
Alnıan cumur başkanı liit-' .. 
er hudutta yapllğı seyahat 

e ULUSAL e Karadeniz'de şiddetli fırtı

nalar oJmuş, Gireson lima· 
nında ilç mntör ve 3 yelkenli 
batmış 17 kişi boğuhnuştur. 
Zarar önemlidir. 

-· •• 8tıasuıda manevralarda hu
hınınuş orduyu teftiş eyle· 
ltıiştir. 

lzmirde çıkar. akıamcı siyasal gazetedir 

~------------------~--~------------------------------------------------------------------------------------------------Telefon: 2776 - Salı - 1 Birinci Teşrin 1935 fiatı (100) Pau 

urum fevkalade nezaket-kesbetti 
Bir lngiliz gazetesi, harb haşlar -başlamaz derhal It,;1. 
Ya sahillerinin bombardıman edilmesini teklif ediyor. 

-------------------------.............................. _______________________ __ 
londı·a 30 (A.A) - Royter Ajansı bildiriyor: lngiltere hükumeti, Ingiltere ile ltalyanın Afrikadaki men

laatlaı·ım uygun kılmak için iki memleketin el birliği ile çalışmalarına dair Italya kabinesinden d~ğrudan 
d~ğruya bir teklif almıştır. Böyle bir teklif alınmış olsa dahi, Ingilizler bunu ltalya ile uluslar sosyetesi üze· 
~•ile aldığı mes'elenin dışında sayacaktır. 
ltonıa 30 (A.A) - ltatyada 1907, 1909, 1910 ve 1912 sınıflarmın bazı efradını silah altma çağıran üç 

elbirnanıe neşredilmiştir. 
ltonıa 30 (A.A) - Hebeş seferberliği burada bir taarruz mahiyetinde telakki edilmektedir. "Tribuna,, 

ga~tesi, (Her şey, Haheşistanm bir taarruzda olduğunu ispat etmektedir) diyor. 

lapon ya Ha beş is ta na si ıah v eı--.----K-a-ra-d-en-i-zd_e_şi-dd_e_tl-i f-ır_:_na-la_r_b_aş-la_d_ı ---
nı ühimma t gönderiyor Gıres?nda 3 nıot?~ ve ... 3 yel-

llabeşıer bir çok yerlere erzak gömdüler .• Harpte ken}ı hattı. 1 7 kışı boguld U 
' imparatoı· hangi cehheyi~idare edecek 
\ b111 1 (Özel) - Londra· 
~~il Nev Kronikel;ga· 
~ Italya • Habetistan 
~ •ılağından bahsederek 
~iı bir makalede ltalyaya s; tle hücum etmekte ve 
~ b•tlar başlamaz, ltalya 
~''İnin hemen topa tu· 
~aallı lngiltereye tavsiye 
~.•ktedir. 

!\._;• · Ababa 30 (A.A) -
' ~•tor genel seferber· 
'- ~·r~nı imza ederken 
\.., trı ıöylemiıtir. 

-~ "emleketio korunma· 
"fttb,lii.~~mu : olan genel 
' •laıı ilin etmek hu· 
t~k ~ dllha uzun müddet 
~ ,,:•ı olsaydık, ödevimi· 
lt~1~111ımış olurduk. Se· 

~ ~ı~> kıtalarımızı sınır• !f iti"~~adar 
tduyu teftiş 
etmiş 

/Iabeş imparatoru Japo11 elçisi11i lwbul ediyor 
içeri geçmek içi~ vermiş ol- iki üç sene sürecek bir savaı 
duğumuz emri değiştirmiye· için hazırlık yapmıştır. 
cektir. . Röyter Ajansının muha-

Uluslar sosyetesi ile birli- biri. imparatorun şimal cep
ğine her :ı,_map hazır oldu- besini istediği gibi idare 
ğu~~zu bildiren eski sözl_e- et°!e~i için R.~~k~s~ay.a. tam 
rimı:ıı gene tekrar ederız. salabıyet verdıgını bıldarıyor. 
Seferberliğin bu hafta içinde Ogaden cephesi ile Des· 
U .. n edilmesi beklenmekte siyenin doğusundaki cephe· 
idi. Seferberlik memleketin nin bizzat imparator tara
her tar:tfında büyük törenle fıodan murakabe edilmesi 
ve savaş davulları ile ilan muhtemeldir. 
edilmiştir. Sillh ve gereç Zira şimdi.HabeıliJer, ltal
yüklü bir Belçika gemisi Ha· yanlar~n Asmara ve ltalyao 
beşistana gitmek üzere yola Somalisinden yapacakları ta· 
çıkmıştır. Bundan başka Ja· arru' ile birlikte Assabden· 
ponyadan da gelecek önemli den taarruz edecek,erini ıan 
miktarda silah ve harp ge· etmektedirler. Haftanın son 
reci yükletiliyor . günleri zarfında Adis • Aba· 
Adis-Aba~a, 30 (A.A) - ba mıntakasına yağan yağ· 

imparatordan sonr~ Habe· murlar yüzün~en 14 ~işi bo
şistan'ın en mühim adamı ğulmuştur. Buçok evler ve 
(Raskassa); 250 bin kişilik bir köprü yı~~l~ıştı_r. Hay· 
olan şim~l ordularına ku· vcın telefah nıuhımdır. 
manda etmektedir.Raskassa, Bakanlar 
karargahı olan Pebratalar 
civarında muhtelif yerlere 

· erzak gömdürmek suretile 
:Ankara 'ya vardılar 

Ankara, 30 (A.A) - Fi· 
nans bakanı Fuad Ağrah ile şarki Prusya gezisini yazar-

''"b Bitler ken orada orduyu gözden 
lttı~~: 30 (A.A) - Alman! geçirdiğini ve manevralar· 

•t btıroıu, Hitler\a da buluadujunu yazıyor. 

inhisarlar bakanı Al\ Rioi 
Tarhan bugün lıtanbul'dan 
iehrimize gelmiılerdir. 

Bafradada şiddetli yağoıurlar yağmış Alaçam çayı taş
mıştır. Seller bir çok insanları sQrOklemiştir 

Bafra, 30 ( A.A) - Din 
yağan ıiddrtli ve ıilrekJi 
yağmurdan Alaçam çayı taı· 
mıı ve cadde kenarlarındaki 
tütünlerini kurutmak iıtiyen 
üç kiıilik bir aileyi ıeller 
tütün diziıile beraber ıOrük
liyerek köprüye çarpmıı ve 
köprüye atlamak iıtiyen Dç 
kişi suya dliıerek bojııl· 
muşlardır. 

Bunlardan başka üç kiti 
daha gene ıellere kapılarak 
boğulmuşlardır. 

Selin ansızın baıbrmuı 
yhinden daha bir kaç kiti 
bojalduiu ve dere kenarına 
raıtlıyan yukan k&ylerde de 
ıelleria insan ve hayvan 
ıllr&kleyib göt&rdllii ıiSy· 

lenmekte iıe de bunların 
sayısı anlaıılamamııtır. ince· 
lemeler vapılıyor. 

Bafra. 30 (A.A) - Yeni 
alınan malumata göre. Ala· 
çam ıu baıkınından 30 tütün 
salası, S ev, 15 aamanhk ve 
bir klrgir değirmen bendi 

·------.~ .......... 
Cumuriyetçilerin protestosu 

Kralı birdenbire 
getirecekler miş 

._. --
Selanik'te vukubulan 

cesindc beş kişi 

arbede neti

ölmtıştnr. 

