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oıı lçtiınanı '.lana 
e _Jıeı ınıiyeti 
Biiyiiktiir 

.. Büyük Millet meclisi evvelki 
gun fevkalade içtimaını rıktey-
1 d. e ı. Hatırlarız ki bu top!antı-
Ya tekaddüm eden gti.nlerd-. 
ıne ı· · c ısın mui.at zamanından ev-
vel içtimaa çağmlması, s~yasi 
ınehafilde ve ure.umi efkarda 
~henımiyetli bir hadise olarak 

h
elakki edilmişti. Filhakika da-
a b' · h 
1 

ınnci cekede mevzuu ba -
bo ~n. mesail bu görüşün isa-
etını teyit eylemiştir. 

f Bküyük Millet Meclisi reisi, 
. ev ahide içtimaın sebebini 
ı~ah ederken "Son günlerde 
:~asi ~aziyet ve h~r~ci siyaset 
J emmıyet kesbettığınden do-
ayı hükümetle beraber çalış-

l~ak imkanım vermek için mec
ıs · · 
d ıçtımaa davet olunmuştur,, 

edi. 

1.fBirbirini takip eyliyen ihti
a lar, suıkastler, Avrupayı 
nı .. h dut iş bir harp korkusu altın-

a bırakmıştır. 
b· Ortada inkar kabul etmiyen 
b!r hakikat vardır ki suikastçı 
kır zümre yeniden dünyayı 
dana boğmak istiyor. Bu uğur-
a her fırsattan istifade et

~eji düşünüyor. Sulha candan 
n aglı milletlerin itidalini, ka-

kaatkarlığını istismara kal
ıyor. 

. Gerçi sulh sevgisi, medeni
nıyeti yeni bir afetten korumak 
endişesi müsamahakarlığa yol 
k~abiJir. Fakat bu müsamaha
n~rlık o milletlerin hayati em
k ıYehni tehlikeye koyduğu va
h ıt mukabil ve sıkı tetbirlere 
aş vurmağı saruri kılar. 

B ~arsilya cinayetinin akab.inde 
e gratta toplanan Küçük itilaf 

~e Balkan misakı akıtleri bu 
v aruret ve lüzumu duymuşlar 
de Yeni bazı kararlar almışlar-
ı~. Netekim Hariciye Ve!;jli-

nıız Bu-y··k K·· "d t ki .. ı u ursu en nu u a• 
nı · h-k- ırat ederken Yugoslavya 

tau Umetini "Müttefikimiz,, diye 
(

81! eylemiştir. 
sa ~ı A memleket arasındaki 
b y;ınıı dostluk bağlarının 
de ren tehlike önünde ne ka
bar .kuvvet bulmuş olduğunu 
k~f.bır kelime bile anlatmağa 

a ıd' 
fik ı.~· ~ununla berab:r '1: e~-
en ~.u~~ bey, Türk mılletın.ı~ 
ol uyuk faziletlerinden bırı 
le~n. muahedelere sadakat bas
''Bı~k kayıt ve işaret ederken 
tana :ın misakının gittikçe ar
bi ~ır kudretle nasıl sarsılmaz 
d r . uvvet olduğunu gösterdik,, 
s:}hış ve bu sarih ifadelerile 
d u muhafaza yoiunda ne ka-
r:i;, azimk.arane bir birlikle ha
nı et edıleceğini ortaya koy· 

uştur. 

Elbette h"kA t mevcut nı u ume , 
la~adeleri takviye edici karar
li . ~lırken Büyük Millet Mec-

ının de .. h . bind muza eret ve tasvı-
en kuvvet almak ihtiya-

~!nda idi. İşte B·· -k M'll t ~•ecl · . uyu ı e 
evveJs! ~u maksatla mutattan 

y· ıçtimaa davet olundu. 
nan ıne . ~yni günde topla
nı· harıcıye encümeni Balkan 
;;:sakının tatbikatına ait olmak 
..... ere · 
kol ımzalanmış yeni prote-

C:n tetkikine koyuldu. 
dan tanı müthiş bir inhidam
~yı· ~rumak, sulhu muhafaza 
buııyebılmek için çok kuvvetli 
Öa unmağa ihtiyaç verdır. Bu 

a ancak sulh davası etrafın
iU <\ts~n birleşmiş bulunan 
a f e

1 
rın münasebetlerini da

.. az a takviye etmekle müm-
:d olacaktır. Ypılan iş te 

ur. 

i.aan.a:ı.ı F.Ca ı 

• 
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ri o evk 
Göste ilen 
F veran 

iade Hususun Ad yesine 
slavya Umumi Ef irında 

Naziktir 

a 

ya ışır aziyet Çok 
Paris 25 (Hususi) - Fransa

nın Roma sefiri M. Dö Şamb
rön ile Londra sefiri M. Kor
bin'in hariciye nazırı M. La
val'i son zıyare:lerinde To
rinoda tevkif edilen Paveliç 
ve Krayci:ernikin iadesi mese-

' . 
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tan bildiriyor: 
Yugoslav umumi efkarında 

feveran devam ediyor: İtalya
daki "Borgatero,, Yugoslav ih
tilalcıları Kampi hakkında 
Pravda gazetesinin neşrettiği 
mekale dikkate şayandır. Bu 
gazete Kral aleyhinde geçen 
sene ilk Kanunda yapılan sui
kast teşebbüsünün bu karar
gahta tertip edildiğini kayde
diyor. 

B rgatero İhtü!~ cile?i 
Borgatero ihtilalciler kampı

nın faaliyeti o zamar. Piyer 
O rep nammdaki l?~hsın tevki
fi.e meydan.1 çıkmıştı. Piyer 
Orep muha1·emesinde altı suç 

nodan gelen haberlere göre, 
Pavieviç ve Ka etemik hak-
kında T orino istipaf mahkeme
since hala tevkif kararı veril· 
miş değildir. İki suikastçı ne
zaret albnda isti vap olunmak-

Paveliç ve K vaternlk 
Ne Diyorlar? 

Roma, 24 (A.A) - T orinoda 
tevkif edilen Paveliç ile Kva
ternik yeniden sorguya çekil
mişlerdir. Birinci ifadesinde 

şehrini bilmediğini söylemiştir. 
Paveliç 1927 de bir tek defa 
Parise gidip beynelmilel bir 
kongrede Zagrep delegesi ola
rak bulunmuştur. Bunu müte
akip Paveliç teşrinievvelin ilk 
haftasında ne zaman ve nere
lerde bulunduğunu izah ederek 
Torino, Milano ve Breniyaya 
gidip geldiğini söylemiştir. 

191 Otarihinde Zagrepte doğ
muş olan Kvaternikte hakkın
daki ittihamları izah ve nef
retle reddettiğini ve suikasta 
tamamiyle yabancı bulundu
ğunu ifade etmiştir. Merkum 
Paveliçin ikametgahını göster
mekten imtina ederek kendisi-

lesinde İtalyanın ittihaz edece
ği hareketi görüşmüşlerdir. M. 
Korbin Marsilya cinayetlle tah-

o,.ta:-..ı ile birlikte Zağrebe gi
d .::i'el~ Krala suikast yapmak 
emrini Paveliç'ten aldığını s5y
lemişti. Son dakikada Piyerin 
cesareti kmlmıştı. Arkadaşları fer 1 Kıol Jkmcı Pıyeı Cenetallarınm E/lm111 f ıkıyDr 

nin de on aylık igtirap müdde
tini Berlinde bir dostunun ya
nında geçireceğini söylemiştir. 
Aynı zamanda Kvatemik ken
disinin Paveliç tarafından tev· 
kif edildiğine dair olan isnadı 

rik edilmiş bulunan beynelmi
lel meseleler hakkında İngiliz 
hükumetinin noktni nazannı 
da Hariciye nazırına bildirmi~
tir. 

İtalya Sefiri İle de 
Görüştü 

Paris 25 (Hususi) - Hari
ciye nazırı M. ~aval bugün 
QuaiD'Orsay'de ltalyanm Pa
ris Büyük elçisile uzun süren 
bir mülakarta bulunmuştur. Bu 
mülakatta Torino suika~tçıları 
meselesinin de mevzuubabs ol
duğu kuvvetle tahmin ediliyor. 

Balgratta Feveran 
Berlin, 25 (H.R) - Belgrat-

kendini tehdit edince başka 
bir günde suikastta bulunmayi 
vadetmişti. Fakat Yugoslav 
polisi teşebbüsü haber alınca 

Orep'i tev :if etmişti . 
lada Edilme7-se 

Berlin 25 (H.R) - Frasız 
gazeteleri T orino adliyesince 
yapılan tahkikat safhalannı te-
reddütle karşılamaktadır. İtal
yanın iki suikastçıyı iade et
mek istememesi halinde Yu
goslavyadaki asabiyet ve he
yecanın körükleneceğinden en
dişe ediliyor. 

suikastçılar Mevkuf 
Bile Değildırler 

Paris 25 ( H. R. ) - T ori-

ta 

tadırlar. İsticvapların son saf
hasını ihtiva eden tahkikat 
mazbatası istinaf hakimliğinde 
tetkik edildikten sonra lüzu
mu muhakeme kararı verilirse 
mevkufların iadeleri mevzuu
bahs olabilecektir. 

Sarışın Kızın lzı 
Paris, 24 (H.R) - Suikastta 

parmağı olan Maria W ondw
cek namındaki sarışın kadının 
da İtalyaya kaçmış bulunduğu 
kanaati kuvvetlidir. Maria'nın 
T orinoda saklı bulunması ya
hut ta Borgatoro kampına kaç
mış bulunması çok muhtemeldir. 

seyiıide 
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F r ansız Gazeteleri Küçük İtilaf e.Balka Antantının 
Yazıyorlar edricen aynaşacaklar nı 

İstanbul, 25 (Hususi) - Bir Haberin Tekzibi 
Belgrattan gelen bir ha- Berlin, 21 (A.A) - Al-
bere göre Balkan antantı man istihbarat bürosu 
konseyinde Yagoslavya bildiriyor: 
Hariciye nazırı M. Yevtiç Bir Fransız gazetesinin 
Balkan antantı ile küçük Belgrattan alarak neşret-
itilafın daha sıkı surette tiği bir haberde, Prüsya 
teşriki rnesaısını teklif basvekili ceneral Göerin-
edecektir. gin Belgratta Yugoslayya 

Paris, 25 (H.R) - Ec: hariciye nazın ile olan 
ho De Paris gazetesı görüşmesi sırasında Yu-
Balkan antanb ile küçük goslavya, Alman tasavvur-
itilafın tedrici surette kay- larma müzaheret ettiği 
naşacaklarını yazıyor. takdirde,Yuğoslavyaya bir 

• Yevtiç kısım Avusturya arazisinin 
E areket Fiti terkedilmesinini ve italya-

Bükreş, 25 (Hususi) - ya karşı Yugoslavyaya 
Hariciye nazırı M. Titu- müzaheret etmeyi ve baş-
lcsko bugün İstanbul ta- 7 ıııtık Ruştu ley ı e ~1os} b 1 cı tıç kaca iktisadi menafi temi-
rikile Ankaraya gidiyor. M. Titulesko Türk nini teklif ettiği bildirilmiştir. 
Cumhuriyet bayramında ve Balkan konseyi Bir Alman salahiyettar membaı daha evvel 
toplantısında bulunacaktır. diğer vesilelerle de ortaya atılmış ve bethahane 

M. Makslmos Ta Geliyor maksatları aşikar bulunan bu haberlerin tekzi-
Atina, 25 (Hususi) - Hariciye nazın M. Mak- bine bile lüzum olmadığını bildirmiştir. Diğer 

simos milli iktisat n·azın M. Pcsmezoğlu ile taraftan Yugoslavya hariciye nazın mösyö Y cv-
birlikte yarın (Bugün) Selanik tarikile ve trenle tiçin bu tekzibi tamamen teyit ettiği öğre-
lstanbula gidecektir. nitmiştir. 

Paveliç Marsilya suikastile asla 
alakadar olmadığını beyanla 
nleyhindeki ittihnmların kendi
sini behcmmehal mahkum ettir
mek istiyen Sırp memurlarının 
bir isnadından ibaret bulundu
ğunu söylemiştir. Merkum hiç 
kimseye vekalet dahi vermemiş 
olduğunu ve şayet Pariste tev-
kif edilmiş olan eşhastan biri 
aksi iddiada bulunmuş ise onun 
yalan söylediğini beyan etmiştir. 

Pavellç inkarda ısrar 
Ediyor 
Diğer bir ifadesinde Paveliç 

30 eylülde Marsilyada bulun-
madığını ve hatta Marsilya 

Suikastçı 

ddetmiş ve bu isnadın Pave· 
liçi ittiham edebilmek maksa
diyJe uydurulduğunu ileri sür
müştür. 

Kvaternik'in İfadesi 
Kvaternik, Pariste tevkif 

edilen eşhası tanıdığını, Fran-
saya gittiğini, Kramer namı 
müstearını taşıdığını inkar et
miştir. 

Bir ikinci sorgu esnasında 
gene Kvaternik, ilk ifadesini 
teyitle beraber 28 Eylfılden 10 
T eşrinievele kadar Padovada 
ismını söylemek istemediği 
talebeden bir dostunun yanın-
da kaldığını tasrih eylemiştir. 

y 
•• 

Venizelosu ldür ek İstiyen 
ara 

Atina, 25 (husu
si) - Geçen sene 
sabık başvekil M. 
Venizelos aleyhin
de yapılan ~uikastın 
başlıca faillerinaen 
ve eski haydutlar
dan kara T anasisin 
tevkifi bütün ga
zetelerin sütnnla
nnı işgal ediyor. 
Haydut şimdiye ka
dar bir türlü ele 
geçirilemiyordu r . 
Kara Tanasis müd
deiumumiliğin em
ri!e hapishaneye 
tıkılmıştır. Haydut 
M. V cnizelos aley
hindeki suikastm 
muhakemesine 24 
ikinci Teşrinde baş 
(anacağından biz
zat teslim olmak 
niyetinde olduğunu 
ysölemiştir. Tevkif 

T anasis Yakalandı 

hadisesine sivil bazı vatandaş- muhtemeldir. Polis müdürü M. 
lann yardım etmiş olmaları ha- G , 
sabile dahiliye nazırı M Yan- arezos ta istifasını veamiştir. 
nopulos başvekile istifasını ver- Ynrine ya jandarma miralayı 
miştir. M. Rallis veya Kloros' - Zezas yahut ta!müfettiş Uasilo-
un dahiliye nezaretine tayinleri pulos tayin olunacakbr. ... _,, 
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Tacirlerinin 

Davası Son Hakaret 
Safhaya Girdi 

Müddeiumumi, Müddeiler Av_ukatı 
R Raşit Beyin Mahkumiyetini istedi 

Neşren hakarette buluamakla 1 
111aznua :kıair ifk,arj!t :PHtaıı 
Neşriyat müdürü. Halil Raşit 
beyin muhakemesine dün as
liyeceza mahkemesinde devam 
edilmiştir. 

Eski zabıt okunduktan sonra 
Şahit çiftçi Necati bey çağı
nldı. Geçen celsede mevzuu 
haht01aa Göktap meselesi 
hakkında malümatına müracaat 
edildi. Necati bey: 

- Bendeniz muallimim. is
mim çiftçidir. Amma böyle bir 
ıey yoktur bilmiyonam.Muharrir 
bey benim ismimi Zuhulen ka
l'lfbnmlbr. Dedi. 

fWôm bey - Yazıda dört 
tam.ta. bahsediliyor. Bunların 
kim olcbağunu zannedeniniz. 

- Bilaüyonun, efendim. 
Miteakiben phitlerden ec

zacı Kemal Klmil bey çağrıl-
dı. Bu şahit mahkemeye gel
memİftİ. .Şahitlerden aYUkat 
Hatmet bey geldi ve aonılan 

...ıe cevaben dedi ki: 
, - Makaleyi okudum. Hiç 
phaa atfedemedim. Bir fert, 
bir cemiyet ve bir plua ima 
etmediği kanaatindeyim. lzmir 
postası gazetesinde çıkan bir 
tavzihte deniliyordu ki: "Ya
ı:ılanmız bazı kimselere matuf 
zannedilmesin, böyle bir ıey 
yoktur. Maksadımız memleke
tin isbrabından, ihtiyacından 
bahsetmektir. 

Bunları gördükten soara ar
bk bu yazımn mWıteviyabıp 
zaıuıebiıeyi vebu yazılan üte.;;. . 
)erine almağı hayretle kar.pla-
ram. 

Gelmemit olaa Kemal Ka
mil be,U. talütJiiiaden sarfma
zar edilme.ine malakemece ka
rar Yerildi ve hildm bey mu
hakemenin bütiğini bildirdi. 

iddia makamım İfgal eden 
müddeiumumi bqmuavini Ali 
Riza bey ayağa kalkarak id
dianuıesini serdeyledi ve dediki: 
maman, saluöi ve nqriyat mü
diril balandaj'u İzmir P.tau 
gazetesinde yazılan 1 ve 12 ve 
13 Eylül 934 tarihli ıaiishula-

nnda çıkan 3 yazı ile izmir 
üzüm ihracat tacirlerinden Sa-
liheddin, Hoca oğlu Ahmet Ra
ğıp ve Kırkağaçlı Kizım bey
leri tahkir etmekle maznun 
olarak muhakemeye getirilIDİftir. 
Gazetede 7 ve 12 Eylüi tarih
li nüshalarda vur abahya ve 
13 tarihli nüshasancla da köpek 
balıklarına soyulmıyacağız bq
lılda yazılarda fÜla Te Uim 
tasrih edilmen..İftir. Binaenaleyh 
ceza kanununun muanea olaa 
maddesi mucibince biz bazı 
karinelerle bu nqriyabn dan
alann pbana matuf olap ol
madağuu arqtırabiliriz. 

Merkez siklet Mldumda: 
ETYelemirde ba Mkta laak-

lundaki maruzatımı ıöylemeden 
evYel bu yazılarda hakaret un
surları var mıdır, yok mudur, 
buna dair kısaca maruzatta 
bulunmak isterim. Bu yazıların 
hakaretamiz olduğuna şüphe 
bile caiz değildir. Bizzat mü
daffaa için ikame edilen şahit
lerin ba.zılan da bu yazıların 
hakaretimiz olduğunu aöyle
miftir.Bu olmasa bile biz yazıları 
okuduğumuzda bunların böyle 
oldağunu görürüz. Çünki piya
sada bu tüccarlara bir takım 
gayri metrü rekabetler yapa
rak üzüm fiatını düşürmek is
nadı vardır. Hassaten 13 Eylul 
tarihli nüshada bu hakaret hiç 
filphe getirmiyecek bir tarz
dadır. 

7 Eylülde Vur abalıya yazı
Slnın heyeti mecmuası üzüm 
fiatlanm düşürmek isnadında 
bulnnmuı itibarile hakaret 
amizdir. 

12 tarihli nüshadaki yazıyı 
okudu. "Türk tüccarlan.. Kra
vatlı şehir eşkiyalandır bunlar. 

Mahterem M. Esat beyin 
dediği gibi.. Daha şeni dağ 

haydutları başkadır. Kravatlı 

şehir eşkiyuı sinsi sinsi bin
lerce vatandaşın kanını emerler." 

"Dört Türkün meofaab için 
diğerleri ecnebidir diye on 
dört milyon Türkün soyulması 
mı lizımdır." Yine bu nüshada 
"Buna sadece milliyetsizlik den
mez, maskarahk ta denir" On 
üç eylül tarihli nuabadaki 
yazı diğer iki nushadan daha 
.şiddetli ve bakaretiamizdir:Bu
rada hemen hemen bütün yazı 
sarahaten ismini zikretmediği 
şahıslara karşı .. bir takım .. 

Meıhur aram Hampar Sum
yanla karşılqtınyonız.Bunlann 
daha aşağı." 

" Mösyö Aram diye müs
talısilia udıia bu adamın müs· 
tahsile daha fula yardımı 

olmuştur. Bu adam ıelse .. Ben 
bu aclamlardaa daha Türküm. 
Çüalô ben mlistahsile daha çok 
yardım ettim. Banlar mı Tiirk, 
bu serveti aereden yapabildiler. 

Sadece keseliai Ye tikanası
ca gırtlaklannı düşündüler. 

Köpek balıkları, deniz ser
vetinin muhafazası için nasıl 
itilafı liızımsa, bu memleketi, 
milleti, işçiyi, müslrhsili so
yanlann da itilafı lazımdır. 

" Köpek balıklarının biri 
töyle demiı,, 

Bütün bu yazılar tahkiri 
amizdir. Bu yazılarda falan ve 
ya filan kastedildiği tasrih 
olm•mışbr. Aceba fiklyetç.i 
phıa bu yazılarla bahsedilen
ler arasında mıdı? Mesele bu-
clar we bitin mahkemece 
bu aranmıftır. 

Biz daYayı açarken bu ya
- Sonu 9 ""'" satıittat -

LHAMRA İ. M. Kütüphane Sinemas 
BU HAFTA'ma kıymettar i.Jlyeli zengin programı: 

1 - Müteveffa YOGOSLA VYA krah Hazretlerinin 
BÜYÜK GAZİ'mizi ziyaretleri batırua. 

2 - HANIMLAR sizia için ( Moda haberleri ~ 

3 - ŞEYTAN KIZ 
Şen ve ıulı FRANSIZKA OAAL ·ın çok güldüren ve 

eğlendiren eşsiz komedisi. _ 

PERŞEMBE günü lS, C~a günü 13, Cumartesi ve Pa
zar ...;n.leri 17 scanslannda : 
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ANNY ONDRA'NIN KiKi gösterilecektir 
güzel 'komedisi . -

Yunanistana 
GUmrUk.Uz On Bin Ton 
Mısır ithal Olunacak 

Ankara Ofis riyaaetinden 
ıehrimiz rf icaret odasına ge
len bir telgrafta Yunanistana 
gümrüksür: olarak on bin ton 
mısır ithal edileceği bildi
rilmiştir. 

Muahedede 
Bazı Tadilat 

Yapıldı 
Türkiye - ltalya Ttcaret mu

kavelesine bağlı 4 numaralı 
listede bazı değişiklikler ya
pılmıştır. Buna göre 4 numa
ralı listedeki maddeler aşağı
da yazılı maddelerle hususi 
takasa tabi tutulacaktır. 

