
Fransa dış-bakanı Laval, ltal·. 

ya'nuı Pari elçisi ile görüş· 

mllşUlr. rfuna konferan ı 2o 
mayısta toplanacaktır. 

• ULUSAL • Jloyter ajaosın1n verdiği 

malumata göre; Almanya 12 

tabtelhahirin tezgaha konul· 

masnu emretmiştir. 
lzmirde çıkar, akıamcı siyasal gazetedir 
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Almanya, Kimseyi Dinlemiyor 
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(1600) Metre yüksekliğindeuıusun duygusu- Ordunun Kulağı Hem 
koca bir dağ yürüyor nu söylediler Olmalı He~ Ohnamalı! 

Koca dağ, saatte (4) metre yürümekte ve ~ittikçe ova
ya doğru inmektediı·. Korku ve helecan fazladır 

lstanbul 30 ( Hususi ) - tedrici surette fazlalaımış· berlere göre, koca dağ, aa-
Almanyada Bavyera mıota- tır. atta ~ met~e- k_•! .. makta~ı~. 
kaaıoda "Venderlayştao" ha- Dağın eteklerinde bulunan Dagın yurudugu ova ıçm· 
valisinde 1600 Metre yük- de seyablar için yapılmıı bü-

ormanlar, köprüler ve bütün k ·11 1 k d w ı · sekliğinde koca bir daj' kay- yü vı a ar ve ço eger ı 
aıaia baılamııtır. yollar toprak altında kalmıı- binalar mevcuttur. Buralarda 

Kayma hareketi, geçen tır. oturanlar, alelacele kaçmak-
pazarete1i gilnil baılamıt ve Son dakikada alınan ha- tadır. 

Tuna 
Konferansı 20 1\la 
yısta toplanacak 

Kadın 
~lurahhaslardan dör· 
dil Bursa'ya gittiler 

Bursa 30 (Hususi) - Arsıu· 
lusal kadın kongresi murah· 
haslanndan iki Amerikalı bir 
Alman, bir Isviçreli dört ba
yan şehrimize gelmiıler, be· 
lediye seyabin şubesi müdü
rü tarafından karıılanmış· 
lardır. 

Seyahlar burada iki gün 

Ordu'da 
Çarşaf ve peçe kul· 
)anılması yasak edildi 

Ordu 29 (A.A) - Bugün 
şehir meclisi peçe ve çar
şafların kalkmasına ve bu
nun belediye yasakları ara-
sına girmesine birlikle li a
rar vermiıtir. 

kalacaklar ve şehri gezdik
ten sonra lstanbula dönecek-
lerdir. 

Atatilrk, kadınlar kongre
sine iıtirik edip te tazimat 
arzetmek üzere Ankara'ya 
giden kadın murabbaı ve 
gazetecilere "Barıı" hakkın
daki yüksek diiıüncelerini 
şu suretle izah buyurmuş
lardır: 

- " Biz erkeklerimizi bile 
harb feliketioden uzak bu· 
lundurmak iıtiyen insanlarız. 
Fakat bir harb zaruretinde 
bırakılacak olursak, kadın
larımız erkeklerimizle birlik
te bulunacakbr." 

Kondilis; hükumet, millet istedikçe 
iktidar ınevkiinde kalacaktır, dedi. 

Atina 29 (A.A) Başba-
kan Bay Çaldaris ile baş· 
bakan muavini generalKon
dilis Paskalya münasebetile 
kırlarda gezmişler ve coş
kun tezahllratla karşılanarak 
alkışlanmışlardır. 

Atina 29 (A.A) - 34 ün· 
cü piyade alayının kuman· 
danı tarafından söylenilen 
bir hitabeye cevab veren 
baıbakan Bay Çaldaris, ev
vela milletin bilriyetinio 
tenkili hususunda millet ve 
ordunun göstetmiı olduğu 

devletlerin ve orduların te
rakkisine yegane imil olan 
disiplinlerin lüzumuna iıaret 
etmiıtir . 
Harbiye bakanı ve baıba

kao muavini general Kondi
lis de müteakiben bir hitabe 
irad ederek caniyane fesat 
hareketinin tenkil edil· 
mit olması keyfiyetinin va
tansız kimselerin faaliyet ve 
propagandalarının hiçbir ne
tice vermemiı olduğunu iı
bat eylediğini sCSylemiı ve 
demiştir ki : 

Koçok Fransız kızını kim kaçırdı? 

Maznun olarak tevkif edilen 
Sokley,kan i<.;en bir adammış 
Kızın hayat ve mematı hakkında hen üz bir ip ucu hulu· Asiler tarafım/atı üldüriilc1ı Kop'un mezt1rımlamldesi ı ıe %e1JCell 

Hay /..aval d A I ) • • h f. k. ki • • td • milşterek feragattan bahset· .. _ Bereket versin ki lan-
Paris 29 (A.A)- Dı1a11 iş- nama 1• raş ırma ar IÇID a ıye öpe er getiri I · mittir. Baıbakan bundan kümete sadık ihlaskar za-

leri bakanı bıy Lıval, İtalya Şomoo mevkii milstahkem daki kızı Nikol'ün haydutlar almağa lilıum görmüı ve şu ıonra demiıtir ki: bitler, halkın sefaletini iıtiı· 
büy&k elçisi ile bugün gö· f~hrindeki askeri kuvvetle· tarafından kaçırıldığını tel· suali sormuıtur: "- Nazik dakikaların geç- mar ederek kendine mevki 
rllımDıtür. Bu konuşma, 20 rın kumandanı general (Ma- graf haberi olarak yazmıştık - Oilunuz nasıl bir çocuk- miı olduğu ıu sarada hepi- yapmak istiyen propaganda· 
-Devamı dördüncü s<ihifada- resko dü Tiyöl )ün alhyaşın· Son posta ile gelen Fran· tur? Vak'adan ne zaman ve mizin vazifesi milletin ken· cıların iftiralarına kulakları· 

