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~~~ Menemen'de 
Bir gftn içinde iki cinayet 
vukubulmuş ve hiç yoktan 
iki vatandaş kaybolmuştur. 
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Habeşistan da 
çok kanlı muharebeler oldu 

24 ve 25 Nisanda Bokreş'te /Eskişehir -şampiyo;u-Af: 
Boğazlar meı'elesi et· 

rafında konuşutduğu taya 2-1 mağlUb oldu 
Ras Nasihuya mütemadiyen takviye kıtaatı geliyor, 
Q~Italyan tayyarecilerindeu yaralananlar var 

söyleniyor ·-, -· 
lıtanbul 21 (Ôıel) - Bükre,te Bir Altaylıyı tekmeli yen Eski,ehir 

bulunan Hariciye Vekileti 

müstetarı blyük elçi Numan oyunCUSU, Sahadan çıkmadığı İÇİD 

Habeş muharipleri 

Londra 2S (A.A) - Osra- Tana rlliiaden çıkarak ak
den cepbeainde Habeıiata- maja batlar. 
nıa ıen lmidi olan Nasiba Gojam mıatakaaıada ltal
orduau, adım atlım muka9e- yan'Jar, bemea hemen hiçbir 
met 1riSstermekte ve her mukavemet 1r6rmeksizin iler
karıı topraiı çetia bir tarz-
da mildafaa etmektedir.Fa- Mısır Kralı 
kat ltalyanların iki cenahtan 
Da1r1rıbaadıa Saaabaneden 
merkezin rerilerine doğru 
sarkmaia baıladıkları zan-
111diJiyor. 

Şimal cephesine Habeı 
takviye kıtaatı ıönderilme· 
i• devam ediliyor. 

ltalyanlar'a Adis-Abıba 
yolunu kapamak için Ha
beı'ler V ırabaillanuo cenu· 
b•ada çok kuvyetJi mevzi
ler tulmuılardır. Btltü tak-
9İye lut'atı bu •evzilere iÖD· 
derilmektedir. Tana gilü 
nuntakasıaa ıeliace, burada 
ltılyan'ların Bakadea mev
kiini elegeçirclikleri aöyleni· 
Y•r. Ma9i Nil bu mevkide 

Liyon'da 
Çok kıymetli bir kO

ınphane açıldı 

M. Beryo 

Paris, 27 (Radyo) - M. 
Edvar Heryo, Liyon'da (Sa
lalBea Reyaak) dul ze9ce· 
•ile beraber müteveffanın 
lcitaphaaesini bugDn törenle 
•ç1nıılard1r. 

(Salamon Reynak) Fransız 
'llusuna dOnyanın en iyi ki· 
taplar1aı terketmiı balunu
Yor. Bu kitaplar, ltinlere ,.,.,.,. 

Dünden heri dal
gın bir haldedir 

Kral Fuad 
lıtıabul, 27 (Özel) - Mı· 

aar kralı biriaci Fuad'ın aı~
hi ahvali, vahametini mu
hafaza etmekte devam edi· 
yor. Bu sabah intiıar eden 
resmi teblij'de, kralın tlün
denberi dalgın bir halde 
bulundutu bildiriJiyor. Hü· 
kOmet, Londra'da bulun
aakta olaa prenı Faruk'u 
vaziyetten dakikası dakika
•••• haberdar ediyor. Pren
aia tayyare ile Mısır'• 1r•l
meie baıırlandıiı alyleniyor. 

••• 
Astronomlar 

japonyanın Rokayda 
ada@ında toplanıyorlar 

.. 

Tokyo 27 (Radyo)- Bütüa 
dlnya Aıtronomları, Haziran• 
da tutulacak olan güneıi 
aeyretmek tlzere Rokayda 
atla11na ıelmeie baılamıılar· 
dır. Kembriç üniversitesi pro· 
feaörleriaden bir bey' et, din 
ıelmiı ve beraberinde de 
otuz santlık alit ıetirmiıtir. 
Banlarıa içinde aulıtelif tllr· 
Waler tle yarclır . 

lem ektedir. 
Londra 26 (A.A) - Soma

li' den gelen haberlere ıöre, 
Nasibunua askerleri blyiik 
bir kabramaalıkla harp et· 
mekte ve me9zileriae sıkı 
sıkı tutunarak her ltalyan 
taarıuzuna mukabil bir ta
arruzla ce9ap vermektedirler 
Mlteaddit kanlı ı11DiÜ bi
cumJarı olmuş ve ltalyaalar 
siJibca çok faik bulunmala
rına raimea merkez&le ancak 
pek cüz'i ilerliyebilmitlertlir. 

Rifat Menemenci, dün Ro- maç } 0 dakika evvel bitirildi 
manya baıbakanı M. Tıta· 

Buna mukabil iki cenah
larda ıiddetli bir tayyare 
bo•bardımaaından ve top-

. çu atetinden seora ltalyan
lar mabıus bir terakki göa
termiılertlir. ltalyan kolla-
nadaa biri Saaabaneyı muba· 
sara ve hilcum ederken mo· 
tir 1 diier bir kol Fafan 
nehri Dıerinde Sasabane· 
ain elli kilometre ıimali gar
.. iıinde kiin Dagamoya va
sıl oluyerlardı. 

Ogaden cepheıinde ltal-
yan battı ıimdi bir bilil 
ıeklindedir ve miiıtahkem 
Halteı mevzileri çevrilmek 
tehlikesiae maruz bulun-
maktadar. Efer ltu bilA· 

reako tarafıadan kabul edil· 
miıtir. Biyik elçi, Romen 
baıbakaaı ile uzun müdtlet 

görtiımüıtllr. Bu Kıir&ımele· 
rin Bojızlar mea'elesi etra-
fında cereyan ettiii söyle
niyor . 

