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Temelidir 
Maarif vekilimiz Abidin bey 

şehrimizdeki kız enstitüsünü 
ziyaretleri esnasında çok mü
him bir mevzua temas eyledi
ler. Enstitülerin kıymet ve 

ehemmiyeti üzerinde tevak
kuf ettiler. Filhakika kız
larımıza verilmesi lazımgelen 

tahsil ve terbiye maarif men
suplarını ehemmiyetle meşgul 
edecek bir iştir. Cumhuriyet 
idaresi kadın ile erkek arasın-

daki farkı kaldırdı. ikincisi için 
tanıdığı bütün hakları birinci-

lere de teşmil eyled. Bugün 
Türk kadınının mecleni ve siyasi 
haklar üzerinde erkekten ay-

rılığı yok gibidir. Kadınları
mızdan Doktor, avukat, hakim, 
olanları bulunduğu gibi şehir 
meclislerinde de yer alanları 

vardır. Yalnız itiraf eylemek 
lazımdır ki bu hukuk müsavatı 
karşısında bile kadınlığımızı 
iki kısma ayırmak zaruretin-

deyiz. Hayat kadını olacaklar, 
yani canlarını çalışarak kazana
caklara başka, evlenecek ev 
kadmı olacaklara ba ka bir 
tahsil .istemi kabul etmeğe 

mecburuz. Her genç kız için 
mutlaka lise tahsilini ikmalle 
finiversiteye devama imkan 
tasavvur edilemez. 

Lise tahsili bir ev hanımında 
aranması lazım gelen bir çok 
evsafı veremez. Bineenaleyh 

üniversiteye gidecek kızları ye
tiştirmek için mahdut merkez
lerde birer lise bulundurmak icap 

eder. Fakat ev hanımı yetiştir
mek için de her vilayet mer
kezinde hatta imkan oldukça 

büyük kazalarda kız enstitüle
rine kat'i ihtiyaç vardır. Tahsil 
itibarile enstitüler orta dere
cede hatta biraz fevkinde sayıl
maktadır. 

Buna ilaveten bu müessese
lerde kızlarımıza bir ev hanı
mına lazım olan çocuk bakımı 
yemek pişirmek, pasta yap
mak, temizlik, ütü, şapakacılık 
ve dikiş gibi ev işleri öğretil
mektedir. Bir ev hanımı için 
okumak yazmak,tenevvür etmek 
lazımsa yukarıda sayılı işleri 
bilmek hatta onları candan be
nimsemek bir ihtiyaç değil, kat'i 
bir zarurettir. Bir yuvanın sa
adeti için mutlak lazımdır. 
Kızlanmızın tahsilini yalnız 
liselere istinat ettirirsek aile 
yuvalarım içtimi terbiyemizi la
zım olduğu şekilde kuvverlen
diremeyiz. 

Yüksek tahsile kifayet ede
cek kadar Lise yasatmamağı 

bunun fevkinde Enstitülerin 
adedini çoğaltmağa çalışmalı
yız. Türk kadınlığının bu mües
seselere ihtiyacı her şeyin fev
kindedir. 

:ıs u:ı a il F.l!:n k. k:ı. 

Son Dakika 
~----·Gece yarısından sonra 

aldığımız haberler beşinci 
sabifemizdedir. 
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a alanan a flarda Bulundular 

Zl Hırvat Mültecilerini Evlerinde Mühim Vesikalar 
Bulundu - Suikastı İdare Eden Adam Kimdir? 

Saraybosna Nümayişlerinde İtalyan K9nsoloshanesinin Camları Taşlandı - Hırvat Cemiyet 
Ve Gazetelerine Hücum Edildi - Italyanlarla Vahim Hadiselerden Endişe Ediliyor 

İstanbul,13(Hu
susi) - Marsilya 
su'kastinde ala
kndar olmak üze
re tevkif edilen 
i i suçlunun i -
licvabı bitmek ü
zeredir. Bunlar 
çok mühim ve 
heyecanlı ifşaat
ta bulunmuşlar
dır. Bazı Hırvat 
mültecilerinin ev
lerinde de suikast 
tahkikatını ten
vir edecek vesi
kalar elde edil
miştir. Bunla ·a 
nazaran suikasb 
Oryuna Hırvat 
komitesinin ha
zırladığı, bu mak
aatla aylardanbe 
ri hazırhklar ya-
pıldığı. tertibat 
alındığı anlaşıl
mıştır. 

Vladimir 
Radiç 

Paris, 13 (H. 
R) - Hırvat is
tiklali fikrinin 
coşkun muharriki 
sayılan müteveffa 
Stefan Radiç'in 
oğlu Vladimir Ra
diçin de suikast 
tertibatında par
mağı olduğu zan
n edilmektedir. 

Tahkikatın Son Sarhası 
- • ' ••• 1 • .• 

Hudutlarda Tevklfat SuikasllldareEden Adam 
Paris 13 (Hususi) - Belgrat Paris 13 (Hususi) - Suikastı 

Emniyeti umumiye müdür mua- Ma silyada Anhıvan Ola na-
vini Pa-~se 1 eldi. Tahkikn m da bir Hırvabn idare ettiği 
Fr nsız ~ bıtası ile müŞ'tere'k 11 t"n suikast ter iba!ınm bu 

adam tarafından ahndıgı, son 
yapacakbr .. ~ütü~ :ransız hu- talimah da onun verdiği ala-
dutlarm~a şu.ph~li .hır çok adam- şılmıştır. Antuvan Ola'nın Pa
lar tevkıf edılmışt11·. Pasaportlu saportu bu jsmi taşım~sına rağ
veya Pasaportsuz şüpheli adanı- men hakiki ismi Annı Povbo-
ların tevkifine devam olunuyor. viçlir. f [r~ 

Pariste 30 Kı,ı 
Yakalandı 

Paris 12 (A.A)- Pariste 
ikamet etmakte olduğu otel-
de Benese refakat eden 
ve Nalis olduğu zannoluna 
şahsın Kremel ismi altında 
bu otelde oturmuş olduğu 
meydana çıkmıştır. Malum 
olduğu veçhile bu şahsın 
Eks otelinde de bu ismi 
ver miş idi. Zabıta şüpheli 
Yugos lavyalıların ikamet
gahında ta barriyat yap
makta ve elde edilen 
vesaik mütehassıslar tara
fından tercüme edilmekte
dir. Üç Yugoslav tevkif 
edilmiştir. 

Bosnada 
inflllk 

Belgrat, 13 
( A.A ) - İnfial 
içinde bulunan 
halk Sar.aybos
nada ve Asiek
de nümayişler 
yapmışlar, birin
cisinde Napre
dak ismindekf.ıı. 

' Hırvat cemiyeti 
binasile İtalyan 
Konsoloshanesi
ni taşlamışlar, 
ikincisinde de 
Urvatski list is
mindeki Hırvat 

gazetesi binası 

nı yağma etmiş
lerdir. 

İtalyanın 
Endi.esi 

Paris emniyeti u- Roma 13 ( H. 
mumiye müdüri- R ) - Gazete-
yetince de tah- )er Sarayhosna-
kikat safhası ge- lJall:mılarda ~ııllı (wı ili T.ral llcksaıu1,.,u JJal lmıı payitalıtlarmı r:iyarrilrıı bı r intiba. Aşayuia Ywı< 1arucıdal. i t't>ki "kanşıklıx-larnaıı bir mau::aı·a da İtalyan Kon-
nişletilmiş, yeni izler elde olun- ........... •••••••••••••••••••11••11 • 1111•••••••••••••• .......................................................................... 0111 soloshanesi önünde yapılan bü-

muştur. Velı·aht Hz. nı·n zı·yaretlerı· yük nümayişleri ehemmiyetle Katil Marsilyada Çok kaydetmekte ve bu nümayişle-
Kalmışbr rin İtalya aleyhine o kadar 

we.ısn.<e 12 (A.A) - Emni- şiddetle nfttteveccih bulunması-

yet müdürü M. Cıls bir lokan- Bugu··n Bergamaya Gı.deceklerdı·r nı balya -Yugoslavyamünase-
ta garsonunu isticvap etmiştir. batı için endişeler uyandıracak 
Bu garson katilin 29 Eylülden- mahiyette görmektedirler. 
beri yemeklerini kendisinin ------------------------.----- Mecarlstanın Sulkastla 
çalışmakta bulunduğu lokanta- Mektepleriınizi ziyaretlerinde Takdirlerini izhar Ettiler... Allkası Yoktur 
da yemiş oldugv unu so"ylemı'ş- D f Londra 13 ( A.A ) - Macar ost sveç milletinin yuce 
tirr. Şu hale go"re katı'l Mar- l' h p G maslahatgüzan Marsilya facia-

ve ıa h rens üstav Adolf sında Macaristanın şu veya bu 
silyada veya civannda hiç ol- hazretleri, refikaları Prenses surette methaldar olduğuna da-
mazsa iki hafta kalmış de- Luiz ve kerimeleri Prenses İn- ir dolaşan şayıalan kat'i suret-
mektir. girit hazeratı Cuma gününden te tekzip etmiştir. Maslahatgü-

Geniş Te,kllAt beri şehrimizi şereflendirmiş zar bu cinayette Yugoslavlar .. 
Annenans 12 (A.A) - Ka- bulunuyorlar. dan başka bir milleti methal .. 

lemenin şeriki cürümleri olduk- Veliaht hazretleri Cuma gü- dar göstermeği istihdaf eden 
ları zannolunan iki kişi, bildi- nü saat onda Valalant yatile haberlerin Avrupanm sulhü için 

ist~nbuldan gelmişlerdir. zararlı ve tehlikeli olacağını rilen eşkale göre Lozana git
mek üzere yapur beklemekte 
oldukları bir sırada bir lokan
ta veya kahvede tevk~ edil
mişlerdir. Bunların Yugoslavya 
haricinde şubeleri olan geniş 
bir teşkilata mensup oldukları 
zannedilmektedir. Bunlar, kral-
la M. Bartunun Marailyaya git
mek için takip etmiş olduktan 
yolu, takip ettiklerini itiraf et
mialerdir. 

Ünce yazdığımız gibi Vali ilave etmiştir. 
Kazım Paşa ve Belediye reisi Paris Görüşmeleri 
Behçet Salih bey, mihmandar- Parıs, 12 (A.A) - Kral 
ları Hüsnü Riza paşa, Hariciye Aleksandr M. Bartunun ölüm-
Vekaleti şeflerinden Şefkati leri merkezi Avrupanın gayet 
Hulusi ve Lütfi bey İsveç fahri hassas olan noktasından sul-
konsolosu Ahmet bey,Vali mu- hun esaslarını genişletmek için 
avini vekili hukuk işleri müdü- icrası tasavvur edilmiş olan 
rü Fuat ve emniyet müdürü noktai nazar teatilerine man· 
Feyzi beyler hususi bir motörle olmuştur. Maamafih iş geri kaı!f 
vapura tritmiflerdir. Gazimiziı. mıı değildir. 

- Sonu ~ inıl l(lj}J.1.41 - -:-So@,.tBnciı ıahiJtdıj-
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Veli<:ıht Hz.nin Dün Yap
tığı Muhtelif Ziyaretler 

- Başta tem J 11 cısah11tae -
saygılı konuklarına Vali Kazım 
paşa hükümet namına Belediye 
reisi Behçet Salih bey de şehir 
namına hoş geldiniz demişlerdir. 

Perenses Luiz ve İngirit haz
retlerine büketler takdim olun
muştur. 

Vali Kazım paşa beraberle
rinde giden zevata prense ve 
prenseslere takdim ettikten 
sonra ayni motörle ve veliaht 
hazretlerile prensesler bazerab 
ve veliaht hazretlerinin mai
yetlerindeki zevat Gazi kona
nağı önünde karaya çıkmışlar 
ve orada bir müfreze jandar
ma tarafından selamlanmışlar 

ve binlerce halk tarafından 
karşılanarak şiddetle alkışlan
mışlardır. 

Büyük konuk Güstav Adolf 
hazretleri jandarmayı teftiş 

ettikten sonra müfreze kuman
danı mülizım Halit beye: 

- Askeri çok iyi buldum, 
~emiı ve Halit beyin nereden 
lzmire geldiğini sormuştur. 

• 

Oradan halkın şiddetli alkış
ları arasında Gazi konağına gir
mlfler ve Vali Kazım Pqa ile 
beraber konağın balkonuna çı-
karak halkı selimlamışlardır. 

Kadife Kaleyi Ve 
Müzeyi Ziyaret 

Veliaht Hazretleri ile Pren
sesler Hazerah bir çeyrek sa• 
at sonra Vali Kazım Paşa Hüs
nü Riza Paşa ye Belediye rei
si Behçet Salih beylerle birlik
te otomobille evveli kadife ka
leyi, İzmir asarıatıka müzesini, 
eski hmir hafriyatını ve milli 
kütüphaneyi ziyar•t etmişler· 
dir. 

Mttzebanede bütün eserJer 
iaced•n inceye tetkik edilinit 
ve Sallbattin beyin verdip 
izalaab Veliaht hazretleri allka 
ile dinlemiılerdir. 

MllH KUtapllanede 
Milli kütüphane binuaacla ela 

kark dakika kadar kah•n,ı •• 
katapbaae tetkik oluam ...... 
Premealer kütüphanenin habra 
defterine imzalana• vaaeya.. 
mitlerdir. 

, Konuklar öğle yemeğini vali 
Kiaım Pqa, belediye rem 
ve diie.r zevat ile birlikte pzi 
konajmda yem.itler ve ... t 
onyedi otuzda lıveç fahri kon-
10loau Borovalı Ahmet beyiıa 

vercliji çay ziyafetinde hazır 

hulunmuşla/dır. Çaydaa sonra 
Veliaht Hazretleri ve refikaları 
iki ·~erimeleri prensesler haze
ratı Valaland vapuruna gitmit· 
ler ve geceyi orada geçirmiı
Jerclir, 
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Mektepleri Ziyaret 
Dön sabah Gazi konağını 

tqriE edeiı misifirlerimiz· "lco• 
nakta bir müddet istirahattan 
IODra çıkarak otomobille Gazi 
mektebini, müteakiben kız Lise
sini ziyaret etmİflerdir. Velialıt 
hazretlerine dünkü ziyaretleri 
esnasında da vali Kazım: pqa 
Hüsnü Riz pqa, belediye reisi 
doktor Behçet Salih bey, Şef
kati Hulusi ve Lütfi beyler ve 
fahri konsolos Ahmet bey refa
kat eylemiılerdir. 
Kız Lisesine tam saat on 

bir buçukta gidilmiş ve mektep
te maarif umum müfettişi Hik
met beyle mektep müdürü Hay
darB.muallim hanımlar ve bazı ta
lebe hanımlar tarafından istik
bal olunmuşlardır. Misafirler 
mektebe girdikleri .sırada tale
be hanımlal'dan bir kısmı bah
çede jimnastik dersi almakla 
meşgul bulunuyorlardı. Veliaht 
Hz. bu grubun yanına ilerliye
rek İsveç usulü yapılan jimnastiği 
yakından tekip eylediler ve bir 
çok hareketlerin fotoğrafilerini 
bizzat kendileri çektiler. 

Bahçenin letafetinden bahset-

1 
tikten sonra içeriye girildi ve 
müdüriyet odasında bir müd
det istirahat edildi. Bu sırada 
veliaht hazretleri mektep mü
dürü Hrydar beyden mektebin 
talebe mevcudunu sınıfları 
ve saireyi sordular. bu hu
suslarda malumat aldıktan 
sonra kimyahane, kütüphane 
ve laboratuvarları gezerek be
ğendiler ve bilhassa yatakhane 
hakkındaki takdirlerini mü
kerreren izhar ettiler. 

Buradan İngilizce dershane
sine girdiler, muallim Hacer 
hanımın isveç hakkında tale
besile konuşmalarını alaka ile 
dinlediler, ve büyük bir haz 

ve takdirle sınıftan ayrıldılar. 
Bilihara mektebin mevcut 900 
talebesile birlikte fotograf çe
kildi. 

Talebe hanımların takdim1 
ettikleri buketlerle alkışlar 

arasında ve mektep müdürü 
Haydar beye memnuniyetlerini 
bildirerek mektepten ayrıldı

lar ve telefon şirketini de zi· 
yaret eyledikten sonra Gazi 
konağına gelerek öğle yeme
ğini yediler. 
incir lmallthanelerlnde 

Veliaht hazretleri ile pren
sesler bazeratı saat on beş 

otuzda tekrar konaktan çı
karak ve yine ayni zevat 
refakatlannda olarak Şe
rif Remzi beyin incir imalat
hanesini ve Amerikan Tobako 
tütün şirketini ziyaretle incir-
lerimizle tütünlerimizin nasıl 
işlendiğini gördükten sonra 
konağa avdet eylemişlerdir. 
Yaya Olarak Bir Gezinti 
Akşam üzeri Veliaht hazret

leri ile prensesler hazeratı ko· 
naktan yaya olarak beraberce 
Gazi heykeline kadar gelmiş
ler ve V eliabt hazretleri tek baş
lanna oradan yine yaya olarak 
konaia dlnmüılerdir .Prensesler 
biraz daha dolaşbktan sonra 
yaya olarak konağa azdet et
miflerdir. 

Koauldanamdün geceyi Gazi 
konajmda aeçirmİflerdir. Bu 
sabala Berıamaya giderek ha
rabeleri ziyaretle akşama av
det eyliyeceJderclir. Yana da 
Selçuia giderek Efez harabe
Jeriai ziyaret eylemeleri mult
temelclir. 

Aziz Be~ 
Bvsadanberi lsveç veliahb 

Güstav Adolf hazretlerine re
fakat etmekte olan şehrimiz 
sabık asan atika umum müfet
tişi ve şimai İstanbul asarıatika 
müzeleri umum müdürü Aziz 
beyefendinin yine veliaht Hz.
nin Efez ve Bergamayı ziyaret
lerinde kendilerine refakat için 
tehrimize gelmişlerdir. -·--Mütecavizler 
Mevkufen Altrceza~a 

Verildiler .. 
Bomovada Hakkı efendinin 

karısı Meliha hanım& hile kul-
lanmak auretile aldatarak oto
mobile bindirerek zorla kaçır-
mak istiyea Mercan oilu Mu-

t tafa ve Osman oilu lsmail 
haklanndaki tahkikat üçüncü 
müıtantildikte ikmal edilmiş 
ve ikisinin de mevkufen Ajır-
cezaya sevklerine karar ve
rilmifrir. 

13 Yaşında 
Bir Kızı Kirleten 

Bucada Ruşen kızı 13 yaşın
daki Atiyeyi kaçınp kirletmekle 
maznun Fehim oğlu Mahmut 
hakkındaki tahkikat ikmal edil-
miş ve Mahmut mevkufen Ağır 
ceza mahkemesine verilmiştir. 

Bir Dolandırıcı 
Mehmet oğlu Celili dolandı

ran Sağır oğlu Mehmet ağanın 
asliye ceza mahkemesine sev
kine karar verilmistir. 

Veni Aaır 

M.Vekili 
• • • • • 

Aydından Deniz
liye Geçti 

Üç gün şehrimizdeki mek
tepleri ve maarif müesseselerini 
teftiş etmiş olan Maarif vekili 
Abidin bey Cuma günü Aydına 
hareket etmiştir. 

Vekil bey Aydın maarifini 
teftiş ettikten sonra Denizliye 
geçmiştir. Yarın şehrimize dön
mesi kuvvetle muhtemeldir. Ve
kil bey buradan Ankara ya av
det eyliyecektir. 

Yağmurlar 
Bütün Mıntakalara Çok 

Faldell Oldu 
Son yağan yağmurların mın

takanın her tarafına fazlaca 
düştüğünü ve bu yağmurların 
oldukça faide verdiği alaka
darlar tarafından beyan edil
mektedir. Bu yağmurlann bil
hassa zeytin mahsulüne ve 
hububat için hazırlanan tarla
lara çok faideli olmuştur. 

~ 11. 1 ••• 

İdari Cezalar 
VekAletin Bir Tamimi 
Haklarında inzıbati ceza ter

tip edilerek vukubulari itiraz
lanna binaen ikinci derecede 
tetkik olunmak üzere dosyaları 
Vekalete gönderilen muallim
lerin mesleki huviyetlerinin et
raflıca bilinmesine ihtiyaç hasıl 
olduğundan bu kabil evraka 
alakadar muallimlerin fişleri
nin de iliştirilmesi Maarif Ve
kaletinden Maarif dairesine ta
mimen bildirilmiştir. 

Ayrıca muallimlerin vezifede 
olup olmadığı ve evvlce ceza 
görüp görmediği de ip.re edi
lecektir. 

Millet Mektepleri 
t T8frlnlunlde Açdacak 

Millet mektepleri 1 T epiai-

sanide açılarak tedrisata bat· 
!anacaktır. 

Maarif müdürlüp fabrikalara 

ıönderdiği bir tamimde Millet 
mektepleri talimatnamesinin 4S 
ve 47 inci maddeleri mucibmce 
müessese ve fabrika sahipleri-

nin iıçi adedine kifi gelecek 
Millet mektebinin açılması için 

icap eden muallim tahsisabnın 
hisseleri nisbetinde ayrılmasını 
istemiştir. 

Ferruh Bey 
Tetklklerlnl BIUrdl 

Viliyet Zeytincilik mütehas
sısı Ferruh bey vilayetin bntüa 

kazalannı dolqarak tetkikatuaı 
tamamlamıflır. Ferruh bey ra

porunu bitirmek üzendir. Ra
porunu vekllete ıanderdikten 

sonra askere ı'iden Muj-la vi

llyeti zeytiacilik mltehauıala· 
iının oradaki bua ifleriai pr
mek üzere yalnnda Mutlaya. 
~decektir. 

Avusturyalı 
Tütün Alıcılan 

Tütün tetkikatı için şehrimi

gelen Avusturyalı heyet, Ber
gama, Soma ve Akhisarda 

tetkiklerini yapmışlar ve oradan 
Susığırhk tarikile Borsaya geç
mişlerdir. 

Bursada da bazı tetkikat 
yaptıktan sonra İstanbula ge
çecekler ve İstanbuldan 1933 
mahsulil olmak üzere 3 milyon 
kilo tütün alacaklardır. 

Heyet İstanbuldan Samsuna 
gidecektir. 

Verem Hastanesi Etra
ındaki Neşriyatımız 

Her Tarafta Büyük Memnuniyetle 
Karşılandı. Para "150,, Bin Liradır 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Su kumpanyasından halka 

iadesine karar verilen seksen 
altı bin lira ile İzmirde bir 
Verem hastahanesi inşasını tek
lif eylemiş ve bu teklifimiz İz
mir halkı üzerinde derin bir 
memnuniyet uyandırmıştı. 

Haber aldığımıza göre neş
riyat resmi makamat tarafın
dan da lazım olduğu ehemmi
yetle nazarı eikkate alınmıştır. 
Sıhhiye vekaleti keyfiyetle ya
kından alakadar olmıya başla-
mış ve vilayet makamı da 
bu işi kuvveden fiile çı-

karmak için teşebbüsata bu
lunmuştur. Hatta iadesi icap 
eden paranın seksen altı bin 
lira değil yüz elli bin Jira ol
duğu anlaşılmıştır. Seksen altı 
bin lira gizlenen hükumet his
sesidir . 

Aldığımız mütemmim malu
mata göre İzmir merkezinden 
ve civar vilayetlerden Tepecik 
emrazı sariye hastanesine mü-
racaat eden hastaların yekunu 
senede bin beş yüzü tecavüz 
eylemektedir. Bunlar kamilen 
açık ve heran etrafa, cemiyete 
mikrop saçan bahıtsızlardır. 

Yine çok acıklı bir netice
dir ki bu hastalardan yüz sek-

İki Seyyah ...... 
Menuıu l\lıntakada 

Yakalandılar 
Yeni F oçada Polonyalı karı 

koca iki seyyah memnu mm
takaya girdikleri için yakala
narak adliyeye veril.mitlerdir. 

Erke;ia ismi Doktor Vrqi
lof 1'ad1D1Dki Y anina Stoviçtir. 

ifadelerinde Fitaları olduğu
nu bununla beraber Tuna neh
rinden devri ilem seyahabna 
cıkbklannı ve girdikleri yerin 
memnu mıntaka oldugunu bil
mediklerini s6ylemişlerdir. 

Tahkikat devam etmektedir. 

