
Lehistan posta ve telgrat ha· 
kan lığı,Mureşal Pilsudeskini n 
öltımn mfinasebetile bir seri 
Pul çıkarmağa karar vermiş 

• ULUSAL • Rayiştag Salı gnnn toplana· 
caktır. Bu münasebetle Bitler 
bir nutuk söyliyecek ve Sar 
meh'usları da toplantıya işti· 
rak edecektir. ' ~hazırlığa başlamıştır. 

lzmirde çıkar, akıamcı ıiyasal gazetedir 
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Bütün Habeşistan heyecan içinde 
1i ......... 5 5 , x - . 

Rus • Fransız müzakereleri bitti 

Bir resmi tebliğ neşredildi. 
Laval Mosl~ovadan ayrıldı 

l'ebliğde deıtiliyorki: "Stalin, Fransanın emniyeti sevi
Yesinde bir kuvvet bulundurmak siyasasını tasvip etti,, 

Bay Liıviııof 

~ ~oıkova 15 ( A.AI) -1 
~vy~ reisi]bugün ; saat 
4,30 da Bay Laval'i kabul 

'l'!liştir. Öğleyin belediye 
dlıresinde bir ziyafet veril-
~i! ve bunda belediye üye-
trı bulunmuştur. · 
F Moıkova 15 ( A.A ) -

1 
'~ıııız - Sovyet müzakere· 
trı bugün bitmiı ve Fran· 
•ıt hey' eti murahhasası bu 
'ktam Moskova'dan ayrıl· 
lllıttır. 
b Fransız dış işleri bakanı 
•y Laval Varşova'ya uğra-

yıp Fransa hükumeti namı· 

na Pilsudeskinin ölümünden 
dolayı taziyede bulunacak· 
tır. Bay Laval oradan Kra
koviye giderek mareşalin 
cenaze merasiminde Fransa
yı temsil edecektir. 

Fransız hey'eti murahha
sasının Moskova'dan ayrıl
ması münasebetil bugün 
Kızıl meydanda büyük 
askeri geçit resmi yapılmış 
ve bu esnada ı7 şer büyük 
tayyareden mürekkeb üç 
filo uçuşlar yapmıştır. Bu 
filoların etrafından saatta 
450 kilometre giden avcı 
tayyareleri uçmuştur. 

Moskova ıs [ A.A ] -
Fransız dış bakanı bay La
valin Sovyet ricali ile yap
tığı müzakereler sununda 
neşredilen resmi tebliğde 
Fransız-Sovyet konuımaları
nın açık ve dostça bir iti
mad havası içinde geçtiği 
iki hükümetin müşterek em
niyet içinde sulhun ve bir 
ademi tecavüz istişare ve 
mütecavize ademi muavenet 

Boy Laval 
paktı yapılmak üzere müza
kerelere devam olunması hu
susunda tamamile mutabık 
bulundukları beyan olunmak
tadır. 

Tebliğde deniliyor ki : 
- "Stalin Fra~a~ emni

yeti seviyesinde bir müsellih 
kuvvet bulundurmak yolun
daki milJi müdafaa siyasasını 
anlamakta ve tamamile tas· 
vib etmektedir . ............. ·-------

Hudud ihtilatı 

Hakem kararna
~ ınesi tebliğ edildi 
~ (iki kardeş arasındaki ihtilafı bir kar· 

Polonya 
Reisicftmhurunun 

cevapları 
Varşova ı5 (A.A) - Reis 

cümhur; Norveç, İsveç Kral
ları ile Felemenk Kraliçe· 
sinden taziyet telgrafları al
mıştır. Müşarünileyh Papa 
ile Italya Kralı, Japon im
paratoru ve Türkiye, Avus· 
turya ve Çekoslovakya , Re
isicüm hurlarının taziyet tel
graflarına cevap vermiştir. 

~ deşin halletmesinden memnunuz.) 
eO 
tf 1 

" 
Aııkara, ı6 { Hususi ) -

i'ıan - Iran arasındaki hu
b lld ihtilafı hakkındaki 
•kem kararnamesi dün 
~•riciye Vekaleti binasında 
~ •ıı'ın büyük elçisi Sadık 
•ıı'a ve Afganistan'ın bü

)lik elçisi Ahmed Han' a 
tebliğ edilmişt · r. 
l' Afgan elçisi Ahmed Han; 
t' lirkiye cumuriyeti hükume-
'~e teşekkür ederek de
'-'•ttir ki: 
b --:-aı iki kardeı arasındaki 
il ıhtilAfı, üçüncü bir kar

ele· d tın halletmiş olmasından 
01ayı seviniyoruz." 

b lran elçisi Sadık Han da 
b~ .•özlere iştirak ettiğini 
Üdırmiştir. Protokul, her iki 

•ef· ır tarafından imzalamıştır. 
i A~kara 15 ( A.A) - Dış 

ttlerı bakanhğı tarafından 
tbı·-ıg olunmuıtur: 

~'•n ile Afganistan arasında 
~ ~tcut budut ihtilifının hal
~ llııı Türkiye Cümhuriyet 
liknmetinin hakemliğine ha

•tleıi iki hikOmet araııada 

lran Elçi$i Sadık Han 

kararlaştırılmıştı. Bu maksa
dı temin için cümhuriyet hü· 
kumeti tarafından hakem 
nasbedilmiı olan Korgeneral 

Fahreddin Altay mahallinde 
tetkikat icrasından sonra bu 
kere ihtilafın halli hakkın· 
daki kararını vermiş ve bu 
karar bugün Hariciye Ve
kiletinde meraıimi mahsusa 
ile lran ve Afgan bilyiik el· 
çilerine teblii edilmittir. 

Ankara ıs {A.A) - Po· 
lonya büyük elçisi bugün 
dış işleri bakanı vekili bay 
Şükrü Kaya'yı ziyaret ede
rek Mareşal Pilsudeski'nin 
ölümü dolayısile Cümhuriyet 
hükumetinin gösterdiği ala
ka ve taziyetinden dolayı 

hükumetinin teşekkürlerini 
beyan etmiştir. ------lngiltere'nin 

Geçen ay ihracatı 
nokeanmış 

Lonndra 15 (A.A) -· Ti· 
caret bakanhğı istatistikleri 
Nisan ayı içinde ihracatin 
üç milyon lira eksilerek 33 
milyona düşmüı olduğun~ 

göıtermektedir. lthalit 60 
milyona inmiıtir. 

N fi"ıll-;. is 9 

• Bud&"peşteden gec;e:ke;~ - =~ 

B 1 1 
Yh 'DışbakanımızGöm 

u gar ar ma reç 

ısıanb~s::~~:.usi l - hüş ile görüştü 
Cenubi Bulgaristandanüma- Bay Tevfik Rüştü Aras bügiln Buda
yişler yapdmıştır. Nümayiçi-
ler, Bulgaristanın Akdenizde peşteden Cenevreye hareket etmiştir 
bir mahrece muhtacı oldu
ğundan bahsetmişler ve bu 
münasebetle Yuuanistan a
leyhine söylevler söylemiş

lerdir. 
Zabıta, nümayişçileri da

ğıtmak istemiş ve bu sırada 
kanlı çapışmalar olmuştur. 

r \ 

Atatürk 1 

Istanbul'u şeref
lendiriyorlar 

Budapeşte'den bir manza.-a 

Peıte, 15 ( A.A ) - Tür
kiye dış itleri bakanı Bay 
Tevfik Rüştü Ar as bugün 
başbakan Bay Gömbüş'le bir 
saattan fazla görüşmiiş ve 
sonra dış bakanı Bay Kan
ya'yı da ziya.ret ederek 
onunla da konuşmuştur. 

