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lngiltere Dış bakanı Bay Con 

Sinıon Kandan Mont karloya 

geçmişdir. Bay Simon hu· 

radan Londraya dönecekdir. 

• ULUSAL 

İzmirdc çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

• Irak Hariciye Nazırı Nuri Pa· 

ışa; dün Ankaradan ayrılmı~, 

durakda D•ş işleri bakanımız 

tarafından uğurlanmışdır. 
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ltalyanlar, abeşistanın 
$!+& t?W&? µ;;; xrx ·> ,:03=soc?9S59*S&...-

Astronomların istibraçları 

r1 c.1 -~~ -y~ 

Yılı kadınlar saltanatı yılı sayılabilir. Bu yıl içinde 
l Fransa, lngiltere ve İtalya bir ittifak yapacaklarmış 

AYrupa mllneccimleri, ye
ni yıl için muhtelif iıtibraç
lar da bulunuyorlar. 1934 
yılı içinde acunda vukubul -
cak mühim bldiıatı reçen 
yıl teabit eden Aıtronomlar D 

ufak·tefek yanlıılıklar m • 
t ına, beman heman bnt 
vukuatı bize; haber vermi • 
lerdi. Bu yıl da keıfetdi -
Jeri bidiıclcri Avrupa i&Xe· 
telerine bildirmiılerdir. Bu • 
ları k11meo iktibas ederek 
okurlarımıza bildirmeği m • 
yafık bulduk. 

ı 1935 yılında neler olacak? ı 
Bu bir muamma sayılabilir. 

r 
KUTLU OLSUN 

A-.. i _... a - QQG 

Yeni yılın, yurdumuz 
için kutlu olmasını ve 
saygı değer okurlarımıza 

eaadetler getirmeıioi di· 

leriz. '-_________________ _; 

Ancak aıtronomlar, ekaeriya 1 
aldanmadıklarından, tHbit 
ettikleri herhan1ıi bir bldi· 

Rtışvet alma mes'elesi 

Dün üç memur 
tev kit edildi 

-·--Bay Saraç Riz , parayı vermeden 
evvel zabıtayı haberdar eylemişti 

Dün riişuet alırken ciirnıu meşlıud halinde yakalanarak tevkif 
tulil:n memıulur, sağdan itıbaren emlUlti milliye kalemimle kaıib 
Bay Tcvf ilr; ortadnda e Ja},; milliye b~memur11 Buy Fevzi; 

solda emlaki milliy dosya memuru Ray Siyameddirı 

Dün rüşvet alan defter· ı ile Halkapınar arasında em
darhk emlaki milliye m mor- vali metrukeden bir bahçeyi 
)arından üçü, cürmü me but ı kiralamıştı. Bu bahçe yanında 
halinde zabıtaca yek n· bulunan bir kısım da, hah· 

tır. r~tulan memurlar çenin bir parçası idi. 
mış Faknt Emlaki Milliyece ya-
ernlski milJiyc amiri, eski pılan tahkikatta bu tarlanın 
Urlo isknn memuru Bay bahçeden ayrı olduğu tesbit 
f e\1Z.i ile eruJnki milliye mu-

anıclat memuru bay Te fik 

ve emlaki milliye bekçi i ol
duğu halde do~ya m muru 
olarak çalıştırılan bay Siya
mettindir. 

Y npılan resmi tahkiknt göre, 
bunların ı:ıkakları rüşvet ilı
dan 200 lira idi. Hak aran
da tutulan t hkikat evr kile 
akşam ü~eri adliyeye eril· 
mişler ve sulh ceza ma ke-
mesinde isticvaplan dan 
sonra tevkif cdilmi~ erdir. 
Villyetçe de resmen elleri 
ioten çektirilmiıtir. 

Bu uıemurların rü,şvet Idık· 
lara kimse, lzmirde her esin 
tanıdığı Bay Saraç Rı 'dır. 

Vak'a ı&yle olmuıtur : 
Bay Saraç Rııa; T pecik 

cdilmiş ve Bay Saraç Rıza 

namına cezalı olarak bin 

liradan fozla kira parası tn

hakkı·k ettirilmişti. B<>y Sa
r aç Rıza; haksıı.lığa uğra -

mamak için Eınlaki Milliye 
d iı esine başvurmuştur. 

Nıhayet bu meselenin 
kapatılması kabil olduğu 
kendisine haber veril-niş ve 
üç gün evvel bir gece kor· 
douda Bay Mitatın lokanta
sında üç memurla Bay Rıza 
geç vakite kadar yemiılcr, 
içmişler ve bu mes' ele 
hakkında görüşmüılerdir. 
Memurlar; gerek kira ile 
tutulan bahçenin kirasına ve 
gerekse bahçeye eklenen tar-

IHvom· S tıci olıif.d" 

aeye itimat etmek hatala ol· 
maı. Yeni yıl için iatihraç· 
larda bulunan mllneccimlcr 
diyorlar ki : 

" Ôkonomik buhran, 1935 
seneıinde de dcYam edecek 
ve 1942 tencıinde nihayet 
bulacaktır. 25 ıencden beri 
İnsaniyeti kaplıyan ruhi ih· 
tililler 1935 yılanda nihayet 
bulacaktır. 

Sar mea'eleai, muılihanc 
hallolunacak ve Avrupada 
bir barbın çıkmaıına ıebe

·Deoomı 6 ei Sahifede· 

Kondilis 
NeJer dileyormuş 

lıtanbul, l ( Husuıi ) -
Yeni yılbaşı münasebctile 
Elen su bakanı Ceneral 
Kondiliı, biltiln ordu ümera 
ve ubitRnına gönderdiği bir 
yılbaıı tcbriiinde; yeni yılın 
Elen orduıu için bir muvaf-
fakiyet yılı olmaaını ve Elen 
orduıunun, eski stotunu bu 
yıl içinde almasını dilediiini 
bildirmiştir. 

Kadınlar 
Fırkaya yazılıyorlar 

Konya, 31 ( A.A ) - C. 
H. F. bütiin ocaklarında 
bugünlerde kadınların fır· 
kaya girmeleri , dolayısile 
çok kalabalık görülmektedir. 

Roma 
Seyahati neden 

o-eri kaldı 

ır. 1us,oliııi 

Paris 31 ( A.A ) - Deyli 
Telgraf muhabirinden : 
GörünUşe bakılırsa, bir 

Fransız - ftalyan misakı için 
görüşmelerdeki engel Avuı· 
turyanın iıtiklltlinin zaman 
altına alınması ile Macariı· 
tanın hudutların tekrar tet· 

IZMIR 
Altı yıl evvel bugQn değerli 
bir çocuğunu kaybetmi~ti. 

İzmlr'fn değerli ve eleman 

çocuğu Mustafa Necati ôlell 

buglln tam altı yıl oluyor. 

Ma1tafı Necati, Tark dev 
rlm 6tkUnctmOn değerli, iyi 

yOreldl yurd e uluaaner bir 

çocnğodı:ır. 1zmlr'ln ftıg•li 
Qzerloe iç Anadolu'ya geçe· 

rek kurtoluo ııavaoına katıl · 

mıo, glrlttf ğl, iietilne aldığı 

her işten alın aklığile çık· 

mıt ye kendfıılnf böyOğiloe, 

kOçOğOne eevdtrmlı bir TOrk 
gencidir. 

Bunun içindir ki, Maarif 

VekUJ 'Mustafa N~catf aldö· 
ğQ uman, yalnu: İzmir'lller 
değil, boıau bir Tark uluıo 
agtımışu. Moıta(a Necati 

ôlell ıltı yıl olduğu bılde, 

oııun adı hiçbir gOn unutul· 

mamıvttr ve uoutulmıyacıktır. 

Bu aziz izmlr çocuğunun 
6ldClğll gllnön yıldöaOmüna 

yar.eğimiz ıızlıyarak ve ıroı 

doyarak ya111rken onun ma 

nevi nrlığı önQnde aaygı ile 

eğilmeyi hir ndf e btltriz. 

Fransa 
Dahili siyasası için 

mühim kanunlar 

~ lFransu ba.şbakam Filmden 

İstanbul, 1 ( Hususi ) -
Fransa başbakanı Bay Flan
den, Fransanın dahili .siya
sası hakkmda parlamentoya 
çok mühim bazı kanunlar 
teklif edecekdir. Bu kanun
ları Fransız siyasal mahafıli 

büyük bir merakla. bekli
yorlar. 

kik isteğine ltalyanın lehtar 
görünmesidir. 

§ Paris 31 (A.A) - Roy
tcr o jansından: 

Cumartesi iÜnÜ M. La
valin 2-1-935 de Romaya 
gitmesi pek muhtemel iken 
bugUn o tarihde Romaya 
gitmek ihtimali azalmışdır. 

§ Paris 31 (A.A) - Fran· 
sız • ltalyan g~rüşmeleri 
başlıca Avusturyanın istikll· 
li ve orta Avrupada barışın 
kurulması bakkındad1r. Ve 

- Deıı•mı 5 inci schi/~e • 

(er okupi Mıntaka
sını işgal Etdiler. 

Ati na 'da toplanıyorlar 

Bu sefer mühim ka
rarlar verilecekdir 

--·-\'.lıırahl1aslarımız, yarın Atinada bu
lunacaklardır Konsy perşembegnun 
r ~---__,..- -

4tinadan bir görünuş 

lstanbul 1 (Hususi ) - Ati· Söylcndiiine göre bu kon· 
nada toplanacak olan Balkan seyde Balkan andlaımaıına 
ökonomik konseyi için hazır- dahil olan devletlerin lSko
lıldara başlanmııtır. Hükfı- nomik durumları hakkıada 
metimizi temsil edecek olan ehemmiyetli müzakereler ce· 
murahhas hey'eti yarın Ati· reyan ~decek ve bu sefer 
nada bulunacaktır. kat'i kararlar verilecektir ... -· 

Yeni senenin talihlileri 

Tayyare 
piyangosu ~e ildi 
Yılbası 

' 
... ·-·-500 bin liralık büyük kı·amiye 

12199 nuınaraya isabet etmiştiı· 
lstanbul 1 (Husuai) - Yıl 

başı Tayyare piyangosu dün 
gece çekildi. Kazanan nu-

m z 
l'aınaınen ödeııdi , 

Çemberlayn 

1 tanbuJ 1 (Hususi) - A· 
tina ajansı, umumi harpten 
evvel Türkiyenin ltıgiltere· 
den yapmış olduğu istikrazın 
beşinci ve ıon taksiti olan 
30 bin lngiliz lirasının hüku
metimizce geçen hafta lngil
tere maliye Bakanı Çember· 
)ayn namına bankaya yatı· 
rıldıiını Romadan aldığı bir 
habere atfen yazıyor . 

maraları bildiriyorum : 

500000 
Lira 

12199 
200000 lira 

3641 
100000 lira 

lo94 
50000 Lira 

10909 
3ooooLira 

7945 
- D.vamı 5 ııcı sahifede -



Sahife 2 
hatz raları . 

1 ı pı ar 
• "a erı ... 
) nıon : ) aşar Adntepe 

Ağustos ayının son günü .. 
Gök bulutsuz .. Parlak gü
neş Dumlupınar dağlarının 
gôğlere yükselen zirveleri 
üstünde büyük gilnlün kanlı 
macerasını seyrediyordu. Top· 
brm gürleyen sesleri bu dağ
ları inletiyor, bomba, tüfek 
gürültüleri semaya çıkıyor, 
Türkün yalın kılıçları havada 
şimşekler yaratıyordu. Bu sı
rada tozu dumana katan bir 
Türk atlısı karşıma gele
rek kumandanın şu emrini 
tebliğ etti : 

Kolbaşı dur!.. 
Bulundumuz yerde kaldık, 

buresı bir küçük gedik .. 
Biraz evvel düşman tarafın
dan bırakılan ordugaha ben
zer bir yer .. Burada sandık
lar, eşyalar, arabalar bulu
nuyor, başı boş hayvanlar 
geziyordu. Bunların arasın· 
da sahiblerini arıyan küçük 
köpeklerin mikdarı sayıla
mıyncak derecede çoktu. 

İşte bu yerin sağında bir 
tepe önlerinde Türklerin 
UJubaşbuğu ve Ba~buğun 
önünde t rassut dürbünü .. 

