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Bıtşhakanımız 
Avrupa'ya Değil, Batı illerimiz

de Tetkikat Yapmak için 
Seyahate Çıkacaktır. 

Paris Müzal{ereleri Sonuçsuz l{aldı . 
.. .. .. .. .... .. .. - ... 

~nıir'de Spor 
e Gençlik 
argaşalığı. 

Cuma günu Alsancak alanında, 
~lıi birtakım çirkinlikler oldu. Bu 
lıtkinlikJeri şöyle not edebiliriz: 

İdaresiz hakem, haksız ve ye• 
~de oJmıyan kararlar, dayak, ha• 

tet, zabıta k.au~maın ve Hire ... 
Bu direklerde (sütunlarda) ma• 

~ tekniğine dokunacak değiliz. 
~il; diğer direklerde bu iole uğ· 
''ttn arkadaşımızan yazısında oku· 
~'taksınız. Fakat pazar günkü hA· 
lıeıerin toplu bir he.ahını görmek 

litctaek elimize geçecek oey' fz. 
~·de sporun (O) derecesinde iflfi.8 
~litidil' ve daha ileri gidilirse 

"1üb, ve ilgili te~ekkül kapılan· 
~111 kapatılması, genelik te§kilatı 
~Iıılıncıya kadar sporun İzmir'de 

~ ~~~ edilmesi zaruri bile görü· 
,. Uır. 

1 'ti Bizce meı'ele; yalnız bir spor 
~ d ~eğddir. Gençliğin ııosyete için· 

1~ uluııal 'e soyııal terbiyesi mes· 
- ~ tsı, gençlerin beden olgunlaştırıl· 
)' ~ '&ı kadar ruh; disiplin, terbiye 

~~trıından yükııellilmesi mes'ele· 
'-t'.t., Balbuki bugünkü ıeoekkül· 

f lfl birçoğu gençlik davasında, 
~ terbiyeııi içinde ön-ayak ol· 
~ ve bu ioleri yapmak, batar· 

, ~ de&il, bugibi hareketlerde geri 
'tf~tda bile yer almak için ge· 

1 ~ olan şJrtlardan uzaklırlar. lz· 
tuıl l lll ihtiyacı; sporu, knlüb dala• 
~,.. ,~ ve şahsi mğlar tekl!nde dü· 

i ~ o aekilde yürüten ıneanlara 
~'tiı, buna ulllBal, soyeal ve ter· 

ı ~'~i ~ir mes'ele olarak düoünen, 
~ ~ yerinde, şeflik yapacak, 
d Plıu. kuracak insanlaradır. Daha 

~~~u, her bakımdan spGrno bir 
~lik ve memleket ioi olduğuuu 
t't •ınıı bir zihniyete ihtiyacımız 

' lııçı dı.:. Gençlik mi ıaçlu, hakem mi 
/ il, seyirciler mi?. 
~ ~ İtiıı tekniğini bilmeyiz. Fakat 

1/ ~lr ki, ıimdiki yan dejenere tc· 
I• ~ tt\ üUer ve onlan ydrüten zihni· 
o ~- _ 1llçludur. Çünkü o zihniyet, 

, ~~kii medeni ve soysal devri· 
6 ~~e ay.kındır. Çünkü o ıı:ihniyet, 
~v t~ ~· Çünk.G. o zihniyet, bir sor· 
I ~ 0tkuııu, bir ödev kapıeını ıa. 

'ı,rl ~,tt%r, Kültür ve seviye bakımın• 
/ da çok cihzdır. 

o t~ nuı<ın kötnlükleri doğuran ve / ~:~o, bu zihniyettir ve onu be-
111, 'd 'iyen, yürüten idareci ıporcu· 

ıııt 1.r. Naeıl olur; gençlik buolano 
tiııde naııl buakılabilir? 
lt.uto.btore bakıyoruz: 

~'Y 8..ork.unç bir durumdadırlar •• 
'rlf ~r t\lere bakıyoruz, gözlerimizi 

' ~ _, ~~?0tuz. Spor alanına gidiyoruz. 
lttt İltler, dayaklar, tekmeler gök· 

~~ ~"- Çlluyor. Ve artık tzmir hal• 
., "'il 

)~ i Yavaş yavaş ııpordan uııanç 

tf !\t h~ııç duyduğu görülüyor. Pa-
J>' 'ti .!;•ınJtii hidiee; eamyoruz ki, 

~ 8ôttıtı:nemi@ bir hadisedir ve 

't"aıı olmuş bi~ yaranın hiltün 
~i~ lltatını ta@ımaktıtdır. Fikri· 
~~~hu iıe kökünden el atmak~ 
l~i, de bir toplantı yaparak gene· 
tıı,11,'P0tu, teibiyeyi kurtarmak za· 
~t\ie-Belnıiştir.. Cıımuriyet Halk 

' tı~iıı 1
' gençliğin önderidir. Genç· 

.:~ 11 tt d/'~a, dieiplin tanu, uygurluk 
-1' ıtı~•titıı terhi,eaini almış olmaeı, 

0 0ı ~l~t ~~. bilgili bir planla yetişti· 
ol ttıtti.81 i~i de, Bartinin ileri dil~ün· 

j,, ~ ~,:'~sındadır. Büyük Parti, bu 
e ~· ~et dı yüksek bakımından he• 

f ~t uzat1rs:ı memlekete ve genç• 

fi~~ 't11{"
11i ve değerli bir ~yardımda 

"ıl~ ~ Qı.ııı olur. Çünkü fzmir'de 
J~lıtl 118~ına biroey kalmamı~tar. 

,ıt "-bu ~e~de soyıal bir haııtalık, 
oııll ~~ ~ırı~, yapıyı, morali, ıinir· 

~ .cııcıik ıev · 'e nurunu 1•11 

Habeş l(ralı, Vehip (Paşa), Kızılay Cemiyetine üy 
Yazımı Devamdadır. Habeşistan' dadır, Dedi. 

• • Muhtelif Kollar, Şehir içinde ve C 
Fakat Komutanlık Etmıyecekmış, Ha- varında Faaliyette Bulunuyorlar. 

----------------------.. 
heşistan Kimseden Birşey Dilemiyor. 

verebilmek üıere Moeana'dan 
350 mil uzıkta olao Port·So· 
dan'a gemiler gönderlb su 
aldırdığını bilmek yeter. Sodan 
makamları Habeşletan'ın bu 
ülkeden bllhaiea çok buğday 

ve yük hayvanları eatın almakta 
olduğunu blld1rmektecHrler. Su· 
dan'ıo Habeşlııtan'a şimdi yap· 
makta olduğa çak.atın {İhracatın) 
5lçtbft geçen yıla ıöre elli kıt 
ırtmışlır. 

Adlsıbaba, 23 (A.A) - Ha· 
beş htıkiimetl, Bıbeşlıtan'ıo 

eeferberllk yapmakta oldosuoa 
dıh: olan yaynıtalırı yalanlı· 

makt•uhr. Resmi çevenler Ha· 
beıtetan 'ın uluslar ııoayeteel 

konseyine baıvorarak dorumu 
incelemek için note görmenler 
gönderllmea!nl lııtemlş olduğunu 
hatırla tmıktadırlar. 

Bobeşietan Kralı ve maiyeti 

Bağlarda Hastalık 

Şarım1z tanm dlrektörlGğGoe 
gelen bir raporda Ödemiş mın· 
tıkaııı bağlarında hiçbir haııta· 

lık olmadığı ve ilrClııün bol ve 
iyi olduğu bildirilmiştir. 

Adie·Ababa, 24 (A.A) -
İmparator HıUe Selaelye Matln 
aytırını tonları s6ylemlıtlr: 

