
Tokyo'dau gelen haberlere 
göre; Formoz adasında şid· 
detli fırtınalar bilkOm silr· 
mektedir. Fırtına bOyOk hi· 
nalarda tahribat yapmıştar. 

• ULUSAL • Bay Ruzvelt ihtiyaç kana· 
nucu imzalamıştır. Bu kanun 
mu'" ihince işsizlere senevi 
beş milyar dolar tahsis edi
lecektir. 
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Fransa hnkOmeti bir resmi tebliğ neşretti Form oz 
Streza konferansına Makdo- Adasında kor- Bransnıan bedelle-
nald, Flanden ve Mussolini 

iştirak edeceklerdir 
lngiltere, Strezada hiç bir taahhüde girmek 
istemiyor; Memel mes'elesi de görüşülecektir 

Bay Mahdonald 

Londra 9 (A.A) - Bugün 
A•aın kamaraıanda dıı it· 
leri bakını bay Simon gü
nün meıelelerini görOımek 
llıere bir lnriliı heyetinin 
Streıaya we oradan ulaaJar 
kurumunun f evkallde top
lınb11nda bulunmak Ozere 
Cenevreye gideceiini bildir
IDİftir. 

Bay Simon lngiltere'nin 
Parllmentoda mOzakereai ya
pılmadan Strezada biç bir 
taabbnde giriımiyecegini ve 
Streıa konferanıının yapılan 
a~rliımeler ıilıileainden ola-

hüde girişmiyeceğini ve esa· 
sen mes'eJenin bu toplantıda 
son safhaya erişebileceğini 
zannettiğini beyan etmiştir. 

Bay Simon (Memel ) mes' 
elesioin de bu seferki ulus · 
lar kurumu toplantısında gö · 
rüıülüp görüşülmiyeceğine 

dair bay Çemberlayinin bir 
sualine vermİ1' olduğu cevapta, 
lngiltereni bu mes'elenin 

ehemmiyetinin göz önünde 

bulundurarak daha geçen· 

)erde 30 Martta Roma ve 

Paris hükOmetlerile bu meı' • 

eleyi görüştüğünü, şimdi bu 
hükümetlerin kat'i noktai 

Bay Mussolini 

nazarının ne olduğu beklen· 
diiini ve bunu da Streza da 
anhyacaiını beyan etmiıtir. 

Bay Flarıden 

(bugün) bay Makdonald ile 
bay Simon tayyare ile saat 
l 3,40 da Parise gidecekler 
ve oradan saat 19,40 da 
trenle Strezaya hareket e· 
deceklerdir. 
Heemi tebliA: 

Pariı, 9 (A.A) - Buglla 
toplanan kabine içtimaından 
sonra neıredilen resmi teb
liğde deniliyor ki: 

.. Kabine münbaaıran Stre· 
za ve Cenevre'de tetkik 
edilecek meı'elelerle uğrat· 
mıtbr. Fransız baıbakanı ile 
dışarı itleri bakanı bu top· 
lanhlarda Fransa'yı temıil 
edeceklerdir." 

kunç firtınalar 
lstanbul, 10 ( Hususi ) -

Tokyodan bildiriliyor : 
Japonyanın F ormoz ada

sında üç gllndenberi ıiddetli 
fırtınalar hOkilm ıürmekte· 
dir. Fırtınadan birçok büyük 
binalar zarar görmüıtür. 
Hasarat mühimdir. 

Berlinde 
Otomobil haftası 

yapıyorlar 
Berlin 9 (A.A) - Otomo

bil haftası başlamııhr. Bir 
çok otomobillerin servise çı· 
karılması i~in ruhsat veril
mittir.Bu ruhsatiyelerin mik-
tarı bütün Almanyada yilz
de altmııı geçmiıtir. Moto
siklet rubsatiyelerinin mik-
tarı üç mislinden fazla art
mıthr. 

Belçika' da 
lktısadi kalkınma 

BrOkael 9 (A.A) - Ka
bine dün akpmki toplantı-
11nda iktııadi kalkınma İf· 
)erile uğraıacak milli bir 
ofisin teıkiline müteallik 
projeleri müzakere etmiıtir. 

' ri geri verilecek 
Karşıyaka'Jılardan hranşman 

ti verenler 80 kişidir 
Branıman pa· 

ralarrnı verdik-

leri halde kend · 

ilerine henüz 
yamanlar suyu 

verilmediğin -
den dolayıKar
şıyakalılar ta
rafından vila · 
yete 22 imıah 

Qcre-

bir mazbata ve· Karşıyal.·n "tla Kemalpaşn cadde!İ 

rildii'ini yazmııtık. Bu meı' ele Üt>ğlrmentepe'dekl ıu hHa· 
hakkında yaptığımız tabki- zu dftn yeniden ıemlılettlrllmlı 
kat ıu neticeyi vermiıtir: •e ıuyu ıamamen botahılmıııır. 

Yamaolar'dakl 27 kaynaktan Mftbendlıler tarafından din 
Kareıyaka'1• ıo gelmektedir. hHuzdı teknr ıetklkler yapıl · 
Do kaynaklardan alınen ıu nü· mıotır. BHoı yirmi d6n Hatte 
muoelerlnln bakteriyolojik tah· dolmaktadır. Karııyakadakl ıa 
illinde yedi kaynağın ıularının boruları da tamamen ıemlılen· 
temiz olduğu meydana çıkmııllr. mlıtlr. 

Bu kaynaklardıkl ıolar Hnua dolunca boralara ba 
Karııyakaaın lhtlymcıaı ıemla yedi kaynaktan gelen ıemu 
edecek aalktırd•d•"· Oaan lçla 11alar akuılacak •e horalana 
eu birkaç gtla içinde bir tahlil ıon nokıqı olaa Boea.nb'dua 
dab• yapıldıkıan eonra Karıı ntlmune ıldaralırak IOD talalll 
yaka halkına Y•maolar kaynak yapıl•cakhr. 

