
Btıkftmetimizle Bulgaristan 
itasında bir ticaret muahe· 
desi imzalanmıştır. Anlaşma, 
11 Haziranda mevkii meri· 
Yete girecektir. 

---.....Yal : 2 - No : 448 Telefon : 2776 

• ULUSAL 

ltmirde çıkar, alqamcı liyual ıueteclir 

• icra vekilleri heyeti, tuz 
tiatlarının altı kuruştan flç 
kuruşa endirilmesini karar· 
laştırmıştır. Bu huHustaki 
kanun yakında çıkacaktır. 

- Sah - 28 Mayıı 1935 Fiab (100) Para 
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Habeşistan, ltalya'ya arazi verdi 
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Sir Con Siman 
Londra 27 (A.A) - Say· 

lavlardan Vivyani Adamı, 
Avam kamaraaında bay Say· 
menin hllk6metin bay Hit· 
lerin ıon ı&ylevindeki eıaı· 

lan &zerine bir bava paktı 
ı&rllflltll yapmak &zere ar· 
ııulusal bir konferanıı top· 
lanbya çağırmak isetyip iıte· 
meditlni ıormuıtur. 

Sir Saymen ıu karıılı;ı 
vermiıtir: 

.. _ H&kiimet bu yolda 
ba;ıtlanan anlaımaların ö· 
nemini kaydetmekten geri 
kaJmamıı ve ilıili beı dev· 
Jet arasında bir bava paktı 
ile bir azaltma ı6zleımeıi 
makavele ı&rltllfll imklnla· 
n hakkında blkOmıtlerle 

kOD1lflllaktadar.,, 

Hükumetin bu yolda ta· 
ıarladığı tedbirleri açıklama· 
ıı kendisinden rica edil· 
mesi üzerine Sir Saymen: 

· " - Hiiktimetin her keı 
için kabulll mllmktın, ıenel 
bir çözge sureti aradığını 
bildirmiı ve baıkaca izahat 
vermemiıtir." 

Kaçakçılık 
300 kilo kaçak et 

yakalandı 
Uzun zamandanberi et ka· 

çakçılığı yapan, ve bir tllrlil 
ele geçmiyen, kaçakçılardan 
Giritli Haydar, bu sabah, 
belediye et tlıkib memurla-
nndan Nihad ve Vasıf tara· 
fından yakalanmııtır. 

Takib memuru Nihad ve 
V aııf; Giritli Haydar'ın ikin· 
ci Aziziye mahallesinde Ne
zaretler sokağında 39 nu· 
maralı bir evde hayvan keı· 
tijini ve kaçak etleri ora· 
dan tevzi etti;ini haber al
mıılar ve bu sabah ıaat 6 
da bu evin bulunduğu ma· 
halle aiderek tara11uda baı· 
lamıılardır. 

Bir mllddet ıonra, memurlar 
ini olarak eve girmiıler ve 
araıtırma yaparak 300 kilo 
kaçak et mllıadere etmiı· 
lerclir. 
. o.wı.. 4 nctı aalıi/ede· 

mamış: 

Sofya, 27 (A.A) - Balıar 
ajansı bildiriyor: 

Bay Göring'in buraya ıel
mesi üzerine komiiniıtler 
tarafından göıteriıler yapıl· 
dığını bildiren haberler doi· 
ru değildir. 
Tan gazetesinin fikri: 

Paria, 27 ( A.A ) - Tan 
gazetesi B. Göring'ia ıeziti 
özel olmakla beraber 6ae· 
mini inceleyerek generalin 
Sof ya' da ki uluıal ıöretilerini 

Bay Göring kaydediyor ve diyor ki: 
Sofya, 27 ( A.A) Bay Almanya balkan durumuu 

Göring, dün kral tarafından yakından kovalamaktadır · 
Berlin cliplomalİIİ Avrupa 

kabul eclilmiı ve bu sabah meı'elelerini Almaap'dan 
Bay Topf ile dıt bakanı kutrarmak için fayclah bir 
Bay Köıeivanof ve demir· baıınç (tazyik) yapmak &zere 
yolları bakanı Bay Kujuka· bulabileceii maaena imkb· 
karofuıöre gitmiıtir. Kral ları dolayııile balkan ekono
kendiıine buglln bir öğle mik zorluklarından autla· 
yemeği vermiıtir. narak (istifade ederek) k&çllk 

Bay Göring yarın sabah 1 anlaımanın daiılmaaına ve 
uçakla buradan ayrılacaktır. - Devamı 4 anca salıifiM--------· ............ ·---------
Servet kaynaklarımız 

ç8maltı tuzlasında yeni 
ve fenni tesisat yapılıyor 

Beş sınıflı bir ilk okula, 12 yataklı bir revir ve 12 
aile evile muazzam fenni tesisat yapılıyor 

Çam altı 

Çamaltı tuzlasının en mo· 
dern bir hale getirilmesi için 
inhisarlar bakanlığınca ge· 
reken blitlln tedbirler ahn· 
mııhr. Birkaç rBn evvel lı· 
tanbuldan gelmiı olan Tuzla 
direkt6rG, yapılacak yeni 
teaiaat bakkında biıe ıa ma· 
ltmab ywmıftlr 

memlehcuından muhtelif giJrünüşler 
Çamaltı tuzlaıının, en mil· cak olan diğer inıaat ta de

kemmel bir hale konmaıı için vam edecek ve çizilen pror· 
gereken blltlln tedbirler ba· ram mucibince yapılmaıı 
kanlıkça alınmııhr. Yapıla- gereken itler az fasılalarla 

k 1 . . . ç·~·d ' ca . o a~ ın,aat ıçın 1 1 !n yakın bir zamanda tamamen 
k&IUyetli mıktarda de oval· b't . 1 kt 
1 1 ti .. . b" ı mıı o aca ır . ere taı ge recegız ve u· • • 
tan Tuzlayı ıailam sedlerle Tuzlada ııhyen ameleler 
ihata edeceğiz. Bu inıaatla için 12 iile evi yapacaflı. 
benber, Tuılı içindı 1apılı· • Dnamı 2 na tahifedt : 



