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Cumhuriyetin Ve Cıwlhıo·iyet Eserinin Bekçisi, Saba1lla1·ı Çılta,. Siyası Oaceit"'dfr 

Maarif Bakımı -
dan Hususi Bir 
Ehemmiyeti Var 

• 
~r"'tlloslavyad alya e .....,.._aristan 

evkalide Te ayişler Ya ıldı -

w 

Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

•• 

ndı Maarif vekilimiz Abidin bey 
bir kaç gündenberi şehrimizde 
mevcut Maarif müessesatmı 

tetkik ve teftiş buyurmaktadır
lar. Vilayetimizin maarif kad
rosu hayli geniş oJmakla bera
ber ihtiyaca cevap verebil
mekten çok uzaktır. Zira 
İzmirin maarif noktasından da 
bazı hususiyetleri vardır. Eveie
mirde muhitimiz, Türk vatanı
nın diğer parçalarına nazaran 
daha münevverdir. Tahsilin kıy
met ve ehemmiyetini müdrik
tir. Binaenaleyh ma"arif hayalı
nın inkişafına ve çocuklarının 
tahsiline tenevvürüne dikkat 
eylemeği bir inkılap borcu,bir ha 
yat vazifesi sayar. Akşama yi
yecek ekmeğini tedarikten aciz 
kalmış aile reisleri bile iaşe 
kaygusundan evel yavrularını 
okutabilmek endişe ve heyeca
nını ta ır. 

uika tçıııııı Bir Tethiş Ceıniyetiııe Mensup Olduğu, uikast Kararını Bu Ceıniyctiıı Verdigi .t\lıJaşılclı 
Yuııan Gazeteleri Suikastçıların llütüıı ·vatistanda Dalbudak Saldıklarııı1 Yazıyorlar 

İzmirin ülhaka ve köyle.rile 
b rab r ilk tahsil için katlan-
dığı fedakarlıklar bu hakikati 
tebarüz ettirmeğe kafidir. İk
tısadi hayabn buhran geçirdiği 

,.her ailenin muhtelif şekillerde 
sıkıntılara maruz kaldığı en 
müşkül şerait albnda bulunul
duğu günlerde bile mektep 
inşası mevzuu bahsolunca, mu
hitimiz, bu vazifeyi her şeye 
takaddüm ettirmiştir. Eserler 
meydandadır. Geçen sene cum-
huriyet bayramında yüz elJi 
küsur ilk mektep binasının 
küşat resmini heyecanla kutlu
ladık. 

bu lif değil eserdir. Bu bina
ların kaç tanesinin muallim kad
roları temin edilebildi? 

Bilmiyorum. Fakat muhak
kak olan cihet şudur ki Maa
rif hamlelerinde halkımız gözü 
kapalı ileri atılmakta ve bundan 
derin bir vicdan huzuru duy
maktadır. 

Halk bakımından bu kadar 
değerli bir heyecan eden ham
lelerin hükümet cephesinde 
de mutlak bir makes bulma
sı lazımdır. İlk mektep yekiin
larının kabarması hiç şüphesiz 
talebe adedinin ve ilkmektebi 
bitirenlerin artması demektir. 

Bu vaziyet karşısmda hü
kümete düşen vazife yetişen 
çocuk yekununa tekabül ede
cek orta ve lise tahsili için 
mektep hazırlamakbr. Artan 
b"r ihtiyaç karşısında sabit 
kadroların kafi gelemiyeceği 
a• ikardır. İki seneden beri çe-

. en sıkıntı] r bu hakikatı or
ya koymuştur. 

Bu sene Tilkilikte yeni bir 
hina isticar edildiği ve sınıflara 
talimatnamenin çok fevkinde 
talebe kabul edildiği halde yine 
açıkta kalanlar mevcuttur. 

Yeni ilk mektepler henüz 
verimlerini hissettirmemiştir. 

- Sonu ıkincı sahi/ede -
i: r.na~ı ~ak.k.:I 

İstanbul, 11 (Hususi) - Bel
grattan gelen son haberlere 
göre suikastın vahim siyasi 
neticelerinden endişe edilmek
tedir. Bugün Yugoslavyamn 
bri çokşehirl -
erinde İtalyan 
ve Macaristan 
aleyhinde bü
yük nümayişler 
yapıldı. Bazı 

müfrit heye-
canlı hatipler 
bu iki memle
keti suikastın 
manevi muhar
riki olarak gös
termek istiyen 
sözler söyledl
ıer. 

FevkaUide 
Tedbirler 

EkaUi yeti erin 
Yugoslavya vah 
detini Parçala
mak maksadile 
isyan çıkarma
ğa teşebbüs et
meleri ihtima-
line karşı şid
detli tedbirler 
alındı memle
ketin her tara-

iki kaçaktan ibaret olmayıp 
daha çokturlar. Belki de Hır
vatistan dahilinde dalbudak 
salmışlardır. Kargaşalıklar çık
masından korkuluyor.Belgradın 

fından fevkala- Kralire Mari, y ni kral Piycr t•c kiiçii.k kardeşi 
de askeri ve inzibati tedbirlere 1 sükutu bütün bu heyecanlı 
baş vurulmuştur. tahminlere sebebiyet vermek-

Esrarengiz SUkQt tedir. Hırvatların reisi Maçek 
Atina, 11 (Hususi) - Atina ve Pribiyeviçin kini Hırvat 

gaze~eleri şu haberi neşredi- milletini Sırplar üzerine dön-
yorlar: Yugos1avyada heyecan dürecektir. 
devam ediyor. Dün öğleden Zağrep 10 ( A.A) - Fran-
beri Belgratla telefon muhabe- sanın Belgrat sefaretinde yapı· 
ratı durmuş gibidir. Esrarengiz lan tahkikat neticesinde 30 
bir sükut vardır. Suikastçılar Mayıs 934 tarihinde Kalemen 
herhalde yalnız kral Aleksandr isminde hiç kimseye ~ize veril-
hazretlerini öldüren Kalemenle mediği anlaşılmıştır. Kalemen 

••••• 
Tayyare Piyangôsu 

200 Bin Liralık-Büyük İkramiyefiı 
9880 Numara Kazanmıştır 

İstanbul, 11 (Huausi)-Tay- j 21820 
yare piyangosu bugün çekil- Numara 
miştir. Kazanan numaralan 10,000 Lı·ra 
biJdiriyorum. 

BUyUk ikramlyeler 5 563 umara 
5,000 Lira 

15271 9839 
N • 

1500 Li ·a 
Kazanını !ardır. 

J O Lira Kazananlar 

200,000 Lira 

3 • 
Lira 

Zağrep zabıtasınca meçhuldür. 
Esasen bu isim bir Sırp - Hır
vat ismi değildir. Bu isim Ma
car hududunda çok taammüm 
etmiştir. 

Katil Prağda ticaretle meş
guldü. 

Sui çanm Karde 1 
Yakalandı 

Zagrepteki Çek sefareti de 
Kalemene biç bir pasaport ve
rilmediğini bildirmiştir. Bund .. n 
Bundan katilin pn.,aportu da 
üstündeki vize de sahte oldu
ğu anlaşılmıştır 

Belgrattc- Kalemenin dişçilik 
etmekte ohm kardeşi t kif 
edilmiştir 

elg at e Za ra 
Araytırma ar 

Pari , 1 1 (Hususi) - Bel
grnttan bildiriliyor: 

Belgrat ve Zagrap zabıtası 

şüpheli bazı şahısların evlerin
de bazı ara tırmalar yapmıştır. 
Kalemenin kardeşine gönder
diği bazı mektuplaa adliyece 
tetk" olunuyoı. Yugoslav za
bıtası suikast tahkikatının 
inkişafı için Fransız zabıtası 
ile mesaisini birle tirmi tir. 

Bütün Yugoslavyada derin 
matem içinde vakarlı sükünct 
devam ediyor ... 
Llyej Zabıtasının ihbarı 

Brüksel 10 ( A.A) - Liyej 
zabıtası Petrus Katmenski na
mında bir amelenin son gün
ler zarfında ortadan kaybol-

•• un 

Suilwstm yapıldı Jfarsilyadan bir maıı:am 
duğunu bildirmiştir. 

Yarah Kadın ÖldU 
Marsilya 10 (A.A)- Yaralı 1 

kadınların biri ölmüştür. Bu-' 
· nunla beraber katilin harekeü 

- Sonu heşmci sahil ede -....... ~---------
• zr 

ınd 
araya 

tıveç Veliabtı Hz. refikaları ve liıılan 
Yazısı 4 Uncu Sahifemizde 



Ma. Vekili Abidin Beyin 
Gazetemize Beyanab .. 
İzmir Maarif Hayatı Her Noktadan 
Çok Güzel Ve Çok Mükemmeldir 

Eliınizdeki Mekteplerin Müracaatlaı·a Kafi 
Gelıııeınesi Kederle Değil Meıııııuııiyetle 

• 
Karşılanacak Bir iştir 

Dün bir muharririmiz Maarif 
Vekili Abidin beyi misafir bu
lunduğu İzmir palasta ziyaretle 
lzmirde bitmiş olan teftişleri 
hakkındaki intıbalannı sormuş

tur. Vekil bey muharririmizin 
sorduğu suale cevaben demiş
lerClir ki: 

- Gazi İzmiri; eskisinden 
bqka bir benlik taşıyor. Her 
Garllen bu ilerlemeden maarif 
itleri aynlamazdı. ve öyle de 
olmu,tur:Ne kadar lise ve orta 
mektep kurumlan yarsa hepsini 
ve bir çok ilk mektebi gördüm. 

Banlar bina, muallim, okut
ma va•talan itibarile çok gü
zeldirler. 

Elimizdeki mekteplerin, mü
racaat eden talebeye kifi gel
memesi kederle dejil, memnuni
yetle kartaJanacak bir iftir.Arzu 
ettltimiz, hugün kurdutumuz 
pek blyük bir mektebin yanna 
klfi gelmemesidir. 

Biz mekteplerin bot kalma
sından korkarız. Dolup tqmua 
memnuniyeti mucip bir haldir. 
Ben bu hali sevinçle seyrettim. 
Çünkü derhal tqrada kalan 
talebeyi okutmak için hükiımet 
tedbir alır ve netekim almıttır. 
U.eye bağlı olan Tilkilik Orta 
mektebine açılan üç tube ve 
yanında kiralanmakta olaıı bir 
ev orta tahsil için müracaat 
edenlerin arzulanaı tamamile 
tabnia etmiştir. 

Eter şurada burada mekte
be almmamıt çocuk varsa bun
lar yer olmamasanclan dejil 
mektebin kayt ve kabul prt
lanna tamamile riayet etmeme
lerinden ileri gelmiftir. 

Biz uaiWere tamamile riayet 
taraftanyız. Usulü bozmamak 
umumun menfaab icabındandır. 

bk mekteplerde de bu sme 
bir çok fabeler açılmıt ve ilk 
tahsil İfİ izmir için iyi bal yo
luna girmittir. Hep mekteple
rin binaları cumhuriyetin birer 
ibidesidir. Muallimleri gayretli 
g6rdüm. Vakıa birkaç dersin 
muallimliği açık ise de dold•
rulması için mahallinden ve 
merkezden çahşılmaktadır. Asa
rıatika müzesi iyi tanzim edil
miştir. Nemazgahtaki hafriyat 
çok mühim bir buluştur. 

- izmirde eski Amerikan 
mektebi binasının sabn abna• 
rak yeni bir Türk kolleji itti
hazı hakkında vekaleti celile-

nizce verilmiş bir karar veya 
tasavvur var mıdır? 

- Hayır, elimizdeki lise ve 
orta mektepleri tam bir surette 
bina, malzeme, muallim itiba
rile arzu edilen şekle sokma
dan yeniden hiçbir mektep 
açmak taraftan değiliz. 

Bugün Ankaradaki Gazi 
lisesi tasavvur ettiğiniz gibi bir 
miieuesesidir. istediğiniz gibi 
bir tahsil takip etmek istiyen
ler oraya devam edebilirler. 

- Buradan nereleri teşrif-
- Buradan Aydına gidece-

ğim. Ve ora maarifi tetkik et
tikten sonra tekrar bu yol ile 
d6neceğim. 

- Busene imtihanlar yine 
geçen ıeneki ıekilde devam 

edecektir efendim. 
- Hayır busene için yeni 

bir imtihan talimatnamesi ya-
pacağız. 

•*• 
DUnkU Ziyaret 

Ve Teltlfler 
Üç gündenberi şehrimizde 

teftişlerle meşgul bulunan Ma
arif Vekili Abidin bey dün de 
Kartıyakaya giderek kız mu
allim mektebi ve orta mektebi, 
Karşıyaka ilk mekteplerini tet
kik eylemişlerdir. 

Vekil beyin refakatinde umu
mi müfettiş Hikmet beyle Ve
kilet kalemi mahsus müdürü 
Nihat bey bulunmll.flardır. 

Vekil bey muallim mektebin
de her sınıfa girmiş ve ders 
takrirlerini dinlemiştir. Mekte
bin ibtiyaçlan hakkında mü
dür Sabiha hanım tarafından 
verilen izahab alika • ile not 
almıtbr. Orta mektepteki ta
lebe tehacümünü de alika ile 
mektebin müdüründen sormuş
lar ve bazı emirler vermiş

lerdir. 
Kartıyakadan sonra Borno

vaya gidilmif ve orada da zi
raat mektebi gezilmiştir. Vekil 
bey akpm üzeri hükiimete 
gelerek maarif dairesini teftiş 
eylemiş ve alakadarlardan bazı 
hususlar hakkında izahat al
mışlardır. 

Bundan sonra Beyler soka
j'ındaki maarif müzesinde ilk 
tedrisat müfettişlerinin bulun
dukları daireye gitmişler ve 
müfettiş beylerle yarım saat 
kadar mesleki hasbihallerde 
bulunmuşlardır. 

Kız Enstitüleri Ve Lise· 
ler Hakkındaki Sözler .. 
MaarifVekili Abidin Bey Tarafından 

Tavzih Olunmaktadır 
Evvelki ginkü:sayımızda Ma

rif vekili Abidin beyin mektep
leri teftitleri sıruanda ıeçen 
bazı muhaYereleri yazm•fhk. 

Vekil bey din bu muhave
lerin baza kıMHDI blyle tanih 
eylemiflerdir: 

10 -10- 934 Çaqamba finl 
lnniriD enatitlalnl ıezdijim 
zaman dedip liderin ıue
telere aksinde bazı deiifik
liklere uiramıf olclujımu iz
mir ıazetelerinin 11 -10- 934 
tarihti nüshalarında ıarclüm. 
Siyle~ aç.ık olarak töyle 

tekrarhJ&Jlm: 
.. Kız eaatitüleri çek. mlbim 

birer kurumlardır. Siz devam 
etmekte olu talebe lynımlar 
Etrafuuza buna anlatmahınnıı. 

Ve fazla talebe ıelmesi için 
tepik)erde buhmmabsamz. 

Mevcut kız liselerimizden ve 
Oaiveniteclen çıkanlana Dok
tor, Millenclis ve sair mlte-

ha•ı olaalar Yardır, Fakat 
bizatihi kacl••hk h•kkı•cla 
miitebaaa.a.n bu mleueaeler 
yetİftİrecektir. 

Meseli kadınlıkta mütehuıaa 
hir hanımı arayacak olursak 
mutlA: ...titllerdea çakanlar~ 
daa umrn· •z llzımchr. 

Memleketimizde kifi nUktat--

Asla Telaş Ve Endişeye Mahal yoktur 

Alman Sefiri De T ahdid.atın Malla
rımıza Şamil Olmadığını Bildirdi -Sefaret Müsteşarı Teminatı Teyit Ve Vaziyeti 

Geldi Görmek Üzere Şehrimize 
Almanya bükümetinin 24 Ey- gerek Berlindeki makamatm tutulmaksızın evvelce olduğu 

lül 1934 tarihinde tatbik mev- nazarı dikkatini celbetti. Alman gibi ceryanı temin olunduğunu 
kiine koyduğu yeni kararname 
ithalib yeniden bazı tahdidata 
tabi tutuyordu. Bu haber Pi
yasamızda menfi bir tesir uyan
dırmış borsada umumi bir dur
gunluğu intaç eylemişti. 

sefareti müstetarı Her Kabri- Beriinden aldığı resmi maliı-
ciyos lzmirdeki vaziyeti yakınen mata istinaden resmen beyan 
görmek ve alakadarlara icap etmiıtir. 
eden temi natı vermek üzere Başlangıçta çıkan geçici güç-
dün şehrimize gelmiş istasyon- lükler münhasıran Almanya it-

Filhakika Türk ve Alman 
resmi makamab bu tahdidabn 
Türk menşe'li mallara şamil ol
mıyacağını mükerreren temin 
eylemelerine rağmen Alınan 

ithalatçıları umumi değişik

likten tereddüde düştükle
rinden yapılan tekliflere !'işi
miz yok" cevabını veriyor
lardı. Defatla bu sütunlarda 

da ofis müdürü ve konsolos- balit sisteminde vücude geti-
hane erkanı tarafından karşı- rilmiş umumi değifikliğin mec-
lanmışbr. bur ettiği intibak zaruretlerin-

Diğer taraftan TG.rkofis mer- den doğmuştur. Her iki taraf 
kezinden şehrimiz ofis miidür- kalabilecek diğer müşkülitm 
lüğüne Alman sefirinin şu be- da tamamen ve en kısa bir 
yanatı telgrafla gönderilmiştir. umanda izalesi çarelerine te-

" Almanya sefareti konseyye- vessülde mutabıktırlar. Alman 
si bugün alikadar Türk ma- sefareti bu maksatla şimdiden 
kamile Almanyada ahiren ilin Berlinde alakadar nezaretlerle 
edilerek 24 Eylul 1934 tarihin- temasa gelmiş bulunmaktadır. 

iki memleket iktisadi münase- den beri tatbikine başlanmış Alman sefirinin bu kat'i ifa-
babnın zaruri neticeleri olarak 
Türk mallanna tahdidat yapı
lamıyacağını izah ettik. Fakat 
Almanyadan yeni siparişlerin 

gelınemesi, mezkur memlekette 
tereddütlerin devamı piyasada
ki durgunluğu izale edemedi. 
Vaziyeti yakınen takip eden 
Türkofis gerek Türkiyedeki ve 

döviz muame.labna dair ted- deleri de gösteriyor ki ortada 
birler hakkında uzun bir mü- telaş ve endişe edecek hiç 
likatta bulunmuştur. bir şey yoktur. Binaenaleyh 

Bu mülakat esnasında sefa- mıntakamızdaki alıcı ve satıcı-
ret konseyyesi, Türkiyeden ların çok sükunet ve itidalle 
ithalat için istenecek döviz ta- hareket eylemeleri, vaziyetin 
lepleriııin is' afı ve klering he- inkişafına intizar eylemeleri ve 
sabına tediyabn devamı h.usus- manasız bir fiat düşkünlüğüne 
larının hiç bir temdide tibi yol açmamaları icap eder. 

Urla Cinayeti 
··-·-·-Katil Recep Mahkeme Huzurunda 

Hadisenin Cereyanını Anlatıyor 
Bir buçuk ay evvel Urlanın yor ve nikiblanmak hususunda 

Yeni mahallesinde Nefise ha- onunla da mutabık kalıyor. 
mmı karadağ tabancası kul'fU• Bir gün Recep Nefise banı-
nile öldüren Recebin muhake- mın odasına gittiğinde mezbu-
mesine dün ağırceza mahkeme- renin Mahmutla görüştüğünü 
sinde baflanmıfbr. girüyor. O vakıt bir şey söy-

Hadisenin mahiyti şudur: lemiyor, fakat Mahmut gittik-
Suçlu Receple arkaclqlann- ten sonra : 

dan Mahmut bemşridirler ve Recep Nefiseye : 
Urlada arabacıhkla me,guldur• - Mahmut evlidir.Kayseride 
lar. iki HelllfCbri maktul kansı vardır. Onunla evlene-
Nefise hanımın bir odasında mezsin, bana söz vermiştin, 
kiracı olarak oturmaktadırlar. diyor. 
Nefise hanım duldur. Bu iki Nefise kendisine ters cevap 
arkadaş Nefise hanıma kendi- veriyor ve yakında muhakkak 
lerinin de bekar olduklarını evleneceklerini söylüyor. 
söylemişler. Fakat Mahmut ev- Bundan sonrasını katilin 
lidir ve karısı Kayseride bu- ağzından dinliyelim: 
lunmaktadır. - Seviyordum, ve kıskanı-

Aradan bir müddet geçtik- yordum. Nefisenin bu sözü 
ten sonra Receple Nefise ha- üzerine kendimi kaybederek 
nım arasında Mahmudun ha- tabancamı çektim ve ayakla-
beri olmaksızın evlenme maa- rına doğru ateş ettim. Çıkan 
melesi hususunda mutabakat kurşunun ·kalbine isabet etti-
hasıl olur. jiııi sonradan iıittim. 

Nefise bQUD birtaraftan Re- Muhakeme fÜitlerin cliDlen-
Recebe söz verirken di;er ta- meıi için 17 T etrinievvele bı-
raftan Maluaacla da siz Yeri- rakılmııtar. . ........ . 

Yeni Mukavele 
Hollanda ile Yaptığımız 
Anıa,manın Esasları 

Hükümetimizle Hollanda hü
lc6-eti •ra•ında alh ay mute-

ber olmak üzere bir ticaret 
anlaşması yapılmıttır. 

Keyfiyet gümrük bq müdü
riyetine bildirilmİftir. ilk üç 

ay içinde Hollandaclan mem
leketimize yüz bin kilo çay, 
(252) bin kilo ambalaj kiğıdı 

2 milyon kilo kok kömürü, 
144 bin kilo pamuklu mensu
cat edilecektir. 

Buna mukabil Türkiyeden 
Hollandaya incir, Üzüm, Gül 
yağı her nevi pamuk ihraç 
edilecektir. 

Anlaşma mucibince bu müd
det zarfında Hollandaya ya-

pacağımız ihracat HolJandadan 
yapacağımız ithalat miktarını 
aımıyacaktır. 

Yağmurlar 
Çeşmede Evvelki akf&ID fazla 

miktarda yağmur yağmıştır. 

Çeıme ve havalisinde limon, 
portakal, bakla ve zeytinlere 
çok fayda vermiştir. Dün bu
raya yaimur yağarken Çeş
mede bava açıktı. 

t• T.,rlnlevvel , ... 

• 
iz mirin 

• •• 
Maarif Bakımı 
dan; Hususi e· 
Ehemmiyeti V 
-Ba~tmatı b11ınci saliiıedt -

Bugünkü talebe mevcudu 
beş sene evveline ait faaJiy 
semereleridir. Önümüzdeki 
lardr ilk mektep mezunları 
künunun daha pek çok ka 
racağında şüphe yoktur. 

