
Alman kabine i son toplan
tı ında, dış işleri bakanının 
Sarın avdeti hakkındaki be
yanatını dinleyerek tasvib 
etmişdir. 

e 1 ULUSAL 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

• Harbinden bildirildiğine gö· 
re; geçen sene tevkit edilen 
Çin demiryolu memurların· 
dau otuz sekiz Sovyet ıerbest 
bırakılmıştır. 
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talya' da 18 den 55 Yaşına Kadar Olan
lar Asker .... ri* 

nka~~ie: dön- şından 55 yaşina k:adar uzatıyorlar 

lstanbul 27 ( A.A ) 
Atatürk bu akıam saat 

18,40 da hususi trenle 
Ankara'ya müteveccihen 
areket buyurmuşlardır. 

Vatan 
Piyesi yasak edildi 

Ankara 27 (A.A) - Da· 
liye Teklleti matbuat umum 
lldUrlüğDnden bildirilmittir: 
Matbuat umum müdürlü
nce ıöadea ı•çirilerek oy· 
nmaaı aiyaaal ve aoyul 
beplerden dolayı mlinaaip 
rülmiyen piyesler hakkın

lstanbul gaıetelerinde çı· 
n haberlerin yanlaş oldu
ıörülmektedir. Nitekim 

Mussolini hükumetinin neşreylediği resmi tebliğde .neler var, Faşistler 
askerlik müddeti hakkında yeni kanun çıkarmak üzere bulunuyorlar 

Istanbul 28 (Hususi) - Dün çıkan ltalyan iazeteleri, 1 sınıfından evvelki sınıfların seferber edilmesi varit değil
hükiimetin resmi tebliiini büyük harflerle neşrediyorlar. Bu dir. Bununla beraber her ihtimale karşı şunu hahrlatmak 
~ğ, ltalyada olduğu kadar Avrupanıa diğer ülkelerin- lazımdır ki; askerlik hizmeti müddetini (18) yaşından (55) 
fde de mühim tesirler uyan· yaıına kadar uzatan yeni 
dırmıştır. f.şist kanunları mucibince 

ltalya hükumeti, askerlik ltalya 37 sınıfı silah altına 
müddetini (18) yaşından (55) alabilirki bunların efrat mev· 
yaıına kadar uzatan bir ka
nun çıkarmak üzere imiı. 

ltalya lıftkOmetinin 
res11ıi tebliği 

Roma 27 (A.A) - lstefa
ni Ajansmdan: 

iki ltalyan müstemlekesi· 
nin zamanında takviyesi için 
doğu Afrikasına gönderile
cek olan Polaritana fırkası 

cudu 7-8 milyon kişi tutar. 
1914 sınıfı mutat tarihte 

yani 1 Nisanda silah altına 
alınacaktır. 

Harbiye bakanlığı gönüllü 
kaydı için talepler almakta
dır. Bunlar da nazarı itibara 
alanmıştır. Yeni iki fırka 
teıkil edilmiştir. Bunlar Ga
vinana 2 ve Poloritana 2 
isimlerini alacaklardır. Afri-
kaya gönderilen bütün leva· 

efrat ve levazımının sevkine zımm yerine ulusal sanayie 
müteallik hareket tam bir yenileri sipariş edilmiştir. 
intizam dahilinde cereyan lıtanbul 28 - Cenuplaki 
etmektedir. Bu günlerde Italyan limanlarından doiu 
Gavinaaa fırkası Napolide Afrikasına asker sevkiyah 
toplanacaktır. Lüzumu ola· (muntazaman devam eylemek-
bilecek eirat, zabit YC mü- Mussolini: milis r ask<'Tleri11i~tejiiş erlerke11 tedir. ltalya bükümeti, neı· 

tehassıslar müstesna olmak ve Roma Te Londra andlaşma- reylediği reımi bir tebliğde; doiu Afrikaaına gönderilen 
larından sonra varit görülmemekte olan Avrupada vaziye- askerlerle ana yurddaki kuvvetin zaafa uiramildığını ltal
tin karıımaaı ihtimali bir tarafa bırakılmall şartıyle 1911 ~yanın sekiz milyon asker çıkarabileceğini bildirmiıtir. 

Mahsulatının 
sarfiyatı 

Elen IJaşbukanı Ba'' Çaldariı 

İstanbul 28 ( Hususi ) -
Elen hüklimeti, memleketi 
içinde sarfolunamıyan malı· 
sulatan dış ülkelere ıanderi· 
lerek satılmasını temin için 
yeni tedbirler almaja bat· 
Jamııtır. Uluıal akoaomi Ba· 
kanlığı, blltiln Ticaret Oda· 
tarana hirer tezkere yaımıı 
ve bu huıuıta muf a11al ra· 
porlar iıtemiıtir. 

Altın fiatları 
Londra 27 (A.A)- Altm fi· 

atı buı&n 143 tilin ve 11,5 
peniye ylikselmiıtir. Bu fiat 
gene bir yllkaelme rekorudur 

amık Kemal'in " Vatan ,, 
0

YHinde " Paditahım çok 
ta ,,, " Osmanlılar " sıibi 
sal klUtüre uymayan ke
eler çıkarıldıktan soara 

Jnanmasına müsaade veril· 

( vn ) mecmuasında 

General ismet lnö
nü'nün nıakalesi 

Hauptınan Surye'de şidd~li hrhnalaT oldu 

ölmekten kork- Seller hır çok İn· 
madığmısöylüyor 1sanları sürükledi ittir. 

Rize 
adınları peçe ve çar- Başbakan, "Türkiye kendi emniyeti 

şah atacaklar için çok hassasdır " diyorlar. 
Riıe, 27 ( A. A ) - Son Paris 27 (A.A)- Anadolu "Avrupa ciddi bir siyasi 
plantısını yapan belediye ajansının huıuıi muhabiri buhran sıeçiriyor. Büyük harp 
ec~iıi aza~arınn~ Terdiii bir bildiriyor : ıonundanberi açılan sulh ve 
krır lb:erıne Rıze kadınla· Evrensel değeri ile tanın· uluslar arası birlikte çalışma 
1!1 peçelerini ve aakla~ma mıt olan haftalık ( Vü ) mec· fikirleri bu son senelerde 
rıne k•llandıkları temııye- .. 

r. · k ld 1 muaaı buiun çıkan aayııını temelinden sarsılmıf görün-
ını a ırma arına ve çar· . . 
fları da bir sene içinde baıt~n ba!a. yem Tfirkıyeye mektedir. Her tarafta bu 
antoya çevirmelerini alkıt· tabsıs etmıştır. Bunda baıba- fikirlerin nazariyattan ibaret 
rla Te ittifakla karar verdi. kan ismet İnönü'nün bir ya- ve asıl emniyetin silahta ve 
u karar ıebirde sevinçle zısı vardır. Ehemmiyetli olan ittifakta olduğu zanları ye· 
rıılanmııtır. bu yazıyı aynen aıağıda bil- niden canlanmııtır. Bu in-