Sahife 2 (UhualBlrHk) 
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l{ızılay 
Haftası on beş 

Haziranda 
Kızılay kurumu haftasının 

15 Haziranda kutlulanması 
kararJaştırıJmıştır. Bu sebeple 
önümüzdeki Perşembe günü 
ile bay general Kazım Di · 
rik'in başkanlığı altında il
baylıkta bir toplantı yapıla
cak ve Kızılay kurumu haf
tasının iyi bir şekilde kut
lanması için lazım gelen ka
rarlar verilecektir. 

O, birinden 
Biri ele, başkasın

dan almış! 
Yeni tuhafiyeciler çarşı

sında tuhaf bir hırsızlık 

vak'ası olmuştur. O çarşıda 
çuvalcılık yapan Salamon 
oğlu Sita; mağazasından 152 
a6ed boş çuval çalındığını 
zabıtaya haber vermiş ve 
bu çuvalları da komşusu 
Hayim Şikir'ın mağazasında 
gördüğünü bildirmiştir. 

Derhal faaliyete geçen za
bıtamız, Hayim'in dükka
nından çuvalları müsadere 
ederek sahibine iade etmiş 
ve Hayim'in bunları ne şe
kilde ele geçirdiğini tahkike 
başlamıştır. Neticede bu çu
valları İsmail ile Yusuf 
adında iki kişinin Hayim' e 
sattığı tesbit edilmiştir. 

Derhal yakalanan Yusuf ve 
İsmail, Hayim'e sattıkları bu 
yüz elli iki çuvalı, ismini bil
medikleri, fakat şahsen ta
nıdıkları iki kişiden aldıkla
rını söylemişlerdir. Zabıta 
tahkikata devam etmek
tedir. 

Servet 
Kaynaklarımız 

- Başta rafı birinci sahi/ ede -
Bu evlerde evli amele otu
racaktır. 

Bundan başka 12 yataklı 
bir revir hastahanesi ve beş 
sınıflı bir ilk mektep tesis 
olunacaktır. Bunlardan baş· 

ka Tuzla içinde büyük bir 
çuval deposu rla yapılacaktır 

Müstahsillerin gösterdiği 
lüzum üzerine fabrika dahi
linde bir de ince tuz değir
me'1i, tuzu rutubetten kur
tarmak için kurutma daire
Jeria, nbalaj tesisatı ve tuzu 
paket haline koyacak fenni 
tesisat yapılacaktır. Bütün 
bu inşaat ve tesisatın, az 
zaman zarfında bitmesi mu
karrerdir. 

Çamaltı tuzlasında, acunun 
en mükemmel ve fenni te
sisatı vücuda getirilecek ve 
bu sayede tuzlamızdan aza
mi randman alınacaktır. 

Çiğliden getirilecek olan 
tatların nakli için döşenmesi 
gereken dekovil hatlarını 
uzatmakla meşgulüz. Bunun 
için raylar gelmiş ve ferşi
yata başlanmıştır. 

Tuzla direktörü, yapılacak 
olan yeni işlerin bir an evel 
başarılması için büyük bir 
gayret ve mesai aarfetmek
tedir. 

Acunun en zengin tuzla-
larından biri olan Çamaltı 
tuzlasının mükemmel bir hale 
getirilmesi, çok gerekli ve 
yerinde bir teşebbüstür. U
mulduğuna göre, yakın bir 
zamanda bütün tesisat bit
mit olacaktır. 

Nihayet, Toplana"' 
cal{ Yer. Bııldular 

-·-· Siyf'nistler, genel kongrelerini Lon
drada toplamağa karar verdiler 

ı~L~H4TTi 
EYYU.Bi..~, 

28 Mayıs - 1935 .. Yazan: M· 
Tefrika No. 64 Yahudiler yapmak iste- m ası teshil edilmişti. Son 

dikleri siyonist genel kong- zamanlarda orada da bir 
resi için en muvafık şehir çok anti siyonistlerin pro-
olarak Londrayı seçmişler- paganda ile meşgul olduk-
dir. lan anlaşılınca kongrenin 

Kain peder ile:damad~~arasındaki ihtilat boyomfH 
Mehmed Nureddin karısını salıvermiyordu 

Bundan evvel, kongrenin Paris'te de toplanamıyacağı . 
Viyanada toplanması karar- anlaşılmış ve bu noktadan 
laştmlmış iken oradada Ya- Londra şehri seçilmiştir. Si· 
hudi aleyhtarlığı baş göster- yonistler, genel kongre için 
diğinden sarfınazar edilmiş şimdiden hazırlıklara başla· 

ve kongrenin Pariste toplan- mışlardır. --------··---------
Am eril{a yeni zırh-

lılar yapıyor 
Yeniden 20 zıı,.hlı . yapılması için] 1 

ınilyoıı 600 hin dolar a)1 rıldı. 
Amerika ayanı, yeniden 

yapılacak olan 20 zırhlı için 
11 milyon 600 bin dolarlık 

rak müstakbel bir harpte 
her kesten daha kuvvetli 

bulunmak prensibini takib 
bir tahsisat kabul etmiştir. etmekte ve bu hususta müm-

Amerika hükumeti, bütün kün olduğu kadar sebat et-
batı devletlerinin silahlanma meğe karar vermiş bulun-
yarışını nazarı dikkate ala- maktadır. ----------· ................ ~ .. --~--------
Uza l{ doğuda muha 
reheler olacakmıs 

