
~ehrimizde bulunmakta olan 
Sov)·ct Ru ya büyük arti t
leri dün ()'ece halkevinde ilk 
konserlerini vermişler ve 
çok alkışlanmışlardır. 

e ULUSAL e 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

'rrahzon 'dan Erzincan 'a git· 
mekte olan bir kamyon, 
Zigana dağında devrilmiş, 
bir yolcu ölmüş, Oç kişi 
yaralanmıştır. 
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=Kars' da, 200 den fazla ölü var= -- ç ............ --- ! 
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Kars felaketi çok bnynktür 

Bütün evler yıkıldı, şimdiye 
kadar 200 ölü teshit edildi 

Afrika 
Sevkiyatı clevam 

ediyor 
Istanbul 3 ( Hususi ) -

Sovyet artistleri 

Dün gece ilk kon
serlerini verdiler 

Kars ve civarında saı·sıntılaı· devam ediyor. TarJalarda, 
çatlaklar husule gelmiştiı·. lstanhul'da da zelzele oldu 

Italyan askeri kuvvetlerinden ·------
bir kısım daha, çarşamba Büyiık sanatkarlar şerefine verilen 
gllnü Napoli ve Mesinadan --;-- _ 

Ankara, 3 [A.A) Dün 15 köyde şimdilik tespit e

dildiğine göre, 200 den fazla 

ölü ve SOOden fazla ağtr 

yaralı vardır. Birçok sular 

çekilmiş, tarlalarda geniş 

çatlaklar hasıl olmuştur. Bu 
mıntakalarda sarsıntılar elan 
şiddetli olarak muhtelif fa
sılalarla devam etmektedir. 

mıntakasında hasaratı tesbit 
etmek ve yaralılara karı 
hastahanesine getirmek için 
giden sıhhiye heyeti berabe
rinde 50 çadır ve yiyecek 
götürmüştür. Sıhhiye heyeti 
yer sarsıntısı neticesinde 
dağlardan düşen kaya par
çalariJe kapanmış yol üzerin· 
de güçlükle ilerlemektedir. 

Afrikaya sev!edilmiştir. zıyafette, Samimi DUtukJar söyleııdj 

saat 13,14 te Kars ve civa· 
tında vukua i'elen yer sar· 
sıntısı hakkında meteoroloji 
enstitüsünden aldığımız mü-

temmim malQmata göre zelzele; 
bilhassa merkeze bağlı diğer 
nahiyelerde çok feliketli ol
muştur. Bütün evler çökmüş, 
Yüzlerce hayvan ankaz al
hnda telef olmuştur. 

Dilger nahiye merkezi ve 
Karsta şimdiye kadar baş

ka sarsıntı olmamıştı. Dilger 

Kamutayda görüşülenler 

iş kanunu çabuk 
çikacaktır 
~~----------~-

lstanbul 3 (A.A) - Bu gece 
iki hafif zelzele olmuştur. 

Suikast 
Italyanın Bnston kon

solosunu öldürmek 
istediler 

lstanbul 3 ( Hususi ) -
Amerikanın Büston şehrin
deki İtalyan konsolosuna ıui
kast yapılmış ise de atılan 

kurşun boşa gitmiştir. 

Le journal'nı bir makalesi 

Bulgar kralı, tah
tı terl{edecek mi? 

Zabitan ve askeri memurJar maaşa- Muharrir; ltalya kralının kızının kra 
tına aid ya a müzakere olunuyor liçe olduğu unııtmamalıdır, diyor 

"Le Journal,, gazetesinin ayrdıklar başverdi. 19 Ma-
l siyasi muharriri, Bulgaristan- yıs 1934 tarihinde Bulgar 

Kamutayda 

Ankara (A.A) - Kamu· 
tay bugün Hasan Saka'nın 
başkanhğında toplanarak 

Kamutaya verilmiş olan iş 
kanunun ehemmiyetine bina 

en bir an evvel müzakeresi-

ni temin için kanun üzerin

deki tetkikatın muhtelit bir 

encümen tarafından yapılma

ıı hakkında ökonomi bakanı 

Celil Bayar tarafından yapıl
lnıı olan isteği kabul etmiş 
\'e gündeliğinde bulunan 
lnıddclcrden iktisadi buhran 
\'erıiıi kanununun üçüncü 
IDaddcsinin ikinci fıkrasının 
tatbikatında ortaya çıkan 
IDeaelesinin tefsir yo
lile değil ancak tadil yolile 
~allcdileceği hakkındaki ik
lısad encümeni mazbatasını 
IDüzakere ve kabul etmiştir. 

Zabitan ve askeri memur
ların maaşatına aid kanunun 
bazı maddelerinin değiştiril
rtıesi hakkındaki kaun ile 
Şeker fabrikalarına bahşolu
~an imtiyazlar ve muafiyet
tre aid kanunun ikinci mli-
ıakereıi yapılmııtar. 

balwnlar 
Buğday lkoruma karşılığı 

kanununun dokuzuncu mad-

desinin B. fıkrasına bir fıkra 

daha eklenmesi için olan 

kanun müzakeresinde ma-

karna ve bisküi imalatının 

buğdayı koruma vergisinden 

istisnası yolunda Hüsnü Ki
tapçı ( Muğla} söz söylemiş 
ve kanunun tekrar encüme-

ne verilmesini istiyen bir 

takrir kabul edilmiştir. 
Devlet memurları aylıkJa-

rının tevhid ve taaddülüne 

dair olan kanuna bağlı iki 

sayılı cetvelin Sıhhat ve iç

timai muavenet vekaleti kıs

mından bazı değişiklik ya

pılması hakkındaki kanunun 

müzakeresinden sonra inhi

sarlar koruma sandığına dair 

kanun üzerinde glSrüşülmüş 

ve birinci maddesi kabul e

dilerek diğer maddeler üze

rinde görüşOlmeğe cümar
teai ıilnü devam edilmek 
ııaere toplantıya nihayet ve-

rilmittir. 

daki son hadiseler münase· kralı, başlarında miralay Vel· 
betile yazdıiı bir makalede çev bulunan genç zabitlerin 
diyor ki : yaptıkları bir bükümet dar

'' Siyam Krah Prac~dipok besine maruz kaldı. 
gibi, BuJgar Krala da tahtını Bundan sonra siyasal par· 
terkedecek mi? Doğrudan tilerin dağıtılması ve perde 
doğruya Bulgar tahtını teh- ardında. hakiki bir diktatör-
d"d d b" Jük rolü oynıyan Makedonya ı e en ır ihtilal hareke· 
tinin inkişaf halinde bulun· komitesinin feshi programile 
d - b" d miralay Georgiyev'in bakan-ugu ır sıra a Kral Boris 
v~ Kraliçe Yoanna'mn dış lığı altında bir~süel .kabine 
memleketlerde bir seyahata kuruldu · 

k k h ı k Kral Boris, krallık imtiyaz-
çı ma azır ı larında bulun-
dukları rivayetlerinin deve- laıını azaltmak ve belki de 

Cümhuriyet ilin etmek isti-

Bulgar kralı Bori 
ran ettiği bir anda bu suali 
sormak mümkün değildir. 
Çok karışık bir halde bulu
nan Bulgaristan durumunu 
anlatmağa çalışacağız. 