Al d. · A F sanların ıeniş mikyasta geri man ırıyorum. yrıca ransız 
meb'uslarından Rostan ve dtışünütü mü, yoksa geçiri-

abioesi dış bakanını 
dinledi 

Berlin 27 (A.A) - Kabine 
ugiln dıt işleri bakanının 
ar'ın avdeti hakkındaki be· 
n~tını dinliyerek tanip 

tmıı ve sonra alacaklı ile 
orçlu arasında iflls usuln 
kkındaki tadil kanununu 
bul etmittir. Buna liyık 
ıyan borçlular bu uıuldan 

ifade edemiyeceklerdir. 
.Kabinenin kabul ettiji baı

bir kanuna göre; maden 
•tmeleri bundan bayle doi
daa doj'ruya • devletia ne· 
•ti altında olacaktır. 

len ciddi fakat muvakkat 
meıhur Fransız mubarrirle-

bir buhran mı? Ben bu 
rinden Boplan, Ravaj Lokaa ikinci ihtimale inanmak iıti
Denni, Laprad, Röne Marşan 

yorum. Bliyllk mea' ele ve ıibi şahsiyetlerin de yurdu-
esas mea'ele milletierin bimuz ve inkıllbımız hakkında 

da çok dejerli yazıları bu- ribirine saldırış fikrinden 
lunmaktadır. Geçenlerde Sor- vaz geçmeleri, Kellog misa

kındaki eski Te ana maksadın bonda yeni Türkiye hakkın-
ameli bir surette temin 

da bir konferans vermiı olan olunmasıdır. Bu ameli temin 
bayan V andehberı de Türk elde olunmazsa ve dünyanın 
kadını hakkında bir yazı yaz· herhangi bir köşesinde her 
mııtır. Mecmua yurdumuzu hangi bir devlet kendini her 
ve inkıllbımızı canlandıran kayıttan azade sanırsa her 
bol ve çok ıUzel resimlerle tarafta biribirine emniyetsiz
ıllslenmittir. Bu mecmuada lik ve her tarafta ıelecekten 
çıkan baıbakan ismet lnönil· endiıe uyaaaca" ve yayıla
atln y~zııı aynen ıöyleclir : -Devamı d6rdancü ıahif ede -

llauptmatın 

Flenington 27 ( A.A ) 
Tevkifi esnasında dinsiz ol
duğunu söyleyen Hauptman, 
bugün bir portestan papazı· 
nı kabul ederek Alman in· 
cilini okumaia baılamıştır. 

Hauptman papaza ölmek
ten korkmadığınısöylemiştir. 

Semplon 
Tunelinin açıh,>nın 
otuzuncu yıl dönDmD 

Pallanza, 27 ( A . A ) -
Yirmi kilometrelik Semplon 
tunelinin açılıtının otuzuncu 
yıl d6ntlm& teait edilmiıtir. 

--·-· Nablusta; sel sularının yttksek· 
liği dört metreyi geçmiştir 

Ak ki' dan yazılıyor: 
Son günlerde Filistin'in 

her bucağında ıiddetli fırtı· 
nalar oldu, şiddetli yağmur
lar başladı; denizler coştu, 
işler durdu, karalarda gidiı 
geliş kesildi, telgraf, telefon 
muhaberleri durdu, yaimur
larla beraber gök gürültü
leri, yıldırımlar, kar, dolu da 
yağdı. Portakallar büyük za· 
rara uğradı. iş anlayanlar; 
Yafa portakal veriminin yilz · 
de 50 zarara uiradıiını, bat· 
ka yerde bu zararın yQzde 
10-20 ölçllnde olduiunu söy· 
lüyorlar. 

Fırtınalar 150,000 ıandıia 
yakın portakalı toprai• d6· 
şürdil. Artık bunları Av· 
rupaya sevketmek mlimkiln 
değildir. Yafa tüccarı bu 
yllzden 10,000 Filistin lirası 
zarar etmiıtir. Deniz dalga· 
larının, Arap ıemicilerine 
ait 100 kadar bliyilk mav· 
nayı parçaladığı s6yleniyor. 
ki bunlurda aıaiı yukarı 
10.000 Filiıtin lirası deie· 
rindedir. 

Seller Yah'ya yakın bir 
yerde çadır kurmuı olan 
bir bedevi aıiretini baımııbr. 
Bu aıiret 72 kadar ça· 
dırda barınan SOO kiti idi; 
30 adamı ıular ıatlrmllf, 
15 koyun ile bir çok hay• 
vaaları ıel ıllrllklemit •• 
aıireti barımıız, yiyeceklİZ 
bırakmııtır. 
Nabluatakl ararlar: 

Nabhu, Filiati'nia bir çok 
ıebirleriaden fazla urara 
uiramııbr. Nabluı'a yakın 
dağlardan bofAnan ıeller 
önilne ıelen taı, toprak, 
kaya ne buluru ınrnldemif, 
ıebre ıirmiı, bir çok ••ler, 
dükklalar yıkmııtır. Blltlba 
Nabluı bahçelerini ıu bu
mııtır, boıtanlann bitin 
mahsullbnı telef etmiıtir. 

Yollarda otomobillerin iıle· 
mesi durmuı, bir takımı ..ı 
ortasında nplanmıı kalmıı· 
br. Nabluıta ıel ıulannın 
yüksekliii 4 metreyi bulmuı· 
tur. Hnkamet •• izciler, hal
kı Hllerden korumak ve yar· 
- Devamı 4ılncli MUıifede -
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ittihat ve Terakli.İ 
(Bahaeddin Şakir Beyin Bıraktığı Vesikalara Göre) 

Arap izzet, otuz bir 
Mart val{'asında mü
hini roller oynamıştı 

Nihayet, karma karışık 
bir halde~ yaşayan bendeleri 
ve ailem efradı Avrupada, 
lskenderiyede, ötede beride 
ne gibi masraflara muhtaç 
olduğumuz da küçük bir 
hesapla kolayca anlaşılabilir. 
Tafsilatı tasdii mucip olacak 
daha bir çok zararlara uğ
radı2ıma emin olabilirsiniz. 
Onun için elimde, avucum
da bir akça nakdim kalma
dığına cenabı hakka yemin 
ederim. 

Bununla beraber Avrupaya 
rönderilecek talebenin tah
ail masraflarına ve zatı sami
Jerinin inşa edeceii mekte
be muavenet etmekle iftihar 
ederim. Bunun için yapılacak 
masraflardan bir hiase ayrı
J1rsa gerek lıtanbulda ve ge
rek Suriyede bulunan vari
datımın Jüzumu mikdar se
nelerinin emre muharrer 
senetlerini ve inıaatı bit -
mek üzere olan Halil pa -
şa hanı varidatının bir 
senelik senetlerini arzu bu
yurulacak bankaya ciro et
meğe ve bir de zatıdevlet
lerinin inşa buyuracakları 
mektep binası için de Yeni 
mahallede yanan evimin 
arsaaile muhterik olmıyan 
hamam ve mutbak vesaire 
dairelerini de, ifrai eylemeğe 

baıır Ye müftehirim. 
lıtanbula geri dönmek 

mecburiyetine gelince, ıifa
hen dahi arzeylediğim vec
bile mübtela olduğum bir 

iki müziç hastalık için yap

tırılması Jazımgelen ameliyat,

tan dolayı Londranın en meş 
bur tabiblerine ve cerahları
na müracaat ettim. 

