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:··,1 po n kuvvetleri işgal etıniş olduğu 
1
;; Salıar nııntakasıııda11 çeliiliyor 

r lstanbul 28 (Hususi)- Tok

~:odan haber verildiğine röre 

i
1 
',~zak şarkta vaziyet düzel-

a y • t • j k 1 · . ııış ır. ap~n uvvet en son 
ıaı 
e\'dııüsademelerde zaptetmiş ol-

bil•luğu arazileri ve bu arada 

eO tahar mmtakasını terketmek· 
aıı~edirler. 

i: ' Çin - j~pon ihtilafının halli 
eD;,;in her iki tarafça murah-
isJİ{~. l t · d"l · t• B ,,...as ar ayın e ı mış ır. un-
be'r yakında Pekin'de bir top-
t ıntı yapacaklardır . 

1 k' Tokyo 27 (A.A) - Ren· Jnpon Sii l1al.-anı Hay IIiroit 

Jeti'ro ajansından bildirildiiine Yuanın kuvvetleri geriye 

orııt'öre Hinging ve Pipingden çekilmiş, Kuanı Tung aske-
0 ~elen reımt t lgraflar, Jebol ri makamatı ile işi doıtça-
bet.\idisesinin kapandığını ha- sına bitirmek üzere bir mu-
ajlter vermekt dir. Sung Sen rahhaa tayin olunmuştur. 

e ' ..... ~ ... •~4imlı--
1yr' Dilnkü yağmur ve hora 

d .. l .. yük 
• 
ıı~ e a at 
irnıurdan te ılikeli bir hale gelen 

bil" ev, beJedivece ''ı ktıı·ıldı 
.! • 

i11 
Evelkl gece e nl 3,30 do şt·h oksılar büyük gürültü ile yere 

ıoeıf'lmlr.de ,ıddetli bir fırhno es düeert-k porçalenmıı,ı, açık hıra· 
• :neğe bRşlamış, beş nal devam kılan pencere kepenklerinden 

n etmiştir. Fırtma şehrimizde birçoğu kopmuş, kordoo'da lz. 
D r"Yll zarar yapmıştır. Hezı ev mirpeles önündeki arsayı çevl 
ı:o• 

11ıerln kiremitleri uçmuş, pen· ren ıaht perde fırtına tarafın· 
ası ı • re dışlarına bırakılmış olon dan df'nlze uçurulmuştur. E, 

ve G rcfpaşn'dtl Yusufdede caddesin· 

D bıl o•• rı• n g de Konyı'h Bay Süleymın'a 
ald barıb blr ev gOrQltü Ue 

yıkılmış lee de fnsunca hiçbir 

aı·şova'ya gitdi zarar olmamıştır. 

General Göriııg 
Varşova, 27 (A.A) - Al-

man hava bakanı General 

Göring dün gece buraya 
gelmiştir. İstasyonda mühim 
muhafaza tertibatı alınmıştı. 

u s bah saat 10 da Alman 
..., 1.11' ef t' •t · •• - l d ~ ,_ are ıne gı mış ve og e en 
de onra da ReisicUmhurun avına 

ıJ1' lav tli bulun nlarm Bislo· 
·tır ı ieıa ormauına götürecek 
. •' /) ı ,, et:cmı dirJüncil alıif aJa-

ır•'~ 

1zmlr'de y kın kazılarda ve 
Mınlea'da da fırtınn B)DI şid 

detle e LOiş, fakat zarar olup 

olmadığı hakkında henüz haber 
alınam mıştır. 

Bazı kazalar le lzmlr arasın
daki telefon telleri bir kısım 

direklerin kırılması ve devril· 
meei yüzündeu bir erohk dur· 

m uşııu tekrar ve acele tamir 
edilmiştir. 

Fırtına saat dokuza doğru 
efikılnet bulmağa başlamış ve 

ondan 1100•0 su halinde kar 
danelerl düşmüş e de oz 11onra 

şiddetti bir y ğmura dönmüştür. 
Yağmur saat ona doğru şidde

tini rtırmış ve fırtına ile sağ · 

oak halini almıştır. 

yağmur altlDdo Kadlfekaleelnde 

yapıl n have şehitleri ihtlfa. 

line iştirak edenler fena halde 

ııılanmışlardır. 

Öğle üzeri yağmurun ı,ıld · 
deli daha utmış ve bir arı&.k 

şimşek ç kmeğa bnv1amıştır. 
Yıldırım dQşmeel tehlikesi kıar· 

ısında tramv y ye elektirik 

Altınlar r 
Niçin 

Tayyareden deni
ze dökttldo 

Mi ili yetçi yiz'! 
Ulueeviodcı nrllmekto olan 

devrim konfennAlarınıo ıltın· 

cm dıı önOmOzdekl cuma Loudra 27 (A.A) - DüD 

Paristen lngiltereye uçmak

ta olaıı bir tayyarenin taşı

makta elduiu 6,000 lngiliz 

lirası kıymetindeki kölçc al

tın denize dtiımnıtür. Tay

yare Manı denizini aıarken 

fırtınaya tutulmuı ve Zesks 

ayaletindc karaya indiği za
man yük bölmelerinin fırtı· 

nadan parçalandığı ve için
de bulunan altın vesaire Cf· 

· gC. il aaat onbeşte Ulugeviude 
.erllecektlr. 

Maarif müdöril Bay Hikmet 

tarafından Tertlecek olan bu 

konferansın mevzuu 0 ~Ulli· 

' yetçillk" tir. 
Sayın hıılkımızıu, bu çok 

değ~ru ko.nf~ranıı dlnlemele 

rint taniye ederiz. 

yanın da denize dtiımUş ol
duğu anla,ılmıştır. 

(Jlimpiyad'ın ileri OrdOğn dQşQoce 

Sporcular Tayya· 
resi alınacakdır ---------Bu Tayyarenin bedeli, yapılak maç-

ların hasılatından temin olıınacaktır 

Tayyarelerimi;.dPn lıir lwçı 

Ankara, 27 (A.A)- Türk hklarına yazılmııtar. 
tayyare cemiyeti umum mer- Yapılan tamime göre, bli· 
kezinden: ynk ıebirlerde dlrt, küçük 

Sporcuların adını taııya- tehirlerde iki en güçlü fud· 
cak bir tayyare satan alın- bol takımı arasında uçak 
ması için Olimpiyat mecmu· ıampiyonluiu !mDıabakaları 
asının ileri sürdüili dUtünce yıpılacak ve bu ml\sabaka
idman cemiyetleri ittifakı larda elde edilecek sıelir 
genel merkezince uyıun ıö- tayyare cemiyetine verile-
rülmüş ve mmtaka batkın· cektir. 

Çin 
Askeri hey'eti Lo· 
ndradan ayrıldı 

Londra 27 (A.A) - Gc· 
neral Siunun batkanlığındaki 
Çin askeri hey'eti Avrupayı 
dolaştıktan ve iki buçuk ay 
Londrada kaldıktan ıonra, 
9ugnn Çine tl~nmektedir. 

tlrketl e~hrln genel elektlrlk 

cereyamnı kesmiştir. Dlr aralık 
otomıtlk telefonlarla görfil} · 

mek te tehlikeli bir eekll ıl· 
mıştar. 

Polle telefonu da biltQn teıl· 
sata emniyet hına almak için 

toprağa tel uzatmıt, her taraf la 
muhabereyi keımltdr. 

