
aris tıp akademisi tehaheıi 
B) tariye kısmına aza seçilen 
ay Kaınil, 36 yıl profesijr 
almel ile hirlikde verem 
ısınnı keşfine çalaşmışdır. 

ULUSAL e 
I 

İzmirde çıkar, nkşamcı siyasal gazetedir 

uıuıni lıarbdc <'asu luk 
yapan 'e 922 scnC' inde 
Fran .. a'da bir çok kimseleri 
dolandıran bir AJmaıı baronu 
Paı-is'de tevkif ediJnıişdir. 
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Adalarda Korkulu Bir Durum Var 
Habeşistan, ne tazminat ne de tııvizat vermek niyetinde K s J{ 

l e e d •ıAh ld e e e 
USSO illi, sa ece Si a e e Göztepe ile km·· 

olarak~ müzakereye giriş- Lik !:!:~~1:.~da fut· 

1 
bol heyetin toplanıp vereceği 

nıe i . amacını götmüş ~:;~~:n ~~r::!~·D !:=,::~ 
ko dö Pari) gazetesi; Cenevreniıı gene içinden çıkıl

ınaz bir mes'ele ile karşılaşacağını yazıyor 

başlanacaktır. Liklerin ka
çıncı haftadan başlanacağı 

heyetin Pazar toplantısında 
vereceği kararla anlaşılaca
ğından bu haftada sahanın 

boş kalmaması için K. S. K. 
Göztepe takımları anlaşarak 
A ve B takımları arasında 

hususi maçlar yapmağı mu
vafık bulmuşlardır. 

uluslar kurumunun tavassutu 
aranmazsa bu kurumun if Ja
sını ilin etmek demektir. Ve 
eğer tavassutu aranırsa o 
zamanda uluslar kurumu 
müdahalesinin faidesizliğini 
bir kere daha göstermiş 

olacaktır. ,, 

Eko dö Pari de kezalik 
Ccnevre'nin gene içinden 
çıkılmaz bir mes' ele ile kar
şılaşacağı mütaleasındadır. 

Popüler; Bay Mussolinin'in 
harbe kadar varmaksızın 

müsbet neticeler elde etmeğe 
matuf bir siyaset takip et
mekte bulunduğuna zabiptir. 
Mussolini Habeşistan üze-

Habe,şi tam imparatoru rinde hukuken değilse de 

aris 13 (A.A) - Havas filen bir himaye tesis etmek 
aı bildiriyor: istiyor. Uluslar kurumunun 
alya-Habeş ibtillfı efkirı uykudan uyanması lazımdır. 

amiye nazarında hayli Roma 13 ( A.A ) - Bay 
didklr bir mahiyet arzet· Suviç Habeş maslabatgüza-
ldedir. Ancak gaz.eteler n ile görüşmüş ve kendisine 
libane bir tesviye tarzı hükumetinin sulh arzusu 
nııya çalışan diplomasinin hakkında teminat verdikten 
Jretlerine güveniyorlar. sonra, İtalya tarafından itti
( Pöti Parizyen ), logiliz haz edilmiş olan tedbirlerin 
ılihatsıüzarının düa aktam İtalyan müstemlekelerinin bi
" ciye kitibiumumisile bu mayesini temine matuf alel
'ele hakkında görmüı ade bir takım ihtiyat tetbir-
uğunu haber verdikten )erinden ibaret olduğunu 
ra diyor ki: söylemiıtir. Asıl müzakere-
" ltalyanın hazırlanması ler Addis - Ababada Habet 
kuldur. Çünkü Somali bu imparatoru ile İtalyan mü

boyuna on binlerce a- messilleri arasında icra edil
yerleştirildiii muhak- mektedir. Habeı maslabat

ktır. Bay Mussolini icab güz.arı hükumeti tarafmdan 
rıe kuvvetle mukabele her hangi bir tebliğde bu
ek arzusundadır.0 lunmıya memur edilmiş de· 

Figaro gazetesi, ilk ulusal ğildir. 
iseleri müteakip yapılan Roma 13 ( A.A ) - Bay 

zakerelerin hünüz baıa- Mussolini bugün Habeş mas-
madığına Hef ederek di- lahatgüzarım kabul edecek 

ki : ve maslahatgüzar kendisine 
İki fırkayı seferber etmekle Habeş hükümetinin ltalya 
Y Muasolini belki Hdcce ·---
b elde olarak müzakereye Halkidik 
itmek amacını gütmüıtür.,, • • 
alenin Roma muhabirine Felaketzedelerıoın ha-
re, Habeşistan ne tazmi- li çok iecidir 
t, ne de tavizat vermek Istanbul 14 ( Hu - ) _ 

t. d d 'ld" z· b" susa e ın e eğı ar. ıra . ıç Selioik'ten haber veriliyor: 
r.ruzd~ bulunmadığı gıbi Geçen yıl Halkidik yarım 
ııelerın vukubulduğu yer· adasında vukubulan yer sar-

p kendi arazisi dahilinde· sıntılarmdan evleri yıkılan 
• Habeı imparatoru ulus- yüzlerce aile, hali iskan 
kurumunun bikemliğioi edilmiyerek barakalarda o

~ul etmeie hazır olduğu turuyorlar. İki haftadanberi 
ı, sulha taraftar olmakla devam eden soğuklar müna-

raber memleketinin iıtiklil sebetile bu ailelerin hali 
tamamiyeti mülkiyeıini de çok fecidir. Bunlar arasında 
ydarmağa azmetmiıtir. muhtelif hastalıklara tutul-
Lö Jurnal diyor ki: muş kimseler görülmüştür. 
Bu ibtillf uluslar kurumu Elen bükfımeti, buralarda 

çetin bir imtihandır. kolera çıkmasından korku· 
rtacla iki ıık vardır. Eier yor. 

Bay Mussolirıi 
Habeş meselesindeki vazi
yeti hakkında izahat vere
cektir. İtalyan mahafili Du
çe ile maslahatgüzar arasın-
daki görlişmenin dastane 

Likte karşı karşıya gelen 
bu iki takımın o gün ıyı 

bir oyundan sonra Göz.tepe
nin ilk devrede mağlub ol
masına rağmen sahayı galib 

bıraktığı görülmüştür. Mü
teakib oyunlarda ve bilhas
sa son Altınordu maçında 

bir gol farkile başta giden 
bu takımı yenmeğe muvaf
fak olan K.S.K için yarınki 
karşılaşma adeta bir revanş 
mahiyetini haizdir. Müsavi 
kuvvette olan her iki takı-
-Devamı dördüncü sahifada -

bir neticeye varacağı ümi- mektedir. 
dindedir. Yalnız ltalya 1934 lngiltere, her iki tarafa 
kanunuevvelinde ileri sürmüş meselenin halline kadar iş
olduğu metalibi tekrar et- galleri altında bulunan mev
mektedir. Tazminat itası ve zileri askeri bakımdan tak
İtalyan mevziine karşı aske· viye etmemek teklifinde bu
ri ihtiramat yapılması iıten- lunmuştur. 

