
Haydar Abad 1izami ile üç 

Hind Ubrace inin, logilte

rece kral ilan edileceği söy-

leni yor. 
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• ULUSAL • japo11yada vukua gelen son 

zelzele neticesinde 14.2 kişi 

ölmüş, 2979 kişi yaralanmış 

ve 2295 ev yıktlmıştır. 
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Divanıharp kararını verdi 

Selanik halkı, harp divanının 
kararını sevinçle karşıladı 

Sellitıihum bir görıinıiş 

lıtanbul 22 ( Huıusi ) - Selinik 21 (A.A) - Kavala 
Selinik divambarbı, Elen or- askeri mahkemesi Bulgaris
duıunu isyana sürükliyen tana sığınmış olan asiler 
general Kamenos ile maiye· hakkmda hükmünü vermiş 
tinde bulunan 10 zabitin:mu- ve bunlardan onunu gıyaben 
hakeme1ini bitirmiş ve bun- idama, altısını mDebbet hapse 
ları gıyaben ölOm cezasına mabkOm etmittir . 
mabkflm etmiştir . lstanbul - Kavala Oiva-

Divamharban bu kararı, Se- nıharbı; Bulgaristana iltica 
linikte büyük bir tesir uyan- eden asi bir General ve se
dırmış ve halk sevinç teza- kiz zabiti giyaben yaphiı 
büratı yapmıştır. muJ.ıakemede idama mah-

Harp divanı, yarın (bugün) kfim etmiştir. Atina divana
lıtanbula kaçan asi zabitle- harbı reisi, General Papulas 
rin muhakemesine başlıya· ile iki kişinin idamını talebet· 
caktır. miştir. 

~~~~--.................. , ... --~~~~ 
Zelzele tafsilatı 

742 k .. ısı enli.az 
kaldı ' altında 

Adanın bazı tarııfJarınrla fasılalı 

arsıntılar hissoJunmaktadır 
Tokyo 21 (A.A) - For· 

nıoı adasında bir zelzele 

Londra 
Şehri bir mahşeri 

andırıyor 

lngilterı kralı be~inci Corç 
Mayısın altıncı günü, ln

iiltere Kralı befiaci Corcun 

olmuş 742 kişi ölmüş 2979 
kişi yaralanmıştır. 2295 ev 
yıkılmış, harab olmuş ve 
2348 ev de zarara uğramış
tır. 

lstanbul 22 ( Hususi) -
japonya'nın Formos ada· 
sında vukua gelen zelzele, 
şimdiye kadar görülmemiş 

derecede şiddetli olmuştur. 
Sarsıntılar fasılalı bir su

rette deYam ettiğinden halk 
heyecan içinde bulunuyor. 

lstanbul - japonyada şid
detli zelzeleler olmuş, binden 
fazla insan ölmüştür. ltalya 
ve lrlanda da şiddetli zelze
leler müthiş tahribat yap
mıştır. 

tahta çıktığı günün 25 inci 
yılına müsadiftir. 
Beıinci Corç, lngiltere ta· 

rihinde 25 sene Krallık ya
pabilen Hükümdarların 15 in
cisidir. Bu münasebetle Lon-
-Devamı a6rdilncti şahifada -

e tA Y: t 

Viyana balkı hayrette Cuma gllnll jimnastik bayramı var 

Dört katlı bir ap;~tmanın balkonun- Göztepe; birinci takımdan oyuncu 
dan düşen kız sap-sağlam duruyor oynattıgından hüknıen mağluptur 

Viyana'nın güzel ve şirin 
kızı Alık Skuva üçgün evvel 
dört katlı bir apartımanın 
balkonundan aşağıya yuvar
lanmış ve ölmediği gibi, vü
cudunun hiçbir yerinde en 
ufak bir yara dahi görülme
miştir. 

Bu hadise, bütiln Vianayı 

meşgul etmekte ve Alık S
kuva'nın mukaddes bir ruh 
taşıdığ'ı kanaatini vermek
tedir. 

Skuva; 1 O yaşlarında çok 
güzel bir kızdır. Bu kızcağız, 
şimdiye kadar ipnotizma ile 
uğraşanlarla düşüp kalkmakta 
- Devamı 4 üncü $alıiflde

~~~~--~.-..... ~~.-.--~~~~ 
Sümerhank 

Genel hey'et, top· 
lantısını bitirdi 

Bütçe encümeni başkanı hay Musta
fa Şeref uzun izahatta bulundu 

Bay Mustafa Şeref 

Ankara 21 (A.A) - Sü· 
merbank heyetiumumiyeıioi 

teşkil eden bütçe ve iktisad 

mümenleri ile maliye veki
li Fuad Ağrah ve ökonomi 
bakanı bay Celil Bayar, büt
çe encümeni başkanı bay 
Mustafa Ôzkanın başkanh
ğında toplanarak banka ida
re heyeti raporu ile bilanço 
ve kir ve zarar hesaplarını 

tasvib etmiştir. 
Sümerbank umum müdürü 

NurulJab Esadan da hazır 
bulunduğu bu toplantıda ba
ıı saylavlar tarafından te
menniler izhar edilmiş TC 

· Devamı 4 ncü $<ıhif edc-, .................. ~ 
Yarın çocuk bay
ramınln ilk gOnO· 
dilr. ----------· --------Rus . Fransız 

Müzakereler ansı
zin inkita'a ugradı 

............ 
Bay Litviııof, raporunu vermek üze
re komiserleri tarafından .çağırıldı 

Moskova, 21 [A.A] - Tas 
Ajansı bildiriyor: 

Bay Litvinof ile Bay La
va) arasındaki müzakereler 
inkitaa uğramıştır. Bay Lit

vinof Halk Komiserleri Hey

etine raparunu vermek üzere 
Moskovaya davet edilmiştir. 

Istanbul 22 ( Hususi ) -
Laval'ın Moskova seyahati 
bir müddet için geri kal
mııtır. 

