
Iogiltere Hariciye Nezareti 
istihbarat mfldflrD ir Arttır İs· 
tifa etmi,&e de Hazirana kadar 
vazifesine devam edecekdir 
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Bir Fransız 

ULU Le Bay Ruzvelt, bu malt yıl içW' 
deniz yapılarına en az ,-Z 
milyon liralık kredi •erilme-: 
sine tarafdardır. 

lzmirde:'çıkar, aq.aa mplial putedir 
- Çarıamba - 2' Udn_d_...K"""'a-aan---19_1__5___________ Fiab flOO) Para 

- Alman itilafı için Parisde Mü
zakel-elere Başlandı 

§ 
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Manis'ada hrka hareketleri Papaılar vermek istemiyor)ar Bir tebliğ 

Halkevinde verim- Kaybolan ltalyan 
li toplantılar kızı hU undu 

icra vekilleri he-

Bir hafta içinde 700 kadın ve 8 hin 
erkek fırkaya aza yazıldı 

Jlaıaiıa Y alisi Bay Murad 
Maıaiu ( Htısul mababircle9)i-

ManiAda fırka ifleriyle 
meırul olan lstaabul •Jlavı 
Bay Ziyaeddin Karamürsel, 
ıaıtercliii fevkallde ehem
miyet neticeıiade blitlin hal
lu farka itleriyle yakından 
allkalandırmııdar. 

Son hafta içinde 700 ba· 

Jan •• 8 bin erkek, fırka
ya mlracaatla lza kaydol
muşdur. 

Maniaa Halkevinde ber 

1 

lstanbul Saylavı Bay 
Ziy aeddin Karamürsel 

gece •erilen müsamereler, 
ilmi ve içtimai kenferanı
lar saye.inde halk yurd it· 
lerinin gidiıini görUb anla
makda ve sevinç duyrwa
raaı gaatermektedir. 

Mama HalkeYi ıalonlan, 
her ıece doluyor. Salonun 
•arlaiını a-idermek •e top
lantı yerini a-enifletmek için 
tedbirler alanmııdır .. 

Verilen mUıamerelerde 
köylliler, n&betle Halke•ine 
gelmekde ve verilen konfe· 
ransları dinlemekdedir. 

Halk Fırkası villyet idare 
heyeti toplanbları, evelce 
haftada bir defa yapılırken, 
Bay Ziyaeddin Karam6rael 
- Devamı 2 inci •ahi/ede -

••••••••• 
Baldvinin beyannamesi 

Elen zabıtası, atolik kilisesinin 
kapılarını lttrahilecek mi ? 

Atina - Bir yal •••el lltt
madan bir ay için Ati11'7a 
gelen ve o •akittenberi kv· 
bolan RGmanın en zenitn 
lileleriaden birlne me..-, 
( Loıya Pavul ) adınc&a INr 
İtalyan luzı, Şira aduıa.te 
bir Katolik kitiaetia~ 
lun•uftar. ltaJyaam AM& 
ıefiQ, Ya- hllk6qlttift 
mlraca~la kızıD"-lie..,.. 
maya aladerilmeıipi İlb· 

mittir. Efe9 z.-..11, kı~ı 1k· 
tolik kllise.iadea alm-.k i•-
temiı iıe .de, kilise rahipleri Ela Dış Bakanı Malrşimoş 
kıa yermekte• imtina eyl'e· clir6 !fen lalklmetinin mem-
miılerclir. Elen dıı it*i Bil- al Glata .. aı bUdiriniflerdir. 
kanhiı, cebir kullanılma1mı Be lbeı'ele, Atiaada bir ıa· 
ve kızın kiliıeden ahnma11aı ile Wni almııbr. ltalya ee· 
emreylemİflir. Papaalar, ld- liri, lnun bir la e•vel Ro· 
liHDin kapalanaı demirl.-lt-: maya pMrilm .. i içia Elea 
ler •• kapalar kuddıjı tak= hlkt-tt'W •iP~ ........... 
Gandı. ,---c. H. f. 

Hindistandan ko
ğulacak mı? 

Villyet Kongreai 
Fırkalı •e fırkanz blttın 

lzmir Bayan ve Bayaıslarını 
ikinci klnuaan dokuzuncu 
Çar .. mba ı&all 1&at 16 da 
Halke.tncle açılacak olan 
İzmir C. H. ~. koaırelİDe 
Davet ederim. 

Vil&yet idare heyeti bat· 
kanı ve Yozr•t Sıylavı 

AVNi DOGAN 

ğandalardan •aqeçmediği 

takdirde Hind toprakların-

yeti toplantıları 
Dank.o toplantı da, Mareşal Fev

zi de hazır. bulunmuşdur 
Ankara, 1 (A.A) - Mat

buat genel müdürlüğünden 

teblii edilmiıdir: 
icra VekiHeri heyeti, Bü

yük erkinı harbiye baıkanı 
Mareıal da bulunduğu halde 

(Yüksek mldafaa mec iıi) adı 
ile 29-12-934 de mutat son

bahar toplantısına batlıya• 
uk, yurdun yiiksek siyasa 
ve koruuln4lsı üzeriede- ı~

rüşmelerden ıonra Şubatta 

toplanmak üzere 1-1-935 de 

daiJldı. 
Ankara - Bakanlar he-

yeti, bujiin batba.kan Gene
ral lırnet ln6nünün riyaıe
tiade toplaamışdır. Bu 
toplantıya, Blyik er&lnı 

Ba.,balwnun•s l•met l•lraG w 
Dıı ba'Mnı Bay T.. _,,. .il 
harbiye reiai Marellif F"m 
de iftlrlk «tmltdir. .................... _. ________ _ 

Kadirtinaı gençlik 

Necatinin meza-
rında toplandı 

SayJavlar, sporcular ve maarif adam
ları ibtif alde haızır bulundular 

aebetlle merhumun Cebeci· 
deki mezarında bup bir 
ihtifal yapıl•11br. 

Gen~lik,demokrat

lığı himaye etmeli ~bu~ ~0fr!.:i ı _ 
Bomb.ydan Londra ıazete
lerine bildiriliyor: 

dan dııan atalacaiını (Gan
di ) ye ıon defa olarak bil
dirmiıtir. 

Hindli Lider, •aHnm teh· 

ihtifale laavanın karb ol· 
mafıaa rafmen bireok Say
la riar, sporcallr, Maarif 
adamlan iıtirlk etmipir. 
Merhumun meurnaa ondan 
fazla çelenk koaulma1b1r. 
Neeatlaln mean batmda 
merhumun bir çok faziletle
ri alylenmiı ve S.yaııd Say· 
lavı Bay Halid relenlere bil· 
yük 610n6n ailemi namına 

teıekkllr etmittir. 

Baldvin, tahakkOme kaı·şı ferdin 

horriyetini müdataa etmeli, diyor 
Londra 1 l (A.A),- Bay 

BaldYin lnıiliz gençlerine 
hitaben aeıretdiği bir be· 

.Y••namede, gelecek aesil· 
leri ulusal ananeleri m• ha
faı;,a l dlvet ederek di
yor ki: 

"Kunetin hürriyetleri ez
diil devlet1 Sotyaliıliığio 
fert teıebbüılerini ortadan: 
kaldırdığı militaristliiin sul
hu çitnediji memleketler 
Yar. Bu misaller karıısında 
ıeııçlik demokratlığı himaye 
•tıneli ve her tOr~ü tahak
kllme ""karıı ferdin hürriye· 
tini •• iıtiklllini mndafaa 
eyleaaelidir. 

lıtanbul 2 ( Huıuıl ) -
Bald•iain beyannamesi, LGn
clr. ıiyaıl mahafilde ve mu· 
hafazıklrlar nezdinde de
riaa •killer 7apmıfdar. 

Bay Baldvin 

Faıiıt lnrilizler, bu be· 
yannam•Jİ iyi tellklu etme
miflerdir. 

Hindiıtan valiıi, propa-
lijini alayla bir tavırla kar· 
ıılamııtar. 

Ankara 2 (Husaıl) - Sa-
ju pon ya • Amerika bak Maarif Bakanı merbam 

1 '• e ı Necati için yapılan ilıtifalde, Bu ter ın Japon mı • Necati merhum b6ti1n Ankara ıençliti bu· 
Ankara 1 (A.A) - Eıki lonmuı ve 111rdun inlnl&pça 

1 • h • Maarif bakanımız Necatinin çocuionu rahmet•• HJllJla 

etıne eyannamesı illllmllnlln yılcUlnllmll mD!':; • :.n:•mdır. 
·- • -· Sarda neler oluyor 

UertOrlo mes'eleler,saminıi ve mus-B. k h } 
lihane konuşmalarla halledilebilir ır a veye otuz e 

Nevyork 1 (A.A) - Japon 
ajansının talebi ünrine Ja
pon milletine bjr beyanname 
neıreden Kolombiya üniver· 
ıiteıi rekt&rll ve uluılar araaı 
karneci l>arıı cemiyeti bat· 
kanı bay Bulter diyor ki : 

"Amerikaya Japonların mu
haceretini meneden kanun 
hak•sdsr. Fakat diier ta
raftaa Japoa hlk6meti •• 

militarist fırka, Japon mille- b ld 
tinin ıeref!ni tehlikeye dO· ta anca atı 1 
ıllrmektedır. Her t8rll mu· 

eleler samimi ye muılibane lro· 
nuımaıarıa halledilebilir. Bu·gı·bi hadiselerin tekerrOr etmeme 

latanbul 2 ( Huıus1 ) -

Amerika h&kOm~ti, Ja~n Sİ İçin gece devrİyf8İ gezdirilecek 
tebaaıının Amerıkaya hıc· . , . 
ret etmelerini yasak eden Sarlturk, 1 (A.A) - Dün mııtır. Zabıta bu ııbı hadi· 
kanuna tadil etmek niyetin· ıece Nazilerin her zaman aelerin tekerr6r etmemem 
de olmadijını v aıi•ıtonclan aittikleri bir kahveye dııar- için ı•c• dem1elİ relil••· 
haber verili7or. daa ot111 kadar tabaaca atal· IİH karar •ermiftir. 



Sahife 2 (Ulusal Birlik) 

Alman • Fransız düşmanlığı tarihe mi kar1şıyor ? 

Bir Fransız-Alman Muahedesi
in Al\.dİ çin Par·· s'de Hararet · 
Müzal\.e elere B şan ışdır 

2 ikinci Kanuu 935 

SPOR: 

Bayram 
, 

rnavası 
1 

11ni yı ku 1 ıladı ' 
ve çalışnıa prog· 
ı-amını yapdı 
Bursa. 1 (A.A) - Yeni 

yıJbaşına ulusun istek ve 
ihtiyaçlarına fırsat tutan 
vali fırka k zalar heyetleri 
belediye başkanları kayma
kamlar fırka vilayet kurumu 
merkezinde toplanarak dü
§Ünüş ve görüş birliği için 
and içtiler ve 1935 yılanın 
çalışma programını çizdiler 

Alman ve yeni yılı kutluladılar. 

e ankökü 
avlun 
tenzilat 

Hatlarındn 

yapıldı 

• • 
gırişt 

diplomatlarından Bay asman, Fransız ricalile 
işdir. Fransız gazeteleri ı· ıüzakereler içiıı ne 

müzakerata 
yazıyorlar 

Pazar günü Halkevinde 
toplanan gayrifedere kulüp 
murahhasları yeni yıl maç
larının da lik usulü ile ya
pılmasını arzu ettiklerinden 
ıpor komitesince de maçları 
lik usulü ile yapmağa karar 
vermiştir. Yeni sene Hkleri
ne Ramazan bayramından 

sonra başlanacağından bay
ram için - geçen sene ol
duğu gibi - bir Halkevi tur
novası yapılmP ıJına karar 
verilmiştir. 

Bu maçlara girecek ku
lüpler bu akşama kadar 
spor şubesini vaziyetten 
haberdar edeceklerdir. 

İzmirin en mühim ihracat 
maddelerinden biri de meyan 
köküdür. Son seneler zar
fınd meyan kökü ihrac:ıtı
mız azalmağa başlamışdı. 

