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Siddetli Muharebeler Oluyor .. 
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Asiler Selinik'i Bomba dıınan Ettiler. syan Deyam Ederse Balkan 'larw 
Kar masından Korkuluyor. Milletler Cemiyetinin Müdahalesi isteniyor. 

ismet lnönO 
kabinesiniıı 
Programı .. 

Baobakan General ismet İnönü, 
k.amotayın peroembe gnnkfl 
toplant111nda, kabinesinin prog· 
rımını okudu, Tflrk uloıo 

adına Kamutayın sonsuz inan· 
cını bir kez daha kazandı. 

ATATÜRK Tarklye' sfnlo baş 
Yapıc111 General lamel İnönü, 
k.amotayda okuduğu kabine 
prognmında, öoQmOzdeld dört 
yıl içinde yapılacak işleri an· 
lattı. Bu değerli uluş adamının 
•Gılerlnl okurken g<>zlerlmlzln 
anınde, onun, ATATÜRK'ftn 
Ônderllğlle onyıl içinde başar· 
dıgı bflyllk leler canlandı. 

Geçen hafta, 4 mart 1935 te, 
baobakanlığının onuncu yılını 
kotloladığımız General 1emet 
lnö11Q, gerçekten, ATATÜRK 
dnrlminln bı1yapıc111dır. ea 
yGk Ôoderio bu yurda yaptığı 
en bOyOk iyiliklerden biri de, 
Tark ulusuna İsmet loöoft 
gibi bir ulat adamı kazandır· 

lbıt olma11dır. 

Bnynk Şef, femet lnöailnde 
yalnız aıker arkıda~ını bol · 
IDalda kalmadı. General İsmet, 
(Birinci lnöna) 11vaııuı kaza· 
1tırak ATATÜRK'an elediği 
gibi: "TGrk'an makuı talilnl 
Yendikten,, sonra, Lozan'da da 
ltapitGIAıyon zincirlerini kaıdı, 
TGrk'Cln öıbeyllğlln (lttlldAllnl) 
btıtCln bir acuna tanıttı. O 
gtınden buglne kadar dı, Ge· 
Deral İsmet İnftnfl, Ctımhoriyet 
lôrftaGntln baobakanı •e ATA· 
11İRK'Cln Cllkn arkadaşıdır. 

Onyıl baobıkanlık etmek, 
her ulaıı adamına o:Nulh» olm11. 

Bugün birçok Avrupa tUkele· 
rinde, hiç durmadan klblne 
dClımelert oluyor. Yerlerinde 
bir yıl durabilen, tutunabilen 
kabineler parmaklı gösterilecek 
kadar 11dsr. Acunun dftzenelz· 
ilk, karıoıltlık içinde ynzdftğil 
bir umanda, General lamel 
1nöolln0n ony•l anlı, şanlı 
bı,bakanhk etmesi, btıtiln uluş 

•damlarıncı öğOlftyor ve alkış · 
lınayor. 

Sayın General ismet loönft. · 
llGn, 80ytık ATATÜRK'lin 
Ôaderllglle onyıl içinde ba~ar 
dıgı btlyftk. işler alanda duru· 
Yor. Der yaodcn ileri, üstGn 
bir ulat olmak yollarında dur · 
lbadıo, dlnlf'nmeden ydrilyo· 
tnı. iç n dıo ılyaeamız, hiç 
teklnmeden ~yllyebllfrlz, acuna 
örnek olacak bir kertededlr. 
Dtuun, ATATÜRK'e ve onun 
ba11apıc111 lımet İaön6'oe ve 
•rkadaolarını glhencl ve inancı 
•ardır. Bu gGç iledir ki, 
ôncımcııdeki dört yılda iılktl· 
lbClıe dotru daha çok yol 
•laet~ıı. 

Baıbakan Gener l lımet Jo. 
~DCl, ATATÜRK'Gn Önderliği 
le TClrk uluıu adını Kamu· 
ttyın lnancıle, yurd için, uloı 
içt11 yeni bir hıı ile yeni ça. 
h111ıa yoluna girdi. Ark11ında 

- Soaa S anca yClıdo -

Başbakan Pro;,ramını Okudu V enİzelos, ÇaldarİS Çekilmez 
Kamutay lttıfakla se Atina'yı Topa Tutacakmış 

Itimad Reyi Verdi. . . . - . . . • 
Başhakan,Okud~ğ;·Programında 4 lngıltereAsılerı TakhıhEdıyor. Asıler 
Yıl içinde Yapılacak Işleril!Anlattı Tayyare vejMühimmat~Almışlar. 

ve Çok Alkışlandı .. -·-Ankara, 8 (A.A) - Kamu· emniyet lçtııdo çıhoıb ilerleme· 
tay eaat 18,30 da Abdlllhallk "'iiil ve çahşmasını : amaç tutu· 

Rende'nin başkanhğında tekrar yoruz (Alkıılar) 
toplandığı vakit, Başbakan Ge· Sulhun ve huzurun bulan. 
neral lemet İoôQd kürsüye ge· ınıdan kalacılına ve icabında 

lerek şu beyanatta 
tardır: 

0Bilytllı: Ulusun 
klllerl: 

bulunmuo· 

sayın Ve· 

Bakumet, olmcHye kadar ol
duğu gibi sade bl r program ea· 

hibldlr. Ancak programı tatbik 
için sağlam bir azim ve lı:at'i 

bir karar He çahomak yolun· 
dadır. 

Biz, lnlı:ıllbların vncuda ge· 
tlrdlğl yeni Tarlı: cemiyetinin 
içeriden ve dışarıdan ıulh ve 

ehliyetle ve fr.daUrlıkla koru. 
nacağına, güYeD havaeı yurdun 
imarı ve yurddaşın ferahı için 
birinci şart olduğuna inaoıyo 

ruz. (.\!kışlar) 

Ôkonomi alanında umanın 
eartları l'e htek lerl gittikçe 

- Sonu 6 ıncı yOzde -

Atatürk 
--····---Tebrik Tel

yazıları Alıyor. 

Ankara, 8 (A.A) - Ata· 
Ulrk'6n COmhur baokanlığına 
tekrar ıeçtlmealnden ötllrfl 
Afgınlıtan ve Aroavodlok 
Krallarının RelelcOmhurumu· 
sa gönderdikleri te1yazılarıle 

AtatGrk'On cevabları aoağı· 
dadır. 

RelelcOmhur Atatftrk 
(Ankara) 

Zıtıdevlotlerlnln tekrar io· 
tlhabınız nılleelle doetane teb· 

- Sonu 2 inci y6zde -

Yakında ne,rine ba,h· 
yacağımız bu gOzel v~ 
kuvvetli romanın mev· 
zuu tahayyOI edemiye· 
ceğiniz kadar heyecan· 
hdır •. 

cBüyükada1da Mıeır'lı bir kadın .. 55 zabit namıedi trende. Halepte 
fzmir çok uzaklarda kaldı.. Bakire zevcem lzmir'de.. Sevdiğim kadınaa 
kimbilir nerelerde?. Irak, Nablus cebhelerinde aok hatıralan.. f zmir'e 
giden yollarda.. Irak cebheeinde akoamlar .. > 

cGünler hayatımızın eularına birer damla gibi dökülüyor .. Benim bir 
kız çocuğom varmış. Çocuğum, tocuğum!.. Jt'akat bf'n onun yüzünü biç 
görmiyeceğim .. , 

"Biz onunla sevi,tik ve 
her yattık.. Aman doktor, 
.tutuyor, onu kurtarmız!.,, 

aylarca bir yastakta bera· 
dftşflndnkçe çddıracağım 

«Sag kalınlar buluouyor .. Fakat ölenler? .. Karantina yokuşunu 
tırmanırken.. Afyon karpeındı vornlan 11bltln göğıündeld kanh 

fotoAraf .. > 

Arasında 

______________ .. ____________ __ 

Venizelos Y aralanıh Kaçmamış. General Kamenos 
Bulgaristan'a Kaçmış. Bir Fransız Gazetesi Ital-

:ya'nınftBu işte Alakasından Bahsediyor. 
lar. Mesela jurnal muhabiri 
diyot ki: 

- Vaziyet Struma kıyıların· 
da Vf'hamet kesbedfyor gibidir. 
Asiler Kavala ve Serez mınta 

kaluında kunetle ıoıunmuo· 

lardır. Buralarda 100,000 ne 
yakın kuvvetleri Yardır ve bu 
rnkam resmi tebliğlerin ifadesine 
ra~men gilodeo güne artmak· 
tadır. Asiler Sel4olk' I munta · 
zam surette topa tutuyorlar. 
Halihazırda bir de hava kuv· 
veti teşkU etmişlerdir. 

Mıtln muhıbhlnin de haber 

Hük.iimet kunetleri yollarda .. 
verdiğine göre, asiler yeniden 

tayyare ve mfthlmmat edlnmle· 
lerdir. Aıllerln işgali ahında 

bulunan yerlerdeki bankaların 
Çaldaris, Venizelos 
için delidir diyor: 

Atlna, 9 ( A.A ) - Atlna 
Ajaoeı tarafından neoredtlen bir 
tebliğde general Kondlllı hO· 
kumetln hava kunetlerinln asi· 
ler tarafından ltgal altındı bu · 
lanın Sereı'de bir asi karar· 
glhını bombardımanı muvaffak 
olduklarını blldlrmlotlr. 

General Kondlllı, Sereı on. 
ıını hemen klmllen eu baemsı 
olduğunu, bunun kat'i Ye nl · 
bai hareketi tehir ettiğini ilave 
etmiştir. Havı bombardımanı 

aallerln lı:onel maneviyelerlnl 
kırmağa ve barbetmeden teslim 
olmalarını temine matuf tor. 

Dail Ekspresin Sofya muha· 
birinin Struma nehri ktyılırıD· 
da cvelki gündenberl devam 
td~a olddetll muharebede 600 
kişinin öldGğiine ve her iki 
tarafı.ı birçok r.sirler aldığına 

dair verdiği haberler resmi 
membalar tarafından tehlb 
edilmektedir. 

Baobakan Çaldırlı Makedon· 
yada hualar dflıeltr dOı•lmeı 

isyan hareketinin tenkllloln ani 
olacağını matbuata blldlrmlotlr. 
Fakat o zamandan eni ullerln 
kendllllı:lerlnden dağılacaklarını 

amld ettiğini llhe etmiıtlr. 

Baktlmet, uloıun kendisine 
göıtermlo olduğa itimadın ve 
baolarında kenatıerinden daha 
çılgın bir delinin bulunduğu 
birkaç beyinılıln mana11ı laya. 
nını karplayan umumi takblhten 
iftlbat' doymaktadır. 

Asiler Kuvveti ve 
Bulundukları Yerler. 

Pırtı, 9 (A.A) - G11etel•· 

rln huıuei muhabirleri Yunan 
vekayll hakkındı bazen de resmi 
mehaf ilin nlkblnllğinl tekzlb 
eder mahiyette ta&llAt veriyor· 

!yabancı memleketler ilzertne 

1 - Sonu 6 ıncı yaıde -

Yakında iki Tefrikaya Birden Başlıyoruz : 

"Hatun Hakan,, 
------------·------------Bunlardan birincisi tarihidir ve bııtan bışa merakla, heyecanlı vak'a• 

larla doludur. 
cBir Türk dilberinin taç ve tahtının etrafında kara çaylaklar dola• 

pyor .. Ordular çarpıoıyor .. Binlerce baı kesiliyor .. Kırmızı bir çadır için• 
de, alevler ydkseliyor .. İri, uzun boylu, dudaktan ıarİuk, eli mızrıklı bir 
zenci, yer gök gürültüsü gibi homurdanıyor.,> · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 

< - Seni ıeviyorum dilber HAkao. Brn, ıcnin karımda muzaffer 
bir mağlöbum .. 

- Eue ya emir. Suı!. . ,. 
•'faht elden gidiyor. Ve Tanrı tlıjlınndıo ııuak Çin'e doAru @idea 

bir yolcu a~lıyor .. > 

atun Ha an 



General ismet lnönü verT e oya~ 0 D lYI y lYI m O a ır ol~ ·-
Bay Tevfik Rüşdü Aras N az i ı ı i F a h r i k a s ı , ;:::K_n===çil=k====~ 
Yabancı Devletlerin Büyüklerinden 

Tebrik Telyazıları Alıyorlar 
Ankara, 8 (A.A) - Tekrar 

başkanliğa intihabı mfinasehettle 
ismet li:iaiio Ue" Afganistan 6aş· 
bakanı tJ. Mehmed Haşim ara·. 
eında teati olunan tebrik ve 
teşekkür telgraf larıdır. 

Ekselans lem et f nlSnQ 
(Türkiye COmhnrlyetl başha· 

kam) 
lntlhabınız dolayısile eamlnıi 

tebriklerimi ve TOrk olusunun 
saadeti lef n olan temennilerimi 
arzederlm. 

Afgablstan başbakanı 

l\lchmcd Haşim 
Ekselans Mehmed Haşim 
(Afganistan başbakanı) 
Nazik telgrafıoızdao dolayı 

samimi teşekkürlerimi arz ve 
kardeş Afgan olosonno saadetini 
temenni ederim. 

ismet fnônü 
• • • 

VekAletfıılo onuncu yıldönü· 
mQ milnasebetlle dış işleri ha· 
kanı Dr. Tevf tk Hilşdü Arsa 
ile ltalya başvekili iJ. Mussolfnf 
Afganistan hariciye bakanı Faiz 
Mehmet, Arnavutluk hariciye 
bakam Cafer Vila, Yunan baş· 
bakanı Çaldarls, MacarJstan dış 

bakanı Kanya aralarında teati 
edilen tebrik ve teşekkilr tel· 
graflam 

Tevfik Rüşdü Arae 
Dış İşleri Bakam 

Ankara 
Memleketinizin dış işleri lda · 

resini deruhte ettiğinizin onon· 
cu yıldönOmil mOoaeebetlle hu 
uzun devre esnasında faşist 

lta\ya ile yeni Tilrklye'nln 
dostluğunu ve teşriki mesai 

arzusuna teyit etmiş olan efall 
hatıralar ve tehrlklerhıı le te· 

mennlyatı hılleaneml takdim 
etmek benim için bOyOk bir 
zevktir. 

l\fussolini 
Ekselans Mu&eollnl 

Başbakan 

Roma 
Bakanlığımın onuncu yıldö· 

nOmft mftoaeebetlle hana yolla 
mak IOtlanda bulunduğunuz 

nazik telgraftan zlyadesile mü. 
tehassla olarak derin ve samimi 
mlnnetdarlığımı arzeder, Zatı· 
devletlerlle idame etmek hah· 
tlyarhğında bulunduğum şahsi 

münasebetlerden en iyi bir ha· 
tıra muhafaza etmekte olduğum 

gibi Faşist hfikumetinln mllm· 
taz şef lolo TOrldye Ue İtalya 

arasında tee88Qs eden dostloğoo 
tabldml için iştigal ettiğimiz 

mea'elelerl en hıilfeane bir ruh 
içinde mfltalea etmiş olduğu· 

muzu mOşahede ve tesblt et· 
mekle dalma ba~tlyar oldum. 

Tevfik Rftşdü 

Ar as 
Ekselans Tevl lk RftşdQ Aras 

Ankara 
Zatı devletlerinin bakanlıkta 

onuncu yıldönümü münasebe. 
tile kendilerine en hararetli 
tebriklerimi arza müeareat ey· 
lerlm. 

Ekselans 

Bakanı: 

Hariciye Bakanı 

Kan ya 
Kın ya Hariciye 

Buda peşte 
Bakanhğıoıın onuncu yıldô· 

nümCl mcınaeebetlle zatadevlet· 

lerl tarlfındao gönderllt"D nazik 
ıelgraftın pek m6teb1&elı ola· 

rak hararetli teşekk.ürlerJml 

kabul etmelerini kendilerinden 
rica ve dostluk hissiyatımı te· 

yit eylerim. 

Tevfik HO.şdn Aras 
Ekselans Tevfik RüşdQ Aras 

(Ankara) 
Bugftnün mes'ut h4diseel 

mflnasehetlle zatıdevlerlne en 
hararetli tebriklerimi ve iki 
dost ulu un nef 'i oamaoa bu; 

General Jemet İnönü ve Bay • 
Tcvf ik Rüşdü Aras 

kadar asll bir surette bağlı bu· 
lundokları barış eserini ayni 
kat•• azimle ıakibentkleriol 

görmek temennlstol arzeylerlm. 

Çaldaris 
Ekselans Çaldarls başbakan 

(Ati na} 

Bakanlığımın onuncu yıldö· 
nümfi mQoaeebetlle beni şnef· 
lendlrmek lOtfilnde bulunduk· 

ları nazlk tebriklerinden dolayı 
zalldevletJerfoe en hararetli 

teşekk6rlerlmt arzeylerlm. Mem· 
baını iki memleketin ineofeat 
iştiraklerinden aldığımız ve iki 

olos arasında kardeşlik yolun· 
de lokfşaf etmekte olan Türk· 

Yunan dostluğu bu kadar sıkı 
surette bağlı olan iki meuıle· 
ketimlzln tahakkukuna kov· 
vetle merbut bulundukları barış 
eseri için çok kıymetli bir 
zamandır. 

