
Royter ajan 11110 verdiği ha
bere göre; Fracsa başbakanı 
bay Flnnde'nin sol kolu kı
rJlmışllr. Başbakanın sıhhi 
durumu iyidiı·. 

e ULUSAL e Seville'deu verilen haberle-
, ... re göre, Andaluzyn kırları 

_,_ •. _ .. ~·· • . ;.-

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

çekirge baskınına uğramış
tır. Binlerce Leylek çekir· 
ge1eri takibetmektedir. · . ·. 
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:Egerek Köyü Zelzeleden Battı --
::: ;; x 

Y
• • bKars'ta}ki .~orkdç Felilkbet } .. Papa B YYugoslavyıı.da iotih;hai·"""'""''""' 
ırmı eş · <.oy en aş {3 U(_; Pamuk kurultayı nye· ay evtu:, mühim 
köy daha tamamen yıkıl- a.!:~~~!~:;~:k:~k bir nutuk~ söyledi 
d E ı ı •• .. h tt üyelerini kabul etmiş ve B b k , 7 • 

ı. gere i ioyu a ı pamuk sanayiinin önemeni aş a an; J. ugoslavyanın dış siyasa-
bildirdikten sonra kurultaya sını velA vrupauın vaziyeıı· ııı· anlattı 
dünya ökonomi durumunun İli 

Halk 
leden 

çadırlarda oturıııaktadır. Dünkü zelze
dört kişi ölnıüş, altı kişi yaralanmıştır 

Kars 4 ( A.A ) - Digordan son ge· 

len .haberlere göre, 25 köyden bn .ko 
llç köy daha tamnmen yıkılmış l ' e Egerek 
kôyO batmıştır. Elli kilometre dahilde· 

ki kövler halkı tamamen dışarda oldu· 

ra olnınktndır. BugOnkn dört köy fcl!l· 

" ğundan yer arsıntılarının tesiri binala· 

ketinde dôrt ölO ve altı ynrnh vardır. 

BugQo 14. ten 21 e kndor başka blldi· 

se olmamıştır. Kars:halkı bu geceyi de 

dışnrda çadır ve barakalarda geçir· 

miştir. _________ ................ _________ _ 
Rusyada 1 l\layıs nasıl geçti 

Smuts 
Fikrini izah 

ediyor 
Kap, 4 [A.A] - General 

Smuta mecliste demiştir ki: 

