
Habeşi tao hudutlarında soy· 
gunculuk devam etmektediı·. 
4 Etyopyah seyyah, lıaydut· 
lar tarafından hücuma maruz 
kalmışlar ve soyulmuşlardır. 

• ULUSAL 

lzmirde çıkar, akşamcı ıiyasal gazetedir 

• ovyet Husya büyük artist
leri; 2o Muyısta şehrimize 
gelerek bir kaç fastival ve
recekler ' 'e bir Haziranda 
Ankara'ya döneceklerdir. 
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Almanya, on iki denizaltı ge- ~~~:e;.:~:!'i: 
misi insa ettirecektir toplautısı 

' Ankara 27 (A.A) icra 1 

Alınacak yeni va
purlar mes'elesi 

b 
Vekilleri bey' eti, bugün baş-

B u karar, ansızın ildirildi. V ersay i~~i~~0 .·.~:~: •0ö:0~~.ü:.::~ 
muahedesi. hı·r hayal oldu muhtelif iıler üzerinde gö-

rJiımelerde bulunmuş ve bu 
işlere ait kararlar vermiş
tir. 
§Ankara 28 ( Hususi ) -

Cenevre'den dönen dış iş
leri bakanı bay TevfikRüş
tU Aras, dün akşam topla
nan icra vekilleri hey' etin
de Cenevre müzakerelerine 
dair iz .. bat vermiştir. 

Bay 
ve 

~~-----·----~~ 
Mazhar Müfid, Bay Hüsnü 
Bay lhsan'ın söyledikleri 

mının müstacel ihtiyaçları 
karşılamak için sarfedilmesini 
ve mütebaki kısmı ile de 
bundan sonra ihtiyacımız o· 
Jacak vapurJarm memleketi
mizde yaptırılmasını mümkUn 
kılacak bir tersane kurul
masına tahsis edilmesini is
temiştir . 

çisi ile muha~erede bulun
maktadır. Alakadarlar şu 
noktayı bilhassa hatırlatmak
tadırlar. Almanya kara kuv
vetleri hakkında aldığı ka
rarda ayni' şekilde hareket 
etmişti. Her iki hareketi ile 
Versay muahedesini çok a
şikir bir şekilde ayakları 
altına almaktadır. 

__________ ..) Ihsan Tokgöz (Ordu ), 
kredi üzerine yapılan ahı 
verişlerin ve bilhassa böyle 
uzun vadelerle yapılanların 
faiuerile birlikte pahalıya 
mal olacağına nazarı dikkati 
celbederek yılda bir milyon 
kadar tutacak olan taksitler 
karıılığ1 döviz hususunda ne 
düşünülmüı olduğunu sor
muıtur. Alman 'larm Doyçlaml gt'nıısı 

Londra 27 (A.A) - Al· lil eden Alman kararı, lngi· 
maayanın her biri 250 toni· liz bakanlıkları mabafili için 
lat•k 12 denis altı l'•miıi büyük bir ıüpriz olmuştur. 
İDM etmek kararı; Berliade- Son Berlin lna-iliz - Alman 
ki lngiliz ataıena•aline teb- müzakerelerinde bu mesele 
Jii edilmiıtir. lngiliz bükü- mevzuu babıedilmemiıti. ln
meti bu kararın Mayısta giliz kabinesi yakında hath 
Londrada yapılacak olan hareketini tayin edecektir. 
lngiUz-Alman deniz müzake- Versay muahedesinin Al
rele)'i üzerindeki tesirini na- manyayı deniz alta gemileri 
zarı itibara alacaktır. Her inıa etmekten men etmekte 
iki tarafın gelecek müzake- olduğu ehemmiyetle kayde-

relere bir baılangıç olmak üze- dilmektedir. lngiliz büküme
re teati ettikleri fikirleri ih- ti bu hususta Berlindeki el-- -----t.-•• ........... ___ _ 

Meslek işleri 

Muallimlerimiz ge
ne toplanacaklar 

lzmir muallimleri, gördükleri ala
kadan çok memnundurlar,..~~ 

lzmir muallimleri; son ma
aı ve mesken bedeJleri mes'· 
elesinden sonra, muallimlik 
ıneıleğinin ihtiyaçlarına tes · 
bit ederek C. H. P. genel 
kongresine iştirak edecek 
lımir murahhasları ve saylav 
larına bildirmeğe, bu suretle 

dileklerini bilkümet merk.-

ıine ulaıtarmağa karar ver

nıiılerdir. Pertembe günü 
•kıamı Halkevinde parti re· 
isimiı bay Avni Doian'ın 
baıkaalığında ve vali gene· 
ral Klzım Dirik'in buzurile 
bir toplantı yapalmı11 uzun, 
hararetli hasbıhaller yapıl· 
llıııtar. 

Muallimler birliği idare" 
bey' eti ve bu it için seçilmiı 
nıuallimler, tetkiklerine de
vam etmektedirler. Duydu
iumuza 16re bu Çarıam~a 
ınau akıamı, ikiDci bir bO· 

llalketi 

yük toplantı yapılacaktır. 
Perıembe toplantısının dik· 
kate ıayan noktası şudur : 

lzmir muallimleri, hiçbir 
uman bu kadar mDbim bir 
ekseriyetle, bir çata altında 

1 1 
toplanmamıılardı. muallim
-Devamı d8rdancıl şahifede -

Londra 27 (A.A) - AJ
manya'nın denizaltı gemileri 
inşa etmek hususundaki ka
rarı , Londra'da büyük bir 
endişe uyandırmııtır. Bu ka· 
rtrın May11ın ikinci hafta-
-Devamı dördıin<'ıi sahif ada -

Muhacir geliyor 
lstanbul - Romanya'dan 

ve Bulgaristan'dan gelecek 
olan 130 bin muhacir Mer
sin, Antalya ve Trakya'ya 
yerleştirilecektir. Hazarhklar 
ikmal edilmek Uzeredir. 

~~----miti-.~·~·--~--~--~~ 
Yerinde bir kar ur 

Tütün işçisi hemşireler 
çarşafları atıyorlar 

Çünkü peçe 
kadınının 

ve çarşaf, Türk 
malı değildir 

1'ıitiin işÇİ$İ 'l.·admlarımız bir ıoplanııdo 

Memleketin her tarafanda, birliği bir toplantı yapmış· 
Türk kadınlığı, eski, iptidai tar. 
kıyafetini terk etmektedir. Malumdur ki, bu birlik, 

~her gün gelen,, telgraf ve: azasının mühim bir ekseri
f ajwlU:- Türk1°yenin şu vel yetini k~dınlarımız teşkil 
:bu köşesinde gerek şehir etmektedır ve bunların be-
meclisleri, gerekse doğrudan men kısmı azamı çarşafhdır. 
d • • Sabah ve akşam çarşıdan 

ogruya halk ve kadınlıgı- şehrin muhtelif semtlerine 
mızın çarşaf, peçe,\kara donJ doğru geçtiklerini gördOğü
ve saire gibi, Türk kadınana müz bu hemşireler, memle
Türk erkeğini medeni insanlık ketin diğer kadınları gibi, 

muvacehesinde fena vaziyette 

bırakan kılıkların arbk bıra
kıldığını bildirmektedir. 