Eğer ihtiyaç bugünden gö 
mez ve istikbale ait tetb' 
alınmazsa muhitin fedak" 
larımn inkisarla neticelen 
.ğinde tereddüt edilemez.Bun 
beraber İzmirin diğer bir 
susiyeti de Ege mıntak 

merkezi olmasıdır. Her ne 
dar f zmir mlllki teşkilat · • 
rile on dört kazalı bir vill 
sayılıyorsa da hakikat büsb 
başkadır. Manisa ve Aydın 
yetleri hatta eski Aydın vili 
tini ihtiva eden kasabalar bir 
bakımlardan katiyen i 
bağlıdırlar. Bu itibarla 1 
mektepleri Ege iktisadi m 
kasının bir çok çocuklarını 
sinesinde barındırmağa m 
burdur. Mekteplerdeki izdi 
mı tevlit eden sebepler 
smda bu vaziyet te mühim 
amildir. . 

Binaenaleyh yapılan tetki 
tm yalnız günlük ihtiyaç 
rinde olmaması istikbale 
tedbirleri de ihtiva eyle 
temenniye şayan bulund 
kadar kat'i bir zaruret h 
dedir. Okuma aşkının ku 
bizi ürkütmemeli bilakis se 
dirmelidir. Çünki bu aşk 
ranlıkları dağıtmakta Cum 
riyete kuvvet vermektedir. 

İ•mall. ~akk.1 

Yağmurlar 
Bir Çok Yerlerde 
Geçmek OUçle•tl 

Dün öğleden sonra ya .. 
fiddetli yağmurlardan G .. 
önü, Bahribaba, Y emif ça 
Odunpazarı ve diğer bazı y 
ler su dolmll.f ve oral 
geçmek müşkül olmuştur. 

C. Bayramına 
Binlerce KöylU 
ı,ıırak Edecek 

29 Birinci Teşrin, Cumh 
yet bayrnınının 11 inci yıld 
müdür. Şehrimizde fevka 
tezahürat yapılmak sure 
Cumhuriyetin 11 inci yıldö 
mü tes'it edilecektir. 

Bu sene Cumhuriyet 
ramı kutlulama meras . 
vilayetin bir çok kaza ve k 
lerinde yeniden yapıla 
mekteplerin temelatma ve • 
edilmiş olanlann da aç 
şenlikleri yapılacaktır. 

Cumhuriyet bayramının k 
lulama tezabürabna bini 
köylüler milli kıyafetlerile 
tirak edeceklerdir. 

Kambiyoya Çeşme lntihabah 
Yeni Emir Geldi Yeni Azalar Seçlldl 

lapaayadu memleketimize Çe .. e belediye intilıabatı 
ELHAMRA İ. M. Kütüphane Sine...-aa• 

relecek emtaa bedelleriaden e•elki akf&Jll bitmiftir. Reyle-
ria tunifi aeticelİDde Cumbu-

fimdiye kadar Cumhuriyet mer- riyet Halk F ırkuı namzetle-
kez bankuana bloka edilmit riaden Haca beyzade Ati bey, 
olu paralann ıerbest bırakıl- Aliçezade Melimet bey, Barba-
muı Maliye Veklletiaden Kam- ros zade Muıtafa bey, Hoca 
biyo miidtirllilae bi.lclirilmiftir. Ruim bey, Hacı Klznn zade 
Buaclaa sonra ki lıpuya emta- Mahmut, Çiftçi zade Saim, 
uı itballh için bedellerinin Bakkal Arif beylerin ekseri"" 
Tllrk parua olarak bloka edil- yetle intihap ohıacliıkları anla

şılmıtbr. 
maine lüzum ıörWme~~ Lütfü Bey 
ela ve lzmirde de bir kız liHai 
var, bwalar bizim için kifidir. 
Fakat enatitl adedini artıraca
j'ız ve bu yola fazla · ehemmi
yet vereceiiz. Siz de bunları 
giz 6aiiDde tat.arak çahtmah-

llDIZ. " 

Yenf Vall9elne Baflıyor 
Villyet jandarma kuman

fla11htına tayin edilmif olan 
lHnhqı Lltftl bey gelmiftir. 
Latfl bey Eluiıdea ıehrimize 
ı•lmiftir. Litfl Hf vanfesi-
11e ~;yacalataPo 

"BUGÜN YENi PROGRAM" da 3 deterli 
yıldızı tarafından FRANSIZCA olarak temsil edilen 

HATA hak7::,.ı 
HELEN HAYES - LEWIS 8TON - NEIL HAMILT 

lllveten: ARJANTIN'de bir ıece ... Dam tukılan 
PATHE JURNAL " Dilnya haberleri 

PER$EMBE ve CUMA ,onJeri 15, cumartesi 
galeri 17 ıeaulannda SiL viA SIDNEY'ia 

JEN Y GERHARDT 
Filmi tekrarlanacaktır. Bu seanalarda ayna hiletle iter 

filmi birden girmek mümkündlr--. 
Fl~•r : •• - ... - llO -: eo kuruftUr ... 
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omrıs Gözlerini Babasın a Ayır

edi 
•• 

mı yarak ''Üz 
Doktor Nejat bu iki genci 

birbirine çeken kuvveti daha 
çoktan sezmişti. Genç zabitin 
)'anında Tomrisin mevcudiyeti 
gerçekten bir eksir kudretini 
vereceğine şüphesi kalmamıştı. 

Bunun için"seni bir saata ka
dar güzel bakıcına teslim ede
rim,,demekle hem Öze tatlı bir 
ümit vermiş hem de T omrise 
bu ameliyatta bulunamıyacağını 
anlatmıştı. 

Özdemir ayağa kalkmıştı. 
Şimdi ameliyata değil, bir saat 
onra sevdiğile görüşmeğe ran

devu alan bir adamın müsterih 
ba1ile T omrise elini uzattı. Du
daklarında silinmiyen o cılız 

tebessümü bir az gerilmişti. 
Ancak onun işitebileceği hafif 
bir sesle fısıldadı: 

- Teşekkür ederim Tomris 
hanım.. Beni bir kerre daha 
izin ellerinize düşüren bu 
kurşunu takdis ederim dedi ... 

* • • 
Tomris Özdemirin derecesine 

baktı: 

- Otuz yeddi... (fiyevr) sa
yılmaz Özpey.. Neden uyumı
yorsusuz? 

Özdemir güzel bakıcısına 
gözlerini dikerek : 

- Biz askeriz Tomris hanım. 
Başımız taşa dayanmış, vücudu
muz toprağa uzanmış olsa yine 
deliksiz uyumağa alışkınız.Buna 
rağmen bu kadar özenerek dü-

ı--~Ol.U.ILIJJ.l~..WWııQ.!lQda, bu yu
muşak yatakta, bu pamuk 
yastıklara dayalı başıma uyku 
girmiyor. 

- Neden ? Halbuki doktor 
artık kolunuzun da alçıdan 
çıkarılacağını söylüyor .. 

- Genç zabit elile kalbini 
gösterdi. 

- Burası acıyor; Tomris ha
nım. Sizin eyi ettiğiniz yerde; 
~a kalbimin üstünde öyle derin, 
ınce bir sızı var ki beni uyut
mıyor ... 

Tomris merakla gözlerini 
açtı. 

- Yaranız tekrar açJldı mı 
yoksa? 

- Görünüşte açık değil am
ma a~ısı yüreğimi yakıyor. 

- Öz bey, bunu doktora 
.~ylemeliyiz. Rontkenle baksın. 
Oz Yatağı kenanna bırakılmış 
küçük beyaz eli eline aldı. Du
daklarına götürdü.. Sonra: 

- Hayır dedi, artık doktor 
Nejat değil, bu acıyı dindire
cek olan "Akdenizin öz kızı
dır,,. Onunla anlaşmak istiyo
rum. Rontken makinasını yal
nız ikimiz, aramıza alalım. Ona 
yabancı gözler karıştırmıyahm 
Tomris .. 

. Elini elinden bırakmıyarak 
bıraz daha kendine çekti. 

Genç kız gözlerini kapadı ... 
~.Aç rontkenimi aç .. O yeşil 

denızm berrak dalgalarında 
ruhunu benden gizleme Tomris .. 
Evet sen de beni seviyorsun 
yavrucuğum .. Eğer öyle olamsa 
bu büyük tılsımı kuvveti olmas~ 
doktoru bile hayerete düşüren 
bu hızlı iyilik görülür müdu ?Ko
lum alçıdan çıkarılacakmış, 
sonra... Evet sonra bu cennet 

Demir,, 
kapısının üstüma kapandığı 
noktadan cehennem alevlerine 
atılacağım. Fakat o cehennemin 
ilersinde bu kapanan 'cennetin 
anahtarlarını sen elinde tutu
yorsun değil mi? Onu bir gün 
bana vereceğine söz ver ... 

- Haydi bir söz söyle.. Söz 
ver Tomris... Yalnız ikimiz 
arno;ın:la veri 1 en bu söze 
bütün ömrumu bağlıyayım, 
bir imamın duasından, iki şahi
din gözünden daha sağlam ve 
çözülmez, bir nikahı senin du
dakların kalbime yazsın .. 

Gecelerdir gözüme girmiyen 
uykuyu senin elini tutarak bu
layım .. 

Tomris bir elini kitliyen bu 
kuvvetli parmakların çenberini 
gevşetmeği hiç düşünmiyerek 
biraz daha onun yastıklarına 
uz anı. 

- İşte, bakınız. Gözlerimin 
yeşilliğini artık kapayamıyo
rum.. Madem ki gözlerim 
gerçekten bir rontken gibi kal
bimin en gizli noktasını size 

" t . 1 gos ermış .... 
-Tomris.. Sevgili Tomris ... 

Büyülenmiş bir insan gibi, tek

rar saldıracak, düşmanın topu 

tüfeği etime, kemiğime dokan
madnn o yeşil sırtları aşacak, 

mev'ut cennet kapısında seni, 
yalnız seni bulacağım .. 

Genç klz azimkar ve yu
muşak bır sesle: 

- En son o kapıdan yalnız 
sizinle girmeğe yemin ediyo
rum yoksa .. 

- Evet yoksa? 
- Ebediyen ona hasret çe-

kerek bekliyeceğim.. Sensiz o 
eşi~ten atlamıyacağım ... 

Oz kolunu çekti T omrisin 
eli, kolu uzandı, kıvrıldı, son
ra bütün vücudu Özdemirin 
demir göğsüne yaslandı. 

İki baş birbirine karışb, du
daklarından dökülen kırmızı 
alevler iki ruhu birbirine kay-
nattı. 

ıır'\\' 

- Özdemir pazartesi, yine 
cepheye gidiyorsa, biz de şe
reflerine vereceğimiz çayı pa
zar akşamı yaparız Tomris. Bu 
çayın samimiyetile zabıtimize de 
unutulmaz bir hatıra bırak
masını istiyoruz. 

- Anlamıyorum baba!. 
- Senin anlıyacağın artık 

bu akşam mukarrer bir nişanı
da resmiyet koyar, Özdemir 
bey de güzel bakıcısının saa
detini not defterine kaydeder. 

Tomris hayretle babasına 
baktı! 

-Demek anladınız,siz de ara
mızda verdiğimiz bu kararı 
reddetmiyor ,kabul ediyorsunuz. 

Reddetmek mi? Ne münase
beti Bilakis ben Özbey gitme
den bu nişanı da yapsak diyor
dum. Teyzen acaba Tomris ne 
der Diye düşünürken, öte 
yanda siz kendi kendinize ni
şan oluyorsunuz!. 

T eyzenene zaten diyordum 
ya: 

- Sonu Vat -

LEBLEBİCİ HORHOR AGA 
Türkçe Sözlü Şarkılı Ve Çalgılı 

Türk filmlerinin en güzeli ve en mükemmeli 

IJale iııemasnn Hergiiıı 
Hıncahınç Doldurmaktadır 

Bugün LALEDE 

• etleri e ın 

Tiir ( 1\filleti Dost İki Jii viik 1\ iJJetiıı 
• w' 

1'1ateınin l~tirak l~diyor 
Ankara, 10 (A.A) - Mar- 1 Başvekil Dumerg hazretlerine: 

silyadaki menfur suikast dola- ~ Paris 
yısile Başvekil İsmet paşa Haz- F ransanın mümtaz Hariciye 
retlerile Tevfik Rüştü beyefendi nazırının şahsında uğramış ol-
Fransız başvekili M. Gaston duğu büyük ziyadan dolayı 
Dumerg ve Yugoslavya başve- fevkalade mükedder olduğum 
kili M. Uzunoviç, Yugoslavya halde zatı devletlerinden en 
hariciye nazırı M. Y e\l:tiç ve teessürlü taziyetlerimi kabul 
Yugoslavya hariciye nazırı ve~ buyurmanızı rica ederim. 
kili hazeratma aşağıdaki tel- Kendisine sulh mefkuresi 
grafları göndermi }erdir: için teşriki mesai etmek şere-

Başvekil M. Dumerg Hz.ne fine nail olmuş olduğum bu 
Paris büyük F ransızın hatırasına hür-

k metle tezkar etmek benim için 
Büyük bir hü fımdarın şah- elemli bir vazifedir. M.Bartuyu 

sına karşı irtildip olunan tavsi-
fi. nakabı'J suı"kast d iş başında gördüm. Onun bü-

esnasın a yük kalbini takdir etmek fır-
F ransa büyük ve necip bir satını elde ettim. Bunun için 
hadimini kaybetmiştir. Fransız adeta ihtirasla sevmiş olduğu 
milletinin, tatı devlet~rinin ve vatanının ve samimiyetle hiz-
bütiin sulh dostlarının mate- met etmiş bulunduğu büyük 
mine en samimi bir surette . sulh fikrinin onun ufulü ile en 
iştirak ederek size Cumhuriyet büyük bir :ı.iyaa uğramış oldu-
hükümeti namına derin mu- ğunu biliyorum. 
habbet hislerimle birlikte en Tevfik Rüştü 
teessürlü taziyetleri arzederim. Hariciye Nazırı vekili Haz-

İsmet retlerine : Belgrat 
Başvekil M. Uzunoviç haz- Büyük Kralınızın şahsına kar-

retlerine, şı irtikap edilmiş olan caniya-
Belgrat ne suikast haberinin bais oldu-

Vahşiyane suikast haberi ğu azim keder içinde zatı dev-
bizde pek büyük bir keder !etlerine hürmetkarane ve mü-
uyandırmıştır. Avrupanm hü- teessirane taziyetlerimi arzet-
yük bir teşkilatçı ve büyük bir mek ve zamanımızın siyasi ha-
sulh banisi olan en necip si- yatının mehlekeleri arasında 
malarından birinin ufulü her bütün sulh hadimleri tarafından 

sevilen ve hürmet edilen bü-
taraftan derin bir teessürle 
h yük bir sima olarak yükselmiş 

issedilecel<tir. Yugoslavya mil-
letinin matemine fiilen iştirak olan haşmetlu Kral Aleksandr 

hazretlerinin hatırasına medyun 
eden bütün Türk milleti bu ld J f b ô uğum son tebci vazi esini 

üyük Avrupalının naşı önün- ifa eylemek isterim. 
de eğilir. Zatı devletlerine cum- Tevfik Rüştü 
huriyet hükümeti namına hür- ANKARA, 10 (A.A) - Re-
metkarane ve müteessirane isicumhur hazretleri namına 
taziyetlerimi bildiri~im. seryaverleri Celal, Başvekil İs-

1 smet met Paşa hazretleri namına 
Yugoslayya hariciye nazırı hususi kalem müdürleri Vedit 

M. Y evtiç hazretlerine, Hariciye Vekili Doktor Tevfik 
Marsılya Rüştü beyefendi namına da 

Haşmetlü kral hazretlerinin hususi kalem müdürlerile pro-
şahsına karşı irtikap olunan tokol dairesi memurlarından 
caniyane suikastı öğrendiğim Kemal Sait beyler bugün Yu-
zaman ne kadar büyük bir yeis goslavya sefarethanesine gide-
içinde kalmış olduğumu zatı rek şeni bir suikasta kurban 
devletlerine tarif edemem . Bu olan dost Yugoslav kralı haş-
menfur cinayet yüzünden ufiıl metlü birinci Aleksandr haz-
eden büyük sima Uınumiyetle retlerinin elim ziyaından dolayı 
Avrupa ve bilhassa balkan Gazi Hazretlerinin ve Türk 
tarihinde en yüksek insani ve Hükümet ve milletinin teessür 
en temiz ideaJimizin intibamı ve taziyetlerini bildirmişlerdir. 
bırakacaktır. Bu büyük Avru-t: · Vedit, Refik Amir beylerle 
palının naşı huzurunda sulhun Kemal Sait bey müteakiben 
sadık hadimleri ve matem içinde Fransa sefarethanesine giderek 
bulunan Yugoslav milletinin dostfransanın büyük devlet ada 
samimi dostları sıfatile eğili- mı M.Bartunun ziyaından dolayı 
yoruz. hükümetimizin samimi teessür-

Tevfik RUştU lerini arzetmişlerdir. 

• •••• 
Tayyare Piyakosu 
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Şeni Suikast • 
1 

---·~~-------------~~~~-
Bütün Türkiyede Nefret 

Ve Teessürle Karşılandı 
Ankara, 10 (A.A) -Yugos- birlikte bir suikast neticesi 

kraJı Aleksandr hazretlerinin öldürülmesi haberi Zon uld k· 
katli bütü11 T~rkiyede büyük lılan müteessir etmişti~ B~e· 
nefret ve :teessurle karşılanmış. diye intihabatı münasebetile 
Anadolu ajansı bu münasebetle yapılmakta olan şenlikler der· 
memleketin her köşesinden bir hal durdurulmuştur. 
çok telgraflar almaktadır. Bun- Eskişehir, 10 (A.A) _ Yu· 
)ardan bir kısmı aşağıya konul- goslavya kralı AJeksandr haz· 

muştur .. Diğer~eri de peyderpey retlerinin ve Franslz Hariciye 
neşredılecektır. nazırı Bartunun Marsilyada bir 

Zafranbolu, 10 (A.A)- Dost suikasta kurban gittikleri ha-
Yugoslavya milletinin büyük beri burada derin bir teessür 
kralı. Aleksandr hazretlerinin ve keder uyandırmıştır. Yugos-
Marsılyada maruz kaldığı sui- lavya milletinin uğradığı elim 
kast bütün halkımızı müteessir felaketten müteessir olan Eski 
etmiştir. Suikasta Fransız bari- şehirliler belediye intihabı mü-
ciye nazırı M. Bartunun da ~ase~etile yapılmakta olan şen-
kurban oluşu kederle- Iıklerı durdurmuşlar büyük ten-
rimizi büsbütün artırmıştır. Türk vira ta nihayet vermişlerdir. 
milleti Yuğoslavya milletinin Bütün bayraklar yarıya indi-
müşkilat karşısında artan kuv- rilmiştir. 
vet ve kudretine itimat eylemiş Ereyli, 10 (A.A) - Yugo-
ve müteveffa Kralın eserine slavya kralı Aleksandır Haz-

retlerile Fransız hariciye nazı
olan bağlılığına ve Yugoslavya 

rının Marsilyada zalim bir su-
dostluğuna merbutiyetini gös- ikast neticesinde öldürülmüş 
termiştir. Büyük Kral Aleksan- oldukları haberi burada büyük 
dr Türk milletinin ve onun bü- teessürlerle mucip olmuştur. 
yük şefinin kalbinde daima ya- Halbuki iki sulh liderinin ziya-
şıyacakhr. Halk dost Yugos- ından dolayı iki dost milletin 
lavya ve Fransız milletinin ke- duydukları izdırap ve keder-
derini elemini yaşıyor. Iere iştirak etmekte, belediye 

Zonguldak 10 (A.A) - Yu- intihabı münasebetile yapılmak-
goslavya kralı Aleksandr haz- ta olan şen}ikleri derhal dur· 
retlerinin Marsilyada Fransa durmuştur. Bayraklar yarıya 
hariciye nazırı M. Bartu ile indirilmiştir. 

Fransız Torpidoları Geldiler ve Sa
mimi Merasimle arş landılar 

İstanbul 11 (Hususi) - Fransız torpidoları geldiler. Samimi 
merasimle karşılandılar.lstanbulda üç gün kalacaklardır.Torpido
lar Çanakkaleden geçerken mürettebat \•e zabitler müsaade ile 
seddülbahire çıkarak Fransız mezarlarına çelenkler koydulur. 

Hariciye Vekilimizin Riyasetinde 
Bir Heyet Belgrada Gidiyor 

ANKARA, 11 (A.A) - Kral Aleksandr hazretlerinin cenaze 
merasiminde Reisicumhur hazretlerinini temsil etmek üzere 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü beyin refakatında bir heyel 
olduğu halde Belgrada hareketi tekarrür etmiştir. 

Kralın Cenazesı 18 İlk Teşrinde 
Belgratta Kaldırılacaktır 

İSTANBUL, 11 (Hususi) - Yugoslavya kralı Aleksandr'ın 
Cenazesi 18 ilk Teşrin Perşembe günü Belgratta kaldırılacaktır. 
Yugoslavyada mühim askeri tetbirler alındı. 

Gürültü İle 
Mücadele 
istanbul, 11 (Hususi) - Be

lediyenin gürültü ile mücade-
lesi devam ediyor. Belediye 
arabalarının tekerleklerine las
tik konacaktır. 

Tütün Tetkikatı 
Ankara, 11 (Hususi) - Türk 

ofisinin tütün raportörü tetki-
katta bulunmak üzere İzmire 
hareket etti. 

Telefon 3151 

TAYYARE 

Almanlar 
Tütün Alacaklar 
İST ANBUL, 11 ( Hususi ) -

Alman firmaları izmirden ve 
Samsundan tütün almağa karar 
verdiler. 

Başvekilimiz 
Turhah Ziyaret Edecek 

istanbul, 11 (Hususi) - Baş
vekil İsmet Paşa Hz. ayın on 
dokuzunda Turhal şeker Fab
rikasını ziyaret edeceklerdir. 

Telefon 3151 

SİNEMASI 

CLARA BOW'un Enfes Bir FUmi 

··zel Fat 
H U P' LA 

I Jara Bow zaten mevcut olan şöhretini 

bu filmile ebedileştirmiştir. 
Tiiı kçe Sözlü İzahatlı FOX JURNAL 

Niki Tüccar : Karikatör Komik 

Sean Saatları : 
Her gün 15, J1, ;9, 21,15 
f uma günleri ı 13 te ilave seansı 
rerşembe gunler'i: 13, 15, 17 de mektepliler seaıın 



....... 
Casusluk Hayalım 

Marthe RI r•ın Habraları 

-lS-

lki İsveç Polisi Düşmanların Bavula 
Koydukları Zarfları Bulmuşlardı 

leçen Saylların HUiasası: 
Mukabil caıuzluk tetkili.
tında Fransa hesabın~ va
zife kabul eden Kadın tay
yarecilerden Marthe Rişar 

fsveçe gitmiştir. Orada Mat· 
mazel Doktordan başkası ol
mıyaiı Gerda Nebrutt na
mındaki Alman casusu ile ta
nışmıt ve bu kadının daveti 
üzerine W esterastaki iki Al
man nezdine misafir olmuş
tur. Fakat bu misafirlik es· 
nasında Alman casus teşki
IAbnın hazırladıkları bir tu· 
zağa düşmüştür. 

