
ondra'da Fr:.nı ız ve in· 
liz hu kanları arainıda ce

edeu konuşmalar, 
elice vermeden nilıayet 
ulmu.,dur. 

• ULUSAL • 
lzmirdc çıkar, aktamcı siyasal gazetedir 

Alman reisiclioıhuı·u Ray 
1 ;Hitler'iıı Saı· ınuralıhası; Al
mnıı gazeteleriııiıı Sar gaze
telerine rekabet etmesini 
yasak etnıişdir. 
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Askeri 
i M rYaS?*?97 > o zx J;;. i .,.. ociô'Ei 

Kent kurultayında 

Muhtelif mes'eleler 
etrafında görüşüldü ----

Rütbelerin Türk
çe karşılıklaı·ı 
İstanbul, 2 ( A.A) - T. 

D. T. C. umumi kitipliğin-
den: 

Askeri rütbelerin Türkçe 
karşılığı hakkında bir iki 
gündenberi ıazetelerde çı
kan haberler tamamiyle yan
lıştır. Askeri terimler için 
epey zamandır harp akade
misi de çalışmakta idi. Türk
çe karşılıkların bulunmasında 
T. D. T. C. ve harp aka
deoıisi Atatürkün yüksek 
irşadlarından istifade etmiı
lerdir. 

itfaiyenin lüzunıu halinde civar ka
zalara da gitıııesi takarrür etdi 

Büyllk erkim harbiyenin 
tetkik etmekte olduğu bu 
karşılıklar arasında gazete
lerde neıredilmiş olanların 
hiç biri de yoktur. Harb 
akademisinde ve muhafız 
alayının bazı kıtalarında tec
rübe olarak tetkik edilmek
te olan sözler bu tetkik ve 
tecrübe bittikten sonra ma
kamından resmen orduya 
teblii edilecektir. 

Alman gazeteleri 
Sabruk 2 (A.A - Bay 

Hitlerin Sar murabbası, Al
man gazetelerinin Sar gaze
telerine rekabet etmeıini 
menetmiıtir. Bu rekal.et Sa
r'm Alman mamulatı tara
fından istilasına karşı resmen 
tesis edilmi, ilk manidir. 

} amanlar ~uywuı hasret kalan Karşıyaka 
Kend kurultaya; Şubat toplan vesaire maarafa ahnmaıı l&zım· 

tıBını yapmak nzere dilo öğle· geleceği hakkında baokanhğın 

den eonra eaat 16 da doktor vermlt olduğu takrir de Hrdı. 

Hay Behçet Salih Uz'un başkan· Azadan eczacı Bay Faik, bu 

lığında 1oplandı. Geçmlt zabıt, takririn müzakereye değer olduğa· 
azadan katip Bayan Benal Nev ou eöyledl. Bunun tlzerlne BOtço 

zad tarafıodan okundu ve aynen cncilmenl başkanı Bay Hamdi 
kabul olunduktan sonra kohuş de söz alarak, lzmlr hfalyeelnln, 
malara h11şlıudı. Belediye bıı Jzmlr'e tahılı edUdiğlul n ka· 
k:anlığından kurultaya havale zalara ghmeıl için kurultayca 
,.dlf mio bazı takrlrler okunup bir karar -verilmesi lcab edece· 
muhtelif encümenlere aevkedil· ğlnl söyledi. Azadan Hukat 
dl. Bu takrlrler ırasında, İzmir Bay Münir, Bay Bımdi'nln 
itfaiyesinin, yakın kazılarda miitaleaeı üzerine ıöz aldı n 

çıkacak yangınlara ıevkedilr.bll· ~onlara söyledi: 

meel için bu kazalardan benzin -Deııamı Jördürwii sahifede -

----~------~--lllm!l-------------------------A l manya nı u iç ve dış siyasası Karabuı·uıı 
---~---------~-------.. ~-++---~ ..... --~~~---------~ 

Locdra'daki siya&al konuşma1ar 

öhels, mühim bir 
söylev söyledi 

• 
ı·opaganda Nazırıııın söylediği söy-
levi yiı·mi hin Nazi dinlemiştir 
Berlin 2 (A.A) - Propa

ganda nazın Bay Göbels 
Cuma a-ünü ak~amı 20,000 
nazi önünde günün iç ve 
dış politika meselelerinden 
bahsederek ulusal sosyalist 
rejiminin zaafa uğrrmadığını 
bilakis kuvvetlendiğini söy
ledikten sonra d miştir l.i: 

" - 10 senedenberi tara
fımızdan müdafaa edilen na
zariyelerin doğru ol<lugunu 
yeni ulusal refah ve saade
tin ancak ulusal hassasiyet 
ve hürriyet fikri ile kabil 
olduğunu isbat ettik. Milli
yetçilik yalnız varlıklı insan
ların bir imtiyazı, sosyalist 
lik de fakirlerin bir vazife11i 
değildir. Fikirlerde birHk iç
timai sınıfların da yckdiğe
riyle ımezcolmasını temin e
decektir. Ulusal so yalist 
rejiminin kuruldufıu iilnden
beri biç borç yapmadık . ., 

Bundan ıonra Bıy Göbelı 

Prop11ga11da nazırı (,öbel 

faiz miktarının i:ıdirilmesin
den ve iptidai maddelerle 

döviz piyasasının vaziyetin

den bahsederek şunları söy
lemiştir. 

" - Ameleyi yeniden işe 
koymak için bir çok müı· 

Seferleri haşladı 
Ökonomi Bakanlığından 

vilafete gelen bir habere 
göre; Ayvalık seferini yapan 
deniz yolları işletmesi idare
sine mensup vapurlar; altı 
hafta için Karaburuna da 
uğrıyacaklar ve oradan yük 
ve yolcu alacaklardır. Bu 
vapular her seferde Kara
burunda bir saat kalacaktır. 
Karaburun halkı Ayvalık se
ferini yapan vapurların ora
ya da uğramasından sevinç 
duymaktadır. 

kullt!rin iktihamı icabetmiş

tir. 
Bazı sanayide iptidai mad

delerin terkibi bu tarzda 

imali keyfiyeti o kadar iler

lemiştirki ecenebi memleket
lerden satın alınmasa bey
hudedir.,, 

Hatib hükumetteki ıslahat
tan bahsederek Almanyanın 
dış politikasındaki mevkii 
için merkezi bir siyaset ida· 
resinin ehemmiyetini kayde
tmiş ve sözlerini şöyle bi
tirmiştir: 

" - Hukuk müsavahnı el
de etmek için sarsılmaz bir 
azinıle mücadeleye karar 
Yerdik. Bu hususta hiç bir 
yanlıı mUmktin deiildir.,. 

