
. an· Afgan lıuduflundan av
t etnıekdc olan hakeın he
li başkaın General F al11·ed

şerci ine l\loskova bil yük 
e imiz bir ziyafet vermişdir. 
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nıüzakerelerden oııra Ingi· 
liz · Hind ticaret ınisakıu1 58 
m ubalife karşı 66 reyle rcd· 
detmişdir. 
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iş t~ 
lak Mongol Orduları Mançuko 'fopraklarından 

·çekilmtk istemiyor 
Hakem hey'etimiz dönüyor 

Fahreddin sere-
' ııe ziyafet verildi 

---rk ordusu ile Kızıl ordunun kar-
eşliği şerefine kadeh kaldırıldı 

mekte olan hakem bey' eti 
başkana General Fahreddin 
şerefine Moskovada büyük 
elçimiz B. Vasıf Çınar tara· 
fan dan bir ziyafet verilmiı 
ve ziyafette hariciye komıer 
muavini B. Kristinski , B. 
Karahan, erkioıharbiye baı· 
kanı general Pukerof, Gene-
ral Budyeni, General Laniovi 
Genera\ Kasker, hariciye er-
kanı, Afgan sefiri ve İran 
maslahatgüzarı hazır bulun· 
muşlardır. 

Yemekten ıonra Türk or
dusu ile Kızıl ordunun kar
deşliii şerefine ve her iki 
taraftan Atatlirkün ve Sta· 
linin sıbhatlarına kadeh kal
dırılmış ve kardeş Afgan ve 
İran hükumetlerinin saadetine 

kem lıey<'li başkanı Gerıe- içilmiştir. 
ral Fnlıreddin Altay General Fahreddin, buiÜn 
nkara 30 (A.A) - İran- 1 general Voroıilof tarafından 
an hududuadaa •wiet et- kabul edilecektir . ·----. -·~---

Cuma gilnkü maçlar 

arın lik maçları 
yapılamıyacak --------alkevi sahasında , liklerden çeki-

n takımlar hususi maçlar yapacak 
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Misak 
Altmış altı reyle 

reddedildi 
Yeni Delbi 30 (A.A) -

Teşrii meclis, iki gün süren 

müzakerelerden sonra İngi
liz-Hind ticaret misakını 58 

muhalife kartı 66 reyle red 

etmiştir. 

------··-------~-
llekimler odası 
Koııf eransları başladı 

Erzurum 30 (A.A) - Er· 
zurum hekimler odası kon· 
feranslarına başlanmış ve 
ilk konferans nümune has-
tahanesinde bütün doktorla
rın ittirikile Adil ve Kamil 
tarafından verilmiştir. 

Halkevinde 
--····---Cuma GOnO 

Konferans ve 
Konser Verilecek .. 

İzmir Halknlade verilmekte 
olan devrim konferaaeluunn 
altmcHı da OoGmlladcld cuma 
gilnll •erllecektlr. MHrlf 
mftdür6 Bay Hikmet tarafın 
dan verilecek olan koofbranııın 
mevzuu "'Milliyetçilik,, tir. 

Bn çok değerli konf,.ranıı 

dlnlemelerlol bal.kımıu ıavei 

ye ederiz. 
Cuma gftoO Balkevlnde 

konferanıla birlikte hir de 

kon1tr nrllecektlr. Kouıuin 

gGzel olm1111 için çalıfıl· 

maktadır. 

-·-------------------" Dış siyasamız 

Bay Tevfik Rüştü 
Aras izahat verdi 

--------~··--------~~~ icra vekilleri hey'etinin dünkü top-
lantısında bazı kararlar verildi 

Macaristan · Yugo8lavya 

Macarlar,Roma iti 
lafından memnun 
Hariciye nazırı Bay Bek, dış siyasa 

hakkında izahatta bulundu 
Budapeşte, 30 ( A.A) -

Macaristan hariciye nazırı 

Bay Bek dış işleri siyasası 

hakkında meclisi nıeb'usan 
dışarı işleri komisyonunda 
Macaristan-Yugoslavya ihti
lafı hakkın da izahat verdik
ten sonra demiştir ki: 

"- Hararetli münakaşa· 
lardan sonra ihtilifrn tekrar 
münakaşasına avdet edilme
mek ve kat'i surette halle
dilmek üzere tahriri bir 
anlaşma ıekli Cenevrede 
kabul edilmiştir. Macar hü
kumeti işin inkişafmı süku
netle takip etmektedir. 

lacar Başbal:am (,Qmbiış 

takbeJ iç işlere ademi nıu

dabale mukavelesi müzake-

Franıız - İtalyan anlaşma· 
sına gelince, bunu takibet
tiğimiz dışarı siyasamız ta
rafından hiçbir müşkülata 
maruz kalmıyacağı aşikardır. 
Anlaşma metnine Fransanın 
imzasını koyması, bizim di
leklerimizin hasımlarımız ta-
rafından tanınması demektir. ratına iştirake hazır olduiu-
Metin değil fakat, anlaşma nu bildirir. Bu müzakereler 
zihniyetinin tatbikidir ki, esnasında komıularımızda 
münasebah atiyenin inkişafı· Bay Laval ve Bay Mussoli· 
na yardım ede.cektir. ninin Romada gösterdiği ka-

Macar hükümeti iki latin dar anlamak zihniyetini iz-
milletin Avrupa sulbuna ha- har ederlerse bir mukavele 
dim anlaşmasını büyük bir elde etmek imkinları mev· 
sevinçle kaydeder. Ve müs- cuttur.,. 

----•ımh .... -•~•1•-. ... --~~ 
Saylav ~eçinıi 

Altay, Türkspor, Şarkspor yapılamıyacak ve ancak Buca 
İzmirapor kulüplerinin lik takımı seremoni yapacaktır. 

Yeni saylavlar tes
açlar1ndan çekildikleri ma- Bu saatta Buca Göztepe ta· 
mdur. Bu dört kulübümüz - Det •(ıtııı 4ıi11cıi salıifedt' -

ongre yapılması için müşte· p • 
k imza ile, merkez heye- anayır 

ne verdikler~ takrir üzerine 
erkez beyetı futbol heyeti K . . . . 
e birlkte fevkalade bir top- omıtesının yeııı 
ntı. yapm~ş ve bu takrir kararları 
ıerıne gorüşmelerde bulu-
arak nizamnameye göre 
apılması istenen fevkalide 
ngrenin ancak umumi mer
ezin müsaade ve tasvibi 
alinde yapılabileceğine ka-
ar vermişti. Bunun üzerine 
utbol heyeti önümüzdeki 
uma maçlarınm programını 
•zırlamış ve hakemlerinide 
eçrniıtir. 

Programa göre; saat 9 da 
Altay-Şarkspor B. takımları. 
Saat 11 de İımirspor-Buca 
U. takımları. Saat 13 te 
Altay-Şarkapor A. takımları 
Saat 15 te Buca - İzmirspor 

• A. takımları. 
Bu hafta likten ayrılan 

l\ltay, şarkspor ve lzmirspor 
t tkımlarının oyunları oldu· 
~una ve bu takımların maç· 

ra çıkmayacaklarına naza-
r ~n yarınki lik maçları da 

Panuvır lwmitesi ba~kanı 
" Bcıy Belıreı l .:. 