Kapitcn Ladu : 
- Alman casus teşkilabnın 

hizmetine giriniz demişti. Bir 
dakika kafam mücadelede de
vam ııkı ile Almanlara arz:ı 
hizmet şıkı arasında dalgalandı. 
Alman casusluk teşkilatına hiz
met teklifinde bulunmak için 
daha vakit gelmemişti. Teklifi
min manasını çabuk hissede
ceklerdi. 
Şu halde birinci şıkta devam 

etmeğe mecburdum. Alai halde 
mahvolacakbm. 

Aleyhimdeki isnatlardan mü
teneffir görünüyordum. Harbın 
baılangıcında İsveç gibi cer
manofil bir memlekette Alman
lann bir Fransıı: ajana emiyet 
etmelerine ihtimal vermiyor
dum. Bu takdirde İsveç zabıta
sının daimi takibatından kur• 
tulmak ta müşkllldü. 

- Burada sizin yanınızda 
kalmakla nasıl casus olabilece
ğimi anlamıyorum. 

Huzurumdan bCSyle korkacak 
(adar aceba ne yapıyorsınız? 

Bununla beraber, zannetmek 
istediğiniz feyleri dlitiinmekten 
aizleri menedecek değilim. 

Gerda yaklaşb. G&zleriııl 
gözlerime dikerek dedi ki: 

- Casuıluğunuza kanaat 
buıl olursa bitarak bir mem· 
lekette sizi bekliyen akıbeti 

bilmit olmanız lazımdır. 
Gerdanın ittihamlarına ve 

tehditlerine fütunuz görünerek 
cevap verdim: 

- Azizim Gerda, bele siz 
benden hiç şüphe edemezisiniz. 
Hiç bir şeyden korkum yok .• 
Hiç bir şeyden.. Anladınız mi? 
Buraya nasıl geldiğimi, ne kadar 
ısrarlı davetleriniz üzerine evi· 
nizde misafir kalmayı kabul 
.ettiğimi biliyorsunuz. Ben otele 
)nmek istiyordum. Bırakmadınız. 
Şayet bir casus aramak IAzım
gelirse herhalde bunu benim 
tarafımda aramamak ıcap 
eder. İsveçte delilsiz kim
Jenin mahküm edilmediğini sa
nırım. 

O dakikaya kadar sakin 
görünen Gerda husumetini ta· 
mamen açığa vurarak valizimi 
açtı . 

-ya Bavulunuzdaki bu evrakı 
nasıl izah edeceksiniz? 

Sonradan sivil polis oldukla
rım anladığım iki İsveçli 
bu tertibatı , dikkatle takip 
ediyorlardı. Onların gözilnde 
ben inkar kabul etmez surette 
suçlu idim. 

- Çok ağır .. Buna da cesa
ret ettiniz ha .. 

iki zarfı aldım. Bunlardan 
biri Almanyadan geliyordu. 
.Üzerinde Astoria otelindeki 
adresim yazılı idi. Fransadan 
gelmesi icap eden diğer mektup 
ta Westras'taki köşkün adre
sine yazılmıştı . Bunları okuma
dım.Uydurma olduklarına göre 
beni alakadar etmezdi. Alman
yadan gelen mektubun orada 
pullandı2'ı ve ~amQ:alandıO:ı 

muhakkaktı. Fransadan gelen 
mektup üzerinde ise bir Fran
sız pulu vardı : ma F ransadan 
gelmesi imkansızdı . Vesteras'ta 
ancak bir haftadan beri bulu
nuyordum.Yeni adresimin Fran• 
ıada bilinmesi için hiç olmazsa 
bir ay liımdı. Oiişmanlarım ter
tibatlannda bu tarih yanlışını 
yapmışlardı. 

Gülerek mekbıplan iade 
ettim: 

- Çok acamıca oyniyorsu
nuz. Bu mektuplar benim ad
resime yazılmıfbr. Doğru .. Fa
kat tarafınızdan imal edilmiş· 
tir. Bu daha doğru ... Binaena· 
leyh bana ait olamaz. 

İttihamcılar bir dakika §aşır
mış gibiydiler. Acaba ellerin· 
den kurtulacak mıydım? Asabi 
ve hiddetli olarak ilave ettim. 

- Haydi şimdi dışarı çıkı
mz da geyinmekJiğime mfisaade 
ediniz. Vesterasta elbet bir F ran 
sız konsolosu vardır.Bu hadiseyi 
onun karşısında halledeceğiz. 
Bu yersiz münakaşa da devam 
edebilecek kadar iyice Alman-
ca bilmiyorum. · 

Gerda yakamı bırakmak is
temiyor gibi cevap verdi: 

- Vakıt çok geç.. Konsolos 
bu saatta uykudadır. Zaten 
polis müdüriyetine kadar bu 
efendileri takip edeceksiniz. 
Buraya sizi tevkife gelmişler
dir. 

Mevzuubahs edilen efendiler 
iki suratsız kısa boylu adamdı. 
Fransız casusu olduğuma nasıl 
hükmedebilirJerdi. İsveçli olduk
ları muhakkakb. Fakat genç 
bir Fransız kızından ziyada 
Alman casuslarını dinlemeğe 
mütemayil bulunuyorlardı. Beni 
dinlemeğe hiç te amade de
ğildiler. 

lsveç zabıtası ikinci defa ola
rak aleyhimde bulunuyordu. 
Bir hafta önce lstokholm po
lisine memleketi terkedeceğimi 
vaadetmiştim. Üzerimde şüp
heyi celbedebilecek hiç bir şey 
yoktu. Ne vesika.. ne de mek· 
tup... Bununla beraber Taddee 
ve Şarlın taıni ettikleri evrak 
başımı ağntabilirdi. Bitaraf 
memleketlerin bu husustaki 
kanunları sarihtir. En küçük 
bir delil, şüpheli allmetler, be
ni ağır hapis cezasına ıürükli
yebilirdi. Ve ancak harp so
nunda tahliye edilmek tehlike· 
sine maruzdum. 

Böyle bir felaketle karşılaş· 
mamak için adım adım müca
dele ediyordum. 

- Önce geyinmekliğimo bir 
dakika müsaae eder misiniz? 

Canlan sıkıla sıkıla dııan 
çıktılar. Yalnız kalınca geyin· 
meğe başladım. Pencere açıkb. 
Ay ışığı orman yolunu aydınla· 
byordu. Bir dakika kaçmak 
hatırıma geldi. Oturduğum oda 
ikinci kattaydı. Atladığım tak
dirde bacağımı kırmak tehlike· 
sile karşılaşabilirdim. Aynı za
manda firanm bir itiraf teşkil 
edecekti. En doğrusu mücade· 
lede devamdı. Yilztimü eyice 
pudraladıktan ve tuvaletimi 
ikmal ettikten sonra Mina ve 
Valizlerim elimde olarak indim. 

Garip dostlarım köşkün sa· 
hibi ihtiyar kadın ve kocasıy
la birlikte heni salonda bekli
yorlardı. Beni o kadar sevimli-

i likle kabul eden ihtiyar kadı
na teveccüh ederek dedim ki: 

- Madam nezaketinize çok 
tefekkür ederim. Hatıranızı 
unutmıyacağım. 

Sonra iki polise döndüm: 
- Efendiler si7j takibe ha-

Seçim işi ·--
tikfi;l##· ------~-

lsv eç Veliahb HazreOeri 
Seçimi Biten Şehir 

Ve Kasabalar 
Ankara, 10 (A.A) - Bele

diye seçimi memleketin herta· 
fında halkın alAka ve coşkun
luğu ile ilerlemektedir. Şimdiye 
kadar gelen haberlerde, seçim
lere seçileıllerin büyük bir kıs
mının geldiği anlaşılıyor. 

Onla'~Onbir~.Ara:-stnda Gazı Kona v 

Önünde Karaya Çık~~~k 
İzmirliler Gazimizin Ulu Konaklannı Derin Saygı 

Bugüne kadar seçimi biten 
yerler şunlardır: 

larile Karşılıyacak , Selamlıyacaklardır 

Afyon, Emirdağ, Bolvadin, 
Çay, Dinar, Sandıklı, Şuhut, 
Söke, Gölpazarı, Akkarcalar, 
Şile, Yalova, İzmir, Karşıyaka, 
Kars, Yenişehir, Efsus, Doğan
bey, Dörtyol, Bahçe Feke, 

Gazi Hazretlerinin büyük ve 
aziz misafiri Güstav Adolf Hz. 
ile refikalan Prenses Luiz ve 
kerimeleri Prense~ İngrit Hz. 
bugün saat onla on bir arasın
da hususi yatlarile lstanbuldan 
Şehrimizi şereflendirecklerdir. 

İzmir halkı Ulu konuklarımı-
zı, şüphesiz İsveç milletine 
karşı beslediği çok samimi 
dostluk duygularına uygun su-
rette karşılıyacaktır. 

Velihat hazretleri yatlarında 
Ankaradan gelen teşrifat he
yeti erkanı ile vali Kazım Pş. 
ve belediye reisi Behçet Salih 
bey tarafından selamlanacaktır. 
Vali paşa prenses Luiz haz
retlerine. Belediye reisi de 
Prensesler hazeratına büketler 
takdim edeceklerdir. Sonra 

Behçet Salih bey tarafından 
saygılı konuklarımıza Şehir na-

. mına bir nutuk irat olunarak 
Hoş geldiniz denilecektir.Prens 
hazretleri, refikaları ve kızları 
yattan motörle Gazi konağı 
önüne çıkacaklar, buradan ken
dileri için hazırlanan konağa 
misafir olacaklardır. Öğleden 
sonra şehirde gezintiler yapı
lacak, Kadife kalesi ve hafri· 
yat yerleri gezileccktir. VeJi .. 
aht hazretleri akşam üzeri 
stad yomu şereflendireceklerdir. 
Bu meyanda Milli kütüphaneyi 
ve Halkevini de gezeceklerdir. 

* •• 
Veliaht hazretlerinin yann 

Bergamaya giderek oradaki 
mühim asarıatikayı ziyaret bu· 
yurmaları muhtemeldir. Obür 

gün de hususi trenle Selç 
giderek Efez harabelerini zi 
ret cyliyecekleri haber alın 
tır. 

Güstav Adolf Hz. seyaha 
nm mütenekkiren yapma 

oldukları için kendilerine ayn 
istikbal merasimi yapılmıya 
tır. 

* • • • Güstav Adolf hazretleri 
Bursa seyahatlerinde ken · 
rine refakat etmiş olan İstan 

asantika müzeleri umum müd 
Aziz beyin Güstav Adalf H 
retlerinin İzmir seyahatlerin 
kendilerine refakat eyliyece 
leri dün vilayete telgrafla • 
dirilmiştir. 

Aziz bey dün akşam B 
dırma trenile İstanbuldan şe 
rimize gelmiştir. 

Dadırlı, Karaisalı, Kozan, Sa
imbeyli, Ulukışla, Çankır:ı, Kur
şunlu bütün bu şehir ve kasa
balarda seçim pek canlı olmuş 
ve reyler hep birden C. H, 
Fırkasına verilmiştir. Heryerde 
hanımlar rey atmada erkek
lerden geri kalmamışlardır. 

Bazı şehirlerimiz, Trakya ka
snbalan ve Bursa seçimi bir 
günde bitirmek karanndadırlar. 
Bunlarm neticesi yarın anlaşı

lacaktır. 

Zirai Satış Koopera
tifleri Kanun Layi
hası Hazırlandı 

--~~~~~~~~·~~~~~~miiİİİİİİİl--
İf tir ala r Kaç Gün Yaşar? 

İstanbul, 11 (Hususi) - Müs
tahsille alıcılar arasında müte
vassıtları ortadan kaldıracak 

Germencik Koo. sı "Biz Kendisini 
Vurduran Abalılardan Değiliz,, Diyo 

Zirai satış kooperatifleri layi
hası hazırlandı. Kooperatiflerle 
Ziraat Bankasının sıkı alakası 
olacaktır. 

' . 
Ortaklal-ın Adedi Eksilmiş Değil, Yüzde Altmış B 

Artmıştır - İstenilen Hesap Ve Malumatı Veriyoruz 
Efendim. 
İzmir Postasının 8/10/934 ta· 

Mustafa B. Öldü rih ve 4025 numaralı nüshasın· 
da Militanımız Topçuoğlu Naz· 

Ankara, 11 (Hususi) - T o
kat mebusu Mustafa bey vefat 
etti. 

Bir Tashih 

mi beyle Şerif Remzi bey ara
sındaki münakaşeyi karıştırırM 

ken ortaklığımız olan Germen
cik kooperatifini de · işe karış
brdığı için müstakil bir koope
ratif olmak sıfatile Germencik 

Aydın Demiryollan Müdilrll- kooperatifine ait suallere Top· 
rüyetinden: çu oğlu Nazmi beyden evvel 

Gazetenizin 9 -1 O- 934 ta- biz cevap veriyoruz. 
rihli nüshasında mevcut Çinko Mezkur gazete kooperatifi-
mamulab hakkındaki ilanımız- mizden bahsederken Altmış 
da işbu tarifenin 12-10-934 ortaktaan otuzunun aynldığı-
ten itibaren temdit edileceği nı, kooperatifimiz ortaklarının 
ve vagon dolusu için aynca ayrılarak incirlerini Şerif Remzi 
tenzilat yapılmıyacağı yazıldığı beye ve sair alıcılara satarak 
halde, gazetenizde mezkfir ta- bize incir vermediklerini, ortak-
rihin 12 -19- 934 diye ve ni- larımıza hesap verilmediğini, 
hayetinde dahi yüzde on ten- ve ihtiyat akçesi namına bir 
zilAt yapılacaktır tarzında ya- mevcudumuz olmadığını, ve ko· 
zıldığı g5rülmüştür. operatifimizin inhilal haline gel-

İlk çıkacak nüshanızda tas- diğini yazıyor. Ve neşriyatına 
hihen ilanını rica ve bilvesi~e Efkan umumiyeye karşı bir 
teyidi hürmet eyleriz efendim. kuvvet ve sıhhat vermiş olmak 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
zırım. - Zavallı nereye yuvarlan-

. . • • • • . • . . , dm. yürü.. Korkma.. Kendini 
Gecenin onu olmuştu. W eı- müdafaa edebileceksin, diyordu. 

teras sokakları tenha idi. Ev- Birinci odayı geçince daha az 
!erin kapıları kapan.. ışıklı ikinci bir odaya girdik. 
mışb. Gök yüzü de kararmağa Möble olarak yalnız bir masa 
başlamıştı. Sakin kasabanın vardı. lıveç tevkifhaneleri 
pencerelerinden hiç bir ııık Fransanınkileri aratmıyor .. Po-
gelmiyoreu. Ayak seslerimiz lisler gidince geceyi burada 

· v ım· • anladım. Sa· umumi sessizlik içinde akisler geçıreceg 1 

yapıyordu. Egv er fsveç zabıtası hırla kunduralarımı ayağım
dan çıkardım. Uzandım. Uyu-

yann beni hapsetmeğe karar mağa çalıııyordum. Zira uyku 
verirse kayboluşumu kimse duy- kuvvetimi iade edecekti. Saat-
mıyacak, kimse beni aramıya-

lar ateşli başımdan yavaş akan 
caktı. F ransadan uzaktım. Kay-

bir su gibi geçti. Kendi ken· 
bolunca şeflerimin de beni dime kuvvet vererek yeise ka-
aramıyacaklarını biliyordum. pılmak istemiyordum. Şafakla 
Diğer taraftan dostlarımdan beraber karakol aydınlığa ka-
hiç biri nerede olduğumu vuştu. Bir polis geldi. Benl 
bilmiyorlardı. Yalnız kendi nef- yandaki odaya geçirdi. Çok 
sime, kendi irade kuvvetime, acıkmışbm. Köpeğim de aç-
enerjime gilvenebilirdim. Gece lıktan ölecekti. Saat 11 de di· 
tevkifimin esrarını insanlardan ğer bir polis beni karakol şe· 
saklıyordu. İki polis memuru finin huzuruna çıkardı. Meçhu· 
nezaketle komiserlik kapısını lata doğru gidiyor, düşünüyor-
ittiler. dum. Memleketimde lıveç ve 

Komiserliğe varışımız bir k&.. lıtokholm hakkında hl9 birşey 
şcde, banko üıerinde 'uyumakta mi bilmiyorlardı?Niçin sarih hiç 
olan bir adamı uyandırdı. Mina bir işarette, hiç bir tavılyede 
acıyan gözlerle bana bakıyordu. bulunmadan beni bu nıa~~raya 
San!k o da va~iye~!1!i!' sri!e~D.eitl rqi? _ .. • 
ketini anlamıL - ~ _ c 

için " Biz bir davayı kuvvet- Sermaye, 20048,60 lira ihti 
lendirmeden Neşriyat sahasına se~m~ye ve 12_255. lira ta 
geçecek gazetecilerden değiliz edilm.ış .mecburı t~d~yatı olup 
· 1 . A • mencıgın medarı ıftıhan dene 

dıyor. şte bızde efkarı umumı- bir şekilde yabancıların bile 
ye müvacehesinde suallerine tasını celbeden ista.şy:onda 
cevap veriyoruz. dem bir bina ve sağ am ır teş 

Germencikte 931 senesinde lata maliktir. Görülüyor ki 
kooperatif deposu yapıldığı za- tada .İzmir Postasının yaz 
man işe başlamak için altmıı gibi inhilal değil bariz bir 
ortakla değil Repdiye ve Er- kimül vardır. 
beyli kooperatiflerinden Ger· Ortaklarımızla her sene me 
mencikli kooperatifçileri almak sim nihayetinde hesap k 
suretile 72 ortakla iıe b--lamış mek Kooperatifimizin us 

..., icabından olduğundan bun 
ve İzmir Postasının dediği gibi aksini göstermek için bir 
otuzunu kaçırmakla değil istiw tağımızın böyle bir iddia y 
yenlere esami listesi verilmek ması lazımdır. 
şartile altmış bir ortak daha Ortaklarımızdan bize o 
yeniden alarak ortak adedini teahhüdünü ihmal edip te m 
133 c çıkarmış bunlardan 3 nün kfrr gazetenin yazdığı 
vefat, 6 sının istifa, bir ortağın Yemiş çarşısına incir sa 
elinden kaza çıkmasından do- yoktur· Bunu ancak 
layi ortaklık sıfatını hapsinden razdan gözleri kan 

b. v ğına dönen ve menfaatine 
dolayi gaip, diğer ır ortagın çekildigv i İçin ortaklığı 
dahi hastalığından dolayi ortak-
lık sıfabnı muhafaza edememe· ::haricine çıkan müfterinin 
sinden ve 4 ünün de teahhüt- taklığımızdan uzaklaşırken a 
!erini ifa edemediklerinden ba bir santim hesabı vey 
dolayi umumi heyet kararile alacağı kalmış mıdır ki, 
ortaklıktan ihraç edilmiş ve kadar yalan ifade verme 

hiç te vicdanı sızlamamıt 
halen kooperatifimiz mezkür dır? Herhalde sızlamıştır. Y 
gazetenin yazdığı gibi otuz nız buradan İzmire gid .. PMPlt 

ortakla değil üç senede yüzde beraberinde götürdüğü 1 
65 tezayütle halen 118 ortağa val inciri efendisine kırk 
malik bulunmaktadır. Binaena- fazlasına satabilmek için k 
leyh Germencik balkının koo- disini kooperatiften kaçmıf 
peratiften aynlmak değil daha ortak göstermesi ve me 
mütezayit bir şekilde iştirak gazetenin de atladığının 

etmiı olduklarını icabı halinde kına varmıyarak sıhhatli id 
alelesami isbat ediyoruz. asile neşriyat yapması G 

İnhilal mes'elesine gelince: mencik muhitinde müft-ru·~ 
Kooperatifimiz kendi kefaletile sırıtan çehresi herkesçe mal 
ortaklarına itibar kooperatifin- olduğu için derin hayret uy 
den bu sene 28456, 32 lira ik- dırmıştır. 
razatta bulunmuş buna muka- İzmir Postası kuvvetlen 
bil ortaklarımızda 630000 ki- diğini iddia ettiği fakat 

kında olmıyarak aldandığı 
loluk incir teahhütlerine muka- neşriyatından evvel bizden 
bil bedeli 24000 lirayı tecavüz li'ımat isteseydi biz pe 
eden 500 küsur bin kiloluk in· istenilen malfimab verir 
cir teslimatı yapmış ve halen kendilerini tenvir ederdik. Y 
teslimatın arkası alınmamıştır. mesele hakikatı aramak d 
Rekoltenin muhitimizde yüzde de kendi tabirleri veçhile 
30 noksan olduğu bu senede Abalıya ise şunu temin ed 
ortaklarımızın bizden kaçıp ki biz kendini vurduran • 

lılardan degiliz. . 
kaçmadığını işte verdiğimiz Meselenin diğer cihetleri 
bu rakkamlar pek gOzel isbat ze ait olmadığı için o k 
etmektedir. lara da T opçoğlu Nazmi . 

ihtiyat akçasına gelince: Bu cevap vereceğinden eminil-
gün henüz yeni bir teşekklll Germencik Kooperatifi M 
olmamıza rağmen kooperatifi- İdare Reisi 
mizin 4147 lira todiYe edih_nlı M. Nall 
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Son Dakika: 

Yazan: izameddin Nazif: 

ız Odanın Ortasında İı·i Yarı, öksii 
KıJlı Bir Adaın Gördii 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kıvranıyordu. Amma ne kıv- köşede, iki küçük sütuna da- kıza dikmiş sabit bir nazarla 

ramş!. Yatak çarşaflarını yır- yalı bir kapı vardı. Hafifçe adeta yir gibi, yimek ister gibi 
tarak geriniyor da öyle kıv- aralıyarak bağırdı: bakıyordu. 
ranıyordu.. - Kleromen! Hani bu herif insanı yir mi 

Dişleri birbine yapışmış, ağ- Öte taraftan şakrak kahka- yirdi ... 
zı köpürmüş. Süzgün bakı lı halar geliyordu. Bir daha ha- Hele Kleromen gibi bir pili-
ela gözleri iç.in için tutuşmuş ğırdı: cin karşısında bu yamyamın iş-
alev alev yanıyordu. - Kleromen! tihası kim bilir ne kadar artar 

- Yuuuuh! Yuuuuh Şakrak kahkahalar birbirini ne kadar azardı.? 
Gür ve uzun lepiska saçlar- velyediyor, bir ağızdan şarkı Gayet tabii son derece la-

la örtülü göğsü, kesik ve sık söyliyen sekiz on kızın baygın kayt bir yürüyüşle ilerlemiye 
teneffüslerle kalkıp iniyordu. sesleri tatlı bir musıkinin yanık başlamıştı. lren beyhuş ve bit-

ahengine karışıyordu. kindi.. Kleromenin dudaklarını 
Güzel kadın, aralığa gözünü yırtarak fırlayan hayretli feryat Eloter sarayının tarasaların

dan ufka uzanan bir inilti 
Kalamış koyunda demirli galer
lerin direklerine vuruyordu. 

uydurarak baktı. Bu kapı onun onu uyandırmamıştı. Geniş ve 
odasını sarayın büyük havuzlu fasılalı nefesler alıyordu. Kıv· 
hamamına rapteden kapıydı. randığı yerde kıvrıldığı gibi kal-

Tepelerinde arguvani Bizans 
bayrakları dalgalanan bu di
reklerde garip bir sallanış 
vardı. 

