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b··Açık alın, kalkık baş:a en 
uyük bayramım kutlulıyacak 

olan Türk m!lleti, bugün va:a
n~ her köşesinden bu sesi 
Yukseltecektir: Yaşa, Var "1 
Gazi!. 

On birinci yıldönümünü idrak 
eylediğimiz Cumhuriyet, onun 
ese "d· rı ır. 0,- sultanların fe-
~a idaresinden eriyüp çö
k en bir milleti, son daki

ada uçurum kenarından kur
~arınış, İstiklal mücadelesinin 
aşına ge~miş, onu zaferden 

tclfere koşturmuştur. 
Hepimiz içinde yaşadığımız 

ta 'h• rı ın çocuklarıyız. Mondoros 
n:ütarekesini takip eden istila 
funlerinin acılarını dnyduk.Tür~ 
S e hayat hakkını çok gören 

ever muahedesinin kalbimizde 
~çtı!ı yaraların sızısını çektik. 
T~gun de dahilde ve hariçte 

Urk milletinin kazandığı hür
llıet ve muhabbetin sevincile 
göğsümüzün kabardığını his
'kYliyoruz. En küçüğümüzden 
~ saçlı en ihtiyarlarımıza 
taad~r hepimiz biliyor ve 
kdır ediyoruz ki bize bu 

llıes'ut devri açan milli isyanın 
rfezi,_ .~umh>:riye~ olm~şt~~: 
i~e butun ümıtlerın kesıldıgı 
... urk nıilletinin tarihe mal edil
~ı kara günlerde idiki Gazi 
d arnsuna ayak basmışb. Ana· 
. olunun göbeğinde milli bir 
~Yan hazırlamıştı yalnız onun 
İ~ranlıkları yaran nazarları 
bi~~ nıilletinin istikbalini göre-

ış, yalnız onun mucizeler 
taratan zekası Türk milletinin 

abiliyetini ve hayat kuvvetini 
seıebilnıişti. 
y .. ~nun kudretli azmü iradesi, 
.hu sek dehasile mukaddes 
ı til·ı h :~ zafere ulaştı. Zafer cum-
t Urıyeti yarattı. Yalnız şu nok-
ayı da ehemmiyetle işaret et
~e~e mecburuz ki bizim cum

e~~Yetimiz, hakimiyeti yabancı 
1 rden alarak millete mal ey-
de~~~le kalan basit bir rejim 

8 egışıkliğinden ibaret değildir . 
.. unu anlamak için on bir yılası
~an,şarkın, garbın bütün cihanın 

0?Ş•nı döndüren inkılap hamleleri 
k~ vf~ .0 nun eserlerini hatırlamak 

a ıdır C h . .. . d .. . · um urıyet reJımı asrı 

a~gı) asırları bir yılın içine 
le~Ştır.~na yurdunda nasibi kö 

O 
ten ıbaret sanılan bir millet, 

n b' k d ır yılda toprağına olduğu 
e a ar hürriyetine, istiklaline, 
d~·eski medeniyetine, benliğine, 

ı ıne tarih" 'kf d. . "k 
laline' h""l· ıneb.ı ısa ı ıstı -
b.. u asa ır kelime ile 

Ut'" nı un varlıklarma sahip ol-
h u tur. Bu varlığı zaman mef-
unıu ı·ı ··ı t e o çmeğe imkan yok-

b~·r· 1 Tarih böyle bir ihtilal 
oy e bir inkılap böyle bir 

eser k ' 
O aydetmemiştir. 

ttıi ~un içindir ki " Gazi yir-
ncı asrı . . d v •ı tihin .n mucızesı egı ta-

edil· rnucızesi ,, olarak kabul 
.. .. ıyor ve " Türk milletinin 
onund ·1 
vasf e ı crliyen zafer bayrağı,, 

ını b"h k Yor 1 a kin almış bulunu-
bu · N~ büyük bahtiyarlıktır ki 

mucızeyi Türk milleti kendi 
Sonu ıkınci sahifede -
.l:s n:.>.n:ı.ı. ~ak.k..ı 

riyeti 
•• nu 

Her sene mütezayit b'!' he- izah edecekler ve inkılabımı-
yecanla kutlulanan Cumhuriyet :zın yarattığı eserler.ini ve bun-
bayramının on birinci yıldönü- ların ehemmiyetini anlai:acak-
mü de bugün kalpten gelen Jardır. 
büyük bir sevinç içinde tes'it Öyleden sonra saat ondörtte 
olunacaktır. İki gi.indenberi baş- Cumhuriyet meydanında cı.skeri 
hyan tertibat dün akşam hitam kuvvetler, mektepler, izc;ler 
bulmak üzere idi. Şehr:in muh- spor teşekkülleri, esnaf cemi-
telif yerlerine taklar kurulc.iu. yetleri ve diğer cemiyetler ce-
Bu sabah şehrin gelin gibi süs- miyeHer bir geçit resmi ya!>a-
lenmiş olduğunu göreceğız. Me- caka!rdır. G ;it r ... smine baş-
rasim hükumet konagıuda dünkü Janmadon evvel hitabeler irat 
nüshamızda neşrettiğimiz proğ- edilecektir. 
ram dahilinde yapılacak resmi Gece her mahallede eğlen-
kabul ile başlayacaktır. celer tertip olunacak, fener 

Bundan başka kumandanlık- alayları yapılacak bilcümle hu-
ta, belediye V- Cumhuriyet susi ve resmi müesseseler elel·-
Halk Fırkasında tebrikat ka- trik ziyalarıle tenvir edilecekf r. 
bul edilecektir. Şehrin muhte- Bay ·amın bugünr11 azamef ne 
lif yerlerine konan Halk kür- layık bir şekilde kutlulanmasını 
sülerinde hatipler Cumhuriyet teminen bütün tertibat ikmal 
devrinin açtığı inkişaf yollarını - Sonu , mcı salmeac -

n 
Tür 
Gazi Cumhuriyeti Sana 
Emanet Etti ! Birinci V azi
fen Cumhuriyetini Ve is
tiklalini Kurmaktır. 
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Yunan -Yugoslav Nazırları Bugü~~_ii __ G_eç_it_R_e_smi 

Dün Akşam T renile Ankara ya Gitti-' 
ler - Konseyde Ne Görüşülecek? 
Parıs, 28 (H.R) Gazeteler 

Balkan Antantı Koneeyinınin 
Ankara toplantısına büyük ala
ka gösteriyorler. Tevfik Rüştü 
beyin Marsilya faciası münase
betile vukubula beyanatı bura
da takdirle karşılanmıştır. Si
yasi mehafilde hüküm süren 
umumi kanaat Balkanların Av
rupa sulhunu sarsılmaktan ko-
rumak hususundaki büyük gay
ret sarfcttikleri merkezindedio. 

Balkan konseyinin görüşece
ği meseleler meyanında Bulg~
ristanın Balkan misakına işti-
raki meselesine de temas edi
leceği kanaati kuvvetlidir. 

Paris Radyosu akşam uver
türü Türkiye cumhuriyetinin 

1 - 1 
on birinci yıldönümü münase-
betile Türk cumhuriyet marşı 
ile başlamıştır. 

Yugoslav Ve Yunan 
Nazırları lstanbulda 

fstanbul, 28 (A.A) _ Yu
goslav Hariciye nazırı muavini 
M. Puriç ve maiyeti erkanı bu 
sabah saat 7/50 de ekspresle, 
Yunan Hariciye uazm. M. Mak
simos ve refikasıyle İktisat na
zırı M. Pesmezoğlu ve mai
yetleri erkanı saat 10/20 de 
konvansiyonel trenile şehrimize 
gelmişlerdir. Her iki Heyet 
Sirkeci istasyonunda vali ve 
belediye reisi Muhittin beyle 
hariciye vekaleti hususi kalem 
müdürü Refik Amir bey, em-

niyet müdürü, merkez kuman
danı, Yugoslavya ve Yunan 
sefaretleri erkanı tarafından 

karşılanmışlardır. Muzika miHi 
marşlan çalmış ve asker polis 
müfrezeleri ihtiram resmini ifa 
etmiştir. Heyetler Pcrapalas 
oteline inmişlerdir. Akşam saat 
18,15 te hususi trenle Anka
raya hareket edeceklerdir. 
M. Makslmosun Beyanatı 

Atina, 28 (A.A) - Hariciye 
nazırı M. Maksimos matbuata 
beyanatta bulunarak Balkan 
antantı ve küçük itilit tebliğ
leri hiç bir kimseye karşı mü
teveccih değildir. Ne bir ihtar 

- Sonu 4 anca Sahi/tde -

Beş İran Tayyaresi De Geçit 
Resmine İştirak Edecek 

İstanbul 28 (Hususi)- Cum
huriyet bayramı hazırlıkları 
ikmal edildi. Şehir baştanbaşa 
donanmıştir. 

Diyarıbekir, 27 (A. A) - On 
birinci Cumhuriyet bayramı 

şenliklerine iştirak etmek üze
re lran harbiye nezareti hava 
dairesi şefi cenera) Ahmet 
Nahcivani hazretlerinin kuman-
dasında 5 İran tayyaresi şehrimi 
ze gelmiştir. Heyet tayyare ala
yında müfettişlik ve vilayet er
kanile bir çök zevat tarafından 
karşılanmışbr. T nyyareciler 
halkevine misatir edilmişlerdir. 
Heyet yarın sabah Ankaraya 
hareket edecektir, 
Uşak 27 (A:A) - Cumhuri

yet bayramının l 1 inci yıldönü-

mü çok parlak bir tarzda kut· 
lulanacaktır. Gündüz büyük 
bir geçit resmi, gecede fener 
alayları yapılacaktır. Şehrin bir 
çok yerlerinde taklar kurul
maktadır. 

Gireson, 27 (A.A) - Cum
huriyet bayrnmı hazırhklan 

tamamen bitmiştir. Resmi me

rasimden sonra muhtelif şen

Jikler ve eğlenceler tertp edi
lecek, temsiller verilecek, ve 
gece de resmi bir balo verile
cektir. 

Civar köylüler ath olarak 
şehre gelecekler, Halk fırka
sının misafiri olarak merasime 
ve şenliklere iştirak edecek
lerdir. 
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Nemutlu Bana Ki: 
Türküm 

bilgi hayat hürriyet kurtulut 
.ve nihayet insanlığı veren ve 
getiren büyüle Türk alemi

• • 
Hayır işleri : Ya:rdııiı KomiJesinin iz-

Ne mutlu bana ki, Türküm; 
Tilrk . olduğum için de bir ta~ 
,wm. Öyle bir tarih ki 7000 
aenedir cihanın göğsünde son
auz kaynaklanmdan coşarak 
taşarak akıyorum. Köpüklü dal-

nin ezelden ebede ideali olan ... 
Kemalist Türklük doğmuştu. -· , mir Halkına Beyannamesi 

l'alanm arasında parçalanmış 

tahtlar, ezilmiş taçlar sürükle
dim, Hakka sapmış haksızlık 
çöllerinin cehalet ve ölüm sa
çaiı uğır ve dilsiz korkunç 
boşluklanndan bilgi ve hayat 
filizleri fışkırtarak aktım. Zu
lüm ve istipdat topraklarım 
kopmuş bmaklarile ( Bir yu
dwn Hürriyet ) diye .kazı-
yan bilıili, duyuşlu insan· 
ların gönüllerine bir ümit gibi 
aktım. A~~n · diyen küçük ve 
htiyüli düşmanlara dost millet

ı~ere yanımda yer vererek on-,, 
Hara göğsümü siper yaphm. 
lJıazumla korudum ve kurtar-
dım. Atımın çiynediği ülke
lerde hali; koyduğum adlarla 
anılan mamureler ve canlı eser
ler yarattım. Kılıncımın kabza
sı bu ülkelere sulh götürdü. 
t Onun sivri ve keskin ucu ise 
toralardaki zulüm ve cehalet 
~jderini öldürdü. Bütün varlı
rgımın manası medeniyet yara
~tan beşeri insanlığa kavuşturan 
{bir sulh koruyucusu ve onun için 
1ıimadan bilerek severek öl· 
mektir. Ne mutlu bana ki Tür
küm.. 7000 senelik bir Türk 
tarihinin göklerinden bu beşer 
cihanına onun azametli ve ihti
şamlı kudretini, varlığını hay
kıran önünde boyun eydiren 
büyük Türkün oğullanndamm. 
Ne mutlu bana ki; beşere in-

"Sanlığını öğreten ona medeni-
yet yolunu gösteren Büyük 

'"Asyanın büyük milleti büyük 
Türkün en büyüğü Mustafa 
Kemal neslindenim. Onun 
Samsona çıkışı bir doğuştu. 

Bu çıkış ile koca bir cihana 
7000 sene arzın kıt'alarında 

Ne mutlu bana ki Ulu Baş
buğum, kurtancım, tarihler 
yıkan, tarihler durdnran, tarih
ler yaratan en büyük lürk 
Mustafa Kemaldir. Beni 7000 
nelik varlığımın benzersiz kud
retiıie kavuşturan sensin. .Beni 
bir · tek eşini nur diye gökle
rin' taşıdığı bayrağımın sönmez 
hilaline kavuşturan sensin. Hak 
sWığı J;;oğan hakkı koruyan 
çelik buulanma vurulmak is
tenen zincirleri koparıp beni 
iluhi kudretime kavuşturan 

sensin büyük yaratıcı. 
Oğulhılu fırtınalarile varlı

ğımı saran ve sarsan cehaletin 
ölümler getiren karanlıklannı 
yıldınmdan iraden ile delerek 
beni bilgi ve şuur benliğime 
kavuşturan sensin. Uyuşturul
mak istenen temiz kanıma da
marlanmda eski yaratıcı akı
şını veren sensin. Seni bende 
ve kendimi sende tamdım. Sen 
bir tarih, sen bir millet, sen bir 
ilem,sen bir cihansın. Vebunlann 
hep üstünde sen bir Türk 
ve Türkün en büyüğüsün. Ne 
mutlu banaki bir Türküm ta
rihler yıkan tarihler durduran 
tarihler yapan Mustafa Ke-
mali başımda, kalbimde vicda
nımda, kanında, canımda saklı

yor ve taşıyorum. Ne mutlu 
bana ki ey büyük Türk, ey 
büyük kurtarıcı, senin yarat
tığın yürüttüğün gençliğe ema
net ettiğin hepimizin ebedi 
mefkuresi Cumhuriyetimizle 
hep beraber yaşıyoruz ve ya -
şıyacağız. Ne mutlu bana ki 
sen, ben ve ben senim .. 

Kadastro mühendisi 
MuzaHeretb..ı 

En Büyük Bayra 
- Haştma/1 buinci sahifede 

edilmiştir. Gece İzmirpalas sa
lonlarında da mükemmel bir 
balo verilecektir, Halkevinde, 
Gazi mektebinde birer müsa
mere ve temsil hazırlanmıştır. 

Cumhuriyet bayramının her 
yıl dönümü istikbal iç.in yeni 
bir iman kaynağı olduğundaa 
lzmir yeni yıla cumhuriyet re
jiminin başardığı ve cumhuri-
yet için ayn bir kuvvet olan 
yeni eserlerle girecektir. 

Merkezde civar kazalarla 
k6ylerde yetmiş sekiz ilk mek
tebin açılma resmi yapılacak
tır. Dile kolay gelen yetmiş 
sekiz mektebin mektep yavru
larını sinesine almağa başla
ması başlı başına heyecan ve 
sevinç tevlidine kafi bir ha
disedir. 

Bundan başka 330 çocuğu 
çatısı altına alacak on beş yatılı 
köy mektebinin ve 230 çocuğu 
kurtaran yatı yurtlarının açılma 
resmi yapılacaktır. 

• 

Ödemişte köylerinde on iki 
Bumovada bir, Bayındırda bir, 
Kuşadası va Selçukta iki ki 
ceman on altı parkın açılma 
resmi icra kılınacaktır. 

Mel'un irticaın kurbanı ola
rak hayata gözlerini kapatan, 
fakat gençliğin ve cumhuriyet-
çilerin kalbinde ebediyyen ya
şayacak olan Kubiliyin namına 
yapılan inkılap abidesinin açıl
ma resmi icra olunacaktır. Bu 
meyanda Bornova, Kuşadası, 
Selçuk. Foça, Ödemiş, Yenice 
köy, Birgi, Beydağ, Kayaköy 
Cumhuriyet abideleri açılacak
hr. İzmirde Cumhuriyet Halk 
Eırkasının Dolaplıkuyu ocağı

nın temelatma merasimi yapı

lacakbr. 
Cumhuriyetin imara verdiği 

kıymet ve ehemmiyeti nazar
larda canlandıran bir çok köp-
rülerin de küşat resminin bu
gün yapılması tekarrür etmiş 
ve alakadarlara lazımgelen 

emirler verilmiştir. 

1. M. Kütüphane Siııenıası 
BUGÜN yeni proğramda üç büyük san'atkar 

WİLLİAM HAİNSE-MADGE EV ANS et CONRAD NAGEL 
tarafından temsil edilen 
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FRANSIZCA sözlü büyük SPOR komedisi 
ve haftanın zengin ilaveleri 
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Günlerdenberi bütün İzmire neş'e saçan dilber FRAN-
SIZKA GAAL'm şen ve şuh komedisi 

3- E AN iZ 
Bugün yalnız 17 seansında tekrar edilecektir. 
Seanslar: 15,30 - 17 - 19 ve 21,15 te 
Perşembe programında : GÖNÜLLER BİRLEŞİNCE 

t. 

Cumhuriyet Bayraminı . Müteakıp Ayrılan Kollar Fa-
aliyete Geçeceklerdir Dünkü İçtimada Verilen Kararlar 

----------------------------.... Cumhuriyet Halk fırkası ha
yır işleri yardım komitesi dün 
de fırka bina.sanda toplanmıştır. 
Bu toplantıda merkez komitesi 
reisliğine Esnaf Ahali bankası 
idare meclisi reisi Hamdi, İkinci 
reisliğine Mehmet Fevzi, vez
nedarlığa İş bankası müdürü 
Firuz ve muhasipliğine Doyce 
Oriyent Bank müdürü Politi 

beyler seçilmişlerdir. Muhtelif 
kollarda çalışmaları rica olunan 
arkadaşlar Cumhuriyet bayra
mım müteakip derhal faaliyete 
geçeceklerdir.Dün komite halkı
mıza hitaben atideki beyanna
meyi neşreylemiştir: 

Muhterem ızmirli kardeşler, 

Hayır işleri hususunda her 

Karar 
Perşembe Günü 

Verilecektir 
İhracat tacirlerinden Hoca 

zade Ahmet, Kırkağaçlı Kazım 
ve Şe.-if Rizn haleflerinden 
Salahatf n bey1erin ~zmir Tica
r~t postası gazetesi cleyhine 
ikame ey edi!de"i dava dün 
Asliyecezada nihayet bulmuş 
ve Halil Ra~:t beyin vekillerin
den baro r~isi Mustafa Nuri 
bey mi.id"lfo":ıını yapmıştır. 

Muhakeme c:ıümüzdeki Per
şe~be g:inü kara&a kalmnhr. 

F eua~ı Bey 
Defterdar Kenan bey maliye 

tahsil şubelerile husus! muha
sebe tahsil şubelerini teftişe 
devam eylemektedir. _..,._ 

M. Gormezano 
Yakında Bağdata 

Gidecektir . 
Elektrik şirketi müdürü 

Mösyö Gormezanonun yakında 
Bağdata gideceği ve Irak hü
kfııneti ile orada yapılacak bü
yük elektrik tesisata etrafında 
müzakerata memur edildiği 
haber alınmıştır. 

M. Gormezanonun Bağdattan 
dönüşte de Ankaraya uğrıya
rak Nafia Vekaleti ile İzmir 
Elektrik tramvay işleri hak-. 
kında temaslarda bulunacağı 
zennedilmektedir. 

Bir Ayda 
Limanımıza Gelen Gemiler 

Son bir ay içinde limanımıza 
gelip giden vapur, motör ve 
yelkenliler hakkında ticaret ve 
sanayi odası tarafından bir 
istatistik hazırlanmıştır. Bu ista
tistiğe göre son ayda İzmir 
limanına 42 Türk bayrağını 
hamil, 2 Fransız, 20 İtaJyaö, 
17 lngiliz, 7 Alman, 2 Ame-
rikan, 4 Rus, 7 Felemenk, 2 
İsveç, 4 Yugoslav, 1 Norveç, 
yedi Yunan, bir Panama 
ve bir Romanya bay
rağını hamil vapur gelmiştir ki 
ceman 117 vapurdur. 

69 Türk bayrağını hamil 
yelkenli ve 71 motör gelip 
gitmiştir. .... ~-

1"'EBRİ'K 
Hilal eczehunesi ve Kemal 

Kamil bey bütün yurttaşlarile 
müşteriJernin Cumhuriyet bay
ramını candan kutlular. 

vakit gösterdiğiniz yüksek duy- J 

gu ve şefkatinize dayanarak 
bugün omuzlarımıza çok büyük 
ve çok hayırlı bir vazife almıJ 
bulunuyoruz. 

Hepinizde bilirsiniz ki hayır 
işleri için her sene muhtelif 
cemiyet ve teşekküller zaman 
zaman Ha.';liyetlerinize müra
caat ederler ve sizler de bu 
memleket. vazifesini seve seve 
yapar birçok felaketzedelere 
kanat geren bu iyilik müesse
lerine elinizden gelen yardımı 
esirgemezsımz. Bu mütevali 
teşebbüslerin gerek size ve 
gerek hayır cemiyetlerine 
tehmil ettiği mesaiyi hafiflet
mek ve kolaylaştırmak maksa-

Kazım 

dile bu sene bütün cemiyetlere 
vereceğiniz yardım parasının 

bir defaya mahsus olarak ve 
bir yere verilmesini düşünerek 
Cumhuriyet halk fırkası Hayır-
lar cemiyetlerine yardım komi
tesi namile bir grup yaptık. 

Bu grup sizden toplıyacağı 
yardım paralari İzmirdeki bü
tün hayır müesseselerine ve 
muavenete muhtaç olanlara 
dağıtacaktır. İzmirin yüksek 
duygulu kıymetli evlatlarının 
her zaman hayır işlerinde gös
terdiği hudutsuz alakadan emin 
bulunarak hepinizi hürmetle 
selamlarız. 

C. H. F. 
Hayn· ı,ıerl Yardım 

Komitesi 

Paşa 
Birinci Sınıf Valiliğe Terfi Ettirildi 

Valimjz Kazım paşa birinci ı 
sınıf valiliğe terfi ettirilmiş ve 
keyfiyet dün Dahiliye veka
letinden telgrafla kendisine 
tebliğ olunmuştur. 

Çok yerinde olan bu takdir
karhk Kfızim paşayı o1duiYu • o 
kadar bütün lzmir vilaye&:i hal-
kım sevindirecektir. Cünkü 9 
senedenberi İzmir valili:Tini bü-.... 
yük bir kudret ve liya kn ·. ile 
idare eden Kı;zım Paşa en hikra 
köylere karlar büi:ün vilayet 
halkının kalbini kaz~nmağa 
muvaffak olmuştur. Valimizi 
köylüler arasına girdiği zaman 
görmek hakikaten Cumhuriyet 
hesabına ayrı bir bahtiyarlık 
teşkil eder. O köylü çocuğu 
ile çocuk, köylü ihtiyarı ile ihti
yar olur. Onların dertleri ile 
hemhal olduğundan köylüler 
paşayı görünce daima sevinç 

kilde tanzime muvaffak olmuş
tur. Zaman zaman kendisine 
tevcih edilen tenkitleri bile 

tezahuratı ile kendisini karşı- · ~alı ktızım Paşa 
}arlar. Dokuz seneden beri İz- tam bir demokrat valiye yakı
mirde vazife gören valimiz · şan hazımkirlıkla karşılamış. 
memleketin nafia ~şlerinde, memleket işlerinde bütün fi-
maarif faaliyetinde, koopera- kirleden istifadeyi ihmal eyleme 

· miştir. tiflerle iktısadi hayatta ayrı ayrı 
Hülisa eser yaratmış, halka 

büyük eserler vasfına layık . kendini sevdirmiş şeflerin mu-
. varlıklar yaratmışhr. Hiç bir · habbet ve takdirlerini üzerine 

vilayete nesip olmıyan müsbet · toplamıştır. Yeni Asır tahrir 
işlerile temayüz etmiş Cumhu- . ailesi, Kazım paşayı candan 
riyet rejimine sevgiyi, bağlılığı tebrik eder, bizzat vlaimizin 
arttırmak için harekabnı inkı- duyduğu manevi sevince iştirak 
lap hamlelerine uygun bir şe- eyler. -···· Lik Maçları Başlıyor 
Şarkspor - Buca, Altınordu - Göz

tepe Takımları Karşılaşacak 
Futbol heyetinin evvelce tan-

. zim ederek kulüplere tebliğ 
ettiği fikistüre göre lik maçla
rının birinci hafta müsabakala
rına ha Cuma günü başlana
caktır. Dün akşam toplanan 
futbol heyeti cuma günü mü-

. sabaka yapacak takımların ha-
kemlerini tesbit etmiştir. Prog
rama göre öğleden evel B. ta
kımları öğleden sonra da bi
. · ·j takımlar karşılaşacaktır. 

