
Yugoslavya . Italya mftzake· 
r~lerine bu ayııt on seki· 
tınde Bay Yevtiç ile Bay 
Stıviç arasında Venedik'te 
başlanacaktır. 

• ULUSAL • Romanya'nın Psel nehrinde 
bir facıa olmuş, 28 mektebli· 
nin bindiği bir .sandal devril· 
miş ve talebenin hepsi de 
boğulmuştur. 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal ıuetedir 
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c. 8. Partisinin bnynk kurultay mftzakereleri Fa c. a istirahat edecekmiş 

Program· taslağı 4 yıllık tec· 2s Romen ~alehe-Göring, bir İttifak 
rühelerin mahsulüdür. 1.t:nibu~ı~,~~~: 1 için c;alışacakmış --·--

Btıynk kurultay, don erzincan saylavı Bay Saffet 
Arıkan'in başkanlığı altında toplanmıştır. 

' ~ 

Atatürk C. H. Parıisi Büyük Kurultayında 
11\nkara 14 ( Hususi ) - sekreteri Receb Peker söz ve bundan dolayı Parti bü

C. li. Pa;tisi bllyilk kurul- alarak, programın ana hat- tün doktorin ve prensipleniı
t.,. dlln aıbaıkan Saffet lannı izah etmiş ve ezcilmle de baştan bu gilne kurduj'u 
~'am baıkanlığında top· demittir. k~: .. . v~ k.ovaladı~ı y~l.ları her~~n-
'ak, proıram taslağını "Partımızin doguı ve ıler- gı bır nazarıyecıhkten deaıl; 
'kere etmiıtir. leyifİ, yurdun kurtuluşuna hayattan, hayatın kendiıİD· 

l0plaat1 açılar ataJmaz ve yeni Tlrkiye devletinin den ve bizi etraflayıb kup-

Romanya'nın (Psel) nehirn· 
de büyük bir facia olmuş· 

tur. Gelen haberlere göre; 
bu nehirde bir gezinti yap
mak istiyen mekteb talebe
sinden 28 kitinin binmiş ol· 
duğu kayık batmış ve tale
benin hepsi boğulmuıtur. 

Bu facia, Romanya'nın 
her tarafında büyük bir ma
tem husule getirmiıtir. 

Sof ya 
Maçı için 
Hazırlıklar 

lıtanbul 14 ( Hususi ) -
Alman milli takımile Bulgar 
sporcuları ar11aında yapıla

cak olan maçın, bu ayın 

26 ıncı günll icrası ta· 
karrür eylemiştir. Bu maç 
için Sofya'da büyük hazır-

/ıklar yapılmaktadır. 

Alman Generali, Dohrovnik şeh-
rinde dört hafta kalacaktır. 

General Göring. karuı iıe doktor Göbels 

lstanbul 14 ( Hususi ) - ayni zamanda Balkan antan
Almanya hava kuvvetleri tı devletleri arasında 6yle 
bakanı general Göring, isti- - Devamı 4 ncü sahifede-

80 kreş konteransı işini bitirdi. ~lran proıram mllzakere· kuruluı ve ilerleyiıine biti- tan, kaplıyan özel ve genel 
"-e geçileceğini bildirmiş ıik; onun içinde ve onunla ıartlann heyeti umumiyeıin-
•e ••cllmenin hazırlamı, ol- beraber yüce ve blltün yer den alıb tesbit etmiştir. Du· n aksam hı· r resmı" "-h mazbata okunmaıtur. yüzll için enteresan bir ha- Şimdi konuşmak için yil· 

~dan ıonr• parti~::n:;:thi::::::~a:.::~ g::h~i:m· 4 
ünc4 smujide- tebliğ neşredildi 

t llukiımet aleyhine beyanna•Daimi konsey, Balkan antantının Balkanlardaki icra· 
'; l } kalandılar atında bir genişleme husule gclecegi kanaatindedir m e a an ar ya Blikreı 13 (A.A) - Bal· Daimi konıey bundan telakki ettiği Fransız-Sovyet 

kan antantı konferansı bu sonra gerek Balkan antantı karıılıklı yardım muahede
gün öğleden sonra itlerini devletlerinin bir arada ge- ıini sevinçle selimlar. 
bitirmiıtir. Bay Titllleako, rek bunları ayrı ayn ilğiliyen Roma uzalaımalarına ıe· 
Bay Tevfik Rtııtti Araı, bütün meı'eleleri özel ile lince balkan altantı kendi 
bay Maksimos ve bay Puri- incelemiıtir. Konıey genel metru menfaatları gözetildi
ç'in bir arada kral Karol ve özel balkan antantı men- ği taktirde 7-1-935 Laval
tarafından kabuUinden sonra faatlarının ancak istisnasız Mussolini protokolunda iı· 
Balkan devletlerinin dört bütün memleketlerin ve bil- tihdaf edilen bütiin memle
miime11ili dııarı itleri ba- hassa kilçük antantın Avru· ketlerin teıriki mesaiıile bu 
kanlığına gelmiıler ve Bal· pa'da barııın durluğunu esasın gerçekleştirilmesine 
kan antantı konseyi baıkanı tetkik etmek üzere teıriki yardım edecektir. Bu men· 
bay Tittlleıko etrafında mes· mesaisile devamlı bir surette f aatlar 11kı ve etrafla bir 

Yakalanan komünist) maznunları, dağıttıkları 
beyannameleri : ~neJlile basmışlardı 

t1'' • '-dan on, onbeı gün ev- atılmııtı. Bunlarda küçiik 

010· ti'1 bir gece ıehrimizde tah· memurlan ve bir kısım hal· 
b" ~lbiz bazı beyannameler kı hüktimet aleyhine hareke· 
ti( l\t te getirmek istiyen ciimlelerJ ; are~aı vardı. Beyannameler atılınca 
~ "1( zabıta; esaslı tahkikata gi· 

~ • ı riımiş ve k11a bir zamanda 
ı sudeski öldü komünist beyannamelerini 

"'-Gıeveffa Mareşal Pils.;deski 

'I letanbul 13 ( Huıust ) -
'•tova'dan haber veriliyor: 
~Qn zamandanberi ra
- ı balunan Polonya mil· 
'9 le.taramanı Mareıal Pilıu· 

ki, dla akpm llmlftlr. 

atanları meydana çıkarmıı 
ve yakalamıştır. Bunlar on 

ı kiıidir. 
Tahrikamiz beyannameleri 

nerede ve ne ile bastıkları 

teıbit edilerek baskı aletleri 
de elde edilmiıtir. 

Bu mea'ele hakkında al· 
dağımız maltimatı, tahkikatı 

zorlaıtırmamak için ıimdiye 
kadar yazmamıştık. Beyan· 
nameler mekteplerde tale· 

Büyük vatanperverin ölümü, 
Avrupa'da derin bir tees· 
ıür uyandırmııtır. 

