
Elen donanmasını kaçıran 
deniz zabitlerinin idam ceza· 
ları, Reisicumhur tarafından 
lnllebbed kOrek cezasına 

e ULUSAL e lngiliz donanmasının bu ay 
içinde yapacağı hnynk ma· 
nevraları kral beşinci jorj 
amiral gemisinden biz7..at ta· 
kih edecektir. ~vrilmiştir. 

lzmirde çıkar, akıamcı siyasal gazetedir 
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unanistandaki · Bağlar Mahvoldu 
~ .. - ... 
ltatyanı~:· Afrika"" macarasında kuvvetlerini israf etmesi istenmiyor 

ltalya; Harar ve Ogadeni İ· 
~in icabında harp edecekmiş 
~giltere; bir Alman taarruzu karşısında, Italyanın 
Avusturyayı ~koruyamamasından korkmaktadır 
~~~~~...-~""!"""9......,....--... --~------ muhtemeldir. Şimdiye kadar! 

A Londra'ya 1930 kararının 
çiğnenerek Habeşistana silib 
yollanması hakkında hiçbir 
İtalyan protestosu gelmemiş· 
tir. Söylendiğine göre bu 

Afrika ·yo seı·kedilen l ı olyarı kı ıaatı vapurda 

d loıadra 11 (A.A) - Eko \ karşısında Avusturyayı k~-
g ~ari muhabiri, ltalya-Ha- ruyamamak durumunu du· 
~ lıuıhııamamazlığının :ıünmemeıinden korkulmak
t için bir Fransız - lngi~iz: tadır. ln~ilte~e: ltal!~ Ha
.:!'bbllaü yapılacağını b?I· beş mes elesının b~l~ını ulus· 
~ektedir. ltalyanın Erıt· lar kurumuna degıl, fakat 
~~ Somaliye bailamak için bizzat ltalyaya düttiiiilne 
. ._., ve Ogadeniyi elde et· dair olan ltalya iddiasını ka
llıatJc IDakaadile icabında kuv· bul etmemektedir. 
~~ lcullanacağı muhakkak Londra 11 (A.A) Röy-
iİ"IDekte, lngiliz b&kiimeti ajansının duyumuna göre; 
L laçuko itinin örneği olan Fransız: ve lngiliz hükumet· 
Q~ • H , itten uluslar kurumunun leri muhtemel bir Italya· a· 
: surette müteessir olma· beşistan savaşına karşı koy· 

daıı korkmakta ve Avru· mak çaresini aramak için !:'il ıiyaul vaziyetinin ince konuımalara!başlamışlardır. 
~ lliu bir zamanda ltalyauın Fransa ve lngilterenin ya· 
'- 11 t&pheli bir Afrika ma - kıoda ltalya hükumetine e· 
,~11 için kuvvetlerini israf JSasen iher iki tarafın kabul!' 

etini tenkid etmektedir. ettiği bir uzlaıma komitesi 
1 l\oloni itlerile meıgul olan teıkilinin barııın devamı için 
ttl~anınt bir Alman taarruzu elzem olduğunu bildirmeleri 

karar Habeıiıtana silah ka-1 
çakçıbğını yasak etmek, fa· 
kat bu memleketin kendini 

' korumak:için: silib satan al
masını serbest bırakmakt&:" 
dır. 

Istanbul - Habeş lmpa· 
toru, Avrupa gazetecilerine: 
verdiği beyanatta, icabeder• 
sef seferberlik ilin edeceğini 
söylemittir. 

- -

IMussolini 
Floransa'ya gitti 

l>eni;i b~;hbendivanı -
Mu;;;;lini 

kararını verdi 
.\si Amiral Domestikas, idam mah· 
krınıtarı arasında bulunmaktadır 

' : 

Donanma asilerini muhakeme eden deni: harb diuanr 

-· ~thıa 11 (A.A) - Diva· kurumu, isyan ettikleri için 
İtti •rbt Venizeliıt ibtililine 33 deniz subayını ölilme 
), tak etmit olan 33 bahri· çarptırmııtır. Bunların 31 i 
'1 ll~itini aınme mahkum memleket dışına kaçmıt bu· 
'~la.Itır. Dijer 36 zabit mü· lunuyorlar. . 
~ t kilrete mabkCim edil- §lıtanbul 12 ( Hususi ) -
' '1dir. Amiral Domeıti- idam mahkGmlannın ceza
' &itme mahkim olanla- lan, Camur reiıi tarafından 

,., ·~•llllda bulunmaktadır. mllebbed kllreke çenilmit· 
tiaaa t l (A.A) - Harb tir. 

Floransa, 11 (A.A) - Bay 
Mussolini; beraberinde dıı 
bakanı Bay Suviç ve bava 
bakanı general Volle olduğu 
halde Floransa uçaklar lima· 
nına inmit ve Avusturya 
başbakanı Bay Şuıoing ile 
Avusturya elçisi ve ıehrio 
yüksek memurları tarafından 
karşılanmııtır. 

Çekoslovakya 
Almaoya'ya nota verdi 

Berlin, 11 ( A.A ) - Çe
koslovakya elçisi; Çekoslovak 
sınırlarından kaçırılan Al· 
man göcmesi (miUteci) Lam· 
pertsberger mes'eleai hak
kında protesto notasını Fon 
Bulova vermiftir. 

Defterdar 
Ankara'ya gitti 

Defterdar bay Kenan bir 
hafta izinle Ankara gitmiı
tir. Varidat tahakkuk mlldll· 
r6 bay Akif vekllet etmek· 
tedir. 

Ankara 11 (A.A) - in· 
giliz Kralı beıinci Jorj'un 
jübileıi dolayııile Reisicüm· 
hur Atatürk ile müşarün

ileyh Kral Hazretleri ara
snıda aşağıdaki telgraflar 
çekilmiıtir. 

imparator jorj Hazretleri 
Londra 

Majestelerinin tahta çıkıı 
lannın yirmi beıinci yıl dönü· 
münü!l~·.kutlu~ndığı bu~~: 
da, kendilerine çok samimi 

:ıebriklerimle lfah!!!saadet:: 
leri velkrallıklaileainin aa· 

iadeli için olan hararetli 
temennilerimi'-· Üutmekle 

ibabtiyarım. 
---- Kamil Atatilrk 

Kimal Atatürk, Türkiye 
Reisicümburu 

Ankara 
Tahta çıkııımın yirmi be· 

tinci ıenei devriyesi müna
sebetile vaki nazikine teb· 
rik ve temennilerinize bü-

1 

t~n kalbimle teıekk&r ede· 
nm. 

jorj 

'----------------_) 

Romen matbuat direktörü, Balkan 
gazetecilerini toplantıya çağırdı 

Yugoslav)'" başbakanı B. )' evıiç 

Bükreı 11 (A.A)- Romen 
basın kurumu bllrosu direk
törü bay Dragu, basın bera· 
berliğini arttırmak imkinla
nnı g&rtıımek için Balkan 
anlatması gazetecilerini bu· 
gün toplanbya çağırmıştır. 

Biikreı, 11 (A.A) - Dimi· 

nota gazetesi, Yugoslavya 
başbakanı Bay Y evtiçtia ıu 
divevini yazmaktadır: 

- "Birge asığlarımız yo
lunda Bükreı'e ilk defa 
geliyor değilim; buraya gel
mekle duyduğum sevıacı 
artıran bir şey varsa, o da 
Romanya ile Yugoslavya'nıa 
küçük anlaıma ve Balkan 
anlaşması gibi iki sailam 
kurumda bulunmalarıdır. 

Romanya kamusal dlltilnünll 
