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Netice ... ---
Hepimizin Guru-

runu Okşiyor 
İzmirliler son belediye seçimi 

dolayısile bir imtihan devresi 
geçirdiler. Fakat derhal ilave 
edebiliriz ki netice, milli tesa
nüdün çok canlı bir timsalini 
yarattığı gibi halkımızın siyasi 
terbiyesinin kuvvetine, temiz 
ve asil duygularına itimadı da 
canlandırdı. 
Sandık başlarında görülen 

alaka ve heyecan hiç bir inti
hap devresinde görülmemişti. 
Medeni ve siyasi haklarını kul
lanan halkıquz reylerile inkı
laba, inkılap eserlerine ve onu 
Yaratan Cumhuriyet Halk Fır
kasına itimadını, bağlılığını 
ifade etti. Bu netice Fırka için 
ne kadar büyük bir kuvvet 
ve iftihar taşıyorsa, halkımızın 

da temiz ve vefalı hislerinin 
tecellisinden durdukları gurur 
o derecede göğüsleri kabartı
cıdır. 

Buna ilaveten İzmir halkının 
reyleri, yalnız yeniliklere karşı 
gönül baglılığını tebarüz 
ettirmekle kalmamıştır. 

Samimi ve dürüst olmanın 
mükiifatını vermiş, çalışma kud
retinin istikbal için bir emniyet 
yaratbğını ortaya koymuştur. 

İzmir gibi münevver bir mu
hitin esasen rejime sevgisinden 
uzak kalabileceğini inkilap 
hamlelarinin yanında candan 
mevki almıyacağını bir dakika 
için bile hatıra getirmek hata
ların en büyüğü olurdu. Esa
retten kurtulan İzmir, büyük 
kurtarıcısının irşadından asla 
uzak kalamaz. 

• 
1 ar H ırla 

M.Meclisinde Mühim Müzakereler Bekleniyor 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü B. Beynelmilel Vaziyet Ve Belgrat 

• 
Görüşmelerini lyzah Edecektir-Yunan Ha. Nazırının Beyanatı 

ANKARA, 22 ( Hususi ) -
B. M. Meclisinin 24 İlk Teşrin 
Çarşamba günü aktedeceği top
lantıdan sonra 27 Cumertesi 
veya 29 Pazartesi günü akte
deceği toplantılard:ı Balkan 
misakına bağlı bu!unan yeni 
itiflafların g5rüşülmesi, Hariciye 
Vekili Tevfik Rüştü beyin son 
vaziyet ve bilhassa Belgrat gö
rüşmeleri hakkında mühim 

duğu iddia edilmektedir. Bu 
itilafın mahiyeti hakkında he
nüz bir şey bilinmiyor. Yalnız 
şurası muhakkaktır ki Balkan 
antantı ile Küçük İtilaf arasın
da daha sıkı tesanüt bağları 

örülmüştür. 

Yunan Hariciye Nazırı
nın Beyanatı 

Atina, 22 (Hususi) - Gaze
tecileri kabul eden M. Maksi-

,\lıihıııı ıntlza(eıtlu e sa~ol' olacak olan Ank"rııda n lıır manzara 

beyanatta bulunması muhte
meldir. 

Yeni Anlafmalar 
Atina, 22 (Hususi) - Veni

zelist mehafilde Belgrat gö
rüşmelerinde misaka zeyledilcn 
yeni bir anlaşmanın husul bul-

mos Yugoslav milletinin ne 
kadar derin bir heyecanla za
vallı kralını son istirahat yerine 
naklettiğini anlatmıştır. Balkan 
itilafının dört hariciye n3zırını 
meşgul eden meselelerle neş
redilen tebliğ hakkındaki bir 

suale cevaben de hariciye na
zırı demiştir ki: 

" Kral Aleksandnn şahsında 
dost Balkan memleketlerini de 
vuran elim hadiseyi Belgratta 
müzakere ettik. Neşredilen teb
liğ kimsenin aleyhine mütevec
cih olmayıp ne bir ihtar, ne de 
bir İma değildir. Sadece sulh 
fikrine zararı dokunabilecek 
olan bu gibi hareketlerin te
kerrür etmemesi için lazımge
len tedbirlerin alınınasını tavsi
ye etmektedir. Esasen teblig 
Balkan misakına imza koymuş 
olan Devletlerden her birinin 
kabul ettiği tea hütlere sadık 
kaldığını tasrih eyiemektedir. 

Anltarada Neler GörU
şWecek? 

Yakında Ankarada toplana
cak olan balkan itilafı konse
yine gelince, mevzuu sadece 
iktisadi olacaktır. Türk Hükü
met merkezinde yapılacak mü
zakerelerin gay Balkan hü
kümetleri arasında iktisadi ti
cari ve turistik münasebetlerin 
takviyesi olacaktır. 

• Müzakere edilmekte olan 
siyasi mahiyetteki mevzuulara 

Tahkikatın Son Safhası 
c ............................................... . 

gelince, M. Maksimos bunların 
umumi şekilde olacağını söy
lemiştir. 

BUkre,ın Tefsirleri 
Bükreş 22 (Hususi) - Kü

çük itilaf ve Balkan itilafı ta-

ilave etmektedir: 
"Aksi takdirde Küçük itilaf 

ve Balkan itilafı Marsilya ci
nayetinden çıkan bütün neti

. celerin tesbitine karar vermiş
lerdir.,, 

Hıu ı<ı "e ı·ıkıtımız Tcı'{ık Rüştü berle bır tıAte M ~·ıvııç 

rafından Belgratta neşredilen Nihayet bu gazete muahe-
müşterek tebliği tefsir eden delere riayet esası dahilinde 
"Universul,. gazetesi bu tebli- emniyet ve snlh siyasetine iki 
ğin sarih ithamlardan sakındı- itilafa mensup beş devletin 
ğını ve iki itilafın sadece sulh- Fransa ile tam bir ahenk da-
perverane bir zihniyetle mes'u- bilinde devama karar vermiş 
liyetlerin tenvir ve tesbitine olmalarından dolayı memnuni· 
çalıştıklarını yazmakta ve şunu yetini beyan etmektedir. 

Cumhuriyet Rejiminde 
Esir Pazarlarının Yeri Yoktur 

Eğer İzmirlilerin bu temiz 
hislerinden şüpheye düşenler 
olmuşşa, bunlar sayılı insanlar
dır. Ve kabahati halktan ziya
de bu sayılı şahıslarda aramak 
daha isabetli ve akla yakın 
gelen bir harekettir. Eeserler, 
hadiseler, tecelli eden netice
ler böyle bir düşünme tarzına 
kuvvet vericidir, 

T ethişçilerin 
Yakı da 

Reisi Paveliç Pek 
iade Edilecektir 

Kooperatiflerin Kuvvetleııınesinclen Telaşa 
Düşenler Hiisranla Karşıla~aeaklardır 

Henüz birkaç aydanberi fır
ka vilayet idare heyeti re:sliği 
Vazife~ini üzerine alan Avni 
Doğan bey çok kısa bir zaman 
Zarfında dürüst ve samimi ha
reketleri, a ;ık kalpliliği ile et
rafında kırılmaz ve sarsılmaz 
bir itimat ve samimiyet halka
sı yaratmı' fırkalı ve fırkasız 
bütün v:ı ' anda şiara belediye 
t eçiminde fırka namzetleri 
Üzerinde toplanmak fırsatını ver
ın iştir. Milli tesanüdün sebep
lerinden biri inkılap fırkasına 
bağlılık diğeri de idaredeki 
saınimiyet ve açık kalpliliktir. 
. Yukarıda belediye seçiminin 
lzınir halkının çalışma kudret 
Ve kuvvetine de kıymet vere
rek istikbal için emniyet ya
rattığını kayt eylemiştik. Bu 
da Behçet Salih beyin yo
rulnıak bilmiyen mesaisinin 
llıükafatlandırılmış olmasile te
celli etmiştir. Reye iştirak eden 
40835 kişiden 40831 i reylerini 
Behçet Salih beye vermişlerdir. 
~~!~ birinci safhada belediye 
eısıne olan itimadını ve me-

•aisine beslediği muhabbeti 
- Sonu ıkincı sahifede -

i:en:ıa.ı.ı. ~akkı 
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mös; ü Folıç 
Aşagıda: Annemastakı tahkıkatı idaıe 

eden koııııstı ııı lis;·o Pctıl 

İstanbul 22 (Hususi) - Mar
silya faciasının tahkikatı bit
mek üzeredir. Suikastı idare 
ve tertip edenlerin tam listesi 
hazırlanmıştır. Suçluların itiraf
ları tahkikat safhasının karan
lık kalan noktalarını da aydın-

l. u.ı.,· frıla 1 ı 1 ı toplana.klaıı ı~io tieın 

latmağa yardım etmiştir, İtalya
da mevkuf bulunan Paveliçle 
arkadaşlarının F ransaya iade
leri geçikmiyecektir. 

Tethişçllerin idam 
Kararları 

Şimdiye kadar ele geçen ve
saikten tethiş komitesinin kral 
Aleksandr'dan başka Belgrat 
kabinesi erkanını, maruf bazı 
Sırp cenerallerini de idama 
mahkum ettiği anlaşılmıştır. 

Tethişçilerin birçok cinayetler 
gizliyen programları meydana 
çıktığı cihetle Ustasislerden 
yabancı memleketlere kaçmış 

bulunanların mü,ştereken taki-

ole /ı ıe M/ıışpleıııı ıeısı p.,~·t'ııç 

bine ve fenalık yapmıyacak 

hale konulmalarına teşebbüs 
edilecektir. 

Pavlevlç iade Edilecek 
T orino, 22 ( A. A ) - Polis 

Hırvat Paveliç ile Kvaternikin 
tevkifleri hakkında tafsilat ver
mekten henüz imtina etmekte
dir. Bunların iadesi için daha 
bir kaç hafta lazım olduğu an
laşılmaktadır. Ecnebi devlet 
reislerine ve devlet adamlarına 
karşı olan suikastlar mücrim
lerinin iadesi için kat'i sebep 
telakki edilmektedir. İade ka
rarı tahkikata memur mahke-

- Sonu Döıdüncıt Sayfada -

Topçu oğlu Nazmi beyle Şe
rif Remzi bey arasında hayli 
uzun süren bir münakaşa ol
muştu. Bu münakaşanın mev
zuunu memleket mahsullerinin 
fiatlerini kırmak teşkil edi
yordu. 

Bilhassa incir fiatlerinin 
düşürülmesinde Nazmi bey.Şerif 

Remzi beyi manevi mesuliyet 
altında bulundurmuş ve bu id
diasını tevsik edici bir de ve
sika ortaya atmıştı. Neşriyat 
Ankarada ve Ege iktisadi 
mıntakasında büyük bir heye
can ve alaka ile takip edildi. 

Biz de bu husustaki düşün
- Sonu 2 ıncı Salıi/epe-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Haksızlık Etmemek için 

:····~······················· · ······························· ........................ . 
--. . . . 

~- -- -- ......-, 
-· -\~ I 1· _ _ I ·~ 

-·~ - ----_,.,- --

(~ 
1 1 

' - .... 
:-l!:Jll. C:. ·~· --

····················:··· ··········!················································· Şamuel efendı (Y cgenlerıle) - İzak oğlum, sana birşey getir-
medim. Sana gelince Rebeka.. Haksızlık olmasın diye sana da 
birtey getirmedim. 

• 



Sahife 2 

Cumhuriyet Rejiminde 
,.... sir Pazarlarının Yeri Yoktur 

- liastaıaıı 1 "ı schııeııe 
celerimizi iki mekalede hülasa 
ederken davanın liheral iktısat 
sistemi ile devletçilik mefhu
munun çarpışması olduğunu te
barüz ettirıneğe çalıştık : 

Bizde çok defa olduğu gibi 
bu kabil müakaşalarda tariz 
muvaffakıyet amili olarak ele 
alınır. 

Netekim muayyen hadiseler 
ortada dururken münakaşa şah
si işl ere intikal ettirilmiştir. 
Nazmi beye bilvasıta, bilavası
ta tarizler yapılmış ve bu yüz
den mumaileyh esas davayı 

bırakarak kooperatif muame
latını müdafaa zaruretinde kal
mıştır. 

Münakaşalarda bu usüller da
ima kullanılır. Hücuma uğrı

yanlar mukabil hücumlarla da
vanın esasını kaybettirmeğe 
uğraşirlar. 

ı Şerif Remzi bey bu silahı 
bize karşı da kullanmıştır. Ke
lime oyunlarile hadiseleri giz
liyerek şahsi tarizlere sapmıştır. 

Biz Şerif Remzi beyin ma
nevrasına kapılmıyacağız, ha
dise ve vakalann hisabını isti
yeceğiz. 

Türkiyede Cumhuriyet rejimi 
herkes tarafından anlaşılmalı
dır ki üç beş kişiyi zengin eden 
bir idare sistemi değildir. 
Devletçilik mefhumu ile 
berşeyden ve herkesten evel 
çiftçinin, toprakla uğraşanlann 
hakkını ve refahını düşünür ve 
bunu temine savaşır. Bundan 
dolayıdır ki İsmet paşa kabinesi 
kooperatiflere kuvvet vermeği 
iktısadi politikasının ön safına 
almıştır. Çok kazananlar müs
tahsilin teşkilatlanması ile ek
silecek kirlanndan belki endi
şeye düşebilirler. 

Fakat Cümhuriyet reJımı 
incir müstahsillerini esir pa· 
zarlannın baziçesi olmaktan 
kurtarmağı her şeyin fevkinde 
görür. Binaenaleyh alacağı ted
birleri de bu esasa göre tan
zim mevkündedir. 

Bu hakikati böylece ifade 
ettikten sonra Şerif Remzi be
rin vaziyetine avdet edebiliriz 
Şerif Ramıi beyin incir mes· 
elem üzerindeki rolü nedir? 

- Başvekil ismet Paşa 
hazretleri İrmire geldikleri zaman 
memleketin bu kıymetli mah
suln üzerinde baxı tetkikler 
yapmak istemişler ve alika
darlan fırka binasında topla
mışlardır. 

Köylünün teşkilitlamnasm
dan, kooperatiflerin canlanma 
ve kuvvetlenmesinden hoşlan-

• mıyan Şerif Remzi bey hüku
metin alacağı ve almakta ol
duğu tedbirleri önlemiş olmak 
için ortaya garip bir iddia 
atmıştır. Piyasalann normal 
olduğuna ve işlerin de yolunda 
gittiğini ifade eylemiştir. 

Evet Şerif Remzi beyin işleri 
yolundadır. Fakat Başvekil Pa
şanın sorgulan müstahsilin va
ziyetine aitti. Binaenaleyh Şerif 
Remzi bey işlerin normal 
gittiğini iddia edebilmek için 
evvela müstahsilin kazandığını 

ispat etmek mevkiinde idi. Bu-

nu yapmadı, bu huusta ken
disine tevcih edilen suallere 
cevap vermedi .. Yalnız" İsmet 
paşa hazreHerinin huzurunda 
cereyan etmiş bir münakaşayı 
harice aksettiremem,. demekle 
iktifa eylemiştir . 

İsmet paşa, millet ve mem
leket iş lerinin umumi efkar 
muvacehasinde münakaşa edil
mesinden müteessir olmak şöy

le dursun ancak zevk ve neşe 
duyar. Bunun bin bir misali 
vardır. 

Şerif Bemzi bey kelimeler 
arkasına gizlenmemelidir. 

2 - Şerif Remzi bey Frank 
Baladur efendinin Amerikada 
ıncir fiatlarını kırmasından ma
nen mes 'ul tutulmuştur. Buna 
karşı da mumaileyh: 

- "Haberim yoktur. Benim 
namıma yalan söylenmiştir.,. 

Demiş ve ağır bir ittiham 
albnda bulundurduğu Baladur 
efendi için gözyaşları döktüre
cek bir müdafaaname yazmak
tan da geri kalamamıştır. 

Bir insanın kendi namına 
salahiyetsiz!ikle hareket ede
cek diğer bir şahsa yapacağı 

i~i derhal onunla olan alakası
nı kesmektir. Nerede kal-
dıki sermayesini kaybet-
miş bir adam arkasına 

bir sermayedar ve bir kuvvet 
almadıkça bu kabil serguzeşt
lere atılamaz. Hele Baladur 
efendi ile Şerif Remzi beyin 
münasebeti hala devamda bu
lunursa bu tarz müdafaalare 
herkes güler. 

3 - Şerif Remzi bey bir 
vakitler Londra piyasasını da 
bozmakla ittiham edilmiştir. Bu
na karşı da verdiği cevap Aram 
Hamparsumyan uaınındaki er
meninin memuru vaziyetinde 
bulunduğu olmuştur. 

Herhangi bir müesseseyi 
temsil eden memurlann dahi 
mahalli ihtiyaçlara göre pat
ronlannı tenvir etmeleri kat'i 
bir zarurettir. 

Acaba Şerif Remzi bey 
memleket işinde bu lüzumu 
duymuşlar mıdır? 

4 - Bütün bu hadiselere 
ilaveten biz de Şerif Remzi 
beyin kooperatif aleyhtarlığını 

yakinen bildiğimizden hareke
tinin mensup bulunduğu fırka 
prensiplerine uygun düşmedi
ğini kaydeylemiştik. 

Buna cevap veren Şerif Rem· 
zi bey fırkacılık ve kanaat ba
hıslaruıda bizden ayn kalmağı, 
batta hasım mevkiinde bulun
mağı tercih eylediğini yazmış· 
tır. 

İşte Şerif Remzi beyle yega
ne birleştiğimiz nokta burası
dır. Hakikaten biz de Şerif 
Remzi beyi milli davalarımızda 
saflanmız arasında görmekten 
çok çekiniriz. Zira hafızamızda 
yer almış sözlerini daima hatır· 
lanz. 
Münakaşayı Şerif Remzi bey 

gibi şahsiyata intikal ettirmek· 
ten çekinmemiş bulunsa idik 
bu mevzu üzerinde söyliyecek 
daha çok şeylerimiz olurdu. 

ismail Hakkı 

LHAMRA İ. M. Kütüphane Sinemas 
Çarşamba akşamına kadar devam edecek yeni programda : 

1 
Şuh ve dilber 

1 ANNY 
ONDRA Kiki Fransızca 

1 sözlü ve 
şarkılı 

Filminde sizi çok çok güldürecek ve eğlendirecektir 

Bugün yalnız 17 seansında CLAUDETTE COLBERT';n 

BAR ŞARKICISI 
Filmi tekrar edilecektir. 15,30 ve 17 de gelenler 

iki filmi de görebilirler. 
SEANSLAR: 15,30 - 17 - 19 - 21,15 

Perşembe programında : 

ŞEYTAN KIZ 

Yeni Asn· 

Yeni Şehi clisi Toplan 
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Belediye Reisliğine Tam Bir lttif ak a 
Ve Al ışlarla Behçe Sa ih B. Seçildi - . 

Meclis, Dün Enciimenlerini intihap Ederek 
Verdi Fevkalade Toplantıya Nihayet 

Son belediye seçiminde bele
diye azalığına intihap olunan 
zevat dün ilk toplanhlarını fev
kalade olarak yapmışlardır. 

Saat 15 otuzdan itibaren be
lediyeye gelmeğe başlıyan aza
lar tam saat 16 da tamamlan
mış bulunuyordu. Yalnız dok

tor Saada hanımla doktor Hu
lusi, mühendis Aziz ve Kasım 
beyler bu ilk içtimaı geleme
mişlerdi. 

Saat 16 yı on geçe riyaset 
mevkiine geçen doktor Behcet 
Sali!ı bey ( İzmir şehrinin yeni 
mümessillerini selamlar, ilk 
fevk:ılade içtima celsesini açı

yorum.) Dedi ve nizamname 
mucibince azadan en yaşlı za
tın riyaset mevkiine gelerek 
rey hakkı ile reis i ntihabı ya
pılır.ası lazımgeldiğini ilave 
etti. 

Meclisin en ya şlı az ası Tireli 
İsmail Hakkı bey celseye riya
se ~ eyledi. Rey pusula ları da
ğıtıldı ve toplandı . Benal Nev
zal: hanımla Kemal Talat , Mus
t afa Münir beyler reylerin tas
nifine memur edildiler. 

Tasnif neticesinde Doktor 
Behçet Sar beyin 32 reyle 
müttefikan be~ediye reisliğine 
seçildiği anlaşıldı. 

Gerek izi beyler ve gerek 
samiin bu neticeyi alkışlarla 

karşıladılar. Alkışlar arasında 
riyaset kürsüsüne gelen Doktor 
Behcet Salih bey atideki kısa 
nutku söyledi: 
Hakkımda gösterdiğiniz te

veccüh ve itimada çok te~k-

kür ederim. Tam bir ittifakla 
tecelli eden reylerinizin bana 
tahmil ettiği mes'uliyeti tama
mile müdrikim. 

Bu intihapta halkımız yüksek 
inkılap fırkasının namzetlerini, 
şimdiye kadar görülmemiş bir 
canlılık ve alaka ile rey vermek 
suretile taltif ettiler. Bu sami
mi ve temiz alakalı reylerin 
ifade ettiği manayı şehir işle
rini görürken her an hatırlıya
cağız. 

Muhterem hemşehrilerimizin 

gösterdiği bu yüksek iltifatı 

şehir işlerinde tesadüf edece
ğimiz her türlü müşkülatı yen
mek ve çok çalışmakla öde
yeceğiz. 

Cumhnriyet rejiminin bizler 
den istediği her işte üstünlük ve 
daima ilerlemek istemek en 
mukaddes ve esaslı bir vazife
miz olacaktır. 

Tekrar teşekkürler eder, he
pinize de hayırlı muvaffakıyet
ler temenni ederim. 

Müteakiben birinci ve ikinci 
reis vekillerinin intihabına ge
çildi. Tasnif neticesinde birinci 
reis vekilliğine avukat Mustafa 
Münir, ikinci reis vekilliğine 

göz doktoru Mithat beylerin 
intihap olundukları anlaşıldı. 
Herikisi ayrı ayrı elarak mec
lisin gösterdiği itimat ve te
veccühe teşekkür eylediler. 

Divanı riyaset katipliklerine 
Benal Nevzat hanımla Kemal 
Talat avukat Ahmet Şükrü, 
Mehmet Ruşen ve Suat beyler 
seçildiler. 

Daimi encümen az:alıklanna 

Yardım Komitesi Ha-
• 

raretle işe Sarıldı ... 
Cumhuriyet Bayramından Evvel 
Kimsesiz Ve Fakir Mektepliler 

Sevindirilecektir ... 
Lise ve Orta mekteplerde 

okuyan fakir ve kimsesiz ço
cukların öğle yemeklerini, ki
tap ve defterlerini temin eyle
mek üzere zenginlerimize ve 
hayır, Maarif sever halkımıza 
müracaat edilmesi tekarrur ey
lemişti. Fırka vilayet idare 
heyeti reisi Avni Doğan hey 
bu çok yerinde hareketin mu
vaffakıyete eriştirilmesi için 
azami hassasiyetle çalışacak 
arkadaşları toplamıştı. 

İhzari komisyon bu hususta 
fikir teatisinde bulunmak üzere 
daha bazı zevatı da fırkaya 
davet eyledi. Dün yine Avni 
Doğan beyin huzurile daha 
geniş bir içtima · yapıldı. Bu 
hayırlı işe karşı gösterilen has
sasiyet ve alaka çok büyüktür. 
Kimsesiz yavrulara sıcak ye
mek temin eylemek, yarının 
yüksek simaları olmıya namzet 
çocuklarımızın okuma vasıtasını 
vermek gibi büyük vicdan hu
zuru yazacak bu işe bütün İz
mirlilerin ayni hassasiyet ve 
alakayı göstereceğinde şüphe
miz yoktur. 

