
Cünıhuriyct HaJk fırkası 

aııızedleri He uıüstal il say

av nauızedi Milaslı Bay Halil 

ilttefikan saylav seçildiler. 

• ltalya'da Kataniya kasaba· 
sında bir cephanelik ateş al· 

ıu1ş~ infilak neticesinde evler 
yıkılmış 4, kadın ölmiiştilr. 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 
Yıl: 2 - No: 357 Telefo_n_:_2_7_7_6 __________ C_u_m_a_r_te_s_i -=TŞ-u-ba-t-19_3_5-----------------------~F~ia-b~(l~OO") Para 

Aydın demiryolunu satın aldık 
.. re 

Saylav seçimi dün bitti 

er tarafta C. H. Fır ası nam 
etleri mütte· ik' n secildileıı ., 

ıııiı-'den ıııüstakil olarak ııaınzetliğini koymuş olanB. 
alil, C.H.F. namzetleri gibi ıııüttetikan saylav. seçildi 

\ 

Müttefikan seçilen lzmir Saylavları soldan sağa doğru: 
Bay Tevfik Rüşdü Aras, Bay Saracoğlu Şükrü, Bay Celal Bayar, Bay Mahmud 

sad Bozkurd, tBay Rahmi Köken, Bayan Benal Nevzad, Bay Kamil Dursun, Bay Hamdi 
ksoy, General Kazım lnaç, Bay Hüsnü Çakır, Bay Sadeddin Epikmen, Bay Hasan Ali Yücel 

Saylav seçimi, dün öğle- bir müddet sonra Halkevinin idare hey'eti başkam Bay 
en sonra saat 15 te Halke- bütün salonlarını baştan başa Avni Doğan, seçmenlere kısa 
"nde yapılmıştır. doldurmuşlardı. İkinci seç- bir söylev söylemiş ve Fır

lzmirin bütün resmi bina· menler kamilen geldikten son- kanın gösterdiği saylav nam
rı ile çarşılar olduğu gibi, ra müstahkem mevkikuman- zetlerine rey vereceklerinden 
lkevi binası da baştan ba- danlığı muz1kası istiklal marşına emin bulunduğunu, meclis 

bayraklarla süslenmişti. çalmağa başladı. Marş, ayakta umumi seçimininde yarm öğ-
aat 14 denberi gelmeğe baş- dinlendi. Bundan sonra Cüm- leden evvel saat 11 buçukta 
yan ikinci seçmenler, az huriyet Halk Fırkası vilayet geni! Halkevinde yapılaca-

Aydın demiryolları 

Hattın satın alın
ması isi bitti 

' -------attın; )Ju ay içinde lıilkônıetin1iz-

tesliııı alınınası ııı11bteı1ıeldir 

Baymdırlı/, /Jakunı Uav 

Ali Çcıi11kaya • 

Katiyetle haber aldıiımıza 
IÖrc, hükumetimizle Aydın 
deıniryollarınm selihiyettar 
lllliıne11illeri araıında Aydın 

hattının hükiimetimizce sa
tın alınması hakkında An
kara'da cereyan etmekte 
olan müzakerelerde temamen 
mutabık kalmışlardır. Müza
kerelerin, bugün yarın bit-
mesi ve Aydın şimendifer 

hattının bu ay içinde hüku
metimiz tarafından teslim 

...!!ınmnsı muhakkaktır. De-i 
miryolu idaresinin Londra
daki meclisi idaresi, buradaki 
münı ssillcrinc verdiği emir
de, hükumetimizin cröstcr-

(> 

diği seraiti k&.bul ettiğini 
bildirmiştır. 

Malf.:m olduğu üzere, 
kumpanya mümessilleri bun
dan evvelki müzakerelerde 
dört milyon lira istemişler, 
hükfımctimizde iki milyon 
lira vermişti. Gelen haber-
lere göre; her hususta hü
kfımetimizle mümessiller ara
sında bütün bususat ve 
teferruatta tam bir mutabakat 
baaıl olmuıtur. 

lfiistal.il sayl<ıı· ~lılchlı BayHalil 

ğını söylemiştir. Bay Avni~ 
Doğanın söylevinden sonra 
rey atılmağa başlandı . 

Seçim, akşam saat 16 ya 
kadar devanı etti. Gerek 
mülhakattan ve gerek İzmir· 
den hastalıkları hasebile 
gclmiyen ikinci seçmenler 
müstesna ittifakla, Cürnhuri
yet Halk Fırkasının göster· 
diği Saylav naınzedlerinc ve 
müstakil olarak lzmirden 
namzedliğini koyan Milaslı 
Ray Halile rey vermişlerdir. 

Halkevinde derin bir he
yecan ve sevinç içinde hu· 
lunan ikinci seçmenler, bü
yük Atatürk'ün gösterdiği 
yolda vazifelerini yaphkla-

• Devumı 4 ncü sulıifede -

Bitler 
japon elçisini 

kabul etti 
Berlin, 8 (A.A) - Alman 

istihbarat bürosundan: 
Bay Hitler bugün Japon

ya'nın yeni büyük elçisi Bay 
Mushakojiyi merasimle kabul 
elmiş, Japon büyük elçisi 
itimatnamesini vermiştir. 

---·---~ 

Elen 
Oonanıııasını ka-

rıtstırucaktı • 
İstanbul 8 ( Hususi ) 

Yunan donanmasında ihtilal 
çıkarmak istiyen denizaltı 
süvarilerinden kaptan Las
ko, hükumetçe yakalanmış 
ve tevkif edilmiştir. 

-------~--

Mektebler 
Bu sahalı tatiJ 

edilecek 
Grip hastalığının Şehri

mizde artması dolayısile 
mekteblerin tatili Sıhhat 
bakanlığınca muvafık görül-
müş ve perşembe günü, 
mekteblerin birer hafta 
müddetle kapatılması için 
şehrimiz Maarif müdürlü· 
ğünden mektebler müdür
lüklerine tebliğat yapılmıttır. 

