
• ULUSAL • Irmak-Ereğli demiryolu in· 
'8at1 ilerlemektedir. loşa~• 
biten kısımdan ilk tren At· 
karacalara kadar gelmiştir. 
~alk şenlik yapmaktadır. I 

Kıy af et kanunu l 3 Hazıran· 
da mevkii meriyete girecek· 
tir. ~ehrimizdeki papasların 
bir kısmı, kıyafetlerini şim· 
diden değiştirmişlerdir. 

lımirde çıkar, akıamcı siyasal gazetedir 
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g(l11 ' A.A) - Laval bu 
b,,11:•nıhııal mes'eleleri ile 
Proj 1 T11na doğu paktları 
ile ;,. eri için Bay TitUlesko 

rlltm Gttiir. 

, Fiiıtandiyalı 
Gaıet ·ı ecı er Dantzig'e 

DöndOler 
.Dıntia 4 (A lieı · • .A)- Pillan • 
sınrfor d . 

Çılın enız yolunun a-
Av 111 mllnaıebetile doğu 

rupıınıda b' · l!l4'kt ır gezı yap· 
hr a olan F enlandiyalı it· 
den Ve a•zeteciler dGn ôile-
1 ıonra Dan l •· . ''dir 1 ı ı ıezmıı· . 

Nüfus sayımı 
hazırlıkları 

Ankara 4 (A.A) - Duy· 
duğumuza göre yurdun her 
tarafında umumi nüfus sayı· 
mı ve nümerotaj bazulıkları
nın kontrol ve artımı için 
çok sıkı tedbirler alınmış ve 

· sayım kat'i öğrenekleri her 
tarafa gönderilmiştir. 

< Diğer taraftan ıayım ha· 
zırlıklarını ve nümerotaj İş· 

1 )erini yerlerinde kontrol et· 
mek üzere istatistik genel 
direktörü Celil Aybar da 
yarın Çankırı Bclu, İzmit il
lerine gidecek ve oradan 
Edirneye geçerek genel Ens· 
pektör ile bu itler için gö
rüıecektir. 

Sıvaı, Kastamonu ve Ço· 
rum illerinin kontrolları da 
bu günlerde yapılacaktır. 

Konservatuvar 
Muallimleri Bursa'da 

Bursa 4 (A.A) - Konser· 
vatuvar muallim ve bilgin· 
!erinden bir grub bugün Is-
tan bul' dan tehrimlze gelmiş· 
lerdir. Değ'erli ıan'atkirları· 
mız Türk müzikiıinia yeni 
izerleriadea 6ç konı~r vere· 
cektir. 

Hava kurumu için 
yapılacak maçlar 
Cumartesi gnott lzmirde boyok 
şarpi yarışları da yapılacaktır. 

nevre konuşmalarını anlattı 

Baıbakan ve dıı bakanımı: 

Ankara 4 (A.A) - C. H. 

Partisi Kamutay grubu bu 

gün saat 15 te Erzincan 
saylavı Saffet Arıkanın bat· 
kanlığı alında toplandı. 
Baıbakan lımet lnönU hü

kümetin ulusal ihtiyaçları 
gözetmek ve finansal yeğre· 
timleri imkan gördükçe he-
men toplamak yön Un :leki 
prensiplerini bir daha belirt
miı ve bu cümleden olmak 
üzere fabrikada toz tekerin 
kilosu 25 kuruşa ve kesme 
şekerinde 28 kuruşa indiril
mesi için hazırlanmış olan 
kanunun kamulaya sunuldu
ğunu bildirmiıtir. 

Bundan sonra dıt bakanı 
Tevfik Rüttü Araı son BUk· 
reı ve Cenevre konuımalan 
hakkında parti arkadaılarını 
aydınlatmıştır. Gerek baıba· 
kanın, gerek dıı bakanı 
Tevfik Rüıtü Aras'ın diyev· 
leri gurupça alkışlarla kar
ıılanmıt ve onanmııtır. 

Avrupa ve komOnizm hareketleri 
;1 

·:1 Alman veliahtı ile . 

bir mülakat --
Geçen .•eneki ıarpi yarıılarından bir intiba 

Frederik Vilhelm, Türk tütOnDn
den sigara yaptırarak içiynrmuş 

Memleketin her yanında, Kur'a neticesinde takımla· 
hava tehlikesini anhyan üye rın karşılaıma programı ıu 
yazımı hararetle devam et· ıekilde olmuştur : 
mekte iken; birçok mUteşeb· 9 Haziran Pazar saat 16 
hisler de ellerinden gelen yar· da K. S. K • Altay hakem 
damları yapmaktadırlar. Mustafa; ayni gün aaat 18 

lzmir sporcuları da hava de lzmirspor • Göztepe ha· 
kurumuna yardımda buluna· kem Esa~ K. S. K. 
bilmek için aralarında maç· 16 Hazıran Pazar saat 16 

_ . da Altınordu • Buca, 18 de 
lar yapmaga karar vermııler K S K Alt l'b' .1 

b 
_ b 1 d.. it . . • ay ga ı ı ı e ve u munase et e un a ı . _ . . 

k ı- hh f tb 1 • lzmırspor • Goztepe gahbı. 
u up mura 811• u u mer 23 Haziran Pazar günü de 

kez hey'eti ile birlikte top· final vardır. 1 
!anmışlardır. Ayni gün halkevi turnova 

Bu toplantı da maçların finalinin de saat 16 da Eş· 
ne şekilde yapılacağı görü· refpaıa • Demiryolu · takım· 
tülmüş ve neticede bu altı ları arasında yapılması muh
kulübün üç hafta zarfında temeldir. . 
bitecek tekilde karşılaştırıl- yelken yarı şiarı 
ması karar altına alınmııtır. 

Oyunlara lisanslı oyuncu· 
lar girecek ve 90 dakika 
zarfmda oyun berabere ne· 
ticelenirse, yarım saat daha 
temdid edilecektir. 

Bu maçları idare edecek 
hakemler, hava kurumuna 
yardım için hakemlik ücreti 
almayacakları sıibi; bili istiı· 
na hiç kimse alana mecca
nen giremiyecektir. Bu maç· 
ların haıılitı tamamen bava 
kurumuna 7atırılaçakbr. 

Deniz mevsiminin geldiii 
şu, sırada mıntaka deniz he· 
yeti ilk şarpi yarıılarını Ö· 
nümüzdeki 8 haziran cumar• 
tesi günü saat 17 de lzmir 
körfezinde yapmağa karar 
vermiştir. 

