
Samsun civarında, Kôprnln 
Mehmet paşaya ait bir konak 
bulunmuşmuştur.Bu konağın 
200 sene evvel yapıldığı tah-

....__lllin edilmektedir. 
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Jumrcle pkar, akta•cı siyasal gazetedir 

• Altın esasının muhataza edi· 
leceğine dair Fransa finans 
bakanının slSylediklerine rağ· 
men; frangın kıymetten dfl· 
şOrOlmesinden korkuluyor. 
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Kamotaym dtlnkn toplantısında görOşnlenler Moskova seyahatından avdet 

Toplanırken 
YAZAN: Ktımi Oral 
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Bıtan acunda var olan ve 

biliaen meslekler içinde ga • 
lettcilitin tutmuı olduğu yer, 
ld, kU§ku yok ki en nıtün· 
d&r 

delegeler 
döndüler 

inhisarlar hakanı B. Ali Rana Laval ve 
Tarhan beyanatta bulundu. Parise 

. 
Ut.ıalann sosyal, siyasal ve 
~onomik hayatında, gazete· 
ciliiin oynadığı rolil oynıya· 
bilecek hangi meslek, hanıi 
"'••et vardır 1 

Donkn toplantıda,Siverek'in Tüverek köyünden Halil 
oğlu Abullah'ın ölüm cezasına çarptırılması onaylandı 

General Göring - Laval mülakatı, 
Viyanada alaka uyandırdı. 

Gaıetecilijin bayatı çok 
tekidir. laadan evvel 219 ta
rilıiade ilk defa olarak Pe· 
~İlade çıkan " Kioyk Pao " 
llletesi, Papiroılar iizerinde 
'•lllır ve daiıbbrdı. 1609 da 
Straıborıta, 1631 de Pariste 
1750 de Romada ve 1793 de 
~tiaacla çıkan ilk ıa:ıeleler· 
de, ayni zorluklar içinde ha· 
Jatlannı idame ettirebilmiı· 
ler, t&rlll tilrl6 yoksallukJarla 
s.rplfauflardı . 
a,,.ı, kiğlda, sonra harf-

Ankara 20 ( A.A) - Bu 
gün Nuri Conkerin baıkan
lığında yapılan kamutay 
toplantısında barut ve pat
layıcı maddeler inbiıar ida· 
relerinin 1931 yılı bet aylık 
bilançosu ile 1932 yllı biJin· 
çosu hakkında divanı mu· 
baıebat encilmeni mazbatası 
görüıülmüştllr. 

Refik ince bu maddelerin 
satııları üzerinden verilmit 
olan primler için bazı soru· 
lar sormuş, gilmrDk ve in· 
hisarlar bakanı Rana Tar· 
ban da _ karıılık vermiştir. 
Bakan barut ve patlayıcı 

inhisarlar bakanı bay Ali 

maddeler inbiaarının iılet· mek hakkını hükümete veren ........... 
Karar dtln tefhim edildi 

..... tedricen dllz makinaya 
'• timdi de rotatifle, linotipe 

.. ._n razete; teklmOlOn Af k k ı 
'- Yikıek derecesine eriı· 
.... birçok ilkelerde de•let . yon aça çı arı 
~ia cllmeDİai elinde hk A ld 1 
ttıt.bilece~kadarlnemli bir ma um o u ar "-'•t. bır eleman olmuıtur. 
Ga:ıetecilijin ne demek ol-

~iunu bizden asırı~rca e~- Muayene memuru B. Aziz, Antuvan 
•l anlamıı ve takdir etmıı 

'11celerin gaıetelerile TOrkiye 
llıetelerini yan - yana kor· 
~ tekil ve tertip~ itibarile t" aı bir fark bulabiliriz. 
-..:::r Yar ki, T6rkiye ga· 

in - hele villyet ga • 
tetelerinin • ne ıartlar al· 
~ çıkbğlnı, ne zorlakJarla 
::--P•tbğlnı ve ne fedakir· 
~ katlaadığıoı, kimoe 

~tbaat konıresi mllnaıe· 
e ( Cumhuriyet) gazetesi 

"laibi bay Yunuı Nadinin 
~dıtı bir makaleyi okuduk. 
..... •rdik ki, bay Yunus Nadi, 
~erli kalemile bu mevzuu 

•ı daha detsin ve Tiirk 
:'tbaabnın burllnkn dura· 
~ "-11 oldutu gibi ortaya 
'hun. 

.... ~atbuat konıresinin ruz· 
~•aini g&rdllk, mevzular 
;:r•raı:ı. Fakat ruznamede 
'-tıh meı'eleler arasında asıl 
._ '•ılılu noktaların unutul-
~ olduğunu s6yliyebiliriz .. 

• e konıreyi tenvir etmek 

)e ile de birıey istemek için 
•tı ti~ )oruı. Maksadımız, gün 
~ ltiklr olan bir hakikati 

~Yen ilıililere anlatmaktır: 
~ tlrlc matbuatı, bugilnkü 
.... e pek zavalbdır. Bu hu
~i t. en ufak bir itiraz ser· 
~~e ile imkin ve ne de ma
~ vardır. Milyonlar satan 
t 'tııpa ıazetelerinden vaz 
~~le, biraz yer tutmuı bir 
~ır veya bir Elen ra:ıe· 
~~. b~ıim blltlln Tlrk ga· 
~~in Gç pllk sabıını 
.. ltlade temia ediyor. Mad

'• lda"I bltla kola1bk· 

ve tenekeci Franko heraet ettiler 

Derince vapurunun güverteıi nde yakalanan Af yonlar 
9 Şubatta, badem kasala· do ile Leon Matalon'un, 

rı içinde ve Hamburg yolu Marsilya'da bulunan karde
ile Havana'ya afyon kaçırır· ıi vaııtaıile Havana'daki 
larken yakalanan Şalom bi· tüccarlarla münaıebat teıiı 
raderlerin ihtisas mahkeme· ettiği ve bir kaç defa afyon 
sinde devam eden duruıma· kaçırdığı tesbit edilmiı, ko· 
Jarı bitmit ve karar, dün miıyoncu Osman Nuri'nin 
öğleden sonra suçlulara tef- de kaçakçılıkla alikadar ol-
him edilmittir. duğu sabit olmuıtur. 
Kaçakçılardan Jozef .Par· - Deı•amı 4 üncü sahifide-

lar mevcut, Klğıt ucuz, Te· Cumurluğua, matbuat mü· 
kAlif az, okuyucu mebzul, essesesine önem vererek bu 
teıkilit canh ve her yerde müessese ile yakından ilgili 
mile11ir. Türk matbuatı ise olmak istemesini yerinde bu· 
bunların hemen hepsinden luruz. Zira Tllrk matbuatı 