Heyetimiz, Leniıı
grattan döndü 

~~~--------~ 
- .. Almanya her işde ta- Tusine tayyare meydanında paraşüt-

mamile mllsavi bir hale 
ıeldifıi zaman, ııenel sureti 
bal yeni bir temel llzerine 
kurulmalıdır. logiltere htiku· 
metinin bu yolda çalıştığmı 

görmekle bahtiyarım ... 

le atlamalar ve uçuşlar yapıldı .. 
Moskova, 4 (A.AJ - Le·aı 

ningrad'dan dönmüş olan 
Türk saylav ve gazetecileri 

General; cenub Afrika· 

sında çıkabilecek bir tavaşa 

iıtirakin parlamentoda hall

kültür komiseri Bay Bunbof 

tarafından karşılanmışlar ve 
askerin geçid resminde bu
lunmuşlardır. 

Dün Türkiye büyük elçisi 
BayJlV asıf Çınar' la Türk edileceğini söylemiştir. ···--------

5 l\layıs Bayramı 

Bu Gün Talebe 
Bayramıdir ___ ...... __ ..... __ 

Bütün orta mektep talebe i; tren ve 

otobüsle kırJara eğleıımeğe ()'ittiler 

Tcpeköydcki çamlıklarda egle11c11 gençlerimiz .. 

Bu n 5 M t ıebe mekteblerile orta mekteb 
g o ayıs a 1 il 'd k. 

bayrı d S b hl · er· talebesi Kızı çu u a ı çam-
mı 1r • .ı: a a eyın I ' ,. t't" ·· le d hklarda kız san at,ens ı usu 

tn. en bütün okullar tale· Balçuva
1

'da, kız ve erkek 
~esı, vapur, tren ve otobllı- lisesi talebesi de Tepeköy'de 
e~le kırlara etlenmeie git· eğlenecektir. . . . . 
'llıılerdir. Bayram neı'eli Bu mekteblerın ızcılen 
lltçı:nektedir. ayrılan yerlere dlln akıam: 

Kız ve erkek muallim dıa ıitmiıler ve ieceyı 

Moskova elçimiz Bay Vasıf Çınor 
misafirler Tusine tayyare 
kulübünü gezmişler ve orada 
kulüp reisi tarafından karşı
lanmışlardır. Türk misafirler 
tayyare meydanında planör 
trenlerinin uçuşlarını, para· 
şüt atlamalarmı ve uzun bir 
paraşüt atlama tecrübesini 
görmüşlerdir. 

Moskova, 4 [A.Aj Ül-
kenin her yanında bir Mayıs 
bayramı bu yıl büyük bir 
coşkun luk içinde yapılmış· 
tır. Moskova'da 1 milyon 
800 bin ve Lcningrad'dR bir 
milyon 500 bin yurttaş bay
ram yerinde topJanmıştır. ----IJa)'I ndırlı k 
Ve ,üel i,.ler için ay· 

rılau tahsisat 
Roma 4 (A.A) - Kabine 

bayındırlık ve SileJ işler için 
3 milyon liret harcanmasına 
iıin vermiştir . 

orada geçirmitlerdir. 
Yarın orta okullar tatildir. 

Ertesi gllnil de ilk mekteb 
talebeıinin bayramıdır. 

düzeltilmesi için beceriklik 
dilemiştir. 

Iııeboluda 
Şiddetli f n·trualar var 

İnebolu 4 [A.A) - Dün 
akşamdan beri sürekli yağ
mur yağdı. Ağır bir karayel 
esmektedir. Limana gelen 
Vatan vapuru yel yüzünden 
barınamıyarak bir çok yol
cu ve hamuleyi çıkaramayarak 
Siooba gitti. 

Bir fabrika 
Baştan başa yandı 

Lodz 4 (A.A) - Krus) do· 
kuma fabrikası bir yangmda 
baştan başa yanmıştır. On 
ıtfaiye memuru, 1 dumandan 
boğulmuştur . 

Denizli 
Sevinç içinde 

Denizli 4 ( A.A)- Aydın 
Demiryolunun satın alınması 
haberi Denizlide büyük bir 
memnuniyet uyandırmıştır. 

Buy Yeı·ıiç 

Belgrad, 4 [A.A) - Avala 
ajansı bildiriyor: 
Başbakan ve dış işleri 

bakanı Bay Y evtiç, dün ak

şam • saat 17 de kendisini 
tiddetle alkıılıyan yüz 
bin kitinin yapmış ol
duğu bir saçme topJaotı

smda söz alarak bir söylev 
söylemiştir. 

Köylerden grlmiş olan ve 

ellerinde bayraklar bulunan 
atlı köylüler, halk arasında 
yer almış idi. Ölen Kral 
Aleksandr'ın andacını anmak 
için bir dakika sUküt edildi 
ve bu sükuttan sonra halk 
yaşasın Yugoılavya kralı 
ikinci Piyer diye bağırdı . 

T oplanhya başkanlık et
mekte olan Belgrad beledi
ye başkana bay lliç, sözü 
başbakan Bay Y evtiçe bı
raktı. Ve bay Y evtiç söy
levinin başlanğıcıoda ölen 
kahraman kral Aleksandr'ın 
andacı için yapılan bir da
kikahk sükutun ulviyetinden, 
Yugoslavya birliğini kurmak 
için şimdiki neslin dölenin
den ve Kral ikinci Piyere 
olan bağlılığından bahset· 
miştir. Bay Yevtiç'in söyle
vinin bu kısmı çok alkışlan
mıştır. 

Başbakan sözüne devamla 
demiştir ki : 

"- Hiç kimse bizim dile
ğimizin kudsiyetinden fÜp· 
-Devamı ı/ördütıcfl aahifada-

---~~~~-----..... ~ ... ·~-------------------
Son kararlar hu akşam verilecek 

Atina harh divanı, siyasalla
rın muhakemelerini bitirdi 
Harb divanı, yarııı kalkıyor. Gunatas hakkında verile

cek olan'lıilkiinı' Atina'da merakla bekleniyor 

llarb dil'a111 lı<' ·'ı>ti tıe suçlu Elen . iymalları 
Soldan saga: Papaııastasyo, Gorıata • Milotıas ue Kufandaris 

-~tina 4 (A.A)~- Bugün niıelosun düşünüşleri hakkın· Siyasal partilerin) baıkanla· 
• harb di;aöı eski ba an . G~ da bir şey bilmediğini söy· rını muhakeme edenl Atina 

natası muhakeme etmişhr. !emiştir. . harp divanı.bu akşam ıon 
G d d

. Papanastasyu, Pohs me· kararla k ~ unatas·, ayan an on ye ı b rıoı verece ve ''arın 
murlarmın gayretinin mü a· da· 1 kt ·,, 

kişiyiZaimisten yana döndüre· lağa olduğunu ıöylemiıtir. Agı aca ar. 
rek, Venizelosun Reisicüm- Hüküm yarm (bugün) verile- yan başkan• Guoatas bak-
hurluğa seçilmesine engel ol- cektir. kında verilecek hUkUm me-
duiunu ve binaenaleyh Ve- latanbul 5 ( Huıuıt ) - rakla bekleniyor, 
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__;~ahl~e~2------·----------~~---~----..,_--~----:~~(U~l=u~a~IB;~lr~llk•)-----------------------------
~S~3DlIC3d3ll 'Türkçe· Gü~I ~z ~~~~~~~~~~~ 

Meğer biaman 'ALA H A T 
ye Dil Karşılığı No 26 Eıc~~,:~:1;~~:::%... • • · 
J _ öz Tii.rkçe köklerden geleıı sözlerin ka • şısın.a (T. Kö.) lotta) adındaki güzel Fran- E Y Y ~ 

