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8ALKAN PAKTI TOPLANDI 
BAtCI 

Gözünü A~ 
Dör Devlet Dt§ i§leri Bakanlar1 Balkan Antan- Bay Tevfik Rü§tÜ Aras1n Ro 

I<ülleme (BaJhk) ba~Jad1 ! 
t1n1n Bükre§ Toplant1s1ndan Memnundurlar men gazetecilerine beyanat1 

J „oooo ---'"---- --••oo„ ---
I I<üUeme az ~ok nemli yer-
1 er~e k1ble ve lodos esinti
en esdigi iJhk ve ag1r ha
\'aJarda beklenebiJir ve böy-

'Gazetecilere bcvanatta hulunan B. '"ritülesko: <(i\1uhabbetkaranc denilc
l eck derecede s~ln1in1i · hir ten1a vlil icinde nokta i naza r tea ti ett ik» divor 

))1s Bakan1n11z l~on1anva ulusal havran11 n1ü . ~ . 
nasebetile l(rahn1za Atatürkiin 111uhabbet 

:~ h~valarda ba§hyarak fi
bzler1 tarar ve ürümü azalhr, 

0 zar. Kükürdü atmakta ge
c'k 1 hle ! Ballik basd1ktan son 
ta tnarazm önüne ge~emez
a· 1h ! Antraka da bunun ka 

~~r zararhdir. Buna kar§1 da 
I Ukürt atmahsm. Kükürt 1s
,~~ yaprakJara atilmaz. Kü
~urdü sa bah ve ak§am se
ranlig.inde körük ile kullan! 
EI ile atacagm kükürt kese
lle ve baga zarar verirf An
~r~kah baglarda ikinci el kü
. Urdun bir kilosuna 200 gram 
11lte kire~ tozu kan§hnhr. 
l<ohlfu bagm1 kükürtlemezse 
0na da ögüt ver ve yard1m 
et. ,Yapmazsa muhtara, Ko-
11•ge haber ula§br. Bu senin 
Yurt borcundur. 

f zmir Valisi 
K. DIFdK _ .... _ ...... ,_ __ 

8ir ana ~ocu
gunu bogdu! 
Kandua - Bergamah kö

~Ünden Sabiha isminde bir 
•damn ~ocugunu bogarak 

6tdlirdügü yolunda jandarma
Ya bir ihbar yap1lm1§hr. Sor-
1\lya ~ekilen kadm ~ocugu 
a!ü olarak dogurdugunu id
d1a etmi§tir. Mezardan ~1ka
rd~n ceset ezilmi§ bir halde
dir. Netice mütehass1sm ra-

"'Pori)e ayd1nJanacakbr. -

Bükre§ 10 ( A.A) - Sa- dereced~ samimi bir tema- i§lcri Bakanhgmda Bay .Ti-
rayda Kral tarafmdan veri- yül i~inde mesaimizin ruzna- tuleskonun nezdinde aktedi-
len ögle yemeginde Balkan mesini tesbit i~in noktai dilen celseye <.;ekoslovakya-
bakanlar1 ve murahhaslar1 ile 1 nazar teati ettik. Bu mesa- nm Bükre~ el~isi Bay Sepa 

1 bay Tataresko vc Titulesko iclen antantlm1zm daha ziyade da gelmi§tir. Bütün bakan-
haz1r bulunmu~lard1r. kuvvetlenmi~ olarak ~tkata- ' lar celse sonunda memnun 

Kral yemekten sonra Ü\: gmd.an emin bulunuyoruf . 1 görünüyorlard1. Konferansm 
bakanla görÜ§IDÜ§tür. }'är•n aksam hitam bulmas1 

S t 16 d b Y t
. Bu mesainin neticesi bir tcb- mümkühdiir-. Zira söylendi-

aa a ay ev l~ ve tt • 
16.30 da bay Maksimos bay ligle ne~redilecektir. gine göre, oay Y cvbr; Bel-
Tituleskoyu ziyaret etmic:ler- Bükre§, lO {A.AJ - Di§ gra'da dönecektir. 

Y P''"''I 111 !II l„ '11 ll!,9..111 ll~ 11!;11 1.:q 
dir. Bundan sonra ü~ bakan ~1 b~d 1~·-~ 11"1111 lltliil! 11 •• 111 11n,111 

11.;:i 

"'"':! 

lerini ve ~eh"unlann1 
Bükre~ 10 ( A.A ) - Bay 

T evfik Rü~tii Aras, Kösten
cede karaya pkmca gazete-
cilere §U deyevde bulunmu§
tur: 

" Memleketinizi tekrar gör
mekle mutlu ve memleketleri 
mizi birle~tiren deniz yolu ile 
g eldigimdenSdolay1 da k1vani; 
l1y1m. Haz1r bulunmak fusa-
P;tl 11~ ll'"rq f:•:i 
'"""' 111 idl 11i:i1 ... :.§ 

merasimle me~hul askerlerin A LTA 
mezarma ~elnk koymu§lard1r. 
Kendilerini orada mevki ku- -K.S.K. 
mandam i. ar§1lam1§ ve mera 

· simde ü~ meleketln Bükre§
teki el~ileri ve Romanya yük 
sek §ahsiyetleri hazir bulun
mu§tur. 

Bay Yevtit; ile bay Maksl-
mos milteakiben ayra ayr1 
bay Tatareskoyu ziyaret et
mi§lerdir. Saat 16 i(e 22,30 
arasmda devam eden ilk cel 
seden sonra bay Tataresko 
ile Titolesko ü~ bakana zi
yaretlerini iade etmi§lerdir. 

Bükre§ 10 (A.A) -Balkan 
antanh konseyinin ilk celsesi 
saat 18 de ba§lam1§ saat 
21,30 a kadar devam et
mi§tir. 

CeJseden sonra bay Titü-: 
lesko yamnda bay T evfik 
Rü§tü Aras, Y evti~ ve Mak
simos hazir oldugu halde 
kendisinden malumt istiayen 
gazetecilere, ancak §unu söy
liyebilecegini bildirmi§tir: 

Muhabhetkärane denilecek 

~~--------------~----~------~••••oo„oo------------------------------------

ffakem Bay ~azinin dürüst idaresinde ge~en 
ma~ ~ok heyecanl1 oldu ••• 

----------------------- •.c>o•• -----------------------------
AJta y 111a~1 1-0 kazanarak J u:;+ - :l:; ~a111piyonlugunu katiJe~tirdi. Ha-

ke1n Bav Sctzinin oyu11 \'e tak1n1Jar hakk1ndaki dü?l.lncelcri 
Istanbul muht~litini davet ~kuvvette bulunan dört tak1- + Ma~m hakemi Altaym mü-

etmek yüzünden bir ay ge- mm i~inde Altay bütiin ra- racab üzerine futbol federas 
riye ablan lik ma~Jarma bu kiblerini yenerek son ma~1 yonu tarafmdan gönderilen 
hafta ba§land1. olan K. S. K kar§1la§mas1m Istanbul mmtakasma mensub 

ro „ . güzide gen~lerimizden bay 
$azi idi. 
Saat 17,15 de bakem alana 

~•kb. AJamn nizami §eklini 
gözden get;irdikten sonra 
keskin bir düdükle tak1m
lar1 davet etti. 

Evvelä Altay, birazz sonra 
da K.S.K. alana ~1ktdar. 

Altay tak1m1 gen~ ve k1y
metli saghaf beki Mehmet
ten mahrum, yerine ikinci 
tak1mdan Cemil'i alarak ~öyle 
bir kadro ile dizildi: 

Cemil, AJi, Hilmi, Cemil, 
Enver, $ükrü, Dogan, Dyas, 
Vahab, Basri, Hakk1. 

(Yavuzun kahramanhg1) -49- Buna mukabil K. S. K. 
~1karabilecegi en kuvvetli bir 
kadro ile dizildi: 

1,de bu rahathk muhakkak dogma aläme
llletitir. 

