
Roınanya'nın merkezi olan 
Btıkreş şehı·inde hD}·Dk bir 
yangın ohnuş, 160 ev tama
nıen yaumışhr. Zarar 2 ıııil-

• ULUSAL • Habeş iınparatoru Haile Sa
liise, tebaası ile temas etmek 
üzere ıneınleket dahilinde 
bir tetkik seyalıatına çık· 
nuştır. ,Jott leydir. 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 
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C. H. Partisi bnynk kurultayında 

Dünkü toplantıda hesap 
işleri tetkik edildi · 

Kurultay bugiln tekrar toplanacak. Dilek koıııis
yonu dün gece saat üçe kadar çalıştı. 

,.. 
~ kurultayın çoğunluğunun ko-

nuşmalarına büyük bir ilgi 

\ 
ile katıldığı dilek komisyo
nunda bulunanlara vermek 
üzere başkan toplantıyı 13 
Mayıs Pazartesiye (bugün) 

1 bırakmışhr. 
Dilek komisyonu bugün gece 

üçe kadar çalışmış ve öko
nomi dilekleri üzerinde ko
nuşmuştur. Bu sabah ta 
bayındırlık işleri üzerinde 
çalışan komisyon; genel ku· 
rul toplantısından sonra iç 
işleri !dileklerine geçmiş ve 
toplantı gece geç vakte 

C. H · Partisi biiyiik kurulıayrnın toplmıdığı kumut<o· binası kadar sürmüştür. Komisyon 
h ~nkara 12 (A.A)- Cüm- DiJ devrimini özel bir önem• yarın da öğleye kadar çalı
t Urıyet Halk Partisi kurul- le kovalayan parti, yeni prog· şacaktır. Öğleden sonra 
•yı bildiriği : ram taslağım öz Türkçe genel kurulda program ve 

C. H. Partisi büyük ku· olarak bastırmış ve dünkü tüzükün görüşülmesine batla
tıdtayı bugün 15 te As baş· toplantıda komisyonun ra- nacaktır. Bundan sonra her 
k•ıı Rende'nin başkanlığında poru ile birlikte üyelere gün toplanacak olan büyük 
toplanmıt ve hesab komis- dağıtmıştır. kurultay, gerekirse geceli 
1onunun daha önce dağıtılan Propramın üzerinde üye· gündüzlü toplantılarına de· 
~•Poru okunmuştur. Raporda lerin çalışmalarına, zaman ve vam edecektir. 
Q&tiia defterlerin ve harcama •~ .......... .-141------
belsıelerinin çok dun ve har· Cuma gftotı yapılacak maçlar 
ttıaaanın hesap tüzüğüne tam 

ıayrun bir ıekilde yapıldığı Altınordu-K S K takım 
ttııel baıkanlık divanınca • • • · 

kıaruıan kontrol kurumunun J k l k 
~6rt ayda bir hesab işlerini arı arşı aşaca 
:celemiı oldukları, bütçe · 

llllda hiçbir harcama ol- • 
~İdıtı, hesap1 iılerinde gö- Bu Cuma büyük bisiklet yarışları 
d ~il düzğilnHiğün övüme d ~ l H l k . 
'ıer olduğu söylendikten a .ı yapı acaktıı·. a evı lurnovası 

'~ı.ra, partinin parasının de- Dün haftalık 
~IQ bir kıskançlıkla ancak toplantı s ı n ı 
b kiki ve zorağ ihtiyaçlara !yapanllfutbolJ 
•rc:anmak ve her yıl bu so- hey'eti- 1Tk-

ll'1ıı t' . . h 1 4- tunun par ımızın er a an· maçlarının son 

d olduğu gibi para işlerin- haftası pro· 
t d . d- .. 

e ergenı ve uzenını gramını hazır· 
Hat · ld w 1 it ermış o ugu yazı ıyor. lamıştır. Bu 
~ apor okunduktan sonra h ft k. 
~ Portör Damar Arivoğlu a a ı maç· 
lra&ye gelerek her bakım· lardan so~r~ 

..... d 935 • 936 (lıkı 
L liıgün olan hesaplar 
~) lckında genel kurulun iste· sona ermiş ve 
t Alt · K. S. K . ı yenerse İzmir ikincili«ini .... '~ii izahlara karşıhk ver- ayın şampı- o 

~""'Re hazır oldugw unu söyle· yonluğu ta· lw:anacak olun Alı11ıordu t<ıkımı 
h kk k t · ı kt Bu A. takımları hakem antre· tir. Genel kurul, raporu a u e mış o aca ır. 

~birliği ile kabul etmiştir. haftaki maçların en mühimi nör Her [Obist] 
-.....d Altınordu • K.S.K arasında Halk alanında: ) an sonra yurdun her 
•llıııdan kurultaya gelen ki son maçtır. Bu maçın ne- Saat 9 da Göztepe ·Türk 
~ce telgraf okunmuştur. ticesi lzmir ikinci ve üçün· spor B. takımları hakem 

cüıünü meydana çıkaraca· Reşad, 11 de Altay • Şark 
Romanya'lı ğından diğerlerinden üstün spor B. takımları hakem 

1 derecede heyecanlıdır. Bu Ahmed Ôzgirken, 13 de 
'enisciler gali h haftaki program şudur: Buca - lzmirspor hakem 

geldiler AJsancak alanında: Mustafa Şenkal 
ti~~tınbul, 12 (A.A) - Şeb- Saat 9 da Altınordu·K.S.K Bisiklet yarışı 

~ l 1lde bulunan Romen B. takımları, hakem lsmail Cuma günü, mıntaka bi· 
'"iıc·ı · 'k' · k 1 G 11 d I 'ki t h ' • f d b ı, ı erı, ı ıncı arşı aşma· öztepe, e zmirıpor· sı e ey etı tara ın an Ü· 

~lQı bugiin yaptılar. Bu Buca A. takımları hakem tün bisikletçilerin iştirikile 
~alışmanın sonu ıudur: Esad K.S.K, 13 Altay-Şark bir bisiklet yarııı tertib 

lar 0ınanya'lı Hamburgeru , spor A. takımları hakem edilmiştir. Bu yarışı hakem 
~ le Suad'ı 1-6 2·6 6-4, Sabri lzmirspor, 15 de Göz· bey'eti otomobiller ve motör· 
s::•11ya'la Botey de TUrk tepe • Tnrkıpor A. takım· ıikletlerle takip edecektir. 
-.1_ •d'ı 2-6 1-5 3-6 yen· ları hakem Mustafa Altınor· Yarış programına röre; mil· 
""'ttir. du, 17 de Altsnordu· K.S.K. - Devamı 4 tJnoiJ ıahiflde-

.. Xl 

1 Atatürk Eyini toplantısı 

Romanya kralım Dış 
tebrik ettiler 

Ankara, 13 ( Hususi ) -
Romanya milli bayramı mü· 
nasebetile Reisicümhur Ata
türk ile Romanya kralı 
arasında tebrik ve teşekkür 
telgrafları teati edilmiştir. 

re 
bakanıınız,dev letle
daveti ye gönderdi 

·-·-· Harh eden devletlere silah verilnıe-
mesi mes'elesi müzakere edilecek 

Hahes 
' lnıparaloru tetkik 

seyahatnıa çıktı 
Istanbul 13 ( Hususi ) 

Paris gazetelerinin Adis A
babaya gönderdikleri hususi 
muhabirlerinden aldıkları 

telgraflara göre, Habeşistan 
imparatoru ( Haile Selase ) 
Habeşlerle temas etmek üzre 
ülkesinin iç taraflarrnda se
yahata çıkmıştır. 

