
Dışarı işler hakanımız Ce
nevre'ye hareket etmiştir. 
Hclgrad'da YuO'O '"' lavya baş
bakanı Bay Yevtiç ile görüş
me i muhtemeldir. 

• ULUSAL • Prusyu başbakanı ve hava 
nazırı G. Göring ile, Alman 
artistlerinden Bayan Emoni
nin nikah mera inıi Berlin 
belediyesinde icra edilmiştir. 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

------------------------------------------------------------------~---------~:-:--------------------------------------------------------------Yıl : 2 • No : 408 Telefon : 2776 - Perşembe - 11 Nisan 1935 Fiatı (100) Para 

~treza konferansı bugün toplanıyor 
;'O RG fi gg r \ *1r 2t*) 'f ı 53ı: O ' "' X r -- ~O:: z;:5 ;::: rr i - - - aa r çy"( Xd •01rctttt>ôGP 

üçler konferansında neler konuşulacak? Elen j Rus - Fransız 

Streza konferansı bugün lzo- rn;arında oıauıarAskerimukaveleye 
1 h il d ~ d 1 • B Istanbul, 11 ( Hususi )- .. • d ı ı k a e a a acıgın a {} oro• Atinad_an b~~~r" ve~iliyor: mustenı ya {}fi } 

SelAnıktekı uçuncu kolordu 

meo Oleıı• ııde toplanıyor ~;~·:e::~~raha:!abt~:n~;i~ 
lecek ve askeri rütbeleri 
kaldırılacak olan zabitlerin 

-·-· Heryo ile kabine azasının bir kıs
mı buna taı'aftar görilııilyorlar 

Bay l\fakdonald, Frarı a başl>akaııı Bay Flanden ile 
şimediferde mühiın ıue 'eleler etı·afında konuşmuş 

Ko11fcra11s111 ıoplcmacoğı olf•lirı u::ulawı gürü11iişıi 

lıtanbul l 1 ( Hususi ) - lzolabeJla adacığındadır. 
Streıa konferansı bugün lıolabelli gölü, denizdenl94 
toplanıyor. Dilnesabah Pa· metre yüksekliğindedir. Bu 
riıten Fransız baıbakanı gölün etrafında acun sey· 
bay Flanden Milinoya ha- yahları için yapılmış müte· 
reket eden lngiltere başbı· adit büyük oteller vardır. 
kam bay Makdonald, dün ltalya'ya giden seyyahlar, 
akıam Streıa'ya varmışlar- pek ender burasını ihmal 
dır. iki ba~bakanın, trende ederler. Ilk ve sonbahar 
mühim mes'eleler etrafında mevsimlerinde buraya dün· 
konuıtukJarı söyleniyor. yanın her terafmdan sey· 

Streıa konferansında ko- yalılar gelir ve günlerce 
nuıulacak olan mes'elelerin otururlar. 
ehemmiyetinden bahseden Paris 10 ( A.A ) - Bay 
loıiliı ve Fransız gazetele· Flanden ile bay LavaJ saat 
ri, acun mukadderatının 9,30 da Strezaya hareket et· 
bu konferansta tayin edile· miştir. 
cetini ileri sürüyorlar. Paris, 10 ( A.A) - Pöti 

Konferansın toplanacağı Parizien gazetesi Strezada 
Boromeo otelinde dlln ak- açık ve kat 't kararlar alın· 
tamdan tertibat alınmııtır. masanı istemektedir. 

Not: Boromeo oteli, Lak Maten gazetesi Fransa'nın 
Maıor gölünün ortasındaki Streıatda bir çok safhalı bir 

Fran ız hakanlar mecli..,inin toplanhsı 

Toplantıya B. Löh-
• • run rıyaset etnıış 

----·-F rau a larafnıdaıı ulu .._ lar kuruınu
oa verilecek ıııulıtıra tasvib edildi 

-1 rmua Rei•iciimhuru Bay Ltsbrun 
Pariı 10 (A.A) - Eyi 

111aliimat almakta olaa ma-

bafilde beyan olunduğuna 
göre, dün Reiıicümhurun ri· 
yaseti altında toplanmış olan 
bakanlar meclisi Almanyada 
mecburi askerlik hizmetinin 
yeniden tesiıi üzerine Fran· 
sa bükOmeti tarafından u· 
luslar kurumu nezdinde ya· 
pılmıı olan teıebbüıün eı· 
babı mucibesini gösteren ve 
Bay LaYal tarafmdan tan· 
zim edilmiı olan muhtırayı 
tasvib etmittir. 

Ayni zamanda B. Laval'in 
uluslar kurumu konseyine 
vermek niyetinde olduğu 
karar ıurtti pro je1ini de 

' mukavelename kabul ettir· 
mek niyetinde olduğunu is· 
t ihbar ediyor. İlk safhada 
mukavelenameyi imza eden
lerin uluslar kurumunun ha-
k e mliğine tabi olmaları 

lazım geleceği söylenecektir. 
İkinci safhada karşılıklı 

yardım esa sına dayanarak 
Hm am ı 4 ııriı " ılı i/etfp. 

Göring 
l~ir arti tle 

evlendi 

Ge11 crala Göring 
Berlin 10 (A.A) - Prusya 

başvekili ve hava iıleri ba· 
kanı General Göring ile ba· 
yan Emmi Sonnemanın ev· 
lenmeleri bagün Berlin be· 
lediye dairesinde ve protes
tan kilisesinde merasimle 
tesid edilmiştir. 

Ulu lar 
Kuruuıu idare uıcc· 

Ji~i toplanıyor 
C enevre, 10 ( A . A ) 

UJuslarası mesai bürosunun 
idare meclisi yarın 70 nci 
toplantısına başlayacaktır . 
Amerika ilk defa olarak 
meclise iştirak edecek, Sov· 
yet Rusya 'da bir müşahid 
iÖnderecektir. Meclis bil· 
bassa bUtçe ile meıiul 
olacaktır. 

tasvib etmiştir. 
Nihayet bakanlar Tuna 

misakı mes'elesini de müza· 
kere etmiılerdir. Bakanlar, 
ı~ylenildiğine göre, bir dev· 
Jetin dahili itlerine müdaha
le mefbuDtu aahih surette 
tefsir eden bir formül bul· 
muılardır. 

resimlerini gazetelere bas· 
tırmamaktadır. Bu husustaki 
memnuiyet şiddetlidir. 

Asileri muhakeme eden 
bütün harp divanlarının, bu 
ay nihayetine kadar davala· 
rını bitirmeleri mukarrerdir. 
İntihabattan sonra Alman· 

laran ( Vaymar) şekJlnd~ bir 
parlamento usulü tatbik o· 
lunması başbakan Bay Çalda· 
ris ve genera ' Kondilis 
arasında kararlaştırılmıştır . 

