
Fransa'nın en meşhur fi· 
im şirketi olan Pate a· 
tan mOes esesi 900 milyon 
frank açık Yererek iflas 
etmiştir. 

• ULUSAL 

lzmirde çıkar, akşamcı ıiyasal gazetedir 

• Nevyor ekspresi ile, içinde 
talebe bulunan bir otobOs 
çarpışmış; 14 kişi ölmüş, 2o 
kişi de ağır surette yaralan
mıştır. 
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Amerika, ordusunu ziyadeleştiriyor 
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Almanya'nıo protesto cotası Cenevre'den dönOş 

Ingiltere, Almanya'ya şimdi
lik cevah vermiyecektir 

Tebrik 
Ankara 24 <A.A> - Yeni Dıs bakanımız Is-

Bulgar başbakanı bay Toşe- ' 

fin başbakanlığa tayini müna• tan hu 1 'a g e 1 di 
Arsıulusal barış konseyi genel katibi ( Taymis ) 

gazetesine mühim bir mektub gönderdi 
Londra 24 ( A.A ) - in- sebebiyet verecektir.,, Araı-

giltere bllkümeti, Almanya· ulusal barış konseyi genel 
nın Londra sefirine Alman katibi Germald Bailey gene 
hüknmetinin Cenene'deki Times gazetesine gönderdi-
nıukarreratı protesto nota· ği .bir mektupta şöyle de· 
ıını almıı olduiunu bildir- mektedir: 
IDİftir. "-Bugün iki yol takip olu· 

Kabine Berlin'den bir no· nabilir. Ya Almanya'ya iti· 
ta daha beklemekte oldu· mad gösterilir, yahut harbın 
iundan ıimdiki halde Al· içlinab edilmiyecek bir hale 
nıan blikümetine va:ıih ve 
sarih bir cevab vermek ni· 
yetinde deiildir. 

Londra 24 [ A.A J - Lord 
Parmoor Times ga:ıetesine 
ıönderdiii bir mektupta ez· 
cGmle ıu mlitaleaları aöyle
mektedir: 
"-Almanya'ya Veraay mua· 

Sir Con Simon 
hedesi esnasında ve o t.rih
tenberi tatbik edilen ağır 

geleceği zamana intizaren 

hummalı bir hazırlık siyasa

sı takibolunur. Bugünkü va-

ziyet tamir edilemiyecek ka· 

dar fena değildir. Fakat 17 
Nisan kararını ittihaz etti· 
ren filıir devam ederse ya
kında o hal gelecektir.,, 

General ismet lrıii11ü 

sebetiJe baıbakan General 

ismet lnönü'ne göndermit 
olduğu telgrafla başbakanı
mızın verdiği ccvab aşağıda

dır: 

Başbakan G. ismet lnönli 
Ankara 

"Baıbakanhğı deruhte e
-Devamı dördüncü sahif ada -

Çapulculuk muamele üzerinde yeniden ~------------~~·~·~!----~----~ 

ff . . . ısrar etmeğe lüzum yoktur. 
aberı uydurma ımış Maamafih Cenevre'deki iibi 
Belırad 24 (A.A) - Ava-• bir karar ittibazından aonra 

la ajan11 bildiriyor: 
Bazı ecnebi gazeteleri bu 

ayın 16 ıında Şark ekspreai-
ne kartı bir haydutluk ha
reketi yapılmıı ve beynelmi
lel poıta çantalarının çalın
mıı olduiu yolunda bir ha-

bu adaletıizliiin unutulmuş 

ve dostçasıoa bir anlaşma 

fikrinin onun yerine kaim 
olduğu nasal iddia olunabi· 
lir?. 

lngiltere'nin Arsıulusal si· 
yasa11 eğer bu ı~kilde de-ber neıretmiılerdir. Bu ha

berin uydurma ve her türlü 
asıl ve esastan ari olduğunu vam edecek olursa, son mu-
beyana ve kat'i surette tek· harebeden: daha müthiş bir 

lzibe mezundur. feJiketin ortaya"' çıkmasına 
--~---------------..-~--~~~---~ 

Fransa'nın iç iyasası 

Devlet adamları laf 
anlamıyormuş 

Bay Tardiyö 
lstanbul 25 ( Hususi ] -

IJur) gaıeteai, eski Franıız 
baıbakanlanndan bay Tar
diy6'nlln yıni bı1aaabnı 

Eli bombalı gazeteci 

Rizopastis gazetesi 
gizlice c;ıkıyordu 

isyan masraf ]arının kapatılması için 
memurlar 2şer maaş bırakacaklardır 

Elen llf'i:;icümlıuru Bay Zaimis makamrndcı 
lstanbul 25 ( Hususi) -

Atinadan haber veriliyor: 
1 Mart isyanında bükii· 

metçe kapatılan (Rizospastis) 
gazetesinin; hükumetten ha· 
beuiz ve başka bir matba· 
ada gizlice çıkarılarak da~ 
ğıldığı anlatılmış ve alınan 
tedbirler sayesinde gazete
nin müdür ve muharrirleri 
cürümümeşhut halinde ya
kalanmıştır. 

Gazete müdürünün üzerin· 
de el bombaJarıda bulunmuş· 
tur. 

lstanbul 25 ( Huıuıi ) -
Bükreıtcn bildiriliyor : 
Romanya hükümeti, Yuna· 

nistandan gelecek olan bü
tün eıyanın rümrllk resmini 
yllzde 1 O nisbetindı yiikıelt-

miştir. Bu hareket, Yunanis· 
tanda iyi karşılanmamış ve 
Çaldaris hükumetinin derhal 
Romanya bükümeti nezdinde 
teşebbüsatta bulunmasını İn· 
taç eylemiştir . 
lıtanbul 25 ( Hususi ) -

