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Türk - lngiliz 
Teci Muahedesi, Aakera!da 

Imulaodı. 
lzmia'4e laergla .......... ...,, liy..ı ......... 

ekerin Ucuzlaması Kararlaştırıldı. 
~ •···· . ~ ..... . 

urdunu Seven, Varlığı· 
nı Ondan Esirgemez! 

il. A. Naci'nio Ka;.ıeşi De Hava Mo
faasına 200,000 Lira Vererek 
Yurdseverliğini Gösterdi. 

a....1aaı, ' ( Boıaıt) - Ge· 
Sde l ·S tayyare abnmalt 
~ bHa knramamaH 120 

llta gibi b6y6k bir para 

....._. •Gteahbld Bay Abdor· 
""......_ Nacl'aln kardetl Bay 
• de, •JDI ylkeek hamiye· 
._:.:~rek lklyls bla lln 

.... '- balan tertemls, ytlrek· 

.. ie tam Tlrlr olaa iki tarde · 
ka .... ed, gerek kanm bira· 
-~ gerekle l.aanbal ceue· 

.... bir takdirle· kaqa· 

4DOLU - Bay Abdar· 
Nad mlt·hhlddlr .. 
JeDI O.•leı 4emlryol· 

' .......... mo..a.lr•yeıle 
~ 'aı*•ı•-.• dalma 

............... e 

~ lam •••••• yedt· 

tldp bapna çabıkaa bir yard S 
dafttr. 

S.7.tW..-....., NMi 

ıı.a.. Wr def••dıl, ee11eW 
gnWala Matlkte Wr mbllb· 

.,. "'911 " ........... 
ile iti ....... ,. •••W .... -Sola•, ... ,.... ... 

' 

Şeker 
••••• 

Fiatleri 
Teshit Edildi. 

Bugfto Halkeviode 

V isıf Çınar için B~yük 
Bir Tören Y apılacak.I 

Barem 
Kanununda Yapı· 
lan Değişiklikler. 

hksa '(Olel) - .,b. ı1nn1.-.ımeulerl BirlW ~Dlln Halkevinde Toplan· 
rla acasea 1atalm• b•lllada 4 d 8 1 • T t:"a"'8rdı 

Barem kn•aad9 ._ ... 
reeelerla bldını.• ......... 
kamaı.yda o•yı..a U... 
llbaJbill gelmltdr. Bue• a· 
aaaaade ..-&ula yaıla delltlk· 
Ulder yapalm11ı1r. 

hlktmeıoe WJrllea kuar, ba· • 1 ve atan '*retmen en 6rene. ~· • 
gla llglll mıbmlu ıarafındn 
bls .kıen daia tetkik .tllmlt 
•e k•t°'t teklini .ımattır. Ve 
rllea k..,. gen, b•lkın 11CU 

ıekeı ylfeWlmeel "'9 tos 
tek• 15 we kip tekerler de 
28 karat berlndea •tıl•· 
e.ktır. · .......... •bala••· &elblt 
olaaın f ı.t llllealal Vekiller 
.,..... •Uifı' etmtk .... 
redir. U... 01Jqlaaar OlaaJ· • 
luma, yeal ftatler 8ürlalea 
•belan betl•9Cllktu. 

Bay A. Doğan 
Rugan Ge lyor. 

• .,... falaMr--· ...... , ........ , ....... . 
._ c. a. r . ..., ... , ... 

............ , .... ,.. ...... 
....._ ı..m çoeap v .. ı 
Çmir'aa lllml m._Mdle 
..... ..... kide ........ 
de..,. tlrea (llenat.) ,.. 
pa'-ltır. 8a tama. _..n 
dla~ ............ , 

ı'ss nam.aralı t ........ . 
rfnel m•ddetlade glllerlıe. l' 
derec., 13 derece ot.nk t..Wt 
edllmlı Ye ba kaaanaa S lllCI 
m•ddeerade g6ttedlea 14 bel 
dereee emuU k•ldaıilmıfbr. 

Sob•ylarda rlıbe --.. ... 
ıır. Aae.lr 6rka bmlllaDbll 
,..,_. oWa talPMiaU. • 

G8el baaiaa gere kMlr•M ••· 
b•ı kaı••'I oa.. , ... ,.. '• 
eetYeldekl •••t .. D• ..... .. 

.... ............ .....,. AJ· Farka U..aJUlllt kata • 
na. ....,_, .. heleN• 8Jl811 demlll olma~ mudp ...t 

-Soall , ... ,___ Solla 6 a.et ylsM -

Enteretaan Konotmalar 

•lrllll Jlmı dm karaluv• 
BlllkeM4eU--I dalrellade 
,.,.... ı~tffl. r-r1atam•· 

........ n Gazeteleri ..,...., -; ..... ._, _ ....... 

Bizimki Beni Tepe· T 
nak ~ice Haşladı! .. 

Ko , aa , e.hlike, Heyecan, 
1Wn, 4 (A.A) - fta .- aw ....... 16Je Vllıf C.-'m 

ve .Türk Tayyareleri .......... .,. ........... .,. ,. -için•• ...... ._... 
~ ...... , .. ,... .. ......,.., ......... , 
..... .,.. ···~ ...... ... ç..., ..,.,., ......... " 

Ulusunun Hava Kuvvetleriui .-a.1ar. .... .-•..-• ....,.. ... 

ID 8 Hareketi Takdirle Anılıyor. 
~aaMtelerl; ......... ,_ tan•• almak ........ oldu· 

-~ta Ta,,.... ka· paa lllH edl7orlar. 
.._ .. n.alklerl e&yle• 6-•· D• nimi -..ıll. T1617e 
..... baruetll bir IU· Ca•ul .. aa JGNG ....... 
latyare kanam•• iye için .tdalt ylklek teölrletl 

~ by.ı.tdkt• •• ... --·· ......... - "1189 
~· ~pi• ile be...,le· girmekte Ye ba ıWMaterl a.el 
"-.1.1:_ eonn btlk6meılmlalla bir dlkbtle taklb eylemek
R .... tçt-. 600 ..... tedlr. 

~~Qlarıoa iyi Bakan, sosY.ete Ge
lecek Gtınleri Kurtarır .. 

~, ... ,_ , ....... .. 

..----------=-=ms=a:::ı;:;;=ıı:ı=-=-=-~======---------

Kamın yda KollUfllleQ lşlor 

Kültfir Bakan ığında \' e· 
oi Bazı teşkilit yapılıf:&l'I 

Aabn, S (A.A) - ~Dfo· 
tay bagtla Narl G6Dkera. .. , 
bablt ... lop ............ ,. 
de bal ... k•oalu laerla .. ,,,_ 
, ....................... . 
ledle 1982 yab ._ ı...-. 
Aabla'da ............ .. .... ,... ................ . 
mlk emek Wrlftl aacll91Craı 
bbal etmlfdr. 

Etllılr llakaab1tam merkd 
GrPderl •ütuatlakl ta.mı et 
olank bbal edilen bir lruu· 
la tl9 bir ar geael dlrekllrllll, 
a.eı okaU. lledea elldml ft 
lailllk ,.,.. dlrektlrllklerl 
........... ArgemeltllNk· 
tftrl ...... lflerl, ....... Ye 

oaıau .._ .. •-••" -··~ 
luü, .... H pltidk ... 'at 
ı.-.... aı..ı llklye .,... 
olarak yldal.Sae 'H yapı .. 
-• al111aa ba JGDdea yedı· 
..... e H yleelmeelae pll...-

"ba t1tl ...... •~etld• 
batımılldaa gereli gibi HrlmU 
olm ... yıallara• .... t " 
....... k ...... ,. 
~l okallu dlrektOrllll de 

Klltlr Bak•alıpa orta te 
lllt llted• ..... 6etı0rll0 ... .. ,.... ... .... ..... 
ohlelmta 118111 o1la ltledl ........ 

"*--·~ ,... ..... ki- top· .......... 'aa&Llt .. lol1 ,.. 
.. .......... tanla• ...... 
bn merkes laır......... m6-
•• 11~-. .... .., ... h .. ....,. 
~~tlaa .... ..... 
• ......... FJlb ,, .... . .... .... ~ .. ,,.,.,. ... 
• .. , .. Yeren Ye meübd· 
....... k ........... 
Y• Ye .,.g11eııa •ergi M ıe-11.._•e• • ıft7ellaı ..... 
aaalan _,.._,, •• ' Blrla· 
.el .... 1916 ... ... .. ... 
nu ftkaf lan .. , tatbikat b· 
BQD .. ,_ .. gk'9 ... W · 

mıfbr. 

K.matay çat...... p& 
toplDae9ktR. 

Set.e Bahçele
rindeki Hastalık 
Çok arar Verdi •• 

Seme balaçelerlade gOrtll•• 
BalhbMn b•ltablt ylstladea 
bl•k eebseler 1D9hYolmattar. 
Ba hatlabkta ddmaılar " tue 
fMaı,.ı.r da blytlk anr gOr· 
mittir. Seme balaplerl ...... 
lerl ........ bqi tedbir al· 
-ta. llenber bvtalikb ... 
lln •etleme tıkarip yd..._ 
H ıuİalan• yeal lrlll 1olm· 
.. •• fllıı .. r .......... 

btırab Duymamı, Bir Zat .. 
Sord-tam 8mlller Şaalaftlm 

ı - ...,. .. ~ .. ..._ ...... 1u. 2- .,_ ..,_.. 
ilk .t.~., 1 - ..._ Mk .... aki '4l11klriwl .. ' - Ea fala ,_. 
la 16y'1Jm .,.._ .. dır, erkek midir, S - Yala lbım mdar! 

8eD ,.... y.lt .... r, Jaklllf· 
- topuh ... ı 

o.,,. Wr ....,.. 
Şata ........ : 

- K.- ..._. atkau; git!. - Ne, .... ._, • tek 
l••lm yel, Jiıp •••· kellme' Ne de .. k llllJ 111m 

- 0.. ,..., •a küar le• ,.&,., dlJe IOnham. 
:ı... ı ........ , B•• ...... - Bla,nt• .._... ~u .. ı. • 
••da ,.. ....aaı• erkek flflil ... ~ rı., 
k•• 12sr• be....~ - --,, •1...,U.tlenbda. Yok 
yonaa. ? .. elet ,o,..,_..,,_~ W. 

.-- Yo~ 14· &.t'ly· , bdıalmr yalaa 16Jlerml· 
yea!.. .. yok ,.,. ..... pa.r. 

- Neden pim; De• • mltls.. Sis kea...._ 
tleat Ne ola~, 11e ............ 

..,~ ~---~ 
- fte.W nr? Nemi 

olayoraml ....... -'et yot ... 
itte oam ... .,.... 8111· 
rlm ki, y•k ... J9PtlDC9 beni· 
de 16yleteceW. t.bt b1111aa 
-..-•11cat- .._.. ... nu 
edemeula? 

- Bir ..,m1 olmkl? - .,.... -...... : ... 
oıarm•; korkayoram eeadea •• 
ş07le •,.t llttl ...... ,..... 
dbıle: 

• •• Ba koaqttapm ut, tamdık 
11-ı.rdandar H yüıa tloet11m· 
dar. Çok •t'ltlrls, lamlal JU• 
.. yoram. Claktl "k ,.ı..n. . 

AalattJlt ter• llüan; 
- Bul 1en bay ( .... ) ile 

konQflll1lfla JHllllfll• yat itte 
O Ô .. m ete gittim. Birde De 

.... , •• , tiealmkl ( Zeftell ) 

............. &.,. ... güer 
g1ı .. ,.. .... 

- Bml eeade atmDi qu. 
.. "" tek teu.. ..,..._ 7*-•,., 

A,.,__,. at ltd 
gtlltl .. : 

-Ba ............ .. ........ . 
- o,ı. , .. o,ı.,., ...... 

IDbt ... , .............. .., 
( •••• ) CH ...... ok .... ..,,. 
larım ........ •WldJ. 

- Dar .dedim· bl.t"kl ~· 
.... ..... bir tepe bDak ......,.,. .. . 

- iyi •m-. ._,. ,._ 
- yaha!.. 8eal ile .. ,, ...... 

y.eabaa babbmP 
- Ne dl7e mlP •• Şey •• s..ı.. 

gelir, -- da IOQrla ... üllll 
bapad• olaaa diye •• 

v.uw, billahi,~ 
bpıaıa artma• ~.tlerlm ..... 
Slsdea çekdllmls 1~-
maı gibi, bir de ~l., 
ukederde .teyhlmlM •IJP • 
l"70llUIU .. , 

~- ,. .. , .... . •·••k• ..... eUt z. ... .. 
•••pr ..... ...,....,...... _ ....... , _ ... , ... ,...= 
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lzmir Manifaturacıları Don Topla- Almanya 14-15 Dog"' uml uları 1 Maaşlar . 
narak Hava Kurumuna yılda (207 5) Şehrimiz flnanı (Mııt1e) ~e 

Lira VermPği Taahhot Etmişlerdir.. Silah Altına Çag_, ırıyor r;1!~a~:~::;-r:,::~ !•:::~~~~ 
gelmediğinden fıyarl.r• b• 

1
,. 

Yeni Efrad 17 Hazirana Kadar Müracaat Edecekler ayhkl•r• h•aa nrneoıe1111~.; Oye Yazılan Yurdda~lar Çoğalıyor 
.. ~,..........-.....-.~~ - ~ ......... ...___.. .... *"ıı:ı:Wo""..__,... ... •"ltıwııı:#""-"'*',.. ... 

Han kuvvetlerini artırmak 

tçln, Tarldye'dn, uloaal bir 
Bav•ı baıladı. Baıbakan Gene· 
ral İemet İn6nft'ntio: 

- "TClrklye bir hın tehll· 
keal kır1111ndadır. u 

Söza batan bir aluao hare· 
kete getirdi. Şimdi, memleke· 

tin her yanında, hın koru· 
muaa yardım ediliyor. Hın 

tehlikesini bilen Gyeler gdn· 
dan gtlne çoğalıyorlar. Zengin· 

lerlmlz keeelerlof ıçblır. Da· 
n karumunı yClablnler veren 

•engf nlerimls, eıhlerfne ôrnelr 
oluyorlar. 

Tdrk alam ba iti de bııı · 
ocaktır. Sayın Baobıkımn göı· 

terdf ğl tehlike karıııında 6de· 
•ini mutlaka n herhalde ya· 

pacaktır, Dftoya ulaıları t~pe· 

den hrnığa kadar sUAhlıoırken, 

biz, bu,fta ihtiyacımız olın 

beıyfta uçağı yeter göremeylr.:. 

En11 bin uçağımız olmıhdır. 
TGrk aloeu bunu alacaktır. 

Bana bfttGa Hrhğımızla lotoı· 
yorus. Bu uloı, en yoklul za· 
mınıodı dahi, yord ıngaaı 

(Madafauı) uğrunda altındaki 

)'•tııını bile vermekten çekin· 
memlotfr. 

Memleketin dl~er köoel,.rlnde 
olduğu gibi İzmlr'de de J,..,, 

tehllkeılal bilenler ftyeıl giln· 
den ~Gnc çoğalmıkttdır. İsmtr 

mınlfıtaracılar birliği dan bir 
toplantı yıpırak 26 manlfatu· 

raca hua korumanı yılda 

207 5 Ura taahhdt etmleler n 

keyf iyeli bir lfıte ile tayyare 
cemiyeti lzmlr ıubeıloe bildir· 

mitlerdir. Yurdener mınlfatu· 
ncılınmızt öz yClrekten kotlu· 

lırıs. Bu lleteyl aynen ııağıyı 
yuıyoras. 