Elen ordusundaki zabitleri 
baştan başa ayıklamak için; 
general ( Petridis) general 
(Katenyodis) general (Platis) 
ve general ( Papodoplos)tan 
mürekkep olan tensik bcy'
eti, dünden itibaren vazife· 
sine başlamıştır . 

( Akropolis ) gazetesinde 
çıkan bir seri makalelerle 
Venizelist nıeb'usların, s iya· 
sal vaziyetlerini tesbit etme· 
leri isteniliyor. Muhtelif si· 
yasa] adamları tarafından 
yazılan bu yazılarla Venize· 
losun siyasetcn öldüğü be· 
yan edilmekte ve fırkasına 
mensup meb'usların; kendi-
sini fırka liderliğinden tart 
ettikleri hakkında umumi 
efkara alenen ve matbuatla 
bildirmeleri istenilmektedir. 

B")' ller ·o. siyam/ rakibi IJ11mcrg
0 lc bir arada 

Paris 10 (A.A) - Le jour askeri bir mukavelenameye 
gazetesinin yaıdığma göre, istinad eden bir mukraenet 
Bay Heryo ile kabinenin ra- siyaseti takibine taraftar bu-
dikal sosyalist azasının çoğu Junmaktadular. 
Fransa ile Rusya arasında -Dcnmıı dördiirıcıi scıhifedr. -___________ ....... ·-----------

C. il. P. Esııaf ve işçi birlikleri 

Düııkü toplantı, samimiyetin 
en yüksek bir örneğidir 

Bay Avni Doğan, dünkü nutku ile 50 hiu işçinin kal
llini kazanmıştır . işçi ve esnaf sevinç içinde •• 

Bay Aımi Doğarı 
Dün, birinci Kordon'da 

C.H.P. Birlikler merkezinde 
genel bir toplantı yapılmış
tır. Bu toplantıya, C. H. P. 
Vilayet idare hey'eti baıka· 
nı Yozgad SayluJ Bay AY· 
ni Doğan b~·ıkanlık etmiı· 
tir. Toplantıda Vali General 
Kbım Dirilr, belediye b~ı-

Kac/111 işçilerim iz 

kanı Bay Behçet Uz da bu· olarak fetihdaf ettllderl g•· 
lunmuştur. Bay Avni Doğan, Y"• birllklerdekl ferılerl, içti· 
uzun bir nutuk söylemiş ve mai, lktısadi ealııdı ve kendi 
birlikler idare hey'etl~rinin, kendilerini yüksellml'ktlr. lzalJ 
mensuplarına yapmağa borç· edeyim? 
lu oldukları hizmetleri birer Efr•t •tasında ığhk itlerine 
birer saymııhr. bıkmak, esnafa sermaye, kredi 

Bay Avni Doğan ezcümle temin etmek, aralarında omıı 
demiştir ki: mllhıyaat ):in l etUı lAk: ~oope· 

lıter cemiyetler kanunu, ister ratif lerl açmak len-On sandık· 
medeni kauunumuz, ister bir- ları teık.lll 8U!'ôlll c çılıtmıyaa 
llklere ıtd heyeti vekile karar· ~akatlanan herhangi bir sebep· 
ları Te nl11mnımelerlo toplu -Det·amı dördıincü ulıifada -: 



Salıife 2 

Fıkra 
J 

Oyun iptilası 
Dün, gazetelerde şöyle bir 

haber çıktı : 
"Ankara vilayeti; gazino

larda ve kahvehanelerde ka
ğıt oynanmasını yasak et
miıtir .,, 

Bu tedbir, çok yerindedir 
muhtemeldir ki, diğer vilayetler 

de buna iştirak etsin. 
İnkar edilemez bir hakikat

tir ki, bizde hemen her kah
vehanede oyun oynamak 
hastalığı, ortalığı sarmıştır. 
Beş on dakikalık bir nefes 
almak için kahvehaneden 
başka bir yer bulamıyanlar, 
oyun kavgalarından, tavla 
gürültülerinden bizar bir hale 
ıelmişlerdir. Amma diyecek
siniz ki, kumar şeklinde ol
mamak şartile tavla, dama 1 

satranç, iskambil ve diğer 
oyunlar, ne de olsa aşağı 

yukarı birer eğlencedir. Bu 
fikri mülayim görenler ola
bilir. Şu kadar var ki, işle
rini bırakıp sabahtan ak,a
ma kadar kahvehanelerde 
oyuna dalanlar1 vazifeleri bi
ter bitmez, sırf oyun oyna· 
mak için soluğu kahvehane
lerde alanlar, tahmin edebi
leceğimizden çok fazladır. 

Oyun iptilisı, çok fena 
bir şeydir. Bunun, gençleri
mizin ruhi temayülatında 
yapabileceği nihoş tesirleri 
düşünürsek, hiç şüphesiz 
tüylerimiz ürperir. 

Sabahtan akşama kadar iş
den bunalan bir insanın, 

akşam üzeri nasıl ve nerede 
vakit geçireceği, gerçi düşü

nülecek bir mes'eledir. Si
nemalarımız; herkesin, her 
gün girebilmesini imkansız 
kılacak derecede pahalıdır. 
Nice kimseler var ki, 
aylarca sinema yüzü gö
remezler. Sinemadan başka 
eğlence yerlerimiz azdır. 

lzmir gibi bir yerde Cuma 

günleri gezecek yer bula-
madıklarından dolayı evlerin

den çıkmıyanlar eksik 
değildir. Başka ülkelerde 
böyle bir hal yoktur. Yabancı 
bir gazete alınız, görecek
ıiniz ki bildiğimiz eğlence 
yerlerinden başka gece ve 
gündüz, muhtelif saatlarda 
ve müteaddit yerlerde kon
serler, konferanslar danslı 
çaylar ve daha bin bir çeçit 

eğlenler vardır. Bunlardan 
baıka senenin her mevsi
minde uzak ve yakın yerler 
için umumi seyahatlar tertib 
olunur. Bütün bunlar, 
berkesin, hoş ve istifadeli 
bir surette vakit geçirebil
mesi için oluyor. · 

Bizde bunların en çoğu 
mevcut olmadığından kah
vehanelerde bir takım muzir 
oyunlarla vakit geçirmek ih
tiyacı kendiliğinden doğuyor. 
Dilerdik ki, ilerlemiş mem
leketlerde olduğu gibi bizde 
de balkın bedii ve ruhi ih • 
tiyaçları düşünülsün ve im
kln nisbetinde temin edilsin. 