Selônik'ten bil e.<;rıfflijj 

lstanbul 1 (Özel) - ~c- de yatışhrılmıı ve sDkun 
linik'ten V«:r~le\l haberlere iade edilmiştir. 
ı,i?,re, ~ralcılarla Cumuriyet· iki taraftan c!•. birçok 
ciler arasında vukubulan kimseler tevkit olunmuştur. 
ıiddetli arbedeler. hük6me A.rb.~de neticesinde 61enler 
tin aldıj'ı tedbirler HY,e~~q· S. kitidir. Birçok. ~i.O>.s,eleır· 

yıkalmııtır. Üç kadın iki er
kek denize sürüklenerek 
boiulmuıtur. Hayvan zayiatı 

. çoktm. 
- Devamı dlJrdüncü sahifede 

•• 
Yusuf Rıza okulu 

Dnn Uirenle a~ıldı 

)'eni Okul Binası 

Yeni yapılan Yusuf Riza 
okulu, dün törenle açılmış· 
tır. ilbay Fazlı Güleç, M. 
Mevki komutanı ve daha 
bir çok zevat törende ha· 
zır bulunmuşlardır. llbayımız, 
kısa bir s~ylevden sonra 
kıı'*layı kesmiıtir. Davetli
lere pasta. limonata ikram 
edilmiıtir. Gece saat 21 de 
de bir ıölen veri&miştir. 

de yaralanmıştır. 
Atina 30 (A.A) - HaYas 

Ajansının özel aytarıadan: 
Giloes ulusal kurul 'bugün 

toplanacaklar. Kralcı aaylaY
larcf.aa Wr srrubun iç •e ar
snılual darum"&.n ileri lire-

• Devamı 4 ümcü Selıifede· 
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gıı11111~n~~:~~ıı~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınııııııııııııııııııııııııııııııııııııuııı~ Istaıı· s(Utlu:ılkBirlik)v e Tu· rk tekstil en (1 iiS 
~ Zabıta Romanı § 

iBeyaz Papağanın~ Nü!~~ ~ayınıı trieinin __ ~uru}U0~~ 
- - 1 · "k kurumundan önce bizde Kayseri fabrikasının açılışı 111 

Y 
~ l rarkçeye. ,.. t SIRRI§§ statıstı . e ,,azı 
_ 1-10-935 Çeviren • KA~ı ORAL El§ h b ile yapılırdı. Yurttaki betile bir Alman gazetesı n b~k•••11ı · = T f · ı.:: E: esa Z80 .. k t'l fa rı = e n ·a ~umara ı : 51 = b•l b 11· d "'·ıd• Berliner Tageblatt gaze· dort te s ı Or 
~lllllHllllllllllllllllMlllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllffi yurt taşların say J Si 1 e e l egı 1 tesi 20.9_935 tarihli akıam ve en bü~ilğll~D ·,a11dl• 

Benimle ilk görüştüğünde - Niçin haber vermediniz? y . Necib Ali Küçükağa nüshasında lstanbul'daki eko· Bu fabrıkall i1 alllele 
latife ediyor zannetmiştim. - Madam Honhard, be· azan. Denizli saylavı nomi muhabirinden aldığı bir gece çabştırac•d r yıldt 
Sonra benimle izdivaç etmek nim söylediklerime inanmıya· Cümhuriyet devri, yurdda 19 uncu asırda baıhyarak mektubu neıretmektedir. Bu bi~i bulmakta b~~ dok

0 

istediğini söyledi. Bir kaç caktı, benimle evlenmediğin- istatistik kurumunu yaydı. yaşadığımız asırda en ehem· mektupta şöyle deniyor: 16 mılyon metre U k plllll• 1 
defa bu mes'ele için bahis den dolayı Sevieden intikam Devlet itlerinin içine dalmak miyetli bir konu vaziyetini Eylülde ekonomi bakanı Ce- caktır. Beş ~ı 

1 

edillllİf 0
• 

geçti, fakat bir birimize ni· almak için böyle bir ıey ve herhangi bir devlet mes'. almıştır. Bizde istatistik bü· lil Bayar'ın huzurile ve bü· rulması derpıı.k 11111 d• 
1 

şan teati etmedik. Beraber- uydurduğumu zannedecekti. eleıi etrafında doğru bir so- rosu kurulduktan sonradır ki yük törenle açılış merasimi) diğer üç fabrı a .ki b0° 
ce gez.er, eğlenirdik. O gece Hususile ki, ondan evvel nunca varmak için mutlaka yurd hakkında temelli bilgi· yapılan Kayseri'deki devlet malind~n. ~o~ra eri 1'~11 

saat ikiye kadar benim Sevieyi odamdan çıkarken istatistiae lüzum vardır. Bir lere doğru gidebildik. lıta- tekstil kombinası, Türkiye'de dan bırııı~ın •• Yİll yer• 

d d k ld B b Ö D tn 
• d .. b. E .. l' . ikıocıı111 ı· ~ 

0 a a a ı. era erce çı· g rm 1 · ( konuyu ) elemek ve onun tiıtik kurumun an once ız- devlet eli ile idare olunmağa! reg ısı, ki Naıil 1 
• d 

karken, Madam Honhard'ın Con Straun, matmazel Ko· hakkında bir karar vermek de her hesap zan ile yapı· başlıyan ekonomininin inki-~ mir civarında 0 0111111 yet• 
uykuya dalmıı olduğunu ranın bu sözleri llzerine ba- için önce bir takım bilgilerin brdı. Hiçbir şeyde kat'i bir şafı yolunda mühim bir tutak bası ve üçOnc :ıı.· So 1 
zannetmiştik. Halbuki daha şını sallıyarak: ortada bulunması lizımdır. bilgi yoktu. Yurdda yurddaş· teşkil eder. Bu yeni fabrika, Malatya olac~ rekeı f 
yatmamıştı bile. ikimizi be- - Anlıyorum, devam edi· işte bu bilgiler istatistik bil- ların sayısı bile belli değildi. beş yıllık endüstri programı fabrikalarla k" e oodelıi 
raber görünce neş'esi kaçtı. niz. gileridir. Bunun için Alman· İlk nüfus yazılması memle· ile kurulması kararlaştırılan ne ~e Bakır-~Y buol•' ,,,;/ 
Beni Sevie ile bir olmuş Dedi. Kora Parker, derin lar istatistik hakkındaki fikri kelimiz.de yurddaşların sayı- fabrıkalar d ıeoifle~~ 
zannetmit olsa gerek. Bu bir (Ah!) çektikten sonra de- daha ziyade uzatarak ve ge- sını öğrenmek bakımından lzmİ r sici1li ticaret s?n za1 mal~t : 10 aseoJe 
zan, tamamen yanlıştır. Tek- va m etti: nişleterek demişlerdir ki: ( İs· birinci adım oldu. Şimdi, bu tır.- ma ı 111ukl1J lı t 
rar temin ederim ki ben - Takriben 15 gün sonra tatistik davletin ta kendisi- yıl yeniden nüfus sayımı, yur- memur}uğunden: yünlü. v~ P~ rıo• klf•1' 
bu işde Sevie ile beraber madam Honbard bir gece dir ) bununla devlet idaresi dun her köşesinde yapıla- I . d 2 . . k d nd olan ıhtıyaçla akt•dı'·" ..,. 
değildim. d zmır e ıncı or o a deceği umu m ,oo•"' 

