
Varşova görOşmeleri dnrı 
gece bittiğinden logiltere 
ınurahbas Lordu Bay Eden: 

• ULUSAL • Avam kamarasında beyanat
ta bulunan Sir Con Simon, 
Alman hava kuvvetlerinin 
lngiltere'oinkioe müsavi ol· 
doğunu söylemiştir. 

Prag'a ınilteveccihen hare
ket etmiştir. 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 
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Deniz konferansına Almanya da davet edilecek 
:r:;aş 55'HS .. f o 6M • --rx n -

Almanya; Denizde de Silahlanıyor 
Almanya, denizde de Fransa 

ile müsavat istiyor 

icra 
Vekilleri 

1
hey'eti 

toplandı 

Kutu fabrikatörlerinin şikayeti 

Ziraat bakanlığı hususi 
rrıüsaade verecek 

Hazırlanan bir prgrama göre, Almanya büyük kruva-

Ankara 3 (A.A) - icra 
Vekilleri hey' eti bugün is
met lnönü'nün reisliğinde 
toplanarak muhtelif işler 
üzerinde J sıörüımelerde bu
lunmuş Ye bu iılere ait ka
rarlar vermiştir. 

Verilecek müsaade ile ormanlardan 
kutuluk kereste ketiyatı yapılacak zörler, tayyare ve denizaltı gemileri yapacaktır 

Bir Tayyare gemi i 
Londra, 3 (A.A) - Deyli 

Telgrafın deniz işleri mu
harriri; Almanya'mn 1936 
lconferanıma davet edilme
ıinin ihtimalinden daha 
kuvvetli bir ıey olmadığını 
Yazmaktadır. 

Muharrir ıon hldiselerin 
AJmanya'nın balari ıillhları 
bırakma konferansına davet 

ması demektir. Almanya'nın 
yeni deniz inşaatı progra
mının bua-ün yarın neşri 
beklenmektedir. 

İyi haber alan:mahfell~rde 
bu proa-ramda cep modelleri 
yerine büyük hacımda kru
vazörler inşası ile tayyare 
ve denizaltı gemileri inşası 
vardır. 

Istanbul 4 ( Hususi ) -
Almanyanın deniz kuvvetle· 
rini de arttıracağı hakkında 

Ingili:ı gazetelerinin yazdık
Jarı makaleler Fransa efkan 

ediJmesini esulı kıldığını 
ıöylemekte ve iyi menba
lardan alınan haberlere göre, 
lngiltere, Amerika ve Ja
ponya mabfellerinin bunu 
iıtediklerini ilAve etmekte
dir. Almanya'nan geniı bir 
Pllna iÖre, deniz cihetinden 
tanınmaıı bir emrivaki ha
lindedir. Almanya asgari 
olarak FranH ile müsavat 

Almanlann eski Doçla11t :ır1ılısı 

istemektedir. Bugünkü do· ı umumiyeıinde fena tesirler 
nanmasının dört misli art- yapmıştır . 

Vilayet mecli inde 

Şaşal suyu inhisa
görüşüldü • • 

rı ısı 
' Kadife çiftliğinden taksitle toprak 

alanlaı·ın dilekleri onaylandı 

General Kazım Dirile 

Villyet umumi mecliıi dlin 
öileden ıonra Vali General 

l<lzun Dirik'in baıkanlıjı 
altında toplandı. Bu toplan· 
lıda MubaHbei buıuaiyıaia 

1935 yılı bütçesi ve memur 
kadrosu tasdik olunduktan 
sonra Şaşal suyu satıı inhi
sarının, Memurin kooperati
ne verilmesi hakkındaki di
lek etrafında müzakereler 
oldu. Vali, bu mes'ele etra
fında izahat verdi. Ve bu 
takdirde suyun daha temiz 
ve islib 'edilmiş bir halde 
satılacağını ıöyliyerek dile
ğin encümene havale edil
mesini istedi. 

Avukat Ahmet Şilkrft (lzmh) 
öz aldı, Jzmlr'dekl ıucuların 
imzalarını taoıyan bir mektu· 
bun Kurultay bıokanlığını gelml, 

olduğunu ıöyledl. Bunda Şı,al 

ııuyunun kooperatife Teriime· 

ılne itiraz ediliyordu. 
Vali izahat verdi ve Mtııın gene 

onlar tarafından yıpılıcığını, 

,,acll,elerlnln nrld olmıcbAmı 

Flanden 
Bir nutuk söyledi 

Paris 3 (A.A)- Başbakan 
bay Flanden altın paraların 
basılması hakkındaki mllza· 
kereleri tacil etmek makıa
dile dün mcb'usan meclisin
de ıöylemit olduğu nutuk
taki vaitler, Fransız efkarı 
umumiyesi tarafmdan tevec
cühle karşılanmıştır. 

Basılacak olan bu paralar 
altı sıram ağırlığındadır. Bu 
para eaasen daha Puankara 
iktidar mevkiinde iken yani 
1928 tarihinde nazari olarak 
mevcut idi. Umumi harpten 
evvel tedavili mevkiinde tak
riben altı milyar frank mev· 
cut idi. Ayni zamanda Fran
aız bankasının mahzenlerinde 
de dört milyon altın frank 
bulunuyordu . 

ııôyledl. Y ılnız kooperatif io eu 
lbtik4rını mAol olarak bazı te· 
elıııtla bir olee suyu yoz parayı 
lodlreceglol Uive etti. 

Bazı Oyeler ıöz aldılar, ne· 
ticede zaten genel kurultıy Oye· 
!erinin Şaeal kaynıııaa gide· 
- Devamı 4 üncü ıahifitl~ 

Sinenıalarda 
öğretici filimler gös

terilecek 
Ankara 3 (A.A) - Bize 

verilen malumata göre, öko
nomi bakanlığı memleket 
içinde öğretici filimler gös· 
teriJmesini mecburiJkılan bir 
kanun liyıhasını ~bakanlar 
heyetine vermiştir. Bu llyi
banın esaalarınafgöre, bütün 
sinemalarda umumi,filimlerin 
gösterilmeıinden1;6nce bir 
6ğretici filmin gösterilmesi 
mecburi tutulacaktır. Bundan 
maada tamam~n teknik ve 
öğretici mahiyette olarak ve 
devlet daireleri tarafmdan 
getirilecek filimler gümrük 
reıminden muaf tutulacaktır. 