Biltiln devletler, Mareıa· 
lin cenaze merasimine hey· 
etler göndereceklerdir. Var
ıova matem içindedir. Bn
tlln Polonya'yada bayraklar 

1 yanya kadar çekllmlttir. 

Emniyet direktörü Bay 
Feyzi Akkor 

benin ders için kullandığı 
)istik harflerle basılmıştır. 
Bu ıebekede evvelce gene 
beyanname atmak suçundan 
yakalanmış ve mahkumiyet 
müddetini doldurmuş Giritli 
Cazım ile arkadaşları ve yeni 
kandırdıkları bazı gençler 
vardır. Bunların parmak iz-
leri alınmııtır. Kendileri bu· 
giinlerde biltün ıuç delille· 
rile Adliyeye verilecekler· 
dir. 

lektaılan olduğu halde aşa· 
ğıdaki resmi bildiriği oku
muıtur: 

u Balkan antantı konseyi 
Btikreıte 10, 11 ve 12 Ma
yısta Romanya dııarı işleri 
bakanı bay Titüleskonun 
başkanlığında yedi toplantı 
yapılmııtır. Konıey Avru
pada genel durumu derin bir 
tarzda tetkik ile işe batla· 
mış, Balkanlar durumunun 
gerek banıın idamesi, gerek 
Avrupanın bu kısmında kom· 
ıuluk münasebetleri bakımın
dan diitilncelere meydan ve· 
recek mahiyette olmadığını 
görmüt ve bunu sevinçle kar-
ıılamııtır. Daimi konıey bil· 
ikiı Balkan antantının bal
kanlardaki icraatında bir 
takviye ve reniıleme huıule 
geleceji anının yakın olduta 
kanaatini elde etmiftir. 

Balkan antantı imzalanırken 

temin edilebileceğini teslim tetkike tabi tutulmuş ve bu 
hususunda miittefik kalmıt· tetkik bütün meselelerde 
lardır. yalnız tam bir görüş mlita-

Daiml konsey doğu Av· bakatını mllıahede imkinını 
rapa emniyetinin müstakbel vermekle kalmamıt fakat 
te9killtıaıa bir eaıs olarak -~a diJrdancü sahifado-;_ 
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Osmanlıcadan 'Türkçe· 
ye Dil Karşılığı No 31 
J - Öz Türkçe h:öklerden gelen sözlerin kar, ısına ( T. Kö.) 

beldeği (Alameti) konmuştur. Bunların her biri hakkında sırası 

ile u::manlarımızın (Miitalıassıs) yazılarını gazetelere verecegiz. 
2 - Yerıi okunan karşılıkların iyi ayırd cdilme~i için, ge· 

reğitıc güre, Fransızcaları yazı lmış, ayrıca örnekler de konul· 
mıtştıır. 

.3 - Kökii Tiirkçe olan kelimelerin bugıinki7 işlenmiş ve 
lwllwıılan şeldlleri aluımıştır: Aslı ak olan hak, aslı ügiinı olan 
lııikiim, Tıirl~çe "Çelr,, kökiinden gelen şekil g ibi . 

Müessif - esefli ı dan önce. 
örnek: onun bu müessif Evveli, ilkin 

haline yalnız ben değil, her Örnek: Evveli, şunu şöy-
kes acıdı - onun bu eseflı liyeyin, önce şunu söyliyayim 

Teessüf etmek - esef et-

haline yalnız ben değil , her Evvelü ahır, eninde so-
kes acıdı nunda 

örnek: evvelü ahır bu bor-
mek eseflenmek cu ödiyecektir, eninde sonun-

Eskiş - taslak, (fr.) esquis- da bu borcu ödiyecektir. 
se Eyyamı bahur, kızıhsı 

Örnek: müzcel hamdi be- Eza [ bak, cefa ] eza [T. 
yin bir eskini bin liraya sa
tın aldılar - müzeci bay ham 
dinin bir taslağını bin liraya 
satın aldılar. 

Eslaf - geçmişler, önceler 
Örnek: nesli hazır, ahlafa 

yalnız esl afın eserlerini değil 
kendi yarattıklarını da ulaş
tırır - bugünkün üren, gele
ceklere yalnız geçmirlerin 
eserlerini değil, kendi yarat
tıklarını da ulaştırır. 

Örnek: size teessüf ede
rim - size esef ederim. Uğ
radığınız felakete pek çok 
teessüf ettim - uğradığınız 
felakete pek çok eseflendim. 

Eser - izer, (fr) oeuvre 
Örnek: hayatında çok eser 

vermek istiyenler, çok ve 
özlü çalışmalıdır - hayatında 
çok izer vermek istiyenler, 
çok ve özlü çalışmalıdır. 

Biz, eslaf ve ahlafa nümu· 
ne olmalıy, biz, önceler ve 
ardılJar örnek olmalıyız 

Esman, emsanı baliğa (bak 
bedel), tutar 

örnek: esminı baligası bin 
liradır, tutarı bin liradır. 

Esna - sıra 

örnek: bu esnada dört kişi 
birden üstüne atıldı, bu sı
rada dört kişi birden üstüne 
atıldı . 

Esnasında - sırasında 
Örnek: cebri yürüyüş es

nasında fazla mola vermezler, 
zorlama yürüyüş sırasında 
çok mola vermezler 

Es ar • l sır (T. Kö.), (fr) 
Mystere 

2 - giz, (fr) secret 
Esrarengiz • sırlı 
Ester - katır 
Eşhas - kişiler 
örnek: eşhası mühimme, 

önemli kişiler 

Eşin [şua) şuvağ 
İoşia etmek - şavmak 
Eşirra [şerir J azılılar 
örnek: eşirranıd melcei, 

azılıların sığınağı 

Eşk - gözyaşı 
Eşkal - şekiller 
Eşkiya (şaki) - haydutlar 
Örnek: Bu dağlar, bir za-

manlar eşkiya yatığı olmuş
tu, bu dağlar bir vakitler 
haydutlar yatağı olmuştu. 

Eşna (şeni) yırtlaz 
Şenaat - yırtlazlık 

kö] üzgü, üzü 
örnek: çok eza çekti, çok 

üzgü çekti 
Ezel, özel, öncesizlik 
Ezeli, öncesiz 
Örnek: ölüm, insanlar için 

ezeli bir endişedir, ölüm in· 
sanlar için öncesiz bir kay
gıdır. 

Eziyet, eziyet 
Örnek: çektiği eziyetleri 

ben bilirim, çektiği eziyet· 
leri ben bilirim. 

F 
Faal - işçen, işçim en 
Örnek: Faal bir adam, iş

çen bir adam, o, pek faal· 
dir, o, pek işçimendir. 

Faaliyet - işçenlik, işci· 
menlik 

Örnek: bu hususta göste
rilen faaliyet, iyi neticeler 
vemittir, bu işte gösterilen 
işçenlik, iyi sonuçlar vermiş
tir. 

O onun faaliyetine diyecek 
yoktur, onun itçimealiğine 
diyecek yoktur. 

