
HttkOnıelçe çağırılan l?ran
sız ~taliye nıütal1ussıiı Bay 
Alfoııd Paris'den I taııbul'a 
gelmiş ve Aııkara'ya hareket 

• ULUSAL e Edirne'de ıııektebleri tehi, 
eden Kültftr baka11ı Bay Zey
ııeUibidin cJzmeu bu akşanı 
lstanbul'a döıımü' huluca
cakdır. etmifdir. · 
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' Rayhiştağ hu ayın 30 unda toplanıyor VilAyetimizde ikinci mflntehib ıeçimi bitti 

:~~y ~itler, Ameril\:a gazete-lzmirliler, kendilerinden he
~~ cılerıne beyanatta bulundıı klenen kadirşınaslığı göste
~ FonflŞJayşeı·'in masum o]aı·ak öldoroldüğü anJa- rerek müttefik.an c .. Halk 

şıldı. Bitler, Raybiştağ'da izahat verecektir 
daha bir t çok fedakftrlıkla· 
ra da hazırız. Banunla be
raber feda etmek istemedi-
ğimiz, h6rriyetimizdir, bizim 

derecemizde olan devletlerle 
tam bir müsavattır.,, 

Hitlerin; Amerika gaze

lerinin muhabiri . rine söyle
diği son sözler, Almanya 

aleyhine çıkarılan şayiaların 

sureti kat'iyede tekzip edil
mesine dairdi. Alman Rei-

sicümhuru, beyanatını şu 

cümlelerle bitirmiıtir. 
11 

- Biz h~r istediğimizde 
haklı olduğumuzu zannedi
yoruz, Klemanso, Veraay 

} nncın R·ı) lı işıag birıu~ ı muahedesinin akdı sıraların-

•• Berlin - Almanya Rayhiş· ı olan arazi metalebatından da Sar'da lSO Fransız oldu· 
D tai kurultayı, bu ayın otu· sarfınazar ettiğimi siyledim. aunu ve • bundan dolayı Sa-
ilJ 2uDda fevkalade tcplanacnk B rın Fransaya ilhakı lazım 

İ• ... fl ve Sar Reyiimınıa neticesi unu, yalnız Anupa sulhunu sroldiiini ileri ıürllyordu. 
•-:r kurultaya bildirilccekdir. Bu ihlal etmemek için yapıyo- Halbuki son vaziyet, Sar' da 
l·j teplantıda Reiıictımbur Bay r~m'. Bu fe~akirlıiım çok yalnız iki bin Franıız oldu· 

Hitler bir siylev söyliyıcek büyüktür. Bız, bu ujurda iuau iabat etdi . ., 
ve Almanyanın dıı siyasa- -• 
sı hakkında malfi•at vore- Acun iulhu 

•• cekdir. 
bııl Bay Hitler, Fon Şliyterin 

le ; maaum olduaunu ve ıuçıuz 
•

0 olarak öldilrilldliğünii de 
akİJ Rayhitt•i mecliıiDe bil.lire-
.• ' k ce ve bundan sonra bir 

Bay Benes'in mü
him bir makalesi -------

Fırl{ası nanız.etlerini seçtiler 
Bu Yıl lznıiı· \1İlayetinde 1214 ikinci müntehib seçil
nıiştir. Bunların 207 isi kadın 1007 isi de erkektir 
İzmir vilayeti ikinci mün

tehip seçiminin dün tama
men bittiğini ve reylerin 

kısmen tasnif edildiğini yaz
mış, Karaburun kazasında 

da dün akşama kadar inti-

r 
lzmir Vilayeti ikinci 

l\lüntehipler Seçimi. 
KAZASI 811alıdığı Ta Bittlgi Tarih Erkek Kadın Yek.ön 

Kuaıdaeı 12-1 - 935 19 - 1 - 935 29 9 :18 
Çefme L2 - l-935 16-1 - 935 21 6 27 
Urla l3- J-9!l5 18 - 1 - 935 26 7 33 
Karaburun 17-1-935 20-1 - »35 20 1 21 
Seferihisar 12 - l - 9:J5 16 - 1 -935 19 4 23 
Foça 12-1-985 15-1 - 935 11 5 16 
Dlklli 12 - 1-935 17 - 1 - 935 13 5 18 
e~rı•m• 12-1-935 15-1-930 lll 19 130 
Menemen 12-1-935 20 - 1-935 53 10 68 
Keuıılpışı 12 - 1 - 985 15-1 - 935 5:1 14 67 
Tvrbıla l2 - 1 - 935 19 - 1-935 27 7 34 
Tire 12 - 1 935 17-1 - 935 81 21 102 
Udemlş 12 - 1 - 935 20 - 1- 935 ı~u 35 174 
8ıyındır 12-l - 9j5 LB - 1-935 52 8 60 
Jzmtr 12-1 - fl35 18 - 1-ll:iS 352 56 408 
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babalın bitirilmiş buluna
cağını bildirmiştik. 

Reyler dün öileden son
ra tamamen tasnif edilmiş 

ve netice belli olmuşdur. lz
mirde seçim hakkıoı haiz 
82 bin yurddaşdan 7090 nı 
reylerini kullanmışlardır. 
Bunlardan 36469ı kadın 33 
bin 6301 da erkekdir. f zmirde 
ikinci müntehibliğe 352 er
kek ve 56 kadın olmak Uze· 
re 408 yurddaı acçilmitdir. 

Bunların hepıi, Cnmhuri· 
yet Halk fırkası namzetle-
ridir. Karaburun kazasından 
da dUn akıam intihabatın 
neticelonditi ve Cümhuriyet 
Halk fırkası namzetlerinin 

kazandıkları bildirilmiıtir. 
Bu seçim neticesini bir 

liıte halinde aıaiıda r6s
teriyoruz. Buna nazaran, vi
liyette 1214 ikinci mUote
hip seçilmiıtir. Bualardan 
207 ıi kadın 1007 si de er
kektir . 

Io~ilterede saylav seçimi hazırlıkları rtı_. i•çid resmi yapılacakdır. 
••' Fon Şliyterin maıumiyeti 
u ; tahakkuk etdij'inden kendiıi 
ae~ ile karııının iıtirabatı rulıu 

Yeni -~loklar, bit- Hekem~~ya .için Hindistan kan1ınu esasisinin 
degıl, sulhıı kuı·tarmak ıçındır • 1~ için Berlin kiliselerinde ru

-' hani iyin yapılacakdır. 
tıf Raybiıtaiın bu teplantı11n-
~ da, lay Hitlerin iktidar 

er ._a mevkiine i•~tiii günün yıl
l•"' d i ,1 önlhnU de kutl•lınacaktır. 
rıoi Berlinden gelen aoa ha· 
a ,J berlere göre, Bay Hitler, 

1.1 Aaerika gazetelerinia musi Pj 
~ bahirlerini kabul etmiı ve 

d.•"ı Sar reyilmnun neticesi hak
fi',~ luada bıyımatta bulunarak 

r. 'unları söylemiştir: 
d•Jlf - "Almanya için 16 se11e 
ribi; evvel mücadeleye ba9ladım. 
h•',. O zaman yalnıE benimle be

raber yftrüyen 6 kiti vardı. 
Bugün ise 39 milyon Alman 
benimi~ beraberdir. Bütün bu 

milyonlar, muhtelif fırkalardan 
alınmış ve milli ıoıyalist fır· 
kaıının bayrağı altına sıe
tirilmiıtir. Mncadeleden vaz· 
ı•çmiyeceiiz. Gayemiz; eski 
Almanyanın ne olduğunu 
anlatlllıtk deiil, yarın ne 
olmak istediiimizi aleme 
göıtermektir. 

Sar, Almanyannı bir par
çasıdır.,, 

Bay Hitler sözüne devam-
111 demiıtirki: 

" - Çok defa, FranH ile 

Ray Bene~ 

Viyana - (Çekoslovakya) 

dış bakanı ve merkezi Av· 
rupa diplomatlarının en 
kuvvetlisi olan Bay (Benes), 
yazdığı ıon bir makalede, 
acun ıulhunun ıittik.çe kuv· 
vetlenmel..te olduğu kaaatini 
göıtermektedir. 