Con Straun : ansızın uyanmış ve o asında için istatistiğin ne kadar caktır. Afyon hanında ticaret yapan Mektupta buod•"bri 
_ Nasıl isterseniz. bir erkek dolaştığını görmüş ehemmiyetli ve lüzumlu oldu Yurddaşl~r!n s:~;sın~n :e (Alaiyelizade Halim ve Cevdet yıllık plina dahil f•~tı. 
Dedi. Fakat taharri amiri- kalkıp elektriği yakıncaya ğunu anlatmak istemişlerdir. k~dar oldug~nu . ! me. ! d u ıirketi] nin 27-9-935 tari· dan hangileriaİD io ,U 

nin bu sözl~ri, Paravananın kadar gördüğü erkek, kapı· Geçmiş zamanlarda dünyada g~?k~ yurt ışl~rının. ıçın e hinden itibaren iki taraf ri· miı olduğu 9e ~~-Jı 
dan veya pencereden çıkma· büyük devrimler yapan ve bırıncı meseleyı teşkıl eder. zasile fesh olunduğuna mü· k•t bitecei1 ~ 

arkasında saklı bulunan Bo· büyllk hareketleri çeviren in· Ancak bunu hakikate en . . ne va 
1 

aHilll•t f 
ni'nin hiddetle yumruklarını dığı halde ortadan kaybol· sanlar rok ilgelde olsa ista- k 1 k b'Id'kt son tedaır beyanname ticaret tafsilit ve m 11 bO sıkmag" a sebep oldu. O, Con T yadın k0• ara d 

1 ~kenk • kanunu hükllmlerine göre ve milli bankaları ı.ell · 
muş 1 tistig" e kıymet ve ehemmiyet ra ır ı yur un yu se po· 1 • 9e .. 

Straun'un Korayı bı·raz daha S ı·t'k .1 • 1 sicilin 1488 numaraıına kayt ı·ıtirak hiııe erı ... Jıtl Con traun gülerek: vermiılerdir. Meseli meşhur 1 ı asının çevrı mesı ve u us d _._ k t ' • F n. tü I . n ve tescil edildigv i ilin olunur. nin finanıal U•"" fi 
ıı ıı ırmasını ıslıyordu. - akat siz, bu adamın lran imparatoru (Dara) vergi sorgusunu us ne a an ınsa • b h di1111if 

Kora Parker kendi ken- odadan nasıl çıkıp gittiğini toplamak için kadastro yap- lar için en nazarı zaruri bir lzmir •İcilli ticaret memur· zuu a se ·~ 
dine devam ederek dedi ki: elbette biliyordunuz. tırmııtı. imparator Ogilst şeydir. Bununla beraber her luğu resmi mühlirii ve F. yazılmııtır :bankla biri~ 

- Ertesi gün, yani 19 Dedi. Romada askerleri, gemileri, yurddaşın bu yüksek yurd Tenik imzası Stımer K ibortod• ı 
Mayısta Madam Honhard Taharri amiri, bu sözleri zenginlik ve gelir kaynakla· davasında biitlln varlığı ile 1 : Beyanname:. banka11 eç. i 1t1etd' 
beni odasına çağırdı ve bu- rını her zaman saydırırdı. hükumete yardım etmesi ktırt mad~ole~ıobakl' tJJ' 

A h ı· d söylerken, kendisine, Kora b. d d. B · B .. b. d k .. t E ıdekı .. ıusı a va ım en şikayet et· Fakat istatistig"in geçmi• za· kuvvetli ır ö ev ır. enım ugun ın o uz yoz o uz ve rgan ... r .. 11"" 
'k Parker'in bütün esrarına va· y h b J 1 1 · · d · ) t g" e b••· Laırl tı ten sonra, beni vasiyet· manlara nisbet kabul etmi- kaoaatıma göre, arp za· eş yı ı ey ü ayının yırmı e ış e me •itİpr--" 

namesinden çıkaracağını söy- kıf imiş gibi bir eda veri· yecek derecede ilerlemesi manında yurddaş, yurdun yedinci cuma günüdllr. dır. iş bankaııb ıefi 
ledi. Sevie'nin, odama ne· yordu. Kora, bu vaziyet korunması ve ulusun istikli· Türkiye cumhuriyeti yasa- bankası " aıD 

8 

b,il, 
den geldiğini kendisine karıısında biç bir şey sak- Ôbftrenler! Mut- li için çarpıımağı ve çahı· larına dayanan ve örneği Ergani imtiyaıı:. f._, 
anlatmak kabil değildi. Ma· lamad•n· laka (Okamentol) mağı kendisi için aa11l aziz ta1dikli aıağıdaki milbür ve Sümer baDk k:~;tııı 1 • 
damın, bütün bunları takvı· - E. . d d' ... . d ~ bir ödev sayıyorsa, bu me- k 11 k imtiyazda b6 ·-,. - vet- e ı-ve yerın en ôk.sftrftk tekerle a-ııt selede yurd bakım menfaa· imzaıını u anan lzmir i in· yon liralık hi11ellde 

minde yazacağını biliyordum. 
Filhakika, dediği gibi, Ma

dam Honbard derhal beni 
vasiyetnamesinden çıkardı 

ondan sonra ben de Sevie ile 
pek alikadar olmamağa 
başladım. O da benimle, 
konuımıyordu. 

Taharri amiri Con Straun 
ıordu: 

- Size madamın parasını 
çalmak istediğini ne zaman 
söylemiıti? 

- iyi hatırlamıyorum, ma
abaza Haziran iptidası idi 
zannederim. Ben o zaman 
kendisini tehdit ettim ve bu 
fikirden vaz geçmezse madam 
Honhard'a haber vereceğimi 
ı6yledim. 

Ulusal 

Birlik 
Candelik ıiyasal guete 

Sahibi: Haydar Rüıdü Öktem 

Neıriyat müdiirll : 
Hamdi Nüzhet 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikinc ı 

Beyler ıokaiı 
Abone şartları : 
700 kuruı senelik 
400 .. altı aylık 

ilin şartları 
Resmi ilinlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bilroıuna müracaat edil· 
melidir. 