kovvetli bir ordn balon· 
durmak için katlandığı zah· 
metler bıkkındı bir fikir 

ANADOLU'nun Aoketi: 3 

lzmir'in Ekonomik 
Durumu Ne Haldedir? 
~~~~~~~~-,.._~~~~~~~ 

Talebe ya21 miiııabakasında çocuklara mükafatı dağıtan heyet Mai 
Kbım ile (Ortada ilbay ve Parti baokanımızın refikaları Bayanlar 

Kızılay baft1111 mftnaııebetlle 

düo oehrln beo kolunda öğret· 
menler tarafından kızılayı nye 
ya.ıımı ' için çaheılmağa başlan· 

mııtıt. Bo faaliyet haftanın 

devamınca llerllyecektlr. Ayrıca 
Karııyaka, Bayraklı, Burnava 
ve Buca'da da öğretmenler 

muhtelif kollar üy~ yazmık 

için faaliyete geçmişlerdir. 

• •• 
Kızıla} haftaeı mftnaeebetll.s 

29 ha1f rao cumartesi akşamı 

Kordonda Denlzeporları y 
duoda hftydk bir gardenpı 
verilecektir. Kızılay cemly: 
gardenparti için büyftk hı 
lıklar yapmaktadır. , 

1 Temmuz akşam da De 
sporları yurdu tarafından ıyr 
bir gardenparti verilecektir 

Mekteb taleheel arası 
Kızılayca tertlb edilen m 
bakada kazananları yaımııı 

Bu gazel yazılardan blrtı 
Qçüocü eablfemlzln son adı 

tarın dadır. 

Darbe tntuotuğomnz takdli'de 
komşu İelıim Tilrk'lerlnden 
maddlğ yardım gôreceğlmlz bir 
sanıdan ibarettir. Kimseden bir 
ıey dilemiş değiliz. E~kl Türk 
generılı Mehmed Vehlb bora· 
dadır. Fakat söylendiği gibi 
Bıbeı ordoaonda lroinatınlık 
etmlyecektlr. Maarafı bizim ta· 
rafımızdın ödenmek üzere noter 
bir heyetin boraya Aellb de 
İtılya'nın Blttığı gibi saldırımı 
hazırlanmadığım111 yerinde ge· 
çlnlemeelnl ( Tahkik etmealnl ) 
lııtlyornz. Habeolııtın'ın barıısal 

niyetlerini bir kere lııbat etmek 
için bu önergeyi yapıyorum, 

Bay Fehmi, Tarifelerde Tenzilat ve~~~~~==================-~~~~ 
General Kondilis'in Yazısı 

Gümrükte Kolaylık istiyor. 

Londra 24 (A.A) - Kabl· 
re'den Taymls gazetesine yazı· 
la yor: 

İtalya'nın doğo Afrlka'da 

.., . 

Burnavı kımuntayı (Nahiyesi) 
şırbıyı Fehmi; tecim lşlerlle de 
l~tlgal eden n teelm itlerini 
kavramış bir zıttır. Kendisini 
Yemiş çarfll!IDda görftb anketi· 
mlzln sorularını anlattım. Be· 
men; 

- Meıı'ele önemli, dedi. 
Memleketin önemli bir derdine 

rür k 11/usiınün hiç bir ferdi ptttaSlftl'tJllrdun 
(an çok sevmez. 1ü'k 'e ga/n'lz hedefi ı.qic~ 
ğrelmek lô.zınıdır. Hedef: Hava lelilikftsin 
l{Jqıektit. · 

temas ettiniz. Takdir ederim. 
Kuşadası lakelesl; eoo senelerde 

Bay Fehmi liurnava Şarbayı 
ve tecimer 

lzmlr zararaoa miihlm bir su· 
rette ihracat yapmıya baıılamış· 
tır. BUhaeea Aydın ile daha 
ötedeki illerden getirilen hay. 
vanlar oradan ihraç edilmek· 
tedlr. Çdııkft orada ne y1Udemo 
masrafı fazla, ne de baoka zor· 
laklar vardır. 

Ayni zamanda Aydın incir 
kooperatif lolo Germencik ve 
Balattaki lmal6thanelerfnde lı· 

lenen incirlerin bir kl!mı da 

Krallığa Niçin Eğgin 
Olduğunu Anlatıy 

Venizelistlerin Son ihtilali Bu 
disede Rol Oynamıştır. 

( Venizelos'un Beyanatının Akisleri 
Atlna, 24 ( A.. A) - Başbakan 

moavlnl general Kondllls ken· 
dlslnln krallığa niçin eğğlo ol· 
doğooo (Meyyal oldoğono) izah 
için (Ellnıkon Mellon gazete· 
sinde yazmıııı olduğu bir yazıda 
diyor ki: 

- On bir yıllık denemeden 
sonra cumurlok rejiminin lh· 
tll4lden baoka birtey vermediği 
ve ılyaeal adamlarımızın ha· 
111mlınoa karşı saygı gösterme· 

lerl eeasına' dayanan bir rejim 
için henilz olgun bulunmadık· 

ları anlaşılınca comurlyet hak· 
kında bugOnkü denecl edinmez· 
den iince heıılemekte olduğum 

heyecanlı aevglyl 011111 mohı· 

faza • edebilirim? Benim comor· 
laktan yana olduğum pek doğ· 

-
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YunanGazeteleri.I G lbiı n lbiı n T e oya~ D B=ll a be ır o e ır o • 

ve Tnr~~r: B. 
Pazar Tatilinin Yuna· 
nistan 'da Akisleri 

Eden'le Mussolini Arasın-Tnrk uıusu 
KflçOk Haberler• 

Panayırımıza Iştirtl~ 
Edeceklere Kolaylı~ 

d K J 8 J d ve Havacılık. 
Kralcı(EllDlımoı)gHoteılulu a onuşma ar aş a le Sımıuu, 23 (A.A) - Cu· 

1ııtınbol muhabiri yazıyor: -----------•----------- İnarlyet ılınmdı bOyük bir 

Y ogoslavya hflkiimetlnce beJ' 
nelmllel panayırlar için yıpıll' 
tenzllllın İzmir panayırı ... 
lıtlrak edecekler için de o°'J' 
lanmışt·r. 

Aııırlardınberl milelilmanların Ingiltere, Italya 'yı Habeaistan 'la Barıstırmak istiyor"'. toplanll yapıldı. Sıylavımız 
tıtll gtlnil olan camının yerine V Rcııen, hava tehllkeıılnl hılka 
pazar getlrllmlıtlr. Atatdrk in· İetınbol, 24 (Özel) - İngiliz morıbhıs lordu bay Eden, bugün İtalya baıbıkanı bay Mosııollnl apaçık anlatan çok heyecanlı 
kılAbını tımamlamıktıdır. ile konoımalara bıılıdı. Söylendiğine göre, İngiltere hakdmetl; ltalya'yı Hıbeılsıın'Ja b1rııtırmak bir söylev verdi. Balk hava Deniz Yurdu Aza81 

B. M. MO.f id K&o8U 

Nlşınları, unvanları, cabbe· ve her iki dnlet ır1eındı bir barb çıkmamak için araya girmek istiyor. tehlikealnl bilenler koromonı il" 
'"'ye olmak için blrblrlerlle yı· Denizli eayluı bıy Mı 

lert· kafesleri ve eekl ıeylerl 1 e 1 s e K ı u rl dr 

~~::~~:lr~ill::dı::klı~:lrıi:~ ngı tere üveyıs, ana illi \_....,r_
1
'_
11

_
0

_r. ________ ) ::n:po!::ııu~.:;;de;::.n ~ 
Yunanl•Stan'la ılAka glSıterlr ve hıttA, d~~ bol ve tasdik etmlıtlr; onbeı 

T hk • E k l • eporcuları araeıoda da de ıene evel lUü ğlbl yerde yatın a ım tme stıyor 'd __ .., • • Buıgarl.stan a ve denls dostu ııayılır. ..,.,..-
Ttırlr.lye'yl dlrlltmlıtlr; nlbaeıl 1 ı,ıt 

göze alan zmir deniz ıpor,. 
memleketi ilme ve .ııııtı kılı O .... l z yaflo' 

e • run ere arar yordu, bay Mazhar u 

~ollımıktadlf. Deyli Telgraf Gazetesi, Bu Mes'ele Jçin Neler Yazıyor. Veren Yağmurlar Yağdı. yordun fahrl azalığını veroslfı 
Tatil gflnft sıhhat ve ekono· ı ~· 

İstanbul 24 (Özel) - Yo· o dı yurdun bu teldlf lo 
mi bakımındın dGşGnCUerek İstanbul 2! (Özel)-Deyll Telgraf gazetesi, İngllteredln Sdveyı kanalında mtltehırrlk bataryalar nınJetın'Jı Bolgarlıtan'da ıld · bol etmlıtlr. 
din ve mez!ıep ile alakadar kurmak, 1ahllde yeraltı torpil kovanları tesis etmek, boğazda iki denizaltı üssGbahrlel iki deniz detU yağmurlar. yığmıştır. Yağ · Eski Eserler 
gördlmemlştlr. Eeaıen medeni ve kara uçak karargAhıvflcodı getirmek lıtedlğlol yazıyor. morların aürekU olmaundın Of 

mllletler araeına -giren T6rklye beriki tılkenin drünlerl çok Mllet öntü: depoalle A::-
pızar tattllnl kabul etmemezlik B h k A 8 Jb h • T ı · kazı yerinde kapılı bol _., 

;.~::::· .• ~;m::ı.,:~~; !.~:~ aş a anımız vru pa- A~ka:;da
1

':n81z~n
1 M:;:;~d; ~;:.~:·:" ,:;.:~:;:~:· ~ 

1 h 1 1 Jt.L f b c· . ki d. bakanfııtındtD lldbfD urtl' 
:7:~d.:"~~::ı ·:~::mpo•=~ ya ıtmıyece er ır Auko?.~s::'(~~e~)··:. Bn· AtatOrk Bnstft.. havale ~elmletlr. 
tıdllnln kıbold berkeııl mem· Mucur 23 (AA) TClrk bay Mı.tat 

S h Ol k F k A ' ıftnlerde Ankara'da bolonın · -
Don etmlıtlr. eya at aca a at, vrupa ya Udocl genel mafettlel bay İbra · uetılafl yıptınlan ATATÜRK Mıntıka zootekni enepeklaı' 

AıaUlrk'ftn ıeıklı ve bftytık Deg" il, Batı illerimizde hlm Tıll, ııcaldardan an111ın bdstcınau temelatma töreni bıy Mltıı, Tarım bakanlı~·~ 
dimağı, birkaç kişinin tıauobu hrstalınmıı ve nGmone h11ta· bugftn tekmil Mocor'lul1rın Dlyınbeklr'de zeotektl tıleP" 
kar111ında teredddde dGşemezdl; Ankara, 24 (Öıel) - Bııbıkanımıı Gener1l İımet İoönftaftn nesine kıldırılarak ıedavlalne hazır bulunduğa bir törenle tanzime memur e~llmlıdr. 
hem de bu yeni karar piyasanın Avrupa aeyıhaderl hakkındaki haberler yanhetır. Bııbakauımız baılınmııtır. Haııta lylleımlıtlr. yapılmıetır. Bay Adil 
yhGnd gGldftrmftıtftr. Avropı'ya değil, hah illerimizde bir tetkik ıeyıbıtlne çıkacaktır. ,,. 

P ili b il 

( ) 
1 • ı • Al D • u İlhıylık Baytar direk• . 

Yan:artar::'mata=a~::~::.:~a: Paris'teki Tan Gazete- ngı iZ - man enız z- bıy Adil Yergök aygır dlf' 
Aepreaz'ın (Kuron) gazetesine ııundıkf aygırların durollt, 

~:;:~~~.!:.:;.·:~~:.":. ~:~ sinin Verdiği Haber laşması ~es'elesi.. ···;11tk:k T;~~·:~:;;;f' 
gazeteııl aynen dercetmektedlr. Tarım Bakınlı~ıqdaD f tlb'; 

Aı. Nea 6 ·6· 1935 Atatürk'ün Ağustosta Rusya'yı Zi- Ingiliz Nazırı Bay Eden Roma'ya 1ıga geıen bir hudırtmde ., 

:. Ed kJ • • Y V d M ı· • }) K tane pımok çıkrık maklD~,I• Memlekeıfmlı aleyhinde yazı ·yaret ece erilli azıyor ar ı. USSO ini e ODUŞUyor,. kontenjan dışında yurda '°'ı'· 
yazmak için fırııat kolhyan ve letanbol 24. (Özel) - Parla'te çıkan (Tın) gazeteııl, Aıattırkftn Parlıı 24ı (A.A) . - Deha aılaıma11nda lnglliz duromo· ma1ına mGsaade edlldlğl bl 
her yazıııında Tark milletini ığoatoıtı Raıyı'yı gtdeceklertnl ve oradan Btıkreı'le Belgrıd'ı gızeteııl İnglllz · Alman denlı no tefılr ederQk ıoyle yazı· rllmlıtlr. , 
yabancı soylardan nor almıı ziyaret edeceklerini ve beraberlerinde Mareıal Fevzi Çakmak ile ----------- yor: Panayır bOröşftrfe.tJ 
ğöatermeğe çırpınan (Vlma) ve Dıılılerl bakını bay Tevfik Rtıdta Ar11'ın balonacaklarını General Kon• Öyle görftntıyor ki, bay La· 22 Ağostoatı açılacak t~ 
( Nea ) gazetelerinin İııtınbol yazıyorea da ilgili mahafllfmlzde hanı lhtlmıl verilmemektedir. dı•Jı's'ı•n Yazısı.. val gerek alyasaeının genel prf'D· D .,_...,... 

hablrl 1 b b 1 panayırının .,vlet mat . .Jli 
mu gazete& ne eu a er H b ( l G eiblertnden olsun ve gerek 4e· muhtelif dillerde baıtırt':; 
gönderaalıtlr: a eş mpara oru aze• - Bıtı 1 inci yazde - nlz ve hava andlaımalaranda r~ olan bdröıtırlert ile potl• tJ 

Evelce Acem tebıaeından rodor. Ancık siyasal adamlar olsun bay Eden'e karı• hiçbir ları yırın komite bııkaotıl' 
iken ııonrıdan TD.rk vatındıı tecı·ıere Ne nı·yor?. yanhıhğı deneç ile belli olan özveride (fedakArlıktı) bolun· gelecektir. 
bğına dahil olan Şeyh Moııa ve memleketln ıııığlarına artık mamııtır. Fransa h4kdmetlntn Ok I I d l •bıaO 
nAmındı bh oıhııı Yeni camide uygun df1omlyen f lldrler,, 110· bogtlnkd dorumda görtllecek U a ar a mtı ,ıl', 
vbederken kadınl1rın açık-111· Bir Harb Vukuunda Habeş Toprak· nona kadar bağlı kalmıyı mec· ödevi vardır. Deniz veya hava Şehrimizdeki ilk okal•1_., 
çı' dolaomaları ve erkeklerin B k J k bur değildirler. Eıkl parlamen· işleri hakkında eklııperler ıra· dGnden itibaren ltlbıreD I~ fi 
bıyıklarını tır11 etmeleri ktı· ları Müdafaasız ıra 1 mıyaca •. ter btıkdmet hııkaD\ Venlzellııt aında geçecek her Ulrlil görClı· imtihanlarını hıılınmııtıf· afi· 
f d t d Ce '- (Ö 1) B h ı il dlğl kuvvetleri meıro hGktlmeıe melere katılmaktan çekinmek imtihanlar bir haf ta 11tee4'' D.r dr." emiştir. maat ıra· utanbol, 24 ze - ı eı mparatoro, guetec ere nr 
ııında hazır bulunan iki kadın dlyevde: kare• ayıklındırdığı zaman on· gerektir demiyoruz. Blı yeni· Ağaı- Dikimi _M 

bir yıllık cumorlyet rejiminin · den ozgftr (eerbeııt) olacağız. ~ ,.,-, 
bldlııeyl polise hıber vermlı ve - cBlr harb vokoundı biz de topraklarımızı korumak itin M Lf lh D ğl d k 08111' S 

ıonoçlarını geçen • artta• · Ancak gerek bizim kendi e rmen ere am ı4l 
boca yık.alınarak mahkemeye lbımgelen tedbirleri ılmığı meburaz.> ttlAl hırekednde gördtlk.~ aııığımız (Menfaadmlz) ve gerek (Nahlyeılnde) bu yıl 1"' 
1evkedllml~tlr. Demiştir. Htıktl.metln doramanu dı A vrapa'nı asığı icabı olınk meyvalı ağaç f ldını dlktllO. 

Paris Müzakereleri So- ~:v~~d::ıy!~: Kondlllıı eöyle lngiltere'yl Alman lılerlnl dabı Karşıyaka Jşletl ılf Yugoslavya'da 
Kabine Buhranı •• 
iç Durum un normalleş
tirilmesine çalışılacak •• 

Belgrad, 2:3 ( A,A) - G1ıe· 

telerln yızdıkl1rıoa gc'Jre Bay 
Stoydlnovlç bazı fırkaların ve 
bele Boıına mdelilmıaluının 

ve ndlkallerlaln lııteklerl yfl· 
zllnden kabineyi kurmıua yeni 
kabineyi kurma lıl Gener1l 
Ltvkovlçe verllecektlr. 

General Notr bir kabine ku· 
racak ve bu kabine ortılıktakl 
gerginliğin kalkmuı ve iç do· 
romu yanı yava, normalleıtl. 

rllmeııl eebeblerlol hazırlıyı· 

caktır. 

Belgt1d 24 (A.A) - Yevtlç 
kıblneelnde flnınıı bakanı olan 
V. Stayadlno"Vlç yeni kabineyi 
kormağa memur edllmlıtlr. Dıı 

itleri bakanlığına B. Lojlder 
Parlç seçilmiştir. Yeni kabine· 
nln Sırplarla radıkallere ve 
belki de aynııklan dayuacağı 
anlqıb7or. 

iyi değrlemek durumuna olıı· Şarbıy doktor &bçet _ .. - Rejim mea'elesl baıkıları a. _., 
tırmık ~ödevhnlıdlr. ddn Karıayaka'ya gidere• -1.• 

K 1 t 
tarafındın vakıtıız ortaya atı· • fdl r 

fi ll ~suz a fillŞ Jr •• lınca B. Çaldade 010111 kurul· Poma, 24 ( A.A ) - bay telif lnıaat lılerlnl te 
~ tayın genel oyo ilin et· Eden dftn ıkıım boraya gel· mlıtlr. 

1ıtanbol 24 (Özel) - lnglltere mor1bhaa lorda bay Eden'le 
Fr1ne1z bııbıkını b11y Lıval ır11ında Pırle'te ceteyın eden 
konuşmalar sonuçsuz kılmııtır. Deniz ellAhlırı işinde iki taraf ta 
kendi dtlttlncealnden vazgeçmek islemedi. 

Aydın' dan Isparta 'ya Beş 
yüz Gezginci Gitmiştir. 
Atator_k Anıdı önOnde Çok Boyttk 

Bir Tören Yapıldı .. 
hparta, 23 (A.A) - Aydın Kızılay kurumunun ddzenledlğl 

beıyClze yakın bir gezici grubu bugGn ıehrlmlze gelmlıt!r· [aparta 
Kızılay korumu yönetim kurulu konukları Baladız durağında 
karıılamııtır. Konaklar Jeparta'ya geldiklerinde ilbay, ıarbay ve 
parti ba11kıolle kalababk bir halk yığını tarafındın karıılanmııtır. 
Geziciler onuruna earbaylık tarafından şehir parkında bir çıy 

ıölenl verllmlt n geleklerln rahatları •ağlanmıotır. 

Saat 9 da Ytlce Kurtarıcının anıdı önilnde binlerce yorddapn 
bnlondatu bir tGren yıpalmıı ve anıda Aydın Kııılayı ve geıl· 