Dün, lzmir Tütün iıçileri 

Lav al 
l\layısta Moskovaya 

gidiyor 
lstanbul - Bay Laval Mayis 

ortalarında Moıkova'ya gi
decektir. Fransız • Rus mua
hedesinin Moıkova' da imıa
lanm111 muhtemeldir. 

çarıafı terketmek kararını 
vermişlerdir. 

Aralarındaki konuşmada, 
Türk kadınının medeni alem· 
deki mevkiine doğru atılma
sı icabeden hatveler ehem
miyetle tebaruz ettirilmiı ve 
çarşafın, Türk kadınının kis
vesi olamayacağı kararlaşh
rılmııtır. 

Bu karar pek yakında 
tatbik edilmiı bulunacaktır. 

Çarıaflar, peçeler atılacak 
manto, koıtQm veyll, bu şe
kilde bir kıyafet alanacaktar. 

IJa_> Celal Bayar 
Ankara 27(Hususi) - Bugün 

Fikret Silayın başkanlığında 
toplanan Kamutayda, deniz 
yolları işletmesine karşılığı 
10 senede ödenmek üzere 
10 milyon(liralık vapur almak 
hususunda salahiyet veren 
kanun görUılilmüştür. Deniz 
yolları işletmesinin vapur 
kadrosunu, hem ihtiyaçlarını 
karıılamak ve ökonomik bir 
surette çalışmak yönünden 
hem de seyrüsefer emniyet 
ve intizamı bakımından ye
nilemek lüzum ve zaruretile 
hUkümetçe teklif edilmiş olan 
kanunun hey'eti umumiyesi 
üzerinde söz alan saylavlar
dan Hüsnü Kitapçı; Deniz 
yolları işletmesinin vapur 
kadrosunun yenilenmesindeki 
zarureti teslim etmekle be
raber bu tesisattan bir kıs-

Georgiyef 
Ve arkadaşları men

tadan döndOler 

Georgiyef 
Sofya, 27 ( A.A) - Eski 

baıbakanlardan Bay Çankof 
ile Georgiyef'in Sofya'ya 
muvasalatlar1 hidisesiz geç-
miıtir. Bunları hamil olan 
tren; her tnrlü nllmayiıin 
önilne aıeçilmek Uzere ıehrin 
haricinde tevakkuf etmiıtir. 

lJay Ma: har Mıif id 
Bay Mazhar Müfid kanun 

liyıhasile ileri silrülmlif olan 
hususahn yerinde alanmış 
bir karar olduğunu ıöylemiı 
ve fakat bu vapurların ahn
masile, deniz yolları işletme· 
sile vapurculuk şirketi ara· 
sandaki seyrüsefer tonaj 
nisbetlerini deniz yolları iı· 
letmesi lehine ihlal edeceğine 
nazara dikkati celbederek 
sahillerimiz arasında takdire 
değer bir surette muvasalat 
temin etmek için bilyllk 
külfetlere katlanmıı bulunan 
diğer milJi bir ıirketin ko
run:nası için tedbirler alın· 
ması lizım geldiğini söyle· 
miıtir. 

Saylavların bu mUtaleala
rından sonra söz; alan öko· 
nomi bakanı bay Celil Ba· 
yar, kanun liyibası ile ali
kadar olarak büyük bir has
sasiyetle ileri aüriilmüı mü
talealaran yerinde bulundu
ğunu söyliyerek: 

11 
- Çünkü, demiştir tica

ret filomuzun arzu ettiiimiz 
gibi tekamül etmesi memle
ketimizin ökonomiıine kili 
halinde menfaat vermesi 
hepimizin -.uu ettiği bOyllk 
bir gayedir.,, 
· D~uam, 4 ncii s<1hif ede~ 



Salllfe 2 (OluaalBlrllk) 
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Osmanlıcadan 'f ürkçe· Amerika 
Çic'den ipek almıyor 

Ye Dl•} Karşı}ıg""~ı No 22 Çin hükumeti birleşik 
Amerika, İngiltere ve Fransa 

J - Ö.: '/'iirkçc köklcrcle11 gdc11 sü:leritı karşrsmo (T. Kı;.) ile yeni ticaret anlaşmaları 
beldeği (Alümeti) lwnmu\\lur. /Jrmlunn lıer /Jiri hukkmda .ı;mısı yapmak üzere görüşmelerde 
ile u:manlarımızıtı (Mütalwssıs) yazılarım gaz,•telcrc ı·crcceğiz. bulunmaktadır. Çin geçen 

2 - l'crıi o/.•mıatı kar~tlıklar111 iyi uyml edilm esi için , gt!· sonkinun ayında 90 milyon 
reğille göre. l?ru,,sızeaları yazılmış. aynca iinwklcr tle konul- dolar değerinde ithalat be 
mu.ştur. 55.2 milyon dolar değerinde 

' 

l~L~H~TT 
EYYU8 

28 Nisan • 1~35 .. 
Tefrika No. 41 

3 - Kükii Tıirl.-çc olan ht•Linıdcrin bugi'inl•ii işh>nmiş ı e ihracat yapmışlar. S J ""'b d j • Ş '• "' lü d Ü 
r. il l 1··11 l t l Çı'n'in bam ı'pek ı'bracatı a a e ( ın, aver 1 go ı· ' t>U anı an ~ellt eri ıı rnmıştır: ' s ı al.· olan lıuk. aslı iigiim olan 

hm,am. 'rar1rçc "Çek., kökı1mı,,,, gc1e,, şehit gibi. 1934 de de aza1makt" de- Yeni hapishaneye attırdı 
Ceddani - · atayik, (fr.) örnek: Türkçe bir ıöz vam etmiştir. 1934 deki 

binde oturuyordd• t · ham beyaz ı'pek ı'hracata Bundan sonra da eski ha-a avıque arap kuralıyla çoğullanmaz. 
Ceddaniyet - atayiklik,(fr.) Cemetmek _ cumlamak, 1933 deki 3,447 tona karşı pishaneyi tamir için emir 

atavisme toplamak (fr.) additiooner 2,493 to " ve ham sara ipek vermişti. Çünkü Salabcddin 
Cedde - büyük ana, nine, Örnek: birbirine benzemi- ihracatı da 1,140 tona karşı bu binanın Şafii medresesi 

