
Sofyadan gelen haberlere 
göre; iç hakanhğının bir emri' 
üzerine; Makedonya gençlik 
teşkilatı kurumları dağthl· 
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• UL'USAL 

fzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

• ~ar istatokusuna taratdar 
olan önderlerin, uluslar der
neğine gönderdikleri bir tel
gı·at münakaşalara yol aç· 
nıı~tır. 
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Almanlar Kendı· Irkları ... ndan Olmıyanlara Me-
' denı Hak V ermiycekler 
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Her Tarafta Faali-Roma Deleğeleri- Fransa- Italya ara
ye~ Başlamıştır nin ağır mütalehatı 

' 

Belediye başkanı, seçim mıntaka
larınrla tef tişleriııe devam ediyor 

Seçim mıntukalarından biri 
İkinci milntebip seçimine dündenberi faaliyet batlamİş 

dUnden itibaren baılanmıthr. ve herkes reylerini kullan-
34 seçim mıntakasından iba- mak üzere mıntakalara akın 
ret olan lımir kazasının 

ikinci mUntehip seçimi, gele

- . cek hafta Çarıamba aünü 
akıamı bitmiı olacaktır . .ı:Bü

' tün seçim mıntakalarında 

etmiştir. 

Belediye baıkanı doktor 
Behçet Salih Uz, dün ve bu 
sabah seçim mmtakalarını 
gezmiş ve seçim işlerini tef

·-·-· Avusturya menafiinin nasıl uzlaştı
rıla bileceği yakında anlaşılacak 
Roma - Geçen haftaRo- nebi borsalarda kote edilen 

mada ltalyan ve Avusturya btitün ecnebi ve hatta yerli 
delegeleri arasında sanayi eshamın Banka d'İtalia 'ya 
konuşmaları yapılmıştır.Ruc· devir ve havale edilmesi 
hanlı gümrük tarifeleri hak- mecburiyeti de bu kararname 
kındaki müzakerelere kor· hükümleri arasındadır. 
porasiyon Nezaretinde her Sanayi müzakerelerinde 
gün yapılan toplantılarda ltalyanların Avusturya dele
devam edilmektedir. İki ta· ielerine karşı ile sürdükle· 
raf arasındaki ökonomik ri mütalebat bir hayli ağır
müzakereler, ltalyanın döviz dır ve bu yüzden Avustur
ve ökonomi durumunun güç- yalıların vaziyeti bittabi güç· 
lüğü yüzünden' ırayet yavsı leşmiıtir. 
ilerlemektedir. Öğrenildiğine göre şimdi 

İtalyanın ökonomik duru- Avusturya sun1i ipek, keten 
munun ne derecelerde güç kenevir, aleminyom, saç gi
olduğu, ecnebi memleketle- bi bir takım mllhim ithalat 
rin alacakları hakkında bu maddelerini ltalyadan ithal 
günrerde çıkarılmış olan bir edeceii eşyalar arasına kay
kararnameden anlaııllyor. Ec· - Devamı 4ii11cii sahifede -

....~-------~~~~ 
Meteoroloji enstitflsftnftn raporu 

Her taraf da siddetli 
' tiş eylemiştir. 

Şehrimizde k=ler zengin oldu soğuk ve kar var 
Dünkü keşidedeka ~~n çokluğu~dau; Kütahya-Gediz 

zan an 'numaralar Simav postası işli yemiyor 
} 

•• ~~-------~~-
Nilıayetleri 09 ve 23 ile biten hilet-

,ı ler, yirmşer lira anıorti alacaklar 
latanbul 13 (Hususi)- On 8145 9488 12319 12526 

sekizinci tertip büyük tay- 14041 15333 15416 16618 
yare piyaniosunun üçüncü -DeııumıDiirdiirıcü salıifld,,

I keıidesine dün de devam 
edildi. Kazanan numaraları Fransız •' bildiriyorum : 

14465 
• No. 50 bin Lira 

16631 
No. 10 hin Liı·a 

11725 
,. o. 4. bin Lira ,, 
~ 6428 4770 

Nuıuaralar ikişer 
hin lira 

L 7826 1433 352 
Numaralar bin beşer yüz 

lira kaıaamışlardır. 
Altı vflz lira kazanan nu-

" 
ınaralar: 

173 1573 5868 6641 

Bakanlarının Lon 
dra seyahati--

Fransa Başbakanı Bay Flfınden 

Londra 12 (A.A) - Pa
ris ve Nevyorktan gelen 
malumata göre, Fransız Ba· 
kanlarının Londrayı ziyaret,., 

fü/irnederı bir manzara 

Çankırı 12 (A.A) - Şid· ı dar inmrktedir. 
detli soğuklar devam etmek· Kütahya 12 (A.A) - Ka· 
te ve suhunet derecesi sı· rın çokluğundan Kütahya 
!fırdan aşağı yirmi ikiye ka· Gediz - Simav postası işle· 

feri esnasında Fransa ve 
İngiltere arasındaki para 
işine dokunulduğu takdirde 
müzakereler: yalnız faydalı 
bir görüş teatisine münhasır 

kalacak ve bugün için ln
giliz lirasmın istikrarı neti· 
celerini veremiyecektir. Bu· 
nunıa:beraber bu müzake· 
relerin acun para sisteminin 
bundan son~aki abeniine 
zemin hazırlıyacağını Lond
ra maliyecileri ümit etmek
tedirler. istikrarı, ancak li
zım olan şartlar tahakkuk 
ettikten sonra erişilecek bir 
gaye olarak telakki eden 
bu maliyeciler bugün için bu 
vaziyetin böyle olmadıj'ını 

düıUnmektedirler. 

yememekte ve gelip gitmek· 
te zorluk çekilmektedir. 

Kastamonu 12 (A.A) -
Şiddetli soğuklar biraı: ha
fiflemiş ve sıfırdan aşağı 
yirmiye kadar inen suhunell 
on altıya kadar yükselmiş
tir. Kazalardan gelebilen 
malumata göre soğuktan bir 
kişi ölmüştür. Kapanan 
mektepler açılmıştır. Kardan 
kapanan lnebolu-Çankırı ve 
Ankara yollarının açılması 
için nafıa tarafından ame· 
leler çalıştırılmaktadır. 