Panayır komitesi, dün be
lediye baıkam doktor Bay 
Behçet Salih Uı'uo baıkan
hğı altında toplanmıı ve pa· 
-Devamı Jördiincı1 sahifede -

A11kara 0 cla Başbaka11lık doiresi 
Ankara 30 (A.A) - icra işlere aid kararlar vermiştir. 

vekilleri heyeti bugün baı- Ayni zamanda bu toplan-
bakan ismet lnönü'nün bat· tıda dış bakam bay Tevfik 
kanlığı altında toplanarak Rüşdü Aras'ın seyahati hak· 
muhtelif işler üz.erinde gö- kında verdiği izalaah dinle
rü,melerde bulunmuı ve bu miştir. 

----·~·~· ··~-------La hey adalet divanı 

Amerika adalet di
girmedi I 

vanına 
- ~-------

Amerika hükOnıetiniıı bı1 kararı, 
Londrada derin teessür uyandırdı 

Londra 30 (A.A)-Ameri
ka iyin meclisinin Lahey 
adelet dıvanına girmemek 
için verdiii karar, Londrada 
derin bir teeaıllr uyandır· 
mııtır. Mamafi ileride diier 
bir kararla adalet divanına 

Amerikanın girecej'i ümid 
olunmaktadır. 

İngiliz mahafili Amerika· 
mn hatta bazı tartlar koı· 
mak suretile de olsa adalet 
divanına girmesini fevkali· 
de arzu etmektedir. 

hit olunuyor 
-Bayan Benal Nevzad ve Bayaıı Sa

bibanın da adları söyleııiyor 
Ankara, 31 ( Hususi ) - l 

Saylav ıeçimi hazırlıkları 

bitti. Başbakan General İs· 
met İnönü ile Cümburiyet 
halk fırkası genel katibi Bay 

1.,üccar)ar fikirle- Receb Peker, bu akıam 

rini izah etdiler 

Giimriık lmş_miidiirii Bay Sami 

Yeni gOmrük ihracıt beyan· 

nameleri uıulOndeo lzmlr ibra 

saat 19 da hareket eden 
trenle İstanbula gidecekler 
ve saylavlık için vukubulan 
müracaatları Atatürk'e tak
dim edeceklerdir. Yeni ku
rultayda 100 yeni saylav 
bulunacak ve bunlardan 15 i 
Bayan ve 10 u da müstakil 
olacaktır. Saylavlarm topu 
395 dir. Seçimin 8 Şubatta 
ve bir günde bitmesi için 
vilayetlere buyruk verilmiş
tir. Saylav listesinin, Pazar 
veya Sah günü ilin edilmesi 
muhtemeldir. 

cat tacirlerinin şlkay,.tlerl fizp,. 
rlne Gümrük ve ~nhlaarlar ha · 
kanlığınca tetkikat yaptmlmega 
baş\andığ:rıı, şehrimiz ~ümrilk 

haşr.nüdüı lüğüode ihracat tacir· 
- Devamı 4 iitıcii alıijidc-
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• • • • 'frablus-ı, şıs e1 
garb el e etmiştir --·------

General dö Bono Afrika nıüstenıle
keleri komiserliğine tayin edilmiştir 

llalyada çıkan " İIGirnale 
d' italia ,, Habeşistan - İtal
ya münasebatı hakkında bir 
makale neşretmiştir. Buma
kalede; general dö Bono'nun 
şarki Afrika müstemlekeleri 
yüksek komiserliğine tayini 
hakkında da şu fikirler yü
rütülnıüştür : 

"General Dö Bono şarki 
Afrika müstemlekeleri yük
sek komserliğine tayin edil· 
miştir. Mussolini İtalyanın 

meı'um hadisenin hatırası 
ltalyanlarda kalmamıştır.Bil-

akis Habeşliler bundan dola-

yı, ltalyadan şüpheleniyorlar. 

Unutmamalıdır ki, genel 

harpte, Habeşistan Italyaya 

hücum etmeyi düşünmüştür. 

Ras Sejum, Eritreyi zapte
decekti. 

Mussolini Habeşistanın 

yaziyetini de tetkik etmek
tedir. 

şarki Afrika müstemlekele- Mussolini 2 ağustos tad-
• rini ve İtalyanın bu kıt' ada hinde Habeşistan ile iktısa · 

mevcut olan menafiini gene
ral Dö Bonoya tevdi ile bü · 
yük isabet etmiştir. 

Dö Bono, faşist rejiminin 
dört müessislerinden biridir. 
General Dö Bono dört sene 
müddetle Trablusgarap vali
liği yapmışbr. Altı seneden 
beri müstemlekeler nazırıdır. 

Dö Bono, şarki Afrika gibi 
iktisadi ve siyasal menafii
mizin en hassas olduğu bir 
mıntakada faşist İtalyanın 
ihtiyaç gördüğü bütün faiz
letleri ve tecrübeyi kendin
de temerküz ettiren bir şah
siyettir. 

Faşist rejimi, bütün Trab
lusg rp kıtasını elde etmiş· 
tir. Şarki Afrika müstemle
kelerinde de ayni hareketi 
takip edeceğiz. 

di bir muahede akdetmiş 

fakat bu muahede hiç bi:

faide temin etmemiştir. Bu 
kıtada uzak ve yakın ecne-

bi devletlerine her türlü 

imtiyazlar verilmiş, İtalyaya 

ise hiçbir şey verilmemiştir 

ve bundan dolayı Gondar 
ve Ualnal hadiseleri çıkmış

tır. Binaenaleyh general Dö 
Bononun tayini ile, İtalyan 

Habeşistan münasebetleri 

vazıh bir şekilde halloluna
caktır.,, 

~--------~~-Ha 11 gi clevle ler 
Hulgaristana vizesiz 

mal idbal ede
bilecekler 

Şarki Afrikada manevi ve Bulgaristan Maliye Neza-
mali kudretimizi bol bol sarf retinin gümrükler şubesi, 
ettik. Bu müstemlekenin 1- bütün gümrüklere yaptığı 
talya için yüksek ve siyasal bir tamimle, İngiltere, Filis-
kıymeti vardır. lin, Lehistan, Çekoslovakya, 

Eritre hududunda (Gondar) ltalya ve kolonileri, Yugos-
ve Somali hududunda (Vali- Javya, Norveç, İspanya, A-

nal) Habeşistan ile mühim vusturya, Almanya, İsviçre, 
hadiseler vukubulmuştur. Belçika, Lüksemburg- ve 

Bu hadiseler basit değil- Macaristandan idhal edile-
dir ve bir takım mühim ha- cek olan malların menşe 
rektlere delalet etmektedir. ıehadetnamelerinin Bulgar 
Bunların arasıada en mühim konsolosluklarınca vize edil-
nokta, Habeşistan ile alaka- mesine lüzum olmadığını 
mızın ne şekilde olduğunu bildirmişti,·. 
göstermektedir. Bulgaristanla yukarıda 

Habeşistan, bir ulus veya isimleri geçen uluşlar ara· 
Avrupa mefhumu mucibince sında bu hususta karşılıklı 
bir devlet olmadığı .halde ne anlaşma yapılmıştır. Diğer 
istiyor ? yerlerden gelen malların 

Habeşistan binlerce sene- menşe şahadetnameleri ise 
dir, dahili harplerin merkezi şimdiye kadar olduğu gibi 
olmuş ve son zamanlarda, konsolosluklar tarafından 
bir medeni hükumet kurmak tasdik edilmekte devam 
istemiş ise de vesaitin yok- edilecektir. 
luğu dolayısile bu hususta 
hiçbir muvaffakiyct göste
rememiştir. Beynelmilel en· 
trikacılar Habeşistanda mü
sait bir saha buldular. 