clltr tarafından bir çelenk konolmoı ve karıılıklı içten ııöylevler 
verllmlttlr. Konuklar ıehrta gördlecek tuaf lannı ve fabrikaları 
ge•mltlerdlr. 

meılnt kabul etti. Bununla be· mlıtlr, bu sabah eaat 10 dı Kurun ;t· raber halulmetln bClehdtGn notr bay Mueııollnl ile görflşecektlr. 
Haber ıldığımııa gare """" 

den bet kuroıa ııatılmıkll f'* 
Koron refikimizin fi•~ 
parayı lndlrtlmlıtlr. y sal'' 
"Koron.. yüz parayı " 

kılacağını ve genel oyun içlen· 
llğlnl sağlamak lçtn btltGn ge· 
reken tedbirleri alacağını dı 
reauılğ olarak bildirdi. 

Atlna, 24 (A.A) - B. Veni· 
zeloı'on bir İnglltı gazetesinde 
çıkın dlyevl eaklden Venlzeliıt 
olan Eleftron Vlmı'dın baıka 

btltdn Y unıa gazeteleri tan· 
fındın, yazılmıııı. Eleftron VI· 
ma'nın 11oamM11nı tuh için Atlna 
ajaneı B. Venizelos'on eöılerlnln 
ne kldır doğruluktan azık ol
doğono herkesin anladığını ııöy· 
lemektedfr. 

Ajans şunu olımaktadır; 
Venlzelos'on eöyledlğlnln ter· 

sine olarak örfi yönetim (İdare) 
Mart lhtllülnde tersaneye yapı· 
lın bdcomdan ııonra konul· 
mueto. 

AllQ• Ajınıı handan bıoka 
Venlseloa'on dlyevlnln birbirine 
kırııt olınk b6leklerlnl hatır· 
latmakıadar. 

B. Şükrü Kaya 
Kayseri'ye Gitmiş, Ha
raretle Karşılanmıştır. 

Kayııerl, (AA) - lçlılert 
Bakını Şakrtı Kaya benberln· 
de Sftmerbınk genel dlrektörG 
Nurullah Esad "ömer olduğu 

halde bog6 eabıbleyln saat 6,40· 
da Kıyıerl'ye geldiler. İlbay, 
Bakanı Boğasköprd'de karııla· 

dı. ŞOkrü Kaya Boğızköprilde 
inerek ilbay ile bf!raber otomo· 
bllle ıehre girdiler. Şehir dı· 

ıında kolordu komutanı vekili 

caktır. 

1935 
Bızır 

49 

Arabi 1354 
2 l Rabtdlenel 

General Salih ve kalabalık bir Evbt Eıanl 

halk tır1fından karıılındı. Gdneı 8,!14. 
Bakın, llbaybğı, prbrylığı Ogle 4,~ 1 

halk pırtlıılnl ve kolarda ko· Wndl 8,32 
motanhğını göreye gttmlı ilbay· Akpm 12, 
la ıehlrde bir gezinti yaparak yat.il 2,04 
Bayındırlık kıvanını yakından 1 __ L 

....... 6,25 
lacelemltdr. Jl.iiiiiiİİİİlll--iiiiiilll~~ 

1 
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IS - .37·•_.. diye işi De Halledildi.. Hayriye'yi Vurdular. nan yazılardan: 
Yarı yıkık bir küçük kul 

MOtekald - emekll 

Tebftd olmak emekliye 

ıyrdmık 

Tekaftd etmek emekliye 

ıyırmak 

Ancak cumurlyet emekli ay· 

lıklarını geçinecek bir dereceye 

çıkardı. 

Dostum sivil emklilerdendlr. 

Benim emekliye ayrılmak· 

lığım için daha beş yll var. 

İç bakanlığı bu yıl Qç llbayı 
daha emek.Jlye ayırmıştır. 

• • • 
MOteradlf - Çemdeo 

İngilizcede çemdeş kelimeler 
Çoktur. 

• • • 
Mavezzf - Dağıtmaç 

Satıoı eksilen gazeteci 
llıacını kusur bulur. 

• • • 
Nekahet - lylsellk 

dağıt· 

Dostum geçirdiği ağır hasta· 
laktan ıonra, ancak bugünlerde 

l1fıellk devrine girdi. 

• • • 
Nımzed - Aday 

Gelecek seçimde Adaylığınızı 
koyacak mısınız? 

• • • 
Bir camle ozeılode duralım: 

''""" 'lıneenln hususi hayatına ka· 

l'ıtınamat, hususi menfaat ara· 

llıaınak, çocukl1rıoa karşı hu· 
18•1 bir itina . göstermek onan 

•ıaıfalarıodandır. ,, 

Bu cümledeki üç "Hosusi,,yl 

bfa ayr1 ayrı anlamlarda kulla· 

lbyoruz. Birinci unususi,, Din 

.~•rrılığı •• Özel ,, ikincinin 

Ş.hslğ,, Qçüncüoüo "Ayrsm,,dır. 
• • • 

h Ablak öğiitçeo'lerlnden kimse 

°tlanmaz. 

Stleyman Nazif, dlzlm'lerln· 

den fazlı ıerpim'lerl ile taD1n· 
"'•ıtır, 
laınutaydı çoğun lok yetrf si 

~118ızıı toplanılmez. 
4I llangl a,amaya çıksa hırsı 
t»ıntyor. 

4I l'rke s6reğeo değil, geçeğen· ... 
t_ Bana verdlffnfz büyüteç'le 

l'Qaun ince yazılarını okuya· 
"''Yorum. 

lt11ıh ve çeldnelz bir ta· ..... 
• yanıma geldi. 

Jıo lt.tınseye ardaçlık etmekten 
tlınmam. 

d l&ğıtlarıo birbirinden ıyrıhp 
~tılfrlamısı için bağlaç koy· 

hıınız. 
d '-•ııdtlll göyet'l yeni bir 
tPrem haber verdi. 

L il.ılıca göymen'lerlmlz kim· 
~dit? 

\~Grk göğıü bütün kalelerden 

~ bekem'dlr. 

8 
•tak yerlerde oturmayınız. 

"': Q nıleallerde geçen kelime· 

ÖtGtçen - nulh 

btato - nazım 
Setpfn - nesir 
te1rı - nl&Bh 
4••ına - paye s, 
fı' '"ğen - payidar 
"fıeçegen - mu'fakkat 

t!'YGteç - perte velz 

4 
ktnefz - penasız 

'dıç _ pe)k. 

C ilaç - raptiye 

c!Yet - R111atbane 
Ylben - rasıt 

-
lzmir · Afyon, lzmir - Bandırma 
Hıtngarlarında Kirasız Kalma 

l\'lüddetleri Artırıldıu 

Eski ·Metresi, Kendisine Y iiz \'er
meyince Bu Defa Bıçağa Sarılmış. --·--TepP.clkte sür'Deli sokağında tııterak arkasına kıvırmış, bu 

bent o öounden geçi yordu 

Arkadaşım bana 

- Şu kapıyı çal! 

dedi. Kapıya elimdeki k 

lemle yavaşı;a vurdum. iç 

den göz•erf ode geçmiş gilnler 

ateştnt la~ıyan bir ihtiyar çık 

G eride daran arkadaşım be 

den deha önce davrandı: 

Müyesser'ln evindeki !?eoel ka · suretle kadım kendisini müda 

dınlardan Mehmed kızı 22 faa edemlyecek bir h~l~ sok· 

yaşlarında Hayrlyt>; dostu Feh mu~. ondan sonra Muh\ddfn 

mi oğlu Mııhiddio'I bırakmış, cebindeki bıç8ğı çıkarıp Hay 

başka birini do:ıt tutmak iste rlyeye ~aldırmıştır. Kadın bir 

mfştfr. M ubiddin ve arkadaşı taraf tan lsılrndad ederken Mu 
(hman; ekmek almak için bak· 

kal dükkiioına gitmekte olan 

Hayrlye'JI bıçakla yedi yerin 

den yaraladıklarından tutul 
muşlardır. 

Yııpılan tahkikata göre Mu 

hlddtn uzun zaman bu 

kadanın dostu vaziyetinde 

blddln de bıçağı kadının b:ı 

caklarına batmb çıkarmağtt baş 

lamıştır . 

Günaydın baba. 

Ben de "Günaydm ı•ttlm 

lkt miı de elini saygılarla 
karken o da bize 

- Günaydın! 

Dedi. Mutlu ihtiyar! Ye 

harfı öğrenml~ olacak ki, k 

lumazdaki BUAllahmer yazı 

rma güliımelyrrek baktı. On 
~lylmslz hail bizi utandırmıı 

Öylece dl'lnftp girmek lstly 
dok. ihtiyar kızaran yOztıma 
bıkarak: 

Devlet Demiryollan hangarlarından biri 

0011 fazlaca para yidfrrnlşrlr. 

Oouo fçio gene dostu kalmak 

istiyormuş . Fakat kadın iste 

mlyormnş. Mohtddlo; yanına 

arkadaşı Oamaoı almış ve bıça· 

ğını portfoyl içine saklayarak 

nokta polis memurunun kont 

rol undan kaçırabilnıfştlr. 

Kadrnıo şıryanlıırı bıçak dar 

heleri yüzünden keellmlş ve 

kadın yere yıkılmı~tır. Kadının 

eğar yaralandığını · gören Mu . 

h!ddln ve Osman yetişen polis· 

ler tarafmdao yakalanmışlardır. 

Kadın hemen bir kilfnt~e gö 

türOlerek operatör tarafından 

kesilmiş olan şıryanları dikti· 

mlştlr. Bu suretle hayatı kor · 

tarılao kadın; dün müddelu· 

mumi tarafından hastaneye kal 

dırılmışlıt". Zı1mannıda kan da · 

mar1armın dlkilmf"eılle kadının 

hayatı kurtarılmıştır. 

- Oıştm fakir amma iç 
zengindir o!ullar. Bir yıldanberi devlet elinde kaeem olmak Qzera beher yüz 

Qcret tah· işlemekte olao İzmır batlarıoda kilodan 1,20 kuruş - Dedi. Sonra ku~ağıoı a 

emdao çıkardığı yftz koru 

btze zorla verdt. 

halkımıı;a ve tı1ccarlarımıza 

hakikaten birçok kolaylıklar 

yapılmıştır. Bir iki gftn ~vvel 

de, ardiye mee'elesi hakkmda 

Uiccarlarımızın dlleklerlot yaz 
mıştık. 

Sevinçle duyduğumuza gijre, 

(Malın vorudunda nakil ücreti 

verilmek şartlle) zahtrr. ve 

emsaU bf r ay ve dfğer l'Şysoın 

da onbeş gün ardlyesjz 

olarak hangarlarda kalabllecrğl 

hakkındaki tarife de tatbike 

başlanmıştır. 

Devlet demlryollarınan, bu 

çok yerinde hareketi, mıntaka 

f'konomfsl _için öoemlfdlr. Ev 

velce dl!er hatlarımız için 

hazırlanmış olan yeni tarifeyi 

aynen yazıyoruz: 

Anıdolo - Bağdat hattına 

mahsus. 

Haydarpaşa - Ankara battı 

için (34) 
E!ıklşeblr - Konya battı 

için (134) 
Arif iye - Adapazarı hattı 

için (2;l4) 
Konya - Yenlco hattı için 

(334) (Hizmete mahsus) 

Numarala muvakkat fev

kahlde tarife 
Haydarpaşa ve Derince rıh 

tamı m(istesna olmak şartile Is 

taeyonlar hududu dahllfndeld 

açık arazi ile hangarlara vaz 

edilecek blhımum emtcH ve eş· 

yadan berveçhl ati şerait daire 

sinde ardiye ücreti istife kılınır. 

Açık Arazi 
Açık araziye konulacak eş 

yadan 4 günden fazla kolacak 

olanlardan behu m 2 için se· 

nevi 1 O kuruş ardiye ahnır. 

Ve bu llcret her üç ay ve kO 

suru için işgal olunan arazlnio 

m2 na 100 para alınmak su. 

retlle istifa edilir. 

Hangarlar 
A) - Hangarlıue mevzu za· 

hıdrden ilk bir ay zarfında 

lddlhar ficretl alınmazsa da iş· 
hu müddeıfn hitamından sonra 

her on gün ve küsuru için 

kesri gayri mOukı1sem olarak 

beher l 00 Jdloeundan 0,30 
kuruş. 

B)- Zahalrden maada diğer 

bilcümle emtea ve eşyadan ise 

ilk 15 gün zarfında ücret alın. 

mazsa da mftddetl mezkıirenln 

eli olunur. 

ihtar 
Sevkedilmek üzere açık arazi 

ve hangarlara vazedilmiş olan 

alelumum eşya bir müdd~t 

sonra sevkinden sarfınazar edl 

lerek kaldırıldığı takdirde ıert · 

hl vazı esas addolunmak sure· 

ıJle geçen müddet için 9 uncu 

seyri hafif tarlfel 1ımumlyeslnde 

tayin edilen miktar üzerlodı n 

mağaza ilcretl ahzolunur. Açık 

araziye konulacak eşyayı bir 

sene ve hangarlara vazedllecek 

eşyayı da 3 ay mürurunda ıah 

llye ettlrmeğe idare ealıihl · 

yettardır. 

Şeraiti tatbikiye 
1 - Balada münderiç ücu · 

rat 5 misline iblağ edtlerek 

lstlfıı kıhD1r. 

2 - ııahlll infilak ve işti· 

al mevad ile tabiatları mukte· 

zosı tefeesuba müeteit eşya açık 

arazi ve hangarlara katlyen 

kabnl edilemez. 

3 - Arı·•I ve hangarlara 

vazedllecek emtea ve eşya 

lstı&yon ve ambar müdür· 

lerlnlo tabele eyllyecelderl 

mahallere tarif edecekleri tddi· 

har ue istif olunacaktır. Mal 

sahiblerl bana tevf iki huekete 

mecburdurlar. 

4 - Bo kabil arazi ve hın· 

garlara aazoloncak emteı ve 

eşyanın uğrayacağı her nevi 

hasar ve zarardan idare bir 

gOoa mes'uliyet derubde edemez. 

5 - 1 ~bu tarife mucibince 

lst it oluorcak ücurat hiçbir 

gün11 teo?.llata tabi tutulamaz. 

Umumi idare 

Sftrekavları 

Bunlar umumhaneler arum 

da dolaşarak Hayrlyenlo ev. 

den bir bahane ile çıkmasını 

beklemekte imişler. 

Saat 23 de bekledikleri ol· 
muş ve L.ayriye bakkaldan bir· 

şey almak için evden çıkmı'1tır. 

O sırada Oemao; kadının üze 

rlne saldırmış ve iki kolunu 

Tahklkah yar mOddelomnml 

( Müddeiumumi muavini ) bay 

Orhan yapmış ve soçlalar dün 

adliyeye verilmiştir. Sulhceza 

hakyerlnds ifadeleri ::ılınd ı kıao 

sonra lkl suçla bakkınıb da 
tevkif kararı verllroi~tlr. 

Giirültülü Bir Kaçakçılık 

Silah Patladı ve Kadın Ço 
cuğum Düşecek, Dedi.. 

Kaçak etler ve koyunlar 

Dolaplıkuyuda İkioclaz1zly e sığıretl ile 3 2 ktlo koyun eti 

sokağmda et taklb memurla ve 12 tene koyan ve sığır bul· 
rından Asıf oğlu bay Vasıf, ıooşlardır. Bu eılerle hayvanlar 

bay Ali, bay İsmet, bay Keoao, mezbahaya gönderllmlşlerdlr. 

bay Şükrıl, bııy ibiş aldıkları Etler; muayenede haslalıklı ul· 
dukları aııla,!larak lmba edil· emir üzerine kaçtk et satanları 

beklerlerken lçlc:rinden bay 

Şiikrü; o cinrda dolaşan JsmaJl 

oğlu Mıkıs Ali'ye rastlamış ve 

ml~tlr. Keı;akçılar karakola gö· 
töriilerek haklarında ta\dbata 

başlaomışhr. 

aralan açık olduğundan All Taylar Kii
caktıtloio yakasına sarılmış, ar 
kadaşı Ntzam Ali de hadise tDğe Geçecek .. 

Torbalı ziraat memuru bay yerioe yettşer(:k memurlara Hallskan Arab hayvanlarının 
Fuad Doğancılar ve Kmkhu küfür ve hakaret etmiştir. O soy kütüğüne yazdmlmosı hak-

köyleriode fertfb ettiği sürek sırada; henilz adı aulaşılamıyau kında Tarım bakanlığından bay· 

avına C. B. P. Halkeyf avcı · biri havaya bir el sllah atmış tar direktörlüğüne bir bildirim 
gelmiştir. Doğacak haliskao arab 

lar derneğini davet etmişti. ve Nizam Ali'olo karı~ı bayart 

Ben 

- Biz af zln gf bllP.rden 

liahmere yardım l&temtyor 

demle bulundum. Gözleri b 

denblre yaşardı, 

- • Bundan yirmi yıl ~n 
lerl idi dedi · kurak bir çö\ 

düşmanla boğuşurken yara 

rıarnk y re serilm1ştlm. Ne 

dar yattım, bllmlyorum. K 
dl me µ<'ldlğfm zam en ter te 

bir hastanede llilaliabnıe 

gecç hemşiresini, elinde ayr 

gözüme bakıyor huldum. 

cuklar şu dııklkada içimde 

gO:ııel günün yeoglnliğl v 

IlUaltahmere nasıl yardım 

mem .. . 

Bu dt>ğerll Türk'üo öo 

den eğilerek geçtik. 

Erkek muallim mektebi 

6 ıncı sınıf talebesinden 

989 Mustafa Koç 

Buğday Satışı 

Azalmıştır .. 
Fakat Fiatte Hiraz 
Yükseklik Gorüldü 

Diln şehrimiz borsaeında b 
day üzerine pekaz salı!J olm 

ıur. Söylendlğlne göre boğ 

f latl biraz daha yt\kselmllJ 

Borsada 7 kuruştan Uşak b 

dayı araudığı halde buluna 

mıştır. Buğday flaılerl 5,75 
ti, 10 arasrndadır. Dün 2 
çuval buğday satışı olmuşt 

Mereln ve Adana'da, ayni 

manda lsıanbul'da bo~day f 1 
ini önemli mlkdarda 

darda diıçmüşt ür. Bugünle 

piyasaya önemli mlkdarda y 

mahsul gelmesi b t klenlyor. 

takdirde flatlcr de düşecekti 

Kitabsaraylar 
Ve 1,atil 

Pa7.ur günü yapılan süreka· Makbule gebe oldoğundao kor· tayları en fazla birey içinde Poy 
kütügftne vazdırılmazsa sahih· 

vında iki domuz, bir kurd ve ktıdan çocu~uou dü~üreceğiol Müıclerle kltabsaraylar (U 
lerl müracaat haklarını knvbct· 

bir tilki vuruldu. Kurdu bay söyleml~tf r. Bir ebe tarafından mlş olacaklardır. ' mi kıltübhaoeler) evelce cu 

Fuad digerlerinl de dernek yaptırılau muayenesinde çocu- ------- ------ g(lolerl halka açık bulunur 

üyelc>ri vurmuştur. Avdan sonra ğan düşmek tebllkeel olmadığı ilan Kültür bakanhğından gelen 

lzmir'li ıtvc.lara kuzular ikram anlaşılmıştır. bildirimde yeni halt tıtlll 
edilmiş ve geç vakte kadar Şarbaylık zabıta ve et taklb Memurlar Koopera- nuou geregtnce müze ve 