Yüzmek i~in kuvvetimiz kalmam1§1 dur
niu, olsak donacag1m1z muhakkak; ne yapa-

• tag1m1z1 JiB§lrmi§bk. 

Deh§etli bir tehlike 

~evket, F eyzi, Hilmi, Ha-
san, Mehmet, Ahmet, Hakk1, 
Hakk1, Rasim, Hakk1 1 Cemal. 

Kaie intihabmda Altay ka
zand1g1 i~in oyuna K. S. 
K fm vuru§ile ha§land1. Al
tay kalesine kadar dayanan 
bu akm1 müdafiler durdurdu. 
Mukabil Altay akm1 K. S. 
K kalesinc dayand1. Oyun 

bildirccet'rirn: divor ,.., . 
hm elde edecegim Romanya 
ulusal bayram1 münasebetile 
Krala Türkiye Reisicumhuru
runun muhabbetlerini ve se
lämlarm1 bildirecegim. Bay 
Tituleskoyu datma ziyade 
begendigim bu ince diplo
mab ve büyük aytara tekrar 
görmek i~in sab1rs1zlamyo
rum. Romanya:ulusunu släm
hyorve ve onun sevincine bü 
tün kalbimle i§tirake haz1r
lamyorum. Seyahabm1z1n si
yasal programm1, siyasal ama 
cm1 tamamen biliyorsunuz. 
Daha bugünden Balkan an· 
tand1 konseyinin program1n1 
ögrenecegim. Konsey Avru
pa diplomasi heyetini ilgilen 
diren bir~ok önemeli mese
leleri tatbik edecektir. „ 

Bükre§, 10 (A.A) 10 Ma
yas ulusal bayram1 hususi bir 
parlakhg1 ile tesid edilmi,tir. 
Saat 11 de k1taat Krahn önün
de lresmi gepd yapm1~br. 
Hnkümet erkänile, el~1ler ve 
keri ate§eler hususi tribün
lerde ve Balka antanb Dit 
kanlar1 da Krah locasmda yer 
aJm1§lard1r. 300 binden fazla 
halk k1taab ,iddetle alk11la
m1§br. 

Pren Nikola muhaf1z k1ta
ahnm ba§mda VeJiahd Mi-

hail de dahiJ oldugu askeri 
mektep)e ge~mi' ve alk11lan
m1§br. Yüz kadar tayyare 
bu s1rada alanm üzerinde u~
makta idi. 

Geceleri fener alaylar1 ya
p1lm1§ ve bütün meydanlarda 
muzikalar ~ahnm1§hr. 

•• 
Yunanistanda 

Yeni ~lahkumlar 
Atina, (Hususi) - Selänik 

p0Jitikac1larm1 muhakeme eden 
Lärisa divamharb1 Neokas· 
mos, Grigoriadis ve Lenan· 
tisi on seneye, Alfazanayi 5 
seneye, Manususu, Pipson, 
Spanaki ve Sanapulonu ü~ 
seneye mahkum etmittir. 

Tam bu s1rada benim lastik can kurtara
run bo1almaga ba§lam1§b. i,te arbk fac1amn 
aon perdesi ba§lam1~h. Lastik can kurtaran 
denizin dibinde mücadele ettigim s1rada pal
larn1§ o)acak, yava§ yava§ i~indeki havey1 
gay1betmege batlami§b. Eger akhma gelseydi 
hi~ böyle lastik can kurtaran ahr m1yd1m. 

- Sonu 4 üncüde -

Yar1nki 
• Dingos ve Mavrokardatos 

beraet etmi§lerdir. 

Lastik gittik~e havasm1 gaybediyordu. 
Arkamda kaJm bir kapot ayakJar1mda 

ag1r ~izmeler var. Eger lastik tamamile sö
llecek o)ur;a denizin dibini bulacag1m. Ya
hllllda bulunan iki arkada§1 vaziyetten ha-

erdar ettim. Zavalhlar imdad1ma geldile. 
OnJarm omuzlar1na ederimi koydum, ü~ümüz 
birden suyun üstünde hareket§iz duruyoruz. 

•• 
Olmiyecek mi§im! 
11te bu sirada MidiUiden denize dökülen 

bir afirü kalas ve sand1klar suyun yüzünde 
Yüzüyorlard1. iyi amma bunJar bulundugu

llluz yerden yüz elli metre kadar uzakta bu-
1"-uyordu. Bunlar1 kim gidip eJacakb Bizde 

vtmiie,ek kavvet kalmam•tta. 

, 

Bu haftamn ve ~ampiyona
mn en mühim kar§1la§mas1 
Altay - K. S. K arasmda idi. 

Birinci devre mai;larmda 
rakiblerinden bc§ puan ge
riye ablan Altay tak1m1 
ikinci devreye ü~ puan farkla 
girmi§ti. Birbirlerfoe yakm 

bekliyordu. Nihayet bu tarihi 
hikäyeyide Altay dün ikmal 
etti. 

Altay - K.S.K. izmirin önlü 
1ru iki rakibi binlerce sayirci 
kar§1smda ve bitaraf bir ha
kemin idaresinde kar~1la§b
lar. 

Halk1n Sesinde 
Bayrakh Halkevi binas1 önün
de söylenen ve kadanlarm 
mazhar olduklari yüksek hak 
larm faydah bir tarib~esini 
yapan Bayan Hüsniye Y ald1z
m degerli bir ööyleyini oku
yacaks1d1z. 

+ •••• -

Bay1ltan 
Gözler! 

()Jdüren hanc;er!! 
(Halkm Sesi) okurlarana 

paras1z takdim ettigimiz bu 
hikiyenin ilk formas101 sab
cdar1m1zdan isteyiniz. 

U t • • b b f i§' ba~mda geymek is:in en saglam yerli mahndan ~ifte dikitli mum sana ve 1§~1 er a 1na. bütün tulum 260 yar1m tu)um 150 caket ve pantalon 280 
kuru~tur. Arzu edenJere az bir farkla 1smarla Ah t A b•• ••k Jb• f b •k 
ma yap1ltr. Magazam1zm levhasma dikkat ediniz. me Slm UYU e ISe 8 n 851 
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-n!Ulll 
1 Türklerle Kar11 Kar§ya ~ 

( Halkin Sesi ) 

Resmi ilan 
Tarifemiz 
ihin n1üsterilerin1ize 
ON KURU~ YERINE 

DÖRT KURU~! 

Osmanl1cadan 
TÜRK~EYE KAR~ILIK

LAR KILAVUZU 

H 
- häh - ister 

11 MAYl~ 
J • 

Yunan heyeti 
Bükre1e 
Gidiyor 

Yazan : Türk~eye <;eviren : ~ 

ANRI FÖY RE~ATISANLI 11: 
·~~~ - 49 - ~~M~~ = 

icra, tapu, tescil, ahkäm1 
§ahsiye ilänlarmm beher sa
tmm dört kuru§a ne~retmek
teyiz. ilän sahipleri gazete
miz idarehanesine müracaat 
edebilecekleri gibi küc;ük 

Hih nähäh - isteriste-
mez 

Atina (Hususi)- Bük~tl 
toplanacak Balkan konseJi" 
i_,tirak edecek olan Y-'! 
heyeti Yugoslavya heyetil' 
birle,mek üzere yann b..,.. 
dan Belgrada gidecektir. 

Papas cenazc duas1111 oku<lu. Ondan sonra hu 
sef alet ve f ehiket arkada~1nnza veda etti111 
Onun bu son ac1kh ve ac1 

feryad1m hepimiz gayet iyi 
ititmi1tik. 

