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• ULUSAL 

lzmirde çıkar, akıamcı ıiyaıal gazetedir 

- Çarşamba - 26 Haziran 1935 

• (Kızılay) Ulusal ve insel 
duyguları yaratır yaşatır, 
yilkseltir. 
(Kızılay) dilşkfinlerin kara 

gün dostudur. 

Fiatı (100) Para 

oma Konuşmaları Sarpa sardı 
.ı:: ze 

Almanya • Fransa j Tabancalar patlamış gene 

Yeni Alman zırhlı- Balikesir'de kan-
ları nasıl olacak lı iki hadise 

Fr ·--~~· 
ausızlar, Londrada yapılan uzlaş-

nıayı kahuJ etmiyeceklerdir 

"' • 

lıtaıab 1 -
ııa,,11 ~ 26 (Özel) - Al- Almanya deniz işleri bakan-
Y•~•lld ıle Fransa arasında lığı, yeni bir proje hazarla
ı,~e 1 bıılıyacak olan mü- mağa baılamııtır. Bu projeye 
ct_ b~ de Roma ile Londra· göre, Almanyanın yapacağı 
dir FYtilc önem verilmekte-
l . '•ıa al yeni zırhlılar, kuvvet itibarile •rd1 1 ~ı.,.ar, bu konuşma-
''•••ıad 11iıltere ile Almanya logiliz zırhlılarına faik ola-
~llld, b deniz ıilihları hak- cak ve şimdiye kadar gö
'•-ıy uaule gelen itilafı ta- rülmemiı şekilde yeni terti-

•calclardır. batı ihtiva edecektir. 
------------••H..,_~•~•·••·--~~-~--~~~~ n Moskova seyahatının sonu-;ları 

ulgarlarla Macar-
ların silahlanması 
Q~ -------ltıeseleden küçük itilafa zarar 
@e)lll· 

1 
1Yeceğine daiı· teminat alınmış 

~ •t•ııbuı 2 
Oal0"•k 6 (Özel) - Çe-
~) 1ıı Ya dıı itleri bakanı 
L Qtııea" 
"ltı11d 111 Moıkova seya-
t~ııı, ta Sovyetlerle yaptığı 
t~İr~ ; .. Çok Önem verilmek· 
•-~·t oyfendiiine göre Bul· ... •ıı'J 1 

~r •il&lıJ • Macariıtan'ın tek
tillf1 b· •noıaaından küçük 

~~kkııad~r ~arar gelmiyeceği 
· ) Be uılar taraf1ndan 
''-'' lıeı' e t . 14. eoıınat verilmiş 

~ a,Y Ben " 
•Yet) ea ın, Moıkova'da 

''-ti er ııoıaoıdaranı ile Bay Ben es 
)'"-ta :~•'eleler hakkında çok önemli oldup ıöyleni

ır konutmaların da ;yor. 

--Kadir, desise iJe hasmı Sadet
tin'i öldürmek istiyordu 

Balıkesir (Hususi) - Ev
velki gün şehrimizde kanlı 
bir vak'a olmuştur: 

Selimiye mahallesinde otu· 
ran Mehmed oğlu terzi Ka
dir, iohisarlarda kahvecilik 
yapan Sadettin ile bundan 
bir ay kadar evvel kavga 
etmiılerdi. Sadettin o vakit 
Kadir'i ayağından yarala
mııtı. 

Bunun acısını çıkarmak 
isteyen Kadir; evvelki gün 
yanına iki arkadaı alarak 
doğruca Saddedinin kahve· 
hanesine gitmiı ve : 

- Artık bu kavgaya son 
verelim, barııalım; 

Diyerek Sadeddin ile ba
rışmııtı. Gece geç vakte 
kadar k~hvehanede oturan 
yeni ahbaplar, hep beraber 
gezmeğe çıkmıılar ve cad
dede konuıa konuıa ilerle
meğe baılamıılardır. Tam 
Osmanlı bankas1nın bulun· 
duğu yere gelince, Kadirin 
arkadaılarından biri Saded
dini kolundan yakalıyarak 
dar ve karanlık bir ıokağa 
doğru sürüklemiı ve diier
leri de üzerine çullanmışlar· 
dır. 

Kadir bu arada tabanca· 
sına da çekmiş ve 5adettin'in 
üzerine doğru ateı etmiıtir. 
Çıkan kurıunlardan i1ç ta
nesi Sadettin'in muhtelif 
yerlerine isabet etmiş, üç 
mütecavizde firar etmiılerıe 
de biraz ıonra yakayı ele 
vermişlerdir. 

Hastaneye kaldırılan 5a
dettin'in yaraları tehlikelidir. 

* •• 
Balıkesir (Hususi) - Pa-

zar günü şehrimize yakın 

köylerden birinde de bir 
hidiıe olmuş, bir korucu 
ölmüş, bir korucu da yara· 
lanmıştır. 

Vak'a küçük Bostancı kö· 
yünde geçmiş ve koyun ot
latma meı'elesinden ileri gel
miıtir. 

Mısır 
Askeri kuvvetleri 
takviye ediliyor 

lstanbul 26 (Özel)- Mısır 
fevkalide komiseri, Sudana 
a-iderek askeri tetkikat yap· 
mıı ve avdetinde Londraya 
ur.un bir rapor göndermiıtir. 
Söylendiğine göre, logiltere 
hükumeti Mısırı askeri ku
Yetlerle takviye etmek iıti· 
yor. 

Bu köyede oturan Oturan 
Osman adında biri, yabancı 
bir tarlada koyunlarını otla-

tmağa başlamış, sahibinin 
ihtarına rağmen mer' adan 
çıkmak istememiş ve hatti 
bu tarla benım diye bağır
mıştır. 

Bunun üzerine tarla sahi
binin korucusu Zekeriya, Os
man'ı zorla dışarı atmak 
istemişse de, Osman bunların 
üzerine çifte ile ateş açmış, 
korucu da vücudunun muh
telif yerlerine ıaplanan saç· 
maların verdiği acı ile taban
casını çekerek Osmanı öl
dllrmüştür. Çifte ile yarala
nan korucunun hayatı tehli· 
kededir. Müddeiumumilik 
tahkikata başlamıştır. ·-
Toplantı 
Memurlar koope

ratifi ne işler 
gördü 

ilbay General Kdzım Dirik 

Memurlar kooperatifinin 
senelik genel toplantısı dün 
saat 17,30 da bahribabadaki 
halkevi salonunda yapılmış· 
tır. 

Kongre baıkanlığına itti
fakla Vali General Kazım 

Dirik seçilmiı ve toplantı 
açılmııtır. Kooperatifin bir 
senelik it raporu ve blinço
su okunmuı ve onaylanmış
tır. 

