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Ingiliz donuomaıına nıenıub 
London kruvaz6rtl ile diğer 
bir kruva?.ör, Tuna limanla· 
rına gitmek nzere litanhul
dan Karadenize geçmişlerdir. 

• ULUSAL • ~loskovadan lıaber verildi
ğine göre; Ro~tovondon'da 
bir tren kazası daha olmuş, 
ahı ki•i öhııüş 20 kiti yara· 
lanmışdır. 

lzmirde çıkar. aktamcı ıiyasal gazetedir 
....;.._.:;:~----------------------
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armara Ad3sında Tek E~v Kalmadı 
4 O 5+?5±YS ı:e::; i665S :;:c:s::??$&9i2 ; • ; ç o •ı --!f E 1 ' l fi g 1 9 e C M k ik O Lik maçlal'ı Zelzele tahribatı hakkında en son ve kati mulumat 

• Nerelerde ve kaç günden-· 
heri zelzele devam ediyor • 

' üdbiş sarsıntılardun yurdumuzun ınuhtelit yerlerin
de 1406 ev yıkıldJ, 5insan enkaz altında kalarak öldn 

Ankara 11 (A.A) - Yurt içinde son 
a-nnlerde olan yer ıarıınbları hakkın-

• da Dahiliye Bakanhiına relen en doğ
ru haberlere iÖre: sar11ntı Balıkesir 
merkezinde bu ayan döıdün · 

CÜ iÜnÜ b&f\ayarak sekizinci gününe 
katlar, Kapıdafı y.aram adasında ayın 

· dördliaden betinci ,aününe, Erdek ci
~ Yarında 2 nci illaündea sekizinci sa

bahıaa kadar muhtelif fasılalarla ve 
çoau ıiddetli olarak devam etmiştir. 

Bu sarsıntılardan Balıkeıir merke
zinde 12 ev kısmen, Erdek' merkezile 
Gilndoidu, Ucaklar, Turan, Paşalima
nı, Ana, Ekinlik, Aımalı, Harmanlı Korkuç zelzelelerden Ço11akkale Villiyer merke:.inde de 
Poyraıb ye TUrkeli kaylerinde 364 ev bir kaç ıwin <lıvari. çaılamı.şdır 
tamamen. m ev kıımen yı- li'ketzedelere bayanın ıid- m•tfır. Balıkeair •İliyet ve 

' liılmıj heı insan a m'tlı 14 deti dolayııile mot6rlerle 'e nafıa daireıile Edremitte 
iaıan ve 36 bayYaD yaralak· saire ile erzak 1ıönderilme· buluaan çadırlar kimilen 
mııtır. Marmara ada11nela diiiadea ilk ye çabuk yar· sarsıntı yerine 1ı6nderilmit
İH oturabilecek tik bir ey dım1ar Bandırmada bulunaa tir. Ekinlik, AYaa ve Pap-
k.almamııtır. Adalardaki fe· Antalya vapuru ile yapıl- limaıaı köylerine Antalya 

• • • • • Yapuru ile a-idcn bey' et fır-
Tatililer ıevinsin taaadn h.mla: karaya çıka-

T • •Mail i9in hakiki basar ve ayyare pıv ano-oQu ihtiyaç teabit edilememiıtir. J ~ O G•e Dahilije Bakanlıjı-
na ı-'•• haberlere nuaraa 

du• n n_ Jekı• ldı• Buraadaki zelzele de ayıa 
W J dlrtliiacU ak .. mı ... t 16,5 

f 
0 te tiddetli iki aarıınh balia· 

~ 4161 numaraya beş bin, 22054 DO• de kaydedilmit. Mudaaya· 
• nıa Tirilya aalaiyelinde bir 

' maraya bin be&ytlz lira isabet etti eyin bacaeı yıkalmııtır. 
V Çaaakkalde ayın dirdüa· 

lttanbul 11 ( Hunıi) - 23392 24168 24472 ~4574 ci a-llnll ikiei ıiddetli ve 
On Hkiıinci tertip liliylik 24717 24873 --»~•mıDlriilMÜ s•hifi..,._ 
tayyare piyanıoıunan liçincn ------·----...-------
kqideıine nıtm batlandı. Bay Yevtiç Cenevreye gitmiyecek 
Yarın ( buıtın ) da devam 
oluaacaktır. Kazanan auma- H d b k L .. hl• raları bildiriyorum : uc ıs a anı u 1 

4161 ~ ' 
yanada toplanacak Numara 5 biu lira 

22054 -· 
Numara, bin be' yoz lira Toplantıııııı baş bakan bay Yevtiçin 

. kazanmı,tır vagonunda yapılması~muhtemeldir 
600 lıra kazanan numaralar ıl 

904 1644 4777 11553 lıtanbal 11 ( Hususi ) -
14181 14515 19028 19156 Praidan bildiriliyor: 
19202 19775 20352 22214 ÇekoılaYakya ıazeteleri 
23232 24148 Roma anlaımaıından mem-

200 lira kazanan numaralar nua i[Örüniiyorlar. Çekosla· 
166 597 1465 1787 vakya dıı bakaaı bay Benes 

1958 1939 4444 4630 ile ktiçlik itillf dıı bakanla-
7741 9208 10459 10597 nnın yakında Romaya gide-

11044 11631 15193 15343 ceklen tahmin ediliyer. 
15597 18744 18821 19208 Belırat 11. (A.A) - Kü-
19964 20723 22450 24021 çük anlaşma deYletlerinin üç 
24064 dıı bakanı yarın teplanacak· 

\'il ı· ı lardır. Bu toplanbnao Lübli-z ıra kazanan numara ar 
640 

1214 1228 1537 
yana istaayoıiunda ve bay 

2168 
2990 3149 3789 

Yevtiçin vasıonunda yapıl-
4636 ması çok muhtemeldir. Bu 

K"t!ilcl!le mil· Dün Göztepe, K. s . 
l(.ı 3 -1 yendi 

·-·--
cadele ediyor 
Mellıiko, 11 (A.A) - K'a

toliklerle Mekıiko hükumeti 
araıında ihtilaf ıiddetlen
moktedir. KOltür bakanı; 

Mekıikahları çocuklarını sos· 
yalist mekteplere ıönder• 
mekten menneden papa mu
rahhasını dinlememcğe davet 
etmiştir. 

Türkspor-Alt1nordu maçı yarıda kal
dı. Hakenı Altınorduyu galih saydı 

Bakan, kiliseyi ücretli bir 
menfaat kurumu Ye papaz· 
ların da cemiyetin kanını 
emen tufeyli haşerat oldu
ğunu söylemiştir. 

ı\'lakdonald 
Radyoda bir nu

tuk söyledi • 
Düıı 'K. S. K . ı 3-1 mağlıih <'<l e11 Güztcpe takımı 

Dün Alsancak ve Halk Türkspor A. takımları Rı&a-
sahalarında Lik ve turnova nın idaresinde kart1la1dılar. 
maçlarma devam edildi. Türkspor ikinci devrenin 30 

Altınordu 8. takımı 9-2 uncı dakikasına kadar 3-1 
Türkıpor B. takımını galib vaziydde idi. Nihayet 
yendi. K.S.K Göztepe Alhnordu beraberliii yapdı. 
8. takımına btıkmen ıalib Hakem 3-3 ~auyetde iken 
sayıldı. Türkspor oyucuaunun kara-

Ôiledeıı ıoara Atınordu - Devamı 4ün.ca stthif ede -.. ·~···~------Roma andlafmaıı etrafında 

lngiltere başbakanı Bay 
Makdonald 

LoDdra 11 (A.A) - Baş· 
bakan raclyocla Yermıt oldu-

Fransa Bakanlar heyeti 
andlaşmayı onayladı 

p l;ir söyle~inde, yDabi •. ı •. r~e FransaDışBakanlıg""' ı R ·ı·l""'fl 
soyua to,raaa d&a .. lerı IÇID ' 0fil8 ) } a arı 
çahfl~Dı bildirmİftİr. w hakkında bir izahname neşretmiatir 