------~·~· ... •~ sız gazetelerinin verdikleri nasıl haberdar oldunuz? disini tamamen muslihane oı sım sıkı kapamıılardır." 
Bu seferde nikbin görllnftyor haberlere göre, Şomoo zabı· Bunun ilzerine zavallı ka· ve mllstahsillne mesaiye ve· General Koodiliı nihayet 

Omherto Trahlus 
Garba Vardı 

tasının ıimdiye kadar yaptığı dıo oğlu hakkında bildikle- rebilmeai için ıllkran tesis ıu sözleri ilive etmiıtir: 
tahkikat hiçbir netice •er· rını tamamen anlatmağa etmeğe çalıımaktır." "- Hük<imet, millet iate· 
memiı ve küçük Nikoüo başlamış ve demiıtir ki : Başbakan sözlerine şu su- diği mllddetçe iktidar mev· 
hayat ve mematına dair ufak .. - Bu kaçırılma hadise· retle devam etmiıtir: kiinde kalacacak ve umumi 
bir ipucu dahi elde edile· sini Paskalya günll gazete· ., - Ordunun kulağı hem menfaat karıısında ortadan 
memiştir. lerde okudum. Çocuğum es· olmalı, hem de olmamalıdır. kalkması lizım olan kendi 
Yalınız. hadisenin vukuuo· kidenberi kendine hikim Fesatçı ajanların fena nasi- hususi menfaatlarını asla 

dan üç dfSrt 1ıün sonra Gab- değildi. Fena arkdaıları onu hatlarına kendisini kaptırma- düşünmiyecektir. 
riel Sokley adında birisi tev· d1ıima kötü yollara sevket- mak için dikkat etmelidir." Zabitler, neferler, kıılala· 
kif edilmiştir. -Devamı diJrdılncü sahifede - Bay Çaldaris bundan sonra - Deuamı 3 üncü sahiffJ~

ltalya veliabtı Omberto dtt Piyemon
ti; dönüşte Bingaziye de gidecekmiş 

Sokley, verdiği ifadelerde; 
i çocuğu tanımadığını ve hi· 

diseyi gazetelerden öğrendi~ 
ğini söylemektedir. 

Filistinde nOmayişler yapıhyor 

Hayfaya bir günde 4200 Ya-

Veliahd Omberıo da Piyemorıti Duce ile birlikte 
lıtanbul, 30 ( Hususi ) - sıl olmuı. ve Mareıal Balbo 

halya veliabta Omberto dil Pi· ile askerı kıtalar tar~fıodan 
YtlDoati, Trtbalu Garba va· · D.vamı 4 nal ıahifede· 

Maznun Sokley'in anne ve 
kız kardeıi, vak'adan haber· 
dar olur olmaz Diyon ıeh· 
rindeo Şom on' a gelmiıler ve 
müddeiumumiliğe müracaat 
ederek oğullarının katil ol
madığını söylemiılerdir. 

Vol Barizyen hapishane· 
sinde mevkuf bulunan Sokley 
biç kimse ile görüştnrülme· 
mektedir. Paris müddeiumu
misi maznunun yalnız avu· 
katı ile görüşmesine müsaade 
etmiıtir. 

Katilin annesi ne diyor: 
Şomon Ajuceza blkimi, 

katilin anneainin ifadesini 

hudi muhaciri gelmiştir 
Yahudi liderleri; "Tanrı, Ommetini gene kendi yurdu

na döndürmek istiyor,, rliye nutuklar söyloyorlar 
Akki, 25 (Hususi. Gecik· Geçen hafta Yahudiler bu Almanya' dan baılarında ıap-

miıtir) - Filistin Yahudileri oyunların ikinci devresini ka, ellerinde Tllrk bayrağı 
her sene Nisan ayında bir Filistio'de, Telebibte yaptı· olduiu halde Türkiye'den, 
ihtifal yaparak bilyUk ayin lar. sonra Mısır'dan, Suriye'den 
ve oyunlar tertib ederler; Bu oyunlara giren spor- Merakeı ve Trabluıgarp'ta~ 
hariçten bir çok Yahudiler cular Nemse'den Cenubi ve dünyanın daha baıka 
relerek bu ihtifale ittirak Afrika' dan , logiltere 'den, bucaklar: odan gelmiılerdir. 
eder. Amerika'dan, Bulıarya ve - Devamı 2 inci sahifede-: 



(UluaalBlrlik) 

Osmanlıcadan 'f u-.. r--:k:--ç-e--~---ua_r_ı·k...:.;;.a ~·~--------
• ""' Almanlar, yeni bir film 

ye Dıl Karşılıgı N o 22 m:!1~~.::: ;1:~ e!!i~:: 1 ~ L ~ H ~ T Ti 

Salıife 2 

1 - Öz Türkçe köklerden gelen sözlerin karşısına (T. Kli.) mUbendislerinden biri, bir E y "61' il~ ~_..• 
beldegi (Alameti) konmuştur. Bunların her biri hakkında sırası saniyede 80 bin metre film I 'I ~ I ~, 
ile uzmanlarımızın (Miitaha.uıs) yazılarını gazetelere verecegiz. alacak olan bir fotoğraf 

2 - Yeni okunan karşılıklarm i)·i ayırd edilmesi için, ge- makinesi icad etmiş ve tec
rPgine göre. Fransızcaları yazılnuş, ayrıca örnekler de konul- rübelerini bir bey'et huzu
muştur. runda yapmıştır. Tecrübeler 

,.: ,. 
30 Nisan - 1935~ .. Ytıı0 

Tefrika No. 43 'I 
8 - Kökii Türkçe oları kelimelerin bugünkü işlenmiş ve çok iyi neticeler verdiğinden 

kullamlan ,ekil/eri alınmıştır: Aslı ak olan hak, aslı ügüm olan 
I 1. 1' k bu makinenin, sinema ale-
ıii,.;iim, tir ·çe "Çeh,, kökü11de11 gelen şekil gibi. 