Kami Oral -DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

ikinci Beyler Sokagı N . 68 
Tekf on 3452 

(UhualBirlik) 

Osmanlıcadan 'fürkçe· 
ye Dil Karşılığı N o 11 
l - Öz Türkçe köklerden gelen sözlerin karşısına (T. Kö.) 

beldegi (Alcimeti) konmuştur. Bunların her biri hakkında sırası 
ile uzmanlarımızın (Mütahassıs) yazılarını gazetelere verecegiz. 

2 - Yeni okunan karşılıkların iyi ayırd edilmesi için, ge-
regine göre, Frann:ıcalan yazılmış, aynca örnekler de konul
muştur. 

3 - Kökü Türkçe olan kelimelerin bugünkü işlenmiş ve 
kullanılan şekilleri alınmıştır: Aslı ak olan hak. aslı ügüm olan 
hükiim, Türkçe •·Çek,, kökünden gelen şekil gibi. 

2 ·.: Ha.vadaki bürudet la~ına) ·· yalınç, (fr.) simple 
tezayut edıyor, havanın so- Örnek: Türk ordularının 
ğukluğu artıyor. başkumandanı, Atatürktür --

M.überrid - Soğutmaç Türk ordularının başbuğu 
Örnek: kesilmiş koyunla- Atatürktür. 

rın etlerini soğutmaçta sak- Başkumandan -- başko· 
larlar. mutan, (fr.) cummandant en 

Tebrid etmek - soğutmak chef 
Biridane - Soğukça, soğuk Örnek: şarktaki orduların 
Örnek : diçin bana böyle başkumandanı -- doğudaki 

baridane muamelede bulu- orduların başkomutanı. 

nuyorsunuz? niçin bana böy- Kumandan -- komutan 
le soğuk (soğukça) davrani- Kumanda etmek -- komut-
yorsunuz ? ma 

Biriz, mütebariz - belirgin Bataet -- Ağırlık, yavaş· 

Örnek: bu işin böyle oldu- hk, (fr.) lenteur. 
ğu belirgindir (barizdir ) Örnek: Bu iş bu kadar 

bu iş 

( ağır-
Tebarüz - Belirgi bataetle yürümez --
Tebarüz ettirmek - Ber- bu kadar yavaşlıkla 

lirtmek hkla) yürümez 
Tebarüz etmek - berlir- Bataet göstermek -- Ya· 

mek vaşımak, ağırlık göstermek, 
Bas - gönderme (fr.) montrer de la lenteur. 
Bas (basü bedelmevt an- Örnek: işlerinizde bataet 

lamına) - dirilme, (fr.) re- göstermeyiniz -· işlerinizde 
surrecetion yavaımayınız (ağırlık göster

Basar - göz, görme, (fr.) meyiniz) 
oeil, vue Bati -- ağır, yavaş, (fr.) 

Basıra - görem, (fr.) la lent 
vue 

Örnek: hasıra havassı 
hamsenin en mühimlerinden 
biridir - görem, beş duyu· 
nun en önemlilerinden biri
dir. 
Basiret - öngörü, (fr.) pre

voyance 
Örnek: basiret, devlet adam 

larına çok lüzumludur. öngörü 
devlet adamlarına çok ge
reklidir. 

Basiretkar - öngören, ön· 
görülü 
Örnek: Siyasi iJemde ba· 

siretkir olmak IAzımdır. si
yasal acunda öngöril olmak 
gerektir. 

Basit (sade anlamına) basit 
( T. kö) (fr.) simple 

Basit (gayri mürekkeb an-

Ulusal 

Birlik 
Cftndelik siyasal gazete 

Sahibi: Haydar Rüşdü Ölcıem 

Neşriyat müdürü : 
Hamdi Nüzhet 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler sokağı 
Abone şartları : 

700 kurut. senelik 
400 .. altı aylık 

ilin şartları 
Resmi ilinlar iç.in : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Huıusi ilinlar: idare
banede kararlaştırılır 
Basıldığı yer: ANADOLU 
matbaası 

Bibi - çürük, boı, (fr.) 
fauks, absurde, vide iptal 
etmek, çürütmek 

Örnek : o adam, benim, 
hakkımı iptal etti, o adam, 
benim hakkımı çürüttü. 

Bu arzuhalin pulunu iptal 
ediniz, bu dilekçenin pulunu 
çürütün üz. 

Batıl itikad - boşinan, 
(fr.) fausse croyance 

Örnek: batıl itikadlara sap· 
lanıp kalanlara acımabdır. 

Boşinanlara saplanıp kalan· 
lara acımahdır . 

Batın - göbek, kuıak 
Örnek: dördiiııcü babada 

dedelerimiı; birleşiyor, dör
düncü göbekte ( kuıakta ) 
dedelerimiz birleşiyor. 
Batın - karın (fr.) ventre 
Batın - içyiiz (fr.) interne 

interleur 
Örnek: işin zahirine değil 

batınına bakmalı, işin dış 

yOzllne değil, içyüzüne bak· 
malı 
Bitıni - gizdem, (fr.] eso 

terique 
Bayi - satan, satıcı [fr. J 

Vendeur, marchand 
Örnek: alanlarla satanlar 

anlattılar, Les vendeurs et 
lea acheteurs se ıont ~nten
duı 

Sazan -- A~asıra, arada, 
kimi vakit (fr.) quel quefois 
(parfois) 

Bazı •• Kimi, birazı, bir 
takım, bir kısım (fr.) quelque 
(ı) 

BAzice •• oyuacak (fr) jou· 
jou, jouet 

Baza pazı (fr.) biceps, 
braı 

lsıanbul ve ,Trakya 
Şeker Fbrikaları Tflrk Anonim Şirketi 

Sermayesi3,000,000'"fork lirası 
İstanbul Bahçe kapı dardüncü Vakıf ban 30-40 

l~LAHATTI 
EYYuBA 

11 ,Nisan - 1935 .. f 
Tefrika N o. 27 

Mısır tahtı; sefahat, ihtiras, entrika ve 
fesat ocağı halinde idi .. 

