
len Deniz Bakanh ... ,,; onbe 

... ubata adaı· tel iz cihazı 

oymıyaıı vapurları seyri 

UL SAL Soıı hidiseler do) yısile Sof· 

yada yeniden bazı te\1 k.ifat ya· 

pılmışdır. 'fevkit edilenlerin 
raiında komiteciler de var. 

fı rden menedecekdir. 
lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

·-------------------------------
Telefon : 2776 - Cumartesi - 26 ikinci Kanun 1935 

;..;.,.. ____________________ _ 

11 
arı ar'dan ç k. 

londr eyahatı etrafında 

rası mühim mes'ele
eceğisöyleniyor • 

ı s 
' 

ran a Başbakanı Hay Flanden ile Bay Laval'in 

olmıyacak Lo d ·a seyahatı Şuha dan evvel 
Londradan haber verili-

yor: 

Fran a Başbakanı Bay 

Çin 
Ordu]arı Saha
rı tahliye ettiler 

Istanbul 25 (Hususi) -
Tokyodan alınan haberle
re göre; Çin orduları, faz· 
la mukavmete lüzum gör-

Yarın ihtilal var 

Hava sehi lerimizi 
' taziz edeceğiz 

·-·------= 
Tayyare cemiyeti, ilı ifalin }larlak 

olması içiıı tertibat aldı 

Flanden ile Dıi bakanı Bay 

Lavalin Londt'a seyahati 

Şubatdan evvel olmıyacak -

dır. 

meden Sahar mıntak sını 
tamamen tahliye etmiş
lerdir. Tshliye olunan 

mıntakalar derhal Japon 
askeleri tarafından işgal 
edilmişdir. 

\.._ _) 

Ray Fitinden 
htanbul 25 ( Hususi ) -

Londra siya&i mahnfili, 

Fransa bakanları ile lngi

liz ricali arasında Uluslar 

arası bir 

mes' elelerio 

çok mühim 

görUşUleceği 

kanaatim göstermekde bu 

ıeyahatıa, büyük ~bir e-

be•miyeti haiz olduiu-

nu il ri sür m kdedir -

Ra)' Lcwal 

ter. 

Japon Hitler'in Sar .. ıeya~atı • 

uru u çoğalıyor Sar k.omunıstlerı 
"~J·~::y.~:~

1

~~i~=~68· 19~~06 MosJrovaya gı· dı· yor 
k
1 1

dlir. Bu mıkduın 33 mılyo· ~ 
ı 1 Du kadın, kalanı •İl erkek· 

d. ' - -· u. ır. 

rıfıf japonyanıu aUfuıu 1933 iman ricali de Bay Hitler'iıı Sar 
dil;yılına niıbetle 156,300 kiiİ 

r ıartmu;tır. seyalıatına iştirak edeceklerdir 
oı' tniiltere hükumetinin eş-

yo~rettiii son bir istatistiğe 
ab• aaı randa, İngiltere ve Golles 
da}"de, 1934 yılında 580413 do-
,;ğu kayd dilmi dir. in-

le Slİltere nüfus ve doğum ba
kımından müthiş bir azalma 

re'4 ıöstermckt dir. 
tJet Avru anın nüfusu yıldan 
ebıl yıla eksilmektedir, diğer kı-

ted faların nüfusu ise yıldan 
u~ yıla artın ktadır. 

bef 
rJJ' e 

aılu rları telsiz 
rihazı iO) acal lar 

25 1 • ~"-•O•"-~--~ 
are~ 

,.~ 

r•, 
~ ·'"' r. , 

dile~ 
tı~ 

~ 
po ı 
ib•~ 

~ f'~ 
ııa 9 H<'nİ:r. Bokanr ilacı Kirvakos 

d' 1 • :er 1' .•tanbul 25 ( Hususi ) -
r. Atın dan h ber veriliyor : 
iile" Elen Deniz B kaalı&"ı, bil· 
t•b 

l4Z 

f1a.) llitler ar~·adu~larile kor111ş11Jor 

İs~anbul 25 ( Hususi ) - iştirak etmesi takarrür ey-
Berlınden haber veriliyor: Iemişdir. 

Reisicümhur Bay Hitlerin Haber verildiği:ıe sıöre; 
Sara gitmesi tahakkuk et-
mişdir. Bu seyahat için bü- Sardan hicret eden komil· 
yük bir program yapılmış nistlerin, Mosk vaya gitme-
ve Bay Hitlerle beraber bü- leri için Sovyet hükumetin· 
tün Almanri calinin seyahata ce tertibat alınmışdır. 

tün vapur acentalarına ver- Gfimil~lıaııe'de ikinei 
diği bir emirde, yolcu ve yiik 
vapurlarının, Şubatın 15 in- milntehib s çimi bitti 

1 
Gümüşhene25(A.A) - Vild· 

den itibaren te siı cihazı . . . 'k' . .. b'b 
ı bl

... . . yetımııın ı mcı munt• ı s -
taşıma arı?ı te ıg. etmıştır. çimi bitmiıtir. Comhuriyet 
Bu mre ıtaat etmıyecek olan Halk fırkasının ı&aterdiji nam
vapurlar, der al stiyrUHfer· z dlerden 42lerk k ve 39 ka· 
den mcııcdiloccklerdir. dın itifakla seçilmittir. 

{ral 
Zogonun askeri 
müşavirine kur

şun aldılar Geçen seııelıi tayyare şclıidleri ihtifalindcıı bir intiba 

Yarınki Pazar günü, h va müessesat mümessilleri ile 
şehitlerimiz için her sene mektepler talebesi için ter
olduğu gibi ihtifal yapılacak- tibat almış ve her turlli ha
tır. Tayyare cemiyeti, ihtifale zırhklarını bitirmiıtir. ihtifal 
iştirak edecek olan bntün - Devamı 2 inci sahifede ---- ---·· ..... -.... _.._. _____ _ 

Gôztepe haşa geçti 

l{.S.I(., Altinordu
· yu 2-1 m' ğlôh etti ------

Kral Zogo 

lstanbul 25 ( Hususi ) - Ti
randan haber veriliyor : 

Arnavutluktaki isilerinlbir 
kısmı tenkil edilmiş ve asa
yiş bir dereceye kadar tees
süs etmişse de Kral Zogo 
20 gündenberi sarayından 

Halkevi sahasında heyecanlı maç
lar oldu. Mektebliler Jiki de yapıldı 

çıkmaMaktadır . 
§ lstanbul 25 (Hususi ) -

Arnavutluk kralı Zogonun 
askeri müşaviri ( Kroçı ) ya 
meçhul bir ad m tarafından 
tabanca ile tecavüi edilmiş 
ise de atılan kurşunların hiç 
biri müşavire isabet etme
miştir. Mütecaviz kaçmıştır. 

Kültür Bakanı Anka· 
ı-aya gitdi 

Istanbul 25 ( Hususi ) -
Kültür Bak nı Bay Zeynel A/ımorduyu 2-0 MnğUib eden K.S.K. tal~ımı 

Abidin Ôımen Ankaraya Dün Alsancak ve Halkevi ı maçlara devam edildi. Türk· 
gitmitdir. top alanlarında lik ve hususi -Devamı Jiirdüncü sahifada-
------------------...:......;:..,_ __ 

Mndhiş kar fırtınası 

Yugoslavya'da her taraf ka-
a gönıülmüş bir halde 

Ütün münakalat iesilmiş ve 111uhabere tatile uğra
mı~dır. 84 tı·en yollarda kalmış bulunuyor 

İstanbul 25 ( Hususi ) - devam etmektedir. BtıtUn 
Belgrattan haber veriliyor: şehirlerle kiyler kara gö-

ü d b 
. y 

1 
miUmüt bir haldedir. Mtına-

ç sıün en erı ugos avya· kalAt kesilmiş •e köyler ara-
nın lıer tarafında baıhyao ıındaki mubaber tatile ui· 
kar fırtına11, bUtftn ıiddotile ramııtır. 