Bu memlekette diplomatik 
hadiseler günden güne art
maktadır. Bu hal, Habeşis· 
tanın yetişmemiş bir mem
leket olduğuna delilet etmek 
tedir. Habeşistan tehlikeli 
bir endişe yuvasıdır. 

İtalyan - Habeş münase
betleri Mart 1896 dan itiba
ren başlar. İtalyan tarihi, 1 
1896 hadisesi hakkında hük
münü vermiştir. Habeşistan 

ise, İtalyanın bu hadisenin 
intikamını alacağını daima 
düşünmüştür . 

Gerek hususi ve gerekse 
umumi hayatta intikam al
mak Habeşlinin bu hususi
yetidir. 1 Mart 1896 daki 

Türk iyede 
Çimento sanayii 

Sofyada çıkan (Slovo) ga
zetesinden: 

"Türkiyede son senelerde 
çimento sanayii çok ileri git
miştir. Bir zamanlar mühim 
mikdarda çimento ithal eden 
Türkiye bugün 200 bin ton 
istihsalat yapmaktadır. Se
nevi çimento sarfiyatı ise 150 
bin tonu bulmaktadır. Tür-
kiye fazlan çimento istibsa
latının bir kısmını Suriyeye 
ihraç etmektedir. Türk çi
mento fabrikalarına konan 
sermaye altı milyon Türk li
rasına baliğ oJmaktadır. En 
büyük çimento fabrikaları 
Kartal ve Zeytin burnunda
dır. Bunlardan başka daha 
3-4 fabrika vardır.,, 

'' ört Tara lı Mi Bu Ge ç Kim 
31 ikiD°ci K~un 1935 Tefrika No An 
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fAZAN: Orhan Rahmi ı;ı 

Paris siyasileri hu tik i güderlerse, 

hi dikleri dalı kesmiş oJacaklaı·dır 

Genç bahri- / 
yeli, bu mek
tubunda Saba-
hata neler söy

lemiyordu. Sanki bir deniz 
adamı değildi. Sıcak, Munis, 
hayal ve şiirle dolu bir ifa
desi vardı .. 

sevimsiz, ne ahlaksıı ?ü 
Oğlumun arkasındaıı Jim, 
rını savura savura, ~ , 
koşar. Giyinir, koşası; An 
şısına çıkar, kırıtır· 
değil mi ya, ne yapsıoala 

Bay f,arnl Geneıredc bir 
gezinti rt1ıwrlw1ı 

Pariste çıkan " L' Echo 
de Paris ,, gazetesinde Per
tinat imzasile, Roma anlaş

maları karşısında Türkiye, 
Rusya ve küçük itilafın aJa
cağı vaziyetler hakkında bir 
makale neşrcdilmişdir. Bunu 
tercüme ve aşağıya nakle
diyoruz: . 

" MiJletler cemiyetinin kış 
içtima devresinin ilk iki gü
nü zarfında bütün dikkatler 
sırf M. Lavalin küçük anlaş
ma, Sovyetler ve Türkiye 
mümessiJJerile yaptığı konuş
malarda temerküz etmiş bu
lunuyordu. Fransa ile mütte
fik veya onunla iş birJiğinde 
bulunan bu devletlerin Roma 
anlaşmalarına karşı aldıkları 
vaziyet istikbal bakımından 

fevkalade ehemmiyetlidir. Bu 
vaziyet Fransanın şimdiye 

kadar tevakki etmediği müp
hem vaziyetten Çıkmasına 
ve muayyen bir tavır takın· 
masıoa vesile olacaktır. 

Bu anın haiz bulunduğu 
fevkaladeliği tebarüz ettirmek 
için küçük anlaşma daimi 
konseyi Lubliyana'da toplan
dı. Bu konsey Cenevrede 
yapacağı basit bir toplantı 
ile iktifa etmek istememiş

tir. Küçük anlaşma tarafın
dan alınan vaziyet bu olup 
bunu Türkiye ve Sovyetler 
dahi tasvib etmişlerdir. 

Küçük itilaf Fransa-İtalya 
arasında mevcut ihtilafların 
tasfiyesini ve iki devlet ara
sında işbirliği yapılmasını 

ancak memnuniyetle selim· 
lar. Fakat Roma anla§mala· 
rının Fransa'yı dört taraflı 
misaklara sevketmesi ve F
ransa'nın bir senedenberi 
takip ettiği yoldan ayrılma
sını icap ettirmemesi lazım· 
dır. Daha doğrusu Roma 
anlaşmalarından önce olduğu 
gibi Roma anlaşmalarınd ... n 
sonra da Fransa siyasetinin 
gayesini şarkı şimalide ya
pılacak karşılıklı yardım mi
sakı teşkil etmelidir. 1932 
senesi ile 1934 arasında bu 
çok gerilemişti. 

1934 .,enesinde balkan 
antlaşmasının akdolunması 
Türkiye ve Rusyanın mua-

hedelerin muhafazası ışıne 

iştirakleri ve bu iki memle
ketin silahsızlanma konf e
ransında Fransız tezine yap
tıkları yardımdan çok bü· 
yük faydalar görmüş idi. 
İngiltere ye İtalyanın Fran
saya karşı vaziyetlerini de
ğiştirmelerini icabettiren de 
işte bu hal, yani bu suretle 
kuc.•vetlerin artmış olmasıdır. 
Fransnnın Roma ile yaptığı 
anlaşma bu kadar kıymetli 

neticeleri akim bırakmıya

<:ak bir istikamette olmalı
dır. Eğer Paris siyasileri 
kendilerini "dört taraflı mi-

sak ,, fikirlerine kaptıracak 

olurlarsa - İngilizlerin dedik
leri gibi - binmiş oldukları 
dalı dcsterelemiş olacaklar
dır. 

Küçük anlaşma M. Lava
Jin bu bariz ilcaatı dikkat 
nazarında bulundurmak su
retile hareket edeceğinden 

emindir. Sükunet, basiret ve 
fakat kat'iyet ile hareket 
etmesini icap ettiren amil 
budur. Küçük anlaşmanın 
Roma paktı karşısında ala-
cağı vaziyet Fransanın şark 
misakına karşı aJacağı vazi-
yeti tayin edecektir. Unu
tulmamalıdır ki, Roma mi-
sakı hali hazıra kadar iki 
sözle telhis olunabilir. Tasfi
ye müşa\tere. Halbuki bu 
iki söz mefhum itibar,ile 
karşılıklı yardım sözünden 
çok uzaktır. 