Mohavk 
Genıisinde 

boğulanlar 
Nevyork 27 (A.A) - Mo· 

havk gemisinde ölen 34 ki
.Jinin 'hüviyetleri teabit olu 4 

nurken tayyarelerle i•mbot

lar da kaybolan diier 12 
kiıiyi araştırmakta devam 

etmişlerdir. Resmi makamlar 
tahkikata giritmişlerdir. Mo
rokastel vapurunu• yanma
sından alta ay sonra vukua 
gelen bu yeni facia efklrı 
umumiyeyi heyecana dl\ıür
miiıtDr. ispanyalı olan biltön 
mürettebat kurtulmuıtur . ------

Alman · Çek miinasebatı 

Ben es , hat an ar hey' e
tine izahat verdi 

Almaıı ıııülıeııtlisiniıı katilJeriııi 

iki hükôıııet hirJikte arayacak 
yini için müştereken ç Jış

mağı teklif edecektir. 
Lidvinovini gazetesi diyor ki: 

11 Öyle görünüyor ki, bazı 
Alman mahafili gizli telsiz 

aletini kuJlanan adamı orta

dan yok etmeğe, bu Aletin 

meydana çıkmasından fazla 

ehemmiyet veriyorlardı. 
Viyana 27 (A.A) - Te

legraf gazetesine göre; mü
hendis F ormisin katillerin
den biri Münihten aldığı 

Bay Benes talimat üzerine ve sahte bir 

Prag 27 (A.A) - Bakan- pasaportla 1933 senesinde 
lar hey'eti dün bay Benes'in birkaç ay Linz de ve Viya· 
dış ıiyasa hadiseleri ve Al- nada oturmuş olan Sosyalist 
man mühendis Formisin katli rüesasından Gert Şubert 
hakkında verdiği izahatı din· adında biridir. Bu adam 
lemi~tir. Zannedildiğine göre Bavyeradaki Avusturya Lej-
yakında Çekoslovak hüki'ı- yonunu teşkil edenlerden 
meli Alman hükumetine mü- Hitlerci Rauterin en ynkın 
racaatla me 'uliyetlcrin ta- arkadaşıdır. ---·-·----Heyelan ve feyezan 

• •• • o en. erıı. a e l r-
mi hesi hı1 

' 
l 

Telgrat hatları bozuk olduğundan, 

köylerden haber alınanıamaktadıı· 
Secttle 27 (A.A)- lngiliz 

kolimbiyasında suların coş
•asından ve toprak kayma
sından ötürü ölenlerin ayısı 

yirmi beti bulmuıtur. Telgraf 
•e telefon hatlarının kesilmiş 
olmasından dolayı birçok köy
leria akıbetinden haber alı
namamıthr. Vaıington eya-

Bir Pilot 
67 Dakikada Londra

dan pari e uçdu 
Pariı 27 (A.A) - Pilot 

Barten idaresinde ve Air 
Franca şirketine mensup bir 
tayyare hiç bir lngiliz tay-

yaresinin Kroydondan Parise 

uçmağa ceıaret edemediği 

ıiddetli bir fırtana esnasında 

Paris - Londra arasıadaki 
mesafeyi 67 dakikada geç

meğe muvaffak olmuşdur. 

tasalanan 29,000 kilometre

lik bir hava müsabakası için 
1 

tasavvur edilen glizergahlar-

letinde vaziyet düzeliyor gi
bidir. 

l(ondilis 
Romaya gidecel\: 

General Kondili 
İstanbul 28 ( Hususi ) 

Elen Sü Bakam General 
Kondilis'in, yRkında Romaya Çok şiddetlenen yağmur yft· 

zünden Karıtıl}'ta, Bıhrlbaba'da 
'" diğer münhat yerlerde ıo 
baelunından korkulmuı iıe de 

Hava mOsabakası 

dan biri Ncvyorkton Buenos 
Ayrese gidib gelme, öbürü 
de Atlaa Okyanosu Bahri 
muhitikebir ve şimali ve ce
nubi Amerika ~ıyılarının 
takib edecok bir devirdir. 

bir ıeyahat yapacağı ve İtal
yan harb gönüllülerinin ter
tib edecekleri ihtifalde ha
zır bulunacağı ıöyleniyor. -Deı·mnı llördlncil sahif .Ce -

Vaıinrton 27 ( A.A ) -
Amerikan hava birlitince 



--
Iİntiyaz işi artık or- Romanya-Macaristan 
tadan kalkmistır ticaret mukavelesi 

' Istanbul limanının Acun ticaı·et 

siyasetindeki eherumiyeti azaldı 
Ttırkite Post gazetHinden 

tercüme edilmiıtir: 
"Bir kaç ıündenberi İstan

bul liman şirkefi tarihe 
karsşmııtır. Bu sütunlarda 
bir çok defalar babsettiiimiz 
veçhile, devlet artık mem
lekette ev sahibi sıfatiJe 
haiz olduiu haklarını İstan
hul limanında da kullanmaia 
Ye bu suretle Tilrkiyenin 
kalkınma ve yeniden kuru
luş iıinin mtıhim bir prog
ram nektaaını tatbika 
brılamııtır. Memlekete ha
yat ve ruh aıılamak için bir 
vakitler burada bir tek çare 
sayılan ıey, yani imtiyaz iıi, 
tarihi hadiselerin cereyanı 
ıırasında artık ortadan kalk
mııtır. f mtİyazJar, sreçen OD 

beı yirmi senede kendini 
hiısettiren bayati zaruretler 
yüzünden kıymetlerini zayi 
etmiılerdir. 

Ştibhesiz bugün bile mer'i 
olan imtiyazlar Yar iıe de 
yine bunlarda da bir deii
şiklik vukua getirilmiıtir. 
Bir •akitler bu imtiyazlarda 
yabancı menfaatlere hizmet 
eden ve Türkiyeyi yalnız 
bir istismar alanı aayan mü· 

esseseler tarafından iıletile
bilirdi. Bunlardaa bugün 
daha mevcud olanlar ise, 
deYletin memleketi yeniden 
kurmak ve yükseltmek için 
a-iriıtiti faaliyet ve mesaisi
ne kendilerini uydurmuş ve 
•••leket için faydalı ve 
yararhkJı uzuvlar olmuılar
dır. Bir vakitler memlekette 
bayıraıı, zararlı " Efendi •e 
bakim,. olanlar, şimdi mem
leket için yararlıklı "Hldim,, 
rollinü almıılar Ye kendileri
nin en yükıek gaye ve he
deflerini, miJletlerin karıı
JıkJı anlatmasınd.t müıtorek 
mesaisinde aramak llıım
reJdiğini anlayarak daha 
yüksek bir fikre hizmet et
mek yoluna girmişlerdir. 

Maamafih biz burada eski 
liman şirketinden değil, li
manın kendisinden bahse
deceğiz. Şliphesiz ve muhak
kak bir keyfiyettir ki İstan
bul limanının cihan ticare
tinde ve cihan siyasetindeki 
elaemmiyeti azalmıştır. Bir 
vakitler yegane muteber ve 
revaclı bir liman ve ayni 
zamanda hllkümet merkezi 
ve lıllm aleminin hillfet 
makamı elan lstanltul, bu
glln yalnız Şark demiryolla
rının son noktaaı, Akdeniz 
ve Karadeniz arasında bir 
a-•çit limanıdır. Diğer Tftrk 
limaalarından 1arfmazar e
dilince Şam Trablusu ve 
Hayfa limanları, İstanbul li
manının ehemmiyetli birer 
rakipleridir. 