Siyasal müzakerelere dün 
akşam nihayet verilmişdir 

Fransız nazırlari; Almaya 'nın teslihatı hak kında tanzim 
olunan dosyayı lngiliz nazırlarına tevrli etdiler 

Fransa dış lıalwm Bm /.,aual ., 

İstanbul 3 (Hususi) 

Londradan haber veriliyor: 

Fransız Bakanları ile ln
giliz Bakanları arasında ikin
ci konuıma dün yapılmış 
ve geç vakte kadar devam 
ettikten sonra kat'i bir ne
ticeye varılmadan bu ko· 

nuşmalara nihayet verilmiş
tir. 

Fransa Dış Bakanı Bay 
Laval, dün gece Londradan 
P:ıriıe müteveccihen hare
ket etmiştir. 

Londra 2 (A.A) - Roy
ter ajansı muhabirinden: 

Nazırlarm, bugün Do\•İng 
Strit de içtimaı hafta sonu 
için pek de alelade bir 
hadise değildir. Bu hadise 
İngiliz - Fransız mUkaleıne-

lerinde mühim inkişaflar vu
kubulduğunu tahmin ettir
mektedir. Zannedildiğinc iÖ
re, nazırların bu içtimada 
münakaıa edecekleri mev
zulardan biri Almanyanın as
keri kuvveti hakkında Fran 
sız nazırları tarafından ya
pılan iddianın takdir ve tes
pitidir. 

Fransa nazırlarının Alman
yanın teslihatı hakkında 
Franııı erkinıharbiyeai ta· 

lngiltcre başbakanı Ra) 
Makdmıald 

rafından tanzim edilen ma· 
hut dosyayı İngiliz nazırla
rına tebliğ ettiklerine dair 
hir rivayet dolaımaktadır. 
Bu dosyanın evvelce İngiliz 
nazırlarına kat'iyyen tcblit 
edilmediği zannedilmektedir. 
Bu doıya muhteviyatı ağlebi 
ihtimal logiiiz umumi erki
nıharbiyesi erkanınca çok-

-Deu•mr dirJüncü stıhifada-



Sabife 2 

Habeşista ıı 
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Haheşistaııın Ulusla derneğine gir-
nıesini f ransa neden müdafaa etmisti • 

11 il Corriera della Sera " 
gazetesi; Cibuti' deki son 
hadiseler dolayısile H beşis
tan imparatorluğuna ç tmak
ta ve Habeşistanm dahili 
vaziyetinin bozu olduğunu 

ileri sürerek aşağıdaki maka
leyi yazmaktadır: 

11 Bir Fransız memuru ile 
seksen Fransız tebaasının 

hayatına mal olmuş olan Ci
buti kanlı hadisesinin tafsi
latı henüz gelmedi. 
Habeş müselJah milisleri 

Avrupa mıntakalarına teca· 
vüz etmektedirler. 

Cibuti hadisesinden evvel 
Ualnal hadisesi vuku bulmuş
tur. Ualnalde, mütecavizlere 
adam akıllı bir ders veril
miştir. Fakat bu hadiselerin 
Habeş imparatorluğunun hu
dudlarında vuku bulması mu· 
htemel olan vahim hadise
lerin alAmeti addedelebilir. 
Habeş kıtasında Gondarde 

konsoloshanemiz nizami as
kerler tarafından bir teca· 
vüze maruz kalmıştır. 

Necaşinin imparatorluğun· 
da bir bozukluk olduğu gö· 
rülüyor. 
Habeş hükumetinin, bu ha

diselerde bir alakası olmadı
ğını farzedersek, kendini mü
temeddin devletler arasında 
sayan bir devlet, nasıl olur 
da, kendi tebaalarını ve 
kendi askeri kuvvetlerini hü
küm ve nüfuzu altında bu-

Junduramaz . Habeşistanın 

milletler cemiyetinde bulun

ması gariptir. Dahili işleri 

bozuk olan bir devletin ulus

lar derneğinde ibkası, bir 

ahenksizlik teşkil eder. 

Bir devletin miJletler ara

sında kıymeti, dahili otori

teıile tezahür eder. 
Habeşistan ile komşuları 

arasında vukubulan son kor-

kunç ve kanlı hadiselerden 

dolayı Habeşistan hakkında 

bu hükmü vermek mecburi
yetindeyiz. 

Geçen sene, Cibuti-Adis 
Ababa demiryollarında Fran· 
sız memurlarına bir katliam 

yapılmıştır; bu sene de ayni 
tecavüz tekrar ediliyor. 
Unutmamalıdır ki Fransa 

hükumeti Habeşistan devle
tinin uluslar cemiyetine gir
mesi için müdafaada bulun
muştur. Fransa bunu yapar
ken dikkatsiz ve zamansız 

bir har:,eket yapmıştı. 
BütUn cihan, bu memlc · 

ketin hakiki vaziyetini, aha
lisinin örf ve adetlerini, on
ların medeniyet derecelerini 
ve devlet sistemlerini tetkik 
etmelidir. 

İtalya hülı:umetinin Ulusal 
hadisesinde ileri sürdüğü id
dialarda haklı olduğunv Fran
sız Somalı hadisesi de isbat 
etmiştir . 

~~-~------ı:s2!2m'!!J._.~ ••• ~.~-----

Y eni ulgar Bakanları-
nın tercüınei halleri 
1 - Başvekil ve sü ba

kanı General Zlatef 1881 de 
Elenada doğmuştur. Petrog
rat harp akademisini bitir
miştir. Piyade ve süvari 
fırka kumandanlıklarında bu
lunmuştur. Vekil olmadan 
süvari müfettişi bulunuyordu. 
1930 yılında General ol
nıuştur. 

2 - Maarif bakanı Ge
neral Todor Radef 1887 de 
Dupnitsada doğmuştur. Ev
veli Sofya harb'ye mektebini, 
billhara Petrograt harp 

akademisini bitirmiş ve topçu 
oJarak ordu hizmetine gir-

miştir. Balkan ve umumi 
harpta orduda bilfiil çalış
mış ve harpten sonra har
biye mektebine mualJim ol
muıtur. Erkanı harbiye de 
şube müdürlüğü yapmış ve 
bir müddet Berlin ataşemili
terliğinde de bulunmuştur. 
Son vazifesi Filibe garnizon 
kumandanlığtdır. 1934 de 
General olmuştur. 

