
Birleşik Amerika ReisicOnı· 
lıuru Bay lluzvelt; harbiye 
bakaııhğı planları hakkında 
komisyona verilen izahatın 
neşrini meceımiştir. 

• ULUSAL 

lzmirde çıkar, akşamcı si1asal gazetedir 

• Tutulan bir istatistike göre, 
bugün ltalya'da taşi tlerin 
mevcudu 4.,397 ,288 dir. 
Bunlardan 1,665,305 genç 
Italyan kızıdır. 
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• • H~rb hazırlıkları hararetle devam ediyor 1 • Bay Çemberlay~'i~ ·;.af eri"" ' .,,.,. ,-

Almanya yirmi beş hin ton- ~ngıl,te~e lngiltere'~in mali 
ı hı h• Japonya ya hır • • • .d. uk iki zır ı ve on ın ton- protesto nota- vazıyetı ıyı ır 

luk iki kruvazör yapiyor Lond~: 3:~~~~ ı •. 
giltere bükfimeti; ManÇuko-

Almanya'daki IJütiln tersaneler 

niza] tılarının adedi on ikiden 
faaliyete geç~i. De
çok fazla olacak 

daki benzin monopolu me
selesine dair japonya'ya 
yeni bir protesto notası 
vermiştir. 

Roma 30l(A.A) - Gior· 
nale Ditalya gazetesi Alman· 
yanın 1935-36 deniz progra
ınımn 100 bin tonilatoyu 
derpiı ettiğini yazmaktadır. 
Bu meyanda 25 ıer bir ton
luk iki saffı harb gemisi 9 
ili 10 biner tonluk iki kru
vazör, ve bildirilen 12 den 
çok daha fazla deniz altı 
gemiıi yapılacaktır. 1938 de 
Alman donanma11 166 bin 
tonilatoyu bulacaktır. 

Almanya'mn mali \'eziyeti: 
Londra, 30 (A.A) - Al· 

mMa istihbarat bürosu bil
diriyor: 

Berlin 30 (A.A) 
ajansı muhabirinden: 

Havas 

12 Parça denizaltı gemi· 

sinin inşası daha baı~ a ge
milerinde inıasını derpiı eden 
yeni Alman deniz programı
nın ancak bir cüzidir. 

Hamburgdaki Blonum ve 
V 0110 tezgahları ile ıarki 

Kinanıiyal Nevvı gazete
ıiaw yazdığına göre, lngiliz 
bor.. mahafili Almanya hU· 
kGmetiaia ailliılaama terti
batının ve ıilihların azaltıl· 
masana matuf olan bilyü.k 
bayındırlık iılerini bu 
suretle finanse etmekte ol
dujıına hayret etmektedir. 
Daha bir yıl evvel Alman
ya' da mali bir inbizam vu
kuundan bahsedilmekte idi. 
Halbuki blSyle bir inbizam 
biç bir vakit vaki olmıya· 

caktar. 1 Pruıyada Sihav ve Kiye) tez· 

Bir varmış, bir yokmuş 

lzmir kara leke
den kurtuldu 

Bu sabah 22otohüs faaliyete geçmiş
tir} HalkJ'vaziyetten memııundnr 

.,. "' _r için bir leke teşkil eden bu 

Bir daha gDremiyecegimi: 

bir mansaru 

Atlı tramvaylar, buınn kal· 
hrıldı. Y ıllardaaberi lımir 

garip meli, bu aatarları yaz· 
dağımız dakikadan itibaren 
yerini medeni nakil vasıta· 
Jarına terkediyor . 

Atlı tramvaylar, geçmiş 
zaman için belki de f zmire 
lazım bir nakil vasıtası ola
bilirdi. Fakat bu zaman için 
.isla .. 

Bu ıabah tramvaylar kal
dırıldıktan sonra basıl olan 
durumu şöylece teıbit ettik: 

Tramvayların yerine yirmi 

iki otobiiı faaliyete geçmiş
tir. Bu otobüsler her dört 
dakikada bir Konaktan ve 
Alıancaktan hareket etmek
te; tramvay duraklarile ma
kaslarda tevakkuf ederek 

ı 
mllıteri abb vermt:.ktedir. 
Sabahtan sıazetemiz çıkın

-Devamı d6rdllncıJ ıahifada-

--~~~~~---~-../ 

Berlin'de 
l Mayıs şenlikleri 

Berlin 30 (A.A) - 1 Ma
yıs ıenliklerine işt' rik et
mek U:ıere Almanya'nın bü· 
tün viliyetlerinden tayyare 
ile işçi bey' etleri gelmekte
dir. Tempelhof tayyare mey· 
danında yapılacak muazzam 
işçi resmi geçidine bir mil· 
yon nümayışçının iştirak 

edeceği tahmin edilmekte
dir. 

Romanya 
Valide kraliçesi 

Londra'da 
gabları faaliyetle çalışmak- Londra, 30 (A.A) - Ro· 

f'iiİ8nya kralıiii"n Bniieii bUsusi 
tadarlar. Diğer taraftan Ki· -.- t k -d·ı---bu-raya 

zıyare ma sa ı e 
-Devamr dördüncü salıife,deJ- gelmiştir. 

~~--------.... ·~-ti--~----~~ 
Ingiliz . Alman mfinasebatı 

Bitler, dış siyasayı 
izah edecek 

Mayısın 3 nen haftasında Londra<la 
tekrar görüşmelerde bulunulacak 

Londra 30 (A.A) - lngi- r 

liz - Alman müzakereleri, 
Bay Hitler Almanya'nın dıt 
siyasası hakkında Mayıs or· 
tasında vereceği izahattan 
sonraya talik edilmiıtir. 

lngiliz - Alman, Londra 
müzakerelerinin tarihi heniiz 
teıbit edilmemiştir. Evvelce 
bunların Mayısın ikinci haf· 
tasında başlayacağı zanne
dilmekte idi. Son talik do· Hitler, 
layısile ayın üçüncü hafta
sında başlaması kuvvetle 

lngiliz diplomatlurile 
görı"işllyor 

muhtemeldir. 
Röyter ajansının diplomatik 

muhabirinin haber verdiğine 

göre, Almanyanın denizaltı 

gemileri inşa etmesi mes'e· 

lesi olan lngiliz bakanları 
arasındaki miııakereferin 
mevzuunu teşkil etmektedir. 
lngilterenin müstakbel vazi
yeti hakkında henüz hiçbir 
karar verilmemiıtir: Alman· 
yaya yeni bir proteste yol
lamak ve diier allkadar 
memleketlerle iıtiıarede bu· 
lunmak mea'eleleri de kat'i 
bir ıekil almaı delildir. 