Vali General Dirik; ge· 
çen senenin plinço ve ra
poru ile yeni sene iı pro
gramını, Şaıal suyunun ko-

- Devamı dlSrdiJncil ıahifadg-

t r T K 

Acaba doğru mu ? 

Makedonyalılar 
hareketegeliyorlar 
Yunan Kralının geri gelmesi için Ya 
hadiler çok para sarf ediyorlarmış! 

Selanik'te11 bir görünüş 

Paristen alınan haberlere 
göre, orada bulunan Veni
zelos ta harekete gelmiı ve 
cumurluğun muhafazası için 
bütün varlığile mücadeleye 
hazır olduğunu Atinadaki 
dostlarına bildirmittir. 

Atina (Özel) - Sü bakanı 
Kondilis'in (Avala) Ajansına 
verdiği diyevden sonra Yu· 
nanistanın her tarafında yeni 
bir hareket ve heyecanlı bir 
vaziyet baş göstermiıtir. Ma· 
kedonya gençleri, cumurluğu 
müdafaa maksadile kendi Siyasal mahafile gelince, 

Venizelos fırkasının liderliaralarında teıkilit yapmağa 
ğini ilzerine almıı olan (So

ve yakında Selinikte yeni fulis) ten başka bütün mu-
bir kongre akdetmeğe ka- halif partiler başkanları du
rar vermişlerdir. Bu durum rumdan emin değildirler. So· 
Çaldaris hükumetini düıün- fulis, general Kondilis ile 
dürmeğe baılamıştır. Bulga· evvelki akşam bir dostunun 
ristana iltica etmiş olan ge- evinde buluımuş ve uzun 
neral Bakırcı, 1 Mart isya- müddet konuşmuştur. 
nının pek haklı olarak vu- Bazı mahafilin ortaya at-
kubulduğunu ve bu isyanı tıklakları iddialara göre, 
çıkaranların, cumurluğun, ne kral Jorjun tekrar tahta 
zaman olsa bir tehlike ge- gelmesi için gerek Londra· 
çireceğinden emin bulunduk- da ve gerekse Yunaniıtan· 
larını söylemekte ve şimdiki da bulunan büyük yahudi 
halin bu kanaatı kuvvetlen- firmaları milyonlar sarfetme· 
dirdiğini ilAve eylemektedir. ğe baılamıılardır. 

~~~~~----~·------~~~~~ 
Futbol hey'etinin kararları 

Altınordunun şam
piyonl~ğu onandı 

Cuma ~OnQ Buca-Altınordu maçı tek 
rarlanacak- Uşak muhteliti geliyor 

Dün haftalık toplantısını 
yapan futbol heyeti verdiği 
kararlar arasında Cumartesi 
günii tekrarladığı Altınordu
K.5.K maçından ıonra likle
rin bittiğini ve puan itibarile 
Altınordunun ıampiyon oldu
ğunu kabul ederek Altayın iti
razına rağmen Altınorduyu 

ıampiyon adetmiıtir. Puan
lara nazaran 38 puanla AJ
tınordu birinci, 37 puanla 
Altay ikincidir. Diğer takım· 
ların puanları ıöyledir: 

Göztepe 33, K.5.K 29, lz
mirapor 39, Buca 22, Türk· 
ıpor 17, Şarkıpor 14 tlir, 

Tayyare kurumu adına 
olan maçlarda Buca • Altın
ordu oyununun gayri nizami 
devam ettiğini görerek bu 
oyunu Cumartesi günii tek
rarlamağa ve Altayın Göz· 
tepe maçı hakkındaki itiraz
lardan hakem raporu gelme
diğinden bundan sonraki İç· 
timada görüşülmesine karar 
vermiştir. 

. Bu hafta Uşak muhteliti· 
nin gelmesi mukarrer oldu
ğund11u bu maç için aıaiı· 
daki oyuncuları çağarmııtır: 
IVlahmud, Sababeddin, Ali, 
-Deuamı dördilncü sahifede -::: 
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Cenevreniıı rahipleri, rnazinin patrikleridir 

l{endi muliadderatıni lioru-
mali istiy n e ç U uslar, 
Cenevre çe ilmeli imiş! 

Habeşistan meselesi; japonyanın ~indek · lıarekatındaıı 
lıe111111İyetsiz Plcl nğtı Jıafde UI S ar SOS)'etesİ uyuyor 
Romada çıkan ve İtalya 

başbakanı M. Mussoliniye ait 
olan ''il Popolo d'İtalia,, ga· 
tesi; İtalya ve uluslar sosye 
tesi başlığı altında yazdığı 

bir makalede diyor ld: 
'' Çindeki Japon süel hare

ketleri mütemadiyen geniş

lemektedir . 
Eski başşehir, Pekin de da

hil olduğu halde diğer büyük 
bir kıt'a baştan başa. ve Tı
entsin gibi arsıulusal bir 

mevki tamamen Japonyanın 

kontrolü altına geçmektedir. 

Çin, bilindiği gibi, eski ve 

yüksek bir medeniyet sahi

bidir. Çinin nüfusu 4.0 mil

yondur. Çin uluslar sosyetesi 
üyelerindendir. 

Bununla beraber, uluslar 
sosyetesi Japonyanın süel 
hareketlerine karşı susmak

ta ve hiç bir şey yapamamak
tadır. 

Japonya, maden menbaları 
ile zengin olan Mançuri kı
lasım ta Sibirya sınırlarına 

kadar hükmü altına aldıktan 

sonra şimdi de süel hareket

lerini ve yayılmayı Çinin 

öztürkçe: 

Her gün 
Beş kelime yazıyoruz 

-35 ~ 
1 - Azm - Dölen 

Azmetmek - Dölenmek 
Örnekler: 
1 - Türk havasının gü
venliğini sağlamağa Dö· 
lendik = 
2 - Dölen ve dura baş· 
lıca kuvvetlerdendir.(Se· 
bat - Dura) 

2 - Mania - Engel 
Mani - Önge 
Örnekler: 
1 - Yurt savgası işlerin· 
de önümüze çıkan bü
tün Engelleri yıkarız. 

2 - Eğer bir Ôngeniz 

olmazsa yarın bana gel
menizi rica ederim. 
3 - Yurt savgasında ne 
Engel, ne önge dinleriz. 

3 - Mahreç 1 - Çıkıt 
2 - Sürüt 
Örnekler: 
1 - Bu malın Çıkıtı ne
residir? 

l /uslar sosyct<>si toplantı lıalmde 

güney bölgelerine çevirmiştir.! Japonya uluslar sosyete-
Çin kapılıuı büyük Okya- sinden çekilmekle kendisi 

nus devletlerinin iş birliğine için iyi bir hareket yapmış· 
açık bulunacaktı. Halbuki tır. Japonya bu çekilişi iJe 
Çin kıtası, sadece Japonya- bağınsız (serbest) kalmış ve 
nın süel ve ekonomik geliş- kendilerini dilediği gibi yap· 
mesine (inkişafına) açık bu- mağı temin etmiştir. 
lunmaktadır. Bu örnek Almanya tara-

japonyanın Çindeki hare- fından da taklit edilmiştir. 
ketleri Habeş mes'elesi ile Almanya uluslar sosyetesin-
ölçülemeyecek kadar geniş ve de bulunduğu sırada hiç bir 
mannhdır. Habeş mes'elesi nüfuzu yoktu. Uluslar sosye• 
bunun yanında ehemmiyetsiz tesinden çekilince tam bür-
bir mes.'ele mahiyetinde ka· riyetini elde etmiştir. Bugün 
lır. uluslar sosyetesine mensub 

japonya kendisi için çiz- bir devlet, Almanya ile mü-
diği emperyalizm yolunda 
ilerlemektedir. Hakikat böy
le olduğu halde, bütün acun 
bu hadiseye karşı susmakta 
ve Cenevre birşey söylemeğe 
lüzum görmemektedir. lngil
tere Çin kıt'asına yalınız bir 
finansal mümessil gönder
mekle iktifa etmiştir. Mat· 
buat tarafından hiçbir kınav 
(Faaliyet) gösterilmemekte
dir. Bu gidiş ile, bütün Çin 
yavaş yavaş Japonya tara
fından yutulmak tehlikesine 
maruz bulunmaktadır . 

Çin, uluslar sosyetesi, ü-
yelerindendir. Fakat uluslar 
sosyetesinin Conoenanh Çi
ni alakadar eden işte, Konf
neisonun metni gibi kalmış
tır . 

zakerelere girişmek isterse, 

mümessilini Berline kadar 
göndermektedir. 

Almanya, canlı dinamik bir 
devlettir. Japcnya dahi di
namik bir imparatorluktur. 
İkisi de bir takım işlerini 
kurtarmak istediler, fakat 
uluslar sosyetesi bu devlete 
karşı bir engel vaziyetini 

takınmıştı. Bunun üzerine, 
bunlar da sosyeteden çekil
mişlerdir. Uluslar sosyetesi 

• bu işlerde büyük bir mu
vaffakiyetsizlik göstermiştir. 
Uluslar sosyetesinde eksik 
olan şey moral kısmıdır. 

Uluslar sosyetesi kurulmuş 
bulunan büyük devletlerin 
-Devamı <lördiincii salı~fede -

