
fıurı'da mtıthiş sıcaklar 
ktıoı sOrmektedir. Hara· 
~ derecesi 36 dır. Mahsu
~ kuraklıktan çok zarar 
LNl'tnflşt Or. 

Telefon: 2776 

• • ULUSAL 

lzmirde çıkar, akpmcı ıiyaıal gazetedir 

• Fransa dış hakanı Bay La· 
val, Litvinof Yoldaş'ı Paris'e 
davet etmiştir. Bay BeneH ve 
'fitOlesko yakında Moskova· 
ya gideceklerdir •. 

~-------------------------------- Pazartesi - 27 Mayıs 1935 

Şirket~ otobüs çalışmazsa 
vay işletirim diyor. 

tranı-

Elektrikli tramvay arabalarından biri 
Şarımıı bıyındırhk komlıerl nın lıletllmeel llıımdır. Hal· 

bay Mahrau~ Nedim lsmlrdekl bukl bu hat tııerlnde ıarbay· 
mnhtellf lmtlyash ıosyetelerln lakca lıtlmllkl n yıktmlmuı 

imtiyaz muk .. rlelulne gôre 

yıpm•A• mecbur oldokl1rı hal· 
de yapmadıkları lıler için te · 
ıebbGelere glriımlıtll. Bouun 
için zaten Bayındırlık Bakan· 
hğından emir gelmlıtlr. 

\ 

Elektlrlk ve lramny toıJe· 

teıl imtiyaz mukueleılae gôre 
eoıyete Konak · BHmıbane • 
Kemer elektlrlkll trımflyları 

llaamgelen bası binalar nrdır. 

Donunla beraber Kenan kôp· 
rlıfl yanında bir de elektlrlkll 
tramvay geçmesine yarıyaeak 

JeDI bir kôprll yaphrmak il· 
zımdır. 

Bayındır komleerllgi: ıoıyete · 

ye bu k111mda elektlrlkU tram 
Tay tıletllme1i ~için teklifte 
- Devamı 4 anca ıahifoH-

Fiab (100) Para 

Bir basın kurulıı tesis edilecek. 
Gazetelerin sahife mes'elesi 

Ankare 26 (A.A) - Ba· 
İın kurultayı genel toplantı· 
ıı tarafından ilyeleri seçil· 
mit olan ilç komisyon top· 
lanarak g6r6ttnler. Bunlar· 
dan gazetelerle devletin bir· 
lik olarak çalıtmaları yolla
rını arayan komisyon öğle· 
den evvel mllzakerelerini 
bitirmit ve genel direktör
liik ile gazeteler arasında 

sıkı bir çalııma birliği yapıl· 
ması uygun olduğuna karar 
vermiı, bu it birliğinin pra • 
tik bir yoldan yerine getiri
lebilmesi için hllkümetle ba· 
sın arasında bağlantı iıini 
görecek bir organın yaradıl· 
masını onaylamııtır. 

Kllltllr komisyonu lıtan· 
bulda salgın olarak g6rlllen 
ıayfa yarııının önilne geçil· 
meıine ve gündelik gazete· 
lerin bir sayısının 94,860 
santimetre murabbaından 
artık olmamasına liizam giSı· 
terilmiıtir. Tnrk gazetecili· 
ğinde kaliteden ziyade kan· 
titeye mevki verilvıekte bu· 
lunması, komisyonun ayrıca 
göz önilnde tuttuğu bir nok· 
ta olmuıtur. Komisyon bu· 
na kartı genel direktlrlllkçe 
teklif edilen .ekiz maddeyi 
kabul etmiıtir. Bunlar; lnkı· 
llp ve memleket davalarının 
halka daha iyi ve canla ola· 
rak verilmeıi, memleketin 

ve halkın yakından bilinerek 
takib edilmesi çetitli malze· 
menin mimari ahenginin ve 
manevi insicamının gtlzel bir 
tarzda tamir edilmeıi, doğ· 
ru ve ciddinin ıanAıiyon ve 
laubaliliğe feda edilmemeıi. 
Cihan mea'eleleri ve babu· 
ıus komtu memleketler bak· 
kında en doğru ve en fay· 
dalı tarzda halkın aydınla-
tılmaıı, memleket kiiUlpba
nesine gerek tefrikalar ve 

gerek bikiyelerle hizmet 
edilmeıi. Halk ve ıençlik 
iizerine menfi tesirler yapa· 
cak yazılara yer verilmeme· 
ıi. iç ve dış siyaıada dev· 
Jetin ve ulusun menfaatinin 
daima göz annnde tutulma· 
ııdır. 

Komisyon ilçtlncll bir 
mes'ele olarak gazete, derıe 
ve kitapların ıeniı llçllde 
yapılmaıı için konutmUf ve 
yayım itlerinin hlkümetçe 
en uygun glrlllecek tekiller 
altında devlet elile ylrlltlllllb 
ileri götilrillmeıini faydah 
bulmuı ve hilkümetin bu 
dileğini hiikümete bildirilme· 
ıini genel kuruldan iıtemeye 
kar.ar vermiıtir. 

uçüncii meılek komiıyoau 
ıabıh~ i toplınbaından maada 
lğleden ıonra da bir top· 
lanh "yaparak aaat 20,SO • 
-Devamı diJrdiınca salaif ede -



Sahife 2 (UluaalHlrllk) 27 Mayıı 
--------------------------------------------------------------------~ ...... 

J 
Elen •::Dmleriniu kork:su • p İre 

apon ampıng"ıLimamndabirpet '~L~H·~ TTi~ 
EYYUBi.~~, gittİli':C yayılıyor ro!.,::F.ug:~ü ~i~.0~i~ı 

• - • - manmda dökme halinde gaz 
200 Elen teciıneni, japonların Sela- yüklü Katerino vapurunda 

ansızın bir yaogm çıkmış ve 

ııik panayırına kabulünU istemiyor vapurdaki petroıun hepsi 
yanmıştır. Vapur kaptanı ile 
Sokomyel petrol sosyetesi 
direktörü ağır surette yara· 
lanmış, bir tayfa kaybol· 
muştur. Yangın esnasında 
Pire limanında bulunan va
purlar, yaoganı söndürmek 
için Katerino'ya yardımda 

bulunmuşlarsa da muvaffak 
olamamışlardır. Vapur, saat· 
larca ateş içinde kalmıştır. 

