
joponya'da vukua gelen kor
kunç zelzelelerden 557 o ki
şinin öld nğn tesbit edilmiş· 
tir. Sicilya ve Lizbon'da da 
zelzele olmuştur. 

• ULUSAL 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

• Neustrelitz'de müessif bir 
kaza olmuş; Sami Süreyya 
adıcda bir 'fnrk talebe iJe 
lsviçre'li bir genç Voblitz 
gölünde hoğulmuşlardıı;. 
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Italya' da Da ....--iddetli Zelzeleler oldu 
Oii ,... ZC> ' 

...,.,.. .,,.,... ..... - ::X:• 

Bir makale l\tnessif bir hadise 
1 

Ayni 11akarat 

Uluslar liurumu- Bir Türli Talebesi Yeni Almanya har-
nun son liararlari gölde boğuldu hı nasıl hazırlıyor 

_._... -- ._. . -· 
Kurum, hem hakim lıem de itham Zavallı gençler, gölde bir sandal ge- 2500 Hava sporu cemiyeti, mütema-

edici IJir vaziyette bulunuyormuş 

Ulu~lar kurumu 

Oalo, 23 (A.A) - Tehli
keli ihtimaller aerlevhası 
altında Cenevre kararına 
aid bir makale neşreden 
Tidenı Tegu gazetesi ulus
lar kurumunun ayni zamanda 
hem hakim hem itham edici 
ııfatile hareket ettiğini, fa-
kat mahkum dinlenmemiş 
olduğunu yazmaktadır. Ga
zete ezcümle şunlan ilave 
ediyor: 

"'Bu karar bitaraflıklarını 
ve emniyetlerini muhafaza 
etmek istiyen bitaraf dev
letleri çok mühim mes'eleler 
karıısında bırakmaktadır. Bu 
devletler uluslar kurumunda 
kalmanın kendileri için ne 
derece faydalı olacağını tet
kik etmek mecburiyetinde 
kalabileceklerdir.,, 

§ Berlin 22 (A.A) - Ko
rcıpandans Diplomatik ya-

toplantı halinde 
zıyor: 

"Uluslar kurumu konseyi
nin 17 Nisanda verdiği ka
rara Almanya tarafından 
yapılan protesto siyasal ma
hafilin bu karara ehemmiyet 
vermediklerini göstermekte
dir. Cenevre kararı bir bü
küm değil fakat siyasal bir 
tarafgirlik teşkil etmektedir. 
Bu itibarla Almanya için 
hukuki bir tesiri olamaz. 

Almanya bu gibi usullerin 
siyasal hayatta yeniden kul
lanılmasına müsaade edemez 
Protestodan maksat alaka
dar hükumetlere Cenevrede
ki kararları hakkında Alman
yanın düşündüklerini bildir
mektir. Diğer devletler ken
di kabahatlarını gizlemeğe 
uğraştıkça böyle bir kararın 
Almanya için hiç bir tesiri 
olamaz. 

~~~~----··--· ..... ~·~ ... --~~~~ 
Yülisek 

Bir Hamiyet Eseri 

Bay Afolımcd Ali 
Meserret tuhafiye mağaza

sı sahibi Bay Mehmet Ali, 
diier tüccarlarımıza örnek 
teıkil edecek derecede çok 
hayırlı bir teberruda bulun
nıuıutur. 

Bay Mebmıt Ali, Dtın 11-

1 

Çin aktörü 
Varşova 'ya geldi 
Varşova, 23 (A.A) ....... Çok 

meşhur olan Çin aktörü 
Meilanfang Moskova'dan bu
raya gelmiştir. 

bah C. H. P. idare heyeti 
başkanı Yozgad saylavı bay 
Avni Doğan'ı ziyaret emiş 
ve Akseki ticaret bankasın
daki hisse senetlerini hayır 
cemiyetlerine tebrru ettiğini 
söylemiştir. 

Bay Mehmet Alinin bayır 
cemiyetlerine teberru ettiği 
senetler dört bin liralıktır. 

Bu senetler, Hililiahmere, 
Halkevine Memleket hasta
hanesine ve Türk Tayyare 
Cemiyetine verilmiştir. 

Bay Mehmed Ali, bundan 
başka öksüzlere yardım ce-
miyetine verilmek üzere de 
dört yüz lira vermiştir. 

Bu hamiyetli yürddaşımızı 
taktir eder ve gösterdiği 
çok yükıek ve insani hare
ketin, emaaline 6rnek olma-
ıını dileriı. 

zintisi yapmal istemişlerdi diyen tayyare sahaları hazırlıyor 
Neustrelitz {Meklenburg ) 

23 {A.A) - Bundan birkaç 
diğeri Mehmet Sami Süreyya 
isminde ve 24 yaşında bir 
Türk olan iki talebe Voblitz gün evvel bir sandal partisi 

yapmağa çıkmış olan teknik 
mektebi talebesinden, biri gölünden ölü olarak çıkard-
20 yaşında bir lsviçreli ve mışlardır . 

~~~~~---~--· ·----~~~~~ 

DOnkil maç 

Altay-1.spor bera
bere kaldılar 

Dün her iki tarafta çok güzel oyna

dı. Maç çok heyecanlı geçti .. 

bir karşılaşma yapmışlardır. 

Ilitlcr ,jy/cv söy lerken 

Paris 23 { A.A ) - Bay bütün spor yarış sahalarını ve 
Francoiz haftalık Marianne deniz tayyareleri için tanzim 
gazetesinde ıı Almanya har- edilmiş olan gölleri ili ve 
bı nasıl hazırlıyor? Gizli etmek İcab edeceğini yaz
tayyare sahaları" başlığı al- maktadır. Son zamanlarda 