Fransız gazeteleri, Habeş· 
lerin mütemadiyen barba ha· 
zırlandıklarını ilive ediyor· 
lar. 

Teıf i fi Rıiştii Arm 

Istanbul 13 ( Hususi ) -
Uluslar kuru.munun Eylülde 

yapacağı toplanh, fevkalade 
önemli olacektır. Bu toplan
tıda, harp eden devletlere 
silah gönderilmesinin yasak 
edilmesi mes'elesi konuşula
caklar. 

Uluslar kurumu başkanı dış 
bakanımız bay Tevfik Rüştü 
Aras, şimdiden kuruma da-
hil olan bütün devleUere 
davet tezkereleri göndermiş
tir. -------
E~k işchir"c ue>ııde

rHdiJer 
İstanbul - lıparta'daki 

mürtecilerle alakaları olduğu 
anlaşılarak tevkif edilen 
yirmi kişi, Eskişehir' e gön-
derilmiştir. 

~~~~~~----............. ~1m1--~--~~~--~-
R om en parlamento başkanının s6ylevi 

Yaşasın Türkiye, Jivela 
Yugoslavya, Zito Ellas .. 

Siyasi konferansta tam bir anlaşma hasıl olmuştur. 

Bugün, ekonomik işler kouusulacak. 
Bükreş 12 (A.A)- Balkan nike verilecektir. Yarınki 

antantı bakanları bugiln sa· görilşmelerde, Balkan antan· 
at 13,30 da dıı itlerini bitir· tının ekonomik şubelerinin 
miıtir. Bay Titülesko gaze· başkanları ve bilhassa Tür· 
tecilere ıöyle demiıtir : kiye kamutayı ikinci baıkanı 

" - Siyasal konferansı tam bay Hasan Saka, eski Yu· 
bir anlaıma ile bitirdik. Ya· nan bakanlarından bay Ha-

işleri bakanı yardımcısı bay 
Curic ve Romanya ıubesi 
başkanı bay Tabakoviç de 

• Devamı 4 ncü sahifede-

Temizlik 
1_rı_n_ög_~ ı_ed_e_n_s_on_r_a_b_i_r _ko_m_a· __ ,_is_se_c_k_is __ v_u_g_os_ı_av_y_a_dı_ı_ar_• BOO E I en zabiti 

0 
r-

Birinci tertib çekiliş bitti 

Dünkü keşide de kaza
nan numaralar 

·-·-· On bin liralık mükafat 2094 nu-

maralı bilete isabet etti 
Istanbul 13 ( Hususi ) -

On dokuzuncu tertib tay· 
yare piyangosunun birinci 
keşidesine dün de devam 
edildi. Son çekilişte kazanan 
numaraları bildiriyorum 

15836 16740 1780( 1802~ 

18094 18124 20525 21596 
22022 22177 22479 24347 
25131 25441 26280 26787 
26873 27094 27459 27478 
6747 7760 8131 8167 
8334 9338 9572 10161 

dudan uzaklaştı
rılıyor. 

2094 
10388 10816 11019 11177 Kondilis 

Numarayı 10 bin 
l1823 ı2o:n 12103 12gt8 Istanbul 12 ( Huıuıi ) 
12774 14028 14050 14175 Atinadan haber veriliyor: 

Numaralara lklıer bin 14218 14486 15253 15451 Elen hükümeti; isyan es· 
8342 16492 

495 5816 9371 16815 29723 nasında asi harb gemilerinde 
Numaraları Biner lira isabet Yftzellişer Lira Kazananlar hizmet gören bUtlin bahriye 

etmlttir. 338 2574 3012 3713 efradının ya piyade veya 
BeteryOz Lira Kazananlar 5191 6399 7078 7697 topçu kıtalarında hizmeti aı· 
1313 1907 2365 2808 7927 8315 9661 13038

1 

keriyelerini yapmalarını ve 
2844 2929 3143 3689 14127 14684 15685 t7tl75 bunlardan müddetlerini ik· 
3857 4564 6869 6453 -Deıınmr diJrdancı1 sahijede - -Devamı dllrdüncı1 sahi/ada=. 



S hife 2 

ye 
1 - Öz 1'ı1rkçe köhlerdcu gelen sözlcrirı lwrşısrna (T. Kö.) 

beldeği (Ataıncti) lwnmııştur. Ilımların lıcr biri hakkında sırası 
ile ıızma11larımızm (Mıitalıassıs) ) azı/arım gazetelere vereceğiz. 

2 - }'cui olllman karşılıkların iyi ayırd edilmesi için, gc· 

rc•ğirıe gikc, E'rmısızcaları yaztlmı~. ayrıca ürııcldcr tle korıul
muştıır. 

3 - Kölai Tiirhçc olau kelimeforin bugii11kii işlenmiş re 
lmllanılcm şekilleri almnııştır: Aslı cıh olem lıak, aslı ügiiuı o/atı 

hiil~iim . 'l'ı'ir/;çe '·Çek,, hükıillClen gelen ~eldi gibi. 

Eracif • uydurmalar, düz
meler 

Örnek: bu eracife ehem· 
miyet vermedik. Bu uydur· 
malara ( düzmelere ] önem 
vermedik. 

Ürcufe • uydurma, düzme 
yalan dolan 

Eramil - Dullar 
Örnek: itam ve eramil 

maaşları. Öksüz ve dul ay
lakları. 

Erazil - sıyrıklar, yüzsüz· 
ler 

Örnek: erazili nasdan. Bu 
dunun yüzsüzlerinden 

Erazil takımdan Sıyrıklar 
takımından. 

Erbab (ehi anlamına) - er 
erdikli 

Örnek: bay M .... İşinin e· 
ridir (erbabıdır,) bay M ... ya· 
pı işinde erdiklidir (erbabı

dır.) 
Erbabı mesalih - işi olan-

lar. 
Erbain - karakış 
örnek: erbain kırk gün 

sürer, karakış kırk gün sü
rer. 

Erkan (rüesa anlamına) -
başman 

örnek: erkanı devlet, dev· 
let başmanları 

Erkanı askeriye· general-
lar 
Erkanı har biye - kurmay 

(fr.) etat major 

Erkanı harbiyei umumiye· 
genel kurmay (fr) etat ma
jor general 

Erkanı harb zabiti - kur· 
may subay [fr] officiler d'
etat major 

Erz, pirinç 
Erzak, azık 
örnek: Burada çalışan 

amele, erzakını köylerinden 

getiriyorlar, burada çalışan 

işçiler, azıklarını köylerinden 
getiriyorlar. 

Erzan, yakışır, yaraşır 

Esalet, asallık, asalet, 

asillik, aksoyluk, tözünlük 

Asil, 1 - Asallı, asil, 
aksoy, tözün 

2 - (vekil karşıtı) esi 
örnkk: Bu işte esaleten 

bulunuyorum, bu işte esi ol
rak bulunuyorum 

Esaret, kulluk, [fr.] ser· 
vitude 

örnek: Türk milleti esare· 
te tahammül edemez. Türk 
ulusu kulluğa dayanamaz. 

Esaret ( Ülke ve ulusların 
yabancılara mahkümiyeti an· 
lamına) kölemenlik, (fr.) c c
lavage 

Örnek: Hind'liler asırlarca 
esaret hayatı geçirdiler, Hind 
liler asırlarca kölemenlik 
hayatı geçirdiler. 

Esaret ( harb esirliği an· 
lamına) tutsaklık 

Örnek : düşman ordusu· 
nun başkumandana da esa· 
