
Finans hakanlığı, kibrit tiat· 
lerinio on para daha ucuzla
tılınasını istemiştir. Sosyete· 
ler komiseri, kibrit sosyete
sinin hesabatını tetkik ediyor 

• ULUSAL • inhisarlar hakanlığı, gDm· 
rOklere yolladığı bir tamim
de; 65 yaşını doJdurau gOm· 
rük memurlarının tekaüde 
sevk edileceklerini bildirdi. 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

--------------------------------~ --._!ıl : 2 - No : 411 Telefon: '1776 - Pazartesi - 17 Haziran 1935 Fiatı (100) Para 

in; Japonya'ya Lokma oluyor! 
~~~& ___ ._. 9! ~ J x--- X (\ ;_, ....,..... " T .-';: ~------ -.-.--""'?1 7 o:l:::Cf"< • ,.. --· .:. - -- - - r _.,....-:::cx;:w ....... .,.... _.....,. ________ ____,.... 

l'edavisiz Kalan 1 Iraktaki isyan bir tOrlil baı;brılamıyor . 
""· ::: < - .. "Ce=-xx: r' ?56&f eeı: *ffi 

Dnn gene çirkin h .. ir hadise oldu 

01~~~::1:!D~~- az Tayyare hücumuna uğrıyan 
::'~~~d::nd~:::. h~:·:~.~: asiler önemli telefat verdiler 
olııııyan verem hastalığı, son 

Sahada hakeme 
hücum ettiler · 

~llıanlarda hepimir.i düşlln· 
E llrecek dereceyi bulmuştur. 

11 büyük tehirlerimizden 
e1ı kliçük k6ylerimize kadar 
t'Yalan ve ocaklar söndüren 
u derd, üzülerek ve endi· 

ltıııizi saklamayarak diye· 
c:eiiz ki, benliğimizi kemiren 
~ korkunç bir ifettir.-Dün 
: .. •rehaneye gelen bir genç 
alayırak : 
- "40 yaılarında bulunan 

~eaı, epey zamandanberi 
ti~~tll yatıyor. Gücüm yet· 
. il kadar tedavi etmek 
'ltediaı. Fakat hastalığı ve· 
t~ııı olduğu için esaslı teda· 
vıye aıuhtaçmıı. Emrazı •• • ttye hastalianesine müra· 
c:ı,t ettim, yer olmadığından 
~e benden evvel 150 kişi 
~' 9Uraıuı bulunduğundan 
~ lllardan evvel kimsenin 
• ~'11 edilemiyeceği cevabı 
~rildi. Buna itiraz ve şi· 
oJ ht edecek değilim. Yer 
ıa '-Yanca ne yapılabilir. Yal· 
ll •- k . .. . . "'n us lD annecıııımı 

~I tedavi edebileceğim? 
'' bir akıl verin .. " 

bıtŞ' •öıler, en katı kalpleri 
, ~ llltlteeasir edecek kadar, 
tallbdır 

~ Ve~e~li bir hastanın te· 
hl tiııı ve çaresiz kalması, 
...... . . kl ed ıçın bir zarar tef i 
h::lc~n, bu haataıkla inli· 
h erın, her glln biraz da-
k~ ÇOjıl111ası, bir facia teı· 

T ttnıeı mi? 
Ye tpecik'teki Emrazı sari· 
•• haıtıhanesi, lzmir) ve cİ· 
lıl 'b ltı .. baların ver~mlileri· 
1• 1'1ndıran biricik mües· 
'"'td' bu ~r. Bu hastahanenin, 
Ytc~-~nkü ihtiyaca yetmi· 
~1 gı, Y•llardanberi anlaşıl· 
ı-.: \'e fakat bir çare bu· 
"ıd•ınanııştır. Bundan dola· 
' ır k" ktd 11 lımirden lstan bula 
Vi 'ı' giden ve orada teda· 

0 ına • b,1t I ga çalışan veremli 
ki l il ar a~ değildir. Halbu· 
et •tanbul hastahaneleri de 
iller· 

lu •ya dolu bir halde bu· 
'llı•kt d11 llöb a olduğundan, orada 

)eti b et beklemek mecburi 
Ş 1 f göstermektedir. 

ettl,'J hale göre lzmirdeki 
•ıı sa . h h .. teaıi 1 rıye asta anesını 

eaa,r etmek ve yahud, daha 
llııı 1

1 
ve verimli bir it yap· 

•ere 
0 Dıak için ikinci bir 

t,,ll~fhaı~abanesi yapmak 
8· 1 lııkirdır. 

t 
11

• tek b" f · •tıı le ır erdın haya-
~İr \llorunıağa mecbur olan 
kttı·u~uz. Tek bir nüfusun 
da,n. •ılık neticesi olarak 61-

'ICij b, t,,11 ır hastalıktan kur· 
•1Da1n 

ll11 Ln. •sı, varhğımız adı· 
Q'IY6k b' )eri ır zarar sayılsa 
vardır K ld k. n._ t,· · a ı, ı her 

titı1111 ırer aebeple kaybet
tlif .:. canlar arasında muh· 

ıtahldar aebebile de 

·-· -- . Sevkuşşuyuh'ta örti idare ilan edildi.12asi idam olun- Altınordu, Bucayı mağltihetti. K.S. 
du. isyan bölgelerine yeniden asker sevkolunuyor K.lı Riri bisiklet yarışını kazandı 
lstaobul 16 (Özel) - Bağ· 

dattan haber veriliyor: 
Alınan askeri tedbirler 

neticesinde Sevkuşşnyuh böl· 
gesindeki asilerin durumu 
çok fenalaşmıştır. Ordu, is· 
yan yuvasıoa doğru ilerle· 
mekte ve muhasarayı daralt· 
maktadır. Irak harp tayya· 
releri havadan asiler üzerine 
fasılasız bo&Dba yağdaraıak· 
tadır. 

Sevkuşşyub bölgesinde 
örfi idare Hin edilmiştir. 
Irak dahiliye nazırı Arif El 

Ceylaoi oraya gitmiıtir. Yaka· 
lanan asilerden 12 kişi harp 
divanınca idama mahkum 
edilmişler ve hüküm derhal 
infaz olunmuştur. Bunlardan 
üçü isyan eden kabilelerin 
baıkanları idi. 

Hükümet kuvvetleri Bas· 
Irak kralı Gcızievı·el 

ra ve Nasuriye taflarında ...... 
Verimli mflesseseJerimiz 

Enstitü sergisi de
vam edecektir 

Kız sanat enstitüsü beyler ·soka· 

ğınrla bir_.1satış şubesi açıyor 

Kız smı'llt en.~tıtiisiindeki kızlarımı: çalrşıyorlnr 

Kız San' at Enstitüsünün 
yaptığı ve yapmakta bulun· 
duğu hizmetler, bu güzel ve 
verimli müessesenin bu yıl 
açhğı sergi ile anlatılmış ve 
bir kat daha tebarüz etmit· 
tir. Serginin dnn kapanması 
mukarrer iken, hükümetçe g& 

rülen lüzum üzerine müddet bu 
hafta Çarıambaya kadar uza· 
tılmıı ve keyfiyet enstitü 
direktörü Bay Hasib'e bildi· 

ber dakika camiamızdan 
eksilenler az değildir. 

lzmir llbayı; elhak ki çok 
dejerli çok iyi düıünen ve 
ulus iılerine c'ndan~bağlıhk 
i6steren idare adamıdır. Ken• 
diliaia ba iaemli itle ililJ•ae· 

rilmiştir. 
Kız san'at enstitüsiinün 

sergisi, · lzmir'in göğsünü 
kabartacak derecededir. Bu 
sergide, müesse1enin kızla· 
rımızı nasıl yetiıtirdiği ve 
neler C>ğretdiği, canlı bir 
surette ve asarla gözük· 
mektedir. 

San'at enstitüsüntln, Bey· 
ler sokağında yeni bir 
- B~ıarafı 2 inci sahi/ ede-

rek, sağlık direktörlüğü ve 
'tarbaylıkla beraber esaslı bir 
çare düıünmeıi çok ierek · 
lidir. Zira afet, hergün biraz 
daha ilerlemekte ve korkunç 
bir ıekil almaktadır. 

Kdmi Oral 

da ilerlemiş ve Elcibayış 
bölgesini zaptetmiştir. Bu· 
rası isyancıların merkezi idi. 

Havzulhamar gölüne yakın 
bölge, suların taşmasından 
baştan başa bir bataklık 
haline gelmiştir. Ordu, bu· 
ralarda hareketten sakat bir 
halde kalmıştır. Tayyareler, 
isyan edenle,. üzerine ateş 

açmışlar ve asiler önemli 
telefat vermişlerdir. 

Irak hükumeti, lngilizlerd(n 
aldığı iki nehir gemisini teç· 
biz ederek bu nehir üzerin· 
de harekete geçmiı ve isi· 
lerin bulundukları yerlere so· 
kularak bombardıman etmiş· 
tir. İsyanın kısa bir zamanda 
bastırılması için tertibat alın· 
maktadır. isyan bölgesine 
yeniden asker ve mühimmat 
gönde;ilmiştir . 

Bükres 
' Polis direktörü 

azledildi 
lstanbul 16 (Özel) - Bük· 

reıten haber verildiğine gö· 
re; Romanyanın bazı taraf· 
larında nümayişler yapılmıı 
ve hükftmet tenkit edilmiş
tir. Bükreı Polis direktörü 
Marinesko, liderleri kabine· 
de vazife almıJ bulunan ba
zı partileri alenen tenkit et· 

Utmordu futbol talmnı 

Dün Tayyare kurumu maç· ı saat sonra başladı. Oyunun 
larının dömifioallerj yapıla- ilk kısmı heyecanlı ve Alta
cakb. Havanın fazla sıcak yın cüz'i hakimiyeti altında 
olmasından ve Altınordu - devam etti. Oyunun heye· 
Buca maçının vaktinden çok canla safhasında ve birinci 
geç başlamasından dolayı partinin bitimine bir çeyrek 
Altay • Göztepe maçı yapı· kala tribünlerdeki Altınordu 
lamadı . tarafdarlarının şiddetli mii· 

Ôğleyinden evvel: dahale ve bığnşmaları ve 
Altınordu-Altay B takım· idarecilerinin hakeme ve 

Jarının saat 9 da yapacakları kendi oyuncularına sporcu· 
final maçi vakitten yarım luğa yakıımıyacak ıekilde 

Atatürk 
Moskova'yı ziya
ret edecekler 
Atina'da çıkası Elefteron

vima gazetesi 15 günle· 
meçli nüshasında, Atatür'kün 
Eylülde Moskova'yı ziyaret 
edeceklerini ve dönüşteBük· 
reı'Je Belgrad'a uğrıyacak· 
larını yazıyor. 

ağır sözler sarfetmesi ve 
bazı kimselerin sahaya 
hücum teşebbüsilnde 
bulunması oyunu bir müddet 

• Devamı 4 ncü snhifede-

B. Abidin özmen 
Ankara'dan ayrıldı 

tiğinden azledilmiıtir. 

