
lmanya'da Yahudi aleyh· 
arhğa devam etıııcktedir. 
eni bir kanuna göre, bir diş
inin karısı veya kocası Ya
udi olmıyacakdır. 

e · ULUSAL • l ..ıebistaıı lıfikOnıeti ile Bul
gar lıOkliıneti arasında, pek 
yakında bir fikri teşriki 
nıesai nıukavelesi aktedile· 
cekdir. 

lzmirde çıkar, akıamcı siyasal gazetedir 
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Almanya Birliği Kırmak istiyor 
Garh Vilayetlerinde tedkik seyahati ' I 

Atatürk~ seyahata 
devam ediyorlar 
önderimiz telsizle, lzmirlile-

re selamlarını (hildirrliler 
Büyük Ön· ; 

cieringarb1 
iliyetlerin ":' 
e bir ted· 
ik seyaha-
. yapmak 
zere evvel-
. akıam ls-
nbul dan 

urduklarını 

e lzmiri ıe
ref lendir
dikten son
ra seyahat
lerine de· 
Yam ede
cek 1 erini 
dllnkll nllı

la a mı z da 
yazmııtak. 

Atatnrk'iin geleceiini 
haber alan lzmir balkı 
kordona d&klllmllt ve Yü: 
ce Önderin teırifini iıti
yakla beklemiıtir. 

Herkesin gözleri, büyük 
kurtarıcıyı hamil olan Ege 
Yapurunun görüneceği nok
taya dikilmiı bulunuyordu. 

Saat 17 buçuğa doiru, bü
yük Önderin lzmire uğra· 
madan seyahatlarına~devam 
ettikleri ve telsizle lzmire 
selim ıöoderdikleri haberi 
geldi. Herkes, büyük kur
tarıcıya selimetler ve ba-
yırla yolculuklar dileyerek 

- Devamı 4 ucü sahifede -

Italya · Macaristan mOnasebatı 

talya - Macaristan 
ültür mukavelesi 

MacarİJtan başbakanı 

Gömbüş 

Roma, 17 ( A.A) - Ste-: 
fani ajansı bildiriyor: 

Bay Mu1101ini ile Macar 1 

ldlltllr bakanı Bay Homan 
ltalya - Macar kllltOr muka-

· oi e ıWn ?lıOSx o• y x 

Son hadiseler etrahnda Atina gazeteleri ne yazıyor 

Bay Mussolini, harhetnıek. cesaretini 
bit; bir vakit gösteremeyecek.dir 

Atinada çıkan "Aneksartitos,, gazetesi, her lıangi bir harp vukuunda, 
faşizmin münhezinı olmağa mahkum bulunduğunu yazıyor 

Son posta ile gelen Atina gazeteleri; ltalyanın ıon gün
lerde baıladığı askeri bazırlıklaıjdan uzun uzadıya bahset
mekte ve bu mesele etrafında muhtelif tahminler yürüt-
mektedirler. Müstakil (Aneksartitos) gazetesi, ıu mütalea
yı dermeyan ediyor: 

" Muasoli'nin dramatik bir role ihtiyacı yardı. Bununla, 
dost ve düımanlarına karıı faıizmi nkuvvetini göstermek is
tiyordu. Italyan diktatörü, fırsattan bilistifade Somalide ltal
yan ordusunu Habeıistana saldırdı. Bir kaç zavallı ıtalyan 
neferi, diktatörlin emperyalist emellerini kanlarile ödedi
ler. Mussolini, derhal sahneyi açtı ve İtalyan Veliahtı ile 
Generallarini davet ederek harb, tazminat ve ıtalyanın 
ıerefi ve verilecek oltimatomlar etrafında konuıtu. Bu ara· 
da iki srnıf asker silih altına çağrıldı. ltalya tayyareleri 
Habeıistan göklerinde nllmayiılere baıladı. Donanmanın 
bir kısmı . harekete müheyya bir hale . ıetirildi. Blltlln bu 
hareketler karşısında yerinden oynamıyan birisi vardı: 

Habeşiıtan imparatoru. 
Habeıistan imparatoru, halya diktatöriinün her teklifini 

reddetti. Acun matbuata, imparatorun tarafına geçti. Hiç 
kimse, Faıizmin bir harbe ceıaret edeceğini ummayordu. 
Herkes, 1896 tarihinde Habeşistanı kolayca yutabileceiini 
zanneden ltaly~n Generali Bratiyeri'nin akıbetini ve ~~ 
sefer de Habeııstan topraklarında ölecek ltalyan gençlerını 
hatırladı. Onun için, ltalyanın hu sefer de Habeşiıtana ta- . 
arruz edeceği inanılmıyordu. Günler geçti, nuılki ltalya -
Habeıistan harbı tahakkuk etmedi. Harp beklenirken, ltal-
yanın, Habeıistana nota vermediği ve battl tazminat iı
temediği iti dildi. Çünlt n Mussolini -ric'at etti. O •an etti ki 
bir el iıaretile ortalığı alt - üst edecek. Fakat sonra anla
dı ki, herkes bu hareketlerine gülüyor • 

Mussolini ıimdi, harp istemediğini ye hareketinin, biitün 
acun tarafından yanhı anlaşıldığını söylemek istiyor . 

Muasolini, bir anda 1896 tarihindeki ltalya -Habeıiıtan 
harbını ve o zamanki Italyan baş•ekili (Krispi) yi, kaybo
lan 15 bin ltalyan neferini göz önüne getirdi. Çünkü mağ
lubiyeti müteakip (Krispi) aleyhine soikaıt tertip edilmiıti. 