ıularını kullanmak için mtııaa · Bu ıahlllden ıonra branı· 

de edilecektir. -Devamıdt;rdüncü ıalaif.ae -

Sinan gecesi Çok parlak oldu 

Koca Sinan'ın unutulmaz is
hir kerre daha anıldı • 

mı, 

C•iını ıöylemiı ve uluılar 

kurumu toplanbıının da 

dojru olduiunu ve fakat 

orada da biç bir lngiliz 
devlet adamının memleketi 
Damına herhangi bir taab-

logiliz Nazırları bugfto 
gidiyorlar: 

lstanbul 10 ( Hususi ) -
Romadan haber veriliyor : 

Stereza konferan11nda ltal· 
yayı bay Mu11olini temıil 
edecektir. 

Ankara'dan haşlıyarak ülkemizin her tarafında mima

Rozvelt 
ihtiyaç kanununu 

imzaladı 

Bay Ruzvelı 
Nevyrok 9 (A.A) _ Reisi 

cümbur bay Ronelt ihtiyaç 
kanunu denilen kanun Jay· 
hı11nı imzalımııtır. Bu ka
nun malum oldutu •eçbile 
i şsiılite karıı yapılacak mil
caclele için toparlak beaap 
beı milyar dolar tabaiıine 
dairdir. 

Londra 9 (A.A) - Yarın 

~--~--------..... ~~------------
TOrk ·Rus 

iş birliği hakkında 
rapor verildi 

• 
Tnrkiye'de toprak kabiliyeti ve ik-

1 lim şartları nıQsaid görülmüştür 
MoıkoM 9 (A.A) - Sov· 

yet Ruıya ziraat komaerliii 
battı ilıtOva civarı zer'iyah 
merkezi idaresi ıefi Lejeva, 
ıon zamanlarda Türkiyede 
bu nevi zer'iyat üzerinde 
tetkikatta bulunmuı olan 
Sovyet heyetinin elde ettiği 
neticeler ve Tilrkiye ile zi· 
rai alanda it birliği mea' e
leleri hakkında Sovyet Rua· 
ya ticaret od11ına bir rapor 
vermiıtir. 

Lejeva bu raporunda Tür· 
kiye hDk6met erklnı ile zi· 
raat itleri bakanı Muhliı 
Erkmen •• mraat bakanlıiı 
rlua11 tarafıaclaa SoyY•t 

hey'etine karıı gerek tetki· 
katlarını kolaylaıtırmak ve 
gerek Sovyet Ruıyada ye· 
tiıtirilmeai mümkün olan aı· 
cak memleketler nebatlarına 
ait kolleluiyonlar ve nümu· 
neler vermek ıuretile 161· 
terdikleri bilyük allkayı 
kaydederek diyor ki : 

.. Türkiyenin toprak kabili· 
yeti ve iklim ıartları hattı 
ilstüva civarı nebatının ıoa 
derece inkiııfına we balen 
zeredilmiı olanlarının daha 
ziyade büyümelerine milıaid 
buluomaktadır ... 
Ruı ticaret od111 Tllrkiye 

· Devamı 4 ncd IOhifa:k· 

rimiziu; .. httyok üstadı için ihtifaller yapıldı 

Mimar Sınan 'ın bir ıaheseri: Edirne'de Selimi ye camii 
Ankara 9 (A.A)- Mimar 

Sinanın ölilmünOn yıldiSnOmü 
mllnHebetile buglln balke· 
vinde bir toplantı yapılmıı 
ayni zamanda ktUtllr bakan· 
lığı tarafından sergi evinde 
Tilrk mimari reaim ıerriıi 
adıyla ve kliltllr bakanı bay 
Abidin Ôımen'ia bir ı6yle
vile bir aerri açılmıttır. Bu 
aerfide eaki TOrk Abidele
rinin mimar Sedad tarafın· 
dan yapıİan rDlevlerleri teı· 
bir edilmiıtir. 

Tekirdat 9 (A.A) - Bu 
ı&a bGtla yarddatl•:nı~:: 

Atatilrk'ün heykelini selim· 
hyarak Koca Sinan'ın kendi 
eseri olan camiye ıitmiıler· 
dir. Camide ılSylevler veril· 
miı, Sinan'ın yllk1ek varhiı 
anılmııtır. Gece d.e Halk•· 
vinde bir toplantı yapılmıı 
ıoyıal koautmalardan ıonra 
bando aluıal parçalar ça-
lmıı. 

Edirne 9 (A.A) - Sıtlimi· 
yenin yOce mllbdii Koca Si
nanın ölllmllnlln 347 ci yıl 
d6a0mil mlnaaebetile buıün 
6tledea ıonra Selimiyede 
bllyllk bir ihtifal yapıldı. 

Halkevi ihtifal komiteıi 
zengin bir proi(ıam hazırla· 
mııta. Kalabalık bir halk 
kitleai ile gençlerin ve mek· 
teplilerin hazar bulunduiu bu 
ihtifalde büyük ölilnlln adı 
saygı ve tükranla anıldı. Mer
humun hayat ve eserleri 
hakkında heyecanlı ı61evler 
söylendi ve Edirne rençliii 
Koca Sinanın ıan'at yolunda 
yaratarak we bıkmadan •• 
usanmadan ~alıımakla reçen 
hayatını örnek alarak buau 
edineceklerine dair anclJar 
içtiler. 

Burdur 9 ( A.A ) - Ba 
gOa Mimar Siaan'ın rllnD 
olm"k mOnaaebetile halke· 
vinde bilyilk ölllailn hayat 
ve a1arı hakkında bir kon
ferans verilmiıtir. 

Eskiıehir 9 (A.A) - Ba 
akıam halkevi ıalonunda 
yüzlerce kitinin ittirakile 
bir toplan~ yapılmıt ve ko· 
ca Sinan'ın hatıraları anıl· 
mıttır. Sinan hakkında kon· 
feranslar verilm1ıtir. 
- D.vamı 4 üntü ıatiijifH-:. 



Sahife 2 

Fıkra l 
Çocııklarımız 

Fena kayitler altında 
bfiyilyor 

Çocuklarımızı iyi büyüt
mek ve onların, temiz ve 
faideli bir uzuv olmalarım 
temin eylemek, en esaslı bir 
vazifemizdir. Bir ulusun ço
cukları ne kadar iyi yetişir
se o ulus, o nisbette muvaf
fak olur. 

