
Dış i lcri siya i işler mü
dnrn Hay (1'eodor Pavlot) 
Bulgari tau'ın münhal bulu
nan Ankara elçiliğine tayin 
edilmiştir. 

• U L~USAL • Loudra'dan resıneu bildiril
diğine göre, dış bakanı Sir 
Con Sinıoıı Bay Ederı'Je bir
likte 24 .lUarua tayyare ile 
Berlin'e gidecektir. 
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Elen diyarını o her tara huda hararetli ., enlikler var 

örfi idare kalktı. Bir tahtelhahirdenAslieri sevliiyathil
haşlia asi donanma Salamine döndü la devanı ediyor 
AsayişAve emniyet her yerde eskisi gibi temin ,edilmiş bulunuyor. isyan 
dansour8 ortadan kayl>olan ayan rei i Guuatas 'yakalanarak tevkif edildi 

~ 1 

~·~-
ltalya ''eliahdı, son 

bizzat teftiş etmiş 

kafileyi 
• • 
ımış 

lsyamn bida) etinde elli11ik'te lıiildimeı lclıine ) apılan bir miting 

Londra 13 (A.A) - Roy· cephesinden dönüş istikba· imanlarına tatbik edilecek 
ter ajansından: Ji esnasında başbakan Bay ceza, onların Yunanlılık ca-

Deyli Telgraf gaıetesi miasından müebbeden uzak· 
yazıyor. "Venizeloı gibi müm· laştırılması olacak ve kanu-
taz Ye •atanper•er bir ada- nuo merhametsiı satırı baş-
mın bu kadar küstahça ve larına indirilecektir.,, 
cinai bir tesadlif itine girmiş Venir.elosu telmih ile, baş 
olması bütün Avrupayı bay- bakan sözüne şöyle devam 
ret içinde bırakmıştır. Bu etmiştir: 
defa Venir.elosun devrilmesi " - Bütün ömrünü yur-
kat'i olacağı anlaşıldı. Ve ih- dunu hırpalamakla geçirmiş 
timal bu modern Temistokl'u olan bu fitne ve fesat tim-

sali, daima kanunsuzluğa, ebedi menfa bekliyor. Taki k k 
hükt'ımet zaferini fena kul- arışı lıklara ve cinayete is· 

lanarak hissiyatı tahrik el-
meıin." 

Çaldaris'in nutku: 
Atina 13 (A.A) - Gene· 

ral Kondiliıin Makedonya 

lngiliz 
Nazırının Berlin 

seyahatı 

Sir Con Sinıon 
Londra 13 (A.A) _ Res

men bildiriliyor. Sir Con Si
mon beraberinde Bay Eden 
olduju halde, hava tarikile 
24 Martta Berline 1ridecek
tir. İki lnıiliı devlet adamı 
Londraya 27 Martta cl6ne· 
ceklerdir. 

General Kondili 

ltinad etmiştir. Yunan mille
tinin iradesine uygun olarak 
Yunanistanı yeni esaslara 
göre çalışmakta devam ede-

Çaldaris bir nutuk söylemiş ceğiz.,, 
ve demiftir ki: Gunatos tef kif edildi: 

"- Yunan milletinin düş- Atina 13 (A.A) - Havas -------··--------
Spo~ hareketleri 

Bayramda 
ma«;lar 

mühim 
var 

~----~~~-----~-
Çankaya geliyoı·, K. S. ({. ve Göz· 

tepe ile iki ınaç yaılacaktır 
Bayram günlerinde Çan- kaya takımı ile iki maç ya-

kaya ile yapılacak maçlardan pacaldardır. Çankaya takı
evvel K.S.K - Gö:ıtepe ku- mının dün hareket ettiiine 
lüplerinin genç takımları dair alikadarlara teliraf 
arasında bir kupa maçı ya· gelmiftir. Ankara ıampiyonu 
pılacaktır. Takımlar birbir· Beıiktafh Hakkı ve Nuri 
lerile iki defa çarpıfacaklar gün ıon günlerde kuluplerine 
Ye her iki maçın neticesin- iltihak ed-:d kuvvetli oyun· 
de faıla puvan alan genç cularla tathviye edilm~ bir 
takım kupayı kaıanmış ola- fekUJe ıehr)mize gelecektir. 
caktır. Bu noktadan maçların be· 
Altay-Altınordu kupa maçı yecanh olacağı şimdiden kat'i 

Bayram günlerinde Alsan· bir şekilde söylenebilir. Çan
cak sahası mühim ve beye- kaya takımı ile ilk maç bay
canh maçlara sahne olacak- ramın birinci günü K. S. K. 
tır. Çoktaberi harici temas ile ikinci maçta bayramın 
yapmayan takımlarımız bay· üçüncü günü Göıtepe ile ya· 
ramın birinci ve üçlincü iÜn· pılacaktır. Halen şampiyona· 
leri Ankara tampiyonu Çan- -Devamı dördüncü sahifada -

ajansından: 

Ortadan kaybolan ayan 

reisi bay Gunalas tefkif e
dilmiştir. 
A i tuhtclhalıiı: 

Roma, 13 ( A.A ) Asi 

Yunan tahtelbahiri hala 
Patmosda bulunmaktadır. Bu 
tahtelbahirin Averof gibi 
Pirc'ye gitmemesinin sebebi 
karaya çıkmış olan zabit
- Oeı w111 41i11 rıi <altifı•dr -

~-------, 
Kutlıı ()} UD 

(ULUSAL BiRLiK) Sa-
yın okurlarına Bayramı Şarki Afrihu °ı"' 14ide11 lıalyarı a:;hcri 

kutlular ve saadetler di- lstanbul 14 ( Hususi ) - kıtaatta sevke müheyya bir 
ler . Romadan haber veriliyor: haldedir. Italya veliahh, ev-

Gazetemiz, Bayram mü- Gavinana fırkasına men- velki gün sevkolunan askeri 
nasebetile üç gün tatilden sub üç tabur asker, vapurlara bizzat teftiş eylemiştir. Ali-
sonra Pazartesi günü çı· bindirilerek ıarki Afrika'ya kadar mahafilin verdiği ma-
kacaktır. gönderilmiştir. İtalyanın şi- lümata göre, asker toplamak 

,,. ___________ , mal taraflarından toplanan işi bili devam ediyor. 