Şarkikarahisar 12 (A.A)
Kazamızda 25, civarlarda 35 
santimetre kar vardır. Ayın 
on üçüncü gecesi suhunet 
derecesi sıfırdan aşağı 19, 11 

- Devamı dördllncü sahifede -

sını zehir lemis 
--·- ' Pariste çıkan ( Löjurnal) gazete-

sinin yazdığı lıir makale 

Amerilm donanmasından bir kaç parça 

Pariste çıkan (Lojurnal) sulen tescili birinci defa va
gazetesi aıağıdaki makaleyi ki olmaktadar. 
yazmıştır: Bundan maada bir mille-

ıı •• Vaşin~on deniz mua· tin Amerikalıların yanhı yol
hedesinin yapacağı maddi da yUrUdllklerfoi sUylemeıl 
tesirler iki sene geçtikten de birinci defa vaki oluyor. 
sonra kendini gösterecek- Vaşington muahedesini 

imza etmiş olan devletler 
tir; çünkü bu muahedeyi arasında, japonyadan baıka 
imzalamış olan devletler an- muabedenin ortadan kalk-
cak 1 ikinci kanun 1937 masmı istemeyecek ıebeple
tarihinde serbestilerini istir- re malik olmayan hiç bir 
dat edebileceklerdir. Fakat devlet yoktur. Bu muahede 
muahedenin feshedilmesinin Fransa için yalnız bir küçUl-
yaptığı manevi tesirler der- me olmakla kalmamış ayni 
hal hissolunacaktır. zamanda on senedenberi 

