
ispanya 'da hnkOmet, telıli
keli vaziyet halinin 23 i\1arta 
kadar uzahlmasıoa, bazı yer
lerde lirJi idarenin devamına 
karar vermiştir. 

• UL'USAL 

I 
lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

• Adana treni; Yenice civarın· 
da bir jandarnıaınızı çiğne· 
nıi tir. Zavallı jandarma tre
nin altında bir müddet sfirilk· 
lenmiş ve parçalanmıştır. 
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Fransa' da korkunç fırtınalar oldu 
o ... 

Habisburg hanedanı tekrar tahta çıkacak mı? 

Avusturya Başbakanı Bay 
Şuşning Londra'ya vardı 

Avusturya baş \1e dış IJakanları, Paris istasyonunda 
Bay Flanden ve Bay Laval taraf1ndan uğurlandı 

lıtanbul 25 ( Hususi ) -
Avusturya Başbakanı Bay 
şning'in Londraya a:ıuvasa-

it ettiği Paristen haoer 
•eriliyor. Avusturya Baiba
kanmın; lniiliz ricalile mü
him mükilemelerde buluna
ağı ye Habisburg baneda-
mın tekrar Avusturyaya 

dönmesi için lniilterenin 
uvafakatini almağa çalışa· 
ğı,nı Fransız 2azeteleri ya

ıyor. 

Paris 24 (A.A) - Avus
urya Başbakanı Bay Şuş-

ig ile Dııarı işleri bakanı 

ay Berger V aldeneıı saat 
10,30 da Londraya gitmit
lerdir. Orada lngiliz bakan

rı ile görüteceklerdir. 

Avusturya bakanları iıtaı

yonda Bay Flanden ve Bay 
Laval ve bir çok aiyaıal ve 
diplomatlar tarafından uğur· 

lanmıttır. 
Viyana 24 (A.A) - Avus-

Habisburg lfoneclwıı 1' e Taçları 

Viyana 24 (A.A) - Noye 
Viener Tageblat gazetesi, 
Pariste yapılan Fransız-Avus
turya görüşmelerinin netice
lerinden bahsederek Avus-
tuya işlerine ademi müdaha
le misakının canlı bir şey 
haline gelmiş olduiunu ya-
zıyor. 

Rayşport gazetesi, Avuı
turya istiklalinin bundan böy 
le Avrupa barışını tutan des
teklerden biri olduğunu ve 
buna dokunmak istiyen kuv-

vetle tertip edilmiş müdafaa 
hattına çarpacağıoı yazarak 
bir kültür anlaşması ile Fran
sız- Avusturya olarak telakki 
edilmektedir, diyor. 

Viner - Çaytung gazetesi 
diyorki: 
"Fransız - Avusturya . ida

re adamlarının sıörüımeleri
ne dair olan Pariı tebliği 
barışın yeni bir kanun Ye 
inşa halinde bulunan Avru
pa binasında yeni bir temel 
taııdır.,, 

~~------·---~·~.-.--~--------
ispanya 'da neler olu yor 

ispanya' da örti ida
re devam edecek 

rn·~ıcr~--ı 
Vekilleı·i hey'eti 

toplandı 
Ankara 24 ( A.A) - İcra 

Vekilleri hey' eti bugün baş
bakan General İsmet laönü
nün reisliği altında toplana· 
rak muhtelif işler üzerinde 
ğörüşmeJerde bulunmuş ve 
bu işlere iit kararlar almış
tır. ----------

Elen 
Deniz Hakanlığı bir 
yiiznıe ıııektehi te

sis ediyor 
Atina - Elen Deniz Ba

Jcanlığı, eski Falironda en 
son sistem tertibatı havi bir 
yüzme mektebi tesis etme-
ğe karar vermiştir. Bu mek
tepte, Elen gençlerine yüz
mek öğretilecek ve bütün 
mektepler talebesi, muayyen 
zamanlarda bu mektebe ge
lerek yüzme dersleri alacak
tır. Gazeteler, böyle bir 
ınektebin tesisine taraftar 
görünüyorlar. 

---~ 

Bitler 
Birahanede ııu

tuk söy1iyecek 
turya Dıı Bakam bay Ber· 
ıer Valdeneg Noye Viener 

Tageblad gazetesine verdiği 

bir mlilikatta, Fransız dev
let adamlarının Habıiburg 
hanedanı mes'elesinde baki
aıiyet hukukunu haiz bir 
devletin bukukilc telif edil
atiyecek biç bir şey isteme
diklerini bildirerek demit· 
tir ki: 

" - Paris ııörüımelerinde 
alınan neticeler Avusturya 
ile ltalya arasında yeni gö
rüşmelere mevzu teşkil ede
cektir. Mildabale anlaşması

Hüktimet, tehlik;İi;aziyet halinin 231 
Marta kadar uzatılmasına karar verdi Bay lliıler 

akdedileceiini 

Teşekkür 
14 yaşındaki yavrum Mn 

beşşlrlo öl Om O, ailemiz f"fra · 
ını tasavvuru iwklueız yeis Vf' 

eder içinde bırakmışlar. Birçok 
sevgili arkadatlarmmdao bn 
yük k:"41crlmlze ltllrakl bil · 

diren tdgraf ve mektuplar 

almaktayım. BOyftk: matemi· 

mlıln, buolar1 ayrı ayrı 

cevap "Termiye lmklo bahşet· 

mcmeaıbıden de ayrıca mille· 
eaelrlm. 

Gerek: arkadaolarımıo bu 
10.tuf ktr alAkalırına ve ge· 
zelı: cenaze merHlmine iştirak 
eyllyen zevata, kederimizi 

candan tebarQz ettiren muh· 
terem mıtbuta teşekkftrlc

rfmln lblAğını gazetenizden 

rica ederim. 

Doktor Behcet Uz 
Belecliye Bııkanı 

ispanya Reisicıimlıuru Bay 
Zam ora 

Madrit 24 (A.A) - Hü
kumet tehlike vaziyet halinin 

Manastır 
Görice arasında ~imen

difer hattı yapılıyor 
lıtanbul 25 ( Husuıi ) -

Manastır ile Görice arasında 
bir şimendifer hattı yapılma
sı takarrur eylemiştir. Bu 
ha~ bu sene ıonbahara ka· 
dar bitmiş bulunacaktır. 

23 Marta kadar uzatılmasına 
karar vermiştir. Bunun neti
cesi olarak matbuat aansörü, 
umuma mahsus yollar üze· 
rinde tezahürat ye toplan
manın men'i ve polis neza
retinin sıkılığı bu tarihe ka
dar devam edecektir. Astu
ride ve katalonya, Madrit, 
Saragoza, Santander ve Le
on gibi muhtelif mıntakalar· 
da örfi idare bakidir. 

--~-------------Sel ani k 
Bitaraf mıntakaeında 
yeni Yugoslav mek· 

tehi yapılıyor 
Selinik - Yugoslav bü

kOmeti, Selinik'te bitaraf 
mıntakada bir mektep aç
mağa karar vermiş ve bunun 
için Elen bükumetiJe muta
bık kalmıştır. Açılacak olan 
yeni mektepte, muallimlerin 
yarısı Yunan olacaktır. 