Saat 

Cuma Maçlarının 
Fikintüu-U 

B. Takımları 

9 Ş. Spor - Buca Hakem kü
çük Mustafa bey. 

11 A: Ordu - Göztepe Hikmet 
Bey. 

A. Takımları 

13 S. Soor - Buca bak.Esat B. 

15 A. Ordu - Göztepe Gazi. 
Kemal bey. 

Her hafta dört takım karşı

laşacağına göre birinci devre 
lik maçları 14 hafta devam 
edecektir. 

Futbol heyeti bu sene likle-

rin tam bir intizam dahilinde 
cereyan etmesi için lazımgelen 

tertibatı aldığından her hafta 
zevkli ve heyecanlı müsabaka-

lar seyredilecektir. Takımlar 
hakkındaki mütalaamızı bilaha
re yazacağız . 

Tayin 
Eski iskan memurlarından 

Cevat bey yirmi lira maaşla 

Dahiliye Vekaleti vilayetler 
idaresi müdürlüğün de evrak 
memurlıı~una tavin edilmiştir. 

y~şa~ .. 
Varol Gazi 

- · Baştaıaıı Biwm sahı(tde
arasından yaratmi.şbr. Oll~ 
içindir ki huğün mazi ile h~ 
karşılaştırarak istikbali ta~ 
eyliyecek vatandaşlar kalplel'I" 
ne sığdıramıyica.klan milli lir 
yeeanlanm 'ifade ederlerktJl 
yalnız şu ciiinlcleri bançerele" 
rlnin bütÜn kunetile haykıra· 
caklardır: 

Yaşa Varol Gazi 1 
Bu üç kelime Türk milletiJlİO 

ona bağlılığının, inanımn ifade
sidir, Nasıl bağlı olmasıll 
nasıl inanmasın ki: Onun eJiJe 
Hürriyet ve istiklile kavuşblk" 
tan sonra milli benliğini varlığıOI 
anlamış, harikalar yaratmak• 
muvaffak olmuştur. KaranlıktaO 
kurtulmuş nura kavuşmuştu!'· 
Hergün inkişaf eden, köylere 
kadar kök salan maarif bay•· 
tımıza can veren cumhuriyettir: 
İşletme liyaket ve kabiliyeti 
kendisinden esirgenen demiryol 
larını bugün cumhuriyet saye· 
sinde kendi parası, kendi bil· 
gisi, kendi emeğile kurmakt• 
Anadoluyu demir ağlarla Öl"" 

mektedir. 
Sevimli bayrağını taşıyaJI 

Türk gemileri uzak denizlerde 
dalgalanmaktadır. 

İmperyalist Garpta her fÜ' 
bir baca yıkılırken Anadolwıof 
göbeğinde fabrikalar yüksel• 
mektedir. On sene evvel e1'· 
meğini Amerikadan getireJI 
Türkiye bugün Garba eknıelc 

· yolhyor. Şekerini hariçten aiıı> 
Türkiye bugün milli şeker sa· 

· nayiini tamamlamış bulunuyor· 
Dün hariçten giyinen Türkiye 

· bugün kendi pamuklart01 

örüyor. Yarın denecek ıcı· 
dar kısa bir . zamaııd• 
milli mensucat sanayiini de 
tam bir ke~ale erdireceğiııde 
kimsenin şüphesi buluumıyor• 

Basımızı nereye çevirsek 0~ 
iki sene evveli ile bugün1'~ 

. hayatımızı karşılaştudığımız ~· 
man, gördüğümüz . yelilikleriD' 
inkılabın büyüklüğü önünde 

. encak ve ancak taşkın heye' 
canımızı ve hislerimizi yine b~ 
cümle ile ifade edebiliriz. 

Yaşa, var ol Gazi!. 
Isı:n.at.1. ~akk.J. 

ihtilif 
Hakeme Verilece~ 

Yamanlardan Kariıyak•~ 
isale edilecek olan su. için ~~ 
teabhit tarafından ferş ed f 
borular santrafiŞli olması i~, 
ederken yapılmadığı cib• fO 
belediye müteahhidi protef 
etmiş idi. . . 

Müteahhit işi bitirdiği ,~ 
şimdi belediyeden para if~, 
mektedir. Belediye ise prote5 

işinin hallinden evvel para ~ 
memeğe karar vermiş bııl .J 
maktadır. Bu yüzden ııJ~~ 
eden ihtilafın halJi için ge IJİI 
belediye ve gerek müteJlb ,~ 
tarafından ikişer murabbaJter. 
mürekkep bir hakem bete' 
seçilmesi ve bu hakem be~,, 
tinin vereceği karara göre t1I' 
reket olunması kararlaştı 
mışttr. 

Belediyece 
Bakllan Hastalar ": 
Toplanan Dllenc1!6 9~ 

Kanunu saniden Eylııl 11~· 
sonuna kadar Belediyece fJ1 5tı 
telif mmtakalarda 10935 :reJ'· 
muayene edılmiş ve 38~ ~6f 
~i tutularak dilenci evıne 
derilmiştir, Jtleıs'0 Bunlardan on dokuzu ~{ 
feketlerine sevkolunıntJŞ• .. ıJİ' 
ölmüş ve 344 ü bir dab'~sı' 
lencilik yapmıyacaklarıpil bıt'' 
kefalet vererek serbest 
kılmışlardır. j4 l' 

Halen dilenci evinde 
Ienci vardır. 
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Babandan 
Götürmek 

