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Filistin Arab'larile Yahudi
ler ara ıudn kargaşalıklar ol
mu.,, Arab'Jar bir Yahudi 
havra 1111 taşlamışlardır. Bazı 
Yahudi'ler yaralanmıştır. 

e ULUSAL e 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

.Fı·ansız eski muharihlerin
den 1500 kişi başlarında 
Mareşal Peten olduğu hal
de apoli'yi ziyaret etmiş
lerdir. 
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Almanya, Fransa'ya nota verdi 
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Kamutay müzakereleri j Almanyaoın Protestosu SOmerhank 

Üf.: kişinin idanı Nota, Fransada eyi ilk ~alışma yılina 
cezası onaylandı karşılanmadı ilit rapor hazırdır 

-· ------1931 yılı son hesabına ait divan 

mazbatası tasdik olu11du 

Ork.estra sefi meın-
' 

Kamutaydy'da bulmnlar nun görünüyor Ankara, 20 (A.A) - Ka- yannameleri hakkındaki di· 
mutay bugün Fikret Silay'ın vanı muhasebat encümeni -----

'fürk senfonik orkestrası büyük ba9kanhğında yaptığı top- mazbataları kabul edilmiş, 
lantıda, Konya ovası sulama bazı eşhasın ölüm cezalarına 

muvaffakiyetleı· gösterdi idaresi ile yüksek mühendis çarpılmalartna aid mazbata· 
mektebinin 1931 yılı son lar üzerinde görüşülmüştür. 
be1abına aid mutabakat be· -Devamı dördüncü sahifada -

" - idare etmete olduğum 
orkestradan ziyadesile mem· 
nunum. Genç ve dost Tür· 
kiyenio musiki ve orkestra 

..... ~·--ı~--~~~~ 
Irakta son vazivet 

.1 ~ 

Her taraf ta tam bir ~:.ı: hareketlerinde daha bidayet
te alınan bu parlak neticeler 

çok taktire şayandır. Orkes· 
tara mükemmeldir ve hakiki süklln vardir • san'atta elzem bulunan artis

Soı ıyet bıiJiil• artislerinirı lsıarı· tik bir taassupla çalışmakta· 

Asi kabileler, 60 nıümessil göndere
rek hükOmete sadakat heyanettiler 

buldu alımnrş resimleri dır. Hepsinin ayrı ayrı me· 
Ankara, 20 (A.A) - Dost ziyyet, kabiliyet ve likayt· 

memleket artistlerinin ver· lar vardır. Bunları idare 
mekte oldukları fastivallerde etmekte büyük bir zevk 
Türk senfonik orkestrasını duyduğum orkestra için sa· 
büyük bir kudret ve maha· mimi arzularımdır. 

Irak Kralı birinci Gazi 

Tayoıis gazetesinin Bağdat 
muhabiri yazıyor : 

Yeni Irak kabinesinin az 
bir zaman zarfında bütün bu 
kıt'ada aüküneti temine mu· 
vaffak olması hayretle kar· 
tılanmakb•dır . 

Irak lnt'asında ve hassa· 
tan Fırat mıntakasında tam 
bir sükunet vardır. Asilerin 
şefleri ıeyb Şu'lin Atiye ile 
Şeyh Abdülvahit Sükker, 
biuat Baj'dada ielerek asi· 
lere karıı yapılan ıulümlere 

nihayet verilmesini hilkümet· 
ten istemiştir. 
Bu iki şefin Bağdada ge· 

lişleri büL ümete arzı teslimi
yet ettiklerine delalet ederse 
de Bağdada altmış otomobil 
ve mühim askeri kuvvetle 
muhat olarak girmeleri mü
nakaşayı davet etmektedir. 
Şeyh Şu'lan ile Abdülvahit 
Sükker, Başvekil Haşimi pa
şa ve Dahiliye Nazarı Ali 
Elkeylani tarafından kabul 
olunmuşlardır. Irak Kralı 

retle idare etmekte olan Diğer taraf tan orkestra 
büyük Sovyet orkestra şefi son defaki konserlerde or
Bay Petroviç Steinberg ihti-
saslarını şöyle hülisa et· kestra bakımından gayet 
mektedir. - D(lf)amı 4 ünci'l ~ahifld'1-

-~--~--~.-.----------~ 
Romaoyaoın iç duı·umu 

ökonomik mes'ele-

Gazi de bu iki şefi kabul -------
etmiştir. Anlaşıldığına göre, R B J k b T k 

ler ön saftadır 
bu iki şef Fırat mıntakasında Omanya aş )3 301 ay atareS O 
bazı idari ıslahat yapılması k ) b • • k d 
talebinde bulunmuşlar ve ka- ra ın eyannamesını o 11 u 
bilelerio daimi sükünu_ için Bükreş 20 (A.A) - Say-
bu ıslııfbatıo gerek oldu1ıunu lav ayan meclisleri içtima 
söylemiılerdir · . devrelerini bitirmişlerdir. Baş· 

Bunlardan maada lra:k şı· bakan bay Tataresko kralın 
mal kabiJelerile Kürt mınta- b · . k t Bu _ . eyannemesını o umut ur. 
kalarından altmış mumessıl b • _ 'k 
de Bağdada gelmiılerdir. eyann mede .. okonomı ve 
Bunlar, son zamanlarda Fırat maliye meselelerimn hüki'ı· 
mıutakasında zuhur eden is- met siyasasında ön safta 
yanı takbih etmek ve hüku- gelmekte olduğu kaydedil· 
mete karşı sadakatlarını ar· mektedir. Milli müdafaa ve 
zetmek için geldiklerini söy· ordunun techiıi sahasında 
Jedikleri gibi hükumet ile iş hükCımet icraatının ehemmi· 
birliğinde bulunacaklarını da yeti tebaruz ettirilmekte ve 
beyan etmiılerdir. bu eıere tereddütsüz devam 

Bu altmış ıef, Kral tara- olunması lizım geldiii bildi· 
fından kabul olunmuılırdır. rilmektedir. Bay Tataresko 

-BOtün fabrikalar ve imaJatı, seri 
bir inkişafa mazhar oldu 

Sıimcr bankın be.: fcıbrikalarıtıdarı biri 

Ankara 21 ( Hususi ) -
Sümer bank idare meclisi· 
nin banka umumi hey'etine 
verdiği ilk çalışma yılına ait 
raporda ( Garpta sanayi 
memleketlerinde fabrikalar 
işsizlikten tasfiye olunurken 
memleketimizde ıuurlu hedef 
istikameti muayyen bir gay· 
relin mahsulü olarak umumi 
surette sanayi istihsali ve 
bu meyanda bilhassa fabri
kalar ve imalatı ıeri bir in
kişafa mazhar olmuştur . ) 
denilmektedir . 