Budapeşte 15 {A.A)- Ce
nevreye gitmekte olan Tür-

trene binecektir. 
lstanbul 16 [i Hususi ) 

Buda peşteden bildiriliyor : 

Türkiye dış işleri bakanı 

bay Tevfik Rüştü Araı bu
gün Cenevreye hareket et
miıtir. 

~~~--------~~-
Arsı u J u saJ 

kiye dış işleri bakanı bay 1"urizm kongresi 
Tevfik Tevfik. Rüştü Aras C · 15 (A rocoıve, .A) _ Ar-
dünkü Salı günü seyahatına 

Ankara, 16 ( Hususi ) - . fasıla vererek yanındakilerle sıulusal turizm konseyinin 
Cumur reisi Kamil Atatür- beraber Budapeştede kalmış kongresi dün münakalit 

kün bugün Ankara'dan lstan- ve geceyi bir otelde geçir- bakanı yardımcısı Bay Bob· 
bul'a hareketleri mukarrer- miştir. Bugün şehri gezmiş kovski hazır olduğu halde 
dir. Atatürk; lstanbul'dabü- ve Türkiye elçisi ile uzun açılmıştır. ~ongre bir dakika 
yük tezahüratla karşılana- uzadıya görüımüştür. Bay ayakta susmak suretile Ma-
caktır. Tevfik Rüıtü Aras bu akıam reşal Pilsudeski'nın hatıra-

\._.._, __ ,_-======::.:::::......:C:.:e=n=ev.:.:r:.::eye gitmek üzere sını tebcil etmiıtir. 

Bay Çaldaris'in gazetecilere beyanatı 

V enizelosçulardan Papan-
dreas bir firka tesis etti 

Çaldaris, asayişi tehdid eden tehlikeler vuk11unda ka
nunuesasi ahkamının tadil edileceğini söylüyor 

Atina ı5 (A.A).- Bay Çal- öldürülmesini teklif etmiı 
daris; gazetecilere beyanatta ise de hükumetin bu gibi 
bulunarak umumi nizamı ve 1 teşebbüslerden uzak kalmak 
asayişi tehdit eden tehlike- istediği kendisine bildiril-
ler vukuunda kanunuesasi miştir . 
ahkamının tadil edilmesinin Başbakan Bay Çaldariı, 
iptidai bir ihtiyat tedbiri ol- muhalif partilerin Saylav 
doğunu söylemiş ve Venize- seçimine iıtirik etm ı · · 
ı l 

. . e erını 
osun norma sıyasi şeraıt t · · · h f d ki ı emın ıçın er e a r ığı 
altında dahi böyle bir ted· -
b. .. t t . ld yapmaga karar vermiıtir. 
ıre muracaa e mıı o u- . , - .

1
A 

1 
• . Baıbakan, Yunanısta nın 

gunu ı ave ey emıştır. b' A .. ' 

E k
. V · I I ıran evvel bugünku anor-

s ı enıze osçu nazır ar- 1 d d 
dan bay Papandreas yeni bir ma urum an kurtulması için 
müstakil Cumhuriyet~i fırka bütün kuvvetile çalışıyor. 
tesis etmiştir. Eski Liberal 
saylavlar bu fırkaya girmiş
lerdir . 
§ lstanbul 16 (Hususi) -

Atinadan haber veriliyor : 
Girid ıaylavlarından Kata-

Ele11 Başbakam Bay Çaldaris 
rakiı, Venizelos'un, bir fedai 
rönderilmek ıuretile Pariıte 

Adliye müsteşarı 
Ankara - Adliye milıte

şarlığına, ceza işleri direk
törü bay Hasan tayin edil
miıtir. 
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I - ıiz Türkçe köklerden gelen sözlerin karşısına (T. KO.) .. . y A ı tın ordu mu o la cak ' 
beldeğr (Al<tmeti) konmu~ tur. Bunların her biri lıakkında sırası - Dunkü nüıhadan mlbAt -

ile uzmanlarımızın (Mütalwssıs) y-azılarırıı gazetelere vereceğiz. yoktur, imtiyaz yoktur, mınla· ğomuz devrin bir hıyat meı'e · 
2 - }"eni okunan kar~ılıkların iyi ayırd edilmesi için, ge- ka menfeatl, derebeylik, ağalık. lesi olarak kıydetmelfylz. 

rl'ğirıe göre, F'rcmsızcalu.rı yazılmış, ayrıca örnekler de konul- ıtle, cemaat, imtiyazı f lklrlerl LAtkllk ve devrlmclllk hak· 
mıı{'tllr. yoktur. Türkiye'de, değer, an kında söz söylememi artık bo· 

3 - Kökii Tiirkçe oltm kelimelerin bugünkü işlenmiş ve cak bilgi üıtünlüğ11, kapHlte lorom. Çflokü bu iki mefhum 
kullamlan şekilleri alınmıştır: Aslı ak olaıı hak, aslı ügı'im olan ve çalışma ile yQJuelebHir. olmayınca yeni devlet varlığı· 
lıilkıim , Türhçc •·Çek,, kökiindcn gelen şekil gibi. Bir taraftan işçilerin çokla· nıo dayandığı iki dayanak dl· 

3 - Bu işi başa çıkarmak Farketmek (temyiz etmek) ğu ve parti kuvvetine dayanın reğl kökOodeo yıkılmış olur. 
sizin elinizden gelir, fakat ayırtlama; ayırdetmek. kovvetle ulueal çahşman•n Herşeylmlz tamdır. Daz.,nimla 
başka işlerinizi bırakmanız Farika - (ayırmaç ahengini bozacak zorla hare· yolundadır, der de devletin 
lazımdır. Bu işi başa çıkar- Örnek: ilmin en büyük fa- ketleriPe ve öte taraftan ser· tekAmül osuUl ile llerl gitme· 
mak sizin elinizden gelir, şu rikası, bir nizam dairesinde maye eablblerlnlo, b6yük lo ılul muvafık bulacak olarsak 
var ki { şu kadar var ki ) çalışmaktır, bilimin en büyük eahiblerlnln para ve varlık gü· ileri gitmek için büttin müş· 
başka işlerinizi bırakmalısı- ayırmacı, bir düzen içinde cüoe dayanarak işçilerinin hık· kOllerl yenmek hususunda da 
nız. çalışmaktadır. larıoı çiğnemesine yol bırak· bu suretle hareket edersek 

Fakir _ yoksul, zavallı . İstisna etmek _ Ayramak, mıyoruz Blna~oıleyh sınıf kav· yalnız ileriyi değil, şimdiye 
Fakr _ yoksulluk {fr.) ekscepter . gaııı, tahakküm imtiyaz zihni· kadar elde eutgtmlz biltün fo. 

Örnek: bütün hayatı fakr Örnek : Bu kaideden bir yetlertni k.Oküuden ellen bir kılı\b neticelerini de tehlikeye 
içinde geçti. Bütün hayatı kelimeyi ; istisna etmelidir. zihniyet memleketin ıfhnlyetloi diloürmilş oluruz. Bu aolayıf 
yoksulluk içinde geçti. Bu kuraldan yalınız bir sözü tamamlıyacaktır. Ancak bizim devrim f lkrlolu anası olın kol· 