Seni Birlikte 
İçiı1 Alacağım.u 

• 

izin 
~~~------------~~~ Beni korumak istiyen zabi

time ben de benliğimi verdim. 
Pnun nefsile yandım, bugün 
bu yangının külleri içinde onun 
liflediği bir varlık kanıma ka
rişmış yaşıyor, onu, yalnız onu 
yaşatmak için ölmüyorum, 

Zehra çılgın gibi: 
- Allahım ! Anlamadım .. 

Anlıyamıyorum, yanlış anladım 
değil mi? Tomris ... 

- Hayır doğru anladınız 
anne, evet ben, Öz Demirin 
karısı, dört aydır onun varlıgile 
yaşıyorum. İşte tekrar ediyo
rum: Siz de onu, bu küçük Öz 
demiri, yaşatınız. Oğlunuzun 
( son dileği ) kıydığımız bu 
ııikihı sizin de tasdik etme
nizdir anne .. 

Tomris sustu, elleri uzanmış 
ayakta, tasvibini veya idam 
kararını bekliyor gibiydi .. 

Zehra düşünüyor, dudakları 
arasında: 

- Allahım, Allahım, sen 
acı, bize kelimeleri dökülü
yordu .. 

Bir ara gözlerini T omrisin 
bütün vücudunda dolaştırdı: Bu 
ince gecelik altında artık giz
lenemiyen bir şişkinlik vardı. 
Sanki T omrisin karnında gö
rünmez bir el uzanıyordu. 

"Ben yaşamak istiyorum an-
.ııe,, diyordu. 

Kadının başı öne düştü: 
Mırıldanır gibi: 
- Evet yaşamalıdır. Bu ağır

lığı birlik yüklenmeliyiz ... 
Saat dokuzu çalıyor, Zehra, 

genç kızı kolları arasından bı
rakır gibi, son hükmünü verdi: 

- Yarın birlik gitmeliyiz 
Tomris .. Yerinden kalktı. Şim· 
di babanla konuşacağım .. 

Genç kızın gözleri dehşetle 
ıçıldı, Zebranın arkasından: 

- Anne, anne, yalvarırım 
size, babama bir şey söyleme
yiniz .. 

- Babandan. seni birlikte 
götürmek için, izin alacağım o 
kadar .. 

Yapacağı işi bir anda kafa
sında tasarlamlştı. Yemek oda
sına doğruldu. Geniş taşlığı 

tğır ağır geçti, cam kapı ara
ıktı biraz itti. Hafif bir gıcırtı 
İçerdekileri kapıya döndürdü. 

Onlar karı koca yalınızdılar. 
Zehra hanımı görünce, Ahmet 
hey ayağa kalktı. Masada yer 
gösterdi: 

Telefon 

TAYYARE 

- Sizi bekliyorduk hanım 

efendi. Bugün biraz geç oldu 
da !. Tomris yine çaya inmi 
yor mu? 

- Hayır, " bon sonra içe
rim ,, diyor. 

Ahmet bey şüpheli: 
- Ah yine atlatıyor efen· 

dim. Bu kızın hali bana dert 
oldu. Yemiyor, içmiyor, ne ya· 

- ? pacagım .. 
Nerime hanım imalı: 
- Sen değil, hepimiz şaşır

dık. İşte hanım efendi bile hep 
onun için, bugün yann diyerek 
kalıyor, rahatsızlığa katlanıyor

lar. Biz, her dileği olsun dedik 
ama, kadere ne denir ki .. 

Zebraya bakarak: 
- Ben en çok yine hanım

efendiye yanıyonım. Zamanla 
hepsi geçer. Ancak, onulını
yan yaralar, bir ana yüreğinde 
kapanmadan işler .. 

- Sonu VaT-

Müsadere Edilen 
Kömürler 

Gazetenizin 23 Teşrinievvel 
1934 tarihli nüshasının doku
zuncu sahifesinde müsadere 
edilen kömürler serlevhasile 
bildirilmekte o:an mahrukat 
evrakı tetkik olunarak Bornova 

N aldö1<en köyünden tevkif edi
len kömür 58 değil 70 çuvaf
dır. 58 çuvalı İbrahim ve 12 
çuvalı Mustafa efendilere yedi 
emin senedile tevdi edilmiş ve 
evvelce aynı köyde tevkif edi
len odunlar dahi yedi arabada 
2000 kilo miktarında ve Zey
nel efendinin yedi emanetinde 
bulunup muameleleri- takip 
edilmekte bulundüğu beyan 
olunur efendim. 

İzmir Orman müdürü 
Sami -

Mitat Bey 
Salihli Jandarma Kumar.
danlığına Tayin Edildi 
Salihli kaza jandarma ku

mandanlığına yüzbaşı Milat bey 
tayin olunmuştur. Mitat bey 
Konya vapurile şehrimize gel
miştir. Yarın yeni vazifesi ba
şına gidecektir. ---

Komisyon Toplandı 
Vilayet emrı:zı zühreviye ko

misyonu dün sabah Sıhhat mü
dürlüğünde toplanmıştır. 

Telefon 3151 

SİNEMASI 

BUGUN 
iki Büyük Filim Birden 

\nl~ara Tiirkiyeniıı Kalbidir 
ürk dehasının, Türk azminin, Türk inkılabının 

''udret ve kuvvetini gösteren milli Türk filıni 

tloğaz İçi Şarkısı ~:~~:~ ~~~1~t1ne;e0~ 
Giizel 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 

Ankara Türkiyenin Kalbidir 
16,15 - 19,15 - 22,15 

Dı•kk t •Her gün ~ğle~en ev~el. me.kt~pl~~ere. "An. a • kara Türkıyenın kalbıdır,, fılmı gosterılecek-
tır.~ektep müdürlerinin talebeleri için sinema müdüriyetinden 
tandevü almaları olunur. 

1 

Yeni Asır 

SON 

B. M. M. 
Son Celsede Ne
ler Görüşüldü? 

Ankara 27 (A.A) - B. M. 
M. Bugün reis vekili Esat be
yin reisliği altında toplanmış· 
tır. Celsenin açılmasını müte
akip Yakup Kadri beyin Tiran 
orta elçiliğine tayininden do
layı Manisa mebusluğundan çe
kildiğine dair istif anam esi okun
muştur. 

Reis Esat B. müzakere edi
lecek başka bir madde bulun· 
madığın söyliyerek bugünkü 
toplantı ile· 4 üncü devrenin 
üçüncü içtimai nihayet bulmuş 
oluyor. Teşkilatı esasiye ka
nununun 14 üncü maddesi B. 
M. Meclisinin her sene Teş· 
rinisani başında davetsiz olarak 
içtima edeceğini zikreder. O 
gün perşembeye tesadüf ediyor. 
Yeni içtima devresine girerken 
heyeti celileye müvaftakiyetler 
temenni ederim demiş ve içti
maıru nihayet bulduğunu bil
dirmiştir. 

Bulgaristan dan 
Muhacirler Geliyor 

Edirne, 28 (Hususi) - Şeh
rimize hemen her gün muhacir 
gelmektedir. Bunlar evvelce de 
- bildirdiğim gibi - gordükleri 
tazyik neticesi olarak yurtlarını 
terk etmektedirler. 

Tekirdağına dört gün evvel 
Romanyanın Pazarcık ve Silis
tre havalisinden 593 muhacir 
gelmiştir. 

Bunlara kış gelmeden evvel 
birer ev yaptırılarek barındırıl
maları için çalışılmaktadır . 

Türk olan ve Türkçe konu
şan bu muhacirler şimdilik 
Trakyanın isklin mıntakası ola
rak ayrılan Çorluya gönderil
mişlerdir. Bu muhacirlerin ba
zılarının arabaları ve koyunları 
vardır. 

Tekirdağına bir iki güne ka
dor daha bir vapur muhacir 
geleceği haber alınmıştır. 

• 

1 M. Maksimos Ankarada Askeri Me
sailin Tetkik Edilmiyeceğini Söyledi 

İstanbul 28 ( Hususi ) - Şehrimize geldikle
rini bildirdiğim Yunan Hariciye Nazırı M. Mak
simos ile İktisat Nazırı M. Pezmaz oğlu ve Yu
goslavya Hariciye Nazırı muavini M. Puriç ak
şama kadar bazı ziyaretler yaptılar. Bu meyan
da Yunan Hariciye Nazırı Valimiz Muhiddin 
beyi ziyaretle Yunan hükfunetinin halaskar ni
şanının büyük kordonunu hediye etti. Öğle
den sonra nazırlar Taksim abidesine giderek 
çelenk koydular. 

M. Maksimos ile M. Puriç akşam Ankara 

Yugoslavya Hariciye Nazır 
Muavini M. Puriçin Beyanatı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tiı;: -iye- Yugoslavya Dostluğu Günden Güne Artmakta Ve Her 
• • 

iki Memleket Arasında Tam Bir ittihat ile Tezahür Etınekti 
~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~-

İstanbul 28 (A.A) - Bugün bulmakla hassaten bahtiyarım. lunduğunu teyit edecektir.Kral 
Yugoslavya Haziciye nazır mu- Türkiye ile Yugoslavyayı yek- Aleksandrın faciai vefatını mü-
avini M.Puriç hazretleri öğleden diğerine bağlı yan halisane ve teakip Yugoslavyada hadis 
sonra şehrimizdeki Yugoslavya samimi dostluktan bahsetmeyi veziyet hakkında sorulan su-
baş konsoloshanesinde Ajans zait görüyorum. Bu dostluk ale de M. Puriç hazretleri şu 
ve matbuat mümessillerini kabul günden güne artmakta ve her cavabı vermişlerdir: 
ederek şu beyanatta bulunmuş- iki memleket arasında tam bir Büyük hükümdarimız hem 
!ardır: ittihat ile tezahür eylemekte- bir kahraman hem de bir ya-

Hariciye nazırı M. Y evtiç dir. Balkan misakını ımza ratıcı idi. Bütiin ömrünü mu-
h ti · d 1 t etmı·ş olan devletlerin bu azre erı ev e umuru azzam eserinin tahakkukuna 
ile kesreti meşguliyetlerinden ilk konferansı Balkanlarda hasretti. Ve her kahraman ve 
dolayı Ba.!kan devletleri mü- karşılıklı itimat havasının de- her yaratıcı gibi o da ese-

1 h recei hakimi yetini bir kerre 
messi !erinin içtimaına şa sen rine kurban oldu. Milletlerin 
· · k d d ı · d k d" daha ispat edecektir. Ankara ıştira e eme ik erın en en ı tarihinde kanla ve nihai feda-
namlarına Yugoslav devletini içtimaında Balkan mılletleri k. 1 ki 

arasında tamamile takviye edil- ar 1 a teeyyüt etmedikçe hiç 
temsil etmek şerefi bana düş- b" · ı d 

' miş münesebatı Türkiye, Ro- ır eserın sağ am ve evamlı 
mektedir. Hükiimetinizin güzel 

manya Yunanistan ve Yugos- olamıyacağını Balkanlarda biz-
merkezi Ankarayı birinci defa d · b 1 k lavyanın daha sıkı ve daha sa- en ıyi İ en yo tur. Layemut 
olarak g· mek ve hükiimeti 
kraliye ile ı:raber biltün Yu- mimi teşriki mesailerile tebarüz kralımız hayatiyle ölümü ile de 
goslav milleti tarafından icra- eyliyecektir. Terakki ve inki- memleketine hizmet etmiştir. 
atı derin bir takdirle takip olu- şafın birinci şartı olan sulha Onun feci ölümü ile kutsiyet 
nan yücereisiniz Gazi M. Kemal teşne olarak geçen o vakıtki kesbeden eseri Yugoslavyayı 
hazretlerine gerek memleketimin ümitlerimizin boşa gitmediğini ıstırap içerisinde her zaman-
ve gerek kendi şahsımın tazim ı ve balkan milletlerinin hayrına kinden daha müttehit ve daha 
duygularını arzetmek fırsatını olarak tahakkuk etmekte bu- kuvvetli kılmıştır. 

• 
Dört Istanbul Gazetesi ı intihabatın Neticesi 
Gizli Celse Müzakeratını Tahrif 

Ettikleri İçin Kapatılmışlardır 
Ankara, 27 (A.A) B. M. Mec

lisinin gizli celsesinde cereyan 

eden müzakereyi tahrif ve neş

rettiklerinden Zaman ve Son 

Posta gazetelerinin onar gün 
müddetle muvakkatan tatille

rine icra vekilleri heyetince 26 
Birinciteşrin 1934 tarihinde ka
rar verilmiştir. 

Ankara, 27 (A.A) - Büyük 
Millet Meclisinin gizli celse
sinde cereyan eden müzakere
yi tahrif ve neşrettiklerinden 

Cumhuriyet ve Akşam gazete
lerinin 10 nar gün müddetle 
muvakkatan tatillerine icra ve
killeri heyetince 26 Birinciteş

rin 1934 tarihinde karar veril
miştir. 

lstanbul 28 (Hususi) - Cum
huriyet, Akşam, Son Posta ve 
Zaman gazetelerinin Vekiller 
heyetinin kararı ile on gün 
müddetle tatili üzerine diğer 
gazeteler tirajlarını bir misil 
artırdılar. Milliyet bugün bir 
akşam nüshası çıkardı. 

1935 Te Yapılacak 
Umumi Nüfus Sayımı 

Olan 
için 

Şark Vilayetlerinin Bazı Kasaba
larında Tecrübe Sayımı Yapıldı 

ANKARA. 27 (A.A)- 1935 
umumi nüfus savımına hazırlık 
olmak üzere yapılan muvakkat 
talimatnamelerin tadile muhtaç 
cihetlerini ve ne nisbette me
mur bulunabileceğini anlamak 

üzere Karadeniz sahilinde Un
ye kazasıyle Van gölü etrafın
da Ahlat ve El' azizin Bertek 

kazalarında tecrübe sayımları 
yapılmıştır. Sayım ameliyelerin
de istatistik umum müdür vekili 
Celal bey ve maiyeti de hazır 
bulunmuştur. Tecrübeler gerek 
yapılan ameliyelerin teknik 
şartlarının tam olarak husülü 

_ve ,ıerek adedi neticeler itiba-

rile şayanı memnuniyettir. Elde 
edilen rakamlara nazaran bu 
kazaların nüfuzlarında vasati 
olarak senevi binde yirmi de· 
recesinde bir tezayüt olduğu 
anlaşılmıştır. Halk sayım işine 
milli bir bayram tezahüratı 
gibi alaka göstermiştir. Sayım 
memurları, Halk, muallimler, 
mektep talebesi ve devlet me
murları arasından intihap edil
miş, bilhassa Ahlat kazasında 
13-14 yaşlarında ilk mektep 
mezunu Tük çocuklarının tali
matnameler ahkamına son de
rece muvafık şekılde ve tam 
bir muvaffakiyetle sayım me· 
murlu2u yaptıkları .ıı-örülmüş-

Dahiliye 
Resmi 

Vekaleti Bu Münasebetle 
Bir Tebliğ Neşretti 

Ankara, 27 (A.A) - Dhili
ye vekaletinden resmen tebliğ 
olunmuştur: 

Belediye kanununa göre, bu 
sene Eylül ve birinci teşrinde 
yapılmasılazım olan belediye in
tihabı bitmiştir. 519 beledivede
kanuna göre, intihap hakkını 
haiz 1765,404 hemşerihden 
1,059,758 kişi reye iştirak et
miştir. Reye iştirak nisbeti 
dört sene evvelkine göre çok 
fazladır. Bu nisbet bazı bele
diyelerde Ankara, İstanbul, İz-

mir ve Adana gibi birçok şe
hirlerimizde. dört misline çıka

rılmıştır. Rey verenlerin yarısı 

kadındır. Reylerin hemen hep

si C. H. Fırkasına verilmıstir. 
Bütün belediyelerde C. H. F. 

na mensup olmıyanlara verilen 

bütün reyler yüzü geçmemek

tedir. Her vilayette rey hak
kını haiz olanlarla rey kulla

nanların listesi tafsilatı resmi 
gazete ile Hakim:zeti Milliyeye 
verilmiştir. 

Şark Demiryollarında Teftiş 
İstanbul, 28 (Hususi) - Nafia Vekaleti münakalat umum mü

dürü Rifat bey şark demiryolları umum muamelat ve hesabatını 
tetkike başlamıştır. Öğrendiğime göre Rifat bey, beraberinde 
Nafia Vekaletinin şirket nezdiitdeki başmüfettişi Tarık beyle 
Salı günü umum hattı teştişe çıkacaklar ve bu meyanda inşa 
edilmekte olan yeni Edirne istasyon binasını da tetkik ede
ceklerdir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tür. Kayserinin Pınarbaşı kaza-

Tecrübe sayımları münase- sındaki tecrübe sayımı bu ayın 
betile Celal bey İsparta, Mar- 26 sında umum müdürlük mua-
din, Diyarıbekri, Siirt, Van, vini Selim Sabit beyin kontro-
Eiaziz, Malatya, Kayseri vila- lu altında yapılmıştır. 
yellerinde bir tetkik seyahati Isparta vilayetinin heyeti 
yapmış sayım işleri ve hususi umumiyesi ile Kırklere1i. Mu-
şeraiti mahalliye hakkında vali dannya ve Marmaris kazaların-
ve kaymakamlarla 
efkar etmiştir. 

daki tecrübe sayımları onumüdavelei 
müzdeki aylar zarfında icra 

Vnya, Isparta, Pertek ve El

azizde Celal bey tarafından 

sayım işi hakkında konferans
lar verilmiştiY. 

edilecektir. 
Umumi nüfus sayımı esasını 

teşkil eden nümarataj işi ekse
ri vilayetlerde başlamış bulun
makta-ır. 



Casusluk Hayalım 
RI ar Marthe'ın Hatıraları 
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Baron O Şeytani İhtarı Y apmıya 
Neden Lüzum Görmüştü? 

Hiç şüphe cbneyiniz ki Ba- da bulunanlan selamlaciım. 

ron unvanını almak ve Alman 
sarayına hulül etmek için ... 

Baron ve zevcesi Madritte 
diğer Almanlara kıskandıran bir 
hayat sürüyorlardı. Damadı ile 
iftihar eden zengin kayın baba 
bu lüks hayab temin için hiç 
bir fedakarlıktan çekinmiyordu. 

Baron Von K.rohn, beni ka
rısına takdim edeceğini söyle
meden evvel mümasil vak' alar
da her erkeğin yapbğı gibi 
sadakatsızlığını mazur göster
meğe çalıştı: 

- Bir kızımız olduğu gün
denberi kanının sıhhah bozul
muştur. 

Şimdi yalnız ismen benim 
karımdır. 

Bu lüzumsuz izahata omuz
larımı kaldırarak mukabele et
tim. Yalnız bu adamla aramı-

za girecek olan enç ve zeki 
kadının bana itimat etmek 
için Baron Von Krohn'un iti-

madını tahrik eden sebeplere 
malik olmıyacağını düşündüm. 

Baron 'un karısı beni güler
yüzle kabul etti: Paristen bahs 
açh. Sonra kocasına sokula-

rak Almanca: sordu: 
- Hans, Marthe'nin Alman

ca bilmediğinden emin misin? 

- Y ann için kendisini ye• 
meğe çağınrsanız bu kanaatı-

nızı takviye edebilirim. 
Hiç bir şey anlamamış gibi 

duruyor, kaşlarımı bile oynat
mıyordum. 

Genç kadın sevimli bir eda 
ile yanıma geldi. koluma gir
di: 

- Kocam ve ben yarın sizi 
evimizde kabul etmekten çok 
memnun olacağız dedi. 

Yemekte birkaç dostumuz 
bulunacakbr. Paris hakkında 

sizden çok şeyler sormak, öğ
renmek istiyorum. Parise bir 
kaç tuvalet ısmarlamak iste
rim. Fransız zevkine bayılırım. 
Maalesef kendim Parise gide
mem. Vücutlarımız ayni oldu
ğuna göre sızın vasıtanızla 
getirtmek elbette kabildir. Bu 
lütfü benden esirgemezsiniz, 
sanırım. 

Kabul ettim. 
Ertesi gün Calle Orfila'ya 

kasten biraz geç gittim. Da
vetliler sofrada bulunuyorlardı. 

Hepsi kaba kaba yüzüme ba
kıyor, gülüşüyorlardı. Bu ka
bul tarzı garipti. O kadar ki 
Baron beni misafirlerine tak
dim bile etmedi. Bu da bir 
dost sıfah ile davet edilmedi
ğimi gösteriyordu: Başımla ora-

toplananların arasında bana 
teallül eden hır anlaşma oldu
ğunu anladım. Masaya ge er
geçmez kaç ki'li oldu1umuzu 
saydım. On üç kişi idik. Eyi 
veya fena alamet.. 

Etrafımda sivil Alman zabit
leri, içtimai vaziyetleri yüksek 
İspanyoUar vardı. Sa?i"ımda saç
ları dökülmüş bir A "!l:!n z:ı > • -
ti oturuvordu. Çok fena F ran
sızca konuşuyordu. Solumda 
genç ve güzel bir zabit vardı. 
Fakat Fransızca bilmiyor, ba
na kindar bakışlar atfediyor
du. Sofrada, Baronun kan~ c 
ben ve daha bir bı.dm o!mak 
üz ·e üç k:ıd ndıl:. 

Baron hizmetçilerd ""'l E "r.e 

Almanca hitap edere ·: 
- Y ohann dedi. Servis od"'

sında Fransız kadını için sure
ti mabsusada ha~ lan.ııış l · · 
tabak vardır. Ge"i i:k n yft 
mamaya dikkat et. z· ·a b .. -
yük bir felakete se~e.=;ye. 

vermiş o!ursun .. 
Metr Dotel: başını eğdi v ~ 

gitti. 
Az sonra geleli. Önüme di

ğerlerim:len hiç farklı olmıyan 
bir tabak koydu. Bira:: e~·el 
söylenmiş olan tehditkar sözü 
anlamamazlıktan geldim. Etra
fımda neler geçiyordu? Pek 
az konuşuluyordu. Önüme ko
nan yemeğin lezeti fena değil
di. Yalnız içimi bir kurt ke
~iriyordu, Bu menhus Baron 
ne diye Metr Dotele o garip 
ihbarda bulunmuştu. 

Souk kanhlığımdan bir zer
resini kaybetmeden yanımdaki 
Almanla 13 rakamı üzerinde 
alay ediyordum. 

- F ransada bir çok kimse
ler böyle bir vaziyetle kar~ı
laşsalar sofrada oturmazlar di
yordum. 

- Ölümden mi korkıyorsu
nız? 

- Ben mi? Asla ... Ölümden 
korksaydım tayyareci olmaz
dım. 

Bütün gözler bana çevrilmiş
ti. Yemeği hem yiyor, hem de 
methediyordum. 

Etrafımda Fransaya hakaret
ler yağdıran bir mükaleme ce
reyan ediyordu. 

Hele lngiltere hakkında söy
lenmedik hakaret bırakılmıyor
du. 

- AU:ıh İngilterenin ceza
sını versın. 

Harbı muhakkak kazanacak, 
İngiltereyi mahvedeceğiz. Bü
tün düşmanlarımızı Almanya
nın birer müstemlekesi haline 
koyacağız, diyorlardı. 

- Sonu V01 -

Sanfransiskoya Sun'i Bir 
Göl~n Suyu Akıtılacak .. ··-·-·-Muazzam Bendin İnşası İçin Yüz 

Mil}'on Dolar Sarfedildi 
San Fransisko, 27 (A.A)

Sierra dağlarında meşhur Y o
semit vadisine yakın bir yerde 
tesis edilen 9 mil genişliğin

deki sun,ı gölün sularını San 

Fransiskoya sevkedecek 150 
mil uzunluğunda bir bendin 
küşat resmi yapılacaktır. Bu 
bendin inşası yirmi sene sür
müş ve 100,000,000 dolara 
malolmuştur. İnşaat esnasında 
30 kişi ölmüştür. Su kıtlığı 
San Fransiskonun inkişafına 
daima enSZ"el olmuttu. Altın 

arayıcılarının bu havaliye akın 
ettikleri sırada suyun bir leğeni 
bir dolara satılırdı. Yeni bent 
elektrik istihsalinde de kulla-
nılacaktır. Bendi inşa eden 
lrlandalı mühendis Moris Osang-
nessi eserinin hitamından bir 
gün evel ölmüştür. .... 

Sun'I İpek 
Vaşington, 27 (A.A) - Pa

terson sun'i ipek mensucat 
amelesinin grev hadisesi halle
dilmiştir. İtlere 1'aJı11 ıelmiye
cektir. 

Fransada Siyasi Vaziyet 
................................................................................................................... 

Nant Kongeresi Çok Heyecanlı Oldu _____________________________ ... __________________________ ___ 

M. Herriot İstifa Etıniş İse de Dostlannın Ricası 
Üzerine İstifasını Geri Aldı M. Doumergue 

'"fadil Projesinde Israr Edecek Mi? 

J ı \O l'>t/(.1 11 /'Vmıt'ta 

İstanbul 28 (Hususi) - Ra
dikal Sosya:ist kon~reşinin son 
ka:·arı üzerine ""t' ransız başve
kili Müsyü Doumerg kanunu 
e'3asid~ tadilat projesini şim
di "k geri almışbr. 

Paric; 28 (Radyo) - Nant 
k<''!lrr.re-;inde heyecanlı müza
..... .: er oldu. Bir aralık aza
lardan bazıları Müsyü Doumerg 
kanun\! esaside tadil&t proje
si aleyhinde o kadar şiddetli 

sözler söylediler ki ''Hüriyeti
mizi feda edemeyiz" sesleri 
yükseldi. Müsyü Herriot şedit 
tenkitlerden müteessir olarak 
'ırka riyasetinden istifa etmiş 
ise de dostlarının ısran üze
rine istifasını geri almıştır. 

Nantes 27 (A.A) - Radikal 
sosyalist kongresi ruznamenin 
aşağıdaki maddesini 4 rey müs
tesna olmak üzere ittifakla 
kabul etmiştir. 

"Kongre hükumette istikrarı 
ve devletin en iyi işlemesini 
temine matuf bütün ıslahata 
iştirake amade bulunmaktadır. 
Fakat istikbalde şahsi iktida
nn cumhuriyet hüniyetlerine 
karşı teşebbüslerini kolaylaş
bnnak tehlikesi gösterebilecek 
tedbirlere muvafakat etmiye
cektir. ,. 
Öğleden sonraki celsesi sa

bık nazır M. Pier Kotu'n fır
kanın harici siyaseti ve halen 
dünya üzerine çoken harp teh
likeleri hakkındaki rapornna 
tahsis edilmiştir. Raporda Mil· 
Jetler cemiyeti icraabnın mil
letler nezdinde kuvvet ve iti
barını kaybett~ği harici siyase
ti ve itibarım kaybettiği bildi
rilmektedir. 

Sabık nazır Almanyamn ha
li hazırdaki iktisadi müşkilatı 
ve diplomatik tecerrüdü sebe
bile yakın bir harbin muhte
mel olmadığı kanaabnda bulun
makta ve ihtilaf ihtimali dola-

yisile hararetli hazırlıklar te
zini kabul etmeksizin bütün 

gayretlerin sulhun teşkilitlan
dınlmasına matuf olması lizım 
geleceğini bildirmektedir. 

M. Kot fırkanın beynelmilel 
bir cemiyet için elzem olan 
hukuk musavatma taraftar ola
rak Fransız - Sovyet mukare
netini tahakkuk ettirdikten 

_diyor ki: 
M. Heryo Pol Bonkur ve 

Daladye Briandın büyük ese
rine devam ettiler. Bu siyaset 
ölünceye kadar sulh davasına 

hi1.m~t ~tmiı bulunan M. Bartu 

toplar.ati!ı Colbet teledıye 1nnası 

tarafından takip edilmiştir. 
M. Pier Kot bundan sonra 

Milletler cemiyeti iktidannın 

tevsiini istemiş ve misakın tev
sii beynelmilel büyük mesele
lerini halle silah yarışını kır· 
mağa ve ihtiyar Avrupanın 

daha eletiki ve devrimizin ik
tisadi icabatına daha uygun 
formüllere doğru istihalesini 
temine kafi olmadığını bildir
mışnr. 

Sabık Nazıra göre mahdut 
ta olsa her tiirlü silıisızlanma 

mukavelesinin kontrol hüküm
lerinıdc ihtiva etmesi icap ede-
ceğ!ni söylemiş ve Avrupa dev
letlerinin hava emniyetini te
min için beynelmilel bir kuv
vet ihdasını bunun için mükem
mel bir harp tayyaresinin kafi 
geleceğini bildirmiştir. 

M. Kot harp silahları tica-

M. Hemot 

retinin ve bunların serbest su
reite imallerini tenkit ederek 
imalabn tedricen millileştiril-
mesine matuf hükiımet kontro
lu tesisini istemiştir. 

Dumerg Vazgeçti 
Baris 28 ( A.A ) - Radikel 

Sosyalist Ovr ve Sosyalist Po- , 
pnler gazetelerinin yazdıkları-

na göre dün gece Nant şeh
rinde deyeran eden bir şayia
ya nazaran M. Dumerg radikal 
sosyalist kongresinin mukarre
rab karşısında ısrar etmekten 
vazgeçmiştir. Övr gazetesi M. 
Dumergin nazırların ekserisi 
ile hemfikir olarak hu müzake
reyi bütçenin kabulünden son
ra talik etmeyi kabul eylediği
ni yazmaktadır. 

••••• 
Kral Aleksandrın Halefi 
Takip Edilmiyecek Hiç Bir Dostluk 

Mukavelesi Aktedilmiyecektir 
Paris 27 (A.A) - Matbuat J 

Yugoslavya niyabet meclisinin 1 
beyannamesini çok müsait bir 
surette karşılamıştır. Gazete
ler ve bilhassa Pöti Pariziyen 

gazetesi Yugos1avyanın dahilde 
ve hariçte olduğu gibi kalması 

lazım geldiğini yazarak diyor ki: 

Yugoslvya arhk yapacak fe
dakarlığı olmadığına kanidir. 

Onunla yapılacak her anlaşma 

bundan böyle kat'i olan fiili 

bir vaziyeti tanımak prensibine 
müstenit olmak icap eder. Buna 
binaen kral Aleksandrın halef
leri hakiki dostluk işaretlerile 
takip edilmiyecek olan hiç bir 
dostluk mukavelesim aktedet
miyeceklerdir. Snlta11at Naıbi Pırns Pol - .......... . • 

Japonya Ne istiyor ··-·-.. 
T ecavüzi Mahiyette Bazı Gemi

ler Tahdit Edilmelidir ... 
Londra, 27 ( A.A ) - Japon 

mahafilinin zannına göre, Japon 
deniz murahhas heyeti dünkü 
Mükalemeler esnasında teca
vüzi unsurlardan addettiği bazı 
sınıf gemilerin tahdidi muvafık 
ol~eağını işaret etmiştirr. Bu 
gemiler şunlardır: 

1 - Tayyare harp gemisi. 
2 - Saffıharp gemileri.. 

3 - Sekiz pusluk toplarla 
mücehhez 10000 tonluk kruva
zörler. 

Müzakerelerin ilerlemesine 
başlıca mani teşkil eden sebep
lerden biri denizaltı gemileri· 
nin tecavüzi silih1ardan madut 
olup olmadığı hususunda Japon 
ve lngiliz noktai nazarlanndalri 
mübayenettii. 

ae T.,rınıevvel t•S4 

Petrol İşi 
.... IXJ ·~ 

Tokyoda ~füşterek 
Teşehhiisler Yapıla 

cak Mı? 
Londra, 27 ' A.A) - Royter 

ajansının istihbarına göre, İn
giltere hükumeti Mancuko pet· 
rolları meselesi hakkında Japon 
hükümeti . ile mütemadiyen hali 
temasta bulunmuş ve fakat 
şimdiye kadar hiçbir muvafık 
cevap alamamıştır. Önceden 
satış inhisarının yerine kaim 
olacak bir Mançuko petrolları 
işlebne şirketi tesisi mevzuu 
bahsolmuştu. O zaman İngiltere 
Tokyo hükümeti nezdinde iti· 
razlarda bulundu. Bilahare ağus
tos ayı içerisinde İngiltere Ja
ponyaya açık kapının muhafaza 
edileceğine dair olan beyanatı· 
nı hatırlath. İngilterenin bun· 
dau maksadı Japon tasavvuru· 
nun vahametini açıkça anlat
maktı. Bu tasavvurun mevkii 
tatbike konmadığı ileri sürül-
mektedir. İngiltere hükümeti 
bu hususta Amerika ve Hollan-
da hükümctlerile de temasa 
girmiş ise de hiçbir müşterek 
harekete geçilmemiştir. 

.Bir Milyona Bir 
Keman 

Londra, 28 (Hususi) - Meş· 
hur viyolonist Y ebodi Menhuiın 
bir milyon franga hakiki bir 
Stradivarius almış ve yeni mu· 
siki aletile ıakşam bir konser 
vermiştir. 

Panama ile Bir Muahede 
Vaşington27(A.A}-Amerik~ 

nm Panama ile akdettiği yenı 
muahede M." Ruzvelt tarafından 
labn Amerikasma karşı açılan 
dostluk siyasetinde yeni bir 
hatve teşkil etmektedir. Muahe-
de Amerikanın Panamaya as
ker göndermek hakkını kaldır-
dığı gibi kanal mıntakası hu
kuku hükümranisine karşı olan 
diğer tecavüzleri de kaldırmak
tadır. 

BisikJet yarışları 
Filedelfiya, 28 (A.A) - Altı 

günlük bisiklet yarışı Turnor 
ile Debaetsin teşkil ettikle~ 
Belçika Fransız muhtelit ekibı 
tarafından kazanılmıştır. Bun
lar 2297 mil mesafe katederek 
812 puan cemetmislerdir. Ve 
bu suretle jorj Dempsey ile 
Bobbi Aromasi geride bırak· 
mışlardır. 

Toronto 28 (A.A) - Ameri: 