vücude getirilmiş olan tay· 
tında bir makale neşretmiş-

yare sahalarında atelyeler 
tir. Muharrir bu makalesin- ve yeraltı bangarJar1 vardır. 
de Almanya'nın resmi vesa· Bu hangarlardan ayni za-
ike nazaran istatistiklerin manda 16 tayyare birden 
bildirdikleri gibi 62 değil, çıkmaktadır. Bütün bunlar 
258 tayyare sabasına malik şehirlerden uzaklarda or
olduğunu ve hatta bu mik- manlık mıntakalarda vücuda 
darın da asgari olduğunu, g~tirilmittir. 
çünkü 2500 hava ıporu cc- Mecmua; bu teşekküllerin 
miyctlerinin mlltemadiyen başlarına getirilmiı olan za
yeni tayyare sahaları hazır- bitlerin isimlerini bile 1aı
lamakta olduklarını ve buna maktadır. 

~~~~----~·~·~---~~--~~~-
23 Nisan bayramı münase· 

betile dün Alsancak top 
alanında lzmirsporl ve Altay 
takımları aralarında hususi 

Saat 14,30 da; her iki ta-

1 kım da taml kadrosile sahaya cra 
-Devamı dördüncü salıif ada -

1 Mayıs şenlikleri 

komitesi pro-
Y avrolar eğleniyor 

Bugün, Çocuk bayramının 
ikinci günüdür. Çocukları

mız, bugün de şehrin her 
tarafını gezmiıler ve e§'len
mişlerdir. 

Çocuklar, öjltye kadar 

kendilerine tahsis edilmiş 
olan sinemalar para-
sız girmişler ve muhtelif 
filmler seyretmişlerdir. 

lzmir, Karşıyaka, Burnova 
ve Buca çocukları, dün son 
derece ej'lenccli bir ına ıe-

• 
gramneşrettı 

·-·--Alman amele halkı ile bütün Çin a

melesi ve komünistleri selanıJanıyor 
Moskova 23 (A.A)- Sov

yet Rusya ameleye birçok 
istirahat günlerini bahşeden 

1 Mayıs şenliklerinin tes'idine 
bugünden başlamıştır. Mutat 
olduğu veçhile Komünist fır
kası merkezi icra komitesi 
beyanname şeklinde hakiki 
bir program neıretmiştir. Bu 
beyannamede Rusyanın sulh 
azmi yeni baştan teyit edil
mekte, Faşizm takbih olun-: 
makta, Alman amele sınıfı 
ile bütün Çin amelesi ve Çin) 
Komünist fırkası selamlan-
çirmişlerdir. Çocuklarımızın, 

bu yıl zevkli bir bayram 
geçirmeleri için her tarafta 
çok uygun ve bol tedariklt 
yapılmıştır. 

Bu iıte, lz:mir'den sonra 
Burnıva'mn çok ıUıel mu· 

Sıalin ve Kalenin 

maktadır. Kızıl ordu ile do
nanma, vatanın mlldafileri 
diye tebcil olunmaktadır. 

Yağmur 
Çankırı 23 (A.A) - Nafi 

yağmurlar devam etmekte
dir . 

vaffak oldutunu s6yliyebi
liriz. 



Sahife 2 (UluNIBlr_llk_.) _____________ _ 

Osmanlıcadan 'fürkçe· Japonya -
ye Dil Karşılığ No 20 Memurların ma-
1 - Öz Türkçe kôklerden gelen slJzlerin karşısına (T. KIJ.) 

beldeği (Al<lmeti) konmuştur. Bunların her biri Jıal;l;ında sırası 

ile uzmanlarımızın (Miitahassu) yazılarını gazetelere verecegiz. 
2 - Yeni okunan karşılıkların iyi ayırd edilmesi için, ge

reğine göre. Fransızcaları yazılmış, ayrıca örnekler de konul-
muştur. 

3 - Kökü Türkçe olan kdimelerin bugünkü işlenmiş ı·e 

kullamlwı şekilleri alınmıştır: A lı ak olan Irak, aslı ügiim oları 

hıikilm. Tür1tçe "Çek,, l;ökıimlerı gelen şddl gibi. 
3 - Soy adı c~riye, eauks courantes 
Suişöhret - kötü tanınma Yürüyen işler - umuru ca-

kötü tanınmışlık (fr.) mau- riye affaires courantes 
vaise reputation Yürür (geçer) kural - kai-

Hüsnü şöhret - iyi tanın- dei cariye regles courantes 
ma, iyi tanınmışlık (fr.) bon- Kanunun hükümleri bu 
ne reputation işte de caridir kanunun hü-

Şöhretli kizibe - yalancı ki'ımleri bu işte de yürür 
ün, (fr.) pausse reputation (geçer) Mehi cari - bu ay 

iştihar etmek - tanınmak Cereyan - akım, yürüm, 
ünalmak (fr.) etre connu akıntı, gidiş, hareket (fr.) 
gagner de la reputation courant marcbe 

Örnek: 1 - O zat, güzel Örnek: ökonomi akımları 
yazmakla iştihar etmiştir, O iktisad ceryanları, courantes 
adam, güzel yazı yazmakla aconomiques 
ünalmıştır. (ünsalmıştır) işlerin gidişini (cereyanını) 

2 - ustalığile iştihar eden beğenmiyorum, le marclıe 
uıta tanınan des affaires ne me plait 

Cahim (cehennem) • tam\a, pas 
(fr.) enfer. Devamı rınr 

Cabimi • tamusal, (fr.) 1 • 1 
inf~:7:1 • olur, olabilir n gı iz 

Örnek: yapılır şeyler, ya- F b . k .. J • 
pılabilir şeyler, yapılması caiz a rı ator erı ıs-
olan ıeyler. J h kJ 

Cali - yapmacık, yapma- a at yapaca ar 
cıklı, (fr.) feint, simule logiltere sanayicileri tara-

Örnek: böyle cali hareket· fından yapılmak istenilen 
lerden vazgeçınız, böyle ıslahat için · hükumetçe li
yapmacıklı hareketlerden zım gelen bütün kolaylıklar 
(yapmacıklardan) vazgeçiniz gösterilecektir. 