O · 60 k acunu hayretlere bırakan bü· 
mahrumdur. eğerı u· tün devrimlerimize destek 
ruı olan bir top gazete ki- olmuı, fedakirlıktan çekin
ğıdının gllmrük resmi 1 IO memiı ve daima ön safta yer 
kurut tutuyor. Milrekkep, almııtır. Yeni Türkiye, alel· 
'harfler ve diğer levazım da ide bir mliesseıeye can ver· 
oniabette. Halbuki bunlar ol· mek ve onu yaıatmak ister
mazsa, iaıetelerimiz daha ken, kendi eli ve dili demek 
ucuz çıkacak ve tabiidir ki olan matbuatı elbette ihmal 
okuyucu da tedrici surette edemezdi . 
artacakbr. Kdmi Oral 

kanunda, bilkômete bu in· 
hisarın doğru göreceği tarz 
ve şekilde işletilmesi için 
salahiyet verilmiş olduğunu 
işaret ederek demiştir ki; 

"Hükumet bu salahiyeti al· 
dıktan sonra ilk ıekil olarak 
şirketlerle itilaf yapmak 
tarzı tarcib edildi. Ve bunun 
için teşekkill eden ıirketlere 
bir tarife tanzim etmiş ve 
kanunun kendisine verdiği 
ulibiyete dayanarak bunlara 
prim vermek hakkını da ver· 
mittir. Bu tir ketler iıliyor, 
fakat sonuncda bunlann fes· 
hine lilzum hasıl oluyor, fes· 
hedildikten sonra muvakkat 
bir idare tesis ederek ayni 
ıerait altında inhisarı iılet· 
mekte devam ediyor. Yini 
btlktlmet vaktile tirketleri 
teıkil ederken nasal inhisar 
kaaunundaa almja Allhiyete 

Bay Laval makamında 

istinaden ıirketlere tarife 
yaptırdı ve prim verdiyse, 
muvakkat idare ile bunu 
doğrudan doğruya kendi 
yapmıya mecbur olduğu gün 
de gene o salihiyete istina
den satıı tarifesi yapıyor. 
Mallarını satabilmek için di
ğer inhisar iılerinde olduğu 
gibi prim veriyor. 

Bilirsiniz ki, biltlln inhisar 1 
. Devamı 4 ncü sahifede-

Giiriog'in 

Parla 20 (A.A) - Bay La· 
val yanındaki delegelerle 
birlikte bu ıabah Paris'e 
döamiittiir . 

Viyana, 20 (A.A) - Bay 
Laval ile Bay Göring ara· 
sındaki görllıme burada ilri 
ile karıdanmııtır. 

Montagablat gazetesi di
yor ki: 

Almanya'nın en son ne 
istediğini~ bilinmesi, bir yı· 
ğın giivenlik andlaımalanna 

beyanatı 

Almanya, Polonya 
ile dost kalacaktır 
General Göring; Varşovadan iyi in-

tibalarla ayrıldığını söyloyor 

General Garing 

Pariı 20 (A.A) - Maten 
ıazeteainin Varıova muha • 
biri, Bay G6riaain V artova • 

dan ayrılmazdan evvel •f&· 
ğıdaki bildiriği neıretmiı 
olduğunu bildiriyor: 

Almanya ile Polonya ara·· 
ıındaki ilgilerin Mareıal Pil· 
sudski'nin sağlığında olduğu 
gibi ayni dostluk havası 
içinde devam edeceji kana· 
ati ile Varıova'dan aynlıyo
rum. Almanya ile Polonyayı 
ilgilendiren ortak sorumları 
( müıterek mes' eleleri ) iki 
ülkeyi de memnun edecek 
tekilde görilıttlm. 

Starzburg 
~arbayı jandrak şen· 
liklerioe iştirak elli 
Starazburı 20 ( A.A ) -

Altı yıldan beri ilk defa 
olarak Strazburr ıarbayı 
Jandrak ıenlilderiade hazır 
bulaamuıtur. 

yol açauıbr. LavaJ • Gamı 
rörilfmesi. Avrupa darama· 
daki ıerıinliği azaltmak ve 
Fransa ile Almanya ar ... cla 
ıimdiye kadar imklaaız sa
yılan yakınlığı kolaylaıtır• 
mak hususunda faydalı ola
caktır. Bu görilfmedea aa• 
latılıyor ki, henllı bitla 
llmidler kaybolmamlf •• 
genel barıpa sağlanmasa ilı
timali azalmamııbr. Bu ılrlt
menin Bay Hitler'ia gelecek 
söylevine etkisi olacağı tip· 
hesizdir. 

özttlrkçe : 

Her gftn 
Beş kelime yazıyoruz 
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1 • Abide • Anıt 

Örnekler: lıtanbul bir 
anıtlar ıebridir. 
lstanbul, Atalllrk içia, 
heykelli bir anıt yapbr• 
mağa karar verdi. 

2 • Müstacel • Evfia 
Örnekler: Yurdu bayın• 
dırmak, evfin itlerimilia 
baıında ielir. 
Dlin Ankara'dan bir ev· 
gin telrraf aldım. 

3 • Terbiye etmek • Eğit· 
mek 
Terbiye (Education)·Eii· 
tim 
MOrebbi • Eğitmen 

4 - Mektep • Okul (Okula) 
5 - Muallim - Öğretmen 

Ôraekler: 
C&mhuriyet OkuUarıaın 
genç kafah eğitmenlere 
ihtiyacı vardır. 
Her l>ğretmen, eiftim 
uıullerini bilmez. 
Biz çoktan beri rençllfl 
yeni zamanlar içia ığit• 
met iıti1or111, 
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B. Receb P eker'in Dilinger 
k .. l • •• J • öldü fakat yarattı· ço onem ı soy evı ğıkorkununizleri l~L~H~TTiN 

EY Y U 8 İ.~~,~ - Dünkü nüshadan mahut -

Yazılı planları beşeriyet yer almıştır. Her zorlu işin 
çok görmüştür. Büyük ana başarılmasında mu"raffakiyet 
plan yazıda ve çizide değil- temin eden şey disiplindir. 
dir. Yeni Türkiyenin kurulu· Türkiye'nin ş'mdiye kadar 
şu ve doğuşu fikir olarak yendiği ve bundan sonra da 
büyük dimağa düşüb orada yenmesi Jazımgelen işleri kü
yeni doğan bir yıldız gibi çümsemek doğru değildir. 
ilk parladığı günden beri Onların büyük vasıflarla ileri 
Türkiyede ne oldu, ne olu- günlere hazırlanacak~ birer 
yor, ne olacaksa hepsi bü- mevcudiyet olduklarını ha
yük eserin ana planına bü- tırdan çıkarmayız. Onların 
yük bir anlayışla ve heyecan toplama, birleşme ve çahş
ateşi içinde istikamet veri- malarında disiplinin çok 
şindedir. O plan bütün bun- büyük yer ve rolü olduğunu 
)arın ana planıdır. (Alkışlar, önemle gözönünde bulundur· 
varolsun sesleri.) malıyız. Fakat bunun yanın-

Hülisa bu programda bu da hiçbir kimseyi misal ge
pJin işini yazı tarafından da tirmeden nefsimi geri tuta
daha geniş bir hale getiri- rak şunu da söylemek isti
yoruz. yorum : 

Bizim maksadımız Türk 
gençliğini, zekasını kullan
madan itaat eder bale ge
tirmek bizim maksadımız 

dışındadır. ( Alkışlar ) 
Biz Türk gençliğini disip· 

linli fakat manevi varlığını 
yükselterek ruhların en iyi 
icablara göre beslemeliyiz. 

yaşıyor 

Amerika'lıların garibelere 
olan temayülleri meşhurdur. 