ka-Kanada muhtelit ekibin• 
teşkil eden Filding Otvaire v_e 
Valthour 3045 mil ve 6 devır 
katederek T oronto altı günl~1' 
bisiklet yarışını kazanmışlardır· 
Bu suretle bunlar şimdiye ka
dar müessis bulunan bilüınuııı 

mesafe rekorlarım kırmışla~dı~ 
Altı günlük bir yanşa iştira 
eden iki yerine üç kişilik ekİJ' 
budur. 

• .. awww-

Yugoslav - Yun~ıı 
Nazırları 

- Baştaıaıı Bmncı sahıfedc -
teşkil ederler ve ne de altı~: 
da gizli husumetler ve te 
ditler mevcuttur demistir. ~: 
beyanatın mezkur tebliğler• 
ayni olmasında bazı devletle~e 
karşı bir tehdit ve Balkan Jlll' 

sakını imza edenlerin teahı;:; 
leri çerçevesini tecavüz e 
ihtilatlar tehlikesi tasavvur eder, 
muhtelif gazetelere cevap 0 ı:ı 
ması çok muhtemeldir. Bun~~, 
başka nazır tebliğin mes'uliY , 
tin tespitine çalışmaksızin _ıo~ .. 
hasıran Marsilya cinayetin• ~ f 
detle takbih gayesini istib 

1 

ettiğini beyan etmiştir. 
5
, 

İstanbul: 28 (A.A) - Yu~.,i 
lavya hariciye nazır ınu• •Jli 
ile Yunan hariciye ve ;ite 
iktisat nazırları akşam tr 
Aukaraya baraket ettiler· 



29. Te,rinlevveı 1934 Yeni Asır 
.!Sahire ıs 

YI Son Dakika: 
Mussolini Romadan Bizzat İdare 

Yazan: NİZAMETTİN NAZİF 

• 
Ettiği Tayyare lle_Pizeye Uçmuştur 

- 15 

Genç Kıza Ateşli Ve Yangın Gözlerle Bakan Hassa 
Kumandanını Kolundan Çekti: "Haydi Hamama!,, 

ROMA, 28 [Hususi] - Roma üzerine yürüyüşün yıldonümünü tesit için günlerdenberi hazır· 
lıklar yapılmıştır. Mussolini Romadan bizzat idare ettiği bir tayyare ile hareket etmiş ve tayyare 
Pizede karaya inmeğe mecbur olduğundan Floransaya otomobille gitmiştir. İtalyan gazeteleri bu 
münasebetle yazdıkları makalelerde İtalyan milletinin Düçe etrafında birleşmiş bulunduğunu sulha 
olduğu kadar barba da hazır bulunduğunu yazıyorlar. 
• 
lnglizlereGöre Hva Taarruzlarına Ait ~~~~~~~~~~~~~ ... ·~~~~~~~~~~~~~ 

- Hala mı o eski hikaye? 
Hem ceneral T emistoklis artık 
vazifesi b;ı.şına yollanıyor. İki 
askerin dargınlığı ne kadar 
ayıp şey ... 
Ayağa kalktı. 
Bir elile T eodosun öbür elite 

T emistoklisin ellerini kavradı: 
Haydi! Haydi! -Dedi- banşı

nız, bakalım .. 
İki hasım çaresiz kalmışlardı. 

Birbirinin ellerini sıktılar, fakat 
bu barışma T eodosun yüzünü 
güldürmedi. Onda şimdi ken
disiai adamakıllı belli eden 
garip bir heyecan hakimdi. 

İren: 
- Fakat niçin hala böyle 

soğuk duruyorsun T eodos -diye 
~ordu-

Hassa kumandanı, gene bir: 
- Hiç .. le işi savuşturmağa 

.ıiyetlendi amma olmadı. 

Çarnaçar anlattı: 
- Vasilissam ... Mesele ... Alel-

acai p bi mesele .. . 
Bu da neym~ bakalım? 

- Dün gece verdiğiniz emir 
tatbik edilmiş amma yanlış tat• 
bik edilmiş 

- Hangi emirden bahsedi
yorsunuz? 

Ahsen beye tatbik edilen 
ceza .. 

- Eeeey? 
- Yanlış tatbik edilmiştir. 
- Nasıl Ahsene işkence 

yapmamışlar mı? 

- Yapmışlar! 
- O halde? 
- Yapmışlar .. Fakat işken• 

ceyi teşmil etmişler. 

- Ne demek istediğinizi an· 
lıyamıyorum .. 

- İşkenceyi teşmil etınişler. 
Vasilissam.. Hipödromda hal
vetleniyorlar?. 

- Tulumlar mı? 
- Evet Vasilissam, çünkü 

obeliskler arasında gerilen ip· 
lerde bir değil yedi tane tu-
lum sallanıyor ... . 

- Hayret ... . 
- Ve halk bu yedi tulumun 

karşısında şaşkın şaşkın bakı
nıyor .. 

- ? ? ? ? ... 
§aşkın şaşkın .. Ve biraz hid

detli. 
- Hiddetleri de ne oluyor

muş, bu hiyükler de kime hid
detleniyorlar. 

- Kimseye hiddetlenmiyor
~ar ... Fakat bu tüyler örperten 
işkencenin yedi kişiye birden 
tatbiki sinirlerine dokunuyor ... 

Hipodroma girenler gözleri
n . 
h~ ınanamıyorlar... Adeta tet-
ış ediyorlar. 
- Hayret! 
- Hayret! , 
- Şayanı hayret! 

d - T eodosu dinliyenlerin üçü 
e ayni şaşkınlığa uğramışlardı. 

k Hassa kumandanı bir iki 
ere Yutkunduktan sonra : 
- Mes'ele bununla kalsa ge-

ne iyi D .. 1 d' ··· eye soy en ı. 

- Derilerden çıkan acı fer
Yatlar ta uzaklardan duyuluyor. 
h ;;; Otur!.. Zaten maksat 

a ı tethiş .. 
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- Fakat Vasilissam.. Ah

en b . b Q· eyın u kadar fasih bir 
•z•ns •· ·ı h h tt•·· · İtit yıvesı e a va e ıgını 

1ıııek h•lkı igup ediyor. 
ren g . . f b•Jc •rıp garıp etra ına 
ltıdı: 

- l<açınyorıun sraliba T e-

odos .. 
Temistoklis büyük bir cid

diyetle müdahale etti: 
- Ahsen bey benim elime 

esir düştü... O, bir kelime 
dahi Rumca konuşamaz .. 

- Bu cihet bizce de malüm! 
Diye T eodos mukabele etti. 
Halk ta bunu biliyor .. Ve gene 
bunun içindir ki mesele etrafı 
altüst ediyor.. Herkes tıılum
lardaki dikili mahkümların 
Bizanslı olduğunu düşünüyor. 

Nisefor lakayt kalmıya çalı
şıyor: 

- Bunu anlamak o kadar 
güç değil.. -Dedi-

- Nasıl anlaşılabilir Nisefor? 
İren gittikçe artan bir alaka 

ile sormuştu. 
- Bambayağı ve gayet ko· 

lay bir tarzda faraza nasıl? 
- Cellatları buldurunuz ... 

Onlar elbette tuhımlara diktik· 
!eri mahkümlan bilirler .. 

- Sahih .. Bak bu doğru bir 
fikir .. N e dersin T eodos? 

Ha~sa kumandanı çok şaşkın 
bir haldeydi. Herkesin yanında 
Vasilissaya hürmet efmesi li
zımğelirken bir aşık laubaliliğile 
ensesini kaşıyarak homutdandı. 

- Arattırdım.. Şehri altüst 
ettirdim .. Fakat cellatlerı ele 
geçirmek müyesser olmadı. 

- Acayip şey.. Ne olmuş 

bu heriflere? 
- İsa hakkiçin Vasilissam 

şehri altüst ettirdim .. Hiç bir 
yerde yoklar. Nisefur, ellerini 
göğsü üzerinde çaprashyarak: 

- Ben - dedi - bu işte bir 
intrika sezer gibi oluyorum .. 
Vasilissa hazretleri emir buyu
rurlarsa tulumlar derhal yere 
indirilsin ... 

- Evet.. Bakalım içlerinde 
kimler var? 

İren bunu söyledi amma, he
men yine o anda cayıverdi: 

- Halkın gözü önünde bu 
tulumları indirtmek doğru ol
maz .. Hele bugün sabredelim .. 
Akşamdan sonra ... 

Üç adam baş eğdiler ... 
Temistoklis, Nisefor geri geri 

çekilerek uzaklaştılar. 
İren, yalnız kalınca ellerini 

ber mutat birbirine vurdu. 
- Kleromen! -Diye haykırdı

hamamda halvet olsun.. Ve 
gene kıza ateşli ve baygın göz
lerle bakan hassa kumandanını 
kolundan çekerek sürükledi .. 

Bir saniye sonra, yatak oda
nı tar assa ya rapteden methalin 
perdeleri kendiliklerinden ka
panıyorlardı. 

. . . 
. . . . . . 

Fakat şu, tulumlarda bağrı
şa, çağrışa güneşliyenler kim
ler olabilirlerdi? 

Dost Görünen Düşmanlar 
Her agızdan Bir ses gayz 

ile kin ile söylüyordu: 
_ Artık harekete geçmeli

yiz. Tereddüt namertliktir. O 
tahminizden daha çok zayif ve 
mecalsiz kalmıştır. Tekrar edi
yorum. Harekete geçmeliyiz. 
Korku ve tereddüt bizden irak 
olsun! 

Basık tavanlı bir yer: 
Evet burası bir yerdi 

ne, odaya benziyordu. 
na da benzemivordu. 

amma 
Salo

Büvük 
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ve genişti. 
İki yanda iki adam, bakır 

renkli ziya neşreden garip şe
killi iki lamba tutuyor ... Tavanı 
yalıyarak gerine gerine havaya 
dagılan isler altında sekiz on 
adam ayakta ... 

İçlerinden biri konuşuyor 
itiraz eden yok ... 

Dinliyorlar. 
Karanlıklar arasında, havasız 

kalmış bir yılan gibi kı vnlarak 
boğulan ölgün ışık bu adamın 
suratına bakır bir kılıf vur
muştu. 

Kelimelerini tartarak söyle
miyordu. Ulu orta konuşuyor
du. Ağzına geleni savuruyordu. 
Arasıra duraklıyor, sözlerinin 
tesirini anlamak ister gibi et
rahndakileri süzüyordu. 

Davudi sesinde, garip bir 
hakimiyet vardı: 

Dostlarım! Diye devam etti. 
Eğer memleketin bizi parçala
mamasını istiyorsak memleketi 
parçalanmaktan kurtarmalıyız. 
Bu iş böyle devam ederse 
onun fenalıklarından doğacak 
infial bizi de kahreden bir şid
dete ulaşacaktır. Ben uyuını
yorum ... 

Her tarafa kulak veriyorum 
hiç bir taraftan ses gelmiyor. 
Her tarafta bir kaynaşma var ... 
Her kes isyana hazır ... 

Dinliyenlerden biri: 
- Emin misiniz; diye sordu. 
- Elbette". Orduda artık 

ona el uzatacak bir tek adam 
kalmamıştır. Hepsi ondan 
müteneffir ... 

Bir diğeri, sesini bir parça 
yükselterek itiraz etti: 

- Fakat ceneral Timistoklisi 
unuttunuz? 

- Evet sahi.. 
- Timistoklisi unutuyorsu-

nuz?. 
Sakin sakin dinliyenler hep 

birden söze karışıyorlardı. Şim
di her kafadan bir ses çıkı
yordu: 

- Sahi.. Sahi. T emistoklisi 
unutuyorsunuz?. 

Bu adam galiba garip ve 
tehlikeli nutkunu dinliyenler 
üzerinde amir ve hakim olan 
kudretti. Tek bir el işareti 
hepsini susturmağa kafi geldi. 

Sonra gülümsiyerek: 
- Bilhassa onu unutmadım. 

dedi. Bilhassa onu unutmadım. 
Bu geceki içtimaa lüzum se
bebini size izah etmiştim zan
ederim. 

Bir iki ses tasdik etti : 
- Evet. 
- Dvet ! ... Evet 1 • 
- Hep . . • Hatırlıyorsunuz 

değil mi?. 
- Evet! .. Evet ! ... 
- Bu akşam içimize yeni 

bir arkadaş girecek.. 
Bu son izahı veren kısa boy

lu yerden yapma, fakat güçlü 
kuvvetli bir adamdı. 

Amirane edalı adam sordu: 
- Peki bu arkadaşın kim 

olabileceğini düşündünüz mü? 
- Elbette! ... 

NazariyelerBaştanbaşaDeğişcekmiş 
LONDRA, 78 (Hususi) - Morningpost gazetesine göre Ingiliz hükümetinin sipariş ettiği kulesi 

topla mücehhez bömbardıman tayyarelerindeki kuleler müteharrik olup topun atıştaki isabetini 
yüzde on beş ila kırk derecesinde fazlalaştırmaktadır. Bu tayyarelerin tecrübelerinde alınan neti
celer eksperleri hayrete düşürmüştür. Bu ağır hava zırhlıları teslihatlarının vasfı sayesinde daha 
seri düşman tayyarelerile muvaffakiyetle döğüşehileceklerdir. İngiliz gazeteleri bu hava devlerinin 
tatbikaf sahasına geçmesinden sonra hava taarruzlanna ait nazariyelerin baştanbaşa değişeceği 
kanaatındadırlar. Topun arkasında oturan topçunun bütün vazifesi nişan almaktan, endahtın isa
betle vuknunu tespitten ibarettir. Top otomatik surette işlemektedir. Kule tayyarccinin endahtı 
tanim etmesi için kendi üzerinde dömektedir. 

Bulgaristan Misaka Girecek Midir? 
Paris 29 ( Hususi ) - Gazeteler İstanbuidan aldıkları haberlere atfen Türkiye Hariciye Vekili 

Tevfik Rüştü beyin Bulgaristanı Balkan misakına girmeğe ikna etmeği ümit ettiğini yazıyorlar. 

İspanyada Dağlara Çıkan Asilerle 
Ordu Arasında Müsademeler Oluyor 

Madrit 28 (Hususi) - Askeri kıtalar dağlara iltica eden asileri tenkil için hareketlerinde de
vam diyorlar. Bimenezde hükümet kuvvetlerile asiler arasında kanlı müsademeler oldu. Asilerden 
20 maktul ve bir okadar da yaralı vardır. 

Asilerin Asturies şimendiferlerine ika ettikleri zarar on milyon peseta tahmin ediliyor. D.ün 
bir elektrik lokomotifi asilerin koydukları maşin enfernalle uçurulmuştur. Asiler tarafıudan öldü
rülen bir miralayla birçok zabit ve askerlerin dün yapılan cenaze resminde harbiye nazırı da bu
lunmuştur. 

Graf Jeplin Dün Brezilyaya Uçtu 
DERLlN, 23 (Hususi) - Graf - Jeppelin Alman balonu bugün Costane üssülharekesinden 

Brezilyaya hareket etmiştir. 11, de Baldeo, 14,te Llyon körfezinden geçmiştir. Bundan sonra • 
Almanyanın Cenubi Amerika ile rabıtası deniz tayyarelerile temin edilecektir. Atlantikin ortasında 
duracak olan büyük bir Alman vapuru konak vazifesini görecektir. 

Romanya Hariciye Nazırı M. Titü
lesko Ankarada Ziyaretler Yaptı 

ANKARA, 28 (Hususi) - Çok samimi ve 1 tan sonra Başvekil İsmet paşayı, Meclis reisi 
d_ostane tezahür~tla karşılana"n R~man~a. Hari- Ka~m. paşayı,. H~~iciye ~e~ili .. T~vfik Rüştü :. 
cıye nazırı M. Tıtülesko bugun bıraz ıstırahat- beyı zıyaretle hır muddet goruşmuştur. 

Ankarada Yunanlılarla Geniş Bir 
• 

Ticaret Mukavelesi imzalanacaktır 
İstanbul, 28 (Hususi) - Yunan hariciye na

zırı ile birlikte gelen iktısat nazırı Pezmez~ğ.Iu 
bugeceyi İştanhulda geçirmeğe karar vermıştır. 
Yarın akşam Ankaraya gidecektir. Gazetelere 
beyanatında "Ankarada geniş bir bicaret mua· 

hedesi imzalanacağını,. söylemiştir. İlave edilen 
malumata göre ticari münasebata iki memleket 

arasındaki dostluk bağlarına uygun bir inkişaf 
verilecektir. 

• 
Istanbul Gazeteleri Tatil Yapmıyor 

İstanbul, 28 (Hususi) - Her sene cumhu
riyet bayramınea intişar etmiyen gazeteler ya
rın çalışma kararı zermişlerdir. Bazı gazeteler 

içindesiniz ceğil mi? 

- !!?... 1 
- O halde ben söyliyeyim. 

Bu gece içimize kabul edece
ğimiz adam ceneral T emistok
lisi öbür dünyaya kollıyan adam· 
dır. 
-Aaaa! 
- Aaaaa!! 
-??!? ... 
- Ne dedin? .. 

esasen kapatılmış bulunduğyndan yaldız Milliyet. 
Yakıt, Haber gazeteleri Salı günü ve çıkacak
lardır. 

- Adı? 
- Adı ne? 
- Şimdi görürsünüz dedim 

a .... 
Biran hepsi susar gibi ol

muştu. Her biri başını önüne 
eğerek düşünceye dalmıştı. 

T emistoklisin ölümü, hepsini 
garip bir hüzne uğratmış gi
biydi ... 

Fakat ba hüzne sebep ne idi? 
Bunlar onu düşman addeden 
adamlar değiller miydi? 

O halde? 

yordu. Konuşuşları, duruşları 

1 
asil bir hale delalet edi-
yordu. 

Bu düşünce, bu sükün biraz 
uzun sürmüştü. Vaziyetinden 
reisleri olduğu anlaşılan adam 
tekrar ağzıoı açtı. Tuhaf bir 
helecanla boğulan içine biraz 
hüzün karıştırılmış bir sesle: 

-Bir düşmanımın, benim ölü
mümden sonra, benim için böy
le samimi bir elem duymuş 

olmaz. Fakat bu ailem için ne 
büyük bir şeref vesilesi olurdu! 

- Temistoklis oldü mü? 
Hepsi birden harekete gel

mişlerdi. Onun yakasına, ete
ğine, koluna sarılarak sordular: 

- Nasıl; Ttemistoklis öldü 
- Kim acaba? mü? 
- İsa hakkı için çok düşün- O, çok sakindi, yumruğunun 

Bir düşmanın ölümü bunları 
memnun etmeli değil miydi? 

Böyle tuhaf va garip bir de
kor içinde şayanı hayret me
selelerden bahsedebildiklerine 
bakılırsa, herhalde birtakım 

tehlikeli işlerle uğraştıkları an
laşılıyordu. Galiba bu gizli bir 
cemiyetti. Hepsinin hareketle
rinde bir inrolik göze çar,Pı-

Dinliyorlardı. 

- Adeta gurur hissediyo
yorum .. Biz ki onun azılı düş
manları idik. .. 

düm amma.. Kestiremedim. 
ve kafasının kuvvetinden emin 

- Ya siz? bir adam sükünetile: 
Etraftakiler sükut ettiler. 
- Demek ki bilemediniz? -Evet dedi.. Öldü .. Daha 

Bulamadınız? dogruôsu öldürüldü. 
- ? ? ! . • • - !düren kim? 
- Fakat cok büyük merak~........, - Şimdi ırörürsünüz? 

Buraya gelince biran durdu. 
Sözlerinin tesirini anlamak is
tiyormuş gibiydi. Biri kafasını 
azimkar bir tavırla sallıyarak: 

- So~ıı vat -
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l11giliz ·sarayında · Kralın · Bir ·Günü 
. 

Kral :Joi-j Sabahın Sekizinde iş. Başındadır 
• • • 

Kabuller ~I<ralı En Çok Yoran işlerden Bjrjclir~··- Edvard'ın Bir Sözü: ''Bu 
Asırda Bir Hüku~darın Yalnız Başına Hükômet Sürmesi Kabil Değildir,, 

On bir odyans saatıdır. Kral 
hurusi odyanslara tahsis edilen 
büyük salona geçer. Kabul 
resmi başlar. İki saat fasılasız 
gidiş geliş faaliyeti görülür. 
Nazırlar, büyük memurlar, se· 
firler, Kara ordusuna ve do
nanmaya mensup büyük zabit
lerle, Dominyon devlet adam· 
!arının, müstemlekeler valileri
nin, ecnebi memleketlerdeki 
İngiliz mümessillerinin, fen 
adamlarının. profesörlerin, ni
hayst imparatorlkğun devlet 
teşkilatında ehemmiyetli rol 
gören ve yükselmesine çalışan 
adamlann ziyaretleri hiç tü· 
kenmez. Bunlardan her biri 
kendi sahasındaki faaliyetinden 
kralı haberdar etmeyi bir va· 
zife sayar. 

Bu Muhaverelerde 
Ziyaretçiler kralla görüşme· 

sinden kralın kendi mesaileri· 
ne veya hayatlarına alakadar 
ölduğu kanaatı ile, yahut ta 
hayal sükütu ile dönerler. 
Kral Ziyaretçileri kabulden ev
vel isimlerini taşıyan listeye 
göz gezdirir. Bu suretle lüzum
suz suallerle vakıt kaybetmek· 
ten kurtulur. Bu metotun fay
dası mülakatı kısaltmak, der· 
hal görüşülmesi istenen mev
zua girmektir. Odyanslar kra: 
lı en çok yoran işlerden biri· 

' dir. Fakat beşinci jorj da ba
bası yedinci Edvard gibi, yor· 
gunluk alaimi göstermekten 
çekinir. Kral Jorj babası· ka· 
dar nüktedan değildir. Edvard, 
bilhassa Alman İmparatoru 

· İkinci Vilhelmle görüşmelerin
de ince, duyulmadan sokulan 
nüktelerle raibini haşlamaktan 
nvkalırdı. 

Berllnl Ziyaretinde 
Burada bilvesile yedinci Ed

vardın Berlini ziyareti hekkın
da bir kaç satır kaydedelim: 

Potsdam şatosunun beyaz 
salonunda yemekten sonra 
Kral şanselye Bülow'u çağıra· 

rak Fransa ile aktettiği itilaf 
münasebetile kendisini tebrik 
etmişti: " Tebrike değer dip
lomasi bir muvaffakiyet ka
zandınız. Bosna davasının hal
linde de muvaffak olacağınızı 

umarım,. demişti. Sonra biraz 
ötede duran yeğeni Vilhelme 
gözlerini dikerek: "Şimdi dik
kat ediniz de o bütün bu işleri 
berbat etmesin.,. Sözünü ilave 
etmeyi unutmamıştı. 

Kral 12 Şubatta İngiliz sefa
retinde prens Bülow şerefine 
bir ziyafet vermişti. Bülov ve 
karısı İngiliz kralından hazze

derlerdi. Prenses Bülov güzel 
sevimli bir İtalyan kızı idi. 

Kral kendisile neşeli neşeli ko-
d "K . nuşuyor u: ocanızın yege-

nimle işi hiç te kolay değil. 
İmparator zekidir. Fakat çok 
tetbirsizdir.,. diyordu. 

Yemekten sonra Prens Bü
low'u bir kenara çekerek şun
ları söylemişti: 

" İktidar mevkiinde kalacak 
mısınız? İmparatorunuzla nasıl 
anlaşabiliyorsunuz? Nazırları· 
nin onunla anlaşması kolay iş 

değil.:. ,. 
Prens Bülow " İmparatorun 

elli yaşına rağmen hala lüzu
mundan fazla genç ve ateşli ,. 
olduğunu fakat sulhperverliğin
den şüphe edilmiyeceğini söy
lemişti. Kral Prens Bü!ow'un 
İmparatorunu müdafaa etmesi-

ni tabii bulmuş, yalnız şu söz
leri ilave etmekten nefsini alı
koyamamıştı: " Filhakika impa· 
ratorunuzun hususi niyetleri 
iyidir. Fakat modern bir hü
kümdarın yalnız başına hükü
met sürebileceğini zannetme
melidir. Zamanımızda bu artık 
kabil değildir. ,. 

Kral Jorjun Kara~teri 
- Kral Jorj ta babasından bu 
en güzel karakteri, tehakküm 
ve mutlakiyetten nefret eden 
karakteri almıştır. Yine beşinci 
Jorjun hayatına dönelim: 

Kral öğle yemeğinden evvel 
Lavori köpeği olan Boh'la sa
rayın bahçesinde gezinmek iti
yadındadır. Sa;ıt 13 buçukta 
Çini yemek salonund:ı Lunch 
başlar. Kralın yemek listesi ba
sittir. Bir çorba, Bahk veya et 
ve bir Pudding'le iktifa eder. 
Yemek sofrasında muhave•e
leri dikkatle takip edilmeğe 

değer. Zira kral tam manası 
ile muktesit bir burjuvadır. 
Kraliçenin teklif ettiği masraf
lara itiraz eder. Fakat her ev
lerde olduğu gibi nihayet ka
rısının sözüne, isteğine muva
fakat etmekten başka çare 
bulmaz. 

Yer yüz1nÜ'1 eı büyük im· 
paratorluğunda saltanat süren, 
fakat icrayı hükümet etmiyen 
en demokrat hükOmdarı şüphe 
edilemez ki lnglliz kralıdır. 

· Kral beşinci 
Jorj 68 yaşın
dadır.1910 se
nesinde tahta 
çıkmıştır. Yaşı
nın çok ilerle
miş olmasına 

rağmen, salta
natının ilk gün
lerinde olduğu . 
gibi, çalışm'!
hevesinden, e
nerjisinden bir 
şey kaybetme
miştir. Trad 
Unyonların aziz 
ülküsü olan 
günde sekiz 
saatlık iş kay
dı onun için 
yoktur. 
Bucklngham Sarayında 
Buckingham sarayında sa

bahın yedisinde hayat başlar. 
Kral saat sekizde kalkar. Kül 
renginde vestonu, veya spor 
elbisesile sarayın bütün daire
lerini dolaşır. 

Sonra mesai bürosuna çe· 
kilir. Güneşli havalarda oğul
larından birini yanına alarak 
Hyde Park'te at gezintisine 
çıkar. Kralın çalışma bürosu 
sarayın en küçük odalrrından 

biridir. Burad:ı g~niş masası 
başına geçince, gece gelen~ 
mühim evrakı, telgraffarı oku
maya koyu'.ur. Sabah gazete
lerini büyük bir dikkatle oku
makıan zevk alır. 

Saat Dokuzda 
Saat dokuz olunca bütün me

murlar, sekreterler, daktilolar, 

vazifeleri başına geçmişlerdir. 

Sabahın dokuzundan akşamın 

dokuzuna kadar hummalı bir 
faaliyet başlar. Kralın hususi 

muhaberatında altı daktilo, bir 
o kadar sekreter çalışmakta

dır . Bunlar her gün üzerlerinde 
kırmızı mürekkeple "Mahrem
dir., kaydını ihtiva eden yüz
den fazla mektup yazarlar. 
Halk tarafından tanınmıyan, 

isimleri gizli tutulan bu genç 
kızlar ancak kralın tevecçüh 

ve itimadını kazanmış, ketumi
yetleri tecrübe edilmis kimse
lerdir. Ağızlanndan saraya, 
sarayın muhaberatına ait en 

küçük bi: sı rtın çık , ·!;ı,,ı.1a ih
timal yoktutr. Kral kadar baş
katip Sil' C!ive ·Wigram'ın da 
itimadına ma~!ıardırlar. Buc
kingham, da, Sndrıngham, da, 
kralın sayfiyelerinde ayni heyet 
çalışır. Ellerinden İngiliz impa· 
ratorluğurıu:ı en 'mühim evrakı; 

Ar .. ı sporu çok seı·ır 

en ma!ırem dosyaları geçer. 
Buna rağmen şimdiye kadar 
saraydan devlet esrarının sız
dığı ne duyulmuş, ne de gö
rülmüştür. 

YUklU Evrak •. 
Heer sabah saraya binlerce 

mektup ve evrak gelir. lmpa· 
ratorluğun her köşesinden 

müracaatlar vuku bur. Fikirler 
dermiyan edilir. Kral, gelen 

·-..-.~ .•. 

• 

' • 

Sa. tana! arabasında ve nıcrni bürosında 

bütün mektupları görmez. İç
lerinden seçmeler yapılır. Gö
rülmeğe şayan olanlar krala 
gösterilir. Binlerce nümunelik
leri ihtiva eden tüccar mek
tupları, yardım taleplerı gibi 
"fantezi., mahiyetinde görülen 
mektuplar merhametsizce bir 

mahiyette mektupların ve mü
racaatların bile kendisine gös
terilmesinde ısrar eder. 

Kral dokuz buçuğa kadar 

. ' 

önündeki telgrafların, evrakın 
ve gazeteleri okur. Sonra Çini 
yemek salonuna gider. Kralın 
hususi yemek salonu burada
dır. Kral gibi erken kalkan 
Kraliçe de yemekte kocasına 
mülaki olur. Sabah kahve altı
~ı asla yarım saattan fazla 

Krul Jorj babasının cenaze usrııınac 

tarafa atılır. Gelen nümunelik- sürmez. 
!eri mürsillerine iade etmek ve 
icap eden cevapları vermek 
için koskoca bir memur kad
rosu çalışır. 

Buna Rağmen .• 
Buna rağmen kral hususi 

' 

Bu İş te Bitince 
Kral derhal stüdyosuna dö

ner. Hususi katiplerile kapa
narak işe koyulur. Başkatibi 
ve ayni zamanda müşaviri olan 
Sir Clive Wigram'la gelen ev
raka verilecek cevapları görü

şür. Her gelen mektubun altı

na kendi elile verilecek ceva • 
ba dair bir kaç satır yazar. Bu 
posta işi saat on bire kadar 
sürer. 

Kabul Saatı 
Yemekte hep aileden bah

sedilir. Bilhassa Prens D'York 
un çok sevilen kı:ı:ı müstakbel 

kraliçe Elizabet sofranın en 
neşeli mt:vzu;.ınu teşkil eder. 
Kral yemekten sonra yarım 

saat kadar dinlenir. Tekrar 
mesai bürosuna döner. Hafta

da iki defa dünyanın en zen· 

gin ve en meşhur pul kolek
siyonlarını ziyaret eder. Bun
ları tetkikten zevkalır. Pul 
koleksiyonlarını ihtiva eden iki 
büyük salon yangına karşı fev
kalade tedbirlerle muhafaza 
edilmektedir. Haftanın diğer 
günlerinde açılma resimlerinde 
hazır bulunur ve Hastaneleri 
gezer. 

Çaylar .• 
Kral, bütün İnırilizler gibi 

çaydan hoşlanır. Fakat bunu 
yemek diye kabul etmez. Ak
şam 18 de yine odyanslar baş· 
Nazırlar ve ekseriya başvekil 
kanunları, muhtelif evrakı im· 
zalatmağa gider . 

Ak,am yemeği 
Sarayda akşam yemeği 20,30 

da yenilir. Suvare en geç 23 e 
kadar devam eder. Kral her 
hareketinde intizamı "sever. En 
küçük bir nizamstzlığa taham
mül edemez. Yirmi iki yillık 
saltanatında harice seyahatı 
pek azdır. Sandringham ve 
Balmoral' a çekildiği zamanlar
da bile hususi bir telefon hatb 
Sandringham'ı Bukingham Pa
lasa bağlıdır. Bundan başka 
kırmızı güderiden bir çanta 
içinde muhafızların himayes"?,· 
de olarak günde iki defa San· 
dringham'dan Bukinghama 
posta ğider. Av mevsiminde 
kralın tatil yaptığı zannedilme· 
melidir. Resmi evrak kralı fs
koçyaya kadar takip eder. 

Kral ne kazanır 
Daily Express gazetesinin 

verdiği malümata göre, Kralın 
aidatı yılda 472 bin 3 İngiliz 
lirasıdır. Kral 1931 de bn tah· 
sisatı fazla görerek , 50 bin 
sterlini hazineye terketmiştir. 
Saray masraflarına 193000, 
Saraya mensup memurlar ve 
hizmetçilere 128000, sarayların 
antretiyen masrafına 20000, 
ianelere 13000 lira sarfedilir. 

Kralın hazineyi hassa vari· 
datı senede 110000 sterlmdir. 
Laneasier dukalığının varidatı 
da 63000 sterlindir. Kral diğer 
vatandaşlar gibi k;ızanç vergi· 
sine tabidir. 

Prens Dö Galan ·kazancı 
Prens Dö Gal Corn W ali 

dukalığından 246000 sterlin 
almaktadır. 

Prenslerden her birinin 
onar bin sterlinlik tahsisatı 
vardır. Evlendikleri zamm bu 
tahsisa· 25000 sterline çıkartır. -·-., 
İtalyan Kralı 

Somali de 
Portsait 27 (A.A) - Somali 

müstemlekesine gtimekte olan 
İtalyan kralı Savaya vapurile 

evvelki gün buraya gelmiştir· 
Kral karaya çıkıp İsmailiyeye 
gitmiş ve harp ölüleri abide· 

sini ziyaret ettikten sonra ye· 

meğe dönmüştür. Burada Mı· 
sır heyetini ve İhnissuuduıı 
diplomatik heyetini kabul edeJI 

kral öğleden sonra PortsaitteJI 
ayrılmıştır. 

Hindistan da 
Medeni itaatsızhk 

Bombay 28 (A.A)- Kongre 

d · · 1 • h't nı .,e me em ıtaatsız ıgın ı amı 

kongre azalarının gelecek io' 

tihapta namzetliklerini tasf'İf' 
eylemiştir. Kongre Hintli şaire 

't3' madam Naidunun medeni 1 . . .,e 
atsızlığa nihayet verilmesını . , 
gayri şedit muhalefet usulfetl_ 
nin meşruiyetine itimat edilıll;ı. 
si hakkındaki teklifini muV3 ı 
görmüştür. Bu teklife yıılıı' 
Gandi muarız bulunmuştur. 

Kö mUr Kontenjaıtı 
3 

Paris, 27 (A.A) - Frııns31. 
kömür ithali hakkındaki. k;ıı~ 
tenjan miktarı ikinci teşrıJJ ~· 
itibaren yüzde 10 artırılııııŞ • 
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lngiliz·· ehirlerinde enlik Var 
Hava · Kahramanlarını Karşılamağa Hazırlanıyorlar 

- . . 
· (ampbell Black'ın Nişanlısı ·lngilterenin En Meşhur Aktrisi Miss Florance 