Ziraat lıakam Bay Mulılis 
Ankara 3 (A.A) - Ôko

nomi bakanlıiından tebliğ 

edilmiştir : 
Bazı kutu fabrikaları ıa· 

bipleri ökonomi bakanhiına 

müracaat ederek elJerinde 
büyük kat'iyat ruhıetname
leri mevcut orman ıirketle
rinin kendilerine ihtiyaçları 
nisbetinde kereate yerme
mekte ve yahut yUksek fiat 
istemekte olduklarından ti· 
kiyet etmitlerdir . 

Ziraat bakanlığı ile aıaiı· 
daki esas daireıinde muta· 
bık kalınmııtır . 

Kutu ve kereste itliyecek· 
leri iktiaat Teklletince taı
dik edilecek fabrikalara or· 
mandan yalnız kutu kereatesi 
çıkarmak şartile ve mQuyede 
suretile kat'iyet mnıaadeai 

1 
verilecektir. Alakadarların 
nazarı ıthlaına vazol11nur. 

Varşova kocuşmaları da don bitti 

Lehistan hükftmeti dün ak
şam bir resmi tebliğ neşretti 
lngiltere murahhas Lordu bay Eden Pra'ğa hareket 

etti. Lehistan Şark misakını kabul etmiyormuş 

Bay Eden 
V arıova 3 (A.A) - Bay 

Eden'in Varşovayı ziyareti 
milnasebetile aıağıdaki res· 
mi teblii neşrelunmuıtur: 

Resmi Tebliğ 
"lngiliz murahhas Lordu 

bay Eden V arıovadaki ika
meti esnasında reiıicilmhur 
Mareıal Pilsudeıki tara
fından kabul edilmiıtir. 

Bundan baıka bay Eden 
dış itleri bakanı bay Bek 
ile de müteaddit ıörüımeler· 
de bulunmuıtur. Bay Eden 
bay Beke Bertin ve Moıko
va 'da 3 Şubat tarihli f ngiliz 
Franıız ~ebliğinin. · direktif
leri eaaı ittihH edilmek ıu
retile yapmıı olduiu giSrüı
meler hakkında mal6m•t 
Yermiıtir. 

Bay Bek ıikri geçen teb
liide münderiç mes'eleler 
hakkındaki Leh noktai na· 
zarını izah etmiı ve ayni 
zamanda Avrupanın umumi 
vaziyeti hakkındaki g6rüı
melerini anlatmııtır. Her iki 
davlet adamı malumat alıp 

verme kabilinden olan nok

tai nazar teatilerinin iaye· 
lerine tevafuk etmekte ol· 

duiu huıusunda mutabık 
kalmıılar ve Avrupanın si-
yasi vaziyetinin müstakbel 
inkiıafı ile münaaebettar ol· 

mak üzere sıkı bir temas 

muhafaza edilmeıinin IDzu
munu ehemmiyetle kaydet
mişlerdir. 

Bay Eden Prğaa gitti: 
Varıova, 3 (A.A) - Bay 

Eden Praia hareket et
miıtir. 

V arfoTa 3 (A.A) - Roy· 
ter ajansının iyi malftmat 
alan V arıova mahafilinden 
rlde ettiği intibaa göre bay 
Eden'in ziyareti Moıkova 
seyahati kadar ehemmiyetli 
olmamakla beraber bir mu· 
vaffakiyet teıkil etmektedir. 
Dikenli ıark andlatmHı 
mH'eleainde bile bu ziyaret 
tamamile neticesiz kalmıı 
deiildir. 

lıtanbul, 4 ( Huıuıi ) -
V arıo•a 'daa ı•lıa haberi.re 

Çekoslovak~·a }ıarich·e nazırı 
Bay Benes 

göre; Lehistan ıark miaa
kına iİrmeği kabul etme· 
miştir. 

Aydın hattı 
MOzakereleri 
neticelendi 

Ankara - Aydın hattının 
satın alınmaaı hakkında 

kumpanya murahhHı bay 
Eden ile Bayındırlık bakan· 

hğı arasındaki milzakereler 
bitmiı ve itillf haaıl olmuı· 
tur. Satıı mukaveleıi birkaç 
gilne kadar imza edilecektir. 

Dün t~anan Vekiller 
hey'eti Aydın demiryollarınıa 
itilaf Hasharını teabit etmiı· 
lerdir. Hukuk miitaYiri, ilillf 
mllıv_ıdd.tıini baıırlas:ak nue 
Aııkaraya da•et eclilmiftiı 



(Ulusal Birlik, 4 
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iş birliği 

Sahife 2 

Ye Dil Karşı ıg\J ı N o 4 Fransa - Belçika konuşma-
ları münasebetile altın mik-

1 - Öz Türkçe köklerden gelen sözlerirı karşısıtıa (T. Kö.) yaslı memleketler arasında 
beldeği (Alameti) lwnmuşıur. Bmıların her biri hakkında sırası ökonomik bir iş birliği ya· 
ile uzmanlarımızın (Mritalıassıs) ya::ılarrnı gazetelere ı·ereceğiz. pılması mes'elesini ele alan 

.Jı 
4 Nisan - 1935 11111 Ya.zora; 

2 - Yeni okunan karşılıklarırı iyi ayırd edilmesi için, ge- "l'infermation financiere., ga· 
reğiııe göre, Fransızcaları yazılmış. <l)'rıca örnekler de konul- zetesi şunları yazmaktadır: 

muştur. " Altın bloku denilen şey 
3 - Kökü Türkçe olan kelimelerin bugünkü işlenmiş t;e haddi zatinde ökonomik bir EhJ • } • b Ş 

Tefrika No. 22 

muhasara etmiŞti. Fransa kul/anıları şekilleri alınmıştır: Aslı ak olan hak, aslı ügiim olan mefhum değildir. Altın mik· ISa 1 ' amı 
lıiikiim, Türkçe "Çek,, kökünden gelen şekil gibi. K 1 • J • k• d 

Am ve şamil kapsal Ara _ süsliyen, bezeyen yasına sadık olan memleket- ra ı, esır erı sorguya çe ıyor U . 
(fr.) englobant, ekstensif et şenlendiren, (fr.} qul pare, ler kendi araJarıada tabii bir Saliheddin, buna rağmen - Ehlisaliple muharebeler Kral esirlere so. r;ılli 

