
Mareşal Pilsudski'oio ce
~azesi, bugOo bnynk mera-~ 
8•oıle kaldırılacaktır. Varşo· 
va, baştan başa m atem 
hayraklarile örUllQdilr. 

.. ... 
·~.-- ' 

• ULUSAL 

I 
lzmirde çıkar, akıamcı siyasal gaze~edir 

• Isveç prensesi Engrit'in dfl· 
ğQnft 24 l\fayısta yapılacak· 
tır. Belçika kralı ve krali· 
çesi düğünde hazır buluna· 
caklardır. 

~~----------------------------------------------------------~ ----------------------~-------------------------------------~----- Cumartesi - 18 Mayıs 1935 Telefon : 2776 Fiatı (100) Para 

us- ek Yardım Misakı imzalandı 
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Bayındırlık, iç işleri, '"farım, Ekonomi, Kültnr ve Sağlık bakanları izahat verdiler 
X*& b ı .. .. ı -- • ~:.p.: ' <r 

Lik maçları dlln bitti 
= ~ <>XXXXX>X 5c 

C. H. Partisi 4 üncü kurultayını, Başha Altayşampiyon,Al-
kanımız önemli bir söylevle kapattılar tinordu ikinci oldu 

'' Ulu önderimiz Atatürk'ün sevgileri, eyi dilekleri ve her zorluğa 
yetişen kurtarıcı ve yapıcı uyauıklığı sizinle beraberdir,, 

A1akara, ı 7 ( Hususi ) - 1 ...._.,,......-.,• · - ulus için çalışmasının nasıl 
C. H. Partisi kurultayının incelendiğine güzel örnekler 
•a~ahki toplantısında, iç iş· verdiniz. Gelecek yıllar için 
~rı, sağlık ve bayandır!ık b~yük Kurultayın w v~r~iği 
l •kanları izahat vermış- yonergeler çok degerlıdır. 
erdir. Herşeyden önce partinin 

A11kara, 17 (A.A) _ Cu· programına koyduğunuz bü· 
Qı'-iyet Halk partisi büyük kümler, ulus ve ülke için 
kurultayı bugün öğleden yapıcı ve ilerletici etkileri· 
~ra baıbakan Saffet An· ni geniş ölçüde göstere-
t'ıun başkanlığında yaptığı cektir. 

~Plantıda Tarım. Kültür, içeride ve dışarada bir 
~0ııoıni bakanlığı ile Ziraat daha İyice anlatılacaktır ki, 
. 1lkaaına aid dilekler üze- C.H. Partisi iyice kavranmış 
~e Tarım bakanı Muhlis hareketli bir programı dö · 
d~ lllen, Kültnr bakanı Abi- lenle gütmektedir. 
Crı Ezmen, Ökonomi bakanı Gerek devrim prensiple-
~ el&I Bayar ile Ziraat ban- rinde ve gerek devlet ida-
., '-1 genel direkt&rü Kemal resi o de bütiln ulusu kucak· c.,· i 11!l tarafından verilen lıyan bir partinin temel pro· 
t~lıatı dinlemiş ve dilek ko- gramının egemen olması, 
:•IJ~unun raporunu bey' eti . işlerin hem ıağlamhğı, hem 
lllıanııyeıi ile kabul et· de bir ana yolda ıatmadan 

llalttir. - Devamı 4 üncü sahifide-

)1~\IDdan sonra partinin bü
tt önderi Atatürk' e kurul· 
l.1ırı bağlılığını ve baıbakan 
k illet lnöntl ile kabine ar· 
tt~~arına, parti genel ki· 
id R.eceb Peker ile par.ti 
ta •re heyeti Oyelerine say-
ttk '~ sevgilerini biltUren iki 
tala tir sllrekli alkışlarla kar
"- 1111l•t ve asbaıkan, baı-
~ Yerini partinin reis 

,areşal 
ılsudski Bugün 
Gömolttyor 

Mareşal Pilsud&ki 

t.1 latanbul 17 ( Huıusi ) -

le'~ttal Pilıudski'nin cena· 
•ı, bu n b le k 

1 
g il üyiik merasim-

htt • dırılacaktır. Polonyanın 
hb' tarafından V arıovaya 

, ttler l . . V 
~, b ge mııtır. arıo-

t.,İtı,;ıtan batı matem bıy· 
" ıle örtl\lll bir haldedir. 

hı.! •retalin teıkil etti ... 
~,,. l gı 
-ı, •y ır komiteai, cenaae 
~.!:~da bulanacak aıkeri 
-..,. ha11rlamafbr. 

vekili sayin ismet in önün' e 
bırakmıştır. 

Kurultayın sürekli ve tid
detli alkışları arasında baş
kanlık yerine çıkan ismet 
İnönü genel bakanlık diva· 
nı tarafından parti genel 
idare hey'eti üyelikleri için 
gösterilmiı olan namzetleri 
bildirmiş ve kurultayın itti· 
fakile kabul edilmiştir. Bu 
netice üzerine baıbakan is
met loönü şu söylev ile ku
rultayı kapamıştır. 

ismet InöoQ'nfln 
söylevi: 

11 Yüce Kurultayın sayın 
üyeleri ; 

Büyük kurultayın çalışması 
her bakımdan feyizli olmuş
tur. Geçmiı yılların işleri ü
zerindeki araştırmalarımız, 
bütün yurdda dikkati çek· 
mekten: geri kalmıyacaktır. 
Büyük partinin devlet işle· 
rini yakından gözetf ğine ve 
parti hükumetinin yurd ve 

Yahudi aleyhtarlığı 

Bükreş tip fakülte
sinde gürültü --ünive·rsite rektörü, vaziyeti 

. 
lah için tedbirler aldı 

lstanbul 17 ( Hususi ) 
Bükreş gençleri, Y abudi 
aleyhtarlığına tekrar başla-
mışlardır. Bükreş'in tıp fa
kültesinde okuyan Yahudi 
talebe, fakülteden kovul· 
muştur. O niversite rektörü, 
bu halin men'i için tedbirler 

almıı ve bükiirnetinde yar· 
dımını iıtemiıtir. 

Üniversite talebesinin teş
vikile gerek Bükreşte ve 
gerek diğer bllyük şehirler
de Y abudilere karı• boyko
taj baılamııtır. Romanya 
ıeaçleri, Y ah adilerin f ev
kiade dtlfmu olmaclıtı ka-

Bay 'l'atar .. lco 

naıti i6ıteriyorlar. 

ıs-

Heryo 
Tekrar Liyon Be

lerliye başkanı 
oldu 

Bay Heryo 

lstanbul 17 ( Hususi ) -
Paristen haber veriliyor: 

Liyon ahalisi, Heryo'yu 
tekrar belediye başkanı s~ç
miştir. Heryo, bu defaki se· 
çimle 27 yılından beri fasıla
sız bir surette Liyon şehri-
nin belediye başkanlığını 
yapmaktadır. 

