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ı\loutcvideo'da hükumet kuv

vetleı·i ile 200 ihtilalci ara· 

~ında şiddetli çarpışnıalar ol. 

nıuş beş kişi ölmüştür. 
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yel ---------ulgar kr· lıııın dış llakanııııız Bay Londra - Hindistanın her 
tarafmda bir mUddettenberi 
devam eden şiddetli s ğuk~ 
lar ve yağmurlar, bir çok 
mahsulatı mahv etmiştir. 

Eden dün Vavertride söyle
diği nutukta şarkta hasıl Acunu kurtaracak: yeni siyasal ıne

t 

nıP 

defi 

'revfik. Rüşdi\ Aras'a iltifatı 
Rüştü Aras,"Avrupa dönüşü 
Pazar günü lst nbula vara
rak hemen saygılarını sun
mak için Dolmabahçe sara
yına gitmiş ve Reisicümburu
muz tarafından kabul edi
lerek yemeğe alnkonmuşlur. 

Hariciye bakanı Atatürk'e 
Yugoslavya Naibi saltanatı 
Sonaltes Prens Polun ve 
Başbakan Bay Y evticin sevgi 
ve saygılarını bildirmiş ve 
bundan çok memnun olan 
biiyük önderimiz bilmuka
bele git-gide artan ve kuv
vetlenen dostluk ve muhab· 
betlerini Sonaltes naibi 
devlete ve Başbakana bil-

dirmiye Belgrad elçimiz Bay 
Haydarı memur eylemiştir. 

ıod' llaşbalamımı:., /Ja\ 'f cıf ıh 
rı ' Hüşdii 4.rnsla birlikte 

Bugün Ankaraya gelen 
hariciye bakanı başvekil İs
met İnönüne Cenevredeki 
umumi mesaisi, balkan na
zırları arasında geçen top
lantılar ve aralarındaki göli Ankara, 29 (A.A) - Dış 

Şl işleri bakanı Bay Tevfik 
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-Dcvumı dördllncfi ahifed~ ------·--Yeni kabinenin siyasası 
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l lgar "'aşizın kal1inesi, h rkalaı·ı ka· 

llan akla ınu ıal fet ıyaudırnııştı 
Sofya 29 (A.A) - Bulgar 

ajansı bildiriyor : 
Bütün matbuat; hükümet 

değişikliğinin ehemmiyeti 
hakkında tefsirata devam 
ederek bu değişikliğin 19 
Mayısta devlet teşkilatının 
tensikine teves ül eden ma
haf ilin ittif akile ve Görgiyef 
hükümetinin siyasasının ida
mesi şeklinde yapıldığını 

kaydetmektedir. 
Bu idame yalnız yeni ka

bineye eski hükumetten dört 
azanın iştirdkile deiil, ayni 
zamanda başbakan general 

Zlatefin iç ve dış siyasada 
kendinden evvelki hükume
tin takib ettiği siyasayı ta· 
kib edeceği hakkındaki be
yanatile de tezahur etmek
tedir. Sivil ve askeri idare· 

de hemen hiçbir değişiklik 
yapılmamıştır. Bu da hüku
met değişikliğini her hangi 
bir gurubun devlet şeklini 
değiştirmek ve yahut ikti
dar mevkiini kuvvet kullana-
1 ak elde etmek arzusile iza
l ı a ç lışan bütlln şayiaların 
asılsız olduiunu göstermek 

) eni Bulgar Başhnknnı 
Bay Zladef 

için en iyi delildir. 

* • • 
Bulgaristanda 19 Mayıs 

1934 tarihinde ordunun yar· 
dımiyle Muşanof kabinesini 
devirerek iktidar mevkiine 
gelen ihtiyar miralay Gör
giyef'in istifaya mecbur edil· 
diğini ve yeni kabineyi istifa 
eden knbinede Harbiye na
zırı bulunan General Zladef'in 
teşkil ettitini ajanslar ge· 
çen gün haber verdiler. Yeni 
- Dıı:amı 4iincü balıifecle -

Geçeıı hafta Hindistanın 
üç mıntakasmda hüküm sü
ren kar dalgası, senelerden· 
beri görülmemiş derecede 
şiddetli olmuştur. Bu dalga 
neticesinde soğuktan donan 
köylüler, yüzlere baliidir. 
Bu mıntakalardaki hayvanat 
temamen denecek derecede 
telef olmuştur. Hasarat mil
yonlara varıyor. 

olan değişikliklere temas 
ederek demiştir ki: 
"-Türkiyeyi düşUndüğünüı 

zaman sizde ne gibi bir 
fikir hasıl oluyor. Siz belki 
de Türkiyeyi şark adet ve 
ananelerini taşıya.ı bir mem
leket olarak tahayyül eder· 
siniz. Bunlarrn hepsi değiş
miştir. Orada biç bir fes ve 
hemen hemen peçeli hiç bir 
kadın göremezsiniz. Bütün 
bunların yerine garplılık 
kaim olmuştur. Bir hüküm 
yürUtmiyorum, sadece vakaii 
tesbit ediyorum.,, 

~~--~--·~·1._. .. .-.~~~~-
'r epecik cinayeti 

l(adın yüzünden 
cinayet oldu 

öl-Pehlivan Hasan:. bir kişiyi 
kişiyi de yaraladı dür(lü üç 

Katil P1>l1/ivan Ha~an JmıJarma1ann mıılıafa::.ası altında 
Eu~lkl gece ıaat 22,15 te Haıın'ın evinde başka bir odı 

Tı· p· dk'te tenekeli mahallede ldralamııtır. 
bir kişinin ôlftmft ve üç kişinin Orada dört hemıehrl oturur· 
yaralırnmn ile neıtcelenro kanlı ken pf'hllvao HaBDn ve Çallı 
bir vak'a olmuştur. HAdleenln Mustafa; dul Fatma'yı kıskan· 
sebebi Ba)BD Fıtmcı adında mığa haştamıelardır. Bu earada 
genç ve dul bir kadındır. Vak'a pehlivan llaeın'ın kadma olan 
hakkında öğrendiğimiz tafslltitı ılAka ı artmış, ona haeka bir 

ev tutmak ve kendi ini orayı1 
nakletmek lstrmlijtlr. Fakat 

Çalh Mustafa ile arkadaşlım 

aşağ.ya yazıyoruz: 

Tepecll 'te Y r.ni mahalle na· 

mUe anılan tf'nf'keli mahallede 

Çorum'lu marangoz pehlivan 

Hasan ueta; evinin bir odHını 

Çıl'lı Abdullah oğlu Mustafa ile 

gayrimt'şru ya,adığı dol Fatma'yı 
kiralamıştır. 

Dol kadın; Muetafı'mo met· 

reel durumunda lmfş. Bir mild 
det eonra M uetaf a ile kadının 

ıraeı eçılmıo n kadın; Mostafa'yı 
kapıdışarı etmletlr. 

Buna mukabil ev eahibl Ha· 

ao usta ile iyileşmiştir. Muı· 
tafa; bundan sonra milteaddlt 
defalar kadına milracaat etmiş, 
red cevabı almıştır. •ihıyet 
Moetafa'yı; kardeşi Necib ile 

Dentııll'nln Dereköy'tınden ve 

kendi hemşehrilerinden Yusuf 

oğlu Ali yanını almış,peblbın 

buna mOeaade elmt>mlelerdlr. 
Pehlivan Hasan; kadını bıı~ka 

eve nakleımek meı'eleılndf!n 

aralarında kavga çıkacağını an · 

layınca bJşke tıoıdıklırını 

müracaat ederek kadını başka 

bir eve nakletmek için yır· 

dım istemiştir . 
Evelkl akşam pehlivan Ha 

ean; evine glderrk Fatnı'a'oın 

odıeının 6n0nde durmuş: 
- Bu evden çıkacakı.n. 