eğlenllml~tlr. memurları gece sabaha kadar lifinden : tabiaraylarm cumartesi g 
Derneğin Eşrofpa~a kolu da Nizam Alt'nin evini sarmış ve BugQn saat 17 de Halke· saat on üçen sonra ve pı 

Pınarbışı'ııda tertlh ettiği sü· beklemişlerdir. Sabaha karşı vlode yıllık genel toplantımız günü halka açık bulundu 
......... ...._ ________ .._ __________ _ı_-. _ __,,__.._~-.ıı-..-=--a.._J_ ___ --ı"'--..ıı...._........,na..1..ı....,.._l __ ~~Q.uıJLLu.uD.W~u.J..ınete.=..Jl.;,;l.U!_Jlhu! geleceği blld 
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Te e e e yadlar an Geçilmiyordu Maolsa'dau yazılıyor: 

Pazar gllnü saat tam altıda 

hakem Bay AhmP.d Ôzgergln 

idaresinde oyuna başlandı. Mo· 

nlea'oın en kuvvetli takımlarını 

le~ILU eden iki ekip hakemin 

düdöğüle sahaya ı,;ıktıklara za 

men Sakarya şo kadroyu taeı 

yordu. 

lzmlr Alsancak spor olanı, 
bir yıl içinde bir eürü macera 

geçirdi. Daha geçenlerde antre· 

nör bir hakem, mmtoka fenni 

heyetleri reislerinden Boy i\f uh 

Ha tarafından tokaılendı ve 

1 • 

Ilny Vnbah 

fudbol heyeti, malum bir se· 
beplrı, bu hususta bir karar 

vermedi. O heyet ki, bir za. 

manlar, bir takımı top yekun 

dlskalffye ettiği gibi, birçok 

kulüplerin de oyuncularına, he· 

men oyunun ertesi gdnfi çeşitli 

çeşitli cezalar vermiştir ve ver· 

mektedlr. Evvelki gün de, ha 

kemleri Ue, oyuncuları, idare· 

elleri ve SPyircilerl He spor alo· 

nında yeni bir skandal oldu. 

Bu husustaki görüşlerlmlzl, tam 

bf r bh raf lıkla yezıyoruz : 

Altay ve Göztepe takımları, 
tayyate kupası için dömlf Jnal 

maçını yopocoklardı. Hakem, 

K. S. K. Is Bay Rıza.. Halbuki 

bu oyunun bokeml olarak, ev. 

velce Bay Esad seçilmişti. Bf. 
lahar" aeba müdartı vasıtaslle 

kendisine tebllğat yapılmış, ha · 

kem olarak Bay Rıze'mn se 

çtldlğl bildlrllmlştf r. 

Altay kadrosu, oldukça za· 

yıfta. Eo iyi oyunculerdao Do· 

ğao ve Hilmi yoktu. Sağeçıktn 

·İlyas, eağlçte de Saim vardı. 
Göztepe kadrosunda da as ol· 

mama ~ kaydlle bir iki oyuncu 
noksandı. 

Bata, hakem lntlhoblle baş 

lomıştı. Bay Rıza, lzmlr'de an· 

cak Altınordu ve Altay arasında 

evelce geçmiş bir mııçton haşku 

bOtilo maçlarda ya hotclera 

diişmOş, yohod d hissiyatına 

kapılmıştır, ldereslzllkler göster· 
mlştJr. 

Oyun başladı. Göztepe, hl· 

rlnci devrede Altey'a nlebetle 

hAklm 'fe felk oynuyor. Muha· 

cim hattı, ssğaçıklorınm fena· 
lığına rağmen çok çalışıyor. 

Bı;ne mukabil Ahay'm ne mii 

dafaesı, ne de muhucimleri mu· 

Hffok olabHlyorlor. Muhacim 

battı, eolaçık ve 6ol lnsayd mfie 

tesno, hiçbir varlık gösteı e· 

mi yor. 

Vahap ve Saim kardeşler 

çok eğır.. ltyae, fıra tlerı öl 

dftrmekte .. Altay'm deimu ikin. 

el hııftoyımda gayrete gelmek 

şeklindeki bozuk ve yanlış sis· 

temi gene tatbik sahasına kon· 

muş,. MOdofaa, Göztepe muha· 

clmlerlol kıırşılıya korşılıyo 

yoruluyor. Sinirlerde bozukluk 

ve Altay m ıf sahasında şuur· 

euzluk gözOkOyor. Bu devrede 

de Göztcpe'den Fuad, bir pe· 

nahı kaçırdı ve handan sonro 

Ahey teh1ikell bozı akınlar 

yaptı. Fakat bu okınl1r da h"P 

sağdan inkişaf etti. Ya Hyae, 

ya Saim veya Vabab'ın ayağın · 

de yahut ta Göztepe keleclelnio 
ellode öldü. 

38 inci dakikada Fuad, Ah 
bas'ıan aldığı bir pasla sıkı ve 

eeton tone bir şüt çekti, takımın 

ve oyunun tik güzel sayısını 

yaptı. Bu devrede de hakem, 

bazı hatalı kararlar verdi. Bu, 
bir görüş farkı veya yanlışlı · 

ğındsn ileri eltyordu. 

İkinci Devre: 
liu dc:vre beşler beşle maz, 

Alıay'm vaziyetini kur!ormak 

iatedigi anlısşılıyor. Bu defa da 

solJııu inmeye ı;ulışıyor. Göz 
tepn kulesi ve defansı, hu akın 
loro zorlukla mani olabiliyorlar. 

Biroz W'lra Gözt,.pe sağdan 

hıktsaf eden okanında ikinci 

golünü yapıyor. 

Altay artık asablleşmlştlr. 

Göztepe, bir müdafaa oyunu 

vermeye başladı. Vahab, eaglç 

mevkilnden ilerliyor. Hakkı 

mani olmak fetlyor. Vahab, 

sert bir hareketle, tekmeyi 

andıracak şeklide ayuğını uzalı· 

yor, Muammer'de yetişiyor. Ve 

Vahab, bir söz üzerine, Mu· 
emmer'e doğru yilrilyor. Ha· 

kem, düdOk çalıyor ve her 

f kisini oyundan çı arıyor. Hal· 

bukl hakem, bu hareketin ilk 

olması itibarile her iki oyuncu 

ya da birer ihtar yapmakla 

iktifa edebilirdi. Hata ve lda· 

rcalzllk kendini gösterml11ti. 

Trlbilnlerden feryadlar yükeell· 
yordu. 

Oyuncular da oyuna bırak· 

mış, mOnaka~aya başlamıelardı. 

Hakem, kararsızlığı ve jestleri 

He bu vaziyeti körOklüyordo. 

l:Jir aralık, Altay'dan müdaf f 

Ali'yl de Fuadı karoı favul 

yaptığı i çlo oyundan çıkardı. 

Halbu kl o berekette Fuad da 

hatalıydı. Biç bir ihtarda bo 

luomakeızıo bir takımın ası iki 

oyoncııeuno çıkarmesı asabiyeti 
artırmıştı. 

Tribünlerden feryadlar arttı: 

- Hekem; ayıptır, yazıktır! 

- Hakem; eana madalya mı 

verecekler sanıyorsun! ve saire! 

Yani hakem, bu kararlarJle, 

bir tesir altında bulunduğu 

zonnını vermlotl. Esasen vak· 

tlle lik maçları ihtilafında da 

münakaşa mevzuu olan bo ha 

kemdi. Altay en iyi oyuncu· 

ltmndon mahcom ve dokuz ki· 

ştllk bir kadrosu ile Göztepe'yf 
tazylka başlamıştı ... 

Eğer Altay takımı, oyana bo 

enerji Ue boşlamış olsaydı, De· 

tice tamamen baokalaşacokta. 

Göztepe ise gallh meAkllnde 

bnlunmaeıoa ve hasmının en 

iyi oyuocolatdan mahrumiye· 

tine rağmen mQdafaaya çekil· 

mlştl. 

Bo aralık Altay'h Basri, bir 

penaltıyı kaçırdı ve Göztepe'll 

Hakkı, bir varoş hatıtSı ile 

Altay lehine kendi kalelerine 

bir gol attı .. 

Oyun devam eder~en Mlfe 
dibinde bir gürülUl duyuldu: 

- Vur, vur!. 

Feryadlar yükseldi.. Altaylı 

bir c.:zalı oyuncn ile bh Göz 

tepe'Ji seyirci dövüşfiyorlardı. 

Beriki parti de harekete geldi. 

Oyun durmuştu. Oyuoculnr, 

hakem de dahli koooyorlardı. 

Hakkı eahııdao çıkkh. parmak· 

lıkları atladı ve tokatlaşmağa 

atıldı. Artık polisler koşuşuyor, 

halk bağrışıyordu. R ezalet ve 

çirkinlik göklere çıkıyordu. 

Göztepe'U iki oyuncu deha 

hakemle beraber, ııabadon 

çıkmışlardı . Bu meyanda da 

Vahab'ıo, trlbun altında Moam 

mer'i tokatladığı iddia edileli 

Polis, Vabıb'ı kerokola çağırdı. 

. . 

Göztcpe'Ji I<' uad ve kaleci .Mahmud 

lo. çığrındao çıkmıştı .. Altay 

taraftarları bağrışıyorlardı: 

- Hakem!.. Hakem!.. Saha· 

dan çıkan oyuncuları alamazsın! 

Filhakika öyle IAzımdı. Fakat 

hakem, aldırış etmedi. Bir iki 

dakika sonra, tribünlerden yan 

hakemi 'K. S. K. lı Abmed'e 
karşı da; 

- Yanlıo!.. Y ınlış! .. Gör· 
mOyor musun! 

Denildi. Y ıo hakem Ahmed 

ou cevabı verdi: 

- Kareıya, karşıya; tahtaya 
bakın iki sıfır! 

Bir yan hakemin bu tarafgl· 

rane ifade v~ hissiyatı, haki· 

katen hayrete şayandı. Oyun 

gene başlamıştı.. Hakem, ansı · 

zın Altay'h kılçılk Mehmed'e de 

sabadan çıkmasını ıöyledl. Meh· 

med, Göztepe mubaclmlerlnlo 

gözlerlÖe toprak atmak fetemlı. 
Mehmed itiraz ediyor: 

- Ellerim terledi de toprak 

avuçladım. Hakem, hakem, bu 
oaeıl karardır? 

Bo üçQocil oyuncunun da 

çıkarılması, işi azıştırmıştı: 

- Hakem bo akoam baklava 
vlyccek!. 

- Hakem, patronunun slJ. 
zQndeo çıkmaz!.. 

A vazelerl yOkseldl. Nihayet 

Mehmed'de çıktı .. AltBy takımı 

sekiz kişiye t'nmJ,tl.. Moawaflh 
çalışıyordu. 

Bir zabıta memuru,, tribün· 
lere dönüyor: 

Ali 
lhsau Gndaofcr . 

Hikmet Şeref Nahid 
Enver Sıılahiddio Kfımran 

Silleyman Ömer 

Yıldırım&por takım• da ım 

kuvvetli kadroelle çıkmıştı. Sa · 

karya takımı kazandı. 

İlk Akını Yıldırımspor yapıyor. 
20 lnrl dakikaya kadar hertkt 

rakım mütevazin akınlarla bir · 

blrlol sıkıştırıyorlar. 20 inci da· 

ktkada Yıldırımııpor aleyhloe 

bir firlkik oldu. Saka ya•oın 

0ttahı1fı Şeref bnnu güzel bir 

vuruşla golf' tahvil t ttl. Yıldı 

rım~por takımı dc-vrenlo bhme 

elne yarım dakika kul11 muka· 

bele etti ve dt:vre de bu eoretle 

birbire her abt:rlllde netlcelt:ndl. 

lklocl dcvr .. de Yıldmm•por 
lalar 1 O uvcu dakikada sol11çık· 

Jorınıo ıeıi bir akıntle ikinci 

gollerlnl de yaptılar. Bu gol 

Sakarya takımını harekete ge 

tirmiş olacak ki hasımlarını Bı 

kıetırmağa başladılar. Oyun ar. 

tık tek kalede oyoamyordu. Ele 

geçen bQtOn fırEıatlar koçırı lı· 

yordu. 35 inci Dakikada Şe 

rf:f 'in eoliç SalAbiddlo'e verdiği 

isabetli bl peeı Salıthiddln vole 

bir vuruşla gole tahvil ederek 

takımını mağlubiyetten kur· 
tardı. 

Oyunun nihayetine kadar her 

iki takım galibiyeti temin için 

fazla çalıştılarH da başka gol 

çıkaramadılar. Oyun, 2·2 bera· 

berllkle bitti. Hakem bay Ah· 

med Ôzgergln gazel idare et· 
mlştlr. 

Atletizm Müsabakaları 
.l\Jıntakamızın atletizm heyeti 

nihayet içtima etmiş ve aşagıda 

yazılan program dalreslod~ ku· 

IQbler arasında atletizm ve de 

katlon müsabakaları hazırla· 
mıştır. 

Teşvik mahiyetinde olan bu 

mfteabakalar pazar gllolerl saat 

tam 16 da Aleancık eabaeında 
yapılacaktır. 

Birinci hafta 30 haziran 

100 metre sQr'at, uzun anla· 

ma, 800 sekiz yüz metre, dike 

Oç adım, 4X100 bıyrak, 1500 
metre mukavemet, cirit, balkan 
bayrak 

İkinci hafta 7 temmuz 

3000 üç bin metre mukne· 

met, 110 metre mania, 4 X 400 
bayrak, ytıkeek atlama, 200 
metre ıür'at, golle, sırıkla irtifa 

400 metre sOr'ot, · 4X l500 
bayrak 

Alaşehir Sporu 
Alaşeblr'dekl spor teşkH4ta da 

ittifaka dahli edilmesini iste 

wfotlr. ManlH fudbol heyeti 

bıokanı bay Enver teftiş lçlo 
Alıışehlr'e ghmlştlr. 

- Hakeme eimdl boğıraca · 
ğınıza nelc6 dO~üoseydlofa ve 

onu seçtirmeseydlolz! 
-~~~~----~~~ 

Nihayet Göztepe 3 gol da~a 

çıkardı ve G L gallb gel•H F11 
kat oyun bittik.ten sonra bu 

defa da bizıat hakem kendisine 

söz söyllyen bir Altay'bya hO· 

cum etti. Bir kargaşalık daha 

koptu ve zabıta mndahale ede· 

rek zorluk.la kendilerini ayırdı . 

BaeyazımızıJa fceb ed,.n f lklrler 

yürülüldilğd için Liz burada 

blroey UAve etmlyeceğlz. 

____ ........ _. __ 
Birinciliği Kazım Aldı 

Halkevf spor şubesi Ut~ hlsfk· 

l,,t idaı e heyetinin hazırladığı 

bisiklet şehir koşusu pazar gfi · 

nü l 6 bletkletclolu l~tlrakile 

yapıldı. 

Saat 17 de Alsancak 1Jtad· 

yomuodan çıkan Msikletcller 

Blrlnd kordon yolonu takiben 

Cumoriyet meydanı, lemetpaşa 
bulvarı ve İklçeşmehk'ten Eş 
ref paşa'ya yollandılar. En önde 

KAzım, arkaeında Rlri Korslnl, 

ondan sonra Mustafa ilerliyor 

lardı. Kızılçullu'ya nrıldıkta 

öode ola o f kisi tren hattını 

geçmişlerdi ki bu s1rada loko · 

motif ve orkaeıodao vagonlar 

yolu kapattılar. Üç yarışçıyı 
taklb etmekte bolunan hakem 

otomobllile açüncft giden Mus· 

ta fa treni o geçmesini bekle . 

mek mccburly~tinde kalmış . 

lardı. Beo dakikalık bir zaman 

kayb,.d~o Mueıafıt bittabi iki 

arkadaşından çok geri kalmış 

ve batt4 doba geriden gelen 

üç dört blslkletcl de Kızılçol· 

lu'da ona yetişmişlerdi. Pınar · 

başı yakınlarında ve 20 inci 

kilometrelere doğru Kazım 

Rirl'yl birkaç kilometre açmış 

bulunoyordo. Boroavadan, Mer· 

ıinli ve Balkopınar'ı geçen 

Yaneı kazanan 1'.iizım 

Kazım 35 kilometrelik meea· 

leyi 1 saat 13 dakikada ala· 

rak bu yarışın birinciliğini 

kazandı. K. S. K. h Rtrl Kor· 

sini 1 saat 16 dakikada ikin . 

clllğl, Altay'Jı Mustafa da ftçfto· 
cftlllğtı aldı. 

Burnava'da 
Pazar Gnnkll Maçlar 

Pazar gdnü Burnava alanın· 

da Bornava ve Aydm Demir· 

yolu takımları kareılaomışlardır. 

İkinci t11kımlar araenda yapılıın 

mac;ta Burnava'lılar sıftra karşı 

dört sayı ile gallb gelmlolerdlr. 

Bf rlnel takım maçında ise 

Aydıo Demlryola bire karşı 

iki sayı ile oyonu koıanmıştır. 

Aydın dcmlryolu Ahay'dan earı 

All'yl de oynatıyordu. Aydın 

demlryolunuo attığı ikinci ea· 

yıya hakemin halalı kararı 

sebebiyet vermiştir. ÇOnkü bava 

kararmıotı hakemin koşmamneı 

ve oyunu yakından taklb d· 

memesi yüzünden topun kale 

direklerinden bir metre kadar 

avuta çıktıktan sonra çevrlldlğl 

ve gole teh vll P.dlldlgt görüle· 

memtştlr. 

Maomaf ib maç çok samimi 

ve çok r:evkll olmuştur. Bur· 

nava alanını yılzlerce seyirci 

doldurmuşlardı. Her lls.I takım· 

da çok güzel oynamışlardır. 

Bak Şu 
Ablalara Hele .. 

Bldm cumorluk kız enetllaı 
talebeleri ahlalor enetlcO J!ltıl 
bir kltab çıkarmışlar fçlll 
gazel gOzel yazılar var. ôgrtı 
menlerinin fotoğraf tarı, ,bu 
Jarıo kurumlar.ı ayrı ayrı I~ Mu 

1 eflab 
retli.. Dere odelBrı, atölye t 1 ,. olur 
jimoaetlk salonları, yef\I 

salonları; hepııl hepsi var. o~ıı 
tanıtma kolu, yardım k01 

spor kolu, temsil kolu, kıl ~ 
ayrılmışlar, ablalar bu klt•P;; 
kaçak kftçö hikayeler O 

l K b d Caklıır 
yazını~ ar. ita ıo sonun• 
ro bir de karlhatfir var: "-kalın 

heme 
Ne olmak leteri!lnlz? ~il 

Diye mlkl fare hu b•1" tiler~ 
ablalua bir sual doğrultlJI~ Van 
IJirl: b ' 

~tıor 
- Tuhıılldar olacağım! 

Demiş. Fare bfr evin k•P bJl 

nı çalıyor. İncllıi adında 
cft 

bayan da ressamlığa IJ;S 

vermiş, bayan Bahire f epaııf 
dillle tficcarlığa kalkıyor, bııf'' 
İ&met ile bayan Saadet ı•-

lfr 
tornayı göz6nden vurUloe P 
Kemt:raltında dOkAn açıyorl 
da rekabete bile kalkıyor1•1 

-· İş hına da dokunur ııı• 
Diye baktım. Ablaların s61 

d~ 
eczacıiıkta değil.. Geoç b•ı 

larımız içinde böyle o:ılı'b' 
rağbet edenleri görmek glSııl 

,ı 
mQ açtı. Kadın da yafoıfl ~ 
