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• Bntnc Yunan fırka reisleri 

yarın öğleden ev\.rel saat 11 

de fc,1 alade bir ıoplant 

yapacaklardıı·. 

Bfttftn Acunu alakadar eden Sar mes'eleside bitti Yarın toplanıyorlar 

ar, Reyıam Neticesinde Yunanistanınmilli 
B .. .. • El . ti müdafaası ic;in uyu { ır iSerıye e Sabık başhaka~-e;,. Veuizelos Gi-

A lma~ya'ya G eçd; ı· ~ ritten telgrafla da~::~:u.a~~!!~~ b.,. 

~: 820 Bin Kişiden ibaret Olan Sar Ahalisinin 800 Bin Beşyüzil Reye 
[1~ iştirak Etmiş Ve Bunlardan 730 Bini Almanya Lehine Rey 

e~ 

Vernıişdir. Alman'yada Bugün Büyük Ba)'ram Vaı· 
Stod itard 15 ( Radyo : 

sabah servisi ) - Bugün bü 
tün Almanyada umumi bir 
sevinç vard1r. Sar plebistinin 
Almanya lehine neticelene· 
ce ği kanaati katidir. Bu mü
nasebetle Berlin halkı, dün 
geceden beri sokaklarda el
lerinde meş'aleler olduğu 
halde nümayişler yapmakta 
ve herkes ra'dyo başında 
reylerin tasnif vaziyetini ta
kip etmektedir . 

Reylerin tasnifi bittikten 
sonra Almanya reisicümhuru 

den sonra Uluslar arası 

Sar komisyonu neticeyi 
acun gpzetecilerine bildir
miş ve heman . Ceııevreye 
hareket etmi dir. 

UhıJlur derneği, hu 
akşum fevkalade bir top· 
Jantı yapacak \ ' e :;or'da 
yapılan plebisitin netict~

sini bntrin de\'letlcrin iç-
timada hazır bulunacak 
olan ınurahbn larıua bil
direcekdir. 

ReyiUm netice inin bu 
şekilde tecelli etmeıi, 

.Fransada derin bir tees· 

kam Bay Vozikis ile uzun 

müddet konu tuktan sonra 

yarın öğleden evvel saat 11 
de muhalif fırkalar reisleri-

nin de iştirak edecekleri 

genel bir toplantı yapılma

sına karar vermiş ve bütün 

fırkaların litierleri davet 

olunmuştur . Söylendiğine 

göre bu toplantıda, Yuna

nistanın milli müdafaası 

konuşulacak ve hükumetçe 

alınan tedbirler ortaya ko-

nacaktır. 

Giritte bulunan liberaller 

fırkası başkam Bay Veni

zelos ta telgrafla davet 

edilmiş ise de gelemiyeceğini 
lJay J 'ndzclus 

lstan bul. 15 ( Hususi ) ve bu husu~taki fikrini yazı 
Atinadan haber veriliyor: ile ve tayyare postasile 