Dosmond Nişanlısına · Noelden Evvel Düğün Vaadetmiş 
iki Bahtiyaf 

lçiu 
Maurice 

Tekrar Karaya 
Loudra - Melburu 
İumeğe Mecbur 

Ananın İntibaları - Miralay Fitz 
Buğüu Havalaudı Fakat 

Rekoruuu 
Oldu 

Kırmak 

Londra 28 (H.R) - Bütün 
ngiliz şehirleri günlerden beri 
Scott ve Camphell Black tara
fından kazanılan zaferin heye
canı içindedirler. Galiplerin 
lngiltereye dönüşü bir bayram 
günü gibi fevkalade şenliklerle 
tes'it olunacaktır. Bilhassa 
Londra şehri iki hava kahra
manını kucaklamağa hazırlanı

yor. Şurası muhakkaktır ki 
yapılacak resmi pek az kah
ramanın hayatında görebildiği 

bir azamet ve ihtişam taşıya
caktır. Kral iki tayyareciye en 
büyük bir sürpriz olarak Şö
valyelik payesini verecektir. 
Büyük sür'at yarışının müka
fatı olan 10 bin Sterlin ve 5 bin 
liralık hediyeden başka Handi
kap mükafatını teşkil eden 
2000 sterlin de Scott ve Kamp
belle verilecektir. 

~~ "~·" 

Kampbelle Black 
Kampbell Blac yanşa iştira-

scaıı 'un l:a11sı "e henışııtsi mııı·atıakıJ'P/ !ıabt1in{ okurken 

Profesör Pikarın Karısı 
lntibaların·ı Anlatıyor 

Stratosfere Ne Çıkışta, Ne De İnişte 
Korkmıya V akıt Bulmadım .. 

Pıofesör Pıkw ıle Zl rcc11 
t Nevyork, 26 (A.A)- Stra- tecrübeye mükemmelen taham-
osffere seyahatinde kocasına mül ettik.Hareketimizden sonra 

te ak t · d'I ' · n a etmış olan madam Ja- ruyet imkanı kaybe ı mış gı-
r:ı~ Pikar intibalarını şu su- biydi. Telsiz muhaberatı da 

e anlatmıştır: işimize çok yaramadı. Saat 
Ilı -- Aldığımız neticeden ta- sekizden sonra nerede oldu-
ta~tıı~n. memnunuz. Heqey ğumuzu bilmiyorduk. Önce 
So-ırı~nımiz gibi cereyan etti. fevkalade yavaş olan inişimiz 
bin&'Ugun şiddetine rağmen 16 bulut tabakasını geçince tehli-

tııetreye çıktık. Ve hu keli bir sür'at kazandı. Bir 

mondtu:-. Mis> F!orence ni:an
lısına bn muazzam yarqb mu
vafia:.C ol:iuğ;ı takdirce Noel
den evvel keııdb!le evlenmeği 
vadetmişci. Zafer haher:ni alın
ca: "Bugün hayatımın en he
yecanlı v~ en me ut günüclüt.,, 
Demiştir. 

İki Balıtiı;ar Ana 
Tayyareci Sco~tun annesi 

News Chronicle gazetesi ·mu
habirine şu sözleri s3ylemiştir: 
" Oğhımun 'zafe;·inden memnu
num. Avusturalyaya bu kadar 
çabuk vardığı'nı düşünmek bile 

. 

.. 

Tayyare Sineması 
Mevsimin En 
Mukaveleye 

Güzel 
Bağlamış 

Filimlerini 
Bulunuyor 

------
Cumhuriyet Bayramı Şerefine Seanslar 
Tayyare Sineması bu sene 

kuvvetli filmlerle mevsime gir
miş ve daha mevsım iptidasın
da bulunmamıza rağmen sar
feyledıği gayretler umumun 
takdirine mazhar olmuştur. Ha
ber aldığımıza göre Tayyare 
sineması müdüriyeti bu sene
nin en kuvvetli filmlerini çıka
ran " Metro film " kumpanya
sından dokuz. Operadan oniki; 
F okstan altı Ononet artistten 
beş, ve Halil Kamil müessese
sinden on ki 3~ film bağlamış
tır. Bunlar mevsimin en kuvvet
li filmleridir. Birkaç haftadan
beri Beyoğlu sinemalarında ha-

••••••············ ························ çiftlik yakınine düştük, Ağaç-
ların dalları ile balonun zarfı 
yırtıldı. Maamafih balon heyeti 
umumiyesile hasara uğramamış 
gibidir. Seyahat sekiz saat 
sürdü. Neticeler cihazların kon
trolü yapıldıktan sonra anlaşı
lacaktır. Daha şimdiden çok 
mühim olduğunu söyliyebiliı-im. 
Stratosfere yükselirken ve iniş
te içime asla korku girmedi. 
Zaten korkmıya vakıt ta bul
madım. Stratosferin ıklimi er
kek için ne ıse kadın için de 
odur. 

raretli takdirler topliyan ( Bü
yük Katerin ) ( Raspotin ve 

Kraliçe ) ( Prensesin çılgınlık
ları ) ( Daktilo Evleniyor ) ( Ro

ma çılgınlıkları ) ( Lübnan me
likesi ) gibi dünyanın beğendi

ği eserler pek yakında Tayya
re sinemasında gösteri1meğe 
başlanacaktır. 

Tayyare sineması Cumhuri
yet bayramı şerefine gösterdi
ği " Ankara Türkiyenin kalbi-

dir ., ve Boğaziçi şarkısı ., fi
lmlerini bütün halkımızın gör-

mesi için seanslarını fazlalaş

tırmıştır. Bugün için seans sa
atleri 11,30 başlıyacaktır. Se
anslar şu suretle devam ede
cektir. 
Boğaz İçi şarkısı: 11,30-14,30 

17,30 - 20,30 
Ankara Türkiyenin kalbidir: 

13,15 - 16.15 - 19,15 - 22,15. 

Tahrir Hazırlıkları 
935 senesinde yapılacak olan 

umumi nüfus sayımı için şehri
miz nüfus müdürlüğünde hazır
lığa başlanmıştır. Sayımdan bir 
sene sonra da umumi tahrir 
yapılacak ve bütün kaytlar tas
hih edilecektir. 

yareci miralay Fitzmaurice bu 
gün kendi hesabına olarak 
İngiltere Avasturalya uçuşuna 
çıkıyor. Tayyareci Skott ve 
Kambell'in "1 saatlık rekorun 

kırma l· .dedir. Bellanca
nın yilmaz pilotu Londra·Mel
burn yanşının en korkunç ra-

1 kibi sayılıyordu. Büyük mik
tarda esans alan çok sağlam 
ve çok serı monopla'nı en 

büyük merhaleye yenidec ben
zin almak ihtiyacını duymak
sızın varmasını temin edecek 
kudrettecir. Yarışın başlangıcın 

da başgösteren bir ihtilaf Firz-
ı maurici yrrışa iştirakten vaz-
geçmişti İrlandalı ta yyereci 
şimdi kendi 1'esabına uçuyor. 

Fitzmaurice Havalandı 
LONDRA, 28 (Hususi) -

Miralay Fitzmaurice Londra 
- Melburn rekorunu kırmak için 
sabah 6,35 te uçmuştur. Fakat 

tayyaresi iyi işlemediğinden 
bir kaç dakika sonra inmeye 

mecbur olmuştur. Tavyarecinin 
tayyareyi düzeltmek için bütün 
gün uğraşacağı zannediliyor. 

Melburn 27 (A.A) - Dör
düncü olarak buraya vasıl olan 
Cones ile Vailer Melbum İngil
tere ve dönüş rekorunu kırmak 

teşebbüsü ile 21105 te buradan 
hareket etmişlerdir. 

Handikap yarı•• 
Salvil 27 (A.A) - Melhurn

Şarlivil arasındaki mesafeyi sa

atte 209, 800 mil katederek 
bir rekor tesis eden Cones ile 

Valler saat 00-50 de buraya 
gelip saat 1-30 da hareket et

mişlerdir. Ayni zamanda Mak

gregor ile Valker de saat 5-28 
de buraya vasıl olup Heudikap 
yarışında Şarlvile en önce va
ran bunlar olmuştur. 

Melbıtn yalunaa caola11ııı veten ıanwuileı Gilman ve Baınes 

• 
lngiliz Tayyareleri 

Kule Toplarile T echiz Edilecek
lerdir. Çemberlaynin Nutku 

7 Of)ftJ bu 
Londra. 27 ( A. A ) - İngiliz 

bombardıman tayyareleri kule 
toplarile techiz edileceklerdir. 
İngiliz hava nezareti İngiliz 
ica.Jı olun bu tayyarelerden 
bir miktar sipariş etmiştir. Bu 
tayyareler büyük süratle ha
reket esnasında atış müşkilatı
nı bertaraf etmekte ve saatta 
200 mil süratle giderken tam 
atışı temin eylemektedir. Atış 
tayyarenin içinden idare ve 
karekette olan tayyarenin mev
ki vaziyeti ne olursa olsun he-

ıayya•e 

defe isabeti temin edilmekte
dir. Hareket zırhlı kulelerden 
yapılacak atışlar gibi tamamen 
otomatiktir. 
. Londra, 27 ~A. A) - M. Ne

vıl Çemberlayın irat ettiği bir 
nutukta, hükümetin Hindistan 
siyaseti aleyhindeki sağ cenah 
m~f~it hücumlarına cevap ver
mıştır. Bu cevap müfritlerin 
Hindistan siyasetini itibardan 
düşürmek için yaptıkları gay
rete mukabele için hükümet 
tarafından açılmış yeni bir mü
cadele başlangıcıdır. 
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Sahifa a Yeni Asır 

Aydın Valisi ile Mülikat 
tr_ 

a b akh an e Deresinin Kurutulması 
Bir Se ıe içi de Ikına Edi eck 

~--------------------------mro!-----------------------------
y aylası Yolu Aydına Güzel Bir Sayfiye Kazandır-

mıştır İktisadi V az~yet e Halde ir? 
Aydın, 27 (Hususi) -

Aydın!. Bu ismi daha pek 
küçükken mektep sıra
larında okuduğumuz ki
tapların satırlarında gö
rür, milli şiirler, manzu
meler arasında işitirdik. 

HocaJanmızın çok za
man Aydın hakkında 
verdikleri uzun izahat
ları can kulağile dinler, 
yurdun bu güzel parça
sına onu tanımadan aşık 
olurduk .. 

İstirdat arcf esinde şe
hir yandığı zaman Ay
dın için sızlamıyan Türk 

kalbi kalmamıştı ve o 
zamanlar ağızlarda şu 

sözler dolaşmağa başla
mıştı; 

- Yurdun güzel bir 
parçası kül oldu. Burası 
bir daha ihya edilemez. 

- Anadoluda hayati
yeti en fazla olan bir şehri l 
kaybettik .. 

- Buraya bir daha hakiki 
(Aydın) kurulamaz! 

Bu sözler, Aydına karşı bes
nen yüksek sevginin doğurdu
ğu heyecandan ileri geliyordu. 
Çünkü çok sevilen bir mevcu
diyet; harabiyete uğrarsa, onun 
tamiri imkanları kalmadı sanı
lır.. Bu endişe de ondandı. 
Kelplerde yer tutan Aydın 
yanmış, yerine yeni bir Aydın 
kurulacağından ümit kesilmişti. 

Fakat rejimin yapan ve ya
ratan ruhu bu ümitsizlik hava
sını dağıttı ve yerine enerjiden 
doğan ümidi koydu ve bu su
retle 11 Aydın11 tekrar kuruldu .. 

işte ben şimdi bu saatlarımı 
bu aydmin, yoktan kazanılmış 
bir Aydınin içinde geçiriyorum. 

Vali Feyzi beyi ziyaretimde 
halk arasında edindiğim malii
mah vali beyin ağzından sağ

lamlamak iyi olacaktı. İlk su
ali o sordu: 

- Galiba ,,tabakhane ba
taklığı" kakkında izahat isti~ 

yeceksiniz? 
Vali "beyin bataklık dediği 

yer, poyras kısmından başlıyan 
ve şehrin doğu ve kıble cihetle
rinden geçerek batıya akan 
bir dere idi. ,,Tabakhane de
resi" adını taşıyan bu ırmak, 
Aydın yakınında beşyüz hek
tarlık arazıyı bataklık haline 
getirmişti. Vali Feyzi bey hal
kın sıhhatile alakadar olan bu 
ışe el lrnymakla büyük 

bir ihtiyacı cevaplamış ve is
lah işine e!1emmiyet vermişti. 

- Evet!. Dedim esas proje 
hazırlandı mı? 

- Bu işe geçen sene büyük 
Cumhuriyet bayramında başla
dık. şimdiki halde bir kilomet
relik yeri yapıldı. Daha önü
müzde on kilometrelik mesafe 
var. Maksadımız ırmağı kanal 
haline getirerek etrafa akınh 
yapmamasını ve mecrasında 

akmasını temin etmektir. Bunun 
için lazım olan bir eksikavetör 
makinesini tedarik ettik. Su 

işleri mütehassısları getirerek 
prejeyi hazırlattık. Makine de 
Sökede bulunuyor. Getirtilerek 
filen işe başlanılanılacaktır. 
Bataklığı kurutma, ırmağı ka
nallama ameliyeleri nihayet bir 
senede bitirilecektir. 

- Tahsisat nereden çıkıyor 
ve bu İf kaça mal oluyor? 

- İyi bir noktaya temas et
tiniz. Bu iş münhasıran tah
sisatla yapılmıyor; Aydın baş-

f..ksıkavetliı Maki• esı 
ta olmak üzere ırmağa cı

var olan bazı nahiye ve 
köylerin iştiraklerini meır.

nuniyetle kaydetmek icap etl.!r. 
Tahsisat olarak idarei hosm:iye 

Valı Fr zı Rt y 

ile belediyenin yardımlarını ya
za bilirsiniz .. 

- Kanalı nereye akıdacak
sınız?. 

(Osman Bük) köyüne akıdı
lacak ve oradan Mendrese 
karıştırılacaktır!. 

Belediye İnlihilbatı 
Bunu müteakıp vali bey bir 

bitiyordu. Fakat ben bir mese
leye daha temas lüzu nunu his 
ettim ve "Paşa yaylası,. yolu 
etrnfında da izahat istedim. 
Bu yolun; halk araamda, yet
mİŞ' küsur b;n liraya çıktığı ri
vayeti dolaşıyordu. Vali bey 
bu husustaki sualime de ceva
ben: 

- Aydın yaz günleri deh
şetti s·:eaklar geçirir. Burada 
derecei hararetin 43 ü buldu
ğunu gördük. Her yerde oldu
ğu gibi burada da bir sayfi
yenin lüzumu vardi. Bu lüzumu 
her noktadan düşündük. Ay
dına yirmi üç. kilometre olan 
Paşa yayiası iyi bir sayfiye 
o~abilirdi. Buna binaen oraya 
kadar kamyon isliyebilecek 
derecede yaptırdığımız şose yo
Iu1 rivaye~ edildiği gibi yetmiş 
seksen bin liraya değil, ancak 
köylünün sayi i!e ve bu saye 
inzimam eden birkaç b;n lira
lık idarei hususiye tahsisatile 
yaphrılmış ve yol üzerindeki 
köyler için de münakalat im
kanları kazanılmıştır. Bu say
riye yaz günleri Aydın ve ci
rımn gezini.i yeri o:acak ve 
pek yakında uzaklardan bile 
birçok z:y~t"etçiler kazanacak
br. Orası denizden bin üçyüz 
ı.;.'"'~re yüksek ve suyu çok gü
zeldir. Mebzul _şu fışkıran bir 
kaynağ"'ln başına da mermer
den gı.izel bir e.şn:c yapıldı. 

Dedi. 
Aynı C.:a Sicari Vaziyet 

Vali beyin yanlarından ayrı
lınca ikinci i~im rf icaret odasını 
ziyarei:lemek oldu. Bir ~üddet
i:enberi münhal bulunan oda re
isliğine Ziraat bank müdürü 
Muhterem Kaya beyin intihap 
edilmesi etrafında me?guliyet
ler olduğunu gördüm. Muhte
rem bey bankanın Ankara mer
kezinden yeni gelmiş bi!gili ve 
vukuflu bir zathr. Ötedenberi 
bakımsız kalan Aydın ticaret
çiliği lehine yararlı tesirleri ola
cağı söyleniyordu. Henüz reis
siz bulumm odanın kayıtların
istifade imkanı yoktu. 

Bura ticaretçiliğinin bakımsız 
kaldiğım söylüyorum; b:.ı nokta 
üzerinde tevakkuf edabiliriz. 
Aydın ve:-'mi çok olan bir istih-

Aydu t11 l. 1111ımi Mcwzması 
lahza sükut ederek Belediye 
intihabı etrafmdada şu sözleri 
.söylediler: 

- Vilayetimizde intihabat 
bir günde yapıldı ve gayet 
sakin geçti. Halk reyini seve 
seve fırka namzetleri lehine 
kullandı. Kullanılan rey adedi 
dolgundu. Bu suretle Aydınlılar 
siyasi olgunlukta ciddi bir var
lık gösterdiler. Merkeze mer
but kazalarda da seçim işleri 
istediğimiz ve umduğumuz 
tarzda geçti. Bununla iftihar 
edebiliriz. 

Pa,a Yaylası Yolu 
Feyzi beyin sözleri burada 

salat yatağıdır. Buna rağmen 

varlıklı tüccarlar memleketin 
istihsalatmı muhit içinde işlet
me çarelerine baş vurmakta ih
malkar olmuşlar, ekserisi İzmir 
piyasalarında İzmir müstehlik
leri arasına karışmışlardır. Bu 

karışma onları, memleketi uzak
tan seyretmek mecburiyetinde 
brakmış ve muhitin ticari ihti
yacına çevap vermekten uzak
laştırmıştir. 

Bu suretle memleketin ikti
sadi vaziyeti; sermayesi geniş 
olmıyan ellere kalmışbr. Bunun 
Aydın hesabına zararlan bü-

Adliyede: ----·-Gümüşü 
Altın Yapanlar 

Eski gümüş iki çeyreği altın 
suyuna batırarak bakkal Nazif 
ağayı dolandıran İbrahim ile Ha 
san pehlevan yakalanarak adli
yeye verilmişlerdir. Sahtekarlar 
üç,,ncü müstantiklikçe isticvap
tan sora tevkif olunarak asli
ye c~za mahkemesine sevke
dilmişlerdir. 

Yağıııur Duacısı 
Seferihisarda yağmur duası

na çıkmağa ve büyüklerimize 
tefevvuatta bulunmakla maznun 
Seferihisarda sabık dersiamla
rından lsmail Hakkı hocanın 
ağırcezada dün muhakemesine 
devam edilmiş ve sekiz müda
faa şahitler dinlenmiştir.Muhake 
me müddeiumuminin iddiası sert 
için başka bir güne bırakıl

mışbr. 

Karşı yakada 
iki Hırsızhk Vak'ası 
Karşıyaka istasyonu civarın

da 113 numaralı evde oturan 
Aydın demiryolu kumpanyası 
fen müşaviri Muhtar beyin evi
ne giren meçhul hırsız tarafın
dan bazı gümüş takımları ça
lınmıştır. 

~ Bundan başka ayni mahal
lede 115 numaralı evde oturan 
Abdi efendi zevcesi Havva 
hanım, uykuda bulunduğu şı

rada evine giren meçhul hır
sız tarafından bir kol saati 
ile diğer bazı eşyasının çalın

dığmı zabıtaya ihbar eylemiştir. 
Hırsızlar zabıtacaca aran

maktadır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
yüktür . İzmirdeki müsait 
sermayeli Aydınlı tüccarların 

Aydından aldıkları istihsal 
maddelerini İzmirde işletmekte 
olmalan bunun başlıcasını teş
kil ediyor. Halbuki işletme iş-

. leri Aydında yapılsa muhitte 
bir canlılık olacak ve bu yüz
den memlekette ba .. ı teşekkül
ler yaratılacaklar. İstihlak ve 
işletme işlerinin ayni memle
ket adamları tarafından hariç 
memleketlerde yapılması Ay
dının yalnız ikfü:adi sabada 
darlığa düçar olmasını değil, 

ayni zamanda kazanç yolları
nın gayrı Türk anasır eline 
geçnıesını intaç ediyor. Bu 
mahzurlar son zamanlarda Ay
dınlılann işe ciddiyetle el koy
malarını mecburi kılacak ka
dar büyümesi üzerine, Aydına 
henüz yeni gelen Ziraat ban
kası müdürü beyin yeni bir 
takım teşebbüsleri görülmüş
tür. işte hep bu teşebbüs
lerdir ki münhal bulunan oda 
reisliğine Muhterem beyin ge
tirilmesi düşüncelerini uyandır
mış ve bunun için müdür beye 
israrlar yapılarak reisliği alma
sı istenilmiştir. 

Muhterdm bey ilk glişinde, 
Aydının, fazla verimli olmasına 

rağmen, ticari sahadaki darlı
ğını görerek tüccarları top
lamış ve onlara iktisadi kal
kınmanın temini yolunda bir 
takım mütalealar yarütmüştü. 
Bunun ilk tesiri görülmüştür. 

Şimdiki halde memleket istih
salatı memleket içinde işletme 
işlerile öncü olacak bir teşek
kül doğmuştur. ( İncir işlet
me müessesesi) ismi altında 
doğan bu teşekkül şahsi bir 
fırına olmakla berabr etraftan 
gördüğü alaka ile büyük cer
yan içinde başarıhnış bulunuyor. 
Yalnız bnnun bir şirket haline 
kalbedilmesi çok iyi olacak ve 
diğer tacirlerin de firmaya 
alaka göstermeleri temin edi
lirse, bu teşekkülün ileride 
alacağı mahiyet, Aydının bil
hassa incir ve pamukculuğu 
hesabına büyük bir varlık ifade 
edecektir. 

M . HulOsl 

29 Teşrinlevveı 1934 

Tütün Piyasası 
Bütün Kumpanyalar Kurulmuş Yay 

Gibi Birbirlerini Bekliyorlar 
............................. , .................•..••.••..... 

Tütün piyasasının Geri kum- havalisinde piyasanın açılma-
panyası tarafından Milasta açıl- sına intizar olunuyordu. 
dığı malumdur. İnhisarlar ida- Amerikan kumpanyaları mü-
resi mübayaat müfettişi Yusuf bayaa memurlarından dün dört 
Ziya bey de dün' Muğlaya git- kişi ve inhisarlar ekisperlerin-
miştir. Mumaileyhin orada mü- den dört kişi halen bu civarda 
bayaatta bulunacağı haber alın- bulunmaktadırlar. 
mıştır. Hepsi de piyasanın açılma-

Bundan başka Seydiköy ve sını beklemektedirler. 

Borsa Haberleri 
Dün Borsada Yapılan Satışlar 

UzUm 192 Ş Riza Halef 6 50 7 
Çu. 
545 
109 

Aılcı Fiat 113 Koo. ittihat 5 50 6 50 
S Süleyman 9 75 19 84 F Pakers 5 25 13 50 
D Arditi 8 14 35 Ş Remzi 14 50 14 50 

81 
59 
50 
41 
40 
39 
38 
16 
13 
10 

P Paci 12 12 75 25 Trifonidis 9 12 
Ş Riza 13 19 19 ER Raditi 7 7 
Ş Remzi 12 50 21 8 B Franko 8 50 8 50 
E R Raditi 13 13 50 1247 YEKÜN 

5 
4 

1078 

Trifonieis 12 50 13 50 
Jiro 13 17 
H z Ahmet 12 12 
S Celardin 11 75 13 
N Mikalef 11 11 75 
L Reciyo 13 75 13 75 
GarbizM A 14 14 
ŞımJak zade 12 50 12 50 
YEK ÜN 

incir 
Çu. Alıcı Fiat 

5 50 15 
7 8 

549 Jiro ve Şü. 
222 A Lafont 

Zalreh Borsası 
Çu. Cinsi Fiat 
479 Arpa 3 12 3 50 

81 Nohut 5 5 
9 Bakla 5 12 5 12 

14 Burçak 4 5 
5 Mercimek 5 75 5 75 

1747 Kpalamut250 440 
5000 Ki P Çekir 2 40 2 40 
1000 .. 

100 Balpamuk42 
60000 Kilo " 

33 Fasulye 11 50 

47 

12 50 ........... 
Uyuşturucu 

Maddeler İnhisarıııda 
Uyuşturucu maddeler inhisar 

idaresi İzmir şubesi, yedi ay 
vade ile alınan ve bedelleri 
kısmen verilen afyonlann mü
tebaki bedellerinin de tama
men tesviyesi için umum mü
dürlükten emir almıştır. Müte
baki bedellerin tesviyesine ya
nn başlanacaktır. 

* •• 
Haber aldığımıza göre uyuş- ' 

turucu maddeler inhisar ida
resi Amerikaya, İtalyaya afyon 
sabşı teşebbüslerinde bulun
maktadır. Japonyadan yakında 
siparişler alınması kuvvetle 
muhtemeldir. 

Traınvay Kazası 
Dün saat on dördü yirmi ge

çe Konaktan Güzel Yalıya gi
den ve Sabri efendinin idare
sinde bulunan 28 numaralı 
tramvay arabası Mustafa oğlu 
beş yaşlarında Mazhar ismin
de bir çocuğa çarparak hafif 
surette yaralanmasına sebebi
yet verdiğinden vatman yaka
lanmıştır. 

Pul Yapışbrllmıyacak 
Harcrah beyannameleri üzeri

ne daireler amirleri tarrfmdan 
yazılan şerhlerin damga puluna 
tabi olup olmadığında tereddüt 
ediliyordu. Maliye vekaletinden 
şahrimiz defterdarliğına gelen 
bir emirde bunların damga 
puluna tabi olmadıkları bildi
nlmiştir. 

Balçova Cinayeti 
Dosya MUddeiumumlnln 
PAUtaleesına Verlldl 
Balçovada arkasında odun 

yüklü olduğu halde dağdan 
gelen Eatmayı yabani hayvan 
zannile öldüren Hasanın muha
kemesine Ağırcezada devam 
edilmiştir. 

Dünkü celsede çifte tüfe
ğinin kaç adım mesafeden atıl-
dığının tesbiti için Ankarada 
mütehassıs bir heyete gönde
rilen çifte kurşun ve saçmaları 
hakkında gelen rapor okundu. 
Bunda mesafenin fennen tes
bitine imkan olmadığı bildiril
mişbr. 

Müddei umuminin iddiana
mesini sert için muhakeme 
baıka bir ırüne bırakılmıştır. 

1 Yeni mualliınlerden 
Kırk UçU vilayetimiz 

emrine verildi 
Maarif vekaleti vilayetimizde 

bugün açılme resmi yapılacak 
yeni mektepler için muhtelif 
vilayetler mekteplerı mezunla
rından 43 mualliıni lzmir vila
yeti emrine vermiştir. Vilaye
timiz emrine verilen muallimler 
Edime Erkek muallim mekte
binden Faruk, Kiz mualliın 
mektebinden Aliye, Bursa Kız 
muallim mektebinden Huriye, 
Meliha, İzmir Erkek muallim 
mektebinden Recep, Mahmut 
Rahmi, Adil, Mahmut Tevfik, 
Mustafa, Salih, Suphi, Abdur
rahman, HakkıJ Muharrem, 
Neşet, Hüseyin, Ömer, Musta
fa, Ahmet, Şefik, Mehmet Re-
şat, Salih Zeki, İbrahim, Kon· 
ya Erkek muallim mektebin-
den Muhlis, Hulusi, İzmir Kıı 
muallim mektebinden Afet, 
Leman, Cavide, Nazlı, Nihal, 
Vicdan Hediye, Ayşe, Leziı, 

Fahrünnisa, Muazzez, Letife, 
Meliha, Suat, Mukaddes ve 
Fethiye hanım ve beyler. 

Bu Nasal Şaka? 
Kemerde Kagıtane cadde

sinde Mustafa oğlu Ziya j}e 

Raşit oğlu amele Hasan ara
sında şaka _yüzünden çıkaO 
kavgada Hasan, Ziyayı çak• 
ile sol baldırından yaralamış 
ve yakalanmıştır. , 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir Tavzih 
Muhterem gazetenizin 28-10' 

34 tarihli nüshasında Mark0 

efendinin kendisine HilaJiab' 
mer tahsildarı süsü vererel< 
Karşıyakada halktan p~ra toP' 
ladığı hakkı~daki fıkrayı okll' 
dum: 

Hak\kat hal bn merkezde 
olmayıp tahsildar Necdet efer 
dinin lisan bilmediği yerler le 

· · b l d ~ 'bete muavını u un ugu cı .. 
mumaileyhin muvakkat bir ~1 
man için yanından ayrıtdı~t 
esnada Necdet efendiye 

11
, 

vesikanın üstünde zuhur et.J11; .. 
sinden ileri geldiği ve bu tıa .. 
silatın malumatımız altında 1: .. 
pılmakta ve hasılatında ta~.1 .. 
men sandığımıza teslim 0 ~ 
mekte olduğunu tavzihaP ~ 
ve sonsuz saygılarımı sun• 
efendim. eJ 

H. C. Karşıyaka ş. r 
F. Hüsnü 



Bir Aşk Kahramanı 
Bir Türk Gencinin 

I-leyecanlı Maceraları 
- 292 -

Niyama F eridin Karısı Olamadık-
tan Sonra Hürriyet te İstemem 
Biraz sonra sabah olduğun

dan hemen mülazim Şarleyi 
görmeğe gitti. Onu bulmak 
güç bir şey miydi?. 

İngiliz sivaril<.ri, gündüzün 
sıcaklarından korunmak için 
talimlerini sabahlan gayet er
ken ederler. Talim meydanları 
ise Patna şehri yanında Ganj 
nehrinin sağ kenarındaki bir 
geniş sahadır. 

Hayim talim meydanında 
Şarleyi görünce bir işaret etti. 
Talimin sonuna kadar bekledi. 
Talim bitince Şarleyabnı çavuşa 
vererek biraz nefes almak ba
hanesile şehrin etrafındaki 
ağaçların gölgesi altına çekildi. 

Birkaç dakika sonra Hayım 
da yanına geldi Hiç bir mu· 
kaddemeye lüzu~ görmeden 

- itimadınızı kazanmış ol
duğuma şüphe etmem. Siz de 
eminsiniz ki size her ne söy
lemiş olsam mutlak bahtiyarlı
nız içindir, 

Şarley bir baş işaretile tas
dik etti, Brehmen sordu: 

- Size bazı nasihatler ve
recek olsam kabul eder misiniz? 

- Tamamile! 
- Öyle ise birkaç gün için 

Patnadan aynlmanızı rica ede
ceğim. İtiraz etmezsinz ya? 

- Patnadan aynlmak mı? 
- Genç mülizim bunn öyle 

bir tavırla söyledi ki hiç te 
ayrılmak istemediği anlaşıldı. 
Birehmen: 

- Sevdiğinizi göremem di
yemi korkuyorsunuz? 

Şarley inkara lüzum görmedi: 
- Evet Onun için. Madam 

ki herşeyi biliyorsunuz .. Sizden 
saklıyacak başka bir halim yok. 

- Fakat ya bu ayrılış sizi 
sevdiğinize daha ziyade yaklaş
tırırsa?. Size onun teveccühünü 
daha kolay kazandırırsa? Sev
diğinizin düşmanı oldukları 
için bittabi sizin de düşmanı 
olduğunuz heriflerle sizi karşı 
karşıya getirecek olursa? 

- Ooo! Öyle bir tesadüf 
olursa bir dakika sabredemez
dim. Hele onun haysiyetini 
iftiralarile lekeliyen o herif ile 
bir düello ! 

Hayım genç mütazimin sö
zünü kesti: 

- Doello mu? Asla! Sizin 
bir memuriyetiniz olacak. Me
sela bir hazine muhafazası gibi 
bir şey! Bunun üzerine her kim 
taarruz veya hücum ederse onu 
kurşunla karşılamak sizin için 
Yalnız hak değil, bir vazife 
olacak! 

- Öyle ise teşekkürle ka
bul ederim! 

. - Prens Bahursenç, Lort 
~IŞ'.11onda mektup yazmış, bir 
azıne nakli için muhafaza ola

rak asker istemiş. Bu hizmete 
tayin olunacak bölüğe kumanda 
etme - . . d l gı sız isti ada bulunma-
ısınız. 

- Bu istidayı ne zaman et
llleliyim? 

B - Hemen şimdi! Bu sabah 
ahardan dört fil gelecek. Ya

~ına kadar burada dinlenecek
kr. Eğer başka bir mani zu

ukr etmezse yarın akşam yola 
çı acakJ ar. 
s 

1
- Pekala! Maksadınızın ha-

1 olduğuna emin olunuz. 
Yİ .._.Ha, size şunu söylemeli
le m. ihtimal ki binbaşınız Va-

l• ryan ° Türkler ve Fransızlar-
~ ııı·· 

uttefik bulunacak! 
.._ Biziın binbaşı ha?. Yol 

kesenlik ederek hazinemi ça!
mağa gelecek?. İngiltere kralı 
hazretlerinin bir büyük zabiti 
haydut mu olacak? Siz çıldır
dınız mı Brehmen efendi? 

- Sizi katiyen temin etmi
yorumya, zannımı s5ylüyorum. 
O kib;.r zatların bir kadına 
iftira etmelerigibi ben de bin
başınıza iftira edecek değilim. 
Fakat 1 arşınızda Va'.eryanı 
görürseniz?. 

- Ben aldığım emri bilirim. 
Muhafazasına mafevk o!du~·um 
kafiliye kim hücum etse vur 1-

rum. 
Genç mülazimin şu a~ker

ce gayreti Hayim duraniyi son . , 
derece tatmin ettı. 

Şarley doğruca miralayın ya
nına gitti. Şarlay se!iim resmi
ni yapmıya ar:usunu kısaca 
bildirince miralay tereddüt et
medi. İzni dah oı doğrusu emri 
bir kağıda yazıp verdi. 

Şarley emri alınca sevine se
vine miralayın yanından çıktı. 

Derhal sefer tedariklerine 
koyuldu. 

Aceba, bu haller o~urk{;n 
Maya Niyama nerede idi?. Za
vallı kıza ne yapılıyordu? 

- Maya Niyama ic:in sürdü
ğü bu hayat bir işkence idi. 
Hapis olduğu yerde gözünü 
kaç defa açıp kapadığını bile 
casuslar gözetiyordu. Hatta bu
lunduğu Mandapam ibadetha
nesinin büyük ve güzel bir 
bahçesi vardıysa da Niyama 
bu bahçeye bile çıkmak iste
miyordu. Nasıl istesin ki her 
ağacın arkasında şeytan gibi 
bir fakirin vahşi ve ispiyon 