beldegi (Alcimeti) konmuştur. Bunların her biri lıaklmıda sırası sız kızı, iki arkadaşile be-
ile u~nıanlarımı:zın (Müta1ıas~ı s) yazılarım gazet,•lere verecegiz. raber Mısır'aj kaçmak üzere . ~/ 

2 - Yeni okunan karşılıkların iyi ayırd edilmesi içitı, ge- iken zabıta tarafından yaka- 5 Mayıs - 1935 .. Yoıarl· 
rPğirıe göre, Fransızcaları )·azılmış, ayrıca örnekler de konul- lanmış ve Marsilyaya gönde- Tefrika No. 47 t 
muştur. rilmiştir. (Sarlotta) fevkali- JrJlr 

3 - Kökü Türkçe olan kelimelerin bugünkü işlenmiş ve de güzel ve genç bir kız- Salaheddini Eyyubi ile M I S1 r Atabeyi nin arası açı ~ 
hull<ınılan şekilleri alınmıştır: Aslı ak oları hak, aslı ügüm olan dır. Alınan malfımata~göre, dtl 
lıüküm, Türkçe " Çek., kökünden gelen ~ekil gibi. zamanımızın en biaman ca- Kudüs kralı ise, hu fırsatı kaçırmak istemiy~~IJ bel 

Ö k B f 'k · d D'kk t d'kk t (T k'. ) suslarından biri de bu kız- b ? N dd' z c P rne : u ı rı ermcyan ı a -- ı 8 • 0 · O günlerde de Salaheddi- - Ne dersin ba a . ure ın engı ~b·dd' 
eden sizdiniz, bu düşünceyi (fr.) attention dır. nin babası Necmeddin Eyyu- _ İnsanlık derim oğul.: Bel- mişti, kızı.yor ve.S.alab'ırı t~ 

t k ( ·· .. ) D'l .. k ·· "l {Sarlotta) Paristen birçok h ı k ı ff k ti ı or aya oyan one suren ı - yure , gonu . . M k b ki bir takım is ere !". apı . mu va a ıye erıo ,, t 1 sizdiniz. Dilara, dilrüba, dilfirib, gizli dosyalar alıp Elcezireye ~bi Şamdan gelmışh . e tu u mıştır . hazmedemiyordu. fa~'ord 
Derpiş etmek, göz önünde gönül alan, gönül okşayan .k~a~ç~m~agi·a~m~u~v;af~f~a:k;;o~l=m~u~ş~tu~.~~o~n~a~g~ö~st~e.r_d_i_=~~~~~~ı Salaheddin hiddetliydi: hesi daha galib g~~G~ 

tutmak Dilaver - yiğit ~airin hulvası _ Bu hisler -dedi- olsa - Ya Salaheddırı 
Örnek: Evvela bu işi derpiş Dilizar - gönül inciden, ha- --- ---- - - • olsa, buradaki muvaffakiye · darhk ilan ederse? ... b6~ 

etmelidir. Önce bu işi göz hr kıran z0 e tramvay 1• ~ın timizin hazm edilmemesidir. o ~ akdirde kenÔ~\I,.~ 
önünde tutmalıdır . Dilbaz - gönül eğleyen Z ' --_,' • Ne istiyordu, burada zelil metine karşı yeni ve ııııı 

Ders, ders (T.) (fr.) leçon Dilber - güzbel k de o•• ldu•• ru•• ıdu.. ve mağlup mu olmalıydık? bir rakib doğmuş o 
cours örnek: dilber ir ız, gü- Sırtımıza kılıç yiye yiye Mı- cak mıydı?. blis• 

Deruhte etmek ·- üstüne zel bir kız sır topraklarından mı kaç· Tam bu sırada e ·rıı 
almak, yüklenmek (fr) se Dilgir - gücenik, kırgın • • malıydık? Ben~ bütün bunları Mısır topraklarına. doiçn~ 
charger Dilgir olmak - kırılmak, Bnyük bir servet yok edildigw i halde kendim için mi yapdım?. Ona, hareket gösterdı. ~j: 

Örnek: bir vazifeyi deruh- gücenmek - bu kadar zengin bir ülke,,ka- Kudüs kralı biJiyord~bed 
te etmek, bir ödevij üstüne Örnek: bana-sebepsiz dil· hazin~ bulunamayınca iş:feoa)aştı zanıp veriyorum. Ayaklarının Nureddin'le Sala 
almak gir oldunuz, bana sebepsiz · k altına bir devlet tacı attım, bozuştular. 1 " 

Cenubi Amerikanın':en bü- hafriyata başlamış ve ar a- fet•0 
Derun ·- iç gücendiniz - h · bir taht çiğnedim. Atabeği- Mısır'da henüz .11~ 
Ö d d ··f dl · ı yu .. k şair (Zoze Santo) aeçen daşından aldığı paranın epsı d' dıŞ rnek: erunun a nu us Bu sözlerden i gır o uşu 6 nin bu hareketi çok mana- dır ve Salahed uı ·ıde~ 

t hafta bir dostu tarafmdan sarfedildiği halde hiçbir ne- d bı tezkeresi bulunan bir çan a, doğru değildir. Bu sözlerin- sız. Eğer, Mısırı beğenmiyor- tazyik görürse, a erili 
d k d b ı d 'ld" tramvay içinde bıçakla öl- tice elde edilememiştir. Bü- 1 k <J içio e doğum ağı ı u unan den kırılması doğru eğı ır. k . ı=- ·d· · k · sa onun da _ kolayı vardır. bir fitnenin pat a 

. dürülmüştür. yü şaır, J' ümı ını esmemış _ 
bir çanta. Dilgüdaz - yürek eriten h f · t ' l t k Salahaddin sözünü tamam- muhtemeldir. . · .. de 

Bu"yu··k şaı·rı'n öldürülmesi- ve a rıyatı ta ı e meme H lb k. b r·k· cısı.. ı: 
Deruni--· içkel Dilhah - gönül isteği, arzu d h · Jıyamadı. Çünkü babası mü- a u ı u_ı ıo dJJ'llr ~ 
Ö nin .. sebebi şudur: için birkaç defa a a aynı 1 l d s rbe o b 

rnek: deruni bir meser- (T. Kö.) . dostundan ... pey para çekmiş- dahale etti. Necmiddin Ey· nı mış ar ı. a a .. et r 
Cenubi. Amerı'kada ( in- "' 'd ld k kuV• ret, içkel bir sevinç Örnek: işler dilhahı üzere tir. Ne çare ki, büyük bir yfıbi onun ne demek istedi- sır a 0 u ça ~ıııt> 

Derya -- deniz gitmedi, işler arzusu üzere kasj ) ların hazinesi, ': .. yıllar· h b d ' l . .. - . . ) t d 'd' muştu. Halk onu se d•i 
k d ' B .. k servet e a e ı mesıne rag· gını an amış ı; o a şu ı ı: başlamıştı. Çu"nkü O, er\ 

Desise -- dek, oyun, aldaç (gönül isteğince) gitmedi. f danberi aranma ta ır.~ üyu men, meşhur hazine meydana - Ben Mısıra .hükümdar ·ı ııı P 

[fr] ruse, intrigue, fourberie Dilh1raş (bak: canhıraş) -şaiir, bundan evvel bu bazi- çıkarılamamıştır. 1 d 1 ! halkı düşünen, ad.• 'as~efl' 
b l d • o urum ve on an ayrı ırım · metlı' , kahraman bır s• DeHas • ,· dekçi, oyuncu, .. nu" 1 koparan nenin nerede u un ugunu Bu sukutu hayal, şaire o· ı h' b. d ı. ' 

go . h f - g um, ıç ır şey e yaradılış icabı ço~ t .d aldabcı (fr) ruse, intriguant 0··rnek: bir sadayı dilbıraş, keşf etmiş ve fakat a riyat para veren adamı fevkalade ı et e e ~ J-. 