Japonya ulusal ekonomik 
bakanlığı, Elen hükumetine 
müracaat etmiş ve Selaoik 
sergisinde yer almak istiyen 

Japon firmalarıoın miktarını 
bildirmiştir . Söylendiğine 
gört>; Selinik panayırında yer 
almak istiyen Japon firmaları 
150 dir. Elen tecimenleri (tüc· 
carları) Japonların SeJanik 
panayırına karşı gösterdik
leri rağbetten korkmuşlar ve 

ikiyüz im:ıah bir arzuhal ve· 
rerek, Japonların panayıra 

kabul edilmemelerini iste· 
mişlerdir. Bunun Sebebi, Ja-
poo tecimenlerinin, ucuz mal 
satmak ve Damping yapmak 
istemeleri ihtimalidir. 

Elen hükumeti, Yunan te
cim enlerinin müracaatını tel· 
kika şayan görmüş ve bu 
hususta bir çare düşünece

ğini b i:dirmiştir. -------·--· --------Avusturya kraİlık mı olacak 

Tuna konf eransiha 
ziran da toplanacak ------Küçük itilaf dış hakanları, bu gün-
lerde ayrı ayrı Romaya gidecekler 

Havas Ajansı Romadao 
bildiriyor: 

İtalyan hükumetinin teşc:b
büsü üzerine küçük itilaf 
devletlerinin dış işleri ba
kanlarının, Haziran ayı baş
langıcında toplanacak olan 
Tuna konferansından evvel 
sıra ile Romaya gelecekleri 
bildirilmektedir. 

Venedik konuşmaları ftal
yanın; Roma konferansında 
Avusturya hakkında bir ade· 
mi müdahale andlaşması 

projesini sunmıya vesile ola
caktır ki bu andlaşma 17 
mart protokoJJarını imzala· 
mış olan üç devlete nazaran 
şamil olmamakla beraber 
Avusturya veya Macarista
nın itirazlarına maruz kal
mıyacaktar. 

Yeniden silahlanma mes'e· 
lesi Tuna konferansı prog
ramında mevcut değildi. Bu
nunlar beraber ltalyanıo, 
konferanstan evvel ve kendi 
şahsi mesuliyeti altında ol
mak şartile, müsavata taraf
tar olub o'madığını bildirme
si muhtemel olduğu gibi bi-

lanhire de hususi bir kon· 
ferans tophyabilmek vaziye
tinde bulunmaktadır. 

İtalyanın gerek bu vaziye· 
ti gerekse bu müsavat mes
elesi hakkında Macaristan'a 
vermiş olduğu teminat, di
ğer devletleri her hangi bir 
taahhüd altına sokmamak· 
tadar. 

Muabedelerin yeni baştan 
ele alınması ve ademi mü
da bale mukavelesinin Macar 
bakımından teşkil ettiği mes
eleye gelince bu hususta 
Romaya sunulacak olan and· 
laşma projesinin, daha ziya-
de Avusturyayı hedefleyecek 
gibi görünmektedir. 7 ikinci 
kanun tarihli ltalyan - Fran· 
sız andlaşmasının genel bir 
mukavele olub, imza eden· 
leri yalnız kendi sınırlarını 
tanımıya değil, ayni zaman· 
da diğer imza edenlerin her 
birinin de siyasal ve soysal 
düzenini altüst edecek ma· 
hiyette hiçbir propagandaya 
karşı müsait davranmamaya 
sevkettiği hatırlardadır. 
-Devamı 3 üncii Sahifede-

Fl a ri den u ·-·Buhran 
. 

Hitler'e cevap 
verecek 

Istanbul 26 (Özel) - Fransa 
başbakanı bay FJanden, Salı 
günü Havrda bir söylev 
verecek ve bay Hitler'in söy 
levine cevap verecektir. 

Bu yıl 
Gene kartal Jeylek nnı

harehesi nıi var?. 
Sofya gazetelerinde okun

duğuna göre, Çarşamba gü· 
nü Burğaz ufuklarında bir 
miktar leylek ihata etmiş 
oldukları halde binlerce kar
tal görülmüştür. Bu kartal
ların, leyleklerle yapmış ol
dukları bir çarpıımada galib 
geldikleri ve leylekleri esir 
ettikleri tahmin olunuyor. 
Gerek leylekler ve gerekse 

Kolay kolay hit
miyecektir 

ıngiltere Finans bakanı Çem
berlayo, öz l bir mahfelde 
bir konferans vermiş ve A· 
merika Finans bakanı Mor
gentav'ın son beyanatına 

cevap olmak üzere şunları 
söylemiştir : 

Acun buhranının, yakında 

ortadan kalkacağına ihtimal 
verilmemelidir. 
Amerik~ , acunun bütün al

tınlarını toplamış bulunduğu 

için bu hususta durumu iyi 
görmektedi . Halbuki diğer 
ülkeler, bili ekonomik du
rumlarını düzeltememişler· 

dir. Bu sebepledir ki, buh· 
ran daha uzun müddet için 
acunu kıvrandıracaktır. 

kartallar çok yorğun görü
nüyorlardı. 

öztilrkçe : 

Her gün 
Beş kelime yazıyoruz 

-9 -
1 - Halletmek - 1 - Eritmek 

2 . 

2 • Açmak, çözmek 
3 · Kotarmak 
Örnekler: 1 · Su, şekeri 
eritir . 
2 • Bilmece açmasına 
(çözmesine) merak etti
niz mi ? 
3 - Aramızda bütün an· 
laşmazhkları kotardık. 
Çarei bal - Çözge, ko
tarma yolu 
Örnekler: 1 - Bu işte 
nasıl bir çözge bulaca
ğımızı bilemiyorum . 
2 • Bu işin kotarma yolu 
nedir? 