~--------...... ~·~·_. .. 
Savlav seçimi 

• 

Yugoslavya haşha
kanı'nın beyanatı -----Bay Y evtiç; BeJgrad ökonomik ve 

sanayi kurumları heyetini kabul etti 
• daki tasviplerini ve hükumet 

tarafından memleketin öko-
oomik kalkınması için şim

diden ittihaz edilen tedbir
lerden ötürü ökonomik ma· 
bafilin memnuniyetini bildir-

1 mişler ve Başbakanın haiz 
olduğu şahsi oteriteye olan 
genel itimadı kaydederek 
önümüzdeki teşrii seçimde 
listesinin başına geçmeyi 
kabul etmesini kendisinden 
rica etmişlerdir. 

Bay Yevtiç cevabında, 

}'ugoslatJ) a ba~bakanı bay reı tiç 

hakkında gösterilen itimadı 
ehemmiyetle takdir ve hü
kumet listesinin baıına geç
meyi kabul ediyorum. Demiş 
ve ıunları ilave etmiıtir: Belgrat 13 (A.A) - Baş

bakan 8. Y evtiç bu akşam 
Belgrat ökon'Omik sanayi ve 
san'at kurumlarını temsil 
eden kal.tbahk bir heyeti 
kabul etmiştir. Heyet namı
na bir kaç hatip söz alarak 
kabine beyannamesi hakkın· 

"- Gelecek seçim bütün 
müntebiblerin müdrik olma
ları icabeden mühim bir 
mahiyet almaktadır.,, 

Baıba'kan 1931 teşkillta 
eaasiyeaioi kati ıurette hal
- Devamı 4üncü suhifede -

1 L5iiE'T ?ı r ' yyc:A:f c::-=c 1 K 

Kend kurultayı 

Şubat toplantısı 
dün sona erdi 

--·--Kurultay, eıı lıaı·aretli celsesini dürı 
yaptı. ve hir çok işleri hitiı·di 

IJP./edi e Başlrn111 Bay Bc>lı~ et l z 
Kent kurultayı, dün öğleden 

eoora saat l(j da doktor Bay 
Behçet Uz'un başkanlığı ahıo· 

da toplandı. Geçmt, zabıt üye 
lerden kAtlp Bay Kemal Ta· 

lit tarafmdan okundu ve aynen 

kabul edildikten sonra müzakereye 

gtçildi ''e 933 yıh kat'i beı-ap 
mazbataBı okundu ve tayini 

esami suretHe reyı• konarak bir 

reyi müetenklfe karşı 27 reyle 

onaylandı. 

mfiteıklben 87 numarl\lı 

adadın arsı almış olanların, 

geçen celaedr bt lediye başkan· 

hğına vermiş oldukları istidayı 

dair nizam encfimenlnlrı maz 

batası okundu. Üyelerden avu· 
kat Bay Mostafa Münir, 930 
yıhodan önce taksitle arsa alan· 

lardan borçlarını peşinen ver· 

mek feılyenlcre kolaylık göste 

rilnıesi ve bu glbllere yOzde 

4 iskonto yapılması bakkmdaki 

şifahi teklifi yazı ile yapıldı 

ve reye kooank kabul edildi. 

Belediye zabıta memur
larından bay Hamdinin, sa
natoryoma gönderilmesi hak· 
kında sıhhiye encümeninin 
mazbatası okundu. Belediye 
başkanı, bu memur hakkın-

memuriyetinden atılırsa, han
gi memurun çalışmağa heve
si kalır? 

Bay Azizden sonra Bay 
Suat söz aldı ve Kurultayın 
belediye başkanı gibi düşün
mek mecburiyetinde olma
dığını, bir yurddaşın hayatı 
mevzuu ba hsolduğunu ve bay 
Hamdinin, ne bahasına olursa 
olsun san..tor} uma gönderile
' ek tedavi edilmesini istedi. 
Göz doktoru Bay Mithat, 
tekrar söz aldı ve arkadaş· 
)arının söylediklerini müda
faa etti. Doktor Bayan Saada 
bu yurddaşın, belediye baş
kanının zannettiği gibi yük
sek masrafla değil, bir ra
porla sanatoryuma gönderile
rek pek ili tedavi ettirile
bileceğini söyledi. Kurultayın 
bu yüksek ve insani hissiyatı 
derhal asabi bir hava yar"ttı 
ve Bay Hamdi'nin sanatoryu· 
ma gönderilmesi için l 7 üye 
tarafından ımzalanmış bir 
takrir okundu ve müttefikan 
onaylandı. 

İtfaiyenin, civar kazalarda 
çıkacak yangınlara gidip git
memesi müzakereye kondu 
ve nizam encümeninin, vila
yet makamının ıöstereceği 
lüzum üzerine ve tehlikeli 
yangınlarda gidebileceii hak
kındaki mazbatası ile bütçe 
encümeninin, alınacak ücret 
hakkındaki mazbatası reye 
konarak kabul edildi. lzmir 

Devamı 4 ı1nrii :ıalıifide-

Konferans 

da 40 ncı maddenin tatbikini 1 

istiyordu. 
Kurultay, bu mes'elede 

çok hasaı davrandı. Göz 
doktoru Bay Mitat, bu me
murun sanatoryoma gönde
rilmekle kurtarılabileceğini 
söyledi. Mühendis Bay Aziz 
de söz alarak dedi ki: 

_ Başkanımız, bu memur 
hakkında 40 ncı maddenin 
tatbikini istiyor. Halbuki bu 
memuru, hasta halinde nasıl 
atabiliriz. böyle bir muamele, 
diğer memurlar için fena bir 
tesir bırakır. Beş sene bele
diyeye hizmet eden bir me
mur, haatahiı zamanında 

Bav Miıat ,, 
Yarın öğleden sonra saat 

on beşte Halkevinde Mual
lim Bay Mitat tarafından 
(lnkılib tarihi) mevzulu bir 
konferans verilecektir. 

Bu konferansı, bütün lz
mir rcençli(i dinliyecektir. 



• 

Sahife 2 

.. Turilıf Tefrika: 236 14 Şubat 1935 .. 
(UlusalB irlik) 14 Ş~ 
Türkiye-_-h~a-k_k_ın_d_a~~~~~------.-.-iiiiiiim~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-

ittihat 'f erakki rüesası, iansas"ın raporu 
talt.beyi de cemiyet aza-

sı yapmak isti y ·du 
İstihbarat şubesi teşkili 

pek münasiptir. Fakat istih
baratı yalnız şube efradına 
münhasır kılmayıp kardeş-

lerden her kim olursa duy
duğu mühim bir mes'eleyi 
şubeye haber verebilmelidir. 
Bunun için de efradın bir
denbire tanılmasını temine 
yarayacak bir alameti farika 
olmalı veyahut parola usu-
lünü koymalıdır. ' 

Esasen cemiyet efradına 
herhalde gizli bir alameti 
farika elzemdir. İstihbarat 
şeubesi de ıtıerkezi hey'et 
gibi her kulüpten birer iza 
alınmak suretile teşkil edil
melidir. Bunlar umumi içti
matardan başka münavebe 
ile mevkilerinde daimi ıu
rette bulunmalıdır. 