Tevfik RO~da Aras 
Ekselans Tevf lk Rnşdü Aras 

(Ankara) 
Zatıdevletlerlnlo hOkumete 

iştiraklerinin onuncu yıldönü· 
mO mOoısebetlle en samimi 

tebriklerimi arz ve şahsi s11a· 
detlerl ve uluslararasında barış 
ve anlaşmanın tahkimi yolun· 
dakl yorulmaz gayretlerinin 
asil ve kahraman Tilrk ulusn· 
non saadet t ve refahı ve beşe· 

rlyelln iyiliği için daima mu· 
vaf fakıyetle tetevvftcQnü te· 
menol ederim. 

Hariciye Bakanı 

Cafer Vila 
Ekseldns Cafer VUıi 

Harici ye bakam 
Tiran 

Bakanhğımm onuncu yıldö· 
nümü mOnasebetlle zatıdevlet· 

lerf taraf ıodan gönderilen teb· 
rlklerdeo dolayı pek mütehassis 
oldum. Bu kadar asil ve samimi 

hla:ıl}'attan m!llhem olan güzel 
sözlerinizden dolayı teşekkür 

ve asil Arnavut mllletfnin eaa· 

det ve refahım temenni ederim. 

Tevfik Rnşdft Ara 

______________________ .... ________________________ __ 

Bu F ahrika, Birhuçuk Sene Sonra ik
mal Edilecek, Bin AmeJeveSekiyüz 

Tezgah Çalıştırılacaktır ... 
İetanbol, 9 (Hususi) - SOmerbank mftdilrfi bay Nurullah Eead yarın Anknra'ya gldece~tlr. 

.Mumaileyh, gazetecilere, şu beyanatta bulunmuştur: 
- Rus mütahassısları ile Nazilli fabrikası projesinde yaptığımız tetkikattan sonra bazı tadllıit 

yaptık. Yano mütahaesıslarla beraber Ankara'ya ve oradan da Nazilli'ye gideceğiz. Fabrika blrho· 

çuk sene zarfında ikmal ve faaliyete geçecektir. Bu fabrikada pamuklu baenıa, pazen dokunacak 
ve bin amele ile sekfzyilz tezg4h çalıştmlacakhr. ......... 
Yunanistana Tecavüz Olursa 
Mütecaviz Karşısında, Türk, Romen 
ve Yugoslav Ordularını Görecekmiş .. 

Averof Altay Vapurunu, Çevirme~ istedi. Fakat ... 
İstanbul, 9 (Hususi) - Zağ· 

rep gazetesi, yazdığı bir maka· 
lede; Yonaolstan'a kim tecavüz 
ederee, karşısında, T6rk, Yo· 
goslav ve Romen ordularını 

bulur, demektedir. 

İstanbul, 9 (Busust) - Ge· 
len haberlere g<>re, asilerin kov· 
vetl yilzhlnl geçmiş ve Dede· 
ağaç da asiler tarafından işgal 

edilmiştir. . 
Bay Çaldarla hOkumetloln bir 

deniz harbi için hazırlandığı 

söylenmektedir. Bay Veolzelo· 
sun yat'alandığı hakkındaki ha· 
herler yalandu .. 

Çanakkale'de tutularak getl· 
rllen Yonın Atlas vapura Ha· 
llc'e sokulmuştur. Averof zırh · 

hsının ticaret gemilerimizi çe· 
vlrdlğl hakkmda bir şayia çık· 
mış ise de bu tceyyüd etmemiştir. 

Çtınkü eeferde olan Konya va· 
poruouo İzmlr'dc, İzmir vapn· 
runun da lskendertye'de olduğu 

anlaoılmıetır. 

YalDIZ Altay adındaki npn· 

romoz, lstaobul'a gelirken MI· 
dilli civarında A verof tarafın· 

dan durdurulmuş ve gemi Ttırk 
bayragını çekince A verof bıra· 
kıp gitmiştir. 

Altay vapurundaki yolcular, 
A verofon adaları legal için asi 
askerlerle dolu olduğunu gör· 
dtıklerlnl eöylemlolerdlr. 

Bay Venlzeloe'la f llo ku· 
mandanı, Yunan hftkuketf ne 

bir tUtlmaton vererek Bay 

Çaldarie iktidar mevldlodeo 
çekilmezse Atlna'nın bombardı· 

man edileceğini bildirmişlerdir. 
Venlzellet kuvvetlerin Selıi

nlk'e doğru Uerledlklerl bildi· 

rllmektedir. SelAnlk'te iki taraf 
tayyareleri, bombardıman et 
mlşlerdlr. Kavala ve Serez'de 

asilerin Sovyet teşkiltlh llAn 
~~~~~---~~~~~-

Ekee l ıioe Tevfik RGşdü Arae 
Ankara 

Yeni lntihabınız vesflealle 
tebriklerimi ve Tdrk ulusunun 
terakki ve saadeti için olan 

temennilerimi erzederlm. 
Afı:ınlsten harici ye bakanı 

Faiz Mebmed 

Ekselıioe Faiz Mehmed 
Kabil 

Zatıdevletlerfnln nazik tel· 
grıf !arından pek mOtebaesle 
olarak en hararetli teş~kkür· 

lerlml arz ve kardeş olusun 

saadet 
ederim. 

ve refahım temenni 

Ted lk Rilodn Arıs 

ettiği bildirilmektedir. 
Asi f llonun Kavala'da top· 

)andığı haber ahomıştır. 

· İstanbul, 9 (Hususi) - Ro 
ma'dan bildirildiğine göre, Bal· 
kın'ların Yanan statükosunu 
muhafazaya karar vermesi, en· 
dişe tevlit edecek mahiyettedir. 

Bay Çaldaris, yeni beyanı· 
tında, biltiln şayiaları tekzip 
etmekte ve asilerin feci vazı. 

yette oldokJarıoı, hOkumeıin 

az telefatı gözöntınde tuttuğu· 

nu, bava miisaade ettiği takdir· 

de asilerin tenkiline geçllece· 
ğlnl söylemiştir. 

Aıina hnkOmetinin tebliği 
Atlna, 9 (lA.A) Atlna 

ajaoamdao: 
Don akşam aşağıdaki 

neşredilmiştir. 

teblf~ 

Havalar fena gitmektedir. 
Lodos yQzftndeo sürekli bir 
yağmur haşlamıştır. Tayyareler 
kahramancasına hareketlerine 
devam ~derek Serez'de asilerin 
bir taheşşüt merkezini bombır· 
dıman etmişlerdir.' Diğer taraf· 

~ 

r 
Atatürk 
Tebrik Tel 
Yazıları Alıvor. 

ol ____ ... __ _ 

tan 20 tayyne Serezln etmen· 

\ dlfer liyasyouuna bombalar at· 

mıştır. Tayyareler ayni zaman· 
da büyfik bir kısım sular al· 
tında kalmış olan Serez ova· 
ııında istikşaf lar yapmışlardır. 

Yağmurların devamı takdirinde 
suların yükseleceği ve ovadaki 
feyezanlarm genlşliyeceğl tah· 
min edilmektedir. 

- Bışı 1 inci yüzde -
rikleriml ve yilkeek kardeşi· 

mlo Tiirk ulusunun saadet ve 
terakkisi hakkındaki emelleri· 
nio tahakkuku için olan te· 
mennllerlnıl arzederlm. 

Af gani atan Kralı 
lehmed Zahir 

Afganistan Krah Mehmed 
Zahir (Kabil) 

Relslcümhurluğa tekrar ee· 
çllmekllğim dolayıılle izhar 
hoyurulan tebrikittan dolayı 

samimi olarak teşekkilr ve 

dost Afgan ulusunun refahı 

için olan samimi temennlle· 
rlmfo kabul buyurulmasını 

rica ederim. 

Kamlil Atatftrk 
Uelsfcilmhur KamAI Atatfirk 

(Ankara) 
Tiirk olusunun bu kadar 

çok yerinde olan hlmadmı 
Zı'illdevletlerln" tcyld ederek 
Relslcümhurluğa tekrar intl· 
habmız dolayıefle en samimi 
tebriklerimi ve ZAtıdevletlerl· 

nio lkhali ve asil Türk olu· 
sunun saadet ve refahı için 

olan temennilerimi lblağa mü· 
!!Breat eylerim. 

Zogo 
Arnavutluk Kralı birinci 

Zogo . (Tiran) 
Uefelcftmhurluğa tekrar in· 

tlhabım dolayısile irllal boyu· 
rolan nazik telgraftan dolayı 

samf mi ol ara il. teeek\ür edet 
ve Zatıhaemetaoelerlnln saa· 
deli ve asil Arnavod ulosn· 
nun refahı için olan temenni· 
!erimin kabnlünfi rica ederim. 

Knmal Aıntnrk 

Asi kuvvetler pek feci vazf. 
yene bulunmaktadırlar. Struma 
üzerinde ~öprü kurarak bu 

nehri geçmemize mini olan fe· 
na havalar değil kar ve feye· 
zanlardır. Ordumuz gayet iyi 
bir haldedir. Ordunun kendi· 

sini dinlendirecek bir mola ver· 

meal f çfn lcabeden tı•dbirler 

alınmıştır. Piyade kıtaatı tak· 

dire şayan bir vaziyettedir. Sıra· 
ma nehrlol ve solar altında 

bulunan ovayı ne suretle geç· 
mek IAzım geleceği araştml· 

maktadır. Biz tabiat unsurla· 
rma ve halleri acıklı olan ra· 

kiplerlmf ze karşı mOcadele edl· 

yoruz. 

Kom.lilis 

Müslüman 
Devleti 
Kuracaklar .. 

İstanbul, 9 (Lueusi) - l\tuk· 
den'de MüalOman'lar taraf1Ddan 

Japon himayesinde açılan kon· 
grede, Ural dağlarından Japon 

denizine kadar olan sahada bir 
müelüman devleti kurulmasına 
karar verilmiştir. 

Moskova 
Sefirimiz. 

lsıanbnl, 9 (Hususi) - Moa· 
kova sefirimiz bugOo şehrimize 

gelmto ve Ankarı'ya geçmiştir. 

Bayram 
lzmir l\10.ftiliğindcu 

Kurban bayramının ilki 
önümQzdekl cuma gOnO. olı· 

cağmı sayın nlusumuza btl· 
dlıirlm. 

İzmir müf tlal ' 

it çeıebioğl ~5 J 
Difteri·· A·şı~ı ~ 
Devam Ediyor. 

Dört merkez ve mektehlerde 

difteri aşısı devam etmektedir· 
Bir hafla fçJnde 2750 çocuğ• 
aşı yapılmıştır. Aşıların hiçbir 
çocakta apse yaptığı görQIOJt' 

mlştlr. 

Blrlocl aşı yapılmış olanlar• 
üç hafta sonra ikinci aşı yapı· 

lacakhr. 

Dağkızılca Konağı 
Torbalı'nın Dığkısılca nahl· 

yesl hfikftmet konağı tarolr 
edilecektir. Havaleal lııtenmlştfr. 

Takas işleri 
V114yet takas komisyonu dOll 

toplanmış, bazı tıka& lşlerlol 
tetkik etmiştir. 

Mili ki yeliler Gelecek 
İstanbul MOlklye Mektebi 

talebesinden 35 kişilik bir 
grub bayramda şehrimize gele· 

cektlr. 

Millet Mektehleri 
Vlllyetln millet mekteble· 

rinde imtihanlar bitlrllmletir. 

lzmir-Ankara Oto· 
malik Telefon Tesisatı 

Klş mevsimi mfinaeebetlle 
muvakkaten durdurulan İzmir· 
Ankara otomatik: telef on esisatı 

Nisan sonundı tekrar bışlaoı· 

caktır. 

Eylul iptidasında mohabe· 
reye başlanacağı söyfenmek· 

tedlr. 

Filimler 
Gümrük Resmi 
Kıymetinden 

Alınacaktır 
1stabul, 9 (Hususi) - Sine· 

ma f ilimlerinden ah nan gfim· 
rök resminin bundan böyle kıy· 
met üzerinden almması hak· 
kında gihıırQklere emir veril· 

mlotlr. 

Manisa Belediyesi 
Teftiş Ediliyor 

Manisa 9 (Hususi) - l\IQI· 
kiye bışmftfettlşl bay Nedloı 

Nazmi belediyedeki tef tlşlerloe 

devam etmektedir. GördOğii 

JQzum ilzerfne belediye mGfet· 

tlşl bay Kenan'a da l~ten el 

çektirmiştir. 

MART 
1935 
Kasım 
123 

10 1935 
Giln 

31 

PAZAR 
Arabi 1853 Rumi 1350 
5 Zilhicce 25 Şubat 

Ev kat Ezant Vasati 

Gdneo 12,10 6,20 
Öğle 6,14 12,24 

İkindi 9,Sl 15,40 
Akpm 12 18,10 
YalBI 1,30 19,41 

imsak 10,32 4,42 
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Halkevlerf mecmuası 0 Ülkü,, 

niln 25 inci saym da çok de· 

ğerlf yazılarla çıkmıştır. Bo Sa· 

yıda: [General lemet lnönO'nün 

halkevlerlnl açma nutka, Bay 

Necib Ali KOçüka'nın halkevlerl 

yıldönOmil nutku, Bay Hilmi 

Zlya'nın Çek tefekkürüne bir 

bakış, Bay Behçet Kemal Çağ· 

lar'ın ustaların çıraklığı ve tıl· 

sım taşı, Bay B. Raşit Ôzme· 

nln köy için yilkeek halk okul· 

ları, Bay Hüseyin Namık'ıo 

Türk medeniyet tarihine ait 

mühim bir keşif, Bay A. Çor· 

lu'nun musikinin tarih ve ede

biyatı, Bay Ali Sami Bayar'ın 

ar korumumuzda bilginin yerf 1 

Bay Kerim Ömer Çağlar'ın An· 
kara köylerinde bir su tetkiki, 

Bay doktor Hamid Oııman'ın 

Kuşpalazı Difteri, Pahml A· 

pak.'ın Tfirldye'de dağ sporu, 

Zeki Mrs'ut Arslao'an ayın po 

lltlLaeı, Bay füdvan lbsao'ın 
Fransa'da bir köy tetkiki, Bay 

Hamdi Dereli'nin yaban kuğusu 

(Ulkayrı) , lrnıail HHrnl Say· 

kut'un blblografya : ''Aıila'nın 

düğünü,, , Bay N. Taragay1ın 

halk.evleri mecmuaları : "Yeni 

Tokat,, ve "Ün,,, Bay 1\"usret 

Köymen'ln OlkO üçüncü yılına 

~lrerken ... J yaııZarı vardır. 
• • • 

Ülkü, bu son sayıeile aç ya 
şma giriyor. Türk münevverle· 

rioln öz mah olan bu değerli 

_fikir mecmuası, arkada bırak · 

lığı ylrmidôrt sayısile Türk f ik· 
riyalına büyük hizmetler yap 

mıştır. Ülkü, herşeyden önce, 

memleketimizde fikir hareket· 

lerlnl teşkt14tlandırmış, Türk 

mOnevverinln okuma ve yazma 

lhliyaçlaruıa cevap vermiştir. 

Bu bile başlı başına muvaffa· 

kıyet teıkll eder. 

ÜlkO, hakikaten Türk mü· 

nevverlerlnln mecmuasıdır. Ül· 
k.Oye yazanlar, ondan maddi 

hiçbir eey beklememişlerdir. Ül· 
konan eayfaları bütün Türk 

mrınevverlerlne açık bulundu· 

rulmak ıuretlle iilk.Oytl okuyan· 

lar f lklr sahasında büyük isti

fadeler elde etmişlerdir. 

Yurdumuzda f tklr birliğini 

kurmaya muvaffak olan ülkü, 

yaptığı bütün bu iyi işler ara 

sındı, köycülOğe de büyük bir 

yer vermiştir. H,.114 biz daha 

ileri giderek diyeceğiz ki, ül· 
kü'nfin karakteristik vasfı, onun 

köye, köylOye ve köycülüğe, 

IAyık olduğu ehemmiyeti vermiş 

olmasıdır. . 
Ülkü'yü daha mfıtekAmil gör· 

rnek, onu fikir birliği yolların· 

da daha verimli kılmak Türk 

rnnnevverinin vazifesidir. Bu da, 

büUin Ttırk miloevverlt"rlne 

ıçık olan sayfalarına yazmak 

ve onu okumakla mümkün ola· 

cıktır. Üç yaşıua giren "Ül· 
kn,, ye, muvaflakıyetler dl!er· 

ken, Türk münevverine de va· 

ılfeelnl hatırlatmağı kendimize 

bir borç bildik. - K. K. 
---~------------~~-----

8aydudlar 
Yakalandı. 

Balıkesfr'de bl kaç gün evvel 

C.muco köyü, sekiz şahıs tara· 

fındın baeılmıı, 3 ev soyulmuş· 

tur. Tahkikat neticeelnde, vak'a 

failleri yakalanmıştır. Bunlardan 

dôrdCl Lazdır. Diğerleri de el· 
'tir köyler halkındandır. 

-Gediz De Kabarıyor. Denizli ve Ci
varı Yolcuları Nihayet Gelebildiler. 
Evelkl gün ve gece yağan 

fazla yağmurlar yüzünden Kil

çük Menderes gene tıaşmış ve 

yatağım yüzlerce metre değiş · 

tirmlştlr. Bdevl köyO ile Cel· 

ladgölü , arasındaki Belevl ara· 

zlsl sular altında kalmıştır. 

Buradaki arazi ekllmlş idi. 

Ekili mahsulOo hasara uğradığı 

anlaşılmalı.tadır. Nehir; civar 

tarlaları bozmu~tor. Kozpınar 

letHyonuna kadar gelen suların 

gitdlkce kabardığı btıdlrilmlşlir. 

Kozpınar-Selçuk yolu; su hü 

cumundım müteessir olmuştur. 

Gediz nehrinin sularının da 

tekrar yfikııelmlye haşladığı ha· 

ber alınmıştır. Geç,.nkf taekrnda 

kısmen bozulmuş olan ah~ab 

köprüd<'n gf'çllememektedir. 
Menemen · Foça, Bergama ,.e 
Diktll arasında münakale bu 

köprüden aktnrmıı euretile 

mümkün ııluyor. 

Şl"hrlmizde de ııiddetli yağ· 

murlıırden Değirmeudağı ma 

halleslndc Babribnba pnrkı ar· 

dındaki sokakta hurab bir e\in 

üst katı çökmüştür. Evde kfm· 
se yokmuş .. liazı dıvarlırı leh 
Jikell vaziyette kaldığından be 
ledlye fen heyetince bu dıv11r· 

lar lıedm amPlesine yıktırılmış 
ve khlike kaldırılmıştır. 

Düu öğle üzeri ~ehrimize 

yağan şiddetli yıığmur yüzün 
den gfimrük önündeki çukur 

yer sularla dohnu _tur· 

Denizli treni evvelki gün 

aktarma suretile bir haftadan· 

beri muhtelif istasyonlarda kal · 

mış olan yolcuları lzmtr'e ge · 

tlrmfştlr. Trende yüzden fazla 

amele bulunuyordu. Anzalı 
yerlerde tren durmak suretlle 

bu amele yolu tamir ediyor JO 
tren de yoluna devam ediyordu. 

Yağmura rağmen mübfm ıııtk· 

tarda l~çi; tamiratta çalışmak· 

tad1r. 

Aydın demlryolunda aktar· 

ma suretlle trenleri o işlediği 

yerin dün ak~ama kadar tama· 

mile tamir edilect>~l ve Eğltdir 
ekspresinin aktarmasız gel"ceği 

zıınnedillyordu llavanın müsaa· 

deslzliğl buna mani olmuş ve 

yolculuk, gene aktarma suretlle 

yapılmıştır. Bozuk kısımda eh

şııb üç muvakkat köprü yapıl 

maktadır. Bugün tamirat bitmiş 

olacak ve galllı bir ihtimale 

göre trenler aktarmasız f~liye· 

cektlr. 

Dün akşam geç vakit vilıi 

yete gelen malılmata göre Ge · 
diz ahşab köprüsü tamir edil· 
mlı:, otomobil ee kamyonların 

boş olarak üzerinden geçmesine 

müsaade edilmiştir. Köprüniln 

ayakları arasında sellerin ge 
tlrdlği kütükler veııaire temiz · 

lenmiş ve suyun iki metre in· 
dlğl görülmil~tür. 

Köprüyü tamir için çalıean 
fen heye ti dün akşam işini bi 
tlrml~tir. Sant oneeklz otuzdan 

sonra köprüden mürur ve ubur 

mf'onedilmiştir. 

Izmiı~ Tacirleri ve 
l(ambiyo 1\'les'eleleri. 
------------~-------------------

150 Tacir l\lalıkum Oldu. 'ficaret 
Odası l(ambiyo işlerinin Bu \ 7aziye
tini Alakadar Makamlara Bildiriyor. 

--------~~-----------~---
Türk parasıuı koruma karar · kambiyo kararnamesinin ruh 

namesloe g<ire, tacirler ihracat ve maksadına, vatandaşların 

t>Snaeıuda kambiyo dıılrestoe menfeatlerioe ve bulAea biç, 

beyanname verm,.k le beraber kimse ve hiçbir şeye ziyan 

her üç ayda bir yaptıkları mua gdmlş olmadığı için, tacirler 

mrlf'nin heyeti umunıty,.sini yoluız formalite noksanlığına 

trs' it eden bir bt':yaoname ha 

zıılıyorek: t evdie mecburdurlar. l 
8alhuki lzmlr'deki tacirler· 

den bir kısmı; esasen lıer mua 

melede beyanname . vermekte 

devam devam ettikleri için, 

üç aylık umumi beyannameyi 

vrrmekte tektisül gösterm'şler· 

dlr. Buoon üzerine kambiyo 

duireei lkiyüz taciri mahke· 

meye vermiştir. Hunlardan yüz 

eJlfsl mahkum olmuştur. Müte· 

baktslnln mubakemelertne yarın· 

dnn sonra salı gfinü devam 

edilecektir. 
Ortada devlet menaf iine, 

Oda başkanı Bay Hakkı Balcı 

C.H.F. Ham Mahmud 
Ocağı Merasimle Açıldı. 

taalluk edtn l>tr ihmalin bu 

şeklide ctzalandmlmasından 

mfitecssir olmuşlardır. Ticard 

odıuu bu bosu•o alakadar ma· 

kaınlara yazmaktadır. Şuna da 

kaydedelim ki, mahkemelerin 

k.ararına hf çbfrşf'y denemf'Z. 

Cilnkü mevzuata göre bu su 

retle hareket zarureti vardır. 

C. il. F. lkiçeşmelik nahiyesi 
şenliğinden 

C. B. F. İklı:eemelik nahl· 

yeelne bağlı Hacı Mahmud 

ocağı, cuma gfioü havanın yağ· 

morlu olmasına rağmen, eaat 

15 te tam bir intizam içinde 

açıldı. Açılma şenliğinde ocağa 

kayıth fırkah arkadaştar nahiye 

başkanı, üyeler, bayanlar ve 

daha birçok zatlar hazu bu· 

lunmuşlardır. 

Merasime, ocağın gene lda· 

reelleri tarafındın BÖylenen 

Hacı Mahmud ocağının açılma 
bir intiba. 

eöylevlerle başlandı. Geneler 

bu söylevlerinde büyük devrim 

fırkasının memlekette başardığı 

büyük işlerden bahsetmleler 

fırkaya bağhlıklarıoı teyld ey· 

lemlşlerdfr. Bundan sonra da

\'etlllere bir çay ziyafeti veril· 

mlş ve fotoğraflar çekilmiştir. 

Fırkamızın yeni ocağına mu· 

vaflakıyetler diler, ocağı açmak 

için çılıeın genclerlmb:l teb· 

rlk ·ederiz. 

Bundan başka, C.R.F. ~ilayet 

idare heyeti reisi Yozgad eay· 

lavı Bay Avni Dogan'la bazı 

eaylavlar da vaziyetten haber· 

dar edilmiş ve kendilerinden, 

alakadar oıakaınlar nezdinde 

te~ebhüste bulunarak lzmlr ta 

cirlerioi tehdld ve mütetsetr 

etlen bu hale bir şekil veril· 

meal istenmiştir. 

Biz de hükumetin bu mes'e · 

leyi ehemrnlyeıle göz önuoe 

alarak İzmir tacirlerini müşkfil 

vaziyetten kurtaracağını umu· 

yoruz. Eğer ortadaki bu mak:

sadeız hata ve ihmal bir men

feıte dokunsaydı bittabi ki mııe 
blrşey ııöyleyemezdl.. Halbuki 

v1Zlyet böyle değildir. 

Sıhhat M üdftril. 
Şehrimiz Sıhhat ve içtimai 

muavenet müdürü Doktor Bay 

Cevdet Saracoğlu iki haf tadan· 

beri bastı idi. Dün haber aldı· 
ğımıza göre hastalık iyiliğe ytız 

tutmu§tur. Şifalar dileriz. 

••• 
Bugün Toplanacaktır 

Vilayet umumi mecllıl bu· 

gün saat ondörtte toplanacaktır. 

Vilayet ealono; mecllı toplantm 

lçlo hazırlıtttmlmıştır. Meclhl 

Vali General Kazım Dlrik 

açacaktır. EvvelA mazbata en· 

cümenl seçimi yapılacak ve bu 

encümen azaların mazbatalarını 

tetkik ile nellceyl meclle bıe · 
kanlığına bildirecektir. O odan 

sonra da diğer encümenlerin 

eeçlmlne başlanacaktır. 

Muharebe 
Gazleri Ve Ko
runma Usulleri. 
Yarın Burnava 
Ziraat Mektebinde 
Konferans Verilecek. 

Burnava Zicaat mektebindeki 

haf talık seri konferanslara yırın 

da devam edilccf"klir. (Muharebe 

gazlerl ve bunlordao korunma 

çareleri] mevzuunu taşıyan yı. 

rıoki konferansı Ziraat mektebi 

Ki:nya muallimi Bay Rrşid 

Akpay verecek.lir. 
Konferanstan soora1 ayrıca , 

muharebe gazlerlnf o tesiri ve 

bunlardan mnske ile korunma 

tecri"ıbelerl yapılacaktır. Çok 

mühim olan bıı konferansı din · 

lemlye gldf"C~kler çoktur ve 
bunlar arasında muallimler de 

vardır. 

Hayvan Cin~iuin 
Islalıı işi. 
ödemif le Faaliyet Var! 

VUAyetin damızlık eşek ay

gırlarından doğmuş katır yav. 

rnları ile eşek sıpaları için 

Ödemiş'te bir sergi açılmıştır. 

Bonla~dan sekiz hayvanm sa· 

hlblne bOkumet namına moh· 
tellf miktarda ikramiye dağılll· 

mıetır. Katır yetiştirme alAkHı 

artmıştır. 

Köy biideelerlndekl tahfhatla 

damızlığa yaramayan hayvani• 

rın iğdlç edilmelerine başlan· 

mı~tır. Dört gnn içinde ildyilz 

at enenmlştlr. Nisan lptldasına 

kadar bine yakın at ve o kadar 

da bo~a tamamen enenmt~ ola · 

caktır. 

Eneme diğer kazılarda da 

yapılacaktır. Hazırlıklara bt:; 

bıraktı~• on yıllık anlt. eanh 

bir geçmle, gr.lecekteld itleri de 

açık alanlı baearacağmm bir 

belgesidir. 
Türk ulusa, yurd için çıh · 

şanlarla h~r zaman beraberdir 

ve onlara bağlıdır. Böyle ıon· 

euz bir güvenç ve inanç kazı · 

narak yeoi çalışma yoluna 

giren ismet lnöo(i kabloeehıto, 

geçmişte olduğu gibi gel~cekte 

de yurda yararla hler batarı· 

cağ1Da, böylelikle genliğe ula· 
eacağımıza biitiln varlığımızla 

inaoı yoruz. 

Yamanlar' da 
Kaynaklara Muha
faza Tesisatı Yapılacak 

Yamao'lar dağında Karııyakı 

sularına yapılacak kaynak mu· 
hafaza, bu ttıiııaııo onblrbio 

liraya çık.acı~• aol11tılmıo ve bu 

paranın iş bankasından letikraıt 
edilen paradan earfı lelo lçerl 

f şler Bakanlığından müsaade 

istemişti. Bakanlık muvafakat 

etmlotir. 

Adliyede 
Maaşı Artanlar .• 

Mıntaka ihtlaa11 ıorgu hlkl· 

mi bay Fadıl'ın maaşı 55 lira· 
ya, Ödemh müddeiumumi mu· 

avlol bay ıbrahim Fethl'nln 

maaeı 35 liraya, İzmir Sulh 

hukuk bakimi bay KAzım'ıo 

maaşı 45 liraya, Urla hukuk 

balLiml bay Mustafa Salb'in 

maaşı 45 liraya çıkarılauı ve 
bareme göre bir derece terfi· 
lerl AdlJye bakanlığınca kabul 

P.dilmlştir. 

8. Hulilsi AkglımOş. 
Birkaç göndenberl haıtalığı 

yüzOnden vazlf eel bıfln• gele· 

mlyeo Emniyet ınüdftrlQğü Adli 

kısım başkanı Bay HulU..l Ak· • 

giimüş lylJeş<JJlf, vaıiftsloe bat· 

laıuıştır. 

Baro:Ja 
Konferans 

lzmlr barosunun terdb flltlğl 

llylık konferanslara duam edil· 

mektedlr. lir.inci konferanı ba· 

gOo öğleden sonra saat J.6,~1\)da 

baro dılreefode, avo~at ft::y 
Sftleymao Faik Ôzkan tarafın· 
dan nrilecektir. Konferans 

mevzuu, "Mahktmeltr teıkltltı 

hakkında etnd,, olub mfioa· 

lanmıttır. ka~alı Placaktır. 
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K. S. 1\.. Kendi Rekorunu Kırdı. Türk- Bayram Günlerinde Gü- lstanhul'da 
' G Lig Maçları 

spor a 20 Tane ol Attı. zel Karşılaşmalar Olacak •···• 
~~~~~-,--- Fener bahçe 