Dünkü toplantıda İzmirdeki 
bütün teşekküllerin ve müesse-

!erin mümessilleri hazır bulun
muştur. 

Bu zevat aralanndan on ki
şilik bir heyet seçmişlerdir. 

Seçilen zevat Balcı zade 
Hakkı, Esnaf ve Ahali Banka
sı idare meclisi reisi Hamdi, 
Hacı Mehmet, tüccardan Suphi 
Emin. Kırkağaçlı Kazım, avukat 
Mustafa Münir, İş bankası mü· 
dürü Firnz, Doyçe Oryent bank 
müdürü Politi, tüccardan Sali
hettin ve doktor Mitat beyler
dir. 

Komisyon diinden itibaren 
derhal faaliye.te geçmiştir. Dün
kü toplantıda bulunan zevat da 
şahsau komisyondan ayrı ola
rak çalışacaklar ve kendi te
şekküllerinin, müesseselerinin 
sınıflarının ne suretle yardım 
edebileceklerini tesbit ederek 
neticeyi bugün perhal komis
yona bildireceklerdir. 

Komisyon da alacağı bu ne
tice üzerine faaliyetini tanzım 
edecektir. 

İş aceledir. Yapılacak yar
dımların Cumhuriyet bayramın
dan bir gün evvel olması temin 
edilecek ve cocuklar büyük 
bayramımız münasebetile giy
dirilmiş olacaklardır. 

sabık noter muavini Muzaffer 
eczacı Faik ve L .. blebici zade 
Reşat beyler ekseriyetle inti
hap olundularr. 

Ondan sonra ihtisas encü
menleri intihabına geçilerek 
bütçe encümenine Balci zade 
Hakkı, Eczacı Faik, Akseki 
bankası müdürü Haşan, Esnaf 
ve Ehili bankası idare meclisi 
reisi Hamdi, ihracat tacirlerin
den Supbi Emin, mühendis 
Aziz, ve sigortacı Sadi beyler. 

Hesabı kat'i encümenine, 
leblebici Reşat, Balcı zade Hak· 
kı, Hamdi, şeb oğlu Hüsnü, 
eczacı Faik, bankacalı Hasan, 
ve tireli İsmail Hakkı beyler. 

Nizam encümenine Avukat 
Ahmet Şükrü, Mustafa Münir 
ve Muzaffer Beyler. 

Sıhhiye encümenine Sada 
hanım, dokior Mithat Ramih, 
Hasan Kemal. Sami Salih beyler. 

Tarife encümenine Hüsnü, 
Sıtkı, Ali, Balcı zade Hakkı, 
Tireli İsmail Hakkı ve Hayrı 
beyler intihap olunmuşlardır. 

Meclis ikinci Teşrinin birinci 
günü mutat içtimalanna başla
mak üzere fevkdlade toplantı
sına nihayet vermiştir. 

Celse sonunda aza beyler 
ayrı ayrı Behçet Salih beyi, 
kazandığı yüksek itimat ve 
muhabbetten dolayı elini sık
mak suretile tekrar tekrar teb
rik eylemişlerdir. 

Biz de başta kıymetli reisle
ri olmak üzere şehir meclisi 
azalarını hararetle tebrik eder 
ve vazifelerinde muvaffakıyet
lerini dileriz. 

Hıfzıssıhha 
Mecilsi Vali Pş.nın Re
isliğinde Toplanacak 

Vilayet umumi hıfzıssıhha 

meclisi bugün öğleden eve! 
vali Kazım paşanın riyasetinde 
sıhhat müdürlüğünde toplana
caktır. 

T oplanbda Vali paşa, bele
diye reisi, s1hhat müdürü, res
mi hastaneler başbelcinıleri, 

hükfımet ve belediye hekimleri, 
tabibi adli bulunacaktır. 

Rumamede İzmirin sıhhi va-
ziyetini alakadar eden çok 
mühim maddeler vardır. 

Nafia da 
Ba,mUhendis Değiflyor 

Vilayet Nafia Başmühendisi 
Nuri bey Nafia Vekiletince 
lstanbul nafia Başmühendisli
ğine tayin edilmiştir. 

Vekiletten bir telgrafla der
hal yeni vazifesi işine hareket 
etmesi lüzumu bildirilmiştir. 

Vilayetce Nafıa Başmühen
disliğine de Samsun nafia baş
mühendisi Mehmet Nuri bey 
tayin edilmiştir. 

CELAL BEY 
Nazilli pamuk istasyonu mü

dürü Celal beyin zatürrrieden 
rahatsız olarak on beş gündür 
Bornovada haşarat enstitüsü 
müdürü Nihat beyin evinde 
yabnakta olduğu teessürle ha
ber alınmıştır. Dün Ziraat ve
kili Muhlis beyden Celil beye 
gele sıhhat temennisine biz de 
iştirak ederiz. 
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Netice 
Hepimizin 

runu Okşi 
lJrHtmatı bıımcı sa/11 

ortaya koymuştur. Dü 
nan yeni Ş:!hir mümes 
ayni itimat ve muhab 
viye c;derek belediye ri 
yine müttefikan Belıç 

beyi seçmiştir. 
Teselsül eden kadi 

tezahürleri elbette h 
çalışanları ve iş görenle 
ettiğini göstermeğe 
Millet işlerinde fülen 
alanların en büyük 
bu manevi kuvvete sahi 
onun zevkini duyma 
kar Türk milleti hiç bi 
kendisi için çalışanlan u 
mış ve mükafatsız hıra 
tır. Bu emniyet ve imanl 
yenlerin muvaffak olm 
için de hiçbir sebep 
değildir. 

Bu şerefli neticeler 
itimada layık olanları 

etmenin bir vazife oldu 
dar şuurlu hislerini k 
tecelli ettiren halkı 

tebcil eylemek müte 
kadirşinaslıktır. Güzel 
nek teşkil eden izmir b 
seçiminden ve netice) 
hepimiz seve seve i · 
gurur duyabiliriz. 

İsma1.1 El:a.., . -

Cemal Riza 
Prag Mümessil 

Tayin OJun 
İktisat Vekaleti kred 

--ıüdürü Cemal Riza bey 
hususlar hakkında ban 
temas etmiş ve bilahare 
Jetin tetkikini bildirdiği i 
bir meselenin tahkiki ile 
olmağa başlamıştı. 

Cemal Riza bey Pra 
ofis mümessilliğine tayin 
miştir. Yakında lzmirden 
lacaktır. 

Mektepleri 
Sıhhi Teftlflne D 

Olunuyor 
Sıhhat ve içtimai mu 

müdürü doktor Cevd 
mektep binalarının um 
tişine başlamıştır. Kara 
ve Karataş musevi mekt 
ile Karşıy:ıka sağır Ye 
mektepleri binalannın va 
!erini tetkik eylemiş ve no 
lannı alakadarlara bild · 
Cevdet bey teftişlerine d 
eyliyecektir. 

Koşular 
Vilayet koşu heyeti dii 

at on altıda vilayet bayta! 
dürlüğünde toplanmış ve 
bahar at koşuları 
müzakeratt;p. bulunmuştut• 

SıtmaMiicadel 
Tahsilata Ehemnıit 
Sıtma mücadelesi 1' 

mucibince bataklıklan k 
parası olarak İzmir halk 
bin lira vergi tarhed · · 

Şimdiye kadar bu P 
yedi bin lirası anc8" t 
edilebilmiştir. . 

Belediyece mütebaki ııı' 
rın tahsili için müteaddit 
sildarlar tayin edilecek "' 
liyete geçirilecektir. 

Üçkuyulard9 
Şüpheli Vak'aıııır 

Belediye baytarları t~e 
don Ruam mücadelesine el 
edilmektedir. Üçkuyulat ' 
heli iraz görüldüğündell 
lar tecrübehaneye konııJıılıJ 

Bazı kimselerin bar"' 1'' 
Ruam muayenesinden 
maktadırlar. Bu gibiler lı• ~ 
kanuni takibat yapılJll' 
karrur etmişti-. 
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Ben Anayım T omri~··· Sen İse 
Bir Genç Kız . · · 

Kadın gözlerini sildi: 
- Günah işliyoruz. Osman 

ağa .. Bir şehit ardından ağlan
maz amma ben hanımefendiyi 

' 
gördükçe öyle yanıyorum ki.. 
Her sabah yanına girdikçe 
geçekten bir Türbeyi ziyaret 
ediyor gibi içime ürkek, yük
sek bir helecan doluyor. 

Nefes alıyor mu, yaşıyor mu? 
Eğer daima o yumuşak acı 
tebessümle yüzüme bakmasa 
dikili taş gibi dimdik duruşule 
gerçek bir mezoı.rda yatan ölü 
sanacağım. 

- Ağla hanımcığım. Biraz 
ağlasan belki açılırsın diyorum. 

Yüzüme tasalı gözlerini çe
viriyor gene o acı dudak bü
küşü ile: 

- Ağlamak... Boşalmış tes
tiden su sızar mı? O teselliden 
hile mahrumum .. 

••• 
- Bahçe kapısı açıldı Os-

ınan ağa .. 
- Kim gelecek? Hele bir 

bakayım dur .. 
Osman ağa ağır ağır kap:ya 

yaklaştı .. 
- Postacı!. Yanlış oğlum, 

biz kimseden mektup bı-klemi

yoruz, bize mektup yazacak 
kimsemiz de yok. 

Müvezzi köşkün numarasını 

fÖstererek: 
- Nasıl yanlış; burası Öz

demir beyin annesi Zehra ha
nımın yalısı değil mi ? .. 

Hayret ve heyecanla : 

- Nasıl, nasıl, Özdemir bey
mi dedin ? Ha evet, onun, 
onun işte.. Annesi burada ya. 
Ver mektubu ... 

Müvezzi çantayı karıştırarak: 

- Dur canım bu ne sabır
sızlık, demin, burası değil, 

yanlış diyordun, şimdi de ver 
diye beni şaşırtıyorsun ... 

İşte buldum. Şuraya bir im
la koyda al.., 

Osmon ağa başını kaşıyarak: 
- İmza, imzamı ? İşte bu 

becereğim iş değil... Hatice, 
hatice ... 

Haydi al şu mektubu hanım 
~fendiye götür. Bu kağıdı da 
ıoızalasın ... 

Hatice kadın kanatlanmış 
kuş gibi yukarı koştu: 

Zehra hanım başı yastığa 
dayalı, gözleri bir noktaya di
kili uyuyor mıydı? Her gelişte 
onu uyandırmaktan çekinen 
ayaklarının ucuna basarak yü
rüyen Hatice kadın bu defa 

kimbilir nasıl bir ümit ile elin
deki mektupta beklenilmiyen 
bir tılsım olacağına inanarak: 

_ Mektup .. Size bir mektup 
var hem İzmirden diye seslendi .. 

• k ' Zehra hanım hayretle ~a tı. 
_ Bana bir mektup! lzmir-

den !. Hemen doğruldu. Zarfı 
elinde çevirdi ... 

Dudakları titriyordu .. Bu ya
zıyı tanım:ştı. Kağıdı açtı imza-

ya baktı: O 
T . 1 _ Evet ond:m, omr.sten . 

Fakat ne yazıyor ? Yazılacak 
ne kalmıştı?· 

Bu genç kız yine onu, ölen 
nişanlısının annesini hatırlamış. 
Mektubuna ölünceye kadar 
işitmeğe ihtimal veremediği bir 
başlıkla başlıyor. 

" Anne ... ,, 
Zavallı kadın titreyen elleri

le kağıdı tutmağa çalıf4W«k 
okumağa başladı: 

"Anne, anneciğim .. Parmağım
da onun halkası, kulaklarımda 
onun, yalnız onun sesi olduğu 
halde kalemi elime aldım. Bü
tün varlığını Özdemirle göm
müş yahut onun bütün mevcu
diyetini benliğine ulaştırmış bir 

1 b·1· '? kız size yabancı o a ı ır mı. · 
"Anne,, onunla birlik her sizi 
anışımızda ben ebediyen kay
bolan anacığımın varlığını siz
de bulacağımı inanmıştım. 

Ondan, size her haber veri
şimde bu tatlı çağırışla sizi 
o kadar kendim anne bilmiş
tim ki.. Bugün de sizden ay
rılamıyorum, içimde birşey, yal
nız o var, ona koş, onu çağır, 
diyor. 

Siz oğlunuzun, Özdeınirin 
benim diyeceği bir kıza, kızım 
derneğe madem ki söz vermiş
siniz, bu sözü geri alabilir mi
siniz? İşte ebediyete kadar 
onun olan Tomris sizin de kı
zınız kalsın.. Bu ümit bana 

kuvvet veriyor, çlinki, yalnız 
siz varsınız anne bir an size de 
güvenmesem no olurum ben? .. 

Zehra hanımın gözleri kara
rıyor artık satırları göremi
yordu .. 

- Yarap! Bu kız bana ne 
anlatmak istiyor? Ah Tomris, 
ben de, sana kızım, evet kızım 
diye sarılmağı ne kadar is

terdim. 
Fakat şimdi... "Ebediyete 

kadar onun kalacağım., ne 
hayal!.. Ben anayim Tomris, 
sense bir nişanlı! Yani genç 
bir kız!.:. Heyhat!..: 

- Sonu ı'aı -

C·umhuriyet Bayramı 
Gece Ve Gündüz Şenlikleri 
Hepimizin bliyük bir sevinç ve heyecanla beklediği Cnmhuri

Yet bayramımız yaklaşıyor. Yapılacak şenliklerin zairler üzerinde 

ilelebet unutamıyacakları bir şekilde olabilmesi için beş dakika 
&Üren çanak mehtabı, renkli kandilli deniz yıldızı. orkestralı 
nurlu hava bombaları, yakut, zümrüt, gümüş yağmurlu, çadırlı, 
şimşekli hava fişekleri, envai çeşit çarkıfelek ve yer top fişek
leri ile iki boyu havi gündüz şenlik fişeklerinizi taze olarak 

ihzar ettirmek üzere şimdiden bildiriniz. Bu suretle çok mükem-
el bir eylence tertip ve ayni zamanda harp malüllerimize bir 
ardım yapmış ve hem de halkımıza tam manasile bir cumhuri
et bayramı gecesi yaşattırılmış olunur. 

Kataloğlarımızı isteyiniz 

Telefon Numarası : 3893 
Siparişlerinizi mektup veya telgrafla aşağıdaki adrese bildiri 

Adres : Barut inhisarı acentesi Posta kutusu : (242) İzmir 
Telgraf : İzmir Barut Acentesi. 

(S. 4) 12-15 ~598) 
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TELGRAF • HABER E 
• 

Balkan Hariciye azırları 29 ilk 
Teşrinde Ankarada Bulunacaklar 

Türk - Yunan Ticaı·et Mukavelesi Hazırlanıyoı· 
Yunan İktısat Nazırı Geliyor 

........................... , ...•...•..•.....•....•...•.........•.................... 

Türk · 
İstanbul, 22 {Hususi) - Bal

kan misakına imza koymuş dev
letler hariciye vekillerinin 29 
Teşrinievvel sabahı Ankarada 
bulunacakları teeyyüt eylemiş

tir. Yugoslavya ve Romanya 
hariciye nazırları 28 T eşriniev
velde İstanbula gelecekler ve 
ayni akşam trenile Ankaraya 
hareket edececeklerdir. Yunan 

Bulaar Iludut Koınisyonu 
o y 'k. u p hariciye nazırı M. Maksimosun unan ı tısat nazırı m. az-

önümüzdeki cumartesi günü An mezoglu cuma günü şehrimize 
karada bulunacağı Atinadan muvasalat etmiş olacaktır. Der-
bildiriliyor. hal Ankarava hareket edecek 