Deylı Tela-rafı• ya.tdıgına V 

aöte. bu proje lngilterde 
büyftk bir caahlık uyaadır
mııtır. Proje bu işin ökono
mik dütklinlüje uj'ramış yer
lerde oturan 180.000 soya 
dokunacajmı i{ibtermekte· 
dir. Üç bet dönüm büyüklü
iüade çiftlikler yapılacak ve 
bunlara 150-200 kişilik gu
rublar yerleıtirilecektir. Her 
guruba çiftlik yaıayıımı öğ
retecek birer hoca verilecek
tir. Çiftlik için ne lazımsa 
hülnimet verecektir. ----Ingiliz kı·uva-

zörleri 
Istanbuldan Karadeni· 

ze geçtiler 

Frarısa dış lıa lw111 Ruy Laı·al 

lstanbul 11 ( Hususi ) -
Havas. ajansı bildiriyor : 

Romada İtalya başbakanı 

Bay Mu11olini ile Fransa dıt 
bakanı Bay Laval araıında 
imzalanan itillf muahedesi 
neticesinde iki memleket 
arasında mevcut ibtillfJar 
balledilmit ve Afrika mu'· 
elelerinde de uzlaıılmııdır. 

l..aval bir izahname nq· 
retti: 

Paris, 11 ( A.A ) - Dış 

işleri bakanhiı Roma itilaf
ları hakkında bir izahname 
neşretmiştir. 

Bu izahoameye ııöre Af
rika mes'elcsi iki uluı 
arasında muallakta bulunan 
iş leri kat'i surette hallede
cek bir tarzda görüşülmüı 
ve orta Avrupa nıes'elesinde 

~de Fransa ile İtalya her dev
let için diaer devletlerin 
istiklal ve toprak temamlı
ğına riayet mecburiyetinin 
teyidi herkesin bailı buluD-
duiu ve Avrupanın bu kıı
mmda ifÜven hiılerinin 
insafın~ hadim bir prenıip 
olduj'u huıuıunda mutabık 
kalmıılardır. 

4972 5818 7095 müllkat esnaaaoda Roma an· 
7152 7194 7999 8112 
8878 10086 10315 10331 laımaları ve Manilya suikas• 

10950 12036 12762 15045 tindeki mesuliyetler -halckıa· 

lstanbul 11 (A.A) - loıi
liı donanmaıına menıup Lon
don kruvazörn ile o tipte 
diier bir kruvaı6r bu ıabab 
10 da Tuna limanlarına ait· 
mek üzere limanımızdan Ka
radenize a-eçmiıdir. Gemiler 
ayın 17 sinde dönecekler ve 

Yugoslav"a /Jae< t'e dıs k ' ~ · limanımızda iki ıün kalaca • 
Pariı. 11 (A.A) - Bakan

lar mecliıi Rema anla9ma
larını onaylamıı ve Bay 
Lavala onaylaamak için an· 
laşmaları mecliıe ~er••ie 
ilia vermiflir, 

Nihayet Bay Muaseliai ve 
Bay Lavalin uluslar ara11 
derneii misakında yazılı 
usullerin ıelecekte zuhur 
edebilecek biitün mea'elele· 
rin hallini temine klfi oldu· 
j'unu tanıkları zikredilmek· 
tedir. 

15521 15574 15626 15883 tla Macar hiikümetince ya· 
16013 17071 1B117 19197 pılan tabkikabn neticeleri 
20!0S 20..95 21167 21892 ıörllıtil•cektir. 
22131 22399 22741 23675 Çekoıl•••\rr. ve Roma•· 

bakanı bay y evtiç lardır . 
ya dışarı itleri bakanları yol- ---------~ 
larına devam ederek Cenev- dolayı memlek .. tinden ayrıl· 
reye ıidecekler, bay Y evtiç mıyaeatın•an Belrratla dö· 
ise içeri ıiyta ifltrintlen necektir. 

~Fransa, ftalyaya mali yar· 
dımda hulunmıyacakmıt 

Roma 11 (A.A} - Gaze
-1>.ı:amı aôrdtf ncü sa1ı if •da-



Sabile 2 

lzınirsicilli ticaret 
ıoemurluğundan: 

[ J. V. O' CarrolJ ve O. 
Kutay ] ticaret unvanile İz· 
mirde birinci kordonda 132 
numaralı binada otomobil 
ve otomobil levazımı ticare· 
tini yapan itbu şirketin ti· 
caret unvam ve ıirket mu· 
kaveleıi ticaret kanunu hil
kilmlerine tevfikan ıicilin 
1313 numarasma kayt ve tes
cil edildiği ilin olunur. 

İzmir siciJJi ticaret me· 
murluğu resmi mührü 

ve F. Tenik imzası 
Bin dokuz yliı otuz beş ıe· 

neai KAnunusani ayımn ikinci 
Çarıamba giinü saat oo dört 
raddelerinde İzmirde büyük 
Kardiçalı hanında klin da
irei mahsusasında ifayı va
zife eden bmir ikinci Noteri 
Mehmet Emin beyin nezdine 
i'elen ve zat ve hüviyetleri 
lzmirde Dibekbaıında More 
hane sokağında 146 numa
ralı hanede sakin Feyzullah 
0 ilu Derviı ve İzmirde bey
ler ıokağında hacı Mahmut 
camii çıkmaz1nda 22 numa
rada mukim Mahmut oğlu 
Mehmet bildirmelerile ta
ayyün edip kanunen ve ni
zamen bilcümle ehliyet ve 
aallhiyeti haiz Burnovada 
Topçukuyu ıokai'ında 7 nu
marada mukim ve bu hane· 
yi kanuni ikameti'ih ittihaz 
eden möıyö J. V. O'Carroll 
ve Tilkilikte Fettah sokağın· 
da 9 numaralı haneyi kanu
ni ikametglh ittihaz eyJiyen 
ve bu hanede sakin bulunan 
Oıman Kutay "mumaiJeyhi
madan J. V. O'CarroJJ Tilrk
çemize vakıf olmadığından 
tekeJIDm ettiği Fransızca di
JiJe İzmirde mukim Fadıl 
Kaıım bey marifetile ,, an· 
)atacakları gibi bir mukaYe
lename yazılmasını istemekle 
yukarıda isimleri geçen şa· 
h.itlerio yanlarında kendile
rı.nden sorduğumda iki taraf 
söze başlıyarak: mevat ve 
feraiti Atiye dairesinde bu 
mukaveleyi akdettiklerini be-

reakiv:e ikrar etmişlerdir. Şöy-

Madde l - lki taraf kam
yon, otomobil ve yedek par-
çaları ve zaman zaman mu
tabık kalacakları başka em
!e~yi ticariye alım ve aatımı 
ıçın iştirak ederler. 

Madde 2 - İşbu muka
velename l Kanunusani 935 
tarihinden itibaren mer'i ve 
muteber olacaktır. İki taraf 
arasında bu tarihten evvel 
yapılmıı bütün itilaf ve akit
ler işbu mukavelename ile 
feab edilmiştir . 

Madde 3 - Şirketin mer-

kezi muamelltı lzmirde bi
rinci kordonda "132" numa
ralı binanın üst katındn ki · 
indir. Ve ticaret merkezi de 
lzmir şehridir. Ve tirket kol
lektif nevinden olup " J. V. 
O'CarroJI ve O. Kutay,. un
vanı ticariıi altında çahıacak 
Ye bu suretle teıcil edile
cektir. 