Evveli, bir muahedenin Fransa-İtalya münasebetlerini 
hükümden sakit oluşunu u- -Deuamı dördıincii sa1ıif ada

~~~--••~• ....... •~•~••-•~• ... --~~-
BuJgaristaıı'da neler oluyor 

Bulgar genc;lik~ teş
l{ilfttı dağıtıldı 

-Bulgar Muallim ve pı·otesörleri bir 

kooperatif teşkil etdiler 
Sofya, 12 (A.A) - Adedi 

925,000 e balii olan ve 
şimdiye kadar ayrı bir çok 
kurumlara dağılmıı bulunan 

Bulgar muallim ve profesör

leri geniş bir kooperatif 
(Birlik) kurmuşlardır. Birlik 
halen Sofyada bir kongre 
akdetmiştir. 

Sofya, 12 (A.A) - 31 ilk 
kanunda Buliaristandan ge

nel nüfus sayımı yapılmıştır. 
1930 da yapılması lazım 
gelen sayım ökonomik se
beplerden ötürü geciktiril
diği için bu sayım 1926 

Bıılgar Raşbakoıu Ba r Corı·iy<'f birinci kinuudanberi yapılan 
İstanbul 13 (Hususi) - ilk sayımdır. Matbuat sayı· 

Sofyadan haber veriliyor: mm tam bir intizam ve 
iç Bakanlıktan verilen bir 1 inzibat içinde yapıldığını ve 

emir üzerine Makedonya halkın gösterdiği tehallükü. 
iençlik teıkilitı dafııtılmııtır. kaydetmektedir. 



Sahife 2 (Ulaaal Birlik) 

Dışarıda Türkive hakkında 
"' 

Dış piyasalarda 

Bu Genç Kimdir. 
13 ikinci ~Khu~~1935 Tefrika No. 109 "The Oheserver"in Pamuk fiatları git-

hir makalesi dikc;e yükseliyor Üstat, diğer 
genç kadın

dan bahsetmi

i AZAN: Orhan Rahmi Gökçe 

lik duyuyor. Ben ki, çok :191-

mandır dürülmü:ı bir gül 
bi sakindim. Şimdi içim ·-934 Yılının son haftalarında Tür

kiyerle vukuhulan değişiklikler 
"The Observer,, gazetesi, 

İstanbul muhabirinden aldı
ğı bir makaleyi neşretmek
tedir. Bu makaleyi aynen 
aşağıya yazıyoruz: 

"1934 Yılının son haftaları 
Türkiyede bir çok göz çe
ken değişikliklere şahit ol
muşdur. Bunlardan en mühi
mi Türk kadmlığanı alaka
dar edenidir. Türk kadınına 
saylavhk hakkı verilmiştir ve 
1935 yılı başlangıcında se
çilecek olan ulusal kurultay 
üyeleri arasında Türk kadın
ları da bulunacaktır. 

Atatürk daima Türk ka
dınını erkekle ayni seviyede 
görmek gerekliğini duymuş 

ve Osmanlı imparatorJuiu 
kurumunda sultanların ka
dınlardan esirgediii sayısız 
imtiya1Jarı onlara vermiştir. 

tel yazıları almıştır. 
İkinci bir reform da mü· 

zik mes'elesini alakadar 
ediyor. Atatürk biç bir za· 
man şark müziğinden hoş
lanmamıştır. Bu müziğin 
yeknesaklığından, hazinli
ğinden ve halk üzerindeki 
uyuşturucu tesirinden daima 
şikayet ederdi. 1 Son teş

rinde parlamentoyu açarken 
şöyle demiştir: "Bizim mü
ziğimiz bize şeref getirecek 
mahiyette değildir. Yeni 
Türkiyeye daha uygun dü
şecek bir müziğimiz olma
lıdır.,, 

Bu sözlerin neticesi olarak 
kahvelerden, lokantalardan 
ve bütün eğlene'! yerlerinden 
şark müziii kaldırıldı. İs
tanbul radyosu bile şark 

müziği ile neşriyat yapmak
tan menedildi. Maarif ba-

• 
Yunanistanda Makedonyanın ova 
nıahsulü 52 drahıniye kadar tırladı 

Dış ülkelerden pamuk pi- ı 
yasası hakkında gelen ha-
berler, sevinç verecek dere
cededir. Nevyork borsasında 
geçen hafta fazla talepler 
olmuş ve bu münasebetle hü· 
kfımet tarafından satın alı· 

ibtiyacile karşılaşacaklar ve 
külliyetli pamuk alacaklardır. 

Hindistan pamuklarının 
fiatları da geçen hafta hayli 
yükselmiştir. 

Londrada Hindistan pa-
muklarını satan meşhur ti· 
carethanelerden "Ralli Bros 

narak depo edilmiş olan pa· Ltd,, Hindistan pamuklarının 
muklardan mühim bir miktar bu yıl az olduğu kanaatini 
satılmıştır. göstermekte ve pamuk fiat· 

Alakadar müesseselere ge- )arının, şimdikinden fazla 
len telgraflar, Avrupanın bü- yükseleceği ümidini besle· 
yük şehirlerindeki pamuk mektedir. 

stoklarının gittikçe tükenmete Yunanistanda pamuk fi· 
olduğunu bildiriyor. Yürütü- atları bir haftadanberi yük
len tahminlere göre, mensu· selmiş bulunmaktadır. Ma· 
cat fabri kaları, yakın bir kedonyanın ova mahsulleri 
zamanda pamuk mübayaası 52 drahmiye çakmıştır. .. ·-~-------

Selanik 
Ve civarında salğın 

difteri var 

1 
1 

Korfo 
Adasında Faşizm 

yordu .. Sırao
na gelince gözlerinden tatlı 
bir raşe çızıyor, bir çıplak 
kadın hayali süzülüyordu: 

- Kadın olarak sadece 
onı tanırım ... 

Vapurumuz hareket etmek 
üzere iken diğer bir vapur, 
yolcularını çıkarıyordu. Bu 
vapur da İzmirden gelmişti .. 

Yolcular arasısında aşina 

bir çehre arıyorum. Bu ara
lık Emineyi görür gibi oldum: 
Şu genç, yeşil ve şık man

tolu kız ... 
Olduğum yere doğru bak

tı .. Fakat boş, sebepsiz bir 
bakış .. Beni görmedi bile .. 
Ben ise onu iyice tanıdım: 

Eminenin ta kendisi. 
Mazi ne kadar uzaklaş

mış?. Yıllar benim başımdan 
esip geçerken, ben kendi 
geçirdiğim değişiklikleri se
zemiyordum. Bunu şimdi ilk 
defa Eminede görüyor ve an-

fırtına çığhklarla 
homurdanıyor .. 

il 

• • 
Cevza ile nişanlanmam 

oir tuhaf oldu .. Emineye 
tesadüften sonra artık aa 
dım ki, o benim için bir 
hancıdır. Hatta hisleri 
arasında ona karşı bir k 
göz açıp duruyor .. 
Haksız ve sebepsiz bir 

Fakat benim de ilk adı 
insan oğlu, dır. Onun içim 
ve kafamda duran hayali 
karşıma alıyor ve neler s 
ruyorum? 

O cevap vermiyor ve 
gibi duruyor .. 

Bir buhran devresidir s 
ki geçirdiğim .. 

İzmire hareketimi 
merİıiştim. Eve girerken bi 
arap hizmetçi mukaddes b• 
çığlık attı: 

- Küçük 
bey geldi. 

Türk kadınına bu imtiyazı 
vermek için kanunda deği
şiklik yapmak lazımi?eldi. 

kanlığı Türk bestekarlarına S Atina - elanikde ve cı-
cümhuriyet duygularını ifade var ve kasabalarda Rum 

propagandası Jıyordum işte: 
Atinada çıkan " Aneksar· Emine, gözleri ile, tuvale-

Yukarıdan Cevzanın 
- Kim küçük bey 

kaddes. 
Yeni kanun 23 yaşını dol

duran her kadına saylav seç
mek ve 30 yaşını dolduran 
her kadına da saylav seçil
mek hakkını vermiştir. Ge
lecek genel seçimde Kema
list partisinin listesine 20 
kadar tanınmış Türk kadını
nın gireceği bekleniyor, ve 
Türkiye'de yalnız bir parti 
olduğu için bu kadın nam
zetlerin seçileceğine muhak
kak gözile bakılabilir. 

edebilecek parçalar bestele- mübadillerin iskan edildik
melerini tebliğ etti. leri yerlerde salgın bir su-

Bu şekilde müzik bestele- retde difteri hastalığı görül· 

