
Sovyet artistleri ilk Fa ti
vallerini vermişlerdir. Bu 
mfisnmcrede Reisiciimhur 
AtatDrk, Başbakan ve bakan
lar hazır bulucmuşlardır. 

e ULUSAL e 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

Son isyan hadise i mDnase
betilc kapatılan gazetelerden, 
isyanla alakadar olmıyanları 
yarından itibaren tekrar İn· 
tişara haşlıyacakllr. 
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Boğazların Tahkimini istedik 
=&!95 c ı •rrrx 

< x < 

Ayet ff Ce~evr; ~~zakerel~ri hararet kesb;~ti WJ 

Boğazlar mes'elesi hakkında 
ki konusnıalar hararetli oldu 

' 

Bu sabah idam 
edildi 

Ankara 18 ( Hususi ) 
Ankaranın Mama köyünden 
kanbur Tevfiki öldüren Ayet 
bu sabah idam edilmiştir. 

Muabedelerin bir taraflı olarak ihlaline karşı alına

cak tedbirleri on llç devlet arayıp bulacaktır ~~~----~~~~-

Zelıirli !!azlar 

Çanakkale limanından bir görüniiş 
Londra 18 (A.A)- Avam Bay Laval; Türkiye'nin gü· 

kamarasında uluslar arası nün birinde Avrupa'nın bu 
vaziyetine dair umumi mü· mıntakasında tesis olunacak 
zakereler Mayısın ikisinde müıterek bir emniyet ıiste
yapılacakbr. minden istifade etmesi ar-

Cenevre 18 (A.A) - U· zusunda bulunduğu müta-
luılar kurumu konıeyinin leasını ıerdetmiıtir. 
baıkanı bay Tevfik Rüıtü Bay Litvinof, Tilrkiye'nin 
Aru, mes'elenin eıasına te- arı.usunun kabili tahakkuk 
maa etmekıizin Boiazların olduğunu ıöylemiştir. 
ııkerlikten tecridi buıuıun- Cenevre 18 (A.A)- Ulus-
da Loıan muahede1ile tesiı Jar kurumu konseyinde Fran· 
edilmiş olan f arkh muame- sız, ltalyan ve lngiliz kRrar 
leye Türkiye murahhası ıı· suretinin reye konulmuından 
fatile itiraz etmiıtir. evvel bay Litvinof muahe· 

Bay Tevfik Rüıtü Araı, deler ahkimının istikbalde 
bunun mukabilinde Jokarno de ihlil edilmemesi hususuna 
anlaıması nevinden bir şey karşı alınacak tedbirlerin 
ınevcud bulunmadığını kay· yalınız Avrupaya mı yoksa 
detmittir. Sir Con Simon, bütün dünyaya mı şamil ola-
Baron Aloiıi ve Bay Laval cağı sualini sormuş ve bu 
bu mea'ele busuıuoda ku- suretle konseyde birdenbire 
yadu ihtiraıiye dermeyan heyecan ve tereddüt uyan· 
etmiflerdir. dırmıştır. 

--~----------~·~···~ ... -----~--~ 
Elen diyarında 

Kapatılan gazete
ler tekrar .,;ıkıyor 

Bay Simon cevap vererek v 
şimdiki beyannamede bu Hakkındaki konferans 
mes'eleyi tetkik edecek olan Aydın 18 ( A.A) _ Halk 
komitenin mandasını tahdit 
veya tevsi etmek imkioıoın evinde zehirli gazlardan ko-
mevcut olmadığına söylemiş runma hakkında bir konfe· 
ve demiştir ki : rans verilmiş ve denemeler 

-IJPı 01111 cliirdıiııcii rnlıifeıle - yapılmıştır . 

----~ .... ·~·--,------
Spor hurekctleri 

ilk hazırlık mac;ı 
yarın yapılacak 

·-· Halk sahasında halkevi turu ovasının 
2 ci hafta maçlaı·ına devam olunacak 

Altay ~por takımı 
Yarın Alsancak sahaıın· B. maçlarından Altay· Türk 

da dört B. takımlara maçı spor, Altınordu - Şarkspor 
ile davet edilen Istanbul Göztepe - Buca, lzmirspor 
muhteJitine hazırlık olmak K.S.K takımları karşılaıa
üzere A ve genç muhtelit caklardır. 
arasında ilk hazırlık maçı Futbol hey'etinin ortaya 
yapılacaktır. -Deımmı dıirtlüm:ii sahi/atla ---------- ... 

Avam kamarasında 

B~y Çalda~i~'. saylav seçi~iu~n ~am Makdonald 
hır serbestı ıçıude yapılacagı söylıyor 

kama
verdi 

Bay Çaldariı 

Atina 18 (A.A) - Hllk6· 
illet, tabıları IOD iı1aada •· 

li~adarlıkla maznun olanla_r raya ı· zahat 
mustesna olmak üzere, tabi 

edimiı olan bütün gazete 

ve mecmuaların yarından iti- Streza konferansında tarateyn hiç 
haren tekrar intişarına mü- • • • • • 
saade etmiıtir. bir taahhüde gırışmemış ımış 

Atina 18 (A.A) - Gaze- Londra, 18 ( A.A ) -

tecilere beyanatta bulunan Avam kamarasında Bay 

başbakan bay Çaldaris; inti- Makdonald demiıtir ki: 

babalın milletin arzusunu "- Streza'da hiç bir taah-

gösterecek ıekilde tam bir hilde giriımedik. M amafih 

serbHti içinde cereyan ede- Almanya'oın son hareketini 
ceğini ıöylemiıtir. de mazur görmedik. Ve 

lstanbul 18 ( Husuıt ) - açıkca anlattırdık ki, bu ba-
Yarm Divanıharpte ba,lıya- hareketi; vahim bir istikrar-
cak olan muhalif fırkalar 
liderlerinin muhakemesi he
yecanla bekleniyor. Hükfkmet, 
iotiıamın mubaf aıaaı için et· 
rafb tertibat almııtır. 

sazlık ıebebi ve uluslararaaı 

ıulb ve iıtikrar teıkilitına 

endirilmiı mühim bir darbe 

olarak tellkki etmekteyiı . ., Bay Malcclonald 

x x o: ı5z ?S&i&x??rx 

Uluş işleri 
tef o t KXX 

Vekiller hey'eti 
dün toplandı -. -· 

l\ıluhtelif işler etrafJnda nıüzakereler 
olmuş ve kararlar verilmiştir 

/Jaşııc/ilıleı bi 11ası 

Ankara 18 (A.A) - icra altında toplanarak muhtelif 
vekilleri heyeti bugün başve- işler üzerinde göriişmelerde 

1 f bulunmuş ve bu itlere ait 
kil smet nönü'niln reisliği kararlar •ermiıtir. 

