
Fili tin'in krallık olaca~ı ve 
e!i;ki Mısır Hidiviuin oğlu 

tahta getirileceği haber ve
riliyor. Buna In~iliz'f er ta· 

•• •• ~ . 

,. .• : ·., .. 
t • · .... -~: "' ' . 

• ULUSAL • Grip; Kastamonu'da da sal· 
gın halinde devam etmekte· 
dir. Merkez ve 1'aşköprll 
okulları hastalıktan tatil edil
miştir. 

Bulgar Generalları 
d

~af darmış. 
_: lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 
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Kab inen in · istif asını 
Kraldan istediler 

~giltere dı, hakanı Perşembe günü Pa,.is'te bir konferans verecektir! .. k \ • Siyasal ziyaretler • • 

~· ir Con SimonMartın illi haf- Atatur Şuşnıng Fransız rıcalıle 
~ asında Berliıı 'de hulunacal\: :;;e::;:.~i~: temaslarda_ bulunuyor 

f ransa-Avusturya dışbakanları muh 
telif meseleler etrafında görilştüler 

1ngiltern'niıı Berlin sefiri, Almanya dış bakanı Fon 
,. öralıt'ı ziyaret edeı·ek uzun müddet görüştü 
i' Londra 23 (A.A)- Sir Con edilmektedir. 

~Simonun Mart ayının iJk gün- Bu arada lngiliz Nazırının 
terinde Berlini ziyaretine şim- seyahatını Varşova ve Mos-
di muhakkak nazarile bakıl- kovaya teşmil etmesi teklifi 
maktadır. İngiliz dış işleri Londrada teveccühle karşı-

t bakanı gelecek Perşembe )anmakla beraber bu hususta 
e fünü Pariste lngiliz teşkilatı henüz kat'i bir karar veril-

esasiyesinin safhaları hak- memiştir. Böyle bir seyahat 
kında bir konferans verecek Mart ayman ilk haftasına iş-
Yc ertesi günü Londraya av- gal edecektir. Bu kadar uzun 
det edecektir . bir seyahat bilhassa Parla-

';J.. Sir Con Simon B. Flandcn mentonun mühim içtimalar 
~;ve bay Laval ile kısa bir akdettiği bir zamanda İniHiz 

~ 
mülikatta bulunmak üzere dış işleri bakanı için büyük 
bu fıraattan istifade etmesi Almany a dış bakanı~Fon öralıı bir l:'aybubet devresi teşkil 
çok muhtemeldir. lngiliz dış düklerini esasen bildirmiştir. etmektedir. 
itleri bakanının Berlindc ya- Bu düşünceler mttıakerele- Londra gazeteleri bu se-
pacaiı mükilemeler 2enel rin lngiliz-Fransız tebliğinde yabatı tasvip etmekte ve 
aiyaıa vaziyetini tetkik mak- mevzuu bahis bütün mes'e- vazifenin esasını ehemmiyet-
aadiyle basit münakaşa baı- lelere teşmili lizım geldiği siz addetmekle beraber ,bu 

. langıçları olacak ve biç bir kanaatında bulunan lngiliz ziyareti Anupa mes'eleleri· 
1• mukavele akdedilmiyeceklir. görüşüyle tetabuk etmekte- nin tanzimi işini ilerletmek 
~ Alman hllkumeti düşün· d' için Ingiltere tarafından sar· ~ ır. 

1'I D ı Fransız hükümeti de bir fedilen gayretlerin mantıki 

O•• ga lngiliz - Alman temasını ar· bir inkişafı ıeklinde tellkki 
zuya şayan ve faydalı tellkki etmektedir. 
etmekte ve Pariste gelecek Daily Telgraf gazeteıi, Sir 