Alman teslihatı hakkında 
da ayni formül muteber bu
lunmaktadır. Şimdilik bun-
dan baıka bir şey söylemi
yece.ğiz. Önümüzdeki hafta 
Fransaoın diplomatik faali
yetinin inkişafı bakımından 
bir dönüm noktası olabilir.,, 

PERTİNAX ,, .... ~, ........... llİIİ., 
Satılık Piyano 

Alman marka her şeyi 
sağlam kuyruklu bir pi
yano ehven fiatla satıhk

Bitmez, tükenmez iştiyak-

larını anltıyordu .. 
Aşk, öpücük, istikbal, rü· 

ya ve daha da neler? 
Bir müddet sonra farlnna 

varmıştı. Genç zabit, hatta 
Sabahc\tla beraber bulunduğu 
zamanlarda bile, ona mana 
dolu bir diklrntlc bakıyordu .. 

Bundan sinirlenmiyor değildi, 
fakat ses çıkarmıyordu .. 

Hir defasında onun, ken
disini Beyoğlunda uzun uza
dıya takip ettiğini görmüş 

ve iğrenmişti. Fakat Saba
hata hiç bir şey sezdirmc
mişti. 

Gene bir gün, evlerinin 
önünden onun defalarca 
gelip geçtiğini görmüştü. 

Bu da ne demekti?. 
Şayet kendisine kur ya

pıyorsa, bu, en hafif tabirle 
bir züppelik olabilirdi .• 
Şimdide annesini, görücü 
olarak kendisine gönderi
yordu .. 

- Yanlış yol - diye mırıl
dandı - bu kadın bize değil, 
Sabahatlara gitmeliydi?. 

İhtiyar kadın çok çeneli 
bir şeydi. Oğlunu i"Öklere 
çıkarıyordu: 

Neler, ne ailelerin kızları 

onun için can atıyorlarmış. 

Hatta aralarında kalmak 
şartile söylüyormuş: 

Eski bir paşanın 
bile; 

- Ah - demiş -
olasaydım da şuna 
dım .. 

karısı 

ben kız 
varsay-

Seniha bunları dinlerken 
nefret ve hiddetle titredi. 
Bir aralık annesi dışarıya 
çıkmıştı ve misafir kadınla 
karşı karşıya kalmıştı. Der
hal ayağa kalktı. Bahriyeli
nin konsol üstündeki foto
ğrafını aldı ve baktı: 

- Tanıdım - dedi - tanı· 

bir bakıverdi ise eğ(. . . 
artık uyuz hindi gibt 

mıştır. Ayol ona killl Co 

ki ? .. Benim oğlum, o na 
' 

alay etmiştir. Biliria1 1 

nı?. Co 

Senihanın kalbi d di 

du. Kanı beynine bu' ' 
mişti. Sabahatın te~'Coj 
vimli yüzünü~ güıel dm 
ve sıcaklık dolu ı° 

görür gibi olmuştu. Ga 
Zavallı kız için şiGl 

ler söylüyorlardı. Daya Ba 
- Hanımefendi, b• 

fendi! Rica ederim, s 
kafidir. M 

Dedi. Sesi şiddet d~tir. 
tokata benziyordu. Bit l 
det göz göze sustular A 

ha bir yalaza gibi yi~' 
ladı: şir 

- Sabahat, sizin l'ed 
ettiğiniz şekilde bir ~ 111 
ğildir. O, haysiyetli, ft~ 

şerfli ve na?1~s~u bit~ 
kızıdır. Dedığınız ş E 
oğlunuzun karşısına ; 
yalvarmamıştır. Yalaıt ~ 
yorsunuz. Buna biç b11§ 
dan tahammül edeme~~ 
Iunuzun ona yazdığı oı'g 
ların hepsini ben o~~ 
ve sonra, oğlunuz. ~~ 
ve bala aldatmakta o : 
bir kalbe rağmen, beııi§ 
yor öyle mi? Yazıkı § 
yazık! § 

- Fakat kızım!.. j 
- Müsaade buyur: 

müsaade buyurunuz!. v~ 
ki oğlunuzun tabiatı i~§ 
imiş böyle şeyler öyle E 
Vah vah, şu halde oğl~§ 
çok biçare bir şeY § 
gerek!.. Ve benim böylt§ 
gence el uzatacağımı ı•'§ 
diyorsanız şaşarım.. g 

dım. Bizim Sabahatın sev-
tır. d" • 

ıgı genç .. 
Almak arzu edenJer her İ 

ihtiyar kadın, süt do~1t! 
bir kendi gibi toplandı,' 
kalktı. Kuru dudaklsf 
arasından bir şeyler pııf'I 
nıyordu. Seniha. . 

htiyar kadın afallar gibi 
gün sabahdan akşama ka· oldu, fakat cevab vermekte 
dar ULUSAL BİRLiK de gecikmedi : 

- Hanımefendi -ded•' 
misafire karşı böyle 
mele doiru değildir, fı 
sız sebebiyet verdiniz!. gazetesi idarehanesine mü- _ Sabahat mı?. Ha!. Şu 

caat etmelidirler. 1 şeyin kızı.. Aman ne pis, ne - Ar/tası ı•nr/ 

•ee;m~l!!Z!:::Eiiimı~ .... ....,,-----------------
Zayi lzmir ithalat gümrüğü müd'l 

İzmir Esnaf ve Ahali ban- "' d 
kası Salihli şubesinde 9428 ügün en: 
kayıt 8391 defter sıra nu
maralı sahibi bulunduğum 
915 numaralı yüz liralık 
muvakkat hisse senedimi 
zayi ettim. Yenisini alaca· 
ğımdan eskisinin hükmü 
yoktur. d: 3 

Salihlili Mutaf zade 
Mehmet Şükrü 

Aydın demiryolları umum 
müdürlüğünden: 

1092 numaralı pirina tari· 
fesidir. 

2-2-935taribinden 30·6-935 
tarine kadar müteber olrnak 
üzere Karapınardan Selçuğa 
tam vagon dolusu olmak 
şartile nakledilecek pırına-

nın behertonundan 225 ku
ruş ve Erbeyliden Selçuğa 
da 205 kuruş ücreti nakliye 
alınacaktır. 

Kilo Gram Cins eşya 1(1) 

L. 
8 680 Boyalı ağaç korniş 15 

28 500 Pirinç yaldızlı kurşun 43 
korniş kenarı . 