uzun zamandanberi tanıyo
rum. Vefali bir dost ve bayrı 
bir bağlaıık olaa Romen 
ulusunu selimlamakla bahti
yarım. Romanyaya gelen her 
hangi bir Yugoslav gibi ken
dimi evimde sanıyorum ve 
ellerimizin yalınız geçmiıleri 
bakımından değil halleri ve 
bele gelecekleri bakımından 
ne kadar birleıik oldukla
rını g6rmekle artan bir ıe· 
vinc duyuyorum. Ellerimizi• 

. Devamı 4 ncıl sahi/ede-

BDkreş konferansında görflşfllenler gizli tutulacak 

Bu günkü toplantıdan sonra 
bir resmi tebliğ neşredilecek 
Dünko toplantıda, Avusturya ve Macaristanin silih
lanması mes'elesile Akdeniz antlaşması görOşOldo 

· tsukreı, 11 f(A.A)-::- Ha· 
vas ajansı bildiriyor: 

Balkan konferansı Roma 
anlaımalarına bağlı meste
Jeleri ve bu arada ~:Tuna 
mea'elesile Avusturya'nıo 
erkinliği; Avusturya, Maca· 

:ristun ve Bulgaristantın Süvel 
:statolarının değiştirilmesi 
hakkında istekleri ve ltalya 
tarahndan düıüniilen orta 
Avrupa barııının pekleıtiril· 
mesi mes'elelerini konuımuı-

tur. Konferansınt Akdeniz and
laıması meı'eleıine de do
kunduju sanılmaktadır. Top· 
lantının içten olduiu kay· 
dediliyor. 

Bükreı, 11 (A.A) - Sa· 
bab gazeteleri Balkan an· 
laıması konıeyinia çalııma· 
sına uzun bölümler özgiile
mekte, konaeyin ilk oturu
muna bliylik bir önem 
vermekte ve bu oturumun 
programda oranlamıt olan 
uzarı geçtiğini ve dört ıaat 
sürdüğilnll belirterek kay
detmektedirler. 

Dimicata ıueteıinin de· 
diıi ıibi d6rt bakan, çahf· 
maları bitinceye kadar tam 

Balkan antantı 

Bir gizlilik göıtermiye ka
rar vermiı olduklarından do
layı çalışmalar hakkında biç 
bir şey sızmadığını yalnız 

konseyin kiiçük anlaıma ile 
olan sıkı dayanıımayı ber· 
kitmeye yarıyacak kararlar 
alacağı, yakında Romada 
toplanacak olan konferanıa 
karıı durumunu ve sınırlan 
inanca altına alan Avrupa 
misakları ile BulgariıtanMa • 
cariıtan ve Avuıturyanın tek· 
rar ıilahlanma iıteji kartı· 
undaki tutumunu ilendire
ceiini oranlamaktadır. Ayni 
ıaıete d6rt Balkan devleti 
arasında tam bir anlaıma ol· 
dutunu ilAve etmektedir, 

dış bakanları 

Üniversül gazeteıi Balkan 
anlaşması devletlerinin bu 
münasebetle de aralarındaki 
tam görilş birliiini her ihti
mal karııaında ve Roma 
konferanıına aid olan ar11· 
ulusal mea'ele iiıtilnde biri
birinden varlık olduklanaı 
ber~eceklerini s6ylemekte· 
dir. Bu gazete ulualar ku
rumu konseyinin 20 Mayıı 
tarihli toplanma devreıinin 
kilçük anlaıma ile Balkan 
anlaımaaı aruntaklarına ye· 
niden toplanmak ve Bay 
Laval ile gorilı teatiıinde 
bulunmak fınabnı verdijini 
yazmaktadır. 

~ Devanu 4 ı'ln«lll •alai~ 
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ÜSIDaDhCadan Türkçe- Rekoru 
ye Dil Karşılığı N o 29 Kırmak l~L~H~TTI~ 

E YYVBi.~~'. 
1 - Öz Türkçe köklerden gelen sözlerin karşısuıa ( T. Kö.) 

beldeği (Alameti) konnıu~ıur. Bunların her biri hakkında sırası 

ile uzmanlarımızın (Mütahassıs) yazılarını gazetelere vereceğiz. 
2 - Yeni okunan. karşılıklarm iyi ayırd edilmesi için, ge· 

reğine göre. Fransızcaları yazılmış, ayrıca ömekler de konul
muştur. 

.1 - Kökü Türkçe olan kelimelerin bugünkü işlfmnıiş ve 
luıllanıları şekilleri alınmıştır: Aslı ak olan hak, aslı ügüm olan 
hüküm, Türkçe " Çek,. kökünden gelen ~eJ.-il gibi. 

Teşbih etmek - benzetmek Müşavir • danışman, [fr.] 
Örnek: kudema, maşuka· conseiller 

larının kaddini serve teıbih örnek: müşavirlerinin fi
ederlerdi, eskiler sevgilileri· kirlerini anlamadan iı yap
nin boyun serviye benzetir· madı, danışmalarının dilşün-
lerdi. celerini anlamadan iş yap-

Taklid - benzet madı 
Örnek: maymunların takip Şüra • danışıt, [fr.) conıeil 

hassası liayvanatı saireye fa- Örnel<: Maarif şurası, kül-
iktir, maymunların benzet öz- tür danışıtı. 
gülüğü öbür hayvanlardan Şurayı devlet • danııtay, 
üstilndür . [fr.] conseil de'tat 

Taklid etmek, benzetJemek Endaht • atıı 
Örnek: Çocuklar, büyükleri Endam - tay, boyboı 

taklid eder, çocuklar, büyük- Örnek: endamlı bir genç 
leri benzetler . boyboslu bir genç, giydiği 

Mukallid, benzetçi elbise endamına uyguıı dnı-
Örnek: O, mukallidin biri- memeiş, giydiği uruba, tayı· 

dir, o, benzetçinin biridir. na uygun dilımemiı 
Emtia, mal, (fr) marchan· Endamı mevzun, mütena-

diıe sibülendam, kameti mevzun 
Örnek: Avrupa'dan gelen sahibi· taylan 

emtia arasında, Avrupa'dan Endaz - atan, atıcı, atmış 
gelen mallar arasında Örnek: tirendaz, ok atan 

Emvali menkule, taşıtlı lenger endaz, demir atmış 
mallar, (fr) biens mobiliers Endar • azrak 

Örnek: Tekmil emvali men- Örnek: Ender olarak bize 
kulesini Himayeietfal cemi- gelir, azralc olarak bize ge

istiyormuş 

·12 Mayıs - : 1935 ~ Yazan:1M·~A 

İspanya ordusuna mensub 
miralay Herra, son baharda 
büyük bir balonla uçmak 
ve şimdiye kadar yapılan 

Stratosfer uçuşlarının reko· 
runu kırmak için büyük ha· 
zırlıklar yapmakla meıgul· . 

Tefrika No. 51 ..-
1 

Şam· Ata beyi öldükten sonra vaziyet çok karış~ş~~ .. 
Bir çok küçük:beylikler(istiklaliyet ilan etmişlerdı·· 

- Çünkü ·diyordu· şimdi ~ddin zamanında birşey Bir aralık, Şam, M~s:.1• dür. 
Miralay Herra'nın masraf- hükümdarlığımı ilin-edersem• başaramadı. Faka~ o ?lünce Haleb hava~isi~de yeııı ıt 

f t b' · 1 bunu fırsat telalı kı ettı.Nan- manzara behrdı: 
1
• 