Vücudünün paralanm1t en-
kaz1 birer kanh at vo kemik 
par~as1 halinde her tarafa 
serilmi~ti. Bunlan dindarane 
bir hürmetle yerlerden toph
yarak harb ölülerinin kafcni 
olan bir ~ad1r bezine koy
duk. Hazin yolu~u yolunu 
maalesef, arbk ~ok iyi bildi
gimiz Morto koyundaki me· 
zarhga gömmek üzere ak~am 
olmasm1 bekledik. 

Ak§amm alaca karanhg1 
esrarh gölgelerile yanmaday1 
kaplarken, bütiin batarya za-
bitan ve efrad1 bu cesur 
kii~ü zabiti son yatagma gö
tilrdük. 

Bizim asker - papaz cena
ze duas1m okudu. Ondan 
sonra, bu sefalet ve feläket 
arkada11m1za veda ettim : 

" - Kuzen öldü. Son dü
tüdcesi Fransaya ve sevgili 
kar1sma aiddi. Onu unutm1-
yacag1z, babrasm1 anacag1z. 
Hergün daha elimli, daha ac1 
11brablar i~inde kalan bizle-
re gelince : bizim vazifemiz 
de ~izilmi, ve bellidir: "icab 
edince gidenlere, ölonlere 
iltibak etmek. „ 

Ve bu veda nutkunu ,öy
le bitirdim : 

" - Bu ~orak ve öldürü
cü derelerde dü,en me~hul 
ölüler! Kurbanlar ve mazlum
Jar ordusunu ~ogaltmak i~in 
aramza geien bir arkada~1-
n1z1n cnaze merasiminde bu-
lunmak i~in ayaga kalkm1z ! 
ayni zamanda sag kalanlarm 
cesaretini hayret ve takdirle 
görmek i~in de ayaga kalk1-
mz ! Kalanlar ve etraf1m1 
~evirenler saglam yürekli, 
kahraman Franz1slard1r; za
fere tam bir imanlar1 olan 
ve bi~bir kvvetin vazifelerini 
yapmaktan menedemiyecegi 
F rans1zlar. 

Haydi arkada§lar, gözleri
nizi sancag1m1za dikiniz ve 
hepiniz birden bagmmz: 
"Y •fasm F ransa!„ Ve ana 
vatan i~in ayni ümid narasile 
tiagwan sesler, bu uzak sa
hillerde akisler uyand1ra 
uyandara gecenin karanhgma 
gömüldü. 

BERHA VA OLAN CE
PANELER 

20 Temmuz geeesi Fran
s1zlar i~in unutulm1yacak bir 
gece olmu§tu. Ayni gece 
i~in ~arl Runun hahralarm
da da §U sabrlar var: 

"Gece yar1sma dogru, pek 
yakm bir infiläk gürültüsile 
uyand1m. S1gmaktan firlaym
ca Seddilbahir kalesinin av
lusunu ve deniz tarafmdaki 
kale bedeninin aydmlatmak
ta olan büyük bir k1z1lhk 
gördüm. rAydmhk a~1p ka-

1 
pamyor, bpk1 büyük bir de
niz fenerinin §im§ekli ziya
sm1, yahud da donanma ma-
hitaplarmm parlay1p sönme
sini habrlahyordu. Meger, 
Anadolu tarafmdan geien 
bir Türk gemisi. 13,8 lik mer
milerin kalenin büyük berc
lerinden birisindeki hartu~ 
ve kovan deposuna isabet 
etmi~, bir gedikten i~eri gir
mi~, a~1lip kapanan 1~1k, bu 
hartu~lann yanmasmdan ileri 
geliyormU§. Her mermi ya-
narken dar bir borudan f1r
hyan buhar sesin benzer kes
kin bir 1shk ~ahyordu. Yan
gm yar1m saat sürdü, sonra 
söndürüldü. „ 

21 temmuz, <;ar~amba -
24 temmuzda büyük bir ta
arruz vukubulacag1 haber 
veriliyor. Bu taarruz Enverin 
bizzat idare edecegi söyle-
niyor. 

Türklerin Edirnedeki or
dusu, Bulgarlardan hi~bir 
korku kalmad1g1 i~in, bizim 
hatlanm1z önünde toplanm1~
br. ~imdi kar§1m1zda 100000 
Türk varmi§. 

Nereden geldikleri belli 
olm1yan bu haberler, ister 
dogru ister yanh~ olsun, biz 
darheyi kar§ilamaga haz1rla
myoruz. Türkler, hakikaten, 
taarruz ederlerse, nihayet bu 
pek fevkaläde bir~ey olm1-
cak. 

BEYHUDE BIR ATI~ ! 
22 Temmuz, Per~cmbe -

Sen Lui z1rhhs1, pe§inde ve 
etrafmda bir sürü ingiliz ve 
Frans1z muhribiJe bahk~1 ge
misi oldugu halde, Bogaz 
methali ac1klarmda durdu 
vc oradan · Anadolu sahiline 
ate§ a~b. Geminin hedefi, 
bizim mmtakam1z1 ate§ alhna 
alan 210 milimetrelik Türk 
obüs La taryas1 idi. 

Z1rhlm ate§ini biz tarassut 
cdiyorduk. Gemi, sonra ate
haritalarimazda 152 ve 162 
numaralarla gösterilen hedef 
lere c;evidi. 

All§I tarassud eden tay
yarece ü~ Türk topuna isa
bet ettigi gördügünü söyle-
mi§ti. Halbuki Sen Luinin 
ate§i, hedeflere f käfi dere
recede yakla§mad1 bile. Biz, 
hemen hemen yan gözcüsü 
(mutarass1d1) vaziyetinde idik. 
Atttgi mermilerinin hic;biri 
batarya dürbünümüzün görÜ§ 
sahasma girmedi. Dc»ha eyi 
görebilmek i~in s1gnaklar1-
m1zdan vc gözetleme yeri
mizden pkarak yarm üstüne 
topland1k ve oradan düi bün
lerimizle gemiden ahlan mer-
milerin Anadoln sahilinin gü
zel panoramas1 üstünde ne-
reye dü§tüklerini görmege 
~ah§hk. Z1rhlmm gülleleri, 
zan att1ld1klan hedefen ta
savvur edilemiyecek kadar 
uzaga dü§üyordu. 