-----~--·--------~--~~ Vilayet kurultayı 

Toplantı devresi 
temdid edildi 

ödemiş'te mekteb için alınan arsanın 
bedeli endirilerek ödenecek 

Vlllyeı mecllel, dcın Vali 
General Kbım Dlrlk'ln baı 

kanlığı ahında ıoplanmıı ve 
geçmle zabıt okunarak onaylan· 
dıktan eonra maarif biltçeelolo 

mOzakereelnn ' geçildi. Bu büt· 
çede 11 O bin ltralık bir açık 

olduğundan, diğer bOtçeler Q . 

zerine tetkikat yapuak: bu açı · 

ğı kapatmak üure müddeti hlt· 
mis olan meclisin, bir hafla 

daha uzatılması onaylanmış ve 

maarif blltçt eloln mOzakere 1 
tehir edilmiştir. Bundan sonra 

mekteb yapılmak Qzere Ôde· 

mlete eatın alınan ve bi14hare 
Oimıyel etfale bırak.alan arsa 

meselesi tetkik olundu. birçok 

üyeler bu bueueta eôı ıöylcdl· 

ler. Neticede, arsa bedelinin 

tedılll euretlle ôdeomeıl ve eo· 

cGmene haber •ermlyerek bu 
hataya ıebeblyet •erenin de 
mes'ul tutulmak üzere aranma· 

ıa kararlaetırıld•. 
Bundan @oora bazı köylerin 

bududlarının deRlttlrllmeel ve 
Ôdemlı'lo Kaymakçı kôynnde 

bk' ~ı;bl) ı merkezi teokil edil· 
men hakkınd"ki teklif, ldar 
encGmenloe fllônderllmio •e ilk 
mektebler okutmanluıoın kı 

dem zamlarlle -idare Gcretlerl· 

nln m111tlf bGdçeıloe konul · 

Vali Genemi K4:ım Dirik 
ması hakkındaki içeri itler 
Bakanlıl• ıekllf t ile geçmle 
yılludao meekeo bedelleri 
ve tazminat için muallim· 
lere nrllmeel lbımgelen 

72,208 liranın ve 935 yılı için 
meaktn bedeli ve tazminat 
tahsleatının bftdceye koaulmaeı 
mekteb hademelerinin aylık 
Ocretlerlolo onbeo liradan yirmi 
lirayı çıkarılması, deniz ve 
kara l!porlarıoın hernntle genr.. 

llğin genf~ mikyasta rneıgol 
oamaınnı : temin lçlo muhtelif 
pnfyonları tb~~va eden bir 
ıSpor E•h ofo lnoaıı için 
· Devamı 4 ncü !ahi/ede: 
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Osmanlıcadan 'f ürkçe
ye Dil Karşılığı No 16 

Fıkra 

Zafer abidesi 
Çanakkale'yi temiz ve asil 

kanile boyayan kahraman 
Mehmetçiğin değerli hatıra
sını ebediyen yaşatmak, u
lusumuz için ihmal kabul et
miyen bir borçtur. 

l - Öz Türkçe köklerden gelen söıderin karşısına ( T. Kö.) 
beldeği (Alameti) konmuşıur. Bunların her biri hal•kında sırası 
ile urmanlanmızm (Miitahaı;srs) yazılarım gazetelere vereceğiz. 

2 - }reni okunan karşılıklurm iyi uyırd edilmesi için, ge
reği11e göre, Fransızcaları yazılmış, ayrıca örnekler de konul

l~L~H~TTI 
EYYQ8/. 

18 Nisan - 1935 .. y~ol! 

muştur. Tefrika N o. 33 
Çanakkale'de yaptığımız 

ve çok şerefli bir netice ile 
başardığımız savaş eşsizdir. 
Büyük savaşta, büyük bir 
feragat ve yüksek bir 
inançla çarpışarak kanlarını 
bağışhyaoJar, kahramanlık
larla dolu olan Türk tari
hine bir şahika yaratmış
lardır. 

3 - Köl:ıi Türkçe olan kelimelerin bugii11kü işlenmiş ve 
kullamlan ~ekil/eri alınmıştır: Aslı ak oları hak, aslı ügüm olan 

En Salaheddin, Mısırı son seferdi. 
bağışlasanız gitmem, 

Medeni uluslar, yurd için 
çalışanların hatıralarını kalp
lerinde ve tarihlerinde, ya
şattıkları gibi, heykeller ve 
abidelerle de herkese gös
termeğe çalışırlar. Sevinerek 
deyeceğiz ki, Türk ulusu, bu 
noktada da her ulustan zi
yade kadirıinas ve vefa
kardır. Bu yüksek mezi
yetin icabı olarak şimdiye 
kadar gösterdiğimiz ör -
nekler az olmadığı ıçrn, 
Çanakkale'de ulusumuzun 
vekar ve şerefile mütenasip 
bir şekilde dikeceğimizMeh
metçik ibi ~e5i için de seve 
seve fedakarlıkta bulunaca
ğımız şüphesizdir. 