Caliyet - yapmacık İngiliz fabrikatörlerinin ya-
Çilip - çeken çekici pacakları bu ıslahat saye-
Örnek: - calibi nazar sinde amele grevleri işi de 

bir hareket - gözü çeker yoluna girecek ve bundan 
(çekici) bir hareket. sonra grev ilin edilmeden 

Cim - bardak, kadeh evvel patronlarla amele ce-
(T .) came - giyenek, geysi miyetleri arasında görüıtı

Ôrnek: tebdili came He- lerek anlaşılabilecektir. 
iİyeneğini (geysizini) değiş- Bu ıslahata göre; amele-
tirerek. nin manen ve maddeten 

Cimi (cemeden anlamına) tekamülü, fenni malumatın 
toklıyan; kapsayan artırılması, ücretlerin mesaiye 

Örnek: 1 - Camii meha- göre olması, amelenin terak
ıi~ bir adamdır, iyilikleri kisi ve ilerlemesi, iı aleminin 
kendinde toplıyan bir adam- temadi ve istikrarı ve za
dır mania tatbik olunmak üzere 

2 - Bu eıer, o mes'ele kısa İş saatleri usulü, kaza 
&zerindeki bütün malumatı ve ölümde haklı tazminat 
cimidir. bu izer, o sorum verilmesi gibi bir çok nok
üzerindeki bütün bilgileri talar nazara alınmııtır. 
kapsamaktadır . 

Cimit - Donmuı, cansız, D O K T O R 
(fr.) inanime Ali Agih 

Can - can (t.) Çocuk Hastalıkları 
Canhiraı - gönül kopa- Mütehassısı 

ran (bak: dilbiraş) 11·inci Beyler Sokağı N. 68 
Canan - Sevgili Telef on 3452 

Cini ·- kıyan, (fr.) criminel ı~=========== 
Örnek: caniler, beıeriye- Ulusal 

tin karnaları sayılsa becadır, B • ı · k 
kıyanlar, insanlığın çıbanları ı r 1 . 
ıayılsa yeridir 

Cinayet - kıya (fr.) erime 
Örnek : Bu öyle rasgele 

bir ıuç değil, adeta bir ci
nayettir, bu, öyle rastgele 
bir suç değil, bayağı bir kı
yadır. 

Cinai - Kıya) 

Ôrnek: cinai bir harekette 
bulundunuz, kıya) bir hare
kette bulundunuz. 
Cinip- yan, taraf (T. Kö.) 
Ciniptar - yabancı 
Ôrnek: ordunun canipdarı 

olan Uva, ordunun yancısı 
olan tuğay 

Car - bürgü, pürgti, çar
şaf 

Ciri - akar, yürüyen, yü
rlr, geçer (fr.) courant 

Örnek: akar ıular, miyalaı 

Gündelik siyasal gazete 

Sahibi: Haydar Rüşdü Öktem 

Neşriyat müc!ürü : 
Hamdi Nüzhet 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler sokağı 
Abo1ıe şartları : 

700 kuruş senelik 

400 '" altı aylık 

ilan şartları 
Ream i ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilinlar : idare
hanede kararlqtuılır 
Buılclıjı yer: ANADOLU 
matbaam 

aşlarına zam 
yapacak 

Tokyo - Hükumet, baı 
vekilden başhyarak en kü
çük memurlara kadar bütün 
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memurların maaşlarına zam 
yamağa karar vermiştir. 

Japonya, şimdiye kadar 

Şaver, ikinci defa 

rını verdi ve 

olarak suikasd 

harekete geçti 
memurlarına en az maaş 

veren bir büki'ımetti. 
Düşünülen maaş zammı, 

memurların isteği üzerine 
değil, hükumetin gördüğü 

lüzum dolayısile olacaktır. 

Bazıları atıldılar, Şaveri 
tuttular. Kamil devam etti. 

- Bu hareket hem alçak
lık, hem de ahmaklık olur .. 
Bir kere, ziyafete davet e
dilmiı bir insanı, her ne su-

Amerika'da tuhaf bir hadise 

28 kişi -.;ırc:ıplak 
yakalandılar 

Çıplakları görmek istiyen yOzler
ce halk; mttşkilatla dağıtılabildi 
Nevyorkta Frederik Kri- ı 

ker adında bir papas, 27 ki
şi ile beraber bir çıplaklar 

cemiyeti tesis etmiş ve üç 
aydanberi Haftada iki defa 
muhtelif evlerde çır çıplak 

bir halde provalar yapmağa 
başlamıştı. 

Amerika hükumeti, bu gi-

bi cemiyetleri şiddetle men 
eylediğinden papas ve arka-

daılarını takibe başlamış ve 
nihayet geçen hafta bir yer· 
de soyunmuş oldukları bal-

balde bütün insanlar çıplak 
gezmeğe alışacaklardır. Ben 
bunu bildiğim için şimdiden 
rehber olmağa çalışıyorum!" 

Demiştir. 

Polisler, papasın marta· 
vallarını handelerle karşıla

mışlar ve onu fazla dinle
meğe lüzum görmeden arka-

daşlarile birlikte otomo
billere bindirerek karakola 
götürmüşlerdir. 

28 kişinin çır pıplak ola
rak otomobillere bindirilib 
indirilmesi, çok tuhaf olmuş· 

de hepsini yakalamıştır. tur. Çıplakları görmek üzere 
Papas Kriker, Amerika karakolun önilnde toplanan 

zabıtasını görür görmez is- ytizlerce halk, müşkilitla 

tavroz çıkarmağa baılamıı uzaklaştırılabilmiştir. 
ve: Papas Kriker, kiliseler 

- " Çocuklanm, hazreti kanunu mucibince ruhani 
İsa da çıplak olarak dlln- mahkemede ve diğerleri de 
yaya 2'elmemiş mi idi? Bu ceza mahkemesinde muha
glln değilse yakın bir istik- keme edileceklerdir. 