-Arkas1 Var-

~~~~~~~~~~:~~«~«~~~«~~~«~»~ 

0 BeynelmilelParis panay1r1n1 ~ 
:t • d. • * ~ z1yaret e 1n1z ~ 
§ 18 MAYISTAN 3 HAZIRAN 1~35 E KADAR § 
:t Fazla n1alün1at aln1ak ic;in Iz1nir Frans1z lt 
~ (~eneral k,<_>nsolosluguna ve~:.a lzn1ir ~ 

Frans1z 11caret Odas1na nuiracaat ~ 
.er11•.r:•.-rao11.-.i• .0. • 

Parlak n1azisi 
Ahmed avu~ fabna bakar 

Mehmed de fal merakhs1dir. 
Bir gün yalvard1. 

- Lätfen benim avcuma 
da bakar m1sm1z? 

- Hay, hay„ Bakay1m„ 
Ve Mchmcdin cJini elinc 

ahp bir müddet dü~iindükten 
sonra: 

- Sizin cvvelä mazm1Zl 
anlalay1m, dcdi. 

Ahmet telä~la ycrinden 
kalkb: 

Müsaade et azizim öyle 
ise ~·u kap1yay1 kapayay1m, 
d1§ar1dan duyan olmasm. 

Berber 
Berber yeni gelen mü~te

riyc söyledi : 
Zizi bir defa daha tra§ 

etmi§tim. Degil mi? 
- Hay1r yüzümdeki ~izgi

ler bir otomobil kazasmda 
oldu.,f 

1'lartaval 
- Ben tahtay1 mermer 

gibi boyad1m suya atbm ne 
dersin bath. 

- Ben bir k1§ manzaras1 
yap1p odama asbm, surahi
deki su donmasmm1? 

J)e111i~lerki 
Aya~a demi§ler ki: 
- Bira ic;ermisin? 
- Ben su i~mege töbcli-

yim! Läkin hatmmz 1~m 
töbeyi bozay1m! demi§. - • 

Kardic;ah hanmda (13) nu
marada ilän ~irketinede mü
racaat edebilirler. T enzilättan 
istifade ediniz. 

ikinci Hukuk mahkemesinden 
Kar~1yakada Alaybeyindc 

Gündogdu c;1kmazmda 14 No. 
cvde Ncfise tarafmdan Kar
~1yakada Ah1ybey istasyonun 
da fmnc1 Zeynel yamnda Ma 
nisah Nuri aleyhine aplan 1' 
bo~anma davas1 üzerinc ika
metgähmm mc~hul bu!undu
gu '.anla~1lan müddeialeyh 
Nuri haklnndakl tebligahn 
ilänen icrasma ve arzuhal 
suretinin mahkeme divanha-
nesine talikma kadar verile
rek tahkikata devam olun
mu~ ise de ilänen vak1 teb
ligata ragmen yine gelmeyen 
müddeialeyh Nuri hakkmda 
g1yaben muamele ifasma ve 
g1yap kararmm lbir suretinin 
mahkeme divanhanesine tali-
kma karar verilmi~ oludugun 
dan tahkikat günü olan 29-
5-935 <;ar~amba günü saat 
onda ikinci hukuk mahkeme 
smde tahk1kat hakimi huzu
runda bizzat buJunmas1 ya-
hut bir vekil göndermesi lü
zumu aksi takdirde hakkmda 
hukuku usul muhakemeleri 
kanununun maddei mahsusa
sma tevfikan ifay1 muamele 
olunacag1 ilän olunur, 175 

lzmir vilayeti Muhasebei Hu-
susiye Müdürlügünden : 

Bedeli 
Sab1k1 

Seneligine 
Verilen 
Bedel 

Lira Lira 
65 40 Karanlinada Sanatlar mcktcbi yanmda 

413/1 No. diikkän 
75 50 Karantinada Sanatlar mektebi yamnda 

415/5 No. dükkän 
100 50 Karantinada Sanatlar mektebi yanmda 

413/6 ~o. dükkän 
200 100 Karantinad~ Sanatlar mekt:bi yanmda 

41317 No. dükkän 

Bedliäh - Kötücül 
Dilhäh - Gönül istegi 
Haytrhäh · - iycil 
Hähi~ - lstek 
Hähi§ker - lstekli 
Hail - engel 
Hain - Hayin 
Hiyantt - Hainlik 
Haiz - Ta~1yan, - de o-

Jan, - li 
Häk - Toprak 
Haki renk - Boz 
l Jakk (Terim) - Kaz1111 
Hakkak - Kazman 
Hakkiyät - Kaz1t 
Hak - Hak 
Hakkaniyet - Hakc1lhk 
Hak~inas - Haktamr 

ihkak etmek - Hakk1 ye 
rine getirmek 

Hakikat - Hakikat 
Hakikat (Seniyet) Ger· 

~ek, gerc;eklik 
Hakikaten - Ker~ekten, 

dogrusu 
Kakikatgu - Dogrucu, 

dogru sözlü 
Karibi hakikat - Haki-

kats1 
Muvaf1k1 hakikat - Ha-

kikata nygun 
Hakikatbin - Dogru 

rü~lü 
Hakiki - Olmu~ 
Hakiki - Ker~ek 
Hakiki - As1l 
Hakiki - Tarn 
Hakiki - Hakikath, 

dan 
Hakiki - Dogru 

gö-

can-

Hakiki - Sagici, hakikig 
Sahih - Dogru 
Tashih etmek - Dogrult

mak 
T asbih etmek - Düzelt

mek 
Muhakkak (Bak : ~üphe-

siz ) 
Muhik - Hakh 
Tahkik, tahkikat Ger-

Katil cezayl 
Carpt1 

Ala§ehirin alhan köytiadt' 
eni~tcsi Mehmedi tabaO" 
ile yarahyarak öldürmektel 
sm;lu Ahmed oglu Hass~ 
muhakemcsi dün ag1r cez• 
neticelenmi~tir. . 

Maktülün hädiseden bi' 
önce su~lu Ahmed oglu tl•' 
sanm kans1 bayan Ruk1ye~' 
tecavüz ettigi tahrik rna~· 
yetiddc görülmü~ ve ka~ 
yedi y1l on ay hapsine, 
liraea para tazminatma llJ,11 
küm edilmesi kestirilmi~t~ 

1 Nazar1 dikkate 
K1ymetli ve ugurJu sefY'~ 

beilerimizden mütekaid ~e~ 
ket Bütün Erden tayyare ~l: 
leti alanlar her zaman seV111 

mi§lardir. 
1 

Bunun i~in bu milli " 
vatani müessesemize yard; 
ve kendi ~eref ve saate 
mizi temin etmek istiY~ 
okuyucular1m1za Bay ~evke 
(3256) numaradan aran:aallf 
tavsiye ederiz. ~ 
~ ..... 

kel ger~in 
Tahakkuk (Bak: Sabit)"" 

Ger~ekle~me, kesinleme 
T ahakkuk ettirmek - J<e• 

sinlemek t 
T ahakkuk ettirmek - GI 

~eklemek 
Tahakkuk ettirmek - 'III 

la~brmak 
Kabili tahakkuk - Ger' 

~eklenebilir 
Tahakkuk memuru - J<e• 

sinci, kesinleyici 
Kat'i - Kesin 

~m k Ke-'ll" Tahkik ctmek - Ger~in- Kat'ile§tirme - 91 

lcmek le~tirmek 
Kabili tahkik - Cerc;inle Hukuk - Türe 

nebilir Hukuki - Türei 
Ledettahkik - Ger~in- lfokuku ämme - Kaniar 

lcndikte sal haklar 
Tahkikah adliye - Tüzel Hukuku müktesebe - f:' 

genpn dinek haklar 

100 60 Memleket hastancsi altmda 2 No. dükkän 
2050 1000 ikinci Kordond~ 3,14 No. lu Mengene 

Tahkikah iptidaiye - il- ( Arkas1 var t_ 
----~------'Im _______ ..,.. 

. Ham ve langar 
ldarei hususiyei viläyete ait yukanda yerleri gösterilcn 

akarat l/6/935 tarihinden 31/5/938 tarihine kadar iir; senc 
i~in kiraya verilmek üzre ilän edilen arhrmada seneligine 
verilen kira bedelleri hadd1 layik görülmediginden arbrma 
9/51935 tarihinden itibarcn on gün daha uzatilmas1 onan-
mi§br. Arbrma §artlanm görmek istiyenler her gün muha
sebei hususiye müdürlügüne ve pcy sürmek istiyenlerinde 
ihale günü olan 19151935 Pazar günü saat 9 dan on bire 
kadar Encümeni viläyete yahracaklar1 depozito makbuzlar1 
Ve yahut banka mektuplan ile birlikte müracaatlar1 (1362) 

• 

[Yavuzun kahramanhg1] -SO-
·• T op~u kaptam ~ok sporcu ve kuvvetli b1-

gcn~ti. Son bir kuvvet sarf ile kasalaran y•" 