' -· Paris astl'onomlarınııı tahakkuk 
etnıiş olan istihraçları 

Paris gazetelerinde okun- son derece sevilmiş bir dev
duğuna göre, Fransız astro
nomları, Haziran ile Temmuz 
aylarında uzak doğuda kanlı 
mu hare belere başlanacağını 

ve bu muharebelerin çok 
devam edeceğini kaydedi

let reisinin öleceğini evvelce 
haber vermişlerdi ki bu is
tihraç, filhakika ulusunca 
son derece sevilmiş olan 
Polonya mareıali Pilsudski

yorlar. Ayni astronomlar, bu nin ölümile 
Mayıs ayında,ulusu tarafından miştir. 

tahakkuk et· 

--·-
Halkidik !(analı 

On gün sonra, Nureddin 
Mehmed'in karısı da baba
sının yanına dönmek üze -
re idi. Nureddin Mehmed, 
onu teskin etmek istemiş, 
fakat gururundan vurulan 
kadın, onunıa:konuşmamıştı. 
Diğer taraftan da Selçuk 
orduları harekete gelmiş ve 
hudut kıtaları, taarruz için 
emir almıştı: 

Kain peder, hem kızını, 
hem de cihaz olarak kızına 
verdiği kaleleri istiyordu. 

Çünkü kızı, tam babasının 
yanına kaçacağı vakit, Nu
reddin Mehmed, haber almış 

öztnrkçe : 

Her gün 
Beş kelime yazıyoruz 

-10 -
1 • Tahlil etmek - Çözele

mek 

2 -

Tahlil • Çöze 
Tahlili - Çözel 
Örnekler: 1 -· Bu yazıyı 
dikkatle Çözelemek la
zımdır. 

2 - Bu mesele hakkın
daki çözenizi akla yakıo 
bul mı yor. 
f nkılib - Devrim 
Örnek : Biz henilz dev-
rim içindeyiz. 

3 - Tecrübe - Deneç 
4 - Tecrübe etmek - Dene-

mek 
5 • Mini • Anlam 

Örnek: Bu kelimenin ne 
anlama geldiğini bana 
söyler misiniz.? 

NOT: Gazetemize gönde
rilecek yazılarda bu kelime· 
lerin Osmanlıcaları kullanıl-
mamasını rica ederiz. 

inşaatı Başlıyor . ~ral 
. • . Beşıncı Corca ~ön-

inşaat, Hazıranın 15 ınde haşlıyacak d .1 1 
k 

. . erı en pu o-
ve çabuk hıtınesıne çalışılacaktır J k . 

1 Atina gazetelerinde okun- zunluğunda olacak ve yakın- e Si yon arı 
duğuna göre, Halkidik ya- da bitmiş bulunacaktır. Ka- lngiltere Kralı Corc, pul 
rım adası körfezile Selanik nalın açıJma işi, Elen hükii- meraklılarının başında gelen 

metince bir Amerika soı1ye· bir adamdır. Jübilesi müna· 
limanın birleştirilmesi için İ 

tesine verilmiştir. nşaat, sebetile acunun en büyük 
bir kanal açılacaktır. Haziranın 15 inde başlıya· adamları, kendisine hediye 

Bu kanal, 1500 metre u- caktır. olmak üzere pul koleksiyo· 
,_.., • ~•-- nu göndermişlerdir. Bundan 

Alman1ar çarpı~ma son derece memnun· olan 
' Kral, günlerdenberi bu pul 

Panislamizm propa-
8

. l k koleksiyonlarını tetkik et-
ır ren amyon mekle meşgul bulunuyor. 

gnııdas1 yapıyorlar • G •• • 
,}~:::: A!:~y-:.:8Al;;0n~:: Geçe~! ~al~ap~,~~~ı! Liyon 0 rı n g 
gandaya başladıklarını ve Is- arasında kanlı bir kaza ol- Sofya'ya vardı 

muş ve kezzap suyu yüklü panya müstemlekelerile Tu-
bir kamyon, elektrikli trenle 

nusta gizli bir gazete çıka- çarpışmıştır . Bu çarpışma 
rar ık dağıttıklarını Madrid sonunda ıoför ve muavini 
gazeteleri yazıyor. parçalanmış ve treni sevk 

Ayni gazetelerin verdik- eden makinistlerden bir kişi 
leri haberlere göre, Alman- ölmüştür. Çarpışmadan sonra 
)ar, istediklerini elde edebil- kamyonun içindeki kaplarda 
mek için Fas, Tunus ve ci- parçalanmış ve kezzap suyu 
var kasabalarda panisJimi- trenin ön vagonlarına yayı
zm propagandası yapıyor- )arak yolcuların bir kısmını 
larmış. yakmıştır . 

Almanya hava kuvvetleri 
bakanı general Göring, tay· 
yare ile Sofya'ya gelmiştir. 
Göring, kiılrısile beraber se· 
yahat etmektedir. 

Alman bakanının bu seya
hatı, tamamen özel mahiyet-

d. I te ır. 

Göring'in, Sofya'dan son· 
ra BeJgrad'a gideceği söy
leniyor. 

ve bir müfreze ile, sultan 
hatunu yakalatmıştı .. 

Onu huzuruna getirttiği 

vakit, pervasızca ve dik bir 
sesle; 

- Benden ne istiyorsun?. 
Diye bağırmıştı. Bey de 

ayni hiddetle c .. vab verdi: 
- Ne mi istiyorum?. Hiç!. 

Fakat senin nikahın, babanın 
üstünde deği~ benim üstüm
dedir. Benim karım olduğuna 
göre, hiç bir yere adım 
atamazsın .. Buna cilr'et eder
sen seni astırırım!. 