Türkofisce yapılan tedki
kat neticesinde, meyan l{ökü 
ihracatının azalmasının se
bebleri novlun fiatlarının 
fazla olmasından ileri gel
diği anlaşılmış ve devlet 
demiryolları nezdinde nez
dinde navlon fh:tlarının en
dirilmcsi için teşebbüsatda 
bulunulmu,dur. 

Bu teşebbüs neticesi ola
rak devlet demiryolları me
yan kökü navlun fiatlarında 
tenzilat yapmağı kabul et
miş ve yeni tarifeyi şu su
retle te~bit ctmişdir. 

Asgari beş ton ücreti 
verm~k şartile, yüz kilomet
reye kadar eski tarifeden 
yüzde 43 ve yukarısında iki 
yüz kilometreye kadar eski 
tarifeden yüzde 48 tenzilat 
yapmışdır. 

Bundan böyle bu tenzilat 
neticesi olarak meyan kökü 
ihracabmızın artacağı temin 
olunmaktadır. 

l\ an· ada fır a 
haı~ ketleri 

- Baştar.afı 1 inci salıifede -
Manisa fırka işlerile meşgul 
olmağa başladığı günden
beri hergün oluyor. 

Saylav müntehibisani nam
zet yoklaması, önümüzdeki 
hafta sona erecekdir. Mani
salılar, Bay Ziyaeddin Kara· 

mürseJ'in, bu sefer, Manisadan 
snyJav gösterilmesi için bü
yüklerimize istirhamkirane 
tel yazıları yazmışlardır. 

Manisa valisi Bay Murad, 
Bay Ziyaeddin Kara Mür
selle baş-başa vermek su
retile vilayetin mühim işleri 
için geceli gündüzlü çalış
makdadır. Manicada birkaç 
hafta içinde çok verimli iş
ler ya pılmışdır. 

1934 2 1935 
Kasım Gün 

55 31 

Ça 'Şa a 
Arabi 1353 Rumi 1350 
Ramazan 26 1. ci kanun20 1 

Ev kat Ezani Vasati 
S. D. S. D. 

Öğle 7 19 12 15 
ikindi 9 51 14 59 
Akşam 12 00 17 09 
Yatst 1 35 18 45 
imsak 12 32 5 42 

Istanhul 2 ( Hususi ) - Alman diplomatlarından 
Bay Hasman Fransa ile Almanya arasında bir doıtluk 
muahedesi yapılması için Parise gelmi~ ve Fransız 
ricalile mdzakerelerc girişmiştir. 

Franaız gazeteleri, bu mftzakerelere bftyilk f'hem· 
mh·ct atfetmekte ve iki millet arasında eskiden cari 

" 

