
Karasi açıklarında bir vapur 
batmış ve içinde bulunan· 
larla würcttehattac on dokuz 
kişi dalgalar arasında boğul· 
muşdur. 
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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 
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Gümrük nıubataza teşkilitı 
tarafından, göçmenler ,•asıla· 
!ile şeker kaçakçılığı yap· 
makda olan bir şebeke mey· 
dana çıkarılmışdır. 
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Bugv day Suiistimal· Tahkikatı Hakkında Bir 
Rapor Hazırlanıyor 

ltalya'da yeni bir yaıa 

Bü ük bir ltal-
ya istiyorm1ış! 

oyter ajansının, Roma muhabiri 
bir makalesinde ne diyor 

. ~ 

Atatürli 
lstanbulu şeref

lendirdiler 
lstanbul; 22 (Hususi) -

Reisicümhur Atatürk, re
fakatinde Başbakan Ge-

neral İsmet lnöoü ve mu· 
tad zevat olduğu halde 
bugün şehrimize geJmiş
dir. 

Atatürk, vali, kuman

dan ve hükumet müdür
leri ile kalabalık bir halk 
tarafından hararetle kar-
şılanmış ve doğruca Dol
mababçe snrayrna gitıniş

dir. 

Dil tetkik encümeni aza 
bürosu da Reisicümbur 

Atatürk'ün refakati11de 
şehrimize ıelmişdir. Bura
da çahşacakdır. 

l(arasi 
Açıklarında bir 

gemi hattı 
Karasi 22 (A.A) - Ka

rasi açıklar.nda bir gemi 
batmış ve 19 kişi boğulmuş
dur. 

Avusturya 
Sosyalistlel'i ihtilal mi 

bazırJamışlar ? 
Viyana 22 (A.A) - Sos

yalistlerin ihtilalinin birinci 
yıldönümü münasebetile ha
zırladıkları söylenen karışık
hkların önüne geçmek için 
Viyanada ve vilayetlerde 
hususi tedbirler ahnmışdır. 

Trabzonda 
Kar yağıyor 

Trabzon 22 (A.A) - Ha
valar soğumuş, kar yakm 

~----------1 yazlıklara kadar inmiştir. 
~----------------~---..... --. --~--------------

lr al) an yıih ele 01:11/ talcb" ; a keri talimler 1;iiriirkeıı Kalenin bir uutuk söyledi 
Rema - Royte~ ajansımn ve bundan dolayı mecburi L • • ı .. •• 

hususi muhabiri; ıtaıya~. ço· askerlik müddetini bir seneye enın lll a·· u .. m un Ull 
cuklarınan, 6 yaşından ıtaba- indirdiği gibi, bütün çecukla-
ren okullarda askeri dersler rm okullarda askeri dersler 
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Ye talimler iÖrmelerİ hakkın• ve talimler görmesi İçin bir ıncı· y ı o·· nu .. mu" 
da ltalya baıbakam Bay kanun çıkarmıttar. Kayu bir 

rai Mussolini'nin çıkardıiı yasa diktatörlükle idare olunan 
.J için bir makale yazmışdır. ltalyada berkesin hükumet "1 -. - . . b ·:1 : .. l~ ... ·d~ d z· t 
J Royterin muhabiri bu maka- ve kanunlara karşı serbestçe DCI teşrın 1 ti a lll e e IDOVye ve 
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ıına varanca 18 ay mecburi cuk analarının bu yeni ya
ıuette askerlik yaparlardı. sadan memnun olduklarını 
Mussolini, İtalyan gençlerinin gördüm. Bir ltalyan kadını 
en cevval ltir çaida iken e· bana şunları söylemiştir : 
beveyinlerinin yanından ve - Mussolini, büyük bir 
işlerinden uıuo müddet nzak İtalya vücude getirmek isti· 
kalmalarını değru bulmamış -l)evamı Jördıinr·ü Hlıif•da

•• ......... ~ı.ı---
Hay Hil'ota'nın beyanatı 

Mançuko imparatoru 
Japonya'ya gidiyor ----japonya; muahedeyi feshetmekle si-

lahlarını artırmak i tenıeıniştir 
Tokyo 22 (A.A) - Dış 

işleri bakam Bay Hirota di
yette uluslar arası mes' ele
l eri hakkında çok mühim 
beyanatta bulunmuştur. Bay 
Hirota evvela Man
çuko impratorunun önümüz
deki ilk baharda Japon im
peratoruna yapacağı ziyareti 
hararetle selamlamıştır. Son
ra deniz silahları mes' elesioe 
geçerek lngiltere ve Ameri
ka ile yaptığı müzakerelerde 
Japon hükiimstinin her şey
den evvel silahların esaslı 
bir surette azaltılmasını ve 
her hangi bir hangi bir dev-
letin diğerine taarruzunu im- . 
k A b k k . . " Japonya dış lwlmm Bay Ilı rota 
ansız ıra ma ıçın tecavuı: 

sillhlarımn tamamiyle kaldı· ettiğini söylemiştir. 
rılm~ıı. veya kat'i surette f Vaşinıton m~ahe~isinin 
tabdıdı düşüncesiyle hareket - Jkvamı 4 ilnou sahifiie-

Lt>ni11in lıcykeli 

Moskova 22 (A.A)- Leni- demişdir. 
nin ölümünün 11 inci yıldö- B. Kalenin son ıç hidi
nümü münasebetile Moskova sefere temas ederek demiş
tiyatrosunda büyük bir top- dir ki: 
Janta yapılmıştır. Bay Kale- " Birinci Teşrin ihtilalinde 
nin, Lenin'in hatırasını taziz Zinovyef ve Kamenef müca

ettikten sonra insan olarak dele alanından kaçmıılardı. 
Leninin tarihe karışdığını Lenin, bunları o zaman hain 
fakat Lenin isminin mütema· ve kaçak olarak tavsif et
diyen inkitaf etmekde oldu- mişdi. Bu sözlere şimdi 
ğunu söylemit ve Sovyet ancak şunları ilive edebi
Ruıyanın muvaffakıyeti Le· liriz. 
ninizminin muvaffakıyetidir Bunlar ayni ıamıadı birer 

Cuma günü yapılacak olan maçlar 

Meteor bayramda 
geleceli mi ? 

-·-· Göztepe kulülıü, üç ıııaç yapmak 
üzere Meteor takımını getirtiyor 

Bundan bir 
müddet ev-
vel Istanbul
da üç maç 
yapan Bo
hemyan takı· 
mınm; lzmir· 
de de maç
lar yapmak 
üzere Gözte
pe ve lzmir 
~por kulüble
rile anlaşma 

yapdığını ve Al1ınordu Tahımı 
bu maçların gününün bile 7annederiz. 
tesbit edildiğini yazmışdık ., * 4 

takımın gelmesine iki gün Evelki gün yazdığımız gi-
kala alikadarlar bir maze- bi önfimüzdeki Cuma güni 
ret dolayısile buraya uğra- Lik maçlarına devam edile
yamıyacaklarını haber ver· cek Altınordu-K. S. K. Ye 
mişler ve bu orğanizeyi ü- Türkvpor·Göztepe takımları 
zerine alan Fenerli bay karşılaşakJardır. 
Kadri de Macar takımının Ayni l{Ün likten çekilen 
lzmire gelemiyeceiini bi)- Altay ve lzmirapor, halk sa
dirmişdi. hasında, aralarında h•ıuıi 

Bu defa mezkur kulübten bir maç yapacaklardır. 
İzmirdeki alakadarlara ge- lu hafta Alsancak Ye 
len bir mektupta, eıki söz- halk sahHındaki reami Ye 
!erini yerine ietirmek huıusi •açlarla mektepliler 
arzusile Bobcmya takımının likinia proi'ramları şu suret· 

le tespit edilmiıtir. 
eski anlaşma veçhile 1 Mayıs Mektepler liki: 
ayında İzmire gelmek iste-
dikleri bildirilmektedir. Bu Perşembe günü saat 15 de 

k lüh h - b' Halk sahasanda Karataı u e enuz ır cevap ve- . " " . 
·ı · d ·ı k -Devamı dörduncu salıifed,. n memışse e, verı ece ceva-

1 hm müsbet şekilde olacaK"ı J7 M it .. 
tahmin ediliyor. ~u ur 

Bundan başka Pra2'm bi
rinci smıf ekiplerinden Me
teor takımı da İzmirc gele
rek bir kaç maç yapmak 
arzusunda oldugunu Gözte
pe kulübüne bildirmiştir. 