3 • Tarzı hal, sureti tesviye: 
Anlaşıt . 
Örnek: iki taraf da bu 
güne kadar hiçbir anla
şıl bulamadılar. 

4 - Beyanat • Diyev 
5 - Nutuk • Söylev 

Örnek: ismet lnönü dün 
yeni bir söylev verdi. 

~~ 

NOT: Gazetemize gönde-

lamıyordu. Kain pederile de arası açılmıştı 
Çenginin akrabaları da har çağında yalvara yalvara şekilde Nureddin Meb_,t 

ayni saadete kavuşmuşlardı. almıştı. Nitekim, hali güzel· konuşmuştu. 
Nureddin Mehmet, artık liğini de muhafaza ediyorau. Odada şiddetli bir dl~ 

karısını, yani ikinci kıhnç Bütün bunlardan başka, söy- kaşanın geçtiği duyulu~~ 
Arslanın kızını ihmal edi- lediği veçbile, cihaz olarak Elçi, her halde kat'i tall"" 
yordu. Onu pek az arayıp 
soruyordu ve gizlice _ bu çen
gi ile sevişiyordu. 

Eğer hase':> ve nesebi belli 
olsaydı, onunla evlenmekte 
tereddüd bile etmiyecekti. 
Fakat bunu yapamıyordu: 

Çünkü kız, bir çingene, 
bir çengi idi.. 

birçok kaleler getirmişti. O· almış olmalıydı. 
nun hükumetini büyütmüştü. Netekim, beyin bul~ 

Nureddin Mehmed, karısı· dan çıktığı vakit, yOI 
nın karşısında evveli : hiddeti okunuyordu. ı1' 

- Canım, öyle değil 1. Bir Biraz sonra, Nar~ 
defaya mahsus olmak üzere Mebmed'in karısının J-'.,. 
meclisimizde bir çengi bu- da idi ve kadına, ba , 
lundu. bir mektubunu verdi. 

Diyecek oldu. Fakat kadın bası, kızını teselli ecli~ 
herşeyi biliyordu : - Ben, o, avare dl~ 

- Bir defaya mahsus mu? adamı yola getiririm. '{ 
Bunları kime söylüyor sunuz? biraz sabret!. 

Bir İsterseniz kadını kulağından Diyordu. Fakat 
tutup bir kedi yavrusu gibi intibaları hiçte öyle d 
sokağa atayım. Fakat bu Onun fikrince, ok Y~ 

- benim ıerefimle mütenasip çıkmış ve Nureddin Me ~ 
bir iş değildir. Beni tatlik delicesine o çengiyi 

Onunla evlendiği takdirde 
balkın nazarından düşecek, 
komşu beyler; 

- Yazıklar olsun!. 
çengi ile evlendi!. 

Diyeceklerdi.. 
Bir müddet, her şey · , ka

rısından gizlemişti.. F .:tkat 
sonradan mes'ele patlak ver
mişti. Selçuk beyinin kızı, 
bunu duyunca o kadar mü
teessir olduki, ağlamağa baş
lamıştı.. Nihayet kocasını 
görerek, bu hareketin he
sabını istedi. 

Nureddin Mehmed, fena 

vaziyette kalmıştı. İnkara 
imkan yoktu.. Karısı, her 
şeyi bütün tafsilitile öğren
mişti: 

- Beni, bir çingene uğ· 
runda çiğneyib geçtin.. Ben 
ki, bir bey kızıyım ve buraya 
gelin gelirken sana, birçok 
kasabaları cihaz olarak ge-
t • d' ' ır ım .. 

Genç kadın bunda haklı 
idi : 

ediniz, sizi artık istemiyorum yordu.. il' 
Nureddin Mehmed bu son Memleketine dön&pt•p 

cümleler karşısında o kadar fikirlerini ikinci KıhÇ 
kızmıştı ki ; lan'a söyleyince, bey g ',/ 

- Vay!. · diye bağırdı - bir bıçak inmiş gibi, 
boşanmak istiyorsun ha ? .. kır'llızı oldu: ? 

- Tabii, tabii !.. - Şu halde, şu halele' 
- Şu halde!. Şu halde!. Diye bağırdı; 
Fakat kadın daha fazla - Evveli sultan b• I 

dinlememiş, odadan çıkıb buraya getirmek, 1011'~...1 
gitmişti.. Nureddin Mehmed b lıY askerle, kılıçla onun • 
de bir az sonra sevgilisine 
kavuşmutu. O, bütün izlirab· dan gelmek.. 1". 
)arını dindiriyordu.. Başını - Evet, doğru s61ff 
alıyor, dizine yatırıyor ve sun .. Benim ve kızımın 
gözlerini gözlerine dikerek gururu ile oynıyaalara J'... 
ona şarkılar söyliyordu. ancak böyle hareket f 

Ve işte böylece bey, her Yarından tezi yok, gio• 
tasasını unuturuyordu.. der, ve kızımı getirirsİO~ 

Bilabara gene sarayına - Ferman, ıultanllll1 
rilecek yazılarda bu kelime
lerin Osmanlıcaları kullanıl- Çünkü Nureddin Mehmed 

onu, güzeJJiğinde ve tam ba............ mamasını rica ederiz. 

dönünce bir haber aldı: Ve işte bu suretle -,,,_ 
- Sultan Hatun babasına bütün rabıtalar kopu)' _,, 

haber yollamış, her şeyi bil· , Bir çingene kızı, iki ıo•,;: 
dirmiş!.. ket ve belkide onların , ~ 
' Nureddin Mehmed, dü· faatları araıında ıiy• .. ı; Acun değişiyor 

