
Con Simon, l..aval ve Italya 

baş bakanı f ussolini mnla· 
katınııı, on bir Nisanda Stra· 

zede olması karorlaştarıldı. 

• ULUSAL 

lz:mirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

• Bulgaristanın Ankara orta 
eJçisi hay Pavlof Aukaraya 

gelmiş, durakta protokol şefi 

tarafından kar.şılanmıştir 
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Acun Barışı Süngüy~ Dayanıyor 
ltalya Başbakanının heyecach bir söylevi daha 

• 
Gene kongre mi?. 
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Avrııpa'daki iş birliği ve barış isteği bir Acun Yahudileri Kahi-
ka.; milyon süngüye dayanmakta imiş re'de toplanacaklar 

"Morning Post,, 
seyahatlarının 

Roma 23 (A.A) - Royter 
ajansından: 

ve diğer Iugiliz gazeteleri, Berliu ve Moskova 
kaydediyorlar müşkülatla dolu olduğunu 

rafında mütalealar 
mektedirler. 

yürüt- olduğunu açıkca yazmakta
dırlar. 

Paris'tekiler, hu mes'ele için başla
dıkları hazırlıklara devam ediyorlar 

Siyah a-ömleklilerin bir 
toplantısında Venedik sara
yının balkonundan söylediği 
heyecanlı bir nutukta Bay 
Mussolini demiştir ki: 

•• Moraing Post,, gazetesi, 
yazdığı bir makalede diyor 
ki : 

" Gerek Berlin ve gerek 
Moskova seyabatları müşkü
latla doludur. Avrupanın bu· 
günkü nazik ve çok tehlikeli 
durumu karşısında bir Rus 
Alman yakınhiı çok f aideli 
olacaktır. Bununla beraber, 
Moskova ve Berlin matbua
tını takib edenler böyle bir 
yakınlığın kolayca husule ge
lemiyeceğini takdir ederler.,, 

Paris iazeteleri, Bay Ede
nin Moskova'da yapacağı 
seyahat esnasında Bay Lit
vinof'Ja çok mühim mes'ele- , 

.. _Avrupa'daki teıriki mesai 
ve sulh arzumuzun esası bir 
kaç milyon ıllngll üzerine 
dayanmaktadar. Siyasi ufkun 
bulutJarJa dolu olduğu bu 
J[Ün, ltalya bütiln dünyaya 
harikulide bir itidal man
zarası arzctmektedir. Çünkü 
ltalya ıilib bakımından ve 
diitünce bakımından müste
rihtir. Sizin vasıtanızla ltalya 
milletine, doğabiJecek her 
hangi vaziyet için hazırlıksız: 
ol111adığımızı ıöylemek iste
rim .,, 
lstanbul 24 (Husuıi )- Av

rupanın burtınkll vaziyeti 
hakkında makaleler yazan 
İngiliz ve Fransız gazeteleri 
barııın tehlikeden kurtarıl
ması için büyük devletlerin 
f evkallde mesai ıarfetmeleri 
lüzumunu ileri sürmekte ve 

Londra'da çıkan diğer ln
giliz gazeteleri de, yazdıkla
rı makalelerle buiünkü du

muhakeme etmekte 

ler etrafında müzakereler 
de bulunacaiını kaydetmek
tedirler. Ayni ıazeteler, Bay 
Edenin, dönüşte Parise uğ
ramasını kuvvetle muhtemel 
görüyorlar. 
Mazorya batakhklarmda 

istihkfimlar yapılıyor 

lstanbul, 24 (Hususi) -
Polonya gazeteleri; Alman
ların şarki Prusyada büyük 
barb hazırlıklarına devam 
ettiklerini ve (Kenizberğ) 
teki bir çok fabrikaların, 
sillh imalathanelerine çev
rildiğini, geceleri, muntaza
man z:ehirJi bombalar tec
rübeleri yapıldığını ve Ma
zorya bataklıkları civannda 
geniş bir sahada istihkimlar 

Mus oliııi nutuk öylerkerı inşa edildiğini haber veri-
Berlin ile Moıkovada yapı- ı ve Avrupa'nın, kara bulut- yorlar. Bu haberler, Priıte 
lacak siyasal mülikatlar et- )ar içinde yuvarlanmakta derin akisler yapmıştır. 

rriınlesko Hclgrad'a gitti Fransanıu talebi 

itilaf gurupları bir be- l(onsey ne zaman 
yanname _ı:ıeşredecek topİanacak? 

Eski düşman memleketler silahla- - · -- . 
.r h ı·k ·ı" d·ı k Konsey başkanı bay Tevfık RilştO 

nırsa, seıer eı ı ı an e ı ece 

lla) 1'itıilesko 

BUkret 23 (A.A) - Bay 
Titiileako bugün Belgrada 
hareket etmiştir. Orada kü
çllk itillf ve Balkan andlaş· 
ması mümessillerile görüşe· 

cektir. Diplomasi mahafiline 
göre, bu itilif grubları bir 
beyanname neırederek eski 
düıman memleketler alman-
Yanın yeniden te~iı ettiği 
lbecburi askerlik hizmeti 
usulilaU taklit ettikleri tak
dirde ordularını seferber 
edeceklerini biJclireceklerdir. 

lstanbul - Romanya Ha· 
riciye Nazırı Bay Titülesko 
Belgrada hareket etmiştir. 
Bay Titülesko Belgrad'da 
Bay Yevtiçle temas ederek 
Bulgarlarla Macarların Al
manyayı taklit ettikleri tak
dirde küçük itilaf ile Bal
kan antantının ordularını 
seferber etmelerini teklif 
edecektir. 

Bay Tevfik Rüştü Aras'ın 
yarın Belgrada hareket et
mesi muhtemeldir. Balkan 
konıeyinin Belgrad'da top· 
)anacağı söylenmektedir. 

ltalya 
Gazeteleri ne yazıyor 

Roma, 23 {A.A) - Havas 
ajansından: 

Matbuat; Alman teslihatı 
hakkında tatbik edilecek 
tarzı hallin Avusturya, Ma
caristan ve Bulgaristana da 
tatbiki fikrini müdafaa et
mektedir. Popolo Ditalya 
ıaıeteıi diyor ki: 

0 Bu bal burna tetlibıt 

Aras'ın muvafakatı alınacak 
Londra 23 (A.A) - Roy· 

ter ajansından : 
Bazı mahafile göre; Fran· 

sanın talebi üzerine toplana· 
cak uluslar kurumu konse
yinin ltalyanın ıimalin8e ya· 
pılacak üçler konferansından 
sonra toplanması daha mu
vafıktır. Çünkü o zaman li· 
zımgelen bütün malumat ve 
unsurlar elde mevcud ola
caktır. 

