
Atiua divanı harbı, Venizelos 
ile arkadaşlarından Plastiras, 
Kunduras ve Conakakis'i 
ôlftm cezasına mahktlm et
nıiştir. 

• ULUSAL 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

• llalya kabinesi dnııkn top
lantısında, sinemalarda Oç. 
ecnebi filmine kal"şı bir milli 
filim gösterilmesi hakkında
ki kanunu onaylamıştır. 
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Macaristan; asl{eri müsavat 
istemekte ısrar ediyor 

Birinci toplantı; Macaristan'ın isteklerini, öbür dev-
letler siyasasına uydurmağa çahşmakla geçmiştir 

Venedik 5 (A.A) - ltal-
yanlar, Avusturyalılar ve , 
Macarlar ikinci bir görüşme 
daha yapmışlardır. Bu gö 
rüşme iki buçuk saat sür
rnüştür. Görüşmelere yarın 

tekrar başlanacaktır. 
Venedik S (A.A)- Maten 

gazetesinin hususi muhabiri
nin yazdığına göre, Macaris
tanın askeri müsavat hak
kındaki mukarrer iddiaları , 
Roma konferansını gecikti
recek gibi görünmektedir. 

Venedik Konferansının ilk 
toplantısı; Macariıtanın dilek· 
lerini, öbür devletler siyasa· 
suna uydurmağa çahşmakla 

reçmiıtir. Korıferansrn toplandıgı 
ltalya; Macaristan'ın mü· ile meşgul olmaktadır. • Ve

aavat iddialarını Fransa nez· nedik müzakerelerine dair 
dinde teyid etmek ve Ma· intiıar eden nadir m\ltalia· 
cariatan'a bazı ticari ve zi· 

Venedik 'ıe11 bir görüniiş 

lursa İtalyanın eski kusurla
rını örttürmek hususunda 

nerelere kadar varabileceği· 

Krah teessürlerini 
bildirdi 

Sofya 5 ( A.A ) _r Kralın 

müşaviri bay Graueff ile dış 
işleri·• bakanhğı genel katibi 
bay Şişmanof·bugün Türkiye 
büyük elçisi bay Şevki ~ Ber-
ker'i :ziyaret ederek, Kars 
debremi yüz.ünden komşu 
ulusun uğradığı felaket do· 
layısile Kralın ve Bulgar hü· 
kiimetinin aamimi; teessür· 
)erini bildirmiştir. 

Moskova'da 
f l k lar ltalyanın Macaristana za- ni göreceg· iz." 

rat men aat er tı6aterme 

d d 
bir olmaıı endiıeıini iz.bar Er Nuvel; ftalyanın iki Bir tayyare motörO dö-

niyetin e ir. eder mahiyettedir. Bu müta· 
enedik'te toplananlar, mem· lialar hakkında Jurnalda Son ııık karşısında kaldığını işa· kOmbaoesi kurulacak 

l k ti · ko f anııne tı'ce k ret ediyor: Ya Macarı'stanı ] s· e e erıne n er • Briı diyor i : Torino, 5 [ A.A - ır 
ıini ancak bir uzlaıma akde- " Macaristanı fdünya ni- tutup küçük antantı gücen· Sovyet hey'eti bura mUease· 
dildikten sonra bildirecek- ceminin kurumuna iştirak dirmek, ve yahut ki Maca- selerinden biri ile Moskova 
lerdir. • ettirmek ve Avusturyanan ristanın dileklerini reddedib civarında bir tayyare mo· 

Paris 6 [A.A1 •• Matbuat istiklalini muhafaza için bir bu memleketi nasyonal 101• törleri dökümhanesi kurmak 
daba ziyade belediye seçimi formül bulmak mümkün o· yalizmin kucağın~ atmak. için bir uzlaıma yapmııtır. 

------~----------........... ~ ... ._..--~~~---
• Kars'taki yer debrenmesi 

"""'"bakanı Bay Tevfk Saydam 

l<arakoıe 5 ( A.A ) -
ICars'ta yer debrentisine uğra
Y•nlara, yardım için, villye· 
tinaiı içiade ateıli bir çahı· 
taa devam etmektedir. Vi· 
llyet ve Kızılay kurumu ta· 
rafından her tarafta kuru· 
l.n yardım komiteleri çalıı· 

Yeni Alman ordusu 

--·--Hizmete girebilmek için en aşağı boy 
yüksekliği 154 santim olacaktır 

Genç Alrnau ordusu 

Berlinde "Offene Vorte" 
ismindeki neşriyat müessese· 
si, Alman ordusu hizmetine 
girecek kimselerin bu hiz
mete yarayıb yaramayacak· 
lannı tayin için aranacak 
evsaf ve kabiliyetler hakkın
daki resmi hükllmleri ıon 
gönlerde neıretmiıtir. 

Bu hükümlere göre mua· 
yene olunan kimseye tıbbi 
muayenesinden sonra kendi
sinin kabiliyet ve yararlığı 
hakkında verilen karar bil-

llitler'i .~elfımlıJOr 

dirilecektir. Tıbbi muayene 
neticesinin muayene edilen 
kimsenin akraba ve taalJU
katile diğer eşhasa bildiril
mesi, ancak resmi bir lüzum 
üzerine yahut muayene olu
nan kimsenin kendi sıhhi 
menfaatı İcab ettirdiği tak· 
tirde caizdir. 

Ordu hizmetinin iltizam et
tiği yüksek melibe ve ıart
lara kifayet etmek için yal· 
nız muayene neticesinde mu· 

- Devamı 2 ncı sahifede • . 



--~·~h~lf~e_2 __________________ ~~-----------------------~(~U~lu~aa~l~Bı._rl_lk~)-------------------------------

Os ma ıcadan 'fürkçe- Amerika 
6 Mayıı ~ 

ye Dil Karşılığı o 26 
1 - Öz Türkçe köklerden gelen sözlerin lw !}ı.mıa (T. Kö.) 

beldegi (Alameti) konmuştur. Bunların her biri I u/..-kmda sırası 

ile u~nıanlarımızın (Miitcıhassıs) yazllaruıı gazetelere verecegiz. 
2 - Y crıi okunan karşılıkların ixi aytrd edilmc;,i için, ge· 

n•ginc güre, l· rcımızcalarz yazılmış, ayrıca örnekler de konul-
muştur. 