şünmeğe başladı: askeri, bir kargaşalık• 1 
Ne yapacaktı? Ne diye· barb tehlikesi yaratıolf 

cekti?. Bu işte haksız ve mekti. 
Tokyoda koca sa
tan bir 

------
~ 

magaza 
suçlu olduğunu da biliyordu. Bir çift güzel gözOll ,.11 

Fakat dilber çengi, aklını reti, bunda da kendini I"' 
oynatmıf, iradesini elinden termişti. ,1 

japon kızları, komisyon mukabilin
de istedikleı·ile evlene bilecekler 

almııtı. Ondan ayrılmak, Ertesi gün, elçi tı~ 
kendisine bir ölüm kadar hareket etti .. 

v':/ 

Lavreııe 
korkulu geliyordu. - Arka..ı 

Birkaç gün sonra Selçuk 
beyi ikinci l<ılıç Arslanın bir 
elçisi gelmiş ve hususi bir 

Japonyada erkeklere nisbetle 
hergiin çoğalan kızlara koca 
bulmak, günden güne önemi 
artan bir iş olmuştur. 

Kızlar çok, delikanlılarsa 
azdır. Bu durum, japonyada 
aile başkanlarını en çok dü- 1 

tündürmekten geri kalma .. 
maktadır. Hele iiç dört kızı 
olan bir baba için bu bal, 
daha zorludur. 

Tokyo tecimenlerinden (tile· 
carlarından ) büyük bir ma· 
ğaza sahibi, Amerikalıların 
bile hayrette kalacakları bir 
tuhaflık dütünmüı ve ma· 
ğazasının bir köıesine canlı 
bir çeşit eklemeğe karar 
vermiıtir. Mağaza sahibi, bu 
kararı ve.rdikteo sonra bol 
aylıklarla Tokyonun gençle· 
rinden bir kafile toplamış ve 
istiyen kızların, muayyen bir 
komisyon mukabilinde bu 
mağazada bulunan gençler
den herhangi birile evlene· 
bilecekierini iiin eylemiıtir. 

Japon tecimeninin bu ha· 
reketi, Tokyoda hayret uyan
dırmış, birçok iile kızlarının 
nazarıdikkatini çekmiştir. 

Her yerde olduğu gibi Ja· 
poeyada da şimdiye kadar 

Ulusal 

Birlik 
her kız, ebeveyninin rizasile Gündelik ııiyaaal gazete 

ve onlirın buldukları gençle Sahibi: Haydar Rü§dü Ôkıem 
evlenirken bundan sonra ko- Neşriyat müdürü: 
cal trını kendileri bulup se· Hamdi Nı1zheı 
çecekler ve iki gönül bir o· Telefon: 2776 
lunca kimsenin araya girme· Adres: lzmir ikinci 
sine ihtiyaç kalmadan mu· Beyler sokagı 
ayyen bir komisyon muka· Abone şartları : 
bilinde kocalarını ahp götü- 700 kuruş senelik 
receklerdir. 400 .. alta aylık 

Japon tüccarının mağaza-
sında bulundurduğu gençle· ilan şartları 
rin ahlikları, tabiatları ve Resmi ilanlar için : 
hangi aileye mensup olduk- Maarif cemiyeti ilinat 

bürosuna mür.acaa t edil· 
farı, sinleri ve geçmiş hayat· 
Jarı hakkında ayrı ayrı dos- melidir. 
yalar vardır. Her dosyada Hususi ilanlar : idare· 
gencin tercümei hali ile be· hanede kararlaşbrılır 
raber birde muhtelif pozlarda Basıldığı yer: ANADOLU 

alınmış resimleri mevcuddur!.. -m-at•b•a•aı•s•ı -------• 

Gösterişsi• 

gömülmoe 
Londra gazetelerinde 

0,1, 
duiuna göre, casus Li~fl 
sin cenazesi, kendi ••~;,.t 
üzerine gösterişsi z yap• 

tir. ·~' 
Irak dıı bakanlığı, ID~ ~ 

dış bakanlığına çekti~,,t 
telgrafta, Livrenıio ~· 
ulusuna yapmış oldujU ti 

- o• metleri unutamıyac•I' 
dirmiıtir . . cot' 

lngiltere kralı beıiac• 
10

/ 
ta, Livrensin ölümüyl~ t,'I 
terenin büyük bir aoııt 
bettiğini söylemiştir. ,,. 
Livrensin cenazesiod• ~ 

terlijan servisten tf ,dl 
ile resmi bazı kim•';, 
başka yalınız doıtları 
muıtur. 



N. V. 

VV. F. H. Vaıi 
Der Zee 

b & Co. 
!tJtSCHE LEVANTE LıNIE 

.. AKKA" vapuru 19 ma-
1111, bekleniyor, Hamburg 
•e B remenden yBk ç,kara-
~r. 

.. ARTA " vapuru 27 
:•1ııta beklen!yor, 30 ma
d la kadar Anvers, Roter
~lb, Hamburg ve Bremen 
""'' Y6k alacaktır. 
~MEMENT H. SCHULDT 

HAMBURG 
.. TROYBURG" vapuru 21 

::11ıta bekleniyor, Hamburg 

Sıhhat Eczanesi 
Raşturak No: 37 

ve Anversten yük çıkara- • 
cakhr. K. 1 G 1 B 

JOHNSTON VAREN LINES ıtap arımza nze ir 
L TD LIVERPUL Cilt, Hatıralarınıza Şık 

"GUENMORE" vapuru 18 Bir Alhfim, Ve sair 
mayısta gelip Liverpuldan 
yük çıkarmıştır. Cilt işleri Yaptır· 

SERViCE DIRECT mak isterseniz : 
DANUBIAN 

TUNA HATTI 
"TISZA" vapuru 5 hazi

randa bekleniyor, Buda peşte, 
Bratislava ve Viyana için 
yük alacaktır. 

"DUNA,, vapuru 30 hazi-
randa bekleniyor. Budapeşte, 
Bratislava ve Viyana için 
yük alcaktır. 