Fali hayr _ yüm, uğur. ayırmalıdır. iıtediğlmiz ve ıoladı~ımız mı· sal heyecanı eGndürür. O, ha 

Örnek: bu işlerin ilerleme· istisnai - ayral (fr.) ekscep nadı halkçı olmaktadır_ ki mil· asırların biriktirdiği kokmoş 
sini yarınki düşüncelerimizin tionnel . llyetçlllğln en temiz ve aaf bir fikirlerden mülhem karanlık 

de olacağına fali hayr adde· Örnek: istisnai vaziyetlerde değere çıkarır. Sade milliyet· yollara dönmekten ve daoyanıo 
derim. Bu işlerin ilerlemesini tutulacak yollar, ayral du- çilik Türk ntanımn sınm bu gör~il, flerleylş hızına ayak 
yarınki düşüncelerimizin de rumlarda tutulacak yollar. içinde dil birliği, kiiltür birliği uydurmayı bırakııırak dirlllk ve 

olacağına yüm sayarım. istisna - ayra (fr.) ekscep- ve mazı hatıralarına ve gelecek ıdawlık savaşmdı yftzgerl et· 
Fam - renk tion zamamn emellerine bağlılıkla mekt~o başka blrşey değildir. 
Fani • ölez örnek: vatandaşlar arasın- birleşme yapar. Şu halde partimiz yıllardaoberl 
Örnek: her insan fanidir, da hiçbir bakımından istis- Fak&.t bo aolayıttı birleş· k~ndlslne çlıdfğl ana vasfı dev· 

fakat insanlığa bırakacağı na yoktor, yurddaşlar ara- memlş olea daha içinde ıınıf Iete maletm4'kteo uloeal yaşı· 
yüksek bilgiler bakidir. Her sında hiçbir bakımdan ayra imtiyaz çarpışmaları kopmayın mık kudretini koruma yolunu 
insan ölezdir, ancak insan- yoktur. yani halkçı bir doygu ile bir· da ,.

0 
iyi ve en ileri bir kov· 

hğa bırakacağı yüksek bil- Bı·la"'istı'sna _ ayrasız [fr.] leşmemlt olan bir uloı yığını 
vet Hdımı daha atmıf olacaktır. giler kalızdır. bak ve şerefte mtısavl tekler 

sans ekseption Arkadaşlar 
Fena - 1 kötü, 2 tüken den kurulmuş bir uloııl birlik · 

( ) örnek: her vatandaşın hak- Bu yoldaki fikir akışını 
zeval anlamına kitleıl vücuda getiremez. Uloı 

Örnek: 1 fena bir iş, kötü kını bilistisna siyanet etmek yığını bu saf duygularla halkçı tamamlamak için yardımcı ola· 

bir iş. vazifemizdir. Her yurddaşın olmalıdır ki, halk yığınları cak bazı eeyler daha aöylemek 
2 - Bu alem bir alemi fe· hakkını ayrasız korumak ulueculoğun yaptı~• baycık isterim. 

nadıı, bu acun bir tüken borcumuzdur. kuvvetle birbirini seven, bir· Btllyorsonoz iLi iosanhk u. 
acunudur. lstisnaiyet - ayralık. birine bığlanıu bir varhk tee· mi konsey, hdhaz olanan ted· 

Faraza (bilfarz) - tutalım Müteferrik - ayrık, {fr) kil edebilelo .. (Bravo ıeelerl) birlerin ekonomik şartlırıo hlı· 
ki, diyelim ki divers Ondan sonra arkadaşlar, biz Binaenaleyh daimi konsey 

Örnek: Farazi dediğinizin örnek: müteferrik hava- devletçiyiz. Fiut ~tarak bftku· şuna karar vermiştir: 
doğru olduğunu kabul etsek disler, ayrık bilğetler metçe de partice de devletçiyiz. kin feodal idare devrl geçirdi. 
bile, diyelim ki (tutalım ki) Tefrik - ayırtı l k Yer yer şıhıt arzolırı tek ada· 

k ( f 'k) k b 1 Buna karşı olanlar liberal 1 mıo tabakkflmlerful, tek aile· 
dediğiniz doğrudur, ancak.. örne : ayırtı te rı a u 

te serbest olıuo diyorlar. nln bpriılerlnl temin edici 
Farazi · astözel [fr.] hy- etmez. Arkada•lar! Bonon ne demek ll d d 1 ı l i 

T f ·k t k k v yo ar an e" et ı etem er pothetique e rı e me - ayırma 
. olduğonn, davanın ehemmlydt uzun asırlar dftoyeda bftkftm 
Örnek: Felsefe ilmin fara- Tefrika (nifak anlamına), •Ardft. lo•ınlık bu e•lrllL de·· 

~ Ve değerini hepiniz anl&f81DJIJ, aU a a ... " 

zi bir istitalesidir, filozofi - ayırga, (fr) disc~rde, de-
bilimin astözel bir uzatımı- sunion 
dır, laphilosophie est le pro- örnek: vatandaşlar arasına 
longement bypotbetibue de tefrika sokmamalıdır, Yurd-
la science daşlar arasına ayırga sok-

F araziye - astöz (fr.) hy- mamalıdır. 
pothele Tefrika (gazete terimi) • 

Örnek: ilim ve faraziye, bölem, (fr) feuilleton 
ilim ve astöz, la science et örnek: gazetemiz yarın 
l'bypothsese yeni bir tefrikaya başlıyor, 

Müddea _ töz (fr.) these gazetemiz yarın yeni bir 
Örnek: Müddeasını iyi i- böleme başlıyor. 

Fart. ifrat - aşırı, aşırılık zab etti, tözünü iyi anlattı, 
ila bine eksplique sa thse aşkın, aşkınlık 

( Deuam edecek ) 
Aksi müddea - yantıtöz 
Örnek: müddea ve aksi 

m\iddea, töz ve yantıtöz the 
se et antithese 

Farzetmek - tutmak, say-

Ulusal 

Birlik 
mak Candelik. eiyaeal gazete 

örnek: sizin de benim ka- Sahibi: Haydar Rüşdü Öktem 
dar bu işle alakadar oldu
ğunuzu farzetmek isterim, 
sizde benim kadar bu işle 
ilgili saymak (tutmak) iste
rim. 

Fariza (vecibe) - düşerge 
örnek: inkılab uğrunda 

bütün varlığımızı vermek 
milli farizamızdır, devrim 
uğrunda bfitün varhğımızı 
vermek ulusal düşergemiz
dir. 

Fark (temyiz) • ayrım, a• 
yırt 

örnek: bu iki söz arasın
da büyük bir fark var, bu 
iki söz arasında büyük bir 
ayrım [ayırt] var. 

Neşriyat müdürü: 
Hamdi Nü•heı 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler sokağı 
Abone şartları : 
700 kuruş senelik 

400 " altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti iJanat 