Stanbuliski'nin bolşevikli
ğe kaçan çiftçi diktatörlü
ğünün yıkılmasından beri 
geçen on yıl esnasında Bul
garistan önce Bay Tzankov, 
ondan sonra da Bay Lyap
çev tarafınd:tn idare edilen 
burjua fırkalarının birleşme
leri üzerine ortaya çıkan 
nisbi bir rejim içinde yaşadı. 
Zaman ieçmeıiyle bu Bur-

jualar bloku ar11ında da 

yeo ''Süel merkez" tesirle
rinden kurtulmak için 22 
ikincikinun 1935 tarihinde 
bir deneme teşebbüsünde 
bulundu. 

Georgiyev kabinesi kuv
vetle işbaşından uzaklaıtırı· 
larak bunun yerine genel 
kurmayın -başlıca mümessili 
olan General Zlatev'in ba
kanlığı altında bir kabine 
geldi. Bir an şaşalayan genç 
Süel fırka şefleri, buhran 
yüzünden büyük memnuni-
yetsizlik içinde bulunan~köy· 
lülere dayarak mücadeleye 
başlamışlardır~ Ayni zaman
da, askerlerin kışlalara dön-
mesini ve eski fırkacı ricil 
siyasasına dönülmesini isti· 
yen burjua fırkalar başkanla
rı da Bay Tzankov'un ar· 
dında toplanarak, askerler 
arasındaki ayrılıklar ... istifade 
etmek iıtemişlerdir. _ 

General Zlatev, reislerini 
yakalatmak surctile, her iki 
muhalif cereyanı kırmak İs· 
temiıtir. Ancak bizzat kabi
nedeki arkadaıları tarafın
dan tasvip ediJmediiioden 
- Devamı 2 inci ıahif ede -

Evvelki gün 
Şehrimize ge-
len Sovyet ;;:
pera ve balet 
artistleri şere
fine, dün öğ
leyin şehir ga
zinosunda be
lediye tarafın
dan bir ziya
fet verilmiştir. 

Şehir gazi· 
DOSU, baştan 

başa Türk -
Sovyet bayrak· 
larile •süslen
mişti. Ziyafet
te; Vali Ge-
neral Kizım 
Dirik, beledi
ye başkanı B. 
Behçet Uz, 
Sovyet konso· ouyeı Bıiyük Arıi ıleri 

losu, kent kurultayı üyeferi, Jadı. B. Behçet Uz nutkuna 
vali muavini, Hililiabmer ıöyle baıladı: 
başkanı bay Cevdet Fuad, "DeğerJi dostlarımız ve ko· 
maarif müdürü bay Hikmet, nuklarımız, hoşgeldiniı 1 
gazeteciler ve Sovyet kooso- Size hoşgeldiniz derken, 
losluğu erkanı hazır bulunu- bütün lzmirin coşkun ıevinç-
yordu. lerini de beraber söylemiı 