Makenzen 
r eşteye gidiyor 

lstanbul i7 ( Husuıi ) -
Alman Mareıali Makenzenin 
Budapeşteye yapacağı seya
hate büyük önem veriliyor. 
Mareşıla, birçok Alman ga
zetecileri ile 12ıaylav refakat 
edecektir. 

Makenzen, aelecek Per -
ıembe anno Berlinden yola 
çıkacaktır. 

Bisiklet yarışı heyecanlı olmuş, Ka
zım birinci, Biri ikinci gelmişlerdir 

Dünkü )'arışlarda ikinci ge· 
len K. S. K. lı Riri 

Dün, 934 - 35 senesi son 
hafta maçları yapıldı. Stad-
yuma bir hafta evvele na
zaran; ıampiyonluğun belli 
olması yüziinden pek az se-

öztflrkçe : 

Her gün 
Beş kelime yazacağız 

Her gün Öztürkçe bet 
kelime neıredeceğimizi ve 
bir daha bu kelimelerin Os
manlıcalarını kullanmıyaca
ğımızı yazmııtak. Bu listeyi 
neşre bugünden itibaren 
başlıyoruz. 

1 - Hakim (Souveraine) • 
Egemen 
Hikimiyet - Egemenlik 
Misal: Hakimiyet Mil
letindir - Egemenlik U
lusundur. 

2 - Müstakil - Erkin, Ba
ğınsız, istiklal - Erkin
lik, Bağınsızlık. 
Misal: 1 - Biz müsta
kil bir milletin çocuk
luıyız - Biz erkin bir 
ulusun çocuklarıyız. 

İstiklil mücadelesi· Er
kinlik savaıı. 
2. - Müstakil mebus-
lar - Bağınsız Saylavlar 
Türkiye'de mahkemeler 
müstakildir • Türki
ye' de bak yerleri ba· 
ğınsızdır. 

3 - Sanayi • Endüstri 
Sınai - Endüstrici 

4 - Hür (T. Kö.) ·Özgen 
Hürriyet (T. Kö.) - Ôz
genlik 

S - Serbest • ÔziÜr 
Miaal: s~rbest mınta .. 
ka • Ôziür-b61ie 

yirci gelmişti. Havanın fazla 
sıcak olmasının da bunda 
tesiri yok değildi. 

Saat 11 de ilk maç Al
tınordu - K.S.K 8. takım
ları arasında yapıldı ve Al
tınordu B. takımı 8-1 gibi 
iyi bir farkla maçı kazandı. 

11 de lzmirspor - Buca 
A. takımları karşılaıtılar. 
Her iki taraf bu maçı ka· 
zanmak için çok çalıştı. lz
mirspor biri birinci devrede 
diğeri de ikinci devrede ol
mak üzere 2 gol yaptı. Bu
cahlar ikinci kısmın sonları
na doğru yegane gollerini 
attılar; oyun da bu suretle 
2-1 lzmirapor lehine bitti. 

ikinci maç: 
ikinci maç Altay • Şark 

spor arasında yapıldı. Altay 
bu maçta Doğan, zehir Ali 
ve Mebmet'ten noksan ola· 
rak alana çıkmııtı. Hakem 
Sabri'nin idaresinde baılıyaa 
bu maçta Altay derhal ha
kimiyeti ele alarak sona ka
dar muhafaza etti. 

ikinci kısmın sonlarına doi· 
ru Şarksporun 6 kişi kalmaıı 
yüzünden hakem vaktindan 
3 dakika evvel oyunu bitirdi. 
Altay da bu ıon ıampiyon· 
luğu tahakkuk ettiren maç· 

· Devamı 4 ncü &alıif ede· 

lsvec 
a 

Prensesinin do
ğün hazırlıkları 

rren~es .ftngrit 

Istanbul 17 [ Huıuıi ] 
Isveç prenıeıi Engrit 'in dil· 
ğünü, Mayısın 24 nde 11· 
tokbolm'da olacaktır. Bu 
münasebetle Belçika kral ve 
kraliçesi ile Avrupa devlet· 
lerinden bir çok rical lıtok· 
bolm'ı davet edilmitlerdir. 



S.lıife 2 

B. Receh P eker'in 
çok. önemli söylevi 

- Dünkü n'1ıhadan mibAt -

Ekonomi alanında Libera· 
lizmin tatbikleri de daha az 
feci olmadı. Büyük sermayeli 
insanlar kullandıkları işçiler 
ve fabrika ürünlerini vücude 
vücude getirmek için muh· 
taç oldukları ilk maddeyi 
yetiştiren ve nihayet büyük 
istihsali temin ettikten sonra 
koı·koca müstahsil kütlesini 
baştan başa istismar ettiler. 

Bunun neticesinde bütün 
hakları çiğnenenler liberaliz· 
min yaptığı çalışmalardan 
doğan bu büyük nefret duy
guları içinde karşı karşıya 
cepheler kurdular, boğuştu
lar, insan yığınları ardı arası 
ırelmiyen bir kavga içinde 
yaşadılar. Liberal devlet si
nesinde her türlü zarar ve 
karışıklık ve kavga unsur· 
ları yaşamağa müsait bir ze
min buldu. 

Arkadaşlar ; 
Üzerinde daha çok dur

maya değer bulmadığım bu 
mevzuu bitirmek için libe· 
ral devlet tipinin de bütün 
bu sebeplerle artık can çe· 
kiştirmekte olduğunu söyle· 
meliyim. F eodai devlet battı. 
Onun yerine gelen liberal 
devlet te kendi içinden te· 
feasüh neticesinde dünyanın 
her yerinde çöküyor, yerine 
çeşid çeşid devlet tipleri ku· 
ruluyor. 

Arkadaşlar ; 
Feodal devletten sonra ge • 

len liberal devletin yıkılışı 
ulusal devletin doğuşu dev· 
rini getirmiştir. Ulusal dev
let keyfi bir idare değildir. 
Her kafadan bir ses çıkaran 
dağıtıcı bir idare demek te 
değildir. Bizim anladığımız 
ulusal devlet nizamlı bir ida-

- rede h~rkesinözeltcşebbüsü 
demektir. Bir takım insanlar 
liberal devlet çöküyor, onun 
yerine sınıf devleti geliyor 
diyorlar. Biz hayır diyoruz. 
Liberal devlet yerine kuru· 
lacak olan sınıf devletinin 
er·geç mutlaka doğru yolu 
bulacağına ve muvaffakiyeti 

ancak ulusal devlet yoluna 
girmekle bulacaklarına kani 
bulunuyoruz . 
Arkadaşla, Türkiyede ulu

sal endüstri ilerlemektedir. 
Devlet kendi yapılacak kuv· 
velini ·her alanda göz kamaş· 
tıracak bir muvaffakiyetle 
tebarüz ettirmekte iken bu 
teşebbüslere açık bulunan 
alanda da birçok işler her 
gün ileri gitmektedir. 