Paris, 23 (A.A) - Fransız 
talebini tetkik edecek olan 
uluslar derneği konseyinin 
mezkur konsey baıkanı Bay 
Tevfik Rilşdil Ar:ııın muva
fakatı kayd Ye ıartile Straz:e 

ıerbcstliğinden istifacıe et
mekte olan ve emniyetleri 
daima garb ıiyasasına dahil 
bulunan Tuna ye Balkan 
devletlerini teliıa dilıDrme· 
melidir. Bu husustaki mua· 
hedelerden mülhem olan 
devletlerin hattı hareketi 
halisane bir teıriki mesainin 
mümkiln oldutunu ıöıter· 
mektedir." 

Konsey başkam bay Tetfık 
Riiştı1 Aras 

1 
konferansından sonra top· 
lanması kararlaıtırılmıştır. 

Bulgaristanın 
Ankaru orta elçisi 
Ankara 23 (A.A) - Bul

garistanın yeni Ankara orta 
elçisi bay Pavlof bu sabah 
ıehrimize gelmiı, durakta 
protokol teflerinden bay Şef
kati tarafından katılaamıı· 
mıtbr. 

Paris - Paris Yahudileri 
acun Yahudilerinin bilyük 
bir kongre yapmaları için 
hazırlıklarına devam ediyor· 
lar. Söylendiğine göre; Ya-