Elen maarif bakanlıiının, 
Elen mektepleri için tanzim 
ettiii proııramlar' bu mek-

Munih, 24 ( A.A ) - Bay 
Hitler 24-3-920 de ilk taraf
tarlarına ulusal sosyalist 
programının 25 noktasını izah 
etmiş olduğu tarihi bir bi
rahanede bu akşam bir 
nutuk söyliyecektir. Bugünkü 
şenlikler ulusal sosyalist fır-
kasının kurulduğunun on be
şinci yıl dönümünü tes'it et
mektedir. 

~-----------------Paraguay 
Uluslar derneğinden 
niçin çekiliyormuş 

Cenevre 24 (A.A) - Pa
raguay hiikümeti uluslar 
derneği ıenel kitibliğine 
gönderdiği notada, uluslar 
derneğinden cekilmesi se
bebini bu kurumun mütear
rız olan Bolivya lehinde ve 
Paraııuayın bayati menfaat
lerine karşı hareket almaai
Je izah etmektedir. 

tepte de cari olacak ve bu 
proııram dıtında baıka hiç 
bir dera okutulmıyacaktır. 

Uzayıp giden ihtilaflar 

iki tarafı harıstır-
' mak. istiyorlar -------Bu husus için Reisicümlıuı· Bay Zai

mis'in araya girmesi rica oluııacak 

} unwı Reisiciimlwrtt .IJay Zaimis Mukamwda 

Istanbul 25 ( Hususi ) ·- nun bulunuyorlar. Bu ıebep-
Atinadan haber veriliyor: le iki tarafı birbirine anlaş-

Eski başbakan Bay Ve- tırmak ve siyayal ihtilifları 

nizelos ve Cümhuriyet guru- ortadan kaldırmak için yeni 
bunu teşkil eden fırka lider- bir teşebbüs vukubulmak n
Jeri ile hükumet arasındaki zeredir. Söylendiğine göre, 
ihtilafların uzun müddet de- bu maksat için Reisicümbur 
vam edip gitmesinden Atina Bay Zaimis'in araya girmesi 
siyasal mahafili gayri mcm- rica olunacaktır. 

~------·-·--... ----~~~-
Feci bir çarpışma 

iki ölü bir ağir 
yaralı vardır --------Otomobillerin şoförleri tevkif edil-

miştir. Tahkikata devam olunuyor 
Mersin 25 ( Hususi )- Dün kallık yapmakta olan bir Er

öğledea sonra hükumet ko- meni ile Ahmed adındaki 

nağı civarında Belediye ara

zözü ile, arkadan gelen di

ğer bir otomobil henüz ma· 

hiyeti aolaşılamıyan bir ma· 

nevra yanlışlığı yüzünden 
çarpıştıktan sonra, binek 

otomobili direksiyonu sola 
kırmak mecburiyetinde kal
ması yüzinden o civarda 
bulunan küçük bir kahvenin 
önünde oturmakta elan müş-
terilerin üzerine binmiş, bak-

Bugün 
iç Sahifemizde 

Okuyunuz! 
Orhan Rahmi Gökçe· 

nin "KORKUNÇ HAKl
KA T ,, unvanlı bir bfiyük 
hikayesini neşre baş
ladık. Hikaye, ikinci sa
bifemizdedir ve dört be 
güa devam edecektir. 
Mevzuu çok heyecanlı ve 
alika vericidir. 

-Devamı dördfincü sa1ıifede ----------
Stalin 

Ordu efrad ve kuman· 

danlarını tebrik etti 

Sıali11 Yoldaş 

r Moskova 24 (A.A) -Tas 
Ajansı bildiriyor: 

Birinci süvari ordusunun 
ihdasının on betinci yıldö
nümü mfina11betile gazete

- Deve mı 4 ncü salıif ede : 
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ittihat ve Teralikj Fransa, altın esasın hı- soYoK.HiKAYE 

Korkunç Hakikat (Bahaeddin Şakir Beyin Bıraktığı Vesiknlara Göre) 

V aktile serbest bırakı-
lan şakiler, tekrar eş
kıyalığa başlamışlardı 

yazıyorlar. Bunlar ecnebileri, 
tebaayi ve hatta mekteplerde 
buluna~ ve dünyayı, konyayı 
anlıyamamış o genç şeh•et
parest, aşkperver kızlarımııı 
kuşkulandırmaz mı? Bu iti
razlar ecnebileri ve ruhani 
reislerini bir takım fena 
düşürmez mi? Demezler 
mi ki: 

"islim kadınları dinlerin
den hoşnut değil, hıristiyan 
olmak istiyorlar." 

Eyvahlar olsun, olsun ki 
1300 bu kadar senedenberi 
bir banii İslamiyet ve bir 
şerefi refahiyet olan mukad
des mezhebimize karşı mil
liyetini bilmiyen bizlerden 
bir takım naehil reziJeler-şüp· 
hesiz ki kocaları ve ailesi 
de müşterek-envai hakaret
lerde bulunsunlar da İslami
yetin ülemai benamı adi 
nasihatlerle vakit geçirsinler, 
öyle mi? Bu şer'i şerife 
muvafık mıdır? Allah aşkına 
lütfen söyleyiniz efendim. 

Fatih dersiamlarından, ta
lebelerinden vesair bazıları 
bu gibi itirazların gazetelerle 
yazılmasını iltizam eyledik
leri halde hala bazı gazete-

JerinböyJe makaleleri yazma
ları hangi kanun, hangi şer'i 
şerifte yazılı bulunuyor? 

Milletin v e memleketin 
menafüne hadim olacak ga
zetelerin sütunları bu gibi 
itirazlarla mı dolacak? 

Evet, kadınlardan bahse
dilsin, dinlerinin müsait ol
duğu terakkiyi elde etmeleri 
için lazım olan vasıtalara da
ir makaleler yazılsın. Buna 
itiraz etmek kabil değildir. 
Fakat garibi şurası ki kula
ğımıza biç inanmıyacağımız 
bir haber fısıldandı Bu ha
beri bize g"tirmek iddiasını 
şiddetle reddettik. Fakat o 
zat inat ve ısrarla diyor ki : 

- "Şeybislam efendi haz
retlerinin devlethanelerinde 
Fransız ve emsili mürebbi
yeler vardır. Acaba bunların 
Şeyhislim efendi hazretleri
nin devlethanelerinde mev
cudiyeti İslamiyet ahlakının 
Fransadao alındığına mı de
lalet eder?.,, 

Her ne kadar bu sözleri 
red ve cerhe kalkıştıksa da 
affı ilii rahimanenize bina
en diyebiliriz ki bu haber 
bir kaç mevsuk yerden da
ha teyit edildi. Bizim buna 
inanmamız pek te muhtemel 
değilse de bu mühim keyfi
yet sizlere aittir. 