Mussolini'nin eski selefi o zaman güç halle kurtulabil
miıti. Bu sefer, ltalyan ordusu Habeşistan'da eski mağlü· 
biyete tekrar uğrasaydı, Mussolini'yi ltalyan milleti affede-

Mussolini Fa~isılere silah verme merasiminde 

cek mi idi? Diktatör, (Krispi) gibi yakasanı kurtarabilecek 
mi idi?. Diktatör, bütnn bu ihtimalleri düşündü. Fakat geç. 
Bununla beraber, bu mes'elede başka bir ihtimalde mev
cuttur: Faşizm, bir hiç için, herhangi bir rol için harbe 
atal•~t,a daima hazırdır. Geçenlerde Avusturya Başbakanı 
Dolfüs ün öliimündeıı ıonra neler olduğunu unuttuk mu? 
O zaman ltalyan faıiıtleri Avusturya hudutlarına akın 
etmediler mi idi?.,, 

Şimdi de Habeıistana saldırmak istediler. Mu11olini her 
ne kadar, bir harbe sebebiyet vermekten menedildi iıe de, 
zikrettiğimiz veçbile ltalyan Faşistleri, bir işaretle harbe 
girmekten çekinmezler. Bu taktirde netice ne olabilir? Hiç 
şüphesiz, Faşizm hezimete uğrıyacaktır. Mussolini bunu 
pek ali taktir ettiği için kolayca barba girmek istemez.,, 

(Elefteron Vima), (Proiya) ve (Estiya) gazeteleri de, Bul-
garistanın hudutlarda tahkimat yapmağa kalkışmasına kar
şı, Yunanistanın tertibat almakta gecikmeyeceğinden babı 
etmekte ve böyle mukabil bir hareketin, harbı intac etmek 
değil, bilakis sulhu takviye edeceğini yazmaktadırlar. 
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Rumelide cemiyetin unsur
ları birleştirmek maksadile 
yapdığı son teşebbüsleri bu
rada tatbik etmek elzemdir. 
Hususile Ermeni komiteleri
nin lstanbuldaki efradı bin
lerce nüfusa baliğ olduğu 
işidilmesine ve böyle mühim 
ve müs~llih bir kuvvetle mu
halifimiz olan bir fırkanın 
birleımesi pek ziyade düşü· 
nülecek birşey olmasına bi· 
naen asla vakit kaçırmadan 
bu komitelerle cebri ve ha· 
kiki ittihadda bulunmak ha· 
yat ve menfaatimiz iktiza
sındandır . 

Cemiyete e n namuskir 
zatların alınması meırut ve 

muvafık ise de cemiyetin hal 
ve mevkii pek ziyade deiit· 
miş ve şimdi büyük lekeli
ler kısmen imha edilerek 
kalan kesan da görilnüıte 
beraetlerini iıpat etmit ol
duklarmdan YÜcutlarının kal
dırılması kabil olamayan ve 
milletçe büyük tanıhp bu 
haysiyetle münaferet ve mu· 
halef etlerinden mazarrat me· 
mul bulunan müellifei kulüp 
kabilinden kesanın diğer fır· 
kalara girmelerini menetmek 
ve şer ve mazarratlarını kal 
dırmak için onların da ce· 
miyete ithali münasip olur 
fikrindeyim. 

Cemiyetin meth ve sita
yişi vadisinde gazetelerle 
neşriyatta bulunmak eaki 
devir mahsusatından olan 
bir hal olup ortada filen 
mergup ve nafi eserler bu· 
lunmadıkça bu kabil haller 
durendit ve dakika düıü· 
nenlerin nefret ve iıtihza

sını ve muhaliflerin de gayz 
ve hasclerini cclbederek ce· 
miyete hücüm etmek ıçın 

vesile olmaktan batka bir 
ıeye yaramaz. Onun ıçın 
gerek cemiyetin malumatı 

altında, gerekse malümatı ol
maksızın gazetelerle tefahür 
için yapılan neşriyat kat'i
yen menedilmelidir. Bundı.ın 
böyle bütün icraatın ve ma· 
lümatın mahviyet dairesinde 
geçmesinin temini de el· 
zemdir. · 

Arzettiğim gibi cemiyetin 
lstanbulda mektep ve gece 
dersleri açmaıı mühim se· 
mereler veremez. Fakat tat· 
raya ve bilhassa Anadolu 
ile Rumelinin maarifaiz ka
lan yerlerine muallimler gön
derilerek bunlar vasıtasile 

hem vatan evlidını okutmak 
ve hem ahali ile sıkı mllna· 
aebetlerde bulunarak met· 
rutiyet fikri ve onun altında 
gizlice cemiyet emellerinin 
neırolunmasını temin etmek 
ehim ve elzemdir. Netekim 
Rumelide ve Anadolunun 
bazı yerlerinde Bulgar, Rum 
ve Ermeni mekteplerinde 
muallimlik edenlerin hemen 
umumu mühim mekteplerden 
çıkmıı iktidar ve gayret 
erbabıdır ki a:ır. menfaatle 
büyük fedakirlıklar yapma· 
yı Üzerlerine almıılardır. 

Hiç olmaıaz rene yl\kıek 

.. ----.- Kuvvetle dolaşan bir şa- ~~ 

meli teplerden ve değilse i
dadilerden mezun ve cemi
yete mensup olup henüz 
devlet memuriyetinde bulun
mayan natuk, muktedir ve 

nüfuz etmeğe kadir fedakar 
ve hamiyetli kardeşleri şid
detle arayıp bularak bu gibi 
vazifeleri onlara verelim. 

Onlara iki sene kadar 
müvakkat bir müddet için 
bulunacağı o vazife mukabi· 
li maişetine kafi ielecek 
bir para temin eyliyelim. 
Bence pek mühim ve her 
ıeye müneccah olan bu fi
kir kabule tayan görülürse 
teferruatı hakkında milzake-
re etmek kolaydır." 

