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• • n sa r 
Bu Sene Rolünü 

Hakkile ifa 
Eylemiştir 

Devlet inhisarlan tesis edi
lirken Büyük Millet Meclisinde 
ceryan eden müzakereler bir 
çoklanmızın hafizasında yer 
tutmuştur. 

Hükümet bütçe gelirini ar
hrmek için varidat kaynağı 
araşhrırken bazı maddelerin 
de inhisara alınmasını gerekli 
görmüştü. 

Bir kısım millet vekilleri in
hisar sisteminin memlekette iş 
hacmini daraltacağını ileri sür
düler. Bu fikre itiraz eyliyen
ler inhisarlann yalnız gelir 
bakımından değil bazı toprak 
nıahsulleri üzerinde fiat nokta
sından mütalensı lazımgeldiğini, 
bu teşekküllerin piyasada na
zımlık rolünü ifa edeceğini, 
hatta umumi sıhhat itibarile de 
bir kısım inbisarların müsbet 
netayiç vereceğini hararetle 
rnüdafaa eylediler. 

Filhakika endişe gösteren
ler pek haksız değillerdi. La
kin mütasbsili himaye, devletin 
gelirini artırma zaruretleri de 
inhisar fikrine birincilerden 
fazla hak kazandırıyordu. Ne
tekim öyle oldu. İnhisarlar işe 
başladıktan sonra devlet büt
çesine cidden mühim miktarda 
kazanç temin eylediler. Umu
Ini hizmetlerin ifasına fırsat 
ve imkan bahşettiler. Fakat müs
tahsili himaye piyasa ve nazım 
0~nıak gibi tesislerinden bek
nılen büyük hizmetleri layıkile 
'icrine getiremediler ! İş hac
kini~ darlablmasına mukabil 
f endılerine mevdu diğer vazi-
eleri de yerine getirebilmiş ol
salardı birkaç sene evelki aleyh
te} cereyanları fili hareketlerile 
0 du-l gu yerde boğmak çok ko-
ı"Ylaşacaktı. Maalesef inhisar
trın çalışma sistemine isteni-
en İstikamet verilemedi. 
. Yine itiraf eylemek mecbu

tıy r b. e ındeyiz ki bu mutalealar 
ıt iki sene evveline aüttir. 
İ ~~iln tamamen değil ise bile 
J n ısarlar kendilerinden bek-
enen h. ti . "f 1 . -· ızme erı ı a yo una gır-
·~ışle d' B . li r ır. aşvekil ismet paşa 
,, azretlerinin zamanında ve 
.1Crind k . hu d e yaptı ları ışaretle 
-...~ a nıübayeasına baı;:Jıyan 
ıvıuski • . '1 

sille . r.at inhisarı, incir müstah-
v· rının yarasını tamamen teda-
ı ede . . 

ted . nıemış olsa bıle her halde 
d avıye çok faydalı bir yar-

p~:n1 dokunmuştur. Asgari incir 
<l:b~~~.ını altmış para iki kuruş 
C\ır uşmekten kurtarmışhr.Bu 

etle m" t h ·ı· lll us a sı ın cebine ve 
bi~rnleket~ hariçten kilo da 

l'kaç kui"uş fazla girmiştir 
Utü • • • . 

defa ~ 1nısan busene ilk 
kaza pıyasayı açmak şerefini 

y nrnıştır. 
Uoruarının ne olacağını bilmi-
Şey ı. Fakat bildiğimiz bir 
Yev vardır ki o da el-
Pan rn ~evam eden satışlar kum
tlti;d~~rı~ aralarmda tekarrür 
'1ikıeri Ier:1 veya derpiş eyle-

- fiatlardan on, on beş f 0 nu ıkincisalıifede -
•nıa1.1. E7Iak..k.11 

Cumııunyetin \'c Cumlrnn!Jet !?serinin Bekçisi, ~ ırltları ıl.ar Siya~i Ga:clcclfr 
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Sabık Romen Başvekillerinden Prof .. Yorga Diyor Ki: "Eğer 
Başkaları Harp Etmek isterse Bu Onların Bileceği iştir .. 

llllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllll~lll~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

"Eakat Bizim Mıntakamızın Kalkınmak için Sulha ihtiyacı Olduğu Malum Olmalıdır .. ,, 
Bükreş 2 ( A.A) - Bütün olmalıdır. Ve bu idrak umumi M. Titulenkonun sözlerine TimUrlenk avini M. Puriç ve maiyetlerile 

gazeteler Ankara konferansı sulhnn en emin zamanıdır. gelince, bu sözler bütün Ro- Ankara, 2 (A.A) - Bugün Yunan hükumetinin Belgrat ve 
ve Türkiye Hariciye vekili Adveral gazetesi, Balkan manyalıların düşünce ve hisle- Yugoslavya hariciye nazın Bükreş sefirleri M. Melas ve 
Tevfik Rüştü Bey tarafından antantı n<Lzırlannın radyo- rini ifade etmektedir. muavini M. Puriç vaktile sırp Kolas bu akşam hususi trenle 
verilen ziyafette irat edilen da duyulan alkışlarla da Romen Dimineatze universel ordusunun da iştirakile Timür- saat 22 de İsıanbula hareket 
nutuklar hakkında uzun maka- .., etmişlerdir. İstasyonda bir as-~ 
leler neşretmektedirler. keri kıt'a tarafından selam 

Sabık başvekil profesör Yor- resmi ifa edilmiş ve muzika J 
ga "Ankara sözleri,, başlığı milli marşları çalmıştır. 
altında kendi gazetesin.de neş- Reisicumhur hazretleri na-
rettiği bir makalede ezdimle mına katıbi umumi vekili Hasan 
diyor ki: Riza v ı. seryaver Celal beylerle 

" Salı akşam! irat edilen B. M. M. reisi Kazım, başve-
nutuklar unutu!ama~. Bu nu- kil ismet paşalar hazerab, ha-
tuklar büyük bir proğramı rici vekili Tevfik Rüştü bey, 
izah etmektedirler. Balkan Sovyet büyük elçisi M. Kara-
antantı milletleri hemen ny- han, Çekoslovakya sefareti 
ni olacak derecede yak- müsteşarı ve elçilikler heyeti 
!aşmışlardır. Bu milletler yalnız teşyi merasiminde bulunmuş-
geçen asrın itilafa mani o!an Inrdır. 
milliyetperver'ik!er;_e bozulmuş Nazırlar İstanbulda 
olan imfr:aç V:! ~,'!rkibi tekrar lstanbul, 3 (Hususi)-Romen 
teşkil ediyorlar. Eğer bu ezas hariciye nazırı M. Titülesko, 
hakikat anlaşılacak olursa bu Yugoslavya hariciye nazır mu-
mıntakalara parlak bir istikbal bu ıumzoı J..omr"ı başvektlı M. Tatare>ko avini M. Puriç. Ankaradan gel-
hazırlanmış olacaktır. Balkan anlaşıldığı veçhile hazır bulu- Fakla Ordinca ve diğer gaze- lenge karşı yapılan meşhur diler. Yuvan hariciye nazırı M. 
antantı içinde toplanan millet- nanlar üzerinde pek büyi.ik in- telerde ayni maalde makleler muharebenin ceryan ettiği Maksimos ta yarın (bugün] ge-
ler avrupa ve Anadolu şarkına tibalar bırakan nutukları hak- neşretmektedirler. Romanya yerleri gezmiş ve kendisine Jiyor. · 
bu mıntakanın çok uzun za- 1 kında tefsiratta bulunmaktadır. gazetelerinin Ankaraya gön- bu hususta lazım gelen izahat Yunanhlarla Ticaret 
mandanberi kaybettiği rolü ve- Yarı resmi Viitorul gazetesi derdikleri · hususi muhabirler verilmiştir. MUzakerab 
rebilirler, Eğer başkaları döğüş- baş makalesinde, irat edilen Gazi Mustafa Kemal Hazretle- Hareket Ettiler Ankara, 3 (Hususi)- Yunan 
mek isterlerse bu onların bile- nutukların ehemmiyetini kay- ri tarafından yapılan kabul hak- Ankara, 2 (A.A) - Şeh- milli iktisat nazırı M. Pesma-
lecği bir iştir. Fakat bizim dederek bütün efkarı umumi- kında izahat vererek Gazinin rimizde bulunan Romanya ha- zoğlu ile iktisat Vekilimiz ara-
mıntakamızın kalkınmak için yenin bu nutuklara iltihak et- şahsiyeti üzerinde ısrarla ve riciye nazırı M. Titulesko sında ticaret müzakeratına de-
sülha ihtiyacı olduğu maliim tiğini yazıyor. hayranlıkla durmuşlardır. Yugoslavya hariciye nazır mu- vam olunuyor. 

Konsey işlerini Bitirmiştir 
Balkan itilafı :r eşkilatına Ve iktisadi 

.:t 

ıstişari konseye ait iki statü imzalandı 
-------------------------... -----------~----------Ankara, 2 (A.A) - Balkan ınegı arzu eden bilaistisna bü- itilafı misakının imzasındanberi 

itilafı konseyi öğleden sonra tün devlealerle ve bilhassa tahakkuk ettirilmiş olan müş-
işlerini bitirmiştir. Balkan itilafını imza etmiş terek mesailerini ameli surette 

Bunun üzerine mnrahhaslar- olan devletler arasındaki ikti- teyit etıneğe ve istikbal için 
la maiyetleri büyük salona ge- s"adi münasebetleri takviye et- aşağıdaki hususlarda mutabık 
çerek orada hazırlanmış olan riıeğe kat'i surette azmetmiş kalmağa karar vermişlerdir. 
iki vesika dört hariciye nazırı bulunan Balkan itilafına dahil Balkan İtllifı StatUs U 

Romanya /Jaıiciye vda/i, Başvekil Vt Naıicıyc vekıtımız 

tarafından imza edilmiştir. Bu dört devlet arasında mevcut 
vesikalar iki statüdur. Birisi olan dostluk ve ittifak müna-
balkan itilafı teşkilat•nın diğe- sebetlerine bünyevi ve mustakır 
ri de istişari iktisat konseyine bir esas .ve.nneğe ~arar veı:miş 
mütealliktir. Metinlerini aynen olan bu ıstikrarı muşterek sıya-
neşrediyoruz: setlerinin idare edici heyetle-

Balkan itllAfı ta,KllAtı rini tesis ile tahakkuk ettinne-
StatUsU nin zaruretine kani bulunan 

Sulhu idame ve tensik et- Balkan itilifı devletleri, Balkan 

Madde 1-Dört Balkan dev
leti grubunun müşterek siya
setini idare edici heyeti olmak 
üzere dört devlet hariciye na
zırlarından mürekkep bir Bal
kan itilafı devletleri daimi 
konseyi teşkil edilmiştir. Dai
mi konseyin kararları ittifak 
ile ittihaz edilir. 

Madde 2 - Daimi konsey 

diplomasi yolu ile olan mütta
rit münasebetleri haricinde se-

nede en az iki defa mecburi 
olarak içtima eden mecburi 
senelik içtimalar münavebe ile 
dört memleketin herbirinde 
aktolunur. 

Zaruret hasıl olduğu takdir
de daimi konsey reisi tarafın
dan Cenevrede veya başka 
bir yerde fevkalade toplanb
lar akdine davet olunabilir. 

Madde 3 - Daimi konseyin 
timdiki reiai bir sene müddetle 

- Sonu 9 uncu Hhiflde-

Tütün Satışları Her 
Tarafta Hararetlidir 

Fiatların Daha Fazla Yükseleceği 
Ümitleri Çok Kuvvetlidir .. -.. 

Akhisar muhabirimizden al
dığımız bir telgrafte evvelki 
gün Akhisarda tütün piyasa
sının açıldığı seksen beş ile 
doksan beş kuruş arasında 
sabşlara başlandığı bildirilmek
tedir. 

İnhisar idaresinin tkuvvetli . 
mübayaat yapması diğer kum-
panyaları da hemen harekete 
geçirmiştir. Bütün eksperler 
mübayaa memurlan muhtelif 
mıntakalarda seferber halinde
dirler. Tütün mıntakalannda 
huaretli aabflar devam ediyor. 
Henüz piyua açılmamq birkaç 

yerde de bugün yarın faaliyet 
başlıyacaktır. 

Dün Yunanistandan şehri
mizdeki alakadarlara gelen 
malumata göre geçen sene 
27 ,5 drahmiye satılan Midilli 
tütünlerini bu sene Geri, Ame-

rikan T abako, Glen T abako, 
Papastratus kumpanyalan kırk 
sekiz drahmiden satın almak
tadırlar. 

Ayni şekilde geçen sene 
otuz beş drahmiye satılan Su
sam tütünü bu sene Amerikan 
Tabako, Glen T abako ve Sq 

- Sonu 9 uncu sahi/ede -
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Kooperatif Neler Y apb? 
Remzi bey Yunus Nadi beye, 

" şu sizin kooperatif dediğiniz 
şeyin marifetleri nedir? ,, Di
mek istiyen bir tavır ile bu 
suali soruyor. Bugün de ben 
bu suale cevap isterim. 

Kooperatif maddi ve manevi 
sahalarda ayrı ayn pek 
mühim şeyler yaptı. Evveli 
maddi sahada yapbklanna 
bakalım: 

Henüz "kooperatif,, sozu 
Türkiyede ancak birer küçük 
cümle içinde pek nadir mek
tep kitaplarının sahifeleri ara
sında uyurken, henüz koope
ratifin nasıl bir fikir ve bir 
teşkilat olduğunu kimse bil
mezken, İzmirde Yemiş çarşısı 
1gerek dahil ile lmıir ve gerek 
lzmir ile hariç arasındaki mü• 
nasebetleri itibarile tam bir 
f sermaye ve nüfuz derebeyliği 

/
yaşıyordu. Aydın ve Ödemiş 
muhitinin emsalsiz bir mahsul 
veren bahçelerine sahip 
olanlar bu çarşının de-
rece derece büyük ve tatlı 
tokmaları idiler incirin sabş 
usulü herkes için karanlık bir 
muamma idi. Yemiş çarşısına 

yerleşip orada nufuz kazanmtf 
olanlar bu mahsulü istedikleri 
gibi satarlardı. Ellerine gelen 
incirleri hangi fiata satacakla
larını kendileri bilirlerdi. Sat
hktan sonra da evveli yüzde on 
komisyon alırlardı. Sonra da o 

'zamanın sırf karıştırılmak için 
karıştınlmış bir para piyasasına 
göre köylünün birtürlü anlıyamı· 
yacağı bir rayiç üzerinden hesap 
çakarırlar,bundan da kendilerine 
blqey ayırırlardı. Harptan evel 
kooperatifin zuhuru ve Yemiş 
çarşısında bir ihracatçı olarak 

eğil, henüz ne yapacağına 
kat'i karar vermemiş bir te

eddiitle, sadece bir komis
oııcu olarak işe başlamasını 

müteakip bu yüzde on komis
ıyon yiizde beşe indi ve para 
ıfarklan meselesi müstahsil le-
1 hine tanzim edildikten sonra 
mal sahiplerinin biç olmazsa 
'nazari bir surette hesap sorma 
haklan olduğu anlaşıldı. Harp
tan evel kooperatifin ilk yap
tığı mühim inkılap bu oldu. 
Bu, küçük birşey değildir. 
Bundan başka yapbğı ikinci 
derecede mühim şeyler varsa 
da bunları burada saymıya 
imkan yoktur. 

Harp esnasında hayli kaza
nan ve bu suretle ortaklarını 
kendisine ısındırmaya çalışan 

kooperatif mütarekenin afetle
rine uğrayıp kazancının hemen 

0

bütün ihtiyatlarını gaybedince 
b~r perişanlığa maruz kalmıştı. 
Bunun için yeniden hemen 
işine devam edemedi ve bir 
fitret devri geçirdi. 925 sene
sinde tekrar işe başladığı za
man, kooperatif bütün ihracat
çılar gibi bir ihracatçı olarak 
meydana çıkıyor. Bu müddet 
ı.arfında çok işler gördü. En 
mühimlerini sayacağım: 

1 - 925 ten 933 blinçola
rına kadar dokuz blinçoda 
takriben 650 bin lira para ka
zandı ve bunların bir kısmını 
ortaklarına dağıtbktan sonra 
bir kısmını de dahildeki tesisa
ta hasretti. 

2 - Ortaklarının ve muhiti
nin kredi ihtiyaçlarını tatmin 

ve faiz ihtikarı ile mücadele 
etmek üzere milli Aydın bu
kasını canlandırdı. Bugün Ay
dının halk tarafından en çok 
sevilmiş bir kredi müessesesi 
olan bu bankanın yüz bin lira 
sermayesi ve elli bin lirdan 
fazla ihtiyatı vardır ki bunla
rın yüzde doksanı Kooperatif
çilerindir. Bu bankanın muhi
tine yaptığı hizmetler de ayn 
bir bahistir. 925 ve 926 sene- · 
!erinde bu bankanın çoğu meş-

1 

kiik matlupler halinde yalnız 
yirmi bin lira kadar sermayesi 
vardı ve varlığı yalnız kendi
since malıimdu. 

3 - Köoperatif incirin da
hilde temiz, ucuzbir halde işlen
mesi kabil olacağını yapbğı te
sisat. ve bu tesisatta uyandır
dığı iş faaliyeti ile ispat et
miştir. 

Ortaklar istasyonunda koo
peratif her sene ekserisi or
taklarından ibaret olan köylü
lere binlerce liralık iş ücreti 
temin etmiştir. 

4 - Koeperatif daima incir 
piyasasını tutmuştur. İncir ih
racabnın geniş olduğu zaman
lar daima yükseltmeğe çalı~ış 
ve yükseltmiş, ihracat sahası
nın daraldığı son seneler zar
fında da piyasayı tutmuştur. 
Birkaç misal: 

A - 930 senesinde bir haf
ta mütemadiyen devam eden 
yağmurlardan sonra incirler 
çamur haline gelmişti. Dahilin 
birkaç madrabazı inhisar ida
resine vagonda teslim bir mil
yon okka incir kilosunu bir 
kuruşa teklif etmek üzere 
telgraflar çekiyorlar. Bunlaruı 
ellerinde bir kilo incir olmadı
ğı halde çamur haline gelmiş 
olan inciri bu fiata alacak
lanm bir aralık ümit etmişler-
di. Bununla beraber inhisar 
idaresinin bir şube müdürü 
hemen Aydına gelerek tetki
kat yapb ve gördü ki çamur 
halindeki hurdayı dahi 2,5 ku
ruştan aşağı almak kabil de
ğildir. 

O sene bizim boıguncl! ih
racatçılar hariçte incir piyasa
sını dokuz lngiliz'e kadar dü
ıürmüşler ve satamazlarken 
kooperatif, sırf çamur haline 
gelmiş olan incir kısmını piya
sadan zaranua kaldırmak ve 
İnhisar idaresine o zaman için 
fevkalide ucuz bir fiatle ispir
to vermek sayesinde hariç 
piyasasl.DI on sekiz lngiliz lira
sına kadar çıkarmış ve hariçte 
hurda kapışılmış denecek bir 
tarzda satılmıştır. Kooperatifin 
dosyalan bunJan pek çok ve
sıkalarla iıpate kafidir. 

B - 931 senesinde iyi incirin 
miktarı çok, aşağı incirin mik
tarı pek azdı. Umum mahsul 
noksan, fakat iyi cins incir 
pek çoktu. Yemişçarşısı bunu 
satamaz hale gelmişti. Yıl ba
şından sonra büyük bir panik 
çıkarak birdenbire otuz ku
ruşluk incirin ona düpesi teh
likesi gözüktü. Ko~ ~tif bü
tün simsarlara ve komisyon
culara dedi ki " On iki kuru
şa kadar fiyatla vermeğe razı 
olacağınız ne kadar inciriniz 
varsa alırım. Hiç korkmayınız, 
elinizdeki malı yavaş yavaş 
satınız. Fazla ne kalırsa bana 
verirsiniz, elinizde incir kal
maz. ,. Bu sayede çarşı panik 
yapmadı ve incirini yavaş ya· 
vaş sattıktan sonra artan kı •
mını kooperatife verdi. Garibi 
şu ki, o sene kooperatif Ye
mişçarşısına bu iyiliği yapar
ken yüz yüze geldiğimiz za
man bize riyakirane medhiye
ler yapan çarşı ekibirinden 
ba:ıılan dahile gittikleri zaman 
yine arkamızdan türlü türlü 
şeyler söylerlerdi ve biz de 
bunları bilirdik. Rica ederim, 
Remzi bey, Hamparsum efen-
di, Bakırcıyan efendi ticareti 
böyle mi anlarlardı? 

C- 932 senesinde ıncırm 
yemiş çarşısında 4 kuruşa ka-
dar düştüğü ve bir çuval incir 
mukabilinde müstahsil eline 
bir lira bile geçmediği bir za
manda kooperatif dahilde hur
dayı 3,5-4 kuruştan aşağı al
mamış ve bu suretle piyasayı 

düzeltmiştir. 

Hulasa, kooperatif, buhranın 

Yeni Asır 

inhisarlar 

UN 
1 

Bir Genç Umumhanede 
Bu Sene Rolünü 

Hakkile ifa 
Eylemiştir 

Nevilerin Tayininde 
Hassas Davranılacak 

Bazı vilayetlerde un fabrika
larının istihsalab ile lstanbul
daki fabrikaların istihsal ettik
leri unların evsafı arasında hiç 
bir fark bulunmadığı halde 
lstanbulda birinci nevi addedi
len ve ona göre resme tabi 
tutulan unların vilayetlerde 
ikinci nevi un itibar edile
rek bu suretle lstanbula ithal 
olunması yüzunden, rekabe
ti müşkülleştiren bir vazi
yet hadis olduğu anlaşıl
mış ve Maliye Vekaletinden 
bu hususta vilayete bir tamim 
gönderilm.istir. Bunda denili
yor ki : Birinci nevi evsafını 

arzeden onların her hangi bir 
mülahza albnda ikinci nevi 
addedilmesi, rekabet serbesti
ni tazyik ederek hazinenin de 
zararını mucip olacak neticeler 
verebileceğinden un nevilerinin 
tefriki hususunda belediyelerce 
çok hassas davramlması ve 
umumi piyasa variyetinin na
zari dikkatten ur ak tutulmaması 
icabeder. 

Binaenaleyh, un nevilerinin 
tayini zımnınde belediye hey
etleri davet edilerek, mücavir 
vilayetlerle İstanbulda nevileri 
tayin edilen unlardan mümasil 
evsaf gösterenler hakkında ye
niden karar ittihazına çalışıl
ması ve komşu vilayetlerle ls
tanbul belediyesi arasında mu
habere temin edilerek un nevi
lerinin tetkiki hususunda takip 
olunan esasların tespiti ve re· 
kabeti muhayyel ve hazine za
rarını müeddi ahvale meydan 
verilmemesi ve ittihaz olunacak 
kararlardan Vekaletin haber
dar edilmesi lazımdır. 