Velhasıl sizlerden istirham 
ve istirca eyleriz ki bütün 
mütedeyyin lslimJarı teessüfe 
düıüren ve zahiren bir ta
kımlarınca pek adi görülen 
bu mes'ele, şer'i şerif üzere 
iyi bir suretle bitirilsin. Bi
tirilsin de birkaç iündenberi 
göz yaşları ~döken ve anlar 
anlamaz Hıristiyanların dil· 
leriae düşen o sözlerin sa
hibeleri ortadan kaldırılsın. 
Masum ve mahzun İslam a
hali de mesrur olsun!,, 

lıte ittihat ve Terakki ltu 

kadar koyu taassup cereyan
larile karşılaşmağa mecbur 
oluyor, maatteessüf o cere
yana karşı gelmek için cid
di bir tetbir almağa cesa
ret edemiyor ve az çok o 
cereyana istinat etmekle kuv
vet alacağı zannında bulu
nuyordu. 

İttihat ve Terakkinin dert
leri yalnız bu taassuptan, 
çirkin fırka mücadelerinden, 
şahsi menfaatlerin çarpış· 
masından basıl olan ma
nasız gürültülerden ibaret 
değildi. 

İstipdat devrinde yalnız 
Abdüllbamide karşı hareket 
ediyor gibi görünen hıristiyan 
unsurların meşrutiyetten son
ra Osmanlı devletine karşı 
kıyama hazırlanmaları da baş 
lı başına ve zorlu bir dert 
olarak kendisini gösteriyor
du. Ermeniler tarafından alı
nan tertibat, Istanbula uzak 
olan şark vilayetlerin de ge
lip geçtii'i için o kadar his
solunumıyorsa da garbi ana
doluda ve adalarda yaşayan 
Rumların hazırlıkları ittihat 
ve Terakki erkanını çok en
dişeye düşürüyordu. 
Bununla beraber bu endişe 
o tahrikatı kökünden kazı
mak için tedbir aldırtacak 
kadar kuvvetli görünmüyordu 
Görünseydi Rumların aldık
ları tertibata dair cemiyetin 
büsbütün başka bir tarzda 
hareket eylemesi lazımgelirdi 
İzmir havalisinde ve İzmire 
civar olan Midilli ve saire 
gibi adalarda gelip geçen 
hadiselere dair SeJanikteki 
umumi merkeze gönderilen 
bir raporda deniliyordu ki: 

14Meşrutiyelin ilanından ev
vel Rumlar arasında Pane
lenim hissiyatı şiddetle ve 
fakat bir dereceye kadar 
gizli olarak hüküm sürmek
te iken meşrutiyetin ilanını 
ve hükumetin iktidarsızlık 
ve zaaf eseri göstermesini 
müteakip Rumlarda!<i bu es
ki his olanca kuvvetile teey
yüt etmeğe başladı. 

Bir fırsat çıkarsa hissiya
tın resmen ilanı için ter· 
tibat alınmaktadır. 

Yunan tabiiyetinde olanlar 
veyahut bu iddiada bulunan
lar bir çok cemiyetler teşkil 
etmekte ve akdolunan mitin
glerde alenen ve üstü örtülü 
surette ustaca, parolalı nu
tuklar irat edilmekte ve ma
neviyatın kuvvetlendirilmesi 
için her ne yapmak lazımsa 
düşünülmektedir. 

Rumlar hemen her tarafta 
külliyetli miktarda tabanca 
ve fişek almaktadırlar. Ada
ların muhtelif yerlerine de 
memnu silahlar çıkarıldığı 
söylenmektedir. Bu vaziyet 
karşısında hükumetin zafını 
ortadan kaldırmak lazım ge
lirken bilakis hükfımet icra-
atı gittikçe daha ziyade 
ıönmektedir. Her tarafta 
idarei maslahat emrinden 
başka bir şey görülmemek
tedir. 