Banka idare meclisinin ikinci 
çahtma yılı hakkında hey eti 

yükseleceğini ıimdiden kabul 
etmekte mutabıktır. 

Banka idare meclisi rapo

runa i6re, Sümerbank fab· 
rikaları mamulitının umumi 

satıılarında geıen yıl gibi 
bu yıl da istiınaaız bir can· 

hlık ve inkiıaf l{Örülmüştür. 
1935 hesap senesi zarfında 

banka bir milyon 617 bin 

32 lira bir kuruşluk safi bir 

kar tahakkuk ettirmiıtir. 

Fransız 
umumiyenin yarın yapacağı • • • 
toplantıya arzedeceii raporda Eskı muharıplerı 
memleket sanayi işlerinin N )•' Jd•f 
bir senelik seyri etrafında apo 1 ye ge ı er 
vermekte olduğu malQmat, 
yukarıda iıaret edilen husu
sun geçen yıl içinde de ay
ni kuvvet ve emniyetle ta· 
hakkuk etmiş olduiunu göı· 
termektedir. 

.MarCf(Jl />eten 
Napoli 20 (A.A) - 1500 

eski Fransız muharibi Ro-

Filhakika devlet sanayi it· 
terinde olduğu kadar hususi 
Hnayi işlerinde de seri bir 
inkişaf yılı olarak gösterile· 
bilecek olan 1934 yılında 
bir taraftan beş yıllık sanayi 
programı tatbik edilirken 
diier taraftan da milli sa
nayi hem tevsiler hem de 

imalat artmalarile umumi 
buhran içinde bir Strllktün 
genişlemesi göstermittir. ma'dan buraya gelmişler ve 

Diğer taraftan Sümerbank iıtasyonda İtalyan erklnı 
fabrikalarının miJli ökonomi· ve eski harb arkadaıları 
oin ayni branılarındaki biı- tarafından hararetle karıı· 
aelerinin ıon ıenelerdeki ha· )anmışlardır. 
reketlerine ait bir fikir ta· -----·------
kip edilecek olursa, banka 
fabrikalarının diğer bir ifa
desi ile devlet sanayii Sek· 
tarunun miJlt ökonomideki 
rehberlik vazifesine gittikçe 
daha çok uymakta olabildiği 
görülür. e., yıllık programın 
tatbikinin ilerlemesiyle bu 
mevkiin daima daha ziyade 
dikkate ııyan bir seviyeye 

Aslı yok 
Ankara 20 (A.A) - An

kara'da bir ıivil tayyare 
mektebi açıldığı ve bu mak· 
satla mh•llimler getarildiği 
hakkındaki hab<irler doğru 
değildir. Gdmit olan muıl· 
limler Türk Kuıu kurumu 
için 1ıetirilmi9tir. 



Sulfe 2 

Fıkra 

Strtızadao 

Rom aya 
Acunun kuruluşundan beri 

ulusların bugünkü kadar si
laha sarıldıkları ender gö .. 
rülmüştür. 

Genel savaşm malül ve 
muztarip nesli göz önünde 
dururken, ikinci Ye ihtimal 
çok daha feci ve kanlı bir 
savaş için bu derece hum
malı bir faaliyete tahit ol
mak, insana yeis verir. 

Bize öyle geliyor ki, in
sanlığın refah ve saadeti için 
düşünenler, tahminimizden 
fazla azalmıştır. 

Genel savaştanl:>eri, güya 
barış için yapılan ve hali 
devam eden konferanslar, 
mülakatlar ve bunca toplan
tılar, acunun beklediği ve is
tediği neticeyi vermeden 
dağılmaktadır. 
Ulusların mukadderatile a

lakadar olmak ve devletler 
arasında çıkacak her hangi 
bir ihtilafı, idiline bir tarzda 
halleylemek maksadile te
ıekkül eden Uluslar kurumu, 
hariçte vukubulan bu kon
feranslar yüzünden gittikçe 
müteessir olmaktadır. Bek
lenir ki, günün birinde bu 
kurum, meflüç bir hüviyet 
halinde kalsın ve hiçbir iş 
i'Öremiyecek dereceye i'eJsin. 
Halbuki böyle bir netice; 
geçmişte büyük devletJer a
rasıoda hüküm sürmüş ve 
daima zaifları ezmiş olan 
gizli siyasete yol açacak 
ve büyük fenalıkların doğ
masına sebebiyet verecektir. 

Acun diplomatları, barışın 
muhafazası için çalıştıkla
rından dem vururken, silah
lanma yarışının, her gün bir 
az daha çoğaldığına şahid 
olursak, bu sözlerin samimi-

yetinden nasıl emin olabiliriz? 
Fiille kavil arasında bu de
rece mübayenet, mütekabil 
emniyeti sarsmaktan başka 
ne netice verebilir? 

Bir hafta evvelisine kadar 
bütün acunun ümidlendiği St-

reza konferansı, üç günlük bir 
çahımadan sonra dağılmış 
ve verilen kararların mürek-
kebi kurumadan Romada 
toplanmak üzere bir konfe
rans daha tertib olunmuştur. 

Avrupa siyasal muharrir
lerinden bir çoğunun yazdı
ğı gibi, ne geçmiş ve ne de 
gelecek konferanslardan in· 
sanlık için hayırlı neticeler 
beklemek, lüzumundan fazla 
nikbin olmak demektir. 

Bazan yabancı matbuatta 
görülen salahiyettar kalem
lerin yürüttükleri mütalaala
ra iştirak etmek lazımsa, 

Avrupa diplomatları, ayrı 
ayrı amaçlara müteveccih 
ıiyasal ihtilaflar yüzünden 
adeta çıkmaza sapmışlar ve 
ne yapacaklarını tayin ede
miyecek bir hale gelmişler
dir. Ne çare ki, bu tered
düd ve taalüll devresi içinde 
acun barışı hergün bir az 
daha tehlikeye yaklaşmakta 
ve ıztırab, gittiçe çoğalmak
tadır. İtin aııl acıklı nokta
ıı budur .. 

Kô.mi Oral 

23 Nisan 
Çoeuk Ha~asının iık 

Gftnftdfll". 
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Osmanlıcadan 'fürkçe
ye Dil Karşılığı No 17 
1 - Öz Türkçe köklerden gelen sözlerin karşısına (T. Kö.) 

beldcği (Alameti) konmuşıur. Bımların her biri hakkında sıra.sı 

ile u~manlarımızın (Mütahaısıs) ya:ıılannı gazetelere verecegız. 
2 _ Yeni okunan karşılıklarm iyi ayırd edilmesi için. ge

rt>gitıe göre, Fransızcaları yazılmış, ayrıca örnekler de konul· 

muştur. 