Geçen seneler de Karıı· 
yaka sahillerinde yapılan 
deniz yelken yarııları bu ıe· 
fer İzmirlilerin de görebil· 
meai için yeni kurulan de· 
niz ıporları yurdu 6o6nden 

• Devamı 4 neli sahifede· 

Almanya Veliahdı Krom· 
briç Frederik Vilhelm, lsveç 
Veliahdı Güıtav Adolf'un 
kızı ( lngrit) in dügününde 
davetli olarak bulunmuştur. 
Bu düiUnde (Deyli Ekspres, 
gazetesi muharrirlerinden 
biri Veliahtla yapbğı müla· 
katı gazetesine şöyle yazıyor 

Almanya veliahtı, çok 
deryadil bir adamdır. Dü· 
ğünde şen ve şatır bir halde 
yanındakilerle konuşuyor ve 
Almanya'nın bugünkü siya· 
sal durumundan son derece 
memnun olduğ'u kanaatini 
veriyordu. Bunu bulunmaz 
bir fırsat bilerek Krombriç'Je 
görüşmenin çarelerini ara
mağa batladım. Azmim, bir 
iki saat içinde ıemere ve· 
recek bir dereceye gelmit 
ve talih beni Alman veliah· 
tile bir masada kartı kar· 
tıya getirmitti. Ortalık biraz 
tenha, bundan istifade ede· 
rek Krombriç'le görüımeğe 
baıladım. 

Gazeteci olduğumu anla-
yınca cebindeki altın taba· 
kasını çıkararak hususi si· 
ıaralarından bir daae sundu 
ve ıiıe batlıyarak dediki: 

Kay ser Vilhelm 

- lngilterenin, Avrupa it
lerinde gösterdiii Jikaydiye 
hayret ediyorum. Bu tilrlU 
siyasa, günün birinde lngil· 
tereye zarar verebilir." 

Alman veliahtı, bu sözle· 
rile komünizmin Avrupa'da 
yaptığı tahribattan bahset· 
mek iıtediğini ima etti ve 
bazı mes'eieleri misal göı· 
terdikten sonra ilive etti: 

'
1 

- Avrupa, Hitleremed· 

1 
yun olmalıdır. Zira Hitler 

- DeV<1mr diJrdancO sahifede -



Sa1ıife 2 

Asırdide ihtiyarlar 

Acunun en 
Ad mı 

htiyar 
undu 

Afga11istanda lliri (200) ve diğeri 

\120) yaşında iki ihtiyar 
Afganistan'ın (Matta can) defa evlenmiş ve 35 çocuk 

kasabasında Markavi adın- yetişt irmişti r. Saka'nın ço -
da 200 yaşında bir adam cuklarıdan dörtte üçünden 
bulundu. Acunun en ihtiyar fazl ası e lan hayattadırlar. n-
adamı olduğu tahmin edilen ların yetiştirdiği çocukJarla 
Markavi'oin, sağlıkç çok torunları, bugün köy halkı-
iyi bir durumda bulunduğu nın yüzde doksan beşini 
ve ara-sıra tarlasına giderek teşkil etmektedir. 
çalıştığı tesbit edilmiştir. Afgan hükumeti, Sakaya 

Markav, hiç evlenmediği fevkalade snygı göstermek-
için çocuk yetiştirmemiştir. te ve ona bazı imtiyazlar 
Yalnız ayni köyde yaşının 120 vermiş bulunmaktadır. 

olduğu anlaşılan Saka adında Sakanın en büyük çocu-
bir ihtiyar, hayatında yedi ğu da sağ ve 92 yaşındadır. 

~~--------------.. ----------------
Filistin or ıova 

' Portakal istihsala Halkı, pislikten biz de 
"' it şikayet dinlemekten 

tını çog:a ıyor d k 
v usan ı 

Filistin hükümeti, portakal 
yetiştirmek hususunda yeni 
tedbirler. Söylendiğine göre, 
939 yılına kadar 14 milyon 
sandık portakal yetiştirmiş 
bulunacaktır. 

ilk mek.tepJerde 
Jıntilıanlar Cumartesi 

günü haşlıyor 
Şehrimizdeki iJkmektepJerde 

önümüzdeki Cuma gününe 
kadar derslere devam edile
cek ve Cumartesi sabahı son 
sınıf okulJaranm mezuniyet 
imtihanlarına başlanacaktır . 

M~zuniyet imtihanlarında, 
mümeyyiz olarak bütün öğ
retmenlerin salonda bulun
malarıoa lüzum olmadığı, 
yalnız beş öğretmenin yapa
bileceği kültür bakanlı
ğınca · mekteb direktörlükle
rine bildirilmiştir. 

Bütün ilk mekteplerde 
ders yıl sonu münasebetile 
sergiler açılacaktır. 

Arazi 

Bornovada çalışan ve 8 
yıldan beri bütün Bornova 
halkını usandırmış olan rakı 
fabrikası hakkında sağlık 
direktörlüğünce yapılan tet
kikatın ne gibi bir sonuç 
verdiğini bilmiyoruz. Bildiği
miz bir şey varsa, bu fab
rikanın pis ve muzir suların
dan bizar kalan bütün Bor-
nova halkının ümidini kes
miş bir halde bulunduğu ve 
buna kimsenin bir çare bu
lamıyacağı kanaatini besle
diğidir. 

Bornova rakı fabrikasın
dan dökülen pis suların, şu 
veya bu tarafa akıtılması ve 
bu suların borulara alınması, 
pratik bir tedbir değildir. 
Zira bu sular, Bornova dışı
na çıkarılsa bile -ki mümkün 

değildir- gene Hasanın veya 

Mehmedin tarlasına veya ba

ğına dökülecek ve bu sular-

dan husule gelen ve sağlığı 

ihlal eden mazarrat gene 

ortadan kalkmıyacaktır. Zira 
rl'evziatı devanı ediyor Bornovada suları denize dö-

Arazii mevad kanunu mu
cibince İzmir iskan direktör
lüğü, şimdiye kadar 34 aile
ye 60 dekar arazi tevzi et
miştir. 

Bu araziyi alanlar, burala- ı 

rını meyva bahçesi yapacak
larını söylemişlerdir. İlbayh
ğın bazı kazalarında da mü
him mıktarda arazi halka 
tevzi edilmiştir. 

Bu uazilerin tapuları, ba-
yındırlandırılmak şnrtile dört 
sene sonra verilecektir. 
Arazi alarak bayındırlatmak 
istiyenlcrden pek çok kimse 
iskan direktörlüğüne müra
caat etmektedir. 

Kıyafet kanunu 
8 gün sonra mer'iyet 

mevkiiue giriyor 
ibadet yerleri dışında dini 

kıyafetle gezmeği yasak eden 
kanunun, 8 gün sonra ( Ha· 
2iranın 13 ünde ) mer'iyet 
mevkiine girecektir. 
Şehrimizde bulunan Papaz· 

lar, terzilere yeni elbiseler 
sipariş etmişlerdir. Bunlardan 
bazıları kıyafetlerini şimdi
den deiştirmişler ve dışarda 
sivil elbise ile dolaşmağa 

baılamışlardır . 

külen ne bir dere ve ne de 
bir çay vardır. Deniz ise, 
nahiyeden uzak olduğu için 

fabrikanın sularını denize 
kadar sevk etmek, -çok mas
raflara ihtiyaç gösterdiğin
den- imkansızdır. Bunun en 
iyi çaresi, rakı fabrikasının, 

bir an evvel Bornovadan 
kaldırılarak denize yakın bir 
yere getirilmesidir. Bu cihe
tin, sağlık direktörlüğünce 
nazarı dikkate alınması ve 
son bir tedbir bulunması la
zımdır. Çünkü bu fabrika 
için dinlediğimiz haklı şika
yetlerden usanmış bir hal
deyiz, halkın · sağlığını dü
şünelim, çok günahtır. 