Demiştir. Fatma: 

- Daha pıra almadım ki 
eana vereyim, çalışıb kazına· 

cağım, vereceğim. Jçeri gel de 

otura hm. 
- Devamı 4 rıcü salıifede • 

tod ve yeni di p omatlardır 

l /uslar Jcnıeği toplantı hali11de 

Meşhur Avrupa muharrir· ı Bartu ile birlikte öldürüldü. 
)erinden ( Vilyam Ferer )i Bu hadiseyi müteakip Is-
yazdığı bir makalede, 1935 panya ihtilali baş gösterdi ve 
senesinin Avrupada hakim haftalarca kan döküldü. Ne 
olan anormal vaziyete niha- korkunç bir planço? 
yet veremiyeceği endişesini 1934 yılı içinde işsizlik ve 
ileri sürerek diyorki : fukaralık son dereceyi buldu. 

" 1934 yılı, umumi harp- Nüfusu çok olnn memleket-
ten sonra geçmiş yılların en ler, bu yıl içinde fevkalade 
karışık ve en kanlı bir yılı ıstırap çektiler . 
idi. 1934 yılının Şubat ayında Bütün bu hadiseler arasında 
Paris ve Viyana kan içinde acunun rlikkat nazarını çe-
yüzdü, Ayni yılın Haziranın- ken bir hadise daha oldu : 
da Alman Nazileri, siyasi Uluslar derneği, Yugoslnv· 

hasımJarını boğmak için el- ya kralı Aleksandrın öldü-
lerini kana bulaştırdılar. rülmesinden çıkan Yugoslav-

Temmuzda ise Avusturya ya - Macal'istan ihtilafını 
knt'i ve kestirme bir kararla 

sosyalistleri, Başbakan Dol-
füsü öldürdüler. Fenalık du· bertaraf etti. Şimdi, bUtün 

acun diplomatları, bu Uluslar 
rmadı ve az zaman son- arası müessesesinin göster-
ra Yugoslavya kralı Alek- diği cesareti önüne sürerek 
sandr, Parise giderken Mar- teselli bulmal<ta ve bundan 
silyada Fransa dış bakanı kuvvet nlmak istemektedir

ArnavudJuk 
Kralı hastalandı 

4nıal'Udluk Kralı Alrnıcd Zogo 

lstanbul 30 ( Hususi ) -
Tirandan haber veriliyor: 

Arnavudluk Kralı Ahmed 
Zog•, son günlerde cereyan 
eden hidiselerdcn müteessir 
olarak bastalanmışdır. 

poktorlar, Kralın çok si· 
gara ,;çtiğini söylemişler ve 
k ndiıini· tütün kullanmak
dan yasak etmiıierdiz. 

ler. Yanlış 1 dikkat edenler 
pek güzel fark etmişlerdir ki 
Marsilya suikasdından sonra 
bütün Avrupa matbuatı, 

Macaristan, ltalya, Alman
ya ve Avusturya aleyhi-
ne cephe aldı. Avrupa 
gazeteleri ; suikastçıların , 
ve sulhu bozmak için Ulus
lar arası k rgaşolıklar se· 
bebiyet veren Makedonya 
komitecileri ile Hırvatların, 
bu devletler tarafından tak· 
viye edildiklerini ve Yugos· 
lavyanın taksimi için mer· 
kezi Avrupanın karıştırılmak 
istenildiğ'ini ileri sürdüler. 
Bu neşriyat ya yalan veya 
hakikattır. 

Fakat bu cihet tenevvür 
etmeden Uluslar derneğinin 
verdiii kararla mes'elenin 
ört-bas edildiğini görüyoruz. 
Her iki ihtimal de Uluslar 
derneiinin verdiği karar 
hakksızdır. Çünki bu karara 
kuvvetlileri her hangi bir 
ittihamdan kurtarmakta en 
- Devamı 4 iincii ~u1ıifidc-
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Elen ülk:esinde 
'fUUln durumu 

(Ulusal Bi-.;.rlTik~)----:;;;~----ı--liiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiimmiiiiiiim3iıiiOii:ikiiin!!ciiiİİİ~'ı~ 
Tftrkoti~'in raporu Elize 

Yunanistanda, tütün öko

nemik diriınin temeli sayıl

makta devam ediyor. Devlet 

Zey ı• nyag--f pı• yasası Sarayının tarihi o~ac~ 
sı t~kaüde sevkedıldı 

gittik~e yükseliyor ,.~:·~o-;.ı~;:~~:::c~:~:; 
bütçesinin beşte biri hali ~ Reıslerıne bızmet eden Elıze 

--~~----~·~- sarayının başodacısı, yaşının 

ilerlemiş bulunmasından te
katide ıevkedilmiştir. Pol 
adını taşıyan bu adam, fev
kalade ketim olduiundan 
Eliıe aarayında uzun mnddet 
kalmaj'a muvaffak olmuı ve 
bir çok Ctlmhur Reislerine 
hizmet etmiıtir. Pel, gördü· 
j'll COmhur Reisleri arasında 
Dumeri'i fevkalAde yüksek 
tabiatlara malik biradam ol
arak tanımıştır. 

tütün ha ılAtından gelir. 

Fakat 1931, 1932 ve 1933 

yıllarmda tUtün deieri hay

li düşmüş tütüne dışardan 

az istek olmuş, mlistahsille
rin ve tütün işçilerinin neş

esi kaçmış, devletin tütün 

Fiyatlarda anlaşına olmadığından 
yün ve tiftik nıuamelesi olnıadı 

hasılatı da azalmıştı . 

Buhranın tesirile de istih

lakat azaldığından Yunan 

tütün İmalatçılıiının millileş

tirilmesi suretile iç istihlikat 
için inhisarlar idaresi kuru
lma ı düşüncesi ileri sürül· 

müş ve fakat bundan faide 

yerine zarar geleceği göz 

önüne getirilerek daha son

ra bu düşünceden vaz ie· 
çilmiştir. 

Bundan başka tütün içi• 

şimdiki ofislerin yerine bir 

Orgımizm vücude getirilme

si düşilnülmöş, batta kanun 

projui de hazırlanmıı isede 

bu da şimdiye kadar kuve

den file çıkmamıştır.Dikkate 

değerki a-eçen 1934 yılı i

çinde dışardan tütüne olan 

istek arttığı gibi iç memle

kette de tUtnn sarfiyatı ~o
ğalmağa başlamıştır. 

Eski yıllara ait stoklar 

yavaş yavaı tükenmiş, til· 

tün fiatları alik darları se

vindirecek surette yüksel
mi tir. Bu sayede tUtün 
müstahsilleri yeniden kuvvet 
bulmağa balamışlardır. 

Tütün üzerine yapılmakta 
olan satışlar yeni mahsul 
tütUnleri ile 1933 ten kaim 
tütünlere şamildir. 1933 yılı 
tütünlerinin hemen çoiu sa
tılmıştır. Yabancı tütün in
hisarlarmdan Polonya ve 

Çekoslovakya ile Soviyetle

rin geçen ay içinde yaptık

ları mUbayaat 1,000.000 ki
loyu geçmektedir. Makedon-

yada mahsuller okka hesa
bile en çok 100-130 dan, 

refüıler en çok 60-63 den 
ve karışık olanlar da en 
çok 65-70 drahmiden satıl
mıştır. 