İstanbul, 22 (Hususi)- Ye- ·ve müzakerelere başlanacaktır. 
niden imza edilecek olan Türk İstanbul 22 (Hususi) -Türk-
Yunan tic:ıret mukavelesinin Bulgar hudut komisyonu .yarın 
esasları hazırlanmaktadır. Bu (bugün) son toplantısını Istan-
hususta sarfcdilen r' .. :;.i hayli bulda yaparak n;esaisinı hitama 
iler:emıştiı-. erdirecektir. 

~~~~~------ıı::s:~----...v;.'8--"'..---~~~~~-

y eni Sovyet efiri nkaı0aya Geldi 
İstanbul 22 ( Hususi ) - Sovyet Rusyanın An!':ara büyük elçiliğine tayin • edilen M. Ka~a~an 

bugün ekispresle şehrimize gelmiş ve Sirkeci istasyonunda Konsoloshane er~oı.nı tarafı?~a~ ı~tık
bal edilmiştir. M. Karahan akşam yine ekispresle Ankaraya hareket eylemış ve kendısını goren 
crazetecilere beyanatında Türkiyeye tayininden fevkalade memnun ve müteabassis bulunduğunu kayt 
Ue iki memleket arasındaki dostluk bağlarının kuvvetini ifade eylemiştir. M: Karahanb.ilh:.ss.a. An
karada cumhuriyet bayramında yapılacak şenliklerde bulunacağından derın memnunıye.ını ızhar 
eylemiştir. 

~~-~~!.~ ................ ~.Y..~~~ ... Y.~~~Y..~! 
uhalefet 923 ıKanunu Esasinin 

eklif Ediyorlar 
• 
iadesini 

Kahire, 19 (Muhadcnet) -
Muhalefet gazetelerinin yazdı
ğına göre Mısırda yüksek bir 
şahsiyet Londra ve Romada 
yüksek şahsiyetlere tel yazıları 
göndererek vaziyete dair ma
lümat vermiştir. 

Diğer t:ıraftan fevkalade 
komsu vekili de İngiltere 
hariciye neza~etine giinderdiği 
tel yazısında Mı:;ır siyasi şah
siyetlerile vukua gelen temas
larının ve bilhassa Veft fırkası 
reisi Mustafa Nahhas paşa ile 
olan mülakatının neticesini bil
dirmiştir. 

Mustafa Nahhas Pş. mevcut 
müşkülatın halline girişmedsn 
evvel 1930 senesinde tadil . 
edilen konuu esasinin ilgasile 
1923 senesi yapılan kanun esa
sinin iadesini teklif etmiştir. 

İngiltere hükümeti bu teklifi 
terviç etmekte bir mahzur gör
mediğini bazı Mısırlı siya
setçilere ihsas etmiştir, se
bep olarak ta "1923 sene
si kanun esasısını gördük, 
kabul etmiştik, halbuki 1930 

senesi kanunu esasisi yapılır
ken bize gösterilmedi, biz bi
taraf durduk, bitaraflık kabul 
m;tna5ı:ıı t.::za:nmun etmez ! .. " 
Diyorlar, adeta vaft fırkasının 
istediğini terviç ediyorlar. 

Milli bir kabine teşkili mese

lesi dün olduğu gibi bugün de 

yapılabileceğe benzemiyor. Vafi 

reisi bütün kuvvetile bu fikrin 
aleyhindedir. 

İngilizler Vah fırkasının işti-

rak etmiyeceği her hangi bir 
işin faidesiz, neticesiz olduğuna 
inan etmişe benziyor. 

Vaft bundan evvelki itilafların 
verdiği acı neticeleri göz önün
den ayırmıyarak yeni vereceği 
kararı son derece dikkatle tar-
tıyor. 

Bazı meb'uslar memleketin 
geçirmekte olduğu müstesna 

vaziyet münasebetile parlamen

tonun fevkalade olarak toplan
mıya davet edilmesi teklifini 
düşünüyorlar. 

Saltanat illlesl 
Dedikoduların artmasına salta

nat ailesine mensup prenslerin 

sık sık toplanmaları da yardım 
etmektedir. 

Seyahatte bulanan prens 

Yusuf Kemale Mısıra dönüşünü 

tacil etmesi için telyazısı gön

derildiği söyleniyor. 
Her halde vaziyet yakında 

bir kaç gün içinde anlaşıla
caktır, bazı hadiseler neticenin 
cecikmesine yardı etse gerek
tir. 

Telefon 3151 

TAYYARE 

alep'te 
. 
lsveç V eliahtı 

Paris, 22 (H.R) -Türkiyede 
on günden fazla misafir kalan 
İsveç V eliahtı Prens Güstav 
Adolf ve Prensesler Halepte 
samimi tezahüratla karşılandılar 

Suriyenin asarı atika bakımın
. dan mühim olan şehirlerinde 

tetkikler yapacaklardır. 

Prens Türkiyede gördüğü 
fevkalade misafirperverlikten 
bilhassa yeni Türkiyenin her 
suhada eriştiği vüksek terak
kiyatta hayranlıkla bahset
mişUr. 

Ada a Mensucat 
• Fabrikası Genı,ıetllecek 

Ankara, 22 (Hususi) - Ma
liye Vekaleti Tetkik Bürosu 
Buğday koruma kanununu tel-
kik etti. 

Ankara, 22 (Hu~~i) - z:
raat Bankası Adan;ı mensucat 
fabrika~ını genişletmiyc karar 
verdi. 

Puvankare 
Defnedildi 

NUBEKUR, 21 (A.A) - M. 
Puankare bu sabah bu küçük 
köyde gömülmüştür, Merasimde 
M. Puankarenin ailesi efradile 
nazırlardan M. T ardiyo ve 
Heryo, Reisicumhurun mümes

sili M. Amiral Lobigo. muhte
lif zevat ve sayısı on bin tah
min olunan bir halk kütlesi 
hazır bulunmuştur. Bn halk 
Lorenin bütün köylerinden gel

miştir. 

Telefon 3151 

SİNEMASI 
Cumhuriyet Bayramında 

Ankarada Balo V erilmiyecek .. 
Ankara, 22 (Hnsusi) - Cumhuriyet bayramında Ankarada BUGÜN 

mutat ziyafetten sonra kral Aleksandrın ölümü dolayisile balo 

verilmiyecektir. Sadece orkestrasız kabul resmi yapılacaktır. 

Yugoslavya murahhası Milletler Ce
miyeti Umumi Katibi İle Görüştü 

Paris 22 (Hususi) - Yugoslavyanın Milletler Cemiyeti ne:r:
dindeki murahhası Milletler Cemiyeti Umumi Katibini ziyaret 
ederek Marsilya faciası tahkikatı etrafında görüşmüştür. Mumai
leyh aynı zamanda katibi umumi vekili olan İtalyan murahhası 
ile de teatii efkar etmiştir. Yugoslavyanın bu meseleyi Milletler 
Cemiyetinde ehemmiyetle tahrik edeceği anlaşılmaktadır. 

Norveçte İntihabat 
Oslo, 22 (A.A) - Birinci 

teşrinde bütün Norveçte yapı
lan belediye seçiminde işçi 

fırkası mühim bir kazanç elde 

etmiştir. 1931 belediye intiba
batına r :.!lctle. işçi fırkası 400 
azalık fazla elde etmiştir. 

DlktatörlUk Tekzip 
Edllıyor 

Madrit, 21 (A.A) ...... lspan· 
yada bir askeri diktatörlük 
kurulduğuna dair ecnebi mem
leketlerde çıkan rivayet resmen 
tekzip olunmaktadır. Hükumet 
vazifesini normal bir şekilde 
yapmaktadır. 

HALK GÜNÜDÜR 
Fiyatlar : zs - 30 - 40 

Senenin en yüksek eserlerinden biri olan 

EN FAHİŞE MİYİM? 
Tamamen Fransızca sözlü his ve heyecan filmi 

İIAveten : 
FOX dünya havadisleri ( TÜRKÇE SÖZLÜ ) 
İstanbul belediye ihtihahatı tezahüratı Türkçe sözlü 

CASTİLİAN GARDEN(meşhur_lspanyol orkestr:_si ve da~_i) 

--Seans Saatları : 
Her gün: 15, 17, 19, 21,15 
Cuma günleri : 13 te ilave seansı 
Perşembe günleri: 13, 15, 17 de mektepliler seansı 

Haftaya iki bUyUk filim birden 

Ankara Tiirkiyeniıı Kalbidir 
Büyük İnkilap Filmi 

Bo v az ı· rı" Şarkısı GUstav Fröllhln çok "° sevilen bUyUk eseri 
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Casusluk Hayalım 
RI ar Marthe'ın Hatıraları 
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Baronun Birlikte Sayahat 
Teklifinden Korkmuştum .. 

Bu havai görüşmede, ansızın 
aynı havayı, aynı ahengi mu
hafaza etmiyen sözler işitmeğe 
başladım. Bu sözlerde sağlam 
işlerde aranan kuvvet vardı. 

- Sen Sebastiyen'de bir 
.ıparbman kiraladım. Beğene

ceksiniz. 
- Haber aramak için mi? 
Cevabımdaki telmihi kavra

mışb. Fakat bu söz düellosuna 
alışmıı adamdı. 

Souk kanlılıkla cevap verdi: 
- Şimdi başka yere gide

mem. 
- Fransız hudutlarına bu 

kadar yakm bir yerde çalışma 
lmklmm kaybedeceğimden ve 
maskemin çabuk düşeceğinden 
korkarım. 

_., Şu halde MSyleyiniz, ne
reye gitmek istiyorsunuz? 

- Madrite .• Orada beni kim
.ate tanımaz, Sizi de tehlikesiz
ce görebilirim. 

- Her şeyi düşünüyorsunuz. 
Bana da biraz hazırlık için 
•akıt hırakınız. Hemen Madrite 
hareket edemiyeceğime tees
•lif ederim. 

Sefaretin butün servisleri 
Sen Sebastiyendedir. Beni din
leyiniz. Bir kaç. gün bu apartı
manda oturunuz. Her halde 
buradaki ikametiniz uzun ıür
miyecektir. 

Baron Von Krohn'un Merse
desine bindik. Otomobil sabili 
takip ediyordu. Temmuz güne
iİ etrafı kavuruyordu. Araba 
Sen Sebastiyenin banliyCSsünde 
hususi oteli andıran bir bina 
&nünde durdu. Şiıman ve es-

er bir kadır. valizlerimi taşıdı. 
Az sonra bibelolar, yasbklarla 
dolu bir lspanyol apartmanında 
bulunuyordum. 

Baron arkamdan geliyordu. 
Çehreai endişe alimetleri taşı
yordu. Bana gelince nefsime 

itimadımı tamamen kazan-
mıştım. 

- Burası hoşunuza gidiyor· 
mu? nasıl buldunuz? 

- Bana bakmayınız. Burada 
yalnız yatmak için bulunaca
ğım. Bütün vaktimi plijda ve 
gazinoda geçirecegıme göre 
apartmanınızın eyiliği veya fena
lıgı benialikadar etmez. 

Buluduğumuz yerin eskiliği 
ve adiliği karşısında duygula
rımı farketmiyecek kadar safdil 
değildi. Sosyete bayabnın 
bütün inceliklerine vakıf bir 
adam sıfatile söilerimin mana
sını da anlamıştı. 

- Y erleşiniz dedi. Şimdilik 
sizi terketmeğe mecburum. Su
varede bekliyorlar. Çok erken 
geleceğim. 

Bakışları sertti. İstirap ile 
karışık büyük bir azim ifade 
eden son sözlerini yalvanrca
sıııa tekrar etti : 

- Burada kalınız? Kalacak
sınız değil mi? 

- Hayır kalaınıyacağım.Şim
di elbisemi değiştirince plaja 
gideceğim. Sizinle yarın görü
şürüz. 

Sözlerimin sertliğini tahfif 
için de : 

- Sabah birlikte bir deniz 
banyosu alının dedim. Sizi do
kuzda bekliyeceğim. 

- Sizi daha önce görmek 
isterim. 

- O kadar ubur olmaymız. 
Yann gôrüşürü.ı 

Tebessüm etmeğe çalışıyor

dum. 
Bu İspanyol evinde geçirdi

ğim ilk ve son geceyi gözleri
mi kapamadan geçirdim. Sa-
1'8h nlizlerimi tophyarak Kon-

tinatala naklettim. Barona ver
diğim randevüye gecikmek is
temiyordum. Saat dokuzda Ba
ron Von Krohıı'un randevusun
da hazırdım. İhtiyar adam 
orada idi. Beni bekliyordu. T e
bessümler saçar~k ilerledim. 
Bütün gayretime rağmen ken
dimi tamamen toplamış de
ğildim. Henüz yirmi yaşımın 
acemiliğinden kurtulamanıışbm. 

- ispanyada ikemetim pek 
fena başladı. Gece apartmanda 
uyuyamadım. Tahta kuruları o 
kadar çok ki... Sabah erken
den valizlerimi Kontinantale 
naklettim. 

Von Krolın'un çehresi de
ğişti. 

- Çok fena hareket ettiniz. 
Sen Sebastiyende gidemiyece
ğim biricik otel Kontinantaldır. 
Zira sahipleri Fransızdır. 

Bu sözlerden memnun olu-
. yordum. Demek ki bu adam 
Kontinatalde benimle buluşa
mazdı. Orada iken arkama ta
kılmıyacak, beni rahat bıra
kacaktı. 

* • • 
Sen Sebastiyende iki sakin 

hafta geçirdim. Genç, serbest, 
ncş'eli ve sporcu bir Fransız 

kadınının bütün hususiyetlerini 
taşıyordum. Plajda, gazinoda 
eski dostlanmla goruşuyor, 

etrafımda yine geniş bir halka 
pe~aa oluyordu. Baron pekb 
göfftnüyordu. Buluştuğumuz 

zamanlar beni kendine çek
mekte istical ettiği halinden 
belli idi. Bir sabah erkenden 
geldi. Çok kat'i bir surette: 

- Y ann Madrite gideceğiz. 
Dedi. 

- Kaç trenile? 
- Bu seyahati birlikte ·yap-

mak istiyorum. Yol güzeldir. 
Otomobille gidelim. 

- Otomobille seyahat ne 
kadar sürer? 

- Bir gün .. 
Deni:ıin sahili yalayan küçük 

dalgalarına dalmışbm. Konuş
mıyorduk. Büyük bir heyecan 
ve endişe içinde otele geldim. 
Karanlık düşünceler, bir teh
like ihtimali kafamı sarsmışb. 
Yalnız kalınca tarasada otur
dum. Düşünmeye daldım. Bu 
seyabatın manasını bulmağa 
çalıştım. Geçen ay ıçın

deki scyahatımızı habrla
dım; şimdiki halimi diifündüm. 
Bu ite beni ıt0kan talie lanet 
ediyordum. İçim çok sıkılmışb. 
Bu dakikada yaşıınm ve cinsi
yetimin saafına kapılmış git
miştim. O kadar ki ağlamağa, 
fasılasız göz yaşlan dökmeye 
başladım. 

Bir casus olmak ne kadar 
güç şeymiş .. Terbiyem bu işlere 
müsait değild. Dünkü hayatımın 
mesut günlerimin hatırala
rına inzimam eden kocamın vefatı 
harp faciası karşısında deruhte 
ettiğım işten nefret ediyordum. 

Ş:mdi kapiten Laduya verdiğim 
söze de pişman olmuştum.Ken
dimi onun bü osunda görüyo
rum, ka piten Ladunun sesini 
işi diyordum: 

- Marthe yüzbinlerce hayatı 
kurtarmak için hu fedakarlığı 
yapacaksınız. Sonra kendi vaa
dınıı hatırlıyordum: 

- Elimden gelen gayreti 
sarfedeceğim. Bunu size vade
nm. 

İşte o gayreti yapmak zama
nı gelince bitkin ve perişan 

hale diifüyordum. Buradan kaç
mayı, Fransaya dönmeyi düşün
düm. Henüz hiç bir .şey kay-
bolmamqta. Bu adama teslim 

Roma M. Lavalı Bekliyorı ··-·-· . Fransız Hariciye Nazırının ikinci T eş-
rinin Sonunda Gitmesi Muhtemel 
Roma, 22 (Hususi) -

iyi malumat alan meha
filde yeni Fransız har;ciye 
nazırı M. Laval'ın İkinc: 
Teşrinin sonunda Romayı na[.j/~·r1:~ 
ziyarei: ederek M. Mus
solini ile gürüşeceği. kuv
vetle tahmin ediliyor. Fran 1 
sız meb'usan meclisi İkin-~~ 
ci Teşrinin alhsında me
saisine avdet edeceğine ~Y·:fr!ii~,&m~ 
g öre kaııunu esasinin ta- i$®Jr?-K 

dili prejesi etrafında mec-

lisin noktai nazarı anla-
1,,'.'ll~""' 

şılmadan hariciye nazırı-

nın seyahata cıkmıyacağı ~~~~~&!:! 
zannediliyor. Zira meclise 
harici işler hakkında ve
rilmiş bir kaç istizah tak
riri de vardır. 

Çekoslovakya hariciye 
nazın M. Benesin de Ro· 
maya geleceği hakkındaki 
haberler şimdilik mevsimsizdir. 
Diğer taraftan Alman nazırla
nndan M. Goeringin Fransa 
ile yapılacak temastan evvel 

M. Mu~solmı 

Romayı ziyaret etmek niye-
tinde olduğu hakkındaki ha
berler de Berlinden tekzip 
edilmiştir. 

Tebliğlerin Tefsiri 
İki Siyasi-Zü;i.-on:lle_A_r-as-ında 

Siyaset Birliği .. 
Paris, 21 ( A .A ) - Küçük memnuniyettir. Bu mertebe iha-

f tilaf ve Balkan itilafı~ı~ mat- tayı nazar ve bu derece itidal, 
buat tarafından çok ıyı karşı- insana kuvvet verir. ,, 
lanan tebliği bugün de ayni Eko dö Parinin mütaJeası 
müsait şekilde tefairlere mevzu şudur: 
teşkil ediyor. Bu tebliğin ifade " Küçük itilafın diğer uzuv-
tarzındaki itidal ve iyasi züm- ları gibi Yugoılavyanm da ni-
reler arasında ilk defa tezahür yelleri, gösterdikleri itidal ha-

Bir Arnavut Tebliğ' -·-· .... ·-Arnavutlııkta Rum Mekteplerin 
Vaziyeti Etrafında M .. nakaşalc3 .... -·--·· Tiran, 22 ( A.A ) - Matbuat 

idaresi aşağıdaki tebliği neş
retmiştir: 

Arnavutlukta Rumca lisanile 
tedrisatta bulunmakta olan 
Rum mekteplerinin vaziyetini 
başka bir şekilde göstermek 
için bazı Yunan mehafilinin 
Yunanistanda sarfetmekte ol
dukları fa liyetler ve yaphk
ları metingler ve bazı gazete 
neşriyatile cihan efkarı umu
miyesini Arnavutluk aleyhine 
çevirmek istiyen bazı Rum 
komitelerinin tahrikat hilafına 
olarak aldığımız malumata gö
re E ger& ve Ayaseranda ha
valisindeki mektepler munta
zaman tedrisatlarına devam et
mekte ve talebe tam bir em-

Italyada -. .. 
Kral Emanuel 

Somaliye Gidiyor 

niyet içinde der }erini 
eylemektedirler. Ders 
niu başladığı gündenberi 
teplerin açılmasına hiç bi 
racaatta bulunulmadığı 
hiç bir hadise de olm 
Yalmz ecnebi memlcke 
bazı komitecilerin hesabı 
onların emrile hareket et 
olan bazı tahrikatçı a · 
gayesi talebenin mekt 
devamına mani olmak içi 
mücadeleye girişerek bu 
teplerin muntazam t edri 
ihlal etmek istemişlerdir, 
ııun üzerine bu muharriİ 
karşı mahalli memurlar in 
tedbirleri almışlar ve o 
tahrikatlanna nihayet ve 
]erdir. 

Borsala ........ 
Komisyonu 

Vaşington, 22 (A.A)
metler borsaları komis 

bütün memleket borsal 

şamil çok geniş bir }:ıar 

girişmiştir. Kıymetsiz veya 

meti şüpheli eshamı sünn 
ihtisası olan borsacılar 

ve işten menolunacalclard 

Bom bayda 
Mitil Kongre Reisi 

HUkUmdar Gibi Kartll 

Bombay, 22 (A.A~Bo 
eden siyaset birliği takdire sebiyle takdir olunmıya layıktır. 
şayan görülmektedir Marsilya suikastinden istifade şehri milli kongrenin reisi 

Fl·ga a· k' . ederek tehlikeli mukabelelere Soıyalist lideri RaJ'andrap 
ro ıyor ı: · · k b l t t 

"T bl' ... h 'h tt _k gırışme un arın asavvur e - / b k l .e ıg00ı er cı e en mu em- medikleri bir şeydir. ,, ta/yan Kralı bir hükümdar gi i arşı an 
meld!r. Söylenec~~ ne v~rsa Radikal Sosyalistlerin efkarı- KAT ANY A, 22 (A.A) - tır. Kongre reisi ba 
hepsı de selabet ıtiClal ve kıya- .. · İtalya kralı büyük Etna dağ 
setle ve bunu kaleme alanlar na tercuma? alan Uvr gazetesı başa süslenmiş olan ş 
. in iftiharı . 1 k . de şöyle dıyor: yolunun küşadını yapmıştr. Kral sokaklarında do··rt atlı bı'r a 
S
1~1 bı'r k mf u~Jıp oöacal ' ~ıytia- " Merkez Balkan ittihadı vü-vu u ı e ı y enmı• r. v • t halk tarafından pek hararetli d d la 
A ... t b ld t kd d t 1 ile uzun uza ıya o şmış vrupanın, ölümünll mucip ola- ~u .. ~. u~ .. a ır e, aya bir surette karıılanmıştır. Kral 
bilecek bir darbeye maruz kal- ıle ~uçuk ıtilafın .barıı~alan~ı resmiküıattnn sonra vapurla kaldırımlarda ve evlerin 
dığı bir anda bazı ~evlet p.dam- ~e~rı etmek suretıle, b?~Ie hır konlarında birikmiş olan 
lannın yüksek mes'uliyetlerin- ıttıbadın Avrupa polıtikasını Somaliye hareket atmek üzere 
den başka hiç bir mnllhaza esaslı bir değ~ikliğe uğratacağı buraya gelmiştir. 3 T eşrisanide tarafından atılan çiçek ya v 

gözetmemif olmalan mucibi muhakkakbr. ,. Somaliye muvasalat edecektir. runa tutulmuştur. 
........................................................................................................................................................................... 
olmıyacakb.m. Bunu istemiyor
dum. Kendi kendime merha
mete liyik bir zavallı gibi ba
kıyordum. insanların bu bet
baht kurbanına ağlıyordum. 
Bütün insanlık bu 20 yaşındaki 
kadından müthiş fedakarlık is
tiyordu. Sen Sebastiyende son 
gecem korkunç ruyalarla geçti. 
Bir kapı açılsa yatağımdan 
fırlıyor, bir ayak sesi beni ür
kütüyordu. Kendi kendimi te
selli edecek bir düşünce bul
mağa çalışıyor, muvaffak olamı
yordum. Babamı, kardeşlerimi 
düşündüm. Onlann bir tilkü uğ
runda, memleket yurt mefkiiresi 
uğurunda her fedakarlığa nasıl 
amade olduklarmı düşündüm. 
Sabah olunca karanlık düşlin
celeı den de kurtulmuştum. Ban-
yomu alınca kuvvetimi topla
dım. Yeni maç beni heyecana 

düşürmekle beraber mağlup ol· 
mıyacağıma emindim. Kapiten 
Laduya ilk mektubumu yaza
rak Alman casu luğunun Mad
rit yuvasına girmek üzere ol
duğumu bildirdim. 

Mücadeleye hazırdım . 

Baron bazı meraklıların g-:;2-
ferinden kaçmak için sabah 
çok erkenden S en Sebastiyeni 
terk etmcmiri istemişti. Otomo-
bil otelin kapısında beklediğin
den valizlerimi kapadım. 

Arabaya binerken çok ciddi 
idim. Baron elimi sıkb. Elleri 
titriyordu. Yol su içinde idi. 
Ya~ur yağıyordu. Süratle gi
di_yor, birçok şcbir ve köyleri 
geçiyorduk. 

. ·- soıı .,__ 

Kız Babasını öldüren 
Fransız Reisicumhuru Violette No 

yeri Affedecek Midir? 

Son günlerde Fransız gaze
telerini heyecanlı bir dava işgal 
etmiştir. Babasını zehirliyerek 
öldüren Violette Noziere na-
mında genç bir kadın anasının 
şiddetli ittihamlan ile karşilq
mıı, nihayet . idama malık.iim 

olmuştur. 

Hüküm tebliğini müte 
ağlamadı. Bilakis sinirle 
daha ziyade hakim olduğu 
rülüyordu. Reisicümhurun a 
istiyen istidayı imı:a etm'Y 
ğini söyledi. Genç kad.nırı 
sıldığını zanneden muhafı 
koluna geçmek istediler. O 

- Yalnızca yüriiyebil' 
Çantamı veriniz, dedi , çan 

Mahkemeden çıkarken 
ranlık basmıştı. Yalnııc• 

pishane arabasına ilerl!Ye 
içeriye atladı . Hapishaneye 
lince idam mahkiimlanna • 
lan hücreye konul<lu. Y 
üzerine kendini attı . 

rıklarla ağ'amıya başladı. 
di 50 günlük af müddeti 

dır. Reisicümhur baba k• 
affedecek mi? F ransada bli 
tiarpten beri kadın asmal< 
kalkmış gibidir. Fakat N°. 
rinin kurtufacağı zannedilrO' 

· ce Babasını merhametsıı 

düren ve cinayetini ittihıı 
örtmiye çalışan genç kıı.,, 
yet bir gün kara göınlel' 
h'DA geçirecek ve çıplak • 
Iİvaıetsriha sevkolunaca 
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23 Te,rlnlavveı 1934 
Yani Aaır ::>anıte ti 
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Kutlu J-lüscyiııin Oğlu Cidden Güzeldi. Adeta Hilkatin Bir Ha-
rikası İdi. Giir Kirpikleri Arasından Etrafa Şin1~ekJcr 

) ' audıran Kara Gözleri Sanki Birer Volkandı 
e 

~~~~~~~~~--~~~~~~~~-

B k b. t k bı' rı'nden fasılalı tokmak inin- Bunun üzerine suvari yuzunu inaenaleyh yapılaca ır e 
· ceye kadar Cafer yanımıza beylere çevirdi. Yine kolunu 
ı ş vardı: 

B gelmiş bulunacaktır. havaya kaldırdı. Yine elini 
eklemek... _ Ya Ahsen? göğsüne bastı. Fakat bu defa 

Hepsi birer birer oturmağa 
b d - Bittabi o da beraber! başını hafifçe önüne eğmişti. 
aşladılar. Çok geçmeden, ça ı-

b Çadınn on adım ilerisinde Yavaşça! nn içinde tam bir sükün aş-
bir de kocaman bir Davul vardı - Dostlara selim! Diye söy-gösterdi. Uşaklar, boşalan tas-

ı t E•caeddin, o yaşta bir adam- lendi. an topladılar. Tekrar muta " 
1 dan ümit edilmiyecek bir çevik- Eşcaeddin onun koluna geçti. merasimle şerbet dağıttı ar. 

Aradan kısa bir müddet geç
mişti. Sükütu ihlal eden yine 
Vanlı oldu. Bir yudum şarabı 
içtikten sonra homurdandı: 

- Peki amma... Bu büyük 
kahraman ne zaman gelecek, 
yine gece yansına dogru mu? 

Eşcaeddin bey, bir tek ke
·İıne söylemeksizin ayağa kalk
tı. Hızlı hızlı yürüdü. Çadırdan 
çıktı. Askerlerden birinin elin
den mızrağı alarak baş üstu 
vere sapladı. 

Beyler, onun hareketlerini 
hayretli bir alaka ile takip 
ediyorlardı. 

Hava berraktı. Gökte bir 
tek bulut bile yoktu, güneşin 
ziyası olanca kuvvetile odaya 
yağıyordu. 

Eşcaeddin mu:rağı takbktan 
ıonra havaya şöyle bir göz attı. 
Ve sonra mıuağın toprak üze
rinde uzanan gölgesini, bpkı 
dama oynıyan bir mahalle ço
cuğu gibi ayaklamağa başladı. 
Bu hal beylerin bir kat daha 
merakını mucip olmuştu. Hep 
birden yerlerinden kalktılar, 

ona yaklaştılar. 
- Ne yapıyorsun hazret? 
O, cevap vermedi. Gölgenin 

üstünde ihtiyat ile yürüyor. 
Kendi kendine yavaş sesle mı
nldamyordu. 

- Bir .... İki ... Üç... Dört ... 
Beyler birbirine göz attı. 
Aceba çıldınyor muydu? 
Bir şey anlamıyorlardı .. 
Bu ne hal? ... di. 
Fakat Eşcaeddin, bu endişeli 

ve sessiz dedikoduya hiç aldı
rış etmedi. İşini bozmadı. 

- Dört... Beş! ... 
Galiba yanılımştı. Yahut bu 

alelicaip hesapta bir yanlışlık 
olmuştu. Bir parça düşündü. 
Sonra çok nazik bir mesele 
halleden sanatında mahir bir 
müneccim gibi yeni baştan 
gölgeyi adımlamağa başladı: 

- Bir ... İki ... Üç ... 
Vanlı onu kolundan tuttu, 

canı sıkılmıştı artık ... 
- Yahu, dedi. Sen bızimle 

alay mı ne ediyorsun? 
Fakat o hiç tınmadı. Kolunu 

silkinerek kurtardı.. Yine de
"aın etti: 

- Dört... Beş... Altı... Altı 
buçuk ... 

Eğildi, gölgenin altıncı ayak
tan sonraki parçasını parmak
ladı: 

Tam üç parmak... Altı 
ayak, üç parmak... Diye mı
ıldandı. 

Ve sonra, mağrur bir tavırla 
anındakilere bakarak bağırdı: 
- Beyler! Mızrağın gölgesi 
tı ayak üç parmak. .. Bu göl
e iki parmak daha uzadı mı 
esele kalmaz ... 
- Yani? 
Bunu Halifenin adamı sor
UŞhı. Eşcaeddin kendinden 
ınin tavırla ona baktı güldü. 
- Yani, dedi. Davula bir-

Jikle iki üç adım attı. Davulun Büyük çadırdan içeri girdiler. 
yanında bir adam duruyordu. Her kes yerli yerine otardu. 
Ona bir işaret çaktı. Buna da- Şimdi çadırda tam bir sükün 
vuku başı derlerdi: Beylere vardı. 
mahsus çadınn önünde durur: Dört bucaktan gelen Beyler 
Beylerden biri halkı başına Eşcaeddinin riyasetine namzet 
toplamak, halka bir şeyler söy- gösterdiği delikanhyı süzmeğe 
leınek istedi mi, hemen elin- başlamışlardı. Bu çok kuvvetli 
deki tokmağı kaldınp indir- bir gençti. Geniı omuzlan, ger
mege başlardı. gin ve geniş göğsü, dar göm

leğinin kollarında hatları beli
ren bazularile bu vücut muh
teşem bir erkekti. Bu şayanı 
hayretti. On dokuzuncu yaşını 
henüz ikmal eden bir delikan
lıdan çok ziyade Kaf dağından 
etrafa göz dağı veren bir Deve 
benziyordu. 

