
Iıpaı:yada hflkt\met yeniden 

şiddetli tedbirler almış, bOtfin 

ispanya ülkesindeki anarşist 

merkezlerini kapatmıştır. 
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fzmirde çıkar, aktamcı siyasal gazetedir 

1'imur denizi üzerinde İm· 

dal istiyeu Atina ismindeki 

hava gemisi, ~revard civa

rında karaya enmiştir. 
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Sar Mes'elesinde Yeni Ihtil&flar 
Almanlarıu sevinci hnynkdflr 1 Dflnkn toplantıda görfişfilenler 

Sarda, iki yiiz hin kişilik. mu- Bay Venizelos, Milli Müdafaa 
zzaın bir fener alayı yapıldı işle~inde muteriz değilmiş 

Katolik Hovfman, Hitlercilerden 
lngiliz nıiralayıııın himayesini 

lstanbu\ 17 
~ Husuıt) -
Sarbr6kcnden 
bildiriliyor : 

Sar'an Al -
manlara .geç· 
mcsi dolayııile 
Naıi Liderleri 
tarafından ter· 
tip edilen F e~ 
ner alayı, an· 
latılamıyac ak 

derecede heye
can içinde ıeç· 
mitdir. 

Alay; 1aat 
tam 18 de t•h 
ria aokakla· 
rıadan ı•çme

i• baılamııta. 
Alayın niha-
yetini 16re- Bay 11iıler; otomobilde Na:ileri şeftimlıyor 

bilmek~çin üç aaat beklemek Boenoı Ayreıten haber ve: 
llıım reliyordu. riliyor: 

Alayıltertip!edenlerİD tah· Hliktamet; Sar'ın Alman-
minleri dotru çıkmıı ve 200 yaya ilhakı mnnaaebetile 
bin kitiden faıla kim1e elle- burada bulunan Alman ko
riade meı'alelerle alaya ilti- loniıine bu bayramı kutlu-
hak etmiıtir . lamak için evlerine Alman 

Alaya iıtirlk edenlerin bayra;ı çekmelerine ml1aade 
ellerinde Statoko•un itare- etmiıtir. 
tini 16ıteren aopalar ye Londra 16 (A.A) - Sar 
Nasi bayraklan buluauyor- seçiminin ılirOltllıGz bittiği 
da. haberi ile neticenin uluılar 

Hitleria htıcam kıt'aaı, dernej-i konıeyinin iıini ko-
bilha11a halk araaında çok laylaıdıracak kadar açık o
iaeyecan uyandırmıı. iki ta· luıu Londrada ferahlık ve
rafa yıiılan binlerce Sarh ren bir duygu ile karıalan· 
Alman tarafından akhılan- mışdır.Bu aababki bütün in· 
mıı4ır. Bando muıikalar giliz ıazeteleri bu yolda ya
m6temadiyen Sar'a~lid millt · ıılar yazmaktadır. 
marılar çahyordu. Sarlılaran, Sarın Almanya-

Giineı batar-batmaz ı•h· 
rin her tarafında ıiya;ılit•n
ları Hmaya fyükaeldi. Sar, 
harikulide de11ecek lıekilde 
ıliılenmitdi. 

Hemen hemen her evin 
6 .. ilnde, reisi cümbur Bay 
Hitler'in bir metre büyük· 
16iftnde rHmi aaılıydı. 

Poliı, dikkatle tertibat al
IDlf ve 111ubalef et:merkeıı:lc· 
rini bia bidiı• çakarılmasına 

~ maydan verilmemek için bo
şaltmııta. Beynelmilel kuv· 
vetlerin aldıj'ı tedbirler sa
yeıinde biç bir vak'a olma
IDlfhr. 

lıtanbul, 17 ( Huıuıi ) -
Sar Brllkenden bildiriliyor: 

Katehk Hovfman, Hit-

ispanya 
Anarşist merkez

leri ,kapatıldı 

korktuğu için 
istemiştir. 

foplantı esnasında Uay Maksimosun Cenevreden çek
miş olduğu bazı ~elgraflar da müzakere edilmiş 

ya geçmesi için lazım gelen 
teknik muameleler bitimine 
değil sükunet ve disiplin 
gösterecekleri umulınakta

dır. Uluslar dernegi kon.>c· 
yi bu muamele devresini 
mümkün olduğu kadar kı
saltacakdır. Seçim neticesi
nin bu kadnr kat'i oluşunun 
Avrupada Lir barb h . blikc-

' . 
sini de atlattığı kanaatı 

vardır. 

Viyana, 16 (A.A) - Pro
ganda komiıeri miralay 
Adao radyoda söylediii bir 
nutukda deı:ıitdir ki: 
-Dev•mı clrdüncü şalıifada-

Atioa:? - Dün öğleden 

e·nel saat 11 buçukta top· 
}anan Elen siyasi fırkalar 

· Borsa hareketleri 

Pamuk ve üzüm fi~ 
atları yükseliyor --------Zeytinyağı piyasasında hatif bir kı-

pırdanma olmuş fiatlar yükseJnıistiı· 

Bona ~arayı 

Bir Kinunu saniden dün mıştır. Razı rençberler 
akşama kadar borsada mu- \ ellerinde kalmış olan küçtık 
amele iÖrmÜf olan ihracat partileri satmaktadırlar. Bak
mabsullerimiz hakkında, şeh- la piyasası müstakar olma
rimiı ticaret ve zahire bor- makla beraber alacalar vardır. 
sasınca bir rapor baıırlan· Pamuk: Pamuk fiatlarında 
mıttır. son on beş 2ün zarfında 

Bu raporu bülisaten aşa· me'Dnuniycti calib yükseklik· 
K"ıya yazıyoruz: )er 2öriUmüşdür. Birinci ki-

Arpa : Son on be' illn nunun son haftasında 50-51 
zarfında bonada kiloıu 2,375 kuruı araamda bulunan fi
kuruştan bio çuYal iri arpa 
satıJmııtır. Son hafta içinde atlar, ikinci kanunun ilk 
arpa fiatlarında 1,25 - 1,125 haftasında 54·55 kuruıa ka
aantimlik bir tereffü a-örül- dar yükıelmiı ve ıon hafta 
mllotür. Bu tereffüün talep- içinde 58·59 kuruta çıkmıı 
lerin fada olmaaından ileri salı günU de 60 kuruıdan 
geldiii anlaıılmaktaclır. Arpa bir - iki parti aatılmııdır. 

Elen siynsllcri bir arada~ • 
başkanlan, hükumc:tin ortaya bazı telirafJar da okunmuı
koyduğu muhtelif mes'elele- tur. 
leri müzakere etmişler ve ------":1=------.__,,k,___ 
fikirlerini beyan eylemiıler- . Se aA nı 
dir. Bu toplantıda baıbakan 
bay Çaldaris uıun izahat 
vermit ve Yunaniatanan milli ipekçileri imalithaue· 
müdafaası için ayrılan tah- )erini kapıyorlar 
sisabn, ancak mUbrem işlere 
ait olduğunu söylemiştir. İslanbul 17 ( H•suıt ~ -

Liberal fırkası baıkanı bay Selinikden haber veriliyor: 
Venizelos, Giritten yazı ile İpek mensucat imalitha
fikrini bildirmiı, milli mllda- neleri, hükiimete vaki olaD 
faa fikrine itiraz etmiyece- müracaatları kabul edilme
K"ini zikr etmiıtir. diğinden bu ~ünden itiba-

T oplantı esnasında Elen ren imaJitbaneJerini .kapıya
dıı bakana bay Makıimosun caklarını Sellnik r;aliliiiae 
Ceneneden çekmiı olduğu bildirmiılerdir. • ..... ·~·•--ıııll4•------

Göztepe kongresi bu aktam 

Yarin hangi takını
lar karşılaşacak? 