Şamlı Şft\ra biraderleri 
Sağır z. blnderler 
Osman ve Ahmet Tıtırl 
Necib •· AU lhun ve 

L. 
200 
200 
200 

Ttbaln 200 
Abdullah z. Mehmet Nuri 200 

Aaıdolo lnkl ıf ılrketl 200 
Kartcaeola Baıeyln n .Nuri 100 

Hacı Sadık 'fe ıarek4eı 100 
Halll AH kardeıler 100 

Sami Tataıl 75 
Bacı Hdseylo Tatarl 50 
Aeım Rııa biraderleri 50 

Cambaz Ali mıhdumları 50 
AbdCll•ehab ve Buaa Tatul 50 

lbrablm Sezal 30 
Eyyub ı. Emrullah 30 
Burdur'lu bıcı Hasan n 
AH Mehmet 
Santo Aboaf 
İkbal manifatura ılrketl 
Bıcı AU z. Abdult.h 
Pılıadoz ı. Raılt 

" ı. Ahmet 
Jak Amado 
Aksekili bıcı Mehmet Ye 

ve Mehmet 
B111n Tatarl 
Abdi Yaeul 

30 
30 
30 
30 
20 
20 
20 

20 
20 
20 

2075 
Mantfaturacılu bf rliğlne da· 

hU asadan yakarıda lllmlerl 
yazılı olanların 1 h11tran 930 
den 1 haziran 936 tarihine 
kadar bir eencllk taahhüt mlk
rarları a!terllmlotlr. Birli mlıe 

dahil olub da mazeretlerine 
mebni toplantamızda bolanmı· 

yanların lılmlerl aeığıya yazıl· 
mııtır: Bn ırkıdıoların yu_rdıe · 

verllkle uygun ıa1hhfltlerl ıy· 
nca bildirilecektir. 

lıyırJu güç bir duru111d• b• 
Berlln 4 (A.A) _ Batan llln kollbelerlnln Ozerlerlne 1914:-15 doğomlolın ıUAh ıltınıt mıtlardır. Kadro n aylık 

81 çağıran kocaman filolar yıpıotmlmıotır. Bu doğomlolır 17 haziranda Bertin Hkerllk barolarında Hlelerinlo acele glSoderllı:ııe ( 
yoldanacaklardır. Pollı dJrekt6rGndn imzasını taııyan bo lllnları halk merakla okomıktıdlr. 20 için Flna~ı Bakanlığın• teJgr• 
yıldıoberl böyle lllolu g6rCllmemiotlr. 

-----------• çekllmlotlr. 

Storugo m-.bdomları 
Baeeytn Basnfl ikbal ftnıasl 
Nuri Abdorrıbman n mıh· 

Galata' da Gülizar Adında Bir Bizden ':~!:akısr 
domlın 

Dıaon ve Oanon komisyoncu 
Rodltl komlıyonco 
Zaman nıa~azıeı 
Glrltll Safter 
Şomoll Alırasakl. 

Haber aldığıza göre Şamlı 

Şakra kardeıler lklyaa liradan 
baokı a1rıca yardımda bolu 
nıcıklardır. 

Don Hava Tehlikesini 

Bilen Oye Yazılanlar. 
Dan hna kurumuna bat•u· 

rarak heva tehllkeılol bilen 

ilye yazılan y11rddıelarımııın 

adlannı dı tp~ıyı yazıyoroı. 
Bu yordıenr f ımlr'Ulerl de, 

bauın kalblmlıle tebrik ederiz. 

Bıy A vaer bor11cı oğlu 
ılm11r 

Bay Ntcl Berl11 Tftrk 
bava kurumu İzmir Ş. 

.batktılbl 

Bay S•lm Keaen TClrk 
hın kurum~ lımlr Ş 

tıhslldarı 
Bay AbdalJıh Öıkent 

ttlrk hın kurumu İsmlr 

Ş. plyangosnadı 

Bıy Emin Tecer Ttlrk 
han kurumu İzmir Ş. 

plyıngoıandı 

Bayan Nimet Derbl Tftrk 
hnı korumu İsmlr Ş. 

plyaagoıonda 

Lira 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

so 

20 

30 

l{adın Bir Erkeği 
1
öldürdü. 

Gülizar, Çarşafının Altından Tabancayı Çekince 
Kazım'ın Qzerine 8 Kurşun Sıktı. 

İaıınbul, 4: (A.A) - BogClo Gılatı'dı fect bir cinayet olmoıtor. BAdlee ıodor : 
GGllur adında çarıaf la bir kadın, Galata'da Khım adında bblıılnln ırkHıoı tıldb etmlı ve 

keodlıılne yaklıtır yıklıomız çaroafınan ılbDdtn çektiği tabanca ile ıeklı el ıll&h atmık ıurdlle 

Ktzuu'ı 61dGrmClotOr. 
Y ıpılın tahkikatı ve derhal ya kılınan Gtlllsar'ıo verdiği ifadeye gôre; Kbım, evvelce Gallıar'ın 

kırdeıfnl öldGrmGıtG. GClllsar, intikam almak için Araavod'loktın gelmlt n KAzım'ı bolarık 

ono ôldftrmaotar. --------· ............. ·--------
Hava Tehlikesi Karşısında Normandi 

Bütün Halk ödevini Yap· Sor'at Reko-

mıya Hazırlanıyorlar.. ru~.~ 4~:.:~~· N••m•ndı 
Btffı 4 (A.A) - Havı tehlikeıloe karoı yuria korumak için 

her taraftı olduğu gibi burada dı çalıımıları baolaomııtar. 

Merkez ve bağlantı okallırı öğretmenleri ayhklarıodan yazde 
blıtol her ıy vermeyi yaklenmlotir. 

Boraa 4 (A.A) - C. H. Partlılolo 6ocCllCl~a ile hıH tehll· 
kesini bilenler kuromuooa kurulma11 için peroembe gaaa co· 
murl1et tlınıada bir toplantı yapılacaktır. lımet lo6nfl'nfln de· 
geril ıöylnladen ıoora Buna'hlar Clurlerlne dOıeoi dtUlnlClkle 

baıarmıya çalıımtkııdırlar. 
Zoogoldok 4: (A.A) - Hın ıehllkeılnl bilenler korumana 

Clye yasılmak ftzere Zoaguldılr llbayıaın bııkıalığı altında C. H. 
Partlılade bir toplantı ytpılmııtır. Flnaaıal kurumlar ve halk 
bClyak bir heyecanla aye yaaılmakıadır. 

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

Konya'nın Bir Köyftnde Lekeli 
Humma hastalığı Çıkmıştır .. 

Ankart, 4 (A.A) - 'Sıghk n soysal yırdım bakanlığından: 
Konya'nın ~ille nahiyesi ne bı~lı Klrllgiret k6yaode Lekeli 

humma haıtılığı gôrftlmeıl ftzerlne lAzımgelea btıUln tedbirler 
ıhnmıotır. Ve yerinde bir çadırlı haıtıoe ıçılarık hastalar orada 
tedaviye baelıomık ftzere buluamuıtor. 

MClcadele lılerloe bıkmtk GzQere bir 11bhıt mGfettlıl ve bir· 
kıç mCltıhıuıı doktor göoderllmlıtlr. 

nporo dabı ilk ıeyabatlnde 

mavi kordelAyı kaıınmıohr. 

Vapur Atlantlk denizindeki bu 
ıeyabıd yaz Y"dl 11at 33 da· 
kikadı yapır.k evvelce ltılyao 

bandıralı Rt-x vapuru tarafın· 
dao 109 1111 58 dakika olarak 
elde edllmlı olan rekoru kır· 

mııtır. 

Italya 
Avusturya hak· 
kındaki Siyasası· 

nı Değiştirmemiş. 
Viyana, 4 (A.A} - İtalyan 

ılyHuıudı A vustoryı'ya kaqı 

bir değleildik olduğuna dılr 
yıbıncı kaynaklardın verilen 
haberler resmt çevrelerde tek· 
zlb edilmektedir. 

Bty D. Fnnee• E. Ye. 

rfttalml 

Bay Sılvıtar Berki Her· 
man İlplrer İlmlr dl rek· 

törloga 

Nal iz Mmtıfa lı:Ağıd 

tGccan 

Bıy Muıtafa Delen ki· 
ğıd tGccarı 

Bay dult M. Z. Sldl 
20 Türk - lngiliz Tecim 

Bo çevrelerde ıôylendlğlne 

g6re, bo haberlerle b&dleeler 
arasında tamamen kanoıklık 
vardır. 

deri taccarı 

Bay S.Y. Nıhum; Daaab 
ılgorta T. A ılrketl İ%· 

mir acentesi 

30 Muahedesi lıİızalandı.. Çekoslova~ya 
Rusya'ya 250 Mılyon 

20 
Ankara, 4 (Özel) - Hfl· deHm eden Tecim muahedeıi Kronluk Kredi A"lı. 

kdmetlmlzle İngiltere artınoda mOzakerelerl, bogGn ıon saf. ~ 

Hava Tehlikesini Bilen 
üyelerimiz Çoğalıyor .. 
Ankara, 3 (A.A) - Hın tebllkeılnl bilenler litteıl: 

Üye numarası Yıllık lyek1inu 

690 Bay Aelın Nuri lıtınbol Y"DI postane kartıııada Ka· 
zuker hın No. 8 mCUeabhld 20 

691 b. Salih Zeki Eğilmez Cağıloğlu Nurloımaniye cad. 
No. 35 mCltekald 25 

hasına glrmlı ve herlld tara· Prıg, 4 (A.A) - Çekoslo· 
fın delgelerl, tım ve kAmll vıkya bankaları konıonlyoma 

bir oılıımayı vararak muı~e· Şo•yet Rosyaya 2:>0 milyon 
deyi lmzalımııtır. kronluk bir kredi ıçan ıon 

Yeni Tecim muahedesi ah. aodlaımayı imza etmlotlr. 

ktmı, yClzde otur.: farklı le· 
' 
hlmlze olarak tanzim edllmlı· 

tir. Mazakerelerln devamı H · 

naeındt hakumetlmlsln gôı· 

terdlğf hDeailnlyet, mukabil 

taraf delgelerlnce son derece 
takdir edllmlıtlr. 

Çek Kabinesi 
Prag, 4 ( A.A) - Comorlok 

baıkanı Mazarlk yeni kabine· 
alo Uıteılnl onaylamıotır. Bıy 

Benee dıt lılerl baokanhgında 
kalmaktadır. 

ın 
FU4delf lyadı bir llrlD• ıoe • 

ıfeC 
leketlmlzden incir ıatıD ırl 

odft& 
ğını lstaobol tecim ve e o• 
odaeı vuıtıslle bmlr odııı 
blldlrmlttlr. ~tıo 

Bu flrmı; içinde yedıwer 
l o ee 

incir bulunan bir ınf 1° IJO 
pet ııtın almağı dllemletfr. ıaıı 

cec 
önemli lıtekle tlgtleaeD tbrl ' 
ve eodGıtrl odası; l1111lr bO 
catcılarını haberdar et111f f, t>JI. 
f lrma ile it yapınalırıoı 

dlrmlttlr. 

Bay Cavid Aker 
b•"' Aakarada toplanıoD . tll 

korumu koroltıyıaı Moğl•deJJ 
delegesi olarak fotlrtk e 111• 

,e " Balk gazeteııl bı0111tP• ettlll 
setemlzln Muğla oıOIJJ •d•P 
bay Cavid Aker Aok•'a ,.. 

. BO 
IJehrımlze döomflotiir. 

1 
'f' 

babkl Aydın treolle AfuA' 
ılt mektedlr. 

llzuğ Tab~ili 
k,oı· 

Bayıl ftzel be11blar dire osO· 
1Gğ6 (Moh11ebel bnıuetye 

11
ç 

ddrlOğCl) lıyarlarıudan bit ~o· 
uzug ( lbtlau ) tabılli lç:ıoSJ• 
kara maliye tatblk•t 0 

gôodPrllecektlr. J 
Ilıca Köytınde şsş:,1 

İzmir memurlar koofC'r;,..ı 
Çetme'nln Ilıca köyODde IJO' 

b 1 caktaf· 
ıoyo utıt fO eı aça b bir 
oun için köyde mOD•" 
yer ıyrılmıotır. 

lsveç Bayralll• 
10

,., 

ı. h k4111'' Yarın •eç ft 11 fi• 
bayrak gaoddilr. Şebrflll l'.t' 

b rt~ y 
veç konıoloıluğona ay oıeo• 
kllecektlr. Aynca ktbul t 

yapıhnıyacaktır. 

Liselerde Imtib90rde 
ıtsele 

Kaltflr Bıkaohğı, ılf'' 
mezuniyet lmtlhınlarınd•0 b'° 

t6 
zlye yoklımuı g6oftnO k tdbll 
ziran paHr gfloG oltr• ıf • 

(ti ,, 
etmletl, Pazar gaaft ha 

1 
,ı11e 

llne teeadftf ettiği için r 1 ..,,ı· 
cll,... 

imtihanının 15 hazlr•D "''' 
teııl gdnft yıpılmtsı tçlo ~,d" 

t 1ek 
gelmiıtlr. lmdhıoı ıı• 0.,ııı· 
bıılınacaktır. Cumırtr-9I g t~ 
rlne nıtlıyan hntlb•01'' 11•' 

,,6re 
hıftı tatili y aeasıa• " tO'"' 

,eri 
ooflçte bebemabal ıon rd•f· 
ıl için de yeni bir e111lr fi 

1935 
Bızır 

30 
692 - b. İzzet Gôlı:demlr Bayızıt Mhat paıa cıd. No. 2 

ubık K.aatamoal vıllıl 20 

693 - Ttırk kömtlr madenleri tnonlm ılrketl 1000 
69i - Antalya nakliyatı umumiye tlrketl 500 

Vasıf'ın 
Cenaze8İoi Bir Rus 
Harp Gemisi Getirecek 

Saylav 8. f ehmi 
Ansızın öldn. Çarşarobıt ,,sı 

Aokuı, 4 (Özel) - Çoruh Arabt 1354 Ruıııf ~11•• 
695 - b. Mazhar Özbll Eııklıehlr piyango bayii 24 
696 - b. BGınfl Err.:ene k61t6r dlrektörtl 24 
697 - b. Yuııof Ziya K.öıem &ıklıc:ıhlr 24 
698 - b. Narl Celil latınbul, Sirkeci MfthGrdarHde hın 

Norkılem Umlted ıfrlı:etl m6d6rQ mahendlı 25,000 

699 - .h. Hayri K.ayadeJen fstıabal Sirkeci MClhOrdtrzıde 
han No. 27 mGteıhhld mahendlı 4000 

700 - b. Rlzı Malat a ıaccaılarındaa 20 

İatıobol, 4 (Özel) - Moı 
kov• bOy6k eJçlmll merhum 

Vuıf Çınar'ın cenızealal bir 
Rae harb gemlıl İıtınbal•ı ge· 
tlrecektlr. Ceo1Zeola, yar1D 
( Bugdn) Odeeay11 getlrllmeel 
muhtemeldir. 