(fr. grandmere yen şeyler cumlanmaz. 695 ton idi. Diğer ipeklerin ittihazına karar vermişti . 
C dd. ı k k (f ) ihracatı ile 8,096 tondan Bu hareket ve karar, Ale· e ı i i · soy ö ü, r. Ceman - cumlayın, cüm-

ıouche leyin (fr.) en tout 6,981 tona düşmüştür. Bu viliğe, yani Mısırm resmi 
Cedit • Yeni Cemiyet _ sosyete ( T. düşüş birleşik Amerika'nm mezhebine karşı ilk taarruz 
Cefa (eza) - üzgü kö.) {fr.) societe ihtiyatkir davranmasından idi. Salabeddin hapishaneye 
O.. k b tt' •. . b Ö k ı'lerı' gelmı'ctı'r. gelince, etraftan koşuşan rne : ana e ıganız u rne : fosan sosyetesi - _ Y 

cefanın sebebi nedir - bana cemiyeti# b ~şeri ye Amerika Gansterleri 
verdiğiniz bu üzgündd sebe- Cemiyet - birleşit ( fr. ) 
bi nedir? association 

Cel - dürüş, cete (1) (fr) Örnek : Avrupadaki işçi 
tacbe, effrot (BaL: gayet, birleşitleri, Avrupadaki a-
aay) mele cemiyetldri 

Cehdetmek - düşürmek, İçtimai, sosyal (fr.) soçial 

Çocuklar ağaca bağ 
lanarak yakıdılar 

çahımak, uğraşmak, çabala- Örnek: içtimaı işlerde iki 
mak, (fr) sefforcer, tacber gidiş vardır; bunlarm birine 8 b d• }- • · ki• l t k • 

Cebren - yüksek sesle. inkılab diğerine tekamül Q a lSC ganster erı la 1 f me IS· 
Celadet -- bahadırlık. d 1 J • 1 d ., 'k' · ki • • d k ~r-er sosya ış er e, 1 ~ .g•- teyen çocu arın marıfetın en çı tı 
Celbetmek -· getirtmek dış·~vardır. bunların bırıne , 

(fr) mander, faire venir. devrim; ötekine evrim derler. Amerika Gansterlerioin, ahvallerinde de tesir et-
Ôrnek: onu buraya getirt- Cemile, batır boşluğu her gün bir az daha ilerle- mekten halik alamaz, ge· 

tik (celbettik), nous l'avons Cenab, kanat yen fenalıkları, yalnız maddi çen hafta Nevyork civar1nd:t 
fait venir ici. Cenini sakıt, düşüt değil, ayni zamanda manevi vukaa gelen çok feci bir 

Celbetmek -- çekmek {fr) Cenk, cenk (T. Kö.) bir çok tahribat ta yapmak- hadise bunu ispat ediyor: 
attirer, faire comparaitre. Cengaver, vuruşkan tadır. Nevyork'a yakan Sto 

Celi (bak: aşikir) -- açık, Örnek: büyük cengaver- Amerika hükümeti, Gans· adandaki kasabanın çocuk-
apaçık (fr) dairi ouvert, lerie adları tarihe geçer, terleri mütemadiyen takib Jarından bir kafile geçen 
evident. büyük vurutkanların adları etmekte ve buna Rağmen hafta gansterleri taklid et-

Celpname -- geldiri. tarihe geçer. pek az muvaffakiyet göste- mek iştemişler ve araların-
Ôrnek: bir celpname ile Cenup, güney rebilmektedir. dan Şarl, Bond ve Sezar 

çağrılan her vatandaşan Örnek: Avrupanın cenu- Gansterler, o kadar çok admdaki çocukları bir ağaça 
çağrıldığı makama gitmesi bundaki şiphi cezireler, Av- ve o derece cesurdurki, za- bağladıktan sonra onların 
vazifedir. 1 geldiri ile çağ- rupa'nın güneyindeki yarım bita bunları takib ederken etrafına saman yığmışlar ve 
rıJan her yurddaşın çağrıldı- adalar. daima ihtiyatkir~ne har~ket ateş vermişlerdir. Saman 
İl oruna gitmesi borçtur. Cephane, cebe etmek mecburiyetini hisset- çok olduğundan dolayı ko-

~else - oturum (fr.) se- Cephanelik, cebelik layca söndürülemiyecek bir 
tiği gibi ekseriya çiinenmek-

ance Cephe, alan, yüz, yüzel (fr) yangın halini almış ve neti-
örnek: bugün büyük mil- front, façade tedirde.. cede, ağaca bağlanan za-

let mecliıi iki celse yaptı, -Devamı var - Amerikanın en büyük ıe- valh çocuklar cayır cayır 
bugün kamutay iki oturum Uhisal birlerinde her gün bir Gan- yanmış, kül olmuştur. 

yaptı. Bı· rıı· k' sterin, yol ortasında bir Nevyork zabıtası, gans-
Cemadet - cansızlar(fr.) hamle yaptığını, bir kaç terleri taklid yüzünden çı-

corpı inanimes. · kişiyi soyduğunu gazetelerde kan bu facianın müsebbip· 
Cemaat (miıer) - ömek Ctınd~lik eiyaeal gazete okuyoruz, bu hidiseler, hal· lerini yakalamıı ve mabke-

(fr.) multitude sommunaute, Sahibi: Haydar 'Rü~dü Ôkumı kın bilhaısa gençlerin ruhi -Detlamı dördüncü sahi/ada -
foule. 

örnek: 1 - Beyruttaki 
Ermeni ömeği. 

2 - Köylüler ömek ha
linde geldiler. 