İhayet evleniyor Ingiliz - Alman müzakerele- Con Simooun Berlini ziyarete 
rinin umumi barışı tanzim karar vcrmeıile akıllı adamla· 
gayesine daha çabuk eriıil- rının ağzından Almanyanın 
mesini temin edeceii ümid - Devamı 4 ilncü sahifide-

~~~~~------._.,... __ ~~~~~ 
Sevkiyat devam ediyor 

Marmaris 23 (A.A) -
Reisicümhurumuz Atatürk 
Ege vapuru ile saat 19 da 

l 
limanımıza geldiler. Mar
maris şimdiye kadar gö
rülmemiş bir sevinç ve 
şenlik içindedir. 

' -Kurultay 
Başkanı Ankara

ya döndüler 

P ortsaitten mühim' 

Prem Dögal 
Paris - Gazeteleri yazı

yor: 

lngiltere Kr .. lının büyük oğ
lu Prens Dögalin, sabık lı· 
panya Kralı Alfonsun kü
çük kızile evlenmesi, takar· 
rur etmiş gibidir. Alfonıun 
eıki zevcesi Kraliçe, bu iş 
için Londraya gidecek ve 
oradan kızının bulunduiu 
Roınaya avdet ederek dü
atın hazırlıklarına ba9hya· 
caktar. 

mat ge.,;iriyorlar 
Son günlerde sevkolunanların 

miktarı 
htanbul 24 

( Hususi ) -
Italyanın Şarki 
Af rikaya baş· 
hyan sevkiyatı 
devam ediyor. 
Son günlerde 
sevkolunan ka· 
ra gömleklile-
rin miktarı 70 
bini aşmıştır. 

Röyter Ajan
sının Port-Said 
muhabiri, ge
çen hafta Port 
Said'den bir 
çok 1ta1 yan 
nakliye sefine
lerinin asker ve 
mübimatla do
lu olduğu hal
de geçtiğini 

70 hini aştı 

haber veriyor. Habeşistan imparatoru 

İtalyanın muhtelif kasabalarından Romaya gelen gönUl
lülerin, sevkiyat dairelerine teslim edildikleri Romadan ha .. 
ber veriliyor. 

lıtanbul - Zenci Amerika'hlar, Italya - Habeı bar-
bıucla Habeı'lere yardım elm•i• karar vermiıler ve 
Habeıiıtan'a a-itm•i• laazarlıumıılardır. 

Kurultay lıaş/;amnııı General 

Ka:rm Öz.alp 

Balıkesir 23 (A.A) - Ku· 
rultay başkanı General Ka
zım Özalp şerefine dün ak
şam cümhuriyet Halk Fırka
sında bir suvare verilmiştir. 
Sayın General, bugün vili

yeti ziyaret etmiş bir müd-

det kalarak vilayet iıleri hak
kında valimizden maHimat 
almıştır. Kurultay baıkanı 
bundan ~onra istasyona in· 

miş ve Ankaraya hareket 
etmiştir. 

Grip 
Kastamonide de 
salgın halinde 

Kastamoni 23 ( A.A ) -: 
Grip salgını burada da baı 
sıöıtermiıtir. Merkez ve Taı 
köprü okulları tatil edilmiı
tir. 

Paris 23 (A.A) - Kriyon 
otelinde yapılan kabul me-

rasiminde bay Boduen, Dolfu

sün ulusal siyasasını takip 
eden Avusturya bakanlarını 
selamlamıı, bay Şuşnig ce-

vap vererek Pariıte iÖıte· 

rilen güzel kabulden dolayı 

pek ziyade mtitehassis oldu

ğunu ve Avrupada ikinci 

Alman devletinin mümessili 
sıfatile Franaanm da kendi
leri tarafından takib edilen 
barıı ülkülerini takib ettiği
ne kani olduğunu söylemiş; 
Burada Fransayı ve Fransız 
ulusunun sel6mhyoruı, de
miştir. 

Paris, 23 (A.A) - Avus
turya ve Fransa dış işleri 
bakanları siyasi şube müdür
leri bu sabah toplanarak 
muhtelif meı'elelerin ve bil· Fran a dı6 bakam Bay Laval 

hassa kültür mes' elelerile bakanlar arasında yapılacak 
meşgul olmuıtur. Bu meı'e- son görüımeden ıonra kat't 
leler buiün saat 17 de ıekil alacaktır . ... .. . .. ..... 

Cinayet nasıl oldu? 

Sabri tehdid ınek
tuhu mu alnıış? 
Ahmet, katilin kız kardeşi ile 

ev1enmek istemiyormuş 
Geçen Perşembe akıamı 

Osman zade yokuıunda bah
çe sokağında vukua gelen 
çifte cinayet hakkındaki tah
kikat ikmal edilmiş ve dosya 
adliyeye verilmiştir. Bu ha
dise hakkındaki mütemmim 
tahkikatı ve cinayetin neden 
ve nasıl olduğunu aşağıya 
yazıyoruz : 

Sabrl'nln kız kardeşi bayan 
Seher ynzooden vukobulın bu 
çifte cinayet hak km ia don de 
Adliyede üçOncO eorgo hıtkim · 

fiğinde tahkikata devam edll

mlotlr. Katil; nefeiot mftdıfaa 

mecburiyetinde kaldığını iddia 
etmiştir. Bu cioayd hakkındı 

edindiğimiz tımımlıyıcı haber· 
lerl yazıyoruz: 

Katil Sıhri; Sard harabeleri 
civarında (Korounlu ıhcaları) nın 
sahibidir. İradı ile geçinir ve 
bekardır. Dığlt1tanlıZ1delcr aile· 
sine mensuptur. orta tahılll 

vardır. Bundan Oç ay evvel; 
maktul Bay Ahmed; Sıbrl'nln 

kız kardeşi Bayan Seher'le ev· 
lcnmek için müracaat etmfo f11e 
de Sıbrl'nln red ccnblle kar· 
ıılaomıotır. iddiaları gört Sıhri; 
kolacı Bay Ahmed'ln bazı mft. 
tıleılar ıebeblle kıı klrdctl ile 

Katil Scıbri 

evlenme11lnl hıememlotlr. Fakat 
araya haımnı luramıyıcıAı bir· 
çok kimseler rlrmlo, nihayet 
Sabri de maktul bay Ahmed'le 
kızkardeoi Bayan Seher'ln ev· 
lenmeılne razı olmootur. Nloın 
yapılmıı ve ondan aonra bay 
Ahmed ara ııra kııın eTlne ge· 
lip gltmlo n kendlılle gôrDı· 
mDotOr. 

Aradın iki ıy geçince bıyıu 
Seher; bay Ahmed'le evlenmek 
istemediğini kardeot bay Sabriye 
eöylemlo ve nişan ytııGğftnQ de 
bay Ahmed'e geri gôndermlttlr. 
Fakat bay Ahmed ikide bir 
eve gelerek dçyO:; Ura kıclar 

nioan m11rafi yıptıRını ıöyle· 
mekte ve bu parayı lıtemekte 
lm!ı. BıttA ıon zımınlardı ne 
- IJtvamı 4llncü sahifede ---
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Lord Ronıanya'da Yahudi aleylıdarlığı Arna 
ittihat ve Terakki 

(Bahaeddin Şakir Beyin Bıraktığı Vesikalara Göre) 

Bir 'f ürk kızının Parise 
Çorçil'in )Jiı· 

nutku 
Vavertree seçiminin kat'i· 