Fransız Dış Bakanının 

Moskovaya iidib iİtmiyece· 

Bay Liwinof 

ii belli dej'ildir ·i 

Yarın lzmirsporla karşılaşacak olan Alıay takımı 
Geçen hafta zevkli bir van almıştır. 

oyun gösteren iz mir genç H J k • l 
mubtcliti cuma günü ikinci . a evı ~rnovası 
defa olarak A. muhteliti ile iki haftadır devam eden 
karşılaıacaklardır. Halkevi turnovaaının finalle-

Dün toplanan futbol ri cuma günü Halkevi ıa-
hey' eti cuma günü yapıla- hasıpda yapılacak ve dCimi 
cak jimnastik bayramının 
öğleye kadar biteceğini dü- finalistler meydana çıkacak· 
şünerek saat 13 den itiba- tır. Eskiden çekilen kuraya 
ren iki B. maçı yaphrmağı göre: bu haftaki oyunların 
muvafik bulmuş ve saat 17 programı ıöyledir: 

de A. ve genç muhtelitleri Saat 15 de Burnava·Park 
ikinci defa karşılaştırmağa spor hakem Altaydan Mu
karar vermiştir. Futbol hey- harrem, 17 de Eşrefpaıa
etinin hazırladığı maçların Demiryolu hakem FedaiBay-
programı şöyledir. rakh. 

Halk sahasında: 
Saat 9 da Tilrkspor-Şark 

spor hakem lsmail, Göztepe 
11 de lzmirapor - Göztepe 
hakem Osman Altınordu . 
Alıancak'ta: 

Saat 13 de Buca - K.S.K 
hakem Mustafa Altınordu, 
15 de Altay - Altanordu ha
kem Riza K.S.K. 17 de A. 
ve genç muhteliti 

Muhtelit için gene geçen 
haftaki oyuncular davet 
edilmiılerdir. 

Altay· lzmirspor 
23 Nisan çocuk bayramı· 

na rastlıyan yarınki Salı 

iÜnü öğleden sonra saat 17 
de Altay - lzmirspor A. ta
kımları arasında hususi bir 
maç yapılacaktır. Lik maç
larının daha iki hafta geri 
kalması miloasebetile takım
larını hazırlamak için yapıl
mak istenen bu maçta her 
iki takım en kuvvetli kad· 
rolarile uhaya çıkacaklar
dır. 

Geçenlerde oynanan Al
tınordu - Göztepe 8. Ta
kımları maçında Altınorduyu 
yenen Gödepe'nin bu oyun· 
da birinci takımdan bir o
yuncu oynattığı hakem ra
porunda anlaşılmıı olduğun· 
dan bu maçta Altınordunun 
bükmen galibiyetine karar 
verilmiı ve Göztepe O pu-

~-------·~-----

Rus 
Artistleri şerefine 

ziyafet verildi 
.. 

iç işleri bıılwm bay .. iihrii Kaya 

Ankara 21 ( A.A ) - iç 
iıleri bakanı ve dış işleri 
bakanı vekili bay Şükrü Ka-

ya tarafından şehrimizde 
bulunan Sovyet artistleri ıe· 
rcfine bu akşam Marmara 
k<Sşküode bir ziyafet veril
miıtir. 

Ziyafeı..te heyeti vekile A· 
zaaı ile bazı asylavlar ve 
Sovyet büyük elçiliğ'i •e dıı 
itleri bakanlığı erkinı hazır 
bulunmuılardır, 



Süife 2 (UluuJBlrllk) 

Amerika. Osmanlıcadan Türkçe-
Polisıerine yeni sıstem • 

~!:.~k:a~~~0:::i1;~;.. ye Dıl Karşılığı No 18 
Jerine yeni cins tabancalar l - Öz Türkçe köklerden gelen sözlerin karşısına (T. Kö.) 
tevzi etmiştir. Bu tabanca· beldeği (Alameti) konmu.ştur. Bunların her biri hahkında sırası 
larda, ufak birer fotograf ile u~manlarımrzın (Mütahassıs) yazılarını gazetelere vereceğiz. 
makineıi vardır. Polist ta- 2 - Yeni okunan karşılıkların iyi ayırd <'dilmesi için. ge
banca kullanmak mecburi- reğine göre, Fransı:ıcaları yazılmış, ayrıca örnekler de konul-

yetini duyduğu kimselere muştur. 
ateş ederken onların bütün 3 - Kökü Türkçe olan kelimelerin bugünkü işlenmiş ve 
vaziyetlerini de estantene kullanılan şekilleri alınmıştır: Aslı ak olan hak, aslı ügüm olan 
bir surette fotoğrafla tesbit hüküm, Türkçe ''Çek,, kökünden gelen şekil gi.bi. 

etmiş olacaktır. Bina - kurağ, yapı (fr.} J Örnek: ebadı selaset üç 
Bu fotoğralar, muhakeme· batisse, batiment ıram 

lerin hakikati tayin edebil- Örnek 1- Ankaranın bi- Buy - koku 
mesine yardım edecektir. naları, Anadoluda yeni baş- Bühtan (iftira) - Karaç 

J • Jt hyan mamuriyetin alameti- Örnek: O, herkese her 
n~t ere dir. Ankaranın kurağları, zaman bühtanda bulunur. o, 

Mftstemlekelerinde Anadoluda yeni başlıyan ba- her kese her zaman l.'.araçta 
T k yındırlığın beldeğidir. bulunur. 

ftr tipi tfttftn 2 - Bu: bina ne: kadar Büki - ağlama 
yetiştiriyor zamanda biter?, bu yapı ne Bülent - Yüksek 

Birkaç senedenberi lngil- kadar zamanda biter. Bülftğ - erginlik (fr.) pu-
terenin muhtaç olduğu yap· Binaberin, binaenaleyh - berte 
rak tütünleri mültemlekele- bundan ötürü, bundan dola- Bünye - yapı (fr) consti-
rinden tedarik etmek siyase- yı, bunun üzerine, (fr.) par tution 
tini tüttüğünü ve bu mak- conıequent Örnek: İri yapılı bir adam, 
ıatla milstemlekelerde tütün Binaen - den ötürü, den un homme constitution. 
ekimine ehemmiyet verdiğini dolayı, içint (fr.) A cause de Sağlam yapılı bir adam, 
bundan önce yazmııtık. Bu Örnek: işi baıına gelme- un homme de forte consti
çabımadan alınan neticeleri mesinden ötürü (dolayı), va- tution 
bir lngiliz tütün mecmuası zifeıibe ademi devamına bi- Çürük yapılı bir adam, un 
ıu suretle anlatıyor : naen bomme de faible constitution. 

"Birkaç sene önce tütün Hatıra için - batıra binaen Devamı var 
ticareti bilhassa Amerikan Bint •• kız (fr) fille 
yaprak tütilnüne münhasırdı. 