Avam ile temas fikri de 
musip ise de icrası su· 
reti bu memlekette güçtür. 
Bir kalem efendisi veya bir 
zabıti, hamal kahvehanesine 
gidip oturamaz, gitse bile mak 
sat h.ısıl olmayıp belki fena 
tesir yapar. Herkes hemhal 
ve hemdemile ciddi konuşur. 
Ancak avamdan sayılmakla 
beraber bu işlerde kullan
mağa elverişli mert va ha· 
miyetli kimseler cemiyete 
aJnırsa, bir dereceye kadar 
maksada erişmek mümkün
dür. 

Askeri ve mülki ve mek
teplerle idadi mektepleri 
talebesini cemiyete almağa 
gayret etmelidir. Bunların 
pek gençlerine, yani henüz 
itimada şayan olmamalarına 

binaen mühim maddelerin 
açılması muvafık görülmezse 

idare heyetleri o ciheti lazım 
olduğu gibi idare:etmekle be
raber istikbalin ümidi olan 
mekteplilere münazere ve 
müşavere usullerini talim 
eylemeli, kulüplerin yaşlı ve 
muhterem azası bir baba 
gibi onların bütün harekat 
ve sekenatına müşfik bir 
rehber ve müstakbelde mes
lek ve maişetlerini temin 
için onlara yardım etmelidir. 
Mekteplilerin halleri, vakit
leri müsait olmayanlarından 

hiç bir para alınmamalı, 
belki onların muavenete 
muhtaç olanlarının kitap ve 
elbise gibi levazımı, bikes 
ve kudretsiz olanların harç
lıkları mükün olduğu kadar 

verilerek zaruretten ve do
layısile her türlü fenalıklar

dan kurtarılmalıdır. 
Şahsiyat ile uğraşmayıp 

ancak umumi menfaatlere 
yaramak kulüplerin başlıca 
vazifeleridir. Fakat şahsiyat 
ve dedikodu ile uğraşmak 
işsizlikten ileri geldiğinden. 
kulüplerin resmi bir daire 
şeklinde olması, müzakereler 
haricinde tabii bu gibi hal
lerin vukuuna meydan verir. 
Kulüplerde gazeteler bulun
durmak, kütüphaneler tesis 
etmek faydalı ise de hiç dur
madan ciddi şeylerle iştigal 

etmekte usanç verir. 
Onun için kulüplerde u

mumi içtimalardan başka 
günlere mahsus olmak üzre 
jimnastik, maç ve silah ta
limleri yapmak, bilardo bu· 
lundurmak, asla kumar ol
mamak üzere oyunlara mü
saade etmek ve hatta isti
yenlerin musiki ile bile meş
gul olmalarına ses çıkarma
mak iyi olur.,, 

Raporda bundan sonra 
meccanen hasta baktırmak
tan, cemiyetin ülema ile sıkı 

bir rabıta tesis etmesi lü
zumundan bahsolunuyor ve 
sonra deniliyorki: 

11 Polis, jandarma ve kü
çük zabitlerin cemiyete alın
ması merkez heyetinden ku
lüplere bildirmişti. Gerçi ce
miyete doğrudan doğruya 
taalluku yoksa da memleke
tin hayatı namına mühim 
olan bir mes'eleyi bu vesile 
iJe bildirmeği vecibe bilirim: 

Malumdurki son defa R.u
meliden getirilen jandar
malar şimdi pek çalışkan ve 
vazifeşinas iselerde avcı ta
burlarına edilen fevkalade 
itimadın 31 mart hadisesinde
ki esefli neticesi gibi jandar
malardan da emin olmamak
ta kendimi mazur görürüm. 
Hususile bunlara Istanbul
dan alınacak efrad da ka
tılırs neticeyi iyi düşünmek 
lazımdır. 

Rumeli veya Anadolu köy
lerinden alınan efrat, Istan
bul efradile kıyas edilemez. 
Taşra halkı saf ve ahlak fe
sadından bir dereceye kadar 
uzaktır. Istanbulumuzdan a
hnacak polis ve Jandarma 
ise şimdiye kadar mütehassıs 
bir meslek sahibi olamamış, 

- Devam edecek -

lzmir ithalat 
ğünden: 

~ümrüğü müdürlü -

Kilo G. Cinsi eşya 

32 000 Gramofon 
O 000 jelatinden mamul gramofon plağı boş. 

400 adet. 
2 080 Demir gramofon iğnesi 

Kıymeti 

Lira Kr. 
100 00 
28 00 

66 000 Teneke konserva kutularının kapaklarını 
kapamağa mahsus demir makine. 

6 00 
50 00 

100 080 Yekun 184 00 
Yukarıda cins ve mikdarı yazılı eşya açık arttırma su

retile satılacağından isteklilerin 27-2-935 Çarşamba günü 
saat 13 te ithalat gümrüğü satış komisyonuna müracaatları 
ilin olunur. 14 18 425 

-· Genel savaştan sonra vücud bulan 
bugünkü Cümhuriyet Türkiyesi 
fstanbulda toplanan otu

zuncu beynelmilel parleman
tolar konferansına iştirak 
eden Amerika gurubu reisi 
ve Birleşik Amerika devlet
leri senatosu demokrat li
deri, Arkansas Senatoru 
Bay Robinson, mezkur kon
ferans hakkında iurup u
mumi katibi Bay A.D. GaJI 
tarafından tanzim ec\ilen ra
porun kongre zabıtnamesin
de neşrini kongrenin 17 son 
kanun 1935 tarihli içtimaın
da teklif etmiş ve bu tek
Jif kabul olunarak rapor 18 
son kanun 1935 tarihli za
bıtnamenin 689 uncu say
fasında intişar etmiştir. 

Bay 11Arkansas,,ın raporu
nun bir kısmında şu yazı· 
)ar vardır: 

"Cümburiyet Türkiyesi on 
birinci yıl dönümünü de kut
luladı. Bu on bir yılın her 
biri memleket hayatının her 
alanında büyük inkılaplar 
doğurdu. Son yıl bilhassa 
geniş sanayi programı ba
kımından çok daha ziyade 
kayda değer. Geçen yıl Tür
kiyenin' beş yıllık sanayi pla
nı yapması, dostu ve kom
şusu Sovyet Rusyayı bu işte 
pek yakından takip etmekte 
olduğunu gösterdi. Fakat 
Rus planları esas itibarile 
devleti sosyalize etmeğe doğ-
ru giderken Türkiyenin öko· 
nomik hareketi ökonomik is
tiklal ve ulusal emniyet is
teklerine dayanan daha mü
tevazi bir iştir. 