Naman Rifat busrlln Kral 
Karol tarafından kabul edi
lecek ve akıam bir Mıyıa 
ıealikleriade hazır bulunmak 
lzere Moıkova'ya ıidecektir. 

••••• 
Me Flanden 
BugOn siyasi bir s6y· 

lev verecek 

lin iki uçları kapaaıraa 

Nasibu ordusu da ihata edil· M. Flanden 
mit olacaktır. Binaenaleyh Paris, 27 (Ratlyo) - M. 
Nasibu'nun böyle bir ihataya Flaaden'ia, bugün cibıa ıi· 
utramamık için geri çekil- yaaaaı laakkında 6aemli bir 
mesi bekl~aiyor. Muharebe· 

aöylev vereceti ve lıtu mil· nia batladıiı ~4 Niaan 
sababındanberi her iki taraf naaelıtetle lagiliz·Franıız mil· 
da daha ıimdidea binlerce naselıtatındaa da babHcle
&Jü ve yaralı vermit bulun· ctii bildiriliyor. 
maktadır. Mullarebeye kırk Siyıaal çe9enler, bu söy-

- Devamı dördüncü sahifede - le9i sabırıızlıkla bekliyorlar. 

~--------------~~4-.-.·~--------------------

Rus orduları yakında 
manevralara başlıyor 

Kara tayyarelerinin de iştirak edece

bu manevralar umumi mahiyettedir 

Rua etıvarileri 
lstaabul 27 (Ôzel) - Moa· çok 1reaiı mikyaıta olacak 

kova'daa alınan aon llıber- •• Rus kara tayyareleri tle 
iıtirlk edecektir. 

lere ıöre, Rua orduları ilkba- Manevralar, a•u•i mahi· 
bar •anevralarıaa baılamak yatte elacak, ltlltla aıker1 
8ıreclirler. Bu maaınalar, ııaıflar iftirak HMektir. 

Eskitehir şampiyonu Deminpor takımı 
Eıkiıehir ıampiyonu De- sabaya çıkmııtı. Fakat De

mirapor takımı, dtin lçilncli mirspor'lular buna itiraz 
,maçını Altay ile yaptı. Al- ettiler ve Altay takımı tak· 
tay'lılar, oyuncularından iki viyeli elarak çıktıfı takclirtle 
kiti nokıan olduiu için ye- oynayamıyacaklannı bildir· 
rine Göztepe'Ji Hakkı ile diler ve bakemin davetiae 
Albnorclu'dan Sıid'i alarak - Devamı diJrd4nciJ .alıifede-•• ......• 
Güneş, Hak ova 2 -2 

berabere kaldı 
Istaabul 27 (Özel) - Viya· 

na'aın meıbur Hako9a takımı 

lluriln Gineı ile ikinci ma· 
çını yaptı. Hakem Şazi itli. 
Birinci devrenin 25 iaci dıki
kaıını kadar bakim oyn11an 
Avusturyalılar, 9 uncu daki· 
kada aai içlerinin ayaj'ile bir 
ıol yaptılar. Otuz llçOncü 
da)ı.ikada Melih, Rebiillea 
aidatı bir pası çok İJİ kul
landı 9e ıabıi bir İ•İf yapa· 

rak topla birlikte Viyıaalı· 
ların kaleaine ıirdi. Biriaci 
devre 1-1 beraberlikle bitti. 

ikinci tlevreain lçllactl u· 
kikaıı•da GUneı'Uler Peaal· 
tıtlaa ltir ıol yaphlar. 6 ıaa 
dakikada Viyana Hİ içi ba· 
na mukabele etti. Baatlaa 
sonraki kısım hemen bemea 
Vi1ana nıııf aalaa11acla •1· 
Dandı. Fakat iki taraf ta rol 
çıkaramadılar. Maç 2-2 lte
raberlikle bitti. c---( Ulusal Birlik ) e Gfire --

Ittibad ittihadı koğalıyor 
Avrupa'da ltir Milletler Cemiyeti mleısesesi vardır, ki 

biitln dUaya ile MUnaaebeti bulundaiu iddiaaındad1r. Fakat 
hu miieaseseain Oıt8nde nifak yellerinin estiği de mubak• 
kaktır. Dıvarlara, laerıiia biraz daha çatlamaktadır. lirkaç 
büytık temeli e1a11a yıkılmıı, ıitmiıtir. Şimdi bu cemiyet, 
yaaa yatmıı bir vaziyette, eaki bir ıemi ribi yol almıja 
çalıımaktadır. Kaptanlarının teli11nı ve feryatlarını ıormata . 
ilzam yoktur . 

* • • 
Amerika 'Jılar Avrupa ufuklaraadaki karanlıiı 16rml1 ola• 

cıklar ki, esasen pamuk ipliii ile lıtailı bulundukları ita 
cemi1etten ayrılmak yoluna dlım&ılerdir. o.ı., ... bir 
(Amerika ittihadı) teıkil ve teaia etmek iıtiyorlar. Yani; 
sırtlarını çevireaek ve Anupa'yı kendi karataliiae lt1ra• 
kacaklardır. 

* • • 
Baıka bir ittibad daha mevzabalaiı ki, onaa da bayrak• 

tarı Aıyanın (Sarı tehlike) denilen meıbur Japonya'udar. 
O tla, bir (Asya ittihadı) dl9iıına kalkmak iiıeredir. Ye· 
riae, yurduna ııimıyaa bu millet, o kadar toprak iıti1er 
ki, (ittibatl) adını vertliii bu iıin Japon iıtillsındaa ltqka 
ltirıey olaltilecejine kimıe inanamaz. 