bürosuna müracaat edil· 
melidir. 

Hususi ilanlar : idare-
hanede kararlaıtırılır 
Baııldığı yer: ANADOLU 
matbaası 

Liberal elıtem demek bugfto 

bu ulusun varlatında gözleri· 

mlzi kamaştıran en btıyflk 

muvaf fıkıyet yollaranı kapamak 

demektir. Biz devletçi olma· 
saydık paramızın bugaukfl kıy· 
metl temin edlleblllr miydi? 

Dış ticaret ve lSdeme deldi· 
ğimlz eanayllo koroma altında 

doğması Vö yataması mtımktıo 

olurmu idi? 
Biz devletçi olmyaeadık mem 

leket evlAtlarıoıo ıkıtılmıt olan 
yüce kanları pahaıına elde edi · 
len Tark vatanında memleket 
malı yerine ecnebi malının ser· 
beatçe satışına yord kapıl1rı 

ıçık kalır, ecnebi malları TOrk 
pazarlarını lıttli ederdi. Bir 
de"Vletin tam manıelle moıtaldl 
aaydmaeı için ıınırlarınıo düş· 

mın ellAhından ve ordusundan 
mıhfoz olması kAfl değildir. 

Ayol zamandı mfllf pazarları 

ecnebi manlfaktaran lıtll&sın 

dan da mahfuz kılmak lbım· 

dır. Bogftn rahat yaşıyoruz. 

Yurd kurulmuştur, derken iç 
pazarı ecnebi OrOnilnftn letllA111 
altında mahvolmıya mıhkdm 

boloodokça yarınımız için en 
derin yoksulluk. ve fcl4ketl~rln 
'V&rlığımızı earaıcağınıa eüphr: 
etmemelidir. Şu bıtlde ılevletçl 

ilk bir parti ve fırka olarak. 
kalnınmalı, de•letln vasıfları 

arasınd ynlni almalıdır. Buna 
bir söz değil, içinde bulunda· 

rloden çıkmak için JhtllAller 
yaptı, yer yer ibtllll ateşleri 
yandı. BQtun bunların netice· 
sinde insanlığa bir bftr yaşıma 
devri geldi. Ve feodal devlet 
tipi yıkıldı. Onun yerine libe

ral devlet kuruldu. Liberal 

devlet acıklı esirlik devlılerln · 

den çıkmıı loeanlığı bu h11r 

yaşıyıf sarhoşlugonou tesiri al· 

tında buloodorduğo zamıolar 

llbetaUzm aldı, yüriidCl. 
Onan ını çizgileri olın hak· 

lerda hflrrlyetln ve çılıemada, 

kazanmada hftrrfyetin tatbik 
edlllelerl zamanla derin eullati· 
mailere uğradı. Haklarda bOr· 
rlyetlo ıuilatimıll insanları yı· 

kıp çdrOten bir ıoarol devrine 
götO:dü. Herkee kendini hür 
eayıyor, kendi varhgının hOr· 
rlyetlnl sınırsız bir genişlikte 

kollanırken kendi öz varlığının 
yanında bfttQn tek varlıkların 
yekununu da korumak, ödevin· 
de bulunan devlet kudretinin 
masuniyeti biç gôzöo6ne alın· 
mıyordo. Ht-rkeı, her11eyde hftr 
tek tek olacaktır. Hepsi bir ta· 
rafa çeken, hepsi birbirini yap· 
rıtan ve dnletl dtişdren f lklr· 
ler sözler yazılıb gitti. Beşeri 

yet medeni kabillyetlerln bol 
meyvalarını almaya lmkAn bu. 
lucu brrıberUk yerine aoarelnlo 
teelrf altında uzun müddet bo· 
culııdı, durdu. 

Devamı c.ıaı 

Yarın yapılacak olan bisiklet sokll~ 
koşusu hakemleri de teshit edild1 

934 - 35 likleri bu hafta- dan evvel Altay - Şark•P(. 
ki maçlardan sonra so- ve saat 11 de de Izoıir5 t 
na erecek ve Altayın ye- Buca takımları karşılat•'' 
ni yıl şampiyonluğu tabak- lardır. 

kuk edecektir. B. takımlarmdan 
Birbirlerine yakın puvan- alanında Göztepe-Türk5~ 

la Altayı takib eden K.S.K saat 9 da, Altay - Şark• 
ve •Altmordu 7 Jakımlarının saat 11 de, Buca • Is~ 
bu haftaki karşılaşmaları, spor saat 13 de karşıl•f 
Izmir ikincisinin belli olma- caklardır. ~ 
sına yardım edeceği için · Alsancakta saat 9 d• ~ 
çok mühimdir. K.S.K - Altınordu B. takı 

Altınordu bu maçı kazan- ları karşılaşacaklardır. 
dığı takdirde kendisi ikinci Halkevi turnovası: 
olacak ve K.S.K. Göztepe- Cuma günü Halkevi tıf 

den sonra dördüncülüğe düşe- novasının finali Eşref P' 
_.cektir.~İki .... 0takım arasında Bunova arasında yapıl•" 
beraberlik dahi olsa Altın- br. 
ordu ikincilik mevkiindep Bisiklet yarışı : 
düşmiyecektir. Birinci dev- Mıntaka ve Halkevi •PJ 
rede Alhnorduyu mağlup şubesini:ı müştereken y•r.ı 
eden ve geçen hafta Altay cağı bisiklet yarışına, ıııııJ,; 
karşısında çok çalışan K.S- mevcud bütün teşekkiitl •'e 
K. fın revanş mahiyetinde bisikletçileri iştirak edeb~b 
olan bu maçta alacağı ne- ceklerdir. Yarış evvelc~f 
tice sporcular arasında me- yazdığımız gibi Alsaoc• '1 
rakla beklenmektedir. başhyarak Göztepe traııı es; 

Bu maçtan evvel saat 15 cadde•İ Köpr~ ~skel~s~e.· 
de Göztepe - Türkspor, on- - Devamı 4 ncu ~ahır ~ 

lzmir milli Emlak mttdürltığttnde 
Birinci Kordonda 200 lira muhammen kıymetli 127 ~o 

·re 
evvelce Aydın Şüme.ndüfer kumpanyasının emtea da• 
olan bina 12-5-935 tari~inden. iti~aren ~~r a~ ~arf~ 
pazarlıkla icara verilecektır. Talıplerın hergun Mıllı E 
müdürlüğüne müracaatları. 1413 

lzmir milli Emlak müdürlüğünde 
Alsancak askeri inşaat anbarında mevcut hurda ef~~·~ . .~ı 

ve lokomobiller ve buhar kazanı ve kamyon ve saı~ ııı S 
ve dinamo ve hurda eşyalar 3. 4·6-93S Pazartesı ve 
günleri saat 11 den 16 ya kadar iki günde parça P~, 
mahallinde satılacaktır. Taliplerin o gün ve saatta ııı~ 
linde hazır bulunmaları. 16 30 141 

lzmir Muhasehei 
lOğünden 

Hususiye ModO 

Bedeli nrllen 
ııbıkı bedel 

L L 
2600 1200 yemiş çarşuıı 48 no. hı cezaylr hanı 

550 300 ıraetıbıoı 209 No. dakklo ~· 