yetle ortaya çıkardığı Kon
servatörler fırkasındaki ikilik 
liberaller. ile Sosyalistleri zi· 
yadesile memnun etmektedir. 
Maamafih bu sevinçleri he
nüz \•akitsizdir. Filhakika 
konserve. ör fırkasının iki 
kolu gelecek genel seçimden 
evvel birleşmezse ulusal hü
kumet iktidar mevkiini kay· 
bedecektir. Fakat bu iki 
kolun birleşmesine ne mani 
vardır?. Hiç şüphesiz kabi
nede bu gaye için derhal 
tedbir almak lüzumunu idrak 
edecek aklı selim vardır. 

kaçması,hirçok dedi-ko-
d uları mucip olmuştu 

Doktor Nazım beyin bu 
yeniden kan almak farzı 
hakkındaki kehaneti pek 
boşa çıkmamıştı. YaJnıı o 
kan alma lıtanbulu tedip 
etmek Selinikten yapılan 
yeni bir akın halinde ken
disini göstermemiş, İstanbul· 
daki karışıklıklar ve fırka 
mücadeleleri yüzünden te· 
e11üı edebilen Balkan itti· 
hadı yeniden Türklerin ka
nını almış ve bununla da 
kaJmıyarak memleketin mü
him bir parçasını beraber 
koparıp g-ötürmüştü. 

insan o seneler zarfında 
olup biten şeyleri hatırla
dıkça usu neden böyle olmuf 
ıöyle olmalıydı!.,, Diye kendi 
kendine köpürüyor. Nereye 
baksa•ız orada bir mücadele, 
bir müsaraadan başka bir 
ıey görillmüyordu. Kimıe 

kimseyi çekemiyor, bu da 
yetişmiyormuı iİbi cehalet· 
ten doğan koyu ve hiç 
manası olmıyan bir taaHup 
her tarafta gittikçe daha 
ziyade kök salıyordu. 

KendiJerine ininiz deniJdi
ği için bu taassubu kırma· 
ia cesaret edemiyen ittihat 
ve Terakki erklnı dindar 
görünmek maksadile bilakis 
kuvvetinin bir kısmını taas
suba istinat ettiriyordu. 

O zamanki taassup zih
niyetine bir misal olmak 
üzere meşihate gönderilen 
bir istidayı aynen aşağıya 
dercediyoruz. Bu istidayı 
okuyanlar o devirdeki koyu 
ve kara taassup istidadın
dan kurtulmuş olduklarına 
bin defa şükredeceklerdir. 
61Mütedeyeyin islim ahali 
ile ağlayarak aıağıdaki me· 
selenin halline, cezasına ta
vassut ve müracaat eden 
mühim bir dini cemiyet" İm· 
zaaile "huzuru ilii hazreti 
meıihatpenahiye,, gönderi
ien bu istidada deniliyordu 
ki: 

"EsefJi olan aşağıdaki ma
ruzatımızı başından sonuna 
kadar mütalea buyurmanızı 
rica ederiz. 

Bir zamanlar istipdat dev
rinin Osmanlılar ve hele iı
Jimlar üzerinde yaptığı zu
lümleri izah ve bununla be· 
raber dökülen kanlı yaşları 
eninleri ve feryatları tarif 
etmek kabil değildir. 

Nihayet meşrutiyet ve hü· 
rriyet devri geldi, her biça· 
reyi sevindirdi ve maziyi 
mümkün olduğu kadar unut· 
turmağa vesile oldu. Fakat 
devletin ve milletin fazla 
meıguliyeti esnasında terbi
yesiz mürebbiyelerle, sütü 
bozuk süt analarla ve terbi· 
yeden aciz ·o şefkatsiz ana 
baba ile büyütüldüğü harici
yedeki T. beyin kızı Parise 
kaçta. 

lalim dinini yerinden ıar
ıacak olan aıağıdaki mad· 
deler birkaç gllndenberi İ· 
ıimleri iazetelerdeJ yazılan 
rezileler tarafından mukaddea 
diDimize kar11 bir ,taarruz 

olarak gösterildiği halde 
bunlar sükütla geçiştiriliyor. 
Bu sükutu onlar bir kabul; 
bir tasdik manasına alarak 
istedikleri gibi cahil ve fasit 
olan kalemlerini, ifadelerini 
neticeyi takdir etmiyen veya 
etmek istemiyen bazı gazete 
muharrirlerine veriyorlar . 
Bunların ortaya attıkları fi
kirler şu üç madde üzerine 
istinat ediyor : 

1 - lslimiyette tesettür
den maksat, erkeklerin ka· 
dınlarına olan emniyetsizlik
lerinden ibarettir. Tesettüre 
riayet etmiyen diğer komıu
larımız acaba fuhşiyat ile 
mi melüfturlar. 

2 - Bir kaç kadın almak 
ne oluyor? Hir erkek bir 

kaç kadın alıyor, batti gayri 
meşru münasebetlerde bulu· 
nuyor da fena bir nam ile 
yadedilmiyor. Halbuki bir 
kadın böyle bir ıey yapsa 
(Fahiıe) diye iımi çıkıyor, 
neden? 

3 - Kadınlar f slamiyette 
erkeklerin bütün ev iılerile 
meıgul bir esiridir. Devlet 
hizmetinde onların da iş 
görmeleri muvafık bulunmu
yor. Niçin? 

Ey dinimübinımizin aJli
mesi! Ey bütün Müslüman
ların hamisi! Bu üç madde
den cesaret alarak cahiline 
fikirlerile dinlerini ecnebile

re karşı küçük düşüren, 

Türklüğü hamakat diye te

likki ettiren bu gibi deni 

kadınlara şeran bir cevap 

verilmiyecek mi? Recmedil

meğe layık olan bu gibile

rin vücutları ortadan kaldı

rılmayacak ve lılimiyetin 
bunlara bahıeylediii pek 
vlıi ve namuıkirane hürri
yeti inkir eden o dilleri ke· 
silmiyecek mi? 

Her ne kadar kanunu eıa· 
simiz hakkile ıer'i bir hür
riyet değilıe de milliyetimi· 
zin esasını payidar eden ve 
her bir umurumuzu hakkile 
sevk ve idare eden o mu
kaddes dinimize karşı böyle 
taarruz eden birkaç mütale
asız, malumatsız, şarlatan, 
açık meşrep kadınların taar
ruzuna imkin olduğu kadar 
tarafı meşihatpenahilerinden 
şer'an bir ceza, velev ibreti 
eogiz bir mücazat tertip o
lunsa, sizleri ey muhterem 
dini mübin üstadı, sizleri 
hangi kanun, hangi millet 
protesto edecektir ? 

Sairlerine ibret olmak 
üzere husulünü istediğimiz 
bu ceza, emin olunuz ki o 
alafranga ıapka tarzındaki 
hotozları, korseli çarıafları, 
çıplak kolları, evlerdeki ter· 
biyeaiz mürebbiyeleri, haıılı 
ıeraite mugayir olan ve 
ıehveti calip bulunan her 
ıeyi kendiliiinden menneyli
yecektir ... 

