
1,iran'da şiddetli zelzeleler 
olınu,, bir kaç ev yıkılmıştır. 
iki ki, i enkaz altında kala
rak ölmüş, bir çok kimseler 
yaralanmıştır. 

• ULUSAL 

I 
iz.mirde çıkar, akıamcı siyasal gazetedir 

• Son günlerde Hulgaristan'da 
sürekli yağmurlar yoğdığın· 
dan nehir suları gene ynksel
meğe başlamıştu·. Edirne hal-

· kı heye'-an içindedir. 
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Uluslar kurumunun ilk toplantısı Atış ve atlıspor 

Hahes Fransiz gazeteleri, ltalyan
harhını muhakkak~ görüyor ' 

Kurum, Habeşistanııı mUracaatını tedkik etti. Bay Lava.lin vereceği 
izahat uzerine Fransa m11lıtırası da müzakere olunacaktır 

t "~ 

Cenevre 15 (A.A) - Ulus
lar kurumunda Fransız muh
tırası hakkındaki mfiz.akere 
bay Lavalin vereceği izahat 
ile başlıyacaktır. Öğleden 
sonra Konsey mesaisini tan· 
zim edecek ve Habeşistan 
tarafından vaki müracaatı 
tetkik eyliyecektir. Bu mes
elenin bu içtima devresinin 
ruz.namesine konulmasını 
reddetmesi muhtemeldir. 
Bundan başka konsey Fran· 
sanın müracaatı mes'elesinde 
mazbata muharrirliğini yapa· 

t 

maın ruznamesine koymağa 
:/, lüzum yoktur. Konseyin bu 

gün en mühim mes'elenin 

tetkikine girişmiş olmasına, 

bu baptaki ihzari görüşme-

lerin ilerlemiş olması sebeb 
gösterilmektedir. " 

Yarınki gizli içtimaın sa

bahleyin saat 11 de yapıla
cağı söylenmektedir. 

lstanbul 16 ( Hususi ) -
Fransız gazeteleri, Habeşis-

tan ile ltalya arasında mu· 
hakkak surette barb çıkaca-

cak zatı intihap edecektir. Ul ı ı um bı"ıı ası u ar mr u ğını yaz.ıyorlar. Ayni gaz.e· 
Bu zatın bay Madariega ol- ld .. ı · t' t' k. o uğunu soy emış ır. ır ı: teler, Habeşistan'ın da as-
ması muhtemeldir · Türkiye dışarı işleri baka- "-Bu şerait altında bu mes'e- k · t b ·d b 1 d 

Cenevre, 15 (A.A) - Ulus- k erı a ıı ata aşa ığını 
nı ve uluılar kurumu on- leyi şimdiki fevkalade içti- ı·ı .. ve edı'yorlar. 

lar kurumu konseyinin bu a 
seyinin şimdiki başkanı Bay ............. ~-------

gün öğleden ıonra saat üçe , 1 
doğru başlamış olan gizli Tevfik Rüştü Aras her iki ~por gürO tilsil 
mUzakereleri umumi intizar tarafın bugün bir sulbperverlik z l h • 
bilifına olarak Habeıiıtan'ıa zihniyeti göıtermiı ve Ital- or a sa aya gır• 
mUracaah mes'elesi hakkında yan - Habeı muahedename· 
cereyan etmiıtir. ıini harfiyen ve bütün ruhi- k 

ltalyan murahhası Baron le tatbik etmek arzusunu me ı• sıı• yenler 
Aloiıi, bükümetinin mümkün iz.har eylemiş olduklarını be-
olduğu kadar aüratle iki yan etmiştir. 

~ hakem tayinine karar vermiş Mumaileyh ilaveten demiş-~ 

~ Loid Corc memnun; fakat .. 

Almanya sulhınua-
hedesini hozınadı! 

..... ~-
Streza konferansı, A vrupauın iııki

şatını, intizannuı temin edeıııezıniş 

toid Cor( 

Nevyork 15 (A.A) - Es
ki İngiliz başbakanı bay 
loid Corc; Streı.a konferan
sı ve uluslar kurumuna veri

len Franııı. muhtırası bak· 
kında Nevyork Amerikan 
gaıeteıinde neırettiii bir 
makalede koaferaaı netice· 

sinden biraz memnun oldu· 
ğunu ve fakat Avrupanın 

ilerdeki inkişafını tanzim 
edtn bir sureti bal olarak 

telekki edilemiyeceğini söy· 
lemektedir. Fransanın ulus

lar kurumuna verdiği muh

tıra hakkında da Almanya
nın Versay muahedesini ih

lal ettiii iddiasının pek o 
kadar yerinde olmadıiıoı 

yaz.maktadır. ----
Türkiye 

Alnıanya ticaret itilaf. 

namesi imzalandı 
Istanbul 16 ( Hususi ) -

Berlin'den haber veriliyor: 
Türkiye - Almanya tica

ret itilifnameıi dün öğleden 

ıonra imza edilmiştir. Bay 
Numan Menemen oğlunun 
riyasetindeki hey'et birkaç 
güne kadar Ankara'ya dö
aecektir. 

feraklılardan 
zabıtasına' 

' 

3 hin kişi, Ingiliz 
karşılgeJdiler 

lngiliz spor takımlurmclcm biri 
lstanbul 16 ( Hus•usi ) - (Ulusal Birlik) - Yarala-

Londra' dan haber veriliyor: nanlar, stadyuma zorla gir
Geçen hafta Glozkof'ta ' mek istiyenlerdir. Bunlar, 

Amdempark stadyumunda 
lngi iz'lerle lskoçya'hlar ara- stadyumda yer bulunmadı-
sında yapılan büyük futbol ğından dolayı dışarda kalan 
maçında yaralanan 350 kişi- ve zabıta ile çarpışan 3 
den bazılarının hayatı tebli- bin seyircinin ayakları al- ı 
kededir. tında çiğnenmişlerdi. 