Bipayan -- tükenmez, ıon· 23 Nisan 
Şimdi lngiliz imparatorluğu 
Amerika tütüncülerinin baı
lıca rakibi mevkiine geçmiş-

ıuz Çocuk Haftasının ilk 
Biperva •• çekinmez GO.nO.dflr. 

tir. 1926 senesindenberi ln
ıilterede müstemleke tütün
lerinin sarfiyatı. epey art· 
mııtır. Sigara imalinde kul
lanılan afık renk yaprak tü
tlln ıarfiyatının daha fazla 
artmaıı imkinı da vardır. 

Birader ... erkek kardeı, , .. __________ 11111 
kardeı 

Bu cihet cenubi Rhodesiı, 
Hindistan ve diğer müstem· 
lekeleri allkadar etmektedir 
Zira buraların iklim şartları 
iyi cins sigara tütnn yetiı
tirmeğe müsaittir. Rbodesia 
Hindiıtan ve Nyaaslan& da 
yetiıen açık renkli yaprak 
tlltiln, Amerikan tütününe 
ciddi surette rekabete baş
lamıştır. 

Birinci ferik -- Orgeneral 
(fr) j'eneral 

Birsam - Varsanı (fr.) 
ballucination 

Örnek: Asabı o kadar 
sarsılmış ki gecesi gündüzü 
birsamlar içinde geçiyor, 
ıinirleri o kadar sarsılmış 
ki gecesi gündüzü varaanı • 
lar içinde geçiyor. 

Birun - dıı, dııarı 
Bisat - Yaygı 
Bitap - bitkin 
Bittasmim - kurarak 
Örnek: bu iıi bittasmim 

Hindistan ve Rhodesia da 
yetiıtirilmekte olan Türk 
ttünlerin istihsal miktarları yor. 
bir kaç senedenberi adeta Bive - dul 

yaptığınız anl~ııhyort bu iti 
kurarak yaptığınız anlatılı-

nbit kalmııtır. Bu tipteki 
tlltllnler için lngilterede ta
leb pek mahduttur. İniilte
rede bu tip tütünlerin yıllık 
iıtibliki takriben 2-1-5 mil
yon kilodur. Bununla bera-
ber şimdiki istihlak miktarı 
bundan da azdır. Cenubi 
Afrika birliğind~ ve cenubi 
Rbodesia da Türk tipi tiitü
nün istihsal miktarı sırasile 
takriben 500,000 ve 200,000 
kilodur." 

Ulusal 

Birlik 
Cdndelik aiyaeal gazete 

abibi: Haydar Rüşdü Ôlıtem 

Neıriyat müdürü : 
Hamdi Nüzhet 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler ıokağı 
Abone şartları : 

700 kuruı senelik 
400 .. alh aylık 

ilin şartları 
Reami ilinlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bllroıuna miracaat edil· 
melidir. 

Haauıi ilinlar : idare
baaede kararlqtırılır 
Buıldıjı yer: ANADOLU 
matbaam 

Bivaye •• sığınaksız 
Bizatihi -- kendilijinden 
Bizatihi müteharrik -· ken-

di iıJer 

Bizzarure -- iıter iıtemez 
Bizzatt binnefia •• kendi, 

kendisi 
Buğz (bak: adavet), hınç 
Örnek: bana karşı besle

diği buğzun derecesi bu 
hareketinden anlaşılıyor. Ba
na karıı beslediği hıncın 
derecesi bu hareketten an· 
laşılıyor. 

Buhar - buğar, (fr) va-
peur 

Buhl - cimrilik 

Buhran - buhran (T. Kö.) 
(fr) erise 

Buhur - tütsü 
Buhurdan - tütsültık 
Bum - baykuı 
Burç - burç (T. Kö.) 
Burhan ( delil ) kanıt, (fr.) 

preuve 
Örnek; önümüzdeki işlerin 

de baıa çıkarılacağına en 
iyi burhan, şimdiye kadar 
baıarılan iılerin büyüklüğil· 
dür, önümi1zdeki işlerin başa 
çıkarılacağına en iyi kanıt, 
ıimdiye kadar baıarılan iı
Jerin bilyilklüfOdilr . 

Buse • öpiif, (fr.) baiıer 
Butlan - boıluk, çilrtlklük 
Buud - ıram, (fr.) dimea· .. 

Nevyork 
Mahkemesinin kasa: 

• 
Jarı soyuldu 

Nisanın onuncu günü Nev
york birinci ceza malıkeme
ainin evrak deposunda sak· 
lanan hırsızlar, ıeceleyin 
mahkemenin kasalarını aç
mıılar ve hulabildikleri kıy
metli eşya ile iki milyon 
dolan aıırarak kaçmıılardır. 
Bu hırsızlık, Nevyork şeh
rinde mühim tesirler uyan· 
dırmıı ve zabıtayı müıkül 
mevkie sokmuştur. 

Kemalpa icra Memurluğundan 
Bay Muıtafa Cevdete borç

lu bay Arif kansı bayanHa· 
ticenin bu borcundan dolayı 
mahcuz emvalinin açık artır
ma ile satılmasına karar ve
rilmiş olduğundan aşağıda 
evsafı yazılı emvali gayri 
menkuleler açık artırmaya 
konmuştur. 

Tapunun K. evvel 929 ta
rih ve 33 nolu Kemalpaşa
nın lzmir caddesinde sağı 
evvelce sahip senet bahçesi 
olup sonradan Giritli Zebra 
ve Zeyneplere verilen bah
çe, solu Şirret kostantı tim
di Selanikli Eminenin evini 
ayıran hususi yol ve Nuri 
bahçesi, arkası bayNuri bah-
çesi. önU yol ile çevrili yu .. 
karı katta üç al\. katta bir 
oda ve birde mutbabile 91 
metre murabbaında kirgir 
bir ev ve bu hudutlar içinde 
bir dönlim miktarı bahçe 
muhit itibarile havadar ve şo
ıa kenarında ve daima gü
neı görmesi itibarile birinci 
sınıf evsafta l:;ulunan bu evin 
bahçesile birlikte değeri3000 
lira olup ve yine borçlunun 
hideliler mevkiinde dogusu 
irakli veresesi, batısı Badi 
kostanti kızı, Poyrazı kibya 
oğlu Yani ve iraklı, Lodosu 
bayraktar Osman ile çevrili 
3 dönüm bağın değeri 450 l 
lira olup yine ayni mevkide 

lalkkal tro. Babu 

l~L6H~TTI 
EYYU8f.~, 

22 Nisan - 1935 .. Ya:ıan: J1 
Tefrika No. 36 

Salahaddin Eyyubi, bir taraftan isyanı bastırıyor,• 
zamanda Ehlisalib ordulariyle çarpışıyordu~ 

Bu içtima, çok hararetli lığa muhalifti. Fakat ikincisi le dahili cereyanı 
olmuştu: Şaverio taraftarlarındandı. oluyordu. Bir az soarlt 

Şever meydanda yoktu. - Ne istiyorsunuz -diye )ediği hidiseler kop111•I' 
Mısır ilimlerinden Fakih Ali bağırdı- ona hizmet etmeği- ladı: 
ile Aynüddevle de hazır bu- mi? Hayırt ben bunu yapa- isyan vardı!. t ~ 
1 1 d mam!. k · ••8 tr"· unmuş ar ı. Sudan seras en.,. 