Dahili oizamcamede yapılan tadilat 

l(aınutayın dünkü toplantı
sında hazi kararlar verildi 

Encümenlerde aza adedi fazlalaşacak- heyueJınilel ka
dınlar birliği kongresi hatırası olarak pul basılacaktır 

Kanı u tay 
Ankara ll (A.A) - Ka

mutay bugün Bay Hasan 
Sakanın başkanlığında top
lanmıştır. Toplantı açıldık

tan ıonra kürsüye ielen teş
kilatı esasiye encftmeni maz· 

bata muharriri Refet Cantiez 
(Bursa) Tarık Uz (Gireıon} 
tarafından Kamutay niıam· 
namesinde yapılması teklif 
edilen tadilat etrafındaki 
encümen noktai nazarını an
latarak eski Kamutay üye· 
leri sayısına g6re, nizamna
mede iÖsterilmit olan encü
menler lıa miktarına a-öre 
bu encümenlere liye seçil-

biuası 

mesi dolayısile bugün 399 
üyeden mürekkep olan Ka· 
mutayın yüz on dört üyesi
nin açıkta kaldığını işaret 

etmiş, bunların içerisinda 
encümenlerde çalışmak iıti· 
yen arkadaşlar bulunması 
tabii olduğundan teşkilih 
esasiye encümeninin Kamu
tay ibtisaa encGmenlerine 
yeniden 85 üyenin daha ila
vesi için yaptığı teklife ilti
hak ettiğini söylemit ve de
miıtir ki: 

"Yalınız Hakkı Tarık Us 
her encllmene müteaaviyen 
beter ilye ilivt1ini teklif et· 

mektedir. Halbuki bar.ı en
cümenler vardır ki, vaıifeleri 
tamamen idari mahiyettedir. 
Bu gibi encümenlere faıla 
üye ilavesi hatti mazarrat 
tevlid edebilir. Diğer taraf
tan bazı encümenler de var· 
dar ki, bunlara da ehemmi· 
yelleri dolayısile daha fazla 
üye ilavesi lbım gelir. 

Sonra layıba sahibi Tarık 
Us, encümenlerde müıakere 
oisa bı olan üçte birini dörtte 
bire indirilmesini istemekte-.;, 
dir. Encümenimiz buna mu
vafakat etmemektedir. Çünkü 
bu takdirde 20 üyeden mü
rekkep olan bir encllmen o 
zaman 5 üye ile içtimaını 

akdedebilecek ve 3 lıasile 
ekseriyet kararını verebilecek 
demektir. Bu itibarla tadil 
teklifindeki bu ıekli encümen 
nazarı dikkate almıyarak ni
ıamnamedeki ıekli olduğu 
gibi bırakmıştır '" 

Bu izahatı müteakib mad
delere geçilmesi onaylan
mııtır. Maddelerin ıörüılil
mesinde encümenlerde çalıı· 
tırılacak muvau.af kltiplerin 
miktarının teabiti meı'elesi 
üzerinde sıeçen müzakere-

. Dtt1amı 4 ncü sahifede : 



(Bahaeddin Şakir Beyin Bıraktığı Vesikalara Göre) 
"l' aş meyva istihsa

latı çoğalıyor 
ı~L~H~TTi 

EYYU8/.~ ittihat veterakki erkanı; Almanlar 
ve Avusturyalılara bir ittif~kı mü- Son zamanda Amerikada 

kaydolunan en mühim vak'a 
ekim ürünleri fiatlarının fır
lamış olmasıdı. Endeksler 
1933 Şubatındaki 40 tan, ilk 

14 Mart-1 935 .. selles akdını teklif ediyorlardı 
Tefrika No. 10 dahi Italyadan bir kruvazör 

satın almağa muvaffak ol
muşlardı. 

Bundan başka Osmanlı 
hükumeti Almanyaya birçok 
silah ve cephane siparişleri 
vermişti. Bu siparişler hak
kında cereyan eden müza
kereleri o zaman Almanya 
sefareti ateşemilitiri olan 
binbaşı Streppel idare edi
yordu. Türk ordusu kuvvet
lendikçe Rusyanın hiddeti 
de gittikçe artıyordu. Çünkü 
Rusya, Karadenizdeki haki
miyetinin elinden gitmesine 
karşı tedbir almağa mecbur 
kalıyordu. Gene Türk-Alman 
dostluğu yüzünden Osmanlı 
bahriyesinde de lngiliz mual
lerine karşı hoşnutsuluk art
mağa başlamıştı. Bahriye na
zırı lngiliz amiralinden mem
nun olmadığını ve Türk za
bitlerinin bir kısmını olsun 
Almanyada tahsil ettirmek 
istediğini açıktan açığa ileri 
sürüyordu. 

Bu aralık Bağdat hattı in
şaatının da şür'atle ileri gö
türülmesi arzusu uyanmıştı. 
Bu işin pürüzlü tarafları hal
ledilmiş ve Türkiye ile Al
manya arasında 21 Mart 1911 
de imzalanan yeni mukave
lelerde hatlın son kısmı olan 
Bağdat - Basra parçasının 
Türkiye hükumeti tarafından 
inşası kararlaştırılmıştı. Bu 
parçanın Türkiye tarafından 
inşasına mukabil tavizat ola
rak Almanyaya Osmaniyeden 
iskenderone kadar bir şube 
hattı ve lskenderonda liman 
inşası imtiyazı verilmişti . 

1911 senesi başlangıcında 
Avrupanın meşrutiyet Tür
kiyesine karşı vaziyeti şu 

idi: lngilizler, Fransızlar, 
Ruslar Türkiye.den uzak 
kalmışlar, buna mukabil Al
manya nüfuz kazanmıştı. 

Iran hakkında bu anlaşmayı 
Türkiyeye de teşmil edecek
leri ve boğazlar hakkında 

asırlardanberi Rusya ile İn-
giltere arasında mevcut olan 
ziddiyetin ortadan kalkmak 

üzere bulunduğu söyleniyor
du. İttihat ve Terakki de 
bunu böyle görerek Alman
lar ve Avusturyalılarla bir 
ittifakı müselles akdini tek
lif ediyordu, halbuki Alman
ya, Türkiye askerlikçe kuv
vetlenmedikçe müttefik ola
rak bir teşekküle giremiye
ceiini düşünerek bu ittifakı 
atiye 'bir mes'cle gibi telakki 
ediyorlar ve fakat o fikir 
üzerinde yürüyorlardı. Al
man sefiri Berlin nezaretine 
gönderdiği bir raporunda 
diyordu ki: "Vaziyetteki teh
likeyi gören Türkler zamanı 
gelince ittifakı müsellesin 
yardımına iltica edeceklerdir. 
O zaman bu müracaatçıları 
Alman-Avusturya sistemine 
ithal etmek lazımdır ki Türk
ler İngiltereye iltica etme
sinler ve bu suretle Alman
lığa candan düşman olan 
islavlığa teslim olunmasan
lar.,, Almanlar, sefir Baron 
Mareşahn Temmuz 1914 te 
baa.ı olan vaziyeti bu raporla 

evvelinden görmÜf olduğunu 
iddia ederler. 
İttihat ve Terakki mahafi

linde lngilizler tarafından 
yapılan bu telkinlerin manası 
layıkile anlaşılamıyordu. De
niliyordu ki : .. İngilizler bize 
sonuna kadar harbe devam 
etmemizi tavsiye ediyorlar, 
fakat buna mukabil yalnız 
Türk hukuk hükümranisinin 
muhafaza olunabileceğini 
ileri sürilyorlar!,, böyle bir 
kazancın boş bir ünvandan 
ibaret olduğuna söylemeğe 
hacet yoktu. logiliz sefareti 
baş tercümanı Fizmaurice 
de Babıaliye giderek sada
kalemi mahsus müdürünü gö
rüyor ve : "Hala İtalyanları 
tard etmediniz mi, hala Al
man tesiri altında mı bulu
nuyorsunuz ? " gibi sözlerle 
kendi hesabına tahrikat yap
maktan geri kalmıyordu. 