Belgradın bütün cadde ve 

sokakları kar altındadır. 84 

Tren, 24 s:ıattan beri yollar

da t•9iakkuf etmiı bulunmak· 
tadır. 



Sablfe 2 

Yarın ihtifal 
• .,,.,afi 1 inci aamf .Ce -

içia tanzim olanın proıramı 
aıaiıya yazıyoruz : 

Program 

l - Toplanma 

var 
(Uluaal Blrlj1'J 

Acun ökoaemiıi 

Her tarafda iyilik 
alametleri var 

-
Bu Genç Kimditıil 

29~ikiaCTK"in\i'n 1935 Tefrika Nod 

f"AZ.AN: Urban Rahmi fHll 
- Acebı ne- tor Yuvanakinin klini,W 

- Allah bellımı ""' A 
yeri ve zamanı 

A - Üçöactı maddeda yazılı 
meraılm lutası ve diğer bG.Uln 
aıkeri ve m6lkf Amirler, reisler 
sabitler, memurlar, C.H. Fırka· 
il ve belediye heyetleri, mek· 
tebler, cemiyetler, mfleueseler 
veaalr te@ekkt'Uler her sınıf 

halk çelenklerile, doğruca Ka· 
dlfekalealndeld Tayyare şehit· 
llğlne gldetek eaat 10,30 da 
orada kendllerlne gôıterJlecek 
yerlerde bolonacaklardır. 

mandası verecek ve bo kuman· 
da Ozerlne askeri kıtalar ıe· 

IAm nzlyetl aldığı zamın bO· 
Uln siviller de şapkalarını çı· 

kırmak soretlle aelAma dura 
caklardır. Bu selim durma bir 
dakika devam edecektir. 

5 - Sôylevler 
Uluılar derneğinin tahkikatına göre rıL;~~ 

reye iittiler?. 
- Efendim, 

haatayı Frenk 

mıballHinde bir kıliniie yat· 
tırdılar .. 

Kapıya dönen bu 
adamı tokatlamamak, 
ne tükürmemek ve 
buadan uzaklaııp 

B - Otomobtller, arabalar 
ve hayvanlar dolaplıkoyu polis 
karakolundan daha llerlye geç 
mlyecektlr. Boradan hibaren 
merasim yerine yaya gidile· 
cektir. 

2 •• Merasim Kıtası nıo gidişi 
A - ihtifale gidecek tıç6D· 

cd maddedeki merasim kıtası 
Nat 9,30 da kışladan hareket 
edecek ve Kemer1hı, Başdurak, 
Keıtelll, lklçeomeJlk, Mezarlık· 
arHı, Eşrefpaoı cıddeıladen 
Şehitliğe gidecektir. 

B - Alayın geçeceği yol 
Oserlndeld ticarethaneler, kah· 
nbaneler, dOkkAalar• alay ge· 
oerken iolerlnl bırakıp mağa· 
salarının lSnlerlnde başı açık 
olarak alay& selAmhyacaklardır. 

C - Y oJda alayı girmek 
lstlyealer kolon soluna it.ıhla· 
btHrler. 

3 - Merasim~ Cirecek 
Kıtaların YO.rftyft~ Sırası. 

A - Meraalm kumandanı 
tayyare alıyı kumandanı kay· 
makam Bay Şefik, muavini 
merkez <mıntıka kumıodaoı 
blnbatı Bay Nazml'dlr. 

H - Mtrasim kıtııunın sı · 
rası. 

1 - Aakeri bando 
2 - Bir piyade bölaga 
3 Bir topçu bölOğft 
4 Bir tayyare bölOğti 
S Bir muhabere blSIOğft 
6 Bir deniz kıtası 
7 Bir jandarma lutaaı 
8 Bir polfa mı1lrezeal 
9 izciler 

10 - Belediye Hhıta mQ(. 
reseal. 

4 - Merasimin Yapılışı 
A - Şehldllkıekl meraalm 

.. at tam 11 de 1stlklıil marıı 
ile baılıyacaktır. Marştan ıonra 
meraelm konaandaaı hazır hu· 
lunınları • gök şehldlerlot ve 
bflUla şehfdlerl ıelimlamıya 
davet edecektir. 

B - Kıtalar kumandanları 
kıtalarıua derhıl (Dikkat) ku. 

A - Bu merasimden ıonra 
hava kuvvetleri namına hnı 

alayından bir zabit tarafından. 
B - Tayyare cemiyeti ve 

camhorlyet halk fırkaeı namı · 

na cemi yet reisi tarafından 

C - Memleket namına be· 
le diye heyetinden bir sat tara · 
fından birer söylev söylene· 
cektfr. 

D - Söylevlerd«-n sonra 111 

keri mozlka tarafından cüm 
budyet marşı çalınacaktır. 

E - Muzlka martı bitirir 
bitirmez bir zabit komındasın · 

da ayrı\an bir manga Hker 
tarafından havayı Qç defa ıtef 

edilecektir. 
C - Tam bu anda merasim 

yerindeki bayrak yavao yavaı 
yarıyı kadar indirilecek ve bay· 
rağın lnlolnl bildirmek için 
Kadlfekale'den atılacak birinci 
topla lzmlr'dekl bdUln daireler 
m6e11eaeler ve Umanda boluuın 
gemiler bayraklarını yınya ka· 
dar fndlreceklerdJr. 

V - Gene tım bo andı 
bCUQn gemiler, fabrikalar dft. 
dftklerlnl çalmakla; ytırOyftote 

bulanın lnaanlar lle nakil va· 
aıtıları da olda&u yerde kıl · 

mıklı olo şehitleri aellmlıyı· 
cıklardır. 

E - Bir dakika bitince me 
raalm yerindeki bayrak yerine 
çekilecek, bildirmek için atılı · 

cık ikinci topta yarıya indiril· 
mfo olan bftUln bayraklar yer· 
lerlne çekilecek, dtldftkler ııuaa · 
rek, dormue olan insanlarla 

istihsa] ve ticaret yükseldi 
Praidı çikan (Praier Prea· 

H) ıazetHiaden tercftm• 
olunmuıtur: 

"Uluslar Der••ii Genel ya
:zınhiı 1934 yılı sonklnun 
ayından ilkteşrin ayına ka
dar acuada iıtih11llt, ticaret 
ve fiat inkitafı hakkında bir 
iatatiıtik neıretmiıtir. Buaa 
göre 1934 yıhaıa ilk yarıııa
da ıeçea yıla niıbetle kö
•lr istihaalltı yllzde 11, 
dökme demir imalitı ytbde 
29, çelik imalltı ylizde 21, 
çinko imalltı ytızde 19 art
mııtır. Bununla beraber bu 

nakil nııtaları yürtly6oe geçe· 
celderdlr. 

Bu andı merasim kumandan& 
(Rahat) kumand11ını verecek 
ve bu kumandıı üzerine mera· 
ılmde bulunanlar rabıta geçerek 
eapkalarıoı giyeceklerdir. 

