
Venizelo ' un ve diğer muha· 
lif fırkalar rei lerinin muha· 
keıne ineöoüınilzdeki '" ııma 
gnno Atinu divanı lıarbında 
başlanacaktır. 

• ULUSAL 

lzmirde çıkar, akıamcı siyasal gazetedir 

• !Söğüd kaza ı balkı, bir tay· 
yare alabilecek kadar para 
toplamışlardır. Ahuacak tay· 
yarenin adı ( . öğüd ) ola· 
caktır. 
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Ame~ika ayanı harb istemiyor 
~ 

Uluslar kurumunun düokO toplantısında konuşulanlar l Ergani 
1 

Alman yanın hareketi, bütün istikrazı piyan-

Dünyada endişe tevlid etti A~~~~11ç<e~!.~~; 
L 

• • • D • Ergani istikrazı piyangosu 
aval dıuleudı. Lebıstan ve anımarka murahhasları, dün çekildi. ikramiye kaza· 

nan numaraları bildiriyorum. 

Almanya için verilecek kararın hatif olmasını istediler 30 000 L • 
teklif edecek ve bu bapta hususta alınacak kararı hu- ' ıra 

Bay Laıı. l 

Cenevre, 16 (A.A) - Bay 
Laval Avuıturya dııarı iıleri 
bakanı Bay Baldeneı,Saymon 
ve Aloiıi ile ıöritmDttür. 

Havaa ajanııaın bildirdi
ğine a&re, Almaaya'nın 16 
Mart kararana karf1 Fraa
aa'n1n muhtıra11 buıuıunda 
F ranıız-lngiliz-ltalyan tesa
nüdü iÖZe batacak bir 
tarzda kon.eyde kendini 
ıöıterecektir. 

Bay Lava) Cenevre'de 

batta raportör tayin etmeden susi bir şekilde görüşecek· } 5628 
derhal bir karar vermesini lerdir. Danimarka ve Leh 

konseyden isteyecektir. murahhaslara bu kararan mü- 15 000 Lı· ra 
Cenevre 16 ( A.A ) - liyim olması hususunda ıs· 

Almanyanm mecburi asker· rar edeceklerdir. 
lik kararını protesto eden Cenevre 16 (A.A) - UJus· 
Fransı:ı muhtırası konseyin lar kurumu konseyinin bu 
dünkü celsesinde müzakere sabah saat 11 de toplanması 
edilmiş ve bugün saat 11 e liıım gelen hafi içtimaı öğ
talik olunmuştur . leden sonra saat 16 ya bı

Hükümet adamlara bu - Devamı 4 iincü alıifide-

Afyon kaçakçıllğı 

Bütün kabahat Jo
zef Pardo'da imis 

' 
Pardo diyorki: 

mek için hu 
Ailemi ~eçindiı·· 
isi benyaptım 

1416 

3000Lira 
68,888 

120 şer Lira Ka
zananlar 
99897 7643 56663 
70377 27645 171234 
688R4 157951 

Otuzbio lirahk ikrami· 
ye ile llçbin liralık ikra
miyeyi ziraat bankası ka· 
zanmıştlr. 

Sovyet 
ilim akadeoıesiode 

çalışmalar 
Moskova, 16 (A.A) - Sov

yet Rusya ilim akademesine 
bağh olduğu ilimleri ensti· 
tüsü eski Tangut devletinin 
bugün kullanıJmıyan dilile 
yazılmış 5000 hiyeroglifi 
açmıya baılamııtır. 

fareşal Pete~'in irş;atı * 0 

· we · 

Yanlış emirler, ne
ler tevlid etmis 

1917 de fırka isyan .. 
' ederek 

yürümiış Paris üzerine • • 
1mış 

f'ransız askerlerinden l>ir kı ta 

Paris 16 (A.A) - Royter 
Ajansından: 

Siyasi ilimler akademesi-
nin bir içtimaanda, Mareşal 
Peten'in aıağıdaki ifşaatta 
bulunduğu söylenmektedir: 

"Geri bidematındaki fena 
idareden dolayı buıule 
gelen erzak noksanı ve biç 
bir muvaff akiyet ümidi ol· 
makıızın ablacaklara bücilm
lerden ümitaizliğe kapılan 54 
fırka 1917 yılanda cephede 
ve cephe gerisinde isyan e
derek Parise yürilmüılerdi. 

O zamanlarda tabiy~ nok· 
tasından hiçbir kıymeti haiz 
ormıyan bir siperi almak için 
bir ıabit ile yüz nefer gün· 
düzün hücuma kalkmak em-

•• .... 

rini almışlardır. Mitralyözle 
karşılanan bu kıta tamamen 
mahvolmuştu. Bunun arka-
sından bir ikinci grub gön
derilmit o da ayni akıbete 

uğramııtı. Hücumlar kifi 
derecede topçu istihıarata 

olmakaııın yapılmakta idi." 
Akademinin içtimaı gizli 

olmakla beraber gazeteciler 
bu malnmah alabilmiflerdir. -----Kadınlar 

Kongresi toplandı 
lıtanbul 17 (Hususi)- Araı

Ulusal kadınlar kongresi bu 
sabah Yıldız sarayında top· 
lanmıştır. 

yaptığı konuımalar netice· 
•inde, konseyde muahede
lere riayet mes'eleıini doğ· 
rudan doğruya ileri ıDrmeii 
mllraccab bulmuıtur. 

Bay Laval konseye Alman 
ıiyaaetiai takbih eden ulus· 
lır kurumu izalarını yeni 
muahedelerde emniyeti te· 

A ilerin ele başıları muhakeme olunuyor 

mine davet eden ve muabe- . 
delerin ihlalinde takib oluna· j Kaçak afy onlar Denncc 
cak iktisadi ve mali cezala- Bundan evvel bade?1 ka-

ri t tk
'k t k .. b'ır ıalarıoa afyon yer!eşhrerek e ı e me uzere , .. 

k 't k'I 1 bı'r Havana ya ıöndermek uzere 
omı e teı ı ey eyen . 

karar suretinin kabulünü iken yakalanan Şalom bıra· 

Sarhoştu diyorlar 

Cümhuriyet vapu
runda bir hadise 

-· Anıele başı Muharrem, ansızın deni
ze yuvarlandı ise de derhal kurtarıldı 

Dün akıam körfez tirke · 
tinin Cümhuriyet vapurunda 

bir hidiıe olmuı ve amele 

uıta baıılarandan Muharrem 
•dında biri denize yuvarlan· 
llıııtar. V aka ıöyle olmuştur: 

vapunmun gıiverıesindc 

derler mağazasında milstab· 
dem Jozef Pardonun muba· 
kemeıine dün ihtisas mıh· 
kemesinde başlanmııtır. Bu 
iıle maznun olarak mevkuf 
bulunan komisyoncu Bay 
Osman Nuri ve muayene 
memuru Bay Aziı ile Leon 
Mataloo, Antuvan Regüze, 
Bobor Frango ve Davit 
Abolafyada mahkemeye gel· 
miılerdi. 