larını, ispanya şirketlerinden ırksal a rkaky~n d'ılr ı~~anN oa- körlük yaptı, diyecekler. Küçük valiler istiklal i a: 
bazıları çekecektir. ra te a ı e ı ecegım. u- .. dd' k lk 1 d Yell1 
------------ işte bu düşünce, Salahe ı- nına a ışmış ar ı. . bİf 

Biz de çalışmalıyız ne hikim olmuştu. Fakat Musul Atabeyi Seyfeddıo, b· 
ayni zamanda düşünüyordu ordu ile Fıratı geçmiı ve ~e 

Yunanistanda yaş 
üzüm ihracatı 

Bu iş, Yunanlılar için çok karlı 
ve esaslı telakki edilmektedir 
Elen hükumeti, bu yıl Av

rupaya sevkedilccek olan 
üzüm için geniş tertibat al
mıı bulunmakta ve başta 
ziraat bankası olduğu halde 
ulusal müesseselerin en çoğu
nu bu işle alakalandırmış 
görünmektedir. 

Atina'dan gelen haberle
re göre, geçen yıl Yunanis· 
tan•dan yapılan yaş uzum 
ihracatında görülen noksan· 

lar bu yıl ikmal edilmiş ve 
tecrübe devresi tamamen 
bitmiştir. 
Yaş üztim ihracatı, Yuna· 

nistan için çok faideli bir 
iş telikki edildiğinden, bu
na fevkalade ehemmiyet ve
rilmektedir. 

Yunanis'tanın bu yıl Av-
rupaya yapacağı yaş üzüm 
ihracatı, hem karadan ve 
hem de denizden olacaktır. 

ki: rin sol tarafındaki araııye 
- İsmail hükiımdar ol- saldırmıştı. Diğer cibettell 

' ~ malı, fakat bu çocuk namı- Kudüs kralı harekete g 
na bittabi başkaları idareye mişti : d' 
Parmak atacaktır. Bu ise Kral, yavaş yavaş, kell 

1 

. l a· devleti uçuruma sürükliyecek toprağınnı şark veııma tar 
ve bütün muvaffakiyetleri- fına ordular gönderiyordu· 
hiçe indirecektir. Buna ma- Saliheddin, büyük bir •?~ 
ni olmaklığım lazımdır. ğuk kanlılıkla vaziyeti tetk• 

Suriye ve Muıul ve diğer etti: 
beylikler ile bütün halk, Şam, tehlikedeydi. Beyli~ 
Saliheddinin vereceği kara- parçalanacaktı. . 
rı bekliyordu. Musul Atabeyi Seyfeddıtl• 

Bilhassa Şam beyliği için Şam Atabeyinin yakın ·~· 
bunun tesiri rok mühimdi. rabalarındandı. Diyanbekdırı 

T l' 0 t On bir yaşında yeni hü· Elcezire, Tikrit hava ısın .. 
kümdar melik Salih lsmail, hükümdardı. Dicle neb•~ 

• 'bOI tahta çıkmıştı. Şam' da bu üzerinde maruf Cezireı 1 

münasebetle büyük mera- Ömer köprüsünü, onun de· 
sim yapılmıştı. Salibeddin desi yaptırtmıştı. d 
derhal emir verdi: Ordularına, kardeşi lı:ıedi: 

yetine verdi, bütün taşıtlı lir · 
mallarını Çocuk l Esirgeme Endişe • kaygı 1 • · ı" • M h b • h • 
kurumuna verdi. Örnek: hayatının son gün- zmır vı ayetı u ase eı ususıye 

- Hutbeler, yeni hüküm· din Mes'ud kumanda e 
darımız lsmail namına okun· yordu. j( 

sun. Onun namına sikke Saliheddin artık duraı• 
Emvali gayrimenkule, ta- lerini bllyük endiıteler içinde müclür)ügv ünden: 

ııtsız mallar, (fr.) biens im- geçirmiıti, hayatının son 
mobiliers günlerini büyük kayrı içinde Bedeli sabıkı 
Örnek: emvali gayrimenku- geçirmiıti. Lira 

E · ı 350 Karantina san'atlar mektebi arkasında hamam lesinin kıymeti, emvali men- nın • ini ti 
Ö k E · ki 20 Aras mektebi altında 35 no. 1ı dükkan kuleıinin kıymeti, emvali rne : nıni yüre eri par- 35 

menkulesinden daha çoktu, çahyordu, iniltisi yürekleri 20 " " " 
39 

•· " 
1 d 30 ,, " " " " taııtsız mallarının değeri, parça ıyor u. 40 Ali paıa meydanı 26 ,. ,, 

Enkaz • yıkıntı 30 taşıtlı mallarınınkinden daha Örnek: Enkaz altında 150 " " " " " 
çoktu. 60 İkinci kordon 2 ,, 11 

Nakletmek, ta§ımak, anlat- kalanların adedi bini te- ldarei hususiyei vilayete ait yukarıda yerleri gösterilen 
mak, (fr) tranıporter cavüz etmiıti, yıkıntı al· akarat 1·6·935 tarihinden 31-5-938 tarihine kadar kiraya 

Örnek: Bu kocaman taşı tında kalanların sayısı verilmek üzere ilin edilen artırmada istekli çıkmadığından 
d b bini aşmıştı. ' artırma 9-5-935 tarihinden itibaren on gün daha uzatılması 

ora an uraya nakletmek Enmüzeç - kip (fr.) type onanmıştır. Artırma şartlarını görmek istiyenler her gün 
için iki manda klfi değildir. Örnek: O, bir enmuzeci muhaaebei hususiye müdürlüğüne ve pey sürmek istiyenlerin 
bu kocaman taşı oradan edebdi. O, bir edebi kipi de ihale günü olan 19-5-935 pazar günü saat 9 dan onbire ka· 
buradya taıımak için iki idi. dar encümeni vilayete yatıracakları depozito makb-uzları veya· 
man a yetmez. E ı ·ıı ( T K ) but banka mektublan ile beraber müracaatları. 1361 

Bu masalı bana anne an- nsa - nesı er · ö. 
ürenler 

nem nakletmişti. Bu masalı Örnek: ensali atiyeye en-
bana anne annem anlatmıştı. muzeç olacak hareketler. 

Nakliyat - taııma, (fr.) 

lzmir vilayeti Muhasehei hususiye 
müdürlüğünden: 

t •w. • ani•· 
basılsın! zamanının geç ıgını 

Bu karar, Şam sarayında mıştı. Büyük bir ordu ile ~e 
büyük bir memnuniyet uyan-: bütün süratile Mısır'dan çıkt•• 
dırmıştı. Fakat Atabeyin sa- Şam üzerine yürüyordu. 
ray mahafilinde bazıları var· Bu haber, istiklal iliP 
dı ki, ,. bundan asabileşmiş· eden ·valiler, Seyfeddin "~ 
lerdi. Çünkü Salaheddinin Şam'daki muhalifler araııP 
bu kararı vermesi demek, müthiş bir bomba gibi pat· 
bilfiil idareye karışması de- ladı. 
mekti. O takdirde kendi va· Karşılarında iki tehlike 
ziyetleri sarsılacaktı. Bunu vardı: . 'kiP' 
görmektense, Salaheddinin Birincisi Salibeddın, 1 

Mısırda ayrıca istiklalini ilin cisi Kudüs kralı. 
etmesini tercih ediyorlardı.. - Arka.~ı var / 

Bunların başında Emir 
Şemseddin vardı ki, bu adam 
Şamda en maruf, en bilgin 
