
Berliııdeu gelen haberlere gö· 
re, Pru yn ha vekili Gcnet"al 
Göriug yakı uda lludapc teye 
giderek !\'Jacaristaıı bav vekili 
ile görüşecektir. 

• ULUSAL 

I 
lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

• Gfimülcline hapishanesinde 
ıııcvkut bulunan a i zabitler 
lehine nümayiş yapan on j. 
kinci topçu alayı efradı hnrb 
divanına verilmiştir. 
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Belgrat'ta Korkunç bir Inf ilak oldu 
il C r;:fı . ' >' Gi942f& > A~ 

logiltere Muralılıas Lordu Varşovada J a 1 Demir yolu siyasetimiz 

Lord Eden, bugün Lehistan 01~R~1nlam- Yeni hatlarin inşa-
reisicümhuru Pilsudeskj ta- rı:~b~i ?~~:!:~ _ sına haşlanıyor 

f d 1 h l d • ı 1 • Japonya hükumeti, bütün ra ın an ia u e ı ece itır ~ei~~::d~m:;~::~:h k~1:~;~1~ 
Murahhas Lord:,, Lehistan hükumeti nıümessilerile 
yapılacak görüşmeler, sulhun tahakkukunda çok 

mohim lıir rol oynayacaktır. ,, Diyor 

billeri göndermiştir. Bu oto· 
mobiller, Amerika fabrikala
rının mamulitından yüzde 30 
nisbetinde ucuz satılmakta· 
dır. 

Halk 

lngili% mura1ıhas /.,ordu Eden 
Varıova 1 (A.A) - Bay 

Edenin ziyaret programı 
ıudur: 

de akıam'::yemeği. Çarşam· 

ba İngiliz büyük elçiliğinde 
öğle yemeği ve Avrupa du
rumu bakkanda görüşmeler. 

Bay Eden şu beyanatta 
bulunmuştur. 

" Şahsi temas ve inti-
baların ehemmiyeti az gö
rülmemelidir. Bu görüşmelerin 

takib edilen amaca en iyi 
yardımcı olacaklarına ka
niim. Sıkı bir iş beraberliği 

f ve doğrudan doğruya temas
lar uluslar derneği siıtemi
nin esaslı unsurlarıdır. lngil· 

itcre ile Lehistan siyasaları 
ise bu sisteme dayanmakta
dır. Lehistan bükümeti mü
messilleriyle görftşmelerim bu 
eserin tahakkukunda mü-

Varşova 'da Riyaseticıirnlııır ara,., 

Sala Baıbakan ile görüş- him bir rol oynıyacaktır. 
me, ReiıicUmhur tarafından Büyük memleketinizi ziyare
kabul ve dıt bakanı neıdin· timi ve Mareşal Pilsudeski ----------·--lspauya'dıı siyasal bulırnn 

Lerrouks, ahine
yi teşkil edem di 

~---
Reisicombuı·; bay Martinez Dö Vale-
coyu kabineteşkiline ıııcmur eyledi 
Madrid 1 (A.A) E.ki baş

bakan bay Lerreukı kabineyi 
teıkil edememiı ve bunu re· 
iıicllnıbura bildirmiıtir. Bu 
ınuvaffakiyetsiıliğin sebebi, 
en kuvvetli partinin şefi olan 
bay Gil Robleıin liberal de· 

mokratlar ve çiftçilerle bir· 
likte yeni kabinenin ıcllha 
doiru teveccUh etmesini is· 
tememeleridir . 

Bu vaziyette bay Lerroukı 
reiıicllm1aurun arzuıu muci
bince geniı ua1la• üıerine 
oturtulmuı yani T eırinievvel 
isyanını yapanlarla aı - çok 
sempati haliade bulunan par• 

ispanya Reisicilmlıuru D. Zamora 

tilerde dahil olmak üzere 
kurulmuı bir kabine viicudı 

Venize)os'uu menkft 
taşlarJnı kaldırıyor 
lstanbul 2 ( Hususi ) -

Selanikten haber veriliyor: 

Şehrin büyük caddelerin
de mevcud olan Venizelosun 
menkii taşları, Halk tarafın
dan kaldırılmıştır. 

-IIilktinıetin alacağı tedbirler lıakkı-
ndaki emirnameler ııeşrolunu)10r 

l\lali ye ha ka uı Pezınaz 
oğlu ile başbakanlık 
nıfistcşarı i tita ettil~r 

Atina 1 (A.A) - Başbakan 

bay Çaldaris isyan hareket

lerinin tekerrür etmemesi 

için lizımgelen bütün tedbir· 

lerin almdığını bildirmiştir. 

Bu akşam bay Çaldaris teş

killtı esasiye kanununa aid 
emirnameleri neşredecektir. 

Bu emirnamelerle memurların 

layenaıilliği kaldırılacak ve 

iyan meclisi fesholunacaktır. 
lstanbul - Atinadan ha· 

ber veriliyor : Eleu Başbakam Ray Çaldaris 
Yunan Maliye nazırı bay Başbakanlık müsteıarının da 

Pezmazoğlu istifa etmiıtir. çekildiği söyleniyor. --·-Italyada 
Maske veriliyor 

lstanbul - ltalya bükü· 
meti halka zehirli gaz mas· 
kesi dağıtmaktadır. 

ietirememiştir . 
Reisicümhur; çiftçiler par

tisi baıkanı bay Martinez 
Dö Valeıcoyu yeni kabineyi 
teıkile memur etmi9tir. 

Belçika 
Danimarka ticaret 

anlaşması 

lstaobul 2 ( Huıusi ) 

Belçika ile Danimarka hü

kumeti arasında 1936 senesi 

bidayetine kaclar muteber 
olmak llzere bir ticaret 
muahedeıi aktedilmiıtir. 

