
Pari 'te yapılan otomobil ya· 
rı, lnrnıda feci bir kaza ol
ınuş, eyir'"ilerdeıı ekiz kişi 
ölmilş, 18 kişi ağır surette 
yaralanmıştır. 

• ULUSAL 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

• fttidilli luJlkı evvelki gün bO
yük bir nilmayiş yaparak, Mi
dilli l\letropolidi ile belediye 
reisini alıp götürmek iste
mişlerdir. 
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Beş Devlet Misakı Hazırlanıyor 
üçler konteran ı dün akşam bitti 

I\.onferans bittikten sonra «;ı
k.an resmi tebliği yazıyoruz 

• 
gıı·-Austurya'nın tamamiyet ve istiklaliyeti tehlikeye 

diği :takdirde ne gibi tedbirler alınacak ? 
Roma ve Londra anlaş · 

malarıoda tayin edilen siya
set üzerinde bu vaziyetin 
yaptığı tesirleri nazarı iti
bara alan üç devlet bakan· 
ları görüşülen muhtelif mes' -
eleler üzerinde tamamile mu
tabık bulunmuşlardır. 

Con Simorı 
Stcreza 14 (A.A) - Üçler 

konferansının bugün saat 
12,30 da hitamından sonra 
Stercza konferansının müş· 
terek kararı başlığı altında 
•ıağıdaki resmi tebliğ neş· 
rolunmuştur : 

ltalya, Fransa ve Büyük 
Britanya hükumetleri mil· 
messilleri son haftalar içinde 
cereyan eden noktainazarla
rın neticelerini Alman hüku
metinin 16 Mart tarihinde 
vermiş olduğu kararı ve ni· 
hayet İngiliz bakanlarının 
muhtelif Avrupa biikfimet 
ınerkezlerindeki son ziyaret
leri esnasında elde etmiş ol
dukları malümah gözönünde 
bulundurarak Avrupaoın u· 
aıumi vaziyetini Stre:r:ada 
tetkik etmişlerdir. 

1 - Fransanın uluslar ku· 
rumu konseyine gönderdiği 
muhtıranın müzakeresi sıra· 
sanda takbih edilmek üzere 
müşterek bir hattı hareket 
hususunda mutabık kalmış
lardır. 

2 -Şarki Avrupa'da em-

Bay Flandcn 

mümessileri 3 Şubat Londra 
tebliğinde derpiş olunan 
prensipleri teyid etmişler ve 

Londra tebliğinde zikredilen 

beş devlet misakmı aktetmek 

üzere meselenin faaliyetle tet

kikine devam etmek kararı
ni vermişlerdir. 

5 - Üç devlet bakanları 
silahsızlanma meselesi üıe
rindeki görüşmelerine gel
dikleri zaman şurasını mü· 
şabede etmişlerdir ki; Lon· 
- Devamı 4 üncü sahifide-

< 

Atlıspor IS ~ l . lvuah-Kuruıtayı • d .. 
üyeleri bugün ag ı { utçesı un 
toplanıyor k.ah ul 

Atış ve athspor kulübü 
bugün öğleden sonra saat 
on yedide Burnava'da Zira
at mektebi salonunda ilk 
toplantısını yapacaktır. Bu 
toplantı da aşağıda isimleri 
yazılı üyeler hazır bulunacak 
ve kulübün çalışma progra

edildi 

mı tesbit edilecektir. 
lzrolr Valisi General KAıım 

Dlrlk ve Buyan Maide DJrlk, 
C.B.P. İzmir bn~kaoı Yozgad 

eaylavı Bay Avni Doğan ve 
kızkardeşl Beyan Aliye .t:l•y· 
rullalı, IJny Refik Evllyaoğlu, 
Burnava ziraat mektebi çevir· 
men muavini Bay Reşid Akpay, 
ziraat mektebi zootekni oku· 
tanı Fasih Er an ve Bayan 

Ersan. 
Ziraat mektebi yazgını ha· 

yan Ülgen Adsay, ziraat mek· 
tebl okutanı bay Sefet Baysan, 
ıtraat mektebi okutanı bay 
Refet Oktar, ziraat mektebi 

okutanı bay ve bayan Aykut, 
Burnna belediye başkanı bay 
Fehmi, bay Abdi Derbl, doktor 
bay Kemal Kuımao, Bernardo 
G. Trlches, Karataş ortamekteb 
çevirmen muavini bay ve ha· 
yan Sel4blddin, ziraat baş çe· 

. Devamı 4 rıcü salıifede· 

·-·-· Kurultay; bütün işlerini Perşembeye 
kadar bitirecek ve dağılacaktır 

Jlükfimct 

Dün· öğleden sonra saat 
14 de ·vali general Kizım 
Dirik'in başkanlığı altında 
toplanan vilayet genel ku· 
rultayı sağlık bütçesini ka
bul eylemiştir . 

1emleltet bas tanesi başhe· 

kimliğinden gelen ve hastane· 
oln deliler koğuounda lnzlba· 
tın temini için hademe mlk· 
tarının far.lalaotarılmaeı bak· 
kındakl teklif I Ozerlne Vali 

konağı 

General bunu taevlp ederek 
izahat verdi. 

Doktor Bay Oıman Yuoua 
(lzmlr) hallanedekl haetanedeld 
hademe mlkdarınıo 45 oldu· 
ğunu, bunlara ylrmlbeoer lira 
Ocret verlldlglnl, halbuki hHta· 
nede yatacak yerleri de bulunan 
bu hademelerin Qcretleri on 
onbeş ve yirmi Ura ftzerlndeo 
verildiği takdirde daha fazla 
hademe kullanmak lmkloıoın 

temin edllmle olacağını, ayot 
taheleatla, meseli 60 hademe 
kullaoablleceğlnl eOytedl. 

