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Saylav seçimi hazırlıkları başladı. 

Fırka divanı, saylav listesini 
teshit ederek. Atatürk'e 

tak.dim edecekdir 
lzmir'de 33438 Bayan ve 36603 Bay reylerini Cüm

huriyet Halk fırkası namzedlerine vermişlerdir 
Saylav seçimine esas elan 

ikinci müatehib ıeçimi, İz
mir' de ve İmir viliyeti ka

~ zalarında hararetle devam 
_, etmiş~ve Karaburun kazası 
~ hariç olmak ü:ıre bötün ·vila

yette seçim i~lcri bitirilmiş

ve Atatlirk'e takdim edecek
tir. 

Aakara 20 ( Hususi ) -
içeri itler bakanhtına ~elen 
haberlere ıcöre Buna, Eliıiz, 
Siird, Urfa ve Adana •İla
yetlerinde ikiuci mintchibler 
seçimi bitmittir. 

' 
J 

tir. 
İzmir nıcrkez Saylav se

çim hey' oti dün akşama ka -
dar teplu buluearak reylerin 

1 

tasnifi ile .. cfgul o)muıtur. 
Bütüa seçim !mıntakalarında 

Isparta 19 (A.A) - Yur
dumuzun her köşesinde ol
duiu gibi kentimizde de say
lav seçimi itleri bitirilmiştir. 
Yarın yapılacak olan iki•
ci mftntehip seçimi için 
fırka teıkilitıncı vaıifeleri 
belleodirilmit Ye seçim teftiı 
heyeti11ce .. tebliğ 1edilen •u:ife 
sahipleri itleri laakkıncla: iza
hat almıılardır. Kararlaıtırı
laa fırka namzetleri araııo· 

Ahnaa haberlere sr6ra yar- da buluaan ltayanlar kendi· 
dua bir çok yerinde ikinci lerine •erilen ıiyaıal hakla
~liatehibler seçimi bitmiı- nndan dolayı Halkevinde bir 
tar. Hentız seçimleri bit· toplanb yaparak yeni ıeçim 
memiı olaa yerler pekaıdır. Ye inkıllbımıı hakkıada ıiiy
Bunlar da ayın yirmi beıine le•ler ıöylemiılcrdir. 
kadar seçim iıleriai bitirmit GirHon 19 (A.A) - Cüm-
olacaklardır. buriyet Halk fırkaıı •iliyet 

Saylu·hk içi• Cümlauriyet kaza •e aahiye hey'etleri 
Halk Fırk&11:i•nel kitipli- yaptıkları toplantıda ıayla• 
tine mlbacaat edenlerin pek HÇİmi ikinci mOntebibler 
çok oldutu ıöylenmektedir. için icabeden yokla•ayı ya
Aldıiım •alftmata g&re, Fır· parak miintelaipleri tHbit 
ka di•a111 yakında toplanarak etmit. ve burlinden itibaren 
aaylay listHini tesbit edecek - Devamı dördüncü sahifede -

Bcrlin Almanyanın, 

F enlandiya bududlarında as
ker topladıiı ve Fenlandiya· 
ya taarruza hazırlandığı hak
kında çıkan şayialar, Alman 
hük6meti tarafından yalan 
çıkarılıyor. Şayiaları çıka
ranlar, Almanyanın Fenlaa
diyaya hücumu halinde So•
yet Rusya ile Almanya mü
nasebatının gerginleşeceğini 