Altay, lzmirspor'u 4 .. 0, Göztepe De Altınordu'yu 4-1 Altay, Altınordu ile Karşılaşacaktır. ve Galataearay 

Puvantaj \'aziyeti Çok Değişti. Çankaya Da Geliyor. Berabere Kaldılar .. Yendiler. 

K.S.K takımı Jzmlr'de olm· 
diye kadar kaydedllmlyen bir 
gol rekoru tesl11 etti. Omega 
saati levhaıında yapılan gol· 
lerl bildiren 11yıluda (O) no· · 
mara olmadığı için 10, 20 ıa· 

yıları tepeşlrle yapıldı. 

Povantajda başta giden Altı· 

nordu tıkımı da Göztepe tek· 
olğindeo l!onra her ikisi de 
yirmişer povaola bir hizaya 
geldiler. Şampiyon Altay'da bir 
povan farkla iki takımın arka· 
sıodan yürOm~ğe başlamış hu· 
luomaktadır. 

Bu itibarla 18 puvına çık· 

mış olan K. S. K· takımlle, 

Altınordo, Göıtepe ve Altay 
arısında hundan sonra yıpıla· 
cak maçlar çok alakalı ve he· 
yecaolı olacakta. 

Cuma gılnfl yağmur altında 
ve çamur içinde Alıaocak ıtıd· 
yomuoda lig maçlarıwn ikinci 
dnresine haolaodı. Yığmor ıe· 
beblle gelenler ızdı. 

İlk maç: 

Buca-Şarkspor: 

10 Kişi ile oynayan Boca 
takımı 8 kişi ile oyoıyan Şark· 
spor takımına yağmur altında 

ve çamur içinde bire karşı 7 
golle gallb geldt Hakem; Al· 
tıoordu'dan Bay BDseyln Flk· 
rl idi. 

İkinci maç: 

K.S.K-Türkspor: 
Hakem: Fudbol heyeti reisi 

Bay Mustafa, geçen hafta Al· 
tınordo'ya karşı bir dOztine 
golle mağh1b olan Türkepor 
takımı bugün bambaşka bir 
şeldldo 'abaya çıkmıo bolunu· 
yorlardı. Bundan evelkl herlld 
maçta 9+12 = 21 gol yiyen 
T6rkspor birinci takımının ma· 
oeviyatı çok kırık olduğa için 
bu takım ekseriyetle (B) takımı 
oyoncalanndan mürekkepti. , 

Türkspor . ilk devrede 8 gol 
yedi. İkinci devrede bu rakka· 
ma daha 12 gol kıstan K.S.K. 
lalar İzmlr'de ilk defa olmak 
Qzere bu rekora tesl11e movaf· 
fak oldular. Lik maçlarında 

rekor 930 dan beri K.S.K. ta 
idi. O taTihte K.S.K. Buca 

• 
takımına 13 gol atmıştı. Bina· 
enıleyb kendi rekorunu kırmış 
ve yeni bir Türkiye rekoru 
yapmış oldu. 

Altınordu · C ôzlepe maçı: 
Sıra gfinfin QçfiocQ ve en 

mühim yarışmasına gelmişti. 

Her iki takımın leh ve 
aleyhinde sliyllyenler, tahmlo 
yapanlar vardı. Altınordo'lular 

ilk devrede attıkları 6 gol do
layıelle ümldli idiler. G6ztepe· 
illerde o mağlubiyetten sonra 
mOhhn takımlara karşı elde 
ettikleri gftvençle Altıoordu'yu 
da yenebileceklerini ileri ıflrQ· 
yorl1rdı. 

Hakem: Esad K. S. K. EY· 
vel4 Alt•norda 11 rl, arkaeın· 

dan da Gôztepe'lller birer lklıer 
sabaya girdiler. 

S11ıt 14,30 da Altanordo'non 
hücumu ile başlayın oyan Göz· 
tepe müdafaasına dayandıktan 

sonra geri gönderilen top hu 

ıefer Altınordu kalesine da· 
yandı. 

Oyunun 6 ancı dakikasında 

Göztepe kkleclel Mabmud'uo 
fedakbane bir oektlde h88ım 

oyuncu ayak!arına ıtılışı takı· 

mını muhakkak bir golden 
kurtardı. 

Bir dakika sonra Göztepenln 
mukabil bir hücumunda top 
Foad'ın ayağından Behzad'a 
ondan da Muuffer'e geldi ve 
gOzel bir vuruşla Altınordo ka· 
lesine girdi. Gol. 

Bu sayı Göztepe'lllere canlı· 
hk, Altınordu'lolata da mağ· 

lubl yet korkusu ile gayret ver· 
mlştl. 

15 inci dakikada Altınordu· 

nun bir hilcumunda Göztepe 
kaleclıl yere ıtılarak bir gol 
kurtardı. 