3 - Köl.ıi Türkçe olan kelimelerin bugütıhü 

kullarııları şeldlleri alınmıştır: Aslı ak olan lıak, aslı 

hiikiim, Türkçe "Çek,, kökünden gelen şekil gibi. 

işlenmiş ve 
ügiim olan 

Ladini, dışdinsel (fr) are
Ji gieuks 
Örnek: Dinle hiçbir alikası 

olmıyan müessese ve hare· 
ketlere ladini derler, dinle 
hiçbir ilişiği olmıyan kurum
lara ve hareketlere dışdiosel 
derler. 

~ Dirahşan, parlak, parlayan 
Diraht, ağaç 

Durendiş (durbin) - uzgö
uzgörür (fr.) avise, clairvo
yant 

Örnek: 1 · Devletin batı· 
na geçen adamlar dürendiş ol
malıdır, devletin başına ge
çen adamlar uz görür ol
malıdır. 

Dirayet, usuğ, (fr.) adresse 

2 - O, Durendiş bir a
damdır, o, uzgören bir adam· 
dır. 

intelligence, capasite 
Örnek: Bilgisi ne kadar vü· 

satli olursa olsun, dirayetsiz 
bir insan tuttuğu işte mu
vaffak olamaz, bilgisi ne ka· 
dar geniş olursa olsun usuğ
suz bir insan tuttuğu işi ba · 
şaramaz. 

Dirayetli, usuğlu, [fr.] in
telligen, capable, adroit 

örnek: o, pek dirayetli 
hareket etti, o, pek usuğlu 
hart:ket etti. 

Diraz • uzun, 
Diriğ etmek, esirgemek 
örnek: muavenetinizi ben-

den diriğ etmeyiniz, yardı
mınızı benden esirgemeyiniz 

Dirin, dirine, eski 
örnek: de'bi dirin, eski 

törü 
Divane - deli, aptal. alık 
Diyar - el 
Örnek: diyar diyar dolaş· 

tıktan sonra buraya geldi. 
El el dolaştıktan sonra bu
raya geldi. 

Dizdar - kale sakınanı 
Dost - dost (T. Kö.) (fr) 

ami 
Ducret (zucret) • sıkıntı, 

darlık 

Örnek: son senelerim duc
ret içinde geçli. Sön yıllarım 
sıkıntı (darhk) içinde geçti 
Duçar (giriftar) - uğramış, 
yakalanmış, tutulmuş 

Duçar olmak (giriftar ol
mak) uğramak, yakalanmak, 
tutulmak . 

Örnek: 1 - bir derdi de
vanapezire duçar oldu. İlacı 

buunlmaz bir derde uğradı. 

2 Duçar olduğu felaketten 

tahlisi giriban edemedi. Tu
tulduğu felaketten yakasını 
kurtaramadı 

3 Öldürücü bir aşka girif
tar oldu. Öldürücü bir aşka 
yakalandı 

Diid - Kurd, dumao 
Duhan - Duman, tütün 

Durendişlik (durbinlik) -
Uz görürlük 

Duşize (bak: bakir ) - el 
değmemiş 

Dümdar - artçı [fr.] ara
iere garde 

Örnek: dümdar kollarımız 
düşmana hücum etti. Artçı 

kollarımız düşmana hücum 
etti. 
Dümfı •• göz yaşı 
Dünbal - kuyruk 
Dürbün - gör güç [fr. J lorg

nette, lunette. 
Örnek: zabitler uzağı rü

yet için dürbün istimal 
ederler. Subaylar uzağı gör
mek için görgüç kullanırlar. 
Düruğ - yalan 
Dürüst -· doğru, düzgün, 

dürüst (T. Kö.) (fr) eksact, 
correct. 

Dürüşt - sert, kaba 
Örnek: dürüşt hareketle

rile hepimizi gücendirdi. 
Kaba {sert) hareketlerile he
pimizi gücendirdi. 

Düstur - düstur ( T. kö.) 
(fr.) code, regle generale, 
formule 
Düşnam - sövgü 
Örnek: Büyük işe girişen

ler onun bunun düşmanından 
korkmazlar, büyük işe giri
şenler onun bunun sövğüsün
den korkmazlar . 

Düşvar - güç, zor 
Düyun - borçlar, [fr.J det

tes 
Düyunu umumiye - genel 

· borçlar, [fr.] dette publique 
Düzd - hırsız, (fr.) voleur 

E 
Eazım -- büyükler 
Örnek: Timur devri eazı

mından, Timur devri büyü· 
lerinden 

Deı·amı var 

Ulusal 

Birlik 
Duhter - Kız Cilndelik ıiyaııal gazete 

Duhul - Girme, girgin Sahibi: Haydar Rü~dü Öktem 

Duhuliye - Girmelik Neşriyat müdürü: 
Örnek: Duhuliye vermek- llamdi Nüzhet 

sizin içeriye alınmaz, girme- Telefon: 2776 
lik vermeksizin İçeriye ahn- Adres : lzmir ikinci 
maz Beyler sokağı 

Dün - Aşağı, aşağılık Abone şartları : . 

(Ast, madCın) 700 kuruş senelik 
Örnek: Bu haJıyı dün bir 400 .. aJtı aylık 

fiatle satmak istemedi, bu 
halıyı aşağı bir baha ile sat- ilan şartları 
mak istemedi. Resmi ilanlar için : 

Ne dün bir fıtratı var, ne Maarif cemiyeti ilinat 
aıağıhk bir yaradılışı var. bürosuna müracaat edil· 

Dur • uzak melidir. 
Örnek: Allah kimseyi gör- Hususi ilanlar : idare-

düğünden dür etmesi, tanrı hanede kararlaıtırılır 

Buğday Piyasası 
ihracatçı müesseselerden 

bazılarına gelen malumata 
göre; Amerika Buğday pi· 
yasası mevkiini muhafaza et· 
mektedir. 

"' I ... ~"'' 

6 Mayıs - 1935 .. Yazau:_!!J 
Geçen hafta ani olarak 

kaydolunan bazı sarsıntılar, 

çabuk zail olmuş ve piyasa 
müteessir olmaınıştır. 