iddia ediyorlar. 
~~~------~~~ Dün akşam 
Beyler sokağında bir 

yangın oldu 
Düa ıcce nat 20,50 rad

d•lerinde Beyler sokaj"ında 
btaakiy hamamı ıokaiında 
imam hancılarıoa ait •e iO· 

för Nusretin kira ile otur
duiu 3~ aumarah eyde yan

flD çıkmııtır . 
Yanııadan baberdar edi-

le• itfaiye derhal ••k'a ma· 
halline yeti9mit •• hiçbir 
iaasara meyda11 •ermeden 
ateıi ıöndlrmtltdür. 

y apılaa tahkikata röre 
yanıın, manaalda ltuluaan 
ateıtea sıçrayan ltir kı•ıl· 

cı•daa ııkmıı Ye orada bu
luaan bir pamuk minder 
yanmııtır. 

Karın kalınlığı~ Sarıkamış'da 75; 
Kars'da45 ve Sivas'da30 santimdir 

Beyazlara bürıinmıiş y üksel.· dağlardan bir göriıtıüş 

Ankara 19 (A.A) - Zi- Anadolusu karla örtü1mDı
raat V ekileti meteoroloji tür. Karıa kalınlığı Sarıka
enstitüı6ndcn •erilen ma- mııda 73, Karada 45, Si
Jümata-; g6re ıoa 24 saat vaıda 30, Çorumda 22, Kaı
içinde ha•a, doiu Anadelu- tamoaide 19, Erzurumda 18 
au ve Karadeniz kıyıları ve santimdir. Diier yerlerde 
orta Anadolunun Şimal kıı- karın kabalığı 5-IS santim 
mında yaiıılı, diier yerler- araıındadır. 
de kapalı aeçmiıtir. Bu rece en dltlik ıulau
y aiıılar orta Anadeluıu ile netler ııfırıa altında Karıta 
doj'u Anadoluıunda kar, Ka· 17, Afyonda 15, Erzurumda 
radeniz kıyılarında yatmur 9, Bursada 6, Ankarada 4 
şeklindedir. En çok yağıf derecededir. 
22 milimetre olarak Rizede En yüksek suh11netlu ıı
öl~ülmnıttlr. Orta Anado- fma iiıtOnde 17 derecede 
luaun ıimal k11mı ile doj'u Adanada öl~ll•tlıttir. 

---~~----------------.................... ~ .......... -----------------------
Suriye'de mnhim siyasi hidiıelerin 



Sabife 2 (Uluaal Birlik) 

Bizi nasıl görüyorlar Roma itilitoamesi etrafında 

iç ve dış siyasamız- Muahedenin gizli 
da sulh severlik tarafları nedir? 

Korenspondens Politik et diploma Fransa; Italya için Atrikada ne gibi 
tik gazetesinin mühim bir makalesi fedak.arlıklarda bulunabilir? 

Alman iıtibbarat bliroıu 
neıriyat servisinin çıkardıiı 
son bültenden tercüme ettiii
miz aşağıdaki makaleyi dik
kate ıayan 2ördl1iümüzden 
aynen yazıyoruz : 

" llkkiaun 1934 ••oların
da latanbul daimi m•habiri· 
miz Bay V. E. Breli tarafıa
dan 2önderile yazı: 

"Geçea yıl Ankarada bir , 
parola ortaya atılmııtır ki 
bu ı6z Tlirk ıiyaıasının tek 
maaalı bir ifadeıidir; "İçeri
de •e dııarıda barıı " e. 
ıılzfta ırerçektea Ankara lai
k6metinia proıramını teı· 
kil ettiii Kemaliıt Terkiye 
lehine kab•I etmek ıerektir. 

" içeride barıı!,. hakkında 
Türkiyenin uzun ::ı yıllardan 
beri iç ııyasada hiçbir a-ilç
JOlde karıı1qmamıı mH'ut 
bir durumda bulunduiunu 
ıiSylemek kifayet eder. iki 
kıt'anın eıiiinde bulunan 
bu otorite sahibi devletinde 
tek bir siyasal fırka vardır. 
Bu fırka cfimboriyet halk 
fırkaııdır. Fırkanın lideri, 
devlet reiıi Kemal Atatürk
d6r. Bu fırka Ankara par
llmentoıunda hemen tam 
bir ekseriyeti haizdir. Bu su· 
retle Türkiye c&mhuriyeti mü

teaddit fırkaların politikaları 
karıııında onların arzularını 
~Haba katmak mecburiye
tinde kalmakıızın ' uzun bir 
istikbale famil emniyetli bir 
iç siyasa takib ve tathik 
edebilecek dur11mdadır. 
. Tftrkiye Cftmhuriyeti dıı 
ııyasaıına, müdafaa ıiyaaa

•ına aid hedefleri ile kül
t6rel ve ökonomik hedefle
rini ay•i emniyetle tayin 
etmiıtir. 

Son on senenin verımı· 
ne bakılınca bu htdeflere 
ulaııldıiı anlatılır. 

1934 yılı Türkiyeye siya
sal bayatıa bütün aJaalarında 
bir takım yeai muvaffakı
yetler kazaadır•ıthr. Ayni 
yd içinde Ankara yakın 
farkın bir rsiyasa meydanı 
idi ve bir çok siyasal ziya
retlere ıahne olmuıtu. Bu 
ziyaretlerden İran şabıaın 
pek çok ehe•miyetli elan 
ziyareti, Yunan laarbiye na-

zırı GeDeral Kondiliıin zi
yareti •e nihayet ilkteırin 

ıoalarııada Balkan itilAfı dev~ 
Jetleri hariciye nazırlarının 
.ziyaretleri zikre deier. Ma
lum elduiu üzere bu ıon 
ziyarette Balkaa paktıaın 

akdinden bir aeae ıoara 
muhkem bir tekil verilmiıtir. 

Bu ıuretle buılin Balkan 
paktıaı sailam bir Balkaa 
itillfı olarak kaydetmek •e 
ODU ldlçDk itilif ile mtiıa•i 
tutmak i'erektir. Bu yeni 
pakt ıiıteminin ehemmiyetini 
deteriade• fada i'Östermek 
iıt••eluiıin ıeylemek icap 
ederki, bilhaHa Uarailya ci
nayeti11den sonra •e bu ci
nayet yllziinde Tuaa bana· 
ıında •e battl yakın tarkta 
haııl olaa Ye daha ziyade 
izale edilmekte11 azak bula
aan eaditelerden ıenra bu 
ıiıtemi dalaa faıla dikkatle 
a-öz &nllnde bulandurmak 

~IAzım i'eliyer. 
Her ne kadar TBrkiye 

harbıa sonundaaberi Asya
daki siyaaal mıııyonuma 
dönmüt bulunuyorsa da 
boıraılarda bekçilik r rolünü 
haiz' elması ve siya1al co;
rafya bakımından Balkanla
rın - en·elki küçlk bir kıı· 
mının olsoa - sahiplerinden 
bulunmaıı itibarile Balkan
lardaki •e battı orta·Avru· 
padaki inkiıaf ile ııkıca 
allkadardır. DolJfüı aldOrül
dükten sonra İtalya, A•uı
turya ımurında asker kıt'a

ları tahıid ettiii, vakit, 
bu hareketin Anupanın 

kenarında bulunan Türkiye
deki aksi bilhassa gürültülü 
olmuştu. ltalyanın Afrika ve 
Asyada yayılmak ihtiyacında 
olduğuna dair Mu11olininin 
malum söylevindenberi Tür· 
kiyenin İtalyayı kendisi için 
bir tehlike kaynağı olarak 
görmeğe mütemayil bulun· 
duğu bellidir. Bundan başka 
ve daha çok bir dikkat He 
Türkiye, Trakya aleyhine 
çevirilmiş olan Bulgar revi
ziyon politikasını bir çarpıt· 
maya sebebiyet verebilecek 
mahiyette görmektedir. 

