
General Lndendorf bugnn 
7 o yaşına girmi,. tir. Bu mOna
ebetle Bitler bir emirname 
neşredeı·ek bntno evlere bay

rak çekilmesini bildirmiştir. 

e ULUSAL e Cibuti'dcn geleıı haberlere 
göre; Habeşi tan'a gönderil
mekte olan silalı ve mühim· 
mat Fransız Somali'sinden 
serbestçe geçmiştir. 

lzmirde çıkar, akşamcı ıiyasal gazetedir 

------------------------------------------------------------------~-----,~------------------------------------------------------------------Yıl : 2 - No : 406 Telefon: 2776 - Salı - 9 Nisan 1935 Fiab (100) Para 

Almanlar, Dantzig'de Kaybettiler 
J :>; Q r b 7 5-, 

Büyük Sinan 
-·-y a7..an : 1\limar ccmiddio Emre 

Büyük Türk milletinin; or· di. Nehirlere köprüler kurdu, 
ta asyadan başhyarak Surye, gemiler yaptı. Harplerde bü-
lran, Hindistan, Mısır, Ana- yük kahramanlıklar göster· 
dolu ve Macaristana kadar di. Gezdiği memleketlerde 

Rumelide vücude getirdiği gördüğü lran, Arab, Yunan, 
medeniyet eserleri arasında Roma, Bizans ve Selçuk e· 
en yüksekleri Mimar Sina- serlerile, fitri kabiliyet ve 
nındır. Kayserinin (Ağırnas) zekisını inkişaf ettirdi. 
köyünde dünyaya gelen bu Onun dehasını genç1iiinde 
Türk yavrusu, lstanbulda ta· se:ıenler kendisini asker saf-
lim Ye terbiyesini tamamla- ları arasından bayındırhk iı-
dıktan sonra cihangir Türk lerinin başına geçirdiler. işte 

ordularile büyük harblere gir· - Vevamı 4 lirıcii 511/ıifıd<·-
------------..-_....•~•--~----~-

Elen diyarında 

Mazul Generaller 
nezaret altında __________ _.._ __ 

örfi idarenin bir müddet daha devam 
etmesi hükumetçe kararlaştırıldı 

~ 
.,.... 

• 

~ 

Kaıııutay mQzakereleri 

Türkiye - Suriye 
emlak isleri 

' ----------~..-·~~----------~ Reşid kadın ticaretinin nıen'i hak-
kındaki mukavele tasdik edildi 

.. 

retinin men'i hakkında 11 
birinciteşrin 1933 te Cenev
rede imzalanan arşiulusal 
mukavelenin tasdiki hakkın-

' daki kanun ile yüksek mü· 
bendis mektebi 1935 yılı 

bütçesini kabul etmiıtir. Bu 

biitçe kanun ile yüksek mii· 

bendis mektebinin 1935 yılı 

masarifi karıılığı olarak 

395. 782 lira tahsisat veril-
miıtir . 

Gene bu toplantıda Suri· 

Kamutayın diirıkü ıop1antısma 
baş'ltanlık eden Bay Nuri Corıkf'r 

yede Tllrklere ve Türkiyede 
Suriyelilere ait1 emlik hak-1 
kandaki itillfname'"nin .. ıtı ay 
daha uzatılmasını g6zeten 
kanun da kabul edilmit ve 
divanı muha1ebatta açık bu-

lunan bir Azalık için yapılan 
seçimde bu yere mubasebab 

Atirıo'dcın bir görlirıüş 

lıtanbul 9 ( Hususi ) - Hükümet, asayiıin biç bir 
Atina'dan haber veriliyor: suretle ihlil edilmemesi için 
Dahiliye nezaretinin verdiği örfi idareyi şimdilik kaldır· 

· "b' d d mamağa karar vermiştir, 
enur mucı ınce or u an çı- t• ı·d ı · d b l k . .. par ı ı er erın en azı arı, 
arılan generaller, hır mud- bu kararın aleyhinedir. 

det için zabıtanın daimi Gazetelere konulan san· 
nezareti altında bulunacak· sörün yakında kalkacağı 
lardar. söyleniyor. 

--~--~-----~·~·~·----------~--.-Bay Eden hasta 

Strezaya 
nald mı 

Makdo
gidecek? 

·-·~-ir Con imon konferansa iştirak 
~edecek zevatı bugon bildirecek 

Sir Con Simon 

Loadra 8 (A.A)- Sir Con 

Simon bay Edenin ziyaret· 
leri sayeıinde elde edilmiş 
olan neticelerin kiffesine 
şimdi tamamile vakıf ve bu 
baptaki vesaik elinde oldu
ğundan kabine Avrupanın 
nazik vaziyetini tetkik etmek; 
lngiliz siyasetinin esas hat

larını kararlaıtırmak ve Stre· 
za konferansına gidecek in· 
giliz hey'eti izaıını tayin ey· 
lemek için bu sabah toplan
mıştır. Hey'ete iıtirak ede
cek zevatın kimler olduiunu 
buınn Avam kamara•ında 

• Devamı 4 ncü ıahif ede-

Ankara 8 (A.A) - Buiün umumiye müdürü bay Meh· 
met Ali ıeçilmiıtir. Kamutay 
Perıembe giinii toplanacak-

bay Nuri Conkerin baıkan
bğında yapılan kamutay top· 

lant111nda reıid kadın tica- tır · 
~------------.-... ~-----------~ 

Polska Zbojna'nıo makalesi 

Şark nıisakının ak· 
di suya düşmüş 
Lehistan, gene Almanya tarafını 

iltizam ediyor gibi .. 
Varşova,· 8 (A.A) - As· 

keri mabafilin fikirlerini 

yazan Polska Zbojna gaze· 

lesi, Avrupa gazetelerinin ve 

bilhassa İngiliz gazetelerinin 

mütalealarına bakılana, şark 
misakıoın almış olduğu şe· 

kilde akdi suya düşmüştür, 

demek caizdir mütaleasında 

bulunuyor. Leh hükumetinin 

bath hareketi açıktır. Lehis· 

tan müşterek bir ~sisteme 

iştirak etmekten imtina et· 
mez, fakat sulh mes'elesinin 

gayri kabili tecezzi tellkki 

edilmesini ve Lehis' ao'ın 
harici siyasetinin onun şark 
ve garb komıuları ile olan 
münasebetlerinde elde etmit 
olduğu neticeierin bu sis· 
temde müteessir olmamasını 
isler. 