titos " gazetesi, İtalyan pa- ti ile yem-yeşil bir çiçeğe 
paslarının Korfo adasında benziyor. Çiçek yeşili bir 
geniş mikyasta propaganda- k 

b ki 
ız ... 

ya aşladıklarmı ve açtı arı 

Arap kızı afallamış, put 
laşmış bir Arap bebek his 
sini veriyor: 

Kadınlara seçme hakkı ve
rilmesi kararı pek ani olmuş
tur ve her yönde hayret u
yandırmıştır. 

Kadınlara dört yıl önce be-
lediye seçim hakkı verilmiıti; 
fakat kadınlar saylav seçim 
hakkını da elde etmek için 
gösterdiği gayrette muvaf
fak olamamışlardır. 1935 
ilkbaharında fstanbulda ulus
Jararası kadınlar kongresinin 
toplanacağının kararlaştırıl
mış olması, Atatürk'ün bu 
kararı vermesinde bir rol 
aynamış olabilir. Belki de 
Türk kadınlarının öteki 

yurtlardan gelen kız kardeş
Jerinin karşılarına çıkarken, 
cümburiyet hükumetinde 
kendi payları da bulunduğu
nu duymalarını istemiştir. 
Her halde Türk kadınları 
Atatürk'e minnettardırlar. 
Yurdun her yönünden tebrik 

ninceye kadar Avrupa melo-
dileri çalınacaktır. Viyanah 
bestekar ve musikişinas
lar bu gibi işler için 
angaje edilmiştir. 

Bu kış Ankarada klasik 

müş ve birçok ölüm vak'a· 
ları kaydedilmişdir. 

Elen hükümeti, bulaşık 
mıntakalara doktorlar gön
dermiş ve hastalıkla müca
deleye başİamışdır. 

k l d F k 
Gözleri ... 

me tep er e aşizmi yapma 
için büyük tertibat aldıkları Zaten belli idi, bu ancak 
gibi bu husustaki propagan- böyle olabilirdi. 
dalarına da geceli gündüzlü Ve içim, ıztırabla, kıskanç
devam eylediklerini yazıyor. !ıkla, sukutu hayalle karma
Bu gazete, Korfo adasından kar-ışık .. 

operalar verilecektir. . Şark 
mÜZİiinin kaldırılmasının Elen . Arnavutluk 
her sınıf halk tarafından ihtilatları konuşulacak 
memnuniyetle karşılandığını 
iddia etmek bittabi doğru 

aldığı mektupları sütunlarıba - Yazık - diye mırıldan
geçirmekte ve Korfo adası- dım - Emine bir yabancı bir 
nın, ltalya donanması tara- kızdan ibaret artık .. 
fından topa tutulduğu zaman Yolcular sür'atle g-elip 
büyük sevinç gösteren ve geçiyorlar.. Gövertede gü
İtalyan bahriye efradını ku- rültü artıyor.. Bir hammal 
cakhyan bir takım misyoner- taşıdığı bavulu başıma çar
lerin, bugün adada Faşizm pıncıya kadar orada durdum 
propagandasının başında bu-

olamaz. Yatlı Türklerden 
bir çoğu bu değişiklikten 

hoşlanmamıştır. Fakat genç 
nesil Atatürk ile ayni zevki 
duyuyor ve hafif operet 
müziği ile cazbandı kıvanç· 
la alkışlıyor. 

Atatürkün dikkat nazarı

nı çeken işlerden biri de 
Türk dilidir. Altı yıl önce 
alfabeyi değiştirdi, Arab 
harfleri yerine Latin harfle
rini getirdi. Bunun neticesi 
olarak milyonlarca Türk 
okuma ve yazma öğrendi. 

Fakat harfların değişmesine 
rağmen binlerce Arab ve 
Acem kelimeleri ve ibare
leri Türk Jugatinde kllldı. 
Atatürk, bundan da hoşlan
mıyordu. Türk dili tetkik 
cemiyeti ile birlikte, bütün 
yabancı k limelerden arık-

Paris - Cenevre gazete· 
leri, Uluslar derneginin, bu 
toplantısında Yunanistanla 
Arnavutluk araıındaki ihti- hmduklarını ilive ediyor. ve sonra, bende bu akıbeti 
liflaran müzakere olunaca- Arnavutlukta tabii bulan bir insan taham-
ğını ve bu mes'eleye derne· mülü ile, işime baktım, yer-
iin ehemmiyet verdiğini ya- korkuldarei maslahat leştim .. Fakat içim o kadar 
zıyorlar. Politikası ezik ki .. 
lanmı~ bir öz Türk dili çı- 1 Bedbahtlığım damla damla 

Y Be grat - Tirandan ah-
kardı. nan son haberlere göre, Ar- içime akıyor .. 

Şimdi Türk gazetelerinde navutluk dahilindeki isyan Böyle mi olacaktı Emine; 
baımakaleler öz Tilrkçe ile hareketleri, taraf taraf de- bunun sonu? .. 
intişar ediyor ve yeni dili vam ediyor. Arnavutluk Sü Üçüncü mevkideki kama
henüz tam bir şekilde öğ- bakanlığının verdiği emre raya girdim. Hiç bir şey 
renmemiş olanlara Atatür- göre, isyan mıntakalarındaki duymak istemiyorum .. Vapur 
kün söylevleri birer örnek Arnavutluk askeri kuvvetleri, gidiyormuı.. Sağı, solu sey
oluyor. Yavaş yavaş Türk asilerin hükOmete karşı olan retmek güzel olurmuş .. Bi
ulusu öz Türkçeyi öğrene- infiallerini ziyadeleştirmek razdan Marmara başlıyacak-

ve bu suretle isyanın körük- 1 cektir. Yakında yeni bir 1 . b b' t k mış. . Sahiller, engin er .. 
emesıne se e ıye vermeme 

lügat kitabı neşredilecektir. için asilere karşı müsellib Hepsi de nafile .. 

- Hani, hani... 
Ve adımı hatırhyamıyor. 

Yürüdüm. 
- Y anlız mı - dedim • 

Cevza hanım?. Annesi, Nec• 
det bey nerede?. 

Merdivenlerden bir ipek 
hışırtısı ve ayak sesleri ıe· 
liyor. Karşılaştık. Cevza. 

- Aaaaa.. Ali!.. Ali.. Sen 
nihayet geldin hal. 

Loşlukta açık sarı elbise• 
si, biraz daha uzamıt boyu, 
biraz daha serpilmiş ve iri• 
leşmiş vücudu o kadar gll· 
zel göründü ki, hayretle 
durdum. 

Robunun beyaz yumuıak 
yakası bir güvercin yakası 
gibi zarif başını kucaklamak 
istercesine yukarıya doğrQ 

kalkmıştı. 
- Ben geldim Cevza ha

nım .. 
Kalbini tutuyordu.. Göz

leri süzülmüştü. Yanına yak· 
taşınca gördüm ki, bu mavi 
gözlerin içinde bir kaç dam
la yaşı gizli .. 

Elini uzatamıyordu. Heye
canı fazlaydı: 

- Seni rahatsız mı ettim 
Cevza hanım? . 

- Rahatsız mı? .. 
- Arkası var-

Bu reform da ihtiyar nes- takibatta bulunmıyacaklar ve Ciğerlerim işlemiyor iibi, 
lin hoıuna gitmiyor, fakat şimdilik, yalnız asayişin bo- nefes almakta bile zorluk 
geçici bir şey olmadığı mu- zulmamasına dikkat edecek- çekiyorum.. İnsan kederli 
hakkaktır. !erdir. günlerinde bir başka çevik-

R
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zur görmüyor, hiç kimse de mahzur görmediğini de Her tarafdan: olan hadise, Londra telgra· 
kont Stra•jıki tarafından hiç an)amışdı. Fakat bunlar ih- - Doğrudur; sesleri işi- fının vüradundan birkaç gün 

1 efriloa No. 105 
- Şüphe etmiyorum, ismi 

hatrımdan geçmekte olan 
adamın mücrimiyetinden e
nim. Bu ihaneti ondan baş
kası yapamaz. 

- Zevahire kapılmayınız; 
yanılmanız ihtimali daima 

mevcuttur. Bir insan şüphe 

ettiğinin mücrimiyetine, iti
rafını duymak veya cürmüne 
ıahit olmakla kanaat getire
bilir. 

- Bahsetmek istediğim şah
sın bize karıı takındıiı 