Madde 4 - Şirketin müd
deti: Şirket 1 kinunuıani 935 
tarihinden itibaren batlamak 
ve taraflardan herhansıi bi· 
rinin bir ıena evvel vuku 
bulacak tahriri itibarile hi
tam bulabilmek üzere beı 
sene müddetle aktedilmiştir. 
Bu suretle ortaklardan biri
sinin şirketten çekilmeai tak· 
dirinde on birinci madde 
tatbik edilecektir. 

Madde 5 - Şirketin ser
mayesi: Otuz bin Türk lirası 
olup bunun yirmi bet bin 
lirası J.V. O'Carroll ve beş 
bin lirası da Oıman Kutay 
bey tarafmdan vaz edilmiştir. 

Madde 6 - Şirket J. V. 
O'Caroll R. E. Turrell halefi 
işinin 31 kanunuevvel 934 
tarihindeki bütün mevcndat 
ve zimematını tekabül ve 
deruhte eyler. 

Madde 7 - Ortaklar bn
tlin dikka(ve faaliyetini tir
ketin itlerine hasredecekler
dir. Ve ıeriklerden herbansıi 
biri diierinin yazılı mutaba
katı olmadan batka itlere 
iiremiyeceklerdir. 

Madde 8 - Her ortak 
ıirketin itleri için ıirketin na
mına imza edebilecektir. 

Madde 9 - Her ıene 31 
kinunuevvelde bir pilinço 
tanzim ve ortaklar tarafın

dan imza edilecektir. İtbu 
bilinço imza edildikten sonra 
ortaklar ve mirasçıları için 
açık hata mllıtesna olmak 
üzere kat'i olacaktır. 

Madde 10 - Senelik za· 
rar ve karların taksiminden 
evvel A. Ortakların sermaye 
ve cari hesaplarından yüzde 
dokuz faiz, 

B. Demir baı alit ve ede
vat vesaire üzerinden yüzde 
on amortisman bedeli, fakat 
şirketin tasfiyesile ortaklar
dan biriain işe kendi hesa
bma devam ettiii takdirde 
alat ve edevat vesaireden 
ibaret demirbaş eşyamn kıy
meti herhangi bir ahcınm 
bunların bulundukları hal 
üzerinde verebileceği fiat 
üzerinden hesap edilecektir. 

C. Vergi ve tekalif, şüp· 
heli alacaklar ve bu noktai 
nazardan Jilzumlu görülecek 
ihtiyat akçeleri tenzil edile· 
cektir. Bakiye kir veya za
rar aşağıdaki tarzda ayrıla
cakhr. 

1 -Kinunu aani· 935 ten 

Romanofların Tacı 
1 cfrika No. 104 

Madam Sonya devam etti; 
" Şunuda ilave etmek is

terizki, Boris Kemskioin ü
zerinde mahiyeti bu aaa ka 
dar anlaşılmıyan bir~ vesika 
bulunmuştur. Bu vesikanın 

zabıta için pek muteber ola
caiı anlatılmaktadır. " 

Aleksi Kleıov, refikinin 
kulaiına: 

- Herifin ceplerini eyice 
arayamamışsınız; dedi. Görü
lüyor ki meslekte henüz ace
miyiz: 

Bu mütalaaya Prens: 
- Gelecek defa dalia iyi 

hareket ederiz; cevabile mu
kabele etti. 

12 ikinci Kin un 1935 
Prensse el'an devam edi

yordu: 
11 Bu vesika; lstanbuldan 

Riga postahaneainden alın· 

mak üzere lvan Miniski na· 

mına çekilmit bir telgrafna
medir." 

Adam Ladoviski Aleksiye: 
-Aldanmamııız, dedi. He

rif hakikaten Rigadan geli
yormuş, Ruı heyeti murab· 
basası göndermiş: 

- Tabii ! 
" Bu te)grafaamede: 
"Aradığınız adam Londra

dadır, eıyayı hamildir. Bugün 
çektiği bir telgrafnamede, 
iki i'Üne kadar Londradan 

]1 -Klnunu evvel· 936 ya 
kadar: J. V. O' Carrol için 
4-3 
Oıman Kutay için 4-1 
1 -Klnunu aani· 937 tari· 

binden itibaren kir ve za
rar ortaklar arasında yarı 

yarıya takıim edilecektir. 
Madde 11 - Ortaklardan 

birinin ölllmü veya çekilmeıi 
ve İfİD diğer ortak tarafın
dan kendi hesabma devamı 
takdirinde aıaiıdaki tarz
da hareket edilecektir. 

A) Şirketin nam ve ıöh· 
reti için hiç bir kıymet ko· 
nulmıyacaktır. 

B) Ôlüm veya çekilme ta
rihinde ondan evYelki ıene 
bilançosunun tanzim edildiği 
tarzda ve ayni esaslarda bir 
biJAnço tanzim edilecektir. 

C) lstok mallar iıe devam 
edecek olan ortak tarafından 
srelir fiabna veya ıon bilan
çoda konulan' fiatJar Ozerin
den kendi heıbına alınacak
tır. 

D) Demir bat eıya onun· 
cu maddede yazılı olduj'u 
veçhile kıymet konulacakbr. 

- E) Evvelden ödenmiş icar 
ve ıigorta bedelleri ve saire 
iıe devam edecek ortaiın 
zimmetine geçirilecektir. 

F) Müteveffa R. E. Turrell 

variılerine olan borçlar dahi 

dahil olduiu halde zimemat, 

ölen yeya çekilen ortaiın 
ölüm veya çekilme tarihinden 

üç seneden fazla geçmemek 
üzere mümkün olduiu zaman 

derhal ödenecek ve faiz te
ma mı için çekilme veya ölOm 

tarihiaden evvelki ıon bilan
çodaki faiz miktarı üzerinden 
devam edecektir. 

G) Alacaklar ve senetler 
ıirketin defterinde 16rlln
dükleri gibi işi kendi hesa
bına alacak olan ortağa de
vir ve zimmetine geçirilecek
tir. 
Yalnız bu meblaidan gayri 
kabili tahsil alacak ve sene
dat için ihtiyat olmak Ozere 
yüzde ilç iskonto yapılacak· 
tır. 

' H ) Ortaklardan birinin 
ölümü halinde virisleri veya 
müme11illeri hayatta kalan 
ortak tarafından devam edi
lebilecek olan it üzerinde 
kontrol hakkına haiz olmı
yacaklardır. ve bu işlerle ali· 
kaları bulunmıyacaktır. Ya· 
hoız sağ ortak tarafından 
idare edilen iıin mali vazi
yeti alacaklı sıfatile kendi 
taraflarından tayin edilecek 
salihiyettar bir şahıs tarafın
dan tetkik ettirebilecekler· 
dir. Bu tetkik hakkı makul 
tarzda istimal edilecek ve 
i(at'iyen suiistimal edilmiye· 

hareket ederek Pariıe i'İde· 
ceiioi, oradan Oryant 
ekspresle lstanbula gelece
iini bildirmiıdir." Denilmek
tedir. Telgrafnameoin imzası 
Lord Milladir." 

Prenses gazeteyi masanın 

üzerine bırakarak heyecanla; 

- Demek ki, Rigada bu

lunan heyeti murahhasaya 
Adam Ladoviskinin harekih 
lıtanbuldan ihbar ·edilmiıdir. 
Diye bağırdı. Demek ki bize 
ihanet eden var. 