ihtiyarlardandı. Ona lbnil
mukaddim deniliyordu.. Ve 
genç Hükümdara Vasi ola
rak Emir Şemseddin seçil· 

Çin 
Çap1ılcuları MatJ' 

. . . ydtl 
Çurı trenını so 

transport Gelecek örenlere kip olacak 
Örnek: bizde nakliyatı bah· hareketler Seneliğine ır * • 

Bedeli Verilen Bu vaz.iyet çok devam et· 

mişli . 
bit 

Çin çapulcularından ti 

kafile, Mançuride bir Y01'ı· 
trenini durdurmuşlar ve Y0 

1 Nesi - nesil, üren, döl 
riye gittikçe terakki etmek- Örnek: Nesil ati. Atı üren 
tedir, bizde denizsel taşıma 
gittikçe ilerlemektedir. Kimin neslindendir?. Kimin 

Vesaiti nakliye •• taşıma dölündendir. 
araçları (fr.) moyens de trans 
port 

Örnek ; vesaiti nakliyenin 
en yeniıı tayyaredir, taşıma 
araçlarının en yenisi uçku
dur . 

Encam [bak: akibet)· son 
örnek; encamı kar kaleyi 
düşmana teslim etti, ışın 
sonu kaleyi düşmana verdi. 

Encümen • komisyon, [fr. J 
commiasion 

örnek: aıkomisyon, souı, 
commi11ion 

Encümeni diniş - akademi 
( T. Kö. J (fr.) academie 

Hey' et meclis - kurul, (fr:) 
assemblee, conseit 

Hey'eti umumiye • genku
rul, (fr.) assemblee generale 

Hey'eti vekile - bakanlar 
kurulu, (fr.) conseil des mi
nistres 

Kongre - kurultay, con-
gres 

Devamı var 

Ulusal 

Birlik 
Ca.ndetik ıiyaaal gazete 

Sahibi: Haydar R~dü Öktem 

Neşriyat müdürü : 
Hamdi Nü:heı 

T clefon: 2776 
Adres: lzmir ikinci 

Beyler sokağı 
Abone ıarıları : 

700 kuruı senelik 
400 .. alb aylık 

ilin şartları 
Resmi ilinlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilanlar : idare· 
hanede kararlaıtırılır 
Basıldığı yer : ANADOLU 
matbaası 

sabıkı bedel medi. Şamda bir çok zevat, bu 
L. L. idareden memnun değillerdi. 

culardan 15 inin kafa!•:;:. 
uçurduktan sora zengıa ~· 

65 40 Karantinada san'atlar mektebi yanında413.lno dük. Salahaddini Eyyiibiden giz· 
75 50 ,, " " " 413.S " " Jice istimdat ediyorlardı. 

den 20 kişiyi alıp götürD>~Je · 
lerdir. Bu hadise, Mançur~ıt· 
fena bir tesir uyandıraııŞ d' 
Kafaları kesilenler arasın 6 
üç lngiliz, 4 Fransız "e 

100 50 ,, ,. " ,, 413.6 ., " - Buraya gel, Atabey re· 
200 100 ,, " ,, " 413.7 " 11 ne yerinde kalsın, fakat ida-
100 60 Memleket hastanesi ttltında 2 no. dükkan reyi ele al! 

2050 1000 İkinci kordonda 3,14 no.h mengene hanı ve langar Diyorlardı .. Japon tabaaaı vardır. 
ıdarei hususiyei vilayete ait yukarıda yerleri gösterilen ----- --.• • -...-------

akarat 1-6-935 tarihinden 31-5-938 tarihine kadar üç sene A • t k t h ıd-
için kiraya verilmek üzere ilin edilen artırmada seneliğine rıs o ra ırs p 
verilen kira bedelleri haddı layik görülmediğinden artırma 
9.5.935 tarihinden itibaren on gün daha uzatılması onan- l dı' 
mııtır. Artırma şartlarını görmek istiyenler her gün muha- lar yakayı e e ver 
sebei hususiye müdürlüğüne ve pey sürmek iıtiyenlerin de 
ihale günü olan 19-5-935 pazar günü saat 9 dan on bire 
kadar encümeni vilayete yatıracakları depozito makbuz- l. d • • } • Ol 9JJ 
ları ve yahut banka mektubıarı ile birlikte mü- Ber ın e zengın genç erın za 
racaatları. 1362 b• JJeı' 
1 · . •tt"' l"k üdü lü"' ü d zaman çaldıkları lüks otomo ı zmırmı ı em a m r g n en: . . . iılo· 

Lira 
10 
18 

Karşıyaka bayraklı mahmul sokağında 20 no. ey 
Ahmet ağa mahallesinin bakır bedesteninde 39· 1 nu· 

maralı dolap 
İkinci belediye caddesinde 11·2 no. lu dükkan 30 
Yukarıda yazılı emvalin bir senelik icarı 16-5-935 per· 

şembe günü saat 14 te ihale edilmek üzere müzayedeye 
konulmuştur. Taliplerin o saatte milli emlak müdürlüğüne 

müracaatları. 4·12 1240 

Berlinde bir otomobıl hır· dır. Işın tuhaf kısmı, oto 
• O' 

sız şebekesı yakalanmış • billeri aşıranların, hep ıe ç 
tır. Bu şebeke, aylardan- gin ailelere mensup olan ge~I 
beri lüks utomobiller a şır- mekteplilerden miiteşek1'1 

makta ve nereye götür- ıeri" 
düğünü belli etmemekte idi. bulunmasıdır. Bu .gen.ç bİÇ 
Muhtelif tarihlerde çalınan ç~l~ıkları otomobıllerın ~i 
otomobillerin adedi 15 i bul- hırı satılmamış gene ktP ., 

muştur. Otomobilleri aşıran- ·ellerinde ve muhtelif garJJ 
lar, suçlarını itiraf etmişler- Jarda bulunmuıtur. 
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V N. V. 
V. F. H. Van 

Der Zee 
DE & Co. 
~TSCHE LEV ANTE LıNIE 

'-ııdSAMOS " vapuru 29 ni
k,d 1 bekleniyor, 2 Mayısa 
li,:b Anvers, Rotterdam, 
YGk urg ve Bremen için 

.. •lıcakt1r. 
... ALIMNIA vapuru 8 .... , " 
~e ~ra bekleniyor, Anvers 
c•kt •11ıburgtan yük çıkara-

ır. 

.. l\K )ııta ~A,, vapuru 19 ma-
•t 1\ ekleniyor, Hamburg 
ttk llveraten yük ç•kara· 

br. 

111 
.. liERAKLEA" vapuru 13 

~•ta bekleniyor, 16 uıa· 
•t kadar Dükerk, An· 
•e'~ Roterdam, Hamburg 
•it !~lllen limanlanoa yük 

'-"tar le • 

lııty l\NDROS ,, vapuru 27 
n-. •ata beklen!yor, 30 ma
d,lll kadar Anvers, Roter
içi11' Hımburg ve Bremen 
l\Jt Yllk alacaktır. 
~EMENT H.SCHULDT 

.... HAMBURG 
'-'•Ya ANSBURG " vapuru 5 
~t •ta bekleniyor, Anvers 
~k li.ınburgtan yük çıkara· 

br. 
.. l' 

ıaı,, ROYBURG,, vapuru 21 
•t ~ta bekleniyor, Anvers 
ttkt •ınburgtan yük çıkara-

ır. 

SERViCE DIRECT 
DANUBIAN 

.. TUNA HATTI 
)~ l\Tıo " motörü 14 ma
''•tial laekleniyor, Budapeıte, 
''-etle ava, Viyana için yük 

.. l' hr. 
t~SZA,, vapuru 5 bazi· 
''•ti 1bekleaiyor, Budapeıte, 

1 •va ve Viyana için 