Bu gazete mütalealarına 
devam ederek diyor ki: 

"Harici siyaset sahasında
ki bütün teşebbüslerimiz a
ıağıdaki üç unsura istinad 
eder: 

Biuat kendi kuvvetimize 
olan itimad hissi, normal 
komıuluk miaa1tbetleri T• 

Lelıista11 Rı•isidimlıuru B. Masiski 

aktedilmiı olan ittifaklar. 

Leh siyasetinin bu esasla
rı göz önüne &"etirilince Şark 
misakının Lehistan tarafın

dan kabul edilemiyeceği ko· 
layca anlaıılır. Bay Eden'in 
ziyareti miinasebetile lngiliz 
gazetelerinde görlllen miita
lealar bizim nok[ai nazarınıı· 
zın lni'iliz ~fk.Jrı umumiyesi 
tarafından anlaıılmıı oldu
pnu ı6ıtermektedir. 

'· 

•• 
Selanik halkı, 

ri soğuktan 

iki gündenbe
titremektedir 

Selfı11ik'ıe11 bir görlinıiş 

lıtanbul, 9 ( Hususi ) - hal Selinik'te nadir görlU-
SelAnik ve civarına kar yağ· mü.ftilr. 

Uskilpten gelen haberlere 
mışhr. iki gündenberi baş· g6re, orada da mllthiı ıo-
hyan soğuk, ortalığı titret- ğuklar varmış. ÜskDb ıehri 
mekte devam ediyor. dahilinde kar bir metre yllk-

Bu mevsimde böyle bir lemiıtir. -·-· Almanya Lüdendorf 
Habeşistau'a'silah Bugnn Yetmiş 

ve mühimat Yaşında 
yollamış 

Aden 8 (A.A) - Cibuti
den gelen bir habere göre 
Habeşistan'a gönderilmekte 
olan silAhlar ve mühimat 
Fransız Somalisinden ser· 
bestçe geçmiştir. Bu silah
ların geçenlerde Almanya, 
İsveç ve Danimarka'dan gön
derilmiş olduğu söyleniyor. 

Sinan Gcee i 
Büyük 'lürl.. miınurı lloro Si· 

nan'ııı nliimilnürı 317 iıwj )llıloııü· 

mii miinBsrlıctilr, lıugnn, llnlke' i 
olan yNlcrde (Miııı:ır inan gecl'si) 
yapılııcaktır. 

İzmir llıılkevi idare be)rlİ, 
dün Bay Arni Doğarı'ııı lıuşkanlı· 

ğınclo toplanarak o atıcloki prog 
ronıı yapmıotır. 

N:i anın dolrnzunru alı günü 
ak,amı Holkc\İnde mimar Sinan 
gf'ce i yapılacaktır. 

1 au'oı lıokrnııodan mi· 
mar Sinan : hayatı \e projı1ksi 

yonla eserleri. (Mimar Nccıııidılirı ~ 
Emre) 

2 - Miıbendi!Jik lıııkımındun 
mimar Sinan (Mühendiıı f'errulı) 

3 - Mandolin kolu tarafın· 

dan par~alar 
TOrk san'ıtının en yükeek dev• 

irini yaratan büyOk mimar i~io 
kurulan bugeceye bütfin yurdda~· 
lar Halkevine duetlidir. 

A. Doğan 

lspartada 
Yol faaliyeti 

Isparta 8 (A.A) - Vili
yetin muhtelif yollarında ilk 
bahar proiromına dahil olaa 

General l.iidendorf 

Berlin 8 (A.A) - Bay 
Hitler aşağıdaki emirnameyi 
neıretmiıtir: 

" General l..lldendorf ya• 
rın (bugün) doğumunun ye· 
-DeııamuMrdüncil snhijf>.de -

mıntakeluda çahıma baı· 

lamııtı. Bu yollarda çalııan 
mükellef amele miktarı bine 
yakındın. Bu yıl programılın 
ikmaline çalııılmaktadır, 



Sahife 2 

Osmanlıcadan 'f ürkçe
ye Dil Karşılığı No 10 
1 - Öz Türkçe l:öklerdctı gelen sözlerin karşısına (T. Kli. ) 

lıeldeği (Altimeti) konnw~~ıur. Bwıform her biri hakkmda sırası 

ile uzmanlarımızın (Miitalıassıs) yazılarını gazetelere vereceğiz. 
2 - Yen i okumın karşılıkların iyi ayırd edilmesi için, ge-

(Ulusal Birlik) 

Maske u .. "-le;r k:~f :;;;:sı ve/ f~---
Tevziaıı devam 's" 

Londraedi~:,~ Telgraf Roma gazeteleri Bilmem ned 

·-·--
reğine güre, Frarısızcaları yazılmış, aynca örnekler de konul
muştur. 

gazetesinin Roma muhabiri, K . o· ı · . s 
ltalya nazırlar meclisince " orıera ıta ıa " gazetesı, treza 
verilen karara göre, halka konferansından bir şey beklemiyor 
tevzi olunan zehirli gaz 

hangi bir it• iyi 
ekseriya o ifİD 
getiremeyiz. Mat 
riyeti de buoa 
olabilir. Bu 111 
başladığında f 1ı 
faideli olmuıtu. 
de çıkan ıaıet 

.~ - Köl;ü Ttirkçe oları lwlimelcf".in bugii.rıldi işlenmiş ı·e 
lwllanılan şekilleri aluımıştır: Aslı ak olan 1ıak, aslı ügüm olan 
hıikiinı, Türkçe "Çek,, kökı711den gelen şekil gibi. 

maskelerinin yüksek fiatle Son posta ile gelen Roma şunları yazmaktadır: 
satılmaması hakkında tertibat gazeteleri , bu ayın 11 inci "- Streza konferansından 
alındığını bildiriyor. Ayni günü toplanacak olan üçler hiç bir netice beklenemiye-Azmetmek - Dölenmek. Örnek: sevinç veren, me-

Örnek: Başarmağa dölen- serretbahşa muhabir, bütün müessesat 
sahiplerinin, kendi memurin 

konferansı hakkında uzun ceğini şimdiden haber ver
makaleler yazmakta ve şim- meği kendimiz için bir vazife 
diden fikirlerini göstermek- biliyoruz. Bu konferansta 
tedirler. " Koriera Ditalia ,, askeri ve siyasal meseleler 

hassa Avrapl 
nın bir çok .. 
zıları , Acun b~ 
matbuat müdllrl 
cüme ederek 
gönderdiği biill 
narak memleket 

mek (azmetmek) yarı başar- Bahşiş, bağşiş, (fr.) pour-
mak demektir boire ve müstahdemleri için bir 