İdarel bueoaiyei vllAyete alt yakarıda yerleri göııterllen 'ae 

1 ·6·935 tarihinden 31 ·5·938 tarihine kadar üç sene aıtıd JI 
kiraya verilmek Qzere ilAn edilen artırmıda ııeoellğlne ,e~ 
kira bedelleri uygun gfir6lmedl~lnden artarma 13·5·985 ıat ei 
den ltfbırcıo 10 gQo daha uzatılmaeı onanmıştır. Artırlll' 10~ 
tarını görmek lıtiyeoler hergftn mnhaıebei huıuıiye mftd6: 
ne n pey sdrmek letlyenlerinde lhrle güod olan 22·5·93:> 

1 
eamba ğüntı eaat U dan onblre kadar encümeni vllAyete '~ 
cakları akarıt için depozito makbuzları veyahut banka 111e 

lırı ile beraber ıİı6racaalları. 14.07 

lzmir Muha~ebei Hususiye Modil 
lttğönden: 

Bede il 
ıabıkı 

L 
l :lOO eadırvan altı 7 ,9 oo. lo kahvehane 

13ö araetabaşı 217 ,. d6kklo 
80 kuyomcolarda 5 
55 " 22 

il 

" 
il 

" 
55 birinci kara oııman eokağı 2 oo. lo dGkkAn 
30 GçOocO " 11 11 li ,. 11 

24 il " il il 16 " it 

3250 kemer caddesi 3 no. lo ıaman hını b 
İdaref huıoelyei vUAyete alt yukarıda yerleri göaterlltJl il 

lar 1·6 935 tarihinden :n.5.93s tarihine kadar kirıya ,rr
6

.9 
üzere enle., ildo edilen arhrmada letek.ll çıkmadığından ıS· 

!''' tarlhlndeu itibaren 10 güo daha uzatılması onanmıştır. 03 
tıartlarını görmt!k ietiyeuler bergün muhaeebel husoelye ,oJ5,g 
lüğtıne "" pey aürmek lstiy,,nlerlode ihale gOuft olan 22 
çarşamba ı:Ooü saat 9 dan ooblre kadar encümeni vllAY~';, 
ttracakları depnlto makbuzları veyahut banka mektup• 
beraber mtıracaatlırı. 1406 
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Tl:.:J Q K iY E Olivier ve şüreka· Fratelli Sperco Vapur Acentası 

.., 
N. V. 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

1\.. & Co. 
~lJTSCHE LEV ANTE LıNIE 

.. SAMOS" vapuru 29 ni
~llda bekleniyor, 2 Ma)'lsa 
.;.dar Anverı, Rotterdam, 

llıbul'.i ve Bremea için 
1'1c alacaktır. 

.. ALIMNIA " vapuru 8 
""Yl•ta bekleniyor, Anvers 
te Hamburıtan yük çıkara
~lctar. 
Yı .. AKKA" vapuru 19 ma

lta bekleniyor, Hambarg 
..,, Anventen y6k ç•kara
'-lctır. 

.. HERAKLEA" vapuru 13 
~'Ylıta bekleniyor, 16 uıat.. kadar D6kerk, An
.., 'ra, Roterdam, Hambarg 
_.' Bremen limanlanna yük 
•tak tar. 

.._ .. ANDROS ,. vapuru 27 
,.:••ta beklenıyor, 30 ma
dt kadar Anvera, Roter
iÇi Ilı, Hamburg ve Bremen 
A! YGk alacaktır. 
~MEMENT H.SCHULDT 

HAMBURG 
~ .. liANSBURG " vapura 5 
'Jııta bekleniyor, Anvers 

'' liam\urgtan yük çıkara
'-lctır. 
~ .. TROYBURG" vapuru 21 
t 'Jııta bekleniyor, Anvers 
~,_liambargtan y6k çıkara-

"br. 
SERViCE DIRECT 

DANUBIAN 
TUNA HATTI 

lı• .. ATID " motörü 14 ma-
9'~!-~ekleniyor, Budapeıte, 
tıl..._'lalava, Viyana için yük 
~lıtır. 
.. ,:'!ISZA .. taparu S bazi
.. ~.~eldeaiyor, Budapeıte, 

...... wa ve Viyaaa için 

i: 1 R /.' '\ /iT sı Limitet vapur ROYAL NEERLANDAls KUMPANYAsı 
" CERES " vapuru 16 mayısta gelip yOkOaü bo· 

acentası şalttıktan ıonra Burgaı, Varna ve Köstence limanları 

BAN ~AS 1 Cendeli Han. Birinci kor- için yük alacaktır. 
. don. Tel. 2443 "GANYMEDES " vapuru 18 mayısta gelip 23 mayısta 

-DAoA 
BiRiKTiREN 
'QAl-IAT--~ObQ 

lstan~ul ve; fı 1 rakya 

The Ellerman Lines Ltd. Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için 

"ALGEERIAN " vapuru yük alacaktır. 
18 mayıs Liverpool ve '' CERES " vapuru 1 haziranda gelip 6 haziranda Anvers, 

Svvenseadan beklenmekte- Amsterdam, Rotterdam ve Ham burg limanları için yllk 

dir. Ve ayni zamanda doğru 
Liverpol için yük alacaktır. 

" POLO " vapuru mayıs 
nihayetinde Anvers, Londra 
ve Hulden gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

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

THE GENERAL STEAM NA
VIGATIUN Co. LTD. 
"ADJUTANT,. vapuru 7 

alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LiNIEN 

"NORDLAND,. motörü 2 haziranda Rotterdam, Hamburg, 

Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Gotef,urg, Oslo ve Iskandi· 
navya limanlarına hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam ıefer 

1
' PELEŞ " vapuru 16 mayısta gelip ayni günde saat 18 

de Hayfa, 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 
lzmir Nevyork arasında aylık muntazam sefer 

" RINOS " vapuru 14 mayısta lzmirden doğru Nevyork 
için yük alacaktır. 

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

Deutsache Levante Linie Yolcu ve yük kabul eder. 
"ULM" vapuru 15 mayısta Hamit: Ilindaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 

Hamburg, Bremen ve An- Acente mes'uliyet kabul etmez. 
versten beklenmektedir. Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 

tirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentahtına m&racaat 
.. ANGORA" vapuru ha- edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 • 2005 - 2663 

len limanımızda yük boşalt- _•lllll lfllllllllllllllllllllf lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llflllllllllllllllllllll llllllll 
maktadır. ı 

Not: Vurul tarihleri ve ~ zmif yün mensucatJ=_i 
vapurların isimleri üzerine 

!:~:ıi~;i~:~:.0 mes'uliyet ~Türk Anonim şirketil 
