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Üç gündenberi şehrimizde 
ulunan sayın konuğumuz 

üyük ulus kurultayı başkanı 
eneral Kazım Özalp ve 
fikaları, bu sabah saat 

,05 de seyahatlarına devam 
ylemek üzere Aydına mü
veccihen hareket etmiş· 

rdir. 
Kurultay başkanımız istas· 

onda; Cümhuriyet Halk 
rkası vilayet idare heyi!tİ 
isi Yozgad saylavı Bay 
vni Doğan, Balıkesir say
vı Bayan Sabiha, lzmir 
aylavı Bayan Kcnal ~Nev-

d, Balıkesir saylavı 

ay Hacim Muhiddin, 
aparta Saylavı Bay Kemal 
uran, İzmir Saylavı bay 
adeddin, bay Lütfü Kırdar 
ali muavini bay S edad, 
mniyet müdürü bay Fevzi 
kkor, Sıhhat müdürü bay 
evdd Şakir Saraçoğlu, ha· 
a kumandanı bay Şefik, 
ostları ve kalabalık bir 
alk tarafından uğurlanmış · 
rdır. 

Alaancak istasyonunda as -

eri bando muzika bir müf· 
ve bir müfreze 

olis selim resmini ifa ey
ylemiıtir. 
Sayın konuğumuz istas · 

ona geldikleri zaaıan ora
• bulunanların ellerini sık· 

General 
f ahreddin Altay 

Berliııdc 

General Fahr~ddin Alıay 

Berlin 12 (A.A) - Alman 
iıtıhbarat bürosundan: 

General Fahreddin Altay 
Berline gelmiıtir. Sıhhatı dü
zelinceye kadar Ahnanyada 
kılacaktır • 

lunduğu halde 1-1-1935 ta· 
rihinde bu miktarın 453 ol
duğunu söylemiş ve ayni 
müddet zarfında Sovyet tay-

yareleri adedinin 1300 en 
1500 e çıktığını ilave etmiş-

tir. 

Versay 
Muahedesi ve Alnuıny:• 

Paris 12 (A.A ) - Matin 

Departemental gazetesi Al-

man milli müdafaa bakanı· fülir11c 'dcn 

nın 14 piyade, 8 süvari, 4 Ankara 12 (A.A) - Zira-

topçu alayı ihdasına karar at vekaleti meteoroloji en-
verdiğini ve bütün hu yeni atitüsünden aldığımız malü-
ünitelerin Versay muahede- mata göre, son 24 saat için-

sine aykırı bir hareket ol· de yurdda bava vazi· 
duğunu yazmaktadır . yeti çok karışık ve pek sey-

- -.-• . -----
'J'ayyare piyangosu 

bir munzarn 

ıDünkükeşidedeka 
zaııan · ııumaralar 

rek görülen bir manzara gös
termiştir. Balkanlardan ge
len soğuk hava daliası ve 
yüksek tazyık trakya mınta
kasıy la Çanakkale çevresini 
tesiri altma almıştır. Bundan 
ötürü dün gece Edirne ve 
lstanbulda karayelden şid

detli kar fırtınası olmuş ve 
hava sıcaklığı Edirnede sıfır
dan aşaiı beş lstanbulda 
sıfır dereceye kadar dü,
müştür. 

Trakya mıntakasında ge
ce başlıyan kar fırtınası va-

lJıi.\ iı k l /u K11111ltuyı Ra~ka111 Gt>nPra/ JUizwı Özalp 

mışlar, veda etmişlerdir. Burnova Ziraat mektebi ve 

Kurultay Başkanımız mektebin haşcrat enstitüsü-

bugün öğleyin Aydına va- nü ziyaret etmişler uzun tet-
vasıl olacaklar ve bu gece kikatta bulunduktan ıonra 
orada kalacaklardır. Yarın 

İzmiri teşrif ederek bazı ziya 

re ti erde bulunmuşlardır. Saat 
sabah Aydından Denizliye 
geçerek yollarına devam ede· 
ceklerdir • -Dcı:umı dördıiıu·ii sahifecle -

Kurultay başkanımıza, vali 
General Kazım Dirik, An· 
talya saylavı Bay Rasih, De
nizli saylavı Bay Mazhar Mü
fid, Aydın saylavı doktor 
Bay Mazhar, Denizli saylavı 
Bay Haydar Rüşdü Öktem 
ve refikaları Bayezit saylavı 
Bay Halid, Aydın saylavı 
Bay Nazmi Topçuoğlu, Ba
Balıkesir saylavı Bay Hay· 
reddin refakat etmektedirler. 

Vali General Kazım Dirik 
Kurultay başkanımızla bir
likte Antalyaya kadar iide
cektir. 

Saylavımız 
Bay Hamdi Aksoy ,eh-

rimize geliyor 
İzmir say

lavı hemşeh

rimiz B. Ham
di Aksoy, bu 

gün limanımı
ıagelecekolan 

Deniz yolları 

iıletm esi n i o 
Ankara vapu· 
rile lstanbul- Bay Ham<li 
daıı şehrimize Aksoy 
gelerek bir kaç gün kala
cakdır. 

------
O . d B kit vakit şiddetini arttır-

25 hin lirayı ikinci smauıye . e a- mak suretile sabaha kadar 

S d B A k d devam etmiş ve toprak üze-
)78 D aa et ve ayan yşe azaıı I rinde Geliboluda 35, Tekir-

lstanbul 13 (Hususi) - 4:~5t 4il7 5178 GD56 dağında 6, İstanbul çevresi-
On sekizinci tertip tayyare 1044 l l 1757 1365:J 14 194 le Edirnede iki santimetre 

piyangosunun dördüncil ke- U619 14870 16220 164-25 kalınlık yapmıştır. 

Şidesine dün de devam edil- - Deuamı 4 iilırü salıifıde- · Det•anıı 4 ncii scılıifed<• -

di. Kazanan numaralar ile 

amorti kazananları bildiri-
yorum. 