Çok samimi bir hava için- oluyorum. Sovyet-TUrk doıt-
te cereyan eden bu ziyafet luğuna çok dejer veren 
de, Belediye başkanı Bay Türk İzmir; bu sayın an· 
Behçet Uz bir nutuk söyli- dacı herzaman anmakla bü-
yerek, konuklaru~ızı selim- · Devamı 4 rır.ıi sahifede-

~~~~-----.-.~·~•-.~----~---
At yarışları 

Son hafta kosu la-
. ' 
rı da yapıldı - ...... _______ _ 

Dünkü koşular zevkli ve heyecanlı 

oldu. Koşu alanı çok kalabalıktı 

İlkbahar atyarışlarının so

nuncusu diln yapıldı. Hava 

gilzel olduğundan koşualanı 
çok kalabalıktı. 

Saat ikide birinci koşuya 
baılandı. Alta hayvanın it· 

~tiriik ettiği bu koşuda Conk 
birinci, Erol ikinci, Özken 
üçilncü geldi. 

ikinci koşu, dört ve daha 
yukarı yaştaki at ve kısrak
lara mahsustu. Bu koıuya 
iki hayvan girdi. Hakan bi
rinci, Mes'ud ikinci geldi. 

ilkbahar koşusu üçncü ko
şu idi. İki haftadır iyi netice 
alan Yıldırım, bu koıuda 
yine birinci geldi. İkinci Cey
lan, üçüncü Nona'dır. 

Dördüncü koşu; lzmir bU· 
yük handikap koşusu: Altı 
hayvanın girdiği bu koşuda 
Markiz birinci, Grandeıza 
ikinci, Gosser üçüncü geldi. 
Beşinci koşuda dört hayvan 

koştu. Bütün tahminlere rağ· 
men Sada gene birinci ola
madı. A!derviş büyük bir 
farkla birinci, Sada ikinci 
-Devamı d6rcllbı.ıi NlıifU..:_ 



Salllfe 2 (Ulu•alBlrllk) 

Osmanlıcadan Türkçe· 
ye Dil Karşılığı No 25 

Le jurnal'ın makalesi 
-Başıarafi 1 inci sahifede -
ve halkın yaptığı şiddetli 
tezahürler yüzünden mevkii 
sarsıldığından hareketlerini 
yavaşlatmak mecburiyetinde 
kaldı. Bulgar" buhranı nasıl 

ıALAHATTI~ 
• • y 

EYYUBI.~· J - Öz: Türkçe köklerden gelen sözlerin karşısına (T. Kö.) 
IHldegi (Alameti) konmu~ıur. Bunların her biri hakkında sırası 
ile uzmanlarımızın (Müıahassıs) yazılarını gazetelere vereceğiz. 

2 - Yeni okunan karşılıkların iyi ayırd edilmesi için, ge-
bir inkişaf seyri takip ede- . ı.I' 
bilir? Fırkalar itibardan düş- 4 Mayıs - 1935 .. fas-
müş, ordu ikiye bölünmüş, Tefrika No. 46 , reğine göre, Fransızcaları yazılmış, ayrıca örnekler de konul-
köylüler heyecan içinde çal· -

mu;ı: KIJka Türkçe olan kelimelerin bugünkü işlenmiş ve t kanmakta bulunmuştur. Kral Halife sultan öldükten sonra, 1 Mısır'ın idaret' 
!Boris kargaşalık unsurlarına ı 

kullanılan ~ekil/eri alınmı$tır: Aslı ak olan hak, aslı ügüm olan hakim olacak derecede oto· Ş A b • • } • g P.filİŞlİ 
haküm, Tarkçe "Çek,, kökünden gelen ıekil gibi. tamamen am ta eyJDlll e ille e~ •• ~ 

p.: rite gösterebilecek mi, yoksa 
1 

• deO t-;.. 
Dehr (bak: cihan, ilem) • ı vrnek: Deri devlet, .. devlet Fakat korkuyorum .. Salaheddinlayağa kalktı~ve renin minare erın 

1 
•• .-1., P"' yelkenleri salıverecek mi ? k 11 •~.JI acun, dünya (T. K6.) kapısı Bulgaristan Kraliçesinin Neden korkuyorsunuz? sert bir sesle i ler, tehliller yn ıe IJll'i,. 

Dehıet • yılgı, (fr.) terre- Der • de içinde Italya Kralının kızı olduau - Bir ihtilalden, bir fitne - Aldanıyorsunuz -dedi - Ji.fedsarayınınkhakr~~ ~ 
ur 

Örnek: ıiika düşünce halk 
dehıet içinde kaldı, yıldırım 
düşllnce halk yllgı içinde 
kaldı. 
Dehıetü inhizam - sıngı

tık (fr.) epouvante 
Örnek: asiler son hücum

larında dehşetü inhizama uğ· 
zadılar, aziyanlar, son hü
cumlarında ııngılığa uğradı· 
lar. 

Dehıetli inhizama uramak· 
•ınmak, (fr.) aepouvanter 

Dehtetü inhizama uğrat
mak • •ındırmak, (fr.) epo-
uvanter 

Delilet etmet • göstermek 
(fr.) •İgnifier, indiquer. 

Oelilet etmek - yol gös
termek, kılavuzlamak, [fr.) 
guider, montrer le ebemin 

6rnek: köylüler delilet 
ettiler de yolu öyle bulabil
dim, köylüler yol gösterdiler 
de [ kılavuzluk ettiler de ] 
yolu 6yle bulabildim. 

Delil [ bilrhan anlamına ) 
kanıt, [fr.] arrument 

örnek: delilsiz davaya kim· 
se ınanmaz, kanıtsız dileve 
kim•e inanmaz 

Delil (vesika anlamına) -
belre, [fr.J doeument 

6rnek: tarihi deliller [ve-
sikalar), tarihsel belgeler. 

Delil [beyyine anlamına] 
tanıt [fr.] preuve 

Delil (yol gösteren anla· 
mına) - kılavuz (fr) gulde 

Dem - kan 
Dem - dem (zaman an

lamına) {T. Kö.) 
Demevi - kanlı, kansal 
Demgüzar olmak - vakit 

reçirmek 
Denaet -· alçaklık (fr) li· 

chete 
Denaetklrane -· alçakça 

(fr) lichement 
Örnek: denaetkirane bir 

hile ile onu öldürü, alçakça 
bir dekle onu öldürdil. 

Deni •• alçak (fr) liche 
Örnek: Deni! Alçak! 
Dendan • dit 
Der - kapı 

Ulusal 

Birlik 
Cdndelik ıiyaaal gazete 

Sahibi: Haydar Rrı,dü Öktem 

Neıriyat mildilrü : 
Hamdi Nüzhet 
Telefon: 2776 

Adru: lzmir ikinci 
Beyler •okaiı 

Abone ıartları : 

700 kurut senelik 
400 .. altı ayhk 

ilin şartlan 
Re•mi ilinlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

btlroıuna müracaat edil
melidir. 

Huuai ilinlar : idare· 
hanede kararlqtırılır 
Buıldıjı yer: ANADOLU 
matMua 

D .. k kla e T- k k sın en acı, es ı ... eraguı • uca ma unutulmamalıdır.,, çıkmasından .. Tebaamın pe- yanlışsınız. Ben ur uman- .. 
1 

ki -k ryord°" 
Derağuş etmek • kucak- S d danıyım. Yapacaaımı bilirim çıgMı arı yutesme 'ı·r.ı'odt ) k aint • Brice rişan olmasın an.. o ısır, ma 

7 ama _____________ .;;...__________ kimse ses çıkaramaz ve esa- H l'f ultan 1 

Derbeder • dağınık, sal- inanılması gllç bir haber sen bu, bugün değilse·yarın Tah: ;ıkılm~ştı ve 111 