d b. ace e m ·· yaşar, muhitine bUrı:JJ ı. ır De t el .. ·· ı k b' için parası olmadığın an, ır kızdırmış ve nihayet şairi E . b b ! F a~ s - gonu oparan ır ses - tmıyorum a a . a- gösterişten çok uı 
Destar • sank Dilhun olm;ak - içi kan fdôituna müracaat ederek öldürmeg"' e karar vermiştir. k t .. t d ' .. · d k t 

B k . . a gos er ıgım sa a a , sev- rurdu. 
1
,e 

Deste - takım, demet ag"' lamak para istemiştir. üyü şaırın Netekim kararını tatbik et- · t' b" 1 b. ·· b .. ,e .. 
k gı ve gayre ın oy e ır mu- Ehlisalibin bu .. '" ~.,,o 

Örnek: bir takım oyun o··rnek: onun bu düşkün dostu, hazine bulundu tan miştir. k"f t b ki d' O d ı;.1 1 
a a ım e emez ım. nun duyan Salahed ı.n• r10 

k .. "' d b. d t · k h ı· · .. ·· d'lh" • ld sonra dünyanın en zengin- Büyük şair, dostunun ha- 0 o agı ı, ır eme çıçe a ını gorunce ı un o um için müteessir oluyorum .. Dü- derhal büyük bır """er 
D t · ~ d ı · b d" k" h ı· · .. lerinden biri olacag"' mı tahay- vale ettigv i üç bıçak darbesi k b ujo es egır • yar ımcı, e ın- onun u uş un a ını go· şünmek lazımdır i, en o· Kahireden düşman 

d t t ı d yül ederek hemen kasasını altında can verirken bile, 
en u an rünce içim kan ağ a ı. I . . . b' na ihanet etmedim ve etmi- yürüdü. .

0
• ~ 

D t 1 k 1 D·ı · kı· açmı• ve •aire istedig· i para- ( nkos) lar hazınesınıo, ır d'•ı " es res o ma - e e ge- ı ır - yüre ı y .. yorum Fakat yolda keP ''" 
k ld t k · k D'lk.. · yı vermiştir. gün meydana çıkacağından ·· jj çerme e e e me erışme ı uşa • ıç açan Halbuki bu gün istesem, haber verdiler: . f'.'_ 

(f.) obtenir acquerir örnek: mahalli dilküşa - iç Şair,~·parayı alınca hemen emin olduğunu ıöylemiştir. bükümdarlıg"ımı ilan edebi· - Nureddin ZePgı ae 
....... ..-.------- fi ~ 

Deşt - bozkır çöl açan bir yer 'fürkiyenio emniyet si yasası lirim. Buna kartı atabey ne bir hazırhk yapıy~r~yc:c' 
Deva - em ilaç (T. Kö.) Dilpesend - gönül beğen· yapabilir? de Mısır üzerine yuru 

(fr.) remede di. B • A ·· • ı -Hiç!. tir. ıaıı1' 
Örnek: bu hastalığın de- Dilriş - yllreği yarah ır sya· mısa {l mı Hangi kuvvetle gelirde Bu haber, yanlış 0 ,,~ 

vasını bulamadılar bu hasta- Dilsuz - yürek yakıcı, iç çiğ'neyebilir: bilirdi. Çünkü AtabeY~O'if. 
lığın ilacını (emini) bulama- yakan, acıkh kd d • ı ı ? _ Gene hiç?. eski samimiyeti göst~,s~'~ 
dılar. Dilşad~- sevinçli a e } ece { • Şu halde?... t idi. Bundan başka ıifet t 

Devam - dcva:n (T. Kö.) Dilşikeste • gönlü kırık _ Haklısın oğlum, fakat ve düşmanca bir \'S 

(fr.) continuation frequenta- Dimağ :-~beyin, (fr) cer- !senden sabır istiyorum. Kü- kınmıştı. yol~' 
tion veau, cerveile Bu misak, küçük iti ı.at ve Balkan ant· çükler, bazan büyüklerin ha- Salaheddin ansızın ,s~( 

Deveran - dolaşı Din - din (T.), (fr) relgion ) • • l k taları karşısmda da sükut döndü. Ve bir kısıııı, 5tf 

Örnek: Deveranı dem, kan Dini, dinsel, (fr) religieuks aşnıaSIDID mütemmımı O aca lir t l'd" 1 B ık· .. b .. .,. rini düşman karşıds~~ .. r ~ıı 
e me ı ır er. e ı yarın o ur,. 1g., 

dolaşışı Örnek: dini müesseseler, Pariste çıkan (L'Ere Nou· göstermek için müdahalede gün fikrini tebdil eder. ketmekle berabe~ 
0 Deveran etmek - dolaş· dinse( kurumlar. velle) gazetesinin siyasal mu· bulundular. SalAheddin ses çıkarmadı. mını geriye çekti~ eddi" 

mak Gayridini, yaddinsel, (fr) harriri, Cenevre müzakere• Ergeç tetkik edilecek olan Ertesi gün, Mısır' da yeni İşte ogün Salah be' , 
Örnek: deveran eden ha- 1· rrelı'gı·euks 1 · Tii k. · · t 'b .. k ı t k l b l d b Nureddin'e karşı c::. "'~ erı ve r ıyenın emnıye c u l4una aşa arı araş 1rma para ar ası ıyor u ve u v .. v , 

berlere göre, dolaşan duyum- Örnek: Gayridini hareket:. siyasası başlığı altında yaz· lüzumsuzdur . parada, gene Atabeyin ismi mış bulunuyordu. o>'"'' 
lara göre ler, naddinsel hareketler. dığı bir makalede diyor ki: Boğazların askerlikten tec- vardı.. ket, iki tarafm anlaşa ıcdir&' 

Devlet - devlet (T. Kö.) Devamı var "Almanya silahlanmasının ridi meı•eıesi, Türkiyenin Zaman geçiyordu. Şam ile lığı devam ettiği '~• ~· 
(fr.) etat takbihi ile sonlanan Uluslar fevkalade ehemmiyet verdiği Kahire arasında soğuk bir Salaheddinin Mısır t ıcıı' 

Devr - devir (T. kö. ) Ulusal d başına bir bükiı~~rdİ· .e 
sosyetesi müzakereleri arasın a emniyet mes'elesine temas muhabere geçiyordu. ._ d .d b Jı 1~ 

Devran - evrem B • ı • k sına KB ar gı e 1 cliief 
ır 1 Türkiye delekesi Bay Tevfik etmektedir. teşekku··ıe benzer bı'r teşek- H ·k· t f ye1' JıJ Örr.-ek: alem gene ol alem er 1 ı ara 1 or~ ~ 

Rüıtü Aras Boğazlar mes'e- Bay Tevfik Rüştü Aras'ın kül kurmak istemektedir. karş( casus kullan1Y ııs•" 
devran gene ol devran-acun k br• 

Cündelik eiyaeal gazete lesini ortaya attığı zaman da ileri sürdüğü gibi, Lozan Balkan andlaşması, çok Her ikisi de a , 
gene o acun, evren gene o Ö B •dd. d 'd'I ,g 

Sahibi: Hay dar Rüşdü ktem bir heyecan inı olmuştu. . muahedesile konulmuş bu- ııkı bir surette bağla bulun- ı ıasın a ı ı er. ye t 1~ 
evren.. d " K·· ··k •t 'l"f · 1 Sala"heddı·n, l1 e rşe ·11at" A Devre - Devre [T.] Neşriyat müdürü: Tevfik Rüştü Aras bunu za· lunan mahiyeti tayin keyfi· ugu uçu 1 1 a ın genış e· .. ter•ı ı f'' 

Devriye .. gezmek llamdi Nıizheı ten mahremane ve ihtiyatlı yetinin Lokarno kabilind 'D tilmesi şeklinde telakki olun- men uysallık go~btiY'' '·ıe 
