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Siııob limanında ilç glln· 
denberi devam eden fırtına 
durmamışdır. Şehre kar yağ
makdadır. Vupurlar fırtınanın 
dinmeı.ini bekliyorlar. 

• ULUSAL • Leningrad · Mosko va hattın· 
da bir tren kazası olnıuş; 16 
kişi ôlmnş, 67 kişi yaralan· 
mışdır. Makinist tevkif edil
mişdir. I 
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Sarda Reyi<im intihabatı Başladı 
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Yunanistanda milJi müdafaa tertibatı 

Yunanistan, milli müdafaa 
i<:in 2 milyar drahmi ayırdı 

· Siyasal,fıı·kalar başkanları hugünlerde1genelhirtoplantı 
yapmağa:karar~vermişieı·. N3zırJar IDCCliSf nin bir kirarı 

._~,!!nbul 9 ( Huıusil):
Atinadan ~ haber vermyor: 

El•D Nazırları, ıon yap-

Elen fırka başlwnlan 

Elen · hükumetinin milli 
_m_ü.._,da,,_af~iiı" "•yır~ldu-

Elen siyasal fırkaları başl 
kanlarının, buğünlerde gen~) 
bir toplantı yaparak hükt\
metle fırkalar araıındaki du
rumu konuıacakları ıöyleni-

1 ... .... ,?&Y? ........ • ;a; o +I e fi 5 6 d 5 foco -

Rusya v·ı"' c. ek. F. 

Donanmayaehem 1 ayet ongresi 
:!ru~! <~~.~:ir0:... bugün toplanıyor 

lin gazetelerinin verdikleri • -
malümata a-öre, Rusya hilkO· Kazalar namına kongreye iştirak ede 
meti, tayyare ve orduya e- k bh l I . . . 
hemmiyet verdiği niıbette ce muı~a as ar şe ırımıze geldıler 
donanma ioşaatınıda ihmal 
etmemeie karar vermiı bu- ~ 
lunuyor~ 

Ayni gazeteler, Rusyanrn, 
donanma ioıaata için büyük 
bir proiram çizdiğini yazı

yorlar. 

~------------Kudüs 
Yahudileri arazi 
satın ala yorlar 
Kudiiıteki Yahudi cemaat 

hey' etinin, Kudilae gelecek 
olan Yahudi muhacirlere te•
Eİ edilmek llzere 12 bin d6-

dıkları bir toplantıda Yuna
niıtanan Milli mUdafaa için 
yapacaiı blltlla itlerin, Elen 
fabrikalarında yapılm111nı 
ve yalnız malzemenin dıı 
Wkelerden tedarik edilm11i· 
Dl kararlatdırmıtlardır. 

iu _para, 2 milyar : drahmi· 
dir. Bu paranın, bu yıl için
de ve mümkün olduiu tak
dirde haziran nihayetine ka
dar sarf edilmiı olm111 ıart
dır. 

nllm arazi aatın aldığını, Su-
yor. riye a-azeteleri yazıyorlar. · 
Baıbakan Bay Çaldariı, bu -~---

lıtanbul 9 (Huauıi) - Ati
nadan haber Yerilir: 

llalkevi bintuı 

---------------
Mali 

toplantının bir an e·nel ya· ; G •• • 
p~lmasını iltisam eylemekte- ·- orıng 
&~ 1 

Franea . ltalya Bir ~sinema:yıldızı 

Cilmhuriyot Halk fırkası vgelecek olanlar pek çok~l
villyet konıreai bugün aaat duiundan, murahhaılar için 
on altıda halkevinde topla- iÖlduiÜ a-ibiiclialeyiciler-iç~ 
nacakdır. 

Heyetimiz Bağ
dada vardı 

lrak ile Ttırkiye araıın· 
daki akonomik mnoasebetleri 
perkitmek imklnlarını araı
dırmak llıere Tiirkiyo öko
nomi veklletinden ylkaek 
bir memurun baıkanlıiı al
tında bir Tllrk 6konomi · 
heyeti Baidada gelmiıtir. 

Baara körfez.indeki Basra 
ıehrini Bağdad ve Musul 
üzerinden Karadenizdeki 
Trabzon ıehri ile bağlayacak 
bUyük bir münakale yolu 

yapılması hakkında bir ta
ıavvur vardır. 

_Hayfadan Bajdada bir de
mıryolu inıası hakkanda öte
den beri mevcut tasavvura 
gelince - Irak hükumeti 

bu demir yolunun inşasıııa 
.muhalefet etmemeğe ve fa
kat bu inıaahn masrafına 
hiçbir suretle karışmamağa 
karar vermiıtir. Diier ta ra
fdın Irak bükümeti Basra 
te Ktıvetten Necid üzerinden 
Mekkeye Kiden otomobil yo
hınun ikmaline yardım et~ 
aaektedir. 

lrakda ı•nel ökonomi du
runıu ıon aylarda müsait 
~r •urette inkiıaf etmiıtir. 

urnaa ihracatı ve Irak 
Portakalları hakkındaki ta
~bler artmııtır. Dicle ıar
. ıadaki petrol sahalarının 
1 t' aı ıyazını elinde bulunduran 
''B .. rıtııh Oil De Velopment 
Compaay" timdiye kadar 
11111••ffıkiyıtlı ' tıac ıea· 