Bay Mehmed Aldemlr (Çeş. 
me); lıahat verdi, umumi mO· 
nzeoeye dahil bulunan memur· 
larıo tednl Qcretlerlnln bağh 

Yamanlar suyu 
Belediye başkanı kay· 
hakları tetkike gitti 

Başbakanı Bay Makdonald'ın Cenevre millngiltere 
zakerelerinde 

hulunduklırı 8akaolıklarca ve· 
rllmesl kanun icabından oldu· 
ğunu, kanun mucibince bir 
memurun hastıtueye kabuUl 
1 .fn Qcretlnln evveli bakan· 
hktan fetenmeei 14zımgeleceğlol, 
ıonra hastaneye kıbulO lcab 
ettiğini, fakat tatbikattı buna 
lmkAo görOlemedlğlnl eöyliye· 
rek dedi ki: 

Belediye b<1.~lmm Bay Delıçeı Uz 

Belediye baıkanı doktor 
Bay Behçet Uz; tetkikatta 
bulunmak için bu sabah ya
nında Yamanlar suyu tesi· 
••tının muvakkat kabulünü 
Yapmak üzere ıehir kurultayı 
llyelerinden teıekklll eden 
-Devamı dlJrdanctı ıahifede-

İstanbul, 15 ( Hususi ) -
Cenevreden haber veriliyor: 
Uluslar kurumu bugün Tür
kiye dış bakanı bay Tevfik 
Rüştü Aras'ın başkanlığı 
altında toplanacaklar. 

Bütün devletler mümessil· 
)eri dünden beri Cenevreye 
gelmiş bulunuyor. 

Elen hükumeti, Uluslar 

Uluslar kurumu 
kurumunda cereyan edecek 
olan müzakereleri takip et· 

hazır bulunacağı doğru değildir 
mesı ıçın Pariı elçisi bay 
Polinis'e emir vermiştir. 

Söylendiğine göre; bugün
kü:toplantıda en evvel Fran· 
sanın Almanya hakkında 
vermiş olduğu nota müza· 
kere ve tetkik olunacak, 
bundan sonra da Habeşista
nın muhtırası6 konuşulacak· 
tır. ltalya murabbası, Habe· 

toplantı lıalinclc 

1 

şistan tarafı~dan verilen no· 
taya mukabil bazırladıiı ce-

Kuruma başhatılık y apacak olan 
dış bakonımı Tcvf ik Rıiştı"i Arm 

vapta, bu mes'elenin iki hü· 
kümet arasında halJi lazım 
geleceğinden bahsedecek ve 
Habeşistan hükümetinin iJeri 
sürdüğü metaJibah haksız 
göstermeğe çalışacaktır. 

lstanbul 15 ( Hususi ) -
Romadan haber veriliyor : 
lngiltere baıbakanı bay Mak 
Dooald, MiJanodan hareket 
etmiştir. Mumaileybin, Ce· 
nevreye gitmiyeceği ve ae· 
yabat için çizmiş olduğu 
proiramı dcğiıtirmiycceii 
söyleniyor. 

- Meseld bir memur hoe· 
taneye mOracaat ediyor, ölilm 

halindedir. Onun için eneli 
bakanlıktan mO aade ml almak 
lftzımdu ? 

Sıhhat ve tçtlmıl muavenet 
müdQrft 1'cklli sıfatlle toplan· 
tıya loıirak etmiş olın D.c. bay 
Necmcddln; kan11Ddıkl sıraha· 

tan paraoao evvela bakanlıkça 
verilmesi oekllndc olduğunu, 

bu şekilde de b1&tı bir memu· 
run beklcmeel lcab ettlRlnf, bu 
nzlyet kıroıeında memurun 
cnelA hastaneye alınarak te· 
davl edllegelwekte, Gcrctloln 
de sonra bakaolıltao leten· 
mckte oldu~unu anlattı. Vali 
General Kbım DJrlk vunlara 
söyledi: 

- Pık uzağı gidiyoruz. 
ÔnftmOzde örnek nrdır. Baa· 
tane İzmlr'n olduğu halde c;. 
nr vllAyeC'lırdeo, ıuradıa bu. 

ıadıu gelmiş 60 lıtn amele 
vardır. Bunlıa.ı haatılaumı 

De '(j d" " ,, - vamı « r uncu salıif ad• _ 



Sahife 2 

Fıkra 

Hilekarlar 
Saklı kalmamalıdır 
Istanbul belediyesi; karı· 

şık eşya satan esnafı teşhir 
etmeğe ve hilekarlığın önüne 
bu suretle geçmeğe karar 
vermiştir . 

Hilekarlık, fazla kazanç 
temin etmek hırsından do
ğan çok kötü bir harekettir. 
Bu hareketi ihtiyar edenler 
bile bile koca bir şehir hal
kının zararını iltizam ettik-
lerinden, bu gibilerin her
kesçe bilinmesi gerektir. 
Yiyecek ve içecek gibi şey

lere bile katanlar insanhğın 
gösterdiği doğru yoldan sa
panlardır. Kanunlarımız, bun-
lnı esasen takip etmekten 
geri kalmamaktadır. Bununla 
beraber, lstanbul belediye
sinin tatbik etmeğe başla
dığı teşhir usulü, ·kanaati
mizce - hilekarlığa sed çeke-
cek en pratik ve en mües
sir bir çaredir . 
Sattıkları eşyaya hile ka

rışbranların suçu, zannedil
diği kadar hafif ve ehem· 
miyetsiz değildir. Bunlar, 
!ahsi menfaatları uğrunda 
amme hukukunu hiçe say-
dıkları gibi, daima doğruluk 
iıtiyen ticaret mesleğini de 
lekelerler ve binnetice mü-
tekabil itimadın yer bulma· 
sına mani olurlar. 
Belediyeler; verilen talimat 

hilifıoa hareket edenleri her 
yerde takip ederler ve ek
seriya para cezasına çarp
tırırlar. Bu tedbir, bütçe işi 
ile alakadar olduğu için ek· 
aer belediyeler bunu müla
yim bulmuşlar ve hilekirhğı 
kökünden koparacak daha 
ciddi bir usul bulmak lüzu
munu hissetmemişlerdir. H11l
buki bu işden maksat, bele
diyelere varidat temin etmek 
değil, halkı karışık ve muzir 
ıeyler yemekten kurtarmak
tır. işte bu sebepledir ki, 
lıtanbul belediyesinin tatbik 
etmeğe başladığı usulün biz
de de hemen nazarıdikkate 
alınmasını ve karışık mal 
satanların, kara listeye ko
narak herkese bildirilmesini 
temenniye şayan buluruz. 

Kami Oral 

23 Nisan 
Çocuk Haftasının ilk 

GOnddOr. 

Yugoslavya-Italya 
Arasıcdaki ticari 

münasebetler 
Italya ile Yugoslavya ara

•ındaki ticari münasebetlere 
yeni bir cereyan verilmiştir. 
iki hükümet arasında müta
bık kalındığı üzere mübade . 
le usulünün bugünkü şekli 

Haziran sonuna kadar de
ğişmiyecektir. 