hudiler kongresi Kahirede 
toplanacak ve Y ahudiliii 
alAkadar eden soysal ye ıi· 
yasal mes'eleler konuıula
cakmıı. 

~~~~----~· ..... ~·~ ... ----~~~ 
Amerika Ford 
Pamuk horsasın- Yakında 'Roman· 

~ 

da panik oldu ya'ya ~eliyor 
lstanbul 24 ( Huıuıt ) -

Nevyorktan haber veriliyor: 
Pamuk borsasında geçen 
Perşembe günn mütbiı bir 
panik olmuştur. Bu hal, hü
kumeti fevkalide tedbirler 
almağa mecbur etmiştir. 
Söylendiğine göre hükumetin 
depolarında beş buçuk ve 
piyasada, iki buçuk milyon 
balya pamuk milıterisiz: du
ruyor. Bu yıl, pamuk istih
salitının tahdidi için kat'i 
tedbırler alınmıştır. 

Alakadar mahafil Perıem
be günkü paniğin · olacaiını 
bundan beş ay evvel tahmin 
eylemiılerdi . 

Alman yada 
1'elevizyon Servisi 

açıldı 
Berlin 23 (A.A) - Alman 

istihbarat bürosundan : 
Almanya radyo müdüriyeti 

şefi bay Hadamovıki tele
vizyon seniıini açmıı ve 
söylediği bir ıöylevde; böy
lece Alimlerle işçilerin teşriki 
mesai aayeıinde beıeriyetin 
bir hayalinin tahakkuk etti
ğini bildirmiştir. Bay Hada
movski Alman ıanayiine bir 
ihracat malı olacak pratik 
ve ucuz bir televizyon ma
kineıi imalini tavsiye etmiı
tir . 

Bitler 
Berline döndn 

Berlin 23 ( A.A ) - Bay 
Hitler Viıbaden dtın buraya 
ıelmiıtir. 

Milyarder Mister Jf'ord 

Bükreş - Meıhur Milyar· 
der Ford'un, Romanya'da 
yapacağı otomobil fabrika11 
için büyük bir mesai sarfe· • 
dilmektedir. Ford'un, yakında 
bizzat gelerek bir mllddet 
inıaata nezaret edecej'i ıöy· 
)eniyor. 

Ford'un Romanya'da ya· 
pacaj'ı otomobil fabrika11, 
şarkın biltiln otomobil ibti· 
yacını temin edebilecektir. 

üçler 
MnlAkatı Strazede 

olacak 
Paris, 23 ( A.A ) - Con 

Simon, Mu11ohni, Laval mil· 
llkatı 11 Niıanda Strazede 
olacaktır. 
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Tarihi Tefrika: 252 ı 24 Mart 1935 

ittihat ve Terakki 
(Bahaeddin Şakir Beyin BıraktıiJ Vesikalara Göre) 

Almanya; Tttrkiyenin zararına Rus-
yaya bazı imtiyazlar hahşetmekle 
Rus]aı ı kendi tarafina çevirecekti. 

t 
Berlin/'c-. 

üzüm piyasasında 
durgunluk 

Berlinden alakadar mües
seselere verilen malumata 

'~L~H~TTi 
EYYUBI 

Bu müracaattan hasıl olan 
netice ıu idi ki Petreaburg, 
Babıilinin Ruılardan ltalya· 
ya karşı taleblerde bulun
masına ıebebiyet vermemek 
ve boj-azlar mes'elesinde ret 
cevabı almamak için boğaz
lar hakkındaki teşebbüsün 
şimdilik tehirini muvafık gör· 

rına bakılacak olursa, Al
manya ile Rusya arasında 
blSy)e bir anlaşmaya şiddet· 

göre, üzüm piyasası son gün
lerde durgun ieçmiştir. Bu
nun sebebi, müstahsil mem
lektlerae tenzilatlı fiatlar 

24 Mart-1 935 .. Ya.:an: • 
Tefrika No. 15 

Dönme Firuz Kardeşlerini:öldnrttyor. Ehli salib 

müıtü. 

Bunun üzerine lstanbulda 
ki siyasi diplomasi mahafil
de bir müddet bir sükünet, 
basıl olmuştu. ittihat ve Te· 
rakki ricali ve Babıali erka
nı bu sükuneti iyiliğe ham
letmiş olacaklardı ki Kara
deniz sahilinde Livadiadaki 
sarayına gelen Rus Çarını 
sellmlamak üzere oraya bir 
heyet göndermişlerdi. Bu 
heyetin oraya gitmesile Rus· 
yanın Boğazlar hakkındaki 
emellerinden vazgeçeceğini 
kabul etmek çocukluk olurdu. 
Esasen Boğazlar meselesinin 
Livadiada mevzubahis edile
ceii zan ve tahmin olunu
yordu. Fakat Livadiaya gi
den heyet, o meseleye pek 
az temas edildiğini görerek 
hayretler içinde kaldı. 

1 - 1900 senesinde ak
tedilen Karadeniz mukave
lesinden vaı geçmek; 

2 - Bir Balkan ittifakı 
vücude getirmek için çalış· 
mak, 

3 - Boğazlara bir düş
man tarafından hücum 
olursa Rusya tarafından yar
dım edilmek. 
Ruı sefiri Çarikof 6 ki

nunuevvelde 6 maddelik bir 
nota ile Babıiliye müra· 
caatla Boğazlar mes'elesi 
için derhal müzakereye gi· 
riımeği istemişti. Hükümet 
bu vaziyet karşısında kat'i 
bir karar vermek mecburi
yetinde bulunuyordu. Ortada 
artık mevzuu bahsolan Bo
iazlar mes'elesi değil, Av
rupada biribirlerine karşı 
aittikçe büyük bir rakip 
kesilen devletler grubundan 
birisinin tarafını iltizam et· 
mek mes'elesi vardı. Bir 
tarafta itilafı müselles, diğer 
tarafta da merkezi Avrupa 
devletleri Almanya ve Avus
turya bulunuyordu. 

Alman siyasi ricali boiaz
Jar meselesinde hususi bir 
ehemmiyet veriyorlardı. Al
manlar bu hususta lngilizler 
le anlatmanın mümkün ola· 
mıyacağını anladıklarından 

.. rene Rusyaya meyletmeie 
başlamışlardı. Rusya harici
ye nazırı Sasanof Berlini zi • 
yaret etmişti. Potsdamda 
imparatorun huzurunda ya
pılan müzakerelerde biraz 
boğaz meselesi de konuşul
muştu. Almanların maksadı, 

TOrkiyenin zararına Rusyaya 
bazı imtiyazlar bahşederek 
Rusları Almanya tarafına 
çevirmekti. Bu maksatla ya
pılan müzakereler oldukça 
ilerliyordu. Alman hariciye 
nazırının adamlarından biri
si Alman sefiri Baron Mar
ıal ile anlaşmak üzere ıs
tanbula gelmiıti. Halbuki 
Alman sefiri, sonradan neı
rolunan diplomasi raporla-

le aleyhtar bulunuyordu. teklif edilmesinden ileri gel- karanlıkta hücııma hazırlanıyor . 
Her halde mtibim bir ıey değilmiş gibi kell,,,.. Almanya, bu aralık Rus- miştir. Alıcılar, bu durum Bu sözden ıonra iki kiti 

)arın boğazlar hakkındaki karıısında müstağni hareket soyunmağa baılamışlardı. Di· 
arzularını kabul etmek için ediyorlarsa da bu halin çok gv er'ı de bulanık ve kindar 
Avusturyanın muvafakatini ' 
ıart koşmuştu. Halbuki Avus- devam etmiyeceği zannolu· gözlerle onları tetkik edi· 
turya Hariciye Nazırı Ereu· nuyor. yordu. 
sal buna razı olmuyordu ve w;? 1 Hayatın lıarikaları 

Avusturya - Macaristanın va· Al ı • h • 
ziyeti bunu kabule müsait man ar yenı ır 
olmadıiını söylüyordu. Çünkü 