Arkası var-

kanun 1934 te 72 ye ve Şu- =-ı~ta~hul ..,suı·ları 111dibinde bir hadise: 
bat 1935 te de 79.3 e yük- · • 

selmiştir. Baskın var; baskın var, imparator kancıklık ettı· 
Hucun neticesi olarak Bir- ,J 

leşik Amerika ekim ürünleri Bu adam, Loren dükası idi. almıştı : da İstanbul'a taş at 
ihraç ederken bunları ithal Ayni zamanda Alman impa- Istanbulu Türkler ve Is- ladı .. 
etmeğe başlamıştır. Bu ülke, ratoru Şarlmanın akrabasın- lamlardan kurtarmak ister- Mancınıklar, 
gümrük himayesine rağmen dandı . ken bu rakiplerine kaptıra- yük taşlar savuruyo 
Kanada, Arjantin ve Fran- lstanbula yaklaşıyordu ki, caktı._Bu aralık, Fransa Kralı İstanbul'da bir çok 
sa'da buğday, İtalya'dan un, İtalyan prenslerinden Boema- Filipin kardeşi Arnavutluk binaların çatıları Y1 

Macaristan ve Lehistan'dan nun da İtalyadan hareketi sahillerine çıkmıştı. ; O da dıvarları parçalanoı•r. 
çavdar, Afrika'dan mısır, duyuldu. Kudüsc gidecekti. ladı. Bir taraftan d~ 
Balkanlardan yulaf, Hindis- Boeman, lstanbuldaki şark İmparator; derhal Draç va- bulun etrafı tahrib e 
tan'dan keten, Danimarka- İmparatorluğauna göz diken bir !isine emretti: imparator Aleksi 

Prensti. H. atta babası Rober - Kendisini yakalayınız ! aman diledi surla dan tereyağı vesaire ithal a 
etmektedir. Ilkkinun 1935 Giskar, bu uğurda çok ·ça- Maksadı şu idi : karak Godfruvanıo 

d k h b b h lışmıştı . Bu prensi elinde rehin ola- kadar gitti. ayın a i u u at i racı ge-
Bizans imparatoru fitili rak tutacak ve onu kalkan Fakat imparator, 

nel savaştan evvelki seviye- b k il k züne uymaz bir ada 
nin yüzde 16 sı, pamuk dır. Birleşik Amerika 1934 gi İ u anaca h .. 
ihracı yüzde 75 i ve tütün da da 5 milyon balyadan Godf ruva bunu duyunca, 
ihracı da yüzde 87 si idi. fazla ihraç etmiştir. hiddetinden çıldmr gibi ol-
1934 Ifkkanundaki pauıuk Yaş meyva istihsalat ve du. Zaten Istnnbul surlarının 
ve tütün ihracatı' 1933 ilk ihracatı büyük bir terahki dibindeydi. Derhal 
kanun pamuk ve tütün ihra- göstermiştir. Yapılan tah- - Mancınıklar kurulsun! 
catının aşağı yukarı yarısı- minlerde çok iyidir. Emrini verdi ve arkasından ......... 

taraf tan hasmına 
eğipte; 

- Sen benim evli 
rinde bir kahraman•• 
manlarıma karşı seoİO 
şerefli kılıcına sığını 

Pariste neler konuşuldu Almanyada sıhhi tetbirler 

Dediği halde diğef 
tan da yakında gele 
Tuluz kontu RemoouO 
suna karşı nasıl bit 
oynıyacağını düşüniif PrensOttoAvustur "Nüfus s1hhatkü

yaya girmeyecek: tüğü" teşk.il edildi 
----------------... --~·-----·~---~~-

Habis)1urg hanedanına mensup 
prenslere ait emval geri verilecek mi 
Kriste çıkan 
"Le T emps,, 

gazetesi, A

vusturya ba-

kanlarının Pa-

ris seyahatları 

ve Habisburg-

ların tekrar 

Avusturya'ya _ 

avdetleri hak-

kmda şu ma-

kaleyi yazmak-Aııu lıtr) a ba, bal.-am lmy .~ıi, 11i11g ıc dış bakanı 

tadır: ;;;;5: I aldelll'{!g 'm Pariste iheu alımış resimleri 

" M. Von Schuschnigg ile vermiş olduğunu göstermek-
M. Valdenegg•in Paris .seya- tedir. Viyanada kat'i haki
hatı en huzur verici bir in- katlarla iştigal olunmakta ve 
tiba hasıl etmektedir. Avus- hayalata kapılmak cihetine 
lurya müstakil l:alabiJir ve gidilmemektedir. 
kalmalıdır. Avusturya başve- Bunun için Habsburg'ların 
kilinin Pariste vaki olan be- iadei saltanat etmeleri işini 
yanatları Avusturya milleti· ortaya atmak suretile vazi
nın buna kat'i surette karar yeti bulandırmak istiyenlerin 

Ulusal 

Birlik 
Gündelik siyasal gazete 

Sahibi: llaydar Rilşdil Öktem 

Neşriyat müdürü : 
Hamdi Nüzlıeı 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler sokağı 
Abone şartları : 

700 kuruş seneJik 

400 " altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilanlar : idare
banede kararlaştırılır 
Basıldığı yer: AN AD ULU 
matbaası 

aldandıkları zannolunabilir. 
En salahiyettar Avusturyalı 
ricalin dediği gibi, Habsburg
ların iadei saltanat etmeleri 
mes'elesi mevcut olsa bile bu 
mes'ele aktüel değildir. Her 
halde bu mes'ele Pariste 
vaki olan mülakatlarda kat'-
iyen mevzuu bahsedilmemiş
tir . 