rete düşmüştü, düşman or· 
dusunun başkonıutanı da 
tutsaklığa' düşmüştü. 

Esir • tutsak, tutkun 
Örnek: Son muharebede 

düşmandan onbinlerce esir 

aldık, son savaşta düşman· 
dan onbinlerce tutsak aldık. 

Hüsnünün esiri olmuştu, 

güzelliğinin tutkunu olmuştu. 
Esirane • Kulca, kölece 
Örnek: onun yanı_!lda esi· 

rane çalışmıştım, onun ya· 
nında kulca, kölece çalışmış 
hm. 
Esas • ana (fr.) fondamen· 

tal 
Örnek: ana kurallar, esas 

kaideler 
Esas - asıl (fr.) fond 

Örnekl: asılsız bilgiler • 
esassız havadisler 

Esas - dip (fr.) fond 
Örnek: dipsiz sözler, esas· 

sız sözler 
Esas • temel, (fr.) fonde

ment, base 
Örnek: temel koyma, va· 

z'ı esas 
Esasen • temelinden; as· 

lından, (fr.) au fond 
Örnek: esasen ben bu işin 

böyle olacağını daha evvel 
sezmiştim, aslından ben bu 
işin böyle olacağını daha 
önce sezmiştim. • 

Esasi • anasal, köksel,(fr) 
constitutionnel 

örnek: kök.sel türeler, hu· 
kuku esasiye, droits consti· 
tutionnelı 

Anasal kanun • kanunu 

esasi, Loi . constitutionnelle 

Esasi • enbaşlı, başlıca, 
başın, ( fr. ) fonda mental, 

essentiel, principal 

örnek: büdce devletin en 

başlı [başlıca, başın) işlerin· 
dendir. 

Esatir - mit (T. K6.) 

Örnek: Oğuz destanınd~ 
Türk esatirine aid pek mü

him işler vardır, Oğuz epo

pesinde Türk mitine ilişkin 

pek ÖD'-mli izler vardır. 
Esbab • sebebler 
Örnek: Esbabını hazırla

madan hiç bir işe teşebbüs 

etmemeli • sebeblerini hazır· 
lamadan hiç bir işe giriş-

memeli. 
Esed • aslan 
Esef • esef 

Deı:amı t•ar 

Gündelik aiyaeal gaı:ete 

Sahibi: Haydar Rüşdü Ôkıenı 

Neşriyat müdürü : 
llamdi Nüzlıcı 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler sokağı 
Abone şartları : 

700 kuruş senelik 

400 " altı aylılc 

ilan şartları 
Resmi ilinJar için : 
Maarif cemiyeti ilanat 

bürosuna müracaat edil· 
melidir. 

Hususi ilanlar : idare· 
hanede kararlaştırılır 
Basıldığı yer: ANADOLU 
matbaası 

Türk köylüsünün, devrime 
ve onu kuran Atatürk'e ve 
Türk yurdile göklerine, de· 
nizlerine kanat açan büyük 
ordunun Mehmet'ciğine bağ· 
lılığını gösteren üç andaç, 
Türk varlığı için birer kip· 
tir. Atatürk, devrim, Meh· 
met'çik ... 
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Mehmet'çikler: inandılar, 
döğüştüler, öldüler. Bugün 
şahlanan ve aklın eremiye· 
ceği kadar yükselmiş olan 
Türk varlığı için hep barış 
çağlarını gösterea Mehmet~ 
çik bir gün gelirse inandığı 
davi icin yelesi kabarmış 
arslanlar gibi döğüşür. Bü
tün yurdu Ulusu kurtarır ki 
bu, Türk'ün şaşmayan inan• 
cıdır. 

Salalıeddioi Eyyııbinin ordusu Şam kapılarına dayao· 

mıştı. Atabey kaçırı dı. iç kale, mukavemete başJııd1 

Atatürk: Karanlığı yırttı, 
kendini doğuran ulusun ben· 
liğini kurtardı. Sarsılmaz te· 
meller üstünde bir daha 
yeniden kurdu. O, varlığın 
canma, kanına büyük güre· 
sile hız verdi. Kaynakları 
tanıttı, fışkırttı. Türk genç· 
liğinin sarılacağı ve kana 
kana emeceği ana memelerini 
g~sterdi. Devletin, Ulusun 
bütün kurumlanna yeni bir 
yol ve çıkar bir yöntemle 
Kara kuvvetin uyutucu ve 
bunaltıcı kurumlarını yıktı. 
Onları din perdesi altındaki 
şaşkın ve kaypak yolundan 
ayırdı. 

Gençliğe gerçekleşmiş ve 
müsbet bilimlere dayanan 
yep • yeni bir yönelge verdi 
ki bunlar Atatürk'ün bütün 
Türk gençliğine tükenmez 
bir sungusudur. Devrim; ka· 
baran bir dalga gibi boralar 

Bunlar arasında gizli bir 

muhabere başlamıştı. Niha· 

yet şu kararı verdiler: 
Kudüs kralını para ile 

tatmin ederek onu mücade· 

kasırgalar yarattı, yıktı ve 
yep· yeni bir varlık kurdu. 
Ne Saltanatı, ne Hilafeti, ne 
sarığı, ne fesi, ne peçeyi, ne 
tekkesi, ne harfı, ne med
resesi, ne de ö....:ünün bir türlü 
sevmediği Osmanlı heyulası· 
nın dili kaldı. Daha açıkçası 
yurtta yeni bir duyuş yep -
yeni bir inanç yarattı. Kül
tür, ökonomi, toprak, sağ· 
lık ve soysal bakımlarından 
ve her alanda tekniğin üs· 
tüolüğüne inandı ve inandırdı. 
inanılan işler sevilir. inan
dırılır. çünkü ancak inanılan 
işler sevilir ve sevdirilir. Va
kit vakit tekkeler hortladı. 

Şeyh Saitler, şeyh Esatlar 
gibi çürük ruhlarda ve bo· 
zuk kafalarda paslanmış ge· 
rilikler boğuldu, yerin dibine 
geçirildi. Doğuda dünda,rları 
batıda Kobilayları sunun ve
ren Türk ulusu hortlakların 
son çöküntüsünden arta ka· 
lan birçok kafaları bir kez 
- Devamı 4 iincü salı~fıde-

le sahasından uzaklaştırmak 
ve Salabeddinle baş başa 
kalmak. 

Türk kahramanı, yolda 
bulunuyordu. Bunlardan ha
berdar değildi. Kudüs kralı, 
bunu fırsat bilmişti. Mühim 
miktarda bir para aldı ve 
askerini yavaş yavaş geri 

- çekti. 
Şam ve Halep cihetlerin· 

de Salaheddinle mücadele 
için hazırlık başlamıştı. Fa· 
kat Salaheddinin ne kadar 
kuvvetli ve zorlu olduğunu 
da biliyorlardı. Yanında 
kardeşi Tuğ Tekin de 
vardı. 

Pek az bir zaman sonra 
Şam kapılarına dayanmıştı. 

Kararını vermişti: 
lcabedcrse harp ederek 

girecekti. 
Çünkü esas itibarile böy

le bir hazırlıkla karşılaşaca· 
ğını pek ummuyordu. Harp 
maksadile gelmemişti. An· 
cak devletin idaresini kur