Bay (Benea), sililıları bı· 
rakma konferanıının uğra
dıiı akıbette:• sonra sulhu 
istjyen devletlerin, büsbütün 
başka bir yol tutmak ihti
yacını duyduklarını ve acun 
sulhunun kurtarılması için el 
birliiilo çalıımak metodunu 
muvafık bulduklarını kay· 

dettikten sonra diyor ki: 
Garpta lngiltere ve Franıa, 
şarkta da ~ovyet Ruıya, bu 
yeni yolda btıyftk emekler 
sarfetmitler ve ediyorlar. 
Denilebilir ki bu iki büyUk 
kuvvetin yeni yol için göı· 
terdikleri gayretler, acun 
sulhunun kl1rtarılma1ında 
çok müessir olmuştur. 

Küçük itilafa girmiş 
olan devletler, sulh mu•

hedelerinin deiittirilmemesi 

noktasında sarsılmaz bir se· 
bat ıöstermekle ıuUıa çok 
büyük bir laizmet ifa etmiş· 
lerdir. Balkan ittifakını im· 
zılıyan devletlerin de kU· 
çük itillfla hemfikir olma· 
ları, gayeye vusul için kuv
vetli bir imil teıkil etti. 

Yeni yol Qurinde yapı· 
lacak olan siyasal bloklar, 
kimıenin aleyhinde olamı
yacaiı gibi, küçük devlet
lerin de tamamiyetink kifil 
olacaktır. 

Bu teıriki mHai politika· 
sından sarahaten anlaşılı
yor ki yeni bloklar, kimse· 
nia aleyhinde olmadıiı gibi 
herkeıin iıtirik cdobilmesi 

tadil edileceği söyleniyor 
f Makdoııald hükumeti bir çok işler gördü. Fakat 
b buna rağmen halk ondan memnun değildir 

rın liderleri, ıimdiden ga'Le· 
,,;telcrle, konferanslarla ve 

muhtelif ıekillerlc propagan· 
daya baılamıı bulunuyorlar. 
Bunların arasında, evvelce 
bildiriJdiii üıre Liberııl fır
kasının, ihtiyar ve fakat çok 

inatçı ve prensiplerinde mu· 

sır Loidcorc da vardır. Bu· 
günkü Loidcorc, 20 yıl ev
velkinin aynidir. O, çi:r:miı 
olduiu proiramdan hiç ay· 
rılmıyarak fırkası içia pro· 
paganda yapmakta ve ıim
diden hazırlanmaktadır. 

Meb'us intihabatında bOkfı· 
Bny Makdonald tnetin ne suretle meydana atı-

Londra21 - lniilterede meb· lacağı suale deier bir mea'ele· 
usan intihabatının uzak olma· dir. Hükftmet tarafdarı olan 
sına rağmen bütün fırkala· fırka liderleri, bu sefer yeai 

için de mthaittir. Bu pek 
tabiidir. Zira takip olunan 
gaye, bir hekemonya viicu· 
do retirmek için deiil, a· 
cun sulhUnU kurtarmaktır. 

bir proa-ram ve çok geniş 
tertibatla ortaya atılacakla-

1 

larını söylüyorlar. İngiliz 
ricali, programsız ve yalnıı: 
kuru vaıdlerle meydana çı· 

Bay Baidvin 
kacak olan bir partinin, halk 
naıarmda daima şüpheli gö· 
rüneceiini iyi takdir ettikleri 

1 

için, ancak yapabileceklerini 
-Bıı·•mı tlirtliincii sahif •da-
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Acuıı ökonomisi Romanya'da muhalefet fırkaları 

Bu Ge ç Kim Mısır' da ökono
mil~ tedbirler 

( Tataresko) hükumeti- Iİ! .... .a:'.,.'" 

mevkii sağlamdır.......,,,.,..,",,. • 
nın 

21 ikincf'Kiım-n f935 Tefrika 

Sığırt•aç Ali
nin hayali .. 

fAZAr. : OrlıH Rabmi kt 
Ve senra aaladım k~ 

ıenç kadın, bir sefalet~itil 
izdivaç vaidinin kurb••7 

~~--------~··4~~-----~----

Bü tün RomanÇa-;d; günde 2,500 va- 1 senedenheri Tatareskonun gösterdi Keadi ka-

buiunu kendi 
diıi ile kıraa Ali.. ( ..... ) 
aahiyesinin stajyer mldürU .. 
Ben tecrübeaiz olmakla be· 
raber, mlcadeleye lıtazır •e 
bunda şiddetli olmaia karar 
vermit bir rençtim.. Köyle
rin bfiUin ıztırabı ile boğuş· 
•ak için içimde kudurmuı 
bir ihtiraı duyuyordum .. 
Aialarla, derebeyleri, mull
tarlar, simsarlar, tüccarlarla 
boğuıacaktım .. 

B ni, nahiye içinde d1yad 

fes d aruıada botmak{n 
adeta muhasaraya al tak 

gon petrol istihsal olunuyor ği faaliyet, umum11 memnun etmiştir 
Acuoda: 1933 yılıonı so

nundtki 475,100,000 e u
kabil, 448,500,000 boisHau
dur. 1934 yılı için, pamuk 
istihsali 23 milyon balya tala-
min o)uam ktadır. Bu rak
kam 1933 yılı istibsaliaden 
3, 100,000 balya azdır. 

Mısır: Mısır hükumeti, ıim
diye kadar Maliye bakaalı
ğına baih olan "Ticaret ve 
Sanayi dairesi,, nin ıon se
nelerde iitÜkçe artan 
ehemmiyeti dolayısile ayrı 
bir bakanlığa çeYirmiye ka
rar vermittir. 

Romanya: Romanya'da 
iÜnde 2,500 Y&iODa yakın 
petrol istiltsal oluamaktadır. 

Birleşik Amerika: Birle
şik Amerikada 19'4 yılında 
155 milyen dolar değerinde 
564,5 .milyon libre tütün ye
tiştirilmittir. Bir yıl önceki 
rekolte 738,6 milyon libre 
olduiu halde deieri aacak 
122 miJyoa dolar tutmuştur. 
Fiatın yükHlmesi tlitün eki
•inin daraltılmıı olmasından 
ileri ıelmektedir. 

Buliaristan: Ökonomi Ba· 
kanhjıaın verdiii malumata 
aöre ieçen son yaz Bulga· 
ristanda 10,64 milyon de· 
kar buiday, 1,55 milyoa 
arpa ve 2,28 milyon dekarı 
muhtelif hububat olmak tıze
re 14,47 milyon dekar araıi 
ekilmittir. Bu rakamlar Bul
garistand sen bir kaç yıl· 
danberi ıkim sahasının ek· 
siltmesine devam edildiiini 
ve ieçtn yılki ekim saha· 

sının bir önceki ylla niabetle 
4 milyon dekar az olduiu
nu göstermektedir. 

Çekoslovakya: Kat'i he
saplara göre Çekoılovakya 

tUtlln rejisinin 1934 yılı için
deki ieliri 1727, 7 milyon 

(1933 de 1808,2 milyoa) çek 
kronu tutmuş ve bunun 1275 
milyonu devlet haı:inesine 
yatırılmıştır. 

Estonya: Estonya 1933 yı
lı içinde bir yıl önceki 22,6 
milyon sayı yumurtaya kar-

oı 34, 7 milyon sayı yumurta 
ihraç etmiştir. 

İtalyanın Kömür ithalltı: 
İtalya 193-4 yılının ilk se

iz ayında 2,956,000 tonu 

İniiltereden 2,594,000 tonu 
Almanyadaa, 756,000 tonu 
Lehiıtandan, 411,000 Rusya
dan, 121,000 tonu TOrkiye· 
dea ve ieriye kalanı da · di· 
jer ülkelerden olmak üzere 
7,118,000 ton maden kömü· 
rü almıştır. Ayni devre için· 
de 764,000 ton da kek kö· 
mürü ithal etmiıtir. 