Siyasal konuşmalar 

Laval, ltalya elçi
ile görüştü • 

Si 
~~---------~~-l(onuşmalar, Italya -Fransa aı·asın

daki mQnasehata dair imiş. 
Pariı 1 ( A.A ) - Dışarı müzakerelere dair olduj'u 

işleri bakanı bay Laval ltal- tüpheıizdir. 
ya sefiriyle uzun uzadıya Bay Laval, İtalya ıefirin
görüşmüştür. Bu konuşma den sonra, Sovyet büyük 
hakkında hiçbir haber alın· elçisi bay Potamkini ve daha 
mamışsa da Fransa iJe hal- ıonra da Avusturya orta el
ya arasında yapılmakta olan çisini kabul etmiştir. 

~~~~~-------·~------~~~~~ 

ondurucu Amerika 
Soğuklar yeni dün çapulcuları Sov
yayıda titretiyor , yet konsolosunun 

lstanbul, 2 ( Hususi ) - \ol 

Nevyorktan haber veriliyor: og}untl kaçıra• 
Bir haftadanberi hüküm ki 

süren şiddetli soğuklar neti- ~ ca ar mış 
cesinde birçok kimseler öl- İstanbul 2 ( Hususi ) -
müştür. Büyük denizlerde Amerika çapulcuları, Sov• 
vapurların seyrüseferi tema- yetlerın Nevyork konsolosu 
men durmuştur. Ongün için- Bay Tomolefskiye gönder-

o1an dnşmanlık yerine hundan oura dostluk kaim 

olacağından sevinç duymaktadırlar . 

Verilen haberlere göre, Bay Basman, dostluk mu

ahedesi hakkında A iman hOkOmetindcıı geniş sclahi
yct almı~ bulunuyor. 

Bir beyanname 

Bash 
' • 

ı-ıs n 
--·· 

Elen ıılosu_, hül{ôınet e sıkı stı· 

retde birleşmiş huluııuyor 
Atina, 1 (A.A) - Yılbaşı ulusunun birliği muhafaza 

münasebetile Başbakan Çal- etmek hakkındaki sarsılmaz 
daris Elen ulusuna hitaben 
şu beyannameyi neşretmiş

dir: 
Yeni yıl memleket için iyi 

vaziyetlerde başlıyor. İki yıl 
danberi Elen ulusunun hü
.kiimetin yardımı ile memle
ketin ökonomik kalkınması 

için sarfettiği büyük gay
Tetler şimdiye kadar isteni
len neticeleri vermiştir. Elen 

azmi dahili ayrılıkları son 
izlerine kadar yok · ede-
cektir. 1935 yılının kutlu 
olmasını ve büyük yıl içinde 
dahili ve ökonomik kalkın-
ma işinin tamamlanmasını 
dilerim. Ulus ve hükumet 
sıkı surette birleşmiş olarak 
sevgili yurdumuzun saadeti 
için bütün kuvvetlerile ça
lışmaktd dır. 

Almanya • F.ransa miinasebatı 

Göhels, bir beyan
name nesretdi 

' 

Komite de girmek istiyen 
kulüpler arasında bir kur'a 
çekerek programı hazırhya· 
caktır. 

Deniz 
inşaatı ıçin yüz 

milyon dolar
lıl{ kredi 

Vaşington 1 (A.A) - İyi 
menbadan alınan haberlere 
göre, bu mali yıl için M. 
Ruzvelt deniz yapılarına 
en aı: 100,000,000 dolarlık 
kredi verilmesine tarafdar
dır. 

1 .giltere 
Hariciye Nezareti 
istihbarat Müdilrü 

istifa Etti 
Londra 1 (A.A) - logil

tere Hariciye Nezareti istih
barat müdürü Sir Artur Vil
lert istifa etmiştir. Fakat 
Hazirana kadar vazifesine 
devam edecektir. 

Cenevre'deki ve başka 
yerlerdeki faaliyeti ile ken
disi beyelmilel meselelere 
dair yazı yazan muharrirler 
arasında büyük bir şöhret 
kazanmıştı. 

de Nevyorkta 56 kişi so- dikleri bir mektubda, 7 yaı-
ğuktan donmuştur. larındaki oğlunu kaçıracak-

Arnavud l uk larını bildirmiılerdir. 
Sar nıes'elesi balledildikden sonra Bette tor 

Hakkındaki şayialar 

yalanmış 

Konsoloı, bu mektubu 
alır-almaz, derhal hükumeti 
haberdar etmiı ve zabıta· 

hakiki barış kurulacakmış Lord old11 

Tiran 1 (A.A) - Arnavud
luk matbuat bilrosu aşaj'ı
daki tebliği neşrediyor: 

Son zamanlarda ecnebi 
matbuatında Arnavudlukda 
karışıklıklar olduğuna dair 
haberler çıkmakdadır. Za
man zaman tekerrür eden 
bu gibi haberler tamamen 
hususi kasdla çıkarılmakda 
olub manen ArnavudJuia 

Bertin 1 (A.A) - Propa
ganda bakanı bay Göbelı, 
neşrettiği . bir beyannamede 

' Bayram 

diyor ki : 
11Sar meselesi haJledildik

den sonra, büyük Fransız 
milletiyle hakiki ve devamlı 
bir barış kuracağız. Her iki 
taraf iki komşu ve ayni 

dan himaye iıtemişdir. Nev
york zabıta11, bir haftadan
beri Sovyet konsoloshanesi- , 
ni muhafaza kordonu altına 
almış bulunuyor. 

Kutlu olan bayramın ilki haklara sahip iki ulus sıfa-
ziyan vermekden başka bir önümüzdeki Pazar günü tiyle şu nokta da anlaşa-
maksat gözetmemektedir. olacaj'ını sayın ulusumuza caklardır ki, bütün Avrupa-
matbuat bürosu memleketde bildiririm. nın ökonomi ve siyasi dü-
tam bir sükunun hüküm sür- İzmir müftüsü z~Jmesi Fransız - Alman mü-
mekde olduğunu bir kere \ Rahmetullah J nasebetlerinin dostça halli-

daha bildirir. ------·-- ne bağlıdır. 

__ I ~S_ah_a_h_G_a_z_et_e_le_ri_n ___ de_k_i_1,_el_g_ra_fl_a_r ~' 
§ Ankara - İran Hari- de beden terbiyesi dersle- aldığımız denizaltı gemisine çakçılığı yapan beı kitilik 

ciye Nazırı Furugi Han rine ehemmiyet verilecektir. bayrak çekme merasimi ya- bir şebeke yakalanarak ih
tehrimize geldi. Talebe beden ter:biyeıi ve pılmıtdır. Yeni gemimiz ya- tiıas mahkemesine verilmiş· 

§ lıtanbul - Buraya ge- musiki derslerinden sınıfta kında şehrimize ıelecekdir. I I tir. 
len haberlere göre, Bulgar kalabilecektir. § stanbul - rak Hari- § lstanbul _ Yılbaşı pi-
zu)münden kaçarak Yunan § Iatanbul - Amerikanın ciye Nazırı General Nuri 
bududlarına iltica eyliyen 50 milletlu cemiyetine ıirecoii Anliaradan şehrimize geldi. yangoıunun büyük ikrami
TUrk aiiesi, Yunanhlar tara- söyleniyor. Ankara, - Atatürk Ge- yesi şehrimiz hapishanesinde 
fından BLıgarlara teılim § Ankara - Adliye müs· neral Fabreddine " Altoy ,. müebbet hapse mahküm beş 
cdilmiıdir. teşarı, yeni kadronun tatbiki soyadını vermittir. General arkadaşa ve Pişheri isminde 

§ Ankara, - Bu sabah münasebetile ancak 90 ha- ' Fahreddin Iran - Irak hu- bir Rum'a çıkmıştır. Bu Ru
şehrimize kar yaj'mııtır. kimin açıkda kalacağını söy- dut ihtilaflarında hakem ro· mun annesi piyango çıkmaz-
Hava çok ıoj'uktur. lemişdir. lünfi görmektedir. dan beş dakika evvel ölmfiş-

§ Ankara, - Mektepler- § lıtanbul - Vendıiyada § Iıtanbul - Afyon ka· tür. 

Londra 1 (A.A) - Yeni 
yıl dolayısile Kral, iş baka
m Bay Bettertonu Lord yap
mıştır. 

Jnebo ıı 
Limanından yaptığı· 

mız ihracat 
lnebolu, 1 (A.A) lnebolu 

iskelesinin 934 birinci ka
nun ayında ecnebi limanla
rına 26, 700 liralık ve Türk 
limanlarına 131,0CO lira kıy
metinde 991 ton ihracatı 

olmuştur. 
Buna karşılık 159,100 lira 

kıymetinde 991 ton itbalAtı 
vardır. 

Bay Grayzer 
Bir beyanname 

ııe retdi 
Danzig 1 (A.A) - Yeni 

yıl dolayısiyle Senato Baı
kanı Bay Grayzer neşrctdi

ği beyannamede Danzigin 
Lehistanla anlaşma yolunda 
devam edeceğini bildirmek
dedir. 

m 

m 

il 



.... ! 

Son yıl 
içinde Uluslar 
arası kitab mü

badelesi 
.. Sovyetler ile yabancı 

memlek~tler araaında klllttlı 
ınünaaebetleri cemiyeti .. Volu" 
bundan on aeae Gnce So•
yetler ile muhtelif yabancı 
memleketler araaında kitab 
mtıbadeleai kurumunu yap
mııtır. Bu mlibadeleye AT
rupa, timall Amerika, cena-
bı Amerika, Aaya, Afrika 
•e A•uıturalyadan 75 mem
leket İflirlk etmektedir. 

11

Voka"ın kitab mtıbade
leai ıubelİDin yabanca mem
leketlerde 3115 muhabiri 
•ardar. Şube bu muhabirler
le daimi mllnaaebatta buha
nur. Ba muhabirler araaında 
de•let mlleueaeleri, ilmi 
araıbrmalar mtleHeaeleri 
kütllbhaneler, llniveraiteler: 
mllzeler, ilmi mecmualar ya-
11 heyetleri ve aaire vardır. 

Bu muhabirlerden 583 G 
birleımiı Amerikada 568 i 
Almanyada, 313 Q Fraua· 
da bul1111maktadır. 

Son on yıl içinde yabua
ca memleketlerden Sovyetle· 
re bu milyon kitab relmit 
•e SoyyetJerden de yabaacı 
••mleketJere 600 binden 
Iİyade ... r ılnderilmiftir. 
Y •banca memleketlerden .-e· 
len kitablann yaraaa Ame
rikaclaa ıelmlftir~ Bu kitab· 
lar lkonomi, iatatiatik, it 
teıkillb, feüefe, tarila, et· 
norrafya, teknik, ziraat, 
~...-t ilimler, riyaziyat, ta· 
bı! ~~-· bb, peclaıoji, •e 
•ır ilialerdea laabiıtirler. 

Be111elmileJ kitab maba
cleleai bllroaa ıerek So.yet
ler •e ıerek yabancı mem. 
leketler ilim mlieueaeleriain 
~yat •• faaliyetinde millim 
bir rol oynamaktadır. Bu 
~lro laer iki tarafa en Mn 
ilanı kqiflerin tetkiki imkl· 
Dlnı l:aabtetmektedir. 

1 
Soa yıllar ipade Sowyet· 

;rdea Tllrkiyeye 16,022 Ye 

1 
lrldyeden de Sovyetlere 

ı:!~ kitab ılnderilm· tir. 
"" Jalıaın 9 ayı zarfıada 

T&rkiyeye Sovyetler 709 ki-
tab ılnderilmiı ve oradan 
Sovyetlere de 176 kitab 
ılnderilmiıtir. 

Bu mllbadeleye IS miieı-
1e---= •• 

- ıttirlk etmektedir. 
Bualardan beıi Umt arqtar· 

•a mleueıeai, biri IDİTer· 
•İte, biri yGkaek mekteb, 
b"' 111 de•let mlle11eaeai. kü · 
ttlpiaaae, beti ıaıete idare· 
haneli, ilmi mecmua •e aa· 
i~edir. SoYyetler Tllrkiyeye 
ııraat, maarif teknik, sBı•l 
laıa, atJar hakkıada kitablar 
rlndermiflir ... 

Bir ayda 
Ne kadar et yedik 
Birinci klnun ayı içinde 

lımir meıbehaaıncla 1325 
karaman koyunu, 4591 dai· 
hç korunu, 245 keçi, 1367 
k111u, 8 otlak, 18 manda, 
469 ll&llz, 643 inek, 4 ma· 
lak, 4 de••• 28 domu ke· 
•ilmi-.1• pir. 

Bualarclan baıka daprı· 
daa keıik olarak ıetirilen 
•e meıbehada muayeaeleri 
,_...._ bayTanlar da 46 
clat1aç kOJ1UUI, 1 iDekdir. 

(U...ı ibik) ' 
' s 1 • 

) ( haberleri 
Buğday piyasasında durgunluk var 

Fransanın, düşkün fiatlarla 
tekliflerde bulunması pi
yasaya hüyftk tesir yapdı 

Merkezi A vrupada ve htttnn müstahsil Olkelerde ha
valar müsait ve rutubetli devam etmektedir 

AIAkadar mfleıeeıelere gelen haberler; 
logiltere ile Avuaturalya ve Şikago şe
hirlerindeki buğday piyasalarının durgun 
bir halde olduğunu gaıteriyer. 

44 milyon 306 bin agres'tir. Geçen ae· 
neki buğday ekimi ise 42 milyo11 _ 292 
bin agrr.s idi. 

Arjantin ve A vuıturalyanın yeni eki
mi hakkında henfls ihticace ealih ma· Geçen hafta Arjantinden ihraç olu

nan buğdaylar, geçen yıhn ayni hafta· 