3 - Büyük ömekler kar
ıııında ıöylev vermek 

4 - Maşeri hareketler~ 
ömeksel hareketler 

Cemi - çoğul, (fr.) plu
riel 
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Ali Agilı 
Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 
11·inci Beyler Sokagı N. 68 

Tel.efon 3452 

TBrkiye Ziraat 
şubesinden : 

Neşriyat müdürti : 
Hamdi Nüzhet 
Telefon: 2776 

Adres : lzmir ikinci l 

Beyler sokağı 
Abone ~arıları : 
700 kuruş senelik 
400 .. altı aylak 

ilan şartları 
Resmi ilinlar için: 
Maarif cemiyeti ilinat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilinlar : idare
banede kararlaıtırıhr 
Basıldığı yer: ANADOLU 
matbaası 

bankası lzmir 

Mekü Sokağı No. Cinsi 
Daraiaç Hücum 14 Hane 

" Paralı köprü caddesi. 128-84 Dükkan 
Bornova Merkez 9-11-21-23 Hane ve dükkan 

,, fstanbullu oğlu 11 .. 
Bayraklı Menemen caddesi 43 Dükkan 
Daraiaç Parala köpril 139 ve 141 Arsa 
Halkapınar Demiryolu . 28-26 Bahçe 
Yukarıdaki emvalinlicarı 23 Nisan 935 tarihinden itiba

ren mllzadeye çıkanldı. ihalesi 14 Mayıı 935 Sah gtinü· 
dllr. Kiralamak iatiyenlerin yüzde yedibuçuk pey akçeleri· 
le birlikte ihale gllnll ıaat oa 46rt buçukta bankamıza 
1Dlracaatlan. 1179 

lzmir Muhasebei Hususiye Modor
toğondeo: 
Bedeli 
sabıka 
Lira 

50 Namazgahta 3 No.h dükkan 

52 " 34 " " 
30 " 36 " " 
40 ,. 40 " " 
40 " 42 " " 
40 " 44 .. " 
30 " 46 " " 
75 " 48 .. " 
70 lrgatpazan 164 ., ,, 

125 istiklal mektebi altında 80,1 No. h dükkan 
30 lkiçeımelik caddeıi 34, 1 ,, " 

110 " " 351 ,, kahvehane 
205 Kemer caddesi saman bana yanı 1 " " 
125 " " ,, ,. " 3,1 ,, dükkan 

71 " " " " " 3,2 .• " 
25 ,, " 0 n " 3, 3 " ,, 
25 ,, " " " " 3,4 .. " 

11 o . it tt ,, " " 3,5 tt .. 

11 o " " " ., ·., 3, 6 ., " 
160 .. " " " " 3, 7 .• " 
ldarei buıusiyei viliyete ait yukarıda yerleri yazılı aka-

rat 1,6,~35 ten 31,5,938 tarihine kadar üç sene müddetle 
icara veriJmek üzere 25,4,935 tarihinden itibaren 20 gün 
müddetle müzayedeye çıkarılmıştar. Müzayede şartlarını 
görmek istiyenler her gün mubasebei hususiye müdüriyetine 
ve pey sürmek istiyenlerin ihale günü olan15,S,93Sçarıamba 
gllnil saat 9 dan onbire kadar depozito makbuzları ile be· 
raber willyet enclmeaiae mlracaatlan. 1208 

zabitlere emir verdi: 
- Bunu bir yere takınız 

ve bilinizki, her hangi bir 
şekilde olursa olsun, onun 
kaçmasına, yahud hariçle 
muhaberesine göz yumanlar, 
bizden değildir. 

Zabitler, hayret içindeydi
ler: 

Çünkü bu adam, Mısırm 
maruf ricalinden ve hatta 
en büyük şahsiyetlerinden 
Şaverdi. 

Şaver attan inmişti. Ka
dere boyun eğerek zabitle
rin arkasından yürüdü.Sali
heddin, bir müddet onun 
arkasından baktıktan sonra 
ahnın başını kırdı ve dört 
nala, Halifenin sarayına git
ti. 

Saraydakiler, onu zaten 
tanıyorlardı ve bir kısmı da, 
Salihaddinin kendi adamla
rıydı. 

Saliheddin, iç kapıya ka
dar atla girdi ve burada 
atından iner ınmez mermer 
merdivenleri üçer, üçer fır
ladı. 

Arkasmdan bakanlar. 
- Hay11d11 inşallah, fa

kat muhakkak birşey var! 
Diye mırıldanıyorlardı.Ha

lifenin hassa zabitlerinden 
biri ile karşılaştı ve: 
· - Halifemiz efendimize 
ubudiyet arzına geldim. Bir 
mes'eJe için ' de konuşaca
ğım. Mühimdir, çabuk ol! 

Dedi. Zabit, ağır balaların 

üstünde sessizce uzaklaştı. 

Saliheddio, olduğu yerde 

asabi asabi dolaşmağa baş· 
ladı. 

Ve zabit görünür görünmez 

o tarafa doğru ilerledi : 

- Efendimiz ıizi · bekliyor
lar ! 

Halifenin yanında ihtiyar 
bir şeyh -vardı. Halife, diz· 
lerine yumuıak, büyBk bir 
battaniye örtmüş, sırtında 
İpek yeşil entariler, belinde 
sarı bir kuşak, pencere. di-

Saliheddini 
rinden kımıldadı &ılı 
için elini uzattı. 
veccüb eseri idi:~ 
bu sararmış, tı 

6 daklarına götürd ' 

- Gel ba~ 
arslan kahraoı•~,lf 
k .. BeOI uonasmm.. . ati'! 
lecek bir işioıı f;..ı 
ki, hacetioiz de 
edilecektir. 

Saliheddio, ttlo 
bir bakış fırl• 
bunu derhal aol• 
doğru döndil: 

- Ya şeyhi • 
ikindi namaııod• .,..,. 

İhtiyar şeyh • 
Bu, kibirli, ıak•b 
ğına değen, ene• 
dı. Halifeyi 
çekildi .. 

- Söyle ya 
işte o muradıD d• 
du. Şebi ge>od•. 

Salibeddia b• 
aldıktan soDra'dJ. 
anlatmağa bati• 
ledikçe, Halife 
asabileşi)rordu. 

- Vay baiD fi 

Diyordu. Sallb 
eleyi anlattıkt•0 

- Efendimi•• 
geldim: fC 

Bu adamın 1118 

tık iki devlet.·~·;• 
haline gelmııtır· it 
detini bozarak 
birliği yapan bO 
gün iki iılilD 111 

biri birine saldat 
olacacaktır.\'e 0 

döknlecektir ki,. dl 
demezsiniz. Belk• 
cadelede tabtl~ 
cek ve Ehli 
istifade ederek 1ıtd• 
lanna saldıracl 

Son iki clllDı;, 
dardı. Salihed ~ 
bahsediyordu. 9° 
ti. . ...... 