Bir çok Avusturyalıların 

Habsburg hanedanına ve 
mensublarına karşı besledik
leri muhabbet hisleri başka 
ve bu günün siyasi imkanları 
da başka bir şeydir. Ve 
kimse orta Avrupa'da vü
cuda getirilmekte olan bü
yük sulh eserini haleldar 
edebilecek bir tehlikeden 
doğacak mes'uliyeti üzerine 
almağı ciddi bir surette iti
bar nazarına almamaktadır. 
Şüphesiz Viyana'da Habs
burg hanedanına menıub 

- -
Gelecekleı·, beşeri veraset biyoloji-
sinden hükiimler çıkarabilecekler 

Alman ulusal sosyaJist fır
kasının halkın sıhatına ait 
işlerle uğraşan şubesi halkın 

her ferdjnin sıhhi ahvalini 
veraset biyolojisi bakımından 
tetkilc, kayt ve tesbit etmek 
üzere "Nufus sıhhat kütüğü" 
diye bir müeessese kurmuş· 
tur ve bir kaç hafta içinde 
bu yolda faaliyete başlana
caktır. Millet bu müesseseyi 
minnet ve şükranla karşıla

yacaktır. Bu müessesenin ku
ruluşu ile çok zengin ve par
lak bir istikbal vadeden bir 
fikir tahakkuk etmiş oluyor. 

Bizden sonrakiler, torun
larımız insan insan hayat ve 
sıhhatına ait bu vesikaların 
delaletile beşeri veraset bi
yolojisinin her sahasından hü
kümler çıkarabileceklerdir. 

Diğer bir birçok şeylerde 
olduğu gibi bu hususta Al
manyayı dünyanın diğer bü
tün memleketlerine takaddüm 
etmiş ve bu sahada da be
şeri daha iyi bir istikbale 
götürecek yolu açmış bulu
yoruz. 

Bu müessese kurulmazdan 

prenslere aid emvalin 
imkan dairesinde kendileri
ne iadesi ve dahili kargaşa
lıklara meydan verilmemesi 
maksadile hariçte kalmaları 
lazım gelen imparatoriçe 
Zita ile prens Otto müstes
na olmak üzere Habisburg 
hanedanı prenslerinin Avus
turyada ikametlerine müsa
ade edilmesi düşünülmekte
dir. Halbuki yeni Avustur
ya ricalinin bundan ileriye 
giderek komşu devletlerin 
şüphelerini uyandırmak iste
diği zannını verecek bir se
bep yoktur.,, 

evvel enteresan bir tarihe 
sahiptir. Genç bir tabip, bu 
usulün tatbiki fikrini müda
faa için 1930-31 kış mevsi· 
minde o vakitki Ettiba oda
sında Alman tababetinin reh
berleri mevkiinde bulunan 
tabipler huzurunda bir kon
ferans vermek istemiş ve 
kendisine bu konferans için 
yarım saathk bir müddet 
tahsis edilmişti. Bu 
usulün vaz ve tatbiki için, 
bütün tabipleri can .. ve gö
nülden bu işe yardımları ilk 
şartı teşkil ediyordu. Bu yol
da yardım olunacağı hakkın
da genç tabip birçok taraf
lardan muvafakat cevabı ali: 
yordu. Hasta sandıkları teş
kilatları birliği bu bapla bü
yük alaka gosteriyorlardı. 

Bir sigorta müessesesi tec
rübe mahiyetinde olarak nu
fus sıhhat kütügü tatbikatı
na girişmeğe hazır olduğunu 
bildirmişti. Şimdi tababet a-
-Devamı dörcli'i.rıcii ~cıhifede -

Aydın demiryolu umum 
müdürlüğünden: 

1096 numaralı hususi so
ba ve boruları tarifesidir. 

14 - 3 - 1935 tarihinden 
31-12-1935 tarihine kadar 
lzmirden istasyonlara taşına
.cak kömür yakan sobalarla 
birlikte gidecek borulara u
mumi tarifenin beşinci sını

fından yüzde 30 tenzilat ya
pılacaktır. 

1097 numaralı balık tarifesidir 
§ 14-3-1935 tarihinden 30-

6-l~35 tarihine kadar Söke
den lzmire taşınacak balık
ların kasa ve buz sıkletleri 
dahil olduğu halde beher 
tonundan 726 kuru' ücreti 
nakliye alınacaktır. 

Garibi şuki; Ebh 
imdada çağıran keO ~ 
duğu,halde, onlara • 
kuranda gene kendi9' 
yordu. 

Taç ve tahtı eJdeO 
mak korkusu, onu feol 
de sarsıyordu. 

Tuluz Kontu da 
İstanbul davarları 
ordukah kurmuştu. 
ce yarısı, herkesin il 

bir sırada, müthiş bir 
tü koptu: ı~J 

- Baskın var, b••,,. 
imparator Aleksi k 
etti, silah başına. _,.,_ 

Bu bağıranlar; Tuı 
tunun ordusu idi. . ~ 

Filhakika Aleks•i ~ 
olarak evvelce alıp ~ 
serbest bıraktığı t'• 
kralının, kardeşioİO 
mını alırlar düşünce,ifft J 'f" orduya bir baskın "6' 
düşünmüş ve bunu 
mıştı. ~ 

Gece karanlığınd•:. 
lar, kalkanlar çarpış•~Y..
yamet kopuyordu. 

Edirne, Silivri k• 
fırlayan impartor •' 
uykuda bulunan ord 
kemmel bir kılıç oyll 
dı. Sabaha karşı ela 
muşlardı.. Ova, Y' 
iniltileri ile çinlayord°' 
ler beş, on binden 
Her taraf kan içinde 
yordu. ti. 

Ertesi gün Godft• 
ya girmemiı olsaydı~ 
Jip, ikinci defa olal 
birini gırtlaklayacalıtlı 

* . . ., 
500 bin kişilik b• 

lık lnık ovasında 

kurmuıtu. Selçukilt ~ 
leyman bey de 100~ 
lik bir ordu ile oıll . ,J/ 
cephe kurmuştu.. '1',. 

Süleyman bey dilf 
du: 

- Karşımdaki t 
arkasında imp•'' 

. ' yardımcı kuvvetferı 1 olmazsa şurada şuO 
rısına temizlerseıP b 
kardır .. 
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Olivier ve şilreka- N. V. Fratelli Sperco Vapur Aceııtası ve 'lrakya sı Limitet vapur 
acentası 

v. F. h. van ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

Şeker Fbrika1arı Türk Anonim Şirketi 

Serrııayesi 3,000,000'fü rk lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vak ıf han 30-40 

il 1 111 111 il il 111 il il il 11 111 il il il il 111 il il il il il il il il il il 111 il il il il 11 111111 il 111 1 111 1111 1111 111 111: 1 

llzmir yün mensucatı 
ITürk Anonim şirketi 
e Bu mOc c e iki ) ' fiZ biıı lira ermeye ile . - -
~ tesekknl etmi, ve Di Ory en tal Karpct l\lanu-= 
§§ fukçörcr Linıited (Şark hah) şirkctiııe ait 

i§ lzmirdc llnlknpmardnki kumaş fabrika ını atın = 
~ alını tar. l<'ubrika hnınn teşkilfit 'e tesi ot ve ınn . 
~ tolıdimirıi ile e ki i gibi l kGnunu ani l 935 ta-
i§ rilıindcn itibaren yeni şirket tarafından işletil-
~ mcktedir. Her ıım• i yiln iplikleri, kumaş, batta-
~ niy(• ve ~orup imal edilecektir. lanıulfitm cm a- -

e linc fı1ikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmi, tir. = 
Hu mamulat Pe ıenıolcılar başmdu c ki Orozdibak = 
itti nlindeki sergide teşhir edilmekte ' 'e atı, fnb- = 
rika içinde yapılmaktadır. 