ıımlaki ihracattan çok eksiktir. 

ldmat yoktur. 

Fransa, Son kAnunun ortalannda teı

lim tartile nokıan fiatlarla birçok tek
liflerde bulunmuştur. Bu teklifler, bll· 
yflk memleketler buğday piyasuını mCl· 
teeaair etm~tir . 

Bu yal, gerek Ruıyadan Te gerek 
timalt Amerika piyaaalarından dıt mem· 
leketlere az buğday ihracatı yapalmıttır. 
En çok ihracat yapan ftlke Arjantindir. 

Londra buğday piya1Uı, yortular mft· 
nuebetile fada un Arfeden fırınlann, 

yeni ihtiyaçlar için yaptıklan mflbayaat 
eayeainde iyi gitmiştir. Buğday piyuaıının birkaç baf ta evelld 

hararetini ihl41 eden aebf'p; gerek mer· 
kezi Avrupada ve gerek Avuaturalya ile 
Amerikada, havalana çok mtlaait ve 
rutubetli devam etmeaidir. 

Son haberler, mftıtahsil ftlkelerde bu 
yıl buAday ekimlerinin çok.:iyi gittiAini 
haber vermektedir. Bu aebeple, piyasa• 

Amerikanın bu .eneki buğday ekimi 

nın yflbeleceAi hakkında Goce temer

kflz etm~ olan kaoaatlar eanllmıfbr. 

Zeytincilik kursu 
Burnava Ziraat eosti· 

tllsllnde açıldı 
Burnava Ziraat enatitll

ıtınde dllnden itibaren ıey· 
tinciJik kuraa açılmıılır. 

Bu kuraa alta ziraat me· 
mura iıtirlk etmiıtir. Kur•• 
devam edenlere Ziraat Ve
klJeti Eıe mıntakaaı ıey
tincilik m'1telıaH111 Bay Fer
ruh Barlaı ameli ve nazari 
olarak zentiocilik hakkında 
maltımat Yermektedir. 

Kuraa Ziraat mektebinin 
Keçen seneki mezunlarından 
da bir kaç kiıi ittirlk et· 
mitdir. Bu kurslara arzu 
eden halk da iıtirlk ede
bilecekdir. 

Kura, bir ay devam ede
cek ve bir Şubatda kapana
cakdır. Bay Ferruh, kursa 
devam edenlere her gün 
aababdan öileye kadar na· 
zari Ye öileden sonra da 
amel1 olarak den göıtere
eekdir. 

Memurin 
KAounusani petin 

maaşını aldı 
Reımi devair memurları 

dlln Klnunuaani peıin maaı· 
larını Ciimhuriyet Merkez 
bankaıından almıtlardır. 

Yalnız Muhaaebei Huıuai
ye memurları lı b"nkaıı 
kapalı oldapndan dlln ma
aılarını alamamıılardır. 

Muhacirler 
HilAliabmer~e iaşe 

ediliyor 
Yuioılavyadan Şehrimize 

gelen yliz elli Gç muhacirin 
iaıeleri Hililiahmer tarafın· 
dan temin olunmak dadır. 

iç itleri bakanbtandan 
emir ıelinceye kadar bun
lar Hililiahmerce yedirilib 
içirilecek ve emir gelir ıel
mez iıkln mıntakalarına 
ıev kedileceklerdir. 

KömQr 
K~ylOlere rub&atiye 

veriliyor 
Belediyenin Dolmadan kö

mtır çıkarılmasına mllaaade 
etmeıi üıerine, ıehrimiıe her 
ınn deniz yolu ile k&mtir 
ielmektedir. 

Orman mlldiriyeti dünden 
itibaren ~aradan da k&mlr 
relebilmeai için köylllye rub
aatiye •ermeğe baılamııtır. 

Bu aebeple rerek kara 
yolu il• •e rerek deniz yolu 
ile fada köm'1r gelecej'in-
den bu aene balkın ucuz 
k&mtlr yakmaaı temin olu· 
nuyor. 

Tahart dairesinin 
Bir ayda meydana 
çıkardıAı vak 'alar 
T aharr1 daireai bir ay 

içinde, 15 esrar tekkeai, 4 
randevu evi meydana çıkar· 
mıı, 32 hırsız yakalamııtır. 
Bunların içinde bekçiyi ya· 
ralayan iki meıhur hırsız da 
vardır. Bundan baıka kal· 
dırımcıhk yapan 7 kiıiyi, · 
mantarcılık yapan 4 man· 
tarcıyı, rOıvet alan 4 me· 
muru, 6 dolandırıcıyı, 14 
kumarcıyı ve S yankeıiciyi 
yakalamııtır. 

Yunanistana 
Soğan ihraç edeceğiz 

Türkofisin Atina ıubeain
den, TGrkofiı ıehrimiz ıube
aine gelen mal6mata g6re, 
Yunaniltanda ıotan buhranı 
bat r61termi9tir. Buhranın 
kısmen &nüne geçilmek ftz• 
re Mısırdan 500 bin kilo 
aoj'an alıaacatı Türkofiıce 
haber alınınca teıebbftıata 
firitilmit ve memleketimizden 
!Yi fiatla Yunanistana •otan 
ıhracı imkln dahilinde oldu· 
iu anlatılmııtır. 

Buglln Yunaniatanda top· 
tan ıoğan fiatları okka he· 
aabile 3,80 - 4,50 drahmi 
araaıncladır. Perakende fiat· 
lar İH alb drabmiclir . 

Kaçakçılur 
MakOm oldular 

Şehrimiz lhtiıaı mabke· 
meai, kaçakçılık ıaçu ile 
maznun olanlardan bir kıı· 
mının mulaakemelerini neti· 
celendirmit •e bGktımleri 

tefhim eylemiıtir. · 
Bucada Zafer ıokatında 

oturan topal bay Aıiı prab 
kaçakçıbj'ı yapbiaadu altı 

ay hapae, 37,5 lira para 
cezaaana; Bahkeairin Karaca 
nahiyeainin Kıyımcılar ki· 
yünden Hlıeyin otlu bay 
Mebmed t8tlln kaçakçıhtı 

yaptıiandan 6 ay bapse 65 
lira hafif para cezaıına; Ak· 
hiıann Beybaba k6ylladen 
Haaan oj'lu Yuauf, Mehmed 
oğlu Mükerrem ve Süley
man otlu lbrabim kaçak 
rakı imal •ttiklerinden bun· 
lardan M&kerrem altı ay hap 
se •e 56 lira para cezaaına, 
Hüseyin ile lbrabim de llçer 
ay ve 27 ıer lira para ce· 
zaaına mabk6m olmuılardır. --

Ulusal 

Birlik 
CGııdelik tiyaeal :ı•Hte 
Sahibi : Ha;xdar Ôlıı.ne 

Neıriyat müdür&: 
Hamdi NiJ.sMt 

Telef on: 2776' 
Adreı : lsmir ikinci 

Beyler ıokaj'ı 
Abone ıarıları : 
700 kuruı senelik 
400 .. alb aylak 

ilan şartlan 
Reamt illnlar için: 
Maarif cemiyeti ilinat 

bilroıuna mtlracaat edil
melidir. 

Huıuai illnlar : 
hanede kararlaıt . ! Y 

Baııldıiı yer :i. AN on r 
matbaası _______ .. 

2 ikiMi "'-"• 

Bu Genç Kimdir? 

Ve ben aa· 
lona çıkınca, 

piyano da auı
du .. Merdiven 

baıında duruyorum: 
Tereddfat içindeyim. Ne 

yapacağım, ytırOyecek, ona 
yaklaıacak mıyım?. Ya ıene 
gözlerini dikene?. Ya bir 
ıey ıöylerae? .. 

lıte ylizllme bakıyor. Ve 
ben yavaı yavaı aoldaki bir 
koltuia dotru yüriiyorum .. 
Ayaia kalkdı, yaklaıdı, yak
laşdı ve durdu .. 

Başımı ej'dim: 
Yalnız küçücük ayıkları· 

Dl (Örüyorum ... 
Bir müddet biç kımılda

madı. Fakat bu b6yle devam 
edemezdi. Baıımı wene kal
dırdım. Y aılanmııtı rCSzle· 
ri. Gaj'ail tiddetle inip kal· 
kıyordu. 

Ve aonra;küçtık elleri ile 
yüzüoU CSrterek karııki o· 
danın kapıaından kayboldu 
aitti .... 

Oturduium yerde bulıran 
reçırıyorum. Dnınnemiyo
"um .. Kafamın içi yandı, yı· 
kıldı, darmadaj'ın oldu .. 

Kalktım, aalonua, balkona 
açılan kapıaını açbm, aoka· 
tı aeyrediyorum.. Y olda11 
ıeçen bir yıj'ın kalabalık, 
razlerimia anllnde bulanık 
bir akınbyı andınyor .. Kar· 
ııki evin balkonuada bir 
ıürOltll oldu: 

iki ıenç kıı bat•··· 
Bana bakank ıGllftiler 

ve s6aleriai ifittim: 
- Necdet dej'ilmİf.. lıte 

o ••• o ... 
Ve aoara aralaktaa beni 

tetkike koyuldular, çekildim. 
Mümkiln olıa da ıuradan 
kaçabilaem, diye dDtünilyo
rum. lmklnı yok: Bu hem 
ayıp Ye çirkin olacak, hem 
de bir ıüpheye yol açacak ... 

Erteai ıabab ıartr ettim. 
lıim oldujunu ı6yledim ve 
çıktım.. Necdet; 

- Bea de ·dedi· ben de 
çıkacaiım 6yleyae... SeDiD· 
le r~büımek iıterim Ali. .. 

içim, endiıe ile kınandı .. 
Anneainin elini öptük .. CeY· 
za meydanda yoktu.. Soka· 
i• çıkınca, Necdetin kar11 
balkona bakarak ıizli bir 
itaret verditini ıördtim, ıCSr· 
memezlite ieldim. 

Aj'ır aiı• Frenk mahalle
sine doj'ru yllrilyorduk .. Bil
mediğim bir ıokaj'a ıirdik .. 
Necdet bana bir tuhaf ıey· 
ler anlabyordu .. 

- Alil. Sana anlatacak· 

larım Tar demiıtim ya, a&y
liyeyim.. Bizim kartımızda 

iki bemıire Tar. Bunlar CeY· 
zanın arkadaılarıdır.. Ben 
blly&p ile ıeviıiyorum.. Ta· 
ıavvur edemezain, ona karıı 
ne derin bir sevrim var .. 
Ciierlerimi dolduran hava, 
ondan ieliyor aanıyorum ve 
her Perıembe akpmını öyle 
bir hasretle çekiyorum ki ... 
G6recekain, çok rtızel, çok 
cana yakın bir kızdır .. 

- Görecek miyim, nere· 
de ıöreceiim onu? 

Mlnllı mlnlb ıllldO: 
- Yakında ... Yakında 16· 

recekıin .... 
Dlln Talebeçayınnda o 

da Tardı.. Ceva itin farkın
da.. ltinf eclerim ki, onu 

o. ı03 

f AZAN: Orlaaa Rahmi ~ 
karıııında parlak bir muYaf
fakiyet kazanmak için dGn
yayı vermeie hazırdım. Sa
na açacakbm, buna mahal 
kalmadan, aen bana oyunda 
en büyllk iyiliii yapbn.. Bu
nu aala unutamıyacatım. Ali .. 
Şimdi relelim aıal mes'ele
ye? .. 

Yilreiim hopladı.. AıaJ 
meı'ele demek yeni batlı· 
yacaktı? 

- Dedim ya; Onun bir 
de kız kardeıi var.. Keadi· 
ıinden iki yaı küçlik. Fakat 
ablaundan dalaa ıllzeL Epey
ce zamandanberi, benimki 
ile uamızda konuıuldua .• 
Sanıyorum ki, küç'1illn ıana 
kartı meyli var. Karar ••· 
dik; 

Sili tanııhracatız .. 
lıbrapla durdum: 
- Benimle tanıtbracak 

mıaınıı?. 
- Ôyle ya, &yle ya? ... 

Böyle daha iyi olur. Onlar 
iki kifi, biz de iki ..• 

Hayalimden Cenamn ıa· 
lak r&zleri ıeldi, ı•çti .. 

- Mtımktın delil Necdet, 
mtimktin deiil... 

- Neden, aeden mim· 
klla dejil ... 

- Çbktl bea,... Of, ae 
diyeyim, bu itleri yapamam.: 

Bir kabkaba attı: 
- Yapılacak l»ir ı•Y yok 

ki ... 
Dedi. Soara etrahaa ba· 

kında.. Tam bu aıracla IOD• 
tın karfl cilaetin••• iki pmç 
l'ız ılrlbadl.. Necdet, la•· 
yecaala kolumu ııkta: 

- lıte ·dedi- reliyorlar .. 
· Necdet, beai tuzaia dil· 

ıllrmDttil: DitlcrimİD aruaa -
dan; 

- Bu bir teaadlf detll 
Necdet -dedim· çok feaa 
yaptın!.. 

Kolumu tekrar aakb: 
- Suı Allalıqkıaa, auı ... 
iki kardeı ayni tarzda •• 

çok ıarif geyinmiperdi.. Bi-
ai r&rlnce kızararak bati•· 
rina etdiler .. Ayaklarım yl-
rOmiyor. Bir tuhaf ıiair içi.n: 
deyim.. Ancak, Necdet bızı 
tanlfbrarkea kendimi topar· 
lıyabildim: 

- Arkadaıım Ali ... 
Ba11mı kaldırdım: 
Gözleri ıim· aiyah bir kıa .. 

Necdetin zevki iaabetli imif.. 
incecik kaıları • altanda3 bu · 
ıazler, çok ıahane r6rllnll· 
yor .. Glbel bir burun, dol· 
run ve toplu bir atız .. 

Güldü. Bem·beyaz ve d8z-
gün iki sıra diti g6ztlktD: 

- Teıekklir ederim .. 
- Şehime hanım .. 
Ve aonra dij'erini tanıttı: 
- Şeyda hanım ..• 
Apjı yukan, iki kardet 

çok benziyorlar biribirine: 
Fakat, Necdetin de ı6y· 

lediti ıibi, Şeyda daha gl· J 
ıel .. !Ablaaı: ile:ayni boyda .• 
Çok dllzıtl• bir vlkudu Tar. 
Yalnız ıu •ar ki, bu kız, 
Cevza aibithayalpreıt detll .. ~ 
Gözlerinden ihtiraı damlı· 