-~-~~--~--·------~~~~-
Konferanstan soııra 

Bas hakanlar iza-
' hat verecekler 

---------
"Morniug post,,; Makdonald kabi
ne inin dış siyasasını beğenmiyor 

lstanbul 16 (Hususi ) - Bu gazete, Makdonald ka-
(Morning Post) gaz.eteai; in- binesinin Almanyaya göıter
gilterenin bu günkü dıı si- diği temaylllü yerinde bul· 
yasasını beğenmemekte ve mamaktadır. 
ıiddetli tenkitler yapmakta- lıtanbul 16 ( Huıuıi ) -
dırlar. -Devamı dordanca sahifınle -

ilk toplantı çok 
zevkli oldu 

---~---------------8 ay Avni Doğan'ın bir söylevinden 
sonra faal komite seçildi 

Ankara atlr spor hulübii iiyclni11in bir gc:.:irıtisi 

At ı ' ve Atlıııpor kolilbuno mektebi parkındaki AtatGrk'On 

edenler , dftn Bornonda Ziraat andacı önftndc toplanın Gye· 

mektebinde toplandılar. Toplan· tere Bay Avni Doğan yokııck 

tının lı ııaatlerlne ısııtlamuıoa bir heyecan ve kuvvetli bir 
rağmen eeçllmtı bir kalıbıJık parkı ifade ile •ho tarlhlerdeld ye· 

bir kat dıha ıQalemekte idi. rlnden ve TGrk'lerln ezeli at· 

Bft ıaraf ta fırka bındoııu gftzd çılığından bıhııedcrek kulGbCla 
hevalar çalarken Oyeler bir· 
blrlerile tanııtmlmıı, diğer ta· 
raftan at ve •tçılık hıklunda 

f tklrler, eözleomeler karıılao· 

mıotır. Görilomeler ııraııında 

kurucu Gyeltrle atçılıktan ve 

ıtlıepordın anlıyan bazı &e· 

vattan mOrekkeb munkkıt bir 

komite ıeokili kararlaıımlmıo· 

tır. Bu komite öoQmOzd~kl 

cumarteet gOnO ıkoımı Balk 
Parllel binaeında toplanarak 
umumi kongre ve seçimler için 
çahomaler yapıcıkıır. 

SHt ontıektzde davetlilerin 

çoAu geldiğinden Törkiye'de ilk 
defa dikilen Burana ziraat 

Eski muharipler 
Mareşal Peten'iu riya
setinde Romaya gittiler 

Mareşal Pcten 
Paris IS (A.A) - Başla

rında Mareşal Peten bulunan 
1600 eski mubaripten mü-
rekkep bir bey'et bugün 
Roma'ya gitmiıtir. Hey'et 
orada ltalyao bükOmetinin 
misafiri olacak, ..,birçok ıen
liklere, merasime ittirik 
edecektir. 

kuruluo makt11dıoı anlatmıı, 
Vali General Klzım Dirlk'Jn 
kıymetli yardımlarını anmıı ve 

kulap namını hazırlanın çok 

gazel bir çelengi andacı koy· 
muotur. 

Merasimden tonra ince bir 
zevkle hazırlanın bQfede Oyc· 

- Devamı 4 ı111cii sahifide-

Askere Davet 
iz.mir Askerlik Şubesin

den: 
1 Önce ilin edildiği gi-

bi askere çarğırılacak olan 
eratın 21 Nisan 935 günün
den itibaren tertip edildik· 
leri yerlere gönderilmeleri· 
ne baılanacakhr. O günde 
behemehal şubeye gelme· 
yenlerin ceza görecekleri, 
2 - Çağırılan erattan aı· 

kerlik hizmetlerine karıılık 
bedel vereceklerin nihayet 
20 Nisan 935 Cumartesi 
günü akıamına kadar be
dellerini vermeleri ve bu 
günden sonra bedel ahn
mıyacağı, 

3 - Geçen teırin 934top
Jantııında bedel verenlerin 
ve daha evvelki toplantı· 
larda bedel veripte her 
hangi bir sebeple talime 
gitmemiş bedel eratının 25 
Nisan 93S perşembe günü 
talim kıtalarma sevkine 
başlanacaktır. Bu eratın da 
o günde şubeye gelmeleri 
ve 1 Ml\yıs 935 gününden 
sonra geleceklerin iki miı
li yani 12 ay talim hizmeti 
yapacakları illn olunur. 

--------J 



Sôife 2 

Fıkra 

Ne yazık! 
lzmir belediyesinin geçen 

yd tertip ettiği eşya piyan· 
gosunun çekilmiyeceği ta· 
hakkuk etti. Bu neticeye 
karıı artık üzülmekten baş· 
ka yapılacak hiç birşey kal
mamıştır. 

Şehrin kısmen imarı ve bazı 
mübrem işlerin başarılması 
için belediyenin baş vurduğu 
bir teşebbüsün akim kalmasın· 
dan kim müteessir olmaz? 

Piyango; ilerlemiş ülkelerde 
en çok para getiren, ulusal 
ve büyük işlerin başarılma· 
ıına en ziyade hizmet eden bir 
vasıtadır. Uzak Avrupa ülke· 
lerinden sarfınazar , komşu· 
muz Yunaniı' an bile yıllar
dan beri piyango sayesinde 
topladığı para ile donanma· 
ıının en mühim bir kısmını 
temin eylemiştir. 

Hava kuvvetlerimizin ço· 
ğaltılması hususunda tayyare 
piyangosunun yüksek verim· 
lerini inkar edebilir miyiz? 

işte bundan ötürüdür ki, 
lzmir belediyesinin geçen 
yıl ortaya attığı piyango te· 
ıebbüıO, pek haklı olarak 
dtııünülmüş ve nitekim hü
kümet merkezi de bunu mu
vafık bulmuştu. Her ne 
hal ise, artık olan oldu, bi
ten bitti. Bu mevzu üzerine 
ıöıll uzatmak faidesizdir. 
AaıJ düşünülecek nokta; pi· 
yangodan kazanılacak para 
ile yapılması tasavvur olu
nan şehir işlerinin, bu neti· 
ceden .sonra ne olacağı ve 
yapılıb yapılmıyacağıdır. 
Hafızamız bizi aldtnmıyorsa, 

bu işler için belediyenin bir 
kaç yüz bin liraya ihtiyacı 
vardı. 

Bu paranın, bundan baş· 
ka bir suretle tedarik edi · 
lebileceğini zannetmiyoruz. 
Şu halde, piyango teşebbü
ıünlln akim kalmasile zarar
lı çıkan, gene İzmir şehri -
dir. Ne yazık .. 

Karni Oral 

Güvercin 
Vasıtasile şekavet yap
mak istiyen Belçikalı 

va kalandı ., 
Bundan birkaç gün evvel 

Brükıelde çok tuhaf bir vak'a 
olmuıtur. Brükselin tanınmış, 
zepgialerinden bay Rayisko 
adında birisine posta ile bir 
ıllvercin ve bir de mektup 
rönderilmiıtir . 

Mektupta; gönderilen gü
vercinin ayağındaki halkaya 
ilç bin Belçika frangı bağ
lanarak serbest bırakılması 
akıi takdirde kendisinin öl
dlrOleceği yazılmakta imiş. 