3 _ Kökü Türkçe olan kelimelerin bugünkü işlenmiş ve 
kullanılan şekilleri alınmıştır: Aslı ak ola.n 1ıak, aslı ügüm olan 
hükiim, Türkçe "Çek,, kökünden gelen şekil gibi. 

Bill • sız sızın anlatılacaksa da burada 
Örnek: düıünmeksizin • bilmünasebe şurasını ıöyli-

biliteemmül yebilirim ki.. Her ne kadar 
Parasız çalıştı - bili üc· bu sorum ileride ayrıca an-

ret çalıştı. !atılacaksa da, burada sırası 
Bili fasıla - arasız, artsız düştüğünden (geldiğinden) 

arasız 

Örnek: günde bilifasıla 
on saat çalışarak • günde 
arasız on saat çalışarak 

Bilahare - sonra, sonra
dan (fr.) apres, ulterieure
ment, plustard 

Bilaistisna - ayrasız (bak: 
fark) 

Bilakis - tamtersi, (fr) au 
contraire 

Örnek: Ben sana bu işte 
düşmanlık etmedim, tamtersi 
(bilakis) dostluk ettim. 

Bilavasıta - ar~çsız, doğ
rudan doğruya (fr) directe-
ment 

Örnek: 1 - Kendisile bi
lavasıta görüşmek daha iyi 
olur, kendisile doğrudan 

doğruya görüşmek daha iyi 
olur. 

2 - Bilavasıta vergiler, 
araçsız vergiler. 

Bilvasıta - araçlı, araçla, 
(fr) indirectement, avec in· 
termediaire 

Örnek: 1 - Halimi kendi· 

lerine bilvasıta bildirdim, ha· 

limi kendilerine araçla bil
dirdim 
2 - bilvasıta tekalif, araçlı 

vergiler. 
Bilbedahe (irticalen) tasar· 

sız, hazırlanmadan (fr.) en 
improvisant 
Örnek: bu yazıyı bilbedahe 

yazdım, bu yazıyı hazırlan· 

madan (tasarıız ) yazdım 

Bilcümle - bütün (fr.) tout 
toute, tous, toutes 

Bilfarz, tutalım k!, diye· 
Jim ki (bak: faraza ) bilihti-
yar, dileğile, isteğiyle. 

Örnek: bütün bu müşki· 
IAta bilihtiyar goğüs gerdi, 
bütün bu güçlüklere dileği· 

le (isteği ile) göğüs gerdi. 
Bililtizam (bak: ankastin ), 

bile bile, bile istiye 
Örnek: Bunu bililtizam, 

yaptınız, zannederim, bunu 
bile - bile yaptınız sanırım. 

Biliştirak, ortaklaşa, (fr.) 
parassociation 

Örnek: bu işi bilittirak 
yapalım, bu işi ortaklaıa 
yapalım. 

Bilittifak( Müttefikan, milt· 
tehiden), oybirliğiyle, ( fr. ) 
A l'unanimite 

Örnek: akhğına ( beraeti
ne) oybirliğile karar verildi. 

Bilittifak, {müttefikan, mü
ttehiden), elbirliğile 

Örnek: bu işte elbirliğile 
hareket edelim. 

Bilkülliye - büsbütün, bil· 
tün bütüne (fr.) entierement 

Bilmünasebe • ııraıı dil· 
şünce, sırası gelince, sıraıın· 
da, sıra düşürerek, sırasını 

bularak, sırasını getirerek, 
(fr.) a propos a l'occasion de 

Örnek: 1 - Her ne kadar 
bu mea' ele ileride aynca 

şurasını söyliyelim ki .. 
2 - Bilmünasebe düıün

düklerimi kendisine anlattım. 
Sırasını getirerek (düşüre
rek, bularak) düşündükle
rimi kendisine anlattım. 

3 - Bunu bilmünasebe 
kendisine söyleseniz. Bunu 

sırası düşünce (gelince) ken· 
disine söyleseniz. 

Bilmüşahede - görerek 
(fr.) par voie d' observation _ 

Bilmüvacehe - yüzyüze, 

yüzleştirerek (fr.) en conf
rontant, par voire de conf

rontatior, mettant face a 
face. 

Örnek: 1 - Şahitleri bil
müvacehe dinlendikten son· 

ra, tanıkları yüzleıtirerek 

dinledikten sonra 

2 - düıündüklerimi bil
müvacehe kendisine söyle· 
dim, düşündiiklerimi yüz 
yüze kendisine söyledim. 

Bim - korku 
Bimağz - beyinsiz (fr) 

inintelligent, imbecile 
Bimani - yavan, anla

maz, (fr) insignifiaot, stupide 
Örnek 1 - bu bimana 

sözleri bırak, bu yavan söz
leri bırak 

2 - bu dediğinizi bimana 
buluyorum, bu dediğinizi an
lamsız buluyorum. 

Bimar - hasta 
Bimecal (bak: bitap)- bit· 

kin 
Bimuhaba (bak: biperva)· 

çekinmez, bin, gören 
Örnek: doğruyu a-ören, 

hakikatbin 
- A.rkaıı var 

DOKTOR 
Ali AgaJı 

Çocuk Hastalıklara 
Mütehassısı 

1J·inci Beyler Sokagı N. 68 
Telefon 3452 

Ulusal 

Birlik 
Candelik ıiyasal gazete 

Sahibi: Haydar Rüşda Öktem 

Neşriyat müdürü : 
Hamdi Nüzhet 
Telefon: 2776 

Adreı : lzmir ikinci 
Beyler sokatı 

Abone şartlan: 

700 kurut ıenelik 
400 · .. alh aylık 

ilin şartları 
Resmi ilinlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bilrosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilanlar : idare
banede kararlattırıhr 
Basıldığı yer: ANADOLU 
matbauı 

"' 21 Nisan - 1935 .. Y 
Tefrika No. 35 t1Jf 

sevinç uyandır Ordunun 
tı. Her 

zaferi; Şam'da 

tarafta şenlikler 
Amcası ile kendisine bir 

kasr (saray) döşenmişti. 
İlk iş, bu büyük zaferi taf • 
ıilitile Atabeye bildirmek 

ihtiyar lngiliz 
Kedi köpek mezarlığı 

yapılsın diye bir· süril 
para vermiş! 