6 - Şehitleri selftmlayış 
ve d3n0.ş . 

A - Manganın ıtetf nden 
sonra meraetmde bulooınlar 

aşağıdaki ıura ile febltllğin 

Oadnden geçerek eebltlerl ae · 
14mlıyı<'.aklardır. 

1 - VUAyet, kumındanhk, 

tayyare cemiyeti, Balk fırkaıı, 
belediye, memurlar. 

2 - Aakeıf kıtalar (Mera· 
alm kumandanının tertibine 
göre) 

3 - jandırmı, polis. 
4 - lıcller, mektebler. 
5 - Cemiyetler, mdel!eaeler, 

Hllh hareketi yılın üçtinci 
rubu'uda durmuıtur. 

Bu hal, ham madde iıtih· 
1alltı · dftşftklilğü yilzUnden 
bilhassa Birleıik Amerika 
devletlerinde hi11edilmi9tir. 
Fakat buna karfı da ilkteı· 
rinde acun istihsal ve ima
litında yeni bir 11Jih kay
dedilmiştir ki derecesi dök
me demirde yilzde 12, kö· 
mirde yBzde 9, çinkoda yüz
de 8, çelikte yUzde 6 nisbe
tindedir. Belçika ve Franaa
da sanayi faaliyeti bütün 9'4 
_ ...... 4 'lllıca ·••mfi••-
halk. 

6 - Belediye zabıta mOf. 
rezesl. 

B - Geçit resmi için şehit· 

Uğln Kıdlfekaleye bıkan ka · 
p111ndan çıkılarak tehhllğin 

ön kapısı lSnOodekf yoldan 
geçilecek ve bu kapı karoı · 

unda bulunacak olıo muzlka· 
nın önClnden geçlllrken sol 
taraftaki oehltJf ğe bakılarak 

usolft veçblle ,ehltler selAmlı · 
nacaktır. 

C -- Meraılm geçişi doğ· 

rudın doğruya eehltlerl selim· 
lamık makaadUe y•pıldığt için 
bu anda eehhllk içinde hiç 
klmıe kalmıyacaktır. 

Dikkat: 
Mer11lm yerinde ı14kadar 

memurların g~stereceklerl yer· 
lerln ve aıraların bozulmam·•· 

· sını dllerl z. ...................................................... __ , 
Tayyare 

Telefon: 3151 
Sönemaso 

Bu~ftn elefon: 3151 

iki Şahezer Filim Birden 

GECE 
UÇUŞU 

Fraoııızca Sözlfı -

6 Büyük Sinema Yıldızı 

Jobn Barrymore . Helen Hayes · Clırk Gıble · 
Lionel Barrymore · Rıbert Montgomery · 

Myrnı Loy 

~ 

Dünyayı 

Dolaşan Şarkı .. 
- Almanca Sözlü -

Dünyanın En BOyftk Tenörrı Olan 
Joseph Scbmldt 

Tarafından temall edilen hazin bir aşk mı· 
zengin bir musiki. ..IAbl bir tagınnl 

AY RiCA 

FOX Donya Havadisleri Tilrkce sözln 

Seanslar: Hergiln 15-19 Gece uçuşu 17-21,15 Dünyayı dolaşan şarkı ' 
Perşembe ve Cuma ıünlerl Dünyayı dolaşan şarkı ile başlar. 

Romanofların Tacı Gelen, heyeti murahhasa 
maiyetinde memur suvari ne
ferlerinden biri idi. Mösyö 
Yufe için bazı / telgrafalar 
ıetirmiıti. Kendisini rahatsız 
ettiiinden delayı: 

ye çahşdı ve telirafı açdı. 
Telflraf da şunlar yaııh idi: 

lıtanbul - Telsrraf ajans
larının verdiii haberler 
hilifına olarak yüzbaşı Alekıi 
Kolesov, LiSkUUös yatının 

1 efrika No. 112 

İren, baılaniıcı Riiadan 1 
ieçen Dunba nelarini tanımış
tı. Kendisi ltu kapr!nfin kor
kuluklarından birine dayan· 
mııtı. kipröaün altından tat
la, fakat seri bir surette ge· 

çen sulara bakıyer ve sanki 
sulardan bir nen11i ahengil• 
Aleksi •e İren isimleri yilk
••liyordu. 

Bu ahenkdar mırıltı ile 
uyumak, bir daha hiç uyan
mamak üzere uyumak arzu· 
ıuna düımDıdU. Bu tesir 
ile korkuluklardan 11rkıyor, 
sarkıyor ve sarkdıkca sula
ların mırıltısı daha ziyade 
tathlaııyerdu. lren o kadar 

24 ikinci Kinun 1935 
sarkmıı idi ki birdenbire 
muvazenesini kaybetdi ve 
ilıerine kapındıiı ıak renkli 

suların dılııcıkları ar11ındı 
kayboldu. 

* • • 
İren Şo•iaof, acı bir kl-

büıten kurtulanlara hH lni 
bir hareketle yıtaiından doğ-

rulmuı ve elile yüzilnun te 
rini silmişti. Sonra dağılan 

saçlarıaı düzelterek kulağını 
dışarıdan akseden seslere 
verdi. 

Birisi, hızlı hızlı odasının 

kapısına •uruyordu. lrea sır
tına ince bir entarı alarak 
kapıyı açtı. 

- Baı muraı.has arkada
,. odasında bulamadım da!. 

Deye itiraz etti; ıldıiım e

mir •ucibince telgrafları size 
getirdim, dedi. 
Gen~ kız, askerin elinden 

aldıiı telıraflara birer iÖZ 

iezdirdekden ıonra, birine 
dikkatle bakdı. Bu teliraf 
lvan Miniskiye aiddi ienç 
kıs, bir gün evvel gelen 
telıraf gibi bunun da Istan
bula aid haberleri ihtiva et
diğini hisıetmişdi. Gayri ih· 
tiyarı elini kalbine götüre· 
rık darıbınıaı tevkif etmı· 

iafilikında ölmemış, hatta ya· 
r alanmımıştır bile. infilakın 
vukuunu müteakip denize 

athyarık yüze yüze sahile 
çıkmıya muvaffak olmuştur. 

Pek yakında bathyan mnca
deleye deyam edeceii ilmi
dindedir. Netekim bu telgrafı 
da bizzat o imzalamııtır. 

Aleksi Kolesov 
Telgrafı okur okumaz, lren 

yanındaki iıkemlenin üzerine 
yığıhverdi ve telgrafı dizle
rinin üzerine koydu. Şimdi 
gözlerinden gayri ihtiyari yaş 
akıyordu. 

Siı kimsiniz?. 
- Bendeniz bu ailenin 

yakınlarında•••· lımim Ali. 
- Evet, iıtimiıtim, Kay

makam Ali bey .. 
- Evet, evet!. 
Balkon pen9ere1i iadi ve 

gölie çekildi. Ben aneçhal 
bir ıztırapla bir mlldddet 
orada durdum. Ve sonra 
yürüdüm: 

Nereye ıitlecektim, acaba 
hanıi kılinikte idi ? Demek . 
ki haıta ya kimsesiz ve ba
kı 11111z kal•ıf, yahut ta ağır
Jaşmııtı .. 

Tekrar ıeriye döndüm ve 
kartı evin kap11ını çaldım. 
Bir dakika maziyi ve iki bem
tireyi hatırladım. Belki de 
onlardan biriydi !. Kapıyı, 
aizı içki koka• biri açtı .. 
Kaba, ten, ıururlu bir su
ratı Yardı, ıırtıoda caketi 
yoktu: 

- Ne istiyor1u11uz efen· 
di•? 

