
llfikt\met, 1\iarınaı·a adala·ı:: 

ı·nHla vnkuhulan zelzeledec 

~arar görenlere ev yapılma ı: 
için 10 hin lira tahsisat ayırdı. 

• UL~USAL • Dokuz güu zarhııda günırük 

mulıatuza teşkilnh taralnıdan 

biri ölü beşi yaralı olmak öze· 
re 38 kaçakçı yakalannuştır. 

lzmirde çıkar, ak.tamcı •İyaıal gazetedir 
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Vilayet umumi mecli~i Kendiiine iş Yermiyorlaroıış 

Vilayat yasasında 
yapılan tadilat 

Bir Çocuk 
Araba tekerlekleri el· 

tındu kaldı 
Dün öğleden ıonra Buş

durakta Alipaıa caddesinde 
arabacı Seliheddinin idare-

Şunşnig 
Mahrem bir toplantı· 

da neler söyledi? 
Viyana 13 ( A.A)- Avuı· 

turya ajansının bildirdiğine 

göre Başbakan Bay Şunıing 
Avusturya ricali ile mahrem 
bir konuşma eınaııada Pa
ris ile Roma arasındaki ko

nuşmaların Pariı ile Berlin 
araıında da bir anlaşmaya 
yol açması dilerinde buluo-

Gerikumpanyasin
da bir arbede oldu 

edilen maddeleri Yasanın tadil 
telgraf la vilayete bildirildi 

Vilayet ko11ağı 

ldarei umumiyei villyat \ bundan sonra her 20,000 için 
yasasının, Büyük Uluı Kurul- bir üye seçilecektir.,, 
tayınca dciiıtirilcn maddeleri, 2 - idarei umumiyci vi-

tclgafJa viliyete bildirilmiştir. liyat kanununun 108 nci 
Yeui MecJiıi umumi intiha- maddesi aşağıdaki şekilde 
batı yasanın değişiklerine değiştirilmiştir: 
uydur~lacakdır. Meclisi uwumii vilayet 

ldarei uaıumiyei villyat üyesi dört yıl ifayi vazife 
yaauında yapılan deiitiklik- etmek üzere seçilir. Müdde-
lcri aşağıya yazıyoruz: tini bitirenler tekrar seçile-

} - ldarei umumiyei vili- bilirler. Bu dört yıl; seçimin 
yat kanununun 103 üncü bittiği günden başlar. 

· maddesini değiıtiren 2 Ha- Muvakkat madde: Bu ka-
ziran 926 tarih ve 894 sayılı nuuun neşrinden sonra ilk 
kanun aşaiıdaki t•kilde de- yapılacak Saylav seçiminin 
iittirilmittir. yapıldığı ay içinde bütün vi· 

liyetlerin umumi meclis üye· 
"Her Yiliyette bir umumi ]eri yeniden seçilir. 

mtcliı bulunur. Viliyct umumi Bu kanunun bUkOmleri 
meclislerinin Uyeleri kazalar neırinden başlar. 
larafındlln seçilir. Kazalar § Adana 14 ( A.A ) -
kadın ve erkek her 15,000 Duyumlıara sıöre, bu yıl ya

t/ nlifuı için bir üye iöndermek pılacak vilayet umumi mec-
ıtl hakkını ilaiı:dir. 15,000 den lisi iza sayııı 25 olacaktır. 
i' 20 bine kadar bir, 21,000 Şehrimizde yaimurlardan 

sinde 72 numaralı ylik ara
bası yoldan geçen lsmail oğlu 
onbir yaşında Kenan adh 
çocuğu çiğnemiştir. 

Tekerlek çocuğun kafHını 
ezmiştir. Çocuk memleket 
hastahanesine yatırılmıştır. 
Hayatı tehlikededir. Araba
cı.,yakalanmıştar. Hakkında 
tahkikat yapılmaktadır. mutdur. 

-----·9i·~· ... ··----------Mısırda 11eler olacak 

Dahili siyasada ta
dilat oluyor 

·-·-· Yapılacak:oıan:~tadilat için yakın
da bir şura toplanacaktır 

Kahirede Elıramlor 

İstanbul 1~ ( Hususi ) - likler yapmaia karar ver· 
mişdir. Bu huıuı için yakm

Kahireden haber veriliyor: da bir Şnra toplanacak ve 
Mısır hükftmeti, dahili yapılacak olan tadilih ko-

.siyaaasında es11h değişik- nuşacakdır. ------........ ~·~· Seçim faaliyeti 
dea 30,000 e kadar iki, 31,000 sonra kuru bir soiuk bat· 

,. den 40,000 e kadar Uç, 41,000 ladı. Sabahları don yapmak- s • • • • k • • 
~ den 60,000 e kadar dö:t_. . !.8dır. _ • eçım IŞI 1 1 Vl· 

·-·--Bir genç, kendisine iş verilmediğin
(len usta lıaşıyı yaı·alamıştır 

Bu ıabah saat 7 raddele
rinde Geri tobako kumpan
yası önünde bir bidise olmuş 
ve Topalbnda oturan sıvacı 

otlu Izmirli Bay Mebmed, us
ta başılarından Ali oğlu Bay 
Recebi bıçakla yaralamııtar 

Hadise hakkanda yaptığı
mız. tabikat ıu neticeyi ver
miştir: 

Bay Mehmed; birkaç günden 
beri İf istemek için Geri 
kumpanyaaana gelmekte ve 
dij'er amele ile beraber ka
pının önünde beklediği hal
de kendisine iş verilmemek-

te imiş. Bay Mehmed, bu sa
bah ta tekrar gelmit ve iş 
alamayınca bıçağını çekerek 

usta başılardan Bay Recebi 
güksünden v e vücudunun 
müteaddit yerlerinden yara
lamış ve kaçmağa başlamış
tır. Bu esnada mahalle 
be~çisi Bay Ömer, carih 
Mehmedi tutmak istemiş 
ve verdiği dur emrine itaat 
etmediğinden tabancasını 

çekerek ayağından hafifçe 
yaralamıştır. 

Bu sırada hadise mahalline 
yetişen poliıler, carihi yakala
mışlar ve tahkikata başla- · 
mışlardır. 

Gerek carih ve gerek us· 
tabaşı Bay Receb, tedavi için 
memleket hastahanesine yatı
rılmışlardır. -------- ··----~-

MusuJ gazları 

Hayfa boruları hu 
gün açılı yor 
~-~----"-_...._. _____ ~-

Açılma merasimi11de Irak kralı 

bizzat lıazır huluııacakttr 
İstanbul 14 ( Hususi ) -

Muıul ıazlarının Akdenize 

dökülmesi için Musuldan 
Hayf aya kadar uza talan bo
ruların açılma merasimi, bu 
ıün Hayfada yapılacakdır. 
Bu merasimde, Irak Kralı 

Gaz.i evvel, F ransanın Suri
ye fevkalide komiıeri ve 
İngiliz ricalinden bazıları 
lıaztr bulunacakdır. Merasim 
fevkalide parlak olacakdır. 

· Al Cenevrede neler konu,tular layette bitti 
" manyanınCenev- ·----

zongıııdak, 131 i kadın olmak Ozere 

reye dönmesi işi 774 ikinci milntehtaık·p·ı'matıçtıo'~ylaedrı'ra.caktır 

Evvelce haber verildiği 

üzere bu boruların inşası 

için 10 milyon lua-iliz lirası 
ıatfedilmiıtir . 