Facıa - acın 
Örnek: Bu aile bu yıl üst 

üste facıalar geçirdi, bu arda 
bu yıl üstüste acınlar geçirdi 

Feci - acıklı, acınlı 
Fecaat - acıklıhk, acınhbk 
Örnek: Giriıtiğiaiz itin fe-

caatini ihata edebiliyor mu· 
sunuz? Giriştiğiniz işin acık-
lılığını (abınlılığını) kavrıya· 
biliyor musunuz? 

F ahış • aşırı 
örnek: bu pek fahiş bir 

teklif, bu pek aşırı bir ö
nerge 
Fuhuş - utauzluk 
örnek: gençleri sürükliyen

leri kanun tecziye eder, 
gençleri utsuzluğa sürükli· 
yenleri kanun cezalandırır. 

Devamı var 

Ulusal 

Birlik 
Gündelik ııiyaeal guete 

Sahibi: Ha:ydar R~dü Öktem 

Neşriyat müdürü : 
Hamdi Nüzhet 
Telefon: 2776 

Adres : lzmir ikinci 
Beyler sokağı 

Abone şartları : 

700 kuruş senelik 
400 " altı aylık Eşraf ( ve ayan ) - ileri 

gelenler 
ilan şartları 

eşra-Örnek: Kastamonu 
fından, Kastamonu ileri ge- Resmi ilanlar için : 
lenlerinden Maarif cemiyeti ilinat 

Eşya - eşya (T. Kö.) bürosuna müracaat edil-
Evbaş • ayak takım ı melidir. 
Eve - uç, yüce Hususi ilanlar : idare-
Evlad - çocuklar, oğullar hanede kararlaıtırılır 
Evvel • önce Basıldığı yer : ANADOLU 
Örnek: Bundan evvel, bun- ._m-at•b•a•a.sı _______ ,1 

(UhualBlrllk) 

Japon 
Astronomları, gftoeşin 

tutulacağını bildiriyor 
l~L~H~TTi~ 

EY YVBi.~r·~ 
14 Mayıs - 1935 .. Yazarı: M· A 

Tefrika No. 53 

1936 yıla 19 Haziranında 
güneşin tutulacağını ve bu 
hadisenin, dünyanın birçok 
yerlerinden gorunecegını 

Tokyo astronomları ilin et
mişlerdir. Bu astronomlar, 
30 milletin astronomlarını 
Tokyoya çağırmışlardır. Gü· 
neşin tutulması hadisesi, 
Tokyo rasathanesinden tet
kik olunacalitır. 

Humus hıristiyanlar tarafından zaptedilmişti. Musuıııo 
genç Atabeyi Salaheddin'e elçi göndermişti 

·-Klod Farer 
Propagandası tesir

siz kaldı 
Fransız hükumeti, Klod 

Farer'in aleyhdarane yazıla
rına rağmen, Viktor Hogo
nun öldüğü günün 50 nci 
yıl dönümü için ihtifal ya
pılmasını lazım gelenlere 
emir vermiştir. Bu münase
betle bu ayın 17 sinde 
Paris'in her tarafında Vik
tor Hogo'nun hatırası ihya 
edilecek ve Haziranın 15 nci 
gününe kadar bütün Paris 
tiyatrolarında Viktor Hogo
nun eserleri temsil oluna
caktır. ---ödenıiş -Bozdağ 
Seyahatı eğlenceli 

olacak 
Turing otomobil kulübü 

lzmir komitesinin tertib et
tiği seyahatlar, halkın büyük 
alakasile karşılanmaktadır. 
Cuma günü Ödemiş, Birgi, 
Bozdağ ve Gölcüğ'e yapı
lacak seyahat için şimdiden 
bir çok müracaatlar vardır. 
Turistlere mahsus tren 
Cuma sabahı saat 7 de 
Alsancak istasyonundan ha· 
reket edecek, Kemer, Kı
zılçullu, Torbalı ve Bayın
dır'dan seyahata iştirak 

edecekleri de alacakbr. 
Köylüler, Bayındırda ve 

Ödemifte turistleri karşıla· 

Çünkü etraftaki diğer bey· 
likler de kimilen Ismail'in 
akraba11 idiler . 

Salaheddin, bu fikrinde 
haklı idi. Nitekim lsmail Ha
leb' e varınca, Haleb muha
fızı Gümüş Tekin, onu par
lak bir şekilde karşılamış ve 
derhal lsmailin ümerası ile 
birlikte Salaheddine karşı 

mukavemet kararı verilmişti. 
Yalnız, diğer beyliklerden 

de muavenet lazımdı. Bu 
sebeble Musul Atabeyi ve 
Nureddin Zengi'nin ölen 
kardeşinin torunu Seyfiddin'e 
elçi gönderilmiş, imdad is· 

teomişti.. Seyfiddin de Sa· 
laheddin'in hakiki emelini 
bilmiyor ve onu tehlikeli 
buluyordu. Bu küçücük Ata
beyin arazisini; bir yolunu 
bularak ele geçirmek isti
yordu.. Binaenaleyh evveli 
Salaheddin'i ortadan kaldır
mak lazımdı .. 

Saliheddin Hama ve Hu
musu çiğniyerek Halebe 
yaklaştı. Fakat Halep civa
rında şiddetle karşılandı. 
Gümüş Tekin'in ordusu, dar 

mak için hazırlanmışlardır. 

Bu seyabata ilbay General 
Kazım Dirik'te iştirak ede
cektir. 
Ödemişten Gölcük ve Boz· 

dağa gidib gelme otomobil 
ücreti bir liradir. Turistle
re verilecek kır yemeği Ö
demişte hazırlatılacak ve çok 
zegin olacaktır. Turistler 
saat 18 de Ödemişten lı:mire 
hareket edeceklerdir. 

lzmir Vilayeti Muhasebei Hususiye 
M odorloğnnden: 

Bedeli Verilen 
ııabıkı bedel 

Lira Lira 
60 45 Allpıoa kemeraltı camii 14: no. h dakk4n 

uo 60 " " » 16 " kahvehıoe 

55 45 w " " 20 » dükk&n 

325 190 Loncada 15, l 7 no. la dükkan 
ldarel husosfyel vllAyete ah yakarıda yerleri gösterilen akarat 

1.6.935 tarihinden 3 1.5.938 tarihine kadar üç sene mflddetle 
lı.ireya verHmek dzere llAu edilen artarmada senelllderlne verilen 
kira bedelleri monfık görfilmedfğlndeo artırma 12.5.935 tari · 
hinden itibaren 10 gao daha uzatılması onanmıştır. Artırma 

• 
ıartlarını görmek lstlyeoler hergdn Mobaeebel hususiye müdftr· 
lOğOne ve pey sOrmek istly~nlerl n de ihale günü olan 22.5.935 
çartamba gOnil aaat 9 dan onblre kadar Eocllmenl vilayete ar· 
tıracakl.rı akaral için d~pozlto makbuzları veyahut banka mek· 
tubları ile beraber mGracaatlerl. 1 :389 

bir boğaz içinde kendilerini 
ok yağmuruna tutmuştu. 