Asi 
Elen zabitleri Karlova

da toplanıyorlar 
Bulgaristan'a sığınmış olan 

Elen zabitleri, Karlova'da 
toplanıyorlar. Bulgar hüku
meti, Bulgaristan içinde is
tedikleri yere gidebilecek
lerini kendilerine tebliğ et· 
miştir. 

General Bakırcı; Habeşis
tan ordusunu tensik etmek 
üzere Adis Ababaya gitmek 

(UluaalBi-;;.;;rli.;;,;k;;:..) --------__,--==-"'"""""'="""" 
Mahsul 

Hastalıktan çok 
zarar gördü 

Ballı basra hastalığı, bü
tün bahçeler de çok zarar 
yapmıştır. Yazlık rmahsulat 
bu sene hastalık yüzünden 
bahalı satılacaktır. 

Domates ve taze fasulye
lerdeki zarar da önemlidir. 

Bahçe sahipleri, hasta 1 ı · 

ğın önüne geçebilme k için 
hastalık tutan ürünleri, l<ö..c
leri ile çıkarıb yakmaktadır . 

Bir çok bahçelerde mevsimin 
geçmek üzere olmasına raÇ!
men yeniden fidanlar rlikil
ınekte ve eski , hastalıklı 

fidanlar köklenm ektedir. 

Va~ıf için ihti

fal vaı· 
Moskova büyük elçim;z 

merhum Vasıf için bugün 
öğleden sonra halkevinde 
yapılacak olan ihtifale bütün 
İzmir muallimleri iştirak 
edeceklerdir. 

fzmir'in aziz çocuğu Vasıf 
Çınar'ın, kültür hayatında 
yaptığı hizmetler, bütün 
gençlikçe unutulmıyacak ka
dar değerlidir. Bu akşam 
merhumun bu hizmetlerinden 
müteaddid hatipler tarafın
dan bahsolunacak ve Va-

sıf'ın bir zaman 'ar İzmir 

gençliğine nasıl ruh ve he

yecan verdiğini, onun aziz 

arkadaşı ve meslekdaşı Mus

tafa Nccati'le beraber iz~ 

mir'de ne temiz bir ruhla 
çalıştığı anılacak ve genç 

devrimcinin ruhu taziz olu
nacaktır. 

~-----------Ecoebi l\1elıatilde 

lsveç'Jilerin 
Bayramı 
Bugün İsveç hükumetinin 

bayrak bayramı günüdür. Bu 
münasebetle şehrimizdeki 
İsveç konsolosbanesine bay
rak çekilecek ve konsolos 
cenapları f sveç kolonisini 
kabul ederek bir çay zıya
feti verecektir. 

~--------~-----~ Adi iskan 
Haklarını ne suretle 

alacaklar 
Adi iskan hakkını haiz 

göçmenlerden, haklarını ta
mamile alamamış olanların 

hakları, 1771 sayılı tasfiye 
kanununun neşrinden evvel 
işgal etmiş oldukları arazi 
ve binalar parasız temlik 
edilmek suretile tamamlan
mış olacaktır. 

Bu gibilerin işgalleri al
tında arazi yoksa, adi iskan 
hakları hükumete aid arazi· 
den tamamlanacaktır. Yalnız 
bu araziler göçmenlere borç
lanma suretile verilecektir. 

I 

iç işleri bakanlığınndan 
llbaylığa gelen bir bildirim
de; 1771 sayılı kanunun 
neşrinden sonra arazi işgal 
etmiş göçmenler için de ge
ne bu şekilde muamele ya
pılması bildirilmiştir. 

istediği hakkında gazete
lerde çıkan şayiaları sureti 
katiyede yalana çıkarmıştır. 
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Şam hükümdarınıı sarayıı da toplanan divan; Ehli· 

libe kuvvetli bir darhe vurulr a ını ka rarlaştırııı•~1 

Ehlisalip ona "Hacı şatosu" 
adını vermiş ve burası, müs
tahkem mevkilerin ve kale
lerin en maruflarından biri 
olarak tanınmıştır. Kale, iki 
tarafında körfez bulunan bir 
burun üzerinde kurulmuştur. 
Deniz cihetlerinden kuleler, 
onların dibinde derin hen· 
dekler vardır. Kalenin beden 
dıvarları çok sağlamdır. Hay
fanın cenubi garbisinde ve 
deniz kıyında da Kisarya 
nahiyesi vardır ki, miladdan 
10 sene sonra Roma Hüküm-

öztürkçc : 

Her gün 
Beş keJiıııe yazı~'oı·uz 

-17 -
1 - Mütaahhit - Üstenci 

Taahhiit - Üstencilik 

Örnekler. 
l - Arkadaşım geçen 

yıl odun Üstenciliği etti. 

2 - Üstcnciler, iş yapar

ken, yalnız kendi kazanç

larını düşünmemelidirler. 

2 - Taahhüt - Yüken 
Örnek: Makdonald, ln· 
giltere'nin Avrupa 'da 

yeni biç bir bir Yüken 

altına girmeyeceğini söy
Jedi. 

3 Taahhüt etmek 1 - Yü
kenmek 
2 - Üstenmek 

4 - Nezaret - Gözet 
Örnek: Üç suçlu, polis 
gözeti altına alınmıştır. 

5 - Malzeme - Gereç 
Örnek: Şimdi en çok iş
leyen fabrikalar, harp 
Gereçleri yapanlardır. 

NOT: Gazetemize gönde
rilecek yazılarda bu kelime
lerin Osmanlıcaları kullanıl
mamasını rica ederiz. 

Bir genç 
l'uhsile göııderilecek 
Şehrimiz muhasebei husu

siye direktörlüğü, bu yıl iş-
..:yarlarından bir genci, uzuğ 
( ihtisas) tahsili için Ankara 
Finans bakanlığı tatbikat 
okuluna gönderecektir. Bu
nun için genç işyarJar ara
sında bir müsabaka yapıla
caktır. 

Oı·ak ipi 
Piyasaya yeniden mühim 

miktarda orak ipi geldiğin
den, artık orak ipi buhranı 
kalmıştır. Rençber, ihtiyacı
nı ucuzca tedarik edebilmek
tedir. 

lngiliz Kralının 
Doğum yıldönihnil 

Evvelki gün lngiliz Kralı
nın doğumu yıldönüınü idi. 
Bu münasebetle şehrimiz 
ingiliz konsoloshanesinde bir 
ziyafet verilmiş ve bütiin 
lngiliz kolonisi sefaretbane
delci ziyafete iştirak eyle
miştir. 

darlarından O güst Kayzer 
7.amamnda ve beni EsrniJ 
Hükümd arlannd~rn büyük 
H rot ta rafınd n yapılıı ıştır. 

f! erot Hü kümdar olmakla 
b ernb r ayni zamanda Ro 
lll:') a bıığlı idi. 