Japonya : Tokyodan bil
diriJdijine röre relecek Mart 
ayında dokuma sanayicilerile 

ihracat tacirlerinden mftrek

kep bir heyet Brezilya ile 

Japonya arasındaki ticari 

münanbetlerin a-enitletilmeıi 

yollarını araştırmak lzere 
Brezilyaya iİdecektir. 

Btıkref - RomaDyada iç 
vaziyet, son za•anlarda ae-

zaket kesbetmeie haılımıı
tar. Muhafazakirlar fırkası, 

Hki BatYekil Beratyanonun 

Başkaalık yapbiı Liberaller 

fırkası, Çiftçi fırkası ve ih

tiyat bir kuvYet olarak te-

lAkki olanan Avareskonun 

Ahali fırkası; (Tataresko) 

lıtükumetine cephe al•ıt bu

lunuyorlar. luadan batka, 
Ro111anyada bilyük bir Yar-

lık sayılan (ÜniveraeJ) ia-

zetesinin son zamaalarda 

hilkfı•ete karıı muhalefet
kirane yazılar yazmaia bat-

laması .la ayrıca 

yandır. Bununla 
Romanya umumi 

zikre şa-

beraber, 
efkirının 

'froçki 
ölümden 

Sovyet Rasya: Sovyet Rus
ya bir kaç yıldaaberi Kaf· 
kaaya 'nın Karadeniz kıyıla· 
rındaki limon ve maadalina 
yetiştiriciliiini ilerletmete 
bilyük bir ehemmiyet ver
mektedir. Tifliı'den alınan 
doyumlara göre IS ıontetrine 
kadar 220 milyon mandalina k u rtıı ı m ll ~ 
toplanmıttır. Geçen yıl ancak Paris _ Eıki sovyet har-
120 milyon mandalina alın-

biye komiseri Troçki, Mar-
•ıştı. Limon rekoltesi de silyada muhakkak bir ölüm
ı•çen yıldakinden bir misli 
üstündilr. d•n kurtulmuştur. Son ıelen 

haberlere ıöre, Troçki Kor
Yuıoılavya: Geçen yılıa sika adasından dönerken 

ilk oa bir aylık dıı ticareti 
156,41 •İlyoa dinar ihracat Marsilyada bir kitapçi dü· 
fazlasile ka panmııtır. kkanında Raspotini öldüren 

Yugoslavyanın bir yıllık (Yusupop) la kaşılaşmıthr. 
keza rekoltHi atağı yukarı (Ybsupop). Troçkiyi ıö-
bin tona ulaşmaktadır. rür ıarmez, bir tabanea te-
Yunaniıtan : fıtiaia mıata- dari ederek Troçkiyi 6ld0r

kalarındaki fabrikaların 1934 mek niyetile kitapçı dllklnı· 
yılı içindeki istihsali 1,300,000 odan fırlamış ve bu arada 
okka kadar tutmaktadır. Bu Troçki heman ortadsn kayip 
mıntakada senede 1,500,000 olmuıtur. 
okkadan fazla ve Yunanis- den muaf tutulacaktır. 
tanın diğer k6telerinde ise Zeytia ekiminin çok oldu-
3 milyondan 4 milyon okka- iu yerlerpe düten yağmur-
ya kaear sardalya ve ançu- lardan dolayı bu sene rekol· 
viz avlacmakladır . tesiaia bereketli olacağı ve 

Aidipsoı'ta ton bahiı sa- aşaiı yukarı 100 milyon ok· 
nayiile meşgul bir tek fab- ka vereceği umulmaktadır. 
rika s nede 30 bin (!kiloya Geçen yılıa zeytin rekoltesi 
yakın konserve yapmaktadır. ise ma mıkdardan daha azdı 
ilerde bu b hk sanayii daha Yunaniıtan bu yıl içinde 
inkiıaf edebilir. ayrı kontenjanlardal olmak 

blyük bir kıımı, ıimdiye 
kadar çok mühim itler ıör· 
meie muvaffak olan (Ta
tareako) kabine1ine müte
mayildir. 

TatarHko; (Duka) nın öl
dürülmesini müteakip ikti
dar mevkiiae gelmit ve o 

zaman kimıenin üzerine al· 
mak istemediği bir çok ağır 
mes'uliyotleri deruhte ede
rek aaayiıi temine ve ka
nunu hikim kılma~• muvaf
fak elmut bir adamdır. 

Tatareakodaa evvel Ro
minyayı idare edenler, mem
leketin bir çok mühim itle
rini ortaya attıkları halde 
bunlarda• lıiç birini başara
mamışlardı. Harici borçlar 
i9i; daha reçen yıl, Roman· 
yayı büylik zorluklarla kar
şılattırmış ve dayinlerin sa
brını tDketmitti. Bir çok u· 
luaal müesHselerio Hha•ı 

fevkalade dfttmUttl\. Devle· 
tin itibarı dış ülkelerde re· 

refıi ıibi korunmamıştı. Çif
çinin kredi bulabilmesi, çek 
mühim bir 111eı'ele halini al-
mııtı. 

Köy kahvehanHinin öaün
de ltir kalabalık vardı. Jaa· 
darmaya iıaret ettim: 

- Sen bendea ayrıl t 
Ve kalaltalığa yakla9tım. 

Kahvehanenin dıvarına da
yalı yer ıedrindc nahiyenia 
imaı:aı bağdat kurmuı, par
maiını burnuna sokmuf, ka
rııtırıyordu. Kalabalıiın or
taaında bir kadıa vardı. 

Muhtar olduiunu soara Öf
renditim bir adam bu kadı
na hem klfr ediyer, hem ıo
ruyordu: 

- Bu lıtaltı aasıl yedin! 

· - Seai, kesik aralarında 
Durmuş Alini• oilu ile baa
mıtlar.. Alamet senin koca• 
mıydı?. 

Derin bir inilti: 
- Şimdilik dejil emme .. 
Kalabahktaa ortaya doiru 

müıterek bir kahkaha dal
tında çok titiz ve o kadarda gası yükseldi. Kadın biraz 
fedaklrdır. Buna raimen, daha ej'ildi. 

Roman yanın milli mftdaf a· 
ası da ayni tekilde ihmal 
edilmişti. Halbuki Remanya 
halkı, milli •fıdafaa hususa· 

eski hlkümetler, temamea - Deyiver, deyiver, oy-
denecek derecede manevt naıan mı idi senin o?. 
kuvvet ve cesaretlerini kay- Ve bunu bir tokat sesi 
bettikleri için daimi bir te· takip etti. Kalabalığı ıiddetle 
reddilt içinde idiler. Tatares· yardı• ve henüz ki• olduiunu 
ko \atlkômeti İH, daha ikti- bmımadığı• bu adamı bir 
dar mevkiine ielir ıelmeı, yumrukta yere serdim .. Halk, 
Romanyayı tehdit eden \ta- dehıetle açıldı. Heca, kaba 
rict horçlar mea'elesini hal kuyruiunu kıvıran bir tilki 
ettij'i gibi, 3 buçuk milyar iİbi kımıldadı. Cübbeaini 
"Ley 11 sıibi büyGk bir iıtik- arkasına topladı: 
razda yapmaia muvaffak ol- - Lihavl veli... Bu da 
muttur. Umumt aarpten son- kim oluyor, şeriatın .. 
ra Romanyanın ilk defa yap· Hocaya çok söyletmedim, 
tığı bu iıtikrazla Romanya- kös sakalı ile yanaklarının 
nın •• büytık zorlukları bar- arasına bir tokat attım Ye 
taraf edilmiş ve milli •fida· ıonra halka döndüm: 
faanın büttin eksiklikleri için - Ben - dedim - nahiye 
esaslı tertibat alınmıttır. müdürüyüm. Kimbilir nasıl 

Bütlin bunlar, Tataresko düşmüş bir kadını ortaya al
hlikômetinin eserleri olduiu mışlar, şeriat diye ~ diye to-
için Romanyada hükumete katlıyorda karşıdan bakıyer 
karşı gösterile• muhalefetin gülU9üyorsunuz . Merhamet 
tesirai:r: kalmaaı muhakkak damarınız, erkekliiiniz hiç 
ıörllnüyor . kımıldamadı mı ? 