3 - İşçiler bakanı mira
lay Kurum Kolef 1890 da 
Tırnovada doğmu~tur. Sofya 
harbiye mektebini bitirmiş
tir. Balkan harbına bölük 
kumandanı olarak, umumi 
barba da tabur kumandanı 
olarak iştirak etmiş, umumi 
harpten sonra da harbiye 
mektebi müdürü olmuştur. 

4 - Adliye bakanı Mi
hail Kalenderof 1887 de 
Tırında doimuş, lise ve bu-

kuk tahsilini isviçrede yap
mıştır. 1913 de Sofyada 

avukatlık yapmaya başlamış, 

Radikal fırkasına intisap 

ederek siyasi hayata da 

atılmıştır. Uzun seneler Ka

marada Radikal fırkasını 

temsil ettiği gibi Avrupada 

yapılan radikal kongrelerinde 

de Bulgar Radikal fırkası
nın murahhası olarak bulun· 
muştur. 

Ç _,koslovak 
Ve HuJgar gazeteleri 
arasında anlaşma 
Çekoslovak ve Bulgar ga

zetecileri arasında, çalışma 

birliği etrafında, devam 
eden konuşmaJnr bitmiştir. 

Verilen karar şudur: 
1 - Havadis mübadelesi, 
2 - Alınan haberlerin 

doğruluğu hakkında kat'i 
kanaat hasıl olmadıkça neş
rediJmemesi, 

3 - iki memleketi biribi
rine tanıtacak yazıların daha 
sık neşredilmesi, 

4 - Doğru olmıyan ve 
bilhassa devlet aleyhinde 
olan haberlere karşı titiz 
davranılarak mücadele edil
mesi, 

5 - SiyasnJ, ökonomi, 
soysal, medeni ve turizm 
sabalarındo çalışma birliğinin 
daha sıkı bir hale konması. 

---------
Bağdat

şas na 
ayfa demiı·yolunun in

lkhaharda haşlanacak 
(Elbelag) gazetesi yazıyor: 
Büyilk Bcritanya müstem

lekeler nezareti, Bağdat -
Hayfa demiryolunun inşasına 
önümüzdeki ilkbaharda baş· 
lıyacaktır. 

Londraden gelen m~vsuk 

haberlere göre, bu hat Aka

be'ye kadar uzanacaktır. 

Çünkü, Büyük Beritanya 
Akabede bir üssü bahri 
kurmağı tasarlamaktadır. 

Malum olduğu gibi, Aka· 
be limanı, Hicaz, Mısır, Şam 
ve Ceziretülerap kıtalarının 
bir ticari merkezi sayılır. 
İngiltere hükumeti bıa lima
nı, teçhizat ve vesait bakı
mından, Hayfa limanının 

derecesine kadar yükselte
cektir. İngiltere Müsterole· 
keler Nezaretine göre Aka
be mes'clcsi ancak lbni Su-

utla birleşerek hallonunabi-
lir. İngiltere ile kral İbni 
Suut arasında akdolunan 

ittifaklar sayesinde, bu mes
elenin de kolaylıkla hallolu
nacağı ümit edilmektedir. 

İngilterinin bu geniş pro
gramı takip etmek için mil
yonlarca Sterlin sarfedece
ğine şüphe yoktur. Buna 
karşı, lngiltere için Akabe
nin siyasi, mali ve askeri 
bakımından büyük bir kıy
meti olacağı herkesçe ma
h1mdur. 

Türkjye·He- kadıı1-
Iarın intihap hak~ it 

Pariste çıkan " Le quati
dien " gazetesinden tercüme 
edilmiştir: 

u Son haftalar zarfında 

Türkiyenin soysal ve artistik 
hayatında temelli yenilikler 
oldu. Yapmakta olduğu re· 
formalara devam eden Ata-
türk Türk kadınlarına inti
bah hakkı verdi. 

1935 senesi ilk ayları zar
fında yapılacak yeni intiha
batta ·Türk kadınları intihab 
edecek ve intibah olunacak
lardır. 

Türkiye reisi Cümhuru öte
denberi kadınları erkeklerin 
tabi oldukları ayni muame-
leye tabi olmaları fikrini ta
şımaktadır. Türk kadınları 
dört senedenberi Belediye 
intihaplarında rey vermek
tedirler. Fakat meb'uı inti
habı hakkının da kendilerine 
verilmesi için yaptıkları gay
retler şimdiye kadar semere 
vermemişti . 

Bunun için Amerikanın bu 
hususta verdiği son karar si
yasa mahfillerinde •az çok 
hayreti mucip olmuş bulun
mektadır. Devlet Reisinin bu 
bahta verdiği ani karara ö-
nümüzdeki ilk yazda lstan
bulda toplnacak olan bey
nelmilel kadınlar kongresinin 
icrayi tt~sir etmiş olduğu 

muhtemeldir . ., 
Makalede bundan sonra 

musiki inlulabından bahse
dilmektedir. Atatürkün Ku
rultayda söylediği nutkun 
musikiye dair olan parçaları 
olduğu gibi hülfısa edildikten 
ve bu yıl Ankarada birinci 
opera sezonuuda, hükumeti
mizin Viyana kompozitörleri 
ile orkestralarının yardımını 
temin ettiği beyan olunduk
tan sonra! deniliyor ki : 

" ... Mazi ile mevcut bağ· 
ların kesilmesi işinde bu 
yeni hareketin herkes tara
fından tasvip olunduğunu 
iddia etmek boş olur. Eski 
Türk biitün bu yeniliklere 

gizlice ağlamaktadır. Ata· 
türk, geçmiş zamanlara karşı 
vazedilen bu yeniliklerin tat
bikinde gençlerin yardımına 
mazhar bulunmaktadır. 

Kadınlara hakkı rey ve
rilmesi yüzünden Atatürk'e 
binlerce teşekkür mektubu 
gelmiştir. 

Pierre Vignc 

Almanya a 
Modeı·n nıusiki 

aleyhtarlığı 
Kolonyada çıkan Vestde

utschc Beobachter gazetesi 
modern Alman musikisi et
rafındaki kültür politika 
bahislerj ile meşgul oluyor. 
Bu gazete gene Almanya
nm Scbönbcrg, Hauer, Bus-
soni ve Alban Bergin Konst
ruktivismeini cihan musiki
sini istihdaf ettiğinden "'do-
layı redettiğini kaydetmek· 
tedir. 