Kuru sebzeler: Tütün, pamuk, 
deri, yulaf, afyon bir buçuk 
milyon ltalyan lireti mıktanna 
kadar hususi takas mevzuu 
olacaktır. 

Madeıllerden ihraç edilen 
kısmın nısfı da takas hesabına 
bağlanacaktır. 

Almanya 
Çavdar Resıniııi 

Arttırdı 
Almanya bükiımetinin yüz 

kilo çavdardan almakta olduğu 
25 mark gümrük resmi 35 
marka çıkanJdığı alakadarlara 
bildirilmiştir. 

Amerika 
ispanyaya TUUln 

Gönderiyor 
Her sene Amerikakaa iapan

yaya mühim mıktarda tüıün 
ihraç edilmektedir. Bu iki hü
kumet arasında aon yapaJan bir 
aalqmada Amerikanın Kentuki 
tütiinlerinden ispanyaya 14 

.milyon liret kıymetinde tiitün · 
seYkeclilecektir. 

Mezkür tiitün.ler kredi ile · 
sebJmaktadır. -·····- . Afyon 
Nerelerde Ekilecek · 
Aşağıda yazılı mıntakalarda 

bir sene müddetle haıhaı ekil
mesine Ziraat vekaletince mü
saade edilmiştir: 

Nallıhan, Beypazarı, Afyon 
karalıisar. Denizli, bparta, Kü
tahya, Konya, Çorum, Amasya, 
Malatya' Tokat, Aydın, Eşme, 

Demirci, Kula, Gördes, Balı

kesir, Tursunbey, Sındırgı, Bi
gadiç, Kepsut ve avarlan. 

Kanun mucibince ekim IDID· 

takalan her sene deiittirile
cektir. 

İnhisarlarda 
Yeni raylnler 

lnhiaariar iclarai Ege -
taka. sabık bat ek.peri Ce-
mal bey lstanbula nakleclil
miştir. 

lıtanbul mübayea müfettifi 
Yusuf Ziya bey de Ege mm
takası mübayeat müfettİflİiiae 
tayin olunmllf ve gelerek dia
deo itibaren vazifesiııe bqla
m11br. Mum.ileyh dün Seydi 
köyüne giderek vaziyeti tetkik 
eylemiıtir. 

Başmüheııdi~ 
.Şdırimiz Nafıa Bqmühea

clisliğine tayin edil.ut olu 
Samsan Nafıa Bqmibeadi.i 
Mehmet Nuri be1 tdu'imiZe 
gelmif ve yeni vazifesine bq
a.=·rr. 

Hurda 
Mübaya 

!Toplanan Komite Dün 3,s milyon kit 

de Bazı Kararlar Verdi inhisar 

8~!.~~İD 
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Cumartesi Gıinü İşe Baş anac~ktır. 
Ehemmiyetli Bir Nokta .. _ __ ..;,_ _ _.._r- '-& 

Muhtelif cemiyetlere ve ha
yır müesseselerine umumi şe
kilde yardım temin eyliyecek 
olan komite dün de Halk fır
kasında içtima eylemiştir. Muh
telif iş sahiplerine müracaat 
için hususi heyetler teşkil olun
muştur. Bu heyetler atideki 
zevattan müteşekkildir. 
Bankacılarla tütüncülere: Mer

kez bankası müdürü Mecit, iş 
bankası müdürü Firuz,Doyçe Or
yant bank müdürü Politi beyler. 

İhracatçılara: Kırkağaçlı Ka
zım, Şerif Riza haleflerinden 
Salahattin, Suphi Emin beyler. 

Manifaturacılara: Halil Ali 
kardeşler müessesesinden Ham
di, Ahmet Tatari, İlya Pero
zalmi beyler. 

Mısırcılara: Akosman zade 
Mehmet, Çolakzade Nuri, Şer
betçi zade Şerafettin beyler. 

Unculara: Filbeli zade Rab-
mi beyle daha iki zat. 

lar için hususi heyetler teşkiline 
devam edecektir. . • , -

Çok hayırlı ve isabetli bir iş 
olan bn teşebbüsün muvaffa
kiyetle neticelenmesi için ko
mitenin bir noktaya daha dik
kat nazarını celbetmek isteriz. 
Hayır cemiyetleri için iane 
talebi yalnız bir def'aya in
hisar eyliyeceğinden müessesa
bn geçmiş senelerde muhtelif 
tarihlerde yaptıktan yardımlan 
göz önünde bulundurmak lazım
dır: Yani bu yardım yekünla
rı cemiyetlerden istenilmelidir. 

Zira her hangi bir müessese 
geçen sene muhtelif müraca
atlara üç yüz lira tediye et
miş ise bu defa yalnız yüz 
lira vermekle iktifa edene dü
şünülen gayinin istihuline imkin 
yoktur. Bu takdirde bütünce
miyetler cıbz bir yekünla kar
şılqabiliriler. Ve çok güzel bir 
fikir muvaffakıyetsizliğe sü
rüklenmiş olur. 

Odunpazan esnafına: İkbal Filhakika hamiyetin, muave-
mağazası sahibi Hüsnü beyle netin ölçüsü olmaz derler ama 
iki zat. maalesef içtimai sefalet geniş-

Komite bugün de Cuma ol- !ediğinden vicdani vazifeler art-
masına rağmen tekrar içtimaı na mif bulunmaktadır. Artan bu 
devam edecek diğer müeuesat ihtiyacı bir vazifeyi tatmin za-
ve eşhasa yapılacak müracaat- rureti vardır. .......... 
Yakalanan Albn Asarıw. 

atika T ahkikab 
Alhnlar Müzeye Teslim Edildi 

Hafriyat Tevsi Edilecek 
Foçida bulunan Albn asan

atikanın dün mnteaddit fotoğ
raflan çektirilmit ve altııılar 
lzmir müzehaneıine tealiıu edil-
mittif. 

Asana bUlanduğu yer zabı
taca mahafua albna alınmııtır. · 

yalanda burada 'hafriyat fapıl

masa ve diier bazı uann daha 
buhnuauı mlllltemeWir. Htıkü

ıaetten Jizli olarak bu eserleri . 

utan ve alanlar laakkındada · 
kanuni takibata başlanmıştır. 

Ankara Bira Fabrikası 
Mamulitı Geldi 

Milli Sermaye Birinci 
Müsbet Neticelerini 

Hamlede 
Veriyor 

Bomonti Bira fabrikasının cut biralara faik bulunuuğu 
izmirdeki Aydın Bira fabrika- anlatılmıştır. Türk parası, Türk 
unı da içiae alarak talnadıjt itçisi ile vüc11t bulan bu mü-
yaziyet rulimdar. Bira imali esaese hem en aefis birayı 
ial.iur altmda bah•nm•m•kla çıkaracak, hem memleket aa1ı-
beraber lıwi •m•pn•lar bana s.Ueriaia aarfiyateu artbracak 

hem de melen elde edilen 
yakın bir yaziyet yarabmf bu- k••ancın barice akmasma •--
.._yerdu ..... edilmit fabrika ... -, 

dan bırakmıyacakbr, 
bpablmat Tlirldyede yalmz ·ıe b' 
Boma.ti biralan fabrikua faali- Diiıa tehrimize getin n ara-

lar mevcut fiatlardan ıife•e 
Jette bıralol•fbr. bq kul'llf qejuına satıp ko-

Herluuaıi bir itin bilhaua nulmuştur. Orman çiftliği bira-
yabaaa aermaye eliade k•lm••• sının lzmir mümessillijiai fChİr 
tabii daha baıka tlrlü IMr ne- gazinaau müsteciri Murat bey 
tice veremezdi. Sağdan, aoldaa deruhte eylemiştir. 
yapılan teakitlere, hücwalara Bu veaile ile orman çiftliği 
rapen laf anlabUk mWıılkiin müdüriyetini tebrik etmeği bir 
ol•m•dı. Arpa on yedi ~ vavife biliriz. Çünkü Türk ser-
abhrken biram fiatı Be İse mayesinin azmettiii her hangi 
üç kunışa düıünce yine 0 oldu. bır işi başarmakta asli mükü-
Mücadele için yalnız bir yol lit çekmiyeceğini, yük.de ka-
vardı. Milli ıermayeye dayanan biliyetimizin her işi mavaffa-
ikinci bir fabrika kurmak. kiyetle ifada kifi geldiğini 

Ankara orman çiftliği mü- bir kerre daha ortaya koymut 
dliriyeti de bu memleket itini bulunmaktadır. 
üzerine alarak batardı. Bir se- --·~·~·--
aecleaberi dnam eden infaat f .. TelUf& Wttl . 
mtua .baimut Ye fabrika İfle· Baytar illiidiini Adil bey 

m~ .......... r. Çıkanlan ru~ ·~·~mi t.eftit içi• 
,., Jı•~~IM"t Piltiliı'e~tnrıla. 

mmtakasında tesis ettijİ 
telif mubayaa merkezleri 
ıtuile satın aldığı hurda 
miktarı üç buçuk milyon 
ya baliğ olmuştur. 

Bu hurdaların 3 mily 
losu lzmire getirilerek d 
ra yerleştirilmiştir. 

Bu günlerde bu hurd 
somaya tahvili işi için 
müdürlükte münakasa 
ğı haber alınmıştır. H 
rın kısmi küllisinin bura 
maye çewileceği z 
mektedir. 

Tuz 
Istihsalat Çoğ 

inhisarlar idare.sinin 
memlihuındaln tuz · • 
busene enelki senelerİll 
ne çıkmıştır. İdarenin bu 
ki astihsalibndan pek y 
ecnebi memleketlerden 
mühim miktarda sabf 
caktır. Devanı eden 
rat hayli ilerlemiştir. 

Kurslara Nasıl D 
Edecaklerdlr 

Cumhuriyet kız san•at 
titüsündeki kursların kayıt 
amelesi bu akıam bit 
Ay sonunda derslere b 
caktır. Hanımlara gece 
Jerinde biçki, dikiş, .pp 
çiçek nakış, ev idaresi, 
pişirme, pastaalık, ço 
kımı, hıfzıssıhha 6ğr 
iıtiyenler için aynca 
lisan kurslan da açıla 

Kurslar meccanidir. 
lar bu derılerden bir ve 
kaçın• yaıılabileceklerdiP 

Bu ...-etle laaftanııı Wr 
iki rüaüade ötleden 
mektebe de devam e 

..... 111 .. 

Konsolosha 
Taadfldne LUzu• 
Tiirkofia miidürliğllle 

ma!imata gire bundd 
Y unanistana gönderilecei' 
paketlerine ;{iye edtiecel' 
ıe tehadetoameleriniD 
konsoloshanelerince 
lüvum yoktur. 