Hayfadan yapılacak petrol 

ihracatı için şimdiden hazır
lıklara başlanmıştır. Gelecek 
olan vapurlar, petrolll dökme 
halinde alacaklardır. 

r 
~i~ 
ıl-

_ • Ankara 13 (A.A)- Sayla• 

Bu iş·, Flanden ile Lavalin Londravı ıeçimi için aıılan esas def- Merkez kazasında 16 ka-
ti terlerin indirildiiine dair Oç dın 38 erkek, Ezine kaıa • 

ziyaretlerinde tetkik Olllll8Cakdır villyetten baıka btUOn vili· ıında 7 kadın 37 erkek,Ay
yetlerin hcpıioden iç bakan- valık kazasında 7 kadın 34 

Cenevre 13 (A.A) - Sir ları ziyarette uzun uzadıya 
Seymon ile Eden Fransız. tetkik olunacaktır. hj-ına haber sıelmiıtir. Bir 
dııarı itleri bakanı Bay La· 27 b. çok villyetler ikinci mlnte-
valle ı~rOştUkleri sırada Al· Jll hip ıeçiminede baılamıılar-
manyanın bir in evvel ulus- Ermeni Suryede dır. Bunlardan ilk &nce se-
lar kurumuna dönmesi hu· yerleştirildi çimi bitirenler Çanakkale 
suıunda ihtiyatı elden feda ve Zoniuldak villyetleridir. 
d Pariı - Uluslar derneği-

e ecck' 2ibi aözUkmüılerdir. nin himaye ettiği 800 bin Çanakkalenin geçen 931 se· 

erkek, Bayramiç kaz.aıında 

14 kadın 53 erkek, Lapıeki 
kazaımda 9 kadın 36 wkek, 
Bira kazasında 29 kadıa 117 
erkek, Gelibolu kaz.aıınd• 
19 kadın 27 erkek, Eceebat 
kazasında 7 kadın 12 erkek. 

Zonguldak vilAyetinde ıre· 
çen 931 seçiminde ikinci 

Roma anlaımalarının Avru· beyaz Rus ile 170 bin Er- çiminde ikinci mllntehip a
pıya taalltık eden ncticele- meni ve 14 bin Çerkesden dedi 452 idi. Bu aeçimde 
rile doiu antlaımasının ya- 1934 senesi zarfında 90 bin ikinci mllntehibler yekunu 
pılması ve Almanyanın Ce- kişiye yardımda bulunmuı 108 i kadın ve 359 u erkek 

~~ nevreye dönmesi işi Bıy ve bunlardan 27 ~in Erme- olmak l\zere 467 kiıiyi bul· 
Fland•n ile Bay Lavalıa ay niyi Suryede tamamen is- muıdur. Bu •iliyette ikinci 

müntebib yeknnu 586 iken bu 
seçimde ikinci mtintehibler 
yüz otuz biri kadın ve altı 
yOz kırkı erkek olmak üze
r~ yeknn 774 O bulmuıtur. ir· •onunda Londraya yapacak· kin eylemiıtir. mlintelaiplerin kasalara 16re 

lra'/.· Kralı Guzi evı·el 

Bugün bUtUn Irak Ulke
sinde ıenlikler yapılmıkda-

dır. 

Merasime iıtirik edecek 
olan lna-iliz hey'eti, Londra
dan tayyare ile Hayfaya 
ı•lmiıdir. 

---------~---·~·~·------~---Portekiz'de Kadın tayyareci 
Reisicllmhur @eçimi 

Roma- Potekiz Reiıicüm· 
bur iatibabı, ıelecek ıubat 
ayıaın 10 unda olacakdır. 
Reiıiciimhur namzedi Bay 
Karmonadır. 

Tuna 
Soğukdao dondu 
lstanbul 14 ( Huıusi ) -

Tuna nehri donmuıdur. Üç 

Oaklaod'da yere indi 
Oakland 13 (A.A)- Tay

yareci Bayan Amclya Bar· 
bard saat 21 de burada ye· 

re inmitlir. Honoslu ile Oak
land arasındaki 3800 kilometre 
mesafeyi 18 saat 16 dakika
da katetmiıdir . 

1ıündenberi nehir boyunca 
müaakalit kesilmiıdir. 
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Acun ökonomisi 

Yün fiatları yük
selecek mi?. 
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(Uhual Birlik) 14 ikinci 
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garıp 

1 
fAZAN: Orhan Rahmi Çiktf 

Anıerikanın hu seneki portakal ve Türk musikisi, cihan müzik çerçe-
-.:s:.;.u.ı;~--

Dedi ve bu
nu öyle bir 
bakışla, öyle 
bir sesle söy-

- Hanım aldı, büyük• 
nım .. O ilk mektubu Y' 
lamıştı da.. Son:-a, şey 1 

- Küçük hanım mıld J 

mandalina rekoltesi fazladır 
Buğday : Amerikada kış 

buğdayı rekoltesi 110,2 mil
yon kental umulmaktadır. 
Bu mikdar ilk Teşrin 934 
başlangıcında yapılan muvak
kat tahminden 1,2 milyon 
kental fazladır. ilk yaz buğ
dayı rekoltesi ise 24,9 milyon 
kental tahmin olunmaktadır. 
Bu mikdarda ilk Teşrinde 
yapılan umulmadan 1,4 mil· 
yon daha azdır. Genel buğ
day rekoltesi böylece 135,1 
milyon kental tutarak ilk ya
pılan umulma ile denk gel
mektedir. Bu yılın rekolteıi 
esasen çok zayıf ve ancak 
144 milyon kentale baJii 
olan 1933 rekoltesinden yüz:-

. de 6, 1928 • 1932 yıllarının 
ortalamasından da yüzde 24 
daha azdır. 
Bulgaristanın 1935 y1hn· 
da yapacağı ithalAt: 

Bulgar milli bankHının 
bildirildiiine ıöre 1935 yılı 
içinde Bulgaristana konten
janla sokulacak malların 
cinsi ve değeri tesbit edil· 
mittir. 2,5 milyar değerinde 
olan bu kontenjanların bat· 
Jıcaları demir, iliç ve kim· 
yevi maddeler, dokuma ham 
maddeleri ve · dokuma mal
zemesidir. Milli banka takas 
sisteminin geçen yılın son 
ayları içinde daha ziyade 
genişletileceğini haber ver
mektedir. 

l\lacaristanm eon teşrin 

1934teki yumurta ihracab 
Macaristanın geçen son 

teşrin yumurta ihracatı ~e
çen yılın ayni devresine gö
re yüzde 8 eksiktir. O ay 
içinde 1927 kentali Avustur
yaya 611 kentali AJmanya
ya, 540 kentali lngiltereye 
ve 110 kentali de Fransaya 
olmak üzere 3,179 kental 
yumurta çıkarılmıştır. 

ve bu kutular da havası 
ahnmıı çelik sandıklara yer· 
leştirildikden sonra hava 
yerine içerisine hamızı kar
bon verilecekdir. 
Amerikanın meyve re

koltesi tahminleri: 
Birletik Amerika devlet

lerinde meyve rekolte du· 
rumu hakkında alınan son 
duyumlar aıaiıda yazılmıı
dır: 

Elma: geçen yılın rekoltesi 
bulunan 143.827.000 buıele 
karşı bu yıl ancak 119.900.000 
buıel elma elde edilel>ile
cektir. Bundan satııa çıka· 
rılabilecek mikdar yetmiı 
beş milyon iki yüz: bin bu
ıel umulmaktadır. 

Badem: rekoltesinde biç 
bir değişiklik olmamııtır. Re 
kolte 9,900 tondur. Bu mik
darın 1933 ıenesi rekoltesi 
bulunan 11, 700 tona rBre 
ytiz:de 15 aıaiı olduğu ka
bul olunmaktadır. 