Muhabir şunları ilive -;t: 
mektedir: 

Alman - Jngiliz müzake· 
releri bir hakikat olursa; ln
giltere diğer devletlerle u
mumi bir anlaşma temin et
meden Alman metalibahnı 
kabul edemez. Almanya'nın 
f ngiliz • Alman müzakere
lerinin Mayıı ortasına tali· 
kini müsaid bir şekilde kar· 
ıılanacağını bildirdiği ma· 
lüındur.I 

~--------------~~-Kadınlar birliği 
lıtanbul - Kadınlar birliği 

vaıifeai kalmadıJındaa burlln 
feıib karın •erecektir. 

l11giltcrc Maliye l\'u::m Bay 
Çember/ayn kr:ı ile beraber 

"Daily Mail" gazetesi ya-
zıyor: 

Maliye Nazarı M. N. Cham
berlain, bugün öğleden sonra 
Lortlar kamarasına dördilncU 
bütçeıini teklif edecektir. 
Takdime muvaffak olacağı 
raklamlar çok dikkate ıa-

Ulus işleri 

C. H. ·P. Grubu 
Dün Toplandı 

Bulgaristan'darı ~elen Türk muha

cirlerinin ziraat hayvanları 
Ankara 30 (A.A) - C. 

H. P. Kurultay gurubu sah 
günü (dün} saat 15 te An
talya saylavı Cemal Tunca
nın başkanlığı altında top· 
landı. 

1 - Bulgaristandan yur· 
dumuza gelen bazı göçmen· 
lerin hayvanlarının hudutlar· 
da alıkonulduğu hakkında 
Edirne saylavı Şeref Aykut 
ve arkadaşlarının yaptıkları 
sorguya iç işleri bakanı ce
vab verdi. 

Bulgar hUkumetinin, Sofya 
elçimizin müracaatına karşı· 
lık olarak Türk göçmenleri· 
nin hayvan ve etyalarına 
karıı mDmaaeat edilmiyece
i'i hakkında verdiği temina
tı bildirdi. Bakanın bu izaliı 
ıoranlarca yeter g6rlildli. 

2 - Edirne ııylava Şeref 

Bay Cemal Tunca 

Aykut'un Kotranye çiftliği, 
Azadlı baruthanesi ve çayarı 
il_e Y ezi~ _çayı ve Menekıe 
çıfthklerının çevreteriadeki 
köylllye niçin dağıtalmadıiı 
• Devam& 4 ncü sahifede-



laklfe 2 

Osmanlıcadan 'fürkçe
ye Dil Karşılığı No 23 
1 - Öz Türkçe köklerden gelen slJ:lerin kar$ısına (T. KD.) 

beldeği (Alameti) konmuştur. Bllrıların lıer biri hakkında sırası 
ile uzmanlarımı::uı (Mütahassıs) yazılarını ga::etdere vereceğiz. 

2 - Yeni okunan karşılıkların iy i ay 1rd edilmesi için, ge-

(UluıalBlrUk) 

Hastalara 
Haf tada iki de ta çi· 

çek dağıtılacak 

" 'gine göre, Fransızcaları yazılmı ş, ayrıca örnekler de konul
muştur. 

3 - Kökü Tıirkçe olan kelimelerin bugünkü işlenmiş ve 
kullamlan şeldlleri alınmıştır: Aslı ak olan hak, asit üg üm olan 
hükıi.nı , 1'ü'rkçc " Çek,, kökünderı gelen şekil gibi. 

Pariı - Soysal ~rdım 
kurumları, Paris'in bütün 
hastahanelerinde yatan has
talara haftada iki defa 
çiçek tevzi edilmesini ka
rarlaıtırmıılar ve bu kararı 
1 Mayıstan itibaren tatbik 
ethıek üzere sözleımiş

1 Mayıs - 1935 - Y 
--~--lili:ii:l!l;~~&Z~~~Jı Tefrika No. 44 

Dabamet -- irilik, kocaman
lık. 

Jerdir. Salahaddin Eyytibi; Halifenin Kahirede bilY 
bir isyan hazırlad ığını haber almışth. 

-- Çünkü ben hastayım. 
Cümhuriyetperver - cu

murcu {fr) republicain 
Cümburiyet - cumuriyet 

(fr) la republique 
Örnek: Türkiye cümhuri

yeti Türkiye cumuriyeti 
Cemabir - cumuriyetler . 

(fr) republiques 
Örnek; Amerika cemahiri 

müttehideı, Amerika birleıik 
cilmburiyetleri 

Dibi -- öke, (fr.) genle 
Dahil ·- iç, içeri, içinde, 

(fr.) interieur 
Örnek: binanın dahili, ku

rağın içi ( içerisi) listeye da
hil değil, çizele iÇinde değil 
Dahilen - İçeriden 

Çiçek; hastaların rubunda 
büyük ve ani değişiklikler 
yapan bir vasıta olduğu için. 
Fransız soysal kurumlarının 
bu kararı, bir nevi insani 
vazife te)lkki olunuyor. 

Yüz Franğa 

Her ihtimal karıısında, ben 
sağlam olmallyım ki, sana 
yardım edebileyim. 

Bu da doğruydu.. Amcası , 
son günlerde bastalaşmıştı .. 

Bir kız satıldı niçin bu kadar!· ucuza sattı-

O, z11ten yorulmuş bir as· ı Diyordu. Bu f 

kerdi .. Senelerdenberi harpte zeJi kısa bir zalll .. 
koşuyordu. Diğer zamanla- tu ki, Kahire cif 
rını da büyük devlet işle- yük bir isyanın b 
rinde kafa yormakla geçir- l:a olduğunu babe' 
mişli .. Saliheddio, Bu isyanın bat~ 

- Peki-dedi-amca!. Öyle şi denilen maruf bil 

Cümle -- cilmle (T. Kö.) 
Cümleten -- hep, bütün 
Cümudiye -- donşak (fr) 

i'lacier 
Cünd - asker (fr.) soldat 
Cilr'a - yudum 
Cür'et - atılganlık, gözü 

peklik, ataklık, küstahlık (fr.) 
audace 

Cür' etkir - atılgan, gö
zü pek, küstah, atak, (fr.) 
audacieks 
cürüm - suç, (fr.) delit 
örnek: onun böyle bir cü

rüm iıliyeceğini ümid et
mezdim, onun böyle bir suç 
iıliyeceğini ummazdım 
cüsse - beden 

Cüs1eli - iriyarı 
Örnek: cüsseli bir adam, 

iriyarı bir adam 

Cilzü - tike (fr.) partie 

Ôrnek: kol ve ayak bede
nin eczasındandır, kol ve 

ayak bedenin tikelerinden
eir. 