3 Rablfllenel 2~ 
11ylavı bay l!'ehml, Mecliste ıı-----------11,-11 

haet ... landı ve öldü. Evkat Ezani 4,sO 
Krala Şölen GAoeı S,54 12.ıı 

B Öğle 4,:{5 
1
6 ıı 

Gkreı, 4 (A.A) - Ktslaev ' 6 
ikindi 8,85 t9 s tarbıyı kral Karol onorooı ' 6 

töleo (ılyafet) vermletlr. İçlolerl .Aqam 12• 91.S 1 bakanı B. Nolet kralı eel&mla· Yıtsı 2,00 j,1 
imsak 6,36 

mııtıı. 
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• Sabahiddine 
Son Cevab! 

Günün Şar 

---·-.----Uındoğum ve beklediğim ya 
.... dftnkcı Anadoloda çıkh. 
~ gerçeklikler karşmnda 
''Ord b lal o ozolmuş, vidaları BÖ· 

- DıGı bir elolr ve kafadan ne 
.!lentree, hepsi oi yapmışsınız. 

Ilı aşf randan opera bestele

~lece~lnl (!) bu eoayete için· 

~~ JçtJmai mevki ıeJjkklsl 
lana da (!) doyduk, ö!· 

"-dık. 
Slae liyık oldoğnous cevabı 
~k, meılek hayılyetlnln arhk 

.., çirkin bulacağı bir ıeldl· 
lfai Sizi muhatap tutmak, ıl· 
...: lllGnakatadı bulunmak, 

ağır geliyor. 

.,,,_ So.,ete denilen makine, öyle 

~ lı:u'9ettlr ki, otomatikman, 

~ıi layık oldo~o mevkfe 

'-t r. Bu kuvvet, seni d~ 
'9t ltbı ve kapasiten nlshetlnde 

~ hGro adamı yıpmıotır. Eti· 

..... • ve imzan, 11ncak mHş 
roau alhnda yaşar. Do me· 

~et harlciodekl oıhelyet ve 

'-ta 1 mevki ıeraoelertol ke· 

bırak Bay Sabıhlddin! 
~Ylll ıoııyeıe, beni, kendi 

'-flı ~11 gibi, eski bir mutaaar· 
~D (Aydm'ın) beş senelik 

'-e Dde (Değil, eultanlslnde) 
.... lı: çGrCltmekt~n almış, ev· 

~ lllaalllmlfge, sonra gazet.,. 

~· mabarrlrllğe •tmıetar. 
'- .. tahrir mOdQrlGğ0ne1 bat· 

llllaharrlrllğe .. 

Se. ve ben! 

ıL. Sa.yete içinde kırı,ıı karşıya 
~doır. 
"'"- ~omuz zaman, senin eır · 
h. bir spor fanll&sı, kolto 

... ~· yldfğln veya kurtardığın 
'e •ld bir blAnço dosyı@ı 

Be •r. Baeka blreeyln yoktur. 

-.._ • lıe, eoıyetenln iş bölft. 

~ide yalnız yıldız marka ile 

~i iki yıldızla, ıiç yıldızla, 
ı._1 aııl adımla, mfietear isim 

'4tet •de )'azdığını, onbee, yirmi 

)\ •e birkaç makale, birkaç 

4-.a hikayemle kareına çıkarım. 
,, onlar, senlo edebi telAk· 

"tt ile, eenln yOkeek k6hiir 

"Jelle aykırı lmlo .. Şu halde 
1.ı 11•111 oluyor da bu mem· 
-""tte 
' Yazıu ile, eserleri ile 
.._,:Ilı .kaaaHblten bir insan 

'1'11111; ve naeıl oluyor da 

'-. • gibi ağır kırat mlnevver· 

~Ôfe, bacakta birer lialet· 
L ~ ferd olarak kahyorlar; 
~eır 

-.:: ikimiz, işte farkımız! 
Cetab yok dellkaolı! 

"------ * 
Dtızeltme 

~etınenler_lmlzden Bayan 

~ A. Ulan ıarafından 
~iller için ( Bir çocuğun 
~ ) •dı,.dakl boynk hlktye 

"- • gan bitmiştir. Hikayenin 
~ 11•ında bir yanh1Jhk ol· 
'-t btı,ıı gelmesi lbımgelen 
~PtrÇa en eona girmiştir. 

dtıerlı. 

Zavallı 

Yavrucuk .• ___ ........ __ _ 
Kftçük Cura Bnynk 
Bir Kaza Geçirmiştir. 

Doktor Bay Hüseyin Hulki 
Cura'mn altı yaşındaki kaçak 

oğlu bOyQk bir kaza geçir· 

mlştlr. Vak'a şôyle olmuştur: 

l}Ay Bulki'oln çoluğu ço· 

coğu ÇPşme p14jla11nda idi. 

Doktorun altı yaşında gOrbOz, 

sevimli bir oğlu Yardır. Yavru· 

cuk, habasınrn av köpeklerlle 
dılmı oynatdı. Bunların ara · 

emda bir de kord azmanı 
köpek vardır. Kdçtlk Cura, 

evvelki gQo ho kord köpeğlle 

oynarken köpeği kızdırmış Ye 

iri yarı bıynn bir hamlede 

çocuğun üzerine ealdırmıştar. 

Yavrucuk f ery11da başlamış ise 

de iş ledtın geçmiş, köpek, ço· 

coğun başını, yOzQnO, ağımı 

parçalamıştar. 

Yarılı yavru düo Jzmlr'e 

getirilmiş \'e Memleket hasta 

hanesinde tt:dnl altına alın · 

mışllr. Küpeğlo kudurmuş 

olmadığı anlaşılmaktadır. 

Bay Hulki Cura'nın hekim 
arkadaşları çocu~un (izerloe 

tltrlyerek onu kurtarmağıı ça· 

hşmaktadtrlar. Yavrularrnın 

gtçlrdlğl bu kazadan dolayı 

aziz doktora ve rd lkasını 

geçmiş olsun der, ynrocuğa 

şifalar dileriz. 

Bay Fuad 
Yurddaş rfahi· 
iyeı:DirektörO Oldu. 

Uay hıad:Yurııda~ 
ılbayhk hukuk tolerl direk p 

törQ bay Jı'uad Yurddaı,ıın İç· 
işleri Bıkanh~ı tAbllyet lşt~rl 

dlrktörlOğOne tayin edildiği ha· 

ber alanmıştır. Bay Fuad Yord· 

dae; değerli genç işyarlarımız· 

idandtr. Keodlılne yeni işinde de 
başırıkhklar dileriz. 

Göçmenler 
Göçmeolerdt'n yabaocı teha· 

alarda olanların mayıs sonuna 

kadar nOfus işyar (Memur) ve 

dlrektfüUlklerlne başvurup mu· 

hacir kağıdı alımların sayısı 

hakkında İçişleri Bakanlığına 
gönderilmek üzere bir istatistik 

hazar lan ma k tadar. 

....... 2A 
.. - 1'iirkce'ye çevire~: 1ZC.:1 

~ __ ':.~k-z-~~--,-ı-ıt-ır_a_p~'"'"ıç.,..l-n--d,...e-----Evet.:-Rlraz evet de ıliy· 

• !ağmcn olub bitenleri ledlğlm ttibl, onu tanımıyan 

~ ett k istiyordu. Ençok me· hiçbir polis yok gibidir. Tan· 

~--~ ıey, yakaladığı beri· rıya şftkredellm ki, sen bu ada· 

s·~lle 011.ı ve De eebepten mı bize tarif edebildin. Eğer 
' iti edihalo olduğu idi. Bo· onun eekAUnl ve huıuılyetlnl 

, la Feleran'yı: bize eQylemeae idin, Stan h•y· 

Stkııtı LtU'yl. dedi, e•elce dodonu zor ele geçirirdik. 

"''llek? A..m ... rlke't• pollıı '.lef 'Y"!lf p1@ 

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

Kazanç vergisi kanununa ek 
olarak kınıotayca onanan kanun 

Finans Bakanlığandan Ubaylığa 

gelml~tir. Kazanç vergisi kano· 

nunon 6 ve '; inci maddele · 

rinde yaıılı mnkelle( !erle 4. 7 
inci maddt>el gereğince beyan · 

name vermeğl tercih eden nıü· 

kellef ler ~u esulara göre zahiri 

karineler üz~rlnden asgari nıO· 

kellef lyete taht totnlacaklardır. 

Beyaooamelerlnde gayrl!af 1 
kılrl11ta olmadığını veya zarar 

ettiklerini gösteren wOkelleller 

haklarında tahakkuk ettlrllmllj 

dan asgari mftkelleflyetln, va · 

ridat idaresine vereeeklerl ayrı 

bir beya.onarue ile mflteakib 

eenPoin genel masraflarına ithal 

edileceğini blldlrehtlirlr.r. Bu 
beyannamelerde kazanç kanu· 

ounun kazanç br.yannamf'lerl 

hakkında tayio ettiği hlraz ve 

temyiz biiküoılerlne ıabldlr. 

Kanun yeni fluaoalel yılda 

tatbik edilmektedir. Şehir ve 

kasabalarla Hlr mahaller ihtiva 

ettikleri nftfus eayuına ve Ba· 

bil olub olmıdıklarrna göre 

altı aanıfa ayrılmştır. Birinci 

eıoıf letanbol'dur \'e IJarbayltk 

sınJrları içindeki yerlerdir. 1 kin . 

el eıoıf Ankara, lzmir, üçQncü 

smıf nüfusu (50) binden yukarı 

yerler ile ylrmlbtnblrden el it 
bine kadar sabtl olan yttffir, 

dôrdftncO eınıf nQ(usu yf rmibln 

birden elliblne kadar olub ea 
hll olmıyan yerler vtı bl'şblo 

birden ylr01i Llne kadar sahil 

olan yerler, beşinci sınır nü 

fusu beşblnblrden ylrmlbtne 

kadar sahil olmıyao yerlrr. al 

tıncı eınıf nftfueu bl'şbln ve 

daha aşağı yerlerdir. Yeni nü 

fus Bayımı yapıldı~tao eonra 

kanunun tatbikinde yeni eayım 

nazarı dikkate alınacı&ktır, Brı · 

yaoname usulUe kazanç ver· 

gleioe tabi mükellefler bo 

kanunun tatbiki noktasındau 

dôrt kaema ayr•lmıeıar. Kazanç 

verghl bu ıınıf lara göre yeni 

kanundaki esBBlar üzerinden 

alınacaktır. 

Define ---......... __ _ 
Bakalım Ne 
Yapat•aklar? 

Bergıtma yaklnlode bir dag 

da gömülü bir d<'f ine aranıyor. 

Def ineyl lrnlmak jçto lımtr'd,.n 

memurlar ghmfştlr. 

Vak'a şudur: 

lstanbul cezıevlode ıuahkuın 
bulunan birisi; \'akılle Bergama 

havttlfelode baydudluk ederken 

bir dağda bir yere gAZ teııekcel 

içinde 10 bin lira çömdilğünQ 
eöylemfştlr. Bundan evel bu 

mahkümon Vf'rtllğl kroki üze· 

rlnden Br.rgama'da araştırma 

yapılmışsa dil blr~ey buluna· 

nıamışt r. Oodan sonra bo 

mahlnimun İstanbul ctzaevinden 

İzmir',, ı:f'llrilml'el için t~ş b· 
bör!IC hıılunulmuşıur. Mahkiı· 

mun İzmir cezaevi ne getiril· 

ınesioe Tüzr (Adliye) H. kanhğı 
muvıafakat 

gttlrllrrr.k: 

~ımlş ve mablu1m 

def inenin yerini 

~öetermek Ozn,. memurlarla 

birlikte Bergıma'yı gönderli 

ml~tlr. 

Şimdiye kadar Bergama'dı 

def ine aranmsktadır. Del lneyl 

aramağa gidenlerin bı~mıf11 

Emniyet mfülürlüğü ıozel (Adli) 

kısım başkanı bay Hulusi Ak· 

gümfiş vardır. Sonunun müsbet 

veya ınenf i bu~ün elde ectlle· 

Ct'ğl anlaş:lmaktadır. 

Yavrularına iyi Sakan, Sosyete Ge
Je<~ek Günleri Kurtaı·ır .. 

Basene İzmir mek.teblcrlnde fakir ve yoksul yavrul11ta sıcak 

gıdı vermek 1 onlınn birinci duecedekl ihtiyaçlarını kar~ılamak 

bo11osunda göetcrllen soysal Ugl ciddf·o çok iyi olmu~ ve gfizel 

@unuçlar (Neticeler) vcrmletlr. 
GördOğOnfiz resimler Topahı İnkılılb mekehlnde himaye he· 

yeti tarafmdau bir dera yılı içinde bakılan çocuklara tesbit ediyor. 

Bu heyet, muyıflaklyetll bir çalışma ile doksan 'ki yavruya 

el uzatmış, bunlara öğle nkitleri temiz, iyi bıızırlanmıe bir ma 

eada sıcak yemek vermlı,ı, hemen hı>psiGe elbise dağıtmış, ayrıca 

kalem, def ter, kltab yardımların Ja bulunmuştur. 

Resimde görftlen diğer sevattu m,.kteh himaye heyeti ile mu 

alllmlerldlr. Tebrik edf'lrlz. 
• • • 

Çocuk esirgeme ( Hlmayeletfal) cemiyetinin çocuk bıkım evinde 

ve mayıs 935 ayı zarfında 14:5 çocuk muayene ve tedavi edil· 

mtş, llAçl tflda parasız verllmlttlr. 

nıoıo iyi netice \ermiş olmu· 

sından memnundu. Sevinçle gfi· 

lümsedl: 

- Evet, dedt, hakkınız var. 

f'akat hlrşey sormak istiyordum. 

Bn adamı şimdi yakalayabilir 

misiniz?. Ben şDphellylm .. 

Baron lbel bir polisin omuz· 
larma dayanarak aya~a kalktı 

ve llhe eni: 

- Ulan Stao! Seni yakala· 

mak zamanı yeklaetı. Aya~ını 
denk al. .. 

lkzel hem eöylenlyor1 hem 

de otel kapı11ndan cıkmığa ha· 
zırlanıyordu. Bir aralık durdu, 

~t~l !!!hlbt l!• kc?ıuımek fıtte ' 

Otelci orada idi. Sarhoştu. Za 

ten ne zRmao ayık gezdl~i vardı 

onun.. Biç durınadın içtiği ı,ıa 

rabıo kırmızıhğı yüzün~ vur 

muştu. Amerlka'lı polle haf iyesi, 

eağ dtnl otelcinin omuzuna 

koydu: 
- Azizim Ek, dedi, z.ı1ıbıtaya 

yardım etmek 18terkeo maruz 

kaldığın kazadan dolayı cidden 
mGteeMlrlm. 

Baron lkzel adamakıllı ken· 
dine gelemediği için seel zor 

çıkıyordu. Otelcl ile konutm•· 

sına deYam etti: 

Ben timdi gidiyorum. 

!e!!b ed!!!c:e ı!l·d·~ geD~ yed?m 

göçmenlerden haklarını tama· 

mile almamıe olanların 177 l 
sayıla tasfiye kanununun Def· 

rlnden evel ltgal etmiş olduk· 

ları arazi YeHlre parasız ıemllk 

edilmek ıoretlle hakları tamım· 

lanmıı,ı olacaklır. Bu glbllerln 

lı,ıgallrrl alhndı bolunmıyan ara· 
zlden tamamlanır. Yalnız bo 

gibi arazi göçmenlere borçlanma 

soretlle verllteektlr. 