;Tefrika No. 48 ~ 

Atabey; Sa13heddini Eyyuüi'yi Şam'a daYet etmişti. f~· 

Vilayet Encümeni 
Dno toplaudı 

kat Salaheddin bunda bir maksad olrluğuııu sezmiştı 

Vilayet encümeni dün top
lanmış ve vilayet işleri etra
fında müzakerelerde bulun.1-
rak bazı kararlar vermiş ve 
dağılmıştır. 

Hele Salaheddin Evyubi
nin .yan yoldan Kahire'ye 

dönmesi üzerine, sakahnı ya

kalıyarak şöyle bağırmıştı: 

- Maksadı anlaşıldı. Hü
kümet ilan etmek istiyor ve 

benim, ansızın Mısır'a gir-

Zavallı ~air 

Fransa, Viktor Hü
go'yu unııtuyor mu ------Farerin garazkarane yazıları, büyük 
şairin unutulmasına saik oluyor 
Son posta ile gelen Pariı 

gazetelerinde okunduğuna 
göre, Viktor Hügoya bu yıl 
ihtifal yapılmayacaktır. Bu
nun sebebi, Klod Farerin, 
Hügo için yazdığı fena ya
zılardır. 

Sakallarının beyazlığına 
rağmen kalemini geraza ilet 
eden Klod Fare'rin Viktor 

Hügo hakkında yazdığı son 
makaleler, büyük şaire kar
şı bir bühtan teşkil etmekle 

beraber çok müessir olmuş-

tur. 

Bundan dolayıdır ki Vik

tor Hügo'nun öldüğü 50 inci 

yıldönümü bu sen~ anılma

yacaktır. 

--~--------~~---------------Yeni Alman ordusu 

orduya alınacaklar 
da aranan vasıflar 

Hizmete girebilmek için en aşağı boy 
yüksekliği 154 santim olacaktır 

Baştaraft 1 inci sahijede • 
kavim yapılı, iyi inkişafh 
·oldukları ve sıhhati, serbest 
hareketi ve vücut mukave
metini ihlil edecek kusurlar· 
dan ari bulundukları tesbit 
edilecek kimseler bu hizmete 
yarar ve elverişli sayılacak

lardır. Fikren zinde ve faal 
arkadaşlık his ve fikirlerine 

sahip metin ve salabetli se

ciye ve karaktere malik ol

mak, gençlik devresinde be· 
deni idmanlarla çelik gibi 
mukavim bir kudret ve ka-

biliyet elde etmiş bulunmak 
gibi ve nasıf ve haller, di
ğer taraftan mevcut olabilen 
bazı bedeni kusurlara karşı 
muayyen bir hududa kadar 
bir nevi tevazün teşkil eder. 

Ordu hizmetine girmek 
için en aşağı boy yüksekliği 
154 santimetredir. 

Askeri mükelleflerle gö
nüllülerden 160 santimetre
den aıağı boylu olanlar 
ancak ahval . mahsusa icab 
ettirdiği vakit hizmete alı
nacaklardır. 

Tıbbi muayene· neticesinde 
verilecek hükü'lller şunlardır: 

Yarar (1 yahut 2) 
Kayıt ve şartla yarar 
Şimdilik yaramaz. 
Mahdut olarak yarar 
Yaramaz 
Katiyen yaramaz. 
Muayeneden geçen kimse 

sağlam ve kafi boyda, 
kuvvetli yapılı ise buna 
(yarar) teşhisi konur. Mua
yene edilen kimsede noksan 
ve kusurlar görülmüş ise 
ve diğer ahval ve evsafı 
başka dir teşhis konmasına 
lilzum göstermiyorsa buna 
(yarar 2) notu verilir. 

Muayene sırasında kabili 
şifa hastalığı olan ve hiz-

mete davet edilinceye kadar 

iyileşeceği katiyetle muhte

mel bulunan kimselere dahi 

1 inci ve 2 inci derecede 
yarar notu verilir. 

Kayıt ve şarta muaUak 
yararlık kusurlu ve sakat 
olanlara verilen nottur. Bu
rada aranılan kusurlar sıhha-

ti ihlil etmediği halde kud
ret ve ... kabiJiyeti bir dereceye 
kadar müteessir. eden nevi
dendir. 

Şimdilik yaramaz hükmü; 
bedeni inkişafları hayli geri 
kalmış olan yahut geçirdik
leri hastalıklu dolay11ile 
tam kudret ve kabiliyetleri
ni henüz kazanmış olanlar 
yahut muayene zamanında 
kabiJi şifa ve fakat celp ve 
davet gününe kadar eyileş
meleri katiyetle beklenemi
yt:cek hastalıklardan müte· 
essir olanlar hakkmda veri· 
lir . . 

mekliğimde korkuyor. 
ihtiyar Atabey, kızgınlı

gından tepiniyor ve ne ya
pacağmı bilemiyordu .. 

Beri tarafta da Saliheddin 
akıllarına ve sadakatlanna 
güvendiği bir çok şabıı;ları, 
Kabire'de büyük bir toplan
tıya çağırmıştı. 

Baban da bu mecliste ha
zır bulunuyordu. 

Salaheddin, toplantıyı şu 
sözlerle açtı: 

- Görüyorum ki, Atabey 
Nureddin Zengi, kendisi ve 
devleti iÇin yaphğımız biz
m'!tlere karşı bize fena bir 
nazarla bakmakta ve hakkı
mızda düşmanca emeller 
beslemektedir. Bu arada 
Nureddin'in Mısır'a hücum 
etmesi ve bizimle barba gi
rişmesi ihtimali vardır. Bu 
takdirde ne yapacağız?. 

Meclistekiler susmuşlardı. 
Sual mühimdi.. Belki de 
bütün bağlar, burada ko
pacaktı. Bir ses yükseldi: 

- Nemi yaparız, vuruşu· 
ruz!. 

Bunu söyliyen maruf alim 
ve kumandanlardan Taki
yüddin Ömer idi .. 

