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l\laliye Bakanı Bay .Fuad, 
beraberinde mütettiş Bay 
Nami olduğu halde diln ak· 
Şam ki Af yon tren ile Şehri· 
l mize gelmişlerdir. 

- . • .·-· ·· . .. . . 

• ULUSAL 

I 
• Son gelen haberlere gBre; 

Paraguay kuvvetleri, Gapi· 
rendoyu zaptetmişlerdir. Bo
livyalılar garba doğru rftc'at 
etmekdedirler. i ' ,. ı:.· .. : !· . 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

---:-:-~~------------------~---------------------------------- -----------------------------------------------------------------~----.;;__;,,;.;:,.,.;:....:;;;.:_ _________ ~T~e~le~fo~n--: _2_77_6 ________________ -__ S_a_lı __ - __ s __ ik_in_a~· -K_&n __ u_n_l_9_3_S ______________________________________________ ~Fı~· a_h_(~l-OO~)-P_a_r_a_ 

armara Adas.ı ·Yerinden Oynıyor 
.. ;:oso::::ı::x ?' 

Romadaki Sıyasal görfişmeler ıona erdi J Hayram maçları 

ansa - it lya Itilafnamesi Dün Göztepe Altayı 1-0 
Gece Bay Laval'le Bay Mus- mağl~h etdi 

l • • A d ı } d Hugon öğleden sonra Alsancak .... sa-
SQ ifil rasın a mza an 1 husmda ıurnovanııı tinali oynanacak 

apa on birinci 
1
Pius, Vatikan saı·ayında Fransız Dış Bakanını ka

I 
takım aleyhine.-bariz hata
ları: ıörüldü. ' Bilha&1a G~z
tepenin ilk aolilnU L. 1ayma
ması ve daha buna benzer 
hatalarını kaydetmeden ge
çemiyeceğiz. Hey'etin, mem
leketin eski L bir derdi olan 
hakem işi ile alikadar ol
masını dileriz. 

ul etmiş ve 
ri ilk defa 

uzun müddet gÖrüşmüşdür. Papa, 1870 yılından be
olarak bir Fransız diplomatın·ı kabul etmiş oluyor 

Papa 11 nci Pius 

Berlin, 8 (Radyo: Sabah 
ıeniıi) - Franıapdıı bakanı 
Bay Lava) dnn akıam Ve
neçya 1arayında İtalya 

e baıvekili Bay Mu11olini ile 
~zun mnzakeratda bulunmuı 

Dıs 
' BakanımızCevne-

reye gitdi 

Dış bakanımı% 1'. Rii~dü Aras 

Ankara 7 (A.A) - Dışa· 
rı işleri Bakam Bay Tevfik 
Rüşdü Aras bu akşam Ce· 
nevreye hareket etmişdir. 

Durakta Adliye, içeri iş
l~ri, ziraat işleri bakanlarile 
rıyaıeticümhur yaverlerinden 
Bay Cevdet Tolgay Saylav
. 1ar ve dışarı işler bakanlığı 
ıl . 
erı aelenleri tarafından 

u iurlan mışdır. 

Samsunda 
Snrekli yağmurlar 
.. 8••nıun 7 (A.A) - Birkaç 
tundtır durmakıııın yaian 
.t•inuırlardın 6ttb1l Irmak 

ve Fransa ile İtalya arasın· Berlia, 8 (Rad10: Sabah 
~daki mesail hakkında fikirl aeniıi) - Franaa dıt bakanı 
teatisi yapmııdır. Bay L•val din 6iledea 

Bu toplantıda Franaanıq ıonra Vatlkau aarayında Bayramın birinci ıünü ya
pılması lizım gelen ikinci 
maç; havanınn:dehıetli yai
muru karşısında ikinci ıüne 
bırakılmış ve finalin evvelce 
kararlaıdırıldıf'ıl~veçhile bu 
ıün yapılmaıı tenıib edil· 
miıdi. 

Roma sefiri Kont Dö Şamb· 
papa oD birinci Piuı tara• 

ron da haıa.r bulunmuştur. hadan resmen kabul edil· 
Bay La valin• seyahatından miıdlr. 

evvel iki hükumet arasında d b · ~Pya, 1870 aeneıin en en 
sefirler vasıtaıile tesbit edi--len hususat tekrar iÖrllşül·_ 

müş ve tanzim olunan pro
tokollar bir kerre daha göz· 
den: geçirildikten ıonra F ran
sa- İtalya itillfnameıi imza
lanmııtır. 

imzalanma keYfiyeti det· 
hal telrraflarla her tarafa Franıa dıı hakanı Bay Leval 
bildirilmitdir. Avrupa ıiyaıt Bay Lavalin bu akıam Ro· 
mahafili bu hidiıeye büyük mayı terketmeıi muhtemel· 
bir ehemmiyet atfediyorlar . ., dir. ............. 
Langlec Maliye 
Vapuru kurla- Bakanı şehrimize 

rılıyor geldi 
Seattle 7 (A.A) - Dal· 

galara tutularak idareaini 
kaybetmiı bir halde deniz
de çalkanmakta olan ve 
içinde 37 kiti bulunan Lang· 
lec-Crag vapuru imdadına 
yetişen Lansılec·Brook va· 
puru tarafından lnııiltere 
Kolombiyaıındaki Viktoriye 
limanına doğru çekilmeğe 

başlamıştır. 

ilk defa olarak F ranıız ıi • 
ya•ilerinden biriıai kabul 
.atmii oluyor. 

.Papa, Bay La•al'le uaau 

\Dldclet konutmuıdar. 
t. § Berlia, 7 (A.A} - Al· 

m•• ... tttMtı, fFıauız·ltal
yaa aalqmaıı hakkında 

ıelen haberleri bflyllk bir 
memauniyetaizlikle kartıla· 

maktadırlar. 

Paraguay 
Capirendoyu 

Zaptetti 
Aıompıiyon 7 ( A. A ) -

Mftdafaa Nezaretinden teblit 
olundujuna ı&re, Paraguay 
kuvvetleri Capirendoyu zap· 
tetmiıludir. BoJiyyaJılar ıarba 
doiru ric'at ediyorlar .. 

Göstep~li. Bay Fuad ve kaleci 

Bay ~·Mahmud 
Bayram günlerinde Altay, 

G&ztepe, K.S.K. ve Altunor· 
du kuluplerinin birinci takım
ları aruıada bir turaova ya
pılmaıı kararlaıtınlmıı •• 
bayramın illi ıtınl d&rt ta
kımın karıılaımaıı tekarrflr 
etmiıti. 

Bayramın birinci al•fl laa
vanın fiddetli ıopk ve yat
marlu olma11na rapen nat 
13 de Altay - G&ztep ta
kımları nhada bulunarak, 
yatmur altında ilk maçı 
yapdılar. 

90 Dakika didinen ıenç· 
ler ~ maçı bitirdiler ve oyun 
1-0 G6ztepenin lehine bitti. 
Bu maçda hakemin her iki 

Dün K. S. K. S - O AJb· 
norduya majlekb olmaca 
Göztepe ile Altınordu buılln 
finale kalmıılardı. 

lıin fecaati bundan ıonra 
baıladıtı için biz maçlann 
cereyan tuııaclan ziyade 
ortada çevirilmek iıtenea 
fınldaklara temaı etmek İl· 
teriz. 