Bunlar kalbimdeki asap
ta görülen zif ku•vete mü
beddel olmadıkça yani kal
bim klorforma mukavemet 
edebiJecek bir hale gel
medikçe ameliratın caiz ol
madığını müttefikan söyle
diler. Bunun da sürekli ve 
muntazam bir tedaviye muh
taç olduğunu müttefikan 
beyan ettiler. Şimdi onlar 
tarafından her gün ve her 
hafta muayene ediliyorum. 
Bu sebepten dolayı muaz
zez vatana kavuşmak lez
zetini geri bıraktığıma ma
ateessüf mecbur olacağım. 

Bu Acizi cakerleri def'i 
kabil olmıyan kaderin bük
mt.ne umurunu teslim ederek 
ölümü ve bayatı asla nazarı 
ehemmiyete almamağı itiyat 
etmiş olduğumdan, aleyhimde 
açılacak olan dava başladığı 
takdirde kendimi bizzat mü
dafaa etmek üzere sıhhat ve 
lfiyetimi düşünmiyerek her
cebadibad deyip lstanbula 
geri dönmeğe gayret edece
ğim. Fakat doktorlar kat'i 
surette menedecek olurlarsa, 
aile nazaranda manen mes'ul 
olmamak için on üç sene
denberi tutuğum meslekten 
çıkan müdafaanamemi mah
kemeye göndermek mecbu-

Her halde muhterem ce
miyetin hayırlı vatani teşeb
büslerine ruhen ve cismen 
iştirak edeceğimi Cenabıka
ka tekrar kasem ile temin 
eylerim.,, 

Arap İzzet tarafından ya
zılan bu mektubun gülünç 
taraflarını izaz etmeğe ha
cet yoktur. Onun parasız 

olduğunu yazması paralarını 

iadeye mecbur olmamak !çin 
uydurduğu bir yalandı. Fa
kat para da vermiyeceğini 
söylemiyor, bir miktar yar
dıma hazır olduğunu bildi
riyor ve kendisine karşı açı
lacak muhakemenin netice
sinden bu suretle kurtulaca
ğını zannediyordu. 

Istanbula gelmek isteme
mesi de şüphesiz hastalıktan 
dolayı değil, korktuğundan 
ve bir daha yakayı kurtara
mıyacağına emin olduğundan 
ileri geliyordu. Bir de Arap 
İzzetin Abdülhamit saltana
tında devam ettikçe onun 
ve etrafındakilerin istipdat 
idaresini tekrar tesis ede
ceklerine muhakkak nazarile 
baktığı ve onun için eski dev
rin geri gelmesine kadar ha
riçte yaşamağı muvafık bul
duğu hatıra gelebilir. Nite
kim yukarıda yazdığımız mek
tubu gönderdikten iki ay 
sonra 31 Mart vak'ası zuhur 
edivermişti. 

Bu vak' ada Arap izzet gi-
bilerinin mülıim rol oynadık· 
lan sonradan sabit olmuştu. 
Arap izzet hadise esnasında 
Londrada bulunuyordu. Asi 
askerleri susturmak ve ihti
lali bastırmak için hare1':et 
ordusu Selinikten İstanbula 
yollanacağı zaman, lstanbul
daki diplomasi mahafilinde 
mühim bir şayia çıkarılmıştı. 
Bu ıayıaya nazaran lngiltere 

devleti Abdülbamidin tahtında 
il>ka olunmasını istiyordu. 

lngiliz gazeteleri meşruti
yetten evvel Abdülbamitd'i 
" kanlı köpek ,, diye tavsif 
ederlerken başta Times ol
duğu halde bir çok lngiliz 
gazeteleri şimdi genç Türk
lere ve hareket ordusuna 

- Arkası var-

Ulusal 

Birlik 
Gündelik eiyasal gazete 

Sahibi: Haydar Rüşdii Öktem 

Neşriyat müdürü : 
Hamdi Nüzhet 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler sokağı 
Abone şartları : 
700 kuruı senelik 
400 .. altı aylık 

ilin şartları 
Resmi ilinlar için : 
Maarif cemiyeti ilanat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilanlar : idare
hanede kararlaştirilir 
Basıldıiı yer: AN AD ULU 

Istaııhul Tramvay Şirk .. eti,. 
Davasında Haksız Çıktı Başbakanın 

(Slovo) gazetesi 
Başvekil Gener.ı 

yabancı gazeteler 
rine verdiği beya 
garistanda Cüoıb 
edileceği hakkında 
şayianın doğru 
çok canlı bir ifad 
etmiştir. Başvekil, 
ris'in şehirlerde "' 
halk tarafandan O 

diğini ve nasıl ka 

diğer hatları yapmaması bun
lara iid istimlaklerin bele
diyece ademi ifasından ileri 
geldiğini beyan ile beledi
yenin ihmalinden doğan bir 
gecikmeden dolayı kendisi-

nin bu yüzden feshinin ne 
ticaret kanunu ve ne de 
medeni kı1Dun bakımların

dan doğru olmadığını iddia 
etmekte ise de yukarıda 
zikrütaf sil olunduğu üzere 
bir imtiyazlı amme hizmeti 
mukavelesinin muntazam ve 
daimi surette işlemesi ol
makla bu gaye her ne se
beble olursa olsun hasıl ol
madığı taktirde m~kavele 
zaten hükümsüz kalır. Hiz-

- Donkn nilshadan mabad 
hatların yapılmasına mukte
zi nakdi imkanı temin et
mekten ibaret olmasına ve 
bu hatların da aradan 8 
yıl kadar bir zaman geçmiş 
olduğu halde yapılmamış 

bulunmasına göre, artık 

ademi cereyanı tabiidir. 

. metin yapılmamış olması 
için ileri sürülebilecek se
bebler mukavelenin bu hü
kümsüzlüğünü izaleye mües
sir olamaz. Zira mukavele 
bizzat bu hizmetin ifası için 
vücuda getirilmiş bulunmak
tadır. Kaldı ki, her muka
vele dahi idari mukaveleler 
dahi tarafların tev:ziini me
nafi esasana istinat eder. 

F eıholunan mukavelede 
imtiyaz sahibi olan şirkete 

tarife vesaire noktalarda 
yerilen menafi ise hüküme
tin halk hesabına taahhüde 
bağlattığı menafie tekabül 
etmek lazımgelir. Bu mena
fiip de yeni hatların inşa
sından ibaret olduğu malüm
dur. 