Yalnız bu mektupta İzmire 
anca 27 Martta gelip 31 
Marta kadar kalabilecekleri 

bildirilmektedir. 
Göıtepe kulübü yolladığı 

cevapta; 15, 17 ve i9 tarih

lerinde üç maç yapmak üzere 
İzmire gclmeği kabul ettik· 

leri takdirde anlaşabilecek
lerini yazmış ve bu tarihle
rin bayrama tesadüf ettiği 
için tercih edildiğini ilave ey· 
!emiştir. Gelen cevap müsbet 
olduğu takdirde; kurban bay
ramında iyi maçlar seyretmek 
fırsatını elde etmiş olacağız. 
Çoktanberi sahamızda göre· 
medijimiz ecnebi takımla
rın getirilmesinin sporu
muz için faydah olacaiını 

tedbişcidir. Ve bu hareket
lerini amele smıfına ve onun 
mümessillerine karşı yapı
yorlar. Görülüyor ki, Leninin 
bundan 17 yıl evvel söylediği 
sözler buıün içinde canla 
olarak yaşamaktadır.,, 

Hakanı yarın An
karaya gidecek 

Kiiltiir bak·mır Bny ibidi11 

lslanbul 22 (A.A) - Kül
tür bakanı Bay Abidin Öz
men, bugün üniversiteye gi
derek Ankara tarih ve coi
rafya fakülteleri için hazır
lanan raporu tetkik edecek 
ve hukuk fakültesi için tes
Uit edilen yurd binalarını ge
zecekdir. Bakan perşembe 
günü . Ankaraya dönecektir, 



Sahife 2 (UJuıal Birlik) 
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"Dörtler Misakı" canlandı Bu Genç Kimdi 
23 ikinci Kanun l935 Tefrika No. Ve temyiz komisyon

ları kararları hakkın· 

da bir tamim 
Bundan sonra itiraz ve 

rılmak mı isteniliyor ? Bu adamı, 

gırtlağıaa bir 

kazık saplıya

rak, baıı aşa&'ı, 
ideta saplı bir süplrge ha
li•e sokmak istiyorum .. 

l'AZAN: Urba.o Rahmi G 

- Bu çiftliği bizİJI 
dudlara ıokacaiız da .. 

temyiz komisyonları karar
larının mal memurlarına 
kopyalı olarak ırönderilmesi 
hakkında Maliye Bakanlıj'ın
dan Vilayete bir tamim göa
derilmişdir. Maliye Bakanlı
ğından gönderilen tamim 
şudur: 

"Tarhed:Jen kazanç vergi
lerine karşı vaki olacak 
itiraz ve temyiz talepleri 
üzerine komisyonlarca veri
lecek kararların, alakadarlara 
tebliğ edilmek üzere, vili
yetlerde varidat müdürlerine, 
kazalarda mahallinin en bü
yük mal memurlarına gönde
rilmesi 2395 numaralı kanun 
bükümleri icabındandır. 

Bu suretle gönderilecek 
kararların bir nushası itiraz 
ve temyiz evrakile birlikte 
dosyasında alıkonulmak ve 
bir nushası da mftkellefe 
teblii edilmek lizımgeldi
iiaden şimdiye kadar, Mal
memurlarınca komisyonlar
dan gelen nüsna dosyası•da 
ahkenufarak bunua bir su
r~ti çıkarılıp mükellefe teb
liğ edilmekte idi. Halb•ki 
kanun hD~ilmlerine nazaran 
malmemurlarının tebligattaki 
vaziyetleri komisyonlardan 
ıönderilecek kararların mü-
kellefe tebliiine tavassut 
etmekten ibaret bulun-
duğu cihetle mükellefe 
tebJij' edilecek kararın 
doğrudan doğruya komis
yonlarca tanzim ve tasdik 
edilmiı olmaıı daha doğru 
olacağı gibi bu usul, suret 
çıkanlırkeo vukuu muhte
mel yanlışların önüne geç
mek ve tebligatta sür'ati 
temin eylemek itibarile de 
çok faideli olacaktır. Bina
e•aleyh bundan sonra bü
tün itiraz ve temyiz komis
yonları kararlarının mal me
murlarına iki nüsha olarak 
g6nderilmesinin ve ikisinin 
de komisyonca tasdikli ol
masının usul ittihazı muva
fık görülmüştür. 

Bu usulün tatbiki, varidat 
idrelerince suret çıkarmak 
için ~yrıca zaman ve mesai 
sarfına lüzum bırakmayaca
ğından bundan sonra itiraz 
ve temyiz komisyonları ka
rarlarının vurudunu 

0

mütea
kip derhal mükeJlefe tebliği 
icap edeceğinin daima na
zarı dikkatte bulundurulması 
lazımdır.,, 

Anlaşına neticesinde, Trahlusgarh kıtasına 114 hin 
kilometre murabbaı arazi ilhak olunacaktır 

Pravda gazeteıinio maka
lesi: 

İtalya •e Fransanın Rema
da anlaımış olduklarını söy
liyen Ajans Havasın bir teb
liği, bu anlaşmayı ıöyle izah 
ediyor: 

Her iki memleket de Al
manyanın şimdiki silahlan
masını gayri meşru telikki 
ediyor ve ayni zamanda her 
ikisi de prensip itibarile 
Almanya ile bu hususta gö
rüşmeyi münasip buluyor. 
Acaba bu görüşmelerin esa
sı ne olacak ? ve bu görüş
melere kimler iştirak ede
cek? Meseli, Almanyanın 
silahlanması kendileri için 
bir bayat memat mes'eleıi 

teşkil eden küçük devletler 
acaba milzakerelere i'İrebi
lecekler mi? 

Fraaıız matbuatının bir 
kısmı, bugüne kadar yega
ne gayesi Alman f~şiıminin 
silihlanma programının ta
hakkukunu kolaylaştırmak
tan ibaret bulunmuş olan 
mahud "D6rtler misakıaıa., 
dirilmesi mes'elesiain Roma
da müzakere edilmiş oldu
ğunu işaret ediyor. Maama
fih şimdiye kadar Fransız 
ltalyan uzlaşması ile {Dört
ler andlaşmasının,, yeniden 
canlanması arasında me•cut 
olan münasebet hakkında 

sarih malumat alınamamıştır. 
Bununla beraber bu çeşit 

görüşmelerin çok manidar 
olduğunda şüphe yoktur. 

Ayni makale, Avusturyanın 
istikliliae müteallik olan pro
tokollann tahliline reçerek 
şu neticeye varıyor ve tli· 
yor ki : 

. . . Her halde Roma uzlaş

maları, Alman silahlanma· 
sından dolayı Avrupa mem-

leketlerinin çağında büküm 
süren endişenin bariz bir 
ifadesidir. Fransız ve ltalyan 
emperiyalizmJerinin de ara· 
larında uzlaşmaya çalışmaları 
esasen, Alman emperiyaliz
minin cenubi şarki Avrupa 
üzerinde tazyikini artırma
sından korktukları içindi. 
Böylece ilk bakışta Roma 
uzlaşmaları, müşterek ve 

etmek zaruretindea doğar 
ribi rörünüyor; bununla be
raber " Dörtler misakını ,, 
yeniden diriltmek hususunda 
yapılan teşebbüsler herkesi 
tetik üzerinde bulunmıya 
sev kedi yor. 