Bay Rayisko mektubu a· 
lınca derhal zabıtaya müra· 
caat etmiş ve ne yapacağını 
ıormuıtur. Bunun üzerine 
rDvercin poliı tarafından a· 
hnmıı Ye bir tayyare mey
danına g6tilrülerek orada 
ıerbest bırakılmıştır. Fakat 
rll•ercin uçurulurken hazır· 
lanan bir tayya-e, kuşu ta
kibe başlamış ve tayyarede
ki polislerce güvercinin yu
Yaıı tesbit edildikten sonra 
gllYercinin girdiği ev basıl· 
mııtır. 

Glivercin sahibi cürmünü 
itiraf etmit ve mektubu ken
disinin yolladığmı söylemiş

tir. Bu ıekilde bir soyrun· 

(Ulusal Birlik) 

Osmanlıcadan Türkçe
ye Dil Karşılığı No 14 IALAHATTi • • • 1 - Öz Türkçe k<Jklerden gelen slfalerin karşısına (T. Kü.) 

beltleği (Alcimeti) konmuştur. Bunların her biri halckında sırası 
ile urmanlarımrzuı (Jlüıalıas.ı;ıs) ya:.ılaruu gazetelere vereceğiz. 

2 - Yeni okunan karşılıklarm iyi ayırd edilmesi için, ge· 
reğine göre, Fransızcaları yazılmış, ayrıca örnekler de konul
muştur. 

3 - Kökü Türkçe olan kelimelerin bugünkü işlenmiş ve 
kullanılan şekilleri alınmıştır: Aslı cık olan hcık, aslı ügiim olan 
hüküm. Türkçe '•Çek,, kökünden gelen şekil gibi. 

Beri (münezzeh anlamına) 
- arı, beri (T. Kö.) (fr.) ek· 
sempt, affranchi 

Örnek: kaffei meıaviden 
beridir, her türlü fenalıktan 
beridir. 

Beriyyüzimme (beraet ka
zanmış) - berilenmiş, aklan· 
mış (fr.) secquitte 

Berid - ulak (fr.) meı· 
sager, courrler 

Berin - yüksek 
Beriye - çöl (fr.) desert 
Berk şimşek (fr.) ec· 

lair 
Berk 

nille 
yaprak (fr.) fe· 

Berkarar olmak • de dur· 
mak (fr.) ıe maintenir. 

Örnek: dftşilncesinde du-
ruyor, fikrinde berkarardır 

Berna - genç 
Berr, berri - kara 
Berrak - duru, (fr.) Jim-

pide. 
Örnek: berrak bir sema 

altıncla meşcerede keştügü
zar etmek, duru bi; gök 

altında ağaçlıklarda gezib 
dolaşmak 

Berren - karadan, (fr) 
par terre 

Örnek: oraya askeri bah-

külerinin besteleri pek se· 
vimlidir, köy türkülerinin 
havaları pek sevim .. 

2 - sözlerini her besteye 
uydurarak dudakları arasın
dan mırıldanıyor, sözlerini 
bir ezgiye uydurarak dudak
ları arasından mırıldanıyor. 

3 - bu operanın bestesi 
pek üstadane, bu operanın 
müziği pek ustaca 
4 - Yazmak başka, beste 

uydurmak başkadır, yazmak 
başka, düzem uydurmak 
başkadır. 

Bestekar - düıemen (fr) 
cempositeur 

Örnek: beynelmilel büyük 
bestekarlar - arsrnlusal bü
yük düzemenler 

Beşaret - müjde, (fr) 
bonne nouvelle 

Beşaşet - glller yüz, gü
ler yüzlülük, (fr) gaite en
jouement 

Örnek: bizi büyük bir 
beşaretle istikbal etti -- bizi 
büyük bir güler yüzle kar· 
şıladı. 

Beşaşet insanın iç rahat
lığından gelir -- güler yüz
lülük insanın iç rahatlığından 
gelir. 

Beşuş •• güleryüzlü ( fr.) 
gal, joyeuks, soriant 

örnek: o, beşuş bir adam· 

Biz kadın 

dan 
Filhakika, Şaver, bir 

kaç cepheli bir plan hazır· 
lamışh. 

Evvela Bağdad'daki Hali
feye yazmıştı. Bu mektupta, 
Mısır'ın karışıklığı anlatılı

yor, halkın bu alevilikten 
nefret duyduğundan bahse· 
diliyor ve eğer Bağdad Ha· 
lifesi namına bir hareket 
yapılırsa, dahilden halk ta· 
rafından müzaheret göre
ceği bildiriliy.ordu. 
Şam ordusu o tarihlerde 

Iskenderiye'ye yakın gelmiş· 
ti. Herbargi bir çenber içi· 
ne düşmemek için dikkatli 
hareket ediyordu. 

Şaver, şimdi, hulus gös· 
teriyordu. Amca ve yeğenle 
sık sık muhabere ediyor, 
hediyeler gönderiyor, onları 

Kahireye çağırıyordu. 
Şaver, bir taraftan Abbasi 

Halifeye yazarken diğer ta· 
raftan da Kudüs kralına bir 
elçi yollamış ve onunla anlaş
mıştı .. 

Bir akşam vakti, Salal;ıed .. 
dinin çadırının kapısından 
içeriye, Arab kıyafetinde 

genç bir erkek girdi. Sali
heddin onu görünce heye· 
canla doğruldu: 

EYYUBI 
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avlamağa; 

bahsetmeğe 

saray masallarıJJ• 

gelmedik 
- Ne haberler Doğan!. 

Saraya girebildin mi? 
Delikanlı, çok yorulmuştu .. 

Gülerek kendisini bir sedire 
attı: 

- Tabii, tabii. Fakat bir 
az müsaade et te dinlene· 
yim .. 

Bu genç, uzun boylu, gü· 
zel olmamakla beraber çok 
sevimli bir erkekti. Bilhassa 
gözlerindeki parlaklık ve 
zeka, derhal göze çarpıyor· 

du. 
Baştan aıağı Mısır'h gibi 

giyinmişti. Doğan, bir Türk 
genciydi ve, Salahaddin'in 
arkadaılarındandı. Beraber 
büyümüşlerdi. Kimsesi yok
tu. Babası Necmeddin, daha 
küçük yaştanberi onu hima· 
ye t:tmişti. 

Salahaddin, ondan çok is
tifade edeceğini anlıyordu. 
Yalnız onun bir suçu vardı. 