Mektepliter likine hu gün Alsancak, 
Halk sahalarında devam olunacak 

lzmİrşpor takımı 

Mektepler tiki: 

• lercilerden korktuiu • için, 
beynelmilel Sar kuvvetleri 
reiıi lnailiı miralayın• mü
racaat ederek kendisini bi
•aye etmelerini iıtemiıtir. 
Hovfrnan, Sar kuvvetlerince 
lllerkeı ittihaz edilen binada 
•ahfuz buluamaktadır. 

l!panya rei!icıimlmru Bay Zamora 

İstanbul, 17 ( Huıuıi ) -
Madritten bildiriliyor: 

piyasasına sailam nazaril• Fiatların böyle birdenbire 
bakılmaktadır, yükselmesinin ıcbebi, Alman-

Bakla: Borsada sahlan yadan fazla miktarda mal 
bakla miktarı 101 çuvaldan istenmesine hami edilmek
ibarettir. Baklanın kiloıu beı tedir. Piyasa hararetlidir. Ah· 
kuruıtur. Geçen hafta bet cılar çoktur. 

Bu akıam Göztepe spor 
kulübünün yılhk kongresi 
son olarak toplanacakdır. 
baıı ıebeplerle iki haftadan 

beri ıeri barakılan bu top

lantı bu akıam, mevcud 
gözetilmeden yapılacak ve 
yeni idare hey'eti ıeçilecek
dir. Göztepeli arkadaşlara 
kulftb iılerinde muvaffaki· 
yetler dileriz. 

Bugün aaat 15 de Halk 

ve Alsancak top alanlarında 

mektepler likine devam edi
lecektir. Bu maçlardan Ti
caret • Buca Alsancakta, 
Karataı - Ziraatla Halkavi 
alanında karşılaıacaklardır. 

lıtanbul, 17 ( Huıuıi, ) -

Htakumet fevkallde ted-
birler almaf'a karar vermiı
tir. DDn, bütün ispanyadaki 
anarıiıt merkezleri kapatıl-

mııtar. 

buçuk kuruıa eatılmııtı. Şeh· Son o•b•ı ıftn içinde bor~ 
ri•iz4e bakla ıtoku kalma· -•...,.,,.ı1'tr.Mn.a ~•htfta.-

Demiryol11 mu, Bornova mı? 
Geçen ııün Halke~i turnu· 

- Dftıcmı 4ün"'1 s•hif .Ce -



Sahife 2 

Bulgarlar 
ihracatı nasıl kont· 

rol edivorlar 

Dıt Pazarlarımız 
(Uluıal Bi~rlT=ik:L) ---;--:----,~~"iiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiii;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Isviçre 

"' 
Sofyada çıkan "Slovo,, 

raıeteıinden tercllme edil
mittir: 

Üzüm, meyva ve aebıenin 
kontrolu hakkındaki kanun, 
bütün ihracat maddelerine 
teımil olabilecek tekilde 
tadil edilecektir. 

Hazırlanan IAyihaya sröre 
bu vazife iktisat nezaretin• · 
verilecektir. 

Kontrol edildiiine dair 
allkadar makam tarafından 
veıika verilmeden hiç bir 
madde ihraç edilemiyecektir. 

Bundan baıka ilıracat te
mamile millt firmalar tara
fından yapılacaktır. Milli 
firmalar tarafından yapılmı
yan ihracat maddelerini ulut 
demiryolJarı idareıi naklede
miyeceji gibi riimrilk ida
relerince de ihracına izin 
Yerilmiyecektir. 

ihracat tüccarları nezaret 
tarafından teacil ye tHbit 
edilerek ellerine, bir aene 
müddetJe, ihracat yapmaya 
ıallbiyeti olduiuna dair bi
rer veaika verilir. ihracat 
tüccarlan nezaretce on bin 
levadan yliz bin levaya ka
dar kefalete de bailanacık
Jardır. 

ihracat tOccarları, mtistab
ıillere kartı olan taahhlid
lerini yerine retirmedikleri 
takdirde elleriaden vesika
ları derhal 1reri alınacaiı 
sribi tecziye de edilecekler
dir. 

Kanuna aykırı harekette 
bulunanların cezalandırılma
ları için de ayrıca maddeler 
konmuttur. Tüccarlara, 2bin 
Ievadad 10 bin Jeyaya ka
dar para cezaaile ihracat 
yapmaktan mahrum edilmek 
cezaları vardır. Vazifeıini 
ıuiiıtimal eden kontrol me
murJan için de ayrıca ceza 
maddeleri konmuttur. 

lzmirsiciJli ticaret 
memurluğundan: 

(lıeri Garaji J. Manusso) 
ticaret unvanile lzmirde bi
rinci kordonda 132 numaralı 

binaaın alt •e orta kı11mların
da otomobil tamiratını yapan 
J. Manusıonun işbu ticaret 
unvanı ticaret kanununun 
42 inci maddesi mucibince 
sicilin 1321 numarasına kayt 
ve tescil edildiği ilin olu
nur. lzmir sicili ticaret 

memurluiu resmi 
mühurü Ye F. Temik 

ımzası 

Fransa' da son li.on- ile yeni bir klering 
anlaşması yapıldı 
Halen mer'i lsviçre kle

rioı anlaımasının biteceği 
11 Şubat 1935 tarihinden 
itibaren bir ıene müddetle 
mer'iyete girmek üzere lı
viçre ile bugün yeni bir 
anlaıma imzalanmııtır. Bu 
anlatma hükümlerine iÖre, 

• • • ten1an vazıyetı 
•• 

Fransaya, 6 ay içinde hin ton kereste 
ihraç etmemize müsaade ediliyor 

Türkofis Pariı ıubesinden 
Türkiye - Fransa arasındaki 
Modils Vivendis mukavelesi 
mucibince hissemize ayrılan 

kontenjan mikdarını ve Fran
ıada piyasa durumunu bil
dirir bir rapor gönderilmiı· 

dir. Bunu aıaiı yazıyoruz. 
Bu raporda bütün mahsulle· 
rimiz için ayrılan kontenjan 
hisseleri aşağıdaki ıekilde 
ayrı ayrı gösterilmiştir : 

Ticari Enformasyon 
Geçen ayın son haftaaı 

içinde Fransaya en çok uğ
raıtıran meaele Sar Plebisi
ti olmuştur. Bu yedi gün 
içinde Fransa Hariciye Na
zırının Roma Ziraati iti bil
hassa mühimdir. 

Evvelce bildirilen yeni 
buğday kanunu tesirini ıöı
termeie batlamııtır. Bu ka· 
nunun tatbik edilmeğe baı
lamasile ekmeğin kilosunda 
25 santimlik bir düşüt elde 
edilmiıtir. 

lşidilen duyumlara göre 
Ticaret Nezareti 28 Şubat 
1934 kanuna dayanarak ka
nunname çıkarmak suretile 
bazı eıyanın gümrük resim
lerini arttırarak Fransaya 
ithallerini serbest bırakmak 
üzere gümrük tarif clerini 
tetkik etmeğe baıladığı ve 
bu muamelenin ( Cadenaı ) 
kanu•uni tabi bulunan ekim 

ürilnlerine şamil olmayacaiı 
söylenilmektedir. Bu haber 

henüz bir ıayiadan ibaret 
olduğundan timdilk ihtiyat
la alınmalıdır. 

Kontenjan hİl!lieleri: 

Yumurta: Fransa ile ara
mızdaki modüse uyi'un olarak 
memleketimize birinci üç ay 
için 540 kental yumurta 
hissesi ayrılmıttır. Bu miktar 
yüzde 8,3 hesabile 6,500 
kental normal ithalAt üze
rinden verilmiştir. 