yor .. 

-~ tım-

Balcıoğlu Hakkı 
Yarın l@tanbula 

gidecek 
Ticaret Odaaı..: reiıi balcı 

otla Bay_ Hakkı, yann de· 
niz yollan \itletmuinin~Ka· 
radeniı Yaparile lataabula 
aiclee9kclir. 
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5Hİf• 4 (Ulaıal Birlik) 
----------------~--....ı.-------------·------------..... ------.;.,...----------;._,------_..;~~~~~--~~------~~-----------Arab Ulusları bir kongre yapacaklar 

l{ongrede; büyük bir Arah 
krallığının teş ili ınes 'el esi 

iKAYE 
müzakere edilecekmiş Paşan sana kurban olsun! .. 

- Dünkti nihhadllll mlblt .__ 

Bir hafta geçmedi, bir tam elime damladı. Baktım. 
gün jandarma ile hükOmet Kıpkırmızı kan ... Artık du· Şamda çıkan F ette) Arab gazetesi; bıı 
konağından çağuıldım. So· rur muyum. Hemen dııarıya , 1 J iJ 

kougı·ede 

yazıyor kağa çıkınca ogün ıehirde fırladım. Bağırdım, çaiJrdım . mftbim meS e e erİID ha}led • eceğİnİ 
fevkalide bir vak'anın ce- Halk toplandı. Polisler geldi. Süriye yazıcılan •e edib· bir Arab kongresinin 1 Arab " gazetesi yazıyor ki: 
reyan ettiğini bissetdim. Yukarıdakileri yakaladılar. leri son umanJarda bir Arab topJanmaıı 1Azımp.lir4 Bu kongre birkaç mühim 
Çünkll her k6şede iki, üç Ama ne çare geç kalmışız.. kongreıioin toplanma11 h•k- Mısır'ın bu kongreye iştiraki meseleyi halledecek ve ~rab 
kiıidcn mllteıekkil gruplar Adamcağız ölmfiş.. kında uzun yaztlu yazmak- dahi istenilmektedir. ulusları arasındaki uzaklığı. 
hararetli hararetli bir t tey· Ölen Hangiıi? tadırlar. Bu yazıcılar diyor- Malum olduğu gibi bir giderecektir. 
ler konuıuyorlar, aralarsndan Bu sabah gelen yolcu.. lar ki: Arap kongresinin toplanma· Filistin kıtasım düıöne-
benim geçtiğimi görünce Ya •uran? Arab memleketleri ara- ıını merhum kral Faysal tim. Yahudiler, Fmıtin kıta· 
muhterizane çekiliyorlardı. lıtef. ıında çıkan ibtilifların iza- vefatından birkaç ay evvel sında Arab vaziyetini güç• 
HükOmet konağına geldiğim Otelci titriyen parmaklarile lesi ve bu memleketlerin düfiinmekte idi. leıtiriyorlar. Arab uluslan 
zaman, hiaetdiğim fevka- dıvara yaslanmıı sarııın ve iri, birlikte çalışabilmeleri için Merhum Faysal, Suriye hakiki ve içtimai vaziyetini 
lidelig· in sebebini anladım. yarı bir gölaeyi göstedyordu. l J y h d"I · F"lı's 

• d 1 k k 1 d kıtaıınıo lraka ı'lhakı ve an asın ar. a u 1 erın ı • " ... " Otelinde bir adam Bakdım iki polisin arasında am • an a mamıı ı. 
Bu aeı kafaJ tuımın için- tinde yatırdıl<ları paralar 

öldürülmüı. Katil, evveli rahatca siğarasının duman· l>ilyük bir Arab krallığının Arabların Fi!istinde vücude 
bıçakla tehdit etmek iste- farını savuran bu adamın de akiıler vücude ıetirerek teıliili fikrinde idi. Merhum getirdikJeri gayeleri ortadan 
miş, faliat maktulün muka· yüzll kana suaamıı bir kurda ötdü, lStdU, ötdü. Etlerini Faysal liu gayeyi kuvveden kaldırabilirler. 
vemeti üzerine öldürmej1 benziyordu. Gözleri daima yüzün"C kapıy_arak y,ukarı file çıkarmak için bir kong· Netice itibarile, biz bu 
muyafıkı maslahat bulmuş.. çukurlarında döniiyor, ucları bakmai.a cesaret edemiyen renin akdını istemit idi. kongreyi sevinç ile karııla-

8 k ki otelci: K ı F 1 f ·1 l! \ ir müddeiumumi olmak ula arına doğru uzanan ra ay.1a ın ve atı ı e ou rız. Bu kongrede mühim 
huabife cinayetin ika edil· palabıyıldarının örtemediii - Onun sesi... Aıağıdan kongreden vaz geçilmişdi. mes'elelerin görlltüleceği şüb· 
diği ma1iaUle tec!Yiliatı li· mor dudaklarında pıhtalat· işitdiğim ıeı.. Diye mınlda- Son ıUnlerde bu eski fik· heaizdir. Bu kongreden 
zımede bulunmam icabedi- mış bir tebe11üm 1arkı· nıyordu. rin yeniden ortaya çıkarıl· büyük faydalar çıkar ve bu 
yordu. M6stantik, po is mü· yordu. içlerinde en cesaretli:_ l-Jen matı ileri ılirülmektedir. kongreden istifade etmeli-
dllrU ve ben, içinde adam Nllzhet bey buraya gelin· imişim! Batımı yu1'arıya lial- Şam'da çılian "' Fcteel- yiz. 
bofa'Zlanan otele geldik. ce biraz duralaC:lı. Hatıratını dırınca,. tavanı• limba hal- _____ .__.~...,. ~---------
Bizi geniı bir odaya alaılaT toplamak istiyormuş ıriDi k .. stoda bir bfea gördliaL A"'Zerbaycan ltalyada 
bu oda polislerle dolmuşdu. elini. alnına götürdü. Sonra Kafesin içiode güzel bir p,a• 

., d B D0 ·vlet mftzesinin mad-Otel sahibinin kullandığı devam etti : pagan var 1• oynunu yere ~ M a: ) 
v ., go-zlerı'nı' kan lekele d k 1 .h" h . atuuat mfiste•ar ığı bir yazıhanenin etrafına - Herifin mabeyne men- egmı , • i fi tfir tarı ı şu esı v 

toplandık. Evve1i otelciyi ıup bir tüfenkçi olduğu an· rine dikmio, hareketsiz du· Azarbaycan devlet müze· umum neşriyat halt· 
iıticvab etmek lizım ıeliY,or- laııJdı. Daha o gün, bu katif ruyordu. sinin maaat killtür tarihi kında bir kanun 
d K k d b · · Deminki feryadı koP.aran 

u. 01 u u eıızmın ren· tüfenk~ı·, bu" k"·met·ın, bu-yük -- b · "d- ı'ıl .. •ı'ne ba• ·.!! 
T u •gagası hAlAaçılidi:-

0

Gözle·': fU esı yenı ..... .... ,,· ne r~tui ııi deiiten otelci, kabahabn - J b ı B b 
memurları tarafmdaa vapu- wrı'mı· , gan'b bı'r hı'sle tavan- amıt u unuyor. u şu e 1 

kendUinde olmadıjındao b" t k · t h" ti talya hükumetinin mat-
b 1 ra kadar teıyi edilmiıtL ·-d"'a~ • Ündirememitdim-:-Ku~ ır a ım yenı ec ıza a buat ve propaganda mtiate· aı ıyarak bildiklerini anlat- R .. temamlanmışdır ki bu tec· 
dı : esmi itimiz mtmişti. Y11· cağız zihnimden geçenleri şarJıiı, gündelik ~azeteler, 

hnız bir kere:.ceıedi görmelc anlamıt olacak ki biraz lu- hizat, Azarbaycanın göçebe siy&1al mecmualar ile bütün 
- Dalıa l;ugün ge1miıdl. f kli ve yarı göçebe kavimlerinin b kı.- d b k 

Efendim. ismini otelin def- ve cinayeti intihar ile tefsirI mıldandı. Ka asını ren · nefl'iyat a 1an a ir anu 
- - --::: =- - kd s· otwucu ziraat kavimleri· netretmi~ir. 

terine kaedetmeg"' e bile va· eden bir rapot h;zırl~;-;k ! tüylerinin arasına so u. ır nı"n ı..: .... rumlarının, bu b b 
k Jd d G t .. •u Bu kanun muci ince; İ· 

kit kalmadı. Yorıunluğun· icap ediyordu. Komiser, hü· ayaiını a ır ı. aye agır, mmtakadaki XIX uncu yüz lumum yevmi ıazete ve 
dan babsetdi. Hemen bir kiimet tabibi ile yukarıya Adeta bir mersiye okur gil>i 'iYiİın k6Ylü--;-esUa"atçılan-~ mecmua müdürleri, ıaıete· 
oda istedi. Yukarıdaki boı çıktık. içinde bir karyoladan kısık ve .. gitdikce incelen nın faaliyetlerinin ve çarlık ciliii mealek ittihaz edenler 
odaya götürdük. Aradan baıka birfey buluomıyan o· bir aes1e: emperyaii:ıminin doiudaki arasından tayin edilecekler· 
yarım saat geçmeden, tam daya girdik. Karyolanın ya- - Pa,an ıana siyasımn~tetkin ve ~araıt&r.. dir. 
tepemizde dehşetJi bir pa- tali çarıafına varıncaya ka· olsun! Dedi ve canıız bir malannı kolaylaştırmaktadır. VUlyetlerdeki matbuat 
tardı kopdu. Evveli atız dar her yer, az çok kana tat parçau gibi kafesin içine Bu tabede fazla olarak, A- bftrosu memurlarının da ıa-
kava-ası yapıyorlar zannet· bulaımııtı. Tahtalann üze· yuvarlandı... Arbk aolam11· z:erbaycan'ın 18 inci yüzyılın zeteci olmaları şartdır. 
dim çünkü biri "gidecek- rinde biriken kanların dai- dım. Papağanın sesi, hu daki soysal rejimi hakkında kestraıı, Moribel, Groısmann 
sini,, Diyor7 öteki ,.ölsem reler teklinde yayıldığını sefer beynimde ötmedi. Doi·. inceden inceye dilşünUlüp Adamıki ve Sebuvarztan müte 
gene fitmem!" diye ceYab gördük. Bu kırmızı lekelerin rudan doiruya kalbime meydana getirilmiı olan bir şekil A%erbaycan devlet 
veriyordu. Sonra işitdiiim o;tasınd;··bir ad~oı boYiübo- işledi. Demek ki bu zavallı şama hazırlanmaktadır. quatuor'ı, M. Rayevin caz 
ayak seslerinden, iki ada- yuna yere .. uzanmış yatıyordu. metrtlk 6lü Zahidmiş.. Baküde bir rudyo . orkestrası, bir solist infltrü· 
mın boğuıdufunu anladım. Cesedin vaziyetini not eden Zahidi Seni nerede, naııl mancıları ve ıarkıcı heyeti, 
Ayak seslerini çığlıklar, İn· arkadaşlarımın en mühim buluyordum? 'fiyat~o Baku . amele tiyatrosunun 
lemeler tak:ibetdi. vazifesi, maktulün hüviyetini •* • Baküde yeni bir radyo • aktörlerinin heyeti umumi· 

Artık paçalarım ıuya ir- tayin etmekti. Tam bu işe Nilzbet Bey susduiu za· tiyatro açılmııtır. Bu tiyat· yesi vardır. Moskova ve Le-
mişti. Yukarıda her halde başlıyacağımız sırada, odanın man, evvelce serin bir el ronun daimi artis trudunda ningrad san'atkirlarından 
birşeyler oluyordu. Son bir şimdiye kadar gözümüze iliş · iibi yaprakları oqıyan rüz· ıefdorkestr S. Strassov'in bir çoiu bu tiyatroda lfon· 
çığlık daha koptu. Şaşkın, miyen yüks ek bir yerinden gir dinmişt ortalık, boiucu idareıindeki 45 kişilik bir serler vcımiye da•et edile· 
ıaıkın etrafima bakınırken, hazin bir feryat boşandı: bir durgunluia kanaat eder müzikacı heyeti, ıefdorkestr cektiler. Bu yeni radyo • ti· 
tavanın tavanın tahta ara- - Kıyma canıma t gibi başını eğmişdi.. *" ve konpoıit6r Refatov'un yatro kurumu müdürlüğüne 
lıklarından sızan ılık :t>irşey Hepimizin benzinde bir - Bitti- idaresi altanda bir şark or- A. Koslov tayin edilmiıtir. 

Roılla:ÖÖflarııı TaCı 
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böyle bir vaziyetde bulunu· / 
yorlardı. 

Binaenaleyh iki genç müm 
kUn olur oJmaz, • hiç nazarı 
dikkati celbetmedeo treni 

terketmeğe karar Terdiler .. 

Şimdi ittihaz edilecek ilk 
tedbir~ dr.kikadan dakikaya 
koridordan geçmesi muhte· 
mel olaa ber hangi l>ir me· 
murun: •eya yolcunun nazarı . - - ..........,-~... -
dikkatini celbetmemekti. 
Derhal kompartimanan kapı· 
sını kapayarak silrgüıünü 