tarmak istiyordu. 

Salaheddin, Şam'a yakla
şınca vaziyeti iyice kavra· 
mıştı. Hiç istemediği bir şey, 
karşısına dikiliyor ve onu 
nihayet barba doğru sürükli-

lzmİr milli emlak müdürlilğiinden: yot;aub eden tedbirleri almış 
Üçüncü karalaş: salhane mahallesi halil rifat paşa cadde· ve Şam'ı muhasara için or· 
sinde 679 ada 15 parsel numaralı arsadan müfrez duyu merkezden iki tarafa 
Parsel metre kıymeti doğru sarkıtmıştı. 

L. K. Bugünlerde Şam'ın içinde 

16 343 171 50 de ihtilaflar çıkmıştı. Bir kı· 
17 342 171 00 sım ümera, 
18 309 154 50 - Salaheddin'e mukave· 
19 875 437 50 met etmiyelim, kan dökül· 
20 370 222 00 9 eylül sokağında cebhelidir. mesin. 

21 399 236 00 " " " Diyordu. Bir kısmı ise bu· 
22 344 206 40 " " " na itiraz ediyorlardı. Vazi • 
23 320 192 00 " ,, " t t hl'k l' d' G d h Reşadiye mahallesinin eczacı panayot namı diğer erik ve ye ' e 

1 
e ıy ı. enç, a a 

teceddüt sokakları arasında olup erik sokağından 38,40 doğrusu küçük Atabeyi, her 
numarayı alan arsa 4 parçaya taksim edilmiştir. Bunlardan ihtimale karşı kaçırıp kur· 
Parsel metre kıymeti tarmak lazımdı. Kalenin ard 

L. K. kapılarından Atabey Salih 
1 175 87 50 lsmail gizlice kaçırıldı. Şam 
2 174,56 87 28 ümerasından bir çoğu da 
3 129,62 65 00 onunla beraber ayrıldı. Fakat 

4 133,87 67 00 Salaheddin, çok sür'atli dav· 
Üçüncü karataş halil rifat caddesinde 391 kapu numaralı arsa randığı için diğerleri kaç· 
Metre kıymeti mağa veya müdafaa için ha-

L. K. zırlanmağa imkan bulama· 

30,25 15 00 mışlardı . 
Karalaş mahallesi terakki sokağında 20 eski 24 tajlı arsa Ansızm Salahaddin kuman 
134 metre 80 lira 40 kuruş dasındaki ordu, şehre girdi. 
Karataş orhaniye sokağında 27 kapu numaralı yıkık furun Halk evlerine çekilmişti. 
arsası 150 metre 37 lira ..SO kuruş Ses, sada yoktu. Kaçamıyan 
Karataş mahallesi selamet sokağında 3 numaralı yanık ev ümera ve ileri gelenler de 
arsası 84 metre 25 I.... mahzenlerde, şurada, burada 
Kartaş mahallesi asansör sokağında 19-1 kapu numaralı gizlenmişlerdi. 
yıkık ev arsası 121 metre elli eantim 30 lira Tam bu sırada iç kale de 
Regadiye mahallesi selamet sokağında tatar ismailin evine harb başladı. Kale muhafızı, 
bitişik köşedeki 20 eski numaralı arsa 233 metre elli altı teslim olmamağa karar ver· 
desimetre 116 lira 78 kuruş. mişti.. Salahaddin, suvarile-
Reşadiye üç kuyularda üç numaralı ev yamm~a yıkık furu n rini piyadeye çevirdi ve le • 
arsası 55 metre 44 desimetre l S lira. leyi kuşattı .. iç kaleye mnn-
Karataş 9 eylül sokağında bila numaralı olup 662 ada 47 cıklarla büyük kaya parça· 

fırlatıyorlardı.. Ara-sıra dı· 
şarıdakiler içeriye giraıekı 
bazan da içerdekiler bir yar~ 
ma hareketi yapıb çıkına 
istiyorlardı. Böyle zamanlar 
da harb çok kanlı oluyordu: 

Şam'ın orta yerinde san1'
1 

büyük bir yangın vardı. 
Salaheddini Eyyubi oiba' 

yet; kale muhafızına haber 
gönderdi: 

- Ne yapsa, nafiledir, b~ 
çenberi yaramaz ve beıı1 

bir adım kımıldatamaz. SıJ 
mukavemeti kendisipe p~· 
halıya mal olacaktır. sır 
inad uğrunda islam karder 
lerin biribirinin kanına gir· 
meleri doğru değildir r;e 
emin olsun ki, ben buraY:. 
hükümdarlık maksadile ge 
medim.. Her şeye rağaı~11' 
Melik Salih Ismail benıOI 
metbuumdur. 

Bu haber, iç kale mubafı• 
zını ve arkadaşlarını epeY'e 
düşündürdü. Ve ayni g0t1 
iç kalenin dıvarlarından be' 

~, 

yaz bayrakların sallaodığ 
görüldü. 

Teslim olmuşlardı. 
0 Salaheddin, ayni glin e 

kadeşi Tugv tekini çağırdı~ 
iJ' 

- Ben Halebe doğru Y 
rüyorum. Kalenin muhafaıs; 
sı sana aittir. Kurnand

8 

sensio!. . kt ~j 
Dedi. Halebe gıtıııe e 

maksadı şu idi: . I• 
Yeni bir harbe mini 0 

maki r 
Salaheddin hali ve ba ~; 

genç Atabey ve onun tıs~. 
tacı için hiçbir fenalık d:,ı 
şünmüyor, istemiyordu. fAt' 
aradaki zaman zarfında ır 
beyin etrafını saranlar, ~İ' 
çok teşebbüslerde buluna 

lirlerdi . 
- Ark<ısı vnr _/ 

Rus 
Tayyaı·esinio 

l\'luvaffakıyeti ~ 
Moskova üzerinde uÇ;,e 

bir tayyare, 40 bin ıııet~İ' 
yükselmiş ve saatlerce te ,, 
kat yapabilmiştir. Bu ta)'fıı.I' 
reyi idare edenler, sıfır 0, 

tında 76 dereceyi bulan ~01 
ğuk havaya rast geldikler• 
söylemişlerdir. 

Han hu ·g 
Paıuuk piyu as• , 

Şehrimizdeki alakad~~ıs;. 
gelen malumata göre; rı8 0~ 
burg pamuk piyasasında ı~tı~ 
günlerde hafif bir caP .. ,~ 
görülmüştür. Bu hofta r:91ı 
pamukları üzerine de 100 
işler yapılmıştır. Fiatları ~e 
kilo başına sif HamburS' 
Bremen 80 marktır . ../ 

parselde yazılı arsa ikiye taksim edilmiştir. 47-1 numaralı; ları, tutuşmuş yağlı a!açlar 

parça 192 metre elli desi. m. 47-2 numaralı parça 207 
metre 50 de. m. murabbaı parça 115 lira 50 kuruş. 47-2 

lznıi r Detterdarhğı an : , 
lssisinin vergi borcundan ötürü tahsili emval yasll51~i 

göre haczedilen birinci Kordonda kain 418 sayılı e\I tıı:~ı· 
ilindan itibaren yirmi bir gün müddetle satılığa çıkarı ıe 
ğından pey sürmek istiyenlerin Defterdarlık tahsilat 1'' 

numaralı parça 207 lira elli kuruş 
Yukarıda yazılı arsaların bedelleri peşin para ile ödenmek 