Kurultay başkanıınız 

Kuı·u1tay başkanıınız, llir kaç 
güıı izıııirde kalacaklardır 

Ankara 8 
(Hususi) -
Büyük Ulus 
Kurultayı 

Başkanı Ge
neral Kazım 
Özalp,buiün 
kü trenle 
İzmire mü· 
tevecci hen 
hareket et
miş ve is
tasyondaBa· 
kanlar,Meb
uslar ve bir 
çok zevat 
tarafından 

uğurlanmış -
tır. Kurultay 
Başkanımız 

lzmirde bir 
müddet ka
lacak ve son
rada Bahke· 
sire giderek 
seçim mın- /Jiiyii~· l /us J\urulıa) ı Ba~lwm (,mıeral 

takası n d a Kazım Özalp 
bazı gezintiler yaparak halkla temasta bulunacaktır. 

mekteblere, talebe dağıl- bütün okullar talebeai mek
dıktan sonra bildirildiii için, teblerine gidecekler ve ders 
tatil tebliği ediememişti. okumadan evlerine dönıcek

Bu sebeble bu sabah lerdir. ___________ ...... ····----------Fakat kapanma emrı 

Uhı81ararası asker kuvvetleri Sar'dan ayrılıyorlar 

Fransız ve Alman murahhas
ları mesaileri etrafında üçler 
komitesine izahat verecekler 
Hollanda'Jılar 17, lsveç'liler 18, ltalyan'lar 19, lngi

liz'Jerde 21- 27 Şubatta Saı·'daıı a'1rılacakJardır 
Roma 8 (A.A)- Sar Fran· 

sız ve Alman murahhasları 
Bal'den buraya gelmişlerdir. 
Üçler komitesine meuileri
nin neticelerini bildirecek
lerdir. 

Dün üçler komitesinin top
lantısında Fransızlar 28 pro
jeyi parafe etmişlerdir. Bu 
projeler para rejimine, kö
müre, gümrük rejiminin de
ğişmesine, Sar demiryolları
nın devrine, Sosyal ve hususi 
sigortalara, madenlere, 
1934 ikincikanun tarihli Ro
ma anlaşmalarının tatbikine 
dairdir . 

Sarbruk, 8 (A.A) - Ulus· 
lar araın asker kuvvetlerini 
Sar'dan çekmek için hazır
lanan plan üçler komitesine 
verilmiştir. 

Bu plana ıröre, HolJanda
lılar 16, Isveçlilır 18, ltalyan-

l11gif i::; us/;er/eri Sur't!tl 

lar 19 Şubatta çekilecekler· l Şubata kadar Sardan ayrıla
dir. Inıilizler de 21 den 27 caklardır, · 



Sahife 2 (Ulusal Birlik) 
~----------------~----------------Italya - Yunanistan Acun ökonomisi 

Italya, adalardan Tecrübeler iyi ne-
ne heliliyor? tice vermedi .............. ~~~-

Cenevrede çıkan (jurnal de jenev) 
gazetesinin mühim bir makalesi 

Cenevre'de çıkan (Jurnal 
De jenev) iazetesi; 12 adada 
baı gösteren kargaşalıklar 
münasebetile (Atina ile Roma 
arasında) başlıklı yazısında 
ıunları yazmaktadır: 

"12 ada, Türkiye - İtalya 
harbında İtalya'nın işgali 
altına geçmiıti. Yunanistan, 
bu adaları ele geçiroıek için 
muhtelif sebepler ileri sür
müş ve bir kaç defa iki 
hükumet arasında vukubulan 
temaslarda bazı şekiller na
zarı dikkate alınmıştı. 

ltalya Sevr muahedesine 
göre Asyayı suğrada mena· 
tık nüfuz alacaktı. Fakat, 
Türklerin zaferi ve Elen cep
hesinin inhidamı bütün bu 
rüyaların tahakkukuna mini 
oldu. O vakittenberi, 12 a
dada reyiima müracaat edil
mesi hususundaki nakarat ta 
artık işidilmez oldu. 

Türk hUkümeti, Lozan 
konferansında 12 ada üze-
rindeki haklarından feragat 
ederken, İtalya bu adaları 
heman ilhak etti. Elen mu
rahhasları protestoda bulun
dular. Bu protesto platonik 
bir hareket idi. Bununla be
raber Yunanistanın ümidi 
kaip olmadı. 

Yunan hükumeti, 12 se
nedeberi bu mes' el eyi kur-
calamaktan daima çekindi. 
Çünkü 12 adayı müdafaa 
etmek için Jazımgelen kuv
vet Yunanistanda yoktur. 
Vaziyet bu merkezde iken 
son hidiseler, adalardaki 
Yunan ahalisini• milli hissi
yatlarını harekete getirdi. 

İtalya, 12 adayı muhafa
zada iki noktai nazar ta
kip ediyor. Adalar denizinde 
bir ussülbabri tesis 'etmek 
ve İtalya amalini şarka doğ
ru yürütmek bu maksatların 
birincisi, Türkiyeyi daima 
müteyekiz bulunduruyor. 
İkincisi ise Yunanlıların mü
cadelesini ziyadeleştirmekten 
hali kalmıyor. 

İtalya donanması için Ler· 
yos adasında büyük işler 
yapılmıştır. Leryos limanı, o 
şekilde tanzim edilmiştir ki, 
icabında ftalyan donanması 
için büyük bir üssülbahri 
gibi yarasın. Yapılan tesi
sata göre, Jüzumu halinde 
bütün İtalyan donanması bu 
limanda içtima edebilir. 

Yunanistan, İtalyanın, ken-

disi için de günün birinde 
tehlikeli olaca;ını göz önüne 
getirerek o da Taksos ve 
Girid adalarını üssübahri ha
line koymağa çalışıyor. Bu
nunla beraber en çok rolü 
oynıyan, 12 adadaki Yunan 
ahalisidir. Bunu fark eden 
ltalya hükumeti, bu adalar-
da Yunanlılık hislerini ted
rici surette uyuşdurmak ve 
Elen dili yerine bütün mek-
teplerde ltalyancayı hakim 
kılmak emelindedir. " 

(Jurnal De Jenev), maka
lesinin nihayetleriade Sinyor 
MussoJininin balkan devlet-
lerine zıt olarak takip ettiği 
siyasayı tenkit etmekte ve 
ltalya diktatörünün, bu siya· 
sadan vaz geçeceği ümidini 
beslediiini ileri sürerek ya-
zısını sona erdirmektedir. 

Bulgaristan 
Hayvan ihracatı bak· 
kında ne dfişllnfiyor 
Sofyada çıkan ''Slovo,, i•-

zetesinden tercüme edil-
miştir : 

Hayvan ihracatı işini konuş· 
mak üzere Varnada topla
nan kongre, hükümetten şu 
temennilerde bulunmıya ka
rar vermiştir . 

l - Yabancı pazarlarda 
aranacak gibi hayvan yetiş· 
tirilmesini temin için bunla
rın bakım ve besimleri hak
kında hükftmetin tedbir al-
ması, 

2 - Bu maksatla hüku
met bilhassa ihracat hayvanı 
yetiştirecek yerleri tayin ve 
tesbit etmelidir. 
3 - İri hayvanlar yetiştir

mek için cinsleri ıslah etmek 
4 - İstenildiği gibi ihra

cat hayvanı yetiştirenlere 
prim verilmeli. 
5 - Ufak tosun ve dana

ların kesilmesinin tahdidi. 