Huıuıi ilinlar : idare· 
hanede kararlaıtırıbr 
Baaıldıtı yer :ANADOLU 
matbuu 

kal~arak geceleyin madamın rini tecrftbe edi ..s tından o kadar esaslı ve o ci Noteri Mehmet Emin Ere· Er aniye gideO t° 
odasında görünen ıahsın ne· ~ kadar kuvvetli bir iıtir. ner, büyllk kardiçalı hanın· · g t maliilll oldO ~ lıl"""~ f . ınşaa ı diloaif ,. 
reden kaçhğ'ını gösterdi. Fil- ıiz.. -""' Genel nü us ıayımını ışte daki dairemde ve itimin ba· h n ik111al e b'f 
hakika, elbise dolabının ar· '-'-' bu bakımdan görmeli ve in· ıında iken ıaat on beıte e~e t bank•

11010 

,..,..., celemelidir. Bu ite karııma- ıraa d k. iıtirl~ ~ 
kasında bir kapı vardı. Bu ..._.. mak, kaytsız durmak veya· yanıma gelen, adı ve sanlan lık plin a 

1 
hil'''i 

kapı, madamın odasına biti· hut ta yanlış sağ'lık vermek lzmir avukatlarından Nuri lı bankaıı~.:de, ı•"~ .il 
şik olan ve evvelce Sevie Q) yurda kartı yapılmış suçla· Fettah ve lzmir Karantina bliyilk deii la .,... 
tarafından isticar edilmiş bu- > rın en bliyllilidür. Y anlıı ve Selçuk ıokağında 11 numa· miyetlidir, buouoı"'" 
lunan oda ile madam Hon· ekıik bilgi hiç bilmemekten ralı evde oturan Mehmet oğ'· ziraat baokaıı .,e 

bard'ın odHını birleıtiriyor· = t~ba korkujç ve dab: b5li,r· lu Neı'et adlı ıahitlerle bel· bliDçoauDU h~•0:. fi_. 

d B d S 
. ' . b k eô ın ıonunç ar yara a ı ır. 11· olaa lzmı·rde ı'kı·ncı· kor· mittir Sanayi et oov 

u. u o a, evıe nın aı a ~. Bunun zararı doğrudan doğ· • . • eıleodijİ ~çLıli.J': 
pansiyona taşınmaıile Da· ~· ruya yurda olur. lıte bunun donda Afyon hanında mü· tının b 4 QnciJ Sd""'~ 
vund'a icar edilmiıti. Her ~ içindir ki genel nüfus ıayı· kim Aliiyeli zade bay Ha· .Devamı 
iki odayı birbirine birleşti· ~ mına kartı yapılan bir suç lim ve bay Cevdet baıtan e il i • 9619 
ren ara kapı, bir taraftan doğruca yurda yapılmış ola· aıağı tarafımdan yazılmak Umumi N°· 1 .. 16 
madam Honhard'ın ve diğer Ve POrjen ~ahapın rak sayılır. Yurda karşı suç üzere anlatacakları gibi bir Huıuıi No·. ~ t b•1~ 
tarafından Davund'un elbise en Qstnn bir mfts· iıliyecek yurddaç her halde feshi şirket beyannamesi İşbu feıhi flrd eir• d 
d 1 1 

•
1 

çok az bulunur. Ben Türk ki .. . d 1 • uretiDİD . .!19 ~ 
o aparı e tamamen örtül- _ .. bir yapma ıgımı ıste i er yasa- mesı ı .,., 
müş bir halde idi.. bil şekeri olduğu yurddaıını boyle agır nın aradığı gibi kendilerini ıında mabfuı ,,.ott 

Sevie, Madam Honbard'ın nu unutmayımz. suçtan uzak tutarım. Şu ve ıabitlerini ergin ve ol· rab aıluı• • 4°.,,
halde hükümetin bizi ödeve gun gördllm. lsteklerinı'n ne tnu~~k kıbad•· 8~ ıal ' 

odasına geçtiği gece, kanat- Kuvvetli mftshil çağırdığı günü . bekliyelim aı ı yıb ~1 ~ 
ların bütiin vidalarını sök· ve bize verilecek ödevi yük- olduğ,unu sordum. Müttefi· otuz b~~ . Cudi~ ., 

istiyenler Şahap • · k zıDcı I" müı ve kapıyı, kolayca ge· ~ sek bir heyecan ve istekle kan benim ve şahitlerin ya· yırmı ıe 1 
• • tııot•'1• • -' 

çile bilecek bir koridor hali· ' Sıhhat sOrgfln :; ~ ve büytik bir doğrulukla nında söz aldılar ve dedilerki: lzmir ikıncı 1eı&111" 
ne koymuıtu. haplarını Maruf '-'-' atılalım. Bu iş yurdun bize lzmirde ikinci kordonda Af- Emin mObOr 

• 1 I E • 111ıa•1· '~· Matmazel Kora Parker, ecza depolannda yliklettiği borçlann baıında yon Hanında ve "ALA YEL rener 
1 •JIİ 11'-'P 

lizımgelen izahatı verdikten ve eczanelerden gelir. Bunu bir dakika unut- ZADE HALIM ve CEVDET" İzmir sici dıat 
sonra tekrar yerine oturdu. ı mayalım, unvanı ticarisi altında mOte· J ğtJIJ 

T h arasınlar. N A K ••- ~ tJ a arri amiri Con Straun, • • Oçua.ae;a şekkil kollektif tirketimizi iki memur lı) ' 
hem seviniyor ve hem de tarafın riza ve muvaffaktiyle . Alao1

1 ~-~ 
işin iktisap ettiği vuzuhtan Malı· ye Veka" letı· nden·. feshettiğimizi ve mefsuh tir· (Ha!ım 1111ird• ..... dolayı mütehayyir bulunu· ketin bilcllmle matlubat ve unvaaıle 1 

b•
111 

ri•' 
yordu. Merhametle Kora mevcudat ve duyunatının donda Afyoo et Ole ... k 

Eski gümüş mecidiye ve aksamının 1 Şubat 1936 tari· tlirlu" 111ahıull .,100coJ
1
"'"11 if 

Parker'in yüzüne baktı ve: aradaki mutabakat dairesin· koOI• IJll 
_ Madam Honhard, ihti· hinden itibaren her hangi bir kıymetle mübadele vasıtası de bizlerden ALAIYELI caret ve >Jı•Y' ~,o 

mal o geceden sonra Sevie- olarak kullanılmıyacağı ve bunun hillfına hareket ed~nler ZADE BA y HALIM tara- pan Halilll oı tic•'~tiJİll 1 
den ınphelendi ve madam hakkında da takibat yapılacağı 2257 No. lu kanun muci- fından deruhte ve tekabbül ticaret uo•a ı;re ,., t 
Ponteı'e vaziyeti anlatarak bince ilin edilmiştir. olunduğunu beyan . ederiz. hükümlerine t.yt fi 

kendisini bu pansiyondan çı· Müddetin hitamına az bir zaman kalmış olmasına mebni Dediler. Bunun üzerine re'sen numaraıına 10110'· _,_ 

karttı • halkımızın yedinde mevcut bulnan eski gümüş paralarının tanzim olunan bu feshi ıirket edildiii i~I~ li 
0

ticl'~ ti 
Madmazel Kora hemen ce- gerek vergi borçlarına tediye edilmek ve gerekse ilin olu· beyannamesi açıkça okuna· Izmir ııcil i '-~ 

vap verdi : nan fiatlar üz.erinden tepdil ettirilmek için malsandıklarına rak kendilerine tefhim, ka· luju r•;.ııs IJIP"'"~ 
- Arkası uar - mllracaat etmeleri tekrar illa olunaar. 28-1·4 2743·3138 bul ve ikrarlari7le ziri imza 
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Olivier ve şOreki· N. V. Fratelli Sperco Vapur Acentuı 

Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Banın Raııem beyin foıografhanesi, lzmirde en iyi 
foıotraf '4!kmelcle ıiJhreı bulan bir san' aı oc<J!ıdır. En 
mi1fkillpeaenı olanlar dahi, burada çektirdikleri foıokraJ· 

Zardan memnun kalm..,lardır. 
Bmıua R.ılsıem beyin, f oıogra1 malremesi satan ma-

6aııaa da muhterem müşterilerinin ince zevkleriJJe slJre 
lıer çeıiı mallan, / oıotraı makinelerini bulundurmakta· 
dır, BiT nyareı her ıeyi ispata kafidir. 

