
lstaubul liman ve rıbtıwla

ınıu ı~lahı için bazırlanmnk

a olan proje bitmiş ve An· 

ara'ya gönderilmiştir. 

• 
- ·.• 

....:.:· ·· .· 

ULUSAL • 
İzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

• 

Makedonya komiteiİ reısı 

l\lihailof 'un Rodos adasında 
öldürüldüğil hakkıııda çıkan 

şayialar tekzip edilmektedir. 
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Saylav Listesinde Kimler Var 
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lav namzetlerı teshit edildi ~=~:~et~il~~:::~~i~=11d11•İy•- menı ne dıyor 
tatüt·küıı seçim için ulusa beyannamesi ve namzet
leı·irı adları yaı!ın bütün yurdda ilan edilecektir 
lstanbul, 3 ( A . A ) -

ebliK": 
1 - Kemal Atatürk 3 

ubatta dahi yeni seçim 
üzakerelerine devam et-

iştir. Cümhuriyet Halk 
rkası•ın saylav namzetleri 
sbit olunmuştur. Namzet
rin adları ve Kemal 
tatürk'ün seçim için u)usa 
eyannamesi 4 Şubatta 

yerlerine bildi-

rilecek ve S Şubatta bütün 
yurtta ilan edilmiş buluna
caktır. 

2 - Dolmababçedeki se
çim toplantıları nihayet 

bulduğundan icra vekilleri 
ve C. H. fırkası umumi 
idare heyeti üyeleri Anka
rada vazifeleri başına avdet 
etmişlerdir. 

C. H. fırka11 genel divanı 
seçım nihayetine kadar 

önderle beraber istanbulda 
kalacaktır. İçeri ve dışarı 
işleri bakanları da ahko-
nulmuşlardır. 3 Şubat 935 

Saylav listesinde kim
ler var?. 

İstanbul, 4 ( Hususi ) -
Saylav namzetleri listesi 
yarın her tarafta ilan edil
mit bulunacaktır. Kadın 
sayJavlar arasında; İstanbul 
ıehir kurultayı üyesinden 
-Devamı rlördr'inr.ü sahifadu-................................. .__. ... ~~~----------# 
Vatan ~esi Cnmhuriyet Halk fırkası 

nkara vilayet kon 
geresi toplandı 

Mecmuası varda 
.1 

girmiyecek 
Ankara, 3 (A.A) - Var

şova'da beyaz Ruslar tara-----·---V•J"' •d h ' • • fından çıkarılan (Vatan Sesi) ongre; ] ayet 1 are ey etı reısi adlı mecmuanın memleketin 

R f bö k • f d )d dış siyasetine dokunacak ay ] at re çı tara ın an açı 1 yazılar taııdığı anlaşıldığın-
Ankara 3 (A.A) - C. H. ı Recep Peker'e vilayet kon- dan memlekete sokulması 
kası Ankara viliyet kon- grenin saygı ve sevgilerinin icra vekilleri heyeti kararile 
ıi bu gün saat onda ço· ı sunulmasına konirY riyase- yasak edilmiştir. 

esirgeme kurumu umu- Al d 
merkez aalonunda top· ti~i memur ~tmiıtir. Kongr~ manya a 
mııtır. Bütiln kaza mü- mUzakerelerıne devam etmış-
ıilleri hazır bulunmuılar- tir. Askerlik 

. Konsrre villyet idare ---·-----

yeti reisi bay Rifat Börek· SelaA nı· k 
tarafından açılmış birinci 
ıliğe bay Rifat Börekçi, 
nci reisliie Mümtu Ok

n, kitipliklere avukat Ek
ve bayan Samiye seçil

lerdir. 
Kongre vilayet idare he-
tinin iki yıllık faaliyet ra-

ru ile hesap bilinçoları 

'fakla kabul edilmiş ve 
ngre Atatürk'e ismet İn
'ne Kizım Özalp'a bay 

üs ta kil 
)

1lav ııanızetleri 
• 
Müstakil 11.mir aaylavı Mi-
lı Bay Halil, dün beledi
de saylav seçim teftiş be
tine bir istida vererek, 
İr müstakil saylavhğına 

mzetliğini koymuştur. 

Bay Halilden baıka, Se
ikli Bay Galip Saffeti, 

ark Feylesofu Bay Hida
et Keıfi ve eski Moskova 

~---efiri Galip Kemali de bi
er istida ile İzmir müstakil 
aylavlığına namzetliklerini 
oymuılardır. 

lzmir mnstakil Saylavla
ından Bay HUınU, Muilada 
çık bırakılan müstakil say· 
•hia talip olmuıtur. 

Kar altında hu-

lunuyor 

, -. 

•• 

Selaııik 
0

tC' bl'ya: kule 

İstanbul 4 (Hususi) - Se

linikten haber veriliyor: 

Üç gündenberi yağan kar

lar, şehri baıtan baıa ört

mDıtür. Soj-uk son derece 

ıiddetlidir. 

Hazırlı klaı·ı 
Paris 3 (A.A) - Amster

damki selihiyettar mahafil· 
den alınan malümata göre; 
bedenen sağlam 1900-1915 
doğumlu Alman memurları 
iki aylık bir askeri hizmet 
için hazır bulunmak emrini 
almışlardır. 

Ayni mahafil Alman bü· 
kümelinin gelecek Nisanın 
birinden itibaren mecburi 
hizmeti askeriye usulünü 
yeniden kurmak niyetinde 
olduğunu beyan etmektedir. 

Paris 
Borsas•nda va

ziyet 
Paris, 3 (A.A)-Paris bor

sasındaki 2 Şubat vaziyeti 
şudur: 

Esham borsası iş yokluğu 
dolayısile haftayı ağır bir 
temaylllle bitirmektedir. Ta
ahhütlerin ifası kafi dere-
recede mukabele görmediği 
için fiatların heyeti umumi
yesi üzerinde müe11ir ol-
maktadır. Bir çok eshamda 
bilha11a banka kimyevi me

. vat ve kömür eahamında 
bazı mtihim a-erilmeler kay
dedilmiıtir. 

Sllveyı kanalı hiıH Hnet· 

Viyanada çıkan Neues 
Vlener Journalin 29-1-1935 
tarihli sayısında çıkan bir 
Sofy.- telgrafına göre Make
donya komitesi reisi Mihai
lofun Rodos adasında öldü
rüldüğü ya11lmaktadır. Bu 
haber yalandır. Mihailof Kas· 
tamonidedir ve sıhhati ye
rindedir. 

Yozgad'da 
Yer sarsıntısı 

Y oziad 3 (A.A) - Dün ve 
bu gtce ıebrimizde birkaç 

yer sarsmtııı olmuştur. Sar
ııntı 10 saniye ıürmüş ve 
ıiddetli olmasına rağmen ı:a· 

rar ye ziyan yapmamııtır 

lngiliz 
Kabinesinde tadi

lat mı yapılacak? 

Loitl Corç 
istanbuJ, 4 ( Hususi ) 

İngiliz kabinesinde yakında 
geniş tadilat yapılacağı ve 
bu tadilat neticesinde Loid 
Corcun'da yeni kabineye 
alınması muhtemel bulun· 
duğu Londradan bal.er ve
riliyor. 