Heykel 
lstanbulda Yapıhyor 
Şehrimiz belediye reisliğine 

gelen maliımata göre Doktor 
Mustafa Enver beyin heykeli
nin yapılmasına İstanbulda hey
keltraş Ekrem Hulmi bey ta-
rafından başlanmıştır. ·-· idare HereU 

Vilayet idare heyeti dün öj
leden sonra Vali muavini veki-
li Fuat beyin riyaseti altında 
toplanlDlflar. 

seni hastaneye kabul olunabil
mektedir. Zira hastanenin bu 
kısmı için otuz yatak ayrıla

bilmiştir. 

Salahiyeti ilmiyeyi haiz bir 
zat dün bize su kumpanyasın

dan alınacak yüz eJli bin lira-

nın ancak yüz bin Jieası ile çok 
modem ve sıhhi tekamülün 
nümunesi sayılacak birpavyonun 
inşası mümkün olacağını temin 
eylemiştir:Mütebakı elli bin lira 
verem mücadele cemiyetinin 
yerini satın alıp ta binalarını 

ve idaresini temin edemediği 

prevanteryom bir hayal olmak
tan kurtarılabilecek bir haki
kat haline getirilebilecektir. 

Verem mücadele cemiyeti 
maksat ve gayesine çok uygun 
düşen bu fırsattan azami de
recede istifade edebilmek için 
şimdiden teşebbüsatına başla-

mıştır. Hamiyyetli halkımızın bu 
teberruu derin bir vicdan huzuru 
içinde seve seve yapacağına 

kaniyiz. Çünkü neşriyatımız 
üzerine yüzlerce kariimiz bu 
yazılardan dolayı takdirlerini 
izhar eylemişlerdir.Cemiyetin bu 
günlerde faal bir hale geçme
intizar ediyoruz. 

Musevi'ler -···-Birçok Ceıniyetleri 
Birleştireeekler 

Şehrimizde mevcut Musevi 
cemiyetleri adeti.erini aı.altarak 
birçoğau tevhit etnıeie karar 
vermiştir. Bu maksatla dün 

vali muavinliii nezdiade Musevi 
cemiyetlerinin idare heyetleri · 

kadınlı erkekli bir toplantı 

yaparak bu husus etrafında 
gö"°"9eler yapmıılardır. 

'Ağaç Dikme 
Tallmatname Hazırlandı 

Önümüzdeki ağaç dikme 

mevsiminde alikadarlann bil

mesi lizımgelen hususat hak· 
kında vilayet tarafından ağaç 

fidam nasıl dikilir adlı bir tali
matname hazırlanmışbr. Bu ta-

limatname teksir edildikten son
ra bütiin köylere gönderilecek
tir. 

Bu talimatnamede araç diki-

mi ve muhafazaSI için köylü

nün bilmesi lizımaelcn bütün 
hususlar mevcuttur. 

------· ELHAMRA 1. M. Kütüphane Sinemsı 
" BUGON YENi PROGRAM " da 3 değerli 

tarafından FRANSIZCA olarak temsil edilen 

HATA hakiki hayat 
filmi 

HELEN HAYES. LEWIS STON - NEIL HAMiL TON 
ilaveten : ARJANTİN'de bir gece ... Dans şarkıları 

PATHE JURNAL "Dünya haberleri 
~--!ii!!!!!!!~~~~~~--ı ...... ;;ı;;;_----.....-.~--~~ 

PERŞEMBE ve CUMA günleri 15, cumartesi ve pazar 
günleri 17 seanslarında SİL VİA SİDNEY'in 

J E 1NY <; EHIIA R D'"r 
Filmi tekrarlanacaktır. Bu seanslarda aynı biletle her iki 

filmi birden görmek mümkündür. 
Fi yatlar : 35 - 45 - 50 - &o kuruştur. 

Kuş adasında 
Ödemişte 460 beygire 
mücadelesinde mallain ta 
edilmiştir. 

Belediye Encümeni 
Belediye daimi 

dün öğleden sonra do 
Behçet Salih beyin riyase 
olarak toplanmıştır. 

Tayin 
İcra dairesi katiple · 

Ahmet Saip bey Urla mah 
mesi zabıt katipliğine, 

mahkemesi katiplerinden i 
icra katipliğine naklen ~ 
edilmiştir. 

Lem'I Bey 
Ölçü ve ayarlar mıntaka 

müfettiş vekili Lem 'i bey 
parta vilayetinde ölçü ve a 
lar teftişini bitirmiş ve 
doğana geçmiştir. Lem'i 
mıntakaya dahil olan vili 
lerdeki tetkikata bir buçuk 
devam edecektir. 
Gönderilen Fi•e 
Yaban domuzlarını öld00 

iç.in Antalya Ziraat miid 
ğüne ( 2000 ) İstanbul · 
müdürlüğüne 1 O bin fişenk 
derilmiştir. 

Vazifeden Affedlldt 
Üçüncü ceza hakimliği 

bi Abdülkadır efendinin 
muriyetten affına adliye e 
menince karar verilmiştir. 

LUHU Bey 
Vilayet Jandarma kuman 

lığına tayin edilmiş olan 
jandarma kumandanı Bin 
Lütfü bey şehrimize gelmit 
dün yeni vazifesine başl 
tır. 

Şehrimizde Hazı 

Ağaç dikme mevsimi ya 
tığı için belediye, şehrin 
telif yerlerine geçen sen 
den daha fazla ağaç · 
dikmek için hazırlıklara 
mışhr. 

Avni Bey 
· Cumhuriyet merkez 
mürakıbı ve sabtk lzmir 
terdarı Avni bey bazı te 
icra efmek üzere · te 
relmittir. · ·Avni bey iiç 
kadar. ,ebrimizde k--ı• 
sonra lıtanbula dön 
Kendisine boııeldiott: d 

. -·· 

Gayri meşru kazandığı 

ğunu doğurduktan sonra 
gın yerine bırakarak ö 

sebebiyet veren 
Mukaddes meı.ar 

Mehmet kızı Hayriye ye 

nesi Fatma hanımların 

ceza mahkemesine mev 
• 

sevklerine üçüncü müstaa 
çe karar vermittir. 

Esrar TUccart 
Kemerde kiğıtane ca 

İpıail oj-lu Cemal Esrar 
makta iken yakalanmıt ve 
kikata batJanmıtbl'. 

Yalancı Şahit 
Hu~uk mahkemesinde 

yere yemia edea Musıı.-. 

Halimenin Asliye ceza 

mesine sevkine karar v 
tirr. 

Mahkemeye Ve 
Seydiköyünden Ati 

Zeynep hanımın gecele~ 
ne girmek istıycn mezkat 
de Ramiz Hasanın asliyb 
ya sevkine karar verilrn· 

(~iirü nı llafi{ 
Pınarbaşında Arap M 

rüvelver kurşunile öld 
teşebbüs eden Hüseyin 
Ahmedin suçu idi yar 
tan ibaret görülmüş ve 
müıtantiklikçe sulh ced
keme•in sevkedilmittir. 
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0nda Bulabildiğim Biricik Noksan 
Kanunsuzluğudur .. 

- Sen T omrisin ağızlarına 

bakma, kız ' dır elbet naz eder. 
Yoksa Semihi o da sever, red
edcmez e::n=ni:r! .. 

Tomris buz gibi donmuştu: 
- Semih ağabeyim, Semih 

ağabeyim ile mi diyorsunuz 
baba? 

- Ya başka kimle diyece
ğim? Sen onun zaten sözlüsü, 
küçüktenberi nışanlısı değil 

misin? 
yapılacak şey verilmiş bir sözü 
birer alyansla bağlamaktır. 

Genç kız birden kendini top
ladı. Bu dakikanın hayati kıy
metini anlıyor, onu müdafaaya 
hazırlanıyordu .. Kat'i bir sesle: 

- Hayır baba. Semih, teyze
min oğlu, benim de ağabeyim
dir. Küçükten beri birbirinizin 
sözlüsü değil miydiniz, diyorsu
nuz. Ben böyle bir söz verdiği
mi, bir gün bile Semihin kocam 
olabilmesi, hayalini aklıma koy
duğumu bilmiyorum. Ancak ço
cuklarını böyle söz şakaları ile 
yetiştiren analar, babalar, bir 
fun bu şakayı gerçeğe bağla
mak isterlerse, her halde erkek 
kadar kıza da sormalıdırlar. Ve 
burada durmalıdırlar. 

Ahmet beyin canı sıkılmıştı .. 
Siğarasının külünü acele yere 

silkti, bir uzun nefes çekti sonra: 
- Semih tanımadığın bir er

kek değil ki. Seni de ne kadar 
sevdiğini biliyorsun. Fakat ma-
dam ki bir sorgu ile d 
izzeti nefsini korumak istiyor .. 

sun, işte soruyorum söyle ba
kayım , Semih ile nışanlanmak 
istiyor musun? .. 

Tomris şiddetle : 
- Hayır, hayır, hayır, bu 

olmıyacak bir şey baba. 
Ahmet bey siğarasını fırlattı 

ayni şiddetle: 
- Neden olmıyacak şey ol

sun Tomris? Sana, bu nişanı 
ben istiyorum diyorum. Teyzen 
uygun buluyor, Semih ta seni 
seviyor!. 

Müstehziyane: 
- Teyzemin uygun bulması 

benim uygunsuz dememe mani 
değildir. 

- Neden? 
- Çünkü Semih bana ar-

kadaş, eş olacak erkek değil 
de ondan.. Size gelince baba: 
işte burada duruyor ve yalva
nyorum: 

- Teyzemle haşhaşa verilen 
k~rarlara beni kurban etmeyi
nız .. 

Pek müteessir olarak: 
- Seni kurban etmek mi? 

Bilakis senin iyiliğini isterim 
kızım. Fakat sen de itiraf et 
anlaşılmaz bir kızsın. Bir a~ 
evve! aranızda verilmiş bir söz 
oldugunu, benim onu anladığı
m~ g?rerek sevinen sen değil
mıydın? 

- Semih ile aramızda veril
miş hiçbir söz yoktur. O, be
nım ağabeyimdir, daima ağa
beyim kalacaktır baba .. 

Ahmet bey yine sinirlendi: 
- Of şimdi çatlıyaeağım 

Tomris, o halde bu sözü bir 
başkasına vermiş, kendince 
seçmişindir. 

- Pek geç anladınız baba!. 
Kızının bu dik tavrına öfke-_ 

lenerek:' 
- İhtimal ben pek geç 

anla.ılım. Fakat sen de küçük 
hanım başlı başına böyle ka
rarlar vermekte pek acele edi
yorsun sanırım .. 

Acı ve alaylı bir sesle: 
- Bu müstakbel nişanlının 

ismi? 
Tomris gözlerini babasından 

ayırmıyarak: 

- Özdemir .. Dedi. 
Ahmet bey bu ismi beklemi

yordu, O büyük, cesur askerin, 
bu top tüfenk ile katılaşmış 
kalbinin yumuşak bir aşk ile 
çarpacağına nasıl ihtimal vere
bilirdi. 

- Yüzbaşı Özdemir bey öy-
' le mi?. 

- Evet ... 
- Senç ıldırdın mı Tomris? 
- Hayır, henüz çıldırmadım 

amma ondan ayrılırsam çıldırı

rım .. 
- Ne çocukluk! Fakat yine 

iki gün sonra ayrılacak değil 
misin? Daha harp bitmedi, düş
man İzmir burçlarından çekil
medi. Bir askeri harp ilerisine 
çeken hu kuvvet burada se
ninle bağlanmağa manidir. 
Y ann kim deyebilir ki ... 

Genç kız açı acı güldü. 
- Bizi birbirimize yaklaştı

ran lzmir hasreti ona her ma
nii aştıracak, bana da onu, 
yalnız onu beklemek gücünü 
verecektir. 

Ahmet bey odada dolaşma
ğa başladı. 

Şimdi kızına ne deyebilirdi, 
Semih ile bu vakur, hu ciddi 
bakışlı adamı ölçebilir miydi 
Fakat.. Birden kızının önünde 
durdu .. 

- Tomris bu zabiti ben de 
ta~dir ederim, onda bulabildi
diğim yegane noksan kusur
suzluğudur, deyebilirim. Fakat 
şimdi teyzene ne demeli? Tom
ris Semihi değil Özdemiri se
vıyor. 

Kızımı ona vereceğim der
sem, ne fırtınalar; ne kıyamet
ler koparacak bilemezsin .. 

- Demek beni o fırtınalara 
siper edecek, teyzemin gönlü 
olsun diye kızınızın gönlünü, 
hayatını ayaklarınız altına ala
caksınıb baba ... 

T . ' - omrıs .... 
- Hayır bırakınızda söyli-

yeyim, daha milli savaş bitme
di. Düşman İzmirden çekilme
di diyorsunuz... Aşkımızın ka
besi İzmirdir baba: Biz aşkı
mızı İzmirle ördük. Kalp dü
ğümlerimizi Türkün bu mu
kaddes kabesinde çözeceğiz ... 
Evet o yaralanıp geliyor, eyi
leşip yine bu ülküye koşu
yor. Fakat harp gerisinde 
karılarını, nişanlılarını bırakıp 
giden kahramanların sayısına 
bir de bizi koyunuz. Evet İz
mire koşarken bu kabenin 
eşiğinde onu beklemeğe ant 
ettim. Bu ğidiş şereflidir. Bu 
yemin mukaddestir baba ... 

Ahmet beyın başı öne düştü. 
Bir iki dakika düşündü, düşün
dü sonra ağır ağır: 

- Sonu Vaı -

Uç GUnUmUz Kaldı 

Görülmemiş Bir Rağbetle Devam Eden Meşhur 

TÜRK OPERETİ 

Leblebici Horhor Ağa 
Filminin Son Günleridir 

Bugün 1 Sineması da 

Yeni Asır 

•• ugun Heye imiz Cidiyor' 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

aa 
Sanayi Sergisine 

Ha. Vekilimiz Cenaze Resminden 120 Firma istirak Edecek • 
. nkara, 13 ( A.A ) - Milli 

Sonra M. Y evtiçle Görüşecek 
iktisat ve tasarruf cemiyeti 
tarafından 29-10-934 de An
kara sergi evinde açılacak 
~anayi_ _sergisine yüz yirmi 
fırına ıştırak etmektedir. 

Vekiller Heyetinde Ha. İşleri Görüşüldü Sümerbank ve İ bankası 
gayet güzel pavyonlar hazırla
maktadır. Orman çiftliği de 
bütün faaliyetini gösteren bir 
pavyon tertip etmektedir. 

Ankara, 13 {Hususi) - Yugoslavya Kralının cenaza resmine iştirak edecek olan beytimiz, as
kerlerimiz İstanbula hareket ettiler. Başvekil İsmet Paşa ile Vekiller tarafından teşyi olundular. 
Heyet yarın (Bugün) hususi trenle ve cenaze resminden Selanik 'yolu ile Belgrata hareket edecektir. 
Hariciye Vekilimizsonra Belgratta kalarak Yugoslavya ricalile Balkan sulhu etrafında görüşecektir. 

Heyetin diğer azaları ile askerlerimiz Romanya tarikile memleketimize döneceklerdir. J 
Milli İktisat ve Tasarruf 

Vekiller Heyeti 
Ankara, 14 {Hususi) - Vekiller heyeti Başvekil Paşanın reisliğinde toplandı. Harıci işlerin 

cemiyetinin hazırladığı "Lözan
dan ünce ve sonra Türkiye,, 
adlı daire de çok cazip ve fay
dalı bir eser olacaktır. görüşüldüğü tahmin ediliyor. 

118 Yerde Belediye 
• 
intihabı itirildi .. 

İntihaplarda Reylerini 
C. H. Fırkasına Verdi.. 

Halk Biten 
İttifakla 
Ankara, 12 (A.A)- Dün geç 

vakte kadar alınan mahimata 
göre, daha 118 yerde belediye 
intihabı bitirilmiştir. İntihabı 
halkımız büyük alaka ile kar
şılamakta kadın erkek reyle
rini vermeğe büyük bir istical 
göstermektedir. Biten intihap
larda halk reylerini ittifakla 
C. H. Fırkasına vermişlerdir. 
Şimdiye kadar 227 yerde inti
hap yapılmıştır. Dünkü intihap
ları biten yerler aşağıya yazıl
mıştır. 

Bilecik, Niğde, Arapsun, Bor, 
Nevşehir, Alibey, Altınova, 
Ayvalık, Balye, Bandırma, Bi
gadiç, Burhaniye, Edincik, Ed
remit, Erdek, Gönen, Havran • 
Kepsut, Sarıköy, Sındırgı, Su-
~ırlık, Dursunbey, Çerkeş, 

Ilgaz, Domelli, Ladik, Alaca . ' 
lskilip, OsmancıkD, enizli, Acı-
payan, Akalan, Bekilli, Buldan, 
Çal, Çivril, Güney, Hanklar, 
Honaz, Kadıköy, Kale, Kızıl
cabölük, Kızılhisar, Sarayköy, 
Sülle, Tavas, Y eşilyuva, geyve, 
Seferihisar, Osmancık Terme . ' 
Gümüşane, Uşak, Simav, Tav-

ı Küllüköy, Erzincan, Kavaklan, 
Vakli, Turul, Gaziantep, Kilis, 
Pazarcık, İslahiye, Nizip, Ku
ruçay, Mesudiye, Karacasu, 
Biga, Silvan, Zile, Burdur, Siirt , 
Beytussabah, Eruh, Gerzan, 
Sirvan, Sirnak, Bunyan, Develi, 
Erkilit, İncesu, Hacılar, Kara
hisar, Ortahisar, Pınarbaşı, Ta
las, Urgüp, Yahyalı, mihalccik, 
Seyitgazi, Muttalip. 
Ankara Belediye İntihabı 

Ankara, 12 (A.A) - Şehri
mizde belediye intihabatı de
vam etmektedir. Atılan reyle
rin sayısı 5038 i bulmuştur. 

Başvekil İsmet paşa hazret
leri!e refikaları hanımefendi, 
milli müdafaa, hariciye ve na· 
fıa vekilleri, Zekai, Tevfik 
Rüştü, Ali beyefendiler bugün 
belediyeye gklerek reylerini 
atmışlardır. 

Konya, Antalye 
Ve Sinopta 

şanlı, Konya, ·Akşehir, Seydi
şehir, Karaman, Ereyli, Hadim, 
Ilgın, Kadınhanı, Çumra, Boz
kır, Karapınar, Menastır, Do- • 
ğanhisar, Derbent, Çığıl, Ar
githanı, Akviran, Pirlerkondu, 

Ankara, 12 {A.A)- Maraş, 

Antaly, Konya, Sinop vilayet
lerile bu vilyetlere merbut ka
zalarda, İlgaz, Çerkeş, Erzin
canda belediye intihabı neti
lenmiş C. H. F. namzetleri 
müttefikan seçilmiştir. Alınan 
malumata göre kadınlarımız da 
intihabata geniş bir surette 
iştirak etmişlerdir. Çankırının 
Ödemli köyünde bir kadın 
belediye azalığına seçilmiştir. 

İtilafta Bulundular 
- Baştaı atı bit inci sahifede -

Belgrat ve Paris kabineleri 
sulhun muhafazası ve kuvvet
lendirilmesi için gayretlerini 
tevhide devam edeceklerdir. 
M. Y evtiçin uzun görüşmeleri 
bunun bir delilidir. 

Paris, 12 (A.A) - M. Yev
tiç ile M. Dumerg dün yarım 
saat görüşmüşlerdir. Bundan 
on~a M. Y evtiç mezun olup 

Parıse donmüş olan hariciye 
umumi katibi M. Leje ile gö
rüşmüştür. 

Fransız - Yuğoslav engeli 
İstanbul, 13 (Hususi) - Pa

risten bildiriliyor: Yugoslavya 
hariciye nazırı M. Y evtiçin 
Belgrata azımetinden evvel 
başvekil M. Doumergue'le uzun 
süren görüşmelerine siyasi ma
hafilde büyük ehemmiyet atfo
lunuyor. Fransa - Yugoslavya 
arasında ittifak bağlantilarını 
bir kat daha kuvvetlenmiştir. 

Pasaportu Nasıl 
Uydurmuşlar? 

Marsilya 12 (A.A)- Çekos
lovak konsolosunun talık 1 atı 
K 1 • • t 
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aP.ortuıı Jorması ile t rtibi ha• 

kiki bir pasaportunkilerden 
başkadır. Mühür taklittir ve 
bir imla yanlışı vardır. Zagrep 
konsolosunun imzası el ile taklit 
edilmiş değildir ve bilografi ile 
nakledilmişe benzemektedir. 
Prağda Kalamenin nüfus kay
dına dair hiç bir şey bulunma
dığı teyit edilmektedir. Esasen 
hu isim bir çek ismi taklididir. 
Suikastta yaralananlardan bir 
kadın hastanede ölmüştür. Bir 
şehadete göre Kalemen Mar
silyaya 29/9/934 te gelmiştir. 
izi aranmaktadır. 

2so Mermi Atablllrdl 
Marsilya 12 (A.A) - Zabıta 

tarafından icra edilen tahkikat 
neticesinde Kalemenin iki nı 
velveri olduğu \le bunlardan 
yalnız birini ku!lar.m ~ b ııl"n 
duğu anlaşılmı~tır. Bu tıvclv ı 
mavzer sistemird" id ve teJ· .. 
rar doldurr r • a lli zunı gör<il
meksizin :m · fişek atan ha
kiki ufa' ·,. mitralyozdu. 'J <:

bancıuıın anzim edilebilen bir 
nişangAhı v~tdı. Kılıfı da sert
tir. Binaenaleyh icabında bir 
karabine haline getirebilir. Bu
nunla dakikada 250 merrJl en· 
d htı l<abildir. 

Yugoslavya Kralının 
Cenaze Merasiminde 

----,------- -~----·---

Türkiyeyi İzzettin Pş. Riyasetinde 
Askeri Bir Heyet Temsil Edecek 
Ankara, 13 (A.A) - Bu ayın 

on sekizinde Yugoslavya kralı 

müteveffa Aleksandr hazretle
rine Belgratta yapılacak cena
ze merasiminde hükumetimizi 

/ J !J' fı ri,ıpuı ı· t ı · d, ı ' t'k ofu ı l 

i ·:··ltiu ıııı. ı ı 

temsil edecek heyet şu suretle 
teşekül etmiştir: 

Hariciye Vekili Tevfik Rüş
tü bey, 

İkinci ordu müfettişi birinci 

Üniversitede 
Devam Mecburiyeti 
İstanbul, 13 (Hususi - Üni

versitede derslerin üçte ikisine 

girmiyenler imtihanlara alınmı

yacaktır. 

Cumhuriyet 
Matbaasında 

Yangın Çıktı 

İstanbul, 13 {Hususi) - Gece 

Cumhuriyet matbaasının kılişe 
dairesinde yangın çıkmış ise de 
derhal söndürülmüştür. 

Telefon 3151 

TAYYARE 

ferik İzzettin paşa hazretleri. 
Reisicumhur hazretlerinin baş 

yaverleri binbaşı Celal bey. 
Deniz harp akademisi K. 

miralay Fahri bey. 
Hava zabiti binbaşı Naim 

bey. 
Hariciye Vekaleti altıncı da

ire şefi Cevat bey. 
Hariciye h~susi kalem mü

dürü Refik Amir bey. 
Bundan başka muhafız alayı 

kumandanı kaymakam İsmail 
Hakkı bey, alaydan bir kaç 
zabit ve bir böl- a sk r 
d heyetle birlikte Belgrada 
gidecektir. Se:anik yolu ile 
gidecek olan heyet akşam 
hareket diyor. 

İstanbul, 13 (Hususi) - Yu
goslavya kralı Aleksandr haz
retlerinin cenaze resminde lıü
kümeti ve ordumuzu temsil 
edecek heyete Hariciye Vekili 
Tevfik Rüstü bey riyaset ede-
cektir. Türk ordusu namına 

seferi techizatla cenaze resmi
ne iştirak edecek olan bir bö
lük, alay sancağını da götüre
cektir. 

1 
Kazım Paşa 

. Ankaraya Gidiyor 

1 

İstanbul 13 { Hususi ) - Bü-
yük millet meclisi reisi Kazım 
Paşa Pazartesi günü ( yarın ) 
Ankaraya gidiyorlar. 

Gümüş Paralar 
İstanbul 13 (Hususi} - Gü

müş paraların hafta içerisinde 
basılmasına başlanacaktır. 

Kayseri Fabrikası 
Bnkara 15 (Hususi)- Kay

seri fabrikası makinalarının 
ikinci partisi iki güne kadar 
geliyor. 