Petrol nakleden boru şe
bekelerinin bu limanlara da
yandığı ve bu limanlara Hin
terland teşkil eden bavalide 
yeni doğan ulusal devletlerin 
iç ticaretlerinin arttıiı da 
dütünt\lünce bu rakib liman· 
ların ehemmiyeti o nisbette 
yükselir. Saltanat ve kudrd
ıiz billfıt kaltlırıldıktan ve 

evyelco etrafında o kadar 
hararetli niıa ve ihtilaflar 
kopan boğazlar eski entirika 
politikası mevzuundan çıka-
rılıb bazı yabancı narh ıe
milerinin keyfi hareketle
rine maruı kalmaktan kur-
tarılarak açık ve serb11t su
lar •aline konduktan ıonra 
lstanbul, cihan ıiyaaetiadekl 
kıymet ve ehemmiyetini zayi 
etmiştir. 

Bununla beraber f ıtanbul 
limanı yalnız niıbt olarak 
kıymetinden kaybetmittir. 
Bu liman son yirmi sene 
içinde bfttUn mefhumların 
aJt-Ust oluşuna sahne olmuf, 
kıyılarında yafıyan ulusun 
kurtuluı ve yükselişini ıör
mnı •• bütün bu değişiklik 
Ye inkılAplara mukaYemetle 
yaıayabilmiıtir ki bu, onun 
ea mühim bir hayat kudre
tine delalet eder. Ne kadar 
çok defalar bu limana "ölti., 
denmiıl Ne katlar çok de
falar yabancı raporlarda bu 
Jimana iirip çıkan ••purla
rın adedi nasıl azaldığı he-
sap ve kaydedilmitl 

lstaabulun ye limanının ne 
kadar tenhalaııp aakinleıtiği 
ve masaJJardaki ıibi bir 
uykuya daldığı ne kadar 
çok defalar sl5ylenmiıtir! Ve 
şimdi bu sözlerin ne dere
celerde doiru ve iaabetli 
olduj'u serulacak olursa 
buna kartı tek bir cevap 
vardır: Bir Yakitler inkıraz 
halindeki bir imparahrlutua 
yegane limanı olan İstanbul 
Umanı, bugün sailam ve 
kuvvetli bir uluaal .levletin 
limanıdır. İşte yalnız bu 
cümle, İstanlaal limanı hak
kında hariçteki dfişmanca 

teşhis ve telakkilerin laepsin• 
karşı verilecek cevabı ihtiva 
ediyer. 

lu düımanlıiın sebebi de 
artık eıkimif olan lıarpten 
evvelki zihniyette saplanıp 
kalmıı olmaktır. Bugftn 111-
tanbul limanından, eıkisin
den iıtendiiinden bütbütün 
baıka vaıif eler iıtenmekte
dir. Bu liman fİmdi yeni 
Türkiyenin tevazftn ettirilmit 
akonomiıinin bir"Ekıponet,. 
idir. Bu keyfiyet, dıı ticaret 
itlerini ve yabancılarla ml-
nuebeti tanzim için riayet 
edilmesi lizımrelen ~ir fak
tördftr. 

Satılık Piyano 
Alman marka her teyi 

sağlam kuyruklu bir pi
yano elıaven fiatla aatıhk
tır. 

Almak arzu edenler her 
rön sabahdan akıama ka

dar ULUSAL BİRLiK 
gazetesi idarehanesine mü
caat etmelidirler. 
~ ............... ~ 

Bay Zihni 
S\h·ayı Devlet baş· 

muavini oldu 
Şurayı Devlet başmuavin

lijine birinci smıf mua•inle
rinden Bay Zihni ve onun 
yerine de ikinci ıınıf mua
vinlerden Bay Ihsan terfi· 
an tayin ohın111uılardır. 

lngilizlerin, f"ransız tahvilatını ıa

tınalması frangını yükseltecekmi? 
Arjantin: Arjantin 1934 yı

lının ilk on bir ayındaki ih
racatı, base madenler hariç 
olmak üzere, bir yd lSnceye 
göre 315,, milyon pesos ar
tarak 1318 milyon Pesoıyu 
bulmiııtur. Daha ıiyade de
ter itibarile olan bu artıtın 
sebebi hayvan, kereste ye 
toprak ürünleri fiatlarile bil
hassa yün, deri, donmuş et, 
mısır, keten tohumu fiatları
nın yükselmesinden ileri gel· 
mittir . 

Avusturalya: Geçen yıl 
içinde, bir önceki yıldaki 
9802• vagona kartı 109,j95 
vaıon odun ve mamul ke
reste ihraç etmiıtir. 
Birleıik Amerika : Memle

ketin 1934 bakır istihsali 
1933 e niıbetle yüzde 25 
artmııtır. Başlıca bakır mUı
tahsili dört devletin 1934 iı
tihsalleri 356 milyon libreye 
çıkmıştır. 1933 de 280 mil· 
yon libre idi. 

Birleıik Amerikanın Son
teırintleki 33,000 ton ~inko 
iıtihaaline mukabil, İlkkanun 
istihsali 32,000 tona düımüı
tnr. Stok miktarı Sonteşrinin 
sonunda 116,110 to• iken, 
31 llkkinunda 105,000 tona 
inmittir. 

Birleşik Amerika Ağustoı 
934 ayında S02,405 ve Ey
lül 934 te de 435,455 varil 
pamuk yaiı aarfetmittir. 30 
Sonteırin 934 deki pamuk 
yaj'ı ıtokları 2,063,000 varil 
idi. Bunun 352,000 varili 
ıon rekolteden kalmadır. 
Bu stok az olduiundu fi
atlar çok fırlamaktadır. Bir
leıik Amerika pamuk yağı 
ihracatının evvelki ıenele
rinkinllen çok daha az ola
caiı beklenmektedir. 

Birletik Amerika, gümü
ıün Çin piyasalarından dı

fiatını yükseltmfyece&"ini bil
dir•İttir. 

Bulgariıtan: Yeni kurulan 
tfttlin inhisar idaresi Bulga
ristandaki hususi tütün fab
rikalarını satın almağa baı
lamıttır. inhisar idaresinin 
itine yaramıyan fabrikalara 
muayyen bir esas dahilinde 
tazminat verilerek kapatıla
caktır. 

1934 yılı içinde 8ulgaris
tandan 3740 vagon yaş üzüm 
ihraç olunmuıtur. Baıhca 
ithalatçı yerler ıunlardır: 

Bidol»och S86, Bertin 550 
Viyana 395, Munich 254, 
Leipzig 250, Dresden 215, 
Praı 184 •agen, 1933 de 
Bulgariıtanan yaş üıüm ih
racatı ancak 19S7 vagon idi. 

B•ndan başka 1934 yılı 
içinde, Bulgariıtan 812 va
gon yaı meyve Ye sebze 
137 vagon ceviz, 7 •aıon 
elma, 37 vagon domatea, 43 
vaıon ıotan, 48 vagon bi
ber, 490 vaion kuru erik 
ihraç etmiıtir. 

Fransa: lnrilizleria Fran
sıı eaham Ye tah•ilitını •• 
haıine bonolarını ıatın al
maları frangı yükseltebile
cektir. 

"journal Officiel,, e ıöre 
geçen yıl Fransada 27,333 
kental hublon, 27,022 ken
tal yulaf •e 239, 797 kental 
keten yetiıtirilmittir. 

Bank dö Franııı altın kar
ıılıjı yll•de 80,13 den ytbde 
80,72 ye çıkmııtır. 

Holanda: Geçen yıl içinde 
16,316 milyon florin dete
rinde 8,042 milyon kilo ıun 'i 
ipek ihraç etmiıtir. 