İtalya hükümeti, Yuğos
lavya 'dan aJacağı birinci de-
recedeki lüzumlu eıyanın 
ıllmriik resmi alınmadan it· 
hal edilmesini kararlaştar

mııtır. 

Arnavutluk'ta 
Tayyare nakliyatı 
Arnavutlukla diğer Balkan 

hilkümetleri ve ltalya ara
sındakil tayyare . nakliyatı, 

bir İtalyan şirketine devre
dilmit ve bu şirketle Arna
vutluk arasında bir mukavele 
imıalanmıtbr. · 

(UluaalBlrlik) 

Osmanlıcadan 'f ürkçe
ye Dil Karşılığı No 13 
1 - Öz Türkçe köklerden gelen si>zlerin karşmna ( T. Kö.) 

beldeği (Alameti) konmuştur. Bunlarm her biri hakkında sırası 

ile uzmanlanmrzın (Mütahassıs) yazılarını gazetelere vereceğiz. 
2 - Yeni okunan karşılıkların iyi ayırd edilmesi için. ge

Tl'tine göre, Fransızcaları yazılmış, ayrıca örnekler de konul
muştur. 

. u 

l~L~H~Tf 
' E'YYUI ? 

3 - Kökıi Türkçe olan kelimelerin bugünkü işlenmiş ve 
kullanılan şekilleri alınmıştır: Aslı ak olan hak. aslı ügüm olan 
hüküm, Tiirkçe "{',ek,, kökünden gelen şef.il gibi. 

Bedr 1 - Bedir (T.Kö ) Beraet - berilik, aklık, 

Salaheddin, kurnazca 
1\'lısır kalesini 

bir 

2 - Dolunay (fr.) pleine (fr.) acquitlemcnt Saliheddin, amcası ile 

lune Örnek: onun beraetine bü-
Bedreka - klavuz ( fr. ) tün onu bilenler şahittir, onun 

konuıtuktan sonra orduyu 
yaydı ve sağ tarafından K"e
çib gidiyor gibi göründü .. 
Kaledekiler, bu gece hare
ketinden biç bir şey anla
mamışlardı. j Fakat ertesi 
sabah, yalnız, Hğ tarafta 

guide beriliğine bütlln onu bilenler 
Bedzeban - kötüdil tanıktır 

Begayet - pekçok Beraet - berilenme, ak-
Örnck: Düşman karıııında lanma 

pekçok korkuya düşen. mü- Beraet etmek- berilenmek 
vacehei adada begayet du- aklanmak (fr.) etre acquitte 
çarı havf olan örnek: beraet etmesinden · lngiltere 

Krallarına yıllar'" a 
arabacılık eden 

ihtiyar öldll 

Behadır - Bahadır çok sevindim. aklanmasından 
Behane - bahane (fr.) çok sevindim. 

pretekste Beraeti zimmet mazbatası 
Behemal, berhehal - Her berilik keğıdı, aklanma keğıdı 

halde, (fr.) en toul cas Beraet ( masumiyet anla-
Beher - herbir, her mma) - arılık (fr.) İnnocence 
Behimiyet - hayvanlı,(fr.) Berakis - Tersine, (fr.) A 

bestialite l'envers, par contre 
Behre - pay, üleş örnek: mes'eleyi berakis 
Örnek: 1 - Onun liaani- edelim, sorumu tersine çe-

yet ilminde hiç behresi virclim. 
yok, onun dil biliminde biç Berat - berat ( T. kö. ) 
üleşi yok. (fr) brevet 

2 - İyiliklerinizden bizde Beray - için 
behrcmend olalım, iyillik- Örnek: oraya iş için gitti, 
lerinizden biz de alalım. oraya berayı maslahat gitti. 

Beht - şaıkınlık, (fr) eton- Bereket - bereket (T.Kö.) 
nement · Berf- kar, (fr) neige 

Behte uiratmak, mephut Bergüzar - andaç, (fr) 
olmak - şaşakalmak souvenir 

Beia -- zarar (T.kö) Örnek: şu el yazınız, mü-
Örnek: Bu işi yapmanızda Hade ederseniz, bende 

hiç bir zarar (beiı) görmiyo- bergüzarınız kalsın, şu el 
rum. yazınız, izin verirseniz, ben-

Beklr -- ergen (fr.) celi- de andacınız kalsın 
bataire Bergüzide - seçkin, (fr) 

Beli, beli (T. Kö.) select 
Belagat, uzdillik (fr.) elo- Örnek: asarı bergüzidesile 

quence ıöbretşiar olan, seçkin izer-
Ôrnek: bu hatip bellıatile ]erile ün alan 

hepimizi teshir etti, bu ay- Berhava etmek - uçur-
mak (fr.) faire ıauter 

kaç uzdilliiiyle hepimizi b6- ô rnek: uf ak bir dinamit 
ytiledi. 

Belir, uzdil ( fr.) eloquent koca bir kaleyi uçurdu (ber· 
Örnek: onun kadar beliğ hava etti) 

adam pek az bulunur. Un peu de dynamite ıuf-
Belihet, aptallık, alıklık fit l faire ıauter un ırande 

fortere11e 
(fr.) ldiotle 

Berhava olmak - uçmak, 
Belde ( medine anlamına) boıa gitmek (fr.) sauter 

site (T. kö.) (fr.) cite _ Arka.tı var 

Belde ( ıehir anlamına) ıe· 
bir {tar' dan) ( fr.) ville 

Bel'etmek, yutmak (fr.) en· 
ıloutir 

Bül'um, yutak 
Benam - ünlü 
Örnek: Yiğitliii ile ilnlil -

şecaatile benam 
Bend - bağ, (fr. ) Iien 
Bend ( Su bendi anlamına) 

büıet, (fr.) barraıe 
Bende - kul, kiUe (fr.) esc· 

lave 
Bender - işlek iıkele (fr.) 

ville maritime, port de com
merce 
Beni - oiullar, (fr.) fils, 

enfanta 
Örnek: Beni lsrail, larail 

oğulları 

Ber - Ürze, ıibi 
Berveçhi ati, berveçhizir -

aıaaıda ( bak: atiyen ) 
• ber · göğüs 
Örnek: Seruenber - ak 16-

ğüıln 

- ber - alan, götiıren, re· 
tiren 

Örnek: dilber •• ıönlll a· 
lan, peyamber, haber ıeti· 
ren 

Berbaer- beraber (T. k6.) 