177 l Numarala kaouuun neş· 

rinden sonra araz\ tı,.al etmiş 

olan gôçmenler için de gene 

bo şeklide moam1ıle yapılacak· 

lır. Bonon için lçltler h•kanlı 

ğından llbaylı~a hlr blldlrllm 

gelml~tlr. 

llkokulalar 
f)ersleri Ne vakıt 
Kesecek ve imtiha
na Başhyacaklar?. 

lımir'dekt ilkokulalardı i 
Haziran cuma günü akşıruma 

kadar dt rıalere dc:vam edfle. 

cektlr. Haziranın aeldzlncl cu· 

marlf~eı ~ünil llkokolalarda son 

sınıf lıtr o!cullarımo mezuniyd 

imtihanlarına ba~laoıcaktır. 

Koıuır Hakanlığı imtihan 

sırunıda büyük me"teblr.rin 
hiltüo ö~rermenlerloln imtihan 

salonunda boluomıyarak yalnız 

beş öğretrnf'oln bnhmdurulma 

sıuı bildirmf.:;tlr. 
Bütün okullarda ders yılının 

1000 mGoasebt'tUe ıalebenln bir 

yılhk çalıema iıerlerl için ııer 

gller hazırlanmaktadır. 

Orak ipi ve 
Kilkürt işleri 

Ekfn biçimi b11eladığı için 

orak ipi bobTBnı ha1Jgöetermiştl. 

Bölgr. tarım direktörlüğünden 

öğrrodlğlmlze göre bıındao bir 

hafta öot>eye kadar pfyaeada 

görülen orak ipi buhranı giim· 

rükten çıkarılan 20 ton orak 

ipi l!ayesiode hemen hemen 

kalmamış gibidir. İhtiyacı olan· 

lar bu Jplerden temio etmlı,ı· 

lerdlr. Bugünlerde daha on ton 

orak ipi gelecek ve hemen pl· 

yasaya çıkaralaeaktlr. KflkOrt 

durumu da nezaketini bybet 

ml~ılr. Snn parti olarak ltal· 

ya'dan yeni kükürtler beklen· 
o.ektedir. 

B. Cevad Zekai 
Memleket hHtanesl B!!ıbi 

ha&talıklar uzmanı ( M fttıhaseısı) 

doktor hay Gevad Zekai Bil 

bir haf ta izinle lstıobul'a gl· 

dr,ctktlr. 

lsıiyeceğlaı . Fakat benden başka 

hiç kimseye blrşey @6yleme ... 

Emin olıblllr miyim? 

Otelci Ek karşısındakini tat 

mto etmek. istedi: 

- Emin olablllralnlz, dedi, 

hem ben aıarhoo değl!lm. 

Baron lbel gOIClmsedt: 

' - Sarhot1un, 11rhoe de~Uıln, 
oraıı bana IAıım değil ... Yalnız 

bana ılyle: S•na vuran adamı 
tanıyor moıon? 

Otelci gözlerini açtı, omuz 

larana dört elif mlkdarı k•I 
dırdı : 

R .. lkl1 dedi, gönem tanı 

rtm 

DOşllndOklerim .•• 

Spor, Genç· 
lik Devrimini 
de Bekliyoruz •. 

Muhakkak ki, memleketla 

aklı, haoı yerinde her ferdi, 

bizde spor lolerlnlo gilttClğCl 

cereyan ve eık uk gösterdlAI 

çfrkf o gllreyler kareııında acı 

acı düıünOyor. 

Yakın senelerin eürftkleytb 

getlrdl~I hadiseler, en yakın 

delfllerlfe göstermiştir ki, bizde 

spor telakkisi, epor terblyeıl, 

disiplin, şuur, Jddal, karıılıkh 

sevgi "e saygı, gençlik teMn6dl 
yıkılmı~, bnbad olwoı,ıtor .• 

Sporu, genci Mr aolıtmla, 

sadece beilen hareketlerinden 

ibaret eanau yara gftdftk zlhal· 

yet blzıat, o ıporcoların bir 

çoğunda da blklmdlr. Gerçekte 

bir centilmenlik, bedeni ve ıoy· 

sal bJr terbiye YHıt•sı olan epor, 

şahsi kaprlslerln, atağı ıevlyede 

ihtirasların eolucao gibi dola1Jhğı 

hir baıaklığa ç~ullmlıtir. Vr 
hu E!İstem, bu kötô tarz, ne 

acıdır ld, bizzıt sporcuların da 

ruhi ve f ilni bünyelerine mu· 

sallat olmuıtur. 

O kadar megaloman, o kadar 

lıHUıall tlplrr var ki 1 loeao bun· 

lano Alııaocık: eahaeandan ma 

gcldlklerlof, yokea bir yabandan 

mı, yetiştiklerini aolıyamıyor. 

Kış vakti davul önQndtı kô 

püren tülü dr.veler gibi ılkıt 

toplıyen bir oyuncu, kendini 

lıir dt>v aynaıuuın karwıemda 

J!Örüyor. Sıılıııu köpüğft l?lbl 
kabarmış bir gururla kt"ntll ba· 

rındığı bir tt'şekkfile bfle •ata 
tutuyor .. Bunların lçlode, kendi 

tnazfilerlnl mohafar.ı elmlt. 

eporu hdece tıpor olarak, yani 
şatafıt ve jeatten uzak bir lle\'gt 

ile anlamış olanlar da vardar. 

Fakat kaç para f'd11r ki, tt"şkllit, 

sistem; dl'jt-ntre olmoşıor .. Ko
lüplerlo bQnyelerlnl husod ola· 

rak gözden geçlrlraek, onların 

oaeıl idare edlldlklerinl, n., gibi 

şartlarla çshştıklersnı, aralartD· 

dakl münHebetln ,ekillulal, 
dönen dalavf'releri, oyuncular 

etrafındaki halkalann mahiyetini 

anlamış oluyoruz . 

Baştın aşağı hozuk bir tıpor 

Alemi ki, fayda y· rlne, zar1r 

veriyor .. 

Gaıbdı genç rejimler, sporu 

tamamile devlet mOrakabeılne 

almış gibidirler. Spor, memle· 

ketin ulueal müda(11eı ve genç· 

ilk. teı,ıkllatı içinde mfltalea edl· 

len t.lr llJ olmu~tur. Profeayo· 

oel kurumlar haricinde kalmak 

üzf'r,., btlbusa harb sonunda 

devrimler yapın bütla uluılır, 

buoları y~kdlğerlle blrlcetirll· 
mlşler ve baı,ııboı,ı, mGrakabealı, 

metodauz, mes'uliyet duyguıu 

tatmama~ gençler yığını yerine, 

devlet kontrol ve mGıaheretl 

Sonu 6 ıncı ııahlfede -

E~kıiliSJİ ıarif edemts 

mlehı? 

Ot··lcl çrnr,elnl tollu, bir M 

rıfye kadar dü~6nür gibi yaph: 
- Akhmda kaldığına göre, 

dedi. geni · yüzlft bir adam. 

iri, kumral bıyıkla bir hedf .. 
Size daha fazlı lubet veremi· 

yeceğlm, çftnkfl bundan faale 
blrıey göremedim. 

Baron lbel Felerova•ya baktıı 

- Dikkat et dostum! .. Otel· 

t~lnln 'ı,ıUltn tırlr eniği adam, 

Rodney Arnold"aa llturc1olu 

ot,.le kıf,.ıi gedren herifin ti 
k11ntftetdtr. Dalak otel bıdeme· 

- !oDa ••r -



Sporcu ·ı 
Yardım lçın 

va !(urumuna 
azırla ııyorlar 

!Çok ,. eyeca 
Memleketin her yerinde 

hava kurumumuzd yardım et· 

mek, bavu tc:hlı kl:'elııi bill:'Jı 

fıye yazılmak içlo büyük lıu 

rekeı lın~huııış bulunuyor. Bu 

hcırdteh: İzmir rıpou.ııluğu da 

iştirak etrul~, kendisine düşrnl 

yapmak için iş~ glri~n.i~ılr. 

İzmlr'in altı büyük fpor l.u 

lübü arasında lurnova şeklinde 

müsabakalar yepılacnktır. Bu· 

nun için hnva kurumumuz bir 
kupa koyacaktır. 

Dün bölge (ınıntake) epor 

merk.~ziode muhtelif kaJnplerln 

delegeleri toplanarak altı ta· 

kım arasaoda yapılacak maçlar 

için turnovayı hazırlamıştır. 

Merkt>z ve futbol kurulları da 

toplantıda bulunmuştur. Maçlar 

bu iki kurulun ldareıılode ola· 

caktır. 

Bu mQeahekalara rearnlj?; likler 

gibi lieeosı bulunan oyııncalar 

girebilecektir. Beraberlikle hl· 

tecek olan oyunlar tamamlan· 

mak için yarım saat uzatala· 

cektır. 

Bu önemli maçların program 

tarı şıı suretle bazırlonmıştir: 

açla · apac ·· I 

Altay fudlıolcuları 

caktır. Hakem bey Febml tela· 
resinde Buca - Altınordu ta· 
kımlan saat 16 da karşılaşa· 

caktır. Saot l~ de ,Jt,, K. S. K
Altoy geltbile Jzmlrepor - Göz· 

tepe takımları galibi karşıla· 

şacaktır. C:çüocG haf ta futbol 
f lııal yarışları yapılatıcakr. 

l:çüncü hnf ta Halkewl tur· 

nnva f lnol~nin de Burna va -

Eşrefp11şa takımlara aroeında 

yapılması muhtr.meldir. Bava 

knrunıumuza yardım maksadlle 
tertlb edllt.n bu maçlara stad· 

yoma si'rh"et girmek hekkma 

malik o!ao ldarectlerldc bölge 

(Mıntıtka) üyeleri de para verip 

gireceklerdir. 
Bahmler: bu ıniisabakalıu 

lçln tıızmloat da almıyacaklar· 

dır. Gençlerimizi l bu ~kararla · 

rındao dolayı takdir ederiz. 

Aydın Halkevi Bandosu 

[j '014"'111 ............................................ 
b1:=================· 

Hava 
---·· .... ---T elılikesini Bilen 

üyeler Nasıl Yazılır? 
Hava tehlikesini bilenler 

üyesi olmak için: 

"' A - Her yıl en aeağı 

yirmi lira vermeğl vermegı 

taahhftt etmek, toplama iş 

lerlnl kolaylaştırmak için 

taahbfttler her yılın hazlra· 

nanda alınacaktır. 

B - Hava tehlike ini hl 

len üyelere bir üye numa 

rası ile öıtl brr rozet veri· 

lir ve himlerl ajımsla yazılır. 

C - Taahhüdünü yerine 

getlrmlye~ekler, Türk hava 

kurumuna haber vererek Oye· 

tikten çekilirler. Üyelikten 

çekilenlerin lelmlerf de ajans 

la yazıltr. 

Ç - Ytrml liradan aşağı 

yardımda bulunanlar Türk 

hava kurumunun vardımcı 

üyesi olurlar. Bu üyelere 

rozet verilmez ve isimleri 

neşredllmez. 

D Rava tehlikesini 

bilen üye yazılmak: için An· 

kııra,da Türk huva kurumu 

mnkezlne haşkıı yerlerde r.fe 

Tiirk hava kurumu şubt·lo 

rlne müracaat ditmelidlr. 

Taahhfidünü Y"rine getlr 

mlyecekler Türk hava kuru 

munıı haber vererek üyelik 
ten çr•kHeLiUrler. Sımesi içlo 

dt! habr.r vt•rm~deo uidatını 

vnuılyenlnin isimleri de 

ejan,,la yazılır. 8jrinci haf ta 9 haziran pa 
zar günü müsebekalarn ba~la· 

nacaktır. Sıınt 1 ti da A·ıay -
K. S. K. Mrlod tnk1mları, 

behm~ bay Mustafa ldureefnde. 

,1.. 
' 111111111111 Horsada 111111111111 1 

Saat 1 B de İ:ımlnpor Göz 

tı·pe tukımlan, hakem bay E~ad 

ldareıılnde kar~ılaşııcoklurdır. 

lklocl haf ta mOsnbakular1 

16 haziran pazar günü yapıJu 

tJ kff<' g 

ti 'IJ: ~F ). R A S 1 N D 4., 
~-==~- .,.., ... *>,). 

'l efrika numarası: 60 

.. geçirdi, Antalya'ya çıkardı .. 

Fakat keptenı tatrulo için 

verdiğim poraoıo hesabım, 

tayfalara, kamerotlora verdiğim 

bıbşlel ben bHlrf m.. Maameflb 

bence asıl olen bu değildi. Bu 

hl harlı ehemmiyet vermedim. 

llF; Vapur lzmfr limanından 
kalkıncaya kadar iki gün 

gizlendim. Ne kader üzüldüğü . 

mil anlamak lçfn benim ye· 
rlmde olmak lazımdır. 

İete umumi harbin son J He 
mUli mücadelt'yr. glrl~lm arıı · 

Yazaa: Orh•n Uahmi Gökçe 

sandaki kısa zamonamın yap 
ralon .. 

Şimdi gökkubbeuin alımda 

bJr teyzem var: sağ kalan ... 

Onun da ömrü, eski, kırık. bir 

türbe kandlUnln son dam lala . 

rını yakmakla meşgul... Haya 

tın bu son günlerini rahatça 

geçirmekte olsa bari!. 

Of, nereden de batırledmı 

bunları!.. Gece ilerliyor.. Def· 

terin üzerinde satırları göre· 

mlyornm .. 

hadiseler... Beşeri 

imkanın hududunu 

çaladık, gittik .. 

aştık, par· 

Şf mdi önümüzde yanan bir 

saba var ki bn, düşmen ordu· 

sunun, onun temeli ettiği 

yirminci asır medeniyetini o, 

loglliz, Fransız, İtalyan ve 
gıup lmperyalizmlnln hfr eee. 
rldlr. 

Yaogıoın öbür tıırafında bü 

yük bir ordu, panik halinde .. 

Bu, düşman ordusudur. Bazen 
hu yanan ülkenin yalızlan 

arasındıın 

yakalıyor 

yoruz. 

E1ıyrılnrck y,.ıfşlyor, 

ve hıncımız, alı· 

Dl'nt'bHf r ki: 

- Gıırl i Anadolu topruk. 

ları ÜZt'ı!odc nıt:ıızzam lıir opera 

l•·ıueU mllliy,.r. Hnno dört he~ 

Horeadıı dünkü üzüru ve 

znhlre ııatt~ları aşoğırladır: 

Üzam satışrarı 
Ç. Alıcı 

95 H. z. Ahmet 

K. S. 

9 25 
82 jtro ve şüre. 10 

49 T. Debbas 9 

45 .\1 j . Taran. 10 

23 H. Alyotl 

20 Y. l. Taldı 

desi,, operası .. 

K S. 

11 

12 

Onlar, mevzuu, kahramanlar , 

her(leyf, hereeyl hazırlamışlar. 

Yalnız prova yapmadan temelle 

ba~lamrşlar .. 

Sahne: 

Bir tarafında İstanbul goza· 
küyor. Seray pençereslnde hu· 

life ile hllıif devletleri orduları 

kumandanları haşhaşa bir gn· 

rub eğlencesi yapıyorlar. 