Elen başbakana Bay Çal- göndereceğini bildirmiştir. 
~~~~~----·4·~·~-----~~~~~-

l~oid Corcun projesi 
0 fropagancla balmm Bay Göbcls 

dil Berlin 14 (Radyo) - U
~ luılar Arası Sar komisyonu, 

k' busılln saat 17 de reylerin 
t tasnifine başlamıştır. Reyle-

; rin tasnif edildiği salonda 
t acun gazetecileri, kendil ri
bt'lle ayrılan localarda mevki al
kıJ mıılardı. Gece yarısına ka· 

Bay Hitler ve propaganda ba
kanı L.. Bay Göbels, Alman 

milletine hitaben radyoda 
birer ıöylev söyliyeceklerdir. 

Berlin 15 (Sabah ser· 

Yisi ) - Sar'da plebisit 

neticesi taayyiln etmişdir. 
Tu nif olunan reylerin u· 
mum yekOnu 800,500 
dnr. iki kasabada Fran· 

Alman reisicanı1ıuru Buy llitler 

galibiyet temin eyledikle· 

l'İ anıa,ılmışdır. Sar llal

kının 730 bini Almanya· 

ya ve 70 hin be' yftzfl 

snr uyandırmıtdır. 
Va,ington, Londra, Ro· 

ma, Viyana, BrOkıel, Ber· 
)in, Moskova ve bnınn 

Avrupa memleketlerinin 
radyolan, reyiam netice
sini kendi memleketleri· 

ni• her tarafına bildir

mişlerdir. 

Liberal fırl{ası tek
rar canlanacal{ mı? 

sızlar ekseriyeti kazanını' de }i'ranıaya rey vermi•· 

ise de umum reylerin tas- dir. ıtı dar tasnif olunan 270 bin 
; rey pusulasının 200 bini Al· 

b• manlar lehine idi. 
nifinde Almanların kabir bir Reylerin tasnifi bitdik· 

de 
tır Bay Cemal 
ş ithalat gümrüğü mü· 
llf d . . ld yı11 Or muavını o u 

elt Açık bulunan ~ehrimiz it-
i' hıllt gümrüiü müdür mua-

k vinliğine çok değerli baı 
ye muayene memuru Bay Ce

mal tayin edilmişdir. 
ti Bay Cemal, lzmirde liya· 

gO kat ve hUsnü hizmctile ta· 
ul< nınmış Cünıburiyet idareıi-
•P' ne !Ayık memurlarımızdan· 

13 
dır. Bu tayini bir hüsnü isa-

1 

bot olarak telakki eder ve 
bay Cemale muvaffakiyetler 
clileriı. 

~ası • 
r ırincikanun< a 
• ın 
iti~ lzmir limanıııdaıı ne 

!ın& k e ıt adar ihracat oldu 
Hazırlanan bir istatistiğe 

~ göre; Kanunuevvel ayı~için-
ll t' de lınıir limanından 3 mil

yon 9 yüz bin liralık ibra· 
cat yapılmııtır. Geçen sene 
~~ni ayda 3 milyon 7 yüz 

111 liralık ihracat yapılmı,tı. 
Buna nazaran; bu sene 

yapılan ihracat miktarı ge
çen seneden 200 bin lira 
faılıdır. 

··• ....• 
Bu seter bir iş görebilecek mi? 

Deniz l(onferansı 
Dün Toplandı 

Konferansta, on beş devletin mura
hhaslaı~ı lıazır bulunmuşlardır 

Bir Ingiliz ta))'Ore gemi~i 

Londra 14 (A.A) - Ulus- diya, Yunanistan, Hollanda 
lar araıı•deniz konferansının ltalya, Japonya, Norveç, Is· 
baılangıç toplanmaıı buıün panya ve Isveç konfransa 
olmuşdur. lniiltere, Fransa girmiıdir. 
birletik Amerika, Almanya Konferans dünyaca ane· 
Belçika, Danimarka, Fonlan· dilın ton hacminin talebe 

- Devamı dôrdnncii salıifede -. 

l{onsey 
Adatçinin yerine 

kimi seçecek? 
Cenevre 14 (A.A) - Mil

letler Cemiyeti konseyi ölen 

Bay Adatçinin yerine Lahay 

divanında gösterilecek hi
kimin seçilmesini ııelecek 
toplantısıııa bırakmıştır. 

•• •• 

Yağmurlar 
Pazar günündenberi mül

hakatın birçok yerlerinde 
sürekli yağmurlar yaimak
dadır. Gelen yağmur ced
velleri, Aydın taraflarında 
mebzul yağmurlar yağdığını 
ve bu yaimurların, mahıu· 
llta çok faide verdiiini bil· 
diriyor. 

uydurmaya çahşacak ve bu 
işi yapabilmek için teklifler 
hazırlıyacaktır. Teklifler ne 
kadar çabuk oluraa o kadar 
kısa bir zamanda toplana· 
cak genel toplantaya oaay
lanmık için •crilecektir. 

--·--Bu projede; lngiltere bankasının 
ıımumileştirilmesi muta avveı·dir 

Mr. Loid Corc, ya
kında memleketi kur
taracak olan muf as
sal bir proje çıkara-

caktır.Bu proje ken

disi tarafandan ha
:ıırlanmıı ve bu hu
susta bir çok müta • 
hassııların fikirleri 
alınmıştır. Bu proje· 
nin yenilikleri ara· 
ıında İngiltere ban
kasının hususi bir 
tekilden çı 'ı< arılıp u
mumi bir korporas· 
yon şekline sokul
ması, çok geniş bir 
nafia programı ve 
yurdda mevcud -.. bir 

1 çok vaziyetlerine l.ib•ral Fırkası lideı·i l..oid Corc 

çare bulmak ıçın bir getirmek ve gelecek parla· 
plAn vardır. Projenin içinde- mentoda, onun programını 
kilerden ziyade merak uyan- tatbike ahdetmiş genç libe-
dıran şey asıl Mr. Loid Cor· raller ile konıervatörin yer-
cun bunu tatbika muvaffak lerini temin etmektir. Onun 
olup olmıyacniıdır. hesabma göre, kendi siya-

Artık o 1929 da olduiu sa11na yakın bir yol tutmuş 
gibi Liberal fırkaaını canlan- olan işçi fn·kaın gelecek par-
dırmafıa çalışıyor. Yeni bir lamentoda ekseriyeti teşkil 
fırka kurmaia da niyeti yok. ed~cek, fakat difıcr gruplar-
Buiün o yeni bir teknik ile dan yardım görmediği tak· 
ortaya atılıyor. Onun mak· dirde İf başına geçip, bu si-
aadı, mUntehibleri bilbaasa yasayı müessir bir şekilde 
zirai kısımlarda, heyecana -Deı·•mı J1rJü1ıcii :wlıif adtı-



(Ulusal Birlik) 15 ikinci Ki~ 
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Törkspor Motör Izmi~i:2'b!~:sında Çoeukla~:!sıl kitab Bu Genç Kimdir! 1 
Altınordu maçı Cinayeti divası 

tekrarlanacak Bundan beş sene evvel ne kadar hayvan i tiyorlar ~ .......... -----T5iki"iiei Kanun İ93ST-;frika""'No. !!-
Hüdaverdi motöründe tüc· kesı·ldı" Torinoda çıkan (Stampa) iAZAN: Orhan Rahmi Gök\" 

Cumartesi nüshamızda Al· C ı h b' · cardan Hüseyin ve ema gazetesinin Riga mu a 1rı D d' B daha go" sterdı' Kısaca s 
d T k tzmı'r mezbabasınd 1934 e ı. aşı· · tınor u • ür spor maçının ile kaptan Yuıuf'a taammii· ı· · B · "'1 ol 
3 · 'k h k 1 • · d k ·ı h yazıyor: mızı sola çevir· ıyeyım : enım og um 

3 • vazıyette ı en a em den öldOrmekten suçlu mo· yı 1 ıçın e esı en ayvan Sovyet gençlerinin çok istemez misin ? 
tarafından tatil edildiğini to-r kaptanı Osman v· r1·pı'· miktarı hakkında villyet a· . bü ilk R h · dik. Annesi ka· k ~ ... ~ sev ıgı y us mu arrı· Emine, bir şimşe ' 
yazmış ve bu hareketin hatalı noz Ahmedin muhakemele· baytar müdürlüğünce bir ri Maksim Gorki, Sovyet pıda duruyor çaktı gözlerimde.. Ve, ki 
olduğunu ilAve etmiştik. Ev· rine dün de Ağırcezada de· istatistik hazırlamış ve Ziraat mekteblerinde ki talebeye ve heyecanh, fakat biç te boldu, flitti.. O beni uıı 