Haı:iruna ağır bir sıkıntı 

çökmnıda. Nazarlar karııla
şıyor, dudaklar biç bir ke· 
lime söylemeden kımılda· 
yordu. Nihayet kont Stravis
kinin ıesi iıidildi: 

- EYet, bize ihanet eden 
var; burası kabili in.kir de-

Bay Laval 
Pariı bQytık elçimizle 

görDtdil 
Pariı 11 (A.A) - Dııarı 

bakan Bay Laval Türkiye 
bOyük elçisi Bay Suad'ı bu 
i'Ün kabul ederek kendiıile 

uzun müddet görüşmüştür. 

cektir. 
1 ) Ölen veya çekilen or· 

tağın sermaye veya hesabı 
cari alacağı diğer borçlardan 
ıonra ve mümkün oldup za 

man derhal ödenecektir. Fa

kat her halde ölen veya çe· 
kilen ortaiın sermaye ve he· 
aabı cari alacağı vefat Yeya 
çekilme tarihinden beı ıene 
geçmeden lldenmesi meırut
tur. 

Madde 12 - Ortaklar ara· 
ıında çıkabilecek ve arala· 
rında bal edilemiyecek olan 

ihtilifJar hakem ıuretiyle 
halin fasl edilmesi ortaklar 
araıında takarrür etmiıtir. 

Hakemlerin adedi, tirketio 

Tekili Ye tarafların intihap 
edecekleri birer hakemden 
ibaret olmak üzere üç ola· 
caktır. Hakemlerin verecek
leri karar kat'idir. 

Madde 13 - Şirketin taı
fiy eai fesh veya infisahı ha· 
linde Şevrole aeentalıiı ıir· 
ketin mevcudundan addediJ
miyecektir. Zira bu acenta· 
hk J. V. O'Carroll namına· 
dır. Ve mumaileyh arzu et· 
tiii takdirde diier ortaitna 
hiçbir tazminat Yeya bir kir 
•eya menfaat vermeden bu 
acentalıj'ı muhafaza edebi· 
lecektir. 

Madde 14 - Bu tirket 
baıka bir ıerik dahil deiil
dir. 

Madde 15-Bu ıirket mu· 
kavelenamesi busılln tanzim 
olunmuıtur. 

Akitler baıka bir deye
cekleri olmadıiını beyan ve 
ikrar etmeleriyle iıbu mu
kavelename reıen tanzim 
ve açıkça okunarak tefhim 
münderecat ve mazmunun 
talep .;e ikrarı vakıa muta· 
baltalı taıdik kıhndıktan 
sonra ziri cümlemiz tarafın
dan imza ve tabtim kılındı. 

Umumi No:170 Huıusil-9a 
işbu mukavelename ıure· 

tinin daire dosyasında mah· 
fuz 170 umumi numaralı as
lına mutabakatı taıdik kı
hndı. Bin dokuz yüz otuz 
bet senesi kinunsani ayının 
üçüncü perşembe i'ilnü. 

Resmi mfthiir ve imzası 
İzmir ikinci noteri 

Mehmet Emin 
Resmi mühürll ve namına 

Kemal imzası 

ğil dostlarımızın cesareti, 
sUr'atı kararı ve talii olma
saydı, kendilerini ebediyen 
kaybedecek, tacı da elimiz· 
den kaçıracaktı: 

Cenabı hakkın sayesinde 

prens Adam Ladoviıki ile 
Alekıi Klesov henllz ber 

hayatdırlar ve tac da 

elimizde bulunmakdadır. 
ihanete i'elince : bunun 

mevcudiyetini ıimdi anlamıı 
bulunuyoruz . Binaenaleyh 
rica ederim asabiyete kapıl
mayınız. içinizden hiçbiri 
kendisinden ıüphe edilebile· 
ceğini hatırına bile getirme
sin. Eier ıükütumuzu mu ha· 
faza edemezıek, aramızda 
mevcut ittihat dtıçan halel 
olur. 

Y ekdiğerimize itimadımız 

Bu Genç Kimdir? 
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- Alim· di

yor - ryakdın 

beni .. 
- Madam .. 

Madam, çıldırdın mı ıen ? .. 
Sıcak nefesleri çeh· 

remde dolaııyor ve iri yarı 
Ermeni karısı, çılim hare
ketlerle kıvranıyor. Sayık

lıyor: 

- Yakdın beni.. Aparlı· 
manım senin olıun Ali.. 

Ve ben bu iri, yağh, pel· 
te pelte Ermeni kadının· 
dan içimden gelen bir öiür
tü ile iireniyorum. 

* •• 
Vapur hareket etmek 

ilzere.. GlSvertede ayakta 
duruyorum.. Demin gazete
deki arkadaılara veda ettim. 
Tahrir müdürü bana; 

· - Ali · dedi • patron bu 
tatil devresinde ıeni mezun 
aaymaklığımızı söyledi ve 
maaşın da arttırıldı.. İdare 
memurunu i'Örde avans al.. 
Duyduğum seYİnç :çok bü

yüktü.;Çnnkü cebimde an· 
cak vapur navlununa yeti
t•cek kadar para vardı .. Te
ıekkür ettim. idare memuru 
iki maaıımı peıin verdi . 
Gözlerim ıslaklık ve minnet 
iJe dolu olarak ayrıldım. 

Üstat, idarehanenin ka· 
pısında kediyi okııyordu. 
Ona da veda ettim. Batını 
kaşıdı, kaııdı da yalnız ıun
ları söyledi: 

- Sana alıımışdık be de· 
likanh.. Arkadaılara mek
tup yazararaan banada H· 

Jlmı unutma, mOteeasir olu
rum. 

Buda bir başka çeşit bet· 

baht. Kimaeıi yok muı; be
nim gibi. 

Otuz yedi senedenberi, 
kendiıine tek mektup gelme
miş.. Daha evvel aldığı 
mektupların aayııı da onbir 
tane imiş .. bunlardan sekizi, 
kariler tarafından i'Önderil
miı ve muhteviyatı kilfllrden 
ibaretmif .. 

- Siyasi bir makaleme 
verilen cevaplardı onlar! 

Diye anlatmııtı bir gün ... 
Diier üç mektuptan biri, bir 
ihtiyar tarafından rönderil
miş .. 

Hali hatrımda: 
Bunları anlatırken kasvetli 

bir ıon bahar akıamıydı. Ga
liba bir bayramdı da tatil 
yapmııtık. 

Bu mektublardan bir ta· 
nesi, genç bir kadından, di-

kalmaz, herkes karıııında 
kini haini vatan zanneder, 
o vakit te kuvvetimize ve· 
da etmekten ba1ka çarei he· 
lls yoktur. Haini elbette bir 
gün bulur ve hakkında icap 
eden tedbirleri ittihaz ederiz. 

iAZAN: Orhan Rahmi Clkçe 
ğeri de bir kızdaomıt ... 

O Kızın mektubunu ıa 
lıyormuı hail.. Mazid 
gençliğinden kalma bir ... --ı 
aeJii gibi atamıyormut .. 

- Beni - demişti • gıy 
ben ıevmiş. Mektubun 
sadece hıçkırıklar1 eksi 
Ben onun nazarında g6 
yllzünde uçan bir kartaldı 
topraklara inmiyordum. Y 
vam, dağlarım, her ıeyi 
sanki başka alemlerde, ba 
ka yıldızlar da idi .. 

Beni, tabiatın et, kan,ıe 
ze, kemik yaradııından yak 

sekte bir batka Ublll ma 
lt\k olarak görüyordu. 

Bir gllo haber verdiler 

beni ziyarete gelmiıler .. B 
ye ziyaretçi, anlarsınız 

hiç münaaebeti olmıyan 
ıey .. 

Bir de ne bakayım: 
Bizim küçlik sevsıili.. 

Yine b6yle bir odad'-
yapayalnııdım.. Ve odamı G 
içi hayatım gibi periıan ah 
Odaya ııirince eyye)l d N 
raladı, ıonra yilzllme bak 
ve daha sonra; 

- Affederıiniz -dedi- yaa 
ht gelmiıim.. Ben muharrit Be 
Cavid beyi arıyordum .. 

- Bendenizim-dedi-Cavl 
ben denizi. 