Sa~aheddini Eyyubi cevap 
vermek üzere iken, babası 
daha evvel davrandı. Okun 
yaydan çıkmaması için : 

- Durunuz • dedi • acele 
etmeyiniz 1 
Herk~s Nccmeddini Ey-

yubiye bakıyordu : 
- Bu fiLir, asabiyetle ileri 

sürülmüştür. Ben, bunu çok 
vakitsiz buluyorum.. Belki 
de aldanmışızdır. Atabeyimiz 
gibi bir kahramana karşı kı-

azaltacak ve fakat gene 
mahdut bir tarzda istihdam 
edilebilecek yardımcı mek
tebe gitmiş olan ve oldukca 
bedeni kusur ve sakatlıkları 
olanlara verilir. 

Bu not diğer bedeni ku
surları yüzünden " yaramaz,, 
yahut 11 katiyen yaramaz ,, 
notu almamış olan kimselere 
de verilir. 

Yaramaz hükmünü vermek 
için doktor tesbit olunan 

kusurun sahibini yahoız cep· 
he hizmeti için mi !Ayık kıl

madığını araıtırmağa mec
burdur. 

Çünkü tabip muayeneleri 
neticesinde muayene olan 
kimselerin meseli amelelik 
yahut umumi mesleki hiz
metlerde istihdam kabiliyet· 

terinden istifade edilip edi
lemeyeceğinin tesbiti lazım
dır. 

Katiyen yaramaz bükü fik· 
ri ve bedeni kusurları v~ 

sakathit kendisini daima iş
ten meneden veyahut yalnız 
hususi kayıt ve ıartlarla 
mabudud şekilde hizmet ifa 
edebileceklere verilir. 

Kara, deniz ve hava hiz
metlerine alınacaklar hakkın
da da bir takım şeraid tes· 

ğümüz iyilikleri ve onun•.•; 
yesindeki mazhariyetlerioı1!, 
inkar etmek demektir. og 
lüm Salaheddinin de beoiıll 
fikrime iştirak edeceğini •'' 
oıyorum. , 

Babası, bir emrivaki b• 
linde onun söyliyebilecekle: 
rini ağzında bırakmıştı. S• 
laheddin sadece : 

- Evet 1 
Dedi ve ondan sonra et' 

rafındakilere hitap etti : 
- Esasen benim suafilllı 

muhtemel vaziyetlere k•r~ı 
fikrinizi almaktan ibare.t~~ 
Bugün için böyle bir tebh 
yoktur. . , 

Maamafih Selihaddinı EY 
il' 

yiibi, bu neticeden menıoU di 
du. Çünkü icabında keP 

ar· 
arkadaşları, Nureddinle ç I• 
pışmak hususunda onuP 
birlik olacaklardı. . 

Aradan bir iki ay geçııııŞ~ 
ti. Nureddinden bir mektll 
geldi. Bu mektupta Ata be1• 
kendisini Şama davet ediyor' 

du.. S, 
Bu davet çok:garipti. • 

lahaddin; . aıİ' 
- Herlade beni iyi bır J 

ı. · "e yetle davet etmiyor, bel"' 
başımı uçurtacak! f' 

• I' 
Dedi.. Babası da aynı ·bi 

kirdeydi. Necmiddin Eyyıı 
... O' 

artı ihtiyarlamıştı. Ve o gu 
lerde de hasta idi.. 

Salahaddini Eyyubi, At~' 
beye çok kıymetli bir bedı: 
ye tertib ettikten sonra t• 
zimat dolu bir mektub ya'/.' 
dı ve babasının hastahğıOlı 
Mısırı boş bırakmasının doi~ 
ru olmıyacağını bildirere 

mazeret diledi . bit 
Bir müddet sonra ikincı 

S •. davet vaki oldu. Fakat 
laheddin, o tarihte, M15,

1
' 

arazisini genişletmek İ~: 
şark ve garb hudutlarıo 

büyük akınlara başlamıştı· 
Orduları, bir taraftall 

Trablusgarbı, diğer taraft•0 

• ., e-
Yemen topraklarıoı çıgP 

mişlerdi. 

Dönüşte ~bu davetten b•' 
berdar oldu. Ara-sıra. 

- Gideyim, bakayım, "~ 
diyecek, ne yapacak, be"' 
öldürtmeğe cesaret edebile' 
cek mi? 

D. d- ·· .. d Fakat ıye uşunuyor u. 
bunun, tecrübeye biç te t•• 
hammülü yoktu. Her şeYe 
rağmen sabırlı görünürord:j 
Bir başkası olsa; ?lınde 
bu fırsatı her halde baı1'; 
türlü kullanırdı. Bir aralı.' 

• • ..,, 1"' 
Nureddioin Mekkeye gıttıg 

h•' ni duydu. Bu olsa olsa, 
cılık için olabilirdi. d 

Halbuki bilahara duyul " 

ki, bu gidiş, hacılık için d~· 
ğil, Atabeyin gördüğü .. b'' 
rüyadan ileri geliyordu. a· 

Filhakika Ata bey bir r 
ya görmüştü. Rüyada oo•! 

- Medine ve MekkePııs 
o· mübarek topraklarına yab• 

dLI' cılar ayak basıyorla, ne 
kimseyi gördüğünden uzak ı Basıldığı yer: ANADOLU 

bırakmasın. ._m_a.tb.•.a.•ı-------•• bedenen ve fikren tamamile 

11 Mahdut olarak yarar ,, 
notu muayene neticesinde 
iş kudret ve kabiliyetlerini 

bit edilmiştir. · ruyorsun? 
lıç göstermek, ondan gördü· Arkası var -

-

\' 

•I 
AJ 

ta 
Jo 
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N. v. ı~Tayyare Piyangosu Fratelli Sperco Vapıır Acentası 

vv. F. H. Van ve rl~rakya 1 19 uncu Tertip Bi· ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 
letleri Satılıvor.. "GANYMEDES ,, vapuru 6 mayısta gelip yükünU 

Der Zee Şeker Fhrikaları· 1~ürk Anonim Şirketi A« <eJ<!itct\o' ..,,- "'. boıalttıktan sonra Burgaı, Varna ve Köstenco limıalan 

S . 3 000 OOOT k r B oklk · için 1nk aıacaktır. & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE 