Fındık: Pasifik kıyılarının 
fındık rekoltesi bir ay Bn· 
ceki umulmaya g6re fazla
dır. lstihsalAt Kaliforniyanın 
35.500 ve Oregonun da 
2,900 ton olmak üzere 38.700 
tondur. Geçen yıl bu mik· 
dar 32.400 ton idi. 

Ceviz: Geçen ay bildiri
len ceviz istihsalitında hiç 
bir dej'işiklik olmayıp re
kolte 900 tondur. 

Erik: Bu yılki erik rekol· 
tesi 183.800 tondur. Geçen 
yıl erik rekoltesi 180. 700 
ton idi. 

Portakal ve mandalina: bu 
yılai portakal rekoltesi ge· 
çen yılın 49,141,000 kutusuna 
karıı 53, 700,000 kutudur. 
Mandalina rekoltesi iıe ıe· 
çen yılın 10,193,000 kutuıu
na karşı 13,400,000 kutu 
olacaktır. 

Y 0.n piyasası durumu: 
Danimarka İtalyaya kon

serve, yumurta g3nderi
yor 

YDn piyasaıının gelecek 
·aylar içinde aağlamlaıacafı 
beklenmektedir. 

Danimarkada yumurta ih
racat şirketi ltalyada çalı
şan lngiliz ve Belçikalı fir
malarla hususi surette ha
zırlanmış yumurta ihraç et
mek üzere bir anlaşma yap
mışdır. Bu yumurtahtr üze
rine parafin sürülmzş mu
kavva kutulara konulacak 

Bilyiik mllstehlik olan tU
kelerdeki stoklann, sanayi 
faaliyetinin azalmaıına rai
men, sarfolunduiu umulmak· 
tadır. 

Bugünkn fiatlar ise 1933 
baılanııcın claki fiatlardan 
daha yüksek ve ham ylln 
yetiıtirenlere de daha çok 

Romanofların Tacı 
1 efrika No. 105 

- Bilirmisiniz, diyordu. 
Dostlarımız münakaşa ile 
meşgul iken, ben hep sızı 
düıünüyor Rus lıey'eti mu
rahhasasının peşimize bir 

polis memuru röndermesini 
mucip olan malumatı lstan· 

buldan aldığını öğrendiği· 
miz zaman hissettiğiniz me
serrete tamamen iştirak e· 
diyordum, diyordu. Nişanlı
nız size ihanet etmemiştir. 

Kendisini daima ayni muhab· 
bet ve ayni takdirle sev· 
mekte devam edebilirsiniz. 

Aleksi de pren.sin elini 
sıktı. Gözleri nemnaktı: 

- Son kırk sekiz ıaat 

13 ikinci Klnun 1935 
zarfında ıon derece bedbaht 
olmuıdum. DeCli. 

- Biliyorum .. 
- Ştıpheslı ki lreai uzun 

zamandanberi tanır ve fak· 
dir ederdim. F akaL 

- Fakat .. Gene kendisin· 

aen ıüphe ettiniz detil mi? 
- Bizi öldürmeğe teıeb

bils eden adamın Riradan 
gelmiı olduianu 6irendi· 
tim ıaman fikrim alt·Ost 
oldu. 

- Mazu11unuz. 
- Takip ettiğimiz yolu 

yalınız lren biliyordu. Ha
reket etmeden evvel bir ge
ce kendiıile buluıtuium za-

• 
vesı içinde kendine yer bulabilir 

Munihte doktor "Rodolf 
Kommer Vokıyeher Beöbah· 
ter" adında bir Alman mu· 
harriri; ülkemizde yapılan 

müzik inkıllbı ve eski Şark 
musikisi hakkında yaz:dıiı 
bir makalede diyor ki: 

"Türkiyede alaturka mu· 
zika dinlemek fırsatını bu· 
lan her Avrupalının, bu mu
sikinin garib ahenk ve alet
lerini iıitib görünce hayret 

etmemesi gayri kabildir. 
Bununla beraber, bu musi· 
kinin, bizim musikal hisleri-
mize tamamile yabancı ol
dup da muhakkaktır. 

göstereceği anlayışı, deği

tiklik ve yeniliğe uymak 
huıuıundaki kudret ve kabi
liyeti - o milletin terakkisi
nin caa5 ölçüsüdür. Fakat 
bizim huıllnkü musikimiz, 
bize bu hususta şeref ver
mekten uzaktır. Biz bu 
hakikati vuzuhla göz önünde 
tutmalıyız. 

Biz, milletimizin düşüncele
rini ve iç duygularını ak
settiren güzel sözleri ve 
hikayeleri toplayıp bunları 

yeni zaman musikisinin u
mumi kaidelerine göre iş· 
lemeliyiz:; ancak bu suretle 

Ben, Türk dostlarımın beni 
alaturka musiki dinlemekden 

Tilrk musikisi yükselebilir 
ve cihan müzik çerçivesi 
içinde kendine yer alabilir.,, 

her vakit men için çalıştık

larını pek iyi hatırlıyorum. 

Ve o vakitler bu dostlarımın 
kendi muıikilerinden sıkıl
dıklarını bisıetmittim. 

Atatürk'ün ıslahat gay· 
retlerinin timdide alaturka 
musikiyi tamamile değiıtirmek 
işinde de geri kalmadığı an

laıılıyor. 1 Son teırin 1934 te 
Büyük Mill~t Meclisinin yeni 
içtima devresinde Atatürk 

bu bapta ıu beyanatta 
bulunmuıtu : 

"Ttırk musikisini ı.slah 

itinde artık ciddi gayret ve 
mesai sarfetmeliyiz. Bir mil· 
letin kendi musikisini terakki 

ve inkiıaf ettirmek itinde 

Neron 
Piyesi bitti 

Paris - Meıhur ltalyan re
jiıarlerinden Muskami (Ne
ron) piyesini ikmal etmiıtir. 

Bu piyeı, ilk defa olarak bu 
ayın 17 sinde Millno tiyat

rosunda oynanacaktır. 

kir bırakmaktadır. Fiatlar 
!&zumundan fazla koyun ye

tiıtirmeyi gereklendirecek 
kadar y6ksek değildir. 

Diyebiliriz: ki ynn pi ya· 
saıı durumu sağlamdır. Ulus· 

larahı ekim enıtitüsilne 

göre acun çıkımı 1 EyHU 
1923 den 31 Aiuıtos 1933 e 
kadar 1,282,936 ton ve 
ıonraki 12 ay içinde de 
1,127,612 ton tutmuıtur. 

man bunu ıaklıyamamışhm. 
Şu halde bize ihanet etti· 
ğini düşünmemek kabil mi? 

Kalbim bana, nipnlımın 

hiçbir zaman ittiham edile
miyeceğini, her türHı filp-
1ieden uzak olduğunu s6y· 
liyor; fakat akıl ve muha

kemem bizim Oryant ekspres 
katannlia bulunduğumuzu 
heyeti murabhasaya lrenden 
batkaıının haber veremiye· 
ceiini ihtar ediyordu. 

- Demek akıl ve muha· 
kemenize tabiyet ettiniz?. 

- Takip ettirilmekliiimize 
müıaade bahıeden malumatı 
Ruı heyeti murahhasasına 
lstanbuldan çekilmit olan 
bir telırafın vermit olacağını 
aaııl tahmin edebilirdim? 
Her n• i1e, bu kimdi? Fakat 

Bu sözleri derhal filiyat 
takibetti. Ankara ve İstan
buldaki iki radyo verici is
tasyonuna talimat verilerek 
şimdiye kadar cari olduğu 
veçbile san'ata yabancı olan 
Bizans motiflerine göre ton
latdırılmış musiki parçala
rını neşretmemeleri bildirH
di. 