Kadınlara düşkündü. 
Salahaddin, her zaman. 
- Doğan - derdi • nedir 

bu inhimak, nedir bu kadın 
hastalığı? 

- Ne yapayım arkadaş, 
saklıyayım mı, mürailik mi 
yapayım?. Hem canım, gün 
gelir, o da lazım olur. 

Nitekim 

yarıda kesti: 
- Onları bırak 

1 Biz buraya ne kadıO 
ğa, ne de saray oı 
dan . bahsetmeğe g 

d "il Evveli şu topla •11 

leri bildir.. 
6 - Hakın var. 

dinle: . bit 
Şaver bize yeoı 

hazırhyor. 
- Abbasi HalifeY' 

.lt\ll'Y..111 

ğı müracaatı ını il' 
istiyorsun? Eğer. bob• 
him bir şey değıl, 
~unu kabul ederiı=,, U 

- Hayır, bu del ' 
başka! 

- Ne gibi?. . 
Şaver, Hri•t•• 

gene birleşti. . d,tf;ı 
Sala haddin yerıo 

radı: 1' 
Yılan herif! .• 

. ıll 
Yılan, Arab. el!erıll go 

Spor hareketleri 

ren göndermek daha kolay 

olur, oraya askeri denizden 
göndermekten ise karadan 
göndermek daha kolay olur. 

Bertaraf - bir yana, (fr) 
a part 

Örnek: şaka bir yana, la
tife bertaraf 

~::.-o. gilleryilzlübiradam- Lik maçları on Ma-
Beşeri • insel, (fr.) humain 
Örnek: Beşeri duygulardan 

kendini kurtarmak pek müş
küldür • insel duygulardan 
kendini kurtarmak pek güç

lığında yetışınıı 
Fakat gün gelecek, ,ı. 
nun başını mubaklı ~ 

. o b" 1ar ceğım. na . ır 
;,ıo• yuncak olamıyacı,,. 

Bertaraf etmek - ortadan 
kaldırmak (fr.) ecarter 

Örnek: her türlü mevanii 
bertaraf ederek maksada 
doğru yürüyelim, her türlü 
engelleri ortadan kaldırarak 
vargıya doğru yürüyelim 

Berter - daha yüksek 
Berzah - kıstak (fr.) ls

thme 
Örnek: bu berzahtan na· 

sıl çıkacağız bakalım ?. bu 
kıstaktan nasıl çıkacağız 
bakalım? 

Bes •• elverir, yeter 
Besalet ( bak: şecaat ) 

yiğitlik, yararlık 

örnek: 1 ·· Muharebede 
her bir nefer büyük bir be
salet gösterdi, savaşta her 
bir er büyük bir yararlık 
gösterdi. 

2 - o mülazim, besaleti
le bilyük bir nam almıştır, 

o teğmen yiğitliğile büyük 
bir ün almıştır. 

Beste - bağlı 
Örnek: dilbeste, gönlü 

bağlı 

Beste - hava, ezgi, mü
zik, düzem (fr.} air, musi
que, composition 

Örnekler: l - Köy tür-

culuğa dünyada ilk defa te· 
sadüf edilmektedir. Yapılan 
tahkikata göre, ev sahibi 
beslediği müteaddit güver
cinler vasıtasile zenginlerden 
fidyei necat istemeği ta
sarlamış ve fakat ilk teşeb
bllate yakayı ele vermittir. 

tür. 
Beşeriyet - lnselJik, insa

hk (T.Kö.), (fr.) humanite 

Örnek: 1 ·· beşeriyetin 
terakkisi uğruna çalışanlar-
insanlığın ilerlemesi uğruna 

çalııanlar 

2 -· Ne yapalım, beşeriyet 
hali, o da öyle anlamış -· 
,Ne yapalım insellik hali, o 
da öyle anlamış. 

Beyaban - Çöl, yaban 
- Arka~ı uar -

Ulusal 

Birlik 
Cündelik ııiyasal gazete 

Sahibi: llaydar Rüşdü Öktem 

Neşriyat müdürü : 
Hamdi Nüzhet 
Telefon: 2776 

Adres : lzmir ikinci 
Beyler sokağı 

Abone şartları : 

700 kuruş senelik 

400 " altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilanlar : idare· 
hanede kararlaştırılır 
Baııldıj'ı yer: ANADOLU 
matbaaıı 