Posta kutusu: 127 

Telgraf adresi: İzmir - Alsancak 
Telefon oumarası 2432 ve 3564 

ı ııı 11111111111111111111111111 ıı• 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 mii 

Ccndeli Han. Birinci kor-
don. Tel . 2443 

The Ellerman Lines Ltd. 
" MARONJAN ,, vapuru 

21 şubatta Londra, Hull 
ve Anversten gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük 
alacaktır . 

" EGYPSIAN 11 vapuru ay 
sonunda Liverpool ve Svven
seadan beklenmektedir. 

'' THURSO " vapuru mart 
ortasında Londra, Hull ve 
Anversten gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

"FLAMIAN,, vapuru mart 
ortasında Liverpool ve Svven
seadan beklenmektedir. 

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

Satılık Motör 
12 beygir kuvvetinde (Di

zel) markalı az kullanılmış 
bir motör satılıktır. Taliple-

Iler Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE 
-

11 AGUILA ,, vapuru 19 
martta bekleniyor. 21 marta 
kadar Anvers, Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktır. · 

" AKKA ,, vapuru 31 
marta bekleniyor, 4 nisana 

kadar Anvers, Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktır. 
ARMEMENT H. SCHULDT 

HAMBURG 
" TROYBURG ,, vapuru 

23 martta bekleniyor, Ham
burg ve Anversten yük 

çıkarıp Anvers, Rotterdam 
ve Hamburg için yük 
alacaktır. 

" NORBURG ,, vapuru 28 
martta bekleniyor, Hamburg 
ve Anversten yük çıkara

caktır. 
DEN NORSKE MIDDELHA V
SLINjE D·S A-S SPANSKE

LIJ NEN - OSLO 

Say~ılı 
Gnzd Bir ~f üşterileı~ime 

" BANADEROS ., vapuru 
23 martta bekleniyor, Dieppe 
v .; Norveç limanlarına yük 

rin idarebanemize müraca- alacaktır. 
atları ilan olunur. "NEPTUN,, SEA NAVl.GA-

Cilt, llatıraları1111..n Şık 
Hir AlbOm, Ve air 

Cilt l~Ieri Yaptır

mak isterseniz : 

ikinci Beyler sokağındaki 
fotoğrafbanemi kapattığımı 

~-- 1\ TION COMPANY Ltd. 
Satılık Piyano 11 BUDAPEST 

* l'B ' KAVAFl .. AR * 
Çarşt8mdo 34 Nıımara<la 

- - Ali Rıza - -

saygılı müşterilerime ilan 
ederim. 

Klişelerimi Emirler çarşı
sında Bay Hamza Rüstem 
fotoğrafhanesine naklettim. 

Sipariş vermek istiyenler lüt
fen oraya uğrasınlar. 

Alman marka her şeyi 
sağlam kuyruklu bir pi
yano ehven fiatla satılık-
tır. 

Almak arzu edenler her 

1 gün sababdan akşama ka-

dar ULÜSAL BİRLiK 

1 gazetesi idarehanesine mü-Mücellitbaneainc uğrayınız. Bende şimdi ekseri zaman-
- lar oradayım. D. 5 caat etmelidirler. ' _, ----------Bahaeddin Foto Resne 

------------------~;;;;....-----------

T l::J R K iYE 

llRt \~T 
BAN~ASı 

{ 

11 TISZA ,, vapuru 18 
martta bekleniyor. Doğru 

Braila, Budapest, Bratislava 
ve Viyana için yük ala
caktır. 

THE EXPORT STEAMSHİP 
CORPORATION 

"EXECUTIVE,, vapuru 19 
martta bekleniyor, Nevyork 
için yük alacaktır. 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

~---------· DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

" ORESTES ., vapuru elyevm limanımızda olup 14 marta 

kadar Anvers. Rotterdam, Amstrdam ve Hamburg limanları 
için yük alacaktır. 

"UL YSSESn vapuru 20 martta beklenmekte olup yükünü 
boşalttıktan sonra Anvers, Amsterdam, Rotterda'D ve Ham
burg limanları için yük alacaktır. 

''CERES,, vapuru 25 marttan 28 matta kadar Anvers, Rot 

terdam, Amsterdam ve Hamburg Hmanları için yük alacaktır . 

SVENSKA ORIENT LINIEN 

" ROLAND 11 motörü 20 martta Rotterdam, Hamburi, 
Copenhage, Dantzıg, Gydnia1 Goteburg, Oslo ve lskandi

navya limanları için yük alacaktır. 

" VIKINGLAND ,, motörü 2 nisanda Roterdam, Ham

burg, Copenhagen, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oılo ve 

İskandinavya limanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM ROUMAtN 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

"ALBA JUL YA,, vapuru 14 Martta gelip ayni günde Pire, 

Malta, Napoli, Marsilya, Barselon ve Katanya limanlarına 

hareket edecektir. 

'' PELES " vapuru 6 nisanda gelip 7 nisanda Malta, 

Cenova, Marsilya, ve Barselona hareket edecektir. 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 

lzmir Nevyork arasında ayda bir muntazam sefer 
11 TAMESIS " vrpuru 19 Martta doğru Nevyork için yük 

alacaktır. 

" RINO ,, vapuru 20 nisanda doğru Nevyork için yük 

alacaktır. 

Hamiş: İlandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 
Acente mes'uliyet kabul etmez. • 

Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Tabliye 

şirketi binası arkasmda Fratelli Sperco acentahğına müracaat 

edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 

eıı 

iki defa süzülmüştür 
Yeğfine deposu 

IIamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

ikinci Bey ler Sokagı N. 68 • 
Telef on 3452 

-DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T--~D~Q 

-Ö-ks-Ore-ol-er!--1\h-ıt-----ı .. --Sümer Bank-
lakn (Okunıcntol) 

ök nrn k şekerle- ~ 
rioi h·crnbe t·di- ---ı 

niz.. ~ 

Ve Porjen .alıapm 

en Q Ulrı bir mil -

~ 
:Q 

C.) 

> 
Q 
~ 
~ 
~ 

~ 

lıil t•kC'rİ olduğn

mı tıııuımu~ ııı '".:.. --6 
Ku, \'etli nıilshiJ bJJ 
i tiycnlcr Sıhhat ~ 
sOrgnn haplarını e'O 
ara ınlur. 