- Ne yaparsan yap, fa
kat ben seninle yaşıyamam 

artık! Git, çengi kızı,nın gö
ğüsüne yat! Ben bir aşifte 
kucağından kalkan kocadan 
iğrenirim!. 

Kadın bu sözlerden sonra 
hareme çekilmiıti. Yanına 
kimseyi almıyordu. Buraya 
gelirken babasının kendisine 
verdiği kızlar, halayıklar ve 
uşaklardan başka, hiçbir 
kimse, sultan hatunun dai
resine giremiyordu. • 

Saliheddin, Kılıç Arslanın 
ordularla yürüdüğünü duyun
ca, fena halde kızmıştı. [Bi
zim anlayışımıza göre, bu 
hadise, bizim bir kaç gün 
evvel kısaca kaydettiğimiz 
ve Saliheddin kuvvetleri 
piştarlarının galebesi ile ne· 
ticelenen hadisedir. Fakat 
tarihler bunu, tekrarlamış
lardır. Bizde tarih çerçeve
sinden ayrılmadan bunu, 
hem yazıyor, hem de işaret 
ediyoruz.] 
Saliheddin dlitünilyordu ki: 
Surye, Mısır, Elcezire, ce

nubi Anadolu, bir Hristiyan 
· tehdidi altındadır. Buralarda 
irili, ufaklı bir takım Hris
tiyan ~eylikleri vardır. Bun
ları temizliyebilmek için ise 
birleşmek, anlaşmak lazım
dır. Saliheddin, ehliaaliple 
çarpışmalara bile başlamıştı. 
Halbuki beri taraftan itler 
tersine gidiyordu. Bir Çengi 
kızı, bütiln plAnları alt • üst 
ediyordu. Nureddin Mebme· 
din bu mes'elede haksız ol
duğu meydanda idi. Nihayet 
bir devlet reisi idi . Evli, 
barklı bir adamdı. Fakat Nu
reddin Mehmed'e karşı bir 
sevgisi vardı. Onunla ittifak 

dahi akdetmişti . Nureddin 
Mehmed, hudud üzerinde, 
Şam beyliği için kuvvetli bir 
davar gibiydi!. 

Saliheddin, bir elçi gön· 
dererek arayı buJmaktan 
başka, çare göremiyordu. 
Elçiye uzun uzadıya talimat 
verdi. Çünkü ortada bir iile 
mea'elesi vardı. Biri koca, 
diğeri baba idi .. 

Dikkatla hareket etmek 
lizım geliyordu. her iki ta· 
rafın da sinirleri bozulmuıtu 
ve harb, adeta emrivaki ha
linde gelmiş görünüyordu .. 

Elçi, ikinci kılınç ArsJan
laD uzun uzadıya konuştu. 
Fakat netice, boş çıktı. Çün
kü selçuk beyi; 

- Bu, tahammül 
bir rezalettir. Hem 
kızımın üstiine çingeo• 
berlerini sevsin, hem d• 
salmHın; bu, olamaıf .. 
rarımı vermiş bulunu 
Kızımı ve ona verd;il
hazı geri aJacağıml. Sı 
dini Eyyubi, beni mazur 
sün! 

Demişti; Salibeddiaİ 
yubi, vaziyeti tehlikeli 
rüyordu: 

Çünkü, Selçuk ku 
daha fazlaydı ve N• 
Mehmed, mağlüb ola 

O günlerde, No 
Mehmedin elçisi ge 
Aralarındaki ittifak 
hince yardım ve asker 
yordu. Bilmecburiye 
ordularından bir kııaaı, 
hal yola 9ıktılar: 

Hududa yakın ve 
yan kalesi civarındaki 
piştar harbı, Salihedcli• 
vetlerinin galebesi ile 
celenmişti. · 

Salibeddin Eyyubi 
bizzat iştirak etmemittİ· 
kü o, Ehlisaliple uğr•t•1 
Kılınç Arslan hidiıeıi .ı 
derhal bir yolunu b• 
Ehlisaliple muvakkat bir 
laşma yapmııtı. 

Bu anlaşma, Kılınç 
için iyi değildi. çaakO 
heddin, diğer kuv• 
de bu cepheye sevk 
ve bizzat harbe gel• 
O takdirde ise mailt 
muhakkaktı .. 

Nihayet, bir elçi f 
rerek anlaı'llak teıebb8' 
bulundu ve Salibedcli 
bu iile işine de tava; 
mesini istedi . 

Saliheddin, 
sevinmiıti : 

Uzun müzakerelerde• 
nihayet Nureddin M 
sevdiği Çengiyi fedayı 
bur kalmıştı. Her üçil ~ 
da yeni ve kuvvetli bıd• 
fak akdedildi. Bu sure 
dilber kadın yilziindeO 
ğan tehlikede atlatıl1111f 
yordu. 

