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Balya kBylerine şiddetli do· 

in dllşmllş, yazlık mahsulDo 
Yflzde sekizi, kışlık mahsu· 
110 de yllzde ftçD mahvol· 
~n,tur. 

' -• • 
• ULUSAL 

fımirde çıkar, akıamca siyasal guetediı 

• jadran plajlarında korkunç 
bir hah k, 24 yaşlarında 

bir Yugoslavya kızını tect 
bir surette parçalamış ve 
yutmuştur. 

Telefon : 2776 ------------------------------------------------------------·------- Cuma - 12 Temmuz 1935 Fiab (100) Para 

__ zak arkta barış Bombalanıyor .. 
--- - ~ ~ "t x ~- ..,.. - -- • . - 'fz ·--:c••?t::JC!ii p .... = -·-,.. -- -- -

Adis • Ababa'da hummah bir faaliyet başladı Tüze 
Afrika savaşı, büyük bir 
f elilkete seheb olacak miş 

Bakanı hugQn şehr~ 
mize geliyor 

( &laten ) gazetesi, lngiltere'nin ansızın Snveyş kana. 
11111 kapatacağını yazıyor. Hastalanan Italyau askerleri 

lat .4.diı-A.babada şimendifer isıaıyonu 
h-.~•b11J, 12 (Özel) - Vi- olduklarını ve harbın daki-
~•ra haber veriliyor: kadan dakikaya beklendiğini 
~ ·Abıba da ltalyanlar haber veriyorlar. 
~ile bıılıyan cereyanlar lıtanbul 12 (Özel)- Doğu 
~ Çe çoiılmaktıdır. Ha· Afrikasında . haıtalanan ltal· 
~11Plratora, aıkerleri yan aıkerlerinden bir kafile, 
~ "lclDıt ve bir çok SBveyıte teais uitmit olan 
)"-it '*' baıkınlannı topla- ltalyan hastahanesine yatı· 
4tt ~IDdiJeriJe UUn mtld· nlmak İstenilmifle de mahalli 
~ 1flDUftar. memurlar müsaade etmemiı· 

t•t... ·Ababı da bulanan lerdir. Bu ytlzden haıta ltal
lf.1.e; . bııın mllme11i1Jeri, yan askerleri Bariye götii • 
~ ıaleyan içinde rlilmnıtlir. •.... ··~· 

ladran zpi~jzıarında 
feci bir hadise 

~~ 
80slav kızı, korkunç balığın diş· 

ı.ı. leri arasında can verdi 
~,d•l>-.1 12 (Özel) - Bel· ejderha gibi koıan balıiı 
'r~ haber veriliyor: görilnce bir çığlık koparmıı 
'IW..-:-'Y•'nıa en bllyllk ve kendini sahile atmak iı· 
lh~•• 24 yaılarında temiııe de balak, bir hamle· 
~•tel M • . de kızın aai kolunu kopar· 

'-lıa•ı. J arı Jelınek, Su- mıı ve ikinci saldmıta da 
~1' •dran plljlarında kızı alıp denizin derinlikle
~-· b&ytık bir bahtın rine dalmııtır. Plijlarda s"'• IDaruı kalmıt ve bulanan ytlzlerce halk, bu 
~ '• lcı1bolmaıtur. Kız, bidiaeyi debıet içinde aey· 
' J:r bir halde de- retmiıler ve derhal plijları 
~ bir sarada bırakıp gitmitlerdir. .......... ,f\ Yeni sistem uçaklar 

Ctınun en büyük 
\en· tayyareleri 
~ donya, görülmemiş boynklokte 
~""-bt~yyare yapmağa karar verdi 
~ ıa_,: lcl2 (Ôzel) - Ame· acunun en bilyilk tayyarele· 
-.... S lllU •••etleri bakan- ri olacak ve (Hirika) mar
• ~ ...... ~oa 700 bin dolar kasını taııyacakhr. Yeni 

•uretile 60 yolcu tayyareler, 39 metre uzun
'iP••ta lıanr lajunda 8 metre ıenitliiin-

" tanareler, de •e S metre ylkıeklijiade 

Doğu Afrikasının havasına 
imtizaç etmiyerek hastalanan 
ltalyan askerleri, bergOn ço
ğalmaktadır. 

Istanbul 12 (Özel) - Lon· 
dradan haber veriliyor : 

ltalya ile Habeıiıtan ara
sında harp olursa, lagilterenin 
Süveyf kanahoı kapatmak 
iıtiyeceği ve bu fikrini 
anıızın tatbik edeceği Pariı· 
ten haber veriliyor. (Maten) 
gazetesi, ltalya • Habefiıtan 
barbanın mevzii kalamıyaca-

Tilze Bakunımı: Şül.-rü SaraçoRlu 

Tüze Bakanı Şükrü Saraç 
oğlu, bugiln akıam üzeri lı
tan baJ' dan ıehrimize gele
cektir. Tilze bakanımız bu· 
rada birkaç giln kalacaklar, 
sonra Ödemişe giderek ora-

dan Gölcilie geçecekler ve 
bir ay kadar iıtirab~t ede· 
ceklerdir. 

Şükril Saraçoilu, 22Atua· 
tosta tekrar ıehrimize l'ele
cek ve Panayırın açılma ta
reninde bulanacaklarclıı. 

Maçek 
' 31 temel yasasının kal· 

dırılmasını teklif etti 

Dogu Afrikası kumandanı 
General dlS Bono 

ğını ve bu barbın, ikinci ve 
çok kanla bir genel barb 
ıebebiyet vereceğini ileri 
ıürmekte, blUlln devletlerin 
bundan sakınmalan lilzumuna 
bildirmektedir. 

lıtanbul 12 (Ôzel) Belgrad
dan haber veriliyor: Hırvat

lar lideri Maçek, YuıosJav· 
yada tam bir ittihat buaale 
gelmesi için Kral Aleksan· 
drın 931 yalında ilin ettiii 
temel yaıuının kaldırılmasını 
hükumete teklif eylemiıtir. ... --

DDokO Vuruşma 

Ali'nin yarası teh
likeli değildir 

3 lira alacak mes'elesinden çıkan 
ve kanla neticelenen kavga 

Dan K.reıelll cıddeılnde bir 
uk'ı olmuı. ılıcak mee'eleıln · 

den çakın bir kugıdı derici 
Ali adandı bir genç göğıClnden 

ığar ıurette yıralınmıııır. Vak'ı 

tôyle olmottur. 

Beyler eokağınclı oıaran 

Uray (Belediye) el lıklb m.,. 

moru ŞGkril'nCla; Mehmed 

oğlu derici AU'ye Clç lira 
borcu v.rdı. Ha paraya epey 
zamındınberl •erememtııl. Din 
~ftkrft K.eıtelU cıdıeeJndrn 

geçerken dört yol ağzında Ali 

olacaktır . 
Bu tayyareler, icabında, 

pek baıit bir tadilitla hup 
tayyareai tekline getirilebi
lecektir. 

ile kartılıımıttar. Ali: 
- ŞnkrCl borcun olan iç 

lirayı ne •ıldt nrecekeln? 
Yınındı pıra nr11 Ter. 