l~tanbuldaki Avusturya sefiri 

Pallaviçini Viyanaya gönder- sergı· daha a"tılar 
diği raporlarında diyordu ki: '.>' 

" Statukonun Rusya tara· 
fından istenildiii şekilde de· 
ğiştirilmesi Avusturya - Ma· Almanyada her beş dakikada 9 ço

cuğun doğduğu tespit edildi 

düşündüğü belJiydi. a-urur vererek ; ... ~ 
- Peki siz bilirsiniz. Be· - Kaleyi • dedı ~ 

nim uykum yok!. fethettim. Bu d-:;~ 
Diye mırıldandı. Bunlar, Türklerindir ve do~-. 

dönme Firuzla kardeşleriydi.. Godfruva: bayre 
Aradan bir saat geçmişti: bakıyordu : • _J 
Kulenin içinde bir gürültü - içinden mi? l? 

koptu, fakat çar·çabuk ke· Yani kale muhafıııJll 
sildi: dırdınız Prens ? ~ 

Firuz elinde geniş ve ucu - Hayır aziz do• 

caristanın mevcudiyetini aza· 
mi derecede tehlikeye sokar. 
Rusya, Avusturyaya başka 

şeylerden tavizat verse bile 
boğazların açılmasından do
layı Avuıturya için hasıl ola
cak zarar hiçbir suretle taz· 
min edilemez. Bir kere bo
ğazlar açılırsa o zaman Rus
ya biltün deniz kuvvetini 
Karadenizde birleştirecektir. 

Berlin - Gazetelerde ev
velce okunduğu üzere 
dün Berlinde beş hafta de· 

iskeleti üzerinde tetkik 
müşahede edebilecektir. 

sivri bir hançerle kardeıle- kalarını kandırdılll·· !f 
rinin üstüne atılmııtı.. Za- kaleye bir kule k•,.:ı 
valhlar, uyku esnasmda, içeriye ıiriyoruz. ~ 
kendi kardeşlerinin elile Kumandan bili J. 
öldUrülmtişlerdi. Biraz kımıl- yordu. Bu görüş111elet 
damışlar, çabalamışlar, sonra sında Godfruva: İ~ 
boylu boyuna uzanıb kal- emirleri de ver111ittl• 

ve mışlardı. Tam ıaat 12 ·· • 
Dl>nmenin gözleri, kan Kulenin dibinde bit 

Bu yüzden yalnız lstanbul
da değil, Balkanlarda da 
fevkalade bir nüfuz kazan-

vam eylemek üzere ( Haya
tın harikaları ) ad> altında 
büyük bir panayır açılmıştır. 
Bu panayırda, Almanya'da 
aile hayatının nasıl başladı

ğını ve çocukların ne suret
le yetiştirildiğini gösterecek 
şekilde geniş tertibat alın
mıştır: 

Panayırda, büyük bir çan 
ve onun yanınC:ia da 9 adet 
küçük çınğraklar konulmuş· 
tur. Büyük çan, beş dakika· 
da bir işaret verecek ve 
müteakiben çocuk şarkıları 
başlıyacaktır. Bir şarkı, di
ğerine benzemiyecek ve beş 
hafta zarfında yüzlerce ço
cuk şarkısı söylenecektir. 
Küçük çinğraklar, beş daki-
kada bir Almanya'da 9 ço· 
cuk dünyaya geldiğine işa-
rettir. 

Panayırda ıeceresinin ne
reden geldiğini anlamak is
tiyenler için gayet fenni 
bir surette ve cidden harika 
denecek şekilde bir daire 
tesis olunmuştur. Bu daire
ye müracaat edecek olan 
her Alman, şeceresinin nere
den geldiğini kolayca anlı
yabiJecektir. 

Panayırda en mühim dai
re, mikroskob dairesidir. Bu 
daire o şekilde yapılmıştır 
ki, 300 kişi birden, karan
lık bir odada dünyada mev
cud muzır ve faideli bütün 
mikropları ayrı ayrı seyre· 
debilecektir. Halkın [nazarı
na konacak olan mikrob ve 
haşerelerin her biri, oldu· 
ğundan 12 bin defa büyü-
tülmüş ve mükemmelen ~ö
rülebilecek bir hale konmuş
tur. 

Almanlarm açtıkları bu 

mış olacaktır. Akdenizde 
yeni bir kuvvet doğacaktır. 

Adriyatikteki deniz kuvvet
lerinin muvazenesi de bozu
lacaktır. Onun için Rusya
nın arzuları yerine getirildi· 
ği takdirde Avusturyanın 
yakın şark politikası tama
mile mağlüp olacaktır. Şu 

halde lstanbuldaki mevkile· 
rini ve nüfuzlarını mu haf aza 
etmek isteyen devletler, 
mevcut muahedelerin bozul
maması için bütün kuvvet
lerile çalışmağa ve Rus ta
leplerini kabul etmeyen 
Türkiyeye yardım eylemeğe 

Panayırı gezen herkes, 
saatın her dalcikasında vü
cuttaki kanın damarlarda fen sergisi, acunda ilk defa 
ne suretle cevelan ettiğini, görülmüş büyük harikalar
camdan yapılmış bir insan dan biridir. 

mecburdurlar. 
Fakat Babıali hakikat hal· 

Prağ 
de mukavemet ediyor mıydı? Toplantısının ver-
sadrıazam Sait paşa ile na- • "' • 
zarlardan ~azıları Rus talep- dıgı kararlar 
Jerini terviç eder gibi görü· Küçük itilaf devletleri ta-
nüyorlardı. Yalnız hariciye rafından Prağ' da toplanmış 
nazı Asım bey, şayet arka- ve bir kaç gün evvel müza
daşları Rus teklifini kabul keratına nihayet veraniş olan 

- Arka.n var- ökonomik konseyinin verdiği 

Ulusal 

Birlik 
kararlar, yakında tatbik mev
kiioe konacaktır. Alakadar 
devletler, bu kararların, bil
hassa mal mübadele etmek 
hususunda çok iyi neticeler 

Gündelik siyasal gazete vereceği kanaatindedirler. 
Sahibi: Haydar Rüşdü Öktem Normandi vapuru 

Neşriyat müdürü: 
Hamdi Nüzhet ilk seferini 5 Nisanda 
Telefon: 2776 yapacak 

Adres : lzmir ikinci 
Dünyanın en büyük vapuru Beyler sokağı 

olan Fransız bandıralı (NorAbone ~arıları : 
700 kuruş senelik mandi ) Trans atlantiği, ilk 

seferini 5 Ni~anda Nevyorka 
400 " altı aylık yapacaktır . 

ilan şartları Normandi vapurunun bü· 
tün noksanları ikmal edilResmi ilanlar için: 
miştir. Yalınız bazı ufak·te-

Maarif cemiyeti ilinat fek işler kalmıştır ki, bunlar 
bürosuna müracaat edil- da birkaç güne kadar biti· 
melidir. rilmiş olacaktır. 

Hususi ilanlar: idare- Nevyork limanında, (Nor· 
hanede kararlaştırılır mandi ) •apurunun yanaşa-
Basıldığı yer= ANADOLU bilmeıi için doklar uzatılmış 
matbaası ve aeniıletilmiıtir. Nevyork 

lngiliz 
Lirasının sukı1tu 

muvakkat mıdır? 
lngiliz lirasının son gün

lerde gösterdiği ıukut, bü
tün acun piyasalarında mü· 
him akisler yapmıştır. Avru
panın birçok mali mehafilin
de, bu sukutun muvakkat 
olduğu kanaati vardır. 

Hollanda mahafili, çok 
metin görünmekte ve kayd 
olunan sukuttan endişeye 
mahal olmadığı kanaatini 
göstermektedir. 

Alakadar ve selihiyettar 
mahafil, lngiliz lirasının düş
