
;- Lindberg'in çocuğunu öldn
renlerle beraber olmakdan 
suçlu Hautpuan'nı muhake
mesine hugiln başlaomışdır, 
125 şahid dinlenecekdir. 

Yll : 2 - No : 328 Telefon : 2776 

• ULUSAL • 
lzmirde "'!çıkar, akşamcı siy~snl g zetedir 

_....-.------------------------~----- Perşembe - 3 ikinci Kanun 1935 
__________ ...._ ____________ __ 

;: Arnavudlukda 1 
ul 

Frs usa Dış ha kaıu Bay La
valic Romaya seyahatt hak· 
kında ki fikirler deği , nıişdir. 
Bay La val, bugü yarın Ro
ma ya hareket edecektir 
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d• Barjikli Verimli konferanslar 

o• n· d ır yur daşın gôz· 
yaşları Yarin, Ha k.evi 

kont erans var 
e A 

Türkofiste bir toplantı 

tü 1{ 1To lantı at 
' Dost nıilletler bü- ar hazır 

kümdarları taı·afın· tf'_ • 

dan tebrik edildi ""S 
u 

----------~--~~ 

• Ülkemizin her yanında, 
r ulus.un aaihk iıleri, hiçbir 

.,, •~kıt . timdi olduiu kadar 
iOzetHmemiştir. Bfiyükleri

e: ~izin bu iı lberinde çok ti- Erkek Lisesi 
tız dananmala ı ı, uvince de- • 

tarih mtıalJimi Bay 
konferansını dinleyeceğiz 

Ankara 2 (A.A) ·- Yıl 
batı münasebetile Roman
ya Kralı K2rol ve Yugoı-

Yeni nizaınnameye göre ihracat yap-
ier. Denilebilir ki, Cumurluk, ~fıdhatın 
bunca büyük itler arasında 

Jııvy KrP~ Naibi Prenı 
Pol Hıuretlerinden Reisi
d imhur Atatürke gelen 
tclgraflarla,AtütnrV.ün ver
diği ccvnplar aşağıdadı r. 

m4 k çol" n Uşkil olaca "'I ış 

ıenel uğlığı da korumağ1 
. baıarmııtır. Şu kadar var :,.; 
ı- günden güne yayılmakt olan 
ıf b~rjik ( verem) gibi öldürücü 

e- bır h stalığa l<ar~ı koymak 

• ve bu h:ıstahktan inliyen 
yurddAşla.rı kurtarmak için 
aha f :da ç.ılışmak ve gere
gcı:ı düzenliği almak i ter. 

Dün bize bRş vuran ve 
Tepecikdeki bulaşıcı hasta

y ~ıklar sayru ycrine(Hutahanc
e aıne) yatması için yardımımızı 
e diliyen barjikli bir yurddaş, 
• iÖZ yaşlan dökerek dcdiki: 

- Çok hastayım, Tepe
cik sayru yerine gitdim, baı 
hekim, sayru yerinin dolu 
olduiunu, bir yatak boıa
nınca beni alacağını söyli
yerek elime bir numara 
verdi. Halbuki nasıl bekli-

• yebilirim. Halimi görUyor
ıunuz. 

Bu yurddaıa, çok acıdık. 
~eman aailık iıleri çe
•ırienlii'ine telefon etdik 
~e yalvardık. Çevİrien
hk, llzülerck Tepecik say
ru yerinin darlığını anlat
dı ve boı yatak olmadıiını 
ıöyledi. Bunun ilzerine biz 
de anladık ki, lzmir bulaşıcı 
h11talıklar için a-enit bir 
llyru yeri iıter. 

Her iıi vaktinde düıünen 
•alimiz General Kiıım Di
rikden Çalab ona-an (razı) 
olsun k" A .. ı, ıon nkara a-ez-
gusünde (seyahatinde) bu 

i~i de unutmamıı ve Tepe

cık sayru yerinin geniıletil
nıcsi için Sağlık Bakanlığı· 
na bat "urmuş, hemen 30 

bin lira ayırtmııdır. 
Bu para ~elir ıcelmez, 

ayru yerinin geniılctilmesi 

işine başlanacak ve İzmirin 
b·· .. k . uyu bır eksildiğ ortadan 

~alkacaktır. Umarız ki bu 
11 çabuk olacak ve sorlu 
( zavallı ) barjikli yurddaş
ların bakılmaları kolaylaşa
caktır. 

A. Karni ORAL --------
Noyroan 

ifadesinde 11~ler 
i>yledi? 

hi R.iga 2 (A.A) - Klsipede 
b dısc i maznunlarının ele-
.aşısı olan Noyman ifade

sınde, kurduğu fırkanın Al

~an Nazi fırkasıyla hiçbir 
a ikası olmadığını ve Klai· 
Pedenin Litvanya'dan ayrıl· 
ll,ı~sını hiçbir vakit isleme· 
anı, olduaunu söylemiıtir. 

lfolket·i 

Halk evinde verilen değerli 
ve çok verimli konferanılar 
devam ediyor. Yarınki Cuma 
i[ilnli öileden sonra aaat 15 
de erkek liıHi tarih mual-

binası 

limi Bay Midhat tarafından 
(lnkılib tarihi) mevzulu çok 
mühim bir konferanı verile
cekdir. Bütiln okullar mual
Devamı 5 ıwı $ahi/ede 

Türkiye Reisicümburu 
Kemal Atatürke 

Ankara 
Haşmetlu Kral Hazrct

ı~ri n11mıoa zatı df'vletle
rindcn yeni sene münase
betile en samimi tebrik-
leri dost Türkiyenin refa
hı ile onun reisinin saa
• nevmnı 2 ınn ~tıhitrde . 

18 yaşındaki Mis ile 
nişanlandı 

Londra, 2 (A.A) - Inıil

tere ain sıklet boks ıampi
yonu ]ak Paterson, 18 ya· 

ıında Mis Betti Vilyamı ile 

ni,anlanmışhr. 

~~---~~~----ı;ıımlt---.+~~-----------------

Nevyork herald gazetesinin yaz•ları 

tahdidi prensibi ___ ,...,.,_ .............. . 
Sefirler heyetinde Silahların 

Japon yanın darbesile öldü ,Reisi Cümhur Bay 
Deniz işleri için yeni bir konferans mı var? Amerika Hitleriıt beyanatı 
donanmasının büyük nıanevraları için hazırlık haşladı 

lsatanbul : 3 ( Hususi ) -
Mayıs'da başhyacak olan 
Amerika donanmasının ma
nevralara için şimdiden bü· 
yük hazırhklara başlanmıı
tır. Bu manevralara, Amcri
ka'nın deniz tayyarelerinden 
1400 tayyare iştirak edecek 
ve açık denizlerde üç hafta 
uçuşlar yapacaktır. Manev
ralara, bütün Amerika do
nanması iştirak edecektir. 

Japonya siyasi mahafili, 
bu manevralara bUyük ehem 

miyet veriyor. 
§ Pariı, 2 (A.A) - Uvr 

g zetesi yazıyor; 
İngiltere hükümeti Fransa 

ile İtalyanın, Japonyanın 
tezlerine karşı kendiıile 
birleşeceklerini ummakda ve 

bu iki memleketin yeni bir 
deniz konferansının toplan
masına tarafdnr görünecek
lerini sanmakdadır. 

§ Londra 2 (A.A) - Lort 
Latian Vaşington deniz and
la9masının Japonya tarafın
dan feshi hRkkında yazdıiı 
bir makalede diyor ki: 

"Bu yalnız militarist fır

- f>t-.t<ımı ~ iııu rnhif~d~ -

. ~ .. . 
.. 

w • ~ -.. . 

4merıka dcmam11a~111ılmı ihi Jwrlı J;6!111l~İ 

j 

l 
il 

---· 
'' Hiç bir ü]ke, Almanyu kadar ha .. 

ı·ışa ihtiyaç hissetmemektedir.,, 
Berlin 2 (A.A) - Bay 

Hıtler sefirler heyetini ka
bul ettiği sırada şunları söy
lemişdir: 

Barış hakkında gt!rçek bir 
güven olmadıkça het' hangi 

bir sahada tedrici ve fey i1.li ı 

bil' inkişaf ü midinde bulun

mak mümkün değildi r. Hiç 

bir ülke Almanya k:ıda r ba

rışa derin bir ihtiyaç hisset

memekdedir. Ben tam a miyle 
müsterib bir halde bütün 
çalışmamı bayındırlık işl erine 

hasretmekdc ve diğer ülke

lerden Almanynya karşı, 

kendisinin onlara karşı his
setmekde olduğu riayet his
lerini lelebetmckteyim. 

Almanyanın siyasası bu 
prenıiblere istinad etmek
tedir. Ben, bugünkü güçlük
lerden doğan kayguların 
müıterek bir hüsoUniyetle 
ortadan kaldırılacağı dütüıi
ccsindeyim. Ben, uluslar nrn.· 
smda doetane bir surette 
halledilemiy~cek hiçbir mu' 

. 
Almwıya n•isiciimlıw 11 Ray /litlcr 

elenin mevcut olduğunu san-
mıyorum. 

Alman ulus ve 

hUkfmıeti, hukuk 

Alman 

beraber-

Hği e a ına day nnrak sa

mimi bir çah,ma berabt:r
liğioe varmak için çalışmıya 
amadedirler.,, 



Sahife 2 

ost mi let eı· 1 ü

k · mdaı·ları ta
·afından teb-
rik edi di 

Baştarafı 1 inci sahifededir 
deti hokkındaki en iyi te
mennileri kabul buyurm nı-

:z.ı rica ederim. 
PAUL 

Yugoslavya e ltanat naibi 
Pren Paul Hazretleri 

BeJgrad 
Zatı fcbimanelerinin haş

metlu kral Hazretleri namı
n yeni yıl münasebelile bn
na göndermek lfıtfunda bu
lunmuş olduklıırı dostane 
tebriklerden fevkalade mü
tehassis olduğum halde siz
den en samimi tebriklerimi 
ve Haşmetlu kral H zretle
rinin ve zatı fabimanelerinin 
şahsi saadetlerine dost ve 
asil Yugoslav milletinin nza
met ve refahı hakkındaki 
temennilerimi kabul buyur
manızı rica ederim. 

Kemal Atatürk 
Türkiye R Aisicümhuru 

Kemal Atatüri .. 
An kar 

Zatı deYletlerinden 1935 
yılı münasebetile gerek şah-
ınızı gerek memleketiniz 

için hissetmekde olduğum 
samimi temennileri kabul 
buyurmanızı rica ederim. 

Karol 
Romanya kralı haşmetlu 

ikinci Karol Hazretlerine. 
Bükreş 

Yeni sene münascbetile 
zatı hnımet nelerinin gön
dermiş oldukları tel yazısını 
çok büyUk bir memnuiyetle 
aldım. Zah haşmctanelerin
den en hararetli teıekkürle
rimi ve şahsi ı adetlerile 
dost Romanyanın saadeti 
hakkında temennilerimi ka
bul buyurmanızı rica ederim. 