Cilz'i - tekel pekiz, azı
cık, 

Örnek: cilz'i bir sayiJe bu
nu bitebilirsiniz, pekiz (azı-
cık) bir çahtma ile bunu 
bitirebilirsiniz. 

Cüz'i hllkOmler tikeli 
hilkümler (terim) 

ç 
Çlh -- kuyu 
Çiker -- kul, köle 
Çillk •• çevik 
Çarnaçar •• ister istemez, 

çaresiz 

Çehre • çehre ( T. kö. ), 
yGz, bat 

çemenzar • çimenlik 
çin - çin • kıvrım, bük

lllm, buruıukluk, çatıklık 
örnek: altın buruıuğu, çi

ni cebin, kaı çatıklığı, çini 
ebru 

D 
Di - hastalık (T.K6.) 
Did • tüze (fr) justice 

(Bak: adi, adalet) 

Did - vergi (fr.) don 
arnek: didı buda, tanrı 

•erıriıi 

Did - veriı, satış ( fr. ) 
•ente 

örnek: didO ıited, abıve-
rit 

Did • yanıb: yakılma 
Dacle - verilmiı 
Dader - kardeı 
Didkllster ••• tüzemen 
( bak - adil) 
Dağdağa - rürültü 
Dağdar - Yaralı 
Ôrııek: Ylireğim firkat a· 

caaile dağdar iken bir de, 
Ylrejim aynhk acısile ya· 
rab ika bir de 

örnek: bu ilacı dahilen al
mak lazımdır, bu ilacı içer
den almalıdır. 

Dahili -- içeri, içsel (fr.) 
interieur 

Uzun müddettenberi Pa- ğı hakkında kendisine so· 
ris'te oturmakta olan Polon- rulao suale ıu cevabı ver
ya'h fakir bir kadın. jorje- miştir: 
na isminde 12 yaşlarındaki - " Fakirim, Kızım ve ben 
güzel kızını 100 franğa bi- açız. Onu yetimleri koruma 

olsun!. de bulunuyordu .. 
F~kat tali, ihtiyar askere Casusları, ayoı 

o günleri göstermedi. Vezir şu malümatı verİJ 
olduğunun ikinci ayı, gözünü - İsyanı b 
bayata yumdu. Saliheddio Halifedir. 

Örnek: emrazı dahiliye, iç
sel hastalıklar 

risioe satmıştır. cemiyetine vermektense sat-
Polonya'lı kadın, kızını mağı daha muvafik buldum.,, 

şimdi yalnız kalmııtı: lıte bu cihet :. 
Bütün iıleri yalnız başına - Yaaaa • d 

görmeğe mecburdu. Büyilk mi? Alacağı olıuıl" 
Kanlı bir facia plinı bizzat tatbik edecekti. Ve iJk iti olırl . Bir evin umuru dahiliyesi 

bir evin içeri iıleri 
Dahiliye vekaleti - iç ba

kanlığı (fr.) miniıtre de l'in
terieur 

Kudurmus bir de-
Mısır'ın akıbetini takdir se- isyan patlamadaD 
lihiyeti yalnız kendisinindi.. yakalattı. Ve kar•' 

Amcasını büyük merasim,le idam. 

Dahil olmak • girmek (fr.) 
entrer 

linin 
defnettikten sonra, halife Halife ile bunu k dt ' ınarif etleri 

Örnek: heyete dahil olan 
biitün aza, kurula gire~ bü
tün üyeler 

Dahil - sığınan, sığınmış 
Dahiye - karabun (fr.) ca

taciyıme 

Deli; sokaktan geçenlere ateş açmış 
ve beş mektepliyi öldürmüştür 

onu çağırttı. Aksine olarak öyle bir dil kull•11 

halifeninde sıhhatında bir life itin içiodeo 
düzgünlük başlamıştı. Mun- Salaheddioin meı' 
tazaman yiyib içiyor, sarayın b 1 d11H 

parmağı u un •-
bahçesinde gezioebiliyordu. malümat alıp allll• 

Bu davet Saliheddin'e 
yeni bir fırsat verdi. Çünkü ğuou anlayamadı. ri~ 

Dahalet etmek - sığınmak, 
(fr.) se refugier 

Örnek: Yunan askerlerinin 
bir kısmı Bulgarlara dehalet 
ettiJer. 

Yunan askerlerinin bir 
kısmı Bulgarlar sığındılar 

Dahi • - kınama 
Örnek: dinimizi kınayan, 

dinimize dahleden 
Dahi (Dahlü tesir anla

mına) k11rııma, (fr) action de 
ıe meler 

Dahma -- 1 - topfiıek, 2 • 
(bak mezar, türbe) 

Daima -- her vakit, bir 
dilıiiye, (fr) toujoura 

Örnek: daima bizi itimiz
den abkor, her vakıt bizi 
işimizden abhor. 

-Devamı var -

DOKTOR 
Ali Agah 

Fransa'nın Boşten kasaba· !ebesi teşkil ediyordu. De
ıında görülmemiı bir hidi- linin attığı kurşunlardan beş 
se cereyan etmiştir. talebe ölmüş ve 8 kişi de 

Son posta ile gelen Paris ağır surette yaralanmıştır. 
gazeteleri, bu hidise etra- Deli adam, Kurşunların 
fında ıu tafsilAtı veriyorlar: bittiğini görünce tabancasını 

dama a ' mıı ve acı acı baSon günlerde aklına halel 
ğırmağa baılamıştır. 

gelen Jan isminde 43 yaı· Deli derhal yakalanmış ve 
larında bir tüccar, perşem- karakola götürülmüştür . 
be günll evinin balkonuna Akıl hastalıkları mütehaı
çıkmıı ve lbir müddet otur· sıslarının yaptıkları tetkikata 
duktan sonra teliıla odası- göre, öldürülen çocukların 
na koıarak tabancasını al· kanı, delinin baleti ruhiyeıi 
mıı ve sokaktan gelib ge- iizerine bir değişiklik yapmış 
çenler Ozerine ateı etmeğe ve kendisine intibah vermiş· 
baılamııtır. Vakit 12 yi beı tir. Bu tesirledir ki deli, 
on dakika sıeçmiı bulundu- yaptığının farkına vararak 
iu için, o esnada gelib tabancasını dama atmış ve 
geçenlerin çoğunu mekteb ta· bağırmağa baılamııtır. ........... 

