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Bazı ikramiyelerin kaldırı
lacağı hakkında işae edilen 

haberlerin asılsız olduğu, mal· 
buat ııındnrlilğllodec bildi
riliyor 

e ULUSAL e 

lzmirde çıkar, •ktamcı aiyaaal gazetedir 

Uluslar derneği Sar mes'elesile meşgul 

Bugün toplanacak olan Elen 
fırkaları başkanları, Yuna
nistanın milli müdafaası için 
istenilen 10 milyarhk tahsi
satı konuşacaklardır. 

Fiab (100) Para 

Cenevrede 
Konuşul~yor 

" Gornelius ,, un yıl dönQmft 

ü~ler komitesinin, Sar hak
kinda verdiği karar 

Seçim 
Faaliyeti günden 

güne artıyor 

Mimarlıkta Türk-

Reyiam neticesi hakkında Bay Flanden nediyor- Barı· 
şı tehlikeye dttşn·ren_ ~engel ortadan kalktı 

muhtemel ticaret meselesini 
inceden inceye tetkik et
miyecektir. Esasen ben Al
man hükümetinin azlıklar 
hukukuna riayet etmeyi bil
diğini ıöstereceiioe eminim: 
Gene Eminim ki Fransızla
rın çok büyilk ekıeriyeti 

Fransız - Alman münaaebet
lerinin gittikçe eyileşerek 
Avrupa barışında bir it be
raberliğine varmasını iste
mekte ve çok defa hayal 
inkisarına uarıyan Fransız 
efkarı, sözlerden ziyade fi
liyata "ehemmiyet vermekte
dir. 

llluıl.ır Dern~gi toplantı 1uılinde CenevreJlS~(jA.A)- Bu-
Paria lS (A.A) ·- Havas uydurmak için yakında tica- glin öileden ıonra bay Alo· 

bildiriyor: rI ıtöriişmeler başlıyacaktır. isinin baıkanlıjanda topla· 
Baıbakan bay Flladen Bakanlıklar araıı komisyonu -D.veım!UrJüMö s•hifuh-

reyiim hakkında şu beya- •~ •• ••~•• ....... ,.Mı•-------__,,.. 
natta bulunmuıtur: Tayyare mi, jeplin mi? 

Fransa reyiimın icraıında 
antlaımaların tamamile tat· 
bik edilmit olma11ndaa do
layı çok memnuadur. 

Reyilm neticelerini kabul 
etmemek, biç bir Franıızın 
aW.aclu ı•çmez. 

Franıa Ue Almanya ara· 
ıındaki dikenli meaeleler u· 
luılar kurumu yoluyla hal
ledilecektir. 

Fransa ile Sar arasında 

bir mübadele rejimi tesiı 

etmek ve F ranıız • Alman 
mllbadelelerini yeni vaziyete 

Staviski 
Davası vakında .. 

başlıyor 

~tavialti 

Pariı - Staviski hadise· 
sile allkadar oldukları anla
tılan kimselerin sorguları 
bitmiıtir. Bu bllyllk skanda· 
lın muhakemesi yakında 
bathyacaktır. Pariı mUddei
umumiliii, yllzlere baliğ olan 
tahkikat doıyalarını mabke· 
•·J• t"Jim etmek Gıoredir. 

Fransa, Almanya 
yarış ediyorlar 

·-·-· Almanlar jeplinleri, Fransızlar da 
tayyareleri hakim kılmak istiyorlar 

Jepli• mi, tayyare mi? Bu mak ve bu suretle ileride 
ıualin cevabını istikbal g&ı· cenubi atlantik denizlerine 
terecekdir. Yalnız turası bakim olmak arzusunda ki 
kayde ,ayandır ki, Fransa plinlarile alakadardır. 
ile Almanja arasında bu • 
husuıda hiç durmıyan hum- Avusturya 
malı bir faaliyet vardır. • 

Fransızlar, tayyaıecilikde lktısadi vaziyetinı 
ne derece büyük yenilikler ı kurtarıyor 
röıtermeğe çalışıyorlarsa, Paris _ Avuıturyanın 934 
Almanlar da Jeplinleri ha· ıenesi ikbsadt vaziyeti hak· 
vada hakim kılmak için o kında tutulan istatistikler, 
niıbetde gayret ediyorlar, bu ayın ilk haftaıında kat'i 
Franıızlar, Almanların bu neticeyi meydana çıkarmıt· 
gayreti karıııında " uyumı- tır. Bu iıtatiıtiklere ıöre, 
valım" diye feıyad ederken Avuıturyanın bütün iıtihıa· 

Almanlar da durmayıb çalı- litında niıbt bir terakki gö
ııyorlar. rülmliştür. 1931 .ene.inde 

Berlin s"nayi Alimleri, Al- çok mliıktU bir mevkide bu· 
manyanıa, iıtikbalde havaya lunan Avuıturya iktısadiyatı, 
bakim olacağını ve bu ha- ıeçen ıeneye kadar iyiliie 
kimiyeti, Jeplinler sayeıinde y8z tutmuı ve blitlin ıana-
elde edeceiini temin edi- yide kaydolunan ıellh neti· 
yorlar. ceainde, Avuıturya banka· 

Doktor (Ekteri )o ispanya )arandaki mevduat çotaldı· 
ıeyabatı, Almanların (Sevil· it ribi, iıtira kuvveti de ıi
lı)yi Jeplin iıta1yonu yap· 1 yadel•tmlıtir. 

Seçim mıntakalarında bü
ylik faaliyet başlamıştır. Cu
martesinden beri mıntakalara 
giderek reylerini kullanan 
yurddaşlar gllnden güne ço
ğalıyor. Rey verenler ara
sında bir çok da Bayanlar 
vardır. Eo çok Karşıyaka 
ve Karantina mıntakalannda 
faaliyet görülmektedir . 

Bc.yraklı ve Turanda ıe
çim bitirilmiş gibidir. Şim
diye kadar bu iki yerde 875 
rey atılmııtır. 

Poyracık gençle
rininl teklif ini 

onayladı 

V<Jli ge.nenıl Kazım Dirik 

Muhabirimizden : - Kınık 
nahiyeıinde tertip olunan 
pehlivan güreıinde pehlivan 
Dramalı Hasan ile G&nenli 
Hamdi berabere kaldılar. Gü· 
reı1 iki saat devam etmiş 

ve çok heyecanlı olmuşfor . 
Gilreş, hayırlı müesseseler 

menfatına oldu ve iki yüz 
lira kadar bir varidat te
min etti. 

Poyracıkta, Gençler ve 
muallimler tarafından yapı
lan ufak bir teşebb8ı neti-
cesinde bir Hilili Ahmer fU· 
beıi açılması takarrür etmiı 
ve bu ıube baıkanlığını va
limiz General Kizım Diri· 
iin kabul etmesini kendi· 
ıinden telgrafla rica edilmiı
tir. Valimiz, Poyracık genç-
lerinin bu teklifini kabul et
miş ve yakında Poyracıta 
aideceğini bildirmiıtir. 

Hililiahmer ıubesinin açıl
ması için resmi emir sabır
sızlıkla liekleniyor. 