Bu kasabaya kcsarye na
mı verili rdi. MiJiittan 20 yıl 
son ra burası metropolitlerin 
merkezi o lma k üzere F ilis
tin p nytaht seçildi. Yani 
hem siyasi, hem de dini bir 
merkez oldu .. 

Büyük Eblisalib kavgala
rında bu şelıir kah İslamlar, 

ldih Ehlisalibin eline düşmüş
tür. Burada iki büyük su 
kanalı vardırki, 1420 yıl ev· 
vel vücude getirilmiştir. Ki
saryanın kalesi ve surları 
şananı hayrd denecek de
recede l! uvvetli ve sağlam

dır. 
t: ..... 

~ 78 hicret yılı .. Şamda, hü-
kümdar Snlfıheddin Eyyubi
nin evinde büyük bir divan 
toplanmıştı. Bu evde, laalet
tayin bir insan evi gibi, şa
tafatsız, süssüz, konforsuz 
yerli dokumalar, adi tahta 
eşya ve bir aileye lazım o
la bilecek en az ve en ucuz 
eşyalar vardı. 

Hiç bir zaman değil bir 
hükümdar, bir orta halli in
san evini bile andırmıyordu. 

Büyük sofaya minderler 
yayılmıştı. Ta karşıda oturan 
kahraman, kılıncı iki dizi 
üstüne, ellerini kılıncına da
yamış, hararetle anlatıyordu: 

- Evet, Ehlisalibe çok 
kuvvetli bir darbe vurmalı
yız. Öyle bir darbe ki, bir 
daha belleri doğrulmasın, 

Hristiyan halka da acıyoıum. 
Zavallıları igfnl ediyorlar. Ca
hil biçareler, papalara, prens
lere, macera arayan serse
rilere kapılıyorlar.. Ta Av
rupa gibi bir yerden, bura· 
ya kadar ihtiyarları, kadın
ları , çoluk çocuğu da sürük
leyip getiriyorlar.. Onlara 
yazık degilmi? Onlarda in
san değilmidir?. Yarısından 
çoğu, yollarda kmhb gidi
yorlar. Açlık, sefalet ve yor
gunluğun pençelerinde can 
veriyorlar .. 

İnsanlık bu mudur? Hris
tiyanlık böyle mi emreder?. 
Hani insanların kardeşliği 

nerede lrnldı? insan için her 
yer vatan, her yer mukad
destir. Asıl büyüklük bu 

biz-

Kitaplarınıza Güzel Bir 

Cilt, Hntıralarmıza Şık 

Bir Albüm, Ve sair 

Cilt işleri Yaptır

mak isterseniz : 

* l~ENı KA V AFJ,AR ~ 

{ m \ ı mırla 31 Numaradu 

.. - Ali Rıza - -

met e tmektir. Yoksa, bul! 
canavarl .ı r gibi, biribİ' 
gırtlağınn a t mak kadar 

lay bir ş y yo'dur. ~ 
Bu gUn de bu Türk. 

ramanıuın biitün ha rareti 
tündpy i. As lat ıyo 'u: 

- Papalar, prensler~ 
paratorJar, kırallar, yaoı 
vallı Hristiyanlığın bt 
musallat olan macera P' 
ler, kendilerine servet lı' 
mak, ihtişamlarını, sef• 
larını, saadetlerini artı 
istiyorlar ve bunun içİ' 
yüzbinlerce kişiyi ölüaıe 
ediyorlar .. Nedir bu Ol 

ihtiras, bu vicdani 9 

nedir? 
Ben, işte ben de bit 

küdarım .. Fakat benidl 
yim var: Servettim oıİı 
zurum mu, hazineleridl 
uşaklarım mı, sarayiarıdl 
neyim var? .. 

Hiç !.. Bir kılıncım, ı,it 
ma(iırım l .. 
Hayatta bEJşka hiçbir ~ 

malik değilim ve olaı• 
ğım da. . Fakat garp11 
elinden Hristiyanları da I 
taracağım. Onlar başk• yı 
olsalar biJe Islamdırlar· 

dani vazifelerimiz, berf' 
evvel insan kardeşleri 
merhamet ve sevgiyi e 
diyor. Yani benim 00 

karşı açacağım büyük ~ 
yalnız lslamiyet ve bur• 
topraklarımızı müdaf••~ 
muhafaza için olmıyac~ tı' 
Ayni zamanda esir J-lrı9 

kütlelerini rahata kavuşlıl 
cağım. ~ 

Salaheddin, bütün sa 
yeti ile konuşuyordu. ~ 

Hakikaten bir kıtınc•ı,~ 
çamaşırı ve ufak, tefek ş t 

b' f eşyasından başka hiç ır" 
ciği yoktu. Çok yıllar e,, 

Nureddin Zenginin sağlı~, 
bir defa Ehlisalip ord&J9 

dan bir hey'et gelmişti. ~ 
Hristiyanlar, zaten ° ~ 

kahramanlığını, tevaı0.~t 
şan, şevket ve servet 

1 ~ 
rasından ne kadar uza1' 
şadığını biliyorlardı. / 

- Ark"sı vor 

Ulusal 

lik 
Gondelik siyasal gazete Ö~'tf 

Sahibi: Haydar Rüşdü 

Neşriyat müdürü : 
Hamdi 1'üzhet 
Telefon: 2776 . 11 ,ı j)<I 

Adres : lzmir 
Beyler sokağı 

Abone şartları : 
700 kuruş sen~lik 
400 .. altı aylı1' 

ilan şartlar• 
Resmi ilanlar için ·:fJP't 
Maarif cemiyeti 1 clil' 

bürosuna müracaat e 
melidir. 

id•"' Hususi ilanlar : 
hanede kararlaştırıh01' 

Mücellithancsine uğrayınız. Basıldığı yer : ANAD 

• 
matbaası 

_____ ..._ __ 
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---:S::ah~lf;,;,•...:~;,__--=--==----..:===*""' ............ ..,.._ _ _..._. ------=-..------~!U;.;.l~ 8_91 ..... rl..,..i "•) ---~--......-_...--_,,~ 8 Ha ira 9S5 Jor]• da ihtiyat Subay· N. v. Olivier veşttrek3- Fratel i S erco Vapur Acentas1 
Iarının okla- V V. F. H. Van sı Limitet vapur ROYAL NEERLANDAls KUMPANYASI 