Telefon 3151 

SİNEMASI 

BUGLİ. T 

CLARA BOW'un Enfes Bir Filmi 

Güzel Fatma 
HU P' LA 

Klara Bow zaten mevcut olan şöhretini 

bu filmile ebedileştirmiştir. 

Türkçe Sözlü İzahatlı FOX JURNAL 
Niki Tüccar : Karikatör Komik 

Sean Saatları : 
Her gün: 15, 17, 19, 21,15 
Cuma günleri ı 13 te ilave seansı 
Perşembe günleri: 13, 15 17 de mektepliler seansı 
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Ca usluk Hayatım 
Marlhe RI ar'ın Hatıraları 

Sen Sebastiyende Geçirilen 
Koca Bir Mevsim ... 

-16-
Geçen Kaylların HUia- Kapiten Ladu ayağa kalktı: 
a ı: - Marthe kendi nefsine iti-

Mukabil Frransız casus
luk teşkilatının şefi kapi
ten Ladu tayyareci Mart
he Rişar'ı gizli harp ter
tibatında kullanmaktadır. 
Marthe kocasının cephede 
ölümü üzerine verilen va
zifeyi kabul ederek İstok
holm' gitmiştir. Orada 
Matmazel doktor' dan baş
kasi olmayan Gerda Neb
rutt, namında bir Alman 
kızı ile tanışmışbr. Gerda 
Nebrutt fsveç zabıtasının 
yardımı ile Fransız casu
sunu bir tuzağa düşür

mil1tür. Marthe Rişar ls
veçten Fransaya dönmeye 
mecbur kalınca kapitan 
Ladu şimdi de İspanyaya 
giderek Alman casus teş
kilatının hizmetine girme
sini istemiştir. 

Eier 1916 senesi haziranında 
geno Pariste bulunabilmişsem 

bunu bir taraftan kendi souk 
kanlılığıma ve büyük taliime 
borçluyum. W eıteras komiseri 
Fransayı eyice tanıyor. hak
kında gizli bir sempati besli
yordu. İşte ben de bundan is
tifade ettim. Taddee ve Şarhn 
b vuluma koydukları mektup
lar üzerinde münaka~a ederek 
manhk kuvvetile kendisini ik
na etmeseydim belki yine kur
tulmazdım. Alman casuslarının 
iki büyilk h tası göze sınb
yordu. Beni mahvetmek için 
istical gö terdiklcri şüphesizdi. 
Komiserlikte vaziyetim taayyün 
edince Fransaya giden ilk va
purla harekete mecbur kaldım. 
Zaten komiserlik 24 saat 
içinde İsveçi terketmekliğimi 
istiyordu. O kadar sinirlenmiş
tim ki Fransaya döner dönmez: 
Kapiten Laduya istifamı ver
meğe karar venni tim. Parise 
dönünce fikrimde yeniden ha
fif bir değişiklik oldu. istas
yonda can sıkıntısı ve yalnız
lıkla kartılaşbm. Boş apartma
nım hiddetimi neşesizliğe kal
betti. Evimde gene matem ha
avası vardı. kendi kendimi fa
liyetsizliğe mahküm edebilecek 
miydim?Odama girince kocamın 
resmile karşılaşbm. Bütün ke: 
derlerim tazelendi. Daha dün 
onunla o kadar sakin ve 
mesut yaşadığım yuvada, o 
çerçeve içinde arbk kalamaz
dım. Korkak görünmeğe, ken
di kendimi mağlup saymağa 
hakkım yoktu. 

Şefimi açıkça tenkit etmek 
kanaatile Jakop sokağında M. 
Delorıne, (Kapiten Ladu) yu 
ziyaret ettim. 

Vaziyetimi, maceranın bü
tün safahatını öğrenince: 

- Marthe Richar ispanyaya 
gitmek ister misiniz dedi. 

- Ben mi? Niçin? .. 
Oradaydım. Benden sureti 

kat'iyede hizmet bekliyordu. 
- İspanyadaki vaziyetim de 

İsveç gibi olacak.. Bir tek 
kelime bile İspanyolca bilmem. 
Şefim omuzlarını kaldırdı. 

Hiç bir şey dinlemek istemiyor 
gibiydi. Acaba diyordum,insan 
bir kerre bu dairenin hizme
tine girerse bir daha bütün 
hürriyetini kayıp mı eder? iti
raz ediyor, gitmek istemiyor
dum. 

- İspanyada ne yapacağım 
kapiten? 

- İsveçte muvaffak olma
nız icap edep şeyi .. 

- Alman casu u ol rak mı? 
Na ıl? 

mat etmelisin: Sana ihtiyacı

mız var. 
- Harp ispanyadan çok 

uzakta oluyor. Orada ne gibi 
mallımat toplıyacağım. 

- Orada görülecek çok iş 
var.Bunun içindir ki İspanyaya 
gitmenizi rica ediyorum. 

- Af edersiniz.. Fakat me
yus olmuş bir haldeyim. 

- Yavaş yavaş tekrar ken
dinizi toplayacaksınız.İspanyada 
bizimle doğrudan doğruya mü
nasebatta bulunabileceksiniz. 
Size mutlaka ihtiyacımız 
vardır: 

Almanların verecekleri pa
ralar bize ihanet edenlerin 
ceplerine gitmiyecck .• 

Kapiten ısrarlı tekliflerile 
nihayet bana itimadını izhar 
ediyordu. İlk defa olarak ge
niş nefes alıyordum. Şüphe 
albnda olmamak cesaretmi ar
tırıyordu. Fakat bu teşvikler 

de tehditler saklı idi.ben muvafa 

kat cevabı verince Kapitcn 
Ladu şüphelenmeğe, emniyet-
sizlik göstermeğe başla-
dı . Teklifini reddettiğim 

zaman bana inanıyor, itaat et

tiğim zaman da itimadını kay
bediyordu. O zaman şuphele
rini yüzünde okuyordum. Gizli 
serviste şüphe asıldır. Her ta-

rafta her adımda onunla kar-
ılaşmak mukadderdir. Hatta 

ben de bile aynı şüphe yer al
mışb. Kapiten Ladu sert ba
kışlarla: 

- Şunu unutmayınız ki, 
Marthe Rişar biraz muvaffak 
olursanız arbk bizi hiç terke
demiyeceksiniz. Bilakis Alman-

ların albnlarile gözleriniz ka
maşır da yolunuzu şaşınrsımz. 

Eninde sonunda sizi bekliyecek 
akibeti hatırınızdan çıkarma

yınız. 

Gülerek: 
- Kurşuna dizilmek değil

mi?, dedim. 
Bakışları daha sertleşti: 

- Hayahnızı elleriniz ara
ında taşıyonsunuz. İyi koru

yunuz. 
Kapiten tehditkar şözlere 

dayanıyordu. Bütün bunlar 
bir meydan okuma idi. 

- Benden 'şüpheleniyorsı
nız Kapiten. Fakat haksızsınız. 
Tereddütlerinizde ne kadar al
dandığımzı isbat edeceğim. 
Gelecek hafta İspanyada bu
lunacağım. 

Kapiten Ladu (Delorme)yeni
den sıkılmıştı. 

- Paranız var mı? 
- Hayır noterime yazaca-

ğım. 

Cebinden 800 frank çıkardı. 

- Bütün param bu kadar ..• 
fazlasını Almanlardan çıkar-

tın. Beşinci Büro zengin değil
dir. 

"" "' . 
Beyaz ekmek... Şeker... Pi-

rmç ... 
Fransayı en büyilk sıkıntılar 

içindeyken terkediyordwn. Tem
muz içinde Sen Sebastiyen bol 

güneş ziyası içinde parlıyordu. 
Burasah hana şenlik yapan bir 
şehir, bir cennet gibi gelmişti. 
Burada her şey gülüyrdu: deniz, 
plaj, caddeler, halk tabiatla 
birlikte gülüyorlardı. Herşey 
üzerinde güneş, havada neş'e 
vardı. Yarı ıçın endişeden 
azade ıcak bir futursuzluk en
dişe ve mer k çizgilerini çeh
relerden siliyordu. Sen Sebaa· 
tiyene ayak basar b• az bq_ 

•• uyu • • 
arıs mı 

Şarki Çinde 

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

Rusların Tevkiflerln 
Devam Ediliyor 

Harbin, 12 (A.A)-Şarki Çin 
demiryolu hizmetinde çalışas 
Sovyet memurlarının tevkifle· Ce aze • • 

• 
esmın e art 

Do 
ouun 

me gu 
,. 
1 He eca lı Nutku rine devam edilmektedir.Pogra· 

nichkaya istasyonunda istasyon 
muhasibi ile makasçı tevkif 
edilerek şimendifer amelesi ----------------------------------------------------------

"Dünya Sulhu İçin Çalışanlar Öldürülmüştür. Bütün 
Milletler S ikastçıları Meydana Çıkarmağa Çalışmalı,, 

kulübüne götürülmüşler ve ka· 
pılan açmağa icbar edilmişler· 
lerdir. Kulüp binası bir JapoP 
askeri k1tası tarafından işgal 
edilmiştir. Mevkuflnr baahare Paris 13 ( H.ısusi ) - Mar- Cenaze merasiminde hazır M. Bartunun kan kardeşi 

sil ya faciasının büyük kurbanı bulunan Romanya meclisi meb- olan İtalya ile Fransa arasındaki serbest bırakılmışlardır. Çünkü 
zabitlerin kendilerini tevkif et
melerinin sebebi münhasıran 
kulüp binasını işgal etmek idi. 

M. Barthunun cenaze resmi mü- usan reisi ile Romen köylüle- suitefehhümleri görüşmeden son-
nasebetile Paris bugün başta~ rinin milli kıyafetini taşıyan 4 ra tamamen halletmeği ümidet-
başa matem elbisesine bürün- köylü fahri hemşahrileri M. mekte olduğunu da ilave etti. 

Amerikada dü. Bliyük devlet adamının ta- Bartunun mezarına konulacak M. Dümerg nutkuna şu suretle 
butu Fransanın en malfıf sekiz toprağı taşıyorlardı. devam etti: Fransa hükfımeti Para Meselesi 
şahsiyet tarafından arabaya yer- Yüzlerce Çelenk bu iki yüksek şahsiyetin sulh 
leştirildi. Muzika matem hava- Bütün. krallar, Reisicumhur- eserinde devam edecek ve 

Vaşington 12 ( A . A ) ·
Ayandan M. Bulkiey Reisicum
hur M. Ruzvelt ile görüşmüş
tür. Bu görüşme esnasında Pa
ra meseleleri mevzuu bahsol
muştur. M. Bukley reisicumhu· 
run noktai nazannın ne oldll'"' 
ğunu soran gazetecilere bunun 

sı çalıyordu. Musiki aletleri si- lar ve sefirler namına sayısız bundan aynlmıyacaktır. 
yah ibrişimJerle sanlmışb. Yük- çelenkler gönderilmişti. Bunlar Cinayeti yapanlar yalnız Yu-
sek rütbeli on bir zabit müte- arasında üç metre uzunluğunda goslavya kralını öldürmek eme-
veffanın hayatında aldığı liya- bulunan Kral Viktor Emanuel lini taşımıyorlardı. Suikast 
kat madalyalannı taşıyorlardı. Ve Mösyö Mussolini çelengi dünya sulhunu bozmağı istih-
Cenaze arabasının iki yanında- nazarı dikkati celbediyordu. daf ed" d o·· Ih . • . ıyor u. unya su u 
kAı kurdelalan ,Mareşal Petam İkinci derecede gelen çelenk- için çalışanlar öldürülmüştür. 

hakkında bir şey söylememiş· 
tir. Yalnız dolar kıymetinin ye· 
niden düşürülmesi imkanının yan ve meb us~n reislerile ler Sovyet Rusyanın ve Siyam Bütün milletler suikastçıları, 

devlet şurası reısi akademi kralının çelenkleri idi. Askeri suikastı teşekküllerini meydna diiına mevcut olduğunu beyan 
ile tktif eylemiştir. azalan ~tuyorlardı. Tabutun kıt'aları Ceneral Goro idare çıkarmak için çalışmalıdırlar. 

arkasında başta Reisicumhur ediyordu. M"" .. D M.. ·· B Yunanistanda Mösyö Lebrun olmak üzere osyo uınerg, ~syo ar-

B k·ı M.. _ D b-t- Dumerğ'in Nutku tunun harp içinde bır oğlunu y i t N 1 p 1 811• 
aşve ı osyo umerg, u un Saat ikiye reyrek kala Başve- k b tti~. . teessu .. rle az ye orma ar am 

nazırlar ve Mösyö Bartunun ,. ay e gmı ve 0 to Hayatı Devam Edecek 
bütiin Cemiyeti akvam arka- kil M. Dumerg Bartunun tabutu siyasi hayattan çekildiğini, Atina 13 ( A . A ) - Siy i 
daşlan, bu meyanda İngiliz ha- önünde bir nutukird etti. Hatip Fakat ne zaman Fransanın vaziyet kat'i hal safhasına gir-
riciye nazın Sir John Simone, 35 dakika süren bu nutkunda mühim ve ağır vazifeleri ken- miştir. Karparasyonlar tarafın· 
Belçika devlet adamlarından M. Bartunun hayatında Fran- disini vazife başına davet et- dan intihap edilmiş olan grub• 

mensup ayandan 17 zat Reisi M. Yaspar, Çekoslovak bari- saya yaptığı iyilikleri ve bahu- mişse o zaman oğlunun tessü· d cumhur M. Zaimisin yeni erı 
ciye nazırı M. Benes. Türkiye- sus 6 Şubattan sonra bütün rünü bir müddet unutarak iş intihabı için rey vermek tekli· 
nin Londre Büyük Elçisi Fethi dünya sulhu için büyük ehem- başına koştuğunu söylemiş vo finde bulunmuşlardır. Reisicunı· 
bey, bütün sefirler ve Fransa- miyeti haiz olan hizmetlerini reisicumhur Mösyö Lebru'ne burun tekrar intihabı bu suret" 
nın gözde bütün şahsiyetleri saydım. Dumerg aynı zamanda dönerek kendisinin . de böyle le temin edilmiş meb'usan mec· 
merasimde yer almışlardı. Ce- onun gene sulh lehinde öldü- ağır meseleler mevzuu bahsol- lisinin fe hi faydasız bir hale 

ki d d k K ı Al k d b d k gelmiş ve normal parlament nazeyi ta "p e en kalabalık ğünü işaret e ere ra e - uğu ir n ikada iş başına hayalının devamı ımkan aair 
her türlü tahminlerin fevkınde sandrla İtalya arasında bir an- geldiğini ve Fransa hizmetini sine girmiş oluyor. Şu halde 
idi. Bir kelime ile bütün Paris laşma teminine çalışırken ha- istediği müddetçe ölünceye Çaldaris hükümetinin ihya '!lt 
cenaze merasimine iştirak et- yata gözlerini kapadığını kadar iş başından aynlmıy ca- imarsiyasetine devam edilecek'' 
miş bulunuyordu. söyledi. ğını ifade etmiştir. tir· . . .. . .. ------·· .. ·~· ·~·~·-------
Fra 
M. 

sa Dahiliye azı ı Bartunun Cenazesinde 
arrout istifa Etti 

Emniyet M. ve Muavini Azledildi 
Paris 12 (A.A) - Dahiliye vininin azledilmesini Marsilya 

nazın M.Sarraut istifa etmiştir. suikastında zabıtanın vazifesini 
Emniyeti umumiye müdürü M. tamamile ifa etmemiş bulundu-
Barthoin ile Bouchcs Durhone ğuna atfediyor .. 
Prafesia azledilmişlerdir. Yeni Nazırlar 

Paris 13 (H.R.) Başvekil M. Paris 12 (A.A) - Dün ak-
Domergue son feci suikasttan şam meclis koridorlarında me-
fevkalade müteessir olarak is- buslar alelekser M. Dumerg 
tifa eden dahiliye nazırı M. kabinenin bilhassa şimdi siyasi 
Sarront'ya istifasına yer olma- muvazenesini mvhafazaya çalı-
dığını beyan etmiş ve def'atle .şacağını söyliyorlardı. Mebuslar 
istifasını geri alması için ısrar hariciye nezaretinin M. Flan-
etmiş ise de M. Sarrout istifa- dine, dahiliyenin ise her ikisi 
sının kabulünü rica etmiş ve Radikal Sosyalist olan M. Koy 
çekilmiştir. ·ı v • • 

Vazife.erinde ihm
al mi veya M. Lamuroya verı ecegını 

tahmin etmektedir. 
Elwi ler? İstanbul, 13 (Hususi) - Fran-

Roma 13 - (H. R.) - Bir sız dahiliye nazırı M. Sarraut'-
ltalyan gazetesi Dahiliye Nazın un istifasını adliye nazırı M. 
M. Sarraut'un istifası ile Emni· Cheron'un istifası takip ede-
yeti umumiye müdür ve mua- ceği söyleniyor. 

muhitte muvaffak olacağım yıtlı şlan ismimi, hüviyyetimi 
inanmıştım. Bu deniz mevsimin- değiştirmemiştim. lsveçteki ilk 
de, İspanya kralının sarayı ya tecrübemi yapmıştım. Aynı ha-
nındaki bu lüks plaja dünya- talı yol üzerinde gidemezdim. 
nan her tarafından zenginler Hüviyyetimden hiç bir şey 
buraya akın etmişlerdi. Burada saklamamakla lüzumsuz karı-
huzurum İıtokholmd olduğu şıklıklardan içtinp edebilecek-
gibi yersiz görülmiyecekti. Bu tim. Lüzumsuz yere hüviyyeti-
şehirdc yaşayacağım s yısı% timi gizliyerek tehlikeli m al-
sergüzeştleri hiç aklıma bile lar uydurmıyacaktım. 
getirmemiştim. Birbirinden Ro- Sen Sebastiyende sadece 
mensek sergüzeştler ki şimdi eski tayyareci Marthe Rişard'-
bile onları bir riıya gibi hatır- ım. Rue De La Paix'nin iyi 
lıyorum. terzilerinden şık ve zarif gi-
Conşada soluyan, cesur bir yinmiş, harp havasından canı 

yüzücü gibi suları yaran, ya- sıkıla.ıak kaçan, eylenmek iı-

hutta aynı zamanda sade ve tiyen htr duldum. Hava bom-
lUks bir hayat yaşayan kadın bardımanlarından, denizaltı ge-
acab ben miydim? Burad milerinin ibdaı ettikleri ııkın-
evlenmek istiyen genç blr kız: talı vaziyetten, hülAsa tehlike 
gibi seyah t etmiyordum. Dul ve acılardan kaçan bir kadın .. , 
bir kadmdım. Nüfutumda ka· _ -- u..L:r-'-

Türkiyeyi Londra Elçimiz 
Bey Temsil Ediyor 

• et ı 

ANKARA, 12(A.A)- Fran
sa hariciya nazırı müteveffa M. 
Bartunun cenaze merasiminde 
hükumetimizi Londra büyük el
çisi Fethi bey temsil edecektir. 

Gazimize Cevap 
Ankara, 12 (A.A) - Reisi

cumhur Gazi M. Kemal haz-

retlerinin M. Bartunun vefıi'h 
münasebetile Fransız Reisicum
huru Albert Lebrun hazretle
rine göndermiş oldukları tazi
yet telgrafına müşarünileyh şu 

cevabı vermişlerdir: 
Reisicumhur Gazi Mustafa 

Kemal Hazretlerine 
Ankarıı 

Kederi, milletlerimizin dostd 
olan bir millet kederine sı., 
bir surette karışan Fran ız nıil 
!etinin elim matemine zatı de"' 
!etlerinizin ve Türk milletiııİP 
iştirakinden dolayı çok mütt6 
hassis oldum. Çok harart,,ıl, 
teşekkürlerimi kabul buyurr~1 
nızı zatı devletlerinizden tıc# 
ederim. 

Albert LetJr&I~ 
ı•••• 

Borsa Haberleri 
Dün Borsada Yapılan Satışlar 

OzUm S34t,s YekOn 
inci' Çu. Alıcı Fiat 

1988 Y. l. Talat 12 16 50 Çu. Alıcı Fiat 
777 S. Süleyman 10 20 1209 Ş. Remzi 5 12 
449 Şerif Riza 12 50 17 312 F. Pakers 5 50 10 
442 H. Ahmet 10 50 13 50 105 A. Muhittin 8 37 8 S 
363 Kırk Kazım 11 25 13 92 S. Emin 5 87 8 
274 Koo. ittihat 13 50 17 50 79 Kırk Kazım 5 1 ~ 
250,5 D. Arditi 13 50 16 42 Koo. ittihat 9 50 10 

/ 

180 F. Solari 14 18 50 45 J. Kohen 5 75 1 
112 S. Celardin 10 75 16 50 27 Y.E. Benciyo 7 1 
109 M.j. Taranto 14 14 22 F. 1. izzi 6 50 6

1 
67 jiro 16 50 18 Zahire Bor O~ 
66 Esnaf Bank 14 75 14 50 21 Jiro ve Şü. 10 50 15 49 Şerif Remzi 13 75 14 75 11 Ş Riza Halef 5 25 l1 
48 J. Taranto 10 75 12 25 . 5 N. Ali Hay. 11 
36 H. Alyoti 14 16 1 ao YekQn 
36 Y.I. Bencuya 13 75 15 50 Çu. Cinsi 
22 Trifonidis 12 75 12 75 747 Buğday 
20 M. Z. Hulusi 14 15 50 Arpa 
16 Sabri Z. Şe. 15 16 456 Bakla 
14 P. P ci IS 19 243 Burçak 
13 E. Raditi 14 50 14 50 37 K. ceviz 
6 Alyoti Bi. 15 15 247 B Pamuk 
4 \lital U S(l 13 .50 IS Sısam 

fiııt 
3 91 s 
3 25 s 
5 '~ s 
3 87 1ı 

12 40 
38 • 
9 50 ., 
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• • iş eyemez.. B·z orkmayız O dan .. ızı 

--------------------------------------------Aradan ne kadar geçmişti? 
Bu meçhul yalnız, Kleromen ha
tırlıyordu .. 

Bir zemberek çıtırdısı duy
muştu. Paslı bir rezenin boğuk 
gürültüsünü işitmişti .. 

Sonra .. Bir çıtırtı daha .. Ve 
akabinde Vasilisyanın sesi, Şak
rak bir kahkaha ile aksetmişti: 

- Kleromeeen! Hah hah .. 
Kleromeeen! Hah Hah Haaa .. 

Genç kız işte ancak o za
man olgun kadının yüzüne ba
kabilmişti. Ve bakar bakmaz 
derhal eğilmiş bir dizini yere 
değdirerek, üst üst üç istavroz 
çıkarmıştı. 

Çünkü şimdi, som gümüş 
yatağın yanı başında ayakta 
duran kadın, kendini opup 
koklayan, iri yarı herifin kol
Jar:ı• arasında kıvnla kıvrıla 
inliyen kadın değildi. Göğsü 
ince işlemeli bir celp ile mü
zeyyen kırmızı ipek hil, abnı 
sırtına geçirmişti. Bu kıyafetle 
şu kadın, artık Bizansın her 
eyine hükmeden kudreti idi.. 

Ve .. Vasilissa İren, bu sefer 
kaşlarını çatarak emretti; 

- Hamamda buhurdan do
laştınlsın .. 

Kleromen kapıya doğru 
koştu .. 

Çıplak adam kaybolmuş, 
günlUk kokuları içinde erimiş, 
sanki uç.muştu. 

- Emret Va ili sam... Em
ret. 

Bu cevabı, i itilir işitilmez 
bir sesle verebilmişti. 

Fakat gördüğü sahneden o 
k dar iğrenmişti ki ne yerin
den k lkabilmişti ne sıkı sıkı 
ya yumduğu gözlerini açabil· 
miş, ne de o tarafa bakabil
mi ti. 

Bunun üzerine İren emret
mişti: 

- Gözlerini aç! 
Genç kız kızaran yuzunu 

tombul kollarından ayırdı. 

- Ayağa kalk! Doğrul!! 
Genç kız oturduğu yerden 

kalktı. 

- Dön buraya.. Bana dön! 
V ilis İren,göz kamaştıran 

bir ihtişamın içinde ileriledi. 

Hamamda kahkahalar hala 
devam ediyordu. 

Genç kızlar büyük havuzun 
içinde: yan bellerine kadar 
uya gömülmüşler, şakalaşıyor

lardı. Bazen sülün eudamh bir 
güzel, şuh bir muziplikle suya 

dalıyor, dolgun kalçalı bir kı
zın tepe taklak yuvarJandığı 
görülüyordu. 