Bir Heyet 
Yukarı Mahallatı 

Tetkik Etu 
Belediye reisi doktor Beh

çet Salih beyle şehir meclisi 
azasmdan Kethüda zade Emin, 
belediye başmühendisi Cahit. 
mimari şubesi şefi Mes'ut ve 
yollar şubesinden Kimi beyler
den mürekkep bir heyet cuma 
günü yukarı mahallita giderek 
sokağa pis sular ve saire akı
tan evleri tetkik eylemişler ve 
bunun için alınması mümkün 
olan çareleri aramışlardır. 

Paraları Bitince 
Uydurduğu Bir Yalanla Zabıtayı 

Saatlarca Takipte Dolaştırmış 
Selçuklu Kemal namında bir 

genç garip ve yalan bir ha
dise uydurmuş ve zabıtayı bir 
müddet fuzuli yere işgal eyle-
miştir. · 

Hadise hakkında alınan taf
silat şudur: 

Selçuklu celep Nazif ağanın 
oğlu Kemal evelki gün Torba
lıya gelerek eski belediye re
isi Tevfik ve Adalı Hasan 
efendileri bulmuş kendilerine 
başına gelen bir kazadan 
bahsetmiştir. 

Güya Kemal efendi Hayvan 
almak üzere Torbalıya gel
mekte iken Selçuk ile Kor:pı
nar arasında pusuya tutulmuş 
ve önüne çıkan üç silahlı ken· 
disine ateş açmıflar, mukabele 
etmiş içlerinden birisini öldür
müş, cebinde bulunan yüzelli 
lirası da isabet eden bir kur· 
şunla yaıımışl. 

Tevfik ve Hasan efendiler 
keyfiyetten mahhalli zabitasını 
haberdar etmişler ve -.bita 
hadise mahalline giderek der
hal tahkikat ve takibata baş
lam,şbr. 

Yapılan araştırma ve taki
bata rağmen ne böyle kimse-

ler ve ne de öldürülen biri 
bulunamamış ve hatta böyle 
ize de tesadüf olunamamıştır. 

Kemal biraz sıkıştırilınca ba
hakikab itirafa mecbur olmuş 
ve hakikat hali şu suretle hi-
kaye eylemiştir. 

- Babam hayvan satın al
mam için bana 150 lira vere
rek Torbalı pazanna gönderdi. 

Ben evvela Tireye uğradım, 
paranın elli lirasını orada bir 
umumhanede iki gece kalarak 
yidim. 

Bunun üzerine babama karşı 
bir yalan uydurmağa mecbur 
oldum ve tabancamla kendim 
cebimi deldim. Ve Torbalıya 
gelerek bu hali, böyle bir yalan 
uydurduğumu T cvfik ve Hasan 
efendilere anlathm. 

Onlar da gidip Jandarmalara 
anlatmışlar, demiştir. 

Bunun üzerine cürüm tasnii 
ve zabitayı işgal, Cumhuriyet 
hükfunetinde asayışı bozuk 
göstermek suçlarından dolayı 
gerek Kemal ve gerekse zabı
taya hadiseyi başka türlü an
latan Tevfik ve Hasan efendi
ler hakkında kanuni takibata 
başlanmışbr. 

Hililiahmer Haftası 
Dün Başladı 

••••• 1 • 

Zengin Program Tatbik Edilecek 
lzmir Hililiabmer haftasını ğıtmışbr. Hafta içinde Hilili-

teıtip eden ytiksek komite di· ahmer cemiyeti tarafından 
rik Kizım paşa başkanhğı al- muhtelif semtlerde konserler 
bnda lzmir Hililiabmer mer• ve bir de çok parlak müsa-
kezinde ikinci toplanbsını yap- mere verilecektir. 
mııbr. Bugün büyük bir alaka Haftanın son günü olan cu· 
ve sevgi içinde başlıyan hafta• ma günU. Cumhuriyet meyda-
nın proiramı mucibince şehrin nında gençlik ve mekteplilerin 
umumi yerlerine Hililiahmer iştirakile büyük bir geçit resmi 
cemiyeti tarafından hazırlanan yapılacak ve hazırlanan muh-
afifler asılmıştır. Yüce Önderin 

(Ba~tarofi 1 inci sahıfede) 

kuruş fazladır. Taraf taraf açı
lan piyasalar isteklidir. Daha 
yükselme istidadındadır. Ekici
ler de vaziyetlerini iyi idare 
edebilirlerse herhalde tütün 
istihsalatımız değer fiatile elden 
çıkarılmış ve bu işle uğraşan 
çiftçilerin yüzü gülmüş ola-
caktır . İnhisarlardan bekle
nen ve kendilerine yaraşan 

harekette budur.Belki inhisarlar 
idaresi bir tacir gibi hesabını 
yaparsa bu hareketinden bir 
miktar para kaybetmiş sayıla
bilir. Lakin memleketin ka
zancı, bu gayibin mukayese 
kabul etmiyecek kadar fevkin-
dedir. inhisarlar milyonlarca 
liraya varan kazancı arasında 
elli bin, yüz bin lira bir feda
karlıkla bütün incir ve tütün 
müstahsillerinin cebine milyon
lar indirmek fırsatını yaratmış, 
ve toprakla uğraşanların kal
bini kazanmıştır. Bu vaziyet 
göz önüne getirilirse inhisar
ların Devlet ekonomisi bakı
mından ne büyük bir kazanç 
elde ettiğini tahmin eylemek 
güç olmaz. 

Is .aıa:l.1 ~ak.k.ı --
Kazım Paşa 

Bir Buçuk Saat 
BelediyedeKaldı 
Vali Kazım paşa, dün öyle

den sonra belediye dairesine 
giderek bir buçuk saat kadar 
belediye reisi doktor Behçet 
Salih beyle şehir işleri hakkın
da görüşümştür. 

Bordrolara 
Pul Y apışınıyacak 

Oün Maliye vekaletinden 
Defterdarlığa gelen bir emirde 
2395 numaralı kazanç kanunu
nun yirmi beşinci maddesi mu
cibince verilmekt~ olan müs· 
tahdimin bordroları beyanname 
addedilmediği için damga pu
luna tabi tutulmaması lazım 

geldiği bildirilmiştir. 

Bir Kaza 
hililiahmer hakkında buyurduklan 

"Hililiabnier iza adedinin mil
letin rüıtü içtimaiyeaile müte
nasip bir dereceye varmasına 
bütün milletin bu tenasübü te-

telif renklerde yüz binlerce veci-
zeler küçük fişler halinde geçit Ansızın Otomobilin 
resmi esnasında tayyarelerimiz •• k 
tarafından atılacakbr. Hafta on Üne Çl IlllŞ 
içinde mekteplerde büyük kü- Evvelki akşam Seydiköy 
çük her sınıfta nesir ve şiir şosası üzerinde bir otomobil 

mio etmesini temenni ederim." kazası olmuştur. Geri Tütün 
t halinde Hililiahmer duygusu 

Vecizeleri zmirin en lmltena kumpanyasının otomobili Sey-
üzuine birer yazı müsabakası 

K .. ve geçit yerlerine asılmışbr. di köyüne giderken Halil oğlu OmÜrler Cemiyetin kendi varlığı içinde açılmıştır. En üstünlerine Maide Ali efendi ansızın otomobilin 
Kordonda Çekilecek bulunan gençlik teşkilab ile Kazım hanım reisliklerinde önüne çıkmışhr. Ali efendi 
Belediye tarafından, deniz talebelerden seçilen kollar toplanan seçim komitesi tara- ağır surette yaralanmışhr. 

tarikile İzmire getirilecek kö· derhal faaliye geçerek Hi- fından birer armağan verilecek Hadise tahkikatına :müddei 
mürlerin Birinci Kordonda dar- lilialımcre izi kaydına baş- ve aynca matbuatla da ilan umumi muavini Ati bey vaz'ı· 

1 C C edilecektir. tılmasma müsaade edilmiıtir. aıDlfbr. emiyetin um- ...- yet eylemiştir. Kazada şofö· 
Bugünlerde deniz yolile ıeh- huri.yet devrinde ki on Şehir Meclisi rün dikkatsızlığı görülmemiş 

rimiıe mühim miktarda kömür bir yıllık çalıımasmı bir Şehir meclisi bugün saat ve yaralı hastaneye kaldırıl-
geleceği haber alınmıştır. beyanname halinde halka da- 16 da toplanacaktır. mıştır. • 

···•·····································•••·•··•••••••••••••••·•·•••••••••••••••·····••••••••·········•···········•···· ....................................................... . 
en şiddetle htlküm siirdüğU m&ddetçe daha bahalıya koo- rulmuş ve hiçbir busu.si himaye hinde bulunmayı başlıca iş edin-
930-31-32 senelerinde incirin peratife mal satmak olduğu görmiyerek sırf kendi kendi- mişlerdi. Geçenlerde birguete 
asgari piyasasını tespit husu- halde, 931 senesinde, Remzi sinin kuvvetlerine istinaden tarafından Nazmiye tevcih edi-
sunda çok muvaffaklyetli ve bey ilkbahara kadar elinde çalıtmış ve büyümüş olan bir len manasız, manasız olduğll 
hakim olduğu kadar yalnız beklettiği incir bakayuını bir müessesenin elinden hizmet kadar münasebetsiz sualler, 0 

müstahsil menfaatlerinden il- tarafa satmaya imkin bulama- namına gelebilecek şey bundan gazete tarafından uydurulmU~ 
ham alan bir nazım vazifesini yınca kooperatife satmağa mec- fazla olamazdı. şeyler değildi. Bunların hep51 

görmüştür. Her ne zaman bur olmuştur. O zaman koope- Çok isterdim ki Nadi bey ya doğrudan doğruya veyab11t 
olursa olsun, kooperatif, bil- ratif te Remzi beye ayrı bir de Remzi beye bir sual tevcih dolayisile İzmir tüccarları tara'" 
hassa 930-933 seneleri arasın- fiat yapmayı kibarlığa muhalif etsin. "Peki amma, Remzi bey, fından kooperatif aleyhine ya-
da isteseydi kendisi için kazançlı bulmuş, kendisinin herkese tat- desin, ya sizlerin, tüccarların, pılmış olan propaganda ile 
olan hariç ve dahil satışlarındaki bikine söz verdiği fiat üzerin- marifetleriniz. nedir? "Muhakkak neşredilmiş telkinlerin mabsll'" 
kuvvetli vaziyetine istinaden den bunları almıştır. ki Remzi bey, böyle bir suale lüdür. O telkinlerki Nazmi ile 
incir ve hurdayı daha noksan Yukarıda gösterdiğim misal- cevap vermek nöbeti kendisine beni senelerre izaç ede ede 
fiatlarla alabilirdi. Böyle yap- ler, daha pek çokları arasında gelince, susmaktan başka çare nihayet yorgunluğun en sofi 
mak şöyle dursun, bil'akis ak- en mühimleridir. Remzi bey bulamıyrcaktır. Fakat, tüccarM haddi beni hasta etmiş ve sll" 

sine bereket etmiş ve beş ka- piyasayı takip eden bir tüccar ların marifetlerini de ben çok iyi fharp harici bırakmış ve ı~" 
zanacak yerde iki ve hatta bir sıfatile bunları herkesten eyi bildiğim için Nadi beyin mukad- vallı Nazmiyi de ona yakın bal' 
ile iktifa eylemiştir. bilir. böyle olduğu halde Yu- der sualine ben cevap verebili- hale getirmiştir. , 

Bunun en büyük bir delili nus Nadi beye "Kooperatif ne rim: Kooperatifin yukarıda izah Kooperatifin manevi hizıııet, 
de şudur ki Remzi beyin adeti, yapmıştır?,, diye sormamak edilen şekilde çalıştığı seneler lerinden de ayrıca bahsedece 
başka tarafa hatta daha ucuza lazımdı. Mali kuvvet itibarile içinde tüccarlar da bir taraf- ğim. 

mal satmak mümkün olduğu bir büyük hiçlik üzerine ku- tan mütemadiyen kooperatif aley Muhlttlfl 
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Aramızda Yine O, Yine Bir 
Özdemir Var ... 

Tomris. 
- Yarap ! Yinemi yeniden 

çarpışmak yinemi onunla uğ
raşmak başlayacak diyordu. 
Hayır hepsi bitti. Ailemle ara
mızda açık bir uçurum var. 
Ben oraya, çocuğumu, Özde
miri yuvarlıyamiyacağım ... 

Aralarında İzmir lafını hiç 
anmıyorlardı. Tomris yine her
günkü işlerine koyulmuştu. Ço
cuğa banyosunu yapar, meme
sini verir, ara'lasile koruluğa 

ıezmeğe çıkarırdı. Çocuğun 

uyuması, kalkması, maması, 

gezmesi hep kurulmuş bir sa
at gibi yürürdü. 

Sanki Tomris hayabnı ölç
müş, biçmiş te hep Özdemire 
verilmiş saatlere ayırmıştı. 

Zebra, genç kız böyle uğra
prken ona bakarak kendinden 
a-eçerdi : 

- Omu ben? Benmi oyum? 
Yarap gözlerim yirmi beş yıl 
eveli görüyor!Aramızda yine o, 
yine bir (Özdemir) var. Yine 
çocuğu için yaşayan genç bir 
ana, yine ayni beşiğin başında 
uykularını bekliyen bir hayal : 

Yine Yalnız ikimiz ••• 
Hanımefendi, misafir .. 
Zebra hayretle sordu: 
- Kim?. 
- Genç bir bey şişman bir 

hanım. Tomris hanımın annesi 
mi, akrabası mı, bilmiyorum, 
hmirden gelmişler .... 

Zehra işini yanına bıraktı 
hemen kapıya doğruldu. Du· 
daldan arasında: 

- Demek geldiler!.. 
Hatice kadına: 
- Salona mı aldın .. 
- Evet, hanım orada... Bey 

de "mademki Tomris çamlıkta 
İmiş, ben ona bir sürpriz ya
par birlik geliriz. Sen hanım 
efendiye çık haber ver,, dedi. 

Zehra Nerime hanımı, salon
da kararsız, ayakta buldu .. 
Mütebessim görünmeğe çalışa· 
rak elini uzattı. Tutuştular, 
6püştüler. 

iki kadın karşı karşıya otur
dular ve konuşmağa baıla
dalar: 

- Bizi nihayet getirttiniz 
efendim. Verilmiş bir sözü 
-tırlatmağa geldik .. 

- Hay, hay daha bey efen-
~in . n_ıektubunu aldı~ım ~ün 
F 0mnsı göndermek ıstedım. 

•kat ... 
- Fakat gelmek istemedi 

Öyle rni?. - . . . 

Nerime hanım, öfke ile: 
- Niçin .• Babası, bu silin

mez lekeyi görmemek istedi 
onu, yine eskisi gibi kızım di
ye affedebileceğini yazdığı 
için mi?. 

Zehra kısa ve kat'i: 
- Her halde çocuğundan 

ayrılmak istemediği için .. 
- Öteki şimdi müstehzi: 
- Bu çocuk! Ah bu çocuk 

dedi. Biran olsun onu ailemiz 
arasına karışbrmak hayalinde
mi bulundunuz? 

Bu kız daha ne bekliyor? 
Ve ne sanıyor? 

Zehra sabırsız: 
- Beklediği bir şey yok 

hanımefendi. Samı sam size ha
linden şikayet te etmemiştir. 

Nerime hanım dudaklarını 
ısırdı: 

Fakat bu kadın kim oluyordu? 
Kendisine bir gün bile (Anne) 
dimeyen Tomris daha ilk gün
den anne diye onun boynuna 
sarılmıştı .. 

Şimdi de babasına kafa tut
mak için ona dayanıyordu! Za
ten kocasına söylememişmiydi. 
T omrisin serkeşliğine de sebep 
o idi eğer o olmasaydı ... 

Zehra bu inip, binen kaşlar
dan arasıra yüzüne çevrilen 
sivri bakışlardan Nerime hanı 
mın hıncıw pek sezmiyor de
ğildi. 

Bir saniye hırsını yenmek 
- ister gibi sükut ettikten sonra 

birden yine köpürdü: 
- Hanımefendi! Yazık ki 

biz de pek geç hatamızı anla
dık. Kızımızdan ziyade oğlu
nuza itimat göstermenin ceza
sını çekiyoruz.. Böyle bir işi 
becerecekleri! Kimin aklına 

l. d'? ge ır ı .. 
Zebra bu kadına ne diyebi

lirdi? Oğlunu mudafaa etmek 
bu gençli!{ hatasını Tomrisin 
büyük ferağatini anladıktan 
sonra büsbütün genç kıza yük
letmek fikrinden çok uzaktı .. 
Zaten Nerime hanımın mak
sadını anlıyordu: O, genç kızı 
lütfen affettiklerini söyliyerek 
kendi çenberi içinde, sıkıştır
mak. T omrisin oğluna ver
diği aşkın kinini de bu söz
lerle kendisinden çıkarmak 
istiyordu.. Zehra son bir gay
retle.,. 

- Onlar birbirini seviyor
lardı.. Eğer oğlum Özdemirim 
öleceğini aklına getirmiş ol
saydı .... 

Sonu Vaı -

LIIA~lllA İ. M. Kütüphane Sinemas 
BUGÜN yeni programında GÜZELLİK, MODA 

RAFET aleminin melikesi : 

ORMA SHEARER'iıı 
" Aşk Hüzünleri ,, filminden sonra ibda ettiği 

Gönüller Birleşince 
.. Fransızca sözlü büyük aşk ve his filmi. Başrollerde : 
~RBERT MARSHALL - ROBERT MONTGOMERY 

M ilaveten : PA THE JURNAL ( Kral Aleksandre Hz.lerile 
· Bartou'nun vefatı, Pariste ve Marsilyada merasim. 

17Perşembe: 15, Cuma 11,30 ve 15, Cumartesi ve 
seanslarında : 

ÇILGIN HAYAT 
Wl~ransızca sözlü büyük SPOR komedisi. Oynayanlar: 

llarn Haines - Conrad Nagel - Madge Evans 

te. Perşembe 

Resm~ ... !.~~!~~ ... ~~!1:~ ..... Ç~~~ ..... ~~~~edildi lngilterede 
Daimi Konseyin Gelecek Toplantısı Yahudi'Aıeyh-
R M·ıı"B T d .. fEd tarlığı Ofilefl l } ayramına esa U en Ltmbul, 3 (Hususi)-İngil-
1 O Mayıs l 9 35 te Bükreşte Olacaktır ~:~:~;ı~~~i İ:~rı:~f.tı~~~ 

1 nın reısı Sır Moseley ırat ettigı 
Ankara, 2 (A.A) - Balkan Jetleri tarafınd~ komşu bal- bilecek haberlerin taati edil- b~r dnutuk.ta: ": a~udilerin ydü-

itilafı konseyi bugün saat 17 de ken devletleri ile muallakta kal- mesine ve balkan itilafı azası· zun e~ tı~retımız m.ahvol u. 
k · b b" .. J 1 • h ta f run emnı·yet servı'slerinin teş- Yahudilerın hareketlerı banştı-son içtimaını a tetmış ve u mış utun mese e en er ra d 

1 
tl 

1 
b' . h b 

d k · · · b' 'k' ·ı · · k ı ı t acak ğımız ev e er e ızı ar a ı'çt·ımaın sonunda a•agv ı a i ıçm şayanı memnunıyet ır au- n ı mesaı ennı o ay aş ır 
.,. k b. sevkeder mahiyettedir. ,, Diyor. tebliğ neşrolunmuştur: rette halle tevessül etmek için tetbirleri teklif eyliyece ır 

Balkan itilafı daimi konseyi alınan karan memnuiyetle kay- komisyonun tayinine karar ver- Yeni Muhacirler 
30 T eşrinievelden bir Teşrini- deylemiştir. miştir. İstanbul, 3 (Hususi) - Ro-
sani tarihine kadar Ankarada Daimi konsey bundan sonra Ayni zamanda daimi konsey manyadan 670 muhacir geldi-
toplanmış ve aktettiği dört iç- Balkan itilafı statüsünü vücude balkan itilafı izası olan devlet- di. Bu mnhacirler de T ekirda-
timada ruznamede yazılı bütün getirmiştir. Balkan itilafı şim- lerin kanunlarından bazılarının ğında yerleştirileceklerdir. 
maddeleri derin bir surette diye kadar olduğu gibi bundan bemahenk kılınması ve hatta AntaJyade Kahve 
tetkik etmiştir. böyle de idare edici heyet mümkün olduğu takdirde tev-

Konseyin birinci vazifesi Türk olarak dört devlet hariciye na- bit edilmesi gayesine vasıl ol- İstanbul, 3 (Hususi) - An-
cumburiyetinin milli bayramın- ı.ırları konseyine malik olmakta mak için takip edilecek usulü talyada kahve yetiştirilebelece-
da hazır bulunabildiğinden devam edecek ve bundan kendisine tetkik mevzuu teş· ği kati surette tesbit edilmiştir. 
hissettiği derin memnuniyeti başka yardımcı teşkilat olarak kil edecek oıan bir komisyon Fevzi Pş. Hz. 
söylemektir. Bu münasebetle ta bir daimi kitabeti ve bir ihdasına karar vermiştir. 
konsey asil Türk milletine en istişari iktisat konseyi buluna- Nihayet Arjantinin teşebbüsü Tefekkür Ediyorlar 
har temennilerini ve memleke- caktır. İktisadi konsey her dört üzerine 10 Teşrinievvel 1933 Ankara, 3 (A.A) - Büyük 
tinin mukadderabm iyi tesirleri devletin her biri tarafından tarihinde Rio de Janeiro da erkanı harbiye reisi Müşür 
bütün dünya tarafından hisse- tayin olunan murabhaslarından imza edilmiş olan Saavedna Fevzi paşa hazretleri cumhuri-
dilecek olan dahiyane bir ba- teşekkül edecektir. Bu konsey Samas ademi tecavuz ve uz- yet bayramının 11 inci yıldö-
siretle bir sulh ve refah istik· 1935 mayısından evvel Bük- laşma muahedesinin temsil et- nümü münasebetile muhtelif 
haline doğru sevkeden Gazi reşte aşağdaki meseleler üze- tiği sulh eserine karşı samimi makam ve müesselerden aldığı 
Mustafa Kemal hazretlerine rine müdellel bir rapor takdim takdirini izhar eylemek maksa- tebriklere ayrı ayn cevap ver-
en tazimkar hayranlığını ar- edebilmek üzere önümüzdeki dile itilaf azası devletlerinin mek imkansız bulunduğundan 
zeder. beş ay zarfında bir kerre Ati- menfaatlerine harfiyen riayet mukabil tebriklerinin ve teşek-

Konsey müzakerata esnasında nada. bir kerre de Ankarada edilmek şartile bu muahedeye kürlerinin iblağma Anadolu 
Umum·ı sı'yaset·ı ve bunun bal- içtim' a edecektir. iltihak etmelerine müsaade bah- · b l d 

.ajansını tavsıt uyurmuş ar ır. kanlar üzerinde muht~mel akis- A - Balkan itilafına vaı.i- şolacak formülü tetkike karar 
lerini tetkik etmiştir. Konsey yülimza devletler arasında ik- vermiştir. İngiliz rra yyarecileri 
müttefikan şu neticeye varmış- tisadi ve ticari münasebetlerin Mesaisine nihayet vermeden Melburndan Döndüler 
tir ki yalnız sulh balkanlarda kuvvetlendirilmesi. evvel daimi konsey mazideki Londra, 3 (Hususi) - Lon-
bir tehlikeye maruz olmamakla B - Balkan arası münakale mesaisi ile Balkanlar arasında d 

dra - Melburn yanşında ör-kalm .yacak, fakat eğer başka yollannın, hassaten Tuna ve bir anlaşma zihniyeti yaratma- t 

düncü gelen ıngiliz tayyareci-bir tarafta böyle bir tehlike- Karadenizden istifade ederek ğa medar olmuı olan Balkan 
k d lerinden johns ve Wall Avus-çıkarsa Balkan itilafı kendi balkan ve mer ezi avrupa ev- konferansına teşekkürlerini bil-

il ! -ba turalyadan yedi günde dön-faaliyetinin diğer sulbpervar letlerinin asya e o an mu - dirmek ister. Balkan itilafı 
· k Ua mü•ler ve bu suretle Melrose ' -anasırın faaliyeti ile telifi ne· delelerini faalleştırece yo r daimi konseyinin gelecek alel- .,. 

lı nm rekorunu kınnışlareır. ticesi olarak kendi muhitinde ile diğer bahri irtibat yo arı· ide içtimai Romen milli bay-
vaziyete hakim kalacaktır. nın inkişafı. ramı vesilesile 10 Mayıs 1935 

bir şe kat evi 
Daimi konsey balkan itilafı C. - Ecnebi memleketlerde de Bükreşte olacaktır. Eğer 

azası olmiyan balkan devletle- balkan bankası ihdası imkanı hadisat lüzum gösterirse hali olan Hilaliahmerin azasıdır. 

rinin balkan itilafı ile olan mü- ve alelumum turizm, diğer ta- hazırdaki reis bu müddet ara- İsminizi Cemiyetin kütüğüne 
nasebetlerindeki devamlı terak- raftan daimi konsey itilifı aza- sında fevkalide bir içtimaa 
kiyi ve balkan itilafı azası dev- sı olan devleteri alakadar ede- davet edebilir. azdınn. 