-
Bayındırlık bakanlığı, 47 K. Juk ttç 
kısmın inşaatını milııakasaya koydu 

ihalesi yapılacak olan bu 
kııımlar şunlardır: 

Filyos - Ereğli hattı üze
rinde ikinci kıımın inıaatı, 
Aydın hattının iki nokta-

toplantısına 
haşlandı 

---------------------Beş yıllık çalışma ve bayındırlık 
programı münakaşalara yol açtı 
Şehir kurultayı; dUn öğle· 

den sonra belediye başkanı 
doktor Bay Behçet Uz'un 
başkanlığı altında Nisan 
toplantısına başlamıştır. Dün· 
kü celsede l:ımir'in bet yıllık 
çalışma ve bayındırlık prog
ramı konuşulmuı ve uzun 
münakaşalar olmuştur. Göz 
doktoru Bay Milat, mühen-

dis Bay Aziz, eczacı Bay 

Faik, Bay Hamdi, avukat 
Bay Ahmed Şükrü, Bay 
Suad söz söylemişlerdir. 
Üyelerden Bay Rasim söz 
alarak programda yazılı olmı· 
yan bir çok cadde ve sokak-
ların ieçilmeı bir halde oldu- Program hakkında U%un beya-

1 . ,. 11ntta bulunan Dr. Bay Mitaı 
ğunu ıöylemif, bitta ımır ın 
kuruluıundanberi belediyenin 
oradan geçmediği kanaatini 
verecek bazı yerlerin imara 
çok muhtaç olduğunu ileri 
sllrmüıtUr. 

Belediye baıkana, proiram 
hakkında uzun uzadıya iza· 
hat vermiş ve nihayet, pro
iramın tetkiki için yedi ki
tilik husuıt bir hey'etin teı~ 

kili hakkındaki teklif ekae
riyetle kabul olunmuıtur. 
lıaret reyile yapılan seçim· 
de mühendiı bay Aziz, mil· 
hen~is bay Ferruh, doktor 
bay Sa~'_ doktor bay Ra
mih, milhendiı bıy Fahri, 
bay Suad ve bay Rasim ıe
çilmiılerdir. 
- /)el ·amı 4 üniiı 5alıifidt-
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
Osmanlıcadan 'f ürkçe

ye Dil Karşılığı 
-3-

Akraba (neseben) - hısım 
(fr.) parents (par le sang) 

Akraba ve taallukat -
soy sop (fr.) Les parants 
proches et eloignes 

Akran - Taydaş 
Örnek: Onlar, birbirinin 

taydaşıdır, akranıdır. 

Aksi - Son, en son, (fr.) 
ekstreme. 

Aksayı garb - uzakbatı 
(fr.) ekstr~me, Occident 

Aksayı şark - uzakdoğu 
(fr.) ekstrme orient 
Akıi - Tres (fr.) intrai

table 
Aksi sada - Yanku, (fr.) 

Echo. 
Aksi sada vermek - yan

kulanmak. 
Örnek : O, böyle yüksek 

sesle haykırınca dağlar, taş
lar yankulandı. (akıi sada ver 

di.) 
Aksülamel - Tepki, (fr.) 

Reaction 
Örnek: Her cebrü 

bir aksülamel tevlid 
her zor ve baskı bir 
doğurur 

tazyik 
eder, 
tepki 

Akur - Kuduz (fr.) en
rage 

Akurane - kudurmuşca
ıına, kuduzcasına (fr.) rage
usement 

Ala, pekeyi, (fr.) Tres bi
en, parfait 

AJihaJihi, olduğu gibi, 
(fr.) Tel qu'il est 

Aliimi sema, alkım, (fr.) 
Arcen ciel 

Alika, ilişik, ilgi ( ilgi, 
münasebet anlamına ) 

Örnek: 1. Lu işlerin ko
nuştuğumuz sorumla bir ili
şiği yoktur, bu işlerin bah
settiğimiz mes'ele ile bir 
alikası yoktur 

il. Bu işte bana ilgiden 
dolayı pek duygulandım, bu 
işte bana karşı ibraz etti
ğiniz alakadan dolayı pek 
mütehassis oldum. 

Alakabahş, ilgen (fr.) in
teressant 

Alakadar, ilişikli, ilgili (fr.) 
interesse 

Alakadar olmak, ilgilen
mek (fr.) S'interesser 

Örnek: bu bilim sorumla

rına ilgilenmemek elden gel 

miyor, bu mesaili iljliye ile 

alakadar olmamak mümkün 
olmuyor. 

Alaka kat'etmek, ili~ik 
kesmek 

Alikaderilimkin, olabildiği 
kadar 

Alikaderilistitaa - elden 
geldiği kadar . 

Alaküllihal - Şöyle böyle 
olduğu kadar . 
Alimeleinnas - Gözönünde 

berkesin önünde. 
Alimeratibihim, aleddere

cat - sırasınca, sıralarınca. 

Alamet - beldek (fr.) sin
gal örnek: Bir ulusun en 
büyük ulusal beldeği dH 
birliğidir. Bir miJJetin en 
büyük milli alameti lisan 
vahdetidir. 

Alet - yaraç (fr.) lnstru
ment örnek: Söz söyleme 
yaracı dil, işitme yaracı ku
laktır. Aleti tekellüm Jisan, 
aleti semi kulaktır. 

Alit ve edevat - avadan-
lık (fr.) Ustensile. 

Alayiı - gösteriş. 
Aleddevam - boyuna, 
Alelacayip (garaip) - ya-

bansı (fr.) Etrange, bizarre. 
Örnek: Yabansı bir kılıkla 

karşımıza çıktı, il nous a 
apparu dans un accoutre
ment etrange. 

Alelacele - çarçabuk (fr.) 
a la hate, promptement, avec 
empressement 

Alelade (tabii anlamına -
nomal (fr.) normal 

Örnek: Devrimlerde iler
leme nomal bir yolda olmaz, 
inkilaplarda terakki alelade 
bir hat takib etmez. 

Gayri tabii - Dışnomal 

(fr.) anormal 
Örnek: Bu çocuğun bu 

yaşta bu kadar boylanması 
dışnomaldır, bu çocuğun bu 
yaşta bu kadar boylanması 
gayritabii (anormal) dir. 

