
Bir motosiklet kazası geçir· 
laıit olan meşhur lngiliz ca· 
ltısu Lavrens, aldığı yarala· 
tın te8irile dflo hastahanede 
GlaıtıştDr. 

• ... : . 
• ULUSAL . 

lımirde çıkar, akıamcı siyasal gazetedir 

• Çekoslovak ya dış hakanı 8 • 
Benes, Avusturya dış baka· 
nını Prağa davet etmiştir. 
Mnlakat, Benes'in Talborda· 

ki villasında olacaktır. 
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Tayyare ısmarlıyorlar Murahhaslar hugfto Ankaraya gittiler Mısır 

4-cüTicaretveSanayi odaları Gazeteleri logiltereye Elen hükftmeti 45 
l k 

• 
1 

hftcum ediyor l 
gene · ongresı top ~nıyor hl:!·::=ı;.~,\.?:;\ı!.~.t~. tayyare a ıyor 

it hıne yazılar yazmakta ve 

'Ongreyi Ekonomi bakanı bir söylevle açacaktır. Mısı~~~ siyasal serbes~i ver-
' medıgınden dolayı lngıltereye 

önemli mevzular üzerinde konuşmalar olacak.. hücum etmektedirler. 

lsve~ aydınlatmaktadır. :Bundan 
başka kongrenin toplandığı 
yerde kongre günleri ıçın 

bir başvurma bürosu açıla· 
~ubaylarıHabeşis

cak ve büro üyeleria istiye- tau'dan ayrıldılar 
cekleri bütün bilimleri ve- lstaobul 20 (Özel) _ Ha· 
reccktir. Kongrede her vi- beşistan ordusunda kuman· 
!ayetten iki üye bulunacak da •azifesini almış olan Is
ve her bakanhk mümessili veç Subayları, Adiı • Aba