Bütün bunların neticesin
de memlekette geoit bir iş· 
çi sınıfı türemektedir.Endüst
ri açılmamız neticesinde 
mevcud işçilerimizin sayısı 
artacaktır. Grektir ki bu 
işleri gidişin tabii neticesi 
olarak artacak olan işçi sı
nıfları klasik sınıf mücade· 
leti liberal devletin her fe
na ceryana açık ruhunda 
doğub onun (içinde beslen
miş olan ve ona karşı cep
he alıb (çalışmış bulunan ve 
gaye olarak onun yerine 
bir sınıf tahakkümü devleti 
kurmayı güden noktai na
zarı ~takibeden cereyanlar 
ulusal Türk devletinin de
ğerli evlatlarından ve yurd· 
daşlarından ibaret olan bu 

yeni genç Türk iççi sıoıfı 
zehirlemesine ve bu genç 
tabaka yurd için olduğu ka · 
kendileri için de felaket ge· 
tiren yalnız duygularla ze
hirlenmesin. Onun için yeni 
doğan bu işçi sınıfının pat
ronlarla münasebatı nokta
sını bütün parti programı· 
nın baıtan aşağıya yazıhıın· 
da ve anlaşılışında ruh olan 
ahenk, anlaşmayı ]ô uyuşma 
haline irca ediyor. Araların· 
da uyuşma yolu yetmezse 
devletin kayacağı hakem 
yolu çalışmaları önliyecektir. 

Programda Türkiyede grev 
ve lükavt 1101f çarpışması 
yasak edilecektir. ( Bravo 
sesleri) 

Fakat bu yasak oluşun ya· 
oında herhangi bir s~rma
yedar fikrinin:kendisi kadar 
bu memleketin halkçılık zih· 
niyetinden dolayı bir: evladı 
olan işçiyi haksız yolda taz· 
yik edememesini temin et
meklte lazımdır. Onun ya
nında bir işçi kütlesinin top· 
luluğuna, tesanüd kabiliyeti· 
ne güvenerek devlet varlı· 
ğında esas olan sınai mev
cudiyetin tahıib etmesine de 
müsaid bulunmak gerektir. 

(Devam edecek ) 

lzmir birinci icra memur· 
luğundan: 

Ölü Kumru varisleri Hü
aeyin çavuş ve aairenin Hü
seyine olan borçlarından 

dolayı alacaklıya ipotekli 
F aikpaşa mahallesi Kadı 
havlusu sokağında 20 numa· 
ralı kapuda~ içeriye girilince 
ufak bir sofa, sofanın aoluµ
da kapu ile çıkılır bir 
hala ve merdivenle üst kata 
çıkıldıkta bir odadan ibaret 
temamı yüz yirmi beş lira 
kıymetli bir bap hanenin 
borçluya ait yarı hissesi açak 
artırma suretile ve birinci 
artırması 20-6-935 perıembe 
günü saat on birde birinci 
icra dairesinde yapılmak 

üzere satılığa konuldu. Bu 
artırmada satıı bedeli tah· 
min olunan kıymetin yüzde 
75 ni buluraa en çok artı· 
rana ihalesi yapılacak aksi 
takdirde en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak şar
tile satıı on beş gün daha 
uzatılarak ikinci artırması 

9-7-935 salı günü saat on 
birde yapılacaktır. Bu artır· 
mada satış bedeli yine kıy· 
metin yüzde 75 ni bulmazsa 
2280 numaralı kanun muci· 
hince satış geri bırakılacak· 
tır. işbu gayri menkul üze
rinde herhangi bir suretle 
hak talebinde bulunanlar 
ellerindeki resmi vesaik ile 
birlikte yirmi gün zarfında 
müracaatları lazımdır. Aksi 
halde hakları tapu sicilince 
malum olmadıkça paylaşma
dan hariç kalırlar satış peşin 
para ile olup müşteriden 

ayrıca yüzde iki buçuk del· 
liliye alınır. Şartname 5-6-
935 tarihinden itibaren her
kese açık bulundurulacaktır. 
Taliplerin yüzde 7 buçuk 
teminat akçası ve banka 
itibar mektubu ve 34-7655 
dosya numarasile birinci ic· 
raya müracaatları ilan olu
nur. 

(UlaaalBl_rU...;k~) ________________________ ı_s_M_• .... Y"'!.'!ı!""z?~~ 
Erzurum 

~urbaylık kurulunun 
kararları 

Erzurum, 17 (A.A) - Er
zurum kurulu (belediye mec
lisi) bütçeyi 116 bin 300 
lira olarak kabul etmiştir. 

Bu yıl kaplıcaların eksikleri 
tamamlanacak ; sokaklara 
yeni ad konacak, bir akıl 
doktoru ve zehirli gazlar 
için gereken malzeme getir
tilecektir. Ayrıca bir de 
kültür müzesi kurulacak; 
yapılmakta olan modern 
mezbaha kurağının binasının 
yapısı bitirilecektir. Bundan 
baıka modern bir fırında 
yapılacaktır. 

. . 
; 

l~L~H~TTS~ 
E YYUBi.~~,, 

18 Mayıs • 1935 .. Yazan: JI. A 
Tefrika No. 55 

Salabeddini Eyyubi Halepte tezahüratla karşılanmıştı· 
Atabey de karşılayıcılar arasında bulunuyordu .. ,. 

Kılıcı bileğine kayışla bağ- na çarpa çarpa, kafaları Bu aralık Saliheddio :~ 
lanmıştı. Özengilere kuvvet- uçura uçura ilerleyordu. U· gözüne bazı simalar çar:OJ· 

1 b w • - t" d fak tüfek bazı yaralarından - Bunları tanımıyor e asmış, egerın uı un e K' l d · ? 
• w kan sızıyor, fakat aldırış et· ım er ır bı 

bıraz kalkmış, sagına, solu- . d Diye sordu.. Şu ce~• 
------------------------ mıyor u. ld 

Osmanlıcadan 'fu• • rkçe Fakat birdenbire durdu. a ı: B l M l ordusıı 
..: • Etrafı boşalıyordu. kumand=n~r lzzedd~n Me•ıl' 

D • ı K 1 ""' N 3 3 - Ne oluyoruz? dun adamlarıdır.. oı 
Ye } arşı ıgı Ü Diye haykırdı. Genç kahraman kaıları 

Gök atlı bir cengaver ba· çattı, hiddetli bir bakııl• 
1 - Öz Türkçe köklerden gelen sözlerin karşısına (T. Kö.) ğırdı: onları süzdü: 

beldeği (Alameti) konmuştur. Bunların her biri hakkında sırası - Kaçıyorlar beyimiz! _ Siz-dedi-siz burada!. 
ile uzmanlarımızın (Mütahassıs) yazılarını gazetelere ı-ereceğiz. Dayanın yegitlerim, - Evet efendimiz, iıtet' 

2 - Yeni okunan karşılıkların iyi ayırd edilmesi için, ge· süpürelim! dik ki... 
reğine göre, Fransızcaları yazılmış, aynca örnekler de konul· Mısır ordusu, şimdi bütün - Susunuz! .. 

bir cepheden düşmanı takip Ve derhal yanındakilere muştur. 