Bu raporda ittihat ve Te
rakki cemiyetini yükseltmek 
için verilen fikirlerin tatbik 
edilemediği ve yahut tatbi
kine imkin hasıl olamadığı 
malumdır. Cemiyet nıeıruti
yetten evvelki kuvvet ve 
kudretini günden güne kay· 
bediyordu. Cemiyet erkanı 

buna kızıyorlardı, çünkü 
onlar gene eski vatan gay
retile ve hamiyet hissiye 
çalışmakta devam ediyorlar· 
dı ve yürü~mek istedikleri 
cemiyet maksatlarının neden 
ilerleyemediğini anlayamı

yorlardı. Halbuki bunu ken
dilerine anlatmak isteyen 
kimseler az değildi. Bir zat 
KastamonudanMeb'usan mec· 
lisi reiıiAhmetRıza beye yaz· 
dığı bir mektupta diyordu 
ki: 

" Bundan altı ay evvel Kaa
tamonudan heves ederek Is
tan bula gittim. Llkin keıki 
gitmese idim ! Bizim hafiye 
olarak tanıdığımız zatların~ 

hepsi cemiyete intisap et
mitler, birer makam yakala
mıtlar. Nerede namussuz, 
utanmaz, ahliksız adam var 
ise bir nutuk irat etmek sa
yesinde bir makamı elde et· 
meğe muvaffak olmut r lıti
mas gene eskisi gibi devam 
ediyor. Etek öpülmeyince me· 
muriyct almak kabil değil . 
N ef yedilenlerin içerisinde 
hafiyelik ederek nefyolun
muşlar ve daha bir çok 
abliksızlarından dolayı teb'it 
edilmişler var ki yaptıkları 
dalkavukluklar sayesinde mü
him memuriyetlere geçmitler! 
Eyvah ıiz meırutiyet efendi
lerine ki bunlardan it bekli· 
yorsunuz. Bunlar bili aldık
ları bol paralarla Beyo;la 
birahanelerinde keyif anrn
yorlar. Sonra da meşrutiyet 
uğurunda can verenler, mal 
verenler, menfalarda bir çok 
seneler zulim içinde kalan
Jann çocuklan ve kendileri 
ki cemiyetin müeasislerinden 
idiler, bu biçareler gene so
kaklarda silriiaüyorlar. 

lnıaf beyefendi, bu zatlar 
evvel ve ahır millete hizmet 
içiu meydana atıldıler. Gerek 
cemiyet, gerekse siz ve me
buslar bunları arayacaktınız. 

OnJarı iı batına geçirme
ğe çalııacaktınız. Çnnkü mil
lete anmık o gibileri hizmet 

C zü m l eri nı i:; 

Alakadar müesselerimize 
gelen son haberlere göre; 
Londra üzüm piyasası, bu 
ayın ilk haftasından beri 
hararetli bir surette devam 
etmektedir. Alıcılar, en çok 
lzmir, Korent ve Girit mal· 
larına rağbet gösteriyorlar. 
İran üzümleri de son zaman
larda aranmağa başladı. 

Avusturalya maJJarmm yı· 
kanmış malları da aramyor. 

Gerek Elen ve gerek Tür· 
kiye sultanileri üzerinde son 
günlerde canlı bir taJep gö
rlAlmüt ve bu mallardan mü· 
him bir mikdar satılmışdır. 

Londra piyasasının bu za· 
manda böyle hararetli bir 
ıekil almıası, stokların fazla 
azalmasından ileri gelmişdir. 

Girid Kandiye sultanileri, 

50 - 67 şilinden satılmışdır. 

Türkiye malları iıe 44 • 56 
şilin araıındadır . 
İran naturelleri, 38 - 50 ti· 

linden satılmaktadır. 

Kaliforniya mallan 37 yı

kanmıı nevileride 41 ıilinden 
ıatılmıthr. 

Tilrkiye, Elen, Avusturalya 
ve Iran mahsullerinin orta 

edebilirler. Yoksa Abdülha
mit devrinden kalma ve üç 
kelime söyliyerek tarlatan
lık yapanlardan bu hükumet 
it beklerse yazıktır. Bir fin· 
can kahveden vaz geçtik, 
fakat hiç olmazsa onların 
hatırlarını almak almak için 
kendilerine bir kere teşek
kü edilıeydi o da kifıydı?" 

Cemiyetin eski müntesip· 
lerinin nasıl ihmal edildiği 
ve onların ynrine kimlerin iş 
baıına getirildiği bu mek
tuptan pek güzel anlatılıyor. 
Bu vaziyet karıısında cemi
yetin gilnden güne sukut et
mesine hayret etmemek li
zımgelirdi . 

Bu vaziyeti kurtarmak için 

ilırnç etlilirkerı 

mallarından geçen hafta bü
yük satışlar olmuştur. Ah-

{ cılar, bu mallar üzerinde 
gittikçe hevesli görünmekte 
ve taleplerini artırmakta

dırlar. 

Annahella'nın 

yiaya göre, Fransa hüküme· siye edilmektedir. j 
tinin daveti üzerine Emir Ali Diğer taraftan ti 
bu aym ortalarına doğru rikalarında çahşall 

Fransaya gidecektir. Emirin kendilerini işsiz bı 
bu ziyareti ayni zamanda olan monoplu prot~ 
kont Dumartelin Pariste bu- bir nümayiş yapmıi' 
lunacağı zamana tesadüf ]anmaktadırlar. 
edecektir. * • • Mi 

Gazetelerin yazdığına gö- Surye ve Lübna11r 
re; Fransız dış bakanlığı yü- liyat inhisarını al111•~ 
ce komiserin muvafakatini bir şirketin yüce ko 
aldıktan sonra Suriye ve müracaat ettiği bab 
Lübnanda umumi vaziyeti rine manda altındakİ' 
tetkik etmek üzere bet ki- leketlerin her tarah 
ıilik bir heyet görmiyi onay- çok protesto telgra 
lamıthr. rilmittir. 

Fransada büyük yerler it· Berutta çıkan f 
gal etmiş olan bu zevat, "La Surye" gazeteli 
evveli Beruta gelerek Lüb- bir teıebbüıün asılı1' 
nan ahvalini tedkik ettikten ğunu •e daha ko 
sonra iç Suriycye geçecek· nakliyat şirketi inhi 
ler ve burada da tedkikle- müracaat bile vaki 
ni bitirib raporlarını tanzim ğını yazmaktadır. 
eyliyerek Fransız dıt bakan- * .. -Paris Fransa'nın en lığına vereceklerdir. Bir Yahudi şirketi 

meşhur artistlerinden Anna· • * • sırlı Şükrü paıa arası~ 

Ayağa kırıldı 

bella, yeni çevirdiği bir Suriye Lübnan hükumet· pılan anlaşma üzerio~ 
filmde, bir ayı ile birlikte lerinin gümrük hisseleri olub budiler Berut sabilio 
rol almıştır. Tam fiJm çev- yüce komiserlik de mahcuz 
rilirken, ayı birdenbire An- bulunan 60 milyon frangın 

(3 milyon Suriye lirası), Su-

satın almamağa karar 

lerdir. Satın alınacak 
nabella 'nın üzerine hücum 

etmiş ve yere yuvarlamıştır. 
riye ve Lübnan hükumetle· zide modern deniz 

Artistin sol bacağı bu 
sukut neticesinde kırılmış ve 
derhal hastahaneye kaldırıl
mıştır. 