Sonra o şaşkın ve korkak 
doğrulmağa çahsırken öbürleri 
en ve neş'eli kahkahalarla 
hamamı çınlatıyorlardı. 

Bu kahkahalar hamamın en

fes mozaikler] müzeyyen kub

besinde, garip bir musikinin 
bayılbcı ve baygın ahengine 
kanşıyordu. 

etrafı saran buğulu havada 
esrarengiz bir şey vardı. 

Kleromen kapıyı açıp ah 
alına moru moruna içeriye da
lınca, biran durakladılar. kah
kahalar kcsildi,sustular .• sonra 
hep birden, kollarını ona doğru 
uzatarak bağrı tılar. 

- Yuuuuu 
- Yuu 
- Yu!.. Yu!.. Yuuu! 
Ve yine hep birden basblar 

kahkahayı .. 

İçlerinden biri KJeromene 1 Cöz açıp kapiyacak kadar 
doğru koştu . Sırtındaki ğöm- kısa bir zaman geçmişti ki ha-
Ieği dartalıyarak sordu: mamda göz gözü g örmez ol-

- Bu ne? güzel kumru .. Bu mu tu. 
ne? niye giydin bunu? Gümüş bohurdanları bir sağa 

Kleromen cevap vermedi. bir sola, bir öne bir arkaya 
Ne diye bilirdi? Onlar haklı sallıyarak muttarit muntazam 
idiler. Sarayın bu kısmıuda her adımlar atıyorlar, her üç adım-
kes çırıl çıplak dolaşıyordu.Bu da bir dizlerini yere diğdirerek 
değişmiyen, değişmesi imkanı istavroz çıkanyorlardı. 
olmıyan bir adetti. " Bohurdan dolaştırmak,, de-

Eloter sarayı hakim esinin ne- mek hamamı takdis etmek 
dimeleri su perilerine pek ben- demekti. 
ziyorlardı. Büyük havuzun etrafında 

Kleromenden bir cevap ala- tam yedi kerre dolandılar, 
mayınca kızlar, ellerini kalça- sonra bir ağızdan bağrıştılar .. 
larına basarak, kaşlarını çat- - Büyük vasilissamız 1 Mu-
tılar. Çapkın çapkın kafa sal- kaddessin.. Mes'ut ol! 
ladılar. Vasilissa İren işte bu kül 

- Güzel! kumru ... Sırtında- bank arasında hamama daldı. 
kini çıkar! İki genç kız. itinalı tutuşlarla 

- Çıkar! Y oksaaa.. mantosunu çıkardılar sonra 
Tehditle karışık bu sonun- İrenin kollanna geçtiler). Vasi-

cu hitap, karakaşlı, esmer. bir lissa büyük havuzun merdiven-
güzellik dudaklarından fırla- lerini yavaş yavaş indi. Evvela 
mıştı. Ve fırlar fıslamaz genç tabanlarını yahyan sular yavaş 
kızlar hep birden Kleromenin yavaş topuklarına ve nihayet 
üstüne saldırdılar. omuzlarma kadar yükseldi. 
Hamamın kaygan sathilı mer- İren kokulu suların yumu-

merleri üzerinde kısa bir ko- şaklığı içinde, rehavetle geri-
valamaca oldu. nerek gözlerini yumdu. 

Az sonra genç kız, arkadaş
larının kolları arasında, her 
emre münkat bir esire dön
müştü. Onu kıskıvrak yakala
mışlardı. 

Yere yatırdılar, on kızın 
yirmi eliJe birden çekilen en
tari yırbldı, parça parça oldu. 

Genç kızlar, hayretle baka
kaldılar. Bu ne haldi? 

Kleromen çi çi yenmişe dön
müştü. Hertarafı çürük içinde 
kalan arkadaşlarını biran, tuhaf 
tuhaf süzdüler .. 

Fakat bu hayret uzun sür
medi, şaşgın ve utangaç ba
kışlarla kendilerine bakan kızı" 
elden ayaktan yakaladılir, sü
rüklediler. Cumburlop.. Havu
zun içine fırlattılar .. 

işte ancak o zaman Klero
meıı aklını başına toplıyabildi. 

Parmaklarile vücudundaki 
çürükleri, işaret ederek kah
kahayı basan arkadaşlarına 
bağırdı: 

- Kumrular! 
Genç kızlar billur seslerle 

sordular: 
- Ne istiyorsun? 
- Ne Var? 
- Vasiliya geliyor kumrular!. 
Kızlar çapkın çapkın göz 

kırphlar. 

İçlerinden biri yüksek sesle 
haykırdı: 

- O bizi dişleyemez 1 
- Biz korkmayız ondan .•• 

Ne demek istediklerini anlaya .. 
mıyacak ne vardı?. 

Vücudundaki çürükleri telmih 
ediyorlardı. Fakat, Kleromen 
anlamamazlığa vurarak hamam 

kubbesini inleten bir sesle avazı 
çıktığı kadar bağırdı: 

- Mukaddes kadın yıkan .. 
mak istiyoooorl Buhurdan do
laştınn! 

- Kızlar bu sözleri işitince 
şakayı bıraktılar.. Bir koşuşma 
oldu. Her biri bir köşede kay
boldu. 

Bir dakika sonra, hamamın 
içi duman ve günlük kokusu 
İçinde kalmıştı. 

Kızların her biri bir köşeden 
gümüş bohurdan kapmııtı. 

Birbiri ardı sıra beıer adım 
fasılalarla, havuzun etrafını dol
duımağa başladılar. 

Dişi Kaplan 
Hava çok berraktı. Gece de

ğil, sanki gündüzdü. Kalamış 
koyunda ay, bütün ihtişamile sal
tanat sürüyordu.. D nizin kır
pışıksız sathi üzerinde nihayct
sizliklere doğru uzanan yaldızlı 
sorguçta müteharrik bir kaç 
leke yavaş yavaş büyüdü. De
nizi tokatlıyan kürek sesleri 
evvela hafif hafif, daha sonra 
çok kuvetJi akislerle etrafı ya
yıldı; 

Moda burnunu dolanan beş 
büyük sandalla bir galer sara
yın, renkli mermerlerle süslü 
rıhtımına dümen kırdı. 

Bugece Eloter sarayında bü
yük bir içtima yapılacaktı. 
Pek mühim meseleler gö
rtşülecekti, klisenin ileri ge
len reisleri tanınmış birkaç bü
yük kumandan ve nazırlar bir 
gün evvelinden davef edilmiş
lerdi; İmpatorluk meclisi işleri 
tetkik edecek istikbal hak
kında esaslı kararlar ittihaz
edecekti. 

İstikbal... Evet Bizansın is
tikbalı, biri birinden dehhaş 
bir ürii tehlikelere maruzdur 
Vasilissa İren bunu görüyor-

du mamaafih bunu gören o da 
geldi .• istikbali karartan teh .. 
Jikeler o kadar gözle görüle
bilir bir halde idi ki.. Adını 
adım yaklaşan felAketi insan 
kör olsa yine görürdü. 

Fakat Vasilissa İreni her
kesin bildiğinden daha müthiş 
daha korkunç bir felaketin 
korkusun ualmışb. 

T htı ve t cı etrafında dön
dUriilen fınldaklar son günler
de, tehditkar bir kudrete inkı
lap etmişti. imparatorluk için
den dişinden binbir hücuma ma
ruı.du. Şarki Roma son asır 
zarfında bir sır evveline nis
betle yarı yarıya küçülmüştü. 
Bir zamanlar Akdenize, Surye, 
Irak ve Mısıra hükmeden Bi
zans, şimdi hudutları T orosla 
çevrilen ülke idi. Şarki Roma 
sarayı en zengin topraklann· 
dan mahrum kalınca müzmin 
bir iktisadi buhranın girdiba .. 
clına tutulmQftu. Anadolu fa .. 
kırdi.. Bizans hazırdan ıeltnl 

eis·c h r e 
a ı e gr da are e E r 

P AR1S 13 (Hususi) - M. 
Bartunun cenaze merasimini 
müteakip Fransız kabinesi re
isicumhur M. Lebrunun reisli
ğinde mühim bir toplanb yap
mıştır. Bu toplanbda Fransız 
Reisicumhuru M. Lebrunun ri-

yasetinde harb iye nazırı cene
raJ P ten, hava nazırı ceneral 
Denen bahriye nazın M. Pi
yetriden mürekkep bir heyetin 
Belgrad'ta Kral Aleksandrın 
cenaze merasiminde hazır bu
lunmasına k arar vermiştir. 

M. Lebrun Pazarertesi günü 
(yann) Belgrada hareke ede· 
cel<tir. Bundan başka Verdun 
kıt'alarından bir tabur asker 
bir alay Penlövi'nin kumanda
sında merasimde bulunmak 
üzere Belgrada gidecektir. 

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

Banka 
ak 

ı İktisat Vekaletine Bağla~ 

Hazırlanıyor 
• 

Bir Proje • 
çın ____________________________ .... 

Ankara İncir Münakaşalarını Alika İle T akibediyo 
olmaktan çıkacak yalnız zirai Nazmi beyle Şerif paşa zad Ankara, 13 (Hususi) - Zi

raat bankasının iktisat vekale- işlerle meşgul olacaktır. Remzi bey arasında münaka a 
MUnaka a alaka ile takip 

tine bağlanması için bir proje edlllyor burada salahiyettar makamat-
hazırlanıyor. Bu Projeye göre Ankara 13 (Hususi) - incir ta büyük alaka ile takibolu-
banka ticari kredi müessesesi fiatlan etrafında Topçu oğlu nuyor. 

-.....-~~~~~~~~·,~~~~~~~~---

ransız Kabin es inde Umumi Teessür 
Tokat, 12 ( A.A ) - Yugo .. 

Mühim Değişiklikler Oldu slavya kralı Aleksandır Hz.nin 

Paris 13 (Hususi) - Bugün öğleden onra yapılan kabine 
içtinıaı~da Hariciye nazırlığına sabık başvekillerden M. Leval'ın 
Dahiliye nazırlığına M. Marşondo.'nu.n,. Müst~mlekat na.zı~lığına 
M. Renault'un tayinine karar verılmışhr. Adlıye nazın ıstıfasını 

vermiştir. 

Madri te Gazetelerin Telef on 
uhabereleri Kesilmiş Bulunuyor 

Madrit, 13 (Hususi) - Hükumet bütün gazetelerin telefon 
muhaberatını kesmiştir. Bu tedbire sebep gazetelerin harice 
yanlış haber vermelerine mani olmak. arzusudur. He~ô.meAt ?ünd«: 
iki defa ajanslar ve radyo vasıtasıle İspanyadakı hadıselerı; 
cihana bildirecektir. 

Londra - Viyana - Var ova 1e Jlomada 
ol 

Büyiik Ayinler apıldı 
Paris, 13 (Hususi) - Mösyö Barthounun Pariste cenaze me· 

rasimi yapıldığı dakikada Londra - Viyana - Varşova ve Romada 
M. Barthou'nun i tirahatı ruhu için büyük birer ayin yapılmıştır. 
Romadaki ayine M. Mussolininin bizzat iştirak ettiği haberi 
Pariste iyi bir intiba uyandırmıştır. Vatikanda da ayni zamanda 
bir ayin yapılmış ve bunu alb monsenyor idare etmi tir. 

11111ıı11ııeıı•ı••ııaııı11•1111111ıaaııııııııı•ıııııı•• 1•••• 111 • 11••••••• 1111 • 11111 • 1 ••• 

Bekçiye de çatmışlar Kumar Başında 

Marsilyada suikasta uğrıyarak 
vefat ebncsi Tokat vilayetinde 

fevkalade büyük teessüre mu• 
cip olmu tur. Dost Fransanın 

kıymetli ve vatanperver hari~ 

ciye nazırının vefab da ayrıca 

teessür uyandırmıştır. 

Y bancı Oldu unu 
Anlamıflar 

Tireden şimendifer ile gelen 

Salamon kızı Liya Kemer ist s• 

yonuna indiği sırada Müstafa 

oğlu hamal Salih ile arkadaşı 

Hüseyin oğlu Hayri çantası 

içinde bulunan 9 lirasını almış
lar ve kaçarlarken yakalanmış• 
lardır. 

lki eşmel,k caddesinde sar- Eski mahkeme ö~ün~e ki~az 
ç f hanında hamal Huseyın oglu Refik arasında çıkan münazaa 

hoş olan ve nara atan Musta a lb h' il H" . - 1 M M 

iki Kişiyi Yar ladı 
Kemerde Kağıtane cadde- \ 

sinde kasap Mehmet oğlu Hay• 

rittin, arkadaşı T nlip oğlu 

amele Mustafa ile tbrabim oğlu 

. _ ra ım e useyın og u ev- da Refik, Hayrettin ve usta., 
oğlu Şerıf ve M hmet .0 ?lu Jüt ve Eyip oğlu Ali arasında 
Nuri efendiler gece bekçısıne iskambil oyunu esnasında kav- fayı sopa ile başlarından yara• 
hakaret ettiklerinden tutulmuş- ga çıkmış, birbirini sopa ve lamış olduğvndan derdest edil· 
)ardır. taşla yaralamışlardır. mi tir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
;~;;ekte usta bir halkm vata- Paytaht ta iki parbya ay- paslar, duvarları süsleyen ~ltın: 
nı idi. Nafız sanatlann şiirin rılmış dahili münakaşalar bir lı, gümüşlü muzayıklan kıreçb 
zevk ve eğlencenin sarmaş do- dahili muharebeler doğur- badanalarla kapatmışlardı. 
Iaş yaşadığı bu toprak üzerin- muştu. Miladın yedi yüz yetmiş be · 
de şimdi birbirini yemeğe ça- Papazlar kilisalarda, karşı- şinci senesinde tahta çıkan Leon 
lışan birbirine düşman bir kit- lıklı cepheler tesis etmişlerdi. beş sene devam eden saltanatını 
le vardı. Hudutlan ufaltan mü- Saraydan ve kilisadan fışkıran yalnız bu işe hasretmişti. 
tevali mağlübiyetlere rağ- entrikalar şehrin sokaklannda Kilisalara tasvir sokmamak.. 
men, şarki Roma asker ve cen- korkunç bir sel gibi akıyordu. Sanki Bizans, bundan başk 
giver kudretini kaybetmemişti Kah bir taraf galebe çalıyor- bir tehlikeye maruz değildi: 
amma! Uzun Asırlar imtidadm- du, kah galebe öbür tarafa Bağdat halifesinin günden 
ca yer yüzünde seciyesile hü- dönüyordu. Her devresinde güne artan kudreti karşısınd 
kümran olan Romalı çoktan hu cidal, şehre ve Biz.ansa ba- Leon Bizansın cenup hudutla-
tedenni etmişti. halıya maloluyordu. İren tas- rmı zaif düşürecek neler yap-

Bağdnt halifesi Harunürreşi- virJere taraftardı. Kaynatası mamıştı? 
din ordulan bitmez tükenmez beşinci Kostantinin ölümile Tasvir taraftarları payıtaht-
dalgalar halinde T oroslan kilisa aynlıkları, bu kadının ta günden güne kuvveti .. 
zorlarken İstanbul dedikodular, yüksek entrikacı dehasına niyordu. 
intrikalar içinde çalkalanıyor, bir destek olmuştu. Renklere, yıldızlara, debde-
aray surları iç.inde aşk ve Beşinci Kostantinden sonra beli ayinlere çılgın bir iptila 

intikamdan zina ve kandan tahta çıkan dördüncü Leonyani duyan Bizanslılar yerli kilisenin 
başka bir şey düşünülmiyordu. handanının an'anelerine hür- soğuk dıvarlarına birtürlü ısı~ 
Kilisa kavgaları dini milnafe- metkiir olmuştu. namamışlardı. O kadar ki şe-
retler en hat devrefine var- " lzorin handanı tasvirlere hir hergün patlak vermeğe 
mıştı. leyhtardı. Hıristiyan azizlerinin amade bir isyan, bir ihtilal 

Bütün gürültü, ve pabrdı. tasavvurlarilesüslenen kilisaları, havası içinde yaşıyordu. 
mevzuunu şu sualden lıyordu: bir putp r t mabedinden fark- Leon bu tehlike karşısınd 

" Kiliselere tasvir koyalım ız tel kki eden bu itikat pay- hudutlardaki askerlere başvur-
mı koymıyalım mı?,. tahtın bUyUk kilisalannda ne muştu. Suriye ve Irak beyleri .. 
Koyalım diyenler bir tar fta, bir h yk 1 bırakmı tı ne bir nin en pişkin askerlerini alay 

koymıyalım diyenler o bir ta· tasvir... lay 1stanbula celbetmişti. 
_Dful toplanmı1lard1. }\o !!ntinden rUz alaJL R : .:: SO!!J.l \'aı-
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şk Kahra anı 

Bir Türk Gencinin 
Heyecanlı Macera arı 
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Genç .,arley, Aşkının Esrarını Kalhiniıı 
]~n Derin Köşelerine Gönınıiiştü 

- Vallahi yamansın Beryenf 
Şöyle bir yerde olmalıydım da 
Hayımduraninin surahnı görme
liydim! 

Sonra büyük bir neşe ile, 
delikanlılar gibi seke sıçraya 

~fendilerinin yanına geldiler. 
Beryen: 

- Kaptanım! Ferit bey 
Mösyö Raul! Dedi. işte iki At, 
iki, milyonlarla liralık at Altın .. 
Elbet en yakın köyde yiyecek, 
hepimize de birer binek bu
luruz. 

- Evet Beryen, buluruz ars
lanım! Çok şükür. 

- Çok şükür zahir. Şu koca 
allahın koca işlerine bak. Bazı 
kerre insanın işlerini o kadar 
güzel sırasına koyuyor ki.. De
min hepimiz mahvolmak üzere 
idik. Dünyanın en fakir, a~, 
91plak adamları idik. Şimdi 
ise paramız var, silahımız var, 
atımız var. 

Ahmet ağa - Derebeii ol
duk gitti! Hepsinden fazla, 
Timsahlara ziyafet çektiğimiz 
efendilerin çantalarında bize 
de ziyafet olabilecek kadar 
nevale de var. Daha ne isteriz. 
-AmanJ Sahih be Ahmetaga 

Nevale dlyince karnımın gurul
tusu arttı. Haydi bakalım rah· 
metli efendilerin 9antalannda 
neler var! 

Derhal çantaları açtılar. Ah
met ağa ile Beryen hayretten 
haykırdılar. Hele kanburun 
çantasının içinde neler yoktu. 
en ill cinai.nden çeşit çeşit 

konsarvelerden bir şişe Viskiye 
ve bir şişe biradan Burgonya 
~arabına kadar! 

- Oh oh ohl Doğrusu Tim
sahların iki defa nail oldukları 
ziyafetten daha alasını kanbur 
cenapları bize miras bıraktı. 
deri Ahmet aga ileri! Hazırla 
sofrayı, alimallah senin sefaret• 
teki pilavından fazla koyacak 
bize bu kır ziyafeti! 

Hepsi 1de neşe ile oturup ka .. 
rınlarmı doyurmağa başladılar. .. 

• • 
lngiliz askert ümerasının 

Hindistandaki rahatları, refah"' 
ları, süsleri, zevk ve safaları 
hiç bir şeye kıyas edilemez. 
Hindistanda ne konfor vasıta
ları varsa bunlara Avrupadan 
getirilen refah, safa vasıtaları 
da ilave olunarak en mükem-

mel bir yaşayışla yaşarlar. 
Patnadaki mükemmel köş

künde bugün binbaşı Valeryan 
Turner, sevgili millAzfmi Şar
layi yimeğe davet etmişti. 

Yimek salonu gayet geniş 
ve enva çinilerle süslü idi. Dö
şemi dayamı da pek debdebeli 
idi. 

Binbaşi Valeryen, yimeğe 
son derece meraklı bir zat idi. 
O günkü sofrası adeta Prensçe 
tertip edilmişti. Çeşit çeşit 
Hint yemekleri iştihayı çeki-
}.lrdu. Buzlarla dolu koğalar 
i~·inde en nadir Hint şurupları 
ile en halis Avrupa şarapları ve 
biralar soğumakta iai. 

• Halbuki bu kadar hazırlık 
Jki kişi içindi. Binbaşı ile mü
lazimden ibaret. 

İkisi de sofrada karşı karşıya 
oturmuşlar, etraflarında yarım 
düzine kadar Hintli hizmetçilar 
döne dolaşa pervaneler gibi 
hizmet ediyorlardı. 

Binba~ı, sofraya ilk rağbe
tini fevkalade bir surette gös
terip ilk iştihasını bir az mem-
nun ettikten sonra mülazime 
dondü: 

- Şarley, sevgili çocuk! Bu
gün ne yimek yedin ne içki 
içtin. Çehren ise Lortlar ka
marası reisi kadar kaygılı!Hal
buki sıhhatın yerinde. Senin 
gibi bir delikanlının midesi 
saatlar gibi muntazam işlemeli. 
Görünüyor ki mide f esadma 
uğramışsın! 

- Hayır binbaşım! Öyle bir 
derdim yok! . 
-Öyleyse neden yimek yimi

yorsun? İnsan nasıl yirse öyle 
yaşar. O nisbette avcılık eder. 
Aşk ve sevdasında bile... Ha! 
Demak oluyor ki parmağımı 
tamam yaranın üstüne bastır

dım! Aşk ve sevda ha! Sana 
doğrusunu söyliyevim ki ben 
bu aşktan zaten şüpheliydim. 
Hatta bugün şu ziyafeti de sa
na ondan bahsetmek için ter
tip ettim. Aşk hususunda size 
bir az ders vermek isterim 
Şarley! Aşk gençlere en lazım 
olan bir şeydir. Aileniz sizi 
bana emanet ettiğinden her 
işinizi ben intizama koymalı

yım. Lakin bunun için de so
racağım şeylere pek doğru ce
vaplar vermelisin. 

Vakıa V aleryan hata etmi
yordu. Şarleyin kalbini çıldıra
sıya bir aşk hükmü altma al
mıştı. 

Vakıa bu çocuk Avrupa bar
larını, Tiyatro kolislerini çok 
dolaşmış, bin türlü sevda vu
kuatları görmüş ise de hanüz 
ciddi ve müthiş bir aşka rast
gelmemişti. Şimdi binbaşının 

ettiği istintak onu pek ziyade 
mahcup ediyordu. 

Genç Şarley, aşkın esrarım 
kalbinin en derin köşelerine 
gömmüş zannederken şimdi 
binbaşının parlak gözleri kal
binin ta derinliklerine kadas 
indiğini görünco hayret et
mişti. 

Mülizim Şarleyin Ladi Riş
monda alakası öyle uzunca bir 
hayal neticesi yahut süreklice 
bir takim mülakatların neticesi 
falan değildi. 

Ladi Rişmondu ilk gördüğü 
anda yıldırımla vurulmuş gibi 

sevmiş, büyük ve çok derin 
bir aşkla bağlanmıştı. 

Bu aşktan Şarley ne gibi 
bir netice umabilirdi? 

Bunu kendisi de biliyor midi. 
Hatta bu neticeyi düşündükçe 
Gras Rişmondun kendisi gibi 
küçücük bir miilazim için cid-
den ürkecek, korkacak bir şey 
olduğunu hükmetmekle bera-
ber yine aklından fikrinden 
Grası çıkaramıyor, yerine kal-

bini işgal edecek başka hiç bir 
şey koyamıyordu. • 

Paris bulvarlarında kokotlara 
karşı kükremiş bir arslan olan 

Şarleyi, Şimdi Ladi Rişnıanda 

karşı görmeliydi. O parlak de
likanlının Gras karşısındaki 
meskeneti adeta gülünç bir hal 
idi. 

Şarley, diğer zabitler ara
sında Grasın kendisine daha 
başka bir nazarla baktığını, 

daha iltifatla muamelede bu-
duğunu zannediyordu. 
. Binbaşı bir kadeh daha içe
rek devam etti: 

Veni Asn' 12 Teşrınıavveı 1934 

Tür ıye Şampiyonası 
lzmir Şampiyonu Altay 3-0 Sayı 

İstanbul da 
Vefa 1 - 4 Süley
maniyeyi Yendi 

• 
le Uşak Birincisini Yendi 

--İsranbul, 12 (A.A) - Bugiİi' 
Fener stadına Vefa - Süleyına.· 

-----------------------------... --------------------------~ niye takımları 933 - 935 seue· 
sinin lik maçının ilk müsaha· 
kasını yaptıları Vefa takıını: 

GününBiriciksürprizi Bandırmanın balıkesiriY enmesidir 
Beşiktaş ÇanakkaleJilcrc 6-0 (;alip (.,eldi Halük, Saim, Süleyman, Hii· 

seyin, Lütfi, Latif, Ahmet 
Muhteşem, Mustafa, Enver, 
Kavi. 