Salaheddin iyice sinirlen· 
mişti. 

Önü düşmandı, ssğ tara
fından nerede ise Seyfeddi
nio orduları görünecekti.Ar· 
kasına ise hiç emniyeti 
yoktu. Çünkü çiğneyib geç· 
tiği topraklar, iki taraftaki 
Hristiyan beyliklerin öteden 
beri ele geçirmek istedikleri 
yerlerdi. Bu beylikler, şimdi, 
islimlar arasında çıkan bu 
kargaşalıktan istifade edebi
lirlerdi.. Bu taktirde yol ka
panmış demekti.. Sol tarafa 
doğuru bir hareket yapamaz
dı. O taktirde düşman dört
leşecekti .. 

Salahaddin, askerce düşün· 
mekte ve vaziyetini çarça
buk kavramakta da mahir
di. Gümüştekin ordusuna 
karşı hiç bir hareket yap
madan yavaı yavaş çekildi. 
Fakat Humusa yaklaştığı 
zaman keşif kolları fena bir 
haber getirdiler: 

- Humus hristiyanlar ta
rafından zaptedilmiş!. 
Gümüş Tekin orduları, 

ağar ağır peşleri sıra buraya 
doğru sarkıyorlardı. Diğer 

taraftan, Musul Atabeyi 
Seyfiddinin de kardeşi Me
sud lzzeddin'i büyük bir 
ordu ile gönderdiğini duy· 
muştu. 

Şimdi ehlisalibi yol üze· 
rinden kaldmb geçmek la
zımdı. Bunun için de gün
lerce, haftalarca çarpışmak 
gerekti. Halbuki tehlike, bir 
çığ gibi yuvarlanarak geli· 
yordu .. Humus'ta çarpışırken 
arkadan da bastırılabilirdi. 
Nihayet onun da yolunu 
buldu; 

- Bunlar, para düşkünü 

ve zaten hep servet ihtira· 
sile meydana çıkmış insan
lardır, para verir, Humusu 

tekrar alırım. ıe· 
Bu suretle, geriden ~~io' 

cek ordulara karşı da 
111 

de bir kale bulundur~~· 
olacaktı. Saliheddio 'io e ,r 
leri, bu işi çarçabuk baf.

0
e 

dılar. Rum muhafızı sefl O 
sevine buna yanaşoııştı. 
da haklıydı: ,le).; 

- Nasıl olsa bu k 1,r 
benim elimde bırak1118ı 
ve başıma gaile çıkarı111S1·0• 

Demiş, parayı alarak y r 
lu ve kaleyi teslim etoıt 
muvafık bulmuştu. tı~ 

Bütün bu hadiseler,. ar40. 
Salaheddinde yeni bır 
şünce uyandırmıştı : (t 

Başlı başına çalışoı•\·~ 
müstakil bir devlet ıa 1 

olmak.. !{•' 
Hükumet merkezi, ya ktı 

bire, yahut Şam ol•'' . 
Atabey lsmaile, elinden ~· 
len hürmet ve sadakati ıe~ 
termişti. Fakat bu hare tı 
nankörlükle karşılaoı111~11' 
Humus berisinde ik.e~ bY 
sul Atabeyi Seyfeddıoı~f b 
elçisi geldi. Bu elçi şı ' 
bazı tebligata memurdu· 

Elçi dedi ki : d• 
- Ya Emir !. Hüküo> f 

rım Seyfeddin selim edi~:e· 
Tutmuş olduğunuz yolu 
ğenmiyor. •' 
- Fakat ben hiçbir z•~,. 

fena oiyet ve emellerle 
reket etmedim . '{•' 
- Orasını bilmiyorum· .. 

Iınız kulunuza dediler klb~ 
- Emir Saliheddio,. k'' 

sağ bulundukça, keodı G~ 
nımızdan olan Atabey Sa , 
lsmail üzerinde vasilik Y'~· 
maz, onun işlerine kırıt~ 
maz. Salih Ismailin ta'1,.ı 

'511' 
tahtını, tebaa ve arası de' 
biz himaye ve müdafaa e 'f 
riz. Emir Salaheddio, bU 

1
( 

lere müdahale etmiyerek ç 
kilmelidir. 

- Arkası var 

iz mir Defterdarlığından ; 
t · · · • b d .. t .. - t h ·ı· 1 ·•81

'
1 

ssısının vergı orcun an o uru a sı ı emva ya.. d( 
göre, haczedilen f sa reis mahallesinde lkiçeşmelik c~cld•' 
sinde kain 205-207 sayılı hane ve dükkan tarihi ila0 ef 
itibaren yirmi bir gün müddetle satılığa çıkarıldığ&Ddao f erı 
sürmek istiyenlerin Defterdarlık tahsilat kalemine geloıe3 6 11 14 18 1~ 

lzmir Emrazı sarive hastanse• ., 

baştahahetinden: 
·ıt 

Hastanemiz için 1000 kilo sade yağı açık eksiltıııe ~o 
lzmir Vilayeti M ubasehei Hususiye satan alınacaktır. isteklilerin şeraiti görmek üzere her !ııo 

ve kat'i ihale günü olan 19 mayıs 935 pazar g ,. 
MüdOrlOğftnden: saat 11 de Tepecikte emrazı sariye hastaueıine ıııil' 

Bedeli caatları. 29-4-9-14 1V 
sabıkı lzmir vilayeti Muhasebei Hususiye 

Ura 

!iO Ali pı~a kemeraltı camii 18 DO. h dolı:Un Müdttrlog~ ünden: 
40 «. .: çancılar çarııııı 17 c: < ~,l 

150 Yemie çaroısı ve sabunhane sokağı a,22 DO. h mığua ldarel bu!uıtlyel vll4 yete ah taeçılar ve çan caJ~r çırO' dt9 

ldarel hu@oslyel vllıtyete alt yoklrıda yerleri yazılı akarat k4in 45, 46, 48, 50 numarah dört dCilr.kin 1.6.935 tartblJJ ıf 
1.6.935 tarihinden 31.5.935 tarihine kadar kiraya nrUmek 31.5.938 tarihine kadar kiraya verilmek ilztıre llAn edlleO ~ 
Qzere evelce ilin edilen artırmada istekli çıkmadığından 12.5.~35 tırmade hr psloe birden istekli çıkmadığından ay11 ayrı kf1~D 
tarihlod n itibaren 10 gün daha uzatılması onanmışhr. Art1rma lerle kiraya verilmek üzere 12.5.9:J5 tarihinden ltibare0 ıe' 
oartlarıoı görmek lıtlyeoler hergilo Mubasebei hoeoetye mlldür· gün uzatılma11ı onanmıştır. Artırma ıartlarını g&rmek isdye~ 
lftğOne ve pey sürmek isti yenlerin de ihale gnoa olan 22.5.935 1 hergüu Muha~ebei hususiye mllddrlilğQne ve pey ıtırme" ~ 
çarşamba gQnü saat 9 dan oobire kadar Encümeni v114yete yatı · yenlerin de ihale gQnQ olan 22.5 .935 çıroamba gQuO ,.,:J 
racnkları depozito makbuzları vl"yabııt baoka mektubları ile dan oobire kadar EncQmeni vllAyete yatıraeıkları depozito ~9<' 
beraber mGracaatları . J 388 buzları veyahut banka mektobları ile beraber mQracaaılerl. l 
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N. V. 
VV. F. H. Van 

Der Zee 
h.. & Co. 