Zira bazı emperiyalist te
ıekklllleri11 , öl•üş birşeyi 
diriltmek suretile kar~ılıkh 
emniyet ve muavenet and
Jaşmaları yapmak fikrine 
karşı 2elmek istemeleri ih
timali ortadan kalkmış de
ğildir. Maamafih bize bu su
alin cevabını verecek olan 
ancak istikbaldir . 

Ronıa'da imzalanan mu· 

kavelcniu esas maddeleri: 
ltalya hükumeti reisi ve 

Fransa Cümhuriyeti dıt işler 
bakanı, evvelki anlaşmalar 
arasında muallakta kalmıı 
olan baılıca mes' elelerin ve 
bilhassa Afrikadaki menafiin 
halli •e temini hakkında 
mukaveleler imza etmiıler
dir. 

1 - Trablusıarb - Eritre: 
İmza: edilen •ukavele, 26-

4-1935 tarilıli Londra anlaş
masının 13 en maddesine 
tevfikan Fransa hükümeti, 
rerek Trablusgarb ve ge
rekse Eritre ıınırın&laa ltal
ya lehine bazı tavizat ver
mektedir. 

Trablusgarb hududu Tum-

mo noktasından başhyarak 
Sudan Mısırı hududuna kadar 
tadil olunmuştur. Bu hatta 
bulunan Aozon ve Guzzenti 
mıntakaları balyaya ait ola-

caktır. Bardai ve Tecro ise 
Fransa hudutları içinde ka
lacaktır. 

Bu suretle Trablusgarb kı
taıına yeniden 114000 kilo
metre murabbaı arazi ilhak 
olunacaktır. 

Eritre hududları Fransa 
Somalisinde Der Eloua ile 
Kızıl deniı aabillerinde bu
lunan Daada kadar ,evril
miştir. 

İtalya, bu tadilat ıayeainde 
Bablilmendeb boiazına ka
dar olan sahil kısmıaı elde 
etmiştir. 

Fransa, bundan başka 

tanımaktadır. 

2 - Tunuı mukaveleleri: 
Tunus mes'eleleri hakkı•

da 28 Mart 1896 tarihinde 
ltalya ile Fransa arnsında imza 
edilen pretokolun tabiiyete 
ait olan hükümleri 1965 yı

lına kadar temdit edilmi~tir. 
Tunusta bulunan İtalyan mek
leblerine ait hükümler, 1945 
yılına kadar mer'i olacak
lardır . 

Bu tarihten sonra İtalyan 
mektebleri hususi mekteb 
addolunacak ve Fransa ka
nunlarına tabi bulunacaktır. 

3 - Avusturya ve orta 
Avrupa devletleri, Fransa 
ve ltalya Avusturya ve Ma
caristan imparatorluğunun 
varisi olan komşu devletle
re, karşılıkla olan, hududlara 
riayet etmek ve işJerine ka
rışmamak için mütekabil bir 
mukavele akdetmelerini tav
siye edeceklerdir. Bu dev
letler: ltaJya, Almanya, Ma-

caristan, Çekoslovakya, Yu
i'Oslavya komşu olan devlet
lerdir. Bu mukaveleye,Fran
sa, Ltehistan ve Romanya 

devletlerinin iştiraki de is
tenecektir. 

Fransa ile ltalya, Avus

turya istiklalinin muhafazası 
için bir anlaşma yapmışlar
dır. Fransa ve ltalya bu 

anlaşma iJe Avusturyayı 
tehdid eden hadiseler vu-

kuunda birbirJeriJe istişarede 
bulunmayı taahhüt etmekte
dirler. Bu istişare diğer dev
letlere dahi arzolunacakhr. 

4 - Genel müstemleke 
menafii. 

Afrika müstemlekelerin
deki menafiin takviyesi için 
görliı birliğiaini teabit et
miıler. 

Habeıistaaın ihracat yolu 
olan Cibuti ıömendüferinin 
iıletmesine ltalyanın iıtiraki 
temin edilmiştir. 

- 5 Silihlanmalar. 
Hukak milsavatı dairesin

de yapılmıı olan " ilkkinun 
1931 tarihli anlaımaya tev
fikan her devlet, diğer dev
lete bildirmeden sillhlanma 
lauıuıundaki taahhütlerini 
asla değiıtirmiyecetir. 

- Hem, •zun saçlı Ay
şe de g-elecek ... 

- Kim bu uzu11 saçlı 
Ayşe?. 

- Yosmanın biri.. Dilber 
mi dilber, güzel mi güzel. 
Bir oynayışı .. 

- Peki peki, kilfi!. 
Ve akşam üzeri ( ..... ) Bey 

de geldi.. Artık teklifsizltş
mişti. Garip değil mi, bu 
adam iki evli ve beş çocuk
lu idi de •. 

Gece basıpta evinde, odaya 
~irdiğimiz vakit, köşede otu
ran üç kadın ayağa kalktı
lar, bana yerden temenna 
ettiler. Birisi mor kadifeli, 
kısaca bir entari giymiş, di
ğerleri ayni biçimde belJeri 
kemerli kanarya sarısı ipek· 
liler .. Mor kadifelisi ıraliba: 

Beyaz, bir ceylan kadar 
kıvrak, ateı gözlü bir kadın 
öyle bir gülüşü var ki, ihti
rasla ısıracak sanılır .. 

Bir az sonra artık iıret ve 
eğlence başlamıştı. . Bir de 
ne bakayım: 

Bizim tahrirat kltibi, dı
şarıya çıktı ve koltuğuaun 
altında bir diimbelek geldı, 
başını eğerek çafmaia baş
ladı .. Oh, oh; dümbelek çalan 
kitip .. Kadınlar içki dağıtı
yorlar ve sazlarda başladı .. 
Bir az ıonra kadınlar elle
rindeki zilleri vurarak birer 
birer oynamağa başladılar .. 
Ayşe bir aralık bana rakı 

verirken: 
- Kurbanın olayım par

lak kaymakam! 
Dedi. Ylizüme bir şamar 

vur•lmuı gibi kızardım. 
Gece yarısını epeyce geç

mişti .. Katip kulağıma eğildi: 
- ..... Bey sizi yanı batı

mızda oda da bekliyor .. 
- Ne yapacakmıı?. 
Maaah manalı güldü. Git

tim. Yalnız oturyordu. Beni 
ıörünce doğruldu. Baı-başa 

kaldık. Bir çiftlik mes'elesi 
varmıı. Köyltiler almak isti
yorlarmıı bu araziyi.. Ken
disi o cİ•arda arazi sahibi 
imiş. Tabu memuru ile ko
nuşmuş, işi bitirmiı. Yalnız 

benim de muyaffakiyetim 
lizım imiş. 

Gözümlin ö11üne, yı 
beri toprak istiyen uşak 
inler geldi. Toprak il 
çalışıp çabalayıp çab 
bütün aldığını, dere 
a11bnna yatıran kö 
Soara, keadiıi iki rün 
bir mer'a kavgasında 
lerden birini ağır yara 
Tedavi ettiriyormuş • 
ne olur, ne olmaz, duy 
hen basdırmalı imişim. 