Geçen hafta, Londra aha
lisinden ihtiyar bir lngiliz, 
karısile beraber hayvanları 
himaye müessesesine uğra

mış ve bu müessesenin yap· 
tığı işleri öğrenmek iste· 
miştir. Müessese müdürü, 
ihtiyar logilize etraflı malü
mat verdikten sonra eline 
bir de katalog toka etmiş· 

tir. Bundan memnun olan 
ihtiyar, ismi zikredilmemek 
üzere müessese müdürüae 
elindeki küçük valizi vermiş 
ve kendisi ayrıldıktan sonra 
açılmasını rica eylemiştir. 
ihtiyar uzaklaıınca valiz 
açılmış ve içinde 70 milyon 
Yunan drahmisile bir de ke
di ve köpekler ıçın bir 
mezarlık yapılması hakkın

da bir iıtirbamname bulun
muştur!. 

Filistin 
Hnkftmeti Portakal 

tahdid istihsalatını 

ediyor 
Filistin hükumeti, porta· 

kal iıtihsalltının yakın bir 
zamanda 20 milyon sandığı 
a9acağı nazarını dikkate ala· 
rak, istihsalitı tahdid etme· 
ie karar vermiştir. Bundan 
böyle yeni portakal bahçe· 
lerine acun piyasalarında 
rakibi bulunmıyan(Shamotti) 
cinsinden batka fidan dikil· 
mesini yasak etmiıtir . 

Çin'de 
KöylOleri Kurban deye 

kesmişler! 
Çinin "Lay Jank" mınta

kaıında inşa edilmekte olan 
şimendifer hattında çalışan 
ameleler, hattın geçtiği köy
ler ahalisinden bir kaçını 
yakalıyarak kurban diye 
kesmişler ve kanlarını şimenr 
difer yolunun üzerine serp· 
mişlerdir. Bunu haber alan 
Çin köylüleri, ıimedifer a
melelerine hücum etmişler 
ve bunlardan bir kaçını öl
dürdükten sonra 43 ameleyi
de bilahare öldürmek üzere 
alıp götürmüşlerdir. 

"ULUSAL BiRLiK": 1935 
te insanları kurban yerine 
kesmek, Çinlilere yakışır bir 
hareket olmak gerek. 

oldu. 
Haber, Şamı alt-üst etti. 

Orada da minarelerde ge
celeri kandiller yakılıyordu. 
Müezzinlerin sesleri iöklere 
çıkıyordu. Askerler eğlen
celer yapıyorlar, ıehir dona
nıyor ve fevkalade tezahü
rat yapılıyordu. 

Tarihde ikinci defa ola
rak Mısır, Türk ordularının 
eline geçmiş bulunuyordu. 

Nurettinden gelen cevapta, 
Salahaddin ve amcası hak· 
kında büyük takdir ve mu
habbetler göateriliyordu.Hattl 
Salahaddin (Hükumet Nai
bi) olarak anılıyordu. 

Bundaki maksat aşikardı: 
Mısır, artık Türklerindi ve 

Salibeddin burada, Nured
din Zenginin vekili bulunu
yordu. 

Saliheddin, şehir dahilin
de, Şaverin mütemadiyen 
iizli gizli bir takım fesat ve 
entrikalar çevirdiğini anla
mıştı. 

Bir müddet geçmişti. Sa
laheddin, bütün dikkatini, 
dahildeki hareketlere ver
miıti. Amcası Esedüddin 
Halife Adıd tarafından ça
ğırılaıJştı : 

Halife hastaydı, sefahatla 
geçen bir hayatın acılarını 
çekiyordu. Mısırın maruf 
doktorları Halifenin başı 

ucunda pervane gibi dola· 
şıyorlardı . 

Halife, Türk kumandanına 
birçok iltifat gösterdikten 
sonra, Hazinedarını çağırttı: 

Vezirlik mühürlerini 
getir! 

Dedi.. Hazinedar bir altın 
tepsi içinde mühürleri getir· 
di. Adıd mühürleri alarak 
uzattı: 

- Al ya Esedüddin, bun-
dan sonra sen benim Vezi· · 
rimsin! Şimdiye kadar bana 
Vezirlik edenler, bana hiya
net ettiler. Memleketi uçu· 
ruma sürüklediler. Sizin di
ıayet ve kiyasetinizle mem· 
leketimin kurtulacağına emi· . 
nım .. 

Dedi.. Halifeye bunu yap
tıran şey, korkudan başka 
birşey değildi . 
Şam ordusu, Kahire için

deydi. Kuvvetli idi. Halbuki 
kendi kuvvetleri perişan ol
muştu. Ancak sarayındaki 
muhafızları vardı. Onlar da 
birşey yapabilecek değiller 
idi. ,. 

Beri tarafta kendi büyük 
adamlarından bir kısmı, ar· 
tık Fatımiler devletinin son 
günlerini yaşadığını biliyor· 
lardı .. 

Saliheddinin am~ası Ve
zirlik makamına geçmişti. 

lstanbul ve 
Şeker Fhrikaları 1~ürk Anonim Şirketi 

Sermayesi3,000,000'foı·k lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördilncü Vakıf han 30- 40 

yapıhyor~ll~ 
Hakikatta Veıı~·~ 
idi. Herşey beyh~ 
ve siyasetine ıı"" ıa 
lunuyordu. Bu • 
heddinin babası 
Eyyubi de, yeai p 
ve beyin mektubll 
Şimdi her açl 
vermişlerdi . 

Salaheddin, oe 
gençti. Herşeyi · 
sona erdirınek ·~ 
Atabey, gönderdi 
tarda onun bak 
teveccühler g3 • 
işi ondan bekle 
tıyor du. .,,,,. 

Fakat baba•• •
11 daima sabırlı, 1 

dikkatli davraD 
dökülmüşlerdi• 

Anlaıamadıklafl 
cihet bu idi: 

- Ne lüzulll 
her şey kıvalll~ 
vaziyet mil••• ~ 
harekete geçoıek 
vafık olur.. ,.ti: 

Salibaddinia ta 

idi: 1 tdl,ır. 
Halifeyi bal c ki 

d ~ 111>• 
ordusunu ag• rf• 
Bağdattaki b• 1 tb' 
okutmak ve h11.~ 
beyin ismini geÇf ·~ 

Yani açıkc•ı 
letini yıkmak istif~ 
kü onun fikrince, ?. 
artık yaşıyaıns~;~ 
mamalıydı. O, ~ 
yeti ile: bug~:. i~ 
bulunan ıosanl•· .-~ 
kargaşalık sah~ rl 
yanların bir vası k•• 

Bundan bat ~ 

kralının da ~~~ 
vardı.. Halbukı • hnın burayı da "" 
büyümesi, keodil' 

hine idi.. A 
Fakat Salib• il 

sa vvurları ar•~ı 
bir ,ey yok ın11'c1• 

Meseli, bur• 
bir devlet ilid 
şına geçmeii 
muydu?. .,..ı 

Burası ıneç 
beraber. Sali e 
halde bir çok 1 

nü yordu: -
Meseli, bilY 

devleti kurmak·; 

cenubundan b•d.~ 
diis krallığı ve. d' 
yan beyliklerini ~ 
kaldırmıf, bir 1.ı 
lusgarba da k• 
devlet.. ı'-

Fakat bu de' 1, 4' 
kim bulunacaktı ·'11 

Salihaddio ~ot 
beyden babıedi~ 
namına iş gar01 

Fakat ilk İf 0 J'1 
içerideki elelll,o 
etmek lizımd•· 
yük bir içtioı•• 
cek ve buodaJI 
kendisine biı.-' 
iıtiyecekti. 
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Olivier ve şQreka· Fratelli Sperco Vapur Acentuı 

. 
fMAP., 
HUl.V.lı 

'fV 
ll~V&. 