DOKTOR 
Ali Agih 

Çocuk Hastalıklan 
Mntebassısı 

ikinci Beyler Sokagı N. 68 
Telefon 3452 

Ulusal 

Birlik 
C11ndel.ik aiyaeal guete 

Sahibi: Haydar Rüşdü Öktem 

Netriyat müdürü: 
Hamdi Nüzhet 
Telefon: 2776 

Adreı : lzmir ikinci 
Beyler ıokağı 

Abone ıarıları: 
700 kurut senelik 
400 .. altı aylık 

ilan şartları 
Reımi ilblar için ; 
Maarif cemiyeti illnat 

barosuna müracaat edil-
melidir. 

Huıuıi ilanlar : idare
hanede kararlaıtırılır 
Basıldığı yer: ANADOLU 
matbaası 

Kraliçe Viktorya zamanın
danberi lngiliz Krallarına 
arabacılık eden ( Vilyam 
Pantal ) adındaki ihtiyar, 
ieçen hafta Londrada öl
müştür. 

logilterenin bir çok siyasal 
ricalinden fazla nişan alan 
bu ihtiyar, şatosunun bab: 
çesindeki havuzda muhtelif 
cins balık bulundurmakta 
ve vaktinin bir kısmını 
bu balıkları seyretmekle ge
çirmekte imif. 

(Vily;&m Pantal) bundan 12 
gün evvel en çok sevdiği 

Balıklardan birinin öldü
ğünü haber alınca; 

- Benim de ömrüm azaldı. 
Demiştir. 

Vilyam, filhakika bu sözü 
söyledikten üç gün sonra 
ölmüştür. 

Zenci 
Aleyhtarlığı tekrar 

başladı 
Amerika' da zenciler aley

hine tekrar şiddetli bir 
cereyan baılamıştır. Geçen 
hafta Misiıipi'de Somi is
minde bir zenci, vücudunun 
28 yerinden bıçakla yaralı 
olduiu halde asılı bulun
muıtur. 

Nişancılık 
Amerikalı bir Polisin 

marifeti 
Amerikalılar, nişancıhkta 

çok meraklıdır. Bizzat Ruz
velt bile ekseriya nişan at
mak merakından kurtula-
mıyor. 

Geçen hafta Şikago'da 
Polisler arasında yapılan bir 
nişancılık müsabakasında 
bir polis, 100 mermiyi bir 
biri ardınca bir delikten ge
çirmeğe muvaffak olmuştur. 

Amerika poliılerinin bu 
kadar niıancı olmalarına 
raimen Gansterlerin bili 
Amerika'yı korku içinde 
bulundurmalarına hayret 
edilir!. 

Aydın demiryolu umum 
müdilrlüğtinden: 
1106 numarala huıusi kii

kilrt tarifesidir 
15-4-1935 tarihinden it'an 

ahire kadar muteber olmak 
üzere Sarayköyden bilumum 
istasyonlara nakledilecek kn
kilrtler için umumi tarifeden 
yüzde 60 nisbetinde tenzilit 
yapılacaktır. 

lzmir Muhasehei hususiY6 

dürlüğünden: 
Bedeli 
sabıkı 
Lira 
65 Karatinada san'atlar mektebi yanında 413.1 _,;, 
75 ., " " 413,5 , 

100 " " " : 413,6 
200 " " " " 413,7 , 
350 ,, ,, ,, arkası 
100 Memleket hastanesi altında 

45 " " " 
80 " " " 
60 ikinci kordonda 

2050 ,, ,, mengene hanı sokatı 

2 

' 6 
2 , 

4,14 

20 Aras mektebi altında 35 -
20 " " " 31 • 
30 " .. .. 39 
60 Alipaıa çarıııı ıt ' 
50 " " 24 -
40" " 2~-

275 " " 28 -
130 " " 30 ;, 

ldarei huıuıiyei vilayete ait yukarıda yerleri .. & 

yazılı akaratı hususiye 1,6,935 tarihinden 31,5,9~ 
kadar icara verilmek üzere 11 4 935 tarihindell 1 

1 1 Jf 
ınn müddetle müzayedeye çıkarılmııbr. Milz•Y.., 
~6rmek istiyenler .her gün muhaıebei huıutİ~ 
rGne ve pey sürmek istiyenlerinde ihale ıillll 
çarıamba günü saat 9 dan on bire kadar depasitO 
ile beraber viliyet encllmeniae mllracaatlan. 
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N. \7. Karacalıey Harası müdürlü- Olivier ve şüreka- Fratelli Sperco Vapur Acentası 
VV. F. H. Van g"'ünden ~ sı Limitet vapur ROYAL NEERLANDAls KUMPANYAsı 

D .. ULYSSES .. vapuru 13 Nisanda doğru Maltat Aa•era, 
er Zee Karacabey Harasında yetiştirilen pediğrileri mükemmel acen l8SI Rotterdam, Amıterdam ve Hamburg için yUk alacakhr. 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE 

.. MOREA " vapuru 15 
niaanda bekleniyor, 18 Nisana 
kadar Anverı, Rotterdamt 
Hamburg ve Bremen için 
yOk alacaktır. 

.. DELOS ., vapuru 30 ni
sanda bekleniyor, 2 Mayısa 
kadar Anverst Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için 
yOk alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

.. NORBURG .. vapuru 24 
niıanda bekleniyor, Anverst 
Rotterdam ve Hamburg li

_nıanlarına yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDDELHAV· 

SLINJE 0-S. A·S. SPANKE· 
LINJEN OSLO 

.. BOSPHORUS" motoru 
16 nisanda bekleniyor, Hayfa, 
Dieppe ve Norvec·limanlama 
yllk alacaktır. · 

Ayni zamanda Hayfa için 
mevki yolculara kabul eder. 

SERViCE DIRECT 
DANUBIEN 

TUNA HATTI 
.. ATID" vapuru 14 ni· 

••ada bekleniyort Budapeştet 
BratiıJavat Viyana için doğru 
ylik alacaktır. 

THE EXPO , T STEAMSHİP 
cor PORATION 

.. EXM UTH., vapuru ha· 
limanımızda olup Nevyork, 
F adelfiya ve Baltimor için 
ylik alacaktır. 

" EKSELSIOR t• vapuru 3 
lllayııta bekleniyort Nevyork 
için yilk '1acaktır. 