yısa bırakıldı 
~~~--------...... ·---·----~~~ 

lstanbul muhteliti lzmire gelecek. 
Muhtelit takım hazırlanıyor 

Evvelki akşam mutad top
lantısını yapan futbol hey'e· 
ti Mayıs içinde iki maç yap· 
mak üzere lstanbul muhte· 
Jitioi davate karar vermiştir . 
Bundan dolayı iki haftalık 
futbol likleri tehir edilmiş 
ve A-B •namı altında iki 
muhtelit yapılarak çalıştırıl
ması muvafık görülmüştür. 

Cuma günü B. takımları 
lik maçlarının dördü de Af· 
sancakta yapılacak ye saat 
15 de mubtelitler Febminin 
idaresinde karşılaşacaklardır. 
Hey' etin muhtelit için çağır· 
dığı oy:uncular şunlardır. 

Altaydan: Cemil, Vahab, 
Şükrü, Ali, Doğan, Mehmed 
Basri. 

Altınordu: Sabahaddin,Ce
mil, Adil, Said, H.amdi, Zi
ya. 

Göztepe: Mahmud, Fuad, 
Hakkı, Halid. 

Buca: Necded, İsmail,Fet· 
bi, Nevzad. 

Karşıyaka: Resmi, Meb-
med Çavuş, Halil, Şevket 
Fevzi. 

n. Takımları maçları: 
Saat 9 da Altay • Türk

spor, hakem Reşad, saat 11 
de Altınordu • Şarkspor 
hakem lsmail "Göztepe" sa
at 13 de Göztepe - Buca, 

hakem Said Altınordu, saat 
15 de lzmirspor - K.S.K. 
hakem küçük Mustafa, saat 
17 de A. muhteliti ile genç 
muhtelit. 

Muhtelitin davet edilen 
oyunculara nazaran iyi bir 
şekilde tertib edilmesi muh
temeldir. Uzun zamandan· 
beri hariçle tem&s yapamı· 
yan şehir muhtelitioin çalışh· 
rılmasında geç kalınmıştır. 

26 Nisan mektepler bay· 
ramı ve 3 Mayısta mektep
ler arasında Halkevi spor 
şubesinin tertib ettiği mek· 
tepliler atletizm bayramı 
müoasebetile sahanın meş-
gul olmasından tiklere ancak 
10 Mayısta tekrar başlana· 
bilecektir. 
Şehrimizde bulunan milli 

güreş kaptanı bay Saim tet-
kiklerine devam etmektedir. 

Halkevi minderinde gü
reşçilerimizin bu akşam ça· 
hşacaklarını haber aldık. 
Güreşçilerimizin fenni ve 
tetknik vaziyetlerini görme
ğe. gelen bay Saim'den genç· 
lerimizin büyük istifadeler 
göreceğini ümid ederiz. 

23 Nisan 
Çocuk Haftasmın ilk 

Gnnndnr. 

receğim.. Y alnıı ıeP 
berin doğruluğund•0 

misin? 
- Şurada sağ ot 

ıeoi karşımda gard 
dar:eminim. tıll 

Salahattin, bay• 
bir gün bu kadar ki 
Dizlerine vura vur• 

yordu: ıJffl 
- Kaltaban, k• 

1 
sas herif!. Fakat od' 
hakkı için, yemin e. 
suratındaki maskeY1 

ceğim. 
Doğan gUldil: 
- Canım, sinirle 

becet?. 
Tam bu sırada 

içeriye girdi. Her 
ayağa kalktılar: 

- Ya salah, 
ötelerden duyuhıyot· 
Doğan, geldin ıoi?· 
ler yapabildin ıııi 

- Evet beyilll• 
Salihaddin'e ani• 

Şaver, Ehlisalibi• 
fak etmiı .. 

- Ben de ayoi 
dım. 

Salahaddin dur• 
- Fakat-diye 

peğin kafasını ku~• 
Amcası, bir sedıff 

ve genç yeK-enioe 
baktı: 

-- Dur bakaluııı i 
me. Hayat bin tOrl~ 
Jerle doludur. tBii~ 
söylememelidir. S . 
rarlar verebilaıek el 
şeyden evvel çok 
ve beklemelidir· 

(~ 
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Olivier ve şüreka- Fratelli Sperco Vapur Acentası Tl:.J Q K iYE 

llR.t \~T 
BAN~ASI 

-DAoA 
BiRiKTiQEN 
'QA~ T -- (;O(; Q 

·-~--~=:-=:~~======= N. V. Aydın demiryolu umum 
DOKTOR 

Ali Agah 
V V L'"' H mildürlOğünden: 

• I' • • v 311 1107 numaralı hususi linit 

O Z kömürü tarifesidir 
er ~e 16·4-1935 tarihinden iş'arı Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı ahire kadar muteber olmak 
& Co. üzere Nazilliden Denizliye 

l>EUTSCHE LEV ANTE LıNlE tam vagon dolusu olmak 

ikinci Beyler okagı N. 68 
'l'cl<'fon 3452 

...... llllİI ........ ... 

" MOREA it vapuru 15 şartile nakledilecek linit kö
niıanda bekleniyor, 18 Nisana mürünün beher tonundan 
kadar Anvers, Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için 

220 kuruş ücreti nakliye ah· 
nacaktır. 

Yük alacaktar. 
" DELOS ,. vapuru 30 ni-

. sanda•bekleniyor, 2 Mayısa 
kadar-Annrs, Rotterdam. 
liarnburg ve Bremen için 
Yük alacaktır. 
ARMEMENT H.SCHULDT 

HAMBURG 
" NORBURG ,, vapuru 24 

nisanda bekleniyor, Anvers, 
Rotterdam ve Hamburg li· 
hlanlarına yUk alacaktır. 

DEN NORSKE MIDDELHAV· 

SLINJE D·S. A-S. SPANKE
LINJEN OSLO 

.. BOSPHORUS,, motoru 
16 nisanda bekleniyor, Hayfa, 
Dieppe ve Norvec limanlarına 
Yük alacaktır. 

Ayni zamanda Hayfa için 
mevki yolcuları kabul eder. 

SERViCE DIRECT 
DANUBIEN 

TUNA HATTI 
11 

ATID,, vapuru 14 ni
Band.a bekleniyor, Budapeşte, 
l'atıılava, Viyana için doğru 

Yük alacaktır. 
lHE EXPOr<T STEAMSHİP 

COJ PORATION 

1
. "EXM vUTH,, vapuru ha· 
Faıanımızda olup Nevyork, 

ııdeJfiya ve Baltimor için 
Yi.ik alacaktır. 

11 
EKSELSIOR ,, vapuru 3 

~.ayısta bekleniyor, Nevyork 
•çın yük alacaktır. 

" EKSMINSTER " vapuru 
19 ma71ıta bekleniyor, Nev-

Karacalıey Harası müdürlü -
ğünden ~ 

Karacabey Harasında yetiştirilen pediğrileri mükemmel 
933 doğumlu clördü erkek beşi dişi ki cem'an dokuz baş 
Safkan lngiliz tayları hmir;yarışlarının üçüncü haftası olan 
19 Nisan 935 Cuma günü Izmir yarış mahallinde aleni ar· 
tırma usulile toptun ve perakende olarak satılacaktır. Pe· 
diğrilerini gör°!e~ istiy4:_nle.!in lzmiı:_ Bay!~ -~üdürlüğüne 
ve satın alınak istiyenlerin satış gününde komisyooa mü7 
racaatları ilan olunur. 1783-1068 13 14 15 16 

lstanbul ve Trakya 
Şeker FJ>rikaları 1,iirk Anonim Şirketi 