Çocuklarımız serbest bü
yümeli nazariyesi, üzülerek 
diyeceğiz ki, bizde çok yan
lış anlaşılmıştır. Bu sebeple 
çocuklarımızın, acınacak de
recede yaramaz, çapkın ve 
huysuz yetiştiklerini görü
yoruz. Bunda en çok kaba
hatlı olan, hiç şüphesiz ki 
analardır. 

MahaJJe sokaklarında başı 
boı bir halde dolaşan ço
cuklarımızın uygunsuz hare
ketleri, insana yeis verecek 
dereceyi bulmuştur. Bu bal, 
tehirlerden sarfınazar, köy
lerde çok daha fecidir. 
Herhangi bir köye otomo
bille gittiniz mi, köye yak
laıır yaklaşmaz, köy çocuk
larının etrafınızı kuşattığını 
görürsünüz. Bunlardan bir 
kısmının elinde taş, bir kıs
mıoın kargı, bir kısmının da 
bir avuç toprak vardır. O· 
tomobiJinizin camları tehli-
kededir, Yüzünüze bir avuç 
toprak atılması ihtimali yüz· 
de yüz .. Bu gibi halJere, şeh
rin kenar mahaUeleriode bile 
şahit olmak, her zaman 
mümkündür. 

Çocuklarımızın bu derece batı 
boş ve terbiye kayıtlarından 

· azade büyümelerini nasıl hoş 
görebiliriz? Bu tarzda yetiş~n 
bir çocuğun, az bir külfetle 
ulusa faydah olacağına kani 
değiJiz. Bir çocuk, en aşağı 
7-8 yaşına geJioceye kadar 

mutlak surette bir müreb
biyeye muhtaçtır. Bunu an
lamıyan anaların, camiaya 
yaptıkları fenalık az değil
dir. 

Sokakta başı-boş bir ke
ç~nin sahibine ceza verdiği
mız halde, şafak söker sökmez 
çocuklarını sokağa salıveren 
kaygusuz ve düşüncesiz bir 
anayı nasıl affediyoruz?. Bu 
mühim işle hangi makamın 
alakadar olacağını iÖrmek 
isterdik. 

* * 
Ulusal 

Birlik 
Gündelik siyasal gazete 

Sahibi: Haydar Rüşdü Öktem 

Neşriyat müdürü : 
Hamdi Nüzhet 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler sokağı 
Abone şartları: 

700 kuruş senelik 
400 .. altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilinJar için: 
Maarif cemiyeti ilinat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi iJlnlar : idare
banede k~rarlaıtırılır 
Basıldıj'ı yer: ANADOLU 
matbaası 

l~L~H~Tf 
EYYU8 

(UluıalBlrlik) 
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ye Dil Karşılığı N o l O 
1 - Ö.: Türkçe köklerden gelen sö~lerin karşısına (T. Kö.) 

beldeği (Alameti) konmuştur. Bunların her biri hakkında sırası 
ile uzmanlarımızın (Mütalıassıs) yazılarım gazetelere vereceğiz. 

2 - l'eni okunan karşılıkların iyi ayırd edilmesi için, ge-
reğine göre, Fransızcaları ya::ılmıı, ayrıca örnekler de konul- 10 Nisan - 1935 .. f 
muştur. Tefrika No. 26 

3 - Kökü Türkçe olan kelimelerin bugünkü işlenmiş ve M J A h • I d • Z • kullanılan şekilleri alınmıştır: Aslı ak olan hak. a!lı ügüm olan USU ' ta eyı ma ettin engİ ikİDCI 
hüküm, Türkçe ·•Çek,, kökünden gelen ~ekil gibi. saJıb moharebeSİDde şehit dilŞIDÜgtfl• 

Bakiye - Artık, kalıntı, yolda ( ne şekilde, nasıl bir 
9 

(fr ) ld t · t ) d d b ? Salihaddinin baba ve am-. so e, res e ış e yar ım e e ilirim de 
Bil - gönül quelle maniere puis jevous casını ilk dafa himaye eden 
Bil - Kanad etreutile danı cette affaire? Musul Ata beyi İmadettin 
Bili - yüce, üst, yukarı Bar - yük Zengi idi. 

(fr.) haut, au dessus Örnek: bu birı girana ta- lmadettin, Türktü. Baba-
Örnek: yüce boy, kaddi hammül için, bu ağır yüke ııoın adı Aksungurdu esa· 

bAIA, haute taille, başının dayanmak için~.. sen kendisi Türk olduğu 
üstünde dolaşan, biliyi se- Bir _ y aidıran, saçan, için Salihaddinin babası 
rinde dolşan, au dessus de serpen Necmeddinle amcası Ese-
sa tete Örnek: bolluk saçan, feyz- düddin Şirkuhu yanına al· 

Kağıdın' yukarısı (balası), bir mıştı. 
le haut du papier Barin - yağmur Tam bu tarihlerde, ikinci 

Bllipervaz - şişken, yük- Birid - Soğuk Eblisalib muharebelerinin en 
sekten atan, (fr.) fanfaron Berd, bürudet - Soğukluk hararetli bir devresi geçiri-
presomptueks. Örnek: 1, aramızda büriı- liyordu. 

Ördek: 1 - o ne b~liper- det hisıl oldu, aramıza so- lmadettin, Caber kalesi 
vaz bir adamdır, o ne şiş· ğukluk girdi . önünde mubarebedeydi .. Og" -
ken bir adamdır. ( Devam edece/• ) lu Nureddin Mahmut ta ya-

2 - öyle bllipervazlara 
kulak asmamalı, öyle yük- işin içinde kadın parmağımı var? 
sekten atanlara kulak as- ç 
:~;iı~ (reşid) - ergin, (fr) an dır köy ünde 

Baliğ olmak - ermek, 1 a ı h • 
~:~',~.·k.:,ü:~mak, (fr) atte- { n ı ır çarpışma 

Örnek: 1 - sinni yirmi 
beşe baliğ oldukta, yaşı yir
mi beşe erdikte. 2. mesaiye 
başlıyalı beri geçen zaman 
iki aya baliğ oldu, çalıımıya 
başhyah geçen zaman iki 
aya vardı. 

Balin - yastık 
Biliş - yüz yastığı 

Bam - dam, çatı 
Bini - kuran, kurucu, ya

pan, (fr) bitisseur 
Örnek: 1 Türkiye Cümhu

riyetinin binisi, Atatürktür. 
Türkiye Cumhurluiunu ku
ran Atatürk'tür. 