Bundan ıonra 25 inci dakl· 
kıda Altınordu'lolara bir fınat 
daha dütmiletft. Top f iri.kik vu· 
ruıundan Göztepe kalesine gir· 
mlotl. Fakat bnndıo evvel ha· 
kem ofsayd düdüğünü çalmııtı. 
Artak Altınordo'oun tallslzlfğlne 
htıkmetmek IAzım gellyordo. 

lkl dakika ıonra ise Ahınor· 
do kalesi sıkıştı. Bchzıd'ın bir 

pasında Muzaffer'fn ayaklarını 

açmasından 11onra topun Ce· 
mll'ln ayağrna çarpmuı zavl· 
yeden giren bir gole ıebeb 

oldu. Topa atılan Sabaheddln de 
muvaffak olımamıt ve beyhudo 
yere çamurlar içine yatmıştı. 

Bo golden ıonra Göztepe'U bir· 
kaç oyuncunun Cemil'fn elini 
sıkmaları ıportmence bir hare· 
ket olmamııtır. İki golQn ver· 
dlğl teılrle oyunlarına deV1m 
eden Göztepe'lllerln üç dakika 
ıonrakl bir hdcumlarında, Fu· 
ad'ın bir şutu Altınordu kalel!l 
direğine çarptı ve Altınordu 

mohakkak. bir golden kurtuldu. 
Altınordu 1anterhafı Cemil 

bek hattından for hattına ge· 
çerek hiç olmazsa Göztepe mft· 
dafaaeında mQeeslr olmağa ça· 
lıştı, fakat moVlf fak olamadan 
haf tayma nihayet verildi ve ilk 
devre O - 2 Göztepe lehine 
bitti. 

ikinci devre: 
Bu defa Ahınordo takımını 

10 dakika ileri hareketinde gö· 
rüyoroz Fakat bundan eoora 
Göztepe'lllerin bir hücumunda 
Altınordu ceza sahası içinde 
müdaf lin topa el vurması pen· 
ahı vuroıu verilmesini lcab 
ettirdi. 

Faad'm isabetli bir vuruşu 

ile Göztepe'lller DçDncft .;olle· 
rlnl de kazanmışlar ve bu ıu· 

retle gallblyeılerinl hemen he· 
men tahkim etmlolerdl. 

Beo dakika sonra Altanordu 
tıkımı da Göztepe müdafaa hıt· 
tında yapılan hatalı bir hareket 
neticesinde penaltıdan ilk n 

ıon golft yapmaya movaf fak 
oldu. 

Son 40 ıncı dakikada Ahı· 
nordo'nun devam eden tazyıkı 

netlcealnde (.;öztepe .kılealne 

11tılan bir tfttun direkten direğe 
çırparak bleye glrmemeıl Al· 

tınordu'oun da oınHızhğına de· 
lU olmootu. 

Oyunun 11on daklkuında Fuad 
ıahei bir inişle ve karoıemdakl· 
lerl atlatarak dördüncü golü 
attı. 

Göztepenln galibiyetine baıta 
kaleci Mahmud olmak üzere 
Hakkı, Fuad, Muzaffer, Refik 
Muammer amil olmuşlardır. 

Altay· İzmirspor maçı: 
Gilnün son maçı da Altay 

lzmlrspor takımlımnın yapacak· 
ları yarışma idi. 

Hakem Bay Ferid Göztepe: 
Altay takımında İsmail Hak· 

kı ile J<""uad'ın yerlerine İlyasla 
Mehmed alınmışlardı. İzmlrepor 
ile Yuıuf ve Fethl'den mıh· 

rumdu. Çamur içindeki yanı · 

manın 20 inci daklkB1ında Al· 
tay Vahab'ın ayağından ilk 
sayıyı kazandı. 

27 inci Dakikada da Jzmir· 
epor kalesine atılan kornerden 
ıonrı kale öntlnde hisıl olan 
karıoıldıktan BHrl, Altayın ikin· 
el golflnQ de yapmağa muvaffak 
oldu. 

3 Dakika sonra Jzmltl!por 
kaleclılnlo muhakkak bir gol 

kurtarışı ve heo dakika sonra 
da bir gol yemesl gibi iki zıd 

harekete phld olduk. Doğao'an 
kale yakınında gol fırsatını 

kazanmasa kalectnln kurtarma· 
sına lmkAn bırakmamıştı. 

Oyunun son daklkBBıncla da 
Vahıb'an uzaktan ve çok kuv· 
vetli bir şutu İzmlrspor kale: 

sinde görülmüş ise de yapılan 

bo gol daha evel hakemin of· 

Hyd tıaretl vermeslle muteber 
olmadı ve devre de 3·0 Altay 
lehine bitmiş oldu. 

İkinci devre: Oyunun bo 
kıemındı ve daha baolangıçta 

Altay kalesine verilen serbest 
varoştan Altay kaleıl az kılsın 

bir gol yemle olacaktı. Bundan 
sonra 10 kişi ile oyuna deVlm 

eden Altay'lılır bir mftddet 
İzmlrapor'nn tazyiki altında oy· 

namıı, fakat gol yıptırmamıo· 
)ardır. 40 ıncı dakikada ıoJaçık 

Bakkı'nın yaptığı ıon dörddncO 
golle bu yarııma da 4-0 Al· 
tay'ıo galibiyeti ile nihayet 
bulmuştur. 

Halk sahasında Türkspor B 
takımı lzmlrspor B takımına 

Boca 8 takımı da Şarkspor B 
takımaoa seremoni yapmak eu· 
rettle hükmen gallb gelmişlerdir. 

B. K. 

Zelzele 
Mıntakasında 

Tetkikat Yaptılar. 
BahkCl!lr valisi Bay Salim 

GOndoğan, refakatinde tıbbiye 
mOdDrü ve mflhendiıler olduğu 
halde Erdek ve Mırmaraya 

giderek tetkikat yapıp, dön· 
mOotftr. 

Vali, felAketzedeler için ya· 
pılın yeni inşaatı ve felakt:tze· 
delerin eabbt tılerlol gözden 
geçlrmlttir. lnıaat iki ayı kadar 
bitecektir. 

·-·-· Haber aldığımıza göre, İzmir 
Aleancak eahaeında, muhtelif 
maç ve mdeabakalara tıhlt olı· 

cağız . Yani bayram spor me · 
rakhları için heyecanla bir ha· 
va içinde geçecektir. 

Ankara Çankaya takımı bay· 
ramda iki maç yapmak için 
bir teklifte bulunmuşlar. 

Altay ve Altınordu takımları, 

gene bayramda günlerinde bir 
karşılaıma kararı verdiklerin· 
den misaf lr takı mm Göztepe 
ve K.S.K.la maç yapması mu· 
vafık görülmüıtür. K. S. K. hu 
teklif 1 kabol etmlıtlr. Göz tepe 
kulubil de kararını bugün ve· 
recektfr. K. S. K. Çankaya 
karştlaıroası bayramın blrlncJ, 
diğeri de dçüncü günü yapı· 
lacaktır. 

Bayramın lklocl güoü de 
Ahay- Altınordu ara!ında, Zafer 
mekt~bl fakir yavruları menfea· 

tine bir maç vardır. Mektcb 
himaye heyeti, bu maç için bir 
kupa koymuştur. Sporcular, bu 
karııloşmaya, pek haklı olarak, 
ehemmiyet vermektedirler. Çüo· 
kü ilklerdi'! en ileri giden Al · 

tanordu takımı, Cuma günft 
Göztepe'ye mağhlb olmuş ve 

Göztepe ayni hizaya düşma~tür. 
Diğer taraftan ise Altay da pu· 

yantajanı yükseltmlotlr. Altanor· 
du 'nun oıağlüblyet!nde tabya 

hatalarının müessir bulunduğu 
iddia edilmektedir .. Bu iddianın 

doğruluğu veya yınhşlığı Altay'Ja 
verece~( maçta anlaşılacaktır 

Bu maçtan evel sart 2 de ayni 
takımların ikincileri oynıyacak· 
lardır. 

Bayramın dördüncn günü de 
gene Alsancak t!ahasında maruf 
bazı pehlivanlar karşılaşacak· 

lardır. 

Federasyonun Yaptığı 
Mantıksız Bir Teklif. 

Bu Şartlar Altında lzmir Muhteliti 
Istanhul'a Gidemez! 

mamıılardır. Bandın başka, 

bir şehir muhtelltlnl bir hafta 
içinde hazırlamıya ve bayramda 
İstanbul'• gltmlye davet etmek, 
tatbik kablllyetl noktasından 

ne dereceye kadar doğrudur, 

anlıyamadık. Binaenaleyh İz· 
mir heyetlerinin bu teklif kar· 
fl81DdH yapacağı oey, federuyona 
red cevabı vermek ve tP.kllf in· 
deki mantıksızlığı, isabetsizliği 

anlatmak olmalıdır. 

İstanbul, 8. (A. 4) - 111tan· 
bol şımplyonaeı futbol maçlı· 

rının l fnıli bogf1n Takeim etıd· 
yomunda Galatasıray · Fenerbıh· 

çe takımları arasında oynandı. 

Stadyom hınca hınç kalabalıkta. 
Şiddetli esen bir r0zg4r ve müt· 
hlı,ı soğuk güzel Lir maç 11ey· 
retmek için gfllen halkın ilmi· 
dJnl kamçılayordu. Tam saıst 

15,10 da takımlar sabayı çık· 

tılar. Oyun halkın tezahilratı 

arasında haşladı. Birinci Galata· 
earay-Fenerbahçe maçında Ga· 
latasarayao 4·0 gibi mükemmel 
bir farkla kazanmıo olması bu 
müsabakanın etrafında biriken 
alakayı en yüksek haddine çı· 

karmış bulunuyordu. Çok şld· 

detll esen rüzgAr topun kon· 
tıolüoe bir türlü lmk4n vere· 

mlyordo. Mftcadele çok çetin 
oldu. Her iki takımda gol yap· 

mağa muvaffak olamadılar. Fe· 
nerbahçe bir de Hkret'in fena 

varoşu yüzünden penaltı da ka· 
çırdı. Buna karşılık Galataea· 

raylı Adnan da bir gol fırsatı 

kaçırdı. lktncl devre gene 11yı· 

sız bftmlıtl. Nizamname mucl· 
hince maçan onbeıer dakikalık 

iki devre daha uzatılması icıb 

ediyordu. Bu denede de iki 
takım topu eağa sola varmak 
suretlle vakit geçlrer.,k gol fa· 
pamadılar. Ve netice gene o.o 

bitti. Maç tekrarlanacaktır. Oyu· 
nun umumi hökmft ıodur : 

Her iki takım da gftzel oy· 
namıştır. Bilha888 centilmence 
ve ıportmence cereyan eden bu 
maçın neticesi her iki tarafı ve 
hem de balkı tatmin edecek ~e· 
klldedlr. Çünkll gOzel bir maç 
daha oynamak ve ıeyretmek 

fırBatı bu suretle emri vaki ol· 
muştur. 

Türk ve Yugoslavya mllli 
takımları, nisan ayı içinde le· 
tanbul'da karşılaıacaklardır. Bu 
itibarla federasyon, Türk milli 
takımını tesblt etmek lstemtş· 

tir. Takım, . İzmir, İ11tanbol, 
Ankara oyuncul1r.ndan teşek· 

kal edecektir. Fakat federaayon 
bayramda üç tehrln mohtell· 
dol 1etanbul'da karıılaıtırmak 
11uretlle bir eeçme yapmığı mu· 
vafık görmno ve keyf lyetl iz. 
mir mıntıka heyetine bildir· 
mittir. Gelen tezkerede deDIU· 
yor ki: 

1 - Nlaanda yıpılmHı muh· 
temel Tftrk • Yogoılav maçları 

için" teıkll edilecek Mlllt takım 
kadrosunu tenkld etmek Qzere 
federasyonumuzca l11tınbol, An· 
kara, İzmir muhtelitlerl arasın· 
da meçlır tertibi münBBlb gö· 
rülmftıtür. MıHrlfatı federH· 
yonumoza ald olmak tızere 

bayramda mohtelltlnlzln latan· 
bul'a gönderilmesinin temini 
ve hemen telgraf la cevab ve· 
rllmesl. 

Yunanistanın Yeni Kon
tenjan kararnamesi ç ktı. 

Futbol heyeti ile mıntaka 

merkez heyeti bugün nıüıtere· 

ken karırlaraoı vereceklerdir. 
Fakat bu içtimadan evvel biz 
de düşüncemizi kısaca teshil 
etmek isteriz. 

Federasyonun teklifi çok 
mevsimsiz ve hatta tuhaftır. 

Böyle bir davet, teknikten biç 
anlamayan bir heyet taraf-odan 
yıpılmıo olsaydı m1Znr görO· 
10rd6. 

Çılnk.O, Jzmlr muhtelltlnl 
teşkil eden oyuncuların bir 
kısmı dağılmıştır. Bu değılıştan 
sonra yeni bir lzmt: muhtelld 
hazırlanmıı ve ekzerelzler, te· 
maslar yapılmış değildir. Yani 
uzun bir zımandanberl bu oyun· 
cular yan yanı gelip te oyna· 

ihracatçı ve Satıcılar Hakkındaki 
Tetkikat Yeniden Yapılacaktır. 
Tllrkofls mildftrlilğüne gelen 

malumJta göre Yuoanletan'ın 

yeni kontenjan kararnamesi 
çıkmıştır. Yeni kararname A 
ve 8 listelerini ihtiva etmek· 
tedlr. (A) listesi memlekete 
karşı cari hükümler tatbik 
eorctlle hangi ülkeden gelirse 
gelsin ve ne miktarda olursa 
olsun ldhall serbeet olan 
eıyayı, ( B) listesi de Yunan 
mallarlle tem bir eurette takll! 
edilecek, Yonanlatan'ın takae 
aolaomaeı yaptığı memleketler· 
den değiştirilecek ve Yonınls· 
tan'ın aktif ticarrıt milvazenesl 
olan memleketlerden eerbestçe 
glrebllece.k eoyaya alddJr. 

TOrklye ihracat emteasını 
ılAkadar eden liBte 8. listesidir. 
Şehrimiz Tdrkof 111 mtıdnrlü· 

ğüne buna dair mofaseal ma 
hlmat gelmlotir. B. lleteılnde 

canh, cansız hayvanlar, balıklar, 
raf ine edilmiş gemi veya 11ona· 
yide kullanılan yağlar, tavuk 
yumorta11, hı.vyar, hububat, 
bisküvi, kahve, tömbeki, bira, 

ılrke, pancar ve kamıo ıekerl, 

bal, pekmez, mahrukat, benzin, 
demir Hnaylde kullanılan Alet· 
ler, ılşe tıpaları (Porselen), külçe 
halinde cam, haşerat ölddren 
mastıbzarat vardır. Yunın'h· 
lırın memleketimize pamuldo 
ve yanıtı mensucat eatışı yıp· 

mık fikrinde oldukları anlaoıl· 
mııtJr. Bonon için Ôkonoml 
Bakanlığına müracaat edllmlıtlr. 

• 
• • 

Ôkonoml Bakınhğının emri 
üzerine Türkol ia 1zmlr oubeıi 
tıra~ndan bundan evel incir 
ve üzüm ihracatçıları ile aatıcı· 
!arının t4bl tutulmaları l4zım 

gelen kayıtlar hakkında bir 
nizamname ve mOneddesl ha· 
zırlanmıo ve Bakanlığa gön· 

· derllmlotl. 
Bu mQneddeye göre ibra· 

catçı ve mütavassıtların lo yap· 
maları için mOhlm bir ıermaye 
taydı istenecekti. Haber aldı

ğımıza göre Ökonoml Bakan· 
lığı bu esası muvafık görme· 
mlştlr. Yeniden tetkikat y•p•· 
lacaktır. 

l' 

il 
b 
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llenı Asker TOpJuyor, Hem Devlet Mi Olacakm ış? 
l>e Bizden Şikayet Ediyor! .. Averof Girid'de 2 Tayyare Düşürdü. 
il. Tevfik Rüşdü Aras'ın Bulgarların BazıltalyanGemileriAdalaraGeliyor. 
Son Harekti üzerine l\fühim Beyanatı. Bulgar Hududuna Yakm Top Sesleri Geliy~r. ~andiye 

- • - , . . . ve Asi Gemiler Bombardıman Edıldı. 

Ankara 8 (A.A) - Dalga 
tletan'ın oluılar kurumuna 
l'Clrkiye hakkındaki mtıracaatl 
"lrafında gelen ajanı haberleri 
lıertae Uloı baımuharrirl, Dış 
hekanı bay Ted lk Rtıtdü 
4raa'ın bu mea'ele üzerinde 
'-ltalealarını rica etmf ştlr. Dıı 
htıkaaımız demlıtir ki: 

- Ajaaıların Bulgar'ların 
llaılar kurumuna haldumızda 
llılracaat ettiğine dair verdiği 
haberler doğrudur. Biz bunu 
llaeak don akıım geç vakit 
°tfendlk. Ve ne kadar derin 
bir hayretle karııladığımızı 
'-hmln ederainls. 

Daha geçen gOn yeni Bulgar 
latıhakanı Tilrklye Bulgaristan 
'-ln11ebetlerlnla doataae ma· 
ldyetl berinde beyınıtta bu· 
ı..da. DCln bıtbakanımız lamel 
laaGnCl Kamotayda bakumetia 
Prognmıaı ifade ederken Bol 
llrlıtan komıomuu karşı olan 
"81yetimlsl isah elli. Gerek 
lkı komıa Glkeala bıtbıkanları 
lraııncla, gerek hariciye tef lr.rl 
•1'111nda karşıbklı duyguları 

IGetermeal llzımgeleo dostane 
telgraflar henOz birçok okuya· 
"'ların ellerinde durmakta olaa 
llaetelerln ııyfalarındadır. 