25000 Lira 
9879 Numaraya 

2000 Lira 
22012 Numaraya 

1000 Lira 
7366 6942 

Numarala bllellr.re İa•bel el · 

oıiştir. 

500 Lira Kazananlar 
186 101 i l 040 124:~ 

1444 lü90 2261 2845 
3793 
6528 
7973 
9i:H 

11672 

4037 
6620 
8101 
9996 

5720 
li990 
9255 

(i\i 16 
7630 
9286 

~----~· ...... ~---
Sovyet Rusyada 

ikinci Kolkoz kon
dün acıldı • 

gresı _, 
~---~--.... -..~-------

Koııgreııin intibah ettiği 37 kişilik 
hey'ette Stalin yoldaş ta var 

Moskova 12 (A.A) - Sov
yet Rusya ikinci Kolkoz kon
gresi dün Kremlin sarayında 
açalmıştır. Bütün hükumet 
erkanının da bulunduğu bu 
kongrede ziraat bakanı el
de edilen büyük muvaffakı
yetleri anlatmıştır. 

Kurultay başkanımız De
nizli'de bir giin bir gece 
kaldıktan sonra Burdur yo
lıyle Autalya'ya geçecekler ve 
Antalya'da iki gün kalacak
lardır. General Kazım Ô:ıalp 
Antalya'dan ayni yolla bir 
hafta sonra şehrimize dön
müş bulunacaklardır. Başka
nımıza bayırlı seyahatlar 

-------- - 12856 
12l15 
12909 

10079 
12:!ü6 
13731 

105ll8 
12468 
14226 

"1930 da köylünün ancak 
yüzde 24 ü Kolkozlara dahil 
bulunduiu ve Kolkozlar ta
rafından ekilen arazi mikta
rı da ancak ekim alanının 
yüzde 31 ini teıkil ettiği 
halde bugün bu alanın yilz
de 85 i Kolkozların elinde 
bulunmakta ve yalnız yüzde 
15 i muhtelif çalışanlara ait
tir. Binaenaleyh bu vaziyet 
bundan beş yıl önce kuru
lan Kolkoz nizamnamesinin 

dileriz. .. 
• • 

Sayın konutumuz, dün 

Zelzele 
Marmaris don ge

ce sallaodı 
Marmaris 12 (A.A)- .Ge

ce saat ona on kala hafif 
bir zelzele olmuıtur. Haaa
rat yoktur. 

14485 14637 15150 15876 
16589 16713 1677~ 
18064 18428 19383 
20512 20591 206t7 
20955 21059 21506 
221ıo 22142 22374 
22340 2429;3 

177;;a 
20!&60 
20765 
21856 
22636 

150 Lira Kazauanlar 
233 704 1987 2072 

Sıalin }' oltlaş 
değiştirilmesini ica bettirec~k 
mahiyettedir . ., 

Kongre 37 kişilik bürosunu 
intihab etmi:;hr. Bunların 
arasında Stalin ve hükumet 
erkinı tla bulunmaktadır. 
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ittihat ve Terakki Katolikler ve Yu- Bu Genç Kimd 
13 Şubat 1935 Tefrika No. A 

nan hu .. lz-uA meti f'AZAN: Orhan Rahdlİ 
1 - Benim Ağacın gölgeli~ 

(Bahaeddin Şakir Beyin Bıraktığı Vesikalara Göre) 

lttihat'f erakki,lstanbul 
da bir istihbarat şubesi -~·~-

Katolik Metrepolidini Elen Ma
arif Bak.anlığı tanımıyor teşkiline çalışıyordu 

ahali hayır ve hasenat gös
tererek kalbleri kazanmağa 
çalışmak belki pek mahdud 
semereler verebilir. 

Aç kalmış ve onun için 
gayri meşru vasıtalarla mai
şetini tedarike ahşmış kim
selere hürriyet dersi vermek 
aynen mefsedat talimi gi
•idir. Cemiyet, devletin vü
kelası ve millet üzerinde 
nüfuzunu imale kadirse bir 
dakika biJe beklemeyip hiç 
olmazsa on bin kişinin ls
tanbulda maişetlerini temin 
sebeplerini hazulamahdır. 

Cemiyet, hakkındaki dini 
mübalatsızlık isnadlarını ay
nen redde mecbur kalınca 
bir takım sathi ve zahiri 
vesilelere istinad ederek 
mesela camilerde mevliid 
okuttururdu. Halbuki müf
sidlerin gayzı ve kini o ka
dar kuvvetli idi ki Ayasof
yada okunan mevliid mecli
sinde bir takım halk kas
den kadınların üzerine hü
cum ettiler. 

İlmi kisveler giymiş olan 
kimseler camide teneke yu
varlamak suretiyle rezalet 
yaptılar. Gene o halk, vol
kan cemiyetinin açılışında 
huşu ile ağlıyarak hürmet-
lerini meydana koydular. 
İyiJikle kötülüiü bu derece 
farketmiyen, yahut bu de
rece fesada meyilli olan bir 
halkı hak ve sevap yoluna 
getirmek hayır ve hasenat 
iJe de mümkün olamaz fik
rindeyim. 

Kaldı ki islim olmayan 
unsurların ötedenberi ma
lüm ve bundan böyle de o 
halin devam edeceği mec
zum olduğu cihetle onları o 
yoldan çevirmek çareleri 
her şeyden evvel düşünüle
cek mühim maddelerdendir. 

Cemiyetin inhitatına sebeb 
olan diğer bir şey de İstan
bulda metin ve kuvvetli es
saslar üzerine teşekkül ede
memesidir. Maateessüf itiraf 
etmeli ki bugün kulüblere 
mukayyet olan ihvan ne mun
tazaman devam ediyorlar, 
ne de taahhüd ettikleri bir 
kaç kuruşu vermeğe çalışı
yorlar. Cemiyetin hayrına 

ve nefine en küçük fedakar
lığı yapmaktan kaçınıyorlar. 