2 - Süleymaniyenin ba
nisi Koca Sinandır, Süleyma· 
niyeyi yapan Koca Sinandır. 

Banliyö -- yCSre, (fr.) ba
lieue 

Örnek: lstanbulun banli
yCSsü pek güzel köşklerle mü-

zeyyendir -- lıtanbulun yöre
si pek güzel kötklerle süs
lenmiştir. 

Bap -- kapı 
Bap -- bölilm, (fr.) chapit

re 
Örnek: bu eserde d&rt bap 

vardır, her biri diğerinden 
mühimdir - bu izerde dört 
bölüm vardır, her biri öte
kinden önemlidir. 

Bap (husus) - iş, yol ko· 
nu sorum, şekil, yön, bakım 
için, üzerine, (fr.) cas, affa
ire, maniere, sujet, propos 

Örnek: bu bapta ne dil· 
tünüyorsunuz ? - bu işte, 
yönde, konuda, sorumda) ne 
düşünüyorsunuz? bunun ıçın 
(zerime bu iş için) ne dü
şünüyorsunuz? qu'est ce que 
vous penıez aceıujet (a ce 
propos) 

2 - Size ne ( huıuıta ) 
yardım edebilirim? Size ne 

DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıklan 
Mütehassısı 

ikinci Beyler Sokagı N. 68 
Telef on 3452 

Tabancalar çekilmiş, köy odasının 
önü bir harh meydanına dönmüş 
Balıkesir, 9 ( Hususi ) -
Dün sabah şehrimize iki, 

iki buçuk saat uzakhkta 
bulunan Çandır köyünde üç 
kişinin yaralanmasile neti· 
celenen kanlı bir vak'a 
olmuştur. Vak'a föyle ol
muıtur: 

Karameşe Mehmed pehli· 
van dün sabah kör Emin ile 
birlikte köy odası önünde 
Kimil pehlivan ve kardeti 
Ali ile karşılaşmııtır. 

Kamil ile Karameşenin 
arası Citedenberi açıktır. Ka-
mil bu kartılatmayı fırsat 

bilerek Karameşeye bir hay
li küfür savurmuş ve sonra 
tabancasını çekerek Kara-

' meıenin üzerine saldırmıştır. 
Bu sırada kel Süleyman a
dında biri de vak'a yerine 
gelmiştir. Karameşe Süley· 
mana: 

- Süleyman bak bu adam 
beni öldürecek, önüne geç 
demiıtir. Süleyman da: 

- Klmil yapma! Diyerek 
Kamili önlemiştir. Fakat bu 
sırada Kimilin kardeıi Ali 
av tüfeiini Karameıeye doğ· 
rultub iki el ateş etmiştir. 
SiJih sf!ıi üzerine Karame
ıenin kardeşi Hüseyin vaka 
yerine gelmiı o da elindeki 
bıçakla kavgaya karıımıı, 
Klmili bacağından yarala
mıştır. 

Bu sırada köy ihtiyar 
hey' eti ilyeıinden küçükHü
ıeyin de vakaya ıillhlı ola
rak karıştığında köy odası 
önil bir harp meydanına dön
milştiir. Kilçilk Hüseyin ta· 
bancasile Karameşeye ateı 
etmiş ve Karameşe bundan 
korkarak kaçmağa başlamıı 
Hüseyin de kardeıinin peıi 
sıra gitmiıtir. Fakat küçilk 
Hüseyin peılerini bırakma· 
mıı biraz atede ikiıini de 

ayaklarından yaralıyarak ye
re sermittir. 
Karameşe Mehmed ile 

kardeşi Hüseyinin yarası 
hafif ise de KimiJin yarası 

oldukça ağırcadır. Üçü de 
memleket hastahanesine ya
tırılmıştır. Küçük Hüseyin 
tabancasile birlikte yakalan· 
mıştır. Kimilin kardeşi 

vak' dan sonra kaçmış oldu

ğundan henüz tutulamamııtır. 
Karameıenin anasının da bu 
vak'adaeli olduğu anlaııl
maktadır. 

Sabun Kralının 
Kızı, fakir bir gençle 

evleniyor 
Amerika milyonerlerinden 

sabun kralı (Elison ) un kızı 
bugünlerde fakir bir gençle 
evleniyor. Petzi Elison ismini 
taşıyan ~ilyoner kızı, gari
beler diyarı sayılan Ameri
kanın en dikkate şayan si
malarından biridir . 

Petzi Elison, daha 15 yaş
larında iken ihtişam ve re
fah içinde yüzen aile yuva
ıını terketmit ve bir çiçekçi 
mağazasına uf ak bir maaşla 
satıcı tayin olunmuştur. Kız, 
bu mağazadan aldığı para 
ile hem kendi hayatını te· 
min ediyor ve hem de yat
tığı pansiyonun kirasını ve· 
riyordu. Kızcaiız; az bir za
man sonra büyük bir mağa
zaya kasadar olmuı ve şimdi 
evleneceği delikanlı ile o ma
ğazada tanıımıştır. Milyoner 
kızı, niıanlanıncaya kadar 
ailesinin ismini saklamııtır. 

23 Nisan 
Çocuk Haftasının İlk 

GOnftdOr. 

nında bulunuyordu .. Necmed
din ve şirkuh kardeşler, a
tabeyinin kumadasında idi
ler ve barbı idare ediyorlar· 
dı. Fakat lmadettin ihtiyar
dı Harpte boğuşurken, ağır 
bir yara almış, atından yu
varlanmıştı. 

Saflarda derhal bir karı
şıklık olınuştu. Necmeddini 
Eyyubi ile beyin oğlu Nu
reddin Mabrr.ut atlarını sü
rerek ona doğru koşmuşlar
dı .. 

İhtiyar beyin kılıcı elinden 
düşmüştü.. Yarasından oluk 
gibi kan geliyordu. 