ld•reel, muzlk, yok blllllt 

"' daha ne aramak kafi gel!JI 
Gdler yftz de görmek gere~ıtr 
(Mozibllk) hikayesinin yar.g•~. ' eı~t genç kızlığıa tam neŞ e 

~f 
buluşlarmda, y"zılarında g fl 
rlyor, gençlik yalnız ,ur 1, 
hayal değildir, oeo'eyl tı61 
ifade etmek, restmemck ıe f 
rektlr. J 

(MuzlbUk) blkıiyeelnln f J1 

kalemini ıblalarımız arası0 

çoğalmıo görmek 1et1yoı"~ 
Mekıeb ufuklarında öten ; 
neo'eler, inşallah yar1D1IJ 

yuvalarını kurarlar .. 

Altay 
Manisa'ya 
Davet Edildi .. 

ıJI 
Geçen sene gerek Manl6' fJ 

ve gerekse lzmlr'de iki d~ 
Ahay'la karııloıın l\faols• ~I 
kaeryı kolflba buseoe dahi ~ 
lay'ı Maolıa'ya davete ~· ıV 
vermiş ve temasa, kulOb0° t 

recllerfnden bey Cndet'I ~I 
• 1 t.P 

mor etmiştir. l'ekllf kabil bJ 
llree maç 30 haziran vef' r1 
7 temmuzda Manlea'dı 1' 
lacaktır. 

Avrupa Kupası 
,.ı 

Vfyana'da Avrupo kUP
1
, 

maeabakalar.ındo Çekoıılo''~1 
oamplyono Sparta takıınfle ~·I 
yaoa takımı l· l berabere dt 
mışlardır. Bfrlncf devrede 

111
,, 

Avoııtorya'Jılar l gol ato:ıı~ cı 
26 ıO 

Sparta lklocl denenin 0ıl 

dakikasın.la beraberliği sar• 

etrnlotlr. 
1 . il 

'fenis Şampiyoııltl~ır 
jıoJ 

Pazar günd vapılao /1 

şampiyonluğa tenle maçlar~,!~ 
oallnde Rene Alyotl Ue 111cJ 

bff 
Loboer karoılaemıolnr b0ıı· 

sedl Rene 6·1 kazaoaıı~, ,~' 

dan eonra Erik Lohoer ',e' 
arkaya 6·!1, 6·1 ve 7.5 OÇ ,~· 
alarak İzmir ıımplyonlu~cJ 
pasını kanamıştır. 
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Başımızdan Gef;enler.. Boğazlar Arsıulusal Bir 
26 Yazan, M. Doğan Baıu Mes'ele Oluyor. 

Birçok Kürd Beyleri Aşiret Reisi Sıf3- Bug?.nk.o Hakik;tı-;r Kar~ısıud~ Di-
·ı B"" ··ı R"" b l Al ı d legımızc Hak Vermek Gereklır. 

İJ e uyu { Ut e eJ~ fillŞ 31' l. -·-"Japon Taimes,, Yazıyor 
Muinli redif kıtaatı ara sıra 

lllab altını alındıkları için ne 

olur ne olmaz diye muinli kıs· 
'-ııodı bile fslmlertnl bulundur· 

llıımık için yalan yanlış ifade· 
lerlr kendini muinsiz göstermek 

ldet bokmOne girmişti. 

-rhına ahnmak: tekerrür ettikçe 

hu mahzur da yavaş yavaş fza · l 
le ediliyordu. 

Arkası var -

ltalya ··Habeş ihtilafı ve 
Süveyş l(analı .. 

O tarihlerde vilayetler san 

'-ldara, sancaklar da kazalara 

"~•lm oıuodukıarmdan vuayeııer Ital J a, 
btlbeıı ufak bir hükumet ree 

~il edecek kadar geniş ve ara 

Süveyş Kaııal111fla11 Siicl Scv
kiyat Yapabilecek ~1i'! 

~lert o nlsbt>tte nufueları vardı. 
•n, Bitlis vllayeılerl k4milen, 

ttıorum'un hemen yarısı ile 

tıaıız, Uarput ve Diyarlbeklr 

•ltayeılerloin ahalisi ekeerlyetle 

"~ere ghme:ılerdi. Bunlar Ba 

~lcUye aşiret al•yları namlle 
11•uei blr ıeşkllata'tôbl tutula· 
~ . 
fi~ yerlerinde bırakılırlar idi. 

~ kadar Kürd Beyleri varsa 
•• '''et relel sıfstile mülazimdrn 

:•rılaya kadar rütbe almışlar· 
· Bunlar aşiret alaylarının 

'-b• lllerl ldf. Vilayet merkezi 

Oltıı Erzurum'un dibinde zoblt 

~blıeelle adam soyan haydud· 

'
111 bir kısmını bunlar teşkil 

'4trterdl. Resmi elbise ile 
'd •ın soymak. bir şeref ti. Vel 

~ıl ilerde de izah edileceği 
l re askerlik hemen hemen 
Gtk'lere mOnhasır gibi idi. 

'la he, devlet sıoırı ile bitlşlııc. 
'-il Rumell'de ve hassaten Ar· 

~ ''1lluk.'ra yapılan bu asker· 

t ' kaçma dazenlerfne Mr son 

'''lb· k fizere evvı· IA ildve ve 
"•ları ikinci sınıf redif na· 

~ 
~' alan ve kaınilen muinsiz 

ltın m6rekkep teşkilat vQ. 

~ getirilmişti. Bu teokllAt 

'it. tlinde devlet tam yoz on 

) tabur asker kazıtnmış olu
''dıa, 

h~lllnU ve mut nelz olmanın 
~ ehemmiyeti kalmamıştı. 

~I olea mavazzaf devresi için 

'baılık yapılacaktı. ÇOnkO 

'illi de olsa, µ.ıulnslz de 

ı._ ihtiyat ve redif kısımları 

\ bep birdi. Çftnkd silah 

~· alınmak omomlleşmlştl. 
,,;rlncı sınıf redif ve ikinci 

>-ı- redif taburları ar&sıoda 

~ bir fark vardı. O da 

\ •ınıf rediflerde efradın 

~h nizamiyede bulunmuş 
~ tdan idi. f kinci sınıfta 
~, ttııfı haiz olanlar az idi. 

~bittabi bo pek bOyük bir 
11tdu, Fakat git gide silah 

s .. L• il. ~ıp ve Baıyaıganı 

blll
11 

Ydıır Rüedil ÖKTE.M 
ı. ..._ ~i neoriyat ve yazı iolcri 
"~a.~dflrü: Hamdi uzlıcl 

t;:eei: • 
(;. lt'1l Jkind Be} lcr tıoke~ı 
l'~ Partisi bioaeı içinde 
'fo-. •f: lzmir .. ANADOLU 

2776 •• Postu kutueu 405 

\e. 4~0N:E ŞERA1TJ : \... ~100. Altı aylığı 700, Üç 
~ &ı 500 kuruotur. 

' lllenıleketler için eenelik 
11._ıae ücreti 27 liradu. 

Mı ır'ıla Ehramlar 

Mısır'rla Ç1kan Elbelug 
Gazetesi Ynzıyor: 

Jralyan · Habeş anlaşanıumaz 
lığı dolayıelle ve bn lkt devlet 
arasında bi r harp zuhur ettiği 

takdirde arsaulusal bakımdan 

bir önemli rues'ele çıkıabll cı-k 

tir. Uu da ltalya sfiel kuvvet· 
lerloln Süveyş kanalından geç 
mtsl mes'elesldir. 

Bu önemli sorak, İoglllz avam 

kamaraıunda mevzuubable ola· 
caktır. Esas mes'ele şudur: 

Süveyş kanalı hakkında f: 8 
yılındı akdedilen muahede ah· 

kAmı baki kılacak mı? Bunu 
iyi anlamak için uluslar so~ye · 

te11I paktı ahkamının tetkiki 
IAıımdır. 

Bu paktın 20 inci madde· 
sinde deniliyor ki: 

(Uluslar sosyetesi, üyelerin· 
den olan devletler, uluslar sos 

yetest misakının yapısı ile bu 
mleakd110 evel yapılmış bulunan 

ve bu misak ahkamı ile tezat 
teşk.11 eden bOtün anlaşmaların 

hOkümlerl dQşmüş olduklarmı 

beyan ederler) 

Jogtlteze, uluslar soJyetesl 
üyelerinden olması bssablle, 

Suveyş kanalı hakkında 188 · 
yılında akdedilen muıshedf'yl, 
uluslar sosyetesi mlsakıno mu· 

hallf gördOğü takdirde, luğve 
deblllr. 

Uluslar sosyetesi Paktının 

10 uncu maddesine göre, ulus 

lar eosyeteel üyeei olan devlet 

ler diğer lılr üye de,lrıio var 
lığını ve siyasal erginliğini her 

tecavüze karşı, müdafaa vr. 

muharna edecektir. ltalya'mo 

lll'beşlstan 'o karşı güttüğü ha· 
reket uluslaı· misakı ahkduıına 
mugayir bir harekettir. 

itiraf etmdldlr ki, lngllterr. 

gayet mOhim Lir vaziyet "arşı· 

sında hulunmakısdır. Ve logll 
terenin gudeceğl hueket yalnız 

insanlık bakımmdan değil, ıtynt 

zamanda bl r barb zuhurunda 

lıalyao silel kuvvetlerinin Sü· 

veyş kanftlından geçmesi imkanı 

ileride endişeli bir n;Qsabaka 

teşkil edecektir. 

Uluslar sosyetesi mlsakıoıo 

ıhkdmı bu hususta gayet açıktır. 

İoglhere'nlo Silvey@ kanalını 

halyan süel kuvvetlerine karşı 
kapamaeı, haklı olacaktır. 

Lort Krumer 30 yıl evvel 

bo faraziyeyi tef er rüs eltlrmlo 

tir ve 18S8 muahedesi ıbkA· 

mının tadlllnt istemiştir. Mı· 

sır hükumeti, bu endişeli du· 

rum karş1eında dikkatle dav 

ronmahdır ve ŞQveyş kanalının 
egemeni sıfatlle haiz bulunduğu 

hakkı muhafaza ve müdafaa 

etmelidir. 

' ihtiyat Zabiti Ye· 
tiştirilecek Kısa 

Hizmetlilere Aid 
1 - lbılyat zabiti yetişti · 

rllecek kısıt blzmetlllerden 

:rno do~umln ve bnnlırlı mu· 

amele görenler ve daha evvelki 

doğumlulıudan olup ta mub· 

telif eebeblerlA geri kalmıe 

deniz sınıfından geri sınıfları 

ayrılmış olanlardan yaloız IB· 

keri orta ehlJyrtnameel olanlar 

1 temmuz 935 tarihinde lbti 

yat subay mektebi kamutan· 

lığında bulunmak üzere anv 
kedlleceklerlnden 20 haziran 

935 tarihiudco itibaren yerli 

ve yabıtncı bilumum kısa hfz 

rot tlllür Ae. ehliyetname hı1· 

vlyct cuzdanı ve mektep şaha· 

dctoamclerl hereberlerlndo ol 

duğu halde şubeye müracaatları 

Çoııakka1e"ı1cn Lir güriinı1ş 

Japan Times yazıyor: ye bu mryanıla Sevr ımdla~ 

Son günlnln haberleri ara ma!!ını ortaıian kaldırmış olan 

sında, Çenakknle ile Boğaziçi 1923 J,ozan oulasmuı dlğ,.r 
!!ene en önf'mlllrri sıra 1118 gir bazı kayırlar arasında Çanak 

dl. Türkiye D ış Baka 1 Tevfik kale, Marmara denizi ve Kar:ı · 
Rü~ıl ü Araıı'ın Bükreş'te Sol'yet deniz lıoğazının her türlü gc 

ı·lçlsl llt' hoğazlorı slliihlaadır mllı·rlo geçmesi için ıaçık ıu 
mak mevzuu üzerinde görüş tulmasını, ulu fo lar kurumunun 

mfd Londre , Parh ve "Romu boğazlnr komisyonunun ha i,i 
da şidd~tll reaksiyonlara yol kontwl etmf't>lni; boğazlarıu 
eçdı. Buna makabli Brrlln her iki eehllintn gayri askeri 

Türklye'ye korşı bu lşde büyt1k bölgeler olmak şartile Türk 

bir St'Wpaıl gösteımekıedlr. Ce hakimiyeti altrndo kalruuım 
nevre'deki kanaate göre bu kararlaştırmışrı. 
me8'eleyi halletmek için yeni Türklye'nl!l kabul etliği bu 

bir Lozan konferansına ihtiyaç ~erııite uygun evvelce geçmie 
vardır. bir lhnek. olmadığı için Lozın 

ı 6 Nirnn 93 5 de lJ'luslar andlsşmaeına «\usa )apsn and 

kurumu konseyinin toplantısın laı:mo ' adı vnlldt. Boğazların 
da Türk nıümesellllnln Avus· gayri uekerilcştlrllıuesi rne,zuu 

turya, Macaristan ve Hulf?arls· 

tanın yf'olden slliiblanmasına 

milsaade edlldlgl takdirde, Tfir· 

klyt utn de boğazları sllôblao· 

dm lacağım bildirmesi, hali ha 

zndaki can sıkacı tahdldııttan 

kurtulmak Jçln Türkly,,'nln 

müsbet @ly11easını göstermek· 

tedlr. Tarkiye'nln makead ve 

niyetini teyld etmesi hu işi 

Balkan devletlerinin silahlan 

masandan daba öocmlf bfr şekle 

sokuyor. Bilhassa Akdenlıt'de 

arsıulusal kuvvet mftvazenesl 

bakımıııdan yüzlerce yıl süren 

tarihi geçimsizlikleri hatırlarsak 

bu rnes'elenln ehemmiyeti daha 

ziyade göze çarpar. 

Bundan sonra Japon Time 

sin yazganı Kırım savaşı za 

manındnn başlıyarak eon za 

manlara kadar hoğazlaran ne 

gibi eıtf balar geçlrJlğlnden 

baheettlkten sonra harp sonra · 

sına geçerek diyor ki: 

Genel savaştan sonra boğaz· 

lar mes'elt>sl yeniden mQoakaşa 

mevzuu oldu. Hatırlardadır ki 

Vlhonun on dört maddeei 

arasında boğazların ulusal re 

kabeılere ve dOşmanlıklara yol 

açmaema manl olabilmek üzere 

Çanakkalenlo arsıolusallaştml· 

ması ileri snrülmüşlllr. 

I.ozan'da çok lıarart:tle nıüna 

kaşa edildi. Ve neticede Türki) e 

ile Sovyet Uusya'nın ltfrazlarıua 

rağmen İngiltere ile fıalya'ııın 
arzuları hAklm oldu, 

Bu suretle Lozan aodlaşması 

Boğazlar mea' elesl etrafında 

uzun zamandanberl beslenen 

dftşmanlık blelerlnl meydana 

çıkardı. Çiinkil Türk bakımın· 

dan bu şekildeki tahdidat ulu· 

ııal egemenliği baltalayan bl r 

hareketti. :Filhakika herhangi 

ant bir taarruz kar~ıemda Tür 

ktye'yl yurdlarının müdofaa&ı 

lş1nde elleri bağlı bir vaziyete 

sokuyordu. 

Türklye'nlo noktai uazarJna 

lıizımgelen saygıyı gö&termt>kle 

beraber bize kalırsa Lozan 

andlaşmasını imza eden devlet· 

lerle mOzakere etmeden boğaz· 

lar: yeniden sllablaodırmık 

Lozun'da yapılan teahhOdlerl 

lnkAr mahiyetinde olacağı şüp 

heslzdlr. Tilrklye'nto bu gibi 

teabhüdlerlni feshetmeden evci 

hlçolmazsa diplomatik vasıta 

laran hepsine milracaat etme 

elol candan dileriz. llu mes'e· 

lenin mfizakcreslode ise Sovyet 

Rusya'oın yardımına mazhar 

ülac11gı için Türkiye büebOHln 

dostsuz knlwıyacaktır. Fransa 

İtıtl) a ve t oglltere boğezlarm 
yeıılden tıllAhlaomııemı kabul 

buımsunda oldukça kıskanç 

davronacaldardır . Bununla be 

reber lıugüokn lıaklkatler kar· 

şıeın a hiç şOph siz oular da 

muvafakat cdecl'klerdlr. Asıl 

cbemmlyetlf olan şey, AHupa· 

da bu gibi ilııllAf lar ve 11urctl 

halleri Jle alakadar defleılerln 

makul bfr yol tutmalarıdır. 
• • • 

Borsada 
lloreada dünkil üzOm 

zahire satışları aşağıdadır: 

Üznm sat1şları 
Ç. Alıcı K. S. K. 

141 S. Sülcyıua. 10 50 11 
üO N. Ali Hay. 10 25 11 
39 H. z. Ahmet !) 50 9 
39 T. Del>bae 11 25 13 
30 M. j Tarao . ll 25 9 
1 O Vltel 11 50 11 
8 Alyoıt bira. 13 13 

Zahire salışları 
ç Cln~I K s. K. 
5-lO Bu~day 5 625 o 

24 8. Pamuk St 52 
50 ton lı11kla 4:H25 431 

Polisi Dövmüş 
Alsanc:ık'ta Hacı Bekir sok 

g.cdıı Ali oğlu Fl'hınl ile Sab 

oğlu Ali Rlza uaeıo 

çıkao kavgayı önlemek içi 

giden polis m emuru bııy ;;ıfikr 

Fehrni'yl ıuıınak istemişse 

Fdıml yumru\; 1 polisi dö 
müş, f.ağ ve eol kaşları ü tü 

den yaralama lır. 

klye'oiu boğ zları eilahlundı 

ması rııe\Z rn üzeri ·de arsıul 

· sal bakımdan çok önemli mt 

t>lelı:-r görü~ülrcı·kılr. 

Türklyr'nln ı;oo zamanlar 

bu iş için huzırlodığı pro 
J.,ozan andlaemaeıoın menetti 

E!lhibların yeniden iadesi şe 

llnde bir mes'deyl ortaya at 

yacııktır. Menedilen eilahl 

ağır sahil bataryaları, yerli ta 

klmat ve mayınlardır. Bo 1tl 

sflhlardan { ragat etmek Tü 
kiye tr:ln de kol:sydır, 

bu korunma metodlannıo b 

gün uıodası g• ı,:mişılr. 
kar~ılık Balkan anlandı 

klyenln şu talclılerlol on 

yncakı.r: 

1 - Bir miktar mütcharr 

sahil bııtoryalıırı kurmak bak 

2 - Boğaza giden bOt 

kara gt-çhlerlof mOteharr 

bataryalar ve başka snel kıt 

tarla koruma hakkı (Yani T 

kly1:1'nln Avrupa kıtasında 

parçasını ask.erleştirmek bakk 

3 - Sabtlde yeraltı tor 

kovanları teelei hakkı. 

4 - M uıyyen miktardı 

nlzahı gemHcrl ile Çınakk 

le'de iki tane denizaltı gc 

lerl üesü kurumak kakk.ı. 

5 - İki tane deniz •e ka 

uçak kararglihının tesisi bak 

(Peıstcr 1.,loy<l) dan: 
Londra'dın bildlrlllyor: Da 

Telegrapb'ln Bnkreo muhabiri 

göre Ttırkf ye :.W Ilazlran 

Bükrcş'ıe toplanacak olan 8 
kan kunferansına Çanakkale'n 

tahkimi hakkındaki yeni plaoı 

blldlrecekıir. Bu pl4oa g 

TOrklye Lozao muahedeslle t 

bit edilmiş olan tabdldaıın 

sahil muhafazası içlo ağır top 

bulundurmak, tahkimat yapm 

\"e ıorpll dökmek husuelarınd 

memnulyetlerJo devamını r 

olmaktadır. Çüvkfi bu n 

ııllablar artık kullanılın ıyıp b 

lann yerine. Uıılkan Onyo 

Türkf) e için a~nğıdakl wet 

batı ikame cdi}or: 