Ayni zamanda bu ıünkü 
uluslar arası müzik kaide-

lerine göre musiki konser· 
leri verebilecek kudret ve 
vaziyette bulunan Türk san· 
atkirları He anlaımalar ya
pılmıştır. Tiirkiyenin genel 
musiki bayatı için bunlara 
benzer daha diğer tertipler 
ve tedbirler alınmak arefe
sinde bulunuluyor. lstanbulda
ki konıenatuar, duhuliyesiz 
serbeıtçe girilebilecek bir 
takım umumi konserler ter· 
tip etmek için emir almıştır. 
Bu ıayede halkı Avrupa 
musikiıini dinlemej'e ahttır· 
mak isteniyor. 

Avrupa musikisi, ıimdiye 
kadar dinlenmekte olan a
laturka musikinin yerini tu· 
tacaktır; çünkü alaturka mu· 
siki Türklerin hakiki hisle· 
rini aksettirebilecek kudret 
ve kabiliyeti hiç bir suretle 
haiz değildir. 

Maarif Vekili bu yeni re· 
form hareketine hususi bir 
gayret ıarfetmekte ve genç 
Türk kompozitörleri de mo
dern ihtiyaçları karşılaya· 
bilmek için hakiki Türk mu
siki parçalarını kompoze et· 
meğe çalışmaktadırlar." 

şimdide rahat değilim. Zira 
sırrımızın anlaşıldığına vakıf 
olduğu 1aman lrenin ne 
bale gelmiı olacafını tahayyül 
ediyorum. Hiç ıllphesiz bütiin 
zevabirin kendi aleyhinde 
olduiunu, binaenaleyh ken

disinden ıüpheleneceğimi, 
kendisini tel'in edeceğimi 
dOttinmtıı, kim bilir ne ka
dar mütee11ir olmuş, ne de
rece ızhrap çekmiştir? Hiç 
ıüphe.siz: henüz suikastten 
kurtulduğumuzdan ve sır
rımızın kendisinden çıkma· 
dağını öğrendiğimizden de 
haberdar deiildir. istiyorum 
ki, bir mektup yazayım, an· 
!atayım da merak etme, di· 
yeyim? Fakat acaba mek
tubum gider mi, gecikmez 
mi? .. 

liyordu ki, onda biç şüphe 
götürmiyen şöyle bir cümle 
kendisini gösteriyordu: 

- Ne kadar yanlışsınAli. 
Biz ki seni çoktandır bekli
yorduk: 

- Ay -dedi- çantan hali 
elinde.. Mukaddes, kız: ne 
yaptın sen?. 

Mukaddes, herhalde on 
santimi geçen bir gülüşle 
koştu : 

- Ya, ya ! .. Şaşırmışım 
küçük hanım .. Bavulunu al
mıştım amma, çantayı unut
tum .. 

Yukarıya çıkıyoruz .. Göz 
ucu ile beni süzdüğünün far
kındayım .. Beni doğru Nec
detin odasına götürdü. 

Solda köşeyi kıvrılırken 
karşı aynada yan yana gö-

ründük. Cevza bir lahza dur· 
du. Kendisini benimle böyle 
g6rilş6, bilmem amma, ken· 
disini çok mes'ut etmişti. 

Kıp-kırmızı kesildi ve du
daklarını, yarı hulyalı bir 

gllHltle ısırarak batını eğdi. 

- Anneniz: nerede Cevza 
hanım!. 

Karşımda oturmuıtu. Yü
züme bakıyordu: 

Bir ziyarete gitti .. 
- Ya Necdet?. 
- Dışarıya çıkmııtı. Şim-

di gelir .. 
Avuçlarındaki bir ipek 

yumakla oynar gibi başını 

eidi: 
- Ne kadar llmitsizdim 

·dedi- geleceğini hiç zannet· 
miyordum .. Tamam üç sene 
geçti. Düıün, üç sene, ne 
büyük bir zamandır?. Zan· 
nediyordum ki her geçen 
gün aramızdaki boşluiu bi· 
raz: daha açıyor Ali.. Sana 
yazdığım ıon mektup da di· 
ğerleri gibi cevapsız: kaldı ... 

- Mektup mu yazdınız, 
yanlışlığınız: olmasın? 

Hayretle yüzüme baktı: 
- Yanlış mı?. Ben sayık· 

lamıyorum ki Ali.. Evet, 
mektup.. isterseniz Mukad
desi çağıralım da sorun!.. 

Mukaddes odaya giripte 
mektup suali ile karşılaşınca 
suç işlemiş gibi korkak, af 
dileyen bir ta vır takındı. 

- Evet amma .. 
- Ne amması?. Sakın 

mektupları postaneye ver
medin mi? 

yazarsa bana getir ! 
Dedi. Ben de kor 

mektupları hep ona ve 
Cevza ellerile yüzünl 

padı. Nezaketini takdir 
yordum. Bu mektup 
beni hiç bir zaman 
mevkiine getirmiyeceğioİ 
biliyordum. Fakat ya Ce 

- Cevza hanım, An 
size hiç bir şey açmadı 
onun tavırlarında bir d 
şiklik, sözlerinde bir 
filin hissetmediniz mi? 

Sap-sarı kesilmişti. M 
cup, perişandı. 

- Hayır, hayır, hiç 
ıey hissetmedim .. Ve s~ 1 
gene eskisi gibi, mubabbl' 
bahsederdi.. Durun .,.
yım: 

- Evet, geçenlerde b.f 
- Aliyi çağırtacai'ım ' 

~ok özledim, dedi. 
Ağzımdan kaçırıvermitf· 
- Beyhude! - demifİİ" 

beyhude!. 
Annem, dikkatle ve tt'

silrle yüzüme baktı . 5"' 
Necdet size mektup y•j 
Fakat annem o günden 

ra ıUnlerce düıiinceli d 
Kapının zili çalınıyordll· 

- Geldiler! 
Diyerek sür'atle doirul' 

Saçlarını dtiz:eltti. Kenditif 
bir tabiilik verdi • 

Aıağıda N~cdetin s~ıJ 
- Ne? .. Alı ha!.. Alı 
Ve merdivenleri darcM 

dörder sıçrıyarak yukard 
fırladı. Boğazıma sarıldı: 

- Ali, Alil.. Seni hı 
dağlı seni, seni liburatu~ 
götürüp çeıitli kılığa ıoPı 
lar gene evsafını kaybet 
yeceksiniz. 

Kollarını açıyor, biraz ~ 
riliyor, beni süzüyor: 

- Arslan gibi bir 
kanlııın Ali ... 

Söz söylemeğe imkin 
rakmıyor ki... Cevza, 
mes'ut bir bakışla süzOy 
Bu saadet, belki de, hiri 
zin sevgili, abirimizin 
kardeş ve her ikimizin a 
çağda, ayni boyda, gaz a 
gençler oluşumuzdan il~; 
geliyor.. Kadın ruhu bılP 

Böyle küçük bir şey o~~.Jl 
sonsuz bir zevke sürüklt'I 
mek için kifidir .. 