Arpa: Bu maddenin genel 
kontenjan miktarı 100,000 
kentaldir. Modüse iÖre üç 
aylık hissemiz 7,000 kental 
olduğu halde bu müddet 
için bir misli fazla konten
jan verilmit ve bu ıuretle 
birinci üç aylık hissemiz 
14,000 kentala çıkarılmıttır. 

1 
Bu miktarın 2,000 kentali Türk mahsulit ve mamulitı 
Saar'a iÖnderilmek tartile lsviçreye kayıhız ve ıartaız 
verilmiıtir. ithal olunacaktır. Yalnız 

MHır: Bu ürünün genel Türk halıları için bir seneye 
kontenjan miktarı 500,000 ait olmak üzere bin kental
keotaldir. Bu miktardan bi- Iik bir kontenjan verilmiştir. 
rinci üç için memleketimize lsviçre menşeli eşya için 
ayrılan hisse 25,000 kental· de, eaas itibarile buiünkünün 
dir. Bu madde için admis- ayni olan A serbest ithal 
sion tempaire kaydı konmuş listesi ve C kontenjan liıteıi 
ise de haksız olarak konu- mevcuttur. Anlatmaya, iıin 
lan bu kaydın kaldırılması alınmadan memlekete ıoku
için teıebbüsata girmiıtir. labilecek bir kııım makine-

Kepek : Genel kontenjan leri ihtiva eden B liıtesi 
miktara olan 100,000 kental- eklidir. 
dan birinci üç ay için mem· iki memleket arısındaki 
leketimiz besabina 14.000 ticari mübadelittan müte· 
kental ayrılmııtır. Bu mad- vellit tediyat timdiye kadar 
denin ithalinde bütün mem- olduğu gibi yine klerini 
leketlere ıamil olmak lizere yolile yapılacaktır. 
"admiasion temporair,, kaydı Hilkfımetin taadikini mn-
konmuıtur. teakip 11 Şubat 1935 tari-

Bu maddenin fazla itha- hinde mer'iyet mevkiine 
llta mlitebammiJ o'dufu Ti- girecek olan bu yeni anJaıma 
caret nezareti tarafından metnini Vekiller heyetince 
bildirilmiıtir. Verilen kon- tasdik edilir edilmez neıre
ten jan bi11esi miktarından redeceğiz. 
daha fazla getirilebeceği tak·-----------
dirde fazla ithaJAt için kon- bile, rerisi iıe zam kaydiJe 
tenjan zammı alınabilecektir. •erilmiıtir. Bu maddenin ie· 

Ceviz : Bu maddenin re- nel kontenjan miktarı 12,000 
nel kontenjan mikdarı ka- kentaldir. 
buklu için 1000 ve kabuksuz Bu suretle ilk liç ay için 
için 1000 kentaldir. Memle- nohut kontenjanı hemen te· 
ketimize birincisinden 340 ve mamile memleketimize ay
ikiociıi için 340 kentallik rıldıiı görülmektedir. ibra· 
bir hisse verilmittir. Bu mad- catçılarımızın bu fırsattan 
deden memleketimize yeni istifade etmeJerini bilhassa 
olarak kontenj11n hissesi ay- tavsiye ederiz. 
rılmııtır. lbracatçıJarımızın Tanenli nebat lıuliıaları: 
Franıa piya1alarına en iyi Modlise uysıun olarak bu 
cinıten mal iÖndermeleri maddeden memleketimize 
tavıiye olunur. ayrılan miktar 325 kentaldir. 

Bakla : Birinci üç ay için Deri: 476 A poziıyonun-
bakla bi11emiz 10,650 ken· dan koyun ve kuzu deriıi 

.. taldir. Genel kontenjan mik- hissemiz 1,075, keçi, otlak 
darı 50,000 kentaldir. deriıi bi11emiz ise 791 ki-

Bu maddeye daha 1000 lodur. 
kental zam edilebileceii Ti- 476 Ter B. pozisyonundan 
caret Nezareti tarafından modüs mucibince ilk üç ay
bildirilmiıtir. Ancak reçen lık koyun, kuzu, keçi, oi
üç aylık kontenjan hiııesi lak derilerinden hi11emiz 
olarak verilen 52,000 kental 69 kental olarak tam veril
bakla hi11esinden hemen hiç mittir. 
istifade edilmediii ve son Kereste: Kereate bisaemiz 
aylar içinde Franıaya hiç 6 ay içinde 1000 tondur. 
bakla ihraç etmediğimiz ya- Faaulya ve Mercimek: Bu 
pılan tetkiklerden anlatıl· maddeler için memleketimi· 
mışdır. ze hisse ayrılacağı ve mik· 

· Nohut: Hissemiz 10,625 tarlarının sonradan bildirile
kentaldir. Bu miktarın 2, 700 ceii Ticaret Nezareti tara
kentali normal ithalat hesa- fından söylenmiştir. 

~~----------------------------------------------------------R fi T gayyüp eden iki genç, Adam file zahmet etmişıiniz. Fa-oman o arın acı Lidoviski ile Aleksi Kole- kat söyleyiniz bakalım, bü-
sovdur . tiln bunları nasıl öğrenebil-
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-IMüsafir gidinceye ka

dar başkasını kabul etmiye
cetim. 
Makıim içeri girerken 

Kontes hemen istikbaline 
koşmuştu: 

- Maksim, ne ihtiyatsız

lık, ne ihtiyataızlıkl niçin 
geldiniı? Buraya hiç uğra
mamak lizım geldiğine karar 
vermemiı miydik? Belki takip 
edilmitıinizdir. Edilmemiı ol· 
sanız bile çıkarken birisinin 
ıCSrmeai ihtimali mevcuttur. 

Bu kısa boylu esmerce bir 
adamdı ve ıonderece müte
heyyiç görünüyordu: 

Merak etmeyiniz, dedi. 

16 ikinci Kanun 1935 
ihtiyata sonderece riayet 
ettim. Maamafib eter fev· 
kalide bir vak'a olmasaydı, 
tavsiyenize riayetaizlik etmi
yecektim. 

- Otur bakalım!. 
- Maksim Soliyef geniş 

bir koltuğa yerleıti ve heye
can baht bir haber getiren 
bir adam tavrile: 

- Adam Ladoviıki ile 
Aleksi Kolesov, lıtanbula 
ieldiler. Dedi. 

- BiJiyorum. 
- Çarın tacını da beraber 

ietirdiler. 
Onu da biliyorum . 

- Şu halde trenden ta· 

- Elbette 1 diniz?. 
- Maktul de lvan Miniı- - iki gündenberi avuç 

kidir . dolusu para sarfile prense· 
- Hiç füpbeıiz 1 ıin hizmetçilerinden birini 
Maksim Soliyef, büyük bir ele geçirmiı bulunuyoruz. 

hayrete gark olacaj'ını zan Vakıa herif pek çok para 
ederken, ıükQnctine zerre alıyor amma, aldıiını da bak 
kadar halel gelmediğini gör- ediyor. 
düj'ü genç kadının karıııın· Kontes biraz müstehziya· 
da biraz bozularak; ne cevab verdi: 

- Serj Lavrantiyef de bat· - Görüyorum ki, Bolıe-
kumandan ilin edildi, dedi. vik zabıtası vaktile Çar po

- Biliyorum. tisinin müracaat etdiği me-
- Komitanın çarı, bu ta- nabiden iıtisna göıtermiyor. 

yini yarın tasdik edecek 1 Hoı, her iki zabıtada da ça· 
- Hem de Lokolloı ya- htanlar ayni insanlar deiil 

tında! Azizim Maksim Soli- mi? 
yef, eier lıtanbuldan Kın- - Fakat dünyanın her 
dilliye kadar ıırf bunları tarafında zabıta ayni ıuret
ılylemek için reldini11e Da- . le hareket eder. BolteYik 

Bu Genç Kimdir. 
-~ ~...--. 17 ikin~i Kanu~A 1935 Tefrika No. 11 

Evet, ölüm, 

tabit bir tey
dir. insan do
ğacaktır ve bu 

bir kanun iktızaııdır. Bir 
müddet yaııyacak, devrini 
bitirecek ve bir gün uzviyeti 
çürüyecek, makanizma ro
lünü yapamayacak, nihayet 
ölecektir. Bu da ayni kanu· 
nun çok tabii bir netice· 
ıidir .. 