Haşım! 
Emret ya Emir! .. 

- Vur! 
Davulcu başı kolunu havaya 

kaldınp, tokmak, gergin Eşek 
derisinin üstüne şiddetle indi: 

- Bummml 
Eşcaeddin Vanlıya bakarak 

bağırdı: 
- Bu birinci ... 
Sonra tekrar d:ıvalcuya işa-

ret etti: 
Haşım! 
- Emret ya Emir! 
- Vur! 
- Giimmm! 
- Bu ikinci ... 
- Haşimi 
- Emret ya Emir! 
- Vur! 
Tokmak yine kalktı, yine 

indi: 
- Gümmm! 
- Bu üçüncü ... 
Eşcaeddinin ağzından bu so

nuncu cümle henüz çıkmıştı ki, 
Vanlının hayretle haykırdığı 
duyuldu: 

- Vaaay canına ... Sahi be!. 
Ve elife ovanın ta öbür ba

şında beliren kara bir noktayı 
işaret ettiği görüldü, Her kes 
o tarafa baktı.Bu nokta büyüdü. 
Büyüdü. Büyüdü. Uçar gibi bir 
sür'atla, Atının karnına ovayı 

yalatarak gelen bir süvari, az 
sonra büyük çadırın yanıbaşın
da gem kasıyordu. 

Halk el çırparak bir ağızdan 
bağrıştı: 

- Yaşşşaaa! 
- Yasşşaaa! 
- Yaşşşaaa! 

Suvari bir zıplayışta yere 
atladı. Beyler, Eşcaeddinin kol
lannı açtığını gördüler. Bir sa
niye sonra ihtiyar beyle suvari 
birbirine sarılmışlar öpüşüyor

lardı. 
Halk bunu da alkışladı: 
- Y aşşşşaaaa! 
Bu çok genç bir delikanJjyi. 

Fakat sanki bir devdi. O kadar 
uzun boylu, o kadar iri yarı 
idi ki, her biri bir çam yarma
sını andıran Beyler, yanında 
cüceleşiyorlardı. 

Çılgın bir neşe içinde bir 
düziye el çırpan halka yüzünü 
çevirdi, kolunu havaya kaldır
dıktan sonra, elini kalbine 
bastı. Gür bir ses işitildi: 

- Seliiınaleyküml 
Buna Yazıhan ovasını altüst 

eden ve yüzlerce göğüsten bir
den fırlıyan bir selam cevap 
verdi: 

Ve alevkümseliiml .. 

Diyanbekir beyi, arkadaşla
rını mağrur nazarlarla süzüyor
du. Vaziyetten memnun ol
muştu. Genci, hiç ses çıkar

madan tetkik eden beylere: 
Eeeeyl -.. Arkadaşlar! Dedi 

size - cennet ve nur içinde yat
sın! Eski reisimiz Hüseyin 
Kutlu beyin oğlunu takdim 
ederim. iki aydanberi her biri
nize ayrı ayrı methe çalıştığım 
genci nasıl buluyorsunuz? 

Halifenin murahhası Emir 
Ömer: 

- Enfes ve muhteşem .. Diye 
mırıldandı. 

Diğerleri hep bir ağızdan 
dua ettiler. 

- Allah bize bagışlasın! 
işin asıl hayrete şayan olanı 

gencin harikulade bir erkek 
güzeli olması idi. Kutlu Hüse
yinin oğlu cidden güzeldi. 
Adeta hilkatin bir harikası idi. 
Gür kirpikler arasından etrafa 
şimşekler yağdıran kara göz
leri sanki birer volkandı. Kalın 
kaşların birer kuzguni hilal 
resmettiği geniş alnı, gergin ve 
penbe yanakları. ince kırmızı 
dudakları ve bir az büyücek 
ağzile bu genç cidden " enfes 
ve muhteşemdi ,, hatta Emir 
Ômerin zan ve tahmininden 
kat kat enfes ve muhteşem. 

Eşcaeddin, bu umumi tak
dirden bir az daha cesaretlendi. 
Sesini bir parça daha yüksel
terek, elini gencin omuzuna 
attı: 

- Bu Er'in adı Caferdir,dedi. 
Cafer Alp Arslan, ve Cafer Alp 

Arslan babasının yerini tuta
caktır beyler!:. Buna emin ola
bilirsiniz ... 

Sonra birdenbire sözü başka 
bir vadiye geçirmek istedi: 

- Nasıl, diye haykırdı. Ca
ferin reis olmasına itiraz eden 
var mı? 

Bir emri vaki yapmak iste
mişti. Lakin Vanlı bey bunu 
yutmadı. O, demindenberi hiç 
ses çıkarmamıştı. Şiltesi üze
rinde gövdesi sağlam bir hiyar 
kütüğü gibi dimdik duruyordu. 
Ellerini pala bıyıklarına atmış 
muttasıl burkuyordu. Eşcaeddi
nin •ualine ilk. cevap onıuı aj'· 
zından çıktı: 

Son Dakika: 
1 

ransız Nazırlar 
Elize Saray· da 

Meclisi Bugün 
Toplanacaktır 

Paris 22 (Husvsi) - Nazırlar meclisi yarın sabah (bugün) Elize sarayında M. Lebrun'ün reisli· 
liğinde toplanacaktır. Başvekil M.Doumergue kanunu esasinin tadili hakkında tatil esnasında ha
zırladığı projeden meclisi haberdar edecektir. Bu proje son günlerde kat'i şeklini almıştır. M. 
Doumergue Radikal Sosyalist fırkası kongresinin içtimaı arifesinde projesini meydan'a koymak 
suretile yanlış tefsirlerin şimdiden önünü almak istemiştir. Başvekilin projesi 1875 kanunu esasi
sinde beş noktada esaslı tadilat ve iliveden ibarettir. Başvekil icra kuvvetini yeniden tasdik et
mek onu meşruti bir realite haline koymak arzusundadır. Meclisin feshini fevkalade bir tedbir ol
maktan çıkarmak, bütçeye masraf ithali hakkını hükümete bırakmak yeni bütçe vaktında kabul 
edilmediği takdirde cari bütçeyi uzatmak selahiyetini hükümete vermek tadilatın ruhunu teşkil 
etmektedir. Bundan başka M. Doumergue memurlarıu imtiyazları ile muvazeneyi tesis edecek su• 
rette bir memurin kanunn yapmak, disiplini temin etmek. aynı zamanda memurları keyfi muame• 
leden, hatır ve tavsiyeden kurtarmak emelindedir. 

Paris 22 (Huscsi( - İspanyol sefareti İspanyada yeni hadiseler olduğu hakkındaki haberleri 
,.. ekzip için bir tebliğ neşretti. 

Hariciye Vekilimiz Ve Askerlerimiz 
Dün Ankaraya Hareket Ettiler 

İstanbul 22 (Hususi) - Müteveffa Yugoslavya Kralı Aleksandrın cenaze merasiminde bulunan 
Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü bey ile Riyaseticumhur muhafız alayına mensup askerlerimiz bu 
akşam Ankaraya hareket eylemişlerdir. 

Fransız Askerleri Venedikte Hara-
retli Surette Karşılandılar 

Venedik, 22 (A.A) - Havas Ajansından: 
Halk, sivil ve askeri memurlar Belgrattan dönen Fransız askerlerini hararetli bir sureti~ 

karşılamışlardır. Trenin muvasalatıoda İtalyan garnizon kumandanı bir çok zabitler ve Romadakl 
Fransız sefareti ataşemiliteri istasyonda hazır bulunuyorlardı. Muzika iki kardeı milletin mili~ 
marşlarını çalmıştır. Fransız zabitlerine verilen öğle ziyafetinde mevki kumandanı ceoeral Rikagnio 
Fransız _ ltalyan kardeşliği~i kaydetmiş ve buna. ~evap veren Fransız ataşemiliteride evvelki 
ittifak ve şimdiki ve yannkı dosluktan bahseylemıştir. 

Yugoslavya Başvekili Diyor Ki: 
Lağvedilen Fırkalar Dirilmiyecekti:r 

Belgrat, 22 (A.A) - Avala Ajansından: 
Başvekil M. Uzunoviç diin saraydan çıkarken gazetecilerin israrı üzerine beyanatta bulunarak 

demiştir ki: · i 
Niyabet meclisi tarafından bana tevdi edilen vazifede şu kayıt vardır: Yeni kabinenin teşkilinde 

şimdiye kadar takip edilen siyasete kayıtsız ve şartsız olarak taraftar olduğıınu bildirmiyen kim
seler nazarı itibara alınmaz. J 

M. Uzunoviç bu siyasetin esas prensipleri Kara Georgeviç hanedanı, milli birlik, mevcu 
teşkilatı esasiye ve yekpare ve tecezzi kabul etmez Yugoslavya olduğunu ehemmiyetle kaydede~ 
rek- ıunlan ilave eylemiştir: 

Bu siyaset dost ve müttefik memleketlere istinat eden bir sulh siyaseti, muahedelerle ihdas 
edilen vaziyetin bütün Yugoslav milletinin çoktanberi tasvip ve kabul ettiği bütün dünyanın son 
hazin günleri zarfında kani oldukları veçhile muhafazasıdır. Başvekil gazetelerin eski fırkalar 
hakkındaki suali üzerine eski fırkalann rollerini ikmal ederek tarihe kanştıklunnı kat'i olarak 
söylemiş ve "bunlar lağvedilmiştir ve asla tekrar dirilmiyeceklerdir,, demiştir. 

T ~hkik~t~~··5~·~··s~f h~~·;··· .. ·ı~h~ı·;··ü;i;~~·i~ri= 
(Baştarafi 1 inci sahı/tdt) 

menin kararı üzerine adliye 
nazın tarafından verilen rad
yoyu alır almaz iki maznunun 
birini T orinoda ve diğerini de 
Miliinoda bularak tevki etmesi 
takdire şayandır. 

Nasıl Anlaşmı,ıardı? 
Paris, 22 (H.R) - Suikast 

tahkikatının verdiği kat'i ne
ticelere göre, Ustasis hırvat 

teşkilatı ile Makedonya ihtilal 
komitesi ve geçenlerde Sela
nikte öldürülen Hasan bey Pi
riştinanın riyaset ettiği Arna
vut komitesi arasında Yu
goslavyanın vahdeti aleyhine 
müteveccih olmak üzere bir 
anlaşma mevcuttur. Make
donye ihtilal komitesi teş
kilatının Bulgar hükümetince 
dağıtılmasından evel Paveliç 
ve Perçek Makedonya ihtilal
cilerinden Mihailof'la Pehitz' de 
görüşmüşlerdi. Müşterek faali
yet proğramı da o zaman çi
zilmişti, Kosova ovasının Ar
navutluğa iltihakı emelini bes· 
!iyen Arnavut komitesi bu an
laşmıya dahil olmuştur. Bulga
ristan Makedonya ihtilil komi
tesi aleyhinde şiddetle taki· 
batta bulunduğıından o cihet· 
ten tehlike azalmış sayılabilir. 

Sofya Arattırmaları 
Neteldm Sofyadan ııelen son 

haberlere ı&re, Sofyanın Ma
ked1111Yahlarla melkl\ıı bulunan 

mahallatında ini bir baskın ya
pılmak suretile araştırmalar 

vukubulmuştur. Zabıta daha 

Suıkast teşkiltıtını ifşa su,tfiit iha· 
nttle bulıındugundan dolayı bldDrültn 
sabık komünist /"kası ıtisı Samanoviç 
önce bütün sokak başla
rfnı, geçit yollannı tutmuş bu
lunuyordu. Simdiye kadar ta
kibed )dikleri halde ele geçmi
yen bir çok ihtılalciler tevkif 
edilmiş, mühim miktarda silah 
ve evrak müsadere olunmuştur. 

•••••••••••••••••••••••• 
CUrUm corum OstUne 
Umumi hapisanede mahküm

lardan Mehmet oğlu Nurullah 
ve Halil oğlu Nuri sabun par
plarıııdan tavla zan imal ede
rek kumar oynarlarken clirnıü
meıbut halinde yakal•nmıılar 
ve AclliYue verilmitlerdir. 

Pulları çalmışlar 
Karşıyakada Kemalpaşa cad 

desinde 11 numarada müski
rat bayii Mehmet efendinin 
dükkanında ve içinde dört yü~ 
adet beşer kuruşluk pul bulu
nan bir kutunun çalındığı iddia 
olunmuştur. Zabıtaca tahkikata 

\ 
başlanmıştır. 

Umumhaneler Arasında~ 
Kemerde umumhaneler ara

sında Bekir oğlu İsmailin fazla 
sarhoş olduğu ve üzerinde de 
bir biçak bulunduğu görüldü
ğünden yakalanmıştır. 

MUsaedere Edllen 
SllAhlar 

Kemer polis mıntakasında 
yapılan yoklamada Ali oğlu 
Ahmet ile sadık oğlu Süley 
manın üzerinde birer tabanca 
bulunarak müsadere edilmiş-
tir. 

Tayin 
İçel vilayeti Fen memuru 

Hüdai bey İzmir vilzyeti Baş
mühendislik Fen memurluğuna 
tayin edilmiştir. 

idare Heyeti 
Vilayet idare heyeti dün öğ

leden sonra vali muavini vekili 
Fuat beyin riyasetinde toplan
mıştır. 

Kadro Tablosu 
Bütün devair müdür ve me

murlan için vilayette bir kad
ro tablosu hazırlanacaktır. Bu
nun için daireler müdürlükle
rinden memurlann sicilleri ile 
birer foto,2?8fileri istenmiltir. -
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Binbaşım, Hareketimiz için Lazım 
O an Planı Siz Tanzim Edeceksiniz 

- Fakat maalesef bu he
riflerin bundan öteye devam 
edecekleri yolları yoktur. Pat
nada kalacaklardır. Şu halde 
onları evimde misafir etmeğe 
mecbur olacağım. Dahası da 
var, Bürehmen Hazretleri, hem 
en fenası! 

- Nedir muhterem binba
şım? 

- Maalesef, burada ken
dilerini rahatsız etmek için 
her kim kapımın eşiğini atla
yacak olursa derhal kulaklarını 
kesmeğe mecbur olacağım ! 

- ? ? 1 ! 
- Ah Bürehmen efendi! Ma-

alesef, işte böyle! Misafirper
verlik denilen şey her vazife
nin en ağırıdırl. 

Binbaşı Turner bu lakırdıları 
~ayet ciddi bir tavırla söyle
meye başladığından Haym Du
rani önceden katiyen ciddi ol
duklarına inanmıştı. Fakat 
"Kulaklarını kesmek ,, neticesi 
meydana çıkınca hinheşının 
kendisile adeta eyleniverdiğini 
de anladı. Ama hiç renk ve
rir mi? Güya binbaşı kendisine 
en büyük iltifatları etmiş gibi 
memnun göründü. ve binbaşı 
tarafından pabuşlan çevril
meksizin kendisi kalkıp 
işine gitmeyi daha muvafık 

buldu, Hint lisanına mahsus 
nice dualar, senalar okuyarak 
veda etti. 

Giderken Binbaşı turner: 
- Prens Bahur Şeyh haz

retlerine selamımı arz ile en 
sadık bendelerinden olduğumu 
tebliğ buyurunuz! 

Dedi. Hayımdurani bunun da 
~ırf istihzadan ibaret olduğunu 
pekala anladıysede i,i yine 
ciddiyete vurarak yerlere ka
dar eğildi: 

- Emrinizi tamamen ifa 
edeceğimden emın olunuz 
efendim! 

Dedi.Şu belalı evden bir ker
re dışan çıkınca Haymdurani 
biraz durup geniş bir nefes 
aldı. Herifceğiz hiçte ummadı
ğı halde bir bir ardı sıra iki 
zorlu mani uğramıştı. 

Fakat Hayimin dünyada hiç 
tanımadığı birşey varsa o da 
yeis idi. Bundan sonra işte 
sırf kendi kendisine devam 
edeceğini gözönüne getirince 
tepeden tırnağa kadar tehlike
den, dehşetten mürekkep bir 
adam kesilmeğe karar verdi. 

Hayim ile konuşmadan pek 
memnun olarak binbaşı büyUk 
bir neş'e ile misafirlerinin yan
larına girdi. Hanri bir göz işa
retile ne olduğunu sordise de 
o da bir göz işaretile hiçbir 
şey olmadığını anlatarak onları 
temin etti. 

Bunca vakittenberi açlık, 
susuzluk, rahatsızlıkla canları 
burunlarına gelmiş olan deli
kanlılar binbaşı Valeryenin mi
safirliği sayesinde pek rahat 
etmişlerdi. 

Gecenin öbür kısmını pa 
sohbet ve sefa ile geçirmek 
için binbaşı en ali şarap şişe
lerini buzlu sular içine koydur
duktan sonra uşakların çekil
melerini emretti. 

Uşaklar çekildikten sonra 
binbaşı arkalarından gidip dış 
kapıyı kapattı. Sürmesini de 
sürdü. Geri gelerek Hanriye: 

- Azizim Kont, dedi. Şimdi 
karşı karşıya şu ili şeylerden 
birkaç kadeh içelim. 

- Ne ala olur binbasım! 

Bunca zamandır sudan başka 

birşey içmedik. 
Raul - Hem de ne su ya! 

Akla girmesi bile insanın mi
desini bulandırır. 

Binbaşı gülmeğe başladı. Ka
dehleri doldurdu. 

Yemek salonunun önünde 
büyük bir balkon vardı. O ta
raftan gelen hafif rüzgar sa
lonun içini serinledirdi. 

Arkadaşlar sigaralarını yak
tılar. Hanri etrafına bakındı: 

- Binbaşım, bize en alice
napça misafirperverlik göste
riyorsunuz. Fakat sizden iste
diğimiz yalnız bu lütuftan iba
ret değildir. İşlerimiz için siz
den nasihat ta istiyoruz. Hare
ketimiz için lazım olan planı 
ise siz tanzim edeceksiniz. 

Binbaşı burada lüzumundan 
dikçe bir sesle cevap verdi: 

- Bu plan pek sadedir. Bü
yük bir sürek avı tertip ederiz. 
Fil avına gideriz. Ayı, domuz 
her ne çıkarsa vururuz.Şimdiki 
halde size teklif edeceğim 

şeyler bunlardır. Bunun için de 
tanıdığım köylerin muhtarlarına 
yarından tezi yok haber gön
deririm. Hindistanda benim 
yapacağım avları kim tertip 
edebilir? 

Hanri başını kaldırıp arka
daşlarının yüzüne baktı. Zavallı 

binbaşının sarhoş mu olduğunu 
yoksa aklını ·mı bozduğu an
hyamıyordu. Öyle ya, Valer

yanın söylediği sözler kendi 
~özlerine cevap mıydı? 

Fakat Valeryan, Hanrinin 
istiğraplarına biç metelik ver
miyor, sigarasının dumanını 

savura savura içiyor,sağ kolunu 
masanın üzerine uzatmış, elinin 

yetişebiıeceği kadar bir mesa
fede bulunan tabanca ile de 
bila ihtiyar oyniyordu. 

Bahusus binbaşl yalnız yu
karıya kaydettiğimiz sözü söy
leyip susmuş değildi. Sesini 
yükseltikçe yükseltterek hep 
arslan, kaplan avı bahislerini 
ileri götürüyordu. 

Binbaşı bu sözlerde devam 
ettikçe arkadaşların taaccubu 
artıyor, şu av bahislerinin ken

di işlerile ne münasebeti ol
duğunu bir türlü anlıyamıyor
lardı. 

Bir aralık binbaşı, arkadaşla
rına karşı hafif hafif ğülmeğe 
de ba,ladı. Hem gülüyor hem 
diyordu ki: 

- Görüyorsunuz ya?. İşte ayı 
avı öyle bildiğimız avlardan 
değildir. 

Hatta kaplan ve fil avına da 
benzemez. İtiraf ederim ki ben 
fil öldürmekten hiç hoşlanmam. 
Hayvanların en zekisi, faydalısı 
fildir. Ona kurşun atmak bence 
bir cinayet demektir. Zaten 
eti de yenmez ya!Vakıa tabanlar 
lezzetli derlerse de her halde 
koyun ve tavuk etlerinden da
ha lezzetli degildir. 