••..•• ~------......... ~·~·~-~m: .... ~-------

İki Dost Başvekil Nazırlar ~~g!in Gidiyor 
lstanbul, 3 (Hususi)--Hususi)--Yugoslavya nazır muavini mösyö 

Puriç Romany ahariciye nazın mösyö Titülsko yann ( bugün ) 
memleketlerine dönüyorlar. Mösyö Titülesko Sofyadan geçerken 
Bulgar hariciye nazırı ile görüşecektir, 

İsmet paşa M. Molotof Ve Uzo
noviçe Cevap Verdiler 

Ankara, 2 (A.A) - Başve
kil ismet paşa hazretleri Cum
huriyetin 11 ci yıldönümü mü
nasebetiyle M. Molotof ve 
Uzunoviç'ten almış olduktan 
tebrik telgraflanna aşağıdaki 
telgraflarla mukabele etmişler
dir. 

M. Molotof Hazretlerine; 
Moskova 

Cumhuriyetin ilinının yıldö
numu münasebetiyle Sovyet 
Rusya halk komiserleri meclisi
nin yüksek vesatetinizle bana ib 
lağetmek lüfünde bulunduğu teb 
riklerden fevkalade mütehassis 
olduğum halde Cumhuriyet hü
k6metinin en hararetli teıek
kilrlerini ve büyük dost Sovyet 
ittihadı milletlerinin saadet ve 
refahı hakkındaki en hararetli 

temennilerimin kabulünü 
ederim. 

rica 

iSMET 
M. Uzunoviç Hazretleri; 

Belgrat 
Cumhuriyetin ilanının yıldö

nümü münasebetiyle zatı devlet 
)erinin gerek namı devletlerine 
ve gerek hükumeti kraliye 
namına göndermek lütfünde 
bulunmuı oldukları dostane 
tebriklerden fevkalade müte
hassis olduğum halde en sami
mi teşekkürlerimle birlikte 
Cumhuriyet hükumetinin ve 
benim dost asil Yugoslavya 
milletinin refah ve azameti hak
kındaki en hararetli temenni
lerimizi kabul buyurmanızı rica 
ederim. 

İSMET ......... 
Beş İran Tayyaresi Dün Anka

radan Hareket Etti 
Ankara 3 (A.A) - Cümhuriyetimizin 11-ci yıldönümü şenlik

lerine iştirak etmek üzere şehrimize gelmiş olan beş tayyareden 
mürekkep lran tayyare filosu bu sabah Eskişehire hareket et
miştir. Tayyare meydanından hareket esnasında hava müsteıarı 
Salim cevat paşa ile hava zabitlerimiz tarafıadan uğurlanmıı ve 
bir tayyaremiz Eskişehire kadar refakat etmiştir. 

Bir Belçika Heyeti. Ankara'da 
Ankara, 3 (Hususi) - Belçika K~al! lki~ci Lcopoldun Belçika 

tahbna kuudunu Gazi Hz. ne resmen bildırmege memur hey~t Ank~
ray.!,_vardı. Çankayada Reisicumhqr ~tarafından kabul edilecektır, 

Staviski Rezaleti 
Paris 3 ( Hususi ) - Temyiz mahkemesi, Staviski had· s.esi.nde 

zimethal bulunan Mösyö Andre Hesse hakkında avukatlar .nzıbat 
meclisinin terkin kararını tasvi etmiştir. 

Telefon 3151 Telefon 31 ~1 

T A YYARE SİNEMASI 

Marsilyadaki Melun Suil~ast 
Yugoslavya kralı Aleksandır hazretlerinin Marsilyada 

suikastçılar tarafından katli, suikastçinin öldürülmesi. 

Dün Akşam 
Bu filmin mabadı da gelmiş ve Tayyare sinemasında 

gösterilmeğe başlanmııtır 
Kral hazretlerinin cenazesinin belediyeye, oradan Dob

rovnik krovazörüne nakli, Belgratta Türk askerlerinin de 
iştirakile yapılan cenaze merasimi, Fransada yapılan mera
sim, suikastçıların tevkifi ve bu hadise etrafındaki bütim 
tafsilat. 

ASRI TALEBE 
Ramon Novarro, Madga Evans, Ralph Gra

ves, Una Merkel, Martha Sleoper gibi beş sinema 
yıldızının iştirakile yapılan büyük aşk , spor ve gençlik 
filmi muvaffakiyetle devam ediyor. 

-----------------~----------------------------....... -Seans Saatlan : 
Hergün 
Perşembe günleri : 
Cuma günleri 

15 - 17 - 19 - 21t15 
13 - 15 - 17 mektepli seansı 
13 de ilave seansı vardır. 
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Sümerbank Hesabına 
Avrupaya Gönderilecek Talebe 

Sayısı On Beşe Çıkarıldı ·-·-Ankara 2 (A.A) - Avrupa
da okutturularak ihtisaa kes
pettikten sonra bankanın idare 
ettiği muhtelif sanayi şubele• 
rinde çalışhrmak için Sümer
bank tarafından açılmış olan 
müsabaka imtihanında kazanan 
namzetler anlaşılmıştır. Banka
nın açmış olduğu bu imtihana 
girenlerden kazanan namzetle
rin fazlalığı karşısında Sümer
bank evvelce on olarak tesbit 
ettiği talebe adedini on beşe 
çıkarmıştır. Kazanan namzetle
rin isimleri ve ihtisas yapacak-

Bayındırın 
., 1 ••• 

İstanbula Y aşü
ziim Sevkiyatı 
Bayındır, 2 (Hususi}- Kaza

mıza tabi Kızılobe, Asarlı, Sa• 
nyurt köylerinde yetişen üzüm
ler meşhurdur. Bu köylerde 
yetişen kışlık üzümler evlerde 
asılarak Şubat sonlatına kadar 
dayanır. 

Bu kışlık üzümlerden bu sene 
lstanbula da sevkedilmeye baş
lanmıştır. istasyona son gün
lerde köfelerle üzümler gel
mekte ve iharaç edilmektedir. 
Köylünün üzüm sevkiyabndan 
istifadesi iyidir. 

Bulgaristanda 
Üç Şeker Fabrikası 

Kapandı 

İstanbul, 3 (Hususi)- Bul
garistanda üç şeker f ahrikası 
kapanmı~tır. 

Bu fabrikaların elinde 14 
bin ton şeker vardır. 

Bunlan satacak yer bu• 
lamadıklanndan çalışmamağa 
karar verdikleri Sofyadan ge-
len haberlerden anlaşılmakta• 
dır. 

İsveç V eliahtı 
Irak Krah Gazi Evvele 

Misafir Oldu 
Bağdat, 2 ( A.A ) - lsvec; 

Veliahti beraberinde prens Bar• 
til olduğu halde dün akşam 
buraya gelmiştir. Müşarünileyh 
altı gün kral Gaziievvel Hz.nin 
misafiri olacaktır. Sonra İrana 
müteveccihen seyahatına devam 
edecektir. 

Sinop Mektepleri 
Sinop, 3 (A.A) - Maarif 

planlanna göre çiftlik köyün· 
de yapılan mektep ile Gerzede 
biten yatı mektebinin açılma 
merasimi kalabalık bir halk 
huzurunda yapılmıştır. 

Sinop, 3 ( A. A ) -- Bu sene 
ihdas edilen Gerze panayırı 
açılmıştır.3gün devam edecektir. 

Irak Tayyareleri 
DUn Adanadan Geçtiler 

Adana, 2 (A.A) - Cumhu
riyetimizin 11 inci yJdönümü 
bayramında Ankarada bulun
mak lizere birkaç gün evel 
şehrimizden geçen Mehmet 
Ali beyin kumandasındaki 

dört Irak tayyaresi bugün saat 
12,30 da biz.im dört tayyare-
mizle şehrimize gelmişler ve 
yere inmeden geçmişlerdir. 
Misafir tayyareler şehir üze
rinde bir iki defa uçarak 
halkı selamlamışlar ve Iraklı
lar öz kardeşleri olan Türk
lerle çözülmez bağlarla bağlı-
dırlar, Iraklılar Türkiyenin yüce 
bayramını derin sevgilerle kut-
lular yazılı kağıtlar atmışlardır. 

ları san' at şubeleri şunlardır: 
Mücahit Beddi, işletme mü

hendisliğine, Ömer Hayri işlet
me mühendisliğine, Osman İs
met işletme mühendisliğine, 
Burhan Ali kimya mühendisli
ğine, Sahir Nedim pamuklu 
mensucat mühendisliğine, Tuğ
rul Seramik Necati Sabri ka
ğıt, Sadık Atif pamuklu men
sucat, Necmi Cevdet pamuklu 
mensucat, Süheyl ismet elekt
romekanik, Mehmet Nail men
sucat kimyagerliğine. 

-

Ode . ' 
Gençlerin Tetkik 

Seyahatları 
Ödemiş, 2 (Hususi)- Kaza

mız Halkevi tarih ve dil şubesi 
gençleri Bozdağına çıkarak 
gezintiler yapmışlar ve bu me
yanda tetkiklerde bulunmuş-

lardır. Bu tetkiklerin neticesin
de bir çok tarihi asar görül
müş, muhtelif fotoğraflar çekil
miştir. 

- ..... -
Akşehir - Afyon Maçı 

Afyon, 3 (A.A) -.Şehrimize 
gelen Akşehir san' ot İdman
yurdn ile Afyonspor ara!ında 
yapılan maçta Afyan 0-5 ga
lip gelmiştir. 

f ·-·····-· •• 

Tayinler 
Münhal kazanç hesap mu

hakkikliğine 150 lira ücretle 
Aliiyeli zade Mahmut beyin 
ticarethanesinde imar ve inşa 

şirketi mürakıbı Süleyman bey 
Maliye Vekaletince tayin edil
miştir. 

- Kuşadası merkez mektebi 
muallimletinden Fatma Beha 
hanım Bilecik vilayti emrine 
verilmiştir. 

- Vandan Vilayetimiz em

rine verilen muallim Reşat bey 

Bayındırın uladı köyü muallim
liğine tayin edilmiştir. 

- İzmir vilayeti defterdarlık 
tahsil başmemurluğuna kırk 

lira maaşla Üsküdar mıntakası 
eski başmemuru Naci bey 
Maliye vekaletince tayin edilmiş 

ve keyfiyef vilayete bildiril
miştir. 

Maliye Mahmudiye tahsil 
şubesi tahakkuk memuru olup 

halen tahsil müfettişliği vazi
fesini görmekte olan Nail bey 

Maliye vekaletince mezkur 
vazifeye asaleten tayin olun
muştur. 

- Menemenin Koyundere 
mektebi muallimi Rağıp bey 

Maarif vekaletince Ödemişin 
Adagide mektebi muallim.:~ine 
naklen tayin edilmişt;r. 

Feruh bey 
Ziraat vekaleti zeytincilik 

mütehassısı F eruh bey bir kaç 
güniçin Muğla vilayetine giderek 
orada zeytinlerde tetkikat ya
pacaktır. 
111111111••······························· 

Hasta Bakıcı 
Aranıyor 

Birinci veya ikinci sınıf hem· 
şirelerden taliplerin Aydında 
Sıhhat yurdu müdürlüğüne mü-
racaatları. 1-3 (758) 

İZMİRPALAST A 
Her akşam Mayestro Albertiyano idaresinde altı kişilik 

ÇIGAN orkestrası konserleri Cuma, Pazar, Çarşamba günleri 

TEDANSAN 

Yeni A9W • TefrtnısıuH t934 

Zabıta l laberleri: 

Fransada Devlet Islahatı 

Bir Yankesici 
Kiınleriıı Paı·alarını 

Çalınış 
Dün ikmci Kordonda müte

kait binbaşı Muhiddin, birincir 
Hukuk hakimi Ali Rıza, tüc
carda ı Ispartalı Şükrü, Kuşa

dalı Kırlı zade Asım beylerle 
mana ' Ali oğlu Rüstem efen
dilerin yan kes· cilik suretile pa
ralannı çalan meşhur sabıkalı
lardan Babacığım namile ma
ruf Murat taharri memurları 
tarafından yakalanmışbr. Çal
dığı paraların bir kısmı üzerin
de bulunmuştur. 

;>aş;~····il'i\i[''fj~~;·~;~~'i~·······f ~kİifle
• 

rı azırlar eclisinde Kabul Edildi 
-----------------------------... ----------------------------Paris, 3 (Hu-ıusi)- Nazırlar 

meclisi buJ'.in u top~anhsında 
devlet ısla.ı:ıtı projelerini e '·
seriyetle kabul etmiştir. İçti
maı müteakip M. Herriot ga
zetecilere beyanatta bulunmuş 
ve kabinedeki radikal sosya
lic:;t nazırların devlet ıslahatı 
projesinde nazırlar meclisirün 
fes ine ait m:ı1 le.erde serbe.s
tiler;ni muhuaı.:ı etti derini 
söylemiştir. 

(Par~s-Soir) gaıetesi nazır
lar meclisinde radikal nazırla
rın ekalliyette kald1klarını ta
dilat projesinin başlıca şu dört 

esası ihtiva ettiğini yazıyor: 

1 - Nazırla· sayı5ı San-
po:~voy nazır o.acak olan Baş 
vekille birlikte yirmiyi geçmi
yecektir. 

2 - Reisicumhur meb'usan 
meclisini intihabının ilk sene-

sinde ayanın muvafakab ile 
feshedebilir: İlk içtima sene
sinden sonra iiy:mın muvafaka
tı olmazsa dahi feshedebilir. 

3 - Devlet memuriyet ha
yatında istikrarı temin ede
cektir ... 

4 - Meb'usan meclisinin 
hansız kabinesmde tadrkol 

sosyalist nıız11/or 

karşılığını bulmnksızm ve ka
bul etme csizin teklif edeceği 
Hıçbir masraf projesi kabul 
edilemez. Butçenin tasdikı ge
çiktiği takdirde hükumet cari
senelik bütçesini uzatmağa 

salahiyettardır. 
Bir Fransız Nazırı 
Ru yaya Gidiyor 

Paris 2 ( A.A ) - Ticaret 
ve sanayi nazırı M. Lamoarau 
Rus hükumetinin davetine ica
bet ederek bu hafta m sonla
rında Rusyaya gidecektir. -Atlasta Hava Postası 

Vaşintgon, 2 (A.A) - Dr. 
Ekkener Posta nezaretine müra
caat ederak kabili sovk balon· 
larla Atlas okyanosunda bir 
posta servisi yapmak teklifinde 
bulunmuştur. Bu balonlar dört 
günde bir kalkacak ve Okya
nosu elli saatte geçecektir. 

Lehistan - Yunanistan 
Varşova, 3 (A.A) - Lehis

tan ile Yunanistan arasında 
Varşovada cereyan etmekte 
olan tiearet müzakereleri bir 
iti!afla neticelenmiştir. Bu itilaf 
üç ay müddet için ithalat kon-
tenjanlarını tespit etmektedir. 

Arkadaşı meş_hur yankesici 
Ali Rıza kaçmıştır, zabıtaca 

aranmaktadır. 
Merdiven Kavgası 

İkiçeşmelik caddesinde bir 
merdiven meselesinden ara!a
rında çıkan kavga :.onunda 
Mehmet oğlu Mahmut bıçakla 
Ahmet oğlu Hüseyni sol elin
den yaralıyarak kaçmıştır. 

Çakı il Yaralamış 
Kestelli caddesinde sarho~ 

olarak han müsteciri Arif oğlu 
Mahmut efendiyi sustalı çakı 
ile hafif surette yaralıyan Meh
met oğlu Murat tutulmuştur. 

Bir dolandırıcı yakaland 
Kestelli caddesinde Salih 

efendi hanında Niğdeli Meh
mehde iş bulacağından bahisle 
dolandıran meşhnr sabıkalı
lardan Halil taharri memurlan 
tarafından tutulmuştur. 

iç Çama,ırını Çalmışlar 
Dolaplıkuyuda Kireçli so

kağında Mehmet kızı Fatma 

ıar-~~~~~~~~~· - -
uhafazakirların hezimeti 

hanımın evinden 18 lira kıy• 
metinde iç çamaşırı çalınmıştır. 
Ailece Tecavüz Etmlşler 

Karantinada Katip zade so
kağında Naime hanımla kar
deşi Tahsin efendi, ayni so
kakta Nuri efendinin kapısına 

giderek evelce aralarında geçen 
bir kavga yüzünden Nuri efen
dinin evinde misafir bulunan 
polis Şükrü efendiye tecavüz
de bulunmuşlardır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
ngıliz intihabatında Sosyalis Fırkası 

Büyük Bir Zafer Kazandı 
Londra, 3 ( Hususi ) - Lon• 

drada ve daha 300 intihap 
dairesinde şehir meclisleri in
tihabı yapıldı. Alınan neticeler 
şunlardır: 

İşçi fırkası 458 yer kazan
mıştır. Muhafazakarlar 394 yer 
kaybetmişler ve iki yer kazan
mışlardır. Liberaller 56, müs
takiller de 6 yer kaybetmiş
lerdir. Labur Parti sanayi mın
takaları şehir meclislerini ka-

milen elinde tutmakla kal-
mı yarak bundan evvelki 
intihapta baştanbaşa hüklımet 
taraftarı meb'uslar çıkarmış 
olan büyük şehirlerin de kon
trolünü ellerine geçirmişlerdir. 

İngilterede Sosyalizmin bu 
ani ilerliyişi bütün matbuab 
işgal etmektedir. 

"Manchester Guardian (La
bur Parti) nin şimdi !1931 se
nesindeki mevkünden de daha 

Siyamda Karışıklık 
Paris 3 Pı''f"M~~F·J~'Wi~~~~~:r~lf1f%1~~ 

( H.R )-
Bangkok
tan gelen 
son haber
lere göre 
hüküm et 
tarafından ~ 

matbua ta, 
telgraf ve 
posta mu
haberatına 
vazedilen 

sansöre rağ .it[~mii 
men Ban
gkok zabı- rtl~bi 
tasının Si- k·!'<'"-.;,4~ 
yam Kralın memlekete dön- Milliyetperver muhalefetin fe-
mesi halinde suikastlar hazırlı- veranı buna imkan bırakmazsa 
yan bir tethişçiler şebekesini İsviçrede tahsilde bulunan Ve-
keşfetmiştir. Kral saltanattan liaht Prens Singora tahta çık-
feragat kararında ısrar ettiği mağa davet olunacaktır. Mama-
takdirde Başvekil bir niyabet fi Dahili buharnın vahim mikyas 
meclisi tesisine çalışacaktır, ta genişlemesinden korkuluyor. .......... 

Vinston Churchill 
" Tehlike Var Diyor ... 

" Londra, 2 (A.A) - Mösyö Vinston Churcuil dün müntehipleri 
huzurunda söylemiş olduğu bir nutukta bir defa daha Alman 
tehlikesinin büyüklüğünden ve İngiltcrenin askeri hazırlıklarının 
kifayetsizli2"inden bahseylemiıtir. 

\ kuvvetli bir mevki mi tuttuğu· 
nu soruyor. Şurası muhakkak
tır ki bu intihapta en ağır 
surette yaralanan muhafaza
karlardır. 

Londra, 3 (Hususi) - Niha
yete eren belediye intihaba
tında muhafazakarlar müthiş 
bir hezimete uğramışlardır. Ha
riciye nazırı Sir Con Simonun 
karısı Ladi Simon mağlup olan 
azalar arasındadır. 

Belediye lııtihabatın
da Anıcleler Kazandı 

Bir Tecavüz İddiası 
Gece Bahri babada Sahil park 

gazinosunda dolaşan İbrahim 
oğlu Hayrullah tanımadığı bir 
adamın kendisine tecavüz et-

mek istediğini ve ölümle tehdit 
ettiğini iddia etmiş ve zabıtaca 
tahkikata başlanmıştır. 