Genel savaşın sonunda 
Türkler temamile mahvolmuş 
gibi idiler; fakat Mustafa 
Kamil ile bazı müsait vazi
yetler sayesinde, itilafçıların 
Lozanda imzalamağa mec
bur kaldıkları muahededen 
zaferle çıktılar. Türkler bu 

işten büyük bir ders aldılar; 
Türk ulusu, kat'i bir mec
buriyet karşısında kalma
dıkça, bundan böyle hiç bir 
zaman büyük bir devletin 
elinde bir vasıta olmıyacak
tır. ilerisi ıçın temamile 
yeni bir bünye kuruldu. Bu 
bünye temamlanmca Tür
kiye modern ve kendi istik
lalini gene kendisi koruyan 
bir devlet olacaktır. Bu kuru-
cuların en ön safta tuttukları 
ülkü ulusal emniyettir. 
Komşu devletlerle muvaf

fakiyetJi dostluklar kuruldu; 
Fakat yeni Türkiye hala zi
rai maddelerden maada bü-
tün ihtiyaçlarını dışarıdan 

tedarik ediyordu. Siyasal ba-
kımdan memleket istiklaline 
kavuşmuştu, fakat ökonomik 
bakımdan Osmanlı impara-
torluğu zamanında olduğu 
gibi gene dışarıya bağlı idi. 
Onun için evvela işe yurdun 
iç taraflarını kıyılara bağlı-

yacak olan demiryolları in
şaatile başlandı. Pek yakında 
Türkiyenin 4,400 millik de
miryolu olacaktır. Bu mikdar 
on bir yıl önceki miktarın 
iki mislidir. Sanayi hareket
leri başladı; fakat bunlar di
ğer memleketlerle rakabet 
edecek derecede değildi. Lo
zan muahedesi ahkamınca 

1929 a kadar yüksek tarife 
vaz'ile bu . sanayii koruma 
imkanı da yoktu. 

Bay ( Arkansas ), raporu
nun nihayetinde sözü, Tür
kiyede bulunan ecnebilerin 
bilğisine çevirmekte, bu bil
ğinin, ticaret ve muhtelif 
mesleklere giren ve büyük 
bir gayret, zeka ve uymak 
kabiliyeti gösteren Türk 
gençliğine pek degerli yar
dımı dokunacağı kanaatini 
iÖstermektedir. 

Türkiye Ziraat 
şubesinden: 

bankası lzmir 

Mevkii Sokağı Cinsi No. Muhammen 
kıymeti 

Darağaç Demir Mehmetçik dükkan 2 1200 

" 
Makara ti 12 1200 

" Tramvay caddesi ti 79 1800 
it Şark ahır 11 4800 

" 
Tramvay caddesi hane 129 4800 

" 
Demir Mehmetçik hane 4 2700 

,, Tramvay caddesi dükkan 78-58 1800 
it " ti dükkan 84-128 2000 

" it ,, diıkkan 77-48 2100 
it Tramvay caddesi arsa 116-118 1400 

Alsancak İzmir bahçeleri hane 7-1,9 4200 
it Küpeci oğlu hane 104 2500 

Tepecik Sakızlar ahır 3-4 3300 
,, Sakızlar 1-5 hisse hane 12 1500 

Yukarıda evsafı yazılı Yunanlı emvali gayri mübadil bo
nosu veya peşin para ile 30 - 1 - 935 tarihinden itibaren 
kapalı zarfla satışa çıkarılmıştır. Malın satıldığı seneye ait 
devlet ve belediye vergi ve resimlerile sair masraflar müt
teriye aittir. Muhammen kıymeti iki bin lira ve daha 
ziyade olan emvalin ihalei kat'iyeleri istizana tabidir. 
Talipler teklif mektuplarını bir zarfa koyup zarfı mühürli
yecekler ve üstüne adreslerini yazacaklardır. Bu zarfı 
teminata ait makbuz ile birlikte ikinci bir zarfı koyup 
zarfın üstüne hangi işe ait olduğunu yazacaklar ve bu zarfı 
ihale günü bir mukbuz mukabilinde meclis riyase
tine vereceklerdir. İhale 20 - 2 - 935 çarşamba günüdür. / 
Taliplerin ihale günü saat 14,30 da bankaya müra-
caatları. 272 

Bu Genç Kimd~ d 
., la 
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Ben geriye dö 
nerken ağaç
tan kopmuş 

bir dal, ayakla-
rımın altında kırıldı ve Sa
miye, bu kırılışın sesini du
yarak sıçradı, korkarak ar
dına baktı: 

Mehmet ağa yalan söyle
memış .. 

Bir köylü kızında bu kadar 
olgun bir cinsi cazibe dü
şünememişdinı. Bu kuvvet 
bilhassa gölgeli siyah gözleri 
ile ortası kırmızı bir düğme 
gibi kabaran dudaklarında 
toplanmıştı. 

Yüzünü örtecek, saçlarını 

toplıyacak gibi oldu. Pem
beleşmişti. Gerisin geriye 
yürüyerek ağacı siper aldı. 

Ben olduğum yerde dura 
kalmışdım. Ne yapacağımı 

şaşırmış gibiydim. 
- Geçiyordum da Samiye 

hanım ! 
Dedim. Ses çıkarmadı. 

Başını örtmüştü. Sıçradı, 
ilerideki bir sınır çukuruna 
girdi, karşıya geçti. İki 
adım yürüdü, durdu, geriye 
baktı. Başını eğdi, birkaç 
adım koşar gibi oldu. Rüz
gar, başındaki örtüyü kaptı 

ve rüzgara salıverdi. Bu ör
tü, dalgalandı, yalpa yaptı, 

bir ağacın dalına takılır 

gibi oldu. Sonra geldi, gel
di bir mendil gibi yüzüme 
gerildi. 

Toprakla karışık, genç 
bir kız kokusu!. 

Sonra bu örtüyü aldım. 
O, kaçıyordu. Arkasından 

bağırdım: 
- Samiye hanım, Samiye 

hanım, alın örtünüzü!. 
Durdu, korkak bir ceylan 

bakışı ile baktı. Ne yapa
cağını şaşırmıştı. Saçları sa
rı bir ipek demeti gibi sav
ruluyor, dalgalanıyordu. 

- Al Samiye hanım, al! .. 
Ona doğru yürüdüm. Yü-

züme de;il, sanki adımları

ma ve aramızda gittikçe 
kısalan mesafeye bakıyordu. 
Birdenbire gözlerini kaldır

dı ve gözlerimin ıçıne iki 
ok fırlatır gibi oldu. Benim 
yerimde başkası olsaydı, bu 
tenha yaz gününde, susuz 
kalmış bir fidan gibi kurur
du .. 

Tam yanına yaklaşmıştım. 
Derhal geriye sıçradı ve be
nim söz söylememe vakit 
bırakmadan kaçtı. ileride gi-
ne bir ağacı siper aldı. E
sen rüzgarda onun sesini 
duyar gibi oldum: 

- Olduğun yere bırakı

verde üstüne taş koy .. 

iAZAN: Orhan Rabdlİ ta 

Dedi. Tuhaf bir ~ 
tulmuş gibiydim .. 
uzaklaştım.. Onları' 
sinden yola çıkarke' 
baktım: 

Örtüsünü sallıyor~ 
de ben yanlış anlad•' 
bana öyle göründil .. 