• l><'l't1mı 4 rıni rnlıifn/P.- ba'dan ayrılmıtlardır. 
~~~~~---~·--~--~~~~-

Manevralar bu ayın sonunda başlayacak 

Lı\.merika donanma 
sınin ınanevraları 

Bu manevralara btttttn donanma ve 
Ekonomi bakanı bay Celal Bayar makamında 

~icara 19 (A.A) - Türki- )anacaktır• deniz tayyare filoları İetirak edecek 
)e dlrclüacn ticaret ve sa· Konıreyi Ekonomi bakanı 
~ odaları genel kongresi bay Celil Bayar radyo ile de 
.._111111 21 inci Salı gilnü neşredilecek bir söylevle a· 

"-t 15 te Y enitebirdeki çacaktır · 
~ • b k 

1
.. d Kongrede yurdumuzun eko· 

~mı a an ıgın a top· nomi ve tecim durumlarını 

~lilrkçe : alikalandıran çok mllhim 
.._ mevzular görüıülecektir. iç 

Her gOn 
~ kelime yazıyoruz 
1 - 3 -

" ltimad - Gilven ~u 
ltimad etmek - GA1#~~11 taek ubSOB 

~yit ve emniyet - Gü-
~ •enlik 

" Huzur ve ıDkikn • Bay
lallık 
'f 11rdda gnvenlik ve bay
lallık, illkilmüzdilr. 
~ot: Gllven ve rlivenç 
kelimelerinde tU ayrıma 
dikkat edilmelidir. 
1 • Orduya ınvenimiz 
••rdır. 
2 • Ordu bizim güven
timizdir. 
(Medarı emniyet ve iti

l llladımızdır.) 

" 1' emin etmek: 
1 .. lnaçlamak, inan ver
lllek 
2 .. Sağlamak, 
3
11

: Elde etmek 
llaller: 

1 .. Bu itin b6yle oldu
haa sizi inaçlarım, 
'• itin b6yle olmadığı 
"-klonda kendiıine inan 
•er111eğe (Kendiıini te· 
illin etmeğe) çalııtım. 
2 .. lıimi, ancak, banka 
~oliyle aağhyabildim. 

.. Temin ettiğimiz ne· 
tlteler - Elcle etti;imiı 

.. lotaaçlar. 

.. So1111ç • Netice 
l' •llliaat • lauca 

ticaret umum müdllrlüğtl kon· 
grenin gündeligine girmek 
üzere bütün ticaret odala· 
nadan gelen raporları, umu· 
mf ve hususi şekilde yapılan 
dffekleri ayrı ayrı incelemiı 
•Rf 

ve . .ayırmıı ve kongre üyele· 
rine dağıtılmak nzre hazır
lamıttır. 

Kongre sekreterliği kon
grenin nasıl çabtacağını öğ
renmek için baş vuranları 

lngiltere 
Londranın muha

fazasına çalışıyor 

lngiltere Karalı }orj 

Istanbul 20 (Özel ) - in· 
giltere hava kuvvetleri ba
kanı, 1937 yılına kadar sırf 
Londranın muhafazası için 
lafilterenin 1500 tayyare 
yapmıt bulunacatını Avam 
kamara11ada 11Jlemi9tir. 

lstanbul 20 ( Hususi ) -
Amerika donanmasının bil· 
y6k manevraları , Mayısın 
sonlarına doğru batlıyacaktar. 

Manevralara bilt6n Amerika 
donanması ile deniz tayyare 
filoları iıtirak edecektir. 

Bu manevralarda, tayya
relerin gemiler üzerinde 
yapacakları tahı·ibatın dere-
cesi ve gemilerde de tayya
relere karşı alınmış olan 
tertibatın neticeleri belli 
olacaktır. 

Son gelen haberlere göre; 
25 bin ve on bet bin tonluk 
Amerikan zırhlı ve kruva· 
z6rlerine otomatik tayyare 
toplan koamuttar. Bu top• 

lar, tayyareyi takib etmekte 
ve menziline gelince otoma -
tik bir surette atet almak· 
tadır. 

Son manevralarda, bu top
ların da tecrilbeleri yapıla
caktır. 

Amerika donanmasının, 
manevraları, acun tarihinde 
ilk defa g&r6len deniz hidi-
ıelerinden biridir. Manevra
lara iıtirik edecek olan 
dört tayyare gemisi, icabın· 
da düıman donanmasının 
imhası için bir anda 200 
tayyare uçura bileceklerdir. 
Bu ıemilerden ikisi 33 bin 
ton hacminde olub yllzer 
tı11are alıyorlar. 

Yeni sipariş olu~an tayyareler, ge
lecek yıl hazır bulunacaktır 

Yunan Reisicümhuru Bay Zaimis 
lstanbul 20 [ Hususi ] - )ardan 15 i hafif, 10 u ap 

Atinadan haber veriliyor : bombardıman ve 20 ıi taki 
Elen bükümeti, bava kuv- t . p 

vetleri11i ziyadelettirmeğe ka- ayyareaı olacaktır. 
rar venaİf •• gelecek yıl Hilkiimetin bu huustaki 
buar lıtahmmak iizere 45 kararını cumur baıkanı bay 
tayyare ıımarlamıttır. Ban- Zaimiı tasdik etmittir . 

••••••••• 
Avusturya • Çekoslovakya 

Benes, Avusturya dış 
bakanını davet etti 

Mülakat; Bugün Bay Benes'in Tal
bordaki villasında olacaktır 

Viyana, 19 (A.A) - Çe
koslovakya dıt bakanı Bay 
Benes, Avusturya dıt baka· 
nını Talbordaki villasına 

görütmiye çajırmııbr. Dat 
bakan yarın ~ekoalovakya· 
ya gidecek ve Bay Benea'le 
Talbor villasında g6rllfe· 
cektir. 

••••• 
Bay RftştD Aras Cenevrede 

Uluslar Kurumu 
bugün toplanıyor 

Finans bürosu, bir tOrltt döviz kul· 
lanılması için rapor hazırladı 

Bay Tevfik Rüştü Araş 

lstanbul 20 ( Huıuıi ) -
Cenevre'den haber verill7or: 

Viyana' da bulunmakta olan 
uluslar kurumu konseyi bat· 
kanı ve Tilrkiye clıı itleri 
bakanı Bay Tevfik Rllttll 
Aras buraya relmittir. 

Bay Tevfik Rüıtll Araa, 
bugiin toplanacak olan ulaı· 
lar derneği konteyine bat· 
kanlık edecektir. 

lstanbul 20 ( Huıu11i ) -
Uluslar kurumunun finanı 

bürosu, b6t0n devletlerin, 
bir tilrl6 d6viz kullanmaları 
için bir rapor tanzim eyle· 
mit ve genel hey'ete ver• 
mittir. 
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~ B. Receb P elier'in Afrika 
l~L~H~ TTit-ı k .. } • •• } • Yamyamları siga-

«;O onem 1 soy evı raiçenlerinetini EYYV8i.~~' 
- Dünkü nüshadan mfıbllt -

Arkadaşlar, yeni program- gözönünde tutuyoruz. Tabii· 
da devletçiliğin tarifini açık dir ki teşkilatı esasiy~ ka
bir halde koyuyoruz. Eski nunu icabederse diier ka
programdaki tarife umumi nualar buna göre düzeltiJe-
tkşebbüs serbestir, devlet cektirl Şimdiye kadar söy· 
ve iktisadi bakımdan istedi- lediklerimi birbirine ekleyip 
ği şeyleri yapmakta serbes- parti simasının bir eepbesini 
tir. diyorduk. Sağımızda ko- gösteren işlere toptan ba
yu liberal fikir denilen ikin- kınca uluscu vasfımız mü
ci cümleyi anlamadan diyor- kemmeliyeti, yuva bağı ile 
lar ki; bana devlet karışmaz aileci hüviyetimiz birden 
benden ne hesab sorabilir, görünür. Türkiye'de yurddaş 
ne beni kontrol edebilir, ne 
yapacağım işin mahiyetini, 
ne kullanacağım işçinin hak
kını sorabilir. Öte tarafta 
bir kızıl markizist de her 
şeyi devletin yapacağanı, hu 
susi teşebbüste birşey bıra
kılmıyacağını ifade ediyoruz. 
Hakikat ne öyle ne de böy
ledir. Bu noktayı yeni prog
ram aydın]abyor. Bizim dev
letçiliğimizin bakini manası 
hususi teşebbüsün serbest 
olduğu, fakat uuıumi men
faatlar noktasından gerek 
olan her ekonomik teşebbüs
te yapıcılık saha ve salahi
yetini açık bulunduruyor. 

Devlet kendi yapacak ·ve 
korumasını teşvik ve himaye 
ettiği endistriyi kontrol da 
edecektir. 

Arkadaşlar; Türkiycde hu
susi teşebbüslere bırakılmış 
her hangi bir iş yalnız te· 
şebbüsü alanların kabiliyetin
den kuvvet alarak büyümü
yor, Türkiye gümrük kapı

larını büyük dıvarlarla ör
müştür. Milli sanayii ilerlet
mek için her kolaylığı ve 
her imkanı temin etmiştir. 

Devlet bütün bu yardımlarla 
beslediği ulusal endüstrinin 
kontrolsüz çalışma ile ulusu 
istismar etmesine kayıtsız 

kalamaz. Türkiye'de ticaret 
serbestliğinin yanlış anlaşıl
maması için de bir noktayı 

izah edeceğim . 
Programda ticaret serbest

liği eskisi gibi kalıyor, fakat 
sermaye normal çalışaca~ tır. 
Rasyonal istihsal için sermaye 
tekniğe istinat edecektir. 
Normal çahşmıyan sermaye
nin himaye ve teşviki mev
zuubahis olamaz . 

Arkadaılar! Bu bahsı da
ha fazla uzatmadan kredi 
bahsına geçiyorum. Kredi 
için yeni propaganda mühim 
noktalar vardır. Tatbikat 
ilerledikçe toprak ürilncüsü 
ile beraber her küçük sıtn
at sahibi es o af, balıkçı her 
çalışma kolu kendisine nor
mal şartlar içinde kredi bu
labilecektir. Emlak bankası
nın şimdiki şekline de pro
gram dokunmuştur. Mevcud 
dar sermayenin dar bir 
mıntakada akar ve irat ge
tirici binalara tahsisi yerine 
geniş mıntakada yurddaşa 
yuva teminini gözetiyoruz. 
Büyük akar, depolar, apart
manlar sahiblerine kredi 
vermiyerek, yurddaşı yuva
lamak üstün iş sayılacaktır. 

(Alkışlar) 
Arkadaşlar, programımızın 

esasen özünü söyledim.Parti 
hükumetinin kendisine ö
nemli iş edindiği Türk köy
lüsünü topraklandırmak işine 
de yeni programda yer ve
riyor. Bunun için hususi is
timlik kanunları yapılmasını 

yuva sahibi olacak, ev sahi

bi olacak, Türk vatandaşı 
toprağında sahip olacak ve 
Çiftçi topraklanacakhr. (Al
kışlar) 

Nihayet bütün bunların 

yekunu olarak Türk ulusu 
toprağına, işine, yuvasına 

bağlı olarak her :türlü ze
hirli rüzgarlı ve zararlı, da
ğıtıcı fikirlerden telkinlerden 
korunmuş olacaktır. ( Alkış
lar ) 

Arkadaşlar, yeni program 
her.şeyde plan ve program 
istiyor. Bilirsiniz ki bizim 

bir demiryolu programımız 

vardır. Zaman zaman bizim 

partimize hükiimetimize ve 

çalışmalarımıza hafif görüşlü 

bazı insanlar tarafından is· 

natlar yapıldı. Bundan dört 

yıl evvel yazılı programımız 

yoktur. Nizamname vardır. 

Ana prensiplerimiz kısaca 

orada yazılı idi. Biz herşey

den önce yazı sonra iş de

ğil önce işi sonra yazıyı ter
cih ettik. Demiryollarına baş
ladık. Devlet bunu kendi 
varlığına esas edindi. O za
man şimdikinin yarısından 
az olan devlet bütçesinin 
üçte birini bu işlere veriyor· 
duk. Bunu yaptığımız zaman 
bu iş programsız yapılıyor 

diyenleri biz dinledik. Sanayi 

kalkınmamız için vakıt eriştt 
önce bu iş için yapılmış olan 
ayni şikayetler kulağınızda
dır. Devlet ekonomisinde 
plin yok, dediler. 

Arkadaşlar; 
Plan gerçi yazılı, cicili 

bicili bir şeydir amma büyük 
plan bütün bu ana fikirleri 
idare eedenleri ruhundaki, 
kafasındaki büyük enerjinin 
büyük anlayışın tekasüf et
miş heyeti mecmuasının ha
lidir. (Alkışlar) 

( Devam edecek } 

Ulusal 

Birlik 
. Gıındclik eiyaaal gazete 

Sahibi: Haydar Rü~dü Öktem 

Netriyat müdürü: 
Hamdi Nazh"' 
Telefon: 2776 

Adres : lzmir ikinci 
Beyler sokağı 

Abone ş<Jrtları : 

700 kuruş senelik 

400 " altı aylık 

ilin şartları 
Resmi ilinlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilinlar : idare· 
hanede kararlaıtırılır 
Baııldıiı yer: ANADOLU 
matbauı 

sevmiyorlar 
Afrika'nın Yamyamlar di- M A yarında tetkikat yapan bir 20 Mayıs~- 1935 .. Yazan:~ 

lngiliz; Yamyamların hayah Tefrika No. 57 ~ 
~akkında togmz gazeteıe- Suikastan haberdar-olan "askerler· Salaheddinin ~adıtı 
rınde uzun makaleler yaz- 1 

• ' ~ 
~~~tadır. Bu müd~~kikin ver- önünde Emirimizi görm le isteriz dive hag\I ı ı~ıyorlardı 
d1gt malumata gore, Yam- ' J 
yamlar en çok sigara içmi- - Amman ya Salaheddinl evvela söyle!. Seni kim teş- Salaheddin. 
yen kimselerle taze çocukla- Diye inlemeğe başladı: vik etti.. - Kaldırın pisin leıiail 
rın etine rağbet göstermek- - Söyle rezil, söyle alçak, - Hiç kimse, biç kimse!. Dedi ve sonra sedire usa•· 
tedirler. Sigara, jçki ve diğer beni neden vurdun!.. Ben - Yalavı söylüyorsun re- dı. Hadise duyulmuş, aık'" 