Başlangıçtaki şevk ve he
ves, talaş alevi gibi söndü. 
Bugün mesela yetmiş mevcu
du olan bir kulübün umumi 
içtima zamanında ve haftada 
bir gün on kişi güç bulunu
yor. Bunun sebebi ise, nef
sime izafetle söyliyeyim ki, 
zannedersem cemiyetten va
kitsiz ve zahmetsiz menfaat
ler beklemektir. Menfaatin 
gör&nmediği yerde heyet te 
görünmüyor. 

Yarın tensikat yapılınca 
halkın memnuniyetsizlik e
serleri daha şiddetle arta
cak ve şimdiye kadar sabır
lı ve bitaraf kalanlar eski 
devrin mukbillerine iltihak 
edecek! Mukadder olan bu 

hücuma karşı cemiyet nasıl 
bir mevki almalı ve kuvvet 
göstermelidir? işte düşünül
mesi lazımgelen pek mühim 
bir mes'ele! 

Tensikat aleyhinde deği

lim. Onsuz resmi dairelerin 
ıslahı mümkün olamıyacağını 
bilirim. Fakat tensikat ne 
kadar adilane yapılırsa ya
pılsın, mahrum kalacaklar 
gene sızlanacaklardır. Çünkü 
kimse itiraf etmiyor, kendini 
feda ederek memleketin se
lametini düşünmüyor. 

Yarın on bin aile sokak
lara dökülüp feryada baş

larsa, hükumet onları kurşun
la mı susturacak? Hükümet 
çıkaracağı memurlarına bu
yurunuz, dediği gün vadettiği 
parayı veremez ve o paranm 
iyi idare edilmesini temin ey
lemezse, cemiyetin hayli en
dişeye düımesi lazımdır. Hiç 
bir acizi bir fakiri incitme
mişken sukut eden ve onlar 
tarafından taarruza uğrıyan 
cemiyet, bu mes'eleden do
layı bir tehlike karşısmda 
olduğunu unutmıyarak şim
diden çaresini düşünmelidir. 

Tecrübe ile sabit oldu ki 
lstanbuldaki teşkilatm tarzı 
memleketin umumi ahvaline 
muvafık değildir. Ne Rume
liye, ne de Anadoluya ben
zemeyip lstanbula has ola
cak bin bir surette şimdiki 
teşkilatın değiştirilmesi ve 
ıslahı ve batta nizamnameye 
bunun için ayrıca maddeler 
ilavesi lazımdır. 

Evvela, lstanbul'daki ku
lübler her ne olursa olşun 

cemıyetin müteferrik kuv
vetlerini ve şahsiyetini tem
sil eden maddi eczasından 

bulunduğundan onlarla da
imi müşavere ve karşılıklı 

müsavat ve ühuvvet esasla
rına riayet etmek asıl şart 

olub kulüblerdeki efradın 

hisler ini incitecek bir tarı.

da merkezi hey'etin mah
dud azadan teşekkülü mu
vafık değildir. İstanbuldaki 
merkezi hey'et her hal

de beher kulübden mü
savat üzere ancak birer 
aza alınmak suretile teşkil 
edilmeli ve merkezin müza
kereleri cemiyet efradma 
karşı asla gizli olmamalıdır. 

Merkez heyeti bu suretle 
teşkil edilmekle beraber 
azası tecrübeli faal, mukte
dir, tam hürmeti haiz, her 
nevi şahsi ihtiraslardan uzak 
ve bilhassa egoistlikten beri 
bulunmalıdır. 

Kulüblerin adedleri azal
tımalı, fakat efradının adedi 
buna mukabil arttırılmahdır. 

Her suretle itimad ve ih
tirama şayan zatları arayıp 

bulmalı ve İcab ederse onla
rı rica ile kandırarak cemi
yete almalı. Cemiyetin mem
leket ve milletin selametine 
masruf olan fikirleri ve mak
satları bilfiil gösterilmelidir. 

( Deıam edecek ) 

Katolikler tarafmdan bil
ha&1a kız pansiyonları va
sıtasile yapılan dini propa
a-andalarının ortaya çıkması 
ve bu mes'ele etrafındaAti
na ve SelAoik gazetelerinin 
neşriyatı üzerine Elen Ma
arif ve Mezahib bakanı bir 
tebliğ neşretmiş ve bu teb
liğde Atina Katolik Metre
polidini tanıyamıyaca ğını bil
dirmiştir. Tebliğ, Türkiye 
zamanında bir Katolik Met
repolidi bulunmadığını, hal-
buki Elen devletinin 1830 
da hami devletlere karşı 

yalnız Türkiye devrinde 
mevcud MetrepoJid.leri taoı
mağı vadeylediiini tebarüz 
ettirmektedir. 

repolidini tanıdıtını, bu hay
siyetle nişanlar verdiğini ve 
merasimlere davet ettiğini 

ve geçenlerde hizmette ve
fat eden Generale yapılan 
ihtiramı yaptığını bildirmiş
tir. 

Elen Maarif ve mezahib 

bakanı bu protestoyu geri 
çe•irmiştir. 

Bu hadisenin Elen Kato-
lik mahafilinde fena tesirler 

yaptığı görülmüştür. Sefa
retlerin işe müdahele ede
cekleri zanneodilmektedir. 

Atina Katolik Metrepoli
di buna cevab vererek Tür
kiye devrinde bir Katolik 
Metrepolidliği bulun.namak
Ja beraber 60 yıldanberi 
Elen devletinin Atioa Met- 1 

Gazeteler, ekseriyet itiba
rile Elen bakanının çok şid
detli hareket ettiğini söyle
mekte, muhalif vaziyet alan 
gazeteler bile ancak, "pren
sib itibarile doğru olan bu 
işte bakan biraz daha ağır 
başlıca hareket etse idi, 
daha iyi olurdu.,, Demekte
dirler. 