Köyden dönüşüdldt 
verdiler: 

- Aşağımızdaki 
bahçeyi bir zengin -

- Kim imiş acılıf 
- izmirli değil, 1, 

imiş. Bugün taşındl,ı 
ladılar. Herif gelir.-1 
uşaklardan birini toY 

- Neden? 
- Getirdiği eşy•~ M 

dan indirirken bir ,,J 
nin bacağı kırılmıf it M 

Ses çıkarmadım .. 
tarasada oturuyoru..,~ 
yıldızlı, uzak, sessi• A 
akşamı, gök kubbe 
rağa doğru uzanoıtt 

liklerde koyu bir g 
Bana hizmet eden 
la, biraz ileride bit 
tümseği gibi· çölll 

kımıldamadan dur 
kat yalınız gözleri 
dadığını görüyorulll 

- Seninki çalıt• 
mektepte?. 

- Çalışıyor bey. 
- Neler söylüy 

anlatıyor?. 

- Heç bir şey. 
sana dua ediyor.. la 

Bu kadınla kon , ~ al 
de başlı başına bir ~. 

• 
dir. Ne bileyim, 
mağında konuşacak 
lime kalmamış gibİ· Ye 

uzun düşünüyor, s~1 A 
vap vermiyor. Ve,~ 

tesna, her kim on• J. 
sorsa, onunla konut~ 2 
terse, kızgın kızguı J ve 
ekseriya da duy111• n 
geliyor. _j• i . 

Bugün şu kollllt 
miye kızı gördüm. J 

iyi etmişsin .. 
Güzel bir kıl f'I 

mi Ayşe abla? p 
- Öyledir. n 
Hep böyle birer _ ' te 

konuşmağa ant içlllif'j li 
Diyorlarki, kocası ~ 
harpte yaralı gelmiş .1 
de ölmüş, o gün, b~' 
şe abli işte hep b&r:t 
nuşurmuş. Onun içifi 
yiyen Ayşe,, dediklJ! • 

Onu yanıma alac• 
kit, bir köylü şöy]e 

D 

Dediği gibi yaptım. Ba- Göztepede Halil 
kıyor ve gözlerinde gölgeli, sokağında 16 numar 
sıcak, hatta ateşli bir gülüşle 

kiralıktır. lstiyenıer yaptığımı seyrediyordu .. 
Doğruldum: başında bakkal Ha 
- Teşekkür ederim! dan öğrenebilirler. 

----------------~--------

Maliye Vekaletinde 
Darp edilmekte olan gümüf paralardan (Dört J.. O 

liralık kısmı az bir zaman zarfında tamamen ted• 
edilmiş olacağından eski gümüş paraların 1 şub' 
tarihinden itibaren her hangi bir kıymetle mübad 
tası olarak kullanılamıyacağı, hilafına hareket edeol 
kında kanuni takibat yapılacağı 2257 No. lu kall 
kizinci maddesi mucibince ilin olunur. 244 

6 8 11 14 17 20 
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Fratelli Sperco ''apur Acentası Olivier ve şüreka Tl:.:J Q K İYE 
ROYAL NEERLANDAts KUMPANYAsı sı Linıitet vapur l 1 R ~ ti.T 

" HERMES 11 vapuru elyevm limanımızda olup 14 şubatta 
doğru Anvers, Rotteruam, Amsterdam ve Hamburg liman· acentası 
larına hareket edecektir. Cendeli Han. Birinci kor· BAN K AS ı 

" ORESTES " vapuru 23 şubatta gelip yükünü boşalttık- don. Tel· 2443 
tan sonra Burgas, Varna ve Köstence için yük alacaktır. The Ellerman Lines Ltd. 

" GANYMEDES 23 b d "TRENTINO ,, vapuru 29 11 vapuru şu attan 28 şubata ka ar ikinci kanunda Londra, Hull 
Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg için yük ve Anversten gelip tahliyede 
alacakbr. bulunacak ve ayni zamanda 

SVENSKA ORİENT LINIEN Londra ve Hull için yük 
" FROST ,, vapuru 17 şubatta Rotterdam, Hamburg, alacaktır. 

Copenhagen, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve İskan- " ALGERIAN ., vapuru 6 
şubatta Liverpool ve Svven-

dinavya limanları için yük alacaktır. sea'dan gelip tahliyede bu-
" HEDRUN ,. vapuru 28 şubatta Roterdam, Hamburg, lunacaktır. 

Copenhagen, Danhig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve iskan- " MARONIAN 11 vapuru 
dınavya limanları için yük alacaktır. şubat sonunda Londra, Hull 

ve Anversten gelip tabliyede 
NATIONAL TSEAM NAVIGATION CO. OF GRECCE bulunacak ve ayni zamanda 

lzmir Nevyork arasında ayda bir muntazam sefer Londra ve Hull için yük 
" TAMESIS ,, vrpuru 12 Martta doğru Nevyorka hareket alacaktır. 

edecektir. The General Steam Navi-
SERVıCE MARıTıM ROUMAIN gation Co. Ltd. 

Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 
" PELES 11 vapuru 15 Şubatta gelip 16 Şubatta 

Marsilya, Barselon ve Cezaire hareket edecektir. 

'' ADJUTANT,, vapuru 
5 şubatta beklenmekte olup 

Malta, 
Londra iı;in yük alacaktır. 

" ALBA JUL YA ., vapuru 12 Martta gelip 13 Martta 
Malta, Cenova, Marsilya, ve Cezaire hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 

Deutsche Levantc Linie 
" ANGORA ,. vapuru 30 

ikinci kanunda Hamburg, 

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

Bremen ve Anversten gelip 
tahliyede bulunacaktır. 

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

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

' Piyano 1 
N. V. 

v. F. b. van 

Der Zee 

, 
Satılık 

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

Kitaplarınıza Güzel Bir 

Cilt, Hatıralarınıza Şık 

Bir Albtım, Ve sair 

Cilt işleri Yaptır-

mak İsterseniz : 
& Co. tır. 

* YEN/ KAV AFI .. AR * 
Çurşısrnda 34 Numarada 

Almak arzu edenler her 
EUTSCHE LEVANTE LINIE 1 gü.n sabahdan akşama ka-

"ULM,, vapuru 18 şubatta 1 dar ULÜSAL BİRLİK - - Ali Rıza - -
bekleniyor, 20 şubata kadar gazetesi idarehanesine mü-

Anvers, Rotterdam, Ham- \r caat etmelidirler. --~ 
hurg ve Bremen için yük 
alacaktır. 

M ücellithanesine uğrayınız. 

• 
"Aquila,. vapuru 22 şubatta 

bekleniyor, Hamburğ ve An

versten yük çıkaracaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 

HAMBURG 

" HANSBURG " vapuru 
25 şubatta bekleniyor, An-

Yerı ve Hamburg yük çıka

np Rotterdam ve Hamburg 
İçin yük alacaktır. 

JOHNSTON LINE LTD 
"KENMORE., vapuru 25 

ıubatta bekleniyor, Liver

pul ve Anversten yük çıka
np Burğas, V arna ve Kös

tence, Gahıç ve Braila için 

ük alacaktır. 