Büyük Atatürkün heybetli 
cenk vaziyeti ve sevimli 
yüzünü görüyorum. 

Sol tarafdaki tepelerde 
tarnssudcular ellerinde.A tut
dukları mikrofonlarle düşman 
yuvalarını geriye kendi top
larına haber veriyor, sinmiş 
olan düşman bu siperlerde 
tepeleniyordu. Top mermi
lerinin her endiği siperden 
kelle, kol ve bacaklar ha· 
vaya yük eliyor, Türk yur
dunu istila etdirmek istiyen 
o zamanın Avrupa medeni
yetine ve düşüncesine arma· 
ganlar gönderiyordu. 

Cenk meydanı mah-
şerden bir nümune olmuştu, 
etraf kan, duman içinde idi. 
Hay, huy sadaları göklere 
yükselirken, harb içinde sağ

daki tepeden glirleyen bir 
ses: 

- Adatepe düşmeli, düş
man kaçırılmamalı. Diye 
gürledi. 

Bu ses, yUce Türkün düş
- l)ewmı 5 ;,,ci ahifede -

~~~---------~~-f akit· 
Çocuklara hay amlık 

verilecek mi? 
B yram münasebetile Hi

Jaliahmer Cemiyeti tarafın
dan fakir çocuklara ayak
kabı, elbise ve saire veril
mesi düşüniilüyor. Bu iş, 

bugün yarın takarrür ede
cek ve müsbet bir karar 
verildiği takdirde derhal 
tevzi ta bnşlanacakbr. 

1935 l 1935 
Kasım Gün 

55 31 

(Ulusal Birlik) 

ta ya - liabeşis anl'.Jorduları arasında kanlı muharebeler 

t ordu ı, ış~al 
er erde derha asl{e .... 

t • • 
l 

o 
başla • 

ınşasına ş a 
Fransız gazeteleri; Adis Ababadan aldıkları haberlerde, son af ta içinde 
vukua gelen muharebe e de her iki tarafdan mühim telefat gösteriyor ar 

Istanbul 1 ( Hususi )- Adis Abnbadan Paris gaze· 
lelerine gelen haberlere göre, İtalyan kıtaatı ile Uabe~ 
orduları rasmda çok kanlı muharebeler olmuştur. 
Son hncumlardan sonra Jtalyan ordusu bazı noktalarda 
ilerlemiş ve ele geçirdiği mevakide derhal askeri yol-

Inr in~nsına haşlamış imi~. Habeşistan kıtaatı aoudane 
mukavemette hulunnıı~lardır. Her iki taraf tan mühim 
telefat \·ardır. 

İtalyan orduları, Kcrlol upi ııımtakasıuı kamilen iş· 
gal etmişlerdir. 

-~~~~~~--... .-.-. ...... ~ .... -------~~~-~ 
Amerikanvari haydudluk 

Macar Ticaret ha 
kasını soyacaklardı ------

N 
Irak 

• 
rı 

a 

Hariciye Nazırı gitdi 

' 
a-

ayr 
• 

iki haydud kasadarı öldürmüşlerse Haric·yeNazirı, elçilil{de şerefine ve

de,buulardan da biri öldürülmüşdür rilen öğle ziyafetinde hazır bulundu 
Budapeşte 31 (A.A) - zerine orada bulunan müş- Ankara 31 (A,A) - Irak muşdur. 

Macar ticaret bankasının bir terilerden biri de hemen si- dışarı işleri veziri Nuri Paşa Nuri Paşa; öğleden:sonra 
liha sarılarak mütearrızlar- şerefine bugün Irak elçili- sıhhat müesseselerı'nı' gezşubesine silahla bir taarruz 
dan birini öldürmüşdür. Di- gvinde bir ögvle yemegvi ve- miş ve akşam treniyle şeh-

vukubulmuşdur. iki şahıs şu· v ··t k d ger mu earrız ' açmışsa a rilmişdir. Yemekde dışarı rimizden ayrılmışdır. Durak-
beye girerek kasadarlardan bir şey götürmeğe muvaffak ve içeri işleri bakanları Bay ta dışarı işleri bakanı Bay 
birini öldürmüşler bunun Ü· olamamışdır. Tevfik Rü11tü Aras ve Bay Tevfik Rüştü Arasta bakan-------•.-. ...... ~- ., 

Başbakanımızın yazısı Şükrü Kaya dışarı işleri ba- lık ve Irak elçiliği ileri ge-

Türli l(izı ölgüll
lüli gösterdi --Karlınlarımız., yaşama didinme

sine pek yürekle atılmışlardır 
Ankara, 31 (A.A) - An-

karada geçen yıldanberi her 
ay muntazam çıkan Halkev
leri mecmuası (Ülkü)nün 23 
numaralı ikinci kinun sayısı 
çıkmıştır. Mecmuanın bu 
sayısında bauazı olarak 
(Türk kadınlarının siyasa 
alanına girişi) başlığı altında 

ismet Inönünün öz Türkçe ıu 
yazısı vardır: 

"Tiirk kadınları saylav se
çilmek üzeredirler. Bu eriş
meden sevinç duyduklarını 
anlıyoruz.. Yurdun her ya
nından bize gönderdikleri 
telyazılarında, ulusal kurul· 
tayın son yasası dolayısile 

coşkun duygularını bildir
mektedirler. Kimse kadın

larımıza bu görüşünü çok 

görmiyecektir. 
Türk kızının en yüksek 

erginlik belgesini ulusal ku
rultaydan almıı olması he
pimiz için bayram yapılacak 
bir yarışbr. Türk kızı son 
yılda çok ölgünlük gösterdi. 
Kurtuluı çağında doğrudan 
doğruya ıavaşa değen ça
lışmalarında söz açacak de
ğilim. Çağ bize çok çetin 
yüz ile çatmıştı. Ben işte 
bu kurunda kadınlarımızda 

beliren engin uzlugu öğmek 
istiyorum. 

Kadınlar yaşama didinme
sine pek yürekle atıldılar. 

Y oloız evde ve tarlada kal
mayarak kentlerin dolaşık 
geçim bucaklarına sokuldu
lar. Okula ve fakültelerin 

kanlığı ileri gelenleri bulun- !enleri bulunmuşdur. 

~----------·~·~·~----~~---Çinde kapotaj mes'elesi 

• Gr ,vcı er r r 
imı? • 

ıse a ın c 
' ·-·-· Grevciler; grevi genişletmek için ye-

niden kırk gemiyi durduracaklarnnş 
Hongkong 31 (A.A)- Çin-

de kapotaj yapan gemilerin 
sahipleri, bu gemiler zabitle
rinin yaptıkları grevi Alman 
Rus ve Norveç zabitleri kul
lanmak ve gemileri Kanton 
limanına yazdırmak auretile 
bozmağa çalışmaktadırlar. 

göz yıldıran köşelerine gir
diler. Yazgıcı, avukat, ha
kim kadınlar, baytar fakül
tesinin bilgi salonunda bı· 
çakla çahşan, yüce mühen-
dis okulasında yetişen kız
larımız görüldü. Üniversite 
de kimya hocalığında ka" 
dınlarımız vardır. Hoca oku
lasında ve liselerde kadın 

Grevciler de yarın grevi ge
nişletecek ve yeniden kırk 
gemiyi durdurmak suretile 
mukabeleye hazırlanmakta-
dırlar. 
Şimdi ihtilaf, Ucret işinden 
ziyade grevcilerin tekrar işe 
alınmaları mes'elesine bağlı
dır. 

başkanlarımızın işlerini iyi
ce başardıklarını görmekle 
övünüyoruz. 

Yaşayışın her alanında 
kadınlar kendi emeklerini 
çıkarmak için arı adlarını 
koruyarak ve aza katlana
rak iş aramaktadırlar. Ben 
hemen hergün böyle bütün 
- Devamı beşinci sahifede -

1 
1 Sabah Gazete erindeki Telgraf a 1 

1 
------------------------------------~-------s 

Arabi 1353 Rumi 1350 

Ankara - Bu gece, Hi
laliahmer mcnfaatına üç bin 
ki,ilik bir balo verilecekdir. 

raları hükumet müsaade et· 
diğinden geri vermemekde· 
dir. · 

dur. Bunların ekserisi kadın
dır ve bunların çoğu da 
İzmir kadınlarıdır. 

kadronun tatbikine yarından 
itibaren başlanacakdır. Yeni 
kadroya göre 200 hakim 
tasfiyeye tabi tutulmuşdur. 

Ramazan 25 1. ci kanun19 

Evkat Ezani Vasati 
S. D. S. D. 

Öğle 7 20 12 ıs 
İkindi 9 51 14 59 
Akşam 12 00 17 08 
Yatsı 1 35 18 44 
İmsak 12 32 5 42 

§ Ankara - Şiırayi dev-
let baımuavinliiine, birinci 
sınıf muavinlerden Bay Zihni 
tayin olunmuıdur. 

§ Ankara - İzmir tele
fon ıirketi Buca ve Borno
vada tali merkezler tesisini 
ve hükumete tenzilatlı tari
fe tatbikini kabul etmiş
dir. Şirket, fazla aldığı pa-

§ fstanbul -- Türk • Yu
nan muhtelit mahkemesi bi-
zı diviları mahallerinde ıar
mek icabetdiiiodeo lzmir, 
Selinik ve Atinaya gide· 
cekdir. 

§ Ankara - Cümhuriyet 
Halk Fırkaaı umumi katib
liğine müracaat edenlerin 
adedi bin altı yüzü bulmuı-

§ Ankara - Bay lbrahim 
Tali yarın Trakyaya gide
cekdir. 

§ latanbul - Balkan öko· 
nomi konseyine iştirak 
edecek olan heyet, Bay 
Hasan Sakanın riyasetinde 
Romanya vapurile Atinaya 
hareket etdiler. 

§ Ankara - Adliyede yeni 

§İstanbul - Yapılan ara~
dırmalarda, Karaburçak kö
yilnde demir madenlerinin 
merkezi olduğu tesbit edil
mişdir. 

§ lstanbul - Düyunu u
mumiye eski dayinler vekili 
Fransız Dektojier Atinadaıı 
şehrimize gelmiş ve Anka
raya gitmişdir. 

1 ikinci Kan• ·ı 935 

Gt zet ci; · 
Kolaylık )'e ine n il~ 

kilat o-örüyorlar 
~ . 

Acunun her yerinde ga· 
zetecilere bütün kolayhldnr 
gösterildiği halde, bizde 
daima bunun aksi oluyor. 

Bir gazetecinin şüphesiz 
ki hukukan diğer yurddaş
ı&;dan- fazla - bi;- imtiyazı 

-yokdur ve olamaz. Ancak 
gazetecinin, her:tarafda ko· 
laylık görmesini emreden, 
onun bulunduğu mesleğin 
icablarıdır. 

Gazeteci demek, bila tef
rik ammeye hizmet için di

. dinen, koşan, düşünen ve 
yorulan insan demekdir. 

Gazetecilik, hiç bir mes
lekle kabili kıyas değiJdir. 
Heri gitmiş ülkelerde gaze-
teciliğe verilen kıymet ve 
ehemmiyet çok büyüktür. 
Londrada, Pariste, Berlinde, 
Romada, Viyanada ve ni
hayet acunun her tarafın

da gazeteciler sinemalarda, 
tiyatrolarda ve bütün konser-
lerde ücretsiz ve biletsiz 
yer bulabildikleri; tramvay, 
tren ve vapur parası ver
medikleri halde, bizde ga
zeteciler için maalesef en 
ufak bir kolaylık bile bazan 
çok görülmektedir. Bu hal, 
son zamanlarda daha açık 

bir şekilde tebaruz etmeğe 
başlamıştır. 

Daha düne kadar gazete-
cilere paso veren bazı şir-

1,etler, devlete geçer geç-
mez vaziyet değişmiş ve 
bütün gazetecilerin elinden 
pasoları alınmışdır. Bunu şu 
şekilde tefsir etmek müm
kündür: Bu şirketlerin başın
da bulunan ikinci derecedeki 
amirler, Avrupada gazeteci
lerin gördükleri kolaylıkları 
bilmediklerinden, Türkiyede 
adedi yüzü bulmayan gaze
tecilerden bir pasoyu esirge· 
melde büyük bir iş yapmış 
oldukları kanaatini besle
yorlar. 

Halbuki koca· bir dev
let müessesesi için lzmirde 
on ve lstanbulda 20 gaze
teciye senede bir paso ver
mekle vermemek arasında 

kayda değer bir fark yok
tur. Kaldı ki İzmirde 10 
gazeteci varsa, bunların ya
rısı paso kullanmak ihtiya
cındadır. 

Bn satırları yazmnkdnn 
maksadımız, hiç olmazsa 
matbuat umum müdürl·igü
nün alakadar vekC:letlerin 
nazarı dikkatini celbetmek 
içindir. Umarız ki yazdıkla
rmuz tesirsiz kalmıyacakdır. 
--~~~!BE:~:ı:::E:3'.ai!3m~ 

esm"' da· ı·eler 
ok~us nlar 

Resmi daireler gazete
lere gönderecekleri aşari 
metre sistemine dikkat et
memektedirler. Halbuki bu 
kanuna muhaliftir. 

Resmi ilanlar şirketi bu· 
na ayıkrı ilanların neşri
ne, bundan sonra tavas
sut etmiyecektir. 

Daireler, bu sisteme uy-
mak mecburiyetindedirler. 
ilanlarda dönüm, libre gi
bi buna muğnyır ölçüler 
zikredilmiyecektir. 

....... .Wail!'Jmlliliimlll .. 

1 
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zekayı? 
Yeni muhacirlr.r için yeni emirler .. 

o • 

f ıpanyahlar, her sene o