mükeyyefat kullanan insanların sana ve miJJete ne fenalık zil, yalan!. ler, çadırın etrafını sardl•I;. 
etleri, Yamyamlarca asla yaptım?. • Bu bağırışlar, bu gürültü - Yalnız onu değil, beP 
yeomemekte ve yırtıcı hay- - Affet!.. Affet!.. dışarıdan duyulmuş ve içeriye sini, bütün Batınileri telll~!: 
vanlara yedirilmektedir. - Affı sonra düşünürüz, giren Hassa zabitleri ve cen- !emeliyiz. Bunun iotikadl .... 

Si1ahla11 ma yarışı gaverler, hayret içinde kı- alacağız! 11 
lınçlarını çekerek Batıniye Diye bağırıyor ve ıu• 

Romanya bu iş için 44 
milyon Sterling ayırmış ------

ordu~unun islahı için 

Sterling saı·fetıniş 

lsvi~re de, 
altı milyon 
Mancehster Guardian ga- ı haricinde 1,366,666 lngiliz 

zetesi yazıyor: lirası sarfediluıektedir. 
"Romanyanın cenubu şar- Her memlekette vaziyet 

ki devletleri arasında ve aynidir. Romanya Balkan
Balkanlarda en büyük aske- larda en büyük kuvvet ol
ri kuvvet olması kararı ve mak için Yunanistanıo 1840 
bu uğurda 44 milyon İngiliz 
lirası sarf etmeğe hazır bu
lunması Avrupanın küçük 
devldleri arasında yegane 
silahlanma işaretleri değildir. 

da ayni maksada varmak 

üzre kabul ettiği müthiş 

meblağın fazlasını sarfetmeğe 

mecburdur. 

Aşağı yukarı tehlikeli mın- Avusturya, Macaristan ve 
takada bulunan bütün dev- Bulgaristan antlaşmalarla 
letler, bilhassa Almanya'nın bağlıdırlar. Likin bu mem
etrafındakiler bu yarışa baş- Jeketler içinde ve dışında 

ladalar. lsviçre geçen sene bu gayri tabiiliği düzeltmek 
umumiyetle ordu ve teçhi- için hareketler vardır.Maha
zatının islihı için 6 milyon za, bu davayı durdurmak 
İngiliz lirası sarfetti. Hudut- için maddi veya manevi bir 
larına iıtihkimlar ilive edil- sebep bulmak epeyce gllç
mekte ve askerlik müddeti tür. Birbirlerinden aşikar ıu-
de uz•tılmaktadır. rette korkan büyük devletler 