Azmetmek ( bak atfet- Baht, babıt (T. Kö.) 
mek) üstüne atmak, yasta- Bahtiyar, bahtiyar ( bahtı 

maske deposu bulundurma-
ları hususunda emir aldıkla- gazetesi, Bay Laval, bay bir paçal haline getirilecek 
rını yazmakta ve maske Mussolini ve bay Simon ara- ve şimdiye kadar olduğu 
tevziatının , sıkı bir kontrola sın da •• Streza,, da cereyan gibi bu seferde müsbet bir 

mak. yar (fr.) heureuks 
Azürde - incitmiş (fr) Bahusus, bele, yalnız (fr.) 

froisse blesie surtout, particuleremet 
Bid ·- Yel Örnek: bütün mes'eleler-

b ı d 1 edecek olan siyasal müza· netice çıkmayacaktır. Mahaza tabi u un uğunu i ave ey-
lemektedir. kerelerden ümitvar olmadı- dilerizki bu fikrimizde yan-

rına bildiriJirdi. t 
az değildi. f akt 
dense matbuat 
çok güzel başladll 
az zaman sollrl de 
ve son günler 
bul gazeteleri11İt 
lelerini alarak 
telerine • tabir b~ 
temcid pilavı 11 

baılamııtır. , 

Bidban - Yelken 
Bade - de sonra, (fr.) 

apres 
Örnek: Badelmevt, ölümden 

sonra 

de, bahusus ikb.!Cat mes'ele
lerinde azami itina lazım
dır. Bütün sorumlarda, hele 
ökonomi sorumlarında co
gay özen gerektir. 

Dün yada ğın• açıkça beyandan ::::_!:! olalım .• 

Ne Kadar Ingiliz Japonya Asiler 
Badehu - sonra (fr.) puis 

et puis 
Bidi - Sebeb (T. kö. ) 
Badire - Keran, zorgeçid 

(bak: akabe ) 
Örnek: Bu badireden de 

kurtulduk, bu korandan da 
kurtulduk. 

Badiye - Çöl, (fr.) desert 
Bagal - koltuk 
Örnek: Ziri bağalde, kol

tuk altında 

Bağteten - ansızın 
Biği (bak: asi) - Azıyan, 

(fr.) revolte, rebelle 
Ör:nek: bağiler derdest e

dilerek cezalarını a-ördüler. 
Azıyanlar yakalanarak ceza
Jarını gördüler. 

Bih ( şehvet ) - köıne 
(fr.) lasci•ite, erotisme 

Baha - paha 
Beha - güzelJik 
Bahar - bahar (fr.} prin

temps 

Bahi - kösnel (fr.) ero
tique, pornographique 

Örnek: bahi eserler adabı 
umumiyeye muhaliftir. kösnel 
izerler utsal törüye uymaz. 

Babil - cimri 
Bahir ( bak: ayan ) açık, 

apaçık, belli, besbelli 
Örnek: okuyub yazmanın 

taammümü terakinin alameti 
babiresidir. Okuyub yazma
nın yayılması ilerlemenin a
paçık beldeğidir. 

Bahis tutuşmak, bahse gi
riımek - öceşmek (fr.) pa
rier. 

Örnek: at yarıılarında ba
his tutuıanlar, yarıılarında 
öceıenler. 

Baid, uzak, ırak 
Bais, sebeb 
Bak, korku 

Alt V ? Balkanlarda ikti- ÇahukMuhakeine ını ar. 

Baka, kalım (fr.) perpe
tuite 

Bakaya - Kahntılar, (fr.) 
Les restes, salde Baki (bak: 
layemut) - Kalız, (fr.) lm
mortel, Baki - Geri geriye 
(fr.) Reste 

Örnek: 1 - Bikisi düru
ğu binihayet, gerisi bir sü
rü yalan 2 - beşten üç çı
karsa baki iki kalır, betden 
üç çıkarsa geriye iki kalır. 

Baki, (büka'dan), ağlıyan 
Baki kalmak - artamak, 

(fr.) survivre 
Örnek: gemi battıktan ~on

ra artayanlar arasında bul
dular; apres le naufiage on 
l'a trouve parmi les survi-

Bütün acunda ne kadar 
İngiliz lirası bulunduğu 
hakkından bir İngiliz gaze
tesinin yaptığı istatistik bit
miştir. Bu istatistiğe göre, 
düoyada2 mifyar600 mifyon 
İngiliz lirası vardır. Piyasa
sında en çok İngiliz lirası 
bulunduran hükumet, Ame
rika' dır. Amerika piyasasında 
999 milyon 800 bin, Fran
sa'da 661 milyon 171 bin 
ve lngiltere'de de 293 mil
yon 670 bin 724 İngiliz 
lirası vardır. 

Piyasaıında en az İngiliz 
lirası olan hükumet Alman
ya' dır. Almanya'da balen 3 
milyon 872 bin fna-iliz lirası 
mevcuttur. 

vants. yeni vapurlar 
Bikir- işlenmemiş, el değ-
memiş, balta girmemiş, (fr.) Harh sonundan heri 
vierge 1124 tOccar vapuru 

Örnek: işlenmemiş~ toprak, 
terrain non laboure ( non yapıldı 
cul tive.) Londra - Genel savaş-
El değmemiş konu (mevzu) tan 1934 yıh nihayetine 

kadar yapılan tüccar vapur
ları hakkında genel bir 
istatistik tutulmuştur. Bu 
istatistiğe göre; 1918 yılın-

un sujet vierge. 
Balta girmemiş orman -

foret vierge. 
Bakire - kız, kızoğlankız, 

(fr.) vie1'ge, pucelle. 

( Devam edecek ) -DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

dan bugüne kadar 4 milyon 
800 bin 620 ton hacminde 
büyük, küçük 1124 vapur 
yapılmııtıştır. Bu inıaatta 
589 tüccar vapuru yapan 
İngiltere birinci ve 269 va
pur yapan Japonya ikinci 
gelmektedir. 

saden yayılıyor Edileceklerdir 
Sofya - Japonya'nın Bal

kanlarda ökonomik bazı a
kitler yapdığı söyleniyor. 
Bu akitlere göre, Bulgaris
tan'ın alacağı boyalar, ki · 
ğıtlar ve züccaciye, tama· 
men Japonya'dan mübayaa 
olunacak ve Japonya'da, bu
na mukabil Bulgaristan'dan 
buğday, darı ve arpa ala
caktır. 