- Arluuı 

Ulusal 

Birlik 
Cdndelik ıiyaeal gaıete (;il 

Sahibi: Haydar Rıişdü 

Neşriyat müdürü: 
Hamdi Nüzhet 

Telefon: 2776 ·is:i-' 
Adres : lzoıir ' 

Beyler ıokağı 
Abone ıarıları : 
700 kuru, senelik 
400 .. . aJb .,..~ 

ilin şartlatl 
Resmi Qinlar içİll~ 
Maarif cemiyeti ';/ 

biiroıuna mllraca't 
melidir. 4fİ' 

Hususi illnlar : 1 

hanede kararlaıtır:o~u 
Baıılclıiı yer: ANA 
matbauı 

J 
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Fransız Olivier ve şOrekô- Fratelli Sperco Vapur Acentası 
stanhul ve Trakya 81 Limitet vapur ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

Frangı için tedbir- Şeker Fhrikaları Tftrk Anonim Şirketi "CERES" vapuru 16 mayısla gelip yDkünD bo· 
acentaSI talttıktan sonra 8urgas, Varna ve Köstence limanlara 

ler alınacak Sermayesi3,000,000'filrk lirası Cendeli Han. Birinci kor• için yük alacaktır. 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 don. Tel. 2443 "GANYMEDES ,, vapuru 18 mayısta gelip 23 mayısta Pariı - Baıbakan bay 

Ptıaden, Fransız frangı hak

kıilcla gereken tedbirleri al

"'" için Fransız parlamen
toıundan geniı salahiyet is

lİJecektir. Bay Flandenin 

..... k İltediği tedbirler, mü
ltteffa Puankara'nın 1926 

11hada almıt olduğu tedbir

lere benziyecektir. 

----------·-~-------Barışacaklar mı? 
Romanya Kralı Karol'un, 

"ld karııı prenses Elena 

ile barıımak üzere bulundu

hau ve bunun için lemasa 

baııandığını Londra gazete
leri Yazıyor. 

• • aze temız ucuz 
ilaf; 

Her türlü tuvalet çeşitleri 

IIamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Başturak No: 37 

ve Anversten yük çıkara· ı· 
cakhr. K' 1. 

JOHNSTON V AREN LINES ıtap arıoıza Gazel Bir 

------------ L TD LIVERPUL Cilt , Hatıralarınıza Şık 
N. V. 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
batrrSCHE LEVANTE LıNIE 

"AKKA" vapuru 19 ma

~tı bekleniyor, Hamburg 

•e Bremenden yllk Ç>kara
'-lcbr. 

" ARTA ,. vapuru 27 
IDayııta beklen!yor, 30 ma
:- kadar Anvers, Roter
•, ID, Hamburg ve Bremen 
•çaıı yGk alacaktır. 
~kMEMENT H.SCHULDT 

HAMBURG 

"TROYBURG" vapuru 21 
.;:11ata bekleniyor, Hamburg 

• 

• 

"GUENMORE., vapuru 18 Bir Albilm Ve sair 
mayısta gelip Liverpuldan ,, . ' 
yilk çıkarmıştır. Cılt lşlerı 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, 
Bratiılava v~ Viyana için 
yük alcaktır. 

THE EXPOKT STEAMSHfP 

COI PORATION 

"EXARCH" vapuru 2 ha
zirana doğru bekleniyor, 
Nevyork için yük alacaktır. 

* l'ENı KAVAFLAR* 

Çarşısında 34 Numnrmlo 

- - A 1 i Rıza - . 
Mücellitbanesine uğrayınız. 

• ~ .. ~~ ....... lllllİI ..... 
DOKTOR 

Ali Agah 
Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 
''·inci Beyler Solwğı l\'. MJ 

Tel,>fon 3152 .................... 
liyet kabul edilmez. 

Geliı tarihleri ve vapur

ların isimleri üzerine mes'u· 
Birinci Kordon, 

N o. 2007 - 2008 
telefon 

Tt::J R K iVE 

llRj ı~T 
BAN~ASI 

-DAoA 
BiRiKTiREN 
'C2A~T~bD~Q 

.-

The Ellerman Lines Ltd. Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için 

" ALGEERIAN ,, vapuru yük alacaktır. 
18 L. l " CERES ,. vapuru 1 haziranda gelip 6 haziranda Anvers, 

mayıs ıverpoo ve 
Svvenseadan beklenmekte- Amsterdam, Rotterdam ve Hamburg limanları için yilk 

dir. Ve ayni zamanda doğru alacaktır. 
SVENSKA ORİENT LINIEN 

"NORDLAND,, motörü 2 haziranda Rotterdam, Hamburg, 

Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Gote1'urg, Oslo ve lskandi· 
navya limanlarına hareket edecektir. 

Liverpol için yük alacaktır. 

" POLO ,. vapuru mayıs 

nihayetinde Anvers, Londra 
ve Hulden gelip tahliyede 

bulunacak ve ayni zamanda 

Londra ve HuH için yük 

alacaktır. 

VIGATI N Co. L TD. 

"ADJUTANT,, vapuru 7 
mayısta Londra için yük 

alacaktır. 

Deutsache Levante Linie 

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. 

"ALB .. A JUL YA,, vapuru 20 haziranda gelip 21 ha7.İrılllda 
Malta, Marsilya ve Barselona hareket edecektir. 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 

lzmir Nevyork arasında aylık muntazam sefer 

" RINOS ,, vapuru 14 mayista lzmirden doğru Nevyorlc 
için yük alacaktır. · 

" T AMESIS ,, vapuru 10 haziranda doğru lzmirden Nev
york için yük 1tlacaktar. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
"ULM,. vapuru 15 mayısta Hamiş: llindaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 

Hamburg, Bremen ve An- Acente mes'uliyet kabul etmez. 
versten beklenmektedir. Fazla tafsilat için ]kinci Kordonda Tahmil ve Tabliye 

şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentahğına müracaat 
"ANGORA" vapuru ha- edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

len limanımızda yük boşa it- •lllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 11111111111111111111111111111111 
maktadır. l 

Not: Vurul tarihleri ve ~ Zfilİf yün filensucatıi_-
vapurların isimleri üzerine 

değişikliklerden mes'uliyet __ -Tu· · rk Anonı· m 81• rkeıı·~-;; kabul edilmez. = .) = -~-...,..._ . .__••--•• = Bu mQessesc, iki yoz bin lira sermaye ile § 
Satılık Piyano teşekkül eımiş \'C J)i Or;yental Karpet Manu-~ 