Kami Oral 

~~~----~----~~~ 

Mersin 
Borsaşında yeni 

mahsul Arpa 
satıldı 

hıiküm, 'l'iir/;çe " Çek,, kl>kiinderı gelen şekil gibi. 
Bidayet -- başlangıç, baş

lama (fr) commene cement 
Örnek: işin daha bidaye

tinde bu müıkilatı söylemiş
tim. İşin daha başlangıcında 
bu güçlükleri söylemiştim. 

Bidayetten - batlangıç
ta, başta, ilkin (fr.) ancom
mencement 

Biyyihalin- herhalde (fr.) 
dans tous lescas, de toute 
façon 

Bigah - vakitsiz 
Örnek: gahübigih, vakitli 

vakitsiz 
Bigane - yabancı, yad 

(fr.) etranger, indifferent 
Örnek: 1 - Niçin bize 

bu kadar bigane davranı
yorsunuz? Niçin bize bu ka
dar yabancı davranıyorsu
nuz? 

2 - Biganeler arasında 
kaldım. Yadlar arasında kal
dım. 

Bigayrihakkin - haksız 
yere; haksızlıkla (fr.) injus
tement 

Bigayrikastin - irdesizce, 
istemiyerek, (fr.) lavolontai
rement, aans aucune inten
tion 

Birünah - suçsuz, {fr.) ın-

nocent 

Bihaddü payan - uçsuz 
buçsuz, uçsuz buaksız, tü
kenmez. (fr.) Hns terme ni 
limite 

Örnek: Önümüzdeki der
yanın bihaddü payan uzak
lıkları, önümüzdeki denizin 
uçsuz buçıuz uzaklıkları 

Bihakkin - hakkile, (fr.) 
justement 

Bihengim - vakitsiz, (fr.) 
intempestif 

Bihin - eneyi (en iyi), (fr.) 
le meilleur 

Bihude - boş, faydasız (fr.) 
inutiJe, superfJu 
Bihuş - sersemlemiş baygın 
Bihuzur • rahatsız ( T. kö.) 

tedirgin, ( fr. ) sans repos, 
gene 

Bihüner - hünersiz (T. kö ) 
(fr.) sans habiJete, sans ta· 
lent 

Bihzat - doğuşlu (fr.) bien 
ne 

Bikarar - kararsız, kalımsız 
rahatsız (fr.) indecis, instable 
agite 
Bikeran - sonsuz sınırsız (fr) 

illimite, sans borne nilimite 
Bikes - kimsesiz (fr.) seul 

au monde, sans famille 
Bikir ( bekaret ) - kızlık, 

(fr.) virginite 
Devrımı t•ar 

Bu ihtar, tam zamaoında 

olmuttu . Atlarının başını 
kırdılar ve ayni çarpışmalar 
ile geriye döndüler. 

Günler hep çarpışma ile, 
fakat neticesi hep boş ola
rak geçiyordu. Bundan baş
ka, vaziyet te fenalaşıyordu. 

Efrad azalıyordu. Açlık 

ta neredeyse yüzünü göste· 
recekti. 

Bir gün, arkadaşlarına sor
du. Hepsi de: 

Nureddin artık yaşını, ba
şını almıı bir beydi. Vaziye
ti iyi kavrıyordu: 

Belki Kudüs kralı Mısırı 
da ele alacaktı. o taktirde 
komıu rakib, çok büyüye
cekti. Halbuki o, er-geç, bu 
krallığın ortadan kalmasını 
istiyordu. Bir gün gelecek, 
kozlarını paylaşacaklardı. Bi
naenaleyh onun ayaiını Mı· 
sırdan keımek lizımdı .. 

N ecmeddin, Eıadettin, di-
- Anlaşmaktan 

çare yok! 
başka ğer beylerde ayni fikirde 

Dediler. En makul hare
ket te ancak bu olabilirdi. 
Düşman da buna evvelden 
razı idi. Çünkü Şam Atabe
yi, bunu kendilerine ağıra 

mal edebilirdi, öcünü çıka

rabilirdi. 
Anlaşma neticesinde Sala

haddin, muhuara çenberin-
den sıyrılıb çıktı. Bu, Sala
haddin 'in Mısır' a ilk seferi 
olmuştu. 

* . ,,. 

idiler .. 
Salahaddin ise, daha ge

niş, daha esaslı harekat ta
raftarı idi. 

Meseli o diyordu ki: 
- Şam'dan kalkarak Fi

Jistin ve Kudüsü çiğniye çiğ· 
niye Kahire kapılarına da
yanmak. 

Bu düşünce kahramanca 
ve büyük bir düşünüft6. 

Atabey, Salihaddini çok 
seviyordu. Doğru, sadık ve 
becerikli bir kahramandı. 

Yıl 562 .. Mısır vaziyet ge- Onun bu fikirlerine esas iti· 
ne berbatlaşmıştı. Kudüs bar ile muvafakat ediyor· 
krahoın ordusu, gene Mısır du. Fakat zaman lizımdı. 
topraklarına ııirmişti. Halife, Nihayet, Mısır Halifesinin 
vaziyetin tehlikeli olduğunu imdadına koımak kararı ve-

s 1 hl .._.J anlamıştı. Şam atabeyinden rilmiıti. O tarihlerde de Sa-
İ a ar ve si ah "apanlar 

J sıene imdat istiyordu. lihaddin Hunua ve Ruhiye 
Mersin (Telgraf)- Bugün b 1 d K h 

S • H h L Fakat hakikatta düımanı, beyi u unuyor u. a ra-
Mersin bors35ında beş bin ır er ert avren- kendi topraklarına sokan manhğı, faaliyeti neticesi, 
ikiyüz kilo parlak otuz altı gene Şaverdi.O, Kudüs kra- daha pek genç yaıta iken 
k~ruş elli santimden otuzbin ' • h h ile anlaımıftı. ona bu iki ıebrin beyliii 

~ılo ~rpa .. An.ad~lu üç kur~ş ce Jn eyanatı ilkbahar yarışları -
uç bın yuz yırmı beş santım- · · 
den otuz bin kilo cavdar iki y • k • k ı 
kuruı em santimden satıl- Silah fabrikatörleri büyiik sermaye- arın l OSU ar en-
mıştrr. Adana borsasında iki ~ ' ' 
bin kilo iane ikinci otuzbeş 
kuruştan dört bin beşyüz 

kilo kapamalı otuzaltı ili 38 
kuruştan vasati fiat 36 ku· 
ruı 95 santim 10 bin 377 
kilo parlak 35 ili 37 kuruş
tan vasati fiat otuz altı L u
ruş 20 santimden beş bin 
yirmi )redi kilo temiz otuzüç 
kuruı elli santimden; ikiyüz 
otuzbin kilo yerli iki kuruş 
altı yüz yirmi beş santimden 
elli kilo yerli arpa yeni mah
sul on kuruşfan satılmıştır. --

Lortların 
Merhamet damarları 

kabardı! 
Londra' da Ruinald adında 

bir İngiliz, kendisini terke
den karısını taammüden öl
dürdüğünden dolayı ölüm 
cezasına mahkum olmuştur. 
Katil; mahkemenin lkararını 
Bristol yüksek mahkemesi 
nezdinde temyiz etmiş ve 
tekrar görülen muhakeme
sinde eski kararın tasdik 
edildiğini görünce, bu sefer 
Lord'lar kamarasına müra
caat ederek affını dilemiştir. 
Lordlar kamarası, mahkumun 
ricasını kabul etmit ve iki 