Alelamya - körkörüne. 
Alelekser, ekseriya - çok 

vakit, çokluk, (fr.) souvent, 
la plupart des fois 

Alelgafle - apansız ansı
zın (fr.) soudain, soudaine
ment. 

Alelhusus - :hele ( fr. ) 
particulierement, tout par
ticulierement, örnek: Her 
işte, hele ulusal işlerde el· 
den geldiği kadar özen gös
termelidir. Her işte, alelhu
sus milli işlerde alikaderi
limkin itina göstermelidir 

Alelinfirad - ayrı ayn, 
birer birer, teker teker. 

AleJitlak - genel olarak 
(fr.) D'une façon absolue, 
d'une façon generale 

Örnek: Bu sözüm yalnız 
size değil, genel olarak bü
tün işnaenleredir. Bu sözüm 

hasren size değil alelitlak 

bütün memurlaradır. 
Alelıtlak - rasgele, nasıl 

olursa olsun (fr.) N'importe 

qui n'importe quoi, qualcon
que 

Örnek: Rasgele bir işmen 
çağırınız. Alelıtlak bir me • 
mur çağırınız 

Alelumum - bütün, ge

nel olarak (fr.) En genaral, 

generalement 
Alem - Sancak (fr.) E

tendard. 

( Deııam edecek ) 

~--... mıı ................ . 
DOKTOR 

Ali Agah 
Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 
lhinci Bey ler Sokagı N. 68 

Telef on 3452 
........................ ! 

Ulusal 

Birlik 
Gnndelik eiyaeal gazete 

Sahibi: Haydar Rüşdü Öktem 

Neşriyat müdürü : 
Hamdi Nüzhet 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler sokaiı 
Aborıe şartları : 

700 kuruş senelik 

400 " altı aylık 

ilin şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bürosuna müracaat edil- 1 

melidir. 
Hususi ilanlar : idare-

hanede kararlaştırılır 
Basıldığı yer: ANADOLU 
matbaası 

ltalya 
Memleketimizden zey

tin yağı alaca~ 
ıALAHATTI 
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ltalyadan hususi olarak 
bildirdiğine göre, Türkiye 
ile işler sureti umumiyede . 
canlanmak istidadını göster
mektedir. Çünkü ]derina- va
ziyeti dolayısile Türkiye le
hine o4 milyon liretlik bir 
fark vardır. Bu fark dola· 
yisile ltalya ithalatını, Tür
kiyeye olan ihracatı nisbe
tine çıkarmağa çalışacaktır. 
Bilhassa bu sene ItaJya zey
tinyağı rekoltesinin azlığı 

hasebile hükmetin ithalat
çıların Türkiyeden zeytinya
ğı ithaJi hakkındaki temen
niyatını kabul edeceği tah

1 
Salaheddini Eyyuhi, Mıısul 

yında istikbali düşünüyor 
Atabeyinin 8 

ve rüya görilf 
raya kadar gelt11İft 

min edilmektedir. 
Yukarıdaki habere naza

ran Italyanların zeytinyağına 
ihtiyaçları olduğu ve bu ih
tiyaçlarını yakında memle· 
ketimizden tedarike başlıya
cakları ve bilhassa klering 
vaziyetinin buna müsait ve 
hatta müessir olacağı anla
şılmaktadır. 

Fransa kralı, yidiği dar
beyi unutmıyordu ve bunun 
kat kat acısını çıkarmağa 

abd etmişti. 
Gemileri onu Surye sahil

lerine atarken sade bunu 
düşünüyordu. 

Beri taraftan Alman im-
paratoru Konrad yeni bir 
ordu ile inmişti.. Vaziyet ar
tık ciddileşiyordu .. 

Birinci EhJisalib kavgaların· 
dan daha kanlı muharebeler 
bekleniyordu .. 

Sicilya kralı Jorj da ge
liyordu.. Arkalarına alaylar 
takan kontların, prenslerin 
haddi, hesabı yoktu. 

Yeci Tnı·kiye'de l\ılaarit 

On bir yıllıl{ mel{ 
tept;ilili faaliyeti 

--~------~ .. -~·--------~---11500 Kız ve 32 hiıt Eı·kek talebe 
yüksek tahsile devam etınektedir 
Bernde çıkan Berner Tag · 

vvacht gazetesi; yeni Tür
kiyede maarif başlığı altında 
yazmış olduğu bir makalede, 
Sovyet Rusya ile Türkiyeyi 
mukayese ediyor ve ezcümle 
diyor ki: 

ıı Sovyet Rusya en aıağı 
yüz sene geri kalmış olan 
kültürel bir inkişafı telafi 
etmeğe mecburdu. Kamil 
Atatürk'ün yeni Türkiyesi ise 
kendisini altı asırlık bir ge· 
riliği mümkün mertebe kısa 
bir müddet içinde atlayıp aş
mak vazifesi karıısında bul
muştu. Bu yolda Türkiyede
ki müşkülat Rusyadakinden 
büyüktü . 

Türkiyenin ilerlemesi mat
lub olunca son inkiliba ka-

dar fikir ve ruhlarda mutlak 
bir surette hakim olan İs

lamiyetin muhafazakar nüfuz 
ve tesirlerini tamamen izale 
etmek lazımgeliyordu. İşte 
bu lüzuma binaen Türkiye 
medeni hakların en moder
nini ihtiva eden lsviçre ka
nunu medenisini kabul etmiş 
tir. Talim ve terbiye ve me
ktepçilik sahasında da Tür
kiyenin eriştiği tarakki mer· 
halesi hayretlere değer. 

Vaktıle Türkiye halkının 
yüzde 95 ıi analphabet idi 
ve bu taaccub edilecek bir 
hal değildi, çünkü Türk 
dilinde kullanılan yazı ıon 

derecede güç ve karııık 
olan arapça eJif ba ile sağ
dan sola doğru yazılırdı, da
ha doğrusu bir çok karga
cık - burgacik şekillerle ter· 

sim edilirdi ve· içinden çıkı
lamazdı. 