Belçika ordusu genişle- müthit surette silahlandıkça, 
mektedir. 1933 de 43 milyon küçük devletlerden başka 
logiliz lirası kabul edilmiş bir ıey beklemek gayritabbii 
olan bir müdafaa programının olur. Silah yarışında da ya
da yarısına gelmiştir. Çe- vaş yavaş ilerleyen rakipler 
koslovakya askerlik müdde- olabilir, lakin yarış olduğu 
tini on dört aydan 2 seneye müddetçe ona iştirak ettik
çıkarmışbr ve bu ıene mas- lerinden dolayı kabahatli 
rafı kapatabilmek için bütçe addolunamazlar.,, 

-~--~----~~--~---~~--Ingiltere'nin mOdafaası 

Tayyarecilik c;a
huk ilerlemelidir 

Daily Mail; Mussolini'nin kuvvetli ve 

hazırol sözü unutulmamalıdır diyor 
Daily Mail gaıetesi, lngil

terenin müdafaası için tay· 
yarecilik çabuk ilerlemelidir. 
batlığı altında yazdığı bir 
makalede diyor ki : 

" 23 sene evvel; eski Bah-
riye Nazırlanndan Lord Fis
ber'in o zaman Bahriye Na
zırı olan Cluvrebile verdiği 

" Tayyarecililc çabuk iler
lemeli,, tavsiyesi pek yerinde 
olup, ondan sonra gelen Io
giliz hükumetleri tarafından 
hatırda tutulması icabederdi. 

Bu memleketin emniyeti 
ve tabii hürriyeti, hava si
lahlarının inkiıafıodan beri 
en evvel hava hücumlarına 

kuşı koyabilmeğe dayanmak
tadır. 

Zira lngiltere bava hü-
cumlarına bütün Avrupa 
devletlerinden ziyade maruz
dur. Harpten evvel ve sonra 
her sene Daily Mail umumi 
efkarın nazarı dikkatini or
duya mün&1ib bir hava filo-
sunun lüzumu üzerine cel
betmeğe çalışmıştır. 

1919 da milleti - timdi 
aktüalite olan hava kuvveti· 
nin an safa geçeceğine da
ir ikaz etmiştik. 1922 de 
General Groves başımızda 
olmak şartile ( İngilterenin 
kaybolmuş hava kuvvetinin 
yerine gelmesi ) huıuıunda 
kudretli adımları istememiz 
boşa çıktı. Daha sonra 1933 
ıonbaharıl)danberi her haf ta 

doğru yürümüşlerdi. Sala- ilave ediyorlardı: . ..M 

haddinin göğsünden kanlar - Ya Emir! .. Ya SalA...., 
sızıyordu. Fakat metanetini din!... Ey bizim büylik ~ 
biç bozmıyordu . ramanımız, çık bir kerre ,a-

Tam bu sırada suikastçı, rün, senin sağ olduğuaa., 
bir hareketle, Saliheddini lıyalım.. ,..,ı 
Eyyubioin elindeki hançerini Yaralı hükümdar, de fi 
kaptı ve yılan gibi kıvrılarak sırtına bir kaftan aldı 

~ikinci bir darbe vurmak istedi. kendisini toplıyarak çacb,.. 
Fakat Saliheddin geri sıç- kapısına çıktı: 

ramış, gene kendi hançerini Asker onu 1ıörünce, ,.at-
çekmişti . hiş bir alkış ve feryail' 

Suikastçının ikinci teşeb- tezahürata başladı: 
büsü de boşa gitmişti. Sa- _ Varol!. Varol!. 
laheddin, hançerini kaldırdı df' 
ve suikutçıya sapladı: Saliheddin, heyeca11 ~ 

lslanmı• gözlerle cet• 
-- Alçak, pis kanına gir- Y 

verdi: mek istemezdim, fakat buna 
hak kazandın .. 

Diye bağırdı .. 

- Siz sağ olun kalıtt" 
manlarıml. Sağ olun!.. 

• ••• Askerler yeniden b•f' Diğer muhafızlar da: 
- Hain!. Hain Batıni! 
F eryatlarile kılıçları ve dılar: ..,,.. - Batınilerin temizlen 

hançerleri ile saldırmışlar, 
bir dakika içinde herifi de
lik deşik etmişlerdi. 

Suikastçı, yuvarlanmış ve 
çadırın içi, akan, sıçrayan 

kanlarla bulaşmış kirlen· 
mişti. 

her gün, iki hayati noktayı 
işaretledik: birincisi Alman
ya'nın kendisine dünyanın 

en büyük hava kuvvetini 
yarattığı; ikincisi de büyiik 
Britanyanıo yaşayabilmenb 
için Almanyaya ıilibsızlln'-

B.,. 
ması hakkında yalvarmadan 
vaz geçerek kendine layık 
bir hava kuvveti yaratma
sıdır. 

Nihayet sürüncemeli tehir
lerden sonra geçen sene bu 
hususta isteksiz kararlar 
alındı. Evveli bu sayede iki 
senede lngiliz hava kuvve· 
tine 300 tayyare ili.ve edi
lecektir. 

Fakat bu arada, Alman
ya'nın bir haftada lngiltere· 
nin 2 senede yaptırdığından 
fazla tayyare yaptırdığına 
inandıracak bir çok sebebler 
mevcutturr. 

Bu ikazların birine aldır· 
mayan muasırlarımızın buglln 
hükflmetin kaybolan bava 
hakimiyetini bulmasını tid
detle isteklerini işaret edi
yoruz. 

Hali hazırda bunun ne de· 
mek olduğunun farkında 
mıdırlar? Alman hava filosu 
bu sene nihayetinde ihtimal 
ki 20,000 tayyareye malik 
olacaktır. Ancak en tiddetli 
hareket şimdiki vaziyeti kar· 
şıhyabilir ve bu karar da he· 
men alınmalıdır. ilk düstur 
"Mussolininin kuvvetli ve 
hazır ol" ıöıü olmalıdır. Zira 
hazırlık ve kuvve~ sulha yar
dım eder." 

sini isteriz! .. 

Salabeddin; 
- Kahramanlar - diye ct-.ı 

. tel" 
vab verdi - Allah ne ıı 

se o olur!. ,/IJ, 
Ve çadıra girdi. ÇO . 

... . t• b •'' yarası sogmuş, ıs ıra 

meğe başlamıştı. 
Zabitlerden birine; 
- Başhekimi çağır!. d• 
DecU. O sırada hekılll • 

teli\la içeriye giriyordu. S• 
lifı~adin gülümsedi: ,_ 

- O kadar değil caD~ 
savduk!. Yalnız, yarayı 

timar et, sarıver gitsin. ..,ı. 
Bu suikast, Batınilere •1· 

ce f eli kete mal olmuıtu--
Salaheddin iyileştikten •0 

• 

Şamda bütün ümerayı to~, 
lamış ve daima dilt1D•0 

,, 

gizlice anlaşmalar yaP;. 
halk arasında fitneler, hl~· 
aeler çıkaran Batıniler h•.,; 
kında bir karar verilaıe,a 
istemi,ti. 