Hükümdar, ayyaş, sefih, yumuyordu. dönerek baııoı ~ 
haris ~e ablik numarası kı- • * • kalbine götilrertk-fr" 
rık bır adamdı. Kahire Bir akşam üzeriydi. Şam selim verdi: 
saraylarında dönen antrika- kapılarandan giren bir süvari - Bir süvari 
ların hesabı yoktu. Sarayın yolda rast geldiklerine sor- beyimiz efendi~ 
etrafında da mütagalibeler, mu,tu : istiyor .. 
mezhep hocaları, ehlisalib - Ata beyin sarayı nerede? Bu emri 9er'* 
emeline çahşan insanlar Ona sarayı gö~terdiler. Gü- Bağdad yoJuod• 
vardı... neş batıyordu. Magaralarda Türkü kurtara• 

Vezirlik mevkiini Dar'an müezzinler akşam ezanını daha başka gi • 
namındaki bir zat işgal edi- okuyorlardı. Sarayın kapı- tında yeşil bir 
yordu. Onun en birinci düş- sında atından indi ve atını, ki, kenarlarıod• 
manı, Şaverdi.. Bu adam, mermer direklerdeki bir hal· itlemeler gözlik 
zengindi. Her fenalığa miis- kaya bağlıyarak içeriye sıirdi tına · takye ge 
teitti. Arkasında büyük bir Biraz sonra iç kapıda, ya· Jinde gene ayoi 
kuvvet te vardı. ÇöJlerdeki hn kıhç, put gibi duran zırhlı vardı. Ayağınd• dl 
bazı kabileleri de Vezir o· iki. muhafıza rast geldi. Bun· kırmızı çizmeler 

)ursa; vergiden affedeceğini 

söyliyerck kand1rmıştı. 
Yani Mısır tahtı, sefahat, 

kadın, eğlence, ihtiras, fesad 
entrika ortasında çalkala
nıyordu. 

Halifenin yegane emeli 
şu idi: 

Yesin, içsin, eğlensin, sa
ray hazinesi daima dolu 
dursun, debdebesine, şaşaa
sına halel gelmesin. Ka
dınları bol olsun ... 

Halbuki, Mısır, dahili ve 
harici tehlikeler karşısınday
dı .. Htikftmdar, yalnız şahsi 

zevk ve menfaatı uğrunda, 

politikacıların gizli gizli ve 
karşıhklı çalışmalarına göz 

lar, bir yabancının geldiğini Muhafızlar eğil 
görünce derhal yüzlerini ona ziyaretçi ona d_......_ 
doğru çevirdiler ve yanyana - Kiminle kol 
gelerek yolu kestiler. - SalibaddiO L .......... , 

- Ne istiyorsunuz! beyin basae "_J.a 
- Ata beye arzedilecek - Ben Mı..,....-._, 

bir mektubum var. rum. Bir mektob' 
- Vakit geçmiştir, akıam lunuyorum. Bu 111 

oldu. Saraya girilemez. sırın bilyllkleriod-
- Fakat ben bu mek- tarahndan At•~~ 

tubu şimdi muhakkak ver- üzere gönderiloPr.:.i 
meliyim. Devletin ve isli- - Şaver 111İı b~ 
miyetin menafiine taalHik lik sandalyaııD1 

eder. değil mi?. 
iki nefer biribirine baktı- Meçhfil ziyaretcl 

lar. retle baktı: ıaıt 
Bu sırada arkadan bir Bu genç, buD 

ses duyuldu: biliyordu. Malll•: 
- Ne var orada?. zatmadı, ı.ıı• 
M h f 

verdi: 
u a azlardan biri geriye 

- Eveti. 

Tayyare Piya~go
sunda değişiklik 

Dedi. 
- Şu halde 
Selibeddin .. 

dora girerken. o~ 
tı. Bunlar, ıar•1 
pan ilç gençtİ· 
aıkerce dejildi • 
ğı, ayni şekilde, • 

•••• 
19 uncu tertib planı geldi. Yeni 

tertib çok istifadelidir 
Tayya.re piyangosunun 18 

nci tertibi bitmiştir. 19 ncu 
tertibe aid plAn dün şehri
mize gelmiştir. Piyango bi
l5tleri lzmir ve civar bayi
lerine bugünden itibaren 
dağıtılmağa başlanmıştır. 19 
ncu tertib planı altı keşide
liktir. Bu keşidelerde tevzi 
edilecek olan ikramiye mik
tarı 905 bin 100 liradır. 

Bugün son keşidesi çeki
lecek olan 18 nci tertibin 

planında numara adedi 25 
bin idi. Bu miktar, 19 ncu 
tertib plinında 30 bine çı
karılmıştır. 

19 ncu tertib keşidele
rinde ikramiye kazanacak 
olan numaraların adedine 
gelince, bu adet te 18 nci 
tertipte 1500 iken bu sefer 
1800 adede çıkarılmıştır. 

Bundan evvelki plinın bi
rinci ve beşinci keıidelerin
deki 10 bin lira ve ondan yu
karı iki büyük ikramiyesine 
karıılık, 19 ncu plinda bu 
miktar dörde iblağ edilmit· 
tir. Alınan bu tedbir saye
sinde her tertipte ellerine 
bin liradan fazla geçecek 
olanların ıayııı bir miıli da
ha artmıştır. 

1-S nci keıidedeki amor· 

tilere gelince; bu keşideler
de mevcut olan dört bllyiik 
ikramiye her hangi bir nu
maraya isabet ederse, o nu-
maraların (75) aıağı ve (75) 
yukarlarına amorti verilecek
tir. 

6 ncı keşideye ikinci bir 
(50,000) liralık mükafat ek
lenmiştir. Bu mükafat altıncı 
keşidede mevcud: 

200,000 
30,000 
20,000 
15,000 
12,000 
10,000 

Liralık gibi altı büyiik 
ikramiyeyi kazanan numara
ların (20) aşağı ve (20) 
yukarısına komşuluk hakkı 
olarak dağıtılacaktır. 

200,000 liralık ikramiyeye 
komıu olanlara (500) lira ve 
diğer beı bilylik ikramiyeye 
komıu olanlara da (150) 
lira verilecektir. 

1-5 nci keıidelerde ilua
miye kazanmıı ve altıncı 
ketide de ikramiye kazan
mamış numaralara da amorti 
verilecektir. Bu suretle tay
yare piyangoıa biletlerinin 
30 bin numarası kimilen 
kazanmıt olıcaktar. 
- Devamı 4 ıind aahifok-

tan elbiıelet 
Bunlar, meçhul. 
yaklaıtılar; biritl; 

- Kulunuzu t 
Dedi ve ıol J 

ridora saptı .. l)is--, 
ziyaretçinin at 
rllyorlardı.. it 

Önde giden, b
6 

nenin hapısı 611 
ve •in şark balı 
ğıya kadar uı•"" 
desini açarak 
misafir içeriye 

Burası, ıedirlel'_j. 
minderler, poıtl~..
istirahat ve io 
idi. Maamafib 
birçok dt!ğerli. 
yapılmış kıhçlat;,. 
zırhlar, hançeri 
mızraklar yard•· 