Japonya'nın, diğer Ralkan 
hükümetlerile~de ;•yeni• akit
ler yapmak üzere olduğu 
söyleniyor. 

Menıel 
Almanları nüma

yiş yaptılar 
Berlin - Almanya ile Lit

vanya arasında bazı ihtilaf
lar çıkmıştır. iyi malumat 
alan mahafilin teminatına 

göre; Almanların Memel 
önünde başladıkları gizli 
tahşidat devam ediyor. Al
manların, günün birinde Me-
mel'i işgal ederek bir em
rivaki yapacaklarından kor
kuluyor. 
Geçen Cuma günü Memelde 

ki Almanlardan 10 bin kiti bir 
nllmayiş yapmıılar : " Kahr 

olsun Litvanya, kahr olsun 
katiller " diye b1tğırmışlar
dır. 

Atina gazetelerinde okun
duğuna göre, ihtilale ittirak 
etmiş olan sivillerle ( Cüm
huriyeti müdafaa ) komiteai 
azalarının bir an evvel mu
hakeme edilmeleri için geniş 
mikyasta tertibat alınmış ve 
yeniden iki harp divanı da
ha açılması takarrilr eyle
miştir . 

İsyana iştirak eden maz
nunlarla ( Cümhuriyeti mü
dafaa ) komitesine minen 
ve maddeten yardım ettikle
rinden dolayı mahkemeye 
verilenler beşyllz kişiden 
fazladır. 

Askeri harp divanına ve
rilmiş olan zabitan 1000 ki
ıidir. Bunların aJtıyOzü filen 
isyana ittirak etmiıler ve 
dörtyllzil de taraftarlık göı
termiılerdir . 

Normandi 
Vapuru ilk seferini 
20 Nisanda yapacak 
Dünyanın en büynk va

puru olan N ormandi vapura 
ilk seferini 5 Nisanda yapa
caktı. Fakat gemide ikmali 
lizım gelen bazı noksanlar 
henOz bitmediğinden sefer 
yirmi Nisana bırakılmıştır. 

Acunun nerell~ 
olsun, gazeteler, '/• 
yardımile çıkar. 

gazetede çık••·~ 
bir havadiıin, di 
zeteden iktiba1 

tabii ve zaruridir• 
Yabancı gaıet 

çok tercüme ya~ 
zete, okuyucuıull~ 
diltünen ve tatıoil' 
zetedir. 

Türk matbuat.
seten •iliyet gas 
yabancı lUkeJerd• 

. a zetelerin neırıf 
ihtiyacı ne kadar 
ihtiyacı temin •!,ı 
sundaki kudreti 
dar azdır. 

Bu sebeple, 111• 
dliriyetinin ilk 
baııb giSnderdiiİ 
den razeteleriata.I' 
tif ade ettiiini ,. 
Dileriz ki Tnrk 
nin daha çok lai 
lediii matbuat i. 
bidayette baıladıi" 
ıatmaktan ziyıd• 
ettirain ve yabaO" 
lerin, ekıik ollll~ 
mühim ve kıyıo• 
tını bize aksettir* ı 

Yazımızın ç~ 

Babr - Deniz 

ikinci Beyler Sokagı N. 68 
Telef on 3452 

, ........ İlll .......... , 

Surye'den 
Filistine gitmek ya· Bir Baba 

Normandi vapuru on do
kuz Nisanda Franıa'dan 
kalkacak ve yirmi Nisanda 
Havr limanına gidecek, ora
dan da Amerika'ya geçe
cektir. Vapur Havr limanında 
bir gece kalacak ve o gece 
Normandi de bir balo veri
lecektir. Bu baloda bir de 
gllzellik müsabakası yapıla· 
cak ve birinciliti kazanan 
kıza (Mis Normandi) iımi 
verilecektir. 

(Saliheddini E)')"'~ 
tef rikamızı koya dl 
dileriz. Babren - Denizden, de

niz yolile 
Bahri - Denizsel (fr.) ma

ritime 
Örnek: Bahri veaaiti nak

liye, denizsel taşıt araçları 
Bahri muhit - Okan (fr.) 

Ocean 

Babı -- Ayıt (fr.) propos, 
question 

Bahs (tutuşulan bahis an
mına) -- Öceş 

Bahsatmek -- Ayıtmak (fr) 
parler, traiter 

Örnek: Son Kamutay se
çiminden ayıtan gazeteler, 
Les journauks qui parlent 
des nouvelles election!I, 
Bahıetmek -- bağşetmek (fr.) 
faire don 

Babı, veren 
Örnek: Fayda 

le babı . 
Bahfl, veren 

veren, fai-

Ulusal 

Birlik 
Gnndelik siyasal gazele 

Sahibi: Haydar Rüşdü Öktem 

Neşriyat müdürü: 
Hamdi Nüzlıeı 

Telefon: 2776 
Adres: lzmir ikinci 

Beyler sokağı 
Abone şartları : 

700 kuruş senelik 

400 " altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilinlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilinlar : idare
hanede kararlaştırılır 
Basıldığı yer : ANADOLU 
matbaası 

sak oldu 
Surye btıkumeti, Filistine 

geçmek istiyenleri sureti 
katiyede menetmiştir. Son 
günlerde Rusya ' dan Filistine 
gitmek üzere gelen büyük 
bir Yahudi kafilesi, evveli 
Suryeye uğramışlar ve ora
dan Filistine 'geçmek iste
mişlerse de pasaportlarını 
vize ettiremediklerinden ne 
yapacaklarını şaşırmışlardır. 

Surye hükumetinin ibdaı 
ettiği bu ~emnuiyetin çok 
devam edeceği söyleniyor. 

Beş çocuğunu hıça k
lan geçirdi 

Varşova - Polonyanın 
Tarnof civarında, 9 çocuklu 
bir çiftlik kihyası, vazifesin-
den çıkarılacağını haber 
alınca sefalete düteceğinden 
korkmuş ve karısının evde 
bulunmadığı bir zamanda ço· 
cuklarından betini sıra ile 
yatırarak bıçaktan geçirmiı
tir. Katil baba, cinayetten 
sonra karakola riderek tes
lim olmuıtur . 