356 77 000 Oymalı yaldızlı ağaç 

114 180 414 
Yukarıda cins ve miktarları yazılı eşya açık artırıııtı 

retile satılacağından isteklilerin yüzde 7,5 teminat akçe 

31-1·935 p:)rşembe giinü saat 13 de İzmir ithalat gijtıJ' 

salış komisyonlarına miiracaatları ilan olunur. 26·3!,_/ 

lzıııir ıııulıasebei hususiye f1l 

dürlüğünden: 
t 

ldarei hususiyei vilayete ait Narlı ilere eski mezarlık ıJ1 
kiinde kain tarla üç sene müddetle icara verilmek Lİİ 
müzayedeye çıkarılmışsa dn istekli olmadığından 10 ( 
temdit edilmiştir. Taliplerin 6-2-935 Çarşamba ·· 
9 dan 12 ye kadar encümeni vilayete gelmeleri. 
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~F-ra_t__;;,el-li_S_p-er_c_o_V_a_p_u_r_Acentası • Olivier ve şüreka jFıı~ırıcılara yeni rr .. J. de 
Kitaplarınıza Gnzel Bir L• • · 

ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI Si ımıtet vapur 350 
" HERMES ,, vapuru 9 şubattan 14 şubata kadar doğru Cilt' Hntıralarıuıza Şık 

No.Anvcrs, Rotteruam, Amsterdam ve Hamburg için yük Bir Albnm, Ve sair 
Jacaktır. Cilt i,ıeri Yaptır· 

" GANYMEDES ,, vapuru 8 şubatta beklenmekte olup 

k51'lükünü boşalttıktan sonra Burgas, Varna ve Köstence 
(lao ~manları için yük alacaktır. 
~ııl. " GANYMEDES ,, vapuru 23 şubattan 28 şubata kadar 

tır· nvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg için yük 
p..-ıacakbr. 

ei' SVENSKA ORİENT LİNİEN 
ibİ " SMALAND ,, vapuru 8 şubatta Roterdam, Hamburg, 

kidl Copenhagen, Dantzig, Gydnia, Goteborg, Oslo ve İskandi
IJavya limanları için yük alacaktır. 

1 

iOJ " FROST ,, vapuru 12 şubatta Rotterdam, Hamburg, 

Copenhagen, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve İskan-
d.ıtlinavya limanları için yük alacaktır. 

biid " HEDRUN ,, vapuru 28 şubatta Roterdam, Hamburg, 

teııCopenhagen, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve İskan
ıel ~nıavya limanları için yük alacaktır. 
gl SERVıCE MARıTıM ROUMAİN 

. Garbi Akdeniz için her on beş günde bir muntazam sefer 

şiJ " PELES ,, vapuru 15 Şubatta gelip 16 Şubatta Malta, 

ay .. arselon, Marsilya ve Ccnovaya hareket edecektir. 
ti Yolcu ve yük kabul eder. 

, • " ALBA JUL YA ,. vapuru 12 Martta gelip 13 Martta 

,,ıaıta, Barselon, Marsilya ve Cenovaya hareket edecck
et d'ur. 

8., . 
• 

1 Hamış: İlandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 
ulat~ccnte mes'uliyet kabul etmez. 

mak isterseniz : 

* l ' EN} KAVAFl~AR * 
Çarşıs111da 34 Numarcıdn 

- - Ali Rıza - -
Mücellitbanesine uğrayınız. 

;, J. ,' :~ ·,-:.·· ':": . • .-··\ J 

\'. 

v. F. h. van 

Der Zee 
& Co. 

• 

DEUTSCHE LEV ANTE LİNİE 
'' DERIND JE ,, Vapuru 3 

Şubatta bekleniyor, 6 Şubata 
kadar Anvers, Rolerdam, 
Hamburğ ve Bremen için 
yük alacaktır. 

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

"ULM,, vapuru 15 şubatta 
bekleniyor, 20 şubata kadar 

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

acentası 

Cendeli Han. Birinci kor-
don. Tel . 2443 
ROUMELİAN •apuru 25 

ikinci kanunda LiYerpool ve 

Svvanseadan gelip tahliyede 

bulunacaktır. 

TRENTİO vapuru 30 ikin

ci kanunda Londra, Hull ve 
Anver.sten gelü tahliyede 

bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve HulJ içi yük ala

caktır. 
The General Steam Navi-

gation Co. Ltd. 

STORK vapuru Limanımız 

da olup Londra için yük a 

lacaktır. 
Deutsche Levante Linie 
ANGORA vapuru ay so-

nunda Hamburg, Bremen ve 

Anversten gelap tahliye bu

lunacalttır. 

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

tenceye yük alacakhr. 

THE EXPORT STEAMSHİP 

Lira 

Hamur ma· 

ki nesi 

İzmir Kcısla

ne pazarı Hlis· 

nü makine evi .. 
alıl~ yağı 

Norveç halık yağlarının 

en halisidi r 

I defa süzüln · · ştür 
Y eğiiııe deposu 

I · aıııdi Niizht 

" . :>"·~ .;a-·-: • 
Sıhhat l~<·zanc~i 

Başturak 
il 

:ıı 
:~~ ·:. • .. ·, 1 """.\ •• '"' • • ;:'. :;· :. • • 

yil Fazla tafsilat için ıkinci Kordonda Tahmil ve Tabliye 

"rketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat 
ARMEMENTH. SCHULDT 

HAMBURG 
CO RP ORA TlO N -•m111-.:ı·---·----a• 

"EXELSIOR,, vapuru 10 1 DO K T () R Kiralık ev 
11 itmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 

l r 1111111111111111111~1111111111111111!1 !il l l il l lll l lfl l il 11111111111111111111111111111il111111 111111• 

zmır yun mensucatı= 
Türk Anoniın şirketi= 

11 HANSBURG ,, vapuru 

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

için yük alacaktır. 

JOHNSTON LİNE L TD 
"KENMORE,, vapuru 29 

şubatta bekleniyor, Nevyork Ali Agah 
için yük alacakhr. 1 Çocuk Hastalıkları 

"EXMINSTER,, vapuru 18 Mütehassısı 
N k ikinci Deyll'r Soletıj;ı N. 68 

şubatta bekleniyor, evyor 1'elrfon 3452 
için yük alacaktır. w c Rlil ____ _ 

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

Bu mfice e c, iki yftz bin lira sermaye ile = 
te ckkiil etmiş ve Di Ory en tal Karpet l\fanu-~ 

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

Geliş tarihleri ve vapur
ların isimleri iizerinc rues'u 
lizet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
ve rakya 

f:ıkçörcrs Liınited (Şark hah) 'irketinc ait __: 

lzmirde Halkapmardaki kumaş fabrikasını satın _ 

almıştır. Fabrika bntnn te,kilit ve te isat ve mils- = 
ıkı tahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 ta-

rihinde~ı itibaren yeni şirket tarafından işlctil
~ektedır. Her nevi yün iplikleri, kumaş, batta-
mye ve çorap imal edilecektir. MamulAtın emsa

line faikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmit;tir. 
Bu mamulQt Peştemalcılar başında e ki Orozdibak 
ittisalindcki sergide teşhir edilmekte ve satış fab· 
rika iç.inde yapılmaktadır. 