Habeşistan da 
Toton inhisarı 

Habeıiıtanda tiltün ma
mulitının imali inhisar altın
dadır. Tütün mamulitı sigara 
ve enfiyeden ibarettir. Yerli 
tütün dııardan gelen tütünle 
harman edilerek kullanılmak· 
tadır. Bu harmanda yerli 
tütünün hissesi yüzde 60, ec
nebi tütününkü ise yüzde 
40 tır. 

Hariçten gelen tütünler 
Cezayir, Yunan ve Türk tü
tünleridir. Senelik ithalatın 
kıymeti 25,000 lira kadar 
tutmaktadır. 

Tütün içmek adeti hemen 
ecnebilere mahsus gibidir; 
yerliler tlitün kullanmazlar. 
Yerliler içinde seyahat eden
ler ve genç yaşta bulunan
lar tütüne alıtıyorlar. 

Satılık Piyano 1 
Alman marka her teyi 

sağlam kuyruklu bir pi
yano ehven fiatla satılık
tır. 

Almak arzu edenler her 
gün sabahdan akşama ka-

rine iadesine karar verilmiş· 
tir. 

ları ve gazinolar açıl 
* • • 

İran ile Irak bük 
rasındaki sınır ihtil 

için Romada toplana• 

Ancak bu paralar, yüce 
komserJiğin tasvibi ile yapı
lacak yol ve sair nafia işle
rine sarf edilecektir. Yüce 
komserlikte hususi bir ko· yon itine devam etlll • •• misyon Suriye ve Lübnanın 
ihtiyaçları nisbetinde bu pa· 
rayı taksim etmek için tet· 
kikat yapmaktadır. 

Diier taraftan Berut teh
rinin güzellettirilmesi ıçın 

Berut belediyesine 15 milyon 

franklık ikrazat yapılacak
dır. Berut belediyesi bu pa· 
rayı on bet yılda ödeyecek
dir. 

* • • 
Surye maarif vezm, ge· 

çenlerde sokakta kendisine 
hücum ederek yaralayan ta· 
hıs aleyhine açtığı ve Şam 
bidayet mahkemesince el ko
nularak bakılmıya başlanan 
davasından vaz geçmiştir. 

Ancak m.ahkeme bu ite 
hukuku umumiye cihetinden 
bakacaktır. 

* • • 
Avukat Corç "kal, Suriye 

ve Lübnan ahalisine hitaben 
bir beyanname neşretmittir. 

Beyannamede halka milli 
benliğin, ve sıhhatini koru-

HacıJann naklinin 
kete verilen inhisar 
protesto için Şam a 
rafından lbnisıuude b' 
bata ğönderilmiıtir. 

Bu mazbata, lbni• 
yüce komser nezdinde 
bilsatta bulunarak 

vassut etmeıini 

dir. 
• • • 

Irak Maarif vezer• 
defa olarak iki Ira 
talebeyi Londra'da t 
rini ikmale g6nderm 
rar Yermittir. 

Bu kızlardan biri 
killtesinde, öteki de .~ 
mektebinde okuyaca 

• •• 
Irak hükümeti Jap 

mobillerinin Irak topr9 
girmesine muvafakat 
den ilk parti olar•~ 
Japon otomobili trao 
retile Berut'a gelıol' 
Bağdad'a yollac .mştırl 

altı yedi kiti bir araya ie· 
)erek bir cemiyeti teıebbüıe 
tesis eylemiılerdi. Bu cemiyet 
muhtelif ittihat ve Terakki 
kulllplerine mtlracaatla umu· 
mi içtimalarda tehyiç edici 
nutuklar aöyliyerek kulüp 
Azasının merke"z hey' eti aley
hine ıevkedilmesine çalışı
yordu. Bu cemiyet hakkında 
merkeze yazılan bir raporda 
deniliyordu ki : 

l
dar ULUSAL BiRLiK 
gazetesi idarehanesine mü
caat etmelidirler. 

ithalat ~OmrDğfl modG iz mir 
ğünden: 

Kilo G. Cinsi etya 

"Vakia heyeti merkeziyeyi 
layuhti bilmeği hiç bir kimse 
hatırına getiremez. Onun da 
muaheze edilecek hataları 

( Devam edecek ) 

Aydın demiryolu umum 
müdürlüğünden: 

Müddeti 31-12-934 tarihin
den hitam bulan lzmirden 
Nazilliye beher tonu 880, 
Denizliye 1305 ve Çivrilede 
1935 kuruşluk 949 numaralı 
şeker tarifesi 18-2-935 tari
hinden 3 l-12-935 tarihine 
kadar yeniden mevkii meri
yete konulmuıtur. 

32 000 Gramofon 
O 000 Jelatindeıı mamul gramofon plAiı boı. 

400 adet. 
2 080 Demir gramofon iğnesi 

66 000 Teneke konserva kutularının kapaklarını 
kapamağa mahsus demir makine. 