gözleri parlıyordu. 

Hele bu vaziyet içinde, prens 
Bahursencin huzurunda Feridi 
reddettiğini düşündükçe ne 
kadar meyus oluyordu. Hayı
mın hilesine kapıhp o sadık 
aşıkım, ö vefalı zevcini hain 
zannetmesi ikisini de felakete 
atmıştı. Eğer bu gafleti olma
saydı. şimdiye kadar çoktan 
kocasına teslim edilmiş, saadet 
içinde yaşamağa başlamış ol
mıyacak mıydı? 

Bununla beraber Niyamanın 
istikbalden ümidi yine kesilmiş 
değildi. Hiç olmazsa babası 
sağdı ya?. Uzaktan olsun, ya
kından olsun kendisini himaye 
edebilirdi. 

Zenciye Zolimaya gelince; 
Her ne kadar Niyamanın mu
hafazasına memur idise de sarı 
inciyi gözünün bebeği gibi se
viyor, elden geldiği kadar sa
dakattan ayrılmıyordu. Amma 
ne çare ki Hayim Duraniden 
korkusu Niyamaya olan sevgi
sine galipti. Bunnn için za
valli Niyamanın üzerinde o da 
bir casus demekti. 

En acı zamanlarında Niyama 
ağlıyarak kendi kendine : 

- Ferit, nasıl bir yalancılık
la aldatıldığımı elbet öğrenmiş
tir. Elbet bunun için bana la
net etmemiş, mutlak beni af
fetmiştir. Eğer bu teselli de 
olmasa canıma kıyarım! 

Derdi. Bir sabah pençereden 
bahçeye bakarak yine Feridi 
düşünüyordu. Karşısına Cahut 
adlı fakir dikilekodu. Niya
maya bir kağıt gösterdi. 

Hayimduraniden gelen bir 
t:mirdi. Başka yere gideceğin
den bahisle Niyamaya hazır 

balunmasını bildiriyordu. 
Niyama hiçbir şey sövlemedi. 

- -- - - - --- --- -- - ~- - ....: _:- --

Amerika da Zenci Düşmanlığı 
Floridada Halk Zenci Bir Meb'usu Parçalamak Için 

Hapishaneye Hücum Etti ... 

Talahasse, 28 (A.A) 
(Amerikada Florida vali~i hal

kın Cakson hapishanesine h'i
cum ederek hüviyeti heni:z 

tesbit edilmiyen bir zenci meb
usu zorla almasına mani olmak 
için Marianneye asker sevket
miştir. Zabita umumi muavini 

valiye telefon ederek, hapis
hrn-. içinde hali muhasarada 
bulunduğunu ve amirinin de 
halkı dışarda zaptetmeğe uğ

radığını bildinniştir., Ahali 
zenci mahallelerini ateşe ver
mekle tehdit ettiklerinden Ma
rianna hükumet memurları mü
himmat ve göz yaşamcı bom
balar gönderilmesini istemiş

lerdir. Bu hadiselerin sebebi 
bir beyaz ile bir zenci arasında 
geçen kavgadır. Zabita amir 
muavini kavgaya müdahale et
miş ve halkın linç etmek iste
diği zenciyi kurtarmış olduğun
dan hücume uğramış ve hapis
haneye iitica e tmiştir. 

Ta~aha~se 28 \A.A) - 200 
kişi Mari~na mahkemesine gi
rerek zenc;r.in kendilerine te~
limini ist ~r. iş.udir . .Ahali mah
keme binasını yakmakla tehdit 
etr.ıektedir. Zabıta amiri zen
ciyi hapishaneden kendi maka
mına nak!etmeğe muvaffak ol
muştur. H::!k bütün zencil~re 
şehri terketmek için bu geceye 
kadar mühlet tayin etmiştir. 

Avlantıı 28 (A.A) - Hem 
beyaz hem zenci azası bulunan 
ve ırkların telifine çalışan 
beynelmilel teşriki mesai ko
misyonu reisicumhur M. Ruz

velte bir i.elgraf çekerek muh
telif yerlerde zencilere zulme
den ve onları itlaf eyliyenlere 
karşı hükumetin mümkün mer

tebe müdahale etmesini dile-
mişlerdir. • 

Berlinde 
Flrdevslnln Bininci Yıl

dönUmUnde Şarklı 
Talebeler 

Berlin, 27 )A.A) - Alman 
talebe cemiyetinin daveti üze
rine, Türkiye, Suriye, Arabis
tan, Mısır, Irak, İran, Hin lis
tan, Türkistan, Çin, Japonya 
ve Cavadan 40 talebe İran 
şairi Firdevsinin 1000 ci yıldö
oümü münasebetiyle Berlinde 
tertip edilen şealiklere iştirak 
için buraya gelmişlerdir. Bu 
talebe şerefine belediyede ve
rilen çay ziyafetinde belediye 
reisi M. Sahm misafirlere sa
miyetle hoş geldiniz demiştir. 
Misafirler T eşrinisaninin 11 ine 
kadar Berlinde kalacaklar ve 
Munihe gideceklerdir. 

Sıyamda Kanlı Müsa
demeler Oluyor 

~ilerden 4000 Ölü Var - Kral 
Tahttan Feragat Ediyor 

Siyam Kralı 

Paris, 23 ( H. R ) - Hong 
Konktan bildiriliyor: Resmi bir 
tebliğte bildirildiğine göre hü
kumet kuvvetleri Kuon - Asi 
asilerine 90 kilometrelik bir 
cephede taarruz etmiştir. Asi
ler dört binden fazla maktul 

vermişlerdir. Hükiımet kuvvet-

!erinin zayiatı bilinmiyor. Bu
nunla beraber asile·den az ol-

madığı zannediliyor. Harp üç 
~ün devam etmiştir. 

Londra, 27 (A.A) - Siyam Niçin Feragat Ediyor 
Kralının İngilterede bulunmakta Londra, 28 (A.A) _ Gazete-
olan katibi Royter ajansına !er Siyam kralının tahttan fe
Kralın tahtından feragat ede- rağat etmek niyetinde bulun
ceğine dair gazetelerde çıkan duğu haberini teyit eden bir 
haberler.o hiçbir esası olmadı- tebliğ neşrediyorlar. Buna se-

den kral tasdik etmek iste
memiştir. Zira böyle bir tasdiki 
memleketine ihanet saymak
tadır. 

ğını beyan etmiştir. hep kralla hükumet arasında Si1"ar11 kıa.• ı 
ltalya - Sovyetler ölüm ve hayat hakkı mesele- TeeyyUt Ediyor 

Roma, 27 (A.A) - 1934 Se- sinde çıkan ihtilaftır. Buğüne Londra, 28 ( A. A ) - Siyam 
nesinin ilk yedi ayı zarfında kadar bu hak krala aitti. Şim- kralının katibi Bonglok hüku-
Sovyet Rus yadan İtalya ya yapı- di bazı ahvalda hükumet te metine kralın feragat arzusun-
) 1 da bulunduğunu bildirmiştir. 
an petro ithalatı 370 bin ton ayni hakka sahip olmak isti- Bu kararın kral ile millet mec-
olmuştur. Halbuki 1933 sene- yor. Hükumetin bu maksatla ı· · d k k ı k ısı arasın a i arşı ı lı hakla-
sının ayni devresi zarfında tanzim ettiği kanun layihasını ra müteallik çıkan ihtilaftan 
645,176 ton ithal edilmiştir. milletin reyine müracaat etme- ileri geldiğı tahmin ediliyor. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bir itirazda bulunmadı. Bilakis 
bu emir bayağı kalbini mem
nun etti.Zira o ine kadar ken
disi için geçilmesi kabil olmıyan 
dıvarların bir kere daha dışına 
çıkacak demekti. 

Vakıa bu çıkış, 
kurtuluş değildi. 

olmazsa gideceği 
biraz dünya görür, 
alırdı. 

kat'i bir 
Fakat hiç 

yere kadar 
biraz nefes 

Cahut, hemen o gün Niya
mayı nakil için lazımgelen ta
limatı almıştı. Zolima ile bera
ber ikisini sandık gibi bir mah
fazaya koydu ve bir fil üzerine 
yükletti. 

Mabet kapısında Bahursencin 
bir hayli süvarisi hazırdı. Şeh
rin dişına kadar, Niyamayı ta
şıyan fili bunlar teşyi ettiler. 

• 

Sonra mülazim Şarleyin kuman
dasındaki İngiliz süvarileri re
fakat edeceklerdi. 

Niyamanın içinde bulunduğu 
mahfazanın her tarafı kapalı 

olduğundan Şarley bunda ne 
var ne yok bilmiyor, ihtimal 
ki altın ve elmas gibi kıymetli 
şeyler zannediyordu. 

Bahardan hareketten sonra 
Maya Niyama bir akşam pat
naya vardı. Nazik vücutlu ka
dın bu seyahattan çok yorul
muştu. Zaten kederden, elem
den sararıp solduğu için Hayım 
Duranı kendisini gördüğü za
man adeta tanıyamadı. 
Haymın ne kadar merha

metsiz olduğu malumdur. Bu
nunla beraber haline acıyarak 
2önlünü almaia mecbur ?ldu. 

dedi ki: 

- Ne yapayım Miyama! Bu 

rahatsızlığınız dinimizin kanun

ları iktizasındandır. Fakat bu 
sefer sizin için daimi kalacak 

yere gideceksiniz. Çok ferah 
bir yerdir. 

- Ne olursa olsun. Sevdi
ğimi kaybettiğim gündenberi 
nerede olsam vazifam değil. 

Kalbim sönmüştür. Ağlıya ağ
lıya gözlerimin kör olmadığına 

şaşıyorum. 

- Hekikat, Niyama! Gide
cegınız yerde çok rahat 
edeceksiniz . Kalbinizi daima 
büyük mabede bağlıyarak va

kıt geçirirsiniz! 
- Sonu ı-.ır -

Sahife .. 

Çelik pençeli 
Kartal Hala Uçuyor 

·-Yolunu kaybetmiş garipler 
gibi dolaştık. 

Dağlara tırmandık, tırnakla

rımız söküldü. Ovada yürüdük 
ayaklarımız berelendi. Gecele
rin kudurmuş soğuğu sırtımı 

gemirdi, gündüzün kızgın gü
nesi göğsümüzü kavurdu. 

Üşüdük: yüksek dağlar bize 
barınacak bir koğuk vermedi. 

Yandık, serin gölgeli orman· 
lar gölgelerini bizden esirgedi. 

Ve biz yolunu kaybetıniş go· 
riller gibi dolaştık, dolaştık. 
Aç, susuz, yorgun ve yaralı. 

Uzun seneler kah Yemen 
çöllerinde, kah Rumeli Balkan
larında, yolunu kaybetmiş ga
ripler gibi gökten rahmet iste
dik toprağı gösterdi, topraktan 
şefkat diledik, eceli işaretledi. 
Bir gün ufuklardan beliren 
altınbaşlı, gümüş kanatlı, çelik 
pençeli kartal bize yaklaştı ve 
kanatlarını üzerimize gererek 
yolunu kaybetmiş garipler dedi: 

Beni takip edir.iz. 
Gördük, tanıdık ve inanarak 

onu takip ettik. 
O önde, biz arkada kanat

larının lıerbir açılıp kapanma
sından aldığımız kuvvetle yü
rüdük. Birgün Hayal: dere inin 
kıyısına geldik tanıdı_ ım 3af 
suyunun tesirile dağlara tır

manmaktan sokülen tırnakları

mız yerine geldi. Ovalarda 
yürümekten berelenen aya'da

rımız iyileşti ve bugün ne sırtı

mızı kemiren kudurmuş soğuk

tan, ne de go~sümüzü kavuran 

kızgın güneşten eser var. 

Gökten Rahmet istemiyor, 

topraktan şefkat dilemiyoruz. 

Altın başlı, gümüş kanatlı, 

çelik pençeli kartal hala uçuyor 
ve biz yolunu kaybetnıiş garip
ler gibi değil rehberlerir den 
emin yolcular gibi hayat mem
baına giden yuca kurtarıcımızı 
takip ediyoru!. 

İ. HM<.KI 

Nazilli 
Belediye intihabatı neti 

cesl anıa,ıldı 
Nazilli (Hususi) - Kasaba

mızda belediye intihabı gayet 

sakin geçmiş ve 6 bin küsür 
rey sahibinden 3700 ü Fırka 

namzetleri lehine reylerini kul

lanmıştır. Bu defa da reis se
çimi yapılarak azaların ittifa
kile reisliğe Hoca zade Emin 
ve encümen azalığına valilik
ten mütekait Sait, Ziraat ban
kası müdürü İhsan Beyler in
tihap edilmişlerdir. Halk bu 
neticeden çok memnundur. 

Eşyalarımız 
seıanlk sergisinde büyük 

madalyayı kazandı 

Selanik beyneJmilel sergisi 
reisliğinden şehrimiz Ticaret 
odasına gelen bir mektupta 

Odamız tarafından bu sene 
sergiye gönderilen mamulat ve 
mmasnuat nümunelerinin bü

yük madalyayı kazandığını teb

şir edilmiştir. 

Buna ait madalya diploması 
yakında Odamıza gönderile
cektir. 

Teşekkür 
Ameliyatımı çok büyük mu

vaffakiyetle yapan g"ifke 
memleket hastanesi op· törü 
Cahit bey ile bu a•· ~ " •tta 
çok çalışan hemşire ı-:~_;, r· ye 
ve diğer hemşire Haı., ~ lı < 
nımlara alenen teşekkürü hir 
vecibe bilirim. 

Silifke mahkeme azası 
Agah 

4641 (736~ 
J 
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YAZAN : Andre Marlo 
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BİRİNCİ KISIM 
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Saatlar var ki kinlerinin 

selice ateş etmişlerdi. Mahkum 
olduklarını bildikleri için öldür
mek son saatlarına verebilecek
leri nihai mana idi. Fakat bun
dan da artık bıkmağa başla

mışlardı. Kendilerini gittikçe 
daha eyi korumasını bilen düş
manlarını artık tek tük görebi
liyorlardı. 

Günün, damlar üzerindeki 
ışığı açık külrengileşiyordu. 
Duraklıyan savaşın üzerinde 
sanki, aydınlık, gecenin koca 
koca parçalarını yutuyordu. 
Gölgeler yavaş yavaş azalı

yordu. Onlara bakmak, orada 
bir az sonra ölecek olanları 
düşünmeğe imkan veriyordu. 
Gölgeler, her günkü gibi ezeli 
hareketlerile, fakat bugün 
vahşi bir ululukla kısalıp da
ralıyorlardı. Çünkü ölecek olan
lar artık onları bir daha göre
miyeceklerdir. 

Birdenbire karşiki evin bü
tün pencereleri aydınlanıverdi 

ve mermiler kapının yanlarında 
çakıltaşı seslerini çıkararak 
çatırdadılar: Onlardan biri bir 
değneğin ucuna bir çeket ta
kıp uzatmıştı. Dünman mevzide 
kalmayı tercih ediyordu. 

- On bir, on iki, on üç, 
on dört ... 

Hammerlih, şimdi sokakta 
iyice görünen işleri sayıyordu. 

Katof Adeta alçak sesle : 
- Bütün bunlar iain aloy 

tarafı; karşımızdakilerin bek
lemeleri kafi. Gün onların, dedi. 

Odada yalnız beş yaralı var
dı. Hallerinden şikayet etmi
yorlardı: Bunlardan ikisi kapalı 
pencerelerin aralıklarından sı

zan aydınlığa bakarak ciğara 

içiyorlardı. Daha ilerde Suenle 
bir başkaşı ikinci pençereyi 
bekliyorlard•.. Tüfek ateşi he
men hemen işitilmiyordu. Şan
kayşey taburları acaba her 
tarafta böyle intizar hrlinde 
midiler? 

Geçen ny kaybolan komü
nistler ilerleyişlerini her saat 
biliyşrlardı. Şimdi ise o zamanki 
mağluplar gibi, bildikleri hiç 
bir şey yoktu. 

Katof'un demin söylediğini 
teyit edercesine karşı evin ka

te idi, Nişmci şağı üzerine 
düşmüştu, her halde ölmüş

tü. Bağıra da onun yar
dımcısı idi. Bu şimdi hem ni
şan hem mermi alıyordu. Fi
şekler basamakların tahtaların

dan, dnvarın sıvalarından par
çalar koparıyor ve bu çatirtı 

araşında kulağa çarpan sessiz
likler de fişenklerin ölü veya 
diri vücutlara girmekte oldu
ğunu anlatıyordu. 

Hammerlih'le Katof koştular. 
Belçikalı " sen gelme ,, diye 

bağırdı. Hammerlih bir yum
rukla Katofu koridora yuvar-
ladiktan sonra nişancinın yerini 
aldı. Düşman şimdi biraz asağı 
ateş ediyordy. Hammerlih: 
"Acaba daha sargı kaldı mı?,, 

diye sordu. Y ardımci cevap 
verecek nerde başını birden 
bire ileriye doğru dikip merdi
venlerden aşağı yuvarlandı. Ve 
Hammerlih de mitralyöz kullan
masını bilmediğini derhal an
ladı. 

Bir zıplayışta merdiveni çı

karken gözünden ve baldırın
dan vurulduğunu sezdi. Kori
dorda, düşman ateşi zaviyesi
nin üstünde durdu: Gözünde 
duyduğu acı · duvardan kopan 
bir sıva parçasının çarpmasın

dan doğmuştu, baldın ise ka
nıyordu - bu da etini sıyırıp 

geçen bir mermi idi. 
Simdi Katof'un bulunduğu 

odaya girmişti. Katof, kendini 
korumak için değil, gösterme
mek için bir eliyle pençeredeki 
yorganı çekerek öteki eliyle 
bir paket bomba tutuyordu: 

Eğer bunlar yakında patlıyacak 
olurlarsa karşikilerin mitralyö-
zünü koruyan zırhı parçalıyabi
leceklerdi. 

Bunları pençereden düşmanın 
Lulunduğu koridora atmak la· 
zımdı. Katof arka tarafa bir 
paket bomba daha bırakmıştı. 

Hammelrih bu paketi yakalayıp 
Katof'la ayni zamanda ve yor
ganın üst tayafından dışarı 

fırlattı. 
- Sonu var -

Kültür 
pısı açıldı. (İki evin kşridoru 25 inci nüshasını Cumhuriyet 
da birbirine karşı idi) ; Bir bayramına tahsis etmiş ve zen-
ı ıitralyozun çatırdısı oradada · 

gin müderecatla çıkmıştır. Için
bı" makili tüfek bulunduğunu 
ko uünistlere haber verdi. Ka- de Necati Kemal beyle onbi-
tof kendi kendine: rinci yıl, Asım İsmet beyin 

_ Damdan getirmiş olacak- büyük bayramımız, Nihat Şev-
lar dedi. ket beyin inkılap ta san'et ve 

Mitralyözciler bağırıyorlardı: çiftçilik, Orhan Rahmi beyin 
- Bu tarafa, bu iarafa! inkılap, dil, ve edebiyat, İsmet 
Hmmerlih ve Katof koşarak Aytekin beyin Cumhuriyet ve 

çıktılar ve anladılar: her halde çocuklar, Sltkı Şükrü beyin 
bir zırhla korunan düşman mit- inkılap ta sanayi hareketleri 
ralyozü durmaksızın ateş edi- yine Necati Kemal beyin fel
yordu. Merkezin koridoru, sefe ve içtimaiyat, Profesör 

Yeni Asır· 

SUİKASTLERİN 
NETİCELERİ .. 

Sofyada çıkan "Mir,, gaze
tesi yukardaki başlık altında 

yazdığı bir makalede diyor ki: 
"Busene içinde Avusturyada 

Lehistanda ve Romanyada 
suikastler tertip olunmuş ve 
birçok devlet adamları öl
dürülmüştür. Fransa, büyük 
Hariciye nazırı Bartuyu ve Yu
goslavy, Kralı Aleksandrı kay
betmiştir. Bu suikastlerin se
bebi ne olursa olsun, iyi teş

kil olunmuş bir cemiyette yer
leri yoktur. Bu suikastlerin 
umumi bir karışıklığa ve ala
kadar devletlerin zayıflamasını 
intaç edecekleri zannolunmaz. 
Filhakika idare başında bulu
nan bir adamın yokluğu hisso
lunur, fakat faaliyet prensipleri 
haleleri tarafından tatbik olun
makta devam eder. Bugün, her 
zamandan ziyade olarak bir 
devletin siyaseti sırf bir devlet 
adamının şahsiyeti ile kaim 
değildir. Sivrilmiş bir devlet 
adamının gaybubeti ile o dev
letin intihal edeceği ümidi ise 
her zaman boş çıkmıştır. Bil
akis bu gibi feci ve kanlı va
kayiden sonra milletlerin ma
neviyatı daima yükselmiş, itti
hat ve itilaf arzuları çoğalmış 
ve milletler bu suretle inhilale 
karşı daha büyük bir kuvvetle 
karşı koymtşlardır. 

Belgrat GUnU 
Neues Wiener Joumal'de in

tisar eden bir makalede Mar
silya cinayetinden sonraki si
yasi vaziyet tahlil edilerek de
niliyor ki: 

En manidar olan gakikat, 
Balkan devletleri hariciye na
zırlarının Belgrattan sonra der
hal gayet büyük bir resmiyeti 
haiz olan konferansı akterme
leri keyfiyetidir. Zaman oldu 
ki. Balkan blokunun teşkili, 
İtalya nüfuzuna karşı adeta bir 
cephe kurumu diye telakki 
edilmişti. Görüş tarzı ise müte
madiyen hedefi aşıyordu. 

Bugün bu iddarun temelleri 
yıkılmıştır. Düne kadar muarız 
rolünde gösterilen Yugoslavya 
bir başı Ankaraya dayanan ve 
bütün Avrupa medeniyetini 
birbirine bağlıyacak olan köp
ruyu kurmaktadır. 

Harpten evvelki devletler
de kendisinde o kadar sık 
bahsedilmiş bulunan Berlin -
Bağdat hattı yerine bugün At
las denizi sahillerinden Ana
doluya kadar varan yeni bir 
hat geçmiştir. Bu yol, dünya 
medeniyetinden inhiraf etmek 
istemiyenlerin yoludur. Avus
turya bu yolun üzerinde bulun
maktan gurur dvymaktadır. 

Kasabanın 
Yeni Belediye Reisi 

Turgutlu, 28 (Hususi) - Be
lediye meclisi bugün ilk top
lantısını yaptı: Reisliğe ittifakla 
C. H. F. idare heyeti reisi 
Ceydet bey intihap olundu. 

Yeni Asır - Tebrikler ve 
muvaffakıyetler dileriz. 

meakezi müdafaa edenlerin Ahmet Cevdet beyin madde, K t K ~ •fi • 
mitralyöz ateşi alıtnda bulun- Asım İsmet beyin yeni terbiye, ~ up aşı erı 
duğu içia, orada kimser yoktu Emin beyin köy munlliminin için Mektep 
ve mitralyöz merdivenlin üst mektupları makalelerile, İrfan Şimal denizyolu merkez mü-
basamaklarından aşağı doğru beyin mefkurecilik adlı bir hi- dürlüğü busene, kutup kaşif-
düşmanların girecekieri kapıyı kayesi vardır. Okuyucularımıza !eri yetiştirmek için birkaç 
dövüyordu. En mühim mesele bu zengin nüshayı hararetle mektep açacaktır. 
aieşi devam ettirebilmek- tavsiye ederiz. Leningrad'da bir hidroğrafi 
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'\ da kutup radiyo telgrafçıları 

V T ı..,.. "9I" ve telefoncuları mektebi açı-e .., • ~ _ım_Oe _1_ac_a_k_tı_r_. _______ _ 

Kiralık Ev ı\liiessesesi bütün lzn1irlilerin Cumhuriyet 
bayramını tebriki borç bilir. 

//,///, - 7Z7/'/.T/.///.//Tfez776/,TL//~' 
Göztepede tramvay caddesi

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

V./7/L/ Lim,./'LZZr/Y'F/77 Jr.cT/'.//'//////7',' • ?J l>!W 

.A.. '"Y" ı >I~ 
DE~liR YOLU KUı\1PANY ASI 

R_uhterem Halkın Büyük Cum
huriyet Bayramını Kutlular 

rzL//,l{./.LJ"J:XY;U/LLL/.7/YL/T./AWKCF19f'.7Z/Xi!IJlllllOU:.aTJDlllW'.L/L/ h 

Telefon: 3039 
16-16 (S 5) --

29 Te.rlnlevveı 1934 

Suikas·tın Asıl Merkezi 
• •••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••• •••••••••••• 

Seraingteki Hırvat Yurdu Olduğu 
Zannediliyor-Slav Güzeli Bulunmadı 

Paris 28 (P.S)- Liyejde tev
kif edilen Etiyen Perçeç na
mındaki Hırvatın isticvabı iler
ledikçe mühim bazı hakikatlar 
meydana çıkmaktadır. Perçeç 
Paveliçin sağ kolu sayılmakta
dır. Tahkikat Marsilya suikas
tın.n dünyanın her tarafına ya
yılan Hırvat tethişçilerinin muh
telif merkezlerinde ve bilhassa 
Seraing merkezinde karar al
tına alınmıştır. Seraing'teki 
Hırvat tethişçiler evi Fransa, 
İtalya ve Almanyadaki te
şekküllerle sıkı surette te
masta bnlunyordu. Söylendi
ğine göre ihtilalcıların asıl bü
yük karargahı umumisi Seraing 
te yerleşmiş bulunyordu. Belçi
ka zabitası Hırvat yurdunu 
basarak birçok evraka vazıyet 
etmiştir. Yurdum dıvarları kur
şuna dizilen veya öldürülen 
Hırvat ihtilalcılerinin resimle
rile süslenmiştir. Seraing Usta
si grubuna mensup 20 hırvat 

Belçika hükumetince hudut 
harici edilmişti. 

Slav GUzeli Atinadan 
Geçmiş 

Atina yüksek sosyetesine 
mensup bir zat Vradini gaze
tesine beyanatında dikkate şa
yan derecede güzel bir Slav 
kadının bir sene eve! Zagrep
ten gelerek Atinada yerleşti
ğini adının Aranka Kelemen 
olduğunu söylemiştir. Bu kadın 
müteaddit defalar kardeşinin 

ismi Peter Klemen olduğunu 

söylemiştir. Atinada on beş 
gün kaldıktan sonra Marsilyaya 
gitmiştir. 

Atina zabıtası suikastçının 

suç ortağı güzel slav kızının 

aranmakta olduğunu haber 
alınca Aranka Klemenin Ati
nada veya diğer bir Yunan 
şehrinde bulunması ihtimaline 
karşı araştırmalarda bulun
muştur. 

Yedi Komiteci Kanun 
Harici 

Sofya, 28 (H:R) - Makedon
ya ihtilal teşkilatına mensup 
yedi şahıs bir haftadan beri 
aranmaktadır. İzleri ele geçmi· 
yen bu şahslar kanun harici 
ilan edilmiştir. Her vatandaş 
bu ihtilalcileri öldürmek veya 
bulundukları yeri hükumete 
haber vermekle mükelleftir. 
Kanun harici ilan edilen şahıs
arasında Naçef ve Drangof'ta 
vardır. 

Romenyada Tedbirler 
Alındı 

Bürüksel 28 (H.R) - Romen 
zabıtası Makedonya ihtilalci
lerinin ve Hırvat tethişçilerinin 
Romanyaya iltica etmelerine 
mani olmak için fevkalade sıkı 
tedbirler almış bulumıyor. 
SilahlarNeredenGelml'? 

Paris 28 (H.R) - Tahkikat 
tethişçilerin ellerinde bulunan 
bütün silahların T riyesteden 
gönderildiğini tesbit etmiştir. 

ı, Bulmak için Almanları MahkOm Ettiler Bir Kızı Kaçırdılar 
Melburn, 27 (A.A) - Avus- Riga, 27 ( A.A) - Mümtaz Harpfort, (Amerikada) 27 

turalya hükumeti işsizlere iş Alman sınıfına mensup 42 maz- (A.A) - İki meçhul şahıs bir 
b im k k k nun hakkında Letonya adliye~i mektebin avlusundan 9 yaşında 

u a ve sı ıntı çekme te Patriciya Hanri namında bir 
1 · k bir aydan beş aya kadar deği-o an zırai mınta alara yardım kız çocuğunu kaçırmışlardır. 

k k d şen hapis cezaları vermiştir. etme ma sa ile bazi teşeb- iki Cam Fabrikası 
Maznunlar Alman devletinden büsatı nafıaya hasredilmek Kapandı 
direktif ve para alarak yeni V t 27 ( A A ) 1100 üzere az faizle 12 milyon lira- es on. · - • 
Baltık devletleri üzerine Al- Amele kullanan iki cam fabri-

lık bir istikraz aktı projesini manyanın vaziyet etmesini ha- kası ecnebi ve billhassa Japon 
tetkik etmektedir. zırlamakta olan Baltık kardeş- rekabeti karşısında tutunami-

Amerlka Ticareti lik cemiyetine mensup bulunu- yarak kapılarını kapamağa 
N k 27 ( yorlardı. mecbur kalmıştır. 

evyor , A.A) - Ame- o::zx,o/'/7~L/../..///./.LL.ZZ/.X/".LT1:7Lr..LL/7/L/L/f///.//~rzTT7LLTL7Za 
rika ticareti eyliıl nihayetinde , BniMen -..0 6iıı1•,afa 
biten dokuz aylık müddet zar- ~ ..lJJ C!9 lı. 
fında 320,000,000 liralık bir 
fazlalık gostermiştir. 1933 se-
nesinnin ayni devresi içinde 
bu fark 690,000,000 dan iba-
retti. 

ispanyada 
Madrit, 27 (A.A) - Yüksek 

mahkeme sabık Başvekil Aza
na ile sol cenah Cumhuriyet fır
kasına mensup mebus Lui Bel
lonun teşrii masuniyetlerinin 
kaldırılmasını meclisten iste
miştir. 

Dr. Ali Rıza 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MÜTEHASSIS! 

Başturak Kestelli cadde
sinde 62 numaralı muayene
hanesinde her gün saat 3 ten 
sonra hastalarını kabul eder. 

Telefon : 2987 

s 7 (248 

Ve Biraderleri 
Deri Fabrikası 

Bütün halkla beraber 111uhteren1 n1üşteri!e
rinin bu en büyük ba yranıını candan kutJula

. nıağı bir vazif c bilir. :; ı 
~.LZ:YJZIZZ7~ZZT/T~f:Z:J'7Z7.J/7.7XZifJ/O(// ./ ./ h!LL/../Z7777J'JJ 

" t 

Selanik Bankası 
Şubesi • 

znıı t) 

Merkezi Galata lstanbul 
Her Türlü Banka htuamelatı yanar. 
Dünyanın her tarafında nıuhabirleri vardır 

çok ehven şeraitle küçük kiralık kasaları 
vardır. 
ŞUBELER[ Istaııbul, lznı·r, 

Atina, Pire, Selanik, Kavala. 

TELEFON 2017 

-
Akşehir Bankası 

Sermayesi 1.000.000 Türk Lirası 
Tarihi 1909 Tesisi • 

' 
ll~rkezi: AKŞEHiR 

Şubeleri; lzmir, lstanbul, Afyon, Bolvadin 
................. r.uA ................ . 

lzmiı BE Si 
Jkinci Kordonda Borsa Civarında Kendi 13inasında 

T~:C.....~F'C>~ ~O. 236:3 
Biluınıım banka n1uan1elatı, Zahire, Afyon, uzun1, Panıuk 

Ve sair her en1tia komisyonculu~u yapar 



' 

ÇOCUK HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Doktor CümhuriyetBayramında 

Ali A~a~ Tiirkiye Ciimhm-iyeti Yıl Döııiiınü Maılı 

İkamctkahını Birinci Kor-
donda Tayyare Sineması civa
rında 222 Numaralı eve nak
letmiştir. Hastalarını eskisi 
gibi ikinci Beyler sokağında 
84 Numaralı muayenehane

Bozkurt Marşı Kurultay Marşı 
Plakları Hiç Bir Evde Eksik Olmamalıdır. 

sinde kabul- eder. SAHiBiNin SESi 
Evin Telefonu: 3053 

Muayenehane Telefonu: 5342 
H. 3 (25) AX 1933 

'S?lı _,..,,. 

DOKTOR ~ 

~atip O~. [sat · ~ifz .. T-;;bibi 

O.bili. H~ .. , •• ,u lutf u Kır~ar 
Mutehassısı 

Hastalarını her gün ö~le-
den sonra Beyler - Hacı 
İmamlar sokağında 

No. 12 - Şifa Yurdunda 
kabul ve tedavi eder. 

Telefon No. 3331 
S. 7 

. ·' .. ~ . . -. 

Memleket hastanesi 
göz hastalıkları müte
hassısı: 

İkinci beyler sokağı No. 65 
Telefon : 3055 

746 s. 7 

ln~aatınıziçin atideki ılıtıy·11:larınızı pek ıır.ıı;r, 
tcının etmek ısıcrsonı/. llotlıın aıta ~ar~ısınıh 

Kavala il Hasan Nuri 
tıcare(harı~~ınA nıiiracsı:tt cı!ıuı;.. 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her ne .. ! çiçekli 

Çını ve levazımı sıhhiyeden liivhalar ve bunlarm 
tefeırüatı envaı banyolar ve termosı/onlar ve frer cıns 
musluklar ve kanalızasyon için demır dökme borular 
ve lngiliz künkleri ve bunların teferruatı vesaire ... 

Fiyatlar reka'ıet kabul etmez 
Yerli Çimentolar, Bütü • rkalar 

San in 
Yeni neslin 

Ve bütün kibar 
halkın diş ma
cunudur. 

SANİN'i 
Bir defa tec

tiibe etmek ona 
0llırü oldukça 
alışmak demek
tir 

SANiN 
b Dişlerinizi 
1 eyazlatır, par
n~tır, diş etleri
d~ . kuvvetlen
f •tır. Ağzınıza 
d~rahJık verir, 
.~Şlerinizin çü-

1111 lllesine mani 
0 tır h·d.' gayet sıh

ı ır. 

''.'t ·~anin 
D· 

ış macunu 

En M&sait Şeraitle 
il 3 Mağazamızda Satılır 