İngiltere: lnıiltere 1954 
yılında 396, 1 milyen f nıiliz 
lirası değeri•de ihracat ve 
732,3 milyon lnıiliz lirası 
deierinde ithallt yapmııtır. 
-Det·amı ilirtlilncü !ah{f ada-şarıya çıkmaması için gümilt 

:---:--~-~~=
Türkiye Ziraat bankası lzmir 

şuhasinden: 
MeYkii Sokafı 

Buca Üçkuyular 
,, Dokuzçeıme 

,, Ü çkuyular 
" Mecidiye belediye 
,, Uzu• ıokak 
,. Belediye caddeıi 

" " " 
" Sel•i 

" 
GtU 

,, lalim çıkmazı 

" " " 

Cinıi No. K. Muham•ene 
araa 8 400 
" 23-25 1000 
" 15-9 400 

dükkan 29-21-27 800 
arsa 51-63-67 200 
arıa 93 700 

araa 1-2 hi11e 80 800 
araa 1-6 hi11e 21-23 400 

arsa 6 400 
ana 2 200 
araa 3 300 

Karantiaa Bllbtil sokağı hane 52-82 400 
,, ,, ,, han• 54-84 600 
,, İıkele caddeai hane 1-2 lai11e 111-101 300 

. Murtakya Kahramanlar dllkkln 66 800 
Retadiye Zeytia ı. h11ae 18-14 1000 
Kızlaraiaıı hanı 1-3 hiıseli oda 40 500 

" . " " " " 38 500 
Peıtemalcılar Araphanı arsa 2-46 6-8 300 
Ayavukla Gaziler sinekli arsa 6-8 hisse 17-1 400 

Yukarıda yazılı Yunanlı emvali gayri mübadil bonosu 
veya peıin para ile 15-1-935 tarihinden itibaren açık ar
tırma iJe aatıhia çıkarılmııtır. Malın aatıldıiı aeneye ait 
devlet ve belediye resim, verıi vesaire masraflar miltteriye 
aittir. Kıymeti mulaammenesi iki bin lira ve daha ziyade 
olan emvalin kat'i ihaleleri istizana tabidir. ihale 4 ıubat 935 
Pazartesi gilnüdftr. Talipleri• yüıde yedi buçu depoıi
tolarile ihale günü saat H,30 da Ziraat bankaıına 
mllracaatları. 192 

Bu Genç Kimdi 
28 ikin~CKinun 1935 

Hastanın ren
gi, bam-baş

ka olmuştu. 

ne penbey-

di, ne kırmızı, ne sarı, ye· 
şille mer karıı1k ve donuk 
bir renk. Hasta bakıcılar, 
girip çıkıyorlar. Taıına• bir 
ıtirü alet ve ilAçlar. Ermeni 
kızı yanımda• ıeçerken ho
murdanıp duruyor: 

- Doktor olacaklar .. Ah 
bizim Ermeniler olsa!. 

Biraz sonra doktorlardan 
biri çıktı: 

- Atlattık -dedi- şimdilik 
geçirdi.. Ej'er bu hal tekrar
lama zıa ye üç giln geçire
biliraen artık endişe edilecek 
bir ıey kalmaz .. 

O aralık hatırıma geldi: 
Bizim Mukaddes, hizmetçi 

kız neredeydi?. 
- Hastayla ıôrüşemez 

miyim?. 
Diye doktora sordu .. 
- Hayır!. Ea •tağısı iki 

saat daha l'eçmelidir .. 
Kalktım, zarf elimde ıo

kağa çıktım .. Şehrin kalaba
lığı arasına daldım.. Frenk 
•ahalleaindea ytırüye yürüye 
Birinci kerdona çıktım .. 

Hastayı ancak ertesi gün 
görebildim. Daha bitkindi. 
G6zleri, çukura kaşmış, 
yalnız iki ıiya göz dfiğme 

inli ne gel mitlerdi. Dudakla· 
rı ile yOzlnln renri arasın
daki fark, biç mesabesin
deydi. 

Beni zorlukla taaıdı .. 
- Giremiyorum artık 

Alil.. 
Durdu, durtlu, sonra sor

da: 
- Nereden bildin benim 

burada olduiu mu?. 
- Evde kimHyi bulama

yınca karııki evden sordum. 
EYYeli bir genç hanım, ıon
ra bir bay çıktı, laaatahğı-

ğınızı ve buraya yatırıldığı
nızı söylediler. Bunlar gali
ba yeni komşular olacak?. 

- Öyle!. yeni relmiş
lerdi.. Çok iyi, çok rüzel 
bir tazecik .. Fakir bir kızca
iızmı9 .. Adı Seniha.. Fakat 
ömril, çileyle, hakaretle ge
çiyor. Kocası, zaten yüzün
den de belli, ahlaksız bir 
adam. Avrupada okumuı, 

diyorlar. Hem de zengin•iı .. 
Bir defacık olsua, kızın ınl
düj'ünn görmedim .. Evlerine 
bir çok yabancılar, hatti 
ecnebiler ıelip gidiyor .. Ve 
böyle misafirler gelip gittiği 
gUn evde mutlaka bir gft
rilltü çıkıyor .. Herif; 

- Sen kabasın, aptalsın. 

\'AZAN: Orhan Rahmi 

Muaşeret bilmiyorsun• 
benim yakın doıtl 
Menfaahm bunu icap 
yor.. Kendilerine iJtif 
cejine suratını asıyo 

lülliğlioü belli ediyor• 
Diye söylemedik 

bırakmıyor.. İki gö 
çeşme zavallının.. Ka 
onlara gittimıe, biçar 
larken buldum.. Açı 

derdini söylemiyor d 
liba dayanacak kinı 
yok.. Bir defa ıunu s 
yim, diye dlitlindÖPl• 
çekti, ~ekti ve ıustu .• 

- Yazık!. 
- Evet, çok yazık 
- Mukaddes nere 
- Ben buraya ya 

sonra biri ile se•işip 

Annelik bunu sö)' 
rUlüyordu: 

- Ne yapsın -diye 
etti- vakti ıeçti.. Son 
casiyle gelmiş. Fak 
baygın imiıim de bı 
mıılar. Ailamıf, atla 
miı .. 

Kartı komıular mel 
zihnimde bir zait ita 
bi çakılmııtı .. Neden 
lamıyorum. O iile ha 
daha maHimat almak 
yordum.. Fakat h 
belki de yorulacaktı, 
tum ... İki saat ıonra, 
efya almak için eye 
Annelik anahtarı •t 

Benim de sırtımdaki 

ıır değiıtirilmek lizuD 
günlük mezuniyetimin 
dündi ıünll bitiyordu. 

Yolda giderken k 
verdim: 

istifa edeceiim .. Na 
sa muvaffak olamıy 

Gittikçe sert, mftfrit 
ta bir adam oluyor11 .. 
zim gibilerin kafası i 
hşmak, çok zor ... 

- EYet, eYet istif• 
meli! 

Diye mırıldandı. V • 
ra, bir köşeye çekilm 
kafa fırtınasının sonun 
lemeli.. Eve girdikten 
birdenbire bir şey old 

MerdiYen batında 
Cevza duruyordu .. 

Hali onun kokusu 
bu evde .. Ve, bu sinaıİ 
vayı, sokakların rilı 

kaptırmamak için penc 
kapıları kapamışlardı. 

Zavallı Cena .. 
Batım düştü. Bir 

kapı arkasında d 
EYin derin sessizliğin 
tıralar, hayaletler kı 
yor gibiydi. Yukarıd 
piyano ıeai: 

- A rhrnı var 

Türkiye Ziraat bankası Jznıir ş 
besinden: 

Mevkii Sekağı Cinıi 
Burnova latanbullu oğlu hane 

,, Birinci yaka 11 

Tepecik Akşam sokak dükkln 
Burnova Birinci yaka hane 

Kestane pazarı dükkin 
Scydiköy Mazgana Foskolo çiftliği 

Karantina İskele C. hane 111-1 
Buca Uıua ıokak ,, 54 .. 
Burno•a Merkez ,, 61-
Retadiye Zeytin ıokak ,. 18-1 

Yukarıda yazılan malların icarı 18-1-9.15 taribind 
baren müzayedeye çıkarıldı. İhalesi 7-2-935 Perşembe 
nOdOr. Tutmak istiyenleri• yüıde 7,5 pey akçesile bİ 
ihale ırUnü aaat 14,30 da banka•ııa müracaatları. 