~~~~~~-----.--~--~~~~~-
48 yıldan sonra 

Diınyay yeni ge
len bir ihtiyar --------

2 - Alman pıyasası mal- " Dünya hıraktıg .. ım gibi deg .. il, hen 
Jarımız için en iyi Sürüt-
lerlerden biri olmuştur. h ından sonra dışarda yaşıyamanı,, 

4 -

5 -

Nailiyet, Mazhariyet -
Ergi 
Örnek: Sizinle konuşmak 
benim için en şerefli 
Ergilerdendir. 
Mecra - 1 - Yatak 
2 - Akağı 
Örnekler: 
1 - Nehir Yatağını te-
mizlemek 
2 - Yağmur suları için 
Akağı yapmak 

NOT: Gazetemize gönde
rilecek yazılarda bu kelime
lerin Osmanlıcaları kullanıl

mamasını rica ederiz. 

Livornada, karısını öldür
düğünden dolayı 1887 yılında 
48 yıl hapse mahkum olan 
Vanoçi adında bir adam, 
mahkumiyetini ikmal etmiş 
ve 72 ynşında olduğu halde 
tahliye edilmiştir . 

Vanoçi; hapishanede iken 
gazete okumaktan ve gardi
yanlardan başkasile konuş
maktan yasak edilmiş oldu· 
ğu için, dünyada olup biten
lerden haberdar değildi. Za
vallı ihtiyar, hapishaneden 
çıkınca elektrikli tramvayla
rından, otomobilJerden ve 

Radyo seslerinden şaşırmış 

ve tekrar hapishaneye dö

nerek : 

- Bu yaştan sonra ben 

dışarda yaşıyamam, dünya çok 

değişmiştir. ihtiyar olduğum 
ıçm tekrar bir cinayet ya

pacak halimde yoktur. Merha
met edinizde beni hapisha
neye alınız, hayatımın geç
tiği hücremde öleyim. 
Demiştir. ihtiyarın bu ricası 

hapishane müdürünce red
dedilmiştir . ihtiyar, ağlıya

rak hapisbneden ayrılmıştır. 

l~L~H~T 
EYYU8İ.~~, 
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~ ----- ...... .--• 
Tefrika No. 88 

Kraliçe altıu bir zile dokundu, içeri giren iki nedi· 
nıeye, Şövalyeyi dışarı çıkarnıalarını emretti.. bil 

Hiç, o muhterem pe- istediniz ? . - işte, bu gözlerioıle, 
deri gebertmeği d~şünüyo- - Kraliçem - dedim - bü- kulaklarımla ! ,li· 
rum v..: bu gece, Kudüsü yük bir kaleyi fethetmek için Bu sözler, üzerine l{;dıl' 
altüst getirerek, hatta kralın evvela, o kalenin etrafındaki çenin yüzü kıp - kırmızı 0 eli. 
dairesinde misafir ise oraya ~uvvetl~ri, küç?k kal~leri, . - Bıra~ Şö~alye • d~ıo• 
kadar giderek onu tepele- sıperlerı ele geçırmek lazım. dmlemek ıstemıyoruoı· 
mek, bağırsaklarını çıkarmak Ben de size varıncaya kadar şarap ver !. . eye 
istiyorum. bütün kadınları birer birer Ve bundan sonra ı<rahç 

- İmkanı yok, yapamıya- ele geçirdim. Hatta birer şarap vermeğe beşladııı>·· 
caksınız - diye inledi - bunu birer değil, ikişer, üçer, be- Şövalye sustu. 
yapmıyacaksınız. Benim hatı- şer .. Ve sonra size yaklaştım. Devam et!.. ·~: 
rıın için, benim için .. Siz bunu Fakat bir papas, İsanın ha- - Nesine devam ede~el 

k ld k k d 'k'ld' K ı· ·ı b. ıniid 
1 
yapmıy.acaksınız. Çünkü bu, çını a ırara arşıma ı ı ı. ra ıçe ı e ır bot 
beni mahvetmek olacaktır. İşte buna tahammül ede- içtik. Ve ben iyice 5~1 

d' ki" Şerefim, haysiyetim ditlere miyorum Kraliçem.. Bunu olmuştum. Bana de 1 
• çe· 

düşecektir. Yapmıyacaksınız hazm edemiyorum.. - Şövalye!. Seninle gef,. 
bunu diyorum size.. Kraliçe, bu sözlerimden cek iyi günlerimiz var. b rb 