' .... ~lrrscHE LEV ANTE LıNIE 
.. SAMOS" vapuru 29 ni

blf ~da bekleniyor, 2 Mayısa 
~d-r. Anvera, Rotterdam, 
)8 lllburg ve Bremen için 

le alacaktır. 
.. ALIMNIA " vapuru 8 

:"118ta bekleniyor, Anvers 
' liambargtan yük çıkara

~lctır. 
if' .. AKKA" vapuru 19 ma· 
f !"ta bekleniyor, Hamburg 

' A11ver1ten y&k ç,kara
C.lctır. 

.. liERAKLEA" vapura 13 
:::•ta bekleniyor, 16 uıa
t kadar Dlikerk, An
• ''a, Roterdam, Hamburg 
.. ~ Bremen limanlarına yük 
..._taktır. .. 
-._ ANDROS " vapuru 27 

1lıta beklenıyor, 30 ma· 
::- kadar Anvera, Roter
isi lll, Hamburg ve Bremen 
~ il Ylllc alacaktır. 
l~EMENT H.SCHULDT 
.. HAMBURG 

..._ liANSBURG " vapuru 5 
, t 1lıta bekleniyor, Anvera 

' lfamburgtan yiik çıkara
C.lctar. 

~ ._. "TROYBURG" vapuru 21 
•e 1lata bekleniyor, Aavers 
~le lfaınbargtan yiik çıkara

tır. 

SERViCE DIRECT 
DANUBIAN 

TUNA HATTI 

~ ATID " motörll 14 ma· 
"-~ bekleniyor, Budapeıte, 
~alava, Viyana için yük 

lıhr. 
r:!JSZA. Yapanı 5 bazi-
• ..._ beldeaiyor, Budapefte, 
~-,.··-·· •• vı,_ için 

Tl:.J O K i YE Olivier ve şftreki· Fratelli Sperco Vapur Acentaıı 

l I R /i.T Si Limitet vapur ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 
J ' " CERES " vapuru 16 mayısta gelip yllkllnll bo· 

/.. \ acen tası ıalttıktan sonra Burgaa, Varna ve Köıtence limanlan 

BAN ~A5 I Cendeli Han. Birinci kor- için yük alacaktır. 
. ,. don. Tel. 2443 "GANYMEDES" vapuru 18 mayısta gelip 23 mayısta 

-DAoA 
BiRiKTiREN 
'RA~T~~o~o 

lstanhu1 ve 'frakya 
Şeker Fhrikaları TOrk Anonim Şirkeii
Sermay esi 3,000,000'"f O rk lirası 

lstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30 - 40 

• aze temız ııcuz 
ilii..: 