Jozef Pardo; blklmln euıl 
lerinc cenb vercr,.k dcmiotlr ki: 

- Çahotı~ım mığızadan al 
dığım Ocrct azdı. Uıunı'dı 

bir kumuayoocudıo 11fyoo elpı · 

ılşl aldım . Ynzclll kllo afyonu 
tOccu Dnid'den bir kuım 

parasını vermek eurı:ıile eaııo 

aldım . A)rıcı 900 k iloda bı 
dem eahn alarak bunları Hı 
vaoa'ya göndı:rmcğe reşebbQ.; 

ettim, vapur llımburg yolu ile 

gidecekti. Bandın evel sırf all,. 
mi g~çlndlrebilmek için Hava 

Amele uıta baıılarandan 
Muharrem, dün akıam saat 
17,20 de Karııyaka'ya git· 
oıek üzere Alaancak iıkcle

ıindcn hareket eden körfez 
tirketinin COmburiyet vapu· 
nına bin mit ve orta kıttı· 

Cümhuriyeı vapuru nada bulurıao komisyon utn 

ki güvertenin bir kenarına den iki defa b•dem ve loch 
dayanarak ıiğaraaını yak· e:rarltl almıt ve göndermlttlm. 

ı 
mııtır. Bir defaı,nda TOrk parullc 
-.0.V•mı dirddncü ıahifeae - -Devamı dCSrdilncil ıalıifada -

Miliinoya iltica eden Elen 
asileri ahırda yatıyorlar 

Divanıharh, öni\müzdeki Cuma gonn llüyüklerin mu
hakemesine haşlıyor. Papulas idam edilmiyecek 

lstanbul 17 ( Hususi ) -
Atina'dan haber veriliyor: 

"Cümburiyeti koruma" ko
mitesini idare eden General 
Papulas ile arkadaılarının 
muhakemesine başlandı. Ali· 
kadar mabafilin verdiği 
teminata göre, General Pa-

pulaa' ın idare ettiği komite, 
Venizeloı'un emrile isyanı 
hazırlayan en mühim ve 
müessir amil olmuıtur. Ge
neral Papulas'ın hukuki 
vaziyeti çok ağar olmakla 
beraber mumaileybin idam 
edilmiyeceği kuvvetle söyle
niyor. 

Atina 16 (A.A) Divanı 
harpte Venizeloı'un ve diier 
muhalif fırkalar reislerinin 
muhakemesine cuma günll 
baıJanacaktır. Venizelos'un 
otlu Kiryakoı, aeneral Plis
tiraı, eski maliye b~.anı 

General Pltistira~ 

Maris gıyaben muhakeme o· 
lunaca klardar. 

Papanastuyu, Kafaadaris, 
Sofuliı, Milvas, Gonatas ve 
diierleri hapiıte bulunmak· 

tadarlar. 
* • • 

Son posta ile gelen Ati· 
na gazetelerinde, \l.eniıeloı 
ile beraber Milino'ya kaç
mış olan asilerin, ne halde 
bulundukları hakkında uzun 
tafsilit vardır. Bu tafsilita 
göre; asi Elen zabitleri, ze
mini yaf aamanlarla döten
miı büyük bir ahır'da yat
makta ve son derece peri
ıan bir halde bulunmllkta
darlar. Bunlardan yalmz bii
yük rütbede 8 zabit oteller-

de yatmakta, diğerleri ise 
kir içinde yuvarlanmaktadır. 

ltalya bUkümeti, asilere 
daimi surette bir Jandarma 
müfreze•\ terfik etmiş bu
lunuyor. Bunlar nereye ri· 
derse kendilerini ltalyan ka
rabinycrlera takip ediyor. 

· Dcoamı 4 rı cli 1ırılı if ede. 



S.lılfe 2 

1 Fıkra 
Turizm 

işine çok ehemmiyet 
vermeliyiz 

Dün limanımıza gelen bü
yük bir Ingiliz vapuru, muh· 
telif uluslara mensub epey 
seyyah getirmiştir. 

Gelenlerin mühim bir kıs· 
mını, derl:ıal Selçuğa gitmiş
ler ve bir kısmı da tehrimiz

dekalarak görülecek yerlerini 
gezmişlerdir. 

Seyyah celbetmek, bu za
manda her memleketin en 
çok düıilndüiü ve ehemmi
yet verdiii bir ittir. Batının 
bilyilk ve ilerlemiş ülkele
rinde seyyah celbi için akla 
relmiyecek tedbirler alınır, 
bin bir çareye baş vurulur
ken biz de bu mühim ve 
kirlı iı için henüz esaslı ter
tibat alındığını görmedik.Ga
liba, bu işin de hükümetçe 
yapılmasını bekliyoruz. Hal-

• buki seyah getirmek iti, en 
çok, şahsi tetebbüslerle ba
ıarılabilen bir iştir. Bu hu· 
ıuata en çok lizım olan, ya
bancı ülkelerde propaganda 
yapmak ve muhtelif vesile
lerle nyahatler tertib eyle
mektir. 

Yurdumuzda görülmeğe 
deier pek çok yerler vardır. 
Buralarda, bayındırlık bakı
mından belki birçok nokıan
lar mevcuttur. Fakat yara
dılııın çok bol olarak ver· 
diii güzellikler karıısında 
bu noluanlar pe ( az giSze 
çarpar. 

Kendi yurdumuz olduğu 
halde bizim bile bilmediği· 
mi• ve görünce hayran kal
dığımız bu yerler; şüphe yok 
ki dış ülkelerden seyyah cel· 
betmeie ve daimi bir vari
dat kaynak olmağa değer. 
Llkin bunları kitaplarla, fo. 
to;rafJarla ve daha birçok 
vaııtalarla acunun gözü ö· 
nihle koymak ve her mev
ıi me göre ıeyahatlar bızır· 
lamak rerektir. 

Ülkemize ıeyyah celbet
mek için hükdmetçe birçok 
tertibat alınmııtır. Yabancı 
tılkelerdeki konıoloalukları· 
mız, sefarethanelerimiz ve 
diğer mümessillerimiz boı 
durmıyorlar. Şu kadar var 
ki, - acunun her tarafında 
olduğıı gibi • resmi kanallar
dan geçirilerek yapılan itler, 
ıahsi teıebbüsler derecesinde 
verimli neticeler veremez. 
Bunun içindir ki, kapitaliıt-
lerimizin birkaçı bir araya 
gelmek ıuretile seyyah celbi 

için anonim bir ıirket tesis 
etmeleri zamanı gelmiıtir. 