Bu mütearrıı alçak ka· 
dınlann ifadelerini gazete
lerden baziları iftihar eCierek 

- hkcu& UGI'-

Bugünkü şerait altmda u
lusal hükumet, gelecek avam 
kamarasında 1931 deki 551 
taraftar değil, 150 yi aşan 
yardımcı bulursa kendisini 
bahtiyar soymalıdır. Çünkü 
yalnız .sosyalistlerin ve libe
rallerin hücumlarına değil, 
ayni zamanda 50 den fazla 
namzet koymaları kuvvetle 
beklenen müstakil konserva
törlerin de şiddetli muhale· 
f etlerine karşı koyamk mec· 
buriyetinde kalacaktır. 

Ulusal hükumet son üç yılC 
içinde bu ulusa çok kıymetli 
hizmetler ifa etmiştir, fakat 
vazife başında kalmak ve 
ıiddetli hücumlara karşı koy
mak istiyorsa tam minasile 
ulusal olması gerektir. 

Bu ihtiyaç Bay Vinston 
Churchill'in müntehiblerine 
irad ettiği nutukta çok de
ğerli sözlerJe izah edilmiştir .. 
Bu eski diplomat İngiltereyi 
genel savaşda muvaffakiyetle 
idare etmiş ve genel grevi 
parçalamış olan ve bugün 
dahi gücü İngiliz demokra
sisine hakim olan bu kuv-
vetlerin samimi ve müessir 
bir ~ekilde yeniden birleı
melerinin en derin arzuların-
dan biri olduğunu bildirmiş
tir . 

Alman yadan 
Haşhaş ve anason 

istiyorlar 
Hamburita tanınmış bir 

firma, Türkofisc müracaat 
ederek memleketimizden be
yaz haşhaş, anason ve kepek 
almak arzusunda olduğunu 
bildirmit ve bu iılerle alika· 
dar ticaret evlerinin adres-i 
)erini istemiıtir . 

Pamuk 
Fiatları Amerikada 

Yükseliyor 
Alikadar müesseselere ge· 

len son haberlere göre, Ame· 
rika borsalarında pamuk fi· 
atları gittikçe yükselmekte
dir. Bu yükseliş, büyük mü
eHeselerin kanaatına göre 
gayri tabiidir. Bu rııüessese
ler, pamuk fiatlarının bu 
şekilde yükselmesinden bü· 
kümetin mes'ul olduğunu ve 
çünkü Inzumu olmadığı hal· 
de müstahsiller hakkında 
fazla himayekir göriindüğli
nn ileri sUrilyorlar. 

Bay Celadet 
iş bankasının yetiştirdiği 

değerli gençlerimizden Bay 
Celidet, iş bankasının Öde
miş şubesi muhasebeciliğine 
tayin edilmiştir. Bay Cela
det' e muvaffakıyetler dileriz. 

Roınanya haşhaka- Kmıı, heyle 

nı çe ilecek: mi? fuzu?11
• kır 

ıstı yor 
Yeni kahine Voida - Vayevod 
tarafından ... :ıeşkiJ edilecekdir 

Paris - (Antra 
zetesinin Tiran 
Arnavutluk hakkıad• 
bir mektupta; A 
beylerinin, daima f 
faatlar arkasında 
rını ve Kendi meınl 
unutmuş bir halde 
duklnrını kaydede 

/fommıya Kralı 1\ rırol 
"The Jeuvish Daily Post,, 

gazetesi, Romanya muhabi
rinden aldığı bir haberi neş
retmektedir. 

Bu haberi aşağıya nakle
diyoruz: 

" Romanya'da bir müddet· 
tenberi devam etmekte olan 
hükümet buhram memleket
teki liberal düşünceler üzerin· 
de mühim edişeler hasıl et
mektedir. Bu endişelere yol 
açan sebep Romanyanın ta
nınmış nasyonalistlerinden 

olan Voida-Vayevond'un ge
lecek kabineyi teşkil etme
sinin hemen hemen kat'iyet
le tayyün etmiş olmasıdır. 

Voida - Voyevod şahsen 
Yahudi aleyhdarı temayülleri 
olan bir diplomat olarak ta
nınmıştır. Bundan başka bu 

zat muhtelif Fırkalardan müş

terek bir kabine yapmak ve 
bu kaliineye terörist faaliye 
tinden dolayı asi diye tanı
nan meşhur Yahudi düşmanı 
Demir muhafızlar fırkasından 

· da aza alacaktır. 
Uzun zamandan beri devam 

eden kriz perdesi arkasında 
mutedillerle aşırı reaksiyoncu 
fırkalar arasında iktidar mev
kiini ele geçirebilmek için 
sıkı bir mücadele oluyor. 
Başbakan Duka'nın kat· 

lindenberi umumiyet itibari
le liberal mutedillik siyasa
sını güden Kral Karo), son 
zamanlarda reaksiyoncu fır
kaların tesirleri altında kal
mağa başlamıştır. Bu fırka
lar kendisine eski siyasasın
dan vazgeçmesini ve tama
mile aşırı sağ cenahtan de
ğilse bile hiç olmazsa müf • 
rit reaksiyoncular da dahil 
olmak üzere, bütün fırkalar
dan müteşekkil bir bükümet 
kurmasını teklif ediyorlar. 

Bu teşebbüs Romanya hü
kumetine bir çok Yahudi 
aleyhtarı fırkalar getirecek
tir. Bunlar meyanında eski 
Yahudi düşmanı profesör 
Cuza'nın ve eski nazır Ga
ga'nın fırkaları da vardır. 
Hepsinden fen ası, bugün 
resmen kapatılmış ve faali
yetten menedilmiş olan M. 
Kodreanu'nun Nazi partisi 
Demir muhafızlarda Roman· 
ya'nın siyasal hayatına dö
necektir. Romanya Yahudi· 
!erinin en korkunç düşmanı 

olan bu ırubun resmen faa-

Jiyete ve hatta iktidara geç
mesi ihtimali, Romanya'da 
olduğu kadar bütün Avrupa 
Yahudi alemi için en ciddi 
tehlikelerden birini teşkil 

etmektedir. 
Romanya'daki Yahudilerin 

vaziyeti, Yahudi önderJerini 
haklı olarak endişeye düşür
mektedir. 

Henüz geçen hafta parla
mentodan g eç ""n ve bugün 
tatbik sahasına konmuş bu
lunan bir kanun mucibince, 
Romanya'da bilcümle sanayi 
ve ticaret işlerinde çalışan
ların vüzde doksanı öz Ro-

" 
manyalı oJacak ve ancak 
yüzde onu azlık milliyetler
den seçilecektir. Genel sa
vaşın sonundan beri Roman
ya' da bu derece reaksiyoner 
bir kanun çıkmamıştır. Her 
ne kadar bu kanun Roman
ya' da yaşayan bütün azlık 
milliyetlerini alakadar ederse 
de en fena tesiri Yahudiler 
üzerinde. icra ~.decektir. . 
Eğer bu kanun sıkı bir 

surette tatbik edilecek olur
sa, Yahudilerin istihdamı 