Türkofis Berlin şubesin
den muhtelif mabıullerimiıin 
Alman pazarlarında ki vazi· 

yetleri hakkında birrapor gel · 
mittir. Bu raporu aşaiıya ya
zıyoruz: 

Genel durum: 
Genel durum srörliıünden 

en mUhim nokta Saar meı'· 
eleıinin bitmesidir. Önce bir 
çok alAkadarların fikrini dol
duran ve bir hayli korkulara 
yer açan ltu nazik itin niha
yet bitirilmi, olması, tabiati
le ticaret için daha btıyUk 

baves, itimat ve emniyet 
uyadırmı,tır. 

Ancak bu sabadaki iyi 
verimlerin derhal alınamıya· 
cağı ve bilhassa Saar'm ti
caret iıleri üzerine tesirle
rinin görünebilmesi için bir 
mllddet daha beklemek li
zu• geleceii ıüph sizdir. 

Kuru nznm: 
İzmir piyasaıı sağlamlıimı 

muhafaza etmekle beraber 
görülen fiat yllkıeliıinin ıim
dilik bir durak yerine vardı
iı sanılıyor. Hatta fiatlarda 
hu hafta sonlarına doiru 
biraz gerilme olduğu da bil
diriJiyor. 

Dikkate deier ki fiatlar 
rapor haftası içinde ıeçen 

hafta sonuna karşı yeniden 
100 kilo başına 1 Florin 
yahut yüzde 5 kadar çık· 
mışlardır. 

Ancak Hamburı:- ve fzmir 
tacirleri arasında bu haf ta 
fiatları üzerinden iş yapıJdı

iı işidilmemiştir. Çünkü Ha
mburg' da ki hazır mallar fz
mire karşı 100 kilo başına 

1 Florin kadar ucuza alına
bilmektedir. 

Esasen lzmirdeki fiat 
yükselişlerinin de bilhaassa 
Inıiltere ve Belçika gibi 

ülkelerden yapılan talepler
den ileri geldiği sanılıyor. 
Bununla beraber yakında 
Almanya tarafından da ye
ni mal isteneceği kestiriliyor. 
Bazı müesseseler üzüm fiat-

Tiirkiye Ziraat llankası lzmir şu
llesinden: 
M vkii Sokağı Cinsi No. Muhammen K. 

Kestane pazarı dükkan 40-38 3600 

,, ,, Sandıkçılar dükkan 43 2500 

Yol bedeıtan 25-33 hisse dükkan 18 1600 
,, ,, arsa 45 1400 

Murabıt çarşısı mağza 9-49 1500 
Bardakçılar Safahat mağza 13 3000 
Mirikelim hanı iki diikkan 12-12- 16-17 2400 
Vakıf H. yeni yol 3-8 hisse mağza 27 2000 
Ayavukla Kemer C. dükkin 190-198 1500 
Yukarıda evsafı yazılı Yunanlı emvali ıayri mübadil bo

nosu veya peşin para ile 20-1-935 tarihinden itibaren ka

palı zarf usuliyle satışa çıkarılmıştır. Malın satıldığı seneye 

ait devlet ve belediye vergi ve resimleriyle sair masraflar 

müşteriye aittir. Kıymeti iki bin lira ve daha ziyade olan 

emvalin ihalei kat'iyeleri istizana tabidir. Talipler teklif 

mektuplarını bir zarfa koyup zarfı mühürliyecekler ve üı

tüne adreslerini yazacaklardır. Bu zarfı teminata ait mak· 

buziyle birlikte ikinci bir zarfa koyacaklar ve bunu da 

mühürleyip üzerine talip oldukları malın adreslerini yaza· 

caklar ve ihale günü bir makbuz mukabilinde komisyon 

riyasetine vereceklerdir. ihale 6-2-935 Çarşamba günüdür. 

Taliplerin ihale günü saat 14-30 da Ziraat bankasına mü-
racaotları. N. 193 

)arının bu ay sonundan ve 
ya Şubat başından sonra 
·çıkacaklarını ve iizüm üze
rinden iyi işler yapılacağını 

ummaktadırlar. 
100 kilo başına sif Ham

burg tızerinden hafta ıonun
da lzmirden aşaiıdaki fiat· 
Jar istenmekte idi: 

Fiatlar 100 kilo başına 
Florin 
lzmir mahsulü SifHamburr 
No. 
7 ekstrisma Karaburun 22,00 
8 Kiup Karaburun 23,00 
9 Auılese Karaburun 24,00 

1 O Neç Plus Ultra 26,00 
11 Ekscelsior kiup 29,00 

incir: Piyaaa durgundur. 
İş yapıldığı itidilmemiştir. 
Görülen bazı ktiçUk satıı-
1 r, Hamburıdaki hazır mal
lara munhasu kalmışhr. 

Fiatlarda dahi değitiklik 
yoktur. Hamburg'da bulunan 

partilerden çuvalda ekstris
ma Gcnuine lımir nevileri 
ardiye ve rıhtımda teslim 

şartile 1 OOkilo başına 10-10,S 
FJorin üzerinden muamele 
görmektedirler. 

Yumurta: Bundan önceki 
raporumuzda bildirdiğimiz 
gibi Sonkinun 1935 ayı için 
verilmiş olan 100 kentıllik 
kontenjan tüm kullanılmış 
ve karııhğında c:la itler ya· 
pılmıştır. Bu arada Berline 

Fransız gazeteleri, tarihi 
edacının anlatdıklarını şöy

le yazıyorlar: 
" Pol; FeJikı Forden baı

lıyarak birçok Cümhur reis
lerine uzun müddet hizmet 
etmiş bir adamdır. 

Puankara, Pol Döşael,Mil
leran, Dumer ve Dumerg, 
Polon zamanında gelib ıeç
mişlerdir. 

Tarihi odacının hiç unut
madığı nidiıelerden biri, 
Ruıya Çarı Nikolanın Paris 
seyahatıdır. Çar Nikola, o 
zaman sıayet genç bir adam
dı. Elize sarayında şerefine 
verilen ınükellef ziyafet, Ri
yaseticllmhur odacısı Polün 
hatırasında hail silinmiyen 
bir yer bırakmıştır. 

Pol, son derece sır saklı

yan bir adam olduiu için 
umumi harpte Elize sarayın
da gördüklerini söylemek 
istememektedir. PoJ, gördüğü 
ReisicUmhurlar arasında en 
ciddi ve vakarla olarak Pu
ankarayı tanımaktadır. 

varmıı olan 600 sandık ka· murtaların ecnebi mall :; rla 
dar mal da satılmıştır. rekabet edip edememelerine, 

Fiatlara ıelince, 1440 da- yani hariçten istenen fiatla-
nelik sandıklar için sif Tri- rın yerli fiatlara karşı az 
yeate 85 Marka kadar bir veya çokluğuna bağlıdır. 
deier temin edilebilmiştir. Bunun için Unterschieds-
Bununla beraber 80 marka betrag'ın Şubat için indiril-
dahi satıı yapıldıiı ititilmiş· mesi de pek ali kabildir. 
tir. Bu farkın tesbitinde şimdi-

Sonkinun 1935 ayı için Jik hava vaziyetinin dahi 
100 kilo başına 25 olarak te&iri bulunduğu şüphesizdir. 
tespit edilen müvazene far· Şubat 1935 ayı kontenja-
kının (Unterschiedsbetrag) nımız henüz bilinememekte-
Şubat için bir parça daha dir. Bu kontenjan Sonkanun-
çıkarılınası ihtimal içinde dakinden hayli yüksek ol-
sayılıyor. Bununla beraber matı tekmil alikadarla~ca, 
Unterschiedebetrag bir pi- yani a-erek Türk, gerekse 
yasa meselesi olup yerli yu- -Deı·nmı dördiincii. snlıifadu-____________________ .;._ __ _.._.,. __ 

Türkiye ziraat bankası lzmiı· 
şııbesindeıı : 
Mevkii Sokaiı Cinsi No. Muhamen K. 