Ağalar ieliyor, yakının:ıtf ~ 
çiftliiin sahibi ieliyor, ti "" 
bir kedi ıibi yaltaklaP~ ta 
ta ... Ve istiyorlar ki, ıya 

işliyen delikanlı kollarıl11 hat 

lıyarak ıezıin, kurtulauo Ba 
ise oaları nikiblatdım. S işt 
ıorla yapışmış iki ııı• 
iİbi ıe•e ayrıldılar '' 
caaız, bir jandarma il~ 
ile evlendi, bıraktı iittı 

Bu ilk hidiıeden •' 
köyde bir zenıin ve ııı 

1ıallibe homurtusu seııl' 

baıladım. Beri tarafta içi 

fakirleri tutuyordum .. 1'' m• 
kendimi dinlediiim .lalı' 
larda, 

1 
- Acaba -diyordunt• 

3 

cukluiumdaki acıları t• mı 
etmek istiyorum.. çi 

Artık hayata ıirmit1 t.a 

Bir çok insanlarla tanıt~ m 
bir çek hldiH Ye itler ~ di 
şıınnda kalıyordum.. J. cd 

yordum ki, köylttlük bi! 
bu cemiyetin tellkkileri ı 

de, bir mahktımiyettir. ~ 8 1 
lü sadece uıak olmai• d 
yıktır. Köylü, iirenÇ 
varlıktır. Köylü, ataiı d 
viyede ancak hayvaıtl' f 
beraber yataması doitl' . • 
lan bir insan tipidir. I{~ ; 
hakkı yoktur.. Köy ve d 
ler, birer saimal iD•~ 
bir r deiirmeadir, ne "' 
ler, ne öiütürlerH tehiri 
vataaıa hakiki 1&aiple 
ıetirilir .. 

Ve ben bunları 

kavrarken ıuurum 
bir hareket baıladı. 
mıldayış eskiden de "'' 
Fakat bu kadar bariz 
ğildi.. 

O hayatın içinden gel 
bir insan4ım ve haki"' 
kanidim ki, ieri, duygıl1 

fena ruhlu, yeniliie dilşlf 
görünen bu büyük ~t 
yanlı teşhis edilmiıtir. 

- A rlıası var_.,,, ------- _, Hu usikonuştol 
Cenevre - Dış baka~ 

Bay Tevfik Rüşdn Arasıt 
iar dış bakanı Batalofls 
susi surette uıun konuşı11 
tur. 

Yunanistanın Girid, Midilli üzere mühim mikdarda ipek 
Korfu, hok, Sefelonya, Zanla koı.ası alacaktır. ilk parti 
ve Sısam adaları mıntakala· 50 bin kilodur. Yureslavya 
rından ecnebi memleketlere ıeçen yıl Yunanistana 9,8 
ihraç olunacak zeytinyağı üç milyon dinar deicrinde 232 
ay müddetle devlet verıisin· bin kilo koza ihraç ctmiıti. 

~=--ııı::ama:n..::=-::ı;-=ıııın:ıııız=-ı;ımıı.-ıı.-ı_,.....,.~_.._._ .. .-... osmı...1111S1_..ıı:ıı:m .... .-.-.:a-:ı,_.:aım-. ... am.--=mll'.'~.._ı:m:ıı._mm.._ ... maQ'Gl-. .. ıa.ıı-..ıu=.-ı::ı:::ıı::;:ıuı111111a::::.::ar .. l:ıB:!l~~a-ı..._.:w=ı~:ı=.a:ı::::::ı:~ı=!:~-

R fı T kumanda edcceiim ordu, he· mehal kan içinde bitam za ediyersunuz ? vaktile beni bir parç• 
1 

oman o arın acı zimete fellkete uiramıyacak bulacaktır! Ve bir nevi sah- - 'Fakat binlerce adamın olsun sevdiseniz, bu ric' 
zaferden ı: fere koşacaktır. teklrlıktır. Buna alet olmak da beraber olntasını mucip kabul ediniz .. 

1 efrika No. 109 
Fakat maalesef bir mucıze 

için henDz vakit gelmemiş-

tir. Eminim ki şimdi kendi 
kendinizi bir feliketc sürük· 

lemek üzere bulunuyorsunuz. 

Miralay Lavrantiyef, müte
hayyir ve muahaınkir bir 
naz rla karşısındakine bakı
yordu : 

- Vanda; beni, yıldızıma 
sarsılmaz. bir kuvvetle inan· 
maya mecbur olduğum bir 
dakikada şüpheye sevket
mek içim mi çaiırdınız?. 

- Hayır Lavrantief, hayır .. 
Siı:i şüpheye sevk etmek is
temem, bilakis büttin mak
sadım, siı.i bir az aklıselime 

20 ikinci Kinun 1935 
bir az ıo;uk kaalıhkla mu· 
hakemeye davet etmektir. 

fstcrimki muyaffakıyetin 
imkinsıılıiını, lıtanbuldaki 
dostlarınızın çılğıalı{rını, ve· 

rilcn emrin münasebetsiıliii
ni anlayasıaız. Lavrantlyef; 
beni dinleyiniz, size tevdi e
dilen memuriyeti kabul et
meyiaisl 

- V anda, bana vazifeden 
kaçmamı •ı tavsiye ediyor· 
sun uz? 

- Hayır, vazifeden kaçma· 
yı değil.. Yeni feliketlere; 
yeni hııim tlere sebebiyet 
vermemeyi.. 

- Aldanıyorsunuz V onda, 

Çükü ikinci def mukaddH siz yakııır mı?. olacaksınıı? - Maalesef bu ric•~ 
bir vazife "nlindedir. - Gayemiz yüksektir, - Mümkün. Fakat ne kabul edemiy ceiim, çiitl 

- Evet, biliyorum, biliyo· V anda!. yapalım, Rusyanın helbı bu- beni orada itekleyen ~-
rum .. Çünkü her feyden ve - Fakat bu iayeye vüsul na bağlı! fedir! 
pek mükemmel bir t rzda için kullanaca;ımz vesaiti Genç kadın ellerini ka· - Hayır; ölümdür?. 

1 
haberdar bulunuyorum. Fa- anii kelime ile tavsif eder- vu§turdu, istirhamkir bir Zavallı kadın.Lavrantii r1 

siniz ? aesle: ayaklarına kapanarak ) 
kat şimdiden söyJiyeyim, - Ma.laaı ki mevz~ubahs - Serj, dedi. Size veri· Yarıyor: 
yapacağınız şey bir maska· ol n vataaımızın mukadde- len rütbeyi kabul etmeyiniı:. - Serj, Allah aşkı118 
r hktan baıka bir şey ratıdır, fazla düşünmeye hiç Reddediniz!. fikirden vız geçiniz, diyor 
olmıyacaktır. lnzum yok . Diier taraftan - Biraz sonra Çar, tayi- Tuttuğ'unuz yol sizi öl 

- Vandal. kullandıiımız vesait bize nimi tasdik edecek! silrüklUyor, bunu biliy•tdf 
- Arkanızda ltirisi vardır zafer te•in edecek . Genç kadın canhiraş bir Bari bir defacık olsurı 

ki, budaladır; bituurdur, yal- Aldanıyorsunuz l feryat kopardı: zümü dinleyiniz! S' 
nız ıahsen Çara benzer, bu Hayır, eminiz t - Serjl.. Halbuki bu sözler, P 
buda!ayı alıp götlirecek, mil· Mailôp olacaksınız! Miralay Lavrantiyef mu- Lavrantiycfe zerre ~· ~ 
Jete Çar diye gösterecek- Hayır, zafer kazanacaiız! hatabına mütehayyirane ha- tesir etmiyordu. O, bı16 
ıiniz. Ölüme gidiyorsunuz.. kıyordu. Kontes devam etti: nazarlarında muhakkir' 