Örnek: geceleri jaman- Telefon: 2776 bir şekilde yapmış ve bun- bir anlaşmada karşılığı muştur. Bir anlaşma içinde Fakat Nureddjn, 1 ıui" 1 İ' 

darmalar devriyeye çıkıyor- Adres: lzmir ikinci dan sonra heyecan ric'at yoktur. Türkleri, Rusları, lranlıları ~~drdilğid. a~ab. bdoıu~nşaııeıJI 
Beyler aokag· ı eder bir şekilde çarpı•mıştır. Genç-Türkiye cümhuriyeti, ve :Afganlıları . birleştirecek ıtı a aıresm e 

lar - geceleri jandarmalar ~ k yordu. 
Abone şartları : Kınlarından çıkan kılıçlar bir taraftan kuvvetli Sov- olan ·bir Asya misa ı azçok gezeğe çıkıyorlar. 

Deyn • borç 700 kuruş senelik yalınız birbirine çatılmış ve yet'ler ittihadına dayanarak, küçük itilafın ve Balkan ant-
Dicfir • karanlık 400 .. altı aylak derhal gene kanlarına sokul- diğer · taraftan da "~ Balkan laşmasının geni şletilmesi de-
Didar - yüz, çehre (T.kö) ·ı" l muştur '. andlaşmasına~girmekle buna mek olacaktır. 
Dide • göz 1 an şart arı Maamafih bu çarpışma te· çare bulmak teşebbüsünde) __!!un.dan henüz birkaç ay 
Dide • görmüş Resmi ilanlar için: şebbüsünün mahiyetinden bulunmuştur. t evvel ayni Bay Tevfik Rüş-
Dideban - bekçi, koleu, Maarif cemiyeti ilinat kimse yanılmış değildir. Bu· Bu istikrar lüzumuna, şüp- tü Aras, Uluslar:sosyetesine 

nöbetçi, gözcü bürosuna müracaat edil- na derhal lngiliz ve ltalyan hesiz, Ankara'nın Asya si· başkanhk ederken, İran ile 
Digerbin - azgecil, [ fr. J melidir. murahhasları ihtiraz kayıt- yıi°sası tekabül etmektedir. Irak arasında mevcud çok 

altruiste Hususi ilanlar : idare- ları serdi, M. Laval tavassut Türkiye bu siyasa ile'° şarki eski ihtilafı, Uluslar sosye-
örnek: digerbin olanları hanede kararlaştırılır icrası ve M. Litvinof ta•Sov· Asya'da Balkan'larda vücuda tesi ve bu sosyetenin adli 

herkes sever, özgecil olan- Basıldığı yer : ANADOLU yet ittibatJarınm Türkiye ile getirilmiş - olan- ve-;ihve~i kon~eyi makamında bulunan 
ları herkes se'ver. matbaas.•-------• tesanüt halinde bulunduğunu Türkiye ve Yugoslavya olan -Devamı 3 üncü. Sahifede-



,. 

a~fe ~ ~--------------~--~--_,_(U,__lu...!!J~lr~llk~)~------------~-----,---------------------~5~M~•~r~••~'•'•s-..... 
--.-;.;;;.;T-ü~r..;..k_i_y_e_n_in--•--~~ N. V. Tayyare Piyangosu Fratelli Sperco Vapur Acentuı 
e . t • Kiıaplarmıza Gazel Bir vv. F. H. v an -.-9 uncu Tertip Bi· ROY AL NEERLANDAIS KUMPANYASI 
mnıye sıyasası Cilt , Hntıralnrını7.a Şık )etleri Satdıvor.. " ULYSSES" vapuru 13 Nisanda doğru Malta, Anverı, 

- B~ıararı 2 inci sahifede - Der Zee _.-..._~"""""'~~~.. Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg için yük alacaktır. 
l '.!' Bir Alhnm, Ve sair HER 

ihi Adalet Divanı marife- Cı"lt fı;ılerı· ,7,nptır· & Co. Büyü kik ramiye b " 1 k MES .. vapuru 16 nisanda limanımıza gelip ytikiinü 
tile halletmek için tavassut- v •... oşa ttı tan sonra Burgas, V arna ve Köstence limanları 
da bulunuyordu. mak isterseniz : Df:UTSCHE LEVANTE LıNİE 5 o l iÇin yük alacaktır. 

Bunlar unutulmıyan hiz- * YENı KA VAFLAR* "SAMOS,, vapuru 29 ni· 2 00 İfa "STELLA" vapuru 21 nisanda gelip 1 mayııta Anvers. 
metlerdir. Zaten Iran Şebin- sanda bekleniyor, 2 Mayısa Rotterdarn, Amsterdam ve Hamburg hmanları için yllk 

f;arşısında 34 Numanıda ıahının Türkiye Cümhur reisi kadar Anvers, Rotterdam, l}'J k,.. f alacaktır. 
Atatürk'ü ziyaretinden beri - - Ali Rıza - - Hamburg ve Bremen için - Ü a a ·- " HERMES " vapuru 4 mayısta gelip 9 mayısta Anvers, 
Ankara ve Tahran arasında yük alacaktır. 20000 ıı• ra Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yC.k 
münasebetler çok samimi Mücellitbanesine uğrayınız. " ALIMNIA ,, vapuru 8 alacaktır. 
bir şekil almıştır . mayısta bekleniyor, Anvers SVENSKA ORIENT LINIEN 

Boğazlar mes'elesi yüz.ün- ve Hamburgtan yük boşalta- "·--------- "SMALAND ., motörü 14 nisanda Rotterdam, Hamburg, 
den ortaya çıkan bu emni- caktır. Olivier ve şUreka- Copenhage, Gydnia, Dantzıg, Goteburg, Oslo ve lskandi-
yet mes'elesi Türkiyenin bü- A ,. l ARMEMENT H. SCHULDT oavya limanlarına hareket edecektir. 
tün siyasasına hakimdir. Ali ga 1 HAMBURG Si Limitet vapur "ERLAND" molörü 2 mayısta Rotterdam, Hamburg, 
Türkiyeyi, merkezini yurd Çocuk Hastalıkları "NORBURG,, vapuru ha- Copenbage, Dantzıg, Gdynia, Goteburg, Oslo ve lıkaodi· 

Mütehassısı içine nakletmegv e sulh orga- len limanımızda olup Anvers, acentaSI navya limanlarına hareket edecektir. 
''·inci BeJler Sokagı 'N. 68 b 1 

nizasyonu • ve arsıulusal iş Tel<'f orı 3452 Rotterdam ve Ham urg için SERViCE MARITIM ROUMAN 
birliği içinde şarkta barışı •ı--lllİİlll _____ ıııi yük almaktadır. Cendeli Han. Birinci kor· Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 
temin edecek yeni teminat- ler bunlardır." "HANSBURG,, vapuru 2 don. Tel· 2443 " ALBA JUL YA ., vapuru 1 mayısta gelip 2 mayııta 
lar aramağa sevkeden amil- Lois Bresse mayısta bekleniyor, Anvera The Ellerman Lines Ltd. Malta, Cenova, Marsilya ve Barselona hareket edecektir. 

ve Hamburgtan yük boşalta- " RUNU ,, vapuru nisan " PELEŞ ., vapuru 26 mayısta gelip 27 mayısta Malta, 

Istanbul ve T ·akya 
Şeker "Fbrikaları l'ürk Anonim Şirketi 

Sermayesi3,000,000rfürk lirası 
lstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30 - 40 

Her türlü tuvalet çeşitleri 

IIamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Başturak No: 37 

caktır. sonunda Londra, ve Anvers- MarsiJya, ve Barselona hareket edecektir. 
SERViCE DIRECT ten gelip tahliyede bu- Yolcu ve yük kabul eder. 

DANUBIAN lunacak ve ayni zamanda NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 
TUNA HATTI lımir Nevyork arasında ayhk muntazam sefer 

Londra ve Hull için yük "BUDAPEST ,, motörü 28 " RINOS ,, vapuru 30 nisanda doğru lzmirden Nevyorlc 
alacaktır. · · ·· k l k nisanda bekleniyor, Buda ~ ıçın yu a aca hr. 

Peşte için yük alacaktır. " ALGEERIAN " vapuru Hamiş: ılindaki hareket tarihlerindeki değiıiklilderden 
mayıs baclangıcında Liverpool A t ' 1. t k b 1 t " ATID., vapuru 12 ma· " cen e mes u ıye a u e mez. 

yısta" bekleniyor,:Budapeşte, Svvenseadan beklenmekte- Fazla tafsilat için ikinci Kordonda ·Tahmil ve Tahliye 
Bratislava, Viyana için yük dir. şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına mliracaat 
alacaktır. Deutsache Levante Linie edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

1 "ANGORO " vapuru 25 
• THE ~i:fr0PJ°R1.fıtANMSH p nisanda Hamburg, Bremen •llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllll llllllll 

"EKSELSIOR" vapuru 3 ;:dir~nversten beklenmek- § lzmİf yün ffiCfiSUCatJi 
mayısta bekleniyor, Nevyork Not: Vurul tarihleri ve - -

içi~ ~~s~~;;;;·~R .. vapuru vapurların isimleri üzerine =Türk Anonim sirketii 
değişikliklerden mes'uliyet = .; =: 

15 mayısta bekleniyor, Nev· kabul edilmez. = Bu milessese, iki ynzEbin lira ~ermnyc ile § 
york için yük alacaktır. _ 

Geliş tarihleri ve vapur· Öksilrenler! Mut· • ;; teşekkül etmiş ve Di Ory en tal Karpet Maou-~ 
ların isimleri üzerine mes'u· - fakçörers Limited (Şark halı) şirketine ait ~ 

laka (Okamcntol) 
liyet kabul edilmez. ~ 

1
;;; lzmirdt:. Halknpınardaki kumaş fobriknsmı sutın =-~ 

Birinci Kordon, telefon ôksnrnk şekerle· ~ 
No. 2007 

_ 
2008 

'-'-' - almı~tır. Fnbrika J, Otiln teşkilut ve tesisat \'P mfü.· E§ 
rini tccrObc edi- ---ı - --~ talıdimini ile eskisi gibi 1 kiluunusani l 935 la· ~ 

Tt:J Q K iYE 
niz •• ~tııı"""""• ::: rihiuden itibaren yeni şirket tarofmdnn işletil- S 

1- ı d" H . "' . l"kJ . k == = me~ile ır. er nevı yun ıp ı - crı, um~, hatta- = 
~ ı:= niye ve çorap imal edilecektir. l\lamulutm emea· § 

llR1 \L\T 
BAN~ASI 

\ 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
'RA~T--(;O~Q 

Ve Pnrjen Şahapın 

en Qstnn bir mfls· 

bil ~ekeri olduğu· 

nu uoutmayınaz. 

Kuvvetli mOsbil 
istiyenler Şahap 

Sıhhat sOrgdn ~ 
haplarını Maruf :iS 
ecza depolarından 
\'e eczanelerden 
arasınlar. 

Satılık Piyano -
Alman marka her şeyi 

sağlam kuyruklu bir pi
yano!ehven fiatla satılık
tır. 

Almak arzu edenler her 
gün sababdan akıama ku-

l 
dar ULOSAL BiRLiK 
gazetesi idarehanesine mü-
caat etmelidirler. ~ 

Satılık Motör 
12 beygir kuvvetinde (Di

zel) markalı az kuUanılmıı 
bir motör satılıktır. Taliple
rin idarebanemize mliraca· 
atları ilin olunur. 

_ linc faikiyeti her tarafta ~akdir ve kahul cdilmi~tir. ~ = Bu~mamulut Pcştemalcılar başında eski Orozdibıtk ~ 

I
= ittisalindeki sergide tcşbi !' edilmekte ve satış fub- ~ 

rikıı içinde yapılmaktadır. § = Posta kutusu: 127 ~ 
_ Telgraf adresi: İzmir _,:Alsancak ~ = Telefon oumarası 2432 ve 3564 = 
•.ıııııııııııııııııııııııııııııııı• ııııııııııııııı111111111iılnılıllllllllllllllllllllllllllllllui 

·-Sümer Bank--
Fabrikaları mamulatı 

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

Hereke kumaşları 

F esanc kumaşları 
Beykoz kunduı·alaı·ı 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazar1 

lzmir şubesinde bulursunuz 

Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hamza Rü~tem beyin f oıografhrınesi , !:mirde en 
foıograf çekmekle şlJhrcı bulan bir san 'at ot~a~ıdır. En 
mıişkülpe.sent olanlar dahi, lmrada çehtirdikleri fotokraJ· 

hırdan memmm kalmışlardır. 
Hamza Rı7stem l>eyin, f otoğraJ mulrem6$i ,,aımı ma· 

~az<Uı da mulıterem müşterilerinin irıce ıevklerine glJre 
her ç~iı malları, f ot ok" ar makinelerini bulundurmakta. 
<lır, Bir zıJarcı her şeyi ispata ka.fidir. 

(lzmir • Başturak caddesi, Refik 
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-
Konferansın biri bitıneden diğeri hazırlanıyor! 

Italya - Avusturya - Macaristan konf e-
ransı bugün V enedik'te toplandı 

... - .._.......... - ...... ,..,, 

Silahsızlandırılmış memleketlerin askeri vaziyetlerini tetkik için başka 
bir konferans daha toplanacak.Macaristan 'fona andlaşmastna girecek mi? 

Roma 4 (A.A) - Roma'da 3 Haz.iranda toplanacak o- nuşulacaktır. 

lan Tuna konferansının açık programının 14 Mayısta Bük- Bu mes'eleyi tetkik için hususi bir konferans toplana
reşte toplanacak küçük anlaşma konferansile, yarın ( bu caktır. Söylendiğine göre, bu planı, küçük itilafın tazyiki
gün) Venedik'te açılacak ve üç gün sürecek olan İtalya- le bu mes'elenin Tuna konferansının görüşülmesine engel 
Avusturya - Macaristan konferensmdan evvel anlaşılamıya- olan Fransa tertip etmiştir. Fransa; bu işe gene Italya
cağı belJi olmaktadır. Venedik görüşmeleri sonunda Ma- nın muvafakat ettiğini bildirilmektedir. Bu itibarla hu

caristanın şimdiki siyasasının genel Tuna kurumlanmasile susi konferansın, Tuna konferansından evvel toplanması 