B 
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ltalya Elektrikle Fratelli Sperco Vapur Acentası • 
elçikada• kömtır " HERCULES ,, vapuru 29 ikinci kiouodan 31 ikinci Kiıaplarıı117.a Gi!zel Bir 

J 
Komprosor boya kinuna kadar Anvers, Rotterdam, Amıterdam ve Hamburg Cilt' Hatıralarunza Şık 

sı Limitet vapıır 
acentası a J}10r Otomobil, pestola, mo· için yük alacaktır. Biı· lbnm, 'Ve air 

· Brükselclen bildirildiiine bilye, para kasaları, ıulu " HERMES ,, vapuru 9 şubattan 14 şubata kadar doğru Cilt işleri Yaptır· Cendeli Han. Birinci kor-
don. Tel . 2443 
ROUMELİAN vapuru 25 

G re; imza edilmek üzere lizik boya, doktor eıya· Anvers, Rotteruam, Amsterdam ve Hamburi için yük • A.. B 1 k f mak l&terıeniz : 
0

, u-n e çi a - talya ticaret lan Ye diı tabiplerine ait alacaktır. ,,..atması Belçika kömilr ma· ednat elektrikle boya· " GANYMEDES .. vapuru 23 ıubattan 28 ıubata kadar • 1'/iY/ KAVArT, il! * 
P "11erisıe ltalyaya her yıl ınr. Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg için yük Ç•rşıs111rla 34 .Vumaradn 

ıt 500 bin ton maden kö- Kemeraltı Barut hanı alacaktır. 
r, rü satmayı temin etmek- ı iÇeriıinde otomobil boya- ı SVENSKA ORİENT LlNIEN 

- - Ali Rıza - -
ikinci kanunda Livcrpool ve 

Svvanseadan gelip tahliyede 

bulunacaktır. 

1
.-lt'ir. Bu duyum gerçekleıti- cııı fıtanbullu Ahmet " BLALAND ,, motörü limanımızda olup yl\künü boşalt· 
ı.a, takdirde Belçikanın ltal- tıktan sonra 29 ıon kanunda Rotterdam, Hamburf, 
.~a yaptığı kömür ihracatı Copenhagen, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Osl• ve lskandi· 

,ç ceki yıllara gfüe on kat Acele satı- navy• limanları için yük alacaktır. 
• acak demektir. "SMALAND., vapuru 8 şubatta Roterdam, Hamburıı, 

Copenhagen, Dantzig, Gydnia, Goteborg, ()slo ve lskandi-

ıl~ Adliyede ) l k ban e navya limanları için yük alacaktır. 
,,; Yeni tayinler SERViCE MARITIM ROUMAIN 

Mücellithanesine uğrayınız. 

v. F. h. vaıı 

Der Zee 
& Co. 

TRENTIO vapuru 30 ikin

ci kanunda Londra, Hull ve 
Anversten gelü tahliyede 

bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull içi yük ala
caktır. 
The General Steam Navi-

gation Co. Ltd. 
A ı_ 1 Topal Unda Hacı ali efendi Garbi Akdeniz için her on beş günde bir muntazam sefer 

çı" olan zmir sulh hi· " ALBA JUL YA ,, vapuru 12 Martta beklenmekte olup 
liaine 35 ı· ı 1 caddesinde 152 numaralı • ıra maaş a z- ayni i[ftncle gelip Malta, Barselow, Marsilya ve Cenovaya DEUTSCHE LEV ANTE LİNIE 

STORK vapuru Limanımız 

da olup Londra için yUk a
lacaktır. ·· ir iza mülizımı Bay Ô· hane müsait şeraitle satıh- hareket edecektir. 

4
er Ziya; lzmir iza müll- yor. Talip olanlar dizgenle- u PELES ,, vapuru 15 martta ielip 16 martta Malta, 
mli~ine 30 lira maaşla rimizden Bay Reıad Maral'a Baraeloo, Marsilya ve Cenovaya hareket edecektir. 

d enın iza mUliıımı Bay müracaat etmelidirler . Yolcu ve yük kabul eder. 
ehamet; Mersin iıa müli· Hamiş: İlindaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 
mli iine 30 lira maaıla Niğ· i B l Acente mes'uliyet kabul etmez. 

Y i I ayan ar Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 
za mö lzı111ı Bayan Fat-S 'h Senelerin crüzelligw ioize tirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat 

e • cmı a; Ankara sulh a edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 

0:tkimliğine 30 lira maaşla verdiii zararları diploma- - •• 1 
t 

'

ak •dd · h MİNiK kadın berberi 1 b ,,.1.... k 
• m-. eı.umumi .muavini stan ul ve ra ya 
r y Celil; Sıvas aalıye hu· Sıdkının maharetli elile 

111 uk hlkimliğine eski Sa•· derhal tamir etdiriniz. 

S'd kin ti) 
Şeker Fabrikaları 'filrk Anonim Şirketi 

n asliye hukuk reiıi Bay 
e1•1 tayi• oıunmuıtardır. Sermayesi 3,000,000'fork lirası 

Oodulesi maa jı mani· İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

iralık ev 
k J. Göıtepede Halit Ziya bey 

~ 10kağında l' numaralı hane 

~' irahktır. lstiyenler iskele 

~aşında bakkal Hasan •i•· 
r;aan lirenebilirler. 

;ı Satılık Motör 
12 beygir kuvvetinde (Di

~l) markalı az kullanılmıı 
ır motir satılıktır. Taliple-
in idarebanemize müraca
tları illn olunur. 

Ulusal 

Birlik 
Cftndelik ıiyaeal gazete 

ahibi: Haydar 1Wşdı'l Öktem 

Neıriyat müdürll: 
Hamdi Nüzhet 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler sokağı 
Ahtme şartları : 

700 kuruş senelik 

400 " altı aylık 

ilan ,artları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilinlar : idare· 
hanede kararlaştirilir 
Basıldığı yer: ANADULU 
matbaası 

kör ve makyajı saç tuva· 
letleri ve altı aylık dai· 
mi onduleleri size ini ve 
sönme:r. bir parlaklık ve· 
recekdir. 