asırdanberi ilk defa olarak 
bir katilin ölüm cezasını mü· 
ebbed kllreğe çevirmiıtir. 

lere mukabil az kar etmekte imişler İ } k 
(Nevs Chranicbe) gazetesi etmekte olduklarını, bütün eresan o aca 

silahlar ve silah yapanlar dünyaya savaş ruhu aııla
başlığı altında yazdığı bir dıkları ittihamının pek hak
makalede diyor ki : sız olduğunu, atölyelerine ve 

Vickers şirketi, idart: he- fabrikalarına yatırdıkları bü
yeti başkanı Sir Herbert yük sermayelere karşılık u
Lavrence beyanatında suç- fak bir karla kanaat etmek 
suz ıilah fabrikalarına karşı suretile tamamile namuska

yapılan °Haksız Hücumlar,, 
dan acı acı şikayet etmiştir. 

Sir Lavrence, savaşın deh-
şetini kendilerinin de idrak 

Ulusal 

Birlik 
Caııdelik siyasal gazete 

Sahibi: Haydar Rüşdü Öktem 

Neşriyat müdürü : 
Hamdi Nüzhet 

Telefon: 2776 
Adre.s : lzmir ikinci 

BeyJer sokağı 
Abone şartları : 

700 kuruş senelik 
400 " altı aylık 

Han şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilanlar : idare· 
hanede kararlaştırılır 
Basıldığı yer: ANADOLU 
matbaası 

rane · bir ticaret işi yapmakta 
olduklarını, alacakları sipa· 
rişler miktarının hükumetin 
siyasasına bağlı olduiunu ve 
ne f ngilterede, ne de başka 
bir memlekette silahları ar
tırmak için tesir icra etmek 
çarelerini aramadıklarını bil
dirmiştir. 

Sir Herbert'in samimiliğin
den hiç şüphe etmiyoruz. 
Gerek kendisinin, gerekse 
direktör arkadaşlarının, sa
dece para yapmak isteği ile 
bir savaş çıkarmağa girişe

cek kadar kana susamış in
sanlar olduklarına, esasen 
hiçbir zaman ihtimal verme
miştik. 

Fakat özel silah ticareti 
aleyhinde yapılan iddialar 
şu merkezdedir ki bu tica-
retin gayeleri ne kadar 
masum ve takdire değer 

olursa olsun, bu işle uğra
şanlar, hissedarlarına karşı 
ödevlerini yapacak olurlarsa, 
ister İ5temez mahsullerinin 
satışını çoğaltmağa çalışa
caklardır. 
- Devamı 3 üncü sahifidt1-

ilk koşuda birinci 
aJtıyüz liraya 

gelen hayvan, 
satılacaktır 

Yarın Kızılçullu alanında 
üçüncü hafta koşuları yapı
lacaktır. En fazla ikramiyesi 
olan yarınki koşulardır. Bi
rincinci koşu dört ve daha 
yukarı yaştaki yerli, yarım 
kan Arab ve halis kan Arab 
at ve kısraklarına mahsustur. 
Bu koıuda birinci gelecek 
hayYan; koşular bittikten 
sonra 600 liraya satılacak

tır. Bu koşuya Zeybek, Fer· 
ruh, Alceylin, Kumru ve 
Mesud gibi cins hayvanlar 
iştirak edecektir. Birinci ge· 
len hayvanın sahibi 170 
lira ikramiye alacaktır. ikinci 
koşu üç yaşındaki yerli ya
rım kan Arab ve halis kan 
Arab at ve kısraklarına 
mahsustur; ikramiyesi 290 
liradır. Bu koıuya Dilber, 
Kader, Oktay, Ümid ve 
Gürbüz ismindeki hayvanlar 
girecektir. 

Üçüncü koıu tay deneme 
koşusudur. Üç yaıındaki 
yerli halis kan lnriliz at ve 
kısraklarına mahsustur. Bu 
koıuda Aıiret, Tumru, Erol, 

lstrince adındaki taylar 
koşacaktır. Birinci gelen 
hayvan 375 lira ikramiye 
kazanacaktır. 

Dört ve daha yukarı yaı· 
taki ve sene içinde koşu 

kazanmamış yarım kan ln
giliz at ve kısraklarına mah· 
sus olan dördüncü koşuya 
Nona, Süha, Kap, Klis,Boz
kurd ismindeki hayvanlar 
iştirak edecektir. Bu koşu· 
nun ikramiyesi 285 liradır. 

Dördüncü koşu da oldu
ğu gibi, beşinci koşuda da 
tanınmış hayvanlar vardır. 

Zannederiz ki en alikalı ko-
şu, birinci, üçüncü ve son 
iki yarış olacaktır. 

Beşinci koşuya Conker; 
Bekir, Markiz, Odapeşt, 

Grandezza, Çelenk ve Ronf
lan adındaki hayvanlar gi
receklerdir. Bu koıuda bil
hassa Conker, Odepeşt ve 
Çelenk arasında çok müca
dele olacağını tahmin ediyo
ruz. Son koıunun ikramiyesi 
300 lira olup birinci 230, 
ikinci 50 ve üçüncii yirmi 
lira alacaktır. 

dedi. 
verilmişti. 

Ordunun baııod• 
amcası gidecekti: PA ~ 
gene kendisi idı. 
Atabey; .. ~ 

- Onlar araıı)'l 2 
müteaddit temaılır _.. • 
!ardır. Oradaki ıb 
yüzünü iyi biliyorlal' • ~ 

Diyordu. ~ 
Salaheddin, gitlll~ 

yordu. Şaverin bar• 
mütbiı surette ıi11İI 
idi. Mısıra git111ek 
ilk İf olarak, 01111 
liydi . 

Nureddin, Salih 
kirlerini anlamııtı. ..,. 
dal ve ıabır tafll~ 
Saliheddin de ad 

beraber Mısıra iodi 
altı ay sonra ıeoe 

Çünkü Ehliıali~.Jeft 
Mısır vaziyeti tabii 
olmuıtu. Şam At• • 
askerini geriye çek;, 
da Salaheddinin Mı 
riditi olmuştu. 

* • • r• 
Fakat iki yıl •0~ ıııd 

Kudüs kralı Aaı•'' 
karar vererek Mısı'S, 
bir ordu ıokmuıtll· ~ 
artık orada yerleıec• 
Ata beyi için de t• 
ıey, ayni harekett" 
birıey değildi. 

Her ne olur•• 0 

sırı ele geçirecektİ· 
Gine Şirkuh kU 

da bir ordu hasır b' 
Fakat SaliheddİJI 
gitmemiye karar •• 

Bu fikirini, Atabet' 
ve hatta bir aıd• 
seale s6yledi: rJ" 

Atabey, ona 
sesle cevap yerdi: ~ 

- GidecekıioİJ·J 
liıım .. 

- Hayır, gitaı•lll
Mısırı batıılaıaoı• 
rum .. 

-· Bir Tnrk k 
b • . d'... ,,,,,. 
eyının ver ıgı 

eder.. MemleketiO 
beklediği hizmette• 

mazsın.. al 
itte bu cevab S 

susturmuıtu: b' 
- Fakat beyiaı, 

le fena kapııac•I'" ;;': 
- Evet, ben d• 

rüyorum .• Fakat b' 
mada muhakkak 1 
mek lazım. Bao•" 
çok ihtiyatlı, çok 
meli olmak rerek·· ~ 
madım, ıana ıefl ......... 