E••ell ıunu ı6yliyelim ki 
b6yle bir turnoya yapılmak 

iıtenilirken en önde efklrı 

umumiyeyi ıCSz önllne ıeti· 
rerek ona hürmet edilmeıi 
llzımıeldijini habra ıetir
meliyiı. iki srlln yaimur, ça
mur •• ıopkta halkı ıtad
yuma toplıyarak ıeaçleri 
apor zevki için, blltlln milf· 
killere ratm•n ıalıaya çıkar
dıj-ımız halde it tam finale 
geldiii zaman maçlarını aau• 
- Dncımı 4ü1'Cıl ıah.if ede -

BulgariAtanda Karğafalıklar 

Asker ve Zabitlerden iki 
• hin kişi tevkif edildi 

§ Jansenvil 7 ( A.A ) -
Kazaya uğrayan Havan va· 
puronun sı yolcusundan 48 
i ve 126 tayfasından 43 ü 
El Ocean ve Peten vapurla· , Bu1gar httkômeti, zabitlerin siyasal işlerle uğraşma
rı tarından kurtarılmıştır. 

Tayfalardan geri kalanlarla 
birlikte vapurdan ayrılmıyan 
kaptan telıiı telgrafla ha
vanın eyileımiı olduj'unu 
bildirmiıtir. ·-

Doğum 

... 

.Maliye bakanı Bay '"" 
Maliye Bakanı Bay Fuat, 

refakatında lktııat Bakanlı-

' iı miifettişlerinden Bay Nami 
( Anadolu ) arkada,ımızın olduiu halde dftn akıamki 

yazı iıleri mildilrü Bay Ke- Afyon trenile ıehrimize gel· 
mal Talit Karacanın .bir kız miılerdir . 
çocuiu doğmuı ve yavruya Bay Fuat, durakta birçok 
inci adı verilmişdir. Yavru· zevat tarafından karıılanmıı· 
nun uzun CSmürlü olmaıını tır. Maliye Bakanının ıehri
diler ve ebeveynini tebrik mizde bir hafta kadar kal
ederiz. ma1ı ve Maliyeyi allkadar 

ddeıiu deki bazı evleri ıul eden b&ıı huıuıat hakkında 
~:ıdı. Belediyenin yardımı tedkik~tda bulaamaıı muh· 
ile evler• riren ıu boıılbldı. temeldır . 

maları için b.ir kanun çıkarmak istiyorsa da .. 
lıtanbul. 8 ( Huıuıi ) - Bulgar htık6meti, zabitanın 

Sofyadan haber veriliyor: ıiyaaetle iıtiıal etmemeleri 
Askeri cemiyete menıub için bir kanun çıkarmak iı-

zabitanın, diktatörlflk teıiı tiyoraa da ceaaret edemiyor. 
etmek buıuıundaki teıeb- Siyaıt mahafilin verdiii m•-
büıleri, biltlln Bulıariıtan- lümata 16re Bulgariıtanın 
da derin akiıler huıule dahilt vaziyeti son derece 
ıetirmitdir. Hiik6metin aidatı anormal dır. Gilnden gilne 
ıiddetli ve acil tedbirler fevkallde hldiselere intizar 
neticeıinde Sofyada, Filibcde olunuyor. 
ve Plevnede 1500 aıker § Sofya, 7 (A.A) - Kral 
tevkif edilmitdir. Bunlardan Boriı, yüzlerce adi mahkti· 
baıka Bulıariıtanın muhte- r Bulgar Kralı Boris mun cezalarını kıımen, mem-
lif ka1abalarında 500 aıker bu~lar, tımera ve zabitanıu leketi müdafaa kanununa 
daha komllniıt beyanname- ıiyaıetle iıtigallerind .n is· tebaan mahkum bulunan 80 
)eri daj-ıtırlarkea yakalanmıı tif ade ederek komfiniıtliii kitinin cezalarını da tema .. 
ye tevkif edUmitcllr. BltQa yaymak iıtiyorlardı. men affetmitdi. 
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1 Şakacıklar 
'-~-Bayram'da 

Bayram eldi, geçti •. Eller 
öpüldü, etekler öpüldü ve 
neler de neler öpüldii. Şe
ker bayramında işlerin gidi
şi hep şekerli oldu. Amma 
imdi ağzının tadı yarıda 

k lmış olan bir çokl rı: 
- Ne çabuk ta i çti 

bayram? 
Diyorlar.. Mamafih el etek 

öpmek yalnız bayrama mab
su değildir. H yatın her 
gününde bu çeşit m arifet
ler devamdadır. 

- Allah ömürler versin 
Bayımız. 

-- Kulunuz, köleniz, aya
ğınızın türabı olayım. 

- Bendenizi ihya buyur
dunuz .. 

- Velinimetim ıizsinizl .• 
Diye, diye bir etekden 

öbür eteğe, bir elden öbür 
ele, kedi gibi yalanıb öpüb 
duranlar ne çokdur? .. 

Fakat artık dünyanın gözü 

açıldı. Şimdi böyle tiplere 
metelik vermiyorlar.. Daha 
«eçenlerde bu gibi inıanlar
dan bahsediJiyordu. Ben de 
kul k mis firi oldum. 

Birisini iyice: çekiıtirdiler, 
çekiştirdiler de ; 

- Öpsün baba ının elini! 
Dediler .. Demek ki baıka 

k pılar kapanmış artık .. 
* . "' 

Dostlarımdan biri· bana 
sordu : 

- Bayramda en çok ne 
sarfediimiştir acaba ?. 

- Ne mi sarfedilmiştir? 
Diye düşündüm, fakat ce

v p veremedim. Şimdi ha
tırıma geldi : 

B yram'da n çok sarfi
y t şunlarda olmuştur: 

Gösteri~, ı<>z süzilş, boya 
krem ve biraz da par.ar .. 

Genç kadınlar arasında 
birinci ile ilçilncünUn ve 
dördüncünün sarfiyat mik
tarı her halde epeyce fazla· 
dır. Parayı ancak babaye
ğitler, ikinciyi de bizim 
sahte şıklar bol bol harca· 
mı lardır. 

Ne dersiniı, yalan mı?. 
Çimdik 

Aydın demiryolu umum 
müdürlüğUnden: 

1078 numaralı Lioit kömiirU 
tarifesidir 

5-1-935 tarihinden iş'arı 
ahire kadar İzmirden Tireye 
ta.m vagon dolusu olarak 
nakledilecek linit kömürünün 
beher tonundan 240 kuruş 
creti nakliye ahnacakbr. 

1efrika No. 101 
gibi sevk ve idareye muyaf- , 
fak olmak için orduda ta-

. nınmış Ye se-..ilmiş olması 
Hlıımdı. Bunun ~çin miralay 
kont Serj Lanantiyefden 
daha ltiyık birisi kabili ta-
avvur olamaıdı. 

Esasen orduda kdfi derece 
de maruf idi. Kıymeti aske
riy ve ayanıhayret bir 
dereceyi bulan cesaret ve 
fedak rlığı bütiln arkadaı
ları tarafından takdir edili
yordu. 

Gençliği, ilizelliği, haya
tını örten efsanevi sergllzeşt
ler, Ruıyayı yarın zalimlerin 
boyunduruğundan kurtaracak 

(\1.lıual Birlik) 

Paris kadın hapishanesinde 

Babasıni öldüren Viyolet 
ölümden k rtuldu, fakat . 