N. V. 
VV. F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEVANTE LıNIE 
"MOREA., vapuru halen 

limanamız.da olup, 18 Nisana 
kadar Anvers, Rotterdarn, 
Hamburg ve Bremen için 
yllk alacaktır. 

" DELOS ,, vapuru 30 ni-
aanda:bekleniyor, 2 Mayısa 
kadar Anvers, Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için 
ylik alacaktır. 
ARMEMENT H. SCHULDT 

HAMBURG 
" NORBURG ,. vapuru 24 

nisanda bekleniyor, Anvers, 
Rotterdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDDELHAV· 
SLJNJE D·S. A-S. SPANKE· 

LINJEN OSLO 
" BOSPHORUS " vapuru 

~ 7 niaanda1bcldeniyor, Hayfa, 
Dieppe ve Norvec limanlarına 
f6k alacaklar. 

Hayfa için mevki yolcuları 
kabul eder. 

SERViCE DIRECT 

DANUBIEN 
TUNA HATTI 

"ATID" vapuru 16 ni
ıanda bekleniyor, Budapeşte, 
Bratiılava, Viyana için doğru 
yük alacakbr. 

THE EXPO°"T STEAMSHIP 
cor PORATION 

"EXM UTH., vapuru ba
limanımızda olup Nevyork, 
F.!adelfiya ve Baltimor için 
yQk alamaktadır. 

•• EKSELSIOR " vapuru 3 
~~yııta bekleniyor, Nevyork 
ıç.ın yük alacakhr. 

"EKSMINSTER" vapuru 
19 mayııtı bekleniyor, Nev-

TLJ OK iVE 

llRJ \~T 
E3AN~A51 

ı 

'/ 

.DAoA 
BiRiKTiQEN 
'RAı...tAT-- b D~ Q 

Si Limitet vapur ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 
" ULYSSES " vapuru 13 Nisanda doğru Malta, Anvera, 

acentaSI Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg için yllk alacaktır. 
" HERMES " vapuru 16 nisanda limanımıza gelip yDkUnli 

boşalttıktan sonra Burgas, V arna ve Köstence limanları 
için yük alacaktır. 

Cendeli Han. Birinci kor-
don. Tel . 2443 

The Ellerman Lines Ltd. 
" GITY OF OKSFORD ,, 

vapuru nisan ~başlangıcında 
Londra ve Anveraten gelip 
tahliyede bulunacak ve ayni 
zamanda Londra ve Hull 
için yük alacaktı. 

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

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

Deutsache Levante Linie 
" DELOS ,, vapuru Ham

burg, Bremen ve Anversten 
gelip yükünü boşaltmıştır. 

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

Ôksilrcnler! 1\lut· 

" STELLA ,, vapuru 21 nisanda gelip 1 mayısta Anven, 
Rotterda'D, Amsterdam ve Hamburg hmanları için yük 
alacaktır. 

•· HERMES ,, vapuru 4 mayısta gelip 9 mayısta Anvera, 
Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yllk 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
"SMALAND" motörü 14 nisanda Rotterdam, Hamburg, 

Copenhage, Gydnia, Dantzıg, Goteburg, Oılo ve Iskandi
navya limanlarına hareket edecektir. 

" ERLAND ,, motörü 2 mayısta Rolterdam, Hamburg, 

Copenhage, Dantııg, Gdynia, Goteburg, Oslo ve lıkandi
navya limanlarına hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM ROUMANI 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

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

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

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

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

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

laka (Oknıııcntol) Faz.la tafıilit için ıkinci Kordonda !Tahmil ve Tahliye 

öksnrnk ~ekerlc· ~ ıirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalağına mnracaa t 
rini tecrnbe edl· --ı edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 266 3 

. 
nız •. ~ 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111il1111111111111111111111111111 

~ _lzmir yün mensucatıi 
~ =Türk Anonim şirketi! 
> = Bu mOcs c c, iki ynz!bin lira sermaye ile ~ = ~ teşckknl elmiş ve Di Oryental Karpeı l'Hanu-~ 
~ § fakçör ers L1mitcd (Şurk balı) şirketin" ait ~ 

- J4o -

Türkiye Ziraat llankası lzmir ~ - lzruir<lcc.Jnnıkopınrırdnki kumn' fabrikasına ~uha s 
~ = almışllr. l·,11brika bntnn tc~killlt ve tesisat ' 'e rnns- § 

ŞU)lesiuden : ~ tahdimini ile eskisi gibi ı kAnunusaui 1935 :a- § 
~4-935 tarihinde;açık;artırma ile ihaleleri yapılacağı 

25
_3_ - rihindcıı itibaren yeni tıirkct torafındcn i lctil- ~ 

:t.l5 te Ege 30-3-935. de Ulusal ... Birlik l 4.4.935 de Anadolu Ve Pllrjen alınpın ~ = mektedir. Her ııevi ynn ipliklerı, kumaf, batta· s 
ve 9-4-935 de Yenı Asır gazetelerinde ili d"I y _ en n tnn bir müs· <l.J = niye ve çorap imal edilecektir. ~ln"lluliltnı emsa- ~ 

1 1. • "b 1 1 • n e ı en u ~" -n~n ~ em
5

va ının ı ~ e erı 24.4.935 tarihine temdit edil- bil ckeri olduğu· >'-'.J...· - linc ftiikiyeti lıer tar!lfta takdir ve kaimi t dilıciştir. §E 
mışhr. atış gayrı mübadil bonosu veya · ·ı ~ _ Bu~mamulllt Pe~.temalcılar bnaanda mıki Oro:r.tlihak ~ 

kd ı K peşın para ı e nu uuutıııaymız. _ v 
0•8 den ~apı ır. •.ym.eti ~uha~men~si ikibin:lira veya daha ~ - ittisnliııcleki surgide teşhir edilmekte ve sohş fab- ~ 
zıya e 0 a_n emvahn 1.haleı kat ıyelerı istizana tabidir. Ma- Kuv\•etli nıOslıil ,_, _ rika kinde )'opılmaktadır. ~ 
lın sahldıgı seneye aıt Devlet vergi ve beled' · 