Devamı var 

rakmağı tas rlıyor •-~----~-~· 
~~~----------~~~ 

istikrar etdirilmiş bir paı·aya sahip 
olmak her kes için bir saadetdir 
Tokyo'da çıkan yarı siyasi 

(Cbroniele) mecmuası, para 
ve altın esasına dair yazdığı 
bir makalede diyor ki: 

" Altın paritesinin şimdi 
ye kadar umumi ve ahenk
dar bir şekilde tenzil edil
diğine dair geçmişte bir nü
mune yoktur. Avrupa mem
leketleri altını düşük bir 
parite üzerinden müstakil 
olarak tesis etmeği denedi
ler ve bunların içinden en 
cesuru ve en muvaffakiyet
Jisi olan Fransa bugün altın 
esasını yeniden terketmeği 

tasarlıyor. Bu acı tecrübe 
diğer memleketlerin yeni
den altın esasını kurmak 
işin de cesaretlerini kırıyor; 
buna rağmen en iyi hare
ketin gene bu olduğu umu· 

mi kanaat halindedir. Bu 
işte bütün dünyanın silahla
rı bırakmasının çok faydalı 
olacağını herkes tasdik edi
yor, fakat bu kemal dere
cesine bir türlü yaklaşmıyo
ruz. 

tetkik ettiğimiz bir kitapta 
Dr. Paul Einzig Fransaya 
altın franktan vaz geçmesi 
için adeta yalvarıyor. Para
ları, biraz düşükte olsa eskisi 
ile kabili kıyas derecede olan 
memleketler, parasının cin
sini tamamile değiştirerek 

bütün bir ulusun tasarrufla
rını hiçe indiren veyahud 
paralarını eski kıy'metlerinin 
bcşde birine indiren memle
ketlerde bu mes'ele hakkın
daki hissiyatı belki de anlı
yamazlar. Bu memleketler 
diğerlerinin, her hangi bir 
pnriteden olursa olsun, para
larını istikrar ettirmelerini 
isterler; fakat kendi parala-

-1-
Akşam üzeri... Soba ba- çatı altında yaşıyorı-6'. 

şında toplanan beş arkadaş kadının kucağında j 
konuşuyoruz. Saim, ikide bir nuz .. Bırakın rica J, 
~Iindeki uzun demirle soba- Bırakın, bu bir denaY 
nın kıp - kırmızı korlarını ka
rıştırıyor ve tek tük, ancak 
birşey sorarsak, cevap ve-
rıyor. 

Saim, bizden dört beş yaş 
büyüktür. Kafası çıplak, göz
leri kirpiksiz ve küçük, bur
nu büyük ve ucu yam - yassı 

çene kemikleri geniş, cildi 
sarı, göz kapaklan sarkık 

bir tip .. Mütemadiyen kitapla 
uğraşır, durur. Daima en 
zorlu, içinden çıkılmaz bahs
Jara saplanır, kendine mah
sus bir asabiyet ve talakatla 
konuşur. Zam t.ın zaman, bize 
söz söylerken yarı yarıya ha· 
karet ettiğini de goruruz. 
Fakat biz onu o kadar se
viyoruz ki, herşeyine alışkı
nız. Bana birgün, 

- Katır şiir ! 
Demişti. Bunu söylerken 

hiç te şaka yapmışa benze
miyordu. Diğer bir arkadaşa 
kızmış; 

- Sen - demişti - bayat
lık ve yabancılıktan yapılmış 
en kötü, en çamur bir inıan 
modelisin .. 

Bir .... 
Saim, çıplak başıo~., 

lak ve iri bir tokoıP 
kaldırdı. Gözl~ri, d~ 
çülmüştü. Adeta iki 
noktaya benziyordaı: 

- Sus - dedi - 9~ 
dal!.. ..J 

Şaşırmıştık. Saim g"; 

şey söyliyecekti. Sai'
nirleri gene bozuktd· 
yorduk ki, Cemil sJ. 
bir yığın küfür ve 
savurmak üzeredir f~ 
disini bundan abJ 
için kendisi ile dl 

ediyor. Durmadı: 
- Mürai!. J 
Dedi. Birkaç defa 
- Beyinsiz!. 
Dedi. Elindeki 

rini fırlattı: 

- Yok Pis imiş 

iğrenç imiş te.... Ayoİ 
dan imiş te ... ge, ge, ' 
maskaralık, cehalet, 
lık! .. 

Son kelimeyi bağı 
yumruğnu masaya 
söylemi~ti.. OdaoıP 
dört-beş defa dolaştı· 

Yeni girdiğimiz yıl içinde 
para piyasası ticaret ve sa
nayi ile uğraşanlar için ha
yati bir ehemmiyet kesbede
cektir. Halbuki bu yılın baş
larında para piyasasında is
tikrar ümid veya ihtimali bile 
görünmüyor. Bilakis, bunun 
yerine, altın esasını muhafaza 
eden memleketlerin bu esası 
terketmek tehlikesine maruz 
bulunuyoruz. Son zamanlarda 

rının akıbetinden o derece 

emin değildirler ki böyle bir 
talepte buJunmağa kalkışa
mazlar. Dünyanın iıey'eti u
mumiyesi için bu, ümid ve
ren bir ati değildir. İstikrar 
ettirilmiş bir paraya sebeb 
olmak herkes için bir saa
dettir; fakat hepimiz o ka
dar hilekarız ki böyle bir ta
lebde bulunmağa cür'et ede
miyoruz. Binaenaleyh mali 
şelaleye doiru akıb gidiyo
ruz ve komşularımızın bu şe
laleye katılıp düşerek mah
volduklarını görüyor ve an
cak son dakikada kıyıda, 

sakin bir suyun bizi de bu 
akıbetten kurtarması niyazı 
ile bu sert akıntıda hergün 
biraz daha ölüme yaklaşı -

Babasını takdim eden diğer 
bir arkadaşa daf; 

- İster affet, ister etme, 
fakat senin baban, bana Mı
sırlıların kitabelerindeki ö
küzleri hatırlatıyor . 
Demişti. Bu akşam, ne ko-

miz susuyor; ona balı•~ t 
Geldi; Cemil ŞadiniD zel) 
dan yakalandı, onu J bir 
içi partal dolu bir ç'ıl~I rin 

penc~renin yanına sO"l atJ 
- Bak -dedi- kart) 

vın kiremitJiğine.... J 
Bizde yanlarına so 

ve Cemilin gösterdiğ'İ 
baktık: 

yoruz.,, 
~~--~~-----·---4911--~~--~~-

Y umur ta ihracatıınıZge 
çen senelerden noksan 

--·--934 senesinde Türkiyeden ihraç olu 
nan yumurta mikdurı 14 hin tondur 

Muhtelif memleketlerin 934 

senesindeki Yumurta ihra

catlarını gösterir bir istatis

tik hazırlanmıştır. Bu iıtatis

ti&'i aşağı yazıyor: 

Danimarka 
Holanda 

lrlanda 
Lehistan 

Çin 
Belçika 
Yugoslavya 
Türkiye 
Bulgaristan 
Macaristan 
Mısır 

Fas (Fransa) 
Romanya 
Sovyet Rusya 
Birleşik Amerika 

ltalya 
Fransa 
Finlanda 

YEKlJN 

70.717 ton 

64.410 " 
23.826 " 
21.229 " 

20.197 " 
13.474 " 
11.657 " 
14. 00 
ll.151 " 
9.442 " 
6.351 " 
9.840 " 
8.000 " 
1.500 " 
1.000 " 

722 " 
1.146 " 
1.003 " 

294.718 
" Diğer ticaretlerde olduğu 

a"ibi yumurta ticaretinde de 
asgari hadde vasıl olunduğu 
umulmaktadır. Yumurta ti
caretinin önümüzeki yıllar 

içinde daha fazla daralaca
ğına ihtimal verilmektedir. 
Buna rağmen acun ökono
misinin diğer şubelerde ge
rilemesi yumurta ticaretine 

de tesir etmemiş değildir. 