el piyangosu tertip etmeli 
adet edinmiılerdir. 

Yıl baıına beı on gfin 
kaldı mı, ispanyanın büyük 
şehirlerinde {lotarya, lotarya) 
avazeleri ayyuka çıkmağa 

haılar. Ne tarafa ııitsenlı, 

Her aileye en aşağı 100 dö
nüm arazi verilecektir 

Zaman sür
atle yUrüyor. 
Bir rüzgar, 

kayalar üzerindeki toz, top
rak birikintilerini na1ıl sa
vurur, giderse, benim de 
elimden, avucumdan ve mek
tep ceketinin altında neyim 
varsa, sürükleyip savuruyor. bu sesi işitirsiniz· 

Gelecek muhacirler, bulundukları yerdeki konsolos
luklarımıza müracaatla nüfuslarını teshil etmelidirler 

ispanyada Noel piyangosu 
adeti eskidir. Her yıl bir 
milyoner doğuran ispanya 
Noel piyangosu, bu sene 
eski rt.isicümhur Aıanaya 
vurmuı Ye kendisini bir an
da milyonlara kavuıturmaı
tur. 

Azana, isyan mtinasebeli
le yakalanmıı ve bir müd
dettenberi hapishaneye atd
mııdı. Talih, ispanya hiikü
metinin bu hareketini hak
sız gl>rmDı olacak ki, Ar.a.· 
nanın hapishanede çekdiji 
çileyi kendisine ebediyen 
unutdurmak için elini uz:at
niııdır .. 

4 Buçuk milyon peçata 
bu, alay deiil, hesab ... etdim, 
bizim para ile tam 850 bin 
liradan fazla!... 

Yabancı ülkelerden yurdu
muza gelecek olan yeni 
muhacirlerden iskin iıtiyen
lerin, hemen takarrür eden 

mıntakalara gönderilerek 

derhal yerleıdirilmeleri, iç 
işleri bakanhğından lizım 
ıelenlere tebliğ edilmişdir. 

Gerek Yugoılavyadan ve 

gerek diğer nlkelerden teh· 
rimize gelen muhacirlerin 
nüfus mikdarı, telgrafla iç 
iıleri bakanlığına bildiril
mekde ve akabinde mecca
nen miiretteb mıntakalarıua 
ıevkedilmektedir. 

Yeni muhacirlerin iıklnı için 
bükQmetçe alınan tedbirler, 
çok ıeniı •e eaaılıclır. 
son iskin talimatnamesine 
ııöre; yeni muhacirler, mU· 
rettep oldukları yere rit-

dikden sonra derhal yerleı· 
tirilirler. Htık<imete iit boı 
evler bulunmaHa, kirası hü
k umetce ödenmek \\zre aa-
hibli evlerden mikdarı klfi 
tedarik olunur ve muhacir
lere derhal verilir. 

Yeni talimatname, bun· 
dan ıonra gelecek olan mu· 

hacirlerin, behemhal az za
man içinde mllıtahıil bir 
bale konmalannı buyurmak· 
dadır. Bir Aileye, yilz da
nüme kadar arazi, baj, 
bajçe, ziraat ilib, 
tohum ve para verilmeıi 
hakkında iıkin iılerile meı· 
ıul olan memurlara kat'i 
surette bildirilmiıtir. 

iç lıleri Bakanlıiından 
Dıı Bakanlıiı vaııtaıile clıı 
tılkelerdeki konıoloılarımıza 

yapılan tebligat mucibince 
yurdumuza gelmek istiyen 

Tiirk muhacirleri, konsolos-
luklara müracaat edecekler 
ve Türkiyeye gelince iskin 
isteyip istemediklerini bildi
receklerdir. lskln iıtiyenler, 
konıoloıluklara nufuslannı 

ı&ıteren bir cetvel verdikleri 
·takdi;d~ Ttırkiy;y; -a;a·k ba:-· 

sacakları ıınne kadar mUret· 
tep mıntakaları tesbit edilmiş 
bulunacak ve kendileri be-
men oraya sevkolunacakbr. 
lakin ıiyasaıı hakkında hll· 

kumetin kovaladığı yol, tıl· 
kemize gelecek olan ırkdış· 
larımızın, bir dakika b;te 
açıkta kalmamalarını Amirdir. 
Bu huıus için allkadarlara 
k t'i emirler verilmiıtir. 

Loudra OzQm piyasası .. .. 

Necdet, her hafta ısrar 
ediyor, fakat evlerine git
miyorum.. Cevıadan korku
yorum.. Bu korku kendim 
için değil, onun için ... 

Fakat dlln gine emrivaki
kile karşılaştım. Bir rum 
takımı ile çarpıııyoruı ve 
ben artık birinci takımın 
ileri bir,. oyuncusuyum. 

Talebe çayırı, ogüne ka
dar böyle kesif bir seyirci 
kafilesi ile dolmamıştı. Ozak· 
ta yeşil, ipek şemsiyenin 
altından bir çift göz, sabit 
bir şekilde, fakat dargın 
bir bakışla gözlerimin içine 
saplanmıı .. 

Oyun,·~ sür' at ve ıinir için· 
de baıladı. ilk devre gol
süz geçti .. Fakat biz, aju 
bir baskı altındayız. Arka
daılarım, seyirciler, mütema· 
diyen benden bekliyorlar .. 

- Dağlı, ııol isteriz, 
Diye bairıııyorlar .. İkinci 

f ıin tuhafı Deresinde bilir 
miıiniz ? Azana pi~nııo a
l:terini hapishanede iken al
mıı ve fakat, kendiıiaden 

birıey iıteniJmesin diye kim
seye birfey a&ylememete 
karar vermit İH de kanaı, 
daha hapishanenin kapı n· 
dan içeriye rirerken ortahjı 
velveleye vermiı, haberi laer 

Soğuklar 
Bazı taraflarda 

don yapdı uzunı fiatları mu• haftayımda yerlerimiz deği
tince Cevzayi çok yakından 
ıör6yordum. . Gözlerinde 

keae ilAa etmiıti. 
Aıaaa'nın bir anda mili

yoner oldaiuaa itiden diter 
mevkufJar, aabık Reiıidlm· 
burun etrafını almıılar ve 
birer hediye iıtedilrlerini 

16ylemiılerdir .:! Yeni milyo
ner, hiç bir vaidde balan-

. madan barikulide ~ . birirzekl., 
ile mevkuflara 60 yaıındakiJ 
kan11aı ::sıöıterin ce, mevkuf. 
lan hemen yanından ka
çırmıı ve bu ıuretle bir ai
gara l bile ikram etmeden 
kurtulmuıdur. G6rdOnüz mil 
zekayı?! .. 

Alay o 

MiUbakatdan ııelen haber· 
lere ııöre: civar viliyetlerde 
de ıiddetJi ıojuklar hiiküm 
ıllrmekdedir. Bazı taraflarda 
don yapdıiından kıtbk e· 
kimlerin zarara utramaıın· 

dan korkuluyor. 

Yumurta ihracatı 
Kontrol tahtında de· 

vam ediyor 
Talderon, yatcı otlu Şfik· 

rn ve Alalof firmalanna aid 
113 kaıa .. yumurta Tnrkofiı 
tarafından muayene edilmit 
Ye nizamnal4e hükümlerine 
muvafik görülerek ihracına 
mlisaade edilmiıdir. Bunlar 
Maltaya ihraç edilmitdir. 

Dün balyaya aevkedilen 
Alalof fırmasına aid yirmi 
kasa yumurta da muayene 
edilmiı ve bunların da ih
racına mOsaade edilmitdir. 

Vali 

Saylav 
Seçimi teftiş heyeti 

toplandı 
Saylav seçimi teftit heyeti Karantina Talebe yur· 

d6n belediyede, baıkan Bay dunu gezdi 
Behçet Uz'un riyasetinde Vali General Kiıım Di· 
toplanmııtır. 

Vilayet 
idare heyeti 

Viliyet idare heyeti dün 
toplanmıı ve memurin mu
hakemat evrakı ile me.ıgul 
olmuıdur. 

rik dün öğleden sonra Ka-
rantinadaki Talebe Yurdunu 
geımiı, yurtta bulunanlarla 
basbihal etmiıtir. 

Mahkômiyeti 
Bir sene fazlalaştı 

h kk k .. k ı ek Jiiii o dargın ifade ile bir a a yu se ec ~:rk~!eııi~eç~~~~yo~de:d!.~: 
M 1 k . . d .h ed•l k merkezde ... em e etımız en ı raç 1 ece Biltlln enerjimizi aarfedi-

seksen hin çuval QzQm kalmışdır yoruz .. ~iç bir ıün bu kada~ 
kuvvetlı, bu kadar cesareth 

Londradan ıehrimiz Türk 
ofiı ıubeıine 6züm piyaıa11 

iıakkında malfkmat ieliiif. 
dir. 

AYuaturalya ibllm rekol· 

Jtesi bu yıl kuraklıkdan pek: 
çok ..... mtıteeuiroliiiuıdur.Son 

alınan haberlerden rekolte· 
nin kat'i olarak 17 bin ton 

olduğu anlaıdmııdır. 

_Geçen mene Avuıturalya 

Suçu 
Sabit olmadı 

Zabıtayı tahkir etmekle 
maznun nllfuı memuru Bay 

Zekinin mtiıtantiklikce ya
pılan tahkikat neticesinde 
men'i mahkemesine karar 
verilmiştir. 

Ulusal 

Birlik 
Ccındelik eiyaeal "gazete 

Sahibi : Hay dar Öktem 

N eıriyat müdürü : 

nın üzüm rekolteıi 20 bin, 
evelki ıene iae 40 bin ton 
idi. Bu yıl rekoltesi 932-933 
aeneıine nazaran 23 bin ve 
933-934 rekoltesine ı&re de 
9 bin ton noksandır. lngil· 
teredeki nznm ıtokfan çok 
azalmııtır. 

Londra' da ikinci T eırin 
sonunda nznm:ıtoku 16700 
ton idi. Yirmi birinci Ki· 
nunda ıtok 9 bin tona dilı
müıtnr. Yini Noel yortuları 
münaıebetile 7 bin ton ü
züm nrf edilmiıtir. 

Geçen yıl bu zamanda 
Londradaki ilzlim stoku 23 
bin ton idi. 

Inıilterenin ıenelik iizlim 
istihllkltı 80 - 100 bin ton 

ve atak oldujumu hatırlamı
yorum. Necdet bir aralık; 

- Ali-dedi-dikkat et, ıeni 
sakatlayacaklar!.. 

Bir dakika sonra topu 
ağlara takmıı ve ilk golü 
atmıı bulunuyordum . . . Beı 
dakika sonra da en müsait 
bir fırsattaydım. Nedense 
atmadım, Necdete verdim .. 
Necdet l bunu iyi kullandı; 
ikinci golü tıktı . . Devre 
sonuna yaklaııyoruz : 

Yine benim verdiiim bir 
pasla Necdet üçüncü rolü 
atıyor ... 

Ve biraz sonra oyun bi
tince Necdet boynuma ıa
rıldı : 

-Alil. Yüzüme bak, göz-
araıındadır. ikinci teırin so· !erimdeki şükranı 1ıörüyor 
nuna kadar istihlik 62 bin 
ton idi. Buna nazaran lniil
terinin daha 30-40 ton üıll
me ihtiyacı vardır. 
Yakında bu memlekete 

ıehrimizden ilziim sevkiya
tına baılanacağı ümit edil
mekdedir. 

muıun? Sen bugün benim 
hayatımda ne mühim bir 
rol oynadığını anlıyamazsın. 
En müsait fırsatlarda nef • 
sinden fedakirbk ettin ve 
me1'uliyete katlandın da ba
na pas verdin. 

Necdetin gözleri hakika
ten tuhaf ve adeta yaş do· 
lu gibi .. 

1.AZAN: Orhan Rahmi Gökçe 

Ceketimi sırtıma geçirirken 
Necdet koıarak geldi: 

- Haydi ·dedi· eve .. An· 
nemle Cevza araba içinde 
bekleyorlar. 

- Ne eve, hangi eve, ya· 
hu, bu akıam mektepte ei· 
lence var!. 

Bir kahkaha atb?. 
- Biz mtiıtesnayız, me

zunuz! 
- Ne mezuniyeti? 
- Mtıdllrden alınmıı me-

zuniyet .. Annemin ıana kar
tı olan sevıisini biliyorsun .. 
Ben timdiye kadar onu, ıe
nin aizından mazeretlerle 

kandırmıştım. Arhk burtin 
de yalan s61llyemezdim: 

- Aliyi retirip elini &p

türeceiim anne! 
Dedim .. 
Necdet bunları b&yBk bir 

zevk ve ıaadet içinde an
latırken, ona acıyordum .. 
Eğer evlerine gitmemekliii· 
min sadece Cevzanıo yhlln
den doğduğu bilinıe, kim 
bilir ue olurdu?. 

Arabaya girdik . ." Aunelİ
nin elini öperken O; 

- Gördiln ruü anne -di
yordu- Ali yalan ı&ylemez .. 

Güldüm: 
- Çllnki Ati daihclır. 

Değil mi? 
Cevzanın eli atet içinde 

idi. G&zleri, ta uzaklara, 

bulutlu bir g6k arkasına çe· 
kilmiı iki yıldızı andırıyor
du. Küçiicük ayakları, ne 
ıarif duruyorlardı?. 

Mnmknn olduju kadar 
onunla i[ÖZ giSze relmeme• 
ie çabııyordum. Ve o da 
bunun farkında idi. 

Eve gelince, anneai; 
- Siz çabuk bir banyo 

alın!. 
Dedi. Ben sıkıldım, fakat 

emri vaki ... 
Ve ben banyomu aldık

dan ıonra merdivenlere çı
karken yine onun seıi sıe1i
yordu : içli, kederli, acı dola 
bir ses . . Ve bu ses, tahlil 
edilse, ter-temiz bir g6nlll 
ıztarabı çıkıp gelecek .. 

Son mısra ıöyleydi : 
Ayrılık mukaddermiı, 
Ben İevmemeliydim 

A zalim seni .. 
Acıtmamalıydı bu halim 

seni .. 
Merdivenlerde ayaklanm, 