Is tan bu ve (frakya 
Şeker Fbrikaları Tftrk Anonim Şiı:keti 

Sermayesi 3,000,000'fork lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf ban 30-40 

Aydın demiryolu umum 
mildllrlüğllnden: 

1063, 1082 numaralı hususi 
portakal tarifesidir 

Müddetleri 31-3-1935 tari
hinde biten Sultanhisardan 
lzmire beher tonu 1092 
kuruıluk 1063 numaralı ve 
Sultanhisardan lzmir hariç 
diğer bilumum istasyonlara 
beher tonu kilometre başına 
7 kuruşluk 1082 numaralı 
portakal hususi tarifesi 11-
4-1935 tarihinden 30-6-1935 
tarihine kadar yeniden mev
kii meriyete lkonulmuıtur. 
1105 numaralı hususi ceviz 

ktltOtil tarifesidir 
f 

Aydın demiryol' 
müdürlüillnden: b 
1101 numaralı 

rude eşya t• 
Yukarı istaıyoal 

11 baıı, Çıplak, BaY' 
ve Tire iıtasyo• 

vagon dolusu o}~. 
dilecek eıya ·~ 
meriyette bul--.. 
ait tarifeler daha 
landup takdird• ti
feleri tatbik oı.-

1 11-4-1935 
it'.,. ahire kadl' 
olmak Ozere 
lzmire nakledil 
klitltB umumi t 
81nıfa llzerinde• 
Şu kadar ki: 

m&mklin olduj'U k 
koaalmaıına d 
cektir. Nakliye tl d~ 
hakikisi &zeri• 
caktır. 
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N. V. 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE 

" ALAYA " vapuru 21 
martta Anvers, Rotterdam, 
Hamburı ve Bremen liman
larına hareket edecektir. 

.. AKKA " vapuru 31 
martta bekleniyor, 4 nisana 
kadar Anvera, Rotterdam, 
Hamburg ve:Bremen liman· 
larına yük alacaktır. 

r 
1ayyare Piyangosu 

6 inci keşide 11 Mart 1935 
ADET 

1 Mükafat 
1 ikramiye 
1 

" 1 " 1 " 
1 " 1 " .. 

LiRA 

50000 
200000 
25000 
~0000 
15000 
10000 
5000 

Olivier ve şüreka- Fratelli Sperco Vapur Acentası 
sı Limitet vapur ROYAL NEERLANDAİS KUMPANYASl 

" TELAMON " vapuru elyevm lim•nımııda olup 1 nİ· 
aCell 1881 sanda Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburi için 

Cendcli Han. Birinci kor· 
don. Tel . 2443 
The Ellerman Lineı Ltd. 

" GITY OF OKSFORD ,, 
vapuru nisan başlangıcında 
Londra ve Anversten geJip 
tahliyede"" bulunacak ve ayni 
zamanda .. Londra ve Hull 
için yük alacaktı. 

" ROUMELIAN ,, vapuru 

yük alacaklar. 
" STELLA .. vapuru 6 nisanda beklenmekte olup yilkllnü 

boıaltlaktan sonra 8urgH, Varna ve Köstence limanları 
için yük alacaklar. 

"UL YSSE .. vapuru 8 nisandan 11 nisana kadar Anvers, 
Rotterdam, Amıterdam ve Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 

" VIKINGLAND " motörü 2 nisanda Roterdam, Ham· 
burg, Copeobagcn, Dnntzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve 
lskandinavya limanları na hareket edecektir. 

"SMALAND" motörü 14 nisanda Rotterdam, Hamburı. 

4' MOREA ,, vapuru 15 
ni1anda bekleniyor, 20 Nisan 
kadar Anvera, Rotterdam, 
Hamburi ve Bremen liman· 

" 

(2000) 
(1500) 

10 nisanda Liverpool ve 
Svvenseadan gelip boşalta
caktır. 

1 
" RUNO ,, vapuru nisan 

Copenhage, Gydnia, Dantzıg, Gotcburg, Oslo ve Iskandi
navya limanlarına hareket edecektir. 

larına yük alacaktır. 
" DERINJDE ,, vapuru 5 

nisanda bekleniyor, Anvers, 
Hamburg ve Bremenden 
Y~k çıkaracaktır. 

~ DELOS ,, vapuru 30 ni· 
sanda bekleniyor, 9 Mayısa 
kadar Anvers, Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen liman
larına yOk alacaklar. 

DEN NORSKF MIDDELHA V· 
SLINJE D-S. A-S. SPANKE

LINJEN OSLO 

.. (1000) 

" (200) 
.. (70) 
., (50) 

" 
(40) 

(15) 

.. BOSPHORUS " vapuru 
16 nisanda bekleniyor, Di
eppe ve Norvec limanlarına 

Her türlü tuvalet çeşitleri 

yOk alacaktır. 
SERViCE DIRECT 

DANUBIEN 
.. ATID" vapuru 14 ni· 

•anda bekleniyor, Budapeşte, 
Bratiılava, Viyana vesair 
Tuna lhnanlarına yük ala-
alacaklar. alacaktır. 

Hamdi Nüzhet 
ıbhat Eczanesi 
Raşturak No: 37 

THE EXPORT STEAMSHIP " EKSELSIOR ,, vapuru 3 alacaktır. 
CORPORATION mayısa doğru bekleniyor, Geliş tarihleri ve vapur-

' .. EXMOUTH ., vapuru Nevyork limanı için yük Jarın isimleri fizerine mes'u· 
niıana doğru bekleniyor, alacaktır. liyet kabul edilmez. 

Ne•yorlr, Filadelfiya •e Bal- " EKSMINSTER " vapuru Birinci Kordon, telefon 
timor limanlanna için yllk 19 mayısa doğru bekleniyor, No. 2007 - 2008 
................... lllllİ .............. iııılılililiiiiil.iii ............... ;;; ....... 

T\:J R K iYE 

t.IR/ ~LlT 
BAN~ASI 

• DARA 
BiRiKTiREN 
'RAJ-IAT--~O~Q 

. 
t 

• 

i 
1 

1 .. 
., 

sonunda Londra, Hull ve 
Anversten gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

Deulsache Levante Linie 
" DELOS ., vapuru Ham· 

burg, Bremen ve Anversten 
gelip yükünü botaltmıştır. 

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

laka (Okamentol) 

öksnrnk • ~ekerle· 

rini tccrfthc e,Ji 

niz .. 