Fakih, islimlar arasında Diier bazıları da ona uy- .~ 
her hangi bir yeni kargaşa- dular. Salahaddin, bu suret- bayrak kaldırmıı; ' ı 

- Şam ordusu, 111• 
Göriog'in Parolası 

Dantzig Almanya
nın bir aynasıdır 

Memel hadiseleri, Dantzig hadisele
rinden çok daha korkunçtur 

( Eko Dö Pari ) gazetesi; 
Daotzig ve Memel hakkında 
yazdığı bir makalede diyor 
ki : 

"Dantzig serbest şehri ve 
Meme) toprakları Alman 
ittihadı faaliyetinin en hara
retle çalııtığı yerlerdir. 
Bunların her ikisi de harita 
üzerinde ancak küçük birer 
leke gibi görünmektedirler. 
Memel Litvanya'nın arazisi
nin yirmide birini teşkil 

etmemektedir ve nüfusu an· 
cak 150 bindir. 

Danhig serbest şehri 
her ne kadar 400 bin nüfu
sa malikse de sathi mesaha 
bakımından Memeltden kü· 
çüktiir. Fakat bunların her 
ikisi de birer timsal teşkil 
etmektir. Bunlar Almanların 
nazarında Almanya'dan ko· 
parılmıı topraklardır. Son 
Sar plebisti bu memleket
lerde kurtuluş hareketini 
uyandırdı. Almanya zımam
darları bu hareketin geniı
lemesini istemektedirler. Bu
na muvaffak olmak için bu 
memleketlerde uzun zaman 
evvel yapılmış olan Hit
ler teşekküllerinden istifade 
edilmek istenmektedir. 

Dantzig serbest şehri, 
1933 yılı Mayısında yapılan 
intihabattanberi Volkstag 
(Halk meclisi) tarafından 
idare olunmaktadır. Hitler 
ömer dayı ve Midillici Di
mitro. Poyrazı bayraktarOs
man ve iraklı veresesi. 
Lodosu furuncu manol ve 
mdillici dimitro ile çevrili 6 
döniim bağın değeri 900 lira 
olup ve yine borçlunun yeni 
kahve yolu mevkiinde Doğu
su nazif batısı Hüseyin. poy
razı bakkal petro zetinJiği 
Lodosu Abdurrahman dayı 
ile çevrili 2 dönüm bağ ve 
içinde 20 ağaç zeytinile bir
likte bağın değeri 300 lira 
olup işbu dört parça emvali 
gayri menkOleler açık artır· 
maya çıkarılmıştır. Birinci 
artırması 22-5-935 çarıamba 
günü saat 11 de Kemalpaşa 
icra dairesinde yapılacaktır. 
Bu artırmada gayri menkul
lere verilen bedeller mubam· 
mea lu metlerin ıllcle 75 • 

tarafdarlarının yaptıkları taz· 
yik üzerine bu meclis geçen 
ıubatta kendi kendisini fes
hetti. Halbuki daha iki yıl 
iş başında kalması İcab 
ediyordu. Berlin'in plinı 
buralarda parlamentarizmi 
yıkmak, Hitler diktatörlü
füne benzer bir diktatörlük 
tesis etmektir. 

Hava nazırı Bay Göringin 
4 nisanda ortaya attığı pa· 
rola şudur: "Dantzig Al· 

manya'nın aynasıdır!" 
Şimdilik Hitler intikam 

almak istemektedir ve Lit-
vanya hükumetini, Nazilerin 
ekseriyette bulunduklarıMe
mel meclisini bir seneden be
ri içtimaa davet etmemekle 
ittiham eylemektedir. Hitler 
1924 den beri Meme) ista-
tükosunu temin eden dev
letlere bitap eylemektedir. 

Memel hadiseleri Dantzig 
hadiselerinden çok daha 
korkunçtur. Çünkü bu ha
diseler günOn birinde Al· 
manya'yı geçen Eylüldenbe
ri birbirlerine karşı bağlan· 
mış olan üç Baltık devleti 
aleyhine harekete getirebi· 
lir. Maamafih bu devletleri 
birbirine bağlayan muahede 
Letonya ve Estonya, Alman· 
ya ve Polonya tesirleri al
tında bulunduklarından o 
kadar metin bir şey addo-
lunamaz.,, 
bulursa en çok artıranın üs
tünde bırakılacaktır. Bulmaz
sa ikinci artırması 8-6-935 
tarihine müsadif cumartesi 
günü saat 11 de yapılmak 
üzere artırma geri bırakıla
caktır. 

Bu artırmada verilen bedel
ler yüzde 75 i bulmasına lü
zum göriilmiyerek ancak bi
rinci derecede ipotek bede
Jini geçecektir. geçtiği tak
dirde gayrimenkuller en çok 
artıranın üstünde bırakılacak· 
tır. isteklilerin yüzde 7 bu· 
çuk pey akçesile birlikte mil· 
racaat etmeleri lazımdır. Sa· 
tı' peşin para ile yapılacak
tır. Daha fazla malumat al
mak istiyenler Kemalpafa 
icrasının 933-1002 No. lu dos· 
yaıına mGracaat etmeleri ilin 
o1 ..... 

timizi terketmelidirl. ~ 
Diyordu. Halife, S 

dine yardım ediyor, -' 
liımat veriyordu. 

Bunlar, Sudandall 
ve para ile asker 1 
insanlardı. fi 

Salihaddin, ıiddet 
hırla bunların ilst1i11• 
etti. Salahaddin, ber 

• • ziyade harp adaletıll 
tardı, Fakat bu ~ 
evvel, galebeyi kat 1 

kazanmak için de 
gayretini ıarfederdi. • 

Diğer fedçılar, bO 
neticeıinden bir çok~ 
bekliyorlardı. Fakat 0 

ları çıkmadı: 
Asiler dağıldılar. • 
Tam bu sırada I'•. 

•kiael çok yakınından ı 

isyan patladı: 
Bunu yapanlar ıar•~~ 

fızları idi. " Huffaı 
diniliyordu. 