Bir resmi teb
liğ neşredildi 

~~~---------~~-
Netice~ Berlinde hayret, Londra-

da memnuniyet uyandırdı 

r 

Bay Mu.ıolini 

Alman ıiyaıHeri mfttehay

yir: 
Berlin 8 (A.A) - Siyasi 

mahafil Roma müzakereleri
nin aldıiı vaziyetten ve \'Ü· 

cuda getirilen anlaımanın 
genişliiinden mütehayyir 
a-öıükmektedir. 

Anlaımaların reımen bil: 

gin petrol kuyusu açmışdır. 
ki, bunların ürfinü yılda 
bir milyon ton tahmin edil
mektedir. 

dirilmesinden eYvel var.iyet 
almak isteniyorsa da Fran· 
sıı ltalya anlaşmaaınm Sar 
plebisitinden ıonra Alman 
harici siyaseti ilzerinde his
sedilir bir teair icra etme
~inden ve bu anlaşma ile 
muahedeleri tadil aiyaıaıına 
bir darbe vurulmuı olma
ıındım korkulmaktadır. 

Reımt Teblil : 
Roma 8 (A.A) - Stefani 

Ajansı aşaiıdaki tebliii neı· 
rediyoı : 

Bay Mussolini Bay Laval, 
Fransız- İtalyan müzakere
lerini ncticelendirmişlerdir. 

Ve her iki memleketin 
Afrikadaki menfeatlarına ait 

itiliflarJa Avrupa mea'elele
rinde hüktlmetlerinin noktai 
nazar birliğini a-ören veaika· 
ları imıa etmiılerdir. 

Bay Mussolini ve Bay La
val Avrupa mea'elelerinde 
müteaddit taraflı bir itillfın 
lüzumu üzerinde iki hüku
metin anlaıdıiında ve ken
dileri tarafından kabul olu· 
nan dUıllncenin mUmktln ol
duju kadar çabuk bir za
mada allkadar memleketle· 
rin tetkikine arzedilmcainde 
mutabık kalmıılardır. 
-D.vamı DlJrtlibttnl sahifid.-

-iıeevleniyor 
de ye.rler aynlmııtır. 

Geçenlerde de yazdıiımız 
Kazalar namına kona-reye 

veçbile, Cllmhuriyet Halk 
fırkaıı viliyet idare heyeti iıtirak edecek murahhaılann 
baıkanı ve Yoza-ad ıaylavı bir kıımı dlln akıam Ye bir 
Bay Avni Doğan, fırkalı ve kıımı da bu aabah tehrimize 
fırkaıız bütün lzmirlileri a-elmitlerdir. 
bua-ünki\ konıreye ittirlke Konıre; 11at tam 16 da 
da•et ediyor. Bahribabadaki HalkeYinde 

BugUn, kona-reyi dinlemeie toplanmıı bulunacaktır. 
------..-.+••e •• 

Arnavutlukta kargaşalıklar 

Arnavud asileri 
BayfGöring ne istiyorlar 

Istanbul 9 ,. (IHuıust ) -
Prusya Başvekili G&rinr, Z t hl d • d • k • t 
~Almanyada meşhur bir sine- ogoyu 3 10 an lll ırme IS eyen• 

ma yıldııı olan (Es Setman)! }eri f talya teşvik ediyormuş 
adındaki Alman kuı:ile ev-
lenmeğe karar vermişdir. lıtanbul 9 ( Huıuai ) -

• • Arnavudlukdaki kargaıalık-

Tü r k İ stan ların a-nnden anne ziyade-

Yeniden karı~ıyor mu? leıdiji Tirandan, Belrraddan 

İstanbul, 9 ( Hususi ) _ haber veriliyor. Alınan mtı
Berlin gazetelerinin Varıova temmim malOmata göre, 
muhabirleri, geçen ·hafta katolikler de aıilere iltihak 
Türkiıtanda kanlı milsade- etmiı bulunuyorlar. Asilerin 
meler vukua ıeldiiini ve makıadı, Ahmed logoyu 
Muhammedilerden iki bia tahtdan indirmekdir. 

kişinin maktul düıdüiilnü Son haberler, aıilerin, 
haber veriyorlar. 

Halkevi turnovası 
Bayram glinlerinde yapı· 

lacaiını yazdıiımız Halke•İ 
turnovasından Kahramanlar 
Hacıhliıeyinlerle Damiryolu 
Bayraklı takımları haYanıo 
tiddetli yağmuru karıı~ında 
tamamlanmadıj'ı açın bu 
oyunlar yarından ıonra ki 
cuma gtlnn tekrarlanacak-

ltalya tarafıadan teıvik ve 
tahrik edildiğini bildiriyor. 

lardır. 
Bayramın liçüncU ıtınü 

Tepecik Türk yurdu • Park 
ıpor maçı 2-0 T epeciiin ga
libiyeti ile neticelendi. Cu
ma a-flnti 6 takım arasında 
yapılacak turnova m'lçları

nın proaramı ıöyJc teabit 
edilmitdir. 

Krtıl Ahmed Zogo 

Saat 12,30 da Kahraman· 

lar • Hacıhiiseyinler, 14 de 
Demiryolu • Bayraklı, 15,30 

da Hilll - Burnova. 

Bu maçların galibleri ile 
Tiirkyurdu arası~daki dömi 

final srelecek hafta yapılı
cakdır. 
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japonyada malt durum 

"Takahas" maliye- Uluslar arası bir 
ye geldikten sonra ihtilaf çikarsa 

Maliye bakttnı, müstakil fikirli 
ve pervasız ruhlu bir adamdır 

Japonya maliye bakanı 
Fujii geçen ayın ıonlarıoda 
hastalığı yüzfinden istifa et
miştir. Memleketin mali va
ziyetinin çok kritik olduğu 

bu günlerde, Diyeti'n fev
kalade içtimaının arefesinde 
vaki olan bu istifa, Baıbakan 
Okadayı teliıa dilşürmfiş ve 
bilhassa maliye itlerinde 
muztar mevkide kalan her 
Jakon hükOmet baıkanının 
yaptığı iibi Okada da mem
leketin en tanınmıf maJiyeciai 
olan Takahaıhiye müracaatla 
maliye bakanlığını kabul et
mesini rica etmiştir. Taka
hahi bir kaç gün tereddüt
den ıonra Baıbakaaın tekli
fini kabul etmiftir. 

81 ya,ında olan Korekiyi 
Takahashi Japonyanm yalnız 
en büyük mali otoritesi de
ğil, ayni zamanda yiksek 
•İyaul mevkii olan bir IU'lam 
dır. Kendiıi iki defa batba· 
k•n ve altı defa da Maliye 
bakanı olmuttur. Çok kud
retli bir pbaiyet olarak ta
nınmıı olan yeni maliye ba
kanmın müstakil ve per9 .. IZ 

bir rubu vardır. 
Mensup olduğu Seiyukai 

Fırkasının yilkselmesi uğrun
da büyük bir servet aarfet
mif ve kendisine verilen 
Vikont unvanını reddederek 
sadece bir vatandaı olarak 
kalmayı tercih etmiştir. En 
.kuvvetli tarafı maliye işle
ıindeki derin bilgisi Ye uzan 
tecrübesidir. Maliye Bakanı 
olduğu zamanlarda gerek 
Diyet ve gerekse meb'ualar 
meclisinde kimse onu tenkit 
etmeğe cesaret edememiştir. 

Takabashinin Maliye Ba
kanhğına tayini memleket
te çok müsait tesirler uyan
dırmıştır. 

Diğer taraftan Takahu· 
hinin kabineye girmesi,.ken· 
disinin mensup cıJduğu Sei
yukai partisini pek müşkW 
bir vaziyete ıokmqş old .. 
Seiyukai partisi bu günkü 
hilkümetin en şiddetli mu
bafili olan bir partidir. Ve 