İlk 
~~~ .... , 

Muallimleri a~ 
Vazifesi başına gi · 

rabunınun :Mordogan ~ 
Vedia hanım, Maarif.- ";;JI 
tince müatafi addedilJlll"IJ 
Sankamıt mektebi 

Kizım bey T ınaztepe 
m•llimliğine, Kayseri 
terinden Osman 8. F-........... 
aruı köyü muallimli ._ • 
edilmiflerclir .. 

Kuşadası birinci • 
allimi Vulat ha..
bllal ediWftir. ....... ...-

Talip 
ZuhurEtnı 
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Gidiyor m~~unuz A'!1n~.? '( a Ben 
ya üzün Dılegı .. · 

Zehra T omrisin bu inceliğini 
şükranla karşıladı Geniş bir 
nefes aldı. 

- Sen gerçek, melekmişsin 
kızım dedi .. 

- Hayır sadece kalbinize 
tutunmak istiyor ve sizi anlı
yorum, o kadar .. 

Zeha derinden iç çekti ... 

Birkaç gün için geldiği İz
ıııirden İşte günler geçiyor ay
rılamıyordu., 

Zehra için oğlunun son va
siyetini yaptıktan sonra. hala 
burada bir yabancı aile içinde kal 
ıııak acı olduğu kadar da garipti. 

Fakat Tomris.. onu nasıl bı
rakmalı idi. o gün Ahmet be
yin refakatinde, zavallı ana oğ
lunun mezarına beyaz çelengi 
bıral[ırken, Tomris mermer gi
bi renksiz yüzünü kulağına ya
naştırmış: 

- İlk Vasiyeti bu. Son dile
ğini daha bilmiyorsun. Onu da 
bilnıelisin, anne demişti .. 

Zehra boğuk bir sesle : 
- O da ne? .. 
- O da ... Demiş kolları ara-

cında bayılmıştı ... 
On beş gündür Tomris 

SÖyliyemediği bu sırra onu bağ
laınıştı. Her defasında ağ
tını açıyor, söyliyecek gibi "An
ne,, diyor düşüp bayıliyordu .. 
Tomris Zebranın bir gölğesi gibi 
onun yanından ayrılamıyor bir 
Şey yimeyor, vakit vakit dalan 
gözleri bu söylenemiyen sırrın 
ağırlığı altında ezildiğini anla
ti Yordu .. 

Geceleri, ince bir bölme ile 
ayrılmış odasında Zehra T om
risin uykuda bile: 

- Gitme, anneçiğim, beni 
Yalnız bırakma.. Sen, yalnız 
sen varsın diye söylendiğini 
duyuyordu .. 

Şimdi kendi acısı yetmemiş 
&ibi bu kızın haline de öyle 
Yanıyordu ki .. 

Hele Nerime hanımın ima• 
lı sözlerle, genç kızın bu 
eksilmiyen üzüntülerine ken
disini mesul gibi göster
lllek isteyişi Arasıra kulağına 
Çalınan lakırdılardan Semihin 
T 0 mrise olan meylini anlıyor, 
Ve artık buradan ayrılmak lü
zumunu takdir ediyordu. 

Oğlunun bu son dileğini de 
öğrenip her günü bin azap 
olan bu evden gitmeğe kal' i 
karar verdi. 

Sabah erken kalktı, yavaşça 
Tom · · · G nsın odasına geçti. enç 
kızı ürkütmeden kandırmak, 
Ve cesaret vermek için tabii 
Ve mütebessim bir tavır almıştı. 
Evet: 

Zehra hanımı görünce, he-

men kalktı. elini öptü: 
_ Buyurunuz anne .. 
Koltuğu gösterdi. 
Zehra Tomrisin yüzüne bak

madan söyliyeceğini söyledi: 
_ Tomris ben gidiyorum 

k Hatta yine kimseyi 
ızım .. 

uyandırmadan yine geldiğim 

gibi gitmek istiy. orum .. 
d kül Kızın yüzü hır an a 

gibi olmuştu. Koltuğun arka
sına dayandı .. 

Gidiyor musunuz? Ya 
ben? Ya Özün dileği? 

İşte asıl bu.. Onu söyle
meni bekliyerek bu kadar 
kaldım. Tomris ben gitmeden 
onu söyle, Haydı kızım biç dü
şünm~den söyle .. ,Ne olu~sa ol
sun üzün arzusu benım, en 
mukaddes .isteğimdir .. 

d Su"ku"t Genç kız üşünüyor, 

ediyordu .. 
Zehra Kat,i bir sesle: 

Tomris ben artık ka
lamam, anlıyorum ki benim bu
rada vücudum pek yolsuzdur. 
Teyzenin imalarına Semih be
yin açığa vuran duygula!ına 
yüreğime taş basarak bugüne 
kadar bekldim. 

Öyle saniyorum ki Özde
mirle aranızda benim bilmediğim 
bir sır var.. Onu s:>ylemek bu 
kadar güç mü? Tomris haydı 
makul ol kızım. Beni artık ser
best bırak.. Söy'.e de gideyim, 
o v ... kit 

Biraz duraladı. sözünü ta
mamladı: 

Evet gençsin, güzelsin, el
bet avunur mes'ut olursun ... 

- ... 0 1111 ı•ar -

Edirnede 
-

Taklar Kurulu)Or 
Edirne, 25 (A.A) - Cum

huriyet bayramı hazırlıkları bit
miş ve takların kurulmasına 

başlcnmıştır. Vali Özdemir be
yin reisliği altında çalışan 
kutlulama komisyonu dün bir 
kere daha toplanarak tespit 
edilen proğram ve şimdiye ka
dar yapılan hazırlıkları gözden 
geçirmiştir. Edirne halkevi kö!
cülük şubesi geçen sene oldugu 

gibi busene de orta m~~tep
lerden birer grubun koylere 
dağılması ve bu grupların bay
ramı köylülerimizle bir arada 
kutlulamaları hususunu temin 
etmiştir. Pazar günü muallim
Ierile birlikte yola çıkacak 
olan talebe grupları bayramı 
köylüler arasında geçirecek ve 
köylülere temsiller ve konfe
ranslar verecektir. Nerime hanımın bır taraftan 

da hakkı vardı. Minıar y ansen 
Genç kız, ölen bir nişanlının 

annesile bir arada oldukça bir İzmitin imar Planını 
türlü bu faydasız elemden kurtu- Yapıyor 
lamıya kt O 1 d Adapazarı, 25 (A.A) - İz-ca ı. , ara arın an 
<,;ekiiince zaman ve tabiat mit şehrinin imar planını ya-
tolün" k h pacak olan mimar Yansen ş:h-
T ~ yapaca tı şüp esiz. kk d b 

om • d G rı·mı'z imar planı ha ın a e-ı· _ rıs «'! uyumıyor u. ece- k 
ıgi ile yatağı kenarında otur- Iediye ile temasta .bulunma 
muş düşünüyordu. üzera şehrimize geldı. 

Bugünlerde Şöyle Rasgeldlğinize 
Lütfen Bir Kere Sorunuz: 

Nereye Gidiyorsunuz? 
Herkes LALEYE Diyecektir 

Çlinki uzun seneıerdenberi görülmemiş bir harika 

A SLAN T ARZAN 
şaheser bü'Ün dünya yüzme ve spor şampiyonu 

B Ü S T E R G R A B'ındır 

TELGRAF HABERLERİ 
Fransa Ve Yugoslavya 
Büyük Millet Meclisinin Teessür 
Ve T aziyetleri Telgrafla Bildirildi 

Ankara, 24 (A.A) - B. M. 
M. bugün kabul etmiş olduğu 
takrir mucibince meclis reisi 
Kazım paşa hazretleri Yugos
lavya ayan ve meb'usan reis
lerine ayrı ayrı aşağıdaki tees
sür telgrafını göndermiştir: 

Türkiye Büyük Millet Mec
lisi bugünkü hususi içtimaında 
hariciye vekilinin büyük kral 
Haşmetlu Aleksandr hazretle
rinin vahşiyane bir surette 
katillerine ait beyanatını din
lemiştir. Bu menfur cinayet 
karşısında müttefik bir infial 
duyan B. M. M. riyaset diva
nını dost Yugoslav milletine 
çok derin teessürlerinin ifade
sini ve mufahham hükümdarı
nın şahsında uğramış olduğu 
büyük zıyadan dolayi tecssürlü 
taziyetlerini iblağ eylemeğe 
memur etmiştir. 

Türkiye Büyük M. M. reisi 
ALP KAZIM 

Diğer taraftan Kazım paşa 
hazretleri Fransa ayan ve 
meb'usan reisi rine de ayrı 

ayrı şu telgrafları çekmiştir: 

Türkiye Büyük Millet Msclisi 
hususi içtimaında hariciye ve
kilinin büyük kral Haşmetlu 

Aleksandr hazretlerinin ve bü
yük Fransız reisi Bartunun 

vahşiyane bir surette katillerine 
ait beyanatını dinlemiştir. Bu 

menfur cinay.?t karşısında 
müttefik bir jnfial duyan Bü
yük M. Mecli j riyaset divanını 
Fransız milletine çok derin 
teessürlerinın ifadesini ve reis 
Bartunun şahsında uğramış 

olduğu büyük zıyadan dolayi 
teessürlü taziyetlerini iblağ 
eylemeğe memur etmiştir. 

Türkiye Büyük. M. M. reisi 
ALP KAZIM 

Almanya Fransa ile an
laşmağa yanaşıyor mu? 

-
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Hııltr h Eıkıini Hmbıye"i 
Paris, 25 ( HUSUSi ) - sinde yeniden müzakerelere gi-

F ransanın Berlin Büyük rişmek ve hatta milletler cemi-
elçisi M. François Poncetnin yetindeki yerini tekrar işgal 
Şanselye Hitlerle dün vuku etmek arzusunu görüyorlar, 
bulan mülakatını mevzuubahs Milletler cemiyetinin Sar mes-
eden gazeteler bu mülakatta elesini ikinci teşrinde görüşe-
Almanyanın bırakma mesele- ceği malumdur. 

Maslak Faciasının 
Muhakemesi Neticelendi 

İstanbul, 25 (Hususi) - Mas
lak yolundaki otomobil kazası 
mesullerinin muhakemeleri bitti. 
Kazaya sebebiyet veren şoför 

dört sene hapse 300 lira para 
cezasına, otobüs sahibi de ölen
lerin ailelerine verilmek üzere 
4200 lira tazminat itasına mah
kum oldu. 

Ziya Gökalp İhtilali 
İstanbul 25 (Hususi) - Ta

lebe birliği tarafından Halk
evinde Ziya Gökalp ihtifali 
yapıldı. Büyük Türkçünün ha
tırası taziz edildi. Ziya Gök
alp'ın hayatı, eserleri hakkında 
nutuklar s3ylendi. 

Von Papen 
Vi}'anad2 

Viyana, 25 (Hususi) - M. 
Von Papen Berlindcn Viyanaya 
avdet etmiştir. · 

Slovenler Reisi 
Serbest Bırakıldı 

Belgrat 25 (Hususi) - 1929 
senesinde nefyedilmiş olan Slo

ven fırkası reisi M.Kroşeç affe

dilerek serbest bırakılmıştır. 

Bükreş Toplantısı 
Bükreş, 25 (Hususi) - Kü

çük itilaf emisyon bankaları 

müdürü umumileri 29 ilk Teş

rinde Bükreşte toplanacaklar· 
dır. 

Bir Hırvat 
Tethişci 

Paştede Yakalandı 

BUDAPEŞTE, 24 (A.A) -
Polis Yugoslavya sefiri tarafın
dan bildirilen Hırvat tethişçisi

ni tevkif etmiştir. Tahkikatı 
işkal etmemek için mevkufun 
ismi ncsredilmemektedir. 

• 
lrlandalı Pitzmoris 

Skot ile Blakin Rekorunu Kırmak: 
İçin Bugün Havalanacak 

- \ 

Lonc1111 · Mclbulll Yartşımn 

Berlin 24 ( A.A ) - İngil
tere Avusturalya yarışına işti

rak edenlerin elde ettikleri 
müthiş sür'ati mevzuubahs eden 
Alman gazetelerı bundan çok 
az evvel aklın alamıyacağı şu 

neticeyi kaydediyorlar. Bağdat 
halkı cumartesi akşamı, Lon
drada sabahleyin çıkan gaze
teleri okumuş ve Hindistanda 
Delhi halkı da ayni gazeteleri 
pazartesi sabahı okumuştur. 

Londra 24 ( A,A) - İngil
tere ile Melburn arasında ya
pılan yarışa iştirak etmek is 
tiyen fakat tayyaresi yarış 

şartlarına uygun olmadığı için 
yarışa giremiyen İrlandalı Fitz
moris Skot ile Blakin rekoru-

Gıılıbi -~kol 1 oııyoıesırııte 
nu kırmak üzere yarın hava
lanmak niyetinde olduğunu bil
dirmiştir. 

Londra 25 ( A.A ) - Yeni 
Zelandalı Marakör ile Valke
rin idarelerindeki tayyare 20;52 
de Batavyadan hareket etmiş
tir. 

Basra 25 ( A.A ) - Royter 
Ajansının istihbar eylediğine 

göre Amerikalı tayyareci Be
rayt ile Hollond geçen Salı 

günü ikindi zamanı Mahmere
nin garbında yere inmeğe mec
bur olmuşlardır. Ellerinde mun
tazam pasaportları bulunduğu 

halde Çarşamba akşamına ka
dar tevkif edilmişlerdir. Bu 
sabah uçmuşlardır. 

Takas Suiistimalleri 
.,,. ereste · · ti mali 4 Milyon Lira 

Tahmin Ediliyor 
lstanbul 25 ( Hususi ) - Takas suiistimaline kereste işinden 

maada tiftik ve tütün işinde de yolsuzluklar yapıldığı ihbar 
olunmuştur. Kereste suiistmalinde suiistimal edilen para miktarı 
dört milyon lira tahmin ediliyor. 

Şükrü Naili Paşa Münhal Bir 
Meb'usluğa İntihap Olunacak 

Ankara, 25 (Hususi) - Kendi talebi üzerine tekaüde sevkolu
nan Şükrü Naili paşanın münhal meb'usluklardan birine intihap 
olunacağı teeyyüt ediyor. 

Yataklı Vagonlar Ücretinde Yüzde 
Yirmi Tenzilat Yapıldı 

Ankara, 25 (Husrsi) - Nafia vekaleti ile devam eden mü
zakerat neticesinde yataklı vagonlar şirketi yataklı vagon ücret· 
!erinde yüzde yirmi tenzilat yapmayı kabul etmiştir. 

Gümüş Paraları- mız Basılıyor 
İstanbul, 25 (Hususi) - Gü müş liraların darphanede ba

sılmasınu başlandı. Basılan yeni liralardan bir kısmı Cum
huriyet bayramında tedaviıle çıkarılmak üzere Ankaraya 
sevkolundu. 

Telefon 3151 Telefon 3151 

TAYYARE SİNEMA SI 

BUGUN 
İki Büyük Filim Birden 

Ankara Tiirkiyenin Kalbidir 
Türk dehasının Türk azminin, Türk inkılabının ' . 
kudret ve kuvvetini gösteren milli Türk filmı 

B " 1- . Ş k Güstav Frölihln çok ogaz Çı ar ısı sevilen büyük eseri 
G:izel İstanbulun, şirin manzaraları içinde sevimli 

yıldız "Gustav Frölih,,in çevirdiği şaheser 
Fiyatlarda Yükseklik yoktur 

40 50 60 Kuruştur· 
Seans Saatları : 

BOGAZİÇİ Şarkısı 
14,30 - 17,30 - 20,30 

Anlcara Tiirkiyenin Kalbidir 
16,15 - 19,15 - 2215 O• kk İ • Her gün öğleden evvel mekteplilere ' "An-

i a • ka Türi:iyen'n kalbidir,, filmi gösterilecek-
tir.Mektep müdür: rinin la.!cbeleri İçin sinema müdüriyetinden 
randevü a!maları rica olunur. 



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

Manisa Şehir Meclisi 
Meclis Dün Top andı. Abbas Bey 
it if akla Bleediye Reisi Seçildi ... 

'Misak Hakkındaki Kanun 
............................................................................................................. 

• 
ismet Pş. Her Arzu Ettiği Cephede 

tam bir muvaffakıyetle yürümektedir 
-~~~~~-~~~-~-~~~~~~~~~~ 

MANİSA: 25 - Şehir mec- 11 - Riza bey, Küllahdaş 23 - İhsan bey, C. H. F. 
lisi bugün toplandL Belediye zade İdare heyeti katibi Rozet 
reisliğine Abbas Bekir bey, 12 - Hilmi bey, tatlıcı zade 24 - Fehim bey bağa 
encümen azalıklanna da avu- 13 - Osman bey İş Bankası 25 - Tevfik bey, Haşim ı.ade 

ANKARA, 25 (A.A) - B. 

kat Sabri, Çipil zade Hüseyin, Manisa şubesi müdürü 26 - Muammer bey, Hacı 

M. M. Bugün saat 13 te Kazım 
Paşa hazretlerinin ~)iği al
tı:ı:la akdettiği ikinici içtimada 
Ba 'kan misakı ve lahikalannin 
i!ıtiva ettiği hükümleri tatbik 
hakkındaki kanun l.iyihasıw 
müzakere etmiştir, Kanun la
yihasının müzakeresine geçil
mesi üzerine sö:ı: alan Sırrı bey 
(Kocaeli) Cumhuriyet idaresinin 
her sah2.da gösterdiği büyük 
mnvaffakiyet!erine ve İsmet 
paşa hükumetinin harici siya
setteki zai'erlerine temas ede
rek İsmet paşa hükümeti her 
arzu ettiği cephede tam bir 
muvatfakıyetle yürümektedir, 
demiş ve sözlerine şu suretle 

bağcı Fehmi beyler ittifak!a 
ıeçilmişlerdir. 

C. H. F. İdare Heyeti reisi: 
KAMİL 

intihabat Neticesi 
MANİSA: 24 (Hususi) - Be

lediye intihabab neticesinde 
kazanan C. H. F. namzetleri
nin azalık buyuruldulan maka
mı vilayetçe kendilerine teblig 
edilmi.ştir. 

26 kişiden terekküp ede
cek olan bu heyeti sırasile 
aşağıda ad ve sanlanm yazdı
ğım zatlar teşkil etmektedirler: 

1 - Raşit bey, kerest!ci. 
2 - Kamil bey, Avukat 
3 - Kenan hey, Bağcılar 

bankası müdürü 
4 - Hüseyin bey, Manifa

tura tüccarı [Çil pil zade] 
5 - Tevfik bey, yavaş zade 
6 - Aptullah bey, Tabur 

katibi zade 
7 - Fevzi bey, İplikçi Hak

lcı zade 
8 - Ali bey Üçlü oğulla

nndan 
9 - Hilmi bey, bakkal Mus

tafa zade 
10 - Halil efendi, Sançamlı 

[Simsar] 

11 1 'ı f,·ı u ı au yıı. en 

14 - Safure-Osman Ho.uıme
Uoıünü~u 

Muslih zade 
fendi 

15 - Abbas Bekirbey,Kara
o•man o ğ•ıllarından 

6 - Huliısi Can bev, Da~ 
Melas :::ade 

17 - İsmail Hakkı bey. 
Avukat 

18 - Sabri bey, Avultat 
19 - Vehbi bey, Dişçi 
20 - Fevzi Lutfi bey, Müfti 

zade 
21 - Abidin bey, Yenişehirli 

Sabit bey za '.fa 
22 - Hüseyin bey, Mutaf 

zade 

Listenin on beş numarasında 
yazı lı Abbas Bekir beyin riya
sete çekileceğine yüzde yüz 
yüz muhakkak nazarile bakıl
maldadır. 

Ayynı zamanda mesela Fev
zi Lutfi ve H7cı Muslih oğlu 
Mua.ıwıer beyler gibi azaların 
qem C, H. F. Vilayet İdare 
_heyetinde, hem Meclisi Umu
mii vilayette aza bulunmaları 

dolayısile riyaset intihabım mü
teakıp Şelür meclisi azalığın
dan çekilmeieri tabiidir. 

devam eylemiştir. 

Birinci i açları 

Elimizdeki kanun sulh ve 
müsalemet aleminde Türkiye 
<"umhuriyetinin ne dereceye 
kadar amil oiduğunu göster
diği için ehemmiyeti efbette 
pek fazladır. Bu kanunla akit
lerin mütekabilen temin ettik
leri menfaat hepsinin birer bi
rer kadirşinaslığınl? teallük 
ettiği için her birerleri bu ka
nunun akdinden dolayı şayanı 

tebriktir. Fakat bizim için ay
nca iftihara şayan bir cihet 
vardır ki, o ta İsmet paşa 
hükümetinin da Lozandan beri 
daima nerede sulha ait bir 
ahitname nerede bir mukave
name akdolunursa mutlaka 
Türkiye cumhuriyetinin orada 
bulunmasını temin etmiştir. Bu 
husustan dolayı ayrıca hüku
meti şayanı tebrik görürüm. 
Lozandan beri hükumetimizi 
daima elinde cihan medeniye
tine karşı defne dalıyla yürüt-

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

Futbol Birincilikleri Bursada Büyük 
Tezahürata Vesile ldu 

BURSA, 24 (A.A)- Türkiye 
futbol birincilik finalinin bura-
da yapılması büyük tezahürata 
vesile olmuştur. Evvela bütün 
grup Jampiyonları Gazi hey
keline birer çelenk koydular. 
Vali, fırka reisi ve gençlik 
teşkilatı hakkında tetkikatta 
bulunmak üzere Bursada bulu-
nan Rahmi bey şampiyon ta
kımları otellerinde ziyaret ede
rek kendilerile uzun uzadıya 
konuştular. Bu akşam belediye 
tarafından şereflerine bir ziya
fet verilecek ve şampiyon ta
kımların mükafatları tevzi edi
lecektir. Bugün yapılan maç
lardan birincisi Altay ve İspar
ta takımları arasında oynan
mıştır. Mutat merasimden sonra 
Hakem Nuri beyin idaresinde 
oyuna başlandı. Bidayetten iti
baren hakim oynamağa başla
yan Altay 5 ci dakikada Va
habın ayağıyla atılan birinci 
golden sonra tazyikini bütün 
bütün artırarak devrenin niha-
yetine kadar say.lann adedini 
sekize çıkardı. İkinci devrede 
İsparta kendini biraz topladı 
isede İzmir şampiyonunun ye
niden iki gol yapmasına mani 
olmıyara'.-c sahayı 0-10 mağlap 
vaziyette terketti. Altayın oyu
nu güzeldi. Takımda Vabap
tan başka istıkbal için ümit 
veren sol içleri gibi genç ve 
kuvvetli oyuncular var. 

1 

- müştür. Bu iilametli sulhtur. 
ziyadeleşecekti. Bunun için Çan sine kadar inmekte müşkülat Her yerde bunun elinde 
!.ayanın asabi bir hald~ sahaya çekmiyorlardı. 30 ncu dakikada taşımışbr. Hariciye Veki-
çıktığı belli oluyordu. Buna sağ açık Mustafanın güzel bir !imiz her hangi bir sosyete 
mukabil Beşikta~ın beş oyun- şandelini kale önünde yakalı- girmiş olşa mutlaka Rozet ye-
cu.su da ancak dö.·der saatlik yan Ömer yerinde bir pasla rine göğsünde defne dalı taşı-
bir yolculuktan sonra maçtan bi- topu merkez muhacime verdi. mıştır. Bugünkü netice uzun 
raz evvel Bursaya yetişebilmiş- Ve Orhan ufak ve hesaplı bir müddet sarfolunan mesainin 
!erdi. Oyuna İstanbulun tazyiki dokunuşla Çankayanın ikinci neticesidir. Eğer ben muktedir 
ile başlandı. Fakat bidayette golünü kaydetti. Oyun bundan olsam bugün defne dallann-
bir ahenk yoktu. Vuruşlar da- sonra büsbütün güzelleşmiştir-:- dan bir ekl li İsmet paşaya 
ha ziyade gelişi güzel oluyor, Fakat tehlikeyi hisseden İstan- hediye etmek, isterdim. (Alkı~-
paslar bir türlü yerini bulmi- bul şampiyonu şiddetli akın- lar) 
yordu. Fakat 25 inci dakikaya lara tekrar basladı. 33 ncü da- Sırn beyin beyanaatından 

kikada Şerefin cidden nefis 
kadar zevksiz devam eden sonra reis Kazım paşa Hz. nin 

bir şutu ile 3-2 galip vaziyete 
oyunu Çankaya sol açığıOsma- çıktı. Oyun bu şekilde bir az kanun layihasının müstaceliyet-
nın bir golü başka maceraya daha devam ettikten sonra son le müzakeresi istenildiğini bil-
soktu. Filhakika sol içten pa- dakikada Nazımın attığı bir dinniş ve kabul olunmuştur. 
sını alan Osman ileri bir fırla- golle 4-2 Beşiktaşın galibiyeti Hariciye vekili Tevfik Rüş-
yışla kale önüne aktı ve sıkı ile bitti. tü B. kanunun heyeti umumi-
bir şutla kalecinin tutmağa mn- Beşiktaş güzel bir oyun oy- yesi üzerinde şu beyanatta bu-
vaffak olamadığı ilk golü Be- namış Çankaya ise maçtan lunmuştur: 
şiktaş ağlanna taktı. Başiktaşın mağlup çıkmasına rağmen bü- Arkadaşlarım; 
buna ani bir mukabelesini bek- yük bir tesir bırakmışhr,Cuma Kanunun metni kendi milna-
liyen seyirciler uzun mücadele- günü İstanbul ve Samsun şam- sını ve ehemmiyetini kafi de-
den sonra ancak 36 ıncı daki- piyonları oynıyacaklardır. recede izah ediyor zannederirr:. 

:;;~ar~a~k;:~n b::~~:e s::~ Cumhuriyet Bayr· amı 
büyük bir sür'at kesbetti. Çan-

kayanın kuvvei maneviyesi art- Gece Ve Gündüz Şenlikleri 
mişti. Seri akınları oyuna baş- b 

Hepimizin büyük ir sevinç ve heyecanla beklediği Cnmhuri-
ka bir güzellik veriyordu. Fa- yet bayramımız yaklaşıyor. Yapılacak şenliklerin zairler üzerinde 
kat 40 ncı dakikada Beşikta- ilelebet unutamıyacakları bir şekilde olabilmesi için beş dakika 
şın penaltıdan yaptığı ikinci süren çanak mehtabı, renkli kandilli deniz yıldızı. orkestralı 
gol bu heyecanın fazla sürme- nurlu hava bombaları, yakut, zümrüt, gümüş yağmurlu, çadırlı 
sine mani oldu. Ve devre 2-1 şimşekli hava fişekleri, envai çeşit çarkıfelek ve yer top fişek~ 
Beşiktaşın lehine bitti. !eri ile iki boyu havi gündüz şenlik fişeklerinizi taze olarak 

İkinci devrede Çankayanın ihzar ettirmek üzere şimdiden bildiriniz. Bu suretle çok mükem
mel bir eylence tertip ve ayni zamanda harp malüllerimize bir 

Yerine Defne Dalları ... 
Malümdur kı, 'Balkan paktı ve 
protokolu bu sene son baha
rında Cemiyeti Akvamda da 
tescil edilmiştir. Bu misakın 
sulh ve istikrar yolunda ve 
akitlerin balkan dahilindeki 
hudutların emniyeti için bera
ber çalışmayı e.sas tutan bir 
takım hükümler vardır. Bu hü
kümlerin tatbik olunması tabii
dir. Ancak bunun için keyfiye
tin B. M. Meclisince aynca tas
vip olunması lazımdır. Bu sebep
le yüksek tasvibinize arzolunan 
bu kanunların taahhütlerin 
büyük millet meclisinin itti
Iaı dahilinde olması lüzumu 
tasrih edilmiştir. Bizim teşkilatı 
esasiyemize ait olan bu hasu
siyet memleketin yüksek men
faatı için olduğu kadar sulh 
için de ayrıca büyük bir te
minat ve taahhütler elbette 
milletin yüksek menfaatına mu-

tabakatı sükünetle ve etraflıca 
mütalea olunarak kabul edilir. 
Bu kanun hakkındaki maru:ı:a
tım bundan ibarettir. Yüksek 
kabulünüze mazhar olacağıııı 

ümit etmek isterim. 
Hariciye vekili T. Rüştü be

yin bu izahatını müteakip ka
nun reye konularak kabul edil
miştir. Neşri tarihinden itiba-- -ren mer'iyet mevkiine giren bu 
kanuna nazaran: 

Atinada 9 Şubat 1934 tari
hinde akt ve 8 Mart 1934 ta-
rihli ve 2381 numaralı kanuıı 

ile tasdik edilmiş olan Balkaıı 
misakı ve layihalarının ihtivı 

ettiği hükümleri tatbik içiıl 
Büyük Millet Meclisinin ittilaı 
dahilinde olan teahhutler kabul 
ve tasdik edilmiştir. Meclis Cu· 
martesi günü saat 15 te top• 
!anacaktır. 

C. Bayramında 
Ankara Geçit Resminde Irak Ve 

Yunan Tayyareleri De Bulunacak 
Ankara, 24 (A.A)-Cumhu

riyetin on birinci yıldönümü 
merasimine iştirak etmek üzere 
kardeş Irak hükümeti tarafın
dan gönderilen dört Irak as
keri tayyaresi bugün saat 12 
30 da şehrimize gelmiştir. Irak 
tayyareleri şehrimize gelirken 
hava kuvvetlerimize mensup 
iki tayyaremiz ve tayyare 
meydanında da Milli müdafaa 
hava müsteşan Salim Cevat 
paşa ile Irak orta elçisi Hacı 

Şevket, hava yolları müdürü 
Avni beylerle Irak elçiliği er
kanı ve hava kuvvetlerine 
mensup zabitler tarafından kar
şılanmıştır. Gelen heyet Irak 
hava kuvvetlerine mensup bin
başı Mehmet Ali yüzbaşı Ek
rem Müştak, Mülazım Nazif, 
ve Aziz beylerle üç makinistten 
mürekkeptir. Ordu evine mi
safir edilen kardeş millet tay
yarecilerine mihmandar olarak 
binbaşı Mazlum bey tefrik 
edilmiştir. 

Yunan Tayyareleri 
Ankara, 24 (A.A) - Haber 

aldığımıza göre beş tayyaredeıl 
mürekkep bir Yunan hava 
kuvveti 29 birinci teşrinde 
kutlulanacak olan Cumhuriyetiıı 
on birinci yıldönümü merasi· 
mine iştirak etmek üzere şeb· 
rimize gelecektir. 

Kestamonuda Hazırlı" 
Kastamonu, 24 (A.A)-Cnııı· 

huriyetin on birinci yılını knt• 
)ulama hazırlıkları bitirilmiştir· 

Halkevi temsil şubesile ilk v~ 
orta mektepler verecekleri 
temsiller için çalışmalarına de· 
vam etmektedirler. Şehirde 
otuza yakın tak kurulacak 1e 
gazete ve mecmualar fevkıı: 

iade nushalar neşredeceklerdit· 
Bayram günü Cumhuriyet ınef 
danına dikilecek abideniu te• 
mel atma ve İnebolu ve Ar•ç 
yolları üzerindeki iki köprüııiil' 
de açılma merasimi yapıl'' 
caktır. 

~~-----------...---~~-
Tütün Piyasası Açıldı 

~~~--------..... ----... ~~~~ 
Tütün Kumpanyaları Muğla Ve Mi' 
lasta Harekete Gelmek Üzeredir)et 

Tütün piyasasının geçen se
nelere nazaran bu sene daha 
geç açılacağı ve bunun şebehi 
de tütün kongresinden sonra 
kabul edilen kanun mucibince 
tütünlerin yaprak olarak alım 
satımının men'i ve denk haline 
geldikten sonra satıtışın mec-
buri olmasıdır. • 

Bir çok kumpanyalar müba
yaata başlamak üzere bir köye 
gitmek için o köyde mevcut 
bütün tütünlerin denk haline 
getirilmesini beklemektedirler. 
Aksi takdirde aynı köye mü
bayaa memurlarının tekrar tek-

• ) . b jçiP rar gıtme erı ve unun . 
aynca masraf ihtiyar etıneıe~ 
lizımgelmektedır. Muğla ve ~ 
lis cihetinde bundan bir bıJ P 

evvel tütünlerin yüzde se~5\ 
miktarı denk haline getirılııı-'. 
idi. Alakadarlara gelen bir lı~ 
herde Milasta Geri kumpaııY' P 
tarafından Tütün piyasasıll' 
açıldığı bildirilmiştir. • 

B - . d.. 1ııı"' unun uzerıne ıger e' 
panyalarda orada bulunan ıll ~ 
murlarına icap eden t~li~ 
vermiş ve inhisarlar ıdıı ~
vaziyeti oradaki alakadarl11ı1 
dan sormuştur. 