Dişarıdaki halkı d• 
rına toplamıılardı. 

iki kuvvet, Kaıre~ \' 
len mevkide karııl Jı ~ 
asilef panik yapar• ~ 
lar. Selihiddin, ool•'~ t'I 
lara kadar takib e ';1' 
men dörtte üçünO teP 

den ıonra döndil.. " 'I 
Fakat tam bu sır• 

haber geldi: b,i! 
Ehliaalib Dimyat• -~ 

etti. ~~~ 
Bu, Şaverin 111• f 

Bu haber geldigİ ,.,.. . .1 
verle konuıuyordu: j ~· 

- Görüyormu•11110
, 

Hiristiyanlar Diaıyıt• .M 
mışlar?. ,tf'ıj 

Salihiddin bunl•fl ot' 
ken, Mısır diplodl•~ 
zilne dikkatle bak•Y 

t 
kat Şaver, onu11 .-'! 
ettiginden daha Y 
d1. Sahte bir tavırla ,1-

- Ne dediniz 1 .. d ·_J1 
dediniz! ~ 

Saliheddin, on• la' 
baktı: ti 

- Dliıman Di11111 , 

etmiı, 
1 

Diye tekrarladı ~ 
eğdi. için için ,c;yl0~ - Bu adam, Ol 
adam. içinde fırb_, 
yüzünde a-üneı •Yel! 
rünecek; iblisin biti· 

Halife, Mııırıll 
dert çıkarmamak i~ 
heddini daha ziyacl• 
ediyor gibiydi. il' 

Salibeddln, bab•11 

casını Kahired" bı 
ıonra Şam _ ve_~·~" ... il 
nu kumandaıına,•....-
yat llzerine ytlrt1d8 • 

- Arı.! 
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lzmir Emrazı sariye hastanesi Tayyare Piyangosu Fratelli Sperco Vapur Acentası 
itaplarınım 

Cilt, Habralannıza Şık 

Bir Albftm, Ve ıair 

Cilt işleri Yaptır· 
ruak :isterseniz : 

• YEN, KAV AFLAR • 
Çarşısında 34 Numarada 

- - Ali Rıza - -
llcellitbaneıine uğrayınız. 

N. V. 

V. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
•UTSCHE LEV ANTE LıNIE 

.. SAMOS " vapuru 30 ni· 
nda bekleniyor, 2 Mayısa 

•dar Anvera, Rotterdam, 
•nıburg ve Bremen için 
k alacaktır. 
.. ALIMNIA ,, vapuru 8 
ayııta bekleniyor, Anvera 

ek Hanıburgtan yük çıkara· 
tar. 

"ARTA" vapuru 13 ma· 
ıdta bekleniyor, 16 mayısa 

ar Anvera, Rotterdam, 
,~burg ve Bremen için 
" alacaktır. 
RMEMENT H. SCHULDT 

HAMBURG 
... NORBURG ,, vapuru 27 

anda bekleniyor, Anvera, 
otterdam ve Hamburr için 
k alacaktır. 
.. HANSBURG " vapuru 2 
Yllta bekleniyor, Hamburı 
An•eraten yllk çıkara· 

kbr. 
E EXPOKT STEAMSHIP 

coı PORATION 
.. EKSELSIOR " vapuru 3 

. Yııta bekleniyor, Nevyork 
D yllk alacaktar. 
" EKSMINSTER 11 vapuru 

19 uncu Tertip Bi· ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 
haştababetinden: )etleri Satılıvor.. " ULYSSES" vapuru 13 Nisanda doğru Malta, Anvers, 

Hastanemiz için 2000 kilo şeker açık eksiltme ile satın ~ Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg için yük alacaktır. 
alınacaktır. isteklilerin şeraiti görmek üzere her gün ve kik 4 

• '' HERMES " vapuru 16 nisanda limanımıza gelip yükünü 
kat'i ihale günU olan 12-5-935 pazar günü ıaat 11 de Büyü ramı ye boşalttıktan sonra Burgas, Varna ve Köstence limanları 
Tepecikte emrau sariye hastanesinde toplanan komisyona l için yük alacaktır. 
milracaatları. 22-27-2-7 1149 2 5000 İra 11 

STELLA " vapuru 21 nisanda gelip 1 mayısta Anvers, 
Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg hmanları için yük 

Istanbul ve 
Şeker Fbrikaları 1,ürk Anonim Şirketi 

Sermayesi3,000,000rfnrk lirası 
lıtanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30 - 40 

lzmir defterdarlığından: 
lssiıinin vergi borcundan ötürü tahsili emval :yasasına 

göre haczedilen Ahmet ağa mahallesinde Halimağa çarıı· 
ıında klin eski 11, 13, 15 yeni 13 sayılı mağaza tarihi 
ilandan itibaren yirmi bir gün müddetle satılığa çıkarıldı-

ğından pey sUrmek istiyenlerin defterdarlık tahsilat kale· 
mine mllracaatları . 7-12-17-22 1013 

Taze temiz ucuz 
iliit; 

Her türlü tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

19 mayısta bekleniyor, Nev· 
york için yük alacaktır. 

Geliı tarihleri ve vapur
lann isimleri Ozerine meı'u· 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, 
No. 2007 - 2008 

telefon 

DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
Mlitehusısı 

'"inci Beyler SoktJtı N. 68 
Telefon 3452 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
'DAl-IAT--b D~Q 

-Mnkafat-

20000 lira 

sı Limitet vapur 
acentası 

Cendeli Han. Birinci kor· 
don. Tel . 2443 

The Ellerman Lines Ltd. 
" RUNU ,, vapuru nisan 

sonunda Londra, ve Anvers· 
ten gelip tahliyede bu· 
lonacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

" ALGEERIAN " vapuru 
mayıs başlangıcında Liverpool 
Svveaseadaa beklenmekte
dir. 

Deutsache Levante Linie 

alacaktır. 
" HERMES ,, vapuru 4 mayısta gelip 9 mayısta Anvers, 

Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yllk 
alacakbr. 

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

Copenbage, Gydnia, Dantzıg, Goteburg, Oslo ve lskandi
navya limanlarına hareket edecektir. 