Bir aralık Ayşe elinde 
dehJerle girdi. Arala 
bir göz işareti geçtiği11İ 
düm. BelH etmedim .. 
dudaklarıma götürdü: 

- Elimden iç kayın• 
bey, Elimden iç ... 

Çok geçmedi. ( ..... ) 
- Ben şimdi geliriro! 
Diyerek çıktı. 

Ayşe çıplak kollarını 

numa atmak istedi. 
Ertesi gündü. Kazayı 

ni gelmiş genç müddei 
miyi çaiırdım. Vaziyeti 
tattım. Artık müıter·• .. 
buradaki pisliklerle, a 
sızlıkla mücadele edec• 
Ben, az ~ok tecrübe 
miştim. Fakat reae he 
asabiyet içiade idim: 

Köylüntin malını çal 
hal. 

Dün akıam Taziyeti İ 
kavramıştım: 
Orada hazır bulunanlar 

milen bu hırsızlıkta m 
rek.. Bana da beş bin 
•erilecekmiş . Kayma---. __ , 
yela yatırdıkJarıadan b 
memnun.. Husuıiyetlerinİ 
tırdılar : 

- Benim şarefime .. Be 
batırım için .. Kaymakam 
yin ııhbatına .. 
İçildide içildi. Öğleden ı 

hırsız ırup, kaymakamlık 
iresinde toplaadı. Biz 111 

deiumumi ile tertibat al 
tık. Müddeiumumi Ye iki j 
darma solumuzdaki kO 
odada saklanmıılardı. A 
kalın bir perde vardı. T 
memuru, muamelenin D 

yapılacağını söylüyordu. 1 
rirat katibi de eski bir id 
meclisi mazbatasını orta 
kaldırı•erecekti. Dere 
ikide bir, 

- E•elallah ben de h• 
nizi memnun etmezsem b 
da bey demesinler. K6 
kısmına kos-koc.a çiftlik 
kışır mı hiç?. 

karşılıklı bir garanti elde 

Röiüaiiofia~in Tacı 
ltalyanın Doumerrah adası 
üzerinde hakimiyet hakkını -bütGn ev yerinden sarsıldı. 
infilakın sedası, müselsel 
akislerle uzayordu. İnfillk 
ile beraber yerinden fırlıyan 
Vanda, ölüm nevinden bir 
sesle: 

-Dev•mı dirJilncü so.hif a.da-
s 

grafı neşrediyorlardı: 
"Is tan bul - Cenup ordusu

nun mağlubiyetinden sonra 
General V rangelin Kırımdan 
Istanbula gelmek için rakip 

- Ne olacak?. 

edilemiyen sair kazazedeler 
mevcut olduğu zan olunmak
tadır. Fakat o esnada Cene
ral Vrangel gemide bulun
mıyordu.,, 

- ArkMı var-
=•.-:as ! -· 

R•s çarlığına aid bir 
dıra taşıyan beyaz 

1 efrika No. 111 
- Hayır .. Hayır! Elveda 

dedi. 

Lavrantiyef, meyusana bir 
suretde başını salladı. Genç 

kadının iki elini alarak ba
ıını aralarına sıkııtırdı: 

- Yarın görütürtlz dedi. 
-Hayır, elveda Serj Lav-

rantiyef. 

Kont seuizce odadan dı
ıarı çıkdı. Rengi sararmış, 
gözleri dönmüı bir halde 
duran kontes, gözlerini ka
pıya dikmif, ayakda d11ru
yordu. 

Bu güne kadar sevebilmiı 
olduğu yegine erkeği, kendi 
elile ölüme göndermiş idi. 

23 ikinci Kanun 1935 
Dımağı sanki durmuıdu. 

EJini başına götürerek göz
lerini kapadı, sonra kapının 

yanındaki zile dokundu gi

ren laizmetçiye: 
- Pancurlarla perdeleri 

kapa! Dedi ve bir koltuja 
yıkıldı. 

.,,. 
• • 

Odayı, masaaın ilzerinde 
duran tek bir kiı~ük limlta 
aydınlatıyordu. Koates Van
da, geniş bir divana uzan•ıf, 
ytizünü yastıklann arasına 
saklamış, muttarit bir ahenk
le hıçkırıyor, dakikalar, birer 
birer geçiyordu. Birdenbire 
bir infilakın sademesi ile 

- Serj ! Serj 1 diye batı
rıyordu. Pencereye kadar 

gidip açmaia vakit bulama

dan iki adım öteye dltllp 

bayıldı. lnfillk, bir güa önce 
karar verilip te bu hususta 

Maksim Soliyef'ia Kontes Van
da ya söylediji iibi lstanbul
da bulunan Bolıevikler, Ça
r'ın da içinde bul•nduiu 
Lokullos yatını berha•a et
mitlerdi. 

* . "' 
Ertesi sabah, bütün dünya 

gazeteleri şark ajansının her 
tarafa tamim ettiği fU tel-

olduğu Lokullos yah, iki gün 
evvel Marmaradan gelip Be-

bekle Kandilli arasında 
demirlemiş olduiu ma'1alde 

6ğleden sonra berhava edil
miştir. 

Hidiseoin bir bolşevik sui

kaıb olduğu zaanedilmekte
dir. 

Gemide bulunubda infilik 
e1oaıında vefat edenler pren
ses Sonya Karamsen, mira
lay Kont Serj Lavrantiyef, 
kont Stroviıki, prenses Adam 
Ladoviski, yüzbaşı Aleksi 
Kulesov'dur. Bunlardan baıka 
hüviyetleri tayin Ye tahmin 

* "'"' lren Şominof hidiseyi 

Rigada Rus gazetelerini okur

ken öğrenmiıti. 81\tlln bir 

gün, mütemadiyen ağlamak

la vakit reçirmiıti. Akşama 
doiru, yorğunluktan yata
ğında hafifce kendisinden 
ıeçti. Rüyasıada Boğaıiçini 

rörliyor. 
Boğaziçi ona, dar bir ka

nalın etrafına sıralanan mab
teıem yalılar, yiiksek mina
reli beyaz camiler, tepelerin
de Martılar uçan sevrilikler
den ibaret geliyordu. 

Boj'azın suları üzerinde 

bir gemi dalgaların teli 
ile hafif hafif sallanıyo 

Birdonbire bu gemiden at 

ler fııkırmaya başlamış 
biran içm suların amak 

ıimülerek yok oluverm· 

Yalnız denizde bir 

tahta parçası kalmıt ve b 
ların arasından da bir in 
kafası çıkıvermişti. Bu Al• 
Kolesovdan baıka birisi 
ğildi. Biraz sonra 1 
manzarayı değiımiı gö 
yordu. Karşııında, tidd 
bir bombar&lımana ma 
kaldıiı aalaıılan bir de 
köprü •ardı. Bu köprü ı 
bir nehirin üzerine ku 
muıtu. 

Devamı 



Baytar 
Müdürlüğü 
u yıl celer yapacak 
Viliyet Baytar müdürlü-

üuün bu yılki biltçcsi ge
en senekinden bin Jira faz
ır. 

Bunun sebebi; bu sene 
ulaşik haatalıklarla yapıla
ak mücadelenin daha geniş 
ir ıekilde olmasını temin; 
ifteler harasından alınacak 
ki damızlık boganın iaaşe
i ve nakliye masrafı; Ru
m mücadelesi için istasyon

ar tesis tesısi ve buralarda 
tibzam edilecek gardiyan-

• arın masrafları; Tobalı'da 
nşa edilen aygır deposunun 

ütebaki borcunun öden-
esi içindir. 

.............. 1 ....... 

DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 

Eksiltme ilanı ı 
1935 yılı telefon kılavu

zunun basılması işi 23 ikinci 
kanun 935 tarihinde başlı

yarak 2 Şubat Cumartesi 
günü saat 16,30 da sona 
ermek ve isteklilerin vere
cekleri fiatlar elverişli ker
tede görülmediği takdirde 
müddeti yeniden uzatılmak 
üzere on gün için eksiltmeye 
kon11lmuştur. Eksiltme pazar
lık yolile yapılacak ve ek
siltmenin ihalesi 2 Şubat 1935 
tarihinde saat 16,30 da ya
pılacektır. İsteklilerin Saman 
iskelesinde telefon şirketi 

idaresine baş vurarak kılavu
zan basılma şartlarını görüp 
anladıktan sonra tekliflerini 
şirket çevirgenliğine karşı 
yazile yapmaları, fiat verme
leri ve eksiltmeye iştirak 
edebilmek için şirket vezne
sine en aşağı 30 lira teminat 

akçası yatırmaları •e ihale 
günü de şirket idarehane
sinde hazır bulunmaları fü-' Mütehassısı 

ikinci Beyler Solca{!ı N. 68 zumu ilin olunur. 

P-~-1.'ellİcfi•o•rı••_.34iiii5iii2 __ ..I iz mir ve civarı telef o• 
Satılık 1'1otör Türk Anoninı şirketi 
12 beygir kuvvetinde (Di

~J) markalı az kullanılmış 
• L.ar ~otör ıatılıkhr. Taliple

n ıdarehanemize müraca
tları ilin olunur. 

Elektrikİ·e-
Komprosor boya 
Otomobil, peatola mo

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

Bayanlar 
Senelerin güzelliğinize 

verdiği zararları diploma-

lı MİNiK kadın berberi 
Sıdkının mahatetli elile 
derhal tamir etdiriniz. 

S1dkın1n 
Ondulesi masajı mani

kör ve makyajı saç tuva
letleri ve altı aylık dai
mi onduleleri size ani ve 
sönmez bir parlaklık ve
recekdir. 

Fratelli Sper.co Vapur Acentası 
ROYAL NEERLAMDAİS KUMPANYASI 

" UL YSSES ,, vapuru 1'1 ki~nuHanide Anvers, Rotter
dam, Amsterdam ve Hambmga hareket edecektir. 

" HERCULES ,, vapuru ~ 25 ikinci kanundan 31 ikinci 
kanuna kadar Anvers, Rotlf.•rdam, Amsterdam ve Hamburg 
için yük alacaktır. 

" HERMES ,, vapuru 27 ikinci kanunda beklenmekte olup 
Burgas, Varna ve Köstence için yük alaıcakhr. 

•• HERMES " vapuru 8 şub.atta.n 14 ~ıubata kadar An· 
vers, Rotteruam, Amsterdam ve Hamburg limanları için 
yük alacaktır. 

" GANYMEDES ,, vapuru 22 şubattan 28 şubata kadar 
Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg için yiik 
alacaktır. 

SVENSKA ORİENT LİrillEN 
" FERNEBO ., vapuru 19 kinunusımide Hamburg, Co

penhagen, Dantzig, Gdynia, Goteborg,. Oslo ve askandinavya 

• 
Kitaplarınıza &ilzel Bir 

Cilt, Hatıraların1za Şık 
Bir Alhnm, Ve sair 

Cilt işleri Yapllr
nıak f 8terseniz : 

• YEN/ KAV AFLA/t ıt 

Çarşısında 34 J ımuır•cltt 

- - Ali Rıza - . 
Mücellithanesine uğrayınız. 

N. V. 

v. ~~. b. van 
Der Zee 

• 

limanları için yük alacaktır. & Co. 
u BLALAND ,, motörü 28 şubatrta Hamburg, Copel\ha- DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

gen, Dantzig, Gdynia, Goteburg,. Oslo ve İskandinavya " DELOS ,, vapuru 20 
limanları için yük alacaktır. son kanunda bekleniyor, 24 

ıı SMALAND " vapuru 8 şubatta Hamburg, Copenhagen, son kanuna kadar Anvers, 
Dantzig, Gydnia, Goteborg, Oslo ve İskandinavya limanları Direkt, Roterdam, Hamburg 
için yük alacaktır. ve Bremene yük alacaktır. 

SERViCE MARİTİM ROUMAİN "HAGEN,, Vapuru 4 Şubat 
Garbi Akdeniz için her on beş giinde bir muntazam sefer ta bekleniyor, 8 Şubata ka

" ALBA JUL YA ,, vapuru 21 kanunusanide beklenmekte dar Anvers, Roterdam, Ham-
olup ayni günde Malta, Ban~elon, Marsilya ve Cenovaya burğ ve Bremen için yük 
hareket edecektir. alacaktır. 

" PELES ., vapuru 15 şubatta gelip 16 şubatta Malta, "Aquila,, vapuru Anvers ve 
Barselon, Marsilya ve Cenovaya hareket edecektir. Hamburğdan yük çıkarmak 

Yolcu ve yük kabul eder. üzere 16 Şubatta bekleaiyer. 

Hamiş: ilandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden ARMEMENT H. SCHULDT 
Acente mes'uliyet kabul etmez. HAMBURG 

Fazla tafsilit için ikinci ~rdonda Tahmil ve Tahliye " NORBURG " vapuru 23 
şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentahğana mtıracaat son kanunda bekleniyer, 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 Hamburg ve Anverstea yfik 

çı~arıp Rotterdam ve Ham-
~llllfl lllllllllllllllllllllllllllllf llllllflllllllflHlfllllllllllllllllllllllllllllllllllll 111111• burg içia yük alacaktır. 

;;lzmir yün mensucatı;:; J?ıE~!!~~ v!"~~r~ ;;~OD 
~r . . k A . . k t . ~ kanunda bekleniyor, Liver· 

;,;;; ur nonım. şır e ı = ~.;1 s:::a:~·v·:::.r:~ k~:: 
=: Bu mneıscec, iki yüz bin Jira sermaye ile = tence için yük alacaktır. 

Olivier ve ~Qreka 
sı Limitet vapul' 

acentası 

Cendeli Han. Birinci kor-
don. Tel . 2443 

ROUMELIAN vapuru 25 
iLdaci kanunda Liverpool ve 
Svvanseadan gelip tahliyede 

bulunacaktır. 

TRENTIO vapuru 30 ikin
ci kanunda Londra, H•ll ve 
Anversten relü tahliyede 

bulunacak ve ayni za•anda 

Londra ve Hull içi yük ala
caktır. 
The General Steam Navi

gation Co. Lttl. 
STORK vapuru Limanımut 

da olup Londra iç~a yük a
lacaktır. 

Deutsche Levante Linie 
ANGORA vapuru ay ••

nunda Hamburr, lreme• " 
Anverıten relap talaliye ~u-
lunacaktır. 

Not: Vur.ıt tarihleri •• 
vapurların isimleri üzerİ•e 
değiıiklilderdea mes'uliyet 
kabul edilmez. 

Kiralık ev 
Göztepede Halit Ziya ltey 

sekaitnda 1' nu•arah H•• 
kiralıktır. lıtiyealer iskele 
baııada bakkal Hasa• ap
daıı ôireaeoilirler. 

Jea limanımızda olup Nevflrk 
içia hamule alacaktır. 

"EXE.LSIOR,, ••pmo 38 
sen klnunda bekleaiyor, 
Novyork için yOk alacaktır. 