- "'"" 
lzmir milli emlak müdorlO 
Göztepe nevzat sokağında 8 numarala ev ',fi 
Karantina türk oğlu sokağında 14 numaralı bat' 

,, selçuk sokağında 46 numaralı " 
" mahmudiye " 7 kapı no. " 

7 taj " " 
ikinci karantina neı'et sokağında 6 taj no. " 

" ,. mısırlı caddesinde 301 kapa ,. 
181 taj 

Reıadiye halilağa çıkmazında reıadiye ıo.2kaP1 " 
4 taj '-

Birinci süleymaniye mahallesinde altıataı •O· ?!,. 
İkinci aziziye mahallesinde hacı ali c. 421 yeoı ,ı 
Kahramanlar kısa ıokağında 7 eski 98 taj 00' 

Narlıdere kale civarı derince mevkiinde 27740 
mukaddema bahçe elycvm tarla 
Buca aıağı belediye caddesinde 31 ve 33 nu111•'' 
dükkin ve fırın (haraptır.) ,i 
Buca sıçan köyünde 21495,62 metre murabbaı•'' 
dahilinde 92 ağaç incir. 

Hasan hoca bakır bedesteninde 39,1 numaral~ 
Yukarıda yazılı emvalin bedeJJeri peşin par•. 

ikinci tasfiye kuyudile ödenmek üzere m&lk• 
perıembe günü saat 14 te ihale edilmek oıe,. 
konulmuıtar. Taliplerin o saatte milli .. 11k 
mlracaatları. 



--:l=•::ldl::.::•:..::;,_'-----:-----------=---------.--ıt~O .... ıa!!!_!l_ı,_111ı"""')____________ -- 2a NiuatJC: 
_ '!•yy•re Piyango u• Fratelli Sperco Vapur Acentası T C!J Q K i Y E 
19 uncu Tertip Bi- ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI !i.T 
Jetleri Satıhvor.. " ULYSSES., vapuru 13 Nisanda doğru Malta, Anvers, -::Z. ı R / 

-' Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg için yük alacaktır. L j. \ 
" HERMES ,, vapuru 16 nisanda limanımıza gelip yükünü Büyüklkrami ye 

25000lira 
-Mükafat-

20000 liı~a 
~ .......... -..... ___ 
Olivier ve şüreka-
sı Limitel vapuı· 

acentası 

Cendeli Han. Birinci kor· 
don. Tel . 2443 

Tbe Ellerman Lineı 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 başlangıcında Liverpool 

Svvenseadan beklenmekte
dir. 

Deutsacbe Levante Linie 
.. ANGORO" vapuru 25 

nisanda Hamburg, Bremen 
ve Anveraten beklenmek
tedir. 

boşalttıktan sonra Burgas, Varna ve Köstence limanlar1 BAN ~AS 1 
için yük alacaktır. 

11 STELLA ,, vapuru 21 nisanda gelip 1 mayısta Anvers, 
Rotterdarıı, Amsterdam ve Hamburg lımanları için yük 
alacaktır. 

·· HERMES ,, vapuru 4 mayısla gelip 9 mayısta Anvers, 
Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yi!k 
alacaktır. 

SVENSKA ORiENT LINIEN 
"SMALAND,. motörü 14 nisanda Rotterdam, Hamburg, 

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

"ERLAND ti motörü 2 mayısta Rotterdam, Hamburg, 

Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Goteburg, Oslo ve lskandi· 
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 Barselona hareket edecektir. 

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

Voltu ve yiik kabul eder. 
NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 
lzmir Nevyork arasında aylık muntazam sefer 

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

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

Fazla tafsilit için ikinci Kordonda 'Tahmil ve Tahliye 

şirketi binası arkasında FrateJli Sperco acentalığına müracaa 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

•111111111111'"'11111111111111111111 l il l lll l lll l l lll ili l lll l ili l lll 1111111111111111111111111 il 111111• 

lzmir yün mensucatı= p 
Not: Vurut tarihleri ve --Tu·. rk Anonı· ın şı·rketı· - • :A Q A vapurların isimleri üzerine 

dejiıikliklerden mes'uliyet - B' R ,. K T ı· QE N 
kabul edilmez. : Bu rnOcssesc, iki yQz~bin lira sermaye ile 1 
.. ---------,- tcşckknl etmiş \'C Di Oryental Karpet ~fanu-- 'n A 1 1 AT .. r oro ÖksOrenler! Mut· ~~I · t: t:: 

1 fakçörer IJ~ited (ark hulı) şirketine ait~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-laka (Okamentol) 

GbClrDk tekerle 

rini tecrftbf. edi 

ni:ı .. 

Ve Pflrjen Şahapın 

en Ostnn bir mOs 

bil ,ekeri olduğu· 

nu unutmayınız. 

K uvvctli mOshiJ 

- lzmir.t/Jnalkapmanıaki kuma~ r.ı.rikasm• saııu • To .. kiye Ziraat bankası lzmir = almı~hr. Fabrika boınn teşkilat \'c tc isal \'(• mOs· ;; Kitaplarınıza Gnzel Bir 

talıdimini ile eski i gibi J künunusani 1935 ıa. § Cilt. Hutıralanm7.a Şık şube İnden: 
rilıiııden itibaren yeni şirket tarafından işletil· = Bir Alhftm, Ve sair 8-4-935 tarihinde kapah :r.arfl:ı ihaleleri yapı11lcağı20·3·9S5 

§ mektedir. Her ne\'İ ynıı iplikleri, kumaş, hatta- ~ de Ege 25-3·935 de Anadolu 30-3-935 de Ulusal Birbir 
- - Cilt l,sleri Yaptır· ı d'I y al = niye Ye çorap imal edilecektir. lUamulilhn emsa- § 4.4.935 de Yeni Asır gazetelerinde i in e ı en ana ı 
§§ tine fAikiyeti her ıarafta takdir ve kabul edilmiştir. § mak isterseniz : emvalinin ihal leri 6 marıs 935 t-ıribine pazarlığa bırakıl· 
- - YEN KAJl'AL'LAR mıştar. Satıı gayri mübadil bonosu v~ya re.in para ıle 

15_ Bu_nıamulnt Peşlemnlcılar başında eski Orozdibak =_=- * ' rır * 
- nakden yapılır. Kıymeti mnbammenesi ikibiu llı• veya ü .. 1ıa =- ittisalindcki sergide teı;ıhir edilmekte ve satıı;ı fab- :=_ Çurşısuulu 34 Numaradu d r• 

·.- ,. ziyade olan emvalin ihılei kafiyeleri iıtizaoa tabi ir. .a-
,: rika içinde yapılmaktadır. § . . Ali Rıza . - lan satıldığı seneye ait Devlet vergi ve belediye resim we 
= Posta kutusu: 127 § sair biltnn masraflar müşteriye aittir. lstıyenleria yOıde 
:: Telgraf adresi: lzmir --Alsancak § Mücellitbaneıine uğrayınız. yedi buçuk teminatlarile birlikte ihale güaQ ıaat 14,~ de 
=: Telefon oumarası 2432 ve 3564 § • Ziraat banka11na mtiracaalları. 1016 
i 111ıııııın111111111111111111111• 1111111111111111111111111111ııııııııı11111111111111111111111ııui N. v. ,_I_z_m_i_r _D_ef_t_e-rd_aı_· J 1-ğ-ı n_d_a_n_: ---