velki gece toplanan futbol vam edilmiıtir. bakanlığına g6nderilmiştir. mektublar göndermiş ve na· dargın olmıyan bir yüzle muştu.Jçimin:ona karşı do 
heyeti ) ersiz olan bu hare· Geçen muhakeme celse· Bu istatiğe göre; mezbehada sıl kitab okumak istediklerini yere bakıyordu. Başını sal· bir hıncı vardı. 
ket karşısında Altın ordu - sı'nde suçlular motörün 7 to- bir sene zarfında; 33019 ko· b t b 1 d 

7 sormuş, ser es ce ceva a ı : Devam etti: 
Türkspor maçının, devre nilitoluk olduiunu ve bu ka· yun; 800 kıl keçi; 3361 verilmesini istemişdir. Mak· - Seni vefasız seni· - Eg"' er bunda saadet t 
sonunda tekrarına karar ki k k' .. ı · kuzu,· 66 oalak; 35 manda, 1 k b N d t d dar büyü il te ı motur enn • sim Gorkinin sua me tu u- - ec e yazmasay ı, müyorsan başka ... 
vermiştir. Hakemlerin idare- ,baş taraflannda insan sakla· 3406 öküz; 4564 inek; 3329 nu illan her çocuk, heman kimbilir, daha ne kadar za· - Estağfurullah, lbili~ 
sizlikleri ve indi kararları oabileeek kadar yer olma- dana; 8 malak; 7 deve; 86 cevab vermiş ve büyük~Ruı ~ man·; bizi aramıyacakdıa-de-: - Biliyorsun ki, Necdıl 
karşısında baaırarak, bu dd' · ı ı domuz olmak•' üzere 78937 ·ı · ? • dığını i ıa etmıt er ve •· -~ müellifi, 24 saat içinde Sov· ğı mı .. aiseni çok sever. Ben, 
gidişin sporumuzu gerileşti- tanbul lı'manına kayıtlı olan baı hayvan kesilmiştir. 1 b . d b' 1 Diyerek ilave etti. Bunları -çocug"'undan baıka kı'rfJ' 
ren bir hareket olduğunu Bundan baıka mezbahaya yet ta e esın en ın erce 1 k d b . .. ü . 

Hüdav~rdi motörünün tak· mektub almışdır. aöy er en e enı suz yor:_ olmıyan ve yalnız onlar ~ 
her fırsatta söylediğimiz için b I kesik olarak sıetirilen ve d C b .. · 
bu hareketlerin tasvip edil· simatı hakkında Iıtan ul i· orada muayenderi yapılan Sovyet talebesi, Maksim ~~ _e~z~ a~~l?!__eg~ı~u: yaşıyan bir ioıanım.\Hay~ 
memesi bergün pek ziyade man riyasetinden malumat hayvanlarda 8205 koyun; 44 Gorkiye hakikaten büyük sulydor. a atk ıkraz sonra a~- yefline arzum onların ı 

k k d ahnmasını iltemiılerdi. L 1 111 rı ı ve o çı ar en, annesı- detidir. Senin kare101 
bizi memnun bıra ma ta ır. keçi; 9605 ... kuzu; 162 oğlak; oir cesaret e cevao ar yaz- . d 1 d" .. 1• b' .,. 

S l'k ·ı d b Çünkü dl•aya nazaran , nın a gm ve uşunce ı ır servetimizden bahsctoı• porcu genç ı 1 e a a 20 manda; 1762 inek; 39 mışlardır. Bu talebenin ba- 1 .... · -
yakından alakadar olan mın- Osman kaptan motöre kimse da•a olmak üzere 19843 göze onu seyrettıgını gor· ! dilim varmaz. Bunu •1 
taka futbol ve merkez hey'- görmeden girmiı, anbara zıları şunları yazmışlardır: düm.. sayanm Ali.. Cevzanın si 
etlerinin hakem işlerine la· gizlenmiş ve sonra sıece mey· baıtır. "Biz, herkesin mes'ud ol- Akşama kadar artık Cevza yazdığı bütün mektuplar & 
yık olan ehemmiyeti göster- dana çıkarak moUSrdeki iki Tavuk masını görmek istiyoruz. ortadan kaybolmuştu. Zaten nim elime geçti. Anıı~ 
melerini diler ve bu yerinde tüccarı ve kaptanı öldürmüş· Kisenin öldüğünü görmek ben eve girince saat ta dör· hakkım,~beni bir parça j)I 

olan kararından dolayı fut· ler ve cesetlerini çuvallara istasyonları istemiyoruz. İyilik, her yer- dü vurmuştu.. götürmüş olabilir... F•~ 
bol heyetini takdir ederiz. doldurarak denize attıktan . . h J'f de haAkı'm olmasını ı'sterı'z. Necdet, adeta şımarmış dücftnüyordum: Al 8 Viliyetimızın mu te ı yer· 1 '# 

Ciuma günü Ş ktay- uca ıonra motörü batırmışlardı. !erinde şimdiye kadar 150 Sen ne dersin aziz Gorki?., gibi, kabına sığamıyor. kide ·-Yakiiimke;disi'Di bir 
ve zmirspor - ar spor ta· lstanbul Liman reisliğinden bir yakamdan tutuyor. yaya çarpar, ümitsizlikle -
klmlarl arasında tiklere de- k d B d tavuk istasyonu açılmışdır. Talebenin bazıları da ye- K d .. 1 d -ı S 

gelen cevap o un u. un a l d h l'f - oca ag ı, ag ı.. en hv olursa?. 
d ·ı kt' Bu istasyon ar a mu te ı · k't bl k b. ı· vam e ı ece ır. motörün yedi tonilatoluk ola· nı ı a arın, açı ır ısan· hakikaten bir dağ kadar -·-Nihayet d;'g";~d;;-dojt! 

Halk sahasında Demiryolu· k k 1 b 1 d .. cinslerde tavuk yetişdirilmiş 1 1 . t . 1 e h . . ! -- - - J ra ayıt ı o un uau ve l d a yazı masını ıs emış er v va 1.1sın . .. - ya senı'nle konuımak ı'ste~ 
B 'b. J'k' b' · · ~ • ve arzu edenlere ıatı mış ır. l ornova gı ı ı ın ırıncı ·ve fakat taksimatı kakkında hiç fikirlerini çok serbest yaz- Dıyor. Annesı gu uyor: ve Necd te bu mektubu ; 
ikincisi arasında mr.him bir G d ü Al' · bir malümat bulunmadıg"'ı bil- Jskeçe mı•lardır. - ör ün m ı, senı ".l •..ı F'k. ı · '.! • .,_. dömi final maçı vardır. :ır d k d' k b aıruım.. ı ır ennae ısa S 

dirilmekte idi. Makıim Gorki, talebenin itham ediyor 8 en ı 8 a- · · J 1 ? K-_,. 
Tepecik-Hacıhüseyinler de l d ı .. b k ~e samımı oma ısın · .. 

k Bundan sonra ıahitlerden Saatlerce SU a tın a mektublarını birer birer o· ıgNına d at mbıyodr 
1
• hkh olarak biribirinizi·m-' saat 15,30 da karşılaıaca • ec e u e a anneıini 

Hüseyin isminde birinin lı- kaldı kudukdan sonra Moskova - ut edebilecek~misiniz? 9 
tir. tanbul Aaırceza mahkeme· k bh 1 . . . yakalıyor, kollan arasında nı'm- anla~ıg-ıDJ-3 :ao .. re, .~ 

Maçlar hakkında mütea- • At· a Cumartesı'nden ütü ane erını gezmış ve şı'ddetle sıkıyor. u A ... 

f since ifadesinin alınması hak- ın - rı · • b. ü it b0 1' kip nüshamızda ta silat ve- b · .. 'dd ti' .. Sovyet çocuklarının istekle -~ .. Kaba mı, kaba mı? .. ~evza ıçın ır m , ır 
.. · kındaki bmir Ağırceza mah· erı yagan şı e 1 yagmur· • h · O -"" 

recegız. lar, Yunanistanın birçok şe· okuya bilecekleri kitabların Siz samimiyete kabalık mı fat ve er şeysın.. ' .. 

L 'd kemesinin ~azmıı olduju h ı · · t 'b t F k b b' •11 etonya 30 ~ hir ve kasabalarında büyük azır anması lÇ\D ertı a dersiniz'? seviyor. a :at U ır Cllllf 

tezkereye gelen cevap okundu basarat yapmışdır. lskeçe- almışdır. Ve annesi ; beli:sevgi, bir çiftin saa&I' 