" SAMOS,, vapuru 29 ni
••ııda bekleniyor, 2 Mayısa 
~adar Anvers, Rotterdam, 
•ınburg ve Bremen için 

Ylik alacaktır. 

ermayesı· ' ' 0.r ırası fty rami ye "HERMES,, vapuru 4 mayısta gelip 9 mayısta Anvers, 

lstanbul Babçe kapı dördüocü Vakıf ban 30-40 .ı 25000 lira ~:~:~:.:.m, Amıterdam ve Hamburg limanları için yllk 
..... . . . " •• • ., ,: J. • ·:· ·:· • ·- ~.;, 

lznıir Detterdarlıgw ından : u GANYMEDES" vapuru 18 mayısta gelip 23 mayısta 
M tt k "'f t Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanlar1 için 

issisinin vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre - a a - yük alacaktır. 
haczedilen güzel yalı tramvay caddesinde kain 836 sayılı SVENSK 1 
ev tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle satılığa çıkarıl- 20000 ı • A OR ENT LINIEN 

" ALIMNIA ., vapuru 8 
tnayısta bekleniyor Anvers 

dığından pey sürmek istiyenlerin Defterdarlık tahsilat ka· lf 3 "BLALAND " motörü 20 mayısta Rotterdam, Hamburg, 
lemine gelmeleri. 1268 2-6-11-15 Copenhage, Dantzıg, Gydnia, Goteburg, Oslo ve lskaodi· 

.. '9 --~ navya limanlarma hareket edecektir. • Taze tem ı· z ııcu·z Olivier ve şi\reka- "NORDLAND,. motörü 2 haziranda Rotterdam, Hamburr, 

v H • 
e amburgtan yük çıkara-

caktır. 

Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Goteburg, OsJo ve Iskaodi· "HERAKLEA,, vapuru 13 
tnayısta bekleniyor, 16 ına-
~sa kadar Dükerk, Direkt, 

nvers, Roterdam, Hamburg 
"
1
e Bremen limanlarına yük 

• •caktır. 

Sl Limitet vapur navya limanlarına hareket edecektir. 

ı 
SERViCE MARITIM ROUMANI i ap acentaSJ Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

~ " PELEŞ ,, vapuru 26 mayısta gelip 27 mayısta Hayfa, 

ARMEMENT H.SCHULDT 
.. HAMBURG 
HANSBUR~,, vapuru 5 

~ayısta bekleniyor, Anvers 
Hamburgtan yük çıkara· 

Caktır. 

SERViCE DIRECT 

DANUBIAN 
TUNA HATTI 

Her tiirlti tuvalet çeşitleri 

IIamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Raşturak No: 37 

DOKTOR ''A Y1 t TID " motörü 12 ma· 

8 
8 a bekleniyor, Buda peşte, 

-,. 
Kitaplarınıza Gilzel Bir 

Ali Agah 
ratislav v· . . -k ' al a, ıyana ıçın yu · 
acaktır. 
''Ti ra d SZA., vapuru 5 bazi-

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

' 1·inci Beyler Sokagı N. 68 
Telefon 3452 8 11 

a bekleniyor, Budapeşte, 
ratislava v· . . -Ylik ve ıyana ıçın alabaktır. 

"Dalacaktır. THE EXPO .T STEAMSHIP 
taııd UNA" vapuru 30 hazi- COf PORA TION -

JOl-fN bekleniyor. " EKSELSIOR " vapuru 
STON VAREN LINES ~halen limanımızda o1up Nev· 

"GG TD LIVERPUL york için yük a maktadır. 
illa ENMORE,, vapuru 20 11 EKSMINSTER ,, vapuru 

Yısta b ki · L. 15 · Ptıl .. e unıyor, ıver· mayısta beklenıyor, Nev-
iaa Y~k çıkaracak ve Bur- york için yük alacaktır. 
laç' arna, Köstence, Ga- Geliş tarihleri ve vapur· 
.,,, Ve Braila için yük ların isimleri üzerine mes'u· 

Cilt, Hatıralarınıza Şık 

Bir Albnm, Ve sair 

Cilt İşleri Yaptır· 

mak isterseniz : 

.,, YENı KAVAFLAR * 
Çarşısmda 34 Numarada 

- - Ali Rıza - -
Mücellithanesine uğrayınıı. 

liyet kabul edilmez. 
Birinci Kordon, 

No. 2007 - 2008 

• 
telefon 

Tl::J Q K iYE 

• 

l 1 R ı~T 

) 

.DARA 
BiRiKTiREN 

Cendeli Han. Birinci kor• Malta, MarsiJya, ve Barselona hareket edecektir. 
don. Tel· 2443 "ALBA JUL YA,, vapuru 20 haziranda gelip 21 haziranda 

The EJJerman Lines Ltd. Malta, Marsilya ve Barselona hareket edecektir. 
" RUNU ,, vapuru nisan 

sonunda Londra, ve Anvers· 

ten gelip tahliyede bu

lunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük 

alacaktır. 
" ALGEERIAN ,, vapuru 

mayıs başlangıcında Liverpool 

Svvenseadan beklenmekte· 
dir. 

Deutsache Levaote Linie 
"ANGORO " vapuru 25 

nisanda f::lamburg, Bremen 

ve Anversten beklenmek· 

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

0 RINOS 11 vapuru 14 mayısta lzmirden doğru Nevyork 
için yük alacaktır. 

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

Hamiş: ilandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 
Acente mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 
şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına mliracaat 

edilmesi rica olunur.· Telefon: 2004 - 2005 • 2663 

•1111111111111 il il 111111111111111111111ıır11111111 il 111 il 1111111111111111111111111111111111111111111111 

~lzmir yün mensucatı; 
vapurların isimleri üzerine ~Türk Anonim şirketil 
tedir. 

Not: Vurul tarihleri ve 

değişikliklerden mes'uliyet = Bu milessese, iki yftzfbin lira sermaye ile §§ 
kabul edilmez. = • == 
•·----!im~-··;; teşekknl etmiş ve Di Oryental Karpet 1\lanu-:= 

ÔksOrenler! Mut· § fakçörers Linıited (Şark halı) ~irkt·tine ait ~ 
laka (Okamentol) 

öksnrnk şekerle- ;; 

rini tecrübe edi· ..-..ı 

niz •. ~ 
~ 

c.Q 

Ve Pilrjen Şahapın ~ 

en Qstftn bir mils· ~ 

bil şekeri olduğu· 

nu unutmayınız. 