Alman marka her şeyi 

sağlam kuyruklu bir pi
yano ehven fiatla satılık-

fakçörers Liınited (Şark hah) şirkt•tioe ait § 
lznıirdt-, Halkapınardaki kunrn~ fabrikas1111 satın § 
almıştır. Fabrika biltnn teşkilat '\' C tesisat ve nrOs- ~ 

tar Almak arzu edenler her tahdimini ile . eskisi gibi l kanunusani 1935 ta- i§ 
gün sababdan akşama ka- rihindcn itibaren yeni şirket tarafmdan işletil- ~ 
dar ULOSAL BiRLiK mektedir. Her nevi yfln iplikleri, kumaş, batta- ~ 

1 gazetesi idarehanesine mü- ~iye v~ ?or~p imal cdilecekt~r. Mamuliltı~ c~~a- § 
caat etmelidirler. := ime fdıkıyetı her tarafta takdır ve kabul edılmıttır. =: 

•·~-----mi!--• = Da mamulat Peştemalcılar başında eski Orozdibak ~ 
ÔksOrenler! l\lut- - ittisolindeki sergide teşhir edilmekte ve satış fab- § 
laka (Okamentol) 

ôksilrllk şekerle- ; 

rini tecrObe cdi-~ 

nız .. 

Ve Pilrjen :;ıalıapın 

en Osınn bir mfts

hil şekeri olduğu• 

nu unutmuyımz. 

Kuvvetli mOslıil 

istiyenlcr Şahap 

~ 
~ 

~ 

Sıhhat sOrgQn 

haplarını Maruf ~ 
ecza depolarından 

ve eczanelerden 

arasınlar. 

Satılık Motör 
12 beygir kuvvetinde (Di

zel) markalı az kullanılmıt 

bir motör satılıktır. Taliple- / 
rin idarebaaemiıe müraca-
atlarıilin olunur. .. 

- rika içinde yapılmaktadır. § 
= Posta kutusu: 127 § = Telgraf adresi: İzmir:'.;· -Alsancak § 
= Telefon oumarası 2432 ve 3564 §§ 
i 11111111111111111111111111111111• l l l l l l l l l lll l il l lll il l l l l il l l l l l l lll il lll l l l l l l l l llll lllll il lluii 

·-Siımer Bank--
Fabrikaları mamulatı 

Yerli nıallaı·ın en iyisi, en sağla
mı, en ucuzu en güzeli 

Hereke kumaşları 

Fesane kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli matlaı· pazaı r 
lzmir şubesinde bulursunuz 

fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hamza Rüstem beyin / oıografhmıesi, iz mirde en 
foıograf çekmekle şiJhreı bulan bir san'aı ocağıdır. 
müşkülpesent o/arılar dahi, burada çektirdikleri foıokraJ· 

lardan memnun kalmışlardır. 
Ham:ıa Rüstem beyin, foıograJ mulremeşi satan ma-

ğtucuı da muhıerem müşterilerinin ince ı:evldenne giJre 
her çeşit malları, foıograr makinelerini bulundurmakta· 
dır, Bir zıyaret her şeyi ispata kafidiı. 

(lzmir - Başturak caddesi, Refik 
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Sefir 
Meğeı- Veuizelist , SON TELGQAFLAQ . . 

Hazin bir öl 
Basın ailesin 
babası ôldl 

• • 
ımış 

Yunaniıtan'ın Pariı sefiri 
Bay Politis, kral Jorj lehine 
gazetecilere diyevde bulun· 
doğundan Atina gazeteleri· 
nin hücumuna uğramııtır. 
Ane:ksartitos ve Akropol ga· 
zeteleri, sefiri Venizeloı ta
rafdarı olmakla ittiham edi-
yorlar. 

Nazilli 
fabrikasıoın temel 

atma merasimi 
lstanbul - Nazilli fabri-

"kasının temel atana merasi
mi 9 Eylül panayırının açı· 

lacağı zamana bırakılmııtır. 
22 Ağustosta baıbakanımız 
buradan Nazilliye geçec~k
lerdir. 

Haziranda 
50bio göçmen gelecek 

lıtanbul - Haziranda Ro
manya' dan memleketimize 
S0 bin göçmen gelecektir. 
Bunlar, Trakya ve Şarka 
yerlettirileceklerdir. 

Heyet 
Bokreşe gidecek 
lıtenbul - Balkan dıt 

haftasına ittirak edecek olan 
bir heyetimiz; Haziran bida
yetinde Bllkreıe gidecektir. 

Zabıtada: 

Bekçi 
Sabıkalı Mehmed'i ta· 

banca ile yaraladı 
Bu ıabah Çorakkapıda bir 

hidise olmuı ve gece bek
çiıine taarruz eden Mehmed 
adında biri yaralanmıtbr. 
Vak'a ş6yle olmuıtur. 
Çukurçeıme bekçiıi Yu

suf, aabahleyin vazifeıinden 
çıkarak evine giderken, F et
tah ıokatının bir köıeıinde, 
bir kaç kitinin para taksim 
etmekte olduğunu görmüı 
ve meı'eleyi anlamak üzere 
yanlarına yaklaıırken hepsi
nin kaçtıiJnı yalnız bir ta· 
neıinin yerde bir pyler 
aradığını farketmiı; ko
f8rak bu adamın yanına 
yaklaımıttır. Fakat bekçinin 
ilzerine doiru geldiğini gö· 
ren bu t•hıs, derhal bıçağını 
çekerek Yusuf'un ilzerine 
bilcum etmit ve bekçi de 
kendiıini müdafaa için ta
bancasını çekerek iki tel aet 
etmiıtir. 

Jandarma iımi verilen ve 
meıhur ıabıkablardan olan 
Mehmed, namludan çıkan 

kurıunlar ile ıai kalçasın
dan hafif surett~ yaralan· 
mııtır. 