0 

. b'" _ ıye resım ve i tiycıılcr Şahap -...ı....,.. - Posta kutusu: 127 ~ 
saır. utun maşraflar müşteriye aittir. İstiyenle · ·· de ........_. -yedı buçuk teminatlarile birlikte ihale güoü saat rl4 §Ö1 

da Sıbluıt snrgiln ~ = Telgraf adresi: İz.mir _:Alaancak ii 
Zi t b k ı ' b ı ·aı f C'tS - Telefon oumarası 2432 ve 3564 ~ 
--r-aa7

3-0-8:-sı_na_m_ü-:ra~c:":'aa_t a_rı.;.. -=-~--.....:!11!23!.---1 1 
n p a rm l 1' n ru rn •ı11111111111111111111111111111111• lllllilllllllllllllllllllll lll lllllllllllllllllllllllllllllllltM 

1 • " l J"' 1 k ecza deıJolnrındnn 
zmır mı ı em a""' m""_.ürli'- S k uu • \ 'C eczanelerden !il___ u" me·r Ban ---

ğünden: arasınlar. 
Kemeraltı c. 302 eski 306 taj no. lu dükkan 300 
Göıtepe mısırlı c. 426 _eski 254 taj no. lu hane 50 

,, akgöz s. 4 no. lu hane 60 
Tepe.ci~lkemer polis karakotu:arkasında bili no. lu ahır 70 
Mersanlı kar~ıyaka c. 61 eski no.lu baraka SS 
Buca paradıso kııılçullu c. 11 eski 61 taj no. lu arsa 10 

K k ı b ve baraka 
arşıya a a ay ey yalı c. 227 eski 223 taj no. lu hane 27 

Y k 
ve bahçesi 

u arıda yazılı emvalin bir senelik icarları 25-4·935 
perşembe günü saat 14 de ihale edilmek üzere müzayedeye 
k~nulmuştur. Taliplerin o saatta milli emlak müdürlüğün~ 
muracaatlan. 1011 

Taze temiz ucuz 
iliit; 

Der türlü tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

york için yük alacaktır. 
Geliş tarihleri ve vapur· 

ların ..iıimleri üz.erine mes'u· 

liyet kabul edilmez. 
Birinci Kordont 

No. 2007 - 2008 

Satılık Piyano 
Alman marka her şeyi 

sağlam kuyruklu bir pi
yano ehven fiatla satıhk
tır. 

Almak arzu edenler her 
gün sababdan akşama ka-

dar ULOSAL BiRLiK 
gazetesi idarehanesine mil
caat etmelidirler. 

Kitaplarmıza Gnzcl Bir 

Cilt , Hntıralarmı7.a Şık 

Bir Alhnm, Ve sair 

Cilt işleri Yaptır

mak isterseniz : 
* l 'EN, KAVAFLAR • 
('.arşı.mula 34 Numarada 

· · Ali Rıza - -

12 beygir kuvvetinde (Di
zel) markalı az kullanalmıı 
bir motör aablıkhr. Taliple
rİQ idarebanemize mUraca
atlanilin olunur. 

Fabrikaları mamulatı 

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

Hereke kumaşları 

F esaııe kumaşları 

Beykoz kundura]arı 

Bakırköy bezleri 
Sümer Bank yerli mallar pazar1 

lzmir şubesinde bulursunuz 

-Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Jiamn Rüstem beyin fotograflıanB$i, lzmirde en ıyı 
fotoğraf çekmekle şöhret bulan bir san 'aı ocngıdır. En 
müşkülpeıent olmılar dal&i, burada çekıirdikleri fotokraj
lardan memnun kalmışlardır. 

llam:a Rüstem beyin, f oıot;raı malreme1i ıaıan ma-
Razaıı dı muhterem mı'1şterilcl".İnin ince ıet•klerine söre 
her çeşit malları, fotoğraf makinelerini bulundıırmakıa· 

dır. Bir zıyareı her ıeyi iıpaıa kO.fıdir. 

(İzmir • Başturak caddesi, Refik 
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Isviçre ·Almanya 

Gazeteci Yal{ O 
Filistin Arah'Jarı, Yahudi'Jerle milcadele için bir fırka teşkil ediyorlar kaçırılma hadi 

Yahııdi'ler, havradan .,;ıkarken Arah- Bir muharrir,b~i~iioziıa;y• 
la t fi da t ı ı runun torpillenmesine beJlii r ara ın n as anmıs ar Yahudi ga:aetecilerdenYa· hişi ile mücıd~iJ 
--------~~~--~--~~~--~~-'~--~-~~--'~~- kub Be~bld'ıo ~mu~r klkomae~~~~ 

Havranın camlarını da kırmışlardır. Yeni Arah fırkasının esas tarafından kaçırılması üzeri· ley'in kitibioıD ei, 
ne; lsviçre hükumetinin Al· fevkalide şüpb~ 

programı, Yahudi'lerle kat'i surette alış verişi kesmektir manra'ya bir nota verdiğini şeraitJçinde. a ~ 
evvelce yazmıştık. L'Ere No- günlerde lngılteıt r-' latanhul 21 (Hususi) - Filiıtin Araplarının Ya· Filistin Araplarının lideri bay Cemal Hftıeyni la· fi tJ11 
veUe gazetesi bu mes'ele tosunu bir de 

hudilere karşı beslemekte oldukları kin ve husumet rafından vukubulan davet ftzerine bftyftk bir toplantı hakkında yazdığı bir maka· miştir. _ . _,..-
son zamanlarda çok şiddetli bir cereyan almı~ bulu- yapılmıt ve Yahudilerin gftnden gftne kuvvetJendikleri lede diyor ki: Berlin'de AJr""'-. 
nuyor. Geçen Perşembe gftnQ hamursuz bayramı mft- ticareti ellerine alarak Arapları işsiz bıraktıkları gôrft.· " .. Gazeteci Yakop'un kaldı· metinin yakında_.-
nasebetile Havrada toplanan Yahudiler, ibadetlerini 11n.lmftt ve neticede, genit mikyasta bir mftcadele yolu rılması itinde lsviçre hüki'ı· receği ve bu cı 
bitirdikten sonra evlerine gitmek Qzere Havradan çı· açılmak O.zere bir fırka teşkil edilmesi kararlaştırıl· meti yalnız Almanya'ya bir ibaret olacağı ~ 
karlarken Arapların hOcumuna maruz kalmışlar ve mıttır. nota gönd~rmekle kalma- bir surette ıötL.·-· ... ._ 

mıştır. lsviçre hükumetinin Almanya 3 
taşa ... tutulmu•lardır. Yeni teı;ıckkO.l edecek olan fırkanın d ( FT f _ _. 