Alacakları olunlar Bunda Hüseyinin Istanbul- ----··----- - Of, yapma,~delirdin mi tini temin edemez .. Deg .. U ~ 

da bulunmadığı ve Rizeye den sıelen haberlere göre, G . _ _ _ --- ..-
Kambiyo müdürlüğünden Cumartesi sabahı ba•lıyan ayıp Necdet t - - Evet hanım teyze! 

gitmiş olduğu bildiriliyordu. ... 
şehrimiz Ticaret odasına k H . R' d t 'dd ti' n ki' .. Yunan vapuru mey· Deyinceye kadar ODU sal· - Şu halde ... 
gelen bir yazıda: Mah emece üıeynın ıze e gaye 11 e ı ve 1 re ı yag· mıyor. Ben zihnen çok meş· -;Müsaade ederseniz tJ 

R. d bl k k ı t' ifadesi alınması için Rize mur." .. 'akıama kadar devam !lana rıktı ıge a o e a mış ıca- u ')' gulüm. Cevzanın~ mektubla· niziiöpeyim •. 
ri matluba tın mikdarlarile Ağırceza mahkemesi riyase· etmiş ~ve ıular,~birçok tlltün Pire - Bir haftadan beri -:mi-yakaliİ0dığına iÖr~her Ve işte Cevza ile nitaf 
'b h tt f' tine bir tezkere yazılmasına 1 h d k b .. n~ ı racatçı ve mu a ep ır· depo arına ilcum e ere u kayip"olan Yunan bandıralı şeyi biliyor demek .. Buna lanmamız böyle başladı. P. 

1 · d ı karar verilmiş Ye muhakeme .M ma arı isım ve a res erinin depolardaki l tlltllnleri mah· (Eleni) vapuru, evvelki ak- rağmen beni;ımuhabbetle ve az· sonra Necdet gelmir;, 
ti b t k d ba•ka güne bırakılmıştır . k - -·1 

ve ma u a ının ne a ar '# vetmiştir. Kasabanın bntnn ıam Pireye gelmiş ve büytl her riyakarlıktan uzak bir : Annesi Cavzayı da çağır0 

müddetten beri bloke bu- Bu lgarİstan caddeleri ktU halini almış ve heyecanla karşılanmııtır. bakışla süzüyor. Başka türlü ve ellerimizi biri birine •' 
lunduklarının bildirilmesi iı· umumi bayat Pazar akşamına Elen deniz bakanlığı, der· olsa, bunu izhar edebilirdi.~ rirken. Necdet afalladı: 
tenilmiştir. Letonyadan bu Tfttftn inhisarı haşlıyor kadar muattal kalmııtır. hal mlltehaasıslar göndermiş Akşam üzeri Necdet bir - Ne oluyoruz? 
gibi alacakları olanlar isim· Sof ya - Bulıaristanda tü- ~ Yaimur ıuları, fiİmendüfer ve vapurun makine aksamını işi için çıkmıştı. Cevza oda- Dedi, kızardı, bir şeyl• 
lerini Ticaret Odasına bil- tün inhisarı hakkında çıkaıa yollarını da kaplamış ve Se· muayene etmiıtir. sına kapanmııtı .. Biz baş·başa oldu. 
dirmelidirler. yaıa, tatbik mevkiine kon· llnik treni altı saat • geri Vapurun kaptanı, akde· ikaldık ve iıte o dakikada Annesi güldü: 

Bal!ctlık mak üzeredir. Hükumet, kalmııtır. nizde kesif bir kar fırtınası· tu:ıaia düşmüı gibi heyecanla - Ne olacak?. Her ikiıl· 
u kapanacak olan tlitün Ye Alınan haberlere göre; na yakalandığını ve dçaiz içimin çırpındıiını ve kalbi- nin de saadetini~ ~iıtemff 

Hakkında koni erans sigara fabrikaları hakkında lskeçe civarında ·2 bin dö- fenerlerini fark etmek imka- min çarpbğını auydum. Yn- miyiz?. 
Dün öğleden ıonra Bur· tetkikata başlamıştır. Söy- nüm arazi üzerinde yapılmış nını bulamadığından Sellnik .. ;n;; ~zu~ - u;~n bakt;--: - Necdet kendini toplıyaıııı' 

nova Ziraat mektebinde, lendiiine göre, mevcut ıi· olan zer'iyat tamamen mah· açıklarında 25 saat dolaştığı- - Seninle konuşmak is· "Jc;rdu:.- Ağzi'°"aÇ11;;.ş, gözleı1 
bağcılık enstitüsü mildürü iara fabrikalarının d~rtte volmuıtur. nı söylemiştir. terdim oğlum! bir bana, bir Cevzaya, bif 
Bay Refet tarafından bağ- biri kalacak ve mütebakiıi Kalamakada da şiddetli yai· Ele deniz bakanlığı; telsiz dedi. Kıp -kırmızı kesildim. de annesine bakarak; 
cıhk hakkında bir konferans hükümetçe bedeli verilerek murlar yatmış, iki kiti boiul· cihazı olmıyan Elen posta O da ilave etti : - Yal.. Ya, yal. 
verilmişdir. satın alınacaktır. Bu fahri- muştur. Bunlardan biri, sığır vapurlarile bütün şileplerin - Konuıacağım ıeyin ne Diye mırıldandı .. Ve sonr• 

Konferansda Ziraat mek- kaların işlenmİf tfit&nleri almak üzere yola çıkmış ve işlememelerini emretmiştir. olduğunu tabii anladın. Se· kendine geldi:} 
tebi talebesi ile bariçden varsa onlar da piyasa mu· üzerine külliyetli parada al- Bunlardan işleyen oluraa nin bu işdeki tavru hareke· - Yahu -dedi- anne, baıı• 
dinlemeğe gelenler bulun· cibince hüktımetçe mübayaa mııtı. Boiulanların cesedlo· derhal hükumet tarafından tin, ne kadar ahlaklı ve me- da mı sürpriz?. 

m uşdur. edilecektir. ri bulunamamışdır. zabt olunacaktır. tin bir-çocuk olduğunu bir - Arkası var-

~mrc:s:=ıı~ısıın._..~----------~---~------------~~--~------~~------------------------------..-sı~-ıı.ı--.-..-...-i 
Omanofıarın Tac. I ettiiimiz asılzade ise (fren geceden hazırladığı evrakı tarik seyahat hakkında heyeti nın, Bebek yalısında cereyaıl 

Şomnof ) gene sevdiği de- tetkik ederken heyeti mu- murabsaya verilen malumatın eden vekaiden öğleyi müte' 
likanlının el'an hayatta bu- rahhasanm başkitibi içeriye lstanbulda mukim bir başkası akib haberdar olduğun• 
lunduğunu ve kendisinden girdi: tarafından verildiğine kana· inanmamak, ancak İsta bu" 1 efrika N o. 106 

Zannedersem bana, ni· 
şanhnızın hey' eti murahha
samn itimatnamesine maz· 
har olduğu ve hey'eti mu· 
rahhasaca çekilen ve alınan 
telgrafları gördüğünü söy
lemiştiniz. 

·- Evet. 
- Ala; · imdi size biri 

(Rigada Post Restant Ivan 
Mioiski) adresine diğeri de 
heyeti murahhasa namına 
yekmeal iki telgraf çekmeyi 
tavsiye etsem ne dersiniz? 
Bu telgrafJarda aıaiı yukarı 
şu söylenecektir. 

"Son telgrafda Londradan 
hareketini haber verdiiim 

15 ikinci Kanun 1935 
zat, yanında bir arkadaıile 
buraya geldi. Ve tariki ıe· 
yabatine ait malumatın ıize 
münbasiren benim tarafım· 

dan verildiiini anladı. 
imza: Lodmilla 

Emin olabiliriz ki, bu iki 
telgraftan hiç olmazsa bir 
danesi heyeti murahhasaya 
tevdi edilecektir. 
Eğer hakikaten lvan Mi

niski isminde bir adam mev· 
cud ise şübhe yok ki tel
grafı emrine irae edecektir. 
Şayed lvan Miniski denileıı 
şahı cebinde (Boris Kems· 
ki) namına bir pasaport ile 
seyahat eden, trende idam 

ftıphe etmediğinizi anlıya- - İvan Miniıki namına at getirmiştir. lu tanımıyan, Istanbulda bit 