21 Mayıs;- 193S:i .. ~Yazan: M. A 

Tefrika No. 58 
Bu cümleden olmak üzere l t 
Vaşington bankerleri, bun- Rum Selçukileri hudutta bir kale üzerine yürümüş e ' 
dan ıo gün evvel Vaşing- di. Bu haber 8alaheddini harekete getirmişti .. 
ton'da aralarında bir sergi d 
tertib etmişler ve hayatla- Bittabi buna imkan yok- adını duymuş ve bütün dik· göz koymuştu ki, Malaty• .. : 

tu. Çüoki Rum Selçukileri- katle onun hareketlerini otruyordu ve o da küçU 
rında geçirmiş oldukları mü- nio de bir hükumeti, bir tetkike başlamıştı. bir beydi. 
him hadiseleri canlandır· beyleri vardı ve bu beylik, Çünkü bu yeni hükiimdar Yağıbasan !.. . • 
mışlardır. Vaşington ban- Ehlisalib ordularının küçük hakkında gelen haberler çok Bu genç ; Danişmendıl~r 
kerleri, meşhur çapulcu Asya'dan yapacakları akın- mühimdi. den Melik Gazi Mahmu_d.00 

Dilinger'in bayatta iken onun lara karşı daima bir müda· - Adil, kahraman, halkın oğlu idi. Ve taşıdığı ısıot• 
tecavüzlerinden kurtulmak faa kuvveti halinde duru· çok sevdiği, okumuş, haya· Tarihi bir geceyi hatırlat•" 
ııçın kullanmış oldukları yordu. tında sefahat, ahlaksızlık, yordu : 
zırhlı gömlekleri de bu ıer- Beri taraftan AvrupaHris· haksızlık bulunmıyan, genç, Melik Gazi ile ikinci l(ı· 
gide teıhir etmişlerdir! tiyanlık alemi, Salaheddinin kuvvetli bir hükümdar!. lınç Arslandan evvel al~ 

Diyorlardı. Selçuk beyi Süleyman Şa ' 

B d ...., ı nasıl Bu aralık, Rum Selçuki Rum imparatorunun ordulıtı uz ag arını orduları; hudutta bir kale ile yan-yana harb ederke• 
üzerine yürümüşlerdi. Selçu- bir gece imparator ordusuo• 

ı ı kilerin beyi de ikinci kılınç baskıo vermişlerdi. Bu ba~· 

Pa rPa ıyo r ar arslandı .. Asıl iımi lzzedindi. kın, tam bir galibiyetle net•· 
'->' Bu kale Şam beyliğine, yani celenmişti . 

· • - d • l • h Salabeddine aitti. Ayni gecede bu genç, ao• 
Amerikalılar, biiyiik enız erı te - ikinci kılınç Arslan, Rum karnından çıkıp dünyaya.:; 

ı imparatorluğu hududunda yak basmıştı. Babası her 1 

Ekonomi gibi Bayındırlık, 
Kültür işlerimiz, teşkilatımız, 
halk terbiyesi, teşekkülleri· 
miz hep planlaştırılacaktır. 
Ulusca teşkilatlanma, halk 
terbiyesi işlerimizde planlaş· 
tırılacaktır. Bütün bu işler 
görülebilen çizgiler halinde 
hükumetin hepimizin müşte
rek kovalayışımızın kolay
laşması için vilzuhhı hale 
getirilecektir. 

Bu planın içinde okonomi 
alanında hususi teşebbüs, 
umumi teşebbüs hep ana 
çizginin içinde yer alacaktır. 

likesiz hale sol\. uyoı" aı· kuvvetli bir beylik kurmuş- sevinç arasında oğluo•· 
( Dü•man basan ) miaaııo• Herhangi bir güçlü darbe Büyük Titanik vapurunun siz bir şekilde eritmeğe 

karşısında kafasını kulJanma· buz dağlarına çarpub batma· muvaffak olmakta ve böyle
sını bilecek teşebbüs alma, ııodan sonra Amerikalıların, likle büyük denizlerde se· 
karar verme ve zorlukların büyük denizlerdeki buz dağ- yahat eden vapurlar, kor· 
üstüne varma gibi yüksek )arını parçalamak için aldık· kusuzca gidib gelmelerini 
hassalarla onları zor vazife- ları tedbirler, bu yıl çok iyi temin etmiş bulunmakta-

tu.. v tı 
Salabeddin, onun bu ha- ( Yağıbasan )adını takoı•t ' 

reketini duyunca, o kadar Yağıbasan zeki, cür'etkjr 
kızdıki: biraz da kendini zevke fe 

- Kılınç Arslan, kahraman- kadına kaptırmış bir insa11d•· 
b•" lığını başka yerlerde dene· Pek genç yaşında akr• 

melidir. Mis gibi bir kızı ge· larından Hurremi bir kadı• 
lin getirirken elinden kap- sevmişti. Bu kadın, oldukç' 
tıran adam, benim karşımda yaşlı, fakat güzeldi. Çocu~" 
duramaz. da vardı. Nihayet onu~ ~ 

Türkiye politik bakımda 
olduğu gibi ekonomik ba
kımdan da bir iş bütünlüğü 
arzedecek hale gelecektir. 
Yeni program bu birliği ve 

: bu man~ı hassaten tesbit 
etmiştir. 

Arkadaşlar, devletin teş· 
kilitlanmasının yanında ulus
ça teşkilatlanma bir ana 
fikridir. Devlet teşkilatı bü
yük bir. varhk ve kuvvettir. 
Bizim anlayışımıza göre ege· 
menlik kaynağından kuvve
tini aldığımız bundan da sa
de bir sözden ibaret olma
dığına inandığımız ulusu dev
let teşkilitınin yanında o· 
nunla beraber onun içinde 
ona kuvvet olacak surette 
kıymetlendirmek için bu top
lanışa ve bu birleşmeye ih
tiyaç vardır. 

Şimdi burada Türk genç• 
ğinin yavaş yavaş ilerJiyecek 
teşkilatını gözönüne alıyoruz. 
Ve buna programda yer ve
riyoruz. Gençlik için okuna
cak maddelerde göreceksi
niz ki yüksek bir gençlikten 
yurdun istediği yüksek va· 
zifeleri programda [bunların 
teşkilatına dokunan kısım· 
larla sayıyoruz. 