Böyle bir şirketin, ülkemiz 
için temin edeceği faydalar 
her halde az olmıyacaktır 
kanaatindeyiz . 

Kami Oral 

Hırsızlıktan 
Ellinci dafa mahkftm 

olan Fransız kadını 
Paris ceza mahkemesi, 60 

yaılarında lrma Viliyen adın· 
da bir kadını, hırsızlıktan 
dolayı ellinci defa olarak 13 

aya hapae ve bet sene sürgün 
cezaıına mahldim etmiıtir. 
Bu kadın, Paria'in bütün 
bapiabanelerini gezmit ve 
buralarda birer müddet 
• abbu kalm11 bir 111Ç111clur. 

(UluaalBl;.;;rU;;;;;k~)-------------------------~ 

Osmanlıcadan 'f ürkçe-
ye Dil Karşılığı N o l 5 
l - Öz Türkçe köklerden gelen sözlerin karşısına (T. Kö.) 

be/eleği (A lcimeti) konmuştur. Bunların her biri hakkında sırası 

i le uzmanlarımızın ( ıUütalıassıs) yazılarını gazetelere vereceğiz. 

2 - Y eni okunan karşılıkların iyi ayırd edilmesi için, ge
regine göre, Fransızcaları yazılmış, ay n ca örnekler de konul
muştur. 

3 - Kükii Türkçe olan kelimelerin bugünkü işlenmi~ ve 

kullanılan Jekilleri alınmıştır: Aslı cık olan hak, aslı ügüm olan 
htıküm, Tilrkçe '"Çek,, kökünden gelen şekil g ibi. 

Beyanat - Diyev, (fr.) dec- ı disinin olduğunu kanıtlarla 
laration ortaya çıkardı • 

Örnek: Dıt iıleri bakanı Beyzi ·- söbü (fr.) oval 
gazetemize dünkü diyevleri örnek: beyzi yüzünde be· 
arasında liren tatlı bir tebessüm, sö· 

Beyan etmek - Söylemek bü yüzünde beliren tatlı bir 
demek gülümseme 

Örnek: derim ki ( söyle- Bezletmek ·- bol bol ver· 
rim ki) beyan ederim ki mek (fr.) prodiguer 
Tebliğ etmek (ilim etmek) 6rne~: Varını yokunu bol 
bildirmek bilgirmek bol verır (bezleder ) il pfo-

IJin - ' bilit digue toute sa fortune 
Örnek: gazeteye bir ilin Bezm, dern~k. 

verdim. gazeteye bir bilit B~zzaz, bezıcı 
d

. Bı, sız 
ver ım • s· A A d 

TebJi" _ biJ irit ıaram urup dinlenmiyen 
g g (fr.) sans repos 

ilin etmek - bilitmek B~ .. h 
Ö k 

.. 
1 1 1 

ıaru ayl, arsız, sıyrı (fr.) 
rne : cum eye ma fım o - ehonte 

mak üzere ilin ediyoruz. örnek : bunu yapabilmek 
için ne kadar biarü haya 
olmalı, bunu yapabilmek için 
ne kadar sıyrık, ne kadar 

Herkeıin bilmesi için biliti-
yoruz. 

Beyanname - bildiriğ (fr) 
communique 

örnek : Türk Dili Tetkik 
cemiyetinin klavuzu çıkarır· 

ken gazetelere verdiği be
yannameye göre, Türk Dili 
Arattırma kurumunun kıla
vuzu çıkarırken gazetelere 
verdiği bildiriğe göre. 

Beyi - satma, satım, (fr) 
vente 

Beyi ve füruht - aatıı {fr) 
vente 

Beyi ve ıira - alım satım, 
(fr) vente et achat 

Beyn - ara (fr) entre 
Örnek: Aramızda, beyni

mizde, entre nous 
Beyne - arsı, (fr) İnler 
Örnek: Arsıulusal, beynel-

milel, international ~ 
Araıbalkanik, interbalca

nique 
Beyt -- ev 

arsız olmab . 
Biçare, çaresiz, zavallı (fr) 

pauvre 
örnek: 1 -- buralarda pek 

biçare kaldım. buralarda pek 
çaresiz kaldım . 

2 -· Biçareye acımamak 
mümkün değil, zavallıya a
cımamak elden gelmiyor. 

Didar, uyanık, (fr) eveille 
Türkçemizde artık kulla

nılmıyan (irim) ıözüniln aslı 
(ara+ m) dır. 

Bid'at - türeç (fr) ınno
vation 

Örnek: dinler her yeniliği 
bid'at diye ortadan kaldır-
mak ister, fakat terakkinin 
alim !ti gene o bid'atlardır. 
Dinler her yeniliği türeç diye 
ortadan kaldırmak ister, an
cak ilerlemenin beldeii rene 
tOreçlerdir. 

( Devam edecek ) ------

l~L~Hl)T TI 
· EYYU8/;, 

17 Nisan - 1935 .. Ya' 
Tefrika No. 32 

Sıılaheddin Iskenderiye'de Hristiyan ve 
lar tarafından muhasaraya alındı .ıWI 

Salih~ddin ses çıkarmadı.. kil Atabey Kudüs'e hücum sunun bir kısnıı g 
Ertesi gün Doğan, on ki- edince Kudüs kralı askerini müş, gelmiş\i. Şitt' 

şilik bir müfreze ile Şam çekmiş. Karşımızda yalnız üç taraftan kut• ';-" 
yolunu tutmuştu. Vaziyetten Mısar ordusu var. . kalabalığın yarısı ,..T 
Atabeye haber vermeğe gi- Bu haber, mükemmeldi. rısı Hristiyandı. _.Jt:-_, 
diyordu. Çünkü iki ordu arasında çok Doğan yanınd:~--" 
Şam ordusu da ikiye ay· fark vardı: - Gördün Dl~'. 

rılmıı ve hududa doğru çe· Salihaddin'in kumanda· nihayet bizi kı• ~ 
kilmişti . Burada imdad sındaki askerin çoğu, Türktü ki denizden de Lif·~· 
bekliyec~kti. Atabeyin vere· ve genç akıncılardı. Yürek- derler. Halbuki ,,J#, 
ceği emre göre hareket leri sağlamdı. Harba alışkın namına iki teka• 
etmek lazımdı.. bulunuyorlardı .. Bir nefer, yok. 

Aylar geçmitti. Bir sabaha Mısır ordusundan muhakkak Amcası, lskend 
karşı Salihaddin'in çadırının dört beı nefere bedeldi.. sindeki tepeleri 
önünde bir atlı durdu. Sa- Harb, çok çetin oldu.. Düşman taarruı~ 
lihaddin yeni uyanmıştı. 