üzere 16-5-935 tarih perşembe günü saat 14 te ihale edil
mek üzere müzayedeye konulmuştur. Taliplerin o saatte 
milli emlak müdürlüğüne müracaatları 2· 13 1274 mine gelmeleri. 1293 5. 9. 13. 18 
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"'tz 

N. V. 

Vv. F. H. Vaıı 
Der Zee 

1) & Co. 
tUlSCHE LEV ANTE LıNIE 

•• 

16 

SAMOS,, vapuru 29 ni
k llda bekleniyor, 2 Mayısa 
li~dar Anvers, Rotterdam, 
)Gkllıburg ve Bremen için 

.. alacaktır. 

111 
ALIMNIA ,, vapuru 8 

t 'Yııta bekleniyor, Anvers 
~k lianıburgtan yük çıkara-

lar. 

h~AKKA,, vapuru 19 ma· 
• 1 bekleniyor, Hamburg 
~k Anversten yük ç,kara· 

tar. 
Ilı .. liERAKLEA,, vapuru 13 
)ı'Yııta bekleniyor, 16 ına
• •• kadar Dükerk, An-
trı R 

• ı oterdam, Hamburg 
-~ Bremen limanlarına yük 
•taktır .. . 

.._ ANDROS ,, vapuru 27 
h~••ta beklen!yor, 30 ma
d, kadar Anvers, Roter
İçi Ilı, Hamburg ve Bremcn 
A.~ Yük alacaktır. 
~MEMENT H.SCHULDT 

.. HAMBURG 
ı.a, liANSBURG ,, vapuru 5 
•e Yısta bekleniyor, Anvers 

'-'-liıunburgtan yük çıkara-
llllır. 
.. l 

._, ROYBURG,, vapuru 21 
•e Y~ıta bekleniyor, Anvers 
'-'- •ınburgtan yük çıkara-

"hr. 

SERViCE DIRECT 
DANUBIAN 

TUNA HATTI 

)J .. /\ TID ,. motörü 14 ma· 
"~~ bekleniyor, Budapeşte, 
"- ••lava, Viyana için yük 

11C.ktır. 
~ llSZA" vapuru 5 bazi· 

~~,bekleniyor, Budapeşte, 
~•va ve Viyana için 

Tt:.:J OK iYE 

l1Rj~~T 
BAN1'A51 

-DARA 
BiRiKTiREN 
'QAl-IA T ~ ı; Ol; Q 

: ... • " ,;,: . • . - .. ~= . . • . ,, . ~ 

ve 'frakya 

.. 

Şeker Fbriknları 1:nrk Aııoııiın Şirketi-

Sermayesi 3,000,000'fürk lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

,,.• • • : • 'ı. _;. • •• • • • ~ 

Taze temiz ucuz 
ild~ 

Her tUrlü tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Raşturak No: 37 

DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

'' İtl(;i Beyler Sokağı N. 68 
1'cl<'f on J4:i2 ........................ 

yük alacaktır. 

''DUNA,, vapuru 30 hazi

randa bekleniyor. 
jOHNSTON VAREN LINES 

L TD LIVERPUL 
0 GUENMORE,, vapuru 20 

mayısta bckluniyor, Liver· 
pul yük çıkaracak ve Bur· 
gas, Varna, Köslence, Ga
laç ve Braila için yük 
ala baktır. 

THE EXPO T STEAMSHİP 
COJ PORATION 

0 EKSELSIOR ,, vapuru 
balen limanımızda olup N ev· 
york için yük a'maktadır. 

.. EKSMINSTER ,, vapuru 
15 mayısta bekleniyor, Nev· 

mak isterseniz : 

" YENı KAVAFtAR * 
('nrşısmdu 3.J N11mmt1dt1 

- - Ali Rıza .. · 
Müccllitbanesine uğraymıı. 

• york için yük alacaktır. 

"EXARCH,, vapuru 1 ha

ziranda bekleniyor, Nevyork, 

Boston ve Filadelfiya için 

yük alacaktır. 
Geliş tarihleri ve vapur

ların isimleri üzerine meı'u· 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

Olivier ve şüreka-
sı Limitet vapur 

aceııtası 

Cendeli Han. Birinci kor-
don. Tel . 2443 

The Ellerman Lineı Ltd. 

,. ALGEERIAN ,, vapuru 

18 mayıs Liverpool ve 

Svvenseadan beklenmekte

dir. Ve ayni zamanda doğru 

Liverpol için yük alacaktır. 
11 POLO 11 vapuru mayıs 

nihayetinde Anvers, Londra 

ve Hulden gelip tahliyed~ 

bulunacak ve ayni zamanda 

Londra ve Hull için yük 

alacaktır. 

u OPORTO ,. vapuru ma· 

yıs nihayetinde Liverpol ve 
Svenseadan beklenmektedir. 

THE GENERAL STEAM NA

VIGATI N Co. LTD. 

"AD JUT ANT,, vapuru 7 
mayısta Londra için yük 

alacaktır. 

Deutsache Levante Linie 

"ULM,, vapuru 15 mayısta 
Hamburg, Bremen ve An

versten beklenmektedir. 

" ANGORA .. vapuru ha-

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

" CERES ,. vapuru 16 mayısta gelip yükünü bo· 
ıalttıktan sonra 8urgas, V arna ve Köstence limanları 
için yük alacaktır. 

" GANYMEDES ,, vapuru 18 mayısta gelip 23 mayısta 
Anveu, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için 
yük alacaktır. 

" CERES " vapuru 1 haziranda gelip 6 haziranda Anvera. 

Amsterdam, Rotterdam ve Hamburg limanları için yllk 

alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LlNlEN 

0 NORDLAND,, motörü 2 haziranda Rotterdam, Hamburg, 

Copenhage, Dantzıg. Gdynia, Goteburg, Oslo ve lskandi

navya limanlarına hareket edecektir. 
SERViCE MARITlM ROUMAIN 

Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

•• PELEŞ " vapuru 16 mayısla gelip ayni günde saat 18 
de Hayfa, Malta, Marailya, ve Barselona hareket edecektir. 

"ALBA JUL YA" vapuru 20 haziranda gelip 21 haziranda 

Malta, Marsilya ve Barselona hareket edecektir. 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 

lımir Nevyork arasında aylık muntazam sefer 

" RINOS ., vapuru 14 mayısta lzmirden doğru Nevyork 
için yük alacaktır. 

•• T AMESIS ,, vapuru 10 baı:iranda doğru lzmirden Nev· 
york için yük alacaktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Hamiş: ilandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerdea 

Acente "mes'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Tabliye 

şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına mliracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 • 2663 

len limanımızda yük boşalt-
ın 

8 
k tadır. •il U 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Not: Vurul tarihleri ve =Izmir yün mensucatı!= 