Senden iyi ve ç~ 
bekliyorum .. 

Sallheddin, at• 
lini öptü. 
- Belki de • di1' 

dı- Hayalimde ~ 
ııeyler timdi bat•" ,ti, 

- Ar,_-
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SilAhlar ve silah lzmir Emrazı Sariye Hastanesi Olivier ve şOreka- Fratelli Sperco Vapur Acentaıı 

Y
apanlar Baştahabetiuden: sı Limitet vapur ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYAsı 

" UL YSSES " vapuru 13 Nisanda doğru Malt•, Anverm, 
-B~ıarafı 2 inci SClbifede - Hastaneye 80 adet yerli battaniye ve 800 kilo pamuk aceıı tası Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg için yük alacaktır. 

L satın alınmak üzere açık eksiltmiye konmuştur. istekliler 
. ord Dudley, Sir Herbert'e battaniye nümunesini ve şartnameleri görmek üzere her CendeJi Han. Birinci kor- " HERMES .. vapuru 16 nisanda limanımıza gelip yüküoO 

teıekktir edilmesini teklif S p .. don. Tel . 2443 boşalttıktan sonra 8urgas, V arna ve Köstence limanlar1 
ederken w Bu bir ticaret iti· gün ve kat'i ihale günü olan S Mayıs 93 azar günu sa· için yük alacaktır. 

at 11 de Tepecikte emrazı sariye hastanesinde toplanan The Ellerman Lineı Ltd. 
dir, bir hük6met ıubeıi ve- komisyona müracaatlar&. 1 l.18.25.2 (1069) w GITY OF OKSFORD" " STELLA ,. vapuru 21 nisanda gelip 1 mayısta Anveu, 
yahut bir bayır kurumu de- vapuru nisan başlangıcmda Rotterda'll, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük 

iildir" demiıtir. lıte bü.ün I b ı 'l"' k Londra ve Anversten gelip alacaktır. 
mesele de bu noktada de- stan Ü ve fa ya tahliyede bulunacak ve ayni "HERMES ti vapuru 4 mayısta gelip 9 mayısta Anvers, 
iilmi ? Bu imalit ticaret zamanda Londra ve Hull Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanlar1 için y&lc 
halinde kaldıkça, sırf bu se- Şeker Fbrikaları 1~ilrk Auoııim Şirketi için yllk alacakb. alacaktır. 
l,epten dolayı, hükfımetlerle S • 3 000 OOO'fü k ı · " ROUMELIAN ,, vapuru SVENSKA ORİENT LINIEN 
hayırperverlerin ıillhları a- ermayesı ' ' r ırası 10 nisanda Liverpool ve 
ıaJtma gayretlerine daimi lstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 Svvenseadan geJip boşalta

"SMALAND ,, motörü 14 nisanda Rotterdam, Hamburg, 
Copenhage, Gydnia, DaotZ1g, Goteburg, Oslo ve lskandi· 
navya limanlarına hareket edecektir. caktır. 

enıel olacakhr. " RUNO " vapuru nisan 
"ERLAND,, motörü 2 mayısta Rotterdım, Hamburg, 

Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Goteburg, Osto ve lskandi· 
navya limanlarına hareket edecektir. 

N. V. 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE 

.. MOREA" vapuru halen 
limanımızda olup, 18 Nisana 
kadar Anvers, Rotterdam, 
Hamburı ve Bremen için 
Yilk alacaktır. 

Taze temiz ııcuz 
ilaç 

ller türlü tuvalet çeşitleri 

llaındi Nüzhet 
Sıhhat Eczane i 

o: 37 
" DELOS " vapuru 30 ni

ıında bekleniyor, 2 Mayısa 
kadar Anvers, Rotterdam, 
Hımburg ve Bremen için 
yllk alacaktır. kabul eder. 

ARMEMENT H. SCHULDT SERVDIACNEUBDIEINRECT Ali Agal1 
HAMBURG TUNA HATTI Çocuk Hastalıkları 

.. NORBURG "vapuru 24 11 ATID ti vapuru 16 ni- Mütehassısı 
niıanda bekleniyor, Anvers, sanda bekleniyor, Budapeşte, ikinci Beyler okağı N. 68 
Rotterdam ve Hamburg için Bratislava, Viyana için doğru Telefon 3452 

Ylik alıcaktar. yük alacaktır. !••----------• 
DEN~NORSKE MIDDELHAV· THE EXPO .T STEAMSHİP için yük alacaktır. 
SL o 11 EKSMINSTER ,, vapuru 

INJE D·S. A-S. SPANKE· C J PORATION 19 mayısta bekleniyor, Nev-
LINJEN OSLO "EXM UTH" vapuru ha· york için yük alacaktır. 

" BOSPHORUS" vapuru limammızda olup Nevyork, Geliş tarihleri ve vapur· 
1 ~ niıanda:bekJeniyor, Hayfa, F adeJfiya ve Baltimor için Jarın isimleri üzerine mes'u· 
Dıeppe ve Norvec limanlanna yük alamaktedır. liyet kabul edilmez. 
Yllk alacaktır. " EKSELSIOR " vaparu 3 Birinci Kordon, telefon 

Hayfa için mevki yolcuları mayısta bekleniyor, Nevyork No. 2007 - 2008 

Tt:J R. K iYE 

llR.t ıilT 
BAN~A51 

-DAoA 
BiRiKTiREN 
~QAJ-IA T --~ D~ Q 

sonunda Londra, Hull ve 
Anversten gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

Oeutsache Levante Linie 
" DELOS ,, vapuru Ham· 

burg, Bremen ve Anversten 
gelip yükünü boşaltmıştır . 

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

ÔksOrenlcr! Mut· 

laka (Okanıcııtol) 

öksilrnk şekerle· ~ 
rini tecrnbc ecli· ......ııııf 

niz .. 
• 
~ 
~ 

:Q 

SERViCE MARITIM ROUMANI 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam ıefer 

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

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

Yolcu ve yilk kabul eder. 
NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 
lzmir Nevyork arasmda aylık muntazam sefer 

11 RINOS " vapuru 30 nisanda doğru lzmirden Nevyork 
için yük alacaktır. 

Hamiı: ılindaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 
Acente mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilit için akinci Kordonda ~Tahmil ve Tahliye 

şirketi binası arkasmda Fratelli Sperco acentalığına müracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