Lavr ntiyef! Bu sergüzeşt - Ne çıkar, beni ölümden - Yalvarırım size, Lokul- bir gölge ile: 
aUlünç bir suretle ve bebe- kaçacak kadar korkak ını los yatına gitmeyiniz, eier l>cıl<lmı 1 
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It l Aydın demiryelu umum F ıı· s v A t • oı· . a ya mldllrlUiDnden: r te l perCO apur CCll 8 I IVJer VC Şiireka 

1086 J f r.. 1 itaplarıaıza Gizci Bir 
numara ı zey ın ya5 ı ROYAL NEERLANDA S KUMPANYASI 81 f_Jmitct vap11.1· 

}( ra)ı )7ransaya tarifeıidir " UL YSSES ,, vapuru 17 kinuausanide AnYers, Rotter- Cilt' HatıraJarmıza Şık 
25-1-9.35 taribmden 30- d A d H b h ._ d kf Bir Alhil•, Ve ıair 6-935 tarihine kadar Erbey- a•, mster am ve am urıa areKet e ece ır. aceııtası 

mı gidi.1voı·? liden fzmirc taıınacak zeytin u HERCULES,, vapuru 25 ikinci kioundan 31 ikinci Cilt t,ıeri Yaptır-
yağının beher tonundan 800 ,.kanuna kadar Anvers, Rotterdam, Anısterdam ve Hamburr mak İiteraeniz : 

Roma - Fran11a • İtalya kurut ücreti nakliye alına· için yük alacaktır. • YENi KAV AFJ,Aft * 
'İtilifnameıinin iaızalandıgv 1 caktır. " HERMES ,, vapuru 27 ikinci kiaunda beklea•ekte elup 

10 Ç•rşısınd• 34 Num•r•«• 
7 Kanunusani tarihinin, hal- 84 numaralı hususi buliur Buriaı, Varna ve Kösteoce için yük alacaktır. 

1yada milli bir bayram ola- tarifeıidir " HERMES ,, vapuru 8 şubattan 14 tubata kadar Aa· 
rak her sene kutlalanması § 25-1·935 tarihinden 30- verı, Rotteruam, A1111terda• ve Hamburı limaaları için 

6-935 tarihine kadar mute- ylk alacaktır. 

- - Ali Rıza - -
MiicelliUaanHiDe uirayıaız. 

~takarrir eylemittir. her olmak üzere Çardaktan " GANYMEDES ,, vapuru 22 tubattaa 21 şubata kadar 
• Son 2elen haberlere ifÖre, lzmire taşınacak bulgurun AnYers, Rotterda•, Amsterdam ve Hamburı için yik • 
,ltalya krala Viktor Amanoel belaer tonundan 1300 kuruş alacaktır. 
f k d F ' ücreti nakliye alınacaktır. f i lE ya ın a ransaya bir ıeya- SVENSKA OR ENT L N N 

1085 numaralı buJ1ıur H L C 
bat yapacaktır. Bu Hyahata tarifeıidir " FERNEBO .. vapuru 19 kinuauaanide •••urr, •· 

•Ba9bakan Bay Mussolini de § 25-1-935 tarihinden 30_ penhaı:en, Dantziı:, Gdynia, Geteborr, Oslo Ye ,ıkaadinavya 

N. V. 

v. 14"'. b. van 
Deı· Zee 

. 

~iştirlk edecektir. 6-935 tarihine kadar Kule- limanları için yilk alacaktır. & Co. 
' ·---- önünden lzmire taşınacak .. BLALAND " motörü 28 ~ubatta Hamlturı, Copeaha- DEUTSCHE LEVANTE LİNIE 

AJmaınya \7ft bulgurun beher tonundan ıcn, Dantzii, Gdynia, Goteburı, Oslo ve İskandinavya " DELOS ,, vapuru 20 
J 1400 kuruş ücreti nakliye limanları için yük alacaktır. son kanunda bekleniyor, 24 

on Kanunda ne ka- alınacaktır. " SMALAND " vapuru 8 tubatta Hamburı, Copenbaıen, IOD kinuna kadar Anvers, 
1087 numaralı soaan to- Dantzii, Gydnia, Goteberı, Oslo ve lskanainavya limanları H b 

{la · ı • Direkt, Roterdam, am ura 
l'''Ulll Urla l l • bumu tarifeıidir için yfik alacaktır. • J ve Bremene yük alacaktır. 

raç edeceğiz ? 24-1-935 tarihinden 30- SERViCE MARİTİM ROUMAiN "HAGEN,, Vapuru~ -t Şubat 
Al 6-935 tarihine kadar Kule- Garbi Akdeniz için her en beı iÜnde bir muntazam sefer ta bekleniyor, 8 Şubata ka-

manyada so nldinun ay önünde İzmı"rc taşıaacak ıo- " ALBA JULYA 21 k "d b ki kt . ,, vapuru inuauaanı e e enme e dar Anvera, Rotcrdam, Ham-

' 
ıçi•de Yumurtadan alınacak gv an tohumunun beher tonun- 1 · - d M 1 B 1 M ·1 C o up aynı ırun e a ta, arse o•, arsı ya ve enoYaya buri ve Bremen için yak 

"'muvıune Rtami: dan 2020 kuruş ücreti nakliye hareket edecektir. alacaktır. 
Türkofis Berlı"n •ubeıı"ndcn alınacaktır. " PELES 15 b tt J' 1' b tt M it "A ·ı A y ,, vapuru şu a a re ıp şu a a a a, quı a,, vapuru nvers ve 

ı alınan bir tel yazısında Al- Baraelon, Marsilya ve Ceaovaya hareket edecektir. Hıımburrdan yük çıkarmak 
ti ntanyanınd so 11 kAnun ayı i- Bayanlar Yolcu ve yük kabul eder. üzere 16 Şubatta bekleaiyor. 

çinde ithal olunacak Yumur- Hamit: İlindaki hareket tarialeriadeki 4'e(itiklikleraen ARMEMENT H. SCHULDT 
Seneleria rüzelliiinize HAMBURG ti' tanın 100 kı'loau 1·c1•8 25 Mark d"v · I d" f Acente mes'uliyet kabul etmez. • ver li• zarar arı ıp ema- NORBURG 23 ~ Fazla tafsilit içia ıkiaci Kordonda Tala•il ye Tabliye " " vapuru 

': m_uvazene resmi alacağı bil- Jı MiNiK •.,'kadın berberi k d b ki · 
'd şirketi binası arkasında Fratelli Sperce aeentahiına 111öracaat sen inun • e cnıyer, 

JJ ırnıektedir. Bu resim evvel- Sıdkıaın maharetli elife edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 Hamburı ve Anverste• yiik 
, cc 100 kile başına yalnız 1 d il ı t · d · çıkarıp Rotterdam ve Ham-
~ Mark idi. er a amır et irıaiz. •lllllllllHllllllllllllllJlllllllllfllllllllllllllllllltfllllllllllltlllllllllllllllllllllllll~llllll• burr için yük alacaktır. 

'ıı.yt:::~~·:::.~.ks;;;,. k:;:~ Sıdkınm ilzmir yün mensucatıl J?:.~!!~~ .:!~,: ~!~.D 
ı dırı yumurta kontenı·anı·. Oadulesi masajı mani- - ::::: k d b kl . L" 

k .. k . ~T . . k A . . k t . _ inu• • c enıyor, ıver-
To k f . B I or ve ma Y•Jı saç tuva- ::: Uf f e ı= 

r o il er İn şu besin- letJeri v 1 1 ,_ d . - ıa n on 1 m şı ES pul ve ~nversten yük çılca-
1 den buıün alınan bir tel . e a t~ ~y ı" 81 SiE § rıp Bur1ıas1 Varna ve Kis-

.. yazısı ad Al mı ondule}erı ııze ini ve = B ,,. 'k' L. 1. 'l = · · u'- ı kt JI' a manyanın mem- ı= u •uHıeae, ı ı yftz nıa ıra ıermaye ı e = tence ıçın Y il a eca ır. 