3 - Kökü Türkçe olan kelimelerin bugünkü işlenmiş ve ediyor ve düşman ise kaçı- emretti: d' 
kullanılan şekilleri alınmıştır: Aslı ak olan hak, aslı ü15üm olan 
hüküm, Türkçe "Çek,, kökünden gelen şekil gibi. 

yordu. ikindi vakti idi. iyice - Bunlan atlarına biıı ı· 
yorulmuşlardı. riniz, yüzlerini görmek iste' 

örnek: 1 - fartı mubah- ülkede bozut çıkarmak isti· Salaheddin, yavaş yavaş miyorum.. ar• 
bet, aşırı [ aşkın ] sevgi yenlere karşı bütün ulus gene merkeze gelmişti. Ve sonra tekrar oııl 

2 - muhabbette ifrat, sev· uyanıktır . Bir aralık, düşman kuv- baktı: At•' 
gide aşırılık (aşkınlık] lfsad etmek (fitne anlamına vetlerine mensup bir hey- - Kumandanınıza ve , 

b · · " 1 • • Bu ıııes ifrat etmek - aşırı gitmek bozutmak, (fr) corrompre etin kendisi ile konuşmak eyınıze soy eyınız. ~· 
örnek: hiçbir şeyde ifrat örnek: gençliğin ahlakını istediği haberi getirildi. Sa- ele deki rollerin! ye aııl aıf ,. 

etmemelidir, hiçbir şeyde ifsad etmek istiyenlere aman 1 h dd. · · b' k satlarını ben bılıyorum. .., 
a e ın, ırı ır ayanın k . 1 k' yd•I"' 

aşırı gitmemelidir. yoktur, gençliğin ahlakını d'b' d k d' 1.1 1 at emın o sun ı, me 
ı ın e, en ı e ı e yara a- b k w _ fe 

Fesahat - uzdiyeui bozulmak isti yenlere aman . .. onlara ıra mıyacagıu.o 1 rını tımar etmekle meşguldu. b' .. Muıul kapılarııs 
örnek: bu makalenizin fe- yoktur. 

Ç d 
. . . 

1 
ır gun, 

- a ırıma getırınız d caö-ım 
1&hatine diyecek yoktur, bu lfsad etmek (nifak sokmak 
yazınızın uzdiyemioe diyecek anlamına) - arabozmak (fr) 

. D- h ayana • . ~e 
Dedı. uşman, arp sa- Karşısındakiler titreıııe~ 

basında çok mühimmat ve başlamışlardı. Salaheddiıı,b'~ yoktur. mettre la discordance 
erzak bırakmıştı. Asker, bu b' bu kadar kı:ıOS' 

ifade - deyim, anlatım (fr.] Müfsid (münafık anlamına) • 1 • b 1 b 1 k • ır zaman , 
ganımet erı o o ta sım t K 1 kabzeıioİ •1 

elecution, depostion 1 - arabozan (fr) pertur- . . mış ı. ı ıcının ııı 
edıyor, zafer ~irel~rı at:yor- kıyor ve söylenmekte dev• • örnek: ifadesi bozuk, de- bateur seditieuks 
du. Demek kı, talıhlerı ya· ediyordu: ~t 
ver o~acak~~ '. .. • _ Ben, bir taç, bir t• ~ 

yimi bozuk 2 - boztcu 
ifade vermek, ifade almak, örnek: o müfsid bir adam· 

Salahaddını Eyyubı çadı- devirmek istesem, Mu• Of diyem vermek, diyem almak, dır o, bozutcu bir adamdır. 
rına yaklaşınca, etrafı mah- beyinin harcına mı dütıı> , 
şer gibi saran kalabalığın ki karşıma çıliaınt Akr•b;, 
arasında, ve çadıra yakın lık dayısının altındaki o>• 

Tarzı telaffuz • deyiş [fr.] Müsfsid [münafık anlamı· 
pronöpnciation na) arabozan [fr.] corrupte· 

örnek: heryerin kendine ur. 
bir yerde, bu heyeti gördü. satlarına evveli bu kıtııı( göre bir deyişi vardır örnek: gene bir müfsitlik 
baştan aşağı silahsızdılar. mani olacaktır. ·ıı Tabir • deyim [fr.) terme, ederek onu bana karşı kış· 
Şamdan gelenleri derhal Haydi bakalım, g!d;,: ekapression kırttı. 

tanıdı. Bunlardan bazıları Seyfeddin beye öyle soY Fasıl, ayrıç Fişetmek [ifşa etmek] • 
Örnek: Bu eserin dört faslı 

var ki her biri diğerine fa
iktir, bu izerin dört ayrıcı 

kendisinin eski silah arka
daşları idi. Bazıları da Şa· 
mın ileri gelen simaları idi .. 

var ki herbiri ötekinden iis
tündür. 

Fasıl, bölüm (bak: bab ) 
Fasıla, ara, arahk 
Faıit, bozuk 
örnek : Zamiri fasid, içi 

bozuk 
Fesat, bozut 
örnek: memlekette fesat 

çıkarmak istiyenlere karşı 
bütün millet müteyakkızdır, 

Ulusal 

Birlik 
Cdndelik aiyasal gazete 

Sabibi: Haydar R~dü Öktem 

Neıriyat müdürü : 
Hamdi Nüzhet 
Telefon: 2776 

Adres : lzmir ikinci 
Beyler sokağı 

Abone şartları : 
700 k1;1ruş senelik 
400 11 altı aylık 

ilin şartlan 
Resmi ilinlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilinlar : idare· 
hanede kararlaştırılır 
Basıldığı yer : ANADOLU 
matbaası 1 

dile vermek, açığa vurmak, 
açmak [fr) divulgur 

örnek: sırrını faşetti, 11r- Güler yüzle onlara yak-
rını dile verdi (açığa vurdu] laştı: 
il'a divulgue son secret - Böyle, cephelerde kı· 

ifşaat - gizaçı [fr.] divul- lınç kılınca karşılaımamalı 
gation, revelatin idik!.... Buyurun, çadırın ö-

örnek lngiliz hariciye na- nünde oturalım .. 
zırı Pari müzakereleri hak- Ve yanındakilere bir işa
kında bazı ifşaatta bulun- ret yaptı.. Derhal, yerlere 
mutur. lngiliz dış bakanı, sedirler, minderler, posteki
Paris söyleişmeleri hakkında ler, geniş kilimler yayıldı. 
bir takım gizaçılarda bulon· Askerin zafer çığlıkları 

Fatih [ bak: cihangir ) - göğe çıkıyordu. Nekkareler, 
alpay defler, sazlar, davullar orta-

örnek: tarih büyük fatih- lığı çınlatıyordu. 

y~. ,~ 
Saliheddinin Musullu ~İ' 

karşı takındığı vaziyetle d'r 
ğerlerine karşı göster ;,ı 
güler yüz, tatlı dil, der rl" 
oradakilerin gözüne ç• 

mıştı. lf 
Salibeddinin, Ata~e~ d0' 

mail hakkındaki samııı>1 , ,ı 
d . . IJ>l9 

şüncelerine bun an ıyı 
olamazdı . 