meı.' elesin de vaziyet Alman
yadakinin tamamile eşi ola
caktır . 

f şte bu tehlike Bükreşteki 
bütün Yahudi gruplarının, 
cemiyetlerinin ve teşekkülle-
rinin toplanarak Yahudilerin 
siyasal ökonomik ve kültür 
haklarını korumak için müt-
tahit bir cephe hazırlamala
rına yol açmıştır. Bu hare
ketin önderi Romanya Ya

hudilerinin tanınmış başkanı 
Robbi ile ayan azası Dr. 
N emirover' dir . 

Doktor Nemirover, diğer 

tanınmış Yahudi önderlerile 
beraber, Romanya'da bulu
nan bütün Yahudi teşkilat
lar mümessillerini bir konfe
ransa davet etmektedir. Ro· 
manyanın Yahudilik tarihin
de ilk defa yapılacak olan 
bu içtima bu hafta içinde 
yapılacaktır. 

yor ki: 
Arnavutluk kralı, 

tinin yüksek meD 

gözönüne getirerek 

mes'ul kuvvetlerin, 

luğun mukadderatı 

çevirdikleri rolleri D 

kate alarak dahil~ 
ıslahat yapmağa k 
miştir. 

Kral Ahmet Zog iJ 
dan ahnan paralar9": 

· istimali için bir proit 
lamıştır. Bu proje. 

nüfuzlu olan Arna-vr/. 

riuin menfaatlerine 

maktadır. Arnavut 

Kralın yapmak istedi 

mani olmağa çalışı~ 
buna muvaffak ol,. 
timali çok zaiftir . _; 

Ulusal 

Birlik 
Giındclik siyasal g~ 

Sahibi: Haydar Rüşdl 
Neşriyat müdüriİ: 

Hamdi Nüzht' 
Telefon: 2116 

Adres : lzıııir 

Beyler sokağı 
Abone şartları : 
700 kuruş seneli 

400 " altı • 

ilan şartlsd 
Resmi ilanlar içİ' 
Maarif cemiyeti 

bürosuna müraca't 
melidir. 

Satılık Piy 
Alman marke b~ 

sağlam kuyruklu 
yano ehven fiatla 
tır. 

Almak arzu ed 
gün sabahdan ak 

Bu toplantıda Yahudi teş
kilatlarından hepsinin tem
sil edileceği ümit ediliyor. 
Hatta Romanya Yahudiler 
birliği bile bu içimaa mü
messil gönderecektir. Yahu
dilerin toplu olarak maruz 
kaldıkları çiddi tehlike, Ya
hudi ittihadı üJliüsü ile müş
terek bir siyasanın tatbikini 
zaruri bir ihtiyaç haline 
koymaktadır. l

dar ULOSAL 
gazete~idarehane 

caat etmelidirler. 

Izmir ithalat 
dürlüğüııdeu: 

gümrüğü 

Kilo Gram Cinsi eşya 

O 280 Vidala yüzlü müstamel kadın iskar" 
pini 1 çift 

O 280 Ruğan yüzlü müstamel kadın iskar" 

3 000 Müstamel yün elbise 
pini 1 çift 

O 160 Müstamel pamuk entari 
O 375 Müstamel ipek kadın elbisesi 
O 360 Müstamel pamuk tülden cibinlik 
1 400 Müstamel kılaptan işlemeli ipekli pa" 

muklu dikilmiş yastık yüzü ve boğça 
5 855 Yekün 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı eşya ecnebi me 

götürülmek kaydile satılacağından isteklilerin 6-3· 
ıamba günü saat 13 te ithalat gümrüğü satış ko 
müracaatları ilin olunur. 20-24 
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livier ve ş ilreka ı•ııııııııııııııııııı~ıııııııııııııııı!l!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 111111• F ratelli Sperco v apuı· A ceıı tası Har h 
Si Limit t V ur _lzmır yun mensucatı ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

e ap ----;;- ORESTES ,, vapuru 23 şubatta beklenmekte olup yü· 

acentası Türk Anonim şirketi- künü boşalttıktan sonra Burgas, Varna ve Köstence için 
Muhakkak sa

yılıyor Cendeli Han. Birinci kor· = yük alacaktır. 
Bu mOcsscsc, iki yoz bin lira sermaye ile - " GANYMEDES .. vapuru 26 şubattan 28 şubata kadar 

don. Tel. 2443 - -
The Ellerman Lines Ltd. tcşckkilJ etmiş ve Di Oryental Karpet Manu-- Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg için yük 

Paris - ltalya ile Habe· 
şistan arasında baı göıte· 

ren ihtilaftan bahseden ga· 
zeteler. ltalyanın, Habeşis
tana mütemadiyen asker 
gönderdiğini ve iki devlet 
arasında bir harb çıkması 
ihtimalinin, günden güne 
kuvvetlendiğini ve Avrupa
nın, ansızın bir ltalya • Ha· 

" MARONIAN ,, vapuru fakçörer Limited (Şark halı) şirketine nit _ alacaktır. 
21 ıubatta Londra, Hull izmirde Halkapmardaki kumaş fabrikasını atm " ORESTES ,, vapuru 10 martta gelip 14 matta Anvers, 

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

" EGYPSIAN ,, vapuru ay 

almı \ tır.1'""ahrika hiltnn teşkilat ve tc i ut ve müs- = Rotterdam ve Hamburg limanları için yük alacaktır. 
_ talı<limiııi ile eski i gibi l kanunusani 1935 tn· SVENSKA ORİENT LINIEN 

rilıindcn itibaren yeni ~iı·kct tarafmdan işletil- _ " HEDRUN ,, vapuru 28 şubatta Roterdam, Hamburg, 
- mektcdir. Her nevi yün iplikleri, kumaş, hatta- = Copenhagen, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve İskan· 

ııiyc 'c çorap imal cdilN·cktir. l\lamulatm cm a· - dınavya limanları için yük alacaktır. 
sonunda LiverpooJ ve Svven- linc fôiki) eti her tnrnfta takdir ve kaimi cflilnıiştir. _ NATIONAL TSEAM NA VIGATION CO. OF GRECCE 
seadan beklenmektedir. Ha mamulat Peştcnınlcılar başnıda eski Orozdibak - Izmir Nevyork ar sında ayda bir muntazam sefer 

beşistan har bile karıılaıa • 
cağını yazıyorlar. 

~· THURSO " vapuru mart itti~alindf•ki sergide teşhir edilmekte \'t' satış fah. = " TAMESIS " vrpuru 12 Martta lzmirden doğru Nevyork 
ortasında Londra, Hull ve - k · d 

Paris matbuatı, ltalya Ha· 
beşistan mes'elesinde UJuı· 
lar derneğinin müdahale 
edememek vaziyetinde bu· 
lunduğunu ilave ediyorlar . 

ri n ıçiıı c )apılmakıadır. - için yük alacaktır. 