çektiler. Şimdi kendi odala· 
rmda baş • bata bulunuyor· 
lardı. Prens ayaklarının u· 
cunda yatan cesedi ııöste-

2 ikinci Kanun 1935 
rerek : 

- Acab kimdir? diye ıor 
du. Hiç şüphesiz beynelmi
lel bir harsız olacak! Aleksi 
Kolesov başını salladı : 

- Ben bu fikirde deği
lim, dedi. Bu adam hırsız 
deiildir. 

- Yoksa bizi mi takip 
ediyordu? 

- Hemen hemen buna 
inanacağım geliyor. 

- O halde bizim hayatı· 
mızdan ziyade yanımızda 
bulunan taca kaıdediyordu. 

- Zannediyorum. 
Alekıi Koleıov maktulün 

Ozerinc doj'ru ejile.rek çep· 
lerini kuııtırmıya batladı 

p .,....z :-X=tS'Ot • 

ve derhal pasaportu buldu: pasap,ortu parmaklarının ara 
- Vay, bir Leton pasa- sında çevirmekle meıgnl 

portu l lımine bakalım (Bo- bulunuyordu. Nihayet acı, 
ris Kemski) ! Uucunda kont- boiuk bir ıesle, fakat keli
rol memurunun i mzası var : meJeri yavaı yavaş teleffuz 
Nikola Kil<in ! Bizim eıki ederek: 
aıinalardan ! - Bu adam Rusdur. dedi 

Prens hayretle sordu : Ri2adan geliyor. Sovyet bey-
- Nasıl ( Boris Kemski ) eti murabhuası tarafından 

yi tanıyor musunuz ? bizi takibe memur edilmiştir. 
- Hayır; fakat pasaport· - Nuıl olur? Heyeti mu· 

taki imzayı • . . Kikin ile u· rahhasa izimizi kaybetmiıti. 
zun bir g.örüşmem vardır. Nerde bulunduğumuzu bil· 
lıticvap edildiii zaman miyordu. Iıtanbuldaki dost· 
p.renı Adam Ladovski'nin larımız müstesna olmak ü:ıe· 
vapura Memel'den bindiğini re Londraya gittij1mize ve 
söylemesi için kendiıile U· oradan f°'.l'&Dsayai geçerek 
yutmuştum . . ıümendllfere bineceğimize 

Demek ki ayni adam, Bo- hiç kimse \fakıf dejildi. 
riı Kemiski'nin pasaportla- Auzim Alekıi Kteıov, size 
rını imza etmiş... hayatımı medyu~ Bunu 

Aleksi Koleaov, dostunun kabul ve ilin ettikten soııra 
ne ıöyledijini dinlemiyor, açıktan açıp a6yliyeceiim : 

• 

Cs 

Uzun muddot aer,güzeşt ro
matrlar arasmda yuvarlanmıı 
bir çocuk zihniyeti tatıyor· 
sunuz . Rica ederim, biraz 
aklıselime: müracaat ediniz. 

Aleksi Klesov tekrar etti : 
- Ru adam Rusdur. Ri· 

gadan geliyor, Sovyet heyeti 
murahhası tarafından bizi 
takibe memur edebilmişdir. 

Prensin dudaklanndaki te
bessüm silindi. 

- O halde bize bir hiya· 
net eden vardır?. 

Alekıi Koleaov kirpikle· 
rini ej'erek cevab vermedi. 

Epiyce uzun bir müddet 
gözleri kapalı durdu. Açtığı 
zaman Adam Ladovski dos· 
tunun gözlerinde bir katra 
yaş 16rdii. Fakat Aleksi 
KoJesov derhal söze baıla
mııtı : 

Bu ak amki 
prqgram 

223 Kbz. V arıova, 1345 ı 
m. 

18 Sıbubertin ıarkılarıo· 
aan 18,25 konferans, pllk 
19,50 •por, ıözler, • 19, l5 
kurtet konseri, sözler, 21 
Viyaoadan nakil, s6zler, 22 
Chopin konıeri, 22,30 kon- de 
ferans ( Esperantoca ) 24,40 Al 
şarkılar, 23 reklim konseri, 
23,15 dans musikisi. 

d 638 Kbz. Prai, 470 m. 
16,55 ıenfonlk caz, 17,45 al 

çocuk tiyatroıu. 19,30 p1ik, lii 
sözler, 18,SO plik, amele hi 
proıramı. 19,20 Almanca la 
program, 20 haberler, plik k 
konferans, 20,30 koro kon· 
seri. operetlerden, 21,S'O 
edebiyat, 21,55 jeremiyaf 
orkestra11. Son habetler, 
23.15 esperanto dilile operet ti 
muaikiıi. f:ranaızca haberler. niı 

175 kbz. Moskova 1J14 m. li 
1:7,30 Sözler, Boı:odin bu

telerinden parçalar. 19,,30 
nı 

Kolkoz neıriyah. 21 Senfo- V 
nik konıer nakli. 22 Muh· 
telif dillerle neşriyat. u 

Paris (kısa dalıa) 19 m 68 
14 Haberler. 15 Haberler 

15.30 İngilizce haberler. 16 
Sözler. 16.15 Paris hayatı. et 
16,30 Karışık konıer. 

814 Khz. Bertin, 356 m. ğ 
18,40 Yaşlılara spor, 19,03 k 

Kadıni 19,30 Şarkılı n ırru• ti 
ıikili. 20,40 Hal>erler. 21,10 
Sar bizimdir. 22, 15 Nepli 
orkestra koeseri. 23 Haliw- k 
ler. 23,20 Mozartın kemaın y 
eaerlerid8en. Z4 Operet •e 
se.Ji filmlerden. 

545 KhE.-8udapefte, ssem. 
18 Orkeıtra konlCJ'i. 19 

Ders. Plik. 19,55 Hikiyeler. 
20,30 Okeradan nakil. 23,30 
Cazband 24,20 Macar prla· 
ları. 1-3 Gece muaikiai. 
592~Khz. Viyua 507 •· 
18,0S yeni Viyaaa mm· 

kisi, 19 plik, 19,25 muhte· 
lif, 21 üç şimal ayuı iEnli 
piye., 23 ho.lıer idareainlde 
radyo orkeıtraaı, 28,SS lla· 
herler, 24.15 söiJer, 24;25 
plik. 

950 Khz. Brealau, 316 m. 
20 sözler, 20,40 hafta ha

berleri, 21 haberler, 21, 10 
sar, 21,40 Stutirattan. 22,16 
halk danslar.ı, 23 haberler, 
23,35 dans musiki. --Beledive· reisi 

,,/ 

Teftişlerde bulundu 
Belediye reisi Dr. Bay 

Behçet Salih Uz, diln ıehrin 
muhtelif semtlerini dolatmıt 
ve belediyeye ait itleri kont
rol etmiştir. 

nrr#ffl MI 

- Zaman te~'sür, teeı· 
süfle geçirilecek zaman de· 
ğildir, dedi, faaliyete geç· 
meliyiz .• Haydi bakalım! l>ır 
kaç dakikaya kadar ortaya 
gelecek. Ondan soma tren 
lstanbula kadar teTekkuf 
etmez. Fakat ÇorJudaa iti· 
baren Çatalcaya kadar, yol 
bozuk olacajı için aigari 
sür'atle yürür, adeta dört 
nala giden bir arabadan 
fark11zdır. Fazla olarak o 
sırada herkesde uykuda bu· 
lunur. Bu fırsattan istifade 
ederek kimseye görünme
den savuşmalı maktulil bı· 
rakmalıyız .. 

Çorlu lıtanbul'dan takri· 
ben kırk, Çatalca da yirmi 
kilometre mesafededir. Her 
ikisi ile de Marmara arasın· 

da ancak on liilomette varôlr. 
- Arh08ı t'GI'-
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Bilecik t e Tttrk. Rııs 

Altıok tem il iki ülke arasinda 
-Tarihi Tefrika : 213 

Itt.hat 
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1.,eral(ki ve 
(Bııbıı cddin Şakir Be) in Bıraktığı Vesikalara Göre) 

adrıazam Kamil paşanın bir emri- edildi ilmi münasebetler 
Bilecek, 1 (A.A) - Hal-

_ le bütün ittihat ve terakki kulüple-
kevi temsil şubesi tarafından 
yılbaşında verilen müsame
rede Altıok çok canh bir 
tablo halinde halka anlatı
larak gösterilmiştir. 

-.---------
ri kapatılacak gibi görünüyordu 

Matbu ve el yazıları iki ül~t~ ara
sında mübadele edilecektir. 

Van ve Bitlis vilayetlerin- " Mütevali cürümleri, zulüm- kat İttihat ve Terakki cemi-
• de bulunan Kürt beylerinin, gaspları ile meşhur olan yeti, Sabahaddin beyin 

Abdülhamit adamlarının ve bu adam liva merkezine cel- cemiyete karşı ufak tefek 
, daha bir çok kimselerin u- bedildikten sonra tevkif ve işlerde muvaffak olsa dahi, 

zun senelerdenberi oralar- muhakeme edilmeksizin ave- Ademi merkeziyet cemiyeti
daki Ermenileri zulümleri nesile birlikte serbest hıra- nin de ona büyük bir gaile 
altında inlettikten sonra hi- kılmış ve evine geri dön- çıkarmak istidadında olduğu 

' la yerlerinde kaldıklarını ve mesine müsaade edilmiştir. inkar edilemezdi. 
hiç bir ·cezaya çarpılmadık- Bu adam yakalanarak tah- Meşrutiyetin iliinmdanberi 
larını gören Daşnakzutiyun telbıfız lstanbula getirilmeli iki ay kadar geçtiği haJde 
komitesi, Van ve Bitlis vi- ve muhakeme olunmalıdır. ,, istipdat idaresinin her taraf-
liyetlerinden gelen telgraf- Sonra Bitlis vilayetinde ta henüz kuvvet ve şiddetini 
lan hulasa ederek tecziye- meşhur Musa bey biraderi göstermesi de İttihat ve Te-
lerini talebettiği Türk ve Kasım beyden bahsolunuyor rakkiyi çok müşkül bir mev-
Kürt kimseler hakkında İt- ve deniliyordu ki: kide bırakıyordu. Memleke-

. ti.ha~ ve Terakki cemiyeti- " Geçen sene şubat ayın- tin dört tarafından Istanbu-
nın INtanbul merkezine bir da üç kişiyi öldürmüş, Kars- la yağan şikayet telgrafla-

• liıte dayamıştı. lı bir ihtiyarı ve diğer bir rına ve mektukların cevap 
Bu listede kırk elli kişi- adamı daha kuyuya atmış, vermek müküldü, nerede 

nin isimleri yazılıydı. Mesela ikincisinin zevcesini şimdiye kaldı ki o şikayetler nazarı 
• Van vilayetinden Musa bey, kadar yanında saklamış, bir dikkats alınsın da fenalıkla

umumi katli tertip ve icra çok kadınların ırzına geç- önüne geçmek için lazımge
eylediğinden, sonradan da miş ve daha birçok cürüm- len tedbirlere başvurulsun 
birçok zulümler yaptığından ler işlemiştir. Bu şikayetlerdeki tenevvüü 
birçok araziyi gasp ve zap- Memleketin her tarafı o- anlatmak için onlardan ba-
eltiğinden ve meşrutiyet ida- tuz üç senedenberi Abdül- zılarını dercediyoruz. Diyarı
resine de muhalif bulundu- hamidin adamlariyle doldu- bekirdeki ittihat ve Terakki 
ğundan dolayı azli, muha- rulmuş olduğundan ve bun- merkezinden bir telgrafna
keme altına alınması ve ge- lar yavaş yavaş kaldırılıp mede deniliyordu ki: 
tirtilerek muhakeme edil- yerlerine meşrutiyet taraf- "Hürriyeti müdafaa etdi
mesi isteniliyordu. tarları ikame edilmedikçe ğinden dolayı maarif sandık 

Sonra diğer on, on bet adilane iş görülmesi imkan- emini Nazını efendiyi iki 
kişi hakkında şöyle söyleni- sız bulunduğundan İttihat jandarma yüzbaşısının hu
yordu: Bunlar istipdat za- ve Terakki cemiyetinin, meş- zurunda katleden Sabriyi 
manında irtikapları, cürüm- rutiyetin de ilk aylarında derdest etmek için bugiine 
leri ile şöhret kazanmışlar- şark vilayetlerindeki Kürt kadar zabıta tarafından hiç 
dır. Kendilerini mes'ul tuta- aşiretlerine karşı bin kuv- bir teşebbüsde bulunulmadı. 
cak deliller ve vesikalar var- vet ve nüfuz cserı göster- Kanunu esasinin ilanından 
dır. Me rutiyct idaresine de miyeceğine ve Ermenilerin sonra da bu ~ibi katillerin 
diitman aklan halde hill isteklerini yerine getiremi- takibinde gevşek davranıl-
vazifelerioe devam ediyorlar. yeceğine şüphe yoktu. ması buradaki memurların 

Ayni .zamanda eski hare- Bir de Sabahaddin beyin meşrutiyeti ne yolda koru-
ketlerine devamdan çekinmi: "teşebbüsü şahsi, meşruti- mak istediklerini meydana 
yo~lar. Bunlar memuriyet- yet, ademi merkeziyet,, ce- koyuyor. Katilin tutulmaması 