THE EXPOKT STEAMSHİP 

cor PORATION 
"EXARCH,, vapuru 2 ha

zirana doğru bekleniyor, 
Nevyork için yük alacaktır. 

• YENı KAV AFLAR * 
Çarşısında 34 Nunıara<fo 

- - Ali Rıza - -
Mücellitbaneıine uğrayınız. 

DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

• 

11·inci Be)'ler Sokagı N. 68 
Teli>fon 3452 

................. illi 
liyet kabul edilmez. 

Geliş tarihleri ve vapur· 
ların isimleri üzerine mes'u-

Birinci Kordon, 
N o. 2007 - 2008 

telefon 

Tl:J Q K iYE 

ZIR; ıAT 
BAN~,ASI 

-DAoA 
BiRiKTiQEN 
''2AJ...IA T ... b D~ Q 

.. 

VIGATlü N Co. LTD. 
"ADJUTANT,. vapuru 7 

mayısta Londra için yük 
alacaktır. 

Deutsache Levante Linie 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
"NORDLAND" motörü 2 haziranda Rotterdam, Hamburr. 

Copenbage, Dantzıg, Gdynia, Goteburg, Oslo ve lskand~ 
navya limanlarına hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam ıefer 

" 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 
MaJta, Marsilya ve Barselona hareket edecektir. 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 
lzmir Nevyork arasında aylık muntazam sefer 

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

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

Yolcu ve yiik kabul eder. 
11 ULM

11 
vapuru 15 mayısta Hamiş: ilandaki hareket tarihlerindeki değitildiklerdea 

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

firketi binası arkasında Fratelli Sperco acentabğına m&racaat 
" ANGORA" vapuru ha- edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 • 2663 

1 
en li m a mm 

1 
zda yük boşa 1 

t- •1111111111111111111111111111111111111111111 lfl llllf lll llllllll il lll lll l llllll lll llllllllllllll llllllll 
maktadır. 

Not: Vurut tarihleri ve =~lzmir yün mensucatı=1: vapurların isimleri üzerine 

~:!~ıik!~::::.D mes'uliyet ~Türk Anonim şirketil 
!,im_.,.._., __ , ____ •••• Bu mfiessese, iki yfiz bin lira sermaye ile 1 
Satılık Piyano = teşekknl etmiş ,.c Di Oryeotal Karpet Manu·ii 

Alman marka her şeyi 
sağlam kuyruklu bir pi
yano ehven fiatla satılık-

_ fak,,.örers Limited (Şark halı) şirketine ait § 
ı- ~ -
1 
_ fzmirdt:. Halkapmardaki kumaş fabrikasını satın § 
_ almıştır. Fabrika bOtfin teşkilat ve tesisat ve mfta- § 

br. - -
Almak arzu edenler her _ tahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 ta- §i 

gün sabahdan akıama ka- ~ rihinde? itibaren !eni t!r~ct ~rafından itletil· § 
dar ULÜSAL BiRLiK - mektedır. Her nevı yftn ıpliklerı, kumaş, batta- ii 

1 gazetesi idarehanesine mü- ~ ~iye v~ ?or~p imal edilecekt~r. MamulAtı~ e~· ı 
caat etmelidirler. = lıne faıkıyetı her tarafta takdır ve kabul edilmı.tir. a 
---------•• = Bu: mamulat Peştemalcılar başında eski OroF.dibak ! 

ÔksOrenler! Mut· _ ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve satı' raı,.. il = rika içinde yapılmaktadır. 1 laka (Okamentol) 

lJksfiril k şekerle-

rini tecrObe edi 

niz .. 

Ve Pnrjen ~ahapı ~ 

en Ostnn bir mfts ~ 

bil ~ekeri olduğu· >CJ: 
nu unutmayınız. J..,) 
·----~ 

Kuvvetli mOsbil ~ 

istiyenler · Şahap 

Sıhhat sOrgQn ~ 
haplarını Maruf ~ 
ecza depolarından rn 
ve eczanelerden 
arasınlar. 

Satılık Motör 
12 beygir kuvvetinde (Di

zel) markalı az kullandmıt 

bir motör satılıktır. Taliple· 
rin idarebanemiıe mBraca· 
atlanilla olpaur. 

= Posta kutusu: 127 -. 
~ Telgraf adresi: lzmir:-;Alsancak 
= Telefon oumarası 2432 ve 3564 == 
m:llllllllllllllllllllllllllllllll• lllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllll. 

1·-Sümer Bank--
Fabrikaları mamulatı 

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

Hereke kumaşları 

Fesane kumaşları 

Beykoz kunduralaı·ı 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazaı r 
lzmir şubesinde bulursunuz 

Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hamza Raııem beyin f oıognıfhaneşi, /~mirde en 
foto!T"af ~lunekle şöhret bulan bir ıan'uı ocagıdır. 
ma,külpeaenı olanlur dalıi, burada çektirdikleri foıolıraJ• 

lardan memnun kalmışlardır. 
Hamza Rwıem beyin, foıograJ malremeai satan ma-

ğasaıı da muhterem mıiııerilerinin ince zmıklerine g&-e 
her çe,iı mallan, f oıograı makinelerini bulımdurmalaa

dır, Bir zıyareı her şeyi ispata kafıdir. 

(lzmir • Ba,ıurak caddesi, Refik 



27 Mayıs 93~ (UluaaJ Blrllk) 
-------------------

~soN - TELG~AFLAA . . , . . ~ . .· .,; 
. - ... . . - -

Ingiltere kabinesinde yakında önemli değişikliklere intizar olunuyor 

Bashalianımız General ismet lnönü 
' yakında Moskova'y~ gidiyor 

Makdonald, Lord unvanını 15 Haziraıtda alacak ve Con Simon'la bera
ber kabineden çekilecektir. Loid Corç kabineye alınacak mı?. 

lstanbul 27 ( Hususi) - Italya ajansı, başbakanımız 

general İsmet lnönü'nno, TOrkiye ile Sovyet Rusya 

arasında mevcut dostluğun bazı esasları hakkında 

Rusya ricalile yakından konuşmak üzere Moskovaya 
gideceğini haber Yeriyor. 
' lstanhul 27 (Ôzel )- Londradan haber veriliyor: 

lngiltcre kabinesinde önemli değişiklikler yapıla· 

caktır. 