Geliş tarihleri ve vapar• 
lann iaimleri üzeriae •es'u· 
lizet kabul eailmez. Kemeraltı Barut hanı 

içeriainde otomobil 'boya- ı 
cııı fstanbullu Ahmet 

kl-----~-1 ı 
Ulusal 

Keçeciler caddesi 122 
numara 3 katlı yeni bi

Telefon: 3101 

- teşekkill etmiş ve n· 0. •eotal Karpet Manu-= THE EXPORT STEAMSHIP 
§§ 1 1 } =: CORPOft.ATION Birinci Kordon, telefon 

No. 2007 - 2008 I'= fakçörers Li.mited (Şark hah) şirkct~D~ ait = ~EX.MOUTH., vapuru aa-
;;; izmirde Halkapınurdaki kumaş fabrikasını satın ~ 
- almıştır. Fabrika bntnn teşkilat ve tesisat ve müs- = Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 

fotoğraf malzeme mağazası Birlik P!!ll ____ mll!ıııım-•1111 _ tahdimini ile eskisi gibi;-'l kununusani 1935 ta· §5 

lstanbu) Oteli = rihinden itihareiı yeni şirket 'tarafından i~letil- ;; 

Cüııdelik aiyue:ıl sıııete 
abibi: Haydar Rüşdı1 Öhtem 

Neıriyat müdürü : 
Hamdi Nüzhet 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler sokağı 
Abone şartları : 

700 kuruş senelik 

400 " altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için: 
Maarif cemiyeti ilanat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilanlar : idare
hanede kararlaştirilir 
Basıldığı yer: ANADULU 
matbaası 

lzmirin en temiz 
( ~ık ve ucuz ) 

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
yoruz. 

Birinci Kordon ha 

vagazı şirketi itisa 
lı lstanhul Oteli .. -

lstanbul ve ·rrakya 1 
Şeker Fabrikaları 1,ftrk Anonim Şirketi 
Sermayesi3,000,000Türk lirası 
İstanbul Bahçe kapı d5rdüncü Vakıf han S0-40 

'l,ürkiye Ziraat 

şubesindeıı: 
26-12.934 llrihinde açık arttırma ile ihaleleri vapıla-

ca ~ 19 J 
. gı -12 934 te Anadolu 20-12-934 te Yeni Asır 21-12-934 

Tıcaret ve 22-12·93i te Işık gazetelerinde ilin edilen 
Yunanlı emvalinin ihaleleri 28-1-935 tarihine pazarlıia 
~ırakılauşhr. Satış gayri mübadil bonosu veya peşin para 
ıle nak~en yapılır. Kıymeti mubammenesi iki bin lira veya 
dalıa zıyade olan emvalin ibalei katiyeleri iıtizana tapidir. 
Malın •atıldığı seneye ait devlet vergi ve belediye reaim 
veaair~ bütün masraflar müşteriye aittir. lıtiyenlerin y,üzde 
Yedi buçuk taminatlarile birlikte ihale günü saat 14,30 da 
Ziraat bankasına mlracaatları. (3~ 

- mektedir. 'Her nevi yn11 iplikleri, kumaş, batta- §S 
=: niye ve çorap imal edilecektir. M41mul4tm emıa- ~ 
- line fUikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmi,tii=:" s 
~ Bu mamul4t Peştemalcılar başında eeki Orozdibak ~ 
;;;: ittisalindeki sergjde teşliir edilmekte v~ iatış fab- = 
_ rika içinde yapılmaktadır. SS 
§ Posta kutusu: 127 § 
:= Telgraf adresi: lzmir • Alsancak := 
:= Tele fon oumarası 2432 ve 3564 = m 111111111111111111111H111111111111IİI111111111111111IHll11 tf il lll il l l l il l il l llll 111111111111 IU• 

--SöniCr Bank--
Fabrikaları mamulatı 

Yeı·li mallaı·ın en iyisi, en sağla· 
mı, en ucuzu en güzeli 

Hereke kumaşlaı·l 
~,esanc kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazarı 
Izmir şubesinde hıılursunuz 

p 
-•• 

Hamza Rii.lıem beyin Jeıografhanesi, lvnir4e en •y• 
fotop-af çekmekle #Jlıret •ulan bir san 'aı ~'"· Mn 
müşl•ülpesenı olanlar dahi, burada ç•ktfrılikleri fet.elmıf· 

lardan memnun kalmışlardır. 
Hamza Rüstem beyin, fotoğraJ nıalrcmesi saıtırı m•· 

gazası da muhterem mıişıerilerinin ine• :evhlerinf'ı ıat• 
her çeşit malları, f otojfraf maisi nelerini bulundıırmıılrffı· 

dır, Bir zıya.ret her şeyi ispaıu ktifulir. 

(lzmir · Ba~turak caddeai, Refik 

w 

yagı 
Norveç halık yağlarının 

en halisidir 

Ik~ defa süzülmüştür 
Yeğane deposu 

IIamdi Nüzht 
Sıhhat Eczanesi 

A .H AP 
O kadar zararsızdır .ki kalp,!höhrek, basur memeleri ı·ahatsızlarıııa, ge

belere, çocuklara ve tansionları yükselmiş kimselere doktorlar yalnız 
( Ptırjen Şahap ) müshil pastillerin]" tavsiye ederle.r. 



(Bahaeddin Şakir Beyin l:hrııktığı \' esi.k.al:ua Güre) re 

mes'elesi _ Şerif Hüseyin, Mek 
Bugünkü toplantıda ayan başkanı hu- Emiri olunca devlet 

kftmetin projelerini tenkid edecekdir !:d~n?~e?d~ru~ıç!~.~bd~~m?1!~ 
Abrar fırkası başkanı General l\'Jetaksas; toplantıda erkanı harhların ı.,kan bir zat oıdutunu tab- u~umi m•m•rıar j 

d kd • kik etti•. muşkülita maruz kı hazır bulunması hakkındaki teklifini bugün tekrar müdafaa e ece ... ır Vebip bey Erzincanı umu- Bununla beraber, 

l11aabul 22 (A.A)- Atinadaa Istanbul gazetelcrıne lıste mevcut o aa tıç ayrı ayrı er nı ~r ı ı;·; kat'i vesikalarla · · ı ki h b 'yeni.11 hulun- mi merkezle nıuhabereye eş ki yasına bilfiil işti 
durulmaıı IOzumunu mildafaa edecektır. •ozun tuttu. i v .. · f 

bildiriliyor: lıtanbul 23 ( Huou•i ) _ Atinadan haber veriliyor Kendisi merkezi umumi oldugundan kend~sı "' 
' ' · ta Od fi as ı ve aık.eri ihtivaclarıuı . ... fı k. l ı· t f da Halebe aitmegv e kette oturmamak uzerl/ ı. unaaıs nın m a u m .. .. Bugftn ıoplanacak olaa Elen sıyaaı ır a arınnı ı- ara ın n • k 

dilşOamek için toplanan fır a reıs erı mec uın e ay- Jcrleri Ulusal müdafaa ıçın hnktl••tçe taozım o unan · . F k . k · l · ı· · d t · · · l memur oldu mayı ter e mecbur e J 
' • Lı d' H d t Vehip bey eraları biraz tı. a at meşrutıyet Yare hakanh~ı mOste"arı Yuoauistanı.11 270 tayyare preieyi tekrar gözden geçırece&ıer ır. anya an ge ea b b d'I' . • _ 0 

"( ., b ı 1 d tanıdıiı için onun inti a ı e ı ınce sıyası cltruaı ~lmak ihtiyacında oldutuou aalatmıttır. Geaeral Me- Ayan kuraltayı ha.kanı Bay Gun~ta11n, u. topa~ ı a münasip oldu. babının mazhar oıdd 
taksas Çar,amba günO 1e11e toplanacak olan ı.u mec- hükGm.etin uuar uokıalarıuı tenk.ıd e~eccğı ıGylenıyor. Geceleri saat sekize ka· mu•i aftan o da i,j 

----------•••• dar uykusuz, gündüz de etti ve gene Dramay• 
Kastamoni B g._ day 

Kadınlar :derneği ça· U 
lışmağa haşladı Suiisitimali tahki-

K~stamoni 22 ( A.A ) - katı hakkında ra.-
YeDı k•rulao kadınların tay-

yare cemiyeti yardım derne· por hazırlanıyor 
ii çalıımaia baılamıştır. 