Bayraklı Burnova C. Dükkan 57 1200 
,, ,, hane 55 1800 
,, Menemen caddesi hane dükkan 39-41 3700 
,, Burnova C. dükkan 71 1200 
,, ,, hane 109 1700 
,, Vişne hane 3 1700 
,, Burnova caddesi hane 107 3000 
,, Tebeddül hane 3 1800 

Bornova Topçukuyu ar:ıa 53-53 1200 
Turan Şimendüfer C. arsa kahve 133-47 1300 
Bayraklı Menemen caddesi arsa 3-5 1500 

,, ,, arsa 1 2100 
,, Muradiye Muradiye 92-94 1200 
,, Menemen caddesi arsa 91 ?400 

Yukarıda evsafı yazılı Yunanla emvali gayri mübadil bo· 
nosu veya peşin para ile 20-1-935 tarihinden itibaren ka
palı zarfla satışa çıkarılmıştır. Malın satıldığı seneye ait 
Devlet ve Belediye vergi ve resimlerile sair masraflar müş
teriye aittir. Muhammen kıymeti iki bin lira ve daha ziyade 
olan emvalin ibalei kat'iyeleri istizana tabidir. Talipler tek-
lif mektuplarını bir zarfa koyup zarfı mühürliyecekler ve 
üstüne adreslerini yazacaklardır. Bu zarfı teminata ait mak
buz ile birlikte ikinci bir zarfı koyup zarfın üstüne hangi 
işe ait olduğunu yazacaklar ve bu zarfı ihale günü bir mak 
buz mukabilinde meclis riyasetine vereceklerdir. İhale 11· 
2-935 Pazartesi günüdür. Taliplerin ihale günü saat 14,30 
da bRnkaya müracaatları . 196 

Bu Ge ç Ki dir:: 
. 30 ikinci Kanun 1935 Tefrika No)ı. 

* • • Cenazeyi göm 
dükten biraz 
sonra Necde
tin bir mektu-

bunu alıyorum . Annesine 
yazmış ve Marsilyadan bir 
Fransız seyyah vapuru ile 
İskenderiyeye hareket etti
ğini , oradan da Iımire gele
ceğini yazıyor. Ve mektu
bunda benden uzun uzadıya 
bahsediyor. Vaziyetim , sıh 
hatım hakkında malümat 
istiyor. 
Zavallı genç, bilse ki bura

da yeni ve acıklı bir deği~me 
daha oldu .. 

* . ~ 
Seniha bu satırları okurken 
kendi günlerini hatırladı: 

Köyden ayrıldıktan sonra 
Aliyi yıllarca hatırlamıştı. 

Onu okutmuş, büyütmüşler
di.. Kardeıliği veremden öl
mÜftÜ .. İ:ımirde iki çeşmeli
ğin altında bir ev tutmuş

lardı. Kız idadisini burada 
bitirmiıti. Sonra lstanbula 
ıitmişlerdi ve orada da bir 
müddet hususi ıekilde oku
tulm uttu. 

Fransızca ve İngilizceyi 
öğrenmişti. Mtıkemmel piya
n• çalıyordu. Kaba taıta o
turuyorlardı.. Kendisini çok 
sevdirmişti. Bütün muhit, o
nu hayranlıkla seyrediyordu .. 
Bu arada, Eminenin Tire 
köylerinden birinde doğmuş 
kimsesiz bir kız olduğu da 
duyulmuştu .. 

- Fakat -diyo .·lardı- ina
nılacak şey değil.. Bir şehir 
ortasında bile böyle bir kız 
yetiştirilemez .. . 

Güzelliği, her konakta 
ayrı ayrı konuşulurdu: 

- Sade güzel mi ya; ah
laklı, vakur bir kız da .. Ne
rede şimdi böyleleri? Şim
diye kadar en küçük bir 
şeyi görülmemiı. Babası zen
gin, anası zengin, fakat en 
küçük bir şımarıklık yaptıiı 
yok .. 

Zaman olurdu: 
Hafızasının derinliklerin

den bir çoban masalı dinler 
gibi olur. Uzaktan bir kaval 
sesi duyulurdu ve işte öyle 
dakikalarında bir kenara 
çekilir, gözlerini kapar, geç
miş rüyalara dalardı. Ali 
karşısına gelirdi. Alinin iri, 
güzel gözlerini görürdil. Bü
yücü bocayı hatırlardı. Kah
yanın karısının etli, kaba 
yüzü, gelinin de iri bir tok
mağa benziyen elini görür 
gibi olurdu. 

Ve boynu bükülür, gözl • 

f AZ AN: Or han Rahmi Gô~ tes 

rinde birkaç damla ys; ek 
külüdü. Bu habratar k 
nun hayatının yegane '1 

gilileriydi. Babadan "1 b 
gizlenmesi lizım geleıJı 

't mete, takdise layık b1 

dikar gi bi on ları zarnst z 
man böyle yaşatırdı. 11 

t 
Gelinlik çağa gelııı'Y• 

Babalığının , Avrupa da ccıa 
bi r teyze zadesi vardı. ıva 
sık sık ba hsediyorlardı ıi 
toğrafını da görmüşlU nd 
ğenilecek bir insnn yilı kt 
ğildi. Gü?:e llik, çirkinli~ 
şünmüyordu. Onun ıır• 
başkaydı. 

Bir çehre ld, itima~ 3a 
sin, temiz k rakterli btf 
yüzünün hatlarını taŞ A 
Gözleri kuvvet, ııcaklık1 ~ğl 
ruluk taşısın .. an 

Halbuki bu genç, bir r. 
züppeyi andırıyordu. r 
ilk bakışta içinde bir ııt ün 
kımıldamış, tüyleri kab• ar 
ve kartı, rast gele koll5 azt 
üstüne fırlatıvermişti. ~ aa 
anneliği sezmişti .. Evet, 
iyice hatırlıyordu. O 
kada anneliği ona uz~~ 

1 
"

bakmış, onun gUzelhgııı 12 
daha anlı yarak kavraıJllf l) 
insan hali ile, sanki; r 

- Zarar yok kır.un ) 
a-ibi olmuştu- madelllki aı 
ğenmedin?. . 

Bu aralık kendisioı 
çok zengin, tanınmış ı' 
)er istemeğe başlamışl•~ 
Fakat o, daha bir iki c 
için evlenmek istemiYCtbi 
ve bunu annesine de N 
mıştı: . 

- Sizi rahatsız etrtı1 

sam, bu bahsi şimdilik 
payınız! ley, 

Demişti.. . 
- Rahatsız etmek rtı 1 

da ne demek Seniha?. 
ki, bundan sonra artık ~ , 
le bir şeyin kenuşuldu~ 
duymıyacaksın. Ah, ot 
sağ olsaydı .. 

Ve hatırlıyordu: >Ü 

Ölen kardeşliği, kendİ1ne 
karşı bir his taşıyarak 

- t- ıa muşu. 
1 

Bir müddet sonra, g 3a 
bir bahriye zabitinin al''nat 
gene ayni maksatla gel 
ti. Bu bahriye zabitini t, 
yordu. ArkadaşlarındaU ' 
bahatla sevişiyordu. veô) 
kaç defa köprüde, bir 
Taksimde, diğer bir dt T 
sanda da tünelde kart' lld 
mışlardı. Sabahat, oouıı .an 
yakın arkadaşıydı. HattJ pr. 
münasebeti kendisine aÇ~ mi 
Suphi beyin ona yat. ıür 
mektupları okumuştu. 