Haziranın ortalarında başbakan Makdonald, 
1 

Lord 

unvanını aldıktan sonra başbakanlıktan çekilecektir. 
Bay Makdonald ile beraber dış bakanı Con Simon ile 
hava kuvvetleri bakanı Lord Lodendcr de istifalarını 
vereceklerdir. 

Söylendiğine gôre, bu nç kişi, yeni kabineye mn-
şavir bakan olarak gireceklerdir. 

Eski başbakan Loid Corç'la başvekil olacağı sôy· 
lenen muhafazakarlar Partisi başkanı Baldvin arasında 
sıkı temaslar başlamıştır. Loit Corc'uo yeni kabinede 
vazife alacağı kuvvetle tahmin olunuyor . 

Bugno 
Halkeviode Bir Saz 
Şairi Saz ile Halk 
Ttırkftleri Okuyacak. 

Balkevinden : 
BugGn eaat 18 de Balknl 

ealonunda luymetll H• ıalrlerl· 

mlzden ~lvas'ın Shrlalan oba· 
sandan anra Atık Veysel tar•· 
fındın eaz ile ' bılk tOrkftlerl, 
destanlar ve koımılar okuna· 
cıktar. BftUln yorddaılarımıı 
okuntolodor. (Ouetlidlr.) 

1 • TOrkO.ler 
1 - 0.Aıık Emrah,. ın "BOi· 

hftl tftrkoıa,. 

2 - "Aıık Dertli,, nln "Yıl· 
dız tftrkileO,, 

3 - "Aıık Agthi., nlo "SOr· 
meli tiirkGsO., 

2 · Koşmalar 
l - "Dadıl oğlu Aıık Velf,, den 

"Aıık Sıdkı,. dan 
"Karaca Oğlan,, dan 
u.Aoık Kemler,. den 
0Aıık Veysel,, den 

2 
3 
4 
5 
6 u.A,ık izzetti den 
7 ".A,,lt İbrahim,, den 

4 Sabd• 

Vahşet! 
Alsansak'ta yangın yerle· 

rinde alçakça bir tecavllJ 
vak'ası olmuş, Kadri ojlll 
Ömer adında biri; Seyfulllh 
kızı yedi yaılarındaki Şerife· 
yi kandırarak yangın yerle· 
rine götilrmüş ve ırzına te· 
cavüz etmek iıtemiıse de, 
bu vabıiyane harekette mu· 
vaffak olmamıştır. 

Ömer zabıtaca yakalaa· 
mıştır. 

Yaralamış 
Arap hanında hamallık 

yapan Ali ile Hilınü,ıakalaıır· 
larken, Hüsnil çakı ile Ali· 
yi sol kolundan yaralamıf 
ve zabıtaca yakalanmıştır. 

Hasın Kurul· 
tayında 

.. ı k k H kod 8 "Aı•k Gevheri., den 

uretmen er or u Halk va:Ira binmiyor l .. f,.~ 0;.~~.7.~:D "CD· 

Birinci icra memurluğundaP 
Osman ile Süleyman ve ıı· 

irenin tahtı tasarruflarında 
olup kabili taksim olmıdıjıı~ 
dan bilmüzayede füruhtile ıl 
yuun izalesine karar verilell 
Burnavada yaka mahallesiacll 
kiin eski 20 yeni 26 numı· 
rah kapıdan içeri giriliac• 
küçük bir taşlık sağda bir 
heli ve bir çatı altında said• 
gusülhane ve solda bir kil· 
çük ve arkada bir büytık ki 
ceman iki odadan ibaret 300 
lira kıymetli hanenin mlllki· 
yeti açık arttırma ıuretile ve 
birinci artırması 25-6.935 
Salı günü saat 11 de yapı· 

- Başıarafı birinci salıif ede -

kadar çalıımıı, Türk yazıcı
larının bir basın kurumuna 
bağlanmasını ve bu yeni 
kurumun ödevini yapabilecek 
ıartlarla cihazlandmlmasını 
Jizım görmüş ve Türk basın 
kuvvetlerinin içinde çalışan· 
ların zorağ / olarak içine 
alacak ve merkezi Ankarada 

d • • • d Istanbul - Anadoluhisar, murlyet onunca yıl bay· Ve en } s, e } l"'} ll e Buğaziçi, Sarıyer balkı; şirketi ramı deetını,, 
~ hayriye vapurlarına boykod ~ - 0Aıık Vey.el,. io "A•ı· 

olmak ve lazım gelen yerlerde 
ıubeleri açılmak üzere Tlirk 
basın kurumunun kurulması· 
nın gerekliğine karar ver
miştir. 

Bu kurumun ödevleri et
teğin şeref ve disiplinlerini ko· 
rumak, devlet ile ertek men· 
ıupları ve basın müessesele· 
ri arasında bağlantı rolünü 
oynamak olacaktır. Başya· 
zarlarından aytarlara kadar, 
yazı ve terceme iılerinde 

çalışanlar, gazete ressamları, 
fotoğrafçılar, muhasipler, a
jans genel direktör, yazıcı 
mütercim ve aytarlaıı kuru
mu vücuda getirilecektir. 

Bunların dışında teknis
yenler gazete ve ajanı ida
reciler, mürettipler, kıliıeci
ler, makineciler, mecmuacı

lar, yazıcılar, tabiler, matba
acılar, bayiler, birer temsil 
komiteıi bulunan kollar ha
linde toplanacaklar ve ku
rumun gönetli kurulunda 
münasib bir şekilde temsil 
olunacaklardır. 