- Karııdaki evin ailesi 
hakkında malümat rica ede
r.ektim.. Acaba ~aatayı han· 
ıi kıliniie yattırdılar, deye 
ıeracaktım ... 

Taciz edilmit bir in11n 
vaziyeti takıadı, 1&t kaıını 
kaldırdı ve kapıyı neman 
heman kapayarak; 

- Durun, serayım! 
Dedi. 
içeride bir kenu,ma oldu: 
- Birisi ıelmiı. Karııki 

ıeberik kadını ıoruyor. 

Hangi klinii• kaldırıldı o, 
biliyer musun?. 

- Canım, niçin böyle ko
ouıuyorsun.. Bize bir fena· 
hiı •ı dokundu o hanımın?. 
Billkis atır, kibar, vakur 
bir hanım .. 

- Püf, ağırmıı, kibarmıı .. 
Mahalle karısı tipi.. İptidai 
bir şey .. 

- Peki, biz onlardan 
fazla mıyız?. 

- Ben ... Ben ... Ben tabii 
fazlayım.. Avıupa gördiim, 
okudum, adım evlldıyım ... 
Sana ıelince ... 

- Bana relince ne elu
yor?. 

- Çok lakırdı istemem .. 
Söyle nerede imit o ı.astal. 

- Frenk mahallesiade dok-

Bu suretle uzun müddet 
tatlı tatlı ailadı. Arasıra: 

Aleks yaııyor! Sea yaıı· 
yorau•, Aleks sulh imzala· 
nır imzalanmaz tamamen 
serbest kalmış olacağım. 

Madem ki pek yakında ha
berdar olacağım elbisesini 
bulmak için bir kolayını 

bulmak mümkündür. fıte o 
vakit, bir daha birbirmizden 
ayrılmamak suretile birleıe
bileceğiz. 

lren kendi kendisine bu 
tatlı hulyalara okıarken te-
lefon çalmaia baıladı. Genç 
kız ahizeyi aldı. M6ıylS Yufe 
kendiıiai yazı odasına davet 
ediyordu. Şakrak bir sesle: 

- Şimdi ıeliyorum reis 
yoldat! Dedi. Ve kendi ken· 
dine ilave etti: 

Devama var 

mek için kendimi zor · 
tum. Somurtarak ve 

bir seıle: 
- Yuvanakinin 

de imiıl 
Dedi ve kapıyı Y 

kapadı. Yolda dı,ıol: 
dum: 

Bu adam, ıon aırılt bil 
zımsızlıia ua-ra•ıt kari 
zUppeaidir. Avrupadıll ar 
ıettiji halde meziyeti, d 
dece doiduiu cemiyeti• aır 
zllne tüktirmektir. 

ya o kadın, o zavallt içe 
dan acaba kimdi?. O 
vap verirken ıeai, bir 
hıçkırıiı iİbi, ne kı 
rinden ıeliyorda?. Ne 
elemli, ae kadar kırı 
aH? Gak kubenin 
aeler Yar?. 

Annelik o a-Dn bir • 
yat olmuı .. Abandiıit t 
konmuılar.. Hiç bir ı•1 
mamıı.. Buau baaa 

meni laasta bakıcı ıöyl 

- Ermeni bir dekt 
laydı ıarllrdükl 

Dedi. Bea oaları da, lif 
ıini de bilirim .. 

* . ... 
Muhakeme, artık lı• 

bozmafa baıJadı. BOtliD ~ 
leria a~ılıp kapanan pr•r. 
USrler sribi, üstB•de ltir 

G 
h 
N 

lıımaıı var ki ... Be 
* ... . 

Seniha bu arılık çiç 
sesini duydu. Amca ile 
nuıuyordu. Vakit epiyce '1. 
miıti . Aşaiı ovada ıOr 
ıilkiniyor, bütün mesaf.I. 
yıkayordu. 

Notlar zaten ıona ieli 
du. Okuduiu noktayı i 
ederek doirulurken notl 
arasından iki katlı bir 
iıdın sıyrılıp dtişdU 

ıördü .. 
- Tuhaf -dedi- bu d• 

acaba?. Bundan evvelki o 
yuıumda gözüme çarp 
mışb. Galiba, • iilnlerd 
telaş ve teessür arası 

farketmemişim. 
Bu klğıt acele ile y• 

mıştı. Okudu ve kıp·kır 

kesildi: 
E . ' mıne .. 
Vasiyetnamemi ve n• 

rımı okudun ve okuyorl 
Dediklerimi yaparak doj' 
ğumuz köylere çekilece 
den de eminim. Bu satır 

son ıece karalıyorum. S 
o daiların başında yapa· 
nız iÖrdüm. içim bir 11 

korku ile ilrperdi .. 
- Emine, bu bayatı or• 

yapı-yalnız nasıl çekecek! 
Dedim. Kalbimi de yo 

dım ve ıonra, sana ıo 

dan bir t•Y yaptım. Bun• 
itiraz etmiyeceksio: 

Birgün Necdet, oraya 
lecek ve sen ona her de 
için, peki, diyeceksin. 
ikinizin arasında mlıte 
bir hatıra olurum ve be 
toprak olan varlığım, 
her halde mes'ut eder . 

Eminenin renıi şimdi 
deği~mitti : 

- ,~rlt<Mı ııcır-

• 

8 
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Fratelli Sperco Vapuı· Acentaıı ı• Olivier ve şiireka Aydın 
ilayetinde ikinci 
müııtehib se-

Acele satı
Jık hane 

Khaplarınıza Gazel Bir 
ROY AL NiERLANDAIS KUMPANYASI Cilt' Hahralarıuıza Şık sı Limitet V3JlUr 

" HERMES ,, yap11ru 27 ikinci kiDunda beklenmekte olup Bir Albl1nı, Ve sair acent&SI 

T opaltlnda Hacıali of endi 
caddHlnde 152 numaralı 

hane mUaait şeraitle satıh· 

yor. Talip elanlar dizıenle
rimizden Bay Reıad Maral'a 
müracaat etmelidirler . 

Bura-as, Varna ve Köstcnce için yük alacaktır. Cilt işleri Yapllr· 
" HERCULES ,, vapuru 28 ikinci kanundan 31 ikinci ıuak İıteneniz : Cendeli Han. Birinci kor-

kinuoa kadar Anvers, Rotterdam, Amıterdam ve Hamburı * l'.El\/ KAVAFLAl'l * çimi hitdi 
don. Tel. 2443 

ROUMELIAN vapuru 25 

Aydın 25 (A.A) - Vili· 
etimizin her tarafında ikin· 
• mlntehib ıeçimi temamen 
itmiıtir. Biltün reyler C. H. 

için yilk alacaktır. Ç«rşısrnrltı 34 Num•r•da ikinci kanunda Liverpool ve 

Svvaaıeadan gelip tahliyede 

bulunacaktır. 

r . namzetleriue •erilmiıtir. 
Aydın merkez kazaıında 

kadın olmak üzere 192 
inci mtlntehib uçilmiıtir. 

Elektrikle 
Komprosor boya 

., Otomobil, peatola, mo· 
ı rt bilye, para kaaaları, ıulu 
11 

izik boya, doktor •ıya· 
ti arı ve diı tabiplerine ait 
d, deYat elektrikle boya· 

aır. 