* • • or' 
lki gün istirahattan. so ~ 

Atabeyin hey'etinin rıc•~·o 
ısrarı üzerine Salahed ~e 
ordusu ile beraber Hale 
doğrü hareket etti . 

lerin adlarını hümertle anar, , _____________________ .,., 

tarih büyük al payların adla- TAYYARE s 1NEMAS1 . 915 
rını saygı ile anar. Telefon : 3151 Telefon · 

1 
Fethetmek • açmak, almak Bugün bOUln lzmfr hılkıoın sabırsızlaklarla bekleınlo 0 

[fr.] conquerir duJdarı senenin bflyO.k fillmlerlodeo biri olan 
örnek; Istanbul'u Mehmed H B • • d • 

ıı. aldı <fethetti > ay 8 t iZi m ır .. 
Fatiha, başlangıç 01,eı) 
örnek; icıin daha fatihasında Jean Crnvlord ve Geri Cooper Ue birlikte (Danı r ti 

y Rol>t 
iken büyük müşküller ken- ve (Deniz alt1nda cehennem) fllimlerloln kahraman arı dO 
dini gösterdi. Yong ve Franchot Tone iki bsoh bir aıkın ıztıraplırı lçlO 

Fazi, uza harp cephelerine koıın bir kızm heyecan aver macerası. 

örnek: fazayı namahdud A-YRICA: . FOX Dünya Havadisleri,, 
içine serpilmiş olan yıldız 
kümeleri. D • k k t Tıyare ılnemaaı bugünden ltibareO ~t } 3 : atlerJnl ucuzlatmııbr. Yaz ortasıod•ııoı 
fazahat ( bak; denaet ) al- le birinci vlzyonen yakeek: !~.,ı 

çaklık ler geçmeğl vadeden Tayyare ıloemaaı buna rağmen tarıf 
örnek; bu harekete faza· 10 tekilde teıbll etmlıtlr. Bergftn her ıeaostıt : 

hatten başka bir ad bulama· 2 lf1:!. ?) le:.. o:;,.O 
yorum, bu harekete alçak- ;;;;;;;}) ca 1::2) ;;;;;;;}) ca ;;;;;;;}) kuttJf' 

lıktan başka bir ad bulamı- Şirin bir ealon - Y6kaek •bir flllm ve ucuz bir tırJfll 



......__ş.w, __ ~•~S:._ __________________ , ______________________ _J(,!:!!!Ul~-tt-Hk~)-------------=--------- 18Ma~ı9!S 

Tt:J Q K i YE· Olivier ve şOreka- Fratelli Sperco Vapur Acentası 

l I R /\ AT sı Limitet vapur ROYAL NEERLANDAls KUMPANYAsı 

). f-_J.. 1 '' CERES " vapuru 16 mayısta gelip yükünli bo-
\ acentası ıalttıktan sonra Burgaı, Varna ve Köstence limanları 

BAN ~ A5 1 Cendeli Han. Birinci kor· için yük alacaktır. 
... don. Tel. 2443 .. GANYMEDES ,, vapuru 18 mayısta gelip 23 mayısta 

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

-DAoA 
BiRiKTiREN 

.. ALGEERIAN " vapuru yük alacaktır. 
18 mayıs Liverpool ve " CERES " vapuru 1 haziranda gelip 6 haziranda Anvera, 
Svvenseadan beklenmekte- -"msterdam, Rotterdam ve Hamburg limanları için yük 

dir. Ve ayni zamanda doğru alacaktır. 
SVENSKA ORİENT LINI EN 

"NORDLAND" motörü 2 haziranda Rotterdam, Hamburg, 
Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Goteburg, OsJo ve lskandir 

navya limanlarına hareket edecektir. 

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
yıı nihayetinde Liverpol ve 
Svenseadan beklenmektedir. 

THE GENERAL STEAM NA
VIGATIUN Co. LTD. 

"'AD JUT ANT" vapuru 7 
mayısta Londra için yük 
alacaktır. 

Deutsacbe Levante Linie 
"ULM,, vapuru 15 mayısta 

Hamburg, Bremen ve An
versten beklenmektedir. 

"ANGORA" vapuru ha
len limanımızda yilk boıalt

maktadır. 
Not: Vurut tarihleri ve 

vapurlann isimleri lizerine 
değitikliklerden meı'uliyet 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam ıefer 

"' 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. 

" T AMESIS " vapuru 10 haziranda doğru lzmirden Nev-
york için ylik alacaktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Hamit: Ilindaki hareket tarihlerindeki değiıikliklerdea 

Acente meı'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafıilit için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 

ıirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat 
edilmeıi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

•11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ı ı• 

ilzmir yün mensucatı~ 
kabul edilmez. ~Türk Anonim şirketi= 
,.--~-----•• ~ Bu mftessese, iki yftz!hin lira sermaye ile ~ 

.~~~~~!!!!!!!!~12~6~,l~LA~~~~~b~D~~~Q--
V N. V. 

Sa~ılık Piyano ~ teşekkOI etmiş ve Di Oryental Karpet Manu-~ 
Alman marka her şeyi ~ fakçörers Limited (Şark halı) şirketine ait ~ 

sağlam kuyruklu bir pi- ~ fzmirdt:. Halkapmardaki kumaş fabrikasını satın ~ 

V. F. H. Van 
Der Zee 

' bt & Co. 
~SCHE LEVANTE LıNIE 

"'dSAMOS" vapuru 29 ni
!c-d • bekleniyor, 2 Mayısa 
~:b Anvera, Rotterdam, 
~~ urg ve Bremen için 

.. •lacaktır. 
-._ ALIMNIA " vapuru 8 
•e ~ta bekleniyor, Anvers 
tt~ •rnburgtan yllk çıkara

lır. 

1' ~kKA,, vapuru 19 ma
t( '' A bekleniyor, Hamburg 

~L.. llversten yllk ç~kara-
1'' ~tar. 

d•' 'lfERAKLE~" vapuru 13 
iJ ~••ta bekleniyor, 16 .ııa

''ta, kadar DGkerk, An
'' a Roterdam, Hamburg 

; '1- reınen Hmanlarına yük 
ti 11C.lctır. , 'h ANDROS " vapuru 27 
.~ >ı._ •ta beklen!)'or, 30 ma
~ lcadar Anvers, Roter
~ ' liamburg ve Bremen 
~- 1'Ic alacaktır. 

'1EMENT H. SCHULDT 

"lf HAMBURG 
,,._ ANSBURG " vapuru 5 
'' 1-f ta bekleniyor, Anvers 
t.ı •ınburıtaa yOk çıkara
""br 

~ 11,ı~OYBURG. vapuru 21 
I~ \ liata bekleniyor, Anvers 

\~•rnburgtan yük çıkara-
r. 