Kavganın Sebebi 

Birinci Kordonda su şirketi 
binasında bir su saatını temiz· 

lemek meselesinden aralannd~ 
kavga çıkan İbsahim oğlu Bür· 
haneddin, Mehmet oğlu Musta· 
fayı bacağından demirle yara· 
lamıştır. 

Kanaatk~r Hırsıı: 

Konak vupur iskelesinde Ali 
oilu Ahmet efendin in 3 lirasını 
çalan Sabıkalı Şaban oğlu J(e· 
rim tytulmuştur. 

Londra, 3 (A.A) - Londra 
belediye intihabatına ait son 
neticelere göre amele fırkası 
namzetleri 448 ve muhafaza- Burnovada 
karlar 362 azalık kazanmışlar- Şehir Meclisi Toplandı 
dır. Amele fırkası namzetleri 
209 u muhafazakarların zararına Burnova belediyesi evvel1'İ 
olmak üzere 226 fazla azalık akşam reis Fehmi beyin reisliği 
kazanmışlardır. Eyaletlerde yü- altında toplanmıştır. Bu topfau· 
ze yakın şehir ve kazalarda tıda belediyenin bir senelik f-· 
amele fırkası namzetleri ekse- aliyet raporu okunarak kabıJI 
riyeti elde etmişlerdir. edilmiştir. 

Ruzname mucibince tetlcil> 

1 Hilaliahmerin eli ağlıyanın hesabat encümenine Beşir zade 

~gifıo.·zıeıily•ailşı•n11ı •s•il•enr.••••m.;;.. Hüsnü, Ethem Zühtü, Sait. Saıtl ...., •• n . 

B 
Rıdvan beyler seçilmişlerdir. 

reınen Vapuru c. H. F. Kongreleri 
Beremen, 3 (A.A) - Bre- Cumhuriyet Halk fırkası sıı: 

men vapuru dün Nevyorka nova nahiyesine bağlı Altıncl•! . o• 
üçüncü seyahatını yapmak Işıklar, Kavaklıdere köylerıll 
üzere buradan hareket etmiş- evvelki Burnova Halk fırk'! 
tir. Hatırlarda olduğu veçhile resi Cemal beyin huzurile yı; 
bu vapur 19 Haziran 1929 dl? pılan kongrelerde Kavakhdets' 
işlemeğe başlamış ve ilk seya- idare heveti azalıklanna M1

• g 
halında Okyanos mavi korde- met, Mustafa, Himmet, Aftıod~, 
~sını kazanmış idi. idare heyeti azalıklarına ı~,( 

Ana yurdun dört yanında nel, Hayrettin, Rasım l~.11' e 
yoksullara uzanan Hilaliah- köyü azalıklarına İbrahim, ?f C 

ve Asım efendiler seçilnı1Ş e 
dir. merin elidir. 



4 Te,rınısanı 1934 Sahife 

f 
Son Dakika: 

Türk usikisinde lnkıli 
Yazan: NIZAMETTIN NAZiF 

l 1alatyalılar Kutlunun Oğluna Oyle Yüksek Bir Alaka ile Sap
l .!l nıışlardı Ki, Ardı Sıra Meydana Çıkan Vanlıyı Görmediler 

İstanbulVeAnkaraBandolarındaA 
~urka . Ml!siki T '!:malll:en K~lkmıştı 
lstanbul, 3 (Hususi) - Gazi Hazretlerinin Büyük Millet Meclisinde söyledikleri çok değ 

sözler arasında güzel san'atlar cephesinde bir inkılabın gerekliğini işaret eden sözlerini bir 
kika evvel tehakkuk ettirmek için büyük gayretler yapılmak üzeredir. İstanbul ve Ankara rad 
sundan Alaturka musikinin kaldırılması üzerine garp tekniğile bestelenmiş, ,, genel son m 
kurallarına göre işlenmiş musiki parçalarının garp musikisi tekniğine vakıf san' atkarlar tarafınd 
çalınması için radyo şirketince yapılan hazırlıklar bitiriliyor. 

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

Bir an çadırda endişeli bir 
sükün oldu. Her kesin sinirleri 
gerilmişti. Abdüsselam Gürzünü 
kaldırarak : 

- Sen kim oluyorsun -diye 
bağırdı- erkekler arasında teh
dit savurmak kimin haddi. 

Genç bu tahkire cevap ver
medi. Yalnız elinin birdenbire 
kalktığı görüldü. O anda çadır 
sanki bir zelzeleye tutuldu.Or
tadaki büyük, direk bir sağa 
bir sola sallandı. Her kes hay
retle elini başına götürdü. 

Hiç kimsenin ne olduğunu 

anlamasına vakıt kalmadan ça
dır devriliverdi. 

Evet... Evet, çadır devril
mişti. 

Genç Emirin göğsüne şiddetli 
bir yumruk indirince kalkan 
gürz düşerken çadırın orta di
reğine çarpıvermişti. Koca ça
dır birdenbire yıkılıvermişti. 

Manzara cidden gülünçtü! 
Ve çılgın bir neş' e içinde, 

bağrışıp çağrışan halk bu hali 
görünce basmıştı narayı ... 

Beylerin hepsi, devrilen ça· 
dırın altında kalmışlardı. Maa· 
mafih Cafer, Eşcaeddini kolun
dan çekince çadırdan dışarı 
fırlıyabilmişti. 

Bittabi, derhal, etraftan ye· 
tişenler, çadır bezleri elli, altmış 
el birden kaldınverince, beyler 
birer Köstebek gibi yerlerde 
yuvarlanarak doğruldular. 

Doğruldular amma cıngarın 

büyüğü de işte o zaman koptu. 
Abdüsselam hiç bir mukad· 

demeye lüzum görmeden gence 
yaklaştı. Ve yaklaşmasile bera· 
ber, suratının ortasına tokatı 
eklemesi bir oldu. 

Meselenin başlangıcını bilmi
yen halk, bu hal karşısında 
şaşırıyordu. 

Davullar, zurnalar sustu. 
Bağırışmalar ve kahkahalar 

kesildı. 
Şimdi, Yazıhan ovasında 

ölümlü bir sükün, her hareke
tin ve sesin fevkinde saltanat 
sürüyordu. 

Beyler, Eşcaeddine baktılar, 
Vanlının yüzünde iğrenç bir 
kin belirmişti. 

Genç tokata mukabele et
ınedi. Yan gözle Diyaribekir 
enırini süzüyordu.Fakat bu sü
züşte binbir satır korkunç
luğu vardı. 

Eşcaettin bir şeyler söyle· 
ınek istedi. Lakin tam bu sı • 
rada kalın bir ses, kelimeleri 
teker teker ipe dizerek hay· 
kırdı: 

- Eeeey Emir ... Sen sus! 
Ve Eyyy beyler sizde susu· 
nuz! 

. Başlar, hep birden kalın se
sın geldiği tarafa döndü. 
Uzun ve süt beyaz sakallı 
nurani yüzlü göğüsü gök
deınire gömülmüş bir adam 
kolu h k ııu avaya kaldırmış, her 

1 
udretin fevkinde hükmeden 
elkinkar bir eda ile konuşhı: 

ha - Ben... Dedi... Abdülva
i P, diye anılan adam... Bu 
Şe ınüdahale ediyorum. 

Beyler, benim vereceğim ka-
rara hepın· . b • . . . ? 

ız aş egermısınız. 

de ~bdülvehap, yarı ermiş ad-
11. dilen bira adamdı. Ona yal
~z Ahdülvehap demezlerdi. 
~deııu herkes Abdülvehap gazi 

Ye anarlardı. 

- 20 --

Son derece dindar temiz, 
mert ve namuskaar bir cenk 
adamıydı. Uç beyleri içinde en 
yaşlı ola bu idi. Gözünü taştan 

budaktan sakınmaz, şanü şe

ref, şöhret ve servet peşinde 
koşmaz bir adamdı. Avnı za
manda .'ilim ve fadıl bir adamdı. 
Sualini umumi bir tasvip kar
şıladı. Beyler hep birden bağ
rıştılar. 

- Elbette ya Abdüylvehap .. 
- O halde . . Beni dinleyin .. 

Size, üç beylerininin bir zaman
lar nasıl reis intihap ettikleri
ni anlatacağım. 

Sesi Çok yüksek çıkıyordu. 
Halkın ağzı açık kalmıştı.Herkes 
dinleyordu: 

- Kutluya gelinceye kadar 
bizde bir müsabaka adeti vardı. 
Kılıncına güvenen namzetliğini 

koyardı. Bu bir nevi meydan 
okumak olurdu. Namzetler mu
ayyen bir günde toplanırlar. 
Kılıçla, gürzle, kargile çarpış r· 
)ardı. Reislik bu müsabakalarda 
herkese galebe eden adamın 
hakkı olurdu. 

Vanlının gözlerinde memnun 
bir parıltı belirirken, Abdülva
hap, sesini bir parça daha yük 
seltti: 

Kutlu Hüseyin reis olurken 
yapılmadı, Bunun sebebi, her
kesin onu istemesindeydi. O, 
hiç, şüphsiz, en mert cen
gaverimizdi. 

Bir dakika sustu. Sonra de
vam etti: 

- Madamki şimdi, herkes 
ayni kanaatte bulunuyor, 
O halde hemen bir müsabaka 
tertip etmek lazımdır. Ben 
kendi hesabıma en doğru şekil 
budur diyorum., Eeeeey uç 
beyleri! Siz ne dersiniz ? 

Vanlı ile Ahsen ve Aptüs-
selam, üçü birden bağrıştılar: 

- Doğru!. 
- Doğru! 

- Doğru şöyledin Aptül-
vehap! 

Eşcaettin de bu hale mem
nun olmuştu. Yetiştirdiği gen
cin galebe edeceğinden emin 
bulunduğunu ihsas eden 
bir ){ülüşle söze karıştı; 

- Buna kimsenin bir diye
ceği olmaz .. 

Cafer Ahsene şöyle bakmış· 
tı. Beyler, Ahsenin bu bakış 
karşısında başını önüne eğdi
ğini gördüler. 

Abdülvehhap yanı başında 
duran davulcuya seslendi: 

- Güm! Güm! Güm! 
Bu tokmakların manalarını 

herkes bilirdi. Bir müsabakaya 
iştirak edecek olanların mey· 
dana çıkacağına delalet ı;derdi: 

Bir alkış tufanı koptu. 
Abdüsselam! Abdüsselam! 

Yaşasın büyük kahraman ... 
Ve Abdüsselam kır atını oy

natarak yalın kılınç ortaya 
çıktı. 

Akabinde bir alkış daha 
kophı. 

- Ahsen!. Ahsen!. Yaşasın 
büyük kahraman. 

Ahsen, doru bir atın üstün
de alımlı çalımlı ilerledi. 

Derken bir alkış tufanı da
ha kophı. 

- Yaşaaa .. Yaşaaa .. Yaşaa!. 
Bu, çılgınca bir hararetle 

ovaya yayılan dehhaş bir gü
rültünün başlangıcı oldu. 

Ahsenin meydana çıktığını 
gören genç, atını mahmuzla
yınca meydana çıkıvermişti. 

- Yaşaaaa! 

- Yaşşaaaal 
- Aleyke Avnullah! 
- Yaşşaaaa! 
Genç,muurassa kabzalı kılıcıla 

sanki bir güneş taşıyordu. 
Halkın. ellerini kollarını sal

lıyarak, coşkun bir neşe ile 
etrafa yaydığı takdir, onu bö
bürlendirmişti. 

Yalnız dudaklarında hafif, 
bir gülümseme belirdi. İşte o 
kadar .. 

Abdüsselam, miğerinin altın 
kakmalı siperi altından kindar 
bir nazar atfetti. 

Ahsen, başını önüne eğmiş 
yere bakıyordu. 

Malatyalılar. Kutlunun oğlu
na öyle yüksek bir alaka ile 
baglanmışlardi ki,ardısıra mey
dana çıkan Vanlıyı görmediler 
bile .. 

- Sonu Var-

Özür Dileriz 
Cumhuriyet bayramının 

kutlulanmasına ait mülha
kattan birçok mekhıplar 

almaktayız. Mektupların eli
mize geç gelmesi ve mün
derecatın kesreti dolayısile 
bunları neşredemiyoruz. 

Memleketin her tarafı bu 
ulu gün şerefine heyecanla 
sarsılmıştır. Neşredilmiyen 
mekhıp sahiplerinden özür 
dileriz. 

-To:;:k kalktı, indi: ÇOCUKLAR 
- Gümmm! Gazinolara Sinema-
Akabinde Abdülvehhap Ga· 

zinin o yaşta bir adamdan ümit lara Gidemiyecek 
edilmiyeçek bir çeviklikle atına Bazı mahallerde hıfzıssıhha 
atladığı görüldü. kanununa riayet edilmemekte 

Aksakallı cengaver, kılıcını olduğu ötedenberi şikayet edil-

Türk- Yunan Ticaret Uzlaşması 
ANKARA, 3 (Hususi) - Türk - Yunan ticaret uzlaşması üzerindeki görüşmeler çok müs 

bir surette ilerlemiştir. Uzlaşmanın yann (bugün) imza edilmesi muhtemeldir. 

Almanya lhtikarla Mücadela Ediy 
Berlin, 3 (A.A) - M. Hitlerin valilerle aktetmiş olduğu bir içtimadan sonra Prusya başve 

M. Goering polis müdürlerine ve diğer alakadar memurlara resmen verilmiş mezuniyet haricin 
fiatlarda ve bilhassa gıda maddeleri fiatlarında görülecek tereffülerde hemen ve şiddetli müd 
ha-lelerde bulunmalarını ehemmiyetle tavsiye eden bir emirname istar etmiştir. Nazır bu emirn 
mesinde gıda maddeleri fiatının mütemadiyen kontrol edilmesini ve hayati pahalılığı arttırmıy 
matuf hertürlü teşebbüsü şiddetle tecziye etmelerini de ilave eylemiştir. 

Londra Belediyesi İşçiler ;Elindedi 
Londra 3 ( Hususi ) - Londra şehir meclisinin 23 azasından on ikisi işçi fırkası elindedir. Bu 

dan evvelki mecliste işçilerin ancak dört azası vardı, Labur Post bütün diğer şehirlerde beledi 
meclislerindeki azalarının sayısını geniş mikyasta çoğaltmıştır. Muhafazakarlar birçok şehirlerdeli 
yerlerini kaybetmişlerdir. 

M. Herriot Fransız -Sovyet Dostluğ 
Sağlam Esaslara dayandığını Söyled 

MOSKOVA, 3 (A.A) - Tas Ajansından: 
Pravda gazetesi hususi muhabirinin M. Heryo ile yapmış olduğu bir mülakatı neşretmektedi 

M. Heryo Fransız • Sovyet mukarenetinin halihazırda önünde en iyi ihtimallar bulunan sağla 
bir esasa istinat etmekte olduğunu beyen etmiştir. Mumaileyh demiştir ki: 

Ben Fransız • Sovyet münasebetlerinin istikballerini en büyük bir itimatla derpiş ediyoru 
Zira şuna kaniim ki her iki tarafta şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da ayni hüsnü niye 
ve mütekabil menfeatları hakkındaki ayni anlayışı gostereceklerdir. ıki memleketlerin münasebet• 
!erini daha ziyade inkişafa mazher etmek ve daha ziyade derinleştirmek için iki memleket devle 
adamları arasıa<Ia şahsi temasları artırmak kuvvetlendirmek lazımdır. 

Moskova'da 500 Tayyare Uçaca 
Paris, 3 (Hususi) - Moskova'da 5 ikinci teşrin bayramında (yarın) yapılacak büyük geçit re" 

minde beşyüz tayyarenin merasime iştirak edeceği öğrenilmiştir. Bu münasebetle Sovyetler Har 
biye ve Bahriye komiseri M. Voroşilof mühim bir nutuk irat edecektir. 

Milyarder Baron Rotschild Öldü 
Paris, 3 (Hesusi) - Baron Edmond Rotschild doksan yaşında olarak bugün öldü. Edmond 

Rotschild'in iki oğlu vardır. Biri Maurice De Rotschild olup Fransada ayan azasıdır.Diğeri James 
Rotschild Lortlar kamarasında azadır. 

Fransızlar Sarda T etbir Alıyorlar Al
manlar bu T etbirlerdenKuşkulanıyoli 

Berlin, 3 (Hususi)- Fransız sefareti matbuata şu tekzibi göndemiştir: 
Fransız sefareti, Alman hariciy müsteşarı M. Von Ribov'un Fransız sefiri M. François-Boncet' · 

ziyaret ederek Fransa tarafından hinihacette Sarda asayişi muhafaza için alınan tetbirleri protesto 
ettiği hakkında yabancı memleketlerde neşredilen haberleri tekzip eder. 

Londra, 3 (Hususi) - Salahiyettar İngiliz mehafili Fransanın Sarda ittihaz ettiği tetbirleri İngi
liz hüküınetinin de tasvik ettiğine kanidir. Bu tetbirler sayesinde Sarda karışıklık çıkması muhte· 
mel değildir. 

Roma, 3 (Hususi) - Alman matbuatı F ransanm Sarda ittihaz ettiği tetbirleri Versay muahe
desine karşı bir tecavüz saymaktadırlar. ( Gazet Del Popölo) diyor ki: "Almnya milletler cemiye
tinden çekilmesi keyfiyetinin arkası bir madalya olduğunn galiba şimdi anlıyor.,, 

İtalyan gazeteleri Sara karşı bir Alman kuvvet darbesi ihtimalininin Sar hükumet kemisyonu 
tarafından ileri sürüldüğünü kaydediyorlar. Ayni gazeteler Sarın Almanyaya iltihakı Almanya için 
bir prestij meselesi olduğunu ve bilhassa Avusturya meselesinde uğradığı mağlubiyetten sonra 
Nazilerin San elde etmeğe fevkalade ehemmiyet verdiklerini ilave ediyorlar. 

Muhalifleri Kurşuna Dizecekler Mi? 
Madrit 3 (Hususi) - Asturies ihtilal komitası azalan kamilen tevkif edilmiştir. Hükumet mesul

lerin tecziyesi meselesini görüşmek üzere toplanmıştır. Reisicunıhurle hükumet arasında bu husus
ta mevcut itilafın halledildiği zannediliyor. Nazırlar meclisi asiler hakkındaki idam. c~z.alarının tat
bikine karar vermiştir. Kurşuna dizilecek olanlar arasında Sosyalist firkası Liderlennının de bulun
dukları söyleniyor. 

sıyırarak haykırdı: mekte idi. Ehiren vilayet mü!- ? 
bl.r-Dşae;yul~e:r!s~o-ey:liı~yaet~c-~eig~;2~;~~:': ~=~~~a:a:ş~t ~:c~::d;a~: Jta)ya iade Edecek Mi• 

lannda anaları, babaları veya 
etmişlerdi.Gazi kılıncını havada velileri de bulunsa meyhane Belgrat Dora Frank, 3 (H. ı defalar evlenmiştir. Öjen Kwa- ı lıştığı . ihtil_aı .. teşkilatının gizli 
sallıyarak devam etti: ve gazinolara girmemesi ve on R) - Marsilya faciasında Hır· ternikle aile cihetinden yakın· kuryesı rolunu meydana koy-

- Şimdi, beyler aralarında sekiz yaşından aşağı gençlere vat tethişçilerile münasebette lığı vardırdır. Dora Frank 1920 muştur. 
bir müsabaka yapacaklar. Kim iapirtolu içkiler verilmemesi ve bulunan ~arişın esrarengiz ka· de Yugoslavyayı terketmiştir. Paris, 3(Hususi) - Dr. An-
kazanırsa reis o olacak! satılmaması ve on iki yaşından dının müfrit Hırvat fırkası reisi Önce Macaristanda yerleşmiş te Paveliçin Fransaya iadesi 

Meydan açılsın! aşağı çocuklar sinema tiyatro Jozef Frankın kızı alduğu ve olup sık ıık Yugoslavyaya için Fıransız sefiri M. De Şam· 
Beylerin hepsi at uşaklarına ve bar gibi mahallere bırakıl- babuınm ismini taııclığı tes· gidip gelmekte idi. Bir çok brön tarafından yapılan teşeb-

birer işaret çaktılar.Atlar geldi. maması lüzumu bildirilmiştir. bit edilmiştir. Hemıiresi fvo aahte isimler taşımaktadır. Zag· büs üzerine İtalya adliye neza-
Bir dakika sonra büyük dA- Frank elyevm BOdapeıtedeki rep zabıtası Doranın Hırvat reti tahkikat dosyesini Torino· 
vuldan, ovada medit ihtizazlar tethitçilerle beraberdir. Dora müfritleri ve Makedonya ihtilal dan celbederek üzerinde tet-
yapan dehhaş sesler çıkıyordu:_~lııiiiiiiiiiliiiiiiiiii!ii!lll•-•••-'11.~2~~8~-:_'.29~!_Y•aımda~lu.JLm0te~t.-..:L-k9miteli.le~ıene_deberi ça- .. kikata basl&llllfbr. , 



Bir Aşk Kahramanı 
Bir Türk Gencinin 

Heyecanlı Maceraları 
- 295 -

Ahmet Ağa Bürehmen Hazretlerini 
bir karpuz gibi torbanın içine tıktı ··-·-·· - Nerde o papas?. Deyyusu 

oen buğacağım! 
Diye bağırdı. Bu gelen de 

koca Ahmet ağa idi. Arkasın
dan yine bize dost bir ses: 

- Vay camna! En sonunda 
dıvar cılıkta öğrendin be! Dıvar 
yapmak dıvar yıkmak gemici 
işi midir? 

Diye bağırdı. Bu da baba 
Beryen idi. 

Ahmet ağa çoktan bürehme
nin üzerine çökmüş, kütük gibi 
elile boğazını sıkmağa başla

mıştı. 

Bu anda Y ambo cebindeki 
elektrik fenerini yakınca Breh
menin gözleri fırlayıp gebermek 
derecesine geldiğini görünce 
Ahmet Ağa: 

- Yok, bak bu kadar acele 
istemem! Küçük beyle Mösyö 
Hanri ve Raul sizi huzurlarında 
bekliyorlar. Sabret, Papas efen
di, sonra yine boğanın! 

Dedi. Elini bir az gevşetti. 
Beryene dönerek: 

- Ulan ne durvyorsun bel 
.Şu torbayı hazırlasana? 

Beryen Yambonun omu-
zundaki torbayı aldı. Mahut 
torba idi. Hani, haydutlara so
yulduktan sonra arabanın ten
tesinden yaptıkları torba! Er
zak, komak hizmetini görü
yordu .. 