~~~~--.......... _..~·~···-·~-~--~~~~-
I tal ya 1 Bulgar· 

Ziraat Nezaretini Yugoslav 
meşgul eden işler Yakılaşnıası 

ltalya Ziraat Nezareti, ya· 
bancı mahsullerin yerini tu
tacak olan yerli mahsullerin 
çoğalması için evvelce almıı 
olduğu tedbirleri geniılet· 
mekte devam ediyor. 

Alınan tedbirler arasında 
tohum ıslahı işleri ile yetiş· 
tiriciler ve toptancılar ara
sında yapılacak mukavelenin 
ıekli de vardır . Bu ıekiJ, 
Ziraat nezaretince uzun uza
dıya tetkik edilmektedir. 
Şimdiye kadar elde edilen 

en mühim neticelerden biri; 
dıf piyasalarda olsun, ltalya 
dahilinde olsun fazla rağbete 
mazhar olan bir takım mah
sullerin, istihsalini çoğaltmak 
ve bu mahsull ~ri arsulusal 
istiblikine intibak ettırerek 
ithalat ile ihracat arasında 
mllvazeneli bir şekil temin 
eylemek olmuştur . 

Konferanslar vermek lizere 
bir_ talebe grubunun başında 
olarak Belgrada giden Sofya 
Üniversitesi profesörlerinden 
Zlatarev avdetinde " Novi 
Dni" gazeteıi muharririne 
anlattığı intibaları arasında 
demiştir ki : 

- " Yugoslavya münevver· 
leri ve halkı, Bulgariıtanla 
yakıalaşmağı, anlaımağı ve 
iyi komşuluk yapmağı sa· 
mimi olarak istemektedirler. 
Bu seyahatte her sınıf halk 
ile temas etmek imkanlarını 
buldum. Bu arzunun heniiz 
istek halinden ileriye geçme
diği bir hakikattir. Siyasi 
formilllerle bunun tahakku
kuna yol verilmit değildir. 
Fakat milletlerin bu arzula
rının ıiyaıiler tarafından ih
mal edilemiyeceği de muhak
kaktır." 

ve Trakya 
Şeker Fbrikaları l'Ork Anonim Şirketi 

Sermayesi3,000,000'fork lirası 
lstanbul Bahçe kapı d6rdüncü V~kıf ban 30 - 40 

reHe olursa olsun öldl\rmek, 
mertliğe sığdırılmaz. Kah
ramanlık, ona erkekçe karşı 
koymaktır. Onların biç bir 
kabahatı yoktur. Sen, beş, 
on cepheli sözüm yabana 
siyasetinle bu ahvale sebe
biyet verdin. Halife denilen 
herif, keyfinde, kadın kuca
ğında, şarab içinde yüzdü. 
Şimdi mi aklınız başınıza 
geldi?. 
Ahmaklık olur, dedim. 

Çünkü Şam atabeyi bunun 
acısını kat kat çıkarır .. 

Kamil bunları söyledikten 
sonra, ıert adımlarla yürü
yerek odadan çıktı, gitti. 

Oradakilerden bazıları; 
- Doğrul 
Diye fısıldadılar. Şaver 

kurşun yemişe dönınüştü .. 
Sağına, soluna debıet ve 
hiddetle bakıyor ses çıkara· 
mıyordu. Artık bu plan tat
bik edilemeıdi. bir ıskandal 

çıkmıftı, bozulmuştu. 

O günlerde; Atabeyden 
gelen mektuplarla, Salahad
din bazı tertibat almıştı: 

Halife, göz hapsi altında 
idi, Adıd basta olmakla be
raber her ihtimale karşı 
saray, bir dikkat çenberi 
altında idi. Hatti muhafız 
askerlerinin harekitı bile 
tahdid edilmişti. 

Şaver, vaziyetin giinden 
güne ağırlaıtığını görüyordu. 
Oğluna karşı içinde deh· 
şetli bir hiddet ve infial 
duyuyordu. 

- Köpek herif, oğlum o· 
lacak, mertlikten bahsede
rek itimi alt-Ust etti. 

Diye homurdanıp duru· 
yordu. 

Nihayet gene kararını 
vermişti. 

Şirkuhu 6ldürecekti. 
Bunu, adamlarından bir 

ikisi ile yaptığı gizli bir ko· 
nuşmada kararlaştırmıştı. 
Şirküb, o günlerde Kahire 
haricinde bir çadırda otu
ruyordu. 

Şaverin adamlarından biri 
ayni giin, Klmille konuşu
yordu. Kimil, her şeye rağ
men, babaıının fena bir te
ıebbillte bulunacağını anlı
yordu. Çünkü hareketleri 

Erivandaki 
Btıynk Timsah elek· 

trikle tedavi edildi 
Ermeniıtanın Payitahtı olan 

Erivanda büyük bir timsah 
vardır. Binlerce insan, her 
gün hayvanat bahçesine gi
derek bu büyük timsahı ıey· 
rederler. Son zamanlarda 
ini bir surette haıtalanan 
timsah, hayvanat bahçesin
den hastahaneye kaldırılmıı 
ve elektrikle tedavisine baş· 
lanmııtır. Filhakika, ölümü 
muhakkak zannolunan tim
sah, bir hafta içinde tama
men iyileımiı ve tekrar bah
çeye naklolunmUftur • 

korkunçtu. 
düıünüyordu. 

esnasında ağıl . ~ 
- Babam, filP'~ 

ğu şeyi mubakk.k 
bir adamdır. Şir 
kurtulacak! 

Dedi. Muhatab. 
tekilde gülümıedl. 
vah vermedi. 

- Ne derıi0t 
mi? 

- Bilmem. Ô 
yor .. Hatti .. 

- Söyle, ıatl• 
çıkar, ben 0111111 

miyim? 
- Fakat bul .. 

duyulduğu babel 
baııma feliket 

- Merak etllllt 
- Baban te 

verdi. 
Şirkuhun çad~ 

kendisini iUdlr 
- iyi anla 

hareketlerinde,, ~ 
Ve Kamil b 

yalnız kalınca d • • 
- işler f.en• 
Dedi.. Ve •00: 

bir karar veret• 
kalktı, kayboldu.• 

Biraz sonra, 
Eyyubi'nin çadıtl 
nuımalar duyulu ... :.ı - Emin mı..-

- Eveti.. 
- Bu marifeti 

lemek tasavvuru 
- Çadırında!·· ~ 
- Ne vakit ol• 
- Onu bilıni)'~~ 

ki buglin, belki -p-;:. 
. . . . 

- Tahkike 
ttiph~ hl11I olol 
kuyorum .• 

- HaldıııoısJ .. 
Ştiphesiz ki bU ~ 
Şa verin oğlu 1'i 
heddindi. KAIDil~ 
taaavvurunu kor 
yağıca bir it te 
du. Bunun M•"'.t 
bllyük bir fellk 
maıı ihtimalini 

Saliheddin ;d 11 "' 
- Kimil • P 

liğini unutmıY• 
teıekkllr ederilll-
Klmil çıktıkt•11 

llbeddin yeriocl 
hemen ıırtına ~ 
çirdi. Hançeri 
ucuna baktı. 1'• 
ıeaini de bir ikİ 
1ene etti ve ~ 

_Ar 

altın satıO 
Bel2'rad - ~ 

kumeti, geçen 
kadar üç defad• 
dinar kıymeti~~! 
almııtır. Bu ~ 
Fransa ve dij.ef 
metlerden kDlç• 
lınmıştır. SISyle• 
Yuıollavyalllll 
labatı içiD dalla 
alba aluaacakbf· 



Kilaplannıza Gft7.el Bir 

Cilt, Habralannıza Şık 

Bir Albtlm, Ve uir 

Cilt f,ıer1 Yaptır· 

mak ıateneniz : 
• YENı KAV AFLAR * 
Carıumda 34 Numarada 

- - Ali Rıza - -
Mlcellitbanesine uğrayınız. 