Ata bey gönderdiği bir~mektupta; Mısır Halifesill' 
adının Hutbeden kaldırılmasını emrediyordlJ 

Cezri köknel, ( fr. ) radi- örnek: 1 _ bu kitabları minde büyük değişiklikler 
kal cidletmeden (teclit ett~rme· yapacağı söyleniyor. Diyerek çadırdan çıktı ve Bu hadiseden sonra, Mı- gibi telakki ~di~ 

örnek - inkilib işlerinde den) göndermeyin, bu kitab- Norm••
8
•
0
-d-

1
.--

cezri hareket etmelidir, dev- lan kaplatmadan gönderme

hapishaneye doğru uzakla- sır daha derin bir sükuta Salaheddin seı ~I 
şıp gitti . daldı. Artık, başlarında ku- Mektupta AtabeY 'f ~ 

rim işlerinde köknel hare- yın. 

ket etmelidir. 2 • Kitablarımi cildlettim 
Cibayet - toplamak (teclid ettirdim) kitaplarımı 
örnek: vergi cibayeti, ver- kaplattım. 

gi toplaması Mücelled - kaplı 

~ibillet -- yaradılış, yapılış Cilve - kırıtma, ( fr ) co-
Örnek: insanın cibiJleti na- quetterie 

sılsa öyle kahr, onu tebdil Cilveli - kırıtan 
etmek pek müşküldür, insa- Cilve ve şive - bayla(bak-
nın yaradılışı nasılsa öyle eda) 

Vapuru için pul 
çıkacak 

Fransa hükumeti; dünyanın 
en büyük vapuru ·olan Nor-
mandi,nin ilk seferini yapa
cağı gün; 1,5 frank kıyme
tinde pullar çıkarmağa ka
rar vermiştir. 

Bu pwların üzerinde N or-

• *,,. vetli bir bilekte bulunan cal gösteriyordu. 
Ertesi gün Şaver öldürül- keskin bir kılınç vardı : mir şu idi : . ~; 
müş ve keyfiyet Mısırda de- Saliheddin ! .. Şimdiki Halifenıo 1 ~ 
di - kodularla karışık bir şe- Bu genç kumandanın ya- beden kaldırtmak ;. ~ 
kilde yayılmıştı. Gesedi teş- kında Mısırın bayatını değiş- Abbas Halifenin •

1
., ~ 

bir ediliyordu. Kasreyn ara- tiren hadiseler yaratacağı mak .. Amcası def~ 
sıoda halk uğuldayor ve açıktan açığa görülüyordu. - Bu takdirde . y 
dellallar bagrışıyorlardı. Şafti medresesi faaliyete geç- içinde ihtila çık•~~ 

Bu cezaya hak verenler de mişti. daha geçsin •e ~~ 
vardı, vermiyenler de.. Bir akşam üzeri amcası, sın ki, biz Tnrkletı 1, 

Fakat Salahaddin, her ih- onu çağırttı ve bir mektup liz. Biz, elimize geçeO :J 
kalır, onu değiştirmek pek Cin - cin (T. Kö.) 
güçtür • Cinnet • çılgınlık, delilik, mandi'nin bir resmi buluna· 

Cibilletsiz -- südü bozuk, (fr.) folie caktır · 

timale karşı bir takım ted- uzattı. Salaheddin, mektubu det .,,, leketleri imar e ' 
birleri almağı ihmal etme- görür görmez anladı : 

soysuz (fr.) de hasse naissan Örnek: kendisinde cinnet __ S_i_v._r-İs.İnek 
ce, mal ne. halleri görüldü, kendisinde 

A b d 
tiriz.. • 

mişti. - ta ey en r. Bu mektuptan bat 
Bu hareket, Mısırı ele ge- Diye mırıldandı ve sonra d 

b k b d kk 
sonra, Atabeyin, e 

Örnek: O, pek cibilletsiz deJilik (çılgınhk) halleri gö
bir adımdır. O, pek südü rüldü. 
bozuk (soysuz) bir adamdır. Cins - cins (T. Kö.) 

cibilli -- Doğunsal Cinsi - cinsel, (fr.) seksue 
örnek: cibiJli huylar insa- Cinsi sevki tabii - cinsel 

nın içine kök salmış gibidir. içgüdü 
Cidal·· (mücadele)-· uğraş Cirm - ôylum (fr.) volume 

(fr.) lutte Örnek: ateş olsan oylu-
Örnek 1 - cidaJi bayat, he- munca (cirimid kadar) yer 

Mücadelesi devam 
ediyor 

Sinisinek mücadelesine 
devam edilmektedir. Herkes; 
yazın y4k.Jaşması üzerine ev
lerine mazot almış ve çikur
lara, su birikintisi olan yer
lere dökmeğe başlamıştır. 

çirmek için atılan mühim a· u me tu u i atle okudu. dclİll 
dımlardan diğer biri idi. Biraz geçti, tekrar okudu. doğruya Salabe bO 
Çünkü Şaver, bu maksada Düş~nüyordu : mıt diğer bir aıekl9 
mani olmak için her şeyi Nasıl ya Salaheddin!. Atabey bu mektupi" 
yapacaktı. Belkide halk ara- - Bence çok mükemmel. heddin hakkındı e• 
sında bir ihtilal çıkaracaktı. - Sence öyle olabilir, fa- kir kelimeler kul ~ 
Yani Şaverin öldürülmesi, kat ben zamanı geldiğine sonra, ilk mektupt• 
muhtelif cihetlerden iyi ol· kani değilim .. Baban burada henüz yerine ı.: dJf' 
muştu.. olsaydı danışırdık .. Fakat ne olmasından acı bı 

pimizi birer tarafa sürükledi. yakarsın 

Hayat uğraşı, hepimizi birer Cirm • 

Fakat gün geçtikce hali- yazık ki, 0 da şimdi Şamda.. kiyet ediyordu. deftı 
cisim (T. Kö.) (fr.) fenin hastalığı da artıyordu. - Neden zamanı gelmedi Saliheddin bu f 

kirlere mücadele için mazot Doktorlar, ümidsizlik ıös- amca ? koparmak kararıo•,.,.-
Bu sene belediye de fa· 

yana sürükledi. corps 
2 - Gazetelerde bu mes' - Örnek: göksel cisimler, 

ele üzerinde bir cidal başla- ecrami, corps celestes 
dı. Gazetelerde bu sorum Cism - cisim (T. Kö.)(fr.) 
üzerinde bir uğraş başladı. corps 