Ik rami yeler 
Kalkmıyacak 
Ankara 15 (A.A) - Mat

buat umum mOdlirlftillnden 
bildirilditine r6re; bazı ik
ramiyelerin kaldırılacaiı 
bakkıada intitar eden haber 
ler aıalıııdır • 

lerin liyakati 
( Türkişe Post) ta çıkan bir maka

lede, Türk eserleri medolunuyor 

Tar)r nıimal"i5inin büyıik esulerinden Edimede 
Sul.ıan Selim Camii 

TDrk Mimaresine lbOyUk mak kabil değildir. Bin yıl
hizmetleri dokunan Alman dan fazla bir miiddet uyu
mimarlarından Corneliuı G- duktan ıonra on beıinci aıır 
urrlitt'in doğum gününUn sonunda eski Roma san'ata· 
seksen beşinci yıl dönilmü nı tekrar ihya eden ltalyayı 
münasebetile Türkiache Poıt takdir ve tebcil ediyoruz.. 
da çıkan bir yazının tercü· Halbuki ayni zamanda bu-
meaini ehemmiyetine binaen gaziçinde de Öu kabil sanat 
ayaen neşrediyoruz. eıerleri vücude getirmiıti; 

"Türk Tarihi Tetkik Ce- Fakat bunlara - Ayaaofya
miyeti,, meıhur Alman alimi nın taklididir diye - ehem
Corneliuı Grulitt'i 1 ilkki· miyet verilmiyor ve itibar 
nun 1935 de 85 inci doium edilmiyordu. Halbuki bu e
gününün yıldönllmilnü yaıa· serler kökü derinliklerde ve 
dığı iÜnde fabri}~aıabğına Yunan ruhu ile beılenmiı 
tayin etmiıtir. Bu ıuretle bir zeminden doğan bir bu
Türkiye, Türk mimarlık bil- ıusiyetin Renaissance'ından 
gisine em1alıiz bir surette baıka birşey değildi. Eski 
hizmet etmiı olan bularaş- şekle ait ta1avvurlar, Adri· 
dırıcı:bilgininlbatırasını şük- yatik denizinin öbilr tarafın· 
ran ile yadetmiı oluyor, onun da vaki olduğu gibi ayni H· 

1907 de basılmış : olan " Is- razatlık, ayni istiklil, ayni 
tanbul mimarisi " adındaki - Devamı 4üncü .5ahifede -

büyük ve devir açan eıerini Ihı• ı• la" f 
kim tanımaz. Bu eseri ile 
Gurlitt, ıehrimizin sayısız 

abidelerini ve bunlar arasında G• 
1
. 

100 cami ve 40 kiliseyi 205 iZ 1 konuşulmuş 
tablo üzerinde ve 223 resim 
ile önümüze ıermİ§ bulunu
yor. 

Bu bilıtin bundan baıka 
Edirne ve lzoikdeki mebani 
hakkında da bugüne kadar 
daha iyiıi vllcuda getirilme
miş olan iki eser çıkarmış· 
tır. Mumaileyhden evvel bu 
ıeylere ait bilgiler noksandı. 
F ossati, Salzenberg, Edhem 
pafa, Forcbheimer ve Strzy
goviıkinin eserleri gibi bir 
kaç eserden ıarfınazar edi· 
lince bakim Sultanların Ha· 
liçte kiin payitahtlarının mi
marisi, 1&nat tarihi içi• kar· 
ma karııık bir yıj'ın halinde 
kalmııtı . 

Bu yığının manasını ve 
tasnifini bize ancak bu bn
ylik araıtıncı bilginin tan· 
zim edici eli göstermiıtir. 

Btıytık bir azim ve iman ile 
mumaileyh o vakit tek ba
şına olarak Türkftn mimari· 
deki kabiliyet ve başarıcı· 
lıj'ını ilAn etmiıtir ve de
miıtir ki "Mahmudiye bina
ıına bakınca hayran olma· 

Elen dış baham Buy Maksimos 

lstanbul 16 (Hususi ) -
Elen dıı bakanı Bay Maksi· 
mos, Cenevrede ıtazete mu· 
habirlerine beyanatta bulun· 
muş ve Yunanistanla Arna
vutluk arasındaki ihtilafların 
uluılar dernei'inde gizli bir 
toplantıda görüıüldüiünü ve 
derneğin iıaaı bulunan Ar· 
navut!upn talebi halinde iki 
memleket arasındaki milna • 

l zaalı meı' elelerin, heyeti u· 
mumiyedede mtizakere edi· 
lebileceaini ıöylemittir, 
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16 ikinci K n'!!,, iz 

uam 
Mücadelesi bitti 

Üç aydan beri devam eden 
ruam mücadeJeıine nihayet 
verilmiştir. 

Tftrkotisin raporu 

Alman pi yasalarin
da mahsullerimiz 

Torkiye'de 
Bitik hasımı Bu Genç Kimdir?~ .. 

.,........,. ....................... ~ ........... ~---~-........... - ,~ . _ 2 Bi 
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YAZAN: Orhan Rahmi GikÇC:, ~~-
Annesi güldü: Onu mes'ut edecekt~ ha 

·-Bu üç ay içinde vilayet S t b -.- d ) ÜZ kı•Jo sif bam 
baytar müdürlüğilnce lzmir er ug ay arımız, y -

"Le livre changer" mec· 
muasının ikinci nilshasında 
çıkan (Sovyet sınırları öte· 
sindeki bitik) adlı bir yazı, 
Türkiyenin bitikevleri ve ba· 
sım evlerinin faaliyetine di
ğer ülkelerinkinden farkla 
olan bir çeşni vermektedir. 
Yeni la tin alfabesinin Tür
kiye bitik basımı ve bitik 
ticareti inkişafı üzerindeki 
tesiri meselesini mevzuubahs 
ederken, bu yazının muhar
riri şöyle söylüyor: 

- Hepinize Kendi kendime bunu de~ pı 
birden, be- Jarca tekrarladım. Yazık • Jık 

pini:ıe birden .. hepside boşa gitti.. ha 
merkez kazası dahilinde 2277 
beygir ve 141 merkebe mal· 
leyin aşısı tatbik olunmuı 
32 beygir ruamh görülerek 
itlaf edilmiştir. Bucada 213 
beygir, 305 merkep, Burno· 
vada 537 beyıir, 49 katır ve 
40 merkep, Dikilide 581 bey 
gir, 8 k tır, 99 merkep mu· 
ayene ve malleyinle aıılan· 

mışhr. Buralarda da 21 bey
gir itlaf edilmiştir. 

Bundan başka Torbalı da 
450 beyğir, 4 katır, 38 mer· 
keb, Ödemişde 1928 beyiir 
108 katır, 2595 merkeb, 
Kuşadasında 405 beyğir, 13 
katır, 49 merkeb, Tirede 
966 beyğir, 10 katır 793 
merkeb muayene edilmi~ ve 
aşılanmışdır. Bunlardan da 
iki beyğir öldllrülmüşdür. 

Umumiyet itibariyle vilA· 
yet dahilinde muayene edi
len hayvanlar 7358 beygir; 
192 katır; 5280 merkeptir. 
Hastalıklı görülerek öldürü· 
lenler de 55 beygirdir. 

Öldürülen beyğirlerin sa
hiblerine verilmek üzere Zi
raat Vekaletinden gönderi· 
len paranın tevziine dün 
başlanmış ve beyğir sahible· 
rinin bir kısmı paralarını al· 
mışdır. 

ehağhaneler 
Salhane civarında 

yapılacak 
Çayırlı bahçede bulunan 

debbağhanelerin belediyece 
yıktırılacağını yazmıştık. 

Dabağlardan bir kısmı be· 
lediye başkanlığına müracaat 

ederek, salhanede deniz ke
narında yeni ve asri de
bağhane inşası için müsaade 
istemişlerdir. 

Belediye başkanlığı, yeni 
debağhanelerin deniz kena
rına yapılmayıp demiryolunun 
arka tarafında inşa edilme
sini münasip görmüştür. 

Bunun sebebi, denizden 
gelecek temiz havadan hal
kın istifadesidir. 

~eledi ye 
Encümeni 
Belediye daimi encümeni 

dün öğleden sonra belediye 
başkanı Doktor Bay Behçet 
Salih Uz'un riyasetinde top· 
lanmıştır. 

burg olmak Ozere 6,50 tlorindir 
Tnrk ofiı Rerlin şubeıin· 

den muhtelif mahsullerimi· 
zin Alman p zarlarındaki 
tabf vaziyeti hakkında bir 
rapor gönderilmiıtir. Bu ra· 
poru aşarı yazıyoruz : 
Buğday : Sert buadayla

rımıza eskisi gibi istek var· 
dır. Fiat 100 kilo batına sif 
Ham burg 6,30·6,50 Florin 
kadardır. 