caktır. bir tel~raf var: Baş murahhas telgrafı genç içtimaı siyasiye dahil olmuf 

Prens: Adam Ladoviıki'nin - Lütfen bana verirmi· kıza uzattı. fren kağıdı titrek bulunanların karıdır. 
' · · t' k siniz!. neı esıne yavaş yavaı ış ıra ellerile aldı, okudu, sonra iki Kontes Grofkoska, preo• 

etmeie baılamış olan Aleksi Başkltip dişarıya çıktık- elile yüzünü kapadı, sevinçle Adam Ladoviski ile refiki 
KIHov: tan sonra Yufe telgrafı açtı; Alekıı Kolesovun lstanbula UJll' 

C'dd kı tt b' okudu. Sonra: ağlamağa başladı. Mösyö 
- ı en yme ar ır Yufe : vasalatlarını miralay Lana" 
k d d d. f" - fren Şomnof, dedi. Tel-ar a apınız • e ı - ıo ore K d. d · · ntiefin ba•kumandanlıgv a ta" 

doiru eğilerek ~mretti : graf İstanbuldan geliyor ve - ızım - ıyor u • sızı ... 
bo"yle mes'ut ao··rmek hükuA yini, ertesi gün Lökullos ya" 

- Beyoilunda, Galatasa· bana vahim bir mağlubiyet • ' - tında yapılacak merasimi, 
k d t h h be 1• geti · F k t · · metimin düçar oldug" u mag" -rayın arşııın a, pos a ane a r rıyor. a a sızın akşam gazetelerinin mütale" 

b. .. .. d d k d ·ec · t• · lübiyetten mütevellit ye'simi ınasınıu onun e uraca - son er e memnunıye ını aıından hasıl olan tesiri, 
· 1 kt tahfif ediyor . sınız. mucıp o aca ır. Prenses Sonya Kramse .. 

B. k t 1 M' · k. 'f · d İren, elan sevinçle ag" lıyordu ır çeyre ıaa sonra van ınıs ı vazı esın e nin ihtiyar Generali itti" 
prens Adam Ladoviskinin muvaffakıyetsizlik göstererek Fakat çok geçmeden ye'isle ham etdiğini ve ihtiyar 
telkin ettiği şekilde iki tel· iki firarinin lıtanbula muva· ağlıyacaktı. Generalin de kont Stroviski 
sıraf çekilmiş bulunuyordu. salatına mani olamamış, fa7· Kontes Grofkoskanın ız- tarafından müdafaa edildi .. 

... Ertesi sabah Mösyö Yufe Ja olarak nişanlınız 'd;:a~ka-- l•rabları: ğini ayni zamanda öğrendi. 
ile lren Şomnof flenç kızın daııyla birlikte takip edeceii Kontes Vanda Grofkoska· Devamı. val' 
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lzmir ithalat gümrüğü müdür- Fratelli Sperco Vapur Acentası • jOlivier ve şüreka 
i n'"' "'d ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI Kitaplarınıza Gtızel Bir Q L• •t l 
ugnu en: "HERCULES,, vapuru 12 kinunuaanide beklenmekte olup Cilt, Hatıralarınıza Şık ol lIDl e vapur 
Kilo Gr. Cins eşya Kıymeti yiikünü boşaltarak Burgas, Varna ve Köstenceye Bir Alhnm, Ve sair 

L. K. lıareket edecektir. . Cilt işleri Yaphr· 
acentası 

o 
o 
o 
1 

615 
700 
580 
895 

ipek mensucat 

" " Pamuk yatak çarşafı 

20 00 " UL YSSES vapuru 12 kinunusaniden 17 kinunusaniye mek isterseniz : 
6 00 kadar Anvers, "Rotterdam, Amıterdam ve Hamburg için 

Cendeli Han. lJirinci kor .. 
don. Tel . 2443 

1 80 yük alacaktır. * YEN} KAV AFLAR * 
27 80 "HERGULES,, vapuru 25 klnundansaniden 28 kiounusa-

Yukarıda cins ve miktarı yazılı eşyanın açık arttırma niye kadar Anverı, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg 
suretile satılacağından isteklilerin 16-1-935 Çarşamba günü limanları için yük alacaktır. 

Çarşısında 34 Numarada 

- - Ali Rıza - -

Tahmil için beklenilen vapurlar 
"EG YPSIAN., vapuru 1~ 

birinci kanunda Liverpo; ve 
Svvenseadan. lzmir lthalit gümrllğü satış komiıyonuna müracaatları ilan SVENSKA ORIENT LINIEN 

olunu 5 15 558 C Mücellithanesine ugw rayınız. " THURSO " vapuru 2.:i 
birinci kanunda Londra, Hull 
ve Anversten gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

r. - 5 " FERNEBO ,, vapuru 16 kanunusanide Haınbur~, o· 
penhagen, Dantzig, Gdynia, Goteborg, Oslo ve ıskandmavya • 

Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme ~ağazası 

limanları için yük alacaktır. 
11 BLALAND 11 motörü 23 şuha tta Ham burg, Copenha· 

gen, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve iskandinavya 
limanları için yük alacaktır. 

N. V. 

v. ı~. h. van 
Hamza Rwıem beyin f otografhanesi, /:mirde en 

fototraf çekmekle şöhret bulan bir san'aı ocagıdır. 
mıllkiılpeaent olanlar dahi, burada çektirdikleri foıokraf· 
Zardan memnun kalmışlardır. • 

" SMALAND ., motörü 7 şubatta Hamburg, Gopenbagen, 
Dantzig, Gydnia, Goteborg, Oslo ve lıkandinavya limanları 
için yük alacaktır. 

Der Zee 
& Co. 

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

Hamza Rüstem beyin, f otogTaf mal rem esi satan ma
ga:ll.$ı ~· muhterem m~ıerilerinin inee zeı•klcrine göre 
her çe~ıt malları, f ototraf makinelerini bulundurmakıa· ı 
dır, Bır nyareı lıer ıcyi i$paıa. kafidir. 

SERViCE MARİTIM ROUMAlN DEUTSCHE LEVANTE LtNiE 
Garbi Akdeniz için her on beş günde bir muntazam sefer 8 

" ALBA JUL YA ., vapuru 21 kanunusanide beklenmekte '' DELOS " vapuru 
olup ayni günde Malta, Barselon, Marsilya ve Cenovaya son kanunda bekleniyor, 9 

Not: Vurut tarihleri ve 
vapurların isimleri üxer!ne 
değişikliklerden mes'uliyet 

hareket edecektir. son kanuna kadar Anvers, kabul edilmez. 

---------------------" PELES ,, vapuru 15 şubatta gelip 16 şubatt~ Malta, Roterdam, Hamburg ve Bre- burg için yük alacaktır. 
Barselon, Marsilya ve Cenovaya hareket edecektır. men için yük alacaktır. THE EXPORT STEAMSHIP 

(İzmir • Batturak caddesi,· Refik bey ~.arşısı) 

Kiralık ev 
Göztepede Halit Ziya bey 

sokağında 16 numaralı hane 
kirabkbr. lstiyenler iskele 
başında bakkal Hasan ağa
dan öğrenebilirler. 

Ulusal 

Birlik 
Cctndelik ıiyasal gazete 

Sahibi: Haydar R~dı1 Öktem 

Neıriyat mildürn: 
Hamdi Nü:lıeı 
Telefon: 2776 

Adreı: lzmir ikinci 
Beyler sokaiı 

Abone şartları : 

700 kuruş senelik 

400 " altı aylık 

ilan şartları 
Rumi ilinlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilinlar : idare
lıaaede kararlaştirilir 
BasıldıiJ yer: AN AD ULU 
matbaası 

Bayram mOna
sebetile 

Sabık Dedezadeler 
TAFLAN Gazinosu 

ıTürkiyenin ses Kraliçesi 
F KRtYE hanımı ve muhte
!em ~ir AZ hey'etini anga· 
Je ettı. 

Taflan sraıinosu bayram 
münaaebetile İstanbuldan 
Sahibinin ıesi baş mugannıye 