- Beyhude -diye mırıl
dandı· kurtulamıyacağım. 
Oğlu Nuriddine baktı: 
- MilJetimizin, devletimi

zin şerefini koruyunuz!. 
Kardeılerinle aran bozulma
malıdır. Düşmana karşı 

elibirlik hareket etmelisiniz!. 
Nureddin, babasının üs-

tüne eğilmişti. İhtiyar bey, 
parmağındaki yüzüğe baktı. 
Sanki, oğluna; 

- Bunu al! 

Nureddin, Sı 
kıymet verİY ~ 
parlak bir istik 
du. Ve ileride 
istifade edebil 
yordu. 

Bağdaddaki ----reddinin kahr• • 
tun kalmıştı. A~ 
ondan korkuya 
kuvvetli bir be1 
Kuvvet ve oOfld' 
nun tesiri ile, N 
lifelik mübrfioO 
bir menşur 1 
bu Halife, bu ot• 
Musul, Cezire, 
cenubi ıarki A• 
Mısır topraklarl~ 
kesinden sayıyoP"""".~ 

o tarihte Mııır~ 
siililesinden A 
bir Hükümdar 
zamanda Halife 
ııyordu. • " . 

Sallheddio •'~ 
evsafta bir ı•0' 
Orduda baııe 

başında buJuo01 
Demek istiyordu. Biraz harbe iştirlk 

sonra lmadeddin ölmilı, Nu- hepsinde mub• ti 
reddin de babasının yakut yük muvaffak•Y' 
yüzüğünü alarak parmağına yordu. 
geçirmişti." Kudüı kralı il:uı 

Nureddin, Haleb Atabeyi artığı ile mubt ~ 
unvaoile Haleb, Şam ve beylikleri ile ,ık3 
bavalisine hakim olmuıtu. malar oluyordO· 
Şam, Nureddin'in merkezi Mısır'da 1110tbİf 
idi.. ve ahliksızlık b 

Kardeşi Seyfeddin de Mu- yordu. 
sul Atabeyi olmuştu. - Ar~ 

lzmir Muhasebei hususiY6 

dnrlüğnnden: 
ldarei hususiye için lüzumu olan ve e~~J 

müddetle eksiltmesi ilin edilen evrakı 111atbl"~ 
çıkmadığından eksiltme 6-4-935 gilnemeciodeO fi '-4 
gü? .mü~detle .uz.atılmıştır. Eksiltme ıartları~1 ~ 
lerını gormek ıstıyenler her gün muhasebe• b 
dilrlOğüne ve pey sürmek istiyenlerin de ibal• 
17-4-935 çarşamba günil saat on bire kadar /1 
liyete yatıracakları depozito makbuzları "'' 
mektupları ile beraber müracaat eylemeleri. 

Is tan bul ve 
Şeker Fhrikaları Tftrk AnoniJJJ 

Sermayesi3,000,000"fork 
İstanbul Bahçe kapı d~rdüncü Vakıf b•11 

lzmir ithalat 
lüğtınden: 
Kilo 
6610 
150 

6288 
60 
21 teneke 

1767 
511 bağ 
49 

140 çuval 
5388 

Adedi 
337 
10 

165 
o 
1 
o 
6 
o 
2 
o 

Cinsi etya 
Ağaç varil 

., .. 
Müıt~mel demir varil 
Bakır hurda 
Zift 
Muka•a kutu 
Meyva ihracına 
Çinko zuruf 
Ağaç kondura çivisi 
Ağaç sandık 

20984 Yekun 
Yukarıda cins miktarları yazıla eıya ecnebi 

rine götürülmek tartile açık artırma ıuretiJe ,. 
15-4-935 pazarteıi ıünll saat on dCSrtte itballt 
komisyonuna müracaatlan ilin olanur. ı•1 



Her türli\ tuvalet çeşitleri 

IIamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczane i 

o: 37 
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'RA~T--bD~Q 

Öksnrcnler! l\1ut· 

laka (Oknmcntol) 

ôk nrnk şekerle

rini tcr·rnbc edi 

niz .. 

-

SVENSKA ORIENT LINIEN 
" VIKINGLAND " motörü 2 nisanda Roterdam, Ham

burg, Copenbagen, Dantz.ig, Gdynia, Goteburg, Oılo ve 

lskandinavya limanları na hareket edecektir. 
"SMALAND " motlSrli 14 nisanda Rotterdam, Hamburg, 

Copenhage, Gydnia, Dantzıg, Goteburg, Oslo ve lskandi· 
navya limanlarına hareket edecektir. 

'' ERIAND,, moUSrü 2 mayısta Rottcrdam, Hamburg, 
Copenhage, Oantzıg, Gdynia, Goteburg, Oslo ve lskandi
navya limanlarına hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM ROUMANI 
Garbi Akdeniz. için ayda bir muntazam ıef er 

" PELES " vapuru 6 nisanda gelip 7 nisanda Malta, 
Cenova, Marsilyn, ve Barselona hareket edecektir. 

" ALBA JUL YA " vapuru 1 mayısla gelip 2 mayııta 
Malta, Cenova, Marsilya ve Barselona hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 
lzmirle Nevyork arasında aylık muntazam sefer 

" RINOS ,, vapuru 25 nisanda doğru lzmirden Nevyork 
için yük alacaktır. 

Hamiş: ıllndaki hareket tarihlerindeki deiitiklilderdea 
Acente mes'uliyet kabul etmeı. 

Fazla tafailit için ıkinci Kordonda Tahmil ve Tabliye 
tirkcti binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına mlracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 • 2005 

•mırı 111111111111ıııııııı11111111111!1!"" 11111111ıııı11111111111111111111111111111111111111111. 

lzmır yun mensucatıı 
-Türk Anonim şirketil 

Bu mile sese, iki yftz bin Ura ıermaye ile § == 
- tcşckknl etmiş ve Di Ory en tal Karpet Manu-~ 

Ve Pilrjcn Şahapm 

en nstnn bir mns

hil ~ek eri olduğu

nu unutmaymız. 