Ve o dakikada kın' 
g6zlerinde aakla sınzel. 
taş bir oyuncak yer• 
dtııdü, parçalandı.. O kar• 
tal çok deiil, bir aaniy• 
içinde g6ğlerdeki ihtiıamıD" 
dan yer yllzilniln en deri• 
bir çamurluğuna dilıtü. 

- Y aaaaa - diyebildi • de" 
mek sizsiniz ? . 

O döşen ıeylerin yerin 
geniı bir boıluk timdi hay
retler savuruyordu. Anladılll 
ki o ııenç kız beni tahayyOI 
ettiği ıibi bulmamııtı. Hayal 
bu ya, kimbilir, nelu dl1-
fÜnmüıtn ?. Halbuki beni, 
beşere men ıup bir par~• 
halinde ve hakiki yilzüml 
görünce, herıeyini, her ümi
dini kaybetmişti .. 

Ben de bunu sezdim. Fa• 
kat aldmş etmedim. Kendi
sine yer ıösterdim. Hakkım• 
daki teveccühlerine kuru bir 

kaç kelime ile teıekkür et ... 
tim. Bir an evvel çıkıp ıit• 
mek istiyordu .. Ayrılırsa san· 
ki ferahlanacaktı. Küçük ve 
şımarık bir kanaryaya ben" 
ziyordu. Salıverdim, uçtu, 
gitti. Kimbilir nereye kondu? 

Arkası tıar-

Prenses: 

Uzun uzadiye aramai• n 
lüzum yokf Diye baiırdı. bt 

Madam Sooya birisinden 

şüphe mi ediyorsun? 

Det,.amı t•ar 

Türkiye Ziraat bankası lzmir şu· 
besinden: 

2-1-935 tarihinde açık arttırma ile ihaleleri yapılacağı 8-

1~-934 de lıık, 14-12-934 Yeni Asır, 20-12-934 de Millt 
Birlik ve 26-12-934 de Ticaret gazetelerinde ilin edilen 
Yunanla emvalinin ibaleleri lb-1·935 tarihine trmdit edil
miıtir. Satıı i'ayrimilbadil bonosu veya peıin para ile nak· 
den yapılır. Kıymeti muhammeneai ikibin lira veya daha 
ziyade olan emvalin ihalei kat'iyeleri istizana tabidir. Malan 
satıldığı seneye ait Devlet vergi ve belediye resim ve sair 
masraflar müşteriye aittir. lstiyenlerin yilzde yedi buçuk 
teminatlarile birlikte ihale glinü saat 14,30 da Ziraat ban· 
kaıına müracaatları • 63 



? 

Ulusal 
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Gündelik ıiyaul gar.ete 

•Sahibi: llay<lar Rii.şdii Ölilenı 
Neşriyat müdürü: 

Hamdi Nüzhet 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler sokağı 
Abone ,art/,1 rı : 

700 kuruş senelik 

400 " altı ayhk 

Han şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilanat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilanlar : idare-
banede kararlaştirilir 
Basıldığı yer: ANADULU 
matbaası 

lzmirin en temiz 
( ~:.k ve ucuz ) 

otelidir 
Temiz hava mükemmel 

konfur, düş ve her türlü 
sıhhi şeraiti haizdir. Bay-
ram münasebetile yatak 
ücretlerini ucuı.latmışhr. 

Otelimize bir defa teşrif 
edecek zevatın otelimizin 
her hususatından mem· 

nun kalacaklarını vadedi
yoruz. 

Birinci Kordon ha 

va gazı şirketi iti sa 
lı Istanhul Oteli 

ev 
Göz.tepede Halit Ziya bey 

sokağında 16 humaralı hane 

kiralıktır. İstiyenler iskele 

başmda bakkal Hasan ağa
dan öğrenebilirler. 

DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk HastalıklarJ 
Mütehassısı 

Halrikf, saf, lcetT tesirli ASPİRİN, €B merka
sını taıır. A"'ôrıları ~abulc ve emnlyetle gid.,.. 
mel< için baıvuracaöınız d va, dünya.la 
me.thur,,. ...- 11 müstahzarı olmalıdır. 

~,ratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

"HERCULES,, vapuru 12 kanunusanide beklenmekte olup 
yükünü boşaltarak Burgas, Varna ve Köstenceye 

hareket edecektir. 
" UL YSSES ,, vapuru 12 kAnunusaniden 17 kAnunuıaniye 

kadar Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburi' için 
yük alacaktır. 

"HERGULES,, vapuru 25 kAnundansaniden 28 kiaunusa

niye kadar Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg 
limanları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LİNIEN 
" FERNEBO ,, vapuru 16 kanunusanide Hamburg, Co-

penhagen, Dantzig, Gdynia, Goteborg, Oslo ve İskandinavya 
limanları için yük alacaktır. 

" SMALAND ,, motörü 7 şÜbatta Hamburg, Copenhagen, 

Dantzig, Gydnia, Goteborg, Oslo ve lskandinavya limanları 
, için yük alacaktır. 

SERViCE MARİTIM ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için her on beş günde bir muntazam sefer 

<J ALBA JUL YA ,, vapuru 21 klnunusanide beklenmekte 

Mücellithaneaine u~rayınız. 

N. V. 

v. F. h. vaıı 

Der Zee 
& Co. 

• 

DEUTSCHE LEV ANTE LİNIE 
11 DELOS ,, vapuru 8 

son kanunda bekleniyor, 9 
son kanuna kadar Anvers, 

Roterdam, Hamburg ve Bre
men için yük alacaktır. 

"NIEDERVVALD,, vapuru 21 

son kanunda bekleniyor, 23 
23 son kanuna kadar Anvers, 

Roterdam, Hamburı ve Bre
men için yük alacaktır. 

ARMEMENTH. SCHULDT 
HAMBURG 

" NORBURG ,, vapuru 15 
son kanuna doiru bekleniyor, 
Hamburg ve Anversten yük 

çıkarıp Rotterdam ve Ham-

Cendeli Han. Birinci kor-
don. Tel . 2443 

Tahmil için beklenilen vapurlar 
"EGYPSIAN,, vapuru IS 

birinci kanunda Liverpol ve 
Svvenseadan. 

'
1 THURSO ,, vapuru 2.i 

birinci kanunda Londra, Hull 
ve Anversten gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
Londra Ye HuJJ için yük 
lacaktır. 
"ARTA,, vapuru Ham

burg, Bremen ve Anversten 
srelik tahliyede bulunmuştur. 

Not: Vurut tarihleri ve 
vapurlarm isimleri üzerine 
değişikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

burg için yük alacaktır. 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
"E.:MOUTH" vapuru 16 

on kanuna doğru bekleniyor, 
Ncvyork için yük alacaktır. 

" EXELSIOR ,, vapuru 3 
şubatta bekleniyor, N vyork, 
Boston, Filadelfiya ve Nor
folk için yük alacaktır. 

Geliş tarihleri ve vapur
lann isimleri üzerine mes'u
Jizet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, 
No. 2007 - 2008 

telefon 

-· "T ' - . .,- , .. ~~ •• • .• : ·J .. • ~-· '.;;;,,t:,'_,.~ ... ~ .-. ·'" 
::· ... ·. .. _ ... v....-.\· ... · .. '!l' .... 'j~1 ~- ·:t ... -:,•· ~-~· -· - - -.K ,;:.:_. 

Is tan bu e ya 
Şeker Fabrikaları 'rürk Anoııim Şirketi 
Sermayesi 3,000,000'fürk lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü 

'~ . ~ X!). ··~~· • • 4. :::: 
J~~-.... ~ ... ·••· •. · .... ~ •• i l 

iz mir Gazinosu 
Muhterem İzmir balkının nezih müşterilerinden gör

düğü rağbetten cesaret alarak şeker bayramı müna
sebetile yeni ses kraliçelerinden Bayan 

Faide Yıldız Ye Nefise Bülbülü 
nün tatlı seslerini dinletmeğe aımetmiıtir. 