İkinci maçı hakem Niyazi 
beyin idaresi altında Beşiktaş 
ve Çankaya takımları eynadı
lar. Ankara şampiyonu bu mü
sabaka için çok çalışmıştı. Be
şiktaşı mağlüp edebilirse Tür
kiye şampiyonu olmak ümidi 

büyük bir azimle sahaya çık- yardım yapmış ve hem de halkımıza tam manasile bir cumhuri-
tığı ilk dakikalardaki oyunu ile yet bayramı gecesi yaşattırılmış olunur. Zarada Gazi Heykeli 
belli oluyordu. Buna rağmen Kataloğlarımızı isteyiniz Zara 24 (A.A) -Gazi Hz.nin 

,, 
Bayram Hazırlıklıl 

--Beşiktaşın tecrübeli oyuncuları Telefon Numarası : 3893 parka dikilecek olan heykelle-
çok geçmeden vaziyete hakim rinin temel atma merasimi bu-

Siparişlerinizi mektup veya telgrafla aşağıdaki adrese bildiri 
olarak tazyiki idame ettirmeğe Adres : Barut inhisarı acentesi Posta kutusu : (242) ızmir gün kasaba ve köy halkının 

Adapazarı , 25 (A.A)- cııııı' 
huriyet bayramını kutiıılll ~
hazırlıkları devam ediyor· Ş (,1 
rin muhtelif yerlerinde ta~ başladılar. Çankaya oyuncuları Telgraf : İzmir Barut Acentesi. yaşa sadaları arasınde yapıl-

fırsat buldukça Beşiktaş kale- _ (S. 4 ) 15-15 (598) mıştır. yapılacaktır. . _/ 

CumhuriyetBayramı~1ASümerbank Yerli Mallar Pazarınd;;ın Teda~~,E~e~ilirsiııl 
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Veni Asu• • 