Elen hükumeti, isyan mas
raflarının kapanması için bü
tün devlet memurlarının, bu 
yıl hazineye ikişer maaş ter· 
ketmelerini kararlaıtırmış ve 
bunun için bir emirname 
neıretmiıtir. 
Memurların terkedccekJeri 

ikişer maaş, 12 taksitte tah
sil olunacaktır. 
Memurlıudan kesilecek olan 

iki maaı hakkındaki emir· 
name, Reisiclimhur bay Za
imis tarafından taadik olun-
muıtur. 

~~~--------~~-Hay Tevfik Rüştü Aras, bu akşam 
Ankara'ya hareket edecektir 

lstanbul 25 ( Hususi ) -
Dış bakanımız bay Tevfik 
Rüştü Aras, Cenevreden gel-
miş ve istasyonda hararetle 
karşılanmıştır . 

Dış bakanımız bu akşam 
Ankaraya hareket edecektir. 
§ Belgrad 24 (A.A)- An· 

karaya gitmekte olan Tür· 
kiye dış işleri bakanı bay 
Tevfik Rüştü Aras bu sabah 
Belgraddan geçmiş ve istas· 
yonda başbakan bay Y evtiç 
namına dış işleri bakanı mu
avini bay Puriç ile Türkiye· 
nin Belgrad elçisi tarafından 
seJimlanmııtır. 

lstan bul 25 [ Hususi ] -
Dış Bakanımız Bay Tevfik 
Rüıtn Aras Sof ya' dan ge-
çerken istasyonda Bulgar Bay T. R, Arn:; 
Baıbakanı Toşcf, Dıı ba- Tren Sofya'da yirmi da-
kanı; iç bakanı ve eski ba- kika kadar kalmış ve Dıı 
kanlardan Batalof ile kralın bakanımızla Bulgar Baıba
müşaviri tarafından karıı- J kanı arasında görliımeler 
laomııtır. olmuıtur. 

~~-----------. ...... ~··--~"·--~-------~ 
Habeşistan · ltalyan 

imparator Haile 
parlamentoyu a-:tı 
Kara kartal Arlis-Ababa'da - Habe
şistan'da şekavet devam ediyormuş 
El - Belag ga

zetesinin (Adis 
Ababa) muha

biri telgrafla 
bildiriyor : 
Habeş İmpa

ratoru Haile 
Selase bugün 
bütün saylav· 
lar ve Habeş 
ileri gelenle
rinin huzurule 
parlamentoyu 
küşat etmiş
tir. Necaşi par 
limentoda mü· 
him bir nutuk 
söylemiştir. Bu 
nutukta Habet 

ltalyan ihtili-
fıoı ve Italyanın Somali!hu· 
dudunda yaptığı tecaviizü 
mevzuu bahsetmit ve Habeı 
vatanının mlidafaası uğrunda 
ölen Habeı askerlerinin ha
tıralarını mliessir cllmleler iJe 
yadetmiıtir . 
Necaıi, erkek ve kadın bü

tün Habeı ulusuna vatanını 
kurtarmak için, her f edakir
Jığa hazır olmaları lizım gel
diğini hatırlatarak demiıtir 
ki : ( insaf duyguları mevcut 
mütemeddin uluslar, bu mu· 
kaddea müdafaada, Hıbe· 

llabeş muharibleri 
ıistanı himaye edeceklerdir) 
Bu nutuk büyük tesir uyan
d11mııtır. 

Parllmentoda ha:ıır olan 

saylavlar, Habeı büyükleri 
Necaıinin dilcvini teyit et
miılerdir. 

Amerikalı meıhur tayya· 
reci Zenci miralay (Junllian) 
( Adis Ababa ) ya vasıl ol
muştur. 

Mal~m olduğu iİbi bu 
meıhur tayyareci Amerika
lıdır. Ve Amerika'da buJu
-Det1amı dlSrdüncil ıtıhif ede ~ 



Lbife 2 

Fıkra 1 

Lüzumsuz 
Hamleler 

(UlualBi:!!rU::k:z..) ---------------·-----~-.....-~ 
Osmanlıcadan 'fürkçe· 
ye Dil Karşılığı No 21 

Şu sekiz, on yıl içinde Türk 
gazeteciliğinin gösterdiği 
ilerleyiş, her türlü takdirin 
çok üstündedir. 

1 - Öz Türkçe köklerden gelen sôzlerin l•arşısına ( T. Kô.) 
beldeği (Alameti) lwnmuştur. Bunların her biri hakkında sırası 
ile uzmanlarımızın (Mütalıassıs) yazılarını gazetelere vereceği::. 

2 - Yeni okunan karşılıklarm iyi ayırd edilmesi için, ge-
reği ne göre, Fransızcaları yazılmış, ayrıca örnekler de konul
muştur. 

25 Nisan - 1935 - f"' 
Tefrika No. 39 of 

dinledikten sonra d Gazetelerimiz; komşu ulus· 
Jaran değil, batanın en 
çok ilerlemiş gazetele
rinden çok daha zarif ve 
teknik itibarile yüksektir. 
Okuyucusu pek kıt bir ül

kenin matbuatında ve hem 
de birkaç yıl içinde görülen 
bu ilerleyiş, şüphe yok ki 
bir fedakarhktır. 

Türkiyenin her tarafında 
okunan lstanbul gazeteleri 
arasında günde 30 bin nüsha 
satan gazetemiz yoktur. Ha
kikat bu merkezde iken, Türk 
gazetecileri, okurlarına hiz
met etmiş olmak için ilerleyiş 
alanında yorulmadan yürü
mekte devam ediyorlar. 

Gazetecilikte nazarıdik-
kate alınacak noktalar üçtür: 
Münderecat, hacim ve tek
nik. 

Bir gazete sahibinin, ev
veli düşüneceği, gazetesine 
bol ve mütenevvi haberler, 
kıymetli yazılar, romanlar, 

tefrikalar vesaire temin et
mektir. Bütün bunlar, tabii-

dir ki gazetenin büyüklü
iüne ve sahife adedine 
göre ölçülür. Günün hadi
selerini klişe ile tesbit 
etmek, tertibatını yapmak 
ve gazeteye muhtelif renk
ler vermek, gazeteciliğin 
teknik işine taalluk eder. 

Gazetelerimiz, yukarıda 
kaydettiğimiz veçhile mes
leğin gerekli noktalarını hiç 
ihmal etmeden her gün bi
raz daha ilerledikleri gibi, 
sahife adedini fazlalaştırmak 

husu,unda da mütemadiyen 

hamleler yapıyorlar. İşte bi

zim asıl dokunmak istediği

miz mühim nokta budur. 

Kanaatimizce bu hareketin, 

gazete sahiplerine temin 

edeceği fayda pek azdır. 

Kaldı ki, memleketçilik nok
tayı nazarından mazarratı 
bile var. izah edelim: 

Bir gazetenin; 12 den baş