-

"ERIAND" motörü 2 mayısta Rotterdam, Hamburg, 

Copenhage, Dantııg, Gdynia, Gotel-urg, Oslo ve Iskandi
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 mayısta 
Malta, Cenova, Marsilya ve BarseJona hareket edecelrtir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 
lzmirle Nevyork arasında ayhk mııntazam sefer 

" RINOS ,, vapuru 25 nisanda doğru lımirden Nevyork 
için yUk alacaklar. 

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

Fazla tafailit için ikinci Kordonda T abmil ve Tahliye 
ıirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentahjına mlraeaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 
•ı 111111111111111111!ililil11111ililil~1!il1111111111111111111111111111 1111111111111111111111111 H~ 

;;fzmır yun mensucatıı 
_Türk Anonim şirketil 
- Bu mftessese, iki yDz hin lira aermaye ile :::11 = teşekknl Ptmiş ve Di Oryental Karpet Manu-= = fukçörers Limited (Şark hah) fİrketine ait ~ 
\ lzmirde llalkapınardaki kumaş fabrikuını aatıu 1 

1

1=: almıştır. :Fabrika bDınn letkilAı ve teaİNt ve mh· ı 
tahdimini ile eskisi gibi 1 kAnuouıaoi 1935 ta-

l~ rihinden itibaren yeni şirket tarafındaa ltletll· E 
= mektedir. Her nevi ytın iplikleri, kuma,, batta· 

Ve POrjen ahapın 

en Qstnn bir mOs· 

biJ şekeri olduğu· 

nu uoutmayımz. 

~1..1m - niye ve çorap imal edilecektir. MamulAtın emaa· 
tine ftlikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiftir. 

~ Bu :mamul4t Peştemalcılar başında eski Orosdibak 
Kuvvetli mnshil ittisalindeki sergide te!fhir edilmekte ve ıaht fab-
istiyenler Şahap ~JI..._ = rika içinde yapılmaktadır. 
Sıhhat snrgfto ;;; Posta kutusu: 127 

haplarını Maruf cJ!5 = Telırraf adreıi: lzmir • Alaancak iİ 
ecza depolarından = Telefon oumarası 2432 ve 3564 li 
ve eczanelerden •'llllllllllllllllllllllllllllllllm lllllUlllHllllllllllllllllllllUlllllllHlllilllffltttlllll 

:ar=asmı=ar.==:=ıı---SümerBank-.. 
Satılık Piyano 

Alman marka her şeyi 
sağlam kuyruklu bir pi· 
yano ehven fiatla satılık· 

tır. 

Almak arzu edenler her 
gün ıababdan akşama ka· 

dar ULÜSAL BiRLiK 
gazetesi idarehanesine mü
caat etmelidirler. 

Kitaplannıza GOzel Bir 

Cilt, Hatıralarınıza Şık 

Bir Albnm, Ve sair 

Cilt işleri Yaptır
mak isterseniz : 

• YENı KAV AFLAR * 
Çarşısında 34 Numarada 

- - Ali Rıza - -
Mücellitbaneıine uğrayınız . 

Satılık Motör 
12 beygir kuvvetinde (Di· 

zel) markib az kullanılmıf 
bir motar ıatıhktır. Taliple· 
rin idarebaıaemize m!;. ·aca· 
atlan ilin olma ur. 

Fabrikaları mamulatı 

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

Hercke kumaşları 

Fesane kumaşlaı·ı 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pamrr 
lzmir şubesinde hıılursunuz 

Hamza Rostem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hamza Riüıem l1eyin f oıografhan6'i, lmairde en iyi 
foıogra/ çekmekle şöhret bulan bir san'at o~ır. En 
mtllkülpesent olanlar dahi. burada çektirdikleri foıolıraJ. 

lardan memnun kalmışlardır. 
Ham:ıa Ra.ıem beyin, f owgraı mrdremesi saıan 1114• 

gcua.sa da muhterem müşterilerinin ince aevlıler-ine SiJr• 
her çe,iı malları, f owpaf makinelerini buiundurma/aa. 
dır, Bir sıyareı her ıeyi iıpaıa k4fulir. 

(lzmir • Ba,ıurak caddesi, Refık 
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Leh gazetelerinic Dantzig hakkında verdikleri son haberler 

Dantzig'de Naziler'in yaptıkları inti
habat neticeleri suya düşmüştür 

kazandıkları Leh'lilerin hu sefer 
tibabata nazaran 6,750 

Varşova 8 (A.A) - Leh gazetelerinin Dantzig'deki 
hususi muhabirleri, nazilerin bir plebisit mahiyetini ver
mek istedikleri intihabat neticelerinin onların ümitlerini su
ya düşmüş olduğunu yazmaktadırlar. 

Naziler tarafından elde edilmiş olan reyler bir miktar 
daha artmış ise de bu miktar kanunu esasinin tadili için 
zaruri olan iki sülüs ekseriyeti temine kafi değildir. 

Gazete muhabirleri, Nazilerin yapmış oldukları muazzam 
intihap mücadelesinden ve siyasi rakiplerinin üzerinde icra 
ettikleri tazyikten ısrar ile bahsetmekte ve bu tazyikin 
Nazi muarızlarının her hangi bir intihap mücadelesinde bu-
lunmalarına mani olduğunu kaydetmektedirler . 

reyler, 1933 
den 8750 

senesinde yapılan 
ye çıkmıştır 

• 
ın-

Bundan başka aslen Dantzigli olan ve fakat şimdi Al
manya 'da sakin bulunan 7000 Almanın intihabata iştirak 

etmiş olduğunu da bildirmektedirler. 
Bundan başka gazete muhabirlerinin yazdıklarına göre, 

merkez fırkası ile Sosyalistlerin intihabatta ve bilhassa in· 
tihabatın aleni olarak yapılmış olduğu köy intihabatındaki 

suiistimallere karşı uluslar kurumu nezdinde teşebbüslerde 
bulunmaya hazırlandıklarını bildiriyorlar. 

Bütün gazeteler Lehlilerin kazanmıf oldukları reylerin 
1933 intihabatına nazaran 6,750 den 8.750 ye çıkmış oldu· 
ğunu ehemmiyetle kaydetmektedirler . 

............. 1 
Zafranbolu 

Belediye hiltçesi 
Zafranbolu, 8 ( A.A ) -

Belediye meclisi toplantıla· 
rına devam etmektedir. Bu 
yıl belediye bütçesi 20,000 
lirayı bulacaktır. Belediye
miz, belediyeler bankasından 
13,000 liralık bir istikraz 
yapmaktadır. Bu para ile 
ka1abanın haritası yapılacak 

ve fenni bir mezbaha inşa 
edilecektir. Mezbahanın in· 
şaah bir mütehassısa veril
mıı ve işe başlanmıştır. 