Bir aralık Cevza 
- Annem 1 

Devamı 

- Azizim Aleksi, eier - Evet, evet amma, 
yanılmıyorsam, telgraf de· ıDpbe uyandırmadan tel 
nilen şey yekdiğerine çok çekmek mümkün mlldOr? 
uzak mesafelerde ikamet Evet. 
eden insanların çok kısa bir Nasıl? Ne şekilde? 
zaman içinde muhabere ede- Doğrudan doğruya! 
bilmeleri için icadedilmiıtir. - Arka,\ı t•ar-
-----ı-~-=---~-ı---------~......,----Aydın demiryolu umum müdürlüğünden: 

1082 numaralı portakal ipek hurdasının beher t 
tarifesidir nundan 3000 kuruş üc 

15-1-1935 tarihinden 31- nakliye alınacaktır. 
3-1935 tarihine kadar mu· § Müddeti 31-12-1934 
teber olmak üzere Sultan-

rihinden biten Çivrilcl 
hisardan lzmir hariç diğer Denizliye beher tonu 
bilumum istasyonlara taıına- ve Nazilliye 1000 kuruıl 
cak portakalın beher tonun-
dan kilometre başına 7 808 numarala ve Çinil 
kuruş ücreti nakliye alına- Sarayköye beher tonun 
caktır. kuruşluk 929 numaralı ta 

§ 15-1-935 tarihinden 30- hiitnameli tarifeler 15-1-1 
6-935 tarihine kadar De- tarihindhn 30-6-1935 tarih 
nixliden lzmire taıınacak kadar eski ıeraiti 
pireselenmemit pamuk ile temdit edilmiıtir. 
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lzmir ithalat gümrüğü müdür- Fratelli Sperco Vapur Acentası Olivier ve şüreka 
lügw ünden: ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI KitaplarmlZll Gnzel Bir L• •t 
K·ı G "HERCULES .. vapuru 12 kanunusanide beklenmekte olup Cilt, Hatıralarınıza Şık Si Iml et Vıapttr 

1 0 ram Kıymeti 1770 2
20 

yükünü boşaltarak Burgas, Varna ve Kösteoceye Bir Alhnın, Ve sair 
Defter halinde sia-ara kiğıdı 1770 hareket edecektir. j 

28 000 Tabak halinde sigara kağıdı 10 Cilt şleri Yaptır· _ 
acentası 

110 570 Benzinli çakmak 652 ° UL YSSES 11 vapuru 12 kanunusaniden 17 kanunusaniye mak isterseniz : 
93 300 Fitilli çakmak 

401 
kadar Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg için 

Cendeli Han. Birinci kor• 
don. Tel • 2443 

2002 090 -k 1 kt * YENJ KAVAFLAR * 
2833 yu a aca ır. Tahmil için beklenilen vapurlar 

"EGYPSIAN" vap.ıru 15 
birinci kanunda Liverpol ve 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı eşya ecnebi memleket· "HERGULES,, vapuru 25 kinundansaniden 28 kinunusa-
~ere ~öt~rlllmek şarlile açık artırma ıuretile satılacağmdan niye kadar Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg - - Ali Rıza - - Svvenseadan. ıst .. eklılerın 15-~-935 salı gfinü saat 13 de fzmir ithalit güm- limanları için yük alacaktır. 
rügil 1atıı komııyonuna mfiracaatları ilin olunur. 3-14 5554 SVENSKA ORIENT LINIEN Mücellithanesine uğrayınız. 

" FERNEBO ,, vapuru 16 kanunusanide Hamburg, Co
penhagen, Dantzig, Gdyoia, Goteborg, Oslo ve ıskandinavya 

"THURSO ., vapuru 2.5 
birinci kanunda Londra, Hull 

Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

limanları için yük alacaktır. 
"BLALAND 11 motörü 23 şubatta Hamburg, Copenba-

gen, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve İskandinavya 

N. V. 
v. F. h. vaıı 

Der Zee 

• ve Anversten gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

" ARTA ,, vapuru Ham
burg, Bremen ve Anversten 
gelik tahliyede l>ulunmuıtur. 

Hamza Rüstem beyin f otoğrafhanesi, /::;mirde en 
foıogru/ çekmekle ş6hreı bulan bir san'at oca~dır. 
mllşkiılp~enı olanlar dahi, burada çektirdikleri foıokraf 
Zardan memnun kalmışlardır. 

Hamza Rü.st4!nı beyin, fotograf malrnmesi sutarı ma
ğa%ası ~ıı muhterem müşterilerinin inee zevklerine göre 

limanları için yük nlacaktır. 
.. SMALAND,, motörü 7 şubatta Hamburg, Copenhagen, 

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

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LİNIE Not: Vurut tarihleri ve 

vapurların isimleri üzerine 
değişikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

SERViCE MARİTIM ROUMAIN u DELOS ,, vapuru 8 

her ff'~ıı mallan, fotoğraf makinelerini bulundurmakta· ı 
dır, Bır zıyareı her şeyi ispata ktifidir. 

(lzmir • Başturak caddesi, Refik hey çar, ısı) 

Garbi Akdeniz için her on beş günde bir muntazam sefer 
" ALSA JUL YA " vapuru 21 kanunusanide beklenmekte 

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

.. PELES ,, vapuru 15 şubatta gelip 16 şubatta Malta, 

son kanunda bekleniyor, 9 
son kinuna kadar An\•ers, 
Roterdam, Hamburg ve Bre
men için yük alacaktır . 

burg için yük alacaktır. 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORA TION 
"EXMOUTH,, vapuru 16 

Kiralık ev 
Göztepede Halit Ziya bey 

sokağında 16 numaralı hane 
kiralıktır. lstiyenler iskele 
batında bakkal Hasan ağa
dan öğrenebilirler. 

Ulusal 

Birlik 
Ctındelik ıiyasal gazete 

Sahibi: Haydar Rüşdü Ôktem 

Netriyat mlldürü : 
Hamdi Nüzhet 
Telefon: 2776 

Adres : lzmir ikinci 
Beyler sokağı 

Abone şarılurı : 

700 kuruş senelik 

400 " altı aylık 

ilan şartları 
Resmi illnlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi illnlar : idare
hanede kararlaştirilir 
Basıldığı yer: ANADOLU 
matbaası 

Bayram ·muna-
sehetile 

Sabık Dedezadeler 
TAFLAN Gazinosu 
l Tilrkiyeoin seı KTaliçesi 

F KRıYE hanımı ve muhte
!em ~ir saz hey'etini anga
je ettı. 

Taflan gazinosu bayram 
ınünasebetile lstanbuldan 

Komprosor boya 
Otomobil, pestola, mo· 

bilye, para kasaları, sulu 
lizik boya, doktor eşya
ları ve diş tabiplerine ait 
edevat elektrikle boya· 
nır. 

Kemeraltı Barut hanı 
içerisinde otomobil boya

cısı lstanbullu Ahmet 

Barselon, Marsilya ve Ceoovaya hareket edecektir. 
Yolcu ve yük kabul eder. 
Hamiş: İlandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 

Acente mes'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafsilat için ıkinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 

şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 

•111111111111111il11111111111 11111tll11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 il 111111 iE 
~ lzmir s - -
~ P aınuk Meıısucatı ~ 
§ Tiirk Anoııinı Şirketi ~ ---·-----·~ Şirketin lzmir; halkapınardaki pnıııuk § 
~ 1\lensucat Fabrikası ~ 

İzmirin en temiz ve ucuz = Beyaz pamuk mensucatının her nevi tipini imal ede- ~ 
otelidir bilir, hali hazırda AT ve TAYYARE markalı iki tip _ 

Selçuk Oteli 

"NIEDERVV ALD,, 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 doğru bekleniyor, 

son kanuna doğru bekleniyor, 
Nevyork için yük alacaktır. 

" EXELSIOR ,, vapuru 3 
şubatta bekleniyor, Nevyorlc, 
Boston, FiladeJfiya ve Nor
folk için yük alacaktır. 

Geliş tarihleri ve vapur
lann isimleri üzerine mcs'u
lizet kabul edilmez. 