Jıyarak 32 sahifeye kadar 
çıkmasını lüzumlu göstere
cek hiç bir sebeb göremi
yoruz. Okuyucuyu fazlalaş-

tırmak maksadile yapıyorsak, 

emin olalım ki, bu kadar bol 

yazalar, okuyucunun gözünü 
doyurmaktan ve netice iti
barile okumak ihtiyacına 
azaltmaktan başka biç bir 
ıey temin etmez. 

Londra gazetelerinin en 
çoğu, ekseriya 24 sahife ola
rak çıkar. Fakat bu gazete
leri bu şekilde çıkmağa sev
keden sebep, 6 milyona ya
kın rüfusu olan bir şehirde 
çıkmış olmaları itibarile her 
gün karşılaştıkları ilan faz
lahğıdır. Hem düşünelim ki 
bu gazetelerin en fakiri, 
günde yarım milyon okuyucu 
bulmakta hiç zorluk çekmez. 
Londradan sarfınazar, kom
ıumuz Yunanistanda günde 
100 • 150 bin nüsha satan 
(Proiya) gibi dört beş gazete 
var ki bunlar, haftada iki 
gün olmak üzere altışar ve 
diğer gllnlerde hep dörder 
ıabife çıkarlar. Halbuki bu 

Salaheddin, Kamil'i 3 - Kökü Türkçe olan kelimelerin bugünkü işlenmiş ve 
kullanılan $ekilleri u.lmmıştır: A.~lı ak olan hak, aslı ügüm olan 
hiih·üm , Türkçe :·Çek,. kökünden gelen şekil gibi. ruca amcasının çarlırına koşnıuştu 

Gazetelerde bu oya karşı sevimsizliği (alımsızlıiı) var 
bir hareket var, dans les ki yüzüne bakmak istemi-
journanks il ya un courant yorum. 
contre cette opinion 2 - Cazibesizlik fıtri bir 

Cereyan etmek - akmak şeydir, yadgözenlik yaradı-
geçmek, geçmekte olmak lıştan gelen bir şeydir. 

dıra doğru yürüdü. Karşısına 
yaşlıca bir zabit çıktı : 

- Amcam çadırında mı ? 
- Hayır efendimiz. imam 

- Hayır! .-
- Buraya be~ 

kimse gelip 1 

mu? ~ 
- Evet, Şa•er ~ 

Örnek: cereyan eden (et- Cebanet, korkaklık, ödlek-
mekte olan ) müzakereler, lik, (fr) poltronnerie, peur 
aramızda geçen (geçmekte Cebbar, zorba 
olan) ıöyleşmeler. Cebin, korkak, ödlek (fr) 

Carih - yaralıyan, (fr.) poltron, peureuks 

Salabeddin çıkar çıkmaz, 
emirberi koştu.I Salaheddin; 

- Çabuk - dedi - atımı 1 
Ve atına atlayınca, amca

sının çadırına doğru sür'atle 
ilerledi. Karşıdan iki seyis 
ona doğru koştu ve atanan 
gemini onlara bırakarak ça-

Şafiinin mezarını ziyarete 
gitti. 

- Ne vakıt geleceğini 
liyor musunuz ? 

- Ne dedia, ... ,.,. 

Tabiatın garip cilvelerinden 

bi- ver mi ? Ne yakı 
nereye gitti 7 · . J 

Zabit, bayrel 1~ 
ledi: . ~ 

blesseur Cebin, alın 
Cerbetmek - yaralamak Cebr, zor, zorlama (fr) 

(fr.) blesser force, contrainte 
Ceriha - yara, (fr.) bles- Örnek: demokraside zor-

sure lama (cebr) yoktur. Dans la 
Mecruh - yarala, yara- democratie il n'y a pas de 

lanmış, (fr.) blesse contrainte. 
Casus - çaşıt Zor ve baskı ( cebrü Jaz· 
Casusluk - çaşıtlık, (fr.) yik) altında iş görmek, tra· 

espionnage vailler ıous la contrainte 
Casusluk etmek - çatış- Cebren - zorla 

lamak, (fr.) espionner Örnek: onu zorla (cebren) 
Cavid - bengi! getirdim, Je l'ai ameoe par 
Cavidani - bengil force 
örnek: millete nafi işler Mecbur olmak - zorun-

görenler tarihte cavidani da kalmak, zorunu duymak 
bir nam ihraz etmiş olurlar, zoru altında kalmak 
Ulusa faideli işler görenler Örnek: bu işi yapmak 
tarihte bengil bir ad kazan- zorunu neden duydunuz? 
ıiuş olurlar 

Caygir _ tutan, yerleşen (neden mecbur oldunuz),diin 

Mısırlinın boyu 
gittik<_;e uzayor 

Doktorlar, Muhammed'in boyunda 
görülen inkişaftan mütehayyirdir 

Mısır'da 2 metre 85 san- teleri, Muhammedin boyca 
tim boyunda Muhammed is- her glln büyümekte olduğunu 
minde bir yapıcı, bundan ve ıon giinlerde üç metreyi 
iki ay evvel az yüksekce tecavüz ettiğini haber veri· 
bir dıvardan (düşmüşve ba- yorlar. 
şandan tehlikeli bir surette Bütün doktorlar; M uham-
yaralandığından, o günden medin boyunda görülen bir 
beri umumi hastahanelerden inkişafın ne gibi sebepler
birine nakledilmişti. Son den ileri geldiiini ehemmi· 
posta ile gelen Mısır gaze- yetle araştırıyorlar. _______ _.._...~ ... 

ilkbahar at yarışları 

- Demin .. Si' 
evvel.. ~ 

- AmcamıD •.1 
jini söylediniı ~ ~ 

- Evet, çilD" ,-
Saliheddia, • 1-.

birıey sormai• 
medi. e-"' 

Saliheddio /, 
yordu: ? ~(~ 

Ya yetişmeı;:,. tf '. 
vardığında am J ~" 
lmüı olarak bu~ 

- Bu herif da '-' 
çe çarpıım•~• ~ 
Eminim ki, elıo~ 
çerse, bu işi b• fi 
cermek istiyecek 
iızı belki de bati 
racaktır. 

Bu düıüncelerl•ft 
nı mahmuzluyor 
çok seri olan at. 

Cazibe - sevim, sevimli- akşam Ankaradan yola çık
lik, alım ahmlılık, giSzenlik, mak zorunda kaldım (mec· 
(fr.) sempathie, charme bur oldum) 

Cazibe kuvveti - çekim, Mecburen - zorun, zor al-
(fr.) force d'attraction tanda 

Yarın Hendikap • daha hız!~· yOI-:;.. 
toprajını sa•ur 

Cazibe, cazib - sevimli, Örnek: bu işi zorun (mec-
alımlı, gözen, (fr.) sempathi- buren) yaptım kosusu var 