Serınayesi 3,000,QOOrfürk lirası 
lstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

Her tüı·lü tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
ıhhat Eczane i 

york için yük alacaktır. · 

Geliı tarihleri ve vapur
ların isimleri üzerine mes·u· 

liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, 

No. 2007 • 2008 

teJefon 

sı Limitet vapur ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 
" UL YSSES ,, vapuru 13 Nisanda doğru Malta, Anvers, 

acentaSJ Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg için yük alacaktır. 

Cendeli Han. Birinci kor· 
d Tel. 2443 on. 

Tbe Ellerman Lines Ltd. 
" GITY OF OKSFORD,, 

vapuru nisan başlangıcında 
Londra ve Anversten gelip 
tahliyede.bulunacak ve ayni 
zamanda Londra ve HulJ 
için yük alacaktı. 

u ROUMELIAN ,, vapuru 
10 nisanda Liverpool ve 
Svvenseadan gelip boşalta· 
caktır. 

" RUNO ,. vapuru nisan 
sonunda Londra, Hull ve 
Anversten gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

Deutsacbe Levante Linie 
" DELOS ,, vapuru Ham· 

burg, Bremen ve Anversten 
gelip yükünü boşaltmıştır. 

Not: Vurut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine 
değişikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

ÔksDrt:nlcr! Mut-

laka (Okamentol) 

öksnrnk şekerle- ~ 
rini tccrnbc cdi- ---4 

niz .. ~ 
~ 

:Q 

" HERMES ,, vapuru 16 nisanda limanımıza gelip yükünü 
boşalttıktan sonra 8urgas, Varna ve Köstence limanları 
için yük alacaktır. 

" STELLA ,, vapuru 21 nisanda gelip 1 mayısta Anvers, 
Rotterda1J1, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

" HERMES it vapuru 4 mayısta gelip 9 mayısta Anvers, 
Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
11 SMALAND" motörü 14 nisanda Rotterdam, Hamburg, 

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

"ERLAND,, motörü 2 mayısta Rottcrdam, Hamburg, 

Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Goteburg, Oslo ve lskandi· 
navya limanJarma hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM ROUMANI 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

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

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

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

11 RINOS ,, vapuru 30 nisanda doğru lzmirdcn Nevyork 
için yük alacaktır. • 

Hamiş: ılindaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 
Acente mestuliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci Kordonda ~Tahmil ve Tahliye 

şirketi binası arkasında FrateJli Sperco acentalığına müracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 • 2005 • 2663 

•ıı il 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ı• 

=lzmir yün mensucatı-
~ ı Türk Anonim şirketi~ 
Q 

1 
Ilu rnnc se e, iki yflz!lıin lira sermaye ile := 

C'a _ teşckknl etmi~ ve J)i Oryental Karpet l\lanu·= 
>... fakçör ers Limited (Şark hah) şirketine ait -

C't$ Jzmirdt.WHıılkapmurdnki kumaş fohrikıısım otm -

Ve Pfirjcn Şahapın 

en O ınn bir mns

lıil ckcri olduğu· 

mı uuutnıayıoız. 

~ almıştır. l<'abrika bOllln teşkihit ve ıcsisnt \'C nıO • -
tıılıdimini ile e ki i gibi l kununusani 1935 ta- _ 

~ ribinden iıibarcn yeni şirket tnrafmdon i Jeıil- = 
Q.) mekte(lir. Her nevi yon iplikleri, kumaş, hntta-

>OJ.) -- niye ve çorap imal edilecektir. l\lnnıultltm cm n- § 
..U linc fôikiycti her tarafla takdir ve kaimi cdilnıi~tir. = 

-O = Bu:nıamultit Peştemalcılar başında e ki Orozdibak = 
Ku\'\'etli mOslıil ..ı ,= ittisalimfoki sergide teşhir edilmekte ve satış fob- -
istiyenler nlıap ._...._. = rika içinde ynpılmnktmlır. -
Sıhhat sOrgOn ~ _ Posta kutusu: 127 -

haplnrmı laruf r ~ - Telgraf adresi: İzmir --Alsancak -
ecza depolarmdon '-' ./ Telefon oumarası 2432 ve 3564 _ 

ve ccznrıelerden •.llllllllllllllllllllllllllllllll• llllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllU• 

i!:::ar:a:.:11ar=. ===·-Sümer Bank-. 
Satılık Piyaııo . 

Kitaplarınıza Bir 

Cilt, Hntıralarımza Şık 

Bir Albnm, Ve sair 

Cilt işleri Yaptır

mak Jsterseniz : 
* )'ENı KAVAFLAR * 
Çarşısmda 34 Numarada 

- - Ali Rıza - -

Satılık Motör 
12 beygir kuvvetinde (Di

zeJ) markalı az kulJanılrJJıt 
bir motör satılıktır. Taliple
rin idarebanemize müt.cl; 
atlarıilin olunur. 

Fabrikaları manıulatı 

Yeı·li malların en iyisi, en sağla
mı, en ucuzu en güzeli 

Dereke kumaşları 

F esaııe kumaşları 

Beykoz kunduralaı·ı 
Bakıı·köy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazaı .. 
lzmir şubesinde bulursunuz 

-Hamza Rostem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Jlanıza Rll tem beyin foıo/p«ıflıancJi, !:mirde en ıyı 
foıop-af çekmekle ıölıret bulan bir san 'at ocagıdır. f:n 

mı'lıkülpc.sent olanlar dalıi, burada çel..-ıirdikleri fotokraJ· 
lardan memnun lcalmışl<ırdır. 

Jlamza Rü tem beyin, fotogt"llj malntıwsı otmı rr.t1 · 

g~cuı da mıılıterem 111aştt>rilcri11i11 ;,,, e :<•11/,h•r111< göre 
her çeşit malları, fotoğraf mal.i11dcriııi lml1•11durmukta· 
dır, Bir ::ıyareı lıer şcyı ispntu J.ufid11 . 

(Jzmir - Haşturak caddesi, Ucfik 