Bu karar şu oldu : · 
Onların harple yola getl' 

rilmesi ! . ·ıdi-
Ve derhal tatbika geç• 1, 

Türk orduları Batıniler 1~,, 
rine yürümOıt~ Zaten °0 

,. 

kısmen kabileler haliod~ri 
ftyorlardı. Mukavedl diff 
kııa oldu ve Salibed -' 
hepsini de dağıtarak S• 
döndü. dl•'' 

Şimdi yeni mak.. of' 
yeni davalar peıinde ~ 
mak lazımdı: . Jıd' 

Türk Eyyubi devletı·fefİ' 
rulmuı ve Bağdad hali ld' 
bir kahraman elinde blJ ı' 
nan bu hükumeti retd9 .,d' 
tanıdıktan baıka, on•~ 
Selçukilerinin bazı. ~ ...1biı 
bile, baba malı ımlf ır 
menıurla vermiıti •• 

- Arkalı var 
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litaplaruuza Gazel Bir 

CUt' Habralarınıza Şık 
Bir Alhdm, Ve sair 

Cilt işleri Yaptır· 
trıak isterseniz : 

• YEN1 KAVAFLAR * 
Car llltlıda 34 Numarada 

V N. V. 
V. F. H. Van 

Der Zee 
bt & Co. 
~~CHE LEVANTE LıNİE 

Jıeta KA" vapuru 19 ma
te '8 bekleniyor, Hamburg 
'-kt reınenden yük Ç)kara-

ır, 

illa~ ARTA " vapuru 27 
1llt :: beklen!yor, 30 ma
' dar Anvers, Roter
İçi Haınburg ve Bremen 
~ılllk alacaktır. 

"'EMENT H. SCHULDT 
tal'R HAMBURG 

lllt11at 0YBURG,, vapuru 21 
te .\•bekleniyor, Hamburg 
~llverıten yük çıkara-

JOlf • 
NSTON V AREN LINES 

.. G~ TD LIVERPUL 
"'-11ıt ENMORE., vapuru 18 
)tl~ ~ gelip Liverpuldan 

S çı arınııtır. 
ERVICE DIRECT 

DANUBIAN 
.. T~UNA HATTI 
t~ bZA,, vapuru S bazi
a,,tiaJ •ldeniyor,Budapeşte, 
~ -1 ••• ve Viyana için 

.. 1>0•ealıtır. ~. bNA,, vapuru 30 hazi
''tiala ekleniyor. Budapeıte, 

va ve Viyana için 

• aze temız ııcuz 
ilaç 

Her tüı·lii tuvalet çeşitleri 

llamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Başturak No: 37 

=lzmir milli emlak~ mUdürlUğUııden: 
Karataş mahallesinin terakki ve yeni türkiye sokağından 5 
5-1,2,3,2 kapu ve 3,30,32,34 numara tajlı alan ve kadastroca 
626 adanın 19 parselini teşkil eden yanık bina ve müşte· 
militı L. K. 

3001 25 
Şehitler altmdağ sokağında 11 laj numaralı ev 
Morahane birinci yüksek sokağında 48 taj no.h ev 
Göztepe Akköz sokağında 4 taj numaralı ev 

e~ki taj 

Lira 
150 
120 
200 

Tepecik sakızlar lale sokağında 58-67 no. lı dükkan 150 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para veya 

ikinci tertip mübadil vesikasile ödenmek üzüre 30·5-935 
perşembe günü saat 14 te ihale edilmek üzere müzaye
deye konulmuştur. Taliplerin o saatta milli emlik müdilr· 
lüğüne müracaatları. 1421 

lstanbul ve l'rakya 
Şeker Fhrikaları 'fürk Anonim Şirketi 
Sermayesi3,000,000rfürk Jirası 

İs tan bul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30 - 40 

yük alcaktır. ! 
THE EXPO ~T STEAMSHIP 

COP PORATION 
"EXARCH,, vapuru 2 ha-

DOKTOR 
Ali Agtilı 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı zirana doğru bekleniyor, 

Nevyork için yük alacaktır. 
Gelit tarihleri ve vapur

lann isimleri ilzerine mes'u· 
liyet kabul edilmez. 

11·inci Beyler Sokağı N. 68 
Tel<>fon 3452 ......... ~--------Bırin ci Kordon, 

No. 2007 - 2008 

~rLJ R K iYE 

llRj ı~T 
BAN~ASI 

.DAoA 
BiRiKTiQEN 
'RA~T--~D~Q 

teJeton 

.. 

Olivier ve şüreka· Fratelli Sperco Vapur Acentaıı 
Si Limitet vapur ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

" CERES " vapuru 16 mayısta gelip yllktlnti bo-
acentası 

Cendeli Han. Birinci kor· 
don. Tel . 2443 

Tbe Ellerman Lineı Ltd. 

" ALGEERIAN ,, vapuru 

18 mayıs Liverpool ve 

Svvenseadan beklenmekte· 

dir. Ve ayni zamanda doğru 

Liverpol için yük alacaktır. 

" POLO 11 vapuru mayıs 

nihayetinde Anvers, Londra 

ve Hulden gelip tahliyed~ 

bulunacak ve ayni zamanda 

Londra ve Hull için yük 

alacaktır. 

"OPORTO ,, vapuru ma· 
yıs nihayetinde Liverpol ve 

Svenseadan beklenmektedir. 

ıaltbktan sonra Burgas, Varoa ve Köstence limanlan 
için yük alacaktır. 

" GANYMEDES ,. vapuru 18 mayısta gelip 23 mayısta 
Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için 

yük alacaktır. 

·' CERES " vapuru 1 haziranda gelip 6 haziranda Anvers, 

Amsterdam, Rotterdam ve Hamburg limanları için yük 

alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LfNIEN 

"NORDLAND,, motörü 2 haziranda Rotterdam, Hamburg, 

Copeohage, Dantzıg, Gdynia, Gote1'urg, Oslo ve lıkandi· 

navya limanlarına hareket edecektir. 
SERViCE MARITIM ROUMAİN • 

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, Marsilya ve Barselona hareket edecelrtir. 