- Sonu vaı -

Ruam MUcadelesl 
Muğla, 21 (A.A) - Muğla, 

Milas, Bodrum ve Fethiye kaza 
merkezlerinde ayın başlangı
cındanberi ruam hastalığı ile 
savaşa başlanmıştır. 
Maarif Veklll Ankaraya 

DöndU 
Ankara, 21 (A.A) Maarif 

Vekili Abidin bey bugün tet
kik seyahatinden dönmüş ve 
istasyonda vekalet erkanı tara
fından karsılanmısttr. 

teni Asır 23 ı eşrınıevveı 

Ki 
• 

cıye 5000 İkinciye 2000 Ste li 
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nyan n en büyük tayyarcilerinin uyk larını 
Melburndan 3500 kilometre uza~ a • 

arvı ç 
İngiliz Skot Ve Hollandalı Duğlasın Tayyareleri Allahabattan En 
Merha eye Hareket Etmiş Bulunuyor. Mollison Yarışa Devamda Müter~ 

Londra, 22 (AA)-İngiltere birer nehir gibi taşıp boşanan kısma ayırmıtır. ralya yollarının bundan 
Avusturalya hava yarış1na işti · Büyük Britanya Hava Kulüp- Süat yarışında: Birinci 10,000 kısımlarını, gittikçe arlı 
rak eden tayyarelerin dün !erinin genç ve dinç azasına İngiliz lirası mükafat ile 5,000 itimadı nefsile zafere 
akşamki vaziyeti şudur: şöhret ye sergüzeşt yolları ola- İngiliz lirası kıymetinde bir al- uçacaktır. Bu tayyareci 

Pilot Skotun idaresinde in- rak gösterdikleri Avustural- tın kupa, ikinci 1,500 İngiliz felerin ezici kudretini m 
giiiz Kornet tayyaresi 10.19 da ya ufukları dünyanın şimdiye lirası, üçüncü 500 İngiliz lirası bir surette mağlüp etm 
Allahabat- alacaklardır. eyi bilen bir kimse 
tan hareket Hendikap yarışında: Birinci- beraber, ona bu kuvvet 
etmiştir. Pi ye 2,000 İngiliz lirası, İkinciye kanı her şeyden önce 
lot Arman- 1,000 İngiliz lirası verilecektir. hazırlıyacaktır. 
tiycnin ida. Sürat yancı, Londradan Mel- Allahabat - Slng 
resinde Hol 
landalıDuğ burna kadar Bagdat - Allaha- Geceyi Allahahatta 
las tayya- bat - Singapur - Darwin - Şarl- tayyare sabahın en erk 
resi 15.11 vil olarak altı muayyen etapa lerinde Asya Cebelittan 
de Allaha- ayrılmıştır. Bu duraklar orta Singapura gittikçe değ~ 
battan hare bir hesapla 3,000 kilometre liın şartlan ile mücadel 
ket etmiş- tutmaktadır. rek erişecektir. Mevsim" 
tir. HolJan- 2 - Londra-Bağdat 4,080 Km son rüzgarlarının değiş 
dalı Pander 2 - Bağdat-Allahabat 3,700 " manma tesadüf etmesi 
S-4 tayyre- 3 - Allahabat-Singapur3,540 " lar için ayn bir talihsi 
si 15.15 te 4 - Singapur-Darwin 3,460 " Singapur - O 
AUababat a 5 - Darwin-Şarlvil 2,253 " 

1 
Bu yolun yüzde dok 

vasıl ol- 7 ayva uci Godi ve Rossi 
alt kadar bı·r 6 - Şarvil-Melburn 1,288 " kizi köpek bahklarile do 

muş lakin yere inerken eşini daha gör-
18,321 denizler. üzerinden ge 

kısmı ile pervanesi parçalanmış mediği en büyük hava yarış-
tır. Yaralanan yoktur. larından birine sahne oluyor. Bu merhalelerin hususiyetle- şimali şarki Mussonları 

Pilot Turnerin Amerikan Ross Smith, Keith Smith, rini ve yarışçıların başlıca ne- nizlerde bütün şiddetil 
Boeing transport tayyaresi Ka- lerle mücadele edeceklerini sı- Cava ve Timor adaları Kingsford Smith, Ber:t Hinkler, 
raciden 12.lSte hareket et!Iliştir. rasile hulasa edelim· mali Kemberley arasınd 
Mollisonların idaresinde Ingiliz Cobham, Scott, Jim ve Amy 
kornet tayyaresi 13 te Karaciyi Mollisonlar gibi Avusturalya re-
terkettiği belde 14 te geri korlarını önliyen pilotların ün 
gelmiştir. Akşam üzeri tekrar aldığı bu yollar üzerinde onbeş 
hareket edecektir. Conesin milletin (64) ten fazla havacısı 
idaresinde ingiliz kornet tay- çok çetin bir . imtihana hazır-
yaresi 12.45 te Bağdattan ha- lamyorlar. ( Sir Mac Phersn -
reket ebniştir. Mokgregorun Zobertson) kupası beynelmilel 
idaresinde yeni Zelandalı Mi- şöhreti haiz en büyük tayyare-
lensbcnk tayyaresi ll.45 fc Ha- cilere, dünyanın iklim ve tabi-
lepten hareket etmiştir. Hane-
sinin idaresinde Danimarkalı at itibarile büyük değişiklikler 
Desutter tayyaresi 9.11 de Ati- ve hususiyetler gösteren yolları 
nadan hareket etmiştir.Hevitin üzerinde yeni muvaffakıyetler 
idaresinde yeni Zelandalı Ora- elde etmek imkanını bahşede-
ğon tayyaresi 11.15 te Atinaya cektir. Bundan başka Avrupa ve 
vasıl olmuştur. Stodartin ida- Amerikanın en büyük tayyare 
resinde İngiliz Air Spit kuriyer yapıcılarının Melburna diğerle-
ta yyaresi 12.08 de Atinaya var• rinden önce varacak tayyare ve 
mıştır. Morosenn idaresinde motörü kendi firmalarına mal 
Avusturalyalı Pussmoth tayya- etmek yolundaki devamlı gay-
resi 12.55 te Atinaya varmıştır. 
Davidin idaresinde İngiliz Fairy ret ve mücadelesjnden de tay-

yarecilik, yeni yeni kazançlar 
Foks tayyaresi 13·18 de Ro- elde edecektir. Londradan Mel-
maya varmıştır. Sisten yolunu 
kaybeden Barselon civarında 
evvelisi gün karaya inen İngiliz 
Klem Eagel tayyaresi 14.10 da 
Romaya varmışbr. Bugün tek
rar hareket niyetindedir. Broo-
kun idaresinde İngiliz Falkon 
tryyaresi 1.35 te Marsilyaya 
6elmiştir. Motöründe mühim 
bir bozukluk olduğundan baş
tan aşağı muayenesine lüzum 
hasıl olacaktır. Yeni gineli 
Fairy Foks 12.30 da Burjeye 
varabilmiştir. Vudusun idare
sinde Avusturalyalı Lokhet 
tayyaresi Halepte yere inerken 
sakatlanmış olduğundan yarış
tan çekilmiştir. Stakin idare
sindeki İngiliz Air Speet tay
yaresi de Marsilyada yarıştan 
çekilmiştir. Hollandalı Panderin 
yoluna devam edebilmesi için 
vaktile tamir edilip edilmiye-
ceği meçhuldür. Karaciden bil
dirildiğine göre Mollison da 
yarışa devam edip etmemekte 
mütereddittir. Mumaileyh tay
yerem güzel işliyorsa da bu 
halile ona tamamile güvene
miyeceğim demiştir. 

SUVA, (Filipin adaları) 22 
(A.A) - Amerikaya doğru 
uçmakta olan Avusturalyalı 
töyyareci Kingsfort Smit bura-
ya gelmiştir. 
Yarı,ın Ehemmiyeti Hak-
kında Bir Makale. 
Anglö - Sakson ırkının mizaç 

ve temayülüne milli futbol oyu
nu kadar intibak eden havacı
lığın mektebi olan. ve her sene 

burna, Bağdat yolu ile varan 
birinci uğrağın, memleketi
miz havalarından geçmesi ve 
Kingsford Smith ve Mollisonlur 
gibi bazı müsabıklara hükfıme
timizce topraklarımız üzerinden 
uçma müsaadesinin verilmiş 

olması gibi sebepler. bu müca
delenin neticesi hakkında biz-
de de umumi bir alaka uyan
dırmıştır. 

AvusturalyaJı zengin Mac 
Pherson - Robertson, uzak me
safeleri bir hamlede yu
tan büyük sür'at kabiliye-

tini haiz en üstün tayyare
lerin bu yanşa iştirakini temin 
etmek suretile tayyarecilikte 
mühim bir inkılap vücude· ge
tirmektedir. 

20 birinci teşrinde Avustu
ralya çöllerini birer ok gibi 
yarıp Okyanusların arasındaki 
Viktoryanın merkezine inecek 
en mükemmel pilotlar, Melbur
nun birinci yüz yıldönümünün 
kutlandığı günde cihana, dün
yanın en mükemmel evsaf ve
ren en hızlı, en emin ve en 
iktısatlı tayyarelerini göstermiş 
olacaktır. (Mac Pherson-Ro
bertson kupası)nın esaslarını 

tanzim eden İngiltere Hava 
kulübu ile Avusturalyalı müte
hassıslarından mürekkep müş
terek komite bu yarışları Sürat 
ve hendikap olmak üzere iki 

Londra - Bağdat 
Orta Avrupamn dağlık mın

takaları ve -buradaki hava va-
ziyetlerı istisna edilirsa arazi ve 
iklim kış mevsimlerine nazaran 
uçuşa daha müsaittir. Sabahın 
6,30 unda havalanan tayyare 
Belçika, Almanya, Macaristan, 
Karadeniz, Türkiye ve Suriye
nin şimali şarkisi ile Dicle 
vadisi üzerinde tahminen do
kuz saatlık bir uçuştan sonra 
saat 18,30 da Bağdata varmış 

olacaktır. 
Dağlık mıntakalar geçirilir-

ken yağmur, sis ve kanatlar 
üzerinde buz birikmesi gibi 
fena hava şartları ile de kar-

şılaşması muhtemeldir. 
Bağdat - Allahabat 

Tayyare Bağdata inmek ge
clemek için hangara girmiye
cek, esans depoları süratle dol
durulduktan ve motörler gözden 
gçirildikten sonra pilot akşam 
karanlığında havalanacak, ge
cenin bütün saatleri boyunca 
İran, Afganistan ve orta Hin
distan geçildikten sonra ertesi 
gün şafakla beraber Allaha
bada inilecektir. Londradan en 
hızlı bir tayyare ile yirmi bir 
saat uzaklarda olan bu durak 
yarışlar esnasında büyük rol 
oynıyacak en mühim bir mev
kide bulunmaktadır. İddia edi
lebilir ki her pilot, kupayı 
kazanmak itibarile kendisi için 
hayati bir ehemmiyeti haiz 
olan bu merkeze, diğer tayya
relerden önce inmek sırlarını 

arıyacaktır. Depoları bu kadar 
ağır surette benzin doldurul
muş yiikü ile, dünyanın en sarp 
dağlarım aşıp, yükseklerin hin 
bir müşküllerini yenerek biç bir 
arıza vermeden tayyaresini bu
ralara kadar getirecek pilot 
bu avaotaiı .savesinde Avustu-

' " } J~ ıe1t ;11wt '• 

ğazlaı arkada bırakıldıkt 
ra ufukta yaz sıcaklarını 
imini taşıyan nihayetsiz 
turalyanın toprakları 

Darwin, kupayı müj 
cek olan Avusturalya ş 
rinin birincisidir. 

Allahabattan sonra y 
yunca dünyanın en büyü . ' . . 
yarecu~rınm gece uy 
kaçırtan Darwin, Melb 
ancak 3541 kilometre uz 
dadır. İnsan azminin, ın 
teknik kudretinin birleş 

den hız ve kuvvet alacak 
desini daha evel görme 
şimal kasabası, cenuptan 
talihli çıkacak. 
Darvvln-Şarivıl-Mel 

Pusuların cenubu ve nıU 
diyen gösteren oku, yerin 
kılmış gibi sessiz ve uyuşu 

ve sonra şarka doğru t 
tembel dönmcğe başlar 
Okyanuslarm dibi gibi içi 
neler olduğu ve neler >' 
bilinmiyen korkunç ve 
Avusturalya çölüdür. Bir 
ufak bir arıza, aşağılard 
natlarınızı içine çeknıe 
gittikçe derinliklerine . 
bu karar aleme sizi siiril 
bilir. Bu siyah gecenin. 
dan bir ylldız kümesinıfl 
girmişsiniz gibi Şarl\'i1• 
ufukta karşılar. MalbU~· 
radan dört saat ötede " 

C>rha:n. E-:ı"'~ ______ ....___ . ' 
Senelik Muayert 

Metre sistemine göre 
1 

mış ölçüler kullanan. veı 
lanmak üzere edioınıŞ ~ 

mağaza, dükkan depo 1'' 
rethanelerin ellerinde.; 
tartı ve aletlerin sene\ 
renelerinin yapılması ti 
daki kanun alakadarl' 
edilmistir. 
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kabul etti. 13, 15 te "Etan
dard,, yatına bindim. Yemek
ten sonra açıldık. 8, 15 te 
Etaııdar iskelesinde demirledik. 
"Kutup yıldızı,., beş torpido 
bizi takip ediyordu. Akşam 
dama oynadım. 

J fi 1 emm• ; Çm ~am 'ıu 

Marsilya faciasının da Sa
rayova fnciası gibi korkunç bfr 
harp felaketine sebebiyet ve
receğinden endişe edenler az 
değildir. Gerçektir ki, iki faci
anın işlendiği şerait arasında 
derin farklar vardır. Bundan 
Ötürü sinirleri haddinden fazla 
geren bugünkü heyecanın ya
vaş yavaş sükünet bulacağı, 
tethişçiJere karşı beynelmilel 
tedbirler alınmak suretile yeni 
bir facianın işlenmesine mey
dan verilmiyeceği ümit edile
bilir. 

Sırp-Bulgar Hadiseleri 
ÇoğCilhyor 

taraf maiyetinin takdiminden 
sonra Peterhofa gittik. Liman
da Grandüklerlc maiyetleri ve 
hassa alayı tarafından kar~ılan
dık. Reisicümhur M. Puanka
reyi saraya getirdim. Bir çeyrek 
sonra Aliks te(Aleksandr Fcde
rovna) Olga ve Tatyana ile 
birlikte geldi. M. Puankareyi 
kabul etti. 

ha p t.11/ı Sllide Çaı l'v kolu 
MarsiJya suikastı gözleri 20 

sene evetine çevirmiştir. 1914 
senesi temmuz ~e ağustosunda 
dünyayı aarsan kasırganın ilk 
alametleri belirdiği sırada bu 
faciayı hazırlıyan eller ne dü
şünüyor, nasıl yaşıyorlardı? 

İkinci Nikolanın 
Hatırat Defteri 

Dünya harbının patlamasına 
tekaddüm eden diploması mu
haberat ikinci Giyom ve ikinci 
Nikola arasında telgraflar teati
sile neticelenmişti.Harbin önüne 
geçmek için kullanılan alelade 
vasıtalar tükenmişti. Her şey 
iki imparatorun şahsi iradele· 
rine tabi bulunuyordu. 

Bu telgraflar ihtizar dolu 
endişeler taşıyor ... İki ımparator 
da birbirini felaketin onune 
geçecek jestte bulunmağa da
vet eder gibi görünüyor. 

O Karanhk GUnlerde 
O karanlık günlerde Avru

panın mukadderatıni ellerinde 
tutan adamlar ne düşünüyor
lardı? ikinci Nikolanın defteri 
hatıratı bu suale cevap veri
yor. 
Aşağıya derccttiğimiz satırlar 

Sovyetler hükumetince neşre
dilen Rus evrak hazinesinden 
iktibas edilmiştir. Çarın gün
delik hatıratına o günkü ha
diseleri başlık olarak ilave 
ediyoruz. Bu suretle yeryüzü
nün en kanlı facıası oynanır
ken Çar Nikolanın yalnız ken
di zevkini, kendi nefsini dü
şünmekle meşgul olduğu görü-
lecektir. Rusya dahil olduğu• 
halde Avrupa felakete sürük
lenirken Çar Nikola bu ha
diseleri kayde değer bir ehem
miyette bile görmiyordu. 

14 7 cınmuz Satı 

Balkanlarda 
MUsademeler 

'Sabah erkenden uyandım. 

" Rahat uyudum. Neş'e için
de uyandum. Bu kadar sevimli 
bir yerde, yat içinde bulun
maktan neşef enmiştim. Sabahın 
onuna doğru bir kano ile Tuk
holme adasını dolaşmağa çık
tım. Biraz okudum. c~neral 
Samsanof ve bize refakat eden 
sefinelerin kumandanları ile 
birlikte sabaı.ı kahve a!bsı et
tim. Yemekten sonra çocuklar
la karaya çıktim. Tenis oyna
dım. Mutat yerde bazı zabit
lerle deniz banyosu aldım. Ak
şam biraz domino oynad!m. 11 

/lı 7 w 11 ı / c ışc•ııbe 
Mükemmel bir gün.. Hava 

sıcak değil.. Cenuptan hafif 
meltem esiyor. Sabah, Olga 
Tatyana ile birlikte kano gez"n
tisi yaptım. Yemekten evvel 
bizi takip eden sefinelerin ku
manda heyetini teşkil eden 
altı zabiti kabul eltim. Gece 
ressam Kaçenko geldi. 2,30-da 
Padio'ya gittik. Mükemmel bir 
gezinti yaptık. Sonra oğlumun 
beni beklediği ere döndük 
Mükemmel bir banyo aldım. 
Öğleden sonra, kavaltıda sabah 
gelen kağıtları okuyarak imza
ladım. Akşam zabitlerimlc do .. 
mino oynadım.,, 

I 7 l.uımırız c. 1.11111 

Sırp ordusu seferberdir 
Sen Petresburg'da&ob·n 
Amele Grev Yapmıştlr 

"Gece ruzgar estiğinden sa
bah biraz yağmur yağdı. Bü
tün sabahı yatta geçirdim. 
Öğlede Fenlandiya valisi Ce
neral Sein'i kabul ettim. İki 
buçukta karaya çıktım. Telgraf 
merkezi civarında biraz dolaş
tım. Aleksinin bulunduğu yere 
giderek güzel bir banyo aldım. 
İkindiden sonra bora çıktı. 
Gece yarısından ikı saat son
raya kadar sürdü. Şimşekler 
muhteşem bir manzara arzedi
yordu. Biraz domino oynadım,, 

19 1emmız Pazar 

(M. Poinkare Rus Sahll
lerlne Yaklaşıyor 

" Diğer günlere nisbetle ha
vanın hafif soğuk olmasına 
rağmen açık bir sabah.. Saat 
onda demir alarak Kronştat'a 
hareket ettik. 

Yolda ayin yaptık. yemekten 
sonra muhaberatı okudum. Bü
yük iskeleye gelince kruvazör
ler filosunu teftiş ettim. Mü
rettebatı selamladım. 2,30 da 
Etandarı terkederek Aleksan
dri'ye geçtim. Peterhofa hare
ket ettik. Okudum. Banyo al
dım. Bize gelen hazi akraba
larla birlikte yemek yedim . ., 

20 7 rnımı.z pnza1 ter:.i 
Avusturva Harbiye Nazırı 

Ve U. Erk~m Harbiye 
Reisi Vlyanaya döndU 

Öğleden sonra saat dörtte 
eve döndük. Tatyar.a ile gezin
dim. Yeğen im Dimitri Pavloviçi 
ziyaret ettim. Sablinle çay iç
tim. Biraz okudum. 7,30 da 
ı·esmi ziyafet verildi. Muhtelif 
görüşmelerden sonra M. Puvan
kareden ayrıldım. Akşam onda 
saraya döndüm. 

22 7 ''"'ımıız Çmşaı. ııa 

San 11 de Roşrordaki Ru
men alayına mensup heyeti 
kabul ettim. 11,30 d:ı M. Pu
vaukarc bizzat Al:kş'c ( impa
ratoriçeye ) ve çocuklnra hedi
yeJer \'erdi. Sonra onunb lıera
ber saraya gatik. Fran.,ız - Ru
men zabitleri de b"ı:imie bir1ikte 
yemek yediler. saat Ü<:~e K ·zıl 
köye gidildi. • 

:,:3 7 ( Ulll/IJZ Pf/ "Mı/• 
Av• ~ iuli°y~ Sao- i-ıı.a~u 

OH~maıto ı Vardi 
"M. Puankara i!e k kfarın ere-

"' çit resminde bulunmak üzere 
kızıl köye gatik. Ge it resmi 
onda başladı. Reisicumhur, 

1914 te Çm fınkoıanın oılesı .. 
Aliks, Mari ve Anastazi ile 
aynı arabada merasimi takip 
etti. Geçit resmi saat 15 te 
bitti. Çok mahzuz oldum 

' 
7,30 da " France ,, zırhlısını 

ziyaret ettik. Burada 104 kişi
lik bir ziyafet verildi. 22 de 
M. Puvankareye veda ederek 
Peterhofa döndük. Yatmadan 
evvel biraz okudum. 

Sahife 7 

ırat • 
1 

zırlandığı e .. 
an Adamlar 

Bu Suale 
Ne Dü ··nüyor, 
Cevap Veriyor 

Prens Bagratyon, bizde yemek 
yedi. 3, 15 c kadar gezindim. 
Sonra Olga ve Tatyana ile 
Kızılköye gittim: Suvari Tay
yare zabit mekteplerinin bü
yük yemek salonunda kabul 
edildim. Yarışlara yarım saat 
geciktim. Akşam muhafız Şö
valyeler nezdinde yemek ye
dim. Tiyatroya gittim.,, 

27 7 u11111uz Pazm/eçı 

Giyom Berline Dönüyor 
İngllterede Bahri 

~5 7 illl"'lllZ 11C1Zıl/ l"SI 

(Avusturya Sırbi&tancn 
Cevabnu ıtabule Şayan 
Görm yerel Belgrat Se-

Hrfnl Ceri Çağirdı 
11 Perşembe akşamı, Avus

iurya Sırbistana, müstakil bir 
devletçe kabul edilemiyeeek 
derecede ağır şartları ihtiva 
eden s ... kiz maddelik bir oltima
tom verdi. Mühlet bugün öğ
leden sonra :ıitıda bitti.Herkes 
yalnız bundan bahsediyor Bu 
sabah Kızılköye gittim. Sa.at 
onda Astrahan alayının geçit 
resm"nd_ bulundum. 11,30 da 
altı nazırla bir konferans alc
dettim. Görü~me!er ayr.i me
~eleye, clacağımız ihtiyati ted
birle ·e aitti. Astrahan alayının 
z:ıbitb··ifo birlikte yemek ye
dim. 2,30 da Marya hastaha
nesini ziyaret ettim. Husard 
muhafız alayına madalya ''er
dim. Bütün şefl~r hazırdı.Saat 
yedide iki alay tarafından bir 
ziyafet tertip edildi. Bir çok 

0Rlll ı•ı- kız/eli/ iıe b111ıkte 

mülakatlardan sonra akşam üç 

büyük kızımla tiyatroya gittim. 

1,15 te Peterhofa döndüm. Bir 

Hazırllk 

"Güzel havalar devam edi
yor. Sabah yarım saat kadar 
gezdim. Yemeği ailece yedik. 
Üçten sonra tenis oynadık. 
Altıda Maklokofu kabul ettim. 
Mühim pekaz haber getirdi. 
Fakat Sazanofun raporundan 
Avusturyalıların askeri hazır
lıklarımızdan endişeye düştük
lerini anladım. Akşamı hep 
okudum. ,, 

28 1 nmnııı: Salı 
(Avusturya Sırblstana 

Harp ilin Etti) 
''Erkanı harbiye reisi Suhom

linofla Januşkoviçi kabul ettim. 
2,30 da bahriye rahipler kon
gresinin mümessillerini kabul 
ettim. Tenis oynadım. 5 te 
kızlarımla Olga halaya giderek 
çayı orada içtim. 8,30 da Sa
zanofu kabul ettim. Avustur-
yanın Sırbistana harp ilan 
ettiğini bildirdi. Bütün _gece 
yazdım ve okudum.,, 

29 7 enımuz Çorşan.b ı 
(Puvankare Parise Dön
dU. Çar Seferberlik 

E i~nameslnl imzaladı 
" Sabah başvekil Goremkini 

kabul ettim. Gün çok hareketli 
geçti. Telefon fasılasız işledi. 
Bazan sazanof, Bazan Suhom
linof, hazan de Yanuşkoviç 
telefon ediyorlar:dı: Bundan 
başka GiyomJa müstacel tel
graflar teati ettim. Akşam oku
dum. Berlin ateşemilterim Ta
tişefle görüştüm.Bugün Tatişefi 
Berline gönderiyorum.,. 

;ı 7 nmnıuz Cnnıa 
(Alman sefiri Çardan se: 
berllk kararından vaz
geçmesini reca ediyor. 
Avusturya seferberlik 

ilftn Ediyor) 
"Hazin bir gün .. Sabah 11 de 

nazırlar meclisi riyasetim altın
da toplandı. Öğleden sonra 
saat birde saraya döndüm. Ye
meği müteakip Alman sefirini 
kabul ettim. Kızlarımla gezdim. 
Yemekten evvel ve sonra ça
lıştım.,, 

1 Agustos Gumaıttsi 
(Almanya Rusyaya İlanı 

Harp Etti) 
11Sabah Nikolashayı davet 

ettim. Kendisini başkumandan 
tayin ettiğimi bildirdim. Aliks 
ile birlikte Diveef manastırına 
gittim. Çoçuklarla gezimdim. 

Dönüşte Almanyanın bize 
harp ilan ettiğini öğrendim. 
Öğleden sonra 1ngiliz sefiri 
Buşanan Jorjun telgrafı ile gel
di. Birlikte cevap tanzim için 
çok zaman sarfettik. Buşanan 
gidince Nikolsha (Grandük Ni
kola) ve Baron Fredriği kabul 
ettim. 

2 AKuslos Pazıır 
Fransa Seferberhk 

llAn Etti 
çok kağıtlar toplanmıştı. Saba- " Maneviyatım üzerinde gü-
hın üçüne kadar çalıştım.,, zel tesir yapan bir gün .. 11 de 

26 7 emmuz Pazaı Marya ve Anastasya ite ayinde 
( Ayusturyada Askeri bulundum. Yemeği yalnız ye-
Hazırhk _ Karadağda dim, 2,15 te Aleksandri kru-

Seferberllk vazörüle Petresburga gittik. 
Kışlık saraya indik. Harp ila-

Jeksandr meydanına nazır olan 
balkona çılctık. Sıkı kütleler 
halinde toplanan halkı selam
ladık. Akşam altıda, rıhtıma 
inerek asker ve sivil kalabalık 
arasından geçtik. Vapurumuza 
hindik. 7,17 de Peterhofa dön
dük. Gece sakindi. 