Kezalik geçen asırda hü
küm sürmüş olan Saint-Sa
ens dahi red edilmektedir. 
Gazete Dr. Gustav Have
manna karşı da mumailey
hin Hindemihi müdafaa et· 
mck suretile yeniden naza
rı dikkati kendi üzerine 
celbettiği için hücum ediyor. 
1-3 ve 1-4 taktlı musikinin 
kabulü, bu gazeteye göre, 
Alman milletinin kültür se
viyesine ehemmiyet verme
mek demektir. Atonalitat 
ve 1-4 taktlı musiki, dağı· 
lan sanatın hususi bir teza
hür şeklini ifade eder. Böy-
le bir musikiyi müdafa 
ıçın yapılacak hiç bir 
hareket, Nasiyonal-Sosyalist 
san'at idealinin en basit esas 
kaidelerini ve davalarını ta
nımamak manasına gelir. Bu 
itibarla Nasyonal - Sosyalist 
rejiminde Atonalitat'e taham
mül edilemez ve buna karşı 
mücadele edilmek lazımdır. 

lzmir Evkaf Miidürlüğünden: 
Salepçi camii dıvarına bitişik benzin satış yerinin sene 

sonuna kadar kirası arttırmaya çıkarılmıştır. 
Seneliği 36 liradır. lstiyenlerin ihale günü olan 7-2-935 

Perşembe günü saat 15 de Evkaf müdür1liğüne müraca-
atları ildn olunur. 29-3-7 309 
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- Ya bir 
gün sana 
ihanet eder· 
se?. 

Sabahat bir tehlike var· 
mış gibi, korkak ve çocuk 
gözile ona bakmıştı: 

- Anlamadım!. 

- Bir gün gelir de sana 

ihanet ederse, diyorum .. 

Titredi. Ona o kadar em· 

niyetle bağlanmıştı ki, böy

le bir şüpheyi bile pek gad

darane, pek insafsızca bulu

yordu .. 
Ezilmiş bir ıeıle cevap 

verdi: 
- İmkAnı yok seuibal. 

- İmkan ve ihtimali yok-

mu dedin Sabahat? 
İşte şimdi Sabahat şüphe-

lenmişti. Senihanın bilekle

rini yakalamıştı: 
- Bir şeymi var, söyle, 

söyle, bir şeymi duydun? 

- Susuyorsun, susuyor

sun .. Aman yarabbi, demek 

bir şey var ve sen bunu ba

na söylemeyorsun? 

Hıçkırarak bir koltuğa 
düşer gibi olmuştu, ayni 
zamanda kendisini cesaretli 

göstermek istiyordu: 
- Tereddüt etme, benim 

kalbim çok metindir. Dişimi 
sıkarak buna tahammül ede-. 
rım .. 

Halbuki ne kadar biça
reydi. Çok değil bir rüzgAr 
kafi gelmişti.. Senihanm 

elini tutmuş, yavaş, yavaş 

söyleniyordu: 
- İhanet hal.. Bu kadar 

yeminlerden, bu kadar ha
tıralardan, bu kadar göz 
yaşlarından ve hatta daha 
bir iki gün evvel şu mek
tuplardan sonra ihanet ha!.. 
Aman yarabbi!.. Nasıl oldu 
Seniha bu; kimlerden duy
dun? .. Ya yalansa, bir yanlış 
varsa, aldandılarsa!. 

· - Başkasından duymadım 
ki Sebahat!. 

- Demek gözlerinle gör-
dün. Bana ihanet ettiğini 
sen gördün öyle mi. 

Öyle ise doğrudur. Söyle 

söyle, kiminle yapıyor bu
nu? .... 

- ........ . 
- Fakat neden susuyor

sun?. 

deiil.. 11 
da, çok yakında.. J_VY 

Sabahatin ırözleri T 
geriye doğru çekilir b 
yaptı : 

9 
1 

- Sakın !... Sen .... J 
- Evet Sabahat, beO~ T 

nimle tecrübeye. kalk' J 
öyle bir tokat yedi kV 

Sabahat o kadar beyAi 

daydı ki, artık konuşa 

soramıyordu . 

Seniha, onun kendisi 

sıl takip ettiğini, ano 
izdivaç teklifi için nasd 

diğini ve ne cevaplar 

diğini anlattı : 
Sabahat artık bir a" 

bi ortasından kırılmıt 
bu ağaç nasıl yapıştırıl• 
ıa onun kmğı da öylo_-.ı 
kabul etmiyecek bir şe"'
ydi. Kimbilir, belki s 
sonra bir aşı vurulabili 

Amma, gene kendi Y 
kendi doğuşu olamazdı 

- Seniha, kardeşiıı>i 
mırıldandı, meğer o, b' 
çak, bir gönül hırsızı, 

kesi iğfale kalkan, bet 
bin temizliklerini pisliY 
şey ... Bir şey .... 

Devam edemedi. İçioi 
ti. Gözleri yaş, göksüO 
hıçkırık doluydu.. Ta 
üzereydi. 

- Bir yalan bu 
korkunç olamaz.. DeIJJ 
güzel çehrede görüp te 
dırdığım herşey, her 
her güzellik, her bakıfı 
iz, çirkin bir hüviyeti 
yen b'ir maskeye ait ıı>if 
le mi?. 

Ne hatıralarımız 

Seniha .. 
Ve ben neler düşünU 

dum .. Bir yuvamız ola-C 
Ya burada, ya İzmirde·· 
o arasıra gemiden çı1' 
gelecekti.. Ben onu, ef 

sükiinetince ... 
Fazla söyliyemedi ve t 

- ArlaHr ıar""" 

lzıniı· Defterda lığından: 
f zmir körfezinde üç senelik muhammen bedeli 2400 

olan Çakalburnu dalyanında 1 Mart 935 tarihinden iti 

3 sene müddetle balık avlamak hakkı açık artırmıya 

rıldı. Şartname istiyene bedelsiz verilir. Açık artırın• 
senesi şubatın 6 ncı çarşamba gl\nü saat 15 de defter 
lıkta toplanacak artırma komisyonunda yapılacaktır· 

vakkat teminat yüzde 7,5 dur. Hükiimctce tayin edil 
bankaların teminat mektupları ve devletin muayyen t 

ve bonoları da kabul olunur. 24-27-30-3 24 

izm iı· l)ef teı·daı·lığından: 
lzmir körfezinde üç senelik muhammen bedeli 

olan çilazmak volisinde 1 Mart 935 tarihinden itibar 

sene milddetlc balık avlamak hakkı açık artırmıya 

rıld1. Şartname istiycne bedelsiz verilir. Açık arhrDla 
senesi şubatın 6 ncı çarşamba günü saat 15 de defte 

lıkt toplanacak artırma komisyonunda yapılacaktır. 