Fakat ölüm mevıimıiz o
lunca, insan bu gayritabiilik 
içinde bir dehıet. bir ıztırap 
bir zulüm, bir haksızlık gö
rüyor. Bana öyle ieliyor ki, 
bir ihtiyar ölebilir. Çünkü 
rolil bitmiıtir. Fakat bir genç 
henüz insan olarak doima
nın hiçbir rolünü yapamadan 
hiçbir zevkini tatamadan na
sıl ölebilir, buna nasıl daya
nılır ? . 

O genç ki, bir takım ümit
ler yaıatıyordu. Onun da ha
yata iit arzuları, temiz ilı

tiraıları vardı. Meyva vermek 
için çiçek açmıı bir ağaç, 
geaç bir bahann kucağandan 
nasıl ıöküllir ? 

Salonda doktor ayakta du · 
ruyor, ben koltukdayım. 

- Demek ki doktor ... 
Omuzları ile kaıları biri 

birine mlivazi olarak kalkı· 
yor. 

Tekrar içeriye ıPrdim .. 
Cevza gözleri ile iıaret etdi: 

- Y aklaı Ali!. 
· Ve görliyorum ki, artık 

lSlilm onun vücuduna bir 
derin Hrhoşluk gibi yayıl
mıı bulunuyor. Annesi dııa -
rıya çıktı. Karyolasının ke· 
narına oturdum: 

- Batımı dizlerine al 
Ali .. 

Aldım. 

- Yüzüme bak Alil. 
Bakıyorum .. 
- Gözlerime, röılerimin 

içine .. 
- Peki Cevza!. 
Gülilmıedi. Ölümle bayat 

arasında yarı daliın bir iÜ· 
lilf.. Ve fısıldadı: 

- Dizlerinin üstünde öl
mek isterim.. Senden ebe
diyen ayrılıyorum Ali.. İtte, 
parmaklarımın ucundan ka
nım da çekiliyor artık .. 

- Cevza; Cevza, ruhum, 
yavrum sus ... 

Yine ayni daliın, fakat 
daha derin gülüt: 

- Ne yapalım Ali, nedi
yebiliriz?. Taliim yokmuş .. 

olduk diye bu adetlerden 
vaz geçecekmiyiz?. 
Makıim Soliyef kııa bir 

müddet sükut etdikden ıon· 
ra biraz hiddetle: 

- Görüyorum ki, ıızın 
istihbar menbaınız mevcud 
ve kuvvetlidir. Dedi. 

- Evet, fazla olarak ıi
zinkinden daha seri, daha 
temiz!. 

- Olabilir! Fakat ıızın 
istihbarat memurlarınız her 
şeyi öğrenemezler. Bilh11sa 
bizim tarafta cereyan eden 
şeylere hiç vakıf ·deiildirler .. 

Meseli ben 6yle ıeyler 
biliyorum ki ... 
Makıim, hi11edilecek bir 

gururla batladıiı cümlesini 
ikmal etmeyince renç kadın 
ıordu: 

- Çok mtit•laeyyiç ve ay-

iAZAN: Orhan Rahmi Gikçt 

Hıçkırıklarımı tutmak İ 
içimden gelen kanla bul 
bağırma ihtiyacını ıuıtur 

için o kadar emek ve e 
sarf ettim ki, bet da 
içinde en aıağııı bir 
ömrüm gitti... 

- Talisizlik... Ben 
dütünüyordum Ali .. Y aY 
rımız olacaktı .. 

Ve bu son cümleden 
ra zayıf, bem beyaı, 

kuru eli ile bir hayali o 
yor. gibi yaptı: 
Çocuğum, yavrum!... 

ban ıimdi ıelecek .... 
İşte o dakikada artık · 

deki zencirler kopmuıtu, 
tım başının liıtüne düttO: 

- Ali... Ali... Allaha 
marladık. 

Ve Cena, her ıeyi, b 
annesini, kardetini, 1ev 

lerini ve sevdiği her f 
hayatı, kurmağı d&tünd 
yuvayı bir saniye içinde 
raktı da gitti. . 

- Cevza!... Cevza!. .. 
Kucatımda yatan nit• 

mın ruhu hangi dağların 
pesinde, hangi dehıetli 
danların içindeydi? B 
baintım da ve bu s 
bir baıka ton vardı. 

Doktor ıDratle içeri ı' 
Cevzanın baıını bağntDll .. ~ 
ııkıyordunı. bilmiyorum 
kadar değişmitim.. Se 
botaıımın damarlarını ti · 
miş, rözlerim fırlamııtı .• 

Doktor ne yapacatını 
)emiyordu. 

- Ali oğlum!. 
- işte -diye tekrar 

j'ırdım- Eser ve dünyanı• 
ytırek yırbcı, tabloıu .. 

Cesedi kucakladım, k 
yoladan kaldırdım. S 
bir ıöz yaıı boıanmaıı 1 
di, gene karyolasına ud 
tım. Diı çökerek yere 
kan elini aldım .. 

Anneai sıelm~ de kapa 
yuvarlanmış. Doktor, koım 
ayıltmıf. Hiç, biç bi 
duymadım. 

Bir ölümün merer ne ke 
kin, ne derin bir iç 
var?. 

Mezarının batında da ç 
atladım. Ev bir zindan 
annelik bu zindanın içind 
sanki vaktile yaıayıp ölm 
bir kadın hayali. 

Ara-ııra geliyor, oda 
iİriyor, dolaııyor Ye hiç b a 
fey ıöylemeden çıkıp sıicli 
yor ... 

ni zamanda esrariUlt gör& 
yorsunuz; acaba neden? 
ğer bana haber verilecek 
şeyler varıa söyleyiniz. 

Heyecanı dakikadan d• 
kikaya artan Maksim, g6 
!erinde rarip bir parıltı il 

- Yarın akşam söyleri 
dedi. Sonra ilive eldi: 

- Harekete geçmek iç· 
bütün komitenin yalda top-

lanmasından istifade edece"· 
Vakıa bizim komitemiz b• 
ina ~adar büyük bir it ,a..-. 

8 
memiıdi. Fakat kaybetdi b 
zamanı telafi edebilir. Söı6 
me dikkat ediniz. 