" ERLAND ,, motörü 2 mayısta Rotterdam, Hamburg, 
Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Goteburg, Oslo ve lskandir 
navya limanlarına hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM ROUMANl 
Garbi Akdeniz için ~yda bir muntazam sefer 

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

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

Yolcu ve yük kabul eder. 
NATIONAL NAVIGA TION CO. OF GRECE 
bmir Nevyork arasında aylık muntazam sefer 

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

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

Fazla tafsilit için ıkinci Kordonda ~Tahmil ve Tahliye 
ıirketi binası arkasında Fratelli Sperco act?ntabğına müracaa 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 • 2663 

nis:::. G ~:m~: r;,• p~:: m~! •11111111111111111111111111111111111111111111111lllillllllI1111111111 il 11111111111111111111111111111111 

::di·~··erste• beklenmek- -Izmir yün mensucatı_ 
Not: Vurut tarihleri ve =r k A . . k . = vapurların isimleri üzerine ür nonım şır etı; 

değişikliklerden meı'uliyet -
kabul edilmez. = Bu mOcsscse, iki yilz!bin lira sermaye ile ~ .. .-------•• = teşckkftl etmiş ve Di Oryental Karpct Manu-= 

ÖksOreuler! Mut· - -- fakçör ers Limited (Şark hah) şirketine ait -

laka (Okamentol) ~ - fzmirdtQHalkapmardaki kumaş fabrikasını satın -
ôksflrOk şekerle- ~ - almıştır. f'abrika hDUln t~.şkilAt ve tesisat~ ve mOs· -
rini tecrObe edi ---t _ tahdimini ile eskisi gibi l kanunusani l 935 ta- -

~ rihinden itibaren yeni şirket tarafından işletil. -oiz •• 
~ mektedir. Her nevi yftn iplikleri, kumaş, hatta- = 

CQ = niye ve çorap imal edilecektir. Mamulatın emsa- ~ 
linc fAikiyeti her tarafla takdir ve kabul edilmiştir. =: 

Q) = Bu:mamul4t Peştemalcılar ba~ında eski Orozdibak ;;;;;; > iuisalindeki sergide teşhir edilmekte ve satı~ fob. _ 
rika iç.inde yapılmaktadır. _ = = Poıta kutusu: 127 = 

~ = Telgraf adresi: lzmir .;Alıancak -
~ :: Telefon oumarası 2432 ve 3564 -

~ i:ı 1111111ıı1111111111111111111111• 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 uli 

CQ Sümer Bank--
Ve Pftrjen Şahapı 

en flstnn bir mns 

bil şekeri olduğu· 

nu unutmayınız. 

Kuvvetli mOshil 
istiyenler ahap 

Sıhhat sOrgOn ~ 
haplarını l\laruf ~ ~ 
ecza depolarından '-1 .J 

ve eczanelerden 
arasınlar. 

Satılık Piyano -
Alman marka her ıeyi 

sağla_m kuyruklu bir pi
yano:ebven fiatla satıhk
br. 

Almak arzu edenler her 
gün aababdan akıama ka-
dar ULOSAL BiRLiK 
gazetesi idarehanesine mü· 
caat etmelidirler. 

Satılık l\'Jotör 
12 beygir kuvvetinde (Di· 

zel) markalı az kullanılmıı 
bir motör 1ablaktır. Taliple
ria idarehaaemiıe mlraca
atlanilla olaar. 

Fabrikaları mamulatı 

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

Dereke kumaşları 
F esane kumaşları 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazar' 
lzmir şubesinde bulursunuz 

Hamza Rostem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Ham:ım Rılıtem beyin foıograjhane!i, /:mirde en ıyı 
foıograf çekmekle şlJhret bulan bir ıan 'aı ocagıdır. En 
m~kalpe1enı olanlar dahi, burada çektirdikleri foıokraJ· 
lardan memnun kalmışlardır. 

Hamsa Rüstem beyin, f oıograı mulrem. i stıtan mu. 
Rascuı da muhterem mü~ıerilerinin i11 ce zevklerin" göre 
hu çeşit malları, fotoğraf makinelerini lıulmıclurma/cto. 

dır, Bir sıyarel her şeyi ispata ktıfidir , 

(lzmir - Başturak caddesi, Refik bey 
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Bulgaristanın iç durumu çok karışık bir haldedir 

Toşef, yeni kabineyi teşkile muvaffak 
oldu. büyük rüthli 40 zahit tardedildi 
iki Bulgar zabiti, Elen hududlarına iltica ettiler. Tard olunan büyük 

rütbedeki zabitan arasında kralın eski yaveri de var 
latan bul 22 ( Hususi ) - Selunikten haber veriliyor: 

Bulgar Kralının bir emirnamesile bnynk rfttbedeki 

Bulgar zabitlerinden 40 ki,inin askerlikten koğuldu· 

ğunu, diln Elen hudutlarına iltica eden iki Bulgar 
mftlazimi haber veriyor. 

muvaffak olmuştur. Mumaileyh başbakanlıjı deruhte 
etmiştir. Diğer başlıca bakanlar şunlardır: 

General Atanasof içeri bakam, general Tzonef Stı 
bakanı, bay Dimitri Riazkof maliye bakanı, bay Yorgi 
Kiossievanof dışarı işleri bakanı. 

Sof'ya 21 (A.A)- Yeni başbakan bay Toşef teşkil 
Son haberler, askerlikten tardolunan zabitlerin, dik- etmi11 olduğu hnktımetin bundan 19 8ene evvel açıl· 

tatörlnk tesii etmek istediklerini ve Bulgaristanda iç mış olan prensiplere teb'iyet ederek gerek harici ve 

durumun çok karışık bir halde bulunduğunu bildir· gerek dahili siyasetle ayni yolu takip edec:elini söyle· 
mektedir. miştir. Mumaileyh demiştir ki : 

Tardolunan zabitler arasında general Grazofski ile "-Geriye dönmek yoktur.,, 
Kralın sabık yaveri miralay Dragecnof da vardır. Sofya 21 (A.A)- Garnizon kumandanı general Tza· 

Sofya 21 (A.A) - Bay Toşef yeni kabineyi teşkile nef milli iktisat bakanlıtına gelmiştir. 

-------·· ............ 1 
Ziyafetler 

Ankara, 21 [A.A) Ökono· 
mi bakanı Bay Celil BayarI 
bugünlBalkan Ökonomi kon· 
seyi delegeleri -şerefine bir 
öğ e ziyafeti vermiıtir. Bu 
ziyafette dış işleri bakanı 
vekili Bay Şükrü Kaya, Ma· 
tiye bakanı Bay Fuad Ağ
ralı, Bay Hasan Saka, Ka· 
mutay Reis vekili Bay Nuri 
Conker, bütçe encümeni ba
kanı Bay Şeref Ösken ile 
milli bankalar umum mtıdür· 
leri, istatistik umum müdürü, 
Ökonomi bakanlığı ve Türk· 
ofis ileri gelenleri hazır bu· 
lunmuılardır. 