lttihatl, ittilaadı kevıbyoraa da, bu iç ittihıd ebram1D1a 
. o..... 4 ildi «W/ede • .. 
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Fransızlar, Suriyeye on heQ bin Her arslan, yabancı 
~ memlekette bulunan 

k d h •• d • f bir Alman'dır 
38 er 8 8 gon erıyor ar Meıbur Alman generah 

1\T. 1{ -. aça ızı 
5 ocec es 

Nakili: KAMI 
-106- Türkiye-Suriye Sınırlarında kaçakçılar arasında 

Lüdendorf son çıkardıiı 
kitabının bir yerinde ıu tiz· 
)eri yazıyor: Mttsyü Anri, karanlık bir odanın çarpışma oldu, Suriye hazinesinde para kalmadı "Tavıan bir Alman bay· 
vanı değildir. Çünkü her• 
kesin bildiii bu hayvan son 
derece korkak bir mablük· 

penceresinden oğlunun evinde ce
reyan eden ahvali tecessüs ediyordu 

Şam, (Özel aytarımızdan) - ı Şam - Hazinenin büyük ı üçyüz bin lira istenmiıtir. 
Şam gazetelerinin son sayı- l:tir zaruret içinde balun· Şam - Yağmursuzluk yü-
larındaki aeıriyat efkirı .luiu ıöylenmektedir. Buna ıünde Civanda mahsul çok 
umumiyede blyiik l:tir he· sebep, ıon hidiıeler dolayı· fenadır. Birçok yerlerde 
yecan uyandırmııtır. sile verri tahıilit yapılama· toprak ıimdiden yarılarak 

tur. Olsa olıa Almanya'nın 
misafirperverliğinden istifade 
etmek için gelmiı, memle· 

Allah vere de bu dilsiz, 
fipheyi davet edecek bir 
harekette bulunmasın! Oi· 
lumun hayatı, bu adamın 
tavrı hareketine ve ea ufak 
bir itaretiae hailıdır. Böyle 
bir tedbiri meydara koyupta 
ertaya çıkaran Tolbiyak'a 
Jlnet olsun! 

Fakat tıarib ıeyl Herifler 
it odasıada kaldılar. Bak, 
bak! Yatak odasında bulu
nanlar da bu ıefer salona 
reçtiler. Şimdi it odasında 
kilerde oraya geçiyorlar! 
Mllzakereye lüzum g~rmüt 
olaltilirler. Likin tertibat 
bu yolda deiildi. 

Aca '-a birıey mi oldu ? 
Vay, it odasındaki ziya 

epey laafif leıti. Salonun ka· 
pıııaı kapadılar. Dilsizin yll· 
zlaG rörince, L6i'nin sima· 
ııada basıl olacak tesiratı 
iyice ıörebilmek üzere sa· 
loadaki ziyaların hepsi faz
lalaıtı. Iıte toplanıyorlar. 

Şimdi de L6iyi yalınız bı· 
raktılar .. Bu bal, iyi bir neti· 
ceye .lelilet ediyor. Kendi· 
aİDİ suçlu addetseJerdi yah · 
aız ltırakmazlardı. 

Baba Anri, karanlığa 
kurıan sıkmak kabilinden 
ev•eli ıu mülabazalarile 
kendi kendini tatmia edi· 
yordu. 

ihtiyar hafiye, hava gayet 
ıotuk olmakla beraber iri 
ter damlalarile örtülü alnını 
ıildi ve tekrar oilunun evi· 
ae bakarak mırıldandı: 

- Aman yarabbı iıte. 
ta kendisi. Pencereye yak· 
laııyor. Perdeyi kaldırdı. 

Sokağa bakıyor. Pederinin 
karıııında olduğ11ndan ha· 
berdar olsa. Ah biçare ço· 
cukl Acaba kimi düıünüyor? 
Her halde niıanlısıaı dütü· 
aDyor. Ümid ederim ki, lüt
fli bak ile kendisini kurta· 
racağım. Hem de pek yakın 
bir zamanda kendisini ku
caklayıp, hasretle bekliyen 
niıanlııının yanına götürece· 
ğim. Biçare kızın intizarı, 
lııeaimkinden daha ziyade ve 
mDtbiıtir. 

Ben oğlumun aleyhinde 
dermeyan olunan ithamın 
kendi kendiliiinden yıkıla· 
caiı•• kaniim .. Fakat neler 
oluyor? lçerdeailer çıkmı· 
yorlar. 

M. Anri, bulunduiu ka· 
ranlık odadan m&tebayyir 
ltir halde beklerken, emni· 
yet direktörü ile diğer et· 
haıın toplanmıı oldukları 

uloadaki ziyalar birdenbire 
ı6Ddü. Aradan birkaç da· 
kika reçmiıti ki, evin kapısı 
açıldı. Karanlıkta teşhis 
edilemiyen bir adam, kapı· 
daki asayiş memurlarına bir 
iki soı söyledi. Bunu m6te· 
akıb, maznunu getirmiı olan 
arabanın kapıya kadar iler· 
lelliji görüldü. Araba, ka· 
pının önüne gelir relmez, 
kapı açıldı ve evdea çakan· 
lardan birkaç kiti arabaya 
ltiadiler. Bu sırada herkes 
iatical 6ıteri or u. Müıyi 

Anri, bulunduğu karanhk 
odadan aıağıya ininceye 
kadar araba, zaptiye neza· 
retine [doğru yola sahnmıı 
ve M. Anri, ne asayif me· 
murlarını •e ne de onlara 
emi.r veren adamı g6rebil· 
mişti, fakat oilunun evinde 
bili ıevk vardı. Baba Anri, 
bu vaziyet karşısında ne 
yapacaiını düt6nlirken, oğ· 
lunun evindeki ziyaların bir· 
denb!re sönclüiünl ve mil· 
teakiben de birbirini taki
ben üç ı•hıın kapıyı açarak 
ıokaia çıktıklarını ıördü. 
Bunlar, emniyet direktörü, 
müstantik ve Tolbiyak'tı, 

Baba Anri, bunları tanı· 
makta geçikmedi. 