Aydın demiryolu umum 
müdürlüğünden: 

i094 numaralı hususi hurda 
incir tarifesidir 

9-2-1935 tarihinden 30-
6-1935 tarihine kadar mu
teber olmak üzere istasyon
lardan İzmir namına asıari 
100 ton hurda incir nakle-
dilen miirseliileyhlere beher 
ton kilometre başına on 
para reddiyat yapılacaktır. 

Maliye Vekaletinden : 
Darp edilmekte olan gümüş paralardan ( Dört milyon ) 

liralık kısmı az bir zaman zarfında tamamen tedavüle vaz 
edilmiş olacağından eski gümüş paraların 1 Şubat 1936 
tarihinden itibaren her hangi bir kıymetle mübadele vası
tası olarak kullamlamıyacağı, hilafına hareket edenler hak-
kında kanuni takibat yapılacağı 2257 No. lu kanunun se-
kizinci maddesi mucibince ilin olunur. 244-371 

6 8 11 14 17 20 23 

Maliye Vekaletinden: 
1 - 2257 No. lu madeni ufaklık para kanununa tevfi

kan Devlet alacaklarına mahsuben otuz sekiz kuruştan alın 
makta olao:beher mecidiye, gümüş fiatının yiikselmesi ha
sebile kırk beş kuruşa çıkarılmış ve bu fiat üzerinden ka
bul edilmesi için malsandıklarına tebligat yapılmıştır. 

2 - Cümhuriyet Merkez bankası da beher on gram safi 
meskfık ve gayri meskfık haJis gümüşü 22 kuruş 50 santim-
den satın alacaktır. 243-372 6 8 11 

--Rejiyonal andlaşmalar, ticari müba-
deleleri arttırabilir nıi? 

Şimdiye kadar yapılan 
tecrübelere göre; re jiyonal 
antlaşmalar ulusların kriz
den kurtulmak uğrunda 
sarfettikleri a-ayretler üze· 
rine ancak cüz'i surette te-
sir etmiştir. Ouchy şehrinde 
Belçika, Felemenk ve Lük
senburg arasında yapılmış 

olan rejiyonal antlaşma hiç 
bir netice vermemiştir, de-
nebilir. Danimarka, lsveç, 
Norveç ve belki de Finlan
danın bu antlaşmaya girme
sile bir yenilik elde edilmi· 
yeceği zannolunuyor. Mez
kur üç Iskandinavya ülkesi 
arasındaki ticaret bu ülke-
1.erin genel ticaretinin ancak 
yüzde 8 ine baliğ olmakta-
dır. Meseli Danimarka ih
racatının yüzde 64 ünü ln-
giltere çeker. Öte yandan 
Danimarka ithalatının yüzde 
26 sı Almanyaya isabet 
eder. 

Baltık ülkeleri bloku da 
Estonya, Letonya, Litvanya 
ve Finlanda ayni vaziyette
dir. Bu ülkeler arasındaki 
ticaret hariçte olan ticaret-
lerinin ancak yüzde 0,1 ila 
yüzde 5,2 sini teşkil eder. 

Halbuki bu ülkelerin ln-
giltereye yaptıkları ihracat 
genel ticaretlerinin yüzde 24 
ile 48, 7 ııi arasındadır. Al-
manyadan getirdikleri maJlar 
da yüzde 24 - yüzde 47 a
rasındadır. 

ispanya, Portekiz -ve .. bazı 
Cenubi Amerika hükümetleri 
arasında yapılmış olan Iber-
ya antlaşması bu ülkelerin 
dış ticaretinin ancak yüzde 
12 sine balğ olmaktadır. 

Nikaragua-Honduras-Cos

tarica-San salvador arasında 
arasında yapılan orta Ame
rika rejinyonal antlaşması 

daha göze çarpar bir şekil

dedir. Bu ülkelerin biribir
lerile yaptıkları ticaret, 
umum ticaretlerinin ancak 
yüde biri kadardır. !Birleşik 
Amerikadan yaptıları ithalat 
ise yüzde 51,8 ile yüzde 72,4 
arasındadır. 

Halbuki bu itte şaıılacak 
bir şey yoktur. Coğrafi ben
zeyiş ve ayni ürünleri yetiş
tirmek ve ayni malları istih
lak etmek keyfiyeti ayni 
re jiyon ( mıntaka ) ülkeleri 
tacari münasebetlerinin mu
ayyan bir nisbeti geçmesine 
mani olmaktadır. Bunun için 
için ancak başka başka öko
nomik yapılışta olan ülkeler 
arasında yapılacak antlaş
malar, mesela sanayi mem
leketlerinin zirayi memleket
ler ile yapacağı antlaşmalar 
alakadar ülkeler ökonoınisi 

üzerine iyi tesirler yapabi
lir. 

Britanya imparatorluğunun 
muhtelif memleketleri ara
sında 1932 yılında Ottava 
şehrinde yapılmış olan 12 
mazharı müsaade miJJet an
laşmaları beklen il Jiği kadar 
iyi bi netice vermemiştir. Bu 
hususta yapılan derin tetki
kat İngiliz memleketleri ara· 
sındaki ticaretin Ottava 
konferansından evvelki ~e

kilde kaldığını ve ancak 
yabancı ülkelerle yapılan 
ticaretin arttıj'ını iÖstermek
tedir. 
Diğer rojional antlaşmalar 

da ayni hükümlere tabiidir. 
Meseli küçük itilaf ulusları 
arasında yapılan mübadele
ler, Çekoslovakya"ziraati hi
maye siyasasına devam et
tikçe inkişaf edemiyecektir. 
Fakat diğer alanlarda meseli 
para ve demiryolu mes'ele
Jerinde kat'i muvaffakiyetler 
kaydolunmuştur. 