StRvıcE DIRECT 
DANUBIAN 

.. TUNA HATTI 
ATJD ,, motörli 14 ma
. bekleniyor, Budapeıte, 
le •va, Viyana için yük 

"'h .. tıı. 
"~ZA. vapuru S bazi· 

beldeni1or, Budapqte, 
,. •• v içia 

Istanbul ve;t 'frakya 
Şeker Fbrikaları 1.,flrk Anonim Şirketi -

Sermayesi3,000,000Tork lirası 
istanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30 - 40 

•Taze temiz ucuz 
ilft.; 

Her tOrlQ tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Raşturak No: 37 

DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

11·inci Beyler Sokagı N. 68 
Telefon .1452 

yük alacaktır. 
"DUNA" vapuru 30 hazi

randa bekleniyor. 
JOHNSTON V AREN LINES 

L TD LIVERPUL 
"GUENMORE,, vapuru 20 

Kitaplannıza Gftzel Bir 

Cilt, Hatıralarınıza Şık 

Bir Albom, Ve &air 

Cilt işleri Y apllr· 

mak lstereeniz : 

• YENı KAV AFLAR * 
Çar~ısında 34 Numarada 

- - Ali Rıza - -
Mücellithanesine uğrayınız. 

york için yük alacaktır. 

yano! ebven fiatla 11tılık- - -= almışbr. Fabrika bfttftn teşkilit ve tesisat ve mfts· ~ 
b~ - -~ tahdimini ile eskisi gibi 1 ktnunusani 1935 . ta- =: = rihinden itibaren yeni şirket tarafından işletil· ~ 

~ mektedir. ı,er nevi yftn iplikleri, kumaş, batta· s 
§ niye ve çorap imal edilecektir. Mamulatın emsa· ~ 
= line fAikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. ~ 

----··-----' ~ Bo:mamulit Peştemalcılar başında eski Orozdibak ~ 
;;:; itti&alindeki sergide teşhir edilmekte ve satış fab- ~ Ôksftrenler! Mut· 

laka (Okamentol) 

ôksftrflk şekerle-

rini tecrflbe edi 

Ve Pftrjen Şahapın 

en Ostftn bir mft 

bil şekeri olduğu· 

nu unutmayınız. 

Kuvvetli mftshil 
istiyenler Şahap 

Sıhhat sftrgOn 

haplannı Maruf 
ecza depolarından 
ve eczanelerden 
arasınlar. 

~ rika içinde yapılmaktadır. ~ 
;;;;;; Poıta kutusu: 127 §S - -= Telgraf adresi: izmir: . :Alsancak S 
~ Telefon oumarası 2432 ve 3564 Ea 
ilııııııııııııııııııııııııııııııı• ıııııııııııııııııııııııııııınııııııııııııııııııııııııııııııııuii 

--Sümer Bank--
Fabrikaları mamulatı 

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

Hereke kumaşları 

Fesane kumaşları 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazarr 
lzmir şubesinde bulursunuz 

Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası mayısta bekluniyor, Liver

p yük çıkaracak ve Bur
gas, Varna, Köıtence, Ga
laç ve Braila için yük 
alabakbr. 

"EXARCH" vapuru 1 ha· 

ziranda bekleniyor, Nevyork. 1 .. -----·----ı 

Ham%a Rwıem beyin Joıograjhane1i, lzmirde en ıyı 
f oıograf çekmekle şlJhret bulan bir san' at ocağıdır. En 
ınılfkillpeıenı olanlar dahi., burada çektirdikleri foıokraJ· 
Zardan memnun kalmışlardır. 

THE EXPOkT STEAMSHIP 
COJ PORA TION 

"' EKSELSIOR " vapuru 
balen limanımızda olup Nev
york için yilk a'maktadır. 

.. EKSMINSTER " vapuru 
15 m&Jllta beld•i1or, Ne•-

Boston ve Filadelfiya için 
yük alacaktır. 

Geliş tarihleri ve vapur
lann isimleri üzerine meı'u· 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telef oa 
No. 2007 - 2008 

Satılık Motör 
12 beygir kuvvetinde (Di

zel) markalı az kullanalmıı 

bir mot6r utılıktır. Taliple· 
rin idarehanemize mlraca
atlaniJAa olnur. 

Hamsa Rilatem beyin, Jotof;raJ malr~me1i ~"tan ma
Rtuaaı da muhterem ma,ıerilerinin ınce ::eııklerine glJre 
her çeıit malları, foıograı makinelerini bıılundurmalaa· 

dır, Bir ~ıyareı her şeyi i,paıa kdfıdir . 

(İzmir • Bqturak caddesi, Ref9ık bey çartısı) 



18 Mayıs 9iS (Ulaıal Birlik) 
__,;~---------------

-
Harp, bu günlerde olmazsa EyUUe doğru muhakkaktır diyorlar 

Bütün Italyan nakliye vapurları, tel-
siz e İtalyan limanlarına .;ağırılmıştır 
Vapurların bir kısmı, köstence limanına gidecek ve ltalyanm aldığı 

1500 vagon buğdayı Doğu Atrikasına nakledeceklerdir 
letanhul 17 (Hususi) - Italya • Habe~istan ihtilafı cektir. Bu vapurlardan bir kaçı da Köstenceye gön

derilecek ve Italyanın, Habeşistandaki ordusu için 
diplomasi yoluyla halledilemiyecek dereceye gelmiştir. 

Romanyadan satın alınan l 500 vagon buğdayı ala-
Son haberlere gôre, Italya hnkQmeti~ yolda bulunan k ca tır. 

bntnn nakliye vapurlarının, hemen Italya limanlarma Alakadarların verdikleri 

gelmelerini telsizle bildirmiştir. Bu vapurlar, doğu Af- Habeşistan harbı bugilnlerde 
rikasına gidecek yeni kıtaat ile milhimmatı naklede- mutlak surette başlıyacaktır. 

malOmata gôre. ltalya • 
patlak vermezse Eylnlde 

Talat lngiltere ~urultay kapandı 
Baştarafı 1 inci $alıijede - Amerika 

Y onan üzümleri
ne fazla gümrük 

koydu 
lstanbul 17 (Hususi ) -

logiltere hükumeti, Yuna· 
nistan'dan ln2ilter'ye gön· 
derilecek kuru üzümün 
gümrük resmini üç misil 
çoğaltmıştır. Bunun sebebi, 
Yunanistan'ın lngiltere'den 
almakta olduğu 220 kalem 
e~yanın, tamamen konten
jana tabi tutulmasıdır. 

Yunan ulusal ekonomi 
bakanlığı, lngiltere'nin aldığı 
tedbirleri mühim görmüş ve 
Londra ile temasa karar 
yermiştir. 

~~---------~~-Boks 
Şampiyonu 

öldiirillecekti 
lstanbul 17 ( Hususi ) 

BeJli olmıyan bir sebebten 

dolayı L.urşunla yaralanan 

ve Nevyorkun Lonbranş has· 

tahanesine yatırılan dünya 

boks şampiyonu Maks Baer, 
Haziranın 13 ünde yapacağı 
büyük maçtan vaz geçmiş· 

tir. 
Maks Baer'in basımları 

ve şahıslarla ilgili olmıyarak 
ve durmıyarak yürümesi için 
esas şarttır. 

Büyük kurultay, programı 
ile yurdun gelecek dört yıl 
içinde hangi ana yollarda 
yuruyecegını göstermiştir. 
Bununla parti hükumetiniz 
için bir program bildiriğinin 
ayni zamanda verilmiş 
olduğunu söylemek isterim. 