Anversten gelip tahliyede - Posta kutusu: 127 - SERViCE MARıTıM ROUMAIN 
bulunacak ve ayni zamanda 

.. Londra ve Hull için yük 
al,.caktır. 

"FLAMlAN,~ vapuru mart 
ortasında LiverpoolJvel Svven· 
aeadan beklenmektedir. 

= Telgraf adresi: İzmir - Alsancak 
- Telefon oumarası 2432 ve 3564 

• 11111111111111111111111111111111• 111111111111111111111111111fi111111111111111fi11111111fi11111 ıu• 
Not: Vurut tarihleri ve 1 değişikliklerden 

vapurların isimleri üzerine kabul edilmez. 
mes'uliyet 

Tl:..:J Q K iYE 

llRL\L\T 
BANKA51 

.DARA 
BiRiKTiREN 
RA~T--~DbQ 

' 

DOKTOR 

Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 
" ALBA JUL YA ., vapuru 12 Martta gelip 13 Martta 

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

Cenova, Marsilya, Barse1on ve Cezaire hareket edecektir. 

• 
Kitaplarmıza GQıel Bir 

Cilt, Hataralarımza Şık 
Bir AlbQm, Ve Mir 

Cilt J~lt•ri Yaphr· 

mak lst.-rseniz : 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Hamiş: İlandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 

Acente mes'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafsilat için ıkinci Kordonda Tahmil ve Tabliye 

şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 • 2005 

• lEJ\ı KAVAFIJAR * 
Çarşısında 34 Numarada 

- - Ali Rıza · • - N. V. 

v. t"'. lı. van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEVANTE LİNİE 

"ULM,, vapuru 19:şubatta 
bekleniyor, 21 şubata kadar 
Anvers, Rotterdam, Ham· 

burg ve Bremen için yük 
alacaktır. 

"Aquila,, vapuru 23 şubatta 
bekleniyor, Hamburğ ve An
versten yük çıkaracakhr. 

" THESSALIA " vapuru 
5 martta bekleniyor, 7 marta 
kadar Anvers, Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktır. 
ARMEMENTH. SCHULDT 

HAMBURG 
" HANSBURG " vapuru 

25 şubatta bekleniyor, Ham
burg ve Anvcrsten yük çıka
rıp Anvers, Hamburg ve Rot-

terdam için yük alacaktır. 
JOHNSTON LİNE L TD 
"KENMORE .. vapuru 25 

şubatta bekleniyor, Liver· 
pul ve Anversten yük çıka
rıp Burğas, Varna ve Kös
tence, Galatz ve Braila için 
yük alacaktır. 

THE EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

"EXMINSTER,, vapuru 20 
şubatta bekleniyor, Nevyork 
için yük alacaktır. 

" EXARCH ,, vapuru 2 
Martta bekleniyor, Nevyork 

SatıJık Motör Mücellithanesine uirayını&. 

12 beygir kuvvetinde (Di
zel) markah az kullanılmış 
bir motör satılıktır. Taliple-

Istanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 'l'nrk Anonim Şirketi 

Serınayesi3,000,000'fürk lirası 
lstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf bın 30-40 

_, 
yagı 

Norveç balık yağlarının 

en halisidir 

iki defa süzülmüştür 
Y eğilne deposu 

IIamdi Nüzht 
Sıhhat Eczanesi 

Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hamza Rıistcm be.yin foıoğrafhanesı., iz.mir~ en ıya 

fotoğraf çekmekle şölırcl bulan bir san'al ~"" En 
müşkülpesent olanlar tlahi, burada çektirdikleri foıolıraJ• 

l<ırdan memnun kalmışlardır. --Sümer Bani~ 1 

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

Ali Agah için yük alacaktır. 
Geliş tarihleri ve vapur-

llamza Rüstem beyin, fotogru; mulrcrruııi •atan ,... 
ğaza.sı da muhterem mü~terilerinin inee se111dmn. stwe 
her çeşit malları, foıograf makinelerini bulundurma/cıa. 

Hereke kuınaşlaı·ı 

Fesane kumaşlaı·ı 

Beykoz kunduı·aları 
Bakırköy bezleri 

Sttmer Bank yerli mallar pazarı 
lzmir şubesinde bulursunuz 

Çocuk Hastalıkları ların isimleri üzerine mes'u· 
Mütehassısı lizet kabul edilmez. 

lkirıci Beyler Sokağı N. 68 
Birinci Kordon, 

dır, Bir z.ıyareı her şeyı ispata 1'4.f&dir. 
(İzmir • Batlnrak caddesi, Refik 

Telt>fon 34.52 No. 2007 • 2008 ___________ ;;;_. ................... .;.;;:;;::;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiii 

PORJEN AHAP 
O kadar zararsızdır ki kalp, böbrek, basur memeleri rahatsızlaı·ına, g~ 

belere, çocuklara ve tansionları yokselmiş kimselere doktorlar yalnız 
( Pnrjen Şahap ) moshil pastillerini tavsiye ederler. 



BuJgaristan'da ansızın baş gösteren siyasal huhraıı 

Bulgar Generalları, Zlatef kabinesinin 
istifaya davet edilmesini istediler 

Süy leııdiğine ~öre, yeni kabinenin başkaıılığı, (Kazazof) a veı'ile
cek ve yeni kallinede Bay Batalof vazife almıyacaktır 

lstanbul 24 ( llm;usi) - Sofyaduıı haber 'eriliyor: rilmesioi istcwi,lerdir. Kral Boris"in, askeri Gcnerallc-
Geııeral Zlatef kabinesinin, lüzumundan fazla mu- rinin talehioc ne <'C\'ap verdiği belli değildir. Söyleıı-

ıcdil olduğuuu ileri sOreıı asker partisi, kabinenin is- diğine gôrc, General Zlatı-f knhinc.·si ~·akında iıtifa ede-
ıifasım istemişlerdir. Söylendiğine göre, kralm «;ekil- <·ek, ela~ iı;ıleri bakanı Bay Bnıalof ) eni kabineye gir-
miş olduğu Karlova sarayma giden Bulgur Generalle- miyecektir. Zlatef. Kaza~of ·un c·ski ::ıiyasal hasımla· 
rindeıı bir grup. kahine ba kaohğıuın ( Kazazof} a ve- rmdaudır. __________ ....... ~ .. ~·------
Avusturya 
Aluiauya'daıı hiç C. 
llir şey bel<.leıııi-

Maras Zehirli 
' 

yormuş 