E EXPORT STEAMSHIP 

J 

Izmir Gazinosu 
ELHAMRA SiNEMASI SIRASINDA 

Ses kraliçesi Bayan I\talımure Hauda11 

Büyük fedakarlıkla bu defa İstanbuldan celbine mu-

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

Bayan Mahmure Handanın kıy~etı! 
ses ı n ı 

dinletmeğe azmetmiştir.İzmirin en iyisaz heyetine iştirak 
eden Sahibin Sesi B F h • d y ld 
muganniyelerinden ayan a 1 e 1 ız-

la Bayan Nefise, Bayan Ralına 

Ulusal 

Birlik 
Cüodelik siyasal gazete 

Sahibi: Haydar IUişdii Ökuını 

Neşriyat müdürü : 
Hcımdi Niizhet 

Telefon: 2776 
Adres: lzmir ikinci 

Beyler sokağı 
Abone şartları : 

700 kuruş senelik 

400 " altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilanat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilanlar : idare
hanede kararlaştirilir 
Basıldığı yer: ANADULU 
matbaası -------Satılık Motör 

CORPoRATION f otog" raf hane ve 
12 beygir kuvvetinde (Di-

"EXMINSTER" vapuru 20 fotoğraf malzeme mag" azası zel) markalı az kullanılmış 
ubatta bekleniyor, Nevyork bir motör satılıktır. Taliple-
rı·n "ki. k · Hamza Rıisıem bevirı "otoifraıj7ıanesi, /:mirde en .,. yu ıyl?ce tır. J J' 0 rin idarehanemize müraca-

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RA'-'AT--bDbQ -· lstanbul ve 

Şeker Fabrikaları 'J'Ork Anonim Şirketi 

Sermayesi3,000,000'fork Jira~ı 
İstanbul Bahçe kapı d5rdüncü Vakıf ban 30-40 1 

Fırınc lara yeni ;nıüjde 
350 Lira 
Hamur ma

kinesi 
Gayet imtizaç· 

lı ve katiyen 
sessiz çalışan e· 
lektrikli beher 
kiloya yalnız 

yarım santim 
yani yüz kilo içın 
kırk para elek-

ı- ... . .. . 

trik yakan makinelerimi menfaahnız namına tercih ediniz 

paranız memleket dahilinde kalmasını istemek için bu ma
kinelerden birer tane edininiz. 

1znıir Kestane pazarı HOsnO makine c•İ 
" EXARCH " vapuru 2 foıograf çekmekle şöhret bulan bir san ·aı ocağıdır. En atları ilan olunur. 

müşkülpeJent olanlar dahi, burada çektirdikleri fotokraj- !il-----• ı•---. s B k 
artta bekleniyor, Nevyork Uırdan memnun kalmı.şlardır. D o K T o R ., .. ___ u .. mer an ---· 
in yükliyecektir. Hamza Rüstem beyirı, fotogra

1 
Gelit tarihleri ve vapur- gcuası da muhterem müşterilerinin inee Ali Agah 
nn isimleri llzerine meı'u· her çeşit malları, foıograf makinelerini Çocuk Hastalıkları 
ıet kabul edilmez. dır, Bir zıyareı her şeyi ispata kafi.dır. Mütehassısı 
Birinci Kordon, telefon (lzmir · Başturak caddesi, Refik ikinci Beyler Soka~ı N. 68 
o. 2007 - 2008 Tehforı 3452 

... , ...... iiiiiii;;;;:::::::=:==========~======:.:::::::::::::-::::::::::11 

PURJEN AHAP 
kadar zararsızdır ki kalp, böbrek, basur memeleri rahatsızlarına, ge

elere, çocuklara ve tansionları yükselmiş kimselere doktorlar yalnız 
Pürjen Şahap ) müshil pastillerini tavsiye ederler. 

Fabrikaları mamulatı 

Yeı·li mallaı·ın en iyisi, en sağla-
mı, en ucuzu en güzeli 

Dereke kumaşları 

Fesane kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazarı 
lzmir şubesinde bulursunuz 
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lıalya seiiı·inin bütün tekziplerine rağnıen 

Ada ortodoks liiliselerinin patrilihane 
• e olan münasebetleri liesildi gibi 

Runı Papaslaı·ı, tekrar toplanaı·ak ratı·ilihaneye telgı·at çekmek istemiş
Jersede ltalya hükumeti tarafından şiddetle menedilmişlerdir. 

lstaobul J 4 ( Hususi ) - ltalynnın Atina sefiri ıa- hususta e•ash tertibat almıştır. 
rafmdan Elen lıiiklımctine verilen teminata rağmen, J 2 ada Hum Papaslaı·ı. tekrar toplanarak Patrik-

12 adada korkulu bir durum hilkOm sürRyor. hulya haneye telgraf çekmek arzusunu izhar etmişlerse de 
hükumeti, adulal'daki num kiliseJeriuirı, Patrikhane ltalya hü.kumeti tarafmdan şiddetli •ureıte nıent·clil-

ifc olan münasebetlerini kesmeğc karar Yermiş ve bu ınişlerdir. 

Kurultay 
Baskanımız 

' 

Aydında 
Aydın 13 (A.A) - Kurul· 

tay başkam General Kazım 
Özalp bugün saat 13,30 da 
şehrimize gelmiştir. Aydın 

durağında saylavlarımız, vali 
ve hükumet erkanı, belediye 
Fırka ve ulusevi kurumları 
askeri miifreze ve birçok 
halk ~arafından karşılandı. 

General Kazım Özalp önce 
hükumet konağında valiyi 
sonrada sıraaiyle belediye, 
C. H. F. ulusevini, mevki 
kumandanhğını ziyaret etti. 
Halkevi çalışmalariJe yakın
dan alakadar oldu. Halkevi 
üyelerinden izahat aldı. 
Sayın konuğumuz şerefine 

bu akşam hükumet kona
iında bir ziyafet verilmittir. 

Bugün 
Mektepler likine de

vam edilecek 
Halkevi idaresinde yapıl

makta oJan mektepler likine 
bugün de Halk ve Alsancak 
top alanlarında devam edi
lecektir. Bu haftaki prog
rama göre saat 15 de 
Alsancakta Karşıyaka-Mual
lim, gene saat 15 de Halk 
sahasında Buca-Ziraat mek
tep takımları karşılaşacak

lardır. Bu maçlardan birin
cisinin hakemliğini, san'at
lardan Mustafa, ikincisinin 
hakemliğini de liseden Ab
bas yapacaktar. Mektepler 
Jikinin lise-san 'atlar maçının 
yarıda kalması yüzünden 
geri bırakılacağı hakkındaki 
dedikoduların yersiz olduğu 
ve maçlara eskisi gibi baş
lanacağı mektepler tikini 
idare eden komitetenin ka
rarlarından anlaşılmışhr. 