Çidalcu - dalaşkan Cismani - cisme) (fr) cor-
Örnek: O, pek cidalcii bir porel 

muharrirdir. O, pek dalaş- örnek: cismani noksanlar, 
kan bir yazardır. cisme) eksiklikler. 

Ciddiyet - ciddilik (T.kö.) Civan - genç 
Ciddi - ciddi Civar - yöre (fr) environı 
Cidaen - cidden (1) ger- Örnek: köyün civarında, 

çekten köyün yöresinde 
Cife • öleş, ( fr ) immon · Ciyadet - temizlik, taze• 

dice lik 
Cihan • evren, ( fr ) uni- Ciid - cömertlik.. 

vers Cüş - coşma, kaynama 
Cihan - acun ~(fr) monde Cuşa ,.. gelmek • coşmak 
Cihan - dünya, (fr) terre Cüda - ayrı 
Cihangir (fatih) - alpay Cümhur - cumur (T. Kö.) 
Örnek: tarihin namını iJi (fr) pubJic 

ettiği cihangirler arasında - _Devamı var 

tarihin adını yükselttiği al- !11-11!!.111!!!!1~~~1!~~--
paylar arasında. 1 D O K T O R 

Cihannüma - Görülük 
Örnek: eski evlerin üstle

rine birer cihannüma yapar-
lardı - eski evlerin üstlerine 
birer görülük yaparlardı. 

Cihanşümul - evrensel, 
(fr.) universe 

Cihanşümul - acunsal,(fr.) 
mondial 

Cihaz - takım, (fr.) appa
reil 

Örnek: elektrik cihazı -
elektrik takımı 

Cihet - yan, yön 
Cihatı erbaa - dörtyön 
Ciheti taaliik - ilişiklik, 

iliıkenlik (bak: aidiyet) 
Cila - açkı 
Örnek: döşemelerin açıkısı 

bozulmuştu. 
Cild - deri, kap, tom (T. 

Kö.) 
Örnek: cild hastalıkları, 

deri hastalıkları, kitabın kabı 
(cildi) Türk tarihinin üçüncü 
cildinde, Türk tarihinin üçün
cü tomunda 

Ciltlemek, teclid etmek -
kaplamak. 

Cildletmek, teclid etttir
mek 

Ali Agah 
Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 
11·irıci Beyler Sokağı N. 68 

Telefon 3452 

Ulusal 

Birlik 
Ctındelik siyasal guete 

Sahibi: Haydar Rü~dıl Öktem 

Neıriyat müdürü : 
Hamdi Nüzhet 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler sokağı 
Abone ~arıları : 

700 kuruş senelik 
400 .. altı aylık 

ilin şartları 
Resmi ilinlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bilrosuna müracaat edil· 
melidir. 

Hususi ilinlar : idare
banede kararlqbrıbr 
BaılclıiJ yer: ANADOLU 
.. ta.. ... 

verecek ve ucuz mazot te- teriyorlardı. Bu gidişle ha- - Çünkü halkta asabiyet Amcası, onun k• 
min edecektir. life kurtulamayacaktı.. 1 ------------ görüyorum.. Artık yıldızla- amışh.. 1 1 • E k f d } Q "' Ü d rının söneceğini anlıyan eski - Peki, ne 1 

zmır V a mü Ür g n en : Mısır ikbalperestleri de boş Saliheddin? l"_,'lı 
Mezarlıkbaşında Vakıf han bitişiğinde senelik 60 lira ge- durmayorlar. Gerçi Şaver - Ne mi yapıcl 

lir tahmin edilen saatcı dükkanı ile Eşrefpaşa caddesinde ortadan kalktı, fakat Halife- - Derhal ıar•~ 
623 No. lı ve 151 lira gelirli dOkkin 30-4-935 Salı günü nin adını hutbeden kaldır- ğım. Halifeyi eıirbit" 
ihale kılınmak iizere açık arttırmaya çıkarılmıştır. istekli mak, Mııır,ı Şam hükumetine - Hele hele, 
olanların o gün saat 15 te Evkaf miidürlüğüne müracaat- ilhak etmek demektir. Hal- biraz daha!.. 1 
lan bildirilir. 1170 23 26 30 buki bugün için ben bunu, - Neden a111CI ·; 

/ 

henilz olmamış bir meyva -. ArkJJ.'' '1 
lzmir milli emlak modnrlttğOndeo: 4/J 

ura K. Hayfaya bir günde Jdl' 
Buca aıığı mahalle fuzuli ıokağında 7 numaralı 

55 metre murabbaı arsa 20 60 y h d • h • • (le 
k6prlllü ıokağında 19-21 eski ve 50 a u ı m_u_. __ acırı_ ~. J 
yeni no. 200 metre murabbaı arsa __ _ __ _ , " " " 