Kemal Atatürk 
~~~----------~~~ 

Varo sun 
Hilaliahmer cemiyeti 

Hilaliahmer cemiyeti 934 
yıh içinde 1272 fakire 4314 
lira 62 kuruşluk yardımda 
bulunmuşdur. 

605 yoksul, memleketle
rine gönderilmiş ve bunlara 
yiyecek parası da dahil ol
duğu hnlde 2653 lira mas
raf edilmiş, bayramlarda f -
kirlere ve fakir çocuklara 
580 liralık kumaş ve saire 
dağıtılmış i08 fakir çocuğa 
385 liralık ayakkabı, giye
cek, kitab ve yiyecek ahn
mı ; 7 sakata sun'i kol, kor-
n ve bacak yapdırılmış bu

nun için de 695 lira sarfe
dilmişdir. 

1934 
Kasım 

55 3 1935 
Gün 
31 

Perşembe 

Arabi 1353 Rumi 1350 
Ramazan 27 1. ci kanun21 

Ev kat 

ÖğL 
fkio.d\ 
Akş m 
Yatsı 

İmsak 

Ezani 
S. D. 
7 19 
9 51 

12 00 
1 35 

12 32 

Vasati 
S. D. 

12 15 
14 59 
17 09 
18 45 
5 42 
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(Ulusal Birlik) 

A navudlukda karışıkhklaı· devam ediyor 

r 1 Zoe;on S ray y -
t ş -

e 
ln Asilere Verdiği Attı 

Tarisi 

\:ahu! Etmiye si er Reisi U· 

Baraghiak şkod ~a Civa ·ı ıda a "alan 1 

Paris 2 ( A.A) - Ha,•as Ajansından : 
Tirandan gelen yarı resmt tebliğlere rağmen, gnzc· 

telcr; Korfodan gelen \'C Arnavutlukta karışıklıklar 

çıkmış olduğuna dair haberler vermektedir. Buna na
zaran Kralın sarayının civarında bombalar patlamı~ 

ve mfilıim hasarlnra sebebiyet vermiştir. (rnlın Asilere 
verdiği affı kabul etmiyeıı a iler rei i Muharrem Ba
rnglıiak Tarh; İşkodra yakınında e ir edilmiştir. Kral 
bu affı a ilerin siluh(arnu lıırakruoları şartile \Cr • 

• 
zvestıya 

Gazetesinin geçen 
yıl hal{kındaki 

yazısı 

ınişti . 

l\Uteoroloji enstitüsünün raporu 

A 

l(arın 

gad'da 

--=------
' 

ev 
kalın) ğ Çorumda 22, Yoz .. 
13, Aı kara'da 3 santim ir 

Moıkovn, 2 (A.A) - lz

vestiya ırazetesi 1934 yılan

da Sovyet Rusyanın çok 
verimli çalışmalarınm bilan- Ankara 2 (A.A) - Ziraat rak üzerindeki kalınlığı Ço-
çosunu yaptıktan sonra ulus- Vekaleti miteoroloji enstitü- ruında 22, Yozgatta 13, An-

lar ara1ı münasebatlara dair sünden alınan malumata gö- kara çevresinde Kırşehir ve 

diyor ki: re; orta Anadolu ile cenubi Kastamonide 7, Afyonda 6 
"Uluslar arası münasebet- Anadoluda ve Karadeniz kı- santimetreyi bulmuştur. En 

lerin 1934 de en mühim yılarında Rize ve Giresonda düşilk sühunet Kütahya, Af-

hadisesi, Sovyet Rusya nü- bava yağışlı ve diğer yer- yonda sıfırın altında 5, Edirne 
fuıunun fevkallde artması- lerde yağış!lız ve fakat ka- ve Kastamonide ve Eskişe· 
dır. Sovyet Rusyanın devam palı geçmiştir · birde 4, Ankara, Beyşehir 
h ve azimli barış ıiyasalı, Yağıf orta Anadoluda kar ve Yozgatta 3 santigrattır. 
Sovyet Rusyayı barışın kuv- ve cenup Anadoluda yağmur Yurtta en yüksek sıcaklık 
vetlendirilmesi işinde zaruri teklindedir. Orta Anadoluda sıfırın üstünde olmak üzere 

iki gündenberi devam et- Dörtyolda 19, Adanada 17 
. bir amili yapmıştır. mekte olan kar yagy ışının top- t' • • san ıgrattır. 

Orf opulus 1 giliz-- ·-
Koleksiyonu Vik-

Laval 
t il 

. Kı1vvetlerinin son Bugün Ronıay~ 
orya m zesı tara-

f d t 1 d 
l{ısmı da . Sara ha- gidecek 

ııı an sa ı n a ın ı 

Londra 2 (A.A) - Çin 

Ye uzak şark san'at eserle

rinden yapılmış meşhur Or

fopulos kolleksiyonu Britiı 
müzesi ile Viktory-ı ve Al-

ber müzesi tarafından satın 
ahnmışdır. Kendi nevinden 
dünyanın en zengini olan 
bu kolleksiyon, parçalarının 
nadirliği ve kıymeti ile ta
nınmışdır. Kolleksiyon 100,000 
İngiliz lirasına alınmışdır. 
Mütehassıslara göre bu para 
nzdır. Ve şayet müzayede 
ile satılmış olsa kolleksiyon 
daha pek çok fiat bulurdu. 

rek~et fttİ Paris,2 (A.A) - Royter 
Ajansından: 

Londra 2 (A.A) - Sara 
gidecek İngiliz kuvvetlerinin 
son kısmı Douvrdan vapura 
binmişdir. Bu kuvvet 6 za
bit olmak üzre 74 kişi ve 
8 hücum arabasından mü
teşekkildir. 

a ' a 
Devlet şurusına ta 

sel ahi yet verilecek 
Havana, 2 (A.A) - Dev

let şurasına tam selahiyet
ler verileceii ve adliye, iş 

Şimdi haber 

göre M. L8\1 el 

decektir. 

verildiğine 

Romaya gi-

§ Paris 2 (A.A) -- Roy

ter Ajansı muhabirinden: 

M. Lavalın bu akşam ve 
ya yarın Romaya gitmesi 

oldukça muhtemeldir. Bunun 

için dakikadan dakikaya bir 

karar olınması beklenmek
tedir. 

ve içeri bakanlıklarmında 

birleştirileceği söylenmek
tedir. 

Geçen yı da se
lah gös ermiş 
Londra 2 (A.A) ..._ Tay

mis gazetesi dünya iktısa
diyatım gözden geçirirken 
biten yılın İngiltere Dömin
yonlar ve sterlinin selah 
gösterdiğini yazmakdadır. 

Bu gazete ayni kalkınışın 
bu yılda devamını ümiş e
diyor. 

Macaristan 
Naibi llükftmeli 

Sef rler Heyh'etini .. 
Kabul Etti 

Budapeşte 2 (A.A)- Yeni 
sene münasebetıyle sefirler 
heyetini kabul eden salta
nat naibi Amiral Horti, bü
tün acunun nihayet manci 
ve ahlaki bit anlaşma dev
rine gireceği ve bu sayede 
adamlığın üzerine çökmekte 
olan musibetlerin ortadan 
kalkacağı ve siyasal ihtiras
ların sükunet bulacağı ümi-
dini izhar etmiş ve demiş
tir ki : 

- Mevcut zorluklara rağ-
men, bu ümidi beslemek ge
rektir. Ôkonomik kalkınma
nm yorulmak bilmez bir ça
lışmaya ihtiyaç gösterdiği 
bugün her zamandan ziyade 
anlaşılmış görünmektedir. 
Fakat şu da meydandadır 
ki, bu kalkınmak herkesi 
müşterek menfaat namına 
razı olacağı bir takım feda
karlıkları iltizam eylemekte
dir. Bu işi başarmak husu
sunda Macaristan elinden 
geleni yapmıştır. Ve anane
lerine bnğlı olduğu halde 
ulusların birlik çalışmasına 

yardım etmekten de geri 
durmıyacaktar. 

ek· Telgraf 
1 

• azete erı 
1 

Sabah 
1 tanbul - Şehrimizde bu

lunmakta olan lran Hariciye 
Nazırı General Nuri, bugün 
m&tbuat mümeasillerini k -
bul ederek beyanatta bulun
muş, Irak - İran hudud ihti
lafının Mılletler Cemiyetinin 
11 ikinci Kanunda yapacağı 
içtimalarda görüşllleceğini 

ıöylemiıtir. 
General Nuri; İran ile Tür

kiye arasındaki münasebatın 
çok dostane olduğunu ve 
mütem diyen ilerilediiini 

ilave etmiştir. 
§ lstan bul - Kırım' dan 

TUrkiyeye 25 bin muhacir 
getirileceği · hakkındaki ha
berler asılsızdır. 

Ank r , - Başbakanımız 
ismet lnönü ile Dış Baka
nımız Bay Tevfik Rüştü 
Aras şehrimizde bulunmakta 
Iran Hariciye Nazırına bi
rer ziyafet vermiılerdir. 

§ lstanbul, - Sovyet Rus
yada ekmek para ile satıl
mıya başlamıştır. 

§ Ankara, - Vekaletler 
935 bütçesini hazırlamıya 
başlanmışlardır. 

§ İstanbul - Kömür ame
leıindcn Ahmed, Haydarpn
şada tren altında kalarak 
iki parça olmuşdur. 

§ Ankara - İzmir, İstan
bul liman işleri vazife mu
rakabeıi nizamnamesi ba
kanlar heyetince tasdik 
olunmuşdur. 

§ Istanbul - Memurin ka
nunundaki tekaüt müddeti 

azaltılacaktır. 

§ Istanbul - Beyoğlu kay-

makamının lzmir vali mua

vinliğine tayini takarrür et

mek üzredir. 
§ Istanbul - Atinadan bil-

diriliyor : Dış Bakanı Bay 

Maksimos, ekalliyetler soy 

adı işinin halledildiğini söy

lemiştir. 
§ lstanbul - Ufaklık gü

müş paraların basılmasına 

ay sonunda başJanac ktır. 

3 ikinci Kdnuu 9~ F. 
üı·kofiste ., 
• r top an H 

-lJaştarcı(ı birinci salıifc 
direcek, satışa ait muha 
evrakının suretlerini s 
alan firmadan gelen telg 
larl birlilde beyanna~ 
iliştirecektir. ıak 

Ondan sonra mallar u 
lcnecek ve mavnadan, 0ld 
but şattan vapur ambs • 
yüklendikten sonr guJarı 
idaresince muamelesi yar ep 
caktır. de J 

Gümrük muayene mdul~ 
runun bu bey1nn~meP0r 
itiraz hakkı du v rdır. cm 

B "h. ' 1 .ıaa u mu ım mes e e r 
kında dün İzmirdeki ~· 
ve ecnebi ihracatcı tac1 e 
rin iştirak1le Türkofis ifa 

1 şubesinde ehemmiyetli a 
toplantı yapılmıştır. Top, ~· 
tıda Tü, kofis müdürü ıçı ~ 
Akil ile Ticaret odası •

1 kanı Bay Hakkı B lcı 
bulunmuşlardır. raı 

Bu toplantıda vaziyet t~. 
rüşülmüş ve böyle beyant1 ısı 
tanzim etmek ve güaı'p'~ 

k 'l 'b ır verme suretı e ı rh 
" · k" b l a yapmaga ım an u unmB 

neticesine varılmıştır. s~~a 
t .. l "t l 1 er uccar ar mu a aa arını t 
dirmişler ve neticede a .ı 
· k"' 1 k .. k · b ,,ye, ım ansız ı o onomı aı> 

lığına bildirilerek nizaııl ·ij 
menin tatbik edilmesinin •:f 
müddet geri bırakılması r- l 
acele telgrafla istenın'ın 
TürkQfis İzmir şubeıi nı 
düründen dilemişlerdir. la 

İhracatçıların bu di 
111 

üzerine Türkofis ve TicdB 
odasından ökonomi ba1'k 
~ığına bir telgraf çeki)( de 
ıhracatın yapılmamakta P• 
duğu bildirilerek nizaııı6 
menin bir müddet tehirİk 
tenmiş ve bu dileği icat 
tiren sebeblerin ayrıca at 
dirileceği haber verilmi,hi• 

Dün borsada ihracat ıJlbi 

sullerimizin üzerinde llJp 
mele durmuş gibi idi. bi 
bir tüccar da vapura Cz 

yüklememektedir. Dütıü 

toplantıdan sonra kendi' 
göre bir mubarririmize tivi 
ret odası başk nı bay ı-t lrl 
kı belcıoğlu: çıJ 

- Bu mühim vaziyete 'le 

halde bir çare bulunacaıti 
demiştir. ? 

Öğrendiğimize göre 
1 

mühim mes'ele ile vali G 
ral Kazım Dirik ehemmiy ~ 
meşgul olmuş,, vaziyeti 8 

yazılarla Bakanlıklara bil~0 
miştir. i 

ihracat, ithalat işleritJJk 

güçleştiren bu mes'eleye ld• 
bir zamanda çare bulunac• 
muhakkak telakki edilmt 
tedir. Nizamnemeye göre 
yanname hazırlnmadığı anlı 
şılacak olanlar hakkında 'il 
cez kanunu mucibince si 
ay hapis cezası verilecekt 
Bu noktada ihracat tacirli 
rini endişeye düşürmektedle 
--~~----CHi ..,,, 
Zi aat 
Azalığına Çiftçi Ne 

cati seçildi 
Vilayet idare heyeti d t 

öğleden evvel vilayetde V' 
General Kaıım Dirikin ' 
ynsetinde; belediye dai 
encümeninden mür kkeb ~ 
heyetin de iştirakile topla' 
mış ve inhilal eden Zirıs' 
bankası meclisi idare az1:1l 
ğına ·Bay Çiftçi Necati 
seçmiıdir. 
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Hindistan 
Hakkındaki ra-
por müzakere 

edilirken .. 
ıf Londra - İngiliz muhafa-

(Ulaaal .atk) 

( Şehir habe~leri 
Haftalık Bor&a Raporu 

Arpa tiatlarında cüz'i bir 
yükselme kaydedilmiştir 

J 
-

Bu Genç Kimd.r? 
~Tik'fiici Kinun 1935 T;frika No. 104 

~ EP2!IMMi 
iAZAN: Orhan Rahmi Gfü.\C 

Eter bu ta- decek ne bir heyecan, ne 
ııtırap ~öreceksin .. Bea. aı
kımın başkalarını taciz et
mesine tahammül edemem ... 
Ona. ıenin gözlerinin bile 
yan bakması beni çıldırtır .. 

nışma ye on

dan ıonraki 

hidiıeler beni 
işa-al etmiş olsaydı, ıimdi bu
rada başka ve zengin bir 

aakirlar partisinin. merkez 
~urultayı geçen ay yapmıı 
,plduiu genel bir toplantıda, 
/\•am ve Lordlar kamara
olarının izalarından mürek
af ep mütterek bir encümen

Izmirde Bakla stoku kalmamıştır; gelen mallaı· derhal 
mevzu daha baılamıt ola
caktı .. 

Biraz sonra bir pastacı 

dükkanının üst kısmında o
turuyorduk .. Ayrı ayrı iki 
maaaya geçtik.. Ben, zorla 
hücuma kaldırılmış. korkak, 
budala bir asker vaziyetin
deyim .. Fakat gene hücum 
etmiyorum. Kartımdaki söy
liyor, ben bazen cevap ve
riyorum.. Bu, bir müdafaa 
bile değil.. Mütemadiyen ka-

Annem de bekliyor seni, 
Necdet te .. Bu küçük ve 
masum bidiıenin aramızda 
kalacatana da eminim.. Al
lahaıımarladık!. 

ile Hindistan meıelesi konu
e1ulmuı ve verilmiı olan ra
et»orun genel prensiplerini 
Dnaylamııtır. Raporu müda-
#aa eden mubaf azakirlar 
f artisi baıkanı Bay Baldvin 
Jle Bay Earlof çok tarafdar 
ıraporun muhalifleri, azlıkta 
i kalmışlar ve raporda yapıl
jfl~•ı?ı i~tedikleri değitikler 
kın ılerı ~lirdükl.eri fikirleri 

1 "•bul ettırememıılcrdir. 
cı Toplantıda ilk ıözil alan 

parti baıkanı Bay Baldvin. 
t l?~ilterenin en büyük par
J.ısı namına uhdelerine dü
;f en mes'uliyeti çok kuvvetli 
r'l»ir söylevle dinleyicilerine 
,Jıatırlatmıştır. Bay Baldvin 

ef aporu müdafaa ve mllhalif-
1 Jere mukabele yolunda or-

aya attığı dütüncelerinde 
e d' ate ı senelik ine• tedkikleri 
~ahsulü olan bu raporu tas

~o •ib etmenin en büyük fa-
1 ifeleri olduiunu bildirdi. 

Bu yedi senelik zaman üç 
. llma ayrılabilirdi. (1) Si
ı Dıon komisyonu. (2) yuvar
d,Jak maıa konferansları. (3 
i~ütterek encümen raporu. 
a u raporda sosyalizm ko-
il usu yoktu~ çünkü 31 üye-

den 20 ıı konsenatörler 
a ııf.artiıindendi, ve bu yirmi 
~rlf yeden lS i raporun le binde 
1 ~arar •ermiılerdi. 
ca Esasen bu itin ilk adımını 
8

, tan Simon komiayonu da 
1 ~r Hind federasyonunun aley
asLınde değildi; yalnız Hindli 
'°'prenılerin bu tekilde it 

· ,,irliğini kabul etmelerinin 
.. ~amana muhtaç olduğu ileri 
u'aürülmütdü. 

d~ . Bundan ıonra Mr. Baldu
t ın lrlandayı misal olarak 
f'41rlandının içine dütdüi~ 

i
ıkmazın 20 yıldır lni'iltere 

e e anlaımuına mani oldu
a unu. bunun için Hindistanı 

ta ayni vaziyete düıUrmek 
e temediklerini bildirdi. Ce
i G ub Afrikasında da öyle 
iy ~mamıı mı idi? Konserva· 
"i orler orada muhtar idarenin 
~il(leyhinde idiler; halbuki 

i
nlara kendi kendilerini 

ri are hakkını vermekle ne 
adar doğru hareket ediJ

ye iği ,. d. b . 
, M un ı ellı oluyor. 

ac~.. r. BaJdvin •in mütaleasına 
im ore müıte k - h-.. . re encumen. u-
re urnetın Hindistan için ha· 

ı an ırladığı " B k" b d .. b eyaz ıta ,, a 
8 ~ u hem kalan birçok husus· 
ek"-arı aydınlatan ııtır. Partinin 
e "Uaşkanı b . 

. it u raporu Brıtanya 
k:~~rnp.aratorluğunun bekası için 
~~ ıyi bir prensip olarak 

Jordüğünü .. 1 d' asJ M soy e ı. 
. · Balduvine göre nasyo· 

N~•lıını .. 
.. ruzgirı Avrupada ol-

Ugu k d 
Ilı k 8 ar Aıyada da es· 

e tedir O . . H. d. r d lln b . nun ıçın ın ıs-

ı V u ~ u fırsat verilmezse 
F. i 1 oca lilke ~ iki nesil son-
"10. a ngiltere için tamamen 
da• aybolmu l . 
b 8 k Ş o acaktır. Partı 

F 1 
1 anının bu göriişte tek 

op aşına k 1 . z· eğ• a sa da ısrar ede-
:;. al~ı ~.nla.ııyordu; ~ nerede 

ti 1 
1 bır çok otorita sa-

cca Jtıt,unu 5 oırı uhife<I~ -

satılıyor. Ozttm için yeni siparişler bekleniyor 
Bu hafta içinde tehrimiz 

borıaaında muamele gören 
muhtelif mahsullerin aabt 
yaziyetleri hakkındaki haf
talık raporu huliıaten ya-
zıyoruz: 

Arpa: 
Son hafta: içinde borsada 

kiloıu 3.375 - 3,875 kuruı 
arasında 509 çuval Uıak 
malı ye kilosu 3.5 - 3,75 
kuruştan 291 çuval yerli 
malı ki ceman 800 çuval 
arpa ıatılmııtır. 

Geçen Ye evYelki haftalar 
arpa piyaaasında görülen 
durıunluk ıon hafta içinde 
kısmen zail olmut Ye fiat
larda cüz•i bir tereffü görül
mütdür. Bazı ylikıek ihracat 
eylerinin yeni aipariıler al
dığı tahmin edilmekdedir. 
Bu sipariılerin tahakkuku 
halinde fiatların biraz daha 
yükseleceği ilmid edilmek
dedir. 

Bakla: 
Dahilden küçük partiler 

halinde gelmiı olan bakla
lardan ltu hafta borsada 
136 çuYal satılmııdır. Bak
lanın kiloıu 5 - 5,5 kuruı 
araıındadır. 

Geçen ve eYelki haftalar 
içinde.lBoraada bakla mua
melf\tİ olmamııtı. Halen iz
mirde bakla mevcudu yok
tur. Gelen mallar da hemen 

' ıatılmaktadır. 

Pamuk: 
Son hafta zarfında borsa

da kilosu 50,5 • 51 kuru,tan 
186 balya preıe birinci ha
ı:ır ve 30 balya ayni neviden 
yadeli mal ıatılmı9tır. 

Bu hafta pamuk muame-
lelerinde aatıf notasından 
biraz gevteklik sıörülmüı-
dür. Ancak fiatlar geçen 
haftaki vaziyetini muhafaza 
etmit. ıatılan malların en 
çoiu 51 kuruıdan mua
mele görmüıdür. 

Muamelelerin gevıikliği 

Noel ve yılbaıı yortularına 
hamledilmekde ve önümüz-

deki hafta içinde satışların 

yeniden hararetleneceii tah
min olunmakdadır. 

izmirde ilk satıcılar elinde 
stok mal mevcudu gayet 
azdır. Piyasa sağlam ıörül
mekdedir. 

Palamut: 
Bu hafta borsada kentali 

380-425 kuruştan 2068 ken
tal tırnak, kentali 200-292,5 

kuruştan 3141 kental kaba. 
kentali 195 - 210 kuruştan 
1109 kental toz palamut 
satılmııtır. 

Geçen ıenenin bu hafta
sında borsada palamut sa
tııı olmamıştı. Son haftaya 
ait palamut piyasası vaziyeti 
geçen haftakinin aynidir. 
Bu hafta fazla muamele ol
mamıısa da fiatlarda bir de
ğioiklik yoktur. 

Afyon: 
Bu hafta içinde af)'1>n sa-

1 

) 

Borsa Sarayı 

taıı olmamııtır. Piyasaya dur- sıra mallardan 26800 kilo 
gun nazarile bakılmakta. ve sıra malı Yadeli eski sa
uyuıturucu maddeler inhi- tış kaydiyle muhtelif parti
aaranın mllbayeata ba&şla- terden 145 bin kilo zeytin-
maaı beklenmektedir. yağı tescil etdirilmitdir. Ha-
Zeytinyalı: zır sıra mallar 24,50-23,75 
Bu hafta borsada hazır IHvamı 5 "'~ •ahi/ede 