Sahife s 

Son Dakika: 
---- - =-

Hafi Celseden Sonra .. 
- 13 -

19111 ... ~~~~~~~~~~~~~ 

B. Millet Meclisinde Balkan Mısakına 
~laliye Nazırı Kolunu Başının İstikametinde Uzatnıış 

Giizel Kadının Önünde Yerlere Kadar Eğiliyordu 
Müzeyyel Protokol Görüşüldü 

~~~~~~~---:--:--:-:--:--.. 
içimizdeki gayzı bir alçak için zum görmedi. Hakim ve mağrur 

süzüldü, geçti, gitti. kullanacak kadar aşağılık de
ğiliz. Bizim gibi yüksek kud-

Asker T olgasını 
çıkardı . 

b:ışından retlere hükmedenler, bu mem
lekette ancak bir tek düşman 

. -:-- Hergele! Diye s?ylendi. 
Bızı hiçe sayıyor. Selamımı~~ 
mukabele etmeğe bile tenezzul 
etmiyor.. Köpek! 

- Köpek, .. 
İpek gömlekli adam dişlerini 

sıkarak küfretmişti. Bu bir y~
nş başlangıcı idi. Asker bır 
küfür daha etti: 

Kancık herif! 
- Kancıkların köpeği .. 
- Göğsü yaralı mel'un! 
- Göğsü yaralı deyus! 
- Erzel! 
- Alçak! .. 
Kürekçiler sanki sandalda 

.ieğillermiş gibi bu hale lakayt 
çalakürek çalışıyorlardı. 

Sanki işitmiyorlardı. 
Bir saniye kadar, parmağını 

alnına dayıyan asker ka~larını 
Çatarak düşündü. Sonra bırden: 

- Nisefor! -dedi- artık be-
nim takatım kalmadı. Bunu 
hissediyorum. 

- Sabret .. 
- Sabır mı? Nenin sabrı? 

Ne zamana kadar sabır? .. 
Memleket mahvoluyor. Ordu 
harap ve bitkin, Sen bana sa
bırdan bahsediyorsun! Artık 
ıııecal kalmadı. Ya o, ya ben? 

Nisefor, arkadaşına dikkatlı 
baktı, Şimdi sandal, Modayı 
~olanıyor. Kalamış koyu göz 
onünde, yavaş yavaş büyü
Yordu. 

Bu bakış öyle garip, örle 
ıııuammaalüt idi ki, bütün hıd
detine, abJganlığına rağmen ken
diıi onun cazi besine kaptırdı. 

- O, diyorsun! O dediğin 
kiın? 
. Bu sual ağzından ıslık çalan 

hır Yılan gibi kıvrıla kıvrıla 
çıkmıştı, 

Asker alıklaşarak cevap 
Verdi: 

- O .. Dedim ya .. 
- Yani? 
- Teodos .. : 
- Ne? 
Nisefor bu cevaba kim bilir 

neden bu kadar fazla hayret 
etıııişti. Yüzünü buruşturdu.Ba
şını denizden yana çevirirken 
tek kelimeli bir tahkir fırlattı: 

- Hayvan!. 
- Ne dedin? 
Nisefor ısrarla inat etti: 
- Hayvan dedim. Ve hayvan 

tiyorum .. Anladın mı? Hayvan, 
ayvan ... Ah haaay .. vanl 
Asker anlıyamamıştı: 

h Kime diyorsun? Dedi. Bu 
ayvan da kim? 
- Sen! 
- Ben mi? 
-Sen. 
- Ben ha? 

O - Evet sen, sen! Sen! Sen! 
n kerre seni Yüz kerre sen! 

B· ın kerre sen! 
- Fakat ... 

k Kızmıştı. Yüzü birdenbire 
1Pkıraıı:ıı kesilmişti. Kanı te

Pesine fırlamıştı .. 

- Ben hayvan? Ben ha .. 
- Evet dostum .. Kalbindeki 

rayzı tevcih edecek hedef bu
amıyan adamın bir tek adı 

olur: Hayvan! Bunu öyle azım 
Ve h•kim b" h"t ") - 1 . a ır ı ap ı e soy e-
:u~ti ki, asker bütün hiddetine 

1 aırınen yanındaki adamı tokat-
11Yacak kudreti kendisinde bu
atnadı. Bilakis sesini perde 

Perde indirerek mınldandı: 
- O, bir hedef değil midir? 
- Hayır! 
- O, bir alçak değil midir? 
- Evet. .. 
- O halde? 
O bir alçaktır.. Fakat biz, 

tanırlar. 

- Kim? 
- V asilissa ... 
- Aa .. aaaa! 
Asker bu cevaptan o kadar 

müteheyyiç olmuştu ki, ağzın
dan fırlıyan hayretli feryattan 
dahi korktu. Elile ağzını kapı
yarak başını gemicilere çevirdi. 
Şimdi sandal Eloter sarayının 
sumakilerle süslü rıhtıma ya
naşmış bulunuyordu. 

Asker bir zıplayışta sandal
dan çıktı. Elini uzatarak arka
daşına yardım etti. 

* . ,, 
Bir kaç dakika sonra Kala

mışın her tarafından l\farma
rayı saran güzellikler karşısın
da memelerini oğuşturan Va
silissa şu hitap ile, daldığı kim 
bilir hangi tatlı rüyadan uya
nıyordu: 

- İki asil adam iradenize 
intizar ediyorlar Vasilissam .. 

!renin ağzında kırmızı bir 
karanfil vardı. Onu beyaz diş
lerile ısırarak pen be dudakla
nıu oynattı: 

- Kimmiş bu gelenler?. 
Bu söze muhatap olan güzel 

kız kleromundan başkası de· 
ğildi. 

İpek entarisinin göksünü ge
ren gergin yuvarlakları avuç
lıyarak mırıldandı: 

- Biri Nisefor. 
- Haaa .. Şu sevimli Maliye 

uazırımız olan Nisefor .. Kimbilir 
yine ne herzeler yumurtlıya

cak.. Ya öbürü! 
- O da bir Ceneral!.. 
- Ceneral mı? 
- Evet. 
- Adı ne? Bilmiyor musun 

adını? 

H. Şey Temis - ırama.. . 
Temis? 

- Vazifesini eyi yapamamış 
olmaktan mütevellit, mahzun 
bir hicapla yüzü kızardı. 

Sonra birden neşeli neşeli 

gülümsiyerek: 
- Ha .. Buldum! Dedi. Te

mis .. Temis .. Temis Toklis! 

Bu ismi işitince deminden
beri işin alayında olan Vasilissa 
birdenbire doğruldu. Güzel 
gözlerini tarasanın mermer di
reklerine dikti.. Bir an düşün
dü. Ağzındaki kızıl karanfili 
yavaş vavaş çekti. 

- Peki kızım:.. Diye mırıl
dandı, söyle beklesinler! 
Kafasında garip bir kararsızlık 

vardı.Kleromen kapıdan çıkar
ken kolunu uzattı: 

- Kleromen! 
- Vasilissam .. 
- Ceneral T emistoklis bek-

i · Fakat Nisefora söyle esın ... 
gelsim! 

Kız çıktı. 
Az sonra Maliye nazırı ko

lunu başının istikametinde uzat
mış, güzel kadının önünde yer
lere kadar eğiliyordu. 

- Nisefor! 
- Vasilissam ... 
- Doğrulunuz Nisefor .. 
- Derin hürmetimi izhar 

dan beni menetmemenizi rica 
ederim Vasilissam .. Hükümda
rıma hünnet kadar bana zevk 

veren bir şey yoktur. 
Maliye nazırı yavaş yavaş 

doğruldu. 
- Niye geldiniz Nisefor? 
İren üstüne Ayı postları se

rilmiş bir sedir üzerinde uzan
mıştı. Yanı başında duran mü
cella çelikten yapılmış gümüş 
eerçeveli bir aynayı şuh bir 
eda ile kaldırıp saçlarını dü
zelttikten sonra: 

- Heee? Niçin geldiniz Ni
sefer? Diye sordu. 

Maliye nazırının gözlerinde 
şeytani bir panltı vardı: 

- Hiç.. Vasilissam, dedi. 
Her günkü gibi sizi ziyarete 
geldim. 

- Bunu anladım .. Fakat an
lıyamadığım bir nokta var .. 

- ???!!!... 
Nazır istifhamkar bir bakışla 

gölerini İrene dikmişti. 
İşvekar kadın. 
- Ne o? Hayret mi ettiniz? 

Lakin dostum, emin ol ki be
nim hayretim seninkinden az 
olmadı. 

- ? ? ? .. 
Her günkü gibi beni ziyarete 

geldiğinizi söyliyorsunuz .. Hangi 
g.i.n saraya bu kadar erken 
geldiniz ki? 

Nisefor çok zeki bir adamdı. 
Derhal cevabı yapıştırdı: 

- Hükümdarım, dedi.Bunda 
bir fevkaladelik aramayınız. 

Ceneral T emistoklis benim mi
safirimdir. Evimde oturuyor. 

Davetinizden haberdar olunca 
kendisine refakat etmeği doğru 

buldum. İşte Vasilissam hal ve 
vaka bundan ibarettir . 

İren bir an sustu. 
koyun maviliklerine 
Bir an düşündü: 

Sonra: 

Gözlerini 
daldırdı. 

- Maamafih .. Dedi. Gel-
mekle hata etmiş olmadınız, 

bilakis beni büyük bir zahmet
ten kurtardınız .. 

?? ... 
- Evet, evet Ceneral Te

misfoklise tebliğ edeceğimiz 
emirlerin az çok size dokunan 
taraftarı da olacaktır. Nisefo
run yüzünde bir an bir endişe 
dolalaştı. Hafif bir sssle: 

- Sorabilir miyim Vasilis
ssm? Dedi, faraza ne ğihi? 

- Hiç canım. Öyle mühim, 
korkulu, dehşetli bir şey değil.. 
Çapkın çapkın gülümsiyerek 
parmaklarını oynattı: 

- Para.. Bir parça Altın .. 
Maliye nazın Nisefor son de
rece hassas bir adamdı. Bi
zans hazinesinden ne aşırır ne 
de aşırttırırdı. İren onilan bizar 
kalmıştı. Bazan oluyar, saray 

Lmutfaklarının masrsflannı bile 
kesmeğe çalışıyordu. Eğer bir 
başkası olsaydı, İren, şimdiye 
kadar kim bilir kaç bin defa 

başının çaresine bakmış olurdu! 
Fakat Nisefor çok kuvvetli 

bir adamdı. Memlekette büyük 
bir nüfuzu vardı: 

"Altın,, kelimesini işitince 
gayri ihtiyari yüzünü buruş
turdu: 

- Beni mazur görünüz Va
silissam diye homurdandı. Beni 
mazur görünüz. 

İren hiddetle yerinden doğ
ruldu. Ne? Yine mi itiraz? 

Ankara, 25 (Hususi) - B. M. Meclisi sabah hafi bir celse akdetti. Uzun süren bu el ·· _ 
celse müzekereleri hakkında bişey bilinmiyor. Yalnız çok mühim mes'eleler görüşüldü"ü :ı:~ak::k 
tır. Hafi celseyi takibeden aleni celsede Hariciye vekili Tevfik Rüştü bey tekrar b! anatta bu
lundu. Kocaeli me~'usu Sırrrı bey de söz söylemiştir, Balkan mısakına müzeyyel protok:ı orü üldü. 
Nazırlar Gelıyorlar g ş 
İstanbul, 25 (Hususi) -. Bügün Brükselden hareket eden Romen hariciye nazırı M. Titulesko 

Titilesko yarın (Bugün~ lstanbula geliyor. Yunan - Yugoslavya Hariciye nazırları ile Yunan ikti
sat nazırı pazar günü lstanbulda bulunacaklar ve derhal Ankaraya hareket edeceklerdir. 

Paris, 25 (A.A) - Romanya gazeteleri Balkan hariciye nazırlarının Ankara toplantısında Bal-
kan misakının tatbik şekline ait görüşmelerin çok mühim neticeler vereceğine kanidirler. İyi 
malumat alan mebafilde Balkan Aantantının iktisadi sahada teşriki mesaisine büyük ümitler 
atfolunmaktadır. 

ıngiliz Harbiye Nazırı Ordumuz Zaif 
T echizatı Noksandır Diyor 

Londra, 25 (A.A) - Harbiye nazırı dün akşam iradettiği bir nutukta İngilterenin askeri ha
zırlıklannın noksanlığını şayanı hayret bir ısrarla ifade etmiş ve ordunun gerek efrat ve gerek 
levazim cibetile zaif bulunduğunu söylemiştir. 

Berlinde Ceneral Kulçke Milli 
Cenaze Alayı Yapıldı 

Berlin 25 ( Hzsusi ) - Marn Meydan muhar~besinde Alman . ordusuna kumanda etmiş olan Ce
nera. Von Kulç'ka milli Cenaze alayı yapıldı. lhtifalde sabık imparator ile Kronprenisin mümes
silleri, Feld Mareşal Von Mankenzen, Ceneral Von Kivb, Ceneral Von Kulçkun birçok eski silah 
arkadaşlan hazır bulundular. 

Londra. Şehri Büyük Düğün Şenlik
leri için Hazırlıklar Yapıyor 

Londra, 25 (Hususi) - Londra şehri Prens Nikolanın kızı Prenses Marina ile İngiliz kralının 
oğlu Kent Dükası prens Jorjun izdivaç merasimini tes'ide hazırlanmaktadır. İzdivaç merasimi 29 
İkinciteşrin Perşembe günü Westminster klisesinde yapılacaktır. 24 İlkteşrinde başlıyacak bir 
şenlik proğramı hazırlanmıştır. Bu şenlikler dünyanın her tarafından Londraya bir çok turisti. 
celbedecektir. Nikah merasiminde Krallar, prens ve prensesler hazır bulunucaklardır, İngiliz kral 
ve kraliçesinden başka prens ve prenses Nikola, Danimarka ve Norveç kralları, Yugoslav kral 
naibi prens Polun zevcesi prenses Pol, Sabık Yunan kralı Jorj. Grandük ve Grandüşes Kiri), 
Holanda prensesi Juliana hazır bulunacaklardır. 

Amerikada intihabat Mücadelesi 
Vaşington, 25 (Hususi) - İntihabat mücadelesi bütün memlekette hararetle devam ediyor, 

Meb'usan meclisi ile ayandan üçte birinin intihabı altı ikinci Teşrinde vukubulacaktır. 
Vaşington, 25 (Hususi) - Reisicumhur M. Roosvelt bir merkez emisyon bankası teşkilini asla 

düşünmediğini söylemiştir. Bu beyanat son günlerde bu hususta dolaşan şayialara nihayet yenniştir. 
Vaşington, 25 (A.A) - Bangerler kongresinde nutuk irat eden M. Roosvelt hükümetin bankalar 

üzerindeki mürakabe tasavvurunun tehakkuk etmiyeceğini söylemiştir. 

Yenijersey Batarsu, 25 (A.A) - Sun'i ilk sanayii amelesinden 20,000 kişi bu gece yarısı grev 
ilan edeceklerdir. 

T aziyetlere / 
Fransız Ricalinin 

Cevapları 
Ankara, 24 (A.A) - Fran

sanın eski reisicumhuru M. 
Raymon Puankaranın olümü 
münasebetiyle reisicumhur haz
retlerile başvekil İsmet paşa 
Hz. nin çekmiş oldukları ta

ziyet telgraflarına Fransa reisi
cumhuru M. Löbrön ve Fransa 

başvekili M. Dumerg tarafın
dan aşağıdaki cevaplar gel
miştir: 

Reisicumhur Gazi Mustafa 
Kemal hazretlerine. 

Ankara 

Ergeride Bir Miting 
Arnavutlar Yunan Matbuahnın 

Protesto Ettiler Neşriyatını 
Tiran 25 (A.A) - Arnavut- rar suretinde, Arnavutluktaki 

luk ajansı tebliğ etmiştir: Yunan akalliyetinin kanun ve 
Argiro-Kastroda sakin bir beynelmilel itilafların kendisine 

surette gayet büyük bir miting verdiği hukukta daima istifade 
aktedilmiştir. Mitinga bütün ettiği, mekteplerde kendi J:sa-
Arnavut halkı ile Yunan aka!- nının tedris ettiği ve kiliselerde 
liyeti iştirak etmiş ve bir çok Yunan lisanile ayin yapıldığı 
hatipler söz alarak Yunan mat- ve devlet dairelerinde memur-
buatının akalliyet mektepleri !arı, mecliste ve belediyelerde 
meselesi hakkındaki tarikamiz mümessilleri mevcut bulunduğu 
neşriyatı ve Atinada aktedilen kaydedilmektedir. Tezahüralçı-
mitingte söylenen nutuklar lar Arnavutluğun aralarında 
protesto etmiştir. hiç bir zaman ne ihtilaf ne de 

Miting netieesinde ittifakla mücadele zuhur etmemiş olan 
kabul edilen bir karar suretile ilci halkı arasına ihtilaf sokmak 
bu tahrikat aleyhine milletler istiyen bazı ecnebi mahafiline 
cemiyetine müracaat edilerek karşı derin nefret ve infiallerini 
hakikatin olduğu gibi bildiri!- izhar etmişlerdir. Miting esna-

F ransı:ı: milletini müteellim 
eden reis Puankaranın vefatı 

dolayısile duçar olduğumuz bü
yük matem içinde zat devlet
lerinin dostane telgraflarından 
fevkalade mütehassis olduğum 
halde pek hararetli teşekkür

lerimi kabul buyurmanızı rica 

mesi kararlaştırılmıştır. Bu ka- sında hiç bir hadise olmamıştır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
rinden biri olarak ölümüne ağ- Kastamonnda Beld~İy~" 

ederim. 
Alber Löbrun 

Başvekil İsmet pqa hazret
lerine, 

lamakta olduğu reis Ruymon Reisi 
Puankaranın vefatı haberini Kastamonu 23 (A.A) _ Mer-
alır almaz göndermek lütfünde kez ve kazalarda yeni beledi e 
bulunmuş olduğunuz taziyet meclisleri fevkalade topla!ti 
telgrafından dolayı gerek zatı yaparak reis ve encümen azala-

- Buna nasıl cüret edebi
lirim .. 

Ankara 
BuJrÜD Fransanın, en namdar 

..:.. SOiıiı_Var_....,,,...._.:..._e~v~IA~t-la~nndan_ vejrj hadimle-

devletlerine ve gerek Türkiye rını seçmişlerdir. Kastamonu 
cumhuriyeti hükümetine fev- belediye reisliğine dokuz sene· 
kalade teşekkür ederim. dir reislik yapan Hilmi beytek-

Gaston Dumersr rar seçilmiştir. 
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Sahife e Vefd Asır 

Ölülerin Klşif:leri 
Spirtizma Alemine Atıl.ıiıayıiıız , . 

Deıiii~~ .. ·ç~k·Y~k;~'()i~··s~:··xi~;i~·· .. o~Iiiiğin 
• • 

Hududunu Çizmek imkansızdır 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Öldükten Sonra Ruhunun Göriineceğiııe İnanan Bir Alimiıı Hazırlığı - Ruhlar 
Resim de 

3 
Sanatkarane oyulmuş zengin 

ve geniş bir etajer üstünde 
spiritizma mezhebinin muhtelif 
eşyası, ruhların yaşıyanlarla 
konuşmasına yarayan alomin· 
yumdan boy boy borular, meş
hur rehberlerin portreleri sı· 
ralanmışb. Demir tellerle tut
turulmuş süriye mamulatından 
bir vazo, spiritizma seansların
dan birinde bir ruhu tarafın
dan spiritizma masası üzerine 
konulmuş ... 

Siritler buna cihaz adını ve
riyorlnr. Hayret etmiyelim: 
Mafevkattabia zındanında bu
lunuyoruz. Burada herşey mec· 
hulat içinde yüzer. Uer herşey 
gaipten gelen ilhamlarla yapı· 

lır· Diğer bir vitirinde de 
Avusturalyada yapılan bir spi
ritizma seansı esnasında ruh
lardan biri tarafından getirilen 
Türk paraları bulunuyor. 

En Garibi 
Fakat bu alelacaip müzenin 

asıl hayıete değer eşyası bun· 
lar değildir. Spiritlerin yazıları 
hakkında ne düşünebilirsiniz? 
Bana ruhlar tarafından yazıldı
ğı iddia edilen bir çok yazılar 
gösterildi. Medyum Miss Ge
raldine'nin elile çok çab an 
bir ruh 40 saatta 49000 keli
me yazmış ... Dıvarları süsliyen 
güzel tabloları seyrederken M. 
Forster yanıma sokularak bu 
tabloların ressamları ruhlar ol· 
duğunu fısıldadı ... 

Bir Ressam Ruh 
M. Randa! Stevens sabık 

bir tayyare zabitidir ve aktör
dür. Kırk yaşında tahmin edi
len sevimli bir adam .. Vaziye· 
ti duruşu tamamen normaldir. 
Medynmlar arasında ekseriya 
tesadüf edilen yarı deli, ste
rik hali yoktur. 

Stevens şunları anlattı: 
,.Spiritizma ile ne yakindan 

ne de uzaktan meşgul değil

dim. Hatta bu hususta hiç ina
nı olmıyan bir adamdım. Bir 
gün babama mektup yazıyor· 
dum. Birdenbire elim durdu. 
Ve irademin haricinde bir kuv
vetle harekete geçerek bazı 

çizgiler çizmeğe başladı. Bu 
hareket önce yazaş başladı, 
Sonra çabuklaştı. Korkmağa 
başlamıştım. Kendi kendimden 
şüphe ediyordum. Hayatımda 

çizgi çizmeğe resme hiç ehem
miyet vermediğim halde resim 
yapıyordum. Bir tablo çiziyor· 
dum. Gayri şuuri bir surette 
hareket etmekte idim. Elimi 
ne zaman kaata yaklaştırsam 

Mısra ait tablolar çizerdim. Bu 
hareketin manasını hiç anla
madan kırktan fazla tablo res· 
mettim. Burada gördügünüz 
tablolar bu suretle elimden 
çıkmıştır". 

Bir Akşam 
Yirminc' tabloyu resmetmek

te olduğum akşamdi. bir ses 
duydum. İnce, ahenktar bir 
kadın sesi... Bana: ,.Korkmayı· 
nız. İşinizde devam ediniz. Bu 
resimlerden her biri bir sem-· 
buldür. _ Manasını ifade ettiği 
hakikatı işin sonunda öğrene
neceksiniz." diyordu. 
Heyecanım artmıştı. Kulak

larımda çınlıyan sesin ahengine 
bütün varlığımı bağlamıştım. 

Yapıyorlarmış? - Bir Mcdyunı Neler Anlatı yor 

Ayni ses yın<: devam etti: 
,. Çizdiğiniz resimleri dikkat 
ve itina ile bir köşeye koyu
nuz ve numaralayınız " 

Bu emri ifa edince karşım
da Eski Mısır rahiplerinin kı
yafetine bürünmüş bir kadın 
gölgesi gördüm. Gölge daha 
sonra bana isminin adolomi 
olduğunu, bana rehberlik ede
ceğini, dünyaya hakikatı tanıt
mak için Rahip vücuduna gir
meği muvafık gördüğünü söyledi. 

Mısırı tanımıyordum. Egyp
tologie hakkında en küçük 
malümatım yoktu. Bununla be
raber bir gün Piram;iler:n, 
Sfenkslerin planlarını çizdim. 
Fıravunlardan· birinin mezarı 
bulunan yeri çizd:m, Bu plan 
üzerine yapılan hafriyatta gös
terdiğim yerde mevzuudahs 
ettiğim kralın mezarı ve mum
yası bulundu: Yanılmadığım 

anlaşıldı. 

Seri İkmal Edilince 
Çiçdiğim resimlerin serisi ik

mal edildiği gün aynı kadın 

sesinin yeni bir hitabını işit

tim. Ses mikrofon vazifesıni 

gören dimağıma geliyordu. 
Ahengi sarıh, fakat zaifti. 

- Size hangi dilde hitap 
ediyordu? 

- İngilizce ... Bana tam kırk 
gün ,.The Book Hf Truth Ha
kikatın kitabı" adlı eseri yap-

dırdı. Eserlerimin asıl hayrete 
şayan olan ciheti onlardan bi
rini kopye etmeğe o kadar 

çaLştığım halde bir türlü mu· 
vaffak olmayışımdır. 

Bir gün evime geliniz. Sizi 
alakadar edecek daha çok 
şeyler zdscercceğim: 

Stevenn'in Evinde 
Stev<!ıu;İn evine g:ttim. Ka

rısı Miss Conscance Drever'i 
gördüm. Appolo tryatrosunda 
,",Şen Dul" ro!ünl.e o kadar 
çok ai'..ış~anan Drever'i bütün 
Parisliler bnır. 'Miss Drever 
Pariste.ki hatıralarından bah
setti. Şimdi. koca~ıı gibi Spiri
tizma ile me~uldür. Ruhlar 
mezhebine inanmıştır. 

Sir Oliver Lodge 
İngiliz .spiritler.inin üstadı 

sayılan Sir Oliver Lodge muh
telif üniversitelerin azasından 

ve ölmezlik hakkında bir çok 

eserler yazan alimdir. Bu ta
nınmış alimin 5piricizma ma
betlerine mensubiyeti ölüm 
kaşiflerinin en büyük kuvveti
ni teşkil etmiştir. Bu 82 yaşın
daki ihtiyar sesi başka bir 
alemden geliyormuş gibi şunla
rı söyliyordu: 

,.Übür dünyaya göç etttiğim 
zaman, iyman ettiğim gibi 
ruhlar tekrar yeryüzüne geli
yorlarsa ben de geleceğim. Ve 
hüviyyetimi tanıtmak için da-

Bukünkü Müsabakalar ı 
Halk Sahasında Gayri F ederelerin 

Liklerine Devam Edilecektir 
Bir müddettenberi devam et· 

mekte olan Halkevi likleri en 
hararetli devresine girmiştir. 
Bugün de fiküstüre göre müsa
bakalara devam edilecek yal
nız Turan takımı ile Eşrefpaşa 
takımı arasındaki maç Eşrefpa
şa takımından Haydarın vefatı 
dolayısile tehir edilmiştir. Mü
sabakalara hava müsait olursa 
~abah saat 9 da başlanacaktır. 
Ilk maç Tepecik ile Dokuz Ey
lül arasında olacak ve Muhar· 
rem bey .tarafından idare edi
lecektir. ikinci maçı Bayraklı -
Yükselme takımları, uçuncü 
maçı Hacıhüseyinler • Kahra· 
manlar takımları yapacaktır. 
Günün ve liklerin en mühim 
müsabakası Kurultay - Demir
yolu takımları arasındaki maç 
olacaktır. Liklerin haşladığı 
zamandanberi ayni sırada giden 
ve puvanları müsaiv olan bu 
iki takımdam birinin şampiyon
luğu bu maçta tayin edecektir. 
Liklerin bitmesine daha zaman 

olmakla beraber bugünkü mü
sabakada galip gelecek takım 
bundan sonraki maçlarda mağ
lüp ta olsa puvanın fazlalığı 
do!:ıyısile yine şampiyon olaqi
lecektir. Bu vaziyete göre her 
iki takımın da galip gelmek 
için en güzel oyunlarını oynıya
rak bütün gayretlerini sarfede
cekleri şüphesizdir. Alsancak 
sahasının tamir edilmesi dola
yısile maç yapılamıyacağından 
spor meraklıları gayri federe
lerin bu en mühim maçını sey
retmek suretile futbol zevkleri
ni tatmin etmek fırsatını bula
lacaktır. 

Cayri federelerin müsabaka
ları bittikten sonra Altınordu 
ecnebi takımı ile Kurultay ta
kımı aresında hususi bir maç 
yapılacaktır. Geçen hafta yağan 
yağmurlar dola yısile tehir edi