Halkevi spor şubesinin 

Mektepliler Atle-
tizm bayramı var 

Çocuk Hastalıkları 

Mntehasaıaı Cuma günkü Bayrama hütQn okullar 
11

• inci Be)'ler Sokagı N. 68 

Telefon 3452 kız ve erkek talebesi iştirak edecek •ı__________ 1 

Ulusal C.H.P. Halkevi ıpor ıu-
besinin Cuma günü Orta 

B • ı • k mektepler arasında tertib 
1 r ı ettiği bftyük atletizm bayra-

Ci.lııdelik aiyual guete 

Sahibi: Haydar Rüıdü Ôkıem 

Netriyat miidürü : 
Hamdi Nüsheı 
Telefon: 2776 

Adreı : lzmir ikinci 
Beyler sokağı 

Abone şartları : 

700 kuruş senelik 
400 .. altı aylık 

ilin şartları 
Resmi ilinlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bilroıuna m6racaat edil· 
melidir. 

Huauai ilinlar : idare
hanede kararlqtırılır 
Buılcbiı yer: ANADOLU 
mathtı•• 

mı yapılacaktır. Yarıılar 
öğleden ıonra ıaat 14 te 
baılıyacak ve program sıra· 
ıı ile müsabakalara devam 
edilecektir. Halkevi ve C. 
H.P. idare bey'eti baıkanı 

Bay Avni Doğanın himaye
sinde olan bu bayramda 
müsabakaları idare etmek 
üzere kuvvetli bir hakem 
hey'eti ıeçilmiıtir. Müsaba· 
kalara Şehrimizdeki biltün 
Orta mekteplerin kız ve 
erkek talebesi ittirik ede· 
cektir. Ru müsabakaların 
programını ve hakem bey· 
etini aıaiıda aynen yazıyo-
ruz. 

Hakem bey'eti: 
Bq bakem Ba1 Nari; Li· 

ıe mildür muavioi. Muavini 
bay Kemal Lise jimnastik 
okutanı. 

Çıkıt hakemi bay Hüıe· 
yin atletizm bey'ti baıkanı 
Koıu hakemi Mediha Kız 

muallim mektebi jimnastik 
okutanı, Emin Erkek mual· 
lim jimnastik okutanı, Ad· 
nan Lise okutanı, Demir 
Şevki Halkevi ıpor komite
si baıkanı, Kemal Buca 
jimnastik okutanı 

Krnometreciler: 
Sallheddin Orta mekteb 

jimnastik okutanı, Fehmi 
futbol bey'eti ilyelerinden, 
Vahab Altay kaptanı, Said 
atletizm kaptanı. 

Atlama hakemleri: 
Ahmet Özgirken Halkevi 

spor komitesi genel kitibi, 
Tevfik uzun atlama ıampi
- D.amı 3 4ndl aalai.Jfde--

halife, oııu, amcasının yerine [ Burada bir tı 
vezir yapmıştı.. idare, gene yanlışlıkla bozdui" 
onun elinde kalıyor demekti. ederim. Milidi ve 

Günler geçiyordu .. Fakat }ardaki bazı farkl•'• 
Salibeddin görüyordu ki, vaşi hidiseleriad•• 
halife iyileıtikçe başını kal- başlıyan Diaıyat 
dırıyor, yayaş yavaş sertliğe da 

harbını bana, başlıyor; her işe rast gele • 
burnunu, parmağını ıoku· vukubulmuı gibi 
yordu .. Bazı günlerde arala- Özür dilerim. O 
rında münakaşalar bile olduğu Eylenin zaptı bO 
vaki idi.. sonradır ] N 

Saliheddin, yavaı yavaş Bu aralık, 11 J 
tecrübelerden istifade edi- yeni bir mektub -f' 
yor ve elden geldiği kadar mektubta, Ba,d• 
itidalli davranıyordu. Mustadiz Billib•llı dl 

Salibe ~din, vezirlik vazi· de hutbelerin ke~ 
fesini de görmeğe baıladık· okunması bakk111 

tan sonra muhitindeki ha- ları bildiriliyordll· dl* 
reketlere daha ehemmiyet Fakat SaJ&bıd 
vermeğe baıladı. . ı· b. d 

tupta gız ı ır 
Halifenin vaziyetini beğen· seziyordu. 

miyordu. Bilhassa bugünler· Nihayet bir. ı~ f 
deki dik kafalılığı mani- Türk ıilvarilerı~ ~~ 
dardı.. Bundan baıka gelen de bir hareket• »': 
haberlerden ve c•ıuslaran birde kargaıahk 
ifadelerinden anlaşılıyordu ki Evlerin kapıları, "" 
halife, bir ıey düşünüyor, ri kapanıyor, bet ,df-
bir ıeye hazırlanıyor.. kalmaktan k11ç•1°.,aı. 

Sallheddin, Gök atlı geoÇ ili' 
- Buda olıa olsa bizim arkasında büyOk ..,:/! 

batımıza, hele benim ze ile ve bütil• 
baııma bir çorab örmekten IAfet sarayına t .. 
baıka ne olabilir. _ Arpr-

Patagon yada bir soygunculO~ 

Çapulcular bir b 
kayı soyduls 

·- ·-· -Banka modnro ile memurlıat 
d·ıi rülmüş ve paralar yağma e 1 

Patagonya'da Santakroz dürdilkten ıoor: ~I. 
ıehrinde bOyük bir ıoygun- açarak 2 milY•',,.o! 
culuk olmuştur. Telsizlerin almıılar ve kaÇ ,ır-~ 
verdiği malumata göre; Şi- SoyguncularıD 
li'den Santakroz kasabasına kip eden zabit• ~ 
gelen müsellib soyguncular, hiçbir ıey yap:•~ 
bankalardan birine hücum gunculardaD te 
etmi,ıer ve bankanın mildii- bile yakalam•t
rll ile bGtlln memmlanDJ il· olamadan dl• 
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Mektepliler bayramı N. V. ,-Tayyare Piyangosu. Frate))j Sperco Vapur 
1 Ma111 t9I !!YJ 

Acentası 
B<J1ıarafı 2 inci sahifede Kitaplarımza Gazel Bir VV. f. H. Van 19 uncu Tertip Bi- ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

yonu, izzet Karııyaka Orta Cilt, Habralarım7..a Şık )etleri Satıhvor.. "ULYSSES .. vapuru 13 Ni•ında doir~ Malta, Anverı, 
mektebi okutanı, Muhiddin Bir Albnm, Ve sair Der Zee '1!•~~~~~~· Rotterdam, Amıterdam ye Hamburi için yUk alacaktır. 
Li1e lnfilizce okutanı. C"lt l l • y t & Co. BOy"klkramiye a.._: H