Cendeli Han. Birinci ker-
don. Tel . 2443 

ROUMELIAN vapuru 25 
ikinci kinunda Liverpeel ve 

SvYasıseadaD gelip taaliyec:le 

buluaacaktır. 
TRENTIO vapuru 30 ikin

ci kl11unda Loadra, H•JI ve 
Anveraten ırelü taialiyetle 

bulunacak ve ayni za•a•aa 
Londra ve Hull içi yilc ala
caktır. 
The General 5team Navi

gation Ce. Ltd. 
STORK vapuru Li•a•ı•ız 

da elup Londra için yik a
lacaktır. 

Deutache Levante Linie 
ANGORA •apuru ay se

aunda Hamburi, Bremea ve 
AnYer&ten relap tahliye bu
lunacaktır. 

Not: Vurut tarihleri Ye 
vapurların isimleri ft.zeri1te 
değişikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

Kiralık ev 
Göztepede Halit Ziya laey 

sekafında 16 numaralı laaae 
kiralıktır. İstiyenler iskele 

başında bakkal Hasa• •i•· 
dan öjrenebilirler. 

len limaaımızda olup Nevyork 
için hamule alacaktır. 

" El'.ELSIOR ,, vapuru 30 
son kinunda bekJeniyer, 
Nevy•rk için yük alacaktır. 

Gelif tarihleri ve vapur
lana isimleri üzeriae •es'u
lizet kabul edilmez. ,., lekefimize son kanun ayı sön~~~ bir parlaklık ve· ıı~ letekktU et•İf ve Di Ory eutal Karpet Manu-~ THE EXPORT STEAMSHIP 

J{I için itin kental yumurta kon- rece ır. = =: CORPOltATION 
~ tenjanı ayırdıiı bildirilmek- Keçeciler caddeai 122 ı !~ fakçôrcrı Li.mited (Şark hah) tirketia~ . ait ~ "EXMOUTH" vapuru ka-

Birinci Kordon, telefe• 
N o. 2007 - 2008 

r. 

ı.ı d d" numara 3 k tl · b" :z:: t = •'- e ır. d a 1 yenı ı- 5iE zmirde Halkapınardaki kuma' fabrika!ıaı aatm := ; 
P-111!!!1!!11 ____ :___ nasın a. Telefon: 3101 5E ' . · · = Elektrikle = al•ıttır. Fabnka bOUln tetkılit ve teıısat \ ' C nafta- = Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 

fotoğraf malzeme mağazası 
'Pl!ll~iiiiiiiiiiliııijiiiiiiii ~ tahdimini ile eakiıi gibi l kAnunusani 1935 ta- ~ 

Komprosor boya lstanbul Oteli fiE rihiaden itibaren yeni 'irkct ,. tarafından itletil- §5 
Otomobil, pestola · mo- J j~ •ektedir. Her aevi yfl• iplikleri, kuma,, hatta- --~ 

b'I .. ' - zmirin en temiz - ı 1 ye, para kasaları ıulu 15 niye ve çorap imal edilecektir. Mamu Atın emta· ~ 

lizi~ bo~a, doktor
1 

eşya- ( ~ık ve UCUZ ) § line ftikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmittir. ~ 
ları ve dış tabiplerine .. ait ~ Bu mamıılAt Pe•tewalcılar hatıada eaki Oro7Alibak --=-
ed t ı k otelidir - ,.. 

eva e e trikle boya· E İltİgaJiadeki &ergide te~biı: edilmekte YC 18hf fab- S$ 
nır. Tem iz hava mükemmel - == 

Kemeraltı Barut hanı konfur, düş ve lıer türlü ~ rika içiade yapalmakt.adır. ~ 
içerisinde otomobil boya- sıhhi şeraiti haizdir. Bay- 5 Posta kutusu: 127 E§ 

cısı lstanbullu Ahmet ES Telaraf adresi: İzmir - Alsaocak ;;;;; ram münasebetile yatak == • = 
•ı•••••ll ü ı iii Telefon oumarası~2432 ve 3564 =: 

aet erini ucuzla tmı ştı r. •lll lltllll llllllllllll llllltlll• lllllllllllllll l lllll lllllllllllllllll lllllll lll il lltfilllfll ıu• 
Otelimize bir defa teşrif -- _, 

edecek zevatın otelimizin -_ -sı·ı· mer Bank _ 
her hususatından mem-

Ulusal 

Birlik 

Hcrn:a Rüstem beyin Jetojrafh•tıesi, lzmirde en ıyı 
fotop-•f relrmelcle şölırel imlan bir san'aı ec•lıdır. En 
mOşkillpesent olanlar dalıi, burctla çektirdikleri f•tehr•f
l<ırdan memnun kalmışlardır. 

Ham::a Rılstem beyin, foto6raf malı-emesi mtan ma· 
ğazası da muhterem müşterilerinin inee 
her çeşit malları, foıopaf makinelerini 

dır, Bir :ayar~l her şeyi ispata ktıfidir. 

(lzmir - Ba~turak caddel!İ, Refik 

ul Coodelik ıiyhal goute 
Sahibi: Haydar ltı1şdıi Öhtem 

ı N . 
eşrıyat rnlldürü : 

nun kalacaklarını vadedi-
yoruz. 

·Birinci Kordon ha· 
Fabrikaları ıııamulatı 

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

Sıhhat halık yağı 
Norveç lıalık yağlarının 

en halisidir 
llamdi Na::lıet 
Telefon: 2776 

Adres : lzmir ikinci 
Beyler sokağı 

Aborıc ~art/un : 

700 kuruş senelik 
400 .. altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilanat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilanlar : idare
hanede kararlaştirilir 
Basıldığı yer : ANA DULU 
matbaası 

vagazı ~irketi itisa
lı lstanbu) Oteli 

Satılık Motor 
12 beygir kuvvetind8 (Di

zel) markalı . az kullanılmış 
bir motör satılıktır. Taliple
rin idarehanemize müraca
atları ilin olunur. 

D OK T o•n'--•I 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

//.·inci B<'yfor Solwğı N . 68 
Tel<>fo11 3 t 52 -----· 

Hereke kumaşlaı·ı 

~~csanc kumaşları 

Beylcoz kunduraları 
Ba~ıı·köy bezleri 

Süuıeı: Baıık yerli nıallar pazarı 
lzmiı· şubesinde h1ılursııı1uz 

p -
•• 

RJEN· 

iki defa süzülmüştür 
Y eğilne deposu 

IIamdi Nüzht 
Sıhhat Eczanesi 

AHAP 
() kadar zararsızdıt· ki kalp, böhrel{, basur ıneıııeleri ı·ahat ızlarına, ge

belere~ çocuklara ve tansioıılaı·ı ynkselmi~ kinıself're (loktorlar yalnız . 
( Piirjen Şahap) n1U~liil JJa~tillerini_tavsiye ,,.elerler. 



ittihat" ve Terak 
(Bahaeddin Şakir llcyiu Umı&tığı \'eAikalara Göre) 

Yunaıı deni:ıinde korkunç firtınalaı· var Ahmet Rıza Bey, Ist 
Sel8nil~'de kopan bir fırtına neticesin-bul'da bir çok şika 
de yüzlerce evin damları u-:muşdur nameler alıyordu 

(Ayazoni) ve (Leon) vapurları, Golos'dan Pire'ye giderlerken batmak 
tehlikesile .karşılaşmışlar ve güç halle Pire'ye varttbiJmişlerdir 

lıtanb11l 21 ( Huıusi ) - SelAaikden laaber veri-

liyor: 

Cumarteıidenberi ba,lıyaa korku•ç bir fırtınadan 

1011ra ınebzul kar yağmı~dır. SelAnlk 'ehri Ye mQJ
hakatı ba,dan ba'a karla DrtOlmo,dnr. Şehir dahiliu
de bOUln mdnakalit durmu,dur. Fırtınadan ydzlerce 
e\•leria damları uçmu~ ve telı.rraf direkleri del'rilmi•-

dir. Selanik ile Trakya, Atiaa, l\fakedoıaya ve Sofya 
arasındaki telefoa ye telgraf muhaberatı iki gftnd~n
beri kesilmişdir. 