Öte yandan ltalya, Avus
turya ve Macaristan arasın
da yapılan rejiyonal antlaş· 
malar iyi neticeler verebile
cektir. Çünkü bu ülkelerin 
birbirlerinin ürünlerine ihti· 
yaçları vardır. Fakat bu ant
laşmalar adı geçen ülkelerin 
dahil oldukları bloktan ha
riç kalan ülkelerle olan ti
caretlerine bir faide vere
miyecektir. 

lzmir Muhasebei hususiye nıü

dürlüğünden: 
Kıymeti 

No. Cinsi Mevkii L. 
13 eski 

Dükkan Eski Batpazarı Kağatçılar 400 
15 yeni 

ldarei hususiyei vilayete ait yukarıda yerleri yazılı dük
kanın mülkiyeti satılıp bedeli defaten verilmek üzere 20 
gün için müzayedeye konulmuştur. isteklilerin 24.2.935 pa
zar günü saat 9 dan 12 ye kadar encümeni vilayete ıel-
meleri. (370) -

Istanbul nıi11i emlak müdürlü-
ğünden: 
Mercaneğa mahaJJeainin Çakmakcılar yokuşunda 3840 

metre murabbaı arsa üzerine yapılmış dört katta altmış oda 
ve altında dokuz dükkanlı Yusufyan hanının 240 hisse 
itibarile hazineye ait 30 hissesi muhammen bedeli olan 
15675 lira üzerinden 10 Şubat 1935 Pazar günü saat 15 te 
kapalı zarf usulile satılacaktır. Satış bedeli birinci taksit 
peşin, ikincisi bir sene sonra alınmak şartiJe iki müsavi 
taksitte ödenecektir. İst~klilerin 2490 sayılı kanun hüküm
leri dairesinde, muhammen bedelin yüzdt yedi buçuğu 
nisbetinde teminatlarile mektuplarını arttırmayı açma saa
tinden bir saat evveline kadar İstanbul milli emlak müdür
JUiündeki satış komisyonu reisliğine verıneleri. 284-380 

Bu Genç Kimdir!: 
9 Şubat 1935 Tefrika No. 129 "k 

-~-

Yarım saat 
sonra artık 
misafirler da· 
ğılmıştı. Kapı-

dan çıkışlarını seyrettim : 
Senihanın ayrı ayrı elle

rini öptüler. Bunlardan ikisi 
Fransızca konuşuyorlar. Biri 
Yahudi olsa gerek, diğer 

üçü de Türk .. 
Çok değil, beş dakika son· 

ra karşı evde yeni bir mü
nakaşa başladı ve ben, ku
laklarımı tıkayarak: odama 
çekildim. Artık berşeye si
nirleniyorum : 

Işıklar az gibi geliyordu .. 
Yatak sertleşmişti. Yasdık 
bir kanbur sırtını andırıyordu 

Uyuyamıyor, mütemadiyen 

bir hastalık nöbetindeki in
sanlar gibi çırpınıyordum .. 
Uzaktan uzağa kulağıma bili 
onların sesi geliyor. Kalktım, 
balkona yaklaşmadan gene 
dinledim .. 

Bir kadın ağlıyordu .. 
Ondan başka kim olabi-

lirdi? Zavallı Emine'cik, her 

şey değişti amma senin bah
tın değişmemiş?. işte bende 

karşındaki bir evde senın 

hıçrıklarını dinliyorı senın 
nasıl ezildiğini, nasıl hırpa-

landığını, nasıl incidildiiini 
görüyor da hiç bir şey ya
pamıyorum!. 

Gine karyolama atıldım. 

Başım, düşüncelerimi çeke
myor, aau ağır salanıyor ve 
ağrıyor. 

Ona görünsem mi? 
Diye düşünüyorum. Belki 

tanır, belki tanımaz. Tanıdı
ğı taktirde ne olacak?. O, 
evli bir kadın ve artık ha
yatının rabıtaları başka bir 
yerde .. Belki kalbinde o ço
cukluk günlerinin hiç bir 
hatırası kalmamıştır. Öyleya, 
o hatıraların derin ve şuurlu 
bir aşk olduğ'unu da bilmi
yorum. Belki iki bedbat ço
cuğun biraz daha kuvvetli 
durmak ve korunmak için 
anlaşılmış olmasından başka 
bir şeydi onlar .. 
Tanımadığı taktirde de 

ben yıllardanberi taşıdığım 

bütün ümitlerlerin büyük 
kalpler gibi başıma yıkıldı
ğını görmiyecek miyim? 

iki fikir cephesi üstünde 
bir yandan öbür yana koşa 
koşa, yorulmuş, terlemiş ve 
uyuya kalmışım. Uyandığım 
vakit güneş yükselmişti.Ak
şamki buhranın hızları hala 
içimde ve başımda idi. Gi
yindim. Hiç o tarafa gitme
dim. 

" 
'iAZAN: Urhan Holınıi Gadr ur 

Kenardaki kuyruklu " 
nonun başına gittiııı. .& 

tile siyah bir tülJe örl'rınv 
C 

.. ,,. ac 
evzanın çerçevesıoı 

fotoğrafına uzun uzull 
" tım: 

Ben, kalbinin çifte.~o 
rını bekli yen bir bel"'lina 
artık. 

Hissediyorum ki, ~o 
artık benim için, çok 'ın 
larda kalmış bir rüy• N 
ben o rüyayı bir dah• 
miyeceğim. 

" * . . "'- Beye-fendi, beye.-~in 
Kapıdan çıkalı heli,. " 

kaç adım atmıştım: _Jçin 
- Acaba beni mi P 

yorlar?. 

Diye durdum ve 1 " 
baktım. Küçük, siyah ""1'•r 

çücük, renkli ağızlı, • .. 
1 minik bir hizmetçi kıı. \.aı 
giyimli, kuşamlı.. Jde 

- Hanımefendi ı 

Necdet bey anneıine /Ac 
mi, hastalıiı nasıl ' F 
d. J."rk ıyor.. . 
Anladım ki, Beni N dil 

benzetmiı.. Dilim, ai' 
müş bir balık gibi ı 

içinde çırpınıyor; 
- Ben Necdet 

Ben Tirenin( .... ) k& 
sıautmaç Aliyim. Gi 
nımına öyle söyle ve d• 

1111 

l 

- Bir Emine varııJltE 
t 

onu hali unutmamış .. 
Fakat bunları söyli 

dim: 
- Hastamız öldü, 

yavrum!.. 
Dedim. KüçücUk 

yeisli yeisli biri birine 

uzun kirpikli gözlerini 

acıyormuş gibi yüzüo:ıe 
- Vah vah vah .. 

hanımfendi teyzem öl 
Beni ne kadar da Ç 

verdi. Ne vakit siıiO 
gitsem beni kucaklar, 

şekerler doldururdu .. 
fotoğraflarınızı göste 

- Bak, ağabeyler 
Derdi. 
Yavrucak, ne 

güzel anlatıyordu. 
sam, onu bileğinden t 
eve götürecek ve 
uzun uzadıya konuşa 

- Arkası ııol 

12 beygir kuvvetind• 
zel) markalı az kull 
bir motör satılıktır. 1 
rin idarehanemize Ol 
atlan ilin olunur. 

f 
1 

Fırıncılara yeni müj 
350 Lira 
Hamur ına

kinesi 
Gayet imtizaç

lı ve katiyen 
sessiz çalışan e
lektrikli beher 
kiloya yalnız 

yarım santim 
yani yüz kilo için 
kırk para elek
trik yakan makinelerimi meııfaatınız namına tercib ~ 
paranız memleket dahilinde kalmasını istemek için 
kinelcrdeo birer tane edininiz. 

lzmiı· Kestane pnzarı llnsıın maki 
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Fratelli Sperco Vapur Acentası • OJivier ve şUreka 

ı Kitaplarınıza Gnzcl Bir L• • 
ROYAL NEERLANDA s KUMPANYASI Si ımıtet vapur 

" HERMES ,, vapuru 9 şubattan 14 şubata kadar doğru Cilt' Hahralarınıza Şık 
nvers, Rotteruam, Amsterdam ve Hamburg limanları için 
k alacaktır. 