100 080 Yekun 
Yukarıda cins ve mikdarı yazılı eıya açık arttır 

retile ~atılacağından isteklilerin 27-2-935 Çarıamba 
saat 13 te ltbalit gümrüj'ü satıı komiıyenuna mürac 
ilin olunur. 14 18 425 

e 
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ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI Bı·rıı·k Si Limitet vapur ~- zmır yun meııSUt;a!Ji_-
.. ORESTES " vapuru 10 martta gelip 14 martta Anvers, 

Rotterdam ve Hamburır limaoları için yük alacaktır. COndeHk oôyaaal g..... acentası ~Türk Anonim şirketı·§! 
" GANYMEDES " vapuru 23 şubattan 28 şubata kadar Sahibi: Haydar Rüşdü Ökıem Cendeli Han. Birinci kor· ~ · ~ 

Anvers, Rotterdam, Amıterdam ve Hamburg için yük Neşriyat müdürü: don. Tel· 
2443 

:: Bu mftesseic, iki yoz bin lira sermaye ile ~ 
llamdi Na:ıhet Tbe EJlerman Lines Ltd. - t kknl • 

alacaklar. "TRENTINO,, vapuru 29 - eşe etmiş ve Di Oryental Karpet Manu-§3 
SVENSKA ORİENT LİNİEN Telefon: 

2776 
ikinci kanunda Londra, Hull fak11örers Jjmited (Sark halı) ıııirketiue ait § 

"' F 18 b Adres: lzmir ikinci - ~ . , 
ROST " vapuru şu atta Rotterdam, Hamburg, ve Anversten gelip tahliyede = j · d H ika rd ::E 

Beyler sokağı zmır c a pına aki kumaş fabrikasını satan § 
Copenbagen, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oalo ve iskan· Aborıc . .:artları .· bulunacak ve ayni zamanda - w ~ 

., k almı~hr. rabrika bfttOn teşkilat ve tesisat ve mllı· b: 
dinavya limanları için yük alacaktır. 700 k Londra ve Hull için yü - -

uruş senelik alacaktır. talıdimini ile eskisi gibi I kanunusani 1935 ta· S 
" HEDRUN " vapuru 28 şubatta Roterdam, Hamburg, 400 " alta aylık .. ALGERIAN ,, vapuru 6 rihinde? itibaren ?'eni ş!r~ct tarafından itletil· ~ 

Copenbagen, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve İskan- ilan şartları şubatta Liverpool ve Svven- mcktcdır. Her nevı yno ıphkleri, kumaş, batta· § 
dınavya limanları için yük alacakbr. Resmi ilanlar için : sea'dan gelip tahliyede bu· - niye YC çorap imal edilecektir. Mamulihn em•- § 
NATIONAL TSEAM NAVIGATION CO. OF GRECCE Maarif cemiyeti ilanat lunacaktır. line faikiycti her tnrnfta takdir ve kabul edilmi~tir. ~ 

lzmir Nevyork ar. sında ayda bir muntazam sefer bürosuna müracaat edil- " MARONIAN " vapuru Bu mamulat Pt·~tcm:ılcılar başmda eski Orozdibak ~ 
" T AMESIS " vrpuru 12 Martta doğru Nevyorka hareket melidir. şubat sonunda Londra, HuJI ittisalindeki sergide '' şhir ecf ilmekte ve sahf fah- § 

edecektir. Hususi ilanlar : idare- ve Anversten gelip tahliyede rika içind<• yapılmnkhttlır. Si 
SERViCE MARıTıM ROUMAİN 

hanede kararlaştirilir bulunacak ve ayni zamanda - = = Posta kutusu: 127 =: 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

Basıldığı yer: ANADULU Londra ve Hull için yük -
matbaası alacaktır. - Telgraf adresi: İzmir - Alsancak ~ 

" PELES " vapuru 15 Şubatta gelip 16 Şubatta Malta, 
MaraiJya, BaraeJon ve Cezaire hareket edecektir. • The General Steam Navi· Telefon oumarası 2432 ve 3564 S§ 

gation Co. Ltd. •Ulllllllllllllllllllllllllllllll• llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHHllllllff~ 
" ALBA JUL YA " vapuru 12 Martta gelip 13 Martta 

Malta, Cenova, MaraiJya, ve Cezaire hareket edecektir. 

Kitaplornuza GOzel Bir 

Cilt, Hatıralarmıza Şık 

Bir AlbOm, Ve sair 
Cilt işleri Yaphr· 

Yolcu ve yilk kabul eder. 

Hamit: filodaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 
Acente mes'uliyet kabul etmez. mak isterseniz : 

Fazla tafıillt için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 
tirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentahğına müracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 

* Yf;JY, KAVAFIJAR * 
Çarşısında 34 Numarada 

- - Ali Rıza - -
N. V. 

v. ~..,. b. van 

Der Zee 
& Co. 

EUTSCHE LEV ANTE LINIE 
"ULM" vapuru 18 ıubatta 

bekleniyor, 20 ıubata kadar 
Anvera, Rotterdam, Ham
burg ve Bremea için yük 
alacakbr . 

.. Aquila" vapuru 22 şubatta 
bekleniyor, Hamburğ ve An
•ersten yük çıkaracaktır. 

ARMEMENTH. SCHULDT 
HAMBURG 

.. HANSBURG " vapuru 
25 ıubatta bekleniyor, An-

•era ve Hamburg yük çıka· 

np Rotterdam ve Hamburg 
İçin yük alacaktır. 

JOHNSTON LtNE L TD 

.. KENMORE" vapuru 25 
tubatta bekleniyor, Liver
pul ve Anverıten yilk çıka
np Burğas, V arna ve Kös-

tence, Galaç ve Braila için 
Y6k alacaktır. 

Satılık Motör 
12 beygir kuvvetinde (Di

zel) markalı az kuJlanılmış 
bir motör satılıktır. Taliple--· 

Mücellithanesine uğrayınız. 

lstanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 1~ilrk Anoııim Şirketi 

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

en 

iki defa süzülmüştür 
Y eğ&ne deposu 

llamdi Nüzht 
Sıhhat Eczanesi 

HE EXPORT STEAMSHIP 

CORPoRATION fotoğrafhane ve 
.. EXMINSTER" vapuru 20 fotogw raf malzeme mag~ azası 

ıubatta bekleniyor, Nevyork 
için yllkliyecektir. Hamza Rüstem beyin foıoğraflıanesi, /:mirde en iyi 

" ADjUTANT,, vapuru 
5 şubatta beklenmekte olup 
Londra için yük alacaktır. 