~~~--------~~-Si lalısızlaıı ma koııteraIJsı başkanınıu nıakalesi 

Harh tehlikesi git
tikc;:e azalıyorn1uş ! 
Henderson diyoı· ki; hUyü devletle
rin temasları harp tehlikesini azalttı 

illih~ızlarımrı kon{ eransı .. başkanı 
ARTuR lJEND~RSON 

lstanbul, 16 ( Husust ) -
Silahları bırakmı :konferan· 
ıı baıkanı Artllr Header· 

son, Londra gazetelerinde 
çıkan bir makalesinde; dün· 
yanın on senedenberi geçir
mekte olduğu harp tehlike· 
sinin gittikçe hafifleştiğin· 
den bahsederek diyorki: 

"Acunda baş gösteren si· 
lihlanma yarışının husule · 
getirdiği durum, 1914 teki 
durumdan çok önemli ve 
tehlikelidir. Bununla bera· 
ber, bliyük devletlerin son 
zamanlarda vuku bulan te
masları neticesinde acunu 
:ıgilendiren büyük mea'eleler 
üzerinde iti lif a doğru bir 
adım atılmıt bulunuluyor. 

Bu temaslar bize harb 
tehlikesini yakında atlatabi· ı 

ıecejimizi haber veriyor." 

Birinci genel müfetti~ Bay 
Abidin Ôzmen 

Ankara 16 (A.A) - Bi· 
rinci genel m&fettiş Abidin 
Ôzmen, bugtln Ankara' dan 
ayrılmış ve iıtasyooda, bir 
çok Bakanlar, Saylavlar ve 
tanıdıkları tarafından uğur· 
lanmıştır .. 

iç itleri Bakanı ŞükrD 
Kaya, trenin hareketi sıra· 
sında Atatürk'ün emrinde 
bulunduğu için istasyona 
gelememiş: sonradan bir tel· 
graf çekerek hem AtaUlr· 
kün teveccühlerini, hem de 
kendisinin ıevgi ve baıarık 
dileklerini bildirmiıtir. 
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Bir Fransız yazganıoıo seyahat notları 

lngiltere Habeşistandaki 
menfaatlarını hirakamaz 

ttç yüz beş kuyunun bulunduğu böJğeye; lngil
tere yıllardan beri göz dikmiş bulunuyor 