,, ,, 
" 9 ey1ü1 soka;ında21 eski ve yeni 

32 70 
Yahudiler·, ( Tanr ommetint 1' .,"' 

no. 131, 58 metre m. arsa d V 
" yukarı " tınaztepe sokağında 15 numaralı d dö do k . . r) ı, ~ 

evin yanında bili numaralı 93,52 metr~ murabbaı arsa 18 70 yur una o rme ıstıyo a 
,, " " duatepe sokağında 41 no. 242,46 Başıarafı 1 inci sahifede - dolmuştur, lntiı•111" 

metre murabbaı arsa 48 49 Dllnyanın Yahudileri böyle fazası için lngi!iı lı' ~ 
,, 3 no. 131,00 metre bir araya geldikten ıonra de bu kalabahJ1 of'. ".J 

murabbaında arsa 30 13 batibler uzun birer nutuk O glln Rom• .•~P .. ~ 
,, zafer caddesinde 43 eski 47 yeni 257,24 söylediler. Hülisatan dedi- Yahudi mubacıl'I f;J 

metre murabbaı arsa 35 98 ler ki : Yahudiler lim•
01 ,af"/ 

" ayva sokaiında 1 yeni numaralı 232, 75 Bizler burada öteki millet- Yahudi marşını ~ 

" " ,, ,, 

" 

" metre murabbaı arsa 46 55 ler gibi, kendimize bir vatan ve sevinip çırP;,td'; /... 
Buca paradiso kızılçullu caddesinde bili numralı yapmak iıtiyoruz; kuvvetle- etmeye başlaaı•t I• il~· 

barakayı mOıtemil 2074,75 metre murabbaı arsa 350 rinizi artırın ve işin arkasına Baıka bir v•P..,-b~ Q 
Köztepe mahallesinin tefetepe sokağında 3 numa- düşlin ! Ta ki hepimiz bu kadar Yahudi d' "9'.J: 

ralı 198,86 metre m. arsa 49 71 memlekete girelim ve bir bunlardan bir ~-' ~ 
Karantinada dillver sokağında 9 no. 273 metre daha çıkmıyalım ! Beni larail to~r•.~ ~fi.. 

murabbaı arsa 68 25 Meşhur Yahudi önderi j1, Filiıtine gırd~rd~ :J 
Göztepe çankaya ıokağın6a 2 numara tajh demir ka- Lord Mitnet uzun bir söy- raj1 6pt6ğiln0 g bit ~ ~ 

pulu ve duvarlı 401 metre murabbaı arsa 800 )evden sonra (Tanrı ümme- rlk muayesiode ,fi':~ 
Karantina iskele caddesinde 90,92,94 no.lı arsadan tini kendi yurduna döndür· ıin yanında bir ;ali'. 7 
m6frez bir parsel no. lı 294,SOmetre murabbaı arsa 117 80 mek iıtiyor) dedi ve oyun- 18 karfun çıkt•· Jıl 
Karantina iskele c. 90,92,94 no. lı arsada müfrez )arın baıladığını ilin etti. dere etti ve ..,ub• 

iki parsel no. lı 243,56 metre murabbaı arsa 97 40 O zaman Yahudi bayrağı kata götürdil~•,, 
1 

J~ ~ 
Karantina mahallesi halil rifat soaağında 262-1 kapu sallandı ve Yahudi marşı ... t"~ 
numaralı olup 15,16,17,18 parsellere ifraz olunan çalındı ve havaya 50 güver- Hilkumet re•'°ıaO ~ 
16 parsel no. 113 metre murabbaı müfrez arsa 56 50 cin uçuruldu; takımlar yer- ile memlekete . ·t" ~ 
16 " ,, 125 ,, ,, ,, " 62 50 lerine gitti, umumi yarıılar doktor geldij'İ~1 d~ 'J 
16 " ., 126,25 ,, " ,, " 63 12 maçlar yapıldı ve beş gün ve bunlara ıaD 'c1• fi:'~ 
18 ,, ,, 138, 75 ., " ,, ,. 69 35 sürdü . mak için aıilı•• d~ 
Memduhiye mahallesinde mumcu zade sokağında • * • Bunu gören Ar•P l' 

30 kapu 40 taj numaralı 10 metre murabbaı arsa 10 Hayfa hiçbir zaman geçen hariçten gelen r 
Yukarıda yazılı arsaların bedelleri peşin para ile öden- haftaki kadar kalabalık ol- doktorlann kell r fi 

mek Ozere 12-5-935 pazar gilnii saat 14 te ihale edilmek mamııtı. Gelen Yahudileri rına mani olad 
llzere müzayedeye konulmuıtur. Taliplerin o saatte milli karıılamak için bir çok Ya- lanna tecavll 
emllk mldlrlli&De mllracaatlan. 1207 budiler ılmrlk kapılarına vuile 1ik&1et 
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:Izmir yün mensucatıi 
Not: Vurut tarihleri ve -T A = 

vapurların isimleri üzerine - ürk nonim şirketii_-
değişikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. = Bu mncssesc, iki ynz:bio lira sermaye ile ~ 

Öksnrcnlcr! Mut· 
• tcşekknı ctmi~ ve Di Oryental Karpet Manu-§ 

fukçiirers Limited (Şnrk hah) şirkctinu ait ~ 
1znıirclt Hnlkapmnrdaki kumaş fabrika ını satın ~ 
almışllr. Fabrika hotnn te.şkilAt ve tesisat ve mfla. i 
tnhdimini ile eski i gibi l kilnunusnni l 935 ta• := 

laka (Okaınentol) 

ôksQrllk şckerJc-

rini tccrnhc edi 

niz .. 

Ve Pflrjen Şahapın 

en flstnn hir•mQs· 

lıil ~ckeri olduğu· 

nu unutmayınız. 

Kuvvetli ınOshil 

istiyenler Şahap 

Sıhhat sDrgnn ~ 
haplarını Maruf r./5 
ceza depolarından 
' ' C eczanelerden 
arasınlar. 

Satılık Piyano• 
Alman marka her şeyi 

sağlam kuyruklu bir pi
yano!ehven fiatla satılık· 
tar. 

Almak arzu edenler her 
gün sababdan akşama ka· 

1 
dar ULOSAL BiRLiK 
gazetesi idarehanesine mü· 
caat etmelidirler. 