bilhassa mali işlerdeki bo
zukluktan dolayı Diyet mec
lifinde tiddetli tenkitlere 
bazırlamyordu. 

Bu ıta)"iııdeo ıonra MaliJe 
Bakanlığına geçen T akahashi ..... 

kendi partileriain bafkanlı
jını yapmıı •ki bir izaaı 
olması hasebile Seiyukai par
tisini müşkil bir vaziyete 
dütürmtıştür. Seiyukai par· 
tisi iza 1 nından bir kısmı 
yeni Ma iy~ Bukanıaın parti 
ile allkısnıın 1 esilmellini ta
leb etmi:sleroi ~ iakahaıhi, 

Maliye Bakaıılıgına geç.tiii · 
nin ilçllncil gftnü, ıelefi ta
rafından hazırlanan plinın 
iki noktasını nazarı itibaro 
almıyacafını ilin etti. 

Bunlardan biri huıuıi ka
zanç vergisinden sonra tatbik 
edilmesi dOşünülmüş olan 
umumi vergi tezyidi, ikincisi 
de yllzde bet faizli btıktımet 
tahvillerinin ufak faizli es
ham .. ldine çevrilmesidir. 30 
milyon "yen" ,aetir.eceği tah
min edilen ,,. Hpa ka
zançlı olan ..... ,.iden tar
bedilecek bmaat kazanç 
vergili kuanu kabiae tara
fından taaclik eclilmiı ve 
btlkOmetin mali liyuaııada 
mllbim bir yer Ümlftll'. 

Yeni Mali,e a.kaaı Asabi 
gazetetine ta;lediji alzlerde 
ezc&mle clemlftir ki: 

"HOkOmet bir taraftan 
biltçe açıjını upamak için 
yeni tahviller çıkarırken es
kil.,rini ufak faizli esham 
ıekline sokmağa imkan yok
tur. Bu değiıiklik ancak 
para piyasasında faizler 
dOştOtft zaman dOşUnülebilir. 
86yle bir cleğiıiklijin tarzı 
ve zamanı ince bir tetkikten 
sonra kararlaştırılmalıdır. HO· 
klimet emrile her ıeyin 

yapılabileceiini zannetmek 
bnyok bir yanlııbr. 

Ba.ıka memleketlerde ol
Cluğu gibi :Japonyacla ela 
hükumet tahvilatı ufak 
faizli esham ıekline 
ıokduktan sonra, tahvilat 
ahiplıDr.i utmak arzusunu 
g6sterirse, onları piyasadan 
~ekmelidir. HOktimet bir ta
raftan tabvilib ıeıi almak 
için halktan vergi toplayıp, 
diğer taraftan açık kapamak 
için yemi tahvillt çıkaramaz. 
Onun için tedavülde bulu
nan tahvili.tın ufak faizli eı
ham tekfine ~enilmeei ••· 
cak biltçe açıj'mı kapamak 
i,çin yeni ıtahvillt ~lrarmağa 
Jüzpo,ı olmad,ğı tahakkuk et-

f 

omanofların Tacı 
1 efrika No. 10 2 

teluar hayat bulacağından 
tlbbe etmiyor, acı ve elemli 
tec:rilbelerin nihayet buldu
pa iman ediyordu. Hazi
ruu istilA eden heyecan, 

masa müddet devam etdi, 
ortalıia biraz ıllk6t ve aa-
kiniyet reldikden aonra 
kont Stıoviski b4'ı• ıeyler 
16ylemelc i•tediğini hildirdi. 
Şimdi berkeı kula1' kesilmiş, 
komite reisinin beyanatına 
intizar ediyordu, kont ıu 
suretle söze baıladı: 

- Madam Sonya ve siz 
iyi ve fena gün arkadaıları 
idrak etdij'imiz bugün, uzun 
zamandanberi tanımak na-

9 ikinci Kinuo 1935 
sib olmıyan çok saadetli ve 
sevinçli bir yevmi mes'uddur. 
Binlerce tehlike bahasına 

olarak aıilerin elinden alıb 

buralara, bize kadar mu

kaddeı çarlık tacını ıetir
me)'tl muvaffak olan !kahra
man .doatlanmwn ha mu
vafE.ki~tleriai m._.•i1et
le tea'id etdik. YapıınAdam 
Ladovisl<i ve Alekıi Kluov. 

Haziruo hepsi bir ai'Jzdan 
kontun bu sözlerini tebar 
etdiler. Kont devam etdi. 

- Buglln, ayni derecei 
ebemmiyetde dıier bir badi· 
ıenin vukuuna ıahid olaca
tıı. 

·--Bay r oullet eski Belçika askeri an-
laşnıası hakkında beyanatta bulunftu 

"Belçika katolik ittihadı 
ıreilİ olmaıı " eski bafba
kanlardan bulunmaıı itiba· 
rile Brüksel aiy-11nın en 
ileri jeJen ıahsiyellerinden 
biri olan a.lçlka Nazırların
dan M. Poullet, 7 eylül 
1920 tarihli Fransa • Bel
çika askeri anlaıması hak
kında aon gilnler<le ga • 
yet mnliim beyanatta bu· 
lunmuttar. 

Bu anlaş1n yapıldığı za· 
man, M. Ja•per ve Vander
velt gibi, Belçika kabinesi 
azasından bulunmuş otan M. 
Poallet bu anlaşmanın tek
nik bir anlaıma olduğunu ve 
muayyen karşıhkh taahhtıt
leri muhtevi askeri bir itti
fak olmadığını ortaya atmak 
istemiştir. M. Poullet'ye g<Sre 
bu anlaıma tarafeyne ittihaz 
edecekleri siyasal kararlarda 
tam bir ıerbeati vermekte
dir. 

Demek oluyor ki, Fransa 
ile Almnya arasni'da çıka

cak her hangi bir ihtillf a 
Belçlkanın da girmesi mec· 
bari oldajıı hakkındaki te
likki yanlıftır. Belçika, biz. 
sat tecavibe maruz kalma
dığı taldlirde ordusunu Fıan
•nın emrine amade kılmı-

. yacaktır. Bizzat '8el\\ika ta· 
rafından taleb vaki olma
dıkça, Franu\Osduları Belçi
ka :topraldarıadaa "Veıçemi
yece1derdir . 

l19'l0 ahnqımmaı bu tarz
da tefsir eden selahiyetdar 
Belçika ıricaliain ~iriaGiai M. 
Poullet dejildir. 1931 senesi 
•ttmda harici aiyaaa hak-

tiktea '80Dl'a kabil olacaktır. 
BiMmleyb bu aiyaıa 

wHnnce Japoaya itaakaıı 
Mlw•t ;sakar .... leftm 
ıiı•ldiı. ..aı,e t.lranı 
~ Wltçeleri tıu .... -et
lirmek ilin taltit .- 0 1 ılın 

..... - fWlluW ••· 
aıı'tr. 

SO Soa tepin 193' te 
toFi•••• Meb~u.ıar ••c:li9ile 
1 ilk kamın 1954 te topla
nan iyin meclisinde yeni 
maliye bakanı aıah vaziyeti 
izah etmiı, 1935-36 blUçeıi· 
ni arzetmit ve bilhassa ta
rbit lfetleıtlen ıarar gören
lere muavenet faslı üzerin· 
de ehemmiyetle durmuıtur. 

Burac1a sizi içtimaa davet 
etmekien maksadım, veli-

nimetimiz, haşmetmeab Çar 
hazretlerine Rusya yolunu 
açacak olan ordu baıku

mandanını intibab etdirmek 
oldujunu biliyonunuz. 

Şimdi .W mllhim bir ka· 
•• •ermeye davet eclece
jim. 

lıtimal edecqiniz reylere 
hi~bir suretle teMr M alfuz 
etmek iatelDUI. Faka1 .. ı.. 
biyetlerimi, sivil, asker, zabit 
nefer, herkesha billkaydtl 
tart itaat etmesi flzımgelen 
intihap edeceiiniz baıku· 
mandana devretmeden evvel 
fikir ve kanaatlarımı izah 
ederek aize ufak bir nasihat 