Bayram mttna
sehetile 

Sabık Dedezadeler 
T AFLA :r Gazinosu 

lkitıci Beyler Sokağı N. 68 
Tel,fon .~452 

~a11m1mmiı:•mı ......... ı 

olup ayni günde Malta, Barselon, Marsilya ve Cenovaya 
hareket edecektir 

" PELES ,, vap~ru 15 şubatta gelip 16 ~ubatta Malla, 

Barselon, Marsilya e Cenovaya hareket edecektir. 

lzmirin en iÜzide saz hey'eti kemani küçük Cemal, 
Panço Muhlis, Kanuni Talat, Neyzen Hasan dede ve 

I
Türkiyenin ses Kraliçesi 

F KRıYE hanımı ve muhte
~em bir saz hey'etini an2'a
Je etti. 

TafJan gazinosu bayram 
münasehetile İstanbuldan s b'b' . 8 1 ının sesi baş mugannıye 
hı ve ses kraliçesi Fikriye 
anımı angaje etmiştir. Bay-

ramın birinci gününden iti-

baren ikinci Beyler soka
ğında TAFLAN gazioosun
da İzmir halkmı müştehir 
okuyuşlarile sermest ede-
cektir. Saz hey' etine mu-
ganniye (Nuriye), (Bedia) 
(Rana), (Zünbül) ve (Nez&ha) 
hanımlar da dahildir. Müt
Jaka geliniz. 

l(ırk: 

3, 

•• Beş Dakikada 
6, 12 Aylık 

Buh11r veya Elektrikle daimi OndOIA~yon 
Almanyodon ve BO.kreşten husu i olarak 

Getirilen miles ir ilaçlar. Yıl bn'ı 
Ve Ba} ram hazırlıkları 

Güıelliğinizin on kat dnha artmasını isterseniz ondUle
nir.i ve makyajınızı mutlaka diplomalı MiNİK kadın ber-
beri Sıtkıya yaptırınız. Telefon: 3101 

Adres: Kc-çeciler caddesi 122 No.h 
üç katlı yeni binasında B. Sıtkı 

.,_ ~ -::. .,:: • ..•. "!'·:... • .. • •• :. ,...~ . y . • - • 

Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 

fotoğraf nıalzenıe mağazası 
llamzu R.ü tem lıeyiu fotoğraflımıe~i, !:mirde en 

1 fotogrcı/ relmıekl<' şölıreı bıılmı bir nn 'at ncağulır. ETı 
nıüşl.lilpesc11t olun/ar dahi, bur<ufo çdairılıJ..·lcrı foıokrnf· 
lnrdan 11 d ıemnun halmış/ar ır. 

llanı.::a Uüstcın beyirı, Joıosraf 
gazası da nıulııcrem nııi~tcrilerinin inee 
her çeşit mallan, foıoi-ar ma1,inelerini 
dır, Bir zıyaret lıer şeyi ispata luifidir. 

(İzmir • Başturak cadde i, Mefik 

Yolcu ve yük kabul eder. 
• Hamiş: İlandaki hnreket tariblerindeM:i deiişikliklerden 
Acente mes'uliyet kabul etmeı. 

Fazla tafsilat için ik:nci Kordonda Tahmil ve Tabliye 
şirl<eti binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 

ı.-Sümer Bank--· 
Fabrikaları mamulatı 

Yerli mallaı·ın en iyisi, en sağla
mı, en ucuzu en güzeli 

Hereke kumaşları 

Fesaııe kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

ünıer Bank yerli nıallar pazarı 
lzmiı· şubesinde bulursunuz 

Hanende Celal beylerle muhterem müşterilerimizin 
raibetini kazanan meşhur okuyuculardan Bayan 
Remziye ve Adaletten müteşekkildir. 

Rakı ve mezeler çok ucuzdur 

• 
e 

Halkapıııar fabrikası ınanıulatı 

l Z M 1 R 
Yeni çıkan yazlık ve ıncvsimJik her 

çeşit kazmirJeri toptan satışa arzedilnıiştir 

Gayet sağlam, şık ve zariftir. 
Satış deposu : Yeni Manifaturacılnrdo 

3 numaralı cad. 'o. 8 

Teleoıı No. 394·2 

-. ................. .,. .. :::::::::::::-mm ... ma8iiiiiiiiiiiiiii.iiiıiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiı ........ m11-.~iBmı;.wma.. 
•• 

PURJEN, AH AP 
O ... kaclar zararsızdır~ki~.kalp, höhrel{, hasurumemeJeri rahatsızlarına, ge

belere, çocuklara ve tansionları yül{selmiş kimselere doktorlar yalnız 
( Porjen Şaha]l) ınnehil pastillerini ... ıavsiye ederler. 
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.. Tarilıi' 1'1>fril:n: 218 

ittihat ve Terak.li 
te 

(Bııhae<lıl io Şııkir Beyiu llıraktığı \'esikala rn Göre) m 

Alnıanya'da, bir ço~ lııgiliz ve Fruuııız gazeteleri mü adere edildi Nadiri ef. H ıdeyde r .. 
Sar' da şimdiye kadar atılan rey pu diye mektebi muallid 

sulalarının Y ekftnu l 034 de .vardı IF~t~~n~m.~aru!1110;.~.~.~i~ü~~~~ 
lngiliz hükumeti Sar komisyonu Cenevre'de toplandıg'"' ı vakit f:)u toplan- •fendi medrese~ind: ve 00

- köyü kut·tardık . üzer~di. 
' dan sonra Abdulhahm med- atılan kurşunların haddı, 

tıya iştirak etmesi için Almanya nezdinde teşeblJOsatda butu·ndu reselerinde oturarak Tırno· sabı var ~ıydı! ~o gün 

Berlin 11 (A.A)- Havaı ajansı bildiriyor: 
lngiliz ve Franıız gazetelerinin bir çoğu mQıaderc 

cdilmi,tir. Milsaderenin Sar hakkındaki haberlerden 
ileri geldiği zannedilmektedir. 

Sarbruk 11 (A.A) - 7 .ı tarihinden 9-1 tarihine 
kadar hususi ıureUe rey verenlerin yekOnu 1034 e 
varmıştır. Bunun 480 i hastahanede yatanlar, 360 ı 

hu usi hizmetler memurları ve 194 il de mahpaılar· 
dır. Bunların adedi hastahanedekiler dahil olmadığı 

Londra ll (A.A) - Jngiliz hOkO.nıeti, Sar komis

yonu Ceuevrede toplandı~ı vakit bu toplantıya i~tirak 

etmeıi için Almanya nezdinde teşetibftste bulunmuştur. 

Londra 1 l (A.A)- Royter Ajansının ıiyasi muhabi-

riııe gôre; Almanya Milletler cemiyetinde Sar genel 
reyleri gôro,nıorken sözde bulunabilir. Çnnkn millet
leı· cemiyetinden ayrıh~ı ancak İkiucikanun sonunda 
kat'i olacaktır. 

halde 2200 olmak IAzım geleceğine gôre reye iştirak lngiltere, Berlin elçiıi vaeııasile bunu Almanyaya 
niıbetinin zayıf olduğu zannedilmektedir. ıöylemi,tir. Almanyanın kar!fılılı daha gelmem~tir . ------••t---• ...... ... 
Sinıon ve Eden 
Cenevreye gittiler 
Londra, 11 (A.A) - Con 

Saymon ile Bay Antoni 
Eden Milletler cemiyeti 
konseyinde bulunmak için 
Cenevreye iihniılerdir. 