Arpa : Tnrkiyeden 100 
kilo batına sif Hamburg 50,
Fransız Fraa-ı istendiği bil
diriliyor. Alikadar Alman 
Kontrol dairesi yalnız 47-39 
Franga kadar mfisaade ver· 
mektedir. 
Haıhaı: Haıhaılarımız ü

zerinden iyi iılcr yapılabile· 
ceği fimid ediliyor. Hükumet
ce 100 kilo başına 130-140 
Franka kadar mfisaade Ye· 
rileceği söyleniyor. Tacirle
rimiz bu mala alaka gGıter· 
melidir. 

Keçi boynuzu : Rapor haf· 
tası içinde İf yapılıp yapıl
madığı öğrenilmemiş olmakla 

beraber, iıtek vardır. Kontrol 
daireıinin 100 kilo baıına sif 
Hamburi 7,50- 8 marka ka
dar müsaade vereceii bildi· 
riliyor. Keçi boynuzuna ln
gilterece dahi alaka sıöıte-

rildiii İ,7idiliyor. Gene ıif 
fiat üzerinden keçi boynuz
larının aıaiı yukan Humburr 
deierine ıatılabileceği sanı
lıyor. 

iç fındık: Genel duruma 
uygun olarak iç fındık pi
yaıuı da durpndur. Buna 
karşı Türkiyeden ylikıek 
fiatlar istenmektedir. Heniiz 
ıreçen haftanın ıonunda 100 
kilo başına ıif Hamburı 
575 Fransız frankı istenir
ken bu hafta ıonunda fiat 
620-630 franka çıkarılmıı· 
dır. 

Hamburg pazannda bu
lunan bizı loco partiler ar
diyede teslim ıartiyle 100 
kilo batına 100 mark üze· 
rinden satılmaktadırlar. 

Ceviz, iç badem, kaysı 
çekirdeği: iç badem, kaysı 
çekirdeii ve ceviz piyasala· 
rında zikre deier dej'işildik
ler olmamııdır. 

Balmumu: Balmumlara is
tok devam ediyor. Fiat re· 
çen haftaki ıcibi kilo batına 

aif Hamburg 8.5 Fran ız 
Frankıdır. 

Yumurta: Almanya ile yu· 
murta anlaşmamızın 31 ilk 
kinun 1934 de bitmiş oldu
iunu bundan evvelki rapo· 
rumuzda bildirmiıdik. Yeni 
bir anlaıma yapmak üzere 
görüımelere henüz başlan· 

mamış olmakla beraber Al
man hükumetinden son ki· 
nun 1935 ayı için ıimdilik 
1000 kentallik bir konten· 
jan alınmışdır. Bu kontin
gentin timdilik ihtiyacımızı 
kapatabileceğini sanıyoruz. 

Bundan başka reçen ay
lardan kalma işlenmemiş bi
zı kontingentlerin Sonkinun 
1935 ayına ıreçirilmesine de 
uiıaşılmıı ve imkAn bulun· 
muşdur. 

Almanyaya ithal edilmek· 
te olan "Unterschiedı-bet· 
rag., adındaki milvazene ver
gisinin yükıeltileceği ihtima
lini de söze katmıştık. Bek
lendiği gibi bu vergi arttı· 

rılmış ve fakat tahminlerin 
çok daha üıtünde olarak 
100 kilo bnşına 25 marka 
çıkarılmışdır. 

Türk alfabesinin değişimi 
(inkilibı) Türkiyedeki bitik 
basımının inkişafına teşvikçi 
ve yardımcı olmuıtur. 

Arab alfabesinin mekteb
lerde, resmi dllirelerde ve 
matbuatta tamamen ortadan 
kaldırılması aayeıinde, birçok 
bitiklerin litin harfleriyle ol· 
mak üzere, yeniden basılma
ları icabetmiştir. 

Edebiyata karşı gittikçe 
artan rağbetin ve daima yeni 
yeni bilgiler kazanmak ar· 
zusunun Türk budununu git 
gide tardığı Ye böylece yur· 
dun edebiyat veriminin zi· 
yadesile yilkselm~sine vesile 
olduğu görülmektedir. Bu· 
gün artık eski Arap harf !e
rile yazılmış bitikleri ancak 
kenar ve köşe dükkancıla· 
rında ve lstanbul ve Izmirin 
cami kapılarında ticaret ya
pan küçük satıcıların elinde 
görmek mümkündür. 

Yazının muharriri, bunla· 
rı söyledikten sonra, ayrıca 
da şimdiye kadar bitik ve 
baıım evlerinin merkezi ls
tanbulda olduktan sonra bu 

" Unterschiedsbedrag " ın 
böylece ilkkinun ayında bir 
markdan ıimdi 25 marka 
çıkarılmaıı dıı ülkelerdeki 
yumurta fiatları üzerinde merkezin artık yeni ve genç 

bir merkez alan Ankarada tabii kötü tesirler yapmııdır. 
Hollanda, Danimarka ve bu- olduiunu kaydediyor. 

nun gibi Almanyaya yumurta Kömür 
iÖnderea yakın ülkelerin fi. K . • 
atları indirdikleri bildiriliyor. artelı tesıs edecekler 

Türk yumurtaları için 1440 Paris - lngiltere ile Po
danelik ıandık başına sif on~a arasıııda yapılan ikt~
Trieste 75·80 mark kadar ıadı uzlaşmadan ıonra lnrı· 
bir dej'er biçiliyor. li.z m.a~en kömürü .. m~sta?.· 

Dokuma ham maddeleri : sıllen ıle Polonya komur mu· 
Dokuma bam maddeleri pa- e~ıeseleri ar~sında. büy~k 
·zarlarında ıreçen haftaya bır. k~~~el tesıı edılm.ek ıs
karıı söylenmej'e değer de· tenıldıg~ .Londradan bır ha-

iitiklikler görlllmemiıdir. _b_e_r_v_•r_ı_lı_yo_r_. --------
Esasen bu mallar piyasası yeniden canlanacakları llmit 
da durgun ve bekleyici bir edilmektedir • 
durumöadır. Kendir piyaaaıı 1&ilamdar. 

Yalnız pamuk Kontrol da- Kastamonu malları geçen 
iresinin Türk mallarına 100 ayın sonunda kalitesine g6re 

,kilo batına ıif Hamburır 100 kilo başına 355-350 F • 
veya Bremen 106 marka ransız frankına kadar satıl
kadar ödeme müsaadesi ver· mııdır . 
diği, buna kartı Türkiyeden Türkiye piyasasının bu ara-
112-115 istendiği bildirili- bk biraz daha kuvvetleıerek 
yor. fiatların çıktığı bildiriliyor. 

Tiftik ve yün üzerinden it· Rapor haftası içinde Ham· 
lerin bu ayın ikinci yarısında burga teklif yapılmamıştır. 

Ve sonra her üçümüzü 
yanaklarımızdan öptü. Ertesi 
gün halkalar parmağımız· 
daydı. Verdiğimiz karar şu 
.d. 
ı ı : 

Mektebe devam edecek-
tim ve diplomamı alınca ev· 
lenecektik .. 

O da olmadı .. Zavallı Cev· 
zncık Tifodan öldü, gitti. 
Hastalığında telgraf la beni 
istemişti. 

Zaif, takatsiz, ide ta çarpıl
mış gibiydi. Yalınız gözleri 
yaşıyordu. Beni görünce doğ-
rulmak istedi. Fakat küçük 
ve güzel başı derhal yasdığa 
düştü .. 