Kraliçe yalvarıyordu. Gö- sevinmişti. Kadın gururu bul kat biraz beklemek, ~· 1~ 
rüyorsunuz ya, bir Şövalye, K d b d k d k k olmak lazımdır. O guo bit e i gi i ir, o şan ı ça a-
isterse; Kraliçeleri de kendi barır.I kadar hiç bir kimseye bte' 
huzurunda yalvartır.. şey açmıyacaksın. Mu b• - Ve -dedim- Kıskanı- o 

Sonra tekrar sordu: rem pedere gelince, ' 
yorum onu.. d d k . 

Peki, niçin ve nasıl bun- Kraliçe bir kahkaha attı: günler e Ön(;ce tır. b o•• 
ları öğrendiniz ve öğrenmek 

l{ızılay 
üyelerine bir silrpiriz 

Ve bundan sonra, 
1 
0~ 

- Sen yaramaz bir Şöval- Kudüste kadınlarla eo çd• 
yesin -dedi- yaramaz olan- or münasebeti olanları 5 bİ' 
lar, çok yalan da söylerler.. Ah bu sarhoşluk!. Birer .,, 

Elimle ağzını kapadım ve d oı ' 

Kızılay haftasının son gü
nü olan 29·6-935 Cumartesi 
günü akşamı saat 20,30 da 

sözünü kestim: rer sizin isminizi say ı ·de'e 
o geceki hatıram, sa ,I· 

Katiyen -dedim- tecrü- d o 
besini yapabiliriz. kraliçenin dudakların a •IJI' 

- Alsancakta, Deniı: sporları 

yurdunda - çok eğlenceli ve 

- Nasıl tecrübe?. dığım bir kaç pu~eden ~·Ji~ 
- Demin söyledim .. Gider, rettir.. Ben, biraz de :tıf 

parasız bir gardenparti ter

tip edilmiştir. Cemiyet üye
lerinin ve bütün lzmirlilerin 
hoş ve eğlenceli bir gece 
geçirmeleri için, seçilen gü
zide bir hey' et şimdiden ha
zırlıklara başlamıştır. Cemi
yet üyelerine ayrı ayrı da
vetiyeler gönderilecektir. 

papasa bir hancer darbesi yapmak istedim, fakat a ~· 
vurabilirim.. bir zile dokundu. Ve içe~ 

- Şu halde papas, benim den iki tane nedimesi çı 
girmek istediğim kaleyi da- geldi: . ot• 
ha evvel, f sanm sevda duası - Şövalye gitmek istı1 
ile işgal etmiştir. yolu gösterin 1 li•İ 

- Aldanıyorsunuz?. dedi ve öpmek üzere e ,J 
ı . . pı 

- Aldanmıyorum. sbat uzattı. Gözlerinin ıçı, tıt 
ederim.. pırıl yanıyordu ve Y~~ ot' 

- Nasıl edersiniz! zulmün büyüklüğünü bıhY ıı· 
du. fakat bundan zevk 

1 
'ıe· 

Karacabey Harası müclürlüğünden yordu. işte ben de böYe 
rine çıldırırım. ~· 

Harada hususi bir surette yetiştirilen beyaz tecrübe fa· 
relerinin müracaat edildiğinde resmi ve hususi müesseselere 
hara idare hey'etince kararlaştırılan bedel mukabilinde ıs
tenildiği kadar gönderileceği ilan olunur. 

7 11 16 21 26 30 3067-1645 

lzmir milli emlak müdürlilğllnden: 
Turan menemen c. 94-164 no. dükkan 

" ,, ,, 92-165 ,, ev 
Bornova arapkirli s. 14 no. h ev 
Buca İstanbul oğlu so. 11 eski 11 yeni no. ev 
Buca aşağı mahalle uzun ıo. 63·67,51no. arsa ve baraka 
Bornova küçük çay so. 43-51 no. ev 
Turan şimendifer c. 47 eski 135-136 taj no. ev arsası 

18 
18 
21 
40 
4 

12 

49 kahvehane 18 
Bayraklı menemen c. 41 eski 55 yeni no. dükkan 12 
Bornova çay ferah so. 2,2 no. dükkan 12 
Buca istasyon c. 21-77 53 no. ev 101 

,, ,, ., na mık kemal so.2no. aranın 16-9sehimi 1 O 
,, da özdemir so. 44 eski 34 yeni no. maza 24 

Bayraklı muradiye caddesinde 92 eski 94 yeni no. ev 27 
Bayraklı bülbül so. 18 no. ev 6 
Buca mustafa kemal cad. bili no. arsa 17,50 
Darağaç hücum so. 14-14 no. ev 15 
Mersinli şeref so. 11-9 eski 11 yeni no. ev 24 
Tepecik akşam so. 44 ve 44-1eski36 yeni ve ağa soka 

ğından 18 numaralı dükkan ve oda ve müştemilatı 21 
Bornova birinci yaka so. 10-2 eski no. ev 10 
Darağaç dcmirhan so. 25 eski 3 taj no. ev yine 29 eski 

3 taj 23 taj 
ev ve maza arsası ve bahçe 96-14 sehimi 36 

Bornova manav kuyu çingene mezarlığı bila no. bağın 
5-4 hissesi 17,50 

Darağaç paralı köprü c. 139 eski 141 yeni no. arsa 9 
Yukarıda yazılı Yunanlı emvalin altı aylık icarı 8-7-935 

pazartesi günü saat 14 te ihale edilmek üzere müzayedeye 
konulmuştur. Taliplerin o saatte milli emlak müdürlüğüne 
müracaatları. 1840 

Düştüm nedimelerin pe 
ne, çıktım avluya!. ..._. 

d d b. · öo" Ne imeler en ırı ,r· 
de yürüyordu, biri de 
dımda. ..... 