Bay Batalof'on Trakya'dı 
'-lıpdat yapıldıgına dair kendi· 
llaae yapılan ıorgaya karşı ver· 
dili H bizi daha o vakit hay· 
~ D~bm mlllkatı tlzerlne 
4-adola Ajann doğra tahkikata 
cleyuar1t memleketlmlsln her 
)'laıacla oldop gibi Trakyada 
dt normal ıalh samını kunet· 
lera haricinde bir nefer ilbe 
..... edljl Ye hiçbir 11nıf dlth 
-ıa.11a çagırılmamıt .olduioao 
,. .. lllbfb. 

Daa Balprlıtın hariciye na· 
lata ile gGrGtmGı olan Sof ya 
elçtmlsla Bolgarlatan'ın uluslar 
~Qrumuna hıklumızda böyle bir 
llılracutladen . Biz kendlılae 
IGyleylnclye kadar· hıberl yok· 
tQ. T6rklye'ala açık, ıamlml 
te •rlh poUtlk111mn kendi hu· 
~kana aual bir clddlyet Ye 
"-ubla mldefaaya karar Termit 
lee hatblarının bokokaaa da 
'1lal emetle riayet eder olda· 
ha.u Ye aalha b.ğbbğımasın 
•e ıullaa mldafaa umlmlıin 
'e it.Ur lı:Gkld ve kavvetlt 
'ldapna Te lmu edilen moa· 
l.edetere riayet etmek Ye riıyet 
"'91aelı: kararında oldugomoza 
4Gaya bUlr. Yer yGzGade ban· 
4-ı. ıflphe edecek bir hikumeı 
a..ıanaeagına dan akşıma kadar 
ı...•ıyorduk. Bulgar d~tbakanı 
"-t11m hay Batalof aramııdakl 
~ muhedetiadea .._t. 
lldttlr. Y alaq on11 depl, iki 
'-afaa mer'i olu bOtln meT· 
-. maahedeleH ne kadar rla· 
Jet etmekte oldapnu ve iki 
ltttflaD lwıglalnla milli terbiye, 
lbllJt fetklllt 1'e milli haz1rbk· 
ltrıı tedaflt •97a hıngl bir kom· 
9'a ale1blae tecavbl mahiyette 
~ --er-k itla uhlllar 

--- '9 .U.. efkln ama· 
..ı. 

Dış Bakanımız, Bulgar'ların Y ekdığ~rını 
Tutmıyan iş v:e Sözlerine 1!'!~~-' -~~~~ 

ler ha;.~-.:;;a~=--..c:;;;e -;;•i}"' - Uluslar 

sını kabul etmlye hazırız. Bizim kurumu genel kAtlbl B. Ave· 
hiçbir hareketimbı, imza koydu· nolu ziyaret eden Yunan dele 
ğumuz muahedelerln hiçbirine geııi B. Rd111l Yunan budu· 
mugayir d~ğlldir. Herhangi bir dundı Bulgar aıkeıi tıhtldatı 

1 hl d t nın hem luzumıuz hem de komşomnz a ey o e onun ı 

mımlle ıre emniyetini tehdld tehlikeli olduğunu ıöylemekle 
eden bir hareketimiz yoktur. iktifa etmlıtlr. 
Binaenaleyh Bulgarletao'ıa bu A~ADOLU - Bulgarların 
milracaatlıal herhalde bize matuf cemiyeti akvama vaki uyiurma 
olarak izhar edilen vesile bari· ıiUyetleriala hufA11aıı todur: 
cinden başka bir maksıd ve Biz, Bulgar hududoada tah 
sebeplerde aramaktı isabetsizlik şldıı yapıyormuıuz. Bir ıeae· 

deoberi Trakya'da aıker mik· olmasa gerektir. 
b• ii tarını arıarmı•ız. 2 yeni piyade Y onan dostumuzun ut1 n • 

doatlarıoı elem içinde hır•· 

kan dahili ızllrablırı henilz 
bitmeml,tlr. Dost memlekette 
kın dök6lmeslnlo bltmeelul ve 

fırkaılle 500 den fazlı topa 
havi bir topçq kuvveti gönder· 
mfşiz ve hükumetimiz, bonn 
ee-lece Çanakkale boğazını md· 
dafaa içi a yaptığını ileri ıllrü· 
yormoı. G,.çeo lu\ounaıanlde 

tahıldatı artırmakta devam et
miıl• ·ve hududı yakın yerde 
yeni bir fırka tetkll etmlıiz. 
Badod ch·arı köylerimiz, pi· 
yade ve topçularla dolmoı, md· 
himmet, erzak ve elbise dt'po 
ları tesis edilmiş. Trakya ihti· 
yıllarının Oçte birisi sillh al 
tına çağrılmış, lstanbal ve Ana· 
doludan da 23 bin yeni efrad 
ilin edilmlı. Edlrne'de gayri 
muntazam çeteler teıkll edllmlı, 
Trakyadaki zabit ve neferlerin 
izinleri geri ahamıı. ,, 

nizam ve intizamı tammeoln 
biran evvel avdet etmesini te · 

m~nni etmekteyiz. Hiçbir dev 
letln dahili lıln~ kırıımak asli 
batmmızdaa geçmediği için, hu 
herkeaio bildiği hldiıeyl bu 
ıırada mevcod vak'a olarak 
zikredelim. Ümld etmek lıte· 
rim ki Bulgarhıtan'ın da vazı . 

yeti böyle olacaktır. Vak'ılar· 

dan bahıederke11 Bulgarlıtaa'ın 
uluıler korumu mftmeulli bay 
Antonof'un ·ki Ankara'da ara· 
mızda boloamuıtur· hakkımız · 

dakl muhtarayı kltibllğe verir 
vermez, bu makamın alAkadar 
devlete daha haber vermesine 
lmkla bırakmadan derhal gaze· 
tec\lere teni etmeai bir vak'a· 
dır ki, mtlracaathi ıebeblerinl 