Is tan bul 
Liman ve rıhtımı
nın ıslahı projesi 

Istanbul 3 (A.A)- I.tan
bul liman ve rıhtımlarının 
ıslahı için hazırlanmakta olan 
proje bitmiı ve Ankaraya 
ıönderilmiıtir. Bu it için bu 
yıl bütçesine bir buçuk mil
yon lira tahsisat konulacak
tır . 

leri mUsteana olmak üzere 
uluılararası eıbamın bir çoiu 
•iırla1mı9tır. 

~·-
Soğuktan ve ıslanma~tan sakı

nınız. Hasta ziyaretine gitmeyiniz. 

Sağlılı· çet1İrm~11i Bay C . ., akir 

Son gftnlerde şehrimizde ge· 

rek halk, gerek mekteblerdekl 
talebe ınundı grip ve bunun 
gibi menim haetılak.lırı 1algın 

bıllul ılmııtır. Muhtelit ilk 
mektcbler haımuılllmlerlnden 

Maarif müdilrUlğftne bildirildi· 

ğlne @~re talebeden yflsde 15· 
30 za rahıtı,ıa oldoklırandın 

mektebe gelememektedir. 

Şehrimiz eıbbıt ve lttlmıi 
mouenet mOdOrQ doktor Bıy 

Ce•det Sırıcoğlu, don erkek 
moılllm me İl tebl ile kıı llıeal· 

ne giderek talebenin 11glık du· 

rumlırını göıden geçlrmtıtlr. 

lııtanbul gazl'!telerfode okudu· 
ğumuu göre orada dı grip 

~ılgına denm cımektedlr. 
Şehrimiz bOkumet dairele· 

rinde nıemurlırdıo mOblm bir 

kıemı dı gene mevelm hıeta 

laklırındao yatmaktı olduklı 

nndan vazlfcled bııını fftıle 
memcktedirler. Dulıııcı hastı 

Jıklarlı mevsim haetılıklırının 

durumu "fi bu hs!!tahklardan 
korunma çarel~rl hakkında şeh · 

rlmfz Sıbbıt ve iç.imal Mua· 

venet müddrü Doktor Btty 
Cevdı-t Saracoğlu; dün kendi lnl 

gören bir muharrirlmfze aşogı 
dakl izahatı vcrrnl~tlr: 

- ü32, 933 ve 934 yılla· 

rıoın ayni aylarında görOlen 

bulaşıcı hastahklımu eayıeı ile 

eon yılın ayni aylarında görb 

len bulaşıcı haetalıkların eayıeı 

arıeındı fazlalık yoktur. Bıttl 

935 KAounueanl l ~32, 933 ve 

934. yıllarını göre bulıııcı b11· 
talıklar Lıkımmdao daha az 

bastalıkh geçmiştir. 

Menim itibarile korlza, bron· 
ılt ve trıkeh ile beraber grib 

vak'alırı görfilmektedir. Bu 
b11talıklar gayet seri seyret 

mektedlr, Sayıları oldukça faz 

ladır. Yalnız grlble alelAde ko 

rlza ve bronşitin birbirine ka · 

rıştmldıA• görDlilyor. Doktor 

olmıyınlar, büt6o bu baatahk· 

lardan grlb umumi namı al

tında hah etmektedirler. BRkl· 

katle bunlar ayni haetahk dr.

ğildlr. KorJza ve grib gıyet 

hafif geçmekte ve ihtllAtat yap· 
maktadır . Grlh hBBtılığı bHbaa· 

sa çocuklarla gençlerde g6rü· 

lüyor. ihtilat yaptıkç• da kuı 
bir zamanda geçiyor. 

Fakat tf'hlikell lhtllAtlar da 

)&pnınsı ihtimal dahilindedir. 

~ılıbııt dairesince gnek. mek· 

tcblerde çocukların geıek bıl· 

kın bu hastalıklardan koron· 
ması için 31·1·1935 tarihinde 

toplanan VUAyet umumi hıfzıı· 

eıhba mecllal kararlle tramny, 
otobOs ve arabalara konmak 
Ozere ö~ütltr baetmlmıktıdır. 

Do öğOtler oonlırdır: 

1 - Ağız, burun temizli

ğine her zamandın artık özenç 
gôsıeriob:. 

2 - Her yemekten evel 
ellerinizi mutlaka yıkayın11. 

3 - El 11kmıyınız. 
4 - HHtı ıi1ıredne gh· 

meyiniz. 
- D•ı·flmı 4incii ıa'lti.fetl• -

Venizelos 
Çaldaris'i mes'ul 

tutuyor 

Bay Veni:elos 
Iıtanbul 4 (Hususi)- A

tinadan haber veriliyor : 
Eski Elen baıbakanı Bay 

V eniıelos ; Baıbakan Bay 
Çaldaris' e iÖnderdiii bir 
mektupta, Yunanistanın bu· 
günkü ısiyasasını beğenme
diğini bildirmiş ve devam 
eden anarıiden münha11ran 
Çaldariı fırkasının mes'ul 

. olduiunu ıikr eylemiıtir. 



• 

Sahife 2 

Brük:sel ser
gisinde 

inhisarlar idaresi ne· 
ler teşhir edecek 
Nisanda açılacak ve altı 

ay devam edecek olan BrOk-

AYusturya • Almanya 
(Ulusal B i~rl~ik:!.)---:;;-::-;::~-;----ı-:-ıiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİİİİi 

Hilaliahmer 
Bu Genç Kim Prens Staremherg 

ateş püskürüyor 

Halosu hazırhkları 

devam ediyor 
7 Şubat Perşembe günü 

akşamı Hükumet konağı 

salonlarında verilecek olan 
Hillliahmer balosu hazırlık
larına devam olunmaktadır. 

4 Şubat 1935 Tefrika No. 

Biraz geç
mişti. Kalktı, 

konsolun gizli 
bir çekmece

sini açtı. Burada özenilerek 

Gizli ve derin 
tınası taşıdıjı • 

sel sergisine inhisarlar ida
resmın iştirak edeceğini 

yazmıştık. Bunun için lAzım 
gelen hazırlıklar bitirilmiştir. 
Sergide, muhtelif mahsulle
rimiz, inhisar likör ve şa
rapları, sigaralar teşhir 

edilecektir. Bunun için şim
diden sergi yerinin en cazip 
yerinde bir paviyon kiralan
mıştır. 

Staremberg diyor ~i: "Alman'ları ri- Hükümet konağı salonla
rının tenviri için yapılsnakta 
olan enstalasyon ikmal edil-

Fakat fırtına, d 
yordu. Çünkil Sı 
bir irade kabuğ'u İ yakarane vaitlerine kapılmiyacağız,, ~ıi8t1&iiıD1"f~kt~Piar:Zarfi8i 

kartlar, fotoğraflar vardı. 
Seniha bundan 

tık evde hiç bir 
di-kodusu iıit111e 
)enlere mazeret 
Senihanın niıınb 
söyleniyortlu. Bun 
yet edildiği de v 

Viyana - Avusturya Baş- [. 
bakanlık muavini Prens Sta· 
renberg, geçen hafta kesif ! 
bir dinleyici kitlesi karşı
ıında verdij'i bir konferans

mek üzeredir. Yarından iti

baren salonların tanzim ve 

tefrişine başlanacaktır. Her 

sene olduğu gibi bu senede 

baloda bir şark salonu bu

lunacak ve bir piyango da

iresi olacaktır. Bu seneki 

piyango her seneden çok 

daha zengindir. Balo dava

tiyeleri dağıtılmağa başlan-

Bunlar artık hiyanet gör
müı, terkedilmiş bir atkın 
hatıraları idi. Sabahat, elle· 
rini okşar gibi, bunların üs:
tünde dolaştırdı: ta, Avusturya ile Almanya 

arasındaki siyasal münase-

istihlak vergisi 
şekerlendirilmiş ma

mulattan vergi al1nacak 

betlerden bahsetmiş ve Na
zilere şiddetli hücumlarda 
bulunduktan sonra, eski 
Başbakan maktul Dolfüsün, 
Alman Nazileri tarafından 

ne maksatlarla öldürüldüİstihlak vergisi kanununa 
nazaran, şekerlendirifmiş ma
mulattan istihlak vergisi alın 
ması lazımdır. 