Her türlü tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Başturak No: 37 

~~~~~--·-· 
1 Kitaplannıza 

Ali Agah 
Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 
• 11-inci Beyler Sokağı N. 68 

Telef on 3452 
.................. 1 
yük alacaktır. 

"DUNA" vapuru 30 hazi
randa bekleniyor. 

JOHNSTON VAREN LINES 
L TD LIVERPUL 

"GUENMORE" vapuru 20 
mayısta bekluniyor, Liver
pul yük çıkaracak ve Bur· 
gas, Varna, Köstence, Ga
laç ve Braila için yük 
ala baktır. 

THE EXPO~T STEAMSHIP 
COFPORATION 

" EKSELSIOR " vapuru 
halen limanımızda olup Nev
york için ylik a 'maktadır. 

" EKSMINSTER " vapuru 
15 mayııta bekleniyor, Nev-

Cilt , Hatıralannua Şık 

Bir AlbOm, Ve sair 

Cilt l~Ieri Yapbr

mak isterseniz : 

* YENı KAV AFLAR • 
Çarşı&ında 34 Numarada 

- - Ali Rıza - -
Mücellitbaneıine uğrayınız. 

york için yiik alacaktır. 
"EXARCH,, vapuru 1 ha· 

ziranda bekleniyor, Nevyork, 
Boston ve Filadelfiya için 
yük alacaktır. 

Geliş tarihleri ve vapur
lann isimleri llzerine mea'u· 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 • 2008 

Tbe Ellerman Lines Ltd. Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için 
" ALGEERIAN " vapuru yük alacaktır. 

18 mayıs Liverpool ve "CERES " vapuru 1 haziranda gelip 6 haziranda Anvers, 
Svvenseadan beklenmekte- Amsterdam, Rotterdam ve Hamburg limanları için yEk 
dir. Ve ayni zamanda doğru alacaklar. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
"NORDLAND" motörü 2 haziranda Rotterdam, Hambarı, 

Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Goteburg, Oslo ve lıkandi· 

navya limanlarına hareket edecektir. 

Liverpol için yük alacaktır. 
" POLO ,, vapuru mayıs 

nihayetinde Anvers, Londra 
ve Holden gelip tahliyed~ 

bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve HuJI için yük 
alacaktır. 

"OPORTO" vapuru ma
yıs nihayetinde Liverpol ve 
Svenseadan beklenmektedir. 

THE GENERAL STEAM NA
VIGATION Co. L TD. 
"ADJUTANT" vapuru 7 

mayısta Londra için yük 
alacaktır. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

" PELEŞ " vapuru 16 mayısta gelip ayni günde saat 18 
de Hayfa, Malta, Marsilya, ve Barselona hareket edecektir. 

"ALBA JUL YA" vapuru 20 haziranda gelip 21 haziranda 
Malta, Marıilya ve Barselona hareket edecektir. 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 
hmir Nevyork arasında aylık mantazam sefer 

" RINOS " vapuru 14 mayısta . lzmirden doiru Nevyork 
için yük alacaktır. 

" TAMESIS " vapuru 10 haziranda doiru lzmirden Nev
york için yük alacaktır. 

Deutsache Levante Linie Yolcu ve yük kabul eder. 
"ULM,, vapuru 15 mayısta Hamit: ilandaki hareket tarihlerindeki deiitikliklerdea 

Hamburg, Bremen ve An- Acente mes'uliyet kabul etmez. 
versten beklenmektedir. Fazla tafsilit için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 

.. ANGORA,, vapuru ha- tirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına mllracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 • 2663 

len limanımızda yük boşalt- _•1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 llllllllllllllllllllllll lllll• 
maktadır. l • 

Not: Vurut tarihleri ve ~-- zmir yün mensucatıl= 
vapurlann isimleri üzerine 

~:~~i~~:::.D mes'nliyel ~Türk Anonim şirketi! 
~----.-----• Bu mftessese, iki ytız!bin lira sermaye ile § 
Satılık Piyano - teşekkol etmiş ve Di Oryental Karpet Mano-~ 

Alman marka her şeyi 
sağlam kuyruklu bir pi
yano,:ebven fiatla satılık-

= fakçörers Limited (~ark halı) şirketine ait § 
~ fzmirdt. Halkapınardaki kumaş fabrikasmı satan ~ 
~ almıştır. f abriku bntnn teşkilat ve tesisat ve mQs- sa 

tır Almak arzu edenler her - tahdimini ile eskisi gibi l kAnunusani I 935 ta· § 
gün aabahdan akşama ka- = rihinden itibaren yeni şirket tarafından i~letil• § 
dar ULOSAL BiRLiK ::: mektedir. Her nevi yon iplikleri, kum~, hatta- § 

1 gazetesi idarehanesine mü· § niye ve çorap imal edilecektir. Mamulitın f":m88• §!§ 
caat etmelidirler. = line faikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. § 

••--------•ı• = Bu:mamu14t Peştemalcılar başında eski Orozdibak ~ 
ÔksOrenler! Mut· ~ ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve satış tab- § 
laka (Okamentol) ~ ri~ içinde yapılmaktadır. i§ 

Jı-t ~ Posta kutusu: 127 a 
ôksOrOk şekerle· e'CS ~ Telgraf adresi: lzmir:·=Aisancak İ§ 
rini tecrftbe edi ~ =: Telefon oumaraıı 2432 ve 3564 5 

niz .. ~ Elllllllllllllllllllllllllllllll• llllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll. 

~ Sümer Bank.--. 

Ve Pflrjen Şahapan ~ 

en QsUln bir mfts ~ 

bil şekeri olduğu >~ 
nu unutmayınız. .l.) 
·---~ Kuvvetli mOshil ~ 

istiyenler Şahap 

Sıhhat sOrgOn 

haplarını Maruf 
ecza depolarından 
ve eczanelerden 
arasınlar. 

Satılık Motör 
12 beygir kuvvetinde (Di

zel) markalı u kullanılmıı 

bir mot6r ıablıkbr. Taliple
rin idarehaaeilllze miraca• 
atlanilh oluaar. 

Fabrikaları mamulatı 

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

Dereke kumaşları 

F esane kumaşları 

Beykoz kııoduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazarT 
lzmir şubesinde bulursunuz 

Hamza Rüstem . fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hamza · Ra.&ıem beyin foıoAraflıanesi, lsmirde en ıyı 
foıograf çekmekle ı~h.reı bulan bir san'aı oca&uJır. En 
m'ilşkillpuenı olanlar dahi, burada çektirdikleri foıoltraJ• 
Zardan memnun kalmışlardır. 

H01Ma Ra.ıem beyin, f oıograJ mal,.emeai ıaıan naa· 
~azaı da muhterem milıterilerinin ince zevklerine B4N 
her çeıiı mallan, / oıograr makinelerini bulundurmaJaa. 
dır, Bir nyareı her şeyi ispata lclifidir. 

<fzmir • &,tarak caddesi, Ref"ık bey pi1181) 



14 Mayıs 915 (UluıaJ Birlik) 
--------------------

Elen başbakanı saylav seçimi için ne diyor 

4 Sabi!_/ 

Fabrika işletiyorlarmış 

Sigara Kağıdı Kaçakçı· 
ları Yakalandılar 

Muhalif partilerin yeni saylav se«;imi- Beş kişi tevkif edilmiştir. Sigara k9
' 