Hararet deı·ecesi 36 dır. Yağmur 
yağmazsa ürünler mahvolacak 

Çankırı 26 (A.A)·- Sıcak dalgası ıiddetli geçmektedir. 
Dün sıcak derecesi 36 idi. Sıcak dalgasının devamından 
üretmenler {müstahsiller) korkmağa baılamışlardır. Çiftçiler 
yağmursuzluktan sıkıntı içindedir. Hayvan kıymetleri düş
mekte, yiyecek kıymetleri yükselmektedir. Ağaçlara kurdlar 
zarar vermektedir. 

Grub, hava tehlikesini görüştü 
Ankara, 26 (A.A) - C. H. P. kamutay grubu Türkiye· 

nin bava tehlikesine kartı açık olduğunu yurttaılara anlat
mak için tayyare kurumunu her suretle arkalamağı karar· 
laıtırmıştır. Türkiye'nin hava tehlikesine karıı güvenli ve 
savgalı olması için grub elinden gelen bütün emekleri 
sarf edecektir. 

Grub üyeleri bava tehlikesini bilenler arasında çahşmağa 
da ayrıca karar vermişlerdir. 

Laval, Litvinot'u Paris'c davet etti 
Cenevre 26 (A.A) - Bay L-ıval'in bay Litviaofu Parise 

çağırdığı ve geleceği tarihi de kendisinin belli etmesini 
Litvinoftan rica etmit olduğu haber verilmektedir. 

Bay Litvinof, Bay Benes'i kabul ederek kendisi le uzun 
uzadıya konuımuştur. Bay Benes 8 Haziranda Moıkova'ya 
gidecektir. Bay Titüleskonun da Haziran sonunda Mosko
va'ya gideceği söylenmektedir. 

Urfa kahramanlıkhırı filme alındı 
Urfa 26 (A.A) - Erginlik savaşında güney sınırlarında 

yapılan kahramanlık destanlarını filme alacaklar ıebrimize 
geldiler. Çok kıymetli sahneler teıipit ederek buradan 
ayrıldılar. 

Kaşar peyniri fabrikası kuruldu 
Urfa 26 {A.A) - Viranşehir ilcesinde köyliilerin anonim 

bir soyete halinde bir kaşar peyniri fabrikası kurmuşlardır. 
Peyniri kilosu 40 kuruştur. 

Antep'te Yusuf Emre gecesi 
Anteb 26 (A.A) - Dün gece Halkevi salonunda Yusuf 

Emre gecesi yapıldı. Ünlü Türk şairinin hayatı ve eserleri 
hakkında söz söylendi. Türküleri sazla okundu. 

Sıcaklar birdenbire bastırdı 
Uıak 26 (A.A) - Bir aydır beklenirken iki gündenberi 

sıcak dalgası baıladı. Sıcaklık:ııfırın üstünde 30 dur. Ürün, 

lstanbul matbuat cemiyeti 
yeni kurum içinde reorganize 
edilecek, kurumun lstanbul 
ıubesi olarak çalışacaktır. 
Gazeteciliğin devrim yolun
daki hizmetlerini kuvvetlen
dirmek için bilgilerini artır· 
ma ödevi ile bütün gazeteci· 
lerin iki nihabyet üç sene 
içinde bulundukları yerlerde 
yoklanarak kendilerine dip
loma verilmesi faydalı gö- y~ğmursu~l~k ka~ıııında yaumak tehlikesine maruzdur. Çif-
rülmüştür. Komisyon kurumu çı ko!ko ıçındedır. • • 

programını yapacak kuruıa Tecım veEndnstrı kongresı kapandı 
ü!e seç.ilmelerini C. H. ~· Ankara 27 ( Hususi ) - Dördüncü tecim ve endüstri 
nın temsıl _ ~lu~~ası ve bu- odaları kongresi Celil Bayarın bir söylevi ile kapanmııtır. 
kiimetler ııbırlıgı yapılarak Delegeler, memlek~tlerine dönüyorlar. 
programının meydana kon· · -•--~------
masını dilemektedir. 

Katiller 
Bulundu mu? 
lstanbul - Sarıyerdeki ci

aa1eti iılediii zannolunad iki 
kiti tevkif edilmiıtir. 

Yankesicilik 
ismet paıa bulvarında do· 

laıan Mehmed . oğlu Mehme
din yankesicilik ıuretile 650 
kuruıunu çalan lbrahim ve 
arkadaıı Tevfik zabıtaca ya
kalanmııtar. 

lzmir 
ve Istanbul limanları 

Ankara - lzmir ve lstan· 
bul limanlarının ekonomi ba-=-' 
kanlıjına bajlaaacajı s&yle
niyor. 

yapmıılardır. tOrk mııoı., 
Bura ahalisi lstanbula san· • •-----

dalla gidib gelmektedir Sos- Maarif bakauı, kftlUlr 
yetenin fiatları indireceği işlerimizi anlattı 
tahmin olunuyor. lacaktır. Bu artırmada fıatlf 

bedeli tahmin olunan kıyme· 
tin yl1zde 7S ini bulursa e• 
çok arbrana ihalesi yapılı· 
caktır. Aksi takdirde ençok 
artıranın taahhüdil baki kal· 
mak şartile ıatış 15 glln da· 
ha uzatılarak ikinci•arttırmııll 
11·7-935 pertembe" günü ıı· 
at 11 de yapılacaklar. Bu ar" 
tırmada ıatıı bedeli ne olur" 
olıun kıymetine bakılmıyı" 
rak en çok artırana ihaleli 
yepılacaktır. lıbu gayrimeD" 
kul üzerinde herhangi bir ıe· 

Gazeteciler 
Ankara - Amerikan ve 

lspanyol gazetecileri bugün 
Istanbuldan ıehrimize geldi· 
ler. 