Bu sebeble taliın ve ter
biye ve me ktepcilikte ilk 
esaslı reform olarak bir kaç 
yıl önce latince harfların 
kabul ve tatbiki ile ancak 
bundan sonra mekteplerin 
daha aşağı sınıflarında oku
yub yazmağa başlamak 
mümkün oldu. 

Bu muvaffakiyet evvelce 
imkansızdı. Bu imkansızlık
la beraber .- eski Türk mek· 
tepleri, dini müesseselerle 
sıkı bir surette bağlı bulu· 
nuyor ve talebesine sıkı 

bir tarzda bazı dini malu
mat vermekle iktifa ediyor
du. Kız çocukları ise hiç 
tahsil görmezdi. Hem buna 
lüzum var mıydı? Türk kadı
nı hayatını harem dairesine 
kapanmış değil midi?. 

Pariste çıkan (Vu) mecmu
asının geçenlerde Türkiye 
hakkında çıkardığı bir nüs
hai mahsusasından aldığımız 
bazı rakamlar Türkiyede şim
diki inkişafı isbat etmekte
dir. 

1923 den 1933 e kadar 
yeni devlet mekteplerinde 
ilk mektep erkek talebe a-

dedi 250 binden 360 bine, kız 
talebe adedi de 50 binden 
201 bine çıkmıştır. Yüksek 
mekteplerde ise vaktile 750 
yerine 11500 kız talebe ve 
6 bin yerinede 32000 erkek 
talebe sayılmıştır . 

Ayrıca kayda değer bir 
cihet de şudurki Türkiyede 

-Deva111ıdördii11di salıif'cde -

ve 'frak ya 
Şeker Fbrikaları l 'ürk Anonim Şirketi 

Sermayes! 3,000,000'ftıı·k lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

Bir taraftan da İslamlar, 

Türkler şiddetli bir muka
vemete hazırlanmışlardı. Mı
sır, Irak, Elcezire cihetlerin
deki hükiimetJer ve beyler, 
ayrı ayrı olarak haraba 
hazırlanıyordu .. 

Ehlisalip, büyük dalgalar 
halinde yayılıyor, iniyordu. 
Fakat yollarda mütemadiyen 
kırılıyor, pa çalnnıyordu. 

Harb, açlık, yorğunluk, 
sefalet tahammü11erini mah-
ve diyordu. 

Bilhassa Alman impara
toru Konrad, Anadoluyu ge
çebilmek için, zorlukların 

en büyüğünü çekmiş ve da
yağın en zorlusunu yemişti. 

İkinci EhHsalib akınının 
hulasası şu oldu: 

Fransa kralı yedinci Lüi, 
evvela Antakya, sonra da 
KudÜ!ı önünde Islimlarh 
karşılaşmıştı . 

Lüi, karşısındaki kuvvet
lerin ne kadar çetin oldu
ğunu bu ve bu arada yap· 
tığı muharebelerde iyice an· 
lamıştı. 

Bunlar insan değil, ö
lüm gibi şeyleri. Karşıların

da durmak imkanı yok!. 

leri eline geçirınİft 
lerini üstüne aJt11ılt 
rın başına geçUJİl
bugün Arabistan, 
Elcezire hep ayıt 
Parçalanmış bir g6 ~ 
dırıyorlar .. Bir 'filfS il, 
manı çıkıpta biıt~• ~ 
leri, yalınız kendı ;l' 
içendi bayrağı etr• 
lıyamaz mı ? ~ 

Bu ellerde büyilk .;.! 
devleti kurulaın~11~ ""J 

Zekasının en ıtl 1flJJ 
ğındaydı. Kanı k•t"JI 
Kafası doluydu. O~ 
ve bileğine güveDİ 
muslu, kahraman, 
Tilrktü. 

Silih kullanm•kt' 
bulunurdu. Y alaO 
Kalbi temizdi. A 
verdi. Haris de 
kanaat ederdi. d 

Daima halkla dit 
kardı. Kin tut111•1 .,, 
acırdı. Debdebe01 

nın düımanıydı. 'ıJ 
Şimdi pencere ..... 

sında kendi keneli" 

ediyordu.. bit. 

diyordu. 
Fakat Lüi; şiddetli 

azm ile çarpışmıştı: 

- Ah - diyord11 " 

raman çıksa .. Ins•oJf" 
bir bu pislikleri, bu 1 

ortadan kaldıracak• 
nin yüzünü güldil O, Isparta dağlarının hi· 

kayesini ve ağ;açta geçirdi
ği saatları unutamıyordu. 

ikinci Ehlisalib muharebele
rinde zaten ondan başka 
muvaffak olan yoktu. 

Lüi, nihayet " Şamı ,, da 
çevirmişti. Kaleyi durmadan 
zorluyordu. 
Şam, imdatsız, erzaksız 

kalmıştı. Buna rağmen uğ
raşıyordu. Fakat mukavemet 
beyhudeydi .. 

Muhasarayı yalnız Fransız 
ordusu değil, bütün ehlisalib 
ve Kudüs kralının ordusu 
yapmıştı. 

Saleheddin Eyyubi, bu ta
rihlerde, en taze bir gençlik 
çağındaydı. . Muharebelere 
yeni atılıyordu ve Ehlisalibin 
Şam muhasarasını o da duy
muştu .. 

Genç delikanlı, Musul 
Atabeyi Nuriddin Zenginin 

kahraman çıksa ... aı'S 
Halifeleri düşOO ı'J 
Bunlar, sefa~•!~ 1J 

fitne ve fesad ıçı ~' 
yorlardı.. Mezbeb 
almış yürümüştii .. 