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\' eııizelos ile beraber Girit'ten Napoli'ye kaçan asi zabitler 

Asi zabitlerden 16 kişi, dün Pi
re'ye gelerek teslinı oldular 

Söylediklerine göre, 
Venizelos, asi 

istemiyerek isyana 
zabitlere günde 11 

etmişler imiş. 
• 

iştirak 

liret verıyormuş 

lstanbul 16 (Hususi ) - Atinadan haber veriliyor: 
Venizelos ile beraber Napoliye kaçan asi mbitler

den 16 ki~i, Elen bandıralı ( Flora Nomikos) vapuru 
ile diln gece Pireye gelmişlerdir. Asi Zabitlerin gele
ceğini haber alan binlerce halk, Limanda toplanmış· 

lardı. Jandarmaların muhafazası altında vapurdan alı-

nan aıi zabitler, doğruca hapishaneye sevkedilmişler· 

dir. Verdikleri ifadelerde, istemiyerek isyana iştirak 
ettiklerini beyan eylemişlerdir. 

Venizelos, Napolide bulunan asi zabitlere gftnde 11 
liret geçinme parası vermekte ve kendilerile hiç te
mas etmemekte imi,. 

~······-------logiltere'de ökocomik durum Streza konferasının neticeleri 

Maliye hakanı Çem Bir Italyan gazete· 
herlayııin beyanatı si ·neler yazıyor 
lngiltere'de sınai randman yüzde 

12 nisbetinde artmış bulunuyor 
Londra ıs (A.A) - Yeni 

bütçeyi avam kamarasına 

tevdi eden bay Neville Çem
berlayan şu beyanatta bulun
muştur: 

.. _ Geçen sene iktisadi 

kalkınmaya doğru esaslı bir 
ilerleme senesi olmuştur. 

Sınai randımanlar yüde 12 
oisbetinde artmııtır. lmalit
banele istibsalatı yeni bir 
rekor tesis etmiştir. Hayat 

Kamutay da 
1'nrkiye · Suriye em
lak işleri kanunu 

onaylandı 
Ar kara, 15 (A.A) - Bu 

gün Nuri Cönger'in başkan
lığında toplanan kamutayda 
reşit kadın ticaretinin men'i 
hakkında arsıulusal mukavele 
Türkiye ile Suriye arasanda 
iki taraf tebalarıoın emla
kine aid mukavelenin meri
yet müddetinin uzatılması 

için olan kanun liyıhalaranın 
ikinci müzakereleri yapılarak 
kabul edilmiştir. 

Kamutay bundan sonra 
artırma ve eksiltme kanunun 
46 ncı maddesinin K. fıkra
ıanın pazarlıkla alınacak ve 
yapılacak işlerin ilana tabi 
tutulmıyacağına dair tefsir 
fıkrasını kabul ederek Per
şembe günü toplanmak üzere 
dağılmıştır. 

Fransa 
Hava nazır• Romada 

lıtanbul ı6 ( Hususi ) -
Paristen haber veriliyor: 

Fransa hava nazırı dün 
akıam tayyare ile Romaya 
müteveccihen hareket etmiş· 
tir. Mumaileyh bava misakı 
etrafında bay Mussolini ile 
görüşecektir. 

Şehrimizde 
Bir tayyarecilik nıek· 

tehi açılacak 
lıtanbul - lzmir'de de 

bir tayyarecilik mektebi açı
lacaktır. 

pahallılığı mahsus derecede 
ıimdiki hükumetin iktidar 
mevkiine gelmesinden evvel-
ki pahallılığın dununda kal
mıştır. Perakende ticaret te
rakki etmiştir." 

Bay Çemberlayn ıeker, 
tütün, bira, ilah istihlakah
nın artmıı olduğunu kaydet-
miı ve bu tezayüdün her 
sabada iktisadi salib buıul 
bulduğunun bir delili oldu
ğunu töylemiştir. 

Laval 
Moskovaya 
gidiyor 

İstanbul, ı6 ( Hususi ) 
Fransa dış bakanı bay La
val'ia, bu ayın 23 nde Mos
kovaya gideceği Par~ten 
haber veriliyor. Bay Laval, 
Moskovada Fransa ile Rus
ya arasında akdolunnan iti
lifnameyi imzalıyacaktır. 

Alman 
Haritasını yırttılar 
Istanbul 16 ( Hususi ) -

Paıiste iş gören bir Alman 
seyyahlar ajanı, mağazasınan 
vitrininde Almanyanın eski 
hudutlarını gösteren bir ha· 
rita asmış ve bunu gören 
yüzlerce Fransız genci, ma-
ğazanın önünde toplanarak 
haritayı indirmişler ve yart
mışlardır . 

Elen sefirleri 
lstanbul 16 ( Hususi ) -

Elen bükümeti ; Moskova, 
V arıova ve Sof ya elçilerini 
değiştirmiştir. 

Roman yada 
çıkan hDyOk yangının 

zararları 
lstanbul 16 (Hususi)- Ro
manyanın Ploesti mıntaka· 
ııodaki gaz depolarında çı

kan büyük yangının verdiği 

zararlar çok mühimdir. Ya· 
pılan tetkikata göre bu yan· 
gın sonunda tamamen 16 
büyük gaz depoıu yanmııtır. 

-· Litvinof, Laval ile konferans neti

celeri hakkında konuşacaklar 
Milano lS (A.A) - Kor- fikrine güvenerek istirahata 

riere Della Sera gazetesi ; dalmak doğru değildir. Zira 
Streza konferansında elde sulh daima kendisini kova
edilmiş olan neticeler hak- layan tehlikelere karşı mü
kında yazmış olduğu bir ma· dafaa edilmek gerektir. 
kalede bu neticeleri pek mü- Moskova, 15 ( A. A ) -
kemmel bulmakta ve kon- Tas ajan11İnın Cenevre'den 
feransın Avrupaya bir sulh öğrendiğine göere, Bay Lit
devresi temin etmiş olduiu- vinof bugün Bay Beneş ve 
nu yazmaktadır. Bu gazete Titülesko ile uzun uzadıya 

diyor ki: görüşmüştür. Yarında Streza 
Versay konferansından ıon- konferansının neticeleri bak-

ra hiç bir konferansını Streza kında Bay Laval'la konuıa
konferansı kadar Avrupanın caktır. 
mukadderatı üzerinde tesir Nevyork 15 (A.A)- Mat
icra etmemiş olduiunu s6y- buat; Stereza konferansının 
lemek mubalağalı olmaz. Sulh Avrupa mes'elelerini ballet
bilhaısa ltalyanın alakadar mediği mütaleasındadır. Al
olduğu Tuna havzasındaki manyanın kuvvetsizliğine is
memleketler için temin edil- tinat eden Versay ıiıtemi
miştir. Şimdi her sahada nin yerine şimdi Almanyayı 
hükümranlık haklarını kuv· müscllih ve müsavi hakları 
vetlendirerek devletlerin bu olan büyük bir devlet olarak 
alakasını taktir etmek Avus· tanıyan bir sisteme ıeçmek