ğünü izah eylemiştir. 

Prens Starenberg, bu kon· 
feransta eskiden Alınan ta
raftarı olduğunu ve fakat 
Hitlercilerin son zamanlarda 
Avusturyaya karşı takındık
ları durumdan dolayı fikrini 
değiştirdiğini söyliyerek de· 

Halbuki şimdiye kadar bu 
ıekiJde muamele yapılmıyor
du. Muaddel kanunun bundan 
evveline de şamil olduğu 
anlatılarak çikulatacılarm bu 
ver2ileri tahakkuk ettirme-
2e başlanmıştır. 

miıtir ki: 
"- Umumi harptan sonra 

cepheden dönütümllzde, A
vusturya Macaristan impa
ratorluğundan kalma bir 
süril enkaz bulduk. Durum 
çok tehlikeli idi. Q vakit, 
Avusturyanın istikbalile ala
kadar olanların heman hep
sinde kuvvetli bir kanaat 

Çikulata fabrikalarının bu 
suretle vermek mecburiyetin
de kalacakları veriinin bir 
milyon lirayı mlitecaviz ol
duğu anlaşılmaktadır. 

f stanbuldaki çikulata fab
rikaları sahipleri bu işi ta
kip için Ankaraya bir heyet 
iÖndermişlerdir. 

Ergen ek on 
Gençlerinin 

l\f ilsameresi 
Temsil sahasında lzmirin 

bir varlığı olan Ergenckon 
gençleri yeni haı:ırladıkları 
bir eserin provalarile ui-raı
maktadırJar. 

Haber aldığ'ımıza g6re Er-
2'enekonlılar <SnümUzdeki 7 
Şubat Perşembe gilnü Til
kilik C. H. F. mahfelinde 
bir müsamere vereceklerdir. 

Şikayet 
Karantinada Alsancak 

sokağı fena halde 
hozukdur 

Karantinada Alsancank 
sokağında oturanlardan al
dığımız hir şikayet mektu
bunda, mezkur sokağın çok 
fena bir halde bulunduğu 
ve yağan yağmurların, soka
ğın vaziyeti dolayısile bazı 
evlere zarar verdiği bildiri
liyor. 

Belediyemizin nazarı dik
katini celbederiz. 

Aydın demiryolu umum 
müdürJüğünçlen: 

vardı: Avusturyayı-Almanya 
ile birleıtirmek. 

Hepimiz diyorduk ki, ar
tık Almanya ile el-ele ver
mekten kurtulu baıka çaresi 
kalmamıştır. Fakat bugün 
bu fikirde değiliz. Zira 
umumi harpten bugüne ka
dar Hitler'cilcrden gördük-
lerimiz, Avusturya'yı Alman
ya'ya bağlamak hususundaki 
düşüncelerimizin çok yanlış 
olduğunu isbat etti. 

Bugün, yalnız bir düşünce 
ile mükellefiz: Avusturyayı 
dütünmck. Bu düşüaceden 
mülhem olmak suretiyİe beı-
liyeceğimiz bir emel vardır: 
Memleke-timizi kurtarmak 
için daima kuvvetli olmak. 
Avusturyalıları• saadet ye 
refahı, Avusturyanın mis
takiJ kalmasındadır. 

Staremberg, pancermanizm 
fikrini besliyenlere karşı l.ir 
cevap olmak üzre uzun söz
ler söylemiş ve bu fikrin, 
Avusturya için çok korkunç 
bir tehlike teşkil eylediğini 
beyan ettikten sonra şun
ları ilave eylemiştir: 

"- Biz, bütün Avusturyalı
lara ve Avusturya içinde 
snğa sola şunu tebaruz et
tirmek isteriz ki, hiçbir za
man 25 haziran suiikastını 
unutmıyacağız. Ben şahsen 
söz veriyorum ki bunu ıai 
oldukça hatmmdan çıkarma
yacağım. Baıvekilimizin, 
Hitlerciler tarafından öldü
rüldüğünü ve tedavisiz ola
rak yaralı bir aılan ribi 
can vermeğe mecbur bıra-· 
kıldıj'ını unutmayacağım. 

mıştır. -------

- ZavaJlılarf. 
Diye mırıldandı. Bu ök

süz kalmış 'şeyleri ortadan 
kaldırmağ'a~kıyamıyo;du. 

Senihaya bakmıştı: 

- Bunlar ne olacak şım· 
d·? 1 ••• 

Seniha böyle d 
gene notları ald•· 
notlar aksıyordu: 

Galiba, Ali, b 
şörmüş olacaktı v 
vam ediyordu: 

Seniha ile kı 

Aı·mturrn Busbalmn m11nı•ırıı 

Pren .~ StnrNnherg 
etmekten çekinen Avustur-

yalılara tek bir sözümftz 
yoktur. Bunlardan yalnız bir 
şey bekliyebiJiriz: Fırsat zu· 
burunda Avusturya aleyhine 
çalışmak.,, 

~)al l1edellerinin 
Dolarla ödenmesi e

sasının kabulü 

Seniha, sanki bütün bu 
şeylerin suçlusu kendisi ımış 
gibi köşeye çekilmiş, dalgın 
gözlerle onu seyrediyordu. 

Biran evvel Dl 

bitmesini bekliyor 
her ıey o kadar 
tereddüde lüzum 
cinayete hazırlan 

Staremberg, Habisburg 
hanedanının Avusturya ya 
yaptıkları hizmetlerden de 
bahsetmiş ve bu hanedanın, 
tekrar Avusturyanın mu
kadderatına el koymalarının, 
tehlike teşkil etmiyeceğini 

ıöylemiş ve neticede A vus
turyalılara itthat tavsiye e
derek demiıtir ki: 

" -istikbali el- ele vermek 
ve tek bir vlcut halinde 
çalışmak suretiyle yürlUebi
leceğiz. Aksi takdirde 
bizim için kurtuluı yoktur.,, 

Starembergin bu konfe· 
ransı, bütün Avusturyada 

Gümrük ve İnhisarlar ba
kanlığından GUmrük baş

müdürlüklerine gönderilen 
bir tamimde; Amerika bir
leşik hükumetlerinin altın 

esasını terketmiş olması ve 
altın esasına müstenit akit
lerin kambiyo dolarla öden
meni esasının kabul ve bir 
kararla tespit edilmiş bu
lunması itibariyle bu mem
leketten gelen mal bedelJe
rinde doların, altın veya 
kambiyo dolar olarak bir 
tefrike tabi tutulmasına se
bep kalmamış olduğu bildi· 
rilmektedir. -· Birinci yoklama 

imtihanları bitti 
Şehrimizdeki okullarda bi

rinci tahriri yoklama imti
hanları bitmiştir. İmtihan 
kij'ıtları en kısa bir zamanda 
gözden geçirildikten sonra 
karneler verilecektir. 

mühim akisler yapmış ve 
Avusturyada Hitlerciler aley
hine müthiş bir milcadele 
açılacağına dair ihbar mahi
yetinde telakki olunmuştur. 