vaziyet sarih bir itirafa mua
dil değil midir?. 

Madam Sonya, ne de
mek istediiinizi pek ıyı 

13 ikinci Kinun 1935 
anlamıyorum. Bakınız, doıt
larımız heyecan içindedir. 
Lütfen fikrinizi tayzih ve 
dUtündüğünüz adamın ismini 
zikreder misiz?. 

Her taraftan: 
- Evet, eveti Seıleri 

yükseldi. 
Prenses: 
- Ceneral Stankiyefden 

bahsediyorum. 
Diye bağırdı. 
Hazırundan biri: 
- Ben söyliyecekdim, de

di. Öbürü ilave etdi: 
- Bu gayet tabiidil 
Herkes, ~ıkıntıdan kurtul

muı, ortada mevcud olmı-

bir zaman baş kumandanlı- tiyar generali ihanetle itti- tHdi . sonra cereyan etmişti. Bina-
ğın kendisine verilemiyeceği- ham etmek için kifi değil- Prenses sordu : enaleyh ben bu vaziyete 
ni tebliğ eylediği zamandan di. Ve şübhesiz prense• - Fakat o vakitten sonra? göre, biliteredJüt general 
beri komite ile kat'ı alaka Kramsen hissine tabaan pek Hırs ve hiddet insana birçok Stankiyef'in masumiyetine 
etmit olan ihtiyar Generalin ileriye gitmif, çok lüzumlu cinayet irtikap ettirmez mi? hükmediyorum . 
mlicrimiyetinden zerre ka- bir noktayı düıUnmeyi unut- Kont : Hiç kimse Konta cevap 
dar şübhe etmiyordu. Yalnız muşdü. Kont Staviski: - Ettirir .. Fakat biraz ev- vermedi. Bu tarzı muhake-

- Arkadaılar, dedi. Ben vel okuduğunuz telgrafa bir me bütün şüpheleri izale et
kont Straviski hazirunun te-

sizin müttehiden izhar ve nazar daha atfetmenizi rica mişti. Fakat herkes mücrimi 
heyyücüne ittirlk etmiyerek ilin etdiğiniz fikre rağmen ederim; bu telgrafta .. Adam aramak zahmetinden kurta
sükünetini muhafaza ediyor- general Stakiyefin mücrümi· Londradadır. Bugün telgraf ran bir kat'iyetten mahrum 
du. Hakikat halde o da ih· yetine kani deiilim. Evvel çekerek" ilah .. denilmektedir. kaldıfıı için müteessir bulu
tiyar generalin kıymeti as- emirde burada g-enera) ile Bilhassa "bugün" kelimesini nuyordu .. 
keriyesi hakkında pek par· benim aramda cereyan eden nazarıdikkate alırsak, gazete- Prens Adam Ladoviski bü
lak hükümler vermemişdi. elim ve ayni zamanda da Jere sureti geçen telgrafın tün diğer misafirler g-ibi 
Fazla olarak general Vran- gülünç muhavereden evvel ( Adam Ladoviski ) tarafın- prenses'in yalısından çıkıpta 
gel ile vuku bulan mülika- Bugün hep birden ittiham dan Londradan çekilen tel- Aleksi Klesov ile birlikte 
tı esnasında ( Stankiyef ) in etdiğiniz adamın, en samimi grafın elimize geldiği gün otomobille lstanbula avdet 
mahremi esar olamıyacağını en emin ve zafere en fazla yazıldığını anlarız. Halbuki ederken : 
çllnkü kendisine aid olmı- kani bir dostumuz olduğunu general Stankiyef, bizimle Devamı tıar 
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İralık ev Elektrikle Fratelli Sperco Vapm· Acentası • Oliviet• ve şüreka 
Göztepede Halit Ziya bey 

ıokağında 16 numaralı hane 
ciralıktır. İstiyenler iskele 
aşında bakkal Hasan ağa

lan öğrenebilirler. 

Ulusal 

Birlik . 
Cüııdelik siyasal gazete 

'ahibi: Ilaydar Rüşdü Öluem 

Neşriyat müdürü: 
Hamdi Nüzhet 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler sokağı 

Komprosor boya 
Otomobil, pestola, mo

bilye, para kasaları, sulu 
Jizik boya, doktor eşya
ları ve diş tabiplerine ait 
edevat elektrikle boya· 
nır. 

Kemeraltı Barut hanı 
içerisinde otomobil boya- ı 

cısı İstanbullu Ahmet .. . 

ROYAL NEERLANDAİS KUMPANYASI Kitaplarınıza Güzel Bir • • 
"HERCULES

11 
vapuru 12 kanunusanide bekleumekte olup Cilt, Hatıralorımza Şık Si IIDJtet vapur 

yüküuü boşaltarak Burgas, Varna ve Köstenceye Bir AlbOm, Ve sair acentaSI 
hareket edecektir. Cilt İşleri Yaptır-

· - Ali Rıza - -

" UL YSSES 11 vapuru 12 kanunusaniden 17 kanunusaniye k j 
kadar Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg için ma sterseniz: 
yük alacaktır. * YENi KA. V AFLAR * 

"HERGULES" vapuru 25 kinundansaniden 28 kaaunusa- Çcrşısmda :u Numarc(la 
niye kadar Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg 
limanları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORİENT LİNİEN 
" FERNEBO ., vapuru 16 kanunusanide Hamburg, Co

penbagen, Dantzig, Gdynia, Goteborg, Oslo ve ıskandinavya 

Mücellithanesine uğrayınız. 

. . .i..!: : _ı. ;' ,~ • ,_ · ... • 

Cendeli Han. Birinci kor-
don. Tel . 2443 

Tahmil için beklenilen vapurlar 
"EGYPSIAN,, vapur~ 15 

birinci kanunda Liverpo! ve 
Svvenseadan. 

" THURSO ,, vapuru 25 
birinci kanunda Londra, Hull 
ve Anversten gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda Selçuk Oteli limanları için yük alacakhr. 

I• · . " BLALAND 11 motörü 23 şubatta Hambur.g, Copenha-
zmırm en temiz ve ucuz 

gen, Dantzig, Gdynia, Goteburg-, Oslo ve lskandinavya 

N. V. 
v. ~-,. h. van 

Der Zee 

Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

otelidir limanları için yük alacaktır. 

& Co. 

" ARTA ,. vapuru Ham
burg, Bremen ve Anversten 
gelik tahliyede bulunmuştur. Abone şartları : 

700 kuruş senelik 

400 " altı aylık 

Müsteciri bulunduğum ote

lin tamirat ve tertibatı ik

mal edilerek yeni bir şekle 

" SMALAND 11 motörü 7 şubatta Hambur2', Copenhaien, 
Dantzig, Gydnia, Goteborg, Oslo ve İskandinavya limanları 
için yük alacaktır. DEUTSCHE LEV ANTE LiNlE Not: Vurut tarihleri ve 

vapurların isimleri üzerine 
değişikliklerden mes'uliyet 
kabuJ edilmez. 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilanat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilanlar: idare
hanede kararlaştirilir 
Basıldığı yer: AN AD ULU 
matbaası 

Bayram ınüua-
sehetile 

Sabık Dedezadeler 
TAFLAN Gazinosu 
İ Türkiyenin ses Kraliçesi 

F KRıYE hanımı ve muhte
'em bir saz hey'etini anga
Je etti. 

.!•Han gazinosu bayram 
mun.a~e?etile lstanbuldan 
Sahıbınm sesi baş mugannıye 
sı ve ses kraliçesi Fikriye 
hanımı ~n.ga~e etmiştir. Bay
ramın bırıncı gününden iti-
baren İkinci Beyler soka
ğında TAFLAN gazinosun
da İzmir halkını müştehir 
okuyu§lariJe sermest ede-
cektir. Saz hey'etine mu-
ganniye (Nuriye), (Bedia) 
(Rana), (Zünbül) ve (Neziha) 
~anımlar da dahildir. Müt
laka geliniz. 

3, 

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 kaplıcklarında bakkal 