Hamburg ve Anversten yük Birinci Kordon, telefon 
çıkarıp Rotterdam ve Ham· No. 2007 - 2008 .. 

lstanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 'rürk Anonim Şirketi 

Sermayesi 3,000,000'fürk lirası 
lstanbul Bahçe kapı dördüncü 

.. ; . ..,. ".~. :: 
Müsteciri bulunduğum ote- - üzerine çalışmakta olup, muhtelif genişlikte apretli ve :: 

lin tamirat ve tertibatı ik- E apretsiz olarak kaput bezi imal etmektedir. 1250 bey- ~· 
mal edilerek yeni bir şekle ~ gir kuvvetinde bir makineye malik olan mezkur fab- ~ =-
kondu karyola ücretleri E§ rikada altı yüz on dokuma makinesi hali faaliyettte = 1 ı • G • 

=-=olup yedi yüz amele çalışmaktadır. Yevmiimalitı vas- __ = zmır azınosu 
bütün otellerden ucuzdur. = ati olarak 30000 metre kaput bezidir. Mezkür mües- = 
( 20 ) ( 30 ) ( 40 ) tek ya- s sesenin malları Avrupanın ayni tip mensucatıoa her - Muhterem lzmir halkının nezih müıterilerinden g6r-
tak 50 kuruştur. Ayhk oda- 5 veçhile tefevvuk eylemektedir. Telefon No· 2211 düğü rağbetten cesaret alarak şeker bayramı miina-= ' 3067 ;;; sebetile yeni ses kraliçelerinden Bayan 
lar 3 liradan beş liraya ka- - " " -
dardır. ;;;_= Adres: lzmir halkapınar i Faide Yıldız ve Nefise Bfllbfllft 

lzmir Keçeciler Lile si- nün tatlı seslerini dioletmeğe azmetmiıtir. 
neması karşısında Selçuk = Pamukı Mensur,at 'fdrk Anonim Şirketi ~ İzmirin en güzide saz hey' eti kemani küçük Cemal, 

oteli müsteciri ~llll.llllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllUm Panço Muhlis, Kanuni Talit, Neyzen Hasan dede ve 
Çeıme kaphcitlarında bakkal Satılık Motör 1 Do K T o· R Hanende Celal beylerle muhterem mUşterilerimizin 

rağbetini kazanan meşhur okuyuculardan Bayan 
Kamil 12 beygir kuvvetinde (Di- Ali Agah Remziye ve Adaletten müteşekkildir. 

lstanbul Oteli zel) markalı az kullanılmış 

1 
Çocuk Hastalıklara Rakı ve nıezeler çok ucuzdur 

bir motör satılıktır. Taliple- Mütehassısı 
lzmirin en temiz rin idarehanemize müraca- ikinci Beyler Sokağı N. 68 

Tell'forı 3452 

( ;;.~.:;i;:uz ) atları ilinsoluu::r.mer Ban.ki--- şark IIalı 
Temiz hava mükemmel 

koofur, düş ve her tnrıü Fabrikaları marn u latı 
sıhhi şeraiti haizdir. Bay· ş • ı • 
ram münasebetile yatak Yerli malların en iyisi, en sağla- }1,.. z-etl 
ücretlerini ucuzlatmıştır. ..L ~ 

Sahibinin sesi baş mugannıye 
1 81 ve ses kraliçesi Fikriye 

hanımı angaje etmiştir. Bay· 

•' 

ramın birinci gününden iti· 

haren ikinci Beyler soka
ğında TAFLAN gazinosun
da İzmir halkını müştehir 

Otelimize bir defa teşrif mı, eı1 ucuzu en güzeli Halkaıııııar fabrikası ınamulat,_ 
edecek zevatın otelimizin ) 
her bususatından mem· Heı·eke kumaş arı l z M I R 

okuyuşlarile sermest ede-
nun kaıacakıarın• vadedi- F esan~ kumaşları 
yoruz. 

cektir. Saz hey'etine mu· 
ganniye (Nuriye), (Bedia) 
(Rana), (Ziinblll) ve (Neziha) 
hanımlar da dahildir. Miit-

Birinci Kordon ha- Beykoz kunduraları 

lika geliniz. 

Kırk 

3, 

vagazı şirketi itisa
lı Istanbul Oteli 

Beş Dakikada 
6, 12 Aylık 

Buhar ''eya Elektrikle daimi Ondillasyo11 

Alnıaoyadan \'e Bnkı·eştcn hususi olarak 
Geti;ilen mfiessir ilaçlar. Yıl bnşı 

Bakırköy bezleri 
Sümer Bank yeı·li mallaı· pazarı 

lzmir şubesinde hıılursunuz 
MQ 

•• 

EN· 

Yeni çıkan yazlık ve nıcvsimlik her 
çeşit kazmirJeri toptan satışa arzedilmişti 
Gayet sağlam, şık ve zariftir. 

Satış deposu : Yeni l\lanifaturacılardu 

3 numaralı cad. No. 8 

'f eleoıı No. 394·2 

AHAP 
~ Ve Bayram hazırlıkları 

,~ Güzelliğinizin on kat daha artmasmı isterseniz ondüle- O kadar zararsızdıriki~kalp,~ böbrek, basur memeleri rahatsızlarına, ge

belere, çocuklara ve t~nsionları yükselmiş kimselere doktorlar ya1nız 
( Pürjen Şahap ) mtıshil paetilleriııi _tavsiye ederler. 

~~ nizi ve makyajınızı mutlaka diplomalı MiNİK kadın ber-
JS beri Sıtkıya yaptırınız. Tele.fon: 3101 

Adres: Keçeciler caddesı 122 No.lı 
üç katlı yeni binasında B. Sıtkı 



(Ulusal BLrJik) -.:-------

Saı·'ıu hangi tarafa geçtiği hu akşanı 

s·y· sal mahafil; reylerin yüzde 80 Al
nya e ine veri eceğikanaatindedi 

Amerika hükumet·; Avrupa işlerine karışmama~ arzusunda olduğu 
ediyor halde Sar Almanyaya geçerse dünyanın düzeleceğini ümit 

İstanbul 14 ( Hı;susi ) -
Sar komisyonu, plebisit ne· 
ticesini bu gece ilan ede

cekdir. Reylerin atılmasına 
dün gece 12 denberi niba

y t verilmişdir. Komisyon 

sabahleyin reylerin tasnifine 
başlamışdır. 

Roma 13 (A.A) - Bütün 

ltalyan matbuatı, Sar plebi

nitinden uzun uzadıya hah· 
setmektedir. 

Katolik gazeteler statuko
nun muhafazasının katolik
ler için iyi olacağını yaz
maktadırlar. 

sal mahafil Sar müşterek işlerine karışmamak arzusun· 
cebheıinin faa~iyetlerinde da bulunmakla beraber Sar 
muvaffak olamıyacağını ve Almanyaya dönerse acun ü· 
Sarın Almanyaya dömesinin zerindeki bulutJarın bir az 

Almanya için ulusal bir mesele dağılacaa-ı mütalaasındadır. 
olduiunu ve bu mes'ele üzerin· Yine ayni düşünce iledir· 

de bir iç siyasa yapılamıya· ki Amerika hükumeti Macar 
cağı kanaa tın dadır. Yuiosla v ihtilafının hallini, 

Siyasal mahafil Sarın Al· Fransız-ltalyan anlaşmasının 
manyaya dönmesi lehine ve· yapılmasını memnuniyetle 
rilecek reylerin en aşağı 

karşılamıştır. 
yüzde 80 olacaiını tahmin Amerika hükumeti bilbas· 
etmektedir. Gazeteler Sar 
plebisitinin acun için olan sa Sar işi halledildikten son· 
büyük ehemmiyetini tebaruz ra silahsızlanma işinin Al· 
ettirmektedir. manyanın da iştirakile tek· 

Vaşington 13 ( A.A ) - rar ele alınabilmesine imkan 
Berlio 13 (A.A) Siya- Amerika hükumeti, Avrupa görmektedir. 