Elizabetle "CERES,. vapuru 3 haziranda gelip 6 haziranda 
maları Başlıyor Der Zee acentası Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için 

barışıyor lzmir askerlik şubesinden: yük alacaktır. 
E k & C Cendcli Han. Birinci kor· R s i Yunan Kralı Jorj'un 1 1 haziran 935 tari- "' O. Tel. 2443 "SATURNUS ,. vapuru 12 haziranda gelip yükünü bo· 

k 0 rnanya kralı Karol'un kız hinden 30·6-935 tarihine ka- DEUtfSCHE LEV ANTE LlNIE don. şalttıktan sonra Burgas, Varna ve Köstence için yük 
ardeşi Elizabetle ve Roman- dar lzmir askerlik şubesinde " ULM,, vapuru 9 hazi· Tbe Ellerman Lines Ltd. alacaktır. 'a kr~lanm da Jorj'un kız kayıtla yerii ve yabancı ihti- " POLO ., vnpU{U 30 ma-

bardeşı Eleni ile evlenmiş yat subaylarla hiç kaydo- randa bekleniyor, 13 hazirana yısta Anvers, Londradan .. UL YSSES " vapuru 15 haziranda gelip 20 haziranda Ao-
uı1undukları malumdur. Ka- lunmamış ihtiyat subayları kadar Hamburg ve Bremcn gelip tahliyede bulunacak ve vers, Amsterdam, Rotterdam ve Hamburg limanları için 

ro' kendisine musallat olan bu müddet zarfında yeni için yük alacaktır. ayni zamanda Londra ve yi!k alacaktır. 
:~dam .~~l?e.skoda~ ayrılm~k cüzdanları ile birlikte yok- .. ALA YA ,, vapuru 23 HuJI için yük alacaktır. · SVENSKA ORİENT LİNİEN 
h 

ınedıgı ıçın krahça Elen i lamalarını yaptırmak üzere " OPORTO ,, vapuru 5 "NORDLAND,1 rnotörü 4 hazirandn Rotterdam, Hamburg, 
eş ld b h ·· b .. ti haziranda bekleniyor, 27 ba-

rı rn · k d A • open age, autzıg, ynıa, otec-urg, s o ve Is andi· l 
yı an eri kraldan ay- j er gun şu eye muracaa arı. hazı"rauda Lı"verpol .,e Sven- C h D Gd · G L O 1 k 

Karış~ı. Yunan kralı Jorj da 2 . Şubemize kayıtlı olub zırana a ar nvers, Roter- seadan beklenmektedir . 
.. ol un kraliçaya karşı ta vazifeten veyahud muhte- dam, Hamburg ve Bremen navya limanları,na hareket edecektir. 

goıterdiği ihmalden müte- lif suretlerle başka mahal- " THURSO " vapuru ha- •• ROLAND " motörü 22 haziranda Rotterdaın, Hamburg, 
essir olarak zevcesi Roman- lerde bulunanlar da bulun- için yük alacaktır. ziran ortasında Hull, Anvers Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Göteburg, Oslo ve Iskandi-
Ya Prenses Elizabetten ay· duk)an mıntak askerlik şu· SERViCE DIRECT ve Londradan geJip tahliyede navya limanları için yük alacaktır. 
iııl ınbştı. Şimdi Karol'un Eleni heleri vasıtalarik yoklama- DANUBIAN bulunacak ve ayni zamanda SERViCE MARITIM ROUMAİN 

e arışmaki üzere bulun· larını şubeye bildirmeleri. TUNA HATTI Londra ve Hull için yük Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

hnıatslından Jorj'un da Eliza- 3 - Bu müddet zarfında alacaktır. e e b b k "TISZA,, motörü halen Ji- "ALBA JUL YA., vapuru 20 haziranda gelip 21 hu:iranda 
R arışacağı ve unu yo Iamıyan müracaat etmi- Not: Vurut tarihleri ve tu0İan~a. kralına bir mek· yenlerin haklarında kanuni mammızda olup Budapeşte, Malta, MarsiJya ve Barselon limanlarına hareket edecektir. 

P 8 bıldardiği söyleniyor. muamele yapılacağı ilan olunur. Bratislava ve Viyana için vapurların isimleri üzerine " PELEŞ.. vapuru 14 temmuzda gelip 15 temmuzda 

T 
:.. yük alacaktır. değişikliklerden mes'uliyet Malta , Marsilya, ve Barselon limanlarına hareket edecektir. 

a t • ''ATID,, motörü 30 hazi- kabul edilmez. NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE ze emız llCUZ ~Tayyare Piyangosu. randa bekleniyor, Budapeşte, .-- lzmir Nevyork arasında aylık muntazam sefer • ı Bratislava ve Viyana için 19 UUCU l'erlip Bi- " T AMESIS ,, vapuru 18 haziranda doğru lzmirden Nev-} a p yük alacaktır. letleri Satıh yor.. yorka hareket edecektir. 
~ "DUNA,, motörü 30 hazi- Hamiş: lliindalci hareket tarihlerindeki deği~ikliklerden 

Her türlü tuvalet tıeşitleri randa bekleniyor, Budapeşte, BüyUklkrami..lve Aceule mes'uliyet kabul etmez. 
~ Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Tabliye 

H 
Bratislava ve Viyana için an1 d i Nüzhet yük alcaktır. 30000 ıı· ı~a şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat 

Geliş tarihleri ve vnpur- edilmesi rica olu11ur. Telefon: 2004 • 2005 - 2663 

ıh hat Eczanesi 
ların isimleri üzerine mes'u· _lllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllilllllllllllllllllllllltlllltl llllllllllllllllllllllll llllllll 
liyet kabul edilmez. -~iiikafat.- lzn1ir vüı1 meı sucatı 

Birinci Kordon. telefon 

No. 2007 - 2008 , 20000 a j -' iı s • "keti-Raşturak No: 37 

•1111: 
~stanbul ve · _'ra ya 
Şeker Fbrikaları Türk Anoniın Şirketi 
Sermayesi 3,000,000'fürk Jirası 

~atı it k ınoll)r 
12 beygir kuvetindc (Dizel) 

markalı az kullanılm1ş bir 

motör satılıktır. Taliplerin 

İstanbul Bahçe kapı dördüncü idarehanemize müracaatları 

ilan olunur. 

QKiYE 

llRı .fi 
BAN~·,ASI 

• 

A 
BiRiKTiREN 
\RAJ..UXT ~ [; Dt; Q 

-> 
~l .. Bl:llm ......... ~~~- -
!!8111Z::sJl'•-·1E1J::ı.:ı:11E'.!! .. ~camrı _ Bu müc sc <·~ iki yüz bin lira scnnu} c ile -

~atıhk Piyano .. 
Alman marka her şeyi 

sağlam kuyruklu bir pi
yano ehven fiatla -satılık-

tır. 

Almak arzu edenler her 1 gün sabahdan akşama ka-

l 
dar ULOSAL BiRLİK 
gazetesi idarehanesine mü
caat etmelidirler. 