Kamil 

SERVİCE MARİTİM ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için her on beş günde bir muntazam sefer 

" ALBA JUL YA 11 vapuru 21 kanunusanide beklenmekte 
olup ayni günde Malta, Barselon, Marsilya ve Ccnovaya 
hareket edecektir. 

" PELES 11 vapuru 15 şubatta gelip 16 şubatta Malta, 
Barselon, Marsilya ve Cenovaya hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Hamiş: İlandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 

Acente mes'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Tabliye 

şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 

Ist h J Ot ı· • 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!1111111111111111111111111111111111111111111~ 
an u e ı = I z m 1 r ::: 

lzmirin en temiz : p amıık Mensucatı ~ 
( ~:ık ve ucuz ) = rl' ·· rk Anoııinı Şirketi ·~ otelidir = =· 
Temiz hava mükemmel ~ Şirketin lzmir; halkapınardaki pamuk ~ 

konfur, düş ve her türlü ;;;; Mensucat F ahrikası = 
sıhhi şeraiti haizdir. Bay· :E = = Beyaz pamuk mensucatının her nevi tipini imal ede- = 
ram münasebetile yatak := bilir, hali hazırda AT ve TAYYARE markalı iki tip =1 

ücretlerini ucuzlatmıştır. - -= üzerine çalışmakta olup, muhtelif genişlikte apretli ve =ı 
Otelimize bir defa teşrif = apretsiz olarak kaput bezi imal etmektedir. 1250 bey- :E 
edecek zevatın otelimizin = gir kuvvetinde bir makineye malik olan mezkur fab- §§1 
her hususatından mem- k d = ri a a altı yüz on dokuma makinesi hali faaliyettte -
nun kalacaklarını vadedi- ~ olup yedi yüz amele çalışmaktadır. Yevmi imalatı vas- ~ 
yoruz. =: ati olarak 30000 metre kaput bezidir. Mezkür mües- =· 
Birinci Kordon ha = sesenin malları Avrupanın ayni tip mensucatına her ~I 

k = veçhile tefevvuk eylemektedir. Telefon No; 2211 ~I 
vagazı şir eti itisa- = " .. 3067 ::: 

~lı~I.sı.a.n.hu.ı.o_ıe.li-ı• = Adres: lzmir halkapınar i 
= Pamukı l'tlcneucnt TOrk Anonim Şirl eti ~i = 11111111111111ı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 u• 

Buhar v ya Elektrikle daimi Ondillilıyon 
Almanyadan ve BOkreşten busu i olarak 

Getirilen mfiessir ilaçlar. Yıl başı 
Ve Bayram hazırlıkları 

Satılık M·oıör 1 D 0 K TOR 
12 beygir kuvvetinde (Di- Ali Agah 

ıel) markalı az kullanı1mış 

1 
Çocuk Hastalıkları 

bir motör satıhktır. Taliple- Mütehassısı 
rin idarehanemize müraca- ikinci Beyler Sokugı N . 68 

. <?üzelliğinizin on kat daha artmasını isterseniz ondüle
:ızı ve makyajınızı mutlaka diplomalı MiNiK kadın bcr· 

eri Sıtkıya yaptırınız. Telefon: 3101 
Adres: Keçeciler caddesi 122 No.lı 
Uç katla yeni binasında B. Sıtkı 

lzn1ir defterdarlığından: 
.. İssisinin vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına 

g~~e haczedilen Ahmet ağa mahallesinde Çangırı çarşısınaa 
k~ın 37-39 sayılı dükkan tarihi ilandan itibaren 21 gün 
muddetle satılığa çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin 
defterdarlık tahsilat kalemine müracaatları. 29-6-13 5568 

Tel<'f on 3452 
atlan ilan olunur. •----• 

---Sümer Bank---
Fabrikaları nıamulatı 

Yerli mallat"ID en iyisi, en sağla· 
nıı, en ucuzu en güzeli 

alıli. yağı ! 

ereke kumaşları 

Fesane kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yeı·li mallar pazarı 
lzmir ş"ıbesiııde h11lul"sunuz 

Noı"veç halık yağlarının 

hali sidir en 

" DELOS 11 vapuru 8 
son kanunda bekleniyor, 9 
son kanuna kadar Anvers, 
Roterdam, Hamburg ve Bre
men için yük alacaktır. 

11 NIEDERVVALD11 vapuru 21 
son kanunda bekleniyor, 23 
23 son kanuna kadar Anvers, 

Roterdam, Hamburg ve Bre
men için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

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

çıkarıp Rotterdam ve Ham-

burg için yük alacaktır. 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
"EXMOUTH11 vapuru 16 

son kanuna doğru bekleniyor, 
Nevyork için yük alacaktır. 

" EXELSIOR 11 vapuru 3 
şubatta bekleniyor, Nevyork, 
Boston, Filadelfiya ve Nor
folk için yük alacaktır. 

Geliş tarihleri ve vapur
ların isimleri üzerine mes'u· 
lizet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

•• . f . .. ~ ,., ··.·. ." . •· - . ~~ . ·. . . :, " •' 

Istanbul ve 'f rakya 
Şeker Fabrikaları 'l'ilrk Anonim Şirketi 
Sermayesi 3,000,000rfill''k lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

=-
lzmir Gazinosu 

Muhterem lzmir halkının nezih müşterilerinc\en a-ör
düğü rağbetten cesaret alarnk şeker bayramı müna
sebetile yeni ses kraliçelerinden Bayan 

Faide Yıldız Ye Nefise Bnlhnlü 
nün tatlı seslerini dioletmeğe azmetmiştir. 

İzmirin en güzide saz hey'eti kemani küçiik Cemal, 
Panço Muhlis, Kanuni Talat, Neyzen Hasan dede ve 
Hanende Celal beylerlo muhterem müşterilerimizin 
rağbetini lc:azanan meşhur okuyuculardan Bayan 
Remziye ve Adaletten müteşekkildir. 

Rakı ve mezeler çok ucuzdur 

şark IIalı 
ş· l(et· 

Hall{apıııar ahri {ası ;mam 
z 

Yeni çıkan yazlık ve mev. imlik 
çeşit kazınir eri toptan satışa arzedilmiştir 
Gayet sağlam, şı ve zariftir. 

Satış deposu : Yeni Manifoturacılurd:ı 
3 numaralı cad. ~o. 8 

'fclcon No. 3942 

iki defa s··z müştüı~ 
... .a_. ...... ._.;;;;;;;;;;1iiiiii;;;~;.;;;;;;;;i;;.;;;;~::;;m;;;;;;:UiiidiiiiiiiiiiiiiCiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiilll!9liiilıııılllııııılıiiiıiiilim 

YegA e d posu 
•• 

AHAP 
Hamdı Nüzht 

Sıhhat Eczanesi 
O kadar zararsızdır' ki1 kalp böbrek, basur"' memeleri rahatsızlarına, ge-

ı;.. ( ' 

belere, çocuklara ve tansionları yükselmiş kimselere doktorlar yalnız 
( Pürjen Şahap ) milshi) paetillerini _tavsiye ederler .. 
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ittihat ve Terakli 
(Ualuıt•ddin Şakir Beyin Umıkt:ğı Vcsiknl:ıra Görf':) 

Yahudileri müteessir eden yeni bir haber Nadiri ef.; hakim old 
Halis Alman irkından olmıyanlara ğu halde bila sual 
Alnıanyada medeni hak verilmiyecekmuhakemeazlediJmi 
Alman iç işleri Bakanı Bay Frik, Amerikan gazetecilerine yapdığı 

Şehir köyünde eaveli iki tayin olundum. Riyaseti 
tabur asker olduğu halde cih ederek mektebe git 