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

T tt r kiye Ziraat bankası lzmir 
şubesinden: 
MeYkii Sokaiı 

Bornova Merkez 

" Yıkık minare 

Cinai 
hane 
ana 

,. Yıkık minare arsa 
,, Cayi feraha dllkkin 
" Havuz baıı arsa 
,, Havuz başı arsa 
" Havuz baıı bahçe yeri 
,. Balıkçı batı tarla 
,, Müsabaka dükkin 

No. Kıymeti 
68-80 500 

42,1-46 300 
32-34 nakit 5 

2-2 800 
62 500 

42-42,1 200 
72 nakit 100 

nakit 500 

,, Manav kuyu ~-5 hisse harap bağ 
25 800 
bili 900 

Çingene mezarlıiı 
Bayraklı Bülbül sokak hane 18 700 

,, Haliliye arsa 20 200 
,, Menemen caddeıi arsa 2 600 
, 1 Bornova C. arsa 22-28 300 
,, Ayva S. 3-8 hisse arsa 5 500 
,, Ayva S. 3-8 hi11c arsa 9 600 
,, Ayva S. 3-8 hisse ana 7 900 
,, Vitne S. arsa 13 100 
., Viıoe S. araa 9 100 
,, Viıne S. arsa 7 200 
,, Viıne S. araa 15 100 
,, Muradiye arsa balıçe 61 900 
,, Menemen C. arsa 62 300 
it Menemen C. araa 60 300 
,, lacirli S. arsa 3 500 
it Şeftali S. hane 8 800 
it Bornova C. arıa 46 800 

- Bilmem ki Sabahat? .. 
Fakat o kararanı vermişti: 
Çekmecedekileri çıkardı, 
Sobanın kapağını açtı; Bi-

rer binr attı. Metin i'ÖrÜn· 
meğe çalışıyordu v"e sonra 
kibriti yakarak bunlara ateı· 
leyince sarardı. Gözleri ya
şardı. Bu, sanki bazırlanmıı 
bir film parçasını hatırla
tıyordu .. 

Ne iÜzel de ailıyordu?. 
Bu aralık; 
- Bir varmış, bir yok

muş, hepsi masal oldul 
Diye mırıldandı.. Seniha 

sonradan işitmişti: 

O, gene münasebeti ta· 
zelemcic çalışmış. Fakat 
Sabahat, kat'i şekilde ret 
c:evabı vermiş. 

Bu hatıra şimdi Senihanın 
vicdanında bir yük, bir azap 
gibi ağırlaııyordu. Çünkn 
neden sonra, Sabahat, lı
tanbuldan ayrılmakta ısrar 

etmit ve babası da, ıark 
vilayetlerine tayinini istemiş
ti. Arada kendisine bir kaç 
mektup gelmişti.. Bunda 
hiç şikayet etmiyordu. Mu
hitinden, inaanlardan, soğuk
lardan, hayatın yekneıaklı

iından bahsediyordu. Bizan 
da bir dai çiçeği için aahi
felerce yazı yazıyordu .. 

dar da idama b 
deiil miyim?. 

Necdet_bunları 

bilir, ne kadar 
Beni bir cani olar 
mek için benim n• 
alçak ve deiiıme 
zım geldiiini d 
hayrete düşecek!. 

Evvelki iiln Ti 
bir doat vasıtaıile 
nu aldım. Yakında 
iinden bahıediyor· 
üzülüyorum. Ya y 
ni böyle bir zindan 

de görtırıe!.. 
Ona ölmeden b 

anlatmak llzım ı 

bu ıebcple Necde 

yi yazdım. Ben 
sonra mektubu oo 
recekler. 

Annelik öldükt 

Necdete bilyük bir 
kaldı. Fakat Necde 
yarısını bana verdi: 

Böyle llzımmıı. 
öyle istemiı ve ar 
mızda biç bir y 
yokmuş .. Aman yara 
koca denizi• üıtöne 
bir inci.. 

- A.rkQAı 

lzmir Nafıa Başmtthendisliğin 
1 - Eksiltmiye konulan iı: Menemen-Muradiye 

'O+OOO - 17+135 inci kilometroları araıında muht 
lerde 57 tane köprü ve menfez yapısı. 

2 - Keıif bedeli: 41890 lira 20 kuruş. 
3 - Bu iıe ait evraklar. 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projeıi. 
C - Nafıa işleri umumi ıartnamHİ. 
D - Hususi ıartaneme. 
E - Kctif cedveli ıilsilei fiat, metraj cetveli. 
F - Proje, grafik. 

istiyenler bu şartnameleri ve evrakı lzmir-lstanbul' 
Nafıa başmübendisliklerinden alabilirler. 

4 - Eksiltme 27-1-935 tarihinden 17-2-935 Paı• 
saat 11 de İzmir Nafıa dairesinde yapılacaktır. 

5 - Eksiltme kapalı zarf uıulule yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye ıirebilmek için iıteklinin (3141 

1'uruı) muvakkat teminat vermeıi, bundan başka a 
vesikaları haiz olup göıtermeai lazımdır. 

7 - Fenni ve malt ehliyetname ile şimdiye kad 
mıı olduiu k6prlllerc dair salahiyettar devairden 
veaaik. 

Çivril, Sundurlu ve Süt
laçtan lzmire taşınacak yerli 
mahsulü buğdaylara ait olup 
müddeti 31-12-1934tarihinde 
hitam bulan yüzde 10 rcd
diyatJı asgari 600 tonluk · 
nakliyata ait 915 numaralı 
buğday tarifesi ayni şerait 
dahilinde 3-2-935 tarihinden 
31-12-935 tarihine kadar 
yeniden mevkii meriyete ko
nulmuştur. 

Reddiyat ıene sonunda ve 
600 tonluk nakliyatın hita
mında buna ait mevrude 
ihbarnamelerini idaremize 
ibraz ve tevdi edecek olan 
mürsil veya mürseliileyhlere 
yerilmesi ıartbr. 

Alman razetelerinin, baı
vekilimizin ölilmünden ıonra 
bililtizam yaptıkları neıriya
tı unutmıyacatım. Bizi rahat 
bırakıınlar. Avuıturya, sami
mi olanların dostluğuna ina
nacaktır. 

Oaların riyakarane vaid
larına kapılmıyacağız. 