" GANYMEDES ,, vapuru 8 şubatta beklenmekte olup 
urgas, V arna ve Köıtence için yük alacaktır. 
" GANYMEDES ,, vapuru 23 şubattan 28 şubata kadar 
nvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburi için yük 
acaktır. 

SVENSKA ORİENT LINIEN 

Bir Alhilm, Ve sair 
Cilt İ~lcri Yaptır· 

mak isterseniz : 

* YEN/ KAVAFLA R * 

Ç<1rşısmda 34 N umarada 

- - Ali Rıza - -

aceııtası 
Cendeli Han. Birinci kor-

don. Tel . 2443 
The Ellerman Lines Ltd. 

" TRENTINO ,, vapuru 29 
ikinci kanunda Londra, Hull 
ve Anversten gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük 

Mücellitbanesine uğrayınız. alacaktır. 
" FROST 11 vapuru .12 şubatta Rotterdam, Hamburg, ,. ALGERIAN ,, vapuru 6 

openhagen, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve iskan- • şubatta Liverpool ve Svven-
navya limanları:için yUk alacaktır. N. V · sea'dan gelip tahliyede bu-

" HEDRUN " vapuru 28 şubatta Roterdam, Hamburı, F h van lu~~CM~RONIAN il vapuru 
openhagen, Dantzig, Gdynia, Goteburg-, Oılo ve lıkan- V • • • şubat sonunda Londra, Hull 
navya limanları için yük alacaktır. Der Zee ve Anversten gelip tahliyede 

ı NATIONAL TSEAM NAVIGATION CO. OF GRECCE bulunacak ve ayni zamanda 
lzmir Nevyork arasında ayda bir muntazam sefer & Co. Londra ve Hull için yük 

" RINOS ,, vapuru 10 şubatta Izmirden doğru Nevyork DEUTSCHE LEVANTE LINIE alacaktır. 
e in yük alacaktır. The General Steam Navi-

"DERINDJE,, Vapuru ha- gation Co. Ltd. 
"TAMESIS" vrpuru 12 Martta lzmirden doğru Nevyork len limanımızda Anvers, Ro- " ADJUTANT ,, vapuru 

in yük alacaktır. terdam, Hamburğ ve Bremen 5 şubatta beklenmekte olup 
SERVıCE MARıTıM ROUMAİN mal olmaktadır. Londra için yilk alacaktır. 

Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer Deutsche Levante Linie 
"Aquila,, vapuru 16 şubatta 30 

" PELES ,, vapuru 15 Şubatta gelip 16 Şubatta Malta, " ANGORA 11 vapuru 
bekleniyor, Hamburğ ve An- ikinci kanunda Hamburi, 

rselon, Marıilya ve Cezaire hareket edecektir. 
versten yük çıkaracaktır. Bremen ve Anversten gelip 

••
1 

ALBA JUL YA " vapuru 12 Martta gelip 13 Martta ••ULM,, vapuru 15 şubatta tahliyede bulunacaktır. 
a ta, Cenova, Marsilya, Barselon ve Cezaire hareket Not: Vurut tarihleri ve 

kt. bekleniyor, 20 111ubata kadar 
ece ır. ... vapurların isimleri üzerine 
Hamiş: ilandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden Anvers, Rotterdam, Ham- değişikliklerden mes'uliyet 
cente mes'uliyet kabul etmez. burg ve Bremen için •yük kabul edilmez. 
fazla tafsilat için ıkinci Kordonda Tahmil ve Tahliye alacaktır. 
keti binası arkasında Fratelli Sperco acentahg·ına müracaat ARMEMENT H. SCHULDT tenceye yük alacakbr. 

THE EXPORT STEAMSHiP 
ilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 HAMBURG CORPQRATION 

Büyül{ 
Tayyare Piyangosu 
41 üncü l(eşide 11 Şubat 935 

Adet Jjra 

1 

1 
1 
l 
1 
2 
4 

30 
50 

100 
300 
510 

1000 
500 

1500 

l\'Iokafat 

lkraıniye 

" 
" 
" 
" 

(2000) 

" 
(1000) 

" 
(500) 

" (150) 
,, (100) 

" 
(50) 

" (30) 

(20) 

ve 

20000 
25000 

10000 
4000 
3000 

4000 
4000 

15000 
7500 

10000 
15000 
15300 

132800 
10000 

142800 =-
Trakya 

Şeker Fabrikaları 1~flrk Anoııim Şirketi 

Sermavesi 3,000,000'fürk lirası 
.1 

lstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 
lllllllllllllllllll~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllll• " HA NSBURG " vapuru "EX ELSIO R,, vapuru ha-
Z fil l r y • • t = 23 şubatta bekleniyor, An- len limanımızda olup Nevyorkl un mensuca ı vcrs ve Hamburg yUk çıka- için yük alacaktır. Satılık l)iyano 

Türk Anonim şı· rketı·; ~:~D R;:~·r:~:.:ı:r.Hamburg şu:!~~~~~!!~:r,v;:;:;o!~ Alman marka her şeyi Ali Agah 