Halifeler kukla b 
mişlerdi. Bir dai ~ 
çıkıp ta onlara b Ilı _";J 
biraz hediye ve'';İr': 
onun beyli&"ini, b• 
nıyorlardı.. eli~ 

Biri Bağdadda, oJ6'f 
sır'da, öbürü fud -J•;_J 
tane Halife vardı· tt'1J 
ihtilaftandır ki, j\"1

11 
buralara kadar 8 

lerdi. .,ı. 
Saliheddin EyY~ 

rın da hakiki nıak 
ne mükaddes yerle'• 
din endişesi ohn•d• 

yordu. 't 
Uzak, parlak bl 

ce, kafasının içiııd• 
dıkça canlanıyord"' 

işi, babası na giripte uyudui", 
konuşmak bu düşünce bir rOf 1" 

sarayında, beyin oğulları ile 
otururken bu haberi ver
mişlerdi. 

O akşam ilk 
ile uzun uzadıya 
oldu. 

de kendisini sarr0
1! EhlisaJib hakkında geniş 

izahat alıyordu. Hangi yer
lerde Türkler vardı?. Hangi 
şehirlere Arablar hakimdi?. 
Türk beyleri arasında bir 
bir anlaşma yapılamaz 
mıydı?. Mısırdaki halifenin 
bu işlerdeki rolü neydi?. 

Babası, oğluna uzun uza
dıya cevap veriyordu : 
Akşam olmuştu. Beyin sa

rayında kendisine tahsis edi
len bir oda da yapa - yalı
nızdı. Pencere açıktı. Ay 
doğuyordu. 

O da düşünüyordu : 
- Ben Türküm.. Benim 

milletim, orta Asyadan bu· 

Kendiıini, diJedifl 
de bir hükümdar 
rüyordu. ~ 

Her tarafı titred~ 
çok yerleri ele ~eçl,~ 
lılara baş eidir1JJ•f1 ~·· 
sever, bir hüküaJJd•;,ı 

Ruyasında tatlı •J ,,;/ 
lümseyordu. Ve b• 1' ~i 
ki, bu bahtiyar 'f0'1'1" 
manı kendisi oJ~c•8b İşte ikinci Ehlı•' 
rebelerinin bu çağl~ 
ki artık Salihiddill1 

de ienç, dinç bir 
larak ortaya çık•1 

- Arkal' 



l:ler lli rl ü tuvalet çeşitleri 

I aı11di Niizhet 
Sıhhat J~czaııesi 

Haşturak No: 37 
. . . . · .... • , . . . .. . ·. . . ':'' \ ~- . . ~-

Nevyork limanı için 
alacaktır. 

Geliş tarihleri ve vapur
ların isimleri üzerine mes'u 
liyet kabul edilmez. 

-DARA 
BiRiKTiREN 
'ııAJ...IAT ... ~ D~Q 

telefon 

Deutsache Levante Linie 
" DELOS ,, vapuru Ham-

burg, Bremen ve Anversten 
gelip yükünü boşaltmıştır. 

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

lnkn (Okomc•nıol) 

öksürnk ~c·kcrlc· ~ 
. . ili. ı- C-0 rnu lccrı )C t•uı- ......ııı 

niz .. 

Ve Pnrjt·n Şuhapm 

en nstnn hir mü • 

bil şekeri olduğu· 

nu unutmnyımz. 

~ 
~ 

:o 

SVENSKA ORIENT LİNIEN 

" VIKINGLAND " motörü 2 nisanda Roterdam, Ham· 
burg, Copenhagen, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oılo ve 
fskandinavya limanları na hareket edecektir. 

"SMALAND 11 motörü 14 nisanda Rotterdam, Hamburg, 
Copenhage, Gydnia, Dantzıg, Goteburg, Oslo ve Iskandi· 
navya limanlarana hareket edecektir. 

11 ERIAND ,, molörü 2 mayısla Rotterdam, Hamburg, 

Copenhage, Danhıg, Gdynia, Goteburg, Oslo ve lskandi· 
navya limanlarına hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM ROUMANI 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

" PELES ,, vapuru 6 nisanda gelip 7 nisanda Malta, 
Cenova, Marsilya, ve Barselona hareket edecektir. 

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

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

" RINOS ,, vapuru 25 nisanda doğru lımirden Nevyork 
için yük alacaktır. 

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

Fazla tafsilat için akinci Kordonda Tahmil ve Tabliye 
şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına mllracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 
mı ı ı ıı ı ı ıı ı ıı ı ııı ı ı ı ııııı ı ı mıııı ı ııı ıııi 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m 

lzmir yün mensucatıl 
Türk Anonim şirketil 

= Bu uıCics ese, iki ynz bin lira sermaye ile § 
- te ckknl etmiş ve l)i Or)' en tal Karpet Manu-~ = fakçörcrs Linıited (Şark halı) ~irk(•tine ait § 

İzmirdc Hnlkapmnrclaki kumaş fnhrikusım satan § 

1 

alnuşıır. Fabrika bfllQn lcşkihlt ve tesisat \'e mQs- ~ 
- ıubdinıini ile eskisi gibi ı kanunusani 1935 la· a 

rihindcn itibaren yeni şirket tarafmdan itleıil- ~ 
- mektedir. Her nevi yön iplikleri, kuma,, batta· § 

niye ve çorap imal edilecektir. MamulAtm emaa· 1 
line filikiycti her tarafta takdir ve kabul edilmittir. ~ 
Hu mamulılt Pcştcmalcılar başanda «-,ski Orozdibak § 

= == ittisnlindcki scrgiclt~ te~lıir edilmekte \'e satış fab- 5 
~·~,. - rika içinde yapılmaktadır. § 

- Posta kutusu: 127 § 

Ku\'\'ctli mOslıil 

istiyenlcr Şahap 

Sılıluıt snrgnn 

lıaplnrıoı llloruf ~ 
ec.7.a dcpolorımlnn 

= Telgraf adresi: l:ımir - Alaancak 1 
_ Telefon oumarası 2432 ve 3564 ~ 

v c cezan e 1 erden • 111111111111111111111111111111 llB 1111111111111111111111111 il lfllllllllllllllllllltfl!lllUlllH• 

~=:::· 11-S ·· mer Bank--
saıııık Piyano 1 

Alman marka her şeyi 

sağlam kuyruklu bir pi
yano ehven fiatla satılık

tır. 