- A rkn.~ı ' '"~ 

lzıııi ı· DeJ terdarlığından : 
İssisinin vergi borcundan ötürü tahsili emval yas•5 

göre haczedilen Hacı Mahmut mahallesinde kaymakat11·~ 
hat bey sokağında kain 7 sayılı furun tarihi ilandın ;tıd 
ren yirmi bir gün müddetle satılığa çıkarıldığıf1 

pey sürmek isteyenlerin defterdarlık tahsil kalemine ıll 
racaatları. 14-19-25-30 (114).../ 

izıııir Defterdarlığından: 
İzmir körfezinde üç senelik muhammen bedeli 1125 

olan çilazmak volisinde 1 Mart 935 tarihinden itibare~ 
sene müddetle balık avlamak hakkı açık artırmıya çı9 
rıldı. Şartname istiyene bedelsiz verilir. Açık artırma d' 
senesi şubatın 6 ncı çarşamba günü saat 1 S de defter 
Jıkta toplanacak artırma komisyonunda yapılacaktır. ~ 
vakkat teminat yüzde 7,S dur. Hilkfimetce tayin edile~ 
bankaların teminat mektuplan ve devletin muayyen uı 
ve bonoları da kabul olunur. 24-27-30-3 241 



r---------------------------~ ~----------~--------------_..;(~Ul~B-i_rl_ik~)~--------------------------~~::::::::::::::":'.'.~---3-0~ik_i_a_ci __ K_a_nu_n......:.9~35: 
nıir Defterdarlığından: l~ratelli Sperco Vapur Aceııtası • Olivier ve şiireka 

• Jımir körfezinde üç senelik muhammen bedeli 2400 lira ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI Kitaplnrmıza Gilzcl Bir 1 • • 
If• Çakalburnu dalyanında 1 Mart 935 taıihinden itibaren " HERCULES " vapuru 29 ikinci kanundan 31 ikinci Cilt ' Hatırulur1111za ~·k Si -') mıtet vaı} ~n· 

ne müddetle balık avlamak hakkı açık artırmıya çıka- kanuna kadar Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg Bir Alhilm. Ve uir aceııtası 
· · .Şartname istiyene bedelsiz verilir. Açık artırma 935 için yük alacaktır. Cilt İ şleri \ uplır· 
G-esı şubatın 6 ncı çarızamba aünü saat 15 de defterdar- " HERMES ,. vapuru 9 şubattan 14 şubata kadar doğru k f , ta y • Anvers, Rotteruam, Amsterdam ve Hamburg için yük mu ster (•niz : 

Cendeli Han. Birinci kor-
don. Tel . 2443 

ylf topl•n.acak artırma komisyonunda yapılacaktır. Mu- alacaktır. * YEı\ I K AVA I /, 4 U * 

8 1.;.«kat temınat yüzde 7,5 dur. Hükumetce tayin edilecek " GANYMEDES 11 vapuru 23 şubattan 28 şubata kadar Çarşıwıdn 34 ,,1111 aradcı 
ROUMELİAN vapuru 25 

0 e kaların teminat mektupları ve devletin muayyen tahvil Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg için yük 
lf bonoları da kabul olunur. 24-27-30-3 242 alacaktır. - - Ali Rıza - -

ikinci kanunda Liverpool ve 

Svvanseadan gelip ta hliyede 

bulunacaktır. 
elit Z 
~ .Jayi 

rn.,.zmir Esnaf ve Ahali ban-
tı Salihli şubesinde 9428 

~ı .. ıt 8391 defter sıra mı
a .talı sahibi bulunduğum 

d 1 numareh yüz liralık 
ı. 

rd • akk~t hisse .. senedimi 
titr ı ettım. Yenısıni alaca-

' :t.aadan eskisinin hükmü 
Y;~tur. d: 3 
nlı...t1 Salihlili Mutaf zade 
ırr Mehmet Şükrü 

:!, atılık Piyano ' 
Alman marka her şeyi 
ilam kuyruklu bir pi
no ebven fiatla satılık-

Almak arzu edenler her 
n sabahdan akşama ka-

r ULÜSAL BiRLiK 
zetesi idarehn·nesine mü
at etmelidirler. 1 ........... __ .. , 

uaı atılık Motör 
~..I\ 2 beygir kuvvetinde (Di
IJJT' markalı az kullanılmış 

~otör satılıktır. Taliple
ıdarehanemize müraca

,_., ........ rı ilan olunur. 

Ulusal 

Birlik 
i.~Cündelik siya!al gazete 
1 ~ibi: Iluydar Rüş<lii Öl.ıem 

de . 
eşrıyat mUdürü : 

tıtf.ı llamdi /\ llz:lıcı 
ilik Telefon: 2776 

Adres : lzmir ikinci 
yler sokağı 
Aborı~ şurtlurı : 

700 kuruş senelik 

ık 400 '' altı aylık 
du~ ilan şartları 

l'F1 Resmi ilanlar ıçın : 
Maarif cemiyeti ilinat 

.J6rosuna müracaat edil-
nd,.elidir. 

ak Hususi ilanlar : idare-
nede kararlaştirilir 
sıldığı yer: AN AD ULU 
atbaası 

cele satı
ık hane 
Topaltında Hacıali efendi 

utl ddesinde 152 numaralı 
tti ne müsait şeraitte satılı
,IJr. Talip olanlar dizgenle-
~izden Bay Reşad Maral'a 

1 
racaat etmelidirler . 

-Elektrikle 
Komprosor boya 

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

Kemeraltı Barut hanı 
içerisinde otomobil boya- ı 

cısı lstanbullu Ahmet -K"ralık ev 
Göztepede Halit Ziya bey 

sokağında 16 numaralı hane 

kiralıktır. İstiyenler iskele 

başında bakkal Hasan ağa
dan öğrenebilirler. 

derhal tamir etdiriniz. 

lzınirin eıı tenıiz 

( ~ık ve ucuz ) 

otelidir 

yoruz. 

Birinci Kordoıı ha 

vagazı şirketi itisa
lı Istanbul Oteli , ... ________ _ 

ılılıat halıli yağı 
orveç balık yağlarının 

en hali idir 

n~t defa süzül rn üş tür 

g ( u 
Ilaındi Nüzht 

SVENSKA ORiENT LİNİEN 
" BLALAND 11 motörü limanımızda olup yükünü boşalt-

tıktan sonra 29 son kanunda Rotterdam, Hamburg, 
Copenhagen, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve İskandi
navya limanları için yük alacaktır. 

11 SMALAND ,, vapuru 8 şubatta Roterdam, Hamburg, 
Copenhagen, Dantzig, Gydnia, Goteborg, Oslo ve lskandi
navya limanları için yük alacaktır. 

SERVıCE MARıTıM ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için her on beş günde bir muntazam sefer 

" PELES 11 vapuru 15 Şubatta gelip 16 Şubatta Malta, 
Barselon, Marsilya ve Cenovaya hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
" ALBA JUL YA " vapuru 12 Martta gelip 13 Martta 

Malta, Barselon, Marsilya ve Cenovaya hareket edecek
tir. 

Hamiş: İlandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 
Acente mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Tabliye 
şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 

; .~ .·~ .. • . .~. -. . . . . . . .. · ', . ~ . . -· . i 

ve Trakya 
Şeker 'Fabrikaları Türk Anonim Şil·keti 

Sermayesi 3,000,000'fork lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

Fabrika 1 arı 111 a ın u I atı 
Yerli ıııallaı·ın eıı iyisi, en sağla-

1111, en ucuzu eıı güzeli 
Hereke kuınaşları 

~~csaııe kunıaşları 

Bevk~oz kunduraları 
•' 

llakırköy bezleri 
Süıner Bank yerli n1allar ı•azaı·ı 

lzn1ir ş11besiııde bulursunuz 

Mücellithanesine uğrayınız. 