Cuma gDnfl yapılaeak 

olan maçlar 
- • .,w.r11.fı 6irinci sahif ece -

Orta - Muallim mektebi ha· 
kem San'atlar Bay Mustafa, 
Perıembe glinü ıaat IS de 
Alaancak aahaıında Lise-Zi· 
raat hakem San'atlar Bay 
Şinaıı. 

Alaancak ıahuında: 
Cama ıünü saat 9 da 

Göztepe • Ttirkspor B. ta· 
kımları hakem Reıad, Cuma 

rüllfi saat 11 de K. S. K. • 
Altınordu takımları hakem 
A. Öza-irgia, Cuma ıOnl saat 
13 ta Göztepe - Türkıpor A. 
takımları hakem futbol he-
yeti baıkaaı Bay Mustafa, 
Cuma günü saat 15 te 
K. S. K. • Altınorda A. ta-
kı..Jarı lıakea futbol beyeti 
üyesinden Bay F ebmi. 
Halk Sabaııuda: 

Saat 9 da Türkyurda-Kah· 
ramanlar, saat 11 de Altay-

lzmirapor B. takımları, saat 
12,30 da ~Eırefpaşa-9 Eylül, 
1aat 14 de Bornu•a-Demir 
yolu dömi finali, aaat 15,30 
da Altay - lzmirapor A. ta
kımları 

Merinos 
Koyunları çoğaltılacak 

Ekim bakanlıjı bu yıl 
Avrupadan miibim miktarda 
meriaos cinsiaden koyunlar 
ıetirtecek ve bunları viJl
yetlere tevzi etlecektir. 

Bu koyunlar kıvırcık cin· 
sinden keyunlarla etleıtiri
lerek yeni bir cins üretile
cektir . Şimdiye kadar 
yapılan tetkikat neticeainde; 
bu cias koyunlann yllnleri
nin çok iyi olduğu anlaşıl

mııtır. Bunlardan yapılan 
kumaşlar ıayet ıajlam ve 
-yumuşak olmaktadır. 

Vilayet 
idare hey'ıi 

Vilayet idare hey 'eti diin 
toplanmıf; memurin muha
keD1at ve mecut itler ilae· 
rinde tetkikat yaparak bazı 

k;uarlar vermiıtir. 

lıtaabul 22 (A.A) - Buğ
day ıtoklarındaki tetkikata 
de•am edilmektedir. Ziraat 
bankası m6dür6 Ahaen'dea 
ıonra bujday Amiri Adil de 
açıfa çıkarılmıtdır. Mlitte· 
şar Bay Atıf bir haftaya 
kadar Ankaraya d6necek 
ve Vekllete vereceii rapo· 
runu orada hazırlıyacakdır. 
Şimdilik vekileten idare 
edilen ziraat baakaıı latan· 
bul şubesi mlid0rl6ğllne iş 
bankası milfettifleriadenBay 
Saminia tayin edileceği 167· 
lenmektedir. 

Bay Hirota'nıa 

beyanatı 
-••.,.•fı •wiu ıcJMf.U
feahi hakkında demitdirki: 

" Japon hüktim•tine, lau 
muahedeyi feahetmiı olma
ıından dolayı silihları artır

mak ıiyaıetine ıiripıek 
maksadı atfedil•emelidir. 
Bilakis Japonya V aıiaıtoa 
muahedesinin yerine diğer 
ancllaşmanın, fakat ıilihsıı· 
)anma zihniyetine hakikaten 
uygun bir andlaımanın ak
dedildiğini görmek ümidin
dedir. Birbirinden Pasifik 
denizinin bfttün geniıliiince 
ayrılmış bulunan Japonya 
ile Amerika arasında bir ib· 
tillf sebebi tasavvur oluna
maz. Eski müttefikimiz ln
giltereyede ıelince, dıı tica
retimiıi himaye için onunla 
görfişülecek birçok mea'ele
lerimiz olduğu füphesizdir. 
Fakat bütün dtinyade lcarıı
lıklı menfaatlarımızıa telef 
edilemiyecej'i hiçbir yer 
yokdur. Za•nandayım ş11rası
nı da ıöyJemeJiyim ki, Ja· 
ponya ile lnıiltere arasında 
iyi bir aalaıma dünya aul
haaa mlihim bir yardım teş
kil etler." 

Bay Hirota, Çine temas 
ederek bu memleketi ıami· 
mi bir teşriki mesai siyase
ti takibine davet etmitdir. 

Komünist 
Balta ile idam edildi 
Breılav 22 (A.A)- Komll· 

niıt Pol Haha Brealav ha
pishanesinde balta ile idam 
edilmiştir . 

Meksiko Kaçakçılar tahlif ile ayakları biribirioe döndü. 

lhtilili genişliyor 
Meksiko 22 (A.A) - lhti· 

lil •ukuatı artmakdadır.Aıi· 
lerin Duranıo yakıaında 
yoldan çıkarmıt oldukları 
bir trene karşı yapılan bir 
taarruz esnasında asilerden 
ıekiz, Federal ordudan d6rt 
kiti telef olmuıdur. 

Loreıto yakınında iki kiti 
ölmüt Ye l\ç kiti yaralaa
mııdır. Y arahlar arasında 
Esparaıa valisi de •ardır. -· Italya'da yeni bir yaıa 

- •aıkır•f• 1 iMi salai/tJ.e -
yor. Bu sebeple ltalyan t•· 
caklarının, daima hazırlıklı 

bulunmaları ve bir (Faıariya) 
çıktıjında vatani vazifeJ~ri~i 
kendi kendilerine yapabile-

' cek derecede yetiıt~ril•{t 
olmaları doiiadur... .. 

Aalaıılıyor ki, ltalyan ka· 
dndan, en ~ok da çocukla· 
rınıa eY ıGrtUtDlarinden kur· 
taldakları için ıeviniyorlar. 

Sabah Gazetelerioiq 
Telıraflan 

Ankara - Aydın hattının 
linkumetçe iatın alınmaıı bu· 
suıunda lagiltereden ıelea 
murabhas Eden ile Bayındır· 
lık Bakanlıiı arasında mita· 
kerelere devam oluamakta
dır. Haziran ayıada hattın 
hGkiimete devri iti bitirilmit 
olacaktır. 

§ lıtanbol - Pariıdan ha· 
ber veriliyor : 

Burada bulunan Tür.kiye 
dııarı itleri bakanı Bay Tev· 
fik Rlttü Araıla, Fransa 
dış bakanı Bay La•al buı&n 
öğle yemejiai beraber ye
mişlerdir. 

lıtanbuJ - Karadeni&deki 
Rus limanlarında 36 remi 
buzlar araııada kalmııtır . 
Havalor çok so&-uktur. 

lıtanbul - Habeşiıtanda 
anarşi devam etmektedir. 
Habeş hududundaki kal.ileler 
oradaa ıeçmekte olan hir 
Fransız muta1arrıfı ile 18 
Sumah aıkeri öld6rmüıler-
dir. 

lıtanbul - Japonya, Çin 
hududunda aıker toplamak· 
tadır. Çin - Japon m6na1e
batı ıen günlerde gene rer· 
ıinleımiıtir . 

lıtanbul · - Sefyadan hil
dirildiiine 1'6re, Baıbakan 
Cerciyef iıtifa edecek yerine 
askeri birlik reisi Bay Del· 
"cepİD felecektir. 

delaıacak kadar yorgundur . ., Hrizostomos gidelid 
lhtiiaı mahkemesiue ittihat ve Terakki bir ta- Dramadaki Rumlar t 

verildi 
lstaabu) 22 (A.A)- Güm· 

rük mu haf aza teıkilltı tara· 
fından ıe>çmenler vasıtasile 
yapılan yeni bir şeker ka· 
çakçılığı meydana çıkarılmıı 
ve ıebeke yakalanarak il.ti· 
sa• mahkemesine verilmittir. 
Kaçırılan ıeker 213 tondur. 
Runun 75 ton• memlekete 
sokulmuıtur. Geriıi rümrük 
antrepolanada bulunmakta
dır. -· Belediye 
EncOmeni 

Belediye daimi encllmeni 
dlln 6ileden İoara beledi· 
ye baıkanı > Bay Beh~et 
Uzun baıkanlıj'ıada toplan· 
mıtdır. 