len bu müsabakanın da çetin 
ve zevkli olacağı tahmin edil
mektedir. 

·KAPTAN 

ha şimdiden bütün tedbirleri 
aldım. Ruhi araştırmalarla uğ
raşan İngiliz cemiyetine mü
hürlü bir vesika verdim. Ka
palı zarf içinde olan bu vesi
kan•n muhteviyatını benden 
başka bilen yoktur. Zamanı 

gelince ruhum onu tekrar ya· 
zacak ve bu sayede hüviyye
timin tesbiti kabil olacaktır. 

Banim burada ispata çalışa· 
cağım şey hüviyyetimin tesbiti 
suretiyle Ruhlarla yaşıyanlar 

arasındaki rabıtayı, münasebe
ti inkar kabul etmiyecek su· 
rettemeydana koymaktır. 

inanmadan Döndüm 
Sir Oliver Lodge"nin sözleri 

de beni İnandırmadı. Ve ma

fevkattabia bir alemin mevcu
diyetine inanmadan döndüm. 

Bütün medyumları hilekarlıkla 
ittiham etmek istemiyorum, İç
lerinden bir kısmı hüsnü ni

yetle hareket ediyorlar. Fakat 

muhakkak ki şuurlarında bü

yük sarsıntılar duymuş insan
lardır. 

Spiritizma alemine atılmak 

tehlikesiz bir iş değildir, Bi

lakis tahminin fevkinde tehli
kelerle dolu olan bır iştir. Cin
nete o kadar yakın olan bu 
alemle deliliğin hududunu çiz
mek imkansızdır. 

KAMİL DAVİT 

Ankara 
Telgrafhanesi 

Ajans Servislerini 
neden saatlarca uyutarak 

veriyor? 

Çarşamba günü B. M. mec

lisi tôplandı. Hariciye Vekili 

Tevfik Rüştü bey çok mühim 

nutuklarını irat etli!er. Gaze

telerin bu haberi ne kadar 

büyük sabırsızlıkla bekledikleri 

tahmin edilebilir. Halbuki 

Ajansın 20,40 ta Ankaradan 

verdiğ 9651 - 469 numaralı 

telgraf maalesef İzimire ancak 

24,15 çekilmeğe başlanmıştır. 
Yani bu kadar mühim bir 

telgraf Ankara telgrafhane· 

sinde dört saat uyumuştur. 

Anadolu Ajansının ve matbu

atın vazifefini çok zorlaştıran 

bu gecikmelere ve ihmallere 

salahiyettar makamatın nazari 

dikkatini cel~e~~-riz, 

9eçen Seneye Nazaran 
Fiyatların Vaziyeti 

İncir Müstesna Bütün Mahsulleri
mizde Göze Çarpan T ereffüler Var 

Bütün .;.;h;~lle~imizın geçen seneye nazaran fiyatlarındaki 
tereffü ve tenezzülleri ilk nazarda canlandırmak için son hafta 
satışları ile geçen sene ayni haftaya ait satış fiyatlarını karşı· 
!aştıran şu cetveli hazırlattırdık. 

Son hafia fiyatları Geçen senein ar: 
ni hafta fiyatları 

Eşya i.;imleri Satışlar ve 
vahidi kıyası 

Muhtelif buğday kilosu 

Asgari Azami Asgari Azaıııi 
KS KS KS KS 
3 25 4 375 3 22 3 90 

Muhtelif arpa .. 3 ()() 3 25 2 34 2 34 
Bakla 5 00 5 00 2 58 2 73 
Burçak 
Kumdan beya"': 

3 875 3 875 o 00 o oo 
4 s 10 4 68 6 63 

Kumdan s:ı .1 

Mısırdan 

Fasulya 
Börülce 
Nohut 

3 75 3 875 o 00 o oo 
3 315 3 315 o 00 o oo 
7 00 9 25 o 00 o oo 
5 00 5 00 o 00 o 00 
4 625 s 50 3 51 3 90 

Susam 
Pamuk 

.. 9 75 10 00 7 60 8 19 

.. 42 50 45 00 30 40 31 98 
Pamuk çekirdeği " 4 40 2 45 2 34 2 43 
Tırnak palamut kentali 
Tırnaklı palamut ., 

405 00 440 00 346 00 413 00 
295 00 320 00 000 00 000 00 

Kaba palamut ., 263 00 330 221 00 309 00 
Çekirdeksiz No. 5 kilosu 10 50 10 75 5 65 6 825 

•• No. 6 
No. 7 

.. 1015 111s 102 ss1:ı 
., 11 50 12 50 8 97 9 6S2 

No. 8 
" 

12 25 13 25 9 75 11 So 

" 
No. 8 

" 
13 oo 13 75 11 31 13 6S 

No. 10 .. 
~o. 11 .. 

14 00 15 75 14 04 15 99 

" 
15 50 18 00 16 38 18 33 

.. .. 19 00 20 00 18 72 19 so 
İncir süzü' • 
İncir elleme 
İncir paçal 
İncir naturel 
İncir Hurda 

" 
8 00 16 00 8 97 17 17 

" 
6 00 12 00 6 24 11 99 

" 
4 50 6 75 4 2· 7 01 • .. 4 50 4 5o 4 68 5 01 

.. 3 50 4 50 3 315 3 90 
İşbu rakamların mütaleasın

dan da anlaşılacağı üzere 
umumi vaziyet noktai nazarın
dan - birkaç mahsul istisna 
edildiği takdirde • Geçen sene
nin bu haftasına nazaran son 
hafta fiyatlarımızda bariz bir 
tereffü görülmektedir. Üzüm 
fiyatları son günlerde eylüle 
nazaren düşkün bulunmakla 
beraper sair eşyada olduğo 

gibi geçen sene fiyatlarından 
yüksek bulunmaktadır. İncir 
_iiyatlarının son günlerinde gös-

terdiği vaziyet ise önümüzdelı! 
haftalar içinde geçen senelı1 

miktarı tutacağı kanaatını ıı· 

har ettirmektedir. Hububat ıe· 
hair vesair ihracat emtiaDl1ı 
gerek satış miktan ve gerelı 
fiyat noktalarından geçen sene· 
nin bu haftasına faik bulu~· 
maktadır. Hülasa tüccarı Jıır 
gürüşle muamelatı umumiye· 
miz tabiiden biraz yüksek go• 
rülmekte olup bir kısım eşY,' 
fiyatlarında istikrar ve bır 
kısmında ise tereffüe meyiller 
kaydedilmektedi. 

Borsa Haberleri 
Dün Borsada Yapılan Satışlar 

Uzüm 
Çu. Aılcı Fiat 
196 K A Kazım 10 50 14 50 
142 S Süleyman 10 13 50 
141 Kooperatif 11 75 13 
110,5 Şerif Riza 12 75 ıs 
92 D Arditi 11 50 13 25 
69 H Alyoti 11 75 13 
47 H Z Ahmet 9 50 12 
46 Jiro 11 25 17 
42 L Reciyo 11 25 14 25 
35 Suphi Emin 12 14 50 
32 F Solari 11 50 11 50 
36 Şımlak zade 11 50 11 50 
15 Trifonidis 10 50 12 55 
6 Y İ Talat 11 12 

Garba 
Tekmil Amerika san'atının, 

sermayesinin ve bütün sinema 
varlığının senelerce uğraşarak 
ve tamam üç senede ve iki 
milyon lira dökere meydana 
getirdiği en kudretli şaheser 

"Garba Hücum,. dur. 
Bu filmi yapmak için: 

25000 sanatkar istihdam 

edilmiş, 2,000,000 lira sarfo

lunmuş, 5,000 beygir kullanıl

mış, 5 büyük şehir tekmil ev

leri ve sokaklarile yeniden 

yapılmıştır. Filmin kahraman
ları meşhur Rişar Diks ve 
İren Dün'dür. 

Garba hücum filminin aza
met ve dehşeti önünde bütün 
dünya sinemacılığı boyun eğ
miştir. 

ı 4 Ziy:ı ~bmnt 8 8 
1075,5 YEKUN 

İncir 
Çu. Alıcı Fiat ı: 
193 Ş Remzi 6 9 . 

100 Cevahirci z 6 75 11 
95 H Besim 6 50 10 
58 Ş Riza Halef 1 50 il . 

5 r. 35 K A Kazım 5 25 
24 S Emin 8 9 
21 Kara Oğlan Z 7 1~ 
15 P Paci 6 50 6 
9 B Franko 6 50 9 ~ 
8 F Pakers 6 13. 

558 YEK ÜN 

Hücum 

Bu muazzam filmi Lale ~ 
masının aldığı ve önüıııi'J$ / 

·ııı~ hafta gösterileceği ıııe 

yetle haber alınmışbr. 
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o Sinema ve sanat sayfası 
Tayyare 
Sinemasında 

"Ankara TUrkiyenin 
Kalbidir,, filmi ile bera
ber "Boğaz İçi şarkısı,, 
da be»aber gösteriliyor· -·---Çarşamba gününden itibaren 
Tayyare sineması mevsimin iki 
büyük filmini birden göster
meğe başladı. Bunlardan biri 
"Ankara Türkiyenin kalbidir,, 
isimli büyük inkılap filmidir. 
Bu film hakkında evvelce yine 
bu sahifelerde izahat vermiş
tik. Bugün tekrar edeceğimız 
nokta bütün Türk halkınının 
bu filmi görmesinin bir vazife 
olduğudur. 

"Boğaziçi Şarkısı,, filmine 
gelince Güstav Frölih tarafın
dan İstanbulda çevrilen bu 
film hakiki bir şeheserdir. 

Filmi şu suretle hülasa ede· 
biliriz: 

Bir iki gün için İstanbul li
manını ziyarete gelen ecnebi 
harp gemileri zabitanı karaya 
çıkarlar. Bunların içinde genç 
ve yakışıklı olduğu kadar ka
dınlarca çok sevilen bir müla
zim vardır: Rhon (Güstv Frelich) 

Harp gemilerinin İstanbula 
gelişlerini köşkünden gören 
matmazel Ulla Thormalen ken
di vatandaşları olan zabitler 
arasından bir nişanlı bulmak 
sevdasına düşüyor. Bu genç 
kız, İstanbulda yerleşmiş olan 
madam Thormalon isminde gü
zel ve dul bir muganniyenin kı
zıdır. Eline fotoğraf makinesini 
alarak zabitleri takibe başlıyor. 
Bunlardan mülazim Rhon ile 
tanışıyor. Mülazim İstanbulu 
gezerken bir yalıdan kendi li
sanıyle söylenilen güzel bir şar
kı işidiyar. Sahibini bilmediği 
bu sese aşık oluyor ve bir 
mektup yazarak pençereden 
atıyor. 

Ertesi akşam sefarethane ge
mi zabitanı şerefine bir balo 
veriyor. Madam Thormalen ça
ğırılmak üzere sefir mülazim 
Rho'u köşke gönderiyr. Kadın 
zabiti tanıyor. Onun mektubu
nun arkasına bir randevu sa
ati yazıyor ve akşam genç mü
lazimi yalısına kabul ediyor 
Onlar sevişiyorler. 

Ertesi gün zabit sevdiği du
lun kızına bir bebek almağa 
gidiyor. Ulla'da beraber. Müla· 
zim bu genç kızın sevdiği ka
dının kızı olduaunu bilmiyor. 
Bebeği beraber alıyorlar. 
Kız zabiti seviyor. Ona aşkını 
şöyliyor. 

Zabit m\işkül bir vaziyette 
kalıyor, bir taraftan kızı, diğer 
taraftan annesini idareye çalı
şıyor, bu arada gemiler limanı 
terketmek için emir alıyorlar. 
~enç zabit hicran içinde bu 
~ki aşktan ayrılırken genç dul 

a aşkın ilk acılarını tadan 
güz~[ kızını teselliye çalışıyo!. 

. Fılmde ses ve teganniler hıç 
b.~ filmde tesadüf edemediği
mız kadar güzeldir. Türk ar· 
r . 
l ıstlerı de bıı filmde rol almı~-
ardır. 

. Metro Goldvin Mayer film 
f ırketinin çevirdiği müs esna 
ılmlerden biri Ramon Novaro

nun " Asri talebe ., •sidir. 
Her kesçe sevilen bu yüksek 

artist Asri Talebe filminde 
~merikada Üniversite h.ıyatını, 

alebe arasındaki spor reka
betini latif bir aşk macerasile 
mezcederek bir şaheser mey
~ana getirmiştir. Bu güzel film 
0

.0 ilmüzdeki hafta Tayyare 
qıııemasında <TÖslerilecektir. 

Greta Garbo ,,Oyalı Yaşmak'' Adlı 
Yeni Bir Filim Hazırlıyor 

Hollyvood (ilk 
Tesrin)- Greta 
Garbonun yeni 
temsil edeceai 
"Oyalı Şaşmak,. 
filminde Chester 
Hale'in büyük 
itinalarla hazır

ladığı bir Çin 
baleti görüle
cektir. 500 dan
söz bu filmde fi
güran olacaktır. 
Bu balet heyeti 
Greta Garbo ile 
Jorj Breny ara
sında geçecek 
olan aşk sahne

sini süsliyecek

tir. Jorj Brent 
Garbonun par
töneri olarak al
dığı vazifeyi ik

mal edince İsfa
han gemisinin 
kaptanı filmini 

çekecektir. Bu 
filmde Jorj Bren
tin partöneri Jo
zefin Huçinson 
olacaktır. 

Miriam 
Hopkins 

Miriam Hop
kins Go!Jv ·1 

Stütyosu ile uzun 
sürecek bir an
laşma yapmı~tır. 

İlk filmi Karan-

• 

/(ay fwııs.s 

lıklar Perisi olacaktır. 
Elyevm Hollyvood'ta bulunan Friç Lang Seyahat adlı enteresan bir sanatyo ya:tmaktadır. 
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lngiliz Stüdyolarında V elington 
''Diktatör,. Filimleri Hazırlanıyor 

Londra (İlk teş
rin)- İngiliz stüt
yolarında hara
retli bir faaliyet 
vardır. Buster Ke
aton ( Tufeyli ) 
adını taşıyacak 
olan ilk İngilizce 
filmini çevirmek-
tedir. "İsleworth,. 
stütyosunda Bus
ter' e donmuş çeh
reli komedyen 
ismi takılmıştır. 

' 

Şimdiye kadar bu 
artistin rolü dı
şında güldüğünü 
değil, hatta te- I 
bessüm ettiğini 
bile kimse gör
memiştir. Çok de
falar çehresi de
rin bir melankoli 
arzetmektedir. 

Dlkfatör 
Ealing stütyo

sunda Diktatör 
Diktatör filminin 

" • 1 en m.ı .. 1un sa11 00 

neleri ikmal ed:l
miştir. Son gün
lerde filmin çe
kilmesinde bir te
ehhür ba şgöster
miştir. Buna se
bep Stütyo sahibi 
ile rejisör Alfred 
Santell arasında 
bir ihtilaf çıkmış 
olmasıdır. Diktatörün şahsın~~ 
ihtilaf edilmiştir. Stü~yo. sah~~~ 
Mussolininin temsilim ıstedigı 
halde rejisör Hitlerin temsilinde 
ısrar etmekte idi. Alfred San
tell istifasını vermiştir. Bundan 
anlaşılıyor ki filimde Mussolini 
temsil olunacaktır. 

hcıtıic MGJc!ı ve Ar.ne Stm 7olst~yı,n 

John Barymore İngilterede 
çok kalmıyarak Hindistana git
miştir. Ancak yılbaşında lngil
tereye dönecektir. 

Demir dük W ellington filmi
nin çekilınesine bir kaç hafta
ya kadar başlanacaktır Vaterlo 
ızalibi Wellinııton NaPolvonun 

''Rcsuııcctıon .. Jl/ruınde 

esaretinden sonra İng:ltereye 
dönünce İngiliz parlamentosu 
kendisine elli bin sterlin naktl 
mükafat vermişti. Vaterlo za
ferini stütyoda kazanacak olan 
meşhur aktör Jorj Arlis ise 
W ellington rolu için 7 5 bin 
sterlin alacaktır. 

ŞEYTAN KIZ 
Bu hafta Elham

ra sınaması bize 
yeni ve cidden se
vimli bir artist ta
nıttı. Daha doğ

rusu İzmir sinama 
alemine yeni bir 
deha kazandırdı. 
İki ' seneden beri 
yalnız ismını ve 
resmini gazete ve 
mecmua sahifele
rinde gördüğümüz Macar san
atkarı F ran~iska Gaal evvelki 
sene çıkardığı Veronika, Pap
rika ismindeki iki filim ile is
mini ve şöhretini az zaman 
içinde bütün dünyaya duyurdu. 
Her nedense bu yeni muvaf
fak san'atkarı biz iki sene 
sonra perdede görüyoruz. Genç 
artist geçen sene de iki filim 
çevirdi. Bunlardan birincisi olan 
"Şeytan kız., nihayet Elhamra 
sinemasında gösteriliyor. 

Yeni tanıdığımız artistin her 
sanatkardan fazla bir fevkala
deliği var; o kadar muvaffaki
yetle tahavvül ediyor ki insan 
gözlerine inanamıyacağı geli
yor." Mahir bir transformist ka
dar değişmesıni bilen bu ar
tist, Şeytan Kız filmindeki ro
lunde meharetini göstermek 
fırsatını daha fazla bulmuştur. 

Viyana operasında şöhret 
kazanacak kadar yaşamış bir 
tipi yaşatan Fransizka filmin 
diğer bir sahnesinde annesinin 
izdivacı dolayısile on üç yaşın-

da bir genç kız rolü oynamak 
mecburiyetinde kalıyor. Hem 
yaramaz ve şımarık bir çocuk. 
Operanın ağır başlı muganni
yesi bir ande öyle değişiyor ki 
bu iki rolün aynı artist tara
fından idare edildiğine inan
mak güç oluyor. 

Fransizka gaal'ın bütün mu
vaffakiyeti bundan ibaret değil

dir. Bir muganniye rolü ala
bilecek kadar tatlı bir sese 
malik olan artist küçük kız 
rolünde sesini de tamamen de
ğiştirmekte ve bir buçuk saat 
süren filmi bütün zengin sah

nelerine ve etrafındaki değerli 
sahne arkadaşlarına reğmen 

denebilir ki kendi varlıgile ya
şatmaktadı. 

Yeni tanıdığımız ve derhal 
kaynaştığımız Macar sanatkarı

nın bu sene Elhamra sinema
sında daha iki filmi geçecek
tir. Biri (Budapeştede bir is
kanda!) diğeri ( İlkbahar resmi 
geçidi) dir. 

.k. 
1 ı ... Anny Ondra 

Elbamra Sinemasının bu haf
ta ilk matinelerinde göstcrece 
ği ikinci filim de Fransızca vı 

çok düzgün konuşan Alman 

artisti Anny Ondra tarafından 
temsil edilmektedir, 

Evvelce (Anny Şoför) ve 

(Çapkın Kız) isimli iki filminde 
gördüğümüz bu uçarı kız, Ki
ki filminde de yine ayni ka

rakterini muhafaza edecek bir 
rol alınıştır. 

Filim baştan sonuna kadH 

hareketlidir. Her iki filimde 
de insanı güldüren birçok pa

sajlar vardır. Elhamra Sinema
sının son haftalarda birbiri ar
kasına hissi filimler geçirdi-

ğinden şikayet edenler bu iki 
hareketli komediyi görerek si 
lmierini yatıştıracaklardır. 

Günah Hırsı .. 

Güler yüzlü Barbara Papper "Gündelik Ekmeğimiz filminde 
günah hırsını canlandırıyor. Çok kuvvetli bir artist olan,Papper'" 
vapttı,2-ı sahneler baştanbasa heyecanla doludur. ın 
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Kendini Gözet! İşte O Saman Çöpü, 
Kum Tanesi Ben Olabilirim! 

Dalgın dalgın giden bu ih
tiyar adam binbaşı Valeryanın 
konak yerine yaklaşınca işittiği 
seslerle gördüğü ateşler dikkat 
nazarını 11 yana çekti. 

Ve ihtiyar yolunu saparak 
ıcuru otlar içinden sürüne sürü
ne yürüdü. Meraklı bir adam 
tavrile, kendini hissettirmeksi
zin, müfrezeye mümkün olduğu 
kadar sokuldu. 

Kurulan sofralar üzerinde ya
nan Asetilen lambalan karar
gahtakileri mükemmelen göste
riyordu. 

İhtiyar hepsini gördü. Bu an
da köpekler onun kokusunu 
alıp havlamağa Başladıkların

dan derhal geri çekilerek hızlı 
hızlı uzaklaştı. 

İhtiyar Hintli yine demin gel
diği yolu yani Patna yolunu 
tutarak yürümeğe başladı. Gi
derken kendi kendine: 

- O, o, dodi. İşte bir keşif 
ki Hayimdurani bunun için bir 
yük dolu altın verir. Lakin ba
na altın ile mükafatın ne fay
dası var? Nice yıllardan beri 
hazineler bile gözümden düş
tü. dünyada her ikbalini kay
betmiş insan için heves edile
cek birşey kalmaz. Ah şu Ha
yim ne hain, ne yalancı herif
tir. Şimdiye kadar beni aldat
maktan başka birşey yapmadı. 

İhtiyar sabaha karşı Patnaya 
vardı. Dar, tenha yollardan 
Hayimin oturduğu mabedin ka
?ısına kadar girip çaldı. Ka
ı>ıcı fakire birkaç söz söyledi. 

İki dakika sonra Hayimdu
raninin huzurunda idi. 

Bürahman başı hazretleri, 
gülağacından güzel bir masa
nın önüne geçmiş, yazı yazı

yordu. 
Hayım, ihtiyarı görünce göz

lerinin içinde hiddetten şim
şekler çakmıştı. Fakat öteki 
fakir çekilinceye kadar hiç bir 
şey söylemedi : 

O gittikten sonra ihtiyara 
döndü: 

- Sangamita ! Dedi. Niçin 
benim emrim olmadan Bahar
dan aynldm? 

Hayımın hiddeti, tekdiri ih
tiyarı asla ürkütmedi. Herif 
pek ziyade yorulmuştu. Bir 
minder alarak fütursuzca üze
r;ne oturdu. Bir kaç nefes al
dıktan sonra dediki : 

- Niçinmi ayrıldım ? Ben de 
buraya onu sana söylemeğe 
geldim ya ! 

- Bu ne sert söz 1 Bir di
! ~nci bana sert söz söylesin 1 

- Dilenci ha ?. Ben dilen
ciler sınıfından değilim. Her 
zaman dilenci değildim ben. 
Unuttunmu o zamanlan ki sen 
benim ayaklarımı öperdin ? 
Bugün Nepol kralına yaptığın 
gibi bir vakit te benim ayak
larımı yalayan sen değilınisin ? 

- Ne Pol kralı hal' edilmiş 
değildir. Hala tahtındadır. Se
nin gibi " Mabudu azam,, Brah
manın hışmına uğramamıştır. 

O fe'.akete uğramak için bir 
kabahatı da yoktur. 

- Evet her felakete ben la
yık oldum. Her şeyimi aldılar, 
bir taraftan İngilizler öte ta
raftan sen benim ocağımı sön
dürdünüz. Beni bir köpek gibi 
arkana taktın. nereye gittinse 
beraber dolaştırdın. Ne vaatlar 
ettinse hepsi yalandı. Güya 
yine eski mevkiime geleceğimi 
tacımı tahtımı yine elde ede
ceğimi söyliyerek beni aldattın. 

Söyle Hayın söyle! bana kaç 
senedir martaval okuyorsu iti
raf et! 

Bu sözler Brehmen hazret
lerinde müthiş bir hiddet pey
da ettise de nefsini men~derek: 

Vakıa, dedi. bunları sana 
vadetmişrim. Yine de vadede
rim. Amma itaatsızlıkların be
nim inayetlerimden seni mah
rum bırakacak sebeplerdir! 

- İnayetlerin mi?. Haha !. 
Bu inayet dediğin katakullile
rin bana ne bahalıya oturdu
ğunu biliyor musu?. Hele vait
lerin, yalandan başka bir şey 
değil ! 

Hiç kimseden böyle dik söz
ler işitmeğe alışmamı~ olzn Breh
men Hazretlerinin hiddeti son 
dereceye vardı : 

- Buraya niçin geldin? Be
ni belaya sokmak için mi? 

- Hayır! Sevgili kızımı ne
reye götüreceğini öğrenmej-e 

geldim. Anlıyor musun Hayim? 
Kızımı diyorum, kızımı! On 
dört yıldır kızıma bile kızım 
demekten beni mene~tin. Güya 
büyük m~buda nezr ve vakfe
dilen bir kız balJasınm sağ ol
duğunu bilmemeli imiş ! 

- Kızın mı? Hayır, Maya 
Niyama üzerinde senin hiçbir 
hakkın yoktur. 

- Hayim! Kızımı himaye 
edenlerle kocası hakkında yap
tığın mel'unluklan kızım haber 
alacak olursa umar mısın ki 
verdiği vaitten vazgeçmesin? 

Hayim h.iddetinden ne söy
liyeceğini de şaşırdı: 

- Öyle şey yapmaz. Yapa
maz! 

- Evet, sen onu zo!la 
menedersin amma .. 

- Amma? .. 
- Ya kızım yarın İngiliz 

hükümetine başvurur da kur· 
tarılınasını istida e:lerse ne 
yapacaksın? 

Hayim, bunun da kabil ol
madığını ihtiyara öyle istihzalı 

bir tavırla anlattı ki ihtiyarın 
da öfkesi son dereceye vardı: 

- Evet. sen kavisin. Muk
tedirsin. Lakin bunca hayalle
rini birden mahviçin yalnız bir 
saman çöpü ile dokunmak ye
ter! 

- Ne demek istiyorsun? 
- O hayaller yalnız bir kum 

tanesi ile yıkılır. 

- Maksadına gel bunak! 
- Hayım! Bahardan buraya 

sana şunu skylemek için gel
dim: "Kendinigözet! İşte o sa
man çöpü, kum tanesi ben 
olabilirim!,, Sen istediğin kadar 
öfkelen. Beni korkutamazsın. 
Beni öldüremezsin. Çünkü ben 
alacağım ihtiyatı evvelden al
dım da geldim! 

İhtiyar söylerken Hayın cüb
besinin altındakı bıçağını elile 
kımıldatmağa başlamıştı. İhti
yar sözünü bitirince büyük bir 
şiddetle: 

- Benim aleyhime mi iktıza 
eden ihtiyatı yaptın? 

- Evet senin aleyhine! Evet, 
beni öldürmeğe pek susadın da 
emin ol ki senin elinde öldü
ğümü kızım haber alacaktır. 
Farkındayım o bıçağı brak! 
O bıçağı benim üzerimde kul
lanırsan kızım mutlaka haber 
alacak. Sana başka türlü fe
nalik edemezse başını hapsol
duğu odanın dıvarlarına çarpa 
çarpa kendini öldürecektir!. 

Hayim, işittiği şu tehditli 
sözlerin ciddiyetine bir türlü 
inanamıyordu. Bunca seneden 
beri istipdad•nın pençesi altın
da ezilen böyle dilenci makule 
bir herif kendisine bukadar 
sert sözler söylesin ha!. 

İhtiyar devam etti: 
- Sonu Vaı 

- ----~ -
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oopera ifin Hurda Siyaseti 
Kooperatif Piyasayı Yıkılmaktan 7Ur~armış Ve 

~ 

T eahhüdünü Kelime Kelime ifa Etmiştir 
..••..••... , ........ , ................•.....•...................•...•• ········································································ 

Aydın Zirai Satış Koo- bunun işler üzerineki hayırkar ,, Aydın zirai eatış koope- ata satın almaya mütaahhit 
peratiflerl lftihadından rolünü inkar etmiye mahal yok- ratifleri İ. müdüriyetine bulunduğunu bildirmiştir.Komis 
Gönderilmistir· tur. Ancak, memleketin ilk ve Müfettişimizin tetkikatına yoncular bu müddet zarfında ' ı" d h k " .. . fı d mallarını kooperatifin taahhüt 