Siyaset noktainazarınd 
büy6k pek büyük bir neti 
kazanacak.. Moskovada b 
lunan doıtlaramızı meaerr---~ 
ıark edeceğiz. 
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Selçuk Oteli Fratelli Sperco Vapur Acentası Olivier ve şfl eki 
f 

Kitaplarmıza Gazel Bir 
zmirin en temiz ve ucuz ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI L• •t t 

otelidir "ULYSSES "vapuru 17 kinunusanide Anvers, Rotter- Cilt, Hatıralarınıza Şık Si IWI e vapuı· 
Bayanlar 

Senelerin güzelliklere 

d A t d H b h k t d kr Bir Albnm, Ve sair 
Müsteciri bulunduğum ote- am, ms er am ve am urga are e e ece ır. acentaSJ 

Jin tamirat ve tertibatı ik- " HERCULES ,, vapuru 25 ikinci kanundan 31 ikinci Cilt işleri Yaptır· 
•erdiği zararları diploma-

~ MİNlK kadın berberi 
kAnuna kadar Anvera, Rotterdam, Amıterdam ve Hamburi mak İsterseniz : 

mal edilerek yeni bir tekle için yük alacaktır. 
k d 

• YENi KAVAFLAR * 
on u karyola ücretleri " HERMES " vapuru 27 ikinci kinunda beklenmekte olup 

b 
Çarşuında 34 Numarada 

ıdkının maharetli el ile 
erhal tamir etdiriniz. 

Sıdkının ütün otellerden ucuzdur. Burga1, Varna •e Köıtence için yilk alaeaktır. 
Ondulesi masajı mani- ( 20 ) ( 30 ) ( 40 ) tek ya- " HERMES ,, vapuru 8 şubattan 14 tubata kadar An· 

ör ve makyajı saç tuva· tak 50 kuruştur. Aylık oda- vera, Rottıruam, Amıterdam ye Hamburı limanları için 
· - Ali Rıza - -

tleri ve altı aylık dai- lar 3 liradan beş liraya ka- yllk alacaktır. 
mi onduleleri size ani ve " GANYMEDES ,, vapuru 22 tubattan 28 tubata kadar 

Mücellithanesine uğrayınız. 

• dardır. '-önmez bir parlaklık ve- i . • .. • Anveu, Rotterdam, Amıterdam ve Hamburi için yüK N. V. 
ecekdir. 1.zmır Keçecıler Lale sı- alacakbr. 

Keçec·ı dd . 
122 

neması karşısında Selçuk svENSKA oRtENT LtNlEN v. F. h. vaıı 
ı er ca esı . _ . . 

Uma 3 k ti 
. . otelı mustecırı " FERNEBO ,, vapuru 19 kinunusanide Hamburg, Co- D Z ra a ı yenı bı- Ç 

asında. Telefo~~ .. 3ıö'i 1 eşme kaplıcalarında bakkal 

I~ Ki mil 

penhagen, Dantzig, Gdynia, Goteborg, Oslo ve askandinavya er ee 
limanları için yük alacaktır. & Co. 

ecoen satılıyor 
opaltında Hacı Ali efendi 

,ddesinde 152 numaralı ha-

e hemen satılıyor. Talipler 
Ulusal Birlik ,, gazetesinde 

lay M. R. Çaklak'a müra-

= 

Elektrikle 
Komprosor boya 
. Otomobil, pestola, mo

lnlye, para kasaları, sulu 
'zik boya, doktor eşya
rı ve diş tabiplerine ait 

devat elektrikle boya· 
ır. 

Kemeraltı Barut hanı 
çerisinde otomobil boya

cısı lıtanbullu Ahmet 

Satılık Motör 
12 beygir kuvvetinde (Di· 
1) markalı az kullanılmış 

Istanhul Oteli 
lzmirin en temiz 

( ~·k ve ucuz ) 
otelidir 

" BLALAND ,, motörü 28 şubatta Hamburg, Copenha- DEUTSCHE LEV ANTE LINlE 
gen, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve İskandinavya u DELOS ,, vapuru 20 
limanları için yUk alacaktır. soo kanunda bekleniyor, 24 

" SMALAND " vapuru 8 ıubatta Hamburg, Copenhagen, son kinuna kadar Anvera, 
Dantzig, Gydoia, Goteborg, Oslo ve lıkandinavya limanları Direkt, Roterdam, Hamburg 
için ylik alacaktır. ve Bremene yük alacaktır. 

SERVİCE MARITİM ROUMAİN "HAGEN,, Vapuru 4 Şubat 
Temiz bava milkemmel Garbi Akdeniz için her on beş günde bir muntazam sefer ta bekleniyor, 8 Şubata ka-

konfur, düş ve her türlü " ALBA JUL YA ,, vapuru 21 kanunusanide beklenmekte dar Anvers, Roterdam, Ham-
sıhhi şeraiti haizdir. Bay- olup ayni günde Malta, Baraeloa, Marsilya ve Cenovaya burğ ve Bremen için yük 

ram münasebetile yatak hareket edecektir. alacaktır. 
ücretlerini ucuzlatmıştır. "' PELES ,, vapuru 15 ıubatta gelip 16 şubatta Malta, "Aquila,, vapuru Anverı •e 
Otelimize bir defa teşrif Barselon, Marailya ve Cenovaya hareket edecektir. Hamburğdan yUk çıkarmak 
edecek zevatın otelimizin Yolcu ve yük kabul eder. üzere 16 Şubatta bekleniyor. 
her buıusatından mem- Hamiş: lıindaki hareket tarihlerindeki · değiıiklilderdcn ARMEMENT H. SCHULDT 
nun kalacaklarını vadedi- Acente mes'uliyet kabuJ etmez. HAMBURG 
yoruz. Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye " NORBURG " vapuru1

23 

B
• son kanunda bekleniyor, 
ırinci Kordon ha şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat Hamburg ve Anversten yük 

vagazı şirketi itisa 
h Istanbul Oteli 

Bayram müna
sebetile 

Sabık Dedezadeler 
TAFLAN Gazinosu 

edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 çakarıp Rotterdam ve Ham-
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111• burg için yük alacaktır. 
=ı • •• t = JOHNSTON LINE LTD = zmır vun mensuca l- "Kenmore,, vapuru 29 IOD = "' - = kanunda bekleniyor, Liver-

;Tür k Anonim- şirketi~ ~.;1 e~.:.:~ev:::.1:: k~:: 
= · · b. )' · ·ı = lence için yük alacaktır. 
- Bu mfteısese, ıkı ynz ın ıra eermaye ı e ;; THE EXPORT STEAMSHIP 

- te~ekkfll etmiş ve Di Ory en tal Karpet Manu·- CORPORATION 

fakçörers Limited (Şark halı) ~irketine ait "EXMOUTH,, vapuru 18 
Türkiyenin ses Kraliçesi - = 

Cendeli Han. Birinci kor-
don. Tel . 2443 
ROUMELİAN vapuru 25 

ikinci kanunda Liverpool ve 
Svvanseadan gelip tahliyede 

bulunacaktır. 
TRENTIO vapuru 30 ikin

ci kanunda Londra, Hull ve 
Anversten gelü tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 

Londra ve Hull içi yük ala
caktır. 
The General Steam Navi

gation Co. Ltd. 
STORK vapuru Limanımız 

da olup Londra için yük a
lacaktır. 

Deutsche Le•ante Linie 
ANGORA vapuru ay ıo~ 

nunda Hambura-, Bremen ve 
Anversten gelap tabliye bu-
lunacaktır. 

Not: Vurut tarihleri Ye 
vapurların isimleri ür.eriıae 

değişikliklerden mea'uliyet 
kabul edilmez. 

Kiralık ev 
Göztepede Halit Ziya bey 

sokağında 16 numaralı hane 
kiralıktır. lstiyenler iskele 

batında bakkal Haun aia
dan öğrenebilirler. 

son kanunda bekleniyor, NeY· 
york için yük alacaktır. 

" EXELSIOR ,, vapuru 3 
,ubatta bekleniyor, Ne•york, 
için yük alacaktır. 

Geliş tarihleri ve •apur
lann isimleri üzerine mcı'u
Jizet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, 
N o. 2007 - 2008 

telefon ıir motör satılıktır. Taliple

• idarebanemir.e mllraca
ları ilin olunur. 