J ,.favuklarda 
Çiçek haıtabğı · 

Şebrimizde bir taYuk ha· 
nede çiçek haatalıjı 16rtil· 
mlltdilr. Baytar mldtlrltlilln· 
ce derlaal tedbirler alınmıı· 
dır. 

Bay Fasih 
'f avukçuluk hakkında 

bir konferans verdi 
Bornova Ziraat enıtfitilstı 

ta•ukçuluk prefeıCSrD Bay 
Faıih tarafından, tavukçulu· 
ıua iallh tek•irine dair hir 
koaferanı verilmiıtir. 

Koaferaaıta köylü, ıiraat 
mektebi talebeai ve ta•uk
çulukla iıtiial edealer bu
lunmuıtur. 

Pravda gazetesinin mll-

him bir makalesi 
- BGfkıraji 2 inci sehif «le -

6 - Genel beyanat . 
İtalya hilk6meti reisi ile 

Fransa dıı işleri bakanı kendi 
h.lklmetlerinin iki ulusu bir· 
leşdiren ananevi dostluğu 
inkitaf ettirmek ve karıı· 
Jıkb ıüven ruhu içinde ıe· 
nel barıı için it beraberli· 
tinde bulaamak a11ularını 
teyit ederler . 

Not - Bay Maııolini ilk 
defa olarak bir hariciye Na· 
zırının geliıi müaaıebetile 

ltizıat iıtaıyonda bulunmuı· 
dur. 

Heatleraoa ve Simon Ro· 
maya ıeldikleri sama•, iıtas· 
yo•da Mu11oliai tarafınclaa 
karıılaamamlf)ardır • 

raftan memleketia her tara- sükunet içinde yaşıy 
fuıda bu ıuretle şubeleriai Halbuki o geri geJ 
teıise çalışırken diğer taraf- ıonra ahval rene ren 
tan da iıtipdat enkazını te- ğiıtirdi. Ondan beki 
mizlemeğe baılamıftı. Seyyi- biitüa mazarratlar iti 
ati ahYali ve iktidaraızlıtı gö- likeye dütürecek kad 
rlU•llt olan •alilerin bir Jia- disini ıö,termeğe 
lesini yaparak lıtanbula yol- MetrepoJit kiliıelerde 
la•ıftı. Bu listede isimleri ıimdiye kadar Rumla 
yazılı olan valiler aıledilerek tabanca taııyerlaraa b 
yerlerine muktedirleri tayin sonra iki tabanca taşı 
oluaacaktı. Bu listeye yalaız liıım l'eleceğini, O 
Mana•tır valisi Hıfzı papnın deyl~tini teıkil edea m' 
iımi konulmamııtr. Çilnkl içinde Rumların yem• 
Hıfıı paıa kendilijinden iı- nalan tuz kadar elzem 
tifa edecejini bir Yaaıta b•· 
lup •öylemiıti. Halbuki ara
claa haf talar re~tiji bal.ie 
Hıfın pata iıtifa etmemiıti. 
Ban un Oıerine Manaıtır va· 
liıi de aıloluaacak •aliler 
ııraeına reçirilmiıti . 

Bu aralık Mekke emirliii· 
ne de ıtirisinin tayini llıım 

geliyordu. Bunun için birçok 
Şeriflerin iıimleri ıayılıyordu. 

Sellnikteki umumi merkez 
Şeref Abdullah paıanın ve-

raseti delayisile emirliğe 
tayini •uvafık olduiunu 
yazıyor ve diyordaki: 

.. Evveli emarate Şerif 

AltduJlala pa9anıa tayin ter· 
viç edilmeli, ıayet rahataız· 
lıiı yüzOnden kabul etmezae 
o halde ikiaci derecede ve-
raıet hakkını haiz olan Şe
riflerden Şerif Hftseyin ve 
Haydar beyler hakkında 
talakikat yapılması ve hun
lardaa laangisinin mealek ve 
•eırep, nllfuz •• hamiyet 
noktalarıadan mukaddeı ma· 
kaatlarımızla tercihi lizımge· 
leriae ona ıöre tayin ettiril
melidir ... " 

Şerif Hüseyinin soara 
Mekke emiri olduğu ve u
mu111i harpte Oımanb dev
leti. aleybiae k1yam ettiği ve 
nihayet Hicaz krala oldatu 
mallmdur. 

ittihat ve Terakki cemi
yetinin baııaa dert açaa 
adamlardan biriıi de · Dra· 
•a Ye bavaliıi Metropolidi 
Hrizoıtomeı idi. Bu adam 
hakkında ••ıratiyeti mtlte
akip cemiyete •erilen bir 
raporda deniliyordu ki: 

"Hrizoıtomos Yunaa-Ram 
emellerinin Rumelinde te· 
YHılHlae yalnız ittirak et· 
mek •• mefıedet çıkarmak 
ıaretile dejil, hemeD bilfiil 
ıekavet etmek suretile de 
pyret ederdi. Oaun ytlılla· 

lannı, tusauz taamın 1 
olmıyacajı ıilti, bu 111 

kete ıeref •eren yalnız 
milleti olduiunu, band 
mlddet sonra Rum 
yalnız Rum Iiaanı kuJI 
caiını, Bulıarlara k• 
mektep açıtaralmıyacaj'I ke 
lemektaa çekinmiyor. 

MetropoJidin ıöyledi~ 
zır sözler yalnız il 
dahiline mii11ha11r kal.-' 
yukanda yaııldığı gibİ 
ıaki olarak filen ittiba 
umumi inzıbata bozm• ·~ 

(Milli1" 
- Df!IVtJm •decd 

ölttm .•. -
MoıkoH böyOk: 

Bay Vlııf Çınır, m 
Bay Esad Çınar Vf'l Af 

Bay Murat Çan-.r'ın am 
eıki Aydın miltHarnfı 

Abdurrahman Ç1nar'ıa 
dığı hanahktao kurto 
yarak İatanbul'da yef•S 

mit oldnAonu tee88Qrle 
her aldık. 

Galatu.ray ıultantslo 
MOlklye mekaebiolo ilk 
zunlarındao olan Bay A 

rahman Çınar, Aydın'•' 

galiade oı·ada muta11rrıf 

luanyordo, gôaterdiğl r1J 

nmet ve muhalefet 1 
den tevkif edUmio, eli 
kelepçe Yorularak k 
dizilmek ilzere İzmir'e 

rllmlokea kaçmağa muf,I o 
olmnıtor. 

Jon Tark.'lerle 
Hürriyet içla sekiz ıeoe 
ropa'da c;ahomıı, me111l 
için kıymetli bizmeıl 

bulonmuıtor. Ooun 
ôlQmQnd kaydederke• 

metli arkadatlarımız 

yeğenlerine de hatanız 
ıun, deriz. 