İnilti, yapraklanan yelkenlerin 
büklümlerine saklanıyor sonra, 
kazıkta can veren bir azizinin 
ruhu gibi, bulutsuz bir gökün
mailiklerinden iniyordu. 

Gün batıyordu .. 
Kırmızı somaki sütunları ya

lıyarak sofaya dalan rüzgarda 
baygın erguvan kokusu vardı. 

Altın bir çanakta günlük ya
nıyordu. Küçük bir havuza 
mermer bir arslanın ağzından 
su püskürüyordu. 

Kubbeden bir kandil sarkı
yor, zemini süsliyen muzaikle
rin üstünde üç beı ceylan ya
hyordu. Bu postaların içinde 
kim bilir hangi avcının okuy
la parçalanmış gamsız, başıboş 
kalpler çarpmıştı. 

Burası büyücek bir odaydı. 
Bir köşede geniş yaseminler 
serpilmişti. Az ötede fildişi bir 
kaide lizerine yerleştirilmiş içi 
yemiş dolu altın tepsi göze çar-

pıyordu. Beride küçüklü bü
yüklü bir kaç ibrik ve üç beş 
altın tas yere gölge veriyordu. 

Havuza su püksüren arsla
nın arkasında, duvarı baş
ran başa kaplıyan bir perde 
vardı. 

Bunun yanıbaşında som gü
müşten bir yatak... Ve yatağın 
iç.inde inliyen, debelenen, kıv
ranan kadın .. 

Kırmızı ipek örtünün sırma 
işlemelerini tırnaklıyarak ge
rindi. 

Bir daha kıvrandı. 
Bir daha gerindi.. Bir daha 

debelendi.. Kim bilir bu kaçıncı 
geriniş, kaçıncı debelenişti. 

Diri diri tavaya atılmış bir 
balık nasıl oynarsa, yatağın 
içinde öyle kıvranıyor, öyle 
oynıyordu. 

- İhtirasla avurtlarını birbi
rine geçirten bir şiddetle dişle
rini kamaşhnrken, yavaş yavaş 
başını kaldırdı. Hafifçe doğrul
du.Altın çanaktan fışkıran ko
kulu dumanlara göğsünü yas
lıyarak inledi. 

- y uufıufıuh ! 
Ve sonra ıslak dudakları ara

sından bu sözler döküldü. Tıp
kı mukaddes kitaptan bir ayet 
gibi ... 

Gelmedi .. Hala gelmedi ... Da
ha gelmez de ... Nerdesin? Gel 
artık.. Bekletme : Gel Teodos! 
Yüuiiufıh Teodos! 

Her halde bu, sevilen bir 
adamın ismi olmalıydı T eodos !. .. 
Evet Teodaş .. Fakat kim bilir 
nerelerdeydi bu teodos! 

Güzel kadın, ani bir zıpla
yışla yataktan fırladı. Loı bir 

Yirmi otuz genç kız boyları mıştı. 
gerine gerine yükselen havu- Fakat bu herifte kimdi? Bu 
zun ilik kokulu suları içinde kıllı vücutlu çırıl çıplak adamın 
oynaşıyorlardı. bu odada ne işi vardı? Vasili-

Hepsi öyle güzel öyle cici sanın odasında karısının yanına 
ve civelek şeylerdi ki, olgun girer gibi adım atan şu küs-
kadın bu güzellik sergisine bir tahlığa nasıl cüret edebili-
an gözlerini daldırdı. yordu? 

Sonra bir daha bağırdı: Hayır hayır .. Her halde ruya 
- Kleromeeeen! görüyordu. Bu bir kabustu. 
Bu sefer duymuşlardı, Şarkı Belki bir hayal görmüştü. 

kesildi. Çalgı durdu. Havuzda Genç kız kırmızı dudaklarını 
oynaşan kızlardan biri oynak Vasilissanın vücuduna sürterek 
bir sesle cevap verdi: başını hafifçe çevirdi. Yan göz-

- Vasilisam geliyorum em- le, korka korka bir daha baktı. 
ret! Herif, şimdi yatağın yanına 

Bir dakika sonra, uzun boy- yaklaşmış bulunuyordu. 
lu, balık etinde, sarışın bir Kleromen, onun kıllı göbe-
genç kız yaldızlı revakın al- ğini, dudaklarınuı bir karış 
tından körpe bir ceylan ür- yakınında görünce çılgın bir 
kekliğile geçiyor, kokulu du- feryat ile yataktan fırladı .. 
manlar yükselen altın çanağın - Vasilissam.. V asilissam!.. 
önünde bir dizini yere değdi- Aaaay! 
rerek istavroz çıkarıyordu: Bu acı bağırış İreni uyandır-

- Vasilissam.. Emret! dı.. Uyandırdı amma kadın o 
Vasilissa.. Evet.. Som gü- kadar kendinden geçmişti ki 

müşten yatağının içinde çar- gözlerini bir~rlü açamıyordu. 
şafları yırtarak inliyen, kadın Yalnız hafif bir sesle adeta 
vaslisaydı. sayıklar gibi: 

Vaslisa İren [*]... - Ne var ne istiyorsun yav-
Kilise, halkı onun erdiğine rum? Diye söylenebildi. 

kanmıştı. Şarki Romaya yıllarca iri yan herif bu kendinden 
zamandır hükmeden bu kadın geçmiş kadın sesini işitince, 
eizzeden sayılırdı. yüzünü buruşturarak frene şöyle 

Ona yaklaşanlar, karşısında bir baktı. 
diz çökerler, başlar eğilir, huşu Ve ini bir hareketle kafasını 
içinde istavroz çıkarılır. sağa sola çevirerek genç kızı 

Vasilisam.. Emret! aradı. 
Bu hitap, güzel kızın . ağzın- Kileromen, odayı hamama 

dan çıkarken fren küçük kapıyı bitiştiren dıvann altında, eğilip 
kapamış, arkasını desteklemekle kapıyı açmıya çabalıyordu. 
uğraşıyordu. Vasilissa kapıyı amma da 

Bu işi bitirince, dudaklannı muhkem kapamıştı ha .. 
ısırarak genç kıza şöyle bir Genç kız ötesini kurcalıyor, 
baktı. berisini kurcalıyor mandalı ye

Kileromen enfes bir yaradı
lıştı. Sonra yatağına uzandı. 

Bu sırada bir çatırdı işidildi, 
yayına basılmış bir zemberek
ten çıkan bir çatırtı.. Sedirin 
yanı başında, duvarda, bir delik 
açıldı. 

Genç kız odanın ortasında 
iriyarı bir adamın belirdiğini 
gördü .. 

İren berşeyden bihaberdi. 
Kleromen hayretle baka kal

mıştı. Hatta biraz korkmuştu da. 
İri yarı adam çınl çıplaktı. 

Kara kıllarla örtülü geniş göğ
siinde kocaman bir bıçak ya
rası vardı. Omuzlan düşüktü. 

rinden birtürlü oynatamıyordu. 
Kıllı adamın göğsü kabarıp 

kabarıp iniyordu. Gözleri sü
:ıülmüştU. Yutkuna yutkuna bir 
an kıza baktı. Sonra zencirini 
koparmış bir ayı gibi sallana 
sallana ona saldırdı. Kileromen 
korkudan kerpiç gibi beyaz 
kesilmişti. 

Kaçmak istedi kaçamadı. 
- Aaaay! Git gittt! Kimsin 

sen? Diye bağırdı. Ne istiyor
sun benden? 

Ayı herifin ağzından bir ce
vap çıkmadı.. Ona sarıldı. Ki
leromen, iri yan herifin kıllı 
kollan arasında kayboldu. 

Başı önüne doğru eğilmişti. Kleromen bayılmıştı. Fakat 
Şişkin damarlı kollarile postu bu hal herifin umurunda olma-
yüzülmiiş bir ayıya benziyordu. dı. Bilakis genç kızın harckct-

0 kadar korkunç bir yüzü siz kaldığını görünce azğınlı-
vardı ki: Kleromen tedehhtiş ğım bir kat daha arttırdı. Hc-
etmişti. Başını Vasilisanın kol- nüz göz açıp kapayıncaya ka-
ları arasında saklamağa ça- dar kısa bir zaman geçmemiı-
lışarak hayretle bağırdı: ti ki güzel yavrunun bembeyaz 

- Aaaaaa! vtlcudu yeryer çürllmUştü. Bu 
iri yari adam g6zlerini genç gidiıle biran relir ıu herif Ki-
[*) Bi:r:afls imparatoriçesi. . "\!-leromeni çini Jlyeb!!!_ntJ. 

Üç 
... .-ı ............................................................ ıam.~ 

kikat Başdöndürücü Sür'atle 
Terakk. Ediyor 

.~--------------------------------------------
ars il ya Suikastı Akim Kalsaydı Bu Alçakça 

İşi Pariste Tekrar Edeceklerdi 
PARİS, 11 (Hususi) - Polis suikast tahkikatında devam ederek cani Petrus'un üç Birinci 

Teşrinde Paristen geçtiğine dair izlere destres olmuştur. Petrus bir tethiş cemiyetine mensup 
olup suikastı bu cemiyet tertip etmiş ve icra aleti olarak Petrus'u kullanmıştır. 

Katil Paristen ayrılmadan evvel Büyük Bel Jürdinyer mağazasına uğrayarak bir kat elbise 
almıştır. Elbisesini orada değiştirmiştir. Eski elbisesile satın aldığı çamaşırları da oteline 
göndermiştir. Petrus'un Pariste iken yanında dolaşan suç arkadaşlarının Rodolf Şo,k, Ladislas 
Benes Niyomir Nalis olduğu tespit edilmiştir. Bunlardan birincisi Zaralı ve diğe.r ikisi 
Triye;telidir. Tahkikat ve araştırmalar derinleştirildikçe çok ehemmiyetli hakikatlar meydan& 
çıkmaktadır. Liyej zabıtası suikasstten evvel b? şü~~eli şahıs~ardan ~ir!nin Fransaya geçtiğinden 
Paris zabıtasını haberdar etmişti. Fakat zabıta ızlennı ele geçırememıştı. 

Nihayet Yakalarını Ele Verdiler 
Paris, 11 (Hususi) - Kral Aleksa~~r ~z. ft:leyhinde ~apılan suikast tahkikatı . ~a.ş döndürücü 

bir sür'ati terakki ediyor. Polis bugun uç suıkast ortagını yakaladı.Bunlardan ıkısı Benes ve 
Novak "E: an,, kasabasında yakalandılar. Üzerlerinde Zagrepte alınmış Çekoslovak pasaportu 
vardı. Ü ü:cüsü Silvestr Mani Fonteneblöde yakalandı. Bu da Çek pasaportunu hamil olup Çe
koslovak ç ada doğmuştur. Elde edilen vesaike göre bu adamlar, Marsilya suikastı akim kalsaydı 
ayn. ~ ·şı· Pariste bitirmek vazifesini Üzerlerine almışlardı. Suikastla alakadar daha bazı 

ı meş um ı . . . 
şahıs! bulunması ve yakalarını zabıtanın elınden lru!'farmak ıçın Fransız hududunu geçmeğe 
teşeb~~: etmeleri kuvvetle muhtemel bulunduğundan hudutlarda buna imkan vermiyecek tedbirler 

alınıyor. 
Seyahat ilk Baharda Olacakta ~) 

p · 11 (Hususi) - Kral Aleksandr hazretlerinin maiyetlerinde bulunan zevatın beyanatına göre\ 

K al rısF, a seyahatı önümüzdeki ilkbaharda olacaktı. Fakat Kraliçe Marinin hastalığı ve 
ra ın ransay . . ·ı · · · 1 

müstacel bir ameliyata ihtiyaç görülmesi seyahatını tacı etmesını mucıp o muştur. 

Suikastin Vahamtinden Korkuluyor 
Y ugoslavY;d;""il~iY~"V~'"M~~;ri;t~~ .... Aleyhinde 

Büyük Nümayişler Yapıldı 
- Başlotaıı 1 incisalıittde -

dört ölüme sebebiyet vermiş 

Heyecanh Buluşma fında genç Yugoslav Prensi 
Paris 11 (H.R) - Romanya Piyer yüksek seviyesine rağ-

oluyor. valide kraliçesi Elizabetle Yu- men sade vaziyeti iJe çabucak 

İstanbul 11 (Hususi) - Mar
silyadan bildiriliyor: Kralın 
katil tarafından yaralanan po
lisi de bugün hastahanede öl
müştür. 

goslavya krah ikinci Piyer Hz. kendini sevdirmişti. Ve diğer 
Londradan geldiler. İstasyonda talebelerle ayni mualeye maruz 
fevkalade tetbirler alınmış bu- kahşından, saraydaki teşrifat-
lunuyordu.Kral ve kraliçe Eliza- tan ari bir hayat geçirmekten 

Bir Tekzip 
bet kraliçe Mari'ye mülaki ol- dolayı seviniyordu. Prens lngi• 
muşlardır. Buluşma çok heye- liz usulü futbol oynamağı öğ-

Paris 10 ( A.A ) - Jeneral 
Jorj ile amiral Bertelo ve 

canlı idi. renmişti. Ve spor hocası onda 
Kraliçe Mari metanetini mu-

mareşal Dimitriyeviçin de öl
düklerine dair çıkan şayialar 
tekzip ediliyor. 

hafaza hususundaki gayretine mnstakbel bir eyi oyuncu isti-
rağmen müteaddit defalar bay- dadı görüyordu. Prens çalışkan 
gınlıklar geçirmiştir. bir talebe idi. Mektep arkadaş-
Yeni Krahn Mezlyetlerl ları ve hocaları onun bıraktığı Paris 10 ( A.A) - Jeneral 

Jorjun vaziyeti vahametini mu
hafaza ediyor. 

Londra 10 (A.A) - Kollej- boşluğu teessürle karşılamışla· 
de geçirdiği kısa müddet zar- mışlardır. 

.............................•............................................................ ~ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• d Lakin genç kızın talii vardı. kafasına fırlabvennişti. yır yanıyor u .. 

Evet .. Talii vardı ki, kim ol- Bereket ki fırlatmıştı... - Oooooh ... Sana bin şükür 
duğu, nereden çıkageldiği belli Yoksa, eğer bir dakika da- ey mesih ! - Deye söylendi .. 
belli olmıyan, müthiş bir tara- ha geç kalmış olsaydı bu he- Sana bin şükür .. Demek ki de-

. · 'ld. rif Kleromeni bitirirdi. Herif mek bu bir kabustu .. ka ışıti ı ... 
Etrafa ateş saçan bir cisim çatık kaşlı göülerini bir saniye 

arkasında dumanlı bir kuyruk kadar Vasilisaye dikti ... 
uzanarak havaya uçtu .. Kilçük ka Şimdi lron beyaz kollannı 

k açmış yalvaran bir sesle mırıl-
pının yaldızlı revakın açarpara 

· danıyordu: mermer zemine yuvarlanan hır 
1 

- T eodos!.,. Gel T eodos!. .. 
altın çanak tekerlene teker ene Ruhum T eodos nerde kaldın. 
odayı dolaştı göğten sanki ateş 

Yağmıştı. Çıplak herifin ağ- Niçin geciktin? Gel T eodos .. 
Kıllı herif bu sefer V asilis

zından acı bir feryat çıktı. 
_ Oooof! saya azgın bir kurt gibi sal-

dırdı. Kleromenin vücudunu saran 
kıllı kollar kendililderinden çö
züldüllr. Güzel kız yere düştü. 

Havadan Küllü kıvılcımlar 
yağıyordu çıplak adamın om
zu yanmıştı. Yüzünü buruştu-

V asilissa lrenin som gümüş
ten yatağı üzerinde ıırma iş
lemeli mukaddes örtü yere 
düştü. 

rarak sunturlu bir kiifür sa- Kleromen baygındı... uzan-
vurdu. dığı yerde sırt üstü yatıyordu. 

Tatlı bir ses, bu küftlre ce- Neden sonra kendine gele-
vap oldu: bildi. Göğsü helecanla kalkıp 

- T eodos!.. Geldin mi T e- atıyordu. Manasız ve anlamaz 
odos. bakışlarile etrafını süzdü. 

Çıplak adamın kaşları çabl- Hala işin farkında değildi .. 
mıştı başını sesin geldiği tarafa Hila inanamıyordu.. Acaba rü-
çevirince gözleri ıom gümüş ya mı görmüştü?. Muhakkak ki 
yatağında yarı doğrulmuı İre- bu bir kabustu .. 
ninle çarpışb. İren yattığı yer• Elin müthiş bir korku içinde 
de gözlerini açar açmaz kapı idi. GümbUr gümbür çarpan 
dibinde cereyan eden ıahne- kalbini ellerile bashrarak doğ-
)'İ gormUt ve birden bire dot- ruldu. Başında bir ağn hissetti. 

ılinlllk yanan Vllcudunda kırgınlık vardı. 
laeriflp .... ~t~fler içinde ldi?Suki cayır ca-.___.... .. -..-

Arkasını yatağa dönmüştü, 
yüzü kapıya bakıyardu. 

Dağınık saçlarını pannakla
rile tarayarak bir in şakakla
rını sıktı. 

Şaşkındı. Aklını başına top
lamağa çalıştı. Fakat. .. Hayır, ... 
Hayır bu kabus olamazdı; rüya 
addetmeğe çalıştığı şey o ka
dar hakikate benziyordu ki. .. 

Bir parça düşündü .. 
Herifin kenarlarından salya

lar akan kalın dudaklarını gö .. 
rür gibi oldu. 

Bir saniye daha düşündü ... 
Göğsü kıllı herif gözleri ö

nünde canlanır gibi oldu. Bu 
vehim onu o kadar korkuttu 
ki, Kleromen birdenbire yay
landı. Sanki kanatlandı. Bir 
zıplayışla ayağa kalktı : 

- Aaaaay 1 .. Aaaay 1.. Vasili
sam ! .. 

Bu çığlık ağzından fırlarken 
Sür' atla arkasına döndü, koşmak 
istedi Fakat koşmadı. Gözleri 
Vasilisaya ilişir ilişmez korkak 
bir hareketle irkildi. Kabuslar 
içinde kendini bunaltan adamı, 
orada Vasilisanın sığınmak is·' 
tediği kudretine hikim bir va
ziyette görmüştü. 

-..._ Soını var ::> 



-·-·-· C. H. F. Namzetleri Kazandılar 
Buca belediye intihabatı dün 

hitam bulmuş ve tasnif ikmal 
.:.dilmiştir. Alınan neticeye göre 
halkımız reylerini Cumhuriyet 
Halk Fırkası lehine kullanmış
lardır. Seçilen aza ve yedek 
azanın isimlerini ve aldıkları 
rey miktarını neşrediyoruz: 

Asll Aza 
Dr. İzzettin bey 1532, Ap

türrahman bey 1340, Nazım bey 
1289, Kamil bey eczacı 1283, 
Reşat bey 1205, Niyazi bey 
tüccar 1169, Bayram efendi 
1168, Hasan efendi 1161,Arslan 
efendi 1100, İbrahim Hakkı 
bey 1081, Yusuf bey Kızılçullu
da 1080, Esat bey Aydın De
miryolu 1065, Tahsin ef. Dra
malı 1058, Ahmet ef. Şarap 
tüccarı 1055, Cemal bey tüccar 
1053, Necmettin bey Aydın 
demiryolu 1015, Rifat bey Dr. 

Bugün 
t-Isancak Saha
liında iki maç var 

Bugün hava müsait olur da 
yağmur yağmazsa Alsancak 
stadyumunda Buca - K.S.K. 
ve Altınordu - Göztepe takım· 
ları karşılaşacaktır. Buc~ - K. 
S. K. maçı saat 14,30 da baş
lıyacaktır. Bu maç aynı za
manda geçen hafta noksan bir 
kadro ile Bucaya karşı çıkan 
K. S. K. takımının revanşı 

olacaktır. Bundan sonra saat 
16,30 da Göztepe - Altınordu 
maçı yapılacaktır. 

Geçen Cuma İzmirspor takı
mına karşı iyi bir derece alarak 
galip gelen Göıtepe takımının 
bugün de tam kadrosile çıka
rak Albnorduya karşı iyi netice 
alacağı ümjt edilmektedir. Al
sancak sahasında bu maçlar · 
yapılırken diğer tarafta da Halk 
sahasında gayri federelerin · 
Halk~vi tiklerine devam edile
cektir. Bu liklerin sonu yak- · 
!aşmakta olduğundan bilhassa 
bugünkü müsabakalar çok 
ehemmiyetlidir. 

Birinci maç saat 11 de T e
pecik - Hacı Hüseyinler arasın
da ikinci maç saat 13 te Bay
raklı - Eşrefpaşa takımları ara- . 
sında yapılacaktır ki bu maç 
günün ve şampiyonanın en mü
him maçı olacaktır. Puvanları 

arasında pek küçük bir fark 
olan bu iki takımdan birinin 
mağlubiyeti diğerinin gayri fe. 
dere takımlar şampiyonu olma
sına yardım edecektir. 

Üçüncü ve son maç Turan 
ve 9 Eylül takımları arasında 
yapılacaktır. Kendi mühitle
rinde muntazaman çalışan bu 
gençler günden güne kuvvet
lenmekte ve iyi elemanlar ye
tiştirmektedir. 

Lik maçları bittikten sonra· 
17 de Kurultay - Altınordu 

ecnebi takımları arasındabir maç 
yapılacaktır ki geçen hafta ya
pılan bu müsabaka çok alaka 
uyandırmıştır. 

Bugün daha heyecanlı ola
cağı tahmin edilmektedir. 

Futbol 1\1 üsabakaları 
Altınordu - Göztepe - K.S. 