İtte blltün bu ihtimaller 
htsaba katılarak ıo.a za-
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Koates "V anda? Grokofska 
pencerenin kenarıadan ay
nlamıyer, 'mütemadiyen dil· 
tlnGyordu. 

Aceba Serj Lavrantiyef 
timdi1'yalıda· mı idi, değil
miydi?. Deiilse mektubu 
pren1esin alarak mtısadere 

etmeıi ihtimali yok muydu? 
Aradan bir, buçuk saat 

ıeçtii. Bu zaman kontese 
bir asır kadar uzun ıelmiş· 
di. O kadar sabırsızlanıyor· 
du ki, pencerenin kenarın
da duramamıı, denizi gör
memek için saloaun dib' ta:
rafına ~ekilerek bir kolt~ia 
oturmuş, okumadan, 'tek 

20 ikinci Klnun 1935 
bir satırını itile anlamada• 
eJine aldıjı bir kitabın sa
felerini çevirib duruyor
du. 

Acaba Selim koatu bulmuı 
muydu, bir cevap almıı mıydı? 
H•p bu ıuallerin cevabını 

peıinden tayinbe fahııyordu. 
Nihayet se111z ayaklarile 
içeriye ıiren hizmetçinin 
Çfttlak auini iıitti: 

Selim, madam Lakon
tese bir mektup getirdil. 
Genç kadın a-ümüı bir tepsi 
üzerinde uzatılan zarfı ala
rak yırttı. İçinden çıkardıiı 
kiiıda seri bir ıiz ıezdirdi. 

- Serj Lanantiyef o ak-

Franaız İtalyan hükumet
leri araıında vukubulan ve 
bütün acunu allkadar eden 
anlaımıya dair Anupa ı•
zetelerinde uzun makaleler 
intiıar etmitlir. (Koreıpon
dans Politik) ve (Timı) i"a
zetelcrinin itilifaame hak
kında yazdıkları yazıları 
dikkate şayan ıördüğümüıt 
için kısmen tercüme •• aıa· 
&'ıya der'cediyoruı: 

Romada, Franaa Dış Ba
kanı La•al ile f talya baıba
kanı Bay M•11elini arası11da 
imzalanan itilAfnameain asıl 
metni henilz llyikile anlaııl
mıı deiildir. Bu buıuı hak
kında uzun makaleler yazan 
Avrupanın mulateJif biiyiik 
ıanteleri;litilifnamenin neş-

manlarda Türkiye, memJe

ketia mü.lafaa işlerini 
tamamlamakta iltical röı

ter•ektedir. Buaunla bera
ber Türkiye 1935 buhran 
yılında bir taarruza uğra
maktan kerkmadığı ribi 
kendisinin de herhansıi bir 
taarruz kaıdı yoktur. Ancak 
"kuvvetli ıillhlar ile temin 
edilmiı harıı" sözü Türki
yede on yddaaberi her bir 
ıiyaaal faaliyeti• ilk ve Has 
temeli sayı ' maktadır. Tür· 
kiye faal ve cev•al hariciye 
bakanı Te.,fik Rüıtü Araı 

••ııta11 ile siyasal yoldaa 
paktlar ve maahedelerle ta
ıa••ur edilebilen her türlü 
oarıı teminatlarının istihaa
liDe ıayret etmektedir; fakat 
hiç bir vakıt bunlarla iktifa 
edilmiyor, So•yet Ruıyadaki 
nümuaeaine 16re bet yıllık 
ölconemik pllnın •ldafaa 
proıramı ye demiryelları ia
şaatı ile birlikte tatbik edil
mesi göıteriyorki Ttirkiye 
içia herıeyden e•vel gelen 
en mfihim iş kendi emniye· 
tidir Ttırkiye ayni zamanda 
yabancı memleketlere karıı 
reniş •e fazla mikyasta te
ahhldata 2irişmekten ~ekin
mekte ve bu gftn her ınç
lilill kendi başıaa karıılaya
bilecek bir vaziyette bolan
maktadır. 

Tlrkiye Cnmhuriyeti11in 
1935 yılına hiç bir a-aileıiz 
- Devflntı 3üncü stıltif ede -

şam ıelemiyeceğini beyanla 
özür dileyor ve erteıi rün 
&ileden sonra arzı hürmete 
şitap edectğini bildiriyordu. 
Hizmetçi dışarıya çıkmııtı. 

Genç kadın mektubu dudak
larına götürdü . 

-· Allah yardım etse de 
batk"larının akıbeti lıazırla
nırken onu yanımda alakoy· 
maja muvaffak olabilsem 

* • • 
Erteıi gün Kontes Vanda, 

Serj Lavrantiyefin arkasında 
Oral Kazaklarına mabıus 

miralay üniformaıile salona 
girdiğini gördüiü zaman sa
rardı, sevdiginin dudakları· 
nı eli nzerinde hissetdiii 
zaman, seri bir baygınlık 
geçirdi. Fakat kendisini pek 
çabuk topladı. 

ro)unaa kısı•larını tahlil 
etmekte •• b1ı1 kııımların; 
ancak iki hükumetin genel 
ıiyasanın baılıca meı'eleleri 
bakımından uygun düıen 
a~rilılerini tesbit eden bir 
protokoldan ibaret olduiunu 
ileri sürüyorlar. 

Bu kııımlar, yapılacak 
muahedelerin aııl mühim olan 
özlerine nisbeten ancak alel· 
ade bir mukadde•e mahi
yetinde kalıp amumiyet iti
barile ayrı bir protokola 
konmayıp sadece - methal · d~
nilen baılana-ıc tarafa - · kO: 
nur. ( Koreıpondana Politik 
et diplomatik) gazeteıi di
yorki: 

" Her halde mulaakkak 
olan bir ıey •ana ocia, Ro· 
ma müllkatından ıonra neır 
edilen ~ itllfname - kıımmın, 
uluıJar · ara11 - det~;de - bÜlu·: 
nan muhtelif mes' clel•r hak-
k~~d; varılan~~laımnın eheili 
miyetiae bailıdır Roma an
lat•aıı Bay La•alin e•••lce 
Yaki beyanatıaa tevafuk et· 
mektedir. 

Me•auu babı uzlaıma, her 

şeyden ev•el fİ•ali Afri
kada Fransız • ltalyaa mlı-
temleke mes' elelerinin lH· 

bitile alikadardır. Bu mH' •· 
leler arasıada Tunusluların 

milliyeti ve Libya hudutla
rnun düzeltilmeai meı'eleıi 
aııl Fransız - İtalyan da•a
ıına ait bulunanlar olduiu 
doirudur. Buna mukabil 
Habeıiıtan ile Eritre hak
kında alıaacak kararlar, ayni 
zamanda uluılarası •enfaat
leri de mtıtee11ir edebilir.,, 

"Timeı" a-azetesi de, Roma 
itilifnamesine hasrettiği bir 
makalede şunları yazıyor : 

"Fransa, busıüne kadar 
ancak yanımı yerine i'etir
diği 1915 Londra muahede
sinin taahhütlerini teıaamen 
ifa edecek.tir. Fransa, Libya 
cenup hudutlarının Tibeıti 
havalisine kadar temdidine 
razı olacak; Fransız sumali 
ve eritre hudutlarından fe
dakarlık edecek ve balyaya 
Cibuti ile Adis Ababa arasın· 
daki demiryolunun istisma
rında ltalyaya bazı ökonomik 
verimler temin edecektir." 

Serj Lavrantiyef mukar· 
reratın mümkün olduiu ka • 
dar ieç şuyu bulması arzu· 
sile başkumandanlığa mah
sus işaretleri takmamııdı. 

Genç kadına bakarak, ağır 
bir sesle: 
-Kontes, çok güzel ve hu-