933 doğumlu dördü erkek beşi dişi ki cem'an dokuz baş Cendeli Han. Birinci kor· '' HERMES .. vapuru 16 nisanda limanımıza gelip yOkOnl 
Safkan Ingiliz tayları Izmir yarışlarının üçüncü haftası olan don. Tel. 2443 boşaJttıktan ıonra 8 urgast l/arna ve Köstence limaalan 

The Ellerman Lineı Ltd. için yiik alacaktır. 19 Nisan 935 Cuma günü lzmir yarış mahaJlinde aleni ar· 11 STELLA 
.. GITY OF OKSFORD" " vapuru 21 nitanda a-eJip 1 mayısta Anven, 

tırma usulile toptan ve peral..ende olarak satılacaktır. Pe- Rotterda'D A t d H b ı · ı · · "-'-vapuru nisan başlangıcında t mı er arn ve am urg ıman arı ıçın yua 
diğrilerini görmek istiyenlerin lzmir Baytar müdürlüğüne Londra ve Anversten gelip alacaktar. 

ve satın almak istiyenlerin satış gününde komisyona mü· tahliyede! bulunacak ve ayni " HERMES " vapuru 4 mayısta gelip 9 mayısta Anvers, 
racaatları ilin olunur. 1783-1068 13 14 15 16 zamanda Londra ve Hull Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük 

için yOk alacaktı. alacaktır. 

lstanbui ve Trakya 
Şeker Fhrikaları Tfirk Anonim Şirketi 

Sermayesi 3,000,000'fork lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf ban 30-40 

lzmiı· defterdarlığından: 
İssisinin vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına 

göre haczedilen ikinci Karataş mahallesinde Mahmut Ha-

yati sokağında kain eski bir yeni 3 sayılı hane tarihi 
ilandan itibaren yirmi:._bir gün müddetle satılığa , çıkarıldı-

ğından pey sürmek• istiyenlerin defterdarlık tahsilat kale-
mine müracaatları 11-15-20-25 1074 .. 

• • aze temız ·ııcuz 

ila~ 
Her türlü tuvalet çeşitleri 

i 

llamdi Nüzhet 
Sılılıat Eczaııesi 

Raşturak No: 37 

york için yük alacaktır. liyet kabul edilmez. 

11 ROUMELIAN .. vapuru SVENSKA ORIENT LINIEN 
10 nisanda Liverpool ve " SMALAND" motörii 14 nisanda Rotterdam, Hambur1, 
Svvenseadan gelip boşalta- Copenhage, Gydnia, Dantııg, Goteburg, Oslo ve lıkandi· 
caktlr. navya limanlarına hareket edecektir. 

" RUNO ,, vapuru nisan 
sonunda Londrat HuJI ve "ERLAND" motörü 2 mayısta Rotterdam, Hamburr, 
Anversten gelip tahliyede Copcnhage, Danh:ıg, Gdynia, GoteburK', Oılo ve lskandi· 
bulunacak ve ayni zamanda navya limanlarına hareket edecektir. 
Londra ve Hull için yük SERViCE MARITIM ROUMANI 
alacaktır. Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

Dcutsache Levante Linie .. ALBA JUL YA " vapuru l mayısta gelip 2 mayısta 
" DELOS " vapuru Ham- Malta, Cenova, Marsilya ve Barselona hareket edecelttir. 

burgt Bremen ve Anversten u PELEŞ " vapuru 26 mayısta gelip 27 mayısta Malta, 
gelip yükünü boşaltmıştır. Marsilyat ve Barselona hareket edecektir. 

Not: Vurut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine Yolcu ve yük kabul eder • 
değişikliklerden mes'uliyet NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 
kabul edilmez. lzmir Nevyork arasında ayhk muntazam sefer 

" RINOS " vapuru 30 niıanda doğru lzmirden Nevyork 
için yük alacaktır. ÔksOrenlcr! Mut· 

lukıı (Okamt•ntol) 

ôksnrnk şekerle-

rirıi ıccrObc cdi 

niz .. 

Hamiş: ılindaki hareket tarihlerindeki değiıikliklerdea 
Acente mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ıkinci Kordonda ~Tahmil ve Tahliye 

ıirketi binası arkaaında Fratelli Sperco acentalıjına mtlracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 • 2005 • 266E 

~'''''' '"''""'"'!'''"'"'''""''!'!'''''''''''"'''''"'''''"''' 111111u1111111uı111111 uuıı _lzmır yun mensucatı 
-Türk Anonim şirketil 
= Hu mncsscse, iki yOz~bin lira sermaye ile ii - - -= teşckknl etmi~ ve Di Ory ental Karpet Manu.Si = ~ 
- fakçörers Limited (Şark balı) 'irkctine ait ~ 

"EKSMINSTER .. vapuru 
19.:mayıata bekleniyor, Nev-

Geliş tarihleri ve vapur· 
~Jarın isimleri Qzerine mes'u· 

Birinci Kordon, 

N o. 2007 - 2008 
telefon 

izmirdt ~Halka pınardaki kumaş fabrikaıanı 1abn § 
aJmışhr . .Fabrika bOUln teşkilat ve teaiaat,;ve mtle- § 

- tabdimini ile eskisi gibi 1 kAnunusani l 935 ta• 1 
Tl::J R K iYE 

llR/ AT 
BAN~A51 

-DARA 
BiRiKTiREN 
'QA~T--bDbQ 

- ribinden itibaren yeni 'irkct tarafından ı,ıetil· § 
- mektedir. Her nevi ytln iplikleri, kuma,,:bana. i[i = niye ve çorap imal edilecektir. Mamulatın emea. -

line fAikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmittir. ~ 
= Bu:mamulAt Pe('tcmulcılar başında eıki Orozdibak ~ 

Kuvvetli mOshil 1:: ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve 88hf fab- i1 
istiyenler Şahap --..ı-• = rika içinde yapılmaktadır. Ei 

Ve Pürjen Şııhapan 

en nsınn bir mil& 

bil şekeri olduğu 

nu unutmayınız. 

Sıhhat aOrglln >-, =: Posta kutuau: 127 1 
haplarını Maruf etS = Telgraf adresi: lımir -=AJsancak J 
ecza depolarından = Telefon oumarası 2432 ve 3564 

,. e eczanelerden • 111 il l lfl lf 111111111 fll fi 1111111• 1111111111111lf111111111111n111111111111111111111111111111111 

:=...0r=a::_=ıar.=====ır--Sümer Bank---
Satılık Piyano 

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

tır. 