Liman başka11hklarına gelen haberlere gôre Elen 
denizinde çok mndhi' fırtınalar da vardır. (Ayazoni) 
ve (Leoa) vapurları, Goloıdan Pireye giderlerken hat-
ınak tehlikesine maruz kalmı~lar ve gO.ç halle Pireye 
Yara bilmişlerdir. 

Sahtekarlar lngilterede saylav seçimi hazırlıkları Buğday 

Yolsuzluğu ~imdiye kadar beş 
kiti yakalandı 

lıtanbul 21 (Hususi) · -
tedaYÜle çıkarılan yeni ifÜ· 
müı liraları taklit edenler
den Hakkı isminde birisi daha 
yakalanmııtır. Bununla ıim
diye kadar yakalanan kal-J 
pazanların adedi beıi bu
luyor. 

Bay Abidin 
Istanbula avdet ediyor 

lıtanbul 21 ( Husuıi ) -
Edirnede mektepleri teftiı 
eden killtür bakanı Bay Zey· 
nel Ahdin bu akıam ıehri
•izde bulunacaktır. 

Bay Z:ynel Abidinin bu 
hafta içinde Ankarıya d&n
meai muhtemeldir. 

SPOR: 

Merkez hey'eti 
Futbol hey'etinin ka
rarlarını tasdik etti 

Altay, Izmiraper ve Şark

spor kulilplerinin futbol he-
yetini protesto maksadil i•çen 

laaftaki lik maçlarına çıkma
dıkları malü•d,11. hakemler
le futbol heyetinin hataları 

bakkınlia mafevk heyetlere 
hiç bir şiklyet ve mllracaata 
lüzum ıörmedea kulfipleri
mir.in bu ıekilde aahadan 
ayrı 'malarının doira olmıya
cağını yazmıı ve bu çukilme 
hadisesinin tercihini hayretle 
karııJamışdık. 

Dlin gıce Geaeral Klzım 
Diriiin baıkanlıiında f ev
kallde bir topla•tı yapan 
mıntaka futltol Ye merkeı 
hey' etleri ıon bidiH etra
fıada futl»ol bey'etinin yap
lıiı itler hal! kandaki izaha
tını dinlemit •• hakemler 
iti etrafında da merkez he
yetini• ıorın1arına HYap
lar verilmiıtir. 

Uzun ıilren i~timada bil· 
ha11a hey' et iza11ndaa ve 
Altay kulübünün umumi 
kaptanı bay Fehminin nok
tai nazarları ve Yerdiii iza
hat muvafık iörnlerek ku
ltlblınün 1&hadan çekilme
sinden lielayı malilmatı ol
madığını söylemesi •ayretle 
karıılaamııtlır. 

Merkez hey' eti futbol hey· 
etinin nizami yolJardaa yO
rüyerek yaptıjı bu itleri 
taavip ve taıdik etmit vı 
billlaı1a ltaıkau General 

- lla~tarafı birinci salıifetl.e -
vadetmekten ileri 2'itmemeii, 
vadettiklerini de mutlak su~ 
rette yerine •elirmeii adet 
edinmiı insanlardır. 

Bu sebeple, lnıiliz hüku
met farkalarıoın, bu seferki 
intihabatta ne gibi bir proi· 
ram 2öıterecekleri merakla 
bekleniyor. Alikadar ıaaha
fiJin iddialarına göre, İngil
tere lıikumeti, bir çok iıler 
yapmak niyetindedir. Bunla
rın batında, lısizlere iı · te
min etmek ve ona nazaran 
2'eniı teıkillt vUcude getir
mt.ktir. 

Makdonald JailkOmeti, iç 
1tbeplerden dolayı iktidar 
mevkiine •elmiıti. Bu hn
kOmetia ilk İfi, milli itimadı 
kurtarmak ve umumi itlere 
bir aizam vermek idi. Mak
doaald kabinesi, bu iıleri 

tam ve kimil bir ıurette 

baıardı. Dıı itlerde iıe in· 
2iltereain yeıAne emeli, ıi
libları bırakma iıini batar
makbr. İngiltere, bu iti de 
timdiye kadar bilyük bir 
enerji ile kevalamııtır. 

Söylendiiine göre Makdo
nald ve Baldviu fırkaları, 
yeni proıramda Hindiıtan 
kanunu esuisi11i tadil etmek 
niyetindedirler. lu mes'ele 

Klzım Dirik düzende bo· 
zakluk olma41ıitnı memnuni
yetle iördüiftaü söylemiı 
ve laey' et kararlarının 
onaylanmaaıoı ve •azifelerine 
devam etmesini Jiıtemittirr 

Futbol heyeti öaümüzdeki 
hafta yapılaeak lik maçları
nın programını hazırlıyarak 
hakemlerini ıeçen ve maç
lara de•ama karar vermiıtir. 

Bu haftaki proırama r6re 
TOrkıpor·G6ııtepe B. takım· 
ları hakem Reııt, ıaat 11 de 
Altınordu-K.S. K. bakı• A. 
Ôzıirıin, saat 15 de Tlrk
ıpor-Göztepe A. takımları 
hakem futbol heyeti 1'a9kanı 
lay Muıtafa, aaat 15 de A 
takımları Altınorda-K. S. K. 
hakem futbol heyeti lyeain
den Bay Fehmi. 

Bay ~,ehnıi 
Altay umumi kaptan· 
lığından çekildi mi? 

Son hadiseden malümatı 
olmadıjını ıöyliyen Altay 
umumi kaptanı Bay Fehmi
aia Altay kultlbll umumi 
kaptanlıtından çekildijini 
haber aldık. 

lngilterede iç ve dış proje
lerle alakadar mühim bir iı 
olarak telikki etliliyor. 

Makdenald hükumeti, in-
gilterenin sınai ve zirai it· 
terini de tanzim etmiı ve 
ökonomik buhrana raimen 
bir çok bakır ve demir fab
rikalarıDı kurtardıf'ı gibi 
devlet hazinesine de az rö
rilJmiyecek derecede fazla 
Yaridat temio eylemiıtir. 

Makdonald hükümeti; 
dıt lıJkelerJe yapllUf oJdui• 
ticari muahedelerde de ln
filtere için bllyük menfaat
lar temin eylemiştir. BiltUa 
bunlara ratmen epey azal
mıı olan itıizlerin militarı 
hili 2 milyondan aıafiya 

in••dijiaden lialk hıknliiet
ten memnua deiildir. Buİlua 

içia, Makdoaald ve BaldYia 
fırkalarıaıu, meb'us ıeçimia-

cle çok yorulacakları ve tek· 

rar kazaDabilmek için ltU

ylik fedakirlıklara katlan

mak mecburiyetiyle kartı• 
laıacaldarı zannolunuyor. 

Rüşvet alanlar 
Hakkında aon 

tahkikat 
Bay Saraç Rızadan rliıvet 

istemek ve bu paranın 60 
lirasını almakdan suçlu milli 

emllk müdürltiili muhasibi 
bay F evai ile muamellt me· 

murlarından bay Tevfik do•· 
ya memuru bay Siyameddin 

haklarında üçüncti iıtintak 
blkimlitince yapılmakda 
olan tahkikat aeticelenmit 
ve tahkikat evrakı esH mü
talea için Mnddeimumilii• 
verilmitdir. 

Mtıddeiumumilik; bay Fev· 
zi ile bay Tevfik hakkıada 
Türk ceza kanununun 213 
üncü maddesi mucibince 
rüıvet ıuçundan ve doıya 
memuru bay Siyamedliin 
hakkında da 275 inci mad· 
de mucibince resmi evrakı 
ortadan kaldırmak ıuçundan 
ıon talakikab• açılmasıaı iı • 
temiıdir. 