ökonomik mahiyet arzetmi- b comprehensif qui orne. henüz kavga çağına girme- azışmış yiğitim ! - Bu cami, ır . 
Örnek: am ve şamil ha- Örnek: Alemara, acun yorJar. Bunların arasından mişti.. Babası Eyyub, şimdi, •* • yerinde yapılmıt d~ 

rekestler, kapsal hareketler süsliyen (bezeyen) meclisira bazılarının aldığı tedbirler Musul Atabeyi Zengi ile Filhakika ayni günler, ikinci - Evet, öyle ~' 
Amm - amca (fr.) oncle denernek şenlendiren. ve bilfa rz Italyanın takassız beraber, Şam civarına geç· Eblisalibin Şam civarındaki - Nasıl bir ye 

paternel Aram -- dinlenme, (fr.) olan her türlü ithalata karşı mişti. Amcası, Şirkuh ta en son çarpışmaları tarihle- ediniz ! 
Amme, ammete - hala repo! hudutlarını kapmaya karar Humus muhafızı idi. rine' düşüyordu. - Camide 

(fr.) tante paternelle Aramgah -- dinlenek (fr.) vermesi altın blokuna dahil Ertesi gün uykudan kal- Fransa kralı yedinci Lüi büyük direk, dört 
Amme - kamuğ (fr.) le lieu de rcpos memleketler arasındaki öko- kınca, sarayda bir telaş Kudüse gidib Kudüse gidib köşe direk dibi "' 

public Örnek: o g ece çay kıyı- nomik bağlılık mes'eiesini gördü. Divana giden mer· Kudüs askeri ile birleştik- Kemerleri, reokl~ 
Örnek: çalışmamız kendi- sında bir dinJenek tuttular karışık bir hale sokmaktadır. mer koridora doğru yürü- ten sonra, gerisi geriye döşenmiştir. Dı". tit· 

miz için değil, kamuğ için- o gece çay sahilinde bir Para bloku ile mütenazır bir yordu. dönmüştü. Maksadı, Şamı çinilerle süslenııllf 
dir, ıiyimiz nefsimiz için aramgah ittihaz ettiler. ökonomik blok teşkili çok Karşısına çıkan bir zabite almaktı. sında otuz üç ke~el 1. 
değil, amme içindir Araste -- bezenmiş (fr.) ağır ve uzun zamana müte- sordu : Asyanm bu ktsmında mü· tasında da bir fısk•1' l 

Hukuku amme - kamu· decore orne vakkıf bir teşebbüs olacaktı,, - Ne var, ne oluyor? temadiyen hart: ket vardı. Şu görülen kurt0~ 
sal. türe (fr.) droit puplic Arayış -- süs, (fr.) parure • • -- Sağda solda çarpışmalar direk üstüne tuttd~ 

Örnek: örgenlik kamusal ornement Dün ve bugün oluyoı, kaleler düşüyor, bu Direklerin altısı 8 

türenin en değerli hüküm- Araz (Bak: alamet) beldek T ı ,~-- güa lı::lam elinde olan bir kakmalı, sekizi de 
lerinden biridir, hürriyet, ("syompto~e". a~lamı terim u .. r z- z-a ını ın -.-a mevki eı'te ... i gün Ehlisalib rine oymalı merdi 
hukuku ammenin en kıymet· keluna verılmıştır) '-- 1 geçiyor, yahut haçlılarm pılmıştır · ~ 
li ahkamından biridir. Arazi -· toprak (fr.) Ter- elinden kurtuluyor, Islam Bu kübbeye (1( ".J 

Amfıd - dike (fr.) perpen re terrain a d IW ı ı kuvvetleri eline düşüyordu. besi) deriz. ..... 
diculaire Örnek: ekilmemiş toprak Z ll } l { a " Bundan başka, Ehlisalipte- Camiin bir çok ,:! 

Amudi (kaimen) dikel (fr.) arazii gayri mezrua (fr.) Ter· -----=ı-·-·--- ki kumandanlar, prensler, vardır. ,..,, 
perpendiculairement re non cultivee SJ • b • • • kontlar arasında da ihtilaflar Bizim tarafı 

A d f 
" ... ovo ,, gazetesı, ızi m ı<~ın yaz- k G ? .~ mu u ıkari -- bel ke- Arazi - yer, (fr.) terre, ~ ço tu. izliden gizliye en- mı.· S'·ı 

miii (fr.) colnne vertebrale terrain dıg" I l>İr makalede DC diyor •t trikalar, siyasi dalaveralar, - Evet, ona . d• 
Amuz -- öğreten (fr.) qul Arbede _ Pabrdı, ( fr. ) anlaşmalar dönüyordu. pısı derlerki, dib•

0 

enseigne, qui instruit querelle, tumulte, dispute Sofyada çıkan 11Slovo,, ga· hakkını da kazanmış bulu- Her kaleye hücumda, daha başlar. Ş~ 
Örnek: marifetimiz-bilgi Ardiye bedeli - yer ki· zetesi; Türkiye hakkmda yaz nuyor. Ona ilkmektepten peşinden pazarlık ediliyordu: Hulasa esirler~ ~ 

öğreten rası, (fr.) droit d'entrepöt dığı uzun bir makalede yap· üniversiteye kcdar bütün - Kale alınırsa, kimin ola· zelliğini, meden•Y'ı,.. 
Au •• an (T) (fr.) moment Arızaya uğramak - aksa- tığımız ilmi ve soysal dev- irfan müesseselerinin kapı- cak ve buraya bey olarak ginliğini anlata '

0
u- ~ 

An'ane --anana (anmaktan ya uğramak, (fr.) S'entraver rimleri tetkik etmekte ve Iarı açılmıştır. kim tayin edilecek? remiyorlardı. Ca~ 
ana ana sözünün tekrarlan· etre entrave hayranlık göstermektedir. Bu Geçen yıl Istanbul Üniver· Ehlisalip ordusu, Kudüsten doğu tarafında sad•~ 

d k (T k ) (f ) Ö k t k d l d. 't · d f' 'k t h ·ı· Şama dogw ru ı'lerlı'yordu. Or- ve kapının yaoıP J.J 
ması ır -· le rar: . ö. r. rne : işimiz bir aksaya gaze e; a m arımıza ver ı· sı esm e ızı a sı ı yapan d r., 
tradition ugw radı - işimiz bir arızaya ğimiz siyasal hakları mevzu 320 bayan, hususi kimya duda muhtelif millet ve hü- k.ıdm odda~ak~ dv~r ;İıa~ rı e e ı ı ı\f•. ,..,. 