Demittlr. ·Bunun Clstrlne 
şakra: 

- Pırım yok. 
C-eHbanı nrmlttlr. Bu 161 

lserlne Ali: 
- Öyle lae pıran oldup 

zımın herhalde nr. Beni gö 
remeuen blle bıbımı Yer. 

De mittir. Anl1randı eiddetll 
bir mftaıkaoa geçlb geçmediği 

bilinmemektedir. Şahidler de 
yukarıda y11dığımız gibi gGrClt 
tClklerlnl H Ah'nln ba e6ıle 
riuden eonn ŞClkrl'nCln AU'yi 
batl•D ııığı 1Clsdl1Cl9I, ıoan: 

-Dnamı 4 iincil Sahi/.de· 

Kazanan numaraları yazıyoruz 

Tayyare piyangosu 
dün ~ekildi 

Bu~Onktt keşide de 50 bin liralık ik-
ramiye ve mükafatlar çıkacaktır 
lstanbul 12 (Özel) - Tay· 200 Lira Kazananlar: 

yare piyangosunun çekilme· 1918 2011 3900 
4

573 
sine dün Tepebaıındaki asri 508:J 8528 1046 12971 
sinemada baılandı. Bugiln de 13167 17264 174.00 17762 
devam edilecektir. Dünkü 18146 18618 21497 21966 
keıidede kazanan numaraları ~:.!195 2~851 2358~ 25925 
bildiriyorum. Bu ıünkll çe· 2672~ 27650 

kilitte 50 bin, 20 bin, 12 bin 100 Lira Kazananlar: 
ve 10 bin liralak ikramiyeler 340 1092 1169 1207 
çıkacaktır. 1920 1984 2503 2690 

18274 371 5 46,4 4699 5951 
5990 6080 9250 927S 
9377 9746 10129 11541 

Numarayı Bin llr1 dlft6 12811 12765 13800 18864 
500 Lira Kazananlar: 14888 15094 15628 156'3 

16145 16161 170~4 17845 
18 3706 3746 4.210 18703 20700 ~1046 22605 

18945 20449 22504 23967 21673 24682 25075 
4915 17526 ı 7687 25128 25495 25725 25811 

23135 24031 25562 26427 2647 l 26608 26962 
25605 27186 ~7604 28744 28863 28921 

••••••••• 
Adana'da meydana çıkarılan Bntak 

Adana'da bulunan 
Eti heykeli 

Heykel, iki metre boyokloğoode ve 
suya gömOlmOş bir vaziyettedir 

Adana ( Huıuai)- .. Öntnk
ler:mızeai direktarn Yalman 
Yalgın, timdiye kadar kitap 
lara geçmemit~ Dnln bir Eti 
kabartma11 bulunmuıtar. Bu 
bulma hakkında aidatım bilgi 
ıudur: 

Ceyhan tecimerlerinden 
Selim Aydemir, kayıkla Cey· 
ban ırmaiından geçerken 
ırmaiın içinde, dııarıdan 
g&rnlmeai imklnı bulanmayan 
ve bir kayanın liıtllnde bir 
heykel kabartmaıı ı&rmllt 
ve bunu hemen ıehrimiz 
mtızesi direktiirltıiline bil· 
dirmiıtir. 

Bunun llzerine direktör 
Yalman Yalgın, &tey glin 
oraya gitmiı ve Selim Ayde· 
mirin haber verdiii izeri g'Ö· 

rmilı ve bllynk zorluklarla 
reımini çekmiı, plinlarını
yapmııtar. 

Bu iıer, laanın doğumun· 
dan takriben 1300 yıl önce 
Etilerin bilyllk yiSnetim mer
kezi olan Buiaz k&yllnde 
yazılı kaya me•kiindeki iki 
dai llzerine basarak alula
iana &iilnen meıbur Eti 
bakanının tapkıııclır. Yalnız 
yazıla kayadaki izerin ayak· 
ları altında datlar ve ıağ 
elinde bakanlık tutamı; Çu
karovadakinde iıe ayaklannın 
altuada Ceyhan ıuyu ve sai 
eliacle bllylk bir dejaek •• 

ıol elinde yazalı kayadaki 
olduja gibi kırbaç ve fazla 
olarak kabartmanın arka ta
rafında bet alta barfi okuaa
bilen bir Eti yaza11 g&rtll
mektedir. 

Bulunan bu kabartma, Yı
lın kaleain tam gllneyinde •• 
Sirkeli k6y6niln bir kilomet
re kuzeyinde yllzll gllneye ve 
ıöideıi dojuya dotru dön· 
müı ve yalnız ırmatın içinde 
g6rillebilen ıekiz metre uzu 
luğunda ve alta metre genif
li;inde bir kayanın ilstllnde 
iki metrelik bir kabartmadır. 

Ankara'lı 
Bisikletçiler Balı· 

kesir'de 
Babkeıir, 11 (A.A) - Batı 

Anadola'da turneye çıkmaı 
buhpıan Ankara bisikletçileri 
ba,an Çanakkale &zerinden 
Balıkeair'e gelmiılerdir. An· 
kara'h bisikletçiler 212 ki
lometrelik yolu yedi saatta 
almıtlardır. 

* • • 
Şimdi Bahkeıirde bulunan 

Ankırala biıikletçiler buılin 
ıehrimize mllteveccibea ha· 
reket edecekler ve Pazar 
gtlnll yapalacak olaa la&Jllk 
bisiklet yanpu iftirak ed•· 
celderdir. 



~abli• 2 (maalBlrllkl -- 12 Teıd 
Şimdiye kadar çıkan beş kelimelerin düzelmiş, tek listesi 

A 
(Terim) - Reel. Safha - Evre Te~nat - inanç. _ loıı"' 

Hakim {Souverain) _ Ege- Her glln Sadakat - Bayrılık Temın etmek - 1 Sat Salih bulmak - Y eğrim ek mak, inan vermek. 2 • 
Abide - Anıt 
Aciz - Eksin 
Acz - Eksinlik 
Acz duymak. aciz kalmak-

Eksinmek 
Aleyh - Karşı 
Aleyhte olmak - Karşı ol

mak 
Aleyhte söylemek - Karşı 

söylemek 
Aleyhinde söylemek - Kö

tülüğüne söylemek. 
Aleyhtar - Karşın. 
Amerikai cenubi - Güney 
Amerikası. 
Amil (Müessir) - Etke 
Arz ve talep - Sunum ve 

istem . 
Asayiş ve emniyet - Gü-

venlik. 
Azm - Dölen 
Azmetmek - Dölenmek 
Asrı hazar - Yeni çağ 
Asri - Modern 
Askeri - Süel (Militaire ) 
Not: 1 ) "Asker,, kelimesi 

"Soldat" anlamına Türkçedir 

B 

Banliyö - Yöre 
Basiret - Öngürü 
Beyanat - Diyev 

c 
Cani - Kıyan , kıyacı 
Cephe • Yöney 
Cemiyet, Şirket - Sosyete 
Cenubu Garbi - Batı güneyi 
Cenubu Şarki · Doğu güneyi 
Not:) Türk kökünden gelen 

"Cemiyet,, şu anlamda kul
lanılacaktır: Hilaliahmer ce
miyeti - Kızılay cemiyeti. Dil 
cemiyeti. Gazteciler cemiyeti. 
Cihet - Yön 
Cinayet - Kıya 

ç 
Çarei hal - Çözge, Kotar

ma yolu 
D 

Dava - Dava (T.Kö.) 
Davet - Çağrı. 
Davetname - Çağırlık 

E 

Efkarı umumiye · Kamoy, 
Kamuğ 

Ehemmiyet - Önem 
Ehemmiyet vermek - Öne· 

mek 
Ekalliyet - Azınlık 
Ekseriya - Çoğun, Çok va

kit 
Ekseriyet - Çoğunluk 
Emanet - İnam 

men 
Hakimiy t - Egemenlik. 
Halletmek - 1 - Eritmek 

2 - Açmak, çözmek. 3 • Ko
tarmak. 