-- Kim o? 
Diye bağırdı . 
-· Benim ya Salih, ben. 
Bu, Doğan 'ın sesi idi. Sa-

lahaddin çadır kapısını açtı: 

-- Hele şükür gelebildin. 
Gözlerimiz yollarda kaldı .. 

-- Doğru, fakat çare yoktu. 
•• E, ne haber var?. 
-- işte beyin fermanı!. Biz 

burada düşmanla karşılaıaca· 
ğız. Bey Kudüs'e hücum etti. 

F..akat kuvyetimiz çok 
az .. 

Eğer Atabey Kudüs'e 
hücum etmeseydi imdad 
gönderecekti. Fakat bu planı 
daha doğru buldu. 

Bir kaç gün sonra artık 

harb batlamıttı. Tam hudut 
üzerinde bulunuyorlardı. Kar· 
şılarındaki ordu, ancak bir 
kaç misildi .. 

ileri keşif kolları şu ha
beri veriyorlardı: 

•• Bir iki esir yakaladık. 
Bunların ifadesine göre; 
Hristiyanlar çekilmiıler. Çün-

Salahaddin, ordu içinde Şirkuh, yalnız bır 
herkesi hayrete düşürüyordu . için uğraşıyordu. 
Düşman efrad, Düşman hattıoı 

•· işte-diye bağrıyorlardı- Salihaddinin inıd 
Salahaddin denilen Türk mak. 
kahramanı!. Şehir uzaktan 

len görünüyordu: 
dinin çıkıı yaptı~ 

Düşman mukavemete ça
lışıyordu . Şam ordusu, mü
temadiyen hamle yapıyordu, 
Nihayet Şam ordusu, karşı 

safları parçalamış ve düş
mana önüne katarak iJerle-

meğe başlamıştı. 
Bu aralık, Salihaddin 

amcası ile de konuştuktan 
aonra, bu süvari kuvvetle
rinden bir kısmını alarak, 
bütün sür'atile Iskenderiyeye 
aktı. 

Şehir, ne olduğunu , neye 
uğradığını anlıyamamıştı. 

Türk süvarileri, kısa bir 
çarpışmadan sonra Iskende
riyeyi' almışlardı. Salihad· 
din idareyi ele aldıktan 
biraz sonra idi: 

Muhasaraya düştüğünü 

anladı. 

o da dütm•D ge 
dırıyordu. Fakat ~ 
nin arkasında a11c:I 
süvari kalmıştı. 
kadar kalındı ki yı tb 
Bir defasında o~ de' 
manın merkeııll 

mıı: vurarak, kır•~ 
rin yarısına kadar 
Ve bir aralık 0 

kınca, ancak Oç a, 
kaldığını görnıtıtt .... 

Bu sırada Dol 
b d• - Ya Sali , 

1 ·o ye 1. Çünkü ellefl 
üzereyiz .. ,ti, 

- ArkOI' 

(Şiirdeki "beyt., in karıılıit 
terim koluna barakılmııtır.) 

Beytutet - geceleme 
Örnek: bütün oteller do -

lu olduğundan, bir arkada· 

Torkiye Ziraat 
şubesinden: 

H~m del vaziyet tehlike
liydi. Çünkü Eblisalib ordu-

Mevkii Sokağı 

hankesı Izmir Türkiye. Bulgtıf 

;!:: Nı~-~;~amm;;O K. tan m ünasebıt ıın evinde beytutet ettim, 
bütün oteller dolu olduiun
dan, bir arkadaşın evinde 
geceledim. 

Beyyine - kanıt, (fr.)pre· 
uve 

örnek: bu evin kendisine 
ait olduğunu beyyinat ile 
ortaya çıkardı. bu evin ken· 

Ulusal 

Birlik 
Gftndelik siyasal guete 

Sahibi: Haydar Rüşdil Öktem 

Neıriyat müdürii: 
Hamdi Nüzhet 

Telefon: 2776 
Adreı : bmir ikinci 

Beyler sokağı 
Abone şartlan : 

700 kurut senelik 
400 .. alb aylık 

ilin şartları 
Reımi ilinlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bürosuna mtiracaat edil
melidir. 

Huauai ilanlar : idare
li~ ede kararlqtırılır 
Ba11ldıiı yer: ANADOLU 
matbua 

Karııyaka Süzan 
,. ,, arsa 29·1·17 300 
" Yıldız arsa 18-2,18 300 
" Mimarsinan arsa 7 700 
,. Süleymaniye arsa 28,1-34 900 
" Mimarainan arsa E8·36, 1 500 
" Yıldız arsa 1·1 600 
,. Sevda arsa 1 300 
" Çakıcı arsa 1-10,S 500 

Mersinli Bornova c. arsa 3-8 hisse nakit 15 
Bornova Hacı bey hane 5-7 400 
Buca Geniı dükkln 26 300 

" Mecidiye belediye dükkin 19-21 500 
,, Köprülü dükkin 10 300 
,, Belediye dükkan 3-17 500 
" Sulh dükkan 3. 7 600 

Bornova Bedava arsa 6-7 300 
" Han ardı araa 35 300 
" Yağhane arta 1-3,1 500 

Turan Menemen c. arsa 209-8 200 
,, " hane 92-4 600 
" " hane 102-143 600 
" ,, hane 93-2 800 
" " arsa 91-6 200 
" " arsa 208-8 900 

. ,, ,, arsa bili 300 
Bornova Kilçilk çay hane 43-51 1000 

Yukar1da evsafı yazılı Yunanla emvali gayri müadil bo
nosu •eya peıin para ile 2-4-935 tarihinden itibaren açık 
artırma ile aatııa çıkarılmıştır. Malın satıldığı sene ait devlet 
belediye vergi ve reıimlerile aair masraflar müıteriye ait
tir. ihale 22-4-935 pazartesi glinüdür. Taliplerin yüzde 
yedi buçuk teminatlarile birlikte ihale gilnü saat 14,30 da 
Ziraat baablaaa mlriieaatlan. 931 

La Bulgari g~;eiesi y;zdı~ 
bir makalede ue diyO~ 

Sofya'da çıkan La Bulga- muş ve iki meıol 
ri gazetesi, Türkiye - Bul- sında hasıl olaD ~:.. 
raristan münasebatı başlığı ziyet, bilindiği gı 
altında yazdığı bir makale- lık, itilifseverlikı 
de diyorki: adli tanzim anl•I, 
"Bulgariıtanın yeni Ankara ğurmuttur. Barıt 

elçisi M. T. Pavlov itimatna- anlatma halinde 
mesini Türkiye Cümhur re- istiyen iki millet 
isine takdim ettikten sonra dostluğu bozallı 
işe batladı. M. Pavlov Tür· bulutlar ise eb 
kiye merkezinde Bulgaristanı sebeblerin mab•~~ 
yıllarca temsil ettikten sonra ka bir ıey deiİ1 
iki yıl önce terkettiği vazi- her iki hük6aıet 
fesine yeniden başlamıı de- tuf olan metin iri fi 
mektir. Bunun için M. Pav- ima ortaya at111ıl f_2 
lov'un yeniden Ankara el- latma ıiyaıa•1~ A 
çiliğine tayini gerek Türki- bir irade ile ta!ald~ 
yede ve gerek Bulgaristan· "La Bulgarie,, ild 
da iki memleket arasında arasındaki ani• t 
yakınlaşma ıiyasa11na yü· laran aebepıiz 111• 
rekten taraftar olanlarca ge· nakaşalaranın 111• 
nel bir surette tasvip edil· ğunu yazdıktan 
mittir . yor ki: 