que, charmant, attarayant Mecburi - yükümıel, yü- ' örnek: ne cazib bir yüıü kllmü altında, (fr.) obligatoi-
var, ne gözen bir yüzü var re 

Ca.zibesiz - sevimsiz, a· Örnek: kanuna riayet et-
lımsız, yadgözen, (fr.) anti- mek bütün vatandaılar için 
pathique mecburidir, büttln yurttıılar 

Cazibesizlik, sevimsizlik, kanunu saymak yllkOmü al· 
alımsızlık, yadgözenlik (fr.) tındadır, kanunu saymak bü· 
antipathie tiln yürddaşlar için yükümıel 

Ayağından muztarip olan Can hu 
hafta koşulara girmiyecek mi ? 

Yarın, ilkbahar at yarıı· 
larının d&rdüncii haftasıdır. 
Bu hafta ikinci koıu bendi· 
kab yarıııdır. 

örnek: 1 - Bilmem na- dir. (dileksel, ihtiyari) 
ııl bir cazibesizliği var Mecburiyet - zor, yllkilm 

Yarınki koıuya en ıyı 
hayvanlar rirecektir. Birinci 
koıu tay deneme koşusu
dur. Bu koşu üç yaıında
ki yerli yarım kan lngiliz 
erkek ve dişi taylara mah
sustur. Arslan, Olga, Can 
Erten, Ayhan, Bora, Yüksel, 
Alemdar, Ege, Semiramis bu 
koıuya ittirik edecektir. 
Can ayağından muztarip ol· 
dutundan bu koşuya girme
mek ihtimali vardır. Bun
dan dolayıdır ki Arslanın 

bu koıuyu kazanması kuv
vetle muhtemeldir. 

ki, yüzüne bakmak istemi- Örnek: bu iti yapmıya ne 
yorum, bilmem nasıl bir zorum (mecburiyetim) var? 

DOKTOR 
Ali AgMı 

• Ne zorun vardıki dün öy-

Çocuk Hastahkla11 
Mütehassısı 

1J..iuci Beyler Sokağı N. 68 
Telefon 3452 

mı ................. llllİİ 
gazetelerde ilin hücumu biz-
den kat kat fazladır. Fakat 
hükumet; Yunanistanda ga
zete kağıdı çıkaran fabrika 
olmadığı için, dışarıya fazla 
para çıkmasın diye gazet~
lerin:sahife adedini talimat
name ile tayin ve tahdit 
etmiftir. 

Yukarıda kaydettiğimiz 
noktalar ispat ediyor ki, 
-başta lstanbul gazeteleri ol
duğu halde- Gazetelerimizin 
bir kaç seneden beri baı
ladıkları sahife çoğaltmak 
yarışı, paramızın yabancı ül-
kelere fazlaca akmasına se
bebiyet vermekten başka biç 
bir netice veremez. 

Hülisa, gazetelerimizin i
lerleyif alanındaki bu ham
lelerine, kelimenin bütün ma
nasile ( israf ) demek çok 
doirudur. 

Kdmi Oral 

le davrandın? 
Vergi vermek yurttaılık 

yükilmlerindendir. 
Cebretmek, icbar etmek -

zorlamak. (fr) forcer. 

Örnek: kendini zorlamak, 
cebrinefsetmek. ı' efforcer. 

Beni bunu yapmıya zorladı 
(icbar etti) il ma, force. 

Cebri - zorlama, zor al· 
tanda (fr} d'une maniere, 
force souı la contrainte. 

Örnek: zorlama (cebri) yil
rüyüş. marche force. 

Zor altında (cebri) yapılan 
itlerde sorav yoktur, on n'est 
pas responsable des acteı 
ıocompliı ıous la contrainte. 

Ced - büyük baba, dede, 
(fr) grand pere. • 

Devamı var 

ikinci koşu hendikap ko
ıusudur. Dört ve daha yu
karı yaıtaki yerli yarım kan 
Arab ve halis kan lngiliı at 
ve kısraklarından Alderviı, 
Hakan, Sada ve CeylAn bu 
koıuya girecektir. Hendikap 
koıuıunun en kuvyetli hay
vanı Sada'dır. Bu koıunun 
ikramiyesi 180 liradır. 

Üçüncü koıu, güzel lzmir 

lzmir Emrazı Sariye Hastanesi 
Baştahahetinden: 

Hastaneye 80 adet yerli battaniye ve 800 kilo pamuk 
satın alınmak üzere açık eksiltmiye konmuştur. istekliler 
battaniye nümuneıini ve şartnameleri görmek üzere her 
gün ve kat'i ihale günü olan 5 Mayıs 935 Pazar günü sa
at 11 de Tepecikte emrazı sariye hastanesinde toplanan 
komisyona mllracaatlan. 11.18.25.2 (1069) 

koşusu olup dört ve daha 
yukarı yaıtaki halis kan ln
giliz at ve kısraklarına mah
sustur. ikramiyesi 1,148 lira 
olan bu koşuya; Grandezza, 
Gosser, Conk, Bekar, Kaz
badalya, Marki girecektir. 
Bu hayvanların içinde en 
kuvvetlisi Marik'dir. 

ikramiyesi 545 lira olan 
dardilncn koıuda CeylAn, 
Yıldırım, Süha, Nona, Kap 
ve Bozkurt koşacaktır. Bu 
koşuda yıldmm, Nona ve 
Süha'nın çok çarpııacakları 

· Devamı 4 ncü sahifede-

Ulusal 

Birlik 
CdndeJik ıiyaaal gazete 

Sahibi: Haydar Rüşdü Öktem 

Neıriyat müdürü : 
Hamdi Nüzheı 
Telefon: 2776 

Adres : lzmir ikinci 
Beyler sokağı 

Aborıe ~artları : 
700 kuruş senelik 
400 .. altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilanlar : idare
lıanede kararlattırılır 
Basıldığı yer: ANADOLU 
matbaaıı 

yordu. ki' 
Bir aralık as•_.. 

• vari gördil. 001"' 
imamı ŞafiiaİD dlA 
ikiyilı metre 111e 

Yolun ortaııod• 
meıguldu. Adeta; 
bir yerini yo~I•;; 
eğerini d6zelöY0 

Dikkatle bakı0~ 
- O 1 .. Tı k·f~· 

ver denilen berld 
Görüıtıode al 'M 

Bu, Şaver'in !a .,., 
Salibeddio, ımk tı 

vanını uçurtacak~,# 
Şaver de oDU 'f' 

kat tanıyamaııııtb• .,j 

men ; IJlll' 
- Linet ol'°°' -~ 

yor 1 ~.iı 
Diye mınldaoclı· 

gelen adamıD it~ ...1 
timali vardı.. E,..~ 
kopmuş, onu dl' 

lıııyordu. Fakat 
0 

tikçe, elleri 
türln istediğini 

Atar •fır kd 
- Bir uğurıu 

haldrak bir u Ja• 
Baıını bir d• 

yaklaıan sll••ti1' 
dizlerinin titr• 
- Saliheddi• 