Ahmet ağa, Bürehmen haz
retlerini bir karpuz gibi tor
banın içine bktı. 

Tam bu aralık yine ahır tara
fından, kazma darbeleri gibi, 
sesler gelmiye başladı. Bu şa
matalar fili ürküterek kıya
metleri koparıyordu. 

Beryen, pencereden başını 
uzatarak: 

- Bu tarafa kaptan, bu 
tarafa! 

Diye bağırdı! Bu gelenlerde 
Ferit ve arkadaşlan idi. 

Bir dakika sonra Ferit, sev
gili Niyamasını karşıki odada 
buldu. Sarmaş dolaş olup her 
ikisi de kendilerinden geçmek 
derecesine geldiler. 

Yine bu sırada bungalovun 
dışında dik bir ses işitildi. 
Giiya tekdir eden, fakat ha
kikatte kazamlan zaferin ver
diği neş'e ile tatlılaşan dik, 
mert, candan bir ses: 

- Haşmetlu kral hazretle
nin koca bir binbaşısım böyle 
bir havada dışarda mı bırakır
larmış? 

Sevgili binbaşının bu sesı 
üzerine Hanri ve Raul ona 
koşarak bungalovun kapısını 
çtılar. Hanri: 

- Affediniz kahraman dost! 
Diye özür diledi. Mert ve 

latifeci binbaşı: 
- Pek ala, pek ala! Affettim. 

Fakat ne kadar ıslandığımı 
görmiyor mısınız? Yağmur ke
miklerime değil, kemiklerin için
deki iliklerime geçti! 

Valeryan gibi sert bir adam 
için bu kadar şaka fevkalade 
bir şey değil midir? Ona bu 
latifeyi ettiren işte nail olduk
ları büyük muvaffakıyetti. F e
rit ve arkadaşları binbaşımn 
ellerine sarıldılar: 

- Sayenizde binbaşım! Zafe
rinizi tebrik ederiz. Tertibatı
nız bize bu büyük saadeti ka
zandırdı. 

- Şu dakikada benim için 
en büyük saadet bir kadeh 
konyak bulup içmektir. Çocuk
lara emredinizde çabuk şişeyi 

buraya getirsinler! 

Emre hacet kalmadı. Binba
şının iki kıymetli süvarisi de 
içeri girerken bu sözleri işit
mişlardi. Hemen konyak şişe· 
sini çıkarıp Kont Hanriye uzat
tılar. 

Hanri kadehi doldurup uza
tırken Ahmet ağa ile Beryen 
de mahut çuvalı içindeki Breh
men hazretlerile beraber yük
lenip yanlarına gelmişlerdi. 

Koca Binbaşı elindeki kade
hi içmeyip Ahmet ağaya uzattı. 

- Al Arslan adam ! Dedi 
Torba içindeki efendinin şere
fine ve benime sıhhatıma şunu içi 

Ahmet ağadan sonra yine 
ayni iltifatlarla Beryene sundu. 

Bunkalovun bir odasına beş 
altı içki şişesi üzerine mnmlar 
dikilerek yakılmıştı. 

Nail olduğu saadete çıldıra
sıya sevinen l\fa aniyarra, başı 
sevgilisinin omuzuna dayamış, 
F eritle beraber bu odaya gel
mişti. 

Lakin bu saadetten çıldıra
sıya memnun olan yalnız o 
değildi. Hanri, Raul, Valeryan, 
Yambo onlar da bahtiyardı. 
Dünyada muzafferiyet kadar 
insanı sevindiren şey var mı
dır? 

Ferit, arkadaşlarının boynu
na sanlarak tebrik ve teşek
kürler etti. 

Sonra Ahmet ağa ile Ber
yenin ellerini sıkıp şapır şapır 
yanaklarından öptü. Koca Ah
met ağa ile Beryen iftiharla
nndao çocuklar gibi ağlıyor
lardı. Ahmet ağa: 
. -Affedersiniz beylerim! 
Ömrümde ağlamak nedir bil
mezken bu da başıma geldi! 
Hey gidi hey dünyada neler 
varmış! İnsan sevgili küçük 
hanımı kurtarır da sevinmez 
olur mu?. Hele şu Beryene 
bakın, ağlamak hiç yaraşıyor 
mu? Sanki alanda öküz bügü
rüyor. 

Ahmet ağanın bu samimi 
hoş sözleri neşeleri arttırdı, 
kahkahaları davet ettı. 

Mayaniyama, mini mini elini 
Ahmet aga ile Beryene uzattı. 
Her ikisine de tatlı dilile te
şekkürler etti. 

Binbaşı Valeryanda kılık kı
yafet adeta gölden çıkmış tim 
saha benziyordu! Bu helde Ma· 
yaniyamanın yanına sokularak 
büyük bir tazimle selamladık
tan sonra Feri de döndü: 

- Ferit beyefendi! Beni muh
terem zevceniz hanımefendiye 

lütfen takdim ve tavsiye eder 
misiniz? 

Binbaşının bu lakırdısı adeta 
en büyük şehirlel'in en mükel
lef salonlarında söylenecek bir 
tavırla söylenmişti. İngiliz ki
barları için ne halin ne de mev
kiin hiç hükmü yoktur. Her 
yerde müaşeret adetlerini aynı 
surtte yerine getirirler. 

Ferit, Niyamamn elini tutup 
binbaşının eline koydu ve tit
rek bir sesle. 

- Sevgili Niyama ! Dedi. 
Sizi öyle bir dosta takdim edi
yorum ki dünyanın en alicenap, 
mert, kibar, muhterem bir za-
tıdır. Benim için dünyada en 
ğüzel gün deymek olan bugüne 
ancak onun sayesinde onun 
inayetile nail olduk. Beni sana 
o kavuşturdu. 

Binbaşı Valeryan, Ninamanın 
önünde yerlere kadar eğilip 
selamlı yarak. 

- Sonu ı•rrr -

---- -

Veni Asır 

Edirnenin Sekiz Köprüsü 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bütün Bu Köprüler Güzel Edirnenin 
Tarihi Kıymetini Yükseltnıektedir 

----------------------~~------------------~ 
Edirne, 1 (Hu~usi) - Edir

nede 8 adet büyük köprü var
dır. Birincisi Meriç ve Arda 
nehirleri üzerindedir Abdül
mecit tarafından 125b sene 
sinde yaptırılmıştır. 

İkincisi istasyon yolu ve 
Tunca nehri üzerindeki eski 
köprüdür. 1016 tarihinde inşa 
edilmiştir. Ekmekçi zade Ah
met paşa tarafından yapılmış 
olup mimarı Mustafadır. 

Üçüncü ve dördüncü Sa 
l'ayiç'ndeki köprülerdir. Sa· 
rayiçi köprülerin;n mimarı Ko
ca Sinandır. 

Beşinci Tunca nehri üzerin
deki ikinci Bayazıt tarafındaa 
yaptırılan köprüdür. Altmcısı 
Saraçhane köprüsü o'up 855 
tarihinde inşa edilmiştir. 

Yed,nci Tunca nehri üzerin
deki en büyük köprü olup 
Edirnenin fethi zamanında mev-

rek bu nehirlerın beline dolan
mış kıymettar ve müzeyyen bir 
kemer, boyuna takılmış kıymet
tar birer inci dizisi manzarası
nı verir ve bu temaşaya yalnız 
halk değil hak ta aşık olur. 
Arda nehrinin 200 kilometre· 
lik bir uzunluğu var. Bu ne-
hir eski Aliçelebi ve Paşmaklı 
taraflarından kaynai, Edirnenin 
yarını saat yukarısında ve Tun-

ve mutlak surette münakalat 
ve sevkiyatı tabiri diğerle ih
tiyacatı umumiyeyi göz önüne 
alarak vücuda getirdikleri köp
rüler tarihin ve bu günkü nes
lin medarı iftiharı olduğu gibi 
bugünün ihtiyacatını da tamame 
tatmin ve doğu ile batının bir
leşmesini doğru olarak temin 
edecek bir mevki ve mahiyet-

tedir 

cut olan köprüdür. Muahbaren 
gazi mihal tarafından tamir 
ettirildiğinden Mihal köprüsü 
ismini almıştır. Bu köprü bil
ahare yıkılarak yeniden yaptı
rılmıştır. Sekizinci Yıldırım köp
rüsüdür. Bu köprü Türkler ta
rafından yapılan en eski köprü
lerdendir. 

Güzel Edirneden Bır J\ aıızma 

Edirnenin hemen ortasından 
üç büyük nehrin geçmesi şe
hire ne kadar tabii ve bedii 
bir kıymet ve letafet yarat
mışsa bu nehirlerin üzerinde 
kurulan büyük ve müteaddit 
köprüler de o kıymet ve ehem
miyeti o nisbette yükseltmiş; 

ca nehri üstünde Merice karışır. 
Tunca Kocabalkanlardan ko

par ve Edimede Sarayiçinde 
ormanlar arasında ikiye ayrı
lır biraz ileride yine birleşir, 
Edirnenin altında Merice karı
şır. Meriç nehrinin başı Ko
cabalkandan Samakovdur. 

Ardayı ve Tuncayı da içine 
aldıktan sonra yoluna devam ile 
biraz ileride Ergene nehrine il
tihak eden ve bir müddet te 
beraber yürüdükteh sonra 

Edime sarayında Fatihin Ada/ti sarnyı 
şehre başka bir şeref ve hu- ı Enezde Akdenize dökülür. 
susiyet vermiştir. Edirnenin fethinden evvel 

Filhakika içinde ve kenarın· bu nehirler üzerinde tarihi ve 
da Arda, Tunca ve Meriç gibi mimari kıymeti haiz kargir ve 

Sarayiçinde ve Tunca nehri 
üzerinde hala mevcut ve iyi 
yapılı iki mühim köprü görü-
yoruz. Tam saray içinde ve 
adalet kasrı yanandaki köprü 
Fatihindir. ( Buna Cephanelik 
köprüsü ) de derler. 

İkinci köprü tarihlerde ha
dikai sultani namını alan bu 
sarayın tam methalinde mevcut 
kanuni köprüsüdür. 

Bu büyük köprü koca mimar 
Sinanın Şaheserindendir. Bu 
köprüye Bönce köprüsü de der
ler. O civada Hıdırlık tabyası
nın altında " Bönce suyu,, na
mile bir kaynak vardır. Vak
tile saraym su ihtiyacı bu 
kaynaktan temin olunurmuş.Bu 
sebepten halk bu köprüye 
Bönce ismini vermişler. Şem
settin Sami B. bu köprülerin 
ikisinindeFatihin olduğunu kay
detmiştir Halbuki bu köprü 
Sinana ait eserlerde yazılıdır 
ve Sinanındır. 

4 t- etrını•anı t•a• 

Hililiahmer 
Türkiye Hilaliahmer cemiyeti 

milletler arasında insanlık ve 
şefkat duygulaıından doğan sa
libi ahmer ailesinin birer rük
nüdür. Harp ve sulh günlerinin 
zaruretleri böyle bir fikri orta
ya koyar koymaz onu Türk 
milletinin bütün asil hisleri sar
mış, beslemiş ve bu günkü 
mütekamil hilaliahıner cemiyeti 
meydana gelmiştir. Harpte hi-
laliahmeri hepimiz tanırız. Fa
kat çocuklarımız onu snlh yılı 
içinde daha candan, daha ya
kından bildiler ve tanıdılar. 

Sulh seneleri içinde hilaliah
mer önce düşmandan kurtulan 
yerlerin ihtiyaçlarını dinlendir
mek, yadellerde kalan Türk 
evlatlarını yuvaJaıına kavuştur
mak, muhacirlerin ve mübadil-
terin ana vatanda yerleşmelerine 
yarclm etmek gibi vazifeleri 
gördükten ~ada, muhtelif yı -
larda kıtlığm darlığa düşürdü-
ğü vatandaşlara sille, zelzeley .! 
ve yangına uğrayanlara merr-
leketi kurutup saraıta 1 

sıtma ile Türk çocuklarını kôı 

eden trahuma, nesli kemire ı 
veremle mücadelelere, hastar.. 
ve dıspanserlere büyük yardım· 
lar yaparak milletin yüreğine e 
unutulmaz sevgiler yaşatmıştı·. 

Cemiyet harp sonunda ord 
sıhhiyesine yaptığı yardımlar
dan başka Ağrı dağındaki ha-
rekatta askerlerimizin yaralarını 
sardı. Y ardımlan vatan hudut-
larını açti, başka yurtlarda 
felakete uğrayanların acısını 
paylaşan Türk duygusuyla be
raber oralara paralar gönderdi. 
Cumhuriyet devrindeki bu yar-
dımlar 3,5 milyon Türk lirasını 
geçti. 

Türkiye Hilaliahmeri Anka
rada Türk cumhuriyetinin mer· 
kezinde temsil ettiği bütün 
güzel yardımlar gibi bir abide 
dikti: Çiçeklerle bezenmiş bir 
bahçenin ortasında kurduğu 
yeni umumi merkez, müesse~ 
sesi sulh ve harp günleri için 
feyizli bir menba oldu. Bu mü
eseese Türk milletinin şefkat 
duygularından gelir kaynakları 
yarattı. Harp günleri için yar· 
dım hazırlarken sulh günlerin
de lakayt kalmadı. Cumhuriyet 
devrinde Arabistan, Rusya va 
İranda kalan esirlerimizi getir• 
mek için 50812 lira, İstiklal 
harbı sonunda ordu sıhhiy.e~ 
sine 157,007 lira, düşman o.yak· 
ları altından kurtulan ·toprak· 
lanmızdaki halkın yardımına 
446,9" .t lira. Mübadil olarak 
gelenlerin yerleşmesi içın 24,836 
lira ve muhtelif senelerde Tür .. 
kiyeye gelen mubacırlara 13641 
lira harcetti. Muhtelif senelerde 
meydana gelen kuraklık 1928 
senesinde tesirini çoğaltmıştır. 

üç büyük nehrin dolaştığı ve imühim köprüler yokmış. Yal
birleştiği bu tarihi şehrin ile- nız Edimenin fethinden evvel 
riye doğru muvasala ve mü- Tunca üzerinde mevcut olup 

Bin bir türlü sefahatlere 
sahne olan ve asrmın şairlerinin 
bitmez tükenmeı: kasidelerine 
işünfış mevzulari vererek ken
dilerini dile getiren bu saray 
içinin Fatih devrinden kalma 
hu eski köprünün yam başında 
Balkan savaşında burada şehit 
olan binlerce Türk gencinin 
sonsuz uyku yerleri vardır. 
Burada yatanlar saray ve Os
manlı saltanat ve sefahatin kur
banlarıdır. Ne kadar örnek 
olmağa değer bir levha! Bu 
köprünün bir yanında çökmüş, 
yıkılmış geçmişin bin bir sefale
tini hatırlatan bir sarayın hara
beleri, onun yanında da Osman 
oğullarının son mirasyedilerinin 
sebebiyet verdiği şuursuz Bal
kan savaşında canlarını veren 
Türk yavrularının "onsuz şaha
met ve kahramanlıklarını öz
dille anlatan Mehmetçiklerin 
abidesi var .. 

Hilaliahmer bunların ızdırapla· 
' rına candan elini uzatmıştı. Bu 

nasebetini temin eden bu köp· turuku muvasalayı temin eden 
rülere biraz uzaktan bakıla- ve bu nehirler üzerinde kuru-
cak olursa Selimiye, üç şerefeli lan köprülerin en eski en bü-
gibi mühim mabetlerle, medre- yük ve en mühimi olan ve bu 
selerlerle, Rüstempaşa Ayşeka- gün Mihal köprüsü namile ya-
dın hanlarile, Bedesten Alipa- dolunan köprünün kargir oldu-
şa, arasta gibi çarşılarile ve ğu zannolunur. 
daha birçok abidelerle süsle- Saraylarda, camilerde, ker-
nen ve ilahi ve mimari bir vansaraylarda büyük bir kud-
azamet gösteren bu Türk yur- ret gösteren Türk mimarları, 
duna bu köprülerin de ayrıca köprüleri de ehemmiyetle ele 
bir mahabet verdiği görülür. almışlar ve bn mevzu üzerin-
Köprüler, aşağa doğru süzüle- de iyi işlemişlerdir. Ticareti 

~------....... ıx.:>-to•a 
Küçük Haberler: Maliye Teftiflerl 

Defterdar Kenan bey dün 
öğleden evvel İzmirdeki maliye 
tahsil şubelerinden bazılarını 
teftiş etmiştir. 

Hazırlanan Rapor 
Vilayet Baytar müdürlüğünce 

bir sene zarfında bütün vila
yette yapılan hayvan islah fa-

aliyeti hakkında bir rapor ha
zırlanmaktadır. Rapor ikmal 

edilince Ziraat Vekaletine gön
derilecektir. 
Mücadele Komisyonu 
Fuhuşla ve fuhuş yüzünden 

bulaşan hastalıklarle mücadele 
komisyonu bugün sıhhat mü
dürü Doktor Cedet beyin riya
seti altında toplanacak ·ve bazı 
kararlar alacaktır. 

Millet Mektepleri 
Şehrimizde ve kazalarda mil

let mektepleri açılmış ve Per-
şembe günü derslere başlan
mıştır. Kaza ve köylerde millet 
mekteplerine bu sene rağbet 
her senekinden fazladır. 
Müsadere Edilen 
Kömürler 

Dün Burnovada 19 çuval 
deve yükij kömür ruhsatsız 
olduğu iddiasiie yakalanmış 
ve şehrimize ııetirilmiştir. 

O); .:a..-

Hayvan Hırsızı 
Yakalandı 

Bornovada Molla Hüseyin 
efendinin bahçesinden hayvan 

çalıp kaçan Sırabolulu Mehmet 
çavuş yakalanmıştır. 

Vlliyetln Tamlml 
Yenilecek içilecek gıda mad

delerinin yapılış ve satışlarında 
bazı yerlerde kanun buyruk
larına aykırı yol yürünüldüğü 
görüldüğünden kanun buyruk
larının yerine getirilmesi lüzu
mu vilayetçe mülhakata tami
men bildirilmistir. 

yıl birçok kimseleri işe yerleş
tirmiş, bırçoklarına da b'1ğday 
vermiştir. 

Felakete, zelzeleye uğrayan-
rara da muhim yardımlarda 
bulunmuştur. 

Sıtma mücadelesine trabum, 
verem mübadele cemiyetine, 
bastanelere, dispanserlere, kan
ser enstitüsüne çok yardımlar 

yapmıştır. Gıdasız fakir çocuk
ların yardımına koşarak neslin 
sağlaşmasına hizmet etmiştir. 

Cemiyetin belli başlı yardımla
rından mada umumi merkeze 
müterafik şubeler tarafından da 
birçok muhtaçlara yardımlar 
yapılmıştır. 

Büyük Gazi; bu büyük ce· 
miyeti, Türk vatandaşlarının 

aza yazılmak suretile daima 
korunmuş ve bu himayenin ge
nişlettiği alaka cemiyetin me
saisinin yükselmesine başkaca 
amil olmuştur. 

Cumhuriyetin ve inkılabın 
yılmaz, sarsılmaz bekçisi, Türk 
milletinin özü olan kahraman 
Türk ordusunu her zaman ko
rumuş ve ebediyen koruya
caktır. 

Muallim 
Musavver 
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Yamyamların Korkunç 
Dünya Gazeteciliğinin En Hirikalı 

inlerinde 
Tetkikleri .. 

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

Yirminci Asır Ortasında Hala insan Eti Yiyen Vahşilerin Reislerinden 
Birile Görüşen Bir Gazeteci Müşahedelerini Anlatıyor ... 
4-

Geçen yazımda gizli köyler
den bahsetmiştim. Araştırma 
mefrezelerinden biri Bena -
Benal's ülkesinde şimdiye ka
dar bilinmiyen bir kavının otur
duğunu tesbit etmiştir. Sayıları 
2-3000arasında oranlandığına göre 
Yeni Gine'de bilinen kabilele
rin en kalabalık olanı demek
tir. Diğer taraftan bütün kaşif
lerin ve bilginlerin kafalarında 
yereden iki kabilenin izleri 
hala ele geçirilmiş değildir. 
Maymun insanlar kabilesini 
teşkil eden vahşilerin bir met
reye yaklaşan kuyrukları oldu
gunu, yamyamlar söylüyorlar. 
Bir gün onlardan bahseden 
bir yerli bana şunları anlatı

yordu; 
- Maymun adamlar domuz

lar gibi karadır. Ağaçlara tır
manırlar. Kuyrukları vardır. 
Konuşurlar. 

Yerli bunlardan bir tanesine 
ormanda rasgeldiğini,çok kork
tuğundan kcndisile konuşmağa 
cesaret etmediğini yemin ede
rek tekrarladı. Maymun adam-

lar kabilesinin mümessillerin-
den birini görmek için ne ka-

idarem altında bulunan sefer 
heyeti Markham nehrinin bir 
kaç kilometre uzağındaki top
raklardan geçti. Yanımdaki 
yerli askerlerden birkaçı Mark
ham lehçesini bildikleri gibi 
Pidgin lngilizcesini de konu
şuyorlardı. Mıntakanın en belli 
yamyamları olan vahşilerle ko
nuşmak için bu fısattan istifa
de ettim. Bir gün sekiz on 
kulübeden ibaret bir köyden 
geçiyordum. Köy kulübelerinin 
sefaleti hayalimizden bile ge
çiremiyeceğimiz halde idi. Vah
şiler kervanın geçişini lakayt 
bir bitarafhkla karşıladılar. Za-. 
ten güpegündlİz beyazlara ta
arruzun büyük tedbirsizlik teş
kil ettiğini tecrübeyle öğren

miş1erdi. Pek iyi biliyorlar ki 
bu soluk benizii insanlar kadar 
yanlarındald yerliler de, uzun 
namlulu garip bir aletle mü
cehhezdirler. Bu aletin patla
dığı zaman gürültü ve ateş 
çıkardığım da bilirler. Bunun 
içindir ki, asla ilişilmeden köy
den geçtik. Dışarı çıkarken 
yüksek ağaçların gölgelendir
diği açık bir yere vardık. 