iki külçe gibi ağırlaıta . . 
-Devamı var-

Fareler 
Amerikada tabanca 

kurşunu ile ôl· 
dflrftltıyor 

Şeker 
Piyasası Nevyorkta 

ansızın yilkseldi 
Şeker fiatları Ne.york 

Kemalpaşa kazasında aşçı 
Aliyi öldürmeğe yardım et
mekle suçlu lbrahim oğlu 
Bay Süleyman'ın nakzen 
Ağırcezada yapılan muha
kemesinde suçu sabit ol
duğundan yedi sene altı ay 
hapse mahkCam olmuıtur. 

Hamdi Nüshet 
Telefon: 2776 

Adres : h:mir 
Beyler sokağı 

Abone ıarıları : 
700 kuruı ıenelik 

ikinci 

400 " altı aylık 

Hamburgdan da sipariş
lerin çoğalacağına dair ha
berler gelmekdedir. Memle
ketimizde ihraç edilecek 80 
bin çuval Ozüm kalmııdır. 

Bu müsaid vaziyet nazara -

itibare alınacak oluraa; üzüm 
fiatlarının yeni senenin ilk 
haftalarında yllkaeleceği ka
naati umumidir. 

Bu defa arkadaşlar Nec· 
detle ikimizi kucaklıyorlar 
ve bizi karga tulumba gidi
yorlar. Mektep müdtlril em
retmiş: 

Amerikada yeni bir fare 
kapanı icad edilmiıdir. Bu 
kapan fareyi tabanca kur
ıunu ile ölüme yollamakda· 
dır. Kapana yaklaııb aaıb 
duran yemi çekib almak 
isti yen fare bu hareketile 
tabancanın tetiiini harekete 
getiriyor ve tabanca patla· 
layınca çıkan kurıun muzır 
hayvanı yere seriyor. 

piyasasında ani bir surette 
fırlamııtar. Bu fırlayıı, ıeker 
çıkaran baıhca memleket
lerin, son hafta zarfında 

fazla sipariş almalann dan 
ileri gelmiıtir. Alakadarlar, 
her ıene bu mevsimde acun 
teker piyaaalannan ani te· 
nevvllçler yaphklannı be
f&D ediyorlar. 

Bay Süleyman evvelce altı 
yıl hapse mahkum edilmiıti, 

Yeni defterler 
Bugün yeni senenin birinci 

gllnü olduğundan bütün da
irelerde defterler değiştiril
mit ve yeni defterler kuJla
nılmata bqlanmııbr . 

ilin şartları 
Reımi illnlar için : 
Maarif cemiyeti illnat 

blirosuna müracaat edil· 
melidir. 

Hususi ilinlar: 
hanede kararlaıt . h: .. 
Baaıldıiı yer : AN f.!t} • l i 
matbuu 

Bu yıl acun üzlim iatihıa
lltı da iıtihllkden noksan· 
dır. 

Son relen haberlere röre 
acun Uzllm iıtihıalitı 423 
bin ton dar. lstihllk ise 427 
bin tondur. 

- Bu akıam mektepte 
bir spor eilencesi, bir spor 
gecesi yaıatacaiıı. 

De'Dif.. Necdet gitmif, ö
zilr dilemit : 

- Ali anneme söz vermiıti, 
- demiş - bizi mazur görün. 

Mtıdür de muvafakat et· 
mit ve saire saire .. Ben bun
lara hep aonradaa CSğrendim. 

Garibi şu ki, kapanın kar
ıııında duran bir fotojraf 
makinesi de ayni zamanda 
harekete geçerek fareye tat
bik edilen bu idam cezaaa
aın reımini çıkarıyorumatl 
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iKAYH 
P8'an sana kurban olsun! .• 

Ilık bir yaz recemydi. 
Gak yW çamurlu bir kal
dum s_ibi reakaiz ff kuma 
karıtıktı. O gece gene, mü
tekait bir miidd.eiuanımi &o 

lu NOzhet beyia balıçesi.ıı
de toplanmııtak. Üstümüze 
koruklar1t11 ... ıutan geDİf 
bir umam altıDda, fmdık 
daUannclao yapda111 koltuk· 
lara yerleprek güodüzün 
baaalbcı aıcaiJndan şikayete 
baılad.ak. 

Denizden esen aerin bir 
rliflr, aabahdanberi kızgın 
'bir ı&nfİD ale•ile- kavrulan 
,.,......,. dınlamhnyorda. 
Uıakdan ada ftplllmıun 

cltldtık aealeri ıeliyorcl& Ko
~·~ abretJiijn ıetirdif; hu.zba 
limonataları içdikden aonra 
~en-miı bllıbiUtın açıldı. 

Oleden beriden konuıur
kea lif papafaulara intikal 
et--clf. Ntttiet Bey bfrar 
dofttlda, .,....a: 

- Siıe bu akpm feYka· 
lldt Mt lıiktye Mlatacafım; 
dedi. Ve nlatmafa batfadı. 
- Aıt.t y .. mda11m, Her 
ıew 'n ı ı dıeriD lııir: iz ... 
ramak reçtl. Kilı -.'eöt 
kl .. laf 111i bir lmh ıdlfdim. 
Fakat budan yirmi •ne ey· 
•el .... tele• bir ilim 
ai..UJerJ.. o kaclar lllfuı 
·~ki. ona dair bir ke
lime lptaem kalWmin en baa· 
•• bir teliaı dokanuldapn 
hlueder •e. ajlanm. 

Çecaktam. Her çocuk ti· 
bi bw ele illhilerle aıraaah 

cllztl ke..U mektebe bqlat· 
talar. Orada Zahidi taaıd.ım. 
O da buim &ibi lRiçik n 
r•ramudı. Bir urada otu· 
rurduk. Bilir miainiz? Mek
teı tttl•ı altaa.da batlıY• 
bir doıtlak bazen de haya· 
bn IODUU kadar deva• 
eder. 

Z.bitle benim doatluiıJm 
da .d• ı•çtikçe bir kat daka 
artb. Artıli Y,edijimiz, içti
jİlaİ& bile ayn ritmiyordu.. 
Beni mektebe kotturan ,ey, 
ae babaman takdirleri, ne 
de birteJ lirenmek laeveai 
idi. Hatta mektepted eve: 
dinince her çocuk gibi 
••telenmiyor, belki zabittea 
aynldıjıma kederleniyor
dam. 

Rlfdiyede sine beraber
dik. O zaman lyJe zanne· 
di1ardum ki. 7ahidden 

ayrılmak benim için gayri 
kabildi. Dalia rOşdiyede iken 
bazan o bize gece yatısına 
gelirdi. Bazao da ben onlara 
giderdim. Nişantaşında, bir 
konakda oturuyorlardı. Hele 
Zahidin ne güzel bir odası 
vardı bilseniz. içi, siyah 
meşin kabh kitablarla dolu 
cevizden zarif bir kütübbane, 
Usttınde billur hokkalar ve 
yazı takımı bulunan yazı

hane, koltuklarla bu ktıçük 
oda, l;ize hükftmdarlara 
mahsus bir kabul salonu 
gibi büyiik ve muhteşem 
gört.nilrdO. Hele Zahidin 
babasına Mısırdan r5nderi
len bir papağan, altın renkli 
tihıeğine vakur bir eda ile 
yaslanır, bizim oyunumuzu 
ıeyrederdl. Ben, bu papa
tanıe bin bir renkden 
6r1Hm0t tllylll elbisesine 
bakmata doyamazdım. lımi 
.. Paıa" idi. Zahid: 

- Paıam naaıJaın? De
yince, pap•i•n atır batlı, 
mOtflk bir dadı gibi: 

- P•ıan •ana l&:urban 
olaunl Diye cevap verirdi .. 
Zavallı kuıcağız, galiba baı
ka" bir ıey ezberliyemedl
iinden, kendisine hiç bir 
ıey •ormaıak bile gene, 
arada, ıırada ayni cOmleyi 
tekrar ederek bizi kahka· 
ba!arla f\lldlrllrd& .. 

Utatmıyalım. Senler reç· 
di. idadiyi, hattı mektebi 
mtHkiyeyi d beraier bitir
dik. Fakat mllkiyeain aon 
aınıflnda iken ZahiClin baba· 
il hirdenl;ire. aıctt, aektei 
kalb dediler. 

Ne oluraa olsun. Babuı· 
nın öllimil Z liidi ço1i keder· 
lendfrdi. Kendisini teselli 
etdim. GiSı yaılarını dindir
dim. 

Tam bu esnada valdesi
de atdQ. Dllnyada yapa yal
nız kaldı. BGyle birbirini 
tevali eden fellketlerle ıa
pran zavallı çocull, blrgiln 
mliatebit sultanın bıımına 
utradı. J6n TOrlderle temas 
etmek. bahaneıile Arabis
tan• silrüldli . 

Blrgtla onu Sirkeciden 
vapura blndlriyordum. O 
gOn, hali gözümün annnden 
gjtmez.Birbirimize sarılmııtık. 
Göz ya ...... mıı bile birlqi
yonla; 

EtNfınuırda derin bir •tal· 

Romanofların Tacı 
7 e,ftfllb lfo, 98 

- O. h.ıde •• bff bin-
lik ver.en tafailita neden 
itimat ecliyonunuz.? Hem 
lize bir aaal daha .sorayım: 

Katil blc:lileaiyle birlikde 
trenden çok ~enç ve çok 
urif pyinmif iki yolcunun 
b,11 ettijilli •e ba iki yol· 
e- U..e: Kain• bi~ 
diJderiai, elltette okallnlf8a• 
na--. Ba ilri mlca•aa bi-

1 ikinci Kinua 1935 
ketindea evvel 16nderdip 
telrrafda ... 

Kont cOmlesini ikmal et
meyince Prenaea: 

- Devam ediniz! Dedi. 
- "Mes'ele bir çok miit· 

kllllta rapıen intaç edildi. 
iki gllne kadar Pa.Ue 

hareket ediyoruz. Or.adan 
Semplon ekapirea katarile 
l.tanbula relecetiz. Mev'at 

-uı-Pre 
Pa '-6w 11

• ~i Dİ· mücevher'. yanımıadamr-De· 
- Ça efatiyo,,_,~,., niliyor. Dikkat ediais. Bu 

•••is tll&L.~ Pl"ena 6. telgrafta; " Harelııet: ediyo
cl•r. ,._.. -.,.,..t ;~· ız •• &eleca;iz ,.. pbi bep 

- Ala il • rıl~ ıip llallandmıftır. Bi· 
illa ...... ı:.::. rc....,. ce111;ı.,ı. • ........._ yal· '-a: IJ•e~ ........ .. .. 

Kadınlar, erkekler nisbetinde cesur elmadıkların-
dan idam ceZ881• layık glrolmemelidirft 

Umumt harbde Avu..duryada idam edilen ccuus kadınlar 
Birkaç ıOn evvel lngilte- mamalı mı?. 

rede kocasını zehirliyerek Bug6n lngilterede halk, 
lldllren bir kadın asıldı! ve kadınların asılması aleyhin
bu kadının a11lma11 &zerine 

1 

dedir. Sekiz yıl 6nce Et!lı 
ikide b1rde tazelenen bir Tomıon namında bir lcadin 
meYzu yeniden ortaya atıldı: asıldığı zaman, halk bu hi-

KadıDlar asılmalı mı? a11l- diseyi derin hir aızl•ııla 
tu vardı.. Tren, •'Pir aealeri, karııla111nflı. Sebebi, l>u ka
laamallana, kayakçdarna ka•• dının daralacana gitmek •• 
ıa eder ıibi konqmalan darapcua&. çikmak baauaan· 
arasında iki palahıyıklı tii- da eti g&rillmuıit bir kor· 
fenkçi Zahidi yanımdan ayı- ku g6itermeai, onun için bu 
rırken, yarı vllcudumun kop• kadı•lb sinirlerini yabıtır-
tupn• lai•etmitti•. Z&fflb mak Y uyuit•-11 11111 
dostumun eıyası kliçük bir munun haaıl oltnaıı idi. 
bav.ıla bir kafesten ibaretti. Kadın bir zehirle ayutuk 
KliflBln çiiiıde, malt-., ma• bir kale rlltlrildlktea ••• 
zun bir k6teye bllzOlen "pa- celtlt taraflndan sırtllnaralt 

d daratac:ına gMtlrlllmüı, ve p" var ı. 

IGejık wııpma yu .... ba ı•• kork,,_ ••ruarali 
bağırdım : bağırarak ve yalvararak 

- Pap .. ı-t• .. BfencHni aıld1111flın 
iyi mulaafaa et ı Bu maQJUa ve bAclUe 
BaRUa kayajan lair k~ ln&ilizler llıeri.Pde çok feu 

nna aalupa kafeıt• esik bir teair bırakbtı için idam 
ye pe~a bil' ._. yll"-Wit bükmtınlhı kadınlara tatbik 

_ P....- aaaa .... .,_ ~ oluumamaaı cereyanı olduli-
aun 1 ça kuvvetlenmit, l(adinlann, 
Aridu bir aeııe: 91çti. Ben. darıpcı karflıında erkek· 

de memuriyetle Anadolu iç- ler bdar •••et ............ 
)erine gittim. Zabittea biı dikleri ma..a...&s lııiE cemt 
mektup, bile aldıiJ.m yoktu. daa affolunmalan 1Azu11•l· 
Zaman, yorulmak ve dinlen- dili ileri ılbJUmietJi. 
mek bilmiyen bir ıllr'atle .,• • 
akar, gider, herıeyi ail6r il'- Kadınların Alim br11•ındl. 
pOrOr. Fakat tiu inıafıız se- korkak ye trk.eklv kadar 
neler 'bana Z-abidi unuttura- cesaretli oıuı, olmadıklan 
madı. BirgOn beni Antalyaya iddiaaı, lb~ d...._ğa 
tayin e~lt!r ılttim. Denizden derer. 
yOkıek bir tehir.. Etrafında Ç~kil bunun akıiDi iıb~ 
bili Cenevizden kalma yıkı1' eden deliller pek çokdur .• 
surlar var. Evleri oldblrp Ôlilm karıısında titremiyen, 
muntazam .. Sokaldanndan yılmıyan kadınlar uymakla 
sular akıyor. Velhasıl tirin tlkenmez. Jan Dark bunla-
bir ıehir .. **• ruı birinciaidir. Mari Antu-