Klisik mekteb terbiyesin
den başka halk yığınlarını 
geniş bir halk terbiyesine 
kavuşturmak için göğsüm 
kabararak söyJiyorum. Ata
türk'ün bu yüce kürsüden 
öğücü bir dille bahsettik eri 
halkevlerini halk terbiyesine 
esas olacak bir şekilde ge
nişleteceğiz. Ayrıca gençli
ğin terbiye edilib yetiştiril
mesine önem vereceğiz. 

Arkadaşlar, gençlik ter· 
biyesine dokunurken halkı 
ve gençliği kafasını kullan· 
madan yat dediğimiz zaman 
yatar, halk dediğimiz za
man kalkar sürüleşmiş bir 
yığın haline getirmek iste
miyoruz. Öte taraftan pro· 
ıramımızda disiplin ııkı bir 

. sonuçlara erişmiştir. tadırlar. 
ler için yetiştıreceğiz. Amerı'ka'lıların aldıkları Amerika'hlar, buz dağla-

Türk işçisini ve esnafını d bu tedbı'rler sayes'ınde bu rını kah bombar ıman ve 
da teşkilandırnıak programı- kih 95 derecede sıcak dal- yıl Nisan sonuna kadar bü-
mız da yer almıştır. Bu teş- galar yaratmak suretile yük kıtada 624 buz dağı 

kilatladırış, bildiriğimiz klasik _ç:.:a...,r.:ç_a_bu_k ___ v_e ___ te_h_l_ik_e_-_'!"'"e_r ... ı' t;...il_m_iı_t_ir_.__,......, ..... __ :--_ 

işçi teşkilatlanmasından baş· lzmı·r Muhasebeı· Hıısusiye MüdOr
ka üstün ve ulusal fikirlerle 

olacaktır. Biz onları devrini lüğilnden: 
yaşamış hükümleri geçmiş 

ve ihtiyarlamış olan sosyalist 

cereyanların verdiği yurd i
çinde yurddaşa karşı müca
dele yollarile değil kendi 

ulusal anlayış ve zihniyet
lerimizle kuruma bağlıyaca• ' 
ğız. 

Biz partice inanıyoruz ki 
milli sermayelerin en bü
yugu, en değerlisi milli 
zekadır. Ve o beslenmittir. 
(Bravo sesleri) 

Milli zekayı söndürllp öl
dürecek ve inanmadım, bil-

meden beraberliğe yürüye· 
cek bir varlık gibi görünen 
bir varlığa günün birinde 
zorlu hadiselerin şiddetli 
tokmağı vurduğu zaman dış· 
tan kuvvetli milli varlık gibi 
gorunen o topluluk onun 
prensiplerini hazmetmediği, 

kafasını ona inandıramadığı 

kalbini ona vermemiş olduğu 
için zorlu vaziyetler karşı· 
sında derhal dağılmağ• mah· 
kum olur. (Alkışlar) 
Türk işçileri bir kavga bir 

ayrılık unsuru olmıyacaklar 
Onlar ulusal Türk devletinin 
bekasına, varlığına içten ina
narak yardımcı bir destek 
olacaklardır. Programda kül
tür işinde prensipJi ve prog
ramlı çalışma hususi bir mad
de ile tesbit edilmiştir. Yeni 
Üniversitelerin açılması önem 
verilen bir nokta olarak 
kaydedilmiş, dil, tarih ve gü
zel san'at işleri kuvvetle 
kaydedilmiştir. ilk tahsil için 
yeni bir formül teklif edil· 
miştir . 

Bedeli VetUeo 
ıabakı bedel 

Lira Ltra 
150 100 Yemlt çarem 42 no. lı mağaza 

150 80 » » 44 " c 

160 100 " » 46 " " 
150 100 " < 50 » 

150 100 " « 52 " 
150 100 .. » 54 " 
17 5 80 2 inci belediye çartıaı 19 no. lı mağaza 

751 200 2 inci < " 20 ·~ « 

(0 25 Palaocılarda 31·33 no. lı dtıkkıin 

270 ıso Keçecilerde 85 87 c « 

İdarel Haeu&f yel vllAyete ald yukarıda yerleri göaterllen bina· 
lar t.6. 9:i5 tarihinden 3 l.5. 938 tarlblon kıdır Oç sene mftd· 

dede kiraya verilmek Dzere UAo edilen 12.5.935 tarihinde ar· 

tırmıda aeoellklerlne verilen kira bedelleri muvafık görülmedi:_ 

ğlnden artırma 16.5.935 tarihinden itibaren 10 gQn mtıddetle 

uzatalmaaı onanmıttır. Arllrma tartlırını görmek latlyenler her 

gOn Mohaaebel boaualye müdürlOğftne ve pey ıtırmek lstlyen· 

terin de ihale gdotı olan 26.5.935 razar gilnü eaat 9 dan on· 
bire kadar Eoctımeol vlllyete artıracakları binalar için depozllo 
makbuzları veyahut bankı mektubları ile birlikte mfiracaatlerl. 

1J56 

lstanbul ve 'f rakya 
Şeker Fhrikaları Tftrk Anonim Şirketi 
Sermayesi3,000,000'fork Jirası 
lıtanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf ban 30-40 

lzmir inhisarlar başmüdür

lüğünden: 

1 - Şartnamesinde yaııh 

evsafta 50 bin tuz çuvalı 

27-5-935 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 14 de 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Talipler şartnameleri 
her gün lzmir başmüdürlü

ğünden ve Cibalide levazım 
mllbayaat ıubesinden 

ala bilirler. 
3 - isteklilerin yüzde. 7,5 

muvakkat güvenme parasile 

birlikte tayin olunan gün ve 

saatta Cibalide alım komis

yonuna müracaat etmeleri 
lazımdır. Ve lzmir başmü
dürlüğüne müracaat edecek
ler tekliflerini o gün saat 
on bire kadar yapabilir. 

21-25 1453 

Dıye bağırdı. Yalan da evlendi. Çünki Sıvas beyhi' 
söylemiyordu. Tam 560 yı- bu çocuğa aid idi. . 
Iında yani Salaheddin henüz Fakat Erzuruma yaptığı bif 
Mısır'a gitmeden, Kılınç Ars· gezinti unaıında Erzurudl 
lanın başından geçen çok hakiminin dillere destan ol•" 
enteıeıan bir hadiseyi bü- kızını görmüş ve beyni to• 
tün tafsilitile duymuştu. tuşmuştu.. Genç Y ağıbasl~; 

lzzeddin, o tarihte Erzu· o iÜnden sonra, artık b• 
rum hakimi idi. Çok dilber kara sevdalı gibi onu dilt6' 
bir kızı vardı ki, Kılıç Ars-

~ lan, başını yaşını almış ol· 
· duğu halde onu istetmişti. 
Çünki kızın şöhreti her ta· 
rafa yayılmıştı. Kılıç Arslan 
ayni zamanda evliydi. Birkaç 
tane karısı vardı. Fakat Er
zurum hakimi, bu kuvvetli 
bey ile akrabalık tesis et
mek istiyordu. Siyasi men· 
faati bunu icabettiriyordu. 
Düğün hazırlıkları yapıl· 

mıştı.. Çok parlak bir izdi
vaç merasimi yapılacaktı. 
İki taraf arasında değerli 
hediyeler teati edilmişti .. 