pak u h ı iyilikle veya :zorlukla, fak~t artık başka bir bil 
Örnek: derbeder bir adam· . sıra y uttug._ u a - muhakkak vukubulacak bır eline geçmişti. . 

dır. Dağık (salpak) bir adam hadisedir . Halifenin cenaıetl 
Derbend - boğaz dar ge- 1-lalife yalvarır gibi oldu: büyük ihtifalleri~ k 

1 
, ... 

çit de o•• lmemı• s •' - Biraz, bir iki gün:düşü· Saliheddin de bızı• ~ 
Dere • derç (T.Kö.) neyim. simde bulunuyordu· .Jİ.. 
Derd • dert (T.Kö.) • • ' - Peki, nasıl isterseniz !. ve askerden binle!c' ~~ 
Derdest • yakalama (fr.) s·d h • • h'"'' d kt l Biz sabretmesini de biliriz.. çok büyük bir kafıle, · ı ney şe rının utün o or arını . . areıtatıon attrap~r Tanrıdan sizin için şifalar ala • ala, cenazeyı ~· 
Ôznek: polisler hırsızları hayrete d ÜŞÜren bir hadise dilerim. Üzülmeyiniz. Mu- makberesine götOrd ~ 

derdeste çalışmaktadır. Po- kadderat böyle imiş. Mem- Daha ertesi gilDı ., 
lisler hırsızları yakalamaya Avusturalyanın Sidney şeb- saatlarca ıztırap içinde kal- leket ve milletinizin kurtul· sokaklarında dellall•' 
Çalıımaktadır. rinde, bütün doktorları mıt ve birden bire derin bir d rıyordu: 

ması için bu lazımdır. Biz e . J1 
Derdest etmek - yakala· hayrete düşürecek bir hadi- uykuya dalmııtır. Müslümanız. Hepimiz ayni - Ey ahali!.. tUlkl"j. 

mak [fr] arreter se olmu• ve neticesi, acun Bu mühim hadisenin neti- Bundan~sonra, . .ı~ 
Y yolun yolcusu, ayni Tanrının ş At beyı "'dır Derece ·derece [fr] deg- tıb fakültelerine bildirilmiş- cesini bekleyen doktorlar, rımız, am a ·dif· P"" 

ayni Peygamberin kulları· d' z · hazretler• JI t . H d' d saatlerce adamcag" ızın başın- ın engııı d ~ re 
Dereke • dereke 
Dergib • derge 
Derhal • hemen 
Derk, idrak, an, alama, 

(fr) comprehenıion 
Derkenar, çıkma 
Örnek: Bu evrakı bir 

derkenar yazıldıktan sonra 
yerine gönderiniz, bu kiğı -
dı bir çıkma yazıldıktan 
sonra yerine gönderiniz. 

Derketmek, idrak etmek, 
anlamak (fr.) comprendre 

Örnek: Bu iıin güçlüğünü 
idrak~edemedi. Bu itin güç
lüğünü anlayamadı . 

Derman, derman (T. Kö.) 
Dermeyan etmek, ortaya 

koymak, öne ıiirmek 
-Devamı var -

Kaçakçılık 
Yedi gOnde 46 ka· 
çakçı yakalandı 

Ankara, 3 [A.A] - Son 
yedi gün içinde muhafaza 
teşkilatı tarafından ~ 46 ka
çakçı ile 499 kilo gümrük 
kaçağı, 8 kilo inhisar kaça
ğı, 6 tüfek. 1 tabanca, 36 
mermi, 1589 defter sigara 
kiğıdı, 95 dolar, 500 kiğıd 
lira, 6 buçuk kilo esrar, bir 
de kacakçı hayvanı elde 
edilmiıtir. 

Kitaplarmıza Gftzel Bir 

Cilt, Hatıralannıza Şık 

Bir Albftm, Ve sair 

Cilt 1'leri Yapbr· 

mak btereeniz : 
• YENı KAV AFLAR • 

Çarşı.unda 34 Numarada 

. - Ali Rıza - · 
Miicellithaneaine uğrayınız. 

• DOKTOR 
Ali Agib 

Çocuk ff aıtabldarı 
Mntehuaw 

1 ' ·inci Beyler Soluıgı N. 68 
Tel. on 3452 

ır. a ıse şu ur: yız .. kes, işinde, gücÜll k~,..,,.. 
Sidney ehalisinden birisi, da durmuşlar ve dakikada Salabeddin bu sözleri söy- 1 d Adin 'bsaD 

k - d'" · d b. bı'r sıhhi durumunu tetkikle ma 1 ır. 1 sı. ri arısına gucen ıgın en ır lerken Halife hıçkırarak ağ- açıktır. Herkesin bur it!~ 
Ustra yutmuştur. Adamcağız, meşgul olmuşlardır. lamağa başladı. hukuku, şeriatı ıılilll1'v-Lt 

- Bir emriniz var mı, a-bu hareketi ihtiyar ettikten Garabete bakınız ki, bu- ı'resı'nde mahfu~d.uf· S~ 
biraz sonra feryada başlamış derece tehlikeli ve öldürücü ? d 

damlarınızı çağırayım mı man Salahed ını 
1 ve derhal yetişen doktorlar bir teşebbüse girişen Avus- _ Çağırın .. Ve size de u- Atabey namına icr•Y -,"';!. 

mes'eleyi anlayınca, ameli- -turaly. aıı:-baygınb~hald-; G k d kt' faor•• 
ğurlar olsun. ene onuşu· met e ece ır. •• 

yata cesaret edemiyerek he· iken kendisine içirilen müs· metimize, beyioıiıe" 
rifi kırk sekiz saat hareket- bil sayesinde Ustra, tabii r~zaİ~heddin odadan çıkar- Jifei islim MustadıY 
siz bırakmağa karar vermiş· yolunu takibetmiş ve herifin ken kapıdaki . neferlerine; zeval vermesin !. 

111
,. 

)erdir. bag" ırsaklarına hiç bir zarar Bu ilanlar, ilk ı• . 
- Uşaklarına haber verin, bı 

Karnında Ustra olan adam, vermeden çıkmıştır. hastanın başına gitsinler . Mısır halkının Asa d '. 
• .,.. •• • ••--. fena tesir yapıyor U· 

Londra 'da neler oluyor Dedi. Akşam üzeri mühim - Bir uğursuzluk 

280 saray ~raha
-sı hazırlandı 

Acunun her tarafından gelen hey'et· 
ler, Londra otellerini doldurdu 

lngiltere Kralı Beşinci 

Jorjun, tahta oturduğu gü
nün 26 ıncı yıl dönümü mü
nasebetile yapılacak büyük 
merasim hazırlıkları devam 
ediyor. 

Acunun her tarafından ve 
lngiliz müstemlekelerile Hin· 
distan'dan Londra'ya gelmiş 
olan bey'etler, Londra'nın 

otellerini doldurmuşlardır. 
Londra gazetelerinin ver· 

dikleri malumata göre, Kralı 
takip edecek olan saray a
rabaları tamamen hazırlan· 

mıştır. Bunların bir~ kısmına 
Lortlar ve hükumet ricali 
binecek ve kralın saltanat 
arabasını takip eyliyecektir. 

Kral ve kraliçe, halk ta
rafından görünebilmek için 
Londranın en işlek cadde· 
lerinden geçerek kiliseye gi
decektir. 

Paskalya gününden beri 
Londranın gösterdiği manza· 
ra, şimdiye kadar görülme· 
mittir. Bu da, Paskalya yor· · 
tusunun, şenliklerine az önce 
rastlamasındandır. 

lzmir Emrazı sariye hastansei 
baştabahetinden: 