M. Pavlov Türkiyedeki ilk " ... Şayanı şalı~ 
vazifesi arasında iki mem- bu gazeteler b• 
leket münasebetlerini verimli lerinin neden i 
lulaa doatlak yoluna ıok· - Deuamı 3 
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Tnrkiye • Bulgaristan lzmir defterdarlığından: Olivier ve şOrekB- Fratelli Sperco Vapur Acentası 
Mfloasehatı l11isinin vergi borcundan öUlr6 tahsili emval yasasına Si Limitet vapur ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

Ba,ıarafı 2 inci ıahifede göre haczedilen Ahmet ağa mahallesinde Halimağa çarıı· " ULYSSES " vapuru 13 Nisanda doğru Malta, Anveu, 
ğunu anlamıı ve kullandık- aıoda kiin eski 11, 13, 15 yeni 13 sayıla mağaza tarihi acentaSJ Rotterdam, Amıterdam ve Hamburg için yük alacaktır. 
farı dili tadil ederek iki ilindan itibaren yirmi bir gün müddetle satılığa çıkarıldı- Cendeli Han. Birinci kor· " HERMES " vapuru 16 nisanda limanımıza gelip yükünü 
memleket arasında 10pheler ğından pey sürmek istiyenlerin defterdarlık tahsillt kale- don. Tel . 2443 boıalttıktan sonra Burgas, Varna ve Köstence limanları 
yaratmaktan fariı olmuı- mine müracaatlan. 7-12-17-22 1013 The Ellerman Lines Ltd. için yük alacaktır. 
lardır." " GITY OF OKSFORD " " STELLA " vapuru 21 nisanda gelip 1 mayısta Anvers, 

"La Bulıarie" bundan lstanbul ve rr k vapuru nisan baılansrıcında Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük 
ıonra dost ve karıılıklı hür- ra ya Londra ve Anversten gelip alacaktır. 
met duysruları taııyan iki tahliyede bulunacak ve ayni " HERMES " vapuru 4 mayısta gelip 9 mayısta Anvers, 
millet araaıada kWtür ve Şeker Fbrikalan Tllrk Anonim Şirketi zamanda Loadra •• Hull Rotterdam, Amıterdam n Hamburg limanları için yilk 

ökonomi m6nasebetlerinin S • 3 000 OOO'f k ı· için yllk alacaktı. alacaktır. iakiıaf edeceii llmitleriai ermayesı , , Qr ırası "ROUMELIAN. vapuru SVENSKA ORIENT LINIEN 
ileri sllrerek sazünn bitir- lstanbal Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 10 nisanda Liverpool ve "SMALAND" motörü 14 nisanda Rotterdam, Hamburg, 

k 
Svvenıeadan gelip boıalta· C h G d · O t G b me tedir. caktır. open age, y nıa, an zıg, ote urg, Oslo ve Jskandi-

" RUNO ,, vapuru nisan navya limanlarına hareket edecektir. 

N. V. 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

• aze temız ucuz 
& Co. il il-: 

DEUTSCHE LEVANTE LıNIE 
. "MOREA" vapura balen 
lımanımızda olup, 18 Nisana 
kadar Anvera, Rotterdam, 
Hamburı ve Bremen için 
Yllk alac.tktır. 

Her türlü tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
11 DELOS " vapuru 30 ni

sanda bekleniyor, 2 Mayısa 
kadar Anvera, Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için 

Sıhhat Eczanesi 
Başturak No: 37 

Yilk alacaktır. kabul eder. 
ARMEMENT H. SCHULDT SERViCE DIRECT 

DANUBIEN 
.. HAMBURG TUNA HATTI 

NORBURG " vapuru 24 " ATID 16 . 
8

• d " vapuru nı· 
ısaa a bekleniyor, Anvers, sanda bekleniyor Budapeıte 

~otterdam ve Hambursr için Bratislava, Viya~• için doğr~ 
y " alacaktır. nk 1 kt DE y a aca ar. 

N NORSKE MIDDELHAV· THE EXPOKT STEAMSHIP 
SLINJE D·S. A-S. SPANKE- COJ PORATION 

LINJEN OSLO "EXM UTH" vapuru ha-
" BOSPHORUS vapuru limanımızda olup Nevyork, 

] 1 nisanda beklef:ıaan Hayfa F adelfiya ve Baltimor için 
Dieppe "• Nonec~t•.ıana~ ylk alamaktadır. 
ytlk alacakbr. 'a•• 

Hayfa için me•ld • •cuları " EKSELSIOR " vaparu 3 
r mayısta bekleniyor, Nevyork 

• 

' 

DOKTOR 
Ali AgAh 

Çocuk Hastalıklara 
Mütehassısı 

ikinci Beyler Sokagı N. 68 
Telı'f on 3452 

için yilk alacaktır. 
" EKSMINSTER " vapuru 

19 mayısta bekleniyor, Nev
york için yük alacaktır. 

Geliı tarihleri ve vapur
lann isimleri izerine mes'u
liyet kaba) edilmez. 

Birinci Kordon, telef on 
No. 2007 • 2008 

sonunda Londra, Hull ve "ERLAND" motörü 2 mayısta Rotterdam, Hamburg, 
Anversten gelip tahliyede Copenbage, Dantzıg, Gdynia, Goteburg, Oslo ve lskandi· 
bulunacak ve ayni zamanda navya limanlarına hareket edecektir. 
Londra ve Hull içi!I yllk SERViCE MARITIM ROUMANI 

Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam ıefer alacaktır. 
Deutsacbe Levante Linie 

" DELOS " vapuru Ham
burg, Bremen ve Anverıten 
gelip yllkilnü boıaltmııtır. 

Not: Vurut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine 
de;iıikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

" ALBA JUL YA " vapuru 1 mayısta gelip 2 may11ta 
Malta, Cenova, Marsilya ve BarseJona hareket edecektir. 