Büyük kurultayın, yurdun 
içerideki emniyetine verdiği 
önem ve bu yolda partinin 
devrimci anlamı bir daha 
meydana çıkmıştır. Hükume· 
tini2in devrimci partimizin 
çok dikkatli ve çok dölenli 
vasfına uyun olarak hareket 
edeceklerine emin olabilirsi· 
niz. 

Yurdun dışarı emniyeti 
için büyük ilgi gösterdiniz. 
Büyük kurultayın, yurdu 
korumak için gerek olursa 
vatanın canlı ve cansız bü
tiln araçlarını ortaya ata· 
cağını bildirmesi, bunu bir 
temel yasa olarak program
da açıkça söylemesi, vatanın 
her bucağında beraberlik 
sesleri ile karşılandı. Vatan 
ve ulusun, partimizin başfıca 
varlığı olduğunun açıkça bi
linmesi, dünyanın bu karışık 
zamanlarında Türkiye Bay· 
sallığı için hayırlı bir gös
teriştir. 

Bisikletle garbi Anado· 
lu turnovasına çıktı 

Ankara 17 (A.A) - Tür· 
kiye bisiklet şampiyonu Ta· 
lat, bugün saat on altıda 
kulübü önünden hareketle 
garbi Anadolu turnovasına 

çıkmıştır. 
Günde vasati 150 kilo· 

metre mesafe kattederek 
bu turunu ikmal edecektir. 
Takip edeceği yol şudur. 

Ankara, lstanbul, Edirne, 

Gelibolu, Çanakkale, Balı

kesir, lzmir, Aydın, Denizli, 
Afyonkarahisar, Eskişehir, 

Ankara. 
Haber aldıiımıza göre; bu 

koşucu, 24 Mayasta lstanbul 

Çatalca arasında yapılacak 

büyük bisiklet yarışına da 
girecektir. 

Çin 
Sefiri itimatnamesini 

takdim etti 
Ankara, 17 (A.A) - Rei

sicumur Kamil Atatürk, bu 
gün saat 16 da yeni Çin 
sefiri general Uyantsuyu 
mutad merasimle kabul bu
yurmuşlardır. Sefir; Reisicu
mura itimatnamesini kabul 
etmiştir. 

Buhrandan 
kurtuluyormuş 
lstanbul 17 (Hususi) -

Vaşingtondan haber verildi· 
ğine göre, ekonomik buhran 
Amerikada kalkmak~ üzere
dir. Mevsim sonunda bütün 
işlerin eskisi gibi başlıyacağı 
söyleniyor . 

Almanlar 
Yunanistan'dan 
tütün alıyorlar 
İstanbul 17 ( Hususi ) -

Almanya hükumeti, Yuna
niıtan'dan bu sene 5 milyon 
2QO bin mark degerinde tü
tün almağa karRr vermiştir. 

Alınacak tütün, hep yeni 
mahsulden olacaktır. 

Mısır 
Siyasal serbesti 
istiyecekmiş 
lstanbul 17 { Hususi ) -

Kahireden haber verildiğine 
göre, bu yıl Haziranında ya
pılacak olan saylav seçimin· 
den sonra Zaglul partisi ka
zanırsa, Mısır hükumeti si· 
yasal serbestisini temine ça· 
lışacaktır . 

4 Sabi~ 

Lik maçları 
dün bitti 

-----------------~ 

Başıarafı birinci sahifede -
tan 1-11 gibi büyük bir farkla 
galip çıktı . 

Saat 15 te Göztepe-Türk 
spor takımları günün üçüncü 
oyununu yaptılar. Göztepe 
karşıs1nda yer alan Türkspor 
takımı ikinci devrede 9 kişi 
ile oyuna devam etti. Bu 
maçta Göztepe 15-1 gibi 
büyük bir farkla galip geldi. 
Günün ve liklerin son mü· 
him maçı K. S. K. - Altın 
ordu arasında yapılacaktı. 
Saat 17 de Ankara antrenö· 
rünün düdüğü ile takımlar 
sabaya çıkarak yerlerine 
dizildikleri zaman K.S.K. ın 
orta hücumcusundan, Altın 
ordunun da Sabaheddinden 
noksan olduğu görülüyordu. 
ilk dakikalarda Karşıyaka
nın atlatılan bir iki hücu· 
mundan sonra Hüseynin bir 
kafa pası ile Altınorduya 
Mazhar b;r gol kazandırdı. 
29 uncu dakikada ayni o
yuncu vole bir vuruşla ikinci 
golü de yaparak takımının 
iyi oynamasına amil oldu. 

Yoklama 1 
ihtiyat zabitleri 

okusun 
Askerlik şubesinden: . .. 1 - 1 Haziran 935 tar 

binde 30-6-935 tarihine k~· 
yıtlı yerli ve yabancı ib~ 
yat ıu baylarla hiç k•1: 
olunmamış ihtiyat subayla 

e· rı bu müddet zarf1nda Y 
ni nüfus cüzdanlarile bir· 

t r· likte yoklamalarını yap 1 

mak üzere her gün şubeye 
müracaatları. 

2 • Şubemize kaytlı o· 
lupta vazifeten veyabll; 
muhtelif suretlerle başk 
mahallerde bulunanlard• s· bulundukları mıntaka • 
kerlik şubeleri vasıt ılar~I: 
yoklamalarını şubeye bild1

' 

meleri. 

3 - Bu müddet zarfıod• 
yoklamaya müracaat etoıe· 
yenlerin haklarında kaoıl' 
ni muamele yapılacağı ila0 

olunur. 

* • • 
Gümrük muhafaza al•Y'' 

nın lzmir ve Bodrum t•· 
burları için iki iaşe sub'' 
yına ihtiyaç vardır. 5°0 

iki sene zarfında sitajlar1111 

bitirmiş levazım ~ subayiar•0 

dan istekli:;vara~ vesaikilt 
şubeye geJ~eleri ilan olıl' 
nur. 

K. S. K. hücum hattının 
noksanhğı ve buna inzima
men for hattının topu tutarak 
pas yapamaması; bugün her 
nedense kötü oynayan kır· 
mızı-Yeşillilerin mağlubiyete 
namzet olduklarını gösteri
yordu. Takım oyuncularının 
ve bilhassa geçen hafta Al
taya karşı fevkalade bir o
yun oynayan Cemalin istek· 
siz oyunu K.S.K. ı bu maçın 
ilk kısmında 2·0 mağlub o· 
larak sabadan çıkardı. 

\ __.,,ı 

İkinci devre: 
Bu devrenin bilhassa son 

25 dakikasında~ K.S.K. cüz'i 
bir hakimiyet tesis eder gi
bi oldu. Fakat)akımda yap· 
tığı değişiklik ve hattının 
birbirlerile rekabet yapar· 
casına fena oynaması K.S.K 
fın bir tek gol olsun yap
masına imkin bırakmadı. 

Bir arahk K.S.K. lehine 
penaltı oldu ise de hakem 
bunu görmedi. Nihayet Said 

üçüncü Mazhar da dördüncü 

golü yaptılar. Oyun da böy
lece 4-0 Altınordunun gali
biyeti ile bitti. 