Sabah ıaıeteleri Suriye· mıı olmasıdır. karaklık tehlikesi baı gös· 
ye ve bilhassa Şam'a külli· Finans veziri vekili Said 

ketimize sıiınmııtır. Aslanra 
gelince, bu ona benzemez. 
Keadiıine dikkat edilirse, yetti Fransız askerinin rel· Gazi, lıaazine açıiının denil

melde oldujunu yazıyorlar. diği gibi 400 bin lira olma-
Bazı melaafilde, ıelmekte dıiını ve bu açığın henüz 

olan Hkerin uyısı 15,000 
bilinmediğini söylem ittir. 

kiti tahm:n edilmektedir. 
Diier taraftan, hükumet Suriye'ye yeni asker ıev· 

kiyatı Fransız gazetelerinde yeni bütçe tanzim edilinciye 
dedikodulara yol açmııtır. katlar, muvakkat aylık büt· 

çeler çıkarmaktadır. Muvak· Bu K'•zeteler, Suriye'de yeni 
kuvvetler sevkini icabettire· kat bütçelerle memur aylak-

larını ödemek &zere mesa· cek bir inlnliptan ıtıpbet· 

termittir. 
Ci•an çiftçisinin acı bir 

durumda ve kıtlık tehlike· 
sine maruz bulundukları 
söylenmektedir. 

Geçen hafta Türkiye- Su
riye hududunun Midyat ta
rafıada Sınarın köyü civarın· 
da 30 kitilik bir kaçakçı ka· 
filesila Tlirk ku~vetleri ara· 
ıın.la dört saat devam eden 
bir çarpıtma olmuı, bir as· 

Alman tabiatının en bariz 
hatlarını g6sterdiği görül&r. 
Bu noktayı gözCSnüoe alarak 
bu hayvanı ıöyle tarif ede· 
biliris: "Yabancı memlekette 
bulunan bir Alman!,. 