mesini altının yükselmesine 
atfediyorlar. 

liman riyaseti; bu vapurun 
ilk seferi münasebetile bir 
program hazırlamıştır. Bu 
programa göre; vapur Nev· 
york limanına girerken bütün 
vapurlar düdük çalarak 
(Normandi) yi selamlayacak 
ve o gün limandaki vapur
lar donanacaklır. 

Gece Normandi vapurunda 
vapurun süvarisi tarafından 
bir suvare verilecek, bu su-
varede Amerika deniz ba· 
kanlığı erklnı ile süfera ha
zır bulunacaktır . 

çanağını andırıyordu. Elle- hafif bir ıslık çaldı' 
rinde, yüzünde, kardeıle- Buna içeriden c: 
rinin kalbinden sıçrıyan kan rilmedi . 
damlaları vardı. Yalnız'\ kule k•P~ıM 

İtini bitirince kalın iki ağır açıldıj'ı duyu'"" · 
atkıyı cesetlerin üstüne örttü gölge göründü : _., ~ 
ve ·her ikisini, bir tahta ka- - Çabuk; çabP 
napenin altına yuvarladı.. taraftan:dolaıınıı· .t 

Ara-sıra dışarıyı ve ka· uyuyorlar. 11~ 
le içini dinliyordu. Ve, ge • ilk girenler tali1111

"" 

ce yarısını bekliyordu. lardı. içeriye bilyOk 
* vet airmeden hücll .... • • • 

Kule içinde bu vak'a ge- mayacaklardı. Bir~• 
çerken, prens Boemon da kale içinde ve ıe t': 
çadırında zırhlarını göğsüne hiş bir güriiltü koP, 
koll~rına geçiriyor ve biz· Küfürler, nlreJer • 
metçisine en yeni, en daya- çıkıyordu. 
nıkh silihlarını hazırlatıyor· - Davranın uJa11; 
du. basıldık ! ~ .'J 

Hizmetçi, bu gece hazır- - içimizde b•' ' · 
lığından hiç bir .şey anlamı· mış. Bizi doj'ratıyo~, 
yordu. gavur sürils6, en •0 

Fakat biraz sonra her cıklıia mı aaptınıl !~ ~ 
şey meydana çıkmıştı: Ve kılıçlar: geceO~ 

Çlinkü alaylara, efradın lığında dev gibi 1 1 
çar·çabuk ve gürültüsüzce ellerinde parıl pırd .ll 

uyandırılıp hücuma hazırlan- yordu. Müthiş bir-~ 
ması emiri verilmişti. Zavallı kale mubaflJI"'" 

Prens, bizzat Godfruvanın J 
çadırına gitmiş ve onu uyan- kude basılmıştılar .. , r 
dırmıftı.. Ordu kumandanı Kale muhafızı, /. 
hayret ve ıersemlik içinde: mak ~eniıliğindekİ J 

- Hayırola prensim -dedi- eğri kılıcına sarılllllf 
böyle gece yarısı?. Buyurun, bağırıyordu : 
teşrif edin edin! - Hangi südü -_ı 

Prens, manalı manalı gül· çak, hangi kanı bul....-~ 
dü: bu milleti, bu k 

- Söz vermiştim ya -dedi- verdi ? 
bu akşam kaleyi elmize ge- Bir aralık fU bab" 

• • w• 1 _ ..... 
çırecegız... - Kule kapıpr-

- Canım, latife mi edi· Firuz !. 
yorsunuz? Muhafızın sakall"' 

- Hayır, Prens Boemon ğe gibi sertleıti, 
litifenin mevki ve şeklini evinden fırladı: 
çok iyi taktir eder, muhterem -Dönmeeee, d6 
Godfruva cenapları!. Zatıili- ğılık dönme, bay•~. 
niıden gitmekliğinizi istirham iş itten geç111iıt•· 
edeceğim. Alt tarafı bende- Antakya artık, '1'J 
nize aittir. muıtu.. Fakat 111 ~ 
Prenı bunu müteakip ili ve : bir kıımı, iç kalef' 

etti : mış, durmadan d 
- Yalnız, kumandanları

nıza askerin · hiç gürültü et· 
meden hllcuma hazırlanma-
sını emir buyurunuz ! 
Ehli salip ordusu kumandanı 

bir taraftan iiyiniyor, bir 
taraftan da soruyordu : 

- Canım prenı: şunu söy
leyiver; nasıl oluyor bu iş? 

Prens Boemon çalımlı ça
lımlı kılıcımn kabzesile oy
nadı ve sanki mObim birıey 

lardı. Ehli ıalib 
şehirde şöyle b•~;,, 

- Allahın e111r• j 
böyle istiyor!. I• ~ 

Fakat Allah biSY tf; 
yordu.. Netekilll 
sonra, Ehli salibİll 
rakolları şu haberi 

- Musul beyi 
Kılıç Aralan ikİ 
kiti ile reJiyorlal·· 

( IJevQlll 
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Umumiyet itıbarile V. f. h. V3ll -lzmir yün mensucatı ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 
iyidir D Z = k - "UL YSSES,, vapuru 20 martta beklenmekte olup yükünü 

er ee Tu·· rk Anonı· m şı· r etı·_ boşalttıktan sonra Burgas, Varna ve Köstence limanları 
Alakadarlara gelen haber-

lere göre; bu ıene mahsulat & Co. = - için yük alacaktır. 
umumiyet itibarile çok nefis DEUTSCHE LEVANTE LtNlE Bu mQesscsc, iki yQz hin lira scrmnye ile "CERES,, vapuru 25 marttan 28 marta kadar Anvers, Rot-
ve verimlidir. Son günlerde "ALAYA,, vapuru 21 1 teşekklll etmiş \'C Di Oryental Karpet Manu-_ terdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük alacaktır. 

1 havaların t birdenbire iyileş- martta bekleniyor. Anvers, fakçörers Limited (Şark halı) şirketine ait _ "UL YSSE,, vapuru 8 nisandan 11 nisana kadar Anverı, 
nıeai, bilhassa [ekinler için Rotterdam, Hamburg ve fzmirde Halkapınardaki kumaş fabrikasını satın Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük 
çok faydalı olmuıtur. h k - alacakbr. 

Bremen limanlarıoa are et almıştır. }~abrika hntOn teşkiltlt ve tesisat ve mOs· 

Olivier ve şüreka- edecektir. tahdimini ite e ki i gibi ı kanunusani 193s ın-
" AKKA ., vapuru 31 = rihinden itibaren yeni şirket tarafından işletil-

Sl Limitet vapur marta bekleniyor, 4 nisana ;; mcktedir. Her nevi yiln iplikleri, kumaş, batta· 

kadar Anvers, Rotterdam, = niye ve çorap imal edilecektir. lUamultitın emsa· -
acentaSI HambÜrg ve Bremen liman- = line fiiikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. -

Cendeli Han. Birinci kor- Jarına yük alacaktır. ~ Bu mamulat Peştemalcılar başında eski Orozdibak -
don. Tel. 2443 "SAMOS " vapuru 15 - ittisalindcki sergide teşhir edilmekte \'e satı~ fab. _ 

Tbe Ellerman Lines .. Ltd. nisanda bekleniyor, 18 nisana = rika içinde yapılmaktadır. = 
" MARONIAN " vapuru kadar Anvers, Rotterdam, = Posta kutusu: l27 -

21 ıubatta Londra, Hull Hamburg ve Bremen liman· -
ve Anveraten gelip tahliyede Jarıoa yük alacaktır. - Telgraf adresi: İzmir - AJsancak -

_ Telefon oumarası 2432 ve 3564 _ 