.,,,,,, 111111'' 1111111111111fi111llflflff111ili1111111111' 1111''' 111111 111 lf l!fllf llflfll flf fll llf ffl-
;;;; f z n1 i r yün mensucatı~ 

g: i= Türk Anonim şirketil 
ı:l J_ Bu mnc • e, iki ynz:bin lira sermaye ile ~ 
~ 

1
;;; te,ekknl ctmi~ ve Di Ory en tal Karpet Maou-~ 

>~ ,- fakçörers tinıited (Şark lınlı) şirkeıioe ait s 
~ = İzmirdt~Halkopınardoki kuma~ fobrika8ını satan § 

Ve Pllrjen Şahnpm 

en Ostnn bir mOs 

bil şekeri olduğu· 

nu unutmayınız. 

:Q ~ almı~rır. Fabrika bOUln teşkilat ve tt.-sisat ve mftı- ~ . 1- tahdimini ile eski i gibi l kAnunusani l 935 ta· ~ 
~ ı- rihindcn itibaren yeni şirkcr tarafından itletil· s 
Q..) = mektcdir. Her nevi yon iplikleri, kumq, batta- ~ 

>OJJ ı- niye ve çorap imal t•dilccektir. Mamul4tın em1a- ~ 
J.,) linc fôikiyeti her taruftn takdir ve kabul edilmittir. 5 
~ - Buamnmulilt P~temnlcılar başmda eski Orozdibak 5 
~ := ittisaliodeki sergide teşhir edilmekte \'c satı~ fab- § Kuvvetli mn bil 

istiycnler Şahap 

Sıhhat sOrgnn ~ 
haplarını 31aruf ~ 
ecza depolarmdan 
ve ec7.anelerden 

= rika içinde yapılmak~adır. § 
Posta kutusu: 127 5 = Telgraf adresi: lzmir - Alsancak ~ 

= Telefon oumarası 2432 ve 3564 5 
• "111111' 111111111''1111" 11111 ,. il 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

!:::ar=asm=ıar.====·-Sümer Bank--
Satılık Piyano 

Alman marka her şeyi 

sağlam kuyruklu bir pi
yano ehven fiatla satılık

tır. 

Almak arzu edenler her 1 gün sabahdan akşama ka
dar ULUSAL BiRLİK 
gazetesi idarehanesine mü
caat etmelidirler. 

• Kitaplarınıza Gnzel Bir 

Cilt , Hatırnlarımza Şık 

Bir Albnm, Ve sair 

Cilt işleri Yaptır· 

mak Jsterscniz : 
* YENı KAVAFLAR * 
Çar şısındu 34 Numarada 

- - Ali Rıza - -
Miicellitbanesine uğrayınız. 

• Satılık Motör 
12 beygir kuvvetinde (Di

zel) markalı aı kullanılmıt 
bir mot6r satılıktır. Taliple
rin idarehanemiıe mllraC"•
atlanilln oluaur. 

Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla· 
mı, en ucuzu en güzeli 

Dereke kumaşları 

F esaııe kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazar1 
lzmiı· şubesinde bulursunuz 

Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

· Hamza Rü~tem beyin fotoğrajhaneJİ, lmairde en ıya 
foıograf çl'.kmckle şlJhret bulan bir san'aı ocaBıdır. En 
milşkillpC$cnt olanlar dahi, burada çektirdikleri foıolcraj • 
Zardan memnun kalmıılardır. 

Hamza Rüstem beyin, foıograJ 
Rasa.&ı ~· muhterem milıterilerinin ince sevklerine B4re 
her çeşıı mallan, fototraf makinelerini bulun.lurmalaa. 
dır, Bir zıyaret her ıeyi ispaıa k4fulir. 

(lzmir • Ba,ıurak caddesi, Refik bey 
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Uluslar kurumunda geçen konuşmalar, Almanya'da heyecan uyandırdı 

Alman gazeteleri, Fransa aleyhine <_;ok 
şiddetli makaleler yazıyorlar 

Uluslar kurunıunda cereyan eden müzakereler, Berlin'de ehemmiyetle 
takib olunmaktadır. Umumt efkar heyecan içinderlir 

letanbul 18 (Hususi) - Berlinden haber veriliyor; tanın iıtirak etmiş olmasından çok müteessirdir. Söylendi· 
(~cnevre mil7.akereleri, Almanyayı baştan başa he- ğine göre; bay Hitler takip ettiği umumi siyaseti hakkında 

yecana dOşOrmOştnr. BütOn gazeteler, Fransanın aley- Alman milletinin reyiamına müracaat edecektir. 
hine şiddetli makaleler yazmaktadır. Umumi efkar , Paris 18 ( A.A ) - Cenevre'den ( Cenevre ) gazetesi· 
Uluslar kurumunda cereyan eden mOzakereleri ehem· ne bildirilyor: 
miyetle takip eylemekte ve neticeyi beklemektedir. Bay Con Simon, İngiltere'nin Almanya'yı Haziranda Lon· 

Berlin 18 (A.A) - Uluslar kurumunun kararı Berlinde dra'da toplanacak deniz ekspresleri konferansına davet 
~omba tesiri yapmıştır. Paris resmi mahafil, bilhassa Lehis· ettiğini söylemiştir. 

1 ............ . 

Cenevre müzakereleri Vilayet Kurultayı . 
h k b 

• Baştarafı birinci sahifede - yilzilnden mühim bir ikramiye· araret es ettı onbln lira kooulmaaı, bfidcede nfn muhasebei husuıılye mil· 
ihtiyaç ııebeblle yeni tutulacak dür ve memurlarına tevzi edil· 
ilkmckteb bloaıu için bOdcede dlği haber ahnmıotır. Mecllıı -B~tarafı birinci :Jahifede-

" - Çünkü şimdi karar 
sureti yalnız Londra - Ro
ma ve Streza' da sarfolunan 
mesaiye taallük etmekte ve 
uluslar kurumu için yeni 
hiJ bir taahhüdü ihtiva et· 
memektedir.,, 

Bay Litvinof noktai naza· 
randa israr ettiğinden, Bay 
Laval Bay Simon'un beya
natını kayd ve şartsız ola
rak kabul etmekte olduğunu 
söylemiı ve Bay Litvinof'tan 
bu mes'eleyi baıka bir za
mana talik etmesini talebet-
mittir. 

Baron Aloisi Fransız-lngi· 
liz noktai nazarına tamamile 
iıtirak etmiş olduğundan, 
bay Litvinof kendisinin de 
ayni fikirde olduğunu söyle
miştir. Mes'ele reye konul· 
duktan sonra bay Laval şu 
son beyanatta buluomuıtur: 

Atatürk 
Dnn Akşamki Fastiva

li Şereflendirdiler 
Ankara 18 (A.A) - Sovyet 

Rusyanın büyük artistleri 
bu gece Halkevi salonunda 
ilk festivallerini ~ "güzide bir 
kalabalık karşısında vermiş

lerdir. Saat 20 den itibaren 
Halkevinin büyük salonu 
davetlilerle hınca-hınç dol· 
muş bulunuyordu. Localarda 