Ancehlin -- bilmiyerek bil· uğradı. bahsederken şöyle bir mu- kurslarına devam eden de kumetlerin bayrakları salla- lür ki burası bır .,.... 
mezlikle (fr.) sons savoir sans Arıza - engebe, (fr.) ac· kayese yapmaktadır: 75 bayan vardı. Türk kadı- nıyordu. d d A 

· d 'd d · "Y"k k · d k' Tü k 1 h A t' t Fransa Kralı, Alman im- esten ir. fl'J) connaıssance e cause cı ent u tıerraın u se sevıye e ı r nına ya mız ususı ıcare ve Sokaklar döşe , 
Andelip •• bülbül (fr.) ros- Örnek: bu yol Qzerinde kadını, daha ferace içinde sanayi müesseseleri değil paratoru, Kudüs Kralı be- ya kaldırımları iJe · J. 

signol arazi arızaları pek çoktur. ve haremde bulunduğu ve hükumet dairelerinin ve ser· şinci Bodvin kimilen bu çitleri ayrılmıştır·· t'.ı 
Anif -· sert (fr.) dur, se- bu yol üzerinde engebeler teriatın erkeğe kadın üze- best mesleklerin kapıları da orduda idiJer. Nihayet Şam Nihayet büyük fi) 

vere rinde vasi tasarruf hakkı açılmış bulunuyor . Bugiln muhasara edilmişti. batlamıştı. f akatldll~ 
Anifen - demincek, biraz peir~zo:ı:u~ dalgah, ( fr. ) verdiği sıralarda bilhassa Türk kadınını hükumet me- Fakat içerideki kuvvet, medi. Muhasara b•~. 
yukarıda (fr.) tout a l'heure Abdülhamid devrinde hürri- muru, hakim, avukat, gare- bütün tedbirleri almış ve bire çözülür gibi 0~ 
Anilgıyap - arkadan, kendi accidente yetini almak için cabalıyor teci, mimar, doktor, aktris, şiddetli bir müdafaaya baş· sonra şu haber 'I ~ 

yokken (fr.) en son ahsence Örnek: dalgalı arazi üze- ve hatta bu uğurda hayatını re11am, muharrir ve saire lamıştı. - Fransa Krab dl 
Örnek: 1 - arkadan söz rinde yapılan tecrübeler, bile tehlikeye koyuyurdu. olarak erkekle ayni safta Şamın etrafı, bahçelik, ne dönüyor ! . 

söylemek ayıptır, anilgıyap dalgalı topraklar üzerinde Türk kadını gene Türklerin yürümektedir. yeşillikti. Hurma ağaçları, - Neden ? 
söz söylemek ayıptır. yapılan denemeler. har~ketinde de vazife almış· Hatta üniv~rsitedeki bazı portakal bahçeleri, bağlar, - Belli deiil ! A 

2 - Kendi yokken hak- ( Devam edecek ) tı. kürsüleri bile Türk kadını gözün alabildiğine uzanıyor- - ArkaJ' " 

kında hüküm vermek doğru ~-----·----•! Genç Türkler iktidar işgal etmiş bulnmaktadır. du. Çekoslo\79~ 
mudur? Anilgıyap hakkında D Ü K T O R mevkiine gelince, dincilerle Türk kadınına 1933 yılında Aradan sular, ter - temiz, 
hüküm vermek doğru mu- Ali Agah boğuşmak istemediklerinden yalnız belediye intibapların· çağlayıp geçiyordu. lhracatçılarJJlaı 
dur ? Çocuk Hastalıkları kadının hak ve hürriyeti da seçmek ve seçilmek hak- Şehrin etrafında hendekler 1 yot 

Ankarip - yakında, (fr.) Mütehassısı için hiç bir şey yapamadı- kı verilmişti. O zaman Cüm- vardı. Daha ileride de ka- açı J fi 
prochainement ikinci Beyler Sokağı N. 68 lar. Onlar teadüdü zevcatı buriyet Halk Fırkası umumi lenin kırmızı tuğlalı yüksek Alakadar müe~~:,, 

Ankastin - bile bile isti- 1'elP/on 3452 kaldıramadılar, haremleri katibi tarafından verilen be- dıvarları göze çarpıyordu. len haberlere go · 

Ye. (fr.) ekspres, intention- ll••--mıiİllll•ı•---- t k d 1 Fransa kralı, Babüsaade lovakya hükfıaıeltllı Jağvedemediler ve en niha- yana ta ya ın a say av seç- tacirlerini kufe 
nellement Ulusal yet feraceyi de atamadılar. mek ve seçilmek hakkının- cihetinde ordugah kurmuştu. . le' 

Örnek: 1 Bu işi bile Bı· rıı· k Onlar sadece bazı zengin da verileceği vadedilmişti. Kalenin üstünde mazgallar ~~n c~'::ed~e:~r.~ 
bile yaptım, bu işi ankastin Türk kızlarına tahsil etmek Bu vad çok çabuk yerine ve yan taraflarında deyirmi lovakya milli b•~ 
yaptım imkanını bahşetmekle iktifa getirildi. Bu kamutay seçi- kuleler, nöbetçi kulübeleri, catçılara 300 ıo 

2 - bile istiye bu işe gi- Gündelik eiyaeal gazete ettiler. Binaenaleyh bugün mine iştirak eden Türk ka- sivri kemerler, mazgal de- kredi açmağa k 
riştim, ankasdin bu işe gi· Sahibi: Haydar Rüşdü Öktem Türk kadınına verilen bak· dını kamutaya 17 mümessil lelikleri vardı . ve lazım gelen t 
riıtim Neşriyat müdürü: lar, Kamal'in şahsi isteğile yolladı. Türk ulusu, büku- Kral, hayretle bakıyordu: mıştır. 

Ansamimükalp- Özyürek- Hamdi Nüzhet verilmiştir. mete karşı olan saygı ve - Ne san'at, ne güzellik? K h er1' 
t (f \ . . t T 1 f 2776 11 k · Çu"nku" bu"tu"n kemerlerı'n I rtS m . en r.ı sınceremenı en o- e e on: Harem, ferace ve fes ay· bağı ı haslet ve meziyetmi 
ute sincrerite, du fond du Adres: l:ımir ikinci ni zamanda kaldırılmıştır. buııün de muhafaza etmek- ve mazgal deliklerinin etra· Kaza ve nsbl. 
coeur 

Örnek: öz yürekten size 
saygılarımı sunarım, ansami
mlllkalb size arzı ihtiram 
ederim. 