bedelin imif 1 
Diye inledi. iti' 

lığı, Salibedd:;-... 
daki fevkalld •11 
belindeki hançerıJcl 
tutuyordu. Şu : tJ 
helenmiıti, yah it 
duymuı, a;reolll 

- Bunu yaP" 
lum yapmıtb'• - ,.{~ 



-Mükafat-

20000 lira 
~ ............... .. 
Olivier ve şüreka-
sı Limitet vapur 

ace.ntası 

Cendeli Han. Birinci kor-
don. Tel . 2443 

The Ellerman Lines Ltd. 
" RUNU ,, vapuru nisan 

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

.. ALGEERIAN " vapuru 
mayıs baılangıcında Liverpool 
Svvenseadan beklenmekte
dir. 

Deutsache Levante Linie 

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

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

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

SERViCE MARITIM ROUMANl 
Garbi Akdeniz için ayda 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 NAVIGATION CO. OF GRECE 
lzmir Nevyork arasında aylık muntazam sefer 

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

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

Fazla tafsilat için ıkinci Kordonda !Tahmil ve Tahliye 
şirketi binası arkasında FrateUi Sperco acentahğına müracaa 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

•ı ı ııı ı 11111111 Jlllf il l l il lll il lll lll l l lf 1111 l l il l il l l l lllf il l il 1111 l l l llll lll lllll il l ili l l il l l l l lll l-
.. ANGORO •• vapuru 25 

nisanda Hamburg, Bremen 
ve Anversten beklenmek· 
tedir. 

Not: Vurul tarihleri ve 
vapurların isimleri lizerine 
deiiıikliklerden mea·uliyet 
kabul edilmez. 

ı z mir yün mensucatı; p 
Türk Anonim şirketi~ • ~QA 

Bu mQessese, iki ynz:bin lira sermaye ile :: Bi R İ K T İ QE N 
ÔksOrenlerI Mut· 

laka (Okamentol) 

8kaftrGk tekeri 

rinl tecrftbe edi 

- teşekkOl etmiş ve Di Oryental Karpet l\lanu-;; 'QAJ..ıA T -- b D~ Q 
fakçörers Limited (Şark hah) şirketine ait ==---··----------.... --iillma11~11ııa1 ___ .w ___ ... ııım_ .... 

_ lzmirdt~blalkapınnrdaki kumaş fabrikasını satın = 
niz •• 

almıştır • .Fabrika bOUln teşkilllt ve tesisat '\'C mQs. = Kitaplarımza Gozel Bir 
- tahdimini ile e.skisi gibi 1 kAnunusani 1935 ta· = Cilt, Hatıralarınıza Şık 
- rihinden itibaren yeni şirket tarafından işletil· ~ 

Bir Albnm, Ve sair 

Cilt i leri Yaptır· 

mak isterseniz : 

= mektedir. Her nevi ynn iplikleri, kumaş, batta· ~ 
=: niye ve çorap imal edilecektir. Mamulatın emsa· ~ 
§ line faikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. § 

~ E: Bu:mamulAt Peştemalcılar başmda eski Orozdibak ~ • YEN, KAVAFLAR • 

~ = ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve sataş fab· ~ Çcırşısınrla 34 Numaradu 

,_. - rika içimle yopalmaktadır. ~ • • Ali Rıza .. 
'~ ;;;;; Posta kutusu: 127 ~ 
~ - Telgraf adresi: lımir -~Alsancak §§ Mncellitbaneıine uğrayınız. 
~ ;;;;; Telefon oumarası 2432 ve 3564 E\E • 
~ • ı1111111111111111111 1111111111111• 1111111111m111111111 ı ııı ı ı rıı 111111ıııı1111111ııı11111111 ııı ,_ 

Ve Pnrjen Şahapın 
co Sümer Bank---

en Ostftn bir mQs 

bil tekeri oldu~u

nu unutmnyınaz. 

Kuvvetli mOshil 
istiyenler Şahap 

Sıhhat sftrgtın 

haplarına Maruf 
ecza depolarında 
ve eczanelerden 

nr •raımlar. 

Satılık Piyano 
Alman marka her şeyi 

••ilam kuyruklu bir pi· 
yano!ebven fiatla ıatılık
tar. 

Almak arzu edenler her 
gOn ıabahdan akıama ka-
dar ULUSAL BiRLİK 
gazetesi idarehanesine mü
caat etmelidirler. 

alılık Motör 
12 beygir kuvvetinde (Di

zel) markah az kullanılm11 
bir uaotar aatıhktır. Taliple· 
rin idarebaaemize m&raca
•tlanilla oJ111111r. 

Fabrikaları m~mulatı 

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

Heı·eke kumaşları 

F esane kıımaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli nıallaı· pazaf'' 
lzmir şubesinde bulursunuz 

Hamza Rüstem fotoğı·afhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hamza Rüstem beyin f ou1trnfhancsi, lzmirde en iyi 
foıograf çekmekle şlJhrcı bulan bir san 'aı ocagıdır. En 
m~külpesenı olanlar dahi, burada çektirdikleri fowkraJ· 
Zardan memnun kalmışlardır. 

Ham:a Rwt.cm beyin, f otok"aJ mal rem esi satan ma· 
ga:'"ı da muhterem müşterilerini~ irı~-e. :cvklerine glJre 
her çeşit mallan, fotograf makınclennı bulundurmakta· 
dır, Bir zıyareı her şeyi i!pata kdfldir. 

(lzmir • Başturak caddesi, Refik 

N. V. 

VV. F. H. Van 
Der he 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE 

" SAMOS., vapuru 30 ni
sanda bekleniyor. 2 Mayısa 

kadar Anvers. Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için 
yük alacakbr. 

" ALIMNIA ,. vapuru 8 
mayısta bekleniyor, Anvers 
ve Hamburgtan yük çıkara
cakhr. 

"ARTA,. vapuru 13 ma· 
yısta bekleniyor, 16 mayısa 
kadar Anvers, Rotterdam. 
Haaıburg ve Bremen için 
ylik alacaktır. 