Türkiye sahil muhafazası l 

nıuıınen bir miktarda sey 

batarya bulundurmağa, boğ 

tara giden büH\o yolları I! 

yar topçu ve diğer aek 

kuvvetlerle mubafızıya, ea 

lerde yeraltı torplto kovaul 

inşasına, Çanakkalede iki yer 

gemisi tetioat noktası tesisi 
~erde 5 Kurueıur. ... , -1 nihhalar 25 kuruetur. 

lngltt1ırc ulutılar sosyetesinin 

en muteber üyclerindt n adde· 

dil ilğlndou, mleakıo 20 inci 

maddesi ahkAını ıotblk cdllnıell 

ve bu hususta lıizımgelen şld 

detlt teıblrler alınmalıdır, Bu 

tetblrler ttraamda halyan harb 

gemilerinin Sü veyş kan alındım 

geçmeleri ıetbirl de vardır. Bu 

suretle mlsokıo Hi IDCI madde· 
sine htlnaden 1888 muahede 

2 - Tam vaktinde mek· 

tcbde bulunmıyacaklar hak· 

kında kanuni ıııuamelculn 

tatbik olunacağı llôn olunur. 

İtilaf kuvvetleri büyük su 

vaştao aldıkları acı t«"crübc 

dolaylslle boğazlu ınee'eleeinde 

enrllşeye dfiştüler. General J.,u 

dendorfr boğazlımn kapatıl 

masıoın sa voşı co aşağı llı.I 

yıl uzattığını eöylcwlştl. f ıHAf 
kn vvellcrl bütün ea v11ş boyun 

ca Rusya'dao bir yudım göre · 

medf k.lerl gibi kendllerlnlo de 

Uusya'ya hiçbir yardımda bu· 

lunamıdıklarına göre böyle bir 

hatırlaımıya ihtiyaçları yoktur. Daily tclgraph yazıyor: ve muayyen bir miktar yer 

İtilaf devletleri ile Tiirk Bükreş ayıarından: Balk.an gemlel bulundurmağa ve nl 
--~1.1--M.A.!l!R.A..&..s.J.ALIJ..A_..ıl.L_~_ ...... ___ ..,__.._....a.._....a._ .JJ. _____ __:LJ!..._...wı.__Jı.c..__JL __ ....Jı_....ı.-.1.-.1.._ ...... ......,~la&LJ-a..t.1uulluı.~..iı4.k&&1ı!t.e:-2.lL.hasL.ı~ı.L iaılnat noktaları tnv 



lzmir'de iki Gün içinde 
Geçen Polis Vak'aları. 

Sayısı Yirmialtıdır. Fakat Bir Çoğu 
Ufak-Tefek Şeylerdir. 
---------------

Yuda ve Ro
za'nın Kavgası .. 

Gaziler maballesl ode Rana 

sokağında İlyazar kızı 28 ya 

eında Roza Budu; ontkl sene 

denberl gayri meşru karı koca 

gibi yaşadığı Yako oğlu Yuda'yı 

eve koymamış, bundan kızan 

Yude; eopa ile Roza'yı başından 

yaralamışlar. 

Saat Hırsızlığı 
Doktor Muetafabey caddesin· 

de doktor Bay Kemal'in yeni 
yaptardığı evde oturan Abdullah 

oğlu Bay Mehmed'in 15 lira 

de~erlndekl eaotı Ömer oğlu 
Aziz tarafından çalınmıştır. 

Tabanca Ç(>kmiş 
Bahrlbaba parkında Adem 

oğlu Feyzi; sandalyeci ~tehm~d 

oğlu İbrahim, karısını Nuri ile 

otururken görmfiş ve toplu le· 
bancasım göstnerek korkut 
muştur. 

Parkta Bir Rezalet 
Bahribaba parkında Mustafa 

kızı 20 yaşlarrnda boyan Me 

llhı sevgilisi bay Muzaffer ile 

bir kanapa üzerinde çirkin 

bir durumda iken Kocall'lt 

Şaban oğlu İzzP.t bunu görmüş 

ve bıçağını çekfp Üzerlerine 

yürilmfiştlir. Bay Muzaffer 

bundan korkub kaçmışsa da 

bayan Meliha; İızet'ln eliuden 

17 santim uzunluğundaki hı · 

çağını ılırken sol elinden ya 

ralanmıştır. 

Sarhoşluk 
Keçeciler caddesinden geç · 

mekte olan Devi oğlu Vltall 

fazla sarhoş olarak nara atmış 

pollsleıln gıyabında ağır sözler 

söylemiş, ve Rıza oğlu lbrahl· 

me bıçak (ekmiştir. 

Bu Kadın Kim 
Hisar camii yakınlarında 

bidayet hanı önüne siyah çar· 

şaf h ve peçeli bir kadın tara· 

fından altı aylık bir erkek ço 

cuğo hılmıştır. Bu kadının kim 

olduğu hakkında tahkikata de 

vam edilmektedir. 

Denize Dnşmiiş 
Kordon'da cumarlyet alanına 

yakın bir yerdtt Arslan molö 

rOnden taş hoealtan lıçl Ali 
oğlu altmış yaşında M,.hmed; 

motörden Kordon'a urntılıın 

Jıalae Oztrlnden denize dOşmüş 

ve yaralanmıştı!'. Mehmet has 

taoeye kaldırılmıştır. 

çocukluk 
Karataş'ta 9 Eyhil sokağında 

Ali oğlu 11 yaşında Said yol· 

da oynarken dü~mne, sol kolu 

burkulmuştur. 

Hırsızlık 
Kahramanlar'da bohçevan eo 

kağıodı oturan Mehmed oğlu 

}'ehml'nln b1&hçeslne hırsız gir· 

mlş ve on lira para ile resm:~ 
bazı k4ğıdlorını çalmışlır. 

Zabıtaya Hakaret 
Vazife için HllAl'da ~f mendi 

fer yolundan Herlemekte olan 

llçilnücü koml!!er bay Hamdi 

Canbay terlikçi Salim oğlu 

Aelın ile Ali oğln Eml ne rast· 

lamış ve durumlarından kuş· 

kulaoarak hQvlyetlerlnl öğrenmek 

leteml~tlr. Bunlardan Emin ko 

mlserlo boğazına sarılmış ve 

yetişen polisler kendisini yaka· 

lamıelardır. 

Kardeşine 

Biçak Çekmiş .. 
İklncibeyler sokağında sarhoş 

geçen Emln oğlu Selahlddln 

kardeşi Ferid'e blçak çektiğin 

den tutulmu~tur. 

Genel Evlerde 
Tepecik. 'te Sürmeli sokakta 

Şııınlı Allye'nln evine giden 

Mehmed oğla Mustafa strmeye· 

lerden Me-dtha'yı dost tutmak 

istemiş, kabul edilmeyince kı· 

zarak ev sahibi ile öteki kadın 

ları öldilreceğlnl söylemiş, teh· 

didde bulunmuştur. Bunu gören 

Alfye karakola haber vermiş ve 

Mustafa elindeki bıçağı tuvalet 

yerine atmışsa da zabıtaca attığı 

yerde bulunarak çıkarılmış ve 

kendisi tutulmuştur. 

Birbirini Vurmuşlar 
Evelkl gece Alsaocak'ıa yeni 

güo sokağmda oturan Ömer 

oğlu Mustafa, Basan oğlu Naci· 

nlo anaslle nlkabaız yaşamakta 

olduğundan Noel He aralarında 

kavga çıkmıştır. Her ikisi de 

ellerine geçirdikleri ekmek hı· 

çağlle birbirlerini yaralamışlardır. 

Yasaktır 
Tepecikte kağıtbane cadde· 

sinde benzinci Mehmed oğlu 

All: hafta tatiline aykırı olarak 

dfikkıioını açan birkaç dükkio 

sahibi hakkında IJ&rbaylık za 

hıto memoru tarafından z~bıt 

varakası tutulurken karışarak 

memura hakareue bulunmuştur. 

Banyoda Bir Kaza 
Karşıyaka'da Osmanzade mev· 

ktlnde deniz banyosunda bir 

kaza olmuştur. Mehmed oAlu 

~5 yaşında boyacı İsmail; ban· 

yonun merdiveninden başaşağı 

denize atlamış, başı kum ve 

toprağa çarparak yaralanmıştır, 

tedavi edilmek Ozere yaralı 

hastaneye gönderilmiştir. 

Nankör Misafir 
Salhane ile Bayraklı ırasında 

bahçevan l\fehm"d oğlu Yah· 

yanın evinde mleaf Jr Mustafa 

oğlu Mustafa; 14 kalem elJy• 

çalarak kaçmışsa da tutulmuştur. 

Saat Nerede? 
Göztepe'dc KöprQ sokağındı 

oturan operatör doktor bay 

KAmU Abmedln evinden 150 

lira değerinde pırlanta taşh 

saati ile 800 lira değerinde 

yakut ve pırlanta taşlı yOzOğü 

colınmıştıı. Yapılan tahkikatta 

ayol evde btzmetçlllk eden 
' 'r hayan Ulviye yQzüğQ musluk 

ba~ında bulduğunu te'vllen iti· 
raf etmişse de saatin nerede 

olduğuo!l söylememiştir. Tah· 

klkata devam ediliyor. 

B. Vahab Hakkında 
Aleancak spor sahasında 

bir vak'a olmuştur. Mosabaka 

sırasında hakem Rfzı, Ali oğlu 

bay Muammer He Mustafa oğlu 

bay Vahab'ı sahadan çıkor· 

mıştır. Bundan muğber olan 

bay Vahab'ın giyinme odaeında 

bay Muammer'ln yalnız bulun· 

masandan istifade ile içeri girlb 

kapıyı kapatmış ve bay Mu· 
ammer'f tekme ve tokatla döv· 

mfiş ve vficudünil birkaç ye. 

rlnden berelemlş olduğu iddia 

edilmiştir. ŞJkiyet Qzerlne za. 
bıtacı tahkikat yapılmalıdır. 

Anadolu 'nun Anketi. __ .__. ..... __ _ 
- Baştaraf ı l inci yOzde -

'Kueadasmdan vapurlara yükle · 

o erek 1 braç edilmekte, büyOk 

parti zeytinyağları da dış mem 

leketlere buradan gönderilmek 

tedlr. ihracatın Kuşadası iske 

lesinden yapılmasının önemli 

sebeblerlnden biri, Aydın de · 

mlryolu taşım (Nakliye) tarife 

sinin yüksek olmasıdır. Kam· 

yon ve develerle Kuşadasına 

yapılan taşını (Nakliye) ücreti 

lzmlr'e nazarını hemen hemen 

yarı yarıya fark gostermektedlr 

ve bu ez blrşey değildir. 

Şln dl devlet demlryollarımo 

7 inci mınteka işletme müfel· 

tlşllğlnln idaresindeki İzmir -

Kasaba hattınm navlun tarife 

el de vaktllc böyle yOksekıl. 

Şimdi bıı hatt11 ıarlfelerl lodl 

rJmll (TenzilAtlı) olarak tatbik 

edilmesinden tecfmerler ( Tüc· 

carlar) matların trenle nak.· 

letmey i daha faydalı bıılmak· 

tadırlar. Afdm hattı devlet 

eline gf!çlbde indirimli tarife 

tatbikine başla ·unca borada da 

durum (Vazly .t) ayni olacak, 

deve kamyonlar Adaya daha 

ucoıa nakliyat yapamayacak· 

larından ada lhracaımın lzmlr 

-iehlne azalacağı ve blnnetlce 

limanından lhracıhn artması 

heklenebUlr. 
Burnave'lı l11rın ve Burna va 

gençlerinin çok sevdikleri bay 

Fehmi; bir sigara uzattıktan 

eonra: 
- Antalya demfryolo yapıl · 

dıktan eonra Antalya llmaoının 

İzmir Umanı aleyhine inkişaf 
edlb etmfyeceğl sorunuza cevab 

vrreylm, dedi. Esasen istirdat· 

tao beri Antalya ve yukarısında 

bulunan iller gerek Aydın ve 

gerekse lzmlr·Kısaba ve tem· 

didl demfryollarınw tarifeleri· 

nln yüksek oluşandan b6tQn 

işlerini İstanbol'ı çevirmişlerdi. 

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

Silah Taşıyanlar 
Tepeclk'te Ali oğlu Mastı· 

la'da bir sustalı çakı ve Mus· 

tafa oğlu Mnstafa'da bir tabanca 

gôrillmftş, zabıtaca alınmıştır. 

Silah Atmış 
İklçeşmellk'te 413 numaralı 

evde Ali oğlu Mustafa ıebebPiz 

Oç el silah alllğından tutnl· 

muştur. 

Ayıp Şey! 
Gece İklçeşmelik.'te evlerine 

gitmekte olnn bayan Kamran 

ile Ayten'ln arkadaşlarını ta 

klbedeo All oğlu Muııtafa ve 

Mehmed oğlu Tahir zabıtaca 

tutulmuştur. Bunlardan Mus· 

tafa'oın Qzerlnde bir bıçak 

bulunmuıtur. 

Sahte Memur 
Kemeraltında Evllyazade ote 

Unde oturan Mustafa kızı Sil· 
beylA Meryem ile tanışan Nuri 

oğlu Cihad; birinci kordonda 

yürdrlerken ooför Müwtaz oğlu 

Mehmed önlerine çıkmış: 

- Siz beni tanımazsınız, ben 

taharri memuruyum, Gelin 

buraya! Diyerek her ikisini de 

evine götQrmek için otomobl· 

llne bindirmek l ııtcmfş ve za· 

bıta(;a tutulmuştur. 

Bu Ne Rezalet? 
Keçeciler caddesinde çeşme· 

den su doldurob evine gitmekte 

olan İbrahim kızı bayan Sefa· 

deye raetlıyan Yu nr oghı M,.b 
med ve llOseylo oğlu Alt 1ıl 

ile earkıotılıkta bulonruuşlardır. 

Bundan çtk11n kavga sonunda 

tekme ile kadını dövmüşltı r, 

o da eHudeki teneke ile All'yl 

dövmüştür. 

Binaenaleyh lzmlr limanı; daha 

o zamandan Antalya ve hava · 

llelnln ihracatını kaybetmişti. 

Yeni bat yapıldıktan sonra 

İzmir limanının bundan daha 

fazla zsrar göreceğini zımnet · 

mem .. 

işletme ve ambılıij maeraf la· 

rıoa gelince büyllk rekabet yü 

züoden bu masraf larıo en aşağı 

flntı lınlduğunu hepimiz btll· 

yoruz. Hatta üç büyük ecnebi 

teclmevl (Ticaı et hanesi) bunda 

o kadar ileri gitmiştir ki büHln 

muhasebe ve işletme masrafları· 

nın bir elden idaresi için mu· 

hasebe, işletme aracı (Vasıtası) 

vesairelerini birleştirmişlerdir Tilrk 

ihracatçılarının da bu hareketi 

taktb edib etm\yec~klerl htüz 
belit deglldlr. Fakat e::nebi ih· 
racatçılar bu suretle ma9raf Is· 
rıodan önemli miktarda kısmış 

oluyorlar. 

Yfikleme ve indirme (Tahmil 
ve tahliye) ve şehirdeki taşıt 

(Nakıl vasıtalar1) ftcretlerl biraz 

fazladır. Alış · veriş işlerinde 

bugüokQ heeap santime kadar 

lnmi~tlr. Geçen bol zamanların 

bol masraf lan artık tarihe ka 

rışmıştır. Bu itibarla binlerce 

mil uzaklara gönderğf miz mal 

larımızto navlun tarifelerine 

göre karedon hemen burnumu · 

zun dtblodekl vapurlara yllk 

Jeme masrafı olsbetef z ve 

fedadır. 

- Ekonomi Bakanlığı ile 

diğer bakanlı klardao, devlet 

demlryollarındao ve liman iş 

lerl genel dlrektörlOğünden 

lzmlr'in lktısaden lnkl~afı lçln 

feteklerlnJz nelerdir. 

- Bence istenecek kolay 

h\ lar şunlardır: 

1 - Gilmrftk ihracat beyan 

nameleri lı,loe daha pratik bir 

şekil verilmeli. 

2 - Yükletme ve indirme 

(Tahmil ve tahliye) ücretleri 

daha indirilmeli. 

3 - Şatlarda kabul edilen 

ardiye müddetine birkaç gün 
ilave edilmeli. 

4 - Devlet demlryollarından 

ihracat için geten bilyük parti 

mallara en aşağı on gfin müd· 

det vermek lizımdır. Bo mes'ele 

çok önemlidir, bilhassa zahire 

ihracatı üzerinde büyüK bir 

tesir yapmaktadır. Ve bay Feh 

ml'ofn eJlnl sıkarak teşekkürle 
ayrıldım. 

Şahah Göksel 

lzmlr birinci icra memur· 
Joğundao: 

Muhatap; lzmtrdc Gaztbul· 

varında arpacı Feyzi bey arpat· 

mananda ve bazen 1zmlrde 

lklnclkordonda doktor Behçet 

Salih .lullnlğl yanındaki hanede 

oturmaktı iken halen ikamet 

gAhlan meçhul ölü Rent zııde 

Ömer Abdftlkadlr vereseelndeo 

kerm İffet ve oğlu Cihad 

Öıoer taraflarına, dosya No. 

932 3159 
Osmanlı bankası f zmlr şube· 

sine mtltebald borcunuz olan 

felz ve masraf fardan başka 

4.016 .lira 20 kuruşun tahsili 

hakkında namlarınıza çıkarılno 

ödeme emirleri hali hazır 

oturduğunuz yerin belli olma· 

ma!lından dolayı tebliğ edileme· 

dlğl Bl'laşılmış olduğundan işbu 

Uao tarihinden itibaren oo 

gün zarfında borcnnuza tama· 

men tediye etmeniz ve kanun n 

şayam kabul f tlrazınız varsa 

gene bu müddet içinde yozı 

ile lcaraya bildirmeniz aksi tak· 

dirde icraya devam edileceği 

tebliğ makamına kaim olmak 

üzere UAn olunur. 

lzmir 2 inci icra 
memurluğundan 

Bay Mustafa Sabrl'nln emlik 

ve eytam bankasından ödünç 

aldığı paraya mukabil bankaya 

ipotek eylediği lzoılr'd" karşı 

yaka'da alaybey naldöken soka· 

ğında 55 numaralı ve tapu 

kütüğbnün 30 ada 13 parselde 

518,50 mette m. olarak kayıtlı 

haneye kapıdan içeri girilince 

uzuo bir koridor karşıda yan 

yanı iki oda, onseklz ayak 

merdivenle yukarı çıkıldıkta 

sağda mutbek held ve banyo, 

solda iki oda, karşıda bir san· 

dık odası, Pağda ve mutbak 

yanında büyük bir oda ve ufak 

bir koridor ruev~uttur. Evin 

arka kısmında 150 metre mu· 

rabbaı bahçe mevcutlar, evin 

alt kısmı dükkandır. Dükkan 

sürmeli kepenkli tetorla ve ta 

bam çimentodur. Hu dükklloın 

yanında ve Jçln avluyı geçilir 