- Arkası ıın~ 

Cnndelik siyaf!al gazc~c öktfl' 
Sahibi: lluydar Rüşdu 

Neşriyat mü~ürü: 
Hamdi Nüzfıeı 

Telefon: 2776 i~;tı'' 
Adres: bmir 

Beyler sokağı 
Abo11" şartla.rı : 
700 kuruş senelik 
400 .. altı aylık 

i liiıı şartlar• 
Resmi ilanlar içİP ·~;11,t 
Maarif cemiyeti 1 cli'' 

bilrosuna müracaat e 
melidir. 

id•"' 
Hususi ilanlar : 

hanede kararlaştırıh0~ 
Basıldığı yer: ANAP ~ 
matbaası --"""" ~ 
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iYE Olivier ve şüreka· Fratelli Sperco Vapur Acentası 

llRı ı~T 
L• • ROY AL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

Si ımıtet vapur 11 ORESTES,, vapuru 26 haziranda gelip yUkünü boşalt· 
aceııtası tıktan sonra Burgas, Varna ve Köstence için yUk alacaktır. 

" UL YSSES ,, vapuru 29 haziranda 4 temmuza kadar An· 
vers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için 
yük alacaktır. AN~ASI 

• 

-DAoA 
BiRiKTiREN 

.., . 'QA~T--~DbO 
r~I ııtrıi111il1111lllll1111111ili111ili11Jil1111ilHlJlil11J111111il111JllJIJ111111Jilli111~ N. V. 

! M~~lfDlYır = VV. F. H. Van 

Cendeli Han. Birinci kor· 
d Tcl. 2«3 on . 

Tbe Ellerman Lines Ltd. 
" THURSO ,, vapuru 25 

haziranda Hull, Anvers ve 
Londradan gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

"ROMELIAN,, vapuru ha
ziran sonunda Liverpool ve 
Svvenseadan beklenmekte
dir. 

Not: Vurut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine 
değişikliklerden m es' uli yet 
kabul edilmez. 

• Kitaplurınızu GOzel Bir 

Cilt. llatırnlarımzn Şık 

Bir Alhilnı. Ve sair 

Cilt işleri Yaptır

mak isterseniz : 

* YENı KAV AFJ.,AR * 
Çarşıs.rnda 34 Numarada 

- - Ali Rıza - -
Mücellithanesine uğrayınız. 

ÔksOrcnlcr! Mut· 

laka (Okanıcntol) 

öksnrnk ~ekcrle· ~ 
rini tecrübe cdi- il-.( 

" ORESTES .. vapuru 13 temmuzdan 18 temmuza kadar 
Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için 
yük alacaktır. 

SVENSKA ORİENT LINİEN 
" ROLAND ,, motörü 25 haziranda Hamburg, Copenhage, 

Dantzıg, Gdynia, Göteburg, Oslo ve lskandioavya Jiman

Iarına hareket edecektir. 

" SMALAND ,, motörü 8 temmuzda Hamburg, Copen

hage, Dantzıg, Gdyoia, Goteburg, Oslo ve İskandinavya 

limanlarına hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 

Gcırbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

" PELEŞ ,, vapuru 14 temmuzda gelip 15 temmuzda 

Malta, Marsilya, ve Barselon limanlarına hareket edecektir . 

NATIONAL NA VIGATION CO. OF GRECE 

lzmir Nevyork arasında aylık muntazam sefer 

" RINOS ,, vapuru 18 haziranda lzmirden doğru Nevyork 
için yük alacaktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 

Hamiş: ilandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 

Acente mes'uliyet kabul etmez. 

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

edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 • 2663 .. 
Taz • 

temız ııcuz 

il ile 
~ 1. 
~ ! 

nız .. Her tiirlii tuvalet çeşitleri 

l) 

> 
.Q 

IIan1d \\ Nüzhet 
. "'ıhhat l~czaneRİ 

Başlurak No: 37 

~ 8e f' · ı · K J 1 = 1) Z §'§ er1 nsar ve aı·a koç ı ıca arı - er Jee 

1 • Aç o iL ıı » o ~ DEUTSCH: LE~~-NTE LıNIE 
~ l\a~albhkları ve tabii güzeJJiği ile meşhur Seferihisarın = "MOREA,. vapuru 24 ha· 
~ l'u,~ koç ılıcaları 10 Hazirandan itibaren açılmıştır. = ziranda bekleniyor, 27 hazi-

~ /•111111 lllllllllllll!lllllllllllllllll!l!llllllllllllJllJllJllJllJll 111 11111lllllJllI1111111111111111• 

ce 
1 zmır yuı,ı mensucatı_ 

~ lııtı· Ve ecnebi memleketlerince tanınmış ve bilhassa rana kadar IAnvers, Roter-
~ İatjfırd Ve havalisi halkının senelerden beri tecrübe ve dam, Hamburg ve Bremen 
~ SAK elerile ROMATİZMA, KUM, BÖBREK, BAGIR- = limanlarına yük alacaktır. 

Ve Pllrjcn ~ahapın 

en nstiln hir mns

hil şekeri olduğu· 
Kuvvetli wilshil 

Tür Aı o. im şirketi-
t = >bJJ ~ fifa ve MİDE gibi bir çok hastalıkların tedavisine - "A VOLA,, vapuru 8 tem

~ )Jveren banyolar olduğu sabit olmuştur. = muzda bekleniyor, 11 tem
~ fe ~<'..a sularında mevcut kimyevi maddelerin :: muza kadar Anvers, Roter
~ & tırıı hir tahlilden sonra cJdc edilen neticeyi aşa· - dam, Hamburg ve Bremen 
§ ~1Ya - ı· 1 k k ~ ~.. Ynzıyoruz : _ ıman arına yü alaca hr. 

~ Uıtıurıenin kimyevi terkibi = SERViCE DIRECT 
§ ;; DANUBIAN ~ Gt N Birlitrede = TUNA HATTI ~ Gı l<a 2, 170 Gram Kılor sodyom 
~ GJ M 0,300 " Kıloruptazyom = "DUNA,, v ıpuru · 30 hazi-
~ Gt Gga 0,100 " Kılorumağnezyonı ı§ randa bekleniyor, Budapeşte, 
~ 4 0,150 " Kılorukalsyon Bratislava ve Viyana için 
~ S yük alcaktır. 
~ 2 ~ Ga 0,200 ,. Kibritiyctikalsyon Geliş tarihleri ve vapur· 
~ ların isimleri üzerine mes'u-
~ li G 3 - liyet kabul edilmez. ~ 4 O Ga. O Ga 1,300 ., Bicarbanot dö şo ;; Birinci Kordon, telefon 

~ S O M~ = No. 2007 - 2008 
a, Na g 0,250 ., Kibritiyetimağnezyom := ~atı 1 ık m oto·· r 

0,055 ,, Biromür sodyom .... 

4,525 bir Jitrede bulunan maddeler _ 

Gaz· yekünu -
~ tli,ıu ın,. bakkaliye mevcud olub teşrif edeceklerin her = 

llliştir. YJ{Acek ve içecekleri taze olarak temin edil
~ hıtn111d RAKOÇ ılıcaları için Büyük Salepçi oğlu 
~ SAf ~hher zaman Seferihisar otomobilleri mevcuttur. 