• N. V. 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEVANTE LıNIE 

.. SAMOS" vapuru 30 ni
ıanda bekleniyor, 2 Mayısa 
kadar Anverı, Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için 
yllk alacaktır. 

.. ALIMNIA " vapuru 8 
mayııta bekleniyor, Anvers 
ve Hamburııtan yük çıkara
caktır. 

.. ARTA" vapuru 13 ma
yııta bekleniyor, 16 mayısa 
kadar Anvera, Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için 
ytlk alacakbr. 
ARMEMENT H. SCHULDT 

HAMBURG 
.. NORBURG " vapuru 27 

niıanda bekleniyor, Anvers, 
Rotterdam ve Hamburg için 
yllk alacaktır. 

.. HANSBURG " vapuru 2 
ma)'lıta bekleniyor, Hamburg 
ve Anveraten ylik çıkara
caktır. 

THE EXPO ~ T STEAMSHIP 
coı PORATION 

.. EKSELSIOR " vaparu 3 
IDAJ.ıata bekleDİyor, Nevyork 
içla yllk alacakbr. 

(UlU!!.L.8·=.lr.:::llk:.ı.) ______ --:------ 24 Nlaa• '55 
Izmir-n-ıu-h--as_e_b_e_i_h_u_s_u_s_i_y_e_m_Q_- ,_Tayyare Piyan~osu. Fratelli Sperco Vapur Acentası 

d ı w d 19 uncu Tertıp Bı· ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 
Üf ügün en: . S I .. ULYSSES" vapuru 13 Nisanda dotru Malta, Anverı, 

Bedeli letlerı ah ıyor •• Rotterdam, Amıterdam ve Hamburg için y&k alacaktır. 
aabıkı 
Lira 
2600 Yemiş çarşısı 48 no. h ceza yır hanı 
1200 Şadırvan altı 7,9 " kahvehane 
550 Arasta başı 209 ,, dükkin 
35 " " 211 il ti 

135 " " 217 " " 
80 Kuyumcularda 5 ,, ,, 

85 " 15 " " 
55 " 22 " " 
55 1 inci kara osman sokağı 2 no. h dükkan 
30 3 üncü " ,, ,, 14 ,, ,, 

24 3 " " " " 16 " " 
100 Şiritcilerde 61 ,, ,, 
60 Bakırcılarda 43 " ,, 
50 " 45 " " 

3250 Kemer caddesinde 3 ,, saman hanı 
ldarei hususiyei vilayete ait yukarıda yerleri yazıla aka

rat 1-6-935 tarihinden 31-5-938 tarihine kadar üç sene 
müddetle icara verilmek üzere 18-4-935 tarihinden itibaren 
20 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Müzayede şart
larına görmek istiyenler her gün mubasebei hususiye mü-

•düriyetine ve pey sürmek istiyenlerinde ihale günü olan 
8-5-935 çarşamba günü saat 9 dan onbire kadar depozito mak
buzları ile beraber viliyet encümenine müracaatları. 1158 

.· . . .. 
Taze temiz ucuz 

ilaç 
Her türlü tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 

Bnyoklkrami ye 

25000lira 
-l\f ok af at-

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
ten gelip tahliyede bu
lunacak ve • ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

" ALGEERIAN ,, vapuru 
mayıs başlangıcında Livcrpool 
Svvenseadan beklenmekte
dir. 

Deutsache Levante Linie 
"ANGORO " vapuru 25 

nisanda Hamburg, Bremen 
ve Anversten beklenmek
tedir. 

" HERMES " vapuru 16 niıanda limanımıza gelip ylikllnl 
boıalthktan ıonra 8urıaa, V arna ve Köıtence limanlara 
için ytık alacaktır. 

" STELLA " vapuru 21 niıanda gelip 1 mayısta Anvera, 
Rotterdam, Amıterdam ve Hamburg hmanları için ylik 
alacaklar. 

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

SVENSKA ORIENT LINIEN 
"SMALAND,, motörU.14 nisanda Rotterdam, Hamburg, 

Copenbage, Gydnia, Dantzıg, Coteburg, Oılo ve lskandi
navya limanlarına hareket edecektir. 

" ERLAND ,, molörü 2 mayısta Rotterdam, Hamburg, 
Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Goteburg, Ôılo ve llkandi· 
navya limanlarına hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM ROUMANI 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam ıefer 

" ALBA JUL YA " vapuru 1 mayısta gelip 2 may11ta 
Malta, Cenova, Marsilya ve Barselona hareket edecelrtir. 

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

Yolcu ve yilk kabul eder . 
NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 
lzmir Nevyork arnsında aylak muntazam sefer 

" RINOS 11 vapuru 30 nisanda doğru lzmirden Nevyork 
için yük alacaktır . 

Hamiş: llindaki hareket tarihlerindeki defıitikliklerdea 
Acente mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafıilit için ıkinci Kordonda ~Tahmil ve Tabliye 
tirketi binaaı arkaaında Fratelli Sperco acentalıtına mnracaa 
edilmeai rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

•ı 1111111il1111111111111il1111111111il111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m11 

lzmir yün mensucatıl 
Not: Vurut tarihleri ve -Tu·· rk Anonı·m şı·rketı·_=_==== vapurların isimleri üzerine 

değişikliklerden mes'uliyet - _ 
Sıhhat Eczanesi 

Başturak No: 37 kabul edilmez. Bu mOes ese, iki ytız!bin lira sermaye ile § 
.-'····--------· _ teşekkOI ctmi~ ve Di Oryeotal Karpct Manu.§ =- Ôksnrcnlcr! Mut· - -

.. EKSMINSTER,. vapuru Jarın isimleri üzerine mes'u· - fakçörers I..imited (Şark hnh) ~irketine ait i§ 
19 mayısta bekleniyor, Nev- liyet kabul edilmez. laka (Okamcntol) - t r 2 
york için yük alacaktır. Birinci Kordon, telefon ~ zmirdt JBalknpmordoki kumaş fabrikasım satın ::;:: 

Geliı tarihleri ve vapur- No. 2007 _ 2008 ôksflrflk şekerle· ~ ~ almıştır. Fabrika bfltftn teşkilat ve tesisat ve wfls- 1 
___________________ ..;. ____ ... _..;.~;._---• rini tecrllbe edi-,...... = tahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 ta-:. 