_____________ _._(U_l8!!!._B;,;;lr~ll.;;;.ık)ı.----------:-"----- 12Mayıs 935 

Olivier ve şüreka- Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ve rakya 

Şeker Fhrikaları 1,ftrk Anonim Şirketi-
Sermayesi3,000,000,.förk lirası 

istanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf ban 30 - 40 

Taze temiz ucuz 
iia~ 

Her türlü tuvalet çeşitleri 

flamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Başturak No: 37 

DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastabkları 
Mütehassısı 

11 inci Beyler Sokağı N. 68 
TelPfon 3452 

yük alacaktır. 
"DUNA,, vapuru 30 hazi

randa bekleniyor. 
JOHNSTON VAREN LINES 

L TD LIVERPUL 
"GUENMORE,, vapuru 20 

mayısta bekluniyor, Liver· 
pul yilk çıkaracak ve Bur· 
gas, V arna, Köstence, Ga· 
laç ve Braila için yük 
alabaktar. 

THE EXPOKT STEAMSHIP 
COFPORATION 

" EKSELSIOR 11 vapuru 
halen limanımızda olup Nev
york için yük a'maktadır. 

" EKSMINSTER " vapuru 
15 mayısta bekleniyor, Nev-

Gftzel Bir 

mak isterseniz : 

* YENı KAV AFLAR * 
Çarşısında 34 Numarada 

- · Ali Rıza - -
Mücellithanesine uğrayınız. 

york için yük alacaktır. 
"EXARCH,, vapuru 1 ha· 

ziranda bekleniyor, Nevyork, 
Boston ve Filadelfiya için 
yük alacaktır. 

Geliı tarihleri ve vapur· 
lann isimleri üzerine mes'u· 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

Tl:J R K iYE 

llRi\~T 
BAN~ASI 

' 

-DAoA 
BiRiKTiREN 
'RAı-IAT~bD~Q 

sı Limitet vapur 
acentası 

Cendeli Han. Birinci kor-
don: Tel . 2443 

The Ellerman Lines Ltd. 
" ALGEERIAN ,, vapuru 

18 mayıs Liverpool ve 
Svvenseadan beklenmekte· 
dir. Ve ayni zamanda doğru 
Liverpol için yük alacaktır. 

" POLO " vapuru mayıs 
nihayetinde Anvers, Londra 
ve Hulden gelip tahliyed~ 

bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük 

alacaktır. 

'' OPORTO " vapuru ma
yıs nihayetinde Liverpol ve 
Svenseadan beklenmektedir. 

THE GENERAL STEAM NA
VIGA Ti N Co. L TD. 
"ADJUTANT .. vapuru 7 

mayısta Londra için yük 
alacaktır. 

Deutsache Levante Linie 
"ULM,, vapuru 15 mayısta 

Hamburg, Bremen ve An
versten beklenmektedir. 

"ANGORA" vapuru ba
len limanımızda yük boıalt
maktadır. 

Not: Vurut tarihleri ve 

vapurların isimleri üzerine 
değişikliklerden m eı' uliyet 
kabul edilmez. 

ROY AL NEERLANDAIS KUMPANYASI 
·• HERMES " vapuru 6 mayısta gelip 11 ~ayısta Anvers, 

Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yilk 
alacaktır. 

" CERES " vapuru 16 mayısta gelip yükünü bo
şalttıktan sonra Burgaı, Varna ve Köstence limanları 
için yük alacaktır. 
· " GANYMEDES ,, vapuru 18 mayısta gelip 23 mayısta 
Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için 
yük alacaktır. 

SVENSKA ORİENT LiNlEN 
"BLALAND,, motörü 20 mayısta Rotterdam, Hamburg, 

Copenhage, Dantııg, Gydnia, Goteburg, Oslo ve lskandi
navya limanlarına hareket edecektir . 

"NORDLAND,, motörü 2 haziranda Rotterdam, Hamburg, 
Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Goteburg, Oslo ve Iskandi· 
navya limanlarına hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM ROUMANi 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

" PELEŞ ,, · vapuru 26 mayısta gelip 27 mayısta Malta, 
Marsilya, ve Barselona hareket edecektir. 

"ALBA JUL YA" vapuru 20 haziranda gelip 21 haziranda 
Malta, Marsilya ve Barselona hareket edecektir. 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 
lımir Nevyork arasında ayhk muntazam sefer 

" RINOS 
11 

vapuru 14 mayısta lzmirden doğru Nevyork 
için yük alacaktır. 

" TAMESIS " vapuru 10 haziranda lzmirden doğru Nev-
york için yük alacaktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Hamit: llindaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 

Acente mes'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafsilit için ikinci Kordonda Tahmil ve Tabliye 

şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığma müracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

•1111111111111111111 111111111111111111111 111 lll l lll il 111111111111111111111111111111 u il 1111111111111111 

:ızmir yün mensucatı: 
~Türk Ano11:im şirketi~ 

___ .,.._ .... ___ 1!11111 ~ Bu mftessese, iki yftz!bin lira sermaye ile ~ 

~atılık Piyano = teşekknl etmiş ve Di Oryental Karpet Manu-= 
Alman marka her şeyi ~ fakçörers Limited (Şark balı) şirketine ait ;;;;; 

sağlam kuyruklu bir pi- = lzmirdt:. Halkapınardaki kumaş fabrikasını satın =_
yano~ebvea fiatla satslık- = almıştır . .Fabrika bftUln teşkilat ve tesisat ,.e mfts· = 
tır. ___ _ 

Almak arzu edenler her - tabdimini ile eskisi gibi l kanunusani 1935 ta- =: 
gün 1&bahdan akşama ka- = rihinden itibaren yeni şirket tarafından işletil- = 
dar ULOSAL BiRLiK = mektedir. Her nevi yftn iplikleri, kumaş, batta- = 
gazetesiidarebanesine mü- =: niye ve çorap imal edilecektir. Mamulatın emsa- = 
caat etmelidirler. ~ line ftlikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. ~ 

._ _________ d ~ · Bu:mamulAt Peştemalcılar başında eski Orozdibak g 
ÖksOrenler! Mut· ~ ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve satış fah· § 

:= rika içinde yapılmaktadır. ;;;_ 
laka (Okamentol) 

~ = Posta kutusu: 127 ~ 
öksftrO k ~ekerle ~ = Telgraf adresi: İzmir;;·=Alsancak ;; 
rini tecrftbe edi ~ ~ Telefon oumarası 2432 ve 3564 = 