Almak arzu edenler her 
gün sabahdan akşama ka-

l 
dar ULUSAL BiRLİK 
gazetesi idarehanesine mü· 
caat etmelidirler. , ___ 
• Kitnplarmıza Gilzel Bir 

Cilt, Hatıralarımza Şık 

Bir Alhnm, Ve sair 

Cilt işlcı·i Ynptır

nıak isler eniz : 

• lrENı KAV AFLAH * 
Çarşı 1111/a 34 Sumarmla 

- - Ali Rıza - -

12 beygir kuvvetinde (Di
zel) markalı az kullanılmış 

bir motör sabhktır. Taliple
rin idarebanemize müraca· 
atlara ilin olunur. 

Fabrikalaı·ı mamulatı 

Yerli ınallarııı eıı iyisi, en sağla
ını, eıı ucuzu en güz~li 

Heı·eke kumaşları 

F esaııe kumaşları 

Be,1l{OZ knndu .. ·alaı·ı 
.1 

Bakırköy hezleı·i 
Sümer Bank yeı·Ji mallar pazar .. 

lzmir şubesinde bulursunuz ... 
Hamza Rüstenı fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Jlam:a Rıistem bcyirı foıografhanesi, /:mirde en 
foıograf çekmekle. şölıret bulan bir smı 'at ocagıdır. 

mü~kiilpe.scnı olunlar d<1hi, burada rcktirdikleri foıokraJ· 

lnrdau memnun kalmışlardır. 
llam:a Rüstem beyin, f otoArt1J nwl.-.,nıeıi :ıaıa11 ına

ga:ası da muhterem müşterilerinin ince zevklerine glJre 
her çeşit malları, foıogrnf makinelerini lmlurıdurmalcıa. 
dır. Bir zıyaret her ~eyi ispata ktıjidir. 

(Jzmir • Ba,turak caddesi, Rellk 



9iS (UJuaai 8ir:::Hk~)~----·-------------------...;_--~ 
Spor hareketleri 

Bu 
Belgrad civarında çok feci bir infilak oldu 

hafta yapıl 
cak ınaçlar 

Harh imalatı enstitüsüde korkunç bir Avcılar kulnhü, Halkevi spot 
iltihak etti ııA in · ilak~ olnıuş, 100 kişi yaralanmıştır 

infilak, bir amelenin dil{katsizliği ııeticesinde oldu. Enstilti\ııün bulun-

duğu şehirde cam kalmadı. Ahali telaşla açık yeı·lere iltica etti. 
lstanbul 2 ( Hususi ) - bir infilak olmuş ve şehirde k!n şiddetinden. f«:vkalide lananlardan başka ameleler-

cam kalmamışhr. bır heyecan geçırmış ve az den birçok kimseler de kay-Belgrad'dan haber veriliyor: 

Belgrad civarında kain 
Kraioyevaç şehrindeki har
biye imalat enstitüsünde 

İnfilak, bir amelenin dik- bir zaman içinde evlerini 
katsizliğinden ileri gelmi~ terkederck açıklıklara iltica 
ve 100 kişi kadar yaralan- eylemiştir. 
mı9tır. Kasaba halkı, infila· infilak neticesinde yara-........... 

bolmuştur. Bunların parça
lanmış olmaları muhtemel 
görünüyor. 

Göring Alma:ya ısrar ederse Kamutayın 

YakındaBudapeş-Şark. mısak.I «;Ok ya- D~:~~ı ~~fılan~~ı 
leye gidiyor kın görünüyor mutay bugün NuriCöngerin 

lstanbul, 2 (Hususi ) başkanlığında yaphiı top
lantıda jandarma umum ku-Berlin' den haber veriliyor: ·-

Prusya başvekili General Paris siyasal mabatili .. Fransa-lııgil- mandaulığının 1934 yılı büt-
, çesinde bir tashihe ait olan 

Göring'in, pek yakında Ma- b • • d• 1 kanunu kabul ettikten son· cariıtan payitahhnı ziyaret tere münase atı ıçın ne ıyor ar 
ra gündeliğinde görüşülecek edeceği ve General Göm- lstanbul, 2 (Hususi) - Bununla beraber Hitler'in başka bir şey olmadığından 

büş'le hususi temaslarda bu- Paris'tcn haber veriliyor: lüzumundan fazla müfrit ha- b 
perşeın e günü toplanmak lunacağı söyleniyor. lngiltere Dış Bakanı Bay re ket edeceg-ini ve dig-er d ı 
üzere ağı mıştır. Romen Con Simon'un Berlin seya· devletlerin menfaatlerini na- Almanlar 

bati, lngiltere - Fransa si- zarı dikkate almıyarak is-
Bakanları adliyeye 

verildiler 
Istanbul, 2 ( Husust ) -

Bükreş'ten haber veriliyor: 
Skuda fabrikasile yapmış 

oldukları bir mukaveleden 
dolayı eski harbiye bakanı 
ile adliye bakanı müddei
umumiliğe verilmişlerdir . 
Bunlar hakkındaki dava ya
kında başlıyacaktır. 

Filistinde 
Sanayi bankası 

Akki - Filistin hükumeti 
memlekette sanayileşme ha
reketlerinin artması ve ko· 
laylaşması için bir sanayi 
bankası kurmağa karar ver
miştir. Bu bankanın kurul-
masına en ziyade Yahudiler 
taraftar olmakta ve bankaya 
en zengin . Yahudilerin his
ıedar olacağı bildirilmekte
dir. Filistin Arapları, şayet 

banka kurulacak olursa his
se senetlerinin Yahudilere 
satılmaması için bazı teşeb
büılerde bulunacaklardır. 