Sevinmeğe değer bir şey 
varsa o da 1931 denberi 
göze çarpmakta olan geril
menin son yıl içinde çok ha
fiflemiş olmasıdır. 

Genel ~erilmeğe rağmen 
Danimarka yumurta ihraca
tını artırmağa ve böylelikle 
birinci mevkii kazanmağa 
muvaffak olmuştur. Bundan 
sonra Hollan'da gelmekte-
dir. Bu iki memleket acun 
yumurta çıkımının yüzde 40 
mı teşkil etmektedirler. 

Yumurta ihracatının umu· 
miyetle Avrupanın şimali 

garbisine doğru temerküz 

etmekte olduğu iddia olu
nabilir. 

Yumurta ithal eden mem
leketlerin adedi ihracatçı 
memleketlerinkinden çok 
daha azdır. En fazla yumur
ta ithal eden memleketler 
Almanya ile logilteredir. Bu 
iki memleket genel ithala
tın yüzde 70 ini teşkil et
mektedir. Bunlardan sonra 
sıra ile ispanya, lsviçre, 
Fransa, Avusturya, Çekos
lovakya ve İtalya gelmekte
dir. Fransa yumurta ithala
tını daratarak kendisini ya
bancı ülkelerden kurtarma-

nuşacağımızı tayin edemiyor
duk. Rast gele bir mevzuu 

yakalıyor, derhal bırakıyor

duk .. İçimizden biri duramadı: 

- Şey - dedi - çocuklar, 
ana, evlat, kız ve erkek kar
deşler arasında cinsi müna
sebet hususundaki fikriniz 
nedir? 

Dikkat ettim. Sobaya doğ
ru eğilmiş olan Saimin sağ 
kulağının deliği, alestiki bir 
şekilde açılır gibi oldu : 

Acaba ne cevap verecek
ler? 

Diye söz söylememizi bek
liyordu . 

Cemil Şadi atıldı: 
- Öf -dedi- pis, iirenç, 

müthiş bir bedbaht.. İnsan 
vicdanı; insan terbiye ve 
duygusu bunu konuıup mü
nakaşa değil, hatta düşün
meğe bile manidir. Düşünü
nüz bir kere: 

Ayni kandansınız. Ayni 

ğa çnlışmaktadır. Avusturya 
ile Çekoslovakya için de 
ayni şey varittir. Italya ise 
bilakis yumurta ithalatını 

biraz fazlalaştırmıştır. 
İthalatçı ülkeler yumurta 

ithalatını bir kaç yıldanberi 
kabil olduğu kadar aşağı 
tutmağa çalıştıklarındanl934 
yılı yumurta ithalatında bü
yük bir değişiklik olmamış
tır. 

Türkiyenin 932 senesin
deki yumurta ihracatı 24752 
ton, 933 senesindeki yumur
ta ihracatı ise 17,912 ton 
idi. Bu istatistiğe nazaran; 
yumurta ihracatımız seneden 
seneye azalmaktad1r. 932se
nesine nisbetle 934 senesin
deki yumurta ihracatımız; 
10, 754 ton azalmıştır. 

İki kedi. Birisi d•:l 
ve daha yaşlıca. !{ 

biri-birine benziyor. ~ 
Jarı ve baş tarafları I 
sarı. Karınlarının 

alınları beyaz .. 
- Gördün mü -dedi• 

dün mü?. 

- Gördüm, ne "'" i 
- işte bu büyük 1, 

diğerinin babasıdır. :M 
ise Şubat ayıdır ve k~ 
sevişme zamanıdır. B~ 
kedi, kendi dişi yav J 
peşinde üç gündeob ~ 
kiremitlikleri aktarıY 

Cemil Şadi; Suiı:PİSI 
den yakasını ku:trrdı: 

( Derrını ed 

Ulusal 

Birlik 
Gündelik eiyasal gaz~~e tJA 

Sahibi: Haydar Riişdıs 

Neşriyat müdürü : 
Hamdi Nıi:::Jıet 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir 

Beyler sokağı 
Abone şartları : 

700 kuruş senelilı •. k 

400 .. altı af P" 

ilan şartlıı~ 
Resmi ilanlar içill ~ 
Maarif cemiyeti 

bürosuna müracaat 
melidir. 

H ~ •1A 1 i ususı ı an ar: , 
hanede kararlaştirili' 
Basıldığı yer: ANAO 
matbaası 

---~ 

~ 
i l 



Sahife 3 

Iran 
Dilini düzeltiyor 

Iran edipleri ve üniversite 
talebeleri, bir kaç aydanberi, 
Iran'ın eıki dilini canlandır
maktadırlar. 

Tahran'da, yUksek mual
Jim mektebinde, bu hususta 
bir tetkik cemiyeti l; urul· 
muştur. 

Bu cemiyet Iran dilinde 
mevcut olan yabancı ve 

hassaten Arap kelimelerini 
kaldıracak ve bunların ye

rine eski Iran kelimelerini 
kullanacaktır. 

Iran dil cemiyeti, bu hu

susta, bir program tanzim 

etmiş ve her hafta bir top

lantı yapmayı kararlaştır
mıştır. 

Bu cemiyet, eski Iran ke
limelerini ihtiva eden bir 
kamus hazırlıyacaktır. Bu 
kamus maarif nezaretine tak
dim olunacak ve tasdiki 
istenilecektir. 

lran'ın en yüksek edipleri, 
ve Iran'ın eski lfıgatına 

vakıf olan alimler bu cemi
yette bulunmaktadırlar. 

Olivier ve şiire {a • 
sı Limitet vapur 

acentası 

Cendeli Han. Birinci kor-

don. Tel. 2443 

The Ellerman Lines Ltd. 

" MARONIAN .. vapuru 
21 şubatta Londra, Hull 
ve Anversten gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 

Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

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

"THURSO ,, vapuru mart 

ortasında Londra, Hull ve 
Anversten gelip tahliyede 

bulunacak ve ayni zamanda 

Kitaplarmızn Gnzel Bir 

Cilt, Hatıralarmı:za Şık 

Bir Alham, Ve suir 

Cilt işleri Ynphr· 

ruak isterseniz : 

* YENı KAV AFLAR * 
Çarşısmda 34 J\umarada 

- - Ali Rıza - -
Mücellithanesine uğrayınız. 

:. ::ı-:." ,. · .. . : :. t,.. ·ıY:·-., , ·.·. • Londra ve HuJJ için yük 
alncaktır. 

"FLAMIAN,, vapuru mart 

ortıısında Liverpool ve Svven
seadan beklenmektedir. 

Not: Vurut tarihleri ve 

vapurların isimleri üzerine 

değişikliklerden mcs 'uliyct 
kabul edilmez. 

•ı ıı 1111111111111111111111111111111111111illiil111111111111111111111111111111111111111il1111111111111 

zmir yün ı suca ;; 
_Türk Anonir ı şirketi 

N. V. 

v. F. h. vaıı 

Der Zee 
& Co. 

OEUTSCHE LEV ANTE LINIE 
"ULM,, vapuru t9:şubatta 

bekleniyor, 21 şubata kadar 
Anvers, Rotterdam, Ham-

burg ve Bremen için yük 
alacaktır. 

"Aquila,, vapuru 23 şubatta 
bekleniyor, Hamburğ ve An
versten yük çıkaracaktır. 

" THESSALIA ,, vapuru 
5 martta bekleniyor, 7 marta 

kadar Anvers, Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktır. 

ARMEMENTH. SCHULDT 
HAMBURG 

" HANSBURG .. vapuru 
25 şubatta bekleniyor, Ham

burg ve Anvcrsten yük çıka

rıp Anvers, Hamburg ve Rot

terdam için yük alacaktır. 

JOHNSTON LİNE L TD 
"KENMORE .. vapuru 25 