zurunuza çıkmaklıiJma mü· 
saade etdiiiniı için çok ili
c:eoa bıınız, diyordu. Size 
nasıl teıekkür edeceğimi 
bilemiyorum. 

Konteı, delikanlının 

nazarları altında gözlerini 
kapadı, tahammül etti. Fa
kat titreyen dudakları ara· 
sından tek bir kelime bile 
çıkmıyordu, okadar mütehey
yiç idiki, cevap vermekten 
aciz kalnıııtı. Mamafih aciz 
kalmamış ol1a bile, baıka 

--
Bu Genç Kimdir~ 
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f AZAN: Orhan Rahmi ~"~~ar 
de onu söylüyor. BeraD'I Bir kah•e

haneye girdik. 
Köşede bir yer 
bulduk otur-

duk. Gözlerinde korku, en· 
dite ve meçhul bir tehlike
ye doiru uzanmıı ıııklar 
Yardı. O, Ce•zanın ölebile
ceiini batırın• getiremiyor· 
du. Başka bir düıünme •• 
ihtimalle kafaıı sarsılıyordu. 

Söze insandan, ömllrden 
ölümden babı açarak iiriı· 
tim. Elindeki kahve fincanı· 
nı fırlattı ve bağırdı: 

- Cevza öldü mü?. 
herideki masalardan bize 

baktılar. Fincan kırılmııtı .. 
Gürültü etraftakilerin teceı· 
ıüıüntı uyaııdırmııtı. Süku
netle: 

- Hayır - dedim - yal
nız •iır basta.. Ne yapalım 
Necdet, kardeşim, ıörüyor· 
sun ya, hayatta bizim kud
retimiz haricinde bir çok 
işler cereyan edebiliyormuı. 
Ve meseli onu kurtarama
mak ihtimali yOzde yüıli de 
geçebilir. 

Necdet, birdenbire yıkı· 
lan bir ağaç, derhal ıönen 

bir ateı i'İbi, olduiu yerde 
kaldı: 

- Demek ki Cevza öl
dü .. Cevza, kardeıim .. Feci. 
akla 11iacak deiil.. 

Kahvehaneden kalktık. 
- Gidelim, ıöyle açıklara 

kırlara çıkalım, Necdet .. 
- Ne çıkar, aeye yarar, 

evimize gidelim daha ıyı .. 
biç olmazsa annemi aöre
yım .. 

Ve ondan sonra kesik 
kesik hıçkırıklar başladı .. 
Bazen duruyor, iÖzleri bir 
noktaya sabit kalıyor ve 
onun öllimünil düıüyor.Son· 
ra inanamıyor, bazm ede· 
miyor. Gözlerini tekrar ka
pıyor ve inliyor: 

- Ce•ı.:a topraklarda ha? 
EYde matem tazelendi, 

içimizin acı11 sanki bir ocak
tı. Onu yeniden yaktık, 
tazeledik. Akşam üzeri, ar
tık sinirlerimiz yatışmııtı. 
Facia bir emri vaki idi. iti
dalle karşılamak gerekti. 
Akşam üzeri Necdetle be· 

raber evden çıktık. Yolda 
bana iyice yaklaıtı: 

- Ali - dedi - bizi ter· 
ketmiyeceksin .. Biz bir fe
llketin batında daha yakın 
birleştik. Ayni ıztırap ile 
içimiz. sanılmıştır. Annem 

bir kadının sibirkir elleri 
arasına düşen sevdiğinin kar· 
şısıada bütfin hissiyatını dö
küp saçmamak, bil.tün kıs-

kançlığını en aletin kelime· 
lerle anlatmamak için sük t 
etmeye mecbur değilmiydi? 

Serj Lavrantiye öptüğü el· 

leri bırakmamıı de•am edi
yordu: 

- Mektubunuzu al.lıktan 
sonra serbest kaldığım ilk 
dakikada da•etinize icabat 
ettim, ifte çok mesut, çok 
mütehbeyyiç bir vaziyette 
huzurunuzdayım. 

Genç kadının göz kapak
ları açılıp kapandı. Göis6 
geniı bir nefe.le inip çıktı. 

Sonsuz geniş, hudut.uz 
derin bir aeYinç hiıaediyordu. 

bundan ıonra .. Bize ait .~0 • 

her ıeyde, evde, eınl~ ks. 
servette ıenin bir bitir.~ 1 

var.. Hayatında unutmaoı'1°c 
sınki, bir aileye men•ll'tıvr 
ve ona karfı vazifelerin rİ 
dır. 1 

- Necdet, yetişir, b .. İ• 
arllk bunları. 

latanbula dönerkea 
dimi tetkik ediyorum: feri 

Maneviyatım tamamile fir 
zulmuf. içimde bir-biri #ia 
tüne, çaprazlaıan yar . . 
var. Hayat, ••ı'e, te"1nı 
gibi ıeyler benden ~e 
uzak.. u 

Gazete idarehane1ind! lıs 
tadı haıta buldam, yenı 'I v 
e1er hazırlıyordu. Ban•i 

Ali -dedi- yardım et 
ıuau bitireyi•. Çilnkft 
eHr, ne bileyim ya, 
yarıda kalacak, yahut 
Herim olacak .. 

- Canım üıtat, aeden 
ıöyliyonunuz, henllı.: ııh 

tHınız, yaıınızda o k• 
ileride deiil.. 

Ve buaları ı6ylerkeD 
za ıöderimin öntıne i'eli 
Verdiii• teHllinin, ıöyl 
ii• ıöalerin haaia maık 1 
lıiını anlıyorum.. Neteli 
bir buçuk ay ıonra •• 
iııh bir ıtınde oau meı 
endirdik. Biran e•••I a 
zarlıiı terketmek iıtiyorcl ra 
Y aimur arttıkça artıyor~e 
Duramadım. Oaun m• , e, 
batında bir kaç ıls ıöyle n 

Bu kadar yıllar cemiy u 
hizmet etmiş bir ada 
Hayatı ribi metrftkltı 

aefalettea öteye reçeme 
Biz bu dersten daha k 
•etli çıkacakmıyız, ltilinaı 

• • • 
Nahiye müdürü 

tayia edildiiim ( .... ) kaıa 
ıına bir akı•• llzeri •ardı 
O•alar eımerlefiyerdu. 
ııiırların o•adan tam dö 
•aktiydi .. 

Bir yol ftı.:eriad yanımd 
jandarma ile beraber, b6 
bir sürüye yol •erdik. 
arkada ıelen ııiırtmaçta 
küçük çocuktu. Yalın ay 
neı' eli, sümüklü, 'e•ik 
çocuk .. 

Beai yabancı a-örmüt o 
cak ki sümüklerini çeki 
tirdi ve röz ucu ile baktı 
tan sonra, baıını ej 
Şimtli o çocuk gözlerimd 
siJiniyor ve yerine, ta uz• 
larda kalan bir çocuk bay 
geçiyordu: 

Ah, bu dakikada muhat• 
onun elin bırakmadığı el 
rinden çekseydi, bu d 
ağuşu ne büyük bir zev 
kabul edecekti. Fakat 
aleıef ellerini sıkan eli 
gevıedi, avuçlarında duy 
ğu tazyik kalmadı. Mir 
yın duyduiu his, muhab 
ne kadar da çabuk re 
geçmişti. 

Kontes rözlerini açdı: 
- inanınız dedi. Doıt 

rınızın ıize bahşctdikleri 
ref, benim kadar hiç ki 

seyi mütabassiı etmemit 
Eğer fevkalbeşer bir it 
masaydı, Rusyayı kurtar 
cak yeaane adam siz ol 
dunuz.Herkes ıibi buna 
dekaniyim. 



Sahife 3 (Ulusal iirlik) Bizi Nasıl Görüy_o_r_l_a_r--F-ra-te-11-i -Sp_c_r~coV-ap_u __ r_A_c_e_nt_a_il__,......~--
RÔY AL NEERLANDAIS KUMPANYASI K.itaplarıaıza Gizci Bir 

- Ba~tarafı 2 inci salıifed,. - Bu yıl dönümü Türkliiilia " UL YSSES ,, Yapuru 17 kinuauaanidc Auvers, Rotter- Cilt, Hatıraları•ıza Şık 