• • . ' • • •• • ğıdını burada imal ediyorlaroııŞ ne gırmek ıstemedıklerı soylenıyor Şehrimizde kaçak algara ki çarıısındakl dükkAnanday•P'~~ 
ğıda yapan ve Batın bir ıebeke araştarmada 60 tane kaçak ç 

ft•· 

Elen hükômeti, 
Muhalifler, 

'"""""' ..,...,...,...,.,... ""'" ~ ~ ~ meydanı çıkarılmıştır. Suçlular mak taoı da bolonmoıtor. 
saylav seçimi haztrhkfarına haşladı. beı kloldlr. Fabrika halinde çakçıtır eoçlarını itiraf ttıol~ 

• k 1 • b w • J bir yer leletlyor ve kaçak el· terdir. Bunlar evelce ,nl•tlll1~ 
SeÇJID şe inJ egenmıyor ar gara kiğıdant Hhon kAğadla· lar ve Şemoel; mfthlm mtkttrıı·J 

1 tanbul 14 ( Hususi) - Elen hilkO.meti, saylav se· tur. Yapabileceğimiz ~ey, muhalif partilerin, serbestçe randan r•pıyormuf. Şebeke ou ince Hhun kağıdını kuyuıı:ıc 
. b k h 1 ki h 1 h 1 B anretle meydanı çıkırılmıetar: lar "•rııeı civarında Kıraoğl•O çımi için ilyll azır ı · ara aş amış u unuyor. aş hareket etmelerini temin etmektir • v- 6' 

f Cftmrtık muhafaza teokllAtı ve soka.ıioınde ı 2 _ 13 00roar• bakan hay Çaldaris, muhali lerin istedikleri seçim o 1 Söylendiğine göre, muhalifler saylav seçimine işti· zabıt• lzmlrde kaçak ılgara kAğıdı Meşrutiyet matbaasındaki kel~ 
şekli hakkında beyanatta bulunarak demiştir ki : yapıldığına ve alakadarları teabit mıklnealnde eiırara kAğıd• bO 

_ Şekil ilzerinde milnakaı;;ıaya tahammillilmilz yok- rak etmek istemiyorlar • 1 1 D L bl " ıı 

Bükreş konferansı 

işini bitirdi 
-Baştarafı 1 inci sahifede -
bir tcnasüd ve ayrılmamaz
lık göstermiştir ki, daimi 
konsey bunu birinci siyasal 
direktifi olarak ilan etmeği 
ödev bilir. 

Ökonomik mes'elelere ge
lince d~imi konsey Balkan 
antantı ökonomik konseyi
nin 9-1-934 de Atina' da ve 
24-4-935 de Ankara'da tan
zim etliği protokol ve 
raporları hükümetlerden her 

biri tarafından tasdik edil
mek kaydile tasvib eyle
miştir. Daimi konsey gay-

retleri müterafık kılmak, 
mübadeleleri inkişaf ettirmek 
ve binaenaleyh şartları ıslah 
etmek için İcab eden şerai
tin mevcud olduğunu mü-

şabade eder. 
Binaenaleyh daimi konsey 

şuna karar vermiştir: 
A) Balkan antantı içinde 

ve ahar devletlerle olan ti
caret mübadelelerinin tek· 
sifi. 

B) Münakalitın inkişaf ve 
ıslahı. 

C) Turistlik münasebetle
rinin t~ksifi. 

D) Banka mes' elelerinin 

tetkiki. 
Daimi konsey ticaret bu· 

sosunda daha açık ve daha 
basit kaideler koyarak daha 
geniş bir serbestliğe doğru 

ve tedricen genişletilmesi, 

ihracat kurumlarının teşriki 

mesaisi ve daimi mahiyette 
• 

sergi panayır ve saire yar-
dımile karşılıklı istibsalitın 

daha iyi tanınması suretile 

Balkan antantı memleketle· 
ri arasındaki mübadeleleri 

inkişaf ettirmeğe matuf bir 
takım tedbirler alınmıştır. 

Daimi konsey ödeme va· 
sıtaları muamelatına müte
allik ve ahıra karşı danışık· 
h harekette bulunmak hu
susundaki teklifleri de onay
lamıştır. 

Münakalat alanında daimi 
konsey münakaJatın kolay· 
Jaştırılması ve inkişaf ettiril· 
mesi için alakadar idarelerce 
alınacak bir takım tethirler 
tavsiye etmiştir. Hemen mer
iyete konulabilecek bir posta 
mukavelesi projesine hususi 
bir öze gösterilmiştir ki bu 
suretle çok müsaid posta 
telgraf ve telefon münase· 
batı, Fransa. Almanya, ltal· 
ya, lsviçre ve Avusturyanın 
mecmu arazisine müsavi bir 
toprak üıerinde yakında te
ıis olunacaktır: Daimi kon· 

". etm şt r. Qn ıebea.e menau a· yftk.lOğftnde keemlı ve ahb ! 
0 • • • • t t • • • 1 rından kutocn Şemollin Kara· Ul mOotür. Matbaa Hhlbi; uııık 

Amele konferansı Itıı· faklar taota bay Htlaımcddln'in aile zamandan beri Şemoelle b•
9

; 

etindeki 130 numaralı odaeın · lılerl yaptığını, onun için k~r· 

Al ' D da ıraıtırma yapılmııtır. Odada maldoeıinde ne keatfğlnl g 
maııya nın ıs, Mütemadiyen ÇO· kıph olarak 2700 defter ka· medfğlnl söylemektedir. 

çak al gara ktğıdı ile kapsız Bunlar; vakılle af gara Uğ:ı 
e e ı gw alıyor 762 defter k.Ağıd ve 151 kl· inhisara alınmadan Hıfıı 

Siyasası e Savaş loda kaplık kAğad bulanmof· matbaasında ılgara kAğıdı 1~ 
lstanbul 14 ( Hususi ) - yapıldıbını bildikleri için o •1 

Kongrenin kararı, Berlin siyasal 

mahafilinde iyi tesir yapmamıştır 
lstanbul 14 [ Hususi ] -

Brüksel'de toplanan ikinci 
enternasyonal amele kon• 
gresi, Al!Danya'nın dış siya· 
sasına karşı koymağa ka· 

rar vermiş ve bütün ulusla· 
rı aavaşa davet etmiştir. 

Kongrenin bu kararı, Al
manya ıiyasal mahafilinde 
fena tesir uyandırmıştır. ····-Şeyh Said'in 

Kardeşi Istanbula 
gelmiş 

lstanbul - Şeyh Said'in 
kardeşi Tahir, Malkaradan 
izinsiz olarak lstanbul'a gel· 
diğinden yakalanmış ve ye· 
rine iadesine karar veri)· 
miştir. 

sey daimi bava hatlarının 
ve bava turizminin tesis ve 
inkişafını kolaylaştırmak ve 
ticaret tayyarecilikleri ara

sında bir teşriki mesai ya· 
ratmak lüzumuna cevab ve· 
ren bir hava mukavelesi pro· 

jesini de bazı zeyllerle tas
vip etmiştir. Turizm saha· 

sında müsbet teklifler kabul 
olunmuştur. Turizm hareke· 
tinin inkişaf ettirmeğe ma • 
tuf bir takım teknik teklifler 

de ileri sürülmüştür. Ökono
mik konseyin gelecek top· 
lantısında bu hususta bir mu· 
kaveleye irişilebilmek üzere 
icabeden tetkikata devam 
olunacaktır . 

Bir Balkan bankası kurul
ması meselesi hakkında Türk 
heyeti murahbassasının tevdi 
ettiği proje taslağı, ihraç · 
bankalarının tetkikine arzo· 
lunmuştur. Bu bankaların 
müdürlerinden hiç olmazsa 
senede bir defa toplanmala
rı rica olunacaktır.Keza dört 
memleketin hususi kredi 
mümessilleri de her seneye 
toplanmaya davet olunacak
lardır. Daimi konsey ittihaz 
olunan tetbirlerin ökonomik 
şartJarın hissolunacak dere
cede eyleşmeşini teminden 
hali kalmıyacağı neticesine 
varmıştır. 

Balkan antantı devletleri
nin dört bakanı bugün saat 
16 da Sa Majeste kral ikinci 
Karol tarafından toplu ola
rak kabul edilmişlerdir. 
Balkan antantı konıeyinin 
mUzakere ettij'i bütiln 

C. H. r artisi 
-B~ıarafı birinci sahi{ ede

ce katınıza sunulan parti 
programı taslağı, geçirdiği· 