•Fakat kıza, bir başkası da 

Mallar 
istirdat edilirek 

hazineye veriliyor 
Katrin mübadillerinden 

Yusuf veresesinin hakkı ol
madığı halde lzmirde, lstan· 
bulda, Ayvalıkta ve Adana· 
da almış oldukları malların 
tefviz ve tescil muamelesi 
içi işleri bakanlığımızca ka
nunsuz ve usulsüz görülmüş 
ve bu maJların, derhal mü
tdevvizlerden istirdat edile
rek hazineye devredilmesi, 
milliye bakanlığı yoluyla İz· 
mir defterdarlığına bildiril· 
miştir. 

Yusuf veresesinin muhtelif 
yerlerde almış oldukları gay· 
ri menkul mallar, 300 bin 
liraya yakın bir dej'erdedir 

nüyordu .• 
- Onu alabilmek i~' 

icab ederse Erzurum'u '!" 
karım! 

bd 
Diyordu. Fakat taoı 

sırada, kızın, ikinci l{ıb~ 
Arslan lzzeddin 'e verildijİ" 
ve düğün hazırlıkları01' 
başladığını duyunca, bef 
ninden kurşunla vuruhııUt' bt 
döndü. ., 

Hiddetten, ıztıraptan, yeı 
ten kıvranıyordu.. , 

- Ne yapmalı, nasıl b• 
reket etmeliydi?. 

- Arkruı var -

Ulusal 

Birlik 
Gondelik siyasal gazete 

Sahibi: Haydar Rüşdü ôktelf' 

Neıriyat müdürü: 
Hamdi Nüzhet 
Telefon: 2776 

Adres: iz.mir 
Beyler sokağı 

Abone şartları : 
700 kuruş senelik 

ikioci 

400 11 altı aylık 

ilan şartları 
Resmi illnlar için : t 
Maarif cemiyeti il~ 

bürosuna müracaat e 
melidir. 

Hususi ilinlar : id"'" 
hanede kararlaıtırıbr tJ 
Basıldığı yer: ANADO~ 
matbaası 

• 
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~lıırınıza Gllzel Bir 

_; llabralarınıza Şık 
Alhtım, Ve 8air 

CUı 1'Ieri Yaptır· · 

inak isterseniz · • f . 
~ EIVı KAV AFLAR • 

haıııtta 34 Numarada 

14 
• .. Ali Rıza . . 
"'llitlııneıine uğrayınız. 

• vv N. v. 
· F. H. Van 
Der Zee 

b~trr &: Co. 
11~~iliE LEV ANTE LıNIE 

ha~ b. A" vapuru 19 ma· t, ar ldeniyor, Hamburg 
tt~\ar etaae11den yük çıkara-
" . 
--~TA ,, vapuru 27 
~ ._ bekJenfyor, 30 ma· 
t..._ ~ ••d•r A 

~ 
1-1 nvers, Roter-

l'lc •ıaaburg ve Bremen 
t.i!ıa •lacaktır 

IQENT H. SCHULDT 
11l'ıt liAMBURG 

~htt.ObYBURG" vapuru 21 
~, .& ekleniyor Hamburg 
~L.. ""' ' 'tir. erıten yük çıkara-
Jt~ST 

l t~N V AREN LINES 
,"cuE LIVERPUL 
)\ hıt, NM~RE., vapuru 18 
~ Çtlc llelıp Liverpuldan 
s~b •r11aııtır. 

"VICE DIRECT 
DANUBIAN 

""'-°!UNA HATTI 
~~llZA . 
l~ be " ••puru S bazı-
~•lı klenlyor,Bodapeıte, 
·~ a.L •• Ye Viyana için 
~ctlcttt. 
~A .. vapuru 30 bazi

ltleniyor. Budapeıte, 
•• •• vı,_ ıçUa 

Tl:.J R K iYE 

llRJ ~.L\T 
BAN~ASI 

:\ 

.DARA 
BiRiKTiREN 

)QA~T--bOt;Q 

-

lzmir Muhasehei Hususiye Modnr-
loğnnden: 

Bedeli 
ıabıkı 

Lira 
4.0 

415 
225 
225 

Hisar cımtl arkaeı 9 numaralı dükkan 
1 inci belediye çarflh 16 numaralı ma/,ta~ı 
2 inci u u 21 " 11 

2 inci 11 11 29 " " 
250 1 inci " " 29 11 " 
82 Keçeciler cıddeel 95 " dflkkAn 
35 I'Uklllk ıebll yanında 3 " " 
90 " il tıatft 5 l l oda 

650 " 6, 8 numaralı kıbvehıne 
İdare) Hueuelyel vflAyete ılt yukarıda yerleri gôıterllen bina· 

lar 1.6.935 tarihinden :n.5.938 tarihine kıdır aç ıene mftd· 
detle kiraya verilmek ftıer" ll4n edilen l 2.5. 935 tarlblnae artar· 

mada fıtekll çıkmadığından 16.5.935 tarihinden itibaren 10 gtın 
daha ooanmııtır. Artırma oartlarını görmek lıtlyenler her gtln 

Moh11ebel huıuılye mldtlrlflAClne Ye pey ıClrmek lıtlyenlerla de 

26.6.935 pazar g6n6 111t 9 dan onblre kıdar Eoetlmenl TllA· 
yete yatıracakları depozito makbuzları veyıbut banka mektup· 
Jarı ile tılrllkte m6racaatlerl. 1455 

Taze temiz ı1cuz 
iia..: 

Her türlü tuvalet çeşitleri 

IIamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Raşturak No: 37 

yük alcaktır. 
THE EXPO T STEAMSHIP 

cor PORATION 
"EXARCH,, vapuru 2 ha-

zirana doğru bekleniyor, 
Nevyork için yük alacaktır. 

DOKTOR 
Ali AgAh 

Çocuk Hastalıklan 
Mütebauısı ' 

Geliı tarihleri ve vapur
lann isimleri üzerine melu· 
liyet kabul edilmez. 

IJ..inci Bey ler Sokagı N. 68 
Telefon 3452 .! .................. ... 

Birinci Kordon, telefoD 
No. 2007 • 2008 

Olivier ve şOrekA· 
sı Limitet vapur 

acentası 

Cendeli Han. Birinci kor· 
don. Tel . 2443 

The Ellerman Lines Ltd. 
" ALGEERIAN " vapuru 

18 mayıs Liverpool ve 
Svvenseadan beklenmekte· 
dir. Ve ayni zamanda doğru 
Liverpol için yük alacaktır. 

" POLO ,, vapuru mayıs 
nihayetinde Anvers, Londra 
ve Hulden gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull 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. 

Deutsache Levante Linie 
"ULM,. vapuru 15 mayısta 

Hamburg, Bremen ve An· 
versten beklenmektedir. 