vapurların isimleri üzerine 

~::~ıik:~~:!:.0 mes'uliyet :Türk Anonim şirketil 
!!9-.-.~--··--•• - Bu mftesscse, iki yftz!bin lira sermaye ile ~ 
~alılık Piyano ~ teşekkül etmiş ve Di ()ryental Karpet l\lanu-§ 

Alman marka her şeyi = fakçörers Linıited (Şark balı) ~irketinc ait ~ 
sağlam kuyruklu bir pi- = f · d ı:ı lk ] k = = zmır '• ın npınnr' u i kumaş fabrikasını satın ~ 
yano _ehven fiatla satılık- = -almıştır. f<"'ubrika bnınn te~kilat ve tesisat ve mns- EE 
hrAlmak arzu edenler her tahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 ta· § 
gün sabahdan akşama ka- = rihindeu itibaren yeni şirket tarafından işletil· § 
dar ULÜSAL BİRLiK - mcktedir. Her nevi ynn iplikleri, kuma~, batta· ~ 

1 gazetesi idarehanesine mü- - niye \ ' C çoraı• imal edilecektir. MamulAtm cmsa· ~ 
caat etmelidirler. _ line fllikiycti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. ~ ••1!11111_________ Ba:mamultit Pcştemalcılar başındn eski Orozdibak ~ 
ÖksOrenlcr! l\'lut· = ittisalindeki sergide teşhir edilmekte "'e satış fab- § 
laka (Okamentol) 

öksnrnk şekerle- ~ 
rini tecrllbe edi-~ 

niz .. 

Ye Pnrjen Şabupı 

en nsınn bir müs

hil 'f'ekcri olduğu

nu unutmayınız. 

Kuvvetli mnslıil 

~ 
cıa 

:Q 

istiyeıılcr Şahup 

Sıhhat snrgOu ~ 
haplarım Moruf ~ 
ecza dcpolarmdan rn 
ve eczanelerden 
arasınlar. 

Satılık Motör 
12 beygir kuvvetinde (Di

zel) markalı az kullanılmıı 

bir motör satılıktır. Taliple· 
rin idarehanemize müraca
atlarıilin olunur. 

- rika içinde yapılmaktadır. § = Posta kutusu: 127 S == 
- Telgraf adresi: 1zmir~·:Alsancak 3§ 
_ Telefon oumaraıı 2432 ve 3564 5 
• . ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ıı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı• il l l l il il l l l l l il l l l lll ll l l llll l il il l il l l l l lll llllllll l l lllll llllİİ 

·-Sümer Bank--
~,abrikaları mamulatı 

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

Dereke kumaşları 

Fesaııe kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Sumer Bank yerli mallar pazarr 
Izmir şubesinde hıılursunuz 

fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

llamza Ri'lsıcm lıeyin f oıoğrafhaneai, /~mirde en iyi 
foıotraf çekmekle şlJhreı bulan bir san'aı ocagıdır. En 
mılşkülpcserıt ohınlar dahi, burada çektirdikleri fotokraJ· 

hırdan memnun kalmışlardır. 
Hamza Rüstem beyin, foıograJ muLremesi ıaıatı ma-

ğm:ası da mulıterem müşıerilerinitı int:e zevklerine g/Jre 
her çeşiı malları, foıop-ar makinelerini bulundurmakta· 
dır, Bir zıyaret her şeyi ispata klifidir. 

(lzmir • Başturak caddesi, Refik 
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iizüın 

Vt~ incir nıes .. eleleri 
görüşüldü 

logiliz gazeteleı·ioiu, bu günkü Almanya hakkındaki kanaatları 
hmir kuru ıneyva füracatçı · 

far blrll~l idare kurulu ve ibra· 
cat tacirleri dilo boraa s11lonon· 
da bir loplanta yapmıe ve bu 
toplantıda ihracat mahsullt-rl · 
mlzln sıaodardfzasyoou bakı· 

rıundan şehrimizde tetkikler 
yapmakta olan standardizasyon 

ıı meydana -;ıkardığı h1ıgünkü 
manya, bir tersaneyi andırıyor tetkik komleyoou nyelerl de 

bulunmuştur. Kuru meyva lh· 
racatçılarıoın bu mes'ele etra· Ulusal şir ietler arasında talisim edilmek üzere 750 ınilyon marklık da

hili istikraz tahvilatı hazırlıyorlar. Tersaneleı·de 15 bin amele işliyor 
fıodakl düşüocelerl sorulmuş 
ve görüşmelerdtn sonra her 
tüccarın mütaleHaoı oıuo oıa· 

J tanhul 13 ( Hususi) - Almanyanın deniz inşaatı 
gllnden gnoe fazlala~maktadır. ( Kel ) ve ( Vilhelm 
lıafcn ) de tegulılarandn 15 bin amele çahşnıaktadır. 

başlamış bulunuyorlar. dıya bildirmesi için toplantının 
Son gelen haberlere göre, Almanyaduki milli şir· hususi mahlyeue sayılması ka· 

ketler aras111da taksim edilmek O zere 7 50 milyon rarlaştırılmıştır. 

Bunlar, bnkumetle on iki ~·ıl i~in kontrat imzala· marklık dahili istikraz tahvilutı çıkarılacaktır. Yaptığımız tahkikata göre 
topl11otufa bulunan ihracatçılar 

nu~lnrdır • 
Almanlar, on iki 

Ingiliz gazeteleri, Almanyanm, bngnn bir tersanf"ye incir ve üzümQn lstandardize 
denizaltı gemisinin inşas111a birden benzediğini kaydediyorlar. edilmesi hakkındaki mülaleıı 

] • • • t t ·...-..e••------- tarını bildirmişlerdir . Mahsul· 

Yanlış olmuş! B.n. .n.k llerlrnlı ietandardize edlldlklerl uyu yangnı 
takdirde tüccarların karşılaşa . 1 ı • • k 't 160 t calim vazlyotler do konuıul· 

sız topra {. a- u reş e ev ama- m•~:::·lhr•catç•lar lotandardl· 

ı • d e ? b ı za_yonuo birtakıo.ı zorluklıır 

"l iş erı ney ı. ınen yanın~~ u unuyor ~~t:: v:::b:,·:::::ı., m~~!:. 
-----·-- . Yangının busııle !!etirdig"' i zaı·aı·, 2 eııını de ıeı•udardizaı;yonun ıyı 

iki Alman zabiti, elleriıı,fe toto!?- v neticeler verect~lnt budırrui~· 
u milvoıı fe,1 deıı fazladır ıerdır. 

r f ınakiuelerile yakalandılar J J Koruhyonuo uı. yııpıuak hı· 
• lstanbul 13 ( Husuıai ) - yanmışhr. tedlğl ş,.y meheull~rlmfaln du~ 

lstanbul 13 ( Hususi ) - Fransız topraklar1na girdik- Romaoya'nın payitahtı olan İnsanca kayb olmamakla ruılan doğruya ~ıauılatdfze tdll· 