~~~~~----~~~·~··~·~----~~~-p o}is Gizli nüfuslar 
Kayıd mflddeti so

na erdi Amirlerinin mes-
,.. l Gizli nüfusların yazılması için 

lekı konferans arı Yerilen mühlet 1 Kinunusa-

Dün öğleden sonra, Bah
ribaba Halkevinde Kısmı 
Adli Reisi Bay HuHisi Gü
müı tarafından polislere 
mesleki bilıiler hakkında 
bir konferanı verilmiıtir 

Konferans ceza tatbikatı, 

ceza kanununun meslek ter-

biyesi ve parmak izleri bak.
kında idi. 

Konferansta S2 polis ha
zır bulunmuştur. 

Yarın öğleden evvel vili
yet aalonunda Emaiyet Mü

dürü Bay Feyzi Akkor da 

mesleğe dair bir konferans 
verecek ve konferanıda 
biitün poliı merkez:, birinci 
ve ikinci komiserleri ile 
sivil polis memurları ha~ır 
bulunacakdır. 

Ağaç 
Dikimi faali yeti 

başladı 
Ağaç dikimi faaliyeti son 

günlerde artmıtdır. Şehrin 
muhtelif yerlerinde çulı ur
lar kazılmış ve ağaçlar di
kilmeğe başlanmışdır. 

Belediye Başkanı doktor 
Bay Behçet Salih Uz. dün 
refakatinde belediye mü
hendisleri olduğu halde şe
hirde bir gezinti yapmıı ve 
dikilen "iaçları görmüştür . 