belki de tenYire yanyablllr 
unntle ltaret ediyorum. 

~~~~~----,~~~~~-· 

Toton Satış
ları Ne Halde? 

Bir de bu ııbabkl Ajanı hı· 
berlerl araıında Bulgarlıtau'ın 

tkl naıf ukerl lllAh albna Çt· 

gırdı~ haberini dıha btlytlk 
hayretle okadnm. BGyle birteye 
h•k nrecek hiçbir aebeb yok· 
tur. Ba itibarla ba aıker top· 
lamı haberinin doğra olmadı· 

ğını tahmin etmek lıter ve 
hem bunu temenni ederim. 

T6rklye cGmhorlyeti haku· 
meti doatluklanna ve taabbtld· 
lerlae bağlılığını ıçık alınla 

her mftnıaebet ve her yerde 
lıbıt eder, bandın herkea mut 
mıln olmabdır. 

Cenevre, 8 (A.A) - Bavu 
ajanıı bildiriyor: 

Bay Avenol Bay Antonoftan 
öiledea ıonra lı:endlıile ıemaı 
etmeılnl rica etmlıtlr. Ba mtl· 
llkıt eanaııada bay Avenol'un 
Balpr munhhuına d6aktl 
mflracaatlnl biraz garlb bal· 
doğana ve kendisinin, bu mft· 
racaatl Tcırklye marahbaıına 

tebliğ mecbarlyetladc olduğunu 
blldlrdlğl IGylenmektedlr. 

Bulgu aotaılle Tlrk cevabı 
blllhara aloalanra11 ,.uramonan 
konıeyl azalarına tevzi edile· 
cektlr. 

Ulualararaıı mahaf il Bulgar 
heyeti murahha .. ıınan nereye 
varacağını alçmekten ba mi· 
dahaleyl yaptığı kanaatindedir. 
Öğleden ıonra Yunan marah 
h .. ı bey Rafael bey A Tenora 
aiyaret ederek ba mee'le bak· 

kuMla ··~· 

İnhisarlar lıtlhbarat bGltenln· 
de okadoğamasa g~re: 

1 - S.mıun mıntakwnde 
tfttün 11tı1lan barareıle denm· 
dadır. Flatler 120·250 kanıt· 

tar. Fia gtıne kadar 1800000 
kilo utılmııtır. 

2 - TatoT• mıatakuında 

plyua yeni açılmıohr. Flat 
25·80 karaıtor. 

3 - Trabzon mıntakuında 

ply11a ıçılmııbr. inhisar idareli 
25·~0 kuraotan l 50,000 kilo 
tltGn ılmııtır. As miktarda 
tftccar faaliyeti Tardır. 

4 - Trakya mıataka11nclan 
lnhl11r ldareal 70000 kilo td· 
Ula almııtır. Flatler 20·70 ka· 
ruıtur. 

S - Marmara mıntakuında 
piyaıa yeni açılmııtır. 

Ege mıntakaaıada ıatılan tft· 
tdalerin teaellGmG bitmek 6ze· 
redir. 

Şehirde 
Bazı Sokakların 
isimleri Deği~ecek. 

Şehrimizde bulanan ıemt, 
mıhalle n ıokak adlarından 
lakıllba uymayanların degiıtl· 

rilmeel f çln bu yeri erin teabltl 
ile mequl olan aç ldıllllı: en· 
ctlmea din öiledea enel be
lediyede toplanmışıır. Semt, 
mahalle Te ıokakların huıual· 
yetlerl nızarı ltlbıra abnarak 
bunların fırka ocakları Tuıtaılle 
mllll Ye tarihi tlçer sdının 

teıblt edllmeıl manfık gGrill· 
mGıtGr. Enctlmen; ocaklann 
teehlt edecell ıcllardua blılDI 

• 

Londra, 9 (A.A) - Dlplo 
m11l mahaflllode beyan olan· 
doğana gare, loglltere'ola Ati· 
na elçlei B. 5idoey Vaterlo 
Uaşbakln Çaldırle'le mftllkatı 

eına11adı hOkılmetla aıilere 

kartı hattı hareketine dair hiç 
bir mGtaleıda buluamımııtır. 

Roma, 9 (A.A) - Treoto 
krovazörtl ile Damoıto Te pi· 
yafetta dlıtroyerlerl 12 adalara 
gitmek emrini almıılardır. 

Bir depo bulundu: 
Sellnlk 8 ( A.A) - Bavaı 

Aj•nıı blldlrl or: 
General Kondlliı'ten gelen 

bir telgrıfı gGre, Trakya'da 
aıUere kırıı mtlcadele etmekte 
olan general Y allıtruan Alek · 
eaadropoUı clırannda makaıre 

met etmekte olduğa blldlrll · 
mektedlr. 

Bekçlal Vealzeloe'on ıdımı 
olan bir mezarbkta hakiki bir 
mablmmat depoıa keıfedllmlı· 

tir. Uluılar ara11 1eyrl1efelni 
kolaylaıtırmık için llmıaıa 

methalindeki torpil hattından 

dar bir geçit açılmııtır. 

Terfi: 
J\tlaa 8 ( A. A ) - Hanı 

Ajaaıı blldlriyor. 
Atina aj•Dll general K.oadl· 

llıla hiımedne mlklfaten na· 
zırlar mecllıl tarafıaden ferik· 
lige terf 1 edildiğini bildiriyor. 

Bundan baıka Trakya'de ha· 
reklu lıgale devam etmekte 
olduğu bildirilmektedir. Hazır· 

bklar denm ediyor: 

ltalya gemileri: 
Roma 8 ( A. A ) - e.., .. 

ıjanıı bildiriyor: 
Preaıo krunzGrG, Damoıto 

ve Rljafeua keılf gemilerine 
oaiki adaya cltmelerl ttbllg 
edllmlıtlr. 

Yunan Vapurları: 
Bdkreı, 8 ( A.A) - Buu 

Ajaa11 bildiriyor: 
Birçok Yunan vaporlat1 ul· 

lerln eline dOtmekten korkarak 
Kıradenlz limanlarını ve bil· 
ha11a KÖltence'7e ildca etmlt· 
lerdlr. Parlamento örfi idare
nin altı •'! mtlddetle temdidlne 
dair olan kanuna yakıada mi· 
ukere edecektir. 

Averof ve Girid: 
İlkenderlye, 8 (A.A) - Glrld 

Sada limanındaki .. ı harb ge, 
mllerlne geçen haf ta yaptıktan 
htlcamdı Averof krauzGrl btl· 
kt\mete ıld iki tayyareyi dl· 
ıarmllttdr. Ayal gCln AHrof 
krunzGr6ne daıen bir bombe 
iki bahrlyell7I GldClrmltdClr. 

Haberler lıyaa çıkbjı ııaden 
beri Girldden gelen ilk haber· 
lerdlr. Emperlal Ene71 laglllı 
İngiliz ııyyare tirketinln GI· 

rid'de bolun Te adıdın •Y· 
nlmaıına haaml bir tekilde 
mGuade edllea Emperla yatının 
kaptanı Royter Ajaan maha· 
birine ~erdiği bir mtıllkıtta 
Girld hallı:ının Vealseloe'a yar· 
dama buır oldaAanu blldlrmlı 
n ıanlın lllH eımlıtlr: 

- qer uller m11ı6b olana 
Veal1elol Glıltl'i ........ lalı 

-dnlet illa ederek ulualar ku. 
romuna müracHt etmek niye 
tlndedlr. 

Toccar 
Gemilerine Emir 

Atlna 8 (A.A) - Bttcın 

t6ccar gemilerine verilen emre 
derhal itaat etmeleri blldlrll· 
aıiıtlr. Akıl takdirde Gzerlerine 
ateı ıçılacaktar. Moayene edil · 
mek Gzere g~mllere yakında 

bulunan bir limana gitmeleri 
emri nrlllrae, derhal itaat• 
mecburdurlar. 

Askeri harekat gOçlqiyor 
Atloa 8 (A.A) - Harbiye 

bakanı Te •llere karı• bareklb 
idare eden general Koadlllı 

,ön dermit olduğu bir ı elgraf tı 
ılddetll fırtına ve ıogaklarıa 

devam ederek tarkl Makedoa· 
yadaki ali kaTTetlere karı• 
maatuam ordunun harekltını 
glçleıtlrmekte dnam ettlllni 
n keaif bir ıbln bava hareki 
tına mini olduğunu bildirmek· 
tedlr. General Koadlllı rlsgl· 
rın ıtddedndea bir tayyarenin 
dtlştGğGatl, ordunun kanei 
manevlye•iala mtlkt-mmel ol · 
du~ana llbe etmektedir. 

Asiler rie'atte: 
Sofya 8 (A.A) - Yanan 

hadadoada ılk6aet h6ktlm 
fermadır. Bal gar Makedonya· 
ııadan top ve mltralyGz eeıleri 

duyulmaktadır. Hadud civarın · 

daki halka nıaaru mı.barebe 

gClrGltCUeri Balpr hududnna 
yaklatmaktad11. Bu ntlerln 
rlc'atlne delilet etmektedir. 
A.111.r buı hadod karakollaraaı 
pçmltlerdlr. 

Bu da ba•k• çetit: 
Parb, 8 (A.A) - Guete· 

lerla Yanam.tan•ı gnndırdik· 
lerl hoaasf mabablrlerlnla Ter 
dlklerl 1D1l6mata ~Gre ulles. 
Taziyetlerini •Alemla1t1rıyor 

gibidir. 
LG Juraıbn busuel maha 

biri Mldllll'aln logallnden bat 

ka uiled• Sakıs sı .. m atlata 
nm da iki torplto mahrlblle 

legal ettiklerini ve Serez'le 
Kavala'da vezlyetlerlni tak.Tiye 

ettikten 10nra Dramaya lıgıl 
\. 

ederek kıımea Ephe de ~eçtllı:· 

lerlnl bildirmektedir. Fakıt 

muhabir hakumete 11dık kalaa 

donanmanın buır oldapaa " 
ıorplto mohrlblain de Kaadl· 

ya'yı bombudıman etdlfal 
ilin etmektedir. P6tl Pulayea 

muhabiri hlkimel tayy.relerl· 
nla Seres ile &aftla'• demir 
atmıı olan iki ..ı laarb gemi· 
ılnl bombarclaman ettiklerini 

bildirmektedir. 

Ttlrkiyeden geçen vapurlar 
Ankara. 8 (A.A) - Yanu 

bandırab bet Taparan traaılt· 

ten meaedildlklerlae dair gue· 
telerde çıkan hHaclleler lserlae 
tahkikat yapbk· lıdhbarahlDHll 
nazaran banlann mantbten 
yollarına den.... menedll· 
meleıl, Y...- blk6med tara· .... ,... ................. 
nU olmailir• 

Larisa ve Pireye hOcum: 
Pariı, 8 (A.A) - Lö petl 

jurnal'ın haıod mohabbloe g6· 
re Venlzellıtler Larl&f!JI lıgal 
etmlıler, Anrofu taklb etmek 
latlyea iki tayyareyi dd16rmCl1 
tür. Pireye kartı bir bClcom 
yapılmaııadao ko kuldola bil· 
dirilmektedir. 

Yalan Haberler 
Parle 9 (A.A) Hanı 

Ajınsınm Roma muhabirinden: 
Bora ılya•I mehaf 111 Yaaa· 

alıtao nkıylini biraz endite 
ile taklb etmekte H ho veka· 
ylin haklU bir vehamet keı· 
betmlı ol•uıu m6talea11nda 
balaamaktadır. Ankara'dan ge· 
len •e Balkan aalaımuı dH· 
letlerlnln Balkanlar ıtatakoaa· 
no değlıtlrmek için yapılacak 

bertQrll tetebblııe mini olmı· 
ya karar vermlı oldaganu 
bildlren .. ba:u haberlerden endi· • ee ile baheolaamaktacbr. Ba 
haberler Bolgarlıtaa 'a kal'f' 
bir ihtar mahiyetinde tellkkl 
ve böyle tefeir edilmekte ite 
de lhtaı ın ıt-beblerl nılh ıu· 

rette mahlm değildir. Balpr 
hududundaki Tark meırzllerlala 
takTlye edllmeaialn mtlahuıraa 
bir ihtiyat tedbiri oldap ka · 
autl mHcaddar. 

Anıdola Ajan11nın nota 
Ankara'dan bu ~bl haberler 

ghtlglae dılr hiçbir maltmaı 

mevcad değildir. 

Bialen şikayet değil mit? 
Parlı 9 ( A. A ) - ~ınaı 

Ajanıının Sofya amhabuıaden: 
Siya~ı mebaf ilde Aalgarbıa · 

oın aluılar kuraNl.ıD• Termit 
oldago mahtarauıa ıam .. mea 
mal6mac ltua kablllad.,• ..,. 
rllmlı bir mahdra mab!yetiade 
ohıp kat ıyyen bir ıtktyeuaame 
olmadıgı ehemmiyetle kayde· 
dilmektedlr. 

Ulaılar kİırumandakl Tlrk 
marahhıamw b;-yaaatı mOıalt 

bir ıorette ka111lanmııur. IJal· 
garlıtan tarafuıdan Y ... nan ha· 
dudanda alınmıı oln tedbir· 
letln aletlde bir tak .. m ihUJ91 
tedbirleri oldağa beyaa edil· 
mektedir. 

Hali 
Kuvvet 
Gönderiyorlar. 

Slıakasa {ltalya'41a) 9 (A.A)
Geaeral Bobrdl Ue blrllkl• 
29 DnCD plya.t. liTUI ubldi· 
rlnden butlan Ye 7 S IDci pi· 
yade alayıaıla• bir tabur at· 

ker BelTedere nparile Helki 
gttn .. rkl Afrlka'ya hareket 
etmltlenllr. ----Dflzeltme 

8-Mart 935 Tarihti aClahımı· 

zın yedinci aahlfednln ikinci H 

6çlactl dtanlarıaın alt kıımı•· 
da emaf 9e ltÇI cemlyetlertnln 
kaydeclllmeel için yaılaa uaa .. 
aerı..,-. (Vlllyet mabmmda) 
clealleceli yerde lebTea lualr 
&naf n lftl ••kklllerl ':ile· 
ro11111._ tleamltdr. ~ ..... 
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it d R V d mln olunmaktadır. 

) fil3 eyı er le - Başı l lncl sahifede - Dlğ~r taraftan Perls'teki Yu· dakl dahili harbin feci mahl· Parl Midi gazetesi Bulgari•· 

-------- • tedlyatta bulunmamaları için uan sefareti tarafından neşre- yeti Yuanlıların umumiyetle rın evvehıl gtın ve dtln Ter~ 
Bulgaristan ile münasebetle· mühim mali tedbirler alınmıştır. dilen bir tebliğde, hususi kay. milfrlt milliyetperver olmala· hududlarına mahlm asker kof· 

rimlzln dostça mahiyetinin de- Atlna'dı sftkun vardır. Ba naklardan gelen haberlerin hfi· randan ve bu mücadelede ayol Telleri gönderdiğini ve 8ulgtf 
- Başı 1 inci yilzde -

zorlaşmakta olduğunu göıüyo· 

ruz. BJz Olkenln ödeme kabfli. Ullerfal, bn komşu memleketin vaa ajansın1n Atlna muhabiri yftk bir ihtiyat k.aydlle telakki milletin iki yarısı karşılaşmak· hftk.tlmetlnin teşrlnlevvelde tef· 

yetini kolaylaştıracak bir ticaret bOyilk ıelAhlyetli ağızlarından bay Venlzeloson yaralandığına edilmesi bildirilmekte, Larlsa· ta bulunmasından ileri geliyor. hlı edilmiş olan aakerlerl•I 
slıtemlol tak.lb eımlye mecbu- liltmek, TOrk ulusunca yDkeek ve bir torpho ile lakenderiyeye nan asiler tarafından zaptı ha· ltalya tamamen bitaraf kalmak· teknr ellAh altına çağırdıgıaı 

ruz. 

Diğer taraftan memleket da· 

bilinde istihsali ve lstlhlAkl 
aruracak yeni ve geniş faali· 

yctlerl teşvik etmeğl lüzumlu 
görOyoruz. 

SanayHeşmeğe verdiğimiz ehem· 

mlyet, herzamandan ziyade art

mıitır. Yeni bir ökonomik karar 

olarak, yilkeek heyeti nfze arze

derim ki, hükumet sınai mamu· 

litımızın dahilde lstihliklnl art 

tırmak fçfn özel tedbirler almağa 
karar vermiştir. (Alkışlar) 

Şeker, kömür, çimento gibi 

mah@ullerin f fatleri üzerinde 
eeaslı indirmeler yapılarak bun· 

laran lçerde süıilmlerl artırıla· 
cağını sanıyoruz. 

Hükumet hem genel hlzruet 
veya şirket masraflarım indi· 

rerek, hem yerli ürün ve ma 

mullerln bedellerini ucuzlatarak 

yurda yeni ve esasla bir genlik 
açılacağmı inanıyoruz. 

Deniz naklf yemizi ıslah etmek 

ve yenilemek ve umumiyetle 

tarifel er Ozerlnde ucuzluğa ve 

kolayhğa ghmek yolumuzdur 

Demfryollarınıo, rıhtımların ve 
llmanların devlet elinde bulun 

masanan faydaları hergün daha 
ziyade anlaşılmaktadır. 

Nakliyede ucuz ve ökonomlk 
tıletmeyl iltizam edlyoı uz. 

Sayın aaylnlar; 

Dıprı siyasada sulh ve em 

niyeti korumak ve teşkll4tlan 

dırmak için bütOn kudretlmlzle 
çalışıyoruz. 

Dostlarımıza ve taahhftdlerl· 

mlze ıadakat ve genel olarak 

yakın komşularımızla iyi geçin 
mek için elimizden gelen her 

teyl aamf mlyetle yapmak elya 

aetlmlzdlr. ( Bravo sesleri, al· 
kıılar.) 

Bu siyasetin ana çizgileri 

içinde Uluslararası hıtdlselerlnl 
dikkatle taklb ediyoruz. ( Al· 
kışlar.) 

Sovyet htihadlle mftnaaebet· 
lerlmfz her zamandın ziyade 

sıcak bir dostluk içindedir. 
(SOrekll alkışlar.) Sovyet sana· 

yllnln gftzel eserleri, eanayf. 
leşme hayatımızda ebedi dost· 

lok hatıraları olarak yüksel· 

mektedlr. Boynk Sovyet htlha

dlle yalan ve eamlmi dostlu· 
ğomuz gerek ılyaaet alanında 

n gerekse diğer her alanda 

her glln da~a ziyade kuvvet
lenmekte ve genişlemektedir. 
(Bravo ıeelerl, allu11lar.) 

Balkan paktının uluelararası 
ıulho için bGyilk kıymeti, her 

mGnasebetle parlak bir surette 

kendini göııtermektedir. Mfttte· 

f lkler taahhfttlerlne aadıktarlar. 

Mfttteflkler birbirinin emnlye· 

tini, kendi emniyetleri gibi 

tutmak ılhnlyetlndedlrler. (Al· 

kıılar) 

lran -.e aramızda mevcud 

olan dostluk ve güven siyası 

mutlu bir 11Drette ilerlemekte· 

dlr. Dost memleketin her vesile 

ile te&1nOt ve muhabbet havasını 

ılkretmek benim için gerçekten 

bir kıvançtır. (Alkıtlar) 

Afgan dnletl ile aramızda 

ötedenberl devam edegelen sa· 
mimi doetloğamaz tabii bir 

nrette lnldpf etmektedir. (Al· 

katlar)-

de~ul ile takdir edilmektedir. sevkolundağuna dair olan şayi- beri tekzlb edillmektedlr. Bu tadır. Ve iki taraftan birini haber veriyor. 

Aramazdı fyi geçinmek, dost· alarıo te1•yyOd etmediğini biJ. tebliğ Selinlk şehrinin şimal tercih etmeelne sebeb yoktur. Marsflya sul.kaetıoı ve ona• 

luğu arttırmak ve Balkau'larda diriyor. k11mının tayyareler tara(ındım Şimdilik Babeşlstan'la hali bftUln dünyada uyandırdığı eo• 
sulhun muhafazımnda mDşte· BOkreş, 9 (A.A) - Karade· bombardıman edildiğini ve ge· müzakerede bulunan İtalya'nıo dişe ve heyecanlar kaytedeD 

rek bftyük menfeatlerlmlzi gör- nlz limanlarında, bilhassa Kös· neral Kondllls'fn emrindeki yegane dileği, Yunanlstan'da Neyork Berald gHeteel, ftalY" 
mek nlyetlerirulzdfr ki, karoı· tence'de birçok Yanan gemileri hükumet kıtaatının asi mevzi· biran evvel nizam ve intizamın ile Bolgaristan'ıo ve bay Veni: 

lıkh olduğuna şübhe etmiyoruz. hareketten kalmışlardır. Bunun lerinl tarassut ettiğini llıtve iade olunduğuna görmektir. zeloe'uo Balkan mlsakına k11rt1 

Geniş ve güzel ıatbfkata nam- sebebi asilerin eline geçmek etmtktedlr. (.;encral Kondillsln ff ilkftmetin Muvaf. olan vaziyetlerini ve Habeılı· 
zed bulunmaktadır. korkusudur. Yunanlsınn'dan ge· arzuau mftmkün olduğu kadar • • tan için yapılmış olan halyao 

Balkan devletleri araeında len yolcuların blldirdlklerloe kan dökülmesinden kaçınmakt11. fak Olması ıstenıyor: eeferberllğloi hatırlatarak dl· 
birbirinin saadetini özlemek Londra, 9 (A.A) - Yona· yor ki: 
zihniyeti, fstlkbal için hayırlı nfetau'dakl fesat hareketi ile Cenevre mahaflli telaoeı• 
müjde olmasını dileriz. Balkanlar'daki ksyoaoma fnglliz giirüoüyor. Amma devlet fe 