= fakçörer I...inıited (Şark hah) ~irketine ait ~ 
izmirdc Halkapınardaki kumat fabrikasını &abn ı== 
almışhr. Fabrika bnuıo teşkil4t ve teeisat ve mO.
tuhdimini ile eskisi gibi 1 kAnunuıani 1935 ta· -

~ _ rilıinden itibaren yeni şirket tarafıodaa itletil· ı= 
~ nıcktcdir. Her nevi yon iplikleri, kuma,, baata-

>OJ: niye ve çorap imal edilecekıir. MamulAtın eaua· 

J..) line fllikiycti her tarafta takdir ve kabul edilmittir. ı== 
-0 Bu:mamulttt P~temalcılar başında eski Orozdibak 

Kuvvetli mOslıil ~ - ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve 1&taf fab-
istiyeııler Şahap --......... rika içinde yapılmaktadır. 
Sıhhot sOrgOn ~ _ Posta kutusu: 127 i 
haplarını Maruf r ~ - Telgraf adresi: İzmir • Alsancak ~ 
ecza depolarından J ..J. - Telefon oumarası 2432 ve 3564 B 
ve eczanelerden • 11111111111111111111111111111111• 111111111111111111n11111111m11ın111111111111ıumt1nımum 

if::ar=as•n=ıar.==:::--Sümer Bank.-
Sa7ı'İık Piyano l 

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

lar. 
Almak arzu edenler her 

1 gün aabahdan akıama ka-

J dar ULOSAL BiRLİK 
j gazetesi idarehanesine mü
~ caat etmelidirler. 

' • Kitaplarınıza Gnzel Bir 

Cilt, Hataralarını7.a Şık 

Bir Albnm, Ve sair 

Cilt işleri Yaptır· 
mak isterseniz : 

• l'EN, KAV AFLAR • 
(.arşısmda 34 Numarada 

- · Ali Rıza - -
Mücellitbancıine uğrayınız. 

Satılık Motör 
12 beygir kuvvetinde (Di

zel) marllah az kullanalmıt 
bir moUSr satabktır. Taliple
rin idarehanemize lll"raca-
atlan illn olunur. .., 

l~abrikaları ınamulatı 

Yerli ınalların en iyisi, en sağla
mı; en ucuzu en güzeli 

Hereke kunıaşları 

~"'esaııe kumaşları 

Beykoz kunduraları . 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazaı-· 

lzmir şubesinde bulursunuz 

Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hamza Rü.sıem ~yin foıografhane1i, lsmirde en 

foıograf çekmekle ~6hret bulan bir san'aı QC~ıdır. 
m'Dlkülpuenı olanlar dahi, burada çektirdikleri fmolıro.J· 
Zardan memnun kalmıılardır. 

Ham:&a Rillıem beyin, f oıograf 1"alremeıi aaıon mo· 
g~a&ı da muhterem mil.şU3rilerinin ınce zoııklf..riııe giJre 
her çe~iı malları, f otograf makinelerini bulundurmakıa· 
dır, Bir zıyareı her ıeyi i.•paıa k8.fıdit. 

(lzmir • Ba,turak caddesi, Refik 
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SON TELG·~AFLAQ .. ' .·' . . 
. -

Habeş'jer, Italyao'Jarıo ne yapmak istediklerini artık anladılar 

Adis - Ahaha'da harh için hummalı 
bir hazırlık faaliyeti haşladı 

Habeş'ler~ Italya'nın ergeç kendilerine yükleneceğine kani olmuşlar 

ve derin bir husumet beslemeğe başlamısfardır 
l stanhul 10 (Hususi) - ltalya • Habeşistan md

nasebatı son derece gergindir. Habeşler, Iıalyanın er. 
geç kendilerine hdcum edcce~ine kani olduklarından 

hususi muhabiri, gazetesine çektiği bir telgrafta Ha· 

beşlerin galeyan içinde bulunduklarıoı bildiriyor. 

geceli gllndOzlü hazırlanıyorlar. Adis Ababa ahalisi; İtalyanlar için derin bir kin ve 

Adis Ahabada bulunan (Deyli Ekspres) gazetesinin husumet beslediğini saklamamaktadır. .............. 
Frangı 

Dilşftren ler hakkında 
takibat yapılıyor 
Brüksel 9 (A.A) - Adliye; 

Belçika frangının sukutuna 
sebebiyet vermiş olan ma
nevraları meydana çıkarmak 
için muhtelif bankalarla mali 
gazete idarehanelerinde araş
tırmalara girişmiştir. Malüm 
olduğu üzere bu hususta u
mumi tahkikat icrası Adliye 
bal.anı tarafından emredil
miıtir . 

Panayır komitesi 
Yarın toplanacak 

Panayır komitesi yarın 
vali general Kizım Dirik'in 
başkanlığında toplanacaktır. 
Bu toplantıya konsoloslar da 
davet edilmiıtir. 

Sinan gecesi çok 
parlak oldu 

-B~tarafı birinci sahifede-
Dün gece Şehrimiz Halk

evi salonunda tertip olunan 
(Sinan gecesi), fe\ kafide 
parlak olmuıtur. 

lımirin bütün güzideleri, 
Halkevine gelmiıler ve acun 
durdukca ismi ıilinmiyecek 
olan büyük adam için kalb
lerinde besledikleri hürmet 
ve sevgiyi bir kerre daha 
göstermişlerdir. 

Mimar bay Necmiddin 
emre, büyük adamın yüksek 
dehası ve bibaha eserleri 
hakkında bir konferans ver
di ve Sinan 'ın hizmetlerini 
saydı. 

Bay Necmiddin, konferan· 
sını ıu cümlelerle bitirdi: 

"Ey Allah yolcusu; sen ki 
iyiliğe doymamıt gibi hAll 
yananlara sebilinden su da
ğıtıyorsun; Süleyman senin 
gibi bir mimara nail oldu
ğuna tükretsin, Sen Süley
man gibi bir kadirşinasın 

ocağında yetiştiğine bamd 
et; ey mimar sultanı Sinan." 

Ebediyen Türk kalacak 
olan lıtanbul'un fethinden 

sonra Türk mimarlarına o 
ıüne kadar dünyada san'at 
iaciıi olarak tanınan Aya· 
aofya'ya nazireler yapmak 
vazifesi düıtüğünii. bu mü
him vazifenin başarıldığını, 

lstanbul'un ıilutu arasında 
Ayasofya'yı gölgede bırakan 
ıabeserler belirdiğini, bun
ların hep büyük san'atki
rın eserleri olduğunu, Mi
kel Anjdanon beı yıl sonra 
doğan Sinan'ın lS ve 16ın
cı asırlarda bıristiyanlık a
leminin tapındıiı bu büyük 
iistaddan biç te •t•iı deiil 

Ha va taarruzlarına kar
şı koruma -mallevraları 

·-·--Bir tayyare filosu mahalle üzerine 
dumanlı meşaleleı· attı 

Londra, 9 (A.A) - Bu Sabah Londra'nın bir mahallesinde 

hava taarruzlarına karşı koruma için büyük hava manev
raları yapılmıştır. 