Komisyon 
Azalıklarına dışardan 

kinııe ~eçilmedi 
Yeni yıl için maliyedeki 

muhtelif vergi komisyonları 

izalıklarına şehir meclisi 
Azalarından bazıları seçil-
mııtir. 

Bu yıl bu komiıyonlara 
hariçten aza seçilmemi9tir. 

nide bitmittir. Y alnı:ı kanu

nun diğer bir kanunla 
6 ay daha temdid edileceği 

malumdu. Fakat büyük ulus 
kurultayı bu kanunu müza

kere ve kabul etmeden da~ 
ğılmıı bulunduğundan. dün

denberi nüfus müdürlüğü 

gizli nüfuıların kütüie kay; 
dı için müracaat edenlerden 

ceza elmaia batlamııtır. 
Yapılan tetkiklere naza

ran. henüz gizli kalmış ve 
kütüie kaydedilmemiş bin
lerce vatandaş vardır. 

Haber aldığımıza göre, 
vilayetçe iç itleri Bakanlığı 

. nezdinde tetebbüsatta bulu· 
nulacak ve bu itin uzatıl
ması için bir çare arana
cakdır. 

~~~---------~-Çekoslavakya 
Re.jisi 
Memleketimizden ne 

kadar tfltün aldı 
Memleketimizin muhtelif 

mıntakalarında tütün müba
yaa eden Çekoslovakya 
rejiıi mübayaata aon ver
mişdir. Rejinin Türkiyeden 
aldığı tütün bir milyon 269 
bin kilodur. Mübayaat mm· 

taka itibarile şöyledir: 
Taşovadan 310 bin kilo; 

lzmirdcn 200 bin kilo; Düz
ceden 165 hin kilo; lzmitdeo 
154 bin kilo; Safradan 155 
bin kilo; Samsundan 150 bin 
kilo; Trabzondan 70 bin 
kilo; Gönenden 65 bin kilo. 

Çekoslavakya rejisi fzmirden 
yalnız beş firmadan 200 bin 
kilo tütün almışdır. Fiatlar 
101 - 107 kuruş ve 1, 15 flo
rin idi. 

çıyorum. 

O bana bir çok şeyler 
anlatıyor ve bütün bunlar. 
hep bilinen f eyler.. Gözleri; 
gözlerimin içine akmak is
tiyor.. Ara sıra, ellerimi tu
tuyor, uzun ur.un bana ba
kıyor,. 
İçimden Necdete kartı de

rin bir hiddet kasırgasının 
esip geldiğini duyuyorum .. 

fi fi 

• 
Necdet on gündür basta .. 

Arap hizmetçi mektebe gel· 
miş. Beni istiyormuş .. Kapı· 
ya gittim. Beni bekliyordu: 

- Necdet nasıl?. 
- Hasta -dedi- basta!. 
Ve bir mektup uzattı: 
- Bunu gönderdiler .. 
Zarfın üstüne baktım; 

Necdetin yazısı değil .. Arap 
halayık gözlerini eidi. Ses 
çıkarmıyordu: 

- Bunu size kim verdi? 
- Şey... Küçük hanım 

Yerdi ... 
Zarfı yırttım.. İnce, düz

ıün bir el yazısı.. Zarfın 
içinde diter bir mektup da
ha var. Bu da Necdetten .. 

- Yarın akıam seni bek
lerim -diyor- basta bir ar-

kadaıını ihmal edeceğini 

sanmıyorum Ali.. Bana karşı 
duydutun hiddette devam 

etme. sıel... 
• Cevıanın mektubunu o

kumadan hizmetçiye; 
- Peki -dedim- çok se

lim söyle.. Hanım teyzemin 
de ellerinden öperim .. 

Ve biraz sonra jimnastik
hanenin köşesinde Cevzanın 
mektubunu okuyorum.. Bu
günkü gibi hatırımdadır ha
li!. Bir yerinde şöyle di
yordu: 

- Ben seni rahatsız et-
miyecetim artık Ali.. Anhyo· 
rum ki. sen •ahşi bir kalple 

bir başka ~üzelliklere atıl
mıtsın, Şeydayı seviyorsun .. 
Benim temiz ve sakin his
lerim. korkma. kalplerinizin 
arasında bir diken gibi dur
maia tahammül edemez .. 
Onu ben kendi kalbimde 
yaşatacağım. O her zaman 
bir fidan gibi çiçek açtıkça 
senin haberin bile olmıya

cak.. Aldanmışım Ali.. Ne 
o günlerin ümitli ıcvdaıı, ne 
de bugünkü gönül acısı için 
sana bir ıey söylemiyece
ğim... Benim mevcudiyetim. 
bir arkadaşına olan borcunu 
ifaya mini olursa cidden 
üzülürüm.. Seni temin ede
rim: 

Ben ıeni yeni görmüı o
lacağım. Hiç, hiç bir şey. 

gö:ı.lerimde seni rabataız e-

Bu satırlar beni o kadar 
heyecana düşürdü ki. o da
kikada Cevza yanımda bu
lunsaydı, belki ellerini tuta
cak, af dileyecektim .. 

izin istedim, derhal veril
di.. Öğle sonunda eve var
dım.. Kalbim, vuruşlarında 
bir müvazenesizlik yapsa, 
derhal duracak .. 

Kapıyı Cevza a çtı: 

Sanki bir i'ill yaprağı, 

karşımda birden sararıp ıo
luverdi: 

- Siz ... S iz ... 
- Benim Cevza 

nasılsınız? 

hanım, 

Elimi uzattım, ne masum, 
ne munis bir teslim oluttu 
o?. Çizgisiz, renkli dudak
ları titriyordu .. 

Gayri ihtiyari fısıldadım: 

- Mektubunuzdaki dü
tüncelerinizde büyük bir yan

htlık var. Benim kalbiuıe 

Şeyda namında bir kız. bir 

gölge girmemittir .. 

Gö:ıleri ıslak. kül renıi 

bir tülün arkasından hay
retle açıldı: 

- Nasıl olur?... Ben sizi 
yalan söylerken görmek iı

temezdim .. 
Batımı ıiddetle ıilktim: 

- Ben yalan söylemem ... 

Ben dağhyım Cevza hanım .. 

O. mermer bir taı sıibi 
orada kaldı. ben sür•atle 
yürüdüm ve basamakları iki

ıcr, üçer atlıyarak Necdetin 

oda1ıoa girdim. Karyolasın

da oturmuştu. Epeyce • sol

gun görünüyordu. Annesi de 

bat ucunda bir koltuktaydı .. 
Beni görünce ıevinçle, 

hem de içten gelen, coşkun 
bir sevinç.le doiruldular .. 

- Ali, Ali ... 
- Necdet. kardaşim, na-

sılsın.? 
Sarıldım. öptlim onu .. An

nesi de alnımdan öptü.. O 
kadını unutamıyacağım. Az 
bulunan iyilerden ... 

-Deuamı ııar-

aııw:uıAAliiW••··--ım.1---•----~ 
Ulusal 

Birlik 
Gündelik siya!.11 gazelr 

Sahibi: 1laydar Rü~dü Öktem 

Neşriyat müdürü : 
Hamdi Niizheı 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler sokağı 
Abone şartları : 

700 kuruş senelik 
400 .. altı aylak 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti =ı:.nat · ,. 

bürosuna müracaa\ edil
melidir. 

Hususi ilanlar : idare
banede kararlaştirilir 
Basıldığı yer: ANA DULU 
matbaası 
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Bir Anlaşma 
Adriyen Lupiyervil karı· 

ıına dedi ki: 
- Süzancığım, sizinle bet 

dakika konuşabilir miyim? 
Evet biliyorum; terzinize gi· 
diyorsunuz. Fakat söyliye
ceğim fCY çok mühim, de
min, yemekde hizmetcilerin 
yanında ıöyliyemedim. Otu
runuz ve münasebetsiz bir 
adama karıı likayd kadın· 
lar vaziyetini takınmayın. 

iki ıenedenberi sizi ilk defa 
kendim için rahatsız ediyo .. 
rum. O zaman aramızda ge
çen hldiseyİ hatırlatmaj'a 
mecburum ... 

- Lüzumsuz ... 
- Böyle bir ıiteme ilk 

defa utrıyorum. 
- Sizin gibi zarif bir 

adam kabalık ctmeğe kal
kar1a ... 

- Süzan, biz doıtuz.. iki 
ıene evvel bu dostluk bizi 
kurtardı. Biribirimizden ay
rılmak iıtiyorduk. Fakat dü
tUndük, biz biribirimize baj'b 
idik •• 

- Evet, mnıterek men
faatlerle ••• 

- Bilhusa hatıralarla, 
mü1&ade edin de onları ha
tırınıza getireyim. Biz ayrı· 
hb da birbirimizden müte
neffir olmaia razı olmadık, 
çllnkü nişanlılık zamanımız 
pek tatlı geçmiıdi. Ondan 
80Dr.a ola11lar.. Heyhat!. 

- Hsyatl. 
- Evet, Pariı bayatı! Fa-

kat biz diğer ioaanlarm fev
kinde olduğumuzu a-öıterdik. 
Atkımız kay.bolmuıtu. Fakat 
ıafkatimiz bakiydi. Bunun 
için birıey söylemeyiz. Bir
birimize serbestimizi iade 
ettik. Omuzlarınızı .silkiyor
ıunuz. Biliyorum ki siz bu 
serbeatielen isifade etmiyor
ıunuz. Huzurunuzda hürmet
le eiilirim. Evet siz bir me· 
leksiniz •e ben bir bedbah
tım .. 
- . Mes'ud bir bedbaht!. 
-Aramızdaki itilifı akedet-
dikdıen aonra ben on beş 
yaıındaki çocuklar gibi ol
dum.. Serıüzeıt hevesine 

edeceğim. Lntnf pek bllyük 
ve harikulide. Zaten bizde 
alelade insanlar deiiliz de
ğil mi? işte teselli eden ve 
cesaretimi artıran da bu .. 

Bilseniz Silzan! Sizi dü· 
Jiindüğüm zaman ne kadar 
teeasüf ediyorum. Gülmeyin 
itiraf ederim sizi düşünmem 
için bir felaket lazım geldi. 

F elik etin iımi ne? 
- Simon. 
- Simon Gorjo mu? 
- Ta kendisi... 
- F elaketlerinizi benim 

ahbablarım arasından mı in
tibah ediyorsunuz? 

Kabahat benim dcj'il.. 
Demek ki oda ba~ladı? 
Evet ... 
Ôvünilyorsunuz l 

- Yemin ederim ki haki
kati ıöylüyorum. Sonra ka
bahatlarım oldu. Yeminim 
biraz boldur .. 

- Bilmez miyim ? 
- İtin fenası, bu yemin-

leri tercüme etmeden kabul 
eden insanlara tesadüf et
mek •.. 

- Yani "ilelebedin,. altı 
ay olduj'unu bilmiyenler., 

- iyi s6ylediniz! Simon, 
kocası kadar kalınlkafahdır. 

- Zcvclcre dikkat edin. 
Ekserisinin boyası kadınlara 
geçer. Hülisa ne oldu!. 

- Hülisa benim a-ibi bir 
adam husuıi hayatında 
ancak hafif komedilere mü
•aadc edebilir .. 

- Facia aile hayatına bı
rakılır değil mi? 

Simon Gorjo iti haileye 
döndürüyor, tahammiUfer.sa 
oluyor. Ona daima .serbest 

olmadıj'ımı, kendimi 11rf o-

na hasredemiyeceği mi, ıi· 

zin de mevcud olduj'unuzu 

bin defa tekrar ediyorum; 
ıöz dinlemiyor, sizi keealcm
yekun addediyor. 

Kocaıını da öyle, bir gün 
her türlü kuyudu istihkar 
edertk bir garabet işlemeğc 
kalksa şaş1rmıyacağım. 

Sonu yarın 

lMii 
tekrar kapıldım. D O K T O R 

- Azizim, serıüzeıtleri-