Ziyaretçi bi~~ 
ların ne oldU~';t 
Ganimet et1,.... 
Ve ekserisi d• 

elinden alınllllf 
dirlerden biri•• 
dakika geçer 
açıldı ve bı 
dört hizmetçi i 

b 
.. ,., 

Bunlardan ır• ·~ 
riba, altın bil•'' 
ve ateşlik tatı1° 
biri itlemeli ,0'° 
dak içinde aefilt 
ıer&et, arkat1• 
rik, Jete• •• 
JOl'lar&. 
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T-l-' ,-J-R--K--i y __ E ______ Olivier ve şi\reka- Fratelli Sperco Vap r Acentası 

Si Limitet vapur ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

l I R f [iT '' TELAMON., vapuru elyevm limunım1zda olup 1 ni-
j \ ~ 1 . aceııtaSJ sanda Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg için 

/. yük alacaktır. 
Cendeli Han. Birinci kor-

BA N ~AS 1 don. Tel. 2443 "STELLA " vapuru 6 nisanda beklenmekte olup yllkilnü 
. Tbe Ellerman Lines Ltd. lboşalttıktan sonra 8urgas, Varna ve Köstence lirnanlan 

-DAoA 
BiRiKTiQEN 
'RA~T--~D~Q 

-

" GITY OF OKSFORD" için yük alacaktır. 
d "UL YSSE., vapuru 8 nisandan 11 nisana' kadar Anvers, 

vapuru nisan başlangıcın a 
Londra ve Anversten gelip Rotterdaı:n, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük 

· alacaktır. tahliyede!bulunacak ve aynı 
zamanda Londra ve Hull 
için yük alacaktı. 

" ROUMELIAN " vapuru 
10 nisanda Liverpool ve 
Svvenseadan gelip boşalta
caktır. 

" RUNO ., vapuru nisan 
sonunda Londra, Hull ve 
Anversten gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

Deutsache Levante Linie 
" DELOS ., vapuru Ham-

burg, Bremen ve Anversten 
gelip yükünü boşaltmıştır. 

Not: Vurut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine 
değişikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 
.......... 113 .. ııal .... 

Ôk Orenlcr! Mut· 

laka (Okumcııtol) 

ök nrn 1 ckcrlc

rini tccrObc edi 

niz .• 

SVENSKA ORIENT LINIEN 

" VIKINGLAND " motörü 2 nisanda Roterdam, Ham
burg, Copenhagen, Dantzig, Gdynia, Gotcburg, Oslo ve 
İskandinavya l i manları na hareket edecektir. 

"SMALAND,, motörü 14 nisanda Rotterdam, Hamburg, 
Copenhage, Gydnia, Dantııg, Goteburg, Oılo ve lskandi
navya limanlarına hareket edecektir. 

" ERIAND., molörü 2 mayısta Rotterdam, Hamburg, 

Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Goteburg", Oslo ve lıkandi· 
navya limanlarına hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM ROUMANl 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

" PELES ,, vapuru 6 nisanda gelip 7 nisanda Malta, 
Ccnova, Marsilya , ve Barselona hareket edecektir. 

" ALSA JUL YA ,, vapuru 1 may11ta gelip 2 mayısta 
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 bmirden Nevyork 
için yük alacaktır. 

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

Fazla tafsilat için 1kinci Kordonda Tahmil ve Tabliye 
şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına mOracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 
•ı mı ı ı ı ı ı ll ı ll 1111111111ll1111ı111111111ııı1111111ıııııııı1111111111111111111111111111111111111ır1111 

lzmir yün mensucatı; 
=Türk Anonim şirketii 
- -= Bu mfle c c, iki yoz hin lirn sermaye ile s 

= u .... ~ ........... ~~~~~~~~ .. 11111111! ..................... .. 

N. \'. 

= te ekknl etmiş ve Di Ory en tal Karpet ~lanu-~ 
fukçörers Linıited (Şark halı) şirketine ait ~ 
izruirdc Hnlknpınnrdaki kurun fabrika ıoı satan =: 
almıştır. Fabrika bOtQn teşkilat ve tesi at ve m08· 5 
talıdimini ile e ki i gibi 1 ktlnunusani 1935 ta• 5 
rihindcn itibaren yeni şirket tarafından itletil· ~ 
mcktedir. Her nevi ynn iplikleri, kumaş, batta· ~ 

VV. F. H. \ 1an 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE 
" ALAYA ,, vapuru 21 

martta Anvcrs, Rotterdam, 
Hamburg ve Brcmen liman
larına hareket edecektir. 

.. AKKA " vapuru 31 
martta bekleniyor, 4 nisana 
kadar Anverı, Rotterdam, 
Hamburg ve:Bremen liman
larına yilk alacaktır. 

" MOREA ,, vapuru 15 
nisanda bekleniyor, 20 Nisan 
kadar Anvcrı, Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen liman
larına yük alacaktır. 

" DERINJDE ,, vapuru 5 
nisanda bekleniyor, Anvers, 
Hamburg ve Bremenden 
yilk çıkaracakbr. 

" DELOS 11 vapuru 30 ni
sanda bekleniyor, 9 Mayısa 
kadar Anvers, Rotterdam, 
Hamburg ve Bremcn limao-
larına .. yük a)acakbr. , 

DEN NORSKF MIDDELHAV· 
SLINJE D· S. A-S. SPANKE-, 

LINJEN OSLO 
" BOSPHORUS,, vapuru 

16 nisanda bekleniyor, Di
eppc ve Norvec limanla11na 
yOk alacaktır. 

SERViCE DIRECT 
" AT DANUBIEN 

d 
ID •• vapuru 14 ni 

san a beki · 
B t

. I enıyor, Budapeıte, 
,. il ava v· . 

. ' ıyana vesaır 
Tuna lıma ı rına yük ala
alacaktır. 

THE EX~C .T STEAMSHIP 
CO. ORATION 

" EXW- UTH " vapuru 
ni11na doğru bekleniyor 

1 evyork, f dclfiya ve Bal~ 
1 yük 

'l'ayyare Piyangosu1 
6 inci keşide 11 Mart 1935 

: ...... ".. . ... . 

ADET 

ı ıokaJat 

1 lkranıiye 

1 
" 1 
" 1 
" 

1 " 1 
" 
" (2000) 
•• (1500) 

" (1000) 

" (200) 

" (70) 

" (50) 

" (40) 

Adet 
(15) 

LiRA 

50000 
200000 

25000 
20000 
15000 
10000 
5000 

11•4 • - . • .. ~'V).. . 

lier tüı·lü tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
ıhbat Eczane i 

alacaktır. 
" EKSELSIOR ,, vapuru 3 

mayısa doğru bekleniyor, 

Nevyork limanı için yük 

alacaktır. 
" EKSMINSTER ,, vapuru 

19 mayısa doğru bekleniyor, 

TO: 37 

Nevyork limanı 
alacaktır. 