1!111_-" _________ = Bu mO.essese, iki ynz~bin lira sermaye ile ~ 

Satılık Piyano - teşekknl etmiş ve Di Oryental Karpet Manu-~ 
Alman marka her şeyi - fakçörers Limited (Şark hah} şirketine ait ~ 

sağlam kuyruklu bir pi- j=: izmirdt. Jlalkapnuırduki kuma~ fabrikasmı sahil ~ 
yano! ebven fiatla aatahk-

1
- almıştır • .Fabrika hOtftn teşkilat ve tesisat ve w ihl- =--

tir. d 
Almak arzu edenler her - tah imini ile eskisi gibi l ki1nnnusani 1935 ta· ~ 

gün sabahdan akşama ka-
1=: rihinden itibaren yeni ~irkct tarafmdan i~Ictil· ~ Şeker Fhrikaları 1.,ftrk Anonim Şirketi 

Sermayesi3,000,000'ftırk lirası 
istanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30 - 40 1 

dar ULOSAL BİRLİK ı= mektedir. Her nevi ynn iplikleri, kuma~, hat~· ~ 
gazetesi idarehanesine mü- = niye ve çorap imal edilecektir. l\lamuluho em sa- =.: 

•
I caat etmelidirler. I= line fUikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. ~ 
! ı- Buwınamul4t Peştemalcılar başında eski Orozdibak ~ 

Öksnrenler! Mut· = iui:alindeki sergide t('şhir edilmekte ve satış fab- ~ • aze temız ııcuz 
il&(; 

Her türlü tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Başturak No: 37 

DOKTOR 
Ali Agah' 

Çocuk Haıtahkları 
Mütehassısı 

'J·inci Beyler Sokagı N. 68 
Telefon .U52 .1 ... l!llllllllİl .......... -

y ü k alacaktır. 

"DUNA.. vapuru 30 hazi
randa bekleniyor. 

JOHNSTON VAREN LINES 
L TD LIVERPUL 

Kitaplannıza 

Cilt, Hatıralannıza Şık 

Bir Albllm, Ve sair 

Cilt işleri Yaptır

mak !sterseniz : 

• YENı KAVAFLAR * 
Çarşısmda 34 Numarada 

· - Ali Rıza - -
Mücellithaneıine uğrayınız. 

• york için yük alacaktır. 

laka (Okamentol) Is rika içinde yapılmaktadır. ~ 
ôksnrnk şekerle :: §ğ Posta kutusu: 127 ~=--

'e'-1 Telgraf adresi: f1mir:-~ A!Hncak 
rini tecrflbe edi --ı ~ Telefon oumaraın 2432 v ~ 3564 ~ 
niz .. ~ 1:11111111111111ıınııı11111111111• 1111111111i1!1111111111111111111111111111111111111111111111111"• 

~ Sümer Bank-. 
~ 
> 
= ~ 
~ 
~ 

~ 
Ve Pnrjen Şahapı ~ 

en QstRn bir mQs ~ 

bil şekeri olduğu· >~ 
nu unutmayınız. ,l.) 
----0 

Kuvvetli mnshil ...ı 

istiyenler Şahap 

Sıhhat snrgnn 

haplarmı Maruf 

ecza depolarmdan 
,.c eczanelerden 

arasınlar. 

Fabrikaları mamulatı 

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

Hereke kumaşlaı·ı 

F esane kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazar1 

lzmir şubesinde bulursunuz 

Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

"GUENMORE" vapuru 20 
mayısta bekluniyor, Liver
pul yftk çıkaracak ve Bur
gas, Varna, Köıtence, Ga
laç ve Braila için yük 
ala baktır. 

"EXARCH" vapuru 1 ha-
ziranda bekleniyor, Nevyork, I .. _________ • 

Hamza Rüstem beyin fotografhanesi, /:mirde en ıyı 
fotoğraf çekmekle ~ölıret bulan bir san ·aı ocagıdır. En 
müşkülpesent olanlar dahi, burada çektirdikleri fotolaaJ· 
lardan memnun kalmışlardır. 

THE EXPOl<.T STEAMSHfP 
COFPORATION 

.. EKSELSIOR" vapuru 
halen limanımızda olup N ev
york için yOk •'maktadır. 

.. EKSMINSTER " vapuru 
lS mayıata beldeniyor, Nev· 

Boston ve Filadelfiya için 
yük alacaktır. 

Gelit tarihleri ve vapur
lann isimleri nzerine meı'u
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 • 2008 

Satılık Motör 
12 beygir kuvvetinde (Di

zel) markalı az kullanılmıı 

bir motör ıatıhkbr. Taliple
'rin idarebanemize m6raca· 
atlaniJb oluur. 

Hamza Riütem beyin, foıograı malremesi 5atan ma-
gcucuı da mulıterem ma,ıerilerinin ince zevklerine s1Jre 
her çe,iı mallan, f oıograı makinelerini bulundunnaJaa. 
du, Bir :ıyareı her ıeyi ispata lu2fıdiT. 

• (lzmir • Ba~turak mddesi, Refik bey ÇU118•) 
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16 Mayıs 91S (Uluıal Birlik) 

Alman'lar, Habcşistan'a tayyare ve mühim miktarda mOhimmat göndermişler 

Adis-Ahaba'da vaziyet tehlikelidir. im
parator ayan önünde bir söylev verdi 

,... -...- ~~ 

Habeş ulusu, 
Italya - Habeş 

sokaklarda Italya aleyhine nümayişler yapıyor. 

harbı, gayri kabili ictinab telakki olunuyor 
lstanbul 16 ( Husu~i ) - Habeşistandaki durum, 

dakikadan dakikaya tehlikeye giriyor. Habeş impara
toru, ayuo meclisi önnnde heyecanlı bir söylev söy-
lemiş ve H.abeşistanıo, yabancılara çiğnetmiyeceğini 
beyan etmiştir. 

Son gelen haberlere göre, Almanyanın Sronger 

Rayiştağ Salı gOnü toplanacak 

imalAthanesi, Habeşistana tayyare ve önemli miktarda 

milhimmat gödermiştir. 

Adis Ababa sokaklarında balya aleyhine nftmayiş· 

Ier yapılmaktadır. Herkes, harbin gayrikabili ictinab 

olduğu kanaatindedir. 

Pilsudeski'nin tercDmei hali 

Bitler Rayiştağda Polonya, istiklalini Ma-
nutuk söyliyecek . reş~la b~_rçludur 

S b
' l ·ık ı ~ 1 k rılsudeskı, kara hır günde, Polonya ar me us arı, 1 ( cıa o ara mec-

1. ı · 1• k d ki d. ile beraber Avrupayırla kurtarmıştır 
ıs top antısına ış ıra e ece er ır 

. " .. . Istanbul 16 ( Hususi ) - askeri mektebine girmiş ve 