Yaralı derhal memleket 
haıtahanesine kaldınlmııbr. 
Adliye tahkikata baılamıtbr. 

Kaçakçılık 
300 kilo kaçak et 

yakalandı 
B41ıtuafı 1 inci sahifede -
Haydar'ın komtuıu olan 

ve et kaçakçalıiı yapan 
Mazlüm ile Nizameddin'in 
evinde de bir miktar kaçak 
et bulunmuıtur. 

Kaçak etler derhal mez
bebaya g6türUlmlif, 100 lıi-
losu ıarbonlu olduiundan 
imha edilmiıtir. 

Kaçakçılar Adliyeye ve· 
)mittir. 

Italya • Habeşistan arasındaki ihtilit, ne sutetle halledilmit Türk basınının e• 
ğerli ve en eıki bq 
ganlarandan (ikdam) 
zeteıi ıahib ve bat 
ranı Ahmed Cevdecl, 
sektesinden alm&ıtlr· 
aınm, basın ailesini 
derece mlltee11ir etti 
Ahmed Cevdedin 
yararbldarını bilenleri 

Habeş'ler, ltalya'ya 4 hin kilometre 
derinliğinde bir bölge ayırmışlar 

btanbul 28 ( Hususi )- llalya • Habefistan arunl· 
daki ihtilAfın ne suretle halledildiğini ıon gelen ha· 

ahk4mı, bu yıl Ağustosun 20 ind gflnlne kadar la· 

mamen yerine getirilmi!f olacaktır. Slylendiğine gire; 

ltalya hftkftmeti, Habeşiatandan daha bazı imtiyazlar 

almıt ve muhtelif yerlerde ekonomik imtiyazlar lemin 

eylemittir. 

herler izah ediyor. Bu haberlere g3re, ltalya hAkft· 
meli, Habe!fİ8tandan 4 bin kilometre derinliğinde bir 
bôlge almıştır. iki hftkOmet arasında tanzim olunan 
itilAfname, yakında imzalanacak ve bu itilifnamenin 

o kadar camlamıthl· 
Ahmed Cevded, .,... 

yurd içinde dejil, 
zaman yapbğı A 
ıeyahatları esnasında . 

icra vekilleri heyeti, Tuz fiyatının 3 Vekiller, birer maaşlaı9ını Tork lkelerdede gördilkl 
ze akı ettirmiı ve 
reden yıllarca yazdai' 
kalelerle yurdunu •• kuruşa indirilmesinı kararlaetırdı hava kurumuna bıraktılar 

Ankara 27 (A.A) - icra vekilleri heyeti bugün baıbak~n Ankara 27 (A.A) - Tilrk hava kurumunda teıekklU 
ismet inan ünün baıkanhğında toplanarak muhtelif itler 1 e~en. bava, t~hlikesini bilenler bey' etine llye olan icra Ve
üzerinde g6rüımelerde bulunmuı ve bu itlere ait kararlar kıllerı hey etı Kamutayda Saylavlar meyanında taahhild 

dar ıevdiiini g6at·-•• 
tir. 

vermittir ettikleri mikdara illveten net 292 ter . liralık bir aylık Ve· 

A k · 27 (AA) f k·ıı · b t' b 6 kli t killik maaılarını da Türk bava kurumuna yardım için ver-

Ahmed : Cevded, 
ailemizin babaıı idi. 

n ara · - cra ve 1 erı eye 1 ug D op- meii kararlqbrmıılardır. 
lantııında aıaiıda yazılı kararı ittihaz etmiıtir: T k• B 1 • d k• 

un gazetesinde çahf 
ondan iyilik g&r 
muharrirler azdır. Mevcut kanuna göre tuzlalarda tuzun inhisar tarafından Qr ıye · U garıstao arasın a 1 

ıatıı fi~tı ~ .kuru~t~~· icra vekilleri .heyeti aataı .fiatının 3 tecim anlaşnıası imzalandı 
kuruıa ındıralmesı ıçın Kamulaya bar kanun liyıbaıı sev· 

Ahmed Cevded 
fakat onun ismi 
tarihinde daima '/ 
cak, iyilik ve rab 

ketmeie karar vermiıtir. Hilktimet, kanunun yaz tatilinden Ankara 27 (A.A) - Türkiye-Bulgaristan tecim (ticaret) 
evvel çıkarılmasına çabıacakhr. anlatması bugün dı' bakanbiından dıı bakanlığı genel sek· 

Afyon • Antalya hattının Isparta ŞU· reteri bay Numan Rifat Menemencioğlu ile Bulrar sefiri 
bay Pavlof araıında imzalanmııtar. Anlaıma 11 Haziranda 

b k 1 . t b 1 d yürilrlilje (meriyete) rirecektir. 

anılacaktır. 
Merlıum için m• 

dilerken aileıi efra e o u ınşaa ına aş an 1 Ş. Karahisar'da bir dnkkôn yandı. 
Isparta 27 (A.A) - Afyon - Antalya batbnın Isparta da ea hararetli taıi 

rimizi ıunmaj1 da ıube kolunun muhtelif noktaıardan inıa•ın• baı••nmııtır. Tork tarihi kakkında bir-konferans 
6dev biliriz. Bu yolun yapılması çevre halkını çok sevindirmektedir. 