mna kadar gitti. Biraz sonra büyük bir c~~: 
hane kasas1 ile yamm1za döndü. 0 geld•~ 
zaman benim can kurtaramn havas1da talD•' 
miyle sönmü§tü. Derhal kasaya yapitt•lll· 
~imdi vaziyetimiz ne olacakh?. 

Etrafta kimseler 
lzmir viliyeti muhasebei görünmiyor 
bUSUSiye mdÜr}ÜgÜnden: Biz Midillinin bathg1 yerden epey uzak" 

Bedcli sabaki la~m1~hk. <;ok uzaklarda denizin i~inde bat" 
Lira lar görünüyor. Biz imroz istikametini tuttu.k: 

350 Karantina Sanatlar mcktebi arkasmda hamam ingiliz gemilerinden eser yok. Herifler b1JI 
20 Aras mektcbi altmda 35 No.h dükkän bile bile öldürmege yemin etmi~ler galiba„. 
20 „ ,, „ 35 ,, „ Nihayet top~u kaptam §U teklifi yapt1: 

30 „ „ " 30 ,, „ - Arkada§lar biz burada bekliyecek 
40 Allpa§a meydam 26 11 „ olursak soguktan ölecegiz. Bu giditle vaziy~" 

130 „ 11 30 11 „ 

1 

timiz ~ok tehlikelidir. Y apacag1m1z bir •f 
60 lkinci kordon 2 „ 11 kahvor, o da lmtoz adesma kadar yüzmeie 

idarei hususiyei viläyete ait yerlcri gösterilen akarat 1/6 ~ah§mak. 
935 tarihinden 31/5/938 tarihine kadar kiraya vcrilmck üze- Ben top~u kapdam akhmm• kaybetti di~e 
re ilän edilen arhrmada istekli pkmad1gmdan arhrma 9/5 „ dü§ünmiye ba,ladim. imroz adas1 nerede b•' 
935 tarihinden itibaren on gün daha ozablmas1 onamm~br. neredeyiz. Oraya kadar yüzmek demek fraP: 
Arhrma ~artlarm1 görmek istiyenler her gün muhasebei hu- i d · "bl 

sn sahilinden ngiltereye ka ar g1met ga 
susiye müdürlügüne ve pey sürmek isteyenlerin de ihäle 
günü olan 19/5/935 Pazar günü saat 9 dan on bire kadar bir§ey demekdi. 
encümeni viläyete ' ahracaklar1 depozito makbuzlan ve ya- Biz iki arkadat top~u kaptau1nm fikril' 
hut bauka mektu lara ile beraber mürucaatlan. (1361) itiraz ettik. 0 1Ö7Wip.i yuaai•! __ .... _____________________ ...... 
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Zengin~ · 
Olmak 

isterseniz 

~SPiRiN 
2 vc 20 kompr1melik ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

Gzerinde halisliOin timsali 

,.e altn (B markas1n1 aray1n1z. 

ak" 
a~

uk· 
j:ii 

Ucuzluk Sergisinin 
VE 

Büyük Tenzilat1 

Y e n i 
~c§itlcri 

l'uhafiycye ait bütün ihtiya~larm1z1, hediyeliklerini7.i e~i 
iÖriilmemi§ ucuz fiatlarlar lzmir hükumet caddcsinde 

Sen1si Hakika t 

U 1 k S • • nden cuz u erg1s1 ahmz 

t Sayg1deger mü§terilerimizden gördügümüz büyük ragbet 
tn. ald1g1m1z ceraretle Ucuzluk Sergimize yeniden pck ~ok 
~tler getirdik. Fiatlaram1z ~ok ucuz olmakJa bcraber pa· 
b tl~khk yorulmadan tuhafiycye ait bütün iht ya~Jarm1z1 ve 
Cd1yeliklerinizi alabilirsiniz. 

l\lacag1n1z mal her hangi bir bcple i§inize yaram1yacak 
olursa yahut ba§ka yerde daha ucuz bulacak olursamz 

geri getirir paramz1 tamamcn ahrs1mz 

at1~Jann11z her· vak1t 111uhavven.lir 

[Y avuzun kahramanhg1 J -5 1-
'-'tr · 
~•ld rn11ti. Bize veda ederek yamm1zdan ay-

1 ve f mroza dogru yüzmege ba~Jad1. 

1Curtulmam1z büyük 
hi~ mucizeye bagb idi 
~ D1§lerimiz kitlenmi§, suyun üstünde bir 
6~ga le§i gibi titre~iyorduk. Artik soguktan 

C1t1ize ramak kalm1~b. 
~t) ~ltlan yarabbi o dakika akhma bir§CY 
~a„~1· Paltomun cebimde bir §i§e konyak 
~- 1· Biiyük bir heyecan bütün vücudumu 
dtrlad1. Aceba bütün bu gürültü ve müca
ltiiy~ esnasmda ~i§e cebimde sagJam kalm1§· 
()ll •? ~i~e paltomun i~ cebinde idi. Läkin 
'bUll t.~k eile paltomnun cebinden almak ~ok 
ltkfkuJ idi. Bir climi cebimden ay1ramazd1m, 
)lt eile de paltonun dügmelerini a~arak ha-

~Urtaran §i§eyi aJmaga imkän yoktu. 
an1mda bulunan arkada§a seslendim: 

)\k ._ Aman arkada§ cebimde bir §i§e kon
Var ben ~1karam1yorum. Gel §Unu ~1kar. 

titti~a~alh arkada§ konyak ve §i§e kelimele· 
1~•dir i§itmez ädeta diJi tutuldu: 

~) ._ Dogru mu söyliyorsun. Dogru mu söy-
':sun. Diye bana dogru yüzmege ba§lad1. 

lt §i§e konyak ikiha-
yat kurtar1yor 

( Halkm Se 1 ) 

Biletlerinizi 

1fMutlaka 

ECZACIBA~I 

S. Ferit 
Konlonva 

VE 

Esans ar 
30 Scnelik mütemadi 

sai mahsusii ~ok lätif vc 
~ok sabit kokulard1r. 

. B~.;;7,A"ttm D-;;;-nl-a-s1, 
' Yascmin, Dalya, l\1uahbbet 

<;i ~cgi , Unutma Beni 
Senin i~in, Ful 

isimlerilc onlart herkcs 
takdirle tamr. 

Bu isimlcrlc bu ko ·ulan 
kimse yapamaz. Yakm isim
lerle ta klitlcrini rct eder. 

Sülcvn1an Fe, ·it 
isim ve et ikctine 

dikkat cdiniz 

S. l~c ri t ( ~ i F ,\) 
Eczanesi Hiikümet s1ras1 

YÜKSEL RAKISI 

• 11 MAYIS 

Ki ' esinden Ahn1z. 

'f elefon: ;i4~}7 
• 
~orakkao1 354 No. 

Hasan 1~ahsin 

F enni Sünnet Mütehass1s1 

Fethi Gacar 
Sünnet, Ci9ek A~1s1 
PANSUMAN, $1RINGA 

kin miiraat kabul edcr. Her türlü teminat vcrilir. 
E LHAMRA sinemas1 yanmda $enhan No. 6 

~ -~~~~~~X~~~~~~~~~~~ 

oker Play 

Az zaman zarf1nda Kabaday1 
rak1s1 kadar yükselmi§tir 

[!fü .... 

Her ycrde sat1hr. l'larkaya dikkat 
:~~i:k.*1<*.:k.:k.:k.**.~~--tt;..*'*.. 

« Y AZ GELiNCE 

B~ K 1~h k Jan a ta r ve yazhk el biselerimizi a ra nz 
Yazhk elbise yaptmrsamz bunu zevk, keyf ve n~e ile 
geyinebilmek i~in her halde hükiimet konag1 kar§1s1nda 

z ~ Mehmed Zeki ve biraderi 
. •• « ·rerzihane ~ine kosunuz. Size hu \•üksek =- :H sana t 111üessesesini tavsiye etti~in1iz = '?\ • • l . l 1 k d k . . ~ ~ IG lll J)ze c e tc~e { ·ür e cce ·s1n1z 

tD ~•!!'lt'lt~'1C'1C'F:\C'AC~++++~+~ 

,... Y azm s1cagmdan korkmayimz 
p;- K1§m 1smmak i~in belki kömür zahmetini ~ektiniz, fakat 
S: yazm, s1caktan i§kence ~ekmiyeceksiniz ~ünkü, elinizde, ce· 
~ binizde gezdirebil~ceginiz, masamz1n, yataganrz1n kcnanna 
S: ili~tirebileceginiz mini mini ve zarif bir el vantilitörü her 
~ saat i~in imdadm1za yeti~ebilecektir. 

s: Sat1§ yeri : lzmirde Suluhan 
a civarmda [ Hüseyin Hüsnü ] 

ticaretanesidir 
~~~~~~":~~~~~~~i~~·l~· ...... ··~~t:Q~~i~ 