NATIONAL NA VIGATION CO. OF GRECE 
THE GENERAL STEAM NA-

VIGATIUN Co. L TD. lzmir Nevyork arasında aylık muntazam sefer 
" RINOS 11 vapuru 14 mayısta lzmirden dotru Nevyork 

"ADJUTANT,, vapuru 7 
için yük alacaktır. 

mayısta Londra için yük " TAMESIS ,, vapuru 10 haziranda doğru lzmirden Nev-
alacaktır. york için yük alacaktır. 

Oeutsache Levante Linie 

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

versten beklenmektedir. 
11 ANGORA., vapuru ha-

Yoku ve yük kabul eder. 
Hamiı: ilandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 

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

şirketi binası arkasanda Fratelli Sperco acentalığına mtiracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

1 
en limanım 1 zd a Yük boşa it- •111111111111111111111111lllllllfllfllllllllllll11111111111111ili111111111111111111111111111111 llllllll 
maktadır. 1 • 

Not: Vurut tarihleri ve __ = ZUllf yün menşucatJ~_= 
vapurların isimleri üzerine 

değişikliklerden mes'uliyet =~Türk Anonim şirkeıı·=a_: 
kabul edilmez. 

'!ım-.,.~--··--•••ı = Bn mO.cssesc, iki yQz hin lira sermaye ile ~ 
Satılık Piyano ;;;;;; teşckknl etmiş ve Di ()ryental Karpet l\tanu-~ 

Alman marka her şeyi = fakçörers Limited (Şark hah) şirketine ait ~ 
sağlam kuyruklu bir pi· , Jzmirdt:. Halknpmardaki kumaş fabrikasım salln ~ 
yano ehven fiatla sabhk- = almıştır. Fabrika hntn.n teşkilat ve tesisat ve ma .. ~ 
tır. tahdimini ile eskisi gibi l kanunusani 193:0 la· ~ 

Almak arzu edenler her -= rihinden itibaren yeni sirkct tarafından işletil- ~ gün sabahdan akşama ka· - , 
dar ULÜSAL BİRLiK ı= ~ektedir. Her . nevi y~u ipli~lcri, kum~, hatta- ~ 

1 t · 'd h · .. = nıye ve çorap ımal edıl ~cektır. MamulitlD emsa- =: gaze eııı are anesıne mu· = ::-: 
caat etmelidirler. =. line fuikiyeti her tarafta takdir ,.e kabul edilmiştir. § -·---------• = Bu~mamulAt Pe~temalcılar baııuıdn eski Orozdibak § •. -- - ., -Öksflrenler! Mut· = ittisalindeki sergide teşhir dilmektc ve satış fab- § 

laka (Okamentol) 

ôksflrflk , şekerle· ~ 
rini tecrnbe cdi· ---ı 
. 

nız .. ~ 
e-a 

CQ 

Ve Pnrjen Şahapın ~ 

en Qstftn bir mOs- ~ 

bil ~ekeri olduğu· >Of.) 
nu unutmayınız. J.) 

·------~ Kuvvetli mOshil llllllf 

istiyenler Şahap 

Sıhhat sflrgfln 

haplarını Maruf ~ ~ 
ecza depolarmdan J .J 

ve eczanelerden 
arasınlar. 

Satılık Motör 
12 beygir kuvvetinde (Di

zel) markalı az kullanılmıı 

bir motör satılıktır. Taliple· 

rin idarehanemize mllraca· 
atlarıilb oluaur. 

E rika içinde yapılmaktadır. 5 = Posta kutusu: 127 § - -= Telgraf adresi: lzmir~·;Alsancak 5 
§ Telefon oumarası 2432 ve 3564 ~ 
sı 11111nııııı1111111111111111111• t ıı n 11111111111111ı1111111111111111111111111111111111111111 mii 

1·-Sümer Bank---
Fabrikaları mamulatı 

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

Hereke kumaşları 

F esane kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazaı r 
lzmir şubesinde hıılursunuz 

fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Ham:ıa Rast em beyin f otografhanai, lmıirde en iyi 
foto!" af çekmekle şlJhreı bulan bir san' aı ocagıdır. Ea 
müşkülpe$enı olanlar dahi, burada çektirdikleri f otokraJ· 
fardan memnun kalmışlardır. 
H~a Rıütem beyin, foıotraJ malremeıi saıan ma-

Ra:cuı da muhterem müşterilerinin ince ~evkleriııe giJre 
her çeşit ·mallan, foto!" ar makinelerini bulundurmaltıa· 

dır, Bir zıyaret her şeyi üpnıa kdfidir. 

(İzmir • Ba'turak caddesi, Refik 
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SON TELGAAFLAQ 
• 4 • .. .. • ... ~ : :. - • } • ._. -

Göring Friburg'da önemli bir söylev söyliyerek Almanyaoın kuvvetli olduğunu bildirmiştir 

Bitler, ya~ın Rayiştağ'da önemli bir 
söylev verecek ve Sovyet - Fransız 

muahedesini tenkit edecektir .. 
Göring diyoı· ki: (Biz sulh istiyoruz. Buna rağmen bize taaı·ruz etmek 

istiyenler, Alman kııvvetlerini karşılarında dev gibi ~öreceklerdir.) 
İstanbul, 20 ( Özel ) - Alman Cumur başkana Bay lstanbul, 20 (Özel) - Almanya'nın hava kuvvetleri ba-

Hitler, yarın öğleden sonra Rayiştag'da mühim söylevini kanı general Göring, Friburg'ta bir söylev söyliyerek de· 
söyliyecektir. Bay Hitler, bu söylevinde Almanya'nın Dış miştir ki: 

siyasası hakkında uzun ve önemli izahat verecek ve Sovyet "-Biz sulh istiyoruz. Fakat buna rağmen bize hücum etmek 
Rusya iJe Fransa arasında yapılmış olan son andlaşma et· istiyen 10 devletin hazırlıklarına karşı boş durmıyacağız. 
rafında da tenkitlerde bulunacaktır. Bu bal böyle devam ederse, Alman kuvveti, bize taarruz 

Gerek Paris ve gerek Londra siyasal mahafilinde Bay etmek istiyenlerin hudutlarında ini bir !urette dev gibi gö-
Hitler'in söylevi merakla bekleniyor. rünecektir.11 

Zelzele felaketi Yurdda spor hareketleri 

Bermek köyünde 24 Mayısta büyük 
yeni deprenmeler bisiklet yarışı var 

·-·-· Digor'da sallantı devam ediyor. 
Karsta hiç bir hadise yoktur 

Topkapı-Çatalca arasında yapılacak 

olau hu yarışa 30 genç girecek 
lstanbul 20 ( Hususi ) -

Karstan gelen son haberlere 
köre, orada yer sarsıntısı 
gesHmiştir. Fakat Digor na
hiyesinde sık sık ve hafif 
deprenmeler olmaktadır. 