(lzmir • Bqturak caddesi, Refik 

• aze temız ucuz 
ila..: 

Her tOrlO tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Başturak No: 37 

ı· ·ı ı VV. F. H. Van ROYAL NEERLANDAls KUMPANYAsı 
Si imi e vapur Anvera, Rotterdam, Amıterdam ve Hamburı limanlan 

Der Zee için yük alacak olan vapurlar 
"ORESTES" vapuru 23 eylülden 30 eylüle kadar yük 

Cendeli Han. Birind kor· & Co. alacaktır. 
acentası 

don. Tel . 2443 DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE "ACHILAS" vapuru 24 eylülden 30 eylllle kadar yük 
Ellerman Linyn Ltd. "iT AURI" vapuru halen alacaktır. 

Liverpool hattı: limanımızda olup Anvera, "HERCULES" vapuru 7 1 nci teırinden 12 1 nci teırino 
" ROUMELIAN " vapuru Direkt, Roterdam, Hambarg kadar yük alacaktır. 

20 - eylülde Liverpool ve ve Bremen için yük al- "HERMES" vapuru 21 1 nci teırinden 26 1 nci teırine 
kt d kadar yük alacaktır. 

Svvenseadan relip tahliyede ma a ır. bulunacaktır. •VVINFRIED" vapuru t "GANYMEDES" vapuru S 2 nci t~ırinden 8 2 nci teı· 
"DIDO" vapuru 17 ey· Bci. teırindd bekleniyor. 5 rine kadar yük alacaktır. 

B 
• k d Burgas, Varna ve Köstence limanları için yük alacaktır. 

lülde beklenmekte olup 21 cı. teırine a ar Roter· 
d H b ki 

"HERMES" vapuru 4 1 nci. teırinde bu limanlar için 
eylüle kadar Liverpool ve am, ve am urg için yll i- yllk alacak . 
Glasgovv için yllk alacaktır. yecektir. SVENSKA ORIENT LINIEN 

"ROUMELIAN" vapuru 29 "TROJA" vapuru 2 Bci. Rotterdam, Hamburg, Copenhage, Dantzig, Gdynia, Oslo 
eylülde beklenmekte olup teırinde bekleniyor, S Bci. ve lskandinavya limanları için yük alacak olan vapurlar 
5 birinci teırine kadar Li· teırine kadar Anvera, Di· .. VINGALAND " vapuru 2 1 nci tırinde bu limanlar 
verpool ve Glaıgovv için rekt, Hamburg ve Bremen için ylik alacacaktır. 
için yllk alacaktır. için yllkliyecektir. "VASALAND" motörü 16 1 nci teırinde buradan hare· 
Londra halb: "VV ASGENVV ALO" va· ket edecektir. 

puru 14 Bci. teırinde bek· "NORDLAND" moUSrü 2 2 nci. teşrinde buradan hare· 
"FABIAN" vapuru 17 ey- k t d kt• leniyor, 18 Bci. teırine kadar e e ece ır. 

lülde beklenmekte olup 18 Anvera, Roterdam, Hamburg SERViCE MARITIM ROUMAIN 
eylüle kadar Londra ve Hull ve Bremen için yllkliye· Pire, Malta, Napoli, Cenova, Marsilya ve Baraelone ve 
için yük alacaktır. cektir. Cezair limanları için ylik alacak vapurlar. 

" EGYPSIAN " vapuru "SOFIA" motöril 31 Bci. .. ALBA JUL YA . ., vapuru 2 1 nci teırinde ıelip ayni 
27 eyllilde Londra, Hull ve g6nde hareket edecektir. 

teırinde bekleniyor, 4 ikinci A t r t hl. d "SUÇEA VA" vapuru 27 1 nci. teırinde gelip 28 1 nci. 

1
111111111111111111!11111111111111111!1!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 __ • b:.:::::~ v:ea~i z:~::d: ::~~i==· ~:!8~urgA::e~:~::~ teşrinde hareket edecektir. 

Z t 
Yolcu ve yllk alır. fil}f yun filensuca )~ 6 teıriaievvele kadar y6k içi~ yllkliyecektir. ZEGLUGA POLSKA S. A. Kumpanyası 

=: alacaktır. 1 ANUBIS" motörll 11 Doğru Anvera ve Gdynia limanları için ylik alacak olan vapur 

Tu .. rk Anonı· m . k t . ~ The General Steam Navigation ikinci tetrinde bekleniyor, "LEVVANT" moU~rli 10 1 nci. teşrinde yük alacaktır. 
şır e }~ Co. Ltd. IS ikinci tetrine kadar An· Hamit: Uindaki hareket tarihlerindeki dej'iıiklilderdea 

Bu a ·ki v.n b" lira il :::: .. STORK" vapuru 20 ey- vers, Roterdam, Hamburg Acente mes'uliyet kabul etmez. 
m eue&e, 1 ; -z m sermaye e =: I" k ve Bremen için yükliye- Fazla tafaillt için lkind Kordonda Tahmil ve Tahliye 

.. kldll etmiş ve Di Ory ental Karpet Manu-= ul~e be lenmekte .0~0P 27 cektir. tirketi biaaıı arkasında FrateUi Sperco acentahiına mlracaat 

f k 
• L• . d (Ş k h 

1
) • k • • = eylule kadar Londra ıçın y6k ARMEMENT 1-L SCHULDT edilmeıi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

a çurers ımıte ar a ı şır etıne aıt = alacaktır. HAMBURG 
il!! lzmlıdo. Balkapınardaki kum8' fabrikasını satın ~ Deutıclıe Levante Linie "NORBURG. vapuru 8 f'UlllllllDlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll' 
ı alm1'br. Fabrika bO.ttln te,kil4t ve tesisat ve mfts. ~ " GALILEA " vapuru 10 Bci. teırinde bekleniyor, ~ 'f • • k H K ~ 
il§ tahdlmini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 ta- = eylülde Hambur.g, Bremen Anve~s .. .. oterdam ve Ham- ~ ur ava urum U= 
1 -ıL.t-den ı"tibaren ye • • ket •-- fı d • 1 il = ve Anversten gelıp tahliyede burg ıçıa yOk alacaktır. =: =: 
:s;: a-uuu nı şır uu~a n an ış et - = DEN NORSKE MID = B k p • = 

~e • er. nevlıedyO.iln ıpk. erıMa, umaş, hatta- = Not: Vu~t tarihleri Ye HAVSLINJE ( D-S. A-S. ~ uyu ıyangosu : 1 
ktedir H · · likl · k = bulunacaktır DEL • = • • • • = 

mye ve çorap ıma ece tır. mulAbn emsa· = 1 • • 1 • . SP ANSKELINJEN ) =: = 
Un ~4.ki . h fta kdir = Yapur ann ısım en &zenne = ş· d• k d . I . . . = 

e uaı yeti er tara ta ve kabul edilmiştir. = değiıildilderden mes'uliyet OSLO s ım ıye 8 ar hın erce kışıyı 5 
Bu mamul4t P~temalcılar başında eski Orozdibak =: kabaJeclilmez. •SArDINIA" mot6r& balen § . . . ~ 
ittiulindeki sergide teşhir edilmekte ve satı' fab- ~ li~anımızda olup Havrele, ~ zeDJ(ID etmıştır. ;; 
rika içinde yapılmaktadır. S ... Dıeppe ve Norveç limanla· S 19 t ı· 6 k •d 11 1 • • d" 5 