Haset - Günü. 
Hassasiyet - Duyganhk. 
Hasret - Özlem . 
Hatip - Aytaç 
Havali - Dolay 
Havale - Gönderi . 
Havadis - Bilget 
Havayici zaruriyet - Yaşa-

tık. 
Hayal - Hayal (T. Kö.) 
Hayalat - Sanıka 

Hikaye - Öykü 
Hitap etmek - Aytamak 
Hurafe - 1 Urasa, 2 {Evham 

ve hayalat) sanıka 
Huzur ve sükun - Bayasal

lık 
Hulasa - Özet 
Hür (T. Kö.) - Ôzgenlik 

1 
Islah etmek - 1 Y eğritmek 

2 Ayntmak 
lslab, Islahat - 1 - Yeğri · 

tim. 2 - Arıtım. 
Iztırar - Sıkınç 

f , 
lktisab etmek - Edinmek 
Iktisab - Edine 
İktifa etmek - Yeter bul-

mak, yetsinmek 
istintak - Sorgu 
İktidar - Erk 
ifşa etmek - Giz açmak 
İfşaat • Gizaçı 
ihmal etmek - Savsamak 
İhmal - Savsa 
İhtiyat - Saknı 
lhHyat etmek - Sakınmak 
iktifa etmek - lzdemek 
İddia etmek - Savamak 
iddia - Sava 
ibda - Yaratı. 
İhale - Üsterim. 
ihale ttmek - Ostermek. 
intiba - Duyuı. 
ihtikar - Vurgunculuk. 
iştiyak - Göresi. 
istiklal - Erkinlik, bağınsızlık 
imar etmek - Bayındırmak 
israf - Savurganlık. 
idare (administration) - Yö-

netim. , 
İdare (idare yeri anlamına) -

Yönetge. 
İdare etmek - Yönetmek. 
İçtimai - Soysal. 

Emanet etmek • İnamlamak 
Emrivaki - Olut 

inkişaf etmek - Gelişmek. 
İnkişaf ettirmek - Geliştir-

mek. 
inkişaf - Gelişim, gelişme 
himad - Güven. 

Emvali menkule • Taşıtlı 
mallar 
Emvali gayrimenkule - Ta

şıtsız mallar 
Evham - Sanıka 

F 
Facia - Acın 
Faik • Üst, üstün 
Fragat - Ö zgeçi 
F e ad - Bozut, 2 Bozutçu

luk etmek. 
Fıkra - 1-Bölek. 2-Anlatık. 
Fikri muzmer - Gütge 
Fikri takip - Güderge. 

G 
Gafil - Aymaz, boş, 
Garp - Batı 
Gıda - Besim 
Gıpta - lmrez 
Gnzide - Seçkin 
Güzergah • Geçek 

H 

dalgın 

Haber - (T. Kö.) Haber 
Hakikat (T. Kö.) - 1 - Ger 

çek, gerçeklik - Verite, 2 -
(Terim) Gerçe, gerçeklik -
Realite. 

Hakiki - 1 - Gerçek, haki
kiğ - Veritable, 2 - Gerçel 

İtimad etmek - Güvenmek. 
istihsal etmek - Üretmek. 
İstihlak etmek - Yogaltmak 
İstikamet - Yönet. 
lokılab - Derim 
intibah etmek - Seçmek 
lntihab - Seçim 
ihtimam etmek - Kayıtla-

mak 
İtina etmek - Özenmek 
itina • Özen 
ikametgah - Konak 
ihtisas - Uzuğ 
İmtihan - Sınaç 

K 
Kaide - Kural, Duraç 
Kati - Ôlüt 
Katil - Öldüren, ölütçü 
Kıdem - Öncelik 
Kurunuula - llkçağ 
Kurunuvusta - Ortaçağ 
Kurunu ahire - Sonçağ 
Kuvvei inbatiye - Bitelge 

L 
Lehdar - Y anat 
Lehte, Lehinde - Yana 
Lehte olmak - Yana olmak 

B E Ş 17 E L ı M E Salah - Yeğrim lamak. 3- Elde etmek· ~ 
~ Salih - Yarar, elverişli Terb~ye etmek: E~l~, 

Satıh - Yüzey Terbıye (educatıon) 
Sanayi - Endüstri . tim 

~imdiye kadar gazetelerde çıkmış olan 
beşer kelimeyi bugün tekrarlıyoruz 

Türk dili tetkik cemiyetinden: 
Şimdiye kadar gönderilen 48 tane beşer kelimelik lis-

tenin basılması yolundaki çalışmalarınıza teşekkür ederiz. 
Kılavuz komisyonunun bu listeler hakkındaki en son 
kararı şudur: 

1 - Kılavuz tamamlanıp basılıncaya kadar gazete ve 
mecmualara yeni liste verilmiyecektir. Bundan er gemiz 
48 listedeki karşılıkların iyice kullanılmasına ve bellenil
mesine zaman bırakmaktır. 

2 - Gazete ve mecmualar 48 inci liste çıkbktan 
sonra bu listelerdeki bütün kelime ve karşılıkları örnek
siz bir tek liste olarak basacaklar ve bu kelimelerin 
artık Osmanlıcalarıoın gazete ve mecmuaların biç bir 
yerinde kullanılmamasını sağlayacaklardır. 

3 - Resmiğ bildiriğlerde ve devlet adamlarının söylev 
ve diyevlerindeki kelimeler olduğu gibi basılır. 

4 - Anadolu ajansı da telgraf çevirmelerinde bu 

esaslara göre hareket eder. 
48 inci listenin çıktığından sonraki ilk basında bu karar 

ile birlikte bütün kelimeler listesinin basılmasını ve on
dan sonra da bu kararlara göre hareket edilmesini diler, 
saygılarımı sunarım. 