Avuıturya için mücadele 

Yukarıda evsafı yazılı Yu•anlı emvali rayri mlibadil bo
noıu veya peıin para ile 25-1-935 tarihinden itibaren açık 
arttırma ile satışa çıkarılmııtır. Malın aatıldığı seneye ait 
Devlet Belediye vergi ve resimleriyle sair masraflar müı
teriye aittir. Kıymeti iki bin lira veya daha fazla olan 
emvalin kat'i ihaleleri istizana tAbidir. İhale 13-2-935 ta
rihindedir. Taliplerin yüzde yedi buçuk depozitolariyle iha
le ıünü saat 14,30 da Ziraat bankasına •Üracaatları. 229 

8 - Teklif mektupları yukarıda dördüncü madde 
zılı ıaatten bir saat evveline kadar lzmir villyeti 
batmühendisliğine:2etirilerek eksiltme! komisyon reİ 
makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile ıönde 
mektupların nihayet dördUncil maddede yazılı saate 
gelmit olması ve dıı zarfın mühnrn mum ile iyice 
tılmıı olması Jizımdır. Postada iecikmeler kabul e 

(2 
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Çukurlar BuJgaristaıı'da Fratelli Sperco Vapur Acentası • Olivier ve şüreka 
h · h Kitaplarnııza Gazel Bir L• 

e rın mu telif yerlerinde Ferdinaud aleybdar- ROYAL NEERLANDAİS KUMPANYASI SJ ımİtet vap11r 
bilhassa bü ''k dd ı Cilt, Hatıralarınıza Şık 

yu ca e er 11 HERMES 
11 

vapuru 9 şubattan 14 şubata kadar doğru hasıl olan çukurların, lığı le İr İz kalmış Bir Albnm, Ve sair 8CCl113SJ 
dilik ince çakıl tacları'Je Anvers, Rotteruam, Amsterdam ve Hamburg limanları için C 1 f 

y gı·bı.dı·r i t ışleri Yoı>tır· )durulması kararlaşdml- yük alacaktır. 
dır Sofya - Bulgaristan'ın G b b ki kt J mak isterseniz : 

Cendeli Han. Birinci kor-
don. Tel . 2443 

· mukadderatını idare edenler " ANYMEDES ,, vapuru 8 şu atta e enme e o up 
layet Encttnıenİ ve halen mevkide bulunan Burgas, Varna ve Köstence için yük alacaktır. * YE:Vl KAVAFtAR • 

fi ] d Bulgar zabitleri, baştan başa " GANYMEDES ,, vapuru 23 şubattan 28 şubata kadar Çarşısı11tia .U f\'umaruda 

Tbe Ellerman Lines Ltd. 
"TRENTINO" vapuru 29 

ikinci kanunda Londra, Hull 
ün top an ı kralın adamları olduiundan Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg için yük Al. R 

ilayet . Encümeni, dün Bulgaristan'da kral Ferdi- alacaktır. • - l ıza - - ve Anversten gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 

lanmıı ve Vilayeti alaka- nand ailesi için beslenen kin 
eden işler etrafında temamen tuirsiz kalmış sa- SVENSKA ORİENT LINIEN 

zakeratta bulunarak bazı yılmakta ve bundan sonraki 
arlar vermişdir. vaziyet emin görülmektedir. 

" FROST ,, vapuru 12 şubatta Rotterdam, Hamburg, 

Copenhagen, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve İskan
dinavya limanları için yük alacaktır. ırıncılara 

35() 

• ye 11 

Lira 

ına-

. 
J 

en 

müjde " HEDRUN ,, vapuru 28 şubatta Roterdam, Hamburg, 

Copenhagen, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve İskan
dınavya limanla rı için yük alacaktır. 

NATIONAL TSEAM NAVIGATION CO. OF GRECCE 

iz mir Nevyork arasında ayda bir muntazam sefer 
"RINOS 11 vapuru 10 şubatta lzmirdeıı doğru Nevyork 

için yük alacaklır. 

•• T AMESIS ., vrpuru 12 Martta lzmirden doğru Nevyork 

ıçın yük alacaktır. 

SERVıCE MARıTıM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

" PELES ,, vapuru 15 Şubatta gelip 16 Şubatta Malta, 

Barselon, Marsilya ve Cezaire hareket edecektir. 

" ALSA JUL YA ,, vapuru 12 Martta gelip 13 Martta 
Malfa, Cenova, Marsilya, Barselon ve Cezaire hareket 
edecektir. 

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

Fazla tafsilat için akinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 
şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat 

ki defa süz ü l m üş tür ~~;:,ttıi~:ııiıiılıiııı~1ı"lı"iiııı!ı!ııııııııııııııııııııııııııııJıiı:iı~ÜÜlıı~ı~;ııi ~~~~ 
y eğane deposıı -ızmır yun mensucatı; 

ilamdı· Nu·. zht 1 Türk Anoniın şirketi~ 
Sıhhat Eczanesi 

Hu mflcssese, iki ) üz bin lira sermaye ile _ 

teşekknl etmiş ve Di Oryeutal Karpet Mantı·= 
fukçörers Linıited (Şark hah) ~irkctine ait _ 

izmirdc Halkapmardaki kumaş fabrikasmı satm . . 

1 almıştır. Fabrika hntiln teşkilat l'e tesisat ve mils-
. . ... ' . . . ~ ~ . -·~ .. ' • •• 

lstanbul ve ' 'rakya 
Şeker Fabrikaları l'iirk Anonim Şirketi 
ermayesi3,000,000'rork lirası 

- tahclimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 ta-
- rilıinden itibaren yeni şirket tarafından i'letil- _ 

mektedir. Her nel·i yOu iplikleri, kumaş, batta· =: 
_ Dİ)e ve çorap imal edilecektir. Mamuliitm emsa· ~ 

liuc fôikiveıi her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. =: 
- Bu mam~ltit Peştemalcılar başmda eski Orozdibak ~ 1 = ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve sah' fah- = İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

Ali Agah 
Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı · 
ııci Beyler Soka~ı N. 68 

Telefon 3452 

-~----irahk ev 
öztepede Halit Ziya bey 
ğında 16 numaralı hane 

lıktır. İstiyenler iskele 

nda bakkal Hasan ağa-
6ğrenebiJirler. 

1
, .. ;; rika içinde yapılmaktadır. =: 

S 1 k P
• =: Posta kutusu: 127 

atı 1 ıyano = Telgraf adresi: İzmir - Alsancak 
Al =: Telefon ou..mara.sı 2432 ve 3564 = 

sağla:a~u;ra:tı: h~;r ş;~~ mtllllllllllllllllllllllllllllllll• llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU• 

iı:~o ehven fiatla satılık- 11··--Sümer Bank.--
Almak arzu edenler her 1 gün sabahdan akşama ka-

l 
dar ULUSAL BİRLiK 
gazetesi idarehanesine mü· 
caat etmelidirler. 1 

' ~ ~--aı=~~Ü~ıu·s-a~l-.;ıı,... __ 

Fabı·ikaları ınarnulatı 

YerJi malların en iyisi, en sağla
mı, e11 ucuzu en güzeli 

Hereke kumaşları 

~.,esane kumaşları Mı~st-anlm!h-ul!llll ~O-te-1 i- Bir ı i k 
zmirin en temiz 
( ~·k ve ucuz ) 

otelidir 1 
Temiz hava mükemmel 

onfur, düş ve her türlü 
hbi feraiti haizdir. Bay· 

•m münasebetilc yatak 
crctlerini ucuzlatmıştır. 

telimize bir defa teşrif 
decek zevatın otelimizin 
er buıusatından mem· 

un kalacaklarını vadedi· 

Gundelik 11iy aeal ~u:ete 
Sahibi: Baydur Rri~dü Oktnn 

Neşriyat müdürü: 
llamdi Nı1:1ıeı 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler sokağı 
Abom' şartlurı : 

700 kuruş senelik 

400 " altı aylıl< 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için : 

Beykoz kunduralaı·ı 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli nıallar pazarı 
lzmir şubesinde bulursunuz -
PORJEN 

Mücellithanesine uğrayınız. 