Ulusal 

Birlik 

FIKRıYE hanımı ve muhte· - İzmirdc Halk.apınardaki ku::°a' fabri~asını ıatın =ı 
ıem bir saz hey'etini anga· - almı,tır. Fabrıka bOtftn ıe,kılAt ve teıısat ve mfts- = 
je etti. = tahdimini ile eıkisi gibi l kAnunusani 1935 ta· = 

Taflan gazinosu bayram ~ rihinden itibaren yeni 'irkct tarafından i,letil- _ 

Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Cttndelik eiyaeal gaıetc 
ahibi: llaydar Rıişdü Öktem 

Neşriyat mlidürü: 
Hamdi Nü:heı 
Telefon: 2776 

1 Adres : lzmir ikinci 
Beyler sokağı 

•' Abone şartları : 
700 kuruş senelik 
400 " altı aylık 

ilan şartları 
., Resmi ilanlar için : 
f .. Maarif cemiyeti ilinat 

burosuna müracaat edil
m l'di , e ı r. 

· Huauıi ilinlar : idare-
İ' hanede kararlaştirilir 
'8asıldığı yer: ANADULU 
matbaası 

münaaebetiJe lıtanbuldao := mektedir. Her nevi yftn iplikleri, kumaş, batta· = 
Sahibinin sesi ~aş mugannıye = niye ve çorap imal edilecektir. Mamul4tın emıa· _ ' 
sı ve ses kralıçeıi Fikriye 5 line fiikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmi,tir. = 
hanımı ~n.ga~e e:m!ştir. B~~- ~ Bu mamnlAt Pe,temale1l11r ba,ında eıki Orozdibak = 
ramın bmncı gununden ıtı- = = 
baren lk' · B 

1 
k =: ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve ıat111 fab· ;; 

ıncı ey er ıo a- = -
ğında TAFLAN gar.inoıun- ~ rika içinde yapılmaktadır. ~ 
da İzmir halkını müştehir ~ Posta kutusu: 127 -
okuyuşlarile sermest ede- ~ Telgraf adresi: lzmir - Alsancak -
cektir. Saz hey'etine mu- :: Telefon oumarası 2432 ve 3564 := 
g a nn iye (Nuri ye), (Bedia) İilllllllll lll llllllllll l lll llllll• lllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllll llllll lll l l llllU• 
(Rana), (Zünbül) ve (Neziha) s.. B ı 
~anımlar. ~a dahildir. Müt· um er an {.--•I 
laka gehnız. 

DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

ikinci Beyler Sokağı N. 68 
Telef on 3452 

....... llİİI •• , ......... 

Fabrikaları mamulatı 

Yeı·li mallaı·ın en iyisi, en sağla
mı, en ucuzu en güzeli 

Dereke kumaşları 

•• lstanbul ve 'frakya 
Fesane kumaşları 

Beykoz ktınduraları 
Bakırköy bezleri 

• 

Şeker Fabrikaları 'rürk Anonim Şirketi 

Sermayesi3,000,000'fürk Jirası 
lstanbul Bahçe kapı dördüncü Val<ıf han 30-40 

lzıniı· inlıisarlar tütün fabrikası 

-.alını satım koıııisvonundan: o ~ 

Fabrikamız marangozhanesinde bir sene zarfında ç1kan 

tahnıinen 100,000 yüz bin kilo tahta parçası ile 1000 adet 
•~her' 'k' k. v d b b' 1 ı ı ılo ağırlığında çırasız beyaz çam agacın an o ın 

Süme~ Bank yerli mallar pazarı 
lzmir şubesinde h1ılurs11nuz -
PUR 

Hamza Rüstem beyin f oıogrnfhanesi, lzmirde 1?11 iyi 
fotopaf çekmekle ıiJhret bulan bir san'aı ocag&dır. En 
müşkülpesent olanlar dahi, burada çektirdikleri fotokraf
l<ırdan memnun kalmışlardır. 

Hamza Rıistem beyin, f oıograf 
gazası da muhterem müşterilerinin inee 
her çe,iı malları, f otograf makinelerini 
dır, Bir :ı:yareı her şeyi ispata kafidir. 

(lznıir • Başturak caddesi, Refik 

'W 

ıhhat halı yagı 
Norveç halık yağlarının 

en lıalisidir 

iki defa süzülmüştür 
Y eğilne deposu 

Han1di Nüzht 
Sıhhat Eczanesi 

AHAP 
tltıtzığı ve 200 kadar eski teneke ve 1500 kiloya yakan 
!'~1~ nıakina yağı tartnamesi mucibince açık pazarlıkla 

·" altbıne ihale edilecektir. 
ı" steklilerin ihale günü olan şubatın üçüncU pazar gftnü 
:• •aat on beıte Alsancakta tUtün fabrikasına mlraca-

•lla rı. 71 ( 12-17-22-27 ) 

O ka(lar zararsızdırski~kalp,:böhrek, basur memeleri rahatsızlarıııa, ge

belere, çocuklara ve tansionları ytıkselmiş kimselere ıloktor1ar yalııız 
( Pnrje11 Şahap ) ınilshil pastillerini ... tavsiye ederler. 
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ittihat ve Terak. 
(Bııhııc•ldio ~akir Bcyir. Bırııktıgı Veaikalara Göre) 

Royteı· ajansııııu verdiği son bir haber Mabeynciltx yemek) 
Uluslar kurumu l(onseyinin içti-tatlılar, buzlu şerbeti 

niçin tehir edildi cI."~h~d~~:fu~1d!?.~i~şlar maı 
Fı·aıısa hükumeti, Sar arazisinin askerlikten tecridini isterken, Ver

say muahedesinin 42 ve 44 ncü maddelerini hatu·Jatı ~·or .. 
Bundan hatka Fransızlar aakerlikdeo tecrid itine 

ıevkOlceyş demiryollarınm ve demiryolları istasyonunda 

idaresinden bir pasaport "Paditahı ıoymuı ,,. 
çıkarttım. Berkofçeye gitmek vai ıefahate ahşmıı o 
üzere Varoaya hareket ede- bu hlirriyct adalet de 
cek olan vapura bineceiim iktidar mevkiine gef 
esna da beni yakaladılar. doğru mudur? Bunda• 

Zaptiye Nazıra Nazım pa· kaç ıene evvcd Vanlı 
Cenevre 16 (A.A) - Royter Ajansının selAhiyetlar 

nıahafildeıı istihharına göre, uluslar kurumu konse· 
yinio içtimaı tehir ediloıitdir, çnnka Fransa hilkll.meti 
Sar arazisinin aıkerlikten tecridi mes'elesini ileri •Jtır
mnşdOr. Versay muahedename8inin 42 • 44ftncft mad-

fantn lstanbulda~Mahmutpaıa durrahman beyi siirdOı' 
ıne\•cud olub askeı-i trenlerin tahmil ve tahliyesine civarındaki kouaiına götür- için İbriktar baıı Kimi~ 

delf'rinde Rhin :nehrinin sol sahilinde bulunan btıUlo 
Alman arazisi aakerHkden tecrit edilmek ve orada aı

ker jkam edilmemeği icab ettirmektedir. 

Sardaki muazzanı 
Fener alayı 
M•ıı.rafı 1 inci s•hifetkeir 
Sar'da Almanyaya dönaıek 

için rey Yerenlerin için de 
Nazilerin Almaoyaaı için d~
iil, aadece Almanya için 
rey veren bir çok kim1eler 
vardır. Sar'da Alman ıeçim 
muvaffakıyetini ıelAmhyalım. 
Ve ulusa isteklerin tahak
kukundan delayı aevinelim. 
Almanlık zihniyetimiz f 11ka 
fikirlerinden hiç bir ıey 
kazanmaz. 

hangı takımlar 

karşılaşacak ? 
-llflllflT•fı llirinci ıahifede

vaıınıa d6mi finaliodealbahs 
ederkea bundan evvel Halk
evi Jikinde ıampiyonluiu ka
zanan Demiryolu ile ikinci 
olan Bornovaaan karşı kar
ııya geldiklerinden bahıet
mittik. 