- Gördün mü Ali ·dedi· 

Kış ortasıydı. Yat ğa 1 rild 
müştü. Onu elim<len geldi 
kadar teselli ediyordum. V ka 
!erinin içinde hazin bir l bir 
selli canlanıyordu. Fakat bl ~e 
ümit değildi. Ölüme da) & 
evciden hazırlanmış bir İli li a 

na benziyordu. Adeta, ~ t:j 
avuç kemik olarak topr•I bir 
gireceğini biliyordu... . h 

Necdet Avrupaya gitıoıf od 
Annesi yalnızdı.. m 

Öleceği akşam, of, hatif haı 
lamak istemiyorum .. Ne ael til 
ydı o gecekiler? Şu 

Ölüm, çehresini yavaş 1' sa 

vaş kendine mahsus gölge' 
ile kaplıyordu ve göılet leri 
ağır ağır derinliğe çekili yü 
iki münzeviyi andırıyord' ar 

ne kadar bittim.. Doktor gene aramızdar' ak 
İçimde tarif edilmez bir Yüzüme bakıyordu. Hergil' ra 

ıztırap kazanı, için için kay
nıyordu. Muhakkak ki kal· 
bimde ona karşı aşk yoktu. 
Fakat ben onu bir başka 
türlü seviyordum. Ona hay· 

randım . O beni kendine 
meftun etmeyi bilmişti. 

Her genç kızdan uzak ve 
bambaşka bir hususiyeti 
vardı. Cevza yalnız iyi bir 
kız değildi. Ayni zamanda 
mütefekkirdi. Okuyordu. Cid-
di mevzular üzerinde konu· 

şuyor ve kendini çok güzel 
dinletiyordu. 

Bir sıece, onların akraba· 
]arından kadınlı, erkekli o· 
tuz kişilik bir grup müte
madiyen onu dinledik. 

O akşam o müteheyyiçti. 

kn gibi ümitli, mnltefit f şa 
k o d w"ld' UZ şa acı ınıan egı ı • 4 
Baş~a günlerde ; sa 

- Cevza hanım - diyordf cu 
Nişanlın geldi ya, derhal i1 2-
olursun.. Düğllnünüıde 61~ m 
eğleneceğiz ki.. 10 

Şimdi ise doktorun kaılal ik' 
çatılmıştı. Gözleri derin bl ne 
düşünce içindeydi. Bir ar• ba 
hk salona sigara içmeie çı~ na 
mışdı. Sordum . 

- Hasta nasıl doktor? de 
Elini omuzuma koydu fi tal 

beni teselli etmek ister gib de 
- Öyle birşey ki, ne di te 

yeyim ?. Herşeyden ziyad1 m 
metin olmaklıtınızı tavsif' :~ 
ederim Ali bey ... lan 

Dedi. Ve o dakikada b•' 
8 

kikati, bütün dehşeti ile g& 
Ben bir nevi gurur içindey- rür gibi oldum. 
dim .. Mesıuttu, uçacak ka-
dar sevinçli görünüyordu .. 

Yalnız kaldığımız zaman 
ellerimi okşamış, başını göğ· 
ıüme dayamış: 

- Ali • demişti • beni 
seviyor musun? Diye sormı· 
yorum. Tecrübe et, beni 
sevmeğe çalış. 

Ve anlamıştım ki, Cevza, 
benim ruhumda eski fırtına
lardan kalmış bir harabe 
görüyor, yahut içinde bir 
şOphe yatıyordu. 
............ : ......... 1 

DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıklan 
Mütehassısı 

ikinci Beyler Sokağı N. 68 
Tefof on 3452 

Bayanlar 
şi 

ay~ 

liH 
yü 

Senelerin güzelliklere ak! 
verdiği zararları diploma"' 

Jı MİNİK kadın berberi 
Sıdkının maharetli elile 
derhal tamir etdiriniz. 

S1dkının 
Ondulesi masajı mani .. 

kör ve makyajı saç tuva· 
letleri ve altı aylık dai .. 
mi onduleleri ıize ini ve S 
sönmez bir parlaklık ve· 
recekdir. 

Keçeciler caddesi 122 
numara 3 katla yeni bi· 
nasında. Telefon: 3101 

...................... 
·:=::~-.a:ıa----------------------------------------------------------------------------------------------........ --------------------...... ----------__,,----..... 
Romanofların Tacı 

itham etmek, az çok zeki hakikati dostlarına anlatacak tine uğrayacağını düşüne-
sahibi olduğuna inanmak değildir. Binaenaleyh benden miyorlar. Bu ordu mağlubi-
değil midir? Zavallılar, biçare ıüphe ediJmiyecektir. Şu hal- yete, Serj Lavranitef'de ölü· 

1 efriJ;a No. 107 
Bu muhtelif haberler, onun 
üzerinde muhtelif tesirler 
yaptı. Adam Ladoviski ile 
Aleksi Kolesov'un İıtanbula 
gelişlerini ıoğuk kanhlıkla 
karşılamıştı. 

Kontes, iki giln evvel 
Semplon ekspres katarında 

cereyaneden faciayı gazetede 
okuduğu zaman, kompartı
manda bulunan cesedin, f van 
Miniski ve tagayyüb eden iki 
gençten birinin prens Adam 
Ladoviski olduğunu keşfet
memiş miydi?. Ve bunu ke~
f etmek kendiıi için çok tabii 
değil mi idi?. 

Maktullin ruhuna cenabı 

16 ikinci Kinun 1935 
hakdan rahmet dileyen bir 
dua yerine omuz silkti ve 
kendisine gösterilen çok 
mükemmel fırsaattan iıtifade 

etmeıini bilmiyen poliı me
muru için düıünd6ğünü bir 
kelime ile hiilisa etti: 

- Becerikıizt. 
Şimdi komiteye dahil olanlar 

ihanete uğradıklarını 6iren
dikleri zaman dllçar olduk
ları havf Ye hayreti tahayylll 
ediyor, kendi kendisine ve 
dudaklarında miiıtelizi bir 
tebessiimle: 

- Zavallı ieneral t - diye 
mırıldanıyordu • Onu mahut 
telgrafı r~ndermiş olmakla 

sreneralin bu dilnyaya gözü de komite azaaı yekdiğerin- me mahkumdur. 
kapalı geldiiini unutmuşlar. den şüphe etmekle vakit Bebek yalısının trasasında 
Sovyet heyeti murabhasası geçirecek ve neticede biç cereyan eden hadiseden 
için prenı Adam Ladoviski· bir şey bulamıyacaktır. sonra hiç görmediii; kendi-
nin takip edeceii yolu l>i· Kontes Grafofska, bu mu· ıine o derece istihfafkir 
renmekteki büyük faydaları hakemeyi müteakip baş ku- bulunan Serj Lavrantiyefi, 
general naıd dtitllnebilirdi ? mandanlığa intihap edilen hakkında hissetdiği iğbirara 
Her ne ise, timdiki halde ve şühesiz kendisini bütün rağmen sevmekden bir da
Kont Stroviski'nin Hyesinde selefleri gibi şimdiden zafer kika bile hali kalmamışdı. 
ıüpbe altında kalmaktan kur· yolunda görmekte olan Serj Onu bulmak, endişelerini 
tuldu. Artık aziz dostlarım, Lavrantiyefi düşündü: anlatmak ve ( ademi mu· 
hakiki mücrimin kim oldu- - Zavallı dehler! dedi. vaffakiyetine mahkumsun 
iunu istedikleri gibi araş- Seraba hiç danamadılar.Kol- gitme, başkumandırnlığı ka· 
tırabilirler. çak'ın, Puveniç'in, Dengin'in bul etme! ) dernek istiyor, 

Adam Ladoviıkinin Lond- Vrangel'in yekdiğerini takib fakat yeni başkumandanının 
rada bulunduğunu ve yakın- eden mailiibiyetlerinden biç hayatı bile istihfaf edecek 
da İstanbula geleceiini biz- bir şey anlamamışlardır. Or- derecede anud oluğunu pek 
zat Kont Stroviskiden öğ· dularının yeniden teşkil ve iyi biliyordu. Sonra meyus 
rendiiimi hiç kimse bilmez. tensik edildiği takdirde bile nazarları Anadolu kıyısının 
Bittabi Kont Stroviıki gidip yeniden ötekilerin akibe· yalılar üzerinde dolaıırken 

ondan işitdiği, ölümü istedi· 
ğini, beklediğini hissetdireO 
son sözlerini hatırlıyordu: 

- Ah, onu bir dakik• 
için olsun bir defa dab• 
görsem; diye söylendi. Ö 

Görsem de, bu vazifeyi 

kabul etmemesi için yalvar' 
sam ... Ağlasam .. 