" erı · 

adır. 

12 beygir kuvetinde (Dizel) 
markalı az kullanılmış bir 
motör satılıktır. Taliplerin 
idarehanemize müracaatları 
ilan olunur. ... . 

Hamza Riistem 

,,l.) 

-o 

Alman marka her şeyi 

sağlam kuyruklu bir pi
yano ebven fiatla satılık

tır. 

1 
Almak arzu edenler her 

gün sabahdan akşama ka-

l 
dar ULOSAL BİRLİK 

' 

gazetesi idarehanesine mü
caat etmelidirler. - -

\

Ultnakt ısardan da her zamarı. otomobilJer bulundu

111111111
" ıı ııı ıı 11 ıı 11 ıı 111 1111 111111111111111iiiiii1111 ııı 1111 1111111iiiiTı11 n 11 11 11 11 mi 

fotoğrafhane ve 1 
fotoğraf ıııalzenıe ınağazası 

[stanb re 'frakya 
Sıı. k.er Fhrikaları Türk Anonim Şirketi 

1;rnıayesi 3,000,000'1,ürk liı'ası 
a11buı B h a çe 

llmn::.a IMMem beyirı fotoğrrıflımıe.ı;i, /::mirde en 
fotoğraf çekme/ele şöhret bulan bir smı :nt ocnğı<lır. E'n

müşkülpcserıt olanlar dalıi, burada çel•tirdikleri foıokraJ· 

lordan memnun kalmışlardır. 
Hamza Rüstem beyin, f oto{?'UJ mcılrenıesi satan ma-

ğazası da muhterem müşterilerinin ince zct'ldcrine göre 
lıer çeşit nıallurı, fotol,rraı makinelerini bulundurmalrta· 
<lır, Bir zıyaret her şeyi ispala htijidir. 

(iz.mir - Başturak caddesi, Hefik -

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

•·11111111111111111111111111111111• 11111111111111111111111111111111111111 uı ı ınılll!lıı ı ıı ı illll u• 

·-Siimer Banli,--
ıııaııı ulalı 

YerJi ıııallarırı en iyisi, en sağla
nıı, en ucuzu en güzeli 

lleret e kumaşları 

F esaııe kıımasları 
' 

Beykoz ktınduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bauk yerli mallar pazar? 
lzmir şubesinde h11lursunuz 
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Genel savaştan sonra Versay'da Italyan delegelerini aldatanlar kimlerdi? 

Roma konuşmalari iyi gitmiyor. 
l{ont Döşamhron neler söylemiş 

buna mukabil 

sürüloyoı· 

Italyan'ların, genel savaşta kan döktükleri ve 
geregi gibi istifade etmedikleri ileri 

lstanbul 25 (Özel) - ltalya başbakanı Bay lUus· 

solini ile lngiliz murahhu l..ordu Bay Eden arasında 
Homa'da devam eden konuşmalar, ônemli bir saf haya 

girmiş bulunuyor. Mussolini; İtalya'nm genel sa,•aşta 
döktftğn kan nisbetinde istifade etmediğini ve hilyilk 
lokmaların, lngiltere ile Fransa tarafından yutuldu

ğunu ileri sQrmn~, balyan murahhaılarının Versay'da 

Zavallı 
Genç ansızın 

delirmiş 
Balıkesir (Hususi) - Dün 

ıehrimizde acıklı bir hidiıe 
olmuı, Mehmed adında bir 
genç delirmiıtir. 

Mehmet, ıekerci Seyid'in 
oğludur. 22-23 yaılarındadır. 

· Dün evde otururlarken bir· 

denbire yerinden sıçramıı, 

aşaiı koşarak eline bir balta 

almış, evın bütün kapı ve 
pencerelerine vurmağa bat· 

lamııbr. 
Anası oğlunun bu hali 

karıııında ağlamaia baıla· 
mıt ve; yapma, etme diye 

çocuğu teskine çahımııtır. 

Fakat Mehmet baltayı vur

makta devam etmiı ve evin 

bütün camlarını yere idir

dikten sonra dışarı fırlaya

rak yoldan geçenlere hücu

ma baılamııtır. Bu aralık 

sokaktan geÇmekte olan ib· 

tiyar bir adam, delinin elin· 

den yakayı zor kurtarmııtır. 

Zavallı genç bir müddet 

sonra zabıtaca yakalanmıı 

ve baıtahaneye yatırılmııtır. 

Delirdiği anlaşılan Mehmed 

ya Manisa ve yahud da ls

tanbul timarbanesine gön· 

derilecektir. 
•• 

Haham 
Bir kaç saat içinde 
budud harici edildi 
lstanbul 26 (Özel)- İtalya 

bükümeti, Trabluıgarb ba

bamı (Gilıtav Kastel Bulu· 

nez) i budud haricine çıkar
mııtır. Bu karar verildiii 
dakikadan üç saat sonra ba
bam vapura bindirilmiş bu
lunuyordu. ------

Gediz 
KöprüsünOn v11r· 

yanı yolları 
Gediz köprüsünün var· 

yant yolları bu hafta içinde 
bitecektir. Birkaç güne ka
dar ilbaylık bayındırlık bat 
mühendis bay Mehmed Nuri 
köprünün bulunduğu yere 
ıiderek muvakkat kabullinil 
yapacaktır. 

Bulgaristan 
Buğday mabsulO bu 

yıl fazladır 
Istanbul 26 (Özel)- Bul

garistanda bu yıl buğday 
mahsulü, geçen yıllara göre 
çok fazladır. Bulgaristanın, bu 
yıl mahsulünden 100 bin ton 
buğday ihraç edebileceği 

söyleniyor. 

Balıkesir' de 
SOrekli ve faydalı 

yağmurlar 
Balıkesir, 25 (A.A) 

Dlln ve bugün Balıkesir ve 
çevresine bol yağmur yağdı. 

Yaz mahsulü için fay dalı 
olan yağmur çiftçiyi çok 

sevindirdi. 

Balkan kupası 
İstanbul - Balkan kupa

sı maçlarını Yugoslavya ulu· 
sal takımı kazanmıştır. 

Moskova elçimiz 
Istanbul - Moskova bü

yiik elçiliğine atanan Bay 
Zekii'nin tayini Ali tastike 
iktiran eylemiıtir. 

Futbol 
Heyetinin kararları 

- BQltarafı birinci sahifede -

Cemil, Rasim, Adnan, haf· 
lar: Hakkı, Şükrü, Adil, 
Feyzi, forlar: Reşad, Vahab 
lsmail, Fuad, Basri, Hakkı, 
Hamdi. 