Hastanemiz için 1000 kilo sade Y•iı açık eksiltme ile 

satın alınacaktır. lıteklilerin şeraiti görmek üzere her gön 
ve kat'i ihale günü olan 18 mayıs 935 pazartesi günü 
saat 11 de Tepecikte emrazı sariye hastane•ine müra· 
caatları. 29-4-9-14 1216 

lzmir milli emlak mttdürlüğflnden: 
Lira 

Karııyaka bayraklı mahmut ıokağında 20 no. ev 10 
Ahmet ağa mahallesinin bakır bedesteninde- 39-1 nu- 18 

• maralı dolap 
ikinci belediye caddesinde 11-2 no. lu dükkan 30 

Yukanda yazılı emvalin bir senelik icarı 16-5-935 per
ıembe günü saat 14 te ihale edilmek üzere müzayedeye 
konulmuıtur. Taliplerin o ıaatte milli emlik mildllrlilğilne 
mlracaatlan. 1240 

bir haber geldi: •• 
- Halife sekeratta ve öl- memleketi sarmıtd'p ~~-· 

mek üzere .. 
Demek ki herşey, kendili· 

ğinden oluyordu . 
Saliheddin, gece •kti bu 

haberi tahkik ettirdi. Gel
diler: 

- Evet, doğrudur ve hat· 
ti Halife sabaha zor çıkar! 

Dediler .. Erteıi gün Sali
heddin, bir çok zevatla bir· 
likte Halifenin bulunduğu 
saraya gitti. Kapıdan girer
ken haber verdiler: 

- Sizlere ömür!. Şimdi 

dünyaya gözlerini yumdular. 
Biraz sonra~ bütün Kahi· 

madiyen devam e 1 oO 
Dileriz ki artık bu • 
olsun ! 
Diyorlardı .. 
Salaheddin ıoD 

Nureddin Zengiye 
Mektubunda Atab~Y'~ J1. 
çok tazimkirane bır ~ 
lanı yor, kendilerioe • 
ten Mısır hükô~~ti:..., 
başladığını bildırıY0 

lecek cevabın ° dl 
parlak olması lizı~ ;,, 
Nureddin, her ne; 
ğuk, rast gele b 
vermişti . fllJI "" 

- ArkaJ' 

elefon: 3151 TAYYARE Si NEMASlr.ıe~: 
Bugün ~ 

60000 bi ı figüran, binlerce top, binlerce tüfek, binlerce~ 
larca dohr ve VVallace Beery ile Fay Vray ve yflderce a bel' 

Bntnn bu yıldızlar, san'atkirlar, malzeme -ve 

Viva Villa 
---·istiklal Uğrunda _,,_111""""" 

Filimi için bir araya getirilmi§tir. 

vnva vnooa tllı 
İıpanyol eearetinde, müıtevlileriu istibdadı altında.~ 

Jetin iıtiklAlini elde etmek için yaptığı mücad•leyi, ibP 
b6yftk bir filimdir. 

Viva Villa ,1 
... fer• 

Baıtan bata zolClm, lıtlbdad, lhtllAI, hareket, -
aabuelerlle doludur· ,,,,.-~ 

AYRICA 
0 
~ 

P ı D • d (GOiftoçl _..) Miki eri er ıyarın a ~ 
SEANS SAATLERi ,o• ~ 

HergGD : 15 - 17 - 19-21,15 DİKKAT : HergilD 
Perı,embe: IS 15 talebe ıeanı ıeanıı (Uca• hılk ._ 
Cama: lS llbe ıeaoı Flatler 25 - 35 - oO 
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,-Tayyare Piyangoeu• Fratelli Sperco Vapur Acentası Tt:.J Q K iYE 

l l R.t\l\T 
BAN~ASI, 

-DAoA 
BiRiKTiREN 
'RAJ-IA T -- (; Db Q 

_Po~~~ Telgraf Telefon N. V. 

VV. ~,. H. Van 
Der Zee başmüdürlüğünGen: 

Ankara · lzoıir .. Isıanbul teleJon & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE 

nıuhaveresine, ~başlaumıştır. Tele
fon abonesi olupıa telefonla lstaD-
huJ ve Ankara ile görüşmek istiyen
lerin evvela başmüdüı·lüğe müra
racaatla kafi miktarda avans ver-

Şeker Fbrikaları 1.,Qrk Anonim Şirketi 

Sermayesi 3,000,000'fork Jirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30 - 40 

lzoıir Def terdaı·Jığındau : 
f ssisinin vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 

hlczedilen Oruç reis mahallesinde Çirkin okağmdn kain 
lO sayılı hane tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün müd
detle satılığa çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin Def
ttrdarlık tahsilat kalemine gelmeleri . 1173 23 28 ve 3 8 

. .. 
Taze temiz ucuz 

ilft.; 
Her türlü · tuvalet çeşitleı·i 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Raşturak 

" SAMOS,, vapuru 29 ni· 
sanda bekleniyor, 2 Mayısa 
kadar Anvers, Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktır. 

" ALIMNIA ,, vapuru 8 
mayısta bekleniyor, Anvers 
ve Hamburgtan yük boşalta
caktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"NORBURG" vapuru ba
len Jimanımızda olup Anvers, 
Rotterdam ve Hamburg için 
yük almaktadır. 

" HANSBURG ., vapuru 2 
mayısta bekleniyor, Anvers 
ve Hamburgtan yük boşalta· 
cakhr. 

SERViCE DIRECT 

DANUBIAN 
TUNA HATTI 

"BUDAPEST,, motörü 28 
nisanda bekleniyor, Buda 
peşte için yük aJacaktır. 

" A TID " vapuru 12 ma· 
yısta. bekleniyor, Buda peşte, 
Bratislava, Viyana için yük 
alacaktır. 

THE EXPO T STEAMSHf P 
COJ PORA TION 

" EKSELSIOR ,, vapuru 3 
mayısta bekleniyor, Nevyork 
için yük alacaktır. 

" EKSMINSTER., vapuru 
15 mayısta bekleniyor, Nev· 
york için yük alacaktır. 

Geliş t rihleri ve vapur· 
Jarın isimleri üzerine mes'u· 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon =- No. 2007 - 2008 

19 uncu Tertip Bi- ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

letleri Satıhvor .. " UL YSSES " vapuru 13 Nisanda doğru Malta, Anvers, 
, " Rotterdam, Amsterdam ve H(lmburg için yük alacaktır. 

Büyüklkrami ye 

25000lira 
_Mnkafat-

20000 lira 
Olivier ve şüreka
sı Limitet vapur 

acentası 

Cendeli Han. Birinci kor· 
don. Tel. 2443 

Tbe Ellerman Lines Ltd. 

" RUNU ,. vapuru nisan 
sonunda Londra, ve Anvers

teo gelip tahliyede bu· 

lunacak ve ayni zamanda 

Londra ve Hull için yük 

alacaktır. 
" ALGEERIAN " vapuru 

mayıs başlangıcında Liverpool 

Svvenseadan beklenmekte
dir. 

Deutsacbe Levante Linie 
"ANGORO,, vapuru 25 

nisanda Hamburg, Bremen 
ve Anversten beklenmek
tedir. 

Not: Vurut tarihleri ve 