Kuvvetli mfishil 
istiyenler Şahap 

Sıhhat snrglln ~ 
haplarını Maruf ci3 
ecza depolarından 
ve eczanelerden 

arasınlar. 

Satılık Piyano•I 
Alman marka her şeyi 

sağlam kuyruklu bir pi· 
yano., ehven fiatla satılık

tar. 
Almak arzu edenler her 

gün sabahdan akşama ka· 

1 
dar ULOSAL BiRLİK 
gazetesi idarehanesine mü· 
caat etmelidirler. 

Satılık Motör 
12 beygir kuvvetinde (Di

zel) markalı az kullanılmış 

~ir ~otör sahlı~tır. Taliple· 

= İzmirdt Halkapınardaki kumıı' fabrikasını 8atın ~ 
- almıştır. Fabrika bütün teşkilat ve tesisat ve mOs· ~ = tahdimini ile eskisi gibi l kanunusani 1935 fa· ~ 
:= rihinden itibaren yeni ~irkct t!\rafından i~lt'tİl· ~ 
- mektedir. Her nevi ylln iplikleri, kumaş, batta- ~ 

§ niye ve çorap imal edilecektir. .M:amulUtm emsa· § 
;; line faikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. ~ = Bu ·'mamulAt Peştemalcı,ar başında eski Orozdihak ~ - -= ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve satıA. fah· ~ 
- rika içinde yapılmaktadır. ~ 
~ Posta kutusu: 127 ~ 
= Telgraf adresi: İzmir~-=Atsancı:k :.:= 
:= Telefon oumarası 2432 ve 3564 §§ 
• ı ııııı ıı ıını 1111111111111111111• 1111111111 uııın11 nıııum1111111111111111111111111111mı ıuil 

--Sümer Bank--
Fabrikaları mamulatı 

Yerli mallaı·ın en iyisi, en sağla· 
mı, en ucuzıı en güzeli 

Hereke kumaşları 

F esane kumaşları 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yeı·li mallar pazarr 
lzmir şubesinde bulursunuz 

Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hamza Rüstem beyin Joıoğrafhanesi, /::mirde en 

foıograf çekmekle ~ölıret bulan bir san.'aı ocagıdır. 
müşkülpe~ent olanlar dahi, burada çektirdikleri foıokraj

lardan memnun kalmışlardır. 
Hamza Rüstem beyin, foıoğraj malremP.si saıan ma-

gazası da muhterem müşterilerinin ine~ zevklerine gllre 
her çeşit mallan, fotoğrar makinalerini bulundurmakta· 
dır, Bir zıyaret her şeyi ispata kdfidir. 

zmir .. Ba turak caddesi, Refik 



( Uluıal BtrJlkJ 4 Sa~ ------- · Hala dini alet ediyorlar 

Memleketimizde iı 

. Rusya, 
Sovyet. Fransız anlaşması Alm;nya aleyhi:e imiş .. tica yok Ve olamıJ 
Çekoslovakya da hır hava US· şeyh Said'i Kn;diy;kalaoarak a"1 

sülharek~esi tesis etmiş. Romanya 0:::•:.i~~::.:~ri.!:pa:.!:!.:e~?m~!e~:1!' d • ) • • tt • { ı liil mahkemesince garp vi· dukları ve Şeyh Saidi• ~-
e gız ıce ı ı a i. y~e_mı~ ~:;~1~:~:ı k~~~r:dın::a:i~ ~!;;.~:~:di:ü:~11.~y~~:~ . , "' k f k k J l 1 d şahsın diDİ alet ederek irbca 1, 

ile 
Cerınanya gazetesi; bu anrllaşm.a,harpten önce ite a i eı·e av< eı o uğu yapmak istediği ve zabıtaca zabıtaca yapılan tahkik•t 

k 
anlaşılmıştır. 

haklrında vahim bir delildiı· diyor .. Fransa yeni bir harb hazıı·lıyoı·muş yakalanara lspartaya gön· Milas zabıtası, tahki~· 
" derildiği mahallinden bildi-

Fransız - Sovyet andlaşması Alma.nya'nm uluslar kuru- riliyor . derinleştirmekte ve Şeyh5' Berlin 5 ( A.A ) - Havas muhabirinden: 
Alman dış işleri bakanlığı Fransız - Sovyet andlaşması

nı doğrudan doğruya Almanya'ya karşı bir tehdid mahiye-
muna karşı husumetini arttırmaktadır. Uluslar kurumu Şeyh Saidi kürdi ile be~ kürdi ile münasebette b 
bundan böyle bu iki devletin nüfuzu altında bulunacaktır. raber tevkif olunan sekiz lunanları tesbit etmeğe çı 

tinde saymaktadır. Bakanlık Almanya'yı amaçlıyan gizli 
bir askeri ittifakın var olduğuna inanmaktadır. Fransa'nın 
Sovyetlere bir takım askeri maksatlarla 5 milyar frank 

İttifakta adı geçen ittifak muayyen bir devlet aleyhinde· 
dir. 

ödünç vermiş olduğunu iddia ediyor. 
Cerm~nya ~azetesi, bu andlaşma harpten önceki telek-

Gazeteler, Sovyet hava kuvvetlerinin Çekoslovakyada üs
sülharekeler tesis etmiş olduğunu, Romanyanın Rus kuv
vetlerinin kendi topraklarından geçmelerine izin vermek 
için Sovyetlerle bir mukavele akdetmiş olduğunu yazıyor
lar. Politice Korespondans diyor ki: 

kilere avdet olduğu hakkında vahim bir delildir diyor. 

Rı1sya 
Fransadan para 

istememiş 
oMskova 5 (A.A) - Fran

ıız gazetelerinde Le Jour ile 
Le Liberte; karşılıklı yardım 
anlaşması yapmak üzere 
Fransızlarla Sovyetlerin yap· 
mıı oldukları görüşmele: es
nasında Sovset Rusyaya borç 
para verme işinin büyük bir 
rol oynamış olduğunu yaz· 
mışlardı. 

lzvestiya gazetesi bu du· 
yumun baştan başa asılsu 
olduğunu bildirmektedir. 