1 
EkRMES" vapuru 16 nisanda limaaımııı. aelip yUkGnG 

Atlama hakemlerı··. 1 ş erı ap .,. u uvt• ttı tan ıonra Burau, Varna ve Köıtence limınlın 
DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE · · k 1 • 

Mebmed Ali Buca Orta mak isterseniz: 25000 ı • ıçın yil a acaktar. 
ftieldeb 6ktitani, Kenan San- • YENı KAVAFLAR * "SAMOS" vapuru 29 ni· ıra "STELLA .. vapuru 21 nisanda relip 1 mayııta Anver1, 
atlar mektebi j. okütani, ('m$ısıttdu 34 Numarada sanda bekleniyor, 2 Mayısa Rotterdam, Amsterdam ve Hambursı hmanlara için yllk 
llmail Hakkı spor yaııcıİa- kadar Anvers, Rotterdam, M k "'f alacaktır. 
rından - - Ali ltıza - .; Hamburg ve Bremen için - Ü a at- .. HERMES tt vapuru 4 mayısta gelip 9 mayısta Anvera, 

Kltib: yfik alacakhr. 

2000 1 
• Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg Jimanlar1 için yi1k 

Sadi Agih atİetiım bey- Mücellithanesine uğrayınıı:. " ALİMNIA t'i Yapuru 8 o ıra alacaktır. 
etinden, Raşid Buca mekte- • mayısta bekleniyor, Anvera SVENSKA ORİENT LlNIEN 
bi kltibı'. ve Hamburgtan yük boşalta- _L "SMALAND it motörü 14 nisanda Rotterdam, Hamburg, 

4 + 100 bayrak küçüklere, Saha doktoru: taktır. OJ • • k,... Copenhage, Gydnia, Dantııg, Goteburg, Oılo ve Jskandi-
4 + 100 kızlar, 4 X 100 ARME HNT H 5 JVJer ve ŞÜre a- J ı h k d k · izzettin Buca Orta mek- Mc. . CHULDT navya iman ar1na are et e ece tır. 

teb doktoru. erkekler bayrak yarışı 400 HAMBURG L• • "ERLAND" motörü 2 mayısta Rotterdam, Hamburn, 
k ki 110 sı ımıtet vapur • 

Saba komiseri: metre er e er, metre "NORBURG,, vapörü ha- Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Goteburg, Oslo ve lskandi· 

Adil Boğa Alsancak sa- manialı, disk, 1500 metre, len limanımızda olup Anvet , acen tası navya limanlarına hareket ~decektir. 
hası mildllrü: keçid resmi, istiklil marşı Rotterdam ve Hamburg için SERViCE MARITIM ROUMANI 

Mil1abake programı: and içme, 200 metre, cirid, yük almaktadır. Cendeli Han. Birinci kor- Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 
SO metre, tek adım, 800 yüksek atlama, Balkan bay- '' HANSBURG it vapuru 2 don. Tel· 2443 " ALBA JUL YA " vapuru 1 mayısta gelip 2 mayıata 

metre, 100 metre, külle, rak yarışı. mayısta bekleniyor, Anvers The Ellerman Lines Ltd. Malta, Cenova, Marsilya ve Barselona hareket edecektir. 
ve Hamburgtan yük boşalta- " RUNU ,, vapuru nisan •• PELEŞ " vapuru 26 mayısta gelip 27 mayısta Malta. 

lstanbul ''e rakya 
cakhr. sonunda Londra, ve Anvers- Marsilya, ve Barselona hareket edecektir. 

SERViCE DIRECT ten gelip tahliyede bu- Yolcu ve yük kabul eder. 

Şeker Fhrikaları l'flrk Anoııiın Şirketi 

Sermayesi3,000,000"fürk lirası 

DANUBIAN NATIONAL NAVIGATJON CO. OF GRECE 
lunacak ve ayni ıamanda 

TUNA HATTI lımir Nevyork arasında aylık mantaıam sefer 

lstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30- 40 

•·BUDAPEST,, motörü 28 
nisanda bekleniyor, Buda 
peşte için yük alacaktır . • .. 

• aze temız ucuz 
" ATID .. vapuru 12 ma· 

yısta bekleniyor, Budapeşte, 
Bratislava, Viyana için yük 
alacaktır. 

ili!.; 
THE EXPO T STEAMSHIP 

co ı PORATION 
•• EKSELSIOR,, vapuru 3 

Her türlü tuvalet çeşitleri 
mayısta bekleniyor, Nevyork 

için yük alacaktır. 
" EKSMINSTER ,, vapuru 

15 mayısta bekleniyor, Nev
york için yük alacaktır. IIamdi Nüzhet 

Sıhhat Eczaııesi 
Geliş tarihleri ve vapur

ların isimleri üz.erine mes'u· 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
N o. 2007 - 2008 

Tt:J R K iYE 

llR/ ıAT 
BAN~ASı 

! 

-DAoA 
BiRiKTiREN 
\RA~T--~D~Q 

Londra ve Hull için yük " RINOS " vapuru 30 nisanda doğru lımirden Nevyork 
alacakhr. için yük alacakbr. 

" ALGEERIAN " vapuru Hamiş: dandaki hareket tarihlttindeki değiıikJiklerdea 
mayıs başlangıcında Liverpool Acente mes'uliyet kabul etmeı:. 
Svvenseadan beklenmekte- Fazla tafsilat için ıkinci Kordonda -:Tahmil ve Tahliye 
dir. şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına m6racaat 

Deutsache Levante Linie edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 • 2005 • 2663 
"ANGORO " vapuru 25 

nisanda Hamburg, Bremen 
ve Anversten beklenmek
tedir. 

~llllll lllllllllllll!lllllllllllllllll~l!lllllllllllllllMllllNlllllll llllllllllllllllllllllll llllll 
=lzmır yun mensucatıi 

Not: V urut tarihleri ve -T A = 
vapurların isimleri üzerine = ürk nonim şirketil_ 
değişikliklerden mes'uliyet _ _ 
kabul edilmez. - Hu mnesses•·, iki yOz!bin lira sermaye ile ~ 

••Ö~k··s·il•re•n•ı•cr•!-M•u•t---· ,= tcşekknl etmi~ ,.c Di ()ryental Karpet Mauu-~ 
laka (Okamentol) 

ôksOrnk şekerle- ~ 
rini tccrllbe etli- .....ııf 

niz .. 

V«f POrjen Şahapın 

en Ostnn bir mfts

hil şekeri olduğu· 

nu unutmayınız. 