Posta kutusu: 127 

Telgraf adresi: İzmir~- Alsancak 
Telefon oumarası 2432 ve 3564 = 

ııııııııııııııııııııııııııııııtm 11111111111111111111111111111111111111111111111ıııııııııııııııui 

i~Sümer Bank-
Fabrikaları ınamulatı 

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

Hereke kumaşlaı·ı 

Fesanc kuıııaş]arı 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy hezleı·i 

Siiıner Bank yeı·li mallar pazarı 
lzmir şı besinde l111lurs11nuz 1

1 

No. 2007 - 2008 

il 
Hamza Rüstem fotoğrafhane 
fotoğraf malzeme ınağazası 

llamza Rii!\tcm lıcyin Jotoğraflımıesi, lzrnirde en 

fotoğraf çckmehle şölırel bulan bir sau'cıı octı~1tlır. 
müşkülpesent olanlnr dalıi, bıu-adg çelı'tirdilderi futokruf· 

lan/an menırıun kalmışlardır. 
IIumza Rüstem beyin, Jotof:.rruj maframc.~i 'ntan rna· 

gazası da mıılıtcrem nıiişterileritıi11 i11ee ::eııkleri11c t;öre 
her çeşit mallan, fotoğraf nıakinclcrini l111l1111d11rmal;tn· 1 
dır, Bir zıyuret her şeyi ispaıa kafidir. 
(İzmir • Başturak caddesi, Refik ı,ey çarşısı) - . , • , ~ I ·,.· • • 

• , r . ' • 

Izmir Gaziııosu 
ELHAMRA SiNEMASI SIRASINDA 

Ses kraliçesi Hayan Mahnıure Handan 

Büyük fedakarlıkla bu defa İstanbuldan celbine mu

vaffak olan IZMIR gazinosu lzmirin muhterem halkına 
Sahibini Sesi, Kolombiya ve Odeon başmuganniyesi 

Bayan Mahmure Handanın :~y~e:ı! 
dinletmeğe azmetmiştir.İzmirin eıı iyisaz heyetine iştirak 

eden S~hibin. Sesi Bayan Falıide Yıldız-
mugannıyelerınden 

la Bayan Nefise, Hayan Rahna 

Ad l l 
güzel sesleril~ iştirak ve müşteriyi 

ve a e gaşi etmektedır. 
I ' ' ı. ,. ) ' _,,. ' • ~ ' ' • • ,.. ,.,.._' lh'!-

-- '
12 L&u;n fiWiWISWMA .. l!lmC?FF 'i 

•• 

AHAP 
O kadar zararsızdır ki kalp, llöllrek, basur memeleri rahatsızlarıııa, ge

. beJere, çocuklara ve taıısioııları yükselmiş kimselcı·e doktorlar yalnız 
1° ( P nrjeu ~~ ahap ) müshil pastillerini tavsi)1e ederler. 
Jo8 

Şeker Fahrikaları Türk Anonim Şirketi 

Serınayesi3,000,000'fürk liı·ası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

. . . . .... ~. 

Satılık Motör 
12 beygir kuvvetinde (Di

zel) markalı az kulJamlmış 
bir motör satılıktır. Taliple
rin idarehanemize müraca
atları ilan olunur. --Ulusal 

Birlik 
CünJelik ııiyas:ıl gazete 

Sahibi: llaydar Rüşdü Öktrnı 

Neşriyat müdürü: 
Hamdi Nıizlıe.t 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler soltağı 
Aborıc şartları . 

700 kuruş senelik 

400 " altı oyhk 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilanat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilanlar : idare-
hanede kararlaştirilir 
Basıldığı yer: AN AD ULU 

1 matbaası -Elektrik le 
Koınpro oı· ho}'a 
Otomobil, pestolil, mo · 1 

bılye, para kasalaıı, eoulu . ı 

lizık boya, doktor eşy - ı 
1 

ları ve diş tabiplerine &it 
edevat elektrikle boya· 
nır. 

Kemeraltı Barut hanı 

içerisinde otomotil boya
cısı İstanbullu Ahmet 

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

' ' 1 ~ " • 
~ l ... • ~ • . :' -· • 

Senelerin güzelliğinize 
verdiği zararları diploma-

lı MiNİK kadın berberi 

Sıdkının maharetli elile 

derhal tamir etdiriniz. 

Sıdkının 
Ondulesi ma:s, jı mani

kör ve makyajı saç tuva
letleri ve altı aylık dni
mi ondul<'kri size ani ve 
sönmez bir parlaklık vc-
recelıdir. • 

Keçeciler caddesi 122 
numara 3 katlı yeni bi
nasmda. Telefon: 3101 

! . ' . 
~ .. ~ .. , +.' 

·=="......,..@ .!S~-
Istanbul Oteli 
lzn1iri11 eıı temiz 

( ~ık ve ucuz ) 
otelidjr 

Temiz bava mükemo el 

konfor, dilş ve her türlO 
sıhhi şeraiti haizdir. Bay-

ram münasebetile yatak 
ücretlerini ucuzlatmıştır. 

Oteliınİ7.e bir defa teşrif 
cd,.cek T.evatın otelimizin 
her hususJtından menı· 

nun kalı:.caklarım vadedi
yoruz. 

Birinci Kordon ha 

vagazı şirketi itisa 
lı Istanbul Oteli 
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1 ittihat ve 1,erali 
(Ha l.ı at'ıl<liu ~oıkir Beyin Hırııktığı \ esikala ra Gorc:) 

Londra görüşnıelcri ha~lı)'OI' , CJ zak yerlerdeki Ar 
Bay Flilnden ve Bay Laval Londra ya kabileleri; Osmanlı 

müteveccihen hareket etdiler letini tanımıyorla 
Bu 
Bu 

akşam Fransa'nııı 

ziyatetde lngilteı·e 
Londra hüyilk 
Başbakanının 

elçiliğinde ziyafet verilece~. 

da hulunnıası ıııuhtemeldir 
lstanbul 31 ( Husu~i) - Paristen bildil'iHyor : 
l•ransa başbakanı Bay I•'landcn ile dış i•leı·i hakanı 

bay Piyer I.a,·al, bugilu Pu.risten Kale yolu ile Lon · 

kanhk hiııusıntla kabul edilecekler \ ' C siyasal ıörüş· 

mcJerc başlıyacaklardır. Bu loplaoııda Jngiltere dış 
hakanı bay Con Simon da bulunucak ve hay Lıın·al 

draya nıilleveccHıen hareket etmişlerdir. Homa anlatmasını İ7.ah edecektir . 

Hay Flanden ve Bay Lava( bu akşam tondrada 

bulunacaklar 'c Fran anın l .. ondra büyilk elçiliği la ra

fından şereflerine \erilecek ziyafette hulunacaklnrdır. 
Hu ziyafette f ngiltcrc Başhakıuıt bay Makdorıald ile 

Fransız hakanları ikinci görO~melcrini Cumartesi 

gilnn yapacaklar \'C o ak~am tin İngilt<!rc Hariciye 
'ezaretiııiu şereflerine verc<·ekleri ziyafette bulunacak-

hırtlır. 

bay Balth inin de bulunmaları muhtemeldir. 

Frausn baş ve dış bakanları, yarm sabah saat oncla 

ln:iltcre başbakanı hay Makdenald tarafından başba-

Ba) Lavalin Cumartesi akşamı Londı·aclan ayrılmaiı 
muhtemeldir. Bay Ffooden. hafta tatilini ~absi Jngiliz 
doitlarile sayfiyede geçirecek ve haftaya Pariıe avdet 
edecektir. ------................. .. 