İstanbul, 12 (Hususi)- Tür- lip gelmişlerdir. bakılan takımlar umumiyetle 
kiye şampiyonası grup maçları: Birinciliklere Kuş Bakışı galip gelmişlerse de Balıkesi-

İstanbul grubu: Ankara 12 ( A .A) - Tür- rin 3-0 gibi mühim bir farkla 
Bandırma - Balıkesir 3 - 1, kiye birincilikleri için ihzari Bandırmaya yenilmesi günün Silleymaniye takımı: 

İstanbul - Çanakkale 6 - O, Bur- mahiyette olarak yapılması fut- büyük sürprizini teşkil elmiş-
Necati, Necdet, Sabri, Re

cep, Bülent, T anas, Süreyya 

Daniş. Ali, İskender, Hakkıı 
Maç hakemi Cafer bey. 

sa - Kocaeli 4 - 1. bol federasiyonunca tekarrür tir. Bandırma şampiyonunun bu 
Uşak grubu: etmiş olan grup müsabakaları- muvaffakıyeti şayanı kayt bir 
İzmir - Uşak 3 - O, söke - na bugün her tarafta başlan- hadise addedilmek icabeder. 

Denizli 4 - 1. mıştır. Antalya grubu hakkın- İstanbul maçlarında Beşiktaş 
Konya grubu: da geç vakta kadar telgraf kendi sahasında Çanakkaleli- Oyuna saat 16 da başlandı. 

İlk devre 1-1 beraberlikle bit• 
ti. İkinci devrede Vefa haki" 
bir oyunla üç gol daha yaphra~ 
4-1 galip geldi. 

Konya - Afyon 4 - O, Anka- gelmediğinden diğer mıntaka- leri bidayettenberi oyununu 
ra - Eskişehir 3 - 2. larda elde edilen neticeleri ay- kabul ettikmeye mecbur etmiş 

Samsun grubu: nen veriyoruz. Favori olan yani ve maçı beklenildiği gibi 6-0 
Trabzon - Gireson 2 - O ga- galebelerine muhakkak nazarile kazanmıstır. ........ 

Altay Galip Geldi 
Şampiyonumuz Grup Birincilikle
rinde Uşak Şampiyonunu Mağlup Etti 

Pazartesi günü şehrimize avdet 
edecektir. Şampiyon takımımız 
bu maçta da galip gelirse Cum
huriyet bayramında Bursada 

Türkiye birinciliklerinden ev
vel yapılan grup birinciliklerine 
iştirak için Uşaka giden İzmir 
şampıyonu Altay takımımız çe
kilen kur'a neticesinde Uşak 
şampiyonile bugün kar.şılaşmış yapılak Türkiye birinciliklerine 
ve 3 - O galip gelmiştir. Pazar iştirak etmek üzere grup birin-
günü Denizli, Söke maçı galibi cisi olarak bu ayın 20 sinde 
olan Söke takımile karşılaşarak Bursaya hareket edecektir. 

• •••••• 4• 

Altınordu - Göztepeyi 
3 -5 M~ğ!~P Etti. o 

Gayifederelerin Lik Maçları 
Dün havanın öğleden sonra 

yağmurlu olmasına rağmen 
Alsancak stadyumu bir hayli 
futbol meraklılarile dolmuştu. 
Saat 14 te başlıyan Altmordu 
Göztepe küçükleri arasındaki 
maç Altınorduluların 4 - O 
galibiyetinden sonra 15,30 da 
günün en zevkli maçı olan 
Göztepe - Altınordu birinci ta
kımları karşılaştılar. Oyun 
ızmirspordan Sabri beyin ida
resinde cereyan etti. 15 dakika 
kadar hakim vaziyette oynayan 
Göztepelilerin bu sırada yap
tıkları bütün akınlar semere 
vermedi. Altınordulular 15 inci 
dakikadan sonra Göztepenin 
tazyikını gevşeterek mukabil 
hiicuma geçtiler. Göztepe· ka-:. 
lesi önünde dolaşan topu alan 
Fuat fırsattan istifade ede
rek Altınordu kalesine ini
yor ve takımına ilk golu 

sından Altmordulular gene pe
naltıdan bir gol atıyorlar. 

Oyon artık tamamen Altm
orduluların haimiyeti altında .. 
Göztepe oyuncuları ekseriya 
yerlerini terkediyorlar. Bunu 
fırsat bilen Altınordulular da 
üç gol daha atarak 5 - 3 gali
biyetle oyunu neticelendiriyor
lar. 

Gayri Federe Likleri 
Hakem Muharrem beyin ida

resinde saat 11 de başlı yan 
Tepecik - Hacıhüseyinler maçı 
oldukça zevkli cereyan etmiş 
ve neticede Tepecikliler O -2 
galip gelmişlerdir. Saat 13 te 
hakem Kemal beyin idaresin
de cereyan eden Eşrefpa -
Bayraklı maçını da Eşrepaşa
Jılar 4-0 kazanmışlardır. 

Bundan sonra günün en he
yecanlı maçı olan Turan - 9 
Eylul takımları arasındaki mü
sabaka başladı. Fakat 15 
dakika sonra yağan şiddetli 
yağmur dolayısile oyun tatıl 
edilerek haftaya bırakılmıştır. 

. ....... 
Meraklı Maçlar 

Galatasaray - İstanbulsporu Sert 
Bir Oyunda 1-0 Yendi 

İstanbul, 12 (A.A) - Bugün Hasan, Fahri, Orhan, İsınail. 
lstanbulun üç sahasında çok Orhan, Enver, Reşat. 
meraklı spor maçları yapılmış- Oyuu tam saat 16 da baf 
tır. Beşiktaş stadında Türkiye Jadı. Maç hakemi Basri bef 
futbol birinciliği grup müsaba- İlk devrede oyun mütevazin bit 
kaları, Taksim stadında Gala- şekilde, fakat bir az sertç' 
tasaray ıstanbulspor, Fener devam etti. Birinci devrede bel' 
stadında Vefa - Süleymaniye iki takım gol yapabilmek i~ 
takımları karşılaşmıştı. çok çalıştı. Fakat yapılan bir 

Şeref stadında yapılan grup tün gayretler beraberliği bot 
birincilikleri müsabakasında madı. 

tahmin, mblahazalar liilafma İkinci devre başlar başlaın ... 
Bandırma şampiyonu Balıkesir Galatasaray bir az daha haki-
şampiyonunu 3 - O yenerek tas- görünüyor. , 
~iyeye uğratmıştır. İkinci oyunu Açıklar vasıtasile tehlike' 
Istanbul şampiyonu Beşiktaş hücumlar yapıordu. 12 inci d• 
Çanakkale şampiyonu ile yap- kikada İstanbulspor aleybio' 
mıştır. Maçın hemen ilk daki- bir korner oldu. Necdetin at' 
kasında ilk golü atan Beşiktaş tıgı bu koruerden İbrahim GI' 
tamamile hakim bir oyun ile latasarayın ilk ve son sayısııı' 
rakibini 6 - O yenerek müsabaka yaptı. Bu golden sonra 0 ytJ 
harici yapmıştır. daha sert bir hava içinde '' 

Son müsabaka Bursa - Ko- reyan etti. Ve oyunun sonll' 
caeli şampiyonu arasında zevk- rına doğru hakem İstanbulspof 
li bir çekişme halinde devam dan Reşadı ve Galatasaraydı' 
etmiş ve Bursanının 4-1 gali- F aruğu çıkarmak mecburiyeti' 
biyetile neticelenmiştir. de kaldı. Yapılan bütün gıf 

Taksim stadınd: retler neticeyi değiştirmedi ti 
Taksim stadında oldakça oyun 1-0 Galatasarayın galibl' 

kalabalık huzurunds oynanan yetile neticelendi. 
· Birinci takımlar maçınd-' Galatasaray lstanbulspor ı evel yapılan ikinci küme ~.ti 

maçı zevkli oldu. Galatasaray çında Topkapı Beyle~r, 
takımı, 5 - 2 yendi. Galatasaray - ~ 

Avni. Faruk, Lütfü, İbrahim b ı B k -" tan u spor ta ımları mav 
Nihat, Kadri, Necdet, Müncv- Galatasaray 4 _ 1 kazandı. C! 
ver, Rasih, Fazıl, Danyal latasaray istanbulspor ge#İ 

İstanbulspor takımı, takımları ise Galatasarayın 3 ' 
Liitfi, Semih, Sabih, Nevzat, galibiyetile bitti. 

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

Kastamunuda ı Elma Ve Yumııt 

kaydettir:iyor. Arkasından Al
tınordulular da hakemin ver
diği bir penaltıyı gole tahvil 
ederek beraberliği temin edi
yorlar. Bundan sonra devre 
mütevazin bir şekilde netice
leniyor. 

Bundan sonra yapılacak olan Sıhhat isleri 
Kurultay - Altınordu ecnebileri Kastamonu, 12 '(A.A) - Vi- ta İhracatı 
takımları arasındaki geçen· layet hıfzıssıhha meclisi vali 

ikinci devre · hafta yapılan maçın revanşı beyin başkanlığı altında yaptığı 
Bu devrede oyun biraz daha da yağmur dolayısile tehir toplantıda doğum ve ölüm vak' -

sert cereyan ediyor. Her iki edildi. alarmın günügiinüne bitirilmesi, 
takım da galip gelmek için çır- iki Teieh~ ·A~'asında Şehrin temizlik işlerinin sıkı bir 
pınıyor. Tam 15 dakikada Al- Karstaşta ingiliz bahçesinde mürakabeden geçirilmesi şoför-
tmorduluların Göztepe kalesine Muallim mektebi talebesinden !erinin ruhi ve bedeni muaye-
yaptığı akında Göztepe kale- Nacı oğl~ Enver efendi ile Kara- nelerinin bundan sonra esaslı 
cisi Mahmut çıkış yaparak mu.: O k 1 b d surette yapılması, esnafın mun-taş rta me tep ta e esin en 

İNebolu, 12 (A.A) - inell 
ludan ecnebi memleketlere~ 
pılan ihracatın büyük bir ~W 
mına Elma ve Yumurta te~ 
etmektedir. Tutulan istatisV 
lere nazaran Eylul iptidası.o~ 
bugüne kadar 81,980 Jar1ı 8341 sandık Yumurta, ve 16'1 
liralik 528 ton Elma ihraç e 

hakkak bir gole mani olurken Celo oğlu Riza efendi arasında tazam muayeneye tabi tutulması 
Altınordulu T evfikle yaptığı kırk kuruş para meselesinden !ıakkında kararlar vermiştir. miştir. ~ 
bir çarpışmada sol kaşından çıkan kavga neticesinde Riza iki gündür yağan yağmurlardan 1,~ 

1 1 h l · 1 · larile mücadele için hazırlı~J M ehemmiyet ice yara anıyor. Ve Enveri çakı ile sağ kabasından sonra ava ar serın emış ve "' 
derhal hastahaneye nekledili- yaralamıştır. suhunet derecesi düşmüştür. başlanmıştır. Bu yılki mücSbİ 
~~~· .O~n bundan . son~:ı sert- Riza kaçmış ve Enver tedavi Yaban Domuzile hem ~ürek .avları te~ti~İ J 
lıgını bıraz kaybettı. Goztepe- için Memleket hastanesine gö- Mücadele de mukellefıyet usulü ıle 'f 
lilerin yaptığı bir golün arka- türülmüştür. Vilayet içinde yaban domuz- lacaktır. ,J 
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ariste S ·k stçı ar ası aşarlar?ı 
~~~~~~~~~~~~~~~~-::--=~~~~~~~=-~~-=-::--~~~~~--==--

Azası Olan Gizli Cemiyetler • 
ın erce 

Hırvat Fırkasının Reisi M. Viladomir adiç 
• 

Cumhuriyetçi Köylü 
Faciasından Bir Kaç ay Evvel arsilya ''ihtilal Hazırlıyoruz,, Diyordu 

İtalyayı ~itti 

Olsalardı 
. . ~için Terketmiş? "'Eğer Biitiin Hatıralarııuı Taşıyan E\'iıui )akıuaınıs .. 

• 
Ronıanın Boğucu Havasına Rağıuen ltalyayı Terketnıezdinı. •• l}iyor 

Fransa'nın maruf 
gazetecilerinden M. 
Edmond Demaitre 
siyasi mülteciler hak
kındaki tetkiklerine 
şöyle başlıyor: 

Emniyeti umumiye 
idaresinin salahiyet
tar erkanından biri 
bir gün bana: "Paris 
siyasi mülteciler için 
yer yüzündeki cen
nettir., diyordu. Son
ra iddiasını isbat için 
şu şayanı hayret is
tatistikten bahsedi-

yordu: .\!ıı.-so/iııi ıfr mk/il• lıhylr /•rkıf rdilitdi 

- Parise muhtelif memle- Hırvat cumhuriyetçi köylü 
ketlerden iltica etmiş bulunan fırkasının Pariste bulunan hızbı 
sabık başvekil ve nazn-ların bir gün reisliğim altında top-
sayısı yüz elliden fazladır. lanmıştı. Sen Deniste caddeye 
Avrupanın her hangi bir köşe- bakan bir salonda idik. Ben 
sinde yeni bir diktatörlük tesis de pençere yanında oturmuş-
edildi mi Parisin nüfusu 15-20 tum. Ansızın camları, çerçeve-
bin arasında çoğalır. Memleke- !eri deviren üç kaldırım taşı 
timizde yerleşen bu mültecile- masa üzerine düştü. Bunu bir 
lerin yüzde seksni bir daha kaç el tabanca sesi takibetti. 
Fransayıterketmezler. YaFran- Çok şükür yana atlamağa ve 
sız tabiiyetine girerler, yahut bu suretle canımı kurtarmağa 
ta gönüllü menfi hayatı sü- muvaffak oldum. Yerimden 
rerler. 

oynamasaydım. Ya taşlar, ya
Siyasi mülteciler hakkında 

hut ta bir kurşun beni yere 
bir tetkikte bulunmag-a beni 

k serecekti. Atılan taşlardan her 
sev eden de bu sözler oldu. 
B biri üç kilo ağırlığında idi. in bir müşkülata gög"üs f.ere-

k b 1 d Heyecanlı bir takipten sonra re un ar an en mühim erile 
görüştüm. Her birinin 20 den Fransız zabıtasının da yardımı 
3000 e kadar azası olan cemi
yetlerini, hatta gizli cemiyetle
rini, ziyaret ettim. İtalyan Fa
şis~ ~leyhtarları ile Çek Faşist
lerının, Portekiz anarşistlerinin, 
Ukranyalı kralcıların Hırvat . ' 
ıhtilacılarının toplantılarında bu-
lundum. Tahrikamiz nutuklarını 
dinledim. Bu sayede Pariste 
bazen feci, ekseriya komik bi
linmiyen bir alem keşfettim. 
Bu alemin sakinleri koca Pari
sin hayhuyu içinde kendilerini 
göstermemek çaresini bulmuş
lardır. Bütün bu tehlikeli mu
hitlerde, hatıralarıile mahmuz
lanan ihtiraslarnıın, tahrikine 
kapılan, hükümet sürmek 
hırsı ile gözleri kararan 
İnsanlara rast geldim. Kimi 
ağzından ateş saçıyor , 
kimi de sakin ve hareketsiz 

görü nüyordü. Paristeki siyasi 
mülteciler mümessillerinden ba
zılarının tamamen kendi şahıs
larına ait olan fikirlerini ortaya 
koyarken bu lavha daha canlı 
ol~rak kendini gösterecektir. 

Ilk tetkikimize Vladmir Ra
diçten başlıyalım: 

stefen Radiçln 
Oğlu Söylüyor 

ı\'l.e~l1Ur Hırvat şefi Stefan 
Radıçın oğlu Vladmir Radiç 
sokakta kendini pekvz göster
mek itiyadındadır: Umumi ma
hallerde bulunmaktan kat'i 
surette çekinir. Apartmanı kü
çük bir kaleyi andırır. Vladi
mir Radiç, siyasi düşmanlarının 
çok kuvvetli kabadayılar oldu
gunu, silah ve hançer kullan
maktaki meharetlerini bilmez 
değildir. Hırvat istiklalinin 
kahramanı, Stefan Radiç ve üç 
arkadaşı, Skopçina meclisinde 
tabanca kurşunu ile öldürül
müşlerdi. Vladimir Radiçin de 
harici Alemle temastan bu ka
dar çekinmesinin sebebi budur. 

Ziyaretimde bana şunları 
söylemisti: 

ile taarruzda bulunan Sırpları 
yakalamıştık. 

Hasımlarımızın nelere muk
tedir olduklarını bilemezsiniz. 
Her tarafta bulunurlar. Hiç 
bir şeyden korkmazlar ve mu
vaffak olmak için her vasıtayı 
mubah sayarlar. Üç yıl evvel 
beynelmilel yüksek etüt mek
tebinde profesör Seignobos'un 
huzurunda bir tez müdafaa 
etmiştim. Tezim "Stefan Ra
diç'iıı katli ve sebepleri ile ka
tillerin istintintakı, muhake-
mesi,, mevzuuna aitti. Tezimde 

parlamento 
içinde baba
mı öldüren 
meb'usPunit 
ra Rasiç ve 
arkadaşları
nın Belgrat 
hükümetinin 
elinde birer 
oyuncak ol
duğunu ve 
babamın kat 
!ine nazırlar 
meclis inde 
karar veril
diğini ispat 
etmiştim.Dik

tatörlük diri
janlarını te
a mm ü den 
katille itti
ham eden el 
yazılarım 1 a 
vesikaları 
çalmak için 
birbirini mü
teakip üç 
sırkat teşeb

büsü vuku 

buldu. l"il•ırlrııııir J!ııdiç 
Tezimi bastırmadan iki gün almak emelindedir. 

evvel Port Royal caddesinden -Pariste teşkilatınız var mı? 
geçerken arabamı devirmek - Fırkamız yalnız iki bin 
istediler. Bindiğim otomobili azaya maliktir. Fırka iki ayda 
idare eden şoför " Beyaz el,, bir defa toplanan bir direktu-
cemiyetine mensup bir 'Sırptı. var tarafından idare edilir. 
Bir gün de yolde ğiderken Toplantılarımız gizlidir. Evvel-
taarruza uğradım. Ancak ta- ce hep ayni yerde toplanırdık. 

Şimdi taktiğimizi değiştirdik. 
Toplantıdan ancak birkaç 
saat önce direktuvar azaları 
nerede toplanacaklarından ha
berdar edilirler. 

- Bu gizli toplantılarda ne
lerle meşgul olduğunuzu söyler 
misiniz? 

Radiçin oğlu ayağa kalktı. 
Salonda dolaştı. Sonra şu kısa 
cevabı verdi : 

- İhtilal hazırlıyoruz efen
dim, ihtilal. .. 

Nlttinin ifadesi 
Önce şunu söylemeliyim ki 

Nitti bir suikastçı değildir. Ken
disile görüştüğümde şu suali 
sordum: 

.\'illi Faşizmi lrııkil edrrkrıı 
bancamı kullanmak suretile - Memleketinizi terkedince 
yakamı kurtardım. Neden Parisi intihap ettiniz? 

- Siyasi fikirleriniz bu ka- - Neden mi? Pek sade .. 
dar tehlikeli midir? ltalyada Faşizm yerleşmeden 

- Serbest ve müstakil bir evvel Fransaya 32 defa seyahat 
Hırvatitan için mücadele edi- etmiştim. Harpten sonra Ver-
yorum. Sırp tahakkmünden say konferansında ltalyan mü-
kurtulmamız lazımdır. Komita- rahhası olarak Pariste aylarca 
cılar Hırvat evlerini yakıyorlar. kaldım. F ransada yerleştim. 
Hapishaneler Hırvat mahküm- Zira burası hürriyet ve de-
larla doludur. Bütün günahları- mokrasi memlemleketidir. Bütün 
mız Sırp merkeziyeti aleyhin- siyasi hayatımda ve ilim saha-
deki mücadelemizdir. Hırvatis- sında bu iki prensip uğrunda 
tan hürriyetini kazanınca bir mücadeleden bir gün bile farif 
Tuna konfederasyonunda yer .~Jmadım. Otuz seıı!J!k meeat 

ve tecrübemin mahsulü olan 
"Demokrasi,, adlı son eserimi 
Fransa ile birlikte yedi mem
lekette neşrettim. Bu kitap 
münasebetile sıze tarihi 
bir hikaye anlatabilirim. De
mokrasi Fransa ve Almanyada 
aynı günde intişar edecekti. 
O günlerde Almanyadaki ta
biimden bir mektup aldım. 

Hitler hükameti iktisatçı 

fikirlerimin Almanyada yayıl

ması yasak ettiğinden kitabını 
basmaktan vazgeçtiğ;ni hildi
riyor. 

Arapların eski bir darbı 
meseli der ki Allahın elleri 
çok uzundur. 

Fakat Mussolininin elleri 
bana daha uzun görünüyor. 

Faşist Aleyhtarı teşekküllelre 

münasebettar mısınız? 
- Asla ... Fransada yaşıyan 

binlerce İtalyanın mühtelif te
şekküller kurduklarını biliyor
rum. Fakat anlamakta güçlük 
çekmiyeceğiniz sebepler hase
bi!e bu teşekküllerin çerçevesi 
içinde hiçbir faaliyette bulun
mıyorıım. Sakin bir hayat ya
şıyorum. Çalışıyorum ve unu
tuyorum. 

- Niçin İtalyayı terkettiniz? 
Hayatınız tehlikede miydi? 

- İtalyadan muhaceretim 
tamamen ihtiyaridir. İstediğim 
zaman gene ltalyaya dönebi
lirim. Memleketimi terkettim. 

Zira cebir ve tazyik havasına 
dayanamam. Hayatım şüphesiz 
ki tehlikede idi. Fakat oradan 
ayrılmaklığın asıl sebebi bu 

değildir. Eğer Faşistler Roma
daki evimi yıkmamış, yağma 

etmemiş ve yakmamış olsalar
dı bütün tehlikelere ve boğucu 
havaya rağmen orada kalabile
cektim. Hayatımın en aziz ha
tıralarını, mektuplarımı, vesika
larımı, moblelerimi, bütün ha
yatımda kolleksiyon ettiğim 

kitaplarımı bir kaç saat içinde 
alevliyerek küllettiler. Ruhi 
bakımdan beni menfaya çe-

kiimeğe mecbur eden sebep 
işte budur. 

Muhatabımınn bu acı hatı

ralardan bili elem duyduğunu 
görüyordum. Elindeki kurşun 
kalemile sinirli sinirli oynıyor

du. Fakat çabuk kendini top
ladı. Faşizm ve Hitlerizm hak

kında mütaleasını sorduğum 

zaman hiç bir heyecan ile sar

sılmıyan sesi şunları tekrar 
ettiı 

- Çok uıwı süren hiç bir 
. ~~atörlük ~oktur. Dik.!!_törün 

.\"il/ i 
ölümle nihayet bulmıyan bir 
diktatörlük yoktur. Nihayet 
neticesi barba ve ihtilale veya 
ikisine birden varmıyan dikta
törlük yoktur. 

~Sunu vaı -

Tayyare 
Piyangosu 

so Bin Lirayı Kazananla.a 
3747 11133 1096 2825 19508 

1116713283 19274 657410849 
20889 23321 22086 8946 21829 
3664 17499 7983 1055111549 
2156 6237 13992 7046 6589 
2340 15611 3939 16691 6003 

19 2268 11944 17841 21869 
22622 23613 10283 23053 23792 
19322 24468 4888 5677 12896 
14406 5452 16965 13923 6312 
6296 15728 3726 44631 9436 
7156 16809 5473 2005 23668 

14550 9927 17290 2154119125 
4410 24928 11096 6179 20054 

19138 7316 18148 3456 16897 
13241 9138 14929 8430 5011 

9158 17234 1084 15342 10496 
856 1315 12813 23311 14353 

10233 1137 14527 14065 22527 
9861 1135 3695 
1soo Lira Kazananlar 
980 9735 12595 1116 1593 

9255 20448 11236 numaralara 
düştü. 
200 Lira Kazananlar 
712 1381 1557 1396 3491 

3524 4126 5521 5586 5829 
6496 64g7 6591 6685 6058 
8039 8521 8401 10464 11860 

14310 15765 16927 17303 19742 
22722 22876 23942 23915 11383 
11659 9915 22280 6792 3256 
22097 

Bu tertipte hiç ikramiye ve 
amorti kazanmamış olanlara 
yeni tertibin ilk keşide biletı 
badava verilecek kazanmıyan

lar ayrıca birer buçuk lira 
teselli müka fatıalacaklar. 