otuz bin kişiye yakın hücum dim. Serfiçeye giderken 
eden Sırpların tecavüzlerine linikteki maarif erbabı 
karşı çelikten bir set çeken Selanik gençleri tarafın 

kimlerdiri? Asker, ahali, mil- gördüğüm iyi kabulü ö 
Jeti!! Bir avuç hamiyetli halk! mün sonuna kadar unut 

yeni heyanatda, Alman olmıyanlar hakkında neler söylemiş 
Berlin 12 (A.A)- iç bakanı Bay Friki~ A~erik~n j kına. men~mp olmıyanların ... ilçOncO ray' devletinin kat'i 

gazetelerine yaptıiı IJeyanat, Alman Yalıudılerınde tıd- 1 teşkılat kanununda medenı haklarını kay<lerek ec-

detli heyecan uyandırn11,hr. Hay .Frik Arı (halis ) ır- nebi telAkki edileceklerini bildirmittir. lstanbula geldikten sonra yacağım. 

Tayyare 
~ 

pıyangosu 

Başıarafı 1 inci sahifedetiir 
18143 18770 20894 21473 

200 lira kazanan numaralar 
615 1224 3537 4037 

4052 4482 4524 4866 
5406 6352 6537 7795 
7832 9366 12042 14205 

14680 15162 15319 18661 
19584 22456 22950 23742 
24613 
Yoz lira kazanan numa· 
ralar: 

634 686 
1393 1801 
2523 3975 
5333 5899 
8014 8587 
9431 10276 

13606 13808 
16582 16695 
17686 17835 
18672 18774 
19679 20329 
20704 21056 
23384 24111 

776 1263 
1834 1884 
4048 4225 
6232 7349 
8883 9380 

11163 12575 
14116 15650 
16784 17561 
18306 18457 
18812 19516 
20386 20418 
21730 22758 
24565 

Yirmi bin lirahk mft
klfat aşağıdaki kırk nu· 
mara arasmda taksim 
edilmi~tir. Bu numarah 
biletlerin sahipleri he,er 
ytız lira alacaklardır: 

24 1406 1521 4089 
4693 5308 6960 7041 
7005 8497 9508 998b 
9989 10428 10468 11330 

11502 12848 13292 14042 
14339 14398 14898 15212 
J5j25 15440 15478 15790 
17393 18135 18166 18474 
20127 21004 22955 23159 
23414 23554 16362 9166 

Amortiler 
Nibayetleri 09 ve 23 olan 

biletler yirmişer lira amorti 
alacaklardır. Yani, beşte bir 
biletler 4, onda bir biletler 
iki lira. 

riyHngo 
Şehrimizde kimleri 

zengin etti 
Elli bin liralık büyük ik

ramiye isabet eden 14465 
numaralı biletin sahipleri 6 
kiıidir. Bunlar; Dibekbaıında 
Morabane sokağında Bayan 
Salibe, Bayan Tevhide, Ba
yan Ayıe, Bayan Hayriye, 
Bayan Zehra ve Bayan Tür
klndır. Biletleri onda bir ol
duğundan 5 bin lira alacak
lar ve albya taksim edecek
lerdir. 

On bin lirahk ikramiyeyi 
kazanan 16641 numarala bi· 
Jetin sahibi de şehrimiz ih
tisas mahkemesi baıkatibi 
Bay Kemal'dir. Bileti onda 
birdir ve bin Jira alacaktır. 

Beı bin liralık mOkifat ta 
seyyar elbiseci Bay Bayra
mın hamil olduiu 4161 nu
maralı bilete isabet ıtti
iinden Bay Bayram betriiz 
lira alaçıktır. 

...................... 
Kütahyada 

ikinci mOntehip 
yoklama11 

Kütahya 12 (A.A) - C. 
H. F. ikinci müntehip yok
lamasını bu aym on dör
dünde yapılacak ve ıeçim 

ayın yirmi ikisinde başlıya
caktır. 

Vaşington deniz 
anJaşruası 

- BClltarafı 1 irıci sahifede -

zehirlemekte bulunaielmiı-
tir . 

lniiltere, denizlerdeki hi
kimiyetini kaybetti ve İngi
liz imparatorluğunun yapı
lışını rabnedar etti. İtalyan
lar büyük bir gayret sar-
fettikleri halde deniz ıilih-
lanmaıuada pariteyi temin 
edemediler. Amerikalılar da 
cedlerinden tevarüs ettikleri 
müfrit iızcti nefs ibtilisın-
dan vazgeçerlerse, kendile
rinin icadettikleri sistemin 
Japonyalıların mevkiini kuv
vetlendirdiğini, itiraf eyle· 
melidirler. Kağıt ü:ıerinde 
tesbit edilen proğramı yal-

mz Japonlar hakikat saha
sına isal edebilmişlerdir. 

Halbu ki itide bile buna 
muvaffak olmak diğer mil
letler için daha imklnıız 
bir hale ııelmittir. 

lıte bu bakımdan Japon
ların teıebbüsü bilbaı1a en
tareaan görülmektedir. Ja
ponyanın kendiıi için müsait 
mahiyette olan bir muahe
deyi feshetmesi, ancak bir 
yıkım demek olan sürünce
melerin önüne iCÇcnek arzu
silc tefsir olunabilir. Vaşing
ton muahedesi devam edecek 
olsaydı tayin edilmit bulu
nan niıbetlerin idamesi için 
her ıene Anglo-saksonların 
90 bin, Japonların 55 bin, 
Fransız ve Italyanların da 
40 biner ton gemi inta et
meleri lizım gelecekti. 

Teılibatın azatılması ışı 

için garip bir usul! Hele 
umumi tenzilat yapılmak 

ıuretile fedakarlıkların aza· 
lacağı iddia olunmamalıdır. 

Buna kalkıımak lniiltere 
için imkinıızdır, çünkU ln
giltere muhtaç olduiu aııa· 
ri hadde inmiı bulunmak
tadır. 

Siyaıi rekabetlere bir ni
hayet verilmedikçe yapıla

cak her ailihlaoma anlaş

ması boş olur. Vaşington 

anlaımasının iflasından ve 
Londra müzakerelerinin akioı 
kalmasından elde edilen ilers 
budur. Bari bu deuden ib-
ret alınıın. 

Saint • Brice 

1 Sar 
lstatokosunu 

isti yenler 
Cenevre 12 (A.A) - Havaı 

ajansından : 
Sar Statuko taraftarı ön-

derlerinin telgrafla yaphkları 
müracaat dtın akıam Uluslar 
derneiine gelmiş ve uluslar 
arası mahfelinde hararetli 
tefsirata yol açmıştır. 

Ne görüşilyorla 
-Baştarafı ~irinci sahifede
de mecbur olacaktır. 

Malumdur ki ltalya bu 
maddelerde biiyük mUıtah
sillerden birisidir ve kendi
ıinia bu şubelerde tekemmül 
etmiş olan sanayii evrea Ö· 

konomi buhranının devamı 

karşısında adeta ftci bir va
ziyete dütmOıtür . Italyan 
sanayiinin bu tesellisiz vazi
yetinde doıt Avuıturyanan 

bir çare bulması lizımgeli

yor. Şimdi Avuıturyanıa bu 
maddelere de ıamil olan id
halit müaaadeıi ile diğer 

memleketlerden ve bilhaaaa 
Alman yadan Avuıturyaya 

' yapılan idhalitın ltalya Uze
rine çevrilmeıi iıtibdaf edil
mektedir . 

Avusturya - ltalyan mü
zakerelerinde İtalyanların ile-

ri ıOrdllkleri mütalebat ez-
cümle pamuk kontenjanına 
taalUik etmektedir. Bununla 
ltalya, Avusturya sanayiioin 
bilhassa ba11aa buluoduiu 
ve müteessir olacaiı bir is
tihealit ıubeıinc dokunu · 
yor. Avusturya pamuk ıa-

nayii ötedenberi yükseltilmiş 
giimrilk tarifeıi ile ve güç
leıtirilmit kontenjan ile ken
dine Avusturya piyasasını 
temin etmeğe çalıımıştır. 

Avusturyaya ltalyan pa
zarında vade ve temi• edi
len muvaffakiyetlere karıı 
İtalyan pamuklu mamulitına 
Avusturya gümrilk bndudla
rınıo açılması hakkında İtal
yanın talebleri, Avusturya 
pamuk aanayiince ve bilhas
sa dokumacılar nezdinde biç 
dotru ve muvafık bulabma
mıtbr. Bu sebeble timdilik 
ltalyaya bu babda müua