Keçeciler caddesi 122 
numara 3 katlı yeni .,i
nasında. Telefon: 3101 

•mm 1111111111111111111111ııı111111111111111111111111111111111111ıııınmmm111 n nn m mm• 

!lzmir yün mensucatıl 
iTürk Anonim şirketi! 
~ llu m.fte11eı~, iki yftz hia lira &ermaye ile :S: 

---------•• i§ te~ekknı eımi• ve Di Oryental Karpet Manu-~ 
Istanbul Oteli ! fakçörers Limited (Şark .. alı) tirkdi•e ait ~ 
lzmirin en temiz 1 lzmirde Halkapıaardaki kumat fabrikasını tatm ~ 

( ~ık ve UCUZ ) E almıştır. fabrika bittin tefkiliı \"e ıeıi•al »e mfto· = 
otelidir ~ tabdimiai ile[eokisÇgibi J.3kbuııu ani 1935 ta· ~ 

== rihiadea itibaren yeai firkct tarafnıda11 işletil· §§ 
Temiz hava mükemme\ ~ mektedir. Her aevi yfl• iplikleri, kumatı, hatta- ~ 

konfur, düş ve her türlü ~ niye ve çorap imal edilecektir. MaMulAtıa emsa- i 
sıhhi ıeraiti haizdir. Bay- ~ line faikiyeti her tarafta takdir ve kaht~I cdilmi.'tir. ~ 
ram münasebetile yatak := Bu ınamulit PeAtemalcılar hafıada eıkı Orozrlıbak ~ 
ücretlerini ucuzlatmııtır. ~ · · ' ı k fi l = e ıttısalindeki &ergide te~lair edi me ·~ ve eatı, a )- = 
Otelimize bir defa teırif ~ rika içiade \'apılmaktadır. ~ 
edecek zevatın otelimizin - .; -
her buıusatından mem- § Posta kutusu: 127 ~ 
nun kalacaklarını vadedi- 1§ Telgraf adresi: lzmir:- Alsancak -~ Telefon oumarası;.2432 ve 3564 ~ 
Bi;~~ ci K 

0 
rd 

0 0 
ha. • 111111111111111111111111111111119 111111111111111111111111111111111111111111111 lllllllllllHllllU• 

vagazı irketi itisa-11 .. --Sümer Bank---·· 
lı lstanbul Oteli 

""' yagı 

Fabrikaları ınan1ulatı 
Yerli nıallarııı en iyisi, en sağla
mı, en ucuzu en güzeli 

Heı·eke kumaşları 

Fesaıı~ kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköv bezleri 

.! 

orveç halık yağlarının 

eıı halisidir 

Sümeı· Baıık yerli nıallar pazarı 
lzınir şubesinde h11lursunuz 

iki defa süzülmüştür -•• 
R .. 

" DERINDJE,, Vapuru 3 
Şubatta bekleniyor, 6 Şubata 
kadar Anvers, Roterdam, 
Hamburğ ve Bremen için 
yük alacaktır. 

"Aquila,, vapuru 16 şubatta 
bekleniyor, Hamburğ ve An
versten yük çıkaracaktır. 

"ULM,, vapuru 1 S şubatta 
bekleniyor, 20 şubata kadar 

Anvers, Rotterdam, Ham
burı ve Bremen için yük 
alacaktır. 

ARMEMENTH. SCHULDT 

HAMBURG 
0 HANSBURG ,, vapuru 

23 şubatta bekleniyor, An
vers ve Hamburg yiik çıka
rıp Rotterdam ve Hamburg 

için yük alacaktır. 
JOHNSTON LtNE L TD 

11 KENMORE,, vapuru 29 
şubatta bekleniyor, Liver
pul ve Anversten yük çıka
rıp Burğas, Varna ve Kös· 

Deutsche Levante Linie 
ANGORA vapuru ay so· 

nunda Hamburg, Bremen ve 

Anversten gelap tahliye bu

lunacaktır. 

Not: Vurul tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine 
değişikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

tenccye yük alacaktır. 

THE EXPORT STEAMSHlP 

CORPQRATION 

" EXELSIOR ,, vapuru 10 
şubatta bekleniyor, Nevyuk 

için yük alacaktır. 
"EXMINSTER,, vapuru 18 

şubatta bekleniyor, Nevyerk 
için yük alacaktır. 

Geliş tarihleri ve vapur
ların isimleri üzerine ıwes'u· 
liıet kabul edilmez. 

Birinci Koı don, telefon 

N o. 2007 - 2008 

-Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf nıalzeme mağazaıı 

flnmza IW~tt!m bt'ıyi11 fotof:r•flıttnesi, lzmirde erı 
fotop-of çrkmelrle şölırnı bula11 bir snn'nt octr:ulır. 
mılşkülpesımt olanlar dahi, huradtı çehtinli/c/l'!rİ fuınlirtrf
lardarı memnım knlmışlardır. 

Hamzu Rii~tenı beyin, Jotoğruj malremcsi ~utan mu· 
gazası da muhterem müşterilcri11in inee :.eıılderi11<' göre 
her çc~it mıılları, Joıoğr~f nıakind:r~ni bulumlurıııalaa- ı 
dır, Rır zıyarcl lıer şeyı ıspaıa lr(ıjıdır. 

(İzmir - Başturak caddesi, Refik bey çarşısı) 

r~ 

lzınir Gazinosu 
ELHAMRA SiNEMASI SIRASINDA 

Ses kraliçesi Bayan l\1ahn1ure Handau 

Büyük fedakarlıkla bu defa İstanbuldan celbine mu· 

vaffak olan IZMIR gazinosu lzmirin muhterem halkına 
Sahibini Sesi, Koloınbiya ve Odeon başmuganniyesi 

Ha)1an Mahnıure Handanın kıyn>:etl~ ses ı n ı 

dinletmeğe azmetmiştir.İzmirin en iyisaz heyetine ittirak 

eden S~hibin. Sesi lla)ran Fahide Yıldız-
mu~annıyelerınden ' &: 

la Bayan Nefise, Bayan Rahna 

Yeğ3ne depos11 
Ilamdi Nüzht O katlar zarnrsızdıı· ki kalp,~lıöbrek, basur memeleri rahall!'ızhırıııa, gc· 

1 

belere, ço<·uklara ve tansionları yüksehııiş kimseler· ıloktorlar valnız 
( Pnrjeıı Şahap) nınshil pastilleriui}avsiyc <·clerlt~r. 

~ ıhbat Eczaııe i 
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ittihat ve Terali 
(liAlı.ır ıJıliıı ;.ıkir Bt!yin Bıı a l.ıığı Ye ikalara Göre) 

ltalyan adalarında baş gösteren hadiseler etrafında ÇerkesEmir Pş.,ken 
Leryos Metrepolidi tevl(if edil- Ilelttihat'frakkimü 

nıiş ve Rodos'a ~önderilmişdir .~~!!h:~.8?.~~1 t;k~::~X~~, 
Rodos Yahudi adasındaki 

l\:atılarak l(alimııos 
gençleri, 
adasına 

Italyan 
gönü il o 

onun istipdadından korktuk- emrine itaat etmesİO· 
farından emrine tabi oldular. Devlet hazinesi 
Telgrafhane memurları da Lütfü efendi yUzünd 
Ömer Lütfü efendinin tali- lerce lira zarar etıı> 

karabinveı~Ierine 
" gidiyor] ar 

litanbul 28 ( Hmıuıi )- Ho<lostun haber \'eriliyor: 

Ada<loki Yahudi gençleri. ltalyan Karalıinyerlerine 
katılarak Kalimnosa gönnlln gitmektedirler. Bunu ıö
rt•ıı Hum ahali, Yahudilere karşı derin bir infial heı
lemeğc ha~lamı~tır. 

Son gelen haberlere göre, İtal)1a11lar Leryoı ada

sında da bazı tertibat almı~lar ve ilk i' olmak: üzere 

Metropolid Zaf iropuloı'u tevkif edeı·ek. Hoıloi:t gön· 

<lermişlerdir. 

matile guya dört bin kişinin Bu paralar da hep 
telgrafhaneyi abluka ettiğin- cebine girmektedir. O 
den ve mahbus bulundukla- temin tttiği nüfuzda• 
rından bahisle vilayete şid- parası sayesinde bu 
detli bir telgraf çektiler. Vali · her şeyi yapmağa roJA _____ ................ .._. _____ _ 
bey Antalyada hakikaten olduiundan ya onu b 
bir ihtilil çıkacağını zaone- kaldırınız ve yahut ' İ 

Largo 
Acaba 1"ahliye 

edilecek ıni'! 
Cenevre 27 (A.A) - U

luslararası if bürosu idare 
mecliıinin amele gurubu Sa
lı ~ünü toplantıda lıpanya 
amele murahhası Largo Na-

ballere'nun bulunması mes'
elesini ortaya atacaktır. Bu 
murahhas geçen yaz hidi
selerindenberi hapiıte yat
maktadır. Amele gurubu 
mecliıin toplantılarında aza
nın siyasi masuniyetten iı

tifade ettiklerini iddia eyle
mektedir. 