Türk - lugiJiz 
'ficaret muahedesi mü-

Ingiliz saylavınıc bir suali 

zakereleri inkıtaa 
uğradı 

Londra 30 (A.A)- Royter 

lngilterenin harpten 
evvelki metalebatı 

ajansı bildiriyor : S. . ,. • , 
Yeni Türk -İngiliz muvak- 10100~ küçük San atlar kanunu Ve 

kat ticaret mukavelesinin • • • 
akdi hususunda -yapılmakta logıJız tebaası bak kında ne dedı 
0

!an mtüzak~:lkr hü~~kıt~~ Londra 30 (A.A) - Avam Saylav, harpten evvelki 
ubgramıl,1 1~·1 . ur il udme ı; kamarasında bir saylav Türk metalibatın mevzuubahs ol-
azı ngı ız ma arın a ve k"kA t' · h t lk' 

bilhassa yünlü ve pamuklu- u ume ı~ın, arp. en evve ı duğunu söylemesi ilzerine bay 

1 d t v k t · t zamana aıd Amerıkan meta- Simon kendisine tafsilat ve-ar a yap ıgı on enJan ev- . . 
ziatını 5 Şubattan itibaren lebatın yerme getımekte oldu- rildiği takdirde bunları tet· 
geri almak tehdidinde bu- ğ~n~ ile.ri. sürerek İngiliz kik edeceğini söyJemiş, fa-
Junmuştur. lngilterenin An- hukumetınm harp esnasında kat harpten evvelki lngiliz• 
kara büyük elçisi Londraya mallarının müsadcresinden metalibatanın hal ve tasfiye 
telgraf çekerek talimat iste- dolayı lngiliz tabaasmın yap· edilmif olduğunu tekrarla-
miştir. Müzakerelerin yakında bğı metaJibat hakkmda Tür· 
tekrar başlıyacağı ümit edil- kiye nezdinde teşebbüste 

mıştır. 

Bay Simon diğer bir suale 
cevaben de demiştir ki: 

mektedir . bulunup bulunmıyacağmı dış 
bakana bay Simondan sor· 

Panayır 
Başıarafı birirıci s<ılıifede 

nayıra (Uluslar arası beşinci 
İzmir panayırJ) adanı vermiş
dir. Bu toplantıda, panayınn 
22 Aiustosda açılarak 11 
Eylül'de kapanması da ka· 
rarlaşdmlmış ve faaliyet 
programı için bazı konuşma-
lar yapılmışdır. Aldığımız 
habere göre, panayır, bu yıl 
çok daha mükemmel olacak 
ve dış ülkelerden mümkün 
olduğu kadar fazla firmala· 
rm iştrik edebilmesi temin 
olunacakdar. 

'füccarJar fikirlerini 
izah ettiler 

Muşıarafi 1 inci sahifede 
lerlmlzlo de iştiroklle toplantı · 
lar yapıldığım yr. zouştık. Güm 

rnk başmüdürü Bav Sami Pon· 

kın baok~nlığıoda yapı loo bu 

toplantılarda ibracatçılarımızın 

yeni beyanname sisteminin han· 

gi noktalarmdsn şikıiyet ctıiklr.rl 

taı.aamlle teeblt edllmiotlr. 

İhracatçılarımız; ruolı eat 'e 
npura yükletirlerken veyahut 
mığuade mal hazırlanırken 

beyanname verruiy~, bu beyan 
11amelerde sattıkları mallardan 

temin edec~klı!ıi kazancı lalı 
mln1ı lmUo bulunmadığını 

ı'lyle m1şler, mal ihraç cdildık-

ten bir müddet sonra heyanna 
mc verilmesini letemişlerdlr. 

Beyannamelerde ihraç edilt>ıı 

malın maliyet, satış fi11•ierl ile 

npura yftkleyinceye kadar 
masraf larını, elgorıa vesaire ne 
retlNinl göstermek kabil olduğa 

ancuk bunun lçf o beyanname· 
nln g6mrOge mıllD ihracından 

muştur. 

Bay Simon cevaben, benim. 
bildiğim harpten evvele aid 

varid metalibat haUedilmiş ve 
son taksit de geçenlerde 
tesviye edilmiştir. Diğer mo
talibat Lo:zan muahedesine 
tabidir . 

"- Bazı ticaretlerin ya

pılmasını Türk tebaasından 

başkasına meneden Türk 
kanunları ahkamından İngi· 
liz tebaasını muaf tutmıya 
imkln olamamıştır. Bu mes· 
ele dikkatle tetkik olunmak· 
tadır. 

------·~·· .... _... ________ -
YANGIN Cuma gflnkll maçlar 

Karşıyakada alay beyde 
Aydın sokağında arabacı bay 
Velinin oturduğu 12 numa-
ralı hanede dün akşam saat 
19,30 da yangın çıkmı~ ve 
bir pencere yandıktan sonra 
derhal söndürülmüştür. 

Y .tptığımız tahkikata iÖre 
yangın şöyle olmuştur: 

Bay Velinin ailesi dün ak
şam yemekten son ra bir ida
re lambası yakarak mutbab 
penceresinin içine bırakmış· 
lar ve komşuya gitmişlerdir. 
Mutbah pençeresioin yanında 
bulaşık yemek kapları da 
bulunuyormuş. Her nasılsa 
içeri giren bir kedi. kaplar· 
daki artıkları yirkcn idare 
lambasını devirmiş ve pence
renin tahta kısmı yanmağa 
başlamıştır. 

Yakadan derhal karııyaka 
itifayesi haberdar edilmiş ve 

ateşin sırayetine meydan 
verilmeden pencerenin per· 
vazı yandıktan sonra yangın 
söndürülmüştür. 

'\e satışından bir müddet sonra 

vf"ıilmt:slnin kabul edi l nJPsİni 

dilemi~lndir. fJu dilekler G ümrük 
ve İolıicarl u r Dakanlığıll& ya 
ııloııttır. 

-Başıarafi birinci saltife<ie

kımlan arasmda hususi bir 
maç yapılacaktır. 
Halk eahaeında : 

Likten çekilen dört kulüp 
spor şubesi başkanlığına mü
racaatla bu hafta için de halk 
sahasını istemişlerdir. Saat 
14 den sonra sabanın bu 
dört takım arasında yapıla· 

cak hususi maçlara ayrıldı
ğını haber aldık. 

Gayrifedere takrnılard:.ın 
Parkspor - Hilal saat 11 de 
ve Eırefpaşa - Bayraklıda 
saat 12,30 da karşılaşacak
lardır. 

Halkevi turnovasınan Türk 
yurdu - Demiryo)u ara~ında 

yapılması lizımgelen final 
oyunu bu hafta ıçın gerı 
bırakılmıştır. 

lUektehler ·Hki 
Bugün bava müsaid ol-

duğu takdirde meklebler 
arasındaki like devam edi· 
lecekdir. 

Programa göre saat 15de 
Alsancakda Buca - San'at
Jar, Halk.sahasında Ticaret 
Karııyaka takımları kaııla· 
şacaklardır. 

Mongol i . 
Orduları Mançuko top· 
raklarıodan çıknııyor 

Hsınkıng 30 (A.A) - Man
çuko ordusu genel karargi
hı;Mongol kuvvetlerininMan· 
çuko topraklarından çıkma
dıklannı ve ihtilaflı mınta· 
kada kuvvetJetini ırittikçe 
artırmakta olduklarını bil
dirmektedir. 

§ Hısnkıng 30 ( A.A) -
Mançukodan resmen bildi
rildiğine göre, Japonlar ile 
Çinliler arasında sulh müza· 
kereleri 2 Şubatta Joholde 
Tatan şehrinde başlıyacaktır. 