Sonu yann vaaet, feci likiltetlai zerre 

muhakkak deiiAclil' M bili- Kont tebeuOm etti : 
kiı '"• fimdi yanında bir - Birkaç ıeaedenberi aem-
arkadaı olduia•a eminim. plon katarile seyahat etme
Esaa• ea basit bir kaidei diiinizi anlıyorum. Aksi tak
ibtiyatiyede istilzam ederdi. dirde Edirneden itibaren 

Prenae• itiraz etti. hattın bozuk olduj'unu ve 
- Faka Adam Ladovski birçok yerlerinde katarların 

katledilmemif oluydı timdi silr'at seyrini aon derece 
burada bulaacakb. Halbuki azalttıklarını bilirdiniz. Emin 
lıtanbula ıelmesi ş6yle dur- olunuz azizim insan semplon 
ıun, bir tek haber biJe gön- ekıpres katarından lstanbul 
dermedi. Buna ne dersiniz ? ile Edirne arannda kemik-

- Makta1 bulanan yolca- )erini kırmak tehlikeaine 
nan taarruzuna utramıı ve maruz kalmadan aübuletle 
kendileriai müdafaa ederken 
onu 6ldürmilı olmalan bia
netic:e hakiki biYiyetlerini 
ifıa etmemek İfİ• kaçmıı 
bulunmaları pek ili mOm
kOndtr. 

- Sen alr'atle gidaa bir 
trenden kaımak mimkliı 

midir? 

athyabilir. Bunun için canbaz 
olmaja da llizum yoktur. 

- Pek ali, kabul edelim, 
bu takdirde maktul kimdir? 

- Bunu timdi bilmek için 
ancak kihin olmalı! fakat 
tahkikat neticesinde mak· 
tultin kim oldutu meydana 
çıkacaldu. Y •lau IPU emi• 

kadar korku gastermeden 
kartıladı ve aiyaıetgJhı 
çeYreleyen askerlerin orla
smdan likayt geçerek ba
ğıran, çağıran, k6p6ren 
kalabalığa aldmı bile etme
den ve aarsılmıyan cesaretle 

• batını ölüme uzatdı .. 
Madam Rotan darağacının 

ayak ucunda aklından ge · 
çenleri yazmak istediyse de 
bu dileği yerine getirilmedi, 
Fakat bu kadın bütün dü
şüncelerini unutulmıyan bir 
cümleye aığdırmağa muvaf
fak oldu ... 

Madam Rolan b6rriyet ~ 
bide•İDe bakarak acı acı 
bajırdı : 

" Ey b'Grrinıt 1 Seaia na
mına neler yasal..,., 1 ,. 

Daha••• mıdım Ro
laa celti ( S ı son ) a:_ •ra 
itibmile he alınımm• rica 
etti. Ve Laman:be,. llme
nia ne b1aJ oldat-- p.ıt 
ter .. k Weclijial .a,Jecli. 

Celllt: 
- H~ dıitli; emir hi

llfına hareket edemem!. 
Fakat madam ıarar etti 

•e: 
- Bit kadmıa -. ~ 

ıım redd..-ıaeaiairJ 
m,.ıak celi .......... 
........ 1\ liralipımi ilmi 

de, da.pcı a.ri8'a aerre 
katin .....ım..taa ildi. O· 
aun maiytindeld kadml•r 

•tlaro••' K...-ı ... 
onlara bakarak: 

- Ailimayınl dedi. 
Sonra 'tw'r nlaa liifine: 
- Doatlal'MU ~ W, 

ta• bir katolik. alarak 6'1-
yor11a1L 

• . " 
<Hrlltyor-Mi kachnların 

aitim brtısında slaterdllderl 
ceıaret erkelr16rin cearett~
rinden pri detll, belki de 
ileri&r. o mide kachnların 

cearehizllflnden bak.ede
rek erkekler içlia ayn, kadıQ· 
lar için ayrı bir kanun yap
mak defru olamaz .. 

Kadınların icabında er
kekler katlar, ı-eya eıkg.
lerden fazla ıiddet ve zu
llim ıGatermeı.i, • t8yler 
ilrpvtici ciuyetleri irtikjp 
etmeleri. ukeklul• lradia-

aim ki, prena Adam Lado
Yisld yalan bir zamanda 
aramızda bulunacaktır. 

- iaf.ılala 1 Be.i biru 
teaelli eltiniz. Fakat itiraf 
ederim, heaDı tamamile mut
main defilim. Riea ederim; 
yeni malGmat ahr almaz 
derhal bana talef.n edinİL 
Uya1or iaem, 1aat kaç olur
aa ollaa u,aadınnıs. Zaten 
pre•in .. elet ettiiine, bacm 
ıelclitiae ve harekete ıeti
lebilecejiae emia lmlacaiJ• 
umua kadar, mllmkb da· 
til uyu.yamıyaoajua.. 

- V adedi7oram. 6'a k ... 
ctık bir malftmat alır almaz, 
aizi derhal laabenlar ...... 
cetim .•• 

• •• Kom Skoftlld muak et• 
••mekde WL &.r Al' · 

pro~am 
223 V arıova 13115 m:. 
19 Dam &6ıler 19,5 b.dlf 

musiki 19,45 sizler 20 bdif 
muaiki konseri aktG&lite~G,30 
pl&k 20,.5 haberler Y& 21 
robert .. tolzua (Bir tek re") 
isimli operet temaili 23,15 
re.klim konseri 23,30 dana 
24 söı.ler 24,5 danı. 

638 Khz. Pı"ai 470 m. 
17 Keman refakatiyle kon

ser, sözler, 18,55 Almanca 
proğzam. 20,05 plak sözler 
20,20 plik 20,30 (Secret) 
isimli Smetananın operaaı. 

23,15 plAk, haberler. 23,25 
pli.k 23,lO Hermaan Sch
rammel takımı. 

115 Klw MoskoYa 1714m. 
17.3D parti woaramı, 18,3<l 

Kı&ılorcbı nepiyatı, 19.30 
KolltoZ: nqriyatı, ~ Alman· 
ca nqriyat 23.()i Frauazca. 
24,.05 Felemen~. 

Paria. ( ka•L clalpı ) 19 
m. 68. 

14 kouer uldl, 15 ba· 
berler, 15,50 Pariı barata. 
16 lhler, 1630 Haaıı To
m•11W•n itlareıinde blytık 
kopeer. 

814 Klız. Berlia 366 •· 
18 •per 1~35 cıp•et po

pOrilİ 19 lV•• Eucb •faelt) 
iaimli skeç. 21 Soliat 1'oa
aeri ye kanpk orkeatra koa
ıeri 2! lııawler D,20 ıpor 
hHederi, 
~W..Wa ...... '550-. 
16,60 u...., •111..trua 

18.10 ahler 18M ...,.. " 
klarillet 19.'3t .. ..u.r 20 
M...- ....... 21 ••'• 
21,35 kllaik ..,.,.la.._ 21-
......,le~ 2.1,2i ,.,.. ..... 

k.-ri 24 ..... ---
24.~ ..... 18UilııiaL 

5.P'l taa. Viy,._. 587 • 
ı.a.ıo .,.. bikir_.,,,. 1s.u 

pl&k, 19,2Ş ndy• .,.....,. 
aı, MallJ SGbl91aeritb iMr.
•İ• 2.1 haMMrs . ıı.ıa 
la~ ilt;p.W11.ıbtl ·
bi1~. ••ilti 22.*' H.W
ler. 22,55 dH9f 1 llllClver 

·- aakiL 950 kU ar.ı.~ 316 m, 
18.05 a.4o ....... tfJ,, 

05 Berlinden nakil. 2l Y• 
sene 11qpiratı. 23 Haberler. 
23.30 Dana muaikiai. 

lann ceza ıbalP•_.n mil· 
ıavi r&rlilmelerini, mllaaYİ 
ayllMlamn 1.tllum eclir. 

Hele lnaitu•icl• aon ka
til cinayetini yapan kadın. 
koca11nı ıtriknba ile zebir
lemit bulunuyordu, 

Bu ıekilde zehirlenen in-
- Dellamı S ncı salaifetk .. 

Ladoviaki ile Meni Koluov, 
kompartmaıılanna.pea ada· 
mın 6ld6ğl1ne kanaat getir· 
dikden coara bldiıeyi teıbit 
için katar memurlarını ça
jınaıya tlbbe yok kf ba 
adamın yabancı bir kom~ 
mana girmeti, beliade bir 
bıçak ve elinde ro•elver ta
ıı..._. uaiy.aae bir mak•fl
takib etmekde olclaiunu 
afiklr bir taNtd• rllterl· 
yordu. 

Ve iki delikaahaıa ~ 
faayıae& bali.. balaatlak· 
lanaı iıbat etmeleri mtlf.ldll 
•iildi. Fakat bayatda 111• 
zamanlar olur ki, inun bakh 
oldata ve labatı edebHecek 
mevkide balundup belde 
bile adliye mllaaıebete giriı· 
mek iltemeı. Adam LaJlo· 
Tilki ile Alelnl KoleM# lfte 

-Ar~ 
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Itt • h t 1ı ı 1 • nıi, edilmemeli mi? 1 a ve er a {.. {.. -Baştarafı 4üııcii sahifede - - Başıarafı 1 inl'i scılıifedc -

san, en korkunç iztırapJara 2 L • 
(Bahaeddin Şakir Beyin Bıraktığı \esikahra Göre) uğrayarak can verir. ÜÜÜÜ ifa 

S'baheddı· fl beyı· n·, (teşebbüsü şahsi, lngiliz kadını strikinini 
\...... kocasının yemeğine koymuş 2 3 2 5 3 

meşrutiyet, ademi merkeziyet ) ce- :: .. ~~ı:d:ı:ü,ı:~~m~:i.:ğ:~ 
cına çekilerek ölmek, bu 

me eti faaliyete geçmişti !:~:~d: •. ·:bi~~;:;·to~~::~ 
ve acı deiildir. 

İttihat ve Terakki Cemi
yeti ilinı meşrutiyeti müte
akip hasıl ol11n şaşkınhktan 
sonra henüz kendine gele
memişken, Bulgar istiklalini 
ve Bosna ve Herseğin ilha
kına bir de 8 Teşrinievvel 
1908 de Giridin Yunanistana 
iltihakını istemesi takip ey
lemişti. Istanbulda va%İyet 
çok gerginleşmişti. Aradan 
birkaç gün geçmeden Rus
ların da boğa%ların açılma
sını istemeleri Ü%erine vazi
yet büıbütün vehamet keı
betmişti. Çünkü Ruslann bu 
talebi, diğer hadiseleri göl
gede bırakacak kadar tehli
keliydi. Türk milleti ~meşru· 
tiyetin tadını tatmıığa vakit 
ve fırsat bulmadan Türk dev
leti yıkılmak üzere bulunu
yordu. Boğazlar mes' eleıinde 
Avusturya ile Rusya ittifak 
etmiş olduklarından ne F ran· 
sa, ne de Almanya Türkiye· 
ye yardım edebilecek bir 
vaziyette bulunuyorlardı. 

Bu aralık Bosna ve Her· 
sek mMelesi de pek de 
pek had bir şekil almıştı. 
Avusturya, ilhakın Babıali 

tdrafından tanılmasını iste
miş, Babıali bunu tiddetle 
reddetmiş, galeyan artmış 

ve Avusturya emtiasına kar
şı bUtiin Türkiyede boxkot 
ilin edilmi9ti. Bu boykot o 
kadar büyümiiftü ki Avus
turya hOkOmeti TOrkiye ile 
d\l>loma11i münasebetlerini 
katetmeği bile dUş&•meğe 
başlamıştı. 

sonra Avusturya kumpanya
ları vapurlarına eşya ve yol 
cuda verilmemesi karar al
tına alınmıştır. 

Halbuki Adriyatik sahilin
deki iskelelerimize yalınız 
Avusturya vapurları işlemek
tedir. Her ne kadar ltalyanın 
Puğlia kumpanyası da vapur 
işletiyorsa da bu İtalyan va· 
purları pek muntazam bir 
surette gelip gitmiyor. Bun· 
dan başka İtalyan vapurları
nın istediği yolcu ve eşya 

ücretleri de mahalli ticareti 
sekteye uğratacak kadar yük· 
sektir İtalyanların karşılarında 
rakip görmeyince bu ücret.· 
leri tekrar arttıracaklarına 

şüphe yoktur. 
Onun için verilen boykot 

kararının tutulabilmesi bu 
sahildeki iskelelere haftada 
veyahut on beş günde bir 
kere ucuz ücretlerle bir va
pur işletilmesine mütevak
kıftır. Bu vapurun Şenkin 
iskelesine kadar getireceği 

yolcu ve eşyayı lşkodranın 
iki saat uzağında ve Boya
yana nehri sahilinde Abot 
iskelesi ne kadar, Avusturya 
kumpanyasının işlettiği gibi 
yüz elfi iki yüz tonluk ve 
dört kadem su çeker altı 
düz yalınız bir vapurun nak
letmesi lazımdır. Bu vapur, 
ya idarei mahsusaca veyahut 
Osmanlı sancağı albnda iş
liyecek diğer bir kumpanya 
tarafından temin edilmelidir. 
Şimdi cemiyetimize mllracaatl 

eden ticaret odası reisi bunu 
bizden istiyor. ,, 

Tabii idarei mahsusanın 

böyle vapurlar tedarik et· 
mesine imkan yoktu. O de
virde idarei mahsusa denilen 
müessese, Abdülhamit sukut 
edinceye kadar şunun bunun 
menfaatine hizmet etmiş olan 
hurda birkaç gemiden başka 
birşeye malik değildi • 

htihat ve Terakki, meş
rutiyetin ilanından daha iki 
üç ay geçmeden bir taraf
tan oöyle pek mühim harici 
gailelerle karşılaşırken diğer 
taraftanda dahili zorlukların 
arttığını görerek gittikçe 
daha şaşkın bir bale geli
yordu. Bir kere Ermeniler 
bazı isteklerle ortaya atıl
mışlardı. 

(Milliyet) 

-Devanıedecek -

Başbakanımızın 

Yazısı 
- Başıarafı 2 inci sahifede _: 
yürekli Türk kızları ile kar· 
şılaşmm. Unutmamalıyız ki 
bütün bu görünmeler son 
on iki yılın özlükleridir. Ka
dınlar cumurluk kurumuna 