Müessesemiz a eyhin e er nümune bir kooperatifini le e- nazaran, m~eesesen~z tara n an etmiş olduğu fiattan fazlaya 
zaman ağızlarda geveliyerek, !emek için, onun, tabiatile, 932 senesınde dahılden muba- müşteri bulunca satmak hak-
perde arkasındaki (~uflör) le- aleyhinde bulunan bir zümre- yaa olunan hurda miktarının kına malik ve serbesttiler. Sa· 
rin, yarım ve yanlış işidilen, nin; perde arkasında çıkardığı 5,273,090,5 okka ve ma mas- tamadıkları takdirde de Mayıs 
söylediklerini gazete sütıınla- dedikoduları, mal bulmuş mağ- raf tutarının 193,313,01 liraya nihayetine kada altı ay müd· 
rında kekeliyerek, ortaya at- ribi gibi, sütunlarına geçir- baliğ olduğu ve İzmire nakil det zarfında, n'! vakıt isterler· 
tıklan isnat ve iftiralardan mekte istical eden V(: fakat, masrafının 79100,03 liradan ve se, kooperatife, taahhıit ettiği 

bedelden verebileceklerdi. 
biri de, İnhisara suma imali 
teahhüdüne girişlerimizi, koo
peratife karşı devletin bahşet
tiği bir himaye veya imtiyaz
mış gibi göstermek ve mesela-
932 senesinde 1,5 milyon litre 
Suma imal etmek teahhüdünü 
elde edince, litrede 30 kuruş 
kazandığımız halde, hurdayı 

müstahsıldan 60 paraya satın 
aldığımızı iddia etmektir. 

Kooperatiften başka herhangi 
bir fert veya müessese, böyle 
bir taahhüt mukavelenamesini 
elde ettikten rnnra, piyasa va
ziyetine göre malı, münhasıran 
kendi menfaatini düşünerek, 
istediği fiattan mübayaa edebi
lir ve bundan dolayı da hiç 
kimseye hesap vermek mecbu
riyetinde bulunmaz. Bu yüzden 
bu fert veya müessesenin temin 
ettiği nispetsiz kazancı muaheze 
etmek kimsenin aklına gelmez. 
fakat iş kooperatife taallük 
edince; Kooperatifin yaptığı 
veya yapabileceği kazanç ne 
o'ursa olsun, doğrudan doğruya 
müstahsile gideceği için, buna 
itiraz etmemek, bağırıp çağır
mamak imkanı yoktur. 

Hiç değilse memlekete koo
peratifçiliğm hayır1i ve muva
fık bir iktisadi sistem olduğu
nu filen isbat etmiş, koopera
tiHer:n milletler arası cemiyeti· 
ne kabul edilmek suretile ken-
dine ve do!ay1.1ile memleket 
ve milletine şeerf vermiş bir 
müesseseden, efkarı umumiye 
muvacehesinde bahsedilirken, 
yaptığı işlerden, temin ettiği 

kazançlardan dem vurulurken: 
fikir ve temayülünü teşmil et
mek kaygusunda bulunduğu 
söylenilen kooperatifçiliği, halk 
nazarında şüpheli gösterecek 
şekilde ittihanılara girişmezden 

evvel, biraz tahkik ve tetkike lüzum 
görmeyenlere karşı en küçük 
bir serziniş mukabelesi yapmak 
cesaretini gös!erdiğimiz zaman: 
hemen, o size, gazeteciliğini, 
hem de kooperatifçiliğin militan
lığını ortaya sürerek, güya efkan 
umumiyeyi tenvir etmek için 
bağırdığını ve buna hakkı ol
duğunu söyler ve sizden u932 
senesinde 1,5 milyon litre su
ma imal etmek teahhüdünü 
aldığınız, litrede 30 kuruş ka
zandığınız halde hurdayı müs
tahsilden 60 paraya alıp ta 
incir fiatlarını neden kepaze 
ettiniz?,, diye sorar. 

Bu mukaddemeyi yapmaktan 
maksadımız sorulan suallerin 
sorulmamasını, yaptığımız işle
rin gizli kapaklı kalmasını is
tediğimizden değildir. Bilakis, 
müe~sesemiz daima hesabı kitabı 
açık, tam manasile bir müs
tahsil müessesesi, en ilmi ifa
desile bir kooperatif olduğu 
için, işleri hakkında efkarı u
mumiye muvacehesinde izahat 
vermek mevkiine gelmekten 
iftihar duyacak bir vaziyettedir. 
Binaenaleyh bizi bu mevkie 
getirenlere ayrıca teşekkür 
bile edebilirdik. Eğer bu sual
lerin tarzı saillerinin en küçük 
bir hulüs ve hüsnü niyetine 
inandırmak imkanı bıraksaydı. 
Kendimizi layuhti görecek tafra
cılardan olnıadığimız gibi, tenki
din alevhinde de dei!"iliz. Çünki 

bunların verilen cevoıplarını vasati maliyetin 5,185 kuruş-
Kooperatif bu suretle piya· 

neşretmekte günlerce ihmal tan ibaret bulunduğu anlaşıl- sayı yıkılmaktan kurtarmış ve 
ettikten sonra da, bu cevapla- mıştır. Bunun haricinde yine taahüdünü kelime kelime ifa 
nn başka bir gazetede intişar 569475 okka hurdanın aynca etmiştir. Şurasını da kayde· 
etmiş olmasını, olgunluğa ve İzmirde mubayaa edildiği ve bu delim ki bu tarihte İzmir 
nezakete muhalif bulmak - ne hurdalar için da mamasraf Yemiş çarşısında mevcut o· 
diyelim? - tuhaflığını göste- 29988 lira verildiği ve bu par- lan malın, yüzde, laekal, 

tiye ait malın da 5,266 kuruş sekseni müstahsilin elinden ren bu gazeteye karşı yaptı- • · ··1 h "k" 
tuttugu goru müş ve er ı ı çıkmış. müstahsil tarafından 

ğıınız taahhüdü, yerine getir- partiye ait maliyet vasatisi 5,19 
mek üzere, bugün de koope- kuruş olarak tesbit edilmiştir. satılmış bulunuyordu. Koopera· 
ratifimizin hurda siyasetinden "Bu hurdaların beher okka- tif piyasarı tutmağa lüzum gör· 
bahsedeceğiz. sını kooperatife dahil ortak- meseydi, lzmir çarşısının - dün 

•*• !ardan bila masraf 4 kuruştan de, bugün de, yarın da koo· 
ve kooperatife dahil olmıyan peratif düşmanı olmuş ve ola· 

Evvela şunu - Meclisi ldare 
Reisimiz Nazmi Beyefendinin 
evvelce beyan buyurdukları 
veçhile- tekrar edelim ki in
hisarın suma imali mütaahhit
liğini yapmak kooperatifimiz 
için bir imtiyaz işi değildir. 
Bu işi bizden evvelde, bizden 
sonra da başkaları yapamışler
dir ve yapabiliyorlar. 

Ancak müessesemiz her 
sene. incirin hiç olmazsa as
gari fiatı üzerinde amil ol-
mak, bunu tüccarların, ko-
misyoncununun keyif ve 
menfaatine tamamen terket
memek emel ve endişesile, 

hurda fiatlarında hususi bir 
siyaset takip etmekten hali 
kalamaz. Eger. bu böyle olma
saydı, suma imalini mesela ge
çen sene de, müessesemizin 
deruhte etmemesi için hiç bir 
sebep yoktu. Hurda fiatlanm 
düşürmiye razı olsaydık, geçen 
sene, bizden ucuza taahhüt 
teklifinde bulunduğu için suma 
müteahhitliğini üzerine alan 
Tevfik Cenani beye rekabet 
etmek, işi onun fiatından biraz 
noksanına elinden almak güç bir 
şey mi olurdu? Acaba elinde 
kırk çuval malı olmadığı halde, 
kooperatifin verdiği fiattan da
ha ucuza teklif edip müteah
hitliği üzerine ihale ettiren 
Tevfik Cenani bey, karşışında 
koca bir hurda stokile dikilmiş 
bir müstahsil müessesesi, bir 
kooperatif bulmasaydı hurdayı 
müstahsilden kaça satın ala
caktı? 

Fakat İzmir Ticaret Postası, 
sırf kooperatifçiliğin vikayesi 
kaygusile (!) bize 932 senesin
de 1,5 milyon litre suma taah
hüt etmiş ve litrede 30 kuruş 
kazanmış olduğumuz halde: 
hurdayı müstahsilden 60 para· 
ya alarak niçin piyasayı kepa
ze etmiş olduğumuzu sordu. 
Buraya avdet edelim : 

Buna da vesika ve rakamla 
cevap vereceğiz. 

932 senesi hurda mübayea
tımız için bizzat yaptığımız 

müracaat üzerine, -çünkü bu
sene İnhisarla olan ikinci mu
kavelemizde hurdayı depola
rımızda teslim edilmek üzere 
3 kuruşa satın alacağımız kay
dı vardı - bugün İzmir inhisar 
müdür muavini olan müfettiş
leri Hüsnü Ali beyi dahilde 
ve merkezde defterlerimiz üze
rinde tahkikat ve tetkikatta 
bulunmıya memur etmişti. Mu
maileyh Hüsnü beyin bu bapta 
yaptığı tahkikatın neticesini 
bilmek için 29 mayıs 933 tari
hinde inhisara takdim ettiği
miz istidaya, 3 ağustos 933 
tarih ve 71/l numaralı tahri-
ratla :ıu cevap verilmiştir: 

müstahsillerden okkasını bila cak - tüccar ve komisyoncll 
masruf Reşadiye deposunda zümresinin. kooperatif lehi· 
vasati 3,40, Germencikte 3,34, ne, ıyıce zedelenmesini te-
Erbeylide 3,56, Karapınarda min etmek için - o gün 
3,26, Köşkte 3, Ödemişte 3,19 bundan istifade etmiş olan· 
kuruştan satın aldığınız anlaşıl- lann telekkisile donkişot-
mıştır. Bundan başka Reşadiye vari - ortaya çakmasaydı, 
ve Köşk mıntakalanndaki bah- hiç kimsenin, hiç bir şey söy-
çelerde bir kaç müstahsilden lemiye hakkı olamaz ve o za· 
komisyoncu marifetile 2,75 ku- man çarşının, elinde kalan bin· 
ruş üzerinden mübayaatta bu- !erce ve binlerce çuval süzme 
lunulduğu ve okka başına 10 ve ellemelerini S kuruştan, 6 
para masraf ve komisyon ve- kuruştan cayır cayır alırken de, 
rilmek suretile, yine fiatm 3 yine ayni komisyonculardan 
kuruştan aşağı düşürülmediği ve ayni tüccardan teşekkür ve 
görülmüştür. 

tebessümler toplıyabilir. aynı 
"Yukkarıda zikroJunan hur- zamanda sumanın litresi üze· 

dalaryekiinunun 122304,66 liraya rinde 30 kuruş ta kazanır, or· 
baliğ olan 2425110 okka hurdanin taklarına tavzi ettiği temettii 
167307,89 lira mukabilinde Av- nisbetini yüzde on, yirmi daha 
rupa müşterilerine satıldığı ve yükseltebilirdi. 
mütebakisinın suma yapılmak Fakat kooperatif • hakikat· 
üzere fabrikaya sevkedildiği te ortak müstahsilleri menfa· 
ilave kılınm$tadır. " ati için kurulmuş bir müesse· 

Litresini 31,938 kuruşa taah-
hüt ettiğiniz sumadan litrede se olduğuna rağmen • ortak· 
30 kuruş kazanması iddiasına !arına temin edeceği beşer 
karşı ise ancak gülmek lazım onar kuruş fazla kazanç ınu· 
gelir. kabilinde, piyasa tüccar ve 

Bu sene için böyle. Bundan komisyoncunun zararına yüzde 
yirmi nisbetinde olsun, iştira!< 

bir sene evvel de, yani 1931 edecek müstahsili gözetme~ 
de de kooperatif dahilde müs- bahasına olduğu için • prensı· 
tahsilden mübayaa ettiği bur- bi haricine çıkarak - muta· 
dalara 4, 4,5, 5, 6 kuruş te- vassıt tüccarın menafini de 
diye etmiştir. Bu sene Yemiş vikayeden geri kalmamıştır. 
çarşısında teşrinisani ayında Bunu da kuru bir iddia ola· 
satılmamış hayli miktarda incir rak ortaya atmıyoruz. 1931 
kalmıştı. Hariç piyasalanndan mevsimi defterlerimizden aı~' 

bayaat hurda hesabına geçeli 
talep vakı olmadığı için fiat- ve suma imalinde kullanıJ,aıı 
lar şiddetle sukut etmek üzere kalemlerden bahsediyoruz. ıı-
bulunduğu bir zamanda, koo- mir piyasasından 25 teşrinisll~ 
peratif, Yemişçarşısı komisyon- niden itibaren suma yapına 
culanna müracaat ederek fiat- üzere aldığımız incirlere cin5" 
lan 12 kuruştan aşağı düşür- !erine göre 10 dan 12,25 ~ıı: 
memelerini, T eşrinisaniden ta ruşa kadar fiat vererek bı(. 

!erce çuval mal satın alınış o. 
Mayıs nihayetine kadar elle- duğumuzu görüyoruz. Filhal<•' 
rinde bulunacak incir mik- ka, ufak tefek kalemlerdell 
tan ne olursa olsnn, bu fi- sarfınazar ederek : 
14 K.ev. 931 de 11, tS kuruş fiatla Balcı zade Hakkı beyden 674Ç~ 
15 12 .. " " " " 238 
15 10 ,, ,, Poliço Sabahtan 203 
15 11,25 " " .. .. 117 
15 11 ,, ,, Bilal zade Sabri beyden 157 
21 12 ,, ,, Vidinli İlmi ve Sadık ti- 23 

26 12,125 " 
26 12,25 " 
11 K.sa. 932 de 12 ,, 
11 11,50 " 
12 11,50 " 
14 11,50 " 
16 11,50 " 
18 11,50 " 
21 10,75 " 
24 10,75 " 

1 Şubat 932 de 10,50 ,, 
7 mart 932de11 ,, 

15 12 " 
16 12,25 " 
17 12 " 
17 12,25 .. 
21 12 " 
24 10,50 " 
26 12 .. 
31 12 

" 10 nisan 932 12 
" ve nihayet 

carethanesinden 
9 ,, Bohor Barkiden 11 

,, Nalbant zade Hulüsi bey 92~ 
,, Rahamim Frankodan 10 
,, Muhtelif komisyoncndan 22~ 
,, Nurettin beyden 
,, Poliço Sabahtan 2~ 
,, Bohor Barkiden 9 
,, Bensinyon Russodan .3~ 
,, Zeki Şükrü beyden 11 
,, Balcı zade Hakkı beyden Ö~ 
,, Bohor Barkiden 1 

9 ,, Hakkı Şeşbeş ticaret. 29 6 ,, Bilal zade Sabri beyden ~6 ,, Balcı zade Hakkı beyden 4 
20 ,, Rahamim Frankodan 19 ,, Polico Sabahtan 73 ,, Bensinyon Russodan ı5 

,, Mehmet Sait beyden 1 
,, Kaptan z A Haydar bey 71

6 
,, Aydınlı İzzet beyden 881 
,, Balcı zade Hakkı beyden 64 

12 mayıs 932 11 ,, ,, Şerif Remzi beyden 38'..ı, 
b"';jı Mal satın alınış olduğumuzu zikredersek kooperatifin 

siyaseti hakkında da efkarı umumiyeyi kafi dereceJe 
etmiş oluruz. 

teıı 



•• T8frlnlavval t••• Yani Aatr 

İhracat Tacirlerinin 

Hakaret Davası Son 
Safhaya Girdi 

( bt1ıt.11ofı 2 inci salııfeı!t) ı 'üzüm fiatlarını düş?rmek isti-
zıların bu dört şahsa ait oldu- yen tipler vardır dıyorlar · 
ğundan açmışhk. Bu yazı Anadolu Ajansının 
Duruşma ile bu kanaatımız te- tebliğinden mülhem değildir. 
eyyüt etti ve kuvvet buldu. Maruzatımla bu neşriyatın 
Evvela muayyen bazı ticaret- neşren hakaret suçunu teşkil 
bane ve firmaları bu yazının ettiğini ve mü~tekilerin kast 
tesirinden çıkarmak suretile edilmiş olduğunu isbat etmiş 
kalması liızımgelen firmalar bulunuyorum. 
ara~.nda yapmak lazımdır. Bir 484 fi&cü maddesinde şahsın 
defa ecnebi firmalardan yazıda muayyen ve malum olmasa bi-
bahsedilmektedir. Hatta piya- le ima ve karinelerle şahsa 
sayı yükselttikleri yazılıdır, mev- ait olduğunda tereddüt edile-
zuubahsolanlar Türk tacirleri- miyecek karineler varsa deni-
dir. Bundan ne anlıyoruz. lrkan, yor. Halbuki bu karineler çok 
milliyet itibarile, yoksa tabiiyet kuvvetlidir. Hakim Beyefendi; 
tibarile Türk olanlar mı kaste- bu davanın ikinci mahiyeti ha-
:liliyo ? Yazılarda izhar edilen diseleri böyle ayırarak mütalaa 

Niyet göstermiştir ki tabiiyet etmek, her safhasına liyık ol-
mevzuubahs değildir. duğu ehemmiyeti vermektir. 

13 tarihli nushada Aram Bu mevzu memleket iktisadi-
Hamparsomyan mukayesesi yatı noktasından çok mühim· 
vardır. Bunda Aram Hampar- dir. ı<emleket iktisadiyatına 
somyanın bu Türk tüccarların- bir suikast varsa bir gazeteci-
dan da.ıa yüksek olduğu ya- nın buna karşı neşriyat yapma-
zılıdır. Bu satırlarda kastedi- sı zaruri bir vazifesidir. Mem-
lenlerin bu yazı milliyet ve ırk lekette mahsulün en kıymetlisi 
itibarile Türk olan şahıslar üzerine karşı bir kastolur~a ... 
gösterilmiştir. Buna dair başka susmamalıdır. Hakarette etmc-
karineler de vardır. Niha- melidir. Cumhuriyet kanunları 
yet eenebi firmalar hariç bir gazeteci için memleket ik-
kalmıştır . Türk tabiiyetinde ti,;adiyatını korumak ne kadar 
bulunan ve Müslüman olınıyan mühimse cumhuriyet kanunla-
bazı şahıslar da hariç kalmış- rının koruduğu bir vatandaşın 
tır. Şu halde ırkan Türk olan şeref ve izzeti nefsile oynama-
dört tüccar kastedilmiştir. mak, onları tahkir etmemek te 
Çünkü dörtler deniyor. "Dört- vazifeleridir. 
!erin Türklüğü, vatan merbu- Böyle hakikaten Lir kast 
tiyeti nerededir?,, deniyor. Bu varsa onlar yakala :r, hareket-
Yazıların yazılması için müte- !eri suç teşkil ediyorsa on~ar 
kaddim bir hadise var. cezalarını bulurlar. Gazeteci de 

Borsada beş Türk tüccarları vazifesini yapar ve faka t haka-
Sabri Süleymanoviç beyin ya- r.et etmez, o adamların namus, 
zıhanesinde toplanarak piyasa şeref ve haysiyetlerine riayet 
hakkında görüşmüşlerdir. Bun- etmek şartile pek ala neşriyat 
ların arasında bulunan İzmirli yapabilir. Kanun hakareti mcn-
T alat bey içtimaın sonunu etmiştir, vatandaşlann şeref, 
beklememiş ve çıkıp gitmiştir. haysiyet ve namusunu muhafaza 

Diğerleri malum tüccarlar- etmiştir. Yüksek mahkemeniz 

Bir Kaza 
Tabanca Temlzlenlrken 

Ate' Aldı 
Çeşmenin Barbaros nahiye

sine bağlı Zeytin ili köyünde 
bir kaıa olmuştur. 

Hamza oğlu Hurşit tabanca
sını temizlerken ateş aldırmış 
ve ağır surette yaralanmıştır. 

Yaralı memleket hastanesine 
getirilerek tedavi altına alın

mıştır. 

Yumurta İhracatı 
Bugünlerde Macaristandan 

Avusturyaya mühim mıktarda 

yumurta ihracatı yapılmaktadır. 
Macaristandan Almanyaya ya
pılan yumurta ihracatı kücük 
partilere inhisar etmiştir. 

Bir- Tamim 
İktisat Vekaletinden vilayete 

gelen bir talı:i.ra iL.:ı be:ediye
lerden ölç'i normalleri için son 
defa is~enmiş o an pıı ·alann 
derhal gJnderilmesi bildirilmiş
tir. 

Hayvan ihracatı 
Eve kı gı.. :ı Ankara vapurile 

limanımııdan Yunanistana 805 
sığır, 828 oğlak, 293 keçi v~ 
54 koyun sevk ve ihraç edil
miştir. 

Yeni Muallimler 
Burna va K 'lrs mektebinde 

münhal muallimliklere Ankara 
Çankaya müktebi muallimle
rinden Halide, f stanbul 11 inci 
mektep muallimlerinden Zekiye 
hanımlar tayin edilmiş:erdir. 

Muallim hanımlar vazife!crine 
başlamışlardır. 

Tayin 
Erzincan müstakil inhısarlar 

müdürü Abidin bey İzmir baş 
miidürlü!rü takibat şubesi amir
liğin ~ ta •.n edilmiştir. 

Mum:uleyh bu gü'llerde şeh
frnize gelerek vazife~ine baş
lıyacaktır 

1 Türkiye Bisik et I 
Birincilikleri 

Bu ayın 28 inde Ankarada 
yapılacak olan Türkiye bisiklet 

birinciliklerine İzmirden iştirak 
dır. Esasen bu şayia borsada Ajansın tebliğinin kendileri mukavemet ve 
deverana başlamış. Böyle bir üzerinde husule getirdiği tesiri sü'at birincisinin Ankaraya gön-

edecek olan 

şayiadan sonra bu yazının çık- de nazarı dikkate alarak hük- deailmesi federasyondan tel-
nıası üzerine yazıyı okuyanlar münde adilane bir karara va-
bu tüccarlara ait olduğunu an- rırlar. grafla bildirilmişti. Bu sabah 
lıyarak söylemiştir. Bir nokta daha arzeyliyece- mıntaka birincisi olan Altaylı 

Avrupa ya alivre ucuz fiatla ğim. Yeni Asırda bazı isimler Mustafa bey hu birinciliklere 

Çoruh Nehri 1 
Üzerindeki Aama Köp
rUnUn Malzamesl Galdl 

Rize, 25 (A.A) - Hopa -
Borcka yolu ve Çoruh nehri 
üzerinde yapılacak büyük u
ma köprünün demir vesair 
malzemesini Hopaya getiren 
bir İtalyan vapuru iki gün 
devam eden şiddetli fırtına yü
zünden ancak dündenberi ha
mulesini boşaltmıya başlamış
tır. Bu kôprünün demir kısmı 
72 bin küsur liraya bir İsveç 
grubuna ve ayakları da bin 
liraya Rizeli bir müteahhide 
ihale edilmiştir. 

Dr. Ali Rıza~ 
DOÖUM VE CERRAHI 
KADIN HAST ol\LIKLARI 

p,1 TEH .. ssısı 

Baştura~ 1~esteLi cadde
sinde 62 numaralı muayene
hanesinde her g;in saat 3 ten 
sonra hastalarını kabul eder. 

üoKtor 

Kemal ~a~ir 
Memleket hastanesı 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehane Birinci Bey

ler sokağı numara 36 Tele
fon 3956 

Evi Karantina tramvay 
caddesi karakol karşısında 
No. 59ô Telefon No. 2545 

(363) 

2ç'o"tôk HAST ALIKLtRı 
MÜTEHASSISI 

Doktor 

li Aaan 
lkametkahını Birinci Kor-

donda Tayyare Sineması civ:ı
rında 222 Numaralı eve nak
letmiştir. Hastalarını eskisi 
gibi İkinci Beyler sokağında 
84 Numaralı muayeneh:ıne
sinde kabul eder. 

Evin Telefonu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 534 

H. 3 (25) 

• 

İsrarla 

Hı.::• 

' 
~ ' ,., , 

~halıilı•· ve 
Ağnlann ve soğuk algınlığının seri ve 
kati tesirli devası, ambalaj ve komprime
lerinde ffi alameti farikasını taşıyan ha
kiki ASPiRİNdir 

Ambalajlarda ve kompri· 
melerin üzerinde ffi 
markasınon mutlaka Li:.?;~,~~ıll\'-:ı' 
bulunmasına dik· 
kal edinir! 

CUMHURİYET BA YRAMIND 

ŞEHİR GAZİNOSU 
Büyiik Güne Layık Gayet Zengin 

Eğlence Tertip Eylemiştir 
Havanın müsaadesine göre eğlence bahçede veya kışlık 

salonlarda yapılacaktır. Güzel sür rizler hazırlanmıştır. 

FIRSAT! .. 
Fiat Otobillerinin Orijinal Parçaları 

Tenzlllth Fiyatlarla ikinci Kordonda 22a Ne». da 
BRACIYOTI Oaralında Satılır 

S 9 H: 1 3...,.....4 

lzmir ve havalisiavcılarcemiyetinden: 
Çok mühim ve hayati bir meselenin müzakeresi zımnında l:ı:

mir ve havalisi avcılar cemiyeti heyeti umumiyesinin içtımaa 

davetine idare heyetince lüzum görülmüş olmakla azayı muhte
remenin 1 ikinci teşrin 934 perşembe akşamı saat dokuzda ce
miyet binasını teşrifleri rica olunur. 

İdare Heyeti 4580 (716) 

satış yaptıklarını, zarar ettik- çıkmıştır. Yeni Asıra cevap iştirak etmek üzere Ankaraya 
!erini, eğer piyasa düşmezse teşkil eden bu yazıda : hareket etmiştir. lzmlr Beledlyeslnden: saatının kapalı zarf münakasası 
ıflas edeceklerini, arkasından Hakaret muayyen bir madde A 1 Göz Tabibi 1 - Tanzifat arabalar tami- 10/11/934 te saat 16 dadır. 
da bunların içtima eden şahit- isnadı suretile vaki olınuştur. n aŞllla ratı için 430 lira 50 kuruşluk 3 - Belediye sahil park ga-
ler olduğunu yazıyor ve dört- 480 ninci maddesine ve neşir Temdit Edildi l D tf H K ~ muhtelif cıvata vida, çivi ve zinosunun iki senelik kapalı 
lerden bahsedizor.Umumu oku- vasıtalarile olmasına binaen o Türkiye - Yunanistan tica- u u ır ar manganezli lamarina 3111/934 zarfic.armüzayedesi6/11/934te 
nan bu yazıdan kimlerin mev- maddenin ikinci fıkrasına göre: ret anlaşması bir Kanunuevele te saat 16 da pazarlıkla alına- saat 16 dadır. 
zuubabs edildiğini belki anlı- Sövme suçunu taşkil eden kadar temdit edilmiştiz. Key- cak. 4 - 65 adanın 80, 82, 84 
~~1ınaz. Fakat bu şayiayı noktalar da vardır, fakat kast fiyet İktısat vekaletinden ala- Memleket hastanesi 2 - İkinci kordonda eski numaralı arsaları satışının ka-

1 enler ve uyanlar derhal cürmü birdir. 480 ninci mad- göz hastalıkları mUte- Kramer gazinosu arkasında palı zarf müzayedesi 10/11/934 