Ah taraf ıa lzoo:ıo cephesi· 

nln maruf kahramanları lıal · 
yıınlıır gözükü) or. 

talyatlır. 

Sebo~nin daha 

:;larl kc .. İrı t llnıl~n 

Burası Ao 

Herlelode 

krallar mı 

kurıordığımız c .. öur liraneız 

çocukları Adaoıı havaııını c;n 
hyorlıu .. 

Yelken Te.şvik Y arışlstı 
' ve Deniz Eğlenceler•· 

-----·------------ cıı· 
Mevsimin ilk Deniz Yarışları 

~0' 
martesi Günü Yapılıyor. 934 

kfifatlat·ı Da O {;on Verilecek· 

Dt> uiz menfmlnla gelmiş ol· 
ması basftblle dealzctUk bryeti 

Uk yelken yarı~ını 8 hnzlrao 

cumartesi göoü sa.at 17 de İ;ı; · 
mir körfezinde yapınağı karar· 

leşhrmışhr. 

Eski senelerde Kar~ıyaka sa· 

hlllerlnde yapılan deniz yarış· 

ları bu defa fzmlr'de bulunan· 

latın da taktb edebilmeleri için 

yeni kurolen deniz sporları 

yurdu öoüode yaptırılacaktır. 

Hazırlanan programa göre 
saat 17 de birlncJ kordondaki 

muş .. 

Dedim ya: 

Opera mükemmel hazırlı1D 

nıış. Bundan tılA sahne mi 

olur? Bunlardan alil kahraman· 

)ar mı bulunur? Şu Sever mua · 

hedeel operasını yuzen gallbler, 

bu eserlerlle Nobel mük4fatrnı 

oeye kezaomad ılar, 

doğrusu .. 

Temsil ha~laılı, 

şaşıyorum 

fakat çok 

devam f'lmeılt, yarıda kaldı. 

Biz, dalkılıç eabneye glrılik . 

lllr meyhane paulkl ancak 

bu kadar olur. Türk çocukları. 

iı:i tuhıala bindirdik .. Mubt•~ 



11 Yazan: 1\1. Doğan Batu 

ftuıgar Komitecileri Kırşova'ya Nasıl Girdiler? Nahiye 
Müdürü Konakta Ansızın Nasıl Basılmıştı? 

ıı_ Sırıbof u:ı gaddarlığı kadar 

de h,ı,ı de boldu. Gittiği yerler· 

do' fşe, icaba gôr,., avuçlar 

lıaan altm s&çmakta tcreddt1ıl 
e1.ırı,ıd1, 

le Onu, lıizlm zehh vr. u her· ,.iniz de çnk iyi rımırlerdı. 
d lldın evvt>Ud yazılarımızda 
' fıırf'f t'tllğlnıfz gibi çeteler 

~'"en kat'i bir mü~adem"ye 
Y•11 
~ 1Vrnazlardı ve mnhakkak 
tlrlardı. Bu herif te htrçok 

~fttadenıelerdrn, telefat vermek 

Ş~retUe, yakasını kortarmıeh. 
~ Qıdl arkadaelarlle beraber 

~edınaızca e~lenmekte olduğu 
"'- l.ırvo"a nahiyesini, ıoeızıo 

lbtth. 

~ 8nrada mevcud iki Qç jan· 

lll rlba ile küçtık bir asker 

~frezesi, blrgfin evvel başka 
kıoıeue gllrOntn hl r Bulgar 

~'•lolo takibine çıkmı~lardı. 
. Ilı de bo çete, asker ve 
J•~-
-.rnııların oradan uzaklaş· 

"ttı111 
lilıfttı l!ı f çln, kasden gesterll· 

lilı ~•biye merkezinde, nahiye 

~dGrihıden ba,ka, resmi eah· 

tı et olarak kfm9e kalmamıştı. 
~ lekferlle, bombalarJle tabanca 

Le 'llfeklerlle baştan tırnağa 
"•d, 
•iı t seyyar ve canlı fılrer 
~- lb deposunu andıran yüzlere~ 
...:t,c· 
... ı IJulgRr, hiçbir mukave 
.... ,. il 
Ilı g >rmeden Kneovava gel 

~~ler, kollarını sallıya ealhye 

'lltrfye girmiş, berşeyt bazırlob 
rf•e geçirmişlerdi. 

te oayao hirşeydl. Tanrıya, 

lea'ya dua ediyorlardı. Oolara 

bngilnlerl göstermişti. l\.f Osade· 

melndrı, lhttl Al uğrunda, Bul · 

gar mtlletinln kurtulaşn uğruna 

<'en \•nmlş olan kardeşlerlnln, 

ı;ocnld rının, oğullerıoın kan 

ve. rnh1 orrnı takdis ediyorlardı . 

Bazı ihtiyar Bulgar kadnı· 

ları da: 

- J<ahraıııanlanı1112ı.ı emdir· 

dtğlmlız. eüt belôl olsun! Bu· 
gfin(i gördıık. Artık g~ılerlmfz 

açık gltmlyecf'k! 

Diye bağrışıyorlardı. Du on 
da köy ktlleeelolo çanı, ıtğır 

vdvelelerle hiç durmadan ça· 

hnıyordu. Papae v.- uşakları, 

giylomtş, kueınmıştılar. .. yio 

için lıaşlıyao hazırlık tamamdı. 

Şimdi herkee, hükumet ko 

naAında bulunan kahraman 

Snrafof on gelmesini bekli · 

yorlardı. 

füraz sonra Sarafof uzaktan 

giirOndil · Kolluklarını kobarta· 

rak, etrafını dikkatle eüzerek 

yftrüyordu. Arkasında da bir 

çeteci kafile yürüyordu .. 
Sarafof görQnür görQnmez, 

şiddetli bir alkış koptu. llallr 

onun şabeında, esfr Bulgarları 

kurtaracak olan büyük ibtllall 

alkışlıyordu. 

O da gülümslyerek 

t.11 ile balkı selAruladı . 

sol 

Ağır 

adımlarla meydanın tam orta 

sına geldi. Sağ elindeki sll4hı 

nın dlpçtğlni yere dayadı ve 

biraz durdu. Sonra: 

- Büyak gilnümüz 

olsun!. 

Diye b ığırdı .. Halle 

vt:le il" cnab v.-rdl: 

- Kutlu oleuo: .. 

nlann!.. 

Sarafo( df vam ruf: 

kutlu 

bir vel 

Kutlu 

- F _.ırnt kord,.ştnlm . lıHmle 

olunuz k i, Kırş••\·ayn girmeL:lt> 
1. bitmiş olmuyor. Hizlm, doba 

birçok fyi gOclerı> llıtlyocırmz 

\'ar. 1hıiluldc ~art, yorulmadan, 

bıkmadan çalıtımektır. Çalı~an· 

lar, mutlek "" mutlak, dava. 

larında muvaffak olmuş, ,.m,.1 
lerlnt başarmıelardır. Blı dr. 

üylf' yapaca~n~. 

l\fllletlmlıln kurtoloşu oğ· 

ruoda çok kın döktfik. Elll, 

altmış eene oluyor ki, mllli 

bir kımildanı~ baslamıştlr ve 

bu hareket, tabii, bize çoğa 

mal olmuştur. Fakat o kanlar 

bel41 olsnn!.. 

'f uoa boylarında, ıpka bo 

ğnlarında, Balkan dağlarında 

ve şimdi de Makedonyada dök· 

tüğümOz kan, boşa gltmr.miştlr. 

Tanrı, biz lbıll41cllerf setiyor, 

milletimize acıyor. 

Bugno Kırşovada bulunu~u· 

muz, bir rüya değtl, haklkattır. 
Evvelce bir ,.meldi. Onu, çalışa 

çalışa tahakknk r.ıtlrdlk. 

Şloıdl sevgili bayragırnızı ~u 

binanın çatısına çekeceğiz ve hu 

bayrak, Bulgar lbıllallnln yeni 

bir muvaf fakıyetiol fili o dmfş 

olacaktır . 

Sonra kilisemize gldecrğiz. ~Q 8tıyQk bir kolaylıkla '9e 

s_t~hüeGzce makeadına eren 

, fafof kOçücük: hDkumet ko 

~~'tıda nobf ye müdOrOoü ya· 

~ '-dıktao sonra köyde bir 

r, ____________ , Çünkü bugünün tabıtkkuku ve 

Hergü 0 ergınıık uğrunda evvelce vazıre 
başında ölen arkadaşlarımır.ın 

er.eıoı yapılmıştı. 
Beş Kelime. temız ve aziz ruhları, şimdi 

bizi orada bekliyorlar. 

~tlt~)'flo daek:alları (Muallim · 

~ PtotokerlerJ (.Muhtarları) 
"~ı' oll.Dık üzere mekteb ço 
~. •rı bayramlık ve milli 
~ t•felleri ile hilkumet kona 
~-... ket huluııdui!o meydancığa 
)et~ftler, ve köyd~ yediden 

t~ '-'1te kadar, kadın erkek, 
._!alt c;ocuk n6 varsa hepsi 
ııı:ııe 1 
~k g ylomlş oldukları bdde 

r._d leh Çocuklarının arka tara · 

~ 
1
• eaf saf dizilmiş, yer al 

• •tdı 
~ .. 

tt, oy BulgarlarıDln sevinçle· 

I~~ Payan yoktu . BalaekAr 
~ llcılar gelmişlerdi. Sevinç· 

~~'den ağlıyaolar, istavroz 
•r•olar: 

~ Yaşayın kahramanlar! 

~t ~Ye ba~ıranlar görftlfiyordu. 

U görey, gerçekten dlkka 

Gazete 

lı 8lhip ve Baıyazgan1 
lı~ 11Ydar Rüıdü ÖKTEM 

.. lltni D • • J • 
'"'~fi ~nyat ve yazı ıı erı 

~t lil: Kemal Talat KARACA 
etı,n .• , __ _ 
f C81: 

~ ~;r İkinci Beyler ııokağ1 
~ l',1 

11 
k Partisi binası içinde 

~ogt•f: fzmir - ANADOLU 
il: 2776 •• Posta kutusu 405 

Onaltıncı Liste 
1 - U11kikat (T. Kö.) l - Ger· 

çek, gerçeklik· Verile 
2 - (Terim) Gerçe, gcrçc· 
lik • Realite 

Örnekler: 1 - Hakikat hudur 

2 - Bir devlet adamı, ha· 
yal değil, gcrçeler (Gerçeklikler) 

üstünde yürür. 
2 - Hakiki - 1 - Gerçek, ha· 

kiki~ • \'eritable 

3 

5 

2 - Gerçel (Terim) Reel 

Örnekler: 1 - O, hakiki[; 
bir iş ad.ıwıdır . 

2 - Belki iyi degil, fakat 
gerçek (Gerçel) olan hudur. 

Tahkik etmek - Guçin· 
lem ek 
Tahkik, tahkikat - Gerçin 

Örnekler: l - Polis mee'c· 
leyi gerçiolemiye başlamıştır. 

2 - Tüzel gerçiuler • T .ıh· 
kikatı adliye 

- Tahakkuk etmek 1 ~ ger-
çckleımek, gerç-cle~mek 

.. - Kesinlemek 

Örnekler: l - Yurd baym• 
dırlığı ülküsü, onc.k Cüm· 
huriyct de\·riudc gw;cleoıi 

(Gerçekleşti) 

2 Kesinlenen \'t·rsilcı • 
Tahakkuk eden vergiler 
Tahakkuk ettirmek - l Ger· 
<;l!Jeştirmek, serçekl~tirmck 

2 Keeiolemek 
1 - \'arla~tırmnk 

i'>rnck: ABJrlardanlıeri Ana· 

dolu'd• en büyük bayındır· 

lık i~lerioi var)aştır ... n cumu· 
riycuir. 

~lll'tı .\BONE ŞERAİTİ: 
1200, AJtı aylığı 700 Üç 

\u.._ •ylı&. 500 kuru•ıur. ' 
-._. e· .. NOT: Gazetemize gön· 

• ~ lllemleketler için eenelik 
ll ne ücreti 27 liradır. derilecek yazılarda bu 

eryerde 5 Kuruştur. kelimelerin Osmanheala· 
~ geçtııiı nü:h:Jar 25 lmruşıur. rı kullaoılmauıasmı 

.\nütu MATBAASINDA ederiz. 
BASILMIŞTIR .......... miii ........ ,~. ____________ _,, 

rica 

Y aşaıın Bulgar ı'rklnliğl! . 

Yaşaeın komite!.. 

Yüzl . rce agız bir hamlede 

açıldı ve ayni cevabı verdi: 

- Yaşasın! .. 

Ve buuu müteakıL, bayrak 

çekme merasimi baeladı .. 

- Arkası var 

llazı Eşya 
Gümrük Res· 
mimden Muafllr .. 

l 499 ~ umaralı gümrtık tari 

feai kanunanun 7 inci maddesi 

hakkında kamuıayda onanın 

tefsir kcran Hbaylığa gelm•şıtr. 

Bu karara göre kaııuuları gere· 

ğloce gümrfik. resminden muaf 

olarak memlekete eoknlan ve 

kuilanıldıktan sonra, yahud hiç 

kullunılmadau 19)j heyeti ile, 

yalıud eektl ve mahiyeti değlo· 
tlrllerek tekrar memleket dıoını 

çıkarılan eşya gümrük reemlne 

tabi ıutulmıyacaktır. 

Hastanede De
liler Fazlalaştı .. 
istanbul'a Gön<lcriliyorlar 

Yarın M tımleket bB!ltanesi 

deliler koğuşundaki hastalardan 

on biri vapurla lstanbnl'11 gön 

dcrllecek ve Bakırköy deliler 

hastanesine götflrfilec,.ktlr. Jz. 

mir hastanesinin deliler tııdavl 

evinde yirmi beş yatık bulun· 

doğu halde 50 basla vardır. 

Bunlar muhtelif haf talar içinde 

onar kişilik kafileler halinde 

fetaobol'a gönderllrctıktlr . 

--... ···· - 20 -
H o valf - dolay 

Banliyö - yöre 

Muhit - 1 . çevre 2 · çevlo 

Ankora dolayında ormanlık 

yoktur. 

f staobol yöresi, belki hiçbir 

şehirde olmadığı kadar, değişik 

ve gazeldir. 

Son deprem, Trokye çe ·reei 
lçlndt' kaldı . 

Lllnıira p,ıyual ÇPVt-nlerlnd~ 

F.iiyft>tıtfiğlue (!ilrf", hük\ımet 

nrQıulucıal yeni hlr konferan' 

toplamRk f lkrlndedir, 

Bu ınl@allerde f?"Çen )'t'nl 
keltnır. 

Jhprr m - zelzele 
• • • 

Zuoret - zorağ, kıstım 

Havaml7.I 1000 Türk kanadı 
ile eil4blamokt rahat ne(ee el · 

mamız 1çln btr zorağ lınlioe 
gt'lmlştf r. 