3 A ı?ustos oıızm lesi 
Askeri Harekat Bafladı 

" Sabah onda Olga ve Tat
yana ile Uhlan alayına gittim. 
Huzurumuzda ayin yapıldı. Za
bitler ve Uhlanlar salibi, san
cağı, Aliks'in elini öptüler. 

Çı..1111 yıılı.ız !.u11sı oırııakıa 1/.:11111 ·tlmt 
J rıeA Rus)•anın lıalala htıkımi olan 

Camı Alebancba 

Alayı teftiş ettim. İyi seyahat 
temennisinde bulundum. 11,30 
da döndük. Griggoreviçle Fred-
rikin ziyaretlerini kabul ettim. 
Çocuklarla gezindim. Hava ka-

pamk, ruzgarh idi. Çayı müte
akip ticaret nazırı Timaşofu 
kabul ettim. 11 

ı4 Ağüs/us Salı 

Almauya Belçlkaya Giri
yor Ve Franya Harp 

Açıyor 

" Anam dün Kopenhag - Ber
lin tarikile geldi, 9,30 dan bire 

kadar birbiri ardınca bir çok 
ziyaretleri kabul ettim. Olden-

burg Prensi Aleks ilk ziyaretçi
lerden biri idi. Ham burgu terke
derek hududa geçmek için çok 

müşkülata uğramış... Almanya 
F ransaya harp açtı. Goremkin, 
Suhomlinof ve Sazanof rapor
larını verdiler. 11 

5 Ağustos fDl~c,r.ı ,ı 

lnglltere Harp Açıyor 
Sabah çok eyi bir habeı 

aldım. Almanya Belçika ve 

Lüksemburgun bitaraflığına te
cavüz ettiği cihetle İngiltere 
Almanyaya harp açmıştır. Ha
rici görüş bakımından muhare-
be bizim için müsait şerait da
hilinde başlamış değildir. Sa
bahtan akşamın dördüne ka· 
dar ziyaretler kabul ettim. En 
son Fransız sefiri M. Paleolog 
Fransanın Almanya ile diplo-
masi münasebetlerini resmen 

kestiğini bildirdi. Çocuklarla 

gezindim. Yaverim Mordinof 
yemekte bizimle beraberdi. 

6 Ağustos perşembt• 

Avusturya Rusyaya 
Harp Açıyor 

Dışarı çıkıncaya kadar okudum, 
Yazdım. Onda Kronştat'a ha
reket ettik. Hava sıkıntılı ve 
Yağmurlu idi. Oğlum Aleksinin 
İsmini taşıyan büyük dokun 
açılma resminde bulundum. 
Dok su ile doldurulunca "Ru
rik,, kruvazörünün ziyaretini 

Sabah birçok ziyaretler ka
bul ettim. Bahriye nazırı Gri
gorovıçm ziyaretinden sonra 
öğlede karaya çıktım. Yeni 
telsiz istasyonunu gezdim. Ta
mam saat ikide iki kruvazörle 
iki torpitodan mürekkep Fran
sız filosu göriindü. Grigoroviç 
Fransız Reisicümhurunu "Alek
sandri,. sefinesine getirdi. İki 

24 7 emmuz Cuma 

(Avusturya notasınm Su
retini BUyük Devletlere 
Teblig Etti Rusyada Se-

Saat dokuzda uyandım. Sağ- nına ait beyannameyi orada 
naklı yağmur yağıyordu. ikide imzaladım. Nikolayvska salo-
yağmur dindi. Hava açtı. Ço- nunda beyanname okundu. Bir 

" Avusturya bugün bize harp 

ilan etti, Artık vaziyet tevaz

znh etmiştir. 11,30 da nazırlar 
meclisine riyaset ettim. Aliks 

(İmparatorıçe) bu sabah şehre 
indi, Bütün gün ince bir yağ
mnr yağdı. Kısa bi.r gezinti 
yapıım.,. 

ferberlik Hazırhkları) 
''Hararet gölgede 30 dere

ceyi buldu.· Bugün öğleden 50D

ra bire kadar meşgul oldum. 

cuklarla gezintiye çıktım. Biraz Tedeum ayini yapıldı. Bir kaç 
okudum. Banyo aldım. Hem- söz söyledim. Hususi dairemi-
şirem Olga Aleksandrovna ye- ze dönerken kadınlar elimi öp-
meği bizde yedi. Bütün akşamı mek için tehalük gösterirdiler. 
birlikte geçirdik. • Aliksi ve beni biraz ittizer. A-

=ı' , 



Sahife a Yeni Asır 

Memleket Haberleri • • 

m 
--~"'aç kazisın umu
vaziyetine bir nazar 

C 1 ı H!.ı]k ftcJeta Buhrandan l\1iite-.s'a ış an ... -~ 

· ·sir Olıııaınış Gibidir 

Kırkagaç Egenin canlı ka
zalanndan biridir. Toprak ve
r:mi, muhiti beslemeğe kafidir. 
Burada hububat mebzul yeti
şir. Pamuk, üzüm gibi mevat 
ta kasabaya iyi bir verim teş
kil eder. Üzumü meşhurdur. 
Yaş ve kuru üzüm ihracı, bu 
civarı, buhran tesirlerinden 
nisbcten azade kılmıştır. 

Rezakı ve Sultani tabir edi
len üzümler çok lezzetli ve 
dayanıklıdır. Burada kanunu 
evvele kadar üzüm bulunur ve 
bu müddet zarfında mütemadi
yen ihraç edilir.Halk evlerinde 
hususi odalara asbklan üzüm
leri kış yanlarında peyderpey 
sabşa da çıkarırlar. 

Bu sene bostanlar da ve
rimli oldu. Buna ilaveten alıcı 
da çoktur. Zürra tüccan değil; 
tüccar; zürraı arayıp buluyor. 
Nakliyabn ucuzluğu dolayısile 
istanbula yapılan kavun sev
kiyah, gelecek seneye daha 
ziyade ekim yapılmasını teşvik 
etmiş bulunuyor. 

Beledlye intihabatı 
Burada belediye seçimi bir 

günde bitirilmiş ve intihabat 
memnuniyete değer bir süku
netle gecerek, tasnif neticesin
de fırka namzetlerinin kazan
dığı görülmüştür. 4809 rey sa
hibinden 2900 küsuru rey kul
lanmış ve bunların yansına ya
kınını kadınlar teşkil etmiştir. 
~rk ağaç kadınlığına ayn bir 
mümtaziyet kazandıran bu ha
reketi siyasi haklar noktasın

dan memnuniyetle kaydetmek 
icap eder. 

Asayı, 

Adli gidiş çok iyi hir halde 
bulunuyor. Asayiş yolundadır. 

Zabıta vakaları hemen yok gi
bidir. Halk sakin ruhlu ve 
kendi işi ve gücile uğraşan bir 
zümredir. 

Maarif Vaziyeti 
Kırkağaç kaymakamı Fuat 

bey müteşebbis ve gayyur bir 
zattır. Buraya bir sene evvel 
gelmiş, fakat bir kaç seneye 
muhtaç olan işleri başarmıştır. 
Fuat bey natamam bulunan 
(Bakırköy) mektebini ikmal 
ettirerek busene orada tedrisa
tın başlanmesını temin etmiş 
ve beş senedir tamamlanamı

yan (İlyaslar) köyünün mekte
bini de ikmal ettirerek ders
lere başlanmıştır. Geçen Cum-

huriyet bayramında temeli 
atılan Gelenbe nahiyesi 
yatı mektebinin in~aası da ya
rıyı geçmiş bulunmaktadır. Ya
kında üç köyde daha birer 
mektep inşası düşünülmekte
dir. Bunun için şimdiden vila
yete müracaatlar yapılmak 

üz üredir. 
Yollar: 

Kaymakam Fuat bey yolla
ra da ehemmiyet veriyor. Kır-
kağaç - Gelenbe şösesinin düz
letılmesi işi bir sene zarfında 
bitirilmiş buluyor. Yol 22 ki
lometredir. Bu yolun yarısının 
ferşiyatı da bitmiştir. 
Kırkağaç-Akhisar yolunun ya

pılmasına bnşlanılmış, buna So-
ma kazası amelei mükellefiyesi 
de iştirak ettirilmiştir. Yol, (Ka-
yadibi) ve Bakırköyüne kadar 
yapılmış ve tesviye ile silindir
leme ameliyelerinin her ikisi 
ayni zamanda bitirilmiştir. Ak
hisara kadar uzanacak olan 
bu yol, her iki kaza arasında
ki ticari münasebatı takviye
lemeğe başlıca yardımcı ola-

olacaktır. 
Kazada telefon teşkilatına 

ehemmiyet verilmektedir. Kay
makam Fuat bey telefon işleri 
hekkında bana şunlan söyledi: 

- Balıkesir vila"yet merke
zine telefon kollarını raptetmek 
için Gelenbe ve oradan Sın
dırgının başlıca nahiyesi olan 
Gölcüğe bağlantılar yaparak 
santral teşkilatını kuvvetlendi
receğiz. 

Belediye i,ıeri 
Burada Belediye faaliyeti 

geridir. Susuzluk derdi büyük
tür. Belediyenin esaslı bir 
canlılık göstermediğini, bir ta
kım maniaların mevcudiyetine 
atfetmek mümkünse de bu 
manialara gidermek te daha 
ziyade imkan dahilindedir. 
Bütçenin azlığı Belediye işle
rine olan maniaların başında 

geliyor, fakat bunu atlayıp 

geçmek çarelerini de aramak 
zaruridir. Çünkü bilhassa su 
işleri hayab bir mevzudur. Ma
amafih Belediyenin, yeni se
çim dolayısile, esaslı icraata 
girişeceği de söylenmiyor de
gildir. 

Maliye işleri 
Kırkağaçta uzun senelerden 

beri arazi ve musakkafat tah
ririnin intizamla yapılmamış ol-
duğu tespit adilmiştir. Bu yüz
de şimdiye kadar Hazine zarar 
görmekte idi. Kaymakam bey 
bu işe de el koymuş ve kaza 
maliye tahsil müfettişi Ac;ım 
beyin vazifesinde gösterdiği 
inceliklerle tahrir harici kalan 
emlak ve arazinie tespitleri 
bitmeğe yüz tutmuştur. 

Gençlik Te,kilAb 
Kırkağaç gençliği, fırkanın 

himayesinde taazzuv etmiş bir 
teşekkül haline girmiştir. Ge
rek spor, gerekse fikri ve his
si bakımlanndan gençlerde iyi 
bir tekamül görülüyor. Fırka 
binası gençler için sıcak bir 
kucak olmuştur. Üzerinden dai
ma alaka eksik edilmiyen gü
zel bir bando teşekkülü dahi 
Kırkağacı her zaman için şe
reftendirmeğe namzet bulunu-
yor. 

ıl1. Hu fıfil - -
Köylerde -...... 
Kadınlarım z 
Siyasi Haklarını 

Kullanıyorlar 

Şirince ( Hususi ) - Selçuğa 
7 kilometre mesafede bulunan 
Şirince, ismine benzer güzellik 
taşıyan 300 haneli ve 2500 
nüfuslu havadar ve manzarlı 
bir köydür. Burada bu ayın 
onuncu günü başlıyan belediye 
intihabı aynı günde bitmiş ve 
fırka namzetleri müttefikan 
aza seçilmişlerdir: 24 namzete 
karşı 8 yüzü mütecaviz hakkı 
rey sahibininin yarısından faz
lası reyini kuJlanmış ve medeni 
haklarını kullanmakta köy ka
dınlarının erkeklerden ileri ha
reket eyledikleri memnuniyetle 
görülmüştür. 

Seçim esnasında belediye bi
nasına yüzü mütecaviz bir ka
dın kitlesinin toplu olarak ğe
lişleri görülmeye değerdi. 

İntihap gayet sakin geçmiş 
ve azalar kendi aralarından 

Nafiz beyi reis seçmişlerdir. 

Nafiz bey çalışkan ve yorulmaz 
bir gençtir. Vazifesinde muvaf
fakiyetler dileriz. 

Akhisar da 
aarif ayatı 

Mualliıııler Arasın· 
daki Yeni Tayinler 

Akhisar 20 (Hususi)- Bura
da tam teşkilatlı iki ilk mek
tep var. Talebe Miktarı 1500 e 
baliğ oluyor.Açıkta kalan okuma 
çağındaki çocuklar vardı. Yapı
lan müracaatlar üzerine bunla
rın bazılarının mektebe alın

maları temin olundu. Mektep
lere iki muallim daha ilave 
edildi. Bu muallimler yeni açı
lan okuma şubelerine verildi. 
Şubeler mektep binaları dahi
linden temin edilen odalara 
ayrıldı. Buna rağmen açıkta 

kalan çocukların miktarı da dol
ğun bir rakam tutuyor. 
Kaymakamlık vilayete tek

rar müracaatta bulunmuştur. 
Yapılan müracaatla Orta mek
tepten inhilal eden Kütüphane 
binasının bir şube halinde Mi
sakı Milli İlk mektebi nimına 
bağlanmaSJ ve taşradaki çocuk
ların buraya alınmaları isten
miştir. Henüz cevap gelmemiş 
olmakla beraber rnüsbet bir 
haber bekleniyor. 

Akhisar, 20 (Hususi) - Şeh
rimiz orta mektebi kıymetli 
muallimlerinden Şöhret hanım 
Burdur or~a mektebine naklen 
tayin edilmiş ve rnumaileyha 
yeni vazifesine gitmek üzere 
Akhisardan samimi uğurlama
larla bnrel{et etmiştir. 

Gazi mektebi muallimlerin
den Şaziment hanım da Sa
lihli Hk mektebine tayin edil
miştir. Şaziment hnnım Akhi
sarda uzun seneler Jıocalık yap
mış güzide ve gayretli bir 
okuducu idi. 

Buradan canlı teşyiler ara
sında aynlan Şaziment hanı
ma yeni vazifesinde de mu
vaffakıyetler dileriz. 

Hulusl .. ..... _ 

Selçuk' ta 
Spor Hareketleri 
Canlandırılacak 

Selçuk, (Hususi) - Burada 
birkaç defa gençleri spor ha
yatına yabanci bırakmamak için 
bir teşekkül yaptırılması düşü
nülmüş ve teşebbüslere girişil
mişti. Fakat teşebbüsler bir 
netice vermemişti. 

Şimdi gençler arasında tek
rar bir canlanma arzusu baş 
göstermiş bulunuyor. Bunun 
için Selçuk Köy Odasının ala
kadarlığı ve yardımları a:zu 
edilmektedir. 

Slvasta lntlhabc.t 
Sivas, 22 (A.A) - Şehrimiz 

belediye seçiminde tamamen 
C. H. F. namzetleri kazanmış 
ve· reisliğe eski belediye reisi 
Hikmet bey ittifakla . seçilmiştir. 

Trabzon, 22 (A.A) - Haf
talardanberi devam eden gü
zel havalar dün birdenbire 
bozulmuş ve şiddetli souklar 
başlamıştır. 

Trabzon Belediye Heyeti 
Trabzon, 22 (A.A) - Bele

diye azaları reis ve encümen
lerin intihabı için ayın 24 ünde 
fevkalade içtimaa davet edil
miclerdir. 

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

Kiralık Ev 
Göztepede tramvay caddesi

ne ve vapur iskelesine iki da
kika mesafede gayet havadar 
ve büyük bahçeyi havi bir ha
ne kiralıktır. Borsa sarayında 
Fehmi Simsaroğlu beye müra
caat. 

Telefon: 3039 
15-16 lS 5) 
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O. Kooperatifi Tarihçesi 
Aydın iZira" Sa ı Kooperati leri 

• 
ttiha ndan Gönderil • 

4 - Sabit fiat esasının bir 
karara raptı. 

Bu hususta ittihat nizamna
mesinin 21 inci maddesi sarih
tiri 

İttihadın esas mukavelena
mesı ımza edilmeden evvel 
meclisi idare azalarına ve bu 
meyanda Ödemiş mümessili 
Tevfik beyefendiye de takdim 
edilmiş ve itiraz ettikleri her
hangi bir nokta varsa bildir
meleri istenmiştir. Vaktile oku
nup tetkiki lazım gelen bir 
nizamname üzerinde hiç bir 
itiraz dermeyan etmiyerek, 
öylece imza ve kabul edilirse, 
bunun artık bir mesele edilme
si caiz olur mu? Heyeti umu
miyenin kararına iktiran etmek 
mecburiyeti olan bir maddenin 
tadili bir meclisi idareden is
tenilebilir mi? Bu bapta yapı
labile-ek yegane şey. bu mad
denin tadili için usuli yollara 
tezessuldür. 

Maamafih bu sabit fiat me
selesini ortaya aten da evveli 
Nazmi beyefendi olmuştur. Fa; 
kat muhtelif tecrübe teşebbüs
leri bunun da tam biı adalet 
mikyası olmadığı ve bilhassa 
maamele üzerinde mahzurlu ol
duğu görüldü. Böyle olmakla 
herab:r. bunlar değişmez, de
ğiştirilemez esaslardan olmadı
ğı için her zaman münakaşa 
edilebilir, ve kabul edilirse 
icabeden muameleye teşebbüs 
olunabilir; Eğer bunda Aydın 
havalisi kooperatiflerine, Öde
miş zaranna, bir istifade temi
ui gibi bir maksat takip edil
diği iddia olunursa, - ki maa
teessüf T eVfik bey bunu da 
yapmiştır - bugüne kadar ce
reyan eden hadiseler ve Ay
dın Kooperatifinin, inkar et
mek · istenilmesine rağmen, 

Çdemiş Kooperatifine, bizzat 
Ödemişin kendi defterlerile sa
bıt olabilen, fedakarlıkları göz 
önüne almak bu dereee insaf
sızca bir hüküm vermiye mani 
olmak lazimgelir. 

5 - Muhamminler hakkında 
salim bir usul ittihazı. 

Bu mesele idare moclisınde, 
Ödemişin vasati fiat hakkında
ki itirazı üzerine müzakere 
mevzuu olmus ve neticede bü
tün şerik kooperatifler idare 
meclisleri azalarİ iştimaında-ki 
hususi bir hey' eh umumıye de
mekti- görüşülmesi ve şu şek
lin teklifi tekarrür etmişti: İt
tihat namına üç mahalde kıy

met takdiri yapıldığına göre 
-Ödemişte ınCJr işletileceği 
takdirde- üç muhammin intihap 
edilecek ve bu muhamminler 
İzmir, Ödemiş ve Reşadiye 
(Ortaklar) da, tesbit olunacak 
barem dahilinde fiat takdir 
edecekler, ittihat müdürleri 
bu işle alakadar olmıyacaklar. 
Mesela İzmire Ödemişten, 
Ödemişe Aydın havalisinden 
Ortaklara da bura haricinden 
bicer zat gönderilecekti. Bun
da mutabık ta kalınmıştı. 

Bu suretle taayyun ve teka
rrür etmiş~bir meseleyi, Öde
miş mümessilinin kendi buluşi
Ie ortaya çtkmış gibi gösterip 
tefaburuna mani olmak isteme
mekle beraber, bunun ittihada 
girmek için şart edilmesi, açık 
bir kapıyı zorlamıya çalışmak 
kadar beyhude olmaz mı? 

6 - Merkez masraflarının 
haddi itidale tenzıli. 

.. Yıllarca ve yıllarca bütün 
endişe ve ihtimamı, müstahsile 
faideli olmak için, miimkiln 
olan her ıe)'İ yapmak olan 
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Aydın Kooperatifi gibi bir 
müessese zimamdarının, bu 
teklif lle, israfından bahsetmek 
çok acıdır. Tasarruf etmek is
temiyccek bir fert tasavvur 
olunamaz. 

Esasen bu bapta ·veni bir 
teklif te hazırlanmıştı. 

Fakat ortaya böyle bir me
sele atmak içın en geriye kal
ması lazım gelenin. bizzat Öde
miş koaperatifi olduğu da kay
dedilmesi icabeden bir hakikat
tir, Bu mesele 15 Temmuzda 
in'ikat eden meclisi idare içti
maında, Tevfik beyin huzurile, 
münakaşa edildiği zaman, T ev
fik beyin, İttihat teşekkül et
tikten sonra, dahil ile muame
lab sadeleşmiş bulunduğundan, 
kadroca tasarruf mümkün ola
cağını söylemesi üzerine, Naz
mi beyefendi tarafından uzun 
ve muvazzah cevap ve izahat 
verilmiş, ittihadın muamelitı 
eskiden daha sadeleşmiş olma
dığı, bu sadeliğin yalnız ser
maye hesaplarının dahile git
mesine inhisar ettiği, esasen 
bunun için de aynca memur 
istihdam edilmediği cihetle, 
kadroda bunun için yapılacak 
memur tasarrufu mevzuu bahs 
olamıyacağı isbat edilmişti. 

Bundan başka, Ödemişin he
yeti umemiyesine hitaben ha
zırladığı raporu tetkik edince 
şunu görürüz ki, Üdemiş 68427 
liralık muhammen kıymetli in
cir vel?hurda tesellüm etmiş ve 
bunun mukabilinde 3340 lira
lık maaş vermiştir. Raporda 
mezkur olmamakla beraber. 
Tevfik beyin aldığı 2500 lira 
lık tahsisatı da il~ve edersek 
maaşat ydkiinu 5740 liraya 
baliğ olur. Bu yekfuı da Öde
mişin elinden geçen malın kıy
metinin yüzde 8,5 udur. Hal
buki Aydın İncir Müttahsilleri 
Kooperatifinin tesellüm ettiği 
mal bedeli -üzüm dahil olma
dığı halde- yalnız incic için, 
537500 lirai merkez maaşatı 
da 34500 liradır, Bu nisbet de 
yüzde 6,5 tur. Ödemiş koope
ratifinin, ortaklarından inciri 
tesellüm edip lzmire sevkettik
ten sonra, başka hiç bir işi 
kalmaz. Aydın Koopcratifmin 
ve onun yerine kaim olan İtti
hadın ise, dünyanın dört kıt'a
sile olan münasebatı bütün 
sene devam eder, Bundan baş
ka dahili muamelatının da va
ziyeti, işlerin bir gün bile sek
teye uğramıyabağını gösterir. 

Bu vaı.iyette nihayet senede 
üç aylık iş için tesellüm etti
ği malın 8,5 % unu indirmeyi 
düşünmiyen Ödemiş Koopara
tıfinin, bütün sene türlü türlü 
islerle ve dünyanın her tarafi
le muamelede bulunan merke
zin 6,5 % nisbetindh masraf 
yapmasına itiraz etmesı ve bu-
nu, ittihada girmek için, bir 
şarf gibi, dermeyan etmesinin 
ne demek olacağının da takdi
rini, yine, efkarı umumiy~ye 

terkediyoruz. 

** 
işte Ödemiş Kooperatifi 

Meclisi idare Reisinin, kendi 
Meclisi idaresine dikte ettire
rek İttihada oltimatom olarak 
dermeyan etttiği şartlar bun
lardır. Ödumiş Reisinin tama
men şahsen ihdas ettiği bu 
ihtilafın böyle incir çekirdeği 
doldurmıyan şeylere dayandığı

nı bilip dururken, yüzlerce or
tağı olan bir kooperatifin İtti-
hattan bili sebep ayrılmasını 
kayıtsızlıkla telakki etmek ka
bil olmadığı içindi ki Mecliıt 

İdare Reisimiz, Ödemiş Koo 
peratifi Meclisi İdare azalaril 
µıürakipl~rini harekete geçir 
miye medar olur ümüdile me 
seleyi uzun uzun teşrihe lüzu 
görmüş, hayatını ve varlığı 
medyun olduğu Aydın Koope 
ratifinden: kooperatif ram!asın 
dan ayrılma kararında bile, bi 
defa olsun, bir tek şahsın nu 
fuz ve tesirinden kurtulmıy 
çalışmayan Ödemişten, hiç kim 
senin Aydın Kooperatifi il 
temasa gelmiye lüzum hisset 
mediğini de acı acı zikretmiş• 
tir, Ödemiş Meclisi idaresin 
yazılan mektubun sonunda: 

"Senelerdenber: elele yürü 
yen iki kardeş müessese ara 
sında yoktan ihdas olunan me 
sail karşısında meclisi idareni 
zin ilk vazifesi tek bir zatı 
ifadesine kapılarak, bukada 
elim bir vaziyete düşmek de 
ğil. işleri bir de kendi gözle 
rinizle görüp tetkik etmek v 
ondan sonra işlerini tedvir v 
menafiini vikaye mesuliyeti 
deruhte ettiğiniz müesseseni 
zin tutması lazım gelen hat 
hareketi tesbit etmek idi. 