sı ve ses kraliçesi Fikriye 
hanımı angaje etmiıtir. Bay
ramın birinci gününden iti-
baren ikinci Beyler soka· 
iında TAFLAN gazinosun
da lzmir halkını milştchir 
okuyuılarile ıermest ede-
cektir. Saz hey'etine mu-
ganniye (Nuriye), (Bedia) 
(Rana), (Zllnbül) ve (Neziha) 
hanımlar da dahildir. Milt· 
lika geliniz. 

Yolcu ve yük kabul eder. "NIEDERVVALD,. vapuru 21 CORPORATION 
Hamiş: İlandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden "EXMOUTH,, vapuru 16 

A t ' ı· t k b l t son kanunda bekleniyor, 23 cen e mes u ıye a u e mez. . . son kanuna doğru bekleniyor, 
Komprosor boya Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tahın~l ve !ahhye 23 son kanuna kadar Anvers, 

şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalıgma muracaat Nevyork İçin yük alacaktır. 
Otomobil, pestola, mo- T 1 f 2004 2005 Roterdam, Hamburg ve Bre- " EXELSIOR u vapuru 3 

edilmesi rica olunur. e e on: • k ı k 

~~r:· ~:;:, k~:~~::· e;;!~ •llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllll :~nM~~~E~~ ~. a~~~~·LDT ~:~~~~ bF~~d;if~;~ ~:v~~~: 
~-;;:.:~ d~r.::,~~~erio~o;!~ ~lzmir yün mensucatı~ .. NO~:~:g~?apuru 15 fol~eil~!o ı:~~le;:•::kt~:pur-
oır - k • - ların isimleri üzerine mes'u-

K. =T . . k A . .. r et ı= son kanuna doğru bekleniyor, lı'zet kabul edı'lme·. emeraltı Barut hanı = ur flQfl}fil Şl :: .. " 
ıçerısın e o oıoo ı oya- := := · · · d t b'l b 1 = · · = Hamburg ve Anversten yuk Birinci Kordon, telefon 

cısı lstanbullu Ahmet ~ Bu mfie!sese, iki yilz bin lira sermaye ile =: çıkarıp Rotterdam ve Ham- No. 2007 - 2008 . = teşekkO.I etmiş ve Di Oryental Karpet Manu-=: - •• b 
1 

, 
1 Selçuk Oteh - fakç6rers Li~ited (Şark halı) ~irketine ait ;; lstan u ve rakya 

izmirin en temiz ve ucuz - izmirde Halkapınardaki kuma, fabrikasını satın = 
otelidir _ almışhr. Fabrika hntnn teşkilat ve tesisat ve mns- = 

Müsteciri bulunduğum ote- tahdimini ile eskisi gibi l kanunusani 1935 ta- :: 
lin tamirat ve tertibatı ik- - rihinden itibaren yeni ~irkct tarafından işletil- -
mal edilerek yeni bir şekle = mektedir. Her nevi ynn iplikleri, kumaş, batta- = 

Şeker Fabrikaları 1'ilrk Anonim Şirketi 

Sermayesi 3,000,000'fnı·k lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Valuf ban 30-'10 

kondu karyola ücretleri _ niye ve çorap imal edilecektir. Mamuliltın emsa· = 
bütün otellerden ucuzdur. ~ line fıiikiyeti her taraftd takdir ve kab~I edilm~ştir. ~ 1 lzmı• r 
( 20 ) ( 30 ) ( 40 ) tek ya- = Bu mamulilt Peştemalcılar başında eskı Orozdıhak = 
tak 50 kuruştur. Ayhk oda- ;;;; ittisalindeki sergide t~liir edilmekte ve satı~ fah· ~ Muhterem lzmir balkının nezih müşterilerinden gör-
lar 3 liradan beş liraya ka- E§ rika \çinde yapılmak.tadır. ~ düğü rağbetten cesaret alarak şeker bayramı müna-
dardır. = Posta kutusu: 127 := sebetile yeni ses kraliçelerinden Bayan 

lzmir Keçeciler Lile si- : Telgraf adresi: lzmir .. Alsancak ~ Faide Yıldız ve Nefise BOlbtUQ 
nemetsı karşısında Selçuk = Telefon oumarası 2432 ve 3564 §§ 

oteli m Üste ci ri iit 11111111111111111111111111111 ı ı• 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111il1 u• 
Çeşme kaplıcalarında bakkal Heıoen satılıyor D o K T o R 

~imil Topaltmda Hacı Ali efendi Ali Agah 
caddesinde 152 numaralı ha- Çocuk Hastalıkları 

lstanbuJ Oteli ne hemen satılıyor. Talipler Mütehassısı 
1 . " Ulusal Birlik ,, gazetesinde lkı"ııci Bevler Sokattı N. 68 zmirin en temız B J 0 

ay M. R. Çaklak'a müra· 1'el"fon 3452 
( ~ık ve ucuz ) caat etsinler . ••---• 

ı.--Sümer Bank--1 otelidir 
Temiz hava mükemmel 

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

ram münasebetile yatak 
ücretlerini ucuzlatmıştır. 

Otelimize bir defa teşrif 
edecek zevatın otelimizin 
her hususatından mem-
nun kalacaklarını vadedi-
yoruı. 

Birinci Kordon ha 

vagazı şirketi itisa 
lı Istanhul Oteli 

Fabı·ikaları mamulatı 

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

fıereke kumaşları 
Fesane kumaşları 

Beykoz kıındur.aları 
Bakırköy bezleri 

nün tatlı seslerini dinletmeğe azmetmiştir. 
lzmirin en güzide saz hey' eti kemani küçük Cemal, 

Panço Muhlis, Kanuni Talat, Neyzen Hasan dede ve 
Hanende Celal beylerle muhterem müşterilerimizin 
rağbetini kazanan meşhur okuyuculardan Bayan 
Remziye ve Adaletten müteşekkildir. 

Rakı ve mezeler çok ucuzdur 

Norveç balık yağlaı·ının 

en halisidir 

iki defa süzülmüştü 
Y eğ8ne deposu 

IIanıdi Nüzht 
Sıhhat Eczanesi 

Kırk 

3, 

• 
Beş Dakikada 

Sümer Bank yerli ma11ar pazarı 
lzmir şubesinde h11lursunuz 

6, 12 Aylık 
Buhar veya Elektrikle daimi Ondnlasyon 

Almanyadan ve Bükreşten hususi olarak 
Getirilen mflessir ilaçlar. Yıl başı 

Ve Bayram hazırlıkları 

Güzelliğinizin on kat daha artmasını isterseniz dond:le
niıi ve makyajınızı mutlaka diplomalı MiNiK ka ın er-
b · S Telefon· 3101 erı ıtkıya yaptırınız. . . · 

Adres: Kt.çecıler caddesı 122 No.lı 
üç katlı yeni binasında B. Sıtkı 

-O kadar ;;~sızd;; ki kalp, böbrek, basur memeleri rahatsızlarıııa, ge

belere, çocuklara ve tansionları yükselmiş kimselere doktorlar yalnız 
( Ptlrjen Şahap ) m08hil pa8tillerini tavsiye ederler. 



15 ikincr Kinun·-935 (Uluaal Birlik) 4 S bife,. 
~------~~~----~~~--~~~~--~---~ 

1 Sikinci Kiinun 193Sf · 

Jngiltere, barı~ sistemiuiu geuişletilmeıiui istiyoı· 

Dış bal(anı, dün akşam Cenevre
den ale acele LondraYa döndü 

• 
Bay Con Simon bugün toplanacak olan kabinede, Roma anlaşmalarını 

ve hay Laval'le Cenevrede yapdığı mülakatı izah edecektir 
Londra 14 (A.A) - Bay Con Si"mon dün iece Londra

ya dönmüştür. Sebebi Çarşamba günü toplanacak iken 
Başvekilin İngilterenin şimalinde yapacağı söylevler yüzün· 

den bugünden toplanacak olan kabinede hazır bulunmaktır. 

" lngiltere hükumeti bugüo harpten sonra mes 'elelerinin 

toptan bitirilmesi için yeni bir fırsat çıkdığını ve bu yapı

labilecek oluua Fransız ve ltalyan hükumetlerinin yardım 