Pişirme Taşları 
dar uğraştığımı anlatmaga lü- Açıklığın ortasmda ateşten ve 
zum yoktur. Ben de Papua dumandan kararmış büyük taş-
Bush'inde, dört yıl durma din- lar gördüm. Bu kayalara hiç 
lence bilmeden araştırmalar ehemmiyet vermeden geçecek-
yapan dört Amerika bilginin- tim. Fakat Rossel adasında 
den fazla bir şey elde edeme- doğmuş bulunan taşıyıcılarım-
dim. dan biri yanıma yaklaşarak 

Gizli ve esrarlı kabilelerden bunları gösterdi = 

bir dördüncüsü daha vardır ki, - Mister, bunlara bakınız .. 
vücutları birkaç müfreze ku- Jaggega işte bunlardır. 
mandam tarafından görülmüş- - Jaggcga ne demek? 
tür.Bunların sami ırkına mensup - Jaggega ... Bilmiyor mısı-
oldukları, insan eti yedikleri, nız? Yamyamlar burada oturur-
en tehlikeli kafa avcıları ara- lar ve adamı Kai - Kai yapar-
sında sayıldıkları söyleniyor. lar. 
Ne Polenezya ve ne de Me- " Kai - Kai ,, Pidgin İngiliz-
lanezya yerlilerile asla kaynaş- cesinde yemek demektir. Bu 
mamış olan saf semitlermiş... adamın ne demek istediğini 

. Dört bin seneden beri kendi anladım. Derhal köye dönmek 
...,.,,..,,.,.,..,,,,.,...._'.!.~'~,~ 

muhitlerinde yalnız yaşıyor
larmış,. 

Yamyam Samiler .. 
Çok şükür ki, Yeni Gine 

hükümeti, bu hususta kafi de
recede vesikalara maliktir. 
Yoksa bu satırlar Berlinin 
bir propandası sayılacaktı .. 

Yamyamın 11,aatl 
Yukarı Ramudaki müfreze

nin üssülharekesine giderken 

emirini verdim. Bekçiler mav
zerlerini yakaladılar. Geri dön
dük. Köyün Ortasında durduk. 
Ellerinde yaylarını ve oklarını 
tutan yerliler örkek nazarlarla 
bize bakıyorlardı. Silahlı bekçi
ler etrafımda yarım daire kur
muşlardı. Taşıyacılar sepetle
rimden birini açtılar. 

Birkaç demet yaprak tütün
le. bir kac cakıvı ve buna 

benzeyen bazı şeyleri elime al
dım. Silahımı sol eiimden bı
rakmamıştım. Yamyamların psi
koljisi hakkıdda biraz tecrübe 
sahibi olmuştum. T ercemanlar-

dan birine kabilenin reisi olan 
"Luluai,, yi çağırmasını emret
tim. 
Beş dakika süren konuşma

lardan sonra vahşiler, omuzla
rında taştan bir yay taşıyan 

ellilik Luluai'yi getirdiler: Eğer 
bu adamın kendi anasını yedi
ğinden bahsetselerdi hiç 
hayret etmiyecektim. O kadar 
iğrenç, korku veren hali var-' 
dı. 

İlk Muhavere 
Luluai'yi dedim. Sana sulh 

getirdim. Çadırım önüne bir 
muz yaprağı koyarak tükür
miyeceğini umarım. Zira böyle 
bir teşebbüs harp demek ola
caktır. Sen ve kabilen efradı 
uslu durursanız bu tütünleri 
sana vereceğim. 

Yüzündeki hatlardan bir 
tanesi bile oynamadı. Yalnız 

tütünleri eline vermek istediğim 
zaman bir adım geriledi. Başını 
tebalarma çevirerek mütaleala
rını aldı. Kabile efradından 

çoğu kardeşlik lehinde bulun
muş olacaklar ki, elini uzattı. 

Hediyeleri aldı. En zor olan 
ilk teşebbüsüm muvaffakıyetle 
neticelenmişti. 

Sözümde devam ettim; 
- Lululai'yi kulbelerini, do

muzlarını karılarını ve çocukle
rını gördüm.Ayni zamanda insan 

eti, pişirerek yediğiniz Jagge
gayıda gordüm. Senin insan 
eti yiyip yemediğini sormıya
cağım. Kabilende en son ne 
vakıt insan eti yendiğinide 
sormıyacağım. Fakat başka 

yamyamlarının insan etini nasıl 
yediklerini anlatmanı reca ede
ceğim. 

Terceman bu sözlerini anla
tınca kabile reisi yalnız başını 
çevirmekle kalmadı. Büsbütün 
dondü. Kenarda bekliyen gu
ruba iltihak etti. Biraz 2ö-

rüştükten sora döndü ve ter
cemanın kulağına şu kısa cüm
leyi fısıldadı , 

::.._ insan etinin nasıl yendi-
ğini bilmiyorum. 

Taktiği Değlttlrdim 

Taktiği değiştirmek lazımdı. 
Şu kısa ntku söyledim; 

- Luluaj, bana bak... Ben 
bütün diğer luluai'lerin yüzüme 
bakınca titredikleri adamım. 
Büyü kbir ülkenin lülüai'isiyim. 
ben... Memleketinizde bulunan 
Lülüailelerin servetlerini bir 
araya toplasan ben hepsinden 
yine daha zenginim. Ben on 

kerre, on kerre, on kerre on 
kerre on domuza ve bir o 
kadar da kadına sahibim. 
Şayet insan etinin nasıl 
yendiğini doğru anlatırsan 

sana lıazinelerimin en kıy
mettarı olan şeyi vereceğim. 

Bil'akis yalan söylersen tekrar 
buraya gelecek, seni şu ağaç
lardan birine bağlıyarak kemik
lerin etlerine karışıncıya ka
dar kırbaçlıyacrğım. 

Terceman bu nutku anlatır
ken çantamdan çıkardığım ay
nayı uzattım. Bu küçük ayna
nın tesiri müthiş oldu. Kabile 
reisi kendi çehresini aynada 
görünce hayretini izhar eden 
bir sesle haykırdı.Kadınlar, ço
cuklar da aynada kendilerini 
görmeye koştulardı. Bu baş-

tanbaşa bir inkılap sayılabilirdi. 
Luluai tekrar bize yaklaştı. Bir 
şeyler söyledi. Tercüman reisin 
suallerimize cevap vermiye ha-
zır olduğunu bildirdi. İlk sualim 
şu oldu; 

- Bir adamın cesedi nasıl 
pişirilir. 

- Önce bir domuz gibi 
parcalanıri. Sonra taşlar a
teş haline gelinceye kadar 
kızdırılır. Bu iş bitince insan 
etleri T aro yapraklan üzerinde 

fırına konur. Fakat biz böyle 
şey yapmayız. Uzaklarda insan 
eti yiyen bir kabile vardır, 
Ben de onlardan duydum. 
Bazi kabileler de insan etini 

suda kaynatırlar. 
Fakat dağın öte yanındaki 

kabilelere göre bu utandırıcı 
bir adettir. 

- Luluai'yı .. Dağın öte ya-

nındaki yamyamlar İnsan eti
nin hangi tarafını en lezzetli 
bulduklarını sana söylediler mi? 

Vahşi elini baldırına götüre
rek işaret etti: işte burasını ... 
Yeni Gine hükümetinin sağlık 
ateşesi Doktor Bernnan' da, 
dinlediği bütün yerlilerden 
ayni cevabı aldığını söylemişti. 
Şu halde Luluai doğru söyli
yordu. 

Daha bazı sorgularıma da 
cevap verdi amma bunları bu
rada kaydetmemeği tercih 
ederim. Ansızın gözüme birşey 
iliıti. Luluai'nin belinde ucu 

sivri ve enli bir hançer vardı. 
Yerli silahlarını kolleksiyon 
yapmak baş merakımdır. Han
çeri göstermesini istedim. T e
reddütle uzath. Bu yaralama 
alatı insan kemiğinden yapıl
mıştı. Reise bir kaç kutu kib
rit vererek hançeri aldım. 

şçımin İtirafları 
Akşam olmadan evel köy

den çok uzaklaşmıştık. Çadı-

rımın kurulmasını bekliyordum. 
Sefer l eyetinin aşçılığını yapan 
yerli hizmetçi karşımdaki ateş 
k<:narına çömmüştü. Dargın 

dargın bana bakıyordu; 
- O güzel aynayı yamyam

lara vermekle yazık ettiniz 
Mister. Bana sorsaydınız. Size 
onlardan daha eyi malümat 
verirdim,dedi.Bende vaktile in
san eti yedim. Şimdi Hıristi-
yan oldum, böyle şey yapmam. 
Eskiden çok insan eti· yemiş-
tim. Buraya Thalassea adasın
dan geldim. 

- Çok eyi T amari... Şimdi 
madam ki uslanmış bulunuyor
sun. Söyle bakayım, yamyam
lar niçin beyaz eti yemezler. 
Beyazların eti zehirlidir de On
dan mı? 

- Hayır, hayır mister .. Be
yaz adamın eti yenmez. Zira 
beyaz adam çok fena kokar. 

Burada bir yaşıma daha gir
miştim. Dünyada güzellik ve 
çirkinliğin ne kadar nisbi ol
duğunu bir defa daha öğren
miştim .. 

Markham Vadisinin 
Şen Dulları Arasında 
Cenup denizindeki adalar 

halkının hayatını yazmak ka-
dar güç şey olamaz. İnsan o 
kadar çok karışık ırklar, ka-
bileler, dinler, itikatlar. diller, 
hurafeler, adetler ve anana-
larla karşılaşır ki, hangisinden 
başlamak icap ettiğini şaşınr. 
İki komşu vadi insanları ara
sındaki farklar İsveçlilerle İs
panyollar arasındaki farklar-
dan daha büyük ve daha derin
dir. " Bush ,, te seyahatımda 
kulübeleri birbirinden birer kilo
metre uzakta bulunan yerlilere 
tesadüf ettim ki aralarında 

anlaşamıyor, konuşa~yorlardı. 
Şurası muhakkak ki Yeni Gi
nedeki lehçeler öğrenilmesi 
kolay olan diller sınıfına gir
mez. Zaten bunların dilleri 

600 kelimeyi de geçmez.Dun
gerwab'ta bunlardan birini öğ
rennteğe çalıştım. Yalnız "on" 
sözünün mukabili ; "Ambuton
daambutondanabodand,, oldu
ğunu öğrenince tasavvurumdan 
vaz geçtim. 

- SnnuVar -
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spor 
Hake 

Buca ile 
i Likleri 

Be abere aldı .. F enerbahçe Beşiktaş Arasındaki Maç 
Et eva • 

ı .. 
~--------------------------.... ----------------------------•• 

nümüzdeki Cuma Günü Liklerin En Mühim 
Ve Heyecanlı Maçı Yapılacaktır 

Bu Cuma günü Jik maçları
nın ilk müsabakaları yapıldı. 
Fikistüre göre sabahleyin ya
pılması icap eden B takımları 
müsabakası görülen lüzum üze
rine tehir edildi. Saat 12 den 
itibaren stadyuma akın başla

dı. Uzun zamandanberi güzel 
müsabakalara hasret çeken 
futbol meraklıJarı grup halinde 
sahadan içeri giriyorlar. Hava 
tam futbol havası. Hafif bir 
serinlik ne üşütüyor ne de 
terletiyor. Saat 13 te ilk mü
sabaka başladı. 

Buca - Şarkspor 
Mevsimin ve Liklerin ilk 

müsabakası evvelce hakemliği 
kararlaştırılan K. S. K. dan 
Esat beyin bazı mazeretleri 
dolayısile yerini Altınordudan 
Mustafa bey aldı, Evvela Bu
caJıJar arkadan da Şarkspor
lular sahaya çıkblar. Lisansla
rın tetkikinden sonra oyuna 
başlandı. Şimdi tribünlerde 
seyirciler tahminlerle meşgul 

ekserisi Bucanın galip ge
leceğini iddia ediyor. Likler· 
den sonra kendi sahalarında 
sessiz sadasız çalışan Buca· 
lılann son zamanlarda yaptığı 

bir iki müsabeka geçen seneye 
nazaren hayli terakki ettikle
rini göstermişti. Fakat bütün 
tahminler Şarksporluların yap
tığı golle boşa çıkb. Oyunun 
beşinci dakikasından sonra ha
kimiyeti ele aJan Şarksporlular 
mütemadiyenBucayı kalesi önün
de sıkıştırıyorlar. BucaJılar bu 
tazyikten kurtulup bir türlü 
Şarkspor çemberini yaramıyor
lar. ŞarksporluJar da ellerine 
geçen fırsattan bir türlü isti
fade imkanını bulamıyor çeki· 
len şutlar ya kaJenin üzerinden 
yahut ta yanlarından geçiyor. 
Nihayet Bucalılar Şarkspor 
çemberinden kurtuldu akına 

başladı. 

Sıra Şarksporlulara geldi, 
gol yememek için müdafiler 
kalenin önünden ayrılaıwyor. 

Tam 32 inci dakika fırsattan 
istifade eden Buca forları be
raberlik sayısını kaydettiler. 
Bundan sonra devre nihayetine 
kadar oyun her iki takımın 
akınlarile cereyan etti. 

ikinci Devre 
Bu devrede yine hakimiye

tin Şarkspor elinde alduğu gö
ze çarpıyor. Zaman zaman Bu
calılar mukabil akınlar yapı· 

yorlar. Her iki tarafın da yap• 
tığı akınlar faydasız ve seme• 
resiz, bu devre de böyle neti
celeniyor. Her iki takımd da 
yaptığı bırer golle berabere 
sahayı terkediyorlar. 

Altınordu .. Gtiztepe 
Günün ve birinci devrenin 

mühim müsabakaJanndan biri 
olan bu maç Altaylı Hasan be
yin idaresinde başladı. Her 
vakıt olduğu gibi her iki takı
mın taraftarlan tribünlerde yer
lerini almış takımlannın hareket· 
lerini dikkatle takip ediyorlar. 

Oyun Göztepenin akını ile 
başladı. İlk dakikalarda Göz-

tepe Altınordu kalesine yapbğı 
bir akında Sabahattine tehlikeli 
dakikalar yaşattı. Fakat Saba
hattin f edakirane bir kurtanş
la muhakkak gol olacak olan 
şutu kesti. Tribünde Albnordu
lular arasında bir alkış tufanı 
koptu. Göztepelilerin akını 
uzun sürmedi. Albnordulular 
mukabil akınlarara başladılar 

Göztebe kalecisi Mahmut oy
namadı2'ından yerine ikin-

ci takım kalecisi oynıyor

du. Altınordullar kalenin zaif 
olduğunu anlayınca hutün taz
yiklerini oraya verdiler. Os
man Adilden aJdığı topu 18 
çizgişi köşesinden kaleye gön
derdi: 

Gol... Tribünlerin bir köşesi 
alkıştan çınlarken diğer köşe
sinde de uzun ahlar yükseliyor 
ve hiç bu kadar, uzaktan gol 
olurmu, amma kabahat kaleci
de boyu kısa da topu tutamadı 
gibi sözler duyuluyordu. Göz
tepeliler yedikleri bu gol üze
rine açıldılar ve mukabil akına 
geçtiler. Fuat kalenin yakınında 
havadan gelen topu durdutma
dan kaleye yolladı top avuta 
gitti. Göztepelilerde bugün şan· 
sızlık olsa gerek bir türlü gol 
yapmak fırsatını bulamiyor
lardı. Muzaffer ayağına gelen 
topu kaptınyordu.Albnordulular 
yapbkları bir hücum esnasında 
Göztepe aleyhine Mustafanın 
çektiği korneri Sait kaJe önün· 
deki kargaşalıktan istifade ede
rek gole tahvil etti. 41 inci da
kikada yine Göztepe aleyhine 
korner oldu. Kalenin önü ka
nştı. · Muhakkak gol... Fakat 
kaleci kurtardı ve biraz sonra 
hakemin devrenin nihayetlen
diğini haber veren düdüğü 
öttü. 

İkinci devre 
Devrenin başlamasile bera

ber Göztepeliler hücuma geç.
tiler. Bu da diğerleri gibi ne
ticesiz. Hayri Mustafadan aldı
ğı topu avuta attı ve muhak
kak bir golü kaçırdı. Beşinci 
4akikada Altınordulular üçün
cü gollerini yaptılar. On ikinci 
dakida Sait kaJecinin elinden 
kurtulan topu ağlara takh. 
Bu dördüncü goldü. Göz· 
tepe takımının bir iki 
oyuncusundan başka diğerle

rinin sahada sağa sola koş
maktan başka bir şey yaptık
lan yoktu. Oyunculann yerle
rini tutmaması ve ayaklarına 
gelen topu bekletmeleri mağ
lubiyetlerinin yegane amili ol-

du. Göztepeliler 23 üncü dakikada 
Albnordu aleyhine yerilen pe
naJtıyı da çekemediler bu fır-

sat de havaya gitti, Tribunler
de ufak ufak münakaşalar : 

- Göztepe dört gol yidik
ten sonra imkanı yok kendini 
doğrultamaz muhakkak m&.ğ-
lfıptur. . 

Arkadaşı buna cevap veriyor: 

- Belli olmaz azizim, top 
yuvarlaktır. Hem oyunun bit
mesine daha çok zaman vaı~ 

Hiç olmazsa bir gol olsun ataı 
ya ••• 

26 ıncı dakikada Fuat sol
dan aJdığı topu kaleye yollu" 
yor. Aksi tesadüf, bu sefer de 
top Cemilin kafasına çarparak 
geri geliyor. 

Arkasından Albnordululann 
bir akım oldu. Kaleci yine to
pu elinden kaçırdı. Sait bunı• 
da ağlara taktı. Beşinci gol •• 
Biraz sonra Fuadın ayaJı 
burkuldu ve sahayı terketti. 
30 ncu dakikada Sait takıma 
altıncı golü kaydettiriyordu. 

Arbk herkes ayni fikirde 
Göztepo 6 - O mağlup devrenin 
son dakikalannda Göztepelile=r 
Albnordu kalesine yaptığı b~· 

akında Abbas Mustafadan al., 
dığı topu Altınordu ağlarına 
takarak takımının ilk ve son 
golünü yaptı ve biraz sonra da 
oyun 6 - 1 A1tınordu galibiyeti 
ile neticelendi. Gelecek Cuma 
mevsimin, batta liklerin en mü· 
him karşılaşması olan Altay • 
lzmirspor maçı vardır. 

Gaylfederelerln Llklerl 
Birkaç haftadanberi devam 

etmekte olan gayrifedere ta
kımlann lik maçlarına bu hafui 
da devam edilmiş ve yapılan 
müsabakalarda 9 Eylül- Aydın 
demiryolu maçı 4-1 Aydın de· 
miryolunun galibiyetlle, Bay· 
raklı - Kahramanlar maçı birer 
golle berabere, Turan-Hacıhli-

seyinler maçı 4-2 H.Hüseyinlerin 
galibiyetile, Kuraltay - İtalyan• 
lar maçı 1-0 Kurultayın ga
libiyetile ve Türkyurdu - Bor• 
nova maçı da Bomovanın ya~ 
bğı bir golle 1-0 neticelen
lenmiştir. Önümüzdeki cuma
ya muhtelif sebeplerle tehir 
edilen maçlara başlanacaktır. 

Kaptan 

Borsa Haberleri 
Dün Borsada Yapılan Satışlar 

··-·-·· Uz Um incir 
Çu. Alıcı Fiat Çu. Alıcı Fiat 
556 H Z Ahmet 8 75 13 50 510 Jiro ve Şü. 5 50 19 
274 S Süleyman 11 14 75 93 T rifonidis D 9 10 

164 F Solari 12 17 50 27 K A Kazım 10 50 10 50 

114 H Alyoti 12 14 50 7 Ş Remzi 16 16 

67 D Arditi 12 14 4 P Paci 14 14 

68 Ş Riza 12 50 14 25 641 YEK ÜN 

59 Trifonidis 14 15 Zahire Borsası 
56 K A Kazım 12 75 19 50 Çu. Cinsi Fiat 
45 EJiya Gali. 12 14 40 Ton Buğday 3 80 4 05 
41 Şımlak zade 12 15 50 1000 " 
31 FZAptullah 9 37 9 37 251 Arpa 3 25 3 37 
22 L Reciyo 10 50 12 50 428 Susam 10 10 25 
15 S Gamel 12 50 15 75 24 Burçak 4 4 
17 Beşikçi Z 9 75 9 75 51 Fasulye 10 50 13 25 
12 O Egli 9 2S 12 50 25 Mısır 4 4 
9 Kohen Bira. 8 25 8 25 1103 Kumdarı 4 4 62 
7 S Benciyo ıs ıs 7 Nohut 4 87 4 87 
6 Dinar hubu. 13 13 2900 P çekirdeği 2 30 2 30 
5 P Klark 12 13 2376 Ke palamut 217 50 430 

1568 YEK ÜN 263 Bal pamuk. 44 46 ····-Vazifeden Affedildi Belediye Encümeni 
Urlanın Çamlı mektebi mu- Belediye daimi encümeni 

allimi Enis bey Maarif Veka- düu öğleden sonra doktor 
letince telebile vazifeden af- Behcet Salih beyin riyasetinde 

· fedilmiştir. toplanmıştır. 

• 
1 Sıfır Sıfıra. Beraberlikle 

~-------------~------------lllli."3----------------------------İstanbul 3 ( A.A ) - Fener
bahçe ve Beşiktaş ve Galata
saray kulüpleri arasında men
faatı merhum Beşiktaşlı Şere
fin ailesine tahsis olunmak üze
re tertip olunan turnuvasının 

ikinci karşılaşması bugün Be
şiktaş ve Fenerbahçe takımla
n arasında yapıldı. Beşiktaş 

takımının Türkiye futbol birin
ciliğini kazanmasının hemen 
akabinde Türkiyenin en kuv· 
vetli ekiplerinden biri olan F e
nerbahçenin karşısında olacağı 
neticeyi merak eden büyük bir 
kaiabahk Kadıköyündeki stadı 
erken saatten itibaren doldur· 
maya başlamıştı. Tertip heyeti
nin anlaşılmıyan bir zihniyetle 
büyük maçtan evvel meseli 
küçükler arasında bir maç. yap
mamış olması bu kesif kalaba
lığı sıkınblı bir intizara mah· 
kUın etmişti. 

Bu itibarla batta zaman za
man sabırsızlık alametleri 
göze çarpıyordu. İkP. takımın 
maçın başlayacağı ilan edilen 
saatta henüz sahaya bile çık
mamış bulunması bu sabırsızlı
ğın haklı tezahürata sebebiyet 
vermesi neticesine bağlandı. 

Ancak on beş buçuğa birkaç 
dakika kala evveli Beşiktaşlı
lar sahada göründüler,Bir daire 
şeklinde sahanın merkezinde 
toplanarak halkı selamladılar 
ve alkışlandılar. İki dakika 
ıonro da Fenerliler sahaya 
çıkıyor ve daha şiddetle a!
kışlanıyordu. Mutat merasim
den sonra takımlar sıralandığı 
vakit Türkiye birinciliği maç

jannda oyııiyan müdafaasından 
~ki oyuncusu noksan olan Be
şiktaş kuvvetli bir muhacim 
olan Bambincyu takımın ileri 
hattını takviye için kullandığı 
förüldü. Beşiktaş bu suretle 
ıu ıekli almış bulunuyordu. 