Hey'etimiz 
~eretine verilen ziyafet 

Moskova 5 [ A.A] - Dün 
Voks sosyetesi başkanı bay 
Arossev Moskovada bulun· 
makta olan Türk ~ saylavları 

ile Türk gazetecileri adına 
bir ziyafet vermiştir. Ziya· 
fette başlarında bay Muzaf
fer Köker bulunan konuklar 
ile Türkiye büyük elçisi bay 
Vasıf Çmar, dış işleri kom
aerligi şark departmanı bay 
Sukaman, sivil hava filosu 
merkezi idare başkanı, Sov
yet Rusya Ziraat komseri 
sıcak memleketler fen işleri 
merkezi idare başkanı, dış 

işleri komserliği Voks sos
yetesi ileri gelenleri ile bilgi 
evleri ve basım bilgeleri ha-

zır bulunmuşlardır. Geceleyin 
Türk konukları diyepen elek· 
trik santırahnı gezmişlerdir. 

Konuklar, Harkof ve Kiyefi 
de gördükten sonra Odesa 
yolu ile Türkiyeye dönecek· 
lerdir. 

Beş Mayıs 
Çangırı 5 ( A.A ) - Bu 

gün beş Mayıs mektepliler 

gezintisi beş binden çok ka· 
dm erkek Çangmlıların iş
tirakiJe feslikin ve kirazlı 
dere mesirelerinde toplantı
lar yapıldı. 

Ilış hakanımız 
lstanbul - Dış bakanımız 

bay Tevfik Rüştü Aras Ma
yısın sekizinde BUkreşe a-i
dceektir. 

Volkişer Beobahter de Fransa ile Sovyetleri yeni bir 
acun savaşı hazırlamakla suçlu gösteriyor, ve diyor ki: 

Parisin müfrid ulusal siyasası Avrupayı Bolşevikliğe sü
rüklemektedir. 

1 ....... .... 
Büyflk kurultaya hazırlık 

Parti idare hey' eti çahş
masına son verdi 

Çankırı ve Duygu gazeteleri; fev
kalade nüsha çıkaracaklar. 

Ankara 5 (A.A) - Büyük dört yıllık çahıma devresine 
Kurultay hazırlıkları için ar· son vermiıtir. 
dı - ardma toplanmakta o- Çankırı 5 (A.A) - C. H. 
lan Cümburiyet Halk Parti· partisiniu 4 üncü kurultayı 
ıi idare hey'eti dün, kurul· dolayısile Çankırı Duygu 
tay işleri ile beraber elinde gazeteleri fevkalade nilsha· 
ki parti işlerini de bitirerek lar çıkaracaklardır. 

~~---~~----~--....----------~------

Sovyet 
San 'atkarları bu 
gün gidiyorlar 
Şehrimizde bulunmakta o

lan, Dost Sovyet Rusyanıa 
güzide san'atkirları,dün ak
şam Elhamra sinemasında 

üçüncü konserlerini vermiş
lerdir. 

Büyük artistler, yüzlerce 
dinleyici tarafmdan defatla 
alkışlanmışlardır. 

Konuklarımız bu iikşam 

Dumlupınar vapuru ile lıtan· 
bula hareket edeceklerdir. 

Askere Davet 
__ ......... ....ı ... __ _ 

lzmir A9k.erlik Şubesinden: 
Oç ay ve daha ziyade hava 

tebdili almıı ve hava tebdilleri 
bitmio olan yerli ve yabancı pi· 
yade ııoıfına menıub eratın ça· 
buk ıubeye gelmeleri iJao olonur. 

§ Harb maHHi ıubay ve rrlerin 
935 yıla yoklamaları icra kılına· 
cağından ellerindeki vesaikle ken· 
dilerinin bir hafta zarfında ıubo-

ye mürocaatleri ilan olunur. 
§ - 331 doğumlu olubda 

ilk yoldamaeıoı yaptırm1yan yerli 
ve yabancı erat cumarteııi ve per• 
ıembe günleri ıubcye müracaatle 
yoklamalarıoı yaptırmneını ma· 
yıa 935 nihayetine kadar yaptır• 

mıyanlar cezalandırılacaktır. İlAn 
olunur. 

\._ .) 

Parti kurultayı 
Ankara- Cümhuriyet Halk 

Partisi büyük kuı ultayında 

köylüyü toprak; şehirliyi 

meslek sahibi yapmak ışı 

ehemmiyetle konuıulacaktır. 

ltalya 
Kabinesiniıı ver· 

diği kararlar 
Roma 5 (A.A) - Kabine 

dünkü toplantısında bir çok 

layiha ar meyanında işçile· 

rin ihtiyarlık ve sakatlık si· 

gortasını mecburi kılan 

29·6·933 günlemeçli Cenev· 
re arsıulusal mukavelesini 
lastik etmiştir. . 

Diğer lastik olunan yasa· 

lar arasında her üç yabancı 

filme karşılık behemhal bir 

ulusal film gösterilmesi hak

kında, sinemalar yasası da 
vardır. 

Zihirli 
Gazlar hakkında 

konferans 
Samsun 5 (A.A) - Halk 

evinde kalabalık bir dinle· 
yici karşısında doktor Sala· 

heddin tarafından zihirli 
gazlar ve korunma çareleri 
hakkında iki saat süren 
uzun bir konferans veril· 
miştir. 

Venizelos 
Ve arkadaşları ölOm 
cezasına mahkQm 

oldular 
Atina 5 (A.A) - Harb 

divanı Venizeloı ile PJasti
ras, Kunduras ve Canakaki
ı'i 6lüm cezasına mahkQm 
etmittir. 