koyu karanlık bir tutszk 
çağından geçtiler. Bizim 
cumhurlukta kadınlanmıza 

aağladığımız yalnız karanlık 
anlayışların onların saldır-

malarına yol ve yön bırak
mamaktır. Bu kadar ilkçil 
ve en az bir yardım kadın
Janmızın yüksek varhğını 
güne çıkarmak için yeter 
olmuştur. 

Katil davalarında maktul
ler, gözden uzak oldukları 
için, gönülden de uzak ka
lırlar ve onun için öldürü
lenlerden fazla öldürenler 
hakkında merhamet hisse
dilir. 

Fakat adalet buna mü-
saade edemez. Adalet, 
cemiyeti katillerden korumak 
ister. 

Halbuki katilier hakkında 
merhamet duyulacak olursa 
öldürme işi kolaylaşbrılımış 

olur. Hele erkekler asıldığt 
halde kadınlar asılmıyacak 
olursa, katil cinayeti erkek
ler için daha çok tehlikeli, 
kadınlar için daha az teh
likeli bir hale getirilmiş 

olur. 
Asılmak, korkunç bir 

ıeydir. Fakat öldürmek da· 
dürmek daha korkunçtur. 
Erkek veya kadın katil, yap .. 
tığı öldürme karşılağı asal
mıyacağını anlayacak olursa 
katil cinayetini yapmaya da
ha fazla cür'et göiterir. 

Katil kadınlara, katil er
keklerden fazla merhamet 
göstermek dileği, akıl ve 
mantıktan fazla hisse daya
nır .. 

Onun için yalotz bir cinsi 
asılmaktan istisna etmek 
doğru olmaz. Ya hep veya 
hiç, en isabetli kaidedir. 

Roma seyahati ne-
den geri kaldı 

15000 Lira 

1883 
10 hin Lira 

12007 
8 bin Lira 

14978 
5 hin Lira kazananlar 
20417 21175 23977 21397 
3 hin lira 
24545 7778 
6748 24240 

kazananlar 
4415 3695 

2 bin lira kazananlar 
2472~ 8878 818 21592 
8579 3812 15229 1210 

12712 2450 5046 24490 
Bin lira kazananlar 
4351 409 22939 18889 
2943 11376 16986 14 
9820 9988 7966 38 

18158 4715 13473 
16113 13346 23710 20377 
1837 8093 12700 1827 
4986 1197 20147 19676 
1679 5112 18060 1537 
500 lira kazananlar 

22885 1995 1S648 11018 
14081 19314 4246 18760 
18373 4138 11560 14418 
16785 4768 6950 9549 
21995 23037 10251 10784 
1086 18116 3094 5642 

20316 22996 3931 20633 
18338 4391 17555 5989 
18617 7023 14373 1725 
16878 23605 24774 10643 
300 Lira kazananlar 
8290 11667 7267 12081 

910 1653 2328 12859 
7487 20214 4674 10390 
8392 14947 9052 580 
5915 16979 6311 2330 
7840 20651 7031 792 

24680 10520 3151 21908 

Ha, tarafı 1 inri srıhife.deflir 

lanın kira parasına \ e cezası· 
na aid bütün evrakı, kayıt• 

ları, hatta dosyayı ortadan 

kaldıracaklarını söylemişler 

ve vaidde bulunmuşlar, bu 
iş için kendisinden 600 lira 
istemişlerdir. Bay saraç Rıza 

bu parayı çok bulmuı ve 
evveli doıyada bulunan mu• 

kaveleyi kendiıine getirme· 

lerini teklif etmittir. 

Memurlar evclki •ktam 
için Kemeraltında bir ke· 

babcı dilkkinında buluşmayı 

kararlaıtırmışlar ve orada 

da rakı içerek pazarlığı ta· 

zelemişler, nihayet 200 Jira
ya razı olmuşlardır. Memur
lar doıyadaa çıkarıp getir
dikleri mukaveleyi de bay 
Rizaya vermitlerdir. 

O sırada Bay Fevzi; pa· 
ranın tamamını imir olmak 

itibari!e kendisi alacaiJnı ve 

öteki memurlara iıtediii ka· 
darını vereceğini ıiiylemiı 

ise de, diğer ıaemurlar buna 
razı olmamışlar ve aralarında 

gürültü yapmışlardır. Bunun 

üzerine hepsine verilecek pa
ra mikdarı ayrı ayrı karar· 

laıtırılmıtbr. Bay Fevzi 120 
lira, diierleri de kırkar lira 
alacaklarmıı. Dnn için ran

devu verilmit ve Bay Rıu 

parayı ıaat 12-13 arasyada 

getirecetini saylemittir. 
Bay Rtza dün sabah em· 

niyet müdilı ü Bay Fe,.. 
Akkora mwacaat ederek 

mes'eJeyi anlatmış ve: 
- Ben dolambaçlı işler 

yapamam. işletim dürüsttür. 

işte size haber veriyorum. 

Demiıtir. Bunun üzeripe 

adli kısım baıkanı Bay H'u
lôsi Gümütün aldıiı tedbir

lerle taharri memurları it• 

başlamıılardır. 60 lira pa• 
ranın üzerindeki numaralar 
tesbit edilmit ve zabıt tu-

ittihat ve Trakki cemiyeti 
evvelce yazdıiımız •eçhile 
bir tarafdan Selinikde Avus
turya mümessiJi ile müzakere 
ederken diğer tarafdao 
boykotun bütün memlekete 
sirayet etmesine çalı11yordu. 

Vaşington 
Mtıabedesinin fes

hinden sonra 
Londra 31 (A.A) - Tok· 

yo hükumetinin siyasetini 
ıiddetle tenkit eden Man
coster Guardiyan gazetesi 
diyorki: 

Yeni Türk topluluğunda 
yaşayışın gerek bilek gerek 

- Ba~ıarafı birinci sahifede -

en mühim zorluklarda işte 

bu iki it üzerinde toplan
maktadır. Son anda iyi bir 
değişiklik olmazsa bu güç· 
lükler yenilemiyecek gibi 
gözilkmektedir. Ve bay La
vahnda ikinci kanunun iki
sinde Romaya seyahatı ge

17592 , tularak 20 şer lira olmak 

Fakat boykotu ilin etmek 

kolay, onu tatbik eylemek 
ise çok zordu. 

Memleketde sanayi na-

mına hiç bir şey yokdu 
ki Avusturya fabrikalarının 
aönderdiği mamulat yerine 
yerli sanayi bir şey yapa
bilsin. Hatta bazı yerlerde 
Avuıturya vapurlarının ye
rine aeçebilecek başka bir 
vapur bile tedarik olunamı
yordu. ittihat ve Terakki 
cemiyetinin lşkodra merke
zinden Selinikdeki umumi 
merkeze çekilen bir telgraf
namede deniliyordu ki: 

" Avusturya ve BuJgaris
tan bükümetlerinın Osmanlı 
devletinin en sarih haklarını 
ayaklarile çiğnemiş olmala
rından müteessir olan lşkod 
ra islim ve Hıristi) ~ mu
teber tüccarları ticaret oda
sında toplanarak 11 eşrini· 
evvel 1324 tarihinde• itiba
ren vapurlara yükletilmit 

:olan Avusturya ve Bulgar 
mallarının kabul edilmeden 
ve boşaltılmıyarak geri gön
derilmesine karar ermiı
lerdir. Bu karar ticaret oda 
ıı.._.reiıliği vaııtasile resmi 
bir tezkere ile .. cemiyd mer· 
kesine bildirilmiıtir. Bundan 

Bathca yapılacak iki işi· 
ıniz vardır. 

1 - Hiç bir ittihama ma
hal bırakmıyacak bir tahdit 
prensibine istinat eden yeni 
bir muahede yapmak. 

2 - Bundan aonra bü
yük Okyanosta her türlü 
tecavüz arzusuna mani ola
cak ve ilikadarları her tür
lü tecavüz korkusundan ma
sun bulunduracak beynelmi
lel bir sistem vücuda getir
mek. 

§ Nevyork 31 (A.A) -
Nevyork Taymis gazetesi 
"infirat güzel bir şey de
ğildir,, başlığı altında yaz
mış olduğu bir makalede 
diyor ki: 

japonyanın Vaşington mu
ahedenamesini fe•hetmeğe 
biç şüphesiz hakkı vardı. 

Fakat Japonya saygısızca 
ve dilflncesizce hareket et
miştir. 

Bu gazete japonyanın 
mezkur muahede namenin 
kendiliğinden feshedildiği 
tarih olan 1933 senesini 
pekala bekliyebileceii mü
taleaıındadır. 

us ile başarılan bütnn işle
rinde görgü kazanmış sesi 
gür kadınları göztınDzftn ö
nüne getirirmidiniz. Bu ka
dınların çevirdikleri ev bark· 
lardan dOzgün ocak yetiş
dikleıi çocuklardan ıağlam 
ve erkli döl bulunur mu. Bu 
kadınlar ana olarak yuvala
rımızın ve ıaylav olarak bü· 
yük yurdun koruyucusu ve 
bekçisi olacaklardır. Yeni 
Türk derneğini bizim özle· 
diğimiz ve göz diktiğimiz 

kilıkda yetişdirmek her nes
neden önce Türk kadınının 
iti v.e borcudur. 

Türk kadınının yurdun 
her köşesinde bu yüce say-
rı ile görülmt:Si için onun 
tarlada ve kendide biraz 
soluk alarak yaşaması için 
ıaylav seçilmesi gerek idi. 
Umarız ve bekleriz ki ka-
dınlarımız yeni çıktıkları 
yüce orundan el u%atarak 
soysal yaşayışın türlü ala
nındaki coşkun yurttatları 
daha kolay yükseltecekler
dir. Buyruk isıi kadınların 
evlere, topluluklara karşı 
6zleri erkeklerinkinden da
ha gerçekli olaca;ında du· 
raksamıyoruz. Bu yazılarım 
sevgili umutlarımdır. Bunları 
son günlerde ülkenin her 
bucaiından bana tel çeken 
sayın kadınlarımız kendi 
ıözlerine ve duygularına 
karıılık tutarlarsa iÖnlüm 
ıönenç ile olacaktır. 

ri kalacaktır. 
F ranıa A vuıturya iıtikli

li n in korunması için bir and
laşma teklif etmişdir. Fakat 
büyük devletlerin garantisini 
istiyen Avusturya, eski A
vusturya - Macaristan im
paratorluğunun toprakların• 

da kurulan devletlerin ga
rantisini reddetmekdedir. Ö
te tarafdan İtalyan da Fran
sız projesine karşt yapdığı 
son tndil tekliflerinde tadil
cilik fikirlerine bili bağlı 
bulunduğunu göstermiıdir. 

§ Istanbul 1 ( Hususi ) -
Roma' dan haber veriliyor : 

Fransa Dış Bakanı Bay 
Laval'in Mussolini . ile yapa· 
cağı mükilemeleri geri bı
rakan sebep; ltalya ile Yu
goslavya arasında henüz 
halledilmemiı bazı siyasi ih
tiliflar imiş. 

§ Paris 31 (A.A)- Seli
hiyettar mahafilde açıkça 
söylendiğine g&re, Fransız
larrla ltalyanlar arasında 
yapılan müzakereler arasın
da muahedelerin tekrar iÖZ 
den geçirilmesi meıelesi mev 
zuu bahsedilmemiı bilikiı 
alikadarların iıtiklil tamına 
riayet edilmesi meselesi gö
rüıiilmtııtilr. 

Amorti ve mtlkAfat 

kazananlar 
500 bin lira kazanan 12199 

nu:narah biletin elli aşağı ve 
elli yukarı olan biletleri bi
ner lira mükafat ve nihayeti 
dokuz olan biletler de elli· 
şer lira amorti alacaklardır. 

200 bin lira kazanan 3641 1 

nurnaralı biletin yirmi beş 
aşağı yirmi bet yukarı olan 
biletlere biner lira mükafat · 
ve nihayeti bir olan bilet
ler de beşer lira amorti a
lacaklardır. 

ŞehrimizdeL.i 

talihliler 
iki yüz bin lirayı Erkek 

Lisesi fızık ve kimya mual· 
limi, kimyaker bay Salihed· 
din ve bet arkadatı kazan
mıştır. 

llml .......... ı .... llİll 

DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

ikinci Beyler Sakatı N. 68 
Tel1>f on 3452 

Kon yada 
intihap hazırlıkları 

Konya, 31 (A.A) - Vi
liyet dahilinde ikinci seçici 
intihabı için hazırlıklar ve 
ikinci mllntehib yoklamaları 
yapılmaktadır. 

üzere llç zarf içiDe kon· 
muştur. 

Bay Rıza, bunları saat 

tam 13,35 de Kemeraıtında 

Menrret oteli altında mu
hallebici diikklnına gatür
miif, kendisini bekliyen me-
murlara vermiştir. Onhar da 
ceblerine kuymuşlardır. Fa

kat dükkindan dışarı çıkıa• 
ca taharri memurJarı tara• 
fından yakalanmışlar ve mi• 
teferri .aya götürwmüşlerdir 
Bay Fevzi, k<..adisine iiç gün 
evvel Ankara'dan 1500 lira 
geldiğini, böyle mürettep 
vak'alardan korkmıyacagını 

söylemiıtir. Adliyece tabld
kata devam edilecektir. 
~~~--... -----~~~ 