JJa Kemeraltı Barut hanı 
içeriılade otomobil boya- İ 

cııı fıtanbullu Ahmet ,ı 

iralık ev 
Glztepede Halit Ziya boy 

katıada 16 au•arah hane 
rahktır. lstlyealer iskele 

fnıda bakkal Hasan •i•· 
n ôfrenebilirler. 

Ulu8al 

Birlik 
Gfındelik ıiyaHl gazete 

hibi: Hcytlnr Ra~da Ôkt~m 

Neıriyat mlldürü: 
Hamdi Nihheı 

Telef oa: 2776 
Adrea : lzmir ikinci 

Beyler ıokaiJ 
Aborıe ıtırı/arı : 

700 kurut senelik 

400 .. altı aylık 

ilAn \'artları 
Resmi illnlar için : 
Maarif cemiyeti illnat 

üroıuna milracaat edil
elidir. 
Hususi illnlar : idare· 

anede kararlaıtirilir 
asıldığı yer: AN AD ULU 
atbaası 

Satılık Motör 
12 beyi[ir kuYvetinde (Di

zel) markalı az kullaaıl•ıt 

bir mot6r satılıktır. Taliple· 
rin idarobanemize 111iraca
atları ilAn oluaur. 

Bayanlar 
Senelerin ilizellijiaize 

verdiği zararları diploma· 

h MiNiK kadın berberi 
Sıdlnnm maharetli elile 

derhal tamir etdirioiz. 

Sıdkının 
0Dduleıi maaajı mani-

" HERME5 ,, Yapuru 9 t•battaa 1-4 ıubata kadar doiru 

Aa•era, Rotter•am, Amıterdam ye Haaaburı için ylk 

alac:aktır. 

" GANYMEDES ,, vapuru 23 şubattan 28 ttabata kadar 
Aavers, Rotterdam, Amıterdam ve Ha•burı için ylk 

alacaktır. 

SVENSKA ORİENT LINIEN 
11 BLALAND 11 motörii ~8 sen klounda Hıunburr, Co· 

peabarea, Danbİf, Gdynia, Goteburı, Oılo Ye lıkandi•aYya 
limanları için yDk alacaktır . . 

ıı SMALAND 11 vapuru 8 şubatta Reterdam, Hamburı, 

Copenhaa-ea, Dantzig, Gydnia, Goteberg, 9slo Ye lıkanai
na•ya limanları içio yük alacaktır. 

SERViCE MARİTİM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için her •D beş rllndo bir •untazam sefer 

" PELES " vapuru 15 şultatta relip 1' şultatta Malta, 
Baraelon, Marıilya ve Ce•••aya laareket edecektir. 

" ALBA JUL YA " Yapuru 12 Martta ıelip ll Martta 
Malta, Baraelea, Marıilya YC Conovaya hareket edec:ektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
kör ve makyajı saç tuva- Hamit: lıinclaki hareket tarilaleriadeki clojiıikJiklertiea 
letleri ve altı ayhk dai-
mi oodulelori ıize ini Ye Acente meı'uliyet kabul etaer;. 

ı6nmez bir parlaklık Ye· Fazla tafıilAt İfİD ıkiaei Kordoa4a Tala•il ve Tabliye 
recekdir. prketi binaaı arkasında Fratelli Sperc• aeeatalıtına •tlracaat 

Keçeciler caddeai 122 edilmesi rica olunur. Telefoa: 2004 • 2005 

::: : ~:. 3 ;e~ ~;O~ ~n; }~ i llllllll llllllllllllllllltll lll il llltl 1111111111111111111111111111111111111111111111111111 llllll ; 11111111 

~~-----1llzmir yün mensucatıl 
Istauhul Oteli !Türk Anonim şirketi~_; 
lzmirin en temiz ;ıı;;;:; 

1 80 mfteHeae, iki yftz ltia lira eermaye ile 5$ 
( ~hk ve ucuz ) == 

~ te~kkftl et.mit ve Di Ory en tal Karpet Manu·~ 
otelidir ..., ~ fukçörerı Limited (Şark ltalı) 'irketine ait =: 

T emiı bava mükemmel - 1 -§ zmirde:Halkapınardaki kumat lahrikaann _ 11a_hn ~ 
konfur, dOı ve her t6rlü E 
sılıhf şeraiti haizdir. Bay- == almıttır. f'ahrika hlUla t~kilit ve:_ıeeieat ''e mfts· = 
ram mnnasebetile yatak ! tahdimiai ile eekisi &ihi J .. kanunusani 1935 ta- ~ 
ücretlerini ucuılatmııtır. 5 rihiaden itibaren yeai tirkct tarafından i'letil· 3: 
Otelimize bir defa teırif § •ektedir. Her aevi yft• iplikleri, kuma,, batta- ~ 
edecek zevatın otelimizin ~ niye ve çorap imal edilecektir. Mamulatın e•H· =: 
her huıusatından mem· ~ line f&ikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmittir. ~ 
nun kalacaklarını vadedi- ~ Bu mamullt Pettemalcılar batıada: etki Orozdibak i 
yoruı. ~ ittisaliadeki .ergide t~hir edilmekte ve ıatıt falt- ~ 

Birinci Kordon ha 5 rika içiade yapılmaktadır. = 
vagazı ~irketi itisa ~ Posta kutusu: 127 

EE Telgraf adresi: lzmir~- Alsancak 
lı lstanbul Oıeli ~ Telefon4' oumarası~24~2 ve 3564 §5 

--------• • nıııııınıınınıııııımııını• 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıu• 

- - Ali Rıza .. -
MücellithanHiDe uğrayınız. 

N. V. 

v. ~"". lı. vaıı 

Der Zec 
& Co. 

• 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
" DELOS ,, •apuru ha

len limanımııda olup 24 
son kinuna kadar AnYera, 
Roterdaaa, Ha111burr ve Bre· 
men için yilk alacaktır. 
.. HAGEN,. Vapuru 3 Şubat 
ta bekleniyor, 6 Şubata ka
dar Anvera, Roterdam, Ham-

lturi ve Bremeo için yUk 
alacaktır. 

"Aquila11 vapuru 16 şubatta 
\uıkleniyor, Hamburt ve An

veraten yUk çıkaracaktır. 
"ULM" vapuru 15 ıubatta 

beldeuiyer, 20 ıubata kadar 
Anvera, ftotterdam, Ham
burr Ye Bremen için ylik 
alacaklar. 
ARMEMENTH. SCHULDT 

HAMBURG 
" NORBURG 11 vapuru 24 

sea klnanda bekleniyor, 
Hamburr ve Anverste• yUk 

çıkardıktan sonra Rotter
dam ve Hamburr için yük 
alacaktır. 

TRENTIO vapuru 30 ilci•· 
ci klnunda Londra, Hull Ye 

AnYeraten gclü tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
Londra .,. Hull içi yük ala
caktır. 
The General Stoam Navi

gation Co. Ltd. 
STORK vapuru Limanımız 

da olup Londra için yUk a
lacaktır. 

Dcutsche Levante Linie 
ANGORA Yapuru ay so

nunda Hamburır, Bremen we 
Anventcn ıelap tahliye bu
lunacaktır. 

Not: Vurut tarihleri ve 
vapurların isimleri Ü.zerine 
değiıikliklerden meı'uliyet 
kabul edilmez. 

klnunda bekleniyor, Liver· 
pul ve Anversten yük çıka-

rıp Burias1 V arna ve Kiı
tence için yUk alacaktır. 