'e endişeıiz girmediaini, par- kültür YC ökonomi alanında d A d H b b k d k · Bir All)nm, V• ıaı"r • am, mster am ve am urra are et e ece tır. • " 

me11toyu vakitsiz iJga et- revolusiyoner yeniliklerine " HERCULES ,, vapuru 25 ikinci kiuundan 31 ikinci Cilt İtleri Yaptır-
ek ve yeni !eçim yapmak ait birçek mühim tedbirlerin .. kanuna kadar Anvers, Rotterdam, Amllerdam ve Ha1aburg 111ak İaterseuiz : 
ararı glSsteriyer. Bu bek- alındığı bir yılın dönümüdür. için yük alacaktır. 
nmiyen kararın ıebepleri Din .kıyafetlerinin yasak edil- " HERMES ,, vapur• 27 ikinci kiaunda bcklcamektc elup 
siyasaya ait olmayıp Ba-;:- ~esı, eık~.miş Tnk musikisi- Burgas, Varna Ye Köstence için yük alacaktır. 

ekil İsmet loönUniln ıöıle- nın ve koylerde kullanılan " HERMES ,, Yapuru 8 tubattan 14 ıubata kadar AD· 
'ne 2'Öre bunun sebeplerini çok renkli ve karmakarııık vera, Rotteruam, Aouterdam ye Hamburı limanları ıçm 
vrupadaki gergin Taziyette şark kıyafetlerinin kaldırıl- •yük alacaktır. 

ramak iercktir. ması ve nihayet soyadı ka· " GANYMEDES ,, vapuru 22 ıubattaa 28 şubata kadar 
lıte Avrupanın b• l'er- nunu bu tedbirler arasında- Anvers, Rotterdam, Amstcrdam YC Hambuı için yük 

ia durumu Tlrkiyeye mil· dır. alacakbr. 
•tin Yeklletini yenileyerek Daha on ıene eYYel im- SVENSKA ORİENT LINIEN 
nilmtb:deki dört ıeneoia kinıız ıeyler olan bu tedbir· " FERNEBO ,, vapuru 19 klnuauaanide Hambuı, Co-

* YEN} KA.VAFl..A.lf * 

· - Ali Rıza - -
Mücellithanesine uirayı•ız. 

• N. V. 

v. F. h. van 
Der Zee 

1 k 1 • penhagen, Danhii, Gdynia, Goteborı, Oılo ve ,skandinavya 
,.ıer u larnu daha kuYvetlı' erın şimdi arızasız tatbik , limanları için yük alacaktır. & Cc. 
rir tarzda karıılayabilmek edilebilmesi, rejimin yerleş- " BLALAND " motörü 28 şubatta Hamburg, Copenha- DEUTSCHE LEVANTE LİNIE 

in mücehhez olmak vazife- miş olduğuna delilet eder. gen, Dantzii, Gdynia, Goteburı, Oılo ye lskandinaYya u DELOS 
11 

vapuru 20 
0

tıi yüklemiştir. Yeni parle- Türkiye başkaları tarafın- limanları için yük alacaktır. son kanunda bekleniyor, 2-4 
entoda geuç neslin, cephe dan mümanaat edilmediği " SMALAND ,, Yapuru 8 ıubatta Hamburg, Copenhaıen, son kinnna kadar Anvers, 

t>uhariplerinin Ye mutahaa- müddetçe, 1935 yılının da Dantzig, Gydnia, Goteberg, Oslo Ye lskanclinayya limanları Direkt, Roterdam, Hamburg 
t•s kimselerin daha k•Yvet· kendisi için sulhperverane için yük alacaktır. ve Brem~ne yük alacaktır. 

ve çok olarak temsil edi· bir inkişaf yolunda içeride SERViCE MARİTIM ROUMAIN "HAGEN,, Vapuru 4 Şubat 
. ccği beklenmektedir. Se- ve dııarıda muvaffakiyetler Garbi Akdeniz için her on beı günde bir muntazam sefer ta bekleniyor, 8 Şubata ka-

r.ı.aı yaşı yükseltilmittir.Şim- '- " ALBA JUL YA " vapuru 21 kanunusanide beklenmekte dar Anvers, Roterdam, Ham-
k d -.azandmcı bir yıl olmasına 

1 a ınlar da seçmek ve I olup ayni ıünde Malta, Barseloa, Marsilya ve CenoYaya burgv ve Bremen için yik 
ı ça ışacaktır. 

eçi mek hakkını haizdirler. hareket edecektir. alacaktır. 
aşkac.a yeni parlamente B " PELES " vapuru 1 S şubatta ıelip 16 şubatta Malla, "Aquila,, \ apuru An ver! ve 

çin 1935 yılında ökonomik ayanlar Baraelon, Marsilya ve Ceoovaya hareket edecektir. H:ımburid::m yük çıkarmak 
e kültiircl alanda mnh·ım y ı .. 16 Ş b tt b ki · Senelerin iÜzelliklere o cu ve yük kabul eder. uzere u a a e eaıyor. 
tler_v_a_r_d_ır_. -·--- ;.-;rdij"i°~;r~l;rı dipl;;a: Hamiı: ilandaki hareket tarihlerindeki deiitiklikJerden ARMEMENT H. SCHULDT 

~Kı.\lnıetsiz h MiNiK kadın berberi Acente mes'uliyet kabul etmez. . HAMBURG 123 
" 1 Sıdkınıo ruahar~tli elite Fazla tafıilit için ıkinci Kordonda Talamil Ye Tabliye " NORBURG " vapuru 

N""mune)eı· tirketi binası arkasında FrateUı' Sperco acentalıinna müracaat sen kanunda bekleniyor, 
u derhal tamir et.!!ı"rı"nı"z. •· H b A t yük o edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 am urg ve n•ers en ] kk d S çıkarıp Rotterdam ve Ham-

a 10 a hi r karar l dk ı n t n 1~1llllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll11UlllllllllllUllllllllllilllU1• burg için yük alacaktır. 
.,:c:~::a. ::::ı:e~ftek101m.1i•s: Ondulesi masajı mıni- l~_-_lzmıf yu·· fi mensucatı_== JOHNSTON LINE LTD 

u kör ve makyaı"ı !aç tuva- "Kenmore,, vapuru 29 sen 
erin mümessillerine ve ·a- k- d b ki · L' ~ Jetleri ve altı aylık dai- E:;T . . k A • • k • := anun a e · cmyor, ıver-
ayicilere röaderilecek 2000 mi-onduleleri siı:e ini ve ~ ur nonım şır etı§'E pul ve ~nversten yük çıka-
rab~iye kadar olan kıy-

6 
b. 

1 
'-I '- = · = rıp Burgas, Varna ve Köı-

e lsıı nfimuoeJerİn ithaline S nmez lr par a" iM> ve• = = t • . ilk f kt ı_·ı 
1 

• recekdir. . 
1
:=_ Bu •tleı.sest>., ik

0

i yftz bi11 lira f!ermaye ile ;;;;_- THenEceEXıçPınOyRT a5TacEaAMır5. HIP 
• eşıu o unacak komisyonla- 1 a: ın verecekleri ruhsatiye Keçecıler caddesi 122 I~ te,ekkftl etmıt ve Dı Ory ental Karpet Manu·E CORPORATION 

Uk b·ı· d numara 3 katlı yeni bi- 1= f k "' L. . d (Ş k h l ) . k . . - E:XMOUTH 18 a ı ın e müsaade et· - - d - T 
1
- f - .. _ 

1
:= il çurerı lJDll~ . ar a ı t•r etıne aıt = " ., vapuru 

iştir. nasın a. • e e on: 3101 = 

Olivier ve ,ureki 
sı l~imitet vap•r 

aceııta ı 

Ceaıdeli Han. Biriaci ker-
don. Tel. 2441 

ROUMELIAN Yapur• 25 
ikilıci kamında Li•erpeel Ye 