Paris'te çıkan muhtelif ve ekseriya çapulculukla ge· 
mecmualara yazı yazan meş· çinen bir ulustur. 
bur Fransız muharrirlerinden Valual bölgesinde bulu
(Andre) nin Habeşistan'da nan 305 büyük kuyu, bir 
yaptığı uzun seyahat netice- zamanlar Balkanlarda Yu
ıinde gazetesine verdiği malu- nanistanla Bulgarlar arasın-

mah aşağıya hülasaten neşre- da yıllarca süren kiliseler 
diyoruz. Muhaarrir diyor ki: ihtilafına pek benziyen bir 

"Habeşistan'da 10 bin ki- niza mevzuudur. 
lometrelik bir alan içinde 9 Yüzlerce kabile, bu ku
aydanb . ri seyahat etmek- yulardan ıu almakta ve hay-
teyim. Edindiiim kanaat vanlarını sulamaktadırlar. 
ıudur: 1 

Habeşistan, kesif orman· 
ngiltere, bu kuyuların bu-

Jar, büyük ve yüksek dağ- lunduğu bölgeyi elde et· 
)arla kuşadılmış bir kale mek için büyük gayretler 
halindedir. Gezdiğim yerler· sarfetmektedir. 
de rastladığım vahşi hayva· Somalideki kabilelerin en 
nat, dünyanın pek az mem· büyük reisi Mehmet bin Ab· 
leketlerinde görülebilir. Ha- dullah, 919 yılında bu kuyu· 
beıler, yüzde seksen itiba- lar için büyük bir arbede 
rile aıiret halinde yaşayan çıkaımış ve İngilizlerin yar· 

~~~~-------~--·~ ... ·---··~~~-------Kanun, mevkii meriyete girdi 

Ucuzluk dünden 
itibaren basladı 

' -· Don muhtelif semtlerdeki pazarlar
da ~uzun kilosu 6 kuruşa satılıyordu 

Kamutayın onayladığı ye· Maamafih bu rekabet 
ni tuz kanunu, dünden iti· meı'eleıi olduğu için, yol 
baren mevkii meriyete gir· veaair masrafları daha ucuza 
mit bulunuyor. Evvelki gü- temin edebilenler, belki de 
ne kadar elinde fazla tuz tuzun kilosunu 5 kuruşa da 
ıtoku bulunan tecimenler, satabilirler. 
inhisarlar direktörlüklerine Tuz işi yapan bir tecimen 
müracaat ederek ellerinde dün kendisi ile görüşen bir 
mevcud malları tesbit ettir· mubarririmize demiştir ki: 
mitler eski ve yeni fiat " - Tuzun kilosunu Çamallı 
arasındaki farkı inhisarlar memlebasından 3 kuruşa •· 
idaresinden geri almışlardır. lacağız. Onun buraya nakli 

Dün pazarlarda tuzun ki- ya denizden şat ile veyahutta 
losu 6 kuruıa satıhyordu. kara yolu ile olacaktır. Bu
Bundan böyle tecimenler, nun kilo batına 10 • l!> para 
tuzladaki depolardan tuzun kadar bir masrafı vardır. 
kilosunu 3 kuruşa alacaklar Bunun lizerine toptancı hak· 
ve idare ettiği fiata satacak- kını ve sair masrafları da 
lardır. Pazarlarda tuzan ki- ilave edecek olursak, tuzun 
loıu 6 kuruşa satıldığına gö- kilosu bakkallara 4,5 - 5 ku
re, dilkkiulardan 7 veya 7,5 ruşa mal olur ki, onlar da 
kuruşa tuz almak mümkün altı kuruştan aşağı aatamaz-
olacaktır. lar." 

ihtiyat Zabiti Ye· 
tiştirilecek Kısa 

Hizmetlilere Aid 
l - ihtiyat zabhl yetlotl 

rllecek ku• hizmetlilerden 
330 doğumlu ve bunlarla mo· 
amele g~renler ve daha enelkl 
doAumlulardan olup ta mob· 
telif ıebeblerle geri kalmıı 

deniz ıunıfından geri sınıflara 

ayrslmıe olaulardau yalnız a&· 

keri orta ehllyetnameıl olanlar 
1 temmuz 935 tarihinde lhtl· 
yat ıobay mektebi .kamotan· 
lığında bulunmak Qzere sev· 
kedileceklerlnden 20 haziran 
935 tarihinden itibaren yerli 
ve yabancı bilumum kıea hfz. 
metlller As. ehliyetname bD· 
tlyet c6zdanı ve mektep eaha· 
detuamelert beraberlerinde ol· 
doğu halde eubeye ruOrac11tları 

2 - Tam vaktinde mek· 
tebde bulunmayacaklar hak· 
kında kanunı muamelenin 
tatbik olunacağı flAn olunur. 

16 - 20 - 25 1 
.1 

Aydın De1nlryoln Umum 
mtıdOrlOğOnden: 

24 8azlr1n 935 tarlblnd~n 
itibaren apğıda numaraları 

yazıla trenlerin seyrOsefer ede
ceği gftnler gene ıoığıda gôs· 
terllmiotlr: 

Denlzll'den Eğirdir'e hare· 
ket eden 8 numarah tren pa· 
zar Ye salı gilnlerl yerine pı. 
zar ve çareamba gClolerl ıeyrCl· 
eder f'deceklerdir. 

EAirdlr'den Denizli'ye hare· 
ket eden 9 numarah tren p•· 
zarteııl çaroamba gönleri yerine 
pazartesi perşembe gönleri ıey· 
rilııefer edeceklerdir. 

Çtvrll'den Stltlaç'a hareket 
eden 55 numaralı tren Ye SGt· 
laç'tao Çf vrll'e hareket eden 
54 numarala tren pazarteııl, 
çareamba g6nlerl yerine pazar· 
leıd, perşembe gtlnlerl ıeyrft. 
sefer edeceklerdir. 

Çifrll'den Sntlaç'a hareket 
eden 57 numarala tren eala 

gtıun yerine çaroımba gflntl 
PeyrClıefer edecektir. 

Siltlaç'tan Çhril'e hareket 
eden 56 numaralı tren p11ar 
ve ealr gOolerl yerine pazar 
ve çarşamba gflolerl seyrGıefer 
edeceklerdir. 

dımile kendisini bu kuyula
rın bulunduğu mıntakadan 

kovmak isteyen . diğer kabi
le reisleri ve kain pederi 
(Umman) la hayli mücade
lelerde buluomuı ve nihayet 
mağlup olduğu için 16 yaş
larında bulunan zevcesını 
tiıleyerek babası Ummana 
iade etmittir. 

lngilizlerin, Habeşistandaki 
büyük menfaatlarından ko· 

layca vaz geçeceklerine ihtimal 
verilemez. Bu sebeple binbaşı 
Klifor adında ve Livrensten 
daha korkunç bir casus Ha