Kadın hapishanesinde mahkômların, bir birlerile laf 
etmeleri yasaktır.1nahktimların hapishanedeki hayatı 

Viyolet Nozier isminde 
bir Franıız kızı; bundan 
evvel anaıile babaıını ze
hirlemiı ve vaktinde yetiıi
lerek ana'lı kurtarılmıı ise 
de babr ··ımnşdti P tiı 
mahkenı c:•; ., u baba katili 
kızı idama • h u u etmiı ve 
fakat reis.~ü~ h , ,. Bay Leb
run1 Noel ş .~hne Viyolet 
Nozierin ölüm kararını tas~ 
dik etmediiinden Fransız 
kızının cezası müebbed kll
reie tahvil olunmuıdu. 

Viyolet Noziyer, şimdi Pa
riıdeki kadın habish nesinde 
bulunuyor. P ris kadın ha
bishaneıinde yüzlerce mah
küm kadın ve kız vardır. 

Paris kadın bapiıhaneıi

nin dahili nizamatı, çok sert
tir. Mahkum kadınlar, her 

Atina'da 
Nekahat halinde bu· 

lunan çocuklar 
için şenlik 

Atina - Haıtanelere ya
brılmış ve sailıia yllz tuta
rak •Y•ia kalkmıı olan 
çocuklar iç.in bir ıenlik 
tertib edilmiıdir. "Salibi Ah
mer n in m Uzikaıı baıda 
olduğu halde bütün haıta-
haneler ie.ıilmiı ve haıta 
çocuklar ziy:ııret edilerek 
kendilerine muhtelif hediye
ler verilmişdir. 

Şenliğe, Ayin kurultayı 
başkanı Gunatas, bir çok 
meb'uslar ve bakanlar iıti
rik eyleaıişlerdir. 

Deniz Ortasında 
I 

Buğa Gftret,i 
Londra - İiııiliz bandıralı 

(V:oks) v~puru lıpany,a liman 
!arından birine 9irıy rak 
aldığı boğaları lugiltereye 
ıctirirken >:olda bir ~aza ~e
ç.irmiıtir. ~aza, güvertede 
bailanmıt olan l>oiaların ip
leri ~oparıp birbirlerine gir-

mesinden husule gelmiştir. Bo-
ğaların bir kıımı denize <lüı
müı ve bir kıımı da tayfa
lar tarafından mecburen 61-
pürülmüttür. 

Buğaların d6ğüşmeıinden 
vapurun her tarafı ilt-list 
olmuş ve ortalık sükQnet bu
luncaya kadar tayfaların en 
çoğu makina dairesine iltica 
etmek mecburiyetinde kal-
mııtır. 

5 'kinci Klnun 1935 
olan kumandanlık için Serj 
Lanantiyef'i tabii 

0

bir namzet 
adettirmeye klfi değilmi idi? 

Kont Stroviıkinin fikri bu 
merkezde idi. Seviiliıi için 
dünyada her ıerefi aı ı6ren 
prenı Sonya Karamıen'de
bittabi bu fikri dojru bulu
yordu. 

Müıtakbel baıkumandan· 
hk meı'clesinin mevzuu ol
duiu muhaverelerde, prenseı 
Karamacn daima kont Lav· 
ranitiyef'i wüda{a etmiı ve 
onun başkumandan naıb 

edilmoaini hararetli bir ıu
retde arzu eylomiıdi. 

Maamafih Kont Stroviıki, 

aabah gayet erken kalkmak 
ve kendilerine g~sterilen el 
itlerile r- .. şgul olmak:mecbu-
riyetind~~irler. Rahibe kıya
fetinde buhınan mahkum ka-
dın Vd kızlar, ilinde iki defa 
200 gram elimek, 300 gram 
aebıe veya hububat ve haf-
tada da 150 ıram et yerler. 
Mahkümlar, günde yarım ıa· 
at devam etmek ıartile ha
pishanenin bahçeıinde biri 
biri ardınca aaeste aheıte 
bir gezinti yaparlar ve bunu 
müteakip tekrar ite başlar
lar. 
Kadın hapishanesindeki 

mahkuınların, birbirlerile ko
nuşmaları, sureti kat'iyede 
yasak dilmişdir. Herkes, 
tlilsiz ıibi yaşamak mecbu
riyetindedir. 

Y lnız iş esnaıınC:J.a biri, ........ 
Rus 

Karısının kasasın

da mücevherat ye
rine hava çıkdı 

Beyaz Ruslardan büyük 
bir aileye mensup bir Rus 
kadını, Sovy~t inkılabından 
ıonra nakli mekan etdiği 
Sofyada geçen hafta öl
müşdür. 

Rus kadını; Sofyaya ilk 
ıeldiii sıralarda bir çok 
huıuıi suvarelere davet e· 
dildikçe malik olduğu çok 
değerli mücevheratı takar 
ve ıuvarelere iıtirik ederdi. 
Son zamanlarda kadının 
kocası öldüğünden •c ken· 
disi de Y,liksek hayata alışmış 
bulunauğundan sıkınbya gel· 
dikçe mücevheratı gizlice 
aatar Ye ıeç.inirdi. Rus ka
dını, bir seneden beri ne bir 
bıtloya ve nede bir davete 
icabet etmitdir. Bunu gören 
Sofya zengin aileleri, ihtiyar 
kadının mücevheratından is
tifade için kendisine yüz 
çevirmedilderi gibi muave
neti de deriğ etmemiılerdir. 

Rus kadını, krediyi 
kaybetmemek için milcevhe· 
ratını elden çıkardığını her 
kesten saklamak! beraber, 
bir vasiyetname yazarak öl
dükten sonra ziynet altun-

hafi komitenin lstanbul şu
besi reisi ııfatile kat'i bir 
taahhüt altına girmek iste
memif, el albndan rı>nder
diği adamları vaııtaıile Ge
libolu ve Limnideki Ruı or-
duİu liakiyetllasif yufunun da 
efktr ve temayllllbnı 6iren
mek iıtemiıti • 

BlitOn bu tahkikatın neti-
ceai, miralay Lavranitlyef'in 
baıkumandan ilin edilmesin• 
hif kimsenin mOmanaat et
miyeceiiDi ve billkiı bu 
muaib intibahı alkıılarla ka
bul edeceklerini ı6ıteriyor
du. Nihayet karar vermek 
zamanı gelince ,zerrece te
reddUd göstermedi. Bütlln 
arkadaılarını; prensesin Be
bekdeki yalısında toplamıya 
ve orada aıiralay Lavraaitiye-

1 

diğerinden bir ıey istemek 
bahanesil bir iki likırdı 
ıöyliyebilir. 

Mahktımların, şuraya bu
raya mektub iÖndermeleri 
de memnudur. Her: mahkum 
kadın veya kız, senede bir 
gün akrabalarına mektub 
y-zıb gönderebilirler. 

Paris kadın habishaneıi

nin dahili nizamahna tama
men riayet gösteren mah
kumların cezaları, ırıururu 
zamanla hafiflerse de bu, 
nadiren görülen ahva dendir. 

Mahkiimlar<lan hastala-
nanların gıôası, hasta bulun
duğu müddetçe tenevvü ve 
teıayjid eder. Onun içindir 
ki, mahkum kadınlar, hasta· 
lanmağı bir nimet telakki 
ederler. 

l(ihrıs 
Siyasal suçlular 

için af 
Istanbul 8 ( Hususi ) -

lngiltere • hükümeti, sıyaıi 
mes'elelerden dolayı Kıb
rısdan kaçmış olan Lefkoşe 
belediye ba,kanı Markidi 
ile diğer ~bazı kimseler için 
af ilin eylemişdir. Affa 
mazhar olanlar Kıbrısa dön-
mek üzere bulunuyorlar. 

larını? 'hangi Bulgar kızları
na intikal edeceğini saraha· 
ten göstermiştir. 