Talililer 
Dün Paralarını Aldılar 
Tayyare piyangosunun son 

keşidesinde iki yüz bin lira 
ikramiyeyi kazanan Çulluoğlu 
hanın da 53 numarada maki
nacı Mevlüt, Cako ve Ali efen
piler ikramiyelerini almışlardır. 
Bu talililer biletlerini Kemer
altında Hükümet karşısında 
Ali Kemal beyden tedarik et
mişlerdi. 

Tayin 
İzmir belediyesi merkez dok

torluğuna Sivas merkez hükü
met tabibi Salim beyin tayin 
tayin olunduğu Sıhhiye VekA
letinden hildirilmiştir. 
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Başvekil İsmet paşa baret
lerinin huzurlarile Halk fırka

sında aktolunan bir içtimada 
büyük ihracatçılarımızdan Şerif 
Remzi beyefendinin ıncır fi
atlannın normal, hatta tabii 
olduğu dünya piyasası fiatları
nın bile fevkkinde olmak iti
barile Türkiye ıçın bir incir 
meselesi mevcut olmadığını 
dermeyan eden beyanatına, 

Amarika ve Avrupa seyahatin
den avdetinde agah olan idare 
meclisimiz Reisi Topçoğlu Naz
mi beyefendinin gazetelerde 
neşrettiği ilk yazı ve buna 
melfuf bir vesikanın efkarı 
umumiyede uyandırdığı derin 
ve mes'ut alaka, gazetelerimi
dn buna hergün sütunlar tah
ıis etmekte adeta müsabaka 
tdişlerile zahirdir. 

Bu meyanda bir ses, bir İz
mir Ticaret Postası, Koopera
tifçiliğe temayülün umumi ve 
resmi efkarda aldığı kuvvet 
ve şümul dolayısile, açıktan 
açığa yapamıyacağı aleyhtarlı

ğını, dolaşık yollardan yapabil· 
mek üzere, müessesemize ve 
başında çalışanlara hücuma baş
mış, ötedenberi kooperatifçili
ğin inkişafını şahsi menfaatle
rine mugayir bulan bir zümre
nin gizli ve kaçamaklı bir su
rette fikirleri zehirlemek için 
gezdirdikleri dedikodulara, ace
leden, bir nizam ve ahenk bi
le vermiye vakıt bulaınıyarak, 

ulu orta, sütunlarında genış 

yeJrer vermiye koyulmuştur, 

Bu suretle ortaya atılan bu 
bir sürü malayani laf ve küzaf 
ile bulandırılmak istenilen ef
karı umumiyeye Nazmi beye
fendinin salahiyetli ve vakur 
hitapları sükun ve emniyet 
iade etmekte devam ediyor. 

Bunlar arasında Ödemiş in
cir müstahsı11arı Kooperatifinin 
Müessesemizden ayrılmış olması 
da kooperatifimiz için bir hücum 
vesilesi y;ıpıJmışhr. Bu hücu
mun da ne kadar haksız ve 
insafsız bir taktik eseri oldu
ğu ve efkarı umumiyede türlü 
türlü tefsirlerle mahiyeti değiş
tirilmek istenilen bu meselenin 
de iç yüzünü bütüu vuzuhile 
ortaya koymak üzere bir tarih
çesini yapmak istiyoruz. 

Burada, istitraten, şunu kay
dedelim ki İzmir Ticaret Pos
tasınm kooperatifçilik taraftar
lığı iddiasile binefsihi mahiye
tini telif etmek kabil olmadığı 
ve idare meclisi reisimizden 
sormakta istical ettiği suallere 
hemen verilen cevaplan neşret
mekle günlerce gecikmekte 
bulunması itibarile, samimiyet
ten tamamen Ari olduğu pek 
meydanda olduğuna göre, ken
disini kooperatifçiliğe ve koo
peratiflere karşı tok sözlü bir 
muhalif telakki ediyor ve bu 
suretle de, Jayık olduğundan 
fazla bir hürmet ve cenıilekar
Iık göstermiş bulunuyoruz. 
Ödemiş kooperatifinin şahsi 

bir maksatla sürüden ayrılmış 
bulunması i.ttihadımıza karşı 
bir silah olarak kullanılmakta
dır. İktisat vekili Celal beye
fendinin hususi bir müdahalesi 
ile Merkez, lş ve Ziraat Ban
kaları muhasebecilerinin tetki
kine havale edilmiş olan bu 
ihtilif, aylarca devam eden 
uzun bir çalışmadan sonra, 
ahiren neticelendirilmiş ve rapor 

ış oop 

bugünlerde hazırlanmakta bu
lunmuştur. İktisat Vekaletinin 
müsaadesi istihsal olunduktan 
sonra bu raporun umumi ef
kara arzedilmesine bütün kuv
vetimizle çalışmaktayız. 

Binaenaleyh o zamana ka
dar bu bapta fazla tafsilat 
vermekte mazuruz. 

Fakat bu kooperatifin küçük 
bir tarihçesini yapmak, gerek 
Aydın incir müstahsilleri koo
peratifinin ve gerek ittihadın 
bu ihtilaf ve iftirakte en kü
çük bir taksiri olamıyacağı 
hakkında iptidai bir fikir ve
rebilecektir. 
Ödemiş kooperatifinin halen 

de idare meclisi reisi bulunan 
zat, 1927 senesinde bir gün 
T opçuoğlu Nazmi beye müra
caat ederek Ödemişte bir 
incir müstahsılları kooperatifi 
yapılmasını teklif etti. Ödemi
şin muvaffakıyetsizlikle netice
lenmiş bir tütün vaziyeti karşı
sında burada yeniden bir incir 
kooperatifi yapmak teşebbü
sunun müşkülatına rağmen, 
müessesemiz, kooperatifçiliğin 
tamimi emel ve gayesile bu 
bapta fedakarlıga razı oldu. O 
muhitte halkı kooperatifçiliğe 
ısındırsbilmek için, 1915 te Ay
dın muhitinde olduğu gibi, müs
tahsile hiç bir vazife teklif et
meden, hak vermekle işe baş
lamak kat'i bir zaruretti. Biz 
de öyle yaptık. Yeni koopera
tifin idare mec1isi reisi olacak 
olan bu zata, kanunun tayin 
ve tespit ettiği nispet dahilinde, 
müessis ortak tedarik ederek 
kooperatife hükmi şahsiyet 
verilmesini söyledik. Müessese
miz, Ödemişte de bir koopera
tif yaratmak ve yaşatmak teşeb
büsüne karar vermiş olduğu 
için fedakarlıktan çekinmiyece
ğini ifade ettik. 

Dokuz müessis ortakla te
şekkül eden ve birinci sene 
sonunda 21 zatın iştirak etmiş 
bulunduğu kooperatifin ilk se
ne için teahhüdü 890 kantardı. 

İşte tamamen ifa edileceği 
meşkük olan bu teahhütle ve 
sıfırdan ibaret olan bir serma
ye ile ortaya çıkarılan bu Ko
operatifi, Müessesemiz sinesine 
alarak yürütmiye başladık. 
Ödemiş kooparatifinin birin

ci sene muamelatı hakkında 
ortaklarına hesap verdiği ilk 
umami heyet içtimaında oku
nan idare meclisi raporunda 

aynen şu sözler vardır: 
"Bizden evvel bu gaye uğ

runda mücadele yoluna atılmış 
ve on küsur senedenberi bu 
yolda yürümüş olan Aydın 
müstahsıllarının tecrübeli koo
peratifleri olmasaydı, onun bir 
büyük kardeş gibi bize mu
habbetle ve sadakatle uzanan 
yardım eli bulunmasaydı biz de 
belki kolaylıkla bu işte bir se
ne zarfında esaslı bir muvaf-
fakıyet elde edemezdik. Bunun 
ıçın Ödemişin kooperatifçilik 
mef küresini bütün hararetile 
kalplerinde taşıyan biz koope
ratifçiler için Aydın koopera
tif çil erinin göstermiş olduğu 
yardıma teşekkür etmek bor
cumuzdur. 11 

" ... Aydın Kooperatifinin 
önümüzdeki misallerine tevfi
kan hareket etmekte olduğu-

muz için teessüs devrinde müş
kilat çekmedik . ,, 

Filhakika Ödemiş ilkten beş 
bin liralık bir kredi açarak bu 
lrnoperatifin Ödemiş piyasasın
da incir mubayaa ile bize or
tak malı imiş gibi teslim etme
rıine - Kooperatifçilik usul ve 
prensiplerine hiç uymadığı hal
de, sırf, Ödemiş kooperatifine 
açıktan bir menfaat temin et
miş olmak için - muvafakat et-

tik. Bu suretle o sene bizim 
kredimizle 7375,10 liralık incir 
mubayaa ederek, bizim takdir 
ettiğimiz kıymetle bu malı bi
ze 1513,71 lira fazlasile dev
retmiş, bundan başka da sene 
nihayetinde, ihracatın verdiği 
Ödemiş hissesine 3162,20 lira 
ayrılmıştır. 

Ödemişle 20 ağustos 1927 
tarihinde başlıyan cari hesap 
muamelesi o seneki blanço
muzda 5255, 77 lira bir alacak 

devretmiştir.Bu suretle Ödemiş 
kooperatifi hiç bir ortağa 

külfet tahmil etmeksizin 927 
muamelesi blançosundan ver-

diğimiz fazla fiattan mütevellit 
fark yekunundan masrafları 
çıktıktan sonra, ortaklarına 
1625,47 lira fiat farkt tevzi 
etmişler ve 2138,27 lirada 
ihtiyat akçesi yapmışlardır. 
Aydın kooperatifinin Ödemiş 

kooperatifine açhğı bu ilk ve 
daimi kredi ilk vazedilen had
dinde de kalmamış 928 senesi 
iptidalarında 8648,80 liraya 
çıkmıştır. 

MABADI VAR 

BEDAVA BİLET 
Kaçırılmıyacak Bir Fırsat 

Tayyare Piyango Blletlerlnl ( Şemsi Hakikat ) Ma
ğazasmdan Alanlar Neler Kazanırlar? 

Ucuzluk sergisinden bilet alanlar bedavadan elli bilete aynca 
ortak olurlar. 

Şimdiye kadar yaptığı ve hala devam etmekte olduğu ucuz
luğile memleketimizde bir yenilik ve ucuzluk rekoru kıran Şemsi 
Hakikat ucuzluk sergisi muhterem müşterilerinden gördüğü rağ
bet ve teveccühten aldığı cesaretle Tayyare piyango biletleri 
bayiliğini yapmağa karar vermiştir. Bu işte de muhterem müş
terilerinin menfaatlerini düşünerek ( isabet edecek ikramiyeler) 
ucuzluk sergisinden bilet alanlar arasında taksim edilmek sure
tile aşağıda numaraları yazılı olan elli adet Tayyare piyango 
biletlerini bedava olarak müşteriler namına tefrik etmiştir. Bu 
mühim fırsattan istifade ediniz. 
451 453 455 457 459 3102 3104 3106 3108 3110 5270 5272 
5274 5276 5278 10231 10233 10235 10237 10239 16780 16782 
16784 16786 16788 19788 19821198231982519827 9829 20740 
20742 20744 20746 20748 221112211322115 22117 22119 22860 
22862 22866 22868 22864 24801 24Ş03 24805 24807 24Ş.Qj . 

"' . 
gı 

es'e e ·kidir. 
Diğeri 

Şerif Remzi Beyefendiye 
Efendim, 
Son cevabınızın, üslüp şata

fatı arkasında, meselenin ruhu 
itibarile, ğösterdiği iki manzara 
var: Biri bir çıkmazda bucala
yış, öteki itiref. 

Sizi bu vaziyete getirdikten
sonra, eğer mesele yalnız Ko
operatifimizi alakadar eden bir 
baladur efendi hadisesi olsay
dı, ona ait yazılarınıza verdi
ğim son cevap kadar kısa bir 
iki kelime ile iktifa etmek bel
ki daha civanmerdane bir jest 
olurdu. Fakat, hayır Şerif 
Remzi bey, bunda semih dav
ranamıyacağım. Çünki bu, koo
peratif düşmanlığı pek tabii 
olan bir tüccarın nihayet 
hususi olan müessesemize 
karşı kullandığı aletin mahi
yeti bahsi değildir; bu 
mevzu, şamil ve umumi bir 
memleket mahsulü mes' elesidir. 
Binaenaleyh sizi huzuruna ge
tirdiğim efkarı umumiye muva
cehesinde üslup ve belagat 
şaklabanlığınızı, mahkemenin 
hakkınızdaki hükmünü tadil 
ettirmek için, esbabı muhaff e
fe bulmak üzere kullandığınızı 
göstererek, buna da müsamaha 
etmiyecek ve ettirmiyeceğim. 
Şu halde münakaşamız ara

sına karışan lüzumsuz ve tu
feyli cümle ve ibareleri tayye
dersek mevzuun iki esas nok
tada hulasa olunabileceğini 

görürüz. Bunlardan birincisi 
İsmet Paşa Hazretleri huzurun
daki ifadenizin hakikate teva
fuk etmediği, ikincisi de piya
sa bozgunculuğu yaphğınız. 

Bu iki meseleyi iki ayrı 

mevzu olarak halledeceğiz. 

* .... 
1 - Halk fırkasındaki içti

mada incirin dünya piyasası 
( mondiyal piyasa ) üzerinden 
satıldığını, fiatların normal ol
duğunu ve hatta fiatlanm.ızın 
mendiyal fiatların fevkinde bu
lunduğunu ve binaenaleyh Tür
kiyede bir incir meselesinin 
mevcut olmadığını söylemişsi
niz. 9 Teşrinievvel tarihli ga
zetelerde de benim yazılanına 
cevaben: " piyasa gayrı 
mesullerin hareketinden an
cak karınca kaderine mü
teessir olur. Büyük piyasa 
hareketlerinin aslen rekolteye 
ve şeraiti umumiyeye ve bunun 
ifadesi olarak büyük evlerin 
vaziyeti hakkındaki tahminlerine 
müstenit olarak tuttukları ciddi 
satış seviyelerine tabidir ,, de
diniz. Bu iki iddia arasındaki 
tezada işaret ettim. Son ceva
bınızda Fırkada içtimada söy
lediklerinizi naklederken. ifade
mi, manayı büsbütün değiştiren 
ve elbette kasti bir zuhul ile: 

11 Remzi bey der ki incir pi
yasası dünya rekoltesine veya 
şeraitine tabidir. ,, Şekline so
kup ta iki şekil iddianız arasın
da tezat bulunmadığını ispata 
kalkışmanıza müsaade edemiye-
cegım, ı 

Tekrar ediyorum: Siz o içti
mada " incir dUnya piyasa11 
ilzerinden atılır, fiatler nor
maldır ve hatta dünya fiat:leri
nin fevkindedir, binaenaleyh 
Türkiyede bir incir meselesi 
y9ktur. ,, ~~ipiniz; bil ar 

• m Kala "" a ıgına 
Azımdıt 

· smet Paşa H z r n aki Sözle 
iyasa Bozguncu uğudur 

bana cevabınızda da " yalnız 
büyUk piyasa hareketleri rekol
teye ve şeraiti umumiyeye ve 
bunun ifadesi olarak ta büyük 
evlerin vaziyet hakkındaki tah
minlerine müstenit olarak tut
tukları ciddi sabş seviyelerine 
tabidir ,, diyorsunuz. 

Kelimeler üzerinde oynıyarak 
münakaşayı uzatmağa lüzum 
yok. ismet paşa hazretleri hu
zurunda yukarıda tekrar etti
ğimiz şekilde incir satışının 

dünya piyysasına tabi olnuğu
nu İddia ettiniz mi, etmediniz 
mi? Efkarı umumiye muvace
hesinde bu sualime, ettim, ve
ya etmedim gibi vazih ve kaça
maksız cevap vermek ıstıra

nndasınız Bunu yapınız. 
Bu iddiayı dermeyan etmiş

seniz, muhakeme bitmiştir, 

denile bilir. Efkarı umumiye 
hôkmünü versin.Yok,böyle ve 
anlattığımız manada bir şey 
söylemiş olduğunuzu inkar 
ederseniz, o içtimada hazır bu
lunan çok muhterem zevatı iş
hat edecek ve şahadetlerini 
yine efkarı umumiy huzurunda 
yapmalarını istiyeceğim. 

Evet Remzi bey Fırkadaki 
içtimada yaptığınızdan bahset
tiğim iddiayı ya kabul veya 
inkar ebnek, yahut ki o iddia
nızı gazetelerle kelime kelime 
tekrar eylemek mecburiyettn
desiniz. 

* * • 
2 - Piyasa bozgunculuğu-

nuz. 
1924 Senesinde Londra pi

yasasını yıkmak hususundaki 
gayretinizi kabul etmiş bulu
nuyor, itirf ediyorsunuz, Fa
kat bu hareketinizi makul ve 

mazur göstermek için yazdığı
nız iki sütun yazıda ayakta 
tutunabilecek iki cümle yoktur, 
Sevkiyata devam etmekle yap
tığınız şey iaracat ticaretini yık 
mak oldise İngiltereye sevket
mek üzre incir mübayeasına de 
vam etmek itibarile,müstahsile, 
amelesinden, hammalından ara
bacısına kadar asıl himaye gör
mesi liizımgelen zümre ve 
sınıflara hizmet etmiş olduğu
nuzu söylemek istiyerek,burada 
meselenin teferrüatım, incelik
lerini bilmiyen efkarı umumiyeyi 
asıl maksattan çevirmeğe ve 
memlekete çok hayırlı bir hiz
met etmiş gibi parlak bir va
ziyete girmeğe, böylece davayı 
kazanmağa çalışıyorsunuz. Bu
rada da sizi yaya bırakacağım 
için affınızı rica ederim. 

Bütün meslektaşlarınız gibi 
sizin de pek ala bildiğiniz veçhi
le,mevzuubahs olan mesele Lon
draya konsinye gönderilen işlen
miş incirlerdir.Bunun en büyük 
delili de yazılarımda Londra 
piyasasında mahvolan incirlerin 
İzmir ihracatçılarına 55-60 
kuruşa mal olduğunu kaydet
miş bulunmaklığımdır. Yalnız 
bu değil, Londradan 18 Eylül 
924 tarihinde İzmir ihracatçı
larından: 

A. Sidi, Muhtar, Jiro, Griz
vold ve Brüzik, Hills Brothers, 
N. Baladur, S. Celardin, F. Ba
ladur, Vita Bardavid, Samuel 
Yasef, Fesçizade Galip ticaret
hanelerinin Londra ajanlann

an t.~mim ıur~tind~ aldık~ 

1 

telgrafın şu tercümesi de 
bunu sarahatle göstermekte• 
dir: İstenilen fiatların çok 
mutedil olduğuna rağıneO 
iskeleton incirleri talebi soO 
derece yavaşladı. Sevkıyat 
ehemmiyetli bir surette tenkil 
edilmezse fiatlarda ağır sukut" 
lardan korkuyoruz. Bütün ilr 
racatçılar haberdar edilmişlet" 
dir." Londra acenteniz. 

Yine bütün ihracatçıları' 
malumudur ki Londra piyasasJ" 
nın işlenmiş incirlerde azaıısl 
istihlak kabiliyeti 7-8 bin ir 
keleton tabir edilen - kasada' 
ibarettir. Bu miktar, 500 bil 
kasa gibi küçük bir fazlalık1' 
tecavüz edilince Londra piy•• 
sasmın derhal sıfıra indiği ınil
teaddit tecrübelerle tee.YY4! 
etmiş bir vakıadır. Nasıl ki 
geçen senede Londrada so• 
kalan işlenmiş incirler de b• 
mirden Londraya kadar na1'· 
liye masraflarını kapatamıyaca) 
bir fiatla satılmıştır. 

Binaeneleyh Londraya se'I' 
kıyabn kesilmesi hakkında veri' 
len karar ancak iskeletonJart 
yani işlenmiş incirlere, aittİ
Londra piyasasını yıkmak içil 
18 Eylğl 924 tarihinden o seıı' 
mevsiminin nih~tine kad" 
sevkıyatına devam etmek sure' 
tile göndermginiz işlenmiş iO' 
cir miktarı bin kasayı teca"1t' 
etmez zannederim. Arzu edil' 
diği takdirde bunu, bulunıııa" 
güç bir şey olmıyan vapur isti' 
tistiklerile tesbit etmek mülll' 
kündür. Londra piyasasını -Jf 
kabilecek olan bu bin kasa i" 
cir - ki safi olarak 150 tond-' 
fazla değildir - İzmir piyas' 
sında fiat üzerinde bir san~ 
müessir olacak bir iş değildi" 
O senenin 25 bin tonluk rekol' 
tcsi içinde bu 150 ton maıı
yeni rekoltenin yüzde yanını" 
dan bir miktar fazlasının piy,.
üzerinde müessir olabileceiİ' 
siz de iddia edemezsiniz. Si 
husus ki Londraya işlenmiş if 
cir sevkiyahnın durdurulm~ 
karar veren diğer meslektatl' 
nnız hanların kapatılarak bl 
bir tarafa mal gönderilmeııt" 
sini istemişler değildi. O -' 
manlar Türkiye incir rekolteİ 
nin 45 % ni çeken Ameri)' 
ile İngiltere haricindeki btıtl 
dünya piyasası çalışmak i/ 
çok geniş bir saha idi. 

Y azılanmda incir mahs~ 
nün satışına mani olacak 
tedbir teklif edilmemiş olm~ 
rağmen, elçabukluğu marifet ~ 
bilinden, meseleyi çevirerek, 
~efa da münhe1;sıran müsta~ 
nn menfaatini oüşünen ve buı;,, 
için büyük zararları dahi g f' 
almış olan bir hayırhah ve . 
dakar ihracatçı gibi görünJIJI~ 
çalışmanız cidden bir gar• I 
şaheseridir. Hazır kaleın fi.. 
nizde ve karihanız da küşa ·I 
te iken bari bu yüzden sı ~ • 
Londra sevkiyatına böyle·I 
vam edişiniz yüzünden ı ~ 
fiatlerinin İzmirde mühiın I 
tereffü göstermiş olduğun° / 
ilave etmiş olsaydınız ınüS~ 
sılın namınıza bir abide y~ 
mamış bulunmasından b.•!'.; 
ebniye bile hak kazanırdJP'" 

* * • 
Geçen sene nihayetinde 
· i;: /,-IJl/tJJ,,f,IPirinizd;;;, 
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Bir avzı Fukaraya verilecek mualece< Bir Azılı ticarethanesine 100 sandık in
cir gonderdiğinizi ve bunu 
da ucuz fiatten faturalamış 
bulunduğunuzu da , • itiraf 
ediyorsunuz • Ancak bu· 
nun için de mazeret olarak 
mevsim nihayetinde fiatlann 
düşmüş olması itibarile fiatla
rın bu kadar ucuz yepılma· 
sına imkan olduğunu ve bil
hassa Kooperatifin A F D 
ticarethanesi işlerine ba tapu 
mutasarrıf olmadığını söylemek 
istiyorsunuz. 

Hiç şüphesiz ki bir müşte· 
rinin işine, münasebetler ne 
kadar samimi olursa olsun,tapu 
ile tasarruf edilmiş gibi kat'i
yetle tesahüp edilemez. Ancak 
şimdi de müşteriniz olan Hills 
Brotbers 'in Amerika işi sizin 
için nasıl "Exelusif" bir iş ve 
o sizin için ne ise A F D 
de kooperatif için böyledir. A 
F D sizden ne incir ve ne 
de bir fiat istememiştir. 

Esasen senevi asgari 
yüz ton mal alan bu müessese
nin bütün ihtiyacını tnmin 
eden Kooperatif dururken, siz
den 2 ton cüz'I bir malı iste
miş olmasına imkan dahi yok
tur.Sizin hu miktar malı,muva· 
salatında AFD ye teslim edil
mek üzere, Nevyork acenteni· 
ze göndermiş ve itiraf ettiii· 
oiz veçhile, ucuz fiatla fatura
.amışsınız. Bu hareketiniz sizin 
ticari ahlik ve kaidelerinize 
mllnafi olmıyabilir, bundan do
la)ı sizi muaheze de etmiyrum. 