Zelzele tahribatı 
- B~ıarafı 1 inci sahi/ede -

ikisi hafif olmak üzere dört 
ıaraıntı olmuş ve villyet 
merkezinde bazı evlerin dı
varJarı çatJamııtır. 

Gelibolu kazasında sekiz 
ev ç8km6tttlr. Zarar 15 bin 
lira tahmin edilmektedir. 

Lapsekinin Bayramcık na
hiye merkezindeki çefmele· 
rin suları tamamen çekil
miştir. Biianm Dimetoka 
nahiyesinin Ambarba köyü· 
ailn camiıi, Karabigada bir 
ev bir maiaza kısmen, Kar
la köyünde bir samanlıkla 
iki minare ve bazı bacalar 
tamamen yıkılmııtır. İn.an 
ve hayvan zayiatı yoktur. 

Edirnede ayın dördnncll 
fasılalı üç ve beşinci gllnO 
2 sarsıntı olmuıtur. Bu sar
ımtıların ikisi ıiddetli ol
makla beraber zarar yoktur. 

Manisanın Demirci kaza· 
ımda ayın dördünde biri 
şiddetli diğeri hafif olmak 
üzere iki, gene ayni iünde 
Girdes kazasında da şid • 
detli iki sarsıntı olmuı ve 
bir hasar yapmamııtır. 

İzmirde yalnız Ödemiı 
mıntakasında bir iki sarıın
h bis11edilmiş ise de zarar 
yapmamıştır. 

§ Balıkesir 11 ( A.A ) -
Kapıdaiı ile ci•arındaki 
adalarda sarsıntı devam et-
mektedir. Balıkesir valiıi 
ikinci defa olarak vilAyet 
sıhhat müdürü ve HiJiliah· 
mer müfettiıi ile beraber 
adalara geçmek üzere Er
deıe gitti. Yeni zayiat yok
tur. Hillliahmerce zelzele 
mıntakasına 250 çadır yol· 
lanmıştır. Yollanan çadırla
rın sayısı 400 e varmıştır. Yi
yecek içecek •e pamuklu 
giyecek yollanmaktadır. Fe· 
liketzede yurttaşlara yardım 
elini uzatarak acılarını din· 
dirmeğe çalışan Hililiahme
re yapılan yardımlar devam 
etmektedir. Bunun için ya
pılan 'komite çahtmalarını 

bütüm mahalJelerce ve ken· 
blitüp kazalaruaa teımil 

Roma anlaşması 

etrafında 
IJuştarafı 1 inci sahife/dedir 

ter Franııı·İta'yan anlatma
ları hakkında tehiratta bu
·ıunmaktadırlar. 

GiorDale Ditalya ıaıeteai: 
bu anlaşmalarıa tamamen 
siyaaal olan mahiyetini kay· 
dederck Fransanın ·ı;ıtalyaya 
mali yardımda bulunacağı 

hakkuıdaki haberleri tei(zip 
velltalya tarafındanl:'bu bu
auıta hiç~bir teklif yapılma· 
dıiını bildirmittir. 

La•oro Faıiste iaıetesi 
bu ... aDlaımalarda ltalya ile 
küçük itilif uaıında mOıte· 

! rek çalıımai'imklaını: açan 
yeni bir Avrupa!ıiya1al ıaf-
bası iÖrmektedir. 
Roma anıa,masmm Ma-

caristandak.i tesirleri : 
Budapeıte 11 (A.A'- Ma

cariatanın Roma anlatmaları 
hakkındaki görllıü yarı res· 
mi olarak tasrih edilmekte· 
dir. 
Macariıtan; Fransız - İtal

yan anlaımaıından memnun 
olmakla beraber anlaımaaın 
Almanyaya teımili ıuretile 
Avrupada mGe11ir bir it he· 
raberliii tesirini dilemekte· 
dir. Roma anlatmaları barı· 
şın tadili imkin haricine çı
karmadıtı için Macariıtanın 
aııiıda hllliıa edilebilen ta
dil tarafları amaçlarına mu-
halif deiildir. 

1 - Tarihi ve ırkı mah'.i
mat nazarı itibara alınarak 

sınırların tadili . 
2 - Ezcümle ulusal müda

faa için hukuk mü1aviliii. 
3 - Ecnebi memleketler· 

deki Macar azlıkları huku
kunun zaman altına alınması 
SilAhları bırakma meı'eleıi 

Londra 11 (A.A) - Ro
ma re.mi tebliğinde bildiri· 
len ıilAhları bırakma itine 
dokunur s6zler burada bü
yük bir dikkatle rözden 
ieçirilmiıtir. Bunda söylen
diiine i&re Paris ile Roma 
hOkiimetleri 11 birinci ki· 
nun 1935 de hukuk birliği 
öeyanahna dayanarali hiç 
bir ulusun ıillhları bırakma 
itinde Uzerine aldıkları bir 
taraflı hlr hareketle deiiı· 
tirllmemelerini ileri ıiirmek· 
tedirler. Böyle bir ~y olur· 
sa iki hükümet bir birlerile 
danııacaklardır. Bu beyana-
tın özn lnrilterenin göıtıı
lerine uyrunClar. 1934 beya-
natı Almanyanın umumi sis
temi içinde hukuk birliiln-
den iıtifacle ed~cejini bil
.Uriyerdu. 

Soğuklar 
Ackarada donma va· 

k'aları oldu 

Lik maçlaı·ı 
-BQ.ftarafı birinci sahifede
rını dinlememe.i 6ıerin 1ahayı 
bırakdı ve fikrince Altınor· 

Ankara 11 ( Hususi ) - yu ıalil> saydı. 
Hakemin teyaJi edea ha

talarına buiünkil hataıı taı 
çıkardı. Futbol iieyetiain ~Ö· 
zü öoUode reçen bu hidise-

Burada havalar çok ıoiuk

tur. Şehir civarıDda donma 
vaka'ları olmuıtur. 

İıtaobul 11 ( Husuıi ) -
Şetiirde havalar birdenbire 

lerdeo sonra bu rence dll
dilk verilecek mi? 

Takımlara yazıktır. Bu hi-
ısınm14tır. diselerdeu ıonra Rızanın 

lıtanbul 11 ( Huıuai ) - ikiacilerde çalıımak t\zere 
feratatanı bekleriz. Karatan relen haberlere iB· 

re; oralarda ha•alar pek 
soj'uktur. Karata derece ıı

fırın altında 31 dir. 
Bolu 11 (A.A) - iki ınn-

dür devam ed4n ıiddetli 

soiuklardan dolayı mektep· 
ler tatil edilmittir. Sotuk 
sıfırdan aıaiı 28 dir. 

Tren Kazası 

Son maç Göztepe - K.S.K. 
arasında yapıldı. K. S. K. 
Cemalin yerine kaleyi Rızaya 
bırakmak ıuretile l>üyük bir 
bata yapmııtı. Nitekim ilk 
deYreyi l • O i•lip bitireft 
Karııyakalılar kalecilerinin 
acemiliti Ye ileride bulun
ması yllzilndea iç rol ye
mekten kurtulamadılar. Göz· 
tepe bu ıuretle ikinaiJikteki 
mevkiiAi muhafazaya muvaf-
fak olmuıtur. · 

6 1 20 l Halk ıabaıında turnovaya 
ô fl yara ı var devam edilmiı ve Demiryolu· 

Lonra 11 (A.A) -M09ko- aayraklıyı 3-0, Hacı Hüse· 

•adan ielen hal-Jere ıöre Roı· 
tovondon da bir demiryolu 

kaıa11 daha olmuı, altı kiti 
ölmüı 20 kişi de yaralanmıı· 
hr. 

Bu hafta içiade Sovyet 
Ruıyada bununla ikinci de-
miryolu kazaaı of mut olu

yer. 

yinler Kabremanları 2·0 
mailôb ederek tasfiyeye 
utratmııdır. Bornovada Hi· 
lilin ıelmeraeai yilzDnd~n 
biikmen raJifj ayılmııdır. 