Halbuki işbu umumi men- : 
faatların makul bir inşa 
müddeti i~nde tahakkuk 
etmemiş olduğu meydanda
dır. Bu vaziyete rağmen 

diğer tarafın kendine taal· 
luk eden menafii almakta 
devam etmesi elbette ki, 

hakkaniyet kaidelerine mü

nafidir. Davacı şirketin ta

rife tezyidinin yeni muka
velelerle derpiş edilen hat
ların inşasına mukabil bir 
kıyas teıkil etmediği iddia
sı bu tezyidin ancak bu ye· 
ni mukavelelerle kabul edil· 
ve bu vak'anın başka hiç 
bir sebeble meşru gösteril
mesinin mümkün bulunma
sı ittibarile pek açık olarak 
varit değildir. 

Kezalik sermayesinin tez
yidi ve eski sermaye ile ye-

Belediyenin mukavelede 
derpiş olunan istimlakleri 
yapmamasından dolayı Bayın 
dırlık bakanlığına mes'uJiyet 
atfetmiye de imkan yoktur. 

Zira Cümhuriyet mevzuatına 
göre Türkiye belediyeleri 
müstakil birer hüku şahsi

yettir. Bunlar üzerindeki ida
ri vilayet ancak kanunların 

tahsis ettiği mevzilere mün
hasırdır. Kanun ise Bayın

dırlık bakanlığının istimliik
lar hususunda belediyeler 
üzerinde bu yolda bir vila
yete müsait bulunmaktadır. 

Umumi hizmetler tesis ve 
teşkilata raptetmek aslen 
hükumete aittir. Belediyele
rin bu kabil hukuka doğru
dan doğruya sahih edilmesi 
ancak yeni belediye kanunu 
ile mahdut bir dairede tecviz 
olunmuştur. 

1926 mukavelelerinin akdi 
tarihinde ise belediyelerin 
böyle bir selahiyeti gayri 
mevcud olub o zaman da an
cakmenafii belediyelere aid 
olmak üzere kanunen muay
yen şartlar altında vilayet
lerin belediyelere imtiyaz 
vermesi hükmü mevzuu bu
lunmakta idi . 
Şu halde 40 yıldan fazla 

bir imtiyazı tazammun eden 
işbu mukaveleleri bayındırlık 
bakanlığının belediyeye ni
yabeten ve vekaleten akdet

tiği ve bu noktadan bunlar

daki •ecibelerin ifa olunma

masından dolayı belediyenin 
mes'ul tutulması lazımgeldi

ğini idareiumumiyeyi vilayet 
kanununun 78 inci~ maddesi
nin 3 üncü fıkrasına ve borç
lar kavıununun 32 ve 415 inci 
maddelerine istinaden iddia 
etmek mümkün olamaz. 

Bütün bu sebebler karşı
sında ihtiva ettiği vecibele
rin yerine getirilmemesi iti
barile hükümden düşmüş olan 
21 ve 24 Temmuz 1926 ta
rihli mukavelelerin Bayındır
lık bakanlığınca feshinde ve 
bu mukavelelerin davacıya 
tahmil ettiği aıli ve ferdi 
vecibelerin tamamen ve nok
sansız olarak yapılması kar
ıılığı olan tarife farklarının 
bu vecaibden ifa edilenlere 

ni sermayenin para cinsi 
noktasından bir vahdet ba
sıl etmek üzere lsviçre fran
gına tahvili hususunda gös
terilen ve tatbikatta aldığı 
şekil bilhassa tenkidi davet 
eden müsaadelerin de yeni 

...::..------------------------1 z mir ithalat gümrüğü müdür-
lüğünden: 

Kilo Gram Cinıi eşya 

6 800 

7 000 

Biçilmiş dikilmemiş pamuk mensucat
tan entari 

Kıymet 

Lira Kr. 
10 00 

o 160· 
o 960 
1 370 
4 700 
o 190 
o 270 
o 560 

22 010 

Pamuktan dikilmiş sofra, yatak takımı 
Dikilmiı işlemeli pamuk sofra takımı 
işlemeli keten yatak takımı 
Pamuk havlu ve kese 
Yeni pamuk yüzlü içi pamuk yorgan 
Pamuk çorap sade 3 çift 
ipek çorap 7 çift 
Dantela masa örtüsü 
Yekun 

15 00 
2 00 
2 00 
1 00 
3 00 
o 50 
1 50 
1 00 

36 00 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı eşya açık artırma sure

tile satılacağından isteklilerin 2-3-935 cumartesi günü saat 
13 te ithalat gümrüğü satış komisyonuna müracaatları 
illa olaaar, 16-28 424 

tekabül eden miktarı çıka· 
rılmak şartile davacıdan geri 
istenmesinde ne şekil ve ne 
de esas noktalarından birile 
kanun ve nizama muhalefet 

görülmediğinden ikame edil

miş olan divanın reddi ile 

400 kuruş ilam harcının di

V'acıdan alınması 26 Şubat 
1935 gününde söz birliğile 

kestirildi . 

Bundan başka mevcut mu
kavele ve şartname ve itilaf
nameler hükümlerile bunla

rın ilavat ve tadilatı işbu 

mukavelename ile taaruz et· 

medi~ çe me:·'i kalacağı 21 
Temmuz 926 mukavelename-

sinin sonuncu maddesile mu-
11yyen olduğu ve 21 Kanunu 
sani 1911 tarihli mukavelenin 

10 uncu maddesi ise şirketin 

icrasına mecbur bulunduğu 

taabhüdat şartnamesinin is

timlake aid bilcümle muame

latı lüzumu zamanında istim

lak kanununa tevfikan yapıl· 

masile meşrut olub aksi tak

dirde hükümetin şirketi işbu 

imtiyazdan mütevellit huku
kundan ıskat edemiyeceği 

yolunda bir hükmü muta
zammm bulunduğu beyaniJe 

fesih muamelesinin bu nok
tadan da doğru olamıyacağı 
iddiasına gelince; bu iddia

nın dahi zikrolunan madde

nin yalınız taallük eden mu
kavelede muayyen ve mec

buri hazırlık mecburi hatla

rın inşa müddetlerine temas 
etmesine 21 Temmuz 1926 
mukavelesi iıe mecburi bat-

anlatmak suretlle el 
asılsızlığını tebarD• 
tir. General Zlatef 
sında şunları söyle 

" - Bütün Ulu• 
çarının etrafında 
memleketin ilerle 
çalışmaktadır. U 
zusu halini almadı 
garistanda cümburİ 
mes'elesi mevzuu 
maz. 