N. V. 

v. ~.,. h. van 

l)er Zee 
& Co. 

• 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

" DERINDjE,, Vapuru 2 

Şubatta bekleniyor, 6 Şubata 
kadar Anvers, Roterdam, 
Hamburğ ve Bremen için 

yük alacaktır. 

"Aquila,, vnpuru 16 şubatta 
bekleniyor, Hamburğ ve An

versten yük çıkaracaktır. 

"ULM,, vapuru 1 S şubatta 

bekleniyor, 20 şubata kadar 

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

ARMEMENTH. SCHULDT 

HAMBURG 

" HANSBURG ,, vapuru 

23 şubatta bekleniyor, An
vers ve Hamburg yük çlka
rlp Rotterdam ve Hamburg 

için yük alacaktır. 

JOHNSTON LINE L TD 

Londra ve Hull için yük 
alacaktır . 

" ALGERIAN ,, vapuru 6 
şubatta Liverpool ve Svven-
sea 'dan gelip tahliyede bu
lunacaktır. 

" MARONIAN ,, vapuru 
şubat sonunda Londra, Hull 
ve Anver.sten gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni umanda 
Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

The General Steam Navi
gation Co. Ltd. 

" ADjUT ANT ,, vapuru 
5 şubatta beklenmekte olup 
Londra irin yük alacaktır. 

Deutsche Levante Linie 
" ANGORA ,, vapuru 30 

ikinci kanunda Hamburg, 
Bremen ve Anversten gelip 
tahliyede bulunacaktır. 

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

tenceye yük alacaktır. 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPoRATION 
" EXELSIOR ,, vapuru 10 

şubatta bekleniyor, Nevyork 
için yük alacaktır. 

"EXMINSTER., vapuru 18 
~ubatta bekleniyor, Ne•york 
için yük alacaktır. 

Geliş tarihleri ve vapur· 
farın isimleri üzerine mes'u 
lizet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, 
N o. 2007 - 2008 

telefon 

fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme ıııağazası 

llamza Rüıtenı beyirı Jotoğmf/ımıesi, lzminle e11 

fotoğraf çekm~kle şölırcı imlan uir !1<111 'at ocagultr. 

müşkillpe~ent olan/ur dahi, buruda ('f'ktinlikleri foıokraJ· 
üırdmı memnun kalmışlarclır. 

Hamza Rıisıem lı<!Jin, fotoğrclj mnlrnnesı atun ma· 
ga~a.sı da mulııerem müşterilerini11 itıee :evklerınc göre 
her çeşit malları, fotoğraf mnkinclcrirı.i lmlımdurmukıa· 
dır, Bir :ıyareı Jıer şeyi ispata kafidir. 

(lzmir • Ba,tura.k ca,JdeMi, Refik 

·. .. .... . . . 

Izmir Gazinosu 
ELHAMRA SiNEMASI SIRASINDA 

Ses kl"aJicesi Bav an l\f alınıure Handart " . 
Büyük fedakarlıkla bu defa İstanbuldan celbine mu

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

Bayan l\talımure Handanın kıy~etı~ 
ses ı o ı 

dinletmeğe azmetmiştir.lzmirin en iyisaz heyetine iştirak 

eden S~hibin. Sesi Bayan ~..,abide yıldız-
mugannıyelerındeo 

la Bavaıı Nefise, Bayan Rabna ., 

ve Adalet güzel sesıerile iıtirak 
a,i etmektedir. 

AHAP 
irinci Kordon ha

agazı şirketi itisa 
lstanbul Oteli 

Maarif cemiyeti ilinat 
bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi iliolar : idare-
hanede kararlaştirilir 
Basıldığı yer: ANA DULU 
matbaası 

O kadar zararsızdır ki kalp, böbrek, basur memeleri rahatsızlarıııa, ge

belere, çocuklara ve tansionları yokselmiş kimsel~re doktorlar yalnız 
( Pürjen Şahap ) müshil pastillerini tavsiye ederler. 



(Ulusal Birlik) ---:-------

Ahnaıı ya'ya ~ilfihlau ına hakkı veı·ilip veı·i lmeıne~i nıcs'cL'sİ de konuşuldu 

lngiliz e Fransız hak~anlari, Alman
ya ya verdil{leri notada ne istiyorlar 

lngiliz ))akanları;Alnıaııya'ya silahlanma hakkı vermek mes'elesinin, In

giltere ve F raıısa arasında konuşuluıl lıalJedilemiyeceğini Heri sUrdUler 
lstanbul 4 ( Hususi ) - l.oııdradu Frauı.ız ve lngi- kalnu~lardır. Bu teklif terin hiltün aksamı yekdiğeri ne 

liz Bakanları araimdıı geçen konuşnıalaı·da Alınan) anın bağlı ' 'e tnthikaıı <la ayni ı:umuııdn ohıcaktır. 

silahlaınnası nıes'elesi de gôr0şi1lm01ji ve Alwaulurm 1 - Ahuanyanın gayrimeşru olaı·ak yt·niden silılh-

bu iş için iııediklcri sclahiyetiıı verilip Yel'ilnıiyeceği lnnmasile lıOkilmsnz kalını' olau Verrııay nıuahedcıiuio 

tetkik edilmiştir. lngiliz bnkaıılnrı, Almunyaya silfı.lı- beşinci maddesinin ipıali. ( Maanıaf ih ~ili\lıtan tecridi 

laııma bal"kı \'crilebilme i için, Vt>rsay muahedesini icabeden mmtakn hakkandoki kayıt hundan hariçtir. ) 
imzalamış olan bütihı de,·lcılerin ıııntaleasıuı almak 2 - Askeri .,crailin yc·riıw umumi hir siltlhları 

lizım geleceği kanaatini ileri fü·wOşleı· ve hu mci'e· tahtlit muka'\·clesiuin ikamt•si . 

lenin, yalnız Jn&iltere ile Fransa araımda lıallcdilenıİ· :J - Tuna ve Şark undla~malııruun akdi. 

yeceği fikrini yi\rütmftşlerdir. 4, - Almauyamn uluslar dt•rıwğiıw awleıi. Buna 
hıgiliz Hakaıılarınrn bu nıntaleası muvaf,k görül- muvazi olarak f ogiliz '\' C .Frmı.;ız hitkOmctleri Almanya 

nıilş ve bu yolda korur ,•crilmiştir. nıu\•afakal ederse Almanya, Hd~ika '\' (• itulya ile. Al· 

Loudra 3 (A.A) - Havas ajan ı ıııuhahiri bildiriyor : manya mu'\·afakat dmedi~i takclirde italya \'e Belçika 

iogiliz '\'e Fransız Nuzırları dnn uktanı Almanyaya ile nıntekahil ledafni bir hava mul av.-lt·~i nkrli · husu-

a,atıda yazıh t<-klif leri arzetnıck husu unda uıutahık ~unda mutahık kalını,lardır. 