Kendi kendine kurduğu 
hayatının nihayetine kadar 
rözden dUşmemeğe muvaf
fak olan Rus karısı, geçen 
hafta ~lünce, vasiyetnamede 
isimleri yazılı bulunan kızlan 
sevinmeğe baılamıılar ve 
hisselerine düıecek altun 
yiizük ve bilezikleri kendi 
kendilerine hesap etmeğe 
koyulmuılardır. Bulgar kız
ları, bir hayli vakit, kadının 
evindeki demir kasanın açıl
masını beklemiıler. Defo mu
amelesi bitti ve nihayet ka
sa da açıldı. Fakat içinde 
ne mücevherat ve ne de bir 
vakitler Sofyada ad salan 
Ruı pırlantalarından birşey 
yok. Bulgar kızları, şimdi 
uğradıkları sukutu hayalle 
baş başa kalmış bulunuyor-
lar. ( Atina - A. S.) 

f'in başkumandanlığa nam
zedliğini reye koymıya karar 
verdi. 

Mes'ut bir tesadüf, bu içti
ma iÜnünll Prens Adam 
LadoviskiDin lıtanbula muva· 
salat ettllderi tarilie te1adOf 
ettirmiıti. 

Hafi komite reiıi, Pren-
aeıten yeni ielenlerin muva• 
salatından hiç kimıeyi ha
berdar etmemesini rica et
miıti. 

Binaenaleyh iki genç ma
lum hadiseden beri hiç bir 
içtimaa iıtirak etmemiı olan 
Stankiyef mliıteına olmak 
üzere bütün komite azasının 
hazır bulundukları salona gi
rer girmez, herkes ıevinç ve 
hayret içinde 1'aldı. Prenses 
iki deli1'anlının içeri girdik-

--
Bu Geç 
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-Peki -de
di- bugün .. ve 
yarın da de
vam et .. 

Keşke gideme eydim .. O
gün Necdet, ve Cevzıı ça· 
lııtığım yere geldiler.. Mü
essesenin patronu akraba
ları iruif.. Konuşur} rken; 

- Bir fakir mektepli ço
cuk bizde çalışıyor, 

demiş ve ilave etmiş: 
- Meşhur bir futbolcu 

imif ... 
Necdet, şüphelenmif. Ha

na kadar gelmeği tasarla
mış .. Ondan haber iz, Cev
za da ayni şeyi düşünmüş. 
Ve iki kardeş kapının önün
de karşılaşmışlar.. Nihayet 
beraberce girmişler .. 

Omuzumda, ağır kuru ye
miı dolu bir köfe var .. Mer
divenleri iniyorum .. O kadar 
ağır ki öizlerim titriyor ... 
Bunu bir odaya hoı ltaca
ğım.. iki büklüm vaziyette 
yürürken lSnüme düşmüş iki 
çift ayak gördüm: 

Bir çifti kadın, diğer çifti 
erkek ... 
Başım kaldırmadan yolumu, 

dönmek istedim, gene kar
şıma dikildiler.. Yavaş ya
vaı doğruldum ve baktım: 

Köfe arkamdam düştü, 
bacaklarım büküldü ve ben 
köfenin dibine yıkıldım .. 

- Ali, kardeşim, Ali ... 
Necdet boğazıma sarılmış, 

yüzü sap·sarı, hıçkırıyor ve 
ben de ağlıyorum: 

Cevzanın silueti yaşlı göz
lerimin aralığından titriyor .• 
Gözlerinde tuttuğu mendili 
hiç kımıldatmıyor .. 

- Demek sensin ha, Ali, 
sen ha!. 

Karş\dan usta başı bağı
rıyor: 

- Ali, çeneyi bırak ta 
k:öfeyi getir!.. 

Doğruldum: 
- Necdet -diyorum- beni 

bırak kardeıim, çalışayım .. 
Görilyorsun ki, l>en, çalışı

yorum, işte.. Ne yapalım, 

benim de hayatım bunu İca
b ettiriyor ... 

Necdet bağırdı: 
- imkanı yok bırakmam 

senı .• 
Ve bammahn birine işa

ret etti: 
- Şu köfeyi kaldırıp içe· 

riye at?. 
Ve biraz sonra ben, oda

lardan birinde yırtık, kolla
rı parçalanmış frenk gömle
ğimi giyerken onlar görü-

lerini görünce yerinden fır

layarak istikballerine koştu. 
Meserretten hem gülüyor, 

hem ağlıyor, bir biri arka
ıına bir çok sual soruyor, 
tacın nasıl çalındığını, nasıl 
kaçırıldığını, Letonya hudu-
dundan nasıl geçirildiğini 

öğrenmek, ayni zamanda da 
ekıpres katarında vuku bu
lan suikaad hakkında der
hal tafsilat almak iıtiyordu: 

f AZA.ı.~: Urlınn Rahmi GökÇC 
yorlar. Artık ben de hiç 
dırış etmiyorum. Sanki 

çiğneyen bir adam gibi gü 
ve onlarla konuşuyorulll· 

O akşamı Necdette 
çirdim. Ertesi gün mekt 
gittim ve yeni vazife 
de başladım.. Bu, bir ti 
rethanede küçük mikya 
bir katiplik işidir. Akf 
mektebe ielişimde.. Of ,b 
lara artık devam edeınİ 
ceğim. Muhakemenin 
heyecanlı safh .. larında) 
Görüyorum ki asılacağı 

tt 
:;. 'J 

İki sene sonra; bir akf 
vakti.. Kordonda Necd 
kol kola gidiyoruz.. GOt 
Yeni kalede sönmek iizre 
Birinci kordon, kalab• 
içinde.. Güzel bir yaz 
cesi başl mak üzere... I<• 
korsonun önünden geçiyof 
Köşede bir nile grubu g 
düm. Kalbim bütün şiddel 
çarptı: 

Emine .. 
Aldanmıyorum; ta kenti 

Elektirik ışıkları saçla( 
dökülüyor ve huni rı 

zıya yağmuru içinde yı 

yor .. Tertemiz, güzel ve 
olmuş Emine .. 

Dikkat ediyorum: 
Yakasında bir rozet ' 

Bu rozet, Kız İdadisinin · 
- Ne oldu Ali ?. 
- Hiç Necdet.. 
Bütün mazi, bir yığın ı 

kazın arasından silkine' 
kalkıyor. Yalın ayak, bak 
sız, yırtık, perişan Enıf. 
şimdi şahane bir güzelli 
İzmirde bir gazinoda otıl 
yor. Ben de onu görüyorı 
da birşey yapamıyorum .. (i 
sem, • karşısına dikilseııı 

yapar acaba ?.•Beni tanı 
bilecek mi? .. 

Tereddüt içindeyim • 
yapacağımı kestiremcyor~ 

Kordonun az ışıklı bir 
rindeyiz. Necdet, yüzült 
renksizliğini, değişikliğini 
remiyor. Yoksa herşeyi 

hyacak .. 
Onun beni unutabilrJJ 

demek, içimdeki bütün 
sellilerin birden bire nı• 
olup gitmesi demektir. r 
Kendimi tanıtmıyacak mı) 
Ya bu hareketim onun i 
fenalık teşkil ederse, of. 
bugünkü saadetini hırpal 
sa? .. Yanındaki genç çoc~ 
ta kim acaba ? .. 