Maruf t•czaoelt-r· 
~ 

den ara} ıoız. 

en 

Fabrikaları ınamulatı 

Yerli malların en iyisi, eıı ağla-

01 ı, en ucuzu en güzeli 
Heı·eke kumaşları 

F esane kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Siinıer Bank yerli mallar pazaı -
lznıir şubesinde bulursunuz 

Tamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeıne mağaza ı 

llamza Rüstem be) ın fntoğrafh<ıne~ı, /:mirde eıı iyı 
fotoğrcıf Çf' kmel;lc şölu et imlan IJfr nn '<ıt ocağıdır. En 
müşkülpesent olanlar dalıi, burcıda çt•kıirdilı·lcri foıokraj

inrdarı memnun kalmışlardır. 
Jlmnz<J Rü.stem beyiıı, fotoğru; mul 11•mt•sı wl"'ı mu-

gazası da mulılf•rl'frı müşt<•rill'1 iııi11 ııır " ::r•ı ·l.lı 1111<• gorc 
her Ç<'.$11 malları, foto{{raf ırıalri1wfoı ıni lııılur1tlurmakıa· 

dır, Bir :ıyaH•l lıer ŞP) i ı~putu 1.-rı/idtı . 

(lzmir • Huşturak caddesi, ltefik 
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Ital.yanlar 
" 

.\lt·•;·f·r bu i ten ha-
~ .. 
herdaı· imiş 

P öti t> ariz•J h 
Bizi haklı btıl• .. i 

Istanbul - Pöti p 
gazetesi yazdığıır~bird 
kalede Elen isyanııı 
setmekte ve : 

,l•o o o O ' • • • • ' 
0 

' •o < i :l 1 ~·"'-~ ... • .. .- • • !' • ... :,L ··' ~ ! 1 ·~:· .. ~.-, • . _ O• > ' O 

lstanbul - Alınan bir ha-
Filistin Arapları, Yahudilerle bir türlü anlaşamadılar vesselam bere göre, Yunan isyanının, 

Yunanlıları Balkan ittifa

kından ayırmak için yapıl

dığı ve bu işten de Italyan-Arapların 
kimselerin 

yaptıkları miting, bir t;o 
yaralanmasına seheholdu larla Bulgarların daha evvel

den haberdar bulundukları 

anlaşılmıştır. 

0 Bu son vaziyet 
miştir ki, Türkleri ~ 
kapamakta haklıdır' 
mektedir. ~ 

ökoııomi bıt 

l\'lüftü partisinin naşiri efkarı olan gazete, üç ay miiddetle kapatıldı 
Filistinde Yahudi aleyhtarlığı gittikçe şiddet kespediyor 

, Barcınde tadilat 
Ankara - Barem kanu

nunda bazı tadilat yctpıla

caktır. Baremde 12, 14, 16, 
17, 22 ve 55 liralık derece· 

ler kaldırılmıştır. Barem on 

altı derece olacaktır . 

Istanbul - ôk0
" 

kanı bay Celal S~>' 
şehrimize gelecektır· 

Emden krU''11
' 

ol• 
Istanbul - Atın•·~ 1 tanbul ( Hususi ) - Beyruttan haber veriliyor: ralanmıştır. HnkOmet, Müftü parti~ini11 na~iri ('fkarı 

. defa olarak ioşa ettı fiili tinde Yahudiler aleyhine bilyOk bir miting ya- olan gazeteyi 3ay mnddetle tntilctmiştir. 
bin tonluk EmdeP ~r 
Nisanda limanıı:oııl 
edecektir . 

pılmış ve zabıta ile halk arasımla nıkubulan çarpış· Yahudi aleyhtarlığı gittik~c şiddet kesp eylemek-
nıa neti(·csiude ht•r iki tıırafıau bir çok kim eler ya- tedir. 