K. Buca takımları Alsancak saha
sında karş1lacaklar. 

Halkevi gayri federelerin 
tiklerine halk sahasında devam 
ediliyor. 

Bir Kadında 

İki 'r'ah~nca Bulundu 
Kemerde Hilal istasyonu ci

varında oturan Münir kızı 
Gülşah kadının üzerinde bir 
Karadağ tabancası ile bir 
Amerikan kırma tabancası 
bulunmuş ve müsadere edil
miştir. 

994, Halil efendi Tikveş 960, 
Yedek Aza 

Mehmet Ali ef Tüccar 953, 
Bekir Sıtkı bey muallim 951, 
Sadettin bey Aydın Demiryolu 
934, Ali Ulvi Ketenoğlu 904, 
Hamza ef. Bakkal 900, Mus
tafa efendi bakkal 892, Osman 
ef. Selanik 867, İsmail Hakkı 
efendi Kolaşınlı 849, Kazım ef. 
Hersekli 846. Yunus B. Bakkal 
839, Mümtaz bey Aydın De
mir yolu 832, Nejat bey Evliya 
zade 816, ihsan bey Kızılçullu 
773, Nurettin bey mütekait 
zabiti 718, Ali Galip ef. Bakkal 
715, Hafız Ali efendi ziraatçı 
655, Haşim ef. Kayalar 513, 
Kazım bey eski belediye reisi 
448. 

Yeni Asır - Buca yeni şehir 
meclisi azalarını tebrik eder ve 
muvaff akiyetler temenni ederiz. 

Talih Kuşu 
Başlarına Konan 

Yurttaşlar 
9880 Numara ya iki yüz bin 

lira çıkmışbr. Bu bileti~ onda 
bir hamili Çullu oğlu hanında 
53 numarada Makinist Mevlüt 
jako ve Ali efendilerdir. 

21820 Numaraya on bin lira
lık ikramiyenin onda biri isa
bet etmiştir. Bu biletin İzmirde 
hamili de Devlet Demiryolla
nnda aşık Abidin Beydir. 

9111 Numaraya 15 bin lira
nın onda bir hamili Eşref Pa
şada Karakol karşısında teren
nüm sokağında Hüsametlin 
Fatma hanım, Zehra Hava ha
nımlardır. 

Çiıı iallarıua 
Döviz Verilmiyecek 
Memleketimizden Çine ihra

cat yapıİmadığı halde Çinden 
memleketimize bazı emtia ithal 
edilmektedir. 

Hükumetimiz Çin müvarida
tına döviz verilmemesini ve 
gelecek emtia bedellerinin 
Cumhuriyet Merkez Bankasın
da bloka edilmesini kararlaş

tırmıştır. Maliye Vekaletinden 
kambiyo müdürlüğüne gelen 
bir emirde Çin müvaridatı be
delleri için kambiyo kararna
mesinin 32 inci maddesinin tat-. 
biki lüzumu bildirilmiştir. 

Sahtekarlık 
Af Danunundan istifade 

Ettiler 
İskan muamelatında sahte

karlık yapmakla suçlu Ahmet 
Hamdi efendinin muhakemesi 
bitmiş ve dün ağırcezada ka
ran tefhim edilmiştir. Kararda 
Ahmet Hamdi efendinin beş 
sahtekarlığından dolayı üç sene 
hapsine, fakat suçun af kanu
nundan evvel işlenmiş olmasına 
binaen infazına mahal olmadı_. 
ğına ve ayni şekilde arkadaş
larını da tayini cezasına mahal 
olmadığına karar verilmiş, Ah
met Hamdi efendi derhal tah
liye edilmiştir. 

Ayar müddeti 
Ölçüler nizamnamesinin yuz 

yetmişinci maddesinde yazıli 

müddet Devlet Şurasınca birinci 
teşrinin sonuna kadar temdit 
edilmiştir. Keyfiyet dün İktisat 
vekaletinden vilayete bildiril
miş ilk seneye ait ayar işlerinin 
bu taribe kadar ikmali isten
miştir. 

Birbirlerine Girmişler 
İkiçeşmelikte Kestelli cad

desinde kahveci Ramazan ve 
arkdaşları Fahri ve Kenan ile 
Kazım oğlu Refik arasında 
kavga çıkmıştır. Mahalli hadi
seye yetişen polis memurları
na hakaret ettiklerinden yaka
lanmışlardır. 

İtalya- Yugoslavya Arasında Bir 
Hadise ihtimali Var Mı? 

Alman Gazeteleri Avrupanın Şuurlu Bir Hükümdar 
Yazıyorlar Ve Şuurlu Bir Ha. Nazırı Kaybettiğini 

~--------------------------------------------------------Nevyork 10 (A.A) - Kral 
Aleksandrın ölümünü mevzuu
bahseden Nevyork Taymis ga
zetesi caninin nefyedilmiş bir 
tebaa olması Yugoslavya ile 
İtalya arasında her hangi bir 
ihtilaf çıkarmak tehlikesini 
bertaraf etmiştir diyor. 

Londra 10 ( A.A) - Bura
daki siyasi ve diplomatik ma-

' ölümü felaketine, Çekoslovak- 1 
yanın diğer büyük bir dostu 
olan M. Bartunun ziyaı da 
munzam oluyor. 

Berlin, 19 (A.A) - Berlin.er 
Tagblat gazetesi diyor ki: M. 

Bartunun ölümü milli hayatın 
temel direklerinden birisinin yı-

kılmasına muadildir. Yugoslav
ya . kralına gelince, o da Bal-

hafil Yugoslavya kralı ile M. 
Bartunun katledilmelerinden kan vatanperverlerinden idi. 
doğma hayret ve teessürlerini Doyçe Algemayne gazetesi 
ifade edemiyorlar. Kral Alek- de Yugoslavyanın şuurlu bir 
sandrın komşuları ile daha iyi hükümdar Fransanın da şuurlu 
münasebetler tesisine matuf bir hariciye nazırı kaybettiğini 
olan gayretleri Londrada umu- yazıyor. 
miyetle balkanlarda sulliun me- Pari.s, 10 (A. A) - Bilumum 
nafiine hadım sayılıyordu. gazeteler asker kralın ve bü-

Prağ, 10 (A.A) - M. Be- yük Fransız nazırının feci ölümü 
nes Havasa Ajansının muha- karşısında Fransanın duydugu 
birine demiştir ki: hayret, nefret ve eleme ter-

Harpten beri hiçbir hadise cüman oluyorlar. Pöti Jurnal 
beni Kral Aleksandrın ölü- gerek Fransa ve gerek Yu-
mü derecesinde müteessir goslavya vahim bir saatte 
etmemiştir. Müteveffa büyük bulunuyorlar. Bunun içindir ki 
bir şahsiyet, büyük bir devlet bu karanlık faciayı müteakip 
adamı ve Çekoslvakyamn çok iki millet birbirine daha çok 
güvenilir bir dostu idi. Onun yaklaşmalıdır diyor. Maten ga-

zetesi de şöyle diyor: 
M. Barthou'nun en son ga

yesi Fransa ile İtalyanın barı
şıklığın; sağlamlamak ve İtalya 

ile Yugoslavya arasında ya
kınlık temin etmekti. Ba ga-

yeyi yaşatmalıdır. 
Pöti Pariziyen, M. Barthou-

nun çok semereli seyahatların 
ferdasında ve Romaya azime-

tinin arifesinde olduğunu kay

dederek diyor ki: 
Yugoslavya ile Fransayı ayni 

matem feci bir bağla yeniden 

bağlamaktadır. Her çeşit siyasi 
kanaatların tercümaııı efkarı 

olan muhtelif gazetelerde sulha 
bağlı bütün milletleri müteessir 
eden bu yaman cinayeti şiddetle 
takbih ediyorlar. Bu gazetelerin 
kanaatlarına göre suikastın faili 
kendi başına hareket ettiğin

den hadisenin harici akisleri 
olmıyacaktır. Kralın M. Yev
tiçe hitaben son sözleri şunlar 
olmuştur: 

"Fransa - Yugoslavya dost
luğunu koruyunuz. " 

!İkinci Piyerin Yu 
goslav tahtına 
geçtiği bildirildi 

Belgrat, 11 (A.A) - Ha.Jf 
ciye nezareti bütün Belgratt' 
ecnebi mümessillerine J(,.I 
Aleksandrın Marsilyada öldi' 
rüldüğü ve Yugaslavya ta~~ 
na ikinci piyerin geçtıjl' 

ni ve kral sinni rü~ 
varıncaya kadar niyabetin k .. 
Aleksandrın vasiyet ettiği il 
kişi tarafından yapılacağı" 
resmen bildirmiştir. 

Nivabet l\leclisi 
wl 

Y enıiu Etti 
Belgrat, 11 (A.A) - AytJ 

ve mebusan azası bugün sa' 
11 de bir arada toplanarak Y' 
min etmişlerdir. Niyabet ıneC' 
lisi azası da ayni suretle yeu' 
etmişlerdir. 

Tazliyet Telgrafları. 
Belgrat 11 (A.A) - Türkİf 

reisicumhuru ile lngiliz kral.;. 
kraliçesinden ve Bulgar kr~ 
dan prens pola taziye telgt" 
ları gelmiştir. İtalya baş ve~ 
M. Mussolini de M. Uzuno~ 
bir telgraf göndermiştir. Dijİ 
taraftan Romanya hariciye '111 
zırı M. Titulesko, Türkiye hl' 
riciye vekili Tevfik Rüştü b'1 
milletler cemiyeti umumi ka~ 
M. Aveneol Mısır baş velP' 
ile İspanya Küba, Brezm' 
ve irak hariciye nazırlar f 
diğer birçok zevat aarafınd' 
telgraflar gelmiştir. 

....... e; . ....... 
VAZİYETTEKİ FECAAT KARŞISINDA .• -

Fransız Kabinesinin 
Millete Beyannamesi 

M. Bartuya Milli Cenaze 
Yarın Yapılacak 

Resmi 

Suikast~ kurban giden Müsyü Bartvil tarihi bir resmi: 
Fransızların millf birlik kabinesinde hariciye nazırı iken .. 
Bu resimde ( Briyan, Penlöve ve Leyig ) in de resimleri 
görülmektedir ki hepsi ölmüşlerdir. 

Paris, 11 (Hususi)·- M. Bart
hou 'nun cesedi Quai D'Orsay'
da "L'Orloge,, salonunda teş
hir edildi. 
· Paris,· ·10 ~ A.A ) - Kabine 
bugün F ransanın her tarafında. 
duvarlara yapıştırılacak olan 
aşağıdaki beyannameyi karar
laştırmıştır. 

Fransa hükumeti Yugoslavya 
milletinin Fransız milletine karşı 
beslediği sadikane muhabbeti 
tam teyide geldiği bir sırada 
vurulan Yugoslavya kralı Alek
sandrın faciayi katlini memle
kete bildirmekle inüteellimdir. 
Hükümet milletin de duyguları
na tercüman olarak kraliçeye 
Yugoslavya hükumetine ve Ulu 
dost millete Fransızların derin 

teessürlerini arzeder. 
Kral Aleksandrın yanında 

M. Bartu da vurulup ölmüştür. 
Birleştikleri bu feci matem 
içinde her iki millet kendilerini 
kalben ve fikren her zamankin
den ziyade müttehit hissede
ceklerdir. 

İmza 
Dumerg 

Fransa hükumeti ordu, do
nanma ve hava kuvvetlerinin 
bir ay müddetle matem tutma
larını emretmiştir. M. Bartuya 
milli cenaze merasimi yapıla

caktır. M. Dumerg Yugoslavya 
başvekiline Fransanın elemini 
bildirmiştir. Kabine içtimai da
ğılırken nazırlar fevkalade mü
teessir sz:örünüyorlardı. M. Heryo 

Kral Piyer Babasının 
ölümünü nasıl haber ald 

Paris, 11 (Hususi) - Yeni 
Kral Piyer'in Parise muvasaleti 
çok heyecanlı şerait dahilinde 
olmuştur. Kralın okumakta bu- · 
lunduğu kollej müdürü Yugo
slav sefirinden Prens Piyere 
babasının vefatını bildirmemek 
ıçın emir almıştı. sui
kastı takibeden gecenin sabahı 
veliaht mutattan bir saat evvel 
uyandırılmış ve Parise acele · 
hareket etmesi icabettiği ken

disine bildirilmiştir. Prens arele 
giyindi ve kollejin kain bulun
duğu "Sürrey,, köyünden oto-
mobille hareket etti. Otomobil 
Kral Aleksandırın uğradığı feci 

suikast üzerine gazetelerin as
tıkları büyük levhaları prensin 

okuyamaması için baş döndü
rücü bir süratle Yugoslavya 
sefaretine gitti. Burada da 

bayrağın matem alameti ola
rak yarıya kadar indirilmiş 
olduğunu görmesine vakit bı
rakmamak için sefir tarafın

dan acele salona ithal olundu. 
Prense pederinin bir kazaya 
uğradığı ve validesi tarafından 
Pariste kendisine malumat veri-

•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dedi ki: 

Vaziyetteki fecaatı tamamiyle 
idrak etmeğe bile imkan yok

tur. 
Bartunun Cenaze Alayı 

Paris, 1 O (A.A) - Milli kon
sey M. Bartunun milli cenaze 
merasımını cumartesi olarak 
tespit etmiştir. 

M. Bartu Ve Japonya 
Tokyo, 10 (A.A) - Burada 

tatil devresini geçirmekte olan 
Japonyanın Fransa sefiri Ja
ponyanın M. Bartunun ölümü 
ile büyük bir dost kaybettiğini 
söylemiştir. Ve demiştir ki: 

Fransa - Sovyet anlaşması 

M. Bartunun mahareti sayesin
de olmuştu. Fakat bu sadece 
Avrupa siyasetinin istikrarına 

matuf idi. Esasen M. Bartu 
Japonyayı gayet eyi anlıyordu, 
ve memleketimizde büyük bir 
ehemmiyeti vardı. 

leceği bildirildi. Prens "Muh,t" 
kak bir otomobi azasıdır 
ehemmiyetsizdir,, diye hay~ 
dı. Prens büyük validesi 1't' 
liçe Elizabetin refakatinde Ol 
rak Londradan hareket eti' 

Parise vardığında garda 1 

dakika kadar bekledi. sol 
validesinin ikamet ettiği otJ 
gidildi. Prens kendisini ~ 
kral ve aynı zamanda bir ; 

süz yapan suikastı haber alİ 
ğı zaman soukkanlılığmı mub' 
faza etti. Ancak hususi apJ 
manın.ı çekildikten sonra bı
kırıklarla ağlamağa başlad•· 

•• i>.IJ ..... 

Bir 1-lırvat 

Ne Diyor·? .. 
Yungstavn (Birleşik AP'~ 

kada) 11 (A.A)- Hırvat ıl'J 
tecilerinden ve AmerikadJ 
Hırvat milli komitesi müıne ,,; 
Benjamin Ejelik AleksaııOJ· 

katli bir cinayet değil I-fı~ 
milleti tarafından Aleks' 
hakkında evelce verilen ~ 
hükmünün tatbiki oldıır 
söylemiştir . 

Ölümün Maver' 
sından bir s~ 
Paris, 11 (Hususi) - ef 

gosla vyadan gelen ha be~ 
göre Yugoslav milleti k~ J 
bir baba kaybetmiş gibı tİ 
lıyor. Bütün memlekette d ~ 
ve şedit bir acının sükütıJ 
dır. Belgratta hiçbir niiıl';. 
olmamıştır. Şehir siyah baY J, 
!arla örtülüdür. Kiliseler fJJ 
sız çan çalmakta devaJfJ 
yorlar. , 

Müteveffa Krahn 1'411
11 ı 

Paris, 11 (Hususi) -. ~:.; 
sız gazeteleri Kralın Reıs• J 
hur M. Lebrunle Pariste ~ 
lakatında okuyacağı pıJ 
metnini neşrediyorlar, su; 
ölümün maverasından gel 
dostluk ve hayranlık nİŞ 
dir. 



Yenr Asır 

Gencinin 
eyecanlı Maceraları 
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Yambo e:n önde gidiyordu. 

Zeki Hintli birdenbire durdu. 
Arkadaşlarının yüzün.e baktı. 

Gözlerinin içinde alevler par
lıyordu. 

Yapraklar aşırı epeyce bir 
mesafeden arkadaşlarına daha 
ileride bir noktayı gösteriyaodu. 
Ahm~tağa ile Beryen de bak

tılarsada bir şey göremediler. 
Ve bunu bir işaretle Yamboya 
anlattılar. 

Fakat Yambo çıldırmış gibi 
bir tavırla o noktayı durmadan 
gösteriyordu. 

Nihayet otlar arasından yı
lan gibi sıyrılarak geldi. Ah
met ağa ile Beryenin yanına 

varınca, gözleri önünde mani 
olan bir Hint nebatını şöyle bir 
tarafa çekti. 

O zaman gördüler ki Hintli 
herifin birisi bir az ileride bir 
Atın yanınaoturmuş olduğu hal
de derin bir mülahazaya dalmış 
duruyordu. Bu At ise demin 
kendi eHerine geçen Jozenin 
Atına tamamilc benziyordu. 

Yambo karşıdaki herifi gös
termekle beraber soluk nevin
den hafif bir sesle: 

- Salar! 
Dedi. Ahmet ağa·ile Beryen 

"anladık,, cevabını yalnız bir 
baş işaretile verdiler. 

Zira mevki o kadar mühim
dir ki en küçük bir şüphe Sa
ları gömüldüğü dalgmlıktan 
sıyıracak olursa en mühim bir 
\lüşman elden kaçırılmış ola
caktı. 

Ahmet ağa derhal tüfeği 
omuzladı. Silah patlar patlamaz 
Salar yüzü koyun yere düştü. 
Kurşun gırtJağma isabet et

mişti. Derhal Debelenmeğe baş
ladı. Ağzından da oluk gibi 
kanlar fışkırıyordu. 

Artık çekinecek bir şey 
yoktu. Salarm yanına vardılar. 
Yambo: 

- Seni gidi hınzır yılan seni! 
Arlık kimseyi ısıracak dişlerin 
kalmadı. 

Diye 
Ahmet 

yokladı. 

dişlerini gıcırdattı. 
ağa herifin yarasını 

- Kusur bende değil. Silah 
bir az alt atıyormuş. Ben ka
fasını nişan almıştım. 

Beryen alay etti: 
- Şimdi öyle demek düşer. 

Tetiği ben çekmelidim de gör
melidin! 

- Ya! O kadar avcımısm? 
- Şimdi timsahlarda gö-

rürsün. 
- Neyi? 
- Nişancılığımı? 
- Ne yapacaksın? 
- Nene gerek. Sen benim 

dediğimi yap. 

Beryen Salarm tüfeğini om-
zuna geçirdi. Saların leşini 
hayvana yükleyip getirdiler. 

Efendilerinin yanına vardık
ları zaman Beryen, Hanrinin 
6nünde dikilerek: 

Kaptanım! dedi. Gördünüz 
ya, işte bir büyük zafer daha. 
Hatta kanburun girmesi zafe
rinden daha büyük. Çünkü 

eğer bu herif kurtulup gitsey
di, arkamıza derhal binlerce 

Hintli düşürür, bizi çiçi yedi

rirdi. Timsahların kanburu 
yedikleri gibi! 

- Çok doğru Beryen! Mu
zafferiyetinizi tebrik ederim. 

- Daha bitmedi kaptnıml 
Son muzafferiyet timsahlar mu
harebesinden sonra olacak. 

- Ne demek? 
- Şimdi siz bir şeye karış-

mayın. Yalnız karşıdan seyre
din, Yaman bir muharebe ede
ceğiz! 

Sonra Beryen, Ahmet ağa 

ile Y amboya döndü: 
- Haydi arkadaşlar, havuz 

başına! 

Beryenin meramını havuz 
başına vardıkları vakıt anladı
lar. Beryen Yamboya: 

- Ulan limon! Şu herifin 
leşini tut. Bir taraftan da tim
sahlan çağırmağa başla. Ha, 
leşi yukardan göster. Kanburla 
tadını tattılar. Görünce hepsi 
ayağımızın altında toplanır. 

Timsahlar geldi mi, ben ati 
kumandasını vereceğim. Sen de 
hemen Salar Fakir hazretlerini 
Timsahların ortasına yuvarlıya
caksın. Anlaşıldı mt? 

Yambu sevinçle: 
- Anladım birinci sınıf meş

hur gemici hazretler? 
Sonra Beryen Ahmet ağaya 

döndü: 
- Hey koca öküz! Haydi 

bakalım, nışancılığını göster 
şimdi. Salar timsahların içine 
düşer düşmez başla ateşe! 

Y ambo havuzda kaç timsah 
var? 

- On sekiz! 
- Eh birşey değil! Ahmet 

ağa, dikkat! Her timsaha bir 
kurşun. Kim bir kurşunla ka
fasından vuramazsa nişancı 
değil. Hazır ol! at Yambo yemi 
timsah efendilere! 

Yambo Fakir Saların naşini 
havuzun duvarı üzerinden 
aşağıya itti . Koca vücut 
cuf ! Diye çamurun ıçme 
timsahlar hep birden uşuştular. 
Zaten bir kaçı ziyafeti evvel
den hissederek dıvarın dibine 
kadar gelmişlerlerdi. 

Timsahlar uşuşurken Ahmet 
ağa ile Beryenin tüfek ateş
leri başladı. 

Hakikaten, ne de kurşun 
atıyorlardı. Koca timsahlar beş 
on metre aşağıda, yakınlarda 
idi. Nişan almadan bile, yalnız 
tüfeği uzatıp titiği çekmekle 
iş olurdu. 

Şimdi timsahlar vurulurken 
canavarlar, vurulan arkadaşla
rına bakmıyorlar, Salar efendi .. 
nin vücudunu koparıp yutmakla 
meşgul_ oluyorlardı!. 

Bir taraftan timsahlar fakırin 
leşini yediler, bir taraftan da 
Ahmet ile Beryen timsahları 
birer birer vurdular. 
Yarım saatta havzm içinde 

ne Salardan ne timsahlardan 
eser kalmıştı. Yalnız çamur 
vardı! 

Beryen Y amboya döndü ı 
- Ulan limoni Suları da 

tersine, bahçeye aç.Ortalık Göl 
olsun. Hayim Duranı Hazretle
ri, hazinelerini teftişe gelince 
amma da bozulacak ha! Nasıl 
gemici Beryenin şu intikamını 
beğendin mi Ahmet ağa? 