Çekoslovak 
" Gazetecileri Sovyet 

Ru~ya'da 
Moıkova 31 (A.A) - Çe

koslovakya gazetecilerinin 
Moskovayı ziyaretleri alell
de dostane bir ziyaret çer
çevesini aımaktadır. Ra• • 
Çekoılovak münaıebatında 
hasıl olan ıalabın bariz bir 
alim etidir. 

M. Beneı'in harici •'yaıe
tine taraftar bütlla gazete· 
lerin mUme11illerinden mi• 
rekkep olan Çekoılovakya 
heyetinin bu ziyareti Fran· 
sız • Sovyct tefriki meuisi 
ile alikadar g&rii.lmektedir. · 
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Harp haııraıarı: AsJz-erIA Fratelli Sperco Vapur Acentaiı Olivier ve şüreka 
D ı ı 1 Kitaplaruuza Gbel Bir um upınar ROYAL NEERLANDA s KUMPANYASI Cilt, Habralarıaıa Şık Si Limitet vapur 
Zaferi• b " CERES., vapuru 2 kinunuaanide A,.Yera, Rotterdam, 

Liseye tale e Amıterdam ve Hamburga hareket edecektir. Bir AlhClm, Ve .. ir acentası 
Yaun: Yaıar Adatepe 

Baştarafı 2 inci ıahijtde -

manlarını sindiren aet, bu 
ıe1, Tilrkil imha etmek, yur
dunu pnçalayıp yutmak ia
tiyen dlltmanlarını kendine 
tapdıran bir ıe1, bu ıes, ulu 
TGrklln iıtiklilini yaratan 
baıkumandan Atatlirkllo ae
ai idi. 

Bu ıırada her tarafdan 
taarruzlar baıladı, ileride 
cenkleıen Tllrk kahraman
larının siperlerine atlanıldı. 
Bu mevziler kllçilk, ktıçük 
tepeler, bu tepeler karıısın
da ıate yilkaelen Adatepe
nin yGkıek yamaçlanndan 
atılan top, tilfenk, bomba 
sajnaiı altında iatiklilinden 
baıka hiç bir t•Y dOtllnmi
yen aralan Tllrk ceniAver
Jerinin, mukaddes hedefine 
Yarmak için candan i•yre
tini iÖ•teriyordu. 

Bu 11rada gDneı batmıı, 
ortalık kararmağa, baıla
mııdı. Uzaklardan ilSrülen 
top yalımları, kartı ıiperler-
den parhyan düıman bom
ba Ye tOfenk alevleri içinde 
gecenin aDk6netine mani o
lan bu hengimei kavi• ku
laldarı dolduruyordu. 

Bu eınada karanhkları 
yırtaa bir ıilvarinin yıldırım 
ıOr' atile geldiğini ;·iard ilm. 

Karıımda duran bu zabit 
emanetini uzatarak: 

- Bunu kumandan sran
derdi ve dedi ki; dilıman 
aiperlerinde ( iıaretJe beıa· 
ret) birJeıecekdir. 

O yüksek zamanın 
tanlı habrHıoı kalbimde 

ebediyen ıaldamakiçin bu em· 
ri tekrar etdim. Bu emir, 
çok derin gören nazarların 
bir hullsası idi. 