- lc.~wkkül Ptnıi~ \'(• l)i o .. ) entaJ Kar·pel i\1anu· 
_ fakçöı·crs Linıitcd (Şnrk lmlı) şirketin<' ait -

İzmirdt Halkapınardaki kumuş fahrika8mı su2m = - -
almıştır. l;-abrika hiltün teşkilat Ye tc ... isul 'c mns-

talıdimini İl•• eskisi gibi l kanunusani 1935 tn
rihindcıı itibaren yeni ~irJ;.ct turnfnulan işletil

mektedir. Her nevi yün iplikleri, kuma~, baua-
niye ve çorap imal edilecektir. l\tamulUtnı cmsa-= line faikiyeti hçr tarafta takdir ve kabul edilmiştir. = 
Bu mamulat Peştemalcılar ba~mda eski Orozdihak _ 

Öksürenler! l\lut-
• ittisalindeki sergide teşhir edilmekle ''e satış fob- = 

- rika içinde yapılmaktadır. = 
laka (Okamentol) = Posta kutusu: 127 -

ôksnrnk şekerle- ; = Telgraf adresi: İzmir~-=Alsancak = 
rini tccrfilw cdi- .....-ı = Telefon oumarası 2432 ve 3564 = 

~ İiıl 111111111111111il1111ili111111 im 1111111111111111il11111111111111111111111111111il1111111111111 U• 
niz .. 

.~ ı ..... ~Sümer Banl{-1 

\
1e Piirjen ~nhapın ~ 

en Ostnn bir wfis· ~ 

bil şekeri olduğu- ) er 
nu unutmayınız. ~ 
Kuvvetli milshil ~ 

istiyenler Şahap O.fJ 
Sıhhat snrgnn: ~ 
haplarını lUnruf ,,. ~ 
ecza depolarmdnn '-' .,J 

ve eczanelerden 
arasınlar. 

DOK1"'0R 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

11·invı Beyler Sokağı .V. 68 
Telefon .1452 . ................... 

Fabrikalaı·ı mamulatı 

Yerli malların en iyisi, eıı sağla

mı, eı ucuzu en güzeli 
Hereke kumaşlaı·ı 

Fesane kumaşları 

Beykoz kundu ı·alaı·ı 
Bakırköy bezleı·i .. 

Siinıeı~ Baıık yerli oıallar pazar r 
lzmir subesinde IJ11lursuuuz , 

• Haıııza Riistem fotoğrafhane ve 
fotoğ af malzeme rııağazası 

lfom::.a Rtisıt:m be)·irı Joıoğraflıanesı. l:mird•• erı ıyı 
fotoğro/ çekml'kl«· ş.ölırl't bula11 bir .•an 'aı ocagıdır. En 
müşk:ilpt•~eı1t olanlar dahi, bıuadt1 fl'ktirJilderi fotokraJ· 

lardon memmm lwlu'ıı~lardır. 
Hamza Rıistem beyirı, fotoğraj mulrcrnesr sata11 ma· 

gazası da mulıtercnı nııişıerilcrinin ince zevklerine göre 
her çeşit malları, foto/Jrlll makinelerini bulundurmakta· 
dır, Bir z-ıyareı lıer şeyi ispata hafidir. 

(lzmir · Başturak caddesi, Uefik 
........... 'J:.· •.. . • . 1 . 



S Ha11ran 93~ (Uhual Birlik) 
___________________ _. 

Çek • Rus konuşmaları sona erdi 

Çekoslovakya hükfimeti,Sovyet Rusya 
ya 250 milyon kronluk kredi açtı 

~""' _..,. . ....,.. ........ ~ ~ ........... ....,,.,.., ... ~---- ..., 

Andlaşmaya göre, Rusya, yozde altı faizli beş yılda ödenmek üzere 250 
milyon kronluk obligasyonlar çıkaracak ve Çek bankalarına satacaktır 

Moskova 4 (A.A) - Sovyet Rusya ile Çekoılovakya ara· Çekoslovakya arasında yapılan kredi anlaşması hakkında 
~unda Sovyet Rusyaya kredi açılması için yapılmakta olan dış tecim komiseri Rozenıoltz'ın bir makalesini neıretmek· 
konuşmalar bitmiı ve bir anlatma im:ıalaamııtır. Bu anlaş· tedir. 
maya göre, Sovyet Rusya yüzde 6 faizli bet yılda öden· Bay Rozengoltz diyor ki : 
mek üzere 250 milyon Çek kuronluk obligaayonlar çıkara· Sovyet Rusyanın dıı teciminin geniıliği ııöıönünde tutu· 
rak Çekoslovak bankalarına aatacak ve bu para Rusyanın lursa bu 250 milyonluk kredi büyük birıey değildir. Fakat 
Çekoslovakyaya vereceği ıipariılerin ödenmeainde kullana- fU noktadan mioalıdır ki, Sovyet Rusyaya ihracatı artır· 
lacaktır. Bu obligaıyonlar, Çekoslovaky• cilmhuriyet bükü· mak için Rusyaya az • çok uzun vadeli krediler açmak li· 
metinin inancaıı altındadır. zım geldiği prensibini son iki ay içinde ikinci defa olarak 

Moskova ' (A.A)- lzvestiya ıazetesi Sovyet Rusya ile gerçekleıtirmektedir . 

Alman veliahtı ile 
bir mülakat 

BQ8tarafı 1 inci sahijcde • 
olmasaydı bütün Avrupa, 
bugün komünistlerin eline 
düımüı bulunacaktı. 

İngiliz ricali bilmelidirler 
ki, büyük Britanya'nın mu· 
kadderab, Avrupa'nın ki ile 
sıkı sıkıya bağlıdır. Bugün 
Avrupa1da meydan alan her 
hangi bir durumµn akisleri 
yarın lngiltere'de tesirini 
gösterir. Bu sebepledir ki 
lngiltere'nin Avrupa iılerin· 
de çekinken durmasını, gene 
lngiltere'oin menfaati adına 
doiru bulmuyorum." 

Veliaht, tabakasını tekrar 
açtı ve ikinci bir sigara ik
r.am etti. Dikkat ettim. Krom· 
bricin içtiği sigara, Türk tü

tününden imal edilmiı; ve ken
di markasının yanında iki (S) 
harfı vardı. Derhal Veliah
dı ikaz ettim ve bu iki (S) 
harfıoı taııyan sigaraların, 

Bir resmi tebliğ neşredildi Sefirler, baş 8ağıda bulundular Yahudi fabrikalarında imal 
edildiğini söyledim. Veliaht 

T •• k• 1 • J t • V f ç • • acı acı güldü ve hususi mü· ur . ıye- ng~ ere tecını ası ınar ı.,;ın ya- ~=~~:dine kızdığıa111klıya-

anlaşması ımzalandı pılan ölü töreni pe~~:0~=~~ç:~:ii:e·:~;:d~~: 
Bundan fırsat bularak ıor-

AnJaşma, 20Hazİranda tasdiknamele Ih ·~ ld R . 1. h h l dum: 