lerınde kaldıkça ve ellerinde miyeti memleket dahilinde 

k. k fena bir misal teşkil edece-
eı ı uvvet bulundukça Van faaliyet göstermeg~ e başla· 
h l 

ğinden adaletin yerine geti-
ava isinde hiç bir ıslahı hal mıştı. Bu cemiyetin merkezi ı 

k 
ri mesi için dahiliye ve 

ve anuni teşebbüs yapılma· Fransada Paris civarında 
ı · k" (Milliyet) 
ına ım an yokdur. Meşruti- "Suresne ,, de bulunuyordu -Dcııamedecek _ 

yet idaresi de daimi bir veyahut öyle demek lizım 
tehlike altındadır. Hüsnü geliyordu. Çünkü muhabere llalkevinde 

Bayanlarımız Cümhuriyet 
Halk fırkasına üye yazıl
maktadır. 

l(ar 
Amasya beyazlara 

hüründli 
Amasya 1 (A.A) - Ge

ce yamıı başhyan kar dur
madan yağmaktadır. 

Bir ay içinde 
Kaç çift. evlendi 

Birincikanun ayı içinde 
belediye evlenme dairesinde 
106 çift evlenmek için mü
racaat etmiş, ieçen aydan 
muamelesi devrediJmit olan
larla birlikde 130 çiftin akit
leri yapılmış, 2 çift evJen
mekden vazgeçmişdir. 

934 yılında İzmir belediye 
evlenme dairesinde evlenme 
muamelesi yapılan çiftlerin 
mikdarı 1104 tür. 

Rüşvetçiler 
Paraları nasıl 

vorlardı 
"' 

alı-

Dünkü sayımızda Milli Em
lak memurlanndau Bay Fevzi 
ile Bay Tevfik ve Bay Si
yameddin'in; bir bahçe kirası 
mes'elesinden Bay Saraç Rıza 
dan 200 Jira rı.ıvet aldıkları 
iddia edilmiş ve üçü de za-
bıtaca tevkif edilmişlerdi. 

Bu rüşvet hadisesi ilk 
önce Defterdar Bay Kenan 
Yılmaz'a haber verilmiş ve 
Defterdar derhal zabıta ile 
görüşmüş, Jizımgelen terti
batı almıştır. Hatta ayrı ay· 
rı üç zarfa konan 60 Jirayı
da bizzat Defterdar temin 
etmiş ve zarfa koymuştur. 

hareketi malüm olan Kavaş ve saire için kullandığı ev
kazası kaymakamını tardet- rak üzerinde henüz o adre
tirmeleri bu iddiamıza bir si yazılı idi: Bu ka2'ıtlardan 
delildir. Bu adamlar da der- bazıları da lttibat ve Te
hal İstanbula getirilerek mu- rakkı evrakı arasından çık
ha keme altına alınmalıdırlar." mıştır. Bunlardan birinde 

Bu meyanda zabıta ile elele 
verilmiştir. Ondan sonra 
içlerinde para bulunan z:arf-

Dün akşam Bahribaba lar ihbarı yapan Bay Sarac 
Halkevinde muallim mektebi · Rızaya verilmiıti. 

Ondan sonra yedi Kürt deniliyordu ki: 

müdürü Bay Refet tarafın- Parayı Kemeraltı cadde
dan (Layiklik) meuzulu bir sinde almıı olan Milli Emlik 
konferan vermiştir. muhasebe amiri Bay Fevzi; 

taharri memurlarının kendi
Koferansta bir çok genç-

1 Ü l b l 
sini yakalaması üzerin~ ce-

er ve ın never er u unmuş· 
reisinin ismi zikrediliyor ve " Tıbbiye mektebi müda-
bunlar hakkında da şöyle vimlerinden Hasan Rıza bey tu<. 
yazılıyordu : cemiyetimizin muhallef sey- Rus 

binden çıkararak atmış ve: 

" Bunlar da birçok cürüm yar azasından olup ahali 
ler işledikleri, insanları kat- ve memurinin kendisine her Borçları nıüzakereleri 
!ettikleri halde şimdiye ka- veçhile itimat etmeleri şa- ne zaman başhyacak 
dar yakalanıp muhakeme ğıdaki mührümüzle hsdik 

- Siz polissiniz, Sarac 
Rıza denilen bu . adamı tu
tun. Dairede yapılacak bir 
işi için bana rüşvet vernıek 
istedi, almadım. 

•. ltına alınmamışlardır. Onun l Vaşington 1 (A.A) - Sov· 
• 0 unur. '' yet maslahatgüzarı Bay Si-

ıçın müstebitliklerine devam Filhakika bu kağıdın al-
eyi kd d h virski, Rus borçları hakkın-r eme e itler. Yerli ahali tında " Teşebbüsü şa si, 
· d0 k daki müzakerelerin 15 ikinci 
şım ı İ meşrutiyet idaresin- meşrutiyet, ademi merke-d b d Klnuna doğru başhyacaiını 

en ve adaletten istifade ziyet cemiyeti lstan ul a-

Demişdir. 
Memur Bay Tevfik de, nu

maraları evvelce zabıtaca 
tesbit edilmiş olan Parayı 
cebine koydukdan ıonra 
kendisini yakalıyan taharri 
komiseri Bay Hidayet' e: 

U.R.R.S.'in ilimler akade-
misi yanında kurulan "Tür
kiye ile ilmi münasebetleri 
kevvetlendirme ,, komisyo
nun varmak istediği gaye, 
U.R.R.S.'in bilginlerile Tür
kiye bilgin aleminin temas
larını canlandırmak ve sağ
Jam laşdırmakdır. 

Komisyonunun vazifelerin
den biri dt! bitik " :natbu ,, 
ve el yazılarının mübadele
sidir. Komisyon, U. R. R. --------
Almanya 
Şiıııali Afı·ika ara
s1ncla yün a11tantı 

Pretoria 1 (A.A) - Alman 
hükumeti ile şimal Afrikası 

arasında yün için bir anlaşma 
imzalandığı resmen bildirili
yor. Almanya 30-5 taıihine 

kadar şimali Afrikadan 2 
milyon 400 bin lngiliz lira
rasını geçmemek üz~re mal 
alabilmesi için Alman itha
latçılarına lizımgelen kolay
lığı iÖsterecektir. 

Tahmin edildiğine göre, 
şimal Afriknsı ithalatçıları da 
ayni meblağ mikdarında ve 
30-9 tarihine kadar Alman 
mamulatı alacaklardır. 

Alman bankalarında şimali 
Afrikalı üç ticaret bankası 
namına hususi kambiyo şi
mali Afrika bankalarının em· 
rine verilecektir ve otoma
tik şeklinde almanyadan alı
nacak yün müvezcnesi için 
kullanılacaktır. 
Reımi bir tebliie g5re1 bu 

sadece kambiyonun t:ıkuı 
için bir muameledir. Ve her 
zamanki ticari muameleyi 

alakadar etmemektedir. Ma
lın, mal ile değiştirilmeci için 
bir anlaşma hakkındaki şa

yiaların yanlış olduğu söy
lenmektedir. 

Pasifi 
Sahillerinde şid
detli zelzeleler 

Losancelos 1 (A.A) 
Pasifi sahillerinde şiddetH 
zelzeleler olmuşdur. insanca 
zayiat yoksa da hasar ol
dukça mühimdir. 

Askeri 
Liseye talebe 

• • 
i-
1)1 

ümitlerini keserek yeniden bili merkezi 11 yazıh olan bir söylemiıtir · 
ınuhacercte hazırlanmak· mühür basılmıştı. Fakat ce- lngilterenin 
tadarlar. miyet namına mührün ya-

y erliler tarafından intihap nına atılmış bir imza yoktu. Mali Vaziyeti 

- Ben memurum. ·Ne is- · 
tiyorsunuz ? 

ıstenıyor 

İzmir askerlik şubesi re
isliğinden: !i 

[! 

t~ 
edilen zevat hükumet kapı- Bundan da anlaşılıyordu ki Londra 1 ( A .A) - Mali 
ları önünde sürünerek hiç Sabahaddin bey mümkün senenin ilk 9 ayı içinde ha
bir :şey yapamamakta iken olduğu kadar gizli çalışmak zioe iıtatistikleri geçen se
bu adamların zulümlerine "istiyordu. ne ayni zamanın 98.116.393 
devam etmeleri caiz değil- Tıbbiye talebeıinden Ha- İngiliz lirası açığına karşı 
d r. Hükumet Lu hale bir san Rıza beye verilen o 110.402.533 lngiliz lirası a
ni ha yet vermek için hiç bir vesika, Sabahaddin beyin ilk çık göstermekdedir. Varidat 
teşebbüste bulunmamakta- icraatına mani olmak için, geçen aene ayni zamanda 
dır.,, her nasılsa Hasan Rıza 8.988.171 eksiklik ile 413 

Ondan sonra Hüseyin pa· beyden istirdat edilerek milyon 312.812 İngiliz Jirası, 
r· fa namında bir Kürt reisin- doktor Bahaeddin Şakir bey masraf 9.297.973 İngiliz lira-*'· den bahsediliyor deniliyorki: tarafından saklanmışdı. Fa- sıdır. 

Diye ıormuı, Bay Hida
yet te: 

- Ben de memurum. Hem 
ben taharri memuruyum. Ce
bindeki parayı almak için 
seni yakalıyorum . 

Demiştir. Bay Tevfik ev
veli oağırıp çağırmışsa da 
sonra da susmuştur. 

Diin üçüncü sorgu hikim· 
liiindc suçluların ifadeleri 
alınmış ve kendileri umumi 
hapishaneye gönderilmiştir. 

lıtanbul Maltepe askeri 
lisesinin dokuzuncu sınıfına 
bir mikdar talebe alınacağı 
mekteb müdürünün 23-1- ki· 
nun 394 - tarih ve 3457 nu
maralı tahriratından anla
şılmakla istekli ve lizım ge
len şartları taşıyan talebe
lerin lzmir askerlik şubesi
ne mUracaatla:ı ilin olunur. 

lzmir As. Ş. Rı. Kay. 
Mustafa 

S. in bitik evlerinden muh
telif Türk mileHeselerini 
alikalandıracak bitikleri se
çip Türkiyeyc gönderdiği 
gibi Türkiyeden istediği bi
tik ve el yazılarının da lis
tesini düzenlemek ve tek 
kalmış nüshaları da çoğalt
mak gibi işler görür .. 

Ayni veçhile bu komisyon 
U. R. R. S. müzelerinden, 
bilahare Türkiye ile müba
dele ettiği resimler, alçı 
dökmeleri ve bunlara ben
zer müze kataloglarında 
yeri olan şeyleri seçmekle 
mükellef olduiu gibi, ay
rıca da hem Turkiye, hem
de U. R. R. S. ülkeleri 
topraklarında arkeolejik 
araştırmalarda blunan kuru
mun faaliyetini idare eder 
ki bu kurumda çalışanlar 
Sovyet ve Türk bilginleri 
ile ilim akademesi enıtitU
lerinde bulunan Türk bilgin· 
leri ve Türkiyeye ilmi kon
grelere çağırılmış olan Sov
yet bilginleridir'" 

Komisyonun ilk iyi veri
mi, Türkiye ile ilmi mUna
sebetlerin kuvvetlendirilmesi 
yolunda olmuştur. Seçme 
müsteşrik ve yüksek Sovyet 
bilginleri olan ifim akademisi 
üyelerinden Profeıör Marr, 
Somirlorotch ve Mec'haninov 
geçen sene Türkiye dil ~ku
rultayı toplantılarına iştirak 
etmişlerdi. 

U. R. R. S. ile Türkiye ara
sındaki bitik değiş tokuıu 
başlamışdır. U.R.R.S. ilim 
akademisi Türk ilim kurum
larına aşağıdaki eserleri 
göndermişdir. Altay meıbur 
kolleksiyonu ile - ki bu kol
leksiyon Altay türkaıenlcri
nin hayat, kNtür ve sanatını 
aydınlanmakdadı~-1ürkoji-
loye dair 600 e yakın bitik; 
bir de U.R.R,S't.: ulusal 
akalliyetleria dillerinde ya
ı.ılmış olan eıerler~n bir 
çoğunu. 

İlim akademesinin müı
tetriktik enstitüsü kollcksi-

yonlarına ait olup 4 tane 
çök değerli ve nadir el ya
zıları 1 ürk dili kurumuna 
gönderilmiştir. Bu el ynula-
rı, Türk bilginlerinin, Türk 
dilini mükemmelleştirme uğ

runda sarfettikleri emek 

bakımmdan,..çok itlerine ya
rıyacaktır. 

Müsteşriklik enstitüsü bil· 
ginleri, bugün Leningrad ve 
Moıkova'oın INy&k bitike•· 
!erinde bulunan ve türkmen 
dilinde yazılmış olan b6tUn 
bitiklerin ienel bir k•t•
luğunun yapılmasına koyul
muşlardır. Buna mukabil de 
ilim akademisi pek tıadir •I 
yazıları almııtır. Tilrkiyede, 
bu enstitüyü alikalandıran 

meselelere dair yazılmıı bi
liklerin bir kolleksiyonu ya
pılmaktadır. 

llim akademisinden pro
fesör Marr ve Samirlovitb 
Türkiye ile ilimlik mlinase· 
betleri kuvvetlendirme ko
misyonunun bqkanı ve ikia 
ci baıkanıdırlar. 