THE EXPORT STEAMSHIP 
CORPoKATION 

11 EXELSIOR 11 vapuru 6 
şubata doğru bekleniyer, 

Nevyork için yük alacaktır. 

"EXMINSTER,, vapuru 18 
şubata doiru bekleniyer, 
Ne•york için yük alacakhr. 

Geliı tarihleri ve vapur· 
ların isimleri üzerine mcı'u .. 
lizet kabul etlilmez. 

JOHNSTON L\NE L TD Birinci Kordon, telefon 
"Kenmore,, vapuru 29 son No. 2007 • 2008 -Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hamza Rüıtf'm lı~yin fnıografhaneıi, /~mirde en ıyı 
f otok"af çekmekle ş8hreı imlan bir san' at ectıjıdır. En 
mf4ki1lpeıenı olanlar dahi, burada çelctirdilderi foıokro..f 

lardan mem"'m kalmışlardır. 
Ham:a Raııenı beyin, fotoğraf malt-emesi ıalaıı nıa· 

!aso.sı da muhterem ınaşıerilerinin iuee zeı:klerine göre 
her ç~it malları, foıograf makinelerini bulımdunnakta· ı 
dır, Bir zıyaret lıer şeyi ispata kafidir. 

(İzmir • B~turak caddesi, Refik hey çarşısı) 

lstanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 'rork Anonim Şirketi 
Sermayesi3,000,000Tork lirası 

.-Sümer Bank-.ı 
:1111 

Sıhhat halık yağı 

İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

.tJ lzmir Defteı·dar1ığnıdan : 
•'- .. lssisinin vergi borcundan ötürü tahsili emval yasuma 

~~ore haczedilen Hacı Mahmut mahallesinde kaymakam Ni 
e~at bey sokağında kiin 7 sayılı furun tarihi ilindın itiba-
ır Je . . b' .. S': · n yırmı ır gun müddetle satılığa çıkarıldıiından 

ey sürmek isteyenlerin defterdarlık tahsil kalemine mü-
acaatları. 14-19-25-30 (114) 

I• lzmir ithalat gümrüğü müdür
t~lüğünden: 

Cins eşya ~ile Gram 
~.ı 
İ 8 680 Boyalı ağaç korniş 
il "128 500 Pirinç yaldızlı kurşun 

Kıymeti 
L. Kş. 
15 000 
43 000 

r~~ korniı kenarı 
?ı 77 001 Oymalı yaldızlı ağaç 356 000 

e 14 180 414 000 
Yukarıda cins ve miktarları yazılı eşya açık artırma su· 

etile satılacağından isteklilerin yüzde 7,5 . teminat akçesile 
1-1-935 p.,rşembc gUnU saat 13 de lzmir ithalat glimrüğli 
tıı komiıyentarına müracaatları ilin olunur. 26-31 155 

Fabrikaları mamulatı 

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

Dereke kumaşları 

F esane kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli nıalJar pazarı 
lzqıir şubesinde bıılursunuz 

PORJEN· 

Norveç halık yağlarının 

en halisidi ı· 

iki defa süzülmüştür 
Y eğ3ne deposu 

IIamdi Nüzht 
Sıhhat Eczanesi 

AHAP 
O kadar zararsızdır ki kalp,lhöhrek, basur memeleri rahatsızlarına, ge
)Jelere, çocuklara ve tansionJarı ynl{seJmiş kimselere doktorlar yaJnız 
( P Urjeıı Şahap ) mOehil paetillerini .. tavsiye ederler. 



(Ulusal Birlik) ---------

(Buhacdı.lin ~ak.ir Beyin Bırak.tığı Yesikalımı Göre) 

Patl'aslılar, yapılan tazyıklar• proteıto etdiler öıne Lütf'üe endiısırı 
ı ve adadaki me· de bir· si,t\ntalya ve ci1 

l1sına a ındılar 
' 

t zır 

syan neden ve nası çıkdı?. Kalimnos adasındaki kahvehane ve kulühler 

kapatıldı. Ada okak arında Italyaıı devriyeleri dolaşıyor 
lil ubul 25 (Hususi) -

Atinadaıı bildiriliyoı· : 
I aliunıos admnudaki is· 

yan yatı~mış gibidir. Ada 

bulunan papazları da yaka
lamıştır. 

Bunun üzerine halk ile 
İtalyan polisleri arasında çar

pışmalar olmuıtur. 

Bu çarpışm2lar esnasında 

ahaliden bir çok kiti yara
lnnmıştar. 

ıemileri ve tayyareleri ırit· 

mitlerdir. 

İşte Kalimnos adasında 
örfi idarenin ilin edilmcıi

nin sebebi, bu olsa ırerektir. 

Atina - Patras şehrinde 
12 adada yapılan tazyikleri 
proteat• etmek için kalaba
lık bir mitinsı yapılmıştır. 

Yunan bilkumetinden, bu taz
yiklerin önüne geçmek için 

ciddi teşebbüslerde bulun· 

masını istemiştir. 

soka lm·nıda İtalyan devri· 

yeleri dola,makta, halk 
arasında yapılan toplantı

lara mani olmnktadır. A· 
<ladaki kalnehane ve ku

ltlplcr kapalıtmıttır. Bir 
çok Humlar Kalimuo& 

ad amı tr.rkelmcktedirler. 
Her an ye i hidiıel rin 

Bu bldiı lcr üzerine Ka
limnos adası a ltalyaa harp Birçok laatipJer ıöz alarak 

---- -----IE!!- ...... •aıaa------------

Mit1nıçiler arasına hidiac 
çıkarmak maksadile bazı 
İtalyanlar da karıımışlardır. 
Fakat bunlar, zabıtanın vak
tin.le müdahalesi üzerine 
mitinıten uzaklaıtırılmıştır. 

cık ıı•a intizar olunmak . 
tadn·. 

Son elen aberlere öre; 

'-1 • 
1. ecı 

y~ 

a 

hir 
. 

~ayuı 

<) a iti lafına 
ıs en.liyor 

~ uli o kuymakawı 'e ~~~-------·------~~-
daha birçek m uıurlar 

ltalyan zırblıııııa alınmı•
tır. 

ar· sivasi malıatilinin, hu husus-. 
da verdiği yeui haberler· 

* ..,. . 
İıtaubulaa çıkaa Rumca 

i'az tclerden biriniıı Atina 
muhabirinden al4ıiı mald
mota iÖre;Kalimnoı.aduın
daki i y nın aebebi ıudur: 

R des Metropolidi, on iki 
ada Ortodoks kiliıc ini, tim
diye kadar tabi bulundu§'u 

lstanltul 25 ( Hus"ıi ) -
Pariıteo haber Yeriliyor: 

Siyaai mahafiltleo sızan 

hnborlere ıöre, Frauaa al
k•meti, Roma itillfoamHİ•• 

s 
Rum patrikhanesinden ayır- h 
mak ve kilisenin idiklAlini japon mÜl18Se 3{1 
ilan etmek istediii cihetle Moıkova 25 (A.A)- Ga· 
orad ki papazları, kendiıine zeteler, Japon bıtvıkili bay 
çekmek için muavinini Ka- Hirotanın nutku hakkında 
limnH adasına 2'Öndermiıtir. bir takım mütalaalar serdıt-

Kalimnoı adası papazları, mcktedirler. Gazeteler şarki 
R doı MetropoJidinin tek- Çin Demiryoluna mütealJik 
lifini reddetmitlerdir. olarak yapılmakta olan mU-