Ankara, 21 [A.A] - Bu 
gün Balkan antanta istişari 

ökonomi konseyi deleıeleri 
ıerefine Yugoslavya sefare· 
tinde bir kabul resmi yapıl· 
mıştır. 

Yeni Krallar 
Ankara 22 ( Hususi ) 

Londradan haber veriliyor: 
Haydarabad Nizami ile 

diğer üç Hind Mihracesinin 
İngiltere thükumetince Kral 
ilan edilecekleri söyleniyor. 

ltalyan 
Mekteh gemisi Berut'te 

lstanbul 21 ( Hususi ) -
İçinde on bir zabit ve 450 
talebe bulunan bir ltalyan 
mekteb gemisi Berut lima~ 
nını ziyaret etmiştir. Gemi 
Berut'te bir hafta kala· 
caktır. 

Nüfusumuz 
18 milyonu buluyor 
lstanbul - Genel nüfus sa· 
yımında nüfusumuzun on se
kiz milyondan fazlayı bula· 
cağı tahmin ediliyor. 

Ihsan 
Karısını öldftrdQ 
lstanbul - Kadıköylü lh· 

san isminde birisi, karıs1nı 

baıkalarile gezerken gördü· 
ğünden öldürmüştür. 

Kaldırılan 
ihtisas mahkemeleri 

lstanbul - Van, Kars, 
Siirt, Lüleburğaz ihtisas mab 
kemeleri ıa;vedilmittir. 

Çirkin hadise 

Ulus gazetesinin 
haklı hücumu 

Topraklarımızda hundan sonra böy
le bir hadise görnıek istemiyoruz 

Ankara 21 (A.A) - Ulus unutacak kadar sinirleıine 
gazetesi, "Çirkin bir hadise,, 
başlığı altında ıu yazıyı neş· 

rediyor: 
"Dün gelen Istanbul ga· 

zeteleri bize çok çirkin ve 
çok yüz kızartıcı bir haber 
getirdiler. Istanbulda üç o· 
yun oynamak ilzere gelmiı 
olan Viyananın Libertas ta· 
kımı Fenerbahçe ile oynadı
ğı son oyunda yargıç ( ha· 
kem) bir Tilrk olduğu halde 
alanda yenilen Fener oyun· 
cularının hücumlarına ~ğra

mıı bu arada konuklarımız· 
dan bir ikisine ve yargıca 

yumruklar ve tekmeler vurul· 
muş, ite seyirciler de kan· 
şarak hadise büyümüı, öyle· 
ki dostça bir maç yapmağa 
geldikleri yerde Avusturyalı 
oyuncular otellerinde dinle
necek vakit bile bulamıyarak 
diyem (ifade) vermek üzere 
karakola gitmeğe mecbur 
kalmışlardır. 

Spor ahlakı ve sporcu 
ıoğuk kanlılığı üzerinde çok 
şeyler yazılmıştır. Ne yazık 
ki bunca yazıların sporcula· 
rımız ve seyircilerimiz üze· 
rinde hiçbir iz bırakmamış 

olduğunu görüyoruz. Yargı· 

ca, (usullere) spor kuralların 
kulak asmayacak olan veya 
bir oyun arasında bunları 

Somerhank 
-Baııarafı birinci sahifede

ökonomi bakanı bay Celil 
bayar izahat vermiştir. 

Bütçe encümeni başkanı 
bay Mustafa Şeref Sümer
bankın umum mesaisi ve 
baıudığı işler hakkında tak· 
dirkAr ıözlerile bitmiı olan 
bu toplantıya aid milzakerat 
ıafahatı yarın bildirilecektir. 

emredemiyen bir sporcunun 
spor alanında hiçbir iti yok· 
tur. Bir stadyum ne bir fo. 
rumdur, ne de bir boğa dö
ğüş meydanı. Nasıl oluraa 
olsun düzeltilmesi gereken 
bu büyük eksiğimiz iizerinde 
çok hoı görür davrandık. 
Spor kurumlarımız böyle 
suçları işliyen sporcularımı· 
za çok hafif cezalar verdi. 
Ve bu cezaların çoğu, ıure· 
sinden (müddetinden) önce 
bağışlandı. 

Bu şekilde bir spor anla
yııının memleket için pek 
zararlı olduğunu ve bu dü
tünüıün vakit kaybedilme
den değişmesi için herçareye 
baıvurmak gereğinde artık 

şüphe etmemeliyiz. Spor bir 
terbiye işidir. Bunun dııın· 
da yaşama hakkı yoktur. 
Y enmeği istiyen sporcu, ye
nilmeği de ancak çok çalış· 
mak için bir hız alma vası· 
tası saymalıdır. Haksızlık 
apaçık meydanda olsa bile, 
bir sporcu hakkını almak 
için yumruğunu kullanamaz. 
Bu yaşama törenine ( adabı 
muaıeret) e uymıyan bir ya
baniliktir. 

Dayak yemiı olarak mem· 
leketine gönderdiiimiz bir 
yabancı sporcunun ülkemiz 
için ne kötii bir propagan· 
dacı olacağını düsünerek, 
uluslarına karşı iıledikleri 
suçtan dolayı dayak atanlar 
üzülüyorlar mı? Bilmeliyiz, 
Bildiğimiz birıey varsa bu 
çirkin hiClisenin örtbaı edil
memeai ve suçluların ortaya 
çıkarılarak örnek olacak 
tekilde cezalandırılması lil· 
zumudur. Hoıgörlbllik 
ıuçun tekrarlanmasına 
yol açar ve biz topraklan· 
mızda artık böyle ıeyler 
ıörmek iıtemiyoruz.,, 

Pamuk 
Amerika piyasası 

Yükseldi 
Alikadar müesseselere ge

len haberlere ıöre, pamuk 
fiatları Amerika piyasaların· 
da evvelki haftaya nisbetle 
epey yükselmiştir. 

Pamuk piyasası üç hafta 
evvel ümit edilmiyecek de· 
recede ani bir sukuta maruz 
kaldıiından müıtabıiller hü
kumetten mühim miktarda 
para istikraı etmiıler ve 
stoklarını karıılık göıter· 
mişlerdir. Bu sebeple halen 
Nevyork depolarında bulu· 
nan pamuk stoklarının yüzde 
doksanı hükümetin elinde 
bulunduğundan fiatların yeni 
mahsulün idrakine kadar 
düşmiyeceği ve piyasanın 

ani ve gayrimüstekar temev· 
vüçlerden kurtulacağı mu· 
hakkak sayılıyor • 

Brezilyadan gelen son ha
berlere göre, bu seneki Pa
muk rekoltesi, yüzde 30 niı· 
betinde zarar görmüştür. 
Amerika hükumetinin, yeni 

mahsul için rençberlere ik
razat yapıb yapmıyacaiı he
nüz belli değildir. 