Dünkü yağmur 
ve bora 

-••ıt.,•fı lliri11ci sahifeti~-

"hemmlyetll Mrşey olmamıştır. 

Belediye temizlik lı;ıc;ileri Lele· 

di) e hEıekaol ı ğınduo veıileo 

emir üzerine J,;auıyonlarlıı her 

llırafa yt:tişmlı,, ve evdce açtı · 

nlmış ol11n 14gıııı menfezleri 

lemiıleltirileıek y1tğruur eulıı 

rınıo lağımlara akıtılması t e 

miu edilmiştir. Gümrük önün· 

de tramvay caddeelnt gene su 

kaplamıştı, fakat burada zararlı 

hiçbir durum olmumıştır. 

Küçük Demir hanında ve 

Odunpaıarıuda biriken suların 

mağu11lara girmek trblikesl 

belediyf'ye haber verilmiş, der· 

hal bir kamyonla gönderilen 

temlılik f~çilerl oradı& da tedlılr 

almışlar ve hiçbir mağazaya 

su girmeden menfezler tt>miz 

letilmlş, sular akıtılmıştır. 

Namazgilı'ıa Külhan soka 

ğrndaki harap, boş ve teblikelJ 

bir ev dün belediye fen hr.y 
r.tlnce yıkım lmıştır. 

fükimahkeme önündeki J& 

ğım ile Bahribaba'dakl 14ğım 

birkaç yerinden patlamıştır. 

Dalıa bazı yerlerde de pıttlıyao 

liğımlanu yağmur kesildikten 

ııonra temizi,. nml'Sİ ne başlan · 

mıotır. 

Belediyece ~veldeo muhtelif 

yerlere.le ldğım menfezleri açh 

rılmomış olaıtydı gı-çeo senelerde 

görül ,J liğO gibi su baskınları 

hek len,. bilirdi. 

fırtına ve şiddetli yağmur 

ııııraeınd.ı dt'nlzde hiçbir zarar 

vr. kaza olmamıştır. Bununla 

beraber enginlerde or. olduğu 

bl lrn me mektedlr. Manlea . iz 
mir arasındaki telgraf direkle· 

rl u dı n bazılarının da yıkıldığı 

eli J lr.n we k tcdlr. 

~lakedonya 
Sınırları dııpına atılıı· 

cak olanlar 
İstanbul 28 ( Hususi ) -

Selinikten haber veriliyor: 
Makedonya ıenel valisi, 

asayişin ihlal edilmemesi için 
geniş tertibat almış ve teh
likeli görülen bazı ethasın, 
Makedonya sınırları dışına 
atılmasını emreylemi~tir. 

Bunlar arasında Serez be
lediye başkanı da vardır. Sı
nır dıtnıa atılacak olanların 
yekunu, Selanikte 5 ve Se
rezden 24 olmak üzere 29 
kişidir. 

Göring 
BC14turafı 1 irıci s•lıifede 

olan hususi trenle hareket 
etmiştir. 

General Göringin yanında 
Lehistanın Berlin bilyük el
çisi Lipski ile Almanyanın 
Varşova ateşemiliteri Gent
ral Sindler bulunmaktadır. 

Miisanıere 

Göçbeyli Gençleri 
Bnyiik ı~hıvaf fakı· 
yet Gi;sıerdiler .. 

Hergaoıa'nın Turoolı nalıt· 

yeei Altıntoprak por blrli~I 

hasıl4tı Kımkta'ki yeni fırka 

binası loı:aatıpa ıarfedllm ek 

ilzere Km ık 'ta bir müsamere 

vermiş, "Zafer" ve "Babam 

olsa vururdum.. piyeslerini 

temell etmiştir. M ü~amne çok 
parlak ulnıuş ve iyi alaka gör· 
müştür. Seyircilerden birçoğu 

ağ lamıştır. VilAyet umumi mec· 

Usl azasından bay S üleyman 

bile bir nutuk t.cöyle mek iste· 

miş ve duyduğu fazla heyecan· 

dolayıalle anrak Göçbeyli (Tu. 

ranlı) gencleriot takdirle iktifa 

etmiştir. Geçenlerde hu milt1•· 

mtre Göçbeyli'de verilm iş ve 

Kaymak •ımla Bergama fır · 

ka relı.i bay Hamdi tarafındın 

hararetle alkışlanmışlardır. 

Geneler Kanık'• 77 ki~lllk 

bir kafile halinde gltmlolr.rdir. 
Belediyede çay ve Kınık C 

H. 1'' . idareei tarafından da 
ziyafet verilmiştir. 

Saz köyü 
Honaz nahiyesine 

tabi olacak 
Dahiliye Vekiletindeo sıe· 

len bir bildirimde; Acıpayam 
kazasının Erle nahiyesine 
bailı Saz köyünün bu nahi
yeden alınarak , De•iıli vi
layeti merkez kazasının 

Honaz nahiyeaino baj'laa
dıiı bilJiıilmiıtir. 

Ogüst 
Devrinin seııei 

devriyesi 
Roma, 27 (A.A) - İmpe· 

rator OgUst devrinin 2000 
inci yıl dönümü münaaebe· 
tile 1937 senesinde büyük 
bir hava filosu 14,000 kilo
metrelik bir devir seyahatine 
çıkacaktır. Bu seyahate 50 
tayyare iştirak edecektir. Bu 
tayyarelerin takip edeceii 
yol esas itibarile şu ola
caktır: 

Roma, Ak,.Jiye, Sartr, Ma· 
yama, Ruan, Baks, Braga, 
Kordova, Kartaca, Garb 
Trabluıu, Menfis, Teb, Gaz
ze, Haleb, İstanbul, Selinik, 
Padova ve tekrar Roma. 

Türk - ~lısır 
Dostluk ccnıiycti 

kuruldu 
Ankara, 27 (A.A) - Al

dığımız malômata göre, Ka
hirede Mısır turing otomobil 
kulüb reisi Tabir Pa:şanın 

uaşkanlıitnda bir Türk - Mı
sır dostluk cemiyeti kurul-
muştur. 

Bav Saitn 
Posta muaınelit ınil· 

dnrn oldu 
Münhal bulunan posta, te 

fon, telgraf muamelat mü-
dürlüğüne, Dalıailiye Veklle
ti mahalli idareler ikinci şu
be mftdürü Bay Saim tayin 
edilmitdir. Eski posta mua
melit mlldttrü Bay Fadıl da 
mükteseb hakkı mahfuz kal
mak ftzere başmüfettiş ol
muşdur. 

1 
Sabala Gazetelerini• 

Telırafları 

lıtanbul - On iki ada 
halkı, Sar'da olduiu gibi 
reyiima müracaat edilmesini 
iıtemektedirler. 

§ An kara - Başbakan 
General İsmet'in 1.aıkanh
iıncla toplanan Bakanlar 
heyeti ıde, Sağlık bakanıBay 
Refik Saydam Marmara zel-
zele •ıntakası hakkında 
izahat vermi1tir. 

§ İstanbul - Türk-Yunan 
muhtelit mahkemesi Sah 
günft lzmire hareket ede
cektir. 