İçinde hakimlik yapmış v 
bugün de vatandaş hukukunu 
müdafaasını meslek ittihaz e 
miş bia zat bulunan bir mecli 
si idare. işi strafile tetkik et 
meden nasıl şirkeh çıkmaz 
sevkedebilir? 

,, ... Bu vaziyet karşısınd 
kooperatipçilik .tibarile, yüre 
gımın sızlamamasına imka 
yoktur. Fakat içtimai bir uvzi 
yetin dahi buhransız deva 
ve inkişafı, tabii kaidelere na 
zaran, imkansız olduğundan, b 
badiremden daha kuvvetli ola 
ıak çıkmanızı candan temenn 
ederim." 

Diye bir feryarta ta bulun 
muşkeo. derin bir boşluğa bi 
tap edilmiş gibi. en küçük b" 
aksiseda çıkmamışbr. 

Bundan sonra, İttihat, maa 
teessüf Çdemiş Kooperatifi 
müstafi addetmek mecburiye 
tini görmüş ve bu kararı, evla 
dının bir kolunu kesmek zaru 
retini gören cerrah bir bab 
duygusile, almıştır, 

Senelerdenberi kooperatifle 
rimizin heyeti umumiye içtiına 
larında hükumet komiseri sifa 
tiıe hazır bulunan sabık ınıll 

taka ticaret müdüriyeti şirke~ 
ler komiseri İzzet bey, işler1 
mizin bütün içyüzlerini anane 
sile bilen selahiyettar bir zat 
tir. Ödemişin 933 heyeti uııı0 

miyesi içtimaında da koınise 
olarak bulunan mumaileyh, f e'i 
fik beye, hususi olarak, Aydı 
kooperatifinin şimdiye kad• 
hep aynı şekilde tanzim o)uJl~ 
blançolarına itiraz etıneclı~ 
halde, bu def,a bu hadise~•e 
çıkarılması sebebi nedir? V•Y, 
bir sual sormuştur. Buna Te", 
fik beyden aldığı cevabı J<aY, 
detmek, mes'elenin bütün Jll' 

hiyetini telhis eylemektir:. Jİ 
- O zaman zaif idik, şııı> 

tüylendik. 

* ·~ 
t .. f fif11 
şte Odemiş Koopera ı ~İ' 

Aydın kooperatifi ve mute'tı' 
ben ittihatla alakadar ola11 ·Jel' 
rihçesi - kitaplar doldurab• ~· 
tafsilattan ari olarak - hi.iJj 
ten budur. {J~e' 

Bu vaziyet karşısınd~ tt-' 
miş kooke.atifinini iitıha 1e' 

.~ "tıD 
ayrılmıya mecbur ettıgı ~ 
bahse cesaret edenlere, ~ 
münhasıran ittihada ser 
eyliyenlere karıı, NasrettİI' 
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Ofis Teşkilatı Tütün işini _ ~umhuriyet Bayramının Onbirinci / 
Tetkik Ediyor Y ıldönümünü Nasıl Kutlulayacağız 

Sahife q -
~rl Şlkc1yetlerı : 

Ameleler -
Bu Sene Piyasanın 

Olacagı Temin 
Gayet Müsait 
Olunu·yor 

1 - Cumhuriyet bayramı 29 
Birinciteşrin 1934 Pa:ı:artesi 
günü kutulanacaktır. 

... ~~~~~~~~~~~~~~-
Arsalarını İste
mekteHaklıdırlar 

yete müracaat edilir. 

Türkofis Merkez raportörü 
Nejat Kadri bey İzmire gelmiş-

. Mumaileyh Türkofis müdürü 
Akil beyle birlikte dün İzmir
deki tütün mağazalarını gez
ınişlerdir. Nejat Kadri beyin 
İzmir seyahatı sırf tütün işile 
alakadar bulunmaktadır. 15 
Mart tarihinde Ankarada inikat 
eden tütüncüler kongresinde 
Verilen bir karar üzerine kabul 
edilen tütün kanununda tütün
lerin kalıp haline getirildikten 

henüz kalıp haline getirilme-
miştir. 

Bunun sebebi de kalıp maki
nelerinin azlığı ve kalıp yap
masını bilen amelenin bizde 
henüz pekaz olduğudur. 

Bundan dolayi piyasa açıl
ması busene geçikmiştir ve ge
çikecektir de .. 

SOsleme Ve Donanma 
2 - Bütün yurtdaşların bay 

ram günü en iyi ve en temi:ı: 

elbiselerini giymeleri lazımdır. 
Fırka mensupları yakalarına 
onuncu yıl için hazırlanmış 
olan küçük fırka bayraklarını 
takacaklardır. Mekteplerin, res
mi dairelerin talebeye, müstah
demlere vermeleri mutat olan 
yeni elbiseleri bu bayram mü
nasebetile dağıtmaları ve aile
lerin de çocuklarının yeni elbise
ler;ni bu bayram münasebetile 
tedarik ebneleri yerinde olur. 
Hayır cemiyetlerinin de fakir
lere vereceği elbise ve eşyayı 
bugün dağıtmaları miinı.siptir. 

8 - Halk kürsülerinde söz 
bir zat için en çok bir saatbr. 
Kanunlara ve yukarıdaki 6 ıncı 
maddedeki esaslara uygun ol
mıyan sözler söylenemez ve 
Türk ceza kanununda ve umu
mi içtima kanununda yazılı suç
lar mahiyetinde söz söylenme
sine de izin verilemez. 

G - Milli cemiyetler: Hila
liahmer, Hiınayeietfal, Tayyare, 
Türk Maarif, Milli iktısat ve 
Tasarruf, Verem mücadele ce
miyetleri "İsmetpaşa bulvarlnın 
ağzında., 

C. H. F. 
teşekkülleri 
İsmet Paşa 
sında,,, 

teşkilatı ve esnaf 
,.İkinci kordonla 
bulvarı ağzı ara-

İzmir Beledlye Riya
seti Allyeslne: 

Efenc'iın: 

Bizlar dairei aliyenizden 
9171934 tarihinde ilanınız üze
rine 95 No. lı adadaki arsalar 
amele için bilınüzayede28/8/934 
tarihinde fizerimiu ihale edildi. 
O tarihten beri satın aldığımız 
arslana bütün muamelesini ik
mal ederek parasını dahi aynı 
günde belediye namına ban
kaya teslim edildiği halde biz 
ameleler el'an böyle orada bu
rada sefalet ve perişaniyetle 
sürünmekteyiz. 

•onra satııması mecburidir. 
Müstahsil aleyhine olarak 

çıkarılan bir şayiaya nazaran 
güya tütiın müstahsili ıskarta 
makamına 1'aim olan yeşil yap
rak.lan da kalıplara ili.ve etmiş
ler İmiş. 

Temas ettiğimiz tütün kum
panyaların verdiği malümata 
köre bu kat'iyen varit değildir. 
Eksperlerinden aldıkları malü
ıııat da bu şayiaların yalan 
olduğunu teyit ever mahiyet
tedir. 

Milas 
kalıp 

Kuşadası, Muğla ve 
nııntakalarında tütünler 
haline getirilmiştir. 
diğer mıntakalarda tütünler 

Maamafih bu halin müstah-
sil lehine olduğu da ilave 
olunmaktadır. 

Mevcut umumi kanaate göre 
busene piyasanın 130 ila 150 
arasında açılacağı anlaşılmak
tadır. Yine kumpanyaların ka
naatine göre p"yasa bu fiata 
açıldığı takdirde müstahsil 

. ' n zarar etmıyece;ı: ve memnu 
olacaktır. 

* • • 
İnhisarlar umum müdüriye

tinden talimat almak içh İs
tanbula gitmiş olan inhisarlar 
tütün eksperleri avdet eylemiş
ler ve piyasa vaziyetlerini kol
lamak üzere mıntakalanna da
ğılmışlardır. Eksperler merbut 
bulundukları tütün mıntakala
rında kumpanyaların piyasayı 
açmalarını hassasiyetle bekli
yeceklerdir. 

Borsa Haberleri 

Çu. 
304 
206 
157 

Dün Borsada Yapılan Satışlar 
OzUm 158 Ş Remzi 7 15 

Aılcı Fiat 131 Cevahirci Z. 5 75 10 
Y İ Talat 12 50 11 50 112 Jiro ve Şü. 5 50 15 
H Alyoti 13 15 50 107 N Ali Haydar 5 10 
Cevahirci 10 50 12 79 Kara O Z M 5 50 6 

.8.7 K A Kanın 10 75 14 50 38 B Franko 5 5 75 
67 S Süleyman 14 50 18 35 B Alazraki 7 50 7 50 
58 F Solari 13 14 50 Ş Riza Halef 6 6 
45 S Celardin 15 50 16 50 31 H Besim 8 50 10 50 
39 H Z Ahmet 14 50 14 50 20 H Şeşbeş 8 8 
35 p Klark 10 12 25 13 E R Roditi 8 8 
34 K Arditi 12 25 13 974 YEKÜN 
30 Koo. ittihat 12 50 15 50 Zahire Borsası 
23 H Besim 12 50 14 Çu. Cinsi Fiat 
19 Dinar Hubu 10 50 13 50 686 Buğday 3 80 4 15 
19 14 1755 Arpa 3 25 3 31 

Portakal Z 14 1000 Arpa eski sa. 2 50 2 50 
22 J Mikadis 11 12 517 Kilo susam 17 15 17 16 
13 KaptanSami 11 50 15 50 373 Nohut 5 5 25 
6 Beşikçi zade 11 11 25 Fasulye 7 50 7 50 

1164 YEKÜN 98 Kumdarı 3 75 5 10 
incir 19 Mısır 3 31 3 37 

Çu. Cinsi Fiat 1103 K. palamut 273 435 
200 P Paci 6 7 653 Bal pamuk 44 44 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ca.nın bir hikayesıni olsun ha
tırlatmak haksız olmaz, zane
deriz. 

ı Adli yede.!. 

3 - Bayram günü ve gecesi 
bütün resmi dairler, belediye 
ve hususi idareler binaları, 
Cumhuriyet Halk fırkası mer
kezi ve ocakları, Halkevi, res
mı ve hususi mektepler, mües
sese ve ticarethaneler, evler ve 
dükkanlar, vapurlar ve limanlar 
meydanlar ve caddeler, nakil 
vasıtaları, spor kulüpleri bay
raklarla, defne dallarile, yeşil
liklerle kırmızı beyaz kordela
lar:a, elclctriklerla süslenecek
tir. Kuleler, minareler donatı
lacakbr. Bu sü~lenme işinde 
yazı ve resim levhalarına ve 
inkılabın kısa sözlerinin yazıldıgı 
uzun beyaz levhalara itinalı 
yerler verilecektir. Aynca ge
çen sene 10 uncu Cumhuriyet 
bayramında yapılan taklarla da 
caddeler süslenecektir. 

Ancak bu süsleme öyle ya·
pılmalıdır ki bayramdan ne çok 
evvel olup bayrama mahsus 
ehemmiyetini kaybetmek, ne 
de çok sonra olup yetiştirile
memek mahzurları varit olriıa-
~ın. 

4 - Şehrin her semtinde 
gece gündüz halk, eğlenmek 

için lazım olan muhtelif eğlen
ce vasıtaları bulundurmalı gün
düz ve gece cadde ve mey
danlar muzika ile ve marşlar 
söylıyerek gezintiler yapılmalı
dır. Denizde şatlar üzerinden 
havai fişenkler atılabilecek ve 
fener alayları tertip oluna
caktır. 

Matbuat 
5 - Bayram günü gazeteler 

bu günü halka tanıtabilecek 
canlandıracak ve umumi he
yecanı artıracak bir şekilde ve 
büyüklükte çıkacaktır. 

Halk KUrsUlerl 

9 - Halk kürsülerinde 18 
yukarı kadın ve erkek her 
vatandaş söz soyliyebilir. 

Kabul Resmi 
10 - Bayram günü sabah 

saat 9 dan 12 ye kadar Vila
yetçe neşrolunan program mu
cibince Vilayet makamında ka
bul resmi rapılaca'dır. 

~~çiş Resmi 
11 - Öğleden sonaa saat 

14 te Cumhuriyet meydanında 
Gazi heykeli öni.nde geçiş res
mi yapılacakbr. Milli hakimiyetin 
ve kurtuluş ve yükseliş savaşının 
remizi olan bu bayram sevinç
lerine bütün halkımız katılmış
lar<lır. Ayrıca kara, deniz ve 
h'lva kuvvetlerinin ve bütün 
mekteplerin, sporcuların, milli 
cemiyetlerin ve halk yığınları
nın merasimde vaziyet ve vazi
feleri vardır. 

12 - Merasiı ıe başlanmadan 
eve! vali Paşa hazretleri yanın
da mevki kumandanı paşa haz
retleri olduğu halde cumhuri
yet meydanına geleceklerdir. 
Meydanda kutlulama komisyo
nu tarafından hazırlanmış olan 
krokiye göre yer almış olanla
rın önünden ve arkasından ge
çerek ve her grubun karşısın
da durarak Cumhuriyet ve in
kılap sevgisini besliyecek kısa 
sözlerle herkesin bayramını 
kutluladıktan sonra kendileri
ne tahsis olunan yere geçecek
lerdir. Ve mu:ı:ika istiklal mar
şını çalacaktır. Hazırlanan bir 
talebe grubu tarafından marş 
muzika ile beraber söylenektir. 
Bundan sonra hep bir ağızdan 
Cumhuriyet onuncu yıldönümu 
marşı söylenecektir. 

13 - Geçiş resminin mun
tazam yapılması için geçiş res
mine iştirake deceklerin gösteri
len yerlerde veziyet alınalan 
ve geçiş remi sırasına uyacek 
şekilde toplanınaları ve birbiri 
arkasına gelebilmeleri lazımdır. 

14- Geçiş resmine iştirak 
edecekler: 

A - Oordu "Kumandanlığın 
tertibi üzere. İkinci Kordonda 
derinleme mevki alacaktır.,, 

l - Her sınıf yaya halk yı
ğını .,krokide gösterilen yer
lerde., 

15 - Bütün vatandaşlar 
millet camiası içinde hizmet 
mevkiileri ne olursa olsun biri 
ötekine karşı hiçbir imtiyaz sa
hibi olmıyan halk kütlesini te~
kil etmekte olduklarından bü-
yük bayramın geçiş resminde 
bu kütle vazife, hizmet farkı 
gözetmeden bir birlik halinde 
bulunacak ve gaçecektik. Atlı 
olarak geçecekler alaylara 
kanşmıyacaklar alay ar-
kasında ve toplu bir halde bu
lunaçaklarclır. 

Heykeli çerçeveleyen yol ta
mamen boş kalacaktır. Geçiş 
resmine iştirak edecekler i. in
ci kordona takiben Alsancak 
istikametinde dağılacakbr. 

17 - Cumhuriyet bayramının 
yüksekliğini ve hususiyetini 
muhafaza İçin bugünde her
hangi bir cemiyetin rozet da
ğıtması, para toplaması caiz 
değildir. 

18 - Gece Halkevinde bir 
temsil, Gazi mektebinde bir 
müsamere verilecektir. Ve İz
mir Palas salonlarınde bir eğ
lenti tertip olunacaktır. 

19 - Sabah saat 11 de Şe
hitlikler ziy;uet edilecek ve 
şehir namına çelenkler kona
caktır. 

20 - Saat 14 te Dolaplıku
yu C. H. F. mahfelenin temel 
atına merasimi yapılacaktır. 

21 - Cumhuriyet meydanın
da vali ve kumandan paşalarla 
yüksek memurların şehir ve 
vilayet meclisi azalarının, ga
zetecilerin ve geçiş resmine 
iştirak etıniyecek halkın dura
cakları yerler kroki ile göste
rilmiştir. Bu cihet flamalarla 
ayrıca maydanda işaret edile
cektir. 

22 - İşbu proğramın tatbi
kine kutlulama komisyonu ta
rafından Merkez Kumandanı 
beyefendi ile maarif müdür 
muavini Hakkı. emniyet mü
dürlüğü idari kısım reisi Yaşar, 
C. H. F. esnaf teşekkülleri 
bürosu şefi Osman ve belediye 
zabıta amiri Ali Riza beyler 
memur edilmişlerdir. 

Bizlere satılan arsalar bahçe 
olarak kirada işletilmektedir. 

Bizlere böyle ucuza arsa ver
mek suretile yaptığınız eyiliği 
unutmak mümkün olmyıacakbr. 
Fakat ne yazık ki elimizde bu
lunan cüz'i bir parayı da oraya 
verdikten sonra aradan geçen 
iki ay zarfında bizleri böyle 
yersiz ve yurtsuz bırakmak 
doğru olmıyacağı bundan hiç 
bir vicdanın razı olmıyacağ> .i.şi
kardır. 

Şayet arsaların bizlere veril
mekte bir mahzuru kanııni 
varsa yine aynı ada üzerinde 
ve yahut ona mümasil bir 
adada hakkımızın veri!meJini 
ve önümüzdeki kışta herkesin 
kendisini barındıracak bir mes
ken yapmasına zaman müsait 
iken bizlerin bu kışta soğuktan 
kurtarılmamız için zatıalileriniıı 
yüksek merhametinizden yalva· 
rınz ef. 

95 No. lı ada dahilinde arsa 
h. l . sa ıp.erı. 

Fettah, Mehmet, Ömer. fle
cep, Kadri, Yusuf. Hasan. M 1h
mut. İdris. 

Yeni Asır - Teslimi hemen 
mümkün olamıyacak arsaların 
satışa konulınası doğru değil
dir. Her kes aylarca belediye
nin arkasından koşamaz. Para
sını ödediği malı derhal ele 
geçirmesi en tabii hakkıdır. 
Yanlışlık olmuşsa bunun meau
liyetini asıl alakadarına yükle
mek icap eder. Belediye reisi 
Behcet Salih beyin meseleyi 
derhal halledeceğinden eminiz. 

Müsadere Edilen 
Kömürler 

Haniya, Nasrettin hocanın 
evine girip, nasılsa mahkemeye 
SÜAüklediği hırsız hakimin dos
tu çıkmış ta, mahke esnasında 
llÜya maznun olan Hoca imiş 
gibi .. 

k - Evinin kapisını niçin eyi 
apaınadın, opanın kapısını 

~eden aralik bıraktın, sandı
gına neden çürük kilit koypu? 

1 Diye hiç beklemediği sual
ere maruz kalıncu: 

- Peki hakim efendi, ka
Pı:nı eyi kapamadım, odamı 
a.~alık bıraktım, sandığıma çü
;-u~ kilit koydum! Bu kabahat
erı ben i şledim, amma şu ka
pd~rııı açan, opama giren. kili-

Motör Cinayeti 
Tahkikat Yine Tevsi 

Edilecek 
Tuzla açıklaı,nda Hüdaverdi 

motöründe bir cinayet vuku
bulduğu ve Halil, Cemal efen-
dilerle Recep Kaptan namında 
bir şahsın motörde öldürülerek 
cesetlerinin çuvallar içinde de
nize atıldığı malümdür. 

Geçen celsede Müddeiumu
mi iddianamesini yapmış ve 
cinayetin maznunları Osman 
Kaptanla Çipinoz Ahmedin 
idamlarını talep eylemişti . 

6- Cumhuriyet meydanında, 
Kışla önünde, Tilkilikte, Tepe
cikte, İkiçeşmelikte, Eşrefpa
şada, Alsancakta, Mezarlıkba
şında ve Karşıyaka vapur is
kelesi yanında Cumhuriyet H. 
Fırkasının hezırlıyacağı kürsi
lerde ve mekteplerde sabah 
saat sekizden akşam saat 18 e 
kadak konferanslar ve müsa
habeler yapılac:ıktır. 

Bu kürsilerde söylenecek 
nutukların mevzau inkılabın 
Cumhuriyetin ve istiklalin kıy: 
metini, üstünlüğünü, ehemmi
yetini mefhumlarla ve misaller
le anlatmak olacaktır. 

B - istiklal ve inkılap için 
canlarını ve uzuvlarını vermiş 
olan kahramanları temsilen her 
rütbede 7.abit, nefer, harp ma
lulleri, ihtiyat gaziler, şehit ana
ları "ikinci kordonun karşısına 
düşen yaya kaldırımda. Bay
raklarla geçeceklerdir." 

C - Üniformalı ihtiyat zabit
leri "Malül gazılerin solunda ,, 

Ç - Devlet idare kvvetle
rini temsil eden zabıta kuvvet
leri "Jandarma ve Polis. ihtiyat 
zabitlerinin solunda ve panayır 
yerinin karşısındaki yaya kal
dırımda,, 

23 - Bayramın hareketli, 
manalı, renkli ve ziyalı olması 
için bütün halkımızın en derin 
bir alakayı göstermeleri ve ga
zetelerle neşredilen bu proğ
ramın belediyeye, fırkaya, fır
ka teşkilatına, mekteplere, 
milli cemiyet ve müessese ve 
teşekküllere ayırdığı ve verdiği 
vazifeyi bunların ayrıca hiçbir 
tebligatı beklemeden yapma
ları rica olunur. 

Üç gün evvel Burnova köy
lerinden İzmire getirilmekte 
olan 58 çuval kömür ruhsati
yesiz olduğu iddiasile müsadere 
edilmiş ve Naldöken köyü ih
tiyar meclisi azasından İbrahim 
efendiye yediemin olarak bıra
kılmıştır. 

Bundan dört ay evve! de 
yine bu kabilden olarak dört 
araba odun müsadere edilmişti. 
Bugüne kadar bu odunların 

köyde bırakılmış olması bu defa 
yakalanan 53 çuval kömürün 
de aylarca yedieminde kalacağı 
ihtimalini düşünerek omıan 
ba~nıüdüriyetinin nazarı dikka
tini celbederiz. 

ı . 1 
b mı •:ıran bu hırsızın hiç ka-
s n~ati yok mu ki ona hiç bir 
ııa tevcih etmiyorcunuz. 
Dediği gibi, Ôpemiş koope

taf f 1 ınden de lttihattan niçin 
aYtılınış olduğunu sormak Ia-
zııng 1 . e ınez mı? 

111
• Bu vazifeyi pe efkarı umu
ıyeye bırakıyoruz. 

Dünkü celsede maznunlar 
müdefaalarını yapacaklardı. Fa
kat maznun vekili tahkikatın 
tevsiini ve İstanbulda bulunan 
Hasan namında bir şahidin de 
dinlenmesini talep etmesi üze
rine heyeti hakime müzakere
ye çekilmiş ve neticede bu ta
lebin kabul olunduğu tefhim 
edilmiştir. 

Muhakeme 15 ikinci teşrine 
bırakılmıştır. 