---Sümer Bank---·ı vv. F. H. Van lssiıinin vergi borcuadaa6tlirütahsiliemval yaaaıı••ılr• 
Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en İ)7İsi, ·en sağla
mı, en ucuzu en güzeli 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE 

haczedilen Oruç reis mahallesinde Çirkin ıokajıncla klia 
10 sayılı hane tarihi ilandan itibaren yirmi bir rDa mlld· 
detle satılığa çıkarıldıtından pey sürmek iıtiyealerin Def· 
terdarlık tahsilat kalemine gelmeleri . 1173 23 28 ve 3 8 

istiycnlcr Şahap Hereke kuma ları 
Sıhbaı •0rı;0n ~ Fe ane kumaşları 

.. SAMOS " vapuru 30 ni

sanda bekleniyor, 2 Mayısa 

kadar Anvers, Rotterdam, 
Hamburg ve Bremeo için 
yük alacaktır. 

ls=bu1 ve Trakya 
Şeker Fbrikaları Türk Anonim Şirketi 

Sermayesi3,000,000'rork lirası haplarını lUaruf lf1 
ecza depoıqrmdan Beykoz kunduraları 
vt· eczanelerden Bakı rkö.' 1 bezleri 
araBınlar. J 

rz , • Sümer Bank yeı·Ji mallar pazar"' 
Satılık Piyano Izmir şubesinde bulursunuz 

Alman marka her şeyi 1111·-~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~!!!! 
••ilam kuyruklu bir pi-
yano:ehven fiatla satılık
tır. 

Almak ar:ıu edenler her 
ıUn aababdan akıama ka-

dar ULOSAL BiRLiK 
r•zeteıi idarehanesine mü-
caat etmelidirler. 

alılık Motör 
12 beyıir kuvvetinde (Di

ıel) markah az kqlJanıJmıı 
bir mot6r ıabhktır. Taliple· 
ria idarebanemize mOraca-
•tlanilb olum. 

Hamza Ril tem fotoğrafhane ve 
f{)toğraf malzeme mağaza. ı 

ilam:• Rüstem bc)İn foıot,raflıane.sı, lzmirdc e11 

fotoğraf çeknıeklr şöhret bulan bır smı 'at nraAıdır. En 
müşkülpesent olanlcır dahi, lmradu rektirdiklf~ri f'otokraJ· 
lnrdan memnuu kalmışlardır. 

Hamza Rüstem beyin, f otograJ mulremesı ıan ma-
~azası da muhterem mıişterill'riniı~ itı~e. :er klerıne göre 
her çeıiı malları, foıograf makıneforım bulundumwkta· 
dır, Bir ::ıyareı her şeyi ispata ktJfidir. 

(İzmir - Başturak caddesi, Refik 

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

••ARTA" vapuru 13 ma
yısta bekleniyor, 16 mayısa 
kadar Anverı, Rotterdam, 
Hambu~ ve Bremen için 
yük alacaktır. 
ARMEMENT H. SCHULDT 

HAMBURG 
" NORBURG "vapuru 27 

nisanda bekleniyor, Anvera, 
Rotterdam ve Hamburg için 
yUk alacakbr. 

" HANSBURG ,, vapuru 2 
mayısta bekleniyor, Hamburg 
ve Anverıten yOk çıkara
caktır. 

THE EXPO T STEAMSHIP 
COJ PORA TION 

.. EKSELSIOR" vapara 3 
mayısta bekleniyor, NeyYork 
içia ~..aacaldar. 

iıtanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf ban 30- 40 

Taze temiz ucuz 
ili~ 

Her türlü tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
'ıhbat Eczanesi 
Raşturak No: 37 



28 Nısan 9i5 (Ulusal Birlik) 

i'S ON · TELG QAFLAQ 
, , .. .,, ,, • ' . - :J~-·~.; 1 ' . • - - : 

Uzak şarkta şimdide çin komünistlerinin akını var 

Çin ordusile k~omünistler arasında c.;ok 
kanlı bir ınüsademe olacak diyorlar 
KomilnistlerJe çarpışacak olan 

sicümhuru Şan Kay 

ordu kuvvetlerine, bizzat Çin 

Şek kumanda edecekmiş 

Rei-
• 

hlanbul 2fl (Hususi) - Çin Komnoistleri; Çeoand 

mıntaknsında toplanıyorlar. Çin ordusu ile Komnnist· 

ler arasında bnynk ve kanlı bir muharebe bekleniyor. 
Çin Komünistleri, hilkOmet kuv,·etlerioe kar'ı koy· 

mak için ciddi tedbirler almı,ıar ve ltlzımgeleo mev· 

kileri tutmuşlardır. 

Londra gazetelerinin aldıkları haberlere göre, Çin 

Reisicnmhuru ( Şan Kay Şek ) Komünistlerle çarpı~a

cak olan muntazam Çin ordusunun kumandasmı biz· 

zat deruhte edecektir. 
Bugilnlerde Çin ordusu ile KomQoistler arasında 

çok kanlı muharebeler vukua geleceği söyleniyor. ........ 
Yalan 

Lehistan, Alman
ya anlaşmamışlar 

Varşova, 27 (A.A) - As
keri mahafilin gazetesi olan 
(Polska Zbrojna) gazetesi Al
manya ile Lehistan arasmda 
aktedilmiş olduğu ileri sü
rülen muahedeyi yalan ola
rak tavsif etmekte ve bu 
haberi uyduranların uluslar 
arası vaziyetteki cahillikle
rine bir delil olduğunu yaz· 
maktadır. 

Otomobil 
Amelesi greve ha

zırlanıyorlar 
lstanbul 28 ( Hususi ) -

Nevyork otomobil fabrika
ları, amele sendikasına yazılı 
olmıyan amele kullandıkla
rındcın bütün işçi, Şevrole 

fabrikası amelesinin yaptığı 
gibi grev yapmağa hazırla
nıyor. 

Hahesler 
' Har~e hazırla-

nıyorlar 
lstanbul, 28 ( Hususi ) 

Habeş ordusunun, mütema· 
diyen harb hazırlıkları yap· 
makla meşgul olduğunu ve 
ltalya'nın da buna bakarak 
yeni ted oirler aldığı, Roma· 
dan bildirilmektedir. 