ne kadar uzlaştırılabileceğini öğrenmek kalıyor. 

f d ld. · lazım gelmektedir. Macaristan; Tuna andlaşmasına girmesi Prağ 4 (A.A) - Diplomatik maha il e öğreni ığıne 
göre; Avrupa cenubi şarkisindeki silahsızlandırılmış mem- için askeri maddelerin değiştirilmesini esas şart olarak 
Jeketlerin askeri vaziyetlerini tetkik imkanı Venedik'te ko- koymuştur. .............. 

Yugoslavya'da 
intihabat 

-Başıarafı 1 inci sahifede -
he edemiyeceği gibi bu di
leğimizi tahakkuk sahasına 
çıkarmamıza da engel ola
maz. 

Seçim mücadelesi sonuna 
ermiştir. Memleketimizin bir 
çok yerlerini ziyaret ettim 
ve bu fırsattan Asığlanarak 
birçok dostlarımla görüştüm. 

Geçen hafta Lübliyana ile 
Zağrepte haradaki kadar 
büyük olan iki toplantıda 
bulunduk. Size ulusal bir 
gurur hissi ile diyebilirim ki, 
her tarafta Yugoslavya'yı 

yaşatmak, . onu yükseltmek, 
onu ökonomik ve soysal 
inkiş11fa kavuşturmak için 
ayni sarsılmaz dölene, ener
jiye tesadüf ettim." 
Baıbakan sözüne devamla: 
- "Böyle genel karışık

lıklar içinde Yugoslavya 
ıçın selamet yolu ; 
ölen bilyük Kral Aleksan
drın çizmiş olduğu ve iJeriye 
emniyetle bakan Yugoslav 
ulusu tarafından takip edil-

mekte bulunan yoldur. Se
çeceğimiz başka bir yol 
yoktur .,, 

Sözü dış siyasaya çeviren 
Y evtiç demiştir ki : 

- Arsıulusal münasebet

lerde Yugoslavyanıo durumu 
açık ve belJidir. 

Küçük antant ile Balkan 
antantlarının üyesinden ol
mak sıfatile, Yugoslavya orta 
Avrupa ile Balkanlardaki 
rolünü devameh bir surette 
tesbit etmiştir. Sevinçle 
keydedebiliriz ki, bu rol, çok 
mühimdir. Ve bütün barışı 
sever uluslar bunu candan 
takdir etmektedirler. 

Yugoslavyanın arsıulusal 
rolü her zaman mühimdir; 
bilhassa bu zamanda. Çünkü 
şimdi bütün Avrupaya döne· 
meçte bulunmaktadır. Arsı
ulusal hayat sürprizler ve 
heran çıkması beklenen ma
ceralarla doludur. 

Avrupa ulusları yeni bir 
devreye giriyor, yer yer kuv· 
vetler toplanıyor, bu Avru· 
panm mukadderatı için kati 
bir ehemmiyeti haizdir. Dik
katimize bilhassa sahih ol· 
mamız. icabeder. 

Her ne kadar harici emni· 
i)rtimizin ıimın ıltıııda ol-

Seville Dünyanın 
Çekirge hücumuna 

nıaruz kaldı 
Seville 4 (A.A) - Anda· 

luzya kırları yirmi yıldanberi 
görülmemiş bir çekirge bas
kınına uğramıştır. Ürünün 
büyük bir bölümü mahvol-
muştur. Hergün on tondan 
artık çekirge öldürülmekte
dir. Bu çevreye çekirge ile 

beslenen sayısız leylek gel
miştir. Yalınız bir köyde 2 
bin leylek sayılmıştır. 

Yalanmış 
Viyan 4 (A.A) - Federal 

orduda Nazi suikasti ve ba
zı Subayların yakalandıiı 

hakkında Çek gazetelerinde 
çıkan haberler doğru değil· 
dir. 

Belçika 
Kralı sergiyi açtı 
Brüksel, 4 (A.A) - Kral 

ile kraliçe bugün ersıulusal 
Brüksel sergisinin BrükseJ 
paviyonunu açmışlardır. .. 

in önü 
şehidliğini yapmak için 

Bilecik, 4 [A.A] - lnönü 
şehidJiğioin yapılması için 
tertip olunan büyük at ko
şusu dün lnönü'nde yapılmış 
ve çok iyi oJmuştur. 

Baad 
Barış kurumunun mal
ları müsadere edildi 

Berlio, 4 [ A. A] - Hükii· 
met; eski Saad barış katolik 
kurumunun maJJarını müsa· 
dere etmiıtir. 

Morfin 
Kullananlar 
lstaobul - Bazı kimsele· 

rin Eroin yerine morfin kul
Jandıkları nazarı dikkate 
ahnarak, morfinin de kaçak 
eşya arasma konmasına ka
rar verilmiştir. 

duğunu söyliyebilirsek te Yu
goslav ulusu için ileride Tu · 
na havzasma layık olduğu 

ehemmiyeti verdirmek çok 
önemlidir.,, 

Başbakan, bundan sonra 
intihabata ait izahat vermiş 
ve blltlln Yugoslav ulusunu 
birJeımeye davet etmittir. 

Eu hnynk motöril 
Vulkanya vapuruna 

konacak 
Torino, 4 [ A.A] - Vali 

ve genel katib : dünyanın en 
kuvvetli ve en büyük mo
törünü görmek üzere büyük 
motör fabrikasına gitmişler
dir. Bu motör; 18 bin beygir 
kuvvetiadedir. Bu motör 
V ulkanya vapuru için yapıl
maktadır. 

Sahtekarlık 
Varşova 4 (A.A)- Polis 

sahte Romanya bonosu ba
san bir kalpazan çetesini 
meydana çıkarmıştır. Bunlar 
125 milyon ley değerinde 
bono basmışlarsa da bunu 
piyasaya çıkarmağa vakıt 
bulamamışlardır. Çetenin 9 
üyesi yakalanmıştır. Bunları: 
Bükreşte:oturan ve!Ro;'aiya 
tabaasındaarsıulusal bir kal-~ 

~·püaıi- -öia.ı-viktor 'K81i( ;:: 
-d~~ h biri id~f;-~ciiyordu. 
Kalif Fransız mahkemeleri 
tarafından 1928 te beı"yıl 
hapse mahk6m edilmiıti. 

Profesör 
Hastasını kurtara • 

bilecek mi? 
Paris 4 ( A.A J - Profesör 
Abramı Kley, Alpi'ni kur· 
taracağını ümit etmektedir. 
Bununla beraber hastanın 

bugünlerde birdenbire ağır· 
!aşmasından korkulmaktadır. 
Çünkü kalp zaif ve böbrek
lerin işlemesi de fenadır. 

Fransız 
Başvekilinin kolu 

kırılmış 
Paris 4 (A.A)- Royter bil· 

diriyor: 
Başbakan bay Flanden'in 

sol kolu kırılmıştır . Önemli 
olmadığından sağlık durumu 
ağır değildir. Hiç bir ihtilat 
tehlikesi yoktur . 

Yıldönümtt 
Hazırlıkları devam 

ediyor 
Londra, 4 [A.A) - Şehir 

kralın yıldönilmilnü kutlula
mağa hazırlanmaktadır. Lon
dra baştan aşağı bezenmiş· 
tir. Büyük bir turist akını 
vardır. Döminyonlarda da 
bOyllk ıenlikler olacaktır. 

Nüfusumuz 
lo yıl sonra 3o mil· 

yona varacak 
lstanbul - Nüfusumuzun 

on yedi buçuk milyon oldu
ğu tahmin ediliyor. Nüfusu
muzun on yıl sonra 30 mil· 
yona varabilmesi için çare· 
ler aranıyor. 

. Bitler 
ile generallerin arası 

açıldı 
lıtanbul - Berlin'den ge· 