53 No. lı bir dükkan daha 

mevcnd bulunan ve 3000 lira 

kıymetinde olan mezkur hane 

nln maa müştemllit mülkiyeti 

açık artırma suretfle ve 844 
numaralı emlAk ve eytam ban· 

kası kanonu mucibince bir 

defoya mahsus olmak şartlle 

artırmım 2.8.935 cuma gOnfi 

saat l l de lzmlr hilkdmet ko· 

oağındakl ikinci icra dairesinde 

yapılmak Qzere 30 gftn mftd. 

derle satı lığıt konuldu. 

Bu artırma neticesinde sıdış 

bedeli tahmin olunan kıymetin 

yüzde yetmfşbeşfnf bulorsa en· 

çok artırana ihalesi yapılacak· 

tır. aksf takdirde 2280 nama· 

roh kanuna göre satış gel'l bı 

rakılacaktır. Sataş peşin para 
ile olup müşteriden yalnız 

yOzde lklboçuk dellilly" mas· 
rafı alınır. Jşbo gayri menkul 

üzerinde herhanğl bir şekHde 

hak talebinde bulunanlar e.lle · 

rlndekl resmi yLsalk Ue bir· 

ilkte yirmi gün zarfında lzmlr 

2 inci icrasına müracaatları 

lazımdır. 

Hergon 
Beş Kelime. 

OtuzdördftncO Li&ll 

1 - Fıkra - 1 - Bölck 
2 - Anlatık 

Örnekler: J - Kaoooull 
ci maddesinin ı1çüoc4 
ğinde. 

2 - Yazınızın son 
ğindc. 

3 - Hoca Nasrcttio'ill 
gi anlatıklarım dalı' 
seversiniz? 

2 - J.<'eragat - Üzgeçi 
Örnek: Yurd i§leriode 
ilk şartlardandır. 

3 - Fikri takip - Güde1' 
Örnek: Güdergesi ol 
adam, hiı;hir işi ha 

4 - Davet - Çağrı 
Uavetoame - Ça~nh~ 
Me<l'u - Çağnk, çağ,,, 
Örnekler: 1 - Yano 
için kaç çağnhk yoll• 
2 - Dün akoamki 
çağnsında bulunduuol 
3 - Yannki bilyilk 

' çağrılı (çağrık) mıeını•· 
5 - Ziyafet - Şölen 

NOT: Gazetemize 
derilecek yazılarda 
kelimelerin Osmanlı 
rı kullanılmamasını 

ederiz. 

Cezalandırılan 

Memurlar •. 
V azlfelerlnl hık kile 

dikleri teftft netlceslad' 

şılan dört şarbıyhk zabıt' 
-~ ..... moru ve çocuk yuvası 

larmdın bazıları earb' 

cezalandırılmışlardır. 

Aksi halde hakları t•f'. 
cUlnce malum otmadıkG'f 
taşmadan hariç kalırlar. 

935 tarihinden ltlbarea 1 
me herkese açıktır. T•llP 
ların yftzde yedlbuçuk 1 

akçası veya mllli bir 

itibar mektubu ve 33 
dosya numaraslle tzmlt t 
icra memnrloguna mar 

UAn olunur. B. iş. No· 

lzmir Muhasehei Hususiye MO 
lüğünden: 

Kapı numarası 

31,33 Palancılardı acem hanı arkasında 

Kıymeti muhımmeneel 400 liradır. 

ldarel hmıusf yel vllAyete alt P•lancılar çarşısında aceot 
arkaaında fevkani ve tahtanı bir dftkkloın mtUklyetl " 

ğındon beıdeli defaten tesviye edilmek Qzere 21,hıılrt" 
tarihinden lılbareo 20 gOn mOddetle münakasaya konul:,. 

Münakasa kolmeslnl görmek lstlyenler hergOn Mubase 

uslye mlidürlfiğftne ve pey sürmek letlyenlerln de ihale J~ 
olan l l,temmuz,9!l5 tarihli pertembe günil saat 9 daD 

kadar depo7.lto makbuzlarlle vryahot banka mektublarlle 
6
, 

enclimenl vl1A1ete m(iracaatları. ıS 

Ca Ha f:2' a 1,ilkilik Nahiy 
Cedit, SOvari ve Mirali Ocakları TarafıO 

' lzmir -Tire Gezintisi 
30 haziran 1935 pazar günü 

Mevsimin son tren gezintisi olacaktır. Her türlü Dl~ 
lerio bol olduğu bu mevsimde son fırsattan lslifı;de e &/ 
Y eşti Tirenin Paşa r.eşmesl ve Kaplan memba soyu 8 
meğe değer pek güzel yerlerdir. 

BILEl' ÜCRETLERi : 1 inci mevki 150 kuruş 
2 inci mevki 125 kuruş 3 ilncli ınevkl 100 kofll~, ..... 
yaşındım on yaşına kadar çocuklardan yarım ücret • 

Trenin hareket saatleri : Alsancaktan saat 7 de 

Kemerden 7,10 da K. Çullo'dan 7,26 da j 
'fireden 19 da. Kemere varış 21,15. Alsancağı varıf ~l· 

Bilet satış yerleri : ,a,İ 
TUkfllk bay Faik eczanesi, Aydın demlryolu ıehlr ~~ 

(Kere ltcllerd,.) Alsancak ve kemer lstBByonları, KeOI~ 
Sevim pastanı si, şifa eczanesi, Çorakkapı tOtüncG ~ 
Taheln, Güzel İzmir kıraathaoeei, Oeğlrmendığınd• 1 
Salt, Aruelb'Jo Sarraf Bencuya Çukurel, Karşıyıb'dl I 
met l\litat eczaneııJ, Tilkllllı.te yoğurtçu Fehmi, Tilkili~ 
hiyeaine bağlı ocaklard11. Balcılarda saatçı Hafız Fe••1· 
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- Beherluln tahmin edilen f latl 6 kurut olan iki milyon _= E R E M A D A S f -==§ 2
7
3

2
2 hın .. e 

2
1

8
0 •al»ı te~~e"I tk:tr610nct~oa1• dllher ı. 

muhtelif renkte makara kapılı zarfla ekıllmlye konul· D .... D u u 

2 mootar. ;;;; Artık İzmlr'Ulerl 1ıtınbol ıdılınoa g•ptı etmekten =: 72 .. 31 hatlb o~lu morabane 
- Şartnameılnl ıltıyaz kura"' atmık -.e örneklerini gör· = kortarmıttır. EREM ADASI 5 72 » 62 hutı m"ıçlt haıta ıokığı 

mek lıtlyenler hergün Oğleden ıonra komisyona uğrı· := =: 72 " 43 • » » • 
~ yablUrler. = Havası, ağaçları, dairen ma.!ar ııhlJlnfn kumsallığı 11ye 5 60 " 4:9 " " » u 

- Ekılltmlye girecekler 7250 lira tflmlnat mektubu veya :: ılnde dftoyada emsali olmıyan eğlenceli hayata ııhhıtı nafi := 86 » 61 » ., " " 

mıkbozlırile 2490 ııyıh kanonun iki ve ftçftncil mad· ~ bir plAjdır. Adaya ve içmeye herkesin gldebllme11I için ~ 201 yahodlhıne 3 emetollah hatua berber ıade 
delerlnd.:t yazıla veılkalarla birlikte teklif mektuplarını § lzmtr'de Barut ve K.ilçftk Salepçi hanlarında htr zaman §§ 120 dakkAn 12 beıtanl zade çorakkıpı 
ihale gOnd olan 29 temmuz 935 pazartesi gQod saat ES otomobil olmakla beraber eablldeo adayı veealt temin edil· i 

2
1

9
68 k ; S~~ 

382 
: : t8:~~r ç:::::,j 

10 dın bir 11at evvel Ankara M. m. v. 11tın alma ko· = mlştlr. := 1 a Je ' 
:-m.....,lıy_on_u_nı_v_er_m_eıe_rı_. _1_2 _2_8_8 _25 __ 1_7 ı_4:_ iİlllllllllllllllllllllllllllJllll llll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli ~~g d::!!n 3~: pat~cınhccaml ya;ıcı oğl~ 

'-lt..Jramlç As. 11t. al. ko. dan: Vakfa alt olub yakarıda yerleri Ye eeneltk .kiraları gOıtullen 
1rımlç cbarındakl kıtaat askeriyenin ( 46000) kilo 11ğır eti ıkarat on gftn maddetle açık arttırmığa çıkarılmıştır. lbaleıl 

1.'cı kıpıb zari osullle ekslltmfye konmootor. lbıleıl 6 ·T~m· 29.6.935 cumartesi aaıt onblrdedlr. 1ıtekll olanlar eartlarını Oğ· 
935 cumartesi gılnil Hıt dokuzda Bayrımlç'te askeri 11tan renmek ve pey ıftrmek tlzere hergtln 11at ondörde kadar nkaf 

r ~Ooıfıyo~unda rapılacaktır. Beher kllo ıığır eli için 12 ku· varidat memurloğona ve lbıle gftntl ıaat onblrde komisyona 
•t trbmıo edılmlttlr. Teminat movakkate akçesi (414) m6racaat etmeleri bildirilir. 19 24 29 1786 

ı'· lıteklller oartnımeelol her gün komisyonda gOreblllrler. lzmı·r E•1kaf M odnrlog· "'nden: 
t1nıye iştirak edeceUer Ticaret odrsındı mukayyed olduk- 1T U 

dair -.eıika göıtcrmek mecburiyetindedirler. letelr.lller 
••yılı artırma ve ekılhme kanununun 2 ve OçftncO mad· 

'-de ve tartnameılode 'azıh veılkalarla teminat muvakate 
..._ lQno Ye teklif mektuplarını lh•leden en az bir 11at evvel 
:'Yona vtırmlş bulonacaldardır. 1796 19 25 29 4 

..:•lbiç Aı. ıat. ıl. ko. ra. den: 
1\ IQ:alç civarındaki kıtaat ııkerlyenla ( 72000 ) kilo sığır 

t "racı kapılı 11rf oıollle ekelltmiye konmnttor. lhıleıl 
elba:nuz· 935 pazırteıi güoft saat on bette Bayramlç'te askeri 
•1a:na komlıyonunda yıpılıcıktır. Beher kilo aığır etinin 

) edJlen f latl on bir karuotor. Teminatı muvakkte ıkçeel 
liradır. İıteklller tartnımeılnl her gdn komlıyonda göre· 
t. Ekalltmlye lttlrak edecekler Ticaret odaıındı mukayyed 
~1111 dılr veılka göıtermek mecburiyetindedirler. istek· 
•9o ıayılı artırma ve eksiltme kanonunun 2 ve llçilncll 
1erfnde ve prtnameslode yazıb veafkalırla teminatı movak· 

~ı~•kbozona ve teklif mektaplırını ihaleden en 11 bir 
0

11aat 
oa:nııyona -.ermlo bulunacaklardır. 

1795 19 25 29 4 

"ıir Muhasebei Hususiye MüdQr-
~nden: · 
'eli 

~~ 
ao ls Barnan ıkkao ıoka~ı 19 na. h hane 
~ U .. N 24. M '4 

~~ lklçetmeJlk caddeıl 202 » halkevl 
.Oas tıdı yerleri gôıterllen ldırel huıuılyel vllAyete ah binalar 

tarihinden itibaren 31,5,936 tarihine kadar bir yıl için 
') lerlJmek dzere uzatılan artırmıya istekli çıkmıdığındıo 
~çlade kiraya verilmeıl onanmıotır. 1.tekll olınlırın 24.6· 

lıladen 23, 7 ,935 tarihine kadar encOmenfn toplandığı 
~e pertembe gdnlerl ıaat 9 dan 12 ye kadar yatıra· 

depozito makbuzları veyahut bankı mektublırı ile bir· e, A 

c._mene mftracaatları. 1881 

,,11 • 
1
l'e Şarhaylığından: , '~. ;! ektlrlk aantrılımmn ıenellk ihtiyacı olan ve aoığıdı 

tine ve mlktırltrı yazıla bet kalem malzeme kapah zarf· 
1• yıpılacık et11Utme ıononda ihale edilecektir. 
~lktatları Cln11lerl 
Soooo Litre Mazot 
3Soo .. 3 ve 4 ııfır makine yağı 
850 " Benzin 

~ 175 .. Gaı 
, İh 75 Kilo Stopl 

~ •le edJlecek mılzemeoln muhammen bedeUerl yduloo 
t ' 6

059 llra 25 koroıtor. 
6 

, " 0 •akkat teminat paraıı ~55 liradır. 
, ~•rtnımeler bedelsiz olarak tarbayhtımızdan verilecektir. 

t 'tek.Uler Ticaret odasındaki ılcil kayıtlerlle mazotun 
;dlkU tahlll raporlarım tekllfnamelerlne bağlıyacaklardar. 
~~lif mektabları 12. 7. 935 zevaline kadar llmQhıber 

' l~tılığında tarbaybğımıza verllmlt olacaktır. 
l le 12.temmuı.935 gdndoe raıtlıyın camı gftnft eaat 
5 le t1rbayhk dafretlnde yapalacmktır. 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Kapalı zarfla satılık:emlak 

Eeaı No. Mevkii Depozito 
C. 8 Hısın hoca mıhıllesl bftyGk tuhafiyeciler çaroııı 

gali bolnrında 12.12,1 yeni nu. h dç katlı mağaza. 2400 
C. 88 Akdeniz mıballeıl gali bolnrı ve 4,8 nomarıh 

sokaklarda 5 eski 20 tıj no. lı dç katlı mığıza. 2200 
Yukarıda izahatı yazılı emltk peşin para ile eatılmak dzere 

kApılı zarf la artırmayı konolmuetor. 
1 - lhıle birdir ve kat'ldlr. 29.6.935 tarihine mG11dlf cu· 

marteel gün(l 88llt onaa şubemlıde yapılacaktır. 
2 - Bu emlak peoin pıra ile 111tılacıktır. Uhdesine ihale 

edilen ıat bedelini hemen vererek teferroğ moameleılnl yapıtra· 
nkt.r. 

3 - Alıcı oJınlal' bankamızdan bir lira mokabllfnde alı· 
cıkları mnfaseal tartnımemlzl okpyarak ihaleye tesadClf eden 
28.6.935 cuma ğftnll saat üçe kadar oobemlze vermeleri ve da· 
ha fazla tafsilat ılmık lıtlyenlerln hergOn oubemlze mtlraca· 
atları. 8 17 25 1620 
EHı No. Yeri Sayııı Cinsi Pey akçe11I 

8. 2 Ôdemltte camii cedid mı· 99 Sinema .. alit ve mo· 100 
bılleıl azlzlye ıokağında. bllyeılle beraber,, 

Yukarıda yazılı ıioemanm 16,7,935 ten hlbaren bir 11enellk 
ktrası kapıla zarf la artırmıya konulmuştur. ihale 10,7,935 çar· 
tımba gtınü saat ondadır. lıtekll olınlırın yoz Ura depozitoyu 
veznemize yatırarak alacakları makbuzu teklif mek· 
tobunı bağlamaları ve ihale saatinden evel oobe dlrektOrltığftne 
vermeleri lbımdır. 25 29 6 1872 

lstanhul DenizLevazım Satınalma 
Komisyonu Rei~liğinden: 

Tahmin edilen bedeli 74250 Jirı olan 4500 ton Rekompuze 
kömftr 1 temmuz 935 pazntesl gana Hıt 15 te Kasımpıoa'da 
ıatan ılma koml11yonu blnaaında kepıh 11rf ile ıhnıcaktır. Şart· 
namesini 371 kuroo mukabilinde hergcıo komisyondan ahnıbtur. 
lıteklllerln 4962.50 liradan ibaret olan muvakkat teminat mık· 
boz veya mektobları ile kınunf belgeleri havi teklif mektob· 
larını belli Biatten bir aaat evveline kadar komisyon relıllğlne 
vermeleri. 15 20 25 30 3232 1738 

lstanbul Deniz Satınalma Komis
yonundan; 

Tahmin edllen bedeli 40053 lira olan 4:00530 kilo ekmek 
l 01temmoz1935 çarşamba gtıoft 11at 15 te Kısımpaeada komlı· 
yon binasında kapalı zarf zarf ueollle alınacaktır. Şartname11I 
bergftn komisyonda görülebilir ve 2 Ura bedel mkokablllnde ah· 
nıbllfr. İateklllerln 3003 Ura 98 korottan lbard muvakkat 
teminat mık.boz veya mektoblarını ve kanuni belgeleri havi 
teklif mek.ıublarının ekıfltme saatinden bir 111t evetine kadar 

34:791866 

Senelik 
Klraaı Clnıl 

48 hane 
36 dakkAn 
85 mığıza 
48 ddkkin 

180 .. 
150 .. 
96 ... 
45 arsa 

175 hane 
60 dfıkkiD 

144 hıne 

160 » 

165 delk.kin 
120 hane 
130 ddkkia 
60 hane 

120 » 

40 dGkkAn 
84ı mağasa 

70 hane 
180 ddkkin 
240 huıe 
120 dakkAn 
244 ... 
409 .. 
168 fırın 

36 dGkkAn 
100 .. 

90 .. 
24 .. 
36 fırın 

25 kah-.e 
70 dftkkAo 

No. 
56 

6 
9 

61 
268 
266 
266.l 

Mevkii Vakfı 

tamıealık ıelAtln oğlu 

cıml altı p111ryerl 
e11lr hanı 

.. 
ılaybey " 
tilkilik mumyakmaz bıcı veli 

... .. " 
" .. ... 
... .. ... 

dellilbatı ıaçmacı zade 
33.31 
28 

103.97 
10 

keçeciler ozan abmet kerimesi rabla 
ıan'atlar mektebi emine belkfı 
arkuı. 

10.16 letınköy hamamı mıaırlıude 
291 çorakkapı çolak mehmet ığa 
85 earmııak ıokak tahtalı metÇlt 

ı 29,123 keçeciler romkoe meıçldl 
90 aıun yol " 116 

55, 7 3 butane caddesi earı bafıı 

7 ,8 çerçi oğlu hanı mtlftG maıtıfa 
3 mlrkelim hını manl .. da -.eli oğlu mea· 

16 
72 
76 

13(,1 
134,2 

46 
34 
32 
30 
28 
35 
33 
3( 

1.3 

çldl. 
tilkilik mahılleel kabuoğuı 
allpııa harart s. b. muıtafa 
fenlpaea arna-.ut oğla 

mezarhkbatı bağbuanlı 
... .. 

htlkt\met caddeel eamb Mide 
tuzcu eokak ba .. n hoca 

M 

eıkl balık pasarı feyhftllalAm hftllmettla .. " " 
boıyaka oeref 1 ye camU 

... .. .. .. .. 
medrese ıokak ha.eyin ı.. b. 
burna-.a. 

Yokar~da numara mevki n clnılerl gôıterllea nkıf akarat 
on gGn için açık artırmağa çıkarılmıttır. lhaltıl 25,6,935 ıah 
gGnü ... ı onbettedlr. İıtekll olanlar pey ıftrmek -.e oeraltlol 
öğrenmek için hergdn -.arldat memurluğuna Ye ihale gGnG de 
aaat ondOrtte Evkaf dlrektôrlGğdade toplanacak komlıyonı mi· 
ncaatları llAn olnnor. 13 18 25 1721 

Maraş Şarbaylığından: 
1 - Mant'ın eehlr eleltlrlk şebekesi teıleata bayındırhk 

bakanlığınca mmaddık projeleri ve eartnamelerlae gl\re 
kapalı zarf oıullle ekelltmlye konolmuıtur. 

2 

3 

4 

5. -

6 -

İhale 11 temmus 935 gdnlemeclne raatlıyan pertembe 