vermekH;ime mUaaade eder
siniz zaomoclayım . Benim 

kında mecliai meb'usaada 
llir nutuk irıd eden hariciye 
nazın M. Hymans da bu an
latma mefhumu hakkında 
mufa1&al izahat vermittir. 

M. Hymans Belçikayı di
ger bir devletin emr-ine ama
de kılian bir ittifakın mevzuu 
b .. hsolmadığını, 1920 anlaş· 
ma11nın yalnız tedafüi aske
ri tedbirleri mulitevi bulttn· 
duğunu, bunların iki taraf 
biiyük erkanı 4tarbiye reis· 
leri tarafından ve tahrik 
vaki olmadan yapılacak bir 
tecavüzü reddetmek maksa
diyle tesbit edilmiş olduk
lmaı ieyle•iftir. 

M. Hymnı'm bu beya
ıatı utrrlaadıktan sonra M. 
P81lHet2Dln fU yeni beyanatı 
boı ~bafihle ~••nolanduğ'u 
ı.dft, möbim ve lffr'klrane 
dılt'Mir. M.amafib bu be· 
,_...t .:Belçilcıanın takib ettfti 
si,_.thı liran• kartrımdaki 
DllitaJyetiai tesbit bakımından 
alOlaimdtr . 

Artık gerek Belçikanın 

Fransa karşısındaki vaziyeti 
ve gerek bu iki devletin 
otomatik bir tarzda harekete 
gelecek bir mıntakavi teşek· 
kül olmadıkları anlaşılmış 
bulunmaktadır. Uluslar arası 
bir ihtilif zuhur ettiği tak
dir Belçikanın ıerbestisini 
takyid edecek olan hiç bir 
taabbtıt yolitur." 

Resmi alman billteni tek· 
nik olsalar bile askeri an
Iaımaların umumiyet itlbıtrile 
siyasi lrararlar alınmasına 
te'sircle baluacluKlarıdı ıyawa
rak s&zthıll bltirmelite<lir. 

Bu ı'&y&evden sonra başlı
yan mlnA11tada Okaaa ka
binesi bir kaç meb'uı tara
fından tenkid edilmif, baı
bnkuın l)aiJineyi tefkil 'e

derken aiyaai aiyasal fırka
ları lıL'lltiyen ' azarı itibara 
ıalmadı;ı, amiral Okadanın 
bqlan.11;Çtan beri bürokrasi 
eMsları llzerincle bir dikta
t6rltik kurmak aiyetinde ol
_.utu iddia edilmittir. 

Bundan ıonra Seiyukai mu 
balefet fırkasından Horikiri 
maliye itlerini ele alarak son 
Dç aene zarfında yeniden 40 
milyon "yen" miktarında pa
ra basılmıı ve 2,600,000,000 
- Devamı 4ünai sahifede -

fikir •• kanaatim ıudur ki ; 
içimizde beyaz Rus orduıu 
ufkumandaalıj'laa liyık 'mi
ralay Serf Lavraatiyef'ten 
baıka kimse mevcut cle.jil
dir. 
Kont Stroftaki'nin bu ı6z-

leri 0..erine llıaairun hep bir
likte .,. .. ıWk1111t ehriDi . 
yeni bapamaaclaın allnfla· 
maya Amade bir ıuntte ıtıa
mlalltiftı • 

lwmi mnnu hallıolln ptlç 

zahit te ren;t uçu1' bir halde 
tebeutUn etmete çabıarak 
o da ayakta idi. Kontun ı~
leri biter bitmez ona dotru 
yürlld& v• her iki erkek bir
birini kucakladılar. 

Miralay Lavranttef bundan 
ıonra g&zlerlni prenseae çe
vircliti ıaman renç kadunn 

Hayır, iitme· 
meliyim. Ben 
kendi sefale

-~~ timle; kendi za · 
valhğımla baş-başa kalmağa 
mabkümum.. Anlıyorum ki, 
o, timdi varlıklı bir aile için· 
de, tam bir evlat sevgisi g<S· 
rllyor .. Yanındaki ıenç ona 
eğilmiı, bir ıeyler anlatıyor
du. Neler konuıuyorlardı, du
yabilseydim! 

Demek Emine, mektebe de 
gidiyor .. 

Sevmeseler, böyle zengin 
çocukları gibi giydirir, ku· 
ıatır, masada aralarına alır, 

:onu mektebe gönderirler 
miydi hiç? Şu halde Emine 
mes'ut demektir Benim 
ona kaı şı olan hakkım, 
ancak kalbimin hududu ile 
ölçülür. Onun saadetini boz
mamahyım. Her ihtimali dll
şllnmeliyim: 

Emine mes'ut olsun kili .. 
Bana gelince, adam sen de. 

- EYe d&nelim Ali .• 
- Dheltm Necdet. 
- Zannediyorum ki bu 

akşam C vza bir atlrpriz 
yapacak .. 

- Ne gibi Necdet?. 
- Bir yıjın arkadaıı .,e-

lecekmiş.. Müzik, eğlence, 

pasta ve her 4ey .. 
Bu sftrprizdon o memnun .. 

Ben ise; 
- Ne olur, ben gitmiye· 

yim Necdet!. 
Diye yalvarıyorum .. Fakat, 

nafile!.. O geceyi, ben bu 
kalabalık arasında adeta 
sürüklenerek geçirdim ve .. 
Cevza bu akşam, kollarını 
boynuma dolayarak; 

- Seni seviyorum Ali!. 
Di~ hıçkırdı .. 
- Yapma Cevza - dedim

düfln ki beb kilrdetınin ar
kadaııyım. Ben kimsesiz, 
meçhul bir gencim .. Bir dağlı, 
bir k~ylti ki, lberlilerden iel
dilini kendiai lhite bilmiyor. 
Cevzanın <lu<lakları ; 
- Bırak 1 
Diye yalvararak dudakla

rıma yapıtırken içim bir hi
yanetio, bir günahın acısı ile 
lıfWilDdı. 'Fffwt"1Millb -..m 
roktu banda •. ihn ... ))'il
larca, ona kartı :ft41ıam. .• 

* . ... 
Mllkiyenin birinci ,.....,.. 

Wtirdim.. Bebi •rbk ,. ... _ 
Mi milliye CHI~,. dkıla
tayor. Sultaaı,i Mtl~, 
11ektep midir& ..... ,. 1'11-

raya bq •urm11f. Ben Olllll ttik 
..,ter ltorçlu)"MI.. .....,_t 

7 1 2 5 

teealrlnden •ifallliRlt ..... 
il. Bir mlddet ....... i ttMv 
,Uitlnden ayırmıyd•k .,... 
nwn baktı Sonra, ı.,,_.. 
.._.. titreyen bir Mile ttıfıa
..... nna hitap etti: 

- Demin noktayi •*idi
• mlttefiku ittilfak efttl
niz Kont Stroviıki'nin hak
kımda irhar ettiği yOksek 

f AZAN: Orhan Rahmi Gök 

bana yardım temin et 
Az amma, zararı yok .• 
hem mektebe devam edi 
rum, hem de çalışıyorulll 

Keıki her fakir çocuk 
nim kadar yardım iÖneJ 

Kaç zavallının mek 
kapılarında serpilip kaldı 
nı ben çok iyi bilirim. 
ların ızbrabma hiç k

0 

el uzatmıyordu. Ben, m 
tepteki bir yığın tabe 
sında adeta üzüm salkı 
dlltmüt bir ben gibiyim .. 

Bir apartmanın üst k 
na yerlettim. Burası ta 
arası gibi bir yer:. Oda 
içinde belimi bükerek 
rüyorum: · 

Apartman sabibi;eıya 
•ntika bazı ıeyler verdi. 
bu üst bodrumda temadi 
sakin yaşıyorum. 6a~ 
idarebanelerinden birine 
varttum. 'K11Çttk 1ltt.,,... 
yarı ııanınll bara\ta ~ 
mata baflaChm. 

Gaıetecilithi ve mllhrr • 
leria iç yhlnll bllta'da 
lıyorum . Bir metti1ttketi . 
efklnumumi1eyi onlar id 
ediyorlar. }\ralatında tit:>I •e "hueuaiyetleri detbal :.g6 