~ = rihinden itibaren yeni şirket tarafmdan itlelU· § 
e'd S mcktedir. Her nevi yftn iplikleri, kuma._ hatııt· S: TCJRKiYE 

llRJ ~AT 
BAN~ASı 

( 

-DARA 
BiRiKTiREN 
'RAl-IAT--bObQ 

niz .• 

- -n :.% CQ = niye ve çorap imal edilecektir. MamulAhn emaa· e 
linc faikiyeti her taraf'ta takdir ve kabul edilmiqtir ~ 

Q.J ~ BuEnıamulAt ı•eştcmalcılar ba~ıntla eski Orozdibnk 5 > - ittisalindeki sergide t~hir edilmekte ve 88llf fab- i 
.-1 = rika içinde yapılmaktadır. §1 
~ - Posta kutuıu: 127 :@ 
~ - Telgraf adresi: İzmir -:=Aı..ncak ~ 
~ = Telefon oumaraıı 2432 ve 3564 ; 
~ •:1111111111111111111111111111111ı• 111mım1111111111mım!n111H11111111111111111111innııuil 

Ve Pflrjen Şahapın 
:o Sümer Bank---

en ftıtnn bir mfls 

hU şekeri olduğu· 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli mOshil 
istiyenler Şahap 

Sıhhat sOrgnn ~ 
haplarını laruf ~ 
ecza depolarmdao 
\'C eczanelerden 
arasmlor. 

Satılık Piyano• 
Alman marka her ıeyi 

sağlam kuyruklu bir pi
yano .. ehven fiatla sahhk
tar. 

Almak arzu edenler her 
giln aabahdan ,aktama ka-
dar ULOSAL BiRLiK 
gazeteai idarehanesine mü
caat etmelidirler. 

Satılık Motör 
12 beygir kuvvetinde (Di

zel) markalı az kullanılmıı 
bir aaot&r aatılıktar. Taliple· 
rin idarehanemize mllraca• 
atJanilla olunur. 

Fabrikaları mamulatı 

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

Hereke kumaşları 

Fesane kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazarr 
lzmir şubesinde bulursunuz 

Hamza Rostem fotoğratbane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

HamH Rüıtem beyin fotograflıane1i, lsrnirde .. 
foıotraf çekmekle 11Jhreı bulan bir lan 'aı ocag&dır. En 
ma,külpeaenı olanlar dahi, burada çekıirdikl.ri foıokraJ· 
lanlan memnun kalmıılardır. 

Hamza Rillıena beyin, f otopaj 
ğastuı da muhterem mfllterilerinin ince sevlclerine giJr 
her çeıiı mallan, f oıo!'"af makinelerini bulundumuiJaa~ 
dır, Bir zıyaret her ıeyi iıpaıa lıdfıdir. 

(İzmir • Ba'turak caddesi, Refik bey 



24 Nısan 935 (Ulaaal Birlik) 
--------------------------------------~ 

·5 ON TELGQAFLAQ . . . -. . 

Uzak şarktan başka daha bir çok yerler sallandı durdu 

Lizhon, Trahlusgarh ve ·Sicilya'da 
da korkunc zelzeleler oldu _, 

Enkaz altında kalarak ölenlerin miktarı, şimdiye kadar tesbit 
oJunanlarflan çok daha fazla olduğu söyleniyor 

Istanbul 24 ( Hususi ) - fazla telefat vuku bulduğu lstanbul 24 ( Hususi ) - Istanbul 24 ( Hususi) 
Japonyamn Formoz adasında kanaati vardır. Lizbon'dan Avrupa ajansla- Roma'dan bildiriliyor: 
vukua gelen zelzele Taisu Royter ajansının Taisu rına verilen malumata göre; Sicilya'da ve Trablusgarp· 
mıntakasını baıtan başa tah- muhabiri, zelzelenin bugüne mezkur şehirde ve Porteki· ta da şiddetli zelzele olmuı· 

d J zin diğer bazı kasabaların- tur. Buralarda da mühim zab rip etmiştir. Son gelen ha- kadar pek en er görü müş da çok şiddetli zelzeleler 
berlere göre, enkaz altında derece şiddetli geçtiğini ve olmuş ve binlerce halk ev· rarlar husule geldiği ve fa· 
kalarak ölenlerin adedi 5570 halkın büyük bir korku ve siz kalmıştır. insanca zayiat kat miktar hakkında henüz 
kişi olarak tesbit edilmişse heyecan içinde bulunduğunu olup olmadığı henüz belli kat'i bir rakam bildirilme-
de bu miktardan çok daha haber veriyor. değildir. diği söyleniyor. 

~----------.. ··~Mııt-+-4••~•~•..-.••HM*11 ..... ------~--
Amerika · japonya " Türk Kuşu ,, 

iş birliği iınkiin ha- u.,;ucu 
ricinde görünüyorakşam 

üyeler dün 
toplandılar 

------Amerika hükumeti, japonyanın bil- Bugün de tekrar topJanacaklar ve 
tün tekliflerini red etmiştir çalışma sahalarını teshit edecekler 

Tokyo 23 (A.A) - Çin· 
de Amerikan ve Japon ti· 
caretleri menfaatleri mes'e
leıini burada müzakere et
miş olan ve bay Forbesin 
reisliği altında bulunan A
merikan ökonomi komitesi 
Şanghaya gitmek üzere Ja
ponya' dan ayrılmışlardır. 

Asabi gazetesi bilhassa 
münakaşalara sebep olan 
Çin ökonomisine Amerikan 
ıermayesinin iştiraki mes'e· 
lesi hakkında hiç bir anlaş· 
ma temin edilemediğini yaz· 

maktadır. Amerikalılar ha· 
vacılıiın demiryollarının ve 
1&nayiin inkişafına iştirAk 
etmek hususundaki arzula· 
rını bırakmıyacaklardır. Bu 
itibarla Amerika ile Japon
ya arasında mülhit bir re· 
kabet kapısı açılmış olacak
tır . 