~:~~nr:ca~e ve .;:.7i i~~:a;:~ ARMEM~~~:u:~HULDT •llllf llllllflllllllfllflllllllll• llfllllllllllllllllllflllflfrlllllllllflfllllllllllfllflllflllU• 
alacaktır. " TROYBURG ,, vapuru 

" EG YPSIAN ,, vapuru ay 23 martta bekleniyor, Ham
aonunda Liverpool ve Svven· burg ve Anversten yük 
ıeadan beklenmektedir. çıkanp Anvers, Rotterdam 

" THURSO " vapuru mart ve Hamburg limanlarına yük 
ortasında Londra, Hull ve alacaktır. 
Anverıten gelip tahliyede " NORBURG ,, vapuru 28 
bulunacak ve ayni zamanda martta bekleniyor, Hamburg 
Londra ve Hull için yük ve Anveraten yük çıkara-
al"caktır. caktır. 

"FLAMIAN,, vapuru mart DEN NORSKE MIDDELHAV
ortasında Liverpool ve Svven· SLINJE D-S A-S SPANSKE-
seadan beklenmektedir. LJJNEN - OSLO 

Not: Vurul tarihleri ve " BANADEROS 
11 

vapuru 
vapurların isimleri üzerine 
d 23 martta bekleniyor, Dieppe 
eğiıikJiklerden mes'uliyet k v.:: Norveç limanlarına yük 

tr abul edilmez. alacaktır. 
0 0 K T 0 R "NEPTUN,. SEA NAVIGA-

Ali Agah TION COMPANY Ltd. 
BUDAPEST 

Çocuk Hastalıkları 0 TISZA ,, vapuru 20 
Mütehassıu 

ikinci Beyler Sokagı N. 68 martta bekleniyor, doğrudan 
TelPfon 3452 doğruya Braila, Budapest, 

~---------;/ Bratiılava ve Viyana için 

yük alacaktır. 

THE EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

.. EXILONA ,, vapuru 2 
nisanda bekleniyor, Nevyork, 
Filndelfiya ve Boaton liman
larına yük alacakbr. 

" ExMOUTH ., vapuru 19 
nisana doğru bekleniyor, 
Nevyork, Filadelfiya ve Bal
timor limanlarrna yük ala· 
caktır. 

" EKSELSIOR 11 vapuru 3 
mayısa doğru bekleniyor, 
Nevyork limanına yük ala
caktır. 

" EKSMINSTER 11 vapuru 
19 mayısa doğru bekleniyor, 
Nevyork limanına yük ala
caktır. 

Geliş tarihleri ve vapur
ların isimleri üzerine mea'u· 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

Tl:J R KiYE 

Z:IRiu6T 
BAN~A51 

.. ............. , 
Satılık Piyano 

Alman marka her şeyi 

sağlam kuyruklu bir pi· 
yano,:ebven fiatla satılık-

tır. 

Almak arzu edenler her 
gün sabahdan akşama ka-

dar ULUSAL BiRLiK 

1 gazetesi idarehanesine mü· ' 
caat etmelidirler. 

• 
Kitaplarınıza GOzel Bir 

Cilt, Hatıralarını7..a Şık 

Bir Albnm, Ve sair 

Cilt işleri Yaptır· 
mak isterseniz : 

* YEJ\'1 KAVAFLAR * 
Çarşısmdcı 34 Numarada 

- - Ali Rıza - -
MüceJlithaneaine uğrayınız. 

Satılık Motör 
12 beygir kuvvetinde (Di· 

zel) markalı az kullanılmış 

bir motör satılıktır. Taliple

rin idarehanemize müraca· 

at1arı ilin olunur. 

ÔksOrenler! Mut· 

laka (Okanıcntol) 

ôksnrnk ~ckcrle· ~ 
rini tccrnbc C(li-~ 
nız.. ~ 

ctS 
CQ 

~ 
> 

SVENSKA ORIENT LINiEN 
" ROLAND ,, motörü 20 martta Rotterdam, Hamburi?, 

Copenhage, Dantzıg, Gydnia, Goteburg, Oslo ve lskandi
naTya limanları için yük alacaktır. 

"VIKINGLAND,, motörü 2 nisanda Roterdam, Ham

burg, Copenhagen, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo •e 
İskandinavya limanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM ROUMANI 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

" PELES ,, vapuru 6 nisanda gelip 7 nisanda Malta, 
Cenova, Marsilya, ve Barselona1bareket edecektir. 

" ALBA JUL YA ,, vapuru 1 mayısta gelip 2 may11ta 
Malta, Cenova, Marsilya ve Barselona"" hareket edecektir. 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 
lzmir Nevyork arc.sıoda ayda bir muntazam sefer 

" T AMESIS " vrpuru 19 Martta doğru Nevyork için yük 
alacaktır. 

" RINO " vapuru 20 nisanda doğru Nevyork için yUk 
alacaktır. 

Hamit: ilandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 
Acente mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilit için ıkinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 
ıirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 .. 
Taze temiz ucuz 

ililf; 
Her türlü tuvalet çeşitleri 

IIamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Başturak No: 37 

Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

llamz• Rüstem beyin foto{5rafhancsi, lznıirdc en ıyı 

foıogra/ çekmekle şöhret bulan bir san'at oca~ıdır. En 
milşkülpesenı olanlar dahi, burada çclctirdiklcri foıokraJ· 

lardan memnun kalmışlardır. 
llamza Rıisıcm boyin, fotoğraf 

gazası da muhterem mllştc1".İlerinin inen 
her çeşit mallan, foıograf makinelerini 
dır, Bir zıyaret her şeyi ispata klifidir. 

(lzmir · Haşturak caddesi, Uefik 

Şeker Fhrikaları 1,ürk Anonim Şirketi 

Sermayesi3,000,000'fürk lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf ban 30-40 

= ~ 
~ 
~ 

--Sümer Bank--
CQ 

VePorjen Şahapın ~ 
en O mu bir mQs- Q.) 
hil şekeri olduğu· > Cf) 
nu unutmayınız.:_~ 
Kuvvetli mOshi ~ 

istiycnlcr Sıhhat 
sOrglln haplarını 

C:, sınlar = . 
laruf ecmnele r 

Fabrikaları mamulatı 

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

Hereke kumaşları 
Fesane kumaşları 

Beykoz kıınduı·aları 
Bakırküy bezleri 

Sümer Bank yerli nıallaı· pazaı 7 

lzmir şuhesiııde bulursunuz 

-DARA 
BiRiKTiREN 
QA~T--[;D~Q den arayın1z. .... ..... , ......................................... .. 



(Ulusal Blr_li_k)::------------------- ---------

Yeni dünya da Almanya'nın son hareketini beğenmiyor 

Bay Ruzvelt ile müşavirleri Avrupanın Aıııerika Reisicümlıuru 

vaziyeti lıakkında verilmiş olan raı1oru tetkik etmektedirler 
Vaşington 23 (A.A:) - Bay Uuz\•elt ile mü~avirlcri 

halihazırda Amerikanın Londradaki sefiri tarafındnn 

A \•rupanın vaziyeti hakkında veril mi~ olan raporu 
ıctkik ctmekıedirler. 

her luıngi bir teşebbfiste bulunmak istediği takdirde 
bu teşehhnsnn ~ekli ne olacağını da tesbit etmi~ de· 
ğildir. l•'akat Almnn • Amerikan muabedenamesinin 