Bir tayyare filosu mahalle üzerine dumanlı meşaleler at· 

mıştır. Bu sırada maskeli hililiabmer tetkilitları halkı 
mahzenlere ve hazırlanmıı olan tahaffuz mahallerine giz· 
lemiılerdir. ..... ·~-e1-------

Asi Pire 
Y augınında yanan 

Bandırma 
Muhasebei hususiye· 

sinde suiistimal 
Bandırma ( Hususi)- Mu

hasebei bususiyede bir sui
istimal görülmüş ve bir me· 
murla iki tahsildar açığa çı· 
karalmıştır . 

Memur ve tahsildarların 20 
bin lira kadar bir parayı 
zimmetlerine geçirdikleri an· 
laıılmaktadır. Bir müfettiı 
tahkikata başlamıştır. 

Resim 
Sergisi ~açıldı 

Ankara - Mimari resim 
sergisi Kültür Bakanı tara· 
fından açılmıştır. 

Türk - Rus Papaslar, harb 
divanlarına ve

rilmiyecek 
lÜIÜo)erİD bede}İ - B~ıarafı birinci sahifede -

Elen isyanına iştirak et 
miş olan papasların, askeri 
harp divanlarına verilip ve
rilmiyeceği Yunanistan' da 
bir mes'ele halini almıştır. 

Son posta ile gelen Atina 
gazeteleri, asi papasların, 
kiliseler ruhani meclislerinde 
muhakeme olunacaklarını 
yazıyorlar. 

Zavallı 
Körler Kol Oldular 
Karpat dağları civarındaki 

köylerden birinde iki hafta 
evvel çıkan bir yangın ne
ticesinde bir köy samanlığı 

yanmıştır. Bu samanlık, ayni 
zamanda köy dilencilerinden 
beş körün ikametgahı imiş. 

Yangın çıktığı zaman körler 

uykuda bulunduklarından an· 

sızın ateşler içinde kalmışlar 
ve kurtulamıyarak kül ol· 
muşlardır. 

belki yüksek bulunduğunu 

söylemit ve tu sözlerle kon· 
feransına nihayet vermiştir. 

"- Türkler bu.suretle 15 
inci asır'daki Avrupanın en 
büyük san'at dahilerile mu· 
kayese edilebilecek bir Türk 
Sinan yetiştirerek san' at 
mazilerile iftihar ederken 
20 inci asırda yeni bir 
Türk dahisi (Atatürk) yetit· 
tirdiler. Mazimiz ve halimizle 
iftihar ettiğimizdendir ki 
(Türküz; ne mutlu bize!) 
Diyoruz." 

Bay Necmeddin Emreden 
sonra mühendis bay F eruh 
Atav da bir konferans ver· 
mit ve büyük adamın yap
tığı büyük itlerden uzun 
uzadıya bahıeylemittir. lbti· 

Pire'de iki gün evvel çı· 
kan büyük yangın neticesin· 
de yanan beşyüz!bin kilo 

tütünün, bizim para ile bir 

milyon liraya sigortalı oldu
ğu anlaıılmııtır. 

Tütün deposunda çıkan 
yangının tahkikatı henüz 
bitmemiştir. 

Dış bakanımız 
Bugftn Cenevre'ye 

gidiyor 
İstanbul - Bugün tebri

mize gelen dış bakanımız 

Bay Tevfik Rüştü Araı 

Heybeli adaya giderek baı· 
bakanımııla görüşmüştnr • 

Bay Tevfik Rüştü Aras bu 

gün Cenevre'ye giderek 
fevkalide toplanacak 

olan uluslar kurumuna baı· 
kanlık edecektir. 

Uluslar arası 
Hava kurumu başkanı 

Eskişehirde 
Eskişehir 9 (A.A) - Ulus· 

lar arası bava kurumu baı· 
kanı prens Bibesko yarın 
Kahireden uçarak tehrimize 
gelecek ve tehir bava kuru· 
mu tarafından misafir edile
cektir. 

Gttmrftk 
Memurlarının maaş

ları artacak 
İstanbul · - Gümrük ve 

inhisarlar bakanlığının teı
kilit liyıhası kamutaya ve
rilmiştir. Bu liyıhaya göre, 
memur maaıları arttırıla· 
caktır. 

fal geç vakte kadar devam 
etmiıtir. 

ve Rusya zirai teıkilitları 
arasında ilim ve it münase· 
betlerinin şayanı arzu oldu· 
ğunu ve bu maksatla çalı· 
şacağını bildirmiştir. 
Oda, ayni zamanda bu alan· 
da elde edilmiş olan netice
leri tanıttırmak maksadıyle 

bu gibi zirai neşriyatın Türk· 
çe olarak ta bastırılmasını 
faydalı bulduğu gibi ziraat 
ve ziraat ilmi alanlarında 

Sovyet Rusyanm tahakkuk 
ettirdiği eserleri göıt~rmek 
üzere Tnrkiyeye heyetler 
göndermeği de yerinde gör
mektedir. 
~-~--~-... --~~~ 

Mazbata ilzerine 
Baştarafı 1 inci salıif ede 

nt!lnlarını yaptırmıo olan sekıten 
klolntn evine ve mtıeesesesine 

Yamanlar suyu verllmlye bao· 

!anacaktır. Derhal bu brano· 

manlara ııu ııaatlerl de kona· 
cıtktır. 

Belediyenin ol01dlye kadar 
branomın yaptırmıo loanlara 
so müsaade etmemesinin ııebebl 

yapılan tahlillerde televvdıı ve 
bakteri buluomaııındandır. Su 

barakılııa idi belki haııtahk ola· 
bilirdi. Yedi kaynagın ııoları 

braoomınlara bırakılınca bele· 
dly~ diğer kaynaklarda da 

noksanları ikmal ettirecek 
ve bunların tahllllerl yapılarak 
temiz oldukları anlaşıldıktan 

ııoora bunların ııuları da havu· 
za akıtılacaktır. 