Arabca zaruret kar~ılıı:?ı o1a· 
rak Anadolu'dd kullanılan kııı 

tam de g6zel bir kelimedir: 

« loaan böyle bir hareketle bu· 
lonmak için nasıl bir kıstam 

içinde bunalmış olmalıdır! ·• 

M11thaat bum 
Neşriyat - yayın 

Nakliyat -- taşın 

Naktl - taşıma 

Vesaiti nakliye - ıaeıd (1'•· 
şıma araçları) 

Hele bir devrim m"ml~ke· 

ketlnd6 bıl8lo, kamugnsıyı '"" 
yakınılm ilgilendlıen kurum· 
Jarın ha,ırıda gelir. 

B11eın kurumunun oönlüncQ 
kuvl'et oldnğuuu söylemek, 

yalmz ödev ve eoravlarımn ne 
kadar hOyilk olduğunu ve ka 

muğHı ba . ımrndan ne keder 
disiplin altında hulıınmak IA 

zım geldiğini atlatmak demektir. 

Radyo en faydalı yayın arilÇ 

ları arasındadır. 

Ta,ın lşlerioe, memleketin 

genel ekonomi lbılyaçlarma da · 
ha uygun bir dilzen vermelidir. 

Y elkeoliler, bngün blle dl· 

ğer taeıdlırın eu ocuzudurlar. 

Taşıma araçları tlerlemiyen 

mrmlekette, ekonomi gelişemez. 

ttu mlesllerde geçen yrnl 

kdlmele.r: 

Vnaııa - araç 

Vazife - ödev 

Mesuliyet - eoray 
• • • 

Emvall menkule - taeıdlı 

mallar 

Eaıvall gayri menkule 

taşıdsız matlar 

Fırka programındaki son 

deglşkdP-r, ıaşıdeız malları 

Gzerioe verilmekte olan kredi 

ler hakkında yeni kayıdlor 

koymuştur. 

Bay · · · bütün taşıdlı ve 

taşıdsız mallarının karısının 

üstüne çevirdi. 
• • • 

Tedvin etu.ek - derglmek 

MOdevven - dergin 

TOrkçe kamus, Şemseddin 

Saml'nln dergldiğl başlıca esef 
lerdrndlr. 

A'mn derglnlerl arasında ho 

isimde Lir eeer hatırlamıyorum. 

Kavanlnl müdenenemiz 

dergin kanunlarımız . 
• • • 

Hayli - bayii (T. Kö.) 

Muhayyele - BBnay 

Bu şairin sanay kuvveti 

eksiktir 

Sana'ıoızda kad culğlob. lt'b· 
likelcrle bizi de yıldırmığa 

çalış1yor1uouz. 

- ULUS -

Halkımız Sevinç içindedir. Tenzi .. 
lath Tarife Bugünlerde Beklenivor· 

,/ 

Aydın demlryollarıoın devlet 

yönetmesine (idaresine) geçmesi, 

bnıao bölgede bOyflk sevinçle 

kar~ılınmıştır. Eo çok sevinen· 

ler ürcımeolnle tPcimerler 

( J\f Ostalı il ve rOccarlor ) dır. 

Devlet demi ryolları ürOnleri· 

mf2 n kolayca \'e zamanında 

ıaşınmRaı için teıızil:itlı tnrl 

feln yspecoktır. lmzalaııan 

mııkovf'lt-ye µöre hozlrnoın ilk 

gününden hihaun Aydın de 

mfrynllurı; df'vlt>t demlryolları 

hf'sebına f ~lr>mf ye başlamıeıır. 

<;l'nfl rnnL:aw•leye göre Aydın 

drnıiryollarında çalışan f'Ctıcbi 

wcıyete memurları! mukavelr. J,o 

ndra merkezfocr. lmıa edildikten 

sonra işlerini bırakacaklardır. 

Bu memnrların yerine Türk 

memurlar geçerek f ~e baelıya· 

caklardır. Malra,•ele Londra 

mtrkedDCfı ho7.alanıncaya kadar 

ırnııyetedtıl· i ecntılıl memurlarla 

bunlar.o yerine yönetmeyi 

(idareyi) alııcok memurlar hlr 
ilkte çalışacaklardır. Bu me 

Menemen Gük
tepe Cinayeti. 
Katil lzmire Getirildi 

Meoemen'io Gök.tepe kiiyiln· 

den Ş erif oğlu Ali Ü~mauı la· 

banca lle öldl\rmekle suçlu ayni 
köyden llıı::ıan oğlu Şakir Şt:'h · 

rlmiz Agırceıa hakp•rlnrle du 

ro~uın.;ı Yapılmak üure .Mene· 

m:n'dt·n. muhafaza ahındN fzwlr 

cezaevlne gf'llrilmletlr. Tahkl · 

kat evrakına gört> cinayet şöyle 

olmuştur: 

Vuk'a günü "aktr He Ali 

Oamao Göktepe lcöyOnden Alt 

onbasıoın tarlasında "rpa hiçi· 

yorlarmış. Aralarında fş yüzün· 

dt>n bir müoakaıa olmuş ve 

nihayet kavga başlamıetır. 

litrbirlni adım akıllı dövf'n 

bu iki kişiyi gören arkadaşları 

araya ~lrlp bunları ayırmı~lar· 

sa da Şakir; tarlada duran CD· 

keti cebluılt>D tabancasını almış, 
Oamana ınOteaddid defolar a · eş 

etmiş. ouu muhtelif yerlerinden 

yaralamıştır. Omıan; o sırada: 

- Bana kıyma! diye bağır 

m1ş.a da kendi lni dlnllyeo ol· 

mamıştır. Kııtll suçunu itiraf 

etmiştir, yakıuda Ağıtceza hak· 

yerlndP. duruşmaıuoa başlana 

c:ık.tır. 

Tekafid Kanununda 
Askeı·lerc Aid Bir 
Değişiklik 

Süel (askeri) ve wülkl te 

kaüd kanunun 2 ncl maddesinin 

2 ve 3 ucü fıkraiarını değişti· 

ren kanun llbayhğa gelmtetlr. 

Değişiklik şudur: 

2 net fıkrada: Silel tıbbiye 

okulu ıalıalllnl hhiren doktor 

Jarıo zabit naehıudan dört 

seoe evvelki tarihten, :ı rıcO 

fıkr11da: Askeri eczacılar, kim 

yıger, diş tabibi ve bsytarlarıo 

zabh nasbından üc sene t•V· 

velkl tarihten .. 

Göriııg 
Yarın belgrad'a geliyor 

Belgrad 4 (A.A) - Bugün 

Dalmıçya kıyılarında bulunan 
Göring bazı ileri gelenlerle 

görfişmek Ozere altı hazirandı 

Belgrad'a gldPcektlr. 

morlar; devlet demlryolları ge· 

nel dlrektörlOğG tarafındın ee· 
çilmlş ve şehrimize gelml~lu· 

dlr. Bu memurlar; yönetmeyi 
devralmıya bışlamıelarılır. Ayni 

zarnanrla trellm için lfmmgelen 
muameleyi de hez•rlamış olacak· 

lıtr, ılosyalar v,. sirenin tnsnl· 

(fol ) apocaklsrdır. 

Temmuzun birinci günfintf,.n 
hiharen bOtfın yöot'!tmeofn Türk 

m~murları tnrafıodıın yapılmıya 

başlanacağı l u veıle oumlen· 

maktadır ( Tubmfn edilmekte· 
dir ). Çonkü mukavele Aydın 

d"mlryolları eo'3yete81nio Lon · 
dra merkezince temmuza kadar 

imzalanmıo olacaktır. 

Aydın demlryollarının; devlet 

demfryollarının öz malı olduk· 

tan EOora Afyon ve Bandırma 

hatlarını idare eden 7 inci 

hölg~ (Mıntıka) işletme dlrdı:. 

Hirlüğfınc bnglanacıtğı oı aolan· 

mekla (Tahmin edilmekle) be· 

raher battm önemi gözıa ılı· 

narak 8 inci bölge dlrektörlftğQ 
ihdas edilmeel de mulıt.-meldir. 

Bnz Fiati Yüks~k 
Mi, Değil Mi~ 

Ş"hrhniz tecim ve endüstri 

(Tiaaret ve sanayi) odası boz 

(iaHerl etrarında ıeıklkler yap 

maktadır. JddlR edlldlğlor. ,;öre 

lzmlr'de but. { i uleri pabalııiır. 

Şarhayh~ın yaptığı ara,ı;tırmılar 

cooucunda huz ftatlerl roeı;"dr· 

Ei ı1z~rlnde şu ll"llCf'} e varıl· 

mıştır. Bundan iki yıl öncf\ 

şehrin ~norldlk buz sarf lyatı 

50 55 ton fi(en bugil.n 2 l 22 
tona inmiştir. Bunun sebebi 

gazino, lokanta \'e otellerin 

bazılarından frigidalre kullanıl 

masıdır. Buzcular bundan ~kAyet 

etmek.tedir. lzmtr'de üç boz 

fabrikası iş bacmioln çok da · 

ralmaeından buyıl buz yapımı· 

yacaklardır. Dl~er fabrikalar 

çıkerscııklır. Şrheyhk şehlrdıı 

perakende l1Ureıile kUosu yoz 

paraya l" alılan hozan f l11tlnl 

yüksek bulmaktadır. 

Barem 
- Bae• J inci yüzde -

tuğgenuallerden ehliyet ve ik· 
tidarları eı>clllerlnde tasdikli 

olanlar roı>yzu usullerine göre 

fırka kaınutanı tuğc:eneral muı· 

dili e'lyılarak bnrem\n üçthrcil 

derece ma ~ını alacaklardır. 

Subaylar ve süel memurlar 

için eslıktao (V,.ktlllkten) do· 

layı maaş ueulü cari df'ğildlr. 

Ancak aJl işfnd~n başka bir 

öğretmenlik deruhte eden su· 
baylar ve eüt:l memurlar devlet 

memurları maa,larmın levbld 

ve teadili hakkındaki kanonun 
beşlnc1 uı ıuldeslnc tabidirler. 

Bu kauun 30 iklucl te~rhı 

1935 tartblnden muteber ola· 

caklır. 

işleri 
Ekouoml bokanltğıodan dürı 

ilbaylık takas komisyonuna ge· 

len bildirimlerde bazı bükü· 

metlerle aramızdaki teku •D· 
laşmalarının uzatıldığı blldlrll· 

mlştfr . 
Tark Bulgar takas anlaşması 

bir ay, Türk·Yuuao takas ao· 

taşması iki ay, TOrklye·İspanya 
ıakaa aolıemael daha onbtt 

güo aıatılmıştır. 
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Enteresan 
Konuşmalar .. --···-· ... ,·------ Başı 1 inci yüzıJe 

Diye sordum . 

- Ocsğma düştüm, bnaa 

sorma!. Soora benimki ile fp 
1crl koparırız 

Zavallı arkndaeım bunlcıra 

söylerken hem terliyor, !lem de 

sıkı1ıyordu: 

- Blliraio y~; benimki biraz 

da slnfrlf.. Ben de, oe bileyim, 

biraz ktlı bığım galiba!. Zaten 

şnrada ağzımızın tadı tuzu ne· 

dir ki!.. Onu da berbad etml· 

yelim... Hah, değll mi; sen de 

ayni fikirdesin deell mi? ... 

Goldnm: 

- Bayan yenge milsterlh 
olsun, dedim. Sana sormaya· 

cağım .. 
• 

• • 
Bay (R •.. ) bir dalrenfo ens 

pektörlerlndendir.. O da, ayni 

kararı vermiş: 

Söylemek istemiyor.. Konu· 

şu yorduk: 

- Bayatta ... 

SözOm yarıda kaldı: 

- Ömrümde dedi· asla kor· 

ku ve tehlike geçirmedim .. 

- Eo hOyük .. 
Gene kesti: 

- Hayatım o kndnr sevine 

lerle doludur ki, batırhyamı· 
yorum: 

- Bunlarrn içinde fevka· 
ilde şey?. 

- Bep-1 de ayni derecede 
mııbtm .. 

- Saade.i naeıl telakki eder 
ıılntı? 

- Üzerinde biç düşfinme 
dlm ve böyle bireey aramadım. 

Daha doğrusu muhayyelem 

bana böyle bir sual tevcih et 
medi.. Bunları eôylerkeo, emin 

olun ki ı;ok eamimi}im.. ismi 
mi yazmayın, çünkü; 

- Bu ne biçim odam, bu 
rıe garlb haleti rilblye! 

Del'ler. 

- Yalanı "D fazla kadın 
mı söyler, erkek mi? 

- Bunda da hiçbir bük· 
nrhm yoktur. Çünkü kadın na· 

mına hlrşey tanımıyorum. 

- Yalan IAzım mıdtr, değil· 
midir? 

- Bilmem... Buolur ruhi 
yata ald şeyler ... 

Bu Zlll ta yalan P.öylernlyordu. 
Çookil verdiği ctıvablımn ba~ 

kalığı dileünülecek olursa, ferdi 
rubf yat noktasından, bizzat ken 

dfei başlı·başına bir mevzudur. 

Saadeti, korkuyu, sevi ncl, 

tehlikeyi tatmaı:r:ııe, aolamamıo 
olmak, hatta onlardan ·mesel4 

'!&adeti, sevinci aramamış olmak, 

bilmiyorum, eeadetfo tA kendisi 
değil midir? 

- Yazımın. dttdfm, bunları! 
- Yaz! ·Dedf. yaz!. Kor. 

ku, saadet, sevinç, tehlike, he· 

yecao, ıztırab namına bf çblrşeye 

aldmş etmlyen adam diye yaz!. 

* ---------------------
iskanda 

Bayındırllk Mak a· 

dile Ne kadar Yer Verildi? 
lzmf r'de Jekao direktörlüğü! 

tarafından 34 aileye 60 dekar~ 
arazi verilmiştir. Hu araıt 

meyvahk olarak baymdırlıındı ,,. 

rılacaktır. İlbaylığın hıııı kazıs. 
larında da bir miktar arazi 

ıyol şekilde halka verilmlştir. 

BayındırJatmak: maksadlle arazi 

lateyfb 1ek4o dlrektörlftğüoe 
mOracaat edenler epl çoktur. 

Gece Eğlencesi 
Haziranın sekizinci Cumartesi 

g6a6 ıktımı Kordon'dakl Şehir 
• 

gazlooıtunda bir gece eğlencesi 

yapılacaktır flımr!ıklHra d,.vam 
,.dil! r 

Bay Rüşdü 
1\feslek Oku1a1arnn 
Teftiş Etmeğe Çıktı .. 

Kültür bakanlı~ı mesleki 

tekn\k tedrisat genel direktörü 

bny RaşdO Uzel lı'!tanbul'dan 
ŞPhrlmlz" !;f'lmiştlr. Buy ROşdü; 
flboy General Kazım Dirlk'f. 
Şorbay Dr. Behçet Uy'u, kül 

tfir direktör il bay Bf kmet 
1'ı1rk'ü ztyoret ctml~tir. Bay 
Rfi~dO lzmlr'de bir hafta ka 
lacnk, meslek okullarını teftişe 

haşlamıştır. Kız Enclfistrl (Sım 
et) Enstitü a ile Erkek: En 

düstrl ve Tecim (1'fcoreı) okul 
larrnı ~,.zml~tir. Burndııo Ay 

.dın'a gldecl'k ,;e oradnkl En· 
dfistrl okulunu d teftiş ede· 

çektir. Bugün llbay General'Je 

örnek köylerimizi ğezecektlr. 

Ooşündnklerim 
- Başı 3 üncü yüzde -

altında, muayyen metodlarla ve 
geniş lSlçfilerle çalışan teşkllit 

yoluna totmuşlordır .. 