Karşıyaka 
Hilnliahmer kongresi 

Türkiye Hilaliahmer cemi
yeti Karııyaka nahiyeıi şu
besinin 935 senesi kongresi 
yarınki Cuma günü öğleden 
sonra saat on beıte Karşı

yakada Cümhuriyet Halk 
Fırkası mahfelinde toplana
caktır. 

Kongreye bütün azalar 
davetlidirler. 

1 
Sabah Gazetelerinin ı 

Telııraf Jarı 

İstanbul - Aydın battım 
satın almak için mi.izakere
lere devam olunmaktadar. 
Şirket mümessilleri dört mil· 
yon lira istemişler, hükume
timizde ancak iki milyon 
lira verebileceiini bildir· 
miştir. 

§ lstanbul - Ergani ba
kır yolunun açılma merasimi 
bu sene Cümhuriyet bayra
mında parlak bir surette 
yapılacaktır. 

§Ankara - Kurultay baş
kanı General Kazım Özalp 
İstan bula gitti. 

§ Ankara - İç işleri ba
kanı Bay Şükrü Kaya bugUn 
lstanbula gidecektir. 

§ İstanbul - Atinadan 
haber veriliyor: Yunanistan
daki adalılar ltalya aleyhine 
bir miting yapmıılardır. 
Elen zabıtası; karıaşahklara 
mani olmak için mitingci-
leri dağıtmıştır. Bundan 
sonra bazı İtalyan binaları 
taşlanmıştır. 

§ İstanbul - KaJimnostan 
bildirildiğine göre bir hal· 
yan kumandanı yerli ahali
den bir kadını beimuıtur. 

taşkınlıkların önüne ıeçme
ğe ve Emir paşayı itaate 
mecbur ctmeğe muvaffak 
olmuştu. Bu Kürt İsmail bey 
doktor Nazmı beyin İzmirde 
meşrutiyetten evvel yaphiı 
itti bat ve Terakki teşkila
tına menırnp bulunuyordu. 

İttihat ve Terakki cemı~ 
yetinin daha meşrutiyetin 

ilk aylarında karşılaıtığı bu 
müşkülatı anlatmaktaki mak
sadımız, o mürtecilerin ve 
müstebitlerin ileride cemi
yete daima muhalefet eden 
mühim bir unsur halini al
dığım, cemiyeti mütemadi
yen uğraştırdığanı ve İttihat 
ve Terakkinin zayıf düşme
sine ve ilk hamlede mem
lekette esaslı bir surette 
tutunmağa muvaffak olama
dığını göstermektedir. 

Irak, Suriye iİbi t:caebi 
nüfuzu altında kalmış olan 
mıotakalarda ise cemiyet 
hi~ bir suretle tutunamaya
cak gibi görünüyordu. Hu
susile Irakta lngilizlerin 
yapmış oldukları propaian

da orada Türk devleti ne 
karşı büsbütün yabancı et· 
miıti . Meşrutiyet ilin edil
dikten sonra evveli Baidat
ta Terakki ve ittihat cemi
yeti ile biç münasebetleri 
olmayan bazı kimseler türe
miş, bunlar tarafından ce
miyet teıkil edilmif ve ka
nun ve nızama uymayan 
hareketlere baıvurulmuştu. 
Yapılan korkutma ve tazyik 

Hacılıftseyinler kongreıi 

Yarın Hacıhüseyinler ku
lübü senelik kongresi yapa
cakdar. Bu toplantıya kulü
bün bütün azaları çağrıl
mışdır. ----------
Ağaç dikimi 

FaaJiyet son günlerde 
artrrıldı 

Bu sene belediye tarafm
dan şehrin bir çok cadde ve 

sokaklarına ağaç dikilecektir. 

Bunun için çukurların hepsi 
açılmıı ve ağaçların bir kıs
manın dikilmesine batlan
mışhr. 

Bu sene Karşıyakadaki 
Bostanlı batakhğına, yeniden 
bazı çam ve okaliptüs fi
danları dikilecektir. Dikile
cek ağaçlar · için çukurlar 
açılmışlar. 

--~------------Karşıyaka Ege 
Sinemasında 

Cumartesi 2 Şubat günü 
akıamı saat 21 de: 

Sahibinin Sesi baş mu-

ganniyesi Hayao Fikriye 

Çağlar ve arkadaıları ke
mani üstadı şehir Demir Ali 
ve muhteşem saz hey'eti ta
rafından konser. 

Ayrıca san'atkir monoloğ 

Bay Mazltlm · tarafından 
da riizel ve ej'lenceli daki
kalar. 

o kadar ileri git 
Bağdattaki bazı 
tüccar oradan 
mecbur olmuştu. 

Ondan sonra 
memurlarının büyük 
mı müstebit old 
memurlar herkese eS 

rin geri geleceğini biC 
madan anlatmağa bı 

lardı. ittihat ve Ter• 
miyetine yanaşmak 
bir çok kimseler bu 
cemiyetten uzaklaşı:n 
bur olmuşlardı . işler 
retle devam ederse 
nin ne kadar ağır 
malumdu. O esnada 
valisi olan Nazım 
meb'us intihabını 
için tür)ll türlü tedbi 
dıiı bildiriliyordu. 

Hükumet memurları 
eski devrin geri dön 
ilan etmekle de 
lardı. 

- Deııam 

Manisa icra memurlu" 
Çakalların Bayan E 

masraf hariç 427 lira 
ye borçlu Manisanın 
mahallesinden Mebme 
rinin Manisanın Kırtık e 
rıoda Hasan bey kuyu 
kiinde iki tarafı yol 
rafı yavaş zade Bay 
bir tarafı da tabak B 
leyman bağlarile çev ' 
buçuk dönümden tabi 
ar çekirdekli kara üı 
ğının zemininde altı ar 
dem altmış ağaç zeytiO 
ıehimden borçluya 
sehmi açık artırma 
satılığa konulmuı ve 
manın da 7-3-935 ıü 
cine gelen Perşembe 
saat 15 te kıymeti oı 
menesi olan beher 
dört Jiranm yüzde 75 İ 
!ursa hemen en fazla 
üzerine bırakılacağı 
kıymetin yüzde 75 ioİ 
mazsa satış on beı gO• 
tılarak 23-3-935 günle 
gelen Cumartesi güail 
15 te yapılacaktır. Bu 
mada kıymetinin yüzde 
bulmazsa satışın 2280 
ralı kanun mucibince 
ne geri bırakılacak 
borçta beş müsavi 
ayrılacak ve buna y 
faiz zam olunacaktır. 
hangi taksit muayyen 
de verilmezse tecil d 
ahkamı umumiye tatbi 
nacaktır. Her kimin 
üzerinde bir hak ve İ 
varsa satıştan 20 gün 
daireye uğrıyarak ba 
aramaları aksi halde 
tapu kaydile anlaşıldl 
parası üzerinden bir 
mıyacaktır. Artırma 
mesi berkesin göre 
için 12-2-935 tarihind 
baren açık tutulacaktır· 
de 2,5 rüsumu dellaJİ 
tapu ferağ harçları 

aittir, alacı olanları yOS 
pey paraları ve bank• 
mektuplarile dairemise 
but icra dellilı Bay J\f 
Ôzaltı oka görmeleri 
rilir. 