Mehmet Ali, Feyzi, Nuri, 
Muharrem, Fahri, Faruk, Ali, 
Hakkı, Bombino, Şeref, Eşref. 

Buna mukabil Fener bahçe 
kadrosunu aynen muhafaza edi
yordu: 

Bedi, Yaşar, Fazıl, Cevat, 
Ali Riza, Esat, Niyazi, Muzaf
fer, Namık, Fikret, Şaban. 

Hakem Galatasaraydan Sup· 
hi bey. 

Başla düdüğünü merhum Şe-
. refin habrasım taziz eden bir 
dakikalık sükut takip etti. 
Oyuna Fenerliler başladılar. 
Fakat Beşiktaşın sol muavini 
bu akını kesti. Beşiktaşın mu
kabil bir hücumunu Fenerliler 
favülle kesebildiler. Beşiktaşın 
tehlikeli inişi semeresiz kaldı. 
Hücum yine F enerlilerde Onu 
Beşiktaş akını takip etti. Ve 
oyun mütevazin devam ediyor. 
5 nci dakika. Fenerliler Beşik
taş müdafaasını bunaltmıya baş
ladılar. Fikretin güzel bir va-

ziyette attığı hafif bir şutu 
kaleci kesti. Hücum faikiyeti 
F enerbahçede. Sağdan ve sol
dan inişleri Beşiktaşlılar milş
külatla bazen de kornerle ke
sebiliyorlar. Beşiktaşlılann mu
kabelelerine rağmen top ekse
riyetle Beşiktaş nısıf sahasında 
oynanıyor. 15-30 D. devam eden 
Fener hakimiyeti sıraJarmda 
Beşiktaş aleyhine bir firikik 
oldu. Ali Rizanın güzel bir pa
sını N emık kale önünde ka-
çırdı. Beşiktaşlılar canlan-
dılar. Ve hücum üstüne 
hücum yapıyorlar. Hakemin en 
hafit şarjlan bile teziye eden 
sistemi fener kalesine üstüste 
firikik ahlmasını mucip oluyor. 
Fakat Beşiktaşlılar fırsatları 
iyi kullanmiyorlar. 21 • ci da-

kika. Hakemin idare tarzını 
kendi takımının aleyhinde bulu
nan F enerbahçe kaptanı Fikret 
Feyziyle Niyazı arasında vu
kubulan bir karamboladan son
ra hakemin F enerbahçelilerin 
avantajını nazarı dikkata al
maması dolayisile itiraz etti. 
Hakem F enerbahçe kaptanmı 
oyundan çıkarmak istedi. Fik
ret te takımını birlikte aldı ve 
sahayı terketti. Münakaşa ve 
gürültülerle dolu 20 daki
ka geçti. Takımlar sahaya 
girdiler çıktılar halk gürültü 
etti ve oyun yeniden başladı. 
Fener Fikretten mahrumdu ve 
on kişi oyniyordu. 

Beşiktaş sol açığı Eşref te 
oyundan çıkmış yerine ihtiyat 
bir oyuncu girmişti. Fener yine 
hakim oynamağa başladı. Be
ıiktaş müdafaası tehlikeli an
lar geçiriyor. Otuzuncu daki
kada Namık yine bir gol fır
tı kaçırdı. 35 inci dakikada 
Beşiktaşın soldan inişini Bam
bino güzel bir şutla tamamla
dı. Fakat top havadan avuta 
gitti. 43 ünücü dakika, fener 
Hakkının atbğı bir firikik teh~ 
likesini geçiştirdi. 44 üncü da
kikada Esadın güzel bir pasını 
kesmek isti yen Feyzi topa vu-

ramadı. Muzaffer koştu, dört 
metreden sıkı bir şut attı, fa
kat kaleci bunu yakaladı. Dev
re O - O berabere bitti. 

İkinci devreye başlandığı za
man hava iyiden iyiye karar
mıştı. Beşinci dakikada Mu
zafferin sıkı bir şutunu Meh
met A1i yakaJadı. Dokuzun
cu dakikada yine Mehmet Ali 
muhakkak bir gol kurtardı. 

Fenerliler Beşiktaş kalesini 
sıkıştırmakta devam ediyorlar. 
Üstüste üç defa korner oldu. 
13-cü dakikadan sonra Beşik
taşın daha hakim bir oyun 
oynadığı görülüyor. Bu sefer 
Fener müdafaası sıksık bir 
vaziyette çalışmak mecburiye-
tinde kaldı. 20-ci dakikada 
Hakkı bir Beşiktaş hücumu 
esnasında kaleci ile çorpışarak 
bayıldı. Bir dakika sonra da 

Beşiktaşın sağ açığı güzel bir 
şütle Fener kalesini tehdit edi
yor fakat top büyük bir şan
sızlıkla kale direğine çarpıyor. 
Hava, top takibini işkal ede
cek nisbette karardı. İki ta
rafta zorluk çekiyor. Bu ka
rışıklığı nazarı dikkate alan 
hakem 33-cü dakikada oyunu 
tatile mecbur oldu. Maç ye
niden tekrarlanacaktır. 

Kralların Tebrikleri 
Gazi Hz. Romen, Bulgar, İtalya!1 

Krallarına Cevap Verdiler 
Ankara 2 (A.A) - Reisi

cümhur ha:ıretleri cümhuriyetin 
11-ci yıldönümü münasebetiyle 
İtalya, Romanya, Bulgaristan 
kırallariyle Yugoslavya salta
nat naibi prens Pol hazretlerin
den aldıkları tebrik telgrafları
na aşağıdaki cevapları gönder
mişlerdir: 

Haşmetlu kral ikinci Emanu
el hazretlerine. 

Roma 
Zatı haşmetanelerinin cüm

huriyetin ilanının yıldönümü 
münasebetiyle göndermek lüt
fünde bulunmnş oldukları dos-

tane telgraftan fevkalade mü
tehassis olduğum halde şahsi 

saadetleriyle asil İtalyan mille
tinin refahi hahkındaki en sa
mimi temennilerimizi kabul bu
yurmanızı rica ederim. 

Gazi M. Kemal 
KraJ üçüncü Boris Hz. 

Sof ya 
Gümhuriyetin ilanının yıldö

nümü münasebetiyle zatı haş

metanelerinin gönde.ımek lüt
fünde bulunmuş oldukları dos
tane telgraftan dolayı samimi
yetle teşekkür eder ve şahsi 
saadetinizle Bulgaristanın refa
hı hakkındaki hararetli temen
nilerinin kabulünü rica ede-. 
rım. 

Gazi M. Kemal 
Haşmetlu kral ikinci Karol 

hazretleri, 
Bükr~.; 

Cümhuriyetin ilanının yıldö· 

nümü münasebetiyle zatı haş· 

metanelerinin bana göndermek 
lütfünde bulunmuş oldukları 
dostane tebriklerden fevlfala
de mütehassis olduğum halde 
zatı haşmetnnelerine en sami
mi teşekkürlerimi ve şahsi saa
detlerile dost Romanyanın re
fahı hakkındaki temennilerimi 
beyan eylemek isterim. Balkan 
birliği konseyinin Ankaradaki 
toplantısı müşterek anlaşmamı
zın sağlamlığının ve teşriki me
saimizin feyyaz istikbaline olan 
itimadımızın yeni bir delilidir. 

Gazi M. Kemal 
Fehametlu Yugoslavya nai

bi saltanatı prens Pol hazret
lerine, 

Belgrat 
Cümhuriyetin ilanının yıldö

nümü münasebetile haşmetlu 
kral hazretlerinin niyabeti mec
lisinin ve asil Tugoslav mille
tinin hissiyatına tercüman ol-
mak lütfünde bulunduğunuzdan 
dolayı zatı asilinelerine hara
retle teşekkür ederim. Zatı 
asılanelerine şahsi saadetinizle 
haşmetlu kral hazretlerinin saa
deti ve dost Yugoslav milleti-
nın refahı hakkıddaki en sami
mi temennilerimi arza şitap 
ederim. 

Gazi M. Kemal -···-Tebriklere Gelen Cevaplar 
Cumhuriyetin 11 nci yıl dö

numu bayramı münasebetile 
belediye reisi Behcet SaJih bey 
tarafından reisicumhur Gazi 
hazretlerine çekilen tebrik ve 
tazim telgrafına aşağıdaki ce
vap gelmiştir. 

Doktor Behcet Salih bey 
lzmir Belediye Reisi 

Ben de bayramınızı kutlu-
lanm. 

Reisicumhur Gazi 
Mustafa Kemal 

Cumhuriyet Halk fırkası 

umumi katibi Recep beyden de 
aşağıdaki telgraf gelmiştir. 

Sevginiz bayram sevincini 
katmerleştirdi. Her gününüz 
bayram olsun. 

C. H. F. Katibi 
Umumisi 
Recep 

Almadan vermek tann na

sibidir. Hilaliahmerden yar

dım istemek için iyi gü

nünde ona yardım et .. 
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- Domuz oğlu, orada dur, 
dedi. 
Karanlığa gözleri ahşık olan 

gardiyan onun eşkalini yazı

yordu. Kiyo hala başmdan 
nıuztaripti ve durıınca bayılıyo
rum sandı; masaya dayandı. 

Arkadan bir ses: 
- Nasıl, nasıl, nasılsınız ? 

dedi. 
Bir papağanınki gibi iç gı

cıklayıcı bir ses, fakat insan 
sesi 'di bu ses. Kiyo'nun gö
remiyeceği kadar etraf karan
lıktı, gördüğü yalnız hemen 
başı ucunda, parmaklıklara 
sanlmış kalın parmaklardı. 

Onun ardında da yere uzanmış 
veya ayakta, uzun uzun gölge
ler kımıldanıyordu: böcekler 
gibi kaynaşan insanlar. 

Uzaklaşarak: 

- Daha eyi olabilirdim, ce
vabını verdi. 

Gardiyan: 
- Ağzına elimin tersini yi

. ~mek istiyorsan onu kapa, 
ımplumbağa oğlu, dedi. 
Kiyo bir kaç defa ,,muvak

kat" kelimesini işitmiş olduğu 
için orada uzun müddet kal
mıyacağını biliyordu. Hakaret
lere kulak asmamağa, kabil 
olabildiği kadar tahammül gös
termeğe karar vermişti. İşin 
uıühim tarafı buradan çıkıp 
mücadeleye tekrar ablabilmek 
idi. Böyle olmakla beraber, ta-
bi olnuğu bir insan karşısında 
her insanın duyduğu istihkarı 
kusmak arzusiyle krvradıyordu. 
Fakat bu iğrenç kamçılı haya
letin karşısında kendi l>enligin
den mahrum - kudretzizliğini 
de hissediyordu. 

Ses tekrar bağırdı: 

Nasıl, nasıl, nasılsınız? 
Eyi ki gardiyan sol taraftaki 

Parmaklıktan bir kapı açtı ve 
l<iyo da ahıra girdi. Dip taraf
ta, hayvan bağlamağa mahsus 
bir göz vardı ve burada bir 
•dam yabyordu. 

Adam sordu: 
- Siyasi mücrim misin? 
- Evet, ya siz? 
- Hayır. İmparatorluk za-

ltlamnda mandaren idim. 

Kiyo yavaş yavaş karanlığa 
alışıyordu. Hakikaten bu adam 
yaşlı, hemen hemen burunsuz 
bir beyaz ihtiyar kedi idi ki 
bıyıkları az, kulakları sivri 
idi. 

"... Kadm satarım. İşler yo
lunda gittiği vakitler polise 
para veririm, o da beni rahat 
bırakır. İşler yolunda gibnezse 
paramı sakladığımı sanarak 
beni böyle hapse tıkar. Fakat 
mademki işler evi gitmiyor, aç
(ıktan öleceğime hapishanede 
karnımı doyurmak daha eyi 
değilmi? 

Burada ha! 

- İnsan her şeye alışır ... 
Zaten benim gibi ihtiyar ve 
zayıf olunca dışarısı içerisinden 
farklı değildir ki ... 

- S\z niçin ötekilerle bera
ber değilsrniz? 

- Buraya her gelişimde kn
pı katibine biraz para veririm, 
o da beni muvakkaten hapse
dilenlerin yanına koyar. 

Gardiyan yemek getiriyor
Parmaklıklarm arasından ıçı 
çamur renginde ve hava ka
dar pis kokulu bir çorba ile 

dolu iki küçük kase uzatıyor
du. Bir tencereden kepçe ile 

alıyor ve kiseye uplok,. diye 
dökülen çorbayı da kase kase 

öteki parmaklıklar arasındaki
lere dağıtıyordu. 

Btr ses: 
- Zahmcl e!:me, eledi: ya

nn olduktan sonra .. 

Mandeıan Kiyo'ya dönerek 
anlattı: 

- Bahsettiği şey iydamı .. 
Bır başka ses: 

- Ben de öyle, dedi. Şu 
halde bana çifte tayin ver Bu 
benim iştihamı arttırıyor. 

Gardiyan işe karıştı: 

- Sen çenene yumruğumu 
yer misin? 

Bir asker içeri girip gardi
yanın kulağına bir şeyler fısıl
dadı. 

- Kımıldanıyor. Muhakkak 
hala yaşıyor ... 

Nefer gitti, 
- Srrıı. vuı -........... 

Fakir 
Çocukla~;; Yemek 

Dünden itibaren Bornova 
~c~teplerinde bulunan seksen 
~kır çocuğa öğle yemeği ve
tılnıeğe başlanmıştır. Bu me
~~rıda Bornovunın muhtelif 
.. 

0 Ylerinden otuz kadar çocu
Rlın Bornova Hililiahmer bina-
=~da yatmaları temin edil
~tir. 

ul ) ' apışııııyacak 
Ve Bazı yerlerde doğum, ölüm 
.
1 

evlenme defterlerine ait 
1 lll"h te lu ~berlere ve belediye def-
d:rı erıne on ibeş birinci teşrin
lü sonra pul yapıştırılmaması 
ta~·nıu Dahiliye vekaletinden 
ın· 1!11en vilayetlere bildiril-

ıştır 8 . 
elediye Memurlarına 

l( . Hakaret 
~ehesteUı caddesinde bakkal 
Ye ~t Şevket efendi, Beledi
tah~a ıta .memuru Hasan, İb
qre nı ve Ismail efendilere va
den :snasında hakaret ettiğin· 

utulmuştur. 

M Arap All 
kad uhtelif tarihlerde Karşıya
Sok a ve sair semtlerde bir 
J\ıi tat•rsı~lıklar yapan Arap 
darı t arrı memurları tarafın-

utulrnuştur. 

• 

Tütün Satışları ---- Ba:,taraıı 1 net sclıi/edt -
yolcu oğlu kumpanyaları tara
fından altmış dirahmiye kami
milen satın alınmıştır. Susam
da satılacak bir dirhem tütün 
kalmamıştır. 

Ko~u memleketlerin tütün 
satışlarında görülen bu hararet 
Amerikalıların da bu sene şark 
tütünlerine fazlaca ihtiyaçlari 
olduğunu göstermektedir. 

Türkiyede satışların biraz 
geç başlaması tütünlerin ka
nun ahkamına tevfikan denk 
haline getirilmesini beklemek
ten neşet eylemiştir. 

Yoksa ihtiyaç mevcut olma
dığından veya müşteri bulun-
madığmdan değildir. Bu sene 
tülün müstahsillerinin yüzleri-
nin güleceğine mu~akkak na
zarile bakılıyor. ilk sahşlar 
müsait · olduğu gibi istikbal için 
de ümit verenler pek çoktur. 

Burnovada 
Amerikan T obako tütün kum

panyası Bumovada tütün mü-
bayaa etmeğe başlamışbr. -· Dir Sulu Yakalandı 

Sarhoş olarak Barut hanı 
sokağında Süleyman kızı Mak
bule hanıma harfendazlık eden 
Mehmut oğlu Mahmut tutulmuş
tur. 

• - ,,... * - -- - . -- - - -

Konsey işlerini Bitirmiştir Dn 
Balkan ltilifı T eşkilitına Ve iktisadi 
f stişari konseye ait iki statü imzalandı Başı 

sinde 
han es· 

- Başta1011 Biıinci sahıfede -

ve Balkan itilafı misakının Ati
nada imzası tarihi olan 9 Şu
bat 1934 ten itibaren Yunanis
tan Hariciye nazırıdır. 9 Şubat 
1935 tarihinde daimi konsey 
reisliği bütün hukuk ve salahi
yeti ile Romanya hariciye na
zırına 9 şubat 1936 da Türki
ye Hariciye Vekiline, ve 9 Şu
bat 1937 de Yugoslavya hari
ciye nazırına intikal edecektir. 

Bundan sonre münavebe ayni 
tarzda ve alfabe sırası ile Yu
nanistan, Romanya, Türkiye ve 
Yugoslavya ve 9 Şubattan iti
baren ayni müddet yani bir 
sene için yapılacaktır. İçtimaın 
müddetini tespit etmek, mahal
lini tayin eylemek, ruznamesini 
tanzim eylemek ve alınacak 
kararlan hazırlamak reise ait
tir. 

Madde 4 - Bu suretle mü
zakere edilen bütün mesele
lerde ve gerek Balkan devlet

lerinin kendi aralarındaki mü
nasebetlere müteallik olarak 
ittihaz edilen kararlarda dört 
Balkan itilafı devletinin mutlak 
musavahna 

ı olunacaktır. 

tamamiyle riayet 

Madde 5 - Dört devletin 
iktisadi menfaatlarını tedrici 
surette tanzim etmek için bir 
Balkan itilafı devletleri istişari 
ikt:sat konseyi vücuda getiril
mişi:ir. Bu konsey iktisadi, ti
cari ve mali mütehas5is ve 
eksperlerden mürekkep olacak 
ve daimi k'>nseyin istişari mu
avin bir teşkilatı olarak çalı
şacaktır. 

-Madde 6 - Daimi konsey 
hususi bir mesele için veya 
meseleler grubu için bunları 
tetkik etmek ve daimi konsey 
için bunların bal suretlerini 
hazırlamak maksadile mustakar 
veya muvakkat diğer teşkilat
lar, komisyonlar veya komite
ler ihdas etmek salahiyetine 
maliktir. 

Madde 7 - Daimi konsey 
için bir katiplik ihdas edilmiş
tir. Katipliğin makamı daima 
bir sene için daimi konseyin 
bilfiil vazife eden reisinin mem
leketinin mer1'ezidir. 

Bal.k n itilafı İstl,arl 
iktisadi Konseyinin 

Statüsü 
Madde: 1 - Balan itilafı 

iktisadi konseyi dört milli şu
beden mürekkeptir. Yunan, 
Romen, Türk, Yugoslav, 

2 - Her şubenin beş mu
rahhsı olacak ve bu murahhas
lar, bilhassa: 

A - Umun1iyet itibarile 
umumi siyaset, 

B - Zirai meseleler, 
C - Sinai meseleler, 
D - Mali meseleler, kredi 

ve merkezi ihraç bankalar: 
meseleleri, 

E - Münakalat meselelerile 
iştigal edeceklerdir. 

Madde 3 - Her şubede 
dört memleketin iktisadi faa-
liyetinin tetkiki hususunda mu
rahhaslara yardım etmek üzere 
ameli iktisadi hayata vukufu 
olan eksperlerle mütehassıslar 

tayin olunabilir. Şubeler hususi 
birtakım meselelere veya me
seleler zümresi ile iştigal ede-

İkiçeşmelik Cinayeti 
ıı·-·-·-Esrarkeş Veysel Karısı Halide 

Hanımı Tabanca İle Yaraladı .. 
Cuma günü İkiçeşmelikte bir 

cinayet olmuş ve meşhur esrar-

keş Veysel karısı Halide ha
nımı tabanca kurşunile hançe-

resinden ağır surette yarala
mışhr. Kurşun Halide hanımın 

hançeresinden girmiş ve arka
sından çıkmıştır. 

Veysel cinayeti müteakip 
firar etmiş ve bilahare taharri 

memurları tarafından yakalana
rak İkiçeşmelik karakoluna 
teslim edimişti.r. 

Veysel ifadesinde böyle bir 
hadiseden habardar olmadığını 

karısının na·nl yaralandığını 
bilmediğini söylediği halde bil
ahare: 

- Evet tabancamı kurcalar
ken ateş aldırdı ve kendi ken-

Bastınlan Alef 
Keçilerde yüz on dokuz nu

maralı aile evinde Y ako oğlu 
Nesim odasında yaktıgı lambayı 
dikkatsizlik vüzünden devirmiş 
ve yangın çıkmış ise de derhal 
yetişilerek söndürülmüştür. 

t2s Kuruf Çalmıf 
Çorakkapıda İkinci Taslı 

Çeşme sokağında Hüseyin efen
dinin evinden yüz yirmi beş 
kuruş parası çalınmıştır. 

Güvercin Çalmıf 
Babribaba parkında beledi

yeye ait güvercinlerden birini 
çalan Mehmet oğlu Kemal 
zabıtaca tutulmuştur. 

Yumruk Ziyafeti 
Keçilerde Abdullah oğlu.Salih 

bir kavga neticesinde lsmail 
oğlu Salilıi yumrukla yüzünden 
yaralamıştır. 

disini kazaen yaraladı demiş
tir. 

Halide hanım da evveli: 
- Beni Veysel öldürmek 

için tabanca kurıunile vurdu. 
Dediği halde sonradan ifadesini 
değiştirmiı ve ben tabancayı 
kurcalarken patlattım ve kaza
en vuruldum, demiştir. 

Adliye tabibi muayene neti
cesinde kadının kendi kendi
sini bu şekilde vurmasının müm 
kün olmadığını, yakından pat
lıyan tabancanın yarada daba
geniş yanık eserleri göstermesi 
icabettiğini söylemiştir. 

Zabıtaca Veyselin evinde ya
pılan araştırmada bir miktar 
esrar bulunmuştur. 

T ahlcikata devam edilmekte
dir. 

Hayırh Hizmetçi İmlf .. 
Sovukkuyuda muallim Os

man beyin evinde hizmetçi 
Sait kansı Fatma hanım 195 
lira çaldığından tutulmuştur. 

Sandalyeyi ea,ına 
Geçlrmı, 

İsmet Paşa Bulvarında şoför 
Hüseyin oğlu Mehmedi arala-

rındaki eski igbirar neticesi 
olarak Mustafa oğlu İsmail 
sandalye ile başından yarala 
mışhr. 

Aletleri afıran 
Alsancakta Hacı Bekir soka

ğında marangoz Mustafa efen
dinin barakasından bazı alet
ler çalan ve Fevzi paşa bul
varında Demirci İsmail efendi
ye çatan hırsız aranmaktadır . 