Diğer lıiiyük devletler ve matbuatı tarafından tndiijeli bir ordu adamlarının fazla cesare· 
diğer ıuemf,.ketlerle müoase- sureua ıef8ir edilmektedir. Ti dodeo korkuluyor. 

bellerimiz dostane inkişafını ınes bay Venlzdos hakkında di Zlatef'in beyanah 
tıklb eımektedlr. yor ki: Sofyı, 9 (A.A) - Bulgır 

Sayın ve sevgili eaylavlar: 
Bizi çalışmamızda tc~vik et 

mek karıuı nda iseniz lıuıı u 

reylerlolzle göstermenizi dileriz,, 

(Bravo eeıılnl, şiddetli ve sil · 
rekll alkışlar.) 

Ba;bakan ismet loöoü'oün 

ılirekll alkışlarla kar!,iılanan bu 
nutkıından 11oora ıaylavlardao 

Halil Menteşe (lzmfr), Refik 
Şevket fnce (Maofsı), General 
Ali Fuad Cebesoy (Konya) ve 
Nakiye (Erzurum) söz almışlar 

Te lımet İnönü hükumetinin 
şimdiye kadar başarmış olduğu 

bilyOk işlerden sitayişle bahsede· 
rek, İsmet lnOnü'nün dahili ve 

harici ılyasetine ytlrekten ve 
candan itimatlarını göstermeğe 

hazır olduklarına blldlrmlşlerdir. 
Başbakan tekrar kürsüye 

gelmişler ve hatiplerin söyle · 

dikleri güzel sözlere karşı mln · 
netrarlığını bildlrmfşler ve bu 

sözleri daha ziyade çalışmak 

için bir teşvik saydığını ilave 
eylemişlerdir. 

Bundan sonra reye mOracaat 
olunmuş ve Başkan Abdülha· 

ilk Rende reylerin tasnif I ne· 
tlcesinde 376 reyle ve mevcu· 

don ittifakı ile Bay İsmet İn· 
önQ .kabfneıloe ltlmad reyi ve· 
rlldlğinl blldlrmlıtlr. 

Bonon üzerine .küreftye ge· 
len beşbakan, Kamutayı teşek· ., 
~dllerlnl ıa sOılerle ifade et· 
mJşlerdlr. 

" - Haktlmet yfikiinftn her 
tllkede ağır olduğu zamanlarda 
yız. Sizin hftktimetlnfz de çok 
ağır olan yaka mftzaheretlnlzle 

yardımınızla, yol göstermenlzle, 
taşıyı bilecektir. 

YOce gftvenfnlze değerli ol· 
mak için çok çalışacağız . ,, 

Başbakanın bu beyanatı say· 

lavların sfirek.11 alkışlarlle kar· 

şılınmıştır. Mecllıı pazartesi gil· 

nft toplanmak Gzere dağılmıştır. -ANADOLU 
-------

Günlük Siyasal .Gazete 

Sahip ve Batrazganı 
Haydar Rflıdfi ÔKTEM 

Umumi oeıriyat ve yazı iıleri 
müdürü: Kemal 'J'alit KARACA 
idarehanesi: 

İzmir ikinci Beyler eokağı 
C. Halk 1''ırkaaı bioaıı içinde 
Telgraf: İzmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Posta kutuau 405 

ABONE ŞERAİTi: 
Yılhğı 1200, Altı aylığı 700, Üç 

aylığı 500 kuruıtur. 
Yabancı memleketler için eeneli.k 

abone ücreti 27 liradır. 
Heryerde 5 Kuruıtur. 

Günü geçmiı nflalıalar 25 kuruıtur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

Atina'da devriye gezen süvari efradı 

göre, hükumet şlddetll tedbirler Birçok doet uloıılarıo göıter· 

almıı, ve bütün telsiz makine· mlş oldukları muhabbet eserleri 

lerlni mftsadere etmiştir. maksadı Balkanlarda sulhu 

Pravda gazetesine göce, hü takviye olan meşru Yunan 

kumet asilerden fazla kov· hükumetinin hariçte de en iyi 
vete sabibdlr ve Girid sularında bfr şekilde telakki ~dUdiğlnl 

bir deniz harbi hazırlanmakta· göstermektedir. 

dır. Selanlk'te şehre muhtemel General Yallııtras Dedeağıç 

bir taarruza karşı tedbirler alın· civarında asilerin tazyıkına 

mıştır. mukavemet etmektedir. Struma 

Prnda gazetesine göre, Sel4· mıntıkasında hava o kadar 

nlk evvelki gece asi tayyareler fenadır ki, ağır topçu ve kıtaat 

tarafındın bombardıman edilmiş kalın bir kır tabaka1fle örtülQ 

tir. Makedonya asilerinin reiel olan yeg4oe r;eçitten geçeme· 
; 

general Kamenoeun Bulgarfs· mektedlr. Asi harb gemilerln-
tan'a kaçtığı oaylası vardır. den Belli ile Psara Kavalaya 

İngiltere Takbih Ediyor: gelmişler ve orada Ege deni-

Londra, 9 ( A.A ) - İngll· zinde yaptıkları bir sefer neti· 
terenin yakın earktakl menfe. ceslnde adaların çoğunu ellerine 

atleri . dolayıslle Yunanistan geçlrmlt olan asi donanma ile 

h4dlselerl oldukça ciddi düşiin· blrletmlşlerdfr. 
celere sebeb olmaktadır. Asi TdUln sanayii merkezi olın 
kuvvetlerle hükumet kuvvetleri Kavala ile Serezde işçilerin bir 
arısındaki olebi mftvazenenln Sovyet teokllAtı yaptıkları söy· 
mClcadeleyl oldukça uzun sür· lenmektedlr. Haber nrlldfğloe 

düreceğl görülmektedir. Bu ise göre Yunan komiteleri isyana 

ticari milbadelelere zarar vere· taraftardırlar. Atlna'da birçok 

cektlr. Asiler tarafından ecnebi meb'uslar ve ayan azalarlle eski 

gemllerln mftsadP.resi İngiltere nazırlardan general Zavlclanos 

tarofından şiddetle takbih edil· tevkif edilmişlerdir. Bununla 

mek.tedlr. beraber l&yan hareketine mu· 

MOhim Haberler: hallf olduklarını blldfrdlkle· 

Atlna, 9 ( A.A ) _ Havas rinden tekrar serbest bırakıl· 
Ajansı muhabirinden: mışlardır. 

Üç gündenberl hüküm süren Bay Çaldarls iki kırmızı haç 

fena havalar, hava keşif lerlle sahra hastanesi tertib etmek· 

asilerin mevkllerlal bombar- tedlr. Bu teokllit hemen Make. 

dımandan başka hertürlü hare · donyı'yı gönderilecektir. Bir 

kAta mıtnl olmaktadır. Kuman- çok Bayanlar ve kızlar hasta 

danlağın raporuna göre her bakıcılığa gönüllG olarak ya· 

taraf ta eftktinet vardır. Kava· zılmaktadırlar. 

la'da temerküz etmiş olan asi 

donanma; başbakan Çaldarls, 

yerini Venlzelos'a bırakmak 

üzere derhal istifa etmediği 

takdirde Atloa'yı bombardıman 

edeceğini tehdld mıık.amında 

bildirmektedir. 

Sofyadın gelen haberlere 

göre, huduttan 20 mil ötede 

geçen gecedenberi ılddtıtll bir 

muharebe olmaktadır. 

Posta Yasağı 
Roma, 9 (A.A) - Rodo&· 

Yunanistan ve Türkiye'ye gi· 

decek han postalar1 muhabere 
ve münakal4t bakanlığı tara· 

fından ikinci emre kadar dur· 

durulmuotur. 

ltalya Bitarafmış: 
Roma 9 (A.A} - Buradaki 

te1'Wlere gGre, İ aaulıtaa· 

- Bu eski demokratın ol. 

h11yet bütün diktatörlerin hü 

kuuıt> tl geçirmek için ileri sür· 
dükleri halllakıirlık illetine tu· 

tulmuş olduğuna hükmetmemek 
dden gelmiyor. 

Ve bu Venizeli@t isyanın daha 

ciddi akisler yapmasından kor· 
kao Times iltive ediyor: 

- Ençok istenilen şey, Ya· 
nao hükumetinin eerl bir mu

vaffakıyetidlr. Zira Yunanistan· 

da dahili bir harbın patlak ver· 

mesl bfr takım fena polf tlkacı

laran kaç defa avlanmak te· 

şebbiisilnde bulundukları bal· 
kan sularını bulandırmıştır. 

Neve Chronlcle de buglnkü 
vaziyete karşı şu çareyi .. teklif 

ediyor: 

- Uluslar kurumunun sul
hun istikrarını temin için serian 

mftdahale ve tavaısotu gerektir. 

Fraosız'ların Fikri 
Parla, 9 (A.A) - Gazeteler 

Yonanlıtan'dakl dahili vaziyet 

böylece uzayıb gidecek olursa 

Balkanlarda Uluslararası mftş· 

k.ll4ta bala olub olmıyacağını 

soroştornyorlar. Ek.o Dö Parl· 

nln Londra muhabiri diyor ki: 

- Londrı mahaf ili vaziyette 

mdsteana bir vahamet gOrüyor-

111. Yunan hftktimetl Bulgar· 
ların aıllere mftzaharetinden 

korkuyor. DJğer taraftan İtal 

yanın ipleri çekmekte olduğu 

hakkında umumi bir kanaat 
vardır. 

Pöti Jurnal'ın da f lkrlne gö 
re, ıedrlcen süktlna kavuşmakta 
olan bir mıntakada Venlzelosun 

çılgınca hareketi yilzilnden ev· 

veli siyasa), sonra da vahim 

akıü14meller husule gelmek ih· 

timall vardar. 

Paris Gazetelerinin Mnta· 
leaları: 

Parla, 9 ( A. A ) - Anadolu 

Ajansının hususi muhabiri bil· 

diriyor: 
Fransız matbuatı Bulgari&· 

tan'ın hOlulmr.tlmlz hakkında 

Uluslar derneğine verdiği nota 

ile Uloılar derneğindeki murah· 

haaımız B. Cemal HGıınG'nGn 
beyanata hiçbir mtltalea vn tef. 

alrde bulunmadan Once bu hu· 

ıuea aid malumatı kaydediyor· 
lır. Parla ıazetelerlnln Cenevre 

muhabirine göre, Uluılar der· 
neğl mahaf ilinde Terkiye hü· 

kumetlnin hududa ask.er 8ÖD· 

dermesi TOrklye'nlo Balkan 

ml1akı ile girl şmlı olduğu tı· 

ıhhftdlerlnl yerine getirmek 

makeadlle yapılmıı bir hareket 

telAkkl edilmektedir. 

Balprlıtan'ıa alallu derae· 

ajansından: 

Bulgaristan 'ın iki sınıf lbd· 

yat efradına seferber oldoğuP• 
dair ecnebi tmemleketlerde ot· 
taya çıkan şayia dolayııile baı· 

bakan general Zllltef rpğıdaki 
beyanatla balonmuştur: 

Bu şayialar hiçbir veçblle 
haklkata mutabık değildir. Bil 
yalnız seferberlik yapmama" 1• 
kalmadık, seferberlik yapmıy• 

niyetimiz yoktur. Zira bizde 

kur'a efradı yoktur. Bizde ıb· 

kamına harfiyen rfaye& etmekte 

olduğumuz sulh muahedeılnlo 

teslJhatımızı t4bl tutmuo olduRO 
tahdidat bizim sulh ve bcıtGD 
komşulanmızla eamlml ve lhlAı· 
kir dostluk ve anlaşma hı· 

llnde yaşamak taraf taı·ı ol· 

duğumoz ve herhangi bir meıJJ• 

leketln arazlılnde her ne vuku• 

gelirse gelsl n sulhu lhl41 etml· 
yeceğlmlz, suretindeki reı1mi ye 

aleni beyanatımız hllAfına hı• 

reket etmeyi dGştlnmemlze bil• 
mQıald deA"lldlr. Bu yalnız Bul• 

gar hftktlmetlnin değil bUAll

tlsaa bOtGn Bulgar mllletiolo 

kat'J azmi ve arzoıudur. Onaa 
statukolarını kat'iyen lhlll etıJJI• 

yeceğlz. Ona tamamlle bel· bal· 
lamııızdır .. Her yıl eonbahar'da 

ve ~ışta maabedelerln bize ba· 
lan4armak mfteaadealnl Termlı 

olduğa aekerln mGblm bir kı,. 
mını tasarruf için mezuniyete ıef• 

kederlı. Şimdi mezuniyet hı· 
tinde olan askerlerin bir .kıs· 

mını hududlara zayıf mevzileri 
takviye için lf!vkedllmiş olaO 

efrad yerine vazife başına ça· 
ğırdık. 

Hudod mevzUerl dört bet 

ıekiz ve on kilometre arılık.it 

hudad boyunda bolonın dör' 

114 beş neferden mllrekkeb da· 
ğıoık kuvvetlerdir. Karlar eri· 

dikten sonra bu zayıf kuvvet· 

ler vazifelerini çok mDokftltd• 
yapabileceklerdir. 

Saygılı 

Müşterilerime 
İkinci Beyler eokığıadald 

fotoğnfhaneml kapattığımı ıay· 

gılı mftştertlerime Uta ederhD· 

Kllşelerlml Emirler çaqııınd• 

Bay Hamza ROıtem fotoğrıf· 

haneılne naklettim. Slparlı ver· 
mek lstlrenler ltltfen oraya ağ· 

raıınlar. 

Ben de timdi ekıerl ıemaD· 

lar ondayım. D. 5 

Babaecldla - Fo&o a... 
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Salilıli Malmüdürlüğüııden: 

Köy O 

Ortaköy 

" 
Dombay la 
Pazarköy 

Eski cami 

" " 
Çakallar 

Mevkii Gloel 

Dibek alanı Palıtmutlu tarla 

göltepe " 
kır taş ~~ 

blo tepe Tatla 

orhanlye Arsa .. u 

kur~onlo çayı İki taşlı maa mü~te· 
milat su değirmeni 

bloHtnın yarısı. 

Miktara 

Hektar 1\1..M. 
275 'iOOO 

18 :rnoo 
551 4000 

8 2737 

Muhammen 

kıymeti 

TJ. k · 
750 00 

60 

900 
112 

70 
92 

00 
00 
50 
40 
80 

72 50 

Konulan 

pey 

LI. k. 
755 00 

ij;! 00 

905 00 · 
I12 50 

75 
95 

200 

00 

00 
00 

2(;,2,935 tarihli Anadolu gazetesinde 2,3,935 tarihinde ihaleleri yapılacağı il4n olunan yoka · 

rıdakf arazilere konulan peyler layık hadde gör· ımedlğlnden pazarlık suretlle tbalelerlne karar 

verilmiş vtı marııo yirminci çarşamba gftnü snat dertte komisyonca açılacak bir celsede aleni 

tnüzayede auretlle ve teklif komisyonunca muvafık görüldüğfi taktirde tbalelerl mukarrer bulun. 
11100 olduğundan talih olanların Malkalemine mQracaatlerf llAn olunur. 7·16 

TôRKiYE 

llRAAT 
.... BANKASI 

i 

Manisa helediyesjudeu: 
Maili inhidam dıvarlar, dükkanlar ve mezarlardaki mezar taş 

1•rınıo 6 ·3· 935 tarihinden 6 ·4· 935 tarihine kadar eahiblerl 

tarafından yıktırılması ve kaldırılma&ı aksi takdirde belediyece 

~tmlarak kaldmlacağı illin olunur. 744 

iP' Gaflarzade Oteli -.-
Oteı baştanbaşa yeniden boyatılmış ve mobilyası tecdit 

edilmiştir. Sıhhi teml~llğe son derecede dikkat ve hJna 

edilmektedir. Servis muntazam, oda f latleri zamanın fca. 

hına göre ucuzdur. Bundan e\'el senelerce müsteciri bulun· 

ı:nuş olduğum bu müeseeecme göaterilen rağbetin gent· gös 

lerilmealnf muhterem müşterllerimden rica ederim. 

~ Abdullah l\lolaliç -

Kemalpaşa belediyesinden: 
Kenuılpaşn kasabasına su ile yapılacak elekıirtk tesisatına ald 

~e 
lllevcud müsto bel haritasına göre "e 200 lira bedel muham 

:O"'Dli elektlrik projesinin tanzimi 10 ·3· 935 tarihinden 
il ·3· 935 tarihine kadar 20 gOn mOddetle açık ekslltm ye 

ınonulmuştur. Şartnameyi giırmek istlyeolerln tadil günlerinden 
aada her gan Kemalpaşa belediyesine müracaatı llıio olonur. 

........___ 754 10 15 20 25 
1 

l. 1. C. 1. lzmir mıntakası merkez 
heyetinden: 
J\. Alsancak stodyomu hüfesl bir sene müddetle kiraya verilecektir. 

llrt ita şartları mıntı.tkadao öğtenllebllfr. !l Mert 935 tarihinde 

ırnıaya talih zuhur f'fm,.df~lnden artırması 10 Murt 935 tarihinde 
\ ••ı 1 <> de yapıl 4 klır . 

.. 

Jzmtr f kinci icra memurlu· 

ğundan~ 

İzmtrde Hnllmağa çarşısında 
50 noda makfnacı EyOp Cemal 
tarafına 

Alacaklı İzmlrde tüccardan 
Mustafa Asıma olan 800 lira 

borc•ıoozdım dolayı 35 526 ~o. 
ile çıkarılan ödeme emri blla 

tebliğ iade olunma, olmakla 

icra ve jf ıae k. 60 ıncı mad· 
desi mucibince işbu borcunuza 

l O gün urfında ödemeniz lıi· 
zımdır. Gf'ne bn müddet için· 

de mal beyanında bulunmazsa· 

mz ve itirazda da hulunmazsn· 

nız !ıapis ile de tazyik oluna· 

cağınız ve hakikate muhalif 
bolooureanız hapı 9la da ceza· 

landırılacağınız işbu Unu öde· 
me yerine kalın olmak üzere 

ilin olunur. 

Teşekkür 
On seoedeuberl müptela ol· 

doğum karaclğerimdekl mühim 

bir hastalığı alsaocak sıhhat 

e\lnde ameliyat yapıp hayahmı 

kurtaran bay operatör Cemil 

Baydura olan eükranlarımı ga· 

zeteofzle llanıoı dilerim. 

MllAe'ın Danışıncııl köyfin· 

den mebmed oglu bOeeyln 

İzmir Belediyesinden: 

1 - Beher tonu 11 lira 

bedeli muhammenell belediye 

oo fabrikası için satın alınacak 

700 ton erı-ğtl maden kömGrfl 

belediye başkltlplik kalemin· 

deki şartnamesi veçhlle ve ka · 

pala eksiltme He 16·3'935 co· 

martesl gilnü saat 16 da hele· 

diyede ihale edilecektir. İştirak 
için 578 lira muvakkat temi· 

natla söylenen gOn ve saate 

kadar belediyedeki komisyonu· 

na mOracaat edilir. 

2 - 10515 lira bedeli ke 

şif il yaogm yerlerinde yapıla· 

cak olan bnynk park için 40, 

71, 75, 82, 86, 89, 92, 97, 

100, 77' 72, 73, 79, 67' :il 

numaralı adalar üzerindeki 

molozların nakliye temizlenme 

işi belediye beşkatfpllk kale· 

mindekl şartname ve keşlfna · 

meal veçhlle ve kapalı eksiltme 

ile 16·3·935 cumartesi günü 

s11&t 16 da belediyede ihale 

edilecektir. Ekelltmlye iştirak 

için 796 lira muvakkat temi· 

natla eöylenen gün ve saate 

kadar belediyedeki komisyo· 

nona milracaat ediJlr. 645 
1. 4. 10. l.t 

§ - Hususi idare ve bele· 

diyeler kefalet eandı~ı nizam· 

namesi belediyede muhasebe 

mfimeyfzlf ğlodedlr. Herkes ge· 

Ub okuyabUlr. 757 

§ 1 - llayvan sağlık zahı· 

tası nlzamoamesfnf o bazı nıad 

delerlnl değiştiren nizamname· 

nln 10 uncu mıddeslle 495 

foct maddeye eklenmiş olan 

fıkramu kaldırılması hakkında 

nizamname: 

2 - ölçüler nizamnamesinin 

1 70 inci maddesini değiştiren 

nizamname: 

3 - Bazı kisvelerin giyll 

mlyeceğtne dair konunun tat· 

bik suretini gösterir nizamname 

Yukarıda yazılı nizamnameler 

belediyedeki fl4n tahtasına asıl. 

mıştır · herkes okusun. 756 

Bergama Solhhukuk malı· 

kemeslndeo: 

Bergama Hazine vekilt avu 

kat Haluk tarafından Bı::rgıına· 

nın Sofular maballetıioden Arab 

Halime ve kocası ıbrııhim'io 
bilıi varis vefat eyledlklerlnden 

mi raslarıoıo hazloe intikali ıa 

zımgeldiğlol iddia eyledlğinden 