Resmi elbiselerini geymiş ol· !erini söylemektedirler. Bun · Bükreş şehrinde büyük bir beraber, maddi zararın 2 mtel dt'ğfl, fok.at ~u ı,e h.,1. 

duklara halde ellerinde fo. lar diplomasi yoluyla başlı · yangın olmuş ve bir kaç milyon (Ley)den fazla oldu· laogıç olmak üurf' (Mtlli mır· 
toğraf makinalarile Fransız Ü k I . saat içinde 160 ev tamamen ğu söyleniyor. ka) tf'ııleltllr. ( \hlJi ın ı,rka) dao 
topraklarında yakalanan iki yan m za ere erm sonuna • -•-----------

k d P ' t 1 k 1 k v d e ı F sonra standardizuyon 'un dtaer Alman zabiti, Parise getiril- a ar arıs e a 1 onu aca • e 
d eııe ı z- ransa ~trtları da yavaş yavaş kabul miştir. Zabitler, yanlışlıkla lar ır · . 1 edilerek tatbik sahasına konu --------- ..... ______ _ 

Laval 
Moskova'ya vardı 

Istanbul 13 [ Hususi J -
Moskova'dnn haber veriliyor: 

Fransa dış işleri bakanı 
bay Laval bugün Moskova· 
ya varmış ve istasyonda 
Sovyet dış bakanı hay Lit· 
vioof ile Sovyet Rusya rica· 
li tarafından karşılanmıştır. 
Moskova istasyonu ve şehir 
baştan başa Rus • Fransız 
bayraklarile süslenmiştir. 

Yevtiç 
Belgrad'a döndü 
lstanbul 13 ( Hususi ) 

Belgrad'dan haber veriliyor: 
Balkan antantı konferansına 
iştirak için Bükreş'e gitmiş 
olan Yugoslavya başbakanı 
bay Yevtiç dün akşam üzeri 
saat 17,30 da Belgrada dön· 
müştür. Bükreş konferansına 
iştirak eden Yugoslavya mu· 
rahbas hcy'etine, dış bakan 
muavini bay Puriç başkan· 
lık etmektedir. 

Utaklık paralar 
lstanbul - Ufaklık para· 

ların basılmasına başlan· 

mıştır. 

Soıı dakika : 

1 
Romen parlamento ıacıktır. ş1mdllik mahsonertmtz 

1 Konferansı ve kii· Y unanistandan 70 ıçın < l\tflli mrırka > ıhdas•n•n 
başkanının söy evi mtcburiyett letenmektedtr. 

B aşıarafı 1 inci sahijede • ÇÜk İtİJaf miJyon frank lstılDdarlze edlldlkıen sonra 
bulunacaklardır. Bugün öğ-

Istanbul 13 ( Hususi ) • ı• yeni bir çok mahreçler bulu· 
leyin Tataresko konuklara bir IS ıyor 

Italya, Avusturya ve Maca· nacağı hakkındaki dO~Qoce 
ziyafet vermiştir. b 

ristan arasında akdolunan lstao ul 13 ( Hususi ) vırld göriilmeml~tlr. Çookn 
Bükreş 12 (A.A) - Rador son Venedik konferansı,Ro- Fransanıo Elen hükumetin- maheollerimlzlu letandarlze edil· 

ajansı bildiriyor: d l k manya siyasal mahafilinde en a aca lı bulunduğu 70 memlı olması yüzünden Türk 
Balkan antantı murahhas 

fei1a tesirler uyandırmıştır. milyon frank için iki devlet maheollerlndtn kaçan mahreç,er 
heyetleri bugün saat 17 de Küçük itilaf devletleri, bu arasında müzakereler başla- yoktur. 
saylavlar meclisine gelmişler- k f k d' l hl . mıştır. Elen hu-ku~ metı·, bu T l bt b k on eransıo en ı a ey erı· op anlı r uçu eaatten 
dir. Mecliste şereflerine bir ne olduğu kanaatini besle· paranın, mahsul vermek su- fazla efirmo,tnr. Komlayon yı 
kabul resmi hazırlanmıştı. mekte ve bundan dolayı retile ödenmesini istemekte- rm Ankarayı döoecekth:. 
Saylavlar ve ayan üyeleri aralarında tertibat almak dir. Fransa hilkômeti, Elen 
Tevfik Rüştü Aras'ı Maksi- lüzumunu hisseylemektedir· şarapları için konulan güm-
mos'u, Puriç ve maiyetlerini ler. rük resmi indirilirse borcu-
ve Balkan antantı hükumet- C nun bir kısmını kambiyo ile 
terinin Bükreş elçilerini, ba- uma günü yapı· ödeyecektir. 
kan Tatareskoyu samimi bir l k 1 
surette karşılamışlardır. Bu aca maç ar 
esnada parlamento başkanı -Baştarafı 1 inci sahifede -
Bay Saviyano şu sözleri söy- sabaka Alsancak sahasından 
lemiştir: başhyarak birinci kordonu 

-"Büyük müttefiklerimiz · takiben Göztepe tramvay 
Balkan memleketlerinin şanlı caddesinden, Köprü iskelesi 

mümessillerini Romanya par· karşısındaki yokuştan, Mısır-
lementosu namına selamla- h caddesi - Eşrefpaşa • Kı
makla bahtiyarım. Bu ittifa· zalçullu - Kançeşme • Tepe· 
kın bütün acunun bu kadar cik • Mersinli • Halkapınar 
candan arzuladığı barışı bi- Şehitler ve gene stadyumda 
ze vermesini bütün kalbimle bitecektir. 
dilerim. Bizi, sizin uluslarınıza Halkevi turnovası finali: 
bağlıyan derin dostluk hak- Cuma günü Halk alanın· 
kındaki duygulara sadık da Halkevi turnovasmın fi
tercüman olarak kadehimi nali yapılacaktır. 
sağlığınıza ve memleketleri- Tayyal'e piyangosu 
nizin genliğine kaldırırım. 

Yaşasın barış, yaşasın 

Mallar 
iade edilecek 
İstanbul 13 ( Hususi ) 

Elen hükumeti, isyana iştirak 

ettiklerinden dolayı malları 
müsadere edilen asilerin ai
leleri tHafından verile mah· 
zarı tetkik etmeğe başlamış
tır. Söylendiğine göre, Bu 
ailelerin sefalete düşmemele· 
ri için mallarının iadesi dü· 
şünülüyor. 

Habeş'Jer 
Savaş hazırlıkları ya· 

pıyorlar 

.Temizlik 
-Baştarafı birinci .,ahifede
mal etmek üzere bulunanla
rın derhal terhis edilmelerini 
kararlaştırmıştır. 

Sü bkkanlığının tanzim et· 
tiği listeye göre, ordu üme
ra ve zabitlerinden şüpheli 
olanlar, beman ordudan u· 
zaklaştmlacaklardır. Bunlarm 
yekunu 800 kişidir. 

Barem layihası 
Ankara - Maliye bakan· 

lığı tarafından hazırlanan 
yeni Barem layihası, yakında 
kamulaya verilecektir. 