Memleketimizde 
kadar cümhuriyet 
ları belirmemiş de 
kat şayanı şükrao 
fikir geniş halk 
arasında yer bul 
Bu fikri ortaya at 
ha ziyade mevki 
reket eden kimsel 
Borisin halk araııll 
ması ise bu fikri 
manlarda büs - b 
metten düşürmüşt 

lstanboliski bil• 
bahsederken şöyl• 
"Eğer Cümhuriyet 
miş olsak bile, c~. 
olarak Kral Boris 1 

ğiz. ,, 
Bugün de memle 

huriyel ilanını isti 
kişi bulunabilir. f• 
neo bir beli ve ol 

tehlike teıkil ede 

laran gerek envai ve gerek Yazının fazlalığıll 
mUddeti inşaları hususunda ( Korkunç Hakik•1 

başka hükümleri muhtevi bu- büyük hikayemizi 
lunmasına göre varid görül- dık. Okurlarımız 

memiştir. dileriz. 
----------------~ Türkiye Ziraat bankası 1 

şubesinden: 
Mevkii Sokağı Cinsi 

Darağaç Piyade arsa 
,, Demir mehmetçik arsa 

Tepecik Tepecik arsa 
Ayavukla Sinekli c. arsa 1-2 hisse 
Karşıyaka Bostanlı karakol arsa 
Turan Şimendifer c. arsa 
Turan Şimendifer c. arsa 

" il il arsa 
,, ,, " arsa 
,, Cafer tayyar tarla 

Tepecik Bahçe s. dükkan 1-6 hisse 
Karataş Dokuz eylül arsa 
Bornova Dede arsa 
Darağaç Varilci arsa 1-5 hisse 
Bayraklı Haliliye arsa 5-8 hisse 
Karşıyaka Bahariye tasvir arsa 
Buca istasyon c. arsa 

" 
Forbes arsa 

No. 

38 
1-1 
2-2 
44 
16 

138-57 
136-1 

33 
101 

47 
18-20 

. 95 
24 

157-159-161 

l 
24-22 

122 
bili 

F b arsa bili ,, or es 
Z f arsa 60-1.46.1 " a er 

Tepecik Kağıthane c. arsa 256-258-262 
Mersinli Kilise arsa 20 
Tepecik Pirina çıkmazı tarla 1766 M. bili 
Buca Mecidiye belediye arsa bili • 

Yukarıda evsafı yazılı Yunanlı emvali gayrı 
bonosu veya peşın para ile 10-2-935 tarihinde• 
açık artırma ile satışa çıkarıhıuşhr. Malın sataJclı 
ait devlet belediye vergi ve resimlerile sair mast 
teriye aittir. Kıymeti iki bin lira veya daha 
emvalin kat'i ihaleleri istizana tabidir. ihale 4.3. 
dedir. Taliplerin yiizde yedi buçuk depozitolarile 
saat 14,30 da Ziraat bankan•• milracaatları. 
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N. V. Fratelli Sperco Vapur Acenta ı TLJR.KiYE 

l 1 Rtl!iT 
BANKASI 

{ 

-DAoA 
BiRiKTiQEN 

v. F. b. van ROYAL NEERLANDAİS KUMPANYASI 

D Z " GANYMEDES " vapuru limanımızda olup 28 şubatta 
er :..Jee Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg için yük 

& C alacaktır. o. 
ofUTSCHE LEVANTE LINİE " CERES " vapuru 10 martta gelip yükünü boşalt-

" THESSALIA ,, vapuru taktan sonra Burgas, Varna ve Köstence için yük 
5 martta bekleniyor, 7 marta alacaktır. 
kadar Anvers, Rotterdam, "ORESTES,. vapuru 10 martta gelip 14 matta Anvers, Rol· 
Hamburg ve Bremen liman- terdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük alacaktır. 
)arına yük alacaktır. " CERES " vapuru 23 marttan 28 marta kadar Anvefs, 
ARMEMENT H. SCHULDT Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg Jimanları için yük 

HAMBURG alacaktır. 
SVENSKA ORİENT LINIEN 

" HANSBURG ,, vapuru 

27 şubatta bekleniyor, Ham· 

burg ve Anvcrsten yük çıka

rıp Anvers, Rotlerdam ve 

Hamburg limanlarına yük 

alacaktır. 
" TROYBURG ,, vapuru 

23 martta bekleniyor, Ham
burg ve Anversten yük 

çıkarıp Anvcrs, Rotterdam 

ve Hamburg limanlarına yük 
alacakbr. 

THE EXPORT STEAMSHtP 

CORPORATION 
" EXARCH ,, vapuru 3 

Martta bekleniyor, Nevyork 
için yük alacaktır. 

"EXECUTIVE,, vapuru 19 
martta bekleniyor, Nevyork 

için yük alacaktır. 
Geliş tarihleri ve vapur· 

ların isimleri fizerine mes'u· 
lizet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
N o. 2007 - 2008 

" HEDRUN ,, vapuru 2 martta Roterdam, Hamburg, 

Copenhagen, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve iskan

dınavya limanlan için yük alacaktır. 
" ROLAND ,, motörü 20 martta Rotterdam, Hamburg, 

Copenhage, Dantzıg, Gydnia, Goteburg, Oslo ve iskandi

navya limanları için yük alacaktır. 
NATIONAL TSEAM NAVIGATION CO. OF GRECCE 

lzmir Nevyork ar. sında ayda bir muntazam sefer 

"TAMESIS., vrpuru 12 Martta doğru Nevyork için yük 
alacaktır. 

" RINO ., vapuru 20 nisanda doğru Nevyork ıçın yük 

alacaktır. 

SERViCE MARıTıM ROUMAiN 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

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

Cenova, Marsilya, Barselon ve Ceıaire hareket edecel<tir. 

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

Cenova, M~rsilya, Barselon ve Cezaire hareket edecektir. 

Hamiş: ilandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 

Acente mes'uliyet kabul etmez. · 

Fazla tafsilat için akinci Kordonda Tahmil ve Tabliye 
şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentahğına milracaat 

edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 200S 

00K1'o_R_11··--Siimer Bank--
AH Agah 

RAJ...lAT--bD~Q 
,-;::---:------------------__..:.-= 
livier ve şüreka 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

ikinci JJcylcr okağı N. 68 

Fabrikaları nıan1nlatı 

Yerli ıııallar111 eıı iyisi~ en ağla

mı, eıı ucuzu eıı güzeli ı l.Jimitet vapur 
aceııtası 

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. 

" EG YPSIAN ,, vapuru ay 
•onunda Liverpool ve Svven
se~,dan 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: Vurul tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine 
değişikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. • 

1"'ürkiye Ziı·aat bankası lz111ir 
şubesinden: 

Telefon 3452 , ....................... . 
Mevkii Sokağı Cinsi No. 