Svvanseadan gelip talaliyetle 
bulunacaktır. 

TRENTIO vapuru 30 ikia
ci kinunda Loadra, H•ll Ye 
AnYerstea 2elü tahliye.le 
bulunacak ve ayni za•a••a 
Londra Ye Hull içi ylk ala
caktır. 
The General Steaıa NaYi

gation Co. Ltd. 
STORK vapuru Lia&a1•1z 

da olup Londra için ylk a
lacaktır. 

Deutsche Levante Liaie 
ANGORA vapur• ay s•· 

11unda Hamburg, Bremea •e 
Aaveraten ıelap talaliye bu-
lunacaktır . 

Not: Vurut tarillle.ri Ye 
vapurlann isimleri izeriae 
değişikliklerden •es 'oliyet 
kabul edilmez. 

Kiralık ev 
Göztepede Halit Ziy• ltey 

sokağında 16 numaralı laaae 
kiralıktır. isti yenler iskele 

baıında bakkal Hasaa ai•
dan öirenebilirler. 

son klnunda bekleaiyer, Nev
york için yBk alacaktır. 

" EXELSIOR " •apuru 3 
şubatta bekleniyor, Nevyerk, 
için yük alacaktır. 

Geliı tarihleri Ye •apur· 
lann isimleri Bzeri•e •eı '•
lizet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, 
No. 2007 - 2008 

telefe• 

Elektrikle 
Komprosor boya 
Otomobil, pestola mo-

I~ İzmirde Halkapınardaki kum•t fabrikuıım 
,P'!llıiiiiiii---iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiilE almı!tı~. ~a.brika ~~Ul~ tetkilit wc te8İ~l ,.~ mOı· E 

lstanbu) Oteli 1~ tahdımını de eıkun gıhi lfkinunusan1 1935 ta- ~ 
iz miri u en temiz 

( ~·k ve ucuz ) 

otelidi17 

S ribiaden itibaren yeni •irket "tarafından itletil· 5 
- 'f ılt' -ı 
~ mektedir. Her nevi yft• iplikleri, kumaf, balta- S 

Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

if 

b'l ' 1 ye, para kasaları •sulu 
r ·k · ızı boya, doktor eşya· 
ları ve diş tabiplerine ait 
edevat elekfrikle b oya· 
nır. 

Kemeraltı Barut hanı 
içerisinde otomobil boya· 

cısı İstanbullu Ahmet 

Ulusal 

Birlik 

Temiz hava mükemmel 

Lı:onfur, düş ve her türlü 
sıhhi şeraiti haizdir. Bay-

ram ~ münasebetile yatak 
ücretlerini ucuzlatmıştır. 

Otelimize bir defa teşri 
edecek zevatın otelimizin 
her hususatından· mem-
nun kalacaklarını vadedi-
yoruz. 

~ G?u~clik siya al ı;azeıe 
~ahıbı: Haydar lfi'işdü Ökı,.m 
- Neşriyat müdu·· ... 

Birinci Kordon ha 

vagazı ~irketi itisa
Jı lstanbul Oteli ~ . ru. 

' 11 anıdı Nıi:r.lr rt 
Telefon: 2776 

Adres : lzmir ikinci 
Beyler sokağı 

Abone ~artlurı : 

?00 kuruş senelik 
400 .. altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilanat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

. Hususi ilanlar : idare-
hanede kararlaştirilir 
B~sıldığı yer : ANA DULU 
matbnası 

----------Satılık ~lotör 
12 beygir kuvvetinde (Di

zel) markalı az kullanılmış 

bir motör satılıktır. Tali~le· 
rin idarehanemize müraca
atları ilin olunur. 

•ı---·· DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassı~ı 

/l:i11t·ı BeylPr Sokağı N. 6H 
Tel<f uıı :~ 152 ----------· .... f,'".t q' • ~ !·"r .• ;: ~ "' f' 'f f ~· .~ : • ' • ' '•I • 

~ .>~,t. . 4 1 .r• l . .'(' . . '·. ., 1 • - p • ~. •• İstanbul ve Irakya 
Şeker Fabrikaları 'fürk Anonim Şirketi 

Sernıayesi 3,000,000'l'ürk lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-'40 

~ niye ve çorap imal edileeektir. Mamulatın emıa· :=I 
~ line f'ikiyeti her tarafta takdir ve kabul ~dilmittir. ~ 
~ Bu mamullt Pe~temalcılar ba,ıada eıki Orozdibak ~ 
~ ittisaliadeki ıergide te~hir edilmekte ve aal1' fab· ~ 
~ rika içinde yapılmaktadlr. ;E 
~ Posta kutuıu: 127. ~ 
~ Telgraf adresi: İzmir - Alsancak := 
§E Telefon oumara11•2432 ve 3564 ~ 
• ı 1111m11111111111111111111111• IHllll lll llllllHI IU 11111111111111111H111111111111111111111 u• 

----Sümer Bank-· 
Fabrikaları mamulatı 

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

Hereke 
en güzeli 
kumaşları 

Fesaue kumaşları 

n~,,koz kunduraları 
.! 

Bakırköy bezleri 
Sümer Bank yerli nıa11ar pazarı 

lzmir şubesinde bulursunuz 

PORJEN· 

Htımn Rıbıem beyirı fotoğrafluınm, l•mirth en 
fotoğraf çekmekle ~öhret bulan bir san'sı M!-fular. .Sn 
rmllkülpe ... ent olanlar dahi, burada çelrtirdücleri f.ı•ltraf
lartlan memnun kalmışlardır. 
Ham~a Rüsıcın beyirı, foto!raf nıafremesi satan ma· 

ğazası da nıulııerem müşterilerinin inee zevklerim! &k• 
he çeşit mallan, f oıograf makinelerini ltulundtırmakıe· 
dır, Bir zıyareı lıer şeyi ispata klıfıdir. 

(İzmir - ~turak caddesi, Refik 

Sıhhat halık yağı 
Norveç halık yağlarının 

en lıalisidir 

iki defa süzülmüştür 
Y eğane deposu 

llaındi Nüzht 
Sıhhat .~~czanesi 

AHAP 
O kadar zararsızdı r~ki kalp,lböbrek, basur memeleri rahatsızları na, ge

belere, çoc1ıklara ve tansionları yükselmiş kinıselerc doktorlar valııız 
.t 

( Pnrjen Şahap) mn~hil pa~tillerini_tavsiye cdc·rlcr. 
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(BabaeJdia Şakir Beyin Bıraktığı \ csilrnlnra Göre) 

Bulgar zahıtaıı büyük bir sahtekarlıkla kar~ıla tı 

Bulgaris anın bir .,;ok şehirlerinde 
1928 ti ·ııde sahte dolarlar bulundu 

t\nadoluda açılan ceil 
yet şubelerini Selanl 
nıerkezi tanı ıyord 

---------
zabıtası, sahtekarların Bulgar 

ediyor. Ele geçen sahte 
dış ülkelerden 
dolarlaı· mühim 

geldiklerini 
mikdardadır 

iddia 

Sofya20 - Bulgari tanın birçok ~ehirleriude tutulan 
.ahte. dolarlar Ozcrine Bulgar zubıtaıınca tahkikata 

başlaomışhr. 
Ele geçirilen sahte (lolarJar mOhim mikdardadır. 

Bulgar hnkO.meti, ıahtekirların Bulgariıtan dahi
linde olmadıklarım i.lcri sOrmekle beraber tahkikatı 

tami.k eylemekten geri kalmamakta<lır. 