Bay Ruzvelt; silah yarı-

şının önüne ~eçmek ve ayni 
zamanda deniz ıilihları işini 
de halletmek için silahsızlan
ma konferansının toplanma

sını çok istemektedir. 

Berlin, 13 (A.A) - Havas 

ajansı bildiriyor: 

Burada Sar plebitisinin 

Almanya Jehine neticelene· 
ceği1ae hiç kimsenin şüphesi 
yoktur. Ancak satukonua 
mu haf azası için kuvvetli bir 
akalliyetin işi karııtırmasın

dan ve konseyin Sar'ı ikiye 
bölmeie teşvik etmesinden 
korkulmaktadır. ••. ~ .. ----~~~ 

Türk 
Halk şarkıları 

Moskova, 13 ( A. A ) 
T eas ajanıı bildiriyor: 

Sovyet san'at mecmuasın
da (Yeni bir kültOr menba· 
ları) namı altında neırettiği 
bir makalede profesör Ven• 
rik diyor ki: 

"Türk halk şarkılan büyük 
bir alaka ile karşılaumıya 

layıktır. Ve muhakkaktır ki 
bu şarkılar yeni bir Türk 
musikisinin vücuda getiril
mesi için bir malzeme teşkil 
edecektir. Ben şahsen İstan
bul konservatuorı tarafından 
derlenen halk şarkılarını tet
kike fırsat buldum. 
Düşüncem Türk muıikiıi· 

ııe has ahenktar dili bulmak 
iç.in Türk kompozitörlerinin 
bu şarkılardaki makam ve 

ahenklerin bariz vasıflarını 

h reket noktası olarak alma
larını çok ehemmiyeti haiz 
bulurum. Genç Türk kompo· 
zitorleri muhakkak s.urette 
Avrupa tekniğine fazla düş
künlük iÖstermek devresin
den geçeceklerdir. Bugünkü 
muhtelif Avrupa musiki mek
tebleri hakkında tenkid yok· 
ıuzluiu büyük bir tehlike 
te kil etmekte ve bu bal 
ienç san'atkirlarını her mez
hepten müteessir olup hep· 
sinden birer parça almaya 
yeni eklestisme ve ancak 
gelecek nesillere de ıemere 
verebilecek vaktinden evvel 
bir tekimül göstermeye yani 
epıgonisme götürebilecek bir 
mahiyette bulunmaktadır. 

Türk kompozitörler iejer 
yalnız ulusal çerçeveler için
de kalırlarsa bata etmiı o 
lurlar. Çünkü böyle bir va
ziyet Türk musikisin inki· 
af ve terakkisine engel 

teşkil etmiş olur. Filhakika 
islim kültürüne ve dini me· 
rasimine ait bulunan yekne
sak ve magmun melodiler 
yeni Türkiyenin mantalite· 
sile ahenkli değildir. Yeni 
Türkiye, yeni hayatla ahenk
li bir musikiye muhtaçdır. 
Bu yeni Tilrk musikisi, çok 
kuvvetli ihtimalle esaalarını 
halk musikiıi menbalarından 
olacaktır. Fakat arzu olu· 

Zelzele Kaçakçılık 
Mıntakalarında Biı·i ölU 38 kaçak

manzara fecidir 
İstanbul 14 (Hususi) - iç 

işleri hakanlığın.dan bildiril
miştir: 

Zelzeleden felakete uğrı
yan Marmara adalarındaki 
köy\erde manzara çok feci

dir. İlk hareket, 4-1-935 Cu-

ma günü saat 4,45 te baf

lamış ve fasılalarla bu~üne 

kadar devam etmiştir. 

Marmara adalarında 570 
evden 450 si temamen ve 

diğerleri kısmen yıkılmı,lır. 
Halkın zararları ve acil ihti· 

yaçları tesbit edildi. Gerekli 

tedbirler alındı. Halkıo yi
yecekleri ve bütün eşyası en· 

kaz altında gömülmüş ve o

turulacak ev kalmamıştır. 
iç i leri bakanhjınca Zel

zele mıntakalarına gönderilen 
hey'etin verdiği rapor, Ve
killer hey'etinde okundu. 

inşaat için istenilen onbin 
liranın Balıkesir valisinin em
rine verilmesi ve raporda 
gösterilen iaşe ihtıyacının 
hiJaliahmer tarftfından ayrıca 
temini müzakere edilmişdir. 

Hakaret davası 
Temyiz, beraet ka · 

rarını bozdu 
Neoren hakaret suçile As

Jiyecezada muhakeme edil· 
miş olan Ticaret Postası ı-a
hibi Bay Halil Raşit beraet 
etmiıti. Fakat davacı olan 
Hocazade Ahmet, Sabri Sü
leymanoviç,Kırkağaçh Kazım 
ve Şerif Riza halefleri namına 
Selihettin, bu kararı temyiz 
etmitlerdi. Temiz mahkemesi 
asliyeceza mahkemesinin be
r et kararını nakzetmiştir. 
Yeniden muhakemeye ayın 
19 unda Asliyecezada baş
lanacaktır . 

nur ki yeni Türk kopozitör
leri halk melodilerini benim
semekle kalmasınlar ve bu 
melodilere dayanarak yeni 
bir musiki dili bulmaya ça
hısınlar. 

çı yal{alandı 
Ankara. 13 (A.A) - Aym 

birinden dokuzuna kadar 

gümrük muhafaza teşkilatı 

tarafandan biri ölU beşi ya· 

ralı 38 kaçakçı ve biri ölü 

12 kaçakçı hayvanı yakalan· 

mıı ve 124 kilo i'Ümrük ve 

57 kilo inhisar kaçağı 3 kilo 

20 gram afyon, iki Yunan 

tohvilita ve iki tabanca ele 

ieçirilmiştir. ---·----
Çinli 

Casuılaı· kurşuna 

dizildiler 
Is tan bul, 14 ( Huıuai ) 

Harbinde yakalanan Çinli 

casuslardan 40 kişinin mu

hakemesi bitmiş ve bunla· 

rın bepıi idama mahkum 

olmuştur. Mahkumlar, hemen 

kurşuna dizilmiştir. 

~-----------Atat ü r lc 
Heykelinin dö

kümü bitti 
Adana 14 (A.A) - Dö

kUmü bitirilen Atatürk hey· 

keli buıün şehrimize geti· 

rilmitdir. Boyu 3 metre 75 
santimdir. BirlikUe ıeJen 

beykeltraı, heykelin çevre .. 

sine konulacak figürleri bu 

itle uiraşaıa hey'ete iOster· 

mitdir. Besıenildiği ve karar 

verildiii takdirde bunların· 

da dökümle'rine hemen baı

lanaca kdır. 

Odesada 
Yakalanaıılaı~ divanı

harbe verildi 
Paris - (DeyJi Ekıpreı) 

gazetesi; Odesada ·yakala· 
nen 12 kitinin Moıkova di· 
vanıharbına a-önderildiklerini 

Sis 
Yüzünden Nev
york linıanıııa 

giı·ilemiyoı· 
İstanbul 14 ( Hususi ) 

Vaşinitondan haber verili
yor: 

Bir haftadan beri hüküm 

süren sis yüzünden Nevyork 

limanına gelen vapurlar il· 
mana girememekdedir. Sis 

şimdiye kadar &"Örülmemit 

derecede keıifdir. --·----
Ad anada 

Pauıuk alış verişi iyidir 
Adana 14 (A.A) - Bor

samızda Pamuk aht Yerişle· 

ri bu a-ünlerde çok iyi gidi

yor. Yılbaşı ve bayramdan 

sonra açılan itler üzerine 

yerli piyasa parlağı pamuk

larımızın kilosu dün 48·49 
kuruşa ve kozanın kilosu da 
9-9,25 kuruşa satılmıştır. 