Bornova Topcu kuyu dükkan 6-6 
Karataş Halit Rifat paşa c. hane 302-272 
Buca Mecidiye belediye dükkan 29-23 
Bayraklı Menemen caddesi hane 24 
Darağaç Demir mehmetçik hane 4 
AJsancak Mesudiye caddesi baraka 192-162 
Yol bedesten hisseli dükkan 18 
Turan Menemen hane 92-165 
Darağaç Demirhane hane 29-23-~5-3 
Darağaç Tramvay caddesi dükkan 77-38 
Yukarıda yazılan malın icara 24 şubat 935 tarihinden 

it~b~re.? m~zayedeye. çı~arıldı: lh~lesi 13 mart 935 çarşamba 
g.un?dur. ~ır~lamak ıstıyenlerın yuzde yedi buçuk pey akçe· 
sıle ıhale gunu saat 14,30 da bankamıza müracaatları 572 

• 11111111111111111111111111111111111111111il1111111111111111111111il1111111111111111111111ı"ı111111111• 

lzmir yün mensucatıl 
Türk Anonim şirketil 

Bu nıüe e e. iki ynz bin lirn crmaye ile § = te ekkill ctmi ''e Di Ory en tal Karpet Manu·~ 
fakçürer Limited (Şark halı) irkctine nit § 
İzmir<le Halknpmardaki kumaş fabrika ım satın § 
nlmı lır. i'-,ahrikn hfltfio teşkilat Ve le isal \'C mQs- § 

ÔksOrcnlcr! 1\lut-

laka (Okumentol) 

öksOrO k şekerle- ~ 
· · nı d" ~ rını tecr JC e •· ~ 

niz.. ~ 
Ct1 :o 
~ 
> 
= ~ 

>· 
~ 

~ 
VePorjen Şalıapm ~ 

eıı üstnn bir nıils· ~ 

lıil şekeri olduğu- >O[ 
uu uoutmaym.-::._ -a 
Kuvvetli mü bi) --1 = talıdimiııi ile eskisi gibi l kanunu ani l 935 ta· § 

Kitaplorımza Gnzcl Bir - rilıinde~ı itibarcıı yeni ~irkct tarafından işlctil· § = mektcdır. Her nevi yiln iplikleri, kumaş, hatta· ~ 

istiyenlcr 'ılıhnt 

snrgiln haplnranı 

Cilt, llntıralarnuzo Şık 

Bir Alhnm, Ve oir 

Cilt işleri Yaptır· 

nıuk !ster eniz : 

* 1 B ı /\ ı 1 A FL 1 R * 
Çarşısmt/a 31 f\umarad<ı 

· · A J i Rıza - -

arasınlar. = niye \'C çorap imal edilecektir. Mamuliltın emsa· §§ 
_ linc fuikiyeıi her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. ~ Maruf eczaneler
- Bu mamulat Peştcmalcılor başında e.ski Orozdibak E 
- "tt" ı· d k" ·d = den arayınız. ı ı~n m c ı ergı e teşhir edilmekte ,.c sahs fah· := .. _________ _ 
- rika içinde yapılmaktadır. . § ------ -----. = Posta kutusu: 127 §§ 
- Telgraf adresi: lzmir .. -·Alsaocak § = Telefon oumarası 2432 ve 3564 § 

Satılık Piyano 

Mücellithanesi ne uğrayınız. •1111il11il11111111111111lIil11 il• 11111111111111111111111111il11111111111ili111111111111 l l l l lll IU. 

Satılık Motör • lstanbul ve Trakya 

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

12 beygir kuvvetinde (Di
ı~I) markalı az kullanılmış 
~ır nıotör satılıktır. Taliple
rııı idarebanenıize nıüraca
•tlan ilin olunur. 

Şeker Fabrikaları 1'firk Anoninı Şirketi 
Sermayesi 3,000,000'ffirk lirası 

istanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf ban 30-40 

Dereke kunıaşları 

Fesane kunıaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerJi mallar pazarı 
lzmir şuhr~inde bulnrsucuz .. 

at halık~ yağı 
orveç halık yağlarının 

en lıalisidir 

iki defa süzülmüştiir 
Yeğiine deposu 

llamdi Nüzht 
~ıhbal Eczanesi 

Ham::a Rasıcm bcyirı Joıograflıuncsi, /:mirde en 

fotoğraf çekmekle şl>lırcı bulan bir san ',ıt ocugulır. E:n 
müşkülpesent ola11for dalıi, burado çektirdikleri foıokraJ· 

lardan mt•mnun ktılmı~lardır. 
Hamz:.a Rüstem beyin, fotoğraf mulremcsi ~atım mu· 

gazası da muhterem müşterilerinin inee zevklerine g6re 
her çeşit malları, foıograf makinelerini bulıındurmakıa
dır, Rir ::.ıyureı her şeyi ispata kôfidir. 

(İzmir · Başturak cadde~i, Refik 
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SON · TELG:-AAFlLAQ 
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Habeş maslahatgüzarının ecnebi matbuat milnıessilleriııe beyanatı 

Habeşistan; tamirat namı altında 800 
hin liret vermeğe aınade • 

ıııııs .. 
' 

• 

1-Iaheş maslahatgilzarı; Habeşistan'ın hiç bir veçhile Italyan 
müstemlekeJerine tecavüz niyetinde olmadığını söylüyor .• . 

Homa 27 (A.A) - Habeşistan nıaı;Jahat;nzarı ecnebi ve Habcı;ıistan ile ltalya araamda meH·ut dostluk ve 
matbuat milmcs illerine yapmış olduğu beyanatta; Hu- uzlaşma ve hakem muahetleıtinin çerçe,·esi dahilinde 
be, istanm Jıiçbir vcçlıile ltalyan milstemlikelerine tc· muslihane bir hal sureti teklif etmekte bulunduğunu 
cavnz niyetinde olmadığını tasrih ettikten sonra Ha- 'e hu rondirde tamirat namilt· 800 bin liret yermeğc 
be iııanm sulh davasrna sadakatle merbut olduğunu amade olduğunu söylemi.tir. ________ __.... ... -. ..... 

Iu~iJtere 
Bankasının nöbetçisi 

öldürüldü 
Londra, 27 (A.A) - lo

giltere bankasının nöbetçi 
neferi bu sabah başından 

kurşunla öldürülmüş olarak 
bulunmuştur. Alakadarlar bu 
hususta tafsilat vermekten 
çekiniyorlar. Belki bir asır
danberi devam eden bir 
an' an eye göre;lniiltere ban
kası askeri nöbetçi tarafın
dan muhafaza edilmektedir. 

Corre 
lUüzesinin yeci eserleri 

Ven edik, 27 ( A . A ) -
Correr müzeıi, meşhur (Done 
Delis Rose) kolleksiyonundan 
mühim miktarda aan'at eş-
yası satın almıştır. Bunlar 
18 nci asrın en büyük Ve
nedik heykeltraşlarıoıo eseri 
olduğu anlaşılan bir çok 
model ve krokilerdir. Bundan 
baıka müze ayni kolleksi
yonun porselen eıyasını da 
satın almıştır. 

Çapulcu 
Yeni Delhi'de ne· 

ler yapıyor 
Yeni Delhi 27 ( A.A ) 

Kanun harici meşhur bir 
fesatçı olan fakir Ailinier 
baıına 400 taraftar toplıya· 
rak Malkent mıntakasında 
şimali iarbi hududunda ka
rışıklıldar çıkarmıştır. Ailin
ger köyleri tehdit etmekte
dir. Kendisine bir fesatçı 

daha iltihak etmiıtir. Hükü
met bunlara karşı kuuvet 
sevketmiş ve adamlarından 
23 kadarını telef edip, ya
ral~dıktan sonra geri kalan
larını püskürtmüştür. Hükü
met askerlerinden bir kiti 
ölmüş, iki kişi de yaralan· 
mıştır. 