Lehinde söylemek - iyiliği
ni söylemek 
Liitfü ihsan - Kayra 

M 
Mahmi - Korunuk 
Mahreç - Çıkıt 
Mahrum - Yoksun. 
Mı.hzur - Çekinek 
Mania • Engel 
Makale - Betge 
Maznun - Sanık 
Mazannai su - Karalı. 
Mamur - Bayındır 
Malzeme - Gerec 
Matbuat - Basın 
Manzara • Görey, görünüm 

görüm 
Mina - Anlam. 
Muhalif - Ayrışık 
Muhalefet etmek • Ayrış· 

mak. 
Muvafık 1 • Oydaşık. 2 -

Onay. 3 • Yerinde, uygun. 
Muvafakat etmek - Oydaş-

mak. 
Müstakil • Ergin, bağınsız 
Mamuriyet • Bayındırlık. 
Müstacel - Evgin. 
Mekteb - Okul {okula) 
Muallim - Öğretmen. 
Münakaşa - Aytışma. 
Münakaıa etmek - Aytış-

mak. 
Merasim - Tören 
Müsavi - Eşit 
Müsavat · Eşitlik. 
Merhale - Yüğrüm 
Muvazene - Denge 
Merkezi siklet - Dengey 
Mteahhid - Üstenci 
Mecra - Yatak, akağı 
Mesmuat • Duyuk 
Muhatab - Aytıç 
Menfaatperest - Asığcıl 
Menşe • Çıkağ - Köken 
Müessir ( imil anlamına ) -

Etke 
Musahhih - Düzeltiç 
Müeyyide - Berkite 
Muntabık - Uyuk 
Muvafık, Mutabık • Uygun 
Med'u • Çağırık, çığırılı 
Münavebe - Sıralama 
Müşahede - Görüm 
Mecmua - Dergi 

Mevsuk - Doğru, Belgin 
Mey], temayül - Eğlim, Eğ-

ginlik 
Mütemayil • Eğgin 
Mesahai sathiye - Yüzelçe 
Münevver - Aydın 
Mesele - (T.Kö) Mesele 
Müktesep - Edinik 
Müktesebat - Ediniçler 
Müştak olmak • Göresi 

gelmek, Göresimek 
Müdevven - Dergin 
Müessir - Etkin, dokunaklı 
Mürebbi -· Egitmen 
Mütefevvik · Üst, üstün 
Mütekaddim - Önceki, öo-

gelen . 
Mütevazin - Deng, dengeşik 
Mukallid - Benzetçi. 
Miivezzi • Dağıtmaç 
Muvakkat - Süresiz, ieçe-
ğen 

Müsadere - Alanç 
Mnsadere etmek - Alanç 

etmek 
Müfsid • Bozutçu. 

• Mftsrif - Savurgan. 
Miilahaza - Düşün 
Müstahsil - Üreten 
Mahsul { genel olarak ) • 

Ürüt, Ürün 
Müstehlik - Y ogaltman 
Miintahab - Seçkin 
Miintahib - Seçmen 
Mesken - Otru 
Mütehassıs • Uzman 
Mevkii iktidar - Erke {po-

uvair) 
Muhayyile - Sanay 
Mühim - Önemli 

N 
Nakil - Taşıma 
Namzed - Aday 
Nakliyat - Taşın 
Nasihat - Öğüd 
Nasib - Öğütçü 
Nekahat - Eyiselik 
Neşriyat - lYayın. 
Nezaret - Gözet 
Netice - Sonuç 
Nutuk - Söylev 
Nümayiç - Gösteriş 

R 
Rakip - Önürdet 
Ratip • Y aıak 
Refah - Genlik 

Saye - Güzey. Tesaoüd - Dayaoışro• 
Sahibi iktidar - Erkmen Teşettüt - Ayrılışma 

(puissant ) Tesir - Etki ~ 
Sebat - Dura . T es'id etmek - ~ayraıO• 
Seciye _ Ira T ev az ün - Denklık klft' 
Sebat _ Dura Tevzin etmek - Dell 
Serbest - Özgür tirmek, Dengeştirmek ., t-' 
Sevk (T. Kö.) - Sevk Tevzi - Dağıtım, ~Dt~ 
Sevk ve idare - Güdüm, gü· 

dem. 
Sevk ve idare etmek- Gü-

der.nek 
Sevkitabii - İçgüdü. 
Seyahat - Gezi . 
Seyyah - Gezen. 
Sınai - Endüstriel . 
Sual - Soru 
Suhunet - lsıg 
Sukutuhayal - Umusa 

~ 
Şahid - Tanık. 
Şakirdi marifet - izdemen. 
Şark - Doğu. 
Şarkı şimali - Kuzey doğusu 
Şayia - Yayıntı. 
Şayanı dikkat - Dikkat de

ğer. 

Şimal - Kuzey. 
Şimali şarki - Doğu kuzeyi 
Şimali garbi - Batı güneyi. 

T 
Taahhüd - Yükem, üsten

cilik. 
Taahhüd etmek - 1-yüken-

mek. 2-üstenmek. 
Tadil etmek • Değişmek, 

azalmak. 
Tadil - Değişek. 
Tahlil etmek - Çözelemek. 
Tahlil - Çöze. 
Tahlili - Çözel. 
Tahkik etmek - Gerçinle-

mek. 
Tahkikatı adliye - Tüzel 

gerçinler. 
Tahkik, tahkikat - Gerçin. 
Tahakkuk etmek - 1-Ger· 

çekleşmek. 2-Kesinleımek. 
Tahakkuk ettirmek - 1 -

Gerçeklettirmek. 2 • Kesin
lemek. 3 - V arlaştırmak 

Takdir etmek - Değerle
mek 

Takaddüm etmek - Önge-
lemek 

Taklid - Benzet 
Taklid etmek - Benzetmek 
Tarif • Tanım 
Tarif etmek - Tanımlamak 
Takrir - Dilerge 
Tamim - Genelge 
Tamir etmek - Onarmak 
Tamir - Onarım 
Tasdik - Onaylama 
Tasdik etmek - Onaylamak 
Tarzı hal - Anlaşıt 
Tarzı rüyet - Görüş 
Tayin etmek - 1 Belitmek, 

2 Atamak 
Tayin • 1 Belit 2 Atama 
Taziyet - Başsağı 
Taziyet etmek - Başsağıla

mak, başsağhğ dileğinde bu
lunmak, başsağlığı dilemek 

Teatii efkar - Oylaşma 

Tezahür - Gösterı, 

rim 
Teıad - Karşıtlık 
Ticaret - Tecim 
Ticari - Tecimtl 
Tilmiz - lzdemen 
Timsal - Sem bol 
Tüccar - Tecimen 

v 
Vid - Adanç 
Vadetmek - Adamak· 

Vasıta - Araç. 
Vazife - Ödev. 
Vecibe • Düşerge. J 
Veche (Direktif) - Yöll (' 
Vesaiti nakliye - Taııt 

şıma araçları. 
y 

Yevmi mahsus • Bayarl' 

z 
Zan - Sanı 
Zannetmek - Sanm~k; 
Zaruret - Zorağı, kııt 
Zelzele • Depreme 
Zıd - Karııt 

Ziyafet - Şölen 
Zllhul - Unutsa ,; 

Zühul etmek.-~ 

Yunall. 
Celepleri Bul 

ristandan me" . 
alıyorlar . 