Bunuıa ü:urioe Rodos zakerclerin müsait bir suret· 
Metropolidinin muavini, Ka- t inkiıaf et ekte elduiu 
limnos rahiplerinden birile suretinde Japon Başvekilinin 
kavsıaya tutuşmuş, gece vaki baya11 tanın hakikata 
yarısı konakladıiı evin k - t vafuk etmekte olduiunu 
pısı önünde de bir bomba ve bu müzakerelerin iyi hir 
patlamıştır. neticeye varacaj'ını iÖ.steren 

Kalimnos halkı, bu teşeb- birçok "lametler mevcud el-
büsleri protesto etmek için duiunu yazıyorlar . 
hükQmet kenaiına git- Pravda 2azet si Japon hü
tikleri zamam ltaly D ı bıtası kümelinin henüz balledilm • 
onları daiıtmı~. başlarında nıiş olan diier mes'eleleri•de 

Acun ö onomi i halli için fazla mesai sarfct
mek surctile Ja pea - Rus 

Ba~tarafı 2 inci salıiJ~de - münase atının iyi bir surett 
yılı içinde yav şça i'erilemiş inkişaf etmesini kolayla9tır-

uoa karşı bu fa liyct it 1- mak iy tinde olduiunu al-
yado, Danimarkada, Norvcçtc _k_ı..,ş-=la=-m_a_k_t_a_d_ır_. ----
lsveçte ve Şilide f asıJasız tutar ki bu ~eçen yıldan 
artmı tır. Direr devletlerde yüzde 2,6 daha az demektir . 
bu sal b hareketi Haziran Altın olarak ifade eailmit 
ve Temmuz aylarında birden- olan acun ticaret kıymeti 
bire inkıtaa uiramı,tır. 1933 1934 yılı ilktetria ayında 
yılı IJkteırin ayına karıı 934 mcsime uyjun olarak yfizde 
yılı lıkteırin ayında Alman- 1,3 aiı9etiade bir salala ka-
yada yüzde 20, lsvcçte yüzde zanmıttır. 
19, h )yada yüzde 15, Ka- Büyük ticaret fiatlarının 
nadada yüzde 9, Lelaistanda inkişafı muhtelif devletlerde 
yüzde 8 ve Norveçte yüzde müsavi delildir. 1933 yılı11a 
4 nisbetlerinde bir salah e- karsı fiat yülueklifri nisbeti 

Mısırda yüzde 26, Arjantin
seri kaydedilmiştir. Sanayi 

de yüzde 17, Macaristanda 
faaJiyeti Birleşik Amerika 

yüzde 16, R manyada yüzde 
devletlerinde yüzde 4, Hol- 11, Bulgarist nda yilzde 9, 
)anda da yüzde s: Fransoda Birleşik Amerikan devletle-
yüzde 13 nisbctinde geri git- rinde yüzde 8, Danimarkada 
miştir · yüzde 6, Ç•koslovakyada 

1934 yılındaki acun ticaret yüzde 6, Almanya, fsveç ve 
kıymeti, 1929 yılının acun Kanadada yüzde beştir. Acun 
ticaret kıymeti ile mukayese tic ret fiatlarıaın en ~ok dü-
dilince yalnız yüzde 32,5 şündüiü yer Fransadır. 

iİrmesi içia Almanyaya tek
lifte buJunacakmıf. Ayni ma-

hafil,Almanyaaın bu teklifi ka-
bul otmcdiii taktirde Fran
s am Ruıyaya temayll fÖS· 

t recefiai iddia ediyor. 

Göztepe haşa 
geçdi 

-ll•ıt•r•fı llirinci s•hifetif'
spor kulDltUaUn liklere i•l
memeai üzerine yalnız 

Göztepe - Tilrkıpor maçı ya-
19ıla111adı. Altuıerdu • K. S. K. 
maçı ümit ve tahminlerin hi· 
lifıoa 2 - 1 K. S. K. nın ra
Jibiy ti lle ltitti. 
Alıancakda: 

Saat 9 da Giztep•· Türk 
spor arasındaki ilk maç 
Tilrkıporun ıelmemesi ve 
Göztepeni• seremonisi ve 

alibiycti ile ıeçdi. Saat 11 
de K.S.K-Altıoerdu B.takım
ları laakcm A. Özıiriiain 
idaresinde ve zevkli bir 
oyuD yapdılar. Altmerdu ilk 
kısımda 1-0 ialiltdi ikinci 
devrede K.S.K. berabcrliii 
ve ikinci gölüaü yapdıiı 
halde Altınordulular oyuaua 

itmesine az kala ilıi rel 
yaparak 3-2 ıalib olarak sa
hada• ayrıldılar. 

Saat 13 de Gödepc· Türk· 
sper aeremoaiıinden ıonra 

bu kulübtıa ~ ve B takımları 
aralarında bir hazırlık yaptı
lar. A takımı bir farkla 
ıalip ıeldi. 

Saat 15 de K. S. K • Al
tınordu A takımları hakem 
Bay F e mi Al tayın idare
sinde ıon maçı ya.ptılar. 
Oyun çok zevkli ve ~amimi 
sreçti. ilk kı.smın sayısız be
r bere ceticelenmesine rai· 
men K. S. K. lılar 30 ncu 
d kikaya kadar Ahmed ve 
Ccmalın penaltıdan yaptığı 

iki iOIJe 2-0 falip vaziyette 
idiler. Bundan sonra Altı
nordu takımında deiişiklik 
yaptı ve yeıane iolu kay· 
detti, oyun da 2-1 K. S. K. 
nın lehine · bitti. Hali bııır 

Grih 
lmanyada salgın 

bir haldediı· 
İstanbul 25 ( Hustıi ) 

BerliodeD lıaber vorİliygr: 
Bir baftadanberi Alman• 

y nıo her tarafında bav 
ıöstercD ıri~ haatah;ı, kor
kunç bir suretde yapıl•ak
dadır. Maarif bakanlağı, ver
diji bir emirde rrib haata. 
lıiı ıörillen ııhirlercle t.ntın 
mektebleri11 tatil cdiJmeıini 
itildir•itdir. 

Bulgaristanda 
Y cnidell tevkirat 

yapıldı 
lstanbul 25 ( Husuıi) -

Sofyadao laaber •eriliyor : 
Düa burada yeniden tev

kifat yapılmıttır. Tevkif edi· 
lenler araaıatla komitacılar 
da vardır. ıı-.:rat Boriı, yeni 
Bat bakan Zlatefi ikiaci 4efa 
elarak kabul et•it ve ken
diıiJe UIUD müddet fÖrÜş· 
mü~tür. 

v.aziyete ıirc Giztepe 7 
ma~ta 17 puanla baıt•, Al
tı o ordu 6 maçta · 16 puanla 
puantajın ikiaciJiii mulaafaza 
etmektedir. 
Halk aalıta11nda: 

Saat9da Tiirkyurdu Kalı
ramanlar maçı yapıldı. Kalıa
ramaolar 2-1 ıalib ı•leiJer. 
Saat 11 de Türlcspor - Şark 
spor kar§ılaşdılar.Oyua a-ol· 

suz l:tera bere i•Ç•i. Saat 
saat 14 de Demiryohı·Bur· 
nova dömi finab tekrar edil· 
di. Bu oyun çok zevkli ı•ç· 
di ve Demiryolu 3. 1 ralib 
ıelerek finala kaldı. 