Yahudi 
Aleyhtarlığı 
Alsaı Lorende yaf · 

talar yapıştırıldı 
Budapeşte - Alsas Lo

rende Yahudiler aleyhine yaf
talar yapıştırılmıştır. Bu yaf

talarda Yahudilerden ahı-ve
riş edilmemesi tavsiye olu
nuyor. 

Romanya'da 
Skooda mes'elesi 

L'independance Roumanie 
gazetesine göre, Romanya'da 
Skooda mes'elesi askeri ve 
siyasal mahafili şiddetle 

alakadar etmekte devam 
ediyor. Bazı kimseler bu 
mes'eleyi hükumete muhalif 
hususi bir hava yaratmak için 
kullanmaktadır. Bu meyanda 
ufak bir gruba mensup bir 
saylav mecliste Skooda kont
ratı hakkında bazı hakikate 
muhalif beyanatta bulun
muştur. 

Bunun üzerine, hastalık 

dolayısile yatakta bulunan 
Başbakan bu hususta neşre
dilmek üzere bir tavzih 
vermiş ve Skooda kontratı

nın fabrika ile yapılmakta 
olan müzakereler neticesinde 
ya temamen ulusun ve mem
leketin menfaatlerine uygun 
bir hale getirileceğini ya
hutta temamen reddedilece
ğini bildirmiştir. 

Roman va 
.1 

Frangı dilşecek mi ? 
Sofya - Bükreşden haber 

verildiğine göre, Romanya 
franğının bugünlerde düş
mesinden korkuluyor. Roman
yanın malı durumu, müşki

litla karşılaşmıı bulunuyor. 

Berlin 
'fflc(~arlarının reklama 

verdikleri para 
Berlin - 1934 yılı içinde 

Berlin tüccar ve esnafın ti
cari reklamlara sarf ettikle-

Sof ya 
SelAnik arasında oto

mobil işliyecek 
Yakında Sofya ile Selanik 

arasında muntazam bir oto
mobil servisi işletilmeğe baş
lanacaktır. Yunan hükumeti 
buna muvafakatini bildir
miştir. Şimdiki halde bu iki 
şehir arasında kaç tane oto
mobil işleyeccii bunların 

kaçar yolculuğu olacağı . ve 
hangi saatlerde hareket edip 

hangi saatlerde varacaiı 

meselesi gözden geçirilmek
tedir. 

Bunlar da yakında halle· 
dilecek ve ilkbahardan iti
baren Sofya ile Selinik ara
sında otomobil servisine baş
lanacaktır. 

Yugoslavya' da 
Bir sosyalist fırkası 

teşkiline karar verildi 
Z'iğreb'de çıkan Obzol 

gazetesinin yazdığına göre, 
mesai odaları mümessillerinin 
içtimaları esnasmda bir Yu
goslav sosyalist fırkasının 
teşkiline karar verilmiştir. 
Bu iş için ayrılan bir komite, 
fırkanın program ve nizam
namesini kaleme alacak ve 
bunu müteakip cemiyetler 
kanunu mucibince müsaade 
alınmak üzere hükümete mü
racaat olunacaktır. 

Kudüste 
Seyliplardan boğulan

lar vardır 
Kahire - Kudüste vukua 

relen korkunç seylaplardan 
20 ev yıkılmış ve bu evlerin 
halkından 13 kişi ölmüştür. 
Seylip mıntakalarında birçok 
kimselerin boğulduğu tahmin 
olunuyor. 

ri para, 220 milyon Marka 
varmııtır. 

Hükumet, reklam yapan
ların, balkı aldatmamaları 
için tertibat almııtır. 

- dedim - ki- genç kız saçlarını "'tfl 
mim, kimsem Açık kumral, uz°" 
yok. Fakat bir saç yığını .. E~ 

hiç sıkılmıyorum.. Siz varsı- darken. basma 
nız ya, yetişir.. kolları biraz yukartf' 

k Ş d sıyrılıyor, bem - beY" - Derler i... ey erler .. 
- Ne tierler?. görünüyordu . ,J 
Yutkundu. Dili ile dudak- Durdum onu seyr ..J 

Jarını ıslattı: Yavaş yavaş, bir..,-
- Hani; birini severmiş 

te derler. Ondan ötürü yan
mış, buralara kaçmıt derler .. 
Güldüm, yüzüne baktım: 

- Yalan - dedim - yalan, 
böyle şeyler yokf. 

Ve sonra anlattı. Köy 
kadınları, beni kara sevdalı 
bir adam sanırlarmış. Mura
dıma ermemİf bir bedbaht 
imiıim de, evlenecek olan 
çiftlere ondan yardım edi
yormufum .. 

Sözler bununla da kalsa . . 
ıyı. 

Bazı tanınmış köylüler 
baı-başa verip konuşmuşlar: 
- Şunu evenek demişler 

ve kız bile bulmuşlar. 

- Kim bu kız Mehmet 
.. ? aia .. 
- Çoban Hüseynin torunu, 

kızının kıı.ı.. Allah için di
yecek yok ha !. Bu taraflarda 
değil, İzmirde bile eşi bulun
maz. 

Ve sonra bizim arka tara
fımıza düten bir bahçeyi 
gösterdi: 

- İşte şurası onların ! 
- Kızın adı ?. 
- . Samiye .. 
Sinirli sinirli gölüyorum. 

O devam etti: 
- Bir ıörseniz!.. -dedi

iyi olur. Soyca, Sopça temiz. 
Babası Çanakkalede şehit 
düştü. Anasını kudurmuş ça
kal ısırdı da öldü. Yalnız bir 
dedesi var ki onun da bir 
ayağı, benim ıibi çukurda ... 

Ve sonra manalı manalı 
durdu. 