Demiryolu 
• • • 
sıyasetımız 

Baştarafı 1 inci salıifede 

Bu münasebetle şunu da 
ilave edelim ki FiJyos - Ereğli 

hattının Çatalağzından Ereğ
Jiye kadar olan ve kömür 
havzasından geçen kısmı ev
velce karar verildiği gibi 
elktrikle işliyecektir. Burdur 
ve Isparta kısımlarının inşa
atına gelince, bunlardan Ay
dın battı üzerinde Baladız 
istasyonundan batlıyarak Bur 
dura kadar uzanac:. k olan 
Afyon - Antalya hattının bir , 
kısmını teşkil eden 24 kilo· 
metrelik kıaım ise 1936 Bi
rinciteşrin sonunda ikmal 
edilmiş bulunacaktır. Gene 
Aydın hattı üzerinde Tuze
onu mevkiinden ayrılarak Is· 
partaya kadar olan 13 kilo· 
metrelik şube battı ise ayni 
suretle 1936 Birinciteırin 
ıonunda bitirilmiş olecaktır. 

yasal münasebatı üzerinde teklerinde musır kalacağına 
tesir yapmamıştır. Paria ga- 1 ne Fransa ve ne de lngilte
zetelerinin yazdıkları yazılar, re siyasalları ihtimal veri· 
milli asabiyetin galeyana yor. 
gelmesinden iJeri gelmekte- Londra diplomatları, Al
dir. Alakadar mahafil, şu manya'yı yola getirmek için 
kanaattedir: hiçbir fedakarlıktan çekin
Almanya, ileri sürdüğü is- miyeceklerini ve barışın 
teklere devam ederse, Fran- muhafazası emrinde elden 
sa ile lngiltere arasında ye- geldiği kadar çalışacakları
ni bir anlaşma husule gele- nı ima ediyorlar. 
cek ve bunu müteakib do- § lstanbul 2 ( Hususi ) -
ğu misakı akdolunacaktır. Londra'dan haber veriliyor: 
iki devlet ile Tuna sahilin· Bura siyasal mahafili, mın

Yeni sistem bir torpil 
icad ettiler 

Londra - Deyli Telgraf 
gazetesinin deniz itleri mu· 
habiri; Almanların, mühim 
bir takım icatlarda bulun
duklarını ve bu meyanda 
deniz üzerinde görünmeden 
ve bir iz bırakmadan hede· 
fine gidecek bir takım tor
piller mevcud bulunduğunu 
yazıyor, bu torpil, 1918 yı
lındanberi tecrübe edilmekte 

deki devletler arasında ikin- takavi itilaflar olmazsa ba· imiı. 
ci bir emniyet misakı imza- rıtın tehlikede kalacağını 
)anması ve Almanya'ya kar- ileri sürmekte ve Con Si
şı Avrupanın hazırlıklı bu- mon'un Berlin seyahatını; 
lunması için ieniş tertibat tamamen semeresiz kalmıt 
alınması kuvvetle muhtemel- bir teşebbüs mahiyetinde te-
dir. Jakki etmektedir. 

~~---------.-..~·~-----~~--------

Kastamonu vilayetinde 
yolculuk faaliyeti 

~--------~··~-----~--~~-
iki ay içinde 17 bin amele çalışdcak 

Kömür yolu yapılacaktır 
Kastamonu 1 (A.A) - İnebolu yolunda ayrılaca.k 

Vilayetin 1500 kilometrelik Ecevid - Azdavay sahildeki 
15 yolu Uzerinde itkbahar Fvrenyeyi Kastamonuya bir
faaliyeti bugün başlamış ve leştirecek Devregani-Evren
amele inşaat yerlerine çağı- ya, Kastamoouya Safranbo· 
rılmıştır. iki ay içinde 17 luya bağlayacak olan Araç-

bin a:nele çalışacaktır. Bu sene Safranbolu yolları vardır. 
yapılacak yollar arasında Merkez ve kazalardaki 
Kastomunuyu Zonguldağa kuduz hastalığı sönmüş ve 
bağlıyacak Daday - Eflani- vilayet içinde başkoç salgın 
Soğatoza kömür madeni hayvan hastalığı kalmamıştır. 

Yunanistan 
1,0Uln ihracatında 

birinci geliyor 
htanbul 2 ( Hususi ) 

Atinadan haber veriliyor: 

Yapılan son bir istatistik
te, Yunanistanın, geçen yıl· 
dan beri tütün ihracatında 
birinciliii muhafaza ettiği 
gösteriliyor. Elen tütünlerinin 
en mühim müıterisi Alman
ya ve Amerikadır. 

Asilerin lehine 
Gümillcinede ntımayiş 

yapan askerler 
Istanbul · 2 ( Hususi ) -

Gümülcine hapishanesinde 
mevkuf bulunan asi zabitler 
lehine nümayi9 yapan 12 inci 
topçu alayı efrat ve zabitleri 
bağlanarak mahfuzen Kava
laya getirilmiştir. Bunlar, Se· 
lanik harp di vanına gönde
rilecek ve asilerle birlikte 
muhakeme edilecektir. 

Yugoslav 
Vapurlarınuı sefer

leri kaldırıldı 
Limanımız ile, Yunanistan, 

ve Susak limanları arasında 
haftalık muntazam posta 
seferleri yapan Yugoslav 
vapurları bundan böyle bu 
limanlar arasında sefer yap
mıyacaktır. Alikadarların 

verdiği maHimata göre, va
pur seferlerinin kaldırılması, 
müıteri ve yük bulunama

masından ileri gelmiıtir. 

Yunanistan 
Hizden yulaf alacak 
Yunanistan'da tanınmıı bir 

fırma Türkofiı' e müracaat 
ederek, memleketimizden 
beş yüz ton yulaf almak is· 
tediğini bildirmiş ve bu itle 
alakadar tüccarlarımızın ad
resl~rini sormuştur. 

lngiltere'den de bir fırma 
Türkofise müracaat etmiş 
ve memleketimizde hububat 
üzerine it yapan tüccarların 
adreslerini istemiştir. 