Kars 19 ( A.A ) - Ayın 
15 inde Digor kamonuna 
(nahiyesine) yakın Selim ka
monuna bağlı Bermek kö
yünde olan deprenmeden 
başka bu çevrede yeni bir 
deprenme olmamıştır. Ser-

Burdur'a 
Su getiriliyor 

Burdur 19 (A.A).- Şehrin 
yöresindeki yerleri sulamak 
için dört kilometre uzaktan 
su getirilmektedir. Şarbaylak 
bu iş için bütün gücü ile 
çalışmaktadır. Bu iş üzerinde 
200 e yakın işçi çalıştırılıyor. 
Şehrimize epey zamandan 
beri yağmur düşmemiştir. Bu 
günlerde yağacak yağmur· 
lar urun için bereketli ola
cakbr . 

Kara hisara 
Faydalı yağmurlar 

yağıyor 

Karabisar 19 (A.A)- Üç 
gündür şehrimize ve yöre
sine aralıklı olarak faydalı 
ya&'murlar düşmektedir. 

Samsun'da 
Bir stadyum yapılacak 

Samsun 19 (A.A) - C.H. 
partisinin lastik edilen 1935 
bütcesinde stadyum için ko
nulan paranın sarfı muvafık 
görülmüş ve işe başlanmıştır. 

ispanyaya 
Mal göuderilmi yecek 
Ankara 19 (A.A)- Türkofis 

reisliğindeD : 
ispanya ile Ticaret anlaş

maları müzakereleri netice· 
leninceye kadar tüccarları
mııın zarardan korunmaları 
için bu memlekete mal gön
dermemeleri taniye olunur. 

mek köyü Digor kamonuna 
yakın olduğundan bu dep· 

renme Digor bölgesindeki dep
renmelerle ilgili olarak ka
bul edilmekte ve yeni bir 
derenme hadisesi sayılma
maktadır. 

Ankara 19 (JA.A ) - 24 
Mayısta lstanbul'da Topka
pu - Çatalca arasında bü
yilk bisiklet yarışı yapılacak· 
tır. Bu yarış şimdiye kadar 
yapılan büyük bisiklet yarıt· 
larının ikincisidir. .......... 

Dfln yapılan toplantı 

'f ayyare cemiyeti altın
cı kurultayı toplanıyor 
Altıncı kurultayı, Başbakan General 

ismet lnönJ} açacaklardır 
Ankara, 19 (A.A) - Türk Tekirdağ'ın başkanlığında 

tayyare cemiyeti altıncı ku- toptanmış kurultayda oku
rultayı 23 Mayısta başbakan nacak raporu gözden geçir· 
ismet Inönü tarafından açı· miş murakıpların it raporunu 
lacaktır. gözden geçirmiı, bilançoyu 

Ankara, 19 (A.A) - Türk 1935 bütçesinde ·onaylamış 
tayyare cemiyeti genel mer- ve tüzükde yapılacak deği
kez kurumu bugün Cemil şiklikleri gözden geçirmiştir. 

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

bravo· Aydın 
Bizim Zenginler Dikiş kursunu bi-

Okusun tiren bayanlar 
lstanbul 20 (Hususi) -

Atinada verem hastalığından 
muztarib olanları tedavi için 
bir hastahane yapılmak üze
re Yunanlı zenginlerden is
minin srizli kalmasını isteyen 
bir şahıs, Elen sağlık bakan
hğına 40 milyon Drahmi ver
miştir. 

Bay Celal Bayar 
Rusya'ya gidiyor 
Ankara - Ekonomi ba

kanın Bay Celil Bayar 
Temmuz ayı ortalarında 
Rusya'ya gidecektir. 

Sütten 
Oıuz kişi zehirlendi 
İstanbul - Şehrimizde 

sütten otuz kiti zehirlen· 
mittir. 

Aydın 19 (A.A) - Halk 
evi nakış kurslarını bitiren 
yüz bayanın diin sınaçları 
yapıldı. Bayanlar Halkevin· 
de nakış işlerini gösterir 
güzel bir sergi açtılar iyi 
çalııan kura öğretmenine 
Halkevi bir tuvalet takımı 
armağan etti. 

Memurin 
Kanununda değişiklik 

Ankara - Memurin kanu
nunda yapılacak tadilat için 
hazırlanan kanun liyıhası 
Kamulaya gelmiştir. 

Apollon 
Galatasarayı yendi 

Istanbul - Yunan Apol· 
lon takımı ile Galatasaray 
arasındaki maç, Apollonun 
3·0 galebesile neticelendi. 

Bilindiği üzere 110 kilo
metrelik ilk büyük bisiklet 
yarışı 26 Nisanda Ankara
da yapılmıştı. İstanbul Top
kapu yarışına Ankara bisik· 
letçilerinden 8, lzmit bisik· 
letçilerinden üç sporcu gire
cektir. 

Ankara bisikletçileri bu 
akşam lstanbula gitmekte
dirler. Bu suretle IstanbuJ 
Topkapı yarışına girecek 
sporcuların sayısı otuzu bu
lacaktır. Bu sayıda bisiklet-
çilerin girdiği böyle büyük 
bir bisiklet yarııı memleke
timizde ilk defa yapılmak
tadır. 

Öğrendiğimize göre bisik· 
Jet federasyonu Temmuz son· 
larında Ankara - lstanbul 
arasında gidib gelme 1000 
kilometrelik bir yarış hazır
lamaktadır. ' 

Federasyon bundan sonra 
bisiklet yarışlarını uzun me
safeli olmak üzere bölgeler 
arasında yapmayı kararlaş· 
tırmıştır. Federasyon bisiklet 
sporunun canlandırılmasına 

ve memleket içinde yazılma· 
sına çalaıacaktır. 

Istanbul'da bu defa yapı· 
lacak olan ikinci bisiklet 
yarışı sporcular arasında 
büyük bir ilgi uyandırmıştır. 