~~~U&ı 

• 

CEBBABZADE 

. organcı ~uharrem 
Usta. Mahdumları 

Hi~arönü Yorgancılar Çarşısı No. 7 - 9 - 11 
TELEFON : 3755 IZMIR 

k· l(ııştiiyü pamuk ve yün ile her model üzerine el ve ma-
~ d'k· 1 k fa ı ışler son moda fantazi yorganlar ve karyo a ta ını-

b"rı, siis yastıkları ve teferruatı, kordonlu yataklar, tül ci-
ıııı;kl k . - . b .. l"k p er, adıfe ve kumaş uzerıne farbala os ve guneş ı 

,:.rdeler, kanape sandalye kılıfları, şark oda takımlan ve 
edıre llıağazamızda imal edildiğinden ucuz fiyatla tedarik 

ebilir · · k b 1 dili l>a sınız. Toptan ve perakende sipariş a u e r. 
llı11k iizerine de fş yapılır. 12-13 (440) 

A .. , ... 
ve AX 1934 numaralariyle 

Bilcümle Plak Ba ilerinden Arayınız 

ars Sütü 
f' ;;ırs Sütü : 3000 metreden yüksek yaylaiarın 

çiçekleriyle beslenen ineklerinin sütüdür. 
Kars Sütü : Son siste:n makinelerde el değmeden ha

zır!a!lan en sıiıhi inek sütüdür. 
Kars Sütü : Ekşime bozulma tehlikesi olmadan istediği

niz zaman kullanacağınız halis inek sütüdür. 
Kars Sütü : içme sütü, muhallebi ve sütlaç gibi tatlıla

rı yapacağınız en temiz inek sütüdür. 
Kars Sütü : ~ünyanın en iyi sütü olduğuna dair son 

Izmir panayırından ve Almanyanın Bey· 
nelm!lel Eksperler heyetinden fevkalade 
takdırnameler kazanan saf inek sütüdür. 