ihlal edilmesine karşı protestoda bulunması hususu-

Amerika hükumeti Almanyanın kararı hakkında nun tetkik edilmekte olduğu temin edilmektedir. 

Serbest 
bırakılan siya

sallar 
İstanbul, 24 ( Hususi ) 

Atina'dan haber veriliyor: 
Harb divanı müddeiumumi· 
sinin emrile ayan azasından 
Duyinas, eski nazırlardan 
Doksiyadis siy asallardan 
Laçi, Vanako, Krikas, Pa
pa Rais, Hristo, Hamartos, 
Durusyadı, Papa Yorgo, Kan
taroğlu, Papa Puano, Foto 
Polos, Garika Lakis, Pinyo
polos, Vlasis, Sutiryadis, 
Frankiyadis, Papa Mihalis, 
Çorbacisi, Fnskaris, Papa 
Uyası, Colakos, Magopolos, 
Fotakis ve daha birçok kim
seler serbest bırakılmıştır. 

Kısa 
ökonomik duyumlar 

Almanya: Almanya 1934 
yılı içinde 124,l 79,600 kilo 
ham yün ithal etmiştir. Bu 
miktar 1933 da 139,886,100 
kilo idi. 

Alman sanayii kafi mik
tarda ham mevada malik 
bulunmaktadır. 

Brezilya: Brezilya ile Bir· 
]eşik Amerika arasıoda ya
pılan anlaşmaya müzeyyelen 

Brezilya Maliye Nazırı döviz 

muamelatını serbest bırakan 

yeni kararlar neşretmiştir. 

Çin: Sonkanun 1935 deki 

llkkanun 1934 deki 72 mil

yona karşı 90 milyon dolar 

idi. ihracat ise 43 milyona 

karşı 55 milyon dolar tut
muştur. 

Cenubi Afrika: Ankara 

keçisinin Cenubi Afrika'ya 

ithal olunduğundan bugüne 
kadar 100 yıl geçmiştir. 20 
yıl evvel Cenubi Afrika'da 
4,395,000, 10 yıl evvel 
2,271,000 ve 1933 de de 
1 ,339,000 tiftik keçisi vardı. 
Tiftiğe daha fazla bir kıy
met vermek üzere hükumet 
bütün yetiştiricileri bir "Ulu
sa] tiftik yetiştiricileri birliği,, 
tesis etmeğe davet etmiştir. 
Bundan maada, ölmekte 
olan bu kıymetli sanayii 
canlandırmak üzere hükumet 
bütün yetiştirici ülkelerin ve 
müstehliklerin iştirak ede
cekleri bir propagandaya 
girişecektir. 

Cari yün mevsiminin ilk 7 
ayı içinde artırma uıulile 
teklif olunan yünlerin mik· 
tarı 382,000, arbrma sure· 
tile sahlan yünlerin miktarı 

-+-+-t .. H 

1 
• }P:ris'tFapılan toplantı ..... } Sar 

ngı iZ· raDSIZ· lfa Almanlarını Fran 

yan k.onf eransı salst~n~~~4· ( ~~::ror 
Sar mıntakasından Fransaya 
geçen Hitler aleyhtarları 15 
bini bulmuştur. Fransa, bun
dan sonra Hitler aleyhtarı 
Almanların Fransay& geçe-

~-------------------------Bay Suviç müzakereler esnasında ga
zetecilere her şey yolundadır dedi 

Paris 23 (A.A) - lngiliz
Fransız- ltalyan konferansı 

ve mezkur Londra tebliği rek orada oturmalarına mü-
hakkında Londara-Paria Ye saade etmiyecektir. 

saat 17,10 da bitmittir. Mü
zakerelerden sonra neşredi-

Romanıo naktai nazarı ayni 
olduğu teyid olunmuştur. 

Bay Eden ve Suviç hüku-
len tebliğde, Bay Lava], 

Eden ve Suviçin umumi va-
metlerinin tam tesanüdünü ziyet hakkmda görüştükleri 

müzakere sırasında lo~iliz memnuniyetle tesbit ve mü-
bakanlarmın Berlini ziyaret- şahede eylemiştir. 
leri malümat edinme mahi- Paris 23 (A.A)- Bay Su-
yetinde olup görüşmelerinin viç üçler konferansının celıe 
gayesi 3-2 tarihli Londra tatilinde dışarı çıktığı vakit 
tebliğinde teşrih edilen nok· ııazetecilere; herşey yolunda 
talara ait olacağı zikredilmiş demittir . 

------------~----.-.... -----------------------
Buhran 

için yeni bir konfe
rans toplanıyormuş 

lstanbul 24 ( Hususi ) -
Londra ve Cenevre siyasal 
mabafilinin teklif eyledikleri 
e\•rensel ökonomik konferan
sın yakında Cenevrede top· 
!anacağı söyleniyor. Bu k;n. 
ferans, acunun bütün ökono· 
mik işlerini tetkik edecek 
ve muhtelif memleketlerin 
yeni yaptıkları ökonomik 
teşkilat etrafında müzakere
ler olacaktır . 

Şilepler 
Henüz müsadere 

... 

edilmedi 
lstan bul, 24 (Hususi) 

Venizelos'un oğlu Kiryako 
Veniıelos'a aid üç büyük 
şilebin müsaderesi için Elen 
hükümeti bütün yabancı il
lerdeki konsolosluklarına emir 

vermiştir. Bu vapurlar, son 

zamanlarda asi donanmaya 

petrol ve benzin yetiştirmek 

için 25 şer bin st~ulin mu· 

kabilinde f ngiltereden aha· 

S• "' f mışh. 
ınematogra ---· 

lcad edileli 4o yıl oldu Almanyaya kredi 
Bu haber asılsızdır 
Ankara 23 ( A.A ) - 22 

Roma 23 (A.A) - Maruf 
Fransız fizikçilerinden Louis 
Lumiere'in sinematoğrafı icad 
etmesinin 40 ıncı yıldönümü Tarihli Akşam gazetesinin 

21 tarihile Ankara hususi 
münaıebetile bir gala müsa
meresi verilmiştir. Bu müsa
merede kont Gabazondan 
başka Fransız sefiri, matbu-

at ve sinema ıoümessilleri, 

akademi azası Franıız aka
demisinin mümessilleri Sor
bon talebesinden bir iUrup 
ve kesif bir halk kütlesi ha
zır bulunmuştur. 

da 237,000 balyadır. Geçen 
mevsımın ayni müddeti 
içinde teklif olunan yünler 
435,000 ve satılanlar da 
318,000 balya idi. 1933-34 
mevsimi ile kıyas edildikte 
Sonkanun 1935 de biten 7 
aylık müddet içinde Cenubi 
Afrika'dan ihraç olunan ham 
yünlerde 48,065,000 librelik 
bir azalış gözükmektedir. 
Sonkinun sonunda Cenubl 
Afrika limanlarında mevcut 

muhabirinden aldığıoı bildi

rerek derecettiği (Almanla

ra kredi ) başlıklı ve Alman· 
ya'ya kredi ile 3 milyon li-
ralık mal vermek için iki 
hükumet arasında anlaşıldığı 
yolundaki haberi esassızdır. 
Alakalı tüccarlarımızın bu 
yanlış haber yüzünden her 
hangi bir zarara düçar ol
maması için tekzibe Ana
dolu Ajansı mezundur. 

---·· ... ---
Bay· Suviç 
Romaya gitti 

Paris 23 ( A.A ) - Bay 
Suviç saat 20,20 de Roma
ya hareket etmiştir. 

sahlamıyan stoklarıo yekunu 
bir yıl evvelki 94,000 bal
yaya karıı 155,500 balya idi. 

Durrüşehvar 
lngiliz Kralının elini 

öpecekmiş 
lstanbul - Buraya gelen 

haberlere göre, Abdillmeci
din kızı Durrüşehvar lngi· 
liz Kralının elini öpmek 
üzere Londra'ya hareket et
miştir. ---------