Anut - inatçı ( T. Kö ), 
(fr.) tetu, entete 

Ar - ar (fr.) honte 
Örnek: Arsız, biir 
Ari· (Bak: Rey) - Oylar, 

(fr.) voiks, votes 
Örnek: Bu sorumda oylar 

dajıldı, bu mes' elede iri 
t•••ttllte ujradı 

Beyler sokağı 1927 deki irtica isyanında tedir. Bunun için ne yapılsa fında oymalar, :ince, narin gönderil 
Abone ~artları: fes yüzünden bazı başların· burada muhalif fırka payi· direkler 2özüküyordu. 
700 kuruş senelik da düştüğü malumdur. dar olama7 • Halkın hüku- Hendek üstündeki tuğla Kıbrııtan geti1 
400 .. altı aylık Türk kadını bugün yalnız met listesine karşı fevkali- köprü, içeridekiler tarafın- damızlık merkeP 

il"' l siyasal hakkını değil içtimai de bir zafı vardır.,, dan yıkılmıştı. asıl kalenin tanesi, Ödea:ıift 
an şart arı .... asma bir köprüsü vardı ki, Foça, Dikili, 'fite' 

Resmi ilinlar için: ls-ta-nbul ve tehlikeli zamanlarda kaldırı- Değirmendere, dJ'• 
Maarif cemiyeti ilinat lırdı. Bera-ama, Bayıll 4' 

bürosuna müracaat edil- B · d k I K 1 k • u cıvar a ya a anan ema paşa aı . ti'' 
melidir. Şeker Fbrikaları l'Ork Anonim Şirketi esirler, Şamı çok methedi- lerine gönderil111İf 

Hususi ilanlar : idare- O OOO"f k J • yorlardı. Bu merkeplerle et 
hanede kararlaştırılır Sermayesi 3,00 ' ilr ırası Karşıdan karşıya, Emevi· çiftleıtirilerek eıt, 
Basıldığı yer: ANADOLU İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 ye camiinin minareleri gö- rilecek ve mer1'' 
matbaası züküyordu. ıslah edilecektir· 
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N. V. 

VV. F. H. 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE 

'4 ALAYA " vapuru 21 
aıartta An•ers, Rotterdam, 

Hamburg ve Bremen liman
larına hareket;edecektir. 

~ -
'4 AKKA " vapuru 31 

lllartta bekleniyor, 4 nisana 

kadar Anvers, Rotterdam, 

Hamburg ve Bremen liman

larına yiik alacaktır. 
'4 MOREA" vapuru 15 

nisanda bekleniyor, 20 Nisan 

kadar Anve,., Rotterdam, 

Hamburr ve Bremen liman
larına yiik alacaktır. 

" DERINJDE ,, vapuru 5 
nisanda bekleniyor, Anvers, 

Haaıburg ve Bremenden 

Yilk çıkaracaktır. 

ARMEMENTH. SCHULDT 

HAMBURG 

'4 NORBURG "vapuru 31 
lllartta bekleniyor, Hamburg 

ve Anversten yük çıkara
caktır. 

NEPTUN SEN NAVIGA
TION COMPANY LTD

BUDAPEST 
.. DU 

NA " vapuru 5 ni-
sanda beki . d -enıyor ogru 
Braila, Budape t ' B t' J t e, ra ıs-
ava ve Viyana için ük 
alacaktır. y 

THE EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

11 

EXMOUTH 11 v.puru 

niaana doğru bekleniyor 

N evyork, Filadelfiya ve Bal~ 
mlimanlıraaı için yllk 

Si Limitet vapur ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

l I R tiT " TELAMON ,, vapuru elyevın lim•nımızda olup 1 ni-
/ \ ace11taSJ sanda Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburı jçiD 

/. yük alacaktır. 
Cendeli Han. Birinci kor-

BA N L , AS T ] 2443 "STELLA ,, vapuru 6 nisanda beklenmekte olup ylUcünG 
~ 1 d;~e Ellerman Lin:s· Ltd." eboşalttıktan sonra Burgas, Varna ve Köstence limanlan 

1 " GITY OF OKSFORD " için yük alacaktır. 
·~ d "UL YSSE" vapuru 8 nisandan 11 nisana kadar Anvera, 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
'RAJ...IAT--bD~Q 

l'ayyare Piyangosu1 
6 inci keşide 11 Mart 1935 

ADET LiRA 

1 Mükafat 50000 
1 ikramiye 200000 
1 " 25000 
1 " 20000 
1 

" 15000 
l 

" 10000 
1 " 5000 

" (2000) 4000 
" 

(1500) 15000 
" 

(1000) 20000 

" (200) 20000 
" 

(70) 21000 
" (50) 28100 
" (40) 60000 

493100 
(15) 337500 

830600 

Her türlü tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Başturak No: 37 

alacaktır. 

" EKSELSIOR " vapuru 3 
mayısa doğru bekleniyor, 
Nevyork limanı için yük 
alacaklar. 

04 EKSMINSTER " vapuru 

19 mayısa doğru bekleniyor, 

Nevyork Jimanı için 
alacaktır. 

Geliı tarihleri ve vapur
ların isimleri ilzerine mes'u· 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefoo 

No. 2007 - 2008 

vapuru nisan başlangıcın a 
Londra ve Anversten gelip Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için ylk 
tahliyede"'bulunacak ve ayni alacaktır. 
zamanda ... Londra ve Hull 
için yük alacaktı. 

" ROUMEUAN " vapuru 
10 nisanda Liverpool ve 
Svvenseadan gelip boşalta
cakbr. 

" RUNO ,, vapuru nisan 
sonunda Londra, Hull ve 
Anversten gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük 
alacakhr. 

Deutsache Levante Linie 
" DELOS ,, vapuru Ham-

burg, Bremen ve Anversten 
gelip yükünü boşa!tmış_hr. 

Not: Vurul tarıblerı ve 

vapurların isimleri üzerine 
değişikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 

" VIKINGLAND " motörü 2 nisanda Roterdam, Ham
burg, Copeobagen, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo •• 
iskandinavya limanları nn hareket edecektir. 

"SMALAND" motörü 14 nisanda Rotterdam, Hamburı, 
Copenhage, Gydnia, Dantzıg, Goteburg, Oslo ve lıkandi
navya limanlarma hareket edecektir. 

" ERIAND ,, motörU 2 mayısla Rotterdam, Hamburr, 

Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Goteburı, Oslo ve lıkandi
navya limanlarına hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM ROUMANI 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam aefer 

" 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. 

Ôksnrcnler! l\tut-

lıaka (Oknnwntol) 

l»ksnrnk ~ck•'ı·lc- ~ 
rini lt'crOht• celi-~ 

uiz •. 