Kapının önünde bir uıak 
görilndü: 

Maksim SoJiyef, kabul e• 
dilip edilmiyeceğini soruyor: 

Genç kadın hayretle ıor• gw 
du: 

- Maksim Soliyefmi? 
Bir ıaniye düşündil. Son" 

ra: 
- Buyursun, dedi. 
Uşak d6nmüş gidiyordur 

arkaaından bağırdı: 
Devamı var 

D 

ti 
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~:irM~:~ ;:;:i ~risleri Elektrikle Fratelli Sperco Vapur Acentası Olivier ve Orek3 

Ali Haki ve aairenin Ali • ROYAL NEERLANDAİS KUMPANYASI Kitaplarınıza Gtızel Bir L• • 
Hakkıya borçlarından dolayı Komprosor boya "ULYSSES "vapuru 12 kinunusaniden 17 kinunusaniye Cilt, Babralarınıza Şık 81 ımıtet vapur 
Birinci Sultaniye mahallesi- Otomobil, pestola, mo· kadar Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg için Bir Albtım, Ve sair 
nin ikinci Eırefpaıa çıkma- bilye, para kasalan, sulu yük alacakhr. Cilt işleri Yaptır- acenta 1 
zında ver&'İ 55 ve 55-1 ve lizik boya, doktor eşya- SVENSKA ORİENT LINIEN Cendeli Han. Birinci kor-
63 65 ·ı 'k" b d H b C mak isterseniz: · numarataJ ı ı ı ap ları ve diş tabiplerine ait " FERNEBO ,, vapuru 19 kanunusani e am urg, o· don. Tel . 2443 
haneden 63 numaralıya ka· edevat elektrikle boya· penhagen, DantZig, Gdynia, Goteborg, Oslo ve iskandinavya • YENi KAVAFLAR * ROUMELIAN vapuru 25 
pıdan içeri &irilince bir ara- limanlarına hareket edecektı'r. Ç d Ar: J k ld b f k nır. arşısın a 34 ırnmarada ikinci kanunda Liverpool ve 
1 ıo 8 a şap mut 8 ve K " BLALAND _ motörü 23 •ubatta Hamburg, Copenha· 

hala ve b d h b" . emeraltı Barut hanı .. Y l Al• R Svvanseadan gelip tahliyede 
• 8 e u ınaya gı- gen, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve skandinavya • • l ıza · · rildı'kt A ı k f içerisinde otomobil boya- b J k e nupa P • aıı ıo a limanlarına hareket edecektir. u unaca tır. 

aağda bir oda solda ikinci cısı lstanbullu Ahmet " SMALAND " motörü 8 şubatta Hamburg, Copenhagen, Mücellithanesine uğrayınız. TRENTİO vapuru 30 ikin· 
k~tın merdiveni ve yanında llll•• .. -------ıl Dantzig, Gydnia, Goteborg, Oslo ve İskandinavya limanları • ci kanunda Londra, Hull ve 
bır oda nst katta bir sofa Selçuk Otelı· N V 
d f na hareket edecektı'r. • • Anversten geı·· t hl' d e a taraaalıklı iki oda ve u a ıye e 
iıbu binanın arkasında mık- hmirin en temiz ve ucuz SERVİCE MARITIM ROUMAIN v F h vaıı bulunacak ve ayni z :ımanda 
darı kifi avluıu mevcut 850 otelidir Garbi Akdeniz için her on beş güude bir muntazam sefer • • • Londra ve Hull içı } ük ala-
lira kıymetli ve 65 numara- .. ALBA JUL YA " vapuru 21 kanunusanide beklenmekte Der Zee caktır. 
t~jh kapıdan içeri girilince Müsteciri bulunduğum ote· olup ayni günde Malta, Barselon, Marsilya ve Cenovaya The General Steam Navi-
bır aralık ıolda mutfak ve lin tamirat ve tertibatı ik- hareket edecektir. & Co. gation Co. Ltd. 
lıall ve karııda tahtani bir mal edilerek yeni bir şekle " PELES ,, vapuru 15 şubatta gelip 16 şubatta Malta, DEUTSCHE LEVANTE LINIE STORK vapuru Limanımız 
odadan ibaret 250 lı'ra kıy- k d k 1 1 Barselon, Marsilya ve Cenovaya hareket edecektir. d 1 L d on u aryo a ücret eri " DELOS " vapuru 20 a o up on ra için yük a-
metli bir ki cem'an iki bap Yolcu ve yilk kabul eder. lacaktır. 
h bütün otellerden ucuzdur. 1 k d son kanunda bekleniyor, 24 anenio açık artırma sure· Hamiş: lindaki hareket tarihlerindeki değişikli ler en D h L 
tl'le b" . . ( 20 ) ( 30 ) ( 40 ) tek ya- Acente mes'uliyet kabul etmez. son kanuna kadar Anvers, eutsc e evante Linie 

ve ırıncı arbrmaıı 16 ANGORA Şubat 935 Cumarteıi &'llnü tak 50 kuruştur. Aylık oda- Fazla tafsilat için ıkinci Kordonda Tahmil ve Tahliye Direkt, Roterdam, Hamburg vapuru ay so-
aaat 11 de yapılacakdır. J 

3 1 
şirketi binası arkasında Fratclli Sperco acentalığına müracaat ve Bremene yük alacaktır. nunda Hamburg, Bremen ve 

ar iraden beş liraya ka- d'l · 1 T ı f 2004 2005 V ş Bu artırmada satıı bedel- dardır. e ı mesı rica o unur. e e on: - "HAGEN,, apuru 4 ubat Anversten gelap tahliye bu-

le~i d tah7m5 in olunan kıymetin lzmir Keçeciler Life si- •lflllf lllfllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllfflllllllllllllflllllllllllllllll IJllll• dtaarbeAknlevneır'yso, rR, o8teŞr;:mat'aHkaam-. lunacaktır. 
Y z e tini bulursa ençok =ı • • • İ = Not: Vurut tarihleri ve 
arhrana ihalesi yapılacak neması karşısında Selçuk -= zmır '\7Ull meıısuca ı_ burğ""'ve~Bremen için yük vapurların isimleri üzerine 
aksi takdirde en çok artı· oteli müsteciri J alacaktır. 

Çe k 1 l d b kk 1 =r k k . = değişikliklerden mes'uliyet 
;:~:u.ı·.:~~lldı\ b::! ka~~b~ şme ap ·~::i•ID a a 8 ~ ür An on i nı şi r e tı- ~~~~~·~dv:.::~:/ç~~:~:=~ kabul edilmez. 

uzatılarak ikinci artırmaları ·•~--------•!= = üzere 16 Şubatta:bekleniyor. K • j k 
4 mart 935 pazartesi illnll lstanbul Oteli ,_ Bu mOeesese, iki yilz bin lira sermaye ile = ARMEMENT H. SCHULDT ıra ı 
ıaat 11 de yapılacaktır. Bor· 1

1

- tc~ekkill et~iş. ve.· Di Oryental Kar_pet _Man_u.- HAMBURG 
ev 

CUD ~denmesi tarihinden lzmİrİD en temiz -
2·2-80 numaralı kanunun fakçörersQıLımıted (Şark hah) şırketme aıt " NORBURG " vapuru 23 
nıer'iyyete girdiii tarihten ( ~hk ve ucuz ) _ lzmirde Halkapınardaki kumaş fabrikasını satan = son kanunda bekleniyor, 

Göztepede Halit Ziya bey 
sokağında 16 numarala hane 
kiralıktır. lstiyenler iskele 
başında bakkal Hasan ağa
dan öğrenebilirler. 

l d 
- ,__ Hamburg ve Anversten yük 

onraya teaadüf ettiğinden ote i ir = almıştır. Fabrika bOtiln teşkilat ve tesisat ve mils· 
"k' · - - çıkarıp Rotlerdam ve Ham· 1 ıncı artırmada ıatıı bedeli Temiz hava mükemmel _ tahdimini ile eskisi gibi 1 kônunusani 1935 ta-
n 1 1 1 burg için yük alacaktır. 

e 0 uraa o sun kıymetine konfur, düş ve her türlü ribinden itibaren yeni şirket tarafından işletiJ. - JOHNSTON LtNE L TD 
bakılmıyarak en çok artıra· d H h 

son kanunda bekleniyor, Nev
york için yük alacaktır. na ibale edilecektir. sıhhi şeraiti haizdir. Bay- mekte ir. er nevi yiln iplikleri, kumaş, atta- _ "Kenmore,, vapuru 29 son 

1 b ram münasebetile yatak 1= niye ve çorap imal edilecektir. Mamulatın cmsa- = kanunda bekleniyor, Uver· " EXELSIOR .. vapuru 3 
şubatta bekleniyor, Nevyork, 
için yük alacaktır. 