= Bu mnc sc c, iki yüz birı lira sernıuy(' ile şubatta bekleniyor, Liver-

tcşckknl etmiş ve J)j Ory en tal Karpct l\ianu-~ pul ve Anversten yük çıka
- rıp Burğas, Varna ve Kösf a k ... örers )jmited (Şark hah) şirkctirıc ait __ -

~ tence, Galatz ve Braila için 
İzmirdc Halkapınardaki kumaş fabrikasını sahn ~ yük alacaktır. 

______ , ____ ~ almıştır. Fabı ika bütnn te kila t ve tf' i at ve mü • = THE EXPORT STEAMSHİP 
DOK rı~<)R 

ıalıclimini ile eski i gibi J kföıunu ani 1935 ta- § CORPORATION 

Ali Agah rilıinden itibaren yeni şirket tarafından i letil- § "EX MINSTER,, vapuru 20 
Çocuk Hastalıkları nıektcdir. Her nevi yün iplikleri, kumu, . hatta- ~ şubatta bekleniyor, Nevyork 

Mütehassısı 1 niye ve çorap imal edilecektir. 1\la mulatm cmsa- §_ iç.in yük alacaktır. 
lkirıf'i ile) ler Sokcıgı fi,. 68 ı 2 

Tcl<'forı J452 I= linc faiki~·cti her tarafta takdir vc- kabul edilmiştir. § " EXARCH ,, vapuru 
._ _____ , _____ =: Bu mamulut Pc,tcmalcılar başında eski Oro1.dihak §

1 
Martta bekleniyor, Nevyork 

Satılık Motör § itti alincleki ergide teşhir edilmekte , c ntı, fob- § için yük alacaktır. 
12 beygir kuvvetinde (Di- -- rika içinde yapılmaktadır. § Geliş tarihleri ve vapur· 

- ların isimleri üzerine mes'u z~l) markalı az kulJanılmış = Posta kutusu· 127 = 
bır motör satılıktır. Taliple- - · =: lizet kabul edilmez. 

- Telgraf adresi: İzmir - Alsancak Birinci Kordon, 
rin idarebanemize müraca- _ Telefon oumarası 2432 ve 3564 = No. 2007 • 2008 

•t_ı a_n _iıa_n _0 _1un_ur_. ----=•=1:.:.:.:.111:.:.:.:1111~1111:.:.:.:.;lll l:.:.:.:.lll 1:.:.:.:.111111111 il• il 11111111111111111111111111111111111il111111111111111111111 llUi 

Tl:J R K iYE 

Z:IRAAT 
BANKASı 

öksürenler! lut-

laka (Oknnıcntol) 

öksürOk şekerle- ~ 
rini tccrnhc edi- ..S 
niz .. 

Ve Porjen Şnhapın 

en üstnn bir müs

hil şekeri olduğu· 

~ 
~ 

:Q 

nu unutnıayıuız.:._ -5 

23 Şubat 935 

Fratelli Sperco Vapur Aceı1tası 
ROY AL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

" ORESTES ,, vapuru ?.3 şubatta beklenmekte olup ytı· 
künü boşalttıktan sonra Burgas, Varna ve Köstence için 
yük alacaktır. 

" GANYMEDES ,, vapuru 26 şubattan 28 şubata kadar 
Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg için yük 
alacaktır. 

" ORESTES ,, vapuru 10 martta gelip 14 matta Anvers, 
Rotterdam ve Hamburg limanları için yük alacaktır. 

' SVENSKA ORIENT LINIEN 
" HEDRUN " vapuru 28 şubatta Roterdam,~ Hamburg, 

Copeohagen, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve İskan
dınavya limanları için yük alacaktır. 

NATIONAL TSEAM NAVIGATION CO. OF GRECCE 

lzmir Nevyork ar .. sında ayda bir muntazam sefer 

u T AMESIS " vrpuru 12 Martta lzmirden doğru Nevyork 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARıTıM ROUMAİN 

Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

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

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

Cenova, Marsilya, Barsefon ve Cczaire hareket edecektir. 
Yoku ve yük kabul eder. 

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

Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 
şirketi binası arkasında FratelJi Sperco acentalığına müracaat, 

edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 ·-· Istanbul ve 'lrakya 
Şeker Fabrikaları 1,ürk Anonim~ Şirketi 

Seı"mayesi3,000,000'fürk ~irası 
lstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

Sıhhat halıli yağı 
Norveç balık yağlarının 

en halisidir 

iki defa süzülmüştür 
Yeğiine deposu 

IIamdi Nüzht 
Sıhhat Eczanesi 

fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzenıe mağazaeı 

Hamza Rıisıem beyin foıografhmı<!$i, !:mirde en 
foto{5ra/ çekmelde şölıreı bulun bir wn'at ocngıdır. 

müşl;iilpeserıt olanlar d<Jıi, buradn çeı·tirdihlcri f. tolcraJ· 
fardan memmm kulmışfordır. 

llrım::cı Rıtstcm beyin, Jotoğr<lj malrcmcsi cıtmı mcı· 
ga.:ası da muhterem müşt~rilerinirı İtıee :eı•l,lerirıe gl'>re 
lıer ç<•şiı malları, foto{Jraf makiııeleri11i bulurıdurmalı·w. 

dır, Bir ::ıyarcı lwr şeyi ispata klijidit. 

(İzmir - Başturak caddesi, Hefik Kuv,eıli müshil ~ 
istiyenlcr Sıhhat ~ 

sürgiln haplarım ~ 

arasınlar. Cf) ·-Sümer Bank--

.DARA 
BiRiKTiREN 
RA~T--bD~Q 

Maruf cc:ı.auelcr-

deıı arayınız. 

, ' Satılık Piyano 1 
Alman marka her şeyi 

sağlam kuyruklu bir · pi
yano ehven fiatla satılık
tır. 

Almak arzu edenler her 1 gün sababdan akşama ka
dar ULOSAL BiRLİK 
gazetesi idarehanesine mü· 
caat etmelidirler. 

11.,ahri ka ları nıam ulatı 

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

Hereke kumaşları 

Ji.,esaııe kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazarı 
lzmir şubesinde bulursunuz 



25 Şubat 9i5 (Ulusal Birlik) --------

Fraıısa'nnı cenubi garhisinde şiddetli fırtınalar oldu 

Bazı yerlerde 
lar hayvanat 

evler yıkılmış, ahır-
.;ökmüştür 

.. • 
uzerıne 

I.Jimanlarda sayısız balıkçı gemisi )Jatmış~ 

nıünakalat duı·nıuştur. 

yollar üzerinde binlerce 

Ha~arat mühiındir ağaç yıkıldığı içiıı 
Par·i 24 (A.A) - Fransunm cenubi ;arbisiııde fır- çökmilştilı·. Limanlarfıla ıayıstz balıkçı gcnıiei batmı2'-

tmnlnr şiddetle devam etmektedir. llaiar mühimdir. tır. Yollar nzerine binlerce ağaç ~·ıkıldıj'ı için, bazı 
Bazı ycrleı·de telefon ve telgraf nıuhaberatı keıilmi~, yerlerde münakahit te durmuştur. Bununla beraber 
bazı e\'ler ) ıkılıııış YC hiı·çok ahırlar lıay\'anat t'izerine insanca zayiat kaydedilmemiştir. ........... ~-------

Irak F·ı 