beşistan' a göndermiş bulu
nuyorlar. Bu ;&dam, orada 
Habeş kabilelerini şimdiden 
bile biribirine saldırmış bir 
durum ibdaı etmeğe muvaf
fak olmuş bulunuyor." 

özUlrkçe: 

Her gün 
Beş kelime yazıyoruz 

-27-
1 • Vecibe • Düşerge 

Örnek: Tilrk hava ku· 
rumuna yardım etmek 
baıhca Düşergelerimiz
dendir. 

2 • Tefrika • Bölem - Feu· 
illet on 
Örnek: Son roma~ınızın 
gazetede kaç Bölem 
tuttuğunu söyler misiniz? 

3 - Tefrika (nifak anlamı·) 
na) • Ayırga 
Örnek: Halk arasına 
Ayırga sokan politika· 
cılar, demokrasinin asıl 

düımanlandır. 
4 • Musibet - Sınak 

Örnek: Deprem en bü
yük Sınaklardan biridir. 

5 • Taklid • Benzet 
T aklid etmek • Benzet
mek 
Mukallit • Benzetçi 
Örnekler: 
1 - Sanatta Benzetçilik 
değil, özgünlük lazımdır. 
2 • Para benzetliyenle
rin cezaları ağırdır. 

NOT: Gazetemize ·gönde· 
rilecek yazılarda bu kelime· 
lerin Osmanlıcaları kullanıl· 
mamasını rica ederiz. 

Ulusal 

Birlik 
Gtındelil: ıiyaeal gazete 

Sahibi: Haydar Rüşdü Öktem 

Neşriyat müdürü : 
Hamdi Nüzhet 
Telefon: 2776 

Adres : lzmir ikinci 
Beyler ıokaiı 

Abone şartları : 
700 kuruı senelik 
400 .. altı aylık 

ilan şartları 
Reım i ilanlar için : · 
Maarif cemiyeti ilinat 

btırosuna mtiracaat edil-
melidir. 

Hususi ilanlar : idare· 
hanede kararlaıtırılır 
Basıldığı yer: ANADOL 
matbaası 

• 

.. l~L~H~TTiN 
EY YUBi.~~,, 

17 Hazjran - 1935 .. -:Ya~an: !tf, A 
Tefrika No. 81 

Kral, hassa alayına mensup Şövalyeleri hudutta tet
kikata yollamıştı. Bunun sebebini kim_se bilmiyordtJ•• 

Birisi diyordu ki: 
- Kral eğleniyor gene .... 

Papasın kızı ile dün akşam 
bahçede öpüıürlerken gör
düm. 

Diğer şövalyeler bir kah-
kaha athlar .. 

Ayni şövalye devam etti: 
- Sarayda epeyce reza

letler oluyor amma ... 
- Sus, yerin kulağı var

dır. Papasın hikayesini bil
miyor musun?. 

- Hayır!. 

- Hani büyük papa saa· 
detll U rben; geçenlerde 
haşmetlu krala bir papas 
elçi göndermişti ya?. 

- EL. 
- işte asıl dolabı çeviren, 

o papaı. 
- Ne gibi? .. Anlatsan a, 

anlatsan a .. 
- Söyliyemem. Yalnız 

yerin değil, rüzgirın, bava· 
nın bile kulakları var. Ve 
müsaadenizle söyliyeyim, siz 

hepiniz budala insanlarsınız. 
- Neden?. 
- Hepimiz hasa alayına 

mensup zabitler ve Şöval
yeler olduğumuz halde ne
den bizi hududa kadar tet
kikata yolladıklarını düşün· 
mediniz. liaşkası yokmuydu? 
Taberiyeden ötelerde bizim 
işimiz ne?. Biz kaç defa 
böyle işlerde kullanıldık .. 

Bu sözler, Kudüs Şövalye· 
leri ara5ında büyük bir te
sir uyandırmıştı. içlerinden 
bir; 

- Sağ taraftaki dereye 
sapalım .. Orada hem dinle· 
nelim, hem de dinleyelim .. 

Diye bağırdı. Diğerleri; 
- Mükemmel, ili!. 
Cevabını verdiler. Ve at· 

larını, dereye soktular. Bu· 
rası, alçak iki tepe arasında 
oldukça yeşillik bir yerdi. 
Küçük bir çay akıyordu.De
renin içinde yürüdükçe, hava 
serinleyor, suyun berraklığı 

lzmir Emrazı Sariye hastanesi 
Baştababetinden : 

Hutanenin senelik ihtiyacından yevmiye 1 ili 30 kilo ıüt 
ile 1 ili 20 kilo yoğurt, 1 ili 25 kilo et, 1 ili 40 kilo ek· 
mek, 1 ili 25 kilo taze sebze ve meyve ile senelik 35 ton 
kok kömürü, 3000 kilo pirincin açık eksiltme ıuretile ve 
600 kilo sabun, 5000 kilo kepek. 3000 kilo arpa, 3700 kilo 
saman, 500 kilo soda, 1300 kilo şeker, 300 kilo buğday unu 
150 kilo pirinç unu, 100 kilo zeytin, 400 kilo kuru fasulya 
10 ton odun, 200 kilo mercimek, 200 kilo nohut, 2000 kilo 
ağaç kömürü, 25 kilo çay, 100 kilo tomat salçası, 300 kilo 
tuz, 300 kilo makarna pazarlık ıuretiJe satın alınacağından 
isteklilerin ıeraiti anlamak üzere hergün Tepecikte Emrazı 
Sariye hastanesi idaresine ve süt, yoğurt, et, ekmek, taze 
sebze, kok kömür ile pirincin kat'i ihale günü olan 2 Tem
muz 935 Salı günü •aat 12 de ve sabun, soda, şeker, un, 
pirinç unu, zeytin, kuru fasulya, mescimek, nohut ve çayın 
9 Temmuz 935 Sah günü saat 12 de ve kepek, arpa, sa
man, odun ağaç kömürü ve tomat salçası ve tuz ile makar· 
nanın 16 Temmuz 935 Salı günü saat 12 de lzmir sıhhat 
müdürlüğü binasında toplanan komisyona müracaatları . 

12 17 22 27 1704 

... 
magazası 

Hamza Rüstem beyin foıografhan~i. lzmirde en 
foıograf çekmekle şiJhret bulan bir san'at ocagıdır. 

mQ.şkülpe$ent olanlar dahi, burada çektirdikleri foıokraJ· 

lardan memnun kalmışlardır. 
Hamza Rüstem beyin, f-0t-0gra1 mulremesi ıaıan ma-

ğazası da muhterem müşterUerinin ince ıevklerine giJre 
her ç~iı mallan, fotopar makinelerini bulundurmakıa· 

dır, Bir :ıyaret her şeyi ispata kafidir. 

(lzmir • Başturak caddesi, Refik 

Izmir Evkaf müdürlüğünden: 
Sandıkçılar No. 

3 
Senelik kirası 

200 
Yukarıda yazılı dükkin on gün için arttırmaya çıkarıl

mıştır. ihalesi 18-6-935 Salı günü saat 11 dedir. istekli o· 