Yalnız bir taraftan karanlıklar· 
da çalışan faal bir zümre, koo· 
peratifi ve onun başında çalı· 
şanları çirkefe bulaşmıt göster· 
mek ıçın, hergiln, bütün 
kuvvetlerini sarfediyorlar. Di· 
ğer taraftan siz, kooperatifin 
en kuvvetli çalııbğmı bildiğiniz 
Nevyork piyasasında yalnız AF 
D ticarethaneei misalinde oldu
iu gibi değil, battl Nasyonal 
Bisküitin mubayaa fiatlannın 
tespitinde de iti alanlara san• 
tim kar bırakmıyacak flat su• 
kutları yaparken, fırsat buldu
ğunuz gibi, Tiirkiyenin en hll· 
yük bir devlet adamı karşısın· 
da Aydın kooperatifinin Hük6-
metin milyonlara ballt hin bir 
muavenet ve imtiyazına dayan• 
dığı halde bugiinkli varlığının 

yapılan fedakirbkla miitenasip 
olmadığını ve memlekete hlt 
faydası dokunmadığını iddia 
ediyorsunuz. Yukarda dediğim 
gibi gerek fiat düşürmek ve 
gerek Kooperatıf müşterisini 
elinden almaga çalışmak gibi 
hadiseleri mazur görmekimkani 
vardır.Efkarı umumiye huzurun
da tebarüz ettirmek istediğim 
şey bu hadiselere bir nihayet ve· 
rilmesini istemek değildir. Ko
operatifi ve kooperatifçiliği 
kendi menfaatlerine mugayir 
bulan bir zümrenin bir taraftan 
manevi sahada, diğer taraftan 
hariç piyasalarında onu nasıl 

yıkmıya çalışmakta olduklan 
ve sonra da dönüp hükiimet 
ricaline "Şu muvaffak olmıyan 
kooperatifleri ne diye himaye 
ediyorsunuz? Memleket mah· 
sulünü, ucuz pahalı, bırakınız 
biz satalım. Müstahsilin maliyet 
fiatından dun dahi olsa, sata
cağımız bu mahsullerden tüc· 
cara bir kar kaldıktan sonra 
mesele yoktur,. demiye cesaret 
ettikleridir. 

İşte efkarı umumiyeye anlat
mak istediğim hudur. Yoksa 
kooperatifin, sizin ve zünıreni· 
zin herhangi sahada yapacağı 
aleyhtarlıktan hiç endişe ve 
pervası yoktur. 

ps 

Hürmetlerim efendim. 
Topçoğlu 
NAZMİ 

Polis ere HUcum Etti 
Sarhof olarak G6ztepe polİI 

noktası iSnUndengeçen Bulgaris· 
tanlı, sabıkalılardan Ahmet 
oğlu Şevket, nokta memuru 
Mustafa efendiye hakaret et• 
tiğindeıı tutulmasına teşebbüs 
edilmiş, hu esnada oraya ye• 
tişen iki polis memurunun da 
üzerlerine hiicumla tabancala· 
rını almak istemiştir. Neticede 
tevkif olunarak adliyeye veril· 
miştir. 

Nara Atmış 
Eşrefpaşada Hacı Ali efendi 

caddesinde sarhoş olarak nara 
atan kunduacı Adem tutulmuş• 
tur. 

Bu Nasıl Aşçı? 
Karşıyakada Kemalpaşa cad

desinde Arif oğlu aşçı Meh· 
medln üzerinde bir mıktar es· 
rar bulunmuş ve kendisi ya• 
kalanarak adliyeye verilmittir. 

Zayi 
İzmir mektebi Sultaniden al· 

dığım tasdiknamemi zayi ettim. 
Yenisini çıkaracağımdan eski· 
sinin hiikmll kalmadığını ilin 
ederim. 

İzmir Mektebi Sultani Tale· 
hesindena 41S No.lı Sahih Suphi 

43SO ( 639) 

in önü 
VAPURU 

T eırinievvelin on hıtinci 
Pazartesi günli ıaıt yirmide 

İzmirden hareketle Çınık· 
kalı Gelibo!uya uğrayarak 
İatanbula gidecektir. 

T ılefon 3658 ................... ,, 
i LAN 

3/4/933 tarih ve 586288 nu· 
maralı ıthalat gümrüğünden 
almış olduğum makbuzu kaza· 
en zayi eyledim. Yenisini ala
cağımdan zayi makbuzun hük· 
mü olmadığı ilan olunur. 

Tüccardan Şınlak zade 
Biraderler 

4361 (638) 

Aydın Demlryolu Umum 
MUdUrlUğUnden: 

15/10/934 tarihinden 3117/ 
93S tarihine kadar muteber ol· 
mak üzere bilümum pamukla· 
nnı münhaaıran şimendiferle 
nakletmek üzere teahhütname 
veren tüccarlar namına ve pire
ıeli pamuk balyalarında kul· 
lanılmak üzere İzmirden istu• 
yonlara gidecek demir çember
lerin beher tonundan 200 ku· 
ruf ücret alınacaktır. 

§ lS/10/934 tarihinden 3117/ 
93S tarihine kadar her ikili 
dahil Kaklık - Eğirdir arasın• 
daki istasyonlara Çivril şube
sindeki istaayonlardan lzmire 
taşınacak danların behertonun• 
dan 1100 kurut ücret alına• 
caktır. 

Preseli pamuğa ait 1006 nu
maralı hususi tarife 

§ Preseli pamuk tarifeleri 
hakkında ahiren ilin edilen 
1006 numaralı hususi tarifede 
bildirilen istasyanlara ilaveten 
Umurlu İstasyonundan Alsan• 
cak istasyonuna nakledilecek 
preseli pamuğun beher tonun
dan 1696 kuruş ücret alına• 
caktır. 

Umurlu istasyonundan Alsan· 
cağa taşınacak preseli pamuk· 
lar 1006 numaralı hususi tarife 
nin ikinci fıkrasında zikredilen 
reddiyattan da istifade edebi· 
lecektir. Bu tarife 15/10/1934 
tarihinden 3117 /93S tarihine ka
dar muteber olacaktır. 

1006 numaralı hususi tarife
nin ikinci fıkrasında bildirilen 
reddiyattan istifade edebilmek 
için bütün pamuklarını münha· 
sıran demiryolu ile nakletmeği 
20/10/1934 tarihine kadar te
ahhütname imzalaması lazım 
geldiğini muhterem müşterileri
mizin malümu olmak üzere 
ilan olunur. 

Tayyare Piyango Biletlerinizi 
MUTLAKA 

lzmirde Yeni Aıır guetesi ŞEHiR GAZI•Nosu nin pazarlık münakasası 6/ 
Yazı işleri miidürlüğüne 111934 de saat 16 dadır. Talip-' 

Eendim; K } k S } } H } d !erin şartname listesini ı6r· 
Her yerde halktan rağbet gö· iŞ l a OD annl azır a 1 mek üzere başkatipliğe ve pa-

ren gazetenizin 9/10/934 tarihli Birinci kordonda Şehir Gazinosu denize karşı bulunan ıarlığa iştirak için söylenen 
niishaaının sekizinci sahifesinde bllyiik salonlan.nı. kıt için. hazırl~şbr. ıçki ve meze fiat· gün ve ııaatta <lepozito mak-
Köşkten TopçuoğluNaımi bey- leri ok mutedildir. Tavsı e edenz. buzlarile Belediye encümenine 
efendiye yazılmıt bir açık mek• müracaatları. 
tupvarBizimdeimzalanmızıtaşı· İzmir Vilayeti Nafıa Başmiihendis- 12-25 4352 (642) 
yan bu mektup hakkında bir § 1- Halimağa çarşısında 
kaç söz söyliyerek hakikab }ı"gı" "nden: yeni yolda 6 N. 1ı dükkanın 
meydana koymak isteriz: 

Bizler bazılanmız okuyup yaz- Nafia dairesinin hizmet otomobili ile kamyonları iç:n 5~0 ~e- senelik icarı açık müzayede ile 
mak bilsek te bir çoğumuz neke benzin ıabn alınacağından 20 gün uzla açık eksılmıye 6/11/934 te saat 16 dadır. 
okuyup yazmak bilmeyiz. konulmuştur lıteklilerin 28 birinci teırin 934 Pazar günü saat 2- kimi) pa~a caddesinin 

Gezetenizde neşredilen bu 11 de viliyet daimi encilıne~i~e gelmeleri bildirilir· 427 S ( 646) 400 metre adi döşemesinin ıs-
mürettep mektubu her birimiz lahile yeniden kaldırım yapıl-
okumuş veya okutarak dinle- Alaşehir İcrrı Memurluğundan: kalırlar. maıı işi açık münakasa ile 6 

· al d • 'li U•uk •eker fabn'kaaı tirke· Gayri menkul yukarıda ya- /11/934 t t 16 d d miş de sonra ımz aınıt egı z. Y 7 e saa a ır. 
. hü t'me 17 -1- 932 tan'h ve 5 nu· zıh gün, mahal ve saatta üç T 1· 1 . . h l k Yemiş çarşısında hepimizın · r· defa nida ettirildikten sonra a ıp erın ıza ata ma üzere 

met ettiğimiz zevat vardır. Çar- maralı ipotek ıenedile 599 lira en çok artıran üzerinde hıra- baş katipliğe ve münekasaya 
ııya Salhane ve Y emişçarşııı S6 kunıt borçlu davavekili kılır. Şu kadar ki sürülen he- iştirllk edeceklerin depozito 
tüccarlarına da incir kasabı Hilmi beyin uhdesinde kayıtlı del tahmin olunan kıymetin makbuzlarile birlikte söylenen 
demek insafsızlığında buluna• ve bu borç için mahcuz bir yüzde yetmiş beşini bulması gün ve saetta belediye eneli· 
mayız. Bu tavzihnamemizin ga- kıt 'a evi açık artırma ile sab- şarttır. Bulmazsa artırma ne- menine müracaatlan. 
zetenizin ayni sütununda neıri· lıg" a çıkarılmıştır. Alaşehirin ticesinde üzerinde bırakılma 14-2S 4351 (641) 
ni hürmetlerimizle reca ederiz k · yapılmaz Ve gayri menkul ikin-
efendim. Tevfikiye mahallesinde iin I § 1- Fukaryı halk icin 30 

ci artırmaya konur. kinc:i artır-
İmzalar: Akşehirli M. Emin, ve kllnunusani 932 tarih ve ma müddeti onbeı gündür. Ve bin kilo meşe kömürü müha-

Ali Koç, Köşk Alim, z. Alim. 143 numaraya kayıtlı bu gayri İkinci artırmanın yapılacağı yauı 27/10/934 te ııaat 16 da 

İzmir ikinci icra memurlu· 
ğundan: 

Alyoti biraderler ticarethane· 
sinden ödünç aldığı 4121 liraya 
mukabil mezkür ticarethaneye 
Urlanın Yenice mahallesinden 
Hamza efendi oğlu hafız Şükrii 
efendi tarafından ipotek edilip 
borç ödemediği hasebile açık 
artırma ile paraya çevrilmesine 
karar verilen gayri menkulün 
ne olduğu, üç kıt'a bağ ve bir 
kule, mahallesi, sokağı, numa• 
rası: Urlanın Balabaki mevkiin· 
de şarkan Hayriye hanım damı 
sahibi senet Şükrü bey, tima
len emlaki milliye tarlası gar
ben dere cenuben yol ile mah· 
dut yedi buçuk d6niim çekir· 
deksiz bağ ve aynı mahallede 
şarkan razıye hanım ve garben 
mukaddema hayriye hanım ha· 
len sahibi senet şükrü bey. İ· 
malen emllki milliye tarlası 
cenuhen yol ile mahdut alb 
dönüm çekirdeksiz bağ ve çef· 
mealtı nam diğer liman çeşme 
mevkiinde şarkan yol garban 
osman bey veresesi timalen Et• 
hem bey, cenuben emlAki mil• 
liye bağı ile mahdut llç dönUm 
bir evlek bağ derununda alt 
üst iki gözlil halilı bir kule ve 
bir fınndan ibaret üç kıt'a 
gayri menkuliin mülkiyeti açık 
artırma ıuretile ve birinci artır• 
ması 14/111934 çarfam.ha gilnll 
saat 11 de urla icra dairesinde 
satılığa konuldu. Bu artırma 
neticesinde sabş bedeli kıyme• 
tin yüzde yetmiş beşini bulursa 
en çok artıma ihalesi yapıla• 
cak. Aksi takdirde sabt on heı 
gün daha uzablarak ikinci ar• 
hrmaaı 29/11/934 pertenıbe 
günü saat 11 de urla icra dal• 
resinde yapılacakhr. Paranın 
tahsiline dair mahkemenin ilim 
tarihi 2280 numaralı kanunun 
meriyete girdiği tarihten sonra 
olduğundan ikinci artırmada 
satıı bedeli ne olursa olsun 
kıymetine hakılmıyarak en çok 
artırana ihalesi icra edilecektir. 
ışbu gayri menkul üzerinde 
her hangi bir tekilde hak tale· 
binde bulunanlar ellerindeki 
resmi vesaikile birlikte 20 gün 
zarfında izmir ikinci icra daire• 
ıine müracaatları lazımdır.Aksi 

halde haklan tapu sicilince malum 
olmadıkça paylaşmadan hariç 
kalırlar. Müşteriden satış hede· 
linden mada ayrıca yüzde iki 
buçuk dellaliye alınır. 

251101934 tarihinden itibaren 
ıartname her kese açık bulun
durulacaktır. Taliplerin yüzde 
yedi buçuk tediyat akçesinin 
veya banka itibar mektubu 
33/22210 dosya numarası ile 
İzmir ikinci icra dairesine ve 
urla i ·ra memurluğuna müra
caatları ilan olunur. 

4362 (645) 

menkulun tapu kaydına naza· yer ve gün ve aaatı Alaşehir kapalı zarfla ihale edil.uek 
ran canibi yemini Alime ha· icra dairesi önünde 4 -12- 34 üzere münakasaya çıkanlmış• 
mm.Yesari ilimAğa hanesi. ar tarihinde salı günü saat 14-16 tır. 
kası ve cepheıl tarik ile mahdut ya kadar müddet içindedir. 2 - De&"irmendağı mahal-
2280 numaralı kanun ahkimına Açık artırma tarzile yapıla- lesinin po~tacı Ali efendi so· 

'nli ·· bli uku caktır. Gayri menkul ikinci ar- ka,,.,nda yapılacak mecra i•l tevfikan yem uç e v • a~ .... 
fun takdiri kıymet mu· tırma gün ve saatinde Uç defa 27110/934 te saa! 15 da kr pali 

nida olunduktan sonra en çok 
ameıesl'nde ı'se •arkan yol, gar· b k 1 Ş zarfla ihale edilmek ü•en· nli· 

Y artıran üzerinde ıra ı ır. u 
ben Alhanlı Ahmet, şimalen kadarki sürülen bedelin tahmin nakasaya çıkanlmıttır. 
yine Alhanlı Ahmet, cenuben olunan bedel kıymetinin yiizde Taliplerin izahaf almak ıçın 
yol ile mahdut olduğu ve şi- yetmiş beşini batması şarttır. başkAtipliğe ve iştirak için 
mal cenp, şark taraflarının Bulmadığı takdirde artırma ya· söylenen gün ve saatta yüzde 

d l thak gl'bı' hı'na pılamaz. Ve 2280 numaralı yedı' buçuk teminat makhuzile o a arı ve mu d 
1 d'ği ) kanunu mucibince üzerin e bı'rlı'kte teklifnamelerini bele-aksamını ihtiva eye ı an•· bırakılır. Ve gayri menkul beş 

laşılmlştır. Evin vasat kısmı k . diye encümenine vermeleri ver• 
sene müddetle müsavi ta sıt-

bahçe halindedir. Bahçede bir !erle iSdenmek üzere taksite meleri ilin olunur. 
kuyu, bir nar, iki ıeftalı, iki raptolunur. Ve gayri menkul 3-14 418S 
elma, iki akasya, bir hanımeli, alacaklı üzerinde kanunu ipo· 
bir badem ağacı, aynca iki tek olur. Üzerinde bırakılma 
asma vardır. Aynca bir ağaç karan verilince müşteri iste· 
daha mevcuttur. Binanın şimal nilen bedeli vermeğe mechur
kısmı fevkanı iki oda ve bir dur. Vermediği takdirde müş
salonu ihtiva etmektedrr. Oda- terii evvele sürdüğü bedel üze

(S79) 

rinden teklif edilir, kabul et· 
lann zemini tahta ve tavanları mez veya bu bedel ile başkası 
ııvalıdır. Salon kısmının şark talip elmazsa üzerinde bırakıl
tarah tahta, garp tarah top· ma bozulur. Ve gayri menkul 
rakbr. Salonun üzeri kapalıdır. tekrar onbeş gün müddetle 
Ve fakat tavansızdır. Kerpiç· artırmağa çıkanlır. 
ten ve t1l4tan yapılmıştır. Üze• Ve gayri menkul isteklisiııe 
ri kiremitlidir. Bu kısmın tah· sablır. Ve aradaki fark müş· 

· teriden tahsil olunur. Birinci 
tani cihetine gelince zeminı ve ikinci artırmalarda pey ko-
toprak bir ahır ve zemini he· ril d k · f kt 
ton bir hellsı vardır. Evin ce· yan müşte er ara a ı ar an 

d mes'uldurr Dellaliye ve tapuca 
nup tarafındaki aksamın a ise d 'hf 1 
fevkani iki oda ve bir salon tesçili hususun a ı ıyar 0 ~-

nacak masraflar müşteriye aıt· 
vardır. Ve tavanı tahtadır. tir. Vergi borçluya aittir. 
Yine zemini taprak tavanı mev• Fazla malümat almak istiyen• 
cut bir oda vardır. Bu kısımda !erin Alaşehir icra dairesine 
zemini toprak bir ahır ve keza müracaat eylemeleri ilin olunur. 
toprak bir mutbak vardır, Bu 43s3 (644) 
tavansızdır. 

Evin şark k11mı zemini top
rak bir kileri ve küçük bir 
mutbağı ve bir mahalle fınnını 
ihtiva etmektedir. 

Evin prk ve cenup kıaımla• 
nnda iki kapısı vardır. Ev taı· 
tan ve kerpiçten yapılmıı ve 
üzeri kiremitlidir. Kısmen na• 
tamam bir vazivettedJr. Hey· 
eti umumiyeai 4S6 metre 42 
santimetre murabbaında arsa 
Uzerine bina edilmiştir. Heyeti 
umumiyesine 1397 lira 90 ku· 
!'Uf kıymet takdir edilmittir. 

Bu gayri menkulun prtna
mesi tanzim ve her kese açık 
bulundurulmuştur. 

Birinci artırma 18 -11· 934 
pazar günü saat lS te Alaşe
hir icra dairesi önünde açık 
artırma suretile yapılacakbr. 

Arbrma Şartnamesi 
18 -9- 934 tarihinden itiba

ren artırmağa çıkarılmıştır. Bi
rinci artırma günft 18-11- 934 
tarihinde pazar günü yukarıda 
yazılı mahal ve saatte yapıla
caktır. işbu gayri menkul üze
rinde hakları ve ilişikleri ve 
irtifak hakları bulunanlar iliD 
tarihinden itibaren yirmi gün 
zarfinda evrakı müıpiteleri ile 
müracaat etmeleri mecburidir. 
Aksi halde hilafı tapu sicilati
le sabit olmadıkça artırma tu· 
tarından paylaşmasındun hariç 

İzmir ikinci icra Memurlu
ğundan : 

İki hin iki yüz lira kıymeti 
muhammeneli İzmirde Karşıya
kada Donanmacı sokağında 4S 
numaralı maa bahçe hanenin 
tamamı şuyuun izalesi zımnında 
açık arttırmaya çıkarılmıştır. 
Birinci açık arttırma 14/11/934 
tarihinde saat on birde daire
de icra edilecek kıymeti mu
bammenenin yüzde yetmiş be
şini bulmadığı takdirde on beş 
gün müddetle temdit edilerek 
ikinci açık arttırma 2-12-934 
tarihinde saat on birde icra 
edilecektir. Talip olanların kıy
meti muhammenenin yüzde yedi 
buçuğu nispetinde te~inat 
vermeleri lazımdır. Daıreye 
talik olunan açık arttırma şart
namesini herkes okuyabileceği 
gibi bu hususa ait 934-8188 
numaralı dosya müşterilere 
irae ve tafsilatı lazime verile
bilir. Haklan tapu sicilince 
sabit olmıyan ipotekli alacak
lılarla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını evrakı müspi
telerile yirmi gün içinde dai· 
reye bildirmeleri lazımdı~ . . ~~sı 
takdirde hakları tapu sıcılı ıle 
sabit olmadıkça bedelinin pay
laşmasından hariç kalacakları 
illn olunur. 4349 {640) 

Kemalpaşa icra Memurlu• 
ğundan: 

Halise hanımın Mustafa Ke
mal beye borcundan dolayı ic· 
raen haczolunan Kemalpafa da 
Kasaba yolu mevkiinde tarl:an 
kasaba caddesi, garben 1: a .çe• 
ler yolu, şimalen evvelce hacı 
Ahmet şimdi oğlu Hasan Hü· 
seyin cenuhen caddesile mah
dut dört dönüm ve sekiı: yüz 

lira kıymeti muhammineli Par
sa kiraz bahçesinin mülkiyeti 

açık artırma ve birinci arttır
ması 15 teşrinisani 934 per
şembe saat on birde Kemal
paşa icrasında yapılmak üzere 

müzayedeye konulmuştur. Bu 
arttırmada sabş bedeli tahmin 
olunan kıymetin yüzde yetmiş 
beşini bulursa en çok artbra
na ihalesi yapılacak aksi tak
dirde en çok arttıranın taah
hüdü baki kalmak şartile satış 
1 kanunuevvel 934 cumartesi 
günü saat onhirde yapılmak 
üzere onbeş gün geri bırakıla
caktır. 

Borcun ödenmesi 2280 nu
maralı kanunun meriyete girdi
ği tarihten sonraya müsadif ol· 
ması hasebile ikinci arttırmada 
satış bedeli her ne olursa ol
sun kıymete bakılmıyarak ~n 
çok arttırana ihalesi y~pılır ış
bu gayri menkul üzennde her 

hangi bir mükellefiyet veya h~k 
talebinde bulunanlar yedlerın· 
deki resmi vesaik ile birlikte 
yirmi gün zerfında birinci ic
raya müracaatları lazımdır. 

Akıi takdirde baklan tapu 
ıicilile sabit olmadıkça paylaş
madan hariç kalırlar müşteri
den ayrıca yüzde yedibuçuk 
dellaliye resmi alınır. Satış pe
şin para iledir. Şartname Sil 11 
934 tarihinden itibaren herke· 
se açık bulundurulacaktı Ta-
liplerin yüzde yedibur• pey 
akçesile Kemalpaşa •na 
ve İzmir birinci icrası 1· 

caatları ilan olunur. 
4356 (643) 

SAADET Gisesinden Alınız 
Çorak kapı 

No. 
354 

HASAN TAHSİN 
Telefon : 3497 
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Makine Ve lnfaatı Bahriye Mllteha&&ıaı 

ETUP UEftA.L 
ı\lakine ln1alathanesi 

Haliruaga Oarşı ı Nuıuııra 50 

M iıt1e.~eseıui11 
manıııl.Hı 

olarnk 

adet makine 
f ımirde 

r ıt a 1ı yı:;ttecH r. 

A lfdrn<larla -

rın l>u ınakine

lerııı faaliyet 
tarzlaı ı lıllkkında malfim141 almalarını tauiye ederiz. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
} a(}hane Ve Un De#irmenlerl 

lçin hilnmnnı :ılnt ve PılPvl\t imai oı1i1ir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gazoz yen 
Her hoy~a ve her lrnn•et 

te her c'ıis mahrukat ilzerine 

Btlumum Deniz lflerl 
Darbınler, t nlam balar Te 

tesisatı mibaniHye asarn~()r Te 

\";nçler Te sair ışler der11bte 
rn kaha 1 P-dilir. 