§ lıtanbul · - Şehrimize 
gelen Dı~ bakanımız Bay 
Tevfik Rüşdü Aras reisi
cümhur Atatürk tarafından 

kabul edilmittir. 
§ Ankara - Saylav se

çimi 8 şubatta yapılacaktır. 
Saylav seçimi bittikten sonra 
viJiyerler umumi mccJiı se
çimi baıhyacaktır. 

Londra 
Seyahati Perşem
beye haşlıyacak 

Istanbul 28 ( Huıusi ) -
Paristen bildiriliyor: 

Fransa Baıbakanı Bay 
Flanden ve Dış Bakam Bay 
Lavalio Londra seyahatine 
siyasal mahafil büyUk 

ehemmiyet atfetmektedir. 
Bay Flanden ve Bay La

va! j} Klaunevvel perıem-

be günü Paristen Londraya 

derek derhal l .. eyfiyeti Istan- fettiı göndererek 
bulda sadarete ve Dahiliye baktırın.az. Müfettit t A 
Nezaretine bildirdi ve mu- Ömer LUtfü efendi b le 
tasarrıfı beyhude azlettirdi. da şikayet etmiyecek d 

Bunun üzerine Ömer Lütfi fert yoktur. ğl 
efendi cahil halkın eline Mftfettişin kıyafet'. 
bayraklar verdi, önlerine bir ğiştirerek ve kendi• 
muzıka koydu. Bu suretle beJJi etmiyerek ıellll 
teıkil cttiii kafile ile muta- çok fayda vardır. ŞaY 
sarrıf beyin evının onune bir icraat 1örillıae11e 
gitti. Mutasarrıf beye karşı sancağı derebeyi tek" 
edebıizce sözler söyletti, zamanında olôuiu ıibİ 
onu tah"ir ettirdi. Çarııda, Lütfi efendiye teslim t 
pazarda mutaaarrıf azledildi olacaktır. 

diye şenlikler yaptırdı. Ay- Mademki meşrutiyet 
rıca mutasarrıf aleyhine ci- edildi, o halde Antal 
nayet davuı açtırdı. da istipdadı kaldırmı müteveccihen hareket ede-

ceklerdir. Bütün hunlar, Ômer Lütfü zımdır.,, 
efendinin civar ormanlardan Antalyada tek 

Münih'de böyle rezaletler 
izinsiz olarak kestirttiği aiaç •uvaffak olurken Sı\' 
lar hakkında verilen raporKatoliklik aleyhine 

bir hadise 
gene Çerkeı Emir pa 

ların mutassarrıf taraffından mında birisi altüst e 

İstanbul 28 ( Hususi ) 
Berlinden haber veriliyor: 

Almanyada Katoliklik aley 
hisıe bir cereyan çıkmasısı
dan korkuluyor. Münib hal
kı, bu mes'cleden dolayı te
laş içindedir. Katoliklerin, 
hu ıstiyanlık hakkında tertip 
ettikleri bir konferansta bazı 
gürülüler olmut ve konfe
rans iokıtaa uğramııtır. ----Kı~a ökonomik 

tahkikata havalesinden ileri 
ıeldi. Ömer LOtfi efendi 
mahkumiyetten kurtulmak 
ve keneli fmldaiını çevirmek 
için mutassarrıf beyi az lettir
mej'e bu desiseler sayesin
den muvaffak oldu. Bundan 
başka mutasarrıf vekaletine 
mikiye işlerinden kat'iyen 
haberi olmayan Halim paşayı 
gene o telgrafnamelerle ta
yin ettirdi. 

Bu vaziyet karşısında ve 
Ömer Lütfü efendinin bu 

d n yu mları muvaffakıyetleri görüldükten 
- Baştaraji 2 i1ıci .rnlıifcde _ ıisonra ahali ve memurlar ta-
Bir yıl önceki ihracat 367,9 biatile bir kat daha onun 
milyon ve ithalatı ise 675 emrine tabi olm.ağa mecbur 
milyon lagiliz lirası tut- kaldılar. Şimdi Ömer Lütfü 
muttur. efendi istetliği gibi hareket 

Kanada: " Dominien Duro- etmekte, istediii adamları 

an f St t . t" t f d dilediği memuriyetlere kay-o a ıs ıcs" ara ın an .. .. 
neşredilen malfimata öre dırmaktadır. Butun bu haller 
h · d . "h g ıerek yerlilerin, gerekse Ec-

er nevı ma en ııtı salitı nebilerin ve Konsolosların 
934 yılı içinde bir yıl önceye malumudur. Ömer Lütfü ef. 
göre mühim ıurette artmıı- kendi namına cemiyetler teş-
tır. Mikdar itibarile istiluali kil ediyor. Onun intihap iş· 
en fazla artan madenler ni- terine fesat sokacağına hiç 
kel, bakır, kalay ve kurıun ı~nphe yoktur. Çünkü Antal
ve deier itibarile de altın yada hiçbir fert kalmamış-

~~~---.-----~~~ 

du. Bu Çerkes Emir 
kendiıine ittihat ve T• 
müme11ili süıünü ver111İ 
kaç yüz kişiyi başına 
lamıf, hükOmcte aUd 
etmiş ve gece valinil 
na;ı önünde bağırm• 
ıilah atmak ıribi taşkı 
lar yapmıştı. lzmir ııı 
zini idare eden doktor 
zım beyden aldıiı bir 

malname ile Sn·asa 
ve orada Aziziye k• 
kamı Muammer beyle 
likte İttihat ve Terakki 
killtını yapan kanun 
zimi Kftrt İımail bey 

Aydın Aıliye Hukuk 
kemeıinden : 

Aydının Zafer mahall 
de Erzincanlı Mahmut 
Mehmede: 

Karınız Aydının Zafer 
ballesinde Ali kızı Es111' 
raf ıadan aleyhinize açıl" 
ıanma tllvaıında oturd 

ve ıümüıtür. 
istihsal edilen bütün ma

denlerin deieri 192,688 mil
yon dolar olup 1933 dekin
den yüzde 31 ve 1929 dakin· 
den yüzde 25 üsUlndür. 

auz yerin belli olmama1ı 
dolayı ilinen tebligat 1' e 
masına mabke•ece lı 
verilmiı Ye bu baptaki 

üçler komitesi anuhalı ile davetiye 111• 
me divanhanesine asılııılf 

Japonya : japonyanın 1934 
te pamuklu ihracatı, 2 milyar 
567 •ilyon yarda murabba
ına çıkmıştır. ( 1953 ihraca
tından yüzde 20 faıla) Sun'i 
ipek iıtih1ali de geçen yılın 
iki miıli olarak 1,077,000,000 
libreye yllkıelmiıtir. 

Romanya : Macariıtanla 
yeni bir ticaret anlatması 
yapmak Ozere 20-1-935 te 
Btikreıte konuımalara bat· 
)anacaktır. 

içtimaı tehir edildi makla mahkeme ıünil 
Roma 27 ( A.A) - 29 Son 25 Şubat 935 Pazartesi 

Klnunda Napolide Alman 10 da Aydın Asliye b 
ve Fransız mütehaasıılarile mahkemesine bizzat gel 
beraber toplanacak olan Sar niz veya bir vekili k•ll 
havzası üçler komitesinin ıöndermeniz ltizumu te 
içtimaı, birkaç ılln tehir yerine tutmak &zere ilAO 
edilmiıtir . lunur. 28' 

--------------------------iz mir Eşref paşa 
hahetinden : 

hastanesi Sertti 

Eırefpaıa hastanesi liboratuvarına alınacak pipet ve 
ilitı tıbbiye mllıtaceliyetine binaen tarihi illadan itib 
bir hafta müddetle mtlnakaaaya konulmu9tur. Taliplerin 
batın dördüncü Pazarteıi sıünU haıtanemize müracaat 
ilin olunur . 296 