1 
Sabah Gazetelerinin ı 

rf elgrafları 

lstanbul - Sabık Hidiv 
Abbas Halim Kahirede öl· 
müttür. 

§ Istaobul - Bulgar hü
kumeti, bazı Türk münev· 
verlerini toplıyarak Sofya 
civarında bir köyde ikamete 
mecbur etmiıtir. 

§ Iıtanbul - Taymiı ga-
zeteıinin Roma muhabiri 
tevkif edilmiıdir. 

§ Ankara - Buraya ıe· 
len mal6mata iÖre, Marmara 
adalarmda zelzele devam et· 
mektedir. 

§ latan bul - Büyllk bir 
eroin kaçakçı şebekesi ya
kalanmıştır . 

§ lstaobul - Bay Laval 
Cenevrede Bay Tevfik Rüş
dü Araı'Ja 2örüşmüştür. 

Ankara - Ziraat bankası 
umm müdürünün istifa ede
ceği söyleniyor. 

§ lstanbul - Şehrimizde 
bir çocuk tiyatrosu kurula· 
caktır. 

O"' • 

Zll _ 1 
J~iatları 20 para 
daha )'iikseldi 
Londra piyasasında üzüm 

stokunun azalmasından fi. 
atlerin birden yükseldiğini 
yazmıştık. 

Perşembe günü 2 kuruş 
farkla 3700 çuval üzüm sa· 
tılmıştı. Yükseklik yerinde 
durmaktadır. Dün de piyasa 
hararetli idi ve sabahtan ak· 
şama kadar borsada satılan 
üzüm mikdarı 3500 çuvalı 
bulmuştur. 

Dün yeniden yirmi para 
kadar bir yükseliş görül
müştür. Son sekiz gün için
de borsada 15 bin çuval 
üzüm satılmıştır. Şimdiki hal· 
de İzmir üzüm piyasası acun 
üzüm piyasasına hakim bu
lunmaktadır ve fiatler daha 
yükselecektir. 

Pamuk piyasası da yük· 
sek vaziyetini muhafaza et
mektedir. Dün borsada sa
tılan pamuklar 57,S kurut· 
tan muamele görmüştür. Pa
muk fiatının 60 kuruşa çı· 
kacağı kat'i olarak anlaşıl· 
maktadır. 

~luhtaı· 
eçimi veııilenecek . . 

Yeni muhtar seçimi yapı-
hp yapılmıyacağında tered· 
dilt edildiğinden vaJilikçe 
içeri işler Bakanlığından so-
rulmuştu. Valiliğin sorgusuna 
Bakanlıktan son gelen ce
vapta eski yasaya göre iki 
yıllık müddet içia seçilen 
muhtarların seçimlerinin ye
nilenmesi lbımgeldiğit·bildi
rilmiştir . Birçok yerlerde 
muhtarların iki yıllık vakit
leri dolmuştur. Binaenaleyh 
seçım yeııilenecektir. 

L\lekteh 
Jsiınlel"i dt>ğişdiı·if. 

nıiyecek 
Beylik, paşalık sıibi unvan 

larıa kaldırılması üzerine 
bazı vilayetler Atatürklc ie· 
neral ismet, Mareşal Fevzi 
ve diğer büyüklerimizin 
eski unvanlalarile anılan 

mekteblere yeni ad takılup 
takılmıyacağını sormakda 
olduklarından Dahiliye 
bakanlığı vilayete gön
derdiii bir bildirimde diyor 
ki; tarihi kıymetleri dolayı· 
sile bu mekteb adlarının ol
du2'u gibi bırakılması mu· 
vafık 2örülmüşdür. 

Roma 
Sehrinin genel nüfusu 

Roma - Şehrinde geçen 
aene ölümlere nisbetle 11 bin 
117 fazla doğum olmuşdur. 
Bu hesaba göre Roma şeh· 
rinin umumi n6fuıu 1 milyon 
137 binine varmışdır. 

11 

ana}' t" 

22 Ağuslosta açıl9 1 

Ulus l arası İzm ir pan• 
komitesi dün öğleden so m 
belediyede doktor Bay 8 
cet Uz'un başkanlığı aiti 
toplanmıştır. 

Panayırın açılma günü' 

rak 22 Ağustos ve kap•' 
giinü de 11 Eylül ol• 
komitece tesbit ediJmi~ 

Muhtelif lisanlar üz ti 

hazı . lanmış olan paıı• 
broşörleri komite tarafıPİ 
her tarafa gönderilmiş 
bazı memleketlerden şiıt 

den mUracaatJar~ vuku 1 
mağa başlamıştır. 

Bu seneki uluslarası ı~ 
panayırının çok aJakah t 

cai ı tahmin edilmektediı 

Aydın Asliye Hukuk Ol 

kem esinden: 
Sökede kadayıfcı Meb 

Samiye. 
Aydının kurtuluş mat 

lesinde ayan oğJu Mekl 
kızı Emine vekili avukat 
san tarafından aleyhir 
açılan boşanma davasıll~ 
oturduğunuz yerin belli 
mamasından dolayı ilJ 
tebliğat yapılmasına mabl 
mece karar verilmiş "e 
baptaki dava arzuhali 
davetiye mahkeme divaof 
nesine asılmış olmakla 1 
hakeme günü olan 13-2·~ 
çarşamba saat 9 da A~ 
Asliye Hukuk mahkeme~ 
bizzat gelmeniz veya 
vekili kanuni gönderaıel 
lüzumu tebliğ yerine tutıd 
üzere ilan olunur. tO 

Manisa mahkeme baş~ 
tipliiinden: 

Manisanın fl}·as kebir ~ 
hallesinden vefat eden C 
maniyeli Mustafa vereseS 
den karısı Redife ve orr 
Ali ve kızı Bahriye iJc dil 
karısı Hanife aralarında ~ 1 
şaan mü,terek İlyas }<e b 
mahallesinde kiin gün t t 
2-usu muttali p hanesi; r 
tarafı yol ile mahdut aı 
fevkani oda, altı tabl'ııe 
oda, bir mutbab, bir kıl 
ve bir miktar havluyu ııı 
temil 700 lira kıymeti d r 
hammeneli bir bap b• 
izalei şuyu için müzayede 
çıkarılmış ve açık artır' 
neticesinde vereseden 
300 liraya talip olmuş 
300 liradan ziyade bir b•f 
talip çıkmamış ve kıy11' 
muhammenenin yüzde yett 
betini doldurmamıı oldui' ti 
dan ihale edilmiyerek 1' 

beş giln daha müzaY' 
temdit edilmiştir. 

ihale günü 28·1-935 V 
hine müsadif Pazartesi gO 
saat 16 Manisa sulh hu~ 
mahkemesi odasında y•J'' 
cağı ilin olunur. 113 

lzmir Defterdarlığından : 
l11iıinin vergi borcundan ötürü tahsili emval yasa~1 

göre haczedilen Hacı Mahmut mahallesinde kaymakaın 
hat bey ıokağıada kain 7 sayılı furun tarihi ilindın itit 
ren yirmi bir gün müddetle satılığa çıkarıldığ"ın~ 
pey sürmek isteyenlerin defterdarlık tabıil kalemine ıf 
racaatları. 14-19-25-30 (114) 

lznıir ithalat 0ümrnğn miidilt' 

lüğünden: 
Kilo Gram 

1 b65 

Cinsi eşya 

Muz 

Kıymet 

kurut 
060 

Yukarıda cinı ve miktarı yazılı muz açık artırma ıuret 
aatılacaiındao iıteklilorin 15-1-35 ııünü aıant 10 da itb• 
rilmrDtU 1&tıf komiıyonuna müracaatları ilan olunur. 