Almak arzu edenler her 
gün ıabahdan akıama ka-

l 
dar ULOSAL BiRLiK 
gazetesi idarehanesine mü
caat etmelidirler. 

Kitaplanmza GOzel Bir 

Cilt, Bataralaranıza Şık 

Blr AlbOm, Ve 88ir 

Cilt işleri Yaptır-
mak isterseniz : 

• 'ı'EN, KAVAFLAR • 

Car~ışında 34 Numarada 

- - Ali Rıza - -
Mücellitbaneaine uğrayınız. 

• Satılık Motör 
12 beygir kuvvetinde (Di· 

zel) markalı az kullanılmıt 
bir mot6r satılıktır. Taliple· 
rin idarehanemize mü,.,ca· 
atJanilia olanur. 

Fabrikaları mamulatı 

Yerli _malların en iyisi, en sağla
mı, en ucuzu en güzeli 

Dereke kumaşları 

Fesane kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazaı·' 
lzmir şubesinde bulursunuz 

Hamza Rostem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hanın Ra..ıem beyin f oıopafhanui, lsmirde en 
foıopaf çekmekle ılJhreı bulan bir ıan 'aı ocagıdır. En 
mü.ıkillpeşenı olanlar dahi, burada rektirdikleri f oıolC1'aJ· 
lardan memnun kalmı,lardır. 

Ham:a Ra..ıem beyin, f otopaJ mrrlremeai lalala naa
gasa1ı da muhterem milıterilerinin ince ıevlclerine ıh 
her çeıiı mallan, f oıopaf makinelerini bıılurıdwıruildo. 
dır, JJir ııyareı her ıeyi işpata k4fıdir 

(lzmir • Başturak caddesi, Refik 



' ( UluıaJ Bil'Jik) --------

Elen hüktimeti, yeni kauunu esasiyi hazırlıyor 

Reisicümhur, lüzum gördüğü takdir
de P arldmentoyu f eshedehilecektir 

Bay Çaldaris, Adliye Başbakan 

nu • • 
esasının mtısvettelerini 

Bakanı ile birlikte yeni kano· 
hazırlamakla meşguldür 

Istanbul 15 (Hususi) - Atinadan haber veriliyor; 
Elen başbakanı bay Çaldaris, Adliye bakaoı ile bir

likte yeni kanunu esasinin müsveddesini hazırlamakla 
meşguldür. Söylendi~ine gôre yeni kanunu esasi, es-
kisine nishetle çok farklı olac~ktır. Bu kanunda Re· 
isicilmhurun intihap usulü değiştiriliyor. Reisicilmhur, 
yeni kanunu esasiye nazaran ı;aylavlar gibi halk tara
fından seçilecek ve iıtediği zaman meb'usan meclisini 
feshedebilecektir . 

Reisicnmbura verilen hu haklal', Çaldaris kabinesini 
Kralcılıkla itham edenleri hayrete dnşOrmftştftr. 

lstanbul 15 ( Hususi ) - Elen saylav seçımıne 

Paskalyadan sonra başlanacaktır. Yeni saylavların adedi 
evvelce kararlaştırıldığı gibi nçynzo geçmiyecektir. 

Saylav seçiminin tam bir serbesti dairesinde cere· 
yan etmesi için lizımgelen tedbirler abnmıttır. muha· 
lif partilerin saylav seçimine ne suretle yer alacak
ları hentlz belli değildir. 

1 ............ . 
Istanbul 

Vilayet l(urult 
B~taraji 1 iıu:i sulıijede - lldocl toplaoııadl 

hastaneye m6racaat etmlı. Al· Bay Ocımao l' 
mıyacaklar mı? Böyle blrşey ziyetl gQçleştlreD bl 
olamaz. imza eabiblerl tart 

Bundan sonra kaza dlspan· ahnmaıını, Bay A 
ııerlerl için sığlık bCldceıılnden (İzmir) teklif in gel~ 
ayrılan ve dispanserlerle baıta · ceelnde nazarı dtkkt" 
nelere yardım lc;in 10 bin Ura· I sanı teklif ettiler. Si 
ya daha 5000 Ura Uhesi bak· de reddedildi. Sa~ 
kında yirmi üç üyenin lmzaelle nlnln hazarlamıı ~ 

verilen bir takrir okundu. Bu bata okunda. Epl~ 
teklif birçok mtınakııalara yol lardan sonra ve 

açtı, Valf General; bu ıekllde ceel içinden dlspıo~ 
tekliflere yer veriUne varidat dam miktara ıu 1111""" 

biidceslnln c;ok aıılacağını, açığı edildi ve onayJaadı: 
ti 

kapamanın imkAnı olmıyacagını Ôdemlı, Berıı111• ,Iİ'. 

söyledi. Bay Yaııuf Ziya ( Ba- ikfıer bin lira, 8•11~ 
yındır) mecllııio bflyük bir ekse· Seferihisar, Çeııoe,kllf. 

riyetiol teıkll edenler tarafın· Urla, Kuıadaııı, Df ~ 
dan verilen takririn hatta mü· ve Menemen kasa1"' 2 
zakere bile edilmeden onaylan· lerioe ediepanser ;"'l 
ması lcab ettiğini söyledi. Bir· için 650 ıer Urı, ~ 
çok. üyeler bu mes'ele üzerin· kazHına Bay .E111ID 

Midilli Otonıobil Yarışların· 
da Feci Bir Kaza 

de söz aldılar, neticede bfldceyl run) on ozon mtıda,,. 
kabartmamak ve fazlalık varidat nakaşalarındın ıoort 
büdceei lçloden, fasıllar arasın· ı Foça'ya 400 Ur•· 

Hapıshanesine girenler dan temtn edilmek ıarıuo bu- ıaooo uradır. . ~ 
lstanbul - Tutulan bir nun nazarı dikkate alınablle · Genel koroh•1• ~ Hıılkı nümayiŞ 

yaptı 
Son posta ile gelen Atina 

gazetelerinde okunduğuna 
göre, geçen Cumartesi günü 
Midilli'de bir nümayiş olmuş 
ve Metropolithane ile bele
diye önünde toplanan yüz
lerce halk, Metropolit ile 
belediye reisini almak iste
miştir. Hükumet, toplanan 
balkı yatıştırmak için polis 
ve asker sevketmiş ise de 
muvaffak olamamıştır. Bunun 
üzerine Midilli valisi; nüma· 
yişçilerden mürekkeb bir 
bey' eti kabul ederek onlarla 
uzun müddet konuşmuştur. 