Deutscbe Levante Linie 

.. EXARCH " vapuru 2 I fotoğraf çekmekle şöhret buları bir san 'at ocogıdır. En 

M tt b ki m~killf>C$ent olanlar dahi, burada çektirdikleri foıokra'· ar a e eniyor, Nevyork 'J w 
için yilkliyecektir. lardan memnun kalmışlardır. O O K TOR 

Hamza Rwtem beyirı, f otoğT'aJ nıalreme&i satan ma-
Geliı tarihleri ve •apar· ğcuası da muhterem müşterilerinin inee Ali Agah 

lann isimleri ilıerine meı'u· her çeşit mallan, foıograr makinelerini Çocuk Hastalıkları 
liıet kabul edilmez. dır, Bir zı)areı her şeyi isputa klı.fıdir. Mütehassısı 

Birinci Kordon, telefon (lzmir · Ba,turak caddesi, Refik ikinci Beyler Sokagı N. <>8 
No. 2007 - 2008 Tel,'f on 3452 

... , ..... .-.;iiiiii;;;;:::::::::::::===!!!!:!!!!~=:==:::::::::-::::::::: 

PORJEN AHAP 
O kadar zararsızdır ki kalp, böbrek, basur memeleri rahatsızlarına, ge

belere, çocuklara ve tansionJarı yokselmiş kimselere doktorlar yalnız 
Parjen ahap) mnshil pastillerini tavsiye ederler. 

" ANGORA ,, vapuru 30 
ikinci kanunda Hamburg, 
Bremen ve Anversten gelip 
tahliyede bulunacakhr. 

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

Tt:.:J Q K iYE 

llRAAT 
BANKASI 

.DAoA 
BiRiKTiOEN 
RAl-IAT--bO~Q 

--Sümer Bank--
Fabrikaları mamulatı 

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

Dereke kumaşları 

Fesane kumaşları 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköv bezleri 

ol 

Somer Bank yerli mallar pazarı 
lzmir şubesinde bulursunuz 



Almanyanın cevabı ve gazetelerin tefsirleri 

Alman yanın amacı, büyük batı devlet
lerinin birliğini l\:ırmak, Fransa ile ln

giltere araSında bir yara açnıak mış 
Viyana 

tüıı 

gazeteleri; Avusturyanın Hitlercilikden kurtarılıııası için, lıü
Avıısturyalıların birleşmesi lü~umunda ısrar ediyorfar .• 

Paris 17 (A.A) - Almanyauıo lrıgiliz ıekliflerin~ 

vcrdiii cevap, Orta Avrupanm muhtc1if memleketlerin· 

de başka tfirlii karşılanmıştar. 

Bclgrad mntbuall, Almnnyanm ama<•ı hüyilk hah 

dc\'letlerinin birliğini kırmnk ve Fransa ile İn&iltere 

urasmda bir yara açmak için mnzakcratı sOrüncemeye 

uğratmak oldu~u zanmndadır. 

Varşova hilkftmet gazeteleri, notama Londrada iyi 
knrşılan<lığınt yazdıkları halde, muhalif gazeteler gayri 

mn~ait bir intiba haııl ettiğini bildiriyorlar. 
Viyanada iıe, nota, Almanyanın, Avusturya istiklal 

'e hakimiyetini tanımaktan imtinaı şeklinde tefsir ve 
Avusturyanın Hitlercilikten kurtarılmasını temin ede· 
t•ek yegane çare olarak bOtQn Avuıturyulılarıo birlet· 
mesi IQzumunda ısrar edilmektedir. 

1 ........ ... 

Süme;rbankın Ereğli ~lmanya'da Yahudi 
Mensucat Fabrikası altyhtarlığı artıyor 

----------Fabrikanın kazan ve elektrik tesisa- Yeni kanuna göre; bir dişçinin ka
tı hariç diğer aksamı ihale edildi rısı veya kocası Yahudi olmıyacak 
Ankara 17 (A.A) - Aldıiımız malümata göre; Sümer

bank tarafından Ereğlide yaptırılmakta olan mensucat fabri 
kasının kazan ve elektrik tesisatı hariç olmak üzere diğer 
makine aksamı, Hartman müesses esine verilmittir. 

BerJin 17 (A.A) - Y enikanunun istilzam ettiği bir ıarta 

göre; diş hekiminin karısı veya kocası yahudi dinine mensup 

bir nesilden olmıyacaktır. 

Urla'da ihtilaf halledildi 

Fakir ve yetim çocuk- Cuma 
lara öğleleri sıcak günü liklere 

tekrar haşlanıyor 
yemek veriliyor 

Urla 16 (Hususi) - Ka
zamız Halkevi binasında bu
günden itibaren 120 yetim 
yavruya muntazaman öğle 

yemeği verilmeğe başlanmış· 
d1r. Bu işde önayak olan ka
zamız C. H. F. erkanı ile 
kaymakam bay Lütfü, Halk 
evi başkam bay Hasan ve 
kazamızdaki doktorlar, mu-
allimlerimiz takdire şayan
dırlar. 

Bu yemek verme işi, mek
tepler kapanıncaya kadar 
devam edecektir. Sayın 
halkımız bu hayır ışme 

yarış yaparcasına koşmak
tadır. Kaymakam Bay Lüt-
fü, bu usulü Kızılbahçe 
nahiyesile iskele mahalJesin-
de tatbik sahasına koymak 
için çalışmaktadır. Bir kaç 
güne kadar kazanın bütün 
köylerinde bütün yavrulara 
öğleleri sıcak yemek verile
cektir. 

Beraet Ettiler 
Eşrefpaşa'da KAmll Paşa cad 

deeiode Birinci Süleymanlye 
mahallesinde oturan Aekeroğlu 
Aziz ve Rıza, Arslano~hı Şaban 
Abidin imzalarUe aşağıdaki 
mektubu aldık: 

Gazetenizin 3 kAounusanl 
934 tarihli nOshasıoın ilçüncü 
eahi(eslnlo ikinci sütununda 
her üçümüz6o fotoğrafı konub 
(İ ı11nbu l'lu şık hırsızlar İzmir 
de tntuldulor) eerlevhoh bir 
yazı çıkcoışll. Ualbukl adliye 
nln ıahkl katı ~etfcesiode masu· 
mlyetimiz anlaşılmış ve tutulan 
eşyalarm bize aid olduğu anla 
şılmış ve hakkımızda kanuni 
muamele yapılmesına lüzum 
!!Örillın t'dlğinden men'i mulıa· 
keme \erilmiş olduğu için 
eelıab1 namustan •e iffetten 
o1au bizlerin nımosomuzun 
vikayesi içi o keyfiyeıin ayni 
ıiituuda tekzibini dileriz. 