Kuvvetli mOshil 

~ 
ct:S 

CQ 

istiyenler Şahap 

Sıhhat sOrgQo ~ 
haplarını Maruf c.i3 
ecza depolarından 

ve eczanelerden 
arasınlar. 

... -Satılık Piyano 
Alman marka her ıeyi 

sağlam kuyruklu bir pi
yano!ehven fiatla sabhk
tır. 

Almak arzu edenler her 
gün aababdan akşama ka· 

dar ULOSAL BiRLiK 
gazetesi idarehanesine mil
caat etmelidirler. 

Satılık Motör 
12 beygir kuvvetinde (Di

zel) markalı •z kullantımıı 
bir mot6r ıabbkhr. Taliple- , 
rin idarehanemize mllraca-
atlarıilia olunur. 

- -- fakçörers Limited (Şark hah) şirketine ait ~ 
= Jzmirdt:. Halknpmnrdnki kumuş fabrikasını sııtın ~ 

- almıştır. l'nbriko bDtOn lcşkilAt ve tesisat ,.e mila- ~ - -
_ tahdimini ile eski i gibi l kftounusani l 9!{5 ta• 5 - -rihinden itibnren yeni şirket tarafından i~ı .. u•. ~ = mcktedir. Her nevi yon iplikleri, kumq, batta· ~ 
- niye ve çorap imal cdiJcce.ktir. IUamuliltın enıaa- § 
- line f4ikiyeti her tarana takdir ve kabul edilmlftlr. § 
~ Bu:mamulAt Peştcmnlcılar başmcla eski Oro7.tHbak ~ 

1;; ittisalindeki scrgicle teşhir edilmekte ve sahf fal>- § 
I= rika içinde yapılmaktadır. § 
- Posta kutusu: 127 a - == Telgraf adresi: !ımir--::Alsancak =-= = Telefon oumarası 2432 ve 3564 ~ 
i:l 111111111111ilil111111111111111• llllll l l l I il 111111111111 H llllllll l lll l llllll l l l l l lllllllllllllii 

--Sümer Bank--. 
Fabrikaları mamulatı 

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

Hereke kumaşları 

F esane kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazaı·T 
lzmir şubesinde bulursunuz 

Hamza Rostem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Ham:• Rlhtem beyin f oıografhan~i, lımirde en iyi 
foıogra/ çekmekle şlJhret bulan bir ıan'at oc~ır. Era 
ma,kıllpeaenı olanlar dahi, burada çektirdikleri f o&olcraJ· 
lardan memnun kalmı~lardır. 

Hamza Rihıem beyin, foto!f'aı malremeıi ıaıan ma
g~cuı da muhterem müııerilerinin ince ~evklerıne giJre 
her ~it malları, / oıotraf makinelerini bulundurmalıta· 
dır, Bir :ıyareı her ıeyi ispata kdfıdir. 

(lzmir • ea,ıurak caddesi, Refik 



(Ulaul Btrltk) 

Sovyet · Fransız anlaşması kuvveden fiile çıkıyor 

Rus - Fransız müzakereleri Sovyet 
elçisinin iştirakile devam ediyor 

E~selsior gazetesi, 

retti. ileride hıı 

aktedilecek mukavelenin esaslarını · neş

mukaveleye başka devletler de girebilecek 
Paris 20 (A.A)- Oışara itleri bakanı bay Laval,bugün bir 

saattan fazla Sovyet büyük elçisi bay Potemkin ile görüş· 
müştür. Tahrire ait daha bazı müşküllerin henüz halledil· 
memiş olduğu anlaşılmaktadır. Müzakerelere yarın da de· 
vam olunması muhtemeldir. 

Bay Laval Almanyanın deniz silahları hususundaki tedbir· 
)erinin ortaya çıkardığı vaziyet hakkında lngiliz büyük el· 
çisi bay Jorj Klerk ile görüşmüştür. 

Paris 30 (A.A) - Eksclsiyor gazetesi Fransız·Sovyet 
mukavelesinin başlıca esaslarını şu suretle bülls ediyor: 

1 - Mukavele Cenevre antlaşmasının çerçevesi dahilin
de yani bu antlaşmanın 10 uncu, 11 inci, 13 üncü, 15 inci 
ve 17 inci maddelerine uygun olarak aktedilmiştir. 

2 - Mukavele Lokarno ahkamının infazına biç bir su· 
retle mani değildir. 

3 - Muzaharet karşılık esasına müstenid olub uluslar 
kurumunun imtiyazlarına uygun kafi bir müddet için derpiş 
edilmiıtir. 

4 - Mukavelenin mana ve ıümulu ve tatbik 
etrafında hadis olabilecek noktai nazar farkları 
teahbütlerin bil' cümle teferruatını tespit edecek 
bir tefsir ile hallolunacakbr. 

şartları 

hususi 
müşterek 

5 - Mukavele metni bir baıka devletin aleyhine 
müteveccih deiildir. Müsavi hukuk ve vecaible ve uluslar 
kurumunun çerçevesi dahilinde şarki Avrupa için karşılık· 
h bir müzakerat sistemi tesisine çalışmayı istemek şartile 
ileride bu mukaveleye herkes iltihak edebilecektir. 

---------~~ ................... l{anada Acaba maksadı nedir? 

Bir hava Ossülba-Italya afakında u-
re~.~~!ı!~~!s7~.~~ek -:an harh tayyaresi 

Kanada hükümeti general • - • .-• 
Hilburn'un Kanada hududu Tayyarecinin zabit oldug~ u zannedi
civarında bir hava üssülha-

reke~i tesisi~i ta~siye yollu liyor.lki fotoğraf nıakinesi bulundu 
mechs askerı komısyonu hu- S k 

1 
d ( l 

1 
) 

30 
d 

zurunda yaptığı beyanatın (A Aes)to a
1
en

1 
e h ta yak ar gizli tuttuğu bu babt:r, 

b. ı · · · t · t' D • - ta ya ava uv- yeni ifşa olunmuştur. Alman 
ır sure ıoı ıs emış ır. ış . . . 

· ı · b k 1 .. b t lebı' vetlerının büyük bır merke· tayyaresinin içinde sivil sıe-
ıı erı a an ıgı u a . . 