Bizde de @poro, bir şımarıklık 
vesıtosı, bir başıbozukluk gü· 
rülUleQ olmaktan kurtaracak 
günler uzak de~ildlr. 

Yaratmak islediği mlz ideal 
Türk genci tipi, herhalde şlm 

dikinden taoıaaıen başka ola· 
caktır, Bogüakil durum bizi 

yelse, fimftelzllğe .Jfişürecek bir 
kerte)'e enml~tlr. 

Arobın mavalı ~lbl, her ıe 

şekkOI, her ferd bildiğini oku 

yor. Yalnız İzmir değil: her 
yer böylr!. 

Orhun Hahmi Gökçe 

Macar Takınıı 
lstanhul'a Geldi 

. , ..... .,, 
HUL\l.Jt :v 
(J,~UL. 

Bnhribaba snhll park geziao11u açılmıştır. Tfırkfy1>:'ufo 

her ynnınds tanınmış ve bıiyfik eöbrı·ı ·oznomı~ olan saz 

bMyetl bu gı:ızinoda bulannıaktn ve muaf ki merak!Jlarıoın 

zevkle dlollyecekle-rl porç lcr çelınmat tadır. 

S<\ZLAR: Kemen,e Alcko, Kemaui Necati,Piya· 

oist Yorgi, Panço Cevdet, Klarnet Şeref~ Ha· 
nende f o rahim Hu mit ve refakatind6 (Sahibinin Sesi} mu· 

gnnniyclerinden Bayan l\t.thmure Hnndnn, K6çftk e· 
zilıe, Suad, ' 'c Siyun ada Bayan Belma ile Ba) an 

Şnkraıı. Bayan Faide 
30 l\h) ıa !US Perşembe gününden 

icra ı ahenk eımiye bo,lıyacoktır. Sayın milşterllerlmlzl 

memnun etm~k fçin her ı ürlfi fedak.irlıkl&l' yapılmıştır. 

Müdiriyet 
il[ 
lzmir Muhasehei Hususiye Müdür-
lüğünden: 

Bedeli aabıkı 

Ltro 

Verilen bedel 

Ura 

125 
71 

110 
52 
;JO 
'70 

110 
110 

70 
:~o 

50 
o 
o 
o 
o 
o 

Kı>mer caddesi 3. l nu. h dükkan 
,. "' 3.2 " ~ 

3.5 
34 

" ı::o 
Irgat pazarı 164 
lklçeşm,.llk c. 351 
Kemer caddesi :3.ti 

" .. .. 
" " 
" o: 

" kabv,.hane 
" dükk4n 

Yukarıda numara ve mevkileri yazılı ekarelın iiç yıl kiraya 
verlloıt-k üzere 2,6.935 p1zar günü artırmaları llaa ııdllmlş idi. 

Ahtnn tebliğ olunan 2739 numaralı kanunlıt cııma tatilinin 
pazara tahvili yönilnden artırmalar yepıl11memıştır. l~t ~ klilerJn 
hu aym 1 O ncu pazartesi giloil saat 9 dan blrf' kadıır encümene 

mftracaatları. 

ll j 

BANı-

16•25 

AS! 

-DARA 
BiRtKTiQEN 
'RA~ '·~t;Df;Q 

-· 

T cim Okulası 
Oda Ve Alakadar· 
lara Miital alarını 
Bildirecekler 

lzmtr tecim (ticaret) okuloaı 
bu dere yılı mezuniyet yokla 
maları 15 Hsztronda h ışlıya· 
en(·, ay eonnndn l:ıttecektlr. 

Dftn Kültür bakonlı~mdtn iz 
mir tecim ve endüstri (ticaret 

ve sanayi) oıla~ına gelen bir 
mektuhtn okulun nohanları 
hakkıada odıınıo mütel,.osı EO· 

rulınııştur. Bölgenin (Mınteko) nın 

,.kononmıl durumu ile lls,!lli, 
n:.ırnlğ \'e Ö7.t>I mfieR rerlerln 
trcim okulamızın d im iyi 
, n!m vnf'bllmf•ııl için olınm'l'lı 

15zı m j!f'kn t e.lblt lt-r hnk kın do· 
ki muıalı>alnrı du hszırlunnrnk 
o Jııdan hak:rn!ığa giirıd,.rill'ct>k 

t,r. lhı mu' ııa\l · t r.c\nı o\·uln 
nun mf'zuolyet yoklamalımnda 
odayı temeli etmek ftzere bil· 

f?tll rnftmeyylzler bolondurol· 
ması ve yoklamalardan sonra 

göriilen noksanların bir rapor· 
la teablt edllerek bakanlığa 

gönderilmesi fstenmtetlr. 

' Fransızca 
Ders Veriliyor .. --··· .. ···----Fraoeız dilini bakklle bilen 

bir muallim huauei Fransızca 

dersleri vermektedir. Mektep· 

lerln talil zamanında ders al· 

mak lstiyen gP.oçler bu fırsata 

ve l'Orjen ~ahapın 
En Ostnn Bir MOs· 
bil Şekeri Olduğu· 
nn unutmayınız. 

Kn vvetl i l\IOshiJ 

fstiyenler Şahap 
Sıhhat SnrgOn 

Baplarmı Maruf 
ecza depolarından 

ve \Eczanelerden 
Arasınlar. 

l.U 
> 
:z: 
cc 
>cc 
cc 
CıC ..... 
CD ..... 
Q -CD 
>cc 
(,/) 

Ünlve.rahede Döçeoı, 
(Muavin Profesör) 

Dr. A. Safittiıı 
Ağız ve Diş Hekimi 

llasıa 1 ıra hcrguıı üğlcıh•u 
orıro hakar. 

istiklal ı·uddeai N1J. 99 
Ankara aparlwnm 2 inci kat 

Telgraf • ı S TAN BUL 
Teldou : 49250 

letleri Sauhyor·· 
. e 

Buyuk Ikraııı1Y 

30000 Jirıı 
- Mükafat 

20000 Jir9 

lzmit 
luğandan: 

Gııyrf cıı,.nkull 

mı llii ıı: f 

raY' ( 
Acık 1trtırm ı fit- P1 ol 

f{ll' Jlf 
rilt Ct'k p.oyrl rnt'ııkıı k01o 

kulı: \'tı 



18 ile 28 yıı arısı •ençle· 
' · S rio aekerlllde ıl•k181 oİmıyao § Bakteriyolog ve bola~ık ile &alğın hastahklar = 

a a • • • ~ 5§ Ye bedenleri sağlam gôrtlleo 5 mGtahassısı = 
0 Z. m O lf' (§. l\:JI g, e s n ~ lerdeo imtihanla b1reket o•· § Ba•mahane iıtaayonu kaq11ındaki dibek 16kak bapnd~ 30 uyı· S 

C:fl' = kirdi alıoacıktır. . ~ h eY Ye maayenebaneeinde eabab aut 9 dan akpm ıaat 9 a kadar § 
ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi binasında ~ := hutalannı kabul eder. := 

- Girmek lııtlyenler ortamek· = 1 -TELEFON: 2363 := = Miiracaat eden haıta an yapılmHı lhımgeJen uir tahlilit Ye S 
. • S tepteo diplomalı olıcaklardır. § mikroakopik muayeneleri ile Yercmli hastalara yapılmanna cevaz gö- § 

llertOrlO (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapıhr. §§ Ltıe dlplomaııı bolonaolar md· ~ rGlen Pnomotorab (hava vermek) maayenehane!İndo muntazaman = 

F ı 
"' === eabahsız alınırlar. 5iillll yapılır. llllllllllllllllllllllllllllllllllf llllllllllllllllllllllllllllfllflllllll'fffi 

a • Vadeeizlere % 4 Mftaabaka imtihanı 20 6 935 ' , 1' iz er.• Aib ay vadt-liye % s = lzmir Sicili icaret Memur1u-- perşembe gftn6 Anbra'dı omu· 
,r· ?..tı Bir &ene vadeli;e % 6 faiz verilir. § mi mftdflrlflkte Haydarpaı, ı.. w d 

~e lreb ftzGm, incir, pamuk, yapak, afyon •eaalre koml:yonculoğo yapılır. Mallar geldi· ~ mir, Kayııc:ırl ..e Adaoa'dı it· gun an: 
111!1 a. iplerine en mGsald ıerahle nanı -.erilir. S letme mflfettlollklerlnde r•pı· İsmJr'de Mimar Kemtlettln caddeılade muamele yapan mtlıec· 

ol J llllHllllllllllllllllllllllllllllJIJlllllllllllllllJllllllllllJllllllllJllllJIJllllllJllllllllllllJlllllllllllllllllllllllllllllllJllllllllllll• lacaktır. lıteklllerden orta· cel ( Akaeld ticaret banka11 Tflrk anonim ılrketl) ola ftdGoç para 
yıı ııniı- Sicili Ticaret Memurlu- Akhisar icra memurluğon~~n: mektep dlplom1111 gOetereD· Yerme lılerlle uğr1oacağı11a mtlıedılr beyannameıl 2279 nom11ab 

~~d Ştikrlye'ye borçlu Hacı lehak. lerln ... bu · ıehlrlere imtihan kanon htlktlmlerlne tnflkla ılclllo 1'12 num1taıına kayt ve 
b L ftb : , mıballeelnden Dramı'Jı Btlıeyln Jçln gtdlb gelmeleri paraı•z leecll edfldlğl Uta olu~ur. 
d ~lt'de lk ile oğla Moıtıfanın Fahreddin· yapılır. lstldalll ve diploma 1 - Beyanaıme 

'-t I inci kordonda muamele yapan (Banka Komerçlyale dd 1 d b hl d iki ııuretlerl bulundukl1rı yerin 2 - Vealka 
lr tınlr eabeel) u'ın GdGoç para Yerme lelerUe oğraıacağına paoa ca ee n e eı see e pollı veya sabıtı Amirinden hmlr elclll ticaret memorlo~u 

retml mtlhflr n lmsuı 
~il beyannamesi 2~79 numaralı kanon htıkftmlerlne tevfl. hissesi 216 metre murabbaı alacakları iyi huy ktğıdını n 

Q l" 13 areaelle kovalık mevkllnde bir 
' ~ il oomaruını kayt ve teıcll edildiği lltn olunur. Hkel ilk Yeılkalarını yukarıdaki 

! , )ıaname kıt'ada keza bet hlsaede iki mıkamlara 15 6 935 e kadar 
\1e~lb hisse 1968 metre murabbıı gönderllmJı ..e nereden trene 

lımlr ılclll ticaret memurluğu bağı ıçık artırmayı çıkarıl· binecekleri blldlrllmlt otmıhdır. 
reımi m'ftbdr ve lmzaıı mu~tır. İhalesi 8 ·7. 935 paıa:· imtihandı kazanaolıra tim· 

B. Tenlk teııt ıa1t 14 de icrada yıpala· dilik 31 Ura kadar Gcret Yeri· 

fzmir y Oksek flbaylıgw ına cakur. Harcı, dell&llyeııl alana lecekdr. 6 ay ıonra telgraf 
aid, eatıı peetndlr. Alıcılarıo imtihanı .-erenlerin aylıkları 