Fratelli Sperco Vapur Acentaı 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

" CERES ,, vapuru 16 mayısta ielip ytıktıntı bo· 
ıalttıktan sonra Burgaı, V arna ve Kastence limanları 
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 yllk 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LfNIEN 
"NORDLAND" motörü 2 haziranda Rotterdam, Hamburı, 

Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Goteburg, Oslo ve Iskandi· 
navya limanlarına hareket edecektir. 

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, Marsilya ve Barselona hareket edecelrtir. 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 
lzmir Nevyork arasında aylık mantazam .efer 

"RINOS ,, vapuru 14 mayısta lzmirden doj'ru Nevyork 
için yük alacaktır. 

" T AMESIS " vapuru 10 haziranda doğru lzmirden Nev
york için yük alacaktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Hamiı: ilandaki hareket tarihlerindeki değiıiklilderdea 

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

şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına milrac:ut 
"ANGORA" vapuru ha- edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 • 200S • 2663 

~:k~i=~;ımızda yük boıalt- llllllllllflfllllllllllflllflllllffllfllflflllllflf lllf lllllllllllllllll lllfllflllllllllllfllllf lllllfll 

Not: Vurul tarihleri •• ~lzmir yün mensucatı~== 
vapurların isimleri üzerine 

~t~i~~:::.0 mes'uliyet ~Türk Anonim şirketi! 
!!m--1111-1------ ;; Bu mftessese, iki yftz bin lira sermaye ile § 
Satılık Piyano te~ekkfll etmiş ve Di Oryental Karpet Manu-~ 

Alman marka her şeyi _ fakçörers Limited (Şark halı) şirkC'tiue ait ~ 
sağlam kuyruklu bir pi- lzmirdt:. Halkapmardaki kumaş fabrikasını &alın ES 
yano ehven fiatla satılık- - almıştır. Fabrika hntnn ıeşkilut ve tesisat ve mfts. ~ 
tırAlmak arzu edenler her = tahdimini ile eskisi gibi l kanunusani 1935 ta- ~ 
gün ıabahdan akıama ka- rihinden itibaren yeni şirket tarafından itletil· ~ 

1 
dar ULOSAL BiRLiK = mektedir. Her nevi yno iplikleri, kumaş, batta. ~ 
gazetesi idarehanesine mil· = niye ve çorap imal edilecektir. Mamulihn emsa- ~ 
caat etmelidirler. = tine faikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. § .. !111-------•ı• ~ · Bu:mamulat Peştemalcılar başında eski Orozdibak § 
Ôksftrenler? Mut- = ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve satış fab- § 

~ rika içinde yapılmaktadır. § laka (Okamentol) 

ôksOrOk ' 'ekerle· 
1-f ~ Posta kutusu: 127 5 
~ = Telgraf adresi: limir~~Alsancak Si 

rini tecrftbe edi ~ ı= Telefon oumarası 2432 ve 3564 ~ 
~ 1 i .11111111111111111111111111111111• ıı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ui 

ıaı 

niz .. 

~ Sümer Bank--

Ve POrjen ~ahapın J..t 
en OsUln bir mOs V 
bil şekeri olduAu >Ql) 
nu unutmayınız. J.) 
·----0 

Kuvvetli mftshil ~ 

istiyenler Şahap 

Sıhhat sftrgftn ~ 
haplarını Maruf ~ 
ecza depolarından rn 
ve ecmnelerden 
arasınlar. 

Satılık Motör 
12 beygir kuvvetinde (Di

zel) markalı az kullanılmıı 

bir mot8r satıhkbr. Taliple
rin idarebanemize m6raca· 
atlanilia oluur. 

Fabrikaları mamulatı 

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

Dereke kumaşları 

Fesane kumaşları 

Beykoz k11nduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazar.,. 
lzmir şubesinde bulursunuz 

Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hamza Rast em beyin f oıografhanesi, /~mirde en iyi 
f oıoğraf çekmekle şlJhreı buları bir ıan 'at octJ8ıdır. En 
mıZ,külpeıenı olanlar dahi, burada çektirdikleri fotolcraj
lardan memnun kalmışlardır. 

Hamza Rwıem beyin, foıogr-aı malrl'm~i ıatan ma-
Rcuwı da ~rem ma,ıerilerinin ince zevklerine s1Jre 
he çeıiı malları, fotoüaı malcinelerini bulundurmakla· 
dır, Bir n yareı her ıeyi ispata klJjıdir. 

(lzmir • Başturak caddesi, Reflk 
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·5 ON TELGJ:2AF_LAQ 
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Bitlerin, kıyafetini degiştirerek Avusturyaya gidib geldiği doğru mu? 

Avusturya hükô.meti, Avusturya'daki 
Hitlercilerden (100) kişi tevkif etti 

Alman mahaf ili, Hitleriıi, kıyafetini değiştirmek suretile lskandinavya 

sahillerinde de bir gezinti yaptığını yalana çıkarıyorlar •. 
Istanbul; 21 ( ÖZEL ) - bölgesinde Hitler'cilerin yap· Hitlerin, geçen Nisandanbe· da Avusturya'nın muhtelif 

Avusturya hükômetininAvus- mak .istedikleri göıteriıleri ri kıyafetini değiştirmek su· şehirlerine uğradığı Londra· 
turya'daki Nazileri takip et- boşa çıkarmak için Hitlerci retile lskandinavya'da ve da· dan. hab,~r veriliy~r. 
meğe başlattığı Viyana'dan ele baıdardan 100 kişi ya· Hıtler ın bu · şekılde seya· 
haber veriliyor. kalanmıştır. ha bir çok yerlerde gizli h.at et~iği ~likadar maha· 

Viyana 20 (A.A) - Graz lstanbul; 21 ( ÖZEL ) seyahatlar yapbğı ve bu ara· fıl tekzıb edıyor. 

Zehirli gazları da yokmuş Katolik· Nazi çarpışması 

Habeşistan süel bakım· Münihte karışıklık 
dan hazı!lıksızmış lar baş gösterdi 

Italya~ Habeşistan tarafından ~öste- Kardinal, hidi;eİ~;f Almanya hokii-
rilen hakemleri reddetti meli nezdinde protesto etti 

Adis Ababa 20 (A.A) - Roma 20 (A.A)- halyan • Berlin, 20 (A.A) - Havas dır. Poliı bir çok kiıileri 
Habeşistan silibla11nın mo· Habeı uzlaşma komisyonuna muhabirinden: tevkif etmiştir. Kardinal 
dern olduğu hakkında ltal- Habeşistan tarafından hakem Katoliklerin para toplama· Faulhaber, kilise kllrsüsünde 
Yan gazeteleri tarafından 1 k ~ t ·ı F 
yazılan yazılar tekzib edil-

o ara gus erı en ransız ve ları yüzünden Münih'te çıkan Münib hidiıelerine karıı bir 
mektedir. Amerikan hukukçularını ltal· kanııklıklar devam etmek· protesto yazısı okumuştur. 