Aydın hattı 
Ankara - Aydın demir· 

yolunun satış müzakerele· 
rini şirket namına idare 
eden murahhas Bay Eden 
şehrimize geldi. Yarın mü
zakerelere tekrar baılaaa
caktır. 

hesine 
Halkevi takımlarının 935 16 da Bayraklı • ~ 

yılı tik maçlarına gelecek yinler, 17 de Tepe 
hafta başlanacak ve günde ramanlar. 
4 maç yapılacaktır. Bu su· ,,.*,,. d~ 
retle btıtün takımların her Avcılar kulübU 1. 
hafta maç yapmalarına im· yıll~k toplantısınr ,, 
kan verilecektir. ye!ıııde . yapmış 

. dıgı yenı nızamoılll~ Dün akşam toplanan spor . . dik 
komitesi muhit kulübleri lerıne kabul ettır ot' 

' 'b . ra bir yıllık plioÇ aruında 4 maç tertı etmıf . toa' 
ve lik maçlarının programı- porunu tasdık e fi 

l k . b Bundan sonra ye. 
nı ge ece pazartesıye ı- h , . . . ge 

ey etı seçımıne 
rakmıştır. B A . . setı. 

P t . .. k" t 1 ay vnı rıy• ~ azar esı gun u op an- B" h M f ,.,,,.,. 
tıda, lisansJar tetkik edilecek ur an usta a, I" 
ve kulüblerin salahiyettar med, bay Vahde~ 
murahasları huzurunda lik ~amil, bay lbr:b:; 
maçların fikUstürü tanzim Rıfat, bay Lütfu, 
olunacaktır. Mebmed azalıkları 

Komitenin bu hafta için Avcılar kulübil. 
d h .. bıf 

hazarladıiı maç programı sonra a a ıy.ı . 
şudur: çalışabilmek ıçıo k 

Saat 13 de Turan • Park spor şubesine Utib• 
spor, 14,5 da 9 Eylül · Hilal karar vermiştir. -·-- ' Yeci 'fürkiye'de ilni versite 

Maarif 
Baştarafı 2 inci sahijede -

tahsil parasız ve mecburi 
oJub, ıslahiedilmiş İsviçre 
kantonlarında olduğu gibi 
muhtelittir. Bu hususta da 
yeni Türkiyede mazi ile ra
dikal bir ayrılık vücuda ge
tirilmiştir. ilk, orta ve yük
sek mekteplerden başka bir 
çok meslek mektepleri, sa· 
nayi mektepleri ve Sovyet 
Ruıyada olduiu ıibi ileri 
yaıtaki kimseler için de kur-
slar vardır. Ve bu ileri yaı· 
taki kimseler artık nihayet 
timdi okuyub yazma öğren-
miılerdir.,, 

iş baı•kası 
Piyangosu çekildi 
lstanbuJ - İş bankasının 

kumbara piyangosu çekildi. 
141 numaraya bin lira isabet 
etti. Bu numaralı kumbaranın 
sahibi lımirdedir . 

3250 ve 9177 numaralarda 
( 300) lira kazanmışlardır. 

* ,,. . 
Yaptığımız tahkikata göre 

141 numaranın sahibi şeh
rimizde değildir. Esasen ik
ramiye kazanan numaralar 
da henüz bankaya bildiril · 
memiştir. 

lnğiltere murahhas Lo· 
rdu V arşovada 

- 804ıarafı birinci sahifede 
yorum.,, 
Eden'in te~ekkftrQ: 

Moskova 1 (A.A) - Bay 
Eden Sovyet Rusya ve Le
histan ıunırlarını geçerken 
Bay Litvinofa bir teliraf 
göndermiş ve Sovyet Rus
yada geçirdiği müddet ı:ar· 
fında hakkında gerek Ray 
Litvinof ve ierek diğer 
Sovyet ricali tarafından gös
terilen samimi hilsnü kabul
den dolayı teşekkürlerini 
bildirmiıtir. 

Köylünün borcu 
Ankara - Pek yakındı 

toplanacak olan Ziraat ban .. 
kası kongreslnd köyln borç
larının on bet senede 6den
meai için taksitlere bailan
maıı konutulacaktır. 

yangın 
latanbul - OoifC 

fakültesinde yao~ı11 • .,. 

derhal yetişen ıtfaJ 
oda yandıktan ıoor• 

·ş;bi;'ık.urll~ 
-Raştarafı birinci s"" 

Kurultayda diger ti 
teferrik iıler müı•k' 
dikten ve bu yıl b 
tetkiki bütçe eoC: 
havale olundukt•0 

gelecek pazar gil08 
sonra tekrar toP · 
üzere celseye 1011 '1ı 

Cümhuriyet 1-1•,1 ti 
Viliyet idare heY e 
nı Y oz~ad Sayl~fl c:Jlfl 
ni Doğan, diolıY' ~ 
sında bulundu "' ~ 
müzakerelerini bitİll 
dar takib etti. 

Rf'f ikamın doğO~i 
mlr'fmlzlo çok deler 

lanndın bay a•"' 
llo ebeal hayın 

•' gösterdiği hazakat 
bütün Ailemfzln ..,ıo 
oı muclb olmoetor· 1 
mütealdb bay Ha81° 
lullolğlnde kıhn•D 

gerek bizzat dok'':, 
tıao Yuau( ve 1 

Saniye Ue bütüD k• 
tahdemlololn g68l' .,
zıket ve yılnolık ,1 

teşekkdrlerlmlo ı•:~ 
nı bir vazife bilir I 
Yeni Aııır gasete•I · 

Abdi Sokııll' 

• Zay• 
lzmir nehari i 

aldığım mekte~,i.-İ ~ 
kaybettim. Y ell! i' 
cağımdan eaki•10 of• 
olmadıtı ilin olu;i~ 

lzmir bele f.-. 
darlarınd•0 

uaıı 11 
15887 numaralı 1, tarihli beyanoaOl~jt 

minat senedi, itb•ıd• 
makbuzu zayi 0 

alınacaktır bOkOI:. 