~~~---------~~~ 
Tatil güııleri 

Ankara - Tatil günleri 
hakkında hazırlanan layiha, 
Vekiller heyetince tasdik 
edilmiştir. 

4 Sah~ 

üç andaç 
- Baştaraji 2 irıci saJıifede."" 
daba kopardı, attı. ıeogıo 
kültürü, eşsiz tarihi olaP 
Türk gövdesini boğucu ;~ 
yırtıcı dikenlerden temizle 

1 

tıpkı dikenlerin sardığı >1
' 

tanların kıvrandığı gül bab· 
çelerinin onarılması gibi · ·. 
Devrim; yollar açtı, de1011 

"ları yolları ve tunellerle dag 
k .. aştı. En uzak yerlerde ' 1 

k ro• 
ranlık izlude okulalar u 
ışık yarattı . YüzbinJerct. 
milyonlarca çocuklarını d~"i 
rimin ateşli pervaneler~O 
öğretmenlerin eline verd1

• 

Önceden Türkten başk•" 
sının elinde olan bütün s•t' 
atları Türk'ün •erkli uz e 
yaratıcı eline verdi, her çe: 
şit, f ahrikalar kurdu, petro 
la, benzine ve bütün made;; 
lere el attı. İnce san'atJar.bı 
müzik ve bedizciJik g~ i 
Türk ruhunun incelii';, 
yükseltecek kertede yur 

6
. 

ve ulusa yeni bir ufuk, ~ 
1 

zerim açtı. Köylüyü til' 
verimlerden her birine ul•f

1 
brmak için akla gelen bt 
şeyi yaptırdı. ~· 

Bir tek Türk bankası Y0 
1 

ken ve gırtlağına kad• 
borca girmişken ulusal baıı 
kalar açtı. Yurdu ve ı.ılıı;0 
borçtan kurtardı. sut~, 
acuna borçsuz ve ödüııÇ5.~e 
yaşayan devlet varlığı ,,

11 

örnek bir yıldız gibi görUP 
dü, giresini ve çıkasın• dell~ 
ve düzenli yaptı. SoY5

' 

. 1 ""k 'k Y60 
ve sıyasa , o onomı 6 
lerden oldug"' u kadar 5, 

bil' 
erdemlik yolunda da d~ 
tün bir hız aldı. Bu bıı . 
ki Atatürk'ü gece ve gOO 
düz durmadan ve dinleııll'' 
den coşturuyor ve coşkllııe 
luklarını gene büyük uıus~e 
kanallarına döktürüyor. h ., 

'fll'' urunç veren düşüncelerı .0 
üç andacın yaşattığı güve~'i 
yüksek anlamıdır. BifirOJ~ 
DİZ bu düzeni kuran ve rr 
den ve elinde tutan kio:ı ~ 
Hep bir ağızdan ferahla t 
coşkun bir duygu ile ~eY6 
bilirizki bu gün devletıP ,00 
zeğinde toplanan Atatür~ O~ 
şaşmıyan ve yorulmayan 
külü partisidir. I~ 

K. vtH 

Otomobil kazııB' 
Kemer caddesinden ge; 

mekte olan 81 sayıh o~0~c 
bil şoförü idaresindekı obtl 
mobili Mehmed oğlu tı( 
yaşlarında Cemal'e çarP 1 
mış ve dizinden yaralaıış0 
sına sebebiyet vermiştir· 
för aranıyor. 

Yaş meyva 
ihraç edecegiı ,, 

Istanbul - Türkofis, .~~ 
üzüm ve kavun ihracı 1 

1ı 
Fransa, lngiltere, Alın•:~ 
ve Mısır ile temaslar 1 
maktadır. 

1 

J ponya 
Balkan antanb,Jivela Yugos· 
Javya, yaşasm Türkiye, zito 
Ellas.11 

- Başıarafı birinci ,ça/ıifede -
18196 185~2 202i8 20325 
20887 21353 21473 21650 
21938 22203 226J) 23043 
24196 24544 25885 25963 
26243 29332 29631 

Ankara - İtalya - Habeş 
münasebah çok gergindir. 
Her iki taraf savaş hazar
lıklarına hararetle devam 

lzmir milli emlak müdürlüğünde•~ 
ikinci Karantina Mısırlı caddesinde 301 kapu No. Ju S 

Rusyaya bir· nota 

verdi 
lstanbul 13 ( Hususi ) 

Mançuri hudutlarında topla
nan Rus kuvvetleri, Japon· 
yanan endişesini davet etmiş· 
tir. Son haberlere göre, bu 
kuvvetlerin geri çekilmesi 
için Japonya tarafından Sov-

Başkanın bu sözleri sü-

rekli alkışlarla karşılanmış· Yoz Lirıt Kazananlar 
tır. Gine alkışlar arasında ıo9 280 460 
Bay Maksimos Romence ya· 2604 34:H 3663 
şasın Romanya diye cevab 4634 4320 5050 
vermiştir. Bundan sonra 6930 7511 7526 
bakanlar saylav ve ayan 8389 8900 91:39 
üyelerile dostça konuşmuş- 919g 
lardır. 12600 
-----------------------yet Rusya ya bir nota veril· 134ı87 

mittir . 14543 

9225 
12916 
1:1818 
167ô3 

1016() 
12937 
1427~ 

17296 

etmektedir. Yünkers tayyare 

1505 fabrikası mümessili, Habe-
3844 şistan'a tayyare satmak için 

6010 Adis-Ababa'ya gitmiştir. 

82:~2 17768 17782 1849 191 l 
9155 19341 19522 19805 20694 

11278 214t2 21695 2179i 22098 
13361 22360 23019 24557 24572 
14146 24877 25355 26292 27798 
17615 28292 28782 29927 

181 taj harap et/ pl 
Göztep~ Nevzat sokağında 8 No. lu harap ev ı~ 
Bakır bedesteninde 39-1 No. lu dükkan 11' 
Buca aşağı belediye caddesinde 31 eski No. harap 

dükkan ve 33 yeni fırın ·~iP" 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para veya 1 ~c 

tertip mübadil vesikasile ödenmek üzere müzayedeye oO 

nulmuş ise de haddi layıkiJe talip zuhur etmediğinde9J 
gün müddetle müzayedeye konulmuştur. Taliplerin J ıl 
935 Pazar gUoü saat 14 te Milli Emlak mildUrlUğUııt 
racaatları, 1391 