Ali Ag~L oizimi anlatmak istiyorau- illi 

nuz?. Çocuk Hastalıkları 
- Hay1r, fakat benim Mütehassısı 

son serküzeıtim pek ke- lki11ci Beyler Sokagı N. 68 
dernak. Şimdi sizden rıca 'l'elPfon 3452 

Ro~3nofiarın_T_a_c_ı 
1 efrika No. 100 3 ikinci Kinun 1935 

Demek ki iki saathk bir ı miıi değiıdirmek mecburi
yo1dan aonra deniz kenarına retindeyiz. Aleksi, demin 

Yarabiliriz. Oradanda rastgele- s6y1ediğiro veçhile hayatımı 
ceğimiz ilk sandal ile latan- kurtarırken,, çok boıuma gi
bula gitmelC itten bile ae- den elbiselerimi kirletdiniz, 
ğildir. Bir defa Galata rıh- iayni zamanda beni kucak

tamına ayak basbk mı, bir 
araba ile beı .dakika sonra 
Pera Palas'dayız .. 
Prenı: 

- Bu program pek mü
kemmel görünUyor. -dedi· 

Harfiyen tatl>ik edelim. 
Fakat bu sabah gezintisi 
esnasında deniz kenarında 
raat g;elebileceğimiz polis 
memurJarınıo nazarı dikkatini 
cclbetmemck i~in elbiıeleri· 

larken kendi elbiselerinizi 
de kan içinde bırakdınıı! 

Aleksi Kolesov, üstünü ba· 
ıını aeri bir muayeneden 
sonra: 

- Hakkınız varl Dedi. 
lki ıenç prensin tabiri 

veçhile kasap çıraklarına 
l:Jenzemekden kurtulmalarını 
müteakip, kanepeler.in örtü
lerini çıkararak biraz din
lenmek üzere sırt iiatü uıan• 

SPOR: 

Y arıoki Lik Maçları 

Altinordu ile lzmirspoi- ara
sındaki mühim liarsılasma 

' ' 
m. 

1345 

Bu akşamki 
program 

223 khz. Varşova, 

16,45 hafif musiki, 17,45 
sözler, 18 nakil, 19,15 so· 
natlar konseri, 19,45 sözler, 
20 plak, aktüalite, 20,30 
plak, sözler, 21 hafif musi· 
ki, 21,45 haberler, ve saire, 
22 senfonik konıer, 22,45 
konferans, 23,15 danı, s6ı· 
ler, 24,05 dans. 

Balk sahasında da maçlar yapılacaktır. Alsancakta K. 
S. K. la Şarkspor da bir maç yapacaklardır~i~~~ 

Yarın Alıancak ve Halk 
sahalarında maçlar Yardır. 
Alıancakda: lzmirıpor-Altın
ordu ve Şarkspor· K. S. K. ta
kımları onuncu hafta likini 
oynıyacaklardır. 

Saat 9 da Şarkspor-K.S. 

K. ( B ) takımları ilk oyunu 
yapacaklardır. Bu roaçı Al
tınordudan Muıtafa Şenkal 
idare edecektir. 

Saat 11 de lzmirspor - Al 
tınordu ( B ) takımları ha
kemliiini Göztepeli Hakkı 
yapacaktır. 

Öğleden ıonra ' saat 13 
de ilk maçın ( A ) takımları 
karıılaıacaklardır. Bu oyunu 
Altınordudan Bay Zeki idare 
edecektir. 

Günün ıon maçı diğer

lerine nazaran ehemmiyetli
dir. lzmirapor'un başda, gi· 
den Altınordu karşısında 
alacaj-ı netice ıabırsızlıkla 

bekleniyor. Bu oyunu Göz
tepe 'deo lsmail idare ede· 
cekdir. 

Halk tabasında: 

Halk sahasında husu5i 
maçlar haftHı vardır. Saat 
dokuzdan itibaren yapılacak 
maçların programı şöyledir. 
Bu maçlardan ıoara Türk· 
spor - Gaztepe takımları 
huıusi bir maç yapacakhr
dır. 

Saat 11 da Hilll - Park
spor. 

Askeri 
Liseye talebe 

• • 
ıstenıyor 

lzmir askerlik ıubHi re· 
isliğinden: 

lstanbul Maltepe askeri 
lisesinin dokuzuncu sınıfına 
bir mikdar talebe almaca~ 
mekteb müdürünün 23-1- ki· 
nun 394 - tarih ve 3457 nu
maralı tahriratından anla
ıılmakla iıtekli ve lizım ge-
len şartları taııyan talebe
lerin lzmir aıkerlik ıubesi
ne müracaatları ilin olunur. 

lzmir As. Ş. Rı. Kay. 

-dılar. 

Mustafa 

* ,,. . 
Tren Çorludan henüz u

ıaklaımııtı. Aleksi Kolcsov 
iıaret verdi: 

- Haydi! 
Prens Adam Ladoviski de 

tekrar etti : 
- Haydi! 
Ve tesbit edilen program 

harfiyen tatbik edilmeğe 
baılandı. Kompartimanın 
kapısını aıami ihtiyatla ara
lık ettiler. 

Koridorda hiç kimse yok· 
tu. A,eksi önde, ıAdam Li
dovaiki arkada ayaklarının 
ucuna basarak yaıonon so
nuna kadar ilerilediler. O· 
rada bir saniye durduktan 
ıonra kapıyı açtılar. ıÇamur
luğa çıkdılar. Hava henüz 
karanlıkb ve tren a-ayet ya· 

638 Khz. Pra2 470 m. 
16,55 Askeri konser. Söı· 

ler. 17,55 çocuk konseri• 
18,20 Yugoslav romansı. 18,4 
plak. 18,55 Almanca neşri• 
yat ve haberler. 20,10 Plak· 
Rusça ders. 20,30 Koro kon· 
seri. 21 Noel masalları. 22 
haberler. 23, 15 Senfonik cas 

175 khz. Moskova 1714 ııı· 
17,30 Parti. 18,30 Kızıl· 

ordu için konser. 19,30 Kol 
Yarın Altınordu ile karşıla~acak olem e.~ki !:mir şampıyonu koz neıriyatı. 21 Karışılı 

lzmirspor takımı konıer. 22 Muhtelif dillerde 
Saat 12,30 da Türkspor • daki vaziyetlerini düzelterek ıöılcr. 

Göztepe. ıampiyonluğa epey yaklaı· Paris (kııa dalga) 19 m 68 
Saat 1 l de Burno•a - mışlardır. Kurultayın ilk za· 14 Kanser nakil. 15 Ha· 

Hacıhüseyinler. mantardaki muvaffakiyeti berler. 15,30 lugilizce habet 
Saat 15,30 da Kahraman- idame ettirememesi kendisini ler. 15,45 Muhtelif ıözlet• 

lar - Demiryolu revanş. 21 puanla altıncılığa kadar 15,50 Spor haberleri. 16 Sös 
Halkevi likleri bitti düıürmilıtür. Bunada sebep lcr. 16,30 Fenderin idaresill 

Geçen futbol mevsiminde ıon maçlarda iyi oyuncula· ele senfonik konser. (Mozart 
baılıyarak araya a-iren fede- rını oynatamamıştır. Puan- Rathauı, O. Repighi. 
re likleri ve sezon mort do- tajı aynen neırediyoruz. 814 Khz. Berlin, 356 m. 
layısile epey bir zaman geri Puantaj cetveline nazaran 18,30 Opera parçalar•· 

Demiryolu hiçbir mağlubi- 19,30 çocuk neıriyab. 19,30 
kalan Halkevi likleri reçen 
haftaki Kahramanlar. De- yete uğramadan ve yalnız Muhtelif. 20 Piyano ıonat• 

iki maçta berabere kalmak }arı (Piyano flüt.) 20,40 Ha· miryolu maçından sonra ni

hayete ermiıtir. Halkevinin 
tertip ettiği 934 senesi likine 
lzmirdeki 12 aayrifedere ta
kım ittirak etmiı ve bunların 
Hilil, yükselme takımları 
son maçlara airmediklerinden 
diğer 10 takım arasında o
yunlara nihayete kadar mun
tazaman devam edilmiıtir. 
Bu maçlarda en çok nazarı 
dikkati celbeden takımlar 

suretilc iki puanını kaybe· berler. 21,10 (Saarland
derek 31 puanla ıampiyon Saarland) isimli ıkec. 21,45 
olmuıtur. ikinci Burnova Vals musikisi. 23 Haberler• 
takımıd11. Eırefpaıa ıon 24 Danı musikisi. 
maçda oynamadıiı halde 545 Kbz. Budapeşte, 550 d 
25 puanla üçüncü olmuıtur. 18 Ziraat. 18,35 Hafif mu• 
Turanda ayni puanla üçün- ıiki. 19,50 Ders. 20,20 Pi· 
cüdür. Kahramanlar dördün- yano refakatile ıarkılar. 21 
cü ve Hacıhüseyinlerle Tc· Amele. 21,30 Plik. 22,40 
pecikte beşinci ııclmekte· Piyano musikiıi. 23,20 Çio• 
dirler. gene muıikiıi. 24,10 Danı. 

Halkevi maçlarına giren 592 Kbı. Viyana, 507 m. 
Demiryolu, Burnova, Eşref gençlerin gösterdikleri faali- 18,30 Şarkılar. 19 Muhte· 
paıa, Turan ve Kahraman· yet ve varlık cidden takdire lif. 20,05 Haberler. Aktüa• 
ları olmuştur. Bidayette deier. Şampiyon takımı teb lite, 20,45 Asker şarkıları. 21 
fena netice alan Kahraman• rik ederken yeni tertibde Askcr:il bando. Sözler. Ha· 
lar, Eşrefpaşa, Turan takım· diğer takımların daha iyi herler. 22,30 Brahmsm eser' 
ları bilha11a son oyunlarda neticeler alacagv ını kuvvetle k 23 .,O Ha• !erinden onser. ,.J 

iyi neticeler alarak puanta1·- ümid ederiz. 24 05 D 115 berler. , ans. , 
PuvanYedi~gol Atdığıgol lıt'rahere ıeff!r mağliib galilı oyun kulübün ismi Plak: 

31 10 43 2 O O 9 11 Demiryolu 4. ikinci Ktlnuo Cuma 
27 13 17 2 O 2 7 11 Burnova 
25 17 17 2 O 3 6 11 Turan 223 Kbz. V arşova 1345 O' 

25 14 20 1 1 2 7 11 Eşrefpaşa 18,15 Oda musikisi· 18,5~ 
23 12 20 4 O 3 4 11 Kahramanlar sözler, 19,15 Piyano kooıerı 
22 10 13 2 1 3 5 11 Tepecik Söı:ler. 20 Piyano ile ş;ukı· 
22 14 14 1 O 5 5 11 H.hüseyinler Jar. Aktüalite. 20,30 DaPf 
21 23 16 O 2 3 6 11 Kurultay plakları. muhtelif 21,15 fi· 
19 17 14 1 1 5 4 11 Bayraklı larmoni tarafından senfoni1' 
18 27 16 1 O 7 3 11 9 Eylül konser. 23,30 Şiirler. 23,40 
8 24 6 O S S 1 11 Yükselme reklam. 24,05 dans . 
6 21 6 O 7 3 1 11 Hilal - Devamr 5 inci · ahitede -

•• ,..,.. CM#ftsn'"..... G'W::l'".,,.,,,.,.*"Sl1 -' 

vaş yürüyordu . 
Aleksi Klesov sordu : 
- Hazır mısınız ? 
- Haz11ım ! 
Y ekdiğerini müteakib at

ladılar. Ve tesadüfen uya· 
n1bda pencereden ortalığı 
seyreden oir yolcu varsa, 
nazarı dikkati celbetmemek 
için bir müddet de yerden 
kalkmadılar. Sonra her iki
si birden orada durdular. 
Aleksi: 

ufukda sarımtrak bir leke buruz? 
göründü, büyüdü, yayıldı.. - Heyhat! 

Sonra kızardı. Tulu yak- Prens gülmeğe başladı: 
laşmışdı. iki genç, iki saat - Hiç olmazsa istirahat 
sonra deniz kenarında bu· edebilecek bir otel bulabile· 
lunuyorlardı. cek miyiz ? 

Aleksi parmağını uzatarak: - Otel bulup bulamıy•' 