çatpôltir nr . HeyecaD 
mariz, aıabi, titiz, ıert ti 
ter.. Bir kısmı da ~r 
tatb, alaycı, her sefalete, h 
yorgunlufa kartı ıllf 
neş'eli insanlar .. 
Gaıetede emekdar bir m 

harrir tanıyorum : 
Kendi 'kiUtllr8nll ketıd 

yapmış. Üç dili mGICem 
yazıp oküyor. Ona idare 
nede bir oda da ayirinıt 
Bir gOn ağzından düttlum· 

Bir buçuk ayelanberi 
baadan dışarı çıkmamış. 
dasında tomarlarla gazetel 
rin arftına batını sokuy 
Çekmecelerinden birind 
en piS, en "ağır ve en ki 
içkileraen birkaç şişe. ka 
gele bir me%e ile .heiı içiy 
hem de yazıyor. 

Tahrir mtıdarn dnun fçi 
- iş çikarmtyor - tliyôr 

çıkarmıyor vesıellm.. Sib 
~yfn yetmi yedi tane .P 
verdim eline .. Bilnların içm 
He tercüme -edlle!cek-'lffr 'k 
çlik -nesnede mi yok ~a 

Bunu bazan o de duyuydf 
ve tahrir müdlirüne yaklaşı 
yor: 

- Evlat, makina ihtiyar 
laştı. Ben vaktile turup JI"' 
aem altun piılerdim.. Şimdi 
çıkaramıyorum. Hele dur, 
kaç tane daha parlatayuo 
da ... 

Devamı var 

dığlndan ıUphe etsem bilw 
hakkım vardır. 

Fakat izhar ettiğiniz ard 
karıııında serfüru etmeyi bit 
vazife addediyorum. Veli nl
metimiz Çar ikiı. ci Nikol• 
hazretlerinin hizmetinde ter 
hayat edeceğime yemin edi• 
yorum. Yaıaıın Çar; yapsıD 
Ruıya!. 

- Arkn.~ı rJar-teveccıı.e ı.,ik olu.-p_o_ım_a· ________ ._._ .... ....,0~7~_. 

lzmir ithalat gtımrüğQ müdör
lttğftnden: 
Saadık Marka no. Cinai eıya Kilo Gr. 

4 J V G 101-4 Demir tırpan 31'60 
1 T 1356· 1 Dökme demir ıu borusu 6S 
5 3225 
Yukarıda cinı ve miktarları yazılı e9ya açık artbrma ıu

retile ıahlacağiadan 20 - 1 - 935 pazar gtıntl saat 13 a. 
lthalit ıllmrüğti ntıı komiıyonuna mtlracaatları illn 
olunur. 9-19 35 
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Bayram müna- Samsun Fratelli Sperco Vapur Acentası • Olivier ve~üreka 
K d 1 

Kitaplarınıza Gilzel Bir 
sebetı• le a ın arı boş dur- ROY~L NEERLANDAİS KUMPANYASI Sl _,_... , ..... .ııı', • t t a uı~ Cilt, Hatıralarınıza Şık -

S b k D d 
muyor "HERCUL--ES,, vapuru 9 kanunusanide beklenmekte olup Bir JUbnm, Ve sair 

a ı e ezadeler 
Samsun 8 (A.A) _ Hav· yilkfinü boşaltarak Burgas, Varna ve Köstenceye Cilt İşleri Yaptır· 

TAFLAN Gazinosu zada kadınların kurduğu --hareket edecektir. rnnk i terseniz: 
Tayyare yardım derneği çok " ULYSSES" vapuru 10 kinunusaniden 17 kiinunusaniye * YE rJ KAVAFLAR • 

Türkiyenin ses Kraliçesi 

FiKRiYE hanımı ve muht -
b şem bir saz hey'etini anga
d je etti. 

t: Taflan gazino ~ bayram 
ıg .. 

munasebetile lstanbuldan 
s h'b• • ı a ı ının soai baş mugannıye 

el sı ve ses kraliçesi Fikriye 

r hanımı ang je etmiştir. Bay

ıo ramın birinci gUnilnden iti

at ~aren İkinci Beyler soka-

'' gında T AFLJ\N gazinosun-
r da İzmir halkını müştehir 

y okuyuşlarile sermest ede-

di cekti~. Saz hey'etine mu-
& gannıye {Nuriye), {Bedia) 

e (Rana), (Zünbill) ve (Neziha) 

e~ hanımlar da dahildir. Müt
bSI laka geliniz. 

il , Ulusal 
1

:'. Birlik 
aıı C6ndelik ııiyaaal gazete 
.~t Sahibi: Haydar Rıişdü Öktem 

iyi çalışma ile bir çok p ra kadar Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburga hare- Çarşısmda 34 Numarada 
ket e8ecektir. 

ve ya yardımı topl mıştır. 

Selçuk Oteli 
lzmirin 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 
~~ .............. .. 

IstanhuJ Oteli 

"HERGUUES,, vapuru 25 kanundansaniden 2~kanunusa-

niye kadar Aovers, Rotterdam, Amıterdam ve Hamburga 
hareket edecektir. 

SVENSKA ORİENT LİNIEN 
" FERNEBO ,, vapuru 12 kanunusanide Hamburg, Co

penhagen, Dantzig, Gdynia, Goteborg, Oslo ve İskan8inavya 
Jimanlarına hareket edecektir. 

., BLALAND ,, motörü 23 kanunusanide Rotterôam, Ham· 

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

İskandinavya limanları için yük alacaktır. 

" SMALAND ., motörü 2 şubatta Rotterdam, Hamburg, 

Copeohagen, Dantzig, Gydnia, GoteborK• Oslo ve İs kendi· 

navya limanlarına hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 

li Rıza - -
Mücellitbanesine uğrayınız. 

,,,. •• .:' 7 <I • ,.. • • • ,, . . . ::.: .. -. . .. " 

'. v. 
Y. . h. ~an 

Oer Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 
" DELOS ., vapuru 8 

son kanunda bekleniyor, 9 
son 'kanuna kadar Anvers, 

Roterdam, Hamburg ve Bre
men için yük alacaktır. 

"NIEDERVVALD,, vapuru 21 Garbi Akdeniz için her on beş günde bir muntazam sefer 
" ALBA JUL YA ,, vapuru 21 kanunusanide gelip 22 ka- son kanunda beldeniyor, 23 

Marsilya ve Cenovaya· 23 son kanuna kadar Anvers, nunusanide Malta, Barselon, 

hareket edecektir. 

" PELES ,, vapuru 15 şubatta gelip 16 şubatta Malta, 

Barselon, Marsilya ve Cenovaya hareket edecektir. 

Hamiş: İlandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 
Acente mes'uliyet kabul etmez. 

Roterdam, Hamburg ve Bre
men için yük alacaktır. 
ARMEMENT H. SCHULDT 

HAMBURG 

ı 

Cendeli Han. Birinci kor-

don. T eJ • 2443 
Tahmil için beklenilen vapurlar 

uEGYPSIAN,, vapuru 15 
birinci kanunda Liverpol ve 
Svvenseadan. 

" THURSO ,, vapuru 25 
birinci kinunda Londra, Hull 
ve Anversten gelip tahlıyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

'
1 ARTA ,, vapuru Ham

burg, Bremen ve Aoversten 
gelik tahliyede bulunmuştur. 

Not: Vurut tarihleri ve 
v purların isimleri üzerine 
deği§ikliklerden mes'uliyet 
k,abul edilmez. 

12 beygir kuvvetinde (Di
zel) markalı az kullanılmı~ 
bir motör satılıktır. T.aliple
rin idarehanemize mfiraca