- Sonu Vw--·--Artan i kramiyeler 
Yarış ve ıslah encümeninin 

Burnova Ziraat mektebinde ge-

çenlerde açılan sergisinde ka
zanan hayvanların sahiplerine 
verilen paradan 180 lira tasar
ruf edilmiştir. Bu paranın da-

mızlık eşek ve boğalardan 
meydana gelen yavruların sa-

hiplerine münasip surette tev

zii için Ziraat Vekaletinden 

Dü ya Si 
•• 

ği uze 
Yalnız İzmir 

halkının değil, 

bütün dünya me
raklılarının çok 
sevdikleri bir si
nema yıldızı var
dır: 

Clara Bow. 
Bir zamanlar 

beyaz perdeden 
çekilen ve kendi 
çılgın hayatına 

devam eden bu 
güzel kız hakkın
da senelerdenbe-
ri bin bir çeşit 
dedikodu okuduk 
Hollyvoodun bit
mez tükenmez 
dedi kodularmın 
en büyük kahra
manı olan bu şen 
ve hoppa kız ta
biatı iktizası dün
yaya metelik vermezdi. O, ha
yatta yalnız bir şey düşünürdü. 
Zevki ve Kendi keyfi .. 

Üst tarafı onun umurunda bile 

değildi. Onun en meşhur olan 

hasletlerinden birisi de vefasız
lığı idi. Beyaz perdeye bile 

v~fa göstermemiş. Kendisine 

binlerce dolar menfaat temin 

eden sinemayı bırakıp gitmişti. 
Fakat Klara Bowun vefa- · 

sızlığından daha kuvvetli 
olan beyaz perdenin cazibesi 

onu tekrar çekti ıve o, yine 
kuvvetli projektörler altında 
güzel gözlerini kamaştıracak 

filim çevirrneğe başladı. Hem 
sözlü filimler. 

Klara Bowun çok meşhur 
bir şöhreti vardır. Hayatı ve 

maceraları etrafında dönen 

dedikoduların çoğu da bu 
şöhretini çekemiyenlerin 

mübaleğalarla uydurdukları 
yalanlar ve iftiralardan ibaretti 

O tekrar Hollyvoodda görü

nünce düşmanları adeta mün
hezim olmuş ordu kumandan-

larına döndüler. O, işine baş
ladı durmadan çalıştı. Bir kaç 

filim çevirdi bunların hepsi de 

muvaffak olunmuş eserlerdi. 

Onun şöhreti gittikçe yükse
liyordu. "Güzel Fatma,, filmi 
meydana çıkmca herkes par· 
mak ısırdı. 

reti ebedileşmişti. Bu filim 
onu en yüksek mertebeye çı-

karacak derecede sanatkarane 
yapılmıştı. Güzel yıldız bu film-

de sanat kudretinin kemale er
diğini ispat etmişti. 

Güzel Fatmanın mevzuunu 
kısaca hülasa edelim: 

Bir seyyar tiyatro kumpan
yasında artist olarak çalışan 

güzel Fatma o kumpanyanın 
direktörü olan Şarli'nin oğlu-

nu baştan çıkarmağa memur 
ediliyor. Biraz da ahlaksız olan 

bu kız genç Guy'i pek çabuk 
kendisine aşık ediyor. Fakat 
o da bu tec~übesiz çocuğu 

çıldırasiye sevmeğe başlıyor. 

Ona kurduğu tuzağı itiraf 

ederek kendisinin bir kah

pe olduğunu söylüyor.. İki 
genç aşkın kuvvet ve kudretine 
boyun eğiyorlar ve evleniyorlar. 

Şarlı, oğlunun bir kahbe ile 

evlenmesine razı oluyor. Bir 

babanın bütün ıstırabını göste

riyor fakat güzel F atnıa şimdi 

bam başka bir kızdır. Kocası

nın istikbalini namus ve şere

fini temin maksadile her feda
karlığı yapıyor. Feragat gös-

teriyor ve nihayet bir kadının 

istediği zaman her şey yap· 

rnağa kadfr olabileceğini ispat 
ediyor. 

Fotograf, ses ve dekorlar 
Artık Klara Bow'un şöh- çok çok güzeldir. ... ....... 

Arslan Tarzan 
Olimpiyat yüzme 

şampiyonu ve Ame
rika 34 spor birin
cisi meşhur Büster
grab ARSLAN 
T R Z A N namın
da çok muazzam 
bir film yapmıştır. 
Geçenlerde İstanbul 
sinemalarında Gös
terilen bu film hiç 
görülmemiş bir rağ
betle karşılanmıştır. 

Pek yakında şehrimizde de gösterileceği haber alınmıştır. ..... .. . müsaade istenmiştir. 

Dikili ~:~:!d~·!~p.ımakı.· Şehrimizde Ucuz Sinema 
olan rüam mücadelesini tetki- Karşıyaka Ege sineması tesi ve Salı günlerini ucuz gün 
ke giden vilayet Baytar müdürü ucuzluk rekorunu kırmıştır. ilan ve bu günlerin duhuliye 
Adil bey dün avdet etmiştir. Geçen hafta bu sinemaya gi- fiatları birinci mevki 15 ikinci 

Maşallah Kabadayıya genler duhuliye fiatlarının 15 mevki 10 kuruş olarak tesbit 
Kemerde Lale sokağında ve 10 kuruştan ibaret oldu-

sermayelerden Firuzanı döven ğunu görünce hayretler içinde 
ve tabanca çeken Ragıp oğlu kalmışlardır. Filhakika Ego 
Vehbi tutulmuştur. sineması her baftanının Pazar-

etmiştir. Umumi harpten sonra 

şehrimizde ilk ucuz sinema fi

atını F ge sineması yapmıştır. 

Elhamra sıne
ması bu hafta
dan itibaren haf
tada iki defa pa
zartesi ve per
şembe günleri fi
lim değiştirmeğe 
başladı.Fakat her 
filim yine bir haf
ta devam ediyor. 
Yani perşembe 
günü değişen fi
lim ile beraber 
pazartesi filmi de matinelerde 
gösteriliyor. Keza pazartesi 
günü değişen filmin yanında 
perşembenin filmi de üç gün 
daha matinelerde gösteriliyor. 
Bu usul hem haftada iki defa 

sinemaya gitmek istiyenleri, 
hem de iki filmi birden gör
mek istiyen hesabını bilenleri 

tatmin ediyor. Elhamranın bu 
yeni proğram şeklinin şehrimi
zin hayat ve hareketine küçük 
bir hizmeti dokunursa bu da 
ayrı bir istifade .. 

Geçen pazartesi günü proğ-

d 

rama giren ve dünden itibaren 
gelecek pazara kadar yalmz 
matinelerde gösterilecek olan 
"Jenny Gcrhardt,, meşhur Ame
rikan artisti Silvia Sidney'in 
güzel bir filmidir. 

Mevzuu Theodore Dreiser'in 
meşhur romanından alınmış 
olan bu filim "Hata,, gibi hissi 
mevzulardan biridir. (Madam 
ButterfJy) isimli meşhur ope
rayı temsil eden Silvia a~i 
muvaffakıyeti bu filimde de 
göstermektedir. Filim Fransızca 
sözlüaür. Mizansen kuvvetlidir'.. 

HATA 

( Hata ) , Bu hafta Elhamra 
sinemasının göstermeye başla
dığı filmin ismi... Fransızca 

ismi biraz uzunca La faute de 
Madelon Claudet. İşin içinde 
yine (Hata) var. 

( Hata ) hakiki hayatta rast
lanılan ve belki de - takip edi-

lemediği için olacak - alelade 

görülen hadiselerden biridir. 

Sevdiği erkek tarafından 
terkolunmuş bir kadın... Fena 

tesadüfün on sene hapse mah

kum ettirdiği bir masum ... Al

nındaki lekeyi bulaştırmamak 
için evladına kendini tanıttır-

mak istemiyen bir valide ... 
Para ve şöhret zengini bir ev-
ladın validesi.. Bunlar hayatta 
her zaman tesadüf edilebiline-
cek betbaht tiplerdir. Biz ek
seriya bunlara bir "zavallı,, der 
geçeriz. 

Fakat bu muhtelif zavallı tip
leri bir şahsiyetin benliğinde 

toplayan " Hata '' filmi za
vallının envaını bize seri halın· 
de gösterirken onu bırakıp be
yaz perdeden ayrılamıyoruz. 

Mubalağasız söyliyebiJiriz ki 
" Hata ,, da, pek az filmlerde 
görülebilen bir ifade kudreti 
var. Bu kudreti rejisinin kuvve
tine. montajının isabetli oluşu-

na, ve bilhassa Helen Hayesin 
muhtelif tipleri temsil ederken 
gösterdiği tabiiliğe medyundur. 
Bu film sözlü ve hatta yazıla-

n da. olmasa yine ayni zevk ve 
merakla nihayete kadar soluk 
almadan seyredilebilir. 

" Hata bu sene gördüğii-
" müz ilk büyük film olmuştur. 

Belki hissi filmleri herkes sev
mez, fakat bu herkesin sevebi
leceği bir eserdir. " Hata ,, sı
kıcı bir tezin mahdut çerçeve
si içinde bir buçuk saat dima
ğı yoran, gözyaşı döktüren film
lerden de değildir. Mevzuun 
seyrini takip ederken facıala
rın atlatıldığını, hadiselerin tah
lili mahiyetindeki vak'alar ve o 

vak'aların hareketi üzerinde 

durulduğunu görüyoruz. Hazin 

bir roman anlatan mevzu, gö
renlerin hissini suiistimal ede-

rek kuvvet almak fikrinden 

uzak kalınarak tertip edilmiştir. 
Hulasa "hata ,, gördüğümüz 

hissi filmlerden çok başka bir 

esas dahilinde tertip edilmiştir. 
Eser baştan başa bir muvaffa
kıyettir. Bu muvaffakıyetten, 
perde de görülen ve görülmi
yen artist, sinarist, rejisör, mü
hendis, operatör ve her kes 
hissesini :tlıt;J.aktadır .. 
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Bir Hakikatı 
Nazmi Bey Çol,,. Ve Çok Acıklı 
Bir Kerre Daha Meydana oyuyor 

Frank Baladur Efendiye 
Efendim, 
Karakterim insanların fela

ketlerinden zevk duymağa mü
sait değildir. Binaenaleyh feJa
ketlerinizden, hatırladıkça, elem 
duymuş olduğuma inanınız. 

Remzi beyin cevabı cebir etmiş 
olmasaydı, sizi bu kadar teşhir 
etmek istemezdim. 

Cevabınızı dikkatle okndum. 
Açmak ıztırarını duyduğum bir 
memleket davası yüzünden, si
zi de efkarı umumiye denilen 
mahkeme huzuruna çekmiş ol
maklığımın üzerinizde tabiatile, 
yaptığı sersemlik tesirile gün
ler geçirdikten sonra bugün 
intişar eden bu cevabınınn ha
kikaten bana mı, yoksa üç ay 
evel N evyorktaki kendinize mi 
hitap ettiğini tayinde güçlük 
çekiyorum. Çünkü bu mektu
bunuz kendisini itham eden bir 
adamın, üçüncü şahısı meskut 
~eçerek, kendi ithamına karşı 
yi~e kendisini müdafaa etmeğe 
çalışmasına benziyor. 

Uzun iz~hata ne hacet ? Bu
gün (Paçavra) tabir ettiğiniz o 
kiğıdinizda üç şey var: 
1- Bir defa Kara saka ile 

işimi bitirdikten sonra piyasayı 
berbat edeceğiniz, 

2 - Bunun için Remzi beyin 
salahiyetini haiz olduğunuz, 

3 - Remzi beyin peşin de
ğil de nakittir diye saçma bir 
tevil ve tefsir ile sizi ve asıl 
kendisini kurtarmağa çalııan 
müdafaalarına rağmen 2000 
dolarlık bir rüşvet teklifiniz. 

El yazınızla ve imzanızla 
bunları söyleyen sizsiniz . 
Bugün de bunları yeis ve 
hiddetle yazmıı olduğunuzu 
ıöyliyen ve kendi kendinizi 
itham eden yine sizsiniz. Şu 
halde yaptığınız şey Nevyork
taki Frank Baladura lzmirdeki 
Frank Baladurun cevap ver
mesinden ibaret kalıyor. Bu 
işin içine beni kanştırıyorsunuz 
demek olur. 

Kendinizi, daha doğ~usu Şe
tif Remzi beyi müdafaa etmek 
isterken daha fazla batmakta 
ve manen büsbütün ölmekte 
olduğunuzun farkında değilsi
niz. Mektubunuzda, Mösyö 
Barkeyin bürosunda yazdığım 
ve malik olmadığım, hiç bir 
zaman malik bulunmadığım, hiç 
bir zaman talep etmediğim ve 
zaten bana verilmiyecek olan 
bir salahiyeti haiz olduğumu 
haksız olarak iddia ettiğim, 

mutlaka öyle demek istenili
yorsa o mektupta " diyerek 
kısaca ,, orada yalan söyledim. 

Demek istiyorsunuz. Size çok 
acıyorum Baladur efendi. Bu· 
günkü bu haliniz karşısında 

hiç bir insan kalbinin titreme
mesine imkan yoktur. Dün sizi 
batıran elin sizi düşürdüğü 
felaket içinde henüz çırpınır
ken, bugün size uzatır gibi 
göründüğü bir lokma karşısın
da, şüphesiz ki o lokmanın da 
eksilmesinin bais olacağı feca
atı düşünerek, sizi dün madde
ten bu gün de manen öldüren 
zatı müdafaa ıztıranna ihtiyaç 
dolayısile düşmüşsünüz. İnsan
ların ve insanlığınbu dereceye 
kadar istismari karşısında ne 

düşünmek lazımdır bilmem. 
300000 lira olduğunu itiraf 

ettiğiniz 1925 senesi za
rarınızın nereden geldiğini söy
lemege dahi cesaret edemiyor
sunuz. 

Bu halinizle çocuklarının bir 
lşkma ekmeğini temin için 
maddi ve manevi her şeyini 

kendi elite yıkmayı göze al
mış bir (Maritim) e benziyor
sunuz; size cidden acıyorum. 

1925 senesi nihayetinde Ame
rikaya;bir vapurda sevkettiğiniz 
incir . namı altındaki hurdaların 
Amerika gümrüklerinde retten 
mütevellit zararınızı biliyorum. 
Fakat bu zararın 300000 lira 
ile ölçülecek kadar muazzam 
bir şey olmadığını benim ve 
sizinle beraber bütün meslek
taşlarınız da bilirler. 

Sizi harabiye sevkeden asıl 
İngiltere piyasasında, kundak
çılık şeklinde yapılan fiyat 
bozgunculuğudur. Zavallı Ba
ladur efendi işte bugün bunu 
itiraf edemiyor, "ticarette kar 
olduğu gibi zarar da vardır., 
diyerek başınıza vurulan çeki
ci tutan elin kime ait olduğu
nu söylemek kudretinden mah
rum bulunuyorsunuz. 

Bar ki efendi ile aranızdaki 
alacak verecek meselesi mah
kemeye intikal etmiş bir iş 
olduğu cihetle bunda adaletin 
tecellisine intizar edeceğiniz 
tabiidir. Güya bu alacak mu
kabilinde bir muavenet olmak 
üzere Barkeyden bazı işler ve 
bilhassa teneke içinde sevk
olunan incir işi istediğinizi 

söylüyorsunuz. Halbuki N ev
yorktaki Frank Baladur efendi 
mektubunda mütekabil bir teş
riki mesai için 2000 dolar rüş
vet teklif ediyor. İki yazınızı 
böyle karşılaştırmaya mecbur 
kalmak çok hazin oluyor. 

1923 den 25 senesine kadar 
olan fiat meslesine gelince ko
operatifimi~ yalnız 1925 sene
sinde işe başlamış olduğundan 
23 ve24 seneleri için mukayese 
yi temin edecek satış mukave
lesi göstermemize imkan yoktur. 
1925 senesinde ilk defa Ame
rika piyasasına çıkan koopera
tifimiz, başkalannda olduğu 
gibi, uzun seneler zarfında bü
yük şöhret kazanmış ve çok 
güzel münasebetler yapmış 
ganimet bir firmaya malik ol
mamasına rağmen, satış kon-
tratlarını tayin edilecek bir 
hüküm huzuruna koymağa her 
an hazırdır. 

Geçen senelerde mütemadi
yen sattığımızdan bahsediyor-

sunuz. Kooperatifçilerimizin sa
tılmak üzere teşkilatımıza 

teslim edecekler ve mik
tan malum incirleri satmaya 
çalışmayıpta ne yapacaktık; 
Kooperatifin bugünkü kudret 
ve kuvvetine nazaren, hariç 
piyasalarında günün fiatlarını 

takip ederek satmaktan istin
kaf ettiği takdirde ortaklarımı
zın malları ne olur? 

Hariçte hariç piyasası mu
cibince satmadığımız malları, 

hayli mühim fedakürlık muka
'!Jilinde kooperatifi batırmağa 
çalışan İzmir ihracatçılarına 
lütfen burada alı.nız diye mi 

yalVaracaktak? Bu ne mantık
tır! Bilmeniz lazımgelir ki bo
zuk piyasa şeraitinin içinde, 
tamamen spekulatif bir şekil 
almış olan kuru meyve ihra
cabnda muhitin şeraitine uy
mak zaruretini kabul etmek 
istemiyen ticarethane ve mües
seselerin yapabilecekleri yega
ne şey kapılarını kapamaktan 
ibaret kalır. Biz bir taraftan 
mevcut şerait içinde, elimizden 
geldiği kadar iyi fiatle mal 
satmağa çalışmakla beraber, 
bozguncuların da sınıf tefrik 
etmeksizin, umuma verdikleri 
zararın önüne geçmeğe çalışa
cağız. Mücadele meydanından 
çekilip piyasayı ve mahsulü 
münhasıran bozguncular eline 
bırakmıyacağımızdan emin ola
bilirsiniz. 

İki sene burada ortaklık et
tiğiniz ve bu sene Amerikada 
ajanlığını yaptığını söylediğiniz 

Minir ef.(Nasyonal bisküvit)e gi
derek Alivre Türk inciri almanın 
ke~di aleyhferide olduğunu,çün
ki Izmir ihracatçılarının mu
ayyen satış taahhütlerinin ifa 
zamanlannı bilen köylü ve 
müstahsilin İzmir piyasasına az 
mal göndermek suretile piya
sayı tutmağa muvaffak oldu
ğunu, halbuki Nasyonal biskü
vit gibi bütün incir alıcıları 

mübayeatlarım Eylfıle bırakmış 

olsalar, ihracatçıların, teahhüt 
altında bulunmadıkları için, ta· 
lip olmıyacakları incirin İzmir
de başaşağı gidecek fiatinden 
alıcıların müstefit olacaklannı 

söylediğinden, sizin de benim 
de N evyorkta bulunduğumuz 
zamanda cereyan eden bu 
vak'adan haberiniz yok mudur? 

Ben bunu ilk işittiğim zaman 
inanmak istememiştim. 1932 ve 
ve 33 senelerinde İzmire gel
miş olmasına rağmen tanıma

mış bulunduğum bu Misir efendi 
ile bu defa Nevyorkta, sizin de 
bildiğiniz incir alıcısı Kamp ti
carethanesinde görüştüm. Bana 
karşı iradettiği ilk nutuk, incir 
fiatlarının yüksekliği ve bu fi
atlarla Amerikada incir satma
nın mümkin olmadığı tarzında 

idi. Hatta bu noktai nazannı 

teyidetmiş olmak için de geçen 
sene 45 kasa incir satmış ol
duğu bir müşterisinin bilahara 
bu incirleri satışından elde 
ettiği mebliğla ancak gümrük 
masarıfını kapamış olduğunu 
söyledi. Cevaben kendisine: 
"Müşterinizin yalnız gümrük 
masarıfı mukabilinde incir ıa· 
tabiJm · ş olmasına nazaran Türk 
İncirlerinin Nevyorka kadar 
olan masrafları da cebimizden 
vermek şartile bedava da ver
miş olsak bu müşterinizi gene 
memnun etmek imkanı olmıya
caktır" dedim. 

Türkçede bir darbı meselvar
dır Bala dur ef .ak köpeğin pamuk 
pazarına zaran vardır,, derler. 
Bilmem hangi sefalet ve açlığın 
sulandırdığı ve hezeyana sev
kettiği bu dimağların Amerika 
incir piyasası ve alıcıları üze
rinde aleyhimize müessir olduk
larını inkar etmeğe imkan var 
mıdır? Hergün bir alıcının ka
pısını çalarak Türk incirinin 
ucuz satılması lizım2eldijj hak· 

N azıni ~~X.~!~~.~!!.~~~ .. QR~~~~.~~~~?.~!!.~?.~ Cevap 

Şerif Remzi B y 934 e esindeki 

Fiyatları 
ğını İleri 

Hadiseyi İzah Ediyor .. ·--·-·. - .. 
üksek Tuttuğundan Bir Çolc · şleri Kaçırdı

Sürüyor, Defter erini Emre Amade Tutuyor 
Nazmi beyin üçüncü mektu- benim suçum ne? nup susayım, fakat müzakere 

bunun da bütün davasına ölçü Piyasada mübayeatı kesmi- kaidelerini böylece kabul ede" 
olmasına razıyım. yer ek f zmirde incir almağa de- Iim. 