- Sola dönersek önümü- cağımızı bilmem. Fakat mu· 

hakkak olan birşey varsa, 
ze lstanbul, sağa dönersek, tahtakurulu, pis rarıaflı bil' 
Gelibolu çıkar, dedi. w 

- Ali, fakat vadetdiği- Rum hanı bulabileceğimiı· 

niz kayık nerede? Zannede- dirAleksi'nin ··tahminleri ço1' 
rim ki hatırıntzdan çıkmış· doğru çıktı. iki genç şehrt 

- Deniz sağ tarafdadır. tır. girip de bir otel sordukları 
Dedi. Aleksi bir saniye düşündü, 

Prens: 
- O halde sağı takib 

edelim; cevabını verdi. 
Sert soğuk bir rüzgar 

eımeğe başlamııdı, iki ar .. 
kadaş sür'atle yürümeğe 
koyuldular.. Kuaıılık yavaı 
yavaı dağth)'or.du. Aı aoara 

sonra: 
- Hayır, dedi. Hatırım

dan çıkmadı. Fakat bugünün 
Türklerce bir yevmi tatil 
olan Cumaya isabet ettiğini 
unutmuştum. 

- Demek ki burada yirmi 
d6rt aat bılüameie me•-

zaman, kendilerine bir Ru• 
mun tahtı isticarında bulu• 
nan pis bir han gösterdiler" 

Bununla beraber Preo• 
biç şikiyct etmiyor, hatt• 
gUnUn birinde fırsat bulurs 
on sene süren harbı 
pek latif ( ı ) hatıral• 

Deoonu var 
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aliye Hakkında ~i ra-
BQltflrafı dördünci1 as1ıifllJ~ 

638 Kbz. Prag, 470 m. 
18 Kurted konseri, 19 ' "obor'da (Bahaeddin Şakir l.kyin Bıraktığı ~esütai nra Göre} 

e 
por ınttzakeı·e 

edi irken .• 
s5zler, 19,10 amele, 19,20 

i, meşr ıyet e 
dat • ep 

• s 
• 

• • 
evrını 

• • 
m arı 

K ,. ·ı pa•anın bir \ ti odat devrinin zulmünden Sadrazam amı 'ti ~ 
·ı b"tü ittihat ve Te- do•layı yavrularır ıı tr.ırkedc-dliye nezaretlerinde aid 

a erı. nış ı 

Prağ, 2 ( A.A ) - Avusturya 
maliye işleri bakanı Bay 
Buresch cenubi Bohemyada 
Tobor'a gelmiştir. Benes 
orada bulunmaktadır. İki 
devlet adamı arasında bir 
iÖrilıme olacaktır. 

Nevyork erald 

- Baştarafı 3üncii sulıif ede -

bibi ve arkadaıları da ayni 
fikri taşıyor ve konserva
törler partisinin uı•ğı gör· 
me kabiliyeti ile yüksek ce
ıaretini i bata haıır bulu
nuyorlardı. 

Almanca neıriyat, haberler, 
20, 1 O Romans havaları, 20, 
30 danı, 21 kurtet, 23 ha· 
herler, 23,15 plfık, 
haberler . 

175 Kbı. Moskova, 1714 

m. 
17 ,30 özler, 18,30 Kılor· 

du için konser, 19,30 (Ye· 
ni Türkiye ) isimli konfe
rans, 21 Çek musikisi. ~2 
muhtelif dillerle konferanı. 

olduğu dairelere şiddetli 
emirler verilmesini rica 
ederiz.,, 

emrı e u n k b' d' 'd' 
rakki kulüpleri kapatılacak re ecn.e ı ıyn rına gı ıp 

gı ı gorun b' rf ·- . d k f ı den birisinde rayı ır za ıç:ın c. çe · o-

• • 
gazetesının 

yazıları .. Adana civarında bulunan 
ülemndan müderris Mustafa 
Remzi efendi ittihat ve Te
rakld merkezine şöyle bir 
telgraf gönderiyordu: 

"Hamiyet sevkile tamim ve 
tnhkime çalıştığım ittihat 
fikri Cebel müftüsünün gay
ri meşru emellerine muhalif 
olduğu için hayatım kurşun
lara hedef edildi. Caniler 
tarafından üç kurşunla teh
likeli surette yaralandım. 
Müftünün efkarını terviç 
eden mutasarrıflık tahkika
ta lüzum görmedi. Bu uğur
da şehadeti cana minnet 
bilirim. 

'b' .. " üyordu. Bu tel· ı alın tenle k ı andıklan pa-

d
gra .n

1
.ameder kı' . )arak ailelerin e gönderen 

enı ıyor u · 
" Meşrutiyet ve müsu-atı vatandaşlarımı zın o mektub-

zati menfaatlerine münafi ları, muzır ev rak diye açl • 
gören, hürriyete düşmau. o- larak içinde~ i ~a.ralar alınıp 
lan bir çok müstebit ve mü- hep sarf edıJ .mıştır. Merha-
tegallibenin ve daha iki g:iim lfre'i: :11.e vicc 1ani muavenet 

- Başıarafı 1 inci srılıifedc -
kasının bir zaferi ve 1931 
Mukden hAdisesinde başlan
mış olan hareketinde ta
mamlanmasıdır. 

evvel vaaz kürsüsünde ur - bekhyorınz.,., 
mi miisavatın şer'i şerife m~- Bu ŞiKiiy et telgrafları yal-
gayir olduğunu avama telkin . nız isti,pdı t id~resinin devam 
ettiren mel'unların merkezi etmekte o1dugunu anlatmı-
bulunan şehrimizde İttihat . yoı:, arni . zamand yeni ida-
ve Terakki kulübünü dağıt- · renin,, meşrutiyetin ve ka-
mak doğru değildir.,, nunu e:3asinin adalet, hürri· 

Cebelibereket'teıı ~ Selaaik :yet e müaav t temin ede-

Nevyork, 2 (A.A) - Nev
yorlc: Herald gazetesi, silh
ların tahdidi prensibinin Ja· 
ponya tarafından öldürücü 
bir darbe yediğini yazarak 
artık bu prensibin bundan 
böyle yaşamasına imkan o\.
madı{:ını söylemektedir. 

merkezine gönderilen bir tel- mi.,yec,..:ği hakkında halka 
grafoamede şöyle bir istir- 1)t ş, yavaş kanaat gelmek· 

....,.....---=»• 
ll~ftah Borea Raporu 

hamda bulunuluyordu : 4e olduğunu da iıbat edi-
u Livamız mutasarrıfı iken 'N •du, ki İttihat ve Terakki 

Vucudumdan akan kan
lara bulanan kefenle mah
şerde cennet şehitlerine ilti· 
hak etmek isterim. Yetim 
kalacak evlat ve ayalimi 
milletin şefkat nazarına 
tevdi eder, adalet beklerim.,, 

şeni mahlukattan olooası he- cceıı.aiyetinin en ziyade nazarı 
sabile azledilen Mahmud Ne- ı8ikkate alması lazım olan 
dim infifial ettiği halde git- 1Cihet: bu idi. Birçok yerler-
meyib hala memleketimizde d1c polis komiserleri, 'Polis 

Musuldan lstanbulda itti-
hat ve Terakki merkezine 
gönderilen bir telgrafname· 
de de sadaretten bir emir 
üzerine cemiyet kulüplerinin 
kapatıldığı aşağıdaki surette 
haber veriliyordu : 

" Rumelideki İttihat ve Te· 
rakki cemiyetini takliden 
taşralarda kendiliklerinden 
teşekkül eden şubelerin hü
kumet işlerine müdahalele· 
rini rcd ile her tarafta eskisi 
gibi vazifeye devam olunma
sını ve müdahalelerin men'i 
için icap ederse askerden 
yardım istenilmesi ve bunun 
için Harbiye Nezaretinden 
kumandanlıklara talimat ve
l'ildiği hakkında sadaretten 
vilayete tebliğ edilen telgraf
name münderecatı yeniden 
Abdülhamit devrine yol açtı. 
Çünkü valimiz bu telgrafı 
alır almaz vatanın s

0

elamet 
ve saadeti için buraca teşek
kül etmiş olan ve o maksadın 
temini yolunda çalışmaktan 
başka muaheze edilecek bir 
hali görülmiyen cemiyetimi· 
zin devamına artık mahal 
olmadığını tezkere ile ihtar 
etti . 

Sadrazam paşanın bu tel· 
grafnameyi ne maksatla çek 
tiğini bilmiyoruz. Her halde 
o emir, milleti esarete iade 

etmek ve istibdadı yenile· 
mek için verilmiş olsa ge-
rektir. Fakat telgrafname· 
nin ilanı ve bunun üzerine 

cemiyetin dağılması hakkın
da vali tarafından emir ve-

rilmesi ahaliyi meyus etti! 
her tarafta şiddetli bir hü
zün ve endişeyi mucib oldu. 
Efkarı teskin için ciddi ted
birler alınması elzemdir. 

oturuyor ve mabeyin hafiye· murları eski zihniyette 
lerinden Faik beye mensub muamele y pmaktan hiç çe-
tahrirat müdürü ilmi ile be- l'ünmiyorlardı. 
raber bazı haşaratı başlarına 
toplıyorlar bu hareketleri 

(Milliyet) 
-Detttıım!dccck 

evvelce ekmiş oldukları fe· ---mı~-.... ·-=ra::---
sat tohumunuu mahsulünü top Oy· 
lamak, yani ahaliyi yekdi:-
ğcri aleyhine tahrik ile mu
katele vukuuna sebebiyet 
vermektir. 

Mutasarrıf vekaletinin 
muktedir bir zata tevdi o
lunmasını sabık mutasarrıfla 

tabTirat müdürünün memle· 
ketimizden çıkarılmasını A· 
dana vilayetine emir ve fer
man buyurmanızı istir ham 
ederiz.,, 

İcabının icrası için Selanik 
merkezinden istanbul'daki 
heyeti mebuseye havale e
dilmekle iktifa edilen bu 
telgrafnamelerin içinde bazı 
Ermenilerin de feryatname
leri vardı.· lstipdat devrinde 
neler yapılmış olduğunu ve 
fenalıkların meşrutiyetten 
sonra da nasıl devam ettiği· 
ni anlatan böyle bir şikayet 
telgrafında deniliyordu ki : 

11Ah, hala zulmet içinde
yiz. Telgraf nezareti nıek· 

tupçuluğundan iskan ~dilen 
Bekir efendinin biraderinin 
oğlu olub hafiye ve Antak
ya telgraf müdürü Vasfi ve 
muzır evrak tercümanı sahte 
dava vekili Armnnak efen
dinin teşkil eyledikleri kum
panya töbmetler tertip ede· 
rek ve y&lancı şahitler bu
larak bir çok paralarımızı 
çekti. Bu kumpanyadan ve 
mükerrer ceraim erbabından 
bir şahsın mahkemedeki 
evrakı yok ettirildi. Şimdi 
bu adam yırtıcı canavar gibi 
lizerimize saldırmaktadır. 

Biz arhk istipdat öldü 
diye tekrar mahkemeye 
müracaat ettik. 

Ne · İcesinde çı-
1kan kaza 

E elki gün Urlada Sarı 
Afuün evinde iki çocuk oy· 

::1aı ken bir k za olmuş

. Bu kaza neticesinde 
ocukların birisi ağır suretde 

-yaralanarak lzmir memleket 
hastanesine gönderilmişdir. 

Halil ve Mehmet namında 
iki kardeş .enneleriniu zeytin 
topl mağa g1\mi§ olmasından 
dol yı evde yalınız kalmışlar 