Nümayişçiler, ancak vali· 
den istedikleri teminatı 
aldıktan sonra dağılmışlardır. 

Vali Bay Ruso, iç işleri 
bakanlığına çektiği bir tel
grafta, Midilli Metropoliti 
ile belediye reisinin adadan 
uzaklaştmlD?ası lüzumunu 
bildirmiş ve bunun için me
zuniyet istemiştir. 

Akdeniz 
Misakı mı? 

Istanbul - ltalya, Türkiye, 
Yugoslasvya ve Yunanista
nın iştirakile bir Akdeniz 
Mısakı imzalanacaktır. 

lstanbul - İkinci konfe· 
rans 1 Mayısta Romada top
lanacaktır. 

Dışarı işler 
Bakanlığı mQsteşurı 

Ankara - Dışarı işler ba
kanlığı müsteşar vekili Bay 
Agih'ın asaleten müsteıar

lığa tayini ali tasdike iktiran 
eylemiştir. 

Balkan 
ökonomik konseyi 
İstanbul - Balkan ökono· 

mik konseyine iştirak edecek 
olan Romen murahhasları şeh

rimize geldiler. Bugün An
kara'ya gideceklerdir. 

Venizelos 
Paris'e gitmiş 

Istanbul - Venizelosla be
raber kaçan asilerden bir 
kısmı daha Yunan hüküme· 
tine teslim olmuştur. Bay 
Venizelos, Napoliden Pariı'e 
ıitmiıtir. 

Yarışı seyredenleı·den 8 kişi öldü, 
18 kişi de ağır surette yaralandı 
Paris - Lon Şon'da yapılan otomobil yarışlarında çok 

feci bir kaza olmuş, yarışa iştirak eden otomobillerden bi
rinin direksiyonu kırılmış, yoldan çıkarak seyircilerden 8 
kişinin ölümüne sebep olmuştur. 18 seyirci de ağır suret
te yaralanmışhr. Bunlardan 8 kişinin bacakları hastahane
de kesilmiştir. Otomobili idare eden de feci bir surette 
ölmüştür. 

----------··~~~·~·~··~·~· ....... ~~-----~~-~ 

üçler konf erası dün 
akşam toplandı 

-B~tarafı 1 inci sahifede -
dra mukavelenamesi Versay 
muahedesinin beşinci kısmı 
ahkamının yerine kaim ol
mak üzere Almanya ile ser· 
bestçe müzakere edilecek 
bir anlaşmayı derpiş ediyor. 
Ayni zamanda Alman hükii · 
metinin hareketlerini ve Sir 
Con Simonun . bu hususta 
Alman başvekili ile yapmıf 
olduiu müzakereler hakkın· 
daki izahatını çok dikkatli 
bir müzakereye tabi tutmuı· 
)ardır. 

: .. :ç hükümet mümessilleri 
silahlanma mes'ele.si hak
kında açıkça müzakere edil
miş bir mukavele elde edil· 
mek için tedbirler alındığı 
bir sırada Alman hükume
tinin müracaat ettiği bir 
taraflı fesih keyfiyetini em· 
niyete ve sulh nizamına olan 

umumi itimadı kökünden 
baltalamış olduğunu teessüfle 

müşahede etmişlerdir. Tat· 

bik edilmekte olan geniı 
nisbetle Alman silihlanma 

programının silahsızlanmayı 

istihdaf eden gayretlerin şim

diye kadar müesses bulun· 
duğu adet tahminatının 
kıymetini de a.laltmış olduğu 
ve bu baptaki ümitleri sars
mış olduğu görünmektedir. 
Maamafih üç devlet mümes· 
silleri emniyet hissi uyandır
mak sorelile sulhu idame 

Başbakan 
Aokara'ya döndn 
İstanbul - Baıbakan Ge

neral ismet İnönü dün ak
ıamki trenle Ankara'ya 
d6nmüıtür. 

hususundaki samimi arzula
rını teyid ederler ve kendi 
hesaplarına silahların tahdidi 
vaııtasile uluslararası anlat· 
mayı kolaylaştırabilecek bü
tün ameli mesaiye iştirak 
için ıamimi gayretlerde bu
lunmağa devam edeceklerini 
beyan eylerler. 

6 - Üç devlet mümessil· 
leri silih vaziyetleri, Sen 
Jermen, Triyanon ve Nöyi 
sulh muahedelerile tespit 

edilmiş olan devletler tara· 
fından b·u vaziyetin tadili 

hususundaki arzuyu da mü· 
talea etmişlerdir ve keyfiye
ti diplomatik vesait ile di
ğer alakadar devletlere bil
dirmeyi kararlaştırmışlardır. 

Üç hükumet mümessiUeri 
bu mes'eleyi umumi ve mın· 
taka emniyet garantileri çer-

çevesi içinde karşılıklı an
laşmalarla halletmek üzere 

tetkikini diğer alakadar 
devletlere tavsiye etmek 
kararını vermişlerdir. 

Streza 14 (A.A) - Streza 

konferansı sonunda neıredi

Jen nihai tebliğ şu beyanat 
ile bitmektedir: 

64 Siyasi gayeleri sulhun u· 
luılar kurumu çerçeveai için
de müştereken muhafazası 
olan bu üç devlet, Avrupa 
sulbunu tehlikeye koyabile· 
cek olan her türlü mauhe· 
delerin bir taraflı olarak 
feshine bütün ameli vasıta
larla karıı koymak hususun
da tamamile mutabıktırlar ve 
bu maksadın tahakkuku yo
lunda sıkı ve aamimt teıriki 
mesai ile hareket edecekler
dir." 

istatistiğe göre, 1934 sene-· ceğl kararla~tırıldı. Celse tek· perıembe gOnlerl ~ .. - .... ,.. 
sinde Istanbul hapıshanesine ltf in bu ıek.Ude sağlık encG· raları toplanarak ol 
2338 mahküm girmiştir. meninde dtızeltimesi kıydlle on muhtelife büdcelerl 

Bunların 286 .sı kadın 116 dakika tatil edildi. cak 
sı da katildir. __ .._. ..... ____ _ • 

Saylav İÇ Güneş 
Libertas maçı · 

Istanbul - Avusturya pro
fesyonel takı::nı bugün gü
neş takımı ile yaptığı maçta 
2·2 berabere kaldı. 