Geçen koca bir ıpor mev· 
ıiminde on birer maç yapaa 
bu iki takım:diier;9 talum
dan ilstüo sayı alarak biriıi 
birinci, diieri de ikinci ol· 
muılardı.fBornovanın bir:iki 
maçta ihmalkir davranmaaı 
kendiıini 3 puanla ıampi
yonluktan uzalaıtırmıı ve 
ikinciliie düıürmüıtü. 

Bu maçdan sonra arala
rında yapdıkları iki huıuıi 
maçda da Bunova takımı 
ıalib ielmek ıuretile ayni 
kuvvetde olduiunu ıröster· 
miıdi. Bu itibarla her iki 
takımın heman heman ayni 
muaavi [kuvvetde olduiuou 
16yler1ek yapacakları b_µ 
maçıa ehemmiyetini anlaııl· 
mıı olur. Gayri federeler 

araıında olduiu kadar tli
ier ıpercuları da allkadar 
eden bu mühim maçda 
ıençlere muvaffakiyetler di
Jerden kendilerinden iyi ve 
temiz bir oyun ii•termele
rini bekleriz. 

Bu maçtan lonra Türlupor 
Hacıhflıeyinlcr takımları da 
karıılaıaca klardır. Bunun ra
libi ilk maç ıalibi ile hafta· 
ya karııla9arak aralarında 
turnova ıampiyoaluiunu tak
sim edeceklerdir. Bu maçta 
ilki kadar ehemmiyetlidir. 
Fedcreler lik maçları: 

Federe kuJUblcrin on bi· 
rinci hafta Jiklerine Alaaa
cakta devam edilecektir. Bu 
haftaki pro2rama r6re 

istikraz 
ilk tP.rtip tahvilitın 

hepsi satıldı 
Ankara 16 (A.A) - Yüı

de 7 ielirli Sıvaa·Erzurum 
d emiryolu 1934 iıtikrazrnm bu 
defa ihraç edilen iki milyon 
liralık ilk tertibi, iştirak için 
tertib edilmiş olan altı ıün 
içinde temamenı atılmak su
retile dün akıam muvaffalu
yetle neticelenmiıtir. 

idare 
Dahiliye Vekileti tarafan

dan çıkarılmakta olan (idare) 
aylık mocmu&11nın 81 inci 
Hyııı neırediJmiıdir. Yur· 
dun iç itlerinin idareaine 
taalluk eden karar ve tali
matnamelerin bir külliyatı 
olan bu mecmua, ayni zama· 
nda gayri re11oi kıımında 
çok faydalı makalelerle be
zenmiş bulunuyor. 

Yeni oüıhada N•ıid Kıcı
man'ıo " tehirler ve mahalli 

idareler toplanbları" hakkıa:o 
da tetkikli bir yazııı ile 

"Mercure,, den terceme, me

murlara 12 açık mektup ve 
ili Ye olarak da Barthelemy' -

nin "hukuku idareai11 vardır. 

ŞehirJer ve mahalli idare· 

lor toplantıları hakkındaki 

yazıda Lyon kou2resinde ve
rilmiı olan İniiliz raporu 

ile yoJlar hakkındaki aorıu
lar ve verilen cevablar iuh 
edilmektedir . 

12 açık mektupta iıe, 
me•urlardan ır6rillmesi li

zım ır•len vasıflarla memur· 

luk bayabnda muvaffakiyet 
elde edilmeai için naııl ha -

reket edilme ica bettiii açık 

•• temiı bir lisanla 1ayıl· 

maktadır. Y ahı bu yazılar, 

mecmuanın kıyınetini yilcelt

m•i• kifi geJocek derece
de milhimdir. 

" idare" mecmunı büyDk 
bir dikkat ve meharetle tan
zim edilmitdir. UJuaal kü
tüphanemizin en kıymetli 
klilliyatı araaında " idare 

" 
mecmuaıını da itaretlemek 
çok doiru bir harekettir. 

Şarkspor • hminkorla, AJ: 
tayda Buca ile karııJaıa· 
cakbr. Bu maçlar 13 ve 15 
dir. B. takımları da 9 ve 11 
de karıılaıacaldardır. 

yııroyacak hfttQn tesisatın tahrib edilmesi hususunun 

da dahil bulunduğunu iddia etmektedirler. Yollar, 

.kôprftler ve kanaJlarda bazı ahval ve 'erait dahilinde 

ıevkOlcey, bir ehemmiyeti haiz telAkki olunabilir. 

Avsturya 
Valisinin ınühim 

bir nutku 
lıtanbul, 17 ( Huausi ) 

Viyanadan bildiriliyor: 
Yukarı Avusturya valisi 

Gaysner ıöylediii bir nu· 
tukta, Sar'ı Almanların al· 
maıındanaAvuıturya milleti 
sevinmekle beraber Dolfüs 
ıiyaıetinden bir parmak dahi 
ayrılmıyacaiını beyan etmiş 
ve A •uıturya, Alman olarak 
fakat aerbeat ve müıtakil 
Alman olarak kalacaktır de· 

Atina 
1,ayyaı·esi kara

ya iııdi 
Port Darvin 16 (A.A) 

Atina isimli hava gemisinin 
Timur denizi üzerinden İm
dad istediği bildirilmişdi. 
Tayyare Tevard civarında 
karaya inmiteir. Tayyarenin 
1:-enzini kalmamışdı. Benzin 
aldıkdan sonra tekrar hava
lanacak, Portdarvine doğru 
yoluna devam edecekdir. 
Tayyarei:le yolcu yokrlur. 

düJer, sorguya çektiler, elim- re katibi Hacı M 
d en pasaportumu aldılar. başkatip Tahsin ve 
Ellerinden fakamı dar kur· yinci Faik beylerle f 
tardım; Arabri vak'asmda Paıa birleıerek iftiracll e 
Arap lzzet paşa Şamla Ha- lundular. Nihayet onu 
lebi Mısıra ilhak etmeğe ve cirlere bağlatarak Van• 
bir Arap hükumeti teıkiline derdiler. Ben de bir 
çahşıyordu. Bu fikrini terviç 
için sabık Zaptiye Nazırı 
Şefik paşanm konağına be
ral e r (il) iittiğiınizdc paşa 
ile konuşurkco anlamışhm. 

Bu hainane fikrini Cevdet 
paşaya ifşa eylediğimden 
dolayı Arap İzzetle aramız
da son derece düşmanlık 
peyda oldu. Bu hain, bu 
mürtekip dahi aleyhime 
ayaklandı.•Terfüme mini ol 
mak için Esbak maarif na
zırı Celil paşaya, Haıim 
paıaya beni çckittirdi. Me· 
muriyetime devam etmemem 
için Celil paıa sahte irade 

sini bularak telgrafla 

rurudan çevirttim. A 
rahman bey mabeyine 
di. AbdüJhamit saray 
damla rın ahvalini Abdu 
man beyden sordurd 
da bu yadigarların 
fenalıklarını anlattı. E 
mabeyinci Arif bey, A 
Şevket ve Rıza Paşalar 
riıe kaçtılar. Ondan 
İbrikdar da kaçacaktı. 
meydan vermemek için 
dülhamit, Abdurrabmad 

mittir. 
çıkarttı. 