:.,-:' . . . -~ ..... ~ .-..: ' .. - ~ 

N. V. 

v. F. h. van 

J)er Zec 
& Co. 

• 

DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 
" DERINDJE ,, Vapuru 3 

Şubatta bekleniyor, 6 Şube.ta 
kadar Anvers, Roterdam, 
Hamburğ ve Bremen için 
yük alacaktır. 

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

11 ULM 11 vapuru 15 şubatta 
bekleniyor, 20 şubata kadar 

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

ARMEMENT H. SCHULDT 

HAMBURG 

" HANSBURG ,, vapuru 

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

için yük alacaktır. 

JOHNSTON LINE L TD 
"KENMORE,. vapuru 29 

şubatta bekleniyor, Liver
pul ve Anversten yük çıka
rıp Burğas, Varna ve Kös-

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. 

STORK vapuru Limanımıı: 

da olup Londra için yük a
lacaktır. 

Deutscbe Levante Linie 
ANGORA vapuru ay so

nunda Hamburg, Bremen ve 

Anversten gelap tahliye bu

lunacaktır. 

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

tenceye yük alacaktır. 

THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPQRATION 

u EXELSIOR ,, vapuru 10 
şubatta bekleniyor, Nevyork 

için yük alacaktır. 
"EXMINSTER,, vapuru 18 

şubatta bekleniyor, Nevyork 
için yük alacaktır. 

Geliş tarihleri ve vapur
ların isimleri üz.erine mes'u· 
lizet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, 
N o. 2007 - 2008 

telefon 

fotoğrafhane ve 

f•)toğraf nıalzeme mağazası 
Hamza Riistem lu•yirı fotoğrajhmıe.~i, lzmirdc en ıyı 

fotoğraf çdwıcl.·lc şölıret imlan bir smı 'at oc'1ğıclır. En 

mılildi.lpescnt olanlar dahi, lmrada çelainlikleri f'otokraj· 
ltırdan memnım lwlnıışlurdır. 

llmn:uı llü.stcm beyin. fotoğraj mafremr.si saraıı ma· 
ğazası da mulıtcn1m miişterilerirıin i11ee. : c-l'l•lerinc göre 
her çeşit malları, foıograf makinelerim bulu11durmal.ıa· 

dır, Bir :ıyaret lıer şeyi ispata kafidir. 

(İzmir • Başturnk <'.addesi, Refik 

Izmir Gaziııosu 
ELHAMRA SiNEMASI SIRASINDA 

Ses kraliçesi Bayan l\-1ahnıure Haıula1t 
Büyük fedakarlıkla bu defa İstanbuldan celbine mu

vaffak olan IZMIR gazinosu lzmirin muhterem halkına 

Sahibini Sesi, Kolombiya ve Odeon başmuganniyesi 

k r Hayaıı Malııııure Handanın s~y:1ic~ i 
dinletmeğe azmetmiştir.İz.mirin en iyisaz heyetine iştirak 

eden S~hibin. Sesi Bavan Fabide Yıldız-
mugannıyelerınden .; 

la Bayan Nefise, Bayan llalıııa .. 
• - - A J ) t güzel seslerile iştirak ve müşteriyi 

1. ve ( a e aşi etmektedir. =-- •••• -•• 
RJE .HA_P 

O-kadar zararsızdır ki~kaJp, lıührek, bastır nıcıııclcri rahal~ı~Jal'ı ua, ge

belere, ço{·tıklara ve taıısioııları yükselmiş kinı§e]ert~ <loktorlar )' alnız 
( Piirjen Şahap) n1ilshil pastilleriııi tavsi)~e ederler« 



Londra seyahati ıçın Alınan gazeteleri ne yazıyorlar 

ne 
l 

• te e,F ansa_ıın Siyasal Plan
r 1( b Etmiyecel{dir 

Alıııaıı 

ları 

gazeteleri, lugilteı·e 

yol ara ıııda m ülıiııı 
siyasasile Fransızların tutıııuş olduk
farklar olduğunu ileri si\riiyorlaı· 

lıstanbul 30 ( Hu usi) - Fransa başhakanı Bay Fran anın tuttuğu yol aı·asmdu uıft.hiın fürl.:lar ~örüıı-
muuden ile Bay J~avalin l.om1ra seynhntından hah c- clOğihıil ileri sı'.lrl1yorlar. 

d<.>n Alman gazeteleri; Fran~u tnrafıııdun ileri sfirülen Alınan gazetelerinin bu yazıları, pi~mi~ a'n su kal-

Siyusal planların, lngihcrcce kaimi edilıniycc<•ğiui ve mak mahiyetinde görnlmilı;; ve Frunsa lilİyn al ınalıa-

ingiltcreniıı on 7,amanlarda takip eylediği iyascılc filimle fena tcsil'lcr yapmı,ın·. 

eni kabinenin 
• 

sıyasası 

Buştarafı 1 inci sahifede 

kabinede; eski kabine azala
rından harbiye bakam - şim
diki başvekil - General Zla
def'Je hariciye bakanı Bata
lof, öko.nomi bakanı Mollof 
v~ münakalat bakanı Zaha
riyef yerlerini muhafaza et
mişlerdir. Yeni başvekil baş
vekaleti almakla beraber har
biye bakanlığını da yapacak
tır . 

Bulgar faşizmi taraf darla
rının naşiri efkarı olan 
''Zveno,, adlı mecmua etra
fında toplanan bir zümrenin 
mümessili olarak harekete 
geçen Görgiyef, o zaman 
ordunun da yardımını temin 
etmiş ve fırkalarm fevkinde, 
bitaraf bir hilkiimetin ikti
dar mevkiine getirilmesini 
kralın da arzu ettiğini söy
mişti. 

Görgiyef kabinesinin iç ve 
dış siyasası şöyle idi: 

Fırkaları kaldırmak. Par
lamentoculuğu kaldırmak , 
sınıf ayrılıklarını kaldırmak. 
Devlet müdahalesini üstün 
tutmak, bir nevi propaganda 
bakanLiı rolünü oynayacak 
bir umum müdürlükle, faşist 
ideolijisini yayarak faşist 
tarafdarlarını çoğaltmak. 

Makedonya ve Trakya 
komitelerini kaldırarak bun
ların programlarını hükume
te ve devlete maletmek.Çe-
teler elinde yıpranan 
Bulgar irredentasını devle
tin programına alarak ileri 
götürmek. 

Bulgar faşizm kabinesi 
içerde 30 fırkayı kapamak
la aleyhinde otomatik bir 
muhalefet uyandırmış, dışarı 
siyasasında da Yugoslavya
ya yaklaşmakla İtalyan po
litikasından uzaklaşır görün
müşdü. 

Bu kabine eğer Balkan 
birliğine girmiş olsaydı, bu 

siyasetinin bir değeri olabilir
di. Fakat böyle yapmayarak 
kendi elile idare ettiği mat
buata Romanya, Yunanistan 
ve Türkiye hakkında hoş 

olmayan yazılar yazdırması 

harici siyasasını aa mantıki 
olmakdan çıkarmışdır. 

Bulgar faşizmi nazari idi 
ve kuvvetli değildi. Ondan 
Bulgarların bile pek haberi 
yokdu. Binaenaleyh, bu akı
bet de ona mukadderdir. 

Ajanslar kabinenin iç du
rumu münasebetilc deiişdi
ğini, yenisinin dış siyasada 
değişiklik yapmayacağını 
ıöyliyorlar. Yeni haberleri 
bekliyeceiiz. 