miz dört yılın görgülerin· 
den ve tecrübelerinden fai-

deJenerek günUmüze ve ile

rimize uygun bütün imkin 

ve şartlar gözönünde tutularak 

hazırlanmış ve yüce kurul· 

tay tarafından konuşulabi· 

lecek değerde olduğuna 

inanla konuşmamıza, incele· 

memize, çahşmamıza veril· 

miştir." 

Receb Peker, programın 

ana hatlarını anlatarak, soy· 

ıal ve ekonomik bakımdan 
alınan tedbirleri izah etmiş 

ve demiştir ki: 

" Yeni programın göze 

çarpan ve kendini duyuran 

baılıca harikası, yeni Tür· 

kiye'de zaten baştanberi 

devletle bir ve beraber ça· 

lışan Cümhuriyet Halk Par

tisinin varlığı, devlet varlığı 
ile bir-birlerine daha sıkı 

bir surette yaklaşıyor. Biz 

Cürnhuriyetçiyiz. Bu günkü 

Türkiye bir Cümburiyettir. 

Bunun üzerinde Parti ve 

devletin yakınlaşması bakı· 

mından bir yenilik mevzuu 
bahis değildir.,, 

Receb Peker'in söylevin· 
den sonra program taslağı

nın müzakeresine geçilmiş
tir. Kurultay bugün tekrar 
toplanacaktır. 

mes' eleler ve müzakerelerin 
verdiği bütün müsbet neti
celer krala etrafile anlatıl· 
mıştır. Romanya başbakanı 
bu kabulde hazır bulun· 
muştur. 

Sa Majeste kral ikinci 
Karol Balkan antantı mem
leketleri bakanlarına mem
nuniyetlerini beyan etmek 
lütfunda bulunmuştur. 

tor. Kaplık k.Ağıdlırın Ozerln· " ııe 
Yugoslavya ile ltalya ara- mOracaat eımlıler ve v•k' de (PJrlnç, Iapırta) yazıları ti 
sında aktolunacak andlaşma nrdır. Bunların vak.tile Hafız bn matbaada kalmıı olan ılg• 
için bu ayın 18 nde Vene· kAğıdı kablarını ıatın aımıel•f~ 

k 1 b 1 Ali matbaaamda b1Bılmıı oldu· dır, bn Lablar yarım çov•ld•" dik'te müza ere ere aş a- • 
k M k 1 Y 

ğo ınlııılmııtır. Bandın ıonra fazladır. 
1 naca hr. üza ere er, u· 

ıebeke mensoblarından Altın dit Ondan ıonra Şemoel; buol•f 
goılavya başbakanı Bay R b ş ıı L hl b ı f~ ece , emoe n a.ayıo ra er odasında kablara yapııtmoı•edt 
Yevtiç ile ltalya dış işleri Yoeef, kıhncl SOleymın ve eatııa çıkarmııtır. Şebek 
bakanlığı müsteşarı Suviç ile tuzi Arif de tntnlmoıtur. baıkaları olob olmadığı •''' 
arasında cereyan edecektir. Terzi Arlf'io Yenl kavaflar tırılmaktadtr. 

Tütün 
lstanbul - · Tütün rekol • 

tesi bu yıl çok fazladır. 

Yunanistanda 
örfi idare bugfto kalktı 

lstanbul - Yunanistan'da 
örfi idare bugün kalkmıştır. 

Eylülde . 
Mfthim hadiseler 

olacakmış 
lstanbul - ltalya; Eylül· 

de Habeşistan'da mühim ha-

diseler olacağı kanaatinde· 
dır. 

öğretmenin 
Evine bomba atmışlar 

lstanbul- Samsun'dan ha· 

her verildiğine göre; Sam

sun lisesi talebesinden bazı· 

ları, öğretmenlerinin evine 

bomba atmışlardır. Elli tale· 

be nezaret altına alınmıştır. 

Şeker 
({açakçıları yakalandı 

lıtanbul - Şeker kaçak· 

çıbğı yapan bir şebeke ya
kalanmıştır. Kaçakçılıkla 

alakaları olduğu tesbit edi
len dört Uiccar da tevkif 
edilmiştir. 

istirahat edecekmiş 
B~tarafı 1 inci sahijede • 

rahat etmek üzere karısile 
beraber Yugoslavya'nın Dob· 

rovnik şebrine gidecek ve 
orada 4 hafta kalacaktır. 

Roma siyasal mahafilinin 
ileri sürdükleri kanaata göre, 

Alman bakanı, bu fırsattan 
istifade ederek Yugoslavya 
ricalile yakından temas ede
cek ve bir Alman - Yugos· 
lavya andlaşması için müz 
kere kapılarını açmak isti
yecektir. 

••••••••• 
Bay ömer Fuad 

Seydişehir kaymakam· 
lığına tayin edildi 
Uzun müddet şehrimizde 

avukatlıkla meşgul olmuş 
degerli avukatlarımızdan Bay 
Ömer Fuad, Coruk, iç 
işleri bakanlığınca Seydişe· 

bir kaymakamlığına tayin 

edilmiştir. Bay Ömer Fuad, 

dün meslekdaş ve dostlarile 
vedalaşmışhr. 

Bay Ömer Fuad, yarınki 
Konya trenile memuriyetine 

hareket edecektir. Arkada· 
şımıza muvaffakiyetler dile· 
riz. 

Resmi 
'f atil gnoleri 

Ankara - Bakanlar hey'
etince tasdik edilen resmi 
tatil günleri liyıhaaı Kamu
taya verilmiştir. Bu layı.haya 
göre, ulusal bayram yalınız 

Cumurluk bayramıdır. Cu· 

murluk bayramında daireler 

birgün evvel öğleden sonra 

kapanacak ve ertesi gunu 
akşama kadar kapalı kala· 

caktır. 

Umumi tatil günleri de 30 

Ağustosta l; 23 Nisanda 1; 
Mayısın ilk gününde 1; şeker 
bayramında 3; Kurban bay· 
ramında 4 gündür. Bugün
lerde tatil mecburi değildir. 
Hafta tatili, Cumartesi günü 
saat 13 ten başlamak üzere 
Pazar gilnü akşama k•dardır. 

••• 
Evlenme 

(Yeni Asır) gazeteıi mu
harrirlerinden Bay Abidin'in 
hemşiresi Bayan Münire ile 
belediye memurlarından Bay 
Kemal'in evlenme merasimi 
dün belediye evlenme daire· 
siode bir çok Bayan ve 
Bayların huzurile yapılmıştır. 
Tarafeyne aaadetler temenni 
ederiz 

Suiistimal 
Tahkikatı 

Mndnr ile 12' meıııtl' 
run meni muhake· 

mesi istendi 
Dikili n Bergama mob•ıeb~ 

hueualye aullıılmıllerl h•tkıod• 
tıçftncü ııorgu hakimliğince 1~ 
pılmakta olan tahkikat bftıJ.l' 
Te tahkikat evrakı eıaa tdd1

' 

ıerdedUmek Ozere baktıoUk1e11 

mdddelomumllfğe nrllmlııf • fi' 
,ıı 

her aldığımıza göre bazırl•O 

eıaı iddia don mOddelulPoısıl· 
ti· 

ilkten eorgu ve karar bikJOI 

ğlne geri verllmlıtlr. tddl•d' 

Dikili kazası mohasebel b090 

Jb' ılye memaru Bay Naci'nlo 
1 

tllAa ıoçondan, lzmlr mub•eebt 

hnaaalye eski batkAtlbl fJıf 
aı· 

Hllml, tetkik memuru Bay L 
JJı1 fft tetkik memur muavini 

1 
Sftleyman, dlklll kazaeı el~ 

~t 
mılmftdOrlerl Bay TeTf l~ 

ııe Bay Ahmed Dikili mub•8e 1 es~ kAtlbl Bay Muzaffer ve 
d ,e 

eandık eminleri Bay Ahaıe 
it' 

Bay Hamdi hakkında v•ııfe 
d•" rint ihmal •e terahl ıuçuO , 

dı~t 
IOzomu muhakeme Te " 
memurların men'i muh•~eıııt 

~· 
kerarı verllmeel letePllle 
tedlr. , ,, 

Sullıtlmalden maznun ol•0 
, 

21 memurdu. Dokuı ıoeıl'". ,,, .. 
bıklunda ldzomu mob•kt 

11 'J fi' 12 memur hakkında meo btl 
hakeme lstenmlotlr. Mob••e6,. 
hueaeiye eekl mOdGrd 8•1 d•'' 
ean F ehml de bu meyaed• 

• •• 
Ford 

F.abrikasındaki 
kaçakçılık " 

lstanbul - F ord fabrik•~ı 
daki kaçakçılık vak'asile '~ 
kadar oldukları anlaşı1•~5, 
memur yakalanmıı ve ilı11 
mahkemesine verilmiştir· 