-Devamı var""' 

kimlere medyun oldukJaf 
anlasınlar . 

Adam Ladoviskile Ale 
Klesov, biraz mütebessi[JJ 
birazda mahcup uzanan 
leri sıkıyorlar, iltifatlara, t 
riklere teşekkür ediyorlııf 
İki delikanlının etrafını ali 
lar arasında Lavrantiyef 
vardı. Lavrantiyef iki d' 
kanlıyı öyle sıımimt, o 
candan gelen bir hareke 
clamlamıştı ; bu üç ge - Her şeyi, her ıeyi öğ· 

remek istiyorum. Diyordu. 
Kallramanlığınızı n.e kadar 

takdir etdiği mi tasavvur 
edemezsiniz sergüzeşttinizi 
başından sonuna kadar bü
tün tafsilitile yazmak la
zım. 

kuvvetli, gürbüz adamın tt 
ettikleri grup okadar gilı' 
ki, hazirun ıayriihtiyari o 

Ta ki müstakbel Rus ne
silleri, vatanlarının halasını 

rak alkışlamış idi. 
Bütiln kalbler memıJ 

bütün çehreler mUtebessi~ 
Herkes bu dakikadan itİt 
ren mukaddes Rusyıı' 

Devamı '''" 

s 
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müdürlüğünden: 

Bı•rıı• 1079 numaralı odun kömürü ROYAL~NEERLANDAIS KUMPANYASI 
tarif esidir 

11 HERCULES 11 vapuru 9 kanunusanide: beklenmekte olğp 

Kitaplarınıza Gilzel Bir 
Cilt, Hatıralarıuı7.a Şık 

Bir Alhdm, Ve ıair 

Cilt İtleri Yaptır· 
mak Jıterıeniz : 

sı Limiıet va 

acentaıı Gündelik siyaeal gazete 
Sahibi: Haydar Riişdü Ö/.item 

5-1-935 tarihinden iş'arı 
ahire kadar Ortaklardan yükünü - boşaltarak Burgas, V arna -ve~ Köstenceye 

Neşriyat müdürü: 
lzmire nakledilecek odun hareket edecektir. Cendeli Han. Birinci kor· 

Hamdi Nüzlıeı 
Telefon: 2776 

kömürünün tam vagon do- 11 ULYSSES " vapuru·ıo kinunusaniden 17 kinunusaniye 
lusu olarak sevkedilen par- kadar Anvers, Rotterdam,' Amsterdam ve Hamb-;;rga,.barc:'" 
tilerinden ton başına 519 ket edecektir. 

* l ,.ENl KAJ' AFLAR * 
Çarşumi/u 34 Numarada 

don. Tel. 2443 

Tahmil için beklenilen vapurlar 

"EGYPSIAN" vapuru 15 

birinci kinuada LiYerpol ye 

Svvenseadan. 

kuruş ve ufak partilerden de 
"HERGULES,, vapuru 25 kinundansanidcn 28 kinunusa-

Adres : Izmir ikinci 
Beyler sokağı · - Ali Rıza - -

1044 kuruş ücreti nakliye 
alınacaktır. niye kadar Anvers, Rotterdam," Amsterdam ve Harnburga 

hareket edecektir. 

Abone şarıları : 

700 kuruı senelik 
Mücellithaneıine u}rayınız. 

400 " altı aylık Selçuk Oteli svENSKA oRIENT LiNiEN • " THURSO ,, vapuru 25 
birinci kanunda Loodra, Hull 

ve Anversten gelip tahliyede 

bulunacak ve ayni zamaada 

londra ve Hull için yiik 
alacaktır. 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilanat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilanlar : idare
hanede kararlaştirilir 
B sıldığı yer: ANADULU 
matbaası 

Bayram miina

sebetile 
Sabık Dedezadeler 

1,AFLAN Gazinosu 

Türkiyenin ses Kraliçesi 

FiKRiYE hanımı ve muhte
şem bir saz hey'etini anga
je etti. 

Taflan gazinosu bayram 

münasebetile İstanbuldan 
Sahibinin sesi baş mugannıye 
sı ve ses kraliçesi Fikriye 

hanımı angaje etmiştir. Bay
ramın birinci gününden iti

baren İkinci Beyler soka

ğmda TAFLAN gazinosun
da İzmir halkını müştehir 
okuyuşlarile sermest ede-

cektir. Saz hey'etine mu-

izmirin en temiz ve ucuz 
otelidir 

Müsteciri bulunduğum ote
lin tamirat ve tertibatı ik-

mal edilerek yeni bir şekle 
kondu karyola ücretleri 
bütün otellerden ucuzdur. 

( 20 ) ( 30 ) ( 40 ) tek ya

tak 50 kuruştur. Aylık oda

lar 3 liradan beş liraya ka
dardır. 

İzmir Keçeciler Lale si
neması karşısında Selçuk 

oteli müsteciri 
Çeşme kaplıcalarında bakkal 

Kamil 

Istaııbu1 Oteli 
lzmirin en temiz 

( ~ık ve ucuz ) 
otelidir 

Temiz hava mükemmel 

konfor, düş ve her türlü 
sıhhi şeraiti haizdir. Bay-

ram münasebetile yatak 
ücretlerini ucuzlatmıştır. 

Otelimize bir defa teşrif 
edecek zevatın otelimizin 
her bususatından mem· 

nun kalacaklarını vadedi-
yoruz. 

" FERNEBO ., vapuru 12 kanunusanide Hamburg, Co

penhagen, Dantzig, Gdynia, Goteborg, Oslo ve f skandinavya 

limanlarına hareket edecektir. 

"BLALAND ,, motörü 23 kanunusanide Rotterdam, Ham

burg, Copenhagen, Dantzig, Gydnia, Goteburg, Oslo ve 

İskandinavya limanları için yük alacaktır. 
11 SMALAND ,, motörü 2 şubatta Rotterdam, Hamburg, 

Copenhagen, Dantzig, Gydnia, Goteborg, Oslo ve lskandi· 
navya limanlarına hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM ROUMAiN 

Garbi Akdeniz için her on beş sıünde bir muntazam sefer 
11 ALBA JUL YA 11 vapuru 21 kanunusanide ·gelip 22 ki:_ 

nunusanide Malta, Barselon, Marsilya ve Cenovaya-
hareket edecektir. 

v. van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

" DELOS ,, vapuru 5 
son kanunda bekleniyor, 9 
son kinuna kadar Anverı, 
Roterdam, Hamburg ve Bre
men için yllk alacaktır. 

" MOREA ., vapuru 30 
birinci kinunda gelip An
yers, Hambura- ve Bremen 
aen yük çıkarmıştır. 