atları ilan olunur. 

ev 
ar Neşriyat müdürü: 
~~ Hamdi Nüzhet 

nl Telefon: 2776 

lzmiriıı en temiz 
( ~hk ve ucuz ) 

otelidir 
Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 

şirketi binası arkasında Fratelli Spcrco acentahğma müracaat 

edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 

" NORBURG ,, vapuru 15 
son kanuna doğru bekleniyor, 
Hamburg ve Anversten yük 

çıkarıp Rotterdam ve Ham
burg için yük alacaktır. 

Göztepede Halit Ziya bey 
sokağında 16 numaralı hane 
kiralıktır. İstiyenler iskele 
başında bakkal Hasan ağa
dan oğrenebilirler. 

· Adres : lzmir ikincı' 
ıp B THE EXPORT STEAMSHIP kİ eyler sokağı 

bt Abone şartları : 

Temiz hava mükemmel 

konfor, düş ve her türlü 
sıhhi şeraiti haizdir. Bay- _ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 il 1111 = CO R PO R AT 1 O N 

rzu 
bit 

700 kuruş senelik 
400 " 

ram münaaebetlle yatal! 
ücretlerini ucuzlatmıştır. 

Otelimize bir defa teşri 
, edecek zevatın otelimizin 

= Izmir = 
Pamuk Mensucatı ~ -

altı aylık 

ilftn şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilanat 

, bürosuna müracaat edil
'Dıeliair. 

her hususatından mem- = r;rürk Anonim Şi111keti = 
-

nun kalacaklarını vadedi-
1
_._ Şirketin lzmiı·; balkapnıardaki panıuk 

yoruz. M 
Birinci Kordon ha = ensucat F ahrikası -

-

Hususi ilanlar : idare· 
, hanede kararlaştirilir 
Basıldığı yer: ANADUtU 
matbaası 

. . . . = Beyaz pamuk mensucatının her nevi tipini imal ede- = 
vagazı şırketı ıtısa-ı- bilir, hali hazırda AT ve TAYYARE markalı iki tip -
it 1 tanbul Oteli _ üzerin~ çalışmakta olup, muhtelif genişlikte apretli ve = 

-------•••• :c a~retsız olarak kaput bezi imal etmekte<lir. 250 bey-• • • • _.' ' <o T #> 7 -.., 
,..~ .... ~~,I~ ·~1. _t'ı.(~t .... -7' ,)#•"1', - , ... v··· .. <4l._ 

s anb l ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 1''ürk Anonim Şirketi 
Sermayesi3,000,000'fürk tirası 

.· ... ... ·- -~.. . "- . ... ··: . .-. . ..... .. ··.:~ ... 

fstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

i E ~ır kuvvetinde für makineye malik olan mezkür fab- = 
_ rıkada alb yüz on dokuma makinesi hali faaliyettte -
=: olup yedi yüz amele çalişmaktadır. Y evmı imalatı vas-= ati olarak 30000 metre kaput bezidir. Muleür mües- -= sesenin malları J\vrupanın ay:ni tip mensucabna her = = veçliile tefevvuk eylemektedir. Telefon No; 2211 ;;; 
§ " " 3067 3§ 

~ Adres: lzmir halkapınar ~ 

·--S ü ·--er Ban I{·---- :ıııı.ıııııı~~~;~;ıı~~~~~~~;~ıı;~;~~~ıı:ıı~~;,:;ııı~~~~~:ıııııııııııu~ 
Fahr.ika arı mamulatı 

Yerli mallaı·ın en iyisi, en sağla· 
mı, en ucuzıı en güzeli 

Dereke iumaşları 

Fesane kumaş arı 
Bey oz ktınduraları 
Bakıı· öy hezleı·i 

.. 
Sıhhat ha ık yağı 

Nurveç balık yağlarının 

en lıalisidir 

lk · defa ·süz·· ı üştü.r 

Yeğine deposU 

"EXMOUTH,, vapuru 16 
son kanuna doğru bekleniyor, 
Nevyork için yük alacaktır. 

" EXELSIOR ,, vapuru 3 
şubatta bekleniyor, Nevyork, 
Boston, Filadelfiya ve Nor-

folk için ,,Yük alacaktır. 
GeJiş tarihleri ve vapur

lann isimleri üzerine mes'u· 
Jizet kabul edilmez. 

teJefon 

• 
iz mir Gazinosu 

Muhterem İzmir halkınm nezih müşterilerinden gör
düğü rağbetten cesaret alarak şeker bayramı müna
sebetile yeni ses kraliçelerinden Bayan 

Faide Yıldız ve Nefise Bnlbiilii 
nün tatlı seslerini dinletmeğe azmetmiştir. 

lzmirin en güzide saz hey'eti kemani küçük Cemal, 
Panço Muhlis, Kanuni Talat, Ne)'zen Hasan dede ve 
Hanende Celal beylerle muhterem mü~terilerimiıin 

rağbetini kazanan meşhur okuyuculardan Bayıın Afet 1 
Remziye ve Adaletten müteşekkildir. 

Rakı ve mezeler çok ucuzdur 
:r .... ~ ;,t.'f .•. 

I; - - •• 

Halkaııınar fabrika ı nıam11latı 
ı z ı 1 

Yeni çıkan yazlık ve mevsimlik her 
çeşit kazmirJeri toptan sabşa aı-zedilmiştir. Sümer Bank yerli mallar pazarı 

:1i~ lzmir şuh sinde bulursunuz 
terlı ~~----illlram ___ _.İlll ... i•llllllllliİıilllllİll.Uml llamdi Nüzht 

Sıhhat Eczanesi 
Gaye sağlam, şık ve zariftir. 

Sah depO!m : Yeni l\fonifaturucılarda 

di· 

r. 

su
ae 
an 

. . . :'· ~- ~~·C". - . - •• Beş Dakikada Kırk 

3, 6, 12 Aylık 
· Buhar veya Elektrikle daimi Ondüldsyon 

Alınnnyadan ''c Bilkreşten hu~uıt olarak 
Getirilen mlic ir ih1çlar. 1 ıl ha ı 

Ve Ba)Tam hazırlıkları 

. <;JüzelJiginizin on kat daha artmasını isterseniz ondüle-
nızı - t · d b b • ve tnakyajınızı mutlaka diplomalı M NIK ka ın er-
erı Sıtkıya yaptırınız. · Tel~fon: 3101 

Adres: Kr.çeciler caddesı 122 No.h 
fiç katlı yeni binaiında B. Sıtkı 

numaralı cad. ·o. 8 

RJEN· 
O kadar zararsızdır ki':kalp, höbrek,~basu:r memeleri ı·ahatsızlaı11ına, ge
belere, çocuklara ve tansionları rokselmiş kimselere doktorJar yalnız 
( Pürjen Şahap) mnshil pastillerini tavsire eaerler. 



Alman cebheai bir nftmayiş yaparak mes'eleyı pt•oteFJlo etdi 

Sar reyiamına a·d ili{_ pusula
lar dün sandıklara atılmışdır 

Ben Almanım, Alman olarak ölmek istiyorum diyen, bir ihtiyar kadınla, 
Faşist usulü selam veren beş kişi reylerini istimalden nıennedildiJer 

Sarbruk 8 (A.A)- Sar reyiAmma ait ilk puıulalar 
dOn sandıklara atılmı tar. Bu reyler, polislerle hftkA· 
met memurlarının ve hastahane ile hapishanede ya· 
tanların reyleridir. Bu ıuretle reye iştirak ihtiyari ol
duğundan ve dan rey atmıyanlann hu i'i Pazar gll· 
on de görmeleri caiz olduğundan rey vermek· hakkını 
·uJJaııanlar az olmuştur. 