" HERMES " vapuru 16 nisanda limanımıza gelip yükünü 
boşalttıktan sonra Burgas, Varna ve Köstence limanları 
için yük alacaktır. 

" STELLA ,, vapuru 21 nisanda gelip 1 mayısta Anvers, 
Rotterda!D, Amsterdam ·ve Hamburg hmanları için yUk 
alacaktır. • 

" HERMES " vapuru 4 mayısta gelip 9 mayısta Anvera, 
Rotterdam, Am terdam ve Hamburg limanları için yl!.k 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT ltNIEN 
"SMALAND" motörii 14 nisanda Rotterd m, Hambur2, 

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

" ERLAND ,, motörü 2 mayısta Rotterdam, Hamburg, 

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

SERViCE MARITIM ROUMANİ 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

" ALBA JUL YA " vapuru 1 mayısta gelip 2 mayııt 
Malta, Cenova, Morsilya ve Barselona hareket edecektir. 

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

Yolcu ve yük kabul eder. 
NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 
lzmir Nevyork arasında aylık muntazam sefer 

" RINOS ,, vapuru 30 nisanda doğru lzmirden Nevyork 
için yük alacaktır. 

Hamiş: ılindaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 
Acente mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için 1kinci Kordonda :Tahmil ve Tabliye 

tirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentahğına müracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

•1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 

=ızmir yün mensucatı 
-Türk Anonim şirketi= = Bu mOcs c e, iki yoz.bin lira scrmnyc ile 

l•Ôlllks-O•re•n•lc•r•! •l\•ı•u•t-~-- = teşckkOI etmi ''c Di Oryental Karpct l\fanu-
- fakçör ers Limited (Şark hah) ~irkctinc ait -

laka (Oknmentol) 

vapurların isimleri üzerine 
değişikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

~ f zmirdt:. Hıılknpınnrdaki kumnş fabrika mı ntın 
öksilrfi k ckerle- """" '-'-' almıştır. f<"nbrika hntnn le killlt ,.c lesi nı \'C mfi -
rini tecrilb edi-~ lnhdimini ile e ki i gibi 1 kOnunu ani 935 tn· 

niz .. ~ rihinden itibaren yeni şirket tnrnfmdan i lctil- = 
~ mektedir. Her nevi yno iplikleri, kuma , bnttn- -

:Q niye ve çorap imal edilecektir. lnmulfltın emsa- § 
line filikiyeti her tnrnftn takdir \'e kabul edilmiştir. -

- Bu:mnmullU Peştemalcılnr başında eski Orozdibnk = 
ittisalimfoki sergide t<-.şhir edilmekte \ 'C satış fah- -

Ve Pnrjen Şnhopın ~ 

en nsınn bir nın · Q) 
bil şekeri oldul;u· > bJJ 
nu unutmayınız. .J.) 
----0 

Kuv\•ctli mO hil ...-( 
istiycnler ahnp 

Sıhhat OrgOn ~ 
hnplnrım Jnruf . ca 
ecza depolnrmdau en 
'\'C eczanelerden 
ıırasmlnr. 

Satılık: Piyano• 
Alman marka her şeyi 

sağlam kuyruklu bir pi· 
yano!ehveo fiatla atıJık
br. 

Almak arzu edenler her 
gün sabahdan akşama ka-

dar ULOSAL BiRLiK 
gazetesi idarehanesiı,~ mü· 
caat etmelidirler. _ ,. 

Satılık l\ılotör 
12 beygir kuvvetinde (Di

zel) markalı az kullanılmış 
bir motör sablıkbr. Taliple
rin idarehanemize müraca-
atlarıilan olunur. 

- rika içinde yapılmaktadır. := 
- Posta kutusu: 127 = --- Telgraf adresi: lzmir--=Alsancak -_ Telefon oumarası 2432 ve 3564 = 
• ıı 111111111111111111111111111111• 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ııu • 

·-Sümer Bani{-· 
Fabrikaları mamulatı 

Yerli mallaı~ııı eu iyisi, en sağla
mı, en ucuzu en güzeli 

llereke kumaşları 

F e ane kumaşları 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazar· 
lzmir şubesinde bulursunuz 

1111 . . • 
Hamza Rüstem fotoğrafhaııe ve 

fotoğraf malzeme mağazası 
Hamza Rıistem beyin forograflımıesi, lzmirde en ıyı 

fotoğraf rckmcklc şölırct bulan bir an'aı ocagıdır. En 
mü.şl:ülpe..scnt olanlar dcı1ıi, burada çektirdikleri fowkraJ· 
(anlan memnun k<ılnuşlardır. 

Hamza Rüstem beyin, f oto[JraJ mufr<:mesi uturı ma. 
ga=cuı da mulııcrcm nıüşterif erinin ince :.culclerinc glfre 
h.er çeşit malları, foıoğrnı makinelerifli lmlımdurrnaktu· 
dır, Bir ı:ıyarcı her şeyi ispata liafidir. 

(lzmir · Ba turak cadde i, llcfik -
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Spor hareketleri 

Halkevi spor ba~·: 
Italyan'lar, Roma'da müzakere edilmek üzere yeni bir proje hazırlıyorlar ramJ zevkli ge~ll 

Almanya'nın istekleri Roma'da konU·onnkil hazırlık maçında A. ııııl~ 
l J h • t • h _, } 1 f liti 8. muhtelitini 5-2 mağIOb eti 

SU aca { ve ır ne ıceye ag anaca { ır Dün Alsancak sahasında Hasan Karşıyaka oıll 
' ~ ~ mektebler atletizm bayramı Rekor 26, 1,5 tir. b' 
Londra gazeteleri digw er mes'eleler arasında müstemlekeler işinin de y.apıl.dı. Spor - maç~~~ını.n Cirit, Cahit. Li.5\,· 

' şımdıye kadar gormedıgı bır 38,35, Tevfik hse ık• 
Roma konferansında müzakere edileceğini haber veriyorlar seyirci kalabalığı daha er- bir muallim üçüııcn 65111 

1 tanbul 3 ( Hususi) _ Paristen haber veriliyor : let siyasalları arasında Almanyanın istekleri bir kere 
Jtalya ricali, Almanyayı haklı görerek, Roma kon- daha gözden geçirilecek ve fazla dağdağaya meydan 

fcrunsııulu müzakere edilmek üzere yeni bir proje verilmcdcıı hcrşey bir neticeye bağlanacaktır. 

hazırladıkları, siyasal mahaf ilde slJylcniyor. Ayni rna· ıngiliz gazeteleri, milstemlekeler mes'elesinin de 
hnfilio teminatına göre, Roma konferansında nç dev· konuşulacağını haber veriyor. ______ ........ 