"NIEDERVVALD,, vapuru 21 
son kinunda bekleniyor, 23 " PELES ,, vapuru 15 şubatta gelip 16 şubatta Malta, 

B~"';.selon, Marsilya v; Cenovaya hareket edecektir. - 23 ıon kinuna kadar Anvers, 
Roterdam, Hambur2' ve Bre-

Hamiş: İlandaki hareket tarihlerindeki deiiıikliklerden men için yllk alacaktır. 
Acente mes'uliyet kabul etmez. ARMEMENT H. SCHULDT 

Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye HAMBURG 
şirketi binası arkasında FratelJi Sperco acentahğına mllracaat " NORBURG " vapuru 15 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 _ 2005 son kanunda bekleniyor, 

Hamburg ve Anveuten yllk 
_ 1111111111111111111111111111111fll11111111 il llllf Jl l lllllll lllllll il il llllllllllllllllllllllll 111111§ çıka rthk tan sonra Rotterdam = J z m j :r § ve Ham burg için yllk ala-= p § caktır. 
~ amuk Mensucatı ~ TJIE EXPORT STEAMSHIP 

= 'r k § CORPORATION 
ür Anoninı Şirketi ~--- "EXMOUTH,, vapuru 16 

Ş k son kanuna doğru bekleniyor, 
_ ir etin lzmir; halkapınardaki pamuk ~ Nevyork için yük a~acaktır. = Mensucat Fabrikası ~ Geliş tarihleri ve vapur-

" ARTA 11 vapuru Haa
burg, Bremen ve Anverstcn 

gelik tahliyede bulunmuıtur. 

Not: Vurut tarihleri ve 
vapurlann isimleri &zerine 

dcğiıikliklcrdcn mes uliyct 
kabul edilmez. 

Satılık Motör 
12 beygir kuvvetinde (Di

zel) markalı az kullanılmıı 

bir motör satıhktır. Taliple· 
rin idarehanemize müraca

atları ilin olunur. 

Kiralık ev 
Göztepcde Halit Ziya bey 

ıokaiında 16 numaralı bane 
kiraiıkbr. lıtiyenler iıkele 
baıında bakkal Haıan ata
dan öirenebilirlcr. 

lann isimleri üzerine meı'u· 
lizet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, 

No. 2007 - 2008 
t6lefo11 

ganniye (Nuriye), (Bedia) 
(Rana), (ZünbUl) ve (Neziha) 
hanımlar da dahildir. Müt

Birinci Kordon ha-
Beyaz pamuk mensucatının her nevi tipini imal ede· S 

vagazı şirketi iti sa· § bilir, hali hazırda AT ve TAYYARE markalı iki tip ~ 

laka geliniz. 
lı I tanbul Oteli § üzerine çalıımakta olup, muhtelif genitlikte apretli ve ~ 

mnm_ma _____ ı:• =: apretsiz olarak kaput bezi imil etmektedir.1250 bey- ::: -· lstanbul ve rrrakya 
Şeker Fabrikaları 'fürk Anonim Şirketi 
Sermaye 3,000,000 'fürk lirası 
İstanbul Bahçe kapı dkrdüncü Vakıf han 30-40 

§ ~ir kuvvetinde bir makineye malik olan mezkur fab- ~ 
rıkada altı yüz on dokuma makinesi hali faaliyetttc §3 = olup yedi yüz amele çalışmaktadır. Yevmi imalatı vas- := 

- ati olarak 30000 metre ka~ut bezidir. Mezkür mües· ~ 
§§ sesenin malları Avrupanın ayni tip mensucahna her ~ 
= veçhile tefevvuk eylemektedir. Telefon No; 2211 ~ 

~ " " ~067 ~ 
Halkapınar fabrikası mamulatı 

IZMIR : Adres: lzmir halkapınar . fi 

--Sümer Ban li-... l~ıııı:ıııııı~~~,~~,;ıı~~~~,~~:ııı;~,~~~ııı~ı~~;,~~"'~~~;,uııııııııuii Yeni çıkan yazlık ve ınevsimlik 
çeşit kazmirleri toptan satışa arzedilmişti 
Gayet sağlam, şık ve zariftir. Fahrikala ı mamulatı 

Yerli ma ların en iyisi, en sağla
mı, en ucuzu en güzeli 

Hereke kumas1arı 
' 

Fesane kumaşları 

Bey oz kıınduı·alaı·ı 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank: yeı·li n1allar pazarı 
lzmir subesiııde h11lursunuz 

' . • .. ~ ·... • ~~ ·.ı;; •• l\.ırk Beş Dakikada 
3, 6, 12 Aylık 

Bulınr , CJ n Elektrikle clainıi Ondfilfi } on 

Alman) adnn , e Bftkreşten hususi olarak 
Getirilen milcssir ilaçlar. l'. ıl bn~ı 

\ c Bayram hazırlıkları 

Güzelliğinizin on kat daha artmasını isterseniz ondülc
nizi ve makyajınızı mutlaka diplomalı MİNİK kadın ber-
beri Sıtkıya yaptırınız. Telefon: 3101 

Adres: Keçeciler caddesi 122 No.lı 
üç katlı yeni binasında B. Sıtkı 

Sıhhat Eczanesi 

Sahş deposu : Yeni Manifaturacılarda 

3 nomarah cad. No. 8 

Teleon No. 3942 

llamza Rü.stem beyin foıograj7ıanesi, iz.mirde en ıyı 
fotoğraf çekmekle #Ölıret bulan bir sarı'aı oc~ulır. En 
müşkülpesent olanlar dahi, burada fektirclikleri foıokraf

lnrdan memnun kalmışlardır. 
Jlam:&a Rwtem beyin, f otop-af malremeai şaıan ma· 

ğa:ası da muhterem mil#t~rilerinin inee zevklerine ~re 
htr ç~iı malları, Joıograf makinelerini bulu1&durmakıa· 

dır, Bir zıxaret her ~eyi i'pcıta kafidir . 
(İzmir • Başturak cadde•i, Refik 

O kadar zararsızdır ki1

1
kalp, böbrek, basur~memeleri rahatsızlarına, ge· 

belere, çocuklara ve taneionları yokeelmiş kimselere doktorlar yalnı 
( Pilrjen Şahap) mOthil paıtillerini tavıiye ederler. 
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ittihat ve Teralili 
(Bahaeddin Şakir Beyin Bıraktığı Vesikalara Göre) 

BnUhı acunun beklediği neticenin arefesinde Hamdi baba, yolladı 
Sar'daki Almanların; bu~ün birmektuplacemiyetazal 
nümayiş Yapmaları bel{leniyor ~~~?.~.?mu~!~~~~i~~!~n!?.:..~ 

Italyan kamyonları, Sar'da caddeleri dolduran ve şarkı söyliyerek 
ıımumi heyecanı gösteren halk arasından göçlükle geçiyor 

Sarbruk 7 (A.A)- Alman cephesinin saat onda bir 
nCmayiş yapması mutasavverdir. Llkin daha ıaat 7 
den itibaren ıokaklarda cephe mensupları takım ta
kım dolaşmağa başlamışlardır. Nftmayişçiler, soğuğa 

,.e kara rağmen, hattA bizı delikanlılar yalnız birer 
iplik \ ' C pamuk gömlekle gezmekte ve ısınmak için 
tftrkO çağırmaktadırlar. Saflar arasında kadınlar da 

vardır. Üniformalar yaıak olduğundan nflmayifçiler 
altlmetsiz kaıket ve çizme giymektedirler. İtalyan kam 
yonları kalabalığm arasından yol açmaAa çalış,yorlar. 

§ Sarbruk 7 (A.A)- Siyasal faaliyette bulunmamak 
ve sadece mesleği olau gazetecilikle meşgul olmak 
şarlile Fon Lovenştaynin Sar havzasında oturma11na 
izin verilmiştir. 