~ m· 111111111111111111111111111111 l I• 1111111111111111111111111111nll111111111111111111111111111111 Uii niz .. 

~ --Sümer Bank--
~ 
> 
= ~ 
~ 
~ 

~ 
Ve Pftrjen Şabapın ~ 

en ftsınn bir mfts· V 
bil şekeri olduğu· >~ 
nu unutmayınız. .l) 
·-----~ Kuvvetli mftsbil ~ 

istiyenler Şahap 

Sıhhat sftrgftn ~ 
haplarını Maruf ~ 
ecza depolarından r::.F:J. 
ve eczanelerden 
arasınlar. 

Satılık Motör 
12 beygir kuvvetinde (Di· 

ı.el) markalı u kullanılmıt 

bir motör ıabhkbr. Taliple
rin idarebanemize m8raca· 
atlanilb oluur. 

},abrikaları mamulatı 

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

Dereke kumaşları 

Fesane kumaşları 

Beykoz k1ınduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazar" 
lzmir şubesinde bulursunuz 

Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hamza Rüstem beyin foıop-afhanesi, !:mirde en 
foıograf çekmekle şöhret bulan bir smı'at oc<ıgıdır. 
maşkülpesenı olanlar dahi, burada çektirdikleri foıokraJ· 

lardan memnun kalmışlardır . 
Hamza Riütem beyin, fotot;r"aJ mulreme$İ ~atmı ma-

ğtuMı da muhterem müşterilerinin incı• :eııklerinP göre 
her ç~iı mallan, foıo~aı makinelerini bulundurmakta· 
dır, Bir uyareı her şeyi ispata kafidir. 

(lzmir • Başturak caddesi, Refik 
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4 Sahi~ 

Tayyare piyangosu çekildi 

26263 o. 25 oo 
lira kazanın stır 

ral heşİnCİ Jorc, deniz manevralarını Büyük ikramij~· numara:ınio 75 

Amiral gemisinden takib edecektir :!:~: 1~~~u~u~~rıs:2!~:i~~~: ~~9~ce~~9 

Büyük deniz manevralarını hu ay içinde yapacaklar 

lngilizler, çoktan beri hazırlanan deniz manevralarına büyük ehemmi
yet veriyorlar. Hu manevralara 9 tayyare filosu da iştirak edecektiı·. 

lngiliz donanmasmın yapacağı nıaoe\.· ralar, bir haf tu 
silrecektir. Bu manevralara 9 tayyare f ilo~u da işti
rok edecektir. 

Ondokuzuncu tertip tayyare 18941 20462 21325 22 !; 
piyangosunun birinci keşide- 7192 817 3 8 ı 82 u9ı~ sine bu glln Tepebaşındaki 22942 2:J745 24573 26 
asri sinemada, kalabalık bir 27895 2816:1 
halk kitlesi önünde başlandı. l 00 er Lira 
Keşideye buglin de devam 76 1049 

lstanlml 12 ( Hususi )-tondradan haber veriliyor: 
hıgiltcre donanması, bnynk manevralar için hazır· 

hklara başlamıştır. Bu ay içinde yapılacak olan bnynk 

manevralarda bi7..zat Kral bulunacak ve manevraları lngiltere donanmasımn yapacağı 
edilecektir.Dün ikramiye ka- 5093 5462 

t ·1 12507 13008 m manevra ara zanan numaraları bildiriyo-
amiral gemi inden takip edecektir. hnyilk ônem verilmektedir. 

----...... -..._. ........ . 
ispanya Yunanistan bağla

Kahinesinin yeni rI zarar gördü 
programı 

İstanbul 12 ( Hususi ) 
Madrit'ten bildirilyor: ( Le· 
rruks ) un başkanlığı altında 
teşekkül eden ispanya ka· 
binesi, yeni bir faaliyet pro
gramı tanzim etmekle meş· 
guldür. Bu programa göre 
Katalooyalıların istekleri için 
yeni tedbirler alınacak ve 
lspanya'da tam bir vahdet 
husule gelmesi temin oluna
caktır. 
Başbakan Bay [Lerruks), ga

zetecilere yaptığı diyevde, 
yeni kabinenin iç siyasaya 
bllyük önem vereceğini söy· 
!emiştir. 

Bükreş konferansında 
Başıarafı 1 inci sa1ıijede • 
Bükreş, 11 ( A.A ) - Bu 

gün öğleden sonra toplanan 
Balkan antantı konseyi ruz· 
namesindeki mes'eleleri ko· 
nuşmuştur. Yarınki son 
toplantıdan sonra varılan 
bilimler hakkında bir tebliğ 
neşredilecektir. Saat 20 de 
Balkan antantı dışarı işleri 
bakanları şerefine bir ziya
fet verilmiş ve bu ziyafette 
bükümet erkanı ile elçiler 
heyeti bulunmuşlardır. Saat 
22 de kralın sarayında bir 
kabul resmi yapılmıştır. 

Jlomanya · Yugoslavya 
-Başıarafı 1 ·inci salıifedc -
ötedenberi bir tek ereki ol
muştur. Tabii haklarının ko· 
runması, barışın kurumlan· 
dırılması ve sınırların güven· 
liği, Balkan anlaşmasının 

asıg birliği ve git • gide ar· 
tan arsıulusal önemi ve en 
son uluslar birliğine karşı 

olan ödevlerimiz bizi bu kere 
B ükreşte toplamaktadır . 

Amacımız, kararlarımız 
Balkan anlaşmasında barışta 
ve arsıulusal iş birliğinde 
daha etkin yapmaktır. Ulu· 
sal bayramları günü dostla· 
rımız Romanyalıların arasın

da bulunmakla ve ikinci Ka· 
rola derin saygı ve vefahğı· 
sunmakla çok bahtiyarım. 

ilk mektehlerde 
imtihanlara haşlanıyor 

Şehrimiz ilk mekteblerinde 
imtihanlara 8 Haziranda baş· 
lanacaktır. Kazalardaki ilk 
mekteblerde ise 1 Haziranda 
başlanmış olacak ve on gün· 
de bitirilecektir. Köy mek· 
tebleri imtihanları 15 Mayısta 
rapılacaktır. 

--·-· Son günlerde esen şiddetli rüzgar ve 
tena havalar neler yaptı 

Istanbul 12 ( Hususi ) - rın tesirinden bu kadar za· 
Son günlerde esen şiddetli rar görmemişti. 
rüzgarlardan ve havaların Üzüm mıntakalarının bazı· 
bozuk gitmesinden Yunanis· larındaki zararın yüzde sek· 
tan'daki bağlar çok zarar sene kadar vardığı söyleni
görmüştür. Elen Ziraat ba· yor. 

kanlığına gelen raporlara Elen ziraat bakanlığı, za· 
göre; üzüm mıntakalarıoda 
mahsulün yüzde otuzu mab· rarları tespit için hususi ko· 
volmuştur. Bu zarar, Yuna· misyonlar teşkil etmiş ve a
nistan bağcılarını teessüre raşbrmalara başlamıştır. 
sevketmiştir. Yapılan istatis- Söylendiğine göre, tama· 
tiklere göre; 30 yıldanberi men mahvolan bağlar, 50 
Yunaniıtan bağları havala- bin hektarı ıreçiyor. 