1 
Sabah Gazetelerinin ı 

Telgrafları 

...... 
Ronıa itilafnamesi ve Almanya 

Fraıısız gazetele
• 

rı ne yazıyor 
A • yegane sıya-Berlin, bugünün 

sal nıibrakı sayılmakdadır 
Paris - Fransız siyasal 

mahafili; Roma itilifnamesi
ne Almanyanın iltihakı ha
linde Avrupanın iirecegı 
yeni yol üzerinde durmakta 
ve bu hususta son derece 
nikbin görünmektedir. 

Paris gazeteleri, lngiltere 
ile Belçikanın, Roma itilif
namesini tamamen tasvib 
etmesinden memnun görün
mekte ve Almanyanın ala
cağı kat'i ve nihai durumu 
beklemektedir. En mühim 
ve siyasal bir mihrak oldu
ğunu ileri sürdükten sonra 
şu mütaleayı yürütüyorlar: 

"Almanyanın bugünkü va· 
zifesi, sulhun temin ve mu
hafazası için lngiltere, Fran
sa ve ltalyanm karar kıl

dıkları noktaya yanaşmak 
ve kendisine yapılan teklif
l~rin samimiyetinden emin 
olmaktadır. Zira, Romada 
Fransız ve ltalyan siyasi· 
leri arasında imzalanan ve 
lngilterece de muvafık gö· 
rülen itilafnameye Almanya
da dahil olursa, Avrupada 
uzun müddet devam edecek 
bir sulh devresi başlayacak 
ve bundan, bütün Acun ıı
tifade edecektir.,, -----. --------

Si mali P anı uk 
' A vı1sturyada 
fırtınası 

kar Dış piyasalarda da 
yükseliyor 

Viyana -Şimali Avustur

yada iki haftadanberi de

vam eden kar fırtınası, bü · 
tün nakliyatı in'kıtaa uğrat
mıştır. Dağ eteklerinde bu
lunan kasabalar, kısmen bü· 

yük parçalar halinde yıkı

lan karların altında kalmış

tır. Hükümet bu kasabalar
daki halka yardım için ter· 

tibat almışhr. 

lzınir avcıları 
Bu akşaııı bir toplantı 

yapacaklar 
Bu akşam saat 20 de av

cılar kulübünde lzmirdeki 

bütün avcıların iştirakile bir 

toplantı yapılacaktır. Halk 
evi başkanı Bay Avni Do-

Selihiyettar müesseselere 
gelen haberlere göre; acun 
pamuk piyasası, ıittikçe yük
selmektedir. Amerika hükü
meti, pamuk · müstahsilinin 
resmi müesseselere olan borç· 
larını, gayrimuayyen bir za-
man ıçın tecil ettiiinden 
Nevyork piyasasında şimdiye 
kadar görülmemiş bir hara
ret başlamıştır . 

Avrupa mensucat fabrika
ları, Hindistandan pamuk 
alamamak zaruretile karşı
laımış bulunuyorlar. 

Yunanistanda pamuk Hat
ları bu hafta 55 drahmiye 
kadar fırlamıştır. 

Gelen haberler, pamuk fi. 
atlarının daha fazla yükse
Jeceiini ima ediyor. 