Ele geçen ıahte dolarlar, 1928 tipiadedir. Alaka

darJarın Yerdikleri malftmata gör<'; sahte dolarlar Ame

rikada basılmı~ ve Avrupauın birçok yerlerine ya· 
yılmı.dır. 

-------------... 1111·~ ........... ______ ~~~ 

Samsun 
Bayanları bir top

lantı yaptılar 
Samsun 19 (A.A) - Sam· 

ıun kadınları ıoıyal bir ku-
rum yapmak için dnn Hal
ke•inde bir toplaatı yaptı· 

lar. Ve aralarıada 40 kiti· 
liı bir merkez heyeti HÇ

tiler. Bu heyet kurumu 
kaDUDİ ıekle sokmak Ye 
çalııtırmak içi11 bir idare 
komiteai seçecektir. 

Fındik 
Fiatları 

Yükselivor .. 

Trabzon 1 

Elektrik şirketi- Radyo orkestrası 
nin vaziyeti Fransız milli mar 

Trabzoa 19 (A.A) - Son Trabzen 19 (Huıuıi) ld 
ıiialerde fıadık fiatlarında Elektrik tir ketinin Sümer bak Şl O I ça l 
mahıuı bir yükseliş •ard1r. mümeS1illerini11 ve ortakla- lıtanbul 20 ( Huıuıi ) 
Avrupa piyaaalarında alıcı· rmıo huzurile yapılan ıencl Diln öiledea sonra Bertin 
ı .ı1r ı d l 48 radyosunda Alman • Fransız ar ço•a mış ır. Ç •e toplantı•ında akıiyon dejer· 
kab•klu fındık 24 kuruştur. leri •e sermaye yarıya indi- doıtluiu hakkında bir kon-
M h lu · · d B' · feranı •crilmit •e bu konfea ıu 11 erımın en ırın· rilmit ve beş kişilik idare 
cikinua sonuna kadar 110 ranıı müteakip ilk defa ola
bia kaDtar kabuklu f111dık heyeti ıeçilmiıtir. Şirketin rak Berlia radyo orkestra11 

vaziycti:aailamlaıtırılmıştır. Franıız miJJi mar•ını "•lmıttır. ihraç edilerek mahsulün üç- -s T 

te ikisi tukenıniıtir. Ermeniler raaıa me&.ıeaiadeu dol•y• 

Z ıd k Suriye'de mflhim Pirede arbede çıkar· Pir•de Ermenilerle Rum k•· 
0 Il g J a hAdiseler müniıtlor araaında kanlı ltir 

mışlar arbede olmuıtur. Zabıta, her 

V•J" f k k - Ba,tarafı oirinci salıif~ - lıtaabul 20 ( Huıuıi ) - - ·k' t ft b. k k. ) ayet Jr 8 On• biiktmeti ile yüce komiıerlik 1 1 ara an ır ÇO lmH• 
r Atinadan baber{.İveriliyor: lerı· yakalamıt •e adJı'yeye • • d • l ki • •• ıümrük idarHİ aralarında =-g resın 1 D 1 e Cfl mu haltere deyam etmektedir. __ E_r_m_e_n_i _p_a_tr_i_kı_· _M_a_z_ıu_•_-__ •_e_r_•_iı_t_ir_. -------

Zonguldak 19 (A.A)- lı- Beyrut 20 - Anupadaa 
lerini bitirea •illy•t Fırka •uk•bulan çok istek üzeriae 
koDgrHi, kültür bayıaaırhk •on gllalerde Suriye •e Ltib
ve ökeoemi bakımlarıadan nandan yab•ncı memleket-

lere yün ihracatı artmıı ve 
birçok dilekler eaaylamııtır. fiatlar ylikıelmiştir. 

Dekter Mitat Altaokun Beyrut 20 - Suriyeyi Ira· 
başkaalıiı altında kurulan ka bailıyao T elzivan - De· 
yeni viliyet idare heyeti iye· •lr kapı yolunun açılma 

meraaimi bu ayın soaunda leri •e büyük kengre mümas· 
silleri Hçiımiştir. yapılacaktı. Ancakfsen ıüo· 

terde fazla yağaa yaj'mur-

Soğancı Mehmet 
ikinci defa olarak 

katil oldu 
Geçen rtn Geri tltün kum 

panyaıına alınmak •e çalış· 
tmlmak meı'eleaindea so· 
i•ncı Ali oğlu Mehmetl a· 
dında birisinin kumpanya 
imalltaanesiade uatabaıı Bay 
Receb'i bıçakla dört yerinden 

lardan itler ıcri kaldıjı içia 
meraıim Martın on betine 
bırakılmııtır . 

Saylav seçimi hazır-

lıkları hatladı 
-•~tar•(ı ltirinci s•hifede

Yiliyete bailı !tütün köy Ye 
kaıalarda ikinci mllntebip 
seçimi baılamışdır . 

Samsun, 19 (A.A) - Vi
llyetin her tarafında yekla
maları bitea ikinci müntehib 
seçi•ine deYam edilmekte-

Temyizin nakzi Ozeriae 
" -------

lzmir postası dava
sı yeniden haşladı 

~----------~·~----------------
Duruşma ayın yirmi dördüncü 

Çarşamba gününe bırakıldı 
Töccaraan~Hocazade Bay 

Ahmed,:Kırkaj'aç'lı Bay Ki
zım, Bay Sabri Sftleymano•iç 
•e Şerif Rıı:a halefleri~naaı .. 
na Bey Sallheddia'i neıren 
tahkir ctaekle e1ki l:ımir Ti· 
caret Pestası gazetesi ıahibi 
Bay Halil Ratid aleyhiue a· 

, çılmış olan ve evvelce bera-
etle neticeleıaea diyaaın te•
yiı malıkemHince aakıetlil· 
diiini yaı:mııtık . 

Nakz üzerin• dün ajleden 

Karar okuad•ktan ıenra 
müadei•m•mi muaYini Bay 
Ali R11a; 11alu kararına itba 
edilmHini, ••nkat Bay Uuı
tafa Münir de nakzın tema
men vlrit olduj'unu ve oaa 
göre tetkik edilmeıini istedi. 

Hlkim; ıuçluya s<Sz verdi. 
Bay Raıid Halil : 

- Evelki hüktiade ısrar 
dilmesi•İ istiyerum. dedi. 

Buadan sonrada vekili Ha
lid Natık funu söyledi : 

- Temyiz mahkemeıi yük
ıek mahkemenizde Yerilen 

mabeyine getirttiğimden do· 
layı kıyam ettiler, beni jur
nal ettirdiler, mahvıma ça
lıştılar. 

Ben ise Padişahın etrafı 
nı bu gibi haşarattan temiz
liyerek vatandan zulmünü 
kaldırmağa çalışıyordum. Pa
dişahın etrafını alıp millete 
vatana fenalık eden izzeti, 
Tahsioi, Kamili, Hacı Mus· 
tafayı, Çerkes Mehmedi, 
Tatar Şakiri, Faiki, müdür 
izzeti, Rıf atı, bu on habisi 
111a beyinden uzaklaştırmak 

iıtiyordum. Bunların her bir 
fenalıklarını Padişaha bildir
diiimi ve aleyhlerinde bu
lunduğumu isbata hazırım . 
Hamdolsun sükut etmedim, 
hainleri mahviçin uiraştım. 

Haddim olmıyarak ben 
hem dinıiı:lik yolunu hoca 
Tahsinden öğrendim, bilirim 
•e hem medresede dindar· 
hk yolunu bilirim, siyasetten 
çakarım. Bulgarların, Rum
ların, Sırpların şerrinden 
Rumelini kurtarmak için Ar
navutluğa muhtariyet temi· 
nine çalıııyorduk. Satranç 
vari kasabalar teşkil ede
cektik. Müsavat, hürriyet, 
adalet hakkıoda mufa11al 
bir kitap yazdım, yanımda· 

dır. 
Nadiri Fevzi efendi ari

ıasıoıo sonunda yaptığı hiz
metlerden dolayı iyi bir va
zifeye kayırılmaaıoın aadra
zama yazılmasını rica ettik
ten sonra diyordu ki:,... 