---------~•~•_...._._____ Şar. Karahİlar 27 (A.A) - Bu gece Halkevinde orta 

Mason 8 S d 
okul tarih 6iretmeni tarafından Tllrk tarihine aid bir kon· 

ay ua ferans verilmiıtir. Belediyeler kuru I 
~urbay muavini oldu Şar. Karabiıar 27 (A,A) - Bu aabab aaat 4 te bujday Ankara _ ilk t~,.; 

pazara yakınındaki bir dllkkinda ateı çıkmııtır. Ateı bü- belediyeler kurultayı 
Te'1kilôtı Şehir kurultayı ilyelerin- yilmeden ve baıka tarafa sirayet etmeden s6adlrtlJmBıtllr. nacakbr. . ~ 

V den bay Suad, lzmir beledi- ~ 
Kaldırılıyor Mu? 1e1i şarbay muavialifiae ta: Sahtekarlar lzmir milli enıliik mOdllrlOğond,; 

Ankara 28 ( Huıusi ) - yin olunmuıtur. Arkada11- latanbal - Sahte diploma Pazar ve Perpmbe r&nleri aaat 14 de toplub 
Partinin clardilncl bllyilk mıza muvaffakiyetler tem•- ile askerlik kltipliji yapan- emvali metr&ke aabı Ye icar komu1onu buclaa .. .,. 
kurultayında; merkezleri Tir· ni ederiz. lar yakalandı. at 11 de toplanb yapacatuu bildiririm. 1549. 
kiye haricinde oıan teıekktıı -~l~z-m~i-r---!D~e-f~te_r_d~,.-r~lı~g"'_ı_n_d~a-n-:---------ııııiııımııiiıı-----------~ 
ve cemiyetlerin kaldırılmaıı 

kararlaıtanlmııtı. Bu sebeple 
Maıon teıkillbnın da kaldı-
rılacafı dyleniyor. 

Yugoslavya 
Yeni konsolosu~ 

Yugoılavya'aıa yeni lımir 
konaolo111 bay Radomir Mar-1 
koviç, dlln belediyeye gide· 
rek Şarbay Behçet Uz'a zi· 
yaret etmiıtir. 

bu sabah Sotya'dan 
ayrıldı 

-B41tarafı 1 inci ıahifede -
ba suretle kendi ergenlerini 
(makıadlarını) kolaylaıtırmı
ya çah11yor. 

Gazeteye g6re, ilk 6nce 
Bulgaristanın kendi asığla
nnın emrettiği Balkal anlaı
maıına girmeıine engel ol-
mak ve daha sonra Sofya 
ile Belgrad ara11ndaki ,Oven 
verici ilfilerdan faydalana
rak Yugoslavyayı daha itçen 
(faal) bir çalııma beraberli
ğine ıevketmek bahse ko
nudur (menaabahiıtir) 

Alınan bazı haberlere g&· 
re, bay G&rinı'in Yugoalav
ya ile Macariıtaaı uzlafbr
mıya ve bu suretle Çekoa
lovakya'yı Macar istekleri 
yalnız barakmak için bir 
aaldırııma paJ'tı bajlamata 
aevketmeie çalıflllakta ol· 
dutunu bildiriyor. Bllttln 
bunlar KlçUk anlaıma tim-

di ki ıekli ve knveti ile 
kaldıkça bll1lk bir hem al
mı1acakbr. 

Mllkellefin iımi San'ata Verpin matrıla Kazanç verıiıi Bir miliJ 
Lira KarUf Lira Karuı Lira ~ 

Mustafa Refik faizci 96 50 6 62 7 ; 
Naciye " 9 00 60 63 O .ııi. 
Mehpare " 9 70 O 68 O t1"' 
Ali 12 43 o 87 o 
Hatice : 90 00 6 30 6 -
Mehmet " 10 50 O 74 O 14 
Anderya " 242 5050 01 ~2 10 jf Yuıaf Rahmi ,. ~ sf 
Madmazel Baluki Dola " S4 00 37 80 37 ,, 
Vacide " 45 00 3 ıs 3 it 
Fatma " 3 75 O 26 O • 
Mustafa " 1 20 O 08 O 
Didar " S 40 O 38 O 
Mehmet " 2 85 O 20 O 
Rukiye ,. 9 27 O 65 O 
Şlkrll " o 90 o 6 o 
şıkın ,, 1 35 o 51 o 
Nami ,, 81 00 5 67 S ~ 
Nifli Zıya ,, 240 00 16 80 16 -
Ali Şerif " 205 20 14 36 14 ~ 
Ali Şerif ,, 720 00 50 40 50 • 
Zeynep " 1061 20 74 28 74 ~ 
Kemal ZllbtD ., S4 00 S 78 3 -,. 
Fahri " 250 00 17 50 17 jf 
Nuri ve Hafız " 74 25 5 20 S : 
Ômer ,, 33 SO 2 25 2' ;;.t 

Ahmet lslam ,. S 52 O S9 O -
Antalyalı Sabri • 1 00 O 07 O # 
Ahmet Cemal " 306 00 21 42 21 
Alaıehirli Ali Eaver " 90 00 6 30 6 = 
Cemal ,. 7 95 O S6 O 
Fatma ,, 11 70 O 82 O ~ 
Ahmet o;Ju Ali " 1378 13 96 47 96 fi 
Atiye SDzan ,, 38 70 2 71 2 .a 
Haaan otlu lbrahim " 270 00 18 90 18 -
Sellaikli Ômer ., 42 25 2 96 2 # 
Abdullah kızı Cayı Dil " 21 35 1 49 1 .., ~ 

Yukarıda iıimleri yazılı milkellefler adreıleriade bulanamadıklanndan namlanna 931 nneıi için tarh olana• ~ 
verfiıine ait illbarnameler kendilerine tebULıtlllemeclitinden hukuk uul muhakemeleri kanaaaaan 142 nci 
mucibince teblli makaa11aa kayiaa olmak &zere Ula ve ba tarilatu itibaren ota &"la larfıada itina edilmediji 
••rıiaia k•bi kat'ı,,et edeceii ilb olaar. 