Yeni Korkunç zelzeleler Marmara 
E.rdek'te bertaraf Adası Yerinden Bir deniz konte-

ransı mı? 
Nevyork, 7 (A.A) - Bu

raya sıelen Bay Norman 
Davia Londradaki deniz ko
nu9malarının yeni bir top
lantı hazırladıit ~· ve bu 
toplantı da bir uzlaıma 
yapılmaıının kabil olduğunu 
a6yledikden ıonra demiı

dir ki: 
"Ümidim bundan ibaretdir. 

Ç\\nk\\ ıeçen konferanı ne 
bir muvaffakiyetle nede bir 
muvaff akiyetsizlikle netice
lenmiıdir. Yalnız fikirlerin 
açıkça ortaya d6kilmuine 
bir meydan teıkil etmiıdir." 

lngiltere 
işsizler için yeni 

tertibat aldı f 

şiddetle sarsıldı lslan?u1~·t~~uıi) 
~~~---------~~~ 

Hilaliahnıer; açıkda kalan halk için 
250 çadır 1300 lira yolladı 

Balıkesir 7 (A.A)) - GDçlü 
ıaraıntılar yüzllnden halk 
araıında- çıkan umumi telif 
az zamanda yatıımııtır. Zel
zele bu merkezde yıkıntı 
yapmamııtır. Yalnız 5-10 ev 
hafifçe zedelenmittir. 

Villyete sıelen resmi ma-

zünden Erdekle - Marmara 
arasında telefon ve telgraf 
konuşmaları la kesildiğinden 
artık [Marmara nahiyesinin 
akıbetinden malumat ahna-
mamııtır. 

I11anbul 8 ( Hususi ) -
Hililiahmer, zelzeleden mü-

Bayram 

Marmara deniıindeki Marma-

ra adasının, umumi bir he

yelan neticeainde yerinden 
kımıldamaj'a baıladıtı haber 
veriliyor. 

Ada ahalisi, korku içinde 

bulunuyor. Son dakikaya ka
•dar mütemim malOmat alma· 
~ 

mamııtır. 

tesir olanlara 1300 lira ve 
2s0Ça.dır rııa~deraiildT.::--

Maçları 
lümata aöre, zelzele en çok 
Erdek civannda ı&ıe çar
pacak yıkıntılar yapmakta-

Göztepe, Altııyı 1-0 
mağlôh etdi 

lunduğum zamandan parasız- ziyade Ahmet Rıza be 
bk . . . Hüllsa daima, daima lstanbula vUrudundan iba 
bir hail beni nailiyetten bulunuyordu. Fakat kendi 
uzak bulundurdu. rinin meşkt\k olan avdeti 

Amma enzar her mersi- daha ziyade devamı mU 
demi örten dümuu mcsar essir kıldı2'ından cemiy 
içinde gördüiüm, ve haya- mukaddeseye hizmet arzu 
tıma iaye ve netice olarak ıerefinde bulunanların isi 
bildiiim lütfü meşrutiyet ve !erini mübeyyin defter 
9imdiye kadar ierek Bursa- Mehmet beye tevdian ce 
da, ıerek lstanbulda: bu· yeti muhteremeye tevdi e 
lunduğum zamanlarda te- yorum. 
aadüf ettiğim gayet na- Rüfekadan bazıları, al 
muskir arkadaşlarımın hi- huıuı ben, artık vücud 
li devam eden nimeti iti- ılfı ve ihtiyacat aile te 
matları hiç bir mükifata riki ile ancak uğraşabilec 
hacet bırakmıyacak bir ma- kadar .. zayıf] ve ", hermedi 
hiyeti haiz bulunmuı ve mü- olduiumdan] bundan son 
saadesiz bir zeminde kafi böyle işlerle ittisıalden b 
bir mllklfat olmuıtur. El- ve rüfekayi hemmalimi m 
hamdülillib. lıt ve muhterem cemiyet 

Benim hayatımın en faal ve tekaüt eder. 
geçen deni ıu ıon on beı Zaten meırutiyet 
1rlln seneıidir. Bu zamanda dilmi91 ltii vatanı düşün 
lıtanbulda en ziyade emin cek öyle ienç ve fa ... I ark 
oldutum arkada9lar arasında daılar yetişmiıtir ki vat 
hiç bir kimıenin delilet ve bu hizmette bizim vücud 
milzaheretine mazhar olmı- muzdan iıtiina edebilir. 
yacak bir cemiyet vtıcude Bizim cemiyet için Pari 
retirmit v• bunu efradı a- ten rönderilen Ye • Rou 
haliye Lbir ıem'ai htırriyet ile hact Bayarın nezare 
verebilecek bir tarzda mil- altına konulan mühür elye 
temadi bir ılyi ile idarede oradadır. Bu mllhür anca 
aebat ve:arkadaılarımın yar- nç kere tarafımızdan·~kulla 
dımlariyle muhafaıa etmiı- nılmııtır. 

tim. Bunu iki defaıı beyanna 

Berfin 8 ( Radyo : aabah 
meniai )- lngiltere hllkümeti 

dır. Erdeiin Marmara nahi
yeıinde Gündoıan k6yll 
tamamen denect:k derecede 
yıkılmıthr. Bir kııım köy 
kalkı mot6rlere aıgınmıı dl· 
ter bir kıımıda yajmurlar· 
dan korunma kayguıuna 
dtıımilıtnr. 
Aımahdere halkıda nabi· 

Bu cemiyet az zamanda me için ve bir defaaı d 
hayli teveHll etti ve ara Babıiliden bir zatın eJd 
ııra hOkOmetin artan ıid- edilmesi arzu edildiği zama 
deti Ye kudreti nakdiyeden yazılan mektupta kullanılm 
mahrumiyetin nbebleriJe tı. Bundan maada tarafımıl'" 
kllı mlıtedenni, kih parlak dan iıtimal edilmedi. Buall 
bir ıurette neıri efklr ey- cemiyet erkioından bazılara 

~ugün öğleden sonraAlsancak saha- liyerek .. ta Ahmed Rıza be- bilirler. 

d fi I • k yin son iki tene zarfındaki Badema muhtevi olacaj-ılll 
iııizlerin iaıe1i için etraflı 

tertibat almıı bulunuyor. Son 
defa olarak teıia olunan 

( ipizler ofisi) ne 750 bin 

kiti Aza kaydedilmiıtir. Bun· 
lar ipizlerin ia9eıi için ayrı 
ayrı çalııacaklar ve itsizlere 
mllmklln olduğıı kadar iı 

bulmata aayret edeceklerdir 
Ofisin teıiıi llzeriae 150 

bin açın iaıesi temin edil
mittir. 

Haber veriJdiiine r6re; bu 
teıkilitın aynen Berlinde de 
yapılmaıı taaavvur olunuyor. 

Konser 
San'atlar mektebi talebe-

linin orkeatraıı, dün akıam 

ve bayramlD ilk gllnll akıa
mı Karantinadaki mektep 

binaıında Hililiabmer cemi· 

yeti menfaatine iki konıer 
vermiftir. 

K .... e muallim Verer'in 
bir tıvertilrft ile ba9lanmıt 

Bethovenden birkaç parça 

çalındıktan ıonra Oç6nc0 sı
nıf talebeaindın Bay Niya-

ziain beateledifi iki e1er 
çabnmııtır • 

Saa'atlar mektebi orku· 
tr.. ba ıabab aaat 8,30 da 
Kemalpaıaya aitmiflerdir. 
Bufb erada da bir konaer 
verecekler ve aktam dane· 
''ldenlir, 

ye merkezi olan Marmaraya 
kaçarak canlarını kurtarmıı· 