Zira benim ticaret hayatımda vamım mı? Bırakınız ki benim Bereket versin ki bu defaıf 
kendi. f~kirlerince bir ~us~r. bul- o zaman hükmüm yoktu fakat tenkitlerinde benim söyledijİ" 
mak ıçın on sene gen gıdıyor- Nazmi beyin istediğini yapa- mi sandıkları sözleri bir def,. 
lar. On ~~ne ~a~ia bir mururu bilseydim ne olacaktı? Yemiş sında da pek küçük bir fark° 
zaman muddetıdır. Fakat ben çarşısında alış veriş kesilecek la bizzat hülasa buyuruyorl-' 
mururu zaman arkasına sığın- Londrada ihracatcının başına Sözlerimi "her şeyi tabii ıneC' 
mıyacağım. Nazmi beyin bizzat gelen zarar rençperin, halkın, rasında göstermek için,, -vet' 
ta tasrih ve tafsil ettikleri gibi 11 hammal, amele ve arabacıya "meydan serbes kalsın da it 
o zaman benim sıfatım sade kadar biç bir ferdi zarar hu- tediğim gibi manevra yapayıdf 
bir müdür (Hatta biri Nevyork- dudu haricinde bırakmak ihti- gibi süfli endişelere atfedcf 
tan geldiği için daha ehemmi- mali olmaksızın" Aydın min- isnatları reddettikten sonı" 
yetli olan ve batınında kaldı· takasınının başına gelecekti. hülasalanna geçiyorum. Nazlll' 
ğına göre benim resmi sıfatımı Onlar daha az ve bey benim sözlerimi şat" 
reffeden bir vekaletnameyi ha- daha ucuz satacaklar? naklediyor: 
mil olan iki müdürden biri) ol- Daha az ve daha ucuz itliye- "Remzi bey der ki incir f 
maktan ibaret idi. Fakat ben ceklerdi. Nazmi Beyle faraza yasası dünya rekoltesine tfl 

Nazmi beyin kabahat bulduğu Remzi beyin Hilis Brothhersle dünya şeraitine tabidir. Fak' 
işi kendim işlemiş ve mes'ul faraza Hamparzumun belki bana cevap verirken, piyJ 
imiş gibi cevap vereceğim. kurtulacakları zarar çok daha büyük evlerin tahminleri" 

1924 Senesinde Londradan büyük miktarda olarak müs- göre yapılır ve piyasayı büyıj 
,, sevkiyah kesmesseniz piyasa tahsilin ve fakir tabakanın l ev er yapar.,, 
yıkılacak ,, deye telgraf alan üstüne düşecekti. KamiJen bu Bu tarzı nakil bana Bekti' 
ihracatçılar sevkiyatı tatile ka- memlekette sarfolunan rençbe- şinin hikayesini habrlatıyof 
rar vermişler. Amma asıl 0 Hil- re, ameleye, hammala, araba- Ben incir piyasası rekolteıııİS' 
Is Brothers, daha doğrusu Ham- cıya dağılan o paralar, ibra- ve dünya rekoltalarına ve dii' 
parzum Bakırcian firması 'sev- catçının cebinde kalacaktı. Fa- ya şeraitine tabidir demişi' 
kiyab kesmedikçe Londradaki kat ihracatçı eğer böyle zarar Ve Nazmi Beye de aynen nalı' 
inhidamın önüne geçmek imki- tehlikelerine maruz olmasaydı )ettikleri gibi dedim ki: 
nı yok ,, imiş. Onun için Naz- işi itibarile rizikoya girmeğe " Piyaça gayri mesull~ 
mi beyle Danile Sidi efendi mecbur olmasaydı, mesela o hareketinden ancak karıo~ 
Remzi beyle küçük bir münaka- sefer olduğu giöı Hillsin Ame- kaderince müteessir olur. 131' 
şadan sonra Daniel Sidi Remzi rika işi Londraya sevkiyab za- yük piyasa hareketleri asi'" 
beye demiş ki : " Biliriz ki siz ruri kılmasaydı, kara zarar rekolteye ve şeraiti mumif 
bu işte kendi kendinize karar kardaş olmaksızın ihracat ye ve bunun ifadesi olarak l' 
veremezsiniz. Vakıa fırmanız yapmak tüccarlık etmek kabil yalnız büyük evlerin vaziye' 
Hills Brothers ise de asıl işin olsaydı, işte o vakit tüccarlık hakkındaki tahminlerine oı~ 
arkasında Hamparzum vardır. tufeyli bir iş bir istismar ola- tenit olarak tuttuklan cİO"' 
Kendisine telgraf çekerseniz bilir. O zaman camiaya faide satış seviyelerine tabidir.,, 
cevap alırsınız. Ben de onun ebniyecği için çok geçmez Burada tezat ve tenakuz ti 
bir dostu sıfatıyla kendisine ticaret kendiliğinden ortadan rede? Ve Nazmi beyin şık ti 
müracaat edeyim ve sevkiyatı kalkardı. biri veçhile perhiz ve li1' 
durduralım " demiş. Ve Dani- Bilakis bu 1924 misali gös- turşusu nerede? Bu iki söz ati 
el Sidi efendi ile Nazmi bey terir ki, tüccar rençberin en sında hatta ne fark vard': 
Hamparzuma telgraf çekmişler güç senelerinde ona en lazım Yoksa piyaça dünya rekolte' 
ve cevap almamışlar. olan alet ve onun en büyük ve dünya şeraiti tesiri altı1'1 "Ve HiJls Brothers Londra yardımcısıdır. Ve 1924 te Naz- taayyün eder demek, incir 
sevkiyabna bir kat daha ehem· mi beyle arkaşlarının, ihracatçı atı rekolteye göre ağaç y.t 
miyet vermiş.... O sene ibra- menfaatı noktasından pek doğ- rakları üzerinde rakamla y.I 
catçılar Londradaki mallarını ru olan arzularına; ihracat ev- lır ve yahut esrarengiz bir ttl 
temamen kaybettikten başka !erinden birinin iltiahkk etmesi, mometroda kendini gösteir -
depo masraflanm da zamme belki idamesi, sevkiyata devam demektir? Elbetteki rekoltel' 
mecbur olmuşlar.,. etmesi. memleket halkına ve rin ve umumi şartların tel 

Nazmi beyi hikayesi burada bilhassa rençbere ne büyük bir mes'ul evlerin ciddi satış 5e~ 
bitiyor. hizmet olmuştur! Bir de Nazmi yelerinden başka bir şeyle ifl"" 

Nazmi beyin temin ederim ki bey 1924 deki hareketimi niçin olunamaz. 
ben kendisinin böyle bir zara- bozgunculuk diye tsrif ediyor? Yani bir aralık Nazmi be~ 
ra uğrayabileceğini tahmin et- Bozgunculuk, korkaklık, sözden dedikleri gibi bir evin eli~ 
memiştim. Bilseydim pek mü- yahut yoldan dönme, Yahut da evi vurmak için bu r 
teessir olurdum. Fakat ne ya- (Nazmi beye nazaran) fiat kır- ciddi hesap ve tahıni~ 
pabilirdim? madır. Bunların ise bu vak'a- re istinat etmiyen göstJ 

Kendilerine bir şey vaadet- da hiç biri olmamışhr. 1924 de satışlanna tabi olmaz. su-' 
memişim. Nazmi bey ve Deni- Nazmi beyin bana atfettiği içindir ki Nazmi beyin pi?1 

el Sidi Efendi ,, ille Hampar· bozgunculuk sırf onunla hemfi- ile oynuyorlar ve müstab"' 
zrum bu işe karışır, bu mes- kir olmayışımız, aüzüne peki zarar veriyorlar sözü varit ~ 
eleyi halleder" diye ona milra· dememekliğimiz midir? İşte o ğildir. Parası bol aklı aı ~ 
caat etmişler, fakat buradaki- peki dememekliğim, o bozgun- çılgın meseli bu sene Ne'V)'~ 
ler, ki tabii Sidi Efendiyle culuğum sayeıinde rençber ta iki sent daha aşağısına ~ 
Nazmi beyi istediklerini zan- malını biraz daha çabuk ve bi- satsaydı bununla burada""' 
netmekten ve yapmaktan men- raz eyi ıabnış, amele biraz düşmez, şimdi belki iki k 
netmezlerdi, fasıla vermek- daha çalışmış, hamal ve arabacı, daha yüksek olurdu. ' 
sizin, işlerine devam etmişler. biraz. daha yük taşıyıp para Şimdi Nazmi beyin bahf~ 
Ve yahut ta ben etmiş olsam almışbr. ği müşterinin işine geliyO ~ 

Nazmi bey benim tezat ve tena Nazmi Beyin gücüne gideO ..M 
kında nutuk irat eden bu ada- kuzlanm olduğunu söylüyor ve çük parti, 1933 senesinde s·~ 
mm ve bunlan işlerinde bir misal getirmek istiyorlar. derilmiştir. Ben Nazmi ~" 
kullananlann ticaretle tav- Hemen ve yine tekrar ede- bu müşteriyi bittahsis te~ 
sifi müşkil bu hareketlerinin yim ki Başvekil paşa hazretle- bunu bugüne kadar bilrı>'~ 
Amerika pıyasası üzerinde rinin huzurlarında başlayan bir dum.Ve yine bu tesahubull 
müessir olmıyacağını • bugün mevzuu o huzurdan dışan çıkar- hini bilmiyorum. Nazıni ~ 
sarsılmış bir muhakeme sahibi mayı ben kendimce doğru bul- makalesi üzerine evrakırı>~ 
olmanıza rağmen - iddia ede- marn ve bu küçük ve şahsi mü- tım. Geçen sene benim Jll it 
bilir misiniz? Merhamet altında nakaşama yüksek isimlerini silim bunlar için benden ~f! 
gizlenmek istiyen kombinezon- karıştıramam. Onun için Nazmi yat istemiş. Verdiğim 
)arın incir mahsulünün başına bey bana madde söylesin,cevap yüksek bulmuşlar, ve bell ~ 
getirdi;t akibet nihayet bu vereyim. iddia serdetsin muka· alamamışım. Sonra me-vsiJIS, 
olmuıtur. Hürmetlerim efendim. bele edeyim, delil göstersin miş o kaliteninin vaktile 

Topooııu Nazmi I uddedeJim. Yahut ilzam olu:. diiim fiyattan aşaiı y•P 
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U.Matem ........ 
Bütün araylar Ma

tenı Büründü 
Londra 10 (A.A) - Kabi

nenin haftalık içtimaında bu 
gün bütün nazırlar siyah kra
vat giymişlerdir. 

Romanya Sarayında 6 Ay 
Matem 

Paris 10 {A.A) - İngiltere 
sarayı on iki günlük, Romanya 
sarayı alb aylık matem ilan 
etmiştir. Romanya da ordu iç.in
de matem ilan edilmiştir. 

Bulgar sarayında 
Sofya 10 ( A.A) - Yugos

lavya kralı Ale sandrın vefab 
münasebetile Bulgar sarayı 

kralisi bir ay matem tutacak
br. Hariciye nazırı M. Batalof 
birbirini müteakip Yugoslavya 
ve Fransa sefaretlerine gide
rek kral Aleksandnn ve nazır 
Bartunun ölümleri münasebe-

tile hükümetin teessürlerini ve 
taziyetlerini bildirmiştir. 

Japon sarayında 
Tokyo 10 ( A.A) - Japon 

imparatoru Yugoslavya ailesi-
ne bir taziyet teli göndermiş 

ve sarayında bir matem dev
resi yapılmasını emretmiştir. 

M. Hirota Japonyanın Pariı 
maslahatgüzanna japonyanın 

Fransız hükümetine te
essürlerini bildirmesi için ta
limat vermiştir. 

Londra Radyosunda 
LONDRA 10 ( A . A ) -
Dün gece İngiltere radyo-

sunda Yugo lavya milli marşı 

çalınmış ve marş biter bitmez 
aygı nişanesi olmak üz:ere 30 

saniye süküt edilmiştir. Aynı 
tekrim nişanesi M. Bartu hak
kında da gösterilmiştir. 

Parl Yugoslavya 
se aretlnde 

Paris 10 ( A.A) - Yugos
ya sefareti hayret ve teessilr 

içindedir. Açılan defterlere 
yüzlerce kişi k ydolmuıtur. 
Veliaht Pier İngilterede oku
makta olduğu mektepten bu 
ıün Parise gelecektir. 

Brezilyada 
Rio de Janeiro 10 (A.A) -

Hükumet üç gün matem tutul
masına karar vermİftir. 

bileceğini giSrmüıüm ve yahut 
hatırıma gelmiş. Bu işin şu fi
yata henüz: açık olup olmadı
ğını mümessilime telgrafla sor-
m um.Cevaben bana yüz: kutu 
gönder demiş. Ben de sonunda 

bu küçük partiyi göndermişim. 
Bununla beraber mevsim sonu 
fiyabyla daha evvelki tarihle-

rin fiyatları kıyas olunamıyaca
ğından bu da, değil tüccarı 
hesaplan, hatta Nazmi beyin 
koymak istediği acip kaidele· 
re bile, bir taarruz teşkil et
mez. 

Bu müşteri 1933 senesinin 
asıl işine gelince, benim mü-
messilimin malümatı doğru ve 
ya yanlış olabilir. Hareketimiz
deki hüsnü niyeti gösterecek 
olan muhabere Türkofisin tet
kikine hergün açıktır. Bunda 
Kooperatife karşı bir bozgun
cu rolü olmadığına tam kanaat 
getirebilir, hatta asıl işin ol
dukça bir kısmını fiyatımı vak-
tile yüksek tuttuğum için kay
bettiğime kanaat getirebilirler. 

Beni hiç bir iddia ve is
natta bulunmadım ve bulun
mıyorum. Böyle ticari işlerde 

böyle sözler söylenebilmesine 
akılerdiremem. Fakat Nazmi 
beyin isnatları karşısmda,isterim 
ki Nazmi beyin iddialannın insaf 
sızlığına,e assızlıgına bu üçüncü 
misal da üçüncü defa olarak 
ölçü olsun. 

Ş rlf Remzi 

Yeni Kral Kraliçe Dün 
BelgradaHareketEttiler 
İtalyan Filosu Dubrovnik Kruvzö
rünü Yugoslaya Sulanna Kadar 

Takip Emrini Aldı .•. 
Paris. 11 (Hususi) - Yugo -

lavya kraliçesi Mari ve yeni 
kral ikinci Piyer Hz. Bugün 
Paristen Belgrada hareket 
ettiler. 

Skopiçinada 
Belgrat, 11 ( Hususi ) - Yu

goslaya Skopiçina meclisi bugün 
fevkalada bir toplantı aktede
rek müteveffa kral Aleksandr'ı 
" Şövalye ve milli birliğin ha· 
nisi kral,, olarak yadebniştir. 

l 

........... 
Cenaze Merasiminde Romanyayı 

Prens Nikola Temsil Edecek 
Bükreş, 11 ( A. A ) - Kral 

Aleksandnn cenaze merasimin
de Romanya kralını kardeşi 

pren:, Nikola ve hükfı eti de 
hariciye nazırı M. Tituleskonun 

riya etinde harbiye M. Ange· 
lesko ve münakalat nazın M. 
F ransoviçten mürekkep bir 
heyet temsil edecektir. Fransa 
hariciye nazın M. Barthou,nun 
cenaze merasiminde ise Ro-

manya ve Pomen hükümetini 
eski başvekil maarif nazın M. 
Angelesko ve meb'usan mec-
lisi reisi M. Saveano t emsil 
edeceklerdir. Bu heyete eski 
krallık T ransilvanya Bukovin
ya, Besarabya ve Banattan 
birer köylü refakat edecek ve 
bunlar fahri Romen vatandaşı 
olan Barthou'nun kabrine bir 
sandık içinde Romanya topra
ğı koyacaklardır. 

ŞEHİR GAZ. os 
Kışlık Salonlarını Hazırladı 

Birinci kordonda Şehir Gazinosu denize karşı bulunan 
büyük salonlannı kış için hazırlamıştır. İçki ve meze fiat
leri ok mutedildir. Tavsiye ederiz. 

Dün Borsada Yapı an Satışlar 
Çu. Alıcı Fiat 
572 Kırk Kazım 11 50 17 
375 Alyoti bi. 12 20 
348 H. Z. Ahmet 10 50 12 75 
269 S. SUlcyman 12 75 21 
315 Y. i. Talat 11 25 14 50 
177 Nitel 14 25 14 50 
156 Trifonidis D. 10 12 50 
149 Ş. Riz Halef 13 75 18 
128 Esnaf bank. 13 75 15 25 
122 M.J.Taranto 14 14 50 
102 S. Celardin 1 O 25 17 

85 B. Alazraki 12 50 14 50 
33 D. Arditi 10 14 50 

32 Cevahirci bi. 14 50 15 
30 Hikmet Be. 12 25 14 50 
13 S. Emin 9 50 9 50 
8 H. Alyoti 15 15 
7 Şer. Z. Şaraf 14 75 14 75 

2919 YekQn 
Çu. Alıcı 

1804 Jiro ve şü. 5 
1047 " A. Haydar4 

295 Ş. Remzi 6 
188 Ş. Riza Ha. 5,25 
227 Ay. Ko. it. 6,25 

Fi at 
13 
13 
11 
5,50 
5,25 

175 A. Sadu. 28,25 28,25 
80 B. Franko 5, 7,50 
68 S. R. Barki 6,50 13 
66 F. Pakers 6,50 13 
58 Ce. Z. Bi. 5,50 5,12 
54 K. A. Kaz. 5, 2 
46 S. Kohen 6, 8,10 
34 F. z. İzzet 7 7 
29 J. Tran. H. 6,10 6,10 
29 J. Kohen 5,50 5,50 
24 B. Alaza. 11 13 
20 A. Muh. 12 12 
20 A. Sabri 7,25 8 
4264 

Çu. Cinsi Fiat 
145 Buğday 3 35 3 35 
36 Kumdan 5 5 25 
30 Bakla 5 5 
25 Nohut 4 75 4 75 
1 O Börülce S 5 
19 Fasulye 7 25 7 25 

237 Burçak 3 87 4 
20 Sısam 9 75 9 75 
10 B Pamuk 37 37 
13 Mazı 43 50 43 50 

663 K Palamut 295 449 

IRSAT! .. 
~ iat Otohilleı·inin Orijiııal Parçaları 

Tenzilftth Fiyatlarla _ikinci Kordonda 22a No. da 
BRACIYOTI Garajında Satıllr 

S 9 H: 1 1-4 

"Hacı 
Asım deıl " unvanı ticarf 4 

sile birde Çangın çarşısında 
8 numaralı mağazada peynir 
ve yağ ticaretilc iştigal eden 
işbu şirketin unv ticareti ve 
·rket mukavelenamesi ticaret 

k nununun mevaddı mahsusa
sm tevfikan sicilin 1277 nu
mara ına k yt ve tesçil edil-
diği ilan olunur. 

1 Şirket muk velesi 
İzmir Sicil Ticaret resmi 
mühürü imza H. Fehmi 

Bin dokuz yüz otuz dört 
senesi eylul ayının on alhncı 
günü ben aşağıda imza ve 
mührü bulunan Türkiye Cum· 
huriyeti lzmir lkiı\ci Noteri 
Şehoğlu Mehmet Emin bey 
yanına gelip şahadete mani bir 
halleri bulunmadığı anlaşılan 
hazın bilmeclis İzmirde Asmalı 
mescitte Ata sokağında 8 numa
rada sakin Bohor Kohen efendi 
ve İzmirde Gözlemecilerde 12 
numarada mukim Mehmet oğlu 
kahveci Osman efendilerin bil
dirmelerile zati hüviyetleri ta
ayyün edip kanunen ve niz:a
men bilcümle ehliyet ve sala· 
hiyeti haiz lzmirde Çangın 
çarşuıında 8 numarada mukim· 
ler Hacı Veli zade Sami ve 
biraderi Asım beyler anlata
caklan gibi bi~ mukavelename 
yazılmasını istemelerile yuka
nda isimleri ~· eçen şahitlerin 
yanlarında kendilerinden sor
duğumda müttefikan söze baş
lıyarak mevat ve şeraiti atiye 
dairesinde akti mukavele ey
lemişlerdir. Şöyle ki: 

M. 1 - Mukavelenin tarihi 
tanzimi on altı eylül dokuz yüz 
otuz dört pazar günüdür. 

M. 2 - Şüreka Sami ve 
Asım beylerden mürekkep olup 
Sami beyin kanuni ikametgahı 

İzmirde Göz:tepede Köprüder 
Ahmet sokağında 12 numaralı 
hnne ve Asım beyin kanuni 
ikametgahı Göztepede Daniş 

bey sokağında 3 numaralı 
hane olup bu şirkete dahil 
başka bir şirket yoktur. 

M. 3 - Şirketin merkezi 
ticareti: İzmirde Çangırı çarşı-
sında 8 numaralı mağazadır. 

M. 4 - Şirket kollektif ne
videudir. 

M. 5 - Şirketin unvanı: 
"Hacı Veli Zade Sami ve Asım 
Kardeşler,, olup merkezi İz
mirdir. 

M. 6 - Her iki şerik unvanı 
şirketi istimal etmek kaydil;
şirketi alakadar eden bilumum 

muamelatta münferiden imzaya 
salahiyettardır. 

M. 7 - Şirketin mevzuu: 

Peynir ve yağ ticaretile iştiğal 
etmekten ibarettir. 

M. 8 - Şirketin sermayesi: 
Ceman on altı bin liradan iba-

ret olup işbu meblağ şürek 
tıırnfından yan yarıya vazedil
miştir. Ve bunun on bin lirası 
elyevm mağazada mevcut mal 
bedeli ve alh bin lirası nakittir. 

M. 9 - Şürekanın temettü 
ve zarardaki hi sei iştirakiyesi 
yan yarıyadır. 

M. 10 - Şirketin iptidası: 
On altı eyliil dokuz yüz otuz 
üç ve nihayeti 16 eylfıl dokuz 
yüz otuz dokuz: tarihi olup beş 
sene müddetle muteberdir. 

M. 11 - Müddetin nihaye· 

Türkiye Ziraat 
besinden: 

Bankası İzmir 
tinden bir ay evel şüreka yek· 

ŞU,:,, tiğerine resmen malumat ver: 
: mediği takdirde bu şirket aynı 
şerait ve ahkam dairesinde 

3/10/934 tarihinde ihaleleri yapılacağı 26/9/934 Anadolu 28/ 
91934 de Yeni A ır 30/9/934 de Ticaret ve 2/10/934 de Milli 
Birlik gazetelerinde ilan edilen Yunanlı emvalinin müzayedeleri 
bir ay müddetle pazarlığa bırakılmıştır. Maim satıldığı seneye 
ait Devlet ve Belediye vergi ve resimlerile air masrafları müı
teriye aittir. Kıymeti muhamminesi iki bin liradan faz:la olan 
emvalin ihaleleri i tiz n tabidir. ihale 31/10/934 Çarşamba gü
nüdür. Taliplerin kıymeti muhammenenin yüzde yedi buçuk 

nispetinde teminatlarile birlikt mezk6r günde saat 14-30 da 
Bankaya müracaatları. 4208 (634) 

daha be sene devam edebi
lecektir. 
Akitler başka bir diyecekleri 
olmadığını beyan ve ikrar et
meleri üzerine işbu mukavele
name resen tanzim v bazirun 
müvacehesinde açıkça okun • 
rak mUnderecat v azmunu
nun talep ve ikrarı vakıa mu• 
tabakatı tasdik olunduktan 
sonra ziri c mlemlı tarafından 

~ --..... 

S•hlfs e 

Ağrıları ve soğuk algınlı~ını geçirecek 
bir ilaç isterken. d ima bu sözler. ha· 
tırlayınız : Alaca§ınız mal, halcilti oı malı. 

Dikili Malmüdürlüğünden: 
Dikiliye merbut Makaron Çiftliği arazısının 5-~ !. · ssesi 2821 

dönüm 2300 lira muhammen bedelle ve çiftlik binaları dahil ol• 
mak üzere bir senelik icarı 1 -1 O- 934 tarihinden itibaren : irmi 

gün müddetle müzayedeye konulmuştur. 
Saliplerin 00 7 1-2 pey akçelerin h milen 20 -10- 934 Cu• 

martesi günü saat dörtte Dikili Malmüdürlüğüne mür caat1 arı. 

4205 (633) 

·zmir Vilayeti Nafia Baş .. hendis
liğinden: 

Gülbahçe - Karaburun yolunda "2000,. metre murabbaı kaldı· 

rım yapısı bir hafta uzla açık eksilbniye konulduğund n istekliı 
lerin 14 Birinci Teşrin 934 Pazar günü saat 11 de vilayet daim\ 

encümenine gelmeleri bildirilir. 4274 {632) 

İzmir Muhasebei Hususiye Müaür
lüğünden: 

Bedeli sabıkı 
L. 