• t• kt' zi olan bu şebır llzerınde yinmit bir şahıs buluouyor-
yerıne ge ırece ır. . .. 

bar çok defalar uçtugu gö· du. Zannedildiğine göre; bu 
Muhalızgücü rülen bir Alman tayyaresi bir Alman zabitidir. Üzerin· 

BisikletÇiJeı·inin 6 ftalyan askeri ta~yar~si, de Alman markalı iki foto· 
tarafından cumartesı gunü graf makinası bulunmuıtur. 

seyahatı yere inm~ğe icbar edilmiş- Şimdi mevkuf bulunmakta-
Ankara 1 ( Husu11i ) - tir. Hükumetin şimdiye ka- dır. 

Ankara gücü bisikletçilt;rin- ~~-------
den bir grup, Mayıs ortala- Telefon H USO 
rına doğru seyahata çıkacak Bugfin herkes Islan· 
ve Denizli, Aydın, lzmir, 
Akhisar, Balıkesir, Çanak- bul ve Ankara ile 
kale, Gelibolu, Edirne, Is- gôrDşebilece~ 
tanbul, lzmit, Karamürsel, -
Bursa, Eskişehir yolu ile An
karaya dönecekdir. 

Antalya ' 
Hattı için arazi istim· 

Jak ediliyor 
Isparta 30 (A.A) - Afyon 

Antalya hattının Isparta şube 
kolunda demiryolu istimlak 
işine devam edilmektedir. 
bugüne kadar Isparta ve Ko· 
zan önünde yapılacak durak 

Ankara - lstanbul telefon 
tesiıab artık tamamile bit
mit ve tecrübelerde iyi ne-
ticeler vermiıtir. Bugünden 
itibaren herkes, lstanbul ve 
Ankara ile görüşebilecektir. 
Nafıa bakanlığından posta 
ve telgraf müdürlüğüne ge-
len bir emirde; telefon mü· 
kileme ücretlerinin üç da
kika için lıtanbul veya An· 
kara ile yüz kuruş olarak 
tesbit edildiği bildirilmiştir. 

Yusufu pala ile 
öldürdü 

Evelki gece Işıklar kayün • 
de kanlı bir vak'a olmuş, 
Yusuf adında biriıi, Huso ta
rafından pala il~ ağır surette 
yaralamıı ve yaralı ıehrimiz 
memleket hastahanesine geti· 
rildikten sonra ölmüştür. 
Bu cinayetin sebebi, Huso ile 

Yusuf arasında birkaç yıl ev· 
vel çıkan koyun otlatma mes'· 
elesidir. Katil Huso yaka· 
lanmıştır. 

Türk Kuşu 

Ruzvelt 
Harbi ye hakanlığının 
planları hakkında 

ki izahatın neşri· 
ni mennetti 

Vaşington 30 ( A.A ) -
Reiıicümbur Bay Ruzvelt 
meb'uaan meclisi askeri ko· 
misyonuna verdiği bir emir
leh; arbiye bakanlığı planla· 
rı hakkında komisyona ve· 
rilen izahatın neşrini me· 
netmiştir. Böyle bir emir 
Amerika'da ilk defa olarak 
verilmektedir. 

Yurdumuz 
Nura garkedilecek 
Ankara - Ökonomi ba· 

kanlığı, yurdun her tarafında 
elektrik tesisatı yapılması 
için bir kanun hazırlamakta· 
dır. Bu kanuna göre, elek· 
trik mıntakası beş kısma 

taksim edilecek ve bu beş 
merkezden en ufak köylere 

bile cereyan taksim edile· 
cektir. Vücuda getirilecek 
olan bu tesisat ile, halkımız, 
kilovatı altmış paradan elek
trik yakabilecektir. 

KuleJi mezunlar 
lstanbul - Kuleli askeri 

lisesini bitiren 700 gence 
merasimle diploma verilmiı· 
tir. 

Eşek Eti yerlerinin istimlak işi bitmiş 
ve hattın geçeceği kararlaş· 
tırılan alan üzerinde mühim 
bir arazi istimlaki de yapıl· 
mıştır. Cümhuriyet devrinin 
yapıcı ve başarıcı kudreti 
sayesinde Ispartalılar yıllar· 
danberi özendiği büyük bir 
ülkeye kavuşmuş olacaklar· 
dır. 

Evlerinden telefonla görüı
mek istiyenler, daha evvel 
posta mildürlüğüne depozi· 
to yahrmak mecburiyetinde· 
dirler. Evlerinde telefon bu· 
lunmayanlar ise, posta mü
d6rlüğündeki hususi daire· 
den görüşebileceklerdir. Ge· 
ce saat yirmi ikiden saba· 

Cuma gDnft açılma me· Yidirenler yakalandı 
rasimi yapılacak lstanbul - Piyasaya eıek 

·Rus artistleri 
Sovyet Rusya büyük ar· 

tistleri bugün Ankaradan 
şehrimize müteveccihen ha· 
reket edeceklerdir. Artistler 
yarın akşam istasyonda Halk 
evi gü .ı:el san'atlar şubesi 
azası tarafından karşılana· 
caklardır. Dört konser ve· 
recek olan Rus artiıtleri 
şehrimiıde bir hafta kadar 
kalacaklardır. 

hın sekizine kadar görüş· 
me ücretlerinde yüzde yir· 
mi beş tenzilat vardar. 

ltalyada 
Ne kadar faşist var 

Roma 30 (A.A) - Bugün 
30 Nisan günü; faşist teşki· 
litlarının mevcudu 4,367,288 • 
dırki bunun 1.913.144 ilnü 
Balillalar ve 1.665.305 ini de 
renç ltalyan kızları te9kil 
etmektedir. 

Ankara 30 (A.A) - Tilrk eti süren bir ıebeke meyda· 
Kuşunun nazari dersleri dün na çıkarılmıt ve zabıtaca 
akşamdan itibaren Türk Tay· yakalanarak adliyeye teslim 
yare cemiyeti merkez bina· edilmiştir. 
sında Türk Kuşu salonunda Nef tyağı 
başlamııtır. Mayısın üçüncü 

lstanbul - Karadenizde Cuma günü saat 15 te hava O .
1 alanında Türk Kuşunun açıl· nya 1 e Fatsa arasında 

. . neftyaiı kaynaklara bulunduğu 
ma merasımı yapılmııhr. Bu b'ld' .1 k d' 

. d S ı ırı me te ır. merasım e ovyet Ruayadan 
gelen muallimler motörsüz 
tayyare ve paraşütlerle UÇUf 

ve atlama tecrübeleri yapa-
caklardır. 

T es bit edilen programa 
nazaran o tarihten baılıyarak 
herCuma rüan hava alanın
da umumi uçuı deraeleri ve• 
rilecektir. 