Bayındırlık bakanh· 
ğuuo •teklifi 

Baııarafı 1 inci sahijede • 
bulonmoo, eoeyele dlrekUJrlGğil 
nrdlğl cevabtı yolun açıldığı 

•e köprftnGn yaptırıldı~ı, ayni 
11mındı otobös rekabetinin önO 
ne geçildiği, bu kısımdı hemen 
tramtay loleıeceğfol blldlrmletlr. 
Komber bsy Mıb.aıod Ekrem; 
bugOolerde bu mee'ele hakkın· 

dı oarbıy Dr. Behcet Uz'Jı 
görftoecektlr. Maamlfih bu 
mes'ele tlzerlnde ıosyete direk· 
törlGğd ile bayınd1rhk komi· 
ıerllği ar11ındı görGomrlere de· 
vam edilmektedir. 

Elektirik ve tramvay eosye· 
tesi; otobtla rekabetinden ıarar 
görmektedir. Bu durum ve 
Kemer elektirildi tramvayları 

mes'elesl bıkkındıkl dilekler 
hakkında Bayındırlık Bakan· 

lığını bir rapor göoderllmiıtlr. 
Kemf!r elektlrlkll tramvayları· 

nan hemen loletllmesl için ha· 
yJDdırlık komleerlfğl ıarbıylık 

nezdinde teoebbOete bulanı· 

caktır. Sosyete: Alsene1ğı dı 

kordondan elektlrikll trımHy 
işletmek lıtemdttedlr. 

A leancık •e Kemer elekli· 
rikll tramHylarının mıerlf 1111 

hakkında aoıyete dlrektörlOğO 

bir mıeraf llıteel b11ırlamıı, 
komleerllğe rermlıtlr. 

Sosyete; bu bıtlırdıkl ııkln· 
lerln azlığını ileri ıftrerek bao· 
kı taoıma nııtııı lılemeılne 

mOeaade edilmediği takdirde 
elektlrlkll trımHylırın zarar 
görmeden lıllyeblleceklerlnl bil· 
dlrmlotlr. Böylece otoblls lele· 
tllmeelnln yaeak edilmesi isten· 
mektedlr. 

Halkın genel lbtlyıçlırındın 

olın taııma mes'eleelnln iyi 
bir tekilde bltlrllmeal için 
bıyındırhk bakanlığı Çllhtmık· 

tadar. 

-B~ıarafı 1 inci sahifede -
çilik, eczacılık mektebinin 
bugün Balkan hükümetlerin· 
den bir kaç yüz talebesi 
vardır.,, 

Bakan; bu seneki birinci 
buıuıi imtihan neticelerinin 

meyus edecek mahiyette ol
madığını, bir saata çıkarılan 

ders mllddetlerinin yirmi da
kikası müzakereye basredil· 
diği gibi, ayrıca tatbiki ders

lere ehemmiyet verildiğini 

ve bu suretle derslerin ço· 
cuğu yormadan öğrenilecek 
vaziyete geldiğini bildirmiş· 
tir. 

Nihayet mekteplerin gerek 
sulh ve ıerek talebenin mad
di ve manevi yükselmesi için 
büyük bir dikkatle çahttı· 
ğını ıöyliyen Abidin Ôzmen, 
sözlerini köy hocalarının da 
ıimdilik kolDfU devletlerdeki 
derecesini bulmamakla be
raber köyde bllyllk küçük 
herkese her husuıta çok mü· 
fit olduklarını tebarilz etti· 
rerek bitirmiıtir. 

kilde hak talebinde bulunan" 
lar ellerindeki resmi vesaik 
ile birlikte yirmi gün zarfıo· 
da birinci icraya milracaat· 
ları lizımdır. Aksi halde hak 
ları tapu ıicillince malam ol· 
madıkça paylaımadan hariç 
kalırlar. Satıı peıin para il• 
olup mllıteriden ayrıca yaıd• 
iki buçuk delllliye alınır. tO· 
6-935 tarihinden itibareD 
ıırtname berkeıe açık bır 
lundurulacaktır. T alipleriD 
yüzde 7 buçuk teminat ak· 
çesi· veya bank itibar mek· 
tubunu ve 35-1618 doıy• 
numarası ile birinci icrayı 

mllracaatları iJin olunur. ,,,,,,,,,,, 

-----------------------------------lzmir milli emlak müdOrloğonden: 
Lira 1'-

Buca apjı fuzuli ıokağında7no.lu55metre murabbaı arsa 20 fJJ 
,, " k6prWil " t 9-21 " 200 " " " 50 00 
,, yukan duatepe " 41 ,, 242,46 " ., ,, 49 = 
" " " " 3 " 131 ,, " " 36 
,, ,, ayva 1 yeni " 232, 75 " ,, ,, 47 00 

Karantina iskele c. 90.92.94 no.lu arsadan mllfrez 1 parael all 

no.lu 294,50 metre murabbaı mllfrez arsa 111 "" 
9 pa11el no.lu 243,56 metre murabbaı arsa 97 40 
Karantina balil rifat c. 262-1 kapu no.lu arsadan müfrez Lll 

15 pa11el ao. lu 113 metre murabbaı a11a S6 ~ 
16 ,, " 125 ,, " ,, t2S

1
j 

17 " " 126,25" " .. 63 1 
18 " " 138, 75 " " " 69 3 

Yukarıda yazılı arsaların mülkiyetleri paıin para ile 23· 
5-935 tarihinden itibaren pazarlık ıaretile satılacaktır. f ı• 
)iplerin bu milddet zarfında her glln milli emlik müdilrlO· 
ğüne milracaatları. 1523 _,,,, 

lzmir milli emlak modorloğnndeıı: 
Bornova kürt ömer .aokağında 10 numaralı dükkin t8 
Hapishane avlusu dahilinde bili numaralı dükkin 77; 
Yukarıda yazıh emvalin bir ıenelik icarına haddi liyıkiJ• 

talip zuhur etmediğinden bir hafta mllddetle temdidine k•" 
rar verilmiıtir. Taliplerin 2-6-935 pazar rUnll saat 14 d• 
milli emllk mlldllrliij'ilae mQracaatları. 1524 
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