ker, llir köylil ölmilf, üç ka· 
çakçı yaralanmııtır. Kaçak· 
çılar 225 denk eıya bıraka· 
rak Suriye'ye ltaçmıılardır. •ektedirler. Jibi mliıtereke sandıtından 

~~~~----.................... --~~~~-"Suriye' ye yeni kuvvetlerin 

Üç kiti, sokakta biraz fı· 
sıldaıtıktan sonra ayrıldılar. 

gelmekte olduiuna dair iki 
ıündenberi dolaıan ıayiala· 
rıa tahakkuk etmekte olduğu 
anlaşılıyor. 

Bu haberi istiğrapla kartı· 
lamamak m&mkiln değildir. 
Acaba yeni 1'ir inkılip are· 
fesinde miyiz? Çlnkli Suri
ye' deki Fransız kuvvetleriain 
ya•aı yavaı azaltılması mev· 
zuu babsolduiu bir sırada 
bunların arttırılma11aa sebep 
ae? Bu •es'eleyi Akdeniz 
durumunda araıtırmak lizım 

Acele arazi tahririne bir Haziran
dan itibaren başlanacaktır 

Milstantik evvelce Piyedoı 
ile Pigaı'ın retirmiı olduk
ları arabaya ve müsyü Tol· 
biyak ta kendi kupasına 

Finans bakanl1ğı vilayete bir talimatname gönderdi. 
Tahrir komisyonları reislerine 100 lira aylık 

bindiler. Arabaların her iki· 
ıi birden hareket ettiler. 
Emniyet direktörll, yaya ola· 

rak •e yavaı yayaı (Kastik· 
liyen) sokaiına doiru yü· 
rümeie baıladı. 

azalara da 2 lira yevmiye verilecektir 

Baba Anri, biç bekleme· 
diii bu fıraattan istifade 
ederek beklediji noktadan 
yürüdü ve emniyet diıektö· 
r&niln arkHından yetiıerek 
sordu: 

- Milıy6 direktör, tahki-
katın ne netice verdiiini 
lütfea söyler misiniz?. 

Emniyet direktörü, kafa· 
sıuı çevirip kendisine bitab 
eden ·adamın Baba Anri 
olduiunu görünce, acı bir 
tebe11ümle: 

- Ay, ıiz misiniz Na11l 
oldu da burada bulunabil
diniı? 

Diye sordu? 
M. Anri derhal cevap 

verdi: 
- Direktöriim, sizi evde 

bekliyecerimi söylemiıtim, 
lakin, sabredemedim ve av· 
detinize kadar bekleyeme· 
dim. Bu müddet içinde 
ne halde bulunduiumu ben· 
de bilmiyorum. Tasavvurumu 
affediniz. Oilum nerededir? 
Ne oldu? 

-Arkasıvar -

dır. 

Ôyle anlatılıyor ki, FranH 
her laaaıi ltir ihtimale kartı 
Suriye'de icap eden tedbir· 
leri alacaktır. Çlinkll f ranH 
maadater veya mittefik sı· 
f.atile Suriye'yi mlldafaa ile 
mlkelleftir. 

Bir kısım mahafilde; bu 
H•kiyatı idari tedbirlerle 
alikadar ılrmektedir. 

Eier yeni k'!_vvetler sevki 
muhakkaksa, bu sevkiyat 
hiçbir f evkalideliie delil et 
etmez. Bu olsa olsa, S•rİ· 
ye'cle biımetleri biten asker· 
terin yerine ıelen bir kuv· 
vettir. Diier taraftan yllce 
komiserlik de bu hususta 
hiçbir resmi tebliğ neıret· 
memiıtir. Bunun için bu ha· 
beri ihtiyatla karıılamak 
ıerektir. 

Diier taraftan da diln 
akıamki radyo ıu haberi 
veriyor: 

Pariı - Suriye'de~i as· 
keri kuvvetlerin artırılması 

tekarrur etmiıtir. Bir iki 
rline kadar b• yeni kuvvet
lerin Berut'a hareket ede· 
ecji bildirilmektedir. 

Finans bakanlıiı arazinin ı 
acele tahriri kaaununun tat· 
bikatına dair bir talimatname 
baıırlamıı ve viliyete röa· 
dermiıtir. 

Bu talimatnameye göre 
arazi vergisine tabi olmayan 
de•lete ve belediyelere, ha· 
yır cemiyetlerine ait arazi 
tahrir edilmiyecektir. Tahrir 
üç kitHik komisyonlar tara· 
hndan yapılacaktır. Her ko· 
misyonun ikiıer yedek izası 
bulunacaktır . 

Tahrire baılanmadan ev· 
vel vali, mal memuru ve bu
ıusi idare direktörü ve ko· 
miıyon bey'eti~toplanarak 
banK'İ yerlerden tahrire bat· 
lanılacağını tesbit ed .. cek ve 
keyfiyet gazetelerle ilin olu· 
aacaktır. 

Tahrir komisyonları iste-
dikleri mile11eselerden ve 
ıabıslardan m•liimat araya· 
bileceklerdir. lu mal8matı 
vermiyenlerden veya yanlıı 
malumat verenlerden 25 li
radan 200 liraya kadar para 
cezası alınacaktır. Arazi, 
araziyi filen iıgal edenler 
namına kaydedilecektir. Ta· 
sarrufu ihtiliflı arazi, ıagil· 
leri namına yazılacaktır. 

Komisyonlar arazinin me· 
sahasını metre murabbaını, 

T;;~:00 Tayyare Sineması~ 
- , ~---------------------------Herkesin sevdiği, herkesin alkı,ladığı iki yOksek, iki sevgili yıldızın iki gftzel filmi 

Jack 

1 - Hücum Filosu 
Holt tarafından bOyOk bir kudretle temsil edilen hava tehlikesini 

ve tayyarecilt·rin kahramanlıklarını g3stereo bftyftk film 

2 - Bir Aşk Hikayesi 
ftzel Macar yıldızi Magda Schneider'in içten gelen ~bir ilgi ile oynadığı 

••• AYRICA: TOrkçe sözltı FOKS dtıoya haberleri 

S S ti . Hncum filosu ıs · 18,15 • 21,30, Bir Atk Hikiyesi 16,45 
eans aa arı. 20Cumartesi ve Pazar gllnleri13,30da Bir Atk bikiycsi baılar 

Dn kkata çouok haftaıı mOnaıe~tile bergftnl5 Kuruştur 
a ve her eeaata dobuh ÇPcotdara 

ar ve hektar ol .. rak tesbit hkça viliyetimiz için hazır· 
edeceklerdir. Arazi kanunu lanan tahsisat önllmlıdeki 
mucibince muvakkat muafi· hafta gönderilecektir. Baka•· 
yet müddeti içinde bulunan lık tahrir komisyonları reiı 
arazi, komisyonlarca yaııla- ve izalarına verilecek aylık 

ve yevmiyeleri teıbit etmiıtir 
cak, fakat kıymet konulmı· lstanbul, lzmir ve Anka-
yacaktır. ra'cla reislere (100) lira aylık 

Kıymet konulurken alım azalara da (200) kurut yev· 