§ Sarbruk 8 (A.A)- Dftn Bukingende bet memur 
bir intihap bilrosuna girerken Fatist uıulft selim ver· 
mitler, reyiam komisyonunun emirnamesi mucibince 
reylerini vermekten mahrum edilmitlerdir. 

Italya - Fransa 
-Buştarafı hirinci sahifede-

Bay Musaolini ve Bay La· 
val ayni zamanda b6yle bir 
itilifın aktine intizaren va
ziyetin icabettirdiği blltün 
tetbirileri bu itilafın rubu 
dahilinde beraber tetkik et· 
meyi de kararlaıtırılmıılar· 
dır. 

Uomanın İngiltere aefiri 

Bay Laval'le gôrfttdtl: 
Roma 8 (A.A) - lnıilte

renİD Roma büyük elçiıi 
Sir Drlimond dün öileden 
onra Bay La•al ile ıörtıı

milı ve mukavelelerin imza
sından ıonra da derhal Bay 
Mu11olini tarafından kaı.uı 

Amele Konseyi 

Yeni bir fikir or-
taya atıyor 

------~--------~~-Rekabet için ameleyi zorla çalıştıran 
ülkelerin emteasına boykotaj 

latanbul 9 ( Huauıi ) - rllndelikle ameleyi çalııdı· 
Londradan haber veriliyor: ran QJkoler emteaıına boy· 

Fevkallde toplanan EYe· kotaj yapılmaıı lnzumunu 
renıel amele konteyi, reka • ortaya atmıı ve ancak bu 
bet emelile amelenin metai· sayede amelenin kurtulaca· 
sini iıtismar eden Ye az iını ileri ıilrmGtdür. 

~~---~~--................ ______________ ___ 

Sin oh Havana 

Musolini 
Çok çocuklu ana
ları kabul etti 
Buıün Mu1101ini, V aneziya 

tarayıada genel aavaştan 
ıonra evleneolerdea en çok 
çocuju olan anaları kabul 
etmiıtir. Bunların adedi 94 
dür ve mec•u çocukları 910 
dur. MuHoJini bu anaları ae· 
llmlamıı ve çocuklarına her 
tnrlii 1aadetler dilemit ve 
demiıtir ki : 

" T eıkil ettiiiniz mitali 
bfttiin ltalya analarına 6rnek 
olarak gösteririm. " 

Mu110Jini bizzat her anaya 
bir zarf içinde d6rt bin liret 

oluomuıtur. 

İngiltere memnun: 

L. d fı . . ikramiye vermiıtir. 
Londra 8 (A.A) - Fran· ımanın a ırtına Vapurundakderıc hep· japonyada malt durum 

ıa - ltalya uzlaıma11nın im· Sinob, 8 (A.A) - Üç gll.ı 8İ kurtuldu 
zalanması Londrada derin evvel baılıyau fırhna blltüo Cakaovil 8 (A.A) - Ha· 
bir memnuniyet uyandırmıı· ıiddetile devam etmekde ve 
tar. Bu uzlaıma yalnıı Avuı· villyetin her tarafına tipi 

turyaya ait olan kısmından halinde kar yaj'makdadır. 
dolayı deiil fakat Fransıı - Sinob Boyabad ıube1inin 
İtalyan münasebatının baya- Diraoaz kıımı kapanmıf mil· 
sını açbğı için ehemmiyete nakal t durmuıdur. Limanda 
şayan fÖrülmektedir. bulun n Vapurlar fırtınanın 

SilAh11zlanmo konferanıı diom sini beklemckdedir. 

canlanacak mı '! 
. V aıinrton 8 (A.A) - Ro· 

ma anlatmalarının imzuı ha· 
beri ve bilha11 bunlar ara· 

sında Almanyanın ıillhla11· 
maıı hakkında bir protokol 
mevcut bulunmaıı hususu ha

riciye Nezaretinde bUytık te· 

sir icra etmiıtir. 

Riyaaeticümhur daireti ile 

Roçilt 
90 yatında öldtl 

Londra 8 (A.A) - Emma 
Luiı Laii Roçilt 90 yaıında 
ölmüıtUr. Kendisi parlam•n· 
toda ilk Yahudi aza olan 
Roçildin oilu OJln, yeieni 
Lort Roçildin iJk zevcesi idi. 
Ve ondan dul kalmııtı. Son
ra da Baron Mayer Kral Ro
çild ile ile evlenmiıti. 
Buıün Lor Roçildin anne· 

ıi idi. 

vana vapurunun bütün mll

rettebatı ile bütün yolcuları 

sat ve ıalimdir. Yalnız bir 

kiıi, inme inerek 6lm6ttllr. 

Tren kazası 
16 kişi ölmflş 67 

kiti yaralaomıf1lır 
Moskova 8 (A.A) - Roy• 

ter muhabirinden: 

Leninrrat - Moskov hat· 

tında Polbelo durağı yanın

da olın tren kazaıından16 

kiti 6lmnı ve 67 kiti yara

lanmııtır. Trenlerden birinin 
makiniıti ile iki muavini ve 
polbero durak ıefi tevkif 

odilmitlir. Tahkikat yapıla· 

caktır. 

Hariciye Nezareti, silllasız

lanma kooferanıınıa yeniden 

ibyaıı zamanının uzak oldu

iunu zannetmemektedir. 

Amerikanın lniçre 1efiri 

Bay H. Vilıon, Bay Ruzvel
tin talimatını hamil olarak 
bu ayın onunda Anupaya 
hareket edecektir . 

1 Sabah Gazetelerinin Telgrafları 

Bura efkirıumumiyeıi Al· 
manyanın tekrar konferansa 
dönmesi içi• 1&hanın temiz· 
lenmiı oldup merkezinde· 
dir. Tahmin olunduiuna röre 
Amerika yeni müzakerelerde 
mülıim rol oynıyacak ve mü
tearriı.in sarih surette tarifi 
ile denizlcria Hrbutiıi hak-
kında 1933te Bay Ruzvelt ta· 
rafından yapılan teklifleri 
ıckrar edecektir. 

lıtanbul - Bay Tevfik 
RUıdU Araa Belgrada ar
mıştır. Baıbakan Bay Yev· 
tiç'le rZSrüıecektir. Dıı ba· 
kanımız Milletler cemiyeti· 
nin bu içtimaına riyaset ede· 
cek ve d6n0şte Atinaya ui
nyarak Yunan ricalile rörü· 
ıecektir. 

§ lataabul - Komisyonun 
reyleri kurıun kalemle yaz
dırmak iıtem11i üzerine Sar· 
daki Almanlar bOytık bir nii
mayiı yapmıılardır. 

§ ı.tanbul - lıpanyadan 
alınan yeni deniz altı remi. 
miz bu sabah limanımıza 

r•ldi. 
§ Ankara - Reımi dai

relerin banri rünler tatil 
yapacatını gösterir bir kanun 
llyibası haıırlanacakdır. 

§ lıtanbul - Dün ıehri
mize kar yaidı. Her taraf 
bem· beyazdır. 

§ Iıtanbul - Ökonomi 
bakanı bay Celil Bayar, ya· 
rıo Ankaraya ıidecektir. 

§ lttanbul - ltalyanın ye
ni sefiri bay Garali ıehrimi· 
ze relmİf Ye dıt bakanımızla 
t nııdıktan ıoora Ankaraya 
hareket etmiıtir. 

B~tarafı 2 inci sahijede -
yen kıymetinde tahvillt çı· 
karılmıı olmaıına raimen 
ulusal 6konomiain faal iı 
1abaaında ilerlemekte oldu· 
iunu ve enflasyon korkuıu 
olmadıiını bildirmittir. 

Tenkidci meb'uı ıözlerine 
devam ederek aııl önüne 
geçilmeıi llzım olan ıeyin 
bürokratların ileri sürdük
leri dcfJasyon ıiyasaıi oldu· 
ğunu, çünkü bu siyasanın 
fiatları dUıürUp ticarette 
buhran doğuracaiını ilive 