Ankara 27 (A.A) -- Soy· 
gunculuk vakaları huduttan 
ötede, Setiye yakın Habeş 
topraklarında devam etmek· 

tedir. Dört Etyopyalı (Habeş) 
seyyahın haydutları tarafın
dan hücuma maruz kaldık
ları ve tamamile soyulduk· 
ları haber verilmektedir. 

Bulgarlar 
Sırb gazetelerini 

kapattılar 
Ankara 28 ( Husmıi ) -

Bulgar hükumeti, Bulgarista· 
nın iç işlerine karıştıkların· 

dan dolayı Sofyada çıkan 

Sırpça (Politika) ve (Pravda) 
gazetelerini kapatmıştır. 

lngiliz 
Amirali Çin donanma

~uıı ıslah edecek 
İstanbul - Bir lniiliz ami· 

rali; Çin donanmaaını ıslaha 
memur edilmiıtir. 

Deniz ticaretimiz 
-Başıara(ı birinci sahifede-

Bay Celil Bayar Denizyol· 
ları işletmesi için istenilen 
10 milyon lira tahsisat ile 
ticaret filosunun birden ve 
yeniden yaptırılmak .. istenil
mesindeki zaruretlere esba· 
bı mucibe mazbatasında ge
niş bir surette islah edilmiş 
bulunması dolayısile tekrara 
lüzum görmediğini kaydede· 
rek demiştir ki: 

" - Şunu söyliyelim ki, 
buna milli ökonomi namına 
olduğu kadar memleketin 
nakliyat emniyeti namına da 
ihtiyaç vardır. 11 

Ôkonomi bakanı sözlerine 
devam ederek her şeyde ol· 
duğu gibi peşin ve kredi 
alıı verişleri arasında frak 
olmayacağı tabii olduğunu, 
ancak önceden girişilmiş bu· 
lunan bir takım büyük işler 
dolayısiJe bütçeden toplu bir 
para ayırmak imkisızlığından 
bu tarz bir konbioezon bul· 
mak zarureti::hasıl olduğunu 
kaydetmiş ve memleketimizle 
ecnebi memleketleri arasında 

ki kredi maliyetlerini teba
ruz ettirdikten sonra demiş· 
tir ki: 

" - İnşaat aleminde' gemi· 
lerin tonajının fiah malum· 
dur. Bu noktai nazardan eli· 
mizde daimi bir vahidikıyasi 
var demektir. Muhtelif şah· 
siyetlerin bu mesele etrafın· 
da mali ve teknik suretini 
tetkik edeceğiz. İşimize gel· 
diği taktirde elbet,te ökonomi 
itibarile düşüncemiz birinci 
mertebeyi teşkil etmektedir. 
Demek oluyor ki; alış veriş 
yapmak için mutlaka elimiz
d e peşin para olması şart 
değildir. Yalnız böyle kredi 
yapılacak işlerde bizim ihti· 
yacımıza tekabül etmek ve 
bizim aldanmamış olmamız 
lazımdır. Yapacağımız; iş 
Türkiye Cümhuriyetinin ya
pacağı ilk ve son iş değildir. 
Şimendifer inşaah, sanayi 

programının yerine getiril· 
mesi gibi işlerde de ayni 
mevzu üzerinde çalışmakta
yız ve bunda devam edece
ğiz. Kendilerini tatmin nok
tasından tekrar edeyim ki; 
kredi ile gemi yaptırmış ol· 
mak memleketin milli ikti· 
sadiyatını zedelemiş olmıya· 
caktır .,, 

Ökonomi bakanı Celil 
Bayar'ın izahatım müteakip 
maddelere geçilmiş ve ka· 
nun ooaylanmııtır. Buiıa 
nazaran: 

Deniz yollan ve Akay 
işletme idarelerinin yeniden 
yaptıracağı vapurlar için yıl
hk taksitleri 500,000 liradan 
aşağı düşmemek ve 1935 yı· 
hodan başlıyarak 10 ydda 
ödemek üzere 10 milyon lira· 
ya kadar gelecek yıllara se· 
ri taahhütler icrasına ve mu
kaveleler akdine iktisat ve· 
kili mezundur. 

Birinci fıkra mucibince Ak 
ay idaresi için yapılacak ge· 
milerin bedeli 600 bin lirayı 
geçemez. Alınacak gemilerin 
bedelleri idarelerin serma· 
yelt:rine ilave olunur. 2248 
numaralı kanunun 12 inci 
maddesi mucibince deniz 
yolları işletme idaresinin yıl
lık kirlarından genel hey'et 
kararile inkişaf tahsisatı tef· 
rik edilmiyerek birinci mad
de ile tahsis edilen 9,400,000 
lira maliyece alacaklılara ö
deninceye kadar karın ta· 
mamı hazineye verilir. 

Kamutay Ankara stadyu· 
mu için getirilecek malzeme
nin gümrük resminden mua
fiyetine ait kanun ile Askeri 
ve mülki tekaüt kanununun 
4 üncü maddesine ek kanun 
layihasının birinci müzakere
lerini yaparak pazartesi gü· 
nü toplanmak üzere daiıl· 
mışhr. 

Romanya 
Ve Elen rrebaası 

Istanbul 28 [ Hususi ] -
Romanya'dan 150 bin Yu

nan'lının çıkarılacağı hak· 
kında çıkan haberler, Ro
manya hükumetince tekzib 
olunuyor. Verilen malumata 
göre, yalnız Romanya va
purlarında işliyen 100 Yu
nanlı işlerinden mennedil
mişlerdir. 

Keresteci yan 
itiraz Etti 

Ankara - Maliye encüme· 
ninde kazanç vergisi liyıhası 
görüşülürken azlık sayJavlar· 
dan Keresteciyan, maktuiyet 
usulünün bu vergiye de teı· 
mil edilmesine itiraz etmit 
ve muha.Jif kalmışhr. 

Yunanistan 
Krallık mı oluyor ? 
lstanbul - General Kon

dilis beyanatında; Yunan 
ulusu isterse; Yunanistan 
kralhkla da idare olabiJir, 
demiıtir. 

Italya 
Veliahtı Trablusgarp 

seyahatına çıktı 
lstaobul 2 J ( -1 ı; ı: i ) 

Romadan haber veriliyor : 
ltalya Veliabtı, karısı ile 

beraber Trabluıgarba git
miştir. Veliaht, burada bir 
kaç gün kalacak ve seyaha
tını Bingaziye kadar uzata
caktır. 

Garp Trablusu 27 (A.A) 
Prens ve prenseı dö Pie· 
mont bu ayın 29 unda bek
lenmektedirler . Prens ve 
prenses Tral:tlusun ve Sire
nekin baılıca mıntakalarıoı 
ziyaret edeceklerdir . 