Futbol hey'eti dün gece toplanarak 
yeni iiküstilrü teshil etti 

İzmir'dekl ıpor kulüblerl ara· 
sandaki 1 hıll4f, geçenlerde şeb 
rlmlze gelen idman cemiyetleri 
ittifakı ikinci umumi reisi 8a 
yezld saylavı bay Balid'io te· 
şebb6sü ile bılledllmlş idi. 
Dno toplnoan futbol heyeti; 

tiklere tekrar girecek olao Al· 

tıy, İzmlrspor, Şarkspor ve 
Torkspor kulüblerlnlo; evvelce 
seremoni yapılmak suretile 
mağlub sayıldığı müsabakaları 

hükümsüz eaymıı ve daha ev· 
velkl müsabakalar muteber ol· 
mnk kaydile yeni f lküetürQ 
a~ağıdakl şekilde teebh etmlıtlr. 
Müsabakalar; Alaancak ve Halk 
sah~larında devam edecektir. 
Ônilmüzdeki cuma günü yapı· 
lacok m6eabakalar şunlardır: 

Alsancak sahasında saat 10 
da Şarkepor · lzmirspor B. ta· 
kıoıı hakem bay Bikmet, tıaal 

J 2 de ayol takımların A. ta· 

Et kaçakçılığı 
Dnn gece 270 kilo 
deve eti yakalB1.1dı 
Et takip memurları dün 

iece umumi bir araştırma 

yapmışlar ve kaçakçılarm 

geçmek ihtimali olan bütün 
yolları tutmuşlar, neticede 
270 kiJo kaçak deve eti ile 
bir mikdar koyun, kuzu ve 
dana eti ele geçirilmiş ve 
bu etler kokmuş ayni zaman
da cia hastahkh olduğundan 
imha edilmiıtir. Kaçakılar 

Adliyeye tHlim olunmuıdur. 

lumı hakem bay Mustafa, eaat 
14 te Tılrkepor · Göztepe A. 

takımları hakem bıy Fehmi, 
Hat 16 da Buca · Altay A. 
takımları hakem bay Esad lda. 
relerinde karşılaşacaklardır. 

Balk eahaeında saat 10 da 
Tftrkapor · Gllztepe A. takım· 

ları arasında hakem bay Reşad, 
saat 12 de Buca · Altay B. 
takımları hakem bay Mustafa 
idaresinde müıabaka yapacak· 
tardır. 

1 mart cama güna Alıancak 
ıpor eabaeıoda ıaat 10 da Al 
tay · Şarbpor B. takımları, 

saat 12 de Altay . Şarkt1por 
A. takımları, saat 14 te ızmlr· 
spor · Buca A. takımları •e 
Hat 16 da Altınordu · TOrk· 
spor A. takımları. Halk saha· 
sanda Hat 10 da Altınordo, 
Turkspor B. takımları, eaat 12 
de lzmirepor · Buca takımları 
karıılaoacaklardır. 

İzmir sicilli ticaı·et 
memurluğundan: 

(Esat Kipman - Birlik ecza
hanesi) ticaret unvanile Ke-

meraltı caddesinde 39 nu

marada eczacılık yapan Esat 

Kipmanin iıbu ticaret unvanı 

ticaret kanununun 42 nci 

maddesi mucibince sicilin 

1342 numarasına kayt ve 

tescil edildiği ilin olunur. 

lzmir sicili ticaret me
murluğu resmi mühürü ve 

F. T enik imzası 

Garh vilavetlerinde 
el 

tetkik seyahatı 
B~tarafıbirinci sahifede

basretle kordondan ayrıldı. 
Büyük Atatürk, İzmir su-

larından geçerken telsizle 
lzmir vilayetine şu telgrafı 
çektiler: 

lzmir VilAyetine 

lzmire Selamlar 
Kamili AtatOrk 

* • • 
Atatürk'ün bu telgrafına 

Vali General KAzım Dirik, 
lzmirlilerin saygılarını aıağı
daki telgrafla arzettiler: 

Atatürk 
Cümhur Reisi 

lzmir'liler Atatürk' e sağ
lık, esenlik ve neş'eli yol 
açıklığı dileyerek sonsuz 

bağlılıklarmı hararetle sun
maktadır. 

Vali 
General KAzım Dirik 

* .. . 
Cümburiyet Halk fırkası 

vilayet idare hey' eti başkanı 
Yozgad saylavı Bay Avni 

Doğanda büyük Atatürk'e 

aşağıdaki telgrafı çekmiı
Jerdir: 

••lzmir'Jiler le fırka 'Jılarm bit 

mez tükenmez saygılarını 
yüce katınıza sunarım. 

C.H.F. 
Vilayet Başkanı 

Avni Doğan 

icra 
Vekilleı·i heveti 

.1 

toplandı 
Ankara, 17 (A.A) - icra 

vekilleri heyeti bugün Baş
bakan ismet lnöoü'nün reis
liği altmda toplanarak muh· 
telif işler üzerinde a-örüşme
lerde bulunmuş ve bu işlere 
ait kararlar Yermiıtir. 

4 

Yeni hi r proJc 

Topral\: tevziatı 
iskan kanıınn ---------Hükumet yüzde 6 faizla ıof 

rak tahvilleri çıkaracak 
lçerli~ler Bakanlığı bir ieUo 

ve toprak kanun layihası hazır· 

lamıştır. Cümhuriyet Türkiye· 
ılnln ana kanunları arasınıia 

yer alacak ehemmiyette olan 
kanun projesine göre memle· 
kette fşlemlyeo toprakları işle· 

necek bir hale getirmek, işle· 

nenlerl daha verimli yapmak, 
lşllyen kollara kudre lertJID f"D 

çoğunu kollanmıya elverecek 
topuklar bulmak, mevcud kol· 
lan artırmak, votan topraL:l11· 
rını daha şen, daha medeni, 
daha zeogio ve yaşawıya daha 
elverişli bir şekle koymak, hıl· 

kumetln vazifesi addoluomoştur. 