- Kız bunu duymuş olsa 
gerek.. Benim karı, akşam 
söyledi.. Kız demiş ki: 

- Ben köy kızıyım. Onun 
ayağına su bile dökemem. 

içim sızladı. Ah bu ken
dini küçük görme adeti.. 
Bizim kızlarımız şehirlilerin 
kapısında hila mı böyle du
racaklar, bili mı kendile
rini onlardan eksikli, haksız 
görecekler ... 
Ayağa kalktım, odanın 

içinde dolaşıyorum .. Mehmet 
Ağa yavaş yavaş başını 

kaldırdı. Gözünün ucu ile 
tırnaktan tepeye beni süz
meğe başladı .. Adeta cevap 
bekler gibi bir duruşu var .. 
Onu kırmak istemedim .. 

- Şimdiye kadar böyle 
birşey düşünmedim Mehmet 
ağa.. Bilirsin ya, evlenmek 
kolay bir iş değildir. 

Başını salladı, hak verdi: 
- Hele, şöyle bir zaman 

daha geçsin bakalım. 
Ve o ıün, Sam iyeyi gör

düm .. Ben, kestirme olduğu 
için, köye giderken, çok 
vakitler onların bahçesinin 
kenarından geçerdim .. 
Öğle sıcağı basıyordu, kö

ye gidecek oldum. Onların 
Bahçesinin kenarından iler· 
liyordum. Bir badem ağacı
cının altına yaklaşıyordum 
ki durdum: 

Jemeğe başladı : 
Açılsın bahçelerde 
Şeftali çiçekleri.. . 
Sakın boşa gitıne 

Elimin emekleri .. 
Serpilsin iÖlgesio 
Yastıiı, döşeklerİi 
Tutuşsun gözleriı:o 
Siyah göz bebekl 

Bir tuhaf his, d 
mın içinde karın 

güzel bir sesi vardı 
bu seste, temiz, ine• 

cuk ruhunun çırpın• 
liydi.. 

Ve biraz sonra 
Kırılmasın fidanın 

Çiçek açan dalla~ 
Varsın söylensin d 
Her akşam maıaU.f 
Saçlarını taraın~~ 

adım geriye çekılar: 

Onun bu sükünüoCı 

yaJine kıyamıyordu~ 
Aydınlık gökleri .. 

lar serpilmesin. 
Diye düşündü~ 

Yugoslavya'da 
dar Mflsliloııl 
Yuıoslavya istati• 

31 Mart 1931 de 
olan nüfus tahriri il 
ni ilk defa olarak 
mektedir. 

Ortodoks 6. 785.000 
Katolik 5.218.000 
Müslüman 1.661.000 
Protestan 231.000 
Müsevi 78.000 
Diier muhte
lif mezhepler 70.000 
Dinsiz 1.000 l 

14.064.000 ,., 

dokslar en ziyade 
Morava, Drina, Tu 

.-.ı-·ı 

bas ve Zeta Valili 

ekseriyet haliadedit 
toliklere gelince, 
ekseriyeti teşkil 
viliyetler, Save, 
ve Drave Vilayeti 

1921 ve 1931 yıtl 
tisti~leri arasında 

mukayeselere göre.' 
içinde ahali tezaytcl 
viliyetinde yüzde 31 
sile en fazla haddi 
va viliyetinde yiiıd• 
yasile en az haddi 
miştir. Gene on 
Ortodokslar yüzde ' 
lar, Katolikler 
eksilmişlerdir. 

Ortodoksların fa 
sında sebep bunlar 
doğumun fazlalığıdıf• 
men Katoliklerle 
bulunan Drava vil 
en az doğum of ınuf 
mikdar 1 O yılda y 
geçmemittir. 
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Istanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 1,Drk Anonim Şirketi 
Sermayesi3,000,000'fürk lirası 

lstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

1 
ırıncılara yeni müjde 
50 Lira 
amur ma
kine i 

Gayet imtizaç-
ve katiyen 

essiz çalışan e
ektrikli beher 
il oya yalnız 
arım santim 
ani yüz kilo içın 
ırk para elek-

ik yakan makin 1 • · f e erımı men aatınız namına tercih ediniz 
~ranız memleket dahilinde kalmasını istemek için bu ma
ınelerden birer tane edininiz. 

lzmir Kc- lan pa7..arı HOsnO makine ~,·i 

-Sümer Bank--·ı 
Fabrikaları manıulatı 

Yerli mallarııı en iyisi, en sağla
nıı, en ucuzu en güzeli 

Ulusal 

Birlik 
Giindelik siyasal gaıete 

Sahibi: Haydar Riişdü Öktem 

Neşriyat müdürü: 
Hamdi Nü=lıeı 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler sokağı 
Abone şartları : 

700 kuruş senelik 
400 .. altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilinlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilanlar : idare
hanede kararlaştirilir 
Basıldığı yer: ANADULU 
matbaası 

Satılık Motör 
12 beygir kuvvetinde (Di

zel) markalı az kullanılmış 

bir motör sahhktır. Taliple
rin idarehanemize müraca
atları ilan olunur. ----· DOK1'<)R 

Ali Agah 
Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 
ikinci Beyler Sokagı N. 68 

TelPfon 3452 - •• 

SERVıCE MARıTıM ROUMAIN 

N. V. 

v. ~"'. h. vaıı 

Der Zee 
& Co. 

Birinci Kordon, 
No. 2007 - 2008 

telefon 

- - Ali Rıza - -

J 

Izmir Gazinosu 
ELHAMRA SiNEMASI SIRASINDA 

Ses kraliçesi Bayan Mahmure Handau 

Büyük fedakarlıkla bu defa İstanbuldan celbine mu-

vaffak olan IZMIR gazinosu b:mirin muhterem halkına 

Sahibini Sesi, Kolombiya ve Odeon başmuganniyesi 

Hayan Mahmure Handanın kıy~etl! ses ı n ı 

dinletmeğe azmetmiştir.lzmirin en iyisaz heyetin ... iştirak 

eden Sahibin Sesi B F h•d y Jd 
muganniyelerinden ayan a 1 e 1 ız-

la Bayan Nefise, Bayan Rahna 
ve Adalet güz~I sesleril: iştirak 

aşı etmektedır. 

-Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Ham:a Rüstem beyin /otoğrafhan(' i. /:mirde e11 ıyı 

fotograf çekmekle şöhret bulan bir smı 'at ocağıdır. En 
müşkülpesent olanlar dahi, hurada çelairdilrleri fotokraJ· 

lardan memnun kalmışlardır. 
Hamza Rüstem beyin, fotoğra; mafremesi satan ma-

Aazası da muhterem müşteri/erittin ince zevklerine göre 
her ç~it malları, fotoğraf makinelerini bulundıırnıakta· ı 
cır, Bir :ıyareı her şeyi ispata kafidir. 

(lzmir - Başturak caddesi, Refik bey çarşısı) 

Dereke kumaşları 
Fe aııe kumaşları 
Beykoz kunduraları PURJEN 
Bakırköy bezleri O kadar zararsızdır ki kalp, böbrek, basur memeleri rahatsızlarıua, w·-

Sumer Bank yerli ıl1allar pazarı b 1 k ı · k. ı 1 e ere, çocuklara ve tansionları yil se mış ımse ~re ,.oktorlar yal111z 
lzmir ·~ ube inde bulur unuz 

""~-..------·---·• ( Pnrjeıı Şahap) müshil pastillerini tavsiye erlcrler. 
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Bar1şruaları imkansız görülen iki siva~al ., nıuarız 

Bay V enizelos, Bay Çaldaris fırkası 
il tidar mevk.iinde hulııııdukça Ati

na'ya dönnıek istemiyor 
Selanik'de hükumete 

Elen jandarması 

aid araziyi gasheden 
arasında kanlı çarpışmalar 

500 köylü 
oJmuşdur 

ile 

Jstanbul 13 (Hususi) - Atinaclun haber veriliyor: alan zabıta, eski başbakanın oğlu aleyhine takibata 
Eski başbalrnn Bay Venizelos ile şimdiki başbakan hatlamak istemi~tir. Muhalif gazeteler, bu mes'eleden 

Bay Çnldaris'in ara ı son derece bozulmuştur. iki li- dolayı hOkumete hncum etmekte ve gönderilen taban· 
deri barışdırmak ve Yunanistaudaki anormal vaziyete caların, Bay Venizelosun hayatına kasdetmek iıtiyen-

nilıayet vermek i~tiyenlerin gayretleri akim kalmıştır. ler için olduğunu yazmaktadırlar. 

Bay Vcnizclos. Ahali fcrkusı iktidar mevkiinde hulun· Kiryakos Venizeloiun babasına gönderdiii taban-
dukça Atinaya dönmek iıstememekte ve muarızlarından calar, 25 · 30 fişenk almaktadır. 

korkmaktadır. § lstanbul 13 ( Huıusi) - Selılnikten haber verili-
Eski Başbakanın oğlu Kiryakos Venizelos, babası- yor : Kendilerine arazi verilmediğinden dolayı hO.kO-

nm muhafızlarına "·criloıek ilzere Hanyaya iki tabanca mele ilit toprağı gasbetmek istiyen köylftlerle Jandar-
göndcrmi,lir. Bu tabancaların ;önderildiğini haber malar arasında kanlı çarpı.mular olmuşdur. ................ _______ _ 
Ameril{a deniz tica- Ital ya, Haheşistanı 
retinin kalkınması protesto ediyor 

·--Yeni ticaret gemileri, icabında tay- Italya, Habeşistandan ltalya bayarğı
yare gemisi haline konabilecektir na tazim resmi yupılmasını talebetti 

Roma 12 (A.A) - Royter Ajansı bildiriyor: Vaşington 12 ( A.A ) - Deniz ticaretinin kalkm~ası 

için 25 milyon dolarhk tahıi1at konulması hakkında bir 
teklif tetkik edilmektedir. Yeni yapılacak gemiler sür'atle 

kıtaatı nakliye ve tayyare ~emiıi haline konulabilecek te· 
kilde olacaktır. 

ltalya Habeıiıtandan bir tazminat ve ltalya bayrağına 
tazim resmi yapması talebinde bulunmuştur. Hiç bir ulti-
matom iıÖnderHmemİf olmasına rağmen, Adis Ababa hii· 
kumeti nezdinde şiddetli protestolarda bulunmuş olduğu 
muhakkaktır. 

Ruslar 
lugiltereden çok mal 

alıyorlar 

Yurdumuzda ha V alar · ı Sabah Gazetelerinin 1 
Telırafları 

İstanbul 13 ( Hususi ) -
Rus-İoiilİZ ticari münasebatı 
gittikçe inkişaf etmektedir. 
Ruslar, son zmanlarda lngil
tereye fazla siparişler ver
meğe başlamışlardır. Bu si
parişler, bir buçuk milyon 
logiliz lirası tutmaktadır. 

1,ayyare piyangosu 
- Devamı 1 inci salıifede -

17378 J76G2 20031 ~0736 

21375 21459 22242 2145 
9222 20311 

100 Lira Kazananlar 
1536 

-B~ıaro.fı birinci sahifede-
Trakyadaki bu bava va· 

ziyetine kartılık olarak Ege 
ve orta Anadolu mmtakaları 
cenup ve cenubu :garbi ıı· 
tikametlerinde hava kuvvet· 
leri bir sıcak dalgası ve al· 
çak tazyik sahası içine gir· 
miş bulunmaktadır. Bundan 
dolayı bu iki mıntakada va· 
kit vakit kuvvetli rüzgarla 
karışık şiddetli ve sagnak 
halini andıran yağmur yağı
şı olmuştur. En fazla yağış, 

Iş.,;i 
959 1442 1523 

1637 3991 4250 
4427 4 56 5430 
6 95 7012 7184 
8194 9206 9356 
9971 10107 10274 

4393 Fırkasının takriri 
5664 

11595 11751 11812 
13511 14095 14675 
15821 16227 16612 
17152 17468 17484 
1 562 19169 19591 
19820 19837 20344 
21785 22195 2321~ 