Almanya 
Litvanya hududuna as· 

ker tahşid ediyor 
Istanbul - Litvanya ha

riciye nazırı iazetecilere va· 
ki beyanatında; Almanyanın 
Litvanya hududuna asker 
tahıid ettiğini söylemiıtir. 

Venizelos 
Korkusundan zırhlı 

gömlek giyormuş 
Son posta ile gelen Atina 

gazetelerinde okunduğuna 
göre, V enizelos Parise viııl 
olmuı ve büyük Britanya 
oteline inmittir. Venizoloı, 
kendisine suikasd yapılaca· 
ğından son derece korktu· 
ğu için Milanodan zırhlı bir 
gömlek tedarik etmiş ve se· 
yahata çıktığı dakikadan 
itibaren bu ıömleji ıiymiı· 
tir. 

Fransız 
,.rayyarecilerinin 

feci ölümü 
Kale limanından kalkarak 

uçuş talimleri yapan üç 
Fransız deniz tayyarecisi, 
epey yükseldikten sonra fena 
bir rüzgara yakalanmışlar 
ve kurtulmak için kara üze· 
rine gelmişlerse de motör
lerinin bozulmaıından ken· 
dilerini paraşütle aşağıya 
atmıılardır. Tayyarecilerin 
paraşütleri açılmadığından 
her üçü feci bir surette düş· 
milş ve parçalanmııtır. 

•• 
Milyonlar 

Acaba ne oldu ? 
"Holivut,, un en meıhur 

simalarından piyes muharriri 
Rezinald Barkley , on beı 
gün evvel evinde ölü olarak 
bulunmuıtu. Muharrir, haya
tında birçok kıymetli eserler 
yazmış ve (Kavalkant) adın
daki eseri filme çekilerek 
Avrupa ve Amerikada bü· 
yük bir rağbet kazanmıştı. 

Rezinald Barkley, tasarrufu 
seven bir adam olduğu için 
kazandığı paraları ısraf et-. 
memiş ve bu milnasebetle 
büyilk bir servet toplamııtı. 
Fakat buna rağmen, bu bü· 
yiik aervetten bugün eser 
yoktur. Zira Müteveffanın 
ne bir vasyetnameıi ve nede 
paralarının nerede bulundu
ğuna dair bir bankanın def
teri var . 

Holivut zabıtası; meşhur 
muharririn bir cinayete kur
ban olduiunu tahmin etti
ğinden tahkikat yapmakta, 
milteveffanın paralarını bil
tün bankalardan aramakta· 
dır. 

Barkey'in yüz milyon do
lar derecesinde nakdi oldu
ğu söyleniyor. 

•• 
Şehir Kurultayı 

Şehir korultayı dün öile· 
den sonra toplandı. Eıki 
zabıt okunduktan sonra, en· 
cümenlerden gelen mazba
taların müzakeratına geçil
di. Bundan sonra Karııya
kada Bostanlı istasyonunda 
yeni bir mahalle teşkili ile 
adının ( Yeşil Yurd ) veya 
( Yeşil Toprak ) konulması 
dileği okundu. 

Üyelerden bazıları bura
nın belediye hududu hari
cinde olduğunu, binaenaleyh 
buna dair karar verilemiye
ceğini söylediler. Baıkan 
bu yerin hudud dahilinde, 
bulunduğunu bildirdi. Neti· 
cede burada bir mahalle 
yapılması kabul olundu. isim 
iti de ad koyma encllmenine 
havale edildi. 

Hastalığı dolayısile sana· 
toryoma g6nderilmeıine ka· 
rar verilen belediye zabıta 
memurlarından bay Hamdi 
hakkındaki mazbata okun
du. Üyelerden bay Hasan 
saz alarak bu kararın kabul 
edildiii halde, formalitenin 
elin ikmal edilmediğini, haı
ta memurların ihmal edil· 
diklerini ve itfaiye müdürü· 
nün de yardım görmeden 
öldüğünü ı6yliyerek bu gibi 
hallerin önlüae geçilmesini 
diledi. 

Bu mevzu llzerine bir 
çok llyeler 161 ıöylediler. 

Şehri bir 
andırıy 

Baştarafı 1 inci 

drada yapılacak 
bir ay devam ed1-~1 

mOddet zarfında 
resmi binlerce• 
çay, konser ve • 
yafetler verilece~· 

Londra şehri, 
mahşeri andırıJO'• 
her yanından gel~ 
çilerle logilter; 
ıaüstemlekeleriadel 
heyetler, KrabO 
caddelerin sağ '' 
larında hazırlaoall 
yer kiralamakta 

.llllll'l'ml 

Londra zabıtatlJ 
ülkelerden geleol kit 
tetkikten geçirllle 
lardan şüpheli ·~ 
hemen şehir bari 
maktadır. 

Şenlikler mil• • 
giltere alış • veri ktl 
fevkalade bir bar• 
Otellerde pek a• 
na bilmekte, 
umumi yerlerd• 
kalabalık göze 

Viyana halkı 
- Başıaraft birineİ 
ve günde birk•~ 
tize edilmekte idi-
evvel, aileıiaio 
apartmanın balk tıll 
yup kalmıı ve 

"ya balkondan at•l1 

mııtır. Hidiıefİ fi 
kızın parçala11dıjl ~ 
miıler ve maııı•' 1 
atından Orkerek 
bakmadan eD yak" 
la haber vermitl 
Poliı karakolu 

ber alır almas ~ 
dini almak oıer• 
zabıta doktorao• 
Kızın düımüı bul 't 
re giden doktor, 
mikten ibaret bir 
lacağını tahaıiD 
kızın ölmediğioİ 
bir uyku içiııde 
görmüt ve bayre~ 
tır. Şimdi bOtOD ~ 
ilimleri; Alık S bİ' 
kadar yüksek ., 

düıtüill halde ·ol~ 
lanıp ölmediğİDI 
yorlar ve bua•• 
anlamak için uf 

lznıitd 

100,. -tramvaylarıaıo ~ 
çesi mnzakere 
edilerek; parf"' 
toplanmak oı"' 
ha1et verildi. 