lstanbul, 24 ( Hususi ) 
Habisburg hanedanının, tek
rar Avusturya'ya bakim ol
maları için Viyana siyasal 
mahafilinde şiddetli bir arzu 
vardır. 

H. F. vilayet Gazlar hakkında 
koııgı·esi toplandı 

Maraş, 23 (A.A) - Cüm-
buriyet Halk fırkası vilayet 
kongresi bugün belediye sa
lonunda tekmil mümessiller, 
vali, vilayet erkanı ve bir 
çok dinleyiciler önünde ku
rulmuştur. 

konferans 
Kastamonu 23 ( A.A ) -

Dün Halkeviode gaz kursun
dan dahiliyeci doktor Bay 
Seyfi Eryılmaz tarafından 
zehirli gazlar hakkında bir 
konferans verilmiştir. 

Cinayet nasıl oldu '! 

l(asırga 
Çok Zarar Yaptı 

Istanbul 24 ( Hususi ) -
Evvelki hafta BerJinde vu-
kua gelen kas1rganm yaptığı 
zararlar henüz tesbit edile· 
mcmiştir. Kasırga esnasında 
ölenlerin miktarı ise oldukça 
mühimdir. Yalnız Breslav 
kasabaamda 36 ev yıkılmış 
ve bu evler halkının bir kıs
mı enkaz altında kalmıştır. 

,. 

' 

2 ve 20 komprimelik ambalajlard• 

Ambalaı ve komprımelerin üzer• 

l igın lımsa l i olan l"'f'\ markasıfl1 

Izmiı· ithalat gilnırüğil 
dürlilğiinden: 

Kilo Gr. Cinsi Eşya 
Lirt 

00 580 Pamuk yatak çarşafı 1 
00 615 ipek mensucat ~ 
00 700 il " "" 

3160 00 Alitı zürraiyeden tırpan 4oO 
71 00 Sadeyağı kutuda 30 

A 

t 

Avusturya'hlar, memleket· 
lerinin ancak Habisburg 
hanedanının avdetile kurtu
labileceğini artık iizlemeğe 

lüzum görmemekte ve Al· 
manya'dan hiç bir şey bek
lenemiyeceğini açıkca ıöy
Jemektedirler. 

UJu önderimiz Atatürk'e 
candan ba2'hlık ve derin 
saygıların sunulmasına ve 
büyüklerimize de şevk tel 
yazıları yazılmasına alkıılarla 
karar verilmiştir. Kongre 
reisi Burdur saylavı Bay 
Honoran tarafından okunan 
idare bey'eti raporu mütte
fikan onaylanmıştır. Kongre 
yarında devam edecektir. 

-Baştara(ı birirıci sahifede
gelerek kapıyı çalmakta kızı, 
yahud eşyayı istemekte, bu 

ııuretle evdekileri rahateız ı:t 
mektc: imiş. Bu vak'alar olub 

Millet 87 00 Galelitle mürettep ağaç ıemşiye sapı 81 Ba 
37 00 Boyalı ve Cilalı ağaç şemşiye sapı ?~ 10, 

Ingiliz dış bakanı Pa
riste konf rans verecek 

Başıarafı 1 inci sahijede -
görüş tarzını öğrenebileceği

ni yazmaktadır. 
Berlin 23 ( A.A ) - Al

man istihbarat bürosundan: 
Almanya tarafından İngi· 

liz - Fransız tebliğine karşı 

14 Şubat tarihinde verilen 
cevaptan sonra Almanya ile 
İngiltere arasındaki ilk te· 
mas, dün İngiliz sefirinin 

Alman Hariciye Bakanı ba
ron Fon Nörahtı ziyaret et· 
mesile vukubulmuştur. 

1 
Sabah Gazetelerinin ı 

TelgratJarı 

Ankara - Başbakan is
met lnönünün riyasetinde 
toplanan Bakanlar hey' eti 
bütçeyi müzakere etmiştir. 
935 bütçesinin 190-195 mil
yon lira olacağı söylenmek
tedir. 

Ankara - Ticaret oda
ları kongresi Mayııın ilk haf 
taam.la burada toplanacak
tır. 

lıtanbul - Kibrit aatışları, 
fiatların indirilmesinden yüz
de 15 artmıştır. 

Istanbul - Paris'e 2iden 
Avusturya başbakanı Bay 
Şuıniag'e suikast hazırlan
dıiı anlaşılmıştır. Paris za
bıtası derhal faaliyete ıeç
miştir. 

Istanbul - Maslak yolunda 
derisi yüzülmüı bir cesed 
bulunmuştur. Topkapı surla
rında bulunan cesedin de 
Misirli adında bir Araba ait 
olduğu anlaıılmıştır. 

Ankara - Dış bakammız 
Bay Tevfik Rütdü Aras bu
raya geldi • 

Filistin 
Kıralhk mı Oluyor? 
İstanbul 24 ( Hususi ) -

Filistinde bir k1ralhk ihdas 
edilmesi için yapılan propa
gandanlann, lngiltere tarafın· 
dan iltizam ve takviye edil
diği haber veriliyor. ıöylen· 
diğine ııörOJ, Mısır Hidivinin 
oğlu Filistin tahtına getiril~
cektir. 

ikinci Kanun 
Ayında ne kadar ih

racat yaptık 
J..,lmanımızdan muhtelif ec· 

nebi memleketler limanlarına 

lkfnc1kaoun ayı içinde yapılan 

ihracat miktarı hakkında bir 

istatistik hazırlanmıştır. Bu le 

tatlsti~e göre bir ay içindeki 

ihracatın tutarı 14,638,907 ki 
lo ağırlığında 2, 718,412 Ura 

değerindedir. En fazla maheu . 

lümüzü çeken memleketler sıra 

ile Almonya, Amerika, lngil· 

tere, İtalya, Belçika ve Yuna· 

nlstan'dır. Almanya 1,151,067 
liralık üzüm, incir, yumurta, 

rütiln, palamut v~ sair madde· 

ler çekmiştir. 

fkfncikıioun ayıoda limanı 
mızdan sevk ve ihraç edilen 
OzQm mtktırı 2,945 ton ve 

510,616 lira değeriode ir. Jn 
cir de 38,498 lira değerinde 

561,780 kilodur. 

Ayrıca 2,70 ,000 .kilo pata. 

mut, 3 2,800 kilo valeke, 

1, 81,000 kilo tütüu, 721,000 
kilo pamuk, 17 ,6 7 kilo halı, 

9 ,200 ton zeyıioyağı, 95,000 
kilo ın'·yaokökü, l,G55,000 
kilo arpa, :312,0. O kilo lıulıu· 

bat, 29,071 kilo ceviz ihrac 

edllml9tir. 

dururken birgün Sabri, bir 

tthdid mektubu almıştır. Bun· 

d11 kız kardeşi için ağır yazılar 
kullanılmakta ve bay Sabri de 

ölümle tehdld edilmekte idi. 
Bu mektub şimdi adliyede, 

cinayet dosyası arıtSJoda bu· 
luomaktadır. 

Vak'a günü Bay Ahmed tek· 
rar e\·e gelmiş ve kapıyı çala· 

rak gilrühQ yapmış, evdeki ka· 
dınlar lstlmdad edince kaçmıştır. 
Akşam üzeri yanı!!da bir arka 
davı balunduğu halde tekrar 

gelmiotir. O sırada Sabri de 
evde imiş. Vak'anın alttarafını 
gören yoktur, Sabri diyor ki: 

- Kapıya çıktım, çekilip 