Berlın 15 (A.A) - Butun neşredeceklerdır. Sar meb· Mareşal Pilsudeski'nin cenaze zabit çıkmıştır. 1888 yılında 

Alman. ra,~yo me__rk~zleri ~sları ilk defa olarak mec- merasimi için büyük hazu- Rus Çarı ikinci Aleksandr 
~ay ~iller~~ .sah ~?nu Ra· hste hazır bulunacaklar· hklar yapdmaktadır. Cena- için tertip olunan suikastta, 
yıştai da soyhyecegı nutku dır. zeye iştirak etmek üzre Po- mareşalin büyük kardeşi ali· 

------•.ı .... ~•~· .• •• . . . 
Jonyanın!her taraf1ndan bin- kadar gösterılmış ve 25 yıl 

Bükreş 
Gazetelerinin 
mütalaaları 

Bükreş 15 (A.A) - Bütün 
gazeteler balkan antantı 
toplantısının sonunçları hak· 
kında uzun uzun yoruda bu
lunarak antantın örnek ola· 
cak derecedeki ars1Ulusal 
dayan1şmasından doğan ti
nci kuvveti barışm korun
ması ve dörti memlekt asığ
Jarının •avlanması için olan 
kesin kararı ile barış savına 
olan yardım1Dı kaydetmek· 
tedirler. 

Üniversul gazetesi şunları 
yazıyor: 

Antanhn bildirdiği arsıu
lusal hadiseler içinde çok 
yüksek önemli bir belgedir 
ki her tarafta pek büyük 
bir ilgi ile karşılanacaktır. 

Açık ve kesin olan bu bil· 
dirik Balkan antantının vas-
fı olan uzlaşma ve iyi niyet 
ruhunu anlamaktadu. Bunun-
la beraber uzlaşma ve niye· 
tinde bir sınırı vardır. Bu 
sınır Balkan antantın1n hak· 
lı asığlarının başladığı nok· 
tadır. 

Balkan antantının haklı 
asığlarını gözetmekle slDırla
nan uzlaşma ruhunun tasar
lanan Roma koııferansından 
önce sağlanması dört balkan 
devletinin ilerideki diploma
tik kınav dolayısile alacak
ları tutumun peşin bir anla
bmıdır. 

Gazete dört balkan antan· 
tının hep birden ve her 
memleketin ayn ayn asığla· 
rını dayanışma ve ayrıhk 
kabul etmeyişleri prensibinin 
aynca önemli olduğunu kay
detmekte iir. 

{ükürt Geliyor 
Bugün ltalyadan şehrimize 

20~ ton [4000 torba) kükürt 
ielecektir. 

Belçika lerce halk ve: hey'etler Var· hapse mahküm olduğu gibi 
Bankaları iskonto tiat· şovaya geliyor. Pilsudeski'de sryıl için Si· 

Pilsudeski'nin hatırası biryaya sü~ülmüşt~r. larını endirdiler 
Brüksel, 15 (A.A) - Bel

çika milli bankası iskonto 
fiahnı yüzde yarıma kadar 
endirmiştir. 

lrak'ta 
ihtilal çıktı 

fstanbul - Irakta ihtilal 
çıkmış, asiler bazı istasyon· 
ları zaptetmişlerdir. Hüku
met kuvvetleri ile asiler ara· 
sında kanlı çarpışmalar ol· 
muştur. 

Ereğli hatıl 
Ankara - Ereğli limanı ile 

Zonguldak - Ereğli elektrik 
hattmı inşa için bir Fransız 
sermayedar grubu hükümete 
müracaat etmiş ve görüşme· , 
lere başlanmıştır . 

Afyon 
Kaçakçılığı davası 
Afyon kaçakçılarınm du

ruşmasına düıı de ihtisas 
mahkemesinde devam edil-
miş ve müddeiumumi iddi-
asını serdetmiş ve komis· 
yoncu Osman Nuri ile, Jo-
zef Pardo, Leon Matalon ve 
Davit Abavofya'Dln kaçak· 
çıhkla alakadar olduklan tes· 
bit edildiğinden 2253 numara 
yasanın 16 ıncı maddesi mu
cibince cezalandırılmaları ve 
gümrük muayene memuru 
bay Aziz ile Antuvan Regü· 
ze'nin beraetini talep eyle· 
miştir. Müdafaa için duruş
ma 22 Mayısa bırakılmışbr. 

Düzeltme 
12 Mayıs tarihli nüsha

mızda, birinci kordon'daki 
Sümer gazinosunda bir ya
ralama vakası olduğunu 
yazmıştık. Vaka Sümer ga
zinosunda değil, iazinonun 
önünde olmuştur. Düzeltiriz. 

Joztf Pdsudeskı, 1892 yı· 
için pul çıkacak lında Sibirya'dan dönünce, 
Varşova 15 [A.A] - Pos· Sneçeviç adında bir Müslü

ta telgraf bakanlığı altı seri man~a. ~irleşm~ş ve sosyalist 
pul çıkarmak için hazırlıklar partısını teşkd ederek Po
yapmaktadır. Bu pulların çer- lon~a'nın: istiklili_için çahş· 
çevesi siyah olacak ve üzer· ~a~a başlamıştır.. Mareşal, 
lerinde Mareşalin resmi bu- gızlıce matbaa tesıs etmek 
lunacakt1r. suretile uzun.müddet deva~ 

eden Robotnık adında bır 
* •• 

Mareşal ( Pilsudeıki ) nin 
tercümei hali hakkında edin· 

de gazete çıkarmış ise de 
bilahara meydana çıkmış ve 
matbaası kapatılmıştır. 

diğimiz malümatı aşağıya Genel savaş, Mareşale çok 
yazıyoruz : yardım etmiş ve Polonyayı 

Mareşal, 1867 yılında Po· birin evvel kurmak hususun· 
lonyanın Zolof kasabasında daki emelini tahakkuk ettir
doğmuştur. Ailesi, muhtelif miştir. 
yerlerde müteaddit malikane- Pilsudeski, Çarlık Rusya 
lere sahipti. Bu münasebetle ortadan kalkdıktan sonra bü-
Jozef Pilsudeski, çok iyi tah· tün Polonya'nın arzusile 
sil görmüş ve kendi dilinden d yur unun başına geçmiş ve 
başka mükemmel surette Al- Polonya'yı kurtarmışbr. 
manca, Fransızca, Rusça ve Pilsudeski'nin mütarekeden 
lngilizce öğrenmiştir . Pilsu· sonraki muhtelif cereyanlara 
deski, dahR küçük yaşından karşı durması, ve memleke
beri Polonyanın kurtuluşunu tin dört yanını kuşatan 
düşünmüş ve Harkof Üniver· düşmanlara galebe çalması, 
sitesini ikmal ettikten sonra yalnız Polonya'yı değil, bü· 
askerliğe heves ettiğinden tün Avrupa'yı kurtarmıştır. 

-~-------.... --..~--~~---~ 
Apollon 
lstanbulda 
lstanbul - Yunan Apollon 

takımı şehrimize geldi. Ya· 
rın ilk maçını Beşiktaş ile 
yapacaktır. 

Geldiler 

Matbuat 
Pakanhğı teşkil 

olunuyor 
Ankara - Hükümetin, bir 