Not: 
Bay Fevzi ve bay T evlik 

haklarında tatbik olunması 
mtiddei umumilikçe istenen 

madde, bir seneden Oç aeneye 
kadar ve bay Siyamedclin 
hakkında da röıterilen mad· 
de bir aeaeden tıç seneye 
kadar tıabiı ccza•ını mil•· 
telzemdir. 

rf ahkikata devam 
olunuyor 

lıtanbul 21 ( Hususi ) -
Ziraat bankasınd'lki buğtlay 
yolsuzluğu tahkikatına de
vam olunmakdadır. Haydar· 
paıa silosunda çalışan Uç 
memura da, milfettiıler tara
fından itden el çekdirilmitdir. 

Ziraat bankası umum mü
dllrOnUn istifa edeceii söy-

A:nkaraya · hareket etti 
' lttanbpl 21 ( Huıuıi ) -

Jiükömetçe çairalan f rauız 
maliye miltehassısı Bay Al
fan Parüıtea tohri•ize rel
mittir. 

' Maliye •ütehaııııı ıebri

mizde maliye etkinı ile gö

rliımOt ve Ankaraya hare· 

ket etmiıtir. 

1 
Sabah Gazetelerinin 

Telırafları 

Ankara - Geaeral İsmet 
lnönllniln riyaıetinde topla· 
nan bakanlar hey'etinde, 
Bayındırlık bakanı Bay Ali; 
Aydın demiryolunun satın 
alınması hakkında cereyan 
eden mllıakereler etrafında 
izahat vermiıdir. 

§ lataabul-Harbiye mek· 
tebi, hazirandan sonra An
karadaki yeni binaya nak· 
Jedilecekdir. 

§ lstanbul - iki geaç 
Kartal yolunda •ece Takti 
yllrtirken kuyuya dUtmtltler 
ve bojul•uılardır. 

§ lıtanbul - Burada bir 
poliı enıtitüıll açılacaktır. 

§ latanbul - loriltere b&· 
kümeli kendi arazisi dahi
linde blzı ~rlere yeni tay· 
yare limanları yaptırmakta· 
dır. 

1 Ankara - Bu deYrede 
50 kadın melt'uı bulunacak
tır. latibabın 1 veya 6 Şu· 
batta yapılması muhtemeldir. 

Namzetler; 31 KAauausa
ni ve 5 Şubatta illn edile
cekdir. 

§ lstanbul - lkinei mlln· 
tehib intihabatı bareretle 
devam etmektedir. Patrik te 
ltu.lin reyini kullanılmııtır. 

§ Ankara - Miifettifler 
ve bat muallimlerin makam 
tabıi11b kaldırılmıtbr. 

Evvelce Pariıle çalışmıı olan 
birçok hamiyetli zatlar Ana· 
dolunun muhtelif yerlerinde 
şubeler açmağa teşebbüs 
ediyorlar, fakat bu şubele-

rin Selinik merkezi tarafın· 
dan tanılmadığı iÖrülüyordu. 

Tabii o ıubeleri açanlar, 
keodilerine kartı iÖıterilen 
itimataızlıktan dolayı iÜce
nerek eskidenberi tanıdık
ları Ahmet Rıza beye 
müracaat ediyorlardı. Ahmet 
Rıza bey Eylül iptidasında 
Paristen lstanbula ielmiıti. 
Kendisine çekilen böyle bir 
tiklyet telirafnamesinde de
niliyordu ki: 

" Siz Pariste iken, istipdat 
devrinin en ateıli zamanla
rında mukaddes cemiyetimi· 
zin hAdimi biz idik. 

Her türlü tehlikelere gö
iüı germiş, her f edakirhiı 
iÖZe aldırmış. Aoadoludaki 
ıubelerinizin hizmetine: koı· 
muı, maidur ve mazl(im 
milletin muavenetine çahı
mıı olanlar gene bizdik. Hür· 
riyet ilin edildiii zaman bu· 
rada bulunuyorduk . Herkes 
ıibi biz de istipdat ateıini 
söndürmek için memleketin 
en fedakir, en namuslu zat
larından mlirekkep olarak bir 
cemiyet totkil ettik. 

Makaadımız, ötedenberi 
bize Pariston telkin ettiiiniz 
adalet fikrini takib itli. Ce-

•• 
Kemalpaşa 

Kazaııudaki Yangın 
Kemalpaıa kazaııada kah· 

Yeci bay lbrahim'in kahve
hanHinden çıkan atot, iki 
dllkkin, bir kahvehane ve 
bir evin yanmas!l• neticelen· 
mittir. y anrın, bakkıacla •a
hallınde yapılan tahkikat bit
miıtir. 

Tahkikata göre yangın, 
bay lbrahi-nı'ia kahve oca
tında bırakılan bir ateşten 
çıkmııtır. 

Yanan ev, kahvehane ve 
dükkAnJarın kıymeti eıyalar 
ile ltirlikte 9 bin liradır. Yan 
iında kaıt eseri elmadığı 
anlaıılmııtır. 

miyetimiz iaae topla 
başlamış Ye bankaya 
etmiıti. Halbuki 
müstebitleri, hırsızla 
leri içinde memurlar 
tarından. müteialli 
ümitsizliklerinden b. 
ıebbüıilmüzü kend 
larına kaydetmei• 
mea'eleye başka bit 
vererek bizi merke 
yete baıladılar. Biz 
mizi onlara bir türll 
tamadık. Buıün Sel 

( . 
- Devam ed 

Memurlar ikr 
alaınıy•cakl 

İstanbul liman ıirk• e 

fiye heyeti muvakkat 

başkanı Yazifeaini iÖ 

olan Bay Fikri Altay, 

buldan ıehrimize ı 
Bay Fikri Altayın 
zifesi f ımir liman i 
mum mtidilrlüğll bat 
tiıliiidir. 

Aldıiımız malumata 
latanbul liman iıleri 
kat idareainin vazife 
mittir. Tasfiye m 
12 Ağuıtoıta bitecek 
tiln hesapların taıfiy 
sonra liman ıirketi m 
ve hHapları lıtanbul 
itleri umum mndorl 
devredilecektir. lzmi 
vir muamelesi bit•it 

Liman itleri umum 
lllğü memarlarının 

maaıı •• ikramiye 
hakkında biç bir y 
tur. Bu ıibi memur 
inhiıar memurlarının 
ettikleri haklardan 
etmeleri için Maliye 
tıtınca bir kanua 
haıırlanmak llıere 
duyulmuıtur. 

Soy adı alan 
Telefon ıirketi ve 

Bay Mustafa Sıdkı i1 
caıı ve amca zadeleri ~ 
yı soy adı olarak ka 
miılerdir. 

Devlet :Qemiryolları 7 inci işle 
m tttet tişliğin den: 
Baımahane garı merkez ambarında teplanmıı o 

kalem muhtelif eıya 7-2-935 perıembe ıtnü 11at 
laımalıanede iıletme müfettitliii binHında pazarlık 
tile satılacakhr. Etyayı a6rmek iıtiyenler o gllne 
Basmahane ıar mildBrlftğllne milracaat etmelidirler. 
ittirak edeceklerin 22,50 lira ilk teminat ak~eaini 6-2-9 
hine kadar Baımalıane ia11na teali• etmeleri lizım -

lzmir ithalat gttmrttğO mttd 
lttğttnden: 

Kap Kilo Gram Kıymet 

1 125 
o 15 
o 000 
1 140 

000 
000 
820 
820 

Lira Kı. 
70 00 
10 ()() 
.4 00 

84 00 

Ciaı eıya 

Demir cıvata 
Nikel kaplı demir ıomall 
Tel kesmere mahsus de 

Yukarıda ciaı ve miktarı yazılı eıyanın açık artı 
retile ıatılacatından iıteklilerin 5-2-935 11lı ıünB 
de lımir itbaJlt ınmrtltn ıatıı komisyonuna aıüra 
illa elunur. 21-27 