1 

mr. dorbiıı sayesinde • Adaııa 
Kabinesi istifa etti l m erı tecessüm etmIŞ Treni bir .Jandar-

Ba2'dat 24 (A.A) - Röy
ter Ajansı bildiriyor: 

Hükumet bugün bir siyasi 
müşkilat devresinden sonra 
istifa etmiştir. 

Ulusal Birlik: Irak kabi
nesinin istifa ettiiini ve ye
ni, kabineyi Cevdet Eyubi
nin teşkil ettiiini Cumartesi 
günkü nüshamızda yazmış
dık. 

Romanya 
Lehistan hudut tah· 

didi mukavelesi 
Krakovi, 24 (A.A) - Ro

manya ile Lehistan arasın

daki hudut tahdidi muka 
velenamesi iki memleket 
hey'etleri azasından başka 
hariciye nezaretleri mümes
silleri ve mahalli memurlar 
olduğu halde imza edilmiştir. 

Bu mukavelenin imzası 
Romen-Leh hududunun tah-
didine ait mesaiye nihayet 
vermiştir. 

l~eci bir çarpışma 
/Jaştarafı 1 inci sahijecle -

bir hamalı feci bir surette 
ezip parçalamıştır." Diğer bir 
hammalın da bacağı kırılmış-
br. Ahmedle Ermeni bakkal 
derhal ölmüşlerdir. Diğeri 
hastahaneye kaldırılmıştır. 

Vak'a mahalline derhal 
zabıta ve müddei umumi ve 
hey'eti fenniye gelerek va-
ziyeti tesbit etmişler ve her 
iki makinenia de şoförünü 
tevkif etmişlerdir . 

Stalin 
-Baştnrafı birinci sahifede
ler Bay Stalinin komünist 
fırkası merkezi komitesinin 
ve Sovyet Rusya Halk ko-
miseleri meclisinin mezkur 
ordunun efrad ve kumandan
larına göndermiş oldukları 
tebrik ve teşekkür telgraf-
larını neşretmektedir. 

Bulgar 
Kral ve Kraliçesinin 

ziyafeti 
Sofya 2-4 (A.A)- Bu ak

ı•• Kral ve Kraliçesi tarafıa
dan ananevi diplomatik birdine 
verilmiştir. Dinede elçiler ve 

hükumet azası refikalarile bir
likte hazır bulunmuşlardır. 
Dineyi bir resmi kabul takip 
etmiş ve buna ecnebi ataşe-
militerlerle elçilikler ve dı~ 
işleri bakanhğı büyük me-
murları ve bugünlerde Sof
yada toplanmakta olan Bul
gar - Yugoslav konferansın
daki Yugoslav murahhasları 
davet edilmitlerdir. 

şekilde mi göreceğiz? ıııaınızı ezdi 
lstanbuJ, 25 ( Huıuıi ) 
Adanadan bildiriliyor: -·------

f\ileşlıur Fizik 

Lilmieriıı Eıı 

BiJ c1i ıı i 
~ 

Son 
Ogusı 

Keşfi 
Paris 24 (A.A) - Filimleri Öbür cam sarımtrak renk-

Adanadan Menine gitmek· 
le olan yolcu tireni, Tarsuı 

ile Yenice arasında bir jan· 
darmamızı çiinerııiştir. 

tecessüm etmiş şekilde gös- tedir ve yesiJ, menekşe, cn
termeğe müsait yeni bir dür dige ve mavi renkte ihtizaz
bün sinemada inkılap vukua ları geçirmektedir. Bu su
getirecektir. retle güneş tayfının tam ga-
Meşhur fizik bigini Ogüst mı tekrar teşkil edilmiş olu

Lümier 500 renk arasında yorJ. 

Tren, bir müddet jandar
manın ölüsünü sürükledikten 
sonra durmuştur. 

Anlaşıldığına 2öre; devri
ye iezmekte olan jandarma 
ya yolun bir tarafından öbür 
taraf ma ieçerken ve yahutta 
ray üzerinde uyuyup kaldı

ğmdan bu kaza olmuştur. 
Tahkikata ehemmiyetle de
vam ediJiyor. 

öyle iki danesini bulmağa Bu dürbünler gözlerin 
muvaffak olmuşturki bunla- görmediği tabii bir renk 
rm birJeşmesile eşyanın han- vermektedir. Ogüst Lümier 

gi şartlar içinde fotoğrafı yarın bilginler akademisin
ahnmışsa o şartlan göz şe- de bu prensip üzerine çev
bekesinde tekrar kurmağa riJmiş ıteraeslopik bir film Ki erin~ 

Mflşkfilatı hususi sa
tışlara engel oluyor 
Tütün piyasası hakkında 

Hamburg'tan alakadarlara aşa-

imkan vermektedir . gösterecektir. Akademi aza-
Bu yeni gözlükler iki cam sandan her biri birer tane 

dan müteşekkildir. Bunlardan iyi renkli dürbün alacaklar 
biri mavimtraktır ve yeşil ve perdeden dışarı atılarak 
sarı, portakal ve kırmızı Üzerlerine sıçramak istiyen 
renkte şuaları ıeçirmektedir bir lokomotifi göreceklerdir. 

iıdaki malumat ielmiştir. -. -~-------
öz Türkçe 

Aske.,.i rütbeler 
Askeri rütbelerin Öz 

Türkçe mukabillerini aşa-
ğıya yazıyoruz: 

Eski isimler 
Nefer 

Efrad 
Küçük z11blt 

Onbaşı 

Çavuş 

Başçavuş muavini 

Zabit nkill 
Zabit 

Mültizlm 

Birinci mill4zlm 

Yüzbaşı 

Kıdemli yüzbaşı 

Binbaşı 

Kaymakam 

Miralay 

Liva kumandanı 

Miralay: 

Fuka .kumaodaoa 

Liva generalı: 

Fırka kumandanı 

Yeni isimler 
Er 

Erat 
Erbaş 

O o başı 

Çavuş 

Ust 

Asobay 

Subay 

Asteğmen 

T~ğmcn 

Yüzbaşı 

Öoyüzbaşı 

Binbaşı 

Yarbay 

Albay 

Tobay 

Tuğgeneral 

Mirli va: Tnmgeneral 

Kolordu kumandam 

Ferik: 

Birinci ferik 

Müşir 

Kumandan 

Kumandanlık 

Liva kumandanı 

Korgeneral 

General 

Mareşal 

Komot an 
Kor.aıotenlık 

Tııkomotan 

Ordu kumandam Orkomotan 

Umum başkumandan Başbuğ 

Ümera Uesubaylar 

Fırka kumandanı Tumen 

Zoblten Subaylar 

Mafe,·k Uet 

Erk4oıbnrbtye Kurmay 

Paderef 
'fevkif edildi 

Sofya 24 ( A.A ) - Eski 
Antant Demokratik Meb
uslarından Bay PaderefGaz
da tevkif edilmiştir. ---------

Doğum 
Gazetemiz başdiz2eni bay 

Ahmed Dengiz'in bir torunu 

dünyaya gelmiştir. Yavruya 

uzun ömürler diler ebevey

~i ile dedesini tebrik ederiz. 

1 
Sabah Gazetelerinin ı 

Telgrafları 
•& S+e 

Tütün piyaıuı sakin el
makJa beraber talep de 
vardır. Fakat klerinı müş
külitı, Türkiye, Yunanistan 
ve Bul2aristan ile hususi 
ticarete engel olmaktadır. 
Fiatlar şöyledir: 

Türkiye mahsulü adi cını 
O, 10 - 0,40 florin; orta cıns 
0,80 - 0,60 florin; ıyı cinı 
1,50 - 0,90 florindir. 

Bu fiatlar, Hambur2 de
polarında yüzde 2 dara 
endirildikten ıonra kilo ba
şına verilmektedir. 

Yunaniıtan'ın iyi cinı mah
sulü 2,00 - 1,50, Bulgarista
nın iyi cinı mahıulü de 
1,70 - 0,90 florindir. 

~----~-------Ankara - Yüksek Sıhhat Cuma 
Surası yarın, Saihk bakanı "' 
bay Refik Saydam'ın baıkan- Günü yapılacak maçlar 
lığında toplanacak, hava har- Dün toplanan futbol 