matbuat ve propaganda ba· 
kanhğı teşki edeceii söyle
niyor. 

Darnlhedayi bu akşam Iran 
temsillerine haşlıyor Bnynk elçisi hnktlme· 

Istanbul şehir tiyatrosu 
(Darülbedayi) diln geldi. Bu 
akşamdan itibaren temsille
rine başlıyacaklard1r. ilk 
temsil, (Napoleon, Madam 
Sanjen) dört perde kome· 
didir. Hey'et s11ası ile 
repertuvarının en kuvvetli 
parçalannı iÖıterecektir. 

tini o teessfirlerini 
bildirdi 

Ankara, 15 (A.A) - lran 
büyük elçisi bugün Bay 
Şükrü Kaya'yı ziyaret ede
rek Kars deprenmesinden 
dolayı Iran. hükümetinin 
teesaürlerini bildirmiştir. 

Çapucular 
Bir çadırı bastılar 

Evvelki gece Seferihlıar kı. 

zaeında YörGk dağı eteklerinde 
bir ıoygon nlı.'ası olmue, ıl· 
IAblı Oç çapulcu yüzleri mas· 
keli olduğu halde bıy Osmın'ın 
çıdmna basarak 400 llrasmı 
zorla ılmıelar Ye Osman'ın ka· 
rl8ı bayan Gftlhl'yil de muhte· 
Uf yerlerinden yaralamıelardır. 

Vak'a ıôyle olmuotor: 
Üç haydud; gece bıy Osmı· 

nın çadırmı basmışlardır. Bay 
Oımao çadırında yoktu, karısı 

Goııa yıloızdı. Haydudlardao 
ikisi dıı,arıda kalarak bir ağıç 
arkasında paso kormoı,lar, birisi 
çadıra girmlo, pıra çıkarmaaı 

için tehdide bıolımıetır. O sı 
radı dıtarıdıkl baydodlar; ayni 
çadırın yaoıbaeında bulunan 
diğer çadırda bulanan İıımail'J 
iple el ve ıyıklarından bığh· 

yarak ayni çadırı glrmltlerdlr. 
Hıydod!ar; paranın ıaklı bu 
londuğo yeri gôatermeıt için 
bıçakla kadını korkuturken 
muhtelif yerlerinden ağır ıo · 

rette yaralamışlar ve nihayet 

işkenceye dıyanamıyan kadın 

parıoıo yMlnl gôııtermlttlr. 

Baydudlar ( 400) lirayı ıhb aa· 

vıı,mıolaadır. Vık. 'a sırasında 

çadırın yakınında bulunan bay 

O.man'ın oğlu · 13 yaoında 

Mehmed koearak kôye gltmlı,, 
nk'ayı muhtıra hıber Yermle· 
tir. Oodın ıonre jınd1rmılar 
faaliyete heçerek kısa bir za. 

manda haydodları yıkılamıttır. 

Bunların adları bıkkındı henGz 

villyete hıber gelmemlı,tlr. Di 

ğer çadırdaki lamaU'fn bağlı 

olarak bıy Oamın'ın çadırını 

getlrllmeal bo lote onun dı rol 

oynıdığıDI delll aayılmıktadır. 

Tahkikatı denm ediliyor. 

Kaçakçılar 
ihtisas mahkemesi

ne verildi 
Sabun kiğıtlanndan siga

ra kiğıdı imal ederek satan 
beş kişi, ihtisas mahkemesi
ne verilmiştir. 

Satış kooperatifi 
Ankara - Hükümet, sa· 

tış kooperatiflerinin bir an ev· 
yel kurulmasını kararlaştır· 
mıştır. 

Bafra 
GölflnDn sahibi çıktı 

Istanbul - Hüseyin ismin· 
de birisi, hükumete müraca· 
at ederek Bafra gölünün 
kendisine ait olduğunu iddia 
etmiştir. 

ilk tahsil 
Ankara - ilk tahsil ça· 

ğında bulunan iki milyon 
çocuktan yalnız yarım mil

yonunnu okuduğu anlaıılmııtar. 
Bunun için ilk tahsil teşki· 
litı genişletilecektir. 

Hey' et 
Avrupa'ya gitti 

İstanbul - Deniz yolları 
işletmesine yeni vapurlar ıs· 
marlıyacak olan hey' et bugün 
Avrupa'ya hareket etmiştir. 

4 Sa~ 

Yarınki maçlar 
- Başıarafı 2 inci sahifede/ 

tünden PlıCJırh caddesi, Et 
refpaşa, Kızılçullu, Kan çef 
me ve MersinH'den a1•0' 

kadar devam edecektir. 
Bisiklet sokak koşusu içlD 

haz1rlıklar yapılmıştır. s~ 
Yarışları takip edecek hl' 
kemler tesbit edilmiş ve oto 

mobiller de hazırlaooııttıl 
Motörcülerimiz de yarışl•f 
hakem sıfatile takip ede· 
ceklerdir . 

Halkevi turnovası Ji· 

nali geri kaldı 
Son hafta DemiryoJu • 6f 

refpaşa arasında yapılııı•~ 
lazım gelen maçın Deıı>ir) 0 

lu'nun vaktinde sahaya gt 
memesi yüzünden sereııı0~ 
ile neticelendiğinden b 
hafta ~açın finali yapıJıc•~~ 
Demiryolu'nun itirazının tel 
kiki dolayısile bu final 111•9 
geriye bırakılmıştır. 

Bayraklı kulOhil spC 

bayramı 
Bayraklı spor kulübü r1 

rın kendi alanında bir sr 
bayramı hazırlamıştır. ~l 
bayramda müteaddit atJetiJ.l 
numaraları ile Hacı Hüse)ıi' 
ler • Kahramanlar ve tfi 
takımları arasında futbf 
maçları ve bisiklet yarışl• 
yapılacaktır. -- _./ Mürtecileri 
Muhakeme edece~ 

heyet 
Ankara - Mürtecileri ıJl 

hakeme edecek olan be 
Eskişehire gitmiştir. 

Bulgar 
Gazeteleri saçmalıf0 

Istanbul - Bazı Bulgar 
zeteleri, Bulgaristanın sili 
!anmasından korktuğudl 
yazmaktadırlar . 

Yeni mahsul 
Dftn Borsada satıl& 

Yeni yıl arpa mahsulO ~ 
ilk defa olarak Meneoıe~ 
Kalkıç köyünden, suc•~ 
ve Sökeden gelmiştir. potfİ 
da piyasaya arzolunaD t9 
val buğday, kilosu beŞ ~ 
ruştan kimilen satılmıftır 

Yumurta 
Ve fındıkta staııdf 

dize edilecek 
Ankara - Standardi1~ yon işi etrafında tet~ 

devam etmektedir. ~f 
üzüm ve incir, sonr• 

1 
yumurta ve fındıklarıD 'ı~ 
dardize edilmesi karar " 
alınmıştır. 

Kazanç , 
Kanununda deği~J 

Okler 
Ankara - Yeni .. 

kanununda vilayetler 
9 

kısma ayrılmıştır. I•ti 
birinci, Ankara 'VC 

ikinci sınıftır. 

Izmir emrazı sariye ve istilaiye b 
tanesi baştabipliğinden: 

lzmir emrazı sariye hastanesinin 2000 kilo şeker e~ 
mesi on gün müddetle temdit edilmiştir. istekliler f 
anlamak için her gün ve kat'i ihale günü olan 26 m•Y1

; 

pazar gllnll saat 11 de emrazı sariye hastanesinde tofj 
komisyona müracaatları. 14 