POlta kutusu: 
127 

~ ~ .... ;_ "';ö~~H~Rt~·· ~ . cu er ıp • c: eşı e cı te~rın ır ~ 
Telpaf adrul: tzm;,:..;AJuncak ~ N ~ ~ 23 Birind Teıriade b=:.~~~ ~Bnynk Ikramıye: 200,000 Lıradır~ 
Telefon oumaraıı 2432 ve 3564 := f111111 = ~ or Die e Dil k k = · = 

lllllllllllllllllllllllllllllll• llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUii ~ ~ ~ ~ ~o;vec u:.':nıarın: ;~kliy:~ § Ayrıca: 3o,ooo, 2o,ooo 15,ooo, 12,ooo, ~ 
Satılık motör Do K T o R - ~ ·-= ~ . . cektir. ~ lo,ooo lirahk ikramiyelerle beheri (5o ;;; 

12 beymr kavetinde (Dizel) Al. Ag6L • _. ~ ~ Q ARMEMENT DEPPE- s hin) liralık iki mOkafat vardır = 
•. 1 BU .-. _, ~ ~ ANVERS = . = 

::~:11 .. :ıkt~:.ııa;~:P•~e~: Çocuk Haıtahldan '<1 ~ .,.. "~GYPTE" v~puru 20 Bci. '1J111HlllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll., 
Mlltehauııı ~ =' teınade beklenıyor, AnYers 

ldarebaaemize mtlracaatları 4inci BeyleT Solcagı N. 68 ~ Direkt yiik alacaktır. 
!:- olanar. Telef on 3452 .. ESPAGNE" vapuru 11 

ikinci teırinde bekleniyor, 
Anvera, Direkt yilk ala· 
caktır. 

Istanbul ve ·rrakya 
Şeker Fbrikaları TOrk Anonim Şirketi 
Sermayesi3,000,000Tork lirası 

latanbul Bahçe kapı dördüncO Vakıf han 30- 40 
AMERICAN EXPORT LINES

NEVYORK 
"EXMOUTH" vapuru 22 

Bci. tefriade bekleniyor. 
"EKSCELSIOR" vapuru 30 s • B k 

Bci. teıriade bekleniyor. 1 .. -- umer an ---
• 

1 

-"! 

lKUrUL 

"ABOUKIR" vapuru ha
lep limanızda olup Birlepk 
Amerikaya aldığı mallan 
lıkeaderiyede "EXETER" 
traaaatlantik vapuruna ak-
tarma etmek &zere lıken
deriyeye gidecektir. 

JOHNSTON VV ARREN LI· 
NES LTD.-LIVERPUL 
"JESSMORE" vapura 30 

eyllllde bekleniyor, Liverpal 
ve Aaventen yük çıkanp 
Burıu, V arna, Köıtence, 
Braila ve Galatı için yllk 
alacakbr. 

SERViCE DiREKT 
DANUBIAN 

TUNA HATTI 
.. BUDAPEST" mot&rll 25 

eyllllde bekleniyor, BeJırad, 
Noviıad, Ko111arno, Buda-
peıte, Bratialava, Vivana ve 
Liaz için ylk alacakbr. 

" ALISA,. mot6rl 8 Bci. 
tepde bekleniyor, Belıracl, 
NoYilacl, Komarno, lada· 
............. v 

Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla
mı, en ucuzu en gozeli 

Dereke kumaşları 
Fesan~ kumaşları 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazarr 
lzmir şubesinde bulursunuz 

Linz için yük alacaktır. 
AVUSTRALYA VE YENi 

ZELANDA SEFERLERi 
HidiYiye kumpanyasının 

• AHOUKIR" vapuru halen 
limanımızda olup Paainıalar 
Orieat Line kumpaayaıının 
•BENDIGO. ~ Port· 

ıaitte aktarma edilmek Ozere 
Avustralyama blltiln limanla
nna mal alacak tar. 

Gelit tarihleri •• vapur· 
lana iaimleri lberiae mea'a 
liyet kabul eclilma 

Biriad Kordo11t 
No. 2007 • 2008 



(Ulusal Birlik) 

.............. ~ ............ ._.!11111!11~~ 
Muharriri -10-

l\1IŞEL ZEVAKO 
Hiodistan'da baş gösteren isyanın, dairesi gnnden güne genişlemektedir *-

G d• l l d M • ı- Pasavan Yuhanaya hakiki ismini"~ an ı nezaret a tına a ın ı, us uman mevcudiyetini bir türln atlataınlld•· 

ı l B d • l d ı • d • • ht • ı A f - Benim ismim mi ? . faaliyet sahnesi açı)auıtır~e· ar a o ıs er arasın a il 1 n 1 ı a 1 Şövalye heyecanından titri· karıldı. Pek ziyade ~:aıD 
~ yordu; çocukluk hatıratı gö- mekle beraber, bu k d 

1 b J 
• d k b 1 1 d h . k. .r. Q 1 zünün önünden adeta bir ka- Lurens olmadığın• iaaD ı. __ 

syan Ö gesın e VU U U an çarpışma ar a er 1 l taraıtan y Z erce Za· sırga gibi geçmeğe başladı. Bu aralık, Heraıin Vale:: 

Y
iat vardır. Tay,1arelerin, tekrar bombardımana hazırlandığı söyleniyor Fakat şüphe yoktu; karıı· ıiyen döndü ve maıaaıa k 

J sandaki kız, Yuhana olamazdı zerine muhtelif yeaece 
lstanhul 1 (Özel) - Hindistanda baş gôsteren isyan, isyanın sebepleri hakkında henOz kufi derecede gözler, sima, konuşma tarzı şeyler koydu. 

gittikçe bnyOmektedir. isyan mıntakasında vukubulan malOmat gelmemiş olmakla beraber MOslnmanlarla ayni, yalınız elbiseleri değiş· Pasavan bunları görUace 
çarpışmalar sonucunda gerek hOkumet kuvvetlerinden Bodisler arasıodaki anlaşmazhğın bu sonucu verdigi miş idi: bunun da tabii bü· açlığını yeniden hissetti. 
' 'e gerekse asilerden yOzlerce telefat kaydedilmiştir. tahakkuk etmiştir. yük bir kıymeti olamazdı. Masanın başına geçti ve 
lngiliz tayyarelerinin, asileri tekrar bombardıman et- Son haberler, Gandi'nin nezaret altında bulundu· Bununla beraber kendi ken· mükemmel surette karoıP• 
mcsi muhtemeldir. ğunu bildiriyor • disine : doyurdu. 