24044 24106 24847 

7354 
9753 

10802 
13094 
14878 
16634 
17951 
19730 
20598 
23916 

20 hin lirnhk hO.yi\k mit· 

kufatı kazananlar 
22120 9996 23340 12648 
15876 12856 20460 1444 
24293 22636 1243 9286 
1778 20512 20765 21506 
9731 15150 1000 2845 
7630 10079 12115 16713 

21054 2261 6620 18046 
51672 1017 6990 20591 
6416 14485 20955 18428 
6528 8101 14226 16772 

Amorti 
NıhayPtleri 25 ve 79 olan 

bile lcr ikt~er lira amorti ala· 

reddedil<li 
Londra, 12 (A.A) - Avam 

kamarası, Hindistan teşkilatı 
esasiye ıılabatına ait bükü· 
met tarafmdan teklif edilen 
kanun projesinde bazı tadi
lat yapılmasını istiyen işçi 

fırkasmın takririni 133 reye 
karşı 404 rey ile reddet· 
miştir. Kanun liyıhası bu 
sur~tle ikinci okunuşta ka
bul edilmiştir. 
caklardır. 

~ehrimizdeki talihliler 
25 bin liralık büyük ikra

miyeyi kazanan 9879 numa· 
rah biletin sahipleri ikinci 
Osmaniye mahallesinde muh-
tar Hasan sokağmda 9 
numaralı evde oturan Bayan 
Ayşe ile Bayan Saadettir. 

İki bin lira kazanan 
23933 numaralı biletin sa· 
bipleri Bay Ali Rıza ve bayi 
Bay Mahmuttur. 

Bii'a, Soma ve Denunbey- A k B k" b-t o ara - u sene ı u -
de 25 diter lrerlerde bet · 190 ·ı ı· 1 

çenın mı yon ıra o a · 
ili 15 milimetre arasında w t h · d'I' 

cagı a mın e ı ıyor. 

olmuştur. Ankara - Bakanlar hey'· 
Ege ve orta Anadolu mın- etinin dünkü toplantısında 

takalarında hava bir gün harici vaziyet konuşulmuş, 
evvele nazaran beş derece dış bakanı Bay Tevfik Rüşdü 
etrafında daha ısınmıştır. Aras izahat vermiştir. 
Bu iki mıotakada normalin 1 Ankara - nhisarlar umum 
tamamen haricinde olmak 
üzere rece suhunetleri sıfır
dan yukarı 1 ili 18 gündüz 
suhunetleri ise 11 ili 18 
dereceye kadar çıkmışlar. 

Cenup Anadolusunda ha
va vaziyeti mutattan sıcak 
ve yagışlıdır. En fazla An· 
talyada 13 milimetre yağ
mur suyu ölçülmüştür. Gece 
suhunetleri sıfırdan yukarı 
13 iÜndüz suhune~eri 18 
derece etrafında kaydedil
miştir. 

Doğu anadolusunda hava 
bulutlu fakat yarışız geçmiş· 
tir En düşük suhunet Karata 
sıfırdan atağı 25, Erzurumda 
12, Erzicanda 7 derecedir. 

Karadeniz kıyılarında en 
düşük suhunet sıfırın üstün
de 7, en yüksek sıcaklık 18 
derece etrafındadır. Bu mın- · 
takada dağınık bir şekilde 
olmak üzere yağmurlu geç· 
miştir. En fazla miktar Zon· 
ruldakta 17 milimetre ölçül
müştür. 

Ankarada bu sabah9,30 da 
başlayan lodos istikametinde 
kuvvetli fırtına halinde rüz
gar saniyede 14 metre hız
la esmiştir. Öğleden sonra 
saat 14 de hava sıcaklığı 

sıfırın üıtünde 18 dereceye 
kadar yükselmittir. 

Şubat ayında Ankarada 

müdürlüğüne, tütün inhisarı 
müdürü Bay Halid tayin 
olunmuşdur . 

Ankara - Bazı vergi lis
telerinde tenzilat yapılması 
ümid edilmektedir. Bu hu· 
susta tetkiklere devam olun
maktadır. 

lstanbul - Maliye bakan
lığının talimatı dahilinde ser
mayesini iki milyon liraya ib
lağ etmiyen ecnebi bankalar 
faaliyetlerini tatil etmekte
dirler . 
Istanbul - Arnavut köyün

de bir Eroin imalathanesi 
bulundu. Kaçakçılar yaka
landılar. 

lstanbul - Son yağmur
lardan Trakyada nehirler ye· 
niden taşmaya başlamıştır. 

lstaobul - Buğday yolsuz· 
lui'u tahkikatına devam edi
liyor. Şimdiye kadar bet ki· 
şiye işten el çektirildi. 
lıtaobul - Tayyareci Lind· 

berg'in çocuğunu kaçırmaktan 
maznun Alman Hauptmann
nın muhakemesi bitmek üze
redir Müddeiumumi son cel
sede maznunun idamını iıte
miıtir. 

hava sıcaklıi'mın bu derece
ye kadar çıkıtı son on yıl 
zarfıada ilk defa vukua iel· 
mittir. 