"İıtipdat devrinde herkea 
hatti lzzettiıa ve hempaları· 
nın uıaklarma ıellm veren
ler bile Dir yere ıiderken 
faytonla ıidip geliyorlardı. 
Ben iıe bir buçuk saatlik 
memuriyet mahallime yaya 
i'idip ıeliyorum. Tablakar· 
lara varıncaya kadar konak 
debdebe sahibi oldular. Ma-
beyin halkına mensup olan 
güruhun her biri mühim bi· 
rer memuriyet kaptı, en idi 
ümmiler bili rütbesi aldılar 
göiüılerini nişanlarla dol
durdular, irat ve akar sahi
bi oldular." 

Nadiri Fevzi efendinin bu 

Araba 
aiar yaraladıjını yazmııtık. 

Soiancı Mehmed; kapıdan 
bırakılmadıiuadan mağaza 
du•arıadan atlamak ıuretiJe 
içeri ıirmiş, lınçakla uıtaba· 
ııyı yaralamıf, kaçarken de 

dir. Ladikle Sa•ıun köyle· 
rinin ıeçimi bitıniıtir. Mar
k r:in seçimine de yarın 
başlanacaktır. Bütiln ıeçim 

itinin ayın 24 ne kadar bit

senra Asliyecezada duruı
maya tekrar baılaadı. Hlkiın 
yerinde Bay Yümni, iddia 
yerinde müddeiumumi baı-

beraat kararını bozmuı bu- Otobüse çarptı 
lunuyor. Ortada mahkemenin 

Sıvaı'lı Melımed AJi adıada 
bir iıçiyi de yaralamış. Fa· 
kat kendisi de darmadıiı 
için bekçi tarafından atılan 

bir kurı•nla bacağından ya· 
ralan•ııtı. Ustabaıı Bay Re
ceb; aldıiı yaranın tesirile 
Cuma rüaü haatanede ölmüı 
ve eeaazesi arkadaıları ta
rafıadan kaldmlmıı. asrt me· 
zarlıia w6türftlmüıdiir. 

Evelce Namaııilata çalıı
bğı bir fırında iş arkadaıı 
Bay Fehmiyi bıçakla 32 ye· 
riadcn yaralıyarak 6ldürmü9; 
olan ısoğaacı Mehmed; bu 
ıuretle iki ciaayeti de iti•· 
mıi elmaktadır. 

mHi beklenmektedir. 
Amaaya 19 (A.A) - Bu

irÜ• baılıyan ikinci aünte
hib se~İ•İ Pcrıemhe ıftnü 
bitecektir: 

~---~--------~~-Pantolonu kim 
çaldı 

Karaatina Tramvay cad
desiade otura• Kardıçah 
lbrahim oğlu Halil dün 
zabıtaya müracaat ederek 
otomobil ıarajmın dıvanna 
Hhjı 30 lira kıymetiadeki 
puıtolonunun çalındıiı•ı ıöy
l•aiştir. Zabıta tahkikata 
brılamııtar. 

ua •İni Bay Ali R11:a bulu· 
auyordu. Suçluaua •ekille· 
rindea yalnız avukat Bay 
Halid Natık gelmi~ti. Dlvl
cıların vekili avukat Bay 
Mustafa M nir de yeriade idi. 

Ev•ell Temyiz mahkeme
sinin nakz karan okundu. 
Bunda bir kıs1m ıahitlerin 

7-8-934 tarihli ıazetedeki 
neıriyatla dlvlcılarıa kas· 
dedilmiş olduğunu söyledik· 
leri işuet edilmekte ve Tem
yiz mabkemosi; Bay Halil 
Raıidin bcraet kararını bu 
nokta.dan nakzetmekte ve 
yenidea tetkikat yapılmaaıaı 
iıte•ekte idi. 

bir takdir aellhiyeti vardır. Düa oileden sonra Bay· 
G6rüyoraz ki temyiz mala.· raklıda bir otobüsle bir ara
kemoai 9u nektaya dekun- ha çarpı9ması olmuştur. 
muıtur. Biı timdilik fazla Yaptıiımız tahkikata a-öre; 
bir f ey ı&yJiyecek deiiliz. vak'a ıöyle elmuıtur: 
Ancak ıöz mevzuu olan Nurinin idare1inde bulunan 
bozma kararına uyalup u- araba İzmirden Karııyakaya 
yulmamak lizımreltliiini ci- dojoru ritmekte iken, Bay
heli müdafaamızın CH ID& rakJıda karşı taraftaa relen 
ve özOne taalluk ettiii ve ve toför Rızanın idarHinde 
haıırlıkıır; baluaduiumuı için buluaan 18 numaralı otobiile 
nidi.. delilleri üzerinde ha- çarpıımıı ve arabanın 
zırlanmak Uzere kısa bir oku etobüsün kapaiını de
miiblet verilmesini ~ileyo.. terek içerdeki müıterilerden 
rum. Roben ej'lu Binyamini ya-

Maakemece bu dilek o· ralamıı, arabanın di11ıili kı
n•ylaodı ve tluruıma ayıo yir· 1 rılmıttır. 
mi dördfancü Çarıamba rtı- Zabıtaca talıkikata devam 
Diine bırakıldı. oluamaktadır. 

ôrizası Selanikten Istt 
daki hey'eti Mueb'' 
gönderilmiş ve fakat 
sahibi cemiyetten yüı 

mamıştı . 
Bu esnada cemiyet~~ 1 

cude getirmek istedig1 

kilatta oldukça büyük 
şıklıklar çıkıp duruf• 

(Milli1' 

Bayan EmiJJ 
Yardım derneği l 

kanı oldu 
Trabzon, 19 (A.A) -

yare cemiyeti kadınlar 

dım derneği kurularak l 
heyeti teıekkül etoıif 
reisJiie Bayan Emine ~ 
seçilmitlir. 

Trabzon Bayaaları 
defa olarak bir kuruaı• 
rip iş hayatına 11t 
bulunuyorlar. 

lzmir biriaci icra oı" 
luiundan: 

laaail Hakkı bey; 
baDcısı lımailc borcu' 
delayı ipot•kli lkiç•f~ 
caddoaiocle 166 Yerri •C 
oo. tajlı eaaaf kulübü JJ• 
anılaa iki bin beı yil• 
kıymetli kah•ehaaenia f 
kiyeti açık artırma ıurf 
•e birinci artırmaıı 21-~ 
perıembe ıünü ıaat on b 
yapılmak lıere satılıi• 
nuldu. Bu artırmada f 

bedeli tahmin oluaa11 
metia yüzde 75 oi bul 
•• çek artırana ihale f 
lacak akıi takdirde eıı 
artıranın taahlaüdii baki 
mak ıartiJe OD bet rüJI ' 
uzatılarak ikinci arht 
12-3-935 aah 2ünü ıa•· 
birde yapılac ktır. Bu 9 

aada satıı bedeli yine 
mia olunaa kıymetin f 
15 ni bulmazsa 2280 ıt' 
kanua mucibince satıf 
bırakılacaktır. iıbu t 
aenkul üzerinde herb' 
bir şekilde hak tal4fb 
bulunanlar elluiodeki 1' 
vesaiki ile birlikte yirıoİ 
ı:arfıada biriaci icraya ısı 
caatları llr:ımdar. Aksi b' 
hakları tapu siciline• ısı' 
olmadıkça paylaşınadall 
riç kalırlar. Satıı peşi• f 
ile olup müıterideo 1 

yüzde iki buçuk delll 
alınır. 10- 2 • 935 taribİt 
itibaren ıartoame h•' 
açık bulunclurulacaktıt· 
liplerin yüzde yedi b 
temiaat akçesi ve ball~ 
bar mektubu ve 31 ... 
dosya oo. su ile biriocl 
raya aüracaatları iJlıt81 DU~ 1 

Akhisar icra memurluğ'f 
Akhiaarda ölü Selimin 
li Zekiye olan borcu ;çiti. 
tılması mukarrer mer• tı 
rında 4700 metre murıb 
daki tarlası müzayede ~ 
rılmı~tır. lbalesi 16-2-93 
martesi saat 14 te icr• 
resinde yapılacaktır. ,4.11 

rıo o ıün icraya ıelO' 
ilin olunur. 1 