ZavaJJı 
Yavru kazuna dOşe

rek boğuldu 
Dün akşam Karataşta pos· 

tacı Ali Rı:ıa efendi soka· 
iında acıkh bir kaza olm11ş
tur. bay Raaim'in karııı ba
yan Vacide evinin avlusunda 
çamaşır yıkarken mutfakta 
bulunan iki yatındaki kızı 
Müjde; boyundan daha yük
sek bir su kazanının içine 
baş •taiı düımüş ve boğul· 
muıtur. 

Annesj aeden sonra yav
rucuğu ayakları kazan dı
şında k'1mıt vaziyette iÖr
müş ve kurtarmak için 
kotmllfla da yavrucuiun 
llmDı olduiunu iÖrmtiıtür. 

Vahşet! 
On altı yaş•nda bir ço

cuk kardeşlerini 

nasıl öldürdü 
S1kramcnto ( Kaliforniya) 

27 (A.A)- Biri 6 öbürü 7 
yaşında iki kız kardeıini buz 
muhafazasına mahıuı odaya 
kapamak ıuretile öldüren 16 
yaşında bir erkek çocuk mü
ebbed lıapae mahküm olmuf· 
tur. 

Sovyet 
Memurları serbest 

bırakıldılar 
Harbin 27 (A.A) - Ge· 

çen yıl ortalarında tevkif 
edilen Çin doiu dcmiryolu 
memurlarından 38 Sovyet 
vatandaşının serbest bırakıl
dıiı dildirilmektedir. 

Belediye 
Encümeni dön 

toplandı 
Belediye daimi encümeni 

dün öğleden sonra belediye 
baıkanı bay Behçet Uı'u
nun reiıliiinde toplanmıştır. 

Encümen dünkü toplantı· 
sında yeni yıl bütçeıi üze
rinde müzakeratta bulunm.ut 
ve yeni bütçeye yeni va• 
ridatlar bulunmaaı için tet
kikat yapmıştır. 

Bir ceset bulundu 
Zabıta tahkikat yapıyor 

Bu sabah Karşıyakada de·' 
niz kenarında bir ceset bu· 
lunmuştur. 

Zabıtaca derhal denizden 
çıkarılan ceıedia üzeri araı-

tırılmıtsa da hüviyetini tea· 
bite yarayacak hiç bir vesika 
bulunamamıştır. Cesedin kime 
ait olduğu ve ölümün sebebi 
hakkında zabıta ve adliyece 
tahkikata baılanmıştır. 

Churchilin 
T~klifi reddedildi 

Londra 27 (A.A) - Avam 
kamaraaı B. Churchilin hü
kumetin Hindiıtan politikası 
aleyhindeki teklifini 89 reye 
karşı 283 reyle reddetmiştir. 

Fenlanrliya 
S9syal hakanı Roma'da 

Roma 27 (A.A) - Felan
diya soysal işleri bakanı 
BayHaymminen korporasyon 
teşkilatını tetkik etmek 
üzere buraya ielmit ve kor· 
porasyon bakanı Bay Lan ti· 
ni tarafından kabul edil
miıtir. 

A. Kemali 
'fOrkistaua Halife mi 

· olacak ? 
Iıtanbul 28 - Bir Alman 

gazetesinin yazdığına göre, 

Japonlar Abdülkadir Kema

liyi Türkistana Halife yap· 
mak iste yorlarmış. -----------

flabeş 
Italyan hududunda 

son vaziyet 
lstanbul 28 - Son ielen 

haberlere iÖre, Habet· ltal
yan hududunda tam bir ıu
kunet olmakla beraber, her 
iki tarafta aıkeri hazırlıklara 

devam olunmaktadır. 

------------Barem'de 
Deği'i klikler yapılacak 

Ankara, 28 - Barem ka
nununda bazı tadilat yapı· 

lacaktır. Yeni projeye göre, 
Baremdt.ki 19 derece 17 
dereceye endirilecek ve terfi 

müddeti de iki seneden üç 
seneye çıkarılacaktır. -------At koşuları 
Martın son haftasnıda 

başlıyacak 
İlkbahar at koşuları ıçın, 

villyet baytar müdürlüğü 

şimdiden hazırlıklara baıla
mııtır. 

Bu ıene, at koşularına 
memleketimizin en güzel at-

ları iıtirak edecektir. Y arıı 
ve ıslah encüm !Dinden koşu 

programları henllz ielme· 

mişse de, bu sene İlkbahar 
at koıularının Martın ıon 

haftuında başlıyacaiı tah

min olunmaktadır. 

----------~~-ölçü ve ayar 
MOfettişliğine gelen 

tamim 
Ölçü ve ayarların damga

lanma müddeti, ökonomi ba· 
kanhiınca . üç ay daha uza
tılmııtır . 

Bakanlıktan Eie mıntakaıı 
ölçü ye ayar baımüfettişli
iine gelen bir tamimde,her· 
keıin Mayıı ıonuna kadar 
ölçü aletlerini ayar memur
luklarına damialatmak mec
buriyetinde olduklarını bil
dirmiştir. Bu müddet zarfında 
ellerinde bulunan ölçü ve 
ayarları damıalatmıyanlar 
hakkın.la kanuni takibat ya· 
pıla~aktır . 

Istanllul 
Tramvay şirketi iki mil 
yon lirayı geri verecek 

Istanbul 28 - lstanbul 
tramvay şirketi ile Bayındır· 
lık bakanlığı arasındaki di
vanın bakanlık lehine netice
lendij'i malümdur. 
Bakanlık, şirkete iÖnderdiği 

bir tebliğde; halktan fazla 
alınmış olan iki milyon lira
nın reddini istemittir. 

Kurultay 
Yarın toplanıyor 

Ankara 28 - Büyük Uluı 
Kurultayı, yarın ilk toplan
tısını yapacaktır. Saylavların 

hemen hemen hepsi şehri
mize gelmişlerdir. Kurultayı 
yarın en yaıh Saylav Bay 
Abdülhak Hamid açacaktır. 

Ankara 28 - Fırka ııru· 
bu buııün General İsmet 
İnönü'nUn batkanhğında top· 
)anarak, Kurultay reisi He 
reis vekilJeri namıedlerini 
tesbit edecektir. 

Kurultayın cuma toplan
tııında, Reisicümhur intiha· 
hından ıonra Kamil Ata
türk bir söylev söyleye
cektir. 

Arif Oruç 
~imdi de Bulgar tari

hini yazıyor muş! 
lstanbul 28 - Sofya'dan 

ıelen haberlere göre; orada 
bulunan Arif Oruç ıimdi de 
Bul2ar tarihini yazmaia 
baılamış! 