1 k 
tııa e US rıca 1 azır U UDUyor· Bir rün Alman tahtına 

rin teatisinden sonra yürOtQ ece gelmek hatırınızdan geçiyor 

Ankara, 4 (A.A) - TUr· büyük elçiıi Sir Perey Lera· du. Tabut çelenklerle örtolo idi.. mu? 
kiye ·Bilyilk Britaoya tecim ine Bart ile Tllrkiye adına Moıkova 4 ( A.A)- Büyük Tabut; Kalenin, Molotof, Veliaht güldll ve: 

I ı bugtın aaat 6 da dıt itleri bakanlıiı ıenel elçi Va11f Çınar'ın ölllmü Voroıilof, Orconikidze, Lit· "- Siz benim için öyle bir 
an aıma~ - . sekreteri bay Numan Rifat ölümü mlloasebetile lngiliz, vinof, elçilikler, dış bakan- şey tasavvur ediyormuıunuz?" 
dıt itlerı bakanlııında ımza Menemencioölu tarafından Japon ve Alman . büyllk el· Diye mukabil bir sual irad 
d·ı · · ı d • lığı, büyllk tiyatro, Türkıtroy B k d V e ı mııtır. mza an sonra im:ıalanmııtır. çileri, Bulrar Norveç, lsveç, etti. en ıü ut e ince e-

aıağıdaki resmi tebliğ neı- Dokuz aylık mllddeti olan Danimarka, Fenlandiya ve ve diğerleri tarafından gön- liaht devam ederek ıunları 
rolunmuıtur. bu anlaıma muvakkatan 20 Macar orta elçileri Türkiye derilmit olan çiçek ve çe· söyledi: 

"Türkiye ile Büyük Britanya Haziran ve nihai surette btıyük elçiliğine giderek baı lenklerle örtülü idi. Büyük - •Ben ailem içinde rahat 
ve şimali lrlanda birleıik ta1diknameleria - teatiainden ıağıda bulunmuşlardır. devlet tiyatrosu orkestrası ve siyasal cereyanlardan u
krallıiı arasında bir tecim ıonra meriyet mevkiioe gi· Moskova 4 (A.A) - Dün tarafından halk artisti Stayn· zak yaıamak iıtiyen bir 
anlaşmasının bağıtlanması recektir. iki hükflmet ayni ıaat 18 de Türkiye büyük bergin idaresinde ölü marıı adamım. Şimdi en çok dü· 
için bir kaç zamandanberi zamanda 1930 tarihli Türki· elçiliğinde Vasıf Çınar için çalınmıt ve hazır bulunanlar tündüğüm ıey, boks ıampi
Ankara'da yapılmakta olan ye - Büyük Britanya tecim bir ölü töreni yapılmııhr. bir saattan fazla tam bir ıü· yonu Alman Baer Maks'ın, 
konuımalar muvaffakıyetle muahedesinde ufak bir tadil Törende Kaleninin oruota- küt içinde ölüye son sağlı· Amerikalılar tarafından ken· 
bitirilmiı ve iki memleket yapmak ve bu suretle bu ğı, Miazki, ile Voroıilof; camlarını (veda ) yapmıılar· disine yapalan maç teklifini 
arasında tecimel trafik ve muahedeyi tecime! anlaıma- Rozengoloç, Kretinski, Sto· dır. kabul edib etmiyeceğidir.,, 
tediye usulü hakkında bir nın mtıddeti zarfında meri· noniakof, Uoılibt, Y ekerof, Istanbul 5 (Hususi)- Vasıf Şunu il ive etmek isterim 
anlaıma 4 Haziran 1935 de yet me•kiinde tutmak hak· Budyeoi, Zolotaref, elçiler Çıoar'ıo cenazesi bugün O- ki, veliaht gibi babası da sabık 
dıı itleri bakanlığında bir· kında da mutabık kalmıt· hey'eti ve Sovyet kurumları desaya nakledilecek ve ora- Alman imparatoru Kayzer 
leıik krallık adına lngiltere lardır, oruntakları ba:ıır bulunmuı· dan bir barp gemisi ile Is· Vilbelm, Almanya'nın bu-

- tur. tanbula a t• ·ı kt• aünkü durumundan 100 de-

KazaııÇ 
Vergisi kanuııll 
vilayete geldi 

-Kazanç vergisi kanuaOJll 
ol1rık k•motaycı ouıulD k .... 
FIDIDI Bakınhğından ua.e1ı·r 
gelml:ııir. Kezınç vergili k-'' 
nonon 6 ve 7 inci mı~ 
rinde yeııh mOkellef lerle 4 

inci maddesi gereğince beJ" 
name vermeğl tercih edeD ,t 
kellef ler ıo ee11l•ra göre ,,,,.., 
karineler dzerlnden 11gaıf ,ı 
kelleflyete tabi tutalacak..,-ı 

Beyaıınımelerlnde gı~ 
klrları olmadığına veya ,, 
ettiklerini gôıteren mClkeUeflt' 
haklerında tahakkuk eulr~ 
olan aegari mflkellef lyed»t fi 

rf daı ldareıfoe verecekleri ·~ 
bir beyannıme Ue mO&etY. 
ıenenln genel maeraf JarıDI .,ti 
edlleceğini bildirebilirler· fi 
bey•nnamelerde k111nç ~ 
nonon k11aoç beyaaoa~ 
bıkkındı ıayio ettiği uıret 
temyiz hflkOmlerloe ııbtdll· 

Kınoo yeni f foınılel 1~ 
tatbik edilmektedir. Şehir 

kuıbıl1rlı ıalr mıhaller dllitl 

-ettikleri nGfoı eayıeın• fi 

bil olob olmadıklerına . ~ 
•hı ıınıfa ıyrılmthr. s~ 
ııoıf lıtınbol'dur ve ıırbl7" 
ıınırlerı içindeki yerlerdir. ·~ 
el eınıf Ankara, lımlr, OcP". 
ıınıf nQfuıu (50) bladeD 1~ 
yerler ile ylrmlblablrdeD 
bine kadır 11hll olıa 1,/1 
dôrdilaca ıınıf nGfuıo yır-'1 
birden elllblne kıder ol~~~ 
hll olmıyaa yerler n ? 
birden ylr111lblne kıd•r '; 
olan yerler, beolncl ııaıl 
fuıo beoblnblrden ylrlll~ 
kıdar 11hil olmıyıa yerlr.'• ~ 
tancı ııınıf nGfaıu betbl' ,1 
d•h• ıoığı yerlerdir. Yeol-' 
faı ıayımı yıpıldı~ııa 

kanonun tatbikinde yeni fi~ 
oezarı dlkbte ılınıc11ktır· fl' 
yanaıme uıullle kızmDÇ il' 
glıioe ııbl milkellef ltr /! 
kınonoo tatbiki nokta•~ 
dôrt kıım• ıyrılmıotır. g, J 
nrglıl bu ımıf Jerı glSr" 11" 
kınund•kl e1111l1r oıerl• 

lzmir sporcularının yOksek du"guları -.~.____.• -• .e 
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ece ır · • J -- ~...--..- -- rece memnunmuf.. •hn•c•khr. 