" PELEŞ" vapuru 26 mayısta gelip 27 mayısta Malta, 
Marsilya, ve Barselona hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 
l:r.mir Nevyork arasında aylak muntazam sefer 

" RINOS ., •vapuru 30 nisanda doğru Izmirden Nevyo 
için yilk alacaktır. 

laka (Okamentol) Hamiı: lllndaki hareket tarihlerindeki deiitikliklerden 
~ Acente mes'uliyet kabul etmez. 

ÔksOrenler? Mut-

öksOrOk şekerle- ,,_ Fazla tafsilit için ıkinci Kordonda ~Tahmil ve Tabliye 

rini tecrftbe edi ...::.:: ıirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat 
~ edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

niz .• 
!l lllll llll llll l lll l~llllllllll Hlll I !I ~l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 111111111111111111111111111111!1 

ı:lzmır yun mensucatı! 
~ ~Türk Anonim şirketii = § Bu mnessese, iki yOz!hin lira sermaye ile § 
~ ;; teşekknl etmiş ve Di Ory en tal Karpet Manu-~ 
~ ı~ fak~örers Limited ~Şark halı) şirketine ait ~ 
~ = lzmirdt"Halkapınardakı kumaş fabrikasını sabo § 
~ ~ almıthr. Fabrika bfttftn t~kilAt ve tesiaat ve mile· § 

Ve Pftrjen Şahapı 

en ftetnn bir mftı 

bil tekeri oldaAu 

nu unutmayınız. 

s tahdimini ile eski.si gibi 1 kAnunusani l 935 la· 5 
~ ~ rihinden itibaren yeni şirket tarafından itletil· § 
Q) ~ mektedir. Her nevi yQn iplikleri, kumaf,' batta- § 
""""'""• =: niye ve çorap imal edilecektir. Mamulatın emaa· ~ 

- line fAikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmi•tir. § 
- • y -

Kuvvetli mftıhil § Bu.mamulat Pettemalcılar batında eski Ororoibak § 
=: ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve salıt fab- § 

istiyenler Şahap ~-· ~ rika içinde yapılmaktadır. § 
Sıhhat sftrgftn C't:S S Posta kutusu: 127 § 
haplannı ;;;; Telıraf adresi: lzmir -~Alsancak § 
eaa depolarında § Telefon oumarası 2432 ve 3564 § 
ve eca nelerden llJllllllllllllll llllllllll 11111111• lllll l llll il l l il llllllllll llnlllllllllllllll lllllllllllllllll. 

::ara=•ın=lar.====~ı.--Sümer Bank--
Satılık Piyano 

Alman marka her ıeyi 
sağlam kuyruklu bir pi
yano! ehven fiatla sablık
tır. 

Almak arzu edenler her 
gün sabahdan akpma ka· 
dar ULOSAL BiRLiK 
l'azetesi idarehanesine mil· 
caat etmelidirler. 

Kitaplanmza Gazel Bir 

Cilt, Habralannıza Şık 

Bir Albftm, Ve eair 

Cilt itleri Yapt1r· 

mak Jeteneniz : 
• YENı KAV AFLAR * 
Carıuında 34 Numarada 

· · Ali Rıza - -

12 beysrir kunetinde (Di
zel) mar,alı az kullanılmıı 
bir mot6r sabbkbr. Taliple· 
ria idarehaaemize 1n•.;ca-
1ıt111ııllla 

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 pazarr 
lzmir şubesinde bulursunuz 

Hamza Rostem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hanasa Riüıem beyin f oıograjhaneıi, lmıirde en iyi 
foıopa/ çekmelcle ılJhreı bulan bir san• aı oca!Jdır. En 
miJl/dllpaenl olanlar dahi, burada çektirdikleri foıokraJ· 
lordan memnun kalm'llardır. 

Hamza Rwıem beyin, f otogr-aj mtrJremesı satan mu· 
Rastuı da muhterem maııerilerinin i11ce z-·kl · ı.__ • il r. v., erıne glJre 
neT çeşıı mu an, ıotol!rraf makineleriııi o' ul d .. L._ O' un UTnl <UHU• 

dır, Bir ~yarcı her şeyi ispata kdfıdır. 

{hmir · Batturak caddesi, Refik bey 



~ (UluuJ Birlik) _;__ ______ _ 

Yeni dünya, bu seter tamamen bitaraf kalmak istiyormuş 

1 Asileı·i elebaşıları 
-lJaşturafı 1 inci srılıif ede - 'ruroovasıoı 

baltası 

Geçen 

Amerik~a, Avrupa harhıni muhakkak 
görmekte ve şimdiden düşünmektedir 

Asi bahriyeJilerin bir kısmı 
ııazinolarda kitara çalmak 
ve bu suretle ekmek parasını 
temin etmek teşebbüsünde 
bulunmuşlarsa da muvaffak 
olamamışlardır. Zira Italyada 
yeni gelen yabancılara iş ve
rilmemekte imiş . 

Atina gazeteleri, asi za· 
bitlerin düştükleri bu feci 
akibetten teessürle bahset
mekte ve asilerin genel bir 
af beklediklerini haber ver· 
mektedirler . 

evi turnovasıaıa 
karşılaşmaların• 

lecektir. Geçen 
bere kalan Sa 
spor takımları 
tekrar karşılaıı 
haftanın progrıdll , 
tesbit edilmiştir : Amerika, seyirci 

silah bile 
kalmak ve Amerika fabrikalarının muhariblere 
satmamalarını • 

temın etmek istiyor •• 
Istanbul 17 ( Ilususi ) - Amerika ayanı; Avrupada 

ne zaman olsa bir harp çıkacağı kanaatinde bulun
duğundan, böyle bir hol karşısında Amerikanın ala
cağı vaziyeti şimdiden tesbit ctmeğe başlamıştır. Ayan 
meclisi, Avrupada bir harp vukuunda Amerikanın te· 
mamen bitaraf kalması IOzumunu müdafaa etmekte 
'\'C hatta, Amerika silalı fabrikalarının muhariplere 
•iliih \'ermemclerioi de istemektedir. 

Amerika &yanının bu noktaioazarı, silih ve mllhim 
mat imal eden mOessese sahiplerinin memnuniyetsiz. 
liğine sebebiyet vermiştir. Fabrikat3rler, Amerika Aya· 
nınm almak istediği tedbirleri fuzuli addetmekte ve 
böylelikle harhm ônOne geçilemiyeceği kanaatinde 
bulunmaktadırlar. 

Atyon kaçakçılığı 
-B~tarafı birinci sahifede
! 05 lira, ikinci defasında da 
80 ltra kazandım. Son defa 
yaptığım afyon işinin kaçakçı · 

lık eayılacağıoı bilmiyordum, 
çftnkil hona dair olan kanun· 
dan hıberdar değUdJm. Tene 

Saat 13 te B•Y 
spor. Hakem E 
Behlül. 
Saat 14,30 Eıre 

cıbüseyinler. Hık,
lıdan Fedai. 