........ 
ontevideo'da M 

Kanlı müsadeıueler 
telit 

Montevideo (Arjantin) 29 
(A.A) - Polis muhalefet 
fırkasının merkezind~ araş
tırmalar yapmış, birçok tev
kifat yaparak fırkayı kapat
mıştır. Kolohyada 200 ihti
lalci ile hükumet kuvvetleri 

çarpışmış beş kişi ölmüştür. 

Hükumet bunun üzerine tam 
sansör ilan etmeie karar 
vermiştir. 

Hükümet parlamentoya va-

ziyeti anlatmış, fevkalade 

tedbirler, taharriyat ve tev

kifat olacağını bildirmiştir. 

Avustuı .. ya 
Başbakanı Londraya 

gidiyor 
Viyana - Avusturya Baş 

Bakanı Şuşning, Şubatın son

larına doğru Londraya gide

cek ve Avurturyayı alaka

dar eden mes'eler için lngi
liz ricalile konuşacaktır. --··---

itizar 
Yazılarımızın çokluiundan, 

iki gündür (ittihat ve Te
rakki) tarihi tefrikamızı 

koyamıyoruz saygı değer 

okurlarımızdan özür dileriz. 

1 
Sahalı Gazetelerinin 

Telgrafları 

lstanbul - Bulgaristanda 
karışıklıklar devam etmek
tedir. Yeniden bazı tevkifat 
yapılmıştır. Sofya metropo
lidi, Kralı devirmek ve cüm
huriyet tesis etmek kendi
sini de Reisicümhur yapmak 
istediği anlaşıldığından tev
kif edilmiştir. 

lstanbul Beynelmilel 
kadınlar birliği reisi şehrimize 
~eldi. 

lstanbul - Ôğrendiiimize 
göre; Bay Halil gene lzmir
den müstakil saylav iÖste
rilecektir. 

Istanbul - Bir devlet ti
yatrosunun kurulması ıçın 
teşebbüslerde bulunulmakta
dır. Bu teşkilata, Galip, Beh
zat ve Raşit Rıza'mn da iş· 
tir:ık edecekleri söyleniyor. 

§İstanbul - Matbuat mü
dürlüğü; (Lüks hayat) ve 
(Üç saat) ismindeki operet
lerin oynanmasını yasak 
etmiştir. 

~İstanbul - Cuma günkü 
Galatasaray maçındaki Vefa 
takımı kaptanı ile kalecisine 
üçer ay boykot cezası veril
miştir. 

ahke111e şelıri111i 
ze geldi 

lstanbulda işlerinin bir 
kısmını bitiren ve bazı di
viları m 1 hallerinde görmek 
lüzumundan dolayı Türk 
Yunan muhtelit hakem mah· 
kemesi bu sabah Karadeniz 

vapurile, lstanbuldan şehri
mize gelmişdir. Muhtelit 

mahkeme azaları Müddeiu

mumi Bay Asım ve Adliye 

erkanı tarafından karşılan

wışdır. 

Muhtelit mahkeme burada 

bazı davaları intaç edecek 

ve bilahara Pireye gidecek-
dir. -----·----
iUeşhur bir muhar-

rir ne ~öyliyor 
-Başıurafı birinci sahifede

ıayıf olan Macaristanı mes

uliyet aj'ırlığile baş - baıa 

bırakmakta ve Yugoslav-

yaya da, günün birinde 
kurban g-itmek tehlikesi al-

tında bulunduğu kanatini 

vermektedir. Bu vaziyet kar
şısında; bütün merkezi Av
rupanın bir harp meydanı 

olduğunu ve mukabil taraf 
ordularının, biribirinden kor
karak taarruza cesaret et
medikleri için harp patla
madığını farzetmek müm
kündür. 

Bu genel ve siyasal anarşi 
içinde uluslar derneğinin is
tediğini yapmağa muktedir 
olmadığı kanaatı tebaruz e
debilir .. 

Şu ahvale göre ne yap· 

mak lazımdır? Bu suale ce
vap vererek deyeceğim ki; 
1935 se~esi içinde harp ol
ması ihtimali uzaktır. Bunun
la beraber, Avrupada bugün 
gördüğümüz siyasal anarşi· 

nin, acun diplomatlarının 
tahmin ettikleri gibi Sulhçu 
bir yola çıkacağını ümit et
mek te parlak bir hayal o
lur. 

Kanaatimce, bugünkü du
rumun düzelmesi için, fena
lığı kökünden koparacak ve 
milletlerin temayülitını na
zarı dikkate alacak kudretli 
ve yeni diplomatlar lazımdır. 
Avrupayı, bugün bulunmakta 
olduğu muhtelif ve tehlikeli 

marazlardan kurtaracak, ulus
lararası diplomasisinde tutu
lacak yeni metoddur. Bu 
metodu bekliyelim .. 11 

Tepecik cioa yeti 
luşıaraji 1 inci :;a/ıifecledir 

Demiştir. Tam hu sırada 

Çallı Mustafa birdenbire oraya 

gdıulş: 

- Un kodrnd11n ne istiyor· 

sun? lleuılştlr. 

Kavga işttt bu yili:dt'o patla· 

mı~, Hasan ve Mu11tafa birbirine 

küfür ederken Ha an ansızın 

dışarı çıkmış ve az sonra tt'krar 

gelerek orada, Fatma'oın kapısı 

önünde duran Çal'lı Mustafa'yı 

karnından eğır surette yarala · 

mıştır. Mostafa'oın barsakları 

karnındttn dıtarı dökillwüştür. 

Pehlin!l HasaD; Çal'lı Mus· 

tllfa'yı orada eerdikten sonra 

hf"mşehrllerl olan üç kişinin 

bulundukları odaya hücum et 

nıl11 ve bulunanlara bıçakla eal· 

dırmağı başlamıştır. Bu sırada 

C,:al'h Mustafa'nın kardı-şl Necib 

kolundan ve ayağıodıın hafif, 

Yusuf o~lu Mustafa karnından, 

kardeşi Ali de karnından ve 

kolundan nğır surt>tte yaralan· 

muşlardır. Pehlivan Hasan; ev 

dekiludeo yaralam!ldık yalnı.ı 

Fatma'yı bırakmış, t>llndc kanlı 

bıçak bulunduğu halde çıkıp 

kııçoııştır. 

Vak'a tahlı. ika tına zaln tat ve 

adliyece baelauıuı~ ve yaralılar 

Memleket baetaoeeioe kaldırıl 

mııştır. Futma'oın ilk dostu 

Çııl'lı Mustttfa; dün memleket 

hastanesinde ölmü~tür, Deniz· 

li'll Musıafa ile kardt'şİ Ali'nln 

yaraları tehllkP.lidir. Katili ya· 

kalamak için de zabıtaca tedbir 

alınmıştır. 

Dıin öğleden sonra katil 

pehlivan Hai!an; kanlı biçağıle 

rnüddeinmumi bay Asım'a tte 

lim olmuştur. 

Suçlu hazırlık tahkikaıile 

blrloci sorgu hAklmll~lne veril. 

mlş vP. te•klf edilmiştir. Dul 

kadın Fatma, tladesiude: 

- Ben birşey görmedim, 
bilmiyorum. 

Dewlşee de ikinci ifadeelnde 

valı..'amn Jmkançlık yüzOoden 

r asıl çılı.tığıoı ve ne gibi eaf· 

balar gf"çlrdiğioi tafailAtile an 

lıtmıotır. Tahkikata devam edi · 

lecektir. 

~-------~------f ransızlaı· 
Hftyük ft·ederiğio me
zarına çelenk koydular 

Berlin - Almanyayı ziya
ret eden Fransız münevver
leri, bUyük frederiğin me
zarına gitmişler ve merasimle 
çelenk koymuşlardır. Bu zi
yaret, Almanyada hlisnü 
tesir bırakmııtır. 