Ve POrjcn Şahapın 

en Ostnn bir mfts· 

bil şekeri olduğu

nu unutmayınız. 

Kuvvetli mnshil 

~ 
~ 

:Q 

Hamiş: İlandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerdea 
Acente mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için akinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 
şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına mllracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 

•111111111111111111111111111111111111~ !!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

lzmır yun mensucatıı 
-Türk Anonim şirketil 
1 Bu mllcsscse, iki yllz hin lira aermaye ile i 

ıcşckknl etmiş v~ Di Ory en tal Karpet Manu·= 
fokçörers Limited (Şark halı) tirketine ait 1 
lzmirdc Jlalkapınardaki kumaş fabrikasına salla ı
almıt11ır. f<,abrika bOtftn teşkilat ve tesisat ve ma.. 

- tahdimini ile eskisi gibi l kanunusani 1935 ta· ii 
rihinden itibaren yeni tirkct tarafından İfletil· ı· 
mekıedir. Her nevi yftn iplikleri, kum-., batta-
niye \'e çorap imal edilecektir. Mamu14ttn emaa• 

tine ftlikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiftir. ı 
Bu mamulat Peştemalcılar başında eeki Orozdibak il 
iuisnlindeki sergide teşhir edilmekte ve 1at.. fab- i§ 

istiyenler Şahap ------- _ rika içinde yapılmaktadır. §1 
Sıhhat snrgno ~ - p t k t 127 iE 

~ l- os a u usu: :;_== 
haplarını Maruf ':.f) Telgraf adresi: lzmir • Alsancak 
ecza depolarından _ Telefon oumarası 2432 ve 3564 i 
ve eczanelerden m llllllllllllllllllllllllllllllll• llllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllHllH!lllllil 

arasınlar. Sümer ank--
Satılık Piyano 

Alman marka her şeyi 

sağlam kuyruklu bir pi
yano ehven fiatla satılık
tır. 

Almak arzu edenler her 
gün sabahdan akşama ka-

dar ULÜSAL BiRLİK 
gazetesi idarehanesine mü
caat etmelidirler. 

Kitaplarınıza Gnzel Bir 

Cilt, Habralarınıza Şık 

Bir Albnm, Ve snir 

Cilt işleri Yaptır

mak isterseniz : 

• l'ENı KAV AFLAR * 
Çcırşı ında 34 Numarada 

- - Ali Rıza - -

12 beygir kuvvef!inde (Di
zel) markalı _.z kullanılmıı 

bir mot6r aatılıktır. Taliple
rin idarehanemiıe mllraca
atlan illa olunur. 

Fabrikalaı·ı mamulatı 

Yerli ınalların e11 i)1İsi, en sağla
mı, en ucuzu en güzeli 

Hereke kumaşları 

F esane kuınaşlaı·ı 

Beykoz kunduı·aları 

Bakırköy bezleri 
Sümer Bank yerli mallar pazaı·· 

lzmir şubesinde bulursunuz 

Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Ham:r.a Rüıtt:m bryin fotografhanui, lı:mirde en ıyı 
foıograf çekmekle ş~hret bulan bir san'aı ocağıdır. En 
mO.,külpeşenı olanlar dahi, burada çelcıirdilcleri foıokraJ· 

wdan memnun kalmışlardır. 
Hanua Rwıem beyin, f oıograı malremai ıala11 ma· 

ğmmı da muhıerem ma,ıerilerinin ince ~evlılerine g&-e 
lıer çe,iı mallan, f oıograf malci.nelerini buluntl"'""'11cıa-

dır, Bir zıyaret her şeyi iıpaıa kafidir. 

(İzmir • ea.turak caddesi, Rerık 
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Bu gitlişle barışı emniyet altına almak mümkün olmıyacak galiba! 

Almanya'nın, yakında müstemlekele
rinin iadesiııi istiyeceği söyleniyor 

Fransız ricali, Almanya'nın bir aydanberi aldığı durumdan endişe ettikle
rini saklayamıyorlar. Alman mühimnıatının miktarını tayin etmek güçtür 

lstanhul 4. ( Husuıi ) - Paristen lıaber \'eriliyor : çok olduğu ve yeni Alman techizatmm çe~idi hakkın· 
Alukadar mahaf il, Ahnanyanm l>ir aydanberi ta - da kimsenin doğru malUmat vermek kudretinde ol

kmdığı vaziyeti barış için çok tehlikeli gôrmekte Vf' madığı zanolunuyor. Zira, Almaııyada silahlanma i~-

Al terinde kullanılan gerek amele ve gerek fabrika mc-fülcta telaş göstermektedirler. Söylendiğine gôrc, • 
morları, gördüklerini kimseye söylemiyeceklerine dair 

manyanın bugü.nkü hali, 1914 yılından evvelki ha- yemin vermi~lerdir. 
linden çok daha farklı ve lıarbe mütemayildir. Almanyanın yakın bir zamanda Avrupa bOyilk dev-

Alman silah fabrikalarının bir sene zarfında yeti~- letlerindcn eski mfistemlekelerinin tamamen iadesini 
tirdiği mühimmatın, akla hayret verecek derecede istiycceği kuvvetle tahmin olunuyor. 

......................... ~·-------
Anıerika da har- Bay Lör1ı yeni ka-
he hazırlanıyor hineyi teşlril etti 

·-·--Harp imalatına lazım olan ma · 
denler mühayaa e(lecektir 

Vaşinilon 3 (A.A)- Kona-re azalarından birinin haber 
verdiğine iÖre; Amerika harp imalatına lizım olan mühim 
miktarda manganez, kalay, tunisten ve daha başka ma
denler alacaktır. Bu madenler stok halinde bir harp ihti-
maline karşı saklanacaktır. Bahriye bütçesine bu mübayaat 

--------~~·4-~---~~~-Kabinede hay Roşa hariciye, Gene
ral MesueJlet bahriye hakanı oldular 

Madrid 3 (A.A) - Bay Löru başvekileti uhdesine ala

rak kabineyi teşkil etmiştir. Yeni Kabinede bay Roşa ha
riciye bakanlıiını, bay Zabla maliye bakanlığını, bay Va

ladares dahiliye bakanlığını, General Mesuellet le bahriye 
bakanlığını deruhte etmiılerdir. için huıusi krediler verilmesine intizar edilmektedir. 