edeceklerini sanmaktadır. 

Gazeteler kabinenin daha çok dış ıiyasa işleri ile bu 
arada Cenevrede görüşülen işlerle silahları bırakma ve 
Bay Flanden ile Bay Lavalin Londraya a-elmelcrini görü
şeceğini ~anmaktadırlar. 

Bay Con Simon Roma anlatmaları ve Ceuevrede Bay 
Laval He yaptıjı görüfmeler üzerine söz söyliyecektir. 

Deyli Telgrafın siyasa yazıcısı diyor ki: 

lna-ilterenin öne sürmek istediği başlıca işler, bugünkü 
barı~ sisteminin genişletilmesi ve daha iyileştirilmesi yolu 
ile Avrupanın barııa kavuıturulması ve Almanyaya hat 
birliği tanıyan bir temele dayanarak silahların tahdidi için 
uluslar arası bir anlaşma yapmaktadır. Yazıcı Almanyanın 
Avrupanın barışa kavuşması plinlarında çok büyUk bir rolli 
olduğunu da yazıyor . 

Sar Almanyaya Geçti Tıırkiye ~ Rmıya • 

luşıaraft ı irıci · ·hif.de;iir madığ"•D• söylemi,dir. Sovyetlerın Resım 
Bfitün cihan, Sar mes· • * • 

clcsinin netieesile metgul- Sar mıntakaaının iktısadi • • 1 
dur. YC aakeri vaziyeti hakkında sergısı attı ıyor 

okurlarımıza bir nebze mallı· ~ 
Almanyanm her tara- mat verelim: 

fuıda gôrfllmcmiş derece- Sar, 1900 kilometre mu-

<le !eviuç vardır. rabbaı bir yerdir. Buna rağ-
Stutgrd 15 (Radyo; sabah men Sar, Merkezi Avrupa-

'fahlolar al'asında Lenin nişanını a
lan brodiski'nin de eser-leri vardır 

servisi ) - Uluslar arası Sar nın en zengin bir ülkeaidir. 
komisyonu, rey puıulalarını Sar mıotakasından geçen 

Istanbul 14 (A.A) - Yarın 

saat 14 de Fındıklı ill~el 
sao'atlar akademiıinde Sov
yet resim seriiıi açılacaktır. 
Burada teşhir edilecek eser
ler arasında 15 sene içinde 
yapılarak bir çokları Mos· 
kava ve Leningrad'da Teş
rinievvel ihtilalinin 15 inci 
yıldöoUmü müoasebetile a
çılmış olan sera-ilerde 2'Öste
rilmit olaolir vardır. Ekse
risi devlet müzelerinin mal
larıdır. 

Cenevreye iÖtürüb Uluslar Sultı nehri, büyük bir ıervet 
derneğine teslim edecekdir. üzerinden akmaktadır. Sar-

Puslalar, Uluslar dernegi da, henüz işlenmemiş 12 
tarafında11 kooıey huzurunda milyar ton kömür madeni 
bakılacaktır. vardır. Hilen işli yen 1 ô6 ku-

Londra 14 (A.A) _ Bay yud n mütemadiyen kömür 

H 'tl · S 'd k" ·· ·ı· çıkmaktadar. Bu kuyularda 
1 erın ar a ı mumessı ı r .. d" ı ·· 50 b" 

ve Sarın muhtemel valisi ıece 1 iun uz u ıo a· 
mele çalışmaktadır. 

olan Bay Burkel Sar'da Na- Sarda mevcut 30 fabrika, 
zi aleyhdarlarının istikbali l929 ıenesine kadar ıenevi 
hakkında Deyli Meylin hu· iki milyon ton demir iıtih-
suıi muhabirine şu beyanat- sal etmekte idi. Bu fabri-
ta buluumuşdur: kalarda ayrıca 35 bin amele Teknik kabiliyeti eserle

rinin doj'ruluğu ve hakikata 
uyiunluiuile Sovyet Rusya 

•• Eğer Naks Bravn elime çalışmaktadır. Sar mıntaka1ı 
ieçerse, kapısının önilne iki ahaliıinin 10 da dokuzu ma-
muhafız koyar ve kendisine den amelesidir. ~ da biivük bir ıöhreti olan 

Brodiski tabloları serginin 
~öze çarpan e.erleri arasın· 
dad11. Büyük san'at kabili
yetiuden ressam Brodiskiye 
geçenlerde Lenin nitanı ve
rilmitli. Ondan sonra eski 
Sovyet resim nealinin mü· 
messilleri olan Votkin ile 
Kuplinin eserleri ıelir. 

bir fenahk gelmemesi için Sarda ıeriyat için arazi 
daima nezaret altıada bulun- yoktur. Sarın Şimalinde ka· 
dururum.,, 

Bay Burukel Sarın Alman

yaya tekrar bailandı§'ını ilin 
cden: neticeyi mUteakip rad-

yoda bir nutuk vererek Sar 
komünistlerini Sardan ayrıl
mamaya davet ve kendileri-

ne hiçbir fenalık yapılmıya· 
cağını bildirecekdir. 

Bay Burukel, iıtatuko ta
rafdarlarına karıı her hangi 
bir tecavilıe teıebblis eden 
şahsın fena Alman olduj"u
nu bildireeekdir. 

Nihayet Sarlı 4000 yabudi 
hakkında şöyle diyor: 

"Bunlar tamamen Alman 
yabudilerinin tabi oldukları 
muameleye tabi olacaklar-

dır. Vatanperver yahudiler 
hakkında hiç bir fena mu· 
amele yapılmıyacaktır. Yal
nız Alman aleyhdarı faali
yet gösterenler biraz üzü
Jeceklerdir.,, 

"Ben, yahudi meselesini 
bir siyasa meaeleıi deiil, 
bir ilim meselesi olarak te
lakki ediyorum. 11 

Bay Burukel beyanatıoıo , 
Bay Hitlerin görüşlerine ta
maaen uygun olduaunu te· 
yit ettikten sonra, Sar valiıi 
sıfatiyle Alm n balkının •ı
laştırılmasına çalışacaj'ıoı ve 
hiç bir suretle temerkUz 
kampları tesiıi niyetinde ol-

bili zer bir kısım arazi Yar-
sa da, bu arazinin, senede 

yalnız 40 giln Sar lıaalkını 
iaıe edebileceii tespit edil
miıtir. 

Sar halkı, 820 bin nUfuı
tan ibarettir. 

Fransız sanayi müeHese
lerinin en büyükleri, Sarla 
alakadardır. 

Sar mıntakasmm askeri 

Patrov Votkin sera-iye e· 
serlerinin en a-üzel üç tabJo
ıu ile iştirak etmektedir. 
Bunlardan sabah isimli olan 

ehemmiyeti de büyüktür. Sar '!'ı--s~a~b-all'!!h .... Gllll" a·z·e·t-e .. ı·e-rı·· n-i·n-ı 
demek, (Ren)oin kapııı dc-
ınektir. Telgraf) rı 

( Al Saa Loren ) in mu- latanbul - KültUr bakanı 
hafazaaı için Sar mıntakası Bay Zeynel Abidin Üniver-
e_Iz_e_m_d_i_r._,..______ ıitede yeni yapılan raHtba

Loid Corcun 
Projesi 

neyi açmıthr. 

§ lstanbul - Iranda bu
lunan askeri hey'etinıiz Tah
randaa hareket etmittir. 

Baştaraji 1 inci ahifede § lstanbul - Gayrimilba-

tatbik edemiyecektir. dil bonolarının fiatları iki 
Eğer onun ıiyasaın muci- lira yükaelmiıtir. 

bince bir kaç da a-enç kon- Ankara - Ba9bakan 
aervat6r ve liberal intihap ieneral lımet İnönü, Alman 
edilirae, esası işçi fırkası teş- büyük elçiıi ile a-örlltmilıtür. 
kil etmek, ve bu esas ken- § Ankara - Bu yıl Ku· 
disile bir kaç ateıli, terak- rultayda )97 saylav buluna-

kipcrver, a-enç liberal ve caktır · 
konservatör tarafından tak- § lstanbul - Şubat kon-
. d'l k fi b" tenjanı gümrüklere bildirildi. 

vıye e 1 me şar 1 e, ır ne· Iıtanbul - Saylav aeçimi 
vi .. Nevv deal., , (kalkınma) Şubat ortasında bitirilıniı ola-
hük6metinin teşekkülüne İm· kt . . ca ır . 
ımkln görilyor. Fakat bu ıe· lıtanbul _ Gümüf liralar 
kilde bir ıeye acaba İfÇİ çıkdıj'ı .zaman bet adet tak· 
fırkası razı olur mu? Jit lira yapan kalpazanlar 