Halk evi f ioali : 

Birkaç haftadır geri kalan 
Halkevi finali Pazar gllnü 
Halk sahasında yapılacaktır. 
Eşrefpaıa - Burnova takım· 
lar1nın yapacağı bu maç 
gayrifedereler arasında iyi 
bir ilgi ile bekl..nmektedir. 
takımların mllsavi bir kuvvet 
arzetmesi maçın ebemmiye· 
tini arttıracaktır. 

Bu mevzua tekrar temas 
etmek llzere gençlere timdi
den muvaffakiyetler dileriz. 

Istanbulda 
Yedi yere yıldırım 

dOştO 
lstanbul - Burada ıiddet

li yağmurlar yağmıı, yedi 
yere yıldı11m dilımüıtür. 

Yıldırımlardan biri Topka
pu sarayına isabet etmif, 
Kadıköyde bir çocuk yara· 
lanmıı, bir ıpartıman kapı· 

c11ı bayılmıtbr. 

aldatıldkdarını söylemiştir. 

Bay Eden, Mussolioi'nio serdeylediği miltalealardan 

!o!ODra mnşkill bir duruma dnşmilştilr. Frunsa'nın Pa

ris elçisi Kont Dö~ambron, dnnkO toplanhda hazır 

bulunmuş "·e haiz olduğu salahiyet dairesinde Fran· 
sa'nın bQUln nazar noktalarını ortaya koymuştur. 

Roma siyasal mahafili konuşmaları merakla takibediyor. 

Kuraklık 
Acunun her yanın· 

da var 
İstanbul 26 (Özel) - Bu 

yıl, acunun her yanında ku· 
rakbk hükum sürüyor. Müs
tahsil ülkelerin ekserisi bun
dan zarar görmüş ve bu ül
kelerde kııbk ürünlerin hep· 
si mllteessir olmuştur. 

Bay Nizameddin 
Habeşistan maı;lahat· 

gOzarı oldu 
Ankara - Adis - Ababa 

maslahat güzarhğına, isken· 
deriye baıkonsolosumuz Bay 
Nizameddin tayin edilmiştir. 

Ajanslar korıgresi 
lıtanbul - Prag'da topla· 

nan bağlaşık ajanslar kongre
si dağılmııhr. 

Noksan yevnıiye 
Veren mOesseseler 
lstanbul - Hafta tatili 

yasası mucibince Cumartesi 
gllnü öğleden sonra müesse
selerini kapamağa mecbur 
olanların kullandıkları memur 
ve müstahdemine tam yev
miye verip vermedikleri 
önemle takip olunmaktadır 

Toplantı 
·B(Jltarafı 1 inci sahifede -
operatife temin edeceği fa
ideleri ayrı ayn izahetmiştir. 

Bundan sonra kooperati
fin yönetim kurul seçilmi 
yapılmış ve üyeliklere Vali 
General Kizım Dirik, mek· 
tupçu Baha Koldaı, Müddei
umumi Asım, istatistik di
rektörü Nazım Balkuv, inhi
sarlar baı direktör muavi
ni Hüsnü, Emniyet direktö
rü Feyzi Akkor seçilmiıler· 
dir. 

Milrakıplikler seçiminde 
1 ürkofis direktör muavini 
Rahmi, Üçüncü mllstantik 
Hasan Basri, Kültür Espenk-
törii Vahid ıeçilmiıtir. 

Yeni yönetim kurulu bu
günlerde toplanarak baıkan 
seçimi yapacaklar ve ödev
leri taksim edeceklerdir. 

Salhanede 
Bir çocuk bahçesi 

yapılıyor 
Şarbaylık, Salbane'de bir 

çocuk bahçesi yapmağı ka· 
rarlaıtırmıı ve bu huıusta 
tetkikata baılamııtır. 

Bahçenin yapdacaiı yer 
kararlaıtırılmııtır. 

Fırat 
Irmağında bir 

facia 
Malatya (Fırat) - Fırat 

um ağında bir facia olmuı 
Herdi mevkiinde iki geçeyi 
birbirine bağhyan kayık su 
alarak batmıı, Baskilin Ma
mikian köyünden Mehmed 
oğlu Kadir'le karısı Zeynep 
b~ğularak ölmUtlerdir. 

Hidise ıöyle geçmiıtir: 
Kayığı iıleten Hüseyin ve 

Mahmut dün sabah karşı 

taraftan on yolcu alarak ka
yığı yürütmüılerdir. Beri ge 
çeye on metre bir aralık 
kald•iı sırada yükünün ağ1r
hğ1ndan ve suların baskısın· 
dan kayığ1n kaburgası pat
lamıt içerisine su hücum et
miıtir. Kayığın batmakta ol
duğunu gören yolcular geli
şi güzel suya atılmıtlardır. 

Bu sırada Zeynep kocası 
Kadire sarılmıı ve adamca· 

ğız karısını kurtarayım der

ken ikisi birlikte akıntıda 

kaybolmuılardır. 

Öteki ıekiz müıteriyi ka
yıkçılar kurtararak karaya 

çakarmıılardır. 
Fırat karakol komutanı 

hidiıeye el koyarak tahki-

kata baılamıt bir yandan da 

Kadirle · Zaynebi arattırmıı 

ise de cesedleri bulunama
mııtır. 

Karşıyakada 
Kızılay garden partisi 

Yarın akşam Karııyaka· 

daki iskele gazinosunda Kı

zılay cemiyeti menfaabna bir 
garden parti verilecektir. 

Sarhoşluk 
lkiçeımelikte oturan Yuıuf 

oğlu Baha, dün gece sarhoş 
olarak evine giderken yere 
dilşmüş ve vücudunun bazı 
yerlerinden yaralanmııtır . 
Sarhoş Baba baygın bir 
halde hastahaneye kaldırıl
mııtır. 

Yaralanmış 
Şehidlerde iplik fabrika· 

sının önünden atla geçmekte 
olan Halilin beygiri birden
bire ürkmüt ve fabrikadan 
çıkan amele Hamdiye çarp· 
mııtır. Hamdi yaralandığın
dan memleket baıtabaneaine 
kaldırılmııtır . 

Giritte nOmayişler oldu 

Vazifelerinden çıkarıl· 
mış olan zabitler ------ . 