Murahhaslar 
geliyor 

Istanbul - Kadınlar kon· 
gresine iştirak etmek üzere 
Fransız, Yunan, lsviçre, Hol· 
landa ve Romen murahhas· 
ları şehrimize geldiler. 

Silolar 
lstanbul - Şimdiye kadar 

yapılmış olanlardan başka 
Anadoluda 9 Silo daha ya· 
pılacaktır. 

Paris 
Adliye binası yandı 
Paris - Paris adliye bi· 

nasının bir kısmı ıeçen 
gece yanmıştır. Y anıının, 
kalorifer bacasından çatıya 
sıçrayan kıvılcımlardan çık
tığı zannedilmektedir. itfaiye 
yangını üç dört saat çalıştık-
tan sonra söndürebilmiştir. 
Yanan kısımda mühim dus· 
yalar bulunmamakta idi. 

ihracatımız 
Teşkilatlandırılacak 

Ankara - Ökonomi ba
kanlığından bir hey' et, be-
raberinde Alman mlltehas· 
sıslar olduğu halde İzmire 
gidecektir. Hey'et üzüm ve 
incir ihracatının teıkilitlan· 
dırılması işi ile meııul 
olacaktır. 

Yamanlar suyu 
-Ba,ıarafı birinci sahifede
bey' et ve mühendislerle bir· 
likte Yamanlar daiına git
miılerdir. Belediye baıkanı, 
bizzat kaynakları ıezecekler 
ve su tesisatını bir kere 
daha tetkik edeceklerdir. 

Haber aldığımıza göre, 
branımanlarını yaptırmış 
olanların verdikleri paralar 
iade edilmiyecek ve ıuyun 
biran evvel evlere verilme· 
ıi temin olunacaklar. 

Atlı spor 
- B(Jftarafı birinci sahi/ ede 

vlrmeol bay Zöbtcı Bay8al, 
deri fabrlkatörtı bay Ruıen 
Mt.hmed, Aydın demlryola le· 
vazım madürü bay M. Ômer, 
Ulccar bay mdezzln oğlu Ke· 
nan, doyçe orient bank müddr 
manini bıy Stgfrlt Rogeoborg, 
elbamra ıloemuı mddGrfl bay 
ve bayın Mazhar, Yeni Asır 
gazeteel bao muharriri bay lemall 
Ha~kı, Osmanoğlu bayan Ner· 
mln, Oemınoğlu Bay Nihat, 
Alaıehirll Bay Kbım, Alaıe · 
birli bayan Nüket Khım, nu· 
kat bay ve bayan Münir, Şerif 
oğlu bay SclAhiddin, evliya 
oğlu bayın Sevinç, evliya oğla 
bay Sedat, c"Tliya oğlu bay "Te 
bayan Nejad, evliya oğlu bayan 
Mesude, bayan Alyotl kııı, 

Z. mtıtabauısı bıy Ferruh Bar· 
118, vali moHlnl bay Sedat, 
bay doktor Bahtiyar, avcılar 

kuUlbil başkanı bay A vnt, uluı 

E. spor K. Oyeel bay Ahmed 
Girgin, ttıccar bay Şc1.klr Ntız · 

bet, bayer repreHntanı bıy Uoz 
Fregeo, bayan Ene Fregen, 
asli muhakeme dyest bayan 
Fehamet refii, lamtr kent bıı · 
kanı bay Behçet, bayan Ntoo 
Lohner, bay Albert Mtelr, bay 
Alp Aılan, bonalı oğlu bay 
ve hayan Ahme , bay fe ha· 
yan Memduh, balcıoğla bay 
Hakkı, eczacıbaıı bay Ferid, 
baytar çnirmenl bay Adli, ıo · 
otekol mafettlşi bay Mltat, 
bayan M. Mooik Vochborn, 
Tevf lk oğlu bay ZGhtO, T. 
piyango çevirmeni bay ve ba 
yan Şevki Demir, avukat bay 
Tayyar, bay Con Mınkl, dlı 
hekimi bay Muzaffer, bay 
İzzet Şeker, bay Veli Şeker, 
Ômer Muharrem oğlu bay ve 
bayın Muammer, avukat bay 
Ekrem, doktor bay ve bayan 
Ali Aglb 

Zahit maaşları 
Ankara - Zabit maaıla

rına zam, birinci kanun 935 
ten itibaren baılıyacaktır. 

Yeni naoı.e 
Ankara - MOll~ 

nan iki sayJayJıj'•i 
Sıtkı ile Köpr&ll 
namzetliklerinin 
muhtemeldir. 

Elen konso 
Atinaya çal' 
Şehrimiz EJell 

"Kipreoı" Elen dıf 
lığı tarafından A 
inılmıştır. Iı111ir 
luiuna, Iıtanbul f'. 
bay "Kapsallln t~ 
miıtir. Atin• 1 
Kipreoı bakkıod• 
makaleler yaıarık 
ileyhin Veniıeliıt 
kaydetmektedirler· 

Askerli 
__._/ 

ihtiyat Zabiti ~ 
Yetiştirilecek .,.. 
Hizmetlilere ~· 

--~-... 
ı - İhtiyat ••"

1 

rllecek kııa blzoıedil 
doğumlu ve boolarla 

ıf görenler ve dabı 
ğomlulardan olop lf 
ffh~plerle geri ti 
sınıfından gayri eıO 
mıı olanlardan 111 

ebllyetnameel ol 
mayıs 935 tarihi 
zabit mektebtnde 
4zere ınkedllecek1 

nisan 935 tariblodl' 
askeri ehliyeto•'°'' 
ctızdını ve meklelJ .... 

"melerl berıberterf 
halde şubeyr. IJJO ~ 

2 - Tam v•k~ll' 
tept«ı buluomıyıel ,_fi 
da kanuni moılll"I ol• 
olunacağı llAo 01°0 

lzmir DefterdarhğındaJJ : ~ 
lssisinin vergi borcundan ötilr6 tahsili e111••1d, ~ 

göre haczedilen Alsancakta Hacı Bekir sokai•0 d 
sayılı ev tarihi ilindan itibaren yirmi bir giln 1118 

tıbğa çıkarıldıiından pey ıOrmek iıtiyenlerin p,O 
tahıilit kalemine mOracaatları. 1102 1~ 