Tayyare Piyango Biletlerinizi 
MUTLAKA 

7 - Halk kürsilerinde söz 
söylemek için bayramclan ev
vel veyahut bayram esnasında 
kürsi başında söz istemek ve
ya almak mümkündür. Bayram
dan evvel söz almak için 
C. H. F. idare heyeti reisine 
veya bu iş için memur edece
ği heyete müracaat olunur. 
kürsü başında söz almak için 
de kürsünün başında fırkanın 
memur edeceği üç kişilik he-

SAADET 

D - İzciler. "Panayır yeri 
önünde ve lsmetpaşa bulvarının 
yanında,, 

E - Mektepliler. "Maarif 
Müdürlüğünün tertibi üzere İs
metpaşa bulvarı ağzından pa
nayır önü istikametince ikinci 
kordon ağzına kadar,. 

F - Sporcular, Spor kulüp
leri, idman cemiyetleai. "Jan
darma ve Polis kvvvetlerinin 
solunda, Idman cemiyetleri it
tifakı İzmir teşki!Abnın tertibi 
üzere,, 

--- -- - -

Cumhuriyet Bayramı 
Kutlulama Komisyonu 

UMHURİYET BAYRAMINDA 

ŞEHİ GAZİ OSU 
Büyük Giine Layık Gayet Zengin 

Eğlen<'e Tertip Eyleıniştir 
Havanın müsaadesine göre eğlence bahçede veya ı .ı 

salonlarda ya ılacaktır. Güzel sür rizler hazırlanmı9tu. 

Gişesinden Alınız Çorak kapı 
No. 

354 

-HASAN TAHSİN 
\ ele:fon 7943 



Toptan Salt' 
Mahalll: 

Bahçe 
kapı 

z man 
Ecza 
DEPOSU 

Radyolin en müessir diş macunudur; dişleri kat'i surette te
mizler ve parlabr. Radyolin en yumuşak diş macunudur; dişleri 
çizmez, minalannı örselemez. Radyolin en hoşa gidecek diş 
macunudur; ağızda köpürür, lezzeti güzeldir. 

RADYOLİN 
Kullanınız _, -

İzmir Belediyesinden: 
l - 29 N. lı adanın 3, 4, 

5, 6 N. lı arsalarının mülkiyeti 
kapalı zarfla 17 /11/934 de saat 
16 da ihale edilecektir. 

2 - 29 No. lu adanın 7 ve 
8 N. lı arsalarının mülkiyeti 
kapalı zarfla 17 /11 /934 de sa
at 16 da ihale edilecektir. 

-MfilILüM 
Larnbatarını tercih 
c•ılenler hiç bir za

rıınn alıl ın•.,q•nı~· 

in rd ı r. 

Çünki: 

arayınız 

Deposu 

•1EHMET 
TEVFiK 
lı trık malzeıno 

1 ı carethline11i 
-~ ~ 

Pı>~'crnalcılar 

TELEf ON 3332 --
1ı arsasının mülkiyeti açık mü

zayede ile 17/11/934 de saat 
16 da ihale edilecektir. 

Şartnameyi görmek üzere 
başkatipliğe ve müzayedeye 
iştirak için de söylenen gün ve 
saatte ve makbuzlarile birlikte 
Belediye encümenine müracaat. 

?1-4 4517 (701) 

f\iakine ln1alftthanesi 
l' il ~l1mağa Qarşı ı Numara 50 

Hamur 
Makineleri 
l\l iieıuesoruııı 
mnnıulillı 

olarak 

:1.4 
makine 

lzmirdo 
fan liyettedi r. 

A liik:ula rlk 

rın bo makine· 
ferin faaliyet 
tnı ıları hA kkınd:\ ıı :ı ı 011111 ı a lııu lnrını tıu14ıyA Aderı7.. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
}a(Jhane Ve Un De#lrmenlert 

lı,ııı hılıımnın nlt.t t"A PılPvnt 1111 ıl nılılir~ 

···•••··••••···•·······•••••···••··•············ , 
Gaznzgen Bilumum D<'nlz /1Jlert 

Ht 1 lıoy<~B \"A her ı 11 , \l'l Dıırhınl~r, ııılıımhıılar Vt 

ıesı arı mılurn:kiyo aal\n~ör Vf 
her c rıs JtıAlırtıkat ib~Niııe v:rıçll'r \"ü aır ışlı•r <lernbtt-

çı• k:ıhnl •ılılı1· 

1aıııcıc•••••••2aıa~••••aıaıııaıııııııııaıııı••••••••ıııııııııııı.sıc-

ı· AzE TEMiZ UCUZ 
• 
IL..A.C ... 
Bamd.i Nüzhet 

Sıhhat Eczanes 
B.ı~durak Biiyiik 8alopcio~lıı han knrşı:;ıınıla 

•ııııııııııııııeıı••ııwıııııaıııı•••••••••••ıııııaııcııecıııı~•••••••• 

e 
·z En ı~·· 
elidir 

Hütün lznıirlı}er 1 urada Bu?usuda:· .. 
Sıcnk ve soğuk akar suyu, b3~yolu odaları Marmaraya. 

Halice mız~r güzel manzarası ile lstanbu!un en sevimli oteli 
Bristolduı·. İ~tirahat etınek istiyenler be.1_m~~ı:ıl b·J oteli 
tercih ederle··. 

ya;>~n tecrü!Jeli 
miis~edri Ömer 

Bütü~ Egelilere Br;S 
Bcyoglunun .a 

, l Sirke-
0 c!de 

otelini tavsiye 
ederiz 

lzmil Ev ~Jaf Müdiirlüğünden~ 
1 - İzmirde Mezarlıkbaşı mevkiindeki vakıf arsa üzerine 

yaptırılacak hal binası inşaatı kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmuştur. 

2 - İhalesi 25 teşrinievvel 934 perşembe günü saat on 
dörtte lzmir hükümet konağında vilayet makami yanındaki sa-
londa toplanacak olan Evkaf ihale komisyonunda icra olunacaktır. 

3 - Bu işe ait projeler şartname ve mukavelename nüsha-
ları İzmir, Ankara ve İstanbul Evkaf müdürlüklerinden yirmi 
lira mukabilinde alınabilir. 

4 - Münakasaya iştirc1k edecek taliplerin mütehassıs mü
hendis veya mütehassıs mimar olması veya inşaatın her türlü 
mes'uliyeti kanuniye, idariye ve fenniyesini kabulü kafinin 
icrasına kadar kabul ve ifa eyliyecek mütehassıs bir mimar veya 
mühendisi istihdam eylemesi ve bu işi yapabilecek iktidan haiz 
olması şarttır. Müteahhitlerin mühendis ve mimarların iktidar 
ve ihtisaslarını bildirmek için bu gibi işleri yapmış olduklarına 
dair resmi heyeti fenniyelerden alınmış vesaiki tekliflerine lef 
eylemeleri lazımdır. Ancak bu esas dairesinde müracaat eden 
talip!er münakasaya ithal olunurlar. 

5 - T eklifnameler 661 numaralı müzayede, münakasa ve 
ihalat kanununun onuncu maddesine tevfikan hazırlanarak en 

23 Tefrlnlevvel 193.ıll 

Sahibin ·ıl 

EN SO ~iKA PLAKLAR liSTE i 
\I osı H STTRWl'TI~ Hf..\' 

Y ıl<lız 'l'lirkiıım 

Ay Do~dn Ratmadııııı 
l\LARXE'r ŞÜI{ Hl) l~ı· .• 

Suzinak 1akımn. 1(Jarn~tle 

H üzaıu Tı\ksim. Klarnetle 
RUH A'J1 HANİ:\l 

Şon DuJı.klarıJakı Handeler ... 
Hiizam Şl\rk ı. Mızralıı Gezindı ı 

REYYAN HANlM tr• 
Kotehck. Humlıa 

Bahar C)içeı:ti 

~ R V L\1 il ,\ X 1 \1 

J\ıucı~ar ~:ırkı. Hayın Heuı Aldattın 

Arıırn Aman S rı Kı,.; 

~I TJS1'A FA R·~:y 
---------------------· Hiiso_\ ui ~nı kı. J.uh:ıuılu .At;:ırt•• ıı 

Gôg;;iinııleıı Kaçıp G ı ttiıı 
1' En r M ı·~ fi ,, x r " 

1\1 fClcıı !h-111111 

llcn A ltlarkeıı 
~ 0 H E \"' L . .\ HE D H 1 \' 1~ U A ~ 1 \ 1 

H ıiz ını ~arkı. Oıiıdüıudo St-nı 

Ana Sütünün Aynıdır 

içen Çocuk 
Neşeli Oıur 

3urbuz Olur 
Sıhhatli Olur 

Ber Yerde Arayınız 
Deposu : Hükümet karşısında Şekerci Ali Galip 

SEVİM pastahanesinde 
Ege mıntakasında umum satış mahalleri 
Manisa - Yeni hal yanında bakkal Nusret efendi. 
Ödemiş - Sinema yanında tütün bayii İbrahim efendi. 
Tire - Şekerci Hasan Feyzi efendi. 

21-26 

lütfü 
geç münakasa günü saat on dörde kadar makbuz mukabilinde 
lzmir Evkaf müdürlüğüne tevdi edilecektir. ı 

6 - Münakasaya iştirak edeceklezin teklif ettikleri fiyatın 
yüzde yedi buçuk nispetinde teminat makbuzunu veya mektubunu 
ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesikayı ve fenni ehliyet 
vesikasını tekliflerile beraber vermeleri lazımdır. 

Memleket hastanesi 
göz hastahkları müte
hassısı: 

İkinci beyler sokağı N o. 65 
Telefon : 3055 

746 s. 7 

Dahili Hastalıklar 
Mütehassısı 

Hastalarını her gün öğle-
den sonra Beyler - Ha'' 
İmamlar sokağında 

No. 12 - Şifa Yurdund9 

kabul ve tedavi eder. 
7 - Verilen en az fiyat umum müdürlüğe bildirilerek haddi 

layık görüldüğü takdirde komisyoncu sekiz gün içinde ihalesi 
yapılacak ve haddi layık görülmediği takdirde 661 numaralı 
münakasa ve ihale kanunu mncibince muamele ifa olunacaktır. 

8 - Münakasaya girmek istiyenlerin kanun ahkamı ve yuka
rıdaki tar.ifat dairesinde hazırlıyacakları tekliflerine en geç ihale 
günü saat on dörde kadar makbuz mukabilinde İzmir Evkaf 
müdürlüğüne tevdi etmeleri veya tayin olunan vakitten evvel 
yetişecek surette göndermeleri ve ihale günü tayin olunan saatta 
komisyona gelm~leri, projeler ile şa:-tname ve mukavelename 
suretlerini almak istiyen!erin de heıgün İzmir, Ankara ve İstan
bul Evkaf müdürlüklerine müracaal: eylemeleri ilan olunur. 

30-8-15-22 4058 (562) 

Yağhane Tesis 
Edeceklerin 

Nazarı Dikkatine 
Müceddet 12 incelik bir yağ 

presesi ve bir de müc~ddet 
idrolik tulumba satılıktır. ikinci 
kordonda su kumpanyası kar
şısında Marko İnçevin tamir-

' hanesine müracat ediniz. 
.. H: 3 5-10 {655) - ~ 

Telefon No. 3331 
s. 7 

Zayi ~ 
İzmir İthalat gümrüğündeo 

almış olduğum 601256 ~y' 
22/11/933 tarihli makbuzu ı ıı 
eylediğimden gazetenizle ifaıtı 
rica ederim efendim. 

S~keli il.,,ı 
Mustafa floO) 

4531 (7 
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a•hlte ta 

. v. 1 
W. F. H. Van Der 

F ratelli Sperco 
Acentesi 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

AMMON vapuru 24 birinci 
teşrinde bekleniyor. 27 birinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter
clam, Hamburg ve Bremen'e 
yük alacaktır. 

ALAYA vapuru 24 birinci 
:eşrinde bekleniyor. 27 birinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktır. 

ANGORA vapuru 28 birinci 
teşrinde bekleniyor. Anvers ve 
Hamburgtan yük çıkaracaktır. 

TUEBIN GEN vapuru beş 
ikinci teşrinde bekleniyor. 9 
ikinci teşrine kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
VORBURG vapuru yirmi 

birinci teşrinde bekleniyor. 
Hamulesini çıkarıp Anvers 

Rotterdam ve Hamburg li
manlarına hamule alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE 
L YS vapuru 28 birinci teş

rinde bekleniyor. Anvers, Di
rekt için yük alacaktır. 

THE EXPORT ST AEMRHIP 
CORPORATION 

EXCELSIOR vapuru altı 
1 nci teşrinde bekleniyor. Nev
york, Boston Filadelfiya ve 
Norfolk için yük alacaktır. 

EXMİNSTER vapuru 21 1-ci 
teşrinde bekleniyor. Nevyork, 

Boston Filadelfiya ve Norfolk 
için yük alacaktır. 
JOHNSTON LINE LiMiTED 

JESSMORE vapuru üç ikinci 

teşrinde bekleniyor. Anvers ve 

Liverpuldan yükünü çıkardık
tan sonra Burgaı, Vama ve 

Köstence, Galaç, Sulina ve 
Braile için yük alacakbr. 

GANDIAN PACIF.IC STEAM 

5HIP AND RAIL W AY CIES 

Liverpul, Montreal, St. Jbon 
ve Halifaks tarikiJe Kanadanın 

tekmil şehirleri ve transatlan

tik vapurlarla şimendiferler 

arasında mürettop seferler. 
Vurut tarihleri ve vapurların 

isimleri üzerine mesuliyet ka· 

bul edilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

ROY ALE NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

HERKULES vapuru yirmi 

teşrinievvelden yirmi üç teşrini 

evvele kadar doğru Anvers 

Rotterdam,Amsterdam ve Ham· 
burg için hamule alacaktır. 

UL YSSES vapuru yirmi do· 
kuz teşrinievvelden üç teşrini 
saniye kadar doğru Anvers ve 
Amsterdam için yük alacaktır. 
SVENSKA ORİENT LİNİEN 

HERMES vapuru 11 teşrini
saniden 15 teşrinievvele kadar 

Anvers Rotterdam, Amsterdam 

ve Hamburg için yük alacaktır. 

BLALAND motörü 18 teş
rinisanide beklenmekte olup 

Rotterdam, Hamburg, Kopen· 

hage, Dantzig, Gdynia, Gote

borg ve ,Skandinavya limanları 
için yük alacaktır. 

GOTLAND motörü 3 taşri

nisanide Rotterdam, Hamburg, 

Copenhage, Dantzig, Goteborg 

Gdynia ve Skandinavya liman

ları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 

Garbi Akdeniz için ayda bir 
muntazam sefer. 

PELES vapuru 4 teşrinisa· 

nide beklenmekte olup ayni 

günde Pire, Malta, Cezair, Va· 

lensi ya Marsilya ve N apoliye 
hareket edecektir. 

Yolcu ve hamule kabul eder. 

İlandaki hareket tar.ihler;nde 

ki değişikliklerden acenta mes

uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için İkinci l:or

donda Tahm"J Tahliye şirketi 

binası arkasmda FRA TELLİ 
SPERCO acenteliğine müraca
at edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005 
.... :...'" ·-r. :~:: -~"' 

• 
lnönü Vapuru 
23 Birinci Teşrin Salı günü 

saat on ikide limanımızdan ha

reketle Kuşadası, Küllük, Bod

rum, Rodos, Marmaris, Dalyan, 

Fethiye, Kalkan, Kaş, Finike, 

Antalya, Mersine gidecektir. 

Avdette Alanya iskelesine de 

1 

uğrıyacaktır. 

Birinci Kordon 92 numRra. 
Telefon: 3658 

BA.:K: E:I.ELE 
Kemal Kamil F eye 

l{ık e k - 8ızo ecza c ı h• ıı ı l\{ı ııı : 

ı akdım edehilir miyim' ! 

Küçük hanım - Çok meısı, .Kemel Kı'uuıl bey Hı ıfd 

neainde Rabır çlçıaı, Altın ruya, Y:ıeemirı, ~· 11 ıvn 

içinden hanımlara (Göııiil) de nriyormue. 

Rrkık - Şo 7eni yaptıaı Hcinfll kolony111111 ıuı'ı 
Kft9Ull Hamm - .EYet. Gönülde öyl• ıebbar bir koku ö1lı 

fnıunklr Ye hayali bir HYk 'H·zart•f.-t ur ki • . V~lhHıl hi11 
•a&r.-ııil ... UJl~~ilWıliil· Qıj .. ....,... 1'1 r .... ;ı.,,.w_ • 

Oliver Ve Şii. I JADRANSKA 
LIMITET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BiRİNCİ 
. KORDON TEL. 2443 

DHE ELLERMAN LINES L TD. 
TAHMİL İÇİN BEKLENİLEN 

VAPURLAR 
LONDRA HATTI 

THURSO vapuru 20 birinci 
teşrinde Londra ve Hull'e 

STORK vapuru 30 birinci 
teşrinde Londraya. 

DAGO vapuru 10 ikinci 1 
teşrinde Lonara ve Hulle 

LİVE~POOL HATTI 
LESBİAN vapuru 3 ikinci ~ 

teşrinde Liverpool ve Glaskova 
TAHLİYE İÇİN BEKLENİLEN 

VAPURLAR 
THURSO vapuru 16 birinci 

teşrinde Anvers, Hull ve Lon
dradan. 

OPORTO vapuru 25 birinci 
teşrinde Liverpool ve Swan
seadan 

DAGO vapuru ay nihayetin
de Anvers, Hull ve Londra· 
dan 

NOT: Vürut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine mes'u 
liyet kabul edilmez. 

~ 

m~:!uı ( Ihlamur } 
çiçeği geldi. Geçen sone çok 
rağbet g3rmesinden ötürü 
me· .. cuclu kalmı}lan hususi pa-
ketlerim~~in ihzarına l aşiar · 
mışhr. Dükkanında u:t ır d 
üzere bizden pake! alan esna l 
ihtiyaçlarını t emin etsinler. 
Çünkü rekolte. geçen seney 
nazaran azdır. Paketler 5 - l L 
kuruştur. Karadenfa malı 

S ı tozunun zarif kutua ep ları ya!nız 15 ku-
r ıı:ur. ·ı optan alanıara iskon
to yapılır. 

Işıldak Bulaşık ve ~ila 
tozu e:::nsalıne 

PLOVIDBA D. D. Susak 
İZMIR, PİRE TRİYESTE VE 

SUSAK iÇiN MUNTAZAM 

HAFTALIK POST ASI 

Seyahatın müddeti 

Triyeste 5,112 gündür. 
İzmir 

Her Pazartesi günü muvasa

lat ederek Çarşamba günleri 

öğleyin hareket edecektir. 

İlk hareketler: 

24/10/934 S.S BEOGRAD 

31/10/934 S.S BLED 

7/11/934 S.S SRBIN 

14/11/934 S.S BEQGRAD 

DİKKAT: vapurlar Çarşam
ba günü sabah yük almıyacak-
lardır. 

Pire ve T riyeste yolcuları 

için fiyatlarda tenzilat yapıl

mıştır. 

Yoku ve navlun için tafsilat 

J. PUSSlCH acentesine mü
racaat ediniz. 

Kordonda Cemal Cendeli 

han No. 13·14. 

(189) 

faik va daha ucuz olmasına r~men iki hirıü u • .tmet ııa eder. 
Asker markalı hakiki flit, Fayda, Kilsekt, Atili, Blak FJf.g, 

Flayozen sinek~ ilaçlarının her boyda kapalı kutuları vardır. Dök
mesinin litresi yalnız 100 kuruştur. 

ARTI kumaj boyalarımızın tecrübesini uapmıyan kal, 
madı 15 kuruşla rengini atmış ipekli, pamuklu, yünlü 

elbiselerinizi istediğiniz renkte boyarsınız. 
Resmi ruhsahıameyi haiz LEYLEK markalı rastık saç boyasını 

ihtiyacı o!an!ara tavsiye ederiz. Esnaf için toptan satış merkezi 
depomuzdur. 

Turan tuvalet sabunu ECE vim tozu, Kaol Bresso, pire tozu, 
karpit, çay, kına, sakız, diş macunlan, kakao, kolonya, kola, 
tutkal, demirhindi, limon tozu, her nevi asit, lastikten muşamma 
mustarda, çiçek boyaları, zamkı arabi, çamaşır için soda, furça 
leke tozu, sabun toza, lüks sabun, fare zehiri v. s. 

TELEFON: 
1 

Umum Hastaların .tazarı Dikkatine 
En son şi.stem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğum 

neticesi lüzum gösterilen pllotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, d!iztabınlar için taban korsaları gayri tabii 
d::>_ta:ı ço:u)ların vı.i.:.ıtlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
haz an, kemik has ta' "dan neticesi husule gelen kambur-
lukları doğrulbnak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müi.e!ıarr~k el ve aynklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan k ürek ~cmiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TÜRKİYENİN YEGANE MÜESSESESİ VE ESERLERİ 
İLE RAGBET ve iTıMAT KAZANAN SÜN'l AZA AMiL 

MÜTEHASSISI 
11a,hr Hiza 

Bey tarafınnan yapılır. 
Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öğleden sonra 

kadar. 
ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 

2 - 20 355 S.7 

CEBBABZADE 

Yorgancı Muharrem 
Usta. lKahdumları 

Hisarönü Yorgancılar Çarşısı No. 7 - 9 - 11 
TELEFON : 37115 IZMIR 

Kuştüyü pamuk ve yün ile her model üzerine el ve ma

kine dikişler son moda fantazi yorganlar ve karyola takım· 
ları, süs, yastıkları ve teferruatı, kordonlu yataklar, tül ci-
binlikler, kadife ve kumaş llzerine farbalabos Ye giineşlik 

perdeler, kanape sandalye kıhflan, f&l'k oda takımları ve 
saire mağazamızda imal edildiğinden ucuz fiyatla tedarik 

edebilirsiniz. Toptan - ve perakende Iİpal'İf kabul edilir. 
Pamuk tizeriae de İf yapahr. 1~13 (440) 

aa TetHnlevvel t•a• rzcz :z:-- __ ...... _ _..,. 

Eczacıbaşi Süleyman Ferit 
Kolonya ve eaanıları çok lltif çok sabit ve hahiki çiçe 

kokuları olduğunu her Türk bitir 

VE 
Bahar 
Altındamlasi 

Y..asemin 
Aluhabbet Çiçeği 
Unntmabeni 
Senin için 
Ful 
Dalya 
(simlerinin yalnız FERiT kolon · 

yalarına ait olduğunu da öğrenmiş . 
tir. Alırken Ferit isim ve etiketine 
dikkat ile taklitlerini red ediniz. 

Umumi depo: 

s. FERrr 
Şifa Eczanesi 

Hükumet Caddesi 

Eczahcuaesi 
Müstahzeratı 

Saç Losyonu 

Komojen 
Kanzuk 

Kepekleri izale ve 

saçları besliyerek dö
külmesine mani olur. 

Kanzuk saç losyonu 
mümasilJeri gibi yağlı 

değildir. Tesiri kat'i ve 
rayıhası litif bir Jos
yondur. 

Tanınmış eczahane
lerden ve parfümöri 
mağazalarından ara-

(993) 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAl\fDAR 

En ufak yedek parçalariyle beraber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres : 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 

Telefon No. 24t3 P. K. No. 234 IZMIR 

. Mefruşat Mağazası 
Fesçi Zade A. Nihat 

Telefon 2264 
Mefruşata müteallik en son moda döşemelik kadif" 

Gobelen, İngiliz kretonları, file, cibinlik ve perdelik til~~ 
hasır stor ve keten perdeler, bronz komiz, çocuk arabaır-. 
Ye sondalyeleri, taban, otomobil, masa muşambaları 
Mire bulunur. 

· l••I .. - Tol Be4edea R11. 29 
. 4 - 26 323 