lanların o gün Evkaf direktörlüğüne müracaatları bildirilir. 

11 15 17 1697 

1111: 

lstanhu1 ve Trakya 
Şeker Fhrikaları Tnrk Anonim Şirketi 
Sermayesi3,000,000'füı·k lirası 

lstan bul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30 - 40 

• 

artıyordu. 
- Oh oh • diyorlardı • 

sevgilileri de getirebilıeydi~ 
burada aşkın lih1Da, puıel•' 
ğöoderirdik. 

Nihayet, ıuyun kaynağlll1 

gelmişlerdi. Atlar1Ddan ııf 
radılar ağaçların sık gaı~r 
liğine daldılar. Yiyeceklerı-' 
taşıdılar. Başlıklarını çıkal" 
dılar ve rahat rahat uzaadr 
lar. 
Şimdi sıra, hikayeye gel· 

mişti. Birisi bağırdı : •. 
- Kadınlar Şövalyesı~ 

daıia· iyi dinliyebilmekliği.oil 
için onun bir ağaç üstOo• 
çıkması lizım t. 

Vak'anın kahramanı Ş6• 
valye, 

- Olmaz, olmaz! ağıcl 
çıkamam! 1: 

Dedi amma, dinletenıe~ 
Bu Şövalye, henüz çok geo6f 
Sarışın, uzun boylu, b• . 
sivri sakallı, yakışıkh bil 
erkekti. Ona kadınlar Şl
valyesi denilmekliğinin ••• 
bebi de, birçok maruf k•• 
dınlarla münasebeti olmaııo· 
dandı. . 

Hitta bu kraldan ev\fel~~ 
kral, onu bir defa bir er 
maiyetinde Avrupa'ya yolld•• 
mış, Avrupa'da saraylar ~ 
yapmadık rezalet bırak1111 

mıştı. Nihayet şikayet nıe
rine geri aldırılmııtı. 1'~~ 
disini himaye edenler ... 
çoğu, gine kadınlardı. Bu•0 

bilmiyen, anlamıyan yoktO• 
Genç şövalye, , arkadatl~ 

rının yardımı ile bir ai• ,ı 
tırmandı ve en alttaki d • 
lardan birine oturarak b•• 
caklarını salladı: 

- Muhterem Şövalyel: 
-dedi· size her şeyi tef 
edeceğim anlatacağinı. f •• 
kat bunların aramızda kal•· 
cağını, her ne vesile ile.•• 
her kime olursa olsu ıft' 
d· ı · · · · uıuo111 

e ı mıyecegını nam ..• 
üzerine taahhüd eder 1111" 
siniz?. 

Dinleyiciler hep bird•
0 

bağrıştılar •. 
- Ederiz!.. Ederiz!. 
- Şu halde dinleyiP·' 1 ,. 

Haşmetlu kralımız, Şö.va tir 
lerinden ben kulları ıle 

ctıf• 
aşk karambolu yapıD~"- .. lı 
Fakat bu karambol iki ~ 
olmuş.tur.. . . . ai• 

Birı kralıçe, bırı L 
üzerinde.. lı 

- Çabuk söyle, çabll 

söyle!.. ıı 
- Acelesi yok.. ~vjf 111. 

birer bardak ıarap ıçe d lı 
Ve bana da bir bar • 
uzatınız ki, dilim açılttll•' 

vet, iki karambol. 
- Arka111 var_/ 

Verimli 
Müesseseleril)]İı 

""' - Baştarafı birinci salıif ed' 1 
b 

. f 
satış ıu esı açması ııt• 
enstitünün imal etoı• ,ıs 
olduğu eşyanın, yapıl: . .,• 
mukarrer olan büyük •.,., 
ikmal edilinceye kadar ti" 
ıubede satılması kararlat 
rılmııtır . 



-----=------------------------~(0;.;.;l'!!!!_B_lr_H_k"-) ------------- 17 Haziran 93! 
Tl:.J R K i YE Olivier ve şOreka- Fratelli Sperco Vapur Ac'entası 

l ' R 
ı /iT sı Limitet vapur ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYAsı 

j 
" SA TURNUS " vapuru 18 haziranda gelip yükünü bo-

\ acentası şalttıktan sonra Burgas, Varna ve Köstence limanlarına 

B 
hareket edecektir. · AN ~ A 5 1 1 Cendeli Han. Birinci kor· " UL YSSES ., vapuru 18 haziranda gelip 20 haziranda An-

ı ,.._ - don. Tel· 2443 vers, Rotterdam, Amıterdam ve Hamburg limanları için 
\ The Ellerman Lineı Ltd. yük alacakbr. 

"'THURSO" vapuru 25 SVENSKA ORIENT LINIEN 
haziranda Hull, Anvers ve " ROLAND ,, motörü 23 haziranda Rotterdauı, Hamburg, 
Londradan gelip tahliyede Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Göteburg, Oslo ve lskandi
bulunacak ve ayni zamanda navya limanları için yük alacaktır. 
Londra ve Hull için yük SERViCE MARITIM ROUMAIN 
alacaktır. Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam ıefer 

"ROMELIAN" vapuru ha· .. PELEŞ" vapuru 14 temmuzda gelip 15 temmuzda 
ziran ıonunda Liverpool ve ı b k d k Svvenseadaİı beklenmekte· Malta, Marsilya, ve Barselon liman anna are et e ece tir. 

NATIONAL NA VIGA TION CO. OF GRECE 
dir. 

Not: Vurut . tarihleri ve lzmir Nevyork arasında aylık mantazam sefer 
vapurlann isimleri üzerine " T AMESIS " vapuru 18 haziranda 1zmirden doiru Nev· 
değişikliklerden meı'uliyet yorka hareket edecektir. 
kabul edilmez. Yolcu ve yük kabul eder. 
~-.--.-----1• Hamiı: ilandaki hareket tarihlerindeki deiitikliklerden 
Satılık Piyano Acente mes'uliyet kabul etmez. 

Alman marka her ıeyi Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 
sağlam kuyruklu bir pi- tirketi binası arka11nda Fratelli Sperco acentalığına müracaat 
yano ehven fiatla satılık- edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 • 2005 - 2663 
tır. :~ 

Almak arzu edenler her • T · • 
ıgnnsababdanak,amaka· aze temız ucuz 
1 

dar UlOSAL BİRLiK 
gazetesi idarehanesine mü- e ı A 
caat etmelidirler. ı a c; 
~atılık motör Her türlü tuvalet çeşitleri 

12 beygir kuvetinde (Dizel) 
markalı az kullanılmış bir H d • N • • h t 
motör satılıktır. Taliplerin am } UZ e 
idarehanemize müracaatları 

Sıhhat Eczanesi 

Kitaplarınıza 
Raşturak No: 37 -DAoA 