4 Pa 

Büyük ulus kurtılt 
başkanımızın syaha 
- Btı~tarafı birinci sahifede - Yaşayışlıtrıoı alıoıerl 
20 deCilmhurlyet H. F. Eenaf ve kücüle kazanan Jzıolr 
iıçl kurumları bürosu tarafın· esnaf ve işçileri y1lel 
dan ıeref lerine verilen ziyafeti mozon batar•cı büyOk 
ıeref lendlrmlşlerdlr. tayı ile onun değerli 

Esnaf ve işçi knrumlarımn ve Gyelerlnl aralarıodl 
ziyafeti, Birinci kordondaki lamalda sonsuz sevloÇ 
Mltatpalaa'ta verilmiştir. C. H. dlrler. 
~·. Esnaf ve işçi teşekkülleri Derin ve yakın b ·~ 
oef 1 bay Osman Şen ziyafet hükilmeıimlzin öz fP 
fşJerile bizzat meşgul olmuş ve uluaal amacı dogrıJ ~ 
Mitatpalae'ta eayın konoğumu· ve dilzen alan blzler',,.J .1. 
zun ıeref Jerlne liyık bir ee· yüşte tam bir kayıDP 
kilde tertibat almıştı. eılmız bir bütünlükle~ 

Ziyafetin verildiği salon çok derimiz Atatürk'öo 

güzel eüslenmişti. işçi kardeş 
lerlmiz, Kurultay BaşkaD1nın 

şeref ine verilen ziyafet milna· 
aebetlle, Milat Palaa sıloououn 
iç kısmında güzel bir eser vil· 
cude getlrmiılerdlr. 

Türk Jsttk14l mdcadelt-slnl 
ve Türk inkılibını canlandı· 

ran AbideDln ilstüne, Büydk 
Önder Atatürk'üo bronzdan 
yapılmış bir bösUi konmuı ve 
etrafı elekdrlk ampüllerile süs· 
leomlotl. Salona yerleştirilen 

yemek maaaları da (E) ve (1) 
harf ledni gösterlyordı ki, bun· 
lar, (Esnaf ve işçi) manalarına 

geliyordu. 

Ztyafette Vali General K.Aıım 
Oirlk ile müstahkem mevki 
kumandanı, Kurultay baokanı · 
mıza bo seyahatlerinde refakat 
etmekte olan aaylnlarımız ve 
Şf'brlmlzde bulunan diğer ıay· 

lavlar, vali muavini, adliye er· 
Uoı, Heri geltn memurlar hu· 
lun uyorlardı. E'naf ve loçl ko · 
romları idare heyetleri üyeleri 
aalonon OnOnde bekliyerek da· 
Vf'tlllerl kartılayorlardı. 

Sayın konoğomoz General 
Kbım Özalp ıaat yirmide re· 
f lkalarlle birlikte Mltatpalaeı 

teerif ettiler. Kendilerine da· 
mıttları bay Ruşen Mehmed ile 
huıuei kltiblerl bay Ali refakat 
edlyrrlardı. General Kılzım 

Özalp salondan içeri girince 
ıürekli bir surette alkıolaomıış 

hr. Kurultay ba~kanımız alkıt 
lar araaanda ilerllyerek a..lo . 

noo önünde durmakta olan 
loçilerimlzle ziyafette, bolu· 
nan zevata sellmladıktan· sonra 

doğruca ATATÜRK'Qn bOstü · 
nan bulunduğa yere gitmlı 

lerdir. 
General Kbım Özalp, bura 

da, C. B. F. himayesinde bola· 
nan esnaf ve işçi teşekkülleri 

hakkındı F1rka başkam Yozgat 
aaylavı Aay Avni Doğan'dan 

izahat ılmıolardır. Bay Avoi 
Doğan, loçl te esnaf teşekkül· 
lerinln bugünkü vaziyetini ıa· 
yın (;enerale anlıtmıt ve bftyük 
devrim fırkaaı İzmir teokllltı· 
oın işçileri müreffeh bir hale 
koymak için yapılması gereken 
lolerl tesbit ettiğini ve bunlar 
Clzerlnden yürüdOğQnft, pek 
yakında çok iyi neticeler alına· 
cağından ümltvar olduğunu soy· 
lemlotlr. General Özalp, Bay 
Avni Doğan'ın bu izahatı üze· 
rine : 

- Çok gQzel... 

Diyerek yapılın ve yapılmaeı 
düodnülen itleri takdir eyle· 
mlolerdlr. 

Bundan eonra yemeğe otu· 
rulmootur. Yemek sıresında, 

C. H. F. esnaf ve loçl kuram· 
lır1 oef l bay Oıman Şen, esnaf 
ve loçUer namına ıu söylevi 
ıöylemlttlr: 

BtıyOk konuk General [(Asım 
Ôııalp ve 11ygı deger konuk· 
luımıı! 

ileri (berinde, bir ·~ J 
şalı madao, devam ed""' 

aod içer ve heplnlıe: 

- Hoşgeldlnlz!. tJJ 
Derll. Var ve sağ 

Bay Osman 'ın ıa1l., k 
lanmış ve yemeğe de 

miştir. Sayın konu~ 
aabah Aydın'• gldece 
ziyafetten f'Iken ayrıl 
kendilerini alkıolarl• 

füoaf ve İşçi heyetleri 

&illerinin yanlarına 8 

- Sizin içinizde bol 
ıcref ve iftihar duyd 

Demlıler ve otomo 
rek Burnua'ya gttınl 

füoaf ve işçileri 

fetl geç vakte ka 

etmto ve ç<>k gazel 

geçlrilmlotir. 

BerJin 12 (A.A)..,... j 
istihbarat bürosund• 

Gazetelerin Sto1'Pmllıllil 

Kurtuluş btl 
mını kutltJ 
Maraş, 12 (A.A) "' 

burün kurtuluş ı' 
16 ncı yıl dönümüo• 
bir sevinç ve cofl' 
kutluladı. Cümhuri~ 
danında biriken oo 
halk, yurdu, ulusu İ 
ıun bllyllk önderi 
bayraiı altında c,_ 
ceklerine bir daha 
ler. lıtiklAl marşıud"
Maraş'ın kahramall t' ~ 
ğına v~rilmiş olall /!~t 
madalyası merasi111l• ... ')ibı, 
takıldı. Söylenen Yf-a 
söylevler, okunall .Jf t• 
halka sonsuz b'~,lfJd 
verdi. Kurumlar, aı1' L« 
mektepliler parl•lı 8ı 
resmi ya ptalar. Alı 
yük fener alayı f 
balkevinde konfer• 
konserler verilecılı 

• 