- -----~-v o mecmuasında 
Başıarafı 1 inci sahifede 

caktır· 

Trirkiye on seneden fa:ı· 
la komşularile anlaşmak için 
ve eski düımanlıkları zihin
lerde yenmek için çahtıyor. 
Elde ettiiimiz neticeler çok 

müspet ve çok mühimdir. 
Hatta bizim politikamızda 
bir birlerile zanneden diier 
bazı milletleri teıvik ede
cek rüzcl örnekler vardır. 
Türkiye kendi emniyeti için 
çok baaıastır. Bu endişesini 
maddi tetbirlerin yanında 
bilhassa kendi eyi niyetini 
göstermek suretile eyi ni· 
yellerin sempatisini topla
makla tatmin etmeğe çalı
şıyor. Uluslar kurumu mü· 
him bir müeS1esedir. Bu mü
essesenin doğru ve haklı bir 
yolda kuvvetli ve ameli te
ıirli yüksek bir varlık hali
ne çıkmasına çahıahm. En· 
ditelerin ve dertlerin çoiu 
hafifler.,, 

Snrycde ~iddctli 
fırlına·ıar oldu 

Alm 
rf ayyaı·e 

uevral 
Berlin - Martı• 

kuzunda yapılacak 
man tayyare 
heyecanla bekle 
Manevralar, gece 
den 24 e kadar d 

Jla~tmafı l 111 rı 5a/ıij f'de -
dım etmek için teşebbüsata 
girişmiştir. Belediyenin su 
boruları patlamış, sular yol· 
larda ırmak gibi akmıştır. 
Birçok halk camilere, mes· 
citlere sığınmışlarsa da sular 
orada da bunları bastır -
mışbr. Nablus ahalisinden 
~. köylülerden de 6 kişinin 
boğulduğu anlaşılmıştır, 6 
çifçiyi de seller tarladan 
sürükleyip cesetlerini Kılıklı 
köyüne getirmiştir. Nablusun 

cek ve Berlinin bel19":ml 

uğrad!ğı zarar 150,000 Fi

listin lirası tahmin ediliyor. 
Nablusta 90 aile yurtsuz 
kalmıştır. Yalnız Talluza kö
yünde 15,000 lira hasar 
tesbit edilmiıtir. Bu sebeple 
Nablus hakimi Ali komiser· 
den moratoryum ilanını is
tedi. Yüksek islim meclisi, 
evkaf dairesi ve bir çok 
cemiyetler, fırkalar Nablus 
felaketzedelerine yar~ım için 

hey'etler göndermittir. 

Tul Kerem "deki zararlar: 

Tul Keremle Hayfa, Yafa, 
Nablus arasında muvasalat 

kesildi; çünkü seller köprü· 

leri yıkmıştır. Demiryolunda 
da hasarat vardır. Seller Tul 

Kerem bavalisinde 50 kiıiyi 
sürüklemitdir. Bunların bir 
kısmı ölmüştür. Birçok evler 
yıkılmış, bir treni sel baamıt 
muhabere durmuştur. 
Yermukta feyezan: 

Y crmuk nehri taşmış ve 
Henavi Arap aşiretinin bü
tün mezruatını telef etmiş

tir. Birçok hayvanlarını bo· 
şalmış ve onları bir ada ii
bi kuşatmııtır. Orada nüfuı 
zayiatı yoktur. 
Şarki Erden 'de: 
Amman şehrinin ortasından 

geçen çay taşmış, Emir Ab· 
dullabın sarayından Ali kom· 

ıerlik sarayına ve demiryol 

istasyonuna iİtmek imkanı 
kalmamıştır. Telefon kesil
miş ve sokaklar ıu içinde 
kalmıştır. 

Akka'da: 
Bu fırtıa ve yağmurlardan 

dolayı hamdolsun şehrimiz 
Akki'da ehemmiyetli bir za· 
rar olmamııtır. 

Akkıi • HQınQ 

daki elektrikler 
cektir. Zabıta, o 
kın nasıl hareket 
şimdiden beyann• 
dirmiştir. Bu oıall 

Berline karşı farall 
man taarruzu yap 

Buiün öileden 
ribabadaki Halkef 
allim Bay Hakkı 
tarafından " Tarih 
Türk seciyesi,, 111e 
konferanı verilecık1 K.onferans saat1 
hyacaktır. 

Selinik - DarOJ• 
larında karlarla ört 
Jerc akın eden kur 
ka dehşet vermekt 
ların muhafazası ço~ 
mittir. Evvelki iiln 
hücum eden kurtları 
]ardan birini parÇ 
ve diierinin kolunu 
kaçmışlardır. 

Akhisar hukuk 
ğinden: 

Kennes köyünd 
oilu Hasan Hüseyi 
K.arşıyakada Zafer 
sında kahveci Muıt 
Hasan ve Veli al• 
açtığı alacak davası 
layı davalılardan 
ikametgahı meçhul 
cihetle tebligat ya 
ve davacının talebil 
tebliiat icrasına k• 
lerek mahkeme 30" 
cumartesi güoü saat 9 
kılınmış olmakla ye 
kürde davalının biz 
kemeye gelmesi "' 
fından vekil gönde 
zumu ilin olunur. 

Sıhhat ve içtimai 
kaletinden: 

Jzmlr'de Difteri vak'aları tekerrür etmekte olduğnO 
hastalığın önünd almak •e hem de çocuklarımızı ileride 

talıktan korumak lçlu kilçftk yaştaki çocuklara ışı tal 

rar vermlo ve a~ı istasyonları ıçtırılmıştır. 

İstasyonların bulundukları yerler ve mQr1caat 118t1erl 
gö&terllmlotlr. 6 yaşından 12 yaşına kadar olan mekıelJ 
sine mekteblerlnde aoı tatbik edilecektir. 2 6 yaş ar 
lunan daha küçilk yaştaki çocuklara da ıçılıo h11 ıoı 

aoı yapılacaktır. Arzu eden aileler istasyonlara mQrac••' 

çocuklarını ışılıtablUrler. Aoı parHız olarak tatbik ol 
nın hiçbir zarar ve tehllkeıl yoktur. Çocukları ozoD 

büyük oluocıya kıdar Difteri gibi feoı bir bastahkt-' 

Bunun lçlo ıllelerin ist11yonları mtırıcaat ederek 

aı,ıılatmılırı tavsiye olunur. 

Müracaat Edilecek Mıntakalar 
l Merkez hükumet hekimliği: Bıhrlbıba pır~• 

ınadarlıl~flnde 

2 Eşrefpışa belediye mıntakap 

3 Karantina belediye " 
4 - Basmahane '' " 

Mıntakalara aşı için gelinecek giln ~e 
Cumartesi Pazar Pazarıesi 

(Sabıbleyln 10 dan 12 ye) 
Sah Çarşamba Pertembe 

( ôgledeo ıoara 15 den 17 ye) 

E 