Çilnkll; dDıman karanlık
içinde Dumlupınar daj'larına 
kaçıa da, dağılıa da artık 
ııkıtdıiı bu demir çenberi 
kıramaz ve aıamazdı. Bu 
•ırada bir iıaretle sfingil 
hilcumuna {kallulacağını ci

vardaki çarpııan arkada~la
nma habercilerimle ulaıdır
dım. Bunu milteakib karan
lıklar içinde;iök yüzünde 
parlayan bir iıaret hücumun 
baıladığını ilin ediyor. Bir 
an için her taraf bu ziyayı 

seyrederken bu ıükfineti ih-
111 eden ıiddetli bir milsa· 
demenin neticesi olarak her 

taraf cehennemi bir ateı içinde 
kaldı, artık hilcum baola· 
mııdı. 

Bomba patlamaları, süniÜ 
çarpıımaları, hay-buy seı

leri karanbkda yilkseliyordu. 
Biraı aonra yurdunun ve iı· 
tiklllinin ııkile coıan Türk 
orduıuoun aavleti önünde 
dayınamıyan dDıman, ka-
ranlıklar içinde, fundalar a· 
raıında kendine sığınacak 
bir yer ararken semada da 
yüce TOrkUn ebedt iatiklll 
ıaferini ilin eden ve gök 

y6zünü t•nh bayrağının ren
iile ıllıliyen iki cismin par· 
lak ıııkları cenk meydanına 
ipret ve beıaret nurlarını 
saçıyordu. Artık Adatepe 
dlfD16f, Baıkumandan Ata· 
tlrklin ordusuna buyruğu 
yerine gelmiıti. 

Yatar Adaıepe 

• • Cilt f,leri Yaptır· 
ıstenıyor "HERCULES,. yapuru 9 kAnunuıaoide ~beklenmekte olup mak fıteneuiz : 

lımir aıkerJik ıub11i re· 
iıliiinden: 

lıtanbul Maltepe atkeri 
liıesinin dokuzuncu ıınıfına 
bir mikdar talebe ahnacajı 
mekteb mildürünlln 23-1- ki
nun 394 • tarih ve 3457 nu
maralı tahriratından anla· 
ıılmakla istekli ve liıım ie
Jen ıartları taşıyan talebe
lerin İzmir aıkerlik ıubesi
ne mllracaatları ilin olunur. 

lzmir Aı. Ş. Rs. Kay. 
Muıtafa 

Astronomların İs· 

tihraçları 
-Başıarafı birinci ıahifede
biyet vermiyecektir. Yalnız, 
reyiim neticeleri anlaııldık· 
dan sonra bazı karıııklıklar 
olacak ve fakat tabii ahval 
çabuk dönecektir. Bu yıl 
için ~e loıiltere, Fransa ve 
ltalya arasında bir ittifak 
imzalanacaktır. 

1935 ıeneıi, Franaanın iç 
ah~alini çok karııık göıter
mekdedir. Bu yıl içinde Fran· 
sada ıiyaai ihtilifJar yüzlln· 
den mllhim hldiıeler çıka
cakdır. Almanyada din mo
ıeleainden dahili ij'tiıaılar 
zuhur edecek ve Almanyayı 
mllıkill yaziyete ıokacakdır. 

1935 yılında lna-iltere'de 
:Avam kamarasında bir çok 
hldiseler baı ıösterecek ve 
kamaranın daiılmaeını intaç 
edebilecektir. 

1935 yılı, bnton acunda 
kadınlar aaltanatı yıla sayı· 
labilir. Bu yıl içinde giyi
niıte çok mühim deiiıiklik· 
ler olacak Ye moda bir in
kıllp sreçirecektir. 

Satılık Motör 
12 beysrir kuvv~tinde (Di· 

zel) markalı ar; kulJanılmış 
bir mot6r satalıktır. Taliple-

rin idarehanemize müraca
atlan ilin olunur. 

lımir Millf Emlak müdür-

yökllnU boıalttıktao ıonra Burıaı, V arna ye K6ıtonceye 

hareket edecektir. * YENi KAY A.FLA.R * 
" UL YSSES " vapuru 17 kinunuıanide:Anven, Rotter- Çerımnda 34 Numar,11d• 

dam, Amıterdam ve Hambur1ıa ahareket edecektir. 
.. HERGULES,. vapuru 23 klnundanıaniden 28 kinunuıa· 

niye kadar AnYers, Rotterdam, Amıterdam •e Hamburı 
limanları için yilk alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
11 FERNEBO ,, vapuru 12 kanunusanide Hamburı. Co· 

penhasren, Dantzig, Gdyoia, Gotebo~, Oılo ye lıkandinayya 
limanlarına hareket edecektir. 

"BLALAND., motörü 23 kinunuaanide Rotterdam, Ham
buri, Copenhaien, Dantzii, Gydnia, Goteburi, Oılo •e 
İskandinavya limanlarına hareket edecektir. 

" SMALAND 11 motörü 2 ıubattaJRotterdam, Hambura-, 
Copenhasren, Dantzig, Gydnia, Goteborg, Oılo ve lıkandi · 
nayya JimaaJarı için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için her on beı a-ünde bir muntazam sefer 

• ALBA JUL YA ,, vapuru 21 klnunuıaoide srelip 22 ki
nunuaanide ayni gilnde Malta, Baraelon, Manilya Ye Ce
novaya hareket edecektir. 

- -·Ali Rıza · · 
Milcellithaneıine uğrayınız. 

N. V. 

v. F. h. v:an 

Der Zee 
& Co. 

DEU'f SCHE LEV ANTE LINIE 
0 MOREA 11 vapuru 30 

birinci A kin unda relip An
ve11, Hamburi Ye Bremen 
limanlarından hamule çıkar
mııtır. 

.. DELOS " •apuru 6 
ıon kAnunda bekleniyor, 9 
ıon klnuna kadar Anvera, 
Roterdam, Hımburı Ye Bre
men için yllk alacaktır. 

Cendeli Han. Birinci kor· 
don. Tel . 2443 

Tahmil için beklenilen vapurlar 
"EGYPSIAN,, vapuru 15 

birinci kinunda Liverpol •c 
Svvenseadan. 

" THURSO ., vapuru 25 
birinci kanunda Londr.a, Hull 
ve Anversten gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yllk 

alacakbr. 
" ARTA ,. vapuru Ham

burg, Bremen ve AnYeraten 
relik tahliyede bulunmuıtur. 

Not: Vıuut tarihleri Ye 
vapurların isimleri llzerine 
değ'işikliklerdon mes'uliyet 
kabul edilmez. 

Pj.ıl. Alır , 

Ve Satarım 

" PELES ,, vapuru 15 şubatta ıelip 16 ıubatta Malta, 
Barselon, Manilya ve Cenovaya hareket edecektir. 

.. TINOS.. vapuru 21 
ıon kinunda bekleniyor, 23 1 

Eski we yeni poıta pul
ları satın alırım. Az bir 

ücretle pul kolekıiyonlarını 
muayeae ederim. Beni an· 
yanlar Salı ve Çartamba 
ıtınleri öj'leden ıonra ve 
.diier Jrlinlerde saat on 
birden bire kadar •taiı· 
daki adreıte bulabilirler: 

Hamit: İlindaki hareket tarihlerindeki deiiıiklilderden 
Acente mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafıilit için ikinci Kordonda Tahmil ye Tabliye 
ıirketi binaıı arka11nda Fratelli Sperco acentalıiına mtıracaat 
odilmeıi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 

23 ıon kinuna kadar Anvera, 
Roterdam, Hamburı Ye Bre- • 
men için ylik alıcaktır. 
ARMEMENTH. SCHULDT 

HAMBURG 
•AUGUST LEONHARDT. 

•1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111~ Yapuru halen limanımızda 
~- 1 z ili i r ~ olup Rotterdam Ye Hamburı 
_ - için yllk alacakbr. 

~ pamuk Mensucatı ~ .. NORBURG,. vapuru 15 - = son kinunda bekleniyor, 
~ 'rork Anonim Şirketi ~ Hamburr ve Anventen yilk 
:; =: çıkarıp Rotterdam Ye Ham· 
~ Şirketin lzmir; halkapınardaki pamuk § burr için ylik alacaktır. 
5 Mensucat Fabrikası 5 THE EXPORT STEAMSHIP 
:s ~ CORPORATJON 
§ Beyaz pamuk mensucatının her neyi tipini imal ede· ~ "EXMOUTH,. Yapuru 16 
:= bilir, hali hazırda AT ve TAYYARE markalı iki tip S ıon klnunda bekleniyor, 

lımirde: Gaıi BulYarıo
da Vali Kizım Dirik cad
desinde Se11 Polikarp kili
ıesi ci•arında T erc5man 
Sadettin 

Nevyork için yllk alacaktır. 
Geliı tarihleri Ye Yapv· 

lann isimleri Q:ıeriae •••a· 
liıot kabul edilmez. 

Birinci Kordon, 
No. 2007 • 2008 

telefoa 

--yagı 

§ llıerine çalıımakta olap, muhtelif a-eııiılikte apretli Ye § 
- apretsiz olarak kaput bezi imi) etmektedir. 1250 bey- ~ 
:S srir kuvvetinde bir makineye malik olan mezkQr fab- 5 
2 rikada altı yüz on dokuma makinesi hali f aaliyettte = 
~ olup yedi yüı amele çahımaktadır. Yevmi imalitı vas· = 
_ ati olarak 30000 metre kaput bezidir. Mezkur miles· §§ 
:= ıeıenin malları Avrupanın nyni tip mensucatına her ~ s veçhile tefevvuk eylemektedir. Telefon No: 2211 ~ 

Norveç balık yağlarının 

en balisidi r = " " 3067 = iki defa süzülmüş tür ~- Adres: lzmir halkapınar ~= 
Iüiünden : = Pamnkı Men!m•,at 'l'firk Anonim Şirketi 5 

Mİ Ilı Emil k m üd Ü ri yet inde ~1111 ı 11111 il llll llll lllll l lllllllllll lllllllllllJll 11111111111111111111111111 lllllf IJlllllll fllllllU i Y eğane deposıı 
flamdi Nüzht 

toplanan arttırma ve eksiltme 

ve beklenılen emır henüz 
ıelmediğinden ıimdiJik Milll .. 
EmJik satıılart bir mllddeti 

=~~~.~kata için 1 tehir edil- Şir 1( eti 
Kir · lık ev Halkapınar fabıikası mamulatı 

Göztepede Halit Ziya bey ( Z l\f J R 
sokağında 16 numaralı hane 
kiralıktır. lstiyenler iskele 
başında bakkal Hasan ağa
dan öjrcnebilirler. 

Selçn k Oteli 
fzmirin en temiz ve ucuz 

otelidir 

Mlisteciri bulunduğum ote· 
lin tamirat ve tertibatı ik
mal edilerek yeni bir şclde 
kondu karyola ücretleri 
bütün otcJlerden ucuzdur. 

Yeni çıkarı yazlık ve mevsimlik 
çeşit kazmirleri toptan satışa arzedilmiştir 
Gayet sağlam, şık ve zariftir. 

!nb' depo!u : Yeni Manifaturacılarda 

3 numaralı cad. ISo. 8 

Teleon No. 3942 

•• 

p 

Sıhhat Eczanesi 

Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hamza Rıi tem beyin fotogrnfhanesi. lrmirde en ıyı 
fotoğraf çc!tmckle ıöhr~ı bulan bir •rm'aı ocaAıdır. En 
mflşkıilpesent olanlar dahi, b11rarla Çl'l>tirdil.lcri fotokrof
lardan memnun kalmı#urdrr. 

Ham'l:a Rüstem beyit&, fototrnf mafrcmcsi sntmı ma
gaz:ruı da muhterem müşterilerinin iıwe ~ev/derine göre 
'Mr çqiı malları, fotograf makinelerini bulundurmaktcı· 

dır, Bir zıya.ret lıer ıeyi ispata 

(lzmir • Ba~turak caddesi, 

AHAP ( 20 ) ( 30 ) ( 40 ) tek ya
tak 50 kuruştur. Aylık oda
lar 3 liradan bet liraya ka· 
dardır. 

İzmir Keçeciler Lile si· 
neması kartısında Selçuk 

oteli müsteciri 
Çeşme kaplıc11larında bakkal 

KimiJ 

O kadar zararsızdır ki kalp, böbrek, basur memeleri rahateızlarına, ge

belere, çocuklara ve tansionları yükeelmiş kimselere doktorlar yalnız 
( Ptırjen Şahap ) ınt,ıhil paetillerini tav~iye ederler. 