mftteveffalarıo ·metruk menkul 

ve gayri menkul mallarına mi· 

rascı olduğunu iddia eyliyenler 

bu illin tarihinden itibaren üç 

ay zarfında alt olduğu malıke· 

meye [müracaatle verasetlerlnl 

müspit vesika getirmelerloP. ve 

aksi hald,, metrukatının hazı. 

neye lntikııl etmesi 14zımgel· 

dlğlne karar verileceği medeni 

kanunun 534 fincü maddesine 

tevfikan tltin olunur. (753) 

Akhisar hukuk baklmliğlndeo: 

Vilayet Büdceleri N e
kilde Tanzim Edilecek? 

Son Gelen Bir Emir, Vilayet Büdce· 
terinin Vaziyetini Oldukça Düzeltti. 

.\lanlsa, (Hususi) Umumi vl· 

lıiyet meclisi ikinci toplantısıoı 

yaptı. Bu toplantıda eza mazba 

taları hakkında idare encümeni 

karau okundu ve ittlfakls ka 

bul edildi. Daimi encfimentn 

935 yılı büdceleri hakkında 

hazırladığı mtzbataları okunarak 

alt olduğu encfimenlere havale 

edildi. Umumi meclisin toplan· 

maaile kanunen vazifesi bitmiş 

olan muvakkat daimi encümene 

ait işler tetkik ve kararlara 

bağlandı . fJ çüocn toplantı pa· 

zar gOnüdOr. 

Hususi BOdt•clerde 
Değişikl lklcr .. 

C. H. Fırkası grubu tarafın· 

dan teşkil olunan heyet tarafın· 

dan hususi büdcelerln ihzarı 

hakkında tanzim olunub yüksek 
makamların tasvibine iktiran 

~ettikten ieonra vilayete gelen 

rapor ve bu rapora bsğlı emir· 

ler hnsnsi büdcelerin f'aziyetlnl 

çok ıslAb etmektedir. Gelen 

emre göre: 

l - Müdürleri umumi mQ 
vazeneden maaş elan dairelerin 

harcırah, kAılb veealr masrafları 

için hususi büdceye tahsisat 
konmıyacaktır. 

• 
2 - San'at mekteblerl fş 

tlrak hissesi olarak her sene 

husUfi büdcelere konan ve 

mühim yekun totan paralar bu 
sene hüdceye konmıyacaktır. 

3 - Muallfm terf ilerlode 
umumi 

caktır. 

ah\Am muteber ola· 

4 - .Müfettiş ve başmual· 

timler için husoei lıiidceye 

makam tahsisatı konmıyacaktır. 

Bo emir husul!) hüdcelerin 

vaziyetini oldukça isldh etmek· 

tedir. Yeni büdce bu esaslara 

göre hazırlanmaktadır. 

Valimiz Hasta 
Manisa, (Buausi) - Valimiz 

soğuk algıolığından hastadırlar, 

iki gOndenberi mnknmınn ge· 

lememekte, mfihim i~lerl evinde 

taldb etmektedir. T ez af f yetler 

dileriz. 

Gediz KöprOsil 
Son ya~mutlardan Gediz ve 

Nff çayları taşmıştır. .Manisa 

ovasının bir kısmı gôl halin· 

dedir. Fazla gelen sular bOyük 

Gediz köprGsünOn Manisa el· 

beti başında bir oyuntu yapmış 

ve bir miiddet geliş gidiş dur· 

muştur. Bu vazlyf't üzerine va· 

Umiz derhal İcab eden tedhlr· 

lerl almış ve oyunluyu derhal 

dolduıtturarak geliş gldfol te· 
mi n etmiştir. 

• 

-------·· 'Üniversitede Döçent, 
(Muavin Profesör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Hastalara hergiin ö~leden 
sonra bakar. 

lstiklfil caddesi No. 99 
Ankara npartmnnı 2 inci kat 

Telgraf • ı S TAN H U L 
Telefon : 49250 

Akhlsarda makim pıravlştalı ---:J:""z_w_i_r _A_f_il_li_e_m_lıi_k_m_ü_d_ü_rl_ü_ğ_ün_d_e_n_: __________ _ 

basan oğlu eallh mehmet vektli Karşıyaka kız muallim mektebinde mevcud hurda eşya ile 

ava.kat nedim Uizilnlle davalı Karşıyaka orta mektebi bahçesinde mevcud kereste onkazı ve 

kara feryalı mehmet kızı emine saire 10 ·3· 935 pazar günü saat 14 de maha1llnde pazarlıkla 

aralarında açılan tapu iptali 8atılacaktır. Talihlerin o saatte mahalliade hazır baluomaları. 758 

davasında da va lı emin en 1 o ika· ....IJWU 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111lllJ1111111111111111111 .. 
metgıihı mt'çhul kılmasından = -
dcıvocı vektllnin taleblle llıioen = Mey va Fıdanları -= 
tehliğot yapılmasına karar veri· _ 

lerek muhakeme 7 4.935 tari· -
Türkiye ve Avrupanın eo lyl cine damızlıklarından 

- aşılı hastalıksız ve fenni surette yetiştirilmiş meyva fi. = daularlle : 

hine müeııdif pazar günfi saat 

9 za talik kı lanmış olmakla 

yevm ve vakti mtıkurda dava· 

lının bizzat mahkemeye gel· 

meal veya tarafıodan bir vekil 

göndermesi IOzumu ilanen teb. 

lfğ olunur. 748 

--
Aşısız fidanlar lzmfr'de Bsşturnkta İzmir ve ch·arı 

meyva ve sebze satış kooperatifi tarafından atılmakta· = dır. Fazla tııfeilAt almak fstiyenlerln kooperatifimize mü· = racaatlerl. 

-ı11111111111111111111111111iimı 111111imımımı m1111111 
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= Akş hir bankası= 
Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

O~müır ŞlYlb~~ö 
ıklnd kordonda Borsa civarında kendi blnaeında 

TELEFON: 2363 ---····---
Hertürlfl Banka Muamelatı, Emtea 

Kumusyonculuğu .. 

--

I\f üsait şeraitle mevduat kabul edilir _ 
-

Hububat, 0.zO.m, incir, pamuk, yapak, zeytin· ~ 
yağı, afyon vesair emtia kumusyonculuğu ya· -

- pıhr. Malların vürudunda sahiplerine en mftsa· = 
= it şeraitle avans verilir. ;; 

ıı 1111 ılı lı 1111ılı1111 ı ıı ı ı ı iıı ı ı ı ı 1111111111111111111111111111111111111111~1111111111111ı11111111 
Akhisar Belediye Başkanlığından: 
Akhlear belediyesi elektirlk santralının ihtiyacı olan cem'an 

bedeli binelll yedi Ura yetmlobeş korno muhammen kıymetinde 

916 litre motorin, 96 litre vakum, 231 litre dlul yağları, 100 
tane 25 lik, 20 tane 100 lok ve 220 voltluk auıpul, 10 tane 
12 santimlik dublo te putrel ve iki metre murabbaı ldUnglrlt, 
iki metre murabbaı amyant, iki kilo iplik amyant, beş gk. iyi 

cins metal kapalı zarf osolile ekslltmlye konulmuştur. İstekli 
olanların 79 lira teminatı movakkate ve kanunun lüzum gös· 

terdlği euak ile 14,3,935 tarihinde aaat 15 oe kadar Akhiaar 
belediyesi encftmenine müracaatlerl UAD olunur. 

7 8 10 11 1085 694 

DOKTOR 

Fahri Işık 
izmir Memleket Ha&tanesi Rontken ~lfttahasıısı 

HERNEVı RONTKEN MUAYENELERi 

ve ELEKTİRİK TEDAVİLERİ. 

Yürümi,en ve Bilhassa RAŞİTİK Çocuklara Ultra-Violc 
Tatbik ve Rontken ile KEL Tedavileri Y 11pılır. 

1 

===fk::i:ncı=·=B=e=y=le:r:S:o:ka=Jı:=Fı:n:n:K=ar:eı:ıı=N=o.:2:5:::•:_T_e_le_ . .:2:.5;;:.4.;..:2:.:•= ! 

lstanbul üniversite Arttırma, Ek-
siltme ve Pazarlık Komisyonundan: 

1 - Çıpı'da tamamlanmamıo evkaf pavlyonlanodao bedeli 
keşfi 71650 lira 10 kuruş olan radyoloji enstitOeü lk· 

mal inşaatı 21 mart 935 peroembe gOofl saat 15 te 
Qnlverehede ihale edilmek Ozere kapalı zıırf nsollle ek· 

ılhml ve konulmuotur. 

2 - Taliplerin işe afd dosyayı almak için iinlveraftc vezne· 

3 
eine 360 kuruş yatırmaları IAzımdır. 

l.teklilerln bu işin muvakkat teminatı olan 4832 lira 
50 karaş vermeleri n ihale gftnft •aat 14 te kapalı 
.Hrf larını umumi kAtlpllğe vermlt olmaları IAzımdır. 

!l" 6 10 14 1018 650 

Dahiliye Mütehassısı 
İkinci Beyler sokak No. 45 Beyler Hamamı karşısında .. 
Öğleden sonra 3 - 6 ya kadar hastalarını kabul eder. 

TELEFON: 3806 • 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilanları 

Ankara M. M. sa. al. ko. nandan: 
lieşyüz doksan iklbin tane muhtelif cb'aua perçin çivisi, sek· 

een sekiz bin tene çift gözlü pul altmış bin tane yarım yuvar· 
lalı.. halka yirmi beşbtn tane çift dilli toka yü kırk yedlbln tane 

ıarı kesme kanca' yüzyirml yediblo tan~ kôprülıl ıürf,!;ü yüzyct· 
mi~ yedibln tane köprileOz ıürgii, kapalı zarf la ekeiltmiye ko· 

nulmuştur. Umumunun tahmin edilen bedeli onyedlbln yediyüz 

otuzblr llro seksen kuruştur. Jbalesl 19,3,935 salı gilnO ıaat 
14 tedlr. Muvakkat teminat 1239 lira 89 kuruştur. Şartname· 

sini parasız ı:almak ve örneklerini görmek letlyenler hergftn öğ· 
leden sonra komisyona oğriyablllrler. Ekslltmiye girecekler mu 
vakkat banka teminat mektubu veya maliyeye yatırılmıf teminat 

mukabili alacakları makbuzlarla arttırma, eksiltme kanununun 
2 lrıcl ve 3 ilncO maddelerinde yazılı vesikalarla birlikte teklif 
mektublarını ihale saatinden enaz bir saat evvel M. m. v. ea. 

al. ko. nuno vermiş bulunmaları. 1 5 J O 14 626 

Ankara M. m. v. ea. al. ko. nondao: 
Beher metresi ol o tahmin edilt:n f iati otu:ıbtt kuruş olan kırk 

beş hin metre hAkl astarlık bt!z kapalı zarf la t!ksllmiye t onul 
muştur. ihalesi 20,3,935 çarşamba gOnQ 11aat l 1 dedir. Muvak 
kat teminatı 1181 lira 25 kuruştur. Şartnamulnl paruız almak 

"e örneğini görmek istiyenler lıergfin öğleden l!onra komisyona 
mfirııcaot edebilirler. Ekeiltmiye girecekler muvakkat hanka te 

minot mektuba veya maliyeye yatırılmış teminat mukabUI ala 
caklan makbuzlarla kanonun 2 inci ve 3 üncü maddr.lerinde 

yazılı vesikalarla birlikte teklif mcktublarıoı ihale eaatlnden en 
az bir eut evvel M. m. •· ea. al. ko. nuna vermtı bolun· 

mıları. 1 6 10 14 625 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANOAIS KUMPANYASI 

"ORESTES,, vapuru 11 martta gelip 14 martta Anvere, Ro· 
terdam, Amsterdam ve Bamburg için yük alacaktar. 

"CERES., vaporu 12 martta beklenmekte olup yflkünfi bo· 
şalttıktao sonra Borgaıı, Varna ve Köstence için yük alacaktır. 

"CERES., vapuru 25marttan 28 marta kadar !Anverıı, Roter· 
dam, Ameterdam ve Bamburg lfmınları fçfn yiik alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LlNIEN 
"ROLANO,, motörü 20 mııuua Roterdanı. HamLurg, Copen· 

hagen, Oantzlg. Gdyoia, Goteburg, Üi!lo ~e lskaodinava liman· 
ları için yük alacaktır. 

'-VIKİNGLAND,. motörü 2 nisanda Roterdam, Hamburg. Co 
penbagen, Dantzfg, Cdynia, Goteburg, Üi!lo ve lskaodlna•ya 
Umanları için yük: alacaktır. 

SERVİCE MARlTlM ROUMAlN 

Garbt Akdeniz için ayda bir Muntazam Sefer 
0 ALBA JULYA., vapuru 14 martta gelip lfi martta Pire, 

Maltı, Napoll, Marsllya, Paraelon ve Katanyıt Umoolarına hare · 
ket edecektir. 

"DUROSTOR., vapuru H. martta beldeomt kte olup ayol 
günde Köstence, Solıua ve Galaç Jimanlarıoa hareket edecektir. 

"PELES,. vapuru 6 nhanda gelip 7 nisanda Malta, Cenova, 
Marsilya v~ Bareelona hareket f'decektir. 

NATIO~AL STEAM NAVIGATION CO. OF GRECCE 

İzmir Nev· Y ork araeında ayda bir muntazam eefn 
"1'AMESIS,. vapuru 19 martta (doğru) Nevyork fçfn yük 

alacaktır, 

"RINOS,, vapuru 20 nisanda ( Doğru ) Nevyork fçio yük 
alacaktır 

Hamiş: llinlardakl hareket tarihlerindeki değişikliklerden acente 
mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilı\t için İkinci Kordonda Tahmil ve Tahliye oirketl 

binası arkasında Fratellt Sperco acentalığıua mfiracaat edUmeel 
rica olunur. Telefon: 2004 · 2005 

V. N. 

VV. ~'. H. Vaıı 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LİN1E 

"TBESSALIA.. vapuru bı 
len limanımızda olup 9 marta 

kadar Anvers, Roterdam, ff am 
burg ve Bremen için yfik 
alacaktır. 

0AQUIL~., vap~ru 19 martta 
bekleniyor 21 marta kadar 

Anvers, Roterdam, Hamburg 
ve Brr.men için yük alacaktır. 

"AKKA,, vapuru 31 martta 
bekleniyor. 4 nleaoa kadar 

Anvera, Roterdam, Hamburg 
ve Brt-men için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCBULDT 
HAMBURG 

11 TROYBURG,. vapuru 2:3 
marttı bekleniyor, Hamborg 
ve Anversten yük çıkarıp An· 
vers, Roterdam ve Hamburg 
llmrolarına yük alacaktır. · 

DEN NORSKE MIDDELHA VS· 
LINJE O S. AS 

SPANSKELlNJON - OSLO 

"BANADFROS,, vapuru 23 
martta bekleniyor, Dieppe ve 
Norvec limanlarına yük ala · 
cnktır. 

"NEPTUN,, SEA NAVlGATİ· - . ~ 
Ôksnrcnler! Mut· 
laka (Okamenıol) 
Ôksürftk Şekerle-
rini Teerilbe Edi-
niz .•. 

ve i'O.rjeo Şah11pın 
En Üstün Bir l\f Qs
hil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayın~z_:_ 

Kuvvetli Müshil 
f stiyenler Şahap 
Sıhhat Snrgnn 

Haplarını Maruf 
ecza depolarından 
ve Eczaoelerd•!n 
Arasınlar. 
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>< r.n 

, ______ _ 

Olivier ve şüreka
sı Limitet Vapur 
Acentası 

Cendell Ban. Birinci Kordon 

Tel. 2443 
Tbe Ellerman Lloee Ltd. 

" MARONLAN ,, vapuru 22 
oubatta Londra, Hull ve An· 

vers'ten gelip tahliyede bulu· 
nacak ve ayni zamanda Lond.a 

ve Bnll için yük elacaktır. 

"EGYPSIAN,. vapurn ay eo 
ounda Ltverpool ve Scvanaea· 
pan beklenmektedir 

" TBURSO ,, vapuru mart 
ortasında J.ondra, Hull ve An· 

vere'ten gelip tahliyede bulu· 
nacak ve ayni zamanda Londra 

ve Hull için yiik alacaktır. 

'·FLAMlNIAN., vapuru mart 

ortasında Llverpool ve Svaneea· 
dan beklenmektedir. 

Not Vurul tarihleri ve va · 

purlano fefmlerl Qzerlne deni· 
tlkllklerden mes'uliyet kabul 
edilmem. 

ON COMPANY Ltd. 
BUDAPEŞTE 

"TlSSA,, vapuru 1 O martta 
bekleniyor. Doğru Orallı, Bu

dapt!ote, Bratlelava ve Viyana 
için yilk alacaktır. 

TBE EKSPORT STEAMSHtP 
CORPORAT10N 

"EKSECUTIVE,, vapuru 19 
martta bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

N. B. - Geliş tarihleri ve 
vııpur tarihlerinde ıcenremlz 

hiçbir mes'uliyet kabul etmtz 
Tı·l~fon No 21107 2110~ 

Tayyare Piyangosu 
5 inci keşide 11 Mart 1935 

•• 
ADET L 1 RA 

1 l\lftkafat 20000 
1 lkramly~ 30000 

" 10000 
1 .. 4000 
1 .. 3000 
2 .. (2000) 4000 
4 

" 
(1000) 4000 

30 .. (500) 15000 
50 .. (150) 7500 

100 .. (100) 10000 
:rno " (fıO) 15000 
rııo it (~O) 15300 

100 ı 1!37800 
500 Amorti (20) 1000 

1500 Adet 147800 .. 
lzmir Defterdarlığından: 
İeıilsinin vergi borcundan ötürü tabai!I emval yasasına görr 

haczedilen kılcı mesçit mahallesinde damlacık caddesinde kiln 
78 sayılı hane tarihi flllodan itibaren ylrmiblr gOo müddetle 

satılığa çıkarıldığından pey eürmelı. lstiyenlerln defterdarlık tahsl· 
lit kalemine müracaatları. 5 10 15 20 689 

1111 111111 il 111 11111111 1111111 ili il il 1 il lll ili il lll lll 1 1 il 111111111 111111 -- . 
:: IZMIR 
-
:= Esnaf ve Ahali bankası -

----

Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

Merkezi : i Z M i R 
Şubeleri: ödemiş, Salihli, Turğutlu 

Alaşehir, Tire .. 
---··---

= flertO.rlü Bankn t\luanıelatı Yapar .. - ::::: = Bir oeoellk mcvduoıa % 6 1 
E: Alta aylak ,, % 4,1·2 -
:= Vadesiz hesaba carilere % 4 faiz verir. ;..""'. 

lıılııiıııııııııiıiiıiiiııııilıiıiııiıiıiiııiiiıııiiiiiiiiıiiiiiliıııiıııiııiiiıiıiıiııiiiilııiui " 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Umumi Müdürlüğünden: 

Muhammen bedelleri ile miktarları a~ağıda yazılı elbiee, palto 

ve aerpuolar 24,3,935 puar gflnü saat 16 da kapalı zarf ueulfle 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ioe girmek istiyenlcrln 4498,72 liralık muvakkat teminat 

vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve işe glrmeğe mı· 
nft kanuni bulunmadığına dair beyanname ve teklif Jer ile ayol 

gf1n saat l 5 e kadar komieyon Relslfğ!ne vermeleri JAzımdır. 

Bu foe alt ıartnameler 325 kuroo mukabilinde Haydarpaşa, 
Ankara merkez ve İzmir Tezoelerlnde eatalmıktadır. 

Lıiclvert serj elbise 1300 
•• ıayak 14 414 

Gri şayak elbise 6:l4 
Siyah kastor palto 488 
Gri sayık paho 640 
L4clvert çuha ospka 515 
Gri oayık " 462 
LAchert şayak şapka 24:0 
Kırmızı çuha şapka 26 

lO ı 1 

takım .. 
" 

adet 

" 
c .. 
•• .. 

1 ;~ 

.l\lohımmen bedeH 

14 

L. K. 
26650 

5382 
932S 80 

13054 
480 

1004 25 
739 20 
288 
48 
521 747 

Aylık elektirik 

Masrahuız 

içi gazli 

lambalarını kullanınız 

Bu marka az sarfiyat, hol ışık, 
ve uzun ömllrlndor. 

Mehmet Tevfik 
BftyQk Elektirik, Telefon \'t~ 

Malzemeleri deposu. 

Pcştemalcılar N. 77-79 Tel. 333 

:: 