Çankırı'da 
Hir mekteb yapılıyor 

Çankırı 8 (A.A) - Çan
kırı merkezinde yapılacak 
olan betonarme ilk mekte
bin temel atma işi bugün 
merasimle yapıldı. 

Muğla 
Şehrinin planı 

Muğla 8 (A.A) Bele-
diye meclisi şehrin planını 
tetkik için beş kişilik bir 
komisyon ayırmıştır. Komis
yon çalışmağa başlamıştır. 

Bay Edeıı hasta 
Baştarafı 1 inci sahifede 

Sir Con Simon - ki bittabi 
bey'ete dahildir - tarafından 
bildirilecektir . 

Londra, 8 ( A.A ) - Bay 
Eden'in rahatsızlığı dolayı-

sile Streza konferansına 

bizzat Bay Makdonald'ın 
gitmesine muhakkak naza
rile bakılmaktadır. Başbaka
nının seyahatine aid karar 
bu sabahki kabine toplantı
smda alınacaktır. 

Türkiye · Mısır 

Mısırda turizm hü-
rosu a.;ıyoruz 

Bu büronun diğer Şark meınleket· 
lerinde de mümessilleri bulunacak 

Kahire 8 (A.A) - Türk 
devlet demiryolları idaresi
nin ve Turing kulübün mü· 
messilliğini alan bay Aptul
lah tarafından yakında bu
rada Türkiye'ye dair bir 
turizm bürosu açılacağı ha
ber alınmıştır. 

Filiıctin, Suriye ve diğer 
Şark memleketlerinde de 
şubeleri bulunacak olan bu 

büro Türkiye'de müteaddit 
belediye dairelerinin seyyar 
evleri, sayfiye merkezleri ve 
ticaret odaları ile sıkı bir 
münasebet halinde çalışacak 
ve halka Türkiye ile Mısır 
ve diğer Şark memleketleri 
arasında ticaret ve turizm 
münasebetlerinin artması 

için lazım a-elen malumatı 
verecektir. --·-· 

Rus 
Musiki üstadı Is
tanbu la geliyor 
Ankara 8 (A.A) - Bugün 

Istanbula gelecek olan Mos
kova büyük akademik tiyat
rosunun orkestra şefi halk 
artisti Leon Steinbergin bu 
seyahati bu ay içinde Sov
yet operası artistlerinden 
Türkiyede verecekleri kon
serlerle alakadar bulunmak
tadır. 

Steinberg Türk senfonik 
orkestrasile bu temsillerin 
provalarını yapacaktır. 

Orkestra şefi Leon Stein
berg 1892 tarihinde Petres
burg konsertuvarından me-
zu a olmuştur. Konservatu
varda bidayette piyanosinilini 
bitirmiş ondan sonra da 
Rimski-Korsakof ve Solo-

Halk evi 
Turnavası 

Halkevi himayesinde ça
lışan gayrifedere kulüplerin 
10 takımı arasında bir tur
nava tertip edilmiştir. Bazı 

kulüplerin birleştirilmeleri 
düşünüldüğünden Jik maçları 

bir müddet daha geri bıra· 
kılmıştır. iştirak edecek t " 

kımlar arasında dün gecf 
kur'a ile hazırlanan fikstür~ 
iÖre; program aşağıdaki şe
kilde hazırlanmıştır. 

12 Nisan Cuma iÜnÜ s 
at 13 de Parkspor - Bay 
raklı, 14,30 da 9 Eylü I· Hi; 
lil, 16 da Tepecik-Burnova 

19 Nisan Cuma günü ~a
at 14,30 da Eşrefpaşa-Hıcı 
Hüseyinler, 16 da Demiryo 
lu - Kurultay. 

Lüdendorf vievin idaresi altında kom
Baştarafi birinci sahifede _ pozisyon nazariyeleri derale-

tmişinci yıldönümünü tesid rini takib e~m•i•ş-ti_r. _ _ _ 

26 Nisan Cuma günü b · 
rinci - ikinci maç galipler 
arasında Eşrefpaşa - Hac: 
Hüseyinler - Demiryolu-Ku 
rultay galipleri arasında edecektir. Bu münasebetle 

Alman milleti büyük kuman
danının harb esnasındaki u
nutulmaz hizmetlerini derin 
minnetarlık hislerile hatırlı
yacaktır. Şükran borcu olan 
bu hissin tesiri ile 9 Nisan
da bütün binalara bayrak 
çekilmesini emrederim.,, 

23 Nisan 
Çocuk Haftasıuın lık 

Gnntıdftr. 

Belediye 
Piyangosu 
Bilet paraları 

verilecek 
geri 

Belediye tarafından tertip 
edilen eşya piyangosu bilet
leri satılamadığından piyan
gonun çekilmesinden vaz 
geçilmiştir. Haber aldığımıza 
göre; belediye bilet alanla
rın paralarını a-eri verecek
tir , 

3 Mayıs Cuma günü ~ 
Eylül-Hilal a-alibi - 26 Ni 
san ikinci maç galibi. 

10 Mayıs final. 

Erdek 
Ve Marmara adalar•n

da zelzele oldu 
Istanbul - Buraya gelen 

haberlere göre; Marmara a
daları ile Erdekte ıabaha 
kartı tiddetli zelzele olmuı · 
tur. 

Belediyesi çalışıyor 
Erzurum, 8 (A.A) - Bu 

gün toplanan belediye mec-
lisi bundan sonra şehir 

dahilinde han ve samanlık 

gibi şehrin sıhhatma tesir 

eden yerlerin kaldırılmasına 

karar vermiştir. 

Bir biletçi 
iki tramvay arasın· 

da kaldı 
Istanbul - Biletçi Esad, 

iki tramvay ara1ında kalarak 
beyni barçalanmak suretile 
ölmüştür. 

Yunanistanda 
intihabat 19 Nisanda 

yapılacak 
lstanbul - Atina divanı 

harbı on dokuz Nisana ka
dar işini bitirecek ve 19 
Nisanda örfi idare kaldırıla
rak intihabat yapılacaktır. 

Matbuat 
Kongresi hazırhkları 

Ankara - Matbuat kon
gresi hazırlıkları ıçın iç 
bakanı Bay Şükrü Kayan'ın 
riyasetinde bir komisyon 
toplanmıştır. 