~ TAYYARE SiNEMASI T3~11 
~ 
~ BUGÜN 

Aylardanberi beklenin, Avrupa ve istanbulda büyük 
muvaffak1yctler kazanan mevsimin en büyük filmi 

lwli!L1•1;u11;...„.u~1~;.J6i:J.Llli:JL.llli.:J.lllo..J~ l . 

~ 
~ 
~ 
~ 

.... 11„-..-... 1,_,,.-,1,_,,,_,~ re1 

E L H A M R A idaresinde Milli Büyük Oyun 
' Kütüphane Sinemas1 

TARZAN, TÜCCAR HORN ve ESKiMO tarzmda 
filim yapmag1 icat eden dahi S. V. VAN 

DYKE'nin en son eseri 

A§k Yüzünden Katil 
Tamamen Frans1zca sözlü a§k ve macera filmi. 
Ba§rollerde : 

Myrna Loy - Varner Basler - Ph1hps Holmes 
iJäve oJark : 

Pa ra111ount ..JurnaJ No 1'3 

,1~ :o: Sinema aleminin iftifar ettigi büyük ytld1z MARIEL 
"•~ BELL ile 11Moskova Geeceleri„ nin kahraman sanatkir1 
• PIERRE RICHARD VILLNS ve diger iki yüksek sa· • 

? ~ natkär FRAN<;OISE ROSAY, CHARLES VANEL ve 
; ~ müteaddit artisler binlerce figüran büyük bir a§k1n ro-
~ mam, ba~tanba§a heyecan ve sanat dolu büyük eser. 

~ Büyük Oyun 
~ i l ave te n 

9~ 
~ 1„ () l{ S dünya ha vadisleri 

- ~ GM:::c:;r;::~~S•Es:rmA9N-S -S-•A•T--L•A•R-1 --ilr..m-
~ i"•: ) . 

1 SEANSLAR: Hergün 15, 17, 19 ve 21 de Pe§embe ~ 
ve Cuma günler! 13 te ba~lar. ~ 

Hergün: 15, 17, 19 ve 21,15 
Per§embe: 13, 15, Talebe seans1 
Cuma : 13 iläve seans1 

~ ~ehi·r Ti·yatrosu temsilleri ~ D i K ~K A r: 
~ ~ Hergün son 21,15 s1ans1 ( Ucuz HALK scans1] dar 

16 May1gta ba§hyor. Biletler §imdiden sablmaktadir ~ Fiatlar 25 - 35 - 50 kuru tur 

• 



Sahife 4 

Okum1yan 
Cocuklar1n 
Babaiari Cezava 
~arptirtlacakla~ 

ISTANBUL (Hususi) 
Kültür Bakauhg1 mühim 

bir tamim göndermi§tir. ilk 
tahsil ~agmda olup mektebe 
gitmiyen ~ocuklarm miktar1 
tespit edilecektir. Istanbul 
ilk tedrisat müfeffti~leri dün 
den itibaren faalliyete ge~
mi~lerdir. 

lstanbulda (80) bin kadar 
ilk tahsil ~agmda ~ocuk bu
lund~gu tahmin ediliyor. Res 
mi ilkmekteplere devam mik 
tan 60 bindir. 

Mektebe devam etmiyen 
~ocuklarm velileri hakkmda, 
kanunu takibat yap1lacakhr. 
T etkikat neticesinde elde 
edileceg rakamlar bakanhga 
bildirilecekfir. 

Menemen icra dairesinden: 
Menemende nrmc1 istan

bullu Mehmede 875 Jira ve 
masarif vermeye bor~lu Seyit 
NasrulJah mahaUesinde Mus
tafa oglu Hüseyin ve kans1 
Safurenin iki tapu ile tasar 
rufunda buh:.nan Sayit Nas
rullab mahallesinde izmir 
caddesinde käin sag1 camii 
,erif, solu Ane k1ZI Kadriye 
hanesi arkas1 Günerlili Ali 
veresesi, cebhesi yol ile mu
hat ve tamam1 -1000 bin lira 
k1ymeti muhammeneli hane 
15111934 tarihinde a~1k arbr
ma ile sah§a ~1karilan i§bu 
gayn menkule konulan k1y
metin yüzde 75 ini bulmad1-
gmdan 2280 say1h kanun ah
kämmä tevfika bor~ mezkur 
kanundaki §artlar dairesinde 
812/934 tarihinden itibaren 
be§ sene müddetle tecil edil· 
mi~ isede bor~lularm bu ~art
lara riayet etmemi~ oldukla-
nndan · bu kerre 1115/935 
tarihine raslayaü Cumartesi 
gününden itibaren bir ay 
müddetle a~1k arbrma ile 
satilaca~mdan birinci arbrma 
11161935 tari~ine raslayan 
Sah günü saat 16 da layme
ti muhammenesinin yüzde 75 
ini buldugu takdirde mÜ§te
risi uhdesine ihalesi icra k1-
hnacakbr. 

Aksi takdirde en ~ok pey 
sürenin taahhüdü baki kal
mak üzere sab§ 15 gün daha 
uzablacakbr. Ve ikinci ar
hrma 26/6/935 tarihine ras
layan <;ar§amba günü saat 
16 dad1r. Bu kerre en fazla 
pey sürenin uhdesine ihalei 
kat'iyesi icra kdmacakbr. 
Müzay~deye i§tirak i~in yüz
de 7 l>u~uk teminat ak~esi 
ahmr ·'ve yahut milli bir ban
kanm teminat mektubunu 
hamil bulundurmak läz1md1r. 
Haklar1 tapu siciliyle sabit 
olmayan ipotekli alacakhlarla 
diger aläkadaranm ve irtifak 
hakk1 sahiplerinin ve husu
siyle faiz ve masrafa dair 
olan iddialarm i§bu ilän ta
rihinden itibaren 20 gün 
i~inde dairemize evrak1 müs
biteleriyle müracaatlan lä
z1md1r. Aksi takdirde haklan 
tap\l siciliyle sabit olmad1k~a 
sab, l;>edelinin payla§masm-
dan hari~ kahrlar. Resrni 
delläliye ve pul masraflar1 
ve tera\cüm vergi mü§teriye 
aittir. · Taliplerin muayyen 
günde : dairemizde"' haz1r bu
lunmalar1 ve daha fazla ma
lümat · almak 