Geliş tarihleri ve vapur
ların isimleri üzerine mes'u· 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

Ve Pnrjen Şobnpın J.-4 
~ 

bil ckcri olduğu- >bJ) 
nu unutnıaymız. ~ 
Ku'' ' 'ctli nın bil ıııımı4 
istiyenler Şuhop bJJ 
Sı hhot nrgno >---. 
haplarını laruf c/5 
ecza depolorıııdan 
\ ' e ccznnclcrdcn 

niye ve çorap imul edilecektir. l\lomu14tın cml8· ~ 
- linc ftiikiycti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. ~ 

Bu:mamn14t Peştcmolcılor başında eski Oro7..dibak § = itti alindeki t'rgidc lc~bir edilmokte "'t• sntış fab. § 
:: rika içinde yapılmaktadır. § = Posta kutusu: 127 ~ = Telgraf adresi: lzaıir • Al~ancak =.; = Telefon numarası 2432 ve 3564 ~ 
• ı ııı ı 111111111111111111111111111 111mıııııı 111111111111111ı 11111111111111H1111ıı 11ıııımnn,ii 

======,.--Sümer Bank--
Alman marka her şeyi 

sağlam kuyruklu bir pi
yano ehven fiatla satılık

tır. 

Almak arzu edenler her 
gün sababdan akşama ka-

dar ULOSAL BİRLİK 

Kitnplnrım7..a Gnzcl Bir 

Cilt, Hnhralnrım7..a Şık 

Bir Albnm, Ve nir 

Cilt 1 feri \'optar· 

mnk ıster eniz : 

* l'ENı KAV AFLAR * 
Çarşısınd9 34 Numarada 

- - Ali Rıza - -

12 beygir kuvvetinde (Di· 
zel) markaı!ı az kulJanılmış 
bir motör satılıktır. Taliple· 
rin idarebanemize müraca· 
atlarıilin olunur. 

Fabrikaları ı:ııamulat1 

Yerli malların eıı iyisi, en ağla

mı, en ucuzu en güzeli 
llereke kuınaşları 

Ji e ane kum asları • 

Be)7koz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli malJar pazar~ 
lzmir şubesinde bulursunuz 

- & Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağaza ı 

llamza Rüstem br;Yin fotoArufhanc•i, lzmirde en 
foto{;raf çekmekle şl>lırcı bul011 bir srm 'aı oca~dır. En 
müşkıilpcsent olanlar dahi, burnda rektirtlikleri fotokraJ· 
ltırda11 memnun kalmışlardır. 

Ilam:ım :Rüstem beyin, foto{;raJ mafrcml'..Jİ Jata11 ma. 
gazası da mulııerem mil#terilcrinin int.t? ıevklerina slJre 
her ç,•şiı malltın, f oıograf makinek?rirıi bulundurmakta· 
clır, Bir zıyarct her şeyi ispata kafidir. 

(lzmir • Başturak caddesi, Refik 



(UJuaaJ Birlik) -------

Italya'nın ökonomik siyasasında esaslı değişiklikler oluyor 

Roma'ya bir lngiliz hey' eti geldi. Diğer 
devletler de murahhas gönderiyorlar 
Italya hükumeti ile Belçika, Danimarka ve Hollanda hükumetleri 

arasında başl1yan konuşmalar ehemmiyetle devam ediyor 
lstanbul 11 ( Hususi ) - Rom adan haber veriliyor: 
ltalyanıo ôkonomik siyasasında bOynk değişiklikler 

olacaktır. Bu mes'ele hakkında konuşmak nzere Lon
dradan Romaya gelen bir fogiliz hey'eıi, mnzakere· 

lere hatlamıştır. 

Belçika, Danimarka ve Hollandadan gelen hey'et
lerle ha,hyan mt'lzakereler de devam etmektedir. 

Söylendiğine göre daha birçok davletler, Uomaya 
gitmek nzere ôkonomiklerdeo milrekkep bey'etler 
teşkil eylemişlerdir. 

Oçler konferansı 
-Ba.şıarafı birinci sahifede
hususi mukavelenameler ak· 
tini mümkün kılacaktır. 

Eko dö Pari gazetesi 

İtalya ile küçük anlaşma 
arasında mevcud münase· 
betler dolayııile yakında bir 
ıulh birliği vücuda getirile· 
ceğioe kani bulunmaktadır. 

Londra 10 (A.A) - Ha
ber verildiğine g6re yarın 
Streza'da baıhyacak olan 
konferanı Pazar aktamı bi
tecektir. 

Bay Makdonald ile Sir 
Con Simon bugün öileden 
sonra tayyare ile hareket 
edeceklerdir. Bay Makdo
nald paskalyadan önce .-vam 
kamarasında hazır bulunmak 
üzere •aktinde döneceğini 
ümid etmektedir. Dıt itleri 
bakanı Cenevreye giderek 
konteyin fevkallde toplantı
aında hazır bulunacaktır. 

Milino 10 (A.A) - Gazetta 
de Popolo; Streza konferan· 
ıının tamamen istihbari ma· 
biyette olmıyacaiını, Alman
yaya kartı da bir ittifak 
mevzuu bahıolamıyacağını 
ve fakat Almanyaoın istediği 
i'İbi hareket etmesi de ka • 
bul edilemiyeceğini bildir· 
mektedir. 
Stampa ııazetesi Almanya 

ile teşriki mesainin daima 
en iyi hareket olacaj'ını ve 
fakat bu tefriki mesainin 
yeni malumat ve ciddi bir 
eıaH dayanarak se•k ve 
idare edilen tahkikattan son 
ra olması icap edeceğini 
yazıyor. 

Loodra, 10 (A.A) - ltal· 
ya büyük elçisi Bay Grandi 
Streza'ya gitmek üzere 
Londra'dan ayrılmıttır. 

Kaza 
Zavallı Mehmet oto · 

mobilin altında kaldı 
Ankara - Elektrik şirke

tinden Kont adında bir Al
man kuUandığı otomobili 
Mebmed'e çarptırmıf, zavallı 

Mehmed feci bir ıurette öl· 
mOıtnr. 

Bay Kemaleddin 
Limen işleri mD· 

dOrD oldu 
Eabak boraa kom1eri Bay 

Kemaleddin Apak, lktıaad 

Veklleti liman itleri mOdiir· 
iliğine tayin edilmittir. Şeh
rimiacle bulunmakta olan 
~y Kemaleddin Apak bir 
iaç ıilne kadar Ankara'ya 
fhlıcektir. 

1 ............ . 
Paris Ociversitesinde Dış Bakanımız 

P F d 17 •• " } " <:enevre'ye hareket etti 

r. ua ~opru u- o.~.ı~~;,71, ~~k~n~;:u•i ~ay " k t l Tevfik Rüttü Araa Uluılar nun on erans arı kurumu konseyinebaşkanhk 
etmek üzere bugün Ceoev· 
re'ye hareket etmiştir. 