Tiirkof is~in raporu (:en evre 
- l:llş t11111/i 2 i11ri ~tılıifı>tlı• - I' ,/" l . . . t" 

' , . . - Hl,\f(Jrf'J 1 ıtrlllCI ' 1 
Alman tacırlcrıncc clılenmek- .. b' ı·ı 

1 
· do 

3 • Ş L k . ruş ır rn: erı ve 11 tenır. uuat orıtcn1anının J k t h · · · ·11 ı . . . e e nrıcıyesını • 
önümüzdekı hafta ıçınde 1. - . .. . e 1 
.. • . _. . ıgı arzu uzcrın 
o~renılecegını umuyoruz. 1. k - dıitl .. . . . . ve ge ır en ugra ! 

Yun ve tıf tık : Ylin ve tıf- d'd k' t 1 1 hJ y . . . .. . ra a ı emas ar 
tıklerımız uzerınden son hafta 1.. t t ·ş ,e . ma uma arze naı 
içinde de ışler yapılamamıştır 1 1 t i .. ü ta~ . ra sme non 
Çünkü Türk ve Alman tacır- .. - 1 - . laka' 
leri fiatlar üzerine anlaşa- tog e yemegıne a 

ur. 
mamışlardır • ı· t ı· - .. y 1o~ 

C b" Af 'k .1 A . sme nonu u 
enu ı rı a ı e r1an- h · · b k za f _ arıcıye a anımı 

tinden yün ıelmege ~aşla- len dostluk hislerİP~ 
mıştır. Bu memleketlerın mal 1 e b .. . memnun o muş v 
lan hem tccrubelı oldukla- t• t kk" 1 ·1 ı, . ın eşe ur erı e 
rmdan hem de nısbeten daha k d' 1.. ıJJOr . . . en ı se am ve 
ucuza teklif edıldıklerınden 1 · · · bl .. - Bel 

A erının ı agına 
tercih olunmaktadırlar. Ala- · . . t 

1
·ct . t .. çımızı memur e oı ''.,t 

kadar Alman d~ıre. lkkanun § Ankara 29 (A·rıt 
1934 ayında Ar1antın ve ce- b ld - .. e·~ . . k er a ıgımıza gor ı 
nubi Afrikadan getırılece b k b 1. fi~ 

. a anı ay ev l 
olan yünler için 16 mılyon A S f d er . ,. _ ras o ya an geç 
marklık kadar ıthalat musa- . t B 1 K a•ıı . . . .. . ma1es e u gar r 
adesı vermıştır. Turk tacır- . S f 

. , sıne aray nazırı 

lerının bu ?1emle~etlere re- bilhassa iltifatta bulll 
kabet edebılmelerı, herşey- C d k. ·si . . . enevre e ı mesaı 
den evvel müsaıt fıat ıste- ld - b' . • . 1 memnun o ugunu 
melerine ve bılhassa ıyı ma t' D t d 1 t bB 
yollamalarına ve yollıyacak-
ları partilerin ahcılarm mem
nuniyetini kazanmağa elve
rişli olmalarına bağlı bulun
maktadır. 

Palamut : Son hafta içinde 
15,000 kiloluk bir parti Türk 
malı 5,5500 Liret dej'erle 

satılmıthr. 
Zeytinyağı: İlk defa olarak 

doj'rudan doğruya Türkiyeden 
Almanya'ya zeytinyağı ithali 

için bazırlıklara gcçildiiini 
yazmıştık. 

Gerçekten Hamburglu bir 

i thalit evi bu hafta içinde 

ithalat müsaadeleri vasıta

mızla temin olunan aşağı

daki Türk zeytinyağı parti
lerini satın almıştır. 
Kilo Sif Ham burg 

20,000 100 kilosu 11 

30,000 " " il 

10,000 " " il 

Zahireler: 

Mark 
61 
61 
72 

Buğday: Bu hafta başın-

da iyi sert buğday nevile

rinden 100 kilo başına sif 

Hamburg, 6,50·6,60 florin 

fiatla muhtelif partiler sa· 
tılmıştır. Son zamanlarda 

Almanyaya Arjantinden de 
sert buğday teklif edildiği 
haber veriliyor. 

Haşhaş: Alaka vardır. Be
yaz haşhaşlar 100 kilo ba
şına ıif Hamburg 135-140 
Fransız Frankı değer biçil
mektedir. 

Kuşyemi: Bu mahsulümü
ze dahi alika vardır. Fiat 

lOOkilo başına sif Hamburi 

137-140 Fransız Frankıdır. 
Susam: Tonu 16-16,5 İn

giliz lirası fiatla satılabile

cektir. Alıcı vardır. 
Arpa: Arpalarımıza alıcı 

vardır. Fiat 100 kilo başına 
sif Hamburg 49-50 Fraıasız 
Frankı. ------·---
Vali muavinimiz 
Bu sabah tehrimize 

geldi 
Şehrimiz vali muavinliğine 

tayin olunan Beyoğlu kay
makamı Bay Sedat, bu sa
bah deniz yolları işletmesi
nin ( Karadeniz ) vapurile 
Istanbuldan şehrimize gel
miştir. 

Bay Sedat, vali . muavini 
vekili Bay Fuad yurddaş, 
mektupçu Bay Baha, Emni
yet müdürü Bay Feyzi Ak
kor ve hükumet erkanı tara-

ır. os eve 
rının bu alikaıı ve 
Hariciye bakanımızı 
tehassis ederek S• 
Krala teşekkür ve 
rının arzına vesile v 
Sofya istuyonunda 
hariciye nazırı ile V 
oımız arasında vu 
mülakat çok samilll 
dur. Bütün bu haber 
mahafilinde iyi tesiri 
mıştır. 

§ Ankara, 29 ( A· 
Alelumum şarki ve 

Avrupada sulhunun t• 
tanzimi işlerinde ~ 
hariciye nazırı M. Ti 
nun pek çok kıyıJJe al. 

saiıi görüldüğü ve 
nistan hariciye nazırı A 
simosun Cenevreye 
sinden ve Balkan o• 
toplantısına iştirak et1' 
çok isabet ve fayda ' 
mevsuken öğrenilmİŞ~ 
------~ 

Yugosla\1) 
Nüfusunu göslt 

son istatisli~ 
Belgrad - Yuio~l•H 

yapılan son nüfus ı! 

kine göre, YuioslaVfe 
milyon 785 bin lslaVı 
yon 218 bin Katolilcı 
yon 661 bin MüslüıJJ''e 
muhtelif dinlere tal'~a 
goslavla 78 bin YabtJ0'um 
dedilmiştir. lto 

Göuılek r~k 
tın 

imalathaneleri 1
me 

faaliyet ediy~: 
Nevyork - Amet1 liz 

nayi federasyonunun ~ .... a 
ğu ağır şartlardan ya 
muhtelif gömlek f ab' on 
tatili faaliyet etmişlet ke 
sebeple yalnız Netf hal 
20. bin işçi açıkta ~ra 

Zayi pasapo~fut 
• o c 

Hasan Kuyumcakı ~ ha 
10-4-933 tarihinde se 
polis müdüriyetinde"# 
olduğum (864,270) ıı11, Al 
İtalyan pasaportumu~ Sa 
tim. Bulup aşağıdaki f U. 
getirenler memnun A 
cektir. ) 

Gnzelyah Şaban ıs~ . 
mazı (52) numaralı 

mukim Hasan K~ A 
fından vapurda kar~ıl' t , 

tır • 1> 

Haber aldığımıza i 
Sedat, buıün öğlede", ı -t 
makamına gelerek ye 
zifesine başlayacaktı' 