Şimdiye kadar Karşıyakalı · 

lardan branoman yaptıranların 

ııayıııı 80 dtr. Bunlardan eu 
aahverilmemeei yazftndeo evelce 
belediyeye yatırdıkları parala· 
rını letlyenler olursa pıııoların 

gul vcrtlmcııl için dün belediye 
baokanlıgından Karoıyak.a bele· 
:llye oubeıloe emir verllmittlr. 

'l\tstiye başlıyor 

Eski vergilerin 
fiyesi haşlıyo 

--·-· Maliye bakanlığından gelell 
alakadarlara tebliğ olull 

Maliye bakanlığından vi
liyet makamına ielen bir 
talimatnamede, vergi baka
yesinin ne suretle tasfiye e
edileceği tasrih edilmiıtir. 

Bu talimatname, vilayet 
makamınca kaymakamlıkla
ra ve defterdarlıkça da mal 
müdürlerine ve bütün maliye 
şubelerine tamim edilmiştir. 

Talimatnameye göre, taı· 
fiyeye tabi tutulan ve bin
netice terkin edilen vergiler 
ıunlardır: 

Mftkellef iyeli nıkliyel Hke· 
rlye, müeccelfyetl askeriye, mu· 
afiyeti eııkerlye, mabeuliilı ar 
zlye, 7 34 numaralı kanun mu· 
clbloce alınmakta olan maktu 
vergi, kayık ve mnuoılardan 
alınan şehriye reemi, emanet 
aoarı, millga temelUl vergiıl 

bıkayaeıoın senelerine bakıl· 

maluızın kayıdları kAmllen ter· 
kin edilecektir. 

kadarU arazi ve 
ya11 sekiz maııavl 
larak sekiz yıld11 

cektlr. 
1340 mali yılı 

haren geçen ıeoe9" 
umumi tahrirlerl 1' 
cüzütamlarla 193S 
sonuna kadar ııeoele .. 
rak arazi verglıl ile 
keslrlerlnden borçlll .~ 
kelleflerden bu ~ 
otuzunu 1934 111ılf yıl_ 
veyahut 50 sini 195' 
sonuna kadarki ıa"" 
ödeyenlerin geri k•l" 
terkin edlllr. 

Veraset ve lotf kıl, 
umumi istihlak, elle 

euei lstlblAk vergileri 
rlle mlıll ve teebbOI' 

dan borçlu bulull .. 
ler 1-' 1100 @enelerde 

1:140 mali yılı başından hl· kazanç, muamele ff 

haren müteakib eeotlerdf' umumi maralı kanun mocl 
tahrlrlerl icra edilemlyen ve eğlence ve haeuıi 
1331 tarihinde kayıth kıymet· glleri bakayasıaıD cı. 
lerlnlo 6 mleli vergilerine bir mlkdarının terki' 
matrah ittihaz edilen cQz'ütam· lerlae dair çok us11• 
tarla 1931 mali yılı sonuna namede izahat yeri 

~~~~------~~~· ... ··~·· ..... ~~-... ~~---
Kuşkullandılar 
Atinada çıkan .. Estiya " 

gazetesi; deniz yollar iılet
mesinin yeni vapurlar mü· 
bayaası hakkındaki teşeb· 

büsll llzerine tunları yazmış· 
tır: 

Tcırkiye htıkumetl tarafından 

deniz yolları ldareııl için yeni 
d~n vapurlar alınması01 göze· 
tf'D bir plioın tetkik edilmekte 
olduğu hakkında ~azetelerde 

çıkan yazıları mevzuu bahse · 

den Yunanca Eatlya gazeteei 
diyor ki: 

« Tcırk gazetelerinin verdlAI 

baberlete gôre, Türk hOkumetl 
12 yolcu gemisi @atın almak 

ııuretlle ticaret f lloeunu takviye 

etmiye karar vermiştir. Bu 
ıedblr bütün Akdenlzde Yunan 

bandırasına rekabetten baoka 
blroey değildir. 

Bizim için, Tarlr bandıra· 

sına karoı bir rekabet m11ca· 
deleııi açmak mevzaubahıı de· 
ğildlr, f iloııunu takviye etmek 

Tarklyenln tabii hakkıdır. Fa· 

kat Yunan menaflloln koron· 
maıı için olmdlden tedbirler 
almayı taveiye etmek te fayda· 
eıı olmas zannındayız. ,.. 

Bay Bitler 
Yirmi TOrk gazetecisi
ni Herlioe davet etti 

lıtanbul - Bay Hitler, 20 
Türk gazetecisini Berline 
davet etmiıtir. Bu ayın on 
sekizinde iki Alman tayya· 
resi gelerek gazetecileriBer· 
line götürecektir. 

Venizelistler 
intihabata iştirak 

etmiyecekler 
lıtanbul - Ayın on do

kuzunda yapılacak olan in
tihabata Venizelistler ittirlk 
etmiyecektir. 

Askerli 
__ , ...... .A 

• • ihtiyat Zabıt• 
Yetiştirilecek 
sa Hizmetliler' 

~ 

1 - ihtiyat ııbJti 
rilecek kıea hlzOJeıUlt 
doğumlu ve bunlırll 
görenler ve dabı ef 
ğumlulardan olup ti .... 
ıeb~plerle geri k11

1
Jll' 

ııınıfındın gayri eıP• t1' 
mılJ olanlardan 111 .,ı 
ehliyetnamesi 0111111•:,,a 
yııı 935 hrlbtnde I~ 
mektebinde boloD ,S 
ııevk edlleeeklerlad~ 
935 tarihinden ut 
ehliyataame, bG•l1'1 

ve mekteb o~badelll 
raberlerinde oldol11 

beye mdracaatlırı· ,.. 
2 - Tam yakd 

tepte bolonmıyacak:., 
da kanuni moı1111I-# 
olunacağı llAn 0111• 

taıyonlardan 
Kule önüne beher 
kuruıluk 515 oll 

1 yağı tarifesi 11 .4S 
binden 30-6-t93 .'il 
kadar yeniden Ole 
yete konulmuıtut· 