Habeş 
Maslahatgftzarı 

lstanbulda 
Istanbul - lık Habeş mas· 

lahatgüzarı ıehrimize geldi. 
Habeşistan ile Türkiye ara· 
sında bir ticaret muahede· 
sinin akdedileceğini söyledi. 

Galatasa~ay 
Istaobul spor maçı 
lstanbul- Galatasaray Is· 

tanbul spor maçı gürültülü ol· 
muştur. Galatasaray 2 - O ga· 
lip iken lstanbulspor üçüncü 
gole itiraz etmiı ve maçta böy· 
lelikle yarıda kalmıştır. 

Bu gidişle insanlığın 
sonu nereye varacak 
Baştarafı 1 inci sahijede -
sın da Londra' da başlıyacak 
olan müzakereler üzerinde 
ne gibi tesirlerde bulunaca• 
ğı henüz belli değildir. Şu 
nokta şayanı dikkat görül· 
mektedir. Deniz müzakere-
lerinin arefesinde Almanya· 
nın bu ani kararı, Berlinde 
lngiliz • Alman müzakerele-
rinden evvel Almıı olduğu 
mecburi atkerlik kararına 
benzemektedir. Almanya 
16 Martta yaptığı gibi bir 
kerre daha Versay muahe· 
desinin mecburiyetlerini tek 
baıına olarak çiinemekte
dir. Bu hareketlerile Alman· 
ya silihlanma meı'elesini 
kendi kendine baJletmek 
kararında olduğunu göster· 
mektedir. Fakat bu arsıulu-
sal bir silihları bırakmak 
projesinde ileri sürülecek 
olan her hangi bir kontrola 
muvafakat etmekten sarfı· 
nazar edeceğine bir delil o· 

lamaz. Almaoyanın kararından 
sonra alınması lizım gelen 
tetbirler, acilen nazan itiba
ra alınmaktır. 

,-Paris 
Paskal ya nelere 

oldu 
ma 1 Atış ve 

lstanbul - Paskalyanın 
ilk günü Pariste 17 kişi 
tramvay ve otobüs altında 

kalarak ölmüş; 28 kişi de 
yaralanmııtır. 

Aşık 
işaulısıoı öldOrdQ 

lstanbul - Sarıyer'de o· 
turan bir doktorun kızı, ni
şanlısı tarafından, gezerler· 
ken tabanca ile öldürülmüş· 
tür. 

Nazım Hikmet 
Nezaret al tında 

lstanbul - Şair Nazım 
Hikmet; zabıtaca nezaret 
alhna ahnmıştır. 

Meslek işleri 
Baş tar afi birinci sahifede 

)erimiz, ayni zamanda kendi 
dileklerinin parti nizamna· 
mesi çerçevesi içinde hazır· 
lanmasını istemektedirler. 
Muallimlerin dilekleri şöyle 
hulisa edilebilir : 

Mesleğin inkılap içindeki 
içtimai vaziyeti; 

Mesleğin iktısadi rolll; 
Muallimlik teşkilatı ve on

ların hakları .. 
Çarıamba günü yapllacak 

müzakerede de birçok nok· 
talar münakaşa ve tesbit e· 
dilecektir. 

Gerek vilayet, gerekse 
parti başkanlığının muallim· 
)erimizin fikirleri hakkında 
gösterdiği derin alika, bü • 
yük bir memnuniyet uyan· 
dırmııtır. 

Fransa - Italya ti
caret anlaşması 

Paris 27 (A.A) - Fransa 

ile )taya arasındaki siyaıal 

konuşmalar doğrudan doğ
ruya kati bir ticari itillf 
aktetmeğe tahsis olunmuı· 
tur. Bu anlatmanın Italya 
murahhaslarının Paris sergi
sine yapacakları ıiyaret ea· 
nasında imzalanması muh· 
temeldir. 

Ansızın öldü 
Keçecilerdf!, Vali Kizım 

paıa caddesindeki 134 nu
maralı demir imlitbanesinde 
çalııan Macar tabaasından 
Kubik, çalııırken birdenbire 
y~re dilımüş ve bayılmııtır. 

Derhal Memleket hasta
hanesine kaJdırdan Kubik, 
orada ölmüıtür. Yapılan 
tahkikat neticesinde Ku· 
bik'te kalb hastalığı olduğu 
anlaıdmııtır. 

Eroin kaçakçıları 
mahkôm oldu 
Geçenler'de oehrlmizde Y•· 

kal1nan eroin k•çmkçılarının 
lhtleae mahkemesinde duruom•· 

ları bltmlotlr. Areah Ahmed 
bir yıl h•pee Te 200 lir. pHa 
cez•eına, Emin o~lu Bld•yet 
bir yıl, 11 •Y bapee 233 lir. 
para cezasını, Rlfat oğlu Dey· 
nekçi Emin bir yıl hapee 200 
lira para cezHına mablulm 
edllmiolerdir. Bidayet eroin 
mObteJılıı olduğoodao mabku · 
mlyet mlddt"tlol bltfrdikıea 

eonra mahkeme kararlle ayrıca 
altı aydan aoagı olmımık üsere 
bir haıtın,ıte tevkif ve tedavi 
edllecekdr. Ar1alı Abmed'ln 
kar111 bayan · Battce n Emin'I• 

Atlıspor 

Kulobood 
l - Atıı '' 

lübOnün Genel L-or"..-

Perşembe gtoO 
Halkevl aaloOO ... 

cıktır. 

2 -· Şlmdl1• 
tıyelerle buod•1 

mak latlyenlerlD 
olan on lir• ile 
mabeue olan oD liri 
kulnp muteıoedl 
halef leriodeo 8'1 
vererek makba• 
olunur. (Bay Stl 
reıl: İkinci kordO' 
sokak 18 No.). 

3 - Bay•• 

geliyor 
Ankara' da fa•~ 

mekte olan ~o ı.; 
büyiik artistler•0;,..ı 
kumandanı geı ı1IJf 
lof'un arzusu os• 
de geleceklerioi 

Artistler, M• 
sinde ıehri111iı•, 
ve burada bir ;ki 
fastival verecekl 
artistleri bir ti• el 
rar Ankara'y• 
' Junacaklardır. 

Celliid g 
kurutma alll 

' bugOn bati .. .. 
Cellid gölDDil 

ameliyesine bul:tl' 
yor. Bu mfln••• 
ahhid tuafınd•11 ali 
davet üzerine; 'I 1' 
Kizım Dirik'fe .,ı 
hendiıi, birçok ı• b 
zeteciler bu sabi. 
gölOne gitmiıJerdi'' 
Amerika G• 