gitmesini, böyle rezaletlerden 

vazgeçmesini söyledim. Birden· 
bire tapancasıoı çekti, üzerine 

atıldım, daha kuvvetli ve iri 
olduğum için kolunu bükerek 

tabancayı elinden aldım. O 81· 

rada üzerini araştırmağa başladım. 

Yanında belki t.aşka tabanca 
veya bJr bıcak var diye diişQ. 

nerek tabancayı kullanmak 
mecburiyetinde kaldım. Derhal 

öldü, o sırada attığım ikt kor· 

şundan biri; yüldan geçmekte 

olan Jrao'la Bay Hasan'a rast· 
gelmiş ve Hasan da ölmüş, fır· 

kında bile olmadım. Ben eilılbı 
Ahm~de ateş etmiştim. 

Yapılen tahkikat, tabancanın 

kime ald olduğunu henfiz tee· 
bh edememiştir. Sabrl'nln evin· 

de başka bir tabanca da hulun· 
muştur. Kolacı Bay Ahmed'e 

isabet eden mermi belkemlğinl 
parçalamış, derhal öltluıQne 

eebeb olmuştur. lraolı bay Ha· 
san da gözbebeğioden isabet 

eden ve kafs tasının içinde 
kılan bir kurşunla derhal öl· 

milştür. Tahkikata QçQncü sor· 
go hAkf mlfğinde devanı edfle· 

cektlr. Vıtk'a sırasında bay 
Ahmed'fn yanında boluuao 

arkadaşı kaçmış ve kim oldu· 

ğu da henüz anlaşılamamıştır 
Katili basmahane'de sa

bahcı kahvekanesinde ya
kahyan, Bekçi Bay lbrahim
dir. Bu bekçi, geçenlerde 
üç azili bıraızla çarpıımıı, 
Uç yerinden yaralanmııtı. 

Mekteplerinde im 
tihalar başlıyoı· 

Millet mekteblerl A ve B 
kurelarında ay sonunda deralere 
nihayet verilecektir. Maarif 

müdOrlOğünden hOUln mekteh· 

ler baımualllmliklerfoe gönde

rilen bir bildirimde millet melr.'.· 

teblerlode talimatname mucf. 

blnce 2 mart cumartesi günü 

akşamından itibaren bJr hafta 

devam etmek üzere imtihanla· 

rın yapılruaııı btldlrilmtıtlr. İm· 

tlbanlara millet mekteblerlne 

devam etmlyen vataudaılar da 
girebilecektir. 

İmtihanlara iştirak edecek· 

lerln bulunduğa yerde fotoğ· 
rafçı yokH şahadetnımelere fo. 
toğraf yapııtırılmak için fotoğ· 
raf vermeleri mecburiyeti kal · 
dırılmııtır. 

1 mtibanlar tahriri yapılacak· 
tır. A kurslarında kıraat, fmlA 

ve heeııbtan, B kurslarında da 

karaat tahrir, Leeab, eağlak b ı. 
~isi, yurd bilgisi derelerinden 

yapılacak ve imtihan evrakı; 
şahadetnamelere iliştirilecek.tir. 

İmtlhaolorın ciddiyetle yapıl· 
maeı ve yazdırılacak ibarelerin 

imlA kaidelerini ihtiva etıneelne 
dikkat edilecektir. 

A kurslarında azami on yan· 

lışı gfüillenlore şehadetname 

verilebilecektir. lmtlhaular k.nrs 
muallimi fle mekteb başmualll· 

mi tarafından yapılacaktır. Bir 

moılllmll köy mekteblerlnde 

yaloız kure moılUml f mtlhını 
yapacaktır. 

İmtihan neticeleri; merkez 

mekteblerl en çok oobeş gilo 

içinde muril müdürlOğüne bil· 
direceklerdlr. 

Geç açılmış derehanelerde 

bulunaolar okumağa J~ekli 

iseler tedrisat uıami nisan eo· 
nuna kadar devam ettirlleblle. 

cektlr. Bu glhi derehanel~r lçio 

maarif mOdOrlüğüoe malumat 
veri lecektlr. 

574 00 Adi mukavva kutu ,., 
3930 895 Yekun 6~1 ler 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı eşya barice göt lan 

kaydile satılacağından isteklilerin 7-3-935 perşelJJ 
saat 13 te lzmir ithalat gümrüğü satış komisyoouo• 
caatları ilin olunur . 24-7 

lzmir milli emlik müdürlüğünden: 
Karşıyaka mersinli bornova caddesinde 97 eski nO· • 

105 taj kab 
,, donanmacı reycgin sokağında 24 eski no. lı bıo' 

Alaybey rağbet sokağında 

Karşıyaka alaybey sevda 
" 

38 taj 
16 eski ,, 
18 taj 
12 eski ,, 
6 taj 

,, ,, gündoğdu ,, 5 eski 6 taj ,, "' 
., osmnzade intikam ,, 14 ,, 17 ,, ve rıadiY' 

ıokağtnda 33 numar• 
tajlı dükkiJI 

,, bahariye afitap sokaj'ında 20 eski 12 taj no.li b•o' 
,, alaybey milıtemat ,, 23-22 ,, 17-1 ,, ,, babf ti~ 

elyevm tarla hali1111' 

,, bayrakh bülbül ,, 34 numaralı hane 
,, ,, perakende ,, 8 eski40taj numaralı tabı~' 

h•'' 
,, ,, karanfil 

" 10 " dükki' 
,, bostanlı mektep ,, 30 numarala dükkin 
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" " " " 7-100 " " 
" " " " 9-101 " " 
,, bahariye tasvir ,, 27 ,, bahçe yeri 
,, osmanzade caddesintle 28 eski 22 , 22-2 taj no.I• 

30 1 dükkin ve od' 
,, dedebaşı menemen caddesinde 53 eski 126 taj 11~ 

kahveb•.,.. 
,, turan iskele caddesi 2 eski 231 taj no. Jı kıb" 

vehane 96 hissede 89 hiıJ 
• ,, alaybey mektep sokağında 37,l9,41 eski 37 taJ 

no. h tarl• 
,, bostanlı merkez ,, 14·82 numaralı kahyeb• 

Seydiköy hlikumet caddesinde 24-1 ,, furun 
Karataı asansor ıokaianda 19 eıki 19-1 yeni no. h ti 

21 taj numaralı baat' 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri pe,1in p• 

ikinci tertip mübadil tasfiye kuyudile ödenmek üzere 
perşembe iUDÜ saat 14 te ihale edilmek üzere müı• 
konulmuıtur. Taliplerin o saatte milli emlak mudil', 
müracaatları. 

lzmir birinci icra memur
luğundan : 

Bir borcun temini istif ası 
için haczolunan 19 koyun 1· 
3-935 Cuma günü saat 14 te 
açık arttırma suretile satılığa 
çıkarılmııtır. Bu artırmada 
mahcuz koyunlar kıymeti mu· 

hammenesinin yüzde. 
bulmadığı takdirde i1'1 

tırması 8-3-935 Cuot~ 
saat 14 te yapılacak1 

Jip olanların o giln "' 
atte Dedebaşı pazar• 
zayedeye müracaat 
ilin olunur. 