gftnd ıaat onbette belediye encGmenlnde yapılacaktır. 
Ekelltmf ye lttlrık edecek tlrketltor yahut aermayedarlar 

. 2490 DO. h kanonun 3 anca mıddeılnln A. ve B. fık· 
ralarına göre nılkalarını gOıtermeğe mecburdurlar. 
İtbo teıl11atın ketlf kıymeti 35,250 liradır. Muvakkat 
temlnıt2643 liradır. Bu teminat ihaleden evnl bankaya 
yatırılmıı olacaktır. 

İsteklller mulftne göre -.erecekleri teklif mektublarını 

muayyen ıaatteD n-.el encGmea relıllglae makbmı mu· 
kıblllnde vermelidirler. 
PIAnların örne~ OD Ura g~adermek eartlle latlyealere 
lltınt beledi ..tauD Yerlllr. 16 20 26 30 1787 
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ıii-~N :.... Al h. B ı = kası Limited Va-= M eş h l\JI lr i.Se ır an {.ası pur Acentası !§SeferihisarKarakoçlhcalarıaçıld1 Ça 
' • • • • • Cendell Ban, Birinci Kordon = Çımhklorı ve tıbli g::~ı~ı ile meıbor S.ferlbl"'~ 

Ü ~ m Ü IF' (§ lb:ll lb e ta D Tel. 24,3 Karakoç ılıcaları 10 Hazirandan itibaren açılmıetır. Tdf 
~ iia) The Ellerman Lfnes Ltd. = ve ecnebi memleketlerlnce tınınmıf ve bflhıesı İzmit ff 

ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi binasında 
TELEFON: 2363 

"TBURSO,, veporo 25 ha· havaUsl halkının senelerdenberl tecrübe ve letlfadelerlle ro· ~;::'.""il 
zlrındı Holl· Anvere ve Lon· matizma, kum, böbrek, bağırHk, mide gibi birçok ba!t• 

lıklırın tedavisine ılfa veren banyolar oldoğo Hbft oJmu~ııır· 
dra~dan gelip tahliyede bula· _ Ilıca sularında mevcut kimyevi maddelerin fenni bir ı•b 
nacak ve ayni zamandı Londra _ Ulden sonra elde edilen neticeyi aşağıyı yHıyoruz : 

•• 
Hertftrlfl (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 

Vadesizlere % 4 

Mevduat Sarıları: A!h ay vadt:liy~ % 5 
' Bır &ene vadelııe % 6 faiz verilir. 

ve Holl için yak alacaktır. 
11RUMELlAN,. vapuru hazi

ran sonunda Ltverpool ve Snan· 

_ Nnmunenlo kimyevi terkibi 
=: Bir Jltrede -

Z~hlre, azam, incir, pımuk, yapık, afyon vesaire komiayoncnluğo yıpılır. Mallar geldi. 
ğlnde eahlplerlne en mdeald şeraltle avanıı urillr. 

ııea'dan beklenmektedJr. 
Not: Vorut tarihleri ve va· 

= GlNa 
= Gl K 

purların isimleri Qzerloe deni· = Gl Mg 
şlkllklerden mea'ullyet kabul ;;;; Gl Gı 

2,170 gram 

0,300 " 
0,100 " 
0,150 " 

Kılor Sodyom 
Kıloroptazyom 

Kılorumığouyom 

Kılorubl~yom 

Van 
Oer Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LlNlE 

Kitabınıza Güzel 
Bjr Cilt Yaptır-

4 
~ S O Ga 
~ 2 3 --

0,200 " 

3 s HG OGa. G O Ga l,30U ,. 
= 4 

Klbrltlyetlkaleyom 

Blcarbonat dö 110 

110RESTES,. vapuru 26 hazlrania eellp yOkünO boşahllktan 

sonra Borgas, V arna n Kôatence için yok olacaktır. 
11SATURNUS,, vapura 29 hazirandan 4 temmuzı kadar An· 

vere. Roterdam, Amaterdam ve Hamburg Umanları için yflk 
alacaktır. • 110RESTES,. vapuru 13 temmuzdan 18 temmuza kadar An· 

"MOREA,, vapuru: 24 Ha· 
zlr1nda bekleniyor, 27 h12l· 
rana kadar Anvere, Roterdam, 
Hamborg ve Bremen liman· 
11rına yok alacaktır. 

= S O Mğ 0,250 ,. Kibrltlyetlmağnezyom 
mak fstersenİz ~ Br Nı 0,055 " Bıromar Sodyom 

nrı, Roterdam, Amaterdam n H•mburg llm•nları için yük 
ılıcaktır. 

Yeni kavaflar çaroıaı 34 numarada = 4,525 blr litrede bulunan sabit mıddeJtf 
:= yek~nu . 

SVENSKA ORİENT L1NIEN 
0 ROLAND,. motöra 25 hazirandı Hamborg, Copeobagen, "A VOLA,, vapuru: 8 Tem· 

muzda bekleniyor. 11 temmuza 
kıdas Anvere, Roterdam, Ham· 
borg ve Bremen llmınlırına 

yftk ılae1ktır. 

ALI RIZA = GHlno, bakkaliye mevcut olop teşrif edeceklerin :: 
;;;; tOrlii yiyecek ve içecekleri t1Ze olarak temin edilmiştir. , 

MO.cellithanesine 0.ın.ayınız = rako~ ılıcaları için Bdyilk Sılepçloğlo bınınde her zılll' 
Dantzl~, Gdynla, Goteborg, Oıılo n lskandinnya llmınlarına 
hareket edecektir. 

".. EE Seferıhlsar otomobilleri mevcuttur. ı 
• = Seferlhlear'dan da her zaman otomobUler bulundot01' 

11SMALAND,, motörG 8 temmuzdı Hamburg, Copenhıgen, 

Uantzlg, Gdynlı, Goteburg, O•lo ve İıkındlnavya llm•nlarına 
hareket edecektir. 

"DUNA,. vapuru 30 bazl· 
randa bekleniyor, Bodapeşte, 

Br1tislav ve Vf yana için yak 

=: maktadır .. 
• ı 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ı ı ııııı 

SJı:ıtVICE MARITl.M ROUMAIN 
Garbt Akdenls için ayda bir Muntuam Sefer 

SERViCE DlRECT DANUBlEN 
TUNA BATTI 

Sağır Dilsiz ve Körler Moesses 
ılacaktır. M d J ..,, d ü tır Ogün en: 

-~\.\\lllllllllllJllHlllllllll~ Doktor ... lllllllllllllllllllllllllllllı. Aoığıda clna •e mlkt1rlle mohımmeoata gösterilen bir ,!. 11PELEŞ,, vapuru 14 temmuzda gelip 15 temmuzda Mıhı, 

Marıllya ve Barııelon llmınları için yftk ılıcakhr. 
NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE 

lzmfr'le NeY· York aruında ayda bir muntuam aefer 
11RINOS,, nporu 21 temmuzda İzmlr'den (K.oğro) Nnyork 

için ydk ılaaıkur. 

~ A K 
1 

T ~ ilk yiyecek yakacık veaafr gerekenleri 5 temmuz curn• ~ ~ = • ema onay = aaat 15 de İzmir sıhhat mOdılrlilğil dılreılnde toplao•"~d,l l~ 
:::: 5 misyon önOode verilen bedeller haddi laylk görGldOğO tı~ 
§ Bakteriyolog ve bulaşık ile salğın hastalıklar EE açık ekalttme ile lııteklfılne lhıle edilecektir. leteklilerlo b ~ =: mfttahassıeı S şartlarını görmek Qzere hergQn mQeaaeıe ldıreııloe n ıbıle 

Yolcu ve yO.k kıbul eder. = B h • L d k" d"b k '·-k b d !)O = nQnde komisyona baovurmaları llAn olunur. I = asma ane ll!taeyonu .arpeın a ı ı e ıo... &ftn a ., sayı• 5 d 
;;; h eT Te" muayenehanesiııde sabah saat 9 dan akıam eaat 9 a kadar § • Kilo ve 1 ol Hamlo: binlardakl hareket tarihlerindeki deAlılkllklerden acente 

meı'nllyet kabul etmeı. 
:= hastalannı kabul eder. = As~ari Az"mi mobırnllle 

Fazla tafalllt için ı.khıcl Kordonda Tahmil Ye Tahliye tlrketl 
~ Mftracaat ede';' haıtalara yapılması lizımgelen eair tahlilit ve S Cinsi Kilo Kilo Kr. S. =: mikroekopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmaSJna cevaz gö- = Ekmek 1 inci neyi 9000 12000 8 50 

blnaııı arkuında FrateW Sperco acentabgına mftracaat edilmeal E: rillen Pnomotoraks (hna vermek) muayenehanesinde muntazaman EE Koyun ve koza etl 2000 2500 35 
@11111 yapıhr. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllffi Dını eti 1500 1700 20 rica olunur. Telefon: 2004 · 2005 · 2663 

1 
Kışlada Mtls. Mev. satın alma komisyo

nunda ihaleleri yapılacak ilanlar 
Mst. l\h. 111. al. ko. re. den: 

MOstıhkem me1kl ııa. ıl. k.o. dan: 
1 - Ankara garnizonundaki kıtaat ve maeaseeat lhtlyıcı için 

580 bin kilo ekmeklik un milnakaeaya konmuştur. 
2 - Ş1rtnameel 2 lira 46,5 kuroo flcrel mukabilinde Ankara 

levazım Amfrllğl eatın alma komieyonundın nrlllr. 
Bıyramlç'tekl kıtaatı aakerlyenln ( 629000 ) kilo un lhtlyac· 3 MGnakaHsı 28 hızlran 935 tarihine mtısadlf cuma gun4 

kapıla zarf uıullle ekelltmlye konmuştur. lhalesl9 ·,Temmuz· 935 telgrafhane ayarı ile 11at 15 de Anklra levazım Amirliği 
ııalı gQnG eaat on beete bıyramlçte askeri satın ılma komfıyo· bln1111 dabtlinde Jevazım Amirliği satın alma komleyonu 
nanda yapılıcaktır. Beher kilo un için dokuz lı:uroı yirmi beo tuafından yapılıe1ktır. 
ııantlm f lat tahmin edilmiştir. Temlnıtı mu1akkıte akç"ııl 4159 4. Ekalltme kapılı zarf usolft iledir. 
Ura 12 koroetur. lıteklllt-r oatnameelnl her gtın komisyonda gG· 5 680,000 kllo unun beher kilosunun muhammen f latı 
reblllrler. Mllnakaeaya girecekler Ticaret od111ındı mokayyed ol· 8,5 kuruıtor. Mecma tutarı 49 bin tıçyOz liradır. 
doklarına dair veeika gGatermek mecburiyetindedirler. İlteklller Temloatı muvakkatesl 3697 ,5 liradır. 
2490 ııayıh artırma ve ekılltme kanununun 2, 3 Clnctl madde· 6 - İateklllerln tlc1ret odasında mukıyyed oldoklırını dair 
lerlnde ve oırtnameıılnde yazılı nslkılarla munkkıt teminat mık· vesika göetermelerl mecburidir. 
buzlarını ve tek.Uf mektubl1rını ihale ııaatlnden en ız bir ııaat 7 Teminatı muvakkıte makbuzu ile birlikte teklif mek· 
evvel komlııyonı vermlı bolonıcaklardır. (1819) 20, 25, 30, 5 tublarını mtınıkasan1n yıpılacağa bclll ııaatten bir ıaat 

Mıt. Mv. ııat. ıl. ko. re. den: enellne kadar levaZlm Amirliği ııatın alma komlıyonuna 
Met. Mevklln göstereceği yerde puarlık earetlle (844.) lira (55) -~~~•e_r_m_e_ıe_r_ı. ___ 1_6_1_2_.... __ 0 __ 1_.ı ___ ı 9 ___ 2_5 __ 

kuraş bedel keşif 11 elektlrlk teılıatı yaptırılıcaktır. ıhaleııl M. M. '· ıatın almı ko. ra. den: 
7 ·Temmuz· ~35 pazar gtınü saat 15,5 dı İzmlr'de kıolıda Mııt. 1485 111yılı k1Dona göre harp mahlllerl ile oehh yetimlerine 
Mv. eatın al. ko. nanda yıpılacıktır. Mankkıt temlnıt akçesi verilecek ikramiyelerin tevzllne başlınmıştır. Havaleleri zitaat 
(63) lfrı (:35) kuruştur. İlteklller Ticaret od11ında mukayyed bank111ıoca ıobelere gGndertlmek Qzeredlr. 
olduldarına dair nılkı göııtermek mecburiyetindedirler. Şartnı· Bu eene bundan başka tevziat yıpılmıyacıktır. 
me, keelfnıme ve projesi her g<ln kombyondı gGrOleblllr. İltek· Bu ııene toplınan pır1ya göre harp malullerinin derecelerine 
iller, (2-190) ııyılı artırma Te esktıiltme kanununun 2 inci ve ve oehlt ıllelerlne daoen hisse ışığıda göeterllmlıtlr. 
3 dncd maddelerinde ve şartnamealode yazılı veıılkaları ve mo· Derece Subay (nblt) Er (nefer) 
vakkat teminat makbuzlarlle birlikte ihale ııaatlnden enel kış· Lira Kr. Lira Kr. 
lıdı Met. l\h. ıııt. al. ko. nunda hazır bolonmıları. · 1 177 50 88 72 

1816 20 25 30 5 2 159 3~ 70 96 
MQetahkem mevki ea. al. ko. dan: 

1 - Ankara Gedikli kOçOk zabit mektebi talebeel ile h11ta· 
nede haata efradın ihtiyacı için 60 bin kilo koyun eti 
mankleaya konmuotur. 

2 - Şartname eyyama tıtfllyeden maada her gfta 3ğleden 
sonra Ocrtıtıılz olarak Ankara lenzım Amirliği ıatıa ılmı 
komlıyonondı g6r4leb1Jlr. 

3 - Mflnakaeaeı 28 hızlrao 935 tarihine te111dOf eden cama 
gGnG telgraf hane ayarı eaat 11 de Ankara lenzım · 
Amirliği blnısı dahilinde levazım Amirliği eatın alma 
komlayonu tar.tından yapılacaktır. 

4 - Mftnık111sı kapalı zarf asala , iledir. 
5 - 60 bin kilo koyun etinin beher klloıuuun mohımmen 

6 

7 

f latı 31 koroştor. Mecmu tutsrı 18600 liradır. Temi· 
nalı muHkkatesl 1860 ltradır. 
Uteklllerln ticaret od111ında kayıdh oldoklarıoı dair 
nelka ibraz etmeleri mecburidir. 
Teminatı moHkkate mıkbuzu ile birlikte teklif mektup 
tarını mOnakuaaının yıpılacıgı muayyen eaatten eo ıeığı 
bir saat e'Vvel Ankara levazım Amirliği 11tın almı ko· 
ml17onunı vermeleri. 1671 9 14 19 25 

3 124 18 53 22 
4 106 44 35 48 
6 88 72 17 7, 
6 70 96 17 74 
Beher şehit ıllealue 16 32 

23 25 26 

Kilis Belediye Reisliğinden: 
Klllıı eehrlnfn hali hazır barll111 ile eeldl milstıkbel plılnı Ye 

b11ledlye 111nır harlt111ının tanzimi 5025 lira muhammen bedelle 
elulltmlye konulmuştur. Şehir dıhlll takriben 135 ve harici 1200 
bekt1rdır. Şırtnıme Groeklerl Klllıı, İstanbul, Ankara ve İzmir 
belediyelerinden paraaız alınacaktır. Eksiltme kapılı z1rf oaallle 
1l,7,935 perşembe gtınil ııaat 12 de KUie belediyesinde yıpıl•· 
caktır. Munkkıt teminat akçeııl 376 lira 87,5 kuruştur. istek· 
Jllerlo yllkeek mftbendls mektebinden mezuniyet eıhıdetnameıl 

va dahllfye vekaletinden mueaddak kabiliyet ve lhtlsaa vesikaları 
ile hangi oehrln harltılarmı tanzim ettiklerine dair olan Tell· 
kaları örneklerini teklif kAgıtlarlle birlikte ihaleden bir 11at 
evvel KUia belediye bıtkınhğını verllmr.al llAn olanar. 

23 25 27 30 3399·1835 

Sadeyığı "Urfa Bheclk mali,. 700 1000 80 
Zeytinyağı "Ayvalık azami 400 600 32 

2,5 aJtll,. 
Şeker 0 toz,, 
Pirinç 0Toıya 1 inci ne•l,. 
Şehriye eklııtra ne~I irmikli 
Makarna eklstra nevi irmikli 
Kuru f11ulye çalı Karadeniz 
Nohut Karablga iri taneli 
Mercimek iri taneli 
İnce toz 
Salça 
Stıt 
Yoğurt 

600 
1300 1700 24 

150 200 25 
250 350 25 
500 700 14 
300 400 10 
150 300 15 
300 400 03 

70 100 25 
800 1000 10 
800 1000 1'5 

Sabun °1 inci 
Sodı 

çamııır aaboou,, 600 700 25 
300 400 7 50 

Odun lı:GmO.rO. 11meşe,. 

Kok kömllr4 
3000 4000 3 ef 

10000 14000 Devlet rayici• 
Yumurta 
Pıtateıı 

SODO 10000 1 
1500 2000 6 

Kuru sovan 
Tomates 
Patlıcan 

ıooo 1500 6 
1250 1500 5 
4500 5500 1 50 

Taze faııulya 
Limon 

600 700 8 
3500 4000 2 

16 20 25 

lzmir Memleket Hastanesi 
hihliğinden: ,eol 

1 - İzmir Memleket ve Eorefpıoı haıtınelerlnlo bit 6,9~ 
ihtiyacını karşıhyacak olan molitellf llAçlarıo ı:;,ıe ..J 
gGndnden 4,7,935 gününe kadar 15 gOn rnDd 

00
1,. 

kapalı zarf osullle ekıılhmlye çıkarılmııur. 8 

2 

3 

bedeli mubamm"nl 12678 liradan ibarettir. · ~I 
Şeraiti mtlnık11ayı görmek lstlyeoler Memlektl 

1 
nesi başhekimliğine mılr•caatları. 101( 
MOnakaaıya istekli olınların bedeli muhamrneol~btl .J 
yedi buçuk nlıhetlnde depozito akçeelnl DJO .e '1' 
mllli banka makbuzu veya mektubu ibraz etJJJ11 I 
bordur. ~-
1 el ce /. <i - steklllerden lttlrak edecekler bir zarf için e ~uıo~I 
mektubu veya makbuzu bir zari içinde de te fe ~ 
sini ve iki zarfın da bir zarf içine konularık ,'I, 

5 

mühürlenerek zarfın O.zerinde hangi le için ınD0 ı1 
iştirak edece~lnln ve açık ıdreel ve lıımlnln de 11~ J:ı' ı' 
1760 bedeli muhammenlf gazbezl ve :J62 il[ t 4' 1 
mabammenll katkdt 77 40 kilo toz oeker buO 

1 ~1111 1 
gQn mOddetle açık ekılltmfye konolmuotor. fite I.~ 
her iki lo için lhıle gflnü olan 4, 7 ,935 gftn0°" 1, ti 

yan perşembe gOnO ıaat 9 dan 12 ye kadar f.dJ 
yeti daimi enctımenlne gelmeleri. JS; 

22 25 28 2 