Borsa hareketleri Mabeyinde bol bol yemek

yi iki bin kuruş maaıl• 
vasa göndermeğe me 
oldu. Bu hainler de t,i 
ettiler. Fakat Abdurra ay 

(Kil.liyeCJ 

1 
Sabah Gazetilerinin 

Telgrafları 

lıtınbul - Buiday ıuiiı· 
timalini tahkik eden komia
yon 25 kitinin mea'uliyetini 
meydana çıkarmıttır. 

Bay Kemal Zaim beyin çe-

kilece;i söylenmektedir. Ve

rilen haberlere ıröre buiday 

ıuiiıtimali bir buçuk milyon 

lira imif. Tahkikata devam 
olunuyor. 

§ lstanbul - Bu2ün t•h

rimizde üç lıaf if zelzele hiı 
edilmiıtir . 

§ lıtanbul - Ankara - Iı-

tanbul 11ferini yapan poıta 

tayyaresi Y aloya civarında 

bir kııa ıeçirerek dütmüt 
ve içinde bulunan:bir Ame· 

rikalı mühendiıle iki tayya
reci yaralanmıştır. 

Istanbul - Rodoıtan bil· 
diriliyor ::ıtalyınlar, Rodoıun 

tanınmıt Ramlarından on ye

di kiıiyi ncfy eyltmi9lerdir. 
§ Iıtanbul- Beyoğlu kay

makamı Bay Sedata lzmir 
vali muavinliiine tayin olun· 
duiu teblii edilmişdir. 

lıtanbul - Abbuaia k&· 
yilade, Fatma iıminde biri· 
ainin evinde yanıın çıkmıı; 
evle beraber Fatma da diri 
diri yanmııdır . 

Mekteblerde 
Yoklama imtihanları 

hatladı 
Şehrimizde ki Lise ve Or· 

ta mekteblerde iki l'Ünden
beri birinci yoklama imti· 
hanlarına baılanmıtdır. 

imtihanlar on bet ılinde 
bitirilecek Ye talebeye ilk 
karne ••rilecekclir. 

- BQft•r•fı 1 inci sahif .de -
aada 2113 balya Pamuk 11· 
tılmııtır. 

Afyon : Uyuıturucu mad
deler inbi11rı tarafındaD on 
beı iÜD zarfında 1085 kilo 
Afyon mübayaa edilmittir. 

Bu Afyonların bir k11mı 
888, bir kısmı da 550 kuruı· 
tan muamele 16rmiiıtür. Af· 
yoa piyaaaıı dur;andur. 

Zeytiayaiı : Boraada on 
beı iÜn içinde 695,660 kilo 
zeytinyaiı aatılmııtır. Zeytin 
yatı fiatlarında son hafta 
zarfında hafif bir ytıkaelme 
olmuıdur. Bu yükıe1menin 
aebebi, evvelce tahmin olu· 
aan 30 milyon kiloluk rekol
tenin bu mikdarı bulamaya· 
caiı hakkında alman haber
lerdendir. Atrupa fiatlan 
halihazır fiatlarından düıkftn 
olduiundan ihracatcılar eıaılı 
mübayaata baılamamıılardar. 
Ancak evvelce miibayaa edil
miı olan mallar ıevk ve ih
raç edilmektedir. Zeytinyaiı 
piyaaaıı normaldir . 

İncir: İncir menimi ieç· 
miıdir. İzmirde bası hurda 
partilerden mada ıtok 
yokdur. On beı ıün zarfın· 
da bor1ada kiJoıu 14 ku· 
ru9dan 50 çuval ıtbme, 
9,5-11 kuruıdan 86 çuval 
elleme •• kiloıu 4,25 kuruı· 
dan 571 çuval barda maJ 
aatılmııdır. 

Üzlm: Oıüm mahıulünUn 
ilk piyasaya arzındanberi 
borsada satılan llzUm mik
tarı; 276016 çoval ve 971 
torbadır. Bu mallar 5 - 25 , 
kuruş arasında ınuamole ıör
müttftr. 

Noel •• yalbatı yortuları 
aı6na1ebetile ecnebi piyaıa
lartla aarf Ye iıtlblik edilmit 
olan lıllmleri• yerleriai dol· 

leri, tatlıları yutma;a, buzlu 
ıerbetleri, dondurmalar içip 
yemete alıımıı ve baıkitip 
Tahsin beyle ikinci kitip 
izzetin mektebinde türlli 
türlü yalana, sefahate, irti
kaba ahımış olan ve meıru· 
tiyet devrinde nazır olan zat 
dahi beni bütün bütün açıia 
çıkardı . ,, 

Nadiri Fevzi efendi ariza· 
sında bundan ıonra mabeyin 
ahvalinden bahsediyor, ora· 
daki haıerab temizlemek için 
nasıl çahştıj'ıoı anlatıyor ve 

durmak mecburiyeti k .. rıı
~ında verilen sipariıler 
dolayııile bilhHsa son hafta 
içinde piy&1ada hararetli 
muameleler olmuı ve fiatlar 
fevkalide deaecek derecede 
yüluelmiıtir. 

Üzüm Stoklarının ıüoden 
ıüne azalmakta olmaaı da 
ihracatçıları harekete ietir
mektedir. Spekülasyon için
de milbayaat yapılmaktadır. 
Üzüm piyaeaıı ıimdilik ha
raretli ve alıcılar iıtalalıdır. 

Y f!vmi Hbf miktarları son 
ıünlerde vasati 2 bin çuvaJ
dan aıaiı düımemektedir. 
Satııların bu ıuretle devamı 
halinde rekolteain yakıa bir 
zamanda kimilen Hhlacaiı 
Omit edilmektedir. Fiatların 
daha fazla yükaelecetine 
muhakkak nazarile bakıl
maktadır. 

Son hafta içinde Hblan 
üzilmlerin fiatları ıöyledir: 

5 Numara 8,50-11,50 ka
ruı; 6 numara 9,75-13,125 
kuruı; 7 numarall,70-13,125 
kuruı; 8 nuaıara 12,50-14,50 
kurut; 9 numara 13-15,75 
kuru,;10 numara 13,75-17,50 
kuruı; 11 numara 15-19,25 
karuı, 12 au111ara 19-21 ku· 
ruı. 

- Detıanı edecd ca 

--------------------.. Hava ~· 
Nakliyatı gün 

güne terakki 
Londra Ticaret odası 

nakliyatı ıubcıi,•7 Londr• 
Hindistan: arasanda dah• 
niı bir hava nakliyatı p ---...-- -
ramı ;yapmaia karar 
mittir. 

Lendra ile uir ülkelet 
ıında birkaç ıen~deoM 
başlayan hava nakliyatı, 1 
ıcne1inde yüzde 34 nİ 
tinde artmıı bulunuyor. 
dra bava nakliyatı, C•" 
Amerikanın en kenar ,,;. 
keılerine varıncaya k 
irtibat peyda etmiıtir. Is 
nakliyat tayyarelerinde 
tün ihtiyacat ve yolca 
ansızın maraı kalaca 
hastalıklar nazarı dik 
alınarak her nevi ili 
bulundurulma11 bile 
edilmiıtir • 

Vilayet encüm 
Vilayet eaeilmeni 

toplanmıı ve vilayet• 
muhtelif işleri tetkik et 
ten ıonra bazı kararlar 
mittir. 

ölüm 
Hilaliahmer cemiyeti 

kaaı doktor Bay C• 
Fuad ve kimyaıer 
Sellhiddin'in anaları 
ölmüt •e cenazesi ibt' 
kaldırılarak aari mez 
aömillmüıtör. llatifalde 
çok zevat hazır bulua 
lardır. Bay Cedot w• 
SellbWdine ba1111ız aa; 
eleriz. 