Alakadar müesseıele'' 
b l 

.. . b• 
gelen ha er ere gore, 

tüccarlığıle meşgul Y00 

1 
lardan mürekkep bir b' 
Bulgaristana giderek 
ve koyun mübayaaııo• ' 
lamışlardır. Bu heyet 

hafta Burgazdan ssO 
3800 koyun ve 3500 
yüklemiştir. Bu ha~•dl 
bin beıyüz koyun se" 
lecektir. Yunanlı cel' 
Ağustos nihayetine 

Bulgaristandan 50 bi~ ~ 
almağı taahhüt etmıtl 

Ulusal 

Birlik 
Gnndelik eiyae11l gıaseıe 

Sahibi: Haydar Rüşdii 
Neıriyat müdürü: 

Teatii efkar etmek· Oylaş

Hamdi Nü:r.lıel 

Telefon: 2776 .~ 
Adreı : Izmir 

1 

mak 
Teberru - Verit 
Tecrübe - Deneç 

Beyler sokağı 
Abone şartları : 
700 kurut senelilı 
400 .. altı a111~ 

Muaf - Bağışık 
Muayene - Baki 

Rekabet etmek - Ônürdeş-

Tecrübe etmek - Denemek 
Tedvin etmek - Dergimek 
Tefevvuk etmek·Usgelmek ilin şarıl~ 

Reımi ilinlar içİ' f; 
Maarif cemiyeti ~ 

bürosuna mlira~t 
Muhabir - Aylar 
Muhbir • Duymaç 
Muhtekir - Vurguncu 
Mes'uliyet - S orav 
Muhtelif - Türlü 
Müteferrik - Ayrık 
Muhit - 1 - Çevre 2 - Çe· 

ven 
Muıibet - Sınak 

mek 
Rekabet - Önürdeşme 
Reyilm - Genoy 
Rivayet - Söylenti 
Rükn - Örkün 
Rütbe - Erece 
Rütubet - Y aşaklık 

s 
Sadık - Bayrı 

üst olmak 
Tefevvuk- Üsgelme, üst ol· 

ma, üsrnnlük. 
Tefrika - Bölem - F euilleton 
Tefrika - (nifak anlamında) 
Ayırga 
Tekamül - Evrim. 
Tekamül etmek - Evrinm '!k 
Telif etmek - Bağdamak 

melidir. / 
Hususi ilinlar: 

hanede kararlaıtırıl'! 
Basıldığı yer : ANA 
matbaası 
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Alman 1 N evyor k N. v. Olivier ıve şOrekft· Fra:~!~ sJ:::L~~o~:~~!,!~:-· 
'fay . v v. F. H. v an Si Limi tel vapur " SA TURNUS ,. vapuru elyevm limanımızda olup 4 tam• 

yaresı bir evin Sular altında Der Zee acentası muzda Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hambura.Uman• 

OstQne d"'şlü Berlin - Amerikada Cu- ları için yiik alacaktır. 
u Cendeli Han. Birinci kor- u HERMES 10 d r ''kü .. b it Berlin _ G . P . martesinden beri başlı- & Co. d T 

1 2443 
" vapuru temmuz a ge ıp yu au Ofa • 

rii U • eçen azartesı yan yağmurlar hili ke· 00· e · tıktan sonra Burgas, Varna ve Köstence limanlarına hareket 
L• n Berbn civarında feci siJmemiştir. Senek nehiri, DEUTSCHE LEV ANTE LıNİE Ellerman Linyn Ltd. edecektir. 
uır kaz l F 
ta 8 0 muş ve bir yolcu ısuların fazlalığından 43 san- •• VVINFRIED,, vapuru 8 11 

LAMINIAN,, vapuru ay " ORESTES " vapuru 13 temmuzdan 18 temmuza kadar 
A_!Y•reıi ateı alarak bir evin t ' ··k ı · t' sonunda Liverpol ve Svven- Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için ... t& ım yu se mış ır. temmuzda bekleniyor, 11 

Tne diişmüttür. N k h · · b" seada gelip tahliyede bulu- yük alacaktır . 
• evyor şe rının en u- temmuza kadar Anvers, Ro-

d le' )'yarenin pilotu ve için- yük caddeleri sular altında- nacaktır. SVENSKA ORİENT LlNIEN 
e ı beı ) ter dam, Hamburg ve Brem en 11 DRACO 29 SM N D ·· 7 d H b C 11· yo cu ve tayyare- dır. 32 kişi sular altında " vapuru " ALA ,, motorü temmuz a am urg, open· 

ik~ ~ilımüş olduğu evin kalarak boğulmuştur. Şimdi- için yük alacaktır. temmuzda HulJ, Anvers ve hageo, Dantzıg, Gdynia, Goteburg, Oslo ve İskandinavya 
y~cı katından atlıyan 65 ye kadar yalnız Nevyork 0 ALlMNIA " vapuru 20 Londradan gelip tahliyede limanlarına hareket edecektir. 
la •nnda bir ihtiyar kadın- şehri için tesbit olunan mad- temmuzda bekleniyor, Ham- bulunacak ve ayni zamanda " VASALAND ,, motörü 18 temmuzda Roterdam, Ham• 
aı::,,~•,ı. lanndaki torunu da di zararlar, 10 milyon dola- burg, Anvers ve Bremenden Londra ve Hull için yük burgn, Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Göteburg, Oslo ve lı-

tu k d' alacaktır. k 

Y rı geçme te ır. yük çıkaracaktır. kandinavya limanları için yük alaca tır. 
U k 1 Doyçe Levante Liniye TiM ROUMAIN ll&ll ra J kralın Yunanistan'a avdeti SERViCE MARI 

l'a . halinde Yunan milletinden JOHNSTON VVARf EN LI-
11 

ANGORA " vapuru 13 Gcubi Akde:ıiz için ayda bir muntazam sefer 
Z~ına (.istem iyece· tazminat istemiyecegv i bildi- NES LTD • LIVERPUL temmuzda Hamburg, Bre- " Pf LEŞ " vapuru 14 temmuzda gelip 1 S temmuzda 
ii-ıoj b.Jd• . . 0 DROMORE ,, vapuru 14 men ve Anversten gelip tah-
lS 1 ırmıştır rilmişti. Bu haber Yunanis- Jiyede bulunacaktır. Malta, Marsilya, ve Barselon için yük alacaktır. 

lond 'd , h 1 f temmuzda bekleniyor, An-kra1ı '~, a bulunan Yunan tan da mu te i tefsirlere Not: Vurut tarihleri ve Yolcu ve yük kabul eder. 
'·r f JorJ un busus-ı ka-tı'bı' ug" ramış ve kralcıları memnun vers ve Liverpoldae yük çı- 1 ı NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE ~ vapur arın isim eri üzerine 
ti, 

1 
•ndan Yunan hükume- ettiği kadar cumuriyetçileri karıp Burgas, Varna, Kös- değişikliklerden mes'uliyet lımir Nevyork arasında aylık mııntazam sefer 

e ekilen bir telgrafta, de düşündürmüştür. tence, Galaç ve Braila li- kabul edilmez. " RINOS ,, vapuru 21 temmuzda lzmirden doğru Nevyork 

llanıza Rüstem fotoğrafhane ve 
manlarına yük alacaktır. için yük alacaktır. 