başbakan, bütün bakanlar 
ve Sovyet büyük elçisi bay 
Karahan, saylavlar bulun· 
makta idi. 

Saat 21 e doj'ru Reisicüm· 
bur Atatürk salonu teşrif 
etmişler ve istiklal marıı ile 
karıılanmıılardır. iıtiklll mar· 
tından sonra enternasyonal 
çalınmııtır. Halkevinden bir 
ienç, davetlilere Sovyet 
Rusyanın büyük artistlerini 
takdim etmit ve Halkevi 
namına artistleri ıelimla-

mıştır . 

Müteakiben program mu
cibince konsere baılanmıştır. 
Programın her numarası bil· 
yük alkışlarla karşılanmış 

ve gece geç vakte kadar 
devam etmiıtir. 

23 Nisan 
Çocuk Haftasının fık 

Gnnndnr. 

'
1

- Fransa, uluslar kuru
muna aıimkirane merbuttur. 
Uluslar kurumu beynelmilel 
taahhütlerin ihlalini takbih 
etmek ve istikbal için ted
birler almağı derpiş eylemek 
suretile bir takım mes'uli· 
yetlere gırıyor. Konseye 
Fransa namına teşekkilr e
derim. 

Endişe ve kargaıalık için
de bulunan Avrupada sulh 
için teşriki mesaide bulun
mak hususunda ısrar edi
yordu. Sulh fikrine Londra 
Roma ve Strezada yaptığı· 
mız, baıka yerlerde yapaca-

ğımız veçhile hizmet etmek· 
teyiz .,, 

Cenevre 18 (A.A)- Ulus· 
lar kurumu konseyi istikbalde 
muahedenamelerin halline 
karşı alınacak tedbirlerle 
meşgul olması mutasavver 
olan komisyonu vücude ge
tirmek üzere yeniden top· 
!anacaktır. Bay Laval yann 
sabah Parise gidecektir. 

Cenevre 18 (A.A) Uluslar 
kurumu konseyi aralarında 
Türkiye de olduğu halde on 
üç devleti muahedelerin bir 
cibetli olarak ihlaline karşı 
ittih11z edilecek tedbirleri 
bulmağa memur komiteye 
iştirike davet etmiştir. 

Roma 18 ( A.A ) - Jür
nal Ditalya gazetesi uluslar 
kurumu konseyinin Alman
ya'nın muahedeleri bir ci · 
betli olarak ihJil etmesini 
takbih eylemesi kararı hak· 
kında kısa mütaleasında di· 
yor ki: 

" - Müzakaratın netice· 
ıi, ltalya - Fransa ve lngil
tere arasında bir tesanud 
husule gelmiş olduğunu gös· 
termektedir. Streza'da vü
cuda getirilmiş olan bu vah· 
detin llç devlet mUmessileri 
tarafından uluslar kurumunun 
mühim ve minilı müzake
rata esnaıında teyid edil
miş olması dikkate şayan· 

dır. 
İtalyanın da kabul etmit 

olduğu muahedenameJer ah
kamının ihlll edilmesi key
fiyetinin takbih olunması, 
İtalyanın her .zaman zahir 
olmuş olduğu bir siyasete 
mutabıktır. Muahedenamele
rin bazı taraflarının yeniden 
ıcSıden ıeçirilmeıine taraf· 

beı,ı muallim tahel11tlle tedris kararını tefsire ve tadile ıelA· 

malzemeıi için bin Ura tahelaat blyettar bulonmıyan daimi encü· 
ooaylaomaeı hakkındaki tek· meninin ha şekilde karar itti· 
lifler okunda. Vali General: haz ederken ne gibi kanon! 

- Maarif badceel görOotı· meıınedlere dayanmıo olduğu · 
l6rken bu teklifler Qzerinde de nun izah edllmealnl dilerim. " 
hrarımıaı verebillrlz. Spor evi Bay Murad Çınar takriri et· 
lnoaııı için yapılan teklife ge· rafında izahat vererek daimi 
lince ha gibi lolerl Balkevlnln enc(hoen kararının hatala ol· 
killtOr kolona &Jıtlımak il- doğunu ıöylem"o, encGmen ka· 
zamdır. rarını ıyaen okumoo ve de· 

Dedf, Ayrıca bir tekUfte de mlotfr kf: 
Kemılpaoı'da bir mekteb lnoaeı - Benim kanaatimce biltOn 
için 3000 liralık tahıfeat iste· ıeJAbfyetlol korohaydan alan 
nlyordu. ve kurultay namına çılıoın 

Memleket hıetıneıinin ırka· eocGmenin karultıy namına 
aında bulanan bir ırea Qzc•rln· yapılmış bir talfmıtnameyl 1•· 
de bir fırın lnı,ıa ettirilmek fi. dile ve tefsire aıılA eelAblyetl 
te~lyormoo. yoktur. Halbald dılmt encO.men 

811tanenln 81ğhk v11lyetlne mubaeebel huaoıılye mGddrlye· 
halel getidlmemeıl nokt111ından tinin tezkeresini almca kınuni 
belediyenin vezlfeılol yıpacağı ~el4hlyetlol tetkike ve tahkike 
ve bu arsanın latlmlAk edilerek hiç lüzum görmemlo ayni ta· 

hastaneye Uheel için de haııta· 

neler looaatı t111arrof yıpılmaııı 

milmkiln olduğu takdirde o ıoretle 

lstlmlAkt muvafık olacığı •hak· 
kındakl aağhk encflmenl maz· 
bıt1111 okunda ve onıylandı, 

celse on dıldka tatil edildi. 
Tekrar toplanıldığı vakit 

Vali Genenl; fevkalade aokın 

bir vaziyet gösteren maarif 
büdceıılolo mGzakereıloe geçe· 
bilmek için ozan tedldklere f& 

yeni nrldat bolmağa ihtiyaç 
olduğuna, bonon için de top· 
tınma milddetl bltmlt olan ge· 
nel kurultayın movafıkııa top· 
laotı müddetinin bir haf ta dı· 

ha ozatılmaeını tekltf etti, ko· 
rultay, teklif 1 onayladı . 

Bundan ıonra avukat bı y 
Murad Çınar (İzmir) in aoığıda 
yHılı takriri ok.ondu: 

" Genel kurultay tarafındın 
yıpılmıo olan ikramiyeyi göı · 

terir tallmatnamenlo 4 anca 
maddesi mucibince bu lkraml· 
yeain mOnb111ıran sabıka ver· 
gllerl dzerlnden verUruesl IAram 
gelirken mobaeebcl haııoıı,ye 

mOdOrftnOn yazdığı bir teskere 
Ozerlne daimi el'cftmence itti· 
haz edilmiş kararla ba mad· 
deye haliye vergileri dzerlnden 
de lkremlye verilebileceği htlk· 
mOntln UAve edilerek ba Utve 

tar olan ltalya, bu lgözden 
geçirmenin allkadarlar ara
sında doğrudan doğruya ya· 
pdacak mllzakerat ile icrası 
fikrindedir. 

rlhle. okudoğum kararı ver· 
mlotlr. Enctlmeo bu oekllde 
hareket ederken ne gibi bir 
kanuni meanede dayınmııtır? 