Fuad Dıı bakanımızın Cenevre'ye Paris üniversitesi rektörü, 
Köprülü şeref ine bir ziyafet verdi 

Pariı 10 (A.A) - Huıuıi Üçüncü konferansında bay 
muhabirinden: Köprülü 13 ve 14 üncü yüz 

Pariı üoiveraiteıinde Türk 
tetkik merkezinde bu yıl 
için tasarlanan bir sıra kon· 
feranı, edebiyat fakültemizin 
dekanı Fuad Köprülilnilo 
birbiri ardına verdiii üç 
konferansla bitmiıtir. 

Bay Köprülü 13 ve 14 cü 
yib yıllarda Anadolu Türk· 
lüiünün yllksek ve olrun 
varlığını anlatan bu tıç kon· 
feransı ile bizim orta çağı
mızı aydınlatması bakımın

dan çok önemli ve batı bil· 
gi acun• için de yepyeni gö· 
rütler ve belgeler vesikalar 
getirmiştir. 

Birinci konferansında Fuad 
Köprülü Oımanlı devletinin 
kuruluşu üzerinde timdiye 
kadar doiu ve batı tarih
çilerinin ileri ıilrdilğü uyları 
(fikirleri ) gözden geçirerek 
hepsinin nasıl masallarla 
Türkler ve Türk tarihi için 
yiiz yıllardan beri sürerelen 
yanht dllıüncelere dayandı· 
iını anlattı. Sonra bu araı
tırmalar için oaaıl bir yol 
tutulması Jizım geldiğini ııöı· 

tererek Osmanlı devletini 
Türk tarihi ııenel çevresi 
içinde ve Anadolu Selçuk 
tarihinin bir sureti olma· 
lıdır dedı.. Bu hususta 
bugüne defin kimsenin asıi· 
lınmadıiı kaynaklar neler· 
dir? Ana çizgilerile 11ıraladı. 

ikinci konferasında 13 ün· 
cü yüz yılda ve 14 üncü 
yüz yılın ilk yarııında Ana
dolunun yakın doiuoun ve 
doiu Avrupaıının tarihael 
durumunda toplu bir bakıı· 
tan ıonra Anadolu,nun ıoy· 
sal ve 6konomal tarihi iize· 
rinde durdu. 

Kentlerin ıitelerin Ye bu-
ralardaki soysal sınıfların 
yaşayıılarını ve kartılıklı 
bailantılarını 13 üncü yüz 
yıl Anadolu Türk cemiyeti
nin tehir hayatında da yük· 
sek bir ıeviyeye vardıiını, 
Anadolu'da ticari ve ıınayi 
büyiik merkezler vllcuda 
reldi;ini, manevi ktıltllr yük· 
ıeklijini r6ıteıdi. 

yıllarda Anadoluoun dini 
vaziyetini Türk devletinin 
gilttükleri geniş ve liberal 
dini siyasayı, bu sıralarda 
Anadoluda mevcut muhtelif 
içtimai teıekküllori tetkik 
etti. 

Sonra Oımanlı devletinin 
kurulduiu saha ve hudut 
memleketlerinin içtimai ta· 
rihini, yatama ıartlarını, ora
larda yaııyao Türk unıur· 
tarının etnolojik mahiyetini 
ve bu Türk unsurların ne 
gibi imillerin tesirile batıya 
doğru yayılmak ve iter Jemek 
mecburiyetinde olduklarını 
göıterdi. Ve nihayet umumi 
bir netice halinde Osmanlı 
devletinin kurulmasındaki 
AmiUeri birer bire tahliJ etti. 

Bu konferanıların neticeleri 
lstanbuldaki Fransız eostitii
ıü neıriyatı arasında çıka· 
caktır. 

Paris Üniversitesi rektörl 
bay Şarleti K&prülü terefine 
24 kiıilik bir öile yemeği 
verdi. 

Türk talebe cemiyeti de 

50 kitilik bir çay ziyafeti 
verdi. Talebe müfettiti Re· 
tat Şemıettin Türk ııençleri 
hoıça ve ailece konuıtular. 
Büyük elçi de bir ziyafet 
vermiıtir. Köprülil haftaya 
memlekete hareket edecek· 
tir . 

Rus-Fransız 
Ba~ıarafı birinci $ahifede -
Diğer taraftan nezaretsiz 

nazırlardan B. Louiz Mari-
nin baıkanlıiı altında bu 
siyasete muarız bir grub 
teıekkül etmit olduiu s&y· 
lenmektedir. Bu grubun 
muhalefetinin Bres • Litovık 
muahedesini imzalamıt olan· 
lara kartı hissetmekte oldu-
iu itimatlızlıktan ileri ııel· 
mekte oldufu söylenmekte
dir. Maamafih bu grubun 
Roma itiliflarına sadık kal
mağ"a azmetmit olan B. La· 
val'in noktai nazarını bazı 
ihtirazi kayıtlarla kabul et· 
meie amade olduiu beyan 
edilmektedir. 

2'eçerken Yugoılavya başba
kanı Bay Y evtiç ile görüş
meıi mubtemeldir. 

insanı 
Gök'e tırlata'"aklar 
lstabul - Moskovadan 

gelen haberlere göre Sov
yetler bir havai fişenk yap· 
mıılardır. Bununla insanı 
rök'e uçuracaklardır. 

C. H. P. 
Genel Kongresi 

Ankara - Cümburiyet H. 
Partisi genel kitipliği neır 
eylediii bir tebliğde, Parti 
renel kongresinin 9 Mayıı 
saat on beıte toplanacaiını 
bildirmiıtir. 

Alfons'un 
oğlu Istaohula geldi 
lstanbul - Sabık ispanya 

kralı Alfoos'un oğlu prens 
Bavbun karısile birlikte teh· 
rimize gelmiıtir . 

Tayyare piyangosu 
Ba.şıarafı 2 inci sahi( ede 

! ayyare piyangomuz, dünya 
pıyangolarından çok zengin 
bir tekildedir. Halka olan 
tevziatı, yüzde altmış üç bu· 
çuk nisbetindedir ki bu mik
tar, Avrupa piyangolarıoın 
hiçbirinde yoktur. Avrupa 

piyanıolarıoın en zengininin 
miltterilerine olan tevziatı, 
yüzde elliyi geçmiyor. 