iki kamyon kazası Mahsul tehlikededir 

Zigana dağında bir Trabzon' da şiddet-
k:amyon devrildi li fırtınalar oldu 

------·- ·-. -· 
Diğer bir kamyon da dereye uçtu. 

Bir yolcu öldü; yaralılar da var 
Gümüşhane, 3 [ A.A ] - , yaralanmıştır. 

Bugece Trabzondan Erzin· Ayni günde ~rzurumdan 
cana gitmekte olan kamyo· gelmekte olan hır kamyonet 
netlerden birisi, Zigana da· Vavuk dağının Sifon dere
ğaoın Barutçu hanları yoku- sine devrilmiş ve içindeki 
şunda devrilerek içindeki yolculardan birisinin bacağı 
yolculardan biri ölmüş, biri kırılmış, öbürleri de ağır ya
ağır diier üç yolcu da hafif ralanmışlardır. 

Yangın 
5 çocuk ateşler 

içinde kaldı 
Istanbul 3 ( Hususi ) -

Harbinde çıkan korkunç bir 
yangın neticesinde 30 ev ile 
büyük bir otel yanmış ve 
otelde oturanlardan 80 kişi 
çıplak olarak sokağa fırla· 
mak suretile kurtulmuşsa da 
beş çocuk ateşler içinde ka
larak yanmıştır. 

Bulgar 

••• 

Kondilis 
Selaniğe gidip bir 
söylev söyliyecek 

lstanbul 3 { Hususi ] -
Atinadan haber veriliyor : 
Sü bakanı ve RadikaJrpar

tisi başkanı general Kondilis 
mühim ve siyasi bir söylev 
söylemek üzere Selaniğe gi· 
decektir. 

Elen saylav seçimi 2 Ha· 
ziranda başlıyacaktır. , 

Çocuk 
Kralı Londraya gidiyor Esirgeme kurumunuu 

İstanbul, 3 [ Huhusi ] -
Bulgar Kralı Boris, Kraliçe 
ile birlikte mayısın beşinde 
Londraaa gidecektir. 

ATl\.OŞULARI 
-Baştarafı lıirirıci sahifede

Alceylan üçüncü oldu. 
Son koşu, sürprizlerle dolu 

geçti. Herkesin ümidi hila
fına olarak Ayhan birinci 
geldi. Bu koşuda ikinci Bo· 
ra; üçüncü alemdardır . 

Nüfus 
~ayımı için hazırlıklar 

Ankara, 3 [A.A] - 18 ilk 
teşrinde yapılacak olan umu
mi nüfus sayımı programı 

hakkında mütalealarını be
yan etmek üzere bütün dev· 
let teşkilatının mümessille
rinden mürekkeb hey' et, dün 
jstatistik umum müdürlü
i'ünde toplanmıştır. 

İçtimada umum müdür 
sayımın gaye ve mahiyeti ile 
tecrübelerden alınan netice
leri izah eylemiş, bundan 
sonra sayımda sorulacak 
sualler hakkında uzun mü
nakaşalar cereyan etmiştir. 

Umum müd ürlttk uyım 

yardımı 
Ankara, 3 ( A.A) - Ço· 

cuk esirgeme kurumu genel 
merkezi 16 Nisan 1935 ten 
1 Mayıs 1935 tarihine kadar 
2186 çocuğa yardım et
miştir. 

Bunlardan 279 hasta ço· 
cuk ve anne genel merkezin 
po!ikliniklerinde muayene ve 
tedavi edilmiştir. Diş mua
yene evinde de 490 çocuğun 
dişleri . muayene ve t !davi 
edilmiştir. Süt damlasından 
her gün 165 çocuğa 1200 
kilo yekun olarak süt tevzi 
edilmiştir. 1019 çocuk ve 
anne genel merkezin banyo· 
)arından istifade etmiştir. 
Fakir talebeler için açılan 
aş evinden her gün 225 
çocuğa sıcak öğle yemeği 
verilmiştir. Yardım için baş 
vuran 4 çocuğa 18 lira 32 
kuruş değerinde yardım ya
pılmıştır. Ayrıca dört çocuğa 
eJbise ayakkabı ve çamaşır 
verilmek suretiJe seviodiril-
miştir. 

programı hakkında serdedi
len arzuları tetkik ederek 
yakında kat'i bir karara 
baj'hyacaktır. 

Ağaçlar devrilmiş ve bir kaç rlam 

çökmüştür. Nüfusça zayiat yoktur 
Trabzon 3 ( A.A ) - Dün kaybetmiştir. Elektrik gece 

başhyan kıble rüzgarı bugün beş dakika sönmüştür. Hara-
artmış, ateş saçan bir fırtına ret 35 dir. Geceki fırtına 

gibi sabaha kadar aürmüştür. fındık ağacı dallarını hırpa
Keremitler düşmüş, telefon lamış, yeni mahsule zarar 
telleri ve direkleri, bazı ağaç· yapmıştır. iki üç gün devam 
lar devrilmiş, birkaç dam ettiği takdirde fındık mah
çökmüştür. insanca zayiat sulünü büsbütün harap ede· 
yoktur. Sıcaklık kuvvetini ceğinden çok korkuluyor . 

~~-~~----..... -·------~~----Sovyet artistleri 
Baştarafı 1 inci sahifede -

yük bir kıvanç duyacaktır. 
Devrim ülkeleri olan her 
iki kardeş ulus, birbirle
rine, pekçok canlı anıklarla 
bağlıdırlar. 

Türklerin büyük şefi Ata
türk; yeni müzik ve kültür 
devrimi ile Türk yaşayış ve 
kültürüne yeni yöndem ve
rirlerken, Türk ulusu en bü
yük ve en canlı ilintiyi gene 
dost Sovyet kardeşlerinden 
gördü. 

Sizin gibi değerli uzman 
ve seçilmiş bir kurumun yer 

yer Türkiye'mizi şereflendir· 

mesi, bunun en büyük ve en 
canlı bir belgesidir. İki kar
deş ulusu biribirlerine müzik 
gibi en ince ve en tatlı bir 
vasıta ile daha çok seviştir
mek ve tanıştırmak fırsatını 
bizlere lütfettiğiniz için te · 
şekkürler eder, büyük ve 
dost Sovyet kardeşlerimizin 

ve onun değerli şefinin ve hem
şehrimiz Voroşilof Y oldaş'ın 
şerefine içerim.,, 

Bay Behçet Uz'un bu nut· 
kuna, Moskova akademik 
operası başkanı Altanof yol· 
daş cevap vererek dedi ki : 

" Moskovadan kardeş ulu· 
sun selimlarını getiriyoruz. 
Bize gösterdiğiniz güzel ve 
sıcak duygulara çok teşek
kür ederiz. Dost Türk cüm
huriyeti topraklarına gelmek 
için yola çıkarken, hemşeh:
rınız Voroşilof yoldaş 
bize lzmirin güzelliğini, hal· 
kının sıcak kalpliliğini uzun 
uzun anlattı. Bunu burada 
gözlerimizle görerek sevinç
ler duyuyoruz · 

Ankarada büyük şefiniz 
Atatürk ile konuşmak bah
tiyarlıiına kavuıtum. İki bü
yük uluı arasındaki aııamaz 

Karasaz 
Bataklrğı kurutuluyor 

Aksaray, 3 [A.A] - Sıh
hat Bakanlığının sıtma ka· 
DUDU ile yaptırdığı büyük 
bataklık kurutma işlerinden 
biri olan Karasaz bataklığı 

. k~rutıii"B"-işi;e baŞı;;;.;işbr .~ 
Açılmasına devam edilen 

kanalın genişliği yedi, uzun