BiRiKTiQEN Cilt, Hatıralarınıza Şık 

..,, 'QAJ...IA T - ~O(; Q Bir Albtlm, Ve 88ir lzmir Defterdarlığından : ·- . "" lllHlllllllllllllllllllllllllllllll 11111111111111111111111111111111111111111111111111~ N. V • Ci:}:::~r;:~:•,r· rü 
1~!:~~:il~=ç~:,~~t::d:a;: /::~!~10:.":gik~i:;u;.~~n .:;~; 

M 
(§. ~ - V V f ff V bina tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle mü-ayedeye 

8 
e.,,,, U ll l\JI lf' - • • • an * YEN1. KAVAFLAR * çıkarıldığından almak ve pey sürmek istiyenlerin defterdar· 

f"e •h - Çar~uında 34 Numarada hk tahsilat kalemine gelmeleri. 12-17-22-27 (1705) 
11 rı İsar ve Kara koç ılıcaları :: Der Zee . . Ali Rıza . . •11111111111111111111111111ıuı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ı• 

ç -AÇD L Do~ : & Co. Mücellithaneıine ujirayınıı. ~lzmir yün mensucatı~ 
l<,,:~ıldarı -ve tabii güzelliği ile meşhur Seferihisann - DEUTSCHE ·LEV ANTE LtNIE • - k • -
l'G,k oç ılıcaları 10 Hazirandan itibaren açılmıştır. - "ALIMNIA,, vapuru balen ---------- 1-_==_ru·· rk Anonim şir etı~ 
lı~İr ve ecnebi memleketlerince tanınmış ve bilhassa = limanımızda olup Anvers Ökenrenler! Mut· _ 
İıtif,d ·~ havalisi halkının senelerdenberi tecrübe ve = Direkt, Rotterdam, Hamburg la~ (Okamentol) ·~ Bn mlleesese, iki yllz bin lira oermaye ile = 
Sf\l\ t erile ROMATiZMA, KUM, BÖBREK, BAGIR- :: ve Bremen limanlarına yük ôksnrnk şekerle· ~ .~ teşekkO.l etmiş ve Di Oryental Karpet Manu-§§ 
lif, , ve MiDE gibi bir çok hastahkların tedavisine :: almaktadır. ~ ,- -ıı,•••n banyolar oldujiu sabit olmuştur. ~ " ALAYA .. vapuru 23 rini teerllbe edi .....,. ~ fakçörers Limited (Şark halı) 'irketine ait ~ 
fe

11111 
ca. sularında mevcut kimyevi maddelerin ~ haziranda bekleniyor, 27 ha- niz.. ~ '= lzmirdt. Halkapınardaki kumaş fabrikasını satın § 

~'Ya hır tahlilden sonra elde edilen neticeyi a~a· ~ zirana kadar Anvers, Roter- ~ ~ almıştır. fabrika bfttiln teşkilit ve tesisat ve mOs· ~ 
'"'ıı. Yazıyoruz.. ===== dam, Hamburg ve Bremen ' ~ - k . 1935 1 

-,,." ~ = tahdimini ile eskisi gibi 1 anunusanı a· -
ll:ıutıtnin k" • t k'b. için yük alacaktır. - k fı d · 1 fi -ımyevı er ' ı ==- SERViCE DIRECT := rihinden itibaren yeni şir et tara ın an ış e ı - -
Gı N liirlıtrede ~ ~ mektedir. Her nevi ytın iplikleri, kumaş, batta· =: 
Gı I< 8 2,170 Gram K1lor sodyom = DANUBIAN > § niye ve çorap imal edilecektir. ~lamulatın emsa- = 
Gı M 0,300 .. Kıloruptazyom § TUNA HATTI - k ı d'J • · -Gı G 'il 0, t 00 .. Kılorumajioezyom ~ • A TID. motörn 30 had· ~ tine fiikiyeti her tarafta takdir ve abu e ı mıştır. ;;;;; 

4 
• 0,150 " Kılorukalsyon randa bekleniyor, Budapeşte, = § Bu mamulit Peştemalcılar başında eski Orozdibak -

2
S 0

3 

Ga o,ıoo Bratislava ve Viyana için ea ~ ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve satış fab· ~ 
" Kibritiyetikalsyon yük alacaktır. ~ = rika içinde yapılmaktadır. ~ 

1-f C O 3 "DUNA" motörü 30 hazi- ~ = Posta kutusu: 127 :: 
4 Ga. O Ga 1,300 ,, Bicarbanot dö fO randa bekleniyor, Budapeşte, :Q = Telgraf adresi: lzmir~-:Alsancak § 
S O M.. Bratislava ve Viyana için § Telefon oumarası 2432 ve 3564 § 
llr Na il 0,250 .. Kibritiyetimağmyom yük alcaktır. Ve Pllrjen ı;>ahapın ~ İİ.11111111111111111111111111111111• llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU• 

0,055 .. Biromür sodyom ARMEMENT H. SCHULDE en ftstnn bir mil!· ~ 
4,525 bir litrede bulunan maddeler HAMBURG bil ~ekeri olduğu- )~ Su .. mer Bank--· ~ti yeküou " TROYBURG " vapuru ~ 1 

•Grlii "·.bakkaliye mevcud olub teşrif edeceklerin her halen limanımızda olup An- nu unutmayınız. -O 
~ittir. YKAR" ve içecekleri taze olarak temin edil· vers, Rotterdam ve Hamburg Kuvvetli mllshil ...ı Fabrikaları mamulatı 

•11111d AKOÇ ılıcaları için Büyük Salepçi oğlu a h limanlarına yük almaktadır. 'stiyenler ~ahap y ı· IJ • • • g"" la 
Stf .. 'h· tr zaman Seferihisar otomobiJleri mevcuttur. 

1 -ıt er 1 ma arın en ıyısı, en S8 • 
t "'• ı d Geliş tarihleri ve vapur- .........._ tıl11:ı1kt dsar an da her zaman otomobiller bulundu- Sıhhat snrgnn: ~ 
...., • "· larm isimleri üzerine mes'u- ~ mı, en ucuzu_ en güzeli 
hlll = liyet kabul edilmez. haplarını Maruf Cf:J 

lbt ı' 1)1~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111, Birinci Kordon' 1 elelon ecza depo )arından He re k e k l1 maşları 
l 

·at S b 20 ve eczanelerden ~.. u ay- yat subaylarla biç kaydo· No. 07 • 2008 arasınlar. F esane kumaşları 
lllın Y ki lunmamış ihtiyat subayları lerde bulunanlar da bulun· l\ıaı o a- bu müddet zarfında yeni dukıarı mıntak askerlik şu- • Beykoz kunduraları 

l arı Başl . cüzdanları ile birlikte yok- D o K T o R 

1trtıir •ık . ıyoı lamalarını yaptırmak üzere beleri vasıtalarile yoklama- Al" Agilı Bakırköy bezleri 