.6 'J " 
8 ı ı ıs m yaptığı tahkikat Gestap'nun 1921 tarihli Al....:ı, 

Arapların hftcumu esnasında Havranın camları par· Arap fırkası ) dır. tahrikitını ortaya çıkarmıt· anlaşmasının dırr, 
çalanmıı: ve bu hal, Filistin zabıtasının mGdahalesini Fırkanın esas prensiplerinden biri, Yahudilerle her tır. Bu tahrikat yalnız lsviç- hakem uıulüol 
icap .... ettirmiştir. tO.rlA alış • veriti kesmektir. reye münhasır kalmamakta· gibi görünmek)• 

- 1 • • • t t • • • a dır. zanmak istedi~ 
Bir çocuk Ankara konuşmaları Gazetecilerimiz Ve diğer devletler de bu· 

nunla uğraşmak mecburiye· 

otomobil altında ka· Mu· nakalat lz-omı· s- Berlin'e hareket tindedirler. Burada yalnız, 
tarak öldü 1 ettiler Alman hükumetile danışıklı 

Rus 
B~tarafı 1 inCJ 

zor parçaları o dt' 
çaldı ve buD Suııirık (Hususi) - Bu· 

rada feci bir otomobil ka
zası olmuş, Ayvaz oğlu Ah· 
med adında 8 yaşlarında bir 
çocuk otomobil altında La· 

• larak ölmüıtür. V aka şöyle 
olmuştur: 

Şoför Hamdi'nin idare et· 
tiği otomobil; kasabaya gi· 
rerken birdenbire önüne bir 
çocuk çıkmıt, toför direkıi· 
yonu çevirmişse de yol dar 
olduğundan fazla döndüre· 
memit ve zavallı yavru oto· 
mobil altında kalarak feci 
bir surette can vermiştir. 
Şoför tevkif edilmiıtir. Ad· 
liye tahkikata batlamııtır. 

Canavarlık 
11 Yaşındaki kızcağı· 

zı kirlettiler 
Balıkesir (Husu~i) - Oı· 

manca nahiyesine bağlı Kü
süyen köyünde vahtiyane 
bir kız kaçırma hadisesi ol· 
muıtur. 

Küsüyen köyünde oturan 
Mahmud kızı on bir yaş· 
larında Dudu; ayni köyde 
oturan Süleyman oğlu Halil 
ile iki arkadaşı tarafından 
zorla kaçırılmış ve zavallı 
berbat edilmiştir. 

Yakadan haberdar edilen 
jandarmalar bu ırz düıman· 
larını derhal yakalamıılar 
ve Adliyeye teslim etmit· 
)erdir. 

Yunanistan 
ithalatını tahdid ediyor 

lstanbul 21 ( Huıuıi) -
Atina'dan haber veriliyor: 
Yunan hükumeti, ithalatı 
tahdid için esaslı tertibat 
almıt ve dııardan iptidai 
maddeler getirten fabrikala· 
rın fazla istihsalit yapmala· 
rını yasak etmiıtir. 

~aç 
Dayakla neticelendi 

lstaobul - Fenerbahçe· 
Libertas maçı, Fenerin 2-1 
mağlubiyeti ile neticelendi. 
Maçta çok çirkin hadiseler 
olmut, Viyanalı oyunculara 
dayak atılmııtır. Zabıta, Fe· 
ner oyuncularından bazılarile 
sahaya girenler hakkında 
takibat yapmaktadır. 

olarak çalıtan madun ve 

d .. t ı d lstanbul - Alman Reiıi· resmi Almanya'nın diğer 

yonu un op an ı ~:=h~~~!;..~;ıı~:v~:·:~~~ ~:::~~i·:. .. h~;i;.~~:~;:; 
len gazetecilerimiz dün bine çalışmıt olan ajanslar 

Bel~ratta müzakere mevzuu teşkil akşam Berlin'e hareket mevzuu bahs olmaz. Diplo· 
etmişlerdir. masi kisvesi altında çalışan 

eden mes' eleler üzerinde görüşüldü Kamutay müza- ve 30 Haziran (Nazi ihtillli) 

Ankara 21 (A.A) - Bal· Bu komisyon işlerini he- k J • ve 29 temmuz Dolfüs'ün 
kan antantı ökonomik kon· men hemen bitirmiıtir. Ti· ere erı katli hldiıelerinde olduğu 

· · k I k · cari siyaıa komisyonu da bu -JJn•torafı bı"n"ncı' ıahı"l'~J,._ ıibi, Nazi silsilei meratibin· 
seyının müna a at omııyo· _,. ıea'V 

günkü ictimaında umumi bir Bunlardan TireboJunun A· de yüksek makamlar iıgal 
nu bu gün toplanmıı ve ev· d k 1 d fikir teatisi yapmıştır. Bal- rageriç köyünden Mehmed e en imse er mey ana çı· 
velce Belaratta müzakere k · · k · k 1 t • an antantı ııtıtarı onıeyı oğullarından Halil oğlu Asım arı mıt ır. 
mevzuu tetkil eden mesele· mesaısıne Pazartesi rllnü ve Kavga o;ullarından Emin Almanya hilkameti umu· 
ler üzerinde görüşmüıtür. devam edecektir. oilu Hüseyinin ölüm ceza· mileıen heyecanın yatııaca-

------.. -•Ht-.e •• • - 't d k 1 · 

H ı 
ıına çarpılmaları hakkındaki gını umı e ere SYıçre oo· 

ı• f er Bir ayda lmazbatanın mnzakeresinde tasına cevab vermekte dü· 

Şerefine şenlikler 

yapıldı 
Berlin 20 (A.A) -" Hitle· 

rin 46 dı yıl dönümü rmü· 
nasebetiyle binalar, ~tram· 
vaylar, otokarlar bayraklar· 
la donanmıştır. Matbuat 
Hitlerin başardığı bütlin it· 
leri saymaktadır. Almanya· 
nın birleştirilmesi, hukuk 
musavab, hareket serbestisi. 

Hitler binlerce tebrik 
mektubu ve telgrafı almış· 
tır. Ecnebi gazete muhabir· 
leri birliği Hitlerin mesaisi· 
nin Almanya ile komşuları 
arasında dostane münasebet-
lerin tesisi:ile neticelenmesi 
temennisinde bulunmuştur. 

Propaganda nazırı doktor 
Göbels_radyo ile: netredilen 
bir nutuk söylemiş ve Hit· 
)erin meydana getirmiş ol· 
duğu eserden bahsetmiştir. 