SERViCE DIRECT Satı 1 ık motör Hamiş: ilandaki hareket tarihlerindeki deiitikJiklerdea 

fotoğraf malzeme mağazası DANUBIAN Acente mes'uliyet kabul etmez. 
12 beygir kuvetinde (Dizel) 

f4 llaırııa Rüstem beyin fotografharıesi, /:::mirde erı 
:;:af çekmekle şiJhreı bulan bir sarı ' at ocugıdır. 

TUNA HATTI Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 
markalı az kullan•lmış bir şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat 
molör satılıktır. Taliplerin edilmesi rica olunur. Telefon: 2004. 2005 • 2663 

lcır illpesenı olanlar dahi, burada çektirdikleri fotokraf • 
'Ji:n nıemnun kalmışlardır. 
~ G1tıza Rıüıem beyin, f oıoğra] mutremesi satan ma· 
ı..,. 'da muhıerem müşterilerinin ince zevklerine göre 
da,. ~it mallan, fotoğrar makinelerini bulundurmakta· 
ıL Bı~ ııyareı her şeyi ispata kafidir. 

'~ • Batturak caddesi, Refik 

~stanbul ve ·frak ya 
~eker Fhrikaları Türk Anonim Şirketi 
~rnıayesi3,000,000'fork Jirası 

tanbal Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30 - 40 

"DUNA., v ıpuru balen li

manımızda olup Budapeıte, 

Bratislava ve Viyana için 
yflk almaktadır. 

Geliı tarihleri ve vapur

lann isimleri üzerine mes'u

liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, 

No. 2007 - 2008 

telefob 

, .............. : ...... .. 
DOKTOR 

Ali Agah 
Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 
''·inci Beyler Sokagı N. 68 

idarehanemize müracaatları 

ilin olunur . 

• Kitaplarımza 
Cilt , Hatıralarınıza Şık 

Bir AlbOm, Ve sair· 

Cilt işleri Yaptır

mak isterseniz : 

* YENı KAVAFLAR * 
Çarşısuultı 34 Numarada 

- - Ali Rıza - -
Mücellitbanesine uğrayınız. 

Taze temiz ııcuz 
ilii<; 

Her türlü tuvalet çeşitleri 

IIamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Raşturak No: 37 
Telefon 3452 

~iiiii::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::-:1 ................... '! 
TLJRKiYE 

l 1 Q, ı~T 
BAN~ASI 

I 

\ 

-DAoA 
.B ·iRiKT iREN 
)RA~T~bDbQ 

--

•11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111 

~-~~~ka:~::;: ~ ~lzmir yün mensucatıl 
:i:. •ecrtlbe edi· ~ ;Türk Anonim şi.rketil 

e\S ~ Bu mftessese, iki yftz bin lira sermaye ile § 
~ ;; teşekkill etmi' ve Di Oryental Karpet Manu-§ 

- -= fakçörers Limited (Şark halı) şirketine ait § 
= lzmirdt Halkapınardaki kuma' fabrikasını saba § 

almışlar. :Fabrika hntftn teşkilAt ve tesisat ve mas- § 
- tahdimini ile eskisi gibi l kinunusani 1935 ta· § 
:: rihinden itibaren yeni şirket tarafından itletil· § 
:= mektedir. Her nevi ynn iplikleri, kumaf, batta· 5 = niye ve çorap imal edilecektir. MamulAtın emsa· § 
:= line filikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmittir. §! = Bu mamulat Peştemalcılar başında eski Orozdibak i 

Ve Pnrjen ~ahapın ~ := ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve sataş fab- §1 
~ ""\ rika içinde yapılmaktadır. §i en nstnn bir mfts· ......,, a = Posta kutusu: 127 := 

bil şekeri olduğu· 
Kuvvetli mOshil 

nu unutmayınız. 

istiyenler Şahap 

Sıhhat silrgtln ~ 
haplarını Maruf ~ 
eca dep~larmdan 
ve eeır.anelerden 

arasmlar. 

Satılık Piyano 
Alman marka her ıeyi 

sağlam kuyruklu bir pi
yano ehven fiatla satılık· 
tır. 

Almak arzu edenler her 
giln ıabahdan akıama ka· 

1 
dar ULOSAL BiRLiK 
gazetesi idarehanesine mil
caat etmelidirler. 

- -:= Telgraf adresi: izmir; -·Alsancak §§ = Telefon oumarası 2432 ve 3564 § 
iİil l l l l l l l l IJ 111111111111111111111• l l l l l l l il l l l l l l il l l lllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllİI 

.-Sümer Bank--
Fabrikaları mamulatı 

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

Hereke kumaşları 

F esane kumaşları 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazar· 
lzmir şubesinde bulursunuz 



12 Temmuz 935 (Ulaaal Blrltlı) 

------------------- Spor: 

Uzak Sarkta japon ricalinin tuttukları yol tehlikelidir 

Yıldırım - SakaryB 
Karsılasacak 

Moskova gaze~eleri, son hitdiselerle Bu maçtan ' ' sonra Gediz havzB81 

barışın bombalandığını yazıyorlar şampiyonu meydana çıkacaktır . 
Manisa, ( Hususi ) - Bir yonluğu almağa çahıacıkJaf 

aydanberi devam eden mın- dır. kok• 
takamız lik maçları çok Bu arzularının tabak ~· 
heyecanlı bir devreye gir· ise bu hafta Sakarya :eti 
miştir. Geçen hafta Salihli mına karşı gösterece dl'• 
ve Sakarya takımlarının yap· oyunla kabil olacatı• titiJ· 
tığı mühim maçt~n. _sonra şimdiden neticenin kel Sil 
Sakarya takımı rakıbını yene- mesine imkan yoktur. 

..... ...-.,,,,-.-.w 

"lzvestiya"' "Pravda,, ve"Kazarnaya zonera,, gazeteleri Rus hudutlarına 
dayanacak herhangi bir kuvvetin, kayaya çarpacağından bahsediyorlar 

istanbul, 12 ( Özel ) - ~lo~kova gazeteleri, Japo~ 
askeri ricalinin, l\laoçuride aldıkları durumu baru~ için 

ya hnkOmetinin ~imdiki duruma nihayet vermel!Iİ IA· 

zımgeldiğini ve aksi takdirde Rus lıudutlarma daya· 
çok tehlikeli gôrdftklerini yazmakta ve Japon askeri 
i.farcsine hllcum etmektedirler. 

nacak her hangi bir kuvvetin, kaya gibi mukabil bir 

ku\·vete çarpacağım zikretmektedir. 

•e rek 8 puvanla baştaki mev- itibarla Manisa K.S.1' 
ki ini mubaf azaya muvaffak Al tayı addedilen bu iki JıOf' 
olmuştur. klırt bll ( lzvestiya) gazetesi, Japon kumandanlarınm hergOn 

hir hadise çıkardıklarını, ( Kazarnaya Zooera ) uzak Siyasal mahafil, uzak şark hadiselerinden eodi'e 
etmektedir. 