Bunun izahını dlllyordom. 

Bay Mehmed Aldemlr (Çeome) 
encGmen namına oo cevabı 
verml~tlr: 

, - Görftyorom ki, Murad 
Çınar arkadaoım encümeni sık 
sık tenkld etmekten zevk 
doymaktadır. Bugünden cevab 
vermlye hazmz. 31·32 ııenele· 

rlne Ald tallmatnımede (Bıllye) 
kıydı Vlrdır. Esasen biz, bu 
kararımızla ancak betyilz lira 
tevzi ettik. Fakat bu sayede 
otosbln lira tahsil etmlye 
muvaffak: olduk. Bu otuzbln 
liralık tahsisat karıısında ııöa 
mecliıılndlr. 

Bay Mehmed Aldemir'e ce· 
vab veren Bay Murad Çınar, 
degll encftrnenl, herhangi bir 
teıekkGICl, bir mecllıl tenlddden 
zevk ılan bir adım olmıdığını 
aöylemlı ve maksadını laah ey· 
lemlotlr. Bonon Clzerlae bıokan: 

·- Ne Murad Çınar'ın daimi 
encdmenl tenkldden zevk al· 
mHı mevzuobıhlııtlr, ne de dl· 
ğer arkadaoının böyle bir tel&k· 
kfııl vardır. Elbette ıorolacaktır. 
Eocamen de h11ırlanıın, gelf'· 
cek toplantıda ceHbını verııln. 

Demlotlr. Bunun tlzerlne tak· 
rlrln encOmene gönderilmesi 
kararlıı,ıtmlmıo ve kurultay, 
Pazar gQn(l tuplanmık ve maarif 
bCldceılnl garGomek Gzere da· 

Balkan 
ökonomik konseyi hu 

gilo toplanacak 
Ankara - Balkan ökono· 

mik konseyi bugün Y enişe· 
birdeki Hililiahmer merkezi 
binasında, Trabzon Saylavı 
Hasan Saka'nın baıkanlığı 
altında toplanacaktır. Dııarı 
itleri Bakanı vekili Bay 
Şükrü Kayamurahhaslara bu 
akşam bir süvare verecektir. 

Hay Fazıl 
MDsteşar mı oluyor 

lstanbul - Bursa Saylavı 
Bay Fazıl'ın içeri itler ba
kanlığı müsteıarlığına tayin 
edileceği söylenmektedir. 

Spor hareketleri 
Baştarafı 1 inci sahijede -
attığı genç muhtelit iti ha
kikaten yerinde düşünülmüt 
bir harekettir. Takımlarımı· 
zın ekserisinde çok genç ve 
yarın için iyi yetişecek oyun· 
cular vardır. Bunlardan ter· 
tib edilecek iyi bir ekib, 
muntazam bir ıekilde çalıt· 
tırılırsa itide lzmiri temsil 
edecek böyle bir muhtelit· 
ten ümid beklenebilir. Takı· 
mın kimlerden teşkil edile
ceğini ancak yarınkig kartı· 
laşmada göreceğimiz ıçın 
genç muhtelit hakkında şim
diden bir fikir yürütmeği 
muvafık bulmuyoruz. 

Halkevi turnovası 
Dün yazdığımız gibi Halk 

sahasında Halkevi turnova
ıının ikinci hafta maçlarına 
devam edilecektir. 

Programa göre; saat 13 
de Bayraklı - Parkspor ha
kem Muharrem (Altay), saat 
14,30 da Eşrefpafa - Hacı 
Hüseyinler hakem Fedai 
(Bayraklı), saat 16 da Ay-
dın demiryolu - Kurultay 
hakem Muzaffer (Hacıhilıe· 
yinler). 

Bu maçlann en mühimleri 
son ikisidir. Geçen hafta 
berabere kalan Parkspor • 
Bayraklı ekiplerinin tekrar 
lıyacakları ilk maçta taraf
tarları arasında heyecanla 
beklenmektedir. 

Ankara - P 
graf eski müdilril 
muavininin mubık 
mit ve beraetl• 
verilmiştir. 

Soleymaoi 
Bir ev Ç 

Istanbul - But" 
maniye' de bir ef 
dört kiıi .enkaz 
mııtır. BunJardal 

müıtUr. 

Askere V~J 
Izmir Askerlik ~··. 

den : ~ 
1 - Önce ilin~ 

bi askere çarğır ,[i 
eratın 21 NiıaD 9 l 
den itibaren tertİP ..-t 
leri yerlere göod O 
ne başlanacaktır. 
behemehal şube!' 
yenlerin ceza g& 

--~· 2 - Çağırılao 
kerlik hizmetleri•' 
bedel verecekleri' 
20 Nisan 935 
günü akşamın• 

dellerini veraıel~ 
günden sonra bcu 
mıyacağı, 

3 - Geçen tefrit 
lantııında bedel 
ve daha evvelki 
larda bedel f 

hangi bir sebe.,J'; 
gitmemiş bedel • 
Nisan 935 pert•111 

talim kıtalarıo• 
başlanacaktır. Bu 
o günde ıubeye 1 
ve 1 Mayıs 935. 
sonra gelecekle~ 
li yani 12 ay tali" 
yapacakları iliD 

• .. . ~ 
Şubeye ihbar• 

~İlanlar~ ihbar- ki 

açık adres ve İIJJ °" 
yazmalıdırlar. su• 
cinde vukubufacı1'"' 
makbul tutulaOJ11' 

Türkiye Ziraat bankası l 
şubesinden : 
10-4-935 tarihinde açık arttırma ile ihaleleri ~ 

23·3-935 de Ulusal Birlik 28-3-935 de Anadolu~ 
Ulusal Birlik ve 7.4.935 te Yeni Asır gazete.I. 
edilen Yunanlı emvalinin ihaleleri 22-4-935 taribİ" 
edilmiıtir. Satıı gayrimübadil bonosu veya pefİ' 
nakten yapılır. Kıymeti mubammenesi ikibin lir• ·~ 
ziyade olan emvalin ihalei kat'iyeleri istizan• ta~ 
satıldığı ıeneye ait Devlet vergi ve belediye r 
bütün masraflar müıteriye aittir. lıtiyealerin yoıd~ 
çuk teminatlarile birlikte ihale gOnn ıaat 14,30 

1 bankasına mllracaatları • 

Izmir muhasebei hususiye ıJJ 

IOğünden: ::a 
ldarei husuıiyei viliyete ait Balçovada Ai• 

Mil ılıcaları ihale tarihinden itibaren 30-9-935 ~:JI' 
dar kiraya verilmek tlzere evvelce 20 gün ..,.,...~ 
edilmiş ise de verilen 3315 lira badeli liyık gar 
pazarlık ıuretile kiraya verilecektir. Arbrma.. d 
mek iıtiyenler herglln Muhaıebei buıusiye 111~ 
ve pey ıOrmek iıtiyenlerin de Viliyet encDaı•• 1, t'I 
dıiı her Pazar ve Çarıamba gllnleri saat 9 daJI ~f.I, I 
dar Encümeni viliyete yatıracakları depozito fef'jıı 
ka mektuplan ile beraber müracaat eylemeleri· 

lzmir defterdarlığınddn: 
1
J. 

issilerinin vergi borçlarından ötürü tahsili eıof' 
göre 1ıaczedilip ilk ihalesi icra edilmit olan 
Fahreddin eaıa caddesindeki 64 sayılı yanık ef 
ıon ihalesi tarihi ilindan itibaren on giln 1011r•. 

Ozere mllzayedeye çıkarıldıiından pey sllraıek 
Defterdarbk tabaillt kalemine ıelmeleri. 