~i~d...._ 1 bae~lık ıubesinden: her gün şubeye müracaatları. larını şubeye bildirmeleri. 1 ~ '" 3 Ziran 935 t . 3 - Bu müddet zarfında Çocuk Hastalıkları s.:"mer Bank yerıı· mallar pazaı· .. 
L't ı.. . 0-6·935 tarı'h· akrı· 2 - Şubemize kayıtlı olub Mütehassı11 u J " "'lllır a k . ıne a- yoklamıyan müracaat etmi-htı. Yt .. • erlık ıubesinde ta vazifeten veyahud muhte- yenlerin haklarında kanuni ''·inci Beyler Sok~ı N. 68 lzmİr şubesinde bıılursunu_ Z 

ru ve yab 'h . TelP._r,.,. 3452 
ancı ı tı- lif suretlerle başka mahal- muamele yapılacağı ilin olunur. •·---•'~------•·-------------------• 



17 Hazıran 93S (UluaaJ Blrllk) ------
Sahada hakeme 
hücum ettiler 

Zavallı Çin, galiba japonlara lokma olacak! 

Ingiltere; Çin-Japon mes'elesinde bi
taraf kalacakmış.Pekinde heyecan var 

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

Çin 'in müracaatı üzerine toplanan lngiltere kabinesi, uzak 
şarktaki son durumu tetkik etmiştir. 

lstaobul, 16 (Özel) - Londradan haber veriliyor: 
Cin'in mOracaah Qzerine fevkalade bir toplantı yapan 

ln
4

giltere kabinesi; uzak şarktali i son durumu tetkik 
etmiş ve Amerika ile beraber evvelce verilen karar 
haricine çıkılmamasınıtensip eylemiştir. Bu karar, g·e 

Uzak şarkta 

erk Amerika \'e gerek Iogilterenin, uzak şarkta Ja 
ponya ile Çin arasmda çıkacak her hangi bir ihtilfif ta 
her iki devletin bitaraf kalması merkezindedir. 

Pekinden gelen haberlere gôre, mezkOr şehirde bn
ynk bir telAş hOkOm snrnyor. 

Hava tehlikesi 

Japonlar, harh için B~lıkesirde büyük 
hazırlanıyorlar hır toplantı yapıldı 

yarattı. Hele başkanın ha· 
vadan gelecek tehlikeyi iç· 
ten kopan bir haykmşla 

yaşatması ve canlandırması, 

dinliyenlerin gözlerini yaşart· 
tı ve halk üzerinde derin Fransa'da tioansiyal durum leştirilmiıti. Toplantının ya

pılacağını duyan birçok kim- bir acı bıraktı. · 

Fransız altınları --------~----.-..---~--~---~ 

• Her tarafta faideli 
yağmurlar yağıyor 

Perşenı~e gün.o Belçika il~ Londra· Çiftçi sevinç içind~dir. Yağmur, ekin 

dişarıya akıyor 
--·-· 

ya gönderden altın mıktarı ve fındıklara yeniden hayat vermiştir 
lstanbul 16 (Özel) - Pa- albn gönderilmittir. Hükü· O d 

16 
AA B' b k 

· h b ·1· . G b k k r u ( . )- ır uçu rısten a er verı ıyor. eçen met, bu duruma a ara al· b . " h k · miş iken, dün akşamdanberi 

başlıyao ve bol bol yağmakta Per•embe günü, Paristen aydan erı suren ve er esı 
... tının dıt ülkelere çıkmasını 

Belçika ve Loodraya tayyare dilşünd6ren kuraklıktan sonra devam eden yağmur her tür· 
ile 12 bin kilo ağırlığında yasak etmek için bir yasa dün akıam faydalı yağmur· iü korkuları gidermiştir. 
ve 20 milyon frank değerinde çıkarmak niyetindedir. J .. .. b 1 k. Ankara 16 (Özel)- Yurdun 

------•9i•~•._ ..... _. ar yagmaga aı amış, e ın-

A 1 17 il k lere, fınd.ıkl.ara yeniden .ha· muhtelif yerlerine sürekli n z-ara '-ra ı yat vermıştır. ve faydalı yağmurlar yağ-
ı Gireson 16 (A.A) - Uzun maktadır. Her taraftan ge-

v h 1 1 • zamandanberi süren yağmur- len haberler, kuraklığın zail 
e mu a it erın suzluk yüzünden ekinler sa· olacağı kan-atini vermekte· 

Baştarafı 1 inci sahifede -
inkitaa uğratmıştır. 

Burada bu mes'ele hak
kında fazla birşey yazmak 
isteniyoruz. Fakat sabaya hü· 
cum etmek, ve çirkin hidi· 
selere yol açmak her halde 
sporculuğa yakışmıyacak 

hareketlerdendir. Öteden· 
beri sahada bu gibi hoşa 
gitmiyen bidiselerin zuhuru
na sebeb gene bazı gayret· 
keş idareci ve taraftarların 
hareketleridir. 

Bu gibi çirkin hadiseler 
tevali ettikçe sabada hakem 
bulmak ve spor sevenlerin 
sahaya istekle gelmelerini 
temin etmek zor olacaktır. 

Nitekim büyük maçın ha
kemi de gelmediğinden sa
hada Altınordu - Buca maçı 
için epey zorlukla hakem 
bulunabilmiştir . Müsabaka 
bu hakemle ancak bir devre 
yapılabilmiş ve ikinci dev· 
rede gene hakem değiştiril· 
miştir. 

Öğleden sonra saat 16 da 
Altınordu· Buca takımları 
karşılaşacaklardı. Hakem bay 
Fehmi gelmediğinden epey 
süren müzakereden sonra 
K.S.K. tan bay Ziyanın ida
resinde vaktinden epey son· 
ra oyuna başlandı. Oyunun 
ilk golünü Buca. yaptı. Bu· 
na Altınordulular mukabele 
ettiler. ikinci kısımda hakem 
değişmişti. 9 dakika sonunuda 
her iki taraf 5.5 beraber· , __ , 

ölüm 
Gazetemiz seyyar mu

habirlerinden bay Şükrü 
ve Karııyaka Ankara 
mektebi öğretmenlerinden 
bayan Leyli'nıo valideleri 
bayan Emine, müptela ol
duğu hastalıktan kurtu
lamıyarak dün vefat et
miştir. 

Cenazesi dün öğleyin 

Karşıyaka'daki hanesin

den kaldırılarak Soğuk 
kuyu kabristanına defne
dilmiştir. 

Kederdide ailesine ta· 
ziyelerimizi sunarız. 

~ .................. , 
Yunan Hapishanesinden 

tünel açarak 
kaçanlar 