İlk devrede Yıldırımla be- vetli takımın yapaca ~1,if' 
şarkta barışın bombalandığmı ve (Pravda) da Japon· rabere kalan Sakarya takı- son maça bütün rafı'' 

:nı o maçta iyi bir oyun gös- sporcuları ve halkı tı ,it 

Elen 
Donanması Pire

ye Döndü 
lstanbul 12 (Özel) - Gi

rid genel valiliğine kuman· 
dan Bakopulos tayin edildi· 
ğinden, bu vazifeyi muvak- . 
katen üzerine almış olan do· 
nama kumandanı Amiral Sa· 
kelardopulos, donanma ile 
beraber Pireye dönmüıtür. 

Amiral, bugün toplanacak 
olan kabinede Girid ahvali 
hakkaoda uzun uzadıya ma
lumat verecetir. 

Kuduz köpek 
iki çocuğu ısırdı 
Bahkesir, (Hususi) - Şeb· 

rimizde kuduz vak'aları 
çoğalmaktadır. Dün gene 
bir vak'a olmuş Hisar içi 
mahallesinde bir köpek ku
durarak yoldan geçen iki 
çocuğu ııırmııtır. Köpek 
şehir dışına kaçtığından öl· 
dürülememiştir . Şarbaylık 
bütün köp4lerin zehirlen-
mesi için tedbirler alacaktır. 

Markoni 
icatlarının provala· 

rını yupacak 
lstanbul 12 (Özel) - Meı

bur mücit Markoni, bu ayın 
18 inde Londradan ItaJyaya 
dönecek ve yeni icatlarının 
provalarını yapacaktır. Bu 
pravalar merakla bekleniyor· 

Balya Kölüleri 
Hava kuramuna yar

dım ediyorlar. 
Balıkesir 11 (A.A) - Bal

ya köyleri halkı, ürünlerinin 
yüzde bir buçuğunu hava 
kurumuna vermişlerdir. 

Parlamentnlar 
Kongre8i 
Kadm saylavlarımız işti

rak edecek 
lstanbul Temmuzda 

Brüksel'de toplanacak olan 
parlamentolar kongresine 
kadın say)av)arımız da iıti· 
rak edeceklerdir. 

Edremid 
öğretmenleri Konyada 

Bundan on gün evvel ge
ziye çıkan Edremid öğret· 
menleri; Balıkesir, Manisa 
ve Afyon yolu ile Konyaya 
varmışlar ve gezilecek yer
leri gezdikten sonra halke· 
vinde şereflerine verilen 
çay şöleninde bulunmuı

lardır. 

Mahsul çok zarar gördft Habsburg teren Yıldırım takımını ace- tan büyük bir ilgi •
61f, 

d 
ba bu defa yenebilecek mi mektedir. Maçın gene ·-"' 

B 1 k •• ı • • Hanedanı haklarındaki k k le,.... a ya oy erı ne Si dir? Sakaryanın hücum hat- ~ı~t~ a_sı ha_ edl "i ,,, 
. / ' kararı konuştular tındaki teknik tefevvukuna bırısıle ıdare edılecef ~1 

d 1 • d ı d • • İstanbul 12 (Özel) - Ha- rağmen çok canlı bir defans leniyorsa da heoilı et 1 0 fi uştu bisburg hanedanı, Brükıelde oyunu oynayan Yıldırımın bir şey yoktur. . . I' 
toplanmışlar ve Avusturya revanş mahiyetinde olan bu Son günlerde ber ·~~ 

----•• ... --. parlamentosunun haklarında son karşılaşmada Sakaryaya kımda kadrolarında de~. 
Ağaçlar ve telefon direkleri devrildi. verdiği kararı konuımuşıar- kolayca yenilmiyeceği muhak- ıikıer aparak ça1ı,ı1ın•~ .. J 

il h ı k b
• d• dır. Bu toplantıda avukatla- kaktır. Yıldırımlılar büyük Bu maçtan sonra yap--, 

çe ay 1 zararı tes it e ıyor rı da hazır bulunmuıtur.Ha· bir ehemmiyet verdikleri bu Yıldırım - Salihli oyu~ 
Balya, 12 (Özel) - Olln direkleri de toludan hasara nedanın satılan kütüphane· maçta galip gelmek ıuretile mıntakamızın lik 111 t' 

ilçemize tolu yaimııtır. uj'ramııtır. leri ve artistik kolekıiyonla· puvantaj vaziyetlerini düzel- ıona erecek ve 93S ti' 
Fırtına ile beraber başlıyan Tolu bilhassa Pazarköy rı etrafında avukatın fikri meğe ve müteakib Salihli pmpiyonu meydan• 
tolu çok ıiddetli yağmıı kamununda fazla zarar yap- sorolmuıtur. maçını da kazanarak ıampi· caktır. 
kıtlık ve yazlık ilrlinlerimiz mııtır. Burada kıılık ürünün Eline cam batmış y uı 1 - ref 
için çok zararlı olmuıtur. yüzdde ilç~, yazlılk dürünhünde E•refpa•a'da Demrmen SO· arın usa gu 

Aiaçlardaki meyvalar yere yüz e se11:izi to u an arap "' "' a· 

ıerildiii ve bir kııım ağaç· olmuştur. Zarar ilçebayhkça kağında oturan on yaşlarında • h k ı t 
lar devrildiii gibi telefon teıbit edilmektedir. Feyzi, sokakta oynark_en d~ş· musa a a arı va 

mllt ve yerde bulunan bır 

Koyunlar 
Bağa girdi diye ço· 

hanı dövmflş 
Fethi oğlu Halid'in Bay

raklı' da Bornova caddıiadeki 
batına çoban Ahmed'in 67 
baş koyunu girmiı ve baida 
epey zarar yapmııtır. Çoban 
Mehmed, koyunları bağdan 

tıkarmaia utraıırken Halid 
gelmiı ve çobanı fena halde 
dövmilı, batından da yar~ala
mııtır. 

Dnnkfi vuruşma 

Baştaraft 1 inci sahijede • 
- Kıbıdayı laen boradın 

bir yere ıyrılmı, timdi gelece· 
ğlm, 11na göıt.,receğlm. Dedi· 
ğlnl ıôylemektedlr. 

Bundan ıonra ŞGkrG oradan 
ayrıl.aııı, bet dakika sonra tek· 
nr gelmlttlr. Cebinden çıkar· 

dığı tabancayı dört metre uzak 
tan All'nln g6ğıftne bet defa 
ıh't etmlotlr. Fıklt mermiler· 
den lklıl ıteo ılmamıttlr. 

Pathyan korlonl1rdın biri 
Aliyi gökıGaGa ıol tarafından 

kalbine yakm bir yerden ığ1r 
eorette yualamıt Ye koroon 
lçcrde kalmıotır. 7 - 8 inci da· 
klkalır Haeındı aldığı yuadın 

Alinin yere dfttUJğftnG gören 

ŞükrG Beyler ıokağ1Ddald evine 
kaçmıt11 da orada tabıocııtle 

birlikte totolmnotur. Tahkikata 
göre ŞOkrO; Ali ile aralarında 
geçen mOnakaoıdın 11oara edne 
gidip tabanca11ın1 ılmıf, gelip 
ıtet ederek Aliyi yıralımıotır. 

BAdlıe tıhklketı yır maddel 
umumi MiJmtaz tera(ındın yı 

pılm••· ıuçlu ŞOkril dfto akoam 

tevkif edllmiotlr. 
Hastahaneden yaptıiımız 

tahkikata ıöre, Ali'nin ya
raıı tehlikelidir. 