Emrezde 15 dönüm tarla s 
İdarei Hususiyei vilayete ait Emrez:de kain tarla üç sene müd 

detle icara verilmek üzere müzayedeye çıkanlmı s da talip zu 

hur etmediğinden bir haft.a temdit edi~iştir. Taliplerin 17-10-34 
Çarşamba günU saat 9 dan 12 ye kadar encümeni vilayete 

gelmeleri. 4332 (631) 

Aydın Demlryolu Umum 
MUdUrlUğUnden: 

1 ve 4 numaralı Aydın - lzmir 
ve lzmir - Aydın motorbüsleri 
15 Teşrinievel934 Pazartesi gü
nilnden sonra seyrüseferden 
kaldınlacaklardır. 

§ 10/10/934 tarihinden 3117 
935 tarihine kadar Tireden 
lzmire taşınacak pamuğun be
her tonundan 780 kuruş ücret 
alınacaktır. 

Bir Genç 
İŞ ARIYOR 

Ticaret işlerine aşina eyi 
Fransızca ve İngilizce bilir, 
Bankada çalışmış bir Türk 
genci iş aramaktadır. Ya~.m 
günlük vazife kabul cdebilır. 
Gazetemiz idaresine müracaat 
edilmesi .. 

Göz:tepe Köprü sokağı 22 
numarada Hürrü Sıddık. 

s - 10 (673) 

imza ve tahtim kılındı. 
Umumi Nu. Hususi Nu. 

işbu mukavel suretinin dai
rede mahfuz 7386 umumi nu
maralı aslına mutabakatı tasdik 
kılındı. Bin dokuz yüz otuz 
dört senesi eylül aynın on 1-

paz r günü. 
lzmir İkinci Noteri 

~ r smi mührü 
16 Eylfıl 1934 imza M. Emin 

4333 (630) 

izmlr Beledly lnd nı , 
65 lira ücretli belediye ölçü-

' ler, ayar memurluğu münhaldir. 

' Bu vazifeye orta tahsilini ik-

mal etmit olup ta İzmir mınta

kası ölçüler baş müfetti liğin· 

den ehliyet vesikası almı olan

lar arasından eçilecekbr. Bu 
evsaftaki zevabn belediyeye 

müracaatları iliin olunur. 
4339 (629) 

§ 1 - 87 adanın 85 numa
ralı arsa mülkiyetinin atışı 

açık müzayede ile 23,10,934 te 
aat 16 dadır. 

2 - 95 adanın 105 numa· 
ralı arsa mülkiyetinin sabşı 

açık müzayede ile 23,10,934 
te aat 16 dadır. 

3 - Eski Kemer gazinosu 

arkasında kerestecilere tahsis 
olunan 46 numaralı ada üze

rindeki arsanın senelik icarı 

açık müzayede ile 23,10,934 te 
saat 16 dadır. 

4 - 84 adanın 23 numaralı 
arsa mülkiyetinin satıs• açık 

müzayede ile 23,10,9~4 t s at 
16 dadır. 

Taliplerin izahat almak ve 

artnamelerini görmek ü .ere 
başkatipliğe ve i tir k için öy
lenen gün ve a tta belediye 
encümenine müracaatlan. 

28-12 4113 (558) 



/'dakine Ve Inıaatı Bahriye Mütehaaaısı 

E~~UP UEllAL 
· ~lakine imalathanesi 

Halimaga. Qarşıın Numara 50 

M iiet:ı:1eserni n 
mamulatı 

olarak 

adet maki ne 
iz mirde 

faaliyettedir. 

A Jakadarla -
rrn bn makine
lerin faaliyet 

tarzlan bakkrndR 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

} at]hane Ve lJn Dej},rmenleri 
lçin bilnmnın alıH VA edAvRt imal edilir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gaznzgen 

Her boy<la ve her kuvvet. 

Bilumum DPniz lşleri 
Dorbinler, tnlombalar ve 

tesieah mibanikiye aeamıör Te 
v;nçler Te sair işler Jernhte• 
ve kalıol fl<lilir. 

~
Mefruşat Mağazası 

Fesçi Zade A. Nihat 
Telefon 2254 

.Mefruşata müteallik en son moda <lö~emelik kadife, 
Gobelen, logiliz kretonları, file, cibinlik Vt' per'1elik l\iller, 
bnıur etor ve keten perdeler, broıız korniz, çocak arnbaları 
ve sandalyeleri, taban, otomobil, masa muşambaları 
llaire bulunur. 

lzm.ir - Yol Bedesten Jfu. 29 
(323) 

" "· : 

~ ~ 
Umum Hastalarm Nazarı Dikkatine 

.En son sistem mide, kaıın, baJ?ırsak, bölırek ve dogurn 
neticesi löznın gfüıterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bagları, düztnbanlar için taban korsalar1 gayri tabii 
aogao çocokların vücutlarındaki igrilikleri do~rultma ci~ 

bazları, kemik hasta lıklArı neticeAi hasa le gelen kambn r
Jukları doğrnltınak için konalar ve keneli ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar, talelıelerın çalışına esııuında fır

layan kürek kemikleri oin gayri tabiile~mesine mani olmak 
için korsalar. 

1 ürklyenln yegane müesslsesl ve eser/erile rağbet ve 
itimat kazanan sun 1t aza dmll ve mütehassısı 

Fahri Blza 
Htıy taraf ın<la o yapı h r 

Kabul aaatıan : 10 ila l2t30 öğleden soııra 

Adres : lzmir 1 
kadar. 

Kaymakam Nihat bey caddesi No. 20 
13-20 (355) s 7 - METALlüM 

Lam balarıoı tercih 
edenler biç bir za
man aldanmamıt· 

f'ent Al§rr 

1 ürktye umumi Acentesi 

G. D. GIRAS 
lZMIR İSTANBUL 

..Asır ef f'o<l i caddeııi 

Baker bam 
Posla kutnsn : !116 

'_I • ~ t ı~·""fl,J 

....................................................................... 

TAZE , TEMiZ UCU.Z 
• 
ILA.C ... 
Hamili Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
Baştlurak Büyük Salcpcio~la han karşısıntla 

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

Temizlik! .. Sıhhat!. Güzellik!. 
l~te Hatlyolinin Hediyeleri 

. . -

Dalma Radyolln her zaman Radgolln kullanınız. Dlılerl 
inct glbt yapar. Radgoltn diş macunlarının lnclsldlr. 

Jardır. 

Çünki : lstanbulda Liseler Alım Satım 
Emsaline naza- Komisyonundan: 

ran ıarfiyah az K . merbot G 1 t ı· . . . · omııyooomoza a a asaray ıs-ııoın yenı 
1•ıgı hol yegane cephesindeki iıtinat dıvarının bılıdiye fen bıyetinoı t•h1ikıli bir 
lambadır. . Yaziyette oljnğu bil<lirilmi' olda~undan yaptırılmaaı n Haydarpata 

Her bayıdın liuıinin dı 1200 ton Kriple 12 maden kömürünün 24/10/9:l4 
arayıuız tarihine mü1ı1dif Qar,amba ğünü ıaat 16 <la ihale edilmet üzere 

Deposu kapalı zarf uıulile miinak81Aya konnlmaştur. Taliplerin k••if 'fi 

~artnameıini gi>rmek üzere İltanbnl Erkek Jis11indıki komisyon 

MEHMET kaleminı n müııakuaya i~tirak ed~ceklerin de ihalı günü 
teminatı munkkate makbuılarile hiılıkt• komisyonnmnza 

TEVFiK j!mtları. 8-12-16-20 4216 (61~ 

elektrik malzeme !nşaatını?.için atideki ihtiyaçlarınızı ı .. ek nouz f iatlarla 
tıcarethan11i temin etmek isterseniz Halim aga 90.r~ısında 

Peştıruaıcııar Kavalah Hasan Nuri 
TELEf ON 3332 ticarethanesine müracaat ediniz 

ÇiMENTO 

Sağır Dilsiz Ve . KörlerMüesse
sesi Müdülüğünden: 

Çubuk demir ve her nevi çiçekli 
Çıni ve levazımı sıhhiyeden lô.vha/ar ve bunların 

teferrüatı envaı banyolar ve termosıfonlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borular 
ve lngiliz künkleri ve bunların teferruatı veşaire ... 

Miiel'sısınio 193" mali ı&neıi et ihiyacatına yeninden muhaw· 
menat Tazedilmit YO 5/10/934. tarihine müaadif J>azarteai giinü aaat 
15 tı ibal11i yapılmak üzen tekraren Ti 21 gün müddetle miina~ 
kasaya konmnttnr. Taliplerin 'eraiti görmek üzert hır gün mii 

toa11ıe iaıuı beyeti11•t yevmi mezk1lrda da ııhhiy• müdtiriyıtlndı 

miiteşekkil koıniıyona müracaatları ilan olunur. 
I' 

27-2-7-12 ;...... 4082 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
Çimentolar,. BUtün Markalar 

En Ml•alt Şar•itle 
Maiazamızda Satılır 

·EN SON ÇIKAN PLAKLAR LiSTESi 
l\lÜ~lH :\fJRETTfN HF.V 

Y 1 1 d ı z '.l u r k ii ım 

Ay Doğdu Hatnıadımı 
RTıA RNf1~T ŞÜKRÜ HEY 

Suzinak Tak11ıuı. 1\.larnetle 

Hü.ıaııı 'l'aksim Klarnetle 
RURA1' HA~IM 

Şen l>utlı:.kJardakı .l::IKntleJer 

H ilzam Şarkı. M ıırabı Guindir 
RRYYAN HANIM 

Kelebek. Koml>a 

Bahar Qiçeıti 
~RVO.f RA~I~[ 

Karcıgar ı:;arli.ı. Hayrn Henı Aldattın 

.Am"n Aman Sarı Kız 
:\1 U8TA FA fHtY 

Hüseyni ::'arlu. Lebırude Açarken 

·Güğhüımlen Kaçıp Gıttin 
NRDJ'ME HA~T\f 

En•elctt J:hmını 

Ben A ~larken 
~on EVTıA RRDRI v ~ HAN Hl 

"Ana Sütünün Aynıdır~ 

içen Çocuk 
Neşeli Oıur 

Gürbüz Olu 
Sıhhath Ol 

Her Yerde AraJ'ını• 
Dcpoını : Hükumet karşısında şekerci Ali Galip 

SEV [M pastahanesinde. 
12-26 (468) H 3 

Göz Tabibi1 

Hatip Oğ. [sat Lütfü Kır~ar 
Dahilt Hastalıklar 

Mütehas." ·sı 
Hastalarını Her gün Ö~Jeden 
sonra Beyler - Hacı lıoam· 

]ar sol<a~tncla 
No. 12 • Şifa Yurdunda 

kabul ve tedavi eder 
TFLEFON No. 3331 

(10 ) ~.7 

Dr. Ali Rıza 
Donum Ve Cerrahi Ka~rn 
Hastahklan Mütehassısı 

Ba.ştuı·ak Kestelli cadde· 
sinde 62 numaralı muayene
hanesinde her gün saat 3 ten 
sonra hastalarını kabul eder. 

· . : Telefon: 'W87 ~ '-
S '1 , .. . (24.8) · 

Memleket hastanesi g6' 
hastalıkları mütehassısı: @ 
İkinci Beyler sokağı ,So. 

Telefon: 3055 

8. 7 746 ,,,.J 
. 

Doktor 

Kemal Şatir 
Memleket Hastanesi 
Dahlltge Mütehassısı f 

Muayenehane Birinci 13e 
11'el' fer eoka~ı numara 36 >-

fon 3956 · o' 
Evi Karantina tramvar 

desi karakol karşısında :S-0~ 
Telefon N o. 2°

9
) 

. (38 



Ircat Pazarında Azizler Sokai'ında ____ .. ___ _ 

Eqe mıntakasının en büyük ·ve en ucuz iş qapan matbaasubr 
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Fratelli Sperco 
Acentası 

Royale Neerlandaia 
Kumpanyası 

OERES ,.aporu S terinin 
.-elde Hotterdam A mıterdam n 
Haıuhnrga hareket edecPktir· 

.AGAME.MNO~ -..apurn el· 

~eşrınieTTeld<ı üeklenmekte olup 

do!l'rn Don kerk,Rotterdaaı, H nm
hn r!? Oopcnhage, Dantzi~, Gote
horl? ve T11kanclinınya limanları 
için hnmole alacaktır. 

OO'l'LAND rnoförii 3 teş· 
rinisanide HO'fT:ERDA.M,BAM 
RUHG OOPENHAGE DANT 
ZlG GDYNJ A OOT.EBERG Te 

l.'OANDINAVY.A limanları 
içın yiikalacaktır. 

Service Maritim Roumain 
.\LBA JULlA Vapura oıı 

ıekız teşrınievTlede gelecek 
ve ayni günde M A L'l A 
BA HOEl~ONE MARStf"'YA, ve 
OENOV A'ya har11ket eılecektir. 

iolca Te hamule kabul etler. 
llandaki harek~t tarihlerinde

ki degişikliklerden acenta mes'n· 
Jiyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için İkinci Kor
donda ~l'nhmil Tabliye Şirketi 

binası arkasıntla FRA TEJ-'I-'1 
SP EROO acentelij?ino mürar.aat 
edilmesi rica olnnur. 

Telefon: 2004.-2005 

r:o:LrzzT..7...7L7..ZZ™Z7.Y7/./L"//1A 

Bert Mod 
Kar,ıyakada ve lzoıirtlı 

pık çok miittarid huluaan 
c Bert Mod> ınü,teri l•rıne n 
lıiitiin lzmir halkına ıon N 
moda tB oh telif ~apkaları n 
gıldiıtini haber Terir. 

Karşıyaka - Sıliıııiye 
-: <•kaJ?ı N•. 26 

1 - 3 s. 9 (62 ) 
C/..A/-7/.LL/.L7~/,ZLZU7.E/.LL7!/!l!Wr.ı 

lf. v. 
W. P. B. Van Der 

Zee & Co. 
Deul8che Levante Ltnte 
A MMON Tpurn 24 birinci 

te~rinıle bekleniyor. 27 birinci 

teşrine kadar ANVEHS, ROT
TERDA M, HAMHURÖ vo 

ve 
mn tekmil ~nhirleri Te trauıııat

lnntik -..aparhula .imenclıferler 

arasında miiretl<•p ırnterler. 

Yarat tarilılerı "fe vııpurlı.rııı 
ısimleri iizerıne meealiyot kabul 
edilmez. 

N . V. W. I!~. Hanri Van Der 
Zee & Oo. 

Birıncı Kordon Talefon No. 
2007 - 2008 

H~r yııştakiıniz 19ın kıyınetlı 
uçlar kt-peklenir, dökülür. Kl'pf'k 
çıplak lrnlftCKk dıye iiziilmeyiuız. 

bir ziııetıır. İyi bakılmamı, 
zail oluını zannetmeyız, başım 

F EN 
Bu gı L>i arızaları gıdırmek ça· 

nlerıni ba lmu~tur. 

Ferit Saç Suyu 
lşto fcnnın yegao bıHıkaei bu 

ilrıçtıı toplannıııtır. 

Bnşlrn ılfiçtan memnun o1ını· 

yanları' ta.Y ıyen FER11' SA<) suyu 
kullan ınlar. 

11 k gifndf' kepek gider. Saçlar 
kn,vetl nır 

M. DEPO 
S. FERiT 

SiF A ECZANESi 

Yeni Aıır 

Olivier Ve Şü. 1 JADRANSKA 
LJMJ1E7 PLOVIDBA D. D. Susak 

Vapur Acentesi 
Cendell han Birinci Kordon 

1el. 2443 
Dhe Ellerman Llnes Ltd. 
1 ahmll için beklenilen 

oapurlar 
Londru Hattı 

DESTH.O vnpııru 4 hirinoi 
tPşri ıtlo I-'ondrR ve Ha ll'ı 

1'HUHSO vapurn 12 birinci 
teşrinde Hull'e 

PAULINE vapuru U birinci 
teşrınde Lcındrn) a. 

STOHh.. vapura 21 birınci 

lımir, Pire 1 rtyeste ve Susak 
tçln muntazam haftalık Postası 

Seyahatın müddeti İzmir 
Triyeste 5,112 gündlir 

Her pazarteıi günü mnYafla. 
lat ederek çarşamba günleri ög
Jeyin hareket edecektir. 

İlk hareketler : 
10 TeşrinieYYelde : Bl~d 
17 1'cşrinicYYelde: SfRBlN 
24 1'ışrinievnlde Beograt 
31 > BLED 
DİKKAT: vapaı-lar çarşam· 

ba giiaii sabah yük almıya ak .. 
lardı r. 

Telt'lfon : 2548 

Cilt, Saç, Frengi ve 
Belsoukluğu ve tenasül 
hastalıkları mütehassısı 

Moayeııeban111ini Birinci 
Beyler sokağı ( Elhamra ıi · 
neması arkasındR) 55 onma
raya na&detmi9tir. (1145) h 3 

Eczahanesi 
Müstahzeratı 

Saç Losyonu 

Komojen 
Kanzuk 

I\epeklerı ızale ve 
tıaçlıırı bfısleyerek dökül~ 

ıııtısi ne mani olar. 

Kıuıznk ijSÇ lo!yonu 
lllİİIUMıllcri gıbı yağlı 

degıldi r. Te111i ri knt'i "• 
ıayılıaıu !atıf L>ır loa
yondnr. 

'ranınmış eczaha· 
nelerden ve parf ü
ınöri nıağazalar
ından arayınız. 

(993) 

Hilaliahmer 
sinden: 

Merkezi Umumi-

:Eıkifelıir ambarında; nanbtelif ıonınn anahtarları örı Te 
baak, gihi demirci edevatı; •ı•l•r, pafta tRkımları 9ıki9lı r, tor-
110Yidalar, makkaplar, komp11 göaye n eaire teniyeoi takımları 
13 n 1( T•~rioie.-nt•e. 

Bakır inha T• boralar 911bok, Jıvba YI ke yaa balladı prioç
ler mabtılit utomobil fennlıri T t lehim Hlmbaları 16 Tıtrial-, 
uulde. 

HaliM Te ayarh kalay, muhtelit fı her kdaadı ltaUa teıgAh 
kayı~ı, tıl ha 1atlar n ıaire 18 TıfrinieTnl 934 tarihinde 1&tıla· 
cıagrndan tlllıplerıa Edkit•hirde .atı' koNiıyonuoa müracaatları 
ılfrn olunur. 

iZ Mi R 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şirketin M.eı l\(IZ vo .Fahrikns ı: lzınircle Hnlkapıoardadır 

Yerli Pamuğundan At, 1 aygore, Köpekbaş, Değirmen, 
Geyik ve Leylak Markalarını lıavi hor nevi Kabot bezi 
ı nınl cyl~mt)kte olup malları A vrupanın ayni tip memıu. 

catırıa faiktir. 

Telefon K o. 2211ve308 7 
Telgraf adresi: BaJ'rak l•mlr 

(H 1) 

Izmirln IJ'i Suları 
1,5 Derecelik Su 
(Koç Taş) 

Satı' merkezı: Başturnk camii altrnda numara 
(20) telefon (2967). kimyO?i vo bakteriyolojı 
re mi raporları haizdir. 

BKŞ 
mabıul (Ihlamur) 

9içe~i geldi. Oeçım ıeo çok ra~
bet görmesinden ötürii meTcodo 
kalmıyan lıasosi paketlerimizin 

ihzarrna ha,lanmıttır.Diikkanın
da eatmak iizeu bizden paket 
alan .. nar ihtiyaQlarını temin 
etıinler. Çiinlrü rekolte ııçen 
11nıye nRzaran azdır. Paketler 
5, 10 kornftnr. Karadeniz malı 

S 1 tozunun zarif kn· a ep taları yal•ız 15 
karo,tur. 'foptan alanlara fı. 
konto yapılır. 

ışıldak Bulatık ve 
cila tozu 

emHline faik ve daha noaz 

olmaeına rağmen iki türlü hizmet ita etler. 

Asker markalı hakiki flit, Fayda, Kileekt, Atila, RIGk fi' 
FIRyozen sinek i1A9Jarının her boyda kapalı kntnları ~arl 
Dökmesinin lltreıi yalnız 100 knraştur. 

ARTI• kumaş hoyalarımızın tecriibl3sini yııpmıyan ~ 
madı 15 knrnşla rtmgini atmış ip~kli paoı 

yünlü eJbiseleriniY.i istediğiniz renkte boyarsınız. 

Resmr robdatnameyi haiz LEYLEK markalı rastık saQ b 
sım ihtiyacı olanlara tavsiye ederiz. ~ uaf i9in toptan satış -
kezi depomuzda r. 

Toran tnTalet Hbann ECE Tim toza, Knol Braseo, pire t 
karpit, çay, kına, sakız, diş macun lıırı, kakao, kolonya, kola, l' 
kal, demir hindi, Jimon toza, her nevi asit, l:lstikten maşıırıl 

mnstarda, çiçek boy&ları, zamkı arahi, -çıımn ır için soda, fo 
leke toza, sabun toza, lüks ~ııbnnn, fare zelıiri v.s. 

TELEFON : 3882 
:J 

B..A.:B: :S:.ELE 
Kemal Kamil Beye 

Erkek - Size eczac ıKernal KAmil beyin (Göniil) koıonf 
takdim edebilir miyim" 

Küçük hanım - Çok ııtıui, Kemal Kamil be!" Bildi eo 

n11inde Bahar 9i91ği, Altm raya, Y:ııerniu, P.,olya k0~ 
içindtm hanımlara (Gönül) d veriyornıut. 

Erkek - Şu yıni yaptığı Gliniil kolonyasım mı" 

Küçük Hanım - Evet. Gönülde öyle 11bhar bir k<>k0 

füsunkar Ti bnyali hir zevk Tı zaraf t vnr ki •.. Verlınııl 
gıcıklayıcı neler var bir bı lsımiz .• 

Mıntaka an' t e tebi 1\4 
dürlüğünden: .1. 

Mektebiınize 11\zım olaa (45) mötro mıkk.bı mubtelıf ket rl 
mubaya1ı1ı (20) gün müddetle müırnka.eaya konulınattar. ,~ 

olaalar münakaaa ,eraitini anlamak iizeu her gün uaıkt~ 
yüıde yedi ha9ak moTakkat teminatı yatırmak üzere de 
1t\el huıuıııiye mfidürltiklerin• T• ihale günü olan li T•tr1 

98' tarihi•• müeadif çar,amba günii 19at (11) d• VilM'~ 
mıaiaı müracaatları ilin olnnur. 1-12 ' L 10 (6. 