Erzincan 
Kurtuluş vıldönii-

"' 
milnü kutluladı 

Erzincan, 13 (A.A) - Bu 
gün Erzincan kurtuluşunun 
yıldönümü parlak tezahüratta 
kutlulanmıştır. 

~~~----~·----~~ 

Bay Kamil 
Paris 1"'ıh akade
mesine aza seçildi 

Paris 13 ( A.A ) - Tıb 
akademesi Bay Kimil Ge
reni tebabeti baytariye kıs
mına aza seçmiştir. Bay Ge
ren profosör Kalmet ile 36 
yıl birlikte B.C.G. Verem 
aşısının keşfine yardım et
miştir. 

Bir Baron 
Pariste tevkif edildi 

Paris 13 (A.A) - Lö 
Jurnal 1882 tarihinde Al
manyada doğmuı olan eski 

Prusya zabitlerinden milyo
ner Baron Klemeot Derado

vitzin Pariste tevkif edilmiş 
olduğunu haber vermekte
dir. Baron 1910 tarihinde 
Parise ıelmiş ve orada lüks 
bir hayat sürmüştür. Harp 
esnasında Fransız, İngiliz ve 
Amerikan mukabil casusluk 
teşkilAtları bir Alman ca
susu olan Baronun tahriki
tının farkına varmışlardır. 
Baronu İspanya, Amerika 
ve Felemenkte hüyük bir 
musikişinas sanıyorlardı. 

Baron 1922 de tekrar 
Fransaya gelmiı bir çok 
defalar dolandırıcılıktan mah
küm olmuştur. Kendisi 1925 
tarihinde tevkif edilmiş ise 
de ortadan kaybolmaia mu
vaffak olmuştur. Dün tek
rar ele geçirilmiı ve tevkif 
edilmiştir. 

--------~ 
Saylav seçimi 

4 

eı.ıt litır1ılta 
T>ı· ı·ıımı 1 i 11 1 I , ,,/,i lı •ıl,- -

itfaiyesi, civar kazalara g·it· 
mek icap ederse, kilometre 
başına 30 kuruş ve yangın 

devam ettiği müddetçe saat 
haşana 10 lira ücret ala
caktır. 

Yoğurtların, gıdasız ve 
sütlerin yağı alındıktan sonra 
yapıldığı hakkındaki tak
rir de reye kondu ve bu 
husus için şiddetli ve kanuni 
takibat yapılması için takrir 
belediye başkanlığına havale 
olundu. 

tzmh·'de manifatura, tuba · 

ffye, kavaf ve.sair mağaza müs· 

tahdiml'"rf, gt>çen celsf'de \'er· 

dikleri bir istida da çalıo;ıma 

saatlerinin tesbitini belediyeden 

İetiyorludı . Bo i tlda nizam 

encümeuloe havale edilmiş ol 

dugundan tanı.im olunan mu 
bata okundu. Mazb tada, bu 

gi bt esnafm çalışma saatlerile 

belt~diyt>n(n alakadar olarmya· 

csğı ve bu salıilıfyetlo, ancak 

hükumete aid olduğu bildirili 

yordu. Korultay, mazlıatayı 

kanulli görmü~ ve ııyn .. n 1..abul 

etmiştir. 

Bundan eoora, eelıze hanla 

rının üst katlarmıla bulunırn 

odaların 01..t odıtlara ıııınıfına 

girip glrmiyecP~l bııkkıoda bl!· 

ledlyt. başkanlığıncl11u verilen 

takı ir üzerine tarife encümeni · 

nlo m11zbatli81 okundu ve bu 

odaJarıo, ancak. bahçavınlı.r ldn 
olduğu aolaşıldığınıian otel ıa· 

ri ~eıt dışındı kalmua tl'kllf 
ediliyordu. Tarife enciimt.oi 

reisi Hay Büsoü izahat verdi 

ve mazbata aynen kabul oluodıı ı 

Buuu müteakip, cadde ve 

wkaklnıo yeni isimler alması 

için üç kişilik bir heyetin eeçll· 

mt'sl ve bu işle meşgul olarak 

gelecek NIHn Nieao toplantısına 
kadar bir rapor nrmesl belediye 

başkanhğından isteniliyordu. Bu 

istek, kurultayca muvafık görül· 

müş ve i,aret reyfle üyelerden 

Bay Hüsnü, Buldan'h bay Mus· 

tıfa ve bay Suad seçilmlşltrdlr. 

Belediyenin, bulvar şirketin· 

den alacaklı bulunduğa 40 bin 

lira için uıezk ılr şirketin aley· 

hine açılan dava üznlne şirket, 
sulh teklif etmişti. Bütçe en· 

ctlmeui, kendisine havale edilen 

evrak üzerine bu şirketin takas 

için gösterdlgi beşblo küsur 

metre murahbıı ana üzerinde 

tetkikat yapmış ve mazbataeını 

kurultaya vermişti. Fakat bu 

müddet içinde olrketıen bde· 
diye başkaolığıoa gel~n bir 

tezkerede, şirket hu anıyı be

lediyeye denetmek istemediğin · 

deo, belediyenin alacaklı bu· 

luuduğo para fçln davaoan kal 

dığı noktadan dev11mıoa karar 

verildi. 

İzmir Paylav· lığına seçi-

len bayan Henal Nevza · 

d'dao açık kalan telefon ştr 

keti azalığı için tıyiol esami 

ımrr.tile eeçl'D yapılmış ve tas· 

u i f ııouund.ı 

doktoru Bay 

çildlgi aulaşılmı;tır. 

Dünkü toplantad• 
ofrketi hakkrnda ge---· 

ru üzakereler olmuştur· 

den bay Hasan ve 

telefon şirketi idare 

üyelerine verilen buzor 
ranrn todirllmeeinl isti 
rirleri üzerine takrir 
ve aleyhinde söz alaollf 
luodu. Dr. bay Mlıat 

Mustafa Münir telefoO 

işlerinin mca'uliyetl ığıl: 
ğunu, şehir rueclisfodeJt 
şirketi oe eeçlltn ark• 

çok çalıştaklaraoı, bio 
huzur haklarmın çok ol 
nı söylediler. 

M ühendie bay Aziz 
fon eantralın ı konan nç 
aletinin halkı zarar• 
ğunu söyledi. Uzun 
şılardan sonra, huzur 
rının lndlrilmt>el hakkı 

rlr reye koudu, kabul 
Koououlıcak birşey 

mıştı. Başkan dedi ki: 

Müzakere edilecek 
hiwlz kılmadı. ~isao 

lanmı1k üzere celseye 
veriyorum. ___ ...... 
K.S.K. c;özte 

karşılaşacıı 
Buşturaji 1 inci sahi 

mm hususi mahiyette 
bile yapacakları bu 
iyi bir şekilde ka 
caktır. 

Çoktanberi ciddi fi 

maçlar ıeyretmekteo 
kalan spor sevenlerde 
bir buçuk saat sürec 
bu maçı ıörmek fırsa 
lacaklardır. 

Programa iÖre aaat 
K. S. K. - Göztepe 
kamlar, saat 15 de de 
K. - Göz.tepe A ta 
karşılaşacaklardır. Ô 
rimize muvaffakiyetlet 

Ulııdağds 
Bir hava hattı vey• 

demiryolu yapı 
Bursa, 13 (A.A) -

belediye meclisi son 
toplantısında konuşul 
ğişik işler arasanda l}I 
bir hava hattı vey• 
demiryolu yapılması i 
zının alınmasına ve b• 
yapılmasına çoklukla 
verilmiştir. 

Soğuğa rağıJJ 
Bir kıpti dOğOJJ 

saat sürdfl 
Viyana - Çekoslo 

nın Pratıslavo kasabı 
rında giç etmiş olan 3()(J 

bir kıpti kafilesi, h• 
çok soğuk olmasına 
çadırlarında 62 saat • 
düğün yapmışlardır. 
ler, bu düğünde 2 atı 
muz ve 150 kaz yelll 

lzmir milli emlak müdürlüğünden: Ankara - Onaltı Şubatta 
Tayyare cemiyetinin kurulu
şu kutlulanacaktır. 

ğanın idaresinde yapılacak 

olan bu toplantı da bütün 

avcıların bir çatı altında 

çalışmaları görüşülecek ve 
esaslı kararlar alınacaktır. 
lzmir avcıları bundan böyle 
bir arada ve Halkevinin 
idaresinde çalışarak daha 
semereli işler meydana ge· 
tirece klerdir. 

Hintliler 
Ganj nehrinde ban· 
yolarını aldılar! 

Başturafi birinci sahifede Birinci kordonda ırümrük önünde baraka 

lstanbul - Dil korumu, 
mektep kitaplarının ıstılahla
rının türkçeleştirilmesi ıçm 

yedi yüz riyaziye, 283 ziraat 
99 tarih ıstılahı bulmuştur. 

Ankara - vergi tahsil 
şeklinde mühim ıslahat ya
pılacaklar. 

istanbul - Gaz maskesi 
fabrikasının inşaatı ihale 
edilmiştir. 

lstanbul - Bir müddet· 
tenberi tehir edilmiı olan 

Türk - lngiliz ticaret müza
kerelerinin devamı için ln
giliz sefiri Ankaraya git
miıtir. 

Londra Hintlilerin, 
"Ganj" nehrine gidip banyo 
yapmaları, kendilerince dini 
bir vazife sayılıyor. Bu banyo, 
1908 yılındanberi terkedil
mişken geçen ay nihayetinde 
tekrar edildi. Bu sebeple 
milyonlarca Hintli, Ganj 
nehrine girip banyo yap
mışlardır. Banyo esnasında, 
geçmiş senelerde olduğu 
gibi bu yıl hiç bir vak'a 
olmamıttır. 

ledilmiş olan meselelerin ,, ,, balıkhane altında 3 numarala dükkin 
seçim mücadelesi C8nasında 5 " " " " ,, 
münakaşa edilmiyeceğini ve ikinci kordon kışla meydanı civara yeni yol eski çıkm•-' 
edilmemesi icabedeceğini 8 eski 9 taj numaralı ar" 
kaydederek, Yugoslav mille- Buca aıağı belediye caddesinde 62 eski 50 taj numar•~ 
tinin hariçte emniyet ve 
hürmet ve dahilde barış ve 
müsalemet arzu ettiğini söy
lemiş ve sözlerini hüküme
tin yakında siyasa progra
mının ana çizgilerile birlik
te seçim beyannamesini neı
redeceiini bildirerek bitir· 
mittir. 

Y emiı çarşısında 33 numarala mağaza 
Dolaplı kuyu bacı ali efendi caddesinde 421 numaralı e
Bornova topcu kuyu sokağında 7 eski 9 taj numaraJI 

dükk•" 
2s-2-9-'s Yukarıda yazılı emvalin bir senelik icarı 

şembe günü saat 14 te ihale edilmek üzere müı• 
çıkarılmııtır. Taliplerin o saatta milli emlik müdii. 
müracaathm. 