Satılık Motör 
12 beygir kuvvetinde (Di· 

zel) markalı az kullanılmıı 
bir motör aablıkhr. Taliple· 
rin idarehanemize mDraca· 
atlanilb olunur. 

- rilıiııden itihurcn yeni şirket tarafından i letil- § 
mektcdir. Her nc"·i 1nn iplikleri, kumaş, batla- § 
niye ve çorap imal edilecektir. 1'1amul4tın emsa- ~ 
line fılikiyeti bcr tarafta takdir ve kabul cdilmittir. § 

- Bu
0

mnmulllt Peştcmalcılar başmda eski Oroz<liha1' ~ 
= ittisnlindcki sergide tc~hir edilmekte ve 11atı' falı- ~ = rika içinde yapılmaktadır. ES - :::: 

Posta kutusu: 127 ;15 = Telgraf adresi: lımir _:::Alsancak ~ 
Telefon oumarası 2432 ve 3564 § 

•.111111111111111111111ıı111111111• ı ınn 111111111111111111111rnıu111111111111111111111 mumui 

ı.-Sümer Bank--
Fabrikalaı·ı ınamulatı 

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

Hereke kumaşları 

F esane kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazarT 
lzmir şubesinde bulursunuz 

Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Ham:a Ril~tem beyin f ou1graflıaneai, lamirde en 
foıogra/ çckmeklP- şlJhrcı bulan bir &an'aı ocagıdır. Erı 

mQ.şkalpeaenı olanlar dahi, burada çekıirdikl~ri foıolcraJ· 
lardan memnun kalmıılardır. 

llam:a Rilatem beyin, f otogr-a1 malretneai ıaıan ma
gaza&ı dı muhterem m'ilşterilerinin ince zevJ..lerine 8~ her çe,iı malları, f otograf makinelerini bulundurma:O~ 
dır, Bir :ıyareı her ıeyi iapaıa kafidir. 

(lzmir • Ba,ıurak caddesi, Refik hey 
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~s ON · TEL6J~AFLAQ 
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Kamara toplantısında lngiltere dış bakanına sual soruldu 

12 tahtelbahir inşasi i~in emir verildi. 
Kiel bahriye mektebi de a~ılıyor 

............. ._ _..._.......... '""'" 

Başıarafı 1 inci salıijede -
mişlerdi. Hatta bu arada 
yaptığı bir cinayetten dolayı 
7 ıene hapse mahkum oldu. 
Mabbusiyet müddetini Me
lon' da yapmıştı. 

Oilum hapishaneden çıktık
tan sonra, Afrika'daki Fransız 
müstemlekelerinden birinde 
askerlik yapmak istiyordu. 
Fakat sıhhati çok bozuk 
olduğundan, onu bu fikrinden 
zorla vaz geçirdik. Bundan 
üç ay evvel Şomon'a gitti. Üç 
aydanberi kendisine munta
zaman biner lira gönderi
yordum. Bu müddet zarfında 
çocuğumun hem sıhhati, 
hem de ahlakı düzelmeğe 

başlamıştı. Artık bütün aile 
memnun idik .. " 

Hakimin; 
- Şomon'dan size hiç 

mektub gönderiyor mu idi, 
sualine de kadın şu cevabı 
vermiştir: 

w - ilk gittiği zamanlarda 
sık sık yazardı. Sonraları bir 
az seyrekleşmişti. Fakat son 
mektebuna kadar yazdıkları 
daima iyi şeylerdi. Vaziyeti
nin yakında düzeleceğinden 
bahseder ve kız kardeşine 
eğlenceli şeyler yazardı. Son 
mektub büsbütün başka tür
lü idi. 16 Nisan tarihini ta
şıyan bu mektupta, oğlum 

diyordu ki: 
" Buraya neden geldiğimi 

bir türlü anlamıyorum. Çok 
sıkılıyorum. Biliyorum ıansım 
yok. Esasen şansım olmadı-
ğı için buraya düştüm. Fa
kat beni buraya düşüren fe-
Jeketen her halde intikam 
alacağım . . • ,, 

Bu mektub hepimizin na· 
zarı dikkatini celbetti. Bun
dan sonra hiçbir haber ala
madık. Aradan üç gün geç
tikten sonra da gazetelerde 
vakayı okuduk.,, 

Sokley'in diğer suçları : 

Gabriel Sokley, 926 sene
sinde Diyon şehrinde bir 
kı..!ın bekrini izale ettiğinden 
o zamanda on beş gün 
hapse mahküm olmuştu. 

Maznunun ufak tefek bir 
kaç sabıkası daha vardır. 
Başkalarını da ka· 
çırmak istemiş : 
Sokley Şomon'da oturdu

ğu müddetçe sokaklarda 
dolaşır ve küçük kızlarla 
çok meşgul olurmuş. Yapılan 
tahkikat neticesinde Sok
ley'in vak'adan bir ay evvel 

İstanbul - Nevyorkta yedi 
bin amele grev yapmıştır. 
Grevcilerle zabıta arasında 
müsademeler olmuş her iki 
taraftan da bir çok kim
seler yaralanmıştır. 

iki küçük kızı daha kaçır
mak teşebbüsünde bulun
duğu anlaşılmıştır. Bunlardan 
biri 7 yaşındaki Düran, di
ieri de 9 yaşındaki Dolaye
dir. Bu çocukların her ikisini 
de para, şeker, çikolata 
vermek suretile kandırmak 
istemiş ve sinemaya götü
receğini vadeylemiştir. Fakat 
Sokley küçük kızlarla konu
şurken anneleri görmüş, 
hatta bu adama birde tokat 
attıktan sonra çocukları içeri 
almıştır. 

Düran ve Dolayeyi kan
dırmak i•tiyen adamın Sok
ley oiup olmadığı tesbit edil 
mek istenmiş ve çocuklar 
Vol Barizyen hapishanesinde 
bu adamla görüştürülmüşler
dir. Her ikisi de Sokleyi ta· 
nımışlardır . 