Bir sabıkalı 
'faharri memurunu 

öldürdü 
lstanbul - Zihni adında 

bir sabıkalı, kendisini takip 
eden taharri memuru V eh
biyi İzmit istasyonunda öl· 
dürmüıtür. 

Kab vehanelerde 
Kağıd oynanmıyacak 

Ankara - Villyetimizin 
verdiği bir emirle, Haziran-
dan üibaren kahvehane ve 
gazinolarda klğıd oyunu ya
sak edilmiştir. Diğer viliy:et
lerinde böyle yapıb yapmı
yacakları belli değildir. 

Giridli diplon1at 
Dimağ telcine uğradı 

Istanbul - Napoliden ge
len haberlere göre; bay Ve
nizeloı dimai felcine uira· 
mııtır • 

Büyük~ 
-= . 

-Buştura{t birinci sahifede- .. acemi inşa usulle 
Sinan bundan sonra asıl hiz- :;e 0'nların varaJlll 
metine başlamış oldu. Mille- mül merhalesine 
tinin medeniyet tarihini si- Bir tecrübe hali 
linmez ve yok edilemez bir merkezi kubbe 
halde gezdiği topraklar üze· yasofyadaki İ 
rine yazdı. Güstav Löbon: kurtararak en feO 

"Maziyi hikaye eden muh· da,,.dünya midl•rİ 
telif Lehçelerin en ıehilül- etti. Türkün al• 
idrak olana gene asarı sına· 
atın ve bilhassa sınaat mi· 
marının lehçeleridir. Kitap
lardan daha samimi, edyan 
ve elsineden daha az ıun'i 
olan sınaat mimarının lehçe
leri hem hissiyatı hem de 
ihtiyacatı şerh ve tebliğ eder 
Mimar, insanın ve ilahların 
banii mevasıdır ,, der. 

Mimar Sinan da zamanının 
müverrih ve ilimlerinden da
ha muvaffakiyetle ve inkar 
edilemez bir kat'iyetle Türk 
devri itilasını ifade etti. Or
dudaki hizmetlerinden, eser
lerinden başka Istanbula su 
getirdi. 81 cami, 50 m~scid, 
55 medrese 26 Darülkura ve 
türbe, 14 imaret, 3 Darüşşifa, 
16 Karbansaray, 33 saray, 6 
mahzen, 32 hamam yaptı. 

Fakat Mimar Sinan'ın san
at kabiliyetini ve dehasını 
yalnız bu eserlerle ölçme
ğe imkan yoktur. Edirne ve 
Istanbul'da Mimar Ayas ve 
Hayrettinle başlıyan itila 
batvelerini tanzim, tereddüt· 
leri izale etti ve bilhassa yeni 
bir ekol vücuda getirdi. Şa
kirdlerile memleketin her ta
rafında fenni ve bedii bir 
disiplin ve beraber:ik temin 
etti. Muhtelif memleket mi· 
marilerindeki esasları tet· 
kikle beraber hiç birini kop· 
ya etmiyerek Türk mimari
sinin karakterini muhafaza 
ve onu en yüksek derecesine 
çıkardı. 

Mimar Sinanın eserlerinde 
görülen hüviyeti blltün mem
leket dahilinde yapılan bina
larda ve kendinden sonraki 
işlerde sezmek mümkündür. 
Bir insan hayatının kifayet 
edemiyeceği kadar çok ve 
o nisbette kıymetli binalar 
yapan Üstad, bu gün bile en 
mütekamil milletlerde tatbik 
edilemiyen bir merkez teş
kilitile memleketin dört bu
cağındaki işleri idare ediyor
du. İstanbulun şehir itlerini, 
miri inşaatı bütün teferrua
tına kadar göz önünde bu
lunduran Mimar Sinan, taşra 
inşaatının da nazımı idi. Bu 
kadar yorucu ve o nisbette 
muvaffakiyetli işi başarmıı 
kimseyi tarih kaydetmiyor. 

Sinan; Bizans mimarlarının 

Balıkesir muallilll 
den 1929-1930 deri 
de mezun oldulll• 

tepten aldığım pb• 
kaybettim . 

Yenisini çıkart 
eskisinin hükmU 
ilin ederim . 
Turgutlu lımetpll' 

öğreteol_e 
1034 Hakkı• 

izmir birinci icr• 
ğundan: 

Bir borçtan dolayı b 
ve Ahali banka•••' • 
küpe yüzük ve •• 
raen paraya çevrillll' 
rar verilmiştir. t4 

8 rihinde Paur gDll 
de kuyucular çart• ~lf 
müzayede satıl•'' 
artırmada taboıiıı ol, 
metin yüzde 75 i91! 
dıiı takdirde ikİ~~ 
maıı 22-4-935 tır• d' 
zar günü saat tZ t'. 
lacakhr. Talip f~ 
olanların yevm ve " 
kiirde hazır bulu• 
olunur. 

Aydın demiryolu umum müdürlüğünden: 
1104 numaralı hususi peynir tarifesidir 

11-4-1935 tarihinden 30-6-1935 tarihine kad8' 
olmak üzere Arıkbaşı ve Çatal istasyonlarındall 
mağazalara teslim edilmek şartile nakledilecelı 
tabi olacağı tarifeler berveçhizirdir. 

Arıkbaşından lzmire beher tonu 535 kurut 
Çataldan " ,, " 695 " 
Mürsil istasyondaki tahmil kumkanya tarafıo~ 

cak olursa yukarıdaki tarifelere ton başına 20 
eşya lzmirde sahipleri tarafından vaktmda aJın11'1 

dolayı vagondan ambara tahliye edildiği takdird• 
şına ayrıca 20 kuruş daha ilive edilir. ·di' 

1103 numaralı hususi ceviz kütüğü tarife•' 
§ 11-4-1935 taril;ıinden 30- 6-1935 tarihine kad•' d' 

1 k .. • h . . . b' · . yO• o ma uzere asgarı vagon acmı ıstıa ısının ·,il 
doldürulmak şartile nakledilecek ceviz kütükleri 
olacağı tarifeler berveçbizirdir. 

Çapalıdan İzmire beher tonu 1300 kur&ıf 
Keçiborludan ,, " ,, 1340 ,. 
Baladızdan ,, " " 1340 " 
Kuleönünden ,, ,, " 1340 ,. 
Eiirdirden " " ,, 1425 " 