icra 
Vekilleri hey'eti 

toplandı 
Ankara 13 (A.A) - İcra 

Vekilleri hey'eti bugün Baş
bakan General İsmet İnönü
nün başkanlığı altında top
lanarak muhtelif işler üze· 
riode görüşmelerde bulun
muş ve bu işlere ait karar· 
Jar verilmiştir. 

~~~--------~ 
• Kamutayın 

dünl{ü toplantısı 
-Haşıarafı 1 i11ci sulıifede -
)erden sonra onun dahili 
nizamnamede gösterdiii şe
kilde ve olduğu gibi bıra
kılması onaylanmıthr. 

Maddedeki tapu işleri ma
liye encümenine muhavvel
dir kaydınıo kaldırılma1ı hak-
kında Selib Yergi (Kocaeli) 
tarafından bir takrir verilmiş 
ve takrir sahibi izahat ve-
rerek tapu işlerinin harçları 
itibarile maliyeyi ve tasarruf 
itibarile adliyeyi alakadar 
etmekte olduğundan böyle 
bir kaydın bırakılmasında 
zaruret bulunmadıiını söyli
yerek icabında hatta bütçe 
encümenine bile gidebilecek 
olan bir İf için nizamnamede 
böyle bir kaydın bulunma
sıoıo yersiz olduğunu söyle
miş ve teklifi onaylanmıştır. 

Bu müzakerenin sonunda 
dahili nizamnamede yapılması 

teklif edilen tadilat kabul 
edilerek eski nizamnameye 
göre 25 azadan teıekkül 
etmekte olan bütçe encümeni 

aza adedi 35 e ve 25şer aza-
dan müteşekkil Dahiliye, lk
tısat encümenleri Aza adedi 
otuzara ve yirmi azadan mü
teşekkil adliye, milli müdafaa 
encümenleri Aza adedi de 
yirmi beşe çıkarılmıştır. On 
beşer azadan•müteşekkil tet
kilatı esasiye, gümrük, ha
riciye, maarif, maliye, nafia 
sıhhat ve ziraat encümenleri 
azalıkları da yirmiye ibllğ 

edilmiştir . 
Müteakiben lstanbulda top· 

lanacak olan beynelmilel ka
dınlar birliği kongresinin bu 
toplantısı dolayısile çıkarıla
cak posta pulu ve seriler 
hakkındaki kanun layıhası 

ve seçim mazbataları mual
lel görülerek tetkik ~ncü
menine verilmiş olan Omer 
Dinç (Kütahya) ve Nuri (Kas
tamoni } nin saylavlıklarının 
tasdiki hakkındaki mazba
talar okunarak onaylanmıştır 

Kamutay 21 Mart Perşem
be günü toplanmak üzere 
dağılmııtır . 

..... ._. .. 
Elen diyarının her tara-
fında hararetli şenlikler 
- Ba~tarafı birinci sahi/ ede -
Jerle tayfa arasındaki anla
şamamazlık olduğu ve tay
fanın gemiyi bizzat kulla
narak Pire'ye götürmek 
kabiliyetinde olınadıkları zan· 
nedilmektedir. 
Örfi idare kaldırıldı 

Atina 13 ( A.A) - Atina 
ajansından : 

vrfi idare icabı ittihaz 
edilmiş olan tedbirler ~aldı
rılmıştır. Gemi ve tayyareler 
seferlerine muntazam olarak 
başlamışlardır . 
intihar etmek istemiş 

Roma 13 (A.A)- (Kata
zanis) tahtelbahiri kumandam 
( Pata:nas ) kendisini öldür-
mek teşebbüsünde bulunmuş
tur. Bir tayyare kumandam 
Rodos hastahanelerinden bi
rine götürmüştür. Sıhhi va-
ziyeti tehlikeli ise de ümitsiz 
değildir. 

A8i gemiler .Salanıiode: 

Atina, 13 (A.A) - Ave· 
rof ile isyan hareketine 
iştirak etmiş olan diğer ge
miler Salamin tersanesine 
gelmişlerdir. Yalnız (Katso
miı) tahtelbahiri müstesna-

~-----------~~-Soyadı alanlar 
Eşrefpaşa'da Vasıf efe~di 

sokağında 6 numaralı ha
nede oturan Bay Murad ve 
oğulları Süleyman ile gaze
temiz posta memurlarından 

Bay Tayyib (Ôzyürek) soyadını 
almışlardır. 

Bay 1"'eorlor 
Ankara elçiliğine 

tayin edildi 
Sofya, 13 { A.A ) - Dış 

işleri bakanlığı siyasi işler 

müdürü ve Bulgaristan'ın 
eski Ankara sefiri Bay Teo
dor Pavlof Bulgaristan'ın 
müohıl olan Ankara elçili
ğine tayin edilmittir. 

Çanakkale 
Zaferinin Yıldöoümii 

Adana 13 ( A.A ) - 18 
Mart Çanakkale zaferinin yıl 
dönümü şehrimiz.de meraıim
le anılacaktır. Bunun için 
halkevimiz bir program ha
zırlamıştır. O gün zafere ait 
hatıralar canlandırılacak ve 
akşam halkevi temsil şubesi 
tarafından Mete piyesi oyna
nacaktır. 

Vilayet bütçesi 
Sinop 13 (A.A) - Vilayet 

umumi meclisi 1935 senesi 
hususi idare biltçesini 332,328 
liraya baj'ladıktan sonra me
aaiıine nihayet vermiıtir. 

dır. Kısmi surette askerlik 
terhisine başlanmıştır. Hayat 
normal vaziyetini tekrar al
mıştır. 

LQzuınsuz bir ccmilt~ : 

Atina, 13 (A.A) - Italya 
hükumeti Yunan hükume
tinden zabitleri dün Patmos 
ta karaya çıkmış olan (Kat· 
somis) tahtelbahirini Yuna· 
nistao'a götürmek üzere 
bahriye zabitleri gönderme
sini istemiştir, 

İstanbul, 14 ( Hususi ) -
İsyan hareketinin tamamen 
dinecek derecede ve az bir 
zaman zarfmda bastırılması, 
Atina'da ve Yunanista'nın 
bütün büyük şehirlerinde ta
rifi imkansız bir sevinç u · 
yandırmıı bulunuyor. Atioa, 
evvelki akşamdanberi ba,
tan başa Yunan bayrakla
riJe donanmıştır. universite 
talebe ~i, yer yer tezahürat 
yapmakta ve • onları takib 
eden halk.l;ve Elen ırençleri, 
hükumet lehine nümayişler 

yapmaktadırlar. 
Başbakan Bay Çaldaris 

ve bütün Bakanlarla hüku-
met erkanı, halkın sevincini 
tabii gördüklerinden nüma
yişçilere karşı sert davra
nılmaması ve zabıtanın, va
ziyeti hüsnü idare etmesi 
emrolunmuştur. 

Sah akşamı Atina'da şu· 
yu bulan muvaffakiyet ha· 
berleri üzerine yüzlerce halk 
Venizelistlere karşı olan kin 
ve nefretini saklıyamamış ve 
bazı yerlerde önüne geçil-
mesi gayri kabil ufak tüfek 
hadiseler olmuş ~ise de der
hal bertaraf edilmiştir. 

Atina ve Piredeki bilumum 
cemiyetler, dün muazzam bir 
miting yapmışlar ve Çalda
risin evi önünde toplanan 
halk, hükumet lehine coşkun 
tezahüratta bulunmuşlardır. 

Bu esnada başbakan bay 
Çaldaris balkona çıkmış ve 

kısa bir nutuk söyleyerek 

halka teşekkür eylemiştir. 
Bay Çaldariıten sonra Ge

neral Kondilis ve bay Me
taksas birer nutuk söylemiş
lerdir. 

lstanbul 14 ( Hususi ) -
Atinadan haber veriliyor: 

Dün gece · Atina, Pire, Pat
ras, Golos, Selanik, Yanya, 
Kavala, Serez, Drama ve Yu· 
nanistanın her tarafında mu
azzam fener alayları yapıl
mıştır. Halk, isyanı bastır
mağa muvaffak olan bay 
Çaldariı hükumetinden fev
kallde memnundur . 

Fransız 
Sos ya listlerinitı 

istedikleri 
İstanbul, 14 ( Hususi ) -

Paris'ten haber veriliyor: 
Fransız diplömatlarımn, Rei· 
sicümhur Bay Lebruo'un 
başkanlığı altında yaptıkları 