ARMEMENT H. SCHULDT 

HAMBURG 
. .. NORBURG ., vapuru 27 

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

.. HANSBURG ., vapuru 2 
mayısta bekleniyor, Hamburg 
ve Anversten yük çıkara
caktır. 

THE EXPO "T STEAMSHIP 
cor PORA TION 

.. EKS"'ilOR ,, vaparu 3 
mayısta bekleniyor, Nevyork 
için yilk alacaktır. 

lzıuir Evkaf mOdürlüğündeıı: 
Mezarhkbaşında lkiçeşmelik caddesi Uzeriode bağb .. aanb 

vakfından v<:kıf han edilebilinen ve senelik ican 1000 ı;,. 
tahmin olunan ıebz.e ve meyve hanı ile yanı b.ışında 600 
lira kira tahmin edilen bllyük kahvenin birer ser.eli!.. "İt'4• 

ları açık artırmıya çıkarılmışhr. ihalesi 30·4-935 aab g&ntl 

saat 15 tcdir. istekli olanların evkar mUdlirlüğünc mnra• 
caatları bildirilir. 17w20-25·30 1124 

----------------------------------------~--
lzmir defterdarhğından: 

lssisinin vergi borcundtm ötürü tahsili emval yrsr .:.• 
göre haczedilen ikinci Karataş mahalJeıindl'\ Mahmut H:ı· 
yati sokağında kiin eski bir yeni 3 aayıh hane tarihi 
ilindan itibaren yirmi bir giin milddetJe satıhta çıkanldı· 

ğından pey sürmek istiyenlerin defterdarhk tahıillt kale· 
mine müracaatlara 11-15·20·25 1074 

Istanbul ve Trakya 
Şeker Fbrikalari 1'ürk Anonim Şirketi 
Sermayesi3,000,000rfork lirası 

istanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf ban 30 - 40 

Taze temiz ucuz 
ilii.; 

Her tiırltt tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

11 EKSMINSTER .. vapuru 
19 mayısta bekleniyor, Nev
york için yük alacaktır. 

Geliı tarihleri ve vapur-

lann isimleri Oıeriae me1'a· 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefoa 
N o. 2007 • 2008 



25 Nısan ~5 

Almanya, Belçika hududlarına da askeri tahşidat yapıyor 

Amerika, 18 yaşından 35 yaşına ka-
dar olanları silah altına çağıracakiır 

istihkam alayına mensub bir çok Alman bölükleri, Isviçre hududlarına 

gönderilmiştir. 27nci alaydan bir tabur da Mont Medi'ye yerleştirilmiştir 
Varşington 24 (A.A) - Harbiye bakanlığının bir tebli

ğine göre, 18 ile 35 yaşları arasındaki efradın silah altına 
çağmlması 1 Temmuzda başlıyacaktır. Kongre ordu mik
tarımn 118,750 neferden 165,000 nefere yükseltilmesine 
müsaade etmektedir. Temmuz çağrılması bu müsaadenin 
tatbik alanına geçilmesi hususunda ilk adımı teşkil ede

Matin gazetesine Nansi'den gelen haberlere göre, doğu 
hududundaki askeri hareketler devam etmektedir. 92 inci 
alaydan iki bölük Belçika - Fransa hududuna daha yakın 
bir yere sevkolunmuş ve 27 inci alaydan bir tabur Mont 
Medi'ye yerleştirilmiştir. 60 ıncı istihkam alayına mensup 
birçok bölükler Dijen'den lsviçre hududuna gönderilmiş ve 
Belfor' daki 35 inci piyade alayına mensup birkaç bölük cektir. 

§ Paris 24 (A.A)- Alman 

Feci 
Bir çarpışma 
İstanbul, 25 ( Hususi ) -

Nevyork ekspresi, mülha
kattan Nevyorka gelmekte 
olan talebe dolu bir oto
büsle çarpışmı,tır. Bu feci 
çarpışma neticesinde talebe
den 14 kişi ölmüş ve 20 kişi 
kadarı da ağır surette yara-
lanmıştır. Ekspresi idare 
eden makinist tevkif edil
miştir. 

Tebrik 
Baştarafı 1 inci sahijede -

derken zatı devletlerine es
ki Bulgar hükumetinin mus-

lihane siyasetinde hiç bir de
ğişiklik olmıyacağına, bilakis 
bu siyasetin komşu devletler
le daha sıkı bir surette teş-

riki masaiyi istihdaf edeceğine 
dair teminat vermek isterim. 
iki memleketimiz arasında 
mevcut olan dostane müna
sebetleri daha ziyade kuv-
vetlendirmek huıusunda zatı 
devletlerinin kıymetli mua
venetlerine istinad edebile-
ceğimi ümit ederim. 

Toşef,, 
Başbakan bay Toşf 

Sof ya 
"Uhdelerine yüksek hüku-

met reisliğinin tevdi edilmiş 
olduğu anda, bana gönder
mek lütfunda bulunmuş ol
duğunuz telgrafnameden do· 
layı zatıdevletlerine samimi
yetle teşekkür ederim. Tür· 
kiye tarafından takip?edil· 
mekte olan emniyet içinde 
sulh siyaseti her zaman bü
tün komşularile olan sıkı an-
laşma ile kendini göstermiş· 
tir. Bu terakkiye sadık olan 
cümhuriyet hükumetinin sulh 
davası hepimiz için aziz olan 
umumi anlaşma için zatıdev· 
letlerinin riyasetinde bulunan 
hükumetle teşriki mesaide 
bahtiyar olacağını teyid et
mek· isterim. 

ismet İnönü., 

Toşef beyanatta 
bulundu 

Sofya 24 (A.A) - Bay 
Toşef; matbuat mümessille· 
rine hükumetin programı 
hakkında izahat vermiştir. 
Bu programın başhca gaye
leri dahilde memleketin ik
tisadiyatını yükseltmek ha
riçte uluslar kurumuna sulbü 
tensik hususundaki mesai· 
sinde müzaheret eylemektir. 

Hükumet yeni bir kanunu 
esasi tanzim ederek milletin 
aıvibine arzedecektir. 

ajansının muhabiri bildiriyor: Melhuz'a gönderilmiştir. ............. ·--------
lrlanda ve Japonya Itlas 
da iki yangin oldu Müdürler ~adra-

bazlık ettıler 
~~~-----~--~~~ 