Son oyun Altay • lzmir 
ıpor arasuıda itli. Altay da· 
ha iyi eynadı ve kuvvetli 
takımı ile 5-2 ı•lib sıeldi. 
Mektebler liki: 
Perşem&e rlinkü mekteb· 

ler Jikinde Muallim mektebi 
2-1 Orta mektebi yendi. Li
se de 1 ·O Ziraata galib gel
di. 

'ongre loplauacak mı ? 
Altay, lzmirspor, Türkıpor 

ve Şarkspor kulübleriuin lik 
maçlarından çekildiklerini 
yazmı§hk. Per,embe günü 
Türkıporun Lik'e çıkacaiı 
ı6ylendiii halde dno bu ta
kımın Şarkıporla halk saba· 

rı ıı asıp 
"Zabitlerin meb'us inti

hap edebilmesi ve daha 
değrusu intihap edilen za
bitlerin o ııfatı muhafaza 
edebilmesi için askerlikten 
istifa eylemesi kanusu esasi 
ahkimındildır. Halbuki as
keri kanun mucibince zabit 
otuz sene hizmet etmedikçe 
istifasıs.ı veremez. Şu tak
dirde kanunu esasi ile as· 
keTİ kanun bu huıusta ta· 
arruz ediyor. Böyle bir hal
de, yani umumi ahkamın 
hususi ahkamdan olan 8s· 
keri kanun ıibi bir kanun 
mündericatile tearizi halin
de hususi kanun ahkamınan 
muteber olması hukukun 
eaaalı kaidelerinden mebni 
zabitlerin meb'us iatibap 
olunabilmolerini temin için o 
hususi kauun mevzuu bahis 
maddesindeki hükmüa ayrı 

bir madde ile tadili icap 
eder. Yani zabitler meb'lılı 
intihap edildikleri takdirde, 
yaptıkları askeri hizmet kaç 
sene oluua olsun, istifa 
eclebilec•kleri hakkında lıu
ıuıi bir madde tertip ettiri
lerek muvakkat kanunlar ve 
nizamlar hakkında me•cut 
usule tevfikan mezkur mad
denin ŞGrayi devlet ve 
mecliai vükelida müzakere 
elunması ve serian iradci 
eniyesi alınarak aeıri için 
lazım ıel•n teıebbilslerin 
laeyeti mell'usece yapılmaaını 
rica ederiz.,. 

Bu suretle zabitlerin meb'us 
ıeçil111eleri için icap edeıı ilk 
adım atılmıı oluyordu. On-

aında maç yaparak Göztepe 
maçıaa rel•emesi bu takı· 
mın da likt n çekildiiini fi
len ishat etmiş oldu. Bu ku
lüplerin merkez ltey'ıtine 

müşterek bir takrir verdik· 
)eri lıaabcr alınmıştır. Pazar 
rUnü toplanacak olan mer
kez bey'eti bu takriri tetkik 
ederek yeni konıre yapılıp 

yapılmaması etrafıncla bir 
karar vorec ktir. Yeni 9ir 
kenireye lüzum görülse bile 
lik aııçlarıntn anGle edilme
sine niıaınca imkan rörüle
memektetiir . 

Esasen ltu mcs'ıleyi ilk 
defa biz yazmış ve maçların 
tekrarı imkiasızlıiından bah
setmi,tik. Yarıo heyetleria 
rnU~terekea toplanıp bu 
mH'ele etrafında ıarüıme
leri ve bu işe dair hir karar 
vermeleri muhakkaktar, cdi· 
necetimiz malumatı karile· 
rimize bildireceiiz. 

Cuma ınnu halk sahasında 
9 EyHU • Eşrefpaşa arasında 
yapılan hususi bir maçta 9 
Eylül 1-0 ralip relmiştir. 
Halktwi finali: . 

Dünkü ma~tan sonra De· 
miryoJu ve Tepecik Tilrk
yurdu takımları nalkevi 
Jikinin finalistleri olmuşlar· 
dır. Bu finalin önümüzdeki 
hafta yapılması çok muhte
meldir. Maçın galibi turno
va11ın şampiyonu olacakhr. 

A. Ö. 

v ~uyo c 
dan sonra Istanbulda k 
başına çıkan Şurayi Oı 
ıazetesinin serlevha&ll'1 

miyetin neıriefkirına 
olup utanbul merkezine 
bulunduğu yazdırılaııştı 
suretle uzun senelerdeD 
Pariıte, Mısırda meşrutif 
runa çalışmış olan Şurat1 
met gazetesi ittihat, 'f etl 
fırkasını bütün maoasilt 
oriranı halini almıştı. fi 
gazetenin tahrir heyeti Is 
radan buradan iöodefOış 
uzu makalelerle doldu\! fik 
iu için dektor Nazıoı rim' 
tarafından sıönderiJeıt mc 
mektupta deniliyordu ~ l 

11 Şftrayi Ümmet ce Dış 
feridesiain aeşriao bal•'Ru 
inadan beri alıaliAin g••çer 
ye feYkaJ de bir raibct Bat 
termekte olduiu maJOOI rüşt 

Fakat şu bulunduW 
teceddüt devrinde h• kiy 
uzun makaJelordeo ıi!T 
ırüı:aün h diaelerine, voci• Ye 
kısa havadislere ebcPlııı lar 
vermeaine nazarau, uJllıl So 
raibetini arttırmaya •'ret 
olmak lzere İkdam ve Bu 

hah ıazotelcrinde ıörO Ba 

iü ıibi küçUk haberi' 

derci de muvafık elac•I ~le 
ıannediyorum. 11 

KüçUk lıa•adiıler 1 i~ 
amma, ŞOrayi immet 1 m 

dan bir mlddet sonra 1 su 

mi i•ıete ıeçtikten şekl~ d 

çıkarak iıter iıtemez m 
hücum ıaıeteai elmuştı:ı B 

~ı re 
Bu aralık Enver d 

Taymis i•zetesinde çık•s 
laıilterede Mııırda fen• 

sir itırakaD beyanatı t•' 
olunmuı ve bu ma1'f 

lstanbul hey'eti meb'us• 

aşaiıdaki talimat veril&ıl ~ 

" Taymis i•zetosi E' 
beye atfe bir makale t 
retmişti, bu malıcale ve -
kilemesinia Mısır ahali5 

zeriade feaa tesir yap• 
bildirilmesi üzerine cet# 
taraflndan Mısıra bir tel~ 
name çekilerek beya at 

ih edilmişti Bu telgrıf 
Times i•:ıetesince yanhf 
likki edilmi tir. Ceoıi11 

makıadı ne l•ıiltereyeı 
de biiyilk .levletlerdeo ~ 
sine tecıvllzklr dejildif• 

Fakat ayai zamanda ~ 
kımızda necip hiılerle ~ 
tehassis olanları da fO 
dirmek iıtemeyiz. 111 

gazetesinin Enver beye 
fen yaptıiı neşriyat b 
mlibalAialı ve tarafgirarıe 
Bunları yazmaktan ma~11 

mız Times'in İstanbul ~ 
babirini bularak ve i~i l 
mimle idare ederek ke" 
ne cevap vermenizi ricS 
mektir. Unutulmuş ola" 
meselenin gazetelerle 'f' 
den ortaya Çlktnasının 
sırada zamanı oJmadıi'1 

mlloa ip bir lisanla lf' 
disinc bildirilmelidir." 

1 
(MiUJ111 

I 

- Devam edecek 