Kan içiyormu~ : 
Şomon zabıtasının tahkika

tına göre, Sokley kan içiyor· 
muş. Bu da şöyle tesbit ' edil
miştir. 

10 Nisanda Sokley elinde 
bir kavanozla Şomon mez-

bahasına gelmit ve kardeşi
nin ölmek üzere bulundu
ğunu, doktorların taze kan 
istediğini kasaplara söylt:miş 
ve derhal kesilen bir dana
dan elinde getirdiği bir ka-
vanoza iki litre kan almıştır. 
Halbuki Sokley'in başka bir 

kardeşi olmadığı gibi, o gün 
kan aldığı kavanozda evinde 
temizlenmiş olarak bulun
muştur. Mezbaha memurları, 
Sokley'in o günden sonra 
bir kaç defa daha elinde 
kavanoz olduğu halde 
mezbaha civarında dolaş
tığını ve fakat içeri girmeğe 
cesaret edemediğini söyle· 
mişlerdir. 

Bütün bu öğrenilenlere 
rağmen, henüz Sokleyi ta
mamen itham edecek kat' ibir 
delil elde edilememiştir. Ço
cuğun cesedini aramak için 
Paristen polis köpekleri ge· 
tiri imiştir. Bilhassa 1: unların 
içinde (Demitaks) ismini ta
şıyanı; şimdiye kadar en ka· 
ranlık cinayetleri aydınlat
mış ve bulunması gay'et 
güç yerlere gömülü cesetleri 
meydana çıkarmıı meıhur 
bir hafiye köpektir. 

ft 

• • 
Elen donanmasını kaçıran 

asiler tarafından öldürülen 
donanma erkanı harbiye rei
si (Kop) un mezarında bir 
ihtifal yapılmış ve asiler 
tel'in edilmiıtir. 

Resmimizde, maktulün me
zarı başında görülen kadın
lar, (Kop) un anası ve zev
cesidir. 

Mektepler 
Bayramı hazırlık

ları bitti 
5 Mayısta yapılacak tale

be bayramında şehrimizdeki 
Orta tahsil müesseselerinde 
ki talebenin bayramı nere
lerde geçirecekleri tesbit 
edilmiştir. Kız ve erkek mu· 
allim mektepleri ile orta 
mektepler talebesi Kızılçul
lu koşu alanındaki çamlık

larda, kız ve erkek Liseleri 
Tepeköy'de, San'at, Ticaret 
m.ektepleri ve Kız san'at 

enstitüsü talebeleri Balçuva
da bayram yapacaklardır. 

ilk mektepler talebesinin 
nerede bayram yapacakları 
bugün kararlaştırılacaktır. 

Yeni Konsolos 
Şehrimiz Fransız General 

konsolosluğuna tayin edilen 
Kont Dö Şaylard bu sabah 
vilayette Vali General Ki
zım Dirik'i, Halk PaJ'tisinde 
viliyat Parti başkanı Yozgat 
saylavı bay Avni Doğan ve 
belediye başkanı Dr. bay 
Behçet Uz'u ziyaret etmiıtir. 

Tuna 
Konferansı yirmi Ma· 

yısta toplanacak 
Baştarafı birinci sahifede 

Mayısta Romada toplanacak 
olan Tuna konferansı ve dört 
Mayısta Venedikte toplana
cak olan İtalya - Avusturya 
Macaristan konferansı etra
fında cereyan etmiştir. Bu 
son konferansın bir ehemmi
yeti yoktur. Çünkü mezkur 
üç devlet daha 18 Mart 934 
de kendilerini doğrudan doğ· 
ruya alakadar eden mes'ele
ler hakkında görüşmeyi ka· 
rarlaştırmışlardır. 

Bu seferde nikbin 
görünO.yor 

-B~ıarafı birinci sahifede

karıılanmışhr. 

Veliaht, T rabuius Garbın 
iç taraflarına gidecek ve dö
nüşte Bingaziye de uğraya
caktır. 

Roma, 29 ( A.A ) - ltal
yan milli iş bayramı müna
sebetile Duçe, Venedik 
meydanında siyah gömlek
lilerden müteşekkil muazzam 
bir kitleye hitaben bir nu
tuk söyliyerek; geçen sene 
siyasal ufkun aydınlanmış 
olduğunu ve siyasetin ikti· 
ıadiyata yardım ettiğini, yani 
Avrupa'ya daha uzun bir 
sulh devresi temin edildiği 
takdirde bu ufkun daha çok 
aydınlanacağını, ancak mil
letleri bir takım vahim sür
prizler karşısında bulundu
ran sulhperverlerin ideoloji
lerine kapılmamak icab 
edeceğini söylemiştir. 

Bay Mussolini netice ola
rak bilhassa eski siyah 
gömleklilere hitapta bulu· 
narak, faşist inkılabının bu 
günde, yarında kendilerine 
istinad etmekte olduj'unu 
beyan etmiştir. 

Posta Telgraf Telefon 
başmüdürlüğünden: 

Ankara - lznıir - lstanhul telefon 
muhaveresine başlanmıştır. Tele
fon abonesi olupta telefonla Istan
bul ve Ankara ile görüşmek isti yen
lerin evvela başmüdürlüğe müra
racaatla kafi miktarda avans ver
meleri lüzumu ilan olunur. 30-2-4 124s 

Federal 
\leelisi milddeiumumi

lere vasi salahiyet 
verdi 

Bern, 29 (A.A) - Fede
ral meclisi, lsviçre'nin emni
yetini takviye için müddei· 
umumi salahiyetlerini geniş
leten kanunu kabul etmiştir. 
Bu yeni kanuna göre; müd
deiumumi memleketten dı

şarı adam kaçıranları siyasi 
iktısadi, askeri casusluk ya· 
panları cezalandırabilecek
tir. Bu cezalarda hapiste 
vardır. 