1 u i•yri menkul üzerin- = = 
de her banııi bir ıurette bak ücretlerini ucuzlatmıştır. =: line faikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. - pul ve Anversten yük çıka-
talebinde bulunanlar ellerin- Otelimize bir defa teşrif = Bu mamulat Peştemalcılar başında eski Orozdibak _ rıp Burğas, Varna ve Kös-
deki reımt veıaik ile birlik- edecek zevatın otelimizin ı= ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve satış fab- - tence için yük alacaktır. 
te yirmi glin zarfında icraya her hususatından mem· = "k • • d 1 k d ;;;;; THE EXPORT STEAMSHf P 

Geliş tarihleri ve vapur· 
Jarm isimleri üzerine mes'u· 
lizet kabul edilmez. ü ti 1 k l ki ı= rı ·a ıç.ın e yapı ma ta ır. - CORPORATION 

m racaa arı izımdır. Aksi nun a aca arını vadedi· = Posta kutusu: 127 _ Birinci Kordon, 
N o. 2007 - 2008 

telefon 
taktirde haklari tapu sicil- yoruz. - Telgraf adresi: lzmir - Alsancak ~ 
lince malfam olmadıkça pay- Birinci Kordon ha Telefonf oumarası 2432 ve 3564 = 
laımadan hariç kalırlar. - -

18-1-935 tarihinden itiba- va gazı şirketi iti sa •tııllllllllllllllllllllllllllll• llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU• 
ren ıartname herkese açık lı lstanbul Oteli Sı .. ımer Bank bulundurulacaktır. Satıı pe- ___ .._ ___ ,. •-- i--.. 
fin para ile olup mGıteriden 
ayrıca yüzde iki buçuk del-
liliye alınır. istekli olanların 
yüzde yedi buçuk teminat 
akçaaiyle veya banka itibar 
nıektubiyle ve 34-5933 dos· 
Y• numaraıiyle birlikte bi
rinci icraya müracaatlan ilin 
olunur. 

Ulu8al 

Birlik 
Ctuıdelik ıiyaeal gaaete 

ahibi: llaydar Rüşdü Öktem 

Neıriyat müdürü : 
Hamdi Nüsheı 
Telefon: 2776 

Adres : lzmir ikinci 
Beyler sokağı 

Abo1ıe ıarıları : 

700 kuruı senelik 

400 '" alta ayhk 

ilin şartları 
Resmi ilinlar için : 
Maarif cemiyeti iJinat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Bayram müna
sehetile 

Sabık Dedezadeler 
TAFLAN Gazinosu 

Türkiyenin ses Kraliçesi 
FIKRıYE hanımı ve muhte
~em bir aaz hey'etini anga· 
je etti. 

Taflan razinotu bayram 
münaaebetile lstanbuldan 
Sahibinin sesi baş mugannıye 
sı ve ses kraliçesi Fikriye 
hanımı angaje etmiştir. Bay-
ramın birinci gününden iti
baren ikinci Beyler soka
ğında TAFLAN gazinosun· 
da lzmir halkını müştehir 
okuyuşlarile sermest ede-
cektir. Saz hey'etine mu-
ganniye (Nuriye), (Bedia) 
(Rana), (Zünbül) ve (Neziha) 
hammlar da dahildir. Mllt
lika &'eliniz. 

Sahlık Motôr 

Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla
mı, en ·ucuzu en güzeli 

Hereke kumaşları 

F esane kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Sttmeı· Bank yerli mallar pazarı 
lzmir şubesinde hııluı·sunuz 

Aydan Demir yolundan: 
1073 uumaralı ı.eytinyaği 

tarifesidir 

17-1-1935 Tarihinden 31-
7-1935 tarihine kadar 1061 
numaralı hususi zeytinyağı 

tarifesindeki tesait dahilinde 
' teahhütname imza edenlerin 

Erbeyliden kuıadasına nak
ledecekleri zeytinyağlarının 

beher tonundan 790 kuruş 

Heıoen satılıyor 
T opaltında Hacı Ali efendi 

caddesinde 152 numaralı ha
ne hemen satılıyor. Talipler 
" Ulusal Birlik 11 gazeteıinde 
Bay M. R. Çaklak'a müra· 
caat etsinler . 

ücreti nakliye alınacaktır. 

"EXMOUTH" vapuru 18 

Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hamza Rüstem beyin f oıot,raflıanesi, !:mirde en ıyı 
foıograf çekmekle şöhret bulan bir sarı'at ocagıdır. En 
müşkülpesent olanlar dahi, burada çektirdikleri foıokraf 

[ardan memnun kalmışlardır. 
Hamza Rüstem beyin, f f>toğraf malremesi satan ma· 

ğazası da muhterem müşterilerinin inee zevklerine g~re 
her çeşit malları, fotoğraf makinelerini bulundurmakta· 
dır, Bir zıyareı her şeyi ispata kafidir. 

(lzmir - Başturak caddesi, Refik 

alık ·yağı 
Norveç halık yağlarının 

en halisidi ı· 

iki defa süzülmüştü 
Y eğfine deposu 

IIamdi Nüzht 
Sıhhat Eczanesi 

Hususi illnlar: idare
ba11ede kararlattirilir 
Baııldıfa yer: AN AD ULU 
matbaası 

12 beygir kuvvetinde (Di
zel) markalı az kullanılmış 
bir motör sahhktır. Taliple
rin idarehanemize müraca
atları ilin olunur. 

Bu tarif ede her iki tarife
de ki hamaliye ücreti ile Sel
çuktan Kuşadasına kadar 
olan kamyon kirası dahildir. 

...................................... iıliıliiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiııliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 

lznıir ithalat gümrüğü mttdlirlü
ğtınden ~ 
Demet Kilo Gr. Kıymeti Cens eıya 

5 515 O 25 Lira yuvarlak idi çubuk demir 
. Yukarıda cins ve miktan yızılı eıya açık artbrma sure
tıle •atılacatından isteklilerin 17-1-935 Perıembe gilnil ıa· 

, at 13 de lzmir ltballt rlmrüill •• tı, komisyonuna mnra· 
'•atları illa olunur • 4 1-0 16 

•• 

AHAP 
O "kadar zararsızdır&ki~~kalp,r,höhrek, hasıır memeleri rahatsızlarıııa, ge
belere, çocuklara ve tansionJarı yükselmiş kimselere dol{torlar yalnız 
( Porjen Şahap) müshil pastillerini .. tavsiye ederler. 



t e 
_ (Bulıar.ddiıı Şakir Beyin Bıraktığı Vesikalara Göre) 

Irak, Iran budu~ ihtiliifatı konuşuluyor . ap zzet paşa; hüy' 
U uslar derneğı, dış bak.~an mızın bir !\rap hükumeti kv--o 

başk nlı!!ı al ında toplandı ~:::ğg\:ffe~~==~~~~~~~~~i~~·.: 
Sovyet dış bakanı Bay Litvinof, ihtilafların, bitarafane hallediJmesin- anlatmıyordu. Gazete çıkart- leceğini hi;settiğimdeo 

mak tehdidinin Abdülhamide şantaşında teşvikiye iııı• 
den başka bir şey istemediğini söyledi. Iran dış hakanı dinlendi karşı bir şantaj 01duğ'unu da dan bir ilmühaber • 