ve duvarda asılı bulunan gra 
tüfenğini alan Halil, kardeşi 
Mebmcde vermiş ve " haydi 
askerli oynayalım, sen bana 
ateş et,, demiş ve Mehmet 
tüfenği ateş etmif, çıkan 
mermi Halili göğsUndt:n ağır 
surette yaralamıştır. 

Sıhhat işleı·i 
Mftdüı·ü iyileşdi 

Üç gündenberi rahatsız 
bulunan Sıhhat ve içtimai 
muavenet müdürü Bay Cev
det Şakir iyleşmiş ve dün 
vazifesine gelmişdir. 

Alakası yol{ muş 
Metruk mallar idaresi me

murlarından Bay Muıtafa 
Fevzi, bay Tevfik ve bay 
Siyameddinin bir rüşvet me-
selesinden cürmü meıhud 
halinde yakalannrak hap· 
se dildiklerini yaımışdık. 

Mahkemece yapılan tah-

- Ba~tarafı 3 üncü sahifede -

vadeli eski satış kayıdlılar 
ise 22,75-22 kuruı arasında 
muhtelif fiatlarla muamele 
görmüşdür. 

Zeytinyağı piyasası henüz 
tabii mecrasına girmemiştir. 
lhracatcıların esaslı mübaya· 
ata başlamalarile vaziyetin 
inkişaf edeceii ve fiatların 
yükseleceği muhakkak te
lakki -edilmektedir. 

incir : 
934 senesi incir mahsulü

nün borsada piyasaya arzın
dan beri muamele gören 
incirlerin fiatları 5 - 19 ku
ruş arasında olup satılan 
mal mikdarı 153196 çuval 
ve hurda ise 3,25 - 4,50 ku· 
ruş arasında olup 5418 çu
valdır. 

Bu hafta borsada 11 ku
ruştan 50 çuval süzme, 
9,50 - 11 kuruıtan 68 çu
val elleme; 4,25 kuruştan 
571 çuval hurda incir satıl
mıştır. 

incir piyasası geçen haf" 
takinin ayni olup piyasada 
i.tikrar yoktur. 

Ozom: 
Mevsim ibtidasındanberi 

borsada satılan üzüm mik
darı 256206 çuval ve 955 
torbadır. B\I mallar 15 - 25 
kuruş ar~sıoda muamele 
görmüşdür. 

Bu hafta borsada satılan 
Uzüm mikdarı 5233 çuvaldır. 
Fintlar; 5 numara 9,25; 6 
numnra 9,75 - 1 l 7 numara 
11 - 12,25; 8 numara 12,25 -
12 75; 9 numar 12,75 • 13,SO; 
10 numara 13,75 - 14,75; 11 
numara 15 - 16,75; 12 numara 
18,50 kuruş arasındadır. 

Yılbaşı yortuları münaıe
betile son hafta satışları 
mikdar itibarile az olmuş 
sada fiatlar ğeçen haftadan 
yüksekdir. Bilhassa 7, 8, 9 
numaralı Uzümler de görü
len 1,25 santimlik yükselme 
haftanın son gününe kadar 
bu vaziyeti muhafaza etmiş· 
dir. 

Noel yortuları münasebe· 

Bundan onra küt üye çı· 
kan Mr. Amery müşterek 
encümen raporundaki genel 
prensipleri kabul etmeyi tek 
lif etti ve bu teklifinin se
behlerini izah ederek raporu 
müdafaa etti. 

Söz sırası rapora muha
lefet edenlerin başkanı oıan 
Lord Salisbury'ye gelmişti. 
Muhalefet grubu başkanı 
kendi iltizam ettiği bir bü
kfı::Dete ve bilhassa Mr. 
Bald vin 'c ta rİJ: etaıiyeceğini 
bildirdikten onra raporun 
muhaliflerinin Hindistan için 
muhtar eyaletler prensibini 
kabul ettiklerini, fakat hü
kumetin Hindiıtaoda mesul 
merkezi hükumet tesiı et
menin yanlıı olacağını ileri 
sürdük) rini ilave etti. 

Lord Salisbury'niP kana
atince bu rapor federe edil
mesi kabil olmıyanları bir 
federasyon altında toplama· 
ğa, Hindli prenslere Britan
ya Hindistanından fazla kud· 
ret vermeğe ve birleşmesi 
imkanı olmıyan müslüman· 
larla mecusileri bir araya 
getirmeğe çalışıyor. Gene bu 
kanaata göre rapordaki ga
rantiler ancak kağıt üzerin
de güzel görünüyor; yoksa 
bu muhtar idare, kiğıtdan 
yapılmış bir torba içine gi· 
rib yürüme teşebbüsünde 

bulunmağa benziyor. 
Lord Salisbury mes'ul mer 

kezi hükumet kurulunca kuv
vet ve kudretin dağılacağını 
iddia ediyor ve biç ohnazsa 

bu düşüncelerin evvelA yalı
nız eyaletlerde denenınesioin 

daha doğru olacağını ileri 
ıUrüyor ve söılerioi şöyle 
bitiriyor. 

" Koııservatör!er partisinin 

vazifesini ifa etmesini ve 
bir gün iktidar mcvkiinc ge
çecek bir amele hük\unetinin 
daha fena ıeyler yapmasın

dan korkmamasmı dilerim." 

Tayya ec· 

Paris (kısa dalga) 19 m 68 
14 Konser. 15 Haberler. 

15,30 İngilizce haberler. 15, 
40 Deniz haberleri. 15,50 
Revü. 16 Paris eilenceleri. 
16,10 Parih hayatı. S. 16,30 
Karışık orkestra konseri., 

814 khz. Berlin 356 m. 
17 orkestra 19,30 Ric· 

hard Straussun eserlerinden 
şarkılar. 20 mizah, 20,40 
haberler, 21,10 (Ein Haupt
mann erebert das Buch ) 
skeç, 2 yeni Alman beıte· 
leri, 23 haberler, 23,30 The· 
odor Fontanenin hayatı hak· 
kınd . 

Verinıli 

Konferanslar 
- Baştarafı birinci salıif ede -

limleri v~ müncv•erler bu 
konferansı dinliyeceklcrdir. 

Bay Midhatın kooferanıı; 
acuna ad salan Tiirk deni· 
minin nasıl başladığını •e 
bu büyük işiin naaıl 
ba~arıldığını ortaya koya
cakdır. 

lzınir sicilli ticaret 
memurluğuııdau: 

[Ayvaz oğlu Cemil ye ıe
riki Ahmet Hamdi) ticaret 
unvanile lzmirde Çakal oğlu 
hanında 18 numarada ticaret 
yapmakda iken bu kerre yeni 
soyadile [C. Ayvaz .. A. Ôz
girgin] unvanını alan mezkur 

şirketin i~bu ticaret unvanı 

ticaret kanununun 42 nci 

maddesi mucibince ıicilin 
1308 numarasına kayt ve 
tescil edildiği ilan olunur. 
İzmir sicili ticaret memur .. 
tuğu resmi mühUrü ve F. 

Tenik imzası 

Se.çt k Oteli 
İzmirin en ıcıniz ''~ acuz 

oteliılir 

Lindberg·n çocu
ğunu kaçıranların 

ınuhakemesi 

Müsteciri bulunduğum ot• · 
tin tamirat ve tertibatı ik· 
mal edilerek yeni b:r şekle 
kondu karyola ücretleri 
bütün otellerden ucuzdur. 
( 20 ) ( 30 ) ( 40 ) tek ya· 
tak 50 kuruştur. Aylık oda
lar 3 liradan beş liraya ka· Fclemigton 2 ( A.A ) 

Lindbergin çocuğunu öldü
renlerle beraber olmaktan 
suçlu Hautpman'ın muhake
mesine builln başlanlllıştır. 
Muhakemede 125 tahit din· 
lenecektir. 

dardır. 
lımir Keçeciler Lile si· 

neması karşısında Selçuk 
oteli mOıteciri 

Çeşme kaphcftlarında bakkal 
Kamil 

lzmir ithalat gi\mrOğil mttdt\r

lüğünden: 
Kilo Gram 
1770 220 Defter halinde ıigara kliıdı 

28 000 Tabak halinde aiiara kAğıdı 
Cemiyetimizin devamına 

mahal l olmadığı hakkında 
vilayetten kanun hilafına 
verilen emrin tadili arzolu
nan tedbirler cümlesinden
dir. 

11 

Bu meseleye 
telgrafnameler 

dair bir çok 
yağıyordu. 

Fakat istipdadın henüz 
ölmediğini anladık. Çünkü 
mücrim olan o adam bu 
gece saat dörtte tevkifha
neden çıkarıldı. ·Adalet nu-

[ runun intişarına canını fedn 
- ederek çalışan mukaddes 

cemiyet bize ele baksın. ls-

kikat neticesinde dos
ya memuru Bay , Siy_a
meddin, rüşvet mes elesıle 
alakadar olmadığı anlaşılmış 
ve kendisinin, gayri mevkuf 
olarak muhakeme edilmeıi 
kararlaştırılarak Bay S.ıba· 
haddin dün tahliye edilmit· 
tir. Diğer maznunlar, mev
kuf oldukları halde muha
keme olunacaklardır. 

tile Avrupadaki istihlak faz
lalaşdığından yeni siparişler 
bcklenmekdedir. Bu hafta 
zarfında fazla muamele ola
cağı gibi fiatların da yük· 
seleceği kuvvetle tahmin 
olunmakdadır. 

110 570 Benzinli çakmak 
93 300 Fitilli çakaıak 

Kıymeti 

1770 
10 

652 
401 

2833 2002 090 . 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı etya ecnebı memleket· 

lere iÖtürülmek şartile açık artırma ıuretile satılacaiından 
isteklilerin 15-1-935 sah günü saat 13 de lzmir ithallt güm· 
rüiü satış komisyonuna müracaatları illn olunur. 3-14 S55 



____ s._b_;1_._6 ________ ~~----~------------------------------~LW~~~~-aw-·1_ik~>--------------~--------------

Sıhhat halık yağı 
orveç halık yağlarının 

en halisidir 

iki defa süzülmüştür 
Y eğllne deposu 

IIamdi Nüzht 
Sıhhat Eczanesi 

• 
lzmir defterdarlığından: 

İzmir körfezi dahilinde geçmiı seneler bedeli 3500 ve 
ıimdiki muhammen bedeli 3500 lira olan Homa dalyanında 
l Mart 935 tarihinden itibaren dört ıene mnddctle balık 
avlama hakkı açık artırmaya çıkarıldı . 
Şarname sureti iıtiyenlere varidat mildilrJtiiilnce bedel

ıiz olarak verilecektir. Açık arhrma 935 senesi ikinci kl-
nun ayının 12 nci cumartesi günü saat 15 de İzmir def-

terdarlığında toplanacak komisyonda yapılaca ktır. Muvakkat 
teminat yüzde 7,5 dur. Hiikfımctçe tayin edilecek banka-
ların teminat mektupları ve devletin muayyen tahvil ve 
bonoları da kabul olunur. 27-30-3-6 5539 .. : 
şark IIalı 

Şirk: eti 
Halkapınar fabrikası mamulatı 

1ZM1 R 
Yeni çıkan yazlık ve mevsimlik 

çeşit kazmirleri toptan satışa arzcdilmiştiı· 
Gayet sağlam, şık ve zariftir. 

'•hf depo~u : Yeni Manifaluracılarda 

3 numarala ~ad. l'io. 8 

l1'ratelli Sperco Vapur Acenıa~ı ı• 
ROY AL NEERLANDAIS KUMPANYASI Kitaplarınlllll CGael Bir 

" CERES ., •apur• 2 kinıanusanide Anverı, Rotterdam, Cilt, Hatıralarunaa 'ık 
Amıterdauı •• Hambur2a hareket edecektir. Bir Albftm, Ve aair 