Futbol 
Hey'eti dün toplandı 

Dün Haftalık içtimaını 
yapan futbol heyeti spor iş

leri hakkında mlihim bazı 
kararlar vermiştir. 

Heyet, Lik maçları birinci 
devrenin sona ermesi dola
yısıle gelecek hafta ikinci 
devrenin başlamasını muva
fık görmüş ve maçların 4 
veya 8 kulüp arasmda ya
pılması için 10-3-9J5 tarihin
de kulüplerin salahiyetli mu
rabbaslarile birlikte bir top
lanto yapılması tenaip edil· 
miştir. 

Bu toplantıya gelen ku
lllplerin murahhasları Jiklere 
iştirak ettirilecek gelmiyen
ler tikten çıkarılarak, prog
ram ona g-öre hazırlanacak
tır. 

Halen liklerden çekilmiş 

bulunan Altay - fzmirspor, 
Şarkspor ve Türkspor ku
liiplerinin futbol heyetine 
verdikleri 6 maddelik takrir 

etrafındaki görüşmelerden 
sonra bu kulüplerimizin id-

dialarının varid olmadığı an

Jaıılmış ve şikayetlerine ce
vap verilmesi kararlastırıl

mıştır. 

Türkspor • Alhnordu ma· 
çında hakeme karşı geldi· 
ii için cezalandırılan Türk
spor kaptanı Şahabın nizami 
milddet zarfında bir itiraz 
gelmemesi üzerine heyet bu 
cezayı tasdik etmiştir. 

Bu hafta geri kalan B ta-

kımlarından 3 maçla Altı
nordu - 1 ürkspor arasındaki 
maç yapılacaktır. Proğram 
da şöyledir: 

Saat 9 da İzmirspor·Türk
ıpor B hakem Reşat, saat 
11 de Şarlupor - Buca B 
hakem Küçük Mustafa, saat 
13 d .! Göztepe - Alhnordu 
B hakem Baha Könöralp, 
saat 15 de Türkspor - Al
tınordu A takımları hakem 
Ahmet Öz2irgin. 

Bu maçlar gene Jikten çe
kilen takımlar arasında ol
duğu için bunların bir kıs
mının yapılamıyacaimı zan
nediyoruz. Ancak saat 13 

......... 
Alman 1 Mekteplel'de 

Hir kütUphane 

~=kihi kazandı 
Berlin 3 (A.A) - Alman 

ekibi dün öileden sonra ya
pılan uluslar arası manialı 
at koşularında uluslar mü· 
kafatını kazanmıttır. Alman 
mülazımı Schlivum birinci 
gelı.aiştir. Koşuda Bay Hit
ler ve Göbels dahil olmak 
üzere bir çok yüksek fabıs
Jar hazır bulunmuştur. 

de Altmordu - Göztepe B 
takımları karşılaşacaklardır. 
Türkıpor da Altınorduya 

çıkacağı rivayeti vardır. 

Bugünkü vaziyete göre 
memleketimizde futbol büs-

bütün gerilemeğe ve takım
larımız her gün biraz daha 

kuvvetlerini kaybetarcğe 

mahkumdurlar. Gönül arzu 

eder ki maçlar iene bütün 
takımlarımız arasında yapıl
sın. Bu hareket sporcuları 
olduğu kadar spor sevenleri 
de müteessir etmiş bulunu· 
yor. Burada zarar gören 
gene gençlerimiz ve kulüp
lerimizdir. Netekim son top· 
lanhyı yapan umumi merkez 
pek yakında şehrimize gel
mesi mukarrer bulunan Rus 
dost miJli takımının lzmire 
de uğraması hnkkındaki es· 
ki kararını bozmuş ve maç
ların yalnız Ankara ve ls
tanbulda olmasını kararlaş
tırmıştır. Gerek bu ve g-e
rekse Yugoslavya ve Balkan 
birinciliklerinde milli takım· 
da yer alacak bir kaç gen
cimizin de bugünkü vaziyet 
karşışında milli takıma alı
nacakları şayiaları da işitil
mektedir. Temenni ederiz 
ki bu müsabakalar hakikat
ten uzak bulunsun. Fakat 
ne çare ki futbulümüz bu
gGnkü \ aıiyet karşısında 

çok gerileıniş ve gerilemeğe 
de mahkum bulunuyor ka
naatindeyiz. 

Geuçlerin el - ele vererek 

vahdet halinde çalışmalarını 

tekrar temenni eder ve lik 
maçlarından çekilme hadise
sinin kapanmasını dileriz. 

bulunacak 
İstanbul 3 (A.A) - Kül

tür bakanlığı mekteplerde 
hocaların mesleki ve umumi 
bilgilerini artırmak için her 
mektepte bir kütüphane 
kurmaya ve mevcutlaı ını da 
ı~aha karar vermi~i~ 

~---Düok il ınüzakerelcr-

den ıonra 
JJ•ıtartıji 1 inci sMhijedt> -

Bayan Nakiye, Feyziati Ji. 
sesi ikinci müdüril bayan 
Türkln; Adana tehir kurul· 
tayı üyesinden bayan Esma; 
Ankara köy muhtarı Fatma 
Şakir, köy muhtarlarından 
bayan Sati Meh .. edin de 
isimleri bulunacaiı söyleni
yor. 

Namzet listesinde yenı 

saylavlar arasında, General 
Şükrü Naili; General Osman 
Koptagel; Adliye bakanlığı 

müsteşarı Tevfik Nafiz, İs
tanbul müddei umumisi Ke
nan; Ankara müddeiumumisi 

Fuat; Istanbul şehir kurulta· 
yı üyesinden Mehnıet Ali; 

fırka umumi idere heyetin
den Rahmi ve Cevdet Ke
rim; Yazgan lsm11il Mü~tak; 
Kültür bakanlığı genel mil

fcltişlerinden Selim Sırrı; Mi
lli talim ve terbiye heyetin

den Kazım Nami; orta ted
risat gene) mildürU Hasan 

Ali, iskan genel müdürü 
Galip; Ziraat genel müdürü 

Tevfik; yollar genel miidürü 
Ömer Fehmi; inhisarlar ge
nel müdürü Hüseyin Hüsnü, 
Evkaf genel müdürü Rüşdü, 
ziraat bankası esld genel 
müdürü Şükrü; Devlet şura

sından Edip Kemal; eski 
Jandarma .i'enel kumandanı 
General Zeki; Roberkolej 
Türkçe kısmı şefi Hüseyin 
ve karısı Bayan Bektaş'ın 

namzet listesisnde isimleri 
bulunması muhtemeldir. 

Saylav nam7.etlerini göste
teren liste bu akşam fstan· 
bul matbuatına ve ajansa 
verilecektir. 

Saylav 
Namzet listesi hu 
gün neşrerlilecek 

İstanbul 4 (Hususi) 
Ata türkün 9aşkanhiında, 
Dolmabahçe sarayında ba
kanlar ve fırka grubu he
yeti dün üçUncil toplanbıını 
yapmıştır. 

Dünkü toplantıda, C. H. 
F. Saylav namzetleri listesi 
tespit olunmuştur. Listenin 
bugün Anadolu ajansına ve
rilmiıtir. 