.. 
söylemiyor, yalnız diyordu ki: (Milliyff 

Cenevre 15 (A.A) - Dünkü açık celaeıinde uluslar ku· sini istemekden başka bir arzusu olmadığını açıkça söy- "Bu cevaplarımı serbest _ Deı•am <?decd 

k · 1 I ak 0 bt 0 lif h kk d 1 k n · lemit ve Bay Eden bu mesele hakkında Lahay adalet diva· rumu onseyı ran - r ı ı ı a ın a ra m messı· bir surette arzettim. Zatı-

b b hk. 1 · d d 1 d · l · b k nının fikrinin sorulmasını teklif etmişdi r. ( c;ornelius) 1 

Yıl dönümü 
linin ve u sa a ı ce seıın e e ran ış ış erı a anının B şahane lstanbul suları ha-

aşkan Bay Tevfik Rüşdü Aras her iki tarafı da rapor-
tör Bay Aloisi ile temasda bulunmaya davet eylemiıdir. Bu ricine bile çıkmak1ığıma razı 
hususdaki raporun yakında konseye verileceii ümid olun- olmadığını ve yakında büyük 

izahatını dinlemişdir. 
Bundan sonra Sovyet murahhaıı, Bay Litvinof Sovyet 

makdadır. bir memuriyete tayin kılsna-Ruıyanın ihtillfın doiru ve bitar f bir surette haJledilme-
- --- ------••• .. +-* cağımı tebıir ettirdi. Birkaç 

- Baltarafı 1 inci sahi]ı 
cüret ve ce aret ve af'. 
natk rane kudretle tt 
kabul ve tatbik ediliyor 

Çin· japon 

Japonya kinıler
den korliuyor 

To -yo ricali, yeni dünyadan fe
nalık geleceği kanaatindedirler 
Paris - Japonya ile Çin bulunmak fırsatını elde ede