toplantıya büyük ehemmiyet 
veriliyor. SosyaJistlerin, yap
tıkları hususi toplantıda 
dikkate şayan bir mahiyet 

~------·- ......... ____ _ 
Almanya'da Sıhhi tedbirle' 

Başlara fi 2 inci sahifede - ve ücretini kiı:oİO , j 
lemioin rehberlerini bu fikir edeceğini, basta s•~ 
için kazanmak lazım geliyor- nın sıhhat cüzdan!! '/ 
du. ye ücretini tediyeye~ 

Bu fikkri müdafaa eden 
genç doktor konferansında 

bu işi doktorlar için bir mes 
lek şerefi, doktorların Alman 
milletine ve onun istikbaline 
karşı bir meslek ve ahlak 
borcu olarak ortaya attı. Fa
kat bu mütaJealar müsbet bir 
akis husule getirmemişti. Ha
zır olanlardan bir ·doktor 
kalkarak genç doktorun mü
talealarının doğru ve ~üzel 
olduqunu ve fakat sıhhat 
sicilli irsen menfi olanla-

olub olmayacak)ar111" ~a 
cüzdanı alacaklar111 ic 'ait 
için bir ücret vero>e 

1 
faa 

bur tutulmalarına. r•~ıfı'lan 
yacaklarını ve hıç . 
tabiblerden kıy~et~, lic 
lerini böyle ha vaı J~i 
idealler peşinde ~ti' .. , 
feda etmelerini 1 u 
cür'et edemiyeceği f'JU 
ve hazır olanları0 lf 
seslerile alkışlandı· b't ye 
suretle o vakit tab• .,oı 

uıı• sında bu fikrin ı:o 90 ya 
rın evlenmiyeceklerini ve böylece kapanmıştı".,ıi•• 
çocuk yapmıyacaklarını bir ta matbuattaki akı lJmc 
endişe olarak söyledi. Hazır sanda doktorların j~beı'ria 
olanlar bu mütaleaya taraf- sa marksizm ve ~o 'Bu 

niyor. tar göründüler: Konferanıcı taraftarı yahudi)erı dı re 
_ • . genç doktor bu endişeye hindeki mütaleaları .;ırJar 

arzediyor. Sosyalistler, as
kerlik müddetinin iki seneye 
çıkarılması hakkındaki pro
jeye muhalefet e · meğe ve 
yeni intihabın icrasına karar 
vermiştir. Bunun için büyük 
bir miting yapılacağı söyle-

Spor hareketleri karşı şiddetle cevap vererek şayan idi ... Sıhhat J 
k d• · · · t d. w • • d b 1 w ' d d"I ·ctİf i•r en ısının ıs e ıgının e u ıgı,, ıca e ı oıı"' rılıı ka 

Başıarafı 1 i11ci sahifede olduğunu, nüfus, sıhhat ve- yaygaralar kop• 1 jf f 
da iyi bir vaziyette olan sikasının sağlamları hastalar- Sıhhat cüzdanı fikr ı:ıJ ra 
Göztepenin ikinci maçta ala- dan ayırt etmesi matlup ol- dafii, davasında rr y~ 
cağı netice ne kadar mühim duğunu, hastayı milletin irsi mış ve marksist 8 ~,t 
ise son günlerde takımını sağlamlığı namına tenasüli rın tazyiki ile matb J. 
kuvvetlendiren ve iyi bir şe- faaliyetten alıkoymak lazım talarından mabruf ~i 
kilde hazırlayan;.K. S. K ın geldiğini bildirdi . ıazeteler ve mes e ,.,ı 
da yapacağı bu temas ilki Dinleyiciler arasındaki ih- mualar onun yazıl•' i 

tiyarlar bu mütaleaya karşı retmekten imtina et~,, 
kada~ mühimdir. Bu nokta- başlarını salladılar. Hazır Vaktaki üç yıl 50 1 
dan lzmirsporculuğu bayram . efO 
günlerinde iyi maçlar seyret- olanlardan diğer bir doktor sal sosyalıst r id 

ayağa kalkarak bu gibilere millet hainlerinin b b,I 
mek fırsatını bulmuş olacak- içtimai sigortalar tarafından yıkınca Alman ta ',.i 
)ardır . · d ı k uu tazminat verilmesi icabede- mı e mes e i ş b·~~ 

Bayramın ikinci ve dör- ceğini ve sıhhat vesikasının zandı. işte şimdi tat ', 
düncüı.Alsancak sahası Zafer askeri hizmet vesikası gibi kiine konan sıhhat 9 "1 
mektebin yardım kabulüne sahibinin kudret ve kabili- tu, milletin sıhbatioe f 
tahsis edilmiştir. Bu mekte- yetini kontrola imkan vere- uğurunda beliren b1' 

'bi'inizin menfaati-içiiıŞehri_- ceğini söyledi. bir ifadesidir. c 
mizin en kuvvetli takımla- Üçüncü bir doktor dahi "Vöıkiseher B:·~~ 
rından Altay - Altın ordu _s_ı_h_h_at_c_u_· z_d_a_n_la_r_ın_ı_n_k_a_y_ı_d ________ ~1; au 

takımlarımız bayramın ikincil T k. Z. han kası f 1'V' ral 
günü bir maç yapacaklardır. ür ıye ıraat m 
Bu maçın galibine organıze- b . d 
törler tarafından bir kupa şu esın en: '- il 

verilecektir. 20-2-935 tarihinde açık arttırma ile ihaleleri f'J,1 r~n Birinci gün her iki kulü· 15·2-935 de Anadolu 16-2-935 de Işık 17-2-93. ıo au 
bün B. takımları karşılaşa- Asır ve 18-2-935 de Halkansesi gazetelerinde ıl1 f' tc 
caklardır. Bayramın dördün Yunan emvalinin ihaleleri 20-3-935 tarihine paı~r 1 p'~ ve 
cü günü gene bu mektebin kılmıştır. Satıt gayri mübadil bonosu veya peşıP ef'~ 
menfaatı için Alsancak sa- naklen yapılır. Kıymeti muhammenesi iki bin Jira ·dit· ıa 
hasında güreş mu-sabakaları ziyade olan emvalin ihalei kat'iyelcri istizana tab~eı•~ Pdr 

satıldıiı seneye ait devlet vergi ve belediye resioı di u 
yapılacaktır. masraflar müşteriye aittir. ıstiyenlerin yüzde Yı\,ıt ro 

Türk V U rd U 
teminatlarile birlikte ihale günü saat 14,30 da µI• · Vı tc 

., kasına müracaatları. ~~' d~ 

Gayri federelerin kuvvetli lzmir milli emlak müdürlüğünden: ~ 111 

ekiplerinden Türkyurdu ta- Reıadiye şefkat sokağında 5 eski 6-1 taj numar•1' 
1

, kı 
kımı bayramın ikinci günü 91,35 metre dıvarlı ars• -~ 
Tireye giderek Tire idman Karantina fethiye ,, 5 no.lı 107,25 metre arı• '.f' 
yurdu ile bir maç yapacak- Göztepe tramvay caddesinde 667 no. lı 120,90 metre il 

lardır. müohedim furun ars•5
; o• 

Halk sahasında: Karşıyaka alaybey mimar sinan ıokağıoda 40· 
B numaralı 82,15 metre ar9', ~jj 

ayram günlerinde halk Yukarıda yazılı arsalarıo mülkiyetleri peşin P',' ,t 
sahasında da muhtelif ta- s tılacaktır. Taliplerin 21-3-935 perşembe günü '1.11 
kımlar arasında maçlar ya- milli emlak müdüriyetine müracaatları. 6-9-1.7 
pılacaktır. Bu maçlar ilk gün 
den itibaren Tepecik Türk 
yurdu-9 Eylül, Aydın demir 
yolu - Hacıhüseyinler, Park 
spor, Eşrefpaşa - Kahraman
lar, Kurultay-Bayraklı HilAI 
takımları arasında olacaktır. 

lzmir defierdarlığından: ~ n 

1 · · · b d ·· t·· ·· t h ·1· 1 • 5"'
1 
J~ ssının vergı orcun an o uru a sı ı emva Y it PJ 

haczedi' en HaJimağa çarşısında kiin 1-10 s•Y1oı•f.~ 
7-3-935 tarihinden itibaren 21 gün müddetle Ol iSJ a 
çıkarıldığından müzayede iştirak etmek iıtiyeole'z~ 
darlıli tahıilit kalemine mi1racaatları. 11-lS-19· 