ve satım fiatları euı tutula· miye verilecektir. 
cak, alım ve satım olmamıısa Diier villyetlercle, reislere 
bir senede getirceii kira tes· verilecek aylık 65 liratlan 90 
bit edilerek bunun on misli liraya, azalara verilecek 
lnymet itibar olunaoakbr. yevmiyeler de 150 kuraıtaa 

Fiaans bakanlı;ı, arazi tab· 175 kuruş arasındadır. K6y 
riri için yapılan nlmunelere muhtarlarına 60 kuruıtan 
röre hazırlanmakta olan cet· 100 kuruıa kadar ye•miye 
velleri, ihbarnameleri ıönder· verilecektir. 
mei• baılamııtır. Finans bakanlıiı acele 

Komisyonların ilcret ve arazi tahririne bir Haziranda 
masrafları hakkında bakan· baılanmasını kararlaıtırmııtır. 

------·~•ı--e•..-. .• .... 
Raşbakanımızıo, eski 
eserlerin korunması 
hakkındaki tamimi 

ismet lnönO, Tork sanat eserleri
nin tahrib ve hedmine meydan 

verilmemesini istiyor 
Baıbakan general ismet 

lnönü, eski san'at eserlerinin 
talıripten korunması ve mu· 
haf aza edilmeleri hakkında 

vilayete bir tamim rönder• 
mittir. Baıbakanın imzasını 

taııya• bu tamimde denili· 
yor ki: 

"Eıki saa'at eserlerinin 
her tilrlü tahribinden ko· 
runulması ıçın göıterilen 
hassasiyete ve bunun ıçın 

yapılan kat'i teblijata rai· 
men, evvelce ciheti as· 
keriyenin iııal albnda 
iken tarihi ve mimari 
y&ksek kıymeti haiz olmala • 
rından dolayı tabliye ettiril· 
mit olan Diyarıbekirde Hlls· 
reviye ve Behremiye cami· 
leriain buna en evvel mani 
olmaıı icap eden valilerin 

tensibile Ziraat bankasınca 

baiday ambara ittihaz edil· 
eliği anlaıılmıı ve derhal bo· 
- "Devamı 4 ncü ıahifede -

Foça 
Yolcularına ko

laylık 
Ayvalık, Dikili, Altınova, 

Edremid, Tire Kula, Konya, 
Salihli, bu hatlara yolcu y&k 
sevkiyab, 

Zinet 
garajından her gün munta· 
zam ve emin bir ıurette 
otomobil, kamyon ve te•z· 
zDhlerle temin edilir. 
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Traş Hİt;akları 

Torklhalkının(Pmalıdır 
HenOz bir yaşında olan Halk traş bıçağı 

yurdumuzda her sınıf balkın en çok tercih 
ettiği yegane öz Tllrk malıdır. 

Onu bir kerre tecrllhe ediniz. 
Her yerde tanesi 

100 paradır 

lzmir milli emllk müdürlüiiiaclea: 
Sat.ı 

Sara Do. 
197 Karı11aka oımanzade reıacliya 19 eski 15 taj 

Lira 

ao.la 3 oda 1 ıandık odaıı 1 mutbala ayla tu
lumbayı mnıtemil ev 400 

198 Karııyaka oımanıade mahallesi intikam soka· 
tında 17 DO. taj alan ve reıacliye cacldeıinde 

33 oo. taj alan kahyehaae 300 
202 Bayrakla karanfil ıokaiında 10 ao.lu diikkia 200 
Yukarıda yazıla emYalia mlllkiyetleri peıin veya ikinci 

tertip talfiye ••ıikaıile lcleamek iizere 15 gün mflclcletle 
artırmaya koaal•attur. lhaleti 4·5·936 pazartesi riiali ... 
at 16 dadır. Abcılaran milli emlik müdllriyetiae müraca· 
atlara. 1006 

lamir milli emllk mldllrllilaclea: 
Sataı 

Sara no. 
191 Kaıtıyaka ltalaariye karakol ı. 8 eıki 27 taj 

Lira 

ao.lu 60,20 metre murabbaı clı•arh arıa 30,10 
192 Alaybey eıld 11111 yeni dllaclar ı. 20-22 eıki 

24 taj no.lu arıa 180 metre murabbaı 126 
193 Alaybey eaki s&Jlli yeai dllndar ı. 4-24 eski 

24-1 taj no.lu 136 metre murabbaı arsa 81,60 
194 Karııyaka bahariye yemiıçi paıa ı. 32 eski 

34 taj 110.lu 150,50 metre murabbaı arsa 120,40 
195 Karııyaka donanmacı mahallesi eski çoraklı 

., Bozkurt" ve "Halk" 
Markalarına dikkat ediniz 

SAHiP ve DEPOLARI : 

htanbul Marpuççular Yuım ılıecl hın Ardılı Fehmi ve 
Mehmet. İzmir Solo ban civarında 6 Ardah Febmı ve Mehmet 

TOPTAN SATIŞ YERLERiMiZ: 
Menemen'de: Ucuzluk bakkallyeel eahlbl Mehmet 
Mania• : Hulusi Mehmet 
Aydın : Ömer KAıım Aydfael 
Denizli : Ahmet Baki ve ıerlkl Salih 
Ôdemlı : Eımtın oğulları 

Tfre'de : Şen Yılmaz bıkkalty,,ıl Sıllh çnoı 
Akhl111r : TIUlncG ve mftıldratçı Hilmi 
Karkaııc'ta : Sfttca oıolları bthftk bakkallyflel 

lzmir Yün mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

HALKAPINAR KUMAŞ 

FABRIKASI 
Tarafından mevsim dolayıeile yeni 

kumaşlar: 

SAGLAM 
ZARI fi~ 

çıkardığı 

VE UCUZDUR 
Yeni yaphracağınız elbi&eler için bu mamulAtı 

tercih ediniz. 

SATIŞ YERLERi 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK HALI 

T. A. Ş. 

Mimar Kemalettin Cadddeeiode F AHRI KAN DE· 
MİR OtLU 

yeai .zafer •· 1 S eıki 39 ta j no.lu 300,SO metre 
murabbaı arsa 

196 Karııyaka Bahariye karakol S. 14·1 Hki 19 
taj No. h 501,SO metre murabbaı arsa 

199 Kar11yaka Oımanzade Birinci rlzel s. 20 Hki 
16 taj No. h 154 metre murabbaı araa 

300
•
50 Olivier ve şQrekii-

12s,3s sı Limited vapur Ali Rıza 
200 Alaybey e'ki 11116 yeni dlindar ı. 28· 1 eaki 

28 ao.lu tajh 122 metre murabbaı ar1a 
201 Karııyaka balaariye mahallesi yeni ı. 5 eski •e 

taj no.lu 253,80 metre murabbaı arsa 
303 Karııyaka oımanzade mahallesi reıadiye c. 61 

11,00 acentası 

97 
Cendeli Han. Birinci kor-

•60 don. Tel. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

63,45 .. THURSO" vapuru nisan 

eıki 69-71 taj no.lu 155,50 metre murabbaı arsa 305,00 