hından korunma işini konu- hey'eti önümü.deki Cuma 
şacakt1r . günü yapılacak futbol mü-
lstanbul - ltalya, Habe- sabakalarını ıu suretle ka-

şistan hududuna asker tahıi· rarlaştırmışbr: 

dine devam et•ektedir. Ye- Alsancak spor sahasında 
niden bir fırka asker ıı-ön- hakem Bay Hikmet idare-
derilı:aiştir. Habeıistan, hu- sinde saat onda Altay -
dutta bir •itaraf mıntaka Şarkıpor B takımları saat 
teşkili teklifini kabul etmiş- 12 de Bay Ferit idaresinde 
tir . Altay - Şarkspor A takımları, 

Ankara - lstanbulda top- saat on dörtte Bay Fehmi 
lanacak olaiı kadınlar kon- • idaresinde lzmirsper - Buca 
gresinin hatırası olmak üzere A takımları, saat on altıda 
posta umum müdürlüğünce Bay Esat idaresinde Altı-
yeni pullar çıkarılacaktır. nordu - Türkspor A takımları 

lstanbul - Difteri vak'a- karşılaşacaktır. 
ları çoialmııtır. Yarın ( bu- Halk sahasmda saat. on 
gün) bütün ilk mekteplerde ikide f zmirspor - Buca B 
ve mahallelerde çocuklara takımları bir müsabaka ya-
a,ı tatbik edilecektir. pacaklardır. 

4 

iç işlf•ri hakanlığ111111 hil•lirirui 

e A en a{g 
alınmıyacaktı .......... 

iç işleri bakanlığından 

yeni bir eınir geldi 
Adi lekılo borçlandırma moa 

melelerlnfn yirmi eekiz yıl 

fizerlnden yapılması ve müba· 

dillere san'atlarına uygun ol· 

maeıı bile verilmiş olan metruk 

mallorıo geri almmmaası hakkın-

rektir. 
\dl iskana 

meşgul oldukları ean'•1 

!erklere göre verilmiş ""' 
lardan başka malların 

ıııası gerekmlyeceğlrıe 

a~oğıdaki bildirim gel 

,.Kat'i tasfiye k" 
dördüncü madd~sine ,.' 

da İçerlieler Bakanlığından vlla· 

yt!te fki bil lirim gelmiştir. Mü· 

badfl ve mubocirleri altlkalan 

dıran bu l·ildlrimlerlo suretle 

dol a~ağıya yazıyoruz: 
e:lekıio kanununun neşrinden 

önce mübadil ve muhacirine 
iııkôo haddi içinde verilml~ olan 

toprakların ve yapıların fıakao 

kanununa göre 2 yıl müddetle 

borçlandırılmayıp daha az nıüd· 

detle borçlandırılmak istendi~! 

würocaatlerdı-n anlaşılmıştır. 

hocirlrre adi iskan det. 

tahsis edilen nıallarıO 8 

Kanunun :30 nncu maddesinin 

eoo fıkraıo: hu kanunun ne~ 

rindeo i)n(:c de muhacirlere 

lddio lıuddl içlnd~ verilmiş 

yııpı ve toprakların da eekfz 

yıldan sonra yirmi yılda alın 

nrnsmı açık olarak buyuroıut 

olduğundan kımunun bu buy 

ruğuııun totulması lıb:undır. 

Bu müddett('O daha az bir 

müddetle horçlandmlanlar veya 

borçlandırılmak istenenler varsa 

kanunun bu buyruguna göre 

muamelelerinin düzeltflmeel ge· 

rloıle meccanen lbka 

tt'ınliki ve borçlanın• 

na tevfikan borçlan 

icabetmeL.tedir. 

Bunlara verilen mıll 
bağ Vt' her nevi bııbçe 

atlarına uygun olması 

nuoun arolıatl kar~ısıO 

lik \t: tapuya raptedil 

tereddüt ı·dllınt:mt'k 

Kaldı ki buıılar 

tuhı:;is ve temJik edile• 

arazi, düL.kio, bnğ ve 

Be lı.iz on seneden heri 
nıekte olduldarındt10 fe 
kanuııilc kanım medt 
oıüoe göre mürur za 
hiieıl olduğundan bu . 
temlik muanıdelerloiıı 

artık bu mea'eleniıı 

-kaldırılması movafıktıf· ----------· ------------
Bir Vak'a Şaşal 

Otomatik l\t 
ne örneği Ge 
Şaşal suyu kaynağıol 

den bazı fenni ıeelsat 

ğıoı ve şişelerin oıoıO 

makine tarafından yık 

durulacağını eveJc~ yazıJJ1 

tomatik maklnt:nin getl 
için evvela bir wodel tel 

Model vilayete gelml~ f; 
edllmeğe baelanmışllf· ,,,J 

kine saatte (4000) f'l9 
dolduraflilecekttr. 

Haber nldığımıza g 
yet genel mecllsiDlıı 

tin 
ı&r 

lir 

Evclld akşam Eşrefpaşa cad. 

df'i!lnden geçmekte olan Halis 

karısı bayan Fatma zabıtaya 

milracaat ederek fırıncı Meh· 

med Ali oğlu Şükrü tarafından 

bir bahane ile fırına çağrıldı· 

ğıoı ve ağzının kapatılarak ya· 

tak odasına götürüldüğünü, 

kirletilmek letenlldlğinl iddia 

etmiştir. Kadının feryadı üze. 

ıioe sokaktan geçmekte olan ba· 

yan F"atma'nın tnfşteei Mebmed 

oğlu bay Blknıet derhal vak'a 

yerine ko~muş ise de Şükrü 

kendisine tabanca çekerek teh· 

dldde bolunmuştur. Vak'a faili 

zabıtaca tut olmuş ve h ıkkaoda 
tahkikata başlanmıştır. 

Bir ihtilas 
Muhakemesi .. 

eında Şaşıl suyu eatııO /. 
rınm lzmlr ve havali•1 ~Jff 
lar kooperatif ine veril~ 
ıeklifte bulunulacakt•'J, 

bul'da ve diğer yeri 

gibi kaynak suları ı,ıl 
şirketlerin idaresinde 

maktadır. Bu sayed0 
İhtllAsdan suçlu ve mevkuf 

belediye ba•aklık tahsildarı Ali 

oAlu Bay Rıahml'oln dura~ma· 

sına dün ağırccza'da devam 

edllmişdir. Suçlu; tahall ettiği 

paradan 83 lirayı zimmetine 

geçirdiğini itiraf etmiştir. Bele· 

diye başkanlığı ise bu mikdarın 

daha fazla olduğunu bildirmişti. 

Suçtu Rahmf; d6nkıl duruşma. 

eında belediye makbuzlarının 

yüz ylrmibeşer kuruşluk oldu

ğunu, halkın sıkıntılı vaziyet' 

te bulunduğunu, ve parayı 

def 'aten veremediglni söyllye· 

rek onar kuruşluk makbuzlar 

basdardı~ım ve hanlarla tahsilat 

daha temiz ve fımoi 

ietiheal edilmesi ve d 

mümkfin olmaktadır· 

ve doldurma otomatik 

eioio 10,000 lira değeri ' 
anlaşıJmış, san'at oıeJd 

timlerinden Bay Frrld 

de buna benzer bit 

imali mftmkün oldı.ığ 
yete bildirmiştir. Fak•' 

makine ile saaue :O I 
durulabllec,.kdlr. ~. 

y•ptığını anlatmıştır· 

Mahkemece bazı ,il 
celbi için duruşma b 

bırakılmıştır. 

Torhulı maarif ınemurluğuıJ. 
Tepeköy Kazımpaşa mektebi için on altı sır• 

dolabı beş tane sınıf ilan tahtası yaptırılacaktır. I• 
24-2-935 den itibaren yirmi gün zarfında şeraiti 
ve pey sürmek üzere kaymakamlıktaki komiıyoP1 

caatları ilin olunur. 25-2-7 

ara 
bal 
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