( Halk1n Scsi ) 11 MAYIS ~ 

Altay - K. S. K. Ma~1 
~~~--~~~oo•.oo--~~--~~~ 

l3a~taraf 1 t incide 
daha ilk dakikadan itibaren görülecek bir manzara idi. 
heyecanh olmaga ba~bad1 Bütün seyirciler 934 - 935 

Altay hakim bir vaziyette fzmir ~ampiyonunu 935 - 936 
siyah beyazh be~ for gol pe- ~ampiyonlugunu tes'id ediyor 
~inde, 11 inci dakikada K. S. lard1. 
K aleyhine penalb, Vahabm Altaym ve izmirin güzide 
enfes bir ~utunu Cemal ye- kaptam:umuzlarda götürüldü. 
rinde isabetli bir yab~ta kur Heyeti umumiyesi itibarile 
tard1. Arka arkaya muhak- oyun ~ok güzel ve hcyecanh 
kak iki gol f1rsatmdan istifa- oldu. Altaym sag hafmm 
de edilemedi. Bugün Altay yoklugu güzden ka~m1yordu. 
~ok sans1z görünüyor. flk Buna ragmen Altay tarihi 
devre eline ge~en bir~ok f1r- oyunlanm and1racak kadar 
sattan istifade edemedi. Bi- güzel oynad1. 
rinci devre 0 - 0 bitti. K. S. K. da cidden güzel 

1kinci devrcye ba~land1g1 oynad1. Bilhas ener ji itibarile 
zaman Altay muhakkak ne- tebrike §ayandirlar, A ltay 
ticeye ula~mak istiyordu. kar~1mnda ald1g1 bu netice 
ilk dakikada soldan K.S.K ~ok güzeldir. Kaleci Cemali 
kalesine indi. Ortaya geien ne kadar takdir etsek azd1r. 
topu Basri hafif bir vuru~ Bütün oyuncular i~inde 
yapb. Bütün seyirciler gol Vehab fzmirin ycgänesi ol-
deye bagmyor, sahanm fazla dugunu bir defa daha göster 
kumluk olmas1 yüzünden di. 
topun sür'ati kesildi. Ve bu HÄKEM NE DIYOR? 
f1rsahda kaleci uzakla~brci1. Dün gördügüm Altay ta-
Bu devrede Vahap iki defa k1mm1 daha evvel Bursada 
kaleci ile kar§1la§bg1 halde lspartaya kar§I oynarken · 
topu Cemalin eline verdi. görmü§tüm. Altaym o oyu-
Biz Vahabin bu kadar §an- nuna hayrand1m. Be§ikta§ 
s1zhgm1 görmedik. ~unuda oyununda bu hayranhg1m bir 
söylemek läz1mgelirse kaleci kat daha artm1§b. Fakat 
Cemal dün - ~ok fedakar oy- Altay1 dünkü oyunda ken 
nad1. Tak1mmm dört be~ disinin hakiki oyunu oymya-
golle maglüp olmasma mani mad1gm1 zannediyorum. Ma-
oldu. mafi bu gibi ~ampiyona 

Altaym ka~1rd1g1 mütead- oyunlarmda tak1mlarm ha-
did gol f1rsatlarmdan sonra, kiki kuvvetini göstermeJerine (. 
31 inci dakikada K. S. K. imkän yoktur. 
m bir akmmda Altay aley- Diger taraftan Altay oyun-
hine penalb cezas1 verildi. cularmda mühim ' bir hastahk 

1 

~evket bu f1rsab avuta at- gözüme ili§ti. Bütün oyuncu-
makla hi~ yoktan bir gali- lar Vahab1 anyorlar. Bu ~ok 
biyeti kaprm1§ oldu. Oyunun fena bir harekettir. istanbul-
hitamma 7 daki>fa var. da Fenerbah~ede bu vaziyet 

Seyircilerin ekserisi bera- bariz bir §ekilde göze ~arp-
berligin muhakkak oldugu maktad1r. Zeki tak1mdan ~1k-
kanaatinde. Altayhlar ise, bgmdanberi hälä lak1m ken-
herdakika say1 ~1karmak ü- dini- toplayamad1. 
midindedirler. Nihayet 39 - Oyunda her iki tak1mm 
uncu dakikada Vahab ken- penalti ka~1rmas1 hayret edi-
disine mahsus bir giri§le ve lecek bir ~eydir. Penaltiyi ; 
iki müdafii pc§ine takarak Cemal fevkaläde bir hareket-
isabetli ve §UUrlu bir vuru~la le kurtarm1§br. 1 
tak1mmm §ampiyonlugunu Fakat penalh öyle ahlmaz. 
garantiye koydu. B!rinci sm1f bir oyuncu bu 

Bu gol Altay oyuncularma vaziyette panalb atmamahd1r. 
büyük bir maneviyat vermi§ti. K.S.K. m dünkü maglübiyeti 
Netekim oyunun hitamma 3 §erefli bir maglubiyettir. Bu 
dakika kala sagdan geien maglübiyete de sebeb penalb 
bir ~andeli Enver yeti§erek y1 kaprmalarid1r. 
bir kafa vuru§ile K.S.K. ag- Vahabm yirmi iki oyuncu 
larma takh. i~inde klas oyuncusu oldugu 

Fakat hakcm i~eride bulu muhakkakbr. Yalmz bütün 
nan müdafii vc Enverin vazi paslan üzerine istemesi hata 
yetini iyi göremedi. Bu sayi dir. Buna mani olursa tak1m 
yi ofsayd addctti. üzerinde daha müessir olur. 

Son dakikada Altay aley- K. S. K. canhhk itibarile 
hine korner oldu. Bu da ne- §ayam tebriktir. Bütün oyun 
ticesiz kald1. Bu mübim ma~ müddetince ~ok ~ah~blar. 
ta 0 - 1 bitti. Bilhassa merkez muhacim-

Hakem oyunun hitamm1 leri istikbal itibarile ~ok iyi-
ilän edince tribünlerin hali dir. Santerhaf, saghaf, sag 

Zayi 
1329 senesi mart aymda 

izmir Sultani mektebinden 
542 numara i]e ald1g1m tas
dikname e~yam ile birlikte 
yanm1~br. Yenisini alacag1-
m1 ilän ediyorum. 

Adapazarmda i~ Bankas1 
memurlarlndan 
ALi ABBAS 

'felcfon 

No. 

bekleri güzeldir. 
Altaym merkez muavini

ni de evvelki gorÜ§Ümde 
istikbal itibarile en iyi san
terhaf olacagm1 zannediyor· 
dum. Dün o oyunu göstere
medi. Sol baf fevkalädedir. 
Sag apk Dogan güzel, sol 
bek kendisine dü§en vazif eyi 
yaph. Ya~h bir oyuncunun 
bu hareketi tebrike §ayan
dir. Sag bek Ali de oyununu 
oymyamam1~br. Basri de aya 
gmda fazla top tutuyor. 

Gerek iki tak1m oyuncu
larmm ve gerekse izmir 
halk1mn spor terbiyesi yük
sektir. izmir Futbolu anlar bir 
seyirciye maliktir. V erilen 

tilan bilerek anlayarak 

•• 
C. H. Partisi büyük . Kurulta 
y1 kom!syonlar1 i§e ba§lad1 

: Ucretli 
Memurlar 
i~in BareJll Ankara 10 (A.A) C.H. 

Partisi büyük kurultay1 ko
misyonlan 10-5-935 Cuma 
günü saat 10 da i§lerine 
ba~lam1§lard1r. 

1 - Hesap komisyonu 
ba§lang1cmda C. H. P. An
kara idare heyeti ba§kam 
Rifat Börek~i raportörlüge, 
Damar Ar1kogJu sekreterli
gine Kasnn Kulay1 se~mi§ 
ve dört y11hk parti hesap
lanm ve belgelerini gözden 
ge~irmi~ ve düzgün ve te
§ekküre degerli bulmu§tur. 

2 - Programda nizamna-
me komisyonu saat 10 da 
top1anm1~ ve ba§kanhga Sem
seddin IGüneltay. raportör
lüge Ferid Celal Güven, sek