ÔnllmOzdeki Cuma rftntıl 
dömi finaller f&yle yapıla· 
cakdır. 

Saat 13 de Bernova - De
miryolu. 

Saat 15 de Hacı Höıeyin-
ler • Tepecik. _______ .._. ...... . 

Dı~ piyasalard• 

Zeytinyağı fiat
ları yükseliyor 

-· ispanya rek()ltesinin hu yıl yttzde 20-
25 noksan olması, fiatlara tesir etdi 

Geçen 15 ilin içinde dün· 
ya zeytinyatı vaziyeti hak
kında yapılan tetkikler, Zey 
tiayaj'I piyaaa11nın dıf Olke-
lerde lım ıaım k liiere bu
lun +nu 16 termiftir. 

Milıtahıil ilkelerden muh· 
telif piyasalara ve bilhiHa 
halya ile Fransaya masraflar 
müıteriye ait olmak ve va-

rilleri keadileri gandermek şar· 
tile yemeklık zeytinyajları· 
nın 100 kilosu 285 Franıız 
Franıına sablmııtır. 

Get•• llafta içinde Prina 
yajlarının mllıteriıi ~ektu. 
lu talepleri• •• çop Ame· 

rikadan idi. Bunun icio Prina 
yajlannın 100 kiloıu, 187 
Franaız franjına çıkmııtır. 
Mnıteriler, Mart, Nisan ve 
Mayıı içiıae teıffm tartile 
ıimdiden konturato akdine 
baıır olduklarını ıl1ldyorlar. 
Gelecek Hıf taya kadar prina 
Y•ilarının 190 fran;a çık· 
ması ihtimali çok kuvvetli 
1ı6rünüyor. 

Son iıtatiıtiklere glSre, 
zeyıinyatı piyasasının bu 
ıekilde yüktelif i&ıtermesi, 
lıpanya zeytin rekolteainin 
b• yıl ylule 20-25 aokun 
olmasıadaadır . 

vah hacı Mahmut efendi neferle bır çıt ... arkası 
ile İniiliz Kerim ve Kasap karlar arasında düt~ 
zade methur Mustafa ve göiüs gererek iÖ•terdi. 
Laz Hüsnü efendilerden sa· cesareti, sebata ve hami1' 

acaba bu zavallı vatan uıl bah ve akşam dersleri al
dım. Ondan sonra muallim 
mektebine imtihanla girdim 
ve bu feyiz ocağından da 
ıehadetname alarak çıktım. 
Muallimi evvel olarak Şehir 
köyüne ~ittim. 

Fakat ' iki ay sonra Sırplar· 
la tekrar harbe başlandı. 

Son muharebelerin hep· 
ıinde hazır bulundum. Ahali 
hicret etti. Ben mabaza har· 
be İftİrik için şehir köyün· 
de kaldım . Sırplar Niı'i ve 
Palankayı iıtili ettiklerinden 
Y.:: Ruılar Sof ya civarına ıo· 
kulduklarından muhasarada 
lialmamali ıçin verilen emir 
llzcrine iece yarııı dize ka· 
dar kar i~iudc ve tiddetli 
rÜZiirlarda her ıeyi bıraka
rak sırtımda bir aaker aba

tacak mıdır? Vatan uğr1ll 
malımı, kitaplarımı, bntf H 

mi ve millkümü feda eyled'il } 
gibi canımı da vermek id 
ıanh muharebelere iftid 
ettim. 

- Dm ·anı 
(Milliyet) 

edecek ---------Galatasarav 
Ve Fenerbab~e Gal 

lıtanbul 11 ( Husuıi ) 
Lik maçlaranın ikinci def 
sine bui[Ün baılandı. ilk 
Fenerbabçe • Bctiktaı • 
anda oldu ve Fen erin 
ralibiyeti He neticelendi. 

Galataaaray lstanbulsp 
4-2 yendi. 

W' T 

uç ınilyon 
aile Sofyaya, Radomir'c, Cu- Ecnebinin Amerik 
maya, Nevrekop'a Dramaya, • d 
ve ka•alaya uirayarak aç dan çıkarılması ıste 
biilaç .efil bir halde kar- VatiDiton, 11 (A.A) t.f 3 

lı balkanları aıarak, ovaları Hı demokrat sayla•ı r 
aprak ve üzerimize düıman takrir •ererek iııizliğc ç i 
tarafından atılan namiıtenatii olarak Amerikaya kanun 
kurıunlarıa araıından ıeçe- olarak Kirmiı Oç mily 
rek lıtanbula avdet ettim. ecnebinin derhal çıkarıl 

Balibaba boğazmda am- ııoı iıtemiıtir. 
cam, Dapniçada esir dnıen Jkincİ mQntehİ 
dayım ve teyzelerim de Sof

yada ahırlar içinde şehit e· 
dildiler. 

Berkofçe'deki mallarım ve 
eıyam, evim, çiftlijim, bai 
baiçe, koru ve çayırlarım 
Buliarların eline ıeçtiii gi· 
bi Şehirköylinde olan külli
yetli ve kıymetli kitaplarımla 

eıyam Sırplar tarafından 

zaptolunau. Düçar olduğum 
bu felaket maarif uiruna
dır. (l)n 

Hoca Nadiri Fevzi efendi 

bunl.arı anlattıktan, malik 
olunahilecek ne kadar men
kul ve' iayri menkul mal ve 

mlllk vana onları maarif 
uiruna (!) nasıl kaybettiiini 
birer birer sayıp döktükten 
senra ıecaatini ileri snrerek 
diyerdu ki: 

.. Mahter ıününden nişan 

veren o karıııklıkta hazır 
bulundujumu tefekkftr bu
yurmanızı rica ederim. Mu· 
azzez vatana hem, kalemle 
hem liıanla, hem kıhçla,hem 
tDfekle hizmet ettim. 

Şehir k.&ynnde Sırplarla 
dolu bir köye yalınız bir 

Seçimine bugflo 
haşlanıyor 

Saylav seçimi hızırlıkl,; 
viliyetimizin her yeri11d' 
bitirilmiıdir. Bütiln kazala~ 
•e lamir merkezinde tiuı~ 
den itibaren ikinci müntetl 
seçimine baılanacakdır. 

İzmir kıza merkezi " 
mıntakaya ayrılmııdır. Btiİ. 
ların ilç6 Karııyıkada 17 
lzmirde dij'erleri de Bornoff 
Seydik6y kaza ve nabiyell 
rindedir. lntihab encGmea 
bugünden itibaren ke 
mıntakalarında vazifeleri 
batlamıı buluoacaklarc:bt 
ikinci möntehib seçimi 
bir ıün zarfında villye 
her yanında bitirilmiı o 
cakdır. 

Ingiliz 
Himayesindeki ara 

nin (~enup afrikası 
liğioe raptı mes'el~ 

Londra 11 (A.A) - Y 
anderlerden Bechuana 
Cekedi Kama lniİlil hi 
yeaindeki arazinin cenup 
rikHı birlii'ine rapbnı • 
<letle protesto etmittir. 

lzmir inhisarlar tütüu 
alım satım komisvonundan: 

ol 

Fabrikamız marangozhanesinde bir sene zarfında çıka 
tahminen 100,000 yüz bin kilo tahta parçası ile 1000 ad 

beheri iki kilo ağırhiında çıraıız beyaz çam ağacından bo 
kazıiı ve 200 kadar eılii teneke ve 1500 kiloya ya 
yanık makina yağı prtnamesi mucibince açık pazarlı 
talibine ihale edilecektir. 

isteklilerin ihale flall olan ıubatıa ilçllncü pazar ı 
ıaıt on bette Afff ad'kta tltld f •lniklıını 111tr 
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