Berut ve Hayfa'ya adliye encümeni azalarından ıünülmüı bir surette taallül 
üç saylavın karara muhalif göstermektedir. Almanya 

gelen petrol kalmış olmalarının sebebi hük\lmeti lsviçre'nin haklı 
lstanbul 21 ( Hususi ) - etrafında sorulan suallere talebine cevap vermekte 

Beruttan haber veriliyor: karşı encümen reisi Sali· gecikmenin vaziyeti iığil 
Tutulan bir istatistiie göre; battin Yarırı, kurultayın ve edeceiinin farkına varma· 
Şubat ayı içinde Hayfa ve encümenin bu gibi mes'ele· maktadır. 
Trablus limanına borularla lerde teşkilitı esasiye kanu· Bu mes'ele, manevi tesir· 
233 bin ton petrol ıel· nuna nazaran olan vaziyet· ler bakımından "Lozitanya" 
miştir. lerini izah ve encümen vapurunun torpillenmesine 
Dış bakanımız çokluğundan cezanın değiı- benzetilmektedir. 

tirilmesiai icap edecek bir Eski Rayhttag meb'usla· 
Bu gOn Istanhul 
lstanbul - Dıt bakan1rnız 

bay Tevfik Rüştü Aras bu 
gün tehrimizde bekleniyor. 

Bay Aras, Ankaraya geçerek 
bakanlar heyetine izahat 
verecek ve sonra Romanya· 
ya giderek, Bükreıte top· 
)anacak olan Balkan konıe· 
yinde bulunacaktır. 

Venizelos hasta 
lstanbul - Son gelen ha· 

berlere göre, Venizelos Pa-
rise gitmittir. Giritli asi çok 
hasta imif. 

Petrol 

sebep ıörmediiini söyle· rından birinin ve Nazi ted· 
miştir. 

Ölüm cezasının 20 sene 
hapse çevrilmesi lehine bu· 
lunmuı olan adliye encümeni 
üyelerinden Osman Dincer 
de bu husustaki noktai n.a· 
zarını ~izah ettikten sonra 
cezasının 20 sene hapıe tah· 
vili için verilen takrir okun
muı ve rededilmiştir. Maz· 
bata olduğu gibi kabul olun· 
mut Halebin Araç mahalle· 
ıinden Abidin oğlu Hüseyin 

Tayyare Piyangosu 

19 uncu Tertip Bi· 
letleri Satılıvor .. -- - - ,/ 

--~ -Ô 

BDyüklkrami ye 

25000lira 
-Mükafat-

Nurinin ölüm cezasına çar· 

20000 11. ra 
pılması hakkındaki mazbata· 
da tasvib edilmiıtir. 

Kamutay Pazartesi ırünü 
toplanacaktır. 

konserlerde çala 

zor parçaları 0 • 

kemmel prova etti 
trayı teşkil ede~lsi 
kadaşlarımı te~fl ;.I 
ç~k sevinçli bır -
rım. " .,t 

Steinberı 161 'dl 
ken; dost Tlirkit• 
sız herkeıteD fi 
oldukları aadli111i .,.,_ 
büınü kabulli te ., 
miş ve Tilrkiy•'d fi 

maz, çok tatlı c1JIJ. 
hatıralarla ayrıl• 
dirmiştir. J,t 

KadıJJ•.,j 

NDmayiş y•P'J. 
lstanbul - ~ 

dınlar koogre• ~ 
eden bütün dl -JJ 
giln sulh lebiode /) 
yiı yapacaklar~•'' .., 
lımir birinci ıcr' 

tundan: ~J 
Bir borçtan d ~ 

Esnaf ve Abıli t ~ 
merbun bir •.~ ~ 
ile bir külçe ı ., :J 
paraya çevrilOI ,; ~I 
verilmiıtir. 2-5·9;;~ 
Perşembe güol '-'!'J. 
birinci arthrdl•111'~ 
lar çarıısınd• ~ 
Bu artırmada ta 1f ; /, 
kıymetin yüıd• ~'ti. 
madıiı takdird• ~l{ 
ması 9·5-93S tı ıf 
ıembe günü •11ttİ._ 
pılacaktır. Tali~ ti: 
olanların yefOll 
mezkfirda hasır 
ilin olunur. 

§ Berlin, 20 (A.A) - ln
giltere kralı Bay Hitlere bir 
telgraf çekerek doiumunun 
46 ncı doium yılını tebrik 
etmiıtir. 

Deniz yollarında 
Ucuz seyahat 

Tahlil ediliyor 
lstanbul - Sinop'ta bu· 

luoan petrol menbaından 
alınan nümuneler tahlil için 
ıehrimize ıretirilmiştir. Hü· 
kümet, bu ite çok ehemmi· 
yet vermektedir. 

Şehir Meclisi 
BugQn öğleden sonra 

Tnrkiye Ziraat 
şubesinden : 

lıtanbul - Ôkonomi ba· 
kanlığı; deniz yollarında 
tenzilitlı biletle seyahat 
usulünü kabul ve tasdik ey
lemittir. Mayıstan itibaren 
biletler satılacaktır. 

Süngercilik 
lstanbul - Sünaercilik tir· 

keti, faaliyete ıreçecektir. 

Sıhhat kongresi 
lıtanbul Cenevre'de 

toplanacak olan beynelmilel 
sıhhat kongresine iştirak 

eylemek lizere ııbbiye müs· 
teıarı Bay Hüsameddin Ce
nevre 'ye hareket etmiıtir. 

toplanacak 
Şehir kurultayı bugün öğ· 

leden sonra saat 16 da be· 
lediye batkanı doktor Beh· 
çet Uz'un başkanlığı altında 
toplanacaktır. Bu toplantı· 
da, geçen hafta muhtelif 
encümenlere havale olunan 
mazbatalar okunacak ve 
bütçenin müzakeresine ıe· 
çilecektir. 

17-4-935 tarihinde kapalı zarfla ihaleleri yı S 
935 de Yeni Aıır 4.4.935 de Anadolu 5.4 .. 93 
Birlik ve 12-4-935 de Anadolu gazetelerinde jJjJI 

nanlı emvalinin ihaleleri 13-5-935 tarihine p• eti' 
kılmıştır. Satış gayri mübadil bonosu veya P. 
nakden yapılır. Kıymeti muhammenesi ikibİD Jir' 
ziyade olan emvalin ihalei kat'iyeleri istizao• ~ 
lın sabldığt ıeneye ait Devlet vergi ve beledi ~ 
sair biltiin masraflar müıteriye aittir. istif~ 
yedi buçuk teminatlarile birlikte ihale ıDa8 
Ziraat bankasına mGracaatları • 