iptidaaıada LIVERPOOL ve 
SVVENSEA'dan relip tah· 
liyede bulunacak. Yakanda yazılı anaların mlilkiyetleri pefin para ile 

ödenmek lzere 15 riln milddetle artırmaya konulmuıtur. 
lbaleıi 4-5·936 pazartesi rünll aaaat 16 dadır. Alıcıların 
milli emllk mldliriyetine mllracaatları. 1017 

Not: Vurut tarihleri ve 
•apurlana iaimleri &zerine 
değiıikJilderden meı'uliyet 
kabul edilmez. 

N«.A 
Kuru/ ~ O JI ıu ·~ 

1 ~ 

Mocellitbanesi 

Yeni Kavatlar çarşısı 

No. 34 

btıreoler! Mut· 

laka (Okam~otol 

3ksftrftk ,ekerle· 

rioi tecrftbe edi 
ıiz .. 

Ve Pftrjen ~ahapın 

en ftstftn bir mftı· 

bil 'ekeri olduğu 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli mftabil 
istiyenler Şahap 

Sıhhat &tlrgfln 

haplarını Maruf 
ecza depolarında 
ve eczanelerden 

TRAŞ BIÇA 

Hoıkurt bıçağı ve yenilikleri: 

1 - Bir numaralı sert, iki numaralı yumuıak eakallar içindir. 
2- Traı olacağınız ganler bıçağıa dört kenarında gfto isim· 

lerile gOeterllmlıtlr. 

3- lkramlyeltdlr. Kaçtık paketlerden çıkacak Roakurt re· 
simli koponumuzla her Hhctdan bb kaçak baket Boz· 
kurt bıçağı parasız alablllrelolz. 

Bu kadar yeniliklere malik bir bıçığı yurdumuza ilk olarak 
bir öı Tftrk tlcareıbıoeel getlrmeğe muvaffak olmuıtur. 

Her rerdf! urarla arayınız ve her '"rde t&Df!SI 5 kuro~tor. -Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

.. GANYMEDES" vapuru 
20 Nisandan 25 Nisana ka· 
dar ANVERS, ROTTER
DAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG limanları için 
yllk alacıktır. 

"UL YSSES" vapuru 1 Ma· 
yııta gelip ayni gün BUR· 
GAS. V ARNA ve KÔS· 
TENCE limanlan için yük 
alacaktır. 

.. CERES" vapuru 4 Ma· 
yısta gelip 9 May11ta 
ANVERS, ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAM· 
BURG limanlarına hareket 
edecektir. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

.. VINGALAND,, motörü 
30 Niaanda gelip ROTER
DAM • HAMBURG (Doğru 
Bremen ) COPENHAGE -
DyNZIG-GDYNIA ve IS
KANDINA VY A limanımlara 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

..PELES" vapuru 12·5-36 
da gelip 13-5-36 da PiRE, 
MALTA, ve BARSELONE 
limanlarına hareket ede
cektir. 

"ALBA JUL YA,. vapuru 
7-6·36 da gelip 8-6-36 da 
PiRE, MALTA, MARSIL YA 
ve BARSELONE limanlarına 
hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarihle

rile navlonlardaki d~titiklik
lerden aceate meauliyet 
kabul etmez. Fazla tafailit 
için ikinci Kordonda Tahmil 
ve Tabliye tir keti binaıı 
arkasında FRATELLI SPER
CO vapur acentaıına miira· 
caat edilmesi rica olunur. 
T eıefon: 2004 - 200S - 2663 

Satılık motör 
12 beygirkuvetinde (Dizel) 

markalı az kullanılmıı bir 
..,ot6r satabktar. Taliplerin 
idarehanemize müracaatları 

N. V. 

VV. ~.,. H. Van 
Oer Zee 

& Co . 
DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE 

"ANGORA ,. vapuru 28 
nisanda bekleniyor, 2 mayısa 
kadar ANVERS, ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN için yük alacaktır. 

.. SAMOS,. vapuru 6 ma
y11ta bekleniyor, ANVERS, 
HAMBURG ve BREMEN
yük çıkaracaktır. 

" ANDROS " vapuru 12 
mayısta bekleniyor, 16 ma· 
yısa kadar ANVERS, ROT· 
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT • 
HAMBURG 

.. NORBURG,. vapuru 4 Ma
yısta bekleniyor, ANVERS, 
ROTTERDAM,HAMBURG 
ve BRE MEN için · yük ala
caktır. 

AMERICAN EXPORT LINE 
.. EXHIBITOR" vapuru 20 

mayııa doğru bekleniyor, 
NEVYORK için yük ala· 
caktar. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"DUROSTOR,. vapuru 11 
mayısta bekleniyor, KÔS
TENCE, SULINA ve GA
LAÇ için yilk alacaktır. 

Ayni zamanda aktarma ıu
retile BELGRAD, BUDA· 
PEST, BRATISLAV A ve 
ViYANA için yük alacaktır. 

SPANSKELINJE - OSLO 
.. BOSPHORUS ,. motörü 

9 mayısta bekleniyor. YAFA 
ve ISKENDERUN için yllll: 
alacaktır. 

.. Vapurların isimleri, rel· 
me tarihleri ve navlun tari
feleri hakkında bir taahhüde 
giritilmez." 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 • 2008 

1•·-o•o~K!!ll!T~o··R-•• 
Ali Agih 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

'"'inci Beyler Sokağı N. 68 
Telefon 3452 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHE1' 

Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilAç ve tu· 

valet çe,itleri satar. 

• • 
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ispanyada baş .gösteren anarşi, şid
detli surette devam ediyor 

Anar istler, Aranyar şehrinde, belediye meclisinin toplandığı odada 
bomba patlatmışlar, mağazaları yağma etmişlerdir 

btanbul 27 (Özel) - !Uadrit'teıı alınan son haber· kırarak içindeki etyayı yağma etmi~ler ve evlere yağlı 
lere göre, kargaşalıklor şiddetli lıir surette devam edi· paçavralar alarak mQteaddit yerlerde yaogrnlar çıkar. 
yor. Araognr şehrinde kanh arbedeler olmuf ve Bele. 
diye meclisinin toplanmış bulunduğu odada bir bom· mışlardır. 
ha patlayarak tlzalardan ikisini öldilrmaş ve dördOoQ HakOmet, esaslı tedbirler almış yollarda otomobiller 