' 
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Raıo Selç11k Oteli Fratelli Sperco Vapur Acentası Olivier ve.Qre 
Lmirin en temiz ve ucuz ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI Kitaplarınıu Ghel Bir 

.. CERES .. vapuru 2 klnunusanide A"Tera, Rottordam, Cilt, Hatıralarıaıa Şık sı Limitet vap Fakir çocuklara 
yardım için ça

lışılıyor 

otelidir Bir AlbO.m, Ve aair 
Müsteciri bulunduğum ote- Amıterdam ve Hamburga hareket edecektir. I 

acentası 
8U 

m "HERCULES" Yapuru 9 kanunusanide •beklenmekte olup 1 Cilt şleri Yaptır-lin tamirat ve tertibatı ik- mak fıterseniz : 
mal edilerek yeni bir ıekle yllkünü boşalttıktan sonra Burg-as, Varna Te K6ıtenceye Cendeli Han. Birinci kll. l 1 
kondu • karyola llcretleri hareket edecektir. • YENi KA. Y A.FLA.R • 

Çarıumda 34 Numarada 
don. Tel. 2 

Akaaray 1 (A.A) - Yeni 
yılın rirmesinden ötrtı ak
ıDz çocukları eıirgeme ku
rumunun anıkladığı balo, 
uluı eYinde yapılmııtır. Ak
arayın duyplu oğulları tn
neyi bOyük bir tenlik içinde 
kutlulamıılar Ye giln dotu
muna kadar ıOren bu top
lanbda Atatürk ıevri Ye 
1ayıılarla anılmııtar. 

bütün otellerden ucuzdur. " UL YSSES " vapuru 17 kanunusanide An Yen, Rotter-
( 20 ) ( 30 ) ( 40 ) tek ya- dam, Amıterdam ve Hamburra hareket edecektir. 

Tahmil için beklenilen Yapu 
.. EG YPSIAN" •apuru 1 

birinci kinunda Liverpol tf 
tak 50 kuruıtur. Ayhk oda- ''HERGULES,, vapuru 23 kinundan1aniden 28 kinunusa
lar 3 liradan beı liraya ka- niye kadar Anven, Rotterdam, Amsterdam Ye Hamburı 
dardır. 

- - Ali Rıza - -
Mlicellithaneıine u;rayınız. .. Svveoıeadan. 

1 limanları için yük alacaktır. zmir Keçeciler Lile si- • " THURSO " vapuru 2' 
birinci klnunda Londra, H neması karıııında Selçuk SVENSKA ORIENT LINIEN N. V. 

v. F. h. 
ve Anveraten gelip tabliye 
bulunacak ve ayni zamancll 
Londra ve Hull için yak 8 
alacaktır. 

oteli müıteciri " FERNEBO ., vapuru 12 kinunuıanide Hamburr, Co-
Çeıme kaplıcalarında bakkal penharen, Dantzig-, Gdynia, Goteborg, Oılo •e lıkandinayya van 

Der Zee Kamil limanlarına hareket edecektir. 

§ Denizli 1 (A.A) - Ge
liri 6kıllz çocuklara yardım 
ipn Halkeviade bir balo 
•erilmiıtir. 

Demiryollarının 
Mançiko hflkOmeti
ne aahlması hakkın-

daki andlaşma 
Tokyo 1 (A.A) - Çin 

Şark demiryollarınan Sovyet
ler tarafından Mançiko hll
k6metine ıablmaaı hakkın
daki andlaımanın bu ay için-

DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk HaıtalıkJan 
Mütehassısı 

ikinci Beyler Sokagı N. 68 
Telıfon 3452 

de prafe edilmeıi muhte
meldir. Sovyet hük6meti 
Japonyanın teklif etdiği aa
tıı ıartlarının baılıcalarını 
olduiu gibi kabul etmiı ve 
bizı taleblerinden ve bilhas
ıa tediye hususunda Japon
yanın garantisini istemekden 
vazg-eçmiıdir. -

lzmir Defterdarlığından: 
luiıillia Yergi borcundan ötürü haczedilen incir alhnda

ki aazinoda tenYİrat itlerinde müatamel delko Amerikan 
markalı •usuz itler 10 volt 30 amper altı beygir kuvYvetli 
mot6r ikinci klnunun 14 üncü pazarteai günil ıaat 14 te 
mahallinde teslim Te mlizayede ıuretile satılacaiından al-
mak iıtiyenlerin defterdarllk tabıiJAt kalemine müruca-
atları. 22 

lzmir ithalat gümrüğü müdür
IGğfloden 

Kilo Gram Etyanın cinai 

O 515 Deri kadın el çantaaı Ye 
para cllzdanı 

O 035 Deri çanta aapı 
9 620 Bulgur 
S 900 Ayıntap fııhtı 

14 130 

Kıymeti 
Lira K. 

8 00 

o 50 
1 00 
1 20 

" BLALAND " motörü 23 kanunuıanide Rotterdam, Ham
burr. Copenhaıen , Dantzir, Gydnia, Goteburr, Oılo •e 
lıkandinavya limanlarına hareket edecektir. 

11 
SMALAND " motörü 2 ıubattalRotterdam, Hamburr, 

Copenhagen, Dantzig, Gydoia, Goteborg, Oslo Ye lıkandi· 
nayya limanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için her on beş gllnde bir muntazam sefer 

" ALSA JUL y A " Yapuru 21 kinunusanide reJip 22 ki-
nunusanide ayni ründe Malta, Barıelon, Marsilya 
novaya hareket edecekti~ 

" PELES " Yapuru 15 şubatta Kelip 16 ıubatta 
Bauelon, Marıilya ve Cenovaya hareket edecektir. 

ve Ce-

Malta, 

Hamit: ilandaki hareket tarihlerindeki deiitikliklerden 
Acente mea'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafaillt için ıkind Kordonda Tahmil ve Tahliye 
fİrketi binHı arkasında Fratelli Sperco acentahiına müracaat 
edilmeıi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 

& Co. 
DEUTSCHE LEVANTE LlNIE 

" MOREA ,. Yapuru 30 
birinci~ kanunda gelip An
vera, Hambur2' ve Bremen 
limanlarından hamule çıkar
mııtır. 

" DELOS " vapuru 6 
son kanunda bekleniyor, 9 
aon kinuna kadar Anvera, 
Roterdam, Hamburg ve Bre
men için yilk alacaktır. 

11 TINOS " vapuru 21 
ıon kAnunda bekleniyor, 23 
23 son kinuna kadar Anvera, 
Roterdam, Hamburr ve Bre
men için yilk alacaktır. 

ARMEMENTH. SCHULDT 
HAMBURG 

•AUGUST LEONHARDT" 
llllflll lf fllllf llllllflllfllllllllllllllll llll l l l l l l l il l l llllllllllllllllllllf lllllllllllllllll 111111= ya puru hal en 1ima nı mı zd a 
~ } z m j r E olup Rotterdam ve Hamburg 
:= := için yük alacaktır. 
~ P amıık Mensucatı s " NORBURG" Yapuru 15 
§ 55 son kiounda bekleniyor. 
§ 'f QrJi ... t\.nonİm Şirketi § Hamburg ve Anveraten yük 
C: E: çıkarıp Rotterdam ve Ham· 
~ Şirketin lzmir; 1ıalkapınardaki pamuk ~ burr için yilk alacaktır. 
§ Mensucat Fabrikası ~ THE EXPORT STEAMSHIP 
5 § CORPORA TION 5 Beyaz pamuk mensucatının her nevi tipini imal ede- § •EXMOU:rH" vapuru 16 
§ bilir, hali hazırda A ıt: Ye TAYYARE markalı iki tip § aon klnunda bekleniyor, 

" ARTA ,. vapuru Hal9'! 
burr, Bremen Ye An•erat 
relik tahliyede buluamuıt•' ul 

'Ya 
Not: V urut tarihleri KÖ 

vapurların iıimleri llzeri mi 
detiıikliklerden mes'ali1 tiz 
kabul edilmez. ie 
--------------.---....-ıbu 

Satılık Motör r 
ba 

12 beygir kuYvetinde (Di .. g .. 
zeJ) markala az kullanılmı( b 
bir mot6r aatdıktır. Taliple" bi 

rin idarebanemize müraca" v 
atları illa olunur. 

Kirctlık ev 
G6ztepede Halit Ziya bey 

sokatında 16 numarala hane aiq 
kiralıktır. lıtiyenler iıkele di 
baıında bakkal Hasan ata· i 
dan 6ğrenebilirler. 

NeYyork için ylik alacakhr. 
Geliı tarihleri Te Yapur· o 

lana iaimleri &zerine meı'a· n 
lizet kabul ediJmeı. Y 

Birinci Kordon, 
No. 2007 - 2008 

y 
telefe• y 

•• 
'W 

yagı 

~ üzerine çalıımakta olup, muhtelif 2'eniılikte apretli Ye ~ 
~ apretsiz olarak kaput bezi imil etmektedir. 1250 bey· 5 
5 2'ir kuvvetinde bir makineye malik olan mezkiir fab- § 
~ rikada altı yüz on dokuma makineıi hali faaliyettte 5 
5 olup yedi yilz amele çabımaktadır. YeYmi imalitı vaı- 5 
§ ati olarak 30000 metr~ kaput bezidir. MezkOr mües· 5 

Yakarıda cinı ve miktarları yazılı eıyanın açık arttırma ~ ıesenin malları Avrupanın ayni tip mensucatına her ~ 
nretiJe utılacajından iıteklilerin yüzde yedi buçuk temi- § veçbile tefevvuk eylemektedir. Telefon No; 2211 ~ 

10 70 Norveç balık yağlarının 

en halisidir 
aatla 2-1-935 perıembe günü saat on üçte lzmir ithalit E§ " .. 3067 § 
rGmrltO ut.ı komisyonuna müracaatlar_ı_i_la_n_o_ıu_n_u_r._5_4_3_3 ~ Adres: lzmir halkapınar ~ iki defa süzülmüştür 

lzmir ithalat gilmı·üğil müdtır
IOğOnden: 

Kilo Gram Eıyanın cinıi 

40 000 El ıiperi altun yaldızlı Yunan 
zabitlerine mahıus demir kı-
bnç "36" adet. 

6 500 Nikel yaldızla Yunan zabit-
lerine mahsus demir kılınç 
.. 6,. adet. 

Kıymeti 
Lira K. 
180 00 

30 00 

Yukarıda cins ve miktarları yazılı etya ecnebi memle
ketlerine J6türOlmek tartile açık artırma suretile satılaca
jıadan 8-1-934 sah günü aaat 13 de itbalit gDmrüğü ıatıı 
komisyonuna mllracaatları ilin olunur. 24-2 5508 

Satılık lngiliz tayları 
Karacabey Harası müdürlOğün-
den· 8632 

• 5533 
Iaraeabey haruında yetittirilen pedigrileri mftkem-

mel anadan l'e babadan yarışcı 933 doğumlu dlSrdO. 

erkek bqi diti dokuz bat eaf' kan logiliz tayı 12 

Ktaanuaani 935 Cumarteei gftnft ıaat on dlSrtte her 

bat ayrı ayn açık artırma ımretile satılacaktır. 1Ju 
taylar lngiliz tay yarışlarına iştirak edebilecek evsaf· 

tadırlar. Pedigrilerile mufassal qk4lleri ve fotoğrafİan 
Ankara, lıtanbul, fzmir, Bursa, Bahkeıir baytar mft· 

dtlrltlklerile Ankara atlı ıpor kulftbftne ve lıtanbul 
Sipahi oeapıa g6nderilmİflir. SabfA iftirtk etmek isti· 

yenleri Nbt 8ftnhde lemlnatlarile birlikte bara merke-

sillde balunmalan ilb olunur. 26-28-SO·l·S·S 

~ Pamukı Meneu.-,at TO.rk Anonim Şirketi ~ 
~1111 : l il l l il l l l l l il l l 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 u i .. 
şark IIalı 

Şirketi 
Halkapınar fabrikası mamulatı 

IZM IR 
Yeni çıkan yazlık ve mevsimlik 

çeşit kazmirleri toptan satışa arzedilmişti 
Gayet sağlam, şık ve zariftir. 

Satıf deposu : Yeni Manifaturacılarda 

3 numaralı ead. ~o. 8 

No. 3942 

Y eğil.ne deposu 
fiaındi Nüzht 

Sıhhat Eczanesi 

fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hamza Rüstem beyin foıografhamui, lsmird• en ıyı 
foıograf çekmekle 11Jhreı bulan bir ıan 'aı oCCJlıdır. En 
müşkülpesent olanlar dahi, bııradu çektirdikleri foıokraf
lardan memnun kalmıılardır. 
Ham~a Rüstem beyin, f oıograJ mafremui .Yakin 1114· 

gcucuı da muhterem müşterilerinin inee saltluine s4re 
her çeıiı malları, foıopaf makinelerini bulundurmaltıa· 
dır, Bir :nyaret her ıeyi iıpato kt2fıdir. 

(İzmir • ııa.ıurak caddesi, Refik 

AHAP 
O kadar zararsızdır ki kalp, böbrek, basur memeleri rahateızlarma, ge
belere, çocuklara ve taneionJarı yOkeeJmiş kiınJ;elcre doktorlar yalnız 
( Porjen Şahap ) miishil pa!tillerini tavsiye ederler. 