vakkat teminat yüzde 7,5 dur. HUkOmctcc tayin edil 

bankaların teminat mektupları ve devletin muayyen t 

ve bonoları da kabul olunur. 24-27-30-3 24 
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ateJli Sperco Vapur Aceııta 1 Olh ier ve şüreka F 
3 Şubat 935 

ye i m··jde 
Kitaplarnııza GOzel Bil· 

ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI Cilt, Hatırnlarım7.o. Şık 
ERMES ,, vapuru 9 şubattan 14 şubata kadar doğru 

Bir Albfiın, 'e sair 

sı Linıitet vapur 
at"·eııtası 

350 

c a 

rs, Rotteruam, Amsterdam ve Hamburg için yUk ktır. Cilt İşleri Yaptır· 
mak isterseniz : 

Cendeli Han. Birinci kor-
don. Tel. 244 

I,Ji ra 
ANYMEDES ,, vapuru 8 şubatta beklenmekte olup 

* YE1'1 KAVAFLAR* ROUMELIAN vapuru 25 
rs, Rottcrdam, Amsterdam, ve Hamburg için yük 
ktır. Çarşıs111r/a 34 r\ımwroda ikinci kanunda Live,.pool ve 

Svvaoscadan ~elip tahliyede 

bulunacaktır. 

llamur ına

kiuesi 
ANYMEDES ,, vapuru 23 şubattan 28 şubata kadar 

rs, Rotterdam, Amsterdam ve Hambur~ için yük 
ktır. 

SVENSKA ORİENT LİNİEN 
ROST ,, vapuru 12 şubatta Rotterdam, Hambur2', 
nhagen, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve İskan· 
ya limanları' için yük alacaktır. 

EDRUN ,, vapuru 28 şubatta Roterdam, Hamburi, 

- - Ali Rıza - -
Mücellithanesine uğrayınız. 

• N. V. 

v. t~"'. b. vau 

Der Zee 
& Co. 

TRENTİO vapuru 30 ikin· 

ci kanunda Londrn, Hull ve 
Anversten gelü tahliyede 

bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull içi yük ala-

caktır. 
The General Steam Navi· 

gation Co. Ltd. 

İzmir Kcsta· 

ne pazarı Hns
nü makine evi 

\rJ 

yagı 
nhagen, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve iskan

ya limanlan için yük alacaktır. 

TIONAL TSEAM NAVIGATION CO. OF GRECCE 
lzmir Nevyork ar sında ayda bir muntazam sefer 

INOS ,, vapuru 10 şubatta lzmirden doğru Nevyork 
yük alacaklır. 

DEUTSCHE LEVANTE LINlE 
STORK vapuru Umanımıı 

da olup Londra için yük a

lacaktır. 

orveç al k yağlarıııııı 
eıı ha ·sidir 

AMESIS ., vrpuru 12 Martta lzmirden doğru Nevyork 
yük alacaktır. 

SERVıCE MARıTıM ROUMAIN 
i Akdeniz için her on beş günde bir muntazam sefer 
ELES ,, vapuru 15 Şubatta gelip 16 Şubatta Malta, 

elon, Marsilya ve Cenovaya hareket edecektir. 

LBA JUL YA ,, vapuru 12 Martta gelip 13 Martta 

, Barselon, Marsilya ve Cenovaya hareket edecektir. 
miş: İlandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 
te mes'uliyet kabul etmez. 
zla tafsilat için ıkinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 
ti binası arkasında Fratelli Sperco acentahğına müracaat 

esi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 
111111111111111111111111111111111ili11111il111111111111111111111111il1111111111111il1111 111111 • . -
mır yün mensucatı-
ürk Anonin1 şirketi= 
Bu mnesP!ese, iki ~ Qz bin lira eermaye ile -

~ekkfU ctmi~ 'e Di Ür) ental Karpet Manu-~ 
kçörers Linıited (Sark hah) ~irkt'liııe ait 

mirde Halkapmardaki kumaş fabrikasmı satan -
uııştır. Fabrika hfilfin te kiliit , c te i at , e nıns- -

hdimiııi ile c ki i gibi l kföıunu ani 1935 ta
hin<lcıı itibaren ) eni şirket tarafından i\iletil
ektedir. Her ncv i yt1n iplikleri, kuma~, hatta-

' c çorap imal edilecektir. Mamulffhn em a-
nc fiiikiyeti her tarafta takdir 'e kabul edilmiştir. 
u mnmulut Peştemalcılar başında eeki Orozdibnk 
ti uliodcki sergide teşhir edilmekte , ~ nht fob

ka içimle yapılmaktadır. 
Posta kutusu: 127 

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

111111il11111111111111111111• 111111il11111111111111111111111111111111111111111111111111111 ıu• 

-Süıner Bank.-· 
l1"'abrikaları ıııamulatı 

eı·li ınallarıtı en iyisi. en sağla
ı, en ucuzu eıı güzeli 

Hereke kuına ları 

f"e~ ane l" umaşları 
lleylioz kunduraları 
Bakırki>y bezleri 

" DERINDJE" Vapuru 3 
Şubatta bekleniyor, 6 Şubata 
kadar Anvers, Roterdam, 
Hamburğ ve Bremen için 
yük alacaktır. 

"Aquila,, vapuru 16 şubatta 

bekleniyor, Hamburğ ve An
versten yük çıkaracaktır. 

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

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

Deutsche Levante Linie 
ANGORA vapuru ay so-

nunda Hamburg, Bremen ve 

Anversten gelap tahliye bu· 

lunacaktır. 
Not: Vurut tarihleri ve 

vapurların isimleri üzerine 
değişikliklerden mes'uliyet 

kabul edilmez. 

tenceye yük alacaktır. 

ki defa s .. z .. hnüştür 

Ye--a e eposu 
l mdi Nüzht 

·.· . . , . 
~ı· . • 

Sı 11 bat Eczanesi 
Başturak 

• 
~-~.~ ····:·' -~ ••• "i.·. -t.:: . _.,~ •. : .• 

ARMEMENTH. SCHULDT 

HAMBURG 

THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPQRATION -----•
1

--•

1 

11 EXELSIOR " vapuru 10 D O K T Ü R Kiralık ev 
şubatta bekleniyor, Nevyork Ali Agalı 
için yük alacaktır. Çocuk Hastalıkları 

"EXMINSTER,, vapuru 18 Mütehassı ı 
N k /J;i11ci 11c) fer So/.agı . 68 

Göztepede Halit Ziya bey 
sokağında 16 numaralı hane 
kiralıktır. lstiyenler iskele 
başında bakkal Hasan ağa

11 HANSBURG 11 vapuru 

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

için yük alacaktır. 
şubatta bekleniyor, ev yor 1'el<'fon 31-52 
için yük alacaktır. l!BM1 

n dan öğrenebilirler. 