Dublin 24 (A.A) - Büyük 

lrlanda piyangosunun çekil

diği binada yangın çıkmış· 

tır. Dublinin bütün ıtfaiye 

teşkilatı yangını söndürmeğe 

çalışmıştır. Alevler çok yük
seklere çıktığından bütün 
binanın yanmasından korku
luyordu. Polis, halkı ateşe 
yaklaşmaktan men için çok 
zahmet çekmiştir. Binanın 
alt kısmı ile duvarlar yıkıl-

mıştır. Bütün salonlar yan
gından müteessir olmuştur. 

Piyango dolabı tamamen 
yanmıştır. Yangının dikkat
sizlikten ileri geldiği zanne
dilmektedir. 

Tokyo, 24 ( A.A ) - Ja
ponya'nın şimalinde iki bü-
yllk yangın çıkmış, bir çok 
evler yanmış ve bir çokları 
da ateşin yayılmasının önü
ne geçmek için itfaiye ta
raf andan yıkılmıştır. 

~~~~~~---~·--~--~~~~~-

Yarın 
orta mektepler jimnas

tik bayramı var 
Yarın Orta mektepler ta

lebesinin jimnastik bayramı 
vardır. Jimnastik bayramı
nın programı, beden terbi
yesi muallimlerinden müte
şekkil komite tarafından 
hazırlanmıştır. Yarın sabah 
saat 10,30 da bayrama Is· 
tiklal marşı ile başlanacak, 

bundan sonra izciler ve jim

nastiğe iştirak edecek olan 
talebe bir keçid resmi yapa-

caktır. Keçid resmini mü
teakib evveli kız, sonra Er
kek talebe beden hareket-

ilkbahar at 
koşuları 

-Baştarafı 2 inci sahifede -
tahmin edilmektedir. 

Son koşu üç yaşında ki 
yerli yarım kan Arab ve ha
lis kan Arab at ve kısrak
larına mahsustur. ikramiyesi 
320 lira olan bu koşunun 

mesafesi 1200 metredir. Dil
ber, kader, Oktay ve Meb
ruk bu koşuya gireceklerdir. 
Ya Mebruk veya Oktayın 
bu koşuda birinciliği kazan
ması çok muhtemeldir. 

Hava güzel olduğu tak· 
dirde yar1nki koşular fav
kalide enteresan olacakbr. 

leri yapacaklardır. Bıçağı çekince 
Habeşistan · ltalyan Arkadaşını beş yerin-
Ba~ıarafı birinci salılf ede - d J 

nuyordu. İtalya ile Habeş en yara a mış 
arasmda bir harb zuhur Dün akşam Halil Rifatpaşa 
edeceğinden haberdar oldu- caddesinde bir hadise olmuş; 
ğu zaman Habeşistana gel- Osman adında biri arkadaşı 
meğe karar vermiş ve ayın Naciyi, bıçakla beş yerinden 
12 sinde [ Addis-Ababaya ] yaralamıştır. Yaralı memle
varmıştır. Cibuti limanında ket hastanesine kaldırılmış 
hacz edilen Habeş cepha- ve carih te yakalanmıştır. 

nesi Adis - Ababaya va- Kadınlar 
sıl olmuştur. Bu cephane 
Habeş hükumeti tarafından 
satın ahnmışhr. Epice zaman 
evvel Fransız hükumeti ta
rafından haczedilen bu ceb· 
hane, iki devlet ara11ndaki 
müzakereler neticesinde ia· 
de edilmiş ve Adis -Aba
baya gönderilmiştir. 

§ Roma 24 [A.A] - Ste
iani ajansının istihbarına 

göre Habeşistanın şimalinde 
şekavat hareketleri devam 
etmektedir. Yerliler ticaret 
kervanlarına tecavüz ederek 
para ve mallarını çalmakta
dırlar. 

Milino 24 (A.A) - Habe· 

Kongresi Dağıldı 
Istanbul - Kadınlar kon· 

gresi dün çalışmasını bitire
rek kapanmıştır. Murahhas
slardau bir kısmı bir heyet 
halinde bugün Ankaraya gi
decekler ve Atatürk tarafın
dan kabul edileceklerdir. 

şistan imparatorunun söyle
vini mevzuu bahseden gaze· 
teler, lta.lyanın ihtiyat ted
birleri almağa mecbur oldu
ğunu yazmaktadırlar. 

G ızete Del Popolo Habe
şist•a' da sarf kadınlardan 
mürekkep bir ordu vOcuda 
getirildiiini J•lmaktadır. 

lıtanbul 25 ( Hususi ) -
Parisin en meşhur sinema 
şirketlerinden olan ( Pate 
Natan) müessesesi, 900 mil
yon frak açık vererek iflas 
etmiştir. Yapılan tahkikata 
göre, şirket müdürleri, his
sedarlar aleyhine büyük 
madrabazlıklar yapmışlar ve 
iflasa sebebiyet vermişlerdir. 

Müddeiumumilikçe birçok 
kimseler tevkif edilmiştir. 

Papulas 
Ve Kismis idam edildi 

Atina 24 [ A.A] - Diva· 
nıharb tarafından idama 
mahktlm edilmiı olan gene· 
ral Papulas ve Kismis bu 
sabah kurşuna dizilmek ıu· 
retile idam edilmiılerdir. 

Tahvilat 
Kaçakçıları hakkında 

bir layıha 
lstanbul - Kamutaya ve· 

rilen bir liyıhada; kambiyo 
esham ve [tahvilat kaçakçı
larının da altın kaçakçıları 
gibi muamele görmeleri 
istenmiştir. 

Matbuat 
Kongresi top lanı yor 

Ankara - Matbuat kon
gresi Mayısın yirmi beşinde 
burada toplanacaktır. Kon
grede her gazeteden bir 
murahhas bulunacaktır. 

japonya'da 
Kaç kişi öldn 

Tokyo - Son zelzeleden 
Karmoz adasında 3185 kişi 
ölmüş, 10630 kişi yaralan-
mış, 6 kişi kaybolmuştur. 
15293 ev tamamen harab 
olmuştur. 

Küçük katil 
Dilo akşam lzmire 

getirildi 
Dün akşam Bergamadan 

şehrimiz hapishanesine Meh· 
med adında 10 yaşlarında 
küçük bir katil getirmişler
dir. Mehrned, dayısının oğlu 
aJtı yaşındaki Hilmiyi çifte 