hükınetmişlerdir ki neşriyat bu desine göre ve müteaddit ya- kadarlara tebliğ olunmuştur. hassası : t· 

1 
b b •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• kercsteci]ere tahsis olunan 46 te saat 16 dadır. 

üccarlara aittir. Bunların piya- zılar olması itibari e es a 1 nı bilmiyenler çok alsa bile İkinci beyler sokağı No. 65 numaralı ada arsasının senelik 5 - 87 adanın 86 numaralı 
saya hakim olabilecek kimse- miıS.şoenddeadreze:t~~;: .. noktayı da mahkeme karinelerile hakaret Telefon : 3055 icarı 3/11/935 te saat 16 pa- arsasının açık müzayede ile sa-
ler oldukları bellidir ve bun- "' d 746 S. 7 tışı 10/11/934 te saat 16 dadır. 
lar d b d esbabı muhaffife addile teczi- e ilenin kim olduğunu tesbit zarlıkla ihale edilecek. a u tüccarlar ır. ,. v ...,.... 6 - 63 adanın 22 numaralı 

. Sonra hakaretı'n şüyu ve ne- yesini isterim. edecekti. Münir hey son DO-TO'm' · - Şartnamesini görmek üzere .- - arsa satışının kapalı zarf mü-
Şır sahasında olması mühimdir. Muteakiben müddeilerin vekili olarak demiştir ki: H ı o başkatipliğe münakasa ve mü- zayedesi 10/11/934 te saat 16 

Şiındiye kadar arzettigı-· delil Mustafa Münır bey söz alarak " Müdafaa şabitlerı· dava·ya atıp g"", [sat d k d dadır. zaye eye iştira e eceklerin 
Ve karineler bu noktayı tavzih uzun beyanatta bulundu ve müessir olacak şekılde deg· ildir.,, k etnıiştir d . M''d faa hu''la"saten dedi ki: söylenen gün ve saatta depo- Taliplerin şartnameyi görme 

zanne erım. u a Memleket her kesin numa- d Şah'ıtl · b k •t 'dd' k "t J zito makbuzları'le beledı'ye en- ütere başkatiplig" e, müzaye e 
erı u yazıların ime aı - ı ıa ma amının mu a e-

~lduklarını anlamadıklarını söy- asına tamamen iştirak etmek- ralarını vermiştir, hirşey yap- Dahili Hastalıklar cümenlerine müracaat. ve münakasaya iştirak edecek-
ediler. Bu mühim değildir. Bu- )e beraber bu neşriatın bir salardı, Cumhuriyet hükumeti- Mütehassısı 4584 (715) lerin depozito makbuzlerile bir-

nun evvelemirde piyasa içinde şahsın namus, haysiyet, vekar nin elleri onları yakalıya- Hastalarını her gün öğle- 85 adanın 4 numaralı arsa- likte söylenen gün ve saatte 
a ı k den sonra Beyler - Hacı 
Hn aşılması lazım ve kafi idi. ve izzeti nefsine dokunması ca dtı. memleket istihsala- İmamlar sokağında sının mülkiyeti 17-11-934 te belediye encümenine müraca-
b·~ttak iki kişinin anlamaları itibarile 7, 12 ve 13 tarihli t'.7 a ohynadıkları rol itiba- No. 12 _Şifa Yurdunda saat 16 da açık müzayede ile atları. 

1 e Midir. Ehemmiyetli bir sayılardaki yazıları teşrih ede- rı e şa si sermayelerini teh- kaı,uı ve tedavi eder. ihale edilecek. Şartnameyi gör- 17, 27 4414 (671) 
nokta daha vardır. rek hakaretin bunlra matuf oldu likeye de koyan hu yazılarla Telefon No. 3331 l"lek üzere başka tipliğe müza- Yamanlar suyu membaların-

13 E ı · ı t 'hl' d · d h Ik d hatta itibari fenalıklara maruz 7 b Y u arı ı sayı a ğunu aynı zaman a a ın a S. yedeye iştirak için de söylenen dan Çarıkdere ile Dümbüldek 
azı muayyen şahıslara a·ı·t h k · kılacak şeyler kalan müekkillerimin hu şekı'l- d · l l a aretıne maruz gün ve saatte epozıto ma ,_ arasında inşa edilecek olan 

0B ntadığından bahşedilmiştir. bulundug· unu, makamı iddianın de hakaret görmesi doğru de- Kiralık Ev buzlarile belediye encümenine 1 k 1 rfl 
und f k' 1 1 k .. t ğildir, Kimsenin onlara haka- / tüne apa ı za ı münakasa 

ki a . a a ı yazı ~r yazdık, tahlil nokta arının ço ıyı es- Göztepede tramvay caddesi- ~racaat. ile 6-11-934 te saat 16 da 
ınseyı kastetmedık d' ~h· k · ret etmeğe hakkı yoktur. Na- 26 6 4583 (714) H ıyor. bit ettiğini, en mu ım arı- ne ve vapur iskelesine iki da- , ihale edilecektir. 
<:lbuki b d ~ t mus, haysiyet, eref ve vekar- 1· lı . u yazı a muayyen nenin bu dört tuccadnı op- 1 h f dd kika mesafede gayet havadar 1 - anzifat arabalarının Şartnameyi görmek n ere 
~dıseler, vakalardan babsedil- Lanmış olmaları bulun uğunu, arının mu a azası, ve i iayi ve büyük bahçeyi havi bir ha- tamiratı için alınacak "810.50" b k · ) nııştir. b k l" 1 d g" ını şahsimizin nazarı itibara alın- aş atıp iğe ve münal '\ya aşka arineye uzum o. ~aMı t 

1 
d . ne kiralıktır. Borsa sarayında lira bedeli keşifli muhtelifülcins iştirak için de söyler 

rih~;~dolu Ajansı 10 Eylül ta- misal getirerek Baro reısı us- masını a ep e erız. Fehmi Simsaroğlu beye müra- demirin kapalı zarf münakasası ve saatte depozito m 
., ~ ır. Halbuki bu gazete 7 tafa Nuri bey hakkında bir Muhakeme müdafaa için 28 caat 10/11/934 te saat 16 dadır. ·ı b' J'k eyi ı I T . . 1 p · r~ e ır ı te belediye '--
1 u tarihli nüshada Vur aba- hakaret için Baro reisi deni - eşrınıevve azar günü saat Telefon: 3039 2 - Karşıyaka Yamanlar ·· ıya d' f b k ld · nıne muracaat edilmesi . 

• :::-.:.ıy._e-.;;.;,;;z~m~ir:__:,bo:r:,:s:,:a:;sı::n:d:a_:_:..s:.:e!..yd:i:_::M::u:.:s~ta::f.:a.-N:.,;_ .:u.:;ri:._. :h2<?Y:.;in;:;.;.a:.d:.ı ... --~-o .. n .. a.-...ı_r.-a_ı_ı:_. __________ ..;;..;:__.; ___ ...... _1:,:6-=~1_;::6.,:(~S:...:'.5::_) _:._:su:y~u:_.::iç!:in aJ~'.:'.'.k 250 adet su 17 _ 27 ( 668) 
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Sahife to Yanı A81r 

Zayi 
Bornova eski yadigarı Mil

let ve yeni kars mektebinden 
1335 senesi almış olduğum ilk 
mektep şahadetnamemi zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü olmadığını ilan 
ederim. 

Sahibinin Sesi 
Bornova büyük mahallesin
den Süleyman oğlu Fuat 

4585 (718) 

EN SON ÇIKAN PLAKLAR 
Fahire Hanım ve Hasan Bey Müzeyyen Hanım -

Aydın Demir yolları 
Umum Müdürlüğünden: 
1029 Numaralı çeltik tarifesi 
28-10-934 tarihinden 30-9-935 

tarihine .kadar Kuyucak ve Na
zilliden Izmire taşınacak çelti
ğin beher tonundan kilometre 
başına 5 kuruş ücreti nakliye 
alınacaktır. 

Aman beyim. Duet 
Kadın kıyma canıma 

§ AX 1799 Hicaz şarkı. Nazlı kadın 
: Hicaz şarkı. Sevdamı dili 
: anlatamaz -Emel CeUlıl Hanım § Saadet Hanım 

Sevgilim bu akşam § AX 1800 Uşak şarkı. Sevda o kada 
: Uşak şarkı. Gel gel Hicaz şarkı. Ağlamış gülmüş 
§ Mahmure Handan Hanım 

Müşerref Hanım -: AX1801 Uşak şarkı. Endamına bayıldı 
§ 28·10-1934 Pazar günün

den itibaren işarı ahire kadar 
yalnız Pazar günleri Çivrilden 
tahrik edilen 51 numaralı tren 
Çivrilden saat 7 de hareket 
ye Sütlaca saat 8,09 da muva
salat edecektir. 

X 1797 Ey nazlı çiçek 
Seviyorum ayıp mı dır 

: Şetraban şarkı. Titretti beni 
: Süheyla Bedriye Hanım 

Toplan Satış 
Mahalll: 

Bahçe 
kapı 

zaman 
Ecza 
DE.POSU 

Muhterem Doktorlarımıza. 
ADEMİ İKTİDAR, ERKEKLERDEKİ UMUMi 

ZAFİYETE KARŞI MÜESSİR BİR İLAÇ 

HOBllOBIN 
Tabletleri fennin en son nazariyelerine tevfikan ihzar 

edilen bu çok faydalı müstahzar hakkında fazla izahat ve 
meccanen nümune almak istiyen doktor beyler İstanbulda 
Karaköyde Zülfarus sokağında (17) numarada 

Hayı·i Rif at ve Münir Sahin 
Tıbbi müstahzarat şirketine mektupla lütfen müracaat 

edebilirler. 14--26 573) H 3 

İzmir İthalat Gümrüğü Müdür
lüğünden: 

Parça Kilo Eşyanın cinsi 
29 160 Balık ağı 

Bu eşya açık arttırma suretile satılacağından isteklilerin 31/ 
10/934 çarşamba günü saat 14 te satış komisyonuna müraca-
a ' 'r 21-26 (584) 4317 

, ____ _ 
Dikili Malmüdürlüğünden: 

Vardat Cinsi 
L. K. 

tahminolunan 
No. Metre Mahalle ya Semti hesap bedeli 

murabaı köyü meşhuru No. L. K. 

-
~ AX 1802 İz~~kçeBkı;~~aola~~:sü 
§ Süheyla Bedriye Hanım ve Sıtkı B. 

Makine Ve inşaatı Bahriye Mütehassısı 

ETUP UE·llA.L 
Makine imalathanesi 

Halıınaj?a Oarşıeı ?iuınıua 50 
Hamur 
Maktnelerı 

Müe•le•eınin 

manıulAtı 

n 1arak 

:1.4 
adut makine 

Tzınırde 

f•alıyeıtcdir 

A liikadarlı. 
rın bn ına.kine · 

faalıyet 

tarzleıı ln~kkıncla rı.H 1 fı ·•· =--' alın:lhtrını t~"'"' ffl Pd çı rı?.. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

} atJhane Ve Ur. DetJlrmenlerl 
l ı;ı n hıl11n1nrn n l:lt VA Pll P v:ıt ırna l etlılır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gazrızgen 

Her boy~a ve ber ı,uvvet 

te her c : ııe mahrukat iizerine 

San in 
Yeni neslin 

ve bütün kibar 
halkın diş ma
cunudur. 

SANİN'i 
Bir defa tec

rübe etmek ona 
ömrü oldukça 
alışmak demek
tir. 

IS ANİN 
Dişlerinizi 

beyazlatır, par
latır, diş etleri
m kuvvetlen
dirir. Ağzınıza 

ferahlık verir, 
dişlerinizin çü
rümesine mani 
olur, gayet sıh
hidir. 

Sanin 
Diş macunu 

Bilumum Deniz işleri 
Dnrbınler, ınluııılıalAr 

teeısatı ınıbanikiye asan•ör vı 

v ; ııçler ve sair ışl~r tlernbtt 
vA knhnl e<lılır 

1 

1 

l 
Arsa 184/24 150 Selim bey Bürhanlar 50 00 
" 203/48 250 İsmetpaşa Meşrutiyet 20 00 ----------------------------' · 

12 00 Hane 454/296 19 " " " 256 45 00 
9 00 harap ahır 128/22 23 Gazi Pş. Çınarlı 51 25 00 
9 00 " 100/80 120 " " Turgut 32 15 00 

dıvarlı arsa 105/21 58 " " Barbrros 25 00 
Arsa bila 626 Kabakum Köy içi 35 00 

" 25/27 549 İsmet Pş. Bergama C. 150 00 
9 00 Samanlık 224/64 43 " " Meşrutiyet 182 30 00 

Balada evsafı muharrer gayri menkuller 22/10/934 Pazartesi 
gününden 10/11/934 Cumartesı gününe kadar 20 gün müddetle 
müzayedeye konmuştur. Taliplerin pey sürmek üzere yüzde 7,5 
pey akçelerile Dikili malmüdürlüğünde müteşekkil komisyonu 
mahsusuna müracaatları 4579 (717) 

İzmir Mıntaka San'at Mektebi Mü
dürlüğünden: 

Mektebimizin talebesi için münakasaya konulmuş bulunan 209 
takım iş elbisesi, 320 metre şayak, 120 metre lacivert kumaş 
ile 209 çift ayakkabının ve talip zuhur etmemesinden dolayı bir 
ay zarfında pazarlık suretile mübayaa edileceği ve isteklilerin 
her pazar ve Çarşamba günleri vilayet encümenine müracaatları 
lüzumu ilan edilen 45 metre mikabı . muhtelif kerestenin bedelleri 
münakasa şartnamesinde yazıldığı veçhile tesviye edileeeği ve ilk 
taksitlerin İş bankasına şimdiden tevdi edilmiş olduğu ilan 
olunur. 4572 '720) 

2s Teşrinievvel t934 
. -- -. 

Ana Sütünün Aynıdır 

içen Çocuk 
Neşeli Orur 

Gürbüz Olur 
Sıhhath Olur 

Rer Yerde Arayınız 
Deposu : Hükumet 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. 

24--26 

Bristol Oteli 
lstanbuiun En Temiz En Lük3 

Ve Ucuz O~elidir 
Bütün lznıirliler Burada Buluşurlar 

Sıcak ve soğuk akar suyu, ba~yolu odaları Marmaraya 
Halice nazır güzel manzarası ile Istanbulun en sevimli oteli 
Bristoldur. İstirahat etmek istiyenler behemehal bu oteli 
tercih ederler. 
MUsteı:lri : Kırk senedenberi otelcilik yapan tecrübeli 

İzmirin çok iyi tanıdığı sabık Askeri oteli müsteciri Ömer 
Lütfü beydir. 

Dı.kkat . Bütü~ Egelilere Brı·stol s.irke· 
C • Beyoglunun cıde 

Osmani}?e oteli:id!:~siye 

················································~~ -················· . 
• . . . 
. 
" " . . 

TAZE TEMiZ UCUZ 
• 
I:ı:.......A..C -
Ha.mili HüzhC' (. 

Sıhhat Ecz~ı1esı 
'= - • 

Ba~ılıırak Hiiyiik ~alepcioj!lu lran kıuşısında 

. 

. 

. 

. 

. . 

. . 
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METALLüM 
C'~ 

L~ınbalarını tM 
. ı'' 

edenler hi9 bır ~ 
mıın aldanmııfllh 
Jardır. 

Çünki: 
Emealin• ıı 9 ı: 

ran aarfiyatı ~ 111 
ı~ığı hol yeı; 
lambadır. 

Her bııyid• 11 

arayınız 

Deposı.Jf 
MEHMf 
TEVFiK 

11111 
, le ktrık ııı• ,i 

nff{i::~ 
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sahife 12 Yeni Asır 

. v. F ratelli Sperco 
Acentesi 

I JADRANSKA 
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Oliver Ve Şii. 
\'l'. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
ı>EUTSCHE LEVANTE LINIE 

AMMON vapuru 26 birinci 
teşrinde bekleniyor. 27 birinci 
ıeşrine kadar Anvers, Rotter
rlam, Hamburg ve Bremen'e 
} ük alacaktır. 

ALAYA vapuru 24 birinci 
teşrinde 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. 

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

ARMEMENT H. SCHULDT 
HANSBURG 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 beş 
2 nci teşrinde bekleniyor. Nev
york, Boston Filadelfiya ve 
Norfolk için yük alacaktır. 
EXMİNSTER vapuru 21 1-ci 

teşrinde bekleniyor. N evyork, 
Boston Filadelfiya ve Norfolk 
için yük alacaktır. 

JOHNSTON LINE LIMITED 

JESSMORE vapuru üç ikinci 
teşrinde bekleniyor. Anvers ve . 

Liverpuldan yükünü çıkardık
tan sonra Burgas, Varna ve 

Köstence, Galaç, Sulina ve 
Braile için yük alacaktır. 
GANDIAN PACIFIC STEAM 

SHIP AND RAIL W AY CIES 

Liverpul, Montreal, St. Jhon 
ve Halifaks tarikile Kanadanın 
tekmil şehirleri ve transatlan

tik vapurlarla şimendiferler 

arasında mürettop seferler. 

Vurul 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 NEERLANDAIS 
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 lS 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 
jÇİn yük alacaktır. 

GOTLAND motörü 3 taşri

nisanide Rotterdam, Hamburg, 

Copenhage, Dantzig, Goteborg 
Gdynia ve Skandinavya liman
ları için yük alacaktır. 

SERVİCE MARİTIM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda bir 

muntazam sefer. 

PELES vapuru 4 te~rinisa
nide beklenmekte olup ayni 

günde Pire, Malta, Cezair, Va
lensiya Marsilya ve N apoiiye 
hareket edecektir. 

Yolcu ve haır.u!e kabu.' eder. 

İlandaki hareket t&:-ih~er:nc1e 
ki değişikliklerden acenta mes

uliyet kabul etır.ez. 

Fazla tafsilat için İkinci kor

donda Tahmil T :ıh!iye şirketi 
binası arkasında FRA TELLı 
SPERCO acenteliğine müraca
at edilmesi rica olunur. 

Tele~on: 2J~H-200S 

Almanyarun Türbingen dı:.
rülfünunu Tıp fakü:te~i 

muavinlerinden 

Ur. Demir Ali 
Cilt, Saç, Frengi ve 
Belsoukluğu ve te

nasül hastalıkları 
mütehassısı 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı ( Elhamra si
neması arkasında ) SS nu
maraya nakletmiştir. (114S)h3 

Fenni 

Hilal 
Gözlükc[·r. 
r 

Ecza.nesi 
(İii1.liik ı t-:-;ıt ı-A .. 

...:111~h~rı11111 f(~ 

llCllZll Jı:~ t:i:l:!?la

llJ11 Jt~ son ıno 

~lnE-H, }·~ l.ii,:iik tı fı·rrnafı, J·:~· ı, 
1.aıılı, L:-ı. J(l\,J>:i', ıyılerı 

k , J. \ı•nı nıaıknsı, ){~ 

J;N biiııiik deposu 

• 
Istanbulda: Liseler Alım, 
Satım Komisyonundan: 

Komisyonumuza merbut muallim mektepleri lise ve orta mek

teplerle mülhak pansiyonların irmik, şehriye, nohut, kuru fasu'.ye, 
mercimek, bezelye, yogurt, graver peyniri, şeker, kuru meyve, 

hayvan yemleri, yemek ve ekmek artıklarile Çamlıca kız orta 

mektebinin sebze ve patatesi ve Erenköy kız lisesinin sebzesi 
ve Kandilli lisesininin ekmek ve patatesi: 

Bunlardan sebze, patates, ekmek, şeker, gravyer peyniri no

hut, kuru fasulye, mercimek, bezelye 7/11/934 ve irmik, şehriye, 

yoğurt, kuru meyve, hayvan yemleri, yemek ve ekmek artıkları 
14/11/934 tarihlerine müsadif Çarşamba günleri saat 16 da ihale 

edilmek üzere kapalı zarf usulile mevkii münakasaya ve müza

yedeye konulmuştur. Şartnamelerini görmek istiyenlerin İstanbul 
Erkek lisesindeki komisyon kalemine ve münakasaya iştirak 
edeceklerin de teminatı muvakkate makbuzlarile birlikte ko-
misyonumuza müracaatları. 18-22-26-30 4429 (676) 

LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

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 
teşrinde Londra ve Hulle 

LİVERPOOL HATTI 
LESBİAN vapuru 3 ikinci 

teşrinde Liverpool ve Glaskova 
TAHLİYE İÇİN BEKLENİLEN 

VAPURLAR 
THURSO vapuru 16 birinci 

teşıinde Anvers, Hull ve Lon
dradan. 

OPORTO vapuru 2S birinci 
teşrinde Liverpool ve Swan
seadan 

DAGO vapuru ay nihayetin
de Anvere, Hull ve Londra
dan 

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

m~~:uı ( ihlamur; 

PLOVIDBA D. D. Susak 
İZMİR, PİRE TRİYESTE VE 

SUSAK İÇİN MUNTAZAM 
HAFTALIK POST ASI 

Seyahatın müddeti İzmir 

Triyeste S,l/2 gündür. 

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 

71111934 S.S SRBIN 

14/11/934 S.S BEOGRAD 

DİKKAT: vapurlar Çarşam
ba günü sabah yük almıyacak
lardır. 

Pire ve T riyeste yolcuları 

için fiyatlarda tenzilat yapıl

mıştır. 

Yolcu ve navlun için tafsilat 

J. PUSSİCH acentesine mü
racaat ediniz. 

Kordonda Cemal Cendeli 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2S48 

çiçeği geldi. Geçen sone ç<ıi 

rağbd g:>rmesiuden ötüru 
mevcudu kalmıyan hususi pa
l:et'.e•lm · zin ihzarına başlan-
mış~ır. Dükkanında sai:mak ~ ~ 

iizere biz:le:ı p:ı 1.e~ a1
:-n esni! ~RADAT n_C~l\CJ. 

fotiya:'a••nı te::;:n e:sink 'l'~ITM u\."'\J 
Cünkü reko!tc f;eçen s~ney ~ 
ı • .lzaran azdır. Paket!er S - lU -
ku; u; tui. i'" :ı •adeniz ma'ı ~ 

S ~ 1\,.. ,. to~unun zarif kutu- A ~ jz MİR ~ 
' f 11 !arı ya'.nız lS ku- ~ v ~ 

ru_ l '. 'ı'op ~an a'.anlara :skm.- ~4.~Pti!~ 
0 

"'~~ 
b ya,.ı;·. 'lvefA'f)\~ 

Işıldak Bulaşık ve ~ilı. 
tozu e:ns:ıline 

faik va dana ucuz olmasına rağmen iki türlü hizmet ifa e:..er. 
Asker markalı Hakiki flit, Fayda, Kilsekt, Atila, Blak Flag, 

Flayozen s;nek ilaçlarının her boyda kapalı kutulan vardır. Dök
mesinin litresi yalnız 100 kuruştur. 

AR"J'"'J. kumaş boyalarımızın tecrüb~sini. uapmıyan .~a~: 
madı IS kuruşla rengini atmış ıpeklı, pamuklu, yunlu 

elbiselerinizi istediğiniz renkte boyarsınız. 

Resmi ruhsatnameyi haiz LEYLEK markalı rastık saç boyasını 

ihtiyacı o.anlara tavsiye ederiz. Esnaf için toptan satış merkezi 
depomuzdur. 

Turan tuvalet sabunu ECE vim tozu, Kaol Bresso, pire tozu, 
karpit, çay, kına, sakız, diş macunları, kakao, kolonya, kola, 

tutkal, demirhindi, limon tozu, her nevi asit, lastikten muşamma 

mustarda, çiçek boyaları, zamkı arabi, çamaşır İ4:in soda, furça 
leke tozu, sabun toza, lüks sabun, fare zehiri v. s. 

TELEFON : 3882 

Umum Hastilarıo azarı Dikkatine 
En son siste:n mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğum 

neti~esi ll!zum gösteri:en p~l~tlu, pilotsuz kauçuk ko~sala~! 
kasııc baJları, düztabanlar ıçın taban korsaları gayrı tabu 
doğan çocu!darın v;icutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
haz!an, kem:.k h3.stalıklan neticesi husule gelen kambur
lukları doğru'.~mak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. . 

TÜRKIYENİN YEGANE MÜESSESESİ VE ESERLERi 
İLE RAGBET ve İTİMAT KAZANAN SÜN'i AZA AMİL 

MÜTEHASSISI 

tl. ri Riza 
Bey tarafınnan yapılır. 

Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öğleden sonra 
kadar. 

ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 
S - 20 (3SS) S.7 

1 l t ~ , r • • • • ·"' ' 

İzınir .l\1aarif )füdürlüğüııden: 
Aşağıda keşiflerine göre bedelleri yazılı Bergama Zübeyde ha

nım ve Bayındır Merkez mekteplerinde inşaat yaptırılacaktır. 

20-10-934 tarihinden itibaren 20 gün müddetle münakasaya ko

nulmuştur. Daha fazla izahat almak, keşif ve şartnamesini gör
mek istiyenlerin her gün maarif müdürlüğüne, münakasaya gir
mek istiyenlerin de 11-11-934 tarihine tesadüf eden pazar günü 

saat 9 dan 12 ye kadar teminat mektubu ile birlikte vilayet 
encümenine müracaatları. 

Bayındır Merkez mektebi 
Bergama Zübeydehanım mektebi 

21-26-31-5 

Lira Kuruş 
2042 40 
1499 82 

4481 (586) 

Eczacıhaşi Süieyıran Ferit 
Ko~onya ve esanshırı çok litif çok sabit ve hahiki çiçek 

kokuları o!duğunu her Türk bilir 
VE 

Bahar 
Altındamlası 
Yasemin 
Muhabbet Çiçe,f{ı 
Unntmabeni 
Senin için 
Ful 
Dalya 
İsimlerinin yalnız FERiT kolon· 

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

Unıunıi depo: 

S. FERl1 

Şifa Eczanesi 
Hükumet Caddesi 

.. -Eczahanesi 
Müstahzeratı 

Yaz 
GELDİ DİVE 
TELAŞA 

ETMEYİNiZ 
Artık istedi

ğiniz kadar ge
zebilir ve dan
sedebilirsiniz. 
BORSALİNA 
KANZUK sa
yesinde ne ka-
dar gezseniz 
yine en şık el
bisenizi ve en 
çok sevdiğiniz 
ç ora p la r ı n ızı 

müddet 

bilirsiniz. 
BORSALİNA 

KANZUK kol-

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRIGI 

---.:.. 

I 

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

Adres : 

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

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 İZMİR 

Mefruşat Mağazası 
Fesçi Zade A. Nihat 

Telefon 2254 
Mefruşata müteallik en son moda döşemelik kadife, 

Gobelen, İngiliz kretonları, file, cibinlik ve perdelik tüller, 
hasır stor ve keten perdeler, bronz korniz, çocuk arabalat1 

ve sondalyeleri, taban, otomobil, masa muşambaları 11e 
saire bulunur. 

lzmir - Yol Bedesten Ku. 29 
17 - 26 323 

l 