JOHNSTON LINE LTD 
"KENMORE" vapuru 29 

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

Geliş tarihleri ve vapur· 
}arın isimleri üzerine mes'u 
lizct kabul edilmez. 

Birinci Kordon, 
N o. 2007 - 2008 ... .. ·t,f:..; . --~ • ~ ·. 

Hamza Rüsteııı fotoğrafhaııe ve 
fotoğraf ıııalzeme mağazası 

llanızn Rüstem beyin futoğraflıanesi, /:mirde mı iyi 
fotoğrnf ÇPkmekl<> şt'>lıreı bulıın lıir sarı' at ocu~ulır · En 
mıişkiilpeserıt olanlar dalıi, burada çelairdikleri fotokraj-

l<ırdan memnun lwlmrşlardır. 
Hamza Rüstl'm beyin, fotoğr<l} ma11 emesi satım rna· 

gazası da mulııerem 111ii~terılcrini11 inec zeı klerine göre 1 
her çeşit ınallcırı, fotoğraf malıirıelerini bııl1111d111 malita· 

dır, Bir ::ryarcr lıcr şeyi ispata kafidir. 
(İzmir • Başturak caddesi, Refik hey çnr~ısı) - :il 

• 
:' , : : ;~ .. • . .·." 

Izmir Gazinosu 
ELHAMRA SiNEMASI SIRASINDA 

Ses kraliçe i Ba) an Mahnıure Haudan 

Büyük fedakarlıkla bu defa İstanbuldan celbine mu

vaffak olan IZMIR gazinosu Izmirin muhterem halkına 
Sahibini Sesi, Kolombiya ve Odeon başmuganniyesi 
u M lı H d kıymetli uaya11 a nıure an anın sesini 

"' 
dinletmeğe azmetmiştir.İzmirin en iyisaz heyetin.! iştirak 

eden S~hibin. Sesi a)1a11 f"abicle Yıldız-
mugannıyelermdcn > 

la Bayan Nefise, Bayan Ralına 

lstanbu 
Şeker Fnbı·ikaları 1'ürk Anouinı Şiı·keti 

Seı·mayesi3,000,000'l"'üı·k lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

Satılık l\lotör 
12 beygir kuvvetinde (Di

zel) markalı az kullanılmış 
bir motör satılıktır. Taliple
rin idarehanemize müraca
atları ilan olunur. 

Uhı~al 

iı·lıl{ 
Cüodelik ehn~at •nzf'le 

Sahibi: lla)<İrır Riişdii Öl.rem 

Neşriyat müdürü: 
llcımdi l\ ıi:lıet 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler sokağı 
Aborıc şartları : 

700 kuruş senelik 

400 " altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilana l 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ılanlar : idare· 

Bayanlar 
Senelerin güzelliğinize 

verdiği zararları diploma-

lı MiNiK kadın berberi 

Sıdkının maharetli elile 

derhal tamir etdiriniz. 

S1dkın111 
Ondulesi masajı rnani

kör ve makyajı saç tuva
letleri ve altı aylık dai
mi onduleleri size ini ve 
sönmez bir parlaklık ve-
recekdir. 

1 
Keçeciler caddesi 122 

numara 3 katlı yeni bi
nasında . Telefon: 3101 

. .. :.. ... .. 
. , -> ;, ·- • 

Istanbul Oteli 
lzmirin en tenıiz 

( ~~k ve ucuz ) 

otelidiı· 
Sünıer Baııl~ ) erli nıallar pazarı 
lznıir şubesinde bulursunuz 

• Ad 1 t güzel sesleri!~ iştirak ve müşteriyi 111 ve a e gaşi etmektedar. 

hanede kararlaştirilir 
Basıldığı yer: ANA DULU 
matbaası 

~=-~-.-:ı~-

.... 11mrıım ......... 

T emiı bava mükemmel 

konfor, düş ve her türlü 
sıhhi şeraiti haizdir. Bay· 
ram münasebetile yatak 
ücretlerini ucuzlatmıştır. 

-•• 

kadar zaı·aı·sızdır l~i kalıl, böhrt~k, llasur nıenıeleri rahatsızlarıua, ge

lcre, çocuklara , P tan~ ionları yüksel Dl İş kiııısel•"'re doktorlar yalnız 
Pnrj•~n Sahap) ıı10 hil pastillerini tavsİ) e eclerler. 

Satı lıl{ Piyano 
Alman marka her şeyi 

sağlam kuyruklu bir pi· 
yano ehven fiatla satıh\ -
tır. 

Almnk arzu dcnler her 
gün s bahdan akşama ka 

dar ULOSAL BIRLlI< 

lgazetesi idarch nesine mü· 
caat etmelidirler. 1 ................ , 

Otelimize bir defa teşrif 
edecek zevatın otelimizin 
her hususatmdan mem· 

nun kalacaklarını vadedi· 
yoruz. 

~irinci Kordon ha-

va~azı şirl eti iti a 
lı ı~taubul Oteli 



Yunanistun'da parf zaulık ihtilafları yeııidcu al~vlendi 

Elen par 3me osı ı es edileceği 
söyleniyo ~, Elen gazetecileri pro

tes _o heyannanıesi neşrettiler 
---

Başbakan Bay ÇaJdaris, eıı ııfak bir taşkınlık gösterecek: olanların 
hemen tevkif edilerek Adliyeye verilmelerini cnırctti 

lıtanlıul 3 ( Husuıi ) - AtinuJaıı haber veriliyor: ğuııduu evinden çıkmamukdadır. Ha.bakan, Emniyet 
Hnkumel fırkasilc muhalif leı· arasında dehşetli umuın mO.dftrDnü eviııe ~oğırlmış ve en ufak bir ta'-

hir zıddiyet baş gôsternıi~dir. Bay Çnldariı. ayAnla kmlık yapacak olanların hemun teYkıf edilerek Adli-
lıeraber Sayla"· intihabatnuu da yeniden yapılma ırıı yeye ievkcdilmelerioi emreylcmişdir. 
parlementodan istemeğe karar vcrmişdir. Sôylcncliği- lstıuıbul 3 (Hususi) - Elen gazetecileri, neşreyle-
ne ıôre parlemento hunu muvafakat etmezse fesbcdi- dikleri beyanname ile 12 adada Jıalyanlor tarafından 
lecekdir. Elen halkıoa gösterilen tazyiki acun matbuatma kar-