Mülteciler 
Istanbula geldiler 
Istanbul - Atinadan ha

ber veriliyor : 
General Kondiliı'in bay 

Çaldaris'e muavin olacaK-ı 
söyleniyor. PapastaJ adıoda 
bir Rum zengini hükumete 
bir milyon drahmi vermiş
tir. Yunan milli bankası mü
dürünün iıyancılara 200 bin 
drahmi vermek suretile yar
dımda bulunduğu anlaşılmış 
tır . 

Istanbul - mülteci Veni
zelist zabitler, bugün Çanak 
kaleden şehrimize geldiler. 
Bunlar, sivil olarak gezebi
leceklerdir. Venizelosun oi-

luna ait vapur Yunan hü

kümetince tesellüm edilmiş 

ye bugiln Pireye hareket 
etmiştir. ------------

Hukuk 
Fakültesinde bir vak'a 

lıtanbul - Bugün hukuk 
fakülteıinde bir vak'a olmuş, 
Bay Sırrı isminde bir talebe 

ders esnasında tabanca ile 
oynarken, ateş aldırmış, çı
kan kurşun Mülkiyeli Bay 
Cahid'i yaralamıştır. ---------

8. Rahmi Balabaı' 
Yeni vazitesine başladı 

lzmir Lisesi Felsefe mual
limi bay Rahmi Balaban'ın 
kız muallim mektebi mü· 
dürlüğüne tayin emri gelmiş 
ve profesör yeni vazifesine 
baılamııtır. Bay Rahmi Ba
labana muvaffakiyetler dile
riz. 

E omite dün toplandı 

ay r, 
daha 

g çc yıl 
güzel ola 

-------· 
ökouonıi bakanlığı 935 panıı 

için 15 bin lira verecek 
Uloslarnrosı İzmir panaym 

komitesi don öğleden evet Türk· 
of ls'te, öğleden sonru da bele· 
diyede Vali General Kazım 

Dlrlk'io baıkonhğındn iki kez 
toplanmışlar. 

Ankara'dan şehrimiz~ geloıtş 

olan Türkof le başkan vektll 
Bay Mecdet de toplantıda bu· 
luomo~tur. 

Ökonomi Ba anlağı; aktif ko· 
mlteden başka lzmir'dekl banka 
müdürleri ve mühim ökonoml 
kurumları miimessUlerl ile tOc· 
cerlardao ve konsoloslardan 
milrekkeh genel bir komitanın· 

da çahşmasım ve hazırlıklarla 

meşgul olmasını onaylamı~tır. 

Genel komitaya girecek üyeler 
dünkü tC'planlıda görüşülmilş· 

tilr. Bu yıl panayır geçen yıl· 

tardın daha parlak ve geniş 

mikyaııta olocakıır. Ökonoml 
Bakanlığı bonon için 15,000 
lira verecektir. İzmir belediye· 
el de ayracı• IG,000 Ura verereJı. 

panaymn para cihetinden 1 hti· 
yacını temin edecektir. Genel 
komiteye konsoloslar da iştirak 

edeceklerdir. Ökonomi Bakan· 
lagının verdiği direk lif dal re· 
sinde derhal bir büro açılacak 

ve bu büro da panayır işleri 

üzeıinde çahşacak; müracaatlere ----------------
Profesör 

Linzer şehrimizde 
Almanya'oao Ttlblngen Ünf · 

verslteel emrazı cildiye ve ef · 
renclye profesörü Dr. Bay Lln· 
zer şehrimize gelmiş ve eski 
muavini Dr. Hay Dt:mlr Ali· 

nin evine misafir olmuştur. 

Profesör; dün Bergama'ya 
gitmiş ve oradaki ı'isarıatlkayı 

zl ya ret etmiştir. Bugün lzmlr· 
deki muhtelif bıslanelerl ge· 
zecek ve saat on yedide V *!rem 
mücodele cemiyeti konferans 
Balonunda (Varis) in kendi 
keşfettiği yeni tedavi owlü 
hakkanda bir konferans vere· 
cektir. 

Profesör kendi buldoğu fren . 
gl tedavi usulü ve cildiyede 
serum ve aşı tedavileri hakkın· 
da bir müeahabe yapacaklar. 

lzmlr'dekl bütün hekimler 

bu konferansa davetlidir. Kon· 
feranstan sonra .Ege palasla Dr. 
Bay Demir Ali tarefandan pro· 

f~elir ~ereffne bir ziyafet veri· 
lecek ve bu yemekte fzmlr· 
deki doktorlar bulunecaktıt'. 

Profesör yaran İzmir'dekl mek· 
teblcrl ve müzeleri gezecek ve 
akşamleyin Alman konsolosu 
tarafından verilecek ziyafette 
hazır bolunacaktu. 

lazımgelen cevabları 

panoyare iştirak şartl•"' 
lara gönderecektir. J 

Birçok dış merole~ 
bu yıl kurulacak ol 
p nayıra jştlrak şarıl.ıt 
makıadır. Ökonooıl J 
lığı ; panayaran bu 1 
üstQn 9e muHf fık 
için hükumetçe verile~ 
ndeler hakkında b ~ 
Bakanlar heyetlodeP 
mak Ozere oldoğoll~ 
mlştlr. Kontenjan, l~ 
ring ves ıl re gibi kayıt 
sebetlle panayıra dıt 
lerden getirilecek eşf' • 
nin tıtbi tutulacağı k•1 
lar yakanda Bakanlır 
onoylon cak keedfrfı:llle 
edilecek ve panayır 
başkanlığına blldlril 

Bu hükümler koı> 
sıtaelle dış menıJek 
ökoooml kurumları•• 
redllecek br(Jşürlerle lf 
kettekl kurumlara bild 

Komite; Ökonoıni 
ile belediyenin vereceİ 
lirayı karşılak göste~ 

diden bir ban kadıP 
min edecek ve 14zıı:IJ 

yapacak, hazırlıkları 

dan evvel bftlrecektft· 

Akhisar sulh bıJk 
kimliğinden: 

4-11-934 taribiııde 
köyün dere köyiiO~ 
eden Ali kızı ve "';;. 
karısı Atikenin te';/ 
mahkemece vaziyet~ 
defter edilmekte ·,/J 
dan kanunu mede01 • 

560, 561 ve 562 İll~~ ;J 
delerine tevfikan tart'' 
dan itibaren bir aY ,, 
mütevefiyenin ~o~'? 
alacaklıların biJ~ur ,, 
kuki .. vaziyetlerin• t ~ 
meler! aksi takdir~.,~ 
mezburun 563 ncU ~ 
hükmünün tatbik 0 

ilan olunur. 

lzmir birinci icr• I 
luiundan: . ~J 

• 1 
Bir borcun teıoıll 

için mahçuz 19 re' a 
29-3-935 Cuma g~Od' 
onda Karşıyaka de 
pazarıoda açık a 
retiyle satılığa çık• "J 
isteklilerin o güD '' lfı 
Karşıyaka dede b•f' 
da hazır bulunı:naJatl 
lunur. 

Koçarlı yeni köyd~ 
lah oğlu ti Ol 

Aydın asliye b&Jlı 
kem esinden: ti') 

~arınız Aydıoı0 f~ 
18 Yılda yden Mehmet kıtı~ 

19 Çocuk dogv uran aleyhinize açtığı b._, 
vasının muhakeı:ne•• 

Kadın olduğu halde gel=P 7 
Londra - Kanada'da bun· den hakkınızda gt~ 

dan 18 yıl evvel evlenen tebliğine karar 'l/e P'J 
Mister (Berni Zilis) adında hakeme 15-4-935 ıf 
bir kadıo, şimdiye kadar 19 saat 14 te birakılısJ~ 
çocuk doğurmuştur. Kendi- ğundan işbu gıy•~ 
sile mülakat yapan ga- tarihi ilanından jtı 

1 
zetecilere ( Berni Zilis ) de- ddeti içinde itiraı 
miştir ki: niz ve mahkeın•Ye 

"- Bazan çocuklarımın ad- ğiniz taktirde gı 
larını şaşırıyor ve hangisinin muhakemeye bak1!; 
diierine takaddüm ettiğini tık iıyap kararı 1 

unutuyor.ıiıı!" lii olunur. 