turyaya düıer. Ancak sulh tedir. ______ .._. ............ . 

Mübadele 
iki köy ahalisi de 

hareket etti 
Edirne ıs (A.A) - Kadı

örea köyll Türklerile müba· 
deleleri her iki hükümetin 
muvefakiyetle kararlaştırılan 
Kurf allı Bulgarları dün gece 
saat 23 de Kadıören Türk
leride bugün saat 16 da 
kendilerine tahsis edilen 
trenlerle Kırkağaç iıtaıyo· 
nundan reçmişlerdir. 

,.firanda 
~iddetli zelzele oldu 

Istanbul 16 (Hususi ) -
Tirandan haber veriliyor : 

Dün akşam burada şiddetli 
bir zelzele olmuş, bir kaç ev 
yıkılmıştır. İki kişi ölmüş, 
birçek kimıeler de yaralan
mııtır. Halk kırlara kaçıı
mıştır. 

Arbede 
Istanbul 16 ( Hususi ) 

Şanhgayda bitaraf mıniakada 

müthiı bir arbede olmuı ve 
bir lngilizle bir polis 6lmüş 
birçok kimselerde yaralan· 
mııtır. 

Rus 
Artistleri ilk kon· 

seri verdiler 
Ankara lS (A.A)- Bu ak
şam Rus sefaretinde Sovyet 
artiıtleri ilk konserlerini ver
mişlerdir. Oborin, Nortsov, 
Matsekova, Pirovog, Jadane 
Choftakavitch, Korsoi'nin 
iştiraklerile verilmiı olan bu 
konserde baıbakan ismet 
İnönü, bütün bakanlar hey
eti, büyük ve orta elçiler ve 
bayanları, matbuat mümes· 
ıilleri hazır bulunmuşlardır. 

Sovyet artistlerin bu ilk 
konseri çok alkışlanmış ve 
takdir edilmiştir. 

lsveç ~azeteleri-
nin mütaleaJarı 
Stokholm 15 ( A.A ) -

Streza konferansı !neticeleri 
burada umumi bir alika u
yandırmıştır. Ve konferan
sın Almanya 'nın yardımile 
kurtarıldığına bükmolunmak
tadır. 

Gazetelere göre; Alman
ya'nın ıark misakını imzala
maia mGtemayil olduiu 

Dış piyasalarda 

Buğday tiatları 
tikt;e yükseliy 

-Rusyadan başka bütQn ınfll 

·ülkelerin hu yıl rekoltesi faı 
Alakadar müesseselere ge

le son haberlere gi5re; acun 
Buğday piyasa11 çok hara
retli devam etmektedir. Ar
jantin ihracatçıları, ıon haf
ta içinde yaptıkları ıatıılar 
için fazla fi at istemişlerdir. 

Gayri resmi bir kaynak
tan haber verildiğine naza
ran uluslararası buğday öü
rosu, Arjantin, Kanada ve 
Liverpol' a müracaat ederek 
buğday fiatlarının yükseltil-

Atlantis 
Vapuru ile 350 sey· 

yah geldi 
Bu sabah limanımıza ge

len lngiJiz bandıralı Atlantiı 
vapuru 3SO logiliz seyyahı 

getirmiştir. Seyyahlardan iki 
yüzü sabahleyin hususi bir 
trenle Selçuğ' a gitmiılerdir. 
Oradan Efes'e geçerek hara
beleri gezeceklerdir. 

Atlantis vapuru limanın 

dışarısında demir attığından 
seyyahları Körfez şirketinin 
Dokuz Eylül vapuru karaya 
çıkarmıştır. Şehrimizde ka· 
lan seyyahlar, Kadife kaleyi 
ve ·Namazgih'taki harabeleri 
gezeceklerdir. Atlantis va
puru bu akşam limanımızdan 
aynlacakhr. 

Dış bakanımız 
Laval ile glSrOştO 

lıtanbul - Dıı bakanımız 
bay Tevfik Rüştü Araı, Fran· 
sa Dıı bakanı ile dünya si
yasası üzerinde bir görüşme 
yapmışlardır. 

Nişanlısı 

mesini teklif eyi 
sebeb, Italya'nuı 
Arjantin'den faılt 
buğday mübayı• 

teıebbüsata giriP 
sıdır. 

Rusyadan bıtkl 
yetiıtiren meaılek 
sinde bu yıl rek0 

dır. AmerikanıD ~ 
muhammen rekol t'
seneninkine nisb• 
yon buşel f azladıt· 

Atış ve Ati 
-Baştarafı 1 inci 
lere çay ikram e 
toğraf iler çcki11J1lf1 

da at Qzeriode b 
menollerlle dafed 

mışlardar. 

Yirmi kfılllk .. 
General Kbım 
Münire Doğan, B•1 
ğan, bay Buroof8b 
Reşid Akbay, b•1 fı 
bıty Ref lk E•li11 

bışı bay Ferid, b•1 
Sanver, bay euıol 
ZöbdQ Kadıoglu, ~ .. 
B. Jlro, Vali a10• 

dad Erim, oebrf111I•. 
koneoloıu, bay : 
oğlu, avukat bay 
nlr, bay Ktsım j b'f 
bankası madara 
bıy Remzi Şerif , 

Feride Aykut ,eÇI 
komiteye daha b ... 

recektlr. 

-BQ.1tarafı birinC' 
Londra'dan bab•' 

Bu sabah topl'°' 
kabine, baıbak•0 

Donald'ın, Stres• J 
ıı etrafında ver•' 

Meğer kadın imiş ! tı dinliyecektir. 
11 İstanbul - Burada çok tu- fıtanbul 16 ( P 

haf bir hidise olmuştur. Ay- Pariı'ten haber f 
19 şe isminde bir kız, Adnan Streza'dan döO• 

ismindeki nişanlısının kadan kan Bay Fland•0• 

olduğunu görmliştür. Fakat Reisicilmhur tar 
Melek, A)rşeden ayrılmak bul edilmiştir. r.t 
istememiş ve kendisini ölüm saat kadar sOroıilf. 
ile tehdit etmiştir. Bunun ü- den Reisicüaıbllf~ 
zerine Ayşe mahkemeye mü· konferansı hakkıO 
racaat etmiı ve muhakeme vermiıtirE. dı· ro' 
bugün görülmüştür. Melek; 

mahkemeye erkek elbiaesile Halkı heyecSIJ 
gelmiştir. 1-) 

Piyanao Edirne 15 (A·.~ 
~ röalerde Bulgar• 

Paraları geri veriliyor ılirekli yağmurlar 
Belediye piyangosu çekil· den nehir suları -' 

aelmeğe baıla1111f 
miyeceğini evvelce yazmış-
tık. Satılan bilet paralarının hiç bir zarar ol 

raber havanın 
iadesine bu günden itibaren dif' 
başlanmııtır. murlu oluıu eo 

maktadır. 
Taksim abidesine ------

1zmir belediye~ 
Çelenk koydular Izmir belediY~ 

Istanbul - Beynelmilel ka- yangosunun k• t 
dınlar kongresine gelen mu- mıyacaktır. Bil• 
rabbaslar, bugün Taksim cem'i ianat ni•• 
Cümhuriyet Abidesine bir 8 inci maddesi•'~ 
çelenk koymuşlardır. Mısır Mayıı 935 taribi0 I' 
murabbaı bey' eti baıkanı ıeri verile~ektİ~tİ 
bir nutuk söylemiıtir. 935 tarihinden ı -
hakkındaki tebliği konfe- belediyesi IDut;,.ı. 
ranıa bir eaaı ve bir mana biletler mukabi ~ 
vermiıtir. itine baılaoıcl 

-