Telefon 2254 
Mefruşata mütealJik en son moda dö~tnıelik kaclife, 

Gobeleo, lngiliz kretonları, file, cibinJik rn perdelik fiiller, 
bnAır stor Te keten perdeler, broıız korniz, çocak arabaları 
Ye sandalyeleri, tahnn, otomobil, ına a muşamhaları 
eaire bolnnar. 

lzmir - Yol Bedesten :Su. 29 

En son sistem mide, k11rın, ba,ııı·eak, böbrek vo do~urıı 
netıceıi Hizum göstuilen pilotla, pilot uz kauçuk koraalar, 
kasık bajtları, dü~tabaular için taban k.,raaları gayri tabii 
doğao çocaklarrn viicutlarrndaki iğriJikleri dogrulturn ci· 
bazları, kemik hastalıklara netice~i husule gelen kambur
Jnkları doğrultmak f9ln konalar ve kendi ihtir111ınız olan 
müteharrik el ve ayaklar, talebelerın çalışıua esııasında fır-

layan kürek kemiklerinin gayri tabiile~me ine mırni olmak 
için konalar. 

_ 1 ürklgentn yegdne mlle&&isesl ve eserlerlle ra/}bet ve 
itimat kazanan sun'ı aza dmtl ve mütehas111Bı 

Fahri Blza 

JJıunbalarıııa lMcih 
edenler hiç bir za

mKn aldanmamı•· 

]ardır. 

Çünki: 
Emıalioe naza

ran aarfiyatı az 

ı,ıaı hol yegAne 
lambadıı·. 

Her bayiden 
arayınız 

Deposu 

MEHMET 
TEVFiK 

elektrik malzeme 
tıcarethaneai 

Pıştıınalcılar 

TELEf ON 3332 
Emlak Ve Eytam Bankasından: 

l:ııuı No. Mnkiı No. Oinıi Depoziıo 
H. I .A hmıt ı.ıta ınaballeıi Birinci 

ko)'(lon konak iıkeleai karşıaında 2/2/1 Depo 1000 Jirn 

(ıi li''eTzipafa bulT'nrı bumabana civarı 1 -10 < 800 < 

MevJ..:i ·n numaraları yakarıda yazılı emTalin bir ae11ılik 
kiraları 20/10/93ı1 Onma günii aaat onda ibalı edilmek Uzero 

kapalı zartla müzayedeye konalmnttnr.i'alıp olaoJftı ıa hizalarındn 
yazılı depozitoları nznernize yatırmaları Tt teklif mektuplarını 
ilrnledeu H'"eı 'ubanıiz müdiirlüğünl\ nrnıeleri JAzıaıdır. 

"-lı1-19 .d210 (605) 

fenf Aıır 

PI~ATT 
Makinıı Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRitxl 

1 ürJ.·tye l.Jmuml Acentesi 

G. D. GIRAS 
1ZMIR ISTANBUL 

Yeni ManifatnracılBr çarşıııı Saffet 

Hokagı N o. 3 1 ele/on No. 2413 
A l!ı r eftınd i cadde1i 

B:ıker hanı 

P. K. No. 234 Po ta kutusu: 4.16 

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

TAZE TEMiZ UCUZ 
e 

IL.A.C .... 
Kameli Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
Rıı~du rak Biiyük Salopcio~lu han knrşı~ıncfa 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Temizlik! .. Sılılıat!. Gtlzellik!. 
t,t• Radyolioio Hediyeleri 

Dalma Radgoltn her zaman Radgoltn kullanınız. Dlflerl 
inci gibi yapar. Radgoltn dlf macunlarının lnclaldlr. 

Bergama Asarı Atika Müzesi 
Müdürlüğünden: 

Berıcamada yeni müze binaaı yaaında yapılm"kta olan ilim 

niain ikln<ıi kat beton döşemeıi "'' tagla dunrları meT'oot 3000 
lira tabıi1atı ile olan 'f6 ke9fine gUrı yapılmau tarihte• Hibarea 
20 gün müddetle mtioakuaya ko11aldoğondarı taliplerin hu gti• 
•Üze claireıine a~rıyarak plfto Te •artoameyi ıörebiJeoeklerinı n 
Ulyık görüldü~ii takdiri• 20 teşrininnl 93f pAzar ~önü 1aat 4. tı 
makamda toplanan komiıyonoa ihaleai yapıllloağı ilan olunur. 

10-14.-16-17 4308 (6~5) 

o ~ 
lnşaatım?.için atideki ihtiyaçlarınızı pek ur.uz f iatlarla 

temin etmek isterseniz Halim a~a çarşısında 

Kavalah Hasan Nuri 
ticarethanesinA müracaat ediniz 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her nevi çiçekti 

Çini ve levazımı sıhhiyeden lavlıalar ve bunlafln 
te/erıüatı envaı banyolar ve teımosifonlar ve het cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borulaı 
ve lngillz künkleri ve bunların teferruatı vesaire ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerli Çimentolar, BDtlin •arkalar 

En MGealt Şeraitle 
Mağazamızda Satılır 

Sahibinin 
Sesi 

EN SON ÇIKAN PLAKLAR LiSTESi 
J\ 1 0 X 1 H X lT H Wl'T f X H F Y 

Y ı lt1 ı z 1 i.ı r k ii :rn 

Ay Doğdn Rııtma<lımı 
l\I,AR.N1{1' o.;:ÜKHÜ BEY 

Suzinak ı aksı ııı. 1~ fa rnetlv 

.Hüznm 'l'Mksiıu Klarnetle 
HUHA'I' llA~lM 

•,en Vudı.kfardakı Haudeler 

Hiizam Şnrkı. Mızrabı Ouindir 
~EYYA~ HANl~f 

Kelehek. Htımba 

Bahar Qiçe~i 
sKVf:\1 RAKl\f 

J{arcığar ~arkı. llayrn Benı Aldattrn 
Aman Aman Sarı Kız 

"U~TA l!"' ı\ Hfi:V 

H Ü!oJ ui ~art, ı . J~ebııud~ A~a rii.tm 

Oö~Aiimdeu Kaçıp Gıttin 
~ E)) t \ 1 I•: lf ~ f\ r 

Efvelctt tittııııu 

Hen A ~!arken 
~ÜHEV LA HEDHf Y li~ ll A NT:\l 

içen Çocuk 
Neşeli Oıur 

Gürbüz Olu 
Sıhhath Olu 

Ber Yerde .&raJ'ı•ı• 
Dcpoeu : Bükftmet kar,ıarnda ~ekerci Ali Galip 

SEV tM paHtahaneainde. 

Dahilt Hastalıklar 

Mlltehassısı 
Hastalarını Her giin O~letleıı 
sonra Beyler - Hacı lmam· 

lnr sokngııııla 
No. 12 - Şifa Yurdunda 

kabul ve tedavi eder 
TFLEFON No. 3331 

(10 ) ~.7 

Dr. Ali Rıza 
Doğum Ye Cerrahi Ka~m 
Hastahklan Müte~assısı 

~a 1 turak Kt>stelli oatlde · 

sinde 62 numaralı nıuayeue

hanesinde her giin saat 3 ten 

sonra hastalarını kabul eder. 

Telefon: 2987 
s 7 (24.8) 

12-26 (468) H 3 

Göz Tabibi 

lütfü Kır~ar 
Memleket hastanesi g6Z 

lıastalıkları mütehassısı: 

Jkiuoi Beyler sukagı Xo. 65 

Telef on: 3055 
s. 7 746 

Doktor 

Kemal ~a~ir 
Memleket Hastanesi 
Dalıtliye Mütehassısı 
Mnayenelınuo Birınci Bey

ler sokaStı numarn 36 1'ele· 
fon $!)56 
.Kfi Karantina traınvav caıl 

desi kam kol kar, ısında No. 69 
Telefon N o. 2545 

(863) 

• 
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Fratelli Sperco 
Acentası 

Royale Neerlandats 
Kumpanya&ı 

OEH ~:s Tapurn 8 teriniıT· 
'felde Hotlertlam .A mıterdam •• 
lhmhnıga hareket e<lecPktir• 

A O;\ M El\INON Tapum el
ynm linrnmmız<lR o1np on teş· 

rinı<'vvelcJo dottra A nTen ve 
Hunıhnren lıut1ket edecektir. 

J\1 A ~TAOAS Tııpnru elyevm 
Jiıırnrıııııı?.da olnp 14. tfışriniev

velrl~ Hambnr(:!a hareket de
cek tı r. 

ı-11ı:1n\ U Llt~ vapnıu yirmi 
tı ,11111..v\"elc.Jen yırıni iiç teşri· 

... v. 
W. F. B. Van Der 

Zee & Co. 
Deutsche Leuante Ltnte 

Al\1MON •pnrn 24 birinci 
teşrinde bekleniyor. 27 birinci 

teşrine kadar ANVERS, R01'

TERDA .M, HAMBURO ve 
BRI~M EN'e yiik alaoaktır. 

.lı"IHESLAND Tapurıı balen 
limanımızda olup U 1 inci 
te~rine kadar .A :NV ERS, ROT
ERDA.M HA 1\1 BURG ve BRE· 

M E/ limanlarına ham ole ala

caktır. 
AIJA YA v:ıpnrn 22 birincı 

YfDI Ani 

Olivier Ve Şü . 
LJMJ1ET 

Vapur Acentesi 
Cendelt han Birinci Kordon 

1el. 2443 
Dhe Ellerman Ltnes Ltd. 
1 ahmtl için beklenilen 

vapurlar 
L01ulra Hattı 

DESTitO vapuru 4 hirinci 
teşrinde Londrn Tc Hail'• 

'l'H URSU vnpıırn 12 birinci 
teşrinde H ull'e 

P.AUIJINg vapuru 14. birinci 
teşrınde 1.Jonll ray n. 

STOH K vapuru 2~ birinci 

JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D .. Susak 
l•mtr, Pire 1 rlyeste ve Susak 

için munta~am haftalık Postası 
Seyahatın müddeti İzmir 

Triyeate 5,112 gündör 
Her pazarteıi giinii muTa•a 

)At ederek çart"mba günleri ÖJ.t· 
leyin hareket edecektir. 

İlk hareketler : 
10 Te~riniel'Telde : Bl~d 
17 1'•trinieTnlde: SlRBlN 
211 Te~rinievnlde Beograt 
31 > BLED 
DiKKAT: npurlar çarşarn· 

ha günü ubah yük almıyatak· 
tardır. 

Garbi Akdeniz Hattı 

Koç Taş Suyu İçiniz 
~Derece ( t ,5) 

Resmi mühür ve bandrollu damacanalar evleriniıc 
teslim olunur 

Lezzet, Hayat, Sıhhat 

ııuıvHle kadardo!!rn A};VEHH 
J~O'J EBD.Al\l .A1JSTEHDAM 
re B A !\l BU HO icin hamııle 

teşrıııde beklenıyor. 27 birinci 
teşrine kadar Anvertı, Hotter
dam, Hıımbarg ve Breuuın için 

te~rınde ]Jondrnya. 

Lıverpool Hattı 
EG \ P J'I AN ' 'apuru 11 birincı 

OlT1'A Dl BERGAMO va· 
para 20 cvhil f!Rat 18 de l\lalta, 
MnrRilya, OenoTB, Napoli, IJivor- Baş (Ihlamur) 
no,Meesina, Oatana ve Palerrnoya mabıul 

• yük a lncı,ktı r. 
te .,rınıle f.,iverpol vo Ol:ıskova 

.ANGOH.A Yapnru 28 birıuci 
barcket edecektir. çiçeği geldi. Geçtin sene çok rağ· 

nlacaktır. 
J;ESBIA~ npuru 25 birincı 

teşri ne lıekleniyor. A ~ V ERS ve 

Pire n 'l'riyeste yolcular için bet görmesind•n ötürü mMonda 
fiyntlarda teazildt yapılmıştır. kalmıyan lıaeosi paketlerimizin 'l'H 1 l'ON vapuru vııpıırn 22 

teşrınienelden 23 tcşrınitıvvele 

kadar Aııvera, Hoıferdanı, Am • 

terdam ve Hanılmrg için yiik 
alacaktır. 

te~rinde lıivcrpol n Glaakova 
Hambıırgtaıı yiik çıktıracaktır. 

TO.KBlNGEN Tapum beş Tahliye için beklenilen 

Yolcu ve navlnn için tafsilat 
J. PUSSlOH acentesine müm ihzarıua ba,ıanm1~tır.Dilkl..A.nın- ~ 
cııat ediniz. da eatmak üzer8 bizdıa paket 

ikinci teşrinde bek1euiyor. 9 ' • vapurlar . . . 
ikinoi t•şrine kadar A nTers, :IH U J<SO vapura on bırınoı 

Rordontla Cemal Oendeli han alan 11nat ihtiyaçlarını ttmtn 
Xo. 13/U etıinler. Çünkü rekolte reçen 

ULYSSE vnporu yirmi Rotterdam, Hnnıburg \'e Bremeıı te~rinde Aıınııı, Bull "e Lon• (189) Tehıfon : 25.18 Hneye Dftzaran azdır. Paketltr 

-----... ------~ 5, 10 knru,tnr. Karadeniz malı 
A lmaııyanın 1'ürbıngen darül· S 1 tozonnn zarif ku· için yük alacaktır. · drac1an. dokuz te~riııiel'veldo iiç te ri

ni aniye kadar dol?rn A./VERS 
Te .AMSTERDAl\l için yiik 
al o ca I< t ı r. 

Armemenl H. Schuldt IA~SBI AS vnpııın on birinci 
.ı..,OHBUH,G npuru yirmi teşrınde LıYerpool va Svanaea; 

fünann 'l'ıp fakülteıi a ep taları yahu:ı 15 
muavınlerindeo 

Svenska Orient Linlen 
BLAL.A.ND motörii 18 terini 

mniılo hek lenmekto olup ROT 

~'EHDA 1\1, B .A 31 BURG, I\:0-

l'ENHAGE, DANTZfG, GDY· 

biriııcı teşrinde bekleniyor. darı. 

Hanıolesıni çıkarıp A~VEH.S ])AOO vapuru ay nibay6 

HOTTEHDA~l ve llı\MBUHG tıntle .t\11-çers, Hnll •e I.ondra 
limanlarına lıaınııle alacaktır. 

kuru,tnr. 'Coptan alanlara il· 

Ur. Oeml·r Alı' ko•tış·:ı·dak !r~···\.:~ 
omaaline faik Te dalıa ncoz 

ARMEN'l'E D/:::. AIS 

SPENSKELl.JN - OSLO 

da ıı 

Deutche Levante Linle 
1'HOJ A vapuru yedı b ı rinci 

NIA GOTERORG veSKANDJ. . S.AHDI~JA moWrii 14 1 ci teşrınde Bremf\11, Hanslıurg Te 
NA VYA limanları için yiik teşrind& bekleniyor. NorTeç lı· Arıverııten. 

Cilt, Saç, Frengi ve 
Belsoukluğu ve tenasül 
hastalıkları nıütehassısı 

alacaktır. ınanlRrınn viik nlncnktır .SOT: Viirnt tnril lcri ve va 
Mnayeııebanesini Birinci 

HeyJer sokRgı ( Elhamra ei 
nema ı nı kasındı\ ) 55 numa· 
rnyn nakletmiitir. (1145) h 3 

VA .. IJA ND Ta para on ıekiz 
te~rinievveldf' iieklenmekte olup 

do~rn Donkerk,Rot terdanı, Ham
hn r~ C'opflnhage, Dantzig-, Gote
borE! ve lekandinaTya limanlan 

için hnmule alncakhr. 

ARMEMENT DEPPE 
ı.YS vnpurıı :.!8 hırinci purlnrırı isımleri iizP-rine mes'u· 

tefrinde beklPniyor. A ~ V ıurn lıJ "' kabul edilmez 

Direkt i~in yiik alncnktır 

1 HE EXPOR1 S1 EAMSHJP 
CURPORA 1 JON 

OO'J'J,A.ND motörii 3 teş- :EXIJA)~ ı\ vnpnrn 6 l inci 
riııisanide HO'l'1'ERDAl\1,HAM· teşrin4le lıekloııircıı ~·Ev \'OHI\ 
HUHG COPENHAGJi~ DAN'l'· BO""'J'O~ va F1J.A DELl~t YA 
ZIO GDY.NlA GOTEBERG n için vük alı.waktır. 
1.'0J\ ~ OlN.A V'Y A limanları .EX.:UOOTH Vaporn 17 l ci 
içın yükalacoktır. te rinde bekeıııyor.~ EV YO HI{, 

Service Maritlm Roumaln HOSTO.ı:l ve FIIJA D ELl!"t YA 
AJ"BA JULIA Vapnrn oıı ıçin yük aJncnktar. 

ıekiz teşrınicvYJede gelecek J~XOEL lOR vnpunı yedı 
ve ayni gündE\ MAL'lA ikinci teşrınde boklenıyor. ~ev-

BA HOKLONE MA RSff;Y A, ve york, Hoıton ve l!"ılıulolfıya için 
O.E.NOVA'ya bar11ket edecektir. y:iik alacaktır. 

Yo1ca ,.e hamule kahol eder. JOHNS10N LJNE LJM11 ED 
llftndaki harek~t tariblerin<lo. QERN l\1 OH.E Vapuru 

ki degişikJiklerden acenta mes'n· On iiç birincı ıoşriıule 
liyet kahal etmez. 

heklenlyor. Yiikiinii · ~ıkartlıktan 
Fazla tafsilat için ikinci Kor- sonra Borgas, Varrıa va Kö~teoc} 

donda Tahmil Tabliye Şirketi 
binası arkasında FHATELLl Galaç, ulina Te braile için )'Ük 

SPEHOO acenteliJ?iııe mürar,aat alacaktır. 
edilme i rica olunur. GANDIAN PAOllnO STEAl\1 

Telefon: 2004-2005 .HlP AND HAIL\\AY OIES 
Lıverpnl, i\loııtreal, 8t. Jolın 

'77hr7..7..J..7J../JZZZ7Ji7...ZZ.7LZ/.L:/..7JJ~ ve Halifaks t1:triltile l\ AN AD.A 
Bert IVıod ntn tekmil eebirleri ve trarıflat-

Karşıyakada ve lzmir<le lnntik vapnrJarla ~imerulıferler 

pek çok mii,teriı.i huln11arı ~ arasında miirett,·p seterler. 
cHert Moch ıııü. teril1trıne Te N Vurut ıarilılerı ve rnpurlarııı 
lıiitiin lzınir halkına 11011 ısimlen üzorıno mesuliyet ka.hnl 
moda muhtelif 'apkaların edilmez. 
~eldı~lni baher nrir. N. V. W. ~". Han ri Van Der 

Karşıyaka • Seliıniye Zee & Oo. 
8oka~ı Na. 26 Bırmcı Kordon Telefon N o. 

1 • 3 8. 9 (62 ) ıs 2007 - 200 
U.7./Z.77/L/717/.7..7/..7...7..7L.77.Z~" 

Her yılştaldınız ıçın kıymetlı 
1açlıu hpeklerıır, dökülür. Ktpek 
çıplıık lrnlPcıtk dıye üzitlmtyiuiz. 

FEN 

bir zi11euır. İyi bakılmamış 
zail olmaz ıannetıneyiz, başım 

Bu gı bı arızaları ğıdermık çıı. · 

relerını lmJmuştar. 

· Ferit Saç Suyu 
1 eıo fennin y gfıee hnrikasi ba 

ilfıçıa toplanmıştır. 

Başka ilftçtan memnun olmı· 

ya ulam tnv ıyeu FER11' SAÇ Auyu 
kullaııı.ınlar. . 

J lk giinfüı kep k gider. Saçlar 
lrnYY ti nir. 

M. DEPO 
.. S. FERiT 

ŞiF A ECZANESi 

Saç Losyonu 

Koınojen 
Kanzu{ 

Kepeklen ız,,ı.., ve 

s:ıçln rı hEısley11rok dük iil· 
ıut1ı:ıine mani olur. 

l~arızuk 13a9 Jo~yoııo 

mliınMılleri gıbi yaglı 

değılılır. Tesiri kat'i ve 

ıayılıa ı lfttıf hır Jos · 

yondıır. 

T'anınn1ış ecza ha· 
ı;elerden ve parf ü
nıüri n1a,ğaza lar-
1nda n arayınız. 

(U03) 

. . ·. ~-.... " .. ·' ,,,,,. . 

Hilaliahmer 
sinden: 

·czahanesi 
Müstahzeratı 

Eski,ehir ambarında; muhtelif ıoınun anahtarları ön •• 
buk, gihi demirci edevatı; •:eler, pafta tRkımJarı çekiçler, tor
ııoTıdalar, makkaplar, kompas gönye •• 11air• ttniyeci takımları 
13 ,.. 14. 'l'e~ı ini e""elae. 

BRkır tnba •• boralar çubok, levha .,.. keva• haliad• prinç
l•r, muhtelif .,tomobil fenerleri T• lehim lambaları 16 Tetrini
nvelde. 

Hali• Te ayarlı kalay, muhtelif fiber kaaadı balta tezgah 
kayıoı, tıl ha 1atlar T• ııtir• 18 Tttrioinnl 934 tarihinde 1atıla
cıagından talipltrın E~ki,•hirde aatı~ komııyonuoa müracaatları 
ilan olunur. 

iZ Mi R 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim irketi 

Şirketin 1\lorkez 'Ve !fabrikası: lzmirdo Halkapınardadır 

Yeril Pamu/Julldan At, 1 aygare, Köpekbaş, Defllrmen, 
Geyik ve Leylak Markalarını havi her nevi Knbot bezi 
irıınl eyl~mekte olup malları A nupanın nyni tip memıu. 

catıııa faiktir. 

Telefon !fo. 2211 ve 308'7 
Telgraf adresi: Bayrak l•mlr 

(H 1 

olmasına rağmen iki türlü hizmet ifü e()er. 
Asker markalı hakikt flit, Faylla, Kilsekt, Atila, Blak Flll~ 

Flnyozen sinek ilAçlarının her boyda kapalı kotaları vardıt 
Dökmesinin Jitre!i yalnız 100 knrnştar. 

ARTI• kumaş boyalarımızın tec~iibosini yapıuıyan kslı 
madı 15 knrnşla r~ngini atmış ip~kli pamuk1° 

yünJü elbisolerini~i istediğiniz renkte boyarsıaız. 

U.esmt rabı;atnameyi haiz LEYLEK markalı rastık !RQ hoy• 
sını ihtiyacı olanlara tavıiye ederiz. Esnaf için toptlln satış ınef 
kezi depomazdur. 

Taran tu•alet ıabunn ECE •İm tozu, Kaol Bras!lo, pire toıd 
karpit, çay, kına, lllkız, diş maounlars, kakao, kolonya, kola, toC' 
kal, demir hindi, limon tozu, her neYi nsit, JCıstikten mu.aıuoı• 
muetarda, 9içek boyaları, zaıukı arnhi, çnınaşır için soda, far9'.1r 
leke tozu, sabun tozu, lüks l'l\bnmı, fare zahiri v.s. 

TELEPON : 3882 

B.A.~ ~ELE 

Kemal Kamil Beye 

Erkek - Size ıczac ıKenıal KAmil beyin (Gönül) kolon1••1
' 

takdim •debilir miyim'! 
Küçilk hanım - Çok mersi, Kemal KAmil beY Hilal ecz•b'' 

n11inde Rahar 9i9•Cl, Altın raya, Y:uemin, Fulya kokot-' 

i9indın hanımlara (Gönül) de Tttriyormuş . 

Erkık - Şn yeni yaptığı Gön iil kolonyasm1 mı'! 
koka bö!~ Küçük Hanım - Evet.. Göniild• öyle Hhhar bir ır 

fiisnnkar T• hayali hir znk T• zarafet vnr ki •.. Velhasıl 
gıcıklayıcı neler nr bir bı1st1niz •• -
lstanbul Sıhhi Müesseseler 58' 

tınalma Komisyonu Reisliğinde~ 
12089 Lira S9 kuruş bedeli ke~ifli Deybeliada Sanator1°;ı 

ara paTiyona inşaatı olbüptaki proje, ~artname V& keşifleri IJl~ 
binoı Te 23 TttrinieTnl 934. Salı günü ıaı\l 14: te kapalı J 
uanlilı muamtlt yapılmak üzere münakaaaya konmuştur. l'~I 
Te ,artnameleri ıörmek, mahallen tetkikat yapmak Ti fa?.1• 
hat almalr:: l•ti1tnlerıa mezkdr müe11eHye T• münakaaay• 1 
cıkltrin ie btlll gti• T• 11atte komiıyonnmaıa würaoaatıar; 
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