( Statesmarı Arıd • .Vatiom ) yakalanmıttır. 

dekoratif bir uşlupta ve ori
jinal araştırmaları gösterir. 
Kuprinin eserleri Sovyet ha· 
yatını hakiki bir şekilde gös· 
terir. Fabrikalar, manevralar 
ve üı.erinde bir dirijabl uçan 
Kremlin iibi ... 
Rcısam S. Geraoıimovun 

ı ~ı kan jel limanı, Akşam 

isimli tabloları ile kendi res
mi vardır. Sera-ide Sovyet 
ihtilalinden ıonra resim yap
maya başlamıı ıan'atkirJarın 
da eserleri vardır. Bunlar 
araaında en ön sırada Dey
neka ·gelir. Deynekanın e
serleri yalnız Sovyet Rus· 
yada değil, yabancı memle
ketlerde de meşhurdur. Res
sam Riajski iJe Bogoroduski 
Sovyet şahsiyatlerinin re
simlerini yapmışlardır ve 
bunları teıhir etmektedirler. 
Boa-orodiskinin Sovyet boh
riyelilerini gösteren beı tab
losu iÖZe çarpıyor. Ressam 
Samok Valov da Sovyet 
şahsiyetlerinin resimleriyle 
gençlik ve Kolkoz hayatına 
ait tablolariyle serıiye işti
rak etmiştir. 

Heykeltraşlardan Bayan 
Mukinanın eserlerı iyidir ve 
Venedik ıerıisinde büyük 
bir muvaffakiyet kazanmış
tır. Sergide Caykov, Bsyan 
Sara, LebedeYa, Efimv gibi 
heykeltraşların serlerile rea
sam Saryaninin tabloları da 
vardır. --RuamJı 
Hayvanların bedeli 

geldi 
Ruam mücadelesine devam 

olunmaktadır. Şimdiye ka
dar lzmirde Ruamh olduğu 
anlaıılan 32 beyiİr itilif e
dilmişti. 

Su beygirlerin ıahiplerine 
verilmek üzere Ziraat ba
kanlığından vilayet baytar 
müdürlüillne 1267 liralık 
havale gelmiıtir. 

Bu suretle bu hayvan ıa-
hibleri de mağdur kalmamıı 
ve baıka hayvan tedarik e· 
debilecek ıurette para almıt 
olacaklardır. 

t 

era i.kı 
(Gabuedılin Şak.ir Heyin Bı ntklı~ı \ c ikalara Göre) 

Fevzi efendi; Abdü hı 
mit hesabına ne sureti 
jurnalcılık ediyordu 
Maişetiuıi kalemle tedarike intisap ediyor. Fakat ına\ 

başladım, kitaplar telif ettim 
mecmualara makaleler yaz
dım. Fakat istipdat hükCı·ne

tioin tazyiki bizi ezmeie 
başladı. Kitapçı dükkanla-
nnda hergün toplandığımız 

Abdülhalim Memduhlar, Maz
harlar, Şefikler, Ahmet Ra
simler bir araya 2'elemez ol
duk. Sefaletimiz artmağa 

başladı. Gün olduki kaç kişi\ 
yarım okka kestane ile ha
yatımızı muhafaza ettik. Ba
zı geceler olurduki sabahı 
yapmak için köprüden Be· 
şiktaşa, Beıiktaştan köprilye 
gidip a-elmek üzere vakit 
geçirirdim. Koynumda yirmi 
para bulunmazdı ki sabah
çılar kahvehauesiode oturup 
aabahı edeyim.,, 

Nadiri Fevzi efandi bu 
suretle kendiıine acındıracak 
sözlere geçiyor ve di· 
yordu ki: 

0Çektiğim bu sıkıntılar 
arasında Sclanikli Ömer 
Fikri efendinin tavsiyesi 
üzerine Baltacı Hacı Mustafa 
efendinin damadı Hakkı 

beye ders vermek üzere 

konağına muallim oldum. 
(Demek ki o zamanlarda 
damat olduktan sonra da 
mektep talebl!si gibi h~la 

ders alanlar bulunuyormuş.) 

Hakkı bey veliaht Reşat 
efendinin sevgilisiydi. Onunla 
daima muhabere ederdi. 
Evinde sık sık içtimalar 
olurdu. Damat Mahmut 
paşa merhum da bu cemi
yete gelirdi. O sıralarda 
midemden rahatsız olduğum-

dan doktorlar midemi sifon 
vasıtaıile karbonatlarla yı· 
kıyorlardı. Bu halime Mah· 
mut pata acırdı. Çünkü 
kendisi de mideıinden ra
hatsızdı. 

En nihayet bu konakta 
jurnal edildi. Beni hacı 
Mahmut sorıuya çekti. Bul· 
gariıtanda "Beyan,, namile 
bir gazete çıkaracağımı Re-
9at efendinin taraftarlarından 
bulunduğumu ve Hakkı beye 
şeytanet dersi verdiiimi 
yazmışlar.,, 

Nadiri Fevzi efendi bun-
dan sonra Abdülhamide 

yine gidip gdmeaini ke• 
kafasına göre tefsir ede~ 
diyordu ki: 

u Sorgu esnasmda her şe 
açık cevaplar verdim. G 
düğüm zulüm ve gadird 
dolayı memleketime gil 
"Beyan .. namında bir gaı• 
çıkaracağımı ve ~iftlik 
emva imi ve hanelerimi ıi 
teden Bulgarlar aleyh~ 
dava açacaiımı ve mektt1 
ler tesis edeceğimi icabılı' 
avukatlık edcceiimi anll 
tım.,, 

Burada Nadiri efendi • 
milddet evvel geceyi ieçf 
mek için parasızlıktan köpl 
ile Beşiktaş arasında sabtt 
kadar mekik dokuduğu b• 
de Bula-aristana gitmek t 

orada gazete çıkarmak i~ 
(Milliyet) 

- lJcııcım edecek ,; 

ihtilas nıahkfıı11 
Bav 'l'ev ti kin mulu.ı~ 

"' 
ıncsi yeuiden haşhıtf 

İhlilasdan suçlu Ayd 
Maliye tahsildarların dan Te' 
fik, evvelce şehrimiz Ağırc' 
za mahkemesin cı:: iki se~ 
beş ay habse mah kum edi 
mi~di . Temyiz n. ahkeıne 

bu karan naksetdiğinclt 
dil il Tevfikin mu} akeıı esiO 
tekrar başlanmış ve bıı' 
tedkikat ıçın muhakeal 
başka güne bırakılmııdır. 

l'ekaüt cüzdaoı 
Ôdemiıin Kaymaklı köf 

eski muallimi Bayan Pa~r 
zenin tekaüt cüzdanı M•' 
rif mUdürlUğilne a-elmiştir· 

iki cadde 
Karauhk içinde kald1 

Topaltında Mumcu zad' 
ve Hacı Ali efendi cadde 
lerind.. bir haftadanbe~ 

elektrik lambaları yanın' 
maktadır. Yaimurlar doh• 
yısiyle bu caddelerde deb' 
şetli çamur huıule gelmif 
tir. 

Topaltı halkından aldıj"l' 
mız bir tezkerede şikiye1 

ediliyor. Belediyenin nazarı 
dikkatini celbederiz. 

Tüı .. kiye Ziraat bankası lzmiı· şu
besinden: 

19-12·934 tarihinde açık arttırma ile ihaleleri yapıl•' 
cağı 14-12-934 de Anadolu 15-12-934 de Işık 16-12-934 d 
Ticaret ve 17-12-934 de Yeni Asır a-azetelerinde ilin edi• 
len Yunanlı emvalinin ihaleleri 23-1-935 taribine pazarlığ' 
bırakılmııtır. Satış a-ayri mübadil bonos~ veya peşin par' 
ile nakten yapılır. Kıymeti muhamminesi iki bin lira vey• 
daha ziyade olan emvalin ihalei kat'iyeleri ıstiıana tabidir· 

Malın satıldığı seneye ait Devlet vergi ve belediye resiı' 
ve sair bütün masrafları müşteriye aittir. lstiyenlerin yüıd' 
yedi buçuk teminatlarile birlikte ihale günü saat 14,30 do 
Ziraat bankasına müracaatları . (5486) 

__.,I 

lzmiı· Defteı·darlığındaıı: 
lımirde dört seneliii 14000 lira muhammen bedelli Ho" 

ma dalyanında balık avlamak hakkı için açık arttırma gli" 
nll sürülen pey haddi llyik görillmedifıinden arttırma müd" 
deti on ilin uzatılmııtır. 

Taliplerin 935 senesi Kinunuaanisinin 22 inci Salı gfinil 
saat 15 do Dofterlıkta teşekkül edecek arttırma ve ihale 
komiıyonuna mlracaıtları. 127 