1 
cek komitelere tefrik edilebilir. 

Madde 4 - Her ıube milli 
toplanblannda tetkiklerini ve 
müspet tekliflerini hazırlar. 

Dört şube münavebe ile ve 
9enede en aı iki defa olmak 
üzere iki memleketin idare 
merkezinde toplanarak şubeler· 
deki hususi mesaiyi tanzim 
ve müşterek tekliflerini ihzar 
eder. Ve bu teklifler karar 
ittihazı için daimi konseye 
arzedilir. 

Madde 5- iktisadi konse
yin tetkikatının etraflı mevzuu 
ile statüsü daimi konseyin mu-
ahhar bir kararı ile tespit 
edilecektır. Şimdilik daimi 
konsey iktisadi konseyini 1 O 
Mayıs 1935 te Bükreşte yapı
lacak olan Balkan itilifı içti
maı münasebetile aşağıdaki 
meselelerin heyeti mecmuası 

hakkında müdel!el bir rapor 
verebilmek üzere önümüzdeki 
beş ay zarfında bir kerre Ati
nada ve bir kerre de Ankara· 
da toplanmasına karar ver
miştir. 

A - Balkan itilafını imzalamış 
olan devletler arasındaki ikti-
sadi ve ticari münasebetlerin 
kuvvetlendirilmesi, 

B - Balkan memleketleri ara
sında münakale yollarının ve 
bilhassa Tuna nehrile Karade-
nizden istifade etmek suretile 
Balkan ve merkezi Avrupa 
devletlerini Asya ile olan mü-
nasebetlerini canlandıracak yol
ların ve diğer deniz münakalatı 
yollarının inkişafı 

C - Ecnebi memleketlerde 
bir balkan bankası ihdası im
kanı, 

D - Alelumum turizm. 

Yağhane Tesis 
Edeceklerin 

Nazarı Dikkatine 

sonra 

Alın 
rülf 

Ur. 
Cilt, 
. Beis 

na 

nemas 
maraya 

tzmir 
luğund 

Nuri 
dan ol 
21 sıra 
tek tari 
Jesinin < 
langari 
tamamı 

dört hi 
ilandan 
müddeti 
nulmuşt 

Şartna 
hinden 
findan 
arttırmat 

müsadif 
olup sa 
hıymetin 
ni bu1m 
arttır:anı 

mak şa 
müsadif 
ikinci a~ 

İşbu ı 
bir bak 
iki ile yi 
cü icran 
bildirmel 
tapu sici 
paylaşın 

ve müşt~ 
çuk deW 
alınnııya 

sahlan 
yüzde ye 
le müna 

Müceddet 12 incelik bir yağ 
presesi ve bir de müceddet 
idrolik tulumba satılıkhr. sk· n ~ 
kordonda su kumpanyası kar
şısında Marko ınçevin tamir-
hanesine müracat ediniz. ye uğra 
_. ... ~~ H= 3 10-10 (655) 

lzmii ~ Mekt.:.aııe•pl .. e ... ri• 
Komisyonundan: 

Kız ve Erkek l•seleri panıiyonlannın s 
farından Makama, Şehriye, Nohut, K 
çamaşır sodası, sabun. odun, ve Kara 
ihtiyacı da dahil olmak üzere ağaç kömür 
mucibince 6/11/934 Salı günü saat 15 
komisyonda pazarbkla mübayaa edilecek 
için her gün, pazarlığa giriımek istiyenle 
yazılı ~o 7,5 muvakkat teminat mektub 
makbvzlarile tayin edilen gün ve saatın 
müracaattan. 4524 (7 

Türkiye Ziraat Ba 
Şubes n ~ en: 

Mevkii Sokağı Cinsi No. 

Turan Menemen caddesi arsa bili 
Darağaç Paralı köprü arsa 141-1 

" " " maa müştemilat 176 
sebze bahçesi 1/9 
hissesile 2/9 hisse
sinin 2/1 O hissesi 

Peştemalcılar Arap hanı arsa 2-4-6-8 
Ayavukla Gazıler sinekli 6/8 hisse arsa 2-4-
Bornova Musa baka arsa 1-

" " dükkan 
" Türkmen arsa 

Topçukuyu dükkan 
Manavkuyu çingene 415 hisseli 

" 
" 

mezarlığı harap bağ 
Yukarıda evsafı ve numaraları yazılı Yum 

tarihinden itibaren açık arttırma ve gayri 
peşin para ile satışa çıkan!mıştır. Maim 
devlet ve belediye vergi ve resimlerile sair 
aittir. Kıymeti muhammenesi iki bin liradaı 
ihalesi istizana tabidir. ıhale 21/11/934 Ça 
Jiplerin kır,meti muhammencsinin yüzde ye 
teminatlarıle birlikte mezkür günde saat 14 
racaatları. 46t 
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Sahife 10 

Göz Tabibi 

Lüttü Kır~ar Sahibinin -Sesi 
Memleket hastanesi 

göz hastalıkları müte
hassısı: 

EN SON ÇIKAN PLAKLAR 

İkinci beyler sokağı No. 65 
Fahire Hanım ve Hasan Bey MUzeyyen Hanım -

"" Telefon : 3055 
746 s. 7 

X 1795 Aman beyim. Duet 
Kadın kıyma canıma 

E AX 1799 Hicaz şarkı. Nazlı kadın 
E Hicaz şarkı. Sevdamı dilim 

anlatamaz --- Saadet Hanım Emel Celal -Hanım ---Kiralık Ev 
Göztepede tramvay caddesi

~ e ve vapur iskelesine iki da
kika mesafede gayet havadar 
ve büyük bahçeyi havi bir ha
ne kiralıktır. Borsa sarayında 

A. X 1796 Sevgilim bu akşam E AX 1800 Uşak şarkı. Sevda o kada 
Hicaz şarkı. Ağlamış gülmüş ~ Uşak şarkı. Gel gel 

Müşerref Hanım 
: Mahmure Handan Hanım -
E AXl 801 Uşak şarkı. Endamına bayıldı 
E Şetraban şarkı. Titretti beni -: SUheyla Bedriye Hanım -X 1797 Ey nazlı çiçek 

Seviyorum ayıp mı dır 

Fehmi Simsaroğlu beye müra
caat. 

Telefon: 3039 

AlGOPAN 
Baş 
Ve 

Ağrıları; Diş 
Sinir Sızıları; 

Romatizma Ve Grip 
Rahatsızlıklanna Karşı En F aideli Ve Teskin Edici 
Bir ilaçtır. ( 1 - 6 - 12 ) lik Orijinal Teneke Ku
tularda Her Eczaneden Arayınız. 

Toptan Satış Mahalli : 
BAHÇEKAPISINDA 

ZAMAN 
ECZA DEPOSU 

§ AX 1802 İzmi: Bergama türküsü 
: Gokçe karga olaydım 
: Süheyla Bedriye Hanım ve Sıtkı B. -

Kars Sütü 
Kars Sütü : 3000 metreden yüksek yaylaların Binbir 

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

zırlanan en sıhhi inek sütüdür. 
Kars Sütü : Ekşime bozulma tehlikesi olmadan istediği

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

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

İzmir panayırından ve Almanyanın Bey
nelmilel Eksperler heyetinden fevkalade 
takdirnameler kazanan saf inek sütüdür. 

Kars Sütunu Bakkalınızdan isteyiniz 
( Kars Süt Fabrikası ) 

Umumi Satış Yerleri 

İstanbul : Taşçılar 17 No. 
Telefon 23771 

İzmir : Şekerci Ali Galip ti
carethanesi 

Ankara : Hacı Ethem zade 
Ibrahim ve Mahtumu 

Dişlerinin Bozulup Çüriiıniyeceğinini Bilir Sümeıbank 
{ 

, 
{ 
1 -t • 
• T 

• 
' 

• 

• • 

• 

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

... 

y· erli Mallar Pazarı 
lzmir Şubesinin 

• 

Beykc:r. 
HAFTALIK 
Kunduraları 

ucuz 
SAGLAM 

Vitrin Meşhe
rini Behemehal 

Görünüz 

Bu Hafta 
Erkek, Kadın, Çocuk 

Ve Saraciye Günüdür 
Odun Pazarı No.11-12(Eski Bayı·aklı ınağazası) 

Hükfıınet ve resmi müessisat nıemurinine 
Taksitle mal verilir 

~ RADYOLİN İzmir Evkaf Müdürlüğüuden: 
İzmirde mezarlık başında inşa ettirilecek hal binası için 25 

Teşrini evvel 1934 tarihinde yapılan kapalı zarf münakasasında 
istekli çıkmadığından evvelk şartlar dairesinde 27 Teşrini san! 
1934 tarihine kadar bir ay zarfında pazarlıkla ihalesi kararlaş· 
tırılmıştır. lstekli olanların Salı ve Perşembe günleri saat 15 te 
ızmir evkaf müdürlüğünde toplanan ihale komisyonuna müraca-

Kullanınız 

Doktor DÖKT.:ıı::Ö~aa~~ 

Kemal Sa~ir Hatip Oğ. [sat 
Memleket hastanesi Dahil~. Hastalıklar 

Dahiliye Mütehassısı Mutehassısı 
Muayenehane Birinci Bey- Hastalarını her gün öğ!e-

ler sokağı numara 36 Tele· ?en sonra Beyler· Hacı 
fon 3956 imamlar sokağında 

Evi Karantina tramvay No. 12 - Şifa Yurdunda 
caddesi karakol karşısında kabul ve tedavi eder. 
No. 596 Telefon No. 2545 Telefon No. 3331 

. ._ _____ _.( .. 36-3)..... s. 7 

atları ilan olunur. 37 - 4 ( 4631 ) 746 

lzmlr Belediyesinden: 
1 - 29 N. lı adanın 3, 4, 

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

2 - 29 No. lu adanın 7 ve 
8 N. lı arsalarının mülkiyeti 
kapalı zarfla 17111/934 de sa· . 
at 16 da ihale edilecektir . 

3 - 87 N. lı adanın 50 N. 

lı arsasının mülkiyeti açık mü· 

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

Şartnameyi görmek iizere 
başkatipliğe ve müzayedeye 

iştirak için de söylenen gün ve 
saatte ve makbuzlarile birlikte 

Belediye encümenine müracaat. 

23-4 4517 (701) 

CUMHURİYET BA YRAMIND 

ŞEHİR GAZİNOSU 
Biiyiik Güne Layık Gayet Zengin Bir 

Eğlence Tertip Eylenıiştir 
Havanın müsaadesine göre eğlence bahçede veya kışlık 

salonlarda ya ılacaktır. Güzel sür rizler hazırlanmıştır. 

Makine Ve Jnıaatı Bahriye Mütehauısı 

ETUP tJEllAL 
ı\lakine lmalftthanesi 

.jt) 

MüetıJeseıu i ıı 

ınaoıul :ilı 

nla ra '~ 

t.4 
makine 

lzmirde 
faal i y e lto<lı ı 

A llibadar ı• 

rın Jın lll8kİUP· 

l erın fa:ıhyet 

t:oızları hakkınıl" 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

l aghane Ye Un Degtrmenlerl 
lt •in hılnınnrn al:tı v rı r,,]Pv"ı irna1 o,lııır. • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gaznzyen 
Her boyt!3 vo her l<UHet 

te her c '. ııe mahrukat iizcrine 

Bilumum Deniz Jılerl 
Dorbinler, ınlnmbalar .... n 

tesisatı mibıuı : .oı:iye asİİ.nHö~"'n 
v!nçler Ye uir ı~ler • Jernhte 
'" kahııl ••lilir. 

Brısıoı Otett 
lstanhulun En Temiz En Lüks· 

Ve Ucuz Otelidir 
Bütün lznıirliler Burada Buluşurlar 

Sıcak ve soğuk akar suyu, banyolu odaları Marmaraya 
Halice nazır güzel manzarası ile İstanbulun 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 

OsmanİJ'e oteli~id!:~siye 

:····································································· -. . - TAZE TEMiZ UCUZ 
• 
I~~C --
Ham.ai Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
~ ~_.. 

l\:ı~dıırnk Biiyiik Halı>pcioj?lo ban ltnrşı~ın ,f:. 

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

MEJALLüM 
Laınbalarını ttırcıb 
edenin hiç bir,,~· 
man aldanmauııi' 
!ardır. 

Çünki:. 
'-' ~· .r.uıealin• n~ 

1 
ran aarliyatı '

1 ',, 
ı ~ığı lıol ye;!'1 

lambaılll". 

Her bayiil 811 

araywız 

Deposu
1 MEHME 

TEVFiK, 
't''~ elehtnk uı•· 

tıcaretlıat1•11 

1 ı ( 

Jf LEF 0Nlc3!1' 

1 . 
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Ircaı Pazarında Azizler Sokatında 
---------

Eqe mıntakasının en büyük ve en ucuz iş 11apan matbaasıdır 

•·• 

• 

ue !f. i ' e Dl u İği ' . B , 8 Dl: ' ı . rı. i BI. 
ııaıe. · ı e alt er .ür ü · · · · ır ı a ua aıı ır 
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\~T. F. 
l T• 1 

. .an Der 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

TUEBINGEN vapuru yedi 
ikinci teşrinde bekleniy~.9· 
ikinci teşrine kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men için yük alacaktır. 
NİEDERW ALD vapuru 19 ikinci 
teşrinde bekleniyor. 21 ikinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktır. 
FRİESLAND vapuru 3 1 ci 

kanunda bekleniyor. 5 birinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen'e 
yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HANSBURG vapuru 17 

ikinci teşrinde bekleniyor. 
Hamulesini çıkanp Anvers 

Rotterdam ve Hamburg li
manlarına hamule alacaktır. 
THE EXPORT ST AEMRHIP 

CORPORATION 
EXCELSIOR vapuru 7 

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

EXARCH vapuru 12 ikinci 
teşrinde bekleniyor. Nevyork~ 
Coston ve Filadelfiya ve Nor
folk 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 vapurlann 

isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

ÇOCUK HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Doktor 

li ~a~ 
İkametkahmı Birinci Kor-

donda Tayyare Sineması civa
rında 222 Numaralı eve nak
letmiştir. Hastalannı eskisi 
gibi İkinci Beyler sokağında 
84 Numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 

Evin Telefonu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 5342 

H. 3 (25) 

F ratelli Sperco 
Acen esi 

ROY ALE NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

UL YSSES vapuru elyevm 
limanımızda olup 4 teşrinisa
nidc Anvers Rotterdam Ams
terdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 
ACHİLLE vapuru elyevm 

limanımızda olup üç ikinci 
teşrinde Rotterdam, Amster
dam ve Hamburga hareket 
edecektir. 

HERMES vapuru 1 ikinci teş-
rinde beklenmekte olup ha
mulesini tahliye ede-ek Bour

gas, Varna ve Köstence için 

yük alacaktır. 
TELAM ON 

teşrinisaniden 

kadar doğru 

vapuru on bir 
15 teşrinisaniye 
Anvers Rotter-

dam, Amsterdam ve Hamburg 

için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LİNİEN 

GOTLAND motörü elyevm 

limanımızda olup 3 taşrinisani
de Rotterdam, Hamburg, Co
penhage, Dantzig, Goteborg 
Gdynia Oslo ve Skandinavya 
liman ları için yük alacaktır. 

BLALAND motörü 18 teş-
, rinisanide beklenmekte olup 

Rotterdam, Hamburg, Kopen

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

SERVİCE MARİTiM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda bir 

muntazam sefer. 
PELES vapuru 4 teşrinisa

nide beklenmekte olup aynı 

günde saat on sekizde Pire, 
Malta, Cezair, Barselonve Mar

silyaya hareket edecektir. 
SUÇEAVA vapuru yirmi üç 

teşrinisanide beklenmekte o!up 
günde Malta, Barse!on, Mar-

silya ve Cenovaya hareket 

edecektir. 
Yolcu ve hamule kabul eder. 
ılandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için İkinci kor-
donda Tahmil Tahliye şirketi 
binası arkasında FRA TELLl 

SPERCO acenteliğine müraca
at edilmesi rica olunur. 

Telefon : 2004-2005 

Eczac, başi SüieyfY' an Ferit 
Ko!onya ve esansları çok latif çok sabit ve ha'1ı lci çiç k 

kokuları o .duğunu her Türk bil ir 

''E 
Bahar 
Altındanı!ası 

Yasenıin 

i\1 ulıabhet Çıçeği 

Unntnıabeni 

Senın içın 

Ful 
l)a 1va 

ol 

Isım erının yainız FERiT ko'oıı · 
yalauna ait olduğunu da öğrenm'ş· 
tir Alırken Ferit isim ve etiketine 
dıkkat ile taklitlerini rcd edin·z. 

( 

nıunıi depo : 

eza nesi 
Hükümet Caddesi 

Leyli 1 Jiektepleri übayea 
ı 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) 

en sır 

------------------~~--------....-. ........... ıiııiıiioiı ...... iiiiiiiiiiiiiiii:::.iiiiillır ... ______ , --------

0 li ver Ve Şii. 
LİMİT ET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES L TD. 
T AHMIL İÇİN BEKLENİLEN 

VAPURLAR 
LONDRA HATTI 

THURSO vapuru 20 birinci 
teşrinde Londra ve Hull'e 

STORK vapuru 30 birinci 
teşrinde Londraya. 

DAGO vapuru 10 ikinci 
teşrinde Londra ve Hulle 

LİVERPOOL HATTI 
LESBİAN vapuru 3 ikinci 

teşrinde Liverpool ve Glaskova 
TAHLİYE İÇİN BEKLENİLEN 

VAPURLAR 
THURSO vapuru 16 birinci 

teşrinde Anvers, Hull ve Lon
dradan. 

OPORTO vapuru 25 birinci 
teşrinde Liverpool ve Swan
seadan 

DAGO vapuru ay nihayetin
de Anvers, Hull ve Londra
dan 

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

m~lı:u1 ( ihlam ur ) 
çiçeği geldi. Geçen sone çok 
rağbet görmesinden ötürü 
mevcudu kalmıyan hususi pa
ketlerimizin ihzarına başlan
mıştır. Dükkanında satmak 
üzere bizden paket alan esnaf 
ihtiyaçlannı temin etsinler. 
Çünkü rekolte geçen seneye 
nazaran azdır. Paketler 5 - 10 
kuruştur. Karadeniz malı 

Salep tozunun zarif kutu
ları yalnız 15 ku-

ruştur. Toptan alanlara iskon
to yapılır. 

tozu emsalıne 

l JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. Su ak 
IZMİR, PİRE TRİYESTE VE 
SUSAK iÇİN MUNTAZAM 

HAFTALIK POST ASI 
Seyahatm müddeti İzmir 

Triyeste 5,112 gündür. 

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

İlk hareketler: 

7111/934 S.S SRBIN 
141111934 S.S BEOGRAD 
211111934 BLED 
28/11/934 SRBİN 

DİKKAT: vapurlar Çarşam-

ba günü sabah yük almıyacak

lardır. 

Pire ve Triyeste yolcuları 

için fiyatlarda tenzilat yapıl

mıştır. 

Yolcu ve navlun için tafsilat 

J. PUSSİCH acentesine mü

racaat ediniz. 

Kordonda Cemal Cendeli 

han No. 13-14. 
(189) Telefon: 2548 

Jşıldak Bulaşık ve ~ila 

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

Flayozen sinek ilaçlarının her boyda kapalı kutuları vardır. Dök

mesinin litresi yalnız 100 kuruştur. 

ARTJ• kumaş boyalanmızın tecrübesini uapmıyan kal, 
madı 15 kuruşla rengini atmış ipekli, !>amuklu, 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 macunlan, kakao, kolonya, kola, 
tutkal, demirhindi, limon tozu, her nevi asit, lastikten muşamma 
mustarda, çiçek boyaları, zamkı arabi, çamaşır için soda, furça 
leke tozu, sabun toza, lüks sabun, fare zehiri v. s. 

TELEFON : 3882 

Umum Hastalarm azarı Dikkatine 
En son sistem mide, kann ,bağırsak, böbrek ve doğum 

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tabii 
doğan çocukların vücutlanndaki 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 
lLE RAGBET ve İTİMAT KAZANAN SÜN'I AZA AMİL 
ve MÜTEHASSISI 

~~ahri Blza 
Bey tarafınnan yapılır. 

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

ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 
11 - 20 355 S.7 

Muhterem Doktorlarımıza 
ADEMİ İKTİDAR, ERKEKLERDEKİ UMUMi 

ZAFİYETE KARŞI MÜESSİR BİR iLAÇ 

HOilJIOBıN 
Tabletleri fennin en son nazariyelerine tevfikan ihzar 

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

Hayri Rif at ve Münir Şahin 
Tıbbi müstahzarat ıirketine mektupla lütfen müracaat 

edebilirler. 18-26 573 H 3 

~rkek - Size cczac ıKen..ıal Kamil beyın (OönüJ) .kolonya11nı 
takdım edebilir miyim'! # 

~Hçük hanım - Qok mıni, Kemal KAmll bey HilAI eczabn · 
n11ındı Bahar çiçejti, Altın raya, Y :11emin, Fol ya 4okulars 
içinden hanımlara (Gönül) de nriyormuş. 

Erkek - Şu yeni yaptı~ı GUniil kolonya1101 mı'1 
.. Küçük Hanım - Evet. Oönülcl• <iyi• Hhhar bir k&kn iiy)t' 

f11111nkir Te hayali hir znk T• zarafet var ki •.• Velhaaıl bi ı 
~ıcıklayıcı neler nr lıir bılstıniz •• 

Saç Losyonu 

Komojen 
Kanzuk 

Kepekleri izale ve 
saçları besliyerek dö
külmesine mani olur. 

Kanzuk saç losyonu 
mümasiJleri gibi yağlı 
değildir. Tesiri kat'i ve 
rayıhası latif bir los
yondur. 

Tanınmış eczahane
lerden ve parfümöri 
mağazalarından ara-

(993) 

PL 
Makina Fabrikasının 

NAJ\IDAR ÇIKRIGI 

E ı:r ufak yedek parçalariyle beraber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres : 

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

Telefon No. 24t3 P. K. No. 234 İZMİR 

İzmir Defterdarlığından : 
Sahibinin vergi brcunun temini istihsali için tahsili enwal 1'": 

nununa tevfikan haczedilmiş olan Turanda eski 60 yeni 183 ~~e 
marlı maa bahçe hane tarihi ilandan itibaren 21 gün ıniidde ıı· 
müzayedeye çıkanldığından almak ve müzayede şartlarını c;ğre 
mek istiyenlerin defterlarlık tahsilat dairesine müracaatlar•· 

21-28-4 4475 (587) 