etmiotir. Ayrıca verrilerin 
arttmlmaıının da 6konomik 

ltuhran doiuracağı ve fi t· 
ları dOıüreceii iddiaıile hn
kfımetin bu siya1aaını ıid · 
detle tenkit etmiı ve ma • 
Jiye bakanından verıi tez
yidine tarafdar olup olmadı· 
jını ıormuıtur. 

Maliye bakanı Takahıhi 
verdiii cevabda memleketin 
dahili istikrazlara yazılma 
kabiliyetini tam olarak tayin 
etmenin imklnsız olduiunu, 
mamafih henllı son hadde 
varılmadıiı kanaatini taııdı
ğını bildirdikten ıonra para
nın kıymetini dOıürcrek 
inflatyon tarikile fiatları 
yilkıeltmenin iyi bir hareket 
olacağını düıUnenlerin hata 
ettiklerini ilave etmiıtir. 
Onun nazarında asıl ehem· 
miyetli olan nokta iıçiliiin 
kıymetini arttırmaktadır. 
Baıkan Okada da verdiii 

cevabdı, genel verıi arttı
rımı için heniz vaktın mtı-
ıaicl olmadıfı bildirmiıtir. 

M. U. M. 
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t e e a 
(Bahneddiu Şakir Beyin Bıraktığı Vesikalara Göre) l 

Nad.ri efendi, cemiyc 
kabulü için yaltaklık t 
mekde. çekinmiyord 

Bu tioetteki insanların ce· 
miyete yana mak için neler 
yazdıkları ve nasıl röze rir· 
meie çalıştıklarını röıtermek 
için mülga teftiş ve muayene 
encümeni azasından Nadiri 
Fevzi efendinin Selanik mer
kezi umumisine gönderdiği 
bir arızasından babsedeceiiz. 

Nadiri Fevzi efendi meı
rutiyetin ilanına kadar ne 
meşrutiyetle, ne de hürriyet
le alikadar olmadıiı halde 
eyvell Selinik merkezine 
hürriyetin ne demek olduğu
nu anlatıyor ve diyordu ki: 

" Ey miJletin velileri ha
miyetli erler.,. 

Hayırla cemiyetinizin dil· 
pczir muvaffakiyetini kalbi· 
mio bütün ıamimiyetile teb
rike müsaraat ederim. Milleti 
eaaret ve zulmetten Azat et
tiniz. Şimdi hilrriyet ve ada
letin dilira zamanına vasıl 

olduk. Hürüz, adalet sahibi· 
yiz, kanun nazarında milıa· 
viyiz, vatandaıız . 

Hllr, bendeliiin, abideli
iin, kulluiun, köleliğin tam 
zıthdır. HOrriyet, Azatlık 

demek olduiundan kimıe 
eıir olamaz. 

Beni beıer hür olarak 
doğurmuıtur. lnıanların hilkat 
ye tabiatlarında hürriyet ya
zılıdır. Onun için hürriyet!• 
tema1Jan temamile ket· 
mek caiz deiildir. Zaten 
hürriyet mahvedilemez. 

Hürriyet, diğerinin huku
kuna tecavilı ve taarruz 
etmemek ıartile ıerbeıt ya
ıamak demektir. Hürriyetin 
hududu taarruzdan ıalim 
olmak rerektir. 

Hürriyet, ıair hay•anlar 
ıibi baıı boı reımek ve her 
arzusunu yerine retirmek 
değildir. Çiinkn insanlarca 
bu ••hıet ve denayet de
mek olur. 

Hürriyet öyle metin bir 
kuvvettir ki onun hududunu 
tecavüz eden millet efradını 
inıanlıia uymıyan her tllrlü 
muamelit ve harekit ve 
ef'alden men'• kadirdir. 
Hürriyet, bütün kudret ve 

mekneti,, ıevket ve ıaadeti 
mutazammın olmakla bera· 
ber umumi muaıereti de te · 
keffül eder . 

Hürriyet, adaleti şamildir. 
Hürriyet bulunmıyan yerde 
adaletin güler yüı göıter
metine imkln yoktur. 

Hürriyet, benibeıer nevi· 
nin tabii hakları cümlesin
dendir. Onun için kendisi 
de bir hak teıkil eder. in
sanların tabii haklarından 
olan bu hakka hürriyet 
hakları namı verilir. 

Hürriyet hakları, benibeıer 
için muhafazasına en ziyade 
dikkat o'unacak haklardan
dır. Dünyada insanların ıe· 
llmeti ve 1aadeti hürriyet 
haklarının muhafazasile kai
mdir. Hürriyet hakları her 
tllrltı iıtipdat ve znlnm mai
nlerinden 1alim olmalıdır. 

Hnrriyet baklanna nail 
olmak, biıim için ıaadete 

maıhar olmak demektir." 
ittihat ve Terakki cemi

yeti AitdtUhımit deninin bir 

müstebidi, bir jurnalcisi 
rafından hürriyetin mı 
hakkında yukarıdaki el 
aldıktan ıonra o ad• 
aşağıdaki meddahlığını 
okuyup öğreniyordu: 

11
Allaba çok şükür biı 

nimete, bu saadete Rut 
kahramanlarının zeka, d 
ve irfanları; ıiyü, ictİ S 
ıebat ve 2'•yretleri, ce•' 
ve izanları!iıayeıinde 1 ı 
olduk. Allaha çok şükOr 
ıun ki beni Berkofçt 

ibavü ecdadımı da Koç• 
da dünyaya retirdi. UJ•i 
fikrile yoğrulmuş olan 

temiz vatan itopraiında 
cudumu haJketti.,. 

Methiyeyi takip eden 

mukaddemede yazıJdıiı ' 

Rumelinde doğmuş olı:J1 
velev ki iıtipdat hidiııılt 

den bile bulunulmuş ol 
Rumeli kahramanJarile 

olmak, onlara hemen iıtib 
etmek için ıanki kAfi 

vafidi. Nadiri Fevıi efe' 
keodiıioi cemiyete daha 

yade yaldaıtırmak için P 
kınız daha neler yaııyorJ 

" Rumeli ahalisi ma b•1 
balkı nezdinde zelil İ 

Onun için Rumeli halkıı14 
kimıe mabeyne kabul old 
mazdı. Yarı kabul edilell 

bile terakki ve tofeyyQıd 

mahrum bırakılırlardı. 1 
rakki kapııı bunlar i( 

daima kapalıydı. OgUf 
vatanın yetiıtirdiii Y' 
adamlar o mekruh ınrub 

kaları ve iıtipdadı altısı' 

eıilirlerdi. 

- " Nerelisin?" 

- " Rumelili r,, 
- "Hah Ali Suavi yat 

girlarından ili " 
Mazlum Rumeli ahaliıi t 

sözlerle o mel'unların dn 
manlıiına çarpılıyorlardı.,, 

Nadiri Fevzi efendi Ru~ 
eliler hakkında bu psikol• 

1 

jik rolli de oynadıktan sof 
sözfl nihayet kendisine iot 
kal ettirerek diyordu ki: 

"Bunlann bir numunesi ~ 
aciz muharrirdir. Ben Be' 
kofçede namlı ülemadl 

mfiftü boca Hafız ibrabİ 

Znhtii efendinin Arap iliıt 
lerini tahsil ettikten ıoııf 
tahsilimi ikmal için lıtanbO 
la ıeldim. 

(Killi yet) 
- Devam edecek -"' 

Mektepler 
Bu sabah açıldı 

Yılbaıı ve bayram için 
gün tatil yıpan mekteple 
burlln açılmıt ve dersi•' 
baılanmııtır. 

Soyadl ulanlar 
Altınordudan Muıtafa· 5 

Kal, arkadaşı Bezmi ve k• 
deıi Şefik ile Ôdemiı t• 
yare cemiyeti muhasebeci• 
Ahmed Celil Kinıon ıoY' 
dmı almıılardır. 