Ba~bakao Çaldariı, Oç gftnd~oheri haıta hulmıdu- •• protesto ctmi,lerdir. ______ ._ ............ _. .. 
Londra'daki siyasal 

konuşmalar 
ll111ı.,u.Jı 1 inci su.l&ijflde -

tanberi malum idi. Bu riva· 
yet doğru olduiu takdirde. 
mevzuubahs vesikanın öğ· 
leden sonra cereyan edecek 
olan İngiliz - Fransız miiki
lemelerinden evvel İngiliz 
kabinesinin bu sabahki içti-
maında ciddiyetle nazarı dik
kate alınması icabettirecek 
bir mevzu teşkil ettiii tah· 
min olunmaktadır. 

Londra 2 (A.A) - Deyli 
Telgraf sıııeteaini yazdığına 
ıöre bay FJanden fngiliz ma
liye nazırı ile yaptığı müza-
kerelerde Frangı, bir İnıriliı 
Hrası 90 Prank olacak dere-
cede düıUrmeii ve altın fiıt
tioi de bir onzu 524 fraak-
dan 586 franka çıkarılmasını 
teklif etmiştir. 

Resmi Fransız mahafilinde 
bu haber tekzib edilmekte 
ve bunun hiç bir esaıı olma
dı{ıı beyan edilmektedir. 

Londra 2 (A.A) - İagi· 
liz hOkOmttinin malt müşa-
viri Sir Roı bugün Fransız 
nazırlarını ziyaret ederek 
aörUşmüıtür. 

bakanlığuHo tebliği 

Bir çok yerlerde 
grih salgın halinde 

·-·-------Herkes kendini korunıalı ve 
hasta ziyaretine 

Ankara 2 (AA) - Sıh
hat ve içtimai uauaYenet ve

gitmemelidir 

kiletioden: 

vak'alarda hastalığın her 
hanıri aiır diier bir hasta
hkla karışması görUlmemek

Son zamanlarda yakın ve tedir. Bununla beraber ha)· 
uzak bir çok memleketlerde kımızın çok dikkatli davra
a-rip salgınları baıgöıtermit narak soğuk almaia sebep 
ve yurdumuzun bAzı şehir- olacak hallerin mümkOn ol
lerinde de nezle vo boj'az duğu kadar çekinmeleri ve 
hastalıkları adetten ziyade hasta ziyaretine gitmemeleri 
j'Örülmeğe başlamıştır. ve her suretle sıhhatlarını 

Şimdiki halde ne dışarıda korumaia çalıımaJarı tavtiye 
ve ne de içeride görUJen olunur. 

~~ ·~·~·-..... ~-----~~~·~-
Atatürkün Beyanııamesi 

- Ba9taraji birinci salıif•de 

melerini isterim. .. 
Birer Saylavlık yeri bıra-

kılacak olan yerler ıunlar

Katipoğlu cinayeti Ankara, Afyon, Antalya, 

-ı Şubat 1935 de Dolmabahçe 
de önder Atatürkün başkan

lığında toplanmışlardır. Ye

ni seçim esasları millete arz 

olunacak. Beyannamede 
müstakil Saylavlarm yerleri 
ve adetler hakkında mühim 
mUzakereler cereyan etmiş· 

dır: 

Evvelki akşam saat on se· Denizli, Eskitehir, Istanbul, 
kizde çukur çeşmede katip lzmir, Konya, Kütahya, Si
oğlu caddesinde kahveci Re-
cebin kahvesinde bir cina- vas, Tokat, Muğla, Niğde, 
yet olmuştur. Yaptığımız ta· Yozgat, Çankırı ve Kasta
hkikata ·göre; vaka şöyle 
cereyan etmiştir. 

Giritli amele bay Aziz, e
vvelki gece kitipğolu cadde
sindeki b.ty recebin kahve-
hanesine gelerek oturmuş ve 
sıarson lbrahime bir kahve 
yapmasını söylemiştir. 

İbrahim; kahveyi getirert:k 
Azizin oturduğu masaya bı-
rakmış ve tam ayrılacağı sı
rada Aziz elile, İbrnhiıuin 
arkasına dokunmuştur. 

Garson İbrahim, Azizin 
bu hareketinden fena halde 
sinirlenmiş ve kendisile böy
le şaka yapmamasını Azize 
ihtar etmiş ye bir az da 
atışmışlardır. lbrahim bun-
dan sonra bıçaiını çekerek 
Azizin arkasına saplamıt ve 

bıçakAzizin kalbini delerek ka
burğa kemiklerinden çıkmııtır. 
Aıiı derhal yere dilşerek 
orada ölmüştür. 

Katil Ibrabim zabıtaca ya
kalanmıştır. Tahkikata, Müd
deiumumi muavini Bay Ali 
devam etmektedir. 

monu. 
lstanbul 2 (A.A) - Teb

liğ: 

2 Şubat 1935 Cümhuriyet 

tir. Müstakil saylavlar ara· 

sında azlıklara mensup yurt

ta~lardan dahi saylav seçil· 
mesi için Cümhuriyet Halk 

fırkHınca yardım edilmesine 

Halk Fırkası umumi riyaset esas itibarile karar veril· 
divanı, umumi idare hey'eti nıiştir. 
Fırka meclisi gurubu idare Atatürk müzakerelerine 3 
hcy'eti ve icra vekilleri 2 şubatta devam edecektir. 
ıı:ıı.-=•••'*'r.:-
,.~-~-----.-------~ir--·~ ·- ·------~---~~7~ 

Anadolunnu ! eni Tefrikası ıı 
•• 
Oliim 1. aıı tııı1aı·ı .. 

-··----------.. 1-----------
(ulam Tefrikası ,Knnunları ), lıaştan haşa he

yecundır. Pek yakında (A rADOLU) . ütunlarm
da okuyncaksmız. 

Bu tefrikanın tarihidir ve değel'li bir nıu
lınrririn en yeni eseridir. 

(ölfim Kanunları) nı Bekleyiniz .. 

\_-~~----------------ını---------------------~~ .... ~- - .,.. 