Cellat gölündeki 
Balıklar toplanacak 
Küçük::Menderes havzasın

da Cellat gölü ile etrafında-
ki bataklıkların kurutma a
meliyesine başlandığını yaz· 
mıştık. Açılacak ana kanal 
sayesinde göllerdeki sular 
denize akıtılacaktır. Fakat 
bu göllerden her yıl milyon
larca sazan ve kefal balığı 
avlanmaktadır. Bu balıkla
rın da denize akarak .. mühim 
bir servetin kaybolmaması 
için Defterdarlık şimdiden 
tertibat alınması için Maliye 
bakanlığına müracaat etmiş· 
tir. Göl kurutulurken bu 
balıkların nasıl toplanacağı 
tetkik edilmektedir. Kanal
da alınacak tertibatla balık
ların hepsinin tutulabileceği 
anlaşılmaktadır. 

Sovyet 
San'atkarları lzmir'de 
4 konser verecekler 

Sovyet Rusya opera san'at
karlarından Ankara' da bu
lunmakta olan bey'et yarın 
Ankara' dan ıehrimize hare
ket edeceklerdir. lzmir'deki 
san'atkirlar; Rus san'atkir· 
larını istikbal için hazırlık 
yapmaktadırlar. Öğrendiği
mize göre, Rus opera san'at
karları şehrimizde dört kon
ser vereceklerdir. Bunun 
için musikiye aşina aan'at· 
karlar teşkil edilecek orke1-
trada vaıif e almak üzere 
hazırlanmaktadırlar. 

Kalimnosta 
lstanbul - Kalimnos ada

sında vaziyet çok fenadır. 
Italyan zabıtası ile Rumlar 
arasında bir müsademe ol· 
muş, bir Rum ölmüş biri de 
ağır surette yaralanmıştır. 

Hükumet, adada örfi idare 
ilanına mecbur kalmııtır. 
Bütün Rum mektepleri ve ki· 
liseler kapatılmıştır. 

Çinde Va 
Istanbul - Çiod• 

nistJerle çarpııDJalal' 
ediyor. Esir edileD rı' 
münist lideri kurt 
miştir. 

iş Kanuo• 
lstanbul - it ~ 

yakında kamutayb" 
caktır. 

lzmir ikinci 
luğundan : 
Paraya çevrilecek 

kulün ne olduğu S tAJ 
Teşrinisani 32 J 

461, 462 sıra nuıo• 
senedi mucibince~ 
yu mevkiinde şar ... 
Hasan garben H• ~ 
taz bağı şimaleD . 
cenuben Hüseyio al• 
bir hektar ve 4244 ~ 
ra bbaında çekir'!'
ve içinde 13 sak_.,, 
ren zeytin ağacı . 
umumiyesi 1163 üt•. 
tindedir. işbu g• 
satılmak üzere 111 ~ 
çıkarıldı. Birinci .•bi.,. 
ması 1·6-935 tarı 
dif Cumartesi gaoll 
de dairemizde icr• ...&! 
tir. Bu artırmıd~ 
deli kıymeti mu • 
yüzde yetmiş befl k 
bedel verildiği tı 
çok artırana ibalk 
aksi halde en ço~ 
taahhüdü baki k piti 
satış onbeş giin ~ 
larak ikinci artır dif 
935 tarihine mOsa ~I 
tesi gilnü gene 
dairemizde icra. 
Bu artırmada d• 
miı beti nisbetinde 
rilmediği takdird• " 
numaralı kanuod 
göre, beş sene e 
üzere satıı geri b ~ol 
tır. işbu gayrim•11 

de bak talebinde 
ellerindeki reıoıi i~ 
birlikte yirmi gilJI 
iremize mnrac••~ 
dır. Aksi halde b 
sicillince maUidl . 
paylaşmadan bar~ .. 5· 
lardır. Şartname 
ribinden itibarell 
görebilmeti içİll •:~ 
zayedeye iıtirak c • 
nameyi görmilf :.,;, 
tamamen kabul rt ~ 
itibar olunur. Satıt 
iledir. Miizayed~Y; 
istiyenler kıy111e~ı~ 
nenin yüzde yed• . 'tıf. 
betinde pey akçefl 
ka teminatı ibt~~ 
lazımdır. Da~• 111,~.I 
mat almak iıtıf" ~ 
mizin 934-5836 ;,. 
nadiye müraca• 
ilin olunur . 

lzmir Muhasebei hususiye 
· ıoğünden: 
Bedeli sabıkı 
Lira 
50 Bekirpaıa hanı içinde 3 N o. lı mataı• d~ 
40 Karataş şehit Nusret bey ıokaj'ı 2 No· lı 
45 Balıkhane çarşısı 32-28 No. b mağaza 

200 Yol bedestanı 26 No. h mataıa 

195 " " 59 " " 
90 Osmaniye caddesi 9 No. lı mağaza "' 

8 Kartıyaka Nesimiye sokağı 10 No. b bar• 
15 Bakır bedestanı 29 No. Jı dolap 
12 Kızlarağası hanı içinde 25-52 No. lı od• d~j 

130 Karşıyaka Kemalpaşa caddesi 111 No. lı _ " 
130 " " . " 115 " . 1~ ~ 
ıdarei hususiyei vilayete ait yukarıda yerler• -~-· 

1 ·6-935 tarihinden 31 ·5·938 tarihine kadar ilÇ ·tib"~.;aıl 
detle icara verilmek üzere 29-4-935 taribindell el~ 
gün müddetle milzayedeye çıkarılmıştır. MUz•Y" o' 
görmek istiyenler hergün muhaıeb~i hususiye ':, l 
ve pey sürmek istiyenlerin de ihale günO ~~o 
Pazar gOnll aaat 9 dan on bire kadar depos• 
rile beraber Viliyet enc:limeninı mllracaatlatl· 