Bu maçlardan sonra 934-35 
yılı likleri sona ermiş ve 

Fethiye-Köyceği1 

Yolu hu sene açıJacB~ 
Muğla 17 {A.A)- il içio~' 

yükümlü işçi çalışması b11 

miştir. ilin ova yolu ol•' 
Fethiye - Köyceğiz yol o b~ 
yıl açılacaktır. Şimdi yağıı>11' 
sularının ve küçük suJar1

' 

geçtiği yerlerin kapanmas•0
' 

ı~ dan batak yapan yerle' 

düzeltilmesile uğraşılmaktı' 
dır. ,....,,,/ 

Altay küçük erinin olacaktır , 

Bisiklet 
şehir koşusu 

1 
Mıntakanın teşvik bisllı1' 

yarışı dün üçüncü defa >:~; 
pıldı. Halkevi spor şubeJ' ~ 
birlikte yapılan bu koıu ço 
heyecanlı ve alakalı old'1· , 

Yarışa iştirak edeo 
0 
t 

bisikletçinin göğüslerioe 
11 

oklu parti arması takılo1tl' 
ve yarışı 6 motörsiklt 'f tarafından öldürülmek iste

nildiği söyleniyor. 
~~~---·----~~-

Karar 
Bugiin verilecek 

Büyük Kurultay, ekonomi 
işlerile özel bir dikkatle 
uğraıtı. Ekonomik gelişme· 
nin gelecek müsbet verim· 
leri ilzerinde kurultayın et

kisi mutlu bir surette duyu -
lacaktır. 

Ticaret 
Muahedesi bu hatta 
içinde imzalanacak 

Bir ayda 
ihraç olunan hayvanat 

Altay takımı 37 puanla bu 
sene de lzmir şampiyonlu-
ğunu kazanmıştır. Altınordu 
36 yıani bir tek puan farkı· 
le ikinci gelmektedir. 

iki hakem otomobili t~~' 
etmiştir. Daha baılaog•~j 
öne geçen lzmirsporlu ... f.6~ 
zım, yolda geçirdigv i kiJÇ M • ,ev 

Alman bandırah Derince 
vapuruyle Havanaya afyon 
kaçırırlarken yakalanan Şa
lom biraderler ve komisyoncu 
Osman Nuri ile tenekecinin 
muhakemesine bugün öğle
den sonra saat 14,30 da 
devam olunacaktır. 

Bugün maznunlar müdafa
alarını yapacaklar ve mah
keme kararmı verecektir. 

Dördüncü büyük kurultay 

çalışmasına son verirken, 

onun bütün üyeleri ulus 

yoluna hizmet için tazelen· 
miş bir vazife aıkı ile ay· 
rılıyorlar. 

Ulus sevgisini daha çok 

Istan bul 17 { Hususi ) -
lngiltere ile hükumetimiz a· 
rasında cereyan eden müza· 
kereler iyi netice vermiştir. 

Ticaret muahedesinin bu haf
ta içinde imzalanması mu· 
bakkaktır. 

Muğla, 17 (A.A) - Nisan 
ayında Küllük, Bodrum, 
Bozburun ve Marmaris iske· 
lelerinden yabancı memle
ketlere 562 inek; 238 öküz; 
265 manda; 205 dana; 32 
koyun; 67 keçi; 716 kuzu; 
576 oğlak; 586 kilmes hay· 
vanı çıkmıştır. 

~~~~--... ~·~..-.···-~~-----~~~~ 
SON DAKiKA: 

8. takımlarından Altay, 
Şarksporun; Türkspor, Göz
tepenin; Buca da lzmirspo· 
run gelmemesinden seremoni 
ile ıalib sayıldılar. ikincilik
te Altınordu-Altay B. takım· 
ları beraber puandadırlar. 
Ancak Altayın K. S. K. B. 
takımı hakkındaki itirazı, 
lehine netice verdiği taktir· 
de ikinciler şampiyonluğu da 

bir kazaya rağmen vaıı~ıı~ 
muhafaza ederek bir~·~ 
gelmiştir. K.S.K. ftan 

1
1' 

ikinci, lzmirspordan snıee 
man üçüncü gelmiştir. 1,ı 
yarış şimdiye kadar yaP,1 ,j 
bisiklet yarışlarının en 'i 
idi. Kazım 13, Riri 8, Sü ~11 
man da 3 puvan ala>lf ~ 
Mıntaka bu gençlere giiıl' 
ve nikel madalyalar ,e 
cektir. 

Kaçakçılıkla hiçbir alakası 
olmadığı anlaşılan gümrük 
muayene memuru bay Azi· 
zin, bugünkü duruşmadan 
sonra serbest bırakılması ku
vetle muhtemeldir. 

Yamanlar 
Suyunun ana borusu 

patladı 

kazanmak için hepimiz fe· . 
yizli bir barış duygusu ile 
çalışacağız. 

Ulu önderimiz Atatürk'ün 
sevgileri, iyi dilekleri ve her 
zorluğa yetişen kurtarıcı ve 
yapıcı uyanıklığı sizinle be
raberdir. 

C. H. Partisinin dördüncü 
büyük kurultayı kapanmış· 

tır. ,, 

Rusya-Çekoslovak
ya . Yardım Misakı 

iz mir Defterdarlığından ; 
lssisinin vergi borcundan ötürü tahsili emval ya••':e 

göre, haczedilen İsa reis mahallesinde lkiçeşmelik ca0~, 
sinde kain 205-207 sayılı hane ve dükkan tarihi ili" t 

itibaren yirmi bir gün müddetle satılığa çıkarıldığ1nd110 f 
sürmek istiyenlerin Defterdarlık tahsilat kalemine gel0Je3 6 11 14 18 t30 

Dün sabah Karşıyakanın 
Soğuk kuyu semtindeki Ya

. manlar suyunun ana borusu 
batlamış ve cadde bir mlld-

det sular altında kalmıştır. 
Vakadan . derhal belediye 
haberdar edilmiı Ye ıu yu· 
karıdan kapatılarall, patlak 
boru deaiıtirilmiıtir. 

·-· Misak; Çekoslovakya haı"İciye nazırı 
ile Rus elçisi tarafından imzalandı 

lstanbul 17 { Hususi ) - Prağdan haber veriliyor: 
Çekoslovakya dıı itleri bakanı bay Benes ile So•yet el

çisi bay Aleksandroviıki. buıün Sovyet Rusya· ÇekoıloYak
ya karıılıklı yardım paktını imzalamıılardır. 

lzmir Defterdarlığından ; 
lssisinin vergi borcundan ötürü tahsili emval ya•1151

; 

göre haczedilen birinci Kordonda kiin 418 sayıla e\I l'~4 
il&ndan itibaren yirmi bir gün milddetle satılıia çık•'' ı 
j'ından pey ıilrmek iıtiyenlerin Defterdarlık tahıilAt 1'' 
mine 1ıelmeleri. 1293 5. 9. 13. 18 