ki • f • k • rarmağa başlamıt ve buğday dir. Çiftçiler sevinç içinde- p 1 d yürüttü erı 1 ır fiatları da bir misli yüksel· dir. apas arın an 

lstanbul 16 ( Hususi ) -
Ankara hapııhanesindeo 10 
metre uzunluğunda bir tilnel 
açarak firar eden mahktlm· 
lardan Nazmi zabıtaca ya
kalanmıştır. 

Nasır, Emin ve Tur Ali 
aranmaktadır. Firarilerin bu 
gila·yarıo yakalanacagı mu· 
hak kaktır. 

Romanya 
Kaçakçılarının 

muhakemesi 
başlıyor 

lıtanbul, 16 (Ôzel) - Ro· 
manya'da meydana çıkarılan 
kaçakçdar şebekesinin faali· 
yet alanı çok bllyüktilr. 
Bunlar, TGrkiye, Bulıariatan, 

lstaobul 16 (özel)- Atioa· • .,. ....... ._. ÜilÜ mahkum oldu 
dan haber veriliyor: D • • M l ı ·ti • :s 

Yunan siyasalları, saylav Üfi ya e f Ü po } efJ lstanbuJ, 16 (Özel) - Ati-
seçiminden sonra krallık nadan haber veriliyor: 

mea'eleai için halkın reyine hı• f toplantı yapacaklar Yunan metropolitleri ara-
müracaat edilmesini lüzum· aında baş gösteren ve son 
suz telakki etmekte ve bu • zamanlarda hükumeti de 
halin, Yunanistanda bira• Böyle bir kongre, bundan! ı asır ev- müşkül mevkie sokan ihtilaf 
narıiye sebebiyet vereceği d d I halledilmit ve Sensinod mec· 
kanaatını ileri silrmektedirler. vel, 9 zuııcu asır a a top anmıştı liıinin son toplantısında üç 

Muhalif partiler, hükilme· lstanbul, l6 ( Hususi ) _ göriımelerde bulunacak ve metropolid mahkum edil-
tin reyiam için ısrarı halin· Buradaki Ortodoks patrik· dünya metropolitlerinin bir mittir. 
dekendilerinio de istemiye· hanesinin murahhas olarak kongre akdetmesi için teşeb- Meydan lıg" ID 
rek ittirak edeceklerini bil- Suriyeye giden metropolid büsatta bulunacaktır. 
bildirmitlerdir. Söylediğine Hrisantoı; Şam, Kudüı ve Böyle bir kongre bundan Açılmasına başlanıyor 
göre, mebusan meclisinin ilk lskenderiye metropolitleri ile on bir asır evvel, yani 9uncu yeni gümrük antrepola-
toplantısıoda buna dair kati S asırda toplanmı.ştı . Eğer met- rının yanındaki hangarların 
bir karar verilecektir. . ergi ropolitler aralarında anlaıa- enkazı bir kaç güne kadar 
Yunanistan •e Yugoslavya Tilkilik Hatuniye camii bilirlese ikincisi de 20 nci kaldmlacak ve burada bü-
ile de temasta bulunmakta karııs1nda bulunan bayan asırda toplanacaktır. yük bir ıpeydanlık yapıla· 
idiler. Yakalanan kaçakçı· Zebra Hasanın dikiş yurdun· Kongrenin; Selioik civa· caktır. Belediye, Gazibulva
lar bir kaç yüze balağdir. da bu sabah bir sergi açıl- rında hiçbir kadın ayağının rının ağzında olduğu gibi bu 
Bunların muhakemesi, bu mııtır. Sergide, ıenç bayan· girmediği ve yalnız papasla- meydanlıkta da küçük bir 
ayın 26 ıında Bilkret'te larımızın bir aeoelik emek· rın bulunduiu "Aynaroz"da park yapacak ve aj'açlar 
baılıyacaktır. leri teıbir edilmektedir . toplanması muhtemeldir. dikecektir. 

Jikle oyunu bitirmifl~~ 
Altınordu bu maçta Sa~ 
Buca da Nevzat ve V 
tan noksandı. , 

Maç beraberlikle bi 
zaman hakem Altınord 
Cemili favul yaptıi' ~ 
çıkarmıştı. ilk karar• r 
berabere bitecel. maçl•' 
rer çeyrek olarak 1 ı* 
saat uzatılacaktı. AltıoO . 
fuların iki oyuncusu git 

Hariçte bu işlerle uğrat•• 
et başkanı ile müzakere 
Maçın b ~hemehal uzatılıP'* 
zımgeldiği anlaşılınca AJtı . 
du dokuz kişi ile telll 
çıktı. ~ 

Bu temdit devreıiod• 
tınordu hakemin ceıı 
rek çıkardığı oyuncu•ll .J 

mil de takımda yer allll". 
Ba kısımda Altınord• 
gol yaparak 5 - 7 mıÇI 
zanarak Bucayı taıfi 
uğrattı . 

Bu uzatma esoasıacll 
siklet hey' etinin 50 
ikinci bisiklet koşusu 1' 
K. S. K. lı Riri bu me t 
36 dakika 40 saniye S· . 
birincilikle bitirdi . 1 
Mustafa, üçilocü Kiı• 

Dün lzmir H. N N 
mektebi takımı futbol 
Harmandalıya giderek . 
mandalı gençler birlii' 
çok samimi bir maÇ 
mııtır. Neticede HarOI ,1 
lılar 3·1 galib gelmişle 

lzmirli gençlerin H 
dalı gençlerile yaptıl' 
temas çok samimi olıo.t 
lzmirli çocuklar a:ıe~ 
olarak avdet etmişlerdi'' 

Sevkiy~ 
Yeniden mob'' 
mat ve asket 

gönderildi 1" 
fstanbul, 16 (ÔzeJ)..,,, 

ya hükümeti, Pcrsalif1 

Graoatya vapurlariJe J 
Afrika'sına yeniden JD0P1 

ve asker göndermiıtir·1 vapurlarda son toP 
908 doğumlulardan t 
olunan fırka vardır. 

Tekaüde 0~ 
Çıkarılacak gliJIJt 

ınemurları 01 
Ankara 16 (özel) - G~ 

rük ve inhisarlar bak~ 
gümrükler direktörlü~ l 
iÖnderdiği bir tamİOJ '~ 
Tem muz 935 de 65 1 ~
dolduran memurlarla ~I 
veya vekalet emrinde ti 
nan memurların nilf11' fi 
kerelerinde yazılı yıf :)'. 
larına bakılarak t~ 1.. 
sevk edilmek nıere ·ti! ~ 
nihayet verilmesini f.~ 
memurların borç ve ili~ l 
olup olmadığının gen'b;ll 
dllrlilğe yazılmasını 
mittir. 

Kibrit 
Fiatları ucu7.lı1~ 
lıtanbul, 16 ( Huıllf~ilf 

Finans bakanlığı, ~~ 
fiatlarının on par•. tit·~ 
uzuzlatılmasını istea:ı•f ,1.. 
rit sosyetesinin itirazı ~ 
rine, ıosyeteler kO~ 
ıoıyete heaaplarıaı t 
baılaDHfhr. 