Halk, bundan sonra hükômete verg• 
vermiyeceğini muhtıra ile bildirdi 

Atina - Çaldaris bükü- dahele edildiği taktirde ,.. 
metinin emrile vazifelerinden bıta memurlarmın silibl•rı»l 
uzaklaşbrılmış olan Girtli alacaklarını söylemişlerdir· 
. d d b•t1 . B - . . d .... ,c 1an arma ve or u za ı erı, unun uzer1ne 1an ar~ 'Jc· 
tekrar bir nümayiş yapmış- polis kuvvetleri nümayıfÇ1 O· 
lar ve Haoya'n1n büyük cad- ri serbest bıakmışlardır. ~at 
delerinden geçerek, "Yaşa- mayişçiler, akşama k• bİÇ 
sın Veoizelos, yaşasın Cüm· sokaklarda iezmişler ve dı 
huriyet,, diye bağarmıılardır. bir gürültü çıkarmamışlar '. 
Mahalli hükumet, nümayiş- Girid halkı; hükümete '.~'. 
çileri dağıtmak için siliblı diği bir muhtırada, verf1 .~. 
zabıta kuvvetleri göndermiı rini açığa çıkarılmıt ı~b: . 
ise de muvaffak olamamış- Jerin iaıesine tahsis ettık 1 

tır. ÇUnkU nümayiıçiler, mu· rini bildirmişlerdir. ---------··---------
Bay Murad Telefon 

Ooo 250 fakir çocuğa işi için 350 bin Jirıı . 

yemek yedirdi sartedilecek 
Don akşam saat onıeklzde ~f' 

Ankara ile lıtanbul ,., 
kordonda vehfr gazlooıunda .,. 

ropa araınnda gOn geçdJkÇ' 
öksOzlue yardım cemiyetinin 11adl lefon görOomelerlnlo ırt e-
krtşlerlndek.l (250) çocuğa zen· ve gOnde 400 500 görOılll'r 
glo ve samimi bir ziyafet ve· · ~ varda~1nı gören poıtı ye ıelf"' 
rllmlştlr. Ziyafette ilbay Gene· ve telefon idaresi Ankırt il' 
ral Kbam Dlrik ile C. B. P. b bO~ o meıkezler arasında ,-
lzmlr ve Manisa illeri baıkanı lk tıtl 
Yozğ•d aaylavı bay Avni Do· ::::0:.,~~:~:! ::~~:~eD ,ti 
ğıo, Mınlea ıaylnı bay Tur· ati kartı la mı ya kif f gel111ecll~ 
ğud, çocuk eılrgeme kurumu görerek bu devrelerin l••:
başkaoı doklor bay Fikret Te ırtmlm11ını ald bir k 

Tıhıln, ökeftzlere yırdım cemi IAylhasını kamutay• verlllf,d-
yetl başkanı bay Hamdi Akyü Kamutay son celıeıln~•; 
rek, kızılıy cemiyeti ikinci kara ile İstanbul ve .4~ 
bıtkanı avukat bay Babı Na· ara~ındakl telefon devrel ,; 
sub ve gazeteciler bulunmuı görütmeyl aerlğ ve 111ıkeıO -
lardır. bir surette geçlrebUecek il' 

Bahçede hazırlanan ozon dereceye gt'llr!lmeılnl '~ tJJ 
sofraların başında cemiyetin aradı bu devrelf'rln en 11 ti' 
bıkıp yetiştlrdl~l yavrular de surette çoğıhılmaıını d~ 
nlze karşı ve temiz havada başlarında ve orıa, 111erke•1 " 
oeş'e içinde yemek yiyerek eğ kur.snportörler koouldl ... ~ 
leomlşlerdir. Y avrolara karo• bunları ald bloıl111D fi 
göHerllen şef kıt ve ligi çok enel yapılmasındaki 10•011111

, 

yerinde idi. Bu şef kat görQmQ ehemmiyeti nazırı dfkk•l'ad' 
beıkeıl mCltehıHla etmiştir. rak idarenin 1935 yılı b 

1
_., 

Ziyafeti; g11lno kirıcm bay ılnde bu işler tçlo •1rı ,c,I 

Mund Tdrkmen; kreş yavrula· olan 150 bin liraya llAf ,,~ 
rıDI bir yardım olmak ve on· 200 bin liralık ıeabld•1' ...,ıı• 
ları neş'elendlrmek için tertlb şllmeıl huauaoada Bar•0 ,el' 
etmiştir. Bu hayırlı hareketi Bakanına mezuniyet 'V 
takdir edllmlıtlr. b~r 

• • lzmir sulh hukuk 1111
1 

Cenevrenin rahipleri, meainden: ,1 
Nazillide madran rak• 'ftf 

mazinin patrikleridir lütfi vekili avukat ulvi t•~ 
- Ba~ıarafı 2 inci sahifede- dan müddealeyb kem~r,Jbd',t 
bir sigorta kurumudur. Zira eskiıehir bakkaliye•• A ~ 
bu devletler bir taraftan necati aleyhine açtıi1 ,1 
muazzam tarih kitabını ka- lira alacak davaııoıo ,,ııf 
patmak ve diğer taraftan da muhakemesinde modd ııdf 
yeni ve genç ulusların geJi- be ilanen tebligat icr• I._ 
şimine ( inkiıafına) mani ol· dığı halde mahkemeye f'' 
mak suretile, talilı gilneıini mediiinden hakkıod• ~"' 
ilelebet kendi Üzerlerinde kararı verilmit oldur' JI, 
durdurmak istiyorlar. mumalleyhin mabk•~,99 

Cenevre'nin rahipleri, ma- muallak bulunduğu t0- 1~ 
zinin patrikleridir. Bunlar çarşamba saat 14 d•~ 
mubafazakir ve doğmatik- sulh hukuk mahk•lll t ~ 
tirler. Tarih ise devrimcidir. hazır bulunma11 yab:~ 
(lokılipçıdır.) Kendi mukad- vekil göndermediii t• ;ıt' 
deratını korumak istiyen genç muhakemenin aıyabe~ t• 
uluslar, Leman gölünden çe- kılınacaiı lüzumunu b• ../ 
kilmeğe .. ecburdurlar." yap kararıd1r.____....-::tİ' 

Teşviki sanayi kaounundall itti 
fade eden rnncssese sahiplerine: 

lktısat Vekaletinden: ~ 
Sanayi mile11e1elerlne gönderllmlı olan ıoal varıkal.rı Ol ~ 

tertip edilecek 1934 aeneıl io cedvellerlnln beı uııb• ~ 
tanzim edilmesi ve bir nashaaının VekAletlmlae gaod• '1'J, 

Gzere en geç 1 ·7 · 935 tarihine kadar postayı verlldl.,.t 
dört nClıh11ının lıe gene ıynl tarihe kadar mahalllD ell ı 
mftlldye memaruaa vertlmeel IClaamu ilin olannr. I47S-' 