' 

1 
Sabah Gazetelerinin ı 

TeJgraflaı·ı 

İstanbul - Bugün öğle
den sonra DoJmabahçe sa
rayında Atatürkün baıkan
Jığmda C. H. F. Divanı u
mumt başkanlık heyeti, ku
rultay grubu ve icra vekil
leri heyeti toptanmııtır. Bu 
toplantıda saylav namzetle
riyle bu hususta neıredile· 
cek liste etrafında konuşul
duğu söyleniyor. 

İstanbul - Ankara be
lediyesi Rusyadan 100 oto
büı getirtecektir. 

Ankara - Ankara Say
lavları arasında kocası harp
te yaralanmış Bitik köyü 
muhtarı Şakire kadın da:var· 
dır. 

Is tan bul - Ayasofya mü· 
zeai_merasimle açılmııtır. 

Ankara - Kumpanya mü
messillerinin fazla para is
temesi üzerine Aydın demir· 
yolunun satın alma müzake· 
releri durmuş gibidir. 

lstanbul · - Yunan gaze
teleri; hükfımetimizle Yuna

nistan arasında askeri bir 
anlaşma etrafında cereyan 

eden müzakerelerin bitmek 
üzere olduğunu yazıyorlar. 

Ankara - Türk lugatında 
Çevirmen kelimesi müdür 
olarak kabul edilmiştir. 

lstanbul - Mayıs ayından 
sonra tekaüd edilecek me
murlara verilecek tekaüd 
maaşı hakkında yeni bir nis
bet kabul cdilmişdir. Me· 
murlar haremdeki derecele-

rine göre aşağıdaki nisbette 
tekaiid maaşı alacaklardır. 

12, 13, 15, 18, 22, 26, 29 
33, 36, J8, 40, 44, 51, 55, 61 
74, 89, 98, 113, 133, 161, 184 
lira . ----... --Spor f iJmi 

Umumi merkezin Alman
yadan getirttiii spor filmi 
dün Tayyare sinemasında 
sporcu gençlere göstt'\rİlmiş
tir. Filmin yarın mekteplilere 
gösterilmesi için f zmir mm
ta kası umumt merkezden 
telle müsaade istemiştir. 

Film yarın ayni sinemada 
halka ve mekteplilere para
sız ırösterilecektir. 

-JJaşturafi biıinci .rnhifecle-

- lımir hfoiyetıi, f ilbukika 

lzmir iı,indir. Fukot cıur ko· 
zalarJıı çıkacak: olan tehlikt>U 

bir yangında bizim eeyf rcl 

koloıamız, ael1 muvafık değil · 

dfr. Böyle bir bal, memleketin 

tesanüdiloe de uygun kaçmaz. 

Bu eebeble takririn müzakeresi 

bile lüzumsuzdur. Bence, tıfal· 

ye vllliyet dahilindeki herhangi 

bir kazanın ibtlyncına yetişe· 

bilmelidir. 

Bay Mfiolr'in mütuleaeı üze· 
rfoe buşkanfığın takriri bütçe 

f!ncilmeoine havale edildl. Ban· 

dan mora Yamanlar eoyunun 
ne zaman halka lçirllece~i so· 

ruldu. Belediye başkanı bu m· 
yun heoüz içilemlyeceğiol ve 

ht>r iki üç glinde muhtelif 
memlıalardan alınan nümune· 

lerlo tahlil edlldlğlui, klmysgc· 

rln, suyun temlzlf ği hakkında 

henüz rapor vermemekte oldu· 

ğunu ıôyledf. A:ı:adan doktor 

Baysu Sada, bu eoyun köylü · 

ler tarafından ahı aydanberi 

kullaoıldığmı söyledi ve bo . 
zukluğun ne olduğunu !!ordu. 
Dayan Satlı&'oan mütaleasına 

diğer bazı azalar da iştirak f'l· 

tiler ve suyun içUmeaine mAni 
olan ıehebleri ıordular. lfay Aziz 

de nQmundnln ne suretle ve 

kimler tıırafından alındığını 

ıordıı. Belediye başktoı, bütftn 

hu eorgulııra ccvab olmak Qze· 

re dedi ki: 

- Yamanlar aovo, 29 kay· 
naktın gellyor. TrelHtm fenni 

yapıldığına iııanımn vardır. 

Fakat buna nğmen su, bulanık 

geliyor. Halbuki temiz gelmesi 
Jbımdır. Onun için 90phelen· 

diğlmtz üç keyoığt kestik ve 

bu 

Ut' t:liıyoruı. 

• Yemııular suyunu'J 
e Vf'l lıalko verilnıe~I, 
ufo de çok istediği 
Çüokil bundan blzlı:JJ 

faatimlz vardır. F•~ 
pahm ki, fen bize 

etmiyor. Yapmakta rJtf 
tulıllller milsbet neılcf 

dlkce suyu bırekarostj 
tç1n d6 zaman tsylo ti 

Bundan sonra Y 
murlu ve bozuk ol 
bahsedildi ve ıazodaSJ 
sen; bu halin, bilh 
cikte çok feci olduA 
sürerek ~lk:iyette bol 

Karşıyaka azası 
Bay Hüsnü de birlııcl 
dan çamurdan g,.çtl 

eöyledt. Bunun Qzer~ 
Bay Ahmet Şükrü, Y' 

resinin, birinci korcfGI 
yrndırlığı için ıoo 
tahefe ettiğini ve Jll~;. 
ihale olunduğunu sö!,r 

Bunu mi\teaklp s 
Sadlnio bütçe encüLJJ 
ğından istifası okuD 
bul edildi. MumaileY 
reyi fşari ile Bay Ah 
aeçildl. Artık müzake 
cek başka fş kalnı•dıl.. ~ 
kuruhay; çar,amba g~ 
den sonra saat 16 dt 
toplanmak üzere dağ• ------HacıhüseyiO 

kurultayı 

Cuma J'ÜDli topl• 
cıhüıeyinler kulübil 
tayı yeni yıl it a 
seçmiştir. Seçime 1 
kanlıia Bay HaaaO• 
yazganlığrna Bay tf 
yeliie Mustafa, veıo 
Mehmet, üye Hnıe1 

nel kaptan B. fcf 
heyetinde vazife al 

Büyül{ 
'f ayyare Piyangos 
4 üncü Keşide 11 Şubat 93 

Büyük ikramiye 
25,000 Liradır 

~ 

2 ve 20 komprimelık ambalajlarda 

bulunur. Ambalaj 'ile l<omprim~~ · ~ -· 

!erin uzerınde halisliğ1ni tekeffül 

eden EB markasını arayınız 