A vusturyada 
ihtilal mi hazırlanıyor 

lstanbul - Avusturya Na
zilerinin yeniden bir ihtilal 
hareketi hazarladıkları Vi
yanadan haber veriliyor. Bu 
haber, Avrupada eadiıe u· 
yaadırmııtır. 

Bükreş 

Konfcı·ansı 
İstanbul - Bükreı kon· 

ferensı 10 Mayısta toplana
caktır. Yugoslavya ve Elen 
başbakanları toplantıda biz
zat bulunacaklardır. 

Bay Tevfik Rüştü Aras, 
Mayıs sonunda Bükreşe gi· 
decektir. 

Ulus işleri 
·Baştarafı 1 inci sahifede -
hakkında yaptığı sorguya iç 
işleri bakanı Ş. Kaya safha· 
larile cevab verdi. Ve bu 
fırsatla göçmen nüfusu ve 
göçmenlerin ve topraksız 

köylülerin toprak sahibi ol· 
maları hakkında güttüğü 
siyasayı ve memlekette arazi 
ve toprak rejimini anlattıktan 
sonra bu rejimin ıslah1na ve 
agrer siyasasının takibi ve 
tatbiki lüzumuna işaret ede
rek bu önemli ve acele itin 
partice bir esasa ve çabuk 
bir halle bağlanmasını ve 
bunun içinde grubdan seçi· 
lecek bir komisyonda konu· 
şularak sonuçlanmasını öne 
sürdü. 

Harb hazırlıkları 
- Baştarafı birinci sahifede -

yelde deniz tayyareciliği ve 

hali inkiıafta olup baltık sa· 
bilinde Flensberg ile Steein 
arasında dizili duran deniz 
tayyarelerinin adeden son 

zamanlarda pek ziyade art· 
tığı görülmiiıtür. 

Fransız 
Hava bakanı izahat 

verdi 
Paris 30 (A.A ) - Hava, 

harbiye ve bahriye bakan· 
ları; milli müdafaa komisyo
nuna memleketin emniyeti 
için zaruri olan krediler hak· 
kında tafıilit vermiılerdir. 

Olimpiyakos 
lstanbul - Olimpiyakosun 

gelmesine m6saade edilme
miıti. Yapılan teıebbüsler 
neticesinde bu takımın iki 
maç için ıehrimize gelmeıine 

lmüsaade edilmiıtir . 

Hırsızlık 
lkiçeşmelikte Toraman so

kağında Abdullah oğlu bay 
Necibin evine giren hırsız 
tarafından sekiz lira parası 
ile bir not defteri çalınmış· 

tır. Hırsız aranıyor. 

Çirkin hareket 
Bahribaba parkı içindeki 

çocuk bahçesinde elektrikci 
Muzafferin kızı sekiz yaşla· 
randa Mujgin, kardeıi Hayri 
ve Necmi tahta kayarlarken 
yanlarına giden Recai adın
daki çocuk; bir jilet bıça· 
ğını iki tahta arasına yer· 
leıtirmit ve Miijgin kayar
ken bacağından yaralan
mııtır. 

Bay Çeın 

ıı'in zatJ 
Buşlarafi 1 inci A 

yesi serbest ticarti 
rına dayandıkça ~ 
temin etmek ka .. 
mıştır. Netice ı.ı' 
nuniyet vericidir. 
vazifede kaim ..... 
etmiş, hem de .,jl 
sanayiin ortadaı 
önüne geçmiştir. ~ 

Memlekete. bir -:iJI 
dan ziyade kir t ;ıt! 
tir. Bütün buolaflll 
züel olmas;na ra,....~ 
kü bütçe hakkııb _ _,. 
ümitler beıleoaıe.......- · 
sıulusal vaziyet ~ 
den itibaren çok~ ~ 
Niaan 934 den ~ 
memleketler bar•~ 
seri inkişafı, loP ~ 
niyetini temin ve k ~ 
ruyabilecek bir b~ ~ 
için derhal kuvr• ~ 
er almasını zaruri"' 
Maliye NazırınıD k ;.(ı 
yasta gelirinden ~~ iı' 
tabii fena dei1~f 
geliri bava teblik ~ 
taşıncaya kadar ~ 
etmesi kabil ike~;f. 
masraflar, mOtea~ 
satlarla temin ol "'9 
ride de bu parıı•• ~ 
sarf olunmadıi• 111•~ .. 
kacaklır . .--; 

Bir varmış, bi~~ 
-Başıarafı birine• 

caya kadar yapbt'~ 
kikat, halkıaııııo 

güçlük çekmediJİ 
vermiştir. Otobii,Jeı 
ıaat on ikiden ıııt 
kadar KonaktaD ~ 
dakikada bir ba1' 

cektir. dl 
Tramvayl81', atlal 

daki malzemenin 
devrine bugün 
Kordondaki tr•~: ... ~ 
ve atJudan bir k ~~ 
Karııyaka' da iti~ • 'I 
Hatların sökOl111~esill~ 
gilae kadar bati•• -· Kör /ı 
Sopayı aJnııı• ~ 

ce gözleri• '-. 
·ı ı•1" I Son posta ı e ~ 

ıız gazetelerinde ~o 1:. 
bir vaka okuduk· ~-J 

Anadan doj'lll~,; ~ 
Sulia adında biti ;"-' 

birkaç gün evvel "'" 
parklardan birİJld• ~ 
ken yolan nıtilad• ~ 
bir tırmığın ucOll~ ~ 
ve tırmığın ucd 

1 
'J 

aek ıiddetle alo•~~ 
tur. Bu sadeaıe .. ~ 
köriin gözleri ,;'.. 
açılmış, göraıe f,.fJI ~ 
iktiaab etmiıtir. ~ r 
cinden alaınd•• ~~ 
ları bile hisıet~.,i ~r , 
hidiıe; fen ileOI• 
bırakmııtır. ,,,, 

lzmir muhasebei hususiye 

dürlOğünden: _,-
Idarei huıusiyei viliyete ait Balçovada At•"'",,-'/ 

calarında mevcut köhne Demir, saç, madeD• ı'' ~ ;'., 
saire eşyaların satılması evvelce 20 gün mndd~t.:dı' l 
miş ise de istekli çıkmadığından 29.4.935 tarıb•l~..J 1 
ren 10 gün müddetle uzatılmıştır. Artırma ı•'~ı,..J 
mek istiyenler hergtin muhasebei hususiye ııınd9'5 W 
pey sürmek istiyenlerin de ihale sıGnU olan 8-~· ,.~Jf 
ba gilnii saat 9 dan 11 e kadar encilmeni vıll~ ... 
cakları depozito makbuzlarile veya banka 111ek ı~ 
raber mllracaatları . 