B~ıarafı birinci sahifede - Saat OD dokuzdan ıonra H. Tevfik Rüşdü Aras Ankara'da 1 M h dflf ba,ı.yacak ve ayni yerde 21 re kadar istirahat edile· zmir u asehei B ususiye Mo 
bitecektir. cek ve yarıılar ıerefiae ter· Ankara 4 (A.A) - Dıı itleri bakanı bay Tevfik Rüıdü )Qg"' Onden·. 

Araı bugün Cenevreden dönmüıtür. 
Y arııa girecek ıarpiler, tib edilen gece eğlenceleri· · 

menderek içinden ıeçerek ne baılaaacaktır. Saat 22 ilk tren Atkaracalar istasyonuna 
Konak iıtikametindeki fene· de ıarpi de derece alanlara d ff 1 k ( • k 
. d b B ki · 'k ve 934 ıarpı· bı·rı·ncı'lerı·ne var 1• a şen I yaptı 

rı CSoü ayra ı ıstı ame· 

d k A d d 
madalyalar daaıtılacaktır. Çankırı, 4 (A.A) - Irmak· Ereğli demiryolundan Çan· · 

tine gi ece ve Y ın e• • kırı - Eskipazar arasındaki Atkaracalar kamonu.istasyonuna 
miryolu iskelesinin açığındaki Mükifat dağıtma praıra· tren vardı. Bunun için bütün kamon halkı çoıkunluklar 
ıamandırayı sancaklarında mı ıöyledir : tören yaptı. Böylece Çankırı ilinin bayındırlığı için bir 

b k k .1 k 1 - Şarpi birincilerinin adım daha atıldı. 
ıra ma ıuretı e çı ıt ye· 

madalyaları. . ......... . 
rinen geleceklerdir. 

Y arııa motörle takib ha· 
kemleri iıtirak edecekler ve 
bakem heyeti kulllpte yarııı 
idare edecekdir. 

Bu yarıı için ıeçilen ha· 
kemler: Karar hakemleri li· 
man reisi bay Zühtü. Tayyare 
alay K. bay Şefik, deniz K. 
bay Fikri, baıhakem mayen 
grup K. bay Feyzi. baıhakem 
muavini bay Ali Sabri kap· 
tan 

Hakemler: Uyanık gemisi 
K. binbaıı bay Nazif. 

Hake,ın Muhlis Riza deniz· 
cilik kurulu baıkanı. 

Denizcilik kurulundan bay 
Esat. 

Deniz sporları yurdundan 
bay Adil Boğa, Ahmet Ôz· 
si1fia, Niyazi Diaç. 

2 - 934 Tilrkiye yelken 
birincisi Bay Refik'le flok· 
çuıu Bay Fethi'nin madalya
ları, f ederaıyonun bu genç
lere g&nderdiii tild ve C. 
H. P. genel sekreterliğinin 
hediye etmiı olduğu kıymetli 
birer kol saatı. 

3 - 934 mıntaka ytııme 
birincilerinin madalyaları. 

4 - 934 TOrkiye yüzme· 
lerinde derece alan lzmir 
yllzllcillerinin madalyaları. 

S - Türkiye atletizm bi
rinciliklerinde 5000-10000 bi· 
rinciıi olan K.S.K. Jı lbrahim 
genel sekreterliğin hediye 
ettiği 2 iki kol ıaatı 

Mllkifatların tevziini mll-
teakib, eğlentilere devam 
ediJecektir. Bu etleacelere 
berkeı ittirak edebilecektir. 

Kültür müsteşarı 
Şehrimize geldi 

Kültür bakanlığı müsteıa
rı bay Rıdvan Nafiz, ıehri· 
mize ıelmiıtir. 

Mllıteıar, burada kültür 
itlerile meıgul olacaktır. 

Bay Fuad 
, Tabiiyet direktörll oldu 

Viliyet hukuk işleri di· 
rektöril bay Fuad Yurddaı, 
iç itleri bakanhğı tabiiyet 
direktörlüğüne tayin edilmiı· 
tir . 

Fransa 
Hava kumpanyasının 
bir hattada taşıdıkları 

Pariı 4 (A.A) - Franıa 
ba•a kumpaaya11 ıeçea haf· 

Bir Kadın 
'f abanca ile bir adamı 

öldllrdll 
lstanbul - ' Bu gün Gala

tada bir cinayet olmuş, Gü
lizar adında bir kadın, Ki· 
zım iıminde birini tabanca 
ile öldürmüıtür. 

Kadının ifadesine göre; 
Kizım bundan evvel Güli-

zarın kardeıini öldürmüı ve 
Gülizar da kardeıinin inti· 
kamını almak için Aranavut· 
luktan lstanbula gelerek Ki· 
:ıımı öldürmüıtür. 

ta içinde Lö Burjeden 1377 
yolcu, 19,110 kilogram ba· 
gaj, 37,025 kilogram baıka 

eıya ve 2684 kilorram koli· 
poıtal taıımııtır. 

Bedeli 111bıkı 
Lln 

60 ikinci kordon 2 nu. la dökkln 
20 Aru mektebi ahı 35 nu. lı dalı:Uo 

40 Allpıoa meydını 26 « .. 

130 " .. ao .. .. I 
Yokerıdı numara ve mevkileri yHılı akmratın bir •1 ''! ~ 

pezarlık ıurettle kirayı verilmeleri için isteklilerin pa•• tf 
çarıpmb• gtınlerl endmeoe milrecHt tylemelerl Ula edtldJ ,1 
de •hlren cum• tıtlllola pHara •hnmaıı yGzGadeo vUA1'

1

1
/ 

cGmenl pıHrteıl ve !Jerıembe gClalerl toplın•caktır. lıtcıkll 1 
encOmeoln toplındıldırı her paz1rteel ve pertembe gftal"rl • 
9 dan bire kıder encClmene milrac11almrı. 16~ 

lzmir Muhasehei Hususiye MndOf 
IOğOnden: 
Bedeli ıabılu Verilen bedel 

Lira Lira •• 
d4ııt.r 

125 70 Kemer cıddet1i 3.1 na. h ,, 
71 :10 •• .. 3.2 " •• 

110 50 .. . .. 3.5 " -
52 O NamHglb 3' .. _ 
80 o .. 46 .. " 
70 O Irgat pazarı 164 " ,,tJ't' 

l 10 O lktçeomellk c. S51 .. kıb ~---
110 O Kemer c•ddeıl :l.6 .. d6 ~/ 

Yuk•rıda numara ve .mevkileri yazılı akeratın 'ftç yıl 11 İl 
verilmek ilzere 2,6,935 pHır gftnft ertırmaları U•a edtlOJ~ 
Ahiren tebliğ oloaın 27 39 num1r•lı kanunla cumı 1~ 
paura t•h•lll yönQoden 1rtır111ılar yıpılam•mııtır. leı .. ~ 
bu ayın 10 ucu pızarteel gGaO 11at 9 dıa bire kadar ell tS 

mOraGUdan. 16 