- Fakat beni neden tanı· Karnı doyduktan ıoa~~ 

Romen tayyareeileri Ankara'da Acıklı bir kıya 

Fevzi Çakmak uç- Bir çocuk halasıııı 
manları kabul etti çifte ile öldürdü 
Hava müsteşarlığı, Romen uç

manları adına bir şölen verdi 
Ankara 30 (A.A) - Hava· Türk hava kurumu baıkan 

ların müsaadesizliği yüzün· muavini Feridun, Romen el· 
den iki gündenberi lstanbul- çisi ve elçilik ileri gelenleri 
da olan Romen süel uçak· ile hava sınıflarımıza men· 
ları bugün saat 8, 18 de Ye· sup sübaylar tarafından kar· 
şilköy uçak alanından hare· şalanmışlard1r. 
ket etmişler ve beş avcı uça· Ankara, 30 (A.A) - Bu 
ğ'ından mürekkep bir hava akşam saat yirmide Anadolu 
filomuz tarafından Mibalicik kulübünde hava müsteşarlığı 
üzerinden karşılanarak saat tarafından Romen uçakçıları 
11,25 te Ankara ya gelmişler adına bir şölen verilmiştir. 
ve uçak alanına inmeden Ankara, 30 (A.A) - Bu 
önce kendilerini karşılıyan sabah şehrimize gelmiş olan 
uçaklarımızla birlikte şehir Romen süel uçakçıları saat 
üzerinde bir uçuş yapmış· 16 ve 16,30 da beraberle· 
lardır. rinde mihmandarları olduğu 