Saat 16 da 
Kurultay. 

Ayan meclisi; Amerika sililhlanma komitesinin tan· 
zim eylediği projenin mOzakercıini de tehir etmiştir. 

~~~------··~M----••••-+• 
Silahsızlar silahlanırsa Erzurum' da 

Bahar havası var 
Erzurum 16 (A.A) - Er

zurum ovasında kar tamamen 
erimiştir. Buğday ve arpa 
ekimine baılanmışhr. 

•• 
Söğütlüler 

Bir Tayyare Alıyorlar 

l(üçük itilaf menı
nun değildir 

--·-· itilaf ve Balkan ittti
Bilecik 16 (A.A) - Söğüt 

kazası tayyare cemiyeti şu
besi iki yıl içinde varlık gös
tererek ordumuza bir tay
yare armağan edebilecek ka
dar para temin etmiştir. 

Küçük 
hadı resmi bi r tebliğ neşretti 
Paris 16 ( A.A ) - Paris 

matbuatı Avusturya ile diğer 
ıilihsız devletlerin silahlan· 

mukaveleleri akdine ve mer· 
kezi ıre cenubi Avrupada 
emniyet misakının tahakkuku 

ması mes'elesinde Bay Laval hususundaki müzakerelerin 
ile küçük anlatma ve Bal· 
kan anlaşması arasında ihti
laf mevcud olduğunu tekzib 
ediyorlar. Bununla beraber 

müsbet bir neticeye varma
sına esatir ehemmiyet atfe
der. 

Söğütlüler alınacak tayya
reye (Söğüt) adının konulma
•• için genel merkeze müra· 
fllaat edeceklerdir. 

Uluslaı· kur-
manda 

Baştarcıfı 1 inci sahifede • 

•akılmışhr . 
Bu tehirin sebebi takip 

olunacak tarzı hareket hak· 
kında noktainazar ihtilafının 
mevcut olmasıdır . 

Cenevre 16 (A.A) - Ulus· 
lar kurumu honseyi bugün 
öğleden ıonra bay Lavali 
dinlemiştir. Mumaileyh ulus
lar kurumunu tekrim ettik
ten sonra Almanyanın 16 
Mart tarihli kararmın takbih 
edilmesini ve bundan böyle 
uluslar kurumu mukavelena
mesinin daha müessir olma
sı için zaruri olan tedbirle
rin derpiı olunmasını iste
miştir. Mumaileyh Alman te-
ıebbüsünün 3 Şubat tarihin
de L·ondrada derpiş edilmiş 
olan proğrama muhalif oldu
ğunu beyandan sonra demit· 
tir ki: 
"-Alınanya'oın yapmış oldu· 
ğu hareketle dünyada bir 
hayal inkisarı ve endişe tev· 
lit etmiş olduğuna kim iti· 
raz edebilir. Bütün milletle
re ayni müsavat dairesi da
hiJinde muamele edilmelidir. 
Bizim siyasetimiz hiçbir mem· 
leket aleyhine müteveccih 
değildir. Biz talebetmekte 
olduğumuz emniyeti herkes 
için istiyoruz. Sulh ideali· 
mizde vaz geçmiyoruz. Bay 
Laval sözlerini şu suretle bi· 
tirmiştir. 

"Konseye arzedilen karar 
sureti projesini, Fransa - ln
giltere - ltalya namına tevdi 
ediyoruz." 

muhabirler küçük anlatma Sen ]ermen, Trianoa ve 
mahafilinde hoşnutsuzluk Neulli · sulh muahedelerini 
mevcud olduğunu söylemek· imza edenlerin askeri vazi
tedirler. yetinin tadiline gelince, beı 

Cenevre, 16 (A.A) - Kü- devletin mllmesailleri bu hu
çllk itilaf ve Balkan anlaı- susta Bay Laval tarafından 
ması konseyi dün yaptığı yapılan tefsirata ittila hasıl 
müıterek toplantı sonunda etmitlerdir." 
bir tebliğ neıretmiıtir. Teb- iki grul> devletlerin daimi 
Jiğde deniliyor ki: konıeyi uluslar kurumu kon-

" Küçük itilaf ve Balkan aeyının fevkalade içtima 
anlaşması Avrupanın ıimali devre•i sırasında yeniden bir 
şarkisinde karşılıkla yardım toplantı daha yapacaklardır. 

~~~~~~ ...... ·~-·--~--~~~~~-

Bulgar ~a~~~!':n:i::~a~ 
KomiteciJerle Bul 

gar askerleri 
çarpıştılar 

Sofya - Filibede komite
cilerle Bulgar askerleri ara-
sında vukua gelen bir çar
pııma neticesinde bir komi· 
teci ve bir Jandarma ölmüı· 
tür. • 

Komiteciler, iltica ettikleri 
bir kuleden saatlarca ateı 
etmişler ve karanlık basınca 
kuleyi terkederek kaçmıılar· 
dır. 

raris 
Köpek sergisinde satı

lan cins köpekler 
Pariste açılan (Cins kö· 

pekler) sergisinde Airupa
nıo her tarafından muhtelif 
cinste bir çok köp~kler teı· 
bir edilmiştir. Bu sergide, 
(bizim para ile) 4 bin 20 bin 
2 bin 800 ve 3 bin ve (F oks 
Teriye) cinsinden 8 bin beş· 
yüz liradan 4 köpek sabi· 
mıştır. 

Sergide yapılan köpek sa
tııının yekunu, 350 bin lira
dır. 

Vapur, körfezin ortalarına 
doğru açıldığı sırada, hava
nın sert olmasından sağa 

sola yalpa etmeğe başlamıı 
ve eaasen sarhoı olarak va· 
pura binen Muharrem, mu
vazenesini kaybederek deni· 
ze yuvarlanmııtır. 

O sırada güvertede bu
lunanlar feryada baılamışlar, 
vakayı haber alan kaptan, 
derhal vapuru durdurmuı ve 
denize indirilen sandalla ka· 
zazede on dakika kadar su
da kaldıktan sonra kurtarıl· 
mış ve gemiye alınmıştır. ·-Korkunç 
Kasırgaların verdigi 

bOyflk zararlar 
Vaıington'dan gelen ha

berler; (Misisipi), (AIJombome), 
(Florida) ve (Teksas) da 
vukua gelen müthiş kasır
galardan 34 kitinin telef 
olduğunu ve 100 kitinin ya
ralandığını bildiriyor. Ayni 
haberlere göre, bu kasırga· 
ların buıule getirdiği zarar. 
milyonlarca dolara varıyor. 