Yevtiç 
Fırkası her tarafta 

kazanıyor 
Belgrad 5 (A.A] - Seçim 

hakkındaki ilk duyumlar, 
Yevtiç listesinin parlak za· 
ferini göstermektedir. Poli
tika gazetesi, Kral Aleksan· 

drın ölümünden sonra yapı· 

lan bu seçimin, tarihsel bir 

önemi olduğunu söyliyerek 
diyor ki : 

" Memleket, Hayat ıart
larınıo düzeltilmesini, idare 

makinasının kolaylaştırılma

sını ve ulusal birliğin korun

masını istiyor. " 

Resmi 
Dairelerin öz TOrkçe 

karşılıkları 
Ankara - Türk Dili Tet· 

kik kurumu, bakanlıklardan 

başhyarak resmi dairele, ve· 

bazı umumi kelimelerin öz 

Türkçe karııhklaranı teıbit 
etmiştir. 

Buna göre, maliye bakan

lığmın öz Türkçe adı (Finans 
bakanlığı); Ziraat bakanlığı· 
nın (Tarım bakanlığı); gümrük 

ve inhisarlar (Ekitler bakan· 
lığı), sıhhiye (Sağlık bakan

lığı), belediyenin (Şarbay

lık), belediye başkanlarının 
(Şarbay), devlet şürası-

nın (Danıştay), temyiz 
mahkemesinin ( Yorgutay ) 

divanı muhasebatın (Sanmiı· 

kar ) menfaatiumumiyenin 

(Kamugas ) efkarıumumiyenin 
(Kamay) reyiimın ( Benos ) 
dur. 

Olimpiyakos 
Ateş Gtıneşi yendi 

Istanbul - Olimpiyakos 
takımı bugün ikinci maçını 
Ateş Güneşle yaptı. Çok gü· 
zel bir oyun oynıyan misa· 
firler bu maçı 2-1 kazandı
lar. 

iş yasası 
Ankara - Tahsil çağın· 

da bulunan çocukların oku· 
tulması için, it yasaaına bir 
madde illve edilecektir. 

kişinin bir müddettenberi Jışmaktadır . 

oJinıpiyakos gelecek mi? 

Istanhul' dan heııiiı 
bir haber gelmeJ 

·-· -- 1 Altay-K.S.Kmaçı için Istanhuldao b1 

hakem getirtilmesi kararlaştırıld1 

lstanbul'da bulunan Yu· ğından bu maç için ıso0 

nan şapmiyoou Olimpiyakos buldan bir hakem getir i!r 

takımınm iki maç yapmak cektir. Bugün Olimpiy•~~ 
üzere, davet edildiğini ha- hakkında menfi bir ce~• 
ber aldık. Dün alakadarlar geldiği takdirde hakeuı '01e9 

lstan '..>ulla, telefonla görüş· elesi telefonla görüşlllece~1 

müşlerdir. Bugün verilecek Halkevi turnovası: 

cevaba- göre Olimpiyakosun Muhtelit hazırlığı ve t1•11 

gelip gelmiyeceği henüz evi atletizm bayramı uıi1°' 
kat'i surette anlaşılacaktır. ıebetile bir hafta geri bırf 
Yunan ıampiyonu geldiği kılan Halkevi ·~turnovas•11~ 
takdirde maçlardan birisinin dömi finalJeri cuma ,o~ 
muhtelitle olması ve yahut Halksahasında Dokuz eylW 
Altayla Karşıyaka'nın ayrı Burnova ve Eşrefpaşa - pe 
ayrı oynaması muhtemeldir. miryolu arasında defi~ 

Cuma gllnil Olimpiyakos edecektir. 
1 

gelmediği takdirde gene iki Geçen hafta yarıda k•I• 
hafta kalan lik maçlarına Eşrefpaşa • DemiryoJu tJJ'( 

başlanacaktır. Bu hafta Al- bu hafta tekrarlanacak ~ 
tayla Karşıyaka karşılaşaca· finalistler meydana çı~' 

intikam almak is
tiyormuş 

Baştarafı 1 inci sahijede -
lüğüne haber verilmiş ve adli 
kısım başkanı bay Hulflsi 
Akgümüş derhal oraya gide
rek tahkikata başlamıştır. 

Yapılan tahkikatta, servis 

şeflerinden Rahmi'oin, kendi

sine bazı yolsuzluklarından 

dolayı fabrika müdürlüğün· 

ce iki defa ceza verilmesin

den muğber olarak fabrika 

müdürü bay Kemaleddinden 

intikam almak makaadile bu

nu yaptırdığı ve bu iş için 
ameleden Neni çavuşla lb
rahimi kullandığı anlaşılmıştır. 
Bunlar itticvab ve müvace· 

he edilirken Neni çavuş gö· 
zile lbrahime işaret vermiş 
ve: 

- Gel! demiıtir. lbrahim; 
bu •özü (saat kaç diye sor· 
du) teklinde tevil etmiştir. 
Tahkikata ehemmiyetle de· 
vam olunmaktadır. 

caktır. ------- ....-""' Kavga ve teca"~ 
Kemer caddesinde Meb~1• 

oğlu Reşad ile Ali o$f 
Turan Ali araıınd~ k•' ~ 
çıkmış, Reşad, yumr11~ 
Turan Aliyi gözündeo yır' 
lamıştır. ~ 

Vaka yerine yetişen P0 

d t' memurlarına da Ret• 

cavüzde bulunmuştur.___...; 

ilan sı 
Milli Birlik'in 13-12·:1 

tarihli ve 5 numarasile ıP f 
teşir ilin mucibince t• ~· 
edildiğim münf@sih o;b 
zade Cemil, Fahri ve t'' 
din kolektif şirketinin . ,~ 
fiye memurluğuyla iştıiçf 
iılerim mani olduğundaP ·ıl' 
kildiğimi alakadarlara 

1 

ederim. 11 
Kömürcülerde N°· 

Komiıyoncıl ~·' 
Ebülmüzzaffer SoY 

lzmir Defterdarlığından; 
,~· 

l11isinin vergi borcundan ötürü tahsili emval ya5•
9
de' 

göre, haczedilen lsa reis mahallesinde lkiçeşmelik c•JJ,~ 
sinde kain 205-207 sayılı hane ve dükkio tarihi iJJll ef 
itiba en yirmi bir gün müddetle satılığa çıkarıld!i'ınd•" r,~ 
sürmek iıtiyenlerin Defterdarlık tahıilit kalemine gel"1~~ 

6 i 1 14 18 ı' 
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