~~~~----191~ ... ·~··~~~-----~~~~-
Aydın'da 

Yapılan lncircili k ve 
Zetincilik tetkikleri 

Ôkonoml Bakanhğı iç tlcart.t 
umnm müdür muavini Bay Sa· 1 

lıb Cobrukla Bıkınlak mata· 
basaıslumdan Dr. Fritz 811de 
Ye D:. Oıne VUbr1odt Aydm'a 

gelm1~1erdlr. Bu hr.yet ziraat 
bank direktôrft Bay Mohterebı 

Kayı ile incir mıntıkalarını 

dolaşarak tetkikat yapmaktı· 

dırlar. 

Do heyetten evvel ziraat hın 

kası Maliye mOonirl Bay Fadıl, 

fen müşaviri Bay Tı14t ve Ôko 

noml Bakanlığı zeytin mutabas 

8181 Nizamettlo gelerek Aydın· 

da bir haf ta kadar tetkikat 

y Jphlar. Bu heyet zeytin mın· 

takılarını ~olaşarak, ze,tln lı 

tlbnlatını, mahalli l8tlh1Aki ib 

rııcatı, fabrlkalaran yığ istihea 

Jaıını, mahalli letlhllki ihrıcah, 

fahrlkılarıo yağ letihaılttını ve 

durumlıranı tetkik ettiler. Bu 

tetklkaun Ôkonomi Babnlığın· 

ca Aydan'dı lılr zeytinyağı fab 
rlkuı açmak için olduğunu öğ 
rendim. 

Kavga etmişler 
Dün akşam birinci kor

dondaki Sümer gazinosunda 

bir hadise olmuş; Fethi na

mında bir genç, arkadaşı ke· 

bapçı çırağı Yunus oğlu 
Mehmed ile aralaranda ge
çen bir kız mes'elesinden 

dolayı kavga etmişler ve Fethi 
çakı ile Mebmedi yüzünden, 
Mehmed'de Fethiyi omuzun· 
dan yaralamıştır. Zabıta tah
kikata devam etmektedir. 

Bay Behçet Uz 
Dlln Ankaradan tele· 

tonla konuştu 
Ankara'da bulunmakta olan 

belediye baokanı doktor bay 
Behçet Uz, dftn otomatik te· 

lefonda brledlye bıtkan vekili 
bay Reıadla görütmfto ve bu 
yal İzmir panıymnan daha geoit 

bir tekilde açılacağını blldtrmietlr. 
Af leler ve broşörler Ankara'da 
bıetmlacıkllr. Bunların mOa· 
Teddelerlnln Ankara TOrkof fa 
merkezine gönderilmesini bil· 
dlrmlştlr. Ôkonoml Bakanhğı 
panayıra büyük ehemmiyet 
vermektedir. 

üzüm 
Standardizasyonu işi 

Muhtelif mahsiillerimizin 
Standardize edilerek satıl
ması için tetkikler yapan 
mütehassıs komisyon; tetkik
lerini bitirmiştir. 

Bugün öğleden sonra bor
sbda ihracat tacirlerinin de 
iştirikile bir toplantı yapı
lacak, ibracatcıların Standar· 
dizasyon hakkındaki müta
leaları dinlenecektir. 