retirlige Muhiddin Din~soyu 

se~mi§ ve ilk i§ olarak prog
ram taslag1 üzcrinde ~ah~
m1ya onaylanmi§hr. Bunun 
üzerine toplanhda bulunan 
parti genel kätibi Recep Pe
ker program tuzuk taslaklar1 
haz1rlamrken partinin dört 
y1lhk dencelerinin, siyasa 
aki§larmm, ökonomi gidi§le
rinin göz önünde lutuldugu
nn söyliyerek yeni önergeleri 

: sebeplerile anlatmi§br. Ko
misyon bu izahlardan sonra 
konu~maya ge~erek ak§ama 
kadar ~ah§mJ~br. Komisyon 
11-5-935 Cumartesi günü 
~ah§masma devam edecektir. 

ali t 
Ankara (Hususi) - M 1 

' Bakanhgi ücretli memurl" 
i~in bir barem projesi baJlf' 
lami~br. 

Dilekler komisyoyu da ~a
h§masma saat 10 da ba~h
yarak ba§kanhga Mümtaz 
Ökmen, raportölüge Hakk1 
Tar1k Us, sekreterlige Aka
gündüzü se~ti. Ve evkaf umum I 
müdür vekiJi ba§kanhk müs- { 
te§ari Kemal Delecin evkaf1 
ilgilendiren dilekleri üzerin- 1 

izahlarm1 dinledi. 

Läy1ha 935 büt~esindell 
evve] Kamutaya verilmi' 0~ 
caktir. Läyihada bütün ücre l· 
memurlar i~in maa§larda 0

• 

dugu gibi bir derece silsiletl 

kabul edilecektir. Maam•fi~ 
haz1rlanan bu läyiba projefl 
bugünkü ücretli memurlat'~ 
müktesep haklarma enl 
olm1yacakttr. 

ikinci oturumda saghk di
leklerine ge~ildi saghk ve 
sosyal yard1m bakam doktor K1skan~ bir kO' 
Refik Saydam her dilek üze- J 

rinde ayn ayri izahlarda bu- ca kar1s1n1 
lundu. Bundan sonra tüze i§- 1 

lcrinin görü~ülmesine ge~ildi. ' yaralad1 
Bakan ~ükrii Sara~oglu di- 1 _„<>___ ( 
lekler iizerindeki fikirlerini Zavalh kad1n kanh1 

ic;inde hastaneye 
kakhnld1 

istanbul - K1skan~hk yil' 
zünden Eyübde bir koc•~: 

, kansm1 bi~akla yaralam•~1 
t 

ncticelenen kanh bir hadi5 

ald1ktan sonra konu§ulan i§- 1 

ler i~in Kurultaya sunulacak 
noktalar tesbit olundu. Ge~ 
vak1t tanm i§lleri üstteki di
Jeklerin konu§ulmasma ba§
)and1. Komisyon 11151935 
cumartesi günü ~ah§masma 

devam edecektir. olmu~tur. 

Sovyet Rusyadaki Heyetimiz 
Bir müddetdenberi ka~ 

Gülsümün ba§ka erkekl e' 
münasebetinden ~üphelef ( 
Nazim kadmm ~ah~hg• d' 
sane fabrikasinm kad1s1lldi' 
kansm1 beklemi~ ve k• 

Odesadan hareket etti 
Moskova, 10 [A.A] - B. 

Muzaffcr Gokertin ba~bakan
hgmdaki Türk sangiti di.in 

l lekette bütün gördüklerimiz

den sonra ben ve arkada§

lar1m ancak ~öyle diyebiliriz 
fabrikadan ~1kmca ön0": 
ge~mi§tir. Burada kar1 1'0' 

arasmda snren bir münal<lf' Odesa'dan vapurla istanbul'a 
hareket etmi~lerdir. Bay Mu

zaffer Tas Ajans1 muhabi
rine Sovyet Rusya'da bütün 

gördükleri ve bilhassa 1 Ma- 1 

y1s bayram1 hakkmdaki tak-

dir ve hayranhg1n1 ifade et
tikten sonra demi§tir ki: 

- Ben ve arkada~larim 

Moskovadaki 1 may1s halk 
tezahurah ve büyiik ordu 

gecesi hakikaten · unutulmaz 
bir ani hahra eskisyacag1z. 
Moskova. Leningrad ve öbür 

büyük endüstri merkezlcrdc 
Sovyetler birliginin sanayi-

le~me yolunda i~idilmcmi§ 
hir cür' ette ~ah~hgm1 gör
mekJe bahtiyar olduk. Mos-

kova Mctrepolisteu hatt1 su 
ile i~liyen Dinycpt:r clektrik 
istasyonu vc civanndaki ku-

rumlar modern teknik hari
kad1r. Ayni zamazda herta
rafta kulturcl büyiik i;ali~1 
gördük. Huläsa dost mcm-

kar~1 gösterdikleri ccntilmen
likten memnunum. Tc~ekkü ü 
bir bor~ bilirim. 

. SABAHKI MA~LAR 

Sabahleyin yap1lan ma~lar
da Göztepe $arksporn Altm
ordu Bucay1 izmirspor Tiirk
sporu maglub ettiler. 

Dört senedenberi izmir 
§ampiyonlugunu muhafaza 
eden Altay kü~ükleri de dün 
Buca'yi 2-1 yenerek 935-936 
~ampiyoulugunu da kazand1-
lar. Son zamanlarda baz1 se
beblerden esas kadrosunu 
~1karam1yan vc bu'la ragmen 
~ampiyonlugu vermiyen Altay 
(B) tak1mmm güzide 11 rini 

ki, Sovyetler birJigi uluslan

nm mukadderahm idare e

denlerin zaferi ulusun dahi 

önderi Stalintin bir zaferidir. 

Büyük konuksever memleket

lerden ayr1hrken Sovyctler 

birliginde gördügiimüz dost~a 

ve samimiliginden dolay1 bü
tün kurumlar ve biitün dost

lanm1za te~ekkür i~in ajan

sm1zm nazik arzc1hgmdan 
asiglanmak istiyoruz. 

fe( 
olmu~, bu s1rada Nazun ~ 
kaläde hiddetlenerek kad•" 
girtlagma yap1~mt§ ve 1'~, 

1 nundan pkard1g1 bi~ll 
Gülsümü ba~mdan, kolulld 
ve bacagmdan yaralaoJJ1, 

,tl 
erkek ka~maga ba§la1111~ 

Hadiseyi duyarak yetl~' 
zab1ta k1scan~ kocay1 Y8 

lam1§, kadm da fabrika fl 
rika dispanserine kald1 

m1~hr. 

(Yavuzun kahramanhg1J 

d t . b · k k 'k' · · de~-1m1za ye 1~en u §l§e onya 1 1m1zm 1 

yahm lrnrtarm1~h. Babacan §i~ede e~ 
biiyüklii. ~imdi bir o ~ekiyor, bir bcn.. r 
yudumda vücudumuzdaki kan harckcte ~e~1 
yor, dü§üncesini kaybeden dimag1m1z d•fl 
yordu. 

~i§eyi yar1ya kadar indirdik. Öglc ohf1' 
ba§lanu§h bulutlarm altina gizlenen gü11C~t 
bunu anlam1§l11n. Demckki ü~ saatbr deP1i 

bulunuyorduk. 

Acaba bizi birakarak gidcn sporcu t0 ~ 
kumandam nerede idi? Ah zavalh ark• 

171 
sonradan haber ald1g1ma göre bogulmu~' 
dinlemi~ olsayd1 nc iyi edecekti. ~ 

Biz §i§enin i~inde kalan konyag1 da 'f 
mizlemi~tik. ~imdilik vaziyetimiz düzelf11

1 

Fakat daha sonra ne olacakh?„ ~ 

Gözlerimiz uzaldarda hep bekJiyoruz:~tß 
hayet f ngiliz gemilerinin dumanlara go · 
mü~tü. Hmztr heriflerin herkesin öl111 
bekledikten sonra yani vapurun batmas•" 
tarn ü~ bu~uk saat sonra nibayet gelebilsJI 
lerdi. 

Arkada§la birbirimize bakhk. ~aka 0. 
knrtuluyorduk. Gözlerimiz ingiliz gemile 
dumanlarmda, sulari yararak geliyorlat·. 

Aradan birka~ dakika ge~mecien b 
ingiliz tayyaresi dinizin yakm ge~ereli 

dar. Biz b 