lardır. Marmara nahiye1in
de biltlln yapılan yapılar 
haıara ugramııtır. Bir kadın 
ve bir çocuk yıkıntılar ara-
ıında kalarak ölmüştür.Halk 
açıktadır. Çıkan fırtına yll---
Tramvay 

Otobüse çarpdı 
Salbaneden Güzelyalıya 

doiru ıitmekte olan vatman 
Haıanın idaresindeki 11 nu
maralı elektrikli tramvay 
arabası; ıoför Bay Mehmet 
ŞnkrOnUn idaresindeki 418 
numaralı otobüse arkadan 
çarpmış ve otobüsün arka 
kap11ı ile iki camını kırmıı
tır. Tramvayın da ön sahan
lıtıadaki camlarından bazı· 
ları kırılmıştır. Vatman Ha
san yakalanmıştır. 

Bay Recep 
Birden bire 310 verdi 
Şark balı kumpanyaaı 

fabrikaaının kazan daire· 
ainde yatmakda olan beı 
arkadaıdan lzmirli Hüseyin 
ojlu Bay Receb ani bir 
bayıınlık geçirmiş ve derhal 
Fraaııı haıtahaieıine kaldı
nlmıııa da orada &lmGtdOr. 

Recebin ıebirleadiii zan
nolunuyor. Tahkikata müd
deiumumilikçe de•am ıdili-
7or. 

sın a turnovanın ına ı oynanaca tJr icraat •• tetkilltının bida-
köıede istikbali milletin ıemeydana çıkardı. Nitekim yetin• kadar kemali namuı- 1 - !J~tarafı 1 inci ıahifede -

le ediyoruzki bu çok ayip 
v• rülünçtllr. 

Yani açıkça söyliyelim ki, 
buin"iı"bazı-sı~yr;tkeş id;;e
ciler bu maçların finalini 
kasten yapmak iıtemiyorlar. 

Sahada ve tribünün altın-
da sıeçen münazaalara şahit 
olan bir arkadaıımız şöylo 
anlatıyor: 

ikinci bayram srünil Altı
nordu - K. S. K. maçından 
sonra dört kulübün bu işle 

alakadar murahhasları top
landılar. Altayın Göztepe 
santraforu hakkındaki itirazı 
dinlediler. Bu oyuncunun 
Altınorduda kaydı oldu-
ğunu ileri sürerek Göztepe
nin mağlubiyetini istediler. 

Komite idari vaziyetde olan 

bu iş için kat'i bir karar 
veremedi ve Altayla Gözte
nin tekrar_ oynamalarını ka
rarlaıdırdı. 

Göztepe,~bu öyuncu hak
kındaki iddiaların yeraiı 
olduğu ve bu rencin kulü
pleri tarafından müseccel 
bulunduj'unu ileri sürerek 
ıalibiyet ve çocuk hakkındaki 
hukukunun baki kalması şar
tile ve ıırf turnuvanın düze
nini bozmamak için - vaktin 
milaaadeıizliiine binaen -
hakkından fera;at etdi ve bu 
vaziyet Altayla - Altınordu-

DUD bu,aa karıılaımalllll 

lmetioe gönllimOn ıilndell Altınordu murahbasının sı- la devam ettik. 
Bu etnada takib: etdiiim sıüne tezayüt ~eden bOUlll vışmasına raimen üç kiıilik 

komita bu kararı Altınordu 
idarecilerine bildirdiler. 

Fakat Altınordu buna bazı 
mütalealar serdederek maçı 
mağlüp Altayla değil Göztepe 
ile yapmak istediğini söyli
yerek birgün istirahat etme
den maç yapamıyacaklarını 
bildirdiler. Bittabi bu cevap 
maçların anvle olmasıa sebe
biyet verdi ve günlerdenberi 
lzmir sporculuğunu alakadar 
eden bu turnova:da böylece 
akim ve yarıda kalmıştı. 

Fudbol heyeti bu vaziyet 
karıııında, nazim mevkiinde 
ol.maaına raimen ne oyuncu 
ve nede final hakkında 
kat'i ve nihai bir . -karar 
vermek istemediği iİbi bu 
iıe müdahaleye bıle lllzum 
ı&rmemiıdir. Biz sporun ıu 
vaziyeti hakkındaki_son sözü 
ef kirı umumiyeye bırakarak 
lehe veya aleyhde hiç bir 
mütalea serdetmiyecetiz . 
Ancak şunu söyliyelim ki 
bu ridiı iyi bir gidit değil
dir. Sporumuza bir düzen 
vermezsek esasen adedi aza
lan spor heveskirlarını da 
bulamıyacatımız sıibi mem
leketde spor cereyanlarını da 
ıöndllreceiiz. Bunu göz 
6nllne ıetirerek memleket 
ıporunu kurtarmak için el 
ele ••nlim, 7aııkdır. 

zafı piranesile dualar ede· hattı hareket halkı me9ruti-
d k Ik rım." 

yete imale e ece te inatı Hamdi baba bu mektubu· 
hafiyye icraıı eıHına müı-
tenid idi. 

iki sene evvel doktor Ba
haeddin bey tarafından ya
zılan bir mektubda Parisde 
tesis edilen Terakki ve itti
hat cemiyetile birleşmek 
vesaire gibi bazı maksadlar 
münderiç olduiundan bu 
teklif o zaman kabul edilmiı 
ve bilahare doktor Baha bey 
gizlice lstanbula geldiii za
man vukubulan mülakatı

mızda Ahmed Rıza beyin 
efklrını bizde takdir ve 
terviç ederek ittihada kat'iy
yen karar verib bu suretle 
senelerce devam eden me
sainin artık bir zemin terak
kiye sıireceıını sıörerek 
ittihat ve Terakki cemiyeti 
İstanbul ıubesini teıis et· 
dik. 
Eğer biz bundan iki ıene 

evvel Ahmet Rıza bey na
mına bir ıöz vermemiş ol
ıaydık, ilim meıruliyetle 
makaadı cemiyet bence ba
ııl oldutu vo raye ve takip 
edilecek meılek tebeddül 
eUiii cihetle arkadatlarımız
la veda eder, ite nihayet 
vermit olurduk. 
Buılae kadar l»ir fırka ha· 

U.tle ıeltat •• deYam bir 

nu Cemiyet merkezine gön· 
dermekle beraber malüdl 
olduj'u·ı~ veçhiJe cemiyettell 
çekilmemiş, sonuna kadar 
ittihat ve Terakkiye sadık 
kalmıılı . 

Fakat Hamdi bey gibi ce· 
miyetin eaki hidimleri, met· 
rutiyetin ilin edilmesini ken· 
dileri için yeni bir menfaat 
fırsatı bilmekte.o çok uzak 
oldukları halde 23 Temmuz 
1908 tarihine kadar bütila 
manasile Abdülhamide hiz· 
met etmiş olan açık gözlO· 
ler timdi ittihat ve Terakki 
cemiyetine yanaşmak ve yeoi 
devirde de kendilerine mea'" 
faat temin etmek için var 
kuvvetlerile çalıııyorlardı. 

Bunların içinde Abdülba· 
mide jurnal vermit olanlar 
bile vardı. 

- Devam 
(Milliyet) 

edecek -

Si sam 
Bankasında suiistimal 

Atina - Sisam adasında· 
ki Elen bankasında büyük 
bir ihtiliı aörülmilt ve mez· 
kar bankanın idare mecliıi 
ualarından liç kiti Qaahke• 

·-J 