luğu 15,000 metredir. Bun
dan başka 14,000 metre u· 
zunluğunda ve iki buçuk 
metre genişliğinde yardımcı 

kanallar da yapılmaktadır. 
Kurutma işinin bu yıl içinde 
bitirilmesine çalışılacaktır. 

sonsuz dostluğun, kardeşli· 
ğin nıinasını arsıulusal kuv· 
vetini onun ağzından çıkan 
yüce kelimeleri işiterek da
ha çok kavradım. 

Ünlü önderiniz Atatürk 

ve büyük devlet adamınız 
general İsmet İnönü ve diğer 
büyüklerinizin, lzm

1

ir şehrinin 
sevimli, nazik devlet ve ulus 

adamlarının şerefine kade
himi kaldırıyorum . ., 

San'atkarlar ziyafetten son
ra Alsancak atadyomuna gi
derek atletizm bayramını 
seyretmişler ve oradan da 

koşuya geçmişlerdir. 
Sovyet artistleri ilk kon-

serlerini dün gece saat yir
mi birde Halkevinde kalaba
lık bir dinleyici önünde ver
mişler ve çok alkışlanmışlar
dır. 

Büyük san'atkirlar yarın 
akşam Elhamra sinemasında 
ikinci konserlerini verecek· 
lerdir. Bu konser, halkımızın 
da dinleyebilmesi için ücret
li olacaktır. Biletler bugün 
ve yarın Elhamra kişesi ile 
Hililiahmer merkezinde sa
tılacaktır. 

kenden stadyuma akın etme- Yüksek atlama: 1~ ~ 
ğe başlamıştı. Tahminen da- gibi iyi bir netice ıle. ı 

O b• b' joClı vetlilerin adedi 8-1 ın ara taştan Süreyya ır. ·, 4 

sında idi ile liseden Saim j~ııı~ç 
Müsabakaların başladığı ile liseden Cıbıl 51~ sırada vali General Kazım oldularl. Kızlar ·~• P" 

Dirikle Rus Sovyet misafir- uzun atlamada kıı lı~e ııı 
leri sahayı ıereflendirdiler ve Muattar 4, 11 biri.ıı~~d f 
balkın candan alkışlarile kar- Jimden Mes'ude ıkı be~ 
şılandılar. Bir az sonrada da ayni mekteptenl SudıOI 
müsabakaların himayesini Ü· çüncü geldiler. 3 •1z,~ zerine almış olan fırka baş- rataştan Süreyya . i~ 
k b A · D v da b. · · t· d S•1'° anı ay vnı ogan ırıncı, ıse en 
sahaya gelerek gelerek Ahmet üçünü . ,.; 
müsabakalarla yakmdan ali- 400 metre kızlar;. ~ 
kadar oldular. Müsabakala· yarışa 9 bayan gir •·Sİ 
ra 50 metre~kızlar arasında cede kız Jisesiodel1 ~(. 
ki yarışla başlandı. Netice- birinci, enstitilde0 pe 
leri ayenen ve program sı- ikinci, kız lisesiodell 
rasile yazıyoruz. üçünü geldiler. . i ~ 

50 metre birinci: Kız lise- Bundan sonra ın•0 f'F 
sinden Muattar 8,5. 50 metre lerin bayrak yarıŞ;k•" ~ 
ikinci kız muallimden Sema- En son yapılan b• f{•rf. 
hat. 50 metre: üçüncü ens- rak yarışı J ,4, J ,5~••'" 
titüden Bedriye. kanın Muzzafer, o>atc 

Tek adım birinci: Turgud met ve Ahmetteıı 1 • V 
ık'OC lise 5,68, tek adım ikinci takımı kazandı. 1 

.. ,.lı' 
Saimlliae 5,59, tek adım ü- taş mektebf'de ~~~e-
çüncü~Haşim Buca 5,40 [ların sonunda baş k 

111 
f 

800 metre birlnci: Muzaf- spor komitesi baş .' ~ 
fer Karşıyaka 216, 800 met- Jere madalyelerioı fdt' 
re ikinci Mustafa Buca 2,26 göğüslerine takoı•~ rıo 
1-5. verdiler va takııP ',rıı!' 

100 metre erkekler birinci: zandıkları bayrak Y pif°': 
Hasan Buca 11,4-5, 100 met- Halkevi futbol f"w,,, ~ 
re erkekler ikinci Bilal Ti· ğunu kazanan oıua ,e 
carei, 100 metre erkekler tebi takımına şiltlet b•f 
üçüncü Vahid lise. Ve bu güzel spor er 

Yüz metre kızlar: Birinci da bu suretle soı>• ~e~ 
kız lisesinden Süzan 15, 1-5, herkes sahadan 
ikinci muallim mektepten ay ld · ~ rı a. . ·ııc• 

üçüncü Buca'dan Halkevimizio 1"
1 uıııi4 Mes'ude, 

Bedriye. 
Gülle: Birinci Tarık lise 

9,93, ikinci Ahmed Tevfik 
lise 9,77, üçüncü Hasan Buca. 

4X 100 bayrak küçükler: 
Birinci Buca takımı Cihad, 
Ali, Sedad, Mehmed, ikinci 
Sahir, Tarık, Hidayet, Hik
met Karşıyaka, üçüncü Nuri, 
Salim, Sabri, Halil lise. 

4Xl00 kızlar: Birinci kız 
lisesi Emel, Nezahet, Süzan, 
Muattar, ikinci kız muallim 
Reyan, Hatiçe, Şükrüye, 
Saime, üçüncü kız enstitüsü 
Belkıs, Muzaffer, Muattar, 
Nihal. 

4Xl 00 büyükler birinci 
Buca Hasan, Mehmed, Şevki 
Hüseyin 51 saniye, ikinci 
lise ve üçüncü Karataş. 

400 metre birinci Cemil 
lise 5,5,35, ikinci Şevki Buca 
üçüncü Karataş Abdurrah· 
man. 

110 manialı birinci Hasan 
Buca 21 saniye, ikinci Saim 
lise, üçüncü Oğuz San'atlar. 

Disk birinci: Tarık 27,28, 
ikinci Cahid, üçüncü Naci. 
Üçü de lisedendir. 

1500 metre: Bu yarışa 26 
genç girdi. Neticede 4,55 
Şevket muallim mektebinden 
birinci, Burhan Ticaretten 
ikinci, Ekrem liseden üçün
cU geldiler. 

200 metre: Turıud lise 
birinci, Şevket Buca ikinci, 

yaptığı bu bayr~:de ,~ 
tahminlerden zı~b e~'~ 
ve heyecanla tak~ }(ıf't ~ 
büyük bir muvaf 8 

· ,e 
b. Jerı ~ 

zandı. Müteşeb 15, ·ıe b' 
kevi spor komitesıd~ri•· 
bey'etini tebrik e ci• PJ 

Mektebler ara•10 ııı f. 
tasnifi yapmak li~\,cir ~ 
lise 56 puvanla b.ır',yıl' f 
21 puvanla ikioc• :,,tıt 
Üçüncü de Kar• , 

vanı 11 dir. d• d~ri' 
Kızlar arasın 

1 
lisesi 21 pu"'" 'bİ l~ 
kız muallim mekte 11,tit 

1 .k. . e 
van a 1 ıncı, .. ur· 
puvanla üçünc~d ~ 

Muhtelit gahb r. .. oıı 
.. ,"' .. b' 

Futbol aotre110ı~ •' •'' 
zareti altında, 1-1• 0 b' ı 
d l .. çii"' ı·ti a yapı an u hte ı 1, 
maçınde (A) p1U t111'1ıl' p' 
galib geldi. (6) ()6ıtef 
dan Altay 1 - 4 bll'itf 
Altınordu 2 -3 
yendiler. ı• 

Feııe 1· 
tl 

1 

Olimpiya"0
' 11i 

magv Iub ~a51 ~ 
( f'lll .. , 

Istanbul 3 oJiı:ııP11 ( 
Fener bahçe ile ı;ıı•ft/ 

ıJaO r 
arasında yap tııf· o' 
heyecanlı oıoıuf ·y•~ 
bahçe 3·1 OJioıP' 

t·r kımıuı yenmif 1 ' 