Balık ve Meyva cam, çocuğun bileğine sap· 
lanmııtır. F eyzi'nin yarasına 

Hali yapılacak mı? derhal pansuman yapılmış 
. Pazar gilnil de 80 kilometrelik bO' 

yok bisiklet yarışı yapılacak Birinci kordondaki gilm- ve hafif olduğundan evine 
rllk antrepoları yanında bir teslim edilmiştir. 

Bir haftadanberi lstaubulda ı Bisiklet yarışı: tJI' balık ve meyva haıi yapılma· Kuraklıg"' a 
ıı iıtenmittir. Fakat beledi- • bulunan Macar gilreıçilerinin Bu hafta a ıJacak .... 

1 1 .11. k" · · l "k" • y P 1 r ye buranın meydan olmaıı · Mfltehammil buğday u usa ıureş e ıpımız e ı ıncı bliyllk bisiklet yarıflO lf. 
karıılaımayı ıarımızda yapa· riçtea gelecek ıençlerl~ 
caklaıı malumdur. lzmirin likte ıanmızın en kO,,I, 
bugline kadar görmediği bu bisikletçileri girecek! ~tJ'· 
önemli spor harek ~ tleri önil- Yarıı 80 kilometre old ol 
miizdeki Cumartesi ve Pazar Deniz sporları yu ~ 

lilzumunu ileri sürmektedir. tohumu 
Mamafih bu istek incelenmek
tedir. 

Kadın kavgası 
Çukurçeıme'de tenezzüh 

sokağında oturan Bilal kızı 
Hatice ve kardeıi Üzeyir, 
komıularıMehmed karısı Elmaı 
ile bir nazarlık mea'eleıinden 
kavı• etmiıler ve Elması 
yumrukla dövmllılerdir.Kav· 
gacı kadınlar zabıtaca ya· 
kalanmııtır. 

Haliç Şirketi 
Belediyeye geçti 

lstanbul - Haliç şirketi
nin mukavelesi fesh edilerek 
belediyeye devr olunmuıtur. 

Esrar tüccarı 
Yakayı ele verdi 

Turan'da Menemen cad
desinde seyyar köfteciJik ya· 
pan Salih oğlu • Remzi, ka
tıklık arasında sakladığı es
rarları satarken yakalanmıı-

tır. Yapılan araştırmada 3 
gram esrar bulunmuıtur. 

* * • 
Dün Karııyaka'da da bir 

esrar tüccarı e'e geçmiıtir. 
Bu zat Sadık bey sokağında 
oturur ve boşta gezer Meh
med oğlu Sabri 'dir. Zabıta 
memurları, Sabriyi esrar sa
tarken cürmümeşhut halinde 
yak•lamıı ve üzerini aradığı 
zaman 70 ıram esrar bul· 
muıtur. t'ler iki eırarcı ad
liyeye ~erilmiıtir. 

lıtanbul - Kuraklığa mil· 
tehammil buğday tohumu 
bulunmuıtur. Bazı mıntaka· 
lara ekilecektir. 

Bulgaristanda 
Fırka teşkili yasak 

edildi 

glinleri Alıancak alanında ÔnlimOzdeki Colll ..ı1 
k 

. ır .. 
yapılaca tır · ılinlinden itibaren deoil ~ 

Bütün halkımızın ilgi ile ları yurdunda yelkenli ~~ 
beklediği glireıçilerimiz rek kullanmak ve d~oil ~ 
bugün Macar güreıçilerile · ııtılalarile ıair teko~k. ~ 

lıtanbul - Kral Boriı neı- b" rkt b · · ı k b kk d d · · tiftit""'~ reylediği bir emirde, fırka ır ı e ıe rımıze ge ece - a ın a enızcı ye Jıtf • 
lerdir. Güretçileri İzmir üzere eıki deniı ~· c...'I 

teıkilini yasak etmiıtir. ı b k ı Al ': _.; sporcu arı iyi ir ıe i de öğreticilerinden 1 fi'":. 
iç bakanımız karıılıyacaklardır. Yapılacak Bozkurt tarafından k011 ~· 

güreılerin lzmir ailreş.-ileri teklinde dersler veriJeC• ·~ 
lstanbul - iç bakanı Şük· • ... 8' ~ 

rü Kaya yakında buraya ge· için de iyi bir ders ve öğ· Deniz kulilbilnilD bDl ,-
lecektir. renme fırsatı olacağı ümid ıı bu derslere ıirebil• 

Al• Ç K ediyoruz. dir. 
ı etin aya . . -· • •• __.-

15 Temmuzda geliyor Hırıstıyan Olan F aşizınill it' 
Ankara - Bayındırlık ba- )1 usevi Kız. Akıbetinden eod 

kanı Ali Çetin Kaya on beı 
temmuzda lzmire giderek 
Aydını geçecektir. 

Kaymakam 
Mahkemeye verildi 
lıtanbul-Büyükdere kay

makamı, yollardaki aiaçları 
kestirdiiinden mahkemeye 
verilmiıtir . 

Alman 
Kızının kafası 

koparıldı 
Berlin - Mirasını almak 

ıçın teyzesini zehirlemek 
suçundan ölilme mabkiim 
olan Alman kızı Mariya Gri· 
kofik'in kafaıı balta ile ke· 
ıilmittir. 

Milyoner Babasının 
iddiası Reddedildi. 

Sel•aik, - SelAolk milyoner· 
terinden birinin Eeter Fren9ez 
namındaki kısı Y onan lnbl11ar· 

lar 10GdftrO Kırakofa'ya kıçmıt 
Ye laa dinini kabul etmlttlr. 
Babaıı; mGddelumumlllge mG· 

racaat ederek kısının zorla ka· 
çırıldığıoı ıöylemlı Te ıtnnlrlfte 
TAlıl olmıyan kısmın Alleılne 

iadeılnl letemlotlr. 
SelAnlk mOddelumumlıf; Ka· 

rıkofa'oıo nine giderek bu 
meı'eleyl bizzat tahkik etmlıtlr. 

• 
Kıı lfadeılnde: 

- Ben Karakofa'yı derin 
bir qlda baglıyım, lzdlHcımıs 
arsam dıblllade olmuttut. ı.. 

ediliyor ~ 
lıtanbul - Avr11P• tl,'11 

leleri, ltalya Habe~~ il 
mağlub olursa, Fal' 1~· 
feliketi olacatıaı y•~' 

İstanbul - DojU ~ 
sandaki kıtaatın k~: 1'!.tı1 
General dö Boao, 1 dfY 

kitilik bir kuvvet 
iıtemittir. ~ 
dinini de bOtlo kalbi-''--~ 
ettim. Şimdi ..,.,c1111l• ~ 
bir bayat yıoıyoro•· ~', 
il tlraları mGfıldaoe •' 1'~ 

Demlotlr. BoooD 1,....,.. 
kızın 1912 tneUOdlO 

0
1 ~ •"' , : n11aran ılonl rGote o-' ;JI 

gunu gGren mıddel0':ı ı" ,: 
yoner babının talebi 

mittir. 