~d İzmir 29 Mayıı t 9a5 icraya mtıracıtlın ll&n ola· 45 llıaJa arthrılacakııt. 
~~~ I~ lrn1al111 boluaaa BANKA KOMERÇIYALE 1TAL· nur. 1614 5. 6. 1631 
i~lf.~~IR ŞUBESi mflmesalllerl Gdlloç para verme l15lerl 
t~1 2~79 numaralı kanunun 2, 3 'fe 4 Oncti maddeleri· 
~~rdıgt lfizoma letlaaden oobemfzln yapacagı ikraz n fı 

l~J Q~tlnde borçlulardan ılıcağı faizin en yOkeek haddinden 
ttl•k Gzere teııblt ettiğini yüksek ııaygılarımızla bildiririz. 

BANKA KOMERÇIYALE lTALYANA 
İzmir ıubeel 

imzalar okunamadı. 

izin Vesikası 

Banka Komerçlyale f talyana 

ikinci Kordon No.~64 Mareeal 
Fnzl Çakmak Bulvarı No. 64 

" ,. 
" 

Ecnebi 

700,000,000 Liret 
72,450,000 TOrk Urası ~ 

~-lı-la_e_n_y_tlk_ı_e_k __ 

\'~ ----
% 12 

ıııuımelenln nnlleıl Banka moımelAtı 
it 
~6 ~tu~~~~~111111...ı ................ .1 
\ ~' f: tadh Ye 2279 numarala kanona tevftkın nrılmeıi 
~~ç beyannameler Banka Komerclyaleden ıhnarak kendi· 

P1ta nrme lılerl ile oğraımaıını maı .. de edilmiştir. 

46 935 

30·5·1935 
İzmir llbayı nımıaa 

S. Erim lmHsı 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
ödemiş'te Satılık !Sinema Binası 

Eaaı No. Mevkii n ne•I Depozito 
Lira 

B. 2 Ôdt!mlıte camii cedit mıhılleelnde ulslye ıoka· 
ğında 7 numaralı al nema hl nıeı • Jçlodeld makine 
n edent Ye mobllyeslle beraber. 5650 

Yukarıda yazılı ılnemı blnuı peıln para ile aahlmık Gıere 

kıpılı zarfla artırmıya konolmoeıur. 
1 - İhale birdir 'fe kat'ldlr n 24:,6,935 paz11teel giln6 uat 

onblrde Ankara'da idare mecllılmlı huzurunda yapılae1k:tır: 
2 - Uhdeelne ihale olonaa zat bedelini derhal vererek te· 

ferruğ muımeleelnf yaptıracaktır. 

tıt Aelı gibidir 
,ıc I.' 30 koroeluk pul 

lzmlr eJclll ticaret memurluğu 
resmi mtıhGr ve imzası 

3 - Alıcı olanlar eobemfze mcıncaatla bir Ura mokıblllnde 
ıl•cıklırı mufaııeal t1rtoımemf zl okuyarak andı tarif edlldlğl 

veçhlle ıekllf mektublarını ihale gGoftne ıeaadtlf eden 24,6,985 
p1Zırteıl gftntl saat ona kadar Ankara'da umum mGdftrlGğG· 

m'ftze veyahut İzmlr'de ıobemize vermeleri Ye daha fa1la tafıllAt 
almak lıtlyonlerln hergfln tubemlze mflracaatları 5 10 19 1621 

H. Tealk ,,, ~ttt' ,; · ;'t' liman işleri Alım satım Ko
,,. 'a~e 0tıundan: 
ııı 

ı• 

~ )ı~ 
, ld•te lllayıı eoaonı değin İzmir Jlmanına gelecek npor· 
,'t-.l b Ce Japtırılacık boşaltma ye yftkleme letndeu •mbarla 
\~~~tt h:ınet1e ıatta yepılıcak lı ayrı ayrı f lal verilmek: 

ıı'-u ton 6creıl açık elullrmeğe konnlmoıtur. 
tL \tır tıne haziranın yirmi ncl perşembe gına aaat onbeııe 
"l4 . 
ltt ttı,h 

~t,,1 girmek için amb11la Ylnç arası hlsmet için fklbfn 
~ ~ ~ için lklbln Ura depozito veya bokadarlık banka 

' 

"'ttı etıııe1t fırttır. 
~ 'ti ,'"ltıit' RfSrınek letlyealer komisyona baıYurmahd.r. t 6!l3 

~li·· Memleket Hastanesi Başta
\,~, ~•nden: 
~'~et 

~ ' hl,•e Eorefpııa b111taaelerlaln blr eenrlik muhtelif 
ttı~•tıı Ctk, giyecek •e lltç ihtiyacı kapalı n açık ekallt· 
·'te lbıı ' h ~ lcJerı •e 2 azlrau 935 pazar gtlıaG lbaleıl yapılaca 
ti c~lb e ilan edilmişti. Ahiren tebliğ olunan 2739 11ayılı 

' )•1>~,tatfllnln pazer gönGne ahnmıeı yftzOden bu 
11~ltl b 112•mııtır. Kaount ıebeblerle geri bırakılan bu 
hıııı._ 11 ayın onuncu pazarıeııl gtıın ve uat 9 dan 13 e 
· Ctktır. ltteklflerln İzmir encClmenl YllAyeıe mGra· 

1618 

Bornava sahn alma komisyonunda iha· ı 
leleri yapılacak olan asker ilanlan 

Borana aııkeri 111. al. ko. ondan: 

Bornuadık.1 kıt11t ihtiyacı lçlo açık elulltmede boluoın yfr· 

mi dört bin kilo ıığır eti oln beher klloıınoı nrllen onyedl ko· 

ruı dokean !lıatlm fiat komntanlıkca pahalı gôrftldOğftnden 10 

giln temdldlle fhaleıf 1'1 hızlran 935 cuma gtıınQ ıaat 15 e hıra· 

kılmııtır· Monkkıt teminatı 324ı llrıdır. Şartna11aeıılnl görmek 

için hergnn ve ekelltaıeılne gireceklerin b2ldlrUeo •aktf ndeo 

enel ıeminatlarfle birlikte Buronıda aıkeri aatın alma komla· 
yonooa mftracaatlara. 1626 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilinları 

Ankara M. M. V. Sat. Al. Ko. dan: 
Ciheti askeriye için 198 adet karieôrl yaptırılmak Ozere kapalı 

ı11I ııııolile ekeiltmlye konolmootor. İhaleııl 12 ·Haziran· 935 
çarşamba gftnd aaat 11 de Ankara'da Milli Mftdafaa eatıo alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin edUeo bedeli 54450 liradır. 
Tt.mlnıtı monkkate akçesi 3972 lira 50 iıuroetur. Şartname Ye 
resim bedeli olarak harbiye dairesi eobt,ıl dlJrtden alınacaktır. 

Ekelltmlye glrecekler 2490 eayıh bnunun t•lncl Ye Gçftnctl 
maddelerinde -.e ıırtnıme11lode t&tenen nılkalan teminat ..e 
tek.lif lerinl en geç olarak: f bıle gGod aaıt ona kıdır komlıyon 

relııllğlne ftrmle bolunıcaklardır. 1516 26 31 5 10 

H. Tenlk 

lzmir Valiliği Ynksek Huzuruna 
2279 numaralı 6dGDç para terme itleri kanununa ted ikan 

beyannamedtr. 
1 - Bankamızın lımlr merkeslnde, euı nlumnımemlıdo y11ılı 

yıpablleceAI moameltt •e lkruattan dolayı borçlolardın 

•lacaA• fılsln en yCllı:lek t..ddl % 12 dJr. 
2 - Bankımıs tubo n acentelerinin bulunmadıgı mahaller 

berine olan lıkonto Ye lkru ıenetlerloln tahsil muarıfı 
mflıterlye aittir. 

3 - Hariç mahaller Gıerlne ılınacak ıahsll ıenedatı ve bna· 

4 -

lelerden 11garf 75 kurut olmak Gzere llr1 başına on 
par• ftcret dınıcaı. tar. 
Borçla hesabı cariler fafzlerl her Clç ayda bir he111p edl· 
lerek resftlmale tll •e edilecek.tir. Posta, damga pnlo gibi 
maııraf 111 mOeterlye ılttlr. 

5 - Komlıyonlı mal ııatıı~lanoda araba, hammılfye, kantariye. 
anlua, ardiye, ılgorta. bor11, aatıı komlıyono, ııJmaarlye 

gibi piyaııa teamGltı mucibince maııaalf mfteterlye aittir. 
Kaounoa ftçdncti maddeıl hftkmftne tedlkan Qç aGıba olarak 

tanzim ..e t11ktlm kılınan işbu b41yınnımelerlo bfr otlı!hHınıa 

lkta111t VekAletlne, ikinci ntlıhaeıaın malmemorloğonı Ye Gçftacft 
nash111oın da kıyt ..e llAa edilmek Clsere ticaret ılcll memurla· 
gona gônderllmeılnl yalnnr "° bo •eılle He 11ycıla11mııı aooarıı. 

Akeekl ticaret bankaıı bmlr 

20 5 935 1mn okunamadı Hıun 

izin Vesikası 

Adı Abekl ticaret lsmlr merkesl 

Kaaont lkameıgthı l.mlr 

ncart lkametgtlu 
lzmlr nıJmar Kemalettin 
cadded 

Tabllyetl 

Sermayeal 
• 

Tdık 

500,000 Tdrk llra11 : Umumi 
ıermayeal 

Alınacak · falsln en yflkeek 
bıddJ 

% 12 

Yapılacık m01melenln oeYllerl Banka muamelttı 

11·6 934 tarth ye 2279 oom11ala kanuna tevfikan nrtlmeel 
}Azım gelen beyannımeler Aluekl baok111ıadan alınarak kendlılne 
ôdtloç para •erme leleri ile oğnımaııoa mtlıaade edllmletlr. 

25 Mayıı 935 İzmir ilbay• namını 
3 6 935 S. Erim 

Aab gibidir. lzmlr ı~clll ticaret memurluğa 
30 karuıtuk pul reımi mGhOr 'fe lmHsı 

H. Tenlk 

lzmir Muhasehei Hususiye Müdür· 
loğonden: 

Bedeli eabıb 
Lira 

60 
20 
40 

130 

İkinci kordon 2 ou. b dtlkktn 
Ara mektebi alb 35 nn. h ddkkln 
Allpap meydanı 26 « .. 

.. .. 30 • .. 

Yakarıda numan n mevkileri yaıılı akaratın bir ay tçlnde 
paHrlık enretlle kiraya •erllmelerl için lıteklilerlo pazar •e 
çarpmba gGnlerl en.clmeno mdracaat rylemeleri illa edllmlpe 
de ahiren cama tıtllloln puan ıhnmaıı yGzflodeu •ltAyet en· 
cGmeni puarteııl 'fO per,embe gtlnlerl tophnacaktır. lııteklllerio 
enctımenlo toplaudıklan her puarteal •e peroembe gGnlerl uaı 
9 dua bire kadar elldlmoae mtlncaatlan. 1624 



, , . ', , I "'\ • '~ : .. ~, ~ . . • ...• ' . l • ı • • 

F R 1G1 O A 1 RE soğuk hava dolabını 
bir lflks eşya zannetmek hatadır. ilk 
taksit olarak yalnız (10 LiRi-\) vere· 
rek alacağınız hakiki bir (FRIGID
AIR) evinize neşe ve sıhhat g~tirir. 

FRIGIDAIRE 40 mumluk aıeli· 
de bir elektirik ampuln kadar ce· 
reyan Aarteder. Hundan dolayı, mas
rafı faydası ile mukayese edilmiy& 
cek kadar ehemmiyetsizdir. __ 

FRIGIDAIRE alırken markasına dikkat 
ediniz. Her hangi bir soğuk hava dolabı 

"F R 1G1DA1 R E,,degiidir . .... .. . .. ~-
Dooyada 4,000,000 F R 1 G 1 D A 1 R E kullanılmaktadır. 

F R 1G1DA1 RE' in kıymetini ifade etmek için bundall 
daha canlı bir misal bulunabilir mi? 

Bourla Blraderler ve ·şsı. Izmir Gazi Bulvarı Kardiçalı Haseyin Bey Ban 2· 4 

Fratetli Sperco Vapur Acenıası 
ROYAL NEERLANDAli ~UllPANYASI 

.. CERES ,, .apara S hulnada gelip 6 hu.inada Aa•er, 
Amıterdam, Roterdam ve Bambarg llmaalan için yek alaeakbr. 

"SATORNUS.. .-para 12 baslraada gelip ylkClnl bo .. lmk1en 
_,. Burgu, V aroa, k.öetence için ylk alac•ktır. 

••ULYSSES11 .apara 15 baslranda gelip 20 hulruda AnHn, 
Roterdam, Amıterdam •e Bambarg limanları için ylk elacaktar. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
•'NORDLAND11 motGrl 4: haslnada Roteidlim, Bambarg, Co 

penbage, Deatslg, Gd1nla, Côtebarg, Otlo .,. llkıMID•TJ9 
Hmenlanna hareket edecektir. 

••ROLAND,, motôrl 22 hulranda·Roterdem, Bembarg, Danı· 
atı, Gdyule, Gotebarg, 0.lo ve lıkancllaHyı llmulan lcl• JOk 

_,uıuınııuuınınııunınııııuınıııııııuuıuııunıııınııuıuuınıııııuıuııııuı' lzmir M iJli E mlik M od orıoaoode'° 
5 ı= "' IJr' *" - - . 
§ s 1 H H A T ~ Barnenda akgecUk mnkllnde 1ekb dekar 946 metre ••· 
§ 5 nbbaı deblllnde 62 adedi ... lnmıı •e 75 adedi delice 0';"68 95 
§ 5 .. ılaamağa buırdır. 14 badem 7 incir l çam •l•C1· 60 

E C Z A N E S 1 
5 Barna.a ıakltm 10katında 37 eıkl 39 tej na. la dokk•• 
5 ~rtıyaka aleybey hayal çakmua hakikat 10bi'... 50 
§ 10 etki 18 tej nomanh et' 

İi &u,ıyeb at.ybey mekteb kuım yeni mimar kuım IO .. · SO 
E 5 &anda ıs. 13,1 aamanh dlkkaa 11"1'. 
E ji Yakanda yualı emHHn mllklyetlerl petln pan ,.,. 6,fll 
5 E ~l lklael terdb mlbaclll •flllkulle Meamek esere t6. 11' ; Ham d 1 N (iz h et § eamarte1I gbl IUt 11 de ihale l'dllmek laere .... ,...,. ...... 
: ~ aalmaıtu. TaHplerla o IUlte MllU EmlAk mldGrUlğl~~ 

SJıllVICE MARIThl ROUMAll'f E !\~ 5 \' N oı· . ~o~ 
Garbi AkdeDla IÇIB ayda bir llantuam Sefer i ~ ~ • • 1 Vler ve ~ c.T , 

alacaklar. 

.. ALDA JULYA,, Hpana 20 bulrucla -11p 21 haalnada E = VV F H Vau k"" t• • d ,,. .,- = =- • • • ası ımıte llelta, Mantlya n Banelon llmaalan için yık aleeaktır. _ 
a O Ze ı .. PELEŞ .. nparn ıı temmu•u se11, ıs ......... 1ı1a1.., 1_= -====- er e pur AeeotsS~ 

Manllya H Baneloa llmanlanna h.reket edecektir. u T T • ol" 
NATIONAL NAVIGATION co. OF GBECCI E cuz, aze, emız ii & Co. C..Ddell Baa, Blrt•cl ' 
.lsmlr'le NH·York aı•nda eycla bir mDD&aam 1efer i il.... ç • 

1 
i DEUTSCBE LEVANTE LINIE Tel. 244S •• ~ 

11TAMESIS., •eparn 18 hulranda (Dep) lamlr'd~n Ne.yok - ~ t - ULM 9 h el I'"'" 
için yek alaea•tır. 1§ aç .e'11 erı.. = .. " vepana aairanda The Ellermen LI• ~ 

ı =
-==- "( E==- beklealyor, 13 hulnaa kadar "POLO,, •ep-•a sO ·-_,. 

Hamlı: IJalardald hareket tarihlerindeki de&lflkllklerdea aceate • • ... ..- ır:. 
met'allyet kabul etmeL == • 5 An•.,n, Rotcrdam, Bambarg En•en " Lo•.,_,.,. • ;f 

Fula taldltt için İkinci K:ordonda Tahmil " TüU,_ flıked 1 § ve Bremen için yGk alacakbr. tahliyede balaneelk S~, 
blnuı ark•ada FraıeW Sperco aeeatahl•• •lıacMt edllmell ! 5i 

11
AL&YA,. ftpo111 28 bal· umanda Londn ve 

·"··ea-o.•a.na·r·. -----·T·tt·l·fı.on·:·200 ... 4···2·00·5···2·66·3-·ı= Başdurak Boyok Salepçi i ruda bekleniyor. 27 hulrana yü at.cakıır. 5 ~ 

Il 
§ İ§ kadar An•en, Roterdam, Bam· "0P0RTO,, .-,,.,-~~ 

Hamza üstem :_- Hanı Karşısında.. 1§ barg L •e Breman için yak nada U.erpol v• 5,......-= - aleeaatır. beklenmektedir. ~ 

FotoArafhanesı ii lsERVICETUDNIRECT1TIDANUBIEN "TBUBSO,. .,.,.,,il' 
'ti İ§ li A DA mlMUlda Bali, Aa••" .,...... 

FevkalAde ı6r'at •e uefuetle •e ıemlnıtb ot.nk fotelNfa 
mOtealUk hu it yepıhr. 

Vesikalık Resimler 6 Saatte 
Amatör işleri 12 - 24 " verilir. 

Portre realmlerl, eğrandllman, kut poetal itleri temlnaıh •e 
pek elverlıll flatlerle •e mlmkln mertebe u bir umanda 
yapılır. 

Satış Mağazasında 
En maruf fabrlkalann cam, f IUm, ltlıt, makfae •e eaa· 

lan rebb~t kabal etmH fletlHle lmbhr. 

= HlllHHHlllllllHllllfHHllHHllftlffllllllfflltllfflllllllllllllllllllllllllllllHllllHff i! "TİSZA,, motôrtl halen Uma· dra'dan gelip 1ebll1ed' ~ 

-

nıausda olup Baclapeııe, Bn· _. .. nacak H ayni • - _..,,,. 

P k d K .. k •• t tlelHe ve Vlyaaa lçla yık ve Bali IGla yP a._..- fi e ra e 0 e ll ll r almaktıdlr. Not: Varat tarihleri ff ,J:I 
"ATİD,, motôrl 13 bulnn· - -~ 

S ı parların imleri ..---, t,;' 

atı ıyor. da bekleniyor, Badapeıte, Bn· tlkllklerden meı'allf' 
thlHa ve Viyana için ylk 

Memurlar kooperadf inden: 
Keçiborlu klkGrtlerlnla 50 kiloluk torbalarını 320 karaıtan 

lıalyaa klklrtlerlal de 345 •araıtan penkeade olarak •tmıya 
batlıdlg.mısı •yın balkımıu blldlrlrls. 

alaeakbr. edllmes. ~ fi 
11DUN A,, motGrl 30 ba... N. 8. - GeUt ~ 

randa bekleniyor. Badapefle, npar tarthlertDde ~ ~ 
BratlılH H Viyana için ylk hiçbir mee'allye& 1 . So'8 
alaeakbr. Telefoa Nt: 100 