Amerikalılar bütün Japon 
tekliflerini redettiklerinden 
şimdilik iki bükümet arasın
da iktisadi sahada bir teş· 
riki mesaiyi imkan görül
memektedir. 

~----49111--~~-

Balkan 
Devletleri tütün· 

cüler han kası 
açıyorlar 

Zağrepte çıkan .. Nuvesti,, 
gazetesine göre Balkan it
tifakını imzalamış olan dev
letler, merkezi lstanbulda 
bulunmak üzere müşterek 
bir tütüncüler bankası tesis 
etmeğe karar vermişlerdir. 
Bankanın tekmil serma· 

yesi temin edilmiştir. 

Söylendiğine nazaran, Tür
kiye, Yunanistan, Sırbistan 
ve Romanyadan başka Bul
gariıtanla Arnawutluk ta bu 
bankaya hissedar olacaklar· 
dır. 
Bankanın maksadı teıek· 

külü; Şarki Avrupa ile As-

!Rakı içmedi diye 
Tabancasını çekerek 

ateş etmiş , 
Atina gazetelerinde okun· 

muıtur. 

19 Y aılarında Planudis 
adında bir genç, muhtelif 
meyhanelerde rakı içtikten 

sonra cebine de bir ıişe duziko 
almış ve Kosti adında bir 
arkadaşının gazinosuna git· 
miştir. Kosti, son derece 
sarhoş olan arkadaşı Planu· 
disi bir sandalyaya oturtmuş 
ve diğer müıterilerile biraz 
meşgul olduktan sonra Pla· 
nudisin yanına oturmuştur. 
Planudis, gazino sahibine 
cebindeki şiıeden rakı ik· 
ram etmek istemiş ve fakat 
teklifi kabul edilmediğinden 
tabancasını çekerek Kosti· 
nin üzerine ateı etmiıtir. 

Kosti, aldıiı yaralardan 
mütee11iren biraz sonra 61· 
müttür. 

Ankara, 23 (A.A) - Türk tanışmıılar, başkan Bay Fuad 
kuşu uçucu üyeleri bugün Bulca üyelere iyi başarımlar 
saat 17 de tayyare cemiyeti dilemiştir. 

U yeler yarın akıam tek· 
genel merkezinde bir top- rar toplanarak hangi saba-
lantı yapmışlardır. Rusya 'dan larda çalışacaklarını tesbit 
ietirilen mütehassıslar ile edeceklerdir. 

Cuma ~ünü 
Hangi hayvanlar 

koşacak 
Cuma günü yapılacak olan 

dördüncü hafta koıularına 
girecek hayvanların kaydi 
bu sabah bitmiştir. Bu haf
taki yarışlara en kuvvetli 
hayvanlar iıtirak etmektedir. 
Birinci koşuda Ar1lan, Olga, 
Can, Erten, Ayhan, Bora, 
Yüksel, Alemdar, Ege, Se· 
miramis koşacaktır. ikinci 
koşuya, Aldervif, Hakan, 
Sada, Alceylin; üçilncü ko· 
şuya, Grandezza, Gosıer, 
Conk, Bekir, Kazbadalya, 
Karki, dördüncü koşuya; 
Ceylan, Yıldırım, Snba, To· 

nakap, Bozkurd, beşinci ko· 
şuya Dilber, Kader, .Oktay, 
Mebrük gireceklerdir. 

ihtiyat zabitleri 
· Elbise giydiler 

Mussolini 
Haheşistan'dan kor

kuyormuş 
İstanbul - Bay Mussolini 

kendisi ile görüşen DeyJi 
Ekspres muhabirine: 

"- Habeşiıtan'dan korku
yorum." Demiıtir. 

Kumandanın 
Kızını Kaçırmışlar 

lstanbul - Marn'daki 
Franıız kuvvetleri kumanda
nının dört yaşındaki kızı 
haydutlarlar tarafından ka
çırılmıştır. 

Takas 
işinin altından ne- . 

ler çıktı 
Is tan bul - Şehrimizdeki 

takas ıuiistimali tahkikatını 
yapan bey'et; tütün, gülya· 
iı ve kereste işlerinde de 
bazı yolsuzluklara tesadllf 
etmiıtir. 

lıtanbul - Bin ikiyüz Türk 
genci talimlerini bitirmiıler 

ve bugün ihtiyat zabit elbi- Kaçak 
sesi giymişlerdir. Gençler, Çakmak kulanıyormuş 
bu münasebetle Atatürk hey- Al . 
keline bir çelenk koymuılar- sancak semtınde seyyar 
dır. fı.stıkçılı~ yapmakta olan Ma· 

nısalı Alı oğlu Abmet'te bir 
kaçak çakmak bulunmuş ve 
müsadere edilmiıtir. Ahmed 
adliyeye verilmiıtir. 

Zavallı 
Yavrunun parmakları 

ezildi Kara kartal 

Dfinkn maç 

Altay -1. spor b 
here kaldıla 

Dün her iki tarafta çok go~I 
dılar. Maç çok heyecanlı 

Baştarafı 1 inci sahijede -
çıkmıılar ve yerlerini almış· 
lardı. Maç; Altayın seri bir 
akını ile başlamış ve birinci 
devrenin ilk dakikalarında 
Altay birinci golünü yapmış 
idi. lzmirsporJular bu golden 
sonra çok canlı oynamağa 
başlamışlar ve yirmi dakika 
kadar Altay kalesini sıkış-
tırmışlardı~. Yirmibirinci da
kikada Altay aleyhine bir 
penaltı oldu. Penaltıyı Re-
şad çekti. Top Altay kale
sinin içinde .. 

Bundan sonra gene Altay 
hücuma geçti. Fakat lzmir
sporlular çok çalışıyorlar. 
Otuzbeşinci dakikada Reşad 
Altay müdafilerini atlatarak 
takımının ikinci golünü de 
yaptı. Birinci devrenin bit
mesine iki dakika kalmıştı 
ki, Altaylı Enver bir kafa 
vuruşu ile topu lzmirspor 
ağlarına taktı ve böylece 
devre 2 • 2 beraberlikle bitti 

ikinci devre : 
Oyun başhyalı henüz on 

Hayrullah 
Arkadaşını bıçakla 

yaraladı 
Bilyük Salepçi oğlu ha· 

nında oturmakta olan Rize'Ji 
Kaşif ile Sefer oğlu Hayrul· 
lah aralarında kavga etmiı
ler ve Hayrullah eline ge
çirdiği bıçakla arkadaıını 
sol kolu kürek kemiğinden 
hafif surette yaralamııtır. 
Carib yakalanarak adliyeye 
teslim edilmiş, mecruh baı· 
tahaneye kaldırılmııtır. 