Öğrendiğime göre, azlık
lardan da saylav namzedi 
gösterilecektir. Bir ıayiaya 
göre, azlıklardan doktor 
Bay Topos ile Bay Keres· 
teciyan ve Bny Abrevaya 
da İstanbuldan müstakil 
namıet "österileceklerdir. 

1 
Sabah Gazetelerinin ı 

1'elgı·af ları 

lstaobul - Adliye, Kültür~ 
Bayındırlık, Maliye ve Milli 
müdafaa Bakanları Ankarayıı 
gittiler. 

Is tan bul Marmarada 
yeniden on iki zelzele ol
muştur. 

Istanbul - Kalimnoıtan bir 
motörle kaçmakta olan Yu· 
nanlılar üzerine İtalyanlar 
tarafından ateş edilmiştir. 

lstanbul - Berlinden bil
dirildiğine gCSre, Almanya bir 
Nisandan itıbarcn mecburi 
askerliği iade edecektir. 

Istanbul - Milletler cemi· 
yeti mesai bürosu ikinci mü· 
dürli Bay Yung, iktisat Ve· 
kileti iş bürosuna mütehassıs 
olarak ıetirtilecektir. 

Istanbul - Yunan takaı 
bonolarının bankalardan baı· 
ka eşhas ve müesse1at ara
sında ciro edilmeai kabul 
edilmiıtir . 

Istanbul - Belgrat Üni
versitesinde bir bidiıe ol-
muş, bir talebe ölmüş on 
talebe ve on üç polis yara
lanmıştır. 

lstanbul - şehrimizdeki 
ilk mektepler grip salgının· 
d.rn dolayı bir hafta müddetle 
kapatılmıştır. 

i\Jcvsi nı ha talık lardau 
ll<1\~ıw r~/i lıi ri 11ri ~ıılıijt•rfo -
.ı - So~ ul. 11111, ı-laıııııaktorı 

~lik nnııtk_ \e i'i l l '&k ycrdPn dı 

şarı çıkıırkı-n iyi giyinnıı-li vr 

kapalı olıuoğ11 öunı,; gfütniolz. 

t> - Nezle ulruaktan sakı· 
nınız. 

7 - Neıldf, ôkeOrQklQ ve 

ate~lnlz yüluıt<k. olunca ilk gün· 

de yatınız. 

8 - Öksürüp aksırırken ağ· 
zınızı kapayınız. 

9 - K11labalık ve dumaolı, 

havası kapalı yerlere gltmeyloiz 

veya çok oturrnayıaız. 

10 - Ateşiniz yükselince 
ht'men hekiminize bildiriniz. 

Grip baPıtıılıgı Üeerl vak.'a· 
tarda illr defa t~nı:fı ils lıorula 

rından hıs~lu. Slrayer ığızdao 
veya hucuorlao, ~ıı~r ve sslya ile 

bulaoık: eH• ile, öpmekle ve 
daba bir.;ok yollarla geçebilir, 

ber \·11k'11ıl11 lııuıtamo sağlam 

iken wutlakıt bir hasta ile te· 

mas neticesinde olduğu görül· 

llH::ktedir. 

Bu lustalık dotayıstle umumi 
mııhallerlo ve mı:kteplerlo, bil 

busai:I ILmir gibi nüfusu oldukça 
ı,;ok oiao bir ~ehtrde umumi 

maball("rl kapaımıınıo hastalığın 

iııtHa ve tevessOüoe hiçbir fay· 
dııeı olmaz. Bu noktal 011.ar 

Lilhas!a mektebler hakkında da 

v11kidir. UergOo Hğlık yoklama· 
rnıdan geçirilerek şüpbdt görü 

),.n talebt"sl çıkarılıo mektt"bler; 

çocuklar için dalıa güYençll bir 

ııığınakdır. Uruumi mahMllcrfo 

kapanmasından hAsıl olacak mıh 

zurlar bu yüzden eJde ,.dilmesi 

dü~üoülcn fııideli neticeye Dil· 

bdcn hiçtir. Bu hu&uı l 920 

de grlb e11Jgınıoıo icrayı hük· 

mettlğl bir tt:hfrde tetkik tdll· 
mit, bOlöo müeeseilatı umumiy~ 

açılı: olduğu ba\d,. nk'aların 

azami had<ll, umumi müeurıe· 

lerl kapalı otan dlğor tehirlere 

nazaran daha fazla olm1tnıflır. 

Şebblerde çok Yt.k'a çıkan 

mekteblerde yalnız odılann 

fenni t"mlzlmnıelerlne klf l 
geleeek kadar bir nıuddet, me· 

seli ikt, Oçgaıı gibi kıBa bir 

mud<let mekteblerl lupamak 

lüzumu dıt dü@üoüleblllr. Ço· 

culdar ruı-k.ı,.pteo ılyade mek· 

tf'b dışıuda slrayete maruz ol 
doklarından bu tatili yapmak 

n uzatmakta auıc·li bir fald,. 
yoktur. 

K.ıaa <ıo madde içinde hulin 

edilen üğOdler gözönünde 

~ ri J•lı-11 korunmak 
mümkündür. Sılılı 1 

H~ te~ki l atı icraaı 11' 

foyriı;ı muhakkak ol 

bütün kdblrleri al 

m11ktadır. 

Belediy~ sıhhat 1 

umomi nakil vaeıll 

toplu halk kltlelerl 

mRdlyeo kontrol •1 

lıındurmaktodır. Ve 

fasılaE1z dtıvaın edPcr 

J~te görüyoreııuuz 
lekette rnevcud oıao 

telıgına karşı alikadat 

tedbir vaztf,.lerioi 
dırlar. Gazetelerlo 

mıu.ılarda ıı11bhat roe 

kendilerinden rica el 

lertle n.-şriyatluile k 

büynk yardımlarda b11 

cclderi şüpbceizdlr. 

rlen olarak on kısı 

hulıha edıleo grib~ ,e 
haııtıılıklara kuş. kor 

r eleri dalma 

tulmalulır. 

Bay Heimbu 
görllşmeoı 

• v 

Arburg 3 (A.A) 
cephe reisi Maks 
Sar hükQmet komisY 

işleri şefi Bay Hei 

tarafından kabul e 

ve "endisiyle üç •• 

rüştüğüne dair Al111 
hesi tarafandan Jşaa 
havadislerin doiru O 

bildirilmektedir. 
Haber verildijİO 

Maks Bravun hükO 
misyonunun tavsiY 
Son kanunda Sar'ı t 

ve o vakittenberi b 

--------
Ru~hi ıııs 

Kardif, 3 (A.A) -
maçında Gal illkeai lı 
6 sayıya karşı 1 
mailOp etmiıtir. 

Yazımııın faılalı ~ 

bile iki gündür ( it 
Terakki ) tefrikamııl 

madık. Sayğı değer 
'( ımızdan özür dilerİI· 

Büyük 
Tayyare Piyangos 
4 Uncli Keşide 11 Şul1at 93 

ı\det 

1 l\liikafaı 2000 
.1 Jkraıııiye 2500 
1 

" 1 
" 

1 
" 2 il (2000) 

4 il (1000) 
30 il (500) 
50 

" (150) 
100 il (100) 
300 il (50) 
510 

" (30) 
1000 
500 (20) 

1500 