JOHNSTON LINE L TD için yük alacaktır. sağlam lrnyruklu bir pi-
B n ·k· = G ı· t 'hl · e vapur yano ehven Hatla satıhk-u m essese, ı ı yftz bin lira sermaye ile - "KENMORE" vapuru 29 e ış arı en v -

t 11 kknl t • D O - ların isimleri üzerine mes'u· tır. 
e,.c e mış ' 'e İ ryeııtal Karpet Manu-= şubatta bekleniyor, Liver-~ lizet kabul edilmez. Almak arzu edenler her 

fukçörers Limited ( .. ark hah) şirketine ait - pul ve Anversten yUk çıka- Birinci Kordon, telefon gün sabahdan akşama ka-
lz · 1 ı:ı lk d k = rıp Burğas, Varna ve Kös· No. 2007 - 2008 dar ULÜSAL BİRLiK mır• c :ıa apmar a i kumaş fabrikasmı satın - l 
almıştır. Fabrika bOtOn teşkilat ve tesisat ve mOs- = J~ gazetesi idarehanesine mii-
t • d' ... , k. - I . Ga zı._ııosu caat etmelidirler. __ J a ı ımmı 1 e es 1 i gibi 1 kanunusani ı 935 ta- - zm ı r 
rihinden itibaren yeni şirket tarafından i"letil- ~==~======== 

k ı· ıı v • Ulusal me tec ır. er nt~vi y fln iplikleri, kumaş, batta. _ ELHAMRA SiNEMASI SIRASINDA 
niye \'e çorap imal edilecektir. Mamulatın emsa-

line ftlikiycti her tarafta takdir \'e kabul edilmiştir. = 
Bu mamuliit Peştemalcılar başında eski Orozdibak = 
İlli nlindeki sergide teşhir edilmekte \'c satı~ fah. -
rikn içinde yapılmaktaclır. = 

Posta kutusu: 127 

Telgraf adresi: lzmir - Alsancak 
Telefon - oumarası 2432 ve 3564 -

11111111111111111111111111111111• ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııui 

....... Sümer Bank--
F abrikalaı·ı ıııam ulatı 

Yerli mallaı·ın en iyisi, eıı sağla
ıııı, en ucu~u en güzeli 

Hereke kumaşları 

F esane kumaşlaı·ı 

Ses kraliç~si Bayan Mahmure Handan 

Büyük fedakarlıkla bu defa lstanbuldan celbine mu
vaffak olan IZMIR gazinosu lzmirin muhterem halkına 

Sahibini Sesi, Kolombiya ve Odeon başmuganniyesi 

B M h H d kıymetli ayan a murc an aııın sesini 

dinletmeğe azmetmiştir.lımirin en iyisaz heyetin ~ iştirak 

eden S~hibin. Sesi Bayan F ahide yıldız-
mugannıyelerınden 

Ja Bayan Nefise, Bayan l{ahna 

f otoğrafbane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Birlik 
Cftndelik siyasal gazete 

Sahibi: Hay dar Ri'işdii Öktem 

Neşriyat müdürü: 
Hamdi Nüzhet 
Telefon: 2776 

Adres : lzmir ikinci 
Beyler sokağı 

Al1011 e şartla rı : 

700 kuruş senelik 
400 .. altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilanlar : idare
hanede kararlaştirilir 

Basıldığı yer: ANADULU 
matbaası 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

ikinci Beyler Sokağı N. 68 
TelPforı 3452 

ı•·--------1 .......... 
Kiralık ev 

Göztepede Halit Ziya bey 
sokağında 16 numaralı hane 
kiralıktır. İstiyenler iskele 
başında bakkal Hasan ağa
dan öğrenebilirler. 

Istanbul Oteli 
lzmirin eıı temiz 

( ~ık ve ucuz ) 

otelidir 1 
Tem iz hava mükemme11 

konfor, düş ve her türl" 
sıhhi şeraiti haizdir. Bay-
ram münasebetile yatak 
ücretlerini ucuzlatmıştır. 

Otelimize bir defa teşrif 

edecek zevatın otelimizin 
her hususatından mem· 

nun kalacaklarını vadedi
yoruz. 

Birinci Kordon ha-

vagazı şirketi itisa 
lı Istanbul Oteli 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazarı 
Iımir şubesinde bulursunuz 

/Jamz a Nıist rnı bt')'İn Joıograflıanesi, /::mirde e 11 

fotoğrnf çd.mt~ldc ş<jfı rcı bulan bir suıı 'aı occıgıdır. En 

müşkülpese11ı ola11lar dalıi, burndu çektiıdi/..:leri fotolı:raj

lnrr1mı 11w111111111 hı/1111~/ardır. 
Hamza /Wst<'m beyin. Joıo!,raJ malrenı esi saıwı ma· 

gazası da muhterem miişterileri11in rnee 
her çeşit malları, foıograf makirzeleri1li 

Sıhhat halı i yağı 
dır, Bir zıyareı her şeyi ispata kôfi.dir. 
(İzmir • Başturak caddesi, Refik 

•• 

RJEN AHAP 
ka(laı· zararsızdır ki kalp, böbrek, basur nıcıııcleı·i rahatsızlarıııa, ge

heJere, çocuklara ve tansioııları yükselmiş kinı~elcrc doktorlar yalnız 
Pnrjt·n Şahap) mrashil pasıillerini tav. iye cdt•rler. 

Norveç balık yağlarınııı 

en balisidir 

iki defa süzülmüştür 
Y eğilne deposu 

llamdi Nüzht 
Sıhhat Eczane~i 
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işsizlerin adedi bir yılda 4·88 hin kişi artmış 

Fransa hükiımeti, günden güne ar
tan işsizliğe k.arşı tedbirler alıyor 

Sol cenalı partileri; işsizliğin önüne geçilmesi için ecnebilerin Fransa
dan çık.arılmasını ve haftalık mesai saatlarının azaltılmasını teklif ettiler 

lltanhul 8 ( Hususi) - Fraııiada herglln çoğalan •adını çıkarılması ve haftalık mesai saatlaı·mın kırka 

işsizlik, Ilanden kabinesini dnşündilrme~e haşlamıştır. indirilmesi merkezindedir. Hükum<.·t, birinci teklifin, 
Yapılan biı· istatistiğe göre, geçen yıla nislıeten işsizlerin dı~ ülkelerde Fı·ansa aleyhine uyamlu·acağı fena tesiri 

yekunu hu yıl, 488 bin fozlaluşmı~tır. Fransa parla- dilşftnerek bunu kabul etmemiştir. Sol cenah partile-

nıeııtosunda sol cenah partileri, i sizliğin önQoe ~eçil- rinin istedikleri kabul edil~eydi; Polonya, Okranya, 
me i için hakumete bazı teklifler yapmışlardır. Yapı- l,etonya, Litvanya, Romanya. Elen ve Tilrk tebaasm-
lau teklifler, Belçika, lıı:iltere \ 'C İtalyan tehaalarm· dan olanlarla Paristeki Yahudilerin en çofın Fransayı 
dan maada bnuın diğer ecnebi tebaa~ı işçilerin Frao- lcrketmcğe mecbur kalacaklardı. 1 .................... ______ _ 

Y~na~istanda Ko~ü- Italya'da k:ork.un-.; 
nıstlık Aleyhtarlıgı bir infilak. oldu ---------. -------

Eleıı Hükfinıeti, Komünist Taşkila-' 

tınt f)ağıtmış, kulüpleri kapatmıştıı· 
Istanbul 8 (Hususi) - Elen hükumeti; Yunanistanda 

propaganda yapacak vaziyette 90 bin kitinin komünistlik 
için çalıştığını nazm dikkate alarak geniş tertibat almış ve 
bütün esnaf teşekküllerini komünistlerle mücadeleye davet 
etmekle beraber komünist teşkilitıoı da dağıtmıı ve bu 
teşkilatın bilumum kulüplerini kapatmıştır. 