Piyangoya ittirak edecek 
olan yurddaşlar, günün bi
rinde ummadıkları büyük 
bir ıervete kavuıacakları 
gibi ayni zamanda Türk ha
va kuvvetlerimize de büyük 
bir yardımda bulunmuş, bü
yük ve ıerefli bir it yapmış 
olacaklardır. 

lzmir, tayyare iıleriode 
daima en 60 saftadır. Nilfu· 
sumuzun miktarına ıöre, tay· 
yare piyangosuna ittirak hu· 
ıusunda da önde gitmektedir. 

19 ocu tertib plAnı, piyan· 
goya iştirak edecekler için 
çok istifadeli olmuştur. 

23 Nisan 
Çocuk Haftasının fık 

Gflnfldflr. 

Şehir kurulta~·ı 
Dün toplandı 

Dün öğleden sonra saat 
16 da belediye başkanı dok· 
tor bay Behçet Ux'un baş
kanlığı altında toplanan şe
hir kurultayı, muhtelif mes
elelerin müzakeresile meş· 
gul olmuştur. 

Geçmiş zabıt okunduktan 
sonral vaktile 9 ve 13 numa
ralı adalarda taksitle arsa 
alanların itiraz istidaları o· 
kuodu ve reddedildi. 

Bulvar şirketinden beı 
takıitle dükkan alanlar da 
bir istida vermiıler ve tak
' itlerin 20 ye çıkarılmasını 
istemişlerdi. Bu istida encü· 
mene gönderildi. Bundan 
sonra Karşıyaka'lıların, Ya
manlar suyu için ver· 
miı oldukları branıman 
ücretlerinin istidaları .. okun· 
du. istida verenler, yalınız 
paralarının reri verilmesini 
istiyorlar ve tesisatın söktü
rülüp söktürülmemesi hak· 
kında birıey yazmıyorlardı. 
istida verenlerin maksatları 
anlaıılamadığındao kiiıt ni
zam encümenine havale olun
du. Üyelerden mühendis bay 
Aziz, neden bir an evvel 
su verilmediğini sordu. Baş· 
kan izahat verdi ve mu
vakkat kabul bitmediği için 
au yerilmediğini söyledi. 

Bundan sonra belediyeye 
ait Vezir ve Osmanağa ıu
Jarı için bay Hasan tarafın
dan verilen takrir okundu. 
Bu takrire: üyelerden eczacı 
bay Faik izahat vermiş ve 
divanın bidayeten belediye
nin aleyhine neticelenmesine 
raimen durmadığını, ortada 
kaybolmut birtey olmadıiını 
ıöylemittir. Bu izahat kifi 
rörülmüş Ye Kurultay, Pa
zar rünü toplanmak üzere 
dalılmııtır. 

Bir Fransız 
Doktoruuun keşti 
latanbul - Bir Franıız 

doktoru vücudumuzun içinin 
sinemasını alacak bir alet 
ketf etmiıtir. 

\
7enizelos 

Filihid imiş 
Istaobul - Gelen haber· 

lere göre, bay Veniz:elos'un 
hastalığı Filibittir. Venizelos 
Napoliye çıkarken çekilen 
filim, Paris'te gösterilirken 
yuhalarla karıılanmııtır. 

Müddeiumumi 
.On iki kişinin ida

mını istedi 
iatanbul - Sellnik'ten ge· 

len haberlere göre, harb 
divanı müddeiumumiıi maz· 

:ounlardao on iki kitinin 
idamını istemittir. 

ikinci devre lik 
nın beşinci hafta 
yarın Alsancak 
devam olunacaktı'· 

Bu maçlar, AIU 
Göztepe • K.S.IC: 
Altmordu ve hlll;,iı! 
spor arasında ol• 

Öğleden evvel, 
Türkspor ve 
B. takımları ar• 
devam edilecektİI• 

C. H. P. Bir 
-Ba.şıarafı 1 ine• ,..& 
le zarurete dOıe_.-· 

laktan kortarm~k·· ~ 
Blrltklerlmfl•D 

rıodakl me•ktl bO 

gOre, yeni ld•re ~ 
larımızın ve b 
ısrarla çalışac•ğtllld 
di llğlnden meydtO• 

yor df' mektlr. y,ol 
mlyelerden al•c•I' 
iatlhlAk kooper•df 1 

eandıkları teşkllf0'9 
miolne esnafa 1 
işi ne sarfetmtk ~M 
deyiz. Bunun içi.,... 

de ki sene bodcetl, 

umumlyeolz nıilfl 

baro şdtml• 6•1 
arkad•şları tarafıad" 
mıştar. Y eol bı1dc:'1 liradır. Yedi seki• 

1 

40 bin lira tdl. şı:,. 
muvafakat ve attk• (Si 
bine çıkmışhr. Çıh 
vaffak olursak g 
yüzelll bine çık•~ 
Ulyor ki 35 btrUİ' 
yakın olan efrtd•• 
aeçtikl .. rl elıe ,e 

'• {iniz Bay 0.iıJJ•8 

mize ioınarak ,eri.O 

tırmıılardar. 81• do 
tılık, borcuoıuıll 1 
meliyiz. 

Toplantı salllİ • 
yüksek bir ısroel1 

geçmittir. ,; 
Bay Avni Dol' 

nun ıonunda d• 
ıöylemittir. . 

u Azalar, vereli 
nın keodiJerio• 
etmiı bir k• 
faydalı görmek 
haklıdırlar. Bio•d, 
teşekkllller, efr• 
olacak ve bu dl 
birliklere ve b•lll ti 
ııınacakJardır. ~k 
birliklerin m••,,a 
caktır. ..,_' 

Bay Avni Dol 
çok mühim tetit 
ve itçilerimiıi•. -{ı 
kuvvetleştirmit~';., 
neral Kazım OıtJ"' 
diye baıkaoı do,f 
cet Uz'da, c•0 

teıekkilllerioio i 
kendilerine aid 
daima yardımcı 

söylemitlerdir. 

lzmir defterdariığındaıı: 
lssiıinio verri borcundan ötürü tahsili elllf,I 

göre haczedilen ikinci Karataı mahalleıinde .,, 
yati sokağında kiin eski bir yeni 3 ıayıh la 
ilandan itibaren yirmi bir gün müddetle aatıbi: 
iından pey sürmek iıtiyenlerin defterdarlık t• 
mine müracaatları 11·15-20-25 

lzmir Emrazı Sariye Hastı• 
Baştahabetinden: 

·11 
Hastaney.:: 80 adet yerli battaniye ve 800 )iı 

satın alınmak üzere açık eksiJtmiye konmuttl''' 
battaniye nilmuoesini ve şartnameleri görme!-ı 
gün ve kat'i ihale rllnii olan 5 Mayıı 935 P 
at 11 de Tepecikte emrazı ıariye haıtaneıiod• 
komiıyona müracaatları. 11.18.2S.3 