Lavrens 
Nihayet öldfl 

Londra 19 ( A.A ) - Ul
bay Lavrens motöraiklet ka· 
zası neticesi olarak buglln 
ölmüıtür. 

Deniz 
Kenarındaki fabrikalar 

Ankara - Tarım bakan
lığı, demir yollarile deniz 
kenarlarından 300 kilometre 
uzağa kadar olan yerlerde 
fabrika ve müesseselerin 
odun ve odun kömürü yak· 
mamaları için bir liyiha ha· 
zırlamııtır. 

19 Mayıs 

Yurdun her tarafında 
bayram yapıldı --·--Dün şehrimiz Halkevinde de bit 

toplantı yapılrlı ve söylev verildi· 
Samsun, 19 (A.A) - Ata- yıldöoümü dün ıehrimizt1•1~ 

türk'tın Samıun'a ilk ayak evinde kutlulanmışhr. 
basışının 16 nci yıl dönü· Saat on yedide bütün lı' 
münden ötürü yapılan şen- mir'Jiler orada toplan111ati" 
tikler çok canlı ve çoşkun Bilhassa okullular pek çok· 
olmuıtur. Samsun'lular bu du. 
günll en kıyanetli bayramları Süel muzikanın çalda~ 
olarak kutlulamaktadırlar. istiklal marıı He merııiııt' 

• * • başlandı. Bundan ıoot' 
19 Mayıs, Atatürk'ünSam- Muallim mektebi direkt6ri 

suna ayak bastıkları günün Bay Refet Tok tarafı11d•' 

Karşı yakada 
Elektrikler yanmıyor 
Karşıyakalı okurlarımızdan 

aldığımız mektuplarda, bazı 
sokak ve caddelerdeki e
lektriklerin yanmadığından 

şikayet edilmektedir. 
Belediyenin nazarıdi1'kati

ni celbederiz. 

llıreız 
iki evi birden soydu 

Dün akşam İkiçeşmelikte 
oturan Hasan kızı Mediha
nın evine dıvardan atlıyarak 
giren meçhul bir hırsız, o
dada bulduğu ve içinde 30 
lira olan bir kumbarayı aşır
mış, oradan da diğer eve 
geçerek 5 gümüş lira ile bir 
tabanca çalmıı ve kaçmıştır. 
Zabıta bu meçhul hırsızı a
ramaktadır • 

Lava) 
Göriog'le görllşUl 
lstanbul - Varıova'dan 

geçen Fransa dıı işleri 
bakanı Bay Laval, Alman 
hava bakanı general Göring 
ile görüşmOş ve Pariı'e ha
reket etmiıtir. 

Fransız 
Dış hakanı Paris'e dön· 

dil. Peten de huglln 
dönecek 

Krakovi, ( Lehistan ) 19 
(A.A) - Fransız dış bakanı 
Bay Laval bu sabah bura-
dan ayrılmııtır. Kendisini 
istasyonda istasyonda dıı 

bakanlığı genel sekreteri 
ıelimlamııtır. Bir asker 
müfrezesi selim durmuıtur. 
Mareşal Peten de bu akıam 
hareket edecektir. 

Şeker 
Fiatları endiriliyor 
Ankara - Şeker fiatları· 

aın endirileceğini yazmııtık. 
Bu hususta hazırlanan 
proje bakanlar heyetine 
gelmiıtir. Karar bugünlerde 
verilecektir. 

Küçük 
San'at erbabı ecnebi 

kalmıyor 
lıtanbul - Yarından iti

baren kllçlik san'at erbabı 
ecnebilerden hiç biri çahşa
mıyacaktır. 

Maksim Gorgi 
Balonu yandı 

İstanbul - Makıim Gorgi 
balonu bir tayyare ile çar
pıımıt ve içinde bulunan 70 
yolcuau.Ji' beraber yanmııtır. 

bir söylev verildi. 
Bay Refet; bugllnüD k•f 

metini çok ırüzel bir ifıd' 
ile anlattı ve çok alkııl••clJ. 
Gece de süel muzika b•'

1 

parçalar çaldı ve bugila bC' 
yecanla kutlulandı. 

Murahhaslar bug0" 
Ankara'ya giuiJct 

- Baştarnji biriuc:i suhifeJ~ ~ 
ve danışmanaları da ke0 

bakanlıklarını kongrede te~· 
sil edeceklerdir. MemJekıt•; 
mizde çalışan bütün ulutl 
bankalar da birer murıbb,ı 
göndereceklerdir. O yel•' 
şehrimize gelmiye batl•lll1f 
lardır. 

* • • J•' Yarın toplanacak o 
dördüncü ticaret -le sı••t 
odaları kongresine f~dl~ 
mıntakaıı namına itli' f 
edecek murahhaslardan ~ 
Şerif Remzi, PalamutÇ 
sosyetesi direktörü Bay f . 
Bergama'Jı Bay Haaall ; 
Bergama ticaret odall ~ 
Jerinden Bay Osmao; 
sabahki Afyon trenile ~ 
kara'ya hareket etmiılet 

Laf. atmış 
Karşıyakada oturan rdJ 

med kızı Rabiayı takib 
rek laf atan sarhof Y ~' 
otlu Hüsnü zabıtaca Y' 
lanmııtır. 

GözOnden Y'' 
ralamış 

Halkapınar'da saraç Jb 
nın bahçesinde çalışan •:t 
Tikveı'li Sllleyman J 
Hüsnü ile Mustafa ~ 
Hidayet aralarında bit 
rak mes'elesinden lı• 
etmiıler ve Hidayet, ~ 
nü'yü yumrukla göı8 
yaralamıştır. 

Hırsızlık 
Çorak kapı'da Çofılı 

1 
kağında Arab Hacı'oı• 
evinde oturan Hüseyi• 
Melahadın evine mi•afit 
len, itıiz takımından 
med oğlu İbrahim, IPd 
dın odada bulunmadıi'1 

sırada Andığından tO 
para ile bazı eşyalar ç 
ve yakalanmııtır. 

Ali 
Iktısad meclisi ıd' 

ediliyor ; 
Ankara - Ali ;tıtJ' 

meclisi bir HaziraodaJl 
baren lağvedilecektir. 

Cinayet ,~ 
Iıtanbul - Ortı. lı~ 

bir cinayet olmuı, bıf /J 
veci çırağı, borcunu f f ~ 
yen arkadqı tlil" 41 
bıçakla 6ldtlrmllttllr. 