tüfenği ile öldürmüş ve Ber· 
gama Ağırceza mahkeme
ıince altı ay hapse mahkum 
olmuştur. Küçük katil ceza 
müddetini lzmir hapishane
ıinde dolduracaktır. 

Vilayet işleri 

' l(urııltay, isler• 
bitirdi ve d~ğıld 
Kurultayın gördÜğÜ işler, l'i~ 

miz için kıvanç verecek derec ıi 
Vlllyet genel kurultayı, dan Aldemlr (Çeıme), 2' M 

eon toplantteını yıpmıo n bi· Sırrı (Foçı), 23 re1::1. 
rikmio olın bütftn itler bit· rem (Ôdemlt) ID ...t 

tikten eoon bütçe eocüme· anlışıldJ, Vali Ge.,..... 
nince hazırlanın ve varidat u fi 

kapınıo söylevi r•P- ~ 
büdctelnln 1,621,4.00 liradan ,,,,,.~ .. 

darlığına ra~meD 
l ,663,7 40 liraya çıkarılmaeı d ~ 

için nrllen yerio " 
hakkındaki mazbata okundu. 
EmlAk ve akar satışları varide· maarif gQveofnl pr ;/ 
tının birçok akarın gelirini ko· lerlnl, mualllaılet0 ıJ' 
ruyamadıklarındın satılması Yerdiklerini azalır• 1J1 J 
teklif ile 6600 liradan 44,279 gelecek yıl blrçJk ıl1 ,11 
liraya çıkarılması, haııtınel"r lerle kurultay ayele Ji "' 

h4eılatıuın 1500 liradan 5500 1,.. .J 
oıeıoa çıkacağını ıö1 ' 

lirayı, eatalıcak eşya bedelinin ~hl. 
259 liradan 1259 lirayı lblAga - Hepinize ,. 
lettıniyordu. Nafıı işler lçln ya· dilerim. ol -

Diyerek ıo1le•I palın ietlkrazıo itfa karşılıgı 

otarak evelce bQdcede göete· ı'kıtlrndı. ~ 
rllmft olan 60 bin Uranın da S ht katlı 
40 bin liraya lndlrllmeal teklif a e ıA 
olanuyordo. Böylece varidat ve Oı1mınlı bıok•11 ~ 

masraf bıldcelerl mQ vazt nell bir beıılnde mOblm bir •· 
tekil ılıyordu. olmootur. Ti1ccard•0 

Ôdemlt Qyeal bay Ekrem; med Kıdıoğlu ile 
bOdce zarureti dolayielle moha· zade Bay Hilseyio ~ 
eebel hueuıf ye emllk ve aka oerikloln imzaları ,,,;~ 
randan eatılıcak olanlarının mek ıoretlle bal'r '1 
yerine geltcek yıllar bildcele . bono Ue Oıtmıoh bl 1't 
rinde taheieat onıylıoarak yeni 5000 lira alınmıtıır· 

ıkar ahnmaeı kaydile ilk tek· mQdQrlOğll, eıbtetf.tl.,. 
lif la onıylanmaemı letedi ve i 
kurultay bu tekilde onayladı. dana çıkarmak iç 0 ~ ... 
Cümhorlyet merkez baokaaı tadır. Yapılın tıbkl ,e 

5000 Ura, ıabte · ""' hlHeıl de vllridll üzerinden ..,..-Jf 
teeblt edilmek ıuretlle 16637 Nisanda baokıdaD 1 dl~. 
Ura olarak teeblt olundu. Va banka memurları ee•e 

ederken itin fırkıo•~ J. 
ayın yirmi ikisinde ı• 
lerlol Bay HftBeYID ,, IJ' 
telefonla blldlrınlt d~~ 
netteki imzanın ktO ,,, 

rldat b1ldceıi eeaml tayini &U· 

retUe reye kondu ve bay Ferid 
Ekrem'io muhalif reylerlle 
onaylandı . IJo iki zat, villyetln 
bu kadar ytıkaek varidat temin 
edemlyece~lne kani bulunmak· 
tadarlar. Bundan sonra gelecek 

yıl 10 martta toplanılması kı· 

,ar" olub olmadığını ~f" 
Bay Bcıseyio Zihni; A 

bonodan haberi bolo~ İl 
rarlaotırıldı n yeni daimi en· nbıoı nrlnce boD ,IJ"A 
cftmt n ftyelerlnin ıeçimlne ge· lar dikkatle tetkik oJo ~ 
çlldi. Reylerin tasni fi netice eabte oldukları ıolll'~ 
elnde yeni encOmene 33 reyle SahtekArlık •ak'•~ıidf I' 
doktor bay KAmran Kenan çok oayan bir ıek• 

;(tzmlr), 29 reyle bay Mehmed mektedir. 

lzmir 
ğünden: 

Milli emlak mnd"'
1
" 

J 
k
. b• ... 

Murabıt çarşısında kızlarağası hanı derununda 1 .,,. 

neye ait odalarla muhafaza için kullanılan emvali ~1 ,. ; 

riyeden teamülen alınan icar bedelleri duhuliye ard~,.. 
Birinci kordonda evvelce Aydın şimendifer kulll f. 
yasının emtea dairesi olan 127 no. lı bina ·oo ı~ 
Birinci kordonda evvelce banyo hali hazırda gaı.• ~· ' 

,, ., Balıkhane derunundaki bili no.h bar• ' 
Bayraklı vapur iskelesi ' 
Göztepe " ,, ~,fi J 

Tepecik yedikızlar ma kule bahçenin ve dam yeriod';1s ~ 
ve damın 4320-413 sehmi ve bahçenin 112 ıehimde f 
Bayraklı hafız Ahmet sokağında 14 no. lı baoe ıt l 
Karşıyaka alaybey selamet sokak 18 eski 8 taj oO· ~.9'5 ... 
Yukarıda yazılı emvalin bir senelik icarları 2· oı'f'"JI 

şembe günü saat 14 te ihale edilmek Bzere 111 dO"J , 
konulmuştur. Taliplerin o saatte milli emlik oıil ıı~ 
müracaatları. • o•' 
lzmir Mıntaka san'at mekteb• 

dürltığttnden: -~ 
120 Me!re elbiselik yeıli malı kumaş 15 giiD. v'1 

açık eksiltmeye konulmuştur. Örnek mekteptedıt·, ~~ 
istekli olanların şartname ve örneği görmek oıe;,s ~ 
mektebe uğramaları ve muhammen bedeli olaD bİ' ":I 
yüzde 7,5 muvakkat teminah 44-50 kuruıluk t ,, 
banka mektubile şirket adına geleceklerin ti~,e~ 
dan verilmiş belge ve numaralarile birlikte ibale ı"ı' 
1 Mayıs 1935 gllnlemecine raıreleo Çarıamb• ( 
11 de vi Ayet encümenine gelmeleri ilin oluDU1• 