Seyahat 
Turing ve otomobil kulü

bü lıtanbul merkezi, lzmire 
bir seyahat tertib etmiıtir. 
lstanbul'lu seyyahlar bmir
de bir hafta kalarak Berga
ma ve Efes harabelerini zi
yaret edecek ve kulübün 
lzmir ıubeıinin misafiri ola· 
caktır. 

dakika kadar 01'1 
Altay akınında 
spor aleyhine fi 
verdi. Basri to~p 
olarak IzmirlpO' 
soktu. Şimdi 
daha fazla çabfl ~ 
temadi akıolırl• " 
sini sıkııtırıyorl~ 
netice elde e.de ;J 

37 inci dakık~ 
şahsi bir akınla f:!ı 
önlerine g~ldi. ol ~ 
verdi, oradan • ~ 
çirildi ve ani bir 
Altay ailarına t 
ziyet: bmirspor S. 

Bundan sonra 

kımın da çalıtlll~ 
sız oldu ve ııı•f 
Jikle berabere bitd

mirsporlular fef _
1 

cek kadar gilı• 

ııöstermiılerdir. dl 
çok çalışmııl•,....ı• 
talih onlara 11~-

Altıncı acun ta ~ 
gresi, 31 Te.aılll ~ 
Berlinde toplan•~ 
gre on giin de J6 
dokuz Ağuıto• 9 
yet bulacaktır. 1( 
delince bir de c~ 
lar sergisi açı1' 
ı c rgi Seriinin e• 
evlerinden biriod~• 

Kongre ve ıerfiOI 
936 Olimpiyad ~ 
ayni tarihe te•• 
den, bu oyuol•" 
üzere tenı:ilith 
istifade edere~ . il 
lecekler ıerf111 • dt 
leceklerdir. Seri' 
kilmet öğretici •' 
da mahiyetinde~ 
pacaktır. Bu • -,,. 
ırkın en iyi ba,1f ,,;~ 

,.reraziyi çalmış bir edilecektir. s ~ 
hükilmet ikti .. df ~ --~ 

Kestelli caddesindeki Sa- da da yapabilec•,.ı, ~ 
lib efendi hanında oturan yetiıtirme uıulle,....l'!J 
NevıehirJi Ahmed otluMah· iıtibsalitını uı.-J ~ 
mud çavuş dün akşam ya- ve dıı pazarla~, 
tarken terazisini oda kapısı ....-.. 

ğerini ıösterec 
önllne bırakmıı ve yatmıı· 

Kongrede, ta 
tır. Mahmud çavuş sabable· fet 
yin kalkınca terazisinin ye· kında g6rüşaıe 
rinde yeller estiğini görmüş ve konferanslar f 
ve vakadan zabıtayı haber· Kongreye ve 
dar etmiştir. de iıtirakimİJ 

Yapılan tahkikaat netice· mııtır · 1 
sinde terazinin ayni banda SarbOf 
oturan hammal Hüseyin ogv lu K b ı ı 41 

a raman • _J 
Mebmed tarafından çalın- Harıid oğlu ô,,.. 
dıiı anlaşılmıı ve Mehmed Hikmet ıarbof 
derhal yakalanmııtır. ta dolaıırJarkell 

Esrar miade birini d• 

yayııuj'ra ve Karadeniz tü· 
tün mıntakalarındaki tütün 
iıtilisalitını inkişaf ettirmek 
ve 6 Balkan devletinin dıı 
piyasalarda birbirlerine kartı 
rakip vaziyette kalmamala
rını temin eylemektir. 

Şeker 
Fiatlar1 indirilecek 
lstanbul - Ôkonomi ba

kanı Bay Celil Bayar; feker 
fiyatlarının ucuzlıyacaj'ını 
söyleemiıtir. 

Dün Kordonda acıklı bir 
kaza olmuıtur. Vatman Mar
dinli Ahmet oğlu T ahirin 
idare ettiği dokuz numaralı 
tramvay arabası, Alsancak
tan Konaia doğru gelirken 
bay Rifatın altı yaıındaki 
oğlu Üzeyir'e çarpmış ve 
zavalJı çocuğun sağ ayağı 
ezilmiştir . 

Adis-Ababa.'ya vardı 
lstanbul 24 ( Huıuıi ) -

Romadan bildiriliyor : 

Satarken yaka landılar f akbamıılardıtP'. 
Alipaıa meydanında öte- 3 8DC8 

Yeni banka, mahsul mu· 
kabilinde tütün müstahsil
lerine ieniş mikyasta kredi 
açacak ve başka işlerle iş· 
tigal etmiyecektir. 

Dil enstitOsfi açılıyor 
Ankara - Şehrimizde bir 

dil enıtitllıü açılacaktır. 

Olimpiyakos 
Istanhul'a geliyor 
İstanbul - Yunan olimpi

yakoı takımı üç maç yapmak 
il zere tebrimiıe ielecektir. 

Vatman yakalanmıı, çocuk 
haıtahaneye kaldınlmııtır. 

Amerikalı tayyareci (Jun· 
Uian) Adis Ababaya gelmiı· 
tir. Bu zenci tayyareci Ame
rikada ( Kara Kartal ) namı 
ile anılmaktadır. Zenci, daha 
birçok arkadatlarının Habe
ıiıtanı mlldafaaya ıeleceiini 
ı6ylemiıtir • 

denberi esrar sattığı anlatı· Hilseyin ojlll 
lan Mustafa oğlu Salahaddin bir az dinleaıııc.lı 
ile Rifat oğlu Kazım; düa paıa parkınd• 
zabıta memurları tarafından ilzerinde taııd•JI 
tarasaud altına alınmıılar ve nı kurcalamai• bit' 
tam esrar satarken yakalan· tabanca birdell 
mııludır. Esrarcıların üze- mııtır. 
rinde 48 ıramda esrar Çıkan kurı11• 
çakmııtır. zaya 1ebebi1•t 