Yeni şehirler 
Bu proje hüktımlerine göre 

yeni köy, kaaaba ve şehirler 

Bakanlar Heyeti kararlle kuro· 
labl lecektlr. 

Köylerin yapı, kasaba ve ıe· 

birlerin p14n sJDırları dış10da 

eğreti 'eya temelll olorum yeri 
kurulamıyacaktar. Bıatti köyl~· 

rln yurtluk, kasaba ve şehir· 

lerln de pl&n sınırları dışında 

her nerede oluna olsun değir· 
men, hın, ağıl, kolllbe gibi 
eğreti 'eya temelll yapı kurul · 
maeı valllertn müeaadeelne bağlı 
olacaktır. 

Müsaadesiz yıp1 ve çatılar 

vali ve kaymakam boyroğtle 

hemen yıktırılacak veya bedel· 
ılz zabtolunıcaktır. Çadır al· 
bnda yaıamak valilerin mOıaa 
desine bağlı olacak •e bu şe 

kilde sürekli yaşamaya m(llaade 
edllmlyecektlr. 

Tapu 
Bakanlar heyeti kararlle la 

Uo aahası aayılao yerlerde 
toprak Ozeriode hak almak 
ıapo ile ve tapuda yazıla miktar 
6zf!riode iddia olunabilecektir. 
Tıpada yasılan dönilmler u.ıo· 

teber olacaktır. Y ınf elinde 
100 dönftmlük bir tapuıu bo· 
lunan yurddaş bogfto misline 
pek çok rastlandığı gibi 200 
dönüm araziye sahip olmıya 

caktır. Taposuzu topraklar ve 
tapu artıkları de,lete atd ola· 
caktır. Tapoıuz topraklar Oze· 
rinde dnletten başka kimse 
hak ve millklyet • iddiasında 

bolunamıyıacaktar. Kasaba ve 
oehir plAn hudodları ve köy· 
terin yord yerleri dışında şehir, 

· kasaba ve köy halkına yalnız 

intifa için tahsis edilmiş top· 
rı.klar dahilinde biikume bu 
tahsisi değiştirmek hakkını her 
vakit malik olacaktır. 

Tapnıuz olup •ergide yazılı 

toRraklar vergiyi veren tarafın· 
dan bizzat işlenmekte ise tapo
soz topraklar gibi muamele 
görecektir. Valiler, şehir, kasaba 
ve köy halkına bağ, bahçe, zey 
tlnlik, incirlik Vt! emsali mey 
vahk yapmak üzere· hazineye 
ait yerlerde tapu artıklarsndan 

lskAn hududu için de yarım 

bedel ile ve yirmi yıl müddetle 
borç ile yer ayırıp dağılabilecek 
ve muamel~yl tapuya bağlıya 

caktır. Sul11r altında kalıp 10 
yıl içlnde kurutulmayan toprak· 
lar devlete geçecektir. 

Su basmasına kartı : 
Valiler dere, çay ve ır

makların taımasile ıu altında 
kalan toprakları kurutup iı-

Jetmeğe ve suların ~-• 
şehir ve köyleri ba•~ 
meydan vermiyecek 
ler almak için 15 Y 
yukarı ve 65 yaşında• 
bütün erkekleri kendi 
talarile beraber çalıştı 
salahiyetli olacaklar 

İki bin dönümden 
çiftlikleri ve büyük t ei 
Jarı ve sahipleri tar 
işlenmiyen veya başıo~İl 
lunarak işJetilmiyen 2 
dönümden az toprak 
pıJariJe birlikte bükü 

bit edecek kıymetler 
den ve mukabilinde 

altı faizli toprak tab 

rerek istimlak etmej 

hiyeti olacaktır. 

Hlkiimet istimlak · 

çok 20 yılda ödenme~ 
yüzde aJtı faizli ve 

lira kıymetinde bir 

adede kadar toprak 
çıkarabilecektir. 

Ufak, huıuai idareJ 
tediyelere ve diğer 
şahıslara ait arazi, çi:1m1uwı 

ve topraklar dönüaıl 
olursa olsun toprak 
verilmek suretile b 
tarafından istimlak o 
Jecektir. 

İstimlik edilecek t 

lara verilecek kıyme 
yılı vergi ve yoksa tı--
metinin dört katı oı. 

Bu mikdar bua-ünkil 
tinden fazJa a-örülürse 
kıymet üzerinden aı 
yapılacaktır. 

Ayni kanun projeıiO 
ileride hükumet toP•] 
iskan üzerinde uğrafdl'! 
zere bir göç baok•" ( T 
mağa salahiyetli ola fa 

1 
Sabah Gazetele 

Telgrafları 

fstanbul - Bir Y 
bir Amerikan gemisi 
kalede karaya oturlll 

Ankara - Kisve 
namesi neşredildi. eu 
re Ruhaniler kisveler' 
nız mabedlerde giye 

' 

. 
lerdir. Sporcular, kiıf 
şeklini bulundukları moı 
lin en büyük Mülkif' oldu 

muruna bildirecekle ~ 
Ankara - Adliye an 

rini tetkik edecek 
hey'et yakında Adli'!' 
nının riyasetinde t 
caktır. 

lstanbul - Rom•' et 
b 'ld"w• Ö • JllrQ er verı ıgıne g ,.,, B 
Habeşistan'a dört t~ L· .~ 

Dlflıı; 

t~~k, m~h~mmat "' aralı 
gondermıştır. ltaly• _. 
. 'd ')'/fi" yacı şıstao an otuz mı I l 

tazminat iatemek1:Jedit· .et.fe 
attı • 
hu 

itizar !•hı 
, j ınaa 

Yazımız çok oJdıln lddiı 
( Bu genç kimd r ? ) "' c1a,, 
gamber Davud'un •' 

tefrikalarımızı koy• 

Özür dileriz . 