len haberJere: göre; =.Hitler 
ile Alman Generallerinin 
arAsı açılmıştır. Generallar: 
Hitlerin açık siyasasını be· 
ğ'enmemektedirler. 

Is tan bula 
Seyyah gelecek 

lstanbul - Bu hafta zar-
fında şehrimize üç vapur 
ile 1735 seyyah gelecektir. 

Spor 
'f eşkilatı gençlik teş· 
kilatına bağlanacak 

lstanbul - Bütün spor 
teşkilitının gençlik teşkili· 
tına bağlanması kararlaştı
rılmıştır. 

Türkiye 
Bulgaristan ticaret 

muahedesi 
lstanbul - Türkiye - Bul

garistan arasında bir ticaret 
muahedesi akdi için; bugün 
Sof ya' dan şehrimize gelen 
murahhaslar Ankara'ya ha· 
reket etmitlerdir. 

Vapurcular 
~irketi üyeleri ara

sında ihtilat 
lstanbul - Vapurculuk 

şirketi üyeleri arasında ih · 
tilaf çıkmıştır. 

Fili pin 
Adalarında isyan 
lstanbul - Filipin ada· 

larında isyan çıkmıştır. Ada 
halkı Amerika'dan ayrılmak 
istemektedirler. 

Istanbulda 
Havalar soğuktur 
Istanbul - Havalar iki 

illndllr çok ıoiuk ıitmek· 
tedir. 
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japouların danpingi 

Japon malları, S 
bistanı istila ediy" 

üskilpteki bütün yahudi mağstl' 
ları, japon malı satıyorlarJ]llf 

Üsküpten bildiriJiyor: memleketleri ise bll ~ 
"Ucuzluğu dolayısile Av- Selinik, Kahire ve lı er 

rupa piyasalarını sun yıllar riye'den almaktadırJal·~ 
zarfmda gittikçe istila eden nubi Sırbistan yaloı~ 
Japon malları, Yugoslavya nik'ten Japon malı .~ 
ve bilhassa cenubi Subistan etmektedir. Memlekb,kl 
piyasalarını da tutmağa baş- Belgrat, Zagrep ve • 
lamıştır. Cenubi Sırbistanda Japon malları ile tı , 
bilhassa Şark çarşılarındaki buluna-:ı firmalar varda~ 
Yahudi ticarethaneleri Japon seli Üsküp firmal -~ 
malları ile ticarette bulun- Salvator Mdsafya . k# 
maktadırlar. Bu bakımdan Sussan Kaisba" fi' 
en önde Üsküb şehri gel- mümessiJidir. ,,#, 
mektedir. Bunun için Japon Japonlar; Japon 111~~ 
mallarmın ne suretle piyasa· !erinden bazılarına ~ 
larmıza hulul ettiaini tetkik şehirlerinin adlarını ~ 

• tedirler.!Bununj• içiD • i~ 
etmek faydadan hali değil- mallarına "Madein GoDl""".ı. 
dir. " Madein SolingeD " 
· Japonlar maJJarının Avru· damgalar vurulmaktd~ 
pada sürümünü kolaylaştır- ise, hakikatta H Mı • 
mak için lstanbul ve isken- pon " demektir. &t 
deriye'de ticaret müzeleri bu iddianın nekad•:,,. 
kurmuşlardır. Japon'lar bun- olduğu bilinememektwf 
dan:başka latan bul, isken- Japon mallarının CiP""; 
deriye ve Kahire'de büyük yade teveııü etmeti0" f 
depolar tesis etmişlerdir ve manyaya karşı boy~o~ 
bunlardan birini az zaman pan Yahudiler iaııl 
evvel Selinik'teki serbest tadırlar. kf/.. 
mıntakada açmışlardır. Ne olursa olsun Oı 1 

Avrupa memleketleri Ja- ki Yahudi dükkaaJard , 
ponl mallarını yalnız lstan· malı satmaktadırlar. S:,, 
bul' dan ve Tuna tarikile ise, siyasi düşünceler d., I' 
tedarik etmektedirler. Ce- Yahudilere büyük kiri 
nubi Sırbistan ve Balkan min etmektedir. :___.·-----........... • ·•~• 

'Otokar 
Raydan çıktı 

lzmir Kız lisesi talebesinden 
bir grup, baılarında müdür
leri bay Haydar bulunduğu 

halde Cuma günü Ôdemiş'e 
gitmişler ve ( Birgi ) deki 
isarıatikayı gezmişlerdir. Ta· 
lehe akıam üzeri otokarla 
iz.mire dönerlerken, oto
kar Bayındırla Çatal istas· 
yonu arasında, demiryolu ü
zerinde otlayan bir öküze 
çarparak yoldan çıkmış ve 
elli, altmıt metre kadar top
rak üzerinde gittikten sonra 
durmuştur. Talebe bu ıuretle 

zararsız bir kaza geçirmiş· 
lerdir . 
Kazayı haber alan Bayın

dırlılar derhal vak'a mabıl
line giderek kazezede tale· 
beyi Bayındıra getirmişler 
ve o gece orada misafir et· 
mişlerdir . 

Kaza 
Kemeraltı caddesinden ida· 

resindeki otomobille geçen, 
Ziya oğlu Ali, otomobm Hü
seyin oğlu Mustafaya çarp
tırarak bir kaç yerinden ya
ralanmasına sebebiyet ver
miştir. Yaralı hastahaneye 
kaldırılmış, şoför tutulmuş· 
tur. 

Bir cinayet 
Urla'da Ticaret otası reisi 

bay Hayri'nin bağında iıçi 
Süleyman oğlu Mehmed, iş 
sırasında uyuduğu için ken
disini tektir eden işçi başı 

Rus 
Misafirleriıııil 

• 
konserler~ 

lzmir'imizin sayın. ~ 1 
ları Sovyet artistJerıoı~ 
akşam Halkevinde ve 

1 
ikinci konser, tarif kabul~ ~ 
yecek derecede yliktC 
intiba bırakmıştır. o'll 

Yüzlerce dinleyici, k~ 
larımızın yüksek aı• tJ. 
lerine hayran kalmış v• f 
san'atkirları, defatla :,,-
hararetli surette ıl 
mııtır. k " 

lzmir'Jilerin bu ço ~ 
gerJi fırsattan IAyıki~• tf 
tifade edebilmelerio• ti' 
min için bu akt•111 fi 
liliahmer menfaatine dİ'.. 
lecek olan konserİD '
geniş ve daha ınUııit -_.j 

b. •'~ Elhamra sinema ıo~ 
verilmesi münasip g6r~ 
tür. Bu karardan b• k J' 
olan iz.mirin en yükte;,;.;; 
leri, daha dünden 11 

temin etmişlerdir · OÇ '-., 
Dost san'atkirların I ,.-

den beri iz mirde kurdu~;, IJİ' 
siki maidesi fe\'k•1 

1
ot• 

hava yaratmış bulu11111ıo'~ 
Bu akıamki ved~ O~ ~ 

rini dinlemek için bUf Jr! 
tehalük vardır. BiitOO ~ 
larla diğer yerle.r oaif "' 
Hbahlan angaje •A 
lunuyor. I ,., 

bay Hasanı baıına be Oft' 
lamak suretile öldOrdl 
Katil tutulmuştur. 

lzmir Defterdarlığından : ~ 
lssisinin vergi borcundan ötürü tahsili emval yı ~ 

göre haczedilen birinci Kordonda kiin 418 ıayılı ·~Z 
ilAndan itibaren yirmi bir gün müddetle ıatılıi• .f~t _.
tın~ •ey ıürmek iıtiyenlerin Defterdarbk tabi• 18 
mine ıelmeleri. 1293 5. 9. J3. 