"HERCULES" Yapuru 9 kinunuaanide · beklenmekte olup Cilt işleri Yaptır· 
111ak f ıterıeniz : y6kllnQ boıalttıktan sonra Burr&1, V arna •c K6ıtenceye 

hareket edecektir. • YENi KAY AFLAR o 

" UL YSSES .. •apuru 17 lrlnunusanide Anve11, Rotter· Ç•rıı11ndfl 34 Numu,.ad• 

dam, Amst~rdam •e Hamburral hareket edecek.tir. 
"HERGULES,, vapuru 23 klnundansaniden 28 kinunuaa-

niye kadar An•erı, Rotterdam, Amsterdam •• Ha'Jlburı 

limanlan için yllk alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 

" FERNEBO ,, vapuru 12 kinunuaanido Hamburr, Co· 
penharea, Dantzir, Gdynia, Goteborr. Oılo •• lskandinavya 

limanlarına hareket edecektir. 

.. BLALAND ,, motörii 23 kinunuaanide Rotterdam, Ham· 

buri, Copenhaıen, Oantzig, Gydnia, Gotcburg, Oalo ve 

İskandinavya limanlarına hart ket edecektir. 

.. SMALAND ., motörü 2 ıubattalRotterdam, Hamburg, 

Copenbagen, Dantziı. Gydnia, Gotebor)l, Oılo •e lıkandi · 
navya limanları için yllk alacaktır. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 

Garbi Akdeniz için her on bet rnode bir muntar:am sefer 

" ALBA JUL YA ,. •apuru 21 kiounuıanide geJip 22 ka

nunusanide ayni sründe Malta, Barsclon, Marıilya ve Cc
novaya hareket edecektir. 

" PELES " vapuru 15 şubatta gelip 16 ıuhatta Malta, 
Bnue!on, Mareilya ve Cenovaya hareket e'lecelttir. 

Hamit: ilandaki hareket tarihlerindoki deiitikliklcrden 

Acente mcı'uliyet kabul etmez. 
Faz.la tafaillt için akinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 

ıirketi binası arkasında FrateUi Sperco acentahj'ına müracaat 

edilmeıi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 -Hamza Rosteın fotoğrafhane ve 

.. · Ali Rıza - -
Müccllitbancsine ui'rayınu. 

N. V. 
,[;'. \'. r h. ''an 
f)er Zec 

& Co. 

• 

DEUTSCHE LEV ANTE LİNİE 
.. MOREA .. vapuru 30 

birinci kanunda gelip An

vers, Hamburı ve Bremeo 

limanlarından hamule çıkar

mıotır. 

" DELOS ., vapuru 6 
son kanunda bekleniyor, 9 
son kanuna kadar Anvers, 

Roterdam, Hamburg ve Bre· 

men için yük alacaktır . 

.. TINOS .. vapuru 21 
son kinunda bekleniyor, 23 

23 son klnuna kadar An•ers, 

Roterdam, Hamburg •e Bre· 
men için yük alacakhr. 
ARMEMENTH. SCHULDT 

HAMBURG 
0 AUGUST LEONHARDT., 

vapuru halen limammızda 
fotoğraf malzeme mağazası olup Rotterdam •e Hambura-

/fom:a Rüıtc"' beJİrt foıo{;r•Jlıaneai, lzmirde en ıyı için yük alacaktır. 
fotogruf çt!hmek/tJ 3öhr~t bu/mı bir ıan'at ocatıdır. En " NORBURG " vapuru 15 

ıon kAnunda bekleniyor, 

Cendeli Han. Birinci 
don. Tel . z...,_.. 

Tahmil için beklenilen va pli 

••EG YPSIAN., Yap uru 1 
birinci klnunda Liverpol 

Svvcnıeadan . 
,, .. THURSO .. vapuru 

birinci kinunda Londra, H 
•e Anversten gelip tahliye 

bulunacak ve ayni zaman 
Loodra ve Hull için yl 
alacaklar. 

" ARTA 0 vapuru Ha 

burr, Bremen ve Anverat 

gelik tahliyede bulunmuıtufı 

Not: Vurut tarihleri 

vapurların isimleri tberill 

değişikliklerden mes'uliy 

kabul edilmez.. 

Satılık Motöı· 
12 beygir kuvvetinde (Di 

:r.ei) markah az kulJanılm 

bir motör satılıktır. Taliple" 

rin idarehanemize 

atlara ilin olunur. 

Kiralık 
ıe 

Göıtcpede Halit Ziya bef da 

ıokafıında 16 numaralı han• el 

kiralıktır. lıtiyenler iıkel• ~z 
baıında bakkal Haıan ai•" 

dan lSğrenebilirler. 
müşkülpesent olanlar dalıi. burculu çek,irtlihleri fo,okraf-
lardan menrnun halmışlartlır. Hamburı ve Anveraten yük Ne•york için ylik alacaktır. 

llam:ııa Rü.cte11ı beyin, fotolfr'al malremeıi ıaıan naa· çıkarı~ . Rotterdam •e Ham- Gelif tarihleri 'fe vapur· 
gaza.n "• muhterem milşterile inin inee zeı·klerine &iJre burı ıçın ynk alacaktır. lann iıimleri üıerin• meı'a" 

dır, llir :ıJaret lın şeyi ispata lcdfidir. CORPORATION 

TeJeon No. 394.2 

her çeş;ı malları, foıopaf makinelerini bulundurmalııa· ı THE EXPORT STEAMSHf P liıet kabul edilmeı. 

(lzmir - Batturak caddeei, Refik bey çarfııı) "EXMOUTH,, Yapuru 16 Birinci Kordon, 

~·:o:n~~k:l:n:un~d~a:...~b~e~k~le~n~i~yo~r~,..:..~N~o~.~2~00;.;.;.7_·_;,2~00~8;...._. ...... -ı ' ' - . - . . ' .. 
bankasından; ödemiş Ziı·aat 

Cinıi Mahalle Sokak H. M. M. Hududu Satılık lngiliz tayları ML~~:k. 
Karacabey Harası müdürlüğün- 1500 Tarla Yazım. baıtane 1,2380 Gündoj'du yol,güobah m1fıırdıçtan metruk:tarla,poyraıı odabafl 

o. veresesi tarlası, kıblesi faik b. ve fokyon tarlasile mahdut. 
den: ~~~~ 800 it .. bahçeli kahve 9200 iündoidu b. kolost, gün batı ve poyrazı •e kıbleıi yol ile mahdu 

Karacabey harasında yetiştirilen pedigrileri mftkem- 1150 " ., ıubatı 1,3800 iündoğdu h . ıüleyman karısı tarlası ve has tarik, günbab nal ~ 
ruPI anadan ve babadan yarışcı 933 doğumlu dôıdft bsnt artin bahçesi, poyrazı ve kıbleıi yol. 
erkek beşi dişi dokuz ba' saf kan İngiliz tayı 12 750 Dükkin hamam ıebilhane ıo. Sığı ve ccbheıi yol, solu metruk dükkln, arkaıı emmi:oğlu va 

luf dükkinı ile mahdut. 
Kanunusani 935 Cumartesi gnnn 11aal on dörtte her 350 it ., ismctpaıı caddeıi Sıj'ı ve arkası balepli veresesi dükkanı, solu ve önü yol. 
baş ayrı ayrı açık arllrma suretilc satılacaktır. Bu 5400 Maj'aıa cümhuriyet belediye çar1111 Saiı raıit cf. veresesi ve işbu m•ğazadan müfrez dükkAn, ıol 
taylar lngiliz tay yarı~Jnrma iştirak edebilecek C\Saf· yol, arkasız.incircinin ibnhim vcreauine,~önü yol ile mahdut. 
tadırlar. Pedigrilerile mufassal eşkftlleri \"C fotoğrafları 2400 o~po yazı depo so. Sağı ve arkası doyranh büıeyin anası, solu ,crif o. nuri arıall 
Ankara, fstaohnl, fzmir, Burl!'n, Balıkesir baytar mn- önü yol ile mahdut. 
dOrlOklerile Ankara atlı spor kulnbilnc ,.e lstanbul 350 Dükkan hamarn hamam so. Satı ,. solu ve arkası tuzcu b. sadık dükkanı önü yol. 

S 900 " h. ımam kendir pııarı Sağı ve ıolu tuıcu h. •adık ıebilhanesi vakıf dükkanı, arkall ipahi oca~ma gôodcrilmi~tir. Satı~a i~tirik etmek isti· 
tuzcu h. sadık hanı, önü yol. 

yenleri satı~ gOnllnde leminntlarile birlikte hara merke· 300 Saj'ı yağcı talih veresesi kah•eıi, solu h. sadık ıcbilhanesi vakıf 
zinde bulunmalan ilan ohmur. 26-28-30·1·3·5 " ., " 

dükkim, arkası tuzcu b. sadık hanı, önü yol. 
•1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111 350 ,. hamam pabuççular araıtaıı Saiı kuyumcu taksin, solu emmi oğlu sebilhanesi,a rkası metruk, 
~ 1 z ın i r ;; önü yol ile mahdut. ;: = 455 " camiicedit hal pasajı (35) No. Sağı 59, solu 33, arkası belediye oteli, önü pasaj. 
~ p aınuk Mensucatı § 500 ,, it hal (10) No. Sarı 8, solu 12, arkası hal dükkin, önü hal sokatt. 

1- '['üı·k Anonı·nı Ş,ı.ı·ketı• -===-==- 650 " " " 12 " Sağı 10, solu bal pasajı, arkası hal dükk,nı, önü hal ıokaiı. 
455 ., ,, ,. 16 " Sağı 14, solu 18, arkası hal dükkanı, önü hal sokaiı . 
455 " ., " 18 " Sarı 16, ıolu 20, arkası bal dükkan, önü yol. 

== Şirketin lzmir~ halkapnıardaki pamuk = 500 it .. ,, 20 
11 

Sağı 18, solu 22, arkası hal dükkan, önü bal sokaj'ı. 
~ Men~ucat Fabrikası :;: 455 ., .. .. 22 " Sağı 20, solu 24, arkası bal dükkan. önü hal ıokağı. 
- - 455 it ,, .. 24 " Sarı 22, solu 24, arkaıı hal dükkio, önü yol ile mahdut. 
§ Beyaz pamuk mensucatının her nevi tipini İmal ede- ~ Bu gayri menkuller açık arttırma ile ve 20 gUn müddetle arttırmaya ç1karhmıştar. ihale tarihi 10·1·935 dir. Talipler 
~ bilir, hali hazırda AT ve TAYYARE markalı iki tip S ıeraiti Ankara, lstanbuİ, İz.mir, Ödemit Ziraat bankasından öğrenebilirler. 5566 

•• 

R 
2 tiz.erine çalışmakta olup, muhtelif ~enişlikte aprctli ve ~ ------•-
ji apretsiz olarak kaput bezi imal etmektedir. l 250 bey- ;; 

AHAP 
== iİr kuvvetinde bir makineye malik olan nıcıkiır fab- -
5 rikada alh yüz on dokuma makinesi hali f aaliyettte = 
~ olup yedi yüz amele çalışmaktadır. Yevmi imalatı vas· = 
=: ati olarak 30000 metre kaput bezidir. Mezkür müeı- E: 
~ ıesenin malları Avrupanın ayni tip mensucatma her ~ 
== veçhile tefe•vuk eylemektedir. Telefon No; 2211 =.: • f • 

~ .. " 3067 ~ O kadar zararsızdır kı kalp, böbrek, J>hasur memelerı rahatsızlarına, ge-
l Adres: lzmi~ hal~ap~na~ ~ belere, çocuklara ve taneionları yokeelmiş kimselere doktorlar yalnız 
laıı ıııııı~~;~~;lll~~~;;;ıııı~~~~ııı~;,~;;,~ııı:İ~~~ı~;ııııııııııuİ ( P n rj en Şahap ) m Ol! hi 1 paetill erini ta niye ederler. 