araaında akdedileceği ıöy- bileceiini kaydediyorlar.Ay
lenen itilifname hakkında ni gazeteler, Tokyo ricalının 
fikir yürüten Avrupa gaze- günUn birinde yeni dünya
telcri, Japonyanın bu itilifa dan japenyaya fenalık ge· 
çok taraftar olduğunu ve leceğini daima göz önünde 
çünkU bu sayede en ziyade .tutduklarını •e ona göre 
korkduğu Rusya ile Ameri- müteyekkiz bulunduklarını 
kaya karşı daima hazırlikli yazıyorlar. 

~~~~-----~~·~···-~.-.. ----~-~~ 
lJluslar dernegi Sar 
mes'elesile meşgul 
Baş tarafı 1 inci sahi/ edetlir 

nan üçler komitesi Sar hal
kının verdiği rey neticeıi ola
rak Sar'ın Almanyaya sıeç· 
mui lazım geldiği fikrinde
dir. Vak'a bu hususta bir ka
rar verilmesi konseye ait bu· 
lunmakta iıe de üçler komi
tesi konseye Sar mes'eleıine 
baih bütün mes' eleler hak
kında verecej'i raporda bu 
mel ele hakkındaki kendi 

tefsirini de bildirecektir. 
Cenevre, 15 ( A.A ) -

Aloisi komisyonu bu sabahki 
toplanbsından sonra Sar'ıo 
Almanyaya dönmesini pren
sip itibarile tasvib etmiştir. 

Viyana 15 (A.A) - Avus
turya mabafili Sar reyiim 
neticesinin barııı kuvvetlen· 
dirmeye uygun olduiunu te
lakki ederek bundan sevinç 
duymaktadır . 

Avusturya hükumeti baıın
da bulunanlar bunun memle· 
ket içinde duyulur bir akiı 
yapacaaını sanmamakda ve 
eıaıen böyle bir akis olursa 
hükumetin bunu kuvvetle 
basdırabilecek bir vaziyette 
olduğunu. söylemektedir. 
Avusturya hükumetinin du

ruıu reyilm neticesinden do· 
layı hiçbir değişiklik göıter-

miyecektir. Fakat Sar mea'· 
eleainin halledilmeıinin Al
man - Avuıturya ihtillfının 
hallini dolayısile çabuklaştı
racaaı zannedilmektedir. 

fstanbul, 16 ( Hususi ) -
Uluılar derneii, Sar reyii
mının neticelerini bütün 
devletlerin, hazır bulunan 
murahhaslarana reımen bil
dirmiştir. 

Uluslar der•eii umumt 
kitiplik memurları, pazar 
sabahmdanbcri vazifeleri ba· 

1 
Sabah Gazetelerinin ı 

Telgrafları 

lstanbul - Dış bakanımız 
Bay Tevfik Rüştü Aras, 
Cenev reden dönüşde Ati
naya uğrıyacaktır. 

§ latanbul - Marmarada 
yeniden beı zelzele daha 
olmuıtur. 

§ Ankara - Şubatın ilk 

haftasma tesadüf eden Cu01a 
giinü yurdumuzun her tara
fında sayla• ıeçimine baı
lanacaktır. 

§ İstanbul - Ziraat ban
kası İstanbul şubesinde bui'

day atışlarını tedkik eden 
komiıyın işini bitirmiş ve 

suiistimalı tcsbit edilmitdir. 
Ziraat bankası mUdürli bay 
Ahsene tahkikatın sonuna 
kadar işden el çekdirilmiı· 
dir. 

tından hiç ayrılmamışlar ve 
reyiam safhalarını dakikası 

dakikasına telefonlarla takip 
ederek derneie malumat ye
tiştirmej'e çalıımışlardı. Der-
neğin büyük toplantı 1alo

nunun muhtelif yerlerine 
magafonlar kurulmuı ve_ 
reyiim gidiıatının bütün üye
lerce itidilmesi temin olun-

muştu. 

lstanbul, 16 (Hususi) -

Uluılar dernegi, bu aktam 
olamadıi'ı takdirde yarın bü
yük bir toplantı yapacak ve 
şu meı' eleleri müzakere ede
cektir. 

A - Sar hakkındaki re-
yilm neticeleri, 

B - Sar'ın Almanyaya ne 
kadar müddet zarfında tes-
lim edileceği, 

C - Sar nek adar zaman 
zarfında uıuılararaıı aıkeri 
kuvvetlerinden tahliye olu-
nacak, 

HugOnkfl toplantıda 

Ne lionusacakları 
' 

gün sabır etmekliğimi söyle
diler. Aradan bir iki gün 
geçtikten sonra müracaat 
ettiğim zaman beni tahkikat 
iılerinde (1) kullanmağa kı
yam etti. Vicdanımı lekele
memek için Mustafa Aıım 
paşa zade irfan beyle bera· 

~ ber Çatalcaya kaçtım. Ma-
Y unan İ slaD J D milli nıüdataası için beyinden Ali Sait geldi, beni 

meydana e-ıktı 

10 . l d h } mabeyine ıötürdü. 
mı yar ra mİ İstenİ İ yor Bir yere kaçamamak için 

lstanbul 16 ( Hususi ) - ayrılması llzım geldij'i, bU- beni ıerhafiye Ahmet Celi-
Atinadan haber veriliyor: tlln fırka liderlerine bildiri- leddin paianın maiyetine 

Bu giln Mebusan mccliıi lecck ve bu husus için me- şifre memuru tayin ettiler. 
reisi Bay (Bozikis) in baı buaan meclisinde vukubula- Bir müddet sonra eşkıya 
kanlığı altında yapılacak olan cak müzakerelerde itiraz et- takibi için bir bölük aüvarile 
genel toplantıda, Yunaniıta- memeleri kendilerinden iıte- beraber Adapazarına gön· 
nın milli müdafaası için alı- nilecektir. derdiler. Oradan Çanakka-
nan tertibat konuşulacak •• Söylendiğine göre, bu leye yolladılar. Ayda yirmi 
tayyarelerle bazı mühimmat toplantıda daha bazı mühim lira muhassaaatım varken bir 
mübayaaıı için Sü bakanla- mes'eleler konuıulacak ve para alamadım. 
ğının istediği 10 milyar drah- muhalif fırkalar liderlerinin lıtanbulda avdetimde jur-
milik tahıisatın bir an evvel fikirleri alınacaktır. nal edildiiim ıçın beni 

lzmirde Son sistem 
bir gazo~ makiı,esi 

Beledtyr; buııeoe gazoz çıka· bGyQk bfr ekalklik ikmal edil· 
ran (abrikaluın ııbhi tertlb; t mle demektir. Tebrik ederiz. 
almalarını emretmiş ve sıhhate 
muzır olan maddeler kullanıl · 

masanı kat't surete yaaak et· . 
mittir. 

Çeomeli Bay Basan, beledi· 
yenin koyduğu esaslara derhsl 
tAbl olarak, İnglltere'den 25 
bin llrolak ıoo elıtem otomatik 
bir gazoz maldneel getirtmiştir. 

Mektebliler liki 
Yarın hangi takımJar 

karşılaşacak? 

Fizaoa sürmek istediler. Bir 
gece evimi abluka altına al
dılar. Fakat Allabımın ina· 
yetilc bir şey yapamadılar. 
Bende bu ahvali, bunların 
rezaletlerini, her iece Nazif 
Sürurinin evinde olup biten 
ıeyleri yazdım. Ve tikiyet 
ettim. Maarifte münhal olan 
teftiş encümeni azalığını is
tedim(!) ve oraya aza oldum. 
Bunun üzerine Ahmet Ce
laleddin paşa, Hacı Mahmut, 
Çerkes Mehmet paşa daima 

Bulgar 
Komitecilel'inin öldür· 

dükleri kimseler 

11Kubbe ve kemer 91 

tını Türkler Bizanslı)• 
aldılar, fakat bununla 
büyük meharetle oynar 
ustahklar göatermiılerdi 
san'at ve meharetde S m 
en büyük ustadır. Sill' m 

biUUn eserleri, büyük N 
luklar üzerinde kubb• ta 
kemer inıaabna mütt" 
bütün imkanların tatlıi 
lemin etmi' olan ·kıy~ la 
tecrübeler mahiyetin~ de 
Şekillerin liaan ve ilt c 

teferruatta tamamilc 
saldır. ,, 

Gurbitt, Saksonyada ~ 
hvitz'de bir manzara re ri 
mının oalu olarak doi' n 
dur. Anaıı aşağı Saksol i 
da küçilk ıan'at sahibi 
babanın kızı idi. Gurbi 

yaratıcılıiı hayretlere d 
bir bir tarzda "çok tar' 
olmuşdur. Mimari tarib 
ruumaileyhin kat'i mabİJ 
yararlık ve yaratıcılık 

termediii pek az sab 
vardır. 

Bir çok araıbrma ve 
dana çıkarma iş ve faıal 
leri araaanda Alman (B~ 
baukunat) u meydana ~ 
ran da o olmuştur. Mol 
leyh daima sözleri ve 1 
ları ile abidelerin bakı&SJ 
vatanın imarı ve koruıı' b 
işlerinde hakiki sanat ~ 
yaratıcılık ruh ve fikri r 
önderlik etmiştir. Bu 
ıözleri geçen ve önde 
mimari araştırıcıların bit Dün yeni makineyi gftmrük· 

ten ç1kanrken Bay Baean'• 

raatlıyau bir muharrirlmiz, ma 

klnenln e'ıafı hakkanda mahi · 

Halkevi idaresinde yapıl· 
makda olan mektebler liki
ne yarınki Perşembe günü 
devam edilecekdir. Dün 
mekteb murahhaslarından 
müteşekkil komite Halke
vinde teplanarak iki hafta
lık müıabeka programını ve 
hakemlerini tesbit etmişdir. 
Bayram ve yılbaşı tatilleri 
münasebetile geri bırakılan 

iki haftalık maçlardan Lise 

iu o Dresden de Prol 
Sofya - Makedonya ko- iken yetiştirdiii talebe 

mitecileri tarafından öJdil- d. ır. 

mat lıtemletlr. Bay Haean mu· 

barrlrlmlze ounları ıöylemlotlr: 

- Saygı değt.r mftoterllerlm· 

den gördüğftm fevkalAde rağ· 

bete t6kran mukabelesi olmak 

Ozere bu yeni makineyi getirt· 
tim. Belediyenin Hrmie olduğu 

taltmat dairesinde kapsollo ola· 
rak: ııaatte 25 30 bin şl,,e dol· 
duran bo makine, bugünlerde 
faaliyete geçecek ve İzmlr'tn 
timdlye kadar görmediği nefte 
ve çok ııhbf gazoz temin ede· 
cekılr. 

Bay Basan'm getirttiği bu 
makine ile gazoz @anayllmizde 

- D - Sar;da oturmak is
tiyenlere Almanya tarafından 
verile:>ek tazminat hakkında 
Sar muvakkat hükümetiJe 
Almanya arasında vukubuJa
eak müzakereler. 

Uluslar derneği, yukarıda 
zikrolanan mea'eleler hak
kında en geç, Cumartesi 
aıllnllne kadar karar Termit 
bulunacaktır. 

Karşıyaka maçı, iki tarafın 
anlaşmaşı ile yapılmışdı. 
Komitenin evvelce verdiği 
karar hilAfina yap1lan bu 
maçın tekrarı muvafik gö· 
rülmüş ve mekteblilerin mu
rahhaslarına bildirilmişdir. 

Alsancakda Buca - Tica
ret hakem Liseden Ali. 

Halk sahasında Karataş 
Ziraat hakem San'atlardan 
Şinası, gelecek hafta yapı
lacak maçlar için de San· 
atlardan Şinası ve Mustafa 
seçilmişlerdir. 

Halkevi tiklerinin 
dömifinalı : 

Bayramda başlayan Halk 
evi turnovasının d6mi final
leri Demiryolu - Burnova 
gibi iki kuvvetli rakib ile 
Tepecik - Kahramanlar ara-
11nda yapılacakdır. Bu maç
ların bilha11a birinci ıampi· 

rülen ye bir ıenedenbiri ce

setleri bulunamıyanlar hak
kında hükt\metçe araıtırma

lar yapılmaktadır. Cumartesi 

günU, lvan Mihailofunin em
riyle öldürülen 4 Üniversite 
talebesi ile muallimin me
zarları bulunmuıtur. Bunları 
61düren komiteciler yaka
lanmıı ve cilrümlerini itiraf 
eylemiılerdir. 4 talebe ile 
iki muallim öldürüldükten 

ilk kuruluşu yıllı~ 
"Alman mektebler ceoıİf 
için yaptığı değerli hij# 1 

ler dolayısiyle mumail' 
"yabancı memleketle~ 
Almanlık cemiyeti,, uiııt 1 
yaıh fahri izasıdır. 
buradaki çalışmalar} sır' 
da tanıyan mahdut bit. 
kiti ile onun eseri ıaye• 
Türk mimari san'atını ' 
yan bir ç->k kiıi bu ibt 
araştırıcı bilgini bu şef 
gününde hayranlıkla ,el 
hyacaklar ve kendisi 
daha uzun yıllar fikri 
bedeni kudret ve mukıf' 
temenni edecekl rdir. 1 

~ 
lznıir Evkaf müdürlüğündet 

Birinci mıhcılarda senelik 90 lira gelirli 11 no. Jı dil~ 
on gUn için arttırmaya çıkarılmıştır. ihalesi 24-1-935 perfe 
sıünü ıaat 15 dedir. istekli olanların müracaatları. ~ 

ıonra cesetlerini mezaristana 
götüren arabacılar da ya
kalanmıştır. Bunlar, komi
teciler tarafından ölümle 
korkutuldukları için şimdiye 
kadar ifşaatta bulunmadık

larını beyan etmi~lerdir. 

yonluiun tayini itibarile çok mımıı: lehine neticeleaıet' 
ehemmiyetlidir. Gayri fede- dir. Bu mevıua dair ısı~ 
re muhitinde alAka ile bek- leamıı başka bir gUn 11 

le nen ~u maç hanri takı- cajız. 