--------·~·~·~·-.~--~----

Saylav seçimi ltalya 
dün bitti 

- Deııamı 1 inci Ja/ıil'etle -
rından müsterih olarak bir
birlerile samimi hasbuhaller
de bulunmakta, çaylarını iç
mekte idiler. 

ikinci seçmenler, yukarı
da yazdığımız gibi yarın 

tekrar Halkevine gelecekler 
ve Vilayet Meclisi üyelerini 
seçeceklerdir. 

800 bin genci askerlik 
ile alakalandn·dı 
Istanbul 8 ( Hususi ) -

Romadan bildiriliyor : 
İtalya hükumeti; 18 yaşın

dan 21 yaşına kadar olan 
800 bin İtalyan ırencinin as
ker olduğunu Han etmişse de 
bunları askere almamıştır. 
Gençlerin askeri talimleri 
için 17 bin zabit ayrılmıştır. 

------..... ·~ .... ~----
Dört kadın enkaz altında kalarak 
öln1iış altı kişi yaralanmışdır 
İstanbul 8, ( Hususi ) - İtalya'da Kataniya kasabasın

da bir cephanelik ateş almış ve infilak neticesinde civar
daki evlerin bir kısmı tamamen yıkıldığı ıibi, 4 kadın da 
enkaz altında kalarak ölmüş ve altı kişi ağır surette ya
ralanmıştır. 

~~~~------...-·~· .. ·~----~~--~-
Londra andlaşma~n ve Avusturya 

Bay Şuşning Lond
ra'ya gidi yor 

1\.vusturya başbakanı ile dış hakanı 
I..Aoıı<lra'da iki gün kalacaklar 

Londra 8 (A.A) - · Avus
turya başbakanı Pariste kısa 

Istanbul 8 ( Hususi ) 
Paristen haber veriliyor: 

-1 

Bu ayın yirmi dördünde 
Londraya gidecek olan Avus· 
turya başbakanı Bay Şuşning 

7 Şubat 

ittihat ve Teral{ 
(Bnlınt>dıliıı Şıı kir Bcyiıı liıraktıgı r esiL:nJara Göre) 

Bazı muhalif gazete 
doktor B. Şakir Bt 

hücum ediyorlard 
Bu aralık ittihat ve Te-

rakki ' cemiyetinin azası ve 
en ziyade doktor Hahaeddin 
Şakir bey, İstanbulda türe
yen muhalif gazetelerin hü
cumuna maruz kalıyorlardı. 
Bu hücumlar en ziyade 
Mevlan zade Rıfat bey 
tarafından yapılıyordu. Ona 
çok kızan doktor Bahaeddin 
Şakir bey merkezi umumiye 
yazdığı bir mektubunda di
yordu ki: 

"Kalbim, hissiyatım ve 
iktidarım derecesindeki me
saim bir çok zamanlardan 
beri beraber çalıştığım hür
riyet silah arkadaşlarımca 
malumdur. Sırf hizmet eme
lile çalışan ve bu sebeple 

taarruzlara hedef olan bazı 
arkadaşlarım gibi ben de 
cemiyetin can düşmanı bir 
takım denilerin kin ve ga
razına bir mecra oluyorum. 

Bundan •dolayı zerre ka
dar fütur retirccek zif 1 kalp 
esbıtbından c\eiilim. Cemi
yetin manevi himayesinden, 
arkadaılarımın teveccüh ve 
muhabbetinden başka bir 
kuvvete ihtiyacım yoktur. 

Mevlan zadenin verdiii 
konferans ve hususile ra
zetesinde yazdığı fıkralar 
benim kadar sizleri de mü
teessir etmiştir. Merkum 
hakkında mahkemeye mü
racaat vesaire gibi kanuni 
veya şahsi ne gibi bir mu· 
amelede bulunmaklıiıma 
müsaade olunacaiını bildir
menızı rıca ederim.,, 

Merkezi umumi Mevlan 
zade Rıfat beyi susturmak 
için doktor Bahaeddin Şakir 
beye her türlü selahiyeti ve· 

receği yerde bu IJIC 

yazdığı derkenarında a 
duki: 

"Bunlara cevap •. 
tenezzüldür. Hükumet 
zarı dikkati celbediıl. 
tetkikat yapıyor. Bera 
lumat İstanbul heyeti 

Demek ki Mevlad 
zade ve onun gibileri 
dikleri gibi sövüp saY 
devam edecekler, ve 
yeti her gün biraz da~ 
nazarında düşürecekl.., 

O günlerde İttihat ~ 
rakki cemiyetine kıı• 
birisilt!de, meşrutiyet!_, 
-~kip- IstaibÜldaÇok ç 
-ol~n-a;\ık'it ·saha- be 

Avukat Baba bey 
zi umumiye gönderdi 
mektupta diyorduki: 

"Ekseriyeti on Te 
dan sonra cemiyete 
bir kısmı da marı 

cemiyete sokulmuş ze 
müteşekkil İstanbul 
merkeziyesi, mukadd 
miyeti bedbioane eoı 
vardırdıklarından bu 
şikayetleri arza lüzulll 
yorum. 

Heyeti merkeziyede 
fik beye gönderilen 
tupta dessas, hilekarı 

ium, cihetle cedli 
yardım esbabı muı.~·· _ .. 
tarafınıza bildirilmif,. : 
naleyh benim a-ibi bır • 
senin kendilerinden u ad 
tırılmakhi'ım lüzulJJU la 
sürülmüştür. Baç 

1 - Dessas, bilek~ 
landmcı bir kimse ~al•i~ 
üç sene evvel cemiye 

0 

hal edilmez. •• 

Tam 16 yı 20 geçede ni
hayet bulan tasnif netice
sinde, İzmir ve mülbakattan 
gösterilen 1214 ikinci seç
menden, hastalıkları hasa
bile gelemiyen 57 si hariç 
olmak üzere 1l57ikinci seç
men, müttefikan Cümhuriyct 
Halk Fırkası namzedlerine ve 
müstakil Saylav nemzediMi
lish Bay HaliJe reylerini 
vermişlerdir. 

Adliye -
Musıeşarı kinı 

olacak? 

bir müddet kaldıktan sonra 

ayın 24 ünde Londraya ge· 

lecektir. Yanında Avusturya 

dış işleri bakanı M. Barier 

Valdeneg vardır. Avusturya 

bakanlarının Londrada iki 
gün kalacakları tahmin olu-

Pariste bir kaç ırün kadar ------------