~----------------------------

Eski 
Bir katil yakaladı 

Bundan bir kaç yıl evvel 
Afyonkarahisarda bir cina
yet olmuı ve faili bir müd
det meçhul kalmış ise de, 

bilahare yapılan derin tah
kikatla, bu cinayetin Hüse-

yin oilu Hasan adında biri 
tarafmdan yapıldığı meyda-
na çıkmıştı. Hasan, cinayeti 
işledikten sonra Afyonkara· 

hisarında durmıyarak kaçmış 

ve o vakittan beri şurada 1 

burada gezmişti. 
Katilin bir müddettenberi 

İzmire geldiğini haber alan 

Afyonkarahisar zabıtası, şeb· 
rimiz emniyet müdürlüğünü 

haberdar etmİf ve Hasa~, 
dün yakayı ele vermiıtir. 

Katil hakkında tutulan tah

kikat dosyası ikmal edilir 
edilmez adliyeye tealim edi
lecek ve fail Afyonkarahi
sarına gönderilecektir. 

Dıvanıharplar 
J?aaliyete geçti 

lstanbul Atinadan ıce-
len haberlere göre, Yunan 
asilerinin muhakemesi için 
yeniden iki Divanıharb faa
liyete ieçmiştir. 

Esrar 
. atanlar yakalandı 
Peştemalcılar başında bacı 

Salih bey sokaiında oturan 
Mehmet Ali oğlu Mehmet ve 
izzet oğlu Salibin esrar sat
tıkları anlaşılmış ve iki es
rarcı da derhal yakalanmış· 
tır . 

Zabıtactt~apılan araştır· 
ma neticesinde bunların üze· 
rinde 2 kilo ir•m esrar bu
Junmuıtur. 

Vilayet meclisinde 
Baştarafı 1 inci salıif ede 

cekleri için orada tetkikat ya· 
pılmııu onaylandı. 

Tire kaıaeında Kadife çift· 
lfği arazisinden parası dört yıl· 

da ôdenmek üzere köylüye 
verilen arazinin taksit bedeli· 
oln sekiz yıla çıkarılması hak· 
kındaki teklif onaylandı. 

Bundan sonra Urla içmele· 
rinde bulunan bataklığın be· 
hemehal kurutulması konuşul· 

du. Vali General izahat verdi 

Bazı üyeler söz aldılar, bu 
lolo; içmeleri loleteo otrket ta· 
rafından yapılması lizımg~ldlği· 
nl eöyledtıer. N etlcede milste· 
cirle anlaşılması için daimi 
encilmene eeliihtyet verildi. 

Daha sonra şirketlerde çah· 
şan yoksul ameleden memleket 
hastanesinde tedavi edilenlerin 
hastane Qcretlerinin çahotml· 
dıkları müesseseler tarafrndan 
verilmesi fololn halli için daimi 
encümene eelAblyet verildi ve 
idarel hususiye büdcesloio ko· 
nuşulmaeına :geçildi. 

Vali General; büdce encüme· 
ni ile diğer encümenler şefle 

rinin bir arada toplanarak büd. 
celcr Qzerlode yapılabilecek fe· 
dakarlıkları tesbft etmeleriul, 
bilahare sıkışmamak için buna 
lüzum olduğunu söyledi. 

Meclis, gelecek pazar ıcü· 
nü öğleden sonra saat 14 

de toplanacak, Ziraat ve 
Baytar bütçelerini müzake
re edecektir. 

ücret 
Yerine dayak ziyafeti 

vermişler 
Kahramanlar' da oturan 

Halid oğlu ateşçi Abdurrah
man ile karısı, yaptığı bir 
işin bedelini almak üze
re evlerine gelen yapıcı 

Süleyman oilu Kamilin üze· 
rine hücum ederek başını 

tatla yarmıtlardır. 

Alman 
Hava kuvvetleri 
lngiltereninkine 

muadilmiş 
Londra 3 (A.A) - Sir Con 

Simon Avam kamarasmda 
bir suale cevab vererek de· 
mittir ki: 

"- Bay Hitlert Berlin mü· 
kalemleri esnasındaAlman ha
•• kuvvetlerinin logiliz ba
va kuvvetine muadil bir de-
receye eriştiğini söylemiştir.,, 

Sir Con Simon diğer bir 
suale verdiii cevapta, Stre
zada ne cereyan ederse et
sin, uluslar kurumu konse
yinin gelecek taplantısında 
tetkik edeceği mevzularıom 
serbest ve tam bir şekil mü· 
nakaşasına mani olmıyacak, 
demiştir. 

Mülakatlar 
Kraliçesi 
Dün şehrimizden 

ayrıldı 
Bir müddettenberi şehri

mizde bulunmakta olan Mü· 
lakatlı.r kraliçesi Amerika'h 
Bayan ııazeteci Miı Betti 

Roı dün akşam bmir vapu
rile Atina'ya müteveccihen 
hareket etmiştir. Mis Betti 
Ros Atina'dan memleketine 
dönecektir. 

At yarışları 
Yarın başlıyor 

Ilkbaha_r at koşularına ya
rın başlanacaktır. Yarınki 
koşuya otuz dokuz hayvan 
iştirak edecektir. Budapeşte, 
Gasbevalye, küçük Nona, 
Yıldırım gibi meşhur lnıciliz 
at ve kısrakları vardır. 
Koşu mahallinde her türlü 
rertibat alınmıı1 hazırlıklar 
ikmal edilmittir. 

Mısırdaki 
Sigara fabrikamız 

çalışıyoı· 
Istanbul - inhisarlar ida

resi tarafından Kabirede 
kurulan siiara fabrikaaı ima
lata başlamıştır. 

Dış hakanımız 
Cenevreye gidi yor 
Istanbul - Dıt bakanımız 

bay Tevfik Rüştü Aras Ni
sanın onunda Cenevreye 
gidecektir . 

Bay Şükrü Kaya 
Istanbulu döndü 

Iatanbul - İç işleri bakanı 
bay Şükrü Kaya, Trakya se-
yahatından a•det etmiştir. 
Bakan yarın Ankaraya ii
decektir. 

ltalya 
Ilaheş gerginliği 

artıyor 

Iıtanbul - ltalya Habeş 
vaziyeti son günlerde ·çok 
gerginleımiştir. ltalya hüku
meti, Habeşistan'da bulunan 

ltalyan kadın •e çocuklarının 
icabında memleketi ·terke 
hazır bulunmalarını bildir
miştir. 