Kars SUtUnU Bakkalınızdan isteyiniz 
( Kars Süt . Fabrikası ) 

Umumi Satış Yerleri 

anını 

1 

Istanbul : Taşçılar 17 No. 
Tel on 23771 

İzmir : Şekerci Ali Galip ti
carethanesi 

Anlı ara : Hacı Ethem zade 
lbrnhim ve Mahtumu 

Sevenlere 
Sıhhatına dokunmıyan saçları katiyen yatmıyan kırmıyan 

dökmiyen ve başka bir aletin yapamadığı oksijenli ve bo
yalı en güç saçları bile en kı:;a bir saat zarfında yapan en 
mükemmel 1934 Almanyanın atı aylık ondüle buhar ve 
elektrik makineleri Minik kadın berberi SITKI bey-

yalnız ~ deki makinelerdir. 
Uzun seyahattan ye!Iİ dön~n SITKI bey bu harikulade 

makineler ile dai:ı1i ondüiasyon yapmağa başlamıştır. 
lzmir Keçeciler caddesi 122 numara 3 kat
lı yeni binade Minik kadın berberi B. 

Sıtkı adresine dikkat ediniz. 
1-6 (732) 

Dikkat 
Bu sa~~llı bir alameti. farikadır. Bu resmi taşıyan teneke 

kutular ıçınde baş ve dış ağrıları; nezle romatizma sancı-
ları için çok faideli ve (Alk C ) var-

• pek müsekkin olan opan evat dır. 
Ellilik Altılık 12 lik 

7 ,5 40 7 5 Kuruştur 
TOPTAN SATIŞ MAHALLi: 

İstanbul ZAMAN 
Bahçeka ı 

Leyli , .. ekt.epleri 
:n · syonundan : 

Buca Orta mektep pansiyonunun mayıs 1935 nihayetine kadar 
olan ekmek, koyun eti, dana eti, sade yağı, pirinç ihtiyaçları 
yirmi gün müddetle münakasaya konmuştur. Talip olanların 
teminatı muvakkatalarile T eşrinisaninin on üçüncü salı günü 
saat on beşte Erkek lisesindeki komisyona müracaatları. 

24-29-4--9 4549 (709) 

1 • 
CUMHURiYET BAYRAMINDA 

1 ŞEHİR GAZİNOSU 
Büyiik Güne Layık Gayet Zengin Bir 

Eğlence Tertip Eylenıiştir 
Havanın müsaadesine göre eğlence bahçede veya kışlık 

salonlarda a ılacaktır. Güzel sür rizler hazırlanmıştır. 

Makine Ve inşaatı Bahriye Mütehassısı 

EYEP UEllA 
J\1akine lnıalathanesi 

llalıwaga Qareı~ı J\u•ıı .. r·ı ·' 

hl iieo!ese• 

ın il 111 tı I :l 

olarııl' 

:1.4 
adet ıııakiıuı 

Jzmırde 

faaliyettedir. 

A liikadarlı. · 
rın bu makine· 

erırı faaliyet 

tarzları h•kkında ır.ıılı'\ıııat ,.ım .. ı11rını t:•v~ıye l'ılerız, 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

l:al1hane Ve Un Degtrmenlerl . 
lf'ııı tıilnnıuın •liit "" Pıhvııt ıınııl edilir. 
' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gazoz yen 
Hn boycla vo her kuvvet. 

te her ciııs mabruknt iizerine 

Bilumum Dl'niz işleri 
Dnrbınler, tnlombalar n 

tesisatı mibaoikiye aean"ör vf 

v!nçl~r ve s:ür ışler Jernhl• 
VP kohnl eılılir. 

ristol Oteli 
Istanbulun En Temiz En Lüks 

Ve Ucuz Otelidir 
Bütün lzmirliler Burada Buluşurlar 

Sıcak ve soğuk akar suyu, banyolu odaları Marmaraya 
'Halice nazır güzel manzarası ile fstanbulun en sevimli oteli 
Bristoldur. İstirahat etmek istiyenler behemehal bu oteli 
tercih ederler. 

Müsteciri : Kırk senedenberi otelcilik yapan tecrübeli 
İzmirin çok iyi tanıdığı sabık Askeri oteli müsteciri Ömer 
Lütfü beydir. 

Dl.kkat • Bütü~ Egelilere Brı•stol s.irke-
• Beyoglunun cıde 

Osmaniye oteli!~!:~siye 

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

TAZE TEMiZ UCUZ 
• 
IL...A.C -Hamdi :Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
B:ı~Jorak Büyük Saiepcio~lo ban karşısında 

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

Lıımbalarıoı tercılı 

edenler biç bir ıı::.~ 
mnn aldaomamı'i. 
)ardır. • 

Çünki: · 
:Emaaline naz'l-~ 

rao Hrfiyatı a~ 

ı~ığı hol yeg&ne 
lambadır. 

Her bayiden 
arayınız 

Deposu 

MEHMET 
~TEVFiK 

elektrik malzını., 
tıcaretbanui 

P•şleınalcılar 

TELEf ON 3332 



Sahffe 12 
F 

N. V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 
NİEDERWALD vapuru 19ikinci 
teşrinde bekleniyor. 21 ikinci 
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 STAEMRHIP 

CORPORATION 
EXCELSIOR vapuru üç 

2 nci teşrinde bekleniyor. Nev
york, Boston Filadelfiya ve 
Norfolk için yük alacaktır. 

EXMİNSTER vapuru 29 2-ci 
teşrinde bekleniyor. N evyork, 

Boston Filadelfiya ve Norfolk 
için yük alacaktır. 

EXARCH vapuru 14 ikinci 
teşrinde bekleniyor. Nevyorıt: 
Boston ve Filidelfiya ve Nor
folk için yük alacaktır. 

JOHNSTON LINE LiMiTED 
JESSMORE vapuru üç ikinci 

teşrinde bekleniyor. Anvers ve 
Liverpuldan yükünü çıkardık
tan sonra Burgas, Vama ve 
Köstence, Galaç, Sulina ve 
Braile için yük alacaktır. 
GANDIAN P ACIFIC 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. 
Vurut tarihleri ve vapurların 

isimleri üzerine mesuliyet ka· 
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 • 2008 

F ratelli Sperco 
Acentesi 

ROYALE NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

HERKULES vapuru yirmi 
teşrinievvelden yirmi üç teşrini 
evvele kadar doğru · Anvers 
Rotterdam,Amsterdam ve Ham
burg için hamule alacaktır. 

UL YSSES vapuru yirmi do
kuz teşrinievvelden üç teşrini 

saniye kadar doğru Anvers ve 
Amsterdam için yük alacaktır. 
SVENSKA ORİENT LİNİEN 

HERMES vapuru 11 teşrini
saniden 15 teşrinievvele kadar 
Anvers Rotterdam, Amsterdam 
ve Hamburg için yük alacaktır. 

BLALAND motörü 18 teş
rinisanide beklenmekte olup 
Rotterdam, Hamburg, Kopen

hage, Dantzig, Gdynia, Gote
borg ve Skandinavya limanları 
için yük alacaktır. 

GOTLAND motörü 3 taşri
nisanide Rotterdam, Hamburg, 
Copenhage, Dantzig, Goteborg 
Gdynia ve Skandinavya liman
ları için yük alacaktır. 

SERVİCE MARİTİM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda bir 

muntazam sefer. 
PELES vapuru 4 teşrinisa

nide beklenmekte olup ayni 
günde Pire, Malta, Cezair, Va· 
lensi ya Marsilya ve N apoliye 
hareket edecektir. 

Yolcu ve hamule kabul eder. 
ılindaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

. 

Fazla tafsilat için ikinci kor
donda Tahmil Tahliye şirketi 

binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO acenteliğine müraca
at edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005 
r= .. .__~ .. -~ .....,-.. 

Almanyanın Türbingen da
rülfünunu Tıp fakü'tesi 

muavinlerinden 

Dr. Demir li 
Cilt, Saç, Frengi ve 
Belsoukluğu ve te

nasül hastalıkları 
mütehassısı 

Muayenehanesini Birinci 

ı 
Beyler sokağı ( Elhamra si
neması arkasında ) 55 nu· 
maraya nakletmiştir. (1145)h3 

,.f aze Hususi 

Kemal Kamil 
Balık)·ağı Geldi 

Bilkimya iki defa süzülnıüştür 

HiLAL 
ECZANESi 

BU 
S:E 

Ju Balı~yağını bo .. ı 
erlere vermiyecektir 

Merkezi Hilal • 
.tczanesı 

Yeni Aeır 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

I JADRANSKA 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRiNCİ 

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 1 

VAPURLAR 1 
THURSO vapuru 16 birinci 

teşrinde Anvers, Hull ve Lon
dradan. 

OPORTO vapuru 25 birinci 
teşrinde Liverpool ve Swan-
seadan ' 

DAGO vapuru ay nihayetin
de Anvers, Hull ve Londra
dan 

NOT: Vürut tal'ilıleri ve 
vapurların isimleri üzerine mes 'u 
liyet kabul edilmez. 1 

PLOVIDBA D. D. Susak 
İZMİR, PİRE TRİYESTE VE 

SUSAK İÇİN MUNTAZAM, 
HAFTALIK POST ASI 
Seyahatın müddeti 

Triyeste 5,1/2 gündür. 
İzmir 

Her Pazartesi günü muvasa
lat ederek Çarşamba günleri 
öğleyin hareket edecektir. 

İlk hareketler: 

24/10/934 S.S BEOGRAD 
31/10/934 S.S BLED 

7 /111934 S.5- SRBIN 
14/11/934 S.S BEOGRAD 

Dİ~KAT: vapurlar Çarşam
ba günü sabah yük almıyacak
lardır. 

Pire ve T riyeste yolcuları 

için fiyatlarda tenzilat yapıl

mıştır. 

Yoku ve navlun için tafsilat 
J. PUSSİCH acentesine mü
racaat ediniz. 

Kodonc:ı Cemal Cendeli 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 

·-------------===-------.....=-
Baş 

mahsul ( İhlamur) 
çiçeği geldi. Geçen sone çok 
rağbet görmesinden ötürü 
mevcudu kalnuyaıı hususi pa
ketlerimizin ihzarına ba~
mıştır. Dükkanında satmak 
üzere bizden paket alan esnaf 
ihtiyaçların_ı temin etsinle<. 
Çünkü rekolte geçen seneye 
nazaran azd•ı-. Paketler 5 - 10 
kuruştur. !,. aradeniz malı 

Salep tozunu~ zarif kutu
ları yaınız 15 ku

rustu;-. Toptan alanlara iskon
to yapılır. 

Işıldak Bulaşık ve ~ila 
tozu emsalıne 

faik va daha tıcuz olmasına rağmen iki türlü hizmet ifa eder. 
Asker markalı hakiki flit, Fayda, Kilsekt, Atila, Blak Flag, 

Flayozen sinek ilaçlarının her boyda kapalı kutulan vardır. Dök
mesinin litresi yalnız 100 kuruştur. 
ARTİ kumaş boyalarımızın tecrübesini uapmıyan kal, 

madı 15 kuruşla rengini atmış ipekli, pamuklu, yünlü 
elbiselerinizi istediğiniz renkte boyarsınız. 

Resmi ruhsatnameyi haiz LEYLEK markalı rastık saç boyasını 
ihtiyacı olanlara 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 için soda, furça 
leke tozu, sabun toza, lüks sabun, fare zehiri v. s. 

TELEFON : 3882 

Umum Hasltlarıo ~ azarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğum 

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tabii 
doğan çocu!·ların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TÜRKİYENİN YEGANE MÜESSESESİ VE ESERLERİ 
İLE RAGBET ve İTİMAT KAZANAN SÜN'İ AZA AMİL 

MÜTEHASSISI 

~ahri n·z· ' 
Bey tarafınnan yapılır. 

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

ADRES : İzmir Kaymakam 

Mefruşat 
Fesçi Zade 

agazası 
A. ihat 

Telef oıı 2254 
Mefruşata müteallik en son moda döşemelik kadife, 

Gobelen, İngiliz krebnları , file, cibinlik ve perdelik tüller, 
hasır stor ve keten perdeler, bronz korniz, çocuk arabaları 
ve sondalyeleri, taban, otomobil, masa muşambaları 

saire bulunur. 

Izmir - Yol Bedesten Nu. 29 
18 - 26 (323 

Eczac ıhaşi Süieyman Ferit 
Ko'.onya ve esansları çok litif çok sabit ve halıiki 

kokuları olduğunu her Tf>rk bil" r 
çiçek 

\'E 
Bahar 
Altından1lası 

Yasen1in 
l\luhabbet ç:içeği 

Unntnıabeni 

Senin için 
Ful 
Dalya 
isimlerinin ya:nız FERİT kolon· 

yalıaına ait olduğunu da öğrenm;ş· 
tir Alırken Ferit is'm ve etiketine 
dıkkat ile taklitlerini red edinız. 

Umunıi depo: 

. FERiT 

Şifa Eczanesi 
Hc kiımet Caddesi 

• ..... '"".za aı:ıesı 

Saç Losyonu 

Kom ojen 
Kanzuk 

Kepekleri izale ve 

saçları besliyerek dö
külmesine mani olur. 

Kanzuk saç losyonu 
mümasilleri gibi yağlı 

değildir. Tesiri kat.'i ve 
rayihası latif bir los
yondur. 

Tanınmış eczahane
lerden ve parfümöri 
mağazalarından ara-

(993) 

Müstahzeratı 

" • 1 . ' 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRIGI 
...._.. .. , .. ,..., .. -·---

v .............,,_,,., - . - ..• . . 

,(, , 

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 İZMIR 

Muhterem Do torla.rımıza. 
ADEMİ İKTİDAR, ERKEKLERDEKİ UMUMİ 

ZAFİYETE KARŞI MÜESSİR BİR İLAÇ 

BiflOBi.N 
Tabletleri fennin en son nazariyelerine tevfikan ibıııt' 

edilen bu çok faydalı müstahzar hakkında fazla izahat .;e 
meccanen nümune almak istiyen doktor beyler İstanbıılÔ' 
Karaköyde Zülfarus sokağında (17) numarada 

Hayı·i Rifat ve Münir ŞahiıJ 1 
Tıbbi müstahzarat şirketine mektupla lütfen mürac3~ 

edebilirler. ' 15-26 573 H 



• • 
' 

The Oriental Carpet manif acture·rs Limited 
Idarehan ~ ı : 

Alsane k 45S numa.rada dairei mahsusadır 
Halı <lep arı ve o yah anesi: urtakyada Kahramanlarda. 

Yün İplik ve kumaş fabrikaları : Halkapınardadır. 

. ~ 

Otomatik telefc- n u ıx\ arası: MERKFZ: 3080, Fabrika 2432, 
Boyahane 3714, satış ma _"' zası 3942, halı deposu 2433 

Umumi Te g . af adre8i; TEZiAK 

Halı ve Yün i liği ve al inİali11de müstamel Eriş ve Argaç 
iplikleri ve elbiselik Kumaş ve Çorap ve ihtiyacatı beytiyede 
m ·· stamel Yi~n Ör ·· ri · al ve evazımatı askeriye için her nevi 
elbiselik Kum ş, ili v saire t hhüt eyle • 

sucat ve mamul8tınıDa . ·ıc e e arik ettiği meva dı · tida 
iye ve m · sır · r ·· t · i i vasıtasile Hal ınar ve 
Kahramanlar aki fabr·kasn da in a ey er. 

Her türlü te rübe ve muayenesi neticesinde kumaşlarının me-
·Laneti s it c v gi · · .. · · s • "' hasse at vem ··kemme-
liyeti de taba "ku ey işt r. 

• en vası 
A ••ı •• 

de 
• 
1 • 
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Kudreti ullanı ız 
akla işin·z e: 

• • ve az ışçı 

Gerek Evlerde, Gerek Sanayide Kullanllacak Cereyan İçin, Hususi 
Sa atlar ar· etil Ta bik tmekte O uğumuz T enzilath Tarif el erden 
istifade d·niz e ·k· usus O ha Mu assal MalOmat 
Edinme f ye uh erem Hal ı ızı ·mirleri ne Şirketimizin 

• 
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Hususiye Müdür-Ziraat Bankası Kırkağaç Sandığından: j Ga,n ~~~ M~ Açık İzmir Mühasebei 
Gayri menknl emvaiun açık artırma sureUle paraya çewı ...... 111111: Karaburun Sulh HlkimH-

! 1)6nüm evlek mevki Nevi senet No. borçlunun ismi J tinden: Jüğünden: 
'. 6 J ter:ıi oğlu tarla 20 Cinosman ağa mahallesinden Hatip oğlu 0.M. Emin efendi Karabunınun yeni liman kö- No Kı . 
ı\· 6 O • ,, ,, .. yilııde mukim izzet kaptan Ye 16.Alsancak G • kt · ymeti L. 

I 

• 
' 
.!i 

ı 

• ' 
O deringöz bal 
O kabrcı oğlu .. 
O kabakharmanı tarla (737) 

36 San ağa nuıhalleaindcm nalbant M.Emin O.Mehmet l k uı me ebi yanında 178 metre murabbalık arsa 712 
6 O deringöz ., para köyünden Halil ata ile 17 . " ., . ". " lSO " " ,, 600 f O çay kıy11t " 42 Hıdır ağa mahallesinden Femıala Oılll&ll zevcesi Ra- Hüseyin kızı Fatma • banımm _ ldareı Hususıye 'f'iliyete ait yukarıda yerleri glisterilen arsa-

biye H. müşaan mutasarrıf oldukları lan bed li def f O beyler bağı " 69 Koca mehmet ağa mahallelinden Kadı O. Nuri efendi Parlak köyilndeki mallimiilhu- n e aten veya dört sene dört taksitte ödenmek üze-
' zevcesi Naciye H. dut bir kıt'a bağdaki ıuyuun re 20 gün müddetle mülkiyeti aablığa çıkanlmrşbr. Taliplerin 

77 San ağa mahallesinden Potuk oğha Mehmet sablmak suretile izalesine Ka- ll /1 / 934 pazar günü saat dokuzdan 12 ye kadar Encümeni 
104 Zorağa mahallesiııden bodur oğlu Hakkı efendi raburun sulh hakimliğince ka vilayete gelmeleri 
120 Cinosmanağa mahallesinden tabak topal mehmet oğlu rar verilmiş olduğundan 250 4560 

3 . 2 kale timan .. mebmet efendi lira kıymeti muhammeneli 
lzmir Maarif Müdürlüğünden• •• 

4 

namdiğer ör
dek köprüsü 

O terzi oğlu " 
141 Cino-an ağa mahallesinde Hatip zade Emin efendi 

2 
6 " " 

1 
o narlı kuyu 

O sakızlı kuyu 
2 

" 
O dışbudak 

O -ııarlıkuyu 

O çepelli 
2 koruyeri 

.. 

3 arapeşmesi 

.. 
çekir
deksiz 

bağ 

bağ 

.. 
" .. 

tarla 

" 
" 

O mermerkuyu ., 
2 igdeli bağ 

O furanlı zeytinlik 

160 Karaali mahallesinden yolcu O. Mustafa 

198 Karaali mahallesinden tuhafiyeci Osman Zeki 

2-07 Bodur oğlu mahıtllesinden Üsküplü Mustafa 

kayın validesi Zehra ve refikası Şükriye H. 
erendi 

2 
1 
2 
3 
6 
3 
6 
3 
1 
1 
5 O kabakbarmanı bağ 250 Bodur oğlu mahallesinden saatçı Ahmet efendi oğlu 

Mustafa Remzi efendi 
5 O deringöz tarla 5095 Karaali mahallesinden sofu oğlu Tahir 

5 O duaçeşmesi ,. 
5 O kocaçeşme ,. 5220 Bodur oğlu mahallesinden Hıdır hoca kerimesi ve Hakkı 

10 2 Boztoprak bağ bey zevcesi Münibe H. 
Balada isimleri hizalarında gösterilen ve Bankamıza birinci sırada ipotekli bulunan emvali gayri 

menkulelerinin 28/11/934 çarşamba günü saat on beşte açık artırma suretile sablacaktır. Artırma 
şartları 14/10/934 tarihinden itibaren müşterilere açıktır. İşbu gayri menkullerin muhammen kıy
metleri yüzde yetmiş beşe dolmadığı takdirde (2280) numaralı kanuna göre muamele ifa kılına-

cağı ilin olunur. 4624 (733) 

Deri b r i 
• 

mezkür bağın tarihi ilandan 
itibaren bir ay müddetle açık 
arttırmaya çıkanlmıftır. Talip 
olanların kıymeti muhammene
nin yüzde yedi buçuğu nisbe
tinde pey akçesi veya milli 
bankanın teminat mektubunu 
vermeleri ve arttırma 25-11-934 
tarihine tesadüf eden Pazar 
günü saat 15 tı.; dairede icra 
olunacaktır. Müşterilere ait 
34-76 numaralı dosya irae olu
nabileceği gibi fazla izahati 
lizime dahi verilir. Talipler bu 
hususun dair<:ye talik olunan 
açık arttırma şartnamesini 

25-10-934 tarihinden itibaren 
okuyabilir. Hakları tapu sicilile 
sabit olmıyan ipotekli alacak
lılarla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve bu hususta faiz 
ve masrafa dair olan iddiala
rını evrakı müsbitelerile yirmi 
gün içinde icra dairesine bil
dirmeleri aksi halde hakları 
tapu siciiile sabit olmadıkça 
satış bedelinie paylaşmasından 
hariç kalacaklan:ve tayin edi-

• 

Aşağıda isimleri yazılı mekteplerde tamirat yapılacakt~r. 
Pazarlığa iştirak etmek üzere 31-10-934 Çar,.....,ba - ·· t 

r- gunu saa 
10 da Maarif müdürlüğüne milracaatları ilan olunur . 

Zafer Güzelyalı Alsancak 4627 (735) 

len zamanda artbrma bedeli 
gayri menkulün yüzde yetmiş 
beşini bulmadığı takdirde en 
son arttıranın taahüdü baki 
kalmak üzere arttırmanın on _ 
.beş gün daha temdit edilmek 
şartile 10/12/934 tarihine tesa

düf eden Pazartesi günü saat 
15 te gayri menkul en çok 
arttırana ihale edilecektir. Sa
tış peşin pare iledir. Mal be
deli alınmadan teslim edilmez. 
Mal bedeli verilmez ise ihale 

karan feshedilir.ve kendisinden 
evvel en yüksk teklifte bulu
nan kimse arzetmiş olduğu be
del ile almağa razı olursa ona 
ihale edilir o da razı olmaz ve 
ya bulunmazsa icra dairesince 
hemen on beş gün müddetle 
artbrmağa çıkarılır. Bu arttır
mayı alakadarlara tebliğe ha
cet olmayıp yalnız ilanla iktifa 

:---1111!!~~-------D o kt o r 

Kemal Sa~ir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehane Bi.ri'lci Bey

ler sokağı numara 36 Tele
fon 3956 

Evi Karantina tramvay 
caddesi karakol karşısında 
No. 596 Telefon No. 2545 

(363) 

olunarak en çok arttırana ihale 
edilerek her iki halde birinci' 
ihale edilen kimse iki ihale 
arasındaki farktan ve diğer za
rarlardan mesul olduğu ve ta
pu barcının belediye ve vakıf 
harcinin ve yüzde iki buçuk 
dellaliyenin meşteriye ait oldu-
gu ilan olunur. 4623 (734) 

-VE 
irade leri 

1 zmir 
·:-:; .''"'"'~~-- ,, _,,. !1!111!11111 11",il. ,. ,.- L:; '9" '"T /, , ,., . . . 

Fabrika : Kemerde. Sinekli Caddesi 
Yazıhane : Sekercilerde Çerçi Oglu 
Telgraf Adresi : RUŞEN lzmir 

,h ~- • , ,,_ ~-'>' -

Hanı 

TE:::ı:....E:::F'C>~ ~O. 26C>4 

ISTJINBUl Şl BESr ~::::!riyan 

amulatımız Nefaset Ve Metanet Husu~unda 
I<arşılanmaktadır. ln~alat Frans•z Usulü 
Fiyatlar : Re 'abetten Dai a Yüzde On 

Bütün Türkiye 
Üzerinden Yapılıyor. 

Ucuzdur. 

ayyare Piyango Biletlerinizi 
MUTLAKA 

SAADET Gişesinden lınız 

Han 

Dahilinde Takdirle 

Çorakkapı 
No. 

354 
HASAN TAHSİN 

Telefon: 7943 
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- ' ~ 
·.-

Kömürünü Hava ~azı Şirketinden· · Alınız 
il 

• 

AA 

Birinci Ko don No. 38 elefon: 2293 