kalacak ve Fransa başbakanı Fransa 
Flanden ile dış bakanı bay 

2 - Kendisine İstalJ~ 
bir heyeti merkeziye Aıı 

Halkevinin ' avlusunda ve 
dışında neticeyi bekliyen 
halk heyecan içinde idi. 

Saylav ve seçim münase
betile Vali General Kazım 
Dirık, Belediye başkanı 
doktor Bay Behçet Salih 
Uz, Gümrük baş çevirmeni 
Bay Sami, Maarif çevirmeni 
Hikmet, Emniyet çevirmeni 
Bay Feyzi de Halkevine 
gelmişlerdir. 

* ı:. • 
Turgutlu 8 ( Hususi ) -

Saylav nçimi münasebetile 
bu gün kasabamız baştan 

başa bayraklarla süslenmiştir. 
İkinci seçmenler. seçim için 
hazırlanmışlar ve halkevini 

doldurmuşlardı. Turgutlu genç 
)eri , saylav seçiminin netice
sini büyük bir heyecanla 
bekliyorlardı. 

Öğleden sonra saatlS de 
seçime başlanmış ve yarım 
saat içinde seçim bitmiştir. 

Reylerin tasnifi neticesinde 
Cümburiyet Halk fırkası 
namzetlerinin, tam ve kimil 
bir ittifakla seçildikleri an-

Ankara 8 ( Hususi) - Say
lavhğa seçilen Adliye müs
teşarı Bay Nazif'in yerine 
teftiş bey'eti reisi Bay Ra
şid'in veya başmüfettişlerden 
Bay Esad'ın ıretirileceii söy
leniyor . 

1'ot·os ekspresi An 
karaya uğrıyacak 

İstanbul, 8 ( Hususi ) -
Toros ekspresi 15 Mayıstan 
itibaren gidiş ve ırelişte 
Ankara'ya da uğrıyacaktır. 

Bu suretle T oros ekspresi 
ile Ankar'ya gelen yolcular 
Eskişehir'de aktarma yap
madan Ankara'ya ıridebile
celderdir. 

)aşıldı. Bu netice, bütün 
Turgutluyu sevinç içinde bı
rakmıştır. 

Kastamonu 8 (Hususi) -
Saylav seçimi bugün bitmiş 
ve Cümhuriyet Halk fırkası 
namzetleri müttefikan seçil
miştir. Kastamonunun yeni 
sayJavları arasında İzmir'den 
doktor Bay Şükrü Osman da 
vardır. 

Maraş, 8 (Hususi) - Say
lav seçimi buıün bitmiş, 
Cumhuriyet Halk fırkası 

namzetleri kazaomııtır. 

nuyor . 

Laval'le Roma ve Londra 
müzakereleri etrafında görü
şecektir. _____ _;;_ ____ . ---------

Felemenk 
1\lektcp gemisi 

Istanhulda 
lstanbul 8 ( Hususi ) 

( Herlong ) adındaki Fele
menk mektep gemisi bu 
sabah limanımıza geldi. Gemi 
süvarisi Taksim Cümhuriyet 
abidesine bir çelenk koydu. 
Talebe şehri gezdiler. 

Istaııhul'da 
Grip salgını devanı 

ediyor 
fstanbul 8 ( Hususi ) 

Şehrimizde grip salgın ha
linde devam etmektedir. Si
nemalar ve kahvehanelerin 
de kapatılacağı söylenmek
tedir. -------··. ---------

Rus kaııunları 

Değişililikler için 
hazırlıli yapılıyor 

-------·-· 
Bay J\1~lotot~ yapılacak olan değişik

likleri teshil etnıekle nıeşguldiir 
Londra - Moskovadan ğişiklikeri tesbit etmekle 

alman haberlere göre, Sovyet 
hükumeti, kanunlarının mü
him bir kısmını değiştire· 

cektir. Değiıecek olan ka
nunlar arasında saylav seçi
mi kanunu da vardır. Bay 
Molotof, yapılacak olan de-

meşguldür. 

Eyi malümat alan siyasal 

mahafil, sovyet amelesine 

verilmiş olan seçim hakkının, 

Ruı rençberlerine de veriJe

ceii kaoaatını ileri sürüyor. 

Amerikaya miis
tenıleke mücade

lesinde yaı·dım 
• 

etıtıış 

Nevyork 9 (A.A) - Dün 
Fransa - Amerikan cemiye· 
ti senelik ziyafetini vermiş· 
tir. Ziyafette6-2-1779da Fran · 
sa ile Amerika arasında ya-
pılan ittifak muahedesi
nin imzası kutlulanmıştır. Bu 
ittifak neticesinde Fransızlar 
Amerikalılara lngiltereye kar 
şı yaptıkları müstemleke mü· 
cadelesinde yardım etmişler-
dir. 

YugosJavya 
Saylav scçiınini yeni 

den ynpı yoı· 
lstanbul 8 ( Hususi)- Bel

grad'dan haber verildiğine 

göre; ayan seçiminde büyük 
bir muvaffakiyet kazanan 
başbakan Bay Y cvtiç'in fır
kası, önümüzdeki Martta 
saylav seçiminin de yeniden 
yapılmasına karar vermiştir. 
Bay Y evtiç partisinin, saylav 
seçiminde de ekseriyeti ka
zanması kuvvetle umuluyor. 

teklif edilmez, 
3 - Selanik heyeti 

keziyesine çağrılarak 
disine talimat veriloıe•4 

4 - lzmire gönde,,. 
o zaman Y akup ai~" 
şimdi doktor Nazım ,,. 
İzmir merkezini teşkil 
fesi yükletilmez, 

5 - Çanakkalede eJ. 
yet efradile görüşaı 

için mezuniyet veriJııı:, 
6 - Selanikten fsti,1 

gelen bütün muha 
namına gönderilmez, 

7 - Avrupa devle 
taahhütlü olarak ilöo 
cek memorandumlar 
irsal kılınmaz. 

8 - Cemiyetin 
kendisine teslim olu11 

9 - Vükelciya d 
cak tehditnamcler Y 
haretine tevdi kılınııı• 

10 - Dağıtılması 

gelen beyannameler 
teslim edilmez. 

Acizane zannıma 

Baha11ın hizmetleri 
edilmiştir. Tarih te 
adil bir şahit olacaktı 

Gelelim esas me9 
Cemiyet H. Beyi "· 

leri sırasında ıöıterd•· 
ÜskUdar kulübüne ti 
dildi. 

- Devam e 