Bulgaristanda 
Neler oluyor ? 

lstanbul - Sofyadan ge· 
len haberlere göre, Bulgar 
Hariciye Nazırı Bay Bata
lof istifa etmiştir. 
Baıbakan General Zela· 

tef'in de istifa edeceği söy
leniyor. Bulgaristanın da 
•İlihlanmasını ilin edecek 
bir hükumetin iş başına ge· 
tirilmeıi beklenmektedir. 

Kalimnosttt 
Gene isyan mı var? 
lstanbul - Atinadan gelen 

haberlere göre; Kalimnos 
adasında yeniden isyan çık· 
mıştır. Hükumet tertibat al
mıştır . 

Almanya 
Halka soruyor 

lıtanbul - Berlinden bildi· 
riliyor : Hilkumet mecburi 
aıkerliğin iadesini ve Cenev
reye avdet işini Alman hal· 
kının reyine koymuştur. 

Alman sefiri 
lstanbul - Berliade bulun

makta olan Alman sefiri, 
bugün ıehrimize gelmiş ve 
Ankaraya gitmiştir. 

Telefon 
TecrOhesi yapılacak 
Istanbul - Ankara • lzmir 

telefonunun tecrübesi onbeı 
Mayısta yapılacaktır. 

Bir hey'et 
1 Mayısta Moskovaya 

gidecektir 
Istanbul - Saylavlardan mil· 

teşekkil bir hey'et 1 Mayıs 
ıenliklerini ıörmek üzere 
Moıkovaya gidecektir. 

Balkan 
ökonomi konseyi 

latanbul - Balkan ökonomi 
konseyi bugiln Anlr arada top· 
)anacaktır. Yanan murahhas
ları da ıehrimize gelmişler 
ve Ankaraya hareket etmiı
lerdir . 

Atina 16 (A.A ) - Balkan 
anlatması iktısat konseyinin 
içtimalarına iştirak edecek 
olan ve reis bay Karitakis 
ile bay Horonis, bay Zoletas 
bay Agıropulos, bay Hacı 
Vasilo ve bay Kiryakopulas· 
tan mürekkep olan Yunan 
hey' eti bugün Ankara ya l:ıa
reket etmiıtir . 

keci Frankoya, tüccar Dnld 
Abalofya deliletlte müracaat 
ederek dokuz kaııa yıpt.rttım . 

Bu kaeaların iç tarafı teneke 
levhalarla lehlmlenmiştl. 

İhtİdlll bikim bu sözü üze 
rlne suçlaya, incir •e bademin . 
lyleloi naeıl farkettlğlnl sormut, 
saçla da koklamak euretlle taze 
ve bayatını, iyi ve kötüeünl 
anladığını söylemiştir. Suçlu 
çahıtığı mQe88e&enln •e diğer· 
terinin ha kaçakcılık vak'a· 
ııında hiçbir al4kaeı bulunma 
dığını, bir cuma güntı bay 
D.nld'Jn mağazıeında afyon 
ve badem eaodıklarının kapa · 
taldığını, bunlarda hiçbir ayrı 

İfert't bulunmadığını, komiıı 

yonca bay Osman Norl'ye ban· 
lan vapura yüklemek tavaeeutu 
için ricada bulunduğunu, onun 
da kabul ettiğini anlatmıştır. 

Htklm - 8azarlak tah· 
ldkatında (Ben Oıman Nuri ile 
600 liraya bo iş için anlat· 
tım demişeln. Şu halde Osman 
Nuri de kasalarda afyon bn
lunduğuno blllyorda. 

Suçlu; bay Oamın Nurl'nfn 
ıuçta bir alikaeı bulunmadığını 
bu ifadesinin tazyik neticesi 
o şekilde teebit edilmiş oldu· 
ğuno ıôylemlştlr. 

Bundan ıonra l11tlcnb edl· 
len hay Oemao Nuri; Jozef 
Bırdooun ticaret odaeınd• mu 
kayyed bir tQccar olmadığııa ve 

gftmrüğe kendi namına beyan· 
name veremlyeceği için beyan· 
nameyi kendi namına yazıb 

•erdiğini, buna mukabil de 
yirmi Ura aldığını, yalnız bir 
giln nelce gönderllmlıı olan 
mahsullere mukabil Havımadan 
25 bin franklık bir çek gel· 

me"l IAzımgellrkt'n 200 bin frank 
bk çek geldiğini, bu fazla pa· 
ranında ileride göndereceği 
mallara ald olac:ağını tahmin 
eniğini, kendisinin kaealırda 

afyon bulunduğunu bllmedJğlnl 
anlatmıtbr. 

Bundan eonra diğer m11nunla· 
rın da ifadeleri ıhnmııtır. Bun· 
lır kaealarda afyon bolundu· 
ğonu bilmedllderinl, bu itte 
ılAkaları bulunmadığını, yılaıı 
olarak ]oıef Pardo'aun yaph· 
ğını ve ıuçun da ona ıld oldu· 
~una ıôylemltlerdlr. Gayrlmev 
kof ıuçlolırla tıhldlerln din· 
leameıl için durotmanın denmı 
batkı bir güne bar .. kılmışhr. 

Aynen: 
Ulusal BirJik 

virgenliğine: 
Halkevi spor k 

8-4-1935 taribiad• 
tına aldığı turaofl 
rında oynıyacak 

cuların lisanslı ol 
dere kulüplerde O 

olması esaı iti&arilt 
edildiii halde 12 
ribinde karıımıı• 
lal takımında yakı' 
larda Türkıpor 
resmi maçlardı yet 
oyuncu oynatıhaıttll'• 
oyuncunun lisıD ..... 
retJe tastik edildi 
yamadık. H.E.S. k 
bu yazr-~-\ · .,.;ıP 
ni Omfıiı&.: _,, bu ' 
teyidiıir aramat 1 

a~yliil SpOI . . '• ğıp ıdare bey 
Abdullah 

mıyacağı, 

3 - Geçen te~ 
lantııında bedel 
ve daha evvelki 
larda bedel f 

hangi bir seb• 
gitmemiı bedel 
Nisan 935 pert8 

talim kıtaJano• 
baılanacaktır. saı 
o günde ıubeye 
ve 1 Mayıs 935 
sonra ıelecekle~• 
li yani 12 ay t~ 
yapacakları iJjo . 

lzmir Evkaf modorloğilıJ 
Mezarlıkbaıında fkiçetmelik caddesi üzerinde ~ 

vakfından vakıf han edilebilinen ve senelik ic•rt 
t~hmi? olunan. sebz~ ve meyve hanı ile yanı bl~ 
lıra kıra tahmın edılen bUyOk kahvenin birer •111 

ları açık artırmıya çıkanlmııtır. ihalesi 30-4·9~_, 
••at l~fedir. İstekli olanlarıa evkaf müdilrlDJtı; j 
caatlara bildirilir. 17-20-25-30 