Habeşistanın hava kuvveti ya reddetmiştir. 1928 and· tedir. Naziler katoliklerden Katolikler kiliaeden çıkarken 
ehemmiyetsiz ve süel bakı- laşmasında komisyon bir ne· para verdikleri göğllılerin· gösteriş yapmak suretile 
m1ndan bazırhksızd1r. Bun- ticeye varmazsa nötr yarğıç· deki alimetlerden belli olan açıktan açığa para yardı· 

Telsiz 
dan başka Habeşistanın bo- lara baş vurulacağı yazıldı- bazı kimselere saldırmakta· manda bulunmuşlardır. 
iucu gazları olmadığı gibi ğına göre, komisyonun üye· • • • 
bunları yapacak teknik araç· leri ilgili memleketler ıube- Bir kız 
)arı (vasıtaları) da yoktur. sinden olmak lizım gelir. 

Af yon kaçakçılığı 
Baştarafı 1 inci salıijede -
Kıçıkçıların29 EylGl 934 terl

blode mlkdarı lt-ablt edllemlyeo 
ilk pırıl ıfyonlarlı22lklncl kA· 
nun934 de incir paketleri içinde 
elli kilo afyon kaçırdıkl1rı, 

16 İkinci k.Anun 935 de bıdtm 
ıandıklırı içinde 200 kilo afyon 
kaç rdıklırı 9 Şubat 935 de 
ıeoe badem ıandıklırında k.a 

4 

Erol 
vapuru Istanbula 

fstanbul - Tayfası w" 
ettiği için Polonyanın ~ 
ya-ıi~aD.;d& kaıaa· Erol " 
puru:limanımıza gelmifl!'.J. 

Zabıta, isyan etrıflJ"" ....., 
tahkikat yapmaktadır. 

Amerika 
çmlmak Oaere hazırlanan ve Sefiri şehrimize g 
tetebbaa halinde klllın 149,5 Amerika'nın~Tilrkiye 
kllo afyon kaçakçılığı delUlerl ri Bay f skender ve re 
ile teablt edllmlo. Jozef lkt yıl, dün akşam Gereze fi 

Oç ay hapse, 5575 llra para ceaa ile IstanbuJdan ıe ' 
aıoa,Leon Mıtalon iki yıl, Oç ay gelmiı ve Izmir Pala .. W' 

hapse, 5575 lira pıra ceauına, miştir. 

afyon Ulccarı Davld Abolafya Bay Iıkender ve re~ 
bir yıl dokuz ay hıpıe, 5075 bu sabah trenle S 
lira para cezaaına, kamaıyonco gitmiıtir. Oradan Efe•• 
Oımao Nuri bir yıl bir ay on çecek ve harabeleri 
belJ gon hapse ve 2787 Ura cektir. Sefir cenapları 
para c"zaıına mıhk~m edUmllJ şam tekrar şehrimize 
terdir. Suçlular bu paraları cekler ve yarın da 
Gdemealerae ayrıca birer buçuk maya gideceklerdir. 
yıl haplı yatacaldardır. Maz Kafasınt yarllllf 
Danlardan gllmrClk muayene Salih oğlu Kimil ilt 
memura bay Azls, Şalom bira oflu Abbas, Kestelli 
derler ticaret evi direktGrO bay ıinde birbirlerile kavga 
Auıavan Reguze ve tenekeci lerken KAmil yerden 
Bohor Franko'non klçakçılık taıla Abbaıın kafa11DI 
ıoçuoda ellkaları bulunduğu mış ve zabıtaca yaka 
anlıoılm•dı~ından beraetlerlne tır. Abbas, Memleket b 
karar verllmlotlr. Yalnız maa nesine kaldınlmıştar. 
yene memurunun muayene .. Yunaoistao'd' 
raaında undıklardakl badeıın Ne kadar yabancı 
lerden latlyealere birer nuç 
vermek Ye kendisi de almak tör var 
ıuretlle vazife batında itaba· Atina - Yunan iç • 
lice hareketi, anlaoıldığından bakanının Yunaniıtaadl 
eelthlyetll enr.Gmenl Te lnslbat lunan yabancı ıof6rlet 
komlıyonooa verilmek Gzere yaptığı bir iıtatistikte 
IGzumlo Uğıd ôrneklerinJo Yunanistan' da, 1l4 I• 
mdddelomomillğe tevdllne ka· 50 Fransız, 197 Erm.,L 
rar verllmlotlr. Alman, 357 beyaz Rolt 
Hayırsız evlarl Belçikalı, 47 Bulgar, 

Mıaırlı, S lraah, 55 
~------~----.--~.~~~--~--~ 

Kamutayın 'f oplantı· 
Toprak altında ka· 

larak öldfl V R d . Çorak kapı'da oturan 16 Araavud, 30 Av 
e 8 yo ISlasyo- Haydar oğlu Sallheddin, 1 Çinli 8 Iıpanyol, JS 

sında görüşülenler 
-B~tô.rafı 1 inci Jahifede -

malları primle beyiye ile 
ıatıhr. Kanunda ticari kai· 
delere göre satılır diye bir 
kayd vardır. Ticari kaide
lere göre de, malı satacak· 
ların intifa etmeleri, malı 
sürmek için en iptidai bir 
şarttır. Bu suretle kendi 
inhisar maddelerini sürebil· 
mek için tuttuğu acentelere 
rimler vererek iskontolar 
yaparak inhisar maddelerinin 
sürülmesi çarelerini buluyor. 
Bunları yaparken de inhisar 
kanununa istinad ediyor. 

mektedir. Bendeniz de ıim · 
di söylediğim sözlerle ar· 
zetmiş bulunuyorum ki, bu 
gün bu muamelelerin istioad 
ettiği kanun mevcuttur. 

Benim anladığıma göre, 
encümenin istediği daha ,va· 
zih hilktımler bulunmasıdır 

ki bunu mecliste arzetmek 
için fırsat balunacaktır.Çiln· 

kü timdi birlettirilmiı olan 
tütün, müskirat ve mevadı 

infilakiye inhisarları için da
ha vazih bir layihayı mecli-
se teklif etmeyi dütünilyo· 
ruz. O vakit istenilen vilzuh 

Buiünkü vaziyet işin tespit edilmit olur. Yoksa 

ilçüncü safhasıdır. Şimdi 

mer'i olan yeni kanunla 
artık satış ıeraiti de birleıti. 

. Her yerde ayni suretle ve 
idarenin doğrudan doğruya 

memuru olan yerlerde me
murlar tarafından, ki ekse· 
riyetle böyledir, satılmak
tadır. 