de yaralamıştır. ihtilalciler, burada bazı mağazaları ile gezen anarşistleri takibe ba,ıamıştır. 
• ...... ..... 1 

Menemende, bir günde Filistin Arahları Kudüsü 
iki cinayet oldu ateşe vermişlerdir 

·-·--Un fabrikasında çalışan zavallı bir 
köylü başını makineye kaptırarak 

çok feci bir şekilde öldn 
Menemen, (Özel aytarı

mızdan) - Evvelki gün Me
nemen'de birbirini müteakib 
iki cinayet ve ~ir amelenin 
ölimü ile neticeleaen feci 
bir kaza olmuıtur. 

1 - 23 nisaa çocuk bay
ramı müna1ebetile Ulucak 
köyünden buraya bir da•ul 
ve zurna takımı getirtilmit 
ve köy odaları karıısınclaki 
meydanda çalduılmııtır. 

Bu sırada UJucak köy6n· 
den Ha1an oğlu Ömer, sar
boı olarak eğlenti mahalline 
geJmiı ve ayni k6yden Ah
med oilu kör Demir'i orada 
görünce beliade taııdıiı 
tabanca1ını çekmiı ve ateı 
etmiıtir. Demir, aldıiı yara
ların tesirile derhal ölmüı 

feci bir ıekilde ölmüıtür. 
Hadisenin dikkatsizlik yü316o· 
elen ileri ieldiii ıöylenmek
tedir. Müddeiumumilik tah· 
kikata başlamııtır. 

Varşova'da 
Siyasal konuşmalar 

Brüksel 27 (Radyo) -
Belçika baıbakauı M. Van· 
zeland ile madamı ve mai· 
yeti, V arıova' ya varmıftır. 
M. VanzeJand, bugün Polon
ya baıbakanı Miisyü Folsi
yafıki ile konuşmalarına 
başhyacaktır. 

M. F olıiyafıki, dün gece 
geç vakit Büdapeşte'den 

Varıovaya dönmüştür. 

Liman işleri 
ocak parti baıkaaı ile köy Başmilşavir Vonder 
muhtarı ômer'i yakahyarak Porten ve umum mil· 
karakola teslim etmiılerdir. 

2 - Menemene yalun dllr Rauti geldiler 
Türkeli köyünde de ayni lktısad Vekileti başmüıa-
gOn bir cinayet olmuştur. viri Vonder Porten ve liman· 
Çok esarengiz bir şekilde lar umum müdürü Rauf'i, 
iılenen bu cinayetin failleri dün Eie vapuru ile latan· 
benüz meydana çıkarılım•- bul'dan şehrimize ıelmiıler, 
mııtır. Maktul, Türkeli kö- Yıpurda umum müdürü 
yünden dıilı Emin namında Haımet Dölıe ve liman 
bir ıahıstır. Baıı taşla ezi- idarHİ erkinı tarafından 
lerek öldürülmüı ve bir çu- karşılanmışlardır. 

Başmüşıvir Vontler Porten kura atılmışbr. Tahkikata 
ve Rauf'i, bugün liman 

devam edilmektedir. vaziyetini iktısadi bakımdan 
3 - Seyrek köyündeki tetkike başlıyacakfardır. Bir 

feci bir kazada 23 Nisan hafta kadar ıehrimizde ka
iÜDÜnde olmuştur. Bu köy- Jacak olan müıavir ve umum 
deki un fabrikasında elli müdür, Ankara'ya avdetle· 
kuruş yevmiye ile taşçılık rinde bir raporla vaziyeti 
ve amelelik yapan Said Ali Ekonomi bakanlıiına bildire
iıminde zavallı bir köylü, cekler ve bundan sonra 
makine•in yanından ~ieçer- limanın ienişletilmesi ve mo
ke• müvazenesini kaybetmif dern tesisat yapılması halc;
ve baıını volaada kaptırarak kında bir karar verilecektir. -------·-· ·~------

Ittihad ittilıadı koğalıyor 
- Baştarafı lci sayfada -

hakikatte medeniyet, iosanhk ve sulh aelına harekd etti
j'ioe veya edebileceiine ihtimal verenlerelen değiliz. 

Diılne kadar silihlanmıı. bombalanmış, Hatta fitili tutuş
turulmuı lıtir sulha ne kadar bel bailanılırsa, içinde bu 
kadar meaf aatlerin, gizli ve siyasi ihtiraalarıa, toprak kav
aalarınıa çarpııtığı bu ittihatllara ela o kadar rüvenilebilir. 

Her millet, ittihadı kendi içinde yapmalı •e beş parma&-ı 
birleşib sıkılmış bir yumruk haline ıcelmelidir ki, kuvvetli 
olabilıin .. 

O. R. GÖKÇE 

itizar - Diiakü "llk kiiıd" serlevhalı yazımda bazı 
tertip hataları bulu•dutunu gördfim. Ôıilr dilerim. 

G. 

_ı\rab liderleri bir toplantı yapmışlar 
ve grevein devamına karar vermiştir 

Kudüı, 26 (Radyo) - Ha- edecekleri aalaıılmıı ve 
vaa ajansı aytarından: Ku· fevkalade komiaerlij'e ve
dfts'te büyük bir yanııo rilmiıtir. Arapların ıartları 
çıkmııtır. itfaiyenin blitün funlardır: 
ııayretine rağmen ateı elin 1 - Yahudi hicretinin 
söotlürülememiıtir. Yaniını derhal yasak edilmesi. 
Arapların çıkardıiı Haıhyor. 2 _ Htıktimetin •e hal-
Arap liderleri buıün bir 
toplantı yapmışlar Ye umumi kın y ahudiJere gayri men· 
greve de•am edilmesine kul •mval satmamaları. 
karar Yermişlerdir.IMaj'azala- 3 - Bir millt Arap bil· 
ran yağma edilmesinden kor· kümotioin teıkili. 
kulmaktadır. Muvakkat bir Arapların umumi ırevi 
zaman için mekteplerin tatil gittikçe geniılemekte ve 
edilmesi dliıilnüJmektedir. her tarafta çarpıımalar ol· 
Milli komite burna baıba- maktadır. 
kaaın riyasetinde bir toplantı Hllkümet, kargaıabk çık-
yapmııtır. tJğı takdirde asker kuvveti 

Bu toplantı da Arap li- kullanılacağını Uılllmaa şeflere 
clerlerinin aıağıdaki ıartla· bildirmiıtir. Bu ıuretle çar· 
rıa tatbikinde iarar ettikle· pıımaların önüne ıeçilece
ri ve bu istekleri kabul ği sanılmaktadır. Maamafilt 
edilmezse kıyamda devam vaziyeti çok Yahimllir. 

~~~~-----~ .............. ~.-.ı .. -----~~~-
F ran sa' da Başbakanımızın, eski 

Saylav seçiminin birin· 
ci turu don bitti 
Paris, 27 (Radyo) - Say

la• seçiminin birinci turu, 
havanın çok yatmarlu olma· 