datda bulunmaktan sarfına
zar edilmiıtir. 

ltalyanan timdiye kadar 
Avuıturyaya yaphğı itbalitın 
hemen yüz ınisli fazla ithalat 
yapmak için vaki kontenjan 
talebinin Avuıtury ... ıanayii
nin menafii ile naııl uılaıtı
rılabileceA-i, müzakerelerin 
bundan ıonraki ıidiıafındn 
anlaıılacıktır. 

jMeteoroloji ensti
tüsUnüıı 

Ali Suavi vak'ası zuhur etti. Serfiçe ticaret mahke 
Şehir köyünde çekilen zah- si.nin lağ~ında? aonra K 
metlere ve muharebede gös- hısar sahıp tıcaret ma 
terilen şecaatlere mükafat mesi riyasetine tayin olu 

ı·aporu olarak Yemende Hüdeyde Mahkemenin acı?acak h 
- Baştarafı birirıci sahifede - Rüşdiye mektebi muallimli- ıslaha kıyam ettim. Hal 
d gecesi 18 ve bu iece 71 ğine tayin edildim. lki sene- E.rmeni v _ tanda~larımız al 
ye inmiştir. Alınan haber- den fazla bir zamanda ce- bıme kıyam ettıler, hak 
lere göre buraya yakın Aluc- hennemden nişan veren o sı- d~ Sait p~şaya j~rnal 
ra kazasında ıoğuk daha cak memlekette Arap evlat- dıler. HAkım oldugum h 
çok fazladır. larının te rbi esi ve tahsili b!li?1uhake?1e, biJisual 8 

. y · . dıldım. Reşıt patanın D'.I 
Ankara, 12 ( A . A ) - ıle meşgul oldum. lzın alarak d M h . , 

12-1-1935 de Tllrkiye bava lstanbula geldim. Yemene umu az ar paşaya mıs 
. . . oldum. Ara ııra paşanın 

vaziyeti: ıııden muallımıevvellere b- y il V l'dd' N 
k k . gu arı e ı ın ve ecm 

Ekim bakanlıaı meteoroliji tanbul ruusu verme aıde- din beylere ders verirdi 
enstitUıünden alınan malu- den idi. Bu hakkımı istedim (Milliyet) 

Buıün yarınla vakit güçirdi- - Devam edecek mata göre son 24 saat içinde 
yurtta bava: 

Trakya alanında yağııh 
diğer alanlarda açık geçmiş
tir. Yaiışlar yağmnr şeklin
dedir. En çok yağış üç 
milimetre olarak Edirnede 
ölçUlmüştür. Diğer yerlerde 
yajıı 2 milimetre etrafında· 
dır. Bütün alanlarda gece ve 
ııündüz suhunetleri 3 derece 
etrafında olmak üzere yük
ıelmiştir. En düıük gece su
hunetleri sıfı . ı altında Karsta 
26, Erzurumda 24, Sivasta 
20, Ankarada 12 derecedir. 

En büyilk ııündüz suhuneti 
de sıfırın Ustünde 18 derece 
olarak Adanada kaydedil

miıtir. Orta Anadolunun batı 
kısmından mada yerleri doğu 
Anadolusu temamile karla 
örtülildtır. 

1 
Sabah Cazelerinin ı 

Telegaraf ları 
Leningrat: - Şiddetli ıo

iuldardan Leninirat limanı 
donmuıtur. 

§ lıtanbul - İzmir vali 
muavinliğine Beyoğlu kay
makamı Bay Sedat tayin e-
dilmiı ve tayini ili tasdike 
iktiran eylemiıtir. 

§ lstanbul - Rasathane 
müdürü Bay Fatin zelzele 
mıntakalarını görmeğe git
miştir. 

§ İstanbul - Balkan ö
konomik konseyine iştirik 
eden hey'etimiz Atinadan 
dönmDıtür. 

§ Ankara - Yeni Maarif 
teıkilltanda tedrisllt müdür-
lüklerinin birleıtirilmesi ve 
bir tedrisat mtiıtef"rhğı ih
dası muhtemeldir. Muallim
lerin tekant müddetleri de 
yirmi seneye indirilmekte
dir. 

§ Ankara - Dil Kurumu 
bugün de Atatürkün riya· 
setinde toplanmıştır. Şimdi
ye kadar ayrılan kelimeler 
bini bulmuıtur. Bunlar Ma
yııta Halkevlerine gönderi
lecektir. 

§ Ankara Kurultay 
Baıkanı ile, Ôkonomi, Ma· 
liye ve GDmrük Bakanlan 
ı•larimize ı•ldiler. 

ler, daha doğrusu kendile- -·-----. 
lzmir 2 inci icra M. rine rüıvet vermediiim için 

hakkımı iptal ettiler. Bir borcun tahsili için e 
velce tahtı hacze alınan Bu yeiı ve fütur esnasın-

da boca T absin efendinin 
Babılli caddesindeki rasat
hanesine giderek kendisin
den felsefe ve heyet öğren
diğim ııibi bir taraftan da 
ielenlere meccani ders okut-
tum. Beylerbeyi ve Eyüp 
rüıtiye mektepleri hesap, 
henderse, coğrafya, defter 
tutma usulü hocalıklarına 
tayin edildiğimden o vazife
yi de ifa ediyordum. Bu 
aralık hukuk mektebi açıl
dı. Oraya devama başladım . 
Sarığı çıkarıp birinci ticaret 
mahkemesine iza mülizimi 
oldum. 

Hoca Tahsin vefat etti. 
Adliye nazırı Cevdet paıa 
beni konaiına aldı. Belagat 
mübahaselerine karııarak 
Abdürrahman, Süreyya ve 
Ahmet Mithat efendilere, 
Ekrem beylere cevap yazı

yordum. Bu aralık beni Se-

la nikteki mektebi Osmaniye 
müdür tayin ettiler. Oraya 
aideceğim esnada Serfiçe 
ticaret mahkemesine reis 

karoça ile iki araba atı 

bu kere paraya çevrilme 
karar verilmiş olduğun 
16 Kanunusani 1935 Çar 
ba aünü lzmirde Tepe 
hayvan pazaranda saat 9 
da bilmüzayede satılacak 
Bu artırmada tahmin olu 
kıymetin yüzde 75 ini bul 
en çok artırana ihalesi 
pılacaktır. Aksi takdir 
ikinci artırmaya çıkarılar 
ikinci artırması 20-1-935 p 
zar günü ayni yerde ve 
atta satılacaktır. Iıteklile 
mahalJinde memuruna 
caatlan bildirilir. 

Zayi 
24 - 7- 934 tarihinde 17 

numaralı beyanname ile iiİ 
rükten çıkarttığımız 20 va 
göztaşı mukabilinde aldığı 
594333 numara ve 24-7 -9 
tarihli Gümrük makbuzun 
kazaen zayi ettiğimizden y 
nısmı alacağımızdan eı 
makbuzun hükmü kalmadı 
ilin olunur. İzmir 2. ci 

belediye caddesi N 
12-14 Servet ve A. Fa 

Türkiye Ziraat bankası lzmir 
şubesinden: 
Mevkii Sokaiı Cinai No. Muhamm~ 

Karııyaka Süzan arsa 29-3-21 3uv 
,, ,, arsa 29,1-17 380 
,, Yıldız arsa 18-2,18 300 
,, Mimaraioan arsa 7-9 700 
,, Galibiyet arsa 12-9 300 
11 Siileymaniye arsa 28-1-34 900 
11 Mimarsinan arsa 38-36-1 500 
11 Yıldız arıa 1-1 600 
,, Sevda arsa 1 300 
,, Çakıcı arsa 1-10,5 500 
,, Yeni ıün hane 5 2400 
,, Nazh hane 12-20 4500 

Mersinli Bornova cadtleıi arsa 8,3 hise nakit 15 
,, ,, ,, arsa 36-28 bono 1000 

Karııyaka Çakır oğlu diliver dükkin 42-44 1500 
Bornova Hacı bey hane 5-7 400 
Alıancak lımir bahçeleri arsa dükkan 66-68 800 

10-12 
Yukarıda evsafı ve numarala rı yazılı Yunanlı emyalİ 

1-1-935 tarihinden itibaren açık artırma ve gayri mübadil 
bonoıu veya peıin para ile satııa çıkarılmııtar. Malın satıl" 
dıiı seneye ait devlet belediye vergi ve resimlerile ıait 
ma1rafları mil§teriJe aittir. Kıymeti muhammenesi iki bill 
lira ve dah~ fazla olan emvalin ihaleleri iıtizana tabidir• 
ihale 21-1-935 pazartesi günüdilr. Taliplerin kıymeti muha111 
menenin yOıde yedi buçuiu niıbetinde teminatlarile birlik 
meık6r ıllnde ıaat 14,30 da mllrıcaıtlırı. S 
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