Barut acenteleri kalkmıı
tır. Bugün bu primlerin ve-
rilmesi mecburiyeti yoktur. 
Bu vaziyet arzettiğim gibi 
eıkiden nasıl şirkete beyiye 
verildiyse, hükumet ıirketin 
ortadan kalkması ve kendi· 
sinin bu işi doğrudan doğ-
ruya yapması zarureti hasıl 
olmaıı üzerine ayni ıeraiti 
ticariye dahilinde bu mua· 
meleye devam etmiş bulu· 
nuyor. Bendeniz zaten bu 
mazbata için söz almıştım. 
Arzedeceğim de aşağı yu· 
karı bunlardı. Encilmen maz-
bataaını bitirirken kanuna 
llizum oldupndan babıet-

bugiln bu muamelelerin isti· 
nad ettiği kanun mevcuttur." 

Gilmrük ve inhisarlar ba· 
kanının bu sözleri üzerine 
mazbata reye konularak ka
bul olunmuıtur. 
Bundan sonra Kamutay gün· 

deliğinde bulunan maddeler· 
den, Kamutay ve ekitlerinde 
bulunan eıyanın yerli yerinde 
ve tam olduğuna dair maz· 
bata okunmuı ve sivereyin 
Tilverek k&ytınden Halil oğlu 
Abdullahın &Ulm cezasına 
çarptırılması için olan mız· 
bata kabul edilmiıtir. 
Ôrgildleri ve ödevleri hak

kındaki kanun görilşiilmesin
de, kanundaki devlet teıki· 
litına aid tabirlerin değiş· 
tirilmesi için Refik Şevket 
ince tarafından verilt\n bir 
takrir ilzerine kanun encü· 
mene geri verilmit! ve Çar
ıamba ıtınil toplanmak ilzre 
toplaataya ıoa verilmiıtir. 

lıtanbul 21 [ Hususi ] -
Kepsut nahiyeıinin Eteler 
köyünden lbrahim kızı Sul· 
tan, tarlada çalııırken yer 
birdenbire çökmüş ve za&vallı 
kızcağız toprak altında ka· 
larak ölmilıtnr. 

Elen 

1 kendisine harçlık vermediği goslavyalı, 6 Hollaaclll't 
011 yapıyor ar için kızarak annesinin baıı· Polonyah, 8 Hintli, 30 
latanbuJ 21 ( ÖZEL ) - na bir su bardağı fırlatmıı rikab, 43 Romen ve f 

Filistin hilktimeti, Markoni· ve zavallı kadının baıını rikalı ıof6rüa çalııtıtı•• 
ye bir telsiz ve bir de rad· yarmııtır. bit etmiıtir. 

::r i:~::~~~~aphrmağa ka- -~z~~-~illi emlak mildOrlOğünd 
Bağdad hükdmeti de Mar· Üçüncil karataı salhane halil rifat caddesinde 679 adi 

koni'ye ayni bir teklif yap· parsel numaralı arsadan mllfrez. 
Diyarında kuraklık var· mıştır. 15 parsel numaralı328metre murabbaını araa 164 

lstanbul 21 ( Hususi ) - • 16 " " 343 " ,. " 171 SO 
Atinadan haber veriliyor: Kayserı 17 " " 342 ,, .. " 170 

Yunanistanın birçok taraf· Civar d kö OlflMeh· 18 ,, ,, 309 " ,, ,, 154 50 _. 
larında ve bilhassa Tisalyada Jn a pr 19 " ,, 875 ., " 437 50 9 ef", 

kuraklık htıknm ıiirüyor. Bu· med paşaya aid bir k"a;ına cepbelİ 
ralarda tiltlin urununun du· konak bulundu 20 " " 370 " " " 222 9 • 
rumu çok fenadır. 21 " " 393 " " ,, 236 ,. 

Italya 
Finans bakanıoıo 

beyanatı 
Roma, 20 (A.A) - Finans 

bakanı ıaylavlar kurulta· 
yında hiiktlmetin ltalyan li· 
retinin piyasaıına istikrar 
vermek için tedbirler ala· 
cağını ıöylemiıtir. 

Söylendiğine göre, ilk 
klnun ile Şubat arasında 
iki milyon liralık altın çıka· 
rılmııtır. 

Rayiştağ 
Bugfln açılıyor 

Istanbul 21 ( Hususi ) 
Berlin'dea haber veriliyor: 

Rayiıta-' bugtın ilk top· 
lantısını yapacaktır. Bu top· 
lantıya ilk defa olarak Sar 
meb'uslan da iıtirak edecek
lerdir. Rayiştağ, Hitler'in 
önemli bir ıöylevi ile açıla
caktır. Londra ve Paris 
ıiyaıal mabafili, Hitler'in 
ı6ylevine bilytık ehemmiyet 
atfetmektedir. 

Kayıeri 20 (A.A) - Sam· 22 344 206 40 " " " " " ,." 
suna 110 kilometre mesafe- 23 ,, " 320 ., ,, " 192 • " 
de Köprillll Mehmed paıa Reııdiye erik ve teceddllt ıokakların araııada 40,38 au• 

adına anılan Vezir Köprü maralı arsadan m&frez 3 parsel aumaralı 129,62 metr• 
kazaıında bu baıbakana ait murabbaı ar,. 
bir eski konak bulunmuıtur. 4 " " 133.87 metı' 
Konağın iki ylb aene evvel murabbaı •"' 
yapıldığı sanılmaktadır. Karataı dokuz eyliil aokafında 662 ada 47 parael aam•• 

Frangın 
Dflşmesinden 

ralı araadan milfrez47-1 numarala araadanmllfrez 192,SO 

47-4 
" " 

metre•"' 
,. 201,SO 
metre ar" 

Korkuluyor 
Londra 20 (A.A) 

risten bildiriliyor: 

Karataı terakki ıokaiında 20 eıki 24 taj numarala 
134 metre murabb" 

- Pa- K "S arataı halil rifat caddesinde 391 kapu numralı 30,~ ı§ 

Albn esasının tutulacağına 
dair finans bakanın s6yledik
leıine raimen Fran11z fran· 
gının kıymetten diitiirülme· 
ıinden korkulmaktadır. Kes
kin bir tekzib neıretmekte 
geciken btıkfımet tenkid 
edilmektedir. 

Mareşal 
Peten Viyanada 

Viyana 20 (A.A) - Ma· 
reıal Peten buraya ıelmit· 
tir. 

metre murabbaı ana 
Yukarıda yazılı arsaların peıin para ile 6denme1' 

millkiyetlerine haddi liyıkile talip zuhur etmedijiıd" 
5.935 pazar gilntı saat 14 de ihale edilmek &zere of 
miiddetle milzayedeye konulmuıtur. Talipleri• o td~ 
emlik mild&rlllğiine m&racaatları. 1 

Manisa defterdarlığından: 
Sahibinin vergi borcunun temini tabıili için tabtil~ 

kanununa tevfikan haczedilen 1.20X2.20 eb'adınd•. 
1
., 

bilirdo maıaıı açık artırma ıuretile 23-5-935 tari" 
1adif perıembe ıiinll ıaat 9 da Maniıada bllk4111 
randa Giritli Muatafanın kahvehaneıinde ıatılacakbt• 
iıtiyealerin mezk6r ıtıade kahvehanede hazar bul 
illa oluaar. 

- " 