Fransız takımı 
Viyana takımını yendi 

lıtanbul - Fransız futbol
cuları Viyana takımını bire 
karşı iki sayı ile yenmiştir . 

Şehadetname 
Veriliyor 
Kar9ıyakada C. H. F. So· 

iukkuyu ve Bahariye oca
iında açılmış olan millet 
okulunda yüz on dokuz ki· 
fİye önümüzdeki Cuma günü 
saat 10 da mezkur ocakta 
şehadetnameleri daiıdıla -
caktır. 

lzmir Sicili Ticaret me
murluğundan: 

lzmir'de yol bedesteninde 
Mirike!am oğlu hanında 27 
numarada ticaret yapan mü
seccel [Ef ray!m ve Jozef Ar
diti) şirketinin 20 mart 1935 
tarihinden itibar.en feıhine 
mütedair beyanname ticaret 
kanununun maddei mahsu· 
!'asına tevfikan sicilin 1369 
numarasına kayt ve tescil 
edildiği ilan olunur. 

lzmir Sicili Ticaret memuru 
resmi mühürü ve imzası na

mına H. F. Tinç 
1 Beyanname 

lzmir'de müseccel "Efra
yim ve Jozef Arditi" unvan
lı şirketimizi şeriklerin itti
f akile ve ticaret kanununun 
181 rci maddesine tevfikan 
20 mart 1935 tarihinden iti
baren fesh ettiğimizden ti
caret kanununun mevaddı 

mahsusasına tevfikan: tescil 
ve ilanı rica olunur. 

Milano 20-3-1935 
J ozef R. Arditi imzası. 

lzmir' de yol bedesten so
kağında Mirikelam ban. No. 
27de Efrayim Arditi. imzası. 

Yukardaki imzayı tebaa
mızdan bay Jozef R. r.-Arditi
nin huzurumda koyduğu ve 
mumaileyhin bizce maruf 
olduğu tasdik olunur. 

Milano 20-3-1935 
Milano Konsolosu 

Türkiye Cümhuriyeti Milano 
Konsolosluğu resmi mührü 

ve imza okunamadı 
No. um. 860 Hu. 2 
Resmi alınmıştır. 
4 dane SO~kuruşluk pul. 
2 - Nisan 1935 

T.C. lzmir viliytli hukuk iş

leri müdürlüğü resmi mührü 

No.107 Bu kağıdınarkasındaki 
mührün T,C. Milano konso
losluğumuza ait olduğu tas
dik olunur. 2-4-935 

Hukuk işleri 

T. C. lzmir vilayeti hukuk 
işleri müdürlüğü resmi mü

hrü ve imza okunamadı 
Umumi No. 2126 
Dairede okunan ve meali 

anlatılan işbu 20-3-935 tarih
li fesih beyannamesi altın· 
daki imzanın zat ve hüviye
ti dairece maruf lzmir' de 
yol bedesten sokağında Mi
rikelam han No. 27 de bay 
Efrayim Arditi'nin olup mün
derecahnı tamamen kabul 
ve ikrar eyledikten sonra 
bizzat kendisi imza eyledi
ğini beyan ve tasdik ederim 
bin dokuz yüz otuz beş yılı 
Nisan ayının ikinci salı günü. 

lzmir birinci Noteri resmi 

l'icarct ve i 

Rusya ile Fransa 

bir ticaret, ika111et ~ 
sefer mukavelen•'J 
için başlıyan konut' 
mek üzeredir~~ 

Askeri yokll 
lar başlııdt 

f zmir askerlik şu"" 
liğinden: ~ 

331 doğumlu e•.'~ 

yoklamalarına b•~ 
Memur nahiyelere ~ 
mezkur doğumlul•~ 
rin yerlisi olanlar~ 
melik civ~rmdak 14 
dr~dının nisanın 1~ _w1 

İkiçeşmelik halk tr:.ı 
nasında 15-16 gaol 
halk fırkası bina~~'! 
ncü günü Bahrıo-'I. 
fırkası binasında ~ 
şubesinden tayin e ~ 
mura müracaat··ile ' 
larının yaptır111~tl ~ 
günlere yetişe111ı.fe ~ 
mayıs 935 den itib,...., 
şembe günleri şubeY'
caat etmelerinin iljll 

KayboJ~of 
Bayramın birioCI el 

sarönünden gider~~_. 
cüzdanımı kaybett~ 
sinde EmJik ve EY";': .. 
kasından sekiz ta 
ğım evin tapusu f• 
vilayetinin Gebze 
Darca nahiyesindell 
nümlük tarlanın t• 
üçüncü tertip 70 li~ 
bono ve birde "•"~~ 
ve askeri tezkere~ 
parası makbuzla~ ~J! 
Bulanların insaoıY' ~ 
aşağıdaki adresillle 
dikleri takdirde .dit' 
olarak beş lira b f ~ 
lecektir. : 

Rıbtını•tramv•Y . 
numa;ab bile~ 
ibrabim ojlO 

mührü ve M.R. 
oğlu imzası. 

Umumi No.2127: 
beyannamesi sur~9 
rede mahfuz 20·3 
ve 2126 umu111i d 
aıhna mutabık 0~ 
dik olunur. Bin al 
otuz beş yılı Ni• 
ikinci salı giinD· t 
lzmir birinci N° 

mührü ve M.R. . 
ımzası. 

ilan 
Aydın demiryolu umum müdürlüğünden: ~ 

ilkbahar at koşulan /J 
S, 12, 19, 26 Nisan 1935 ve 3 Mayıs Cuma ~~ 

14 le Kızılçulluda baılıyacak at koıuları için ~ 1 
saat 12 ve 13,20 de hususi trenler tahrik eclileC~~ 
edecek zevat saat 13,SS te Alsancaktan b•' 
Ödemit trenile de koıu mahalline seyahat edebil 

Bilet ücretleri 
Alsancak ve lzmirkemerinden koıu mahalline~ 
( Gidip gelme } P': 

Büynkler 7 yaf111 

için çoC~ 
Birinci mevki 
Üçüncü mevki 
Koşu mahallinden 
( Yalnız gitme ) 

25 kuruı t5 ~ 
15 ,, ıo ' 

bmirkemeri ve 

Büyükler 
için 

Birinci mevki 15 kuruı 
Üçüncü mevki 10 ,, 
Yukarıdaki ücretlerde vergi dahildir O 
Alsancaktan saat 16, 20 de hareket eden 1 ~ 

tren mofiorbilıle tahrik edilecek ve Bucadan 71 
rak 17,10 da advet edecektir. 