Romen ve Türk bayrakla-
1 

halde genel kurmay başkanı 
riyle süslenmiş olan alanda Mareşal Fevzi Çakmak ve 
sü bakanhğı hava müsteşarı ıü bakanı general Kazım 
Celil, Genelkurmay başkan· Özalp tarafından kabul edil
hğı bava müşaviri Cavid, aıiştir. 

~~~~~----...-··~· .. ·-----~~-----
Süveyş 

Kanal• sosytesi 
toplanıyor 

lstanbul 1 ( Özel)- Süveyş 
kanalı sosyetesi, bu ayan 7 ci 
günü genel bir toplantı ya· 
pacaktır. Bu toplantıda, sos
yetenin bütün delegeleri ha· 
zar bulunacaklar ve bir harp 
halinde ahnacak tedbirler 
üzerinde menfaatlarının ha· 
Jeldar olup olmayacağını tet-
kik edeceklerdir. 

Karadenizde şid-
detli fırtınalar 

-Başıarafı birirıci sahifede -
Gireson 30 (A.A) - Bu 

akşam hızla esen yıldız rüz· 
garı, denizde büyük fırtına 
yaptı. Birçok hasarat ve in· 
sanca zayiatı mucip oldu. 

Limanda demirli bulunan 
üç yük motörü, 3 yelkenli 
ve 4 mavuna battı. Tayfa· 
!arından 17 kişi boğuldu. 
6 kişi sahilden halat ahi· 
mak suretile kurtarıldı. Di
ğer vapurlar ise en yakın 
limanlara sığındılar. Karada 
telgraf ve telefon hatları 
kırıldı. Ağaçlar devrildi. 

Vilayetin her yerle telgraf 
muhaberesi durdu. Büyilk 

ltalya 
Bankasının 

durumu 
Milino, 30 (A.A) - ltalya 

bankasının yeni neşredilen 
20 Eylül tarihli bilançosu 10 
Eylül tarihlisine göre büyük 
farklar göstermektedir. Altın 
ihtiyatı 4 milyar 562 milyon 
liretten 4 milyar 334 milyon 
Jirete ve döviz miktarı da 
432 milyon liretten 417 mil· 
yon lirete düşmüştür. Bono· 
lar cüzdanı 4 milyar 48 
milyondan 4 milyar 419 mil· 
yona ve Lombardslarda 2 
milyar 303 milyondan 2 mil-
yar 630 milyona çıkmııtır. 
Tedavüldeki bankanot mik· 
tarı ise bu on gün içinde 1 
milyar 423 milyondan 1 mil· 
yar 491 milyona çıkmıştır. 

dalgalar sahilde serili fındık· 
)arın bir Jtısmını alıp götür· 
dli. Sahildeki fındıkların üze· 
rinde uyumakta olan iki ham
mab da deniz aldı. Bunlar 
ııüçlükle kurtarıldı. 

Zayiat ve hasaratın hakiki 
miktarı henüz tesbit edile
medi. Fırtına tiddetle devam 
etınekte büyük dalııalar sa· 
billeri ıiddetle dövmektedir. 

Bu hadise, Adananın hnyok dikili 
köyünde, şaka arasında olmuştur 
Büyük Dikili köyünde yü· 

rekler acısı bir kıya olmuş 
ve on yaşlarında bir çocuk 
halasını çifte ile yaralıyarak 
ölüdürdıüştür. Bu acıklı ha
dise hakkında aldığımız bil· 
geyi aıağıya yazıyoruz: 

Büyükdikili köyünde otu
ran Hacı Hasan kızı ve Sırrı 
karısı Firdevs, koza topla· 
mak üzere köyün iki kilo· 
metre kuzeyindeki tarlaya 
gitmiştir. Yanıoda yeğenleri 
on yaşında İlhami ve Vahide~ 
bulunmakta idi. 

Bunlar orada koza topla· 
makla uğraşırken llbami, 
kardeşi Hanife'nin baıka bir 
tarlada halalarından ayrıla· 
rak ve y:.lnız başlarına 
çalışmağı teklif ediyor. Halası 
mani olmak isliyor. Nihayet 
ayrılmak kararlaııyor ve fa· 
kat gitmeden önce yemek 
yenilmek ve geceyi orada 
geçirmek lazım geliyor. Va· 
kit iyice kararıyor. Bunların 
yanında bulunmakta olan 
Hüseyin adlı birisi bunların 
korkmamaları için biraz öte· 
de ve Mehmet adlı birisine 
ait olup bir ağacın dalına 
asılı bulunan çifteyi alıp baş· 
larının altına koymalarını 
söylüyor ve iıte facia da 
bundan sonra başlıyor. 

İlhami, çifteyi alıyor ve 
taka olsun diye halasiyle kar· 
deşine doğru çevirerek: 

- Sizi vurayım mı? Diyor 
ve bunların: 

- Aman etme, bir kaza 
çıkaracaksınl demelerine 
meydan kalmadan çocuğun 
eli tetiğe dokunuyor ve çı· 
kan saçmalardan otuz biri 
Firdevain göğsünlin muhte· 
lif yerlerine, biri sağ koluna 
rastlıyor .ve kadıncağız kan· 
)ar içinde yere yuvarlanarak 
hemen ölüyor. 

Verilen haber üzerine cu· 

Zayi 
1341 senesinde Uşak as· 

kertik şubesinden aldığım 
terhis tezkeremi zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eski
sinin hükmü olmadığı ilin 
olunur. 

Uşağın Sabah mahal· 
lesinden Çokoloz oğul· 
)arından lbrahim oğlu 
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muriyet genel savman yar· 
dımcısı Şeref Göğmen ve hii· 
kfımet doktoru Mazhar Ce· 
mil hidise yerine giderek 
lizım gelen tahkikat ve mua· 
yeneyi yaparak şehrimize 
dönmüılerdir. 

[Türk Sözü] 

Tnrk tekstil endDstri· 
sinin kuruluşu 

-Baıtarafı 2inci ıahif ede -
kaynak ta kredi operasyon· 
larıdır. Bu operasyonlar öy· 
le müsait tartlar altında vu· 
kubulmaktadırki mutat İf 
Tra~saktiyonları bu ıartları 
temln edememektedir. 1934 
yılında Ankara'da protokolu 
imzalanan 8 milyon altın 
dolarlık Sovyet Rusya kre· 
disi, Tilrkiyenin bet yıllık 
sanayileşme programının 
tatbikine batlanmasında baş
lıca imil olmuştur. 

Baıka bu finanse) yardıma 
teknik yardımlar dahi tefrik 
edilmiş ve bütün bunlar her 
iki tarafın aralarındaki dost
luğa dayanmaktadır. Bu 
dostluk her iki memleketin 
devlet adamları tarafından 
her fırsatta ve timdi Kay· 
seri fabrikasının açılışı mü· 
nasebetile izhar ve teyid 
edilmektedir. Bu dostluk 
tezahürJeri yalnız sözle değil, 
bütün harekit ve muamelatla 
teyid olunmaktadır. Netekim 
Kayseri tekstil kombinasının 
açılış merasimine iıtirak için 
gelen ağar sanayi komiser 
vekili Pjatakovv'un baıkan· 
lığı altındaki heyetin burada 
gördüğü iyi kabul zikre 
değer. Her iki tarafın mem· 
nun olduğu görünüyor. 

Sovyet Rusya, Türk sana· 
yiinin Sovyet Rus sanayiine 
bağlanmasını kendisi için bir 
muvaffakiyet saymaktadır. 
Türk gençleri Sovyet Rus 
fabrikalarında yetiştirilmek 
lizere Rusyaya gönderilmiş· 
tir. Rus mütehassıs amelesi 
de şimdi kararlaştırdığı veç· 
hile Rus planlarına göre ve 
Rus makineleri ile kurulmuş 
olan Türk fabrikalarına gön
derilecektir. Tilrkiye mlisaid 
ıartlar altında bir Tekıtil 

madı ? · gitmek üzere gene ayal 
Şövalye Yuhanaya doğru kalktı : 

yürüdü, onu ellerinden tu· _ AIJ h Jadık ,e 
t k 

a a ısmar 811 ara · d' · teşekkür ederimi de 1• t 
- Sen Lurens'sin; bizim u • hatırayı ebedi surette un 

evde oturduğunuzu unutu· 
mıyacağım. 

yorsun?. Lurens, Lurens bana • de· 
bak. Ben Hardi'yim; Pasa· Bu hareket Herıninı a 

ta müteessir etti ve: 
van'ları akhna getiremiyor b'r 
musun?. - Hani ya yatacak . 

1 

Bedbalıt kadın, Paıavanın yeriniz de yok mu? ()iye 
bu dik sesle söylediği söz· sordu. .111 
lere: - Evet, yatacak yerı 

- Ben Yuhanayım! ceva- yoktu ve yokturda · 
bını verdi. Şövalye, daha - Ben, bu gece Yb~~:~ 
kuvvetli bı·r sesle: nın odasında yata ı 11 

S. d d Evet, 
- Hem... Kızınız da sai· ıze e burası kalır ı. i 

d 1 ? K sızın aibi bir şaval1•Y 
ır; an ıyormııınız . ızınız a b ·r ,tte 

sağdır; az sonra kendisini ağırlıyacak bir ka ı ıf 
göreceğim; Rozeli'yi kolları· olmadığımı biliyorum, fakat·.~ 
nız araaına almak için elden Bilikiı. Siz bltt• :~ 
geleni yapacağım! dedi. prens bile ağırlamai• k• ı· 

Bu sözler, Yuhana'da ga· liyetlisiniz. Yalnız 11~0: 
rib bir tesir uyandırdı; hele Hermin Valanıiyen'in ° ~1 
Rozeli ismi, kadın da elek· sından bir Şövalye çı 
lirik sademesine tutulmuı demelerini isteıniyoru111I t 

k'k• bir insan tesirini yaptı. H~rmio, bu acı ba ı tO' 
- Rozeli ... Bu nasıl isim? kar1111nda boynunu bDk : 

Kızım ... Fakat benim kızım fakat ayni zamanda, P•~it 
yok!. vanın kendisini namuslu t-

- iyi düşiln.. Rozeli.. kız gibi döşiinlip bi111•~' ;,, 
- Ben Rozeli isminde mesinden de derin bır 

hiçbir kimseyi tanımıyorum. duydu. ŞCSvalye: fa· 
Pasavanıa artık ümitleri - Allaha ıımarladıkı el• .. 

endüstrisi kazandığından 

memnundur ve kendini bu 
yolda husulil muhtemel bazı 
ideolojik tesirlerden azade 
saymaktadır. 

Türk ekonomi bakanının 
izahına göre devlet elile idare 
edilen ekonomi dirije siste· 
mi, Sosyalist Maksimler ile 
bir değildir. Türk devletçi-
liğinde şahsi ve hususi te· 
f4:bbi1s ekonomi bünyesinin 

hakiki asabasını (Nerv) teı· 
kil eder. Bununla beraber 
bu teıebbüs noksan yahut 
zaif olduğu milddetçe devle· 
tin mlidahalesi lizımdır. 

Daha henüz pek zayıf 
olan Türk şahsi teşebbtis 
filizinin devletçilik sayesi;.. 

de hakikaten müsait bir in· 
kişafa mazhar olup olmaya· 
caiı burada bir çoklarınca 
irad edilen bir ıualdır. Türk 
tekstil endüstrisinin kurulu· 
ıu iti, şimdiye kadar Sov· 
yet Rusyaca inhisar altına 
alınmııtır denebilir. Tiirk 
tekstil fabrikaları, Türk 
ekonomi bakanının Kayseri· 
de söylediği gibi .. her giln 
daha ziyade samimileıen 

Türk • Sovyet dostluğunun 
birer abidesi"dir. Diğer se· 
nayi ıubelerin kuruluşunda 
diğer memleketlerde ittirik 
etmiıtir, bilha11a Almanya 
bu obada daha ıeoiı bir 

kat ıizi tekrar ziyaret e 
ceğiml dedi. .., 
Ve Yuhanaya bir defa d~·r 

baktı· Hermine de tatlı 1 

' . •' tebessllm ile ailldil, cıf • 1 , .. 
kilisenin çanı on biri çı 11 kll. 
ken bu tuhaf evden çı 

()eVtı1'1' VO' 

, ·~ 
20 İL K'f EŞJ{lı, 

PAZAR 
Genel N otus Sayıdl' 

b rk•' 
Yerli, yabancı ' 0., 

o gün bulunduğu yerde k• 
disini yazdıracaktır. 

BAŞVEKALET 
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·ıerifl 
Cumuriyetçı 

Protesıostı ,,, 
:ftJf}I 

- Baştarafı birinci şo/Jir ııal-
. bır• 

rek plebisitin gerıye ahit ı•: 
ma11nı ve hemen kr ..,,,ıo~ 
tirilmesi kararını. v•;btilll'D 
kuruldan isteme•• 
bulunduğu söyJeoi)'Of• Cdlo• 

Atina 30 (A.A) ..,.... 1ııol•" 
riyetçi partilerin b.•1 tıbliJ" 
basına verdikleri bat acli ...... 
de dllnkn sellaik b ,eli'• 
rioi proteıto et111it1• 
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