Haber aldığımıza göre, bu 
yıl üzümlerimizin standar
dize edilmiş olarak satılması 
ve ihraç edilmesi kararlaş
tırılmış gibidir. Ökonomi ba· 
kanlığınca alınacak karardan 
ve Kamutayca onanacak ya· 
ıadan sonra üzüm standar· 
dizasyonuna başlanacaktır. 

Arnavutlukta 
isyan mı çıkmış'? 
lstanbul - Arnavutlukta 

isyan çıktığı ve asilerin bazı 
yerlerde muvaff akiyet ka • 
zındıkları bildiriliyor. 

Elen 
Yahudileri ve 
saylav seçim 

İstanbul 12 ( Hususi ) -
Eski Elen diktatörü General 
Pangalos, saylav seçimi için 
Selinikte ve Makedonyanın 
muhtelif şehirlerinde hazır
lıklara başlamıştır . 
Eski diktatör, saylav seçi· 

minde Yunanistandaki Ya· 
hudilerin tamamen bitaraf 
kalmalarını ve mevcut par· 
tilerden biçbirile birleşme· 
melerini gerekli görmekte
dir. 

Cuma günü 
Yapılan sürek avı 
C. H. P. İzmir avcılar der· 

neğf; Germencik C. H. P. n· 
ealar kolübdnün Söke'ye yakın 
Morala civarında tertlb etifğf 

bilyük ıfirekavına davet edil· 
mlştl. Perıembe geee81 saat 2 
de hoeuei otolrazln ile lzmfr· 
den hareket eden avcılar 65 
kielden ibaretti. Aralarandı 

memleketimizde tanınmıt birçok 
TOrk ve ecnebi avcı nrdı. 

Cama &1bahı uat beebuçukta 
Morıh'ya nran avcılırımır, biraz 
istirahatten aoora ava baolamıı · 

lardar. Birinci edrekavı Mene· 
men'de yapılmıt ve iki domuz 
vurulmuştur. İkinci eürek Na· 
ipli ormanlarında yap lm11~ ve 
bir domuz voralmootur. Bu 
eftrekten enel, Reşadlye'den 

bir avcı bllyftk dişi bir kaplan 
Yormoı ve karnından lkl yavru 
çıkmııtar. 

Öğleyin ı Ya nihayet verile· 
rek Germencik ucıları lzmir'lt 
avcı mlaaf lrlerloe mllkemmel 
bir kır ıiyofetl nrmloler Ye 
bepb~rtikte nee'elt vakit geçi· 
rllmlo, mftteaklben .Mora'h ie· 
tasyoouna gelinerek orada da 
iki eaat kadar daYol ve zorna 
çılaoarak mllli oyunlar oynan· 
m11 ve eğlenilmlotlr. 

Stat dörtte Mora'lıdan hare· 
ket P.den avcılarımız Aziziye 
ve Selçuk iskelelerinde yarım· 

tar eaat otormuelardır. Bu eO· 
rekavındao bilistifade avcılara· 

mıs mftkemmel bir de eP.yahat 
yapmış oldular. 

Apollon 
İstanbul - Yunan Apol

lon takımı cuma günü şeh· 
rimize gelecek ve iki maç 
yapacaktır. 

Bay Ruşen Eşref 
Iıtanbul - Atina Elçimiz 

bay Ruıen Eşref buraya 
geldi. BuiUn Ankara'ya gi· 
decektir. 

rum: 

26263 No. 
25,000 Lira 

20853 Numara 
15,000 Lira 

15452 Numara 
12,000 Lira kazanda 

Bu numaralı biletlerin yet· 
miş beş aşağısı ve yetmiş 
beş yukarısı ikişer lira kom
şuluk hakkı alacaklardır. 

500 er Lira Kazananlar: 
6735 7776 S4.84 19203 
1706 2101 4302 6209 

21219 22234 28106 
150 şer Lira Kazananlar 
54 4258 4909 5825 

lstanbuldan 
4 bin torba knknrt 

geldi 
Diln 1atanbol'dan Konya va· 

purUe tehrlmlze 4000 torba 

kükürt gelmiştir. Bonlır, hal· 

ya'dıo İetanbul'a ıelen idi.kart· 

terdir. 600 torbaaı Manlea'ya, 

300 er torbuı Akhisar, Alaşehir, 
Salihli, Turgudla, Urla, Kemal· 
pıtı ve Bergama'ya 250 tor· 
bası &lenemen'e, 150 tor · 
baaa Karaburon'a gönderile· 
cektlr. 900 torbaeı da Ziraat 
bankasını verllecek, kredi ko· 
operatlf lerfne dağıdılacaktır. 

Yarın ltalyı'dan daha 13 bin 
torba ktıkürt gelecektir. Geçen 
cama gtınO dııırdan lzmlr'e 
4.8 varil göztaeı gelmiştir. 

377:1 38i5 
9585 9683 

19950 200;H 
17197 
27778 
2152:3 
23159 
29~08 

19~106 19736 
284. 47 28859 
2:ll95 22198 
2:~s2 ı 23584 
29289 29455 

• 
• • 

Kimler kazandı: 
TayyarP. piyango uouP b~ 

defakl çeklliıfnde 26263 ııo 
marala bilete 25 bin lira dDı 
mOotür. Bu biletin aahfbl oı 
manh banka11 lzmlr şube!todt 
memur lly•e kızı bayan Lt13 lA'dır. 15 hin lira daıen 20B5 
numaralı biletin sahibi şrbrf' 
mlzdedlr. Fekat kim otdoı0 

henOz ınlışılamımıotır. 12 bf~ 
lira dGıen 15452 nuoı•rt 1 

bilet Kartıyaka'da Nıldökeo'd~ 
Mehmet çavootur. Tallblllerl 
tebrik ederiz. 

Ecnebi 
Mekteplerdeki talebe 
oin olgunluk imtibll~1 

Hoau!i mekleblerle ecııeb1 

Jt• 
mekteblerlnden orta tabıtl 11 

receelnl bitiren talebenin °1 

goolok yoklamalarınıo JlaeJerdt 

yapılm11ı lhamgeldfğl goııO' 
Bakanhğan~an tehrlmlzdekf •1' 

kadırlara blldlrllmlttlr. .. __..,,. 
Inebolu'da 
Yangın oldu 

lnebolu, 11 (A.A) - ~d 
gün Avaro mahallesinde bl' ,. 
evde yangın çıkmış ve e 
tamamen yanmı~tır. ftfai)'e 
yetişerek yangını büyümede~ 
söndürmüştür. ......-/ 

~SPİRİN --2 ve 20 komprimelik ambalaılarda 

bulunur. 

Ambvlaj ve komprimelerjn 

üzer inde halisli~in timsali 

olan EB markasını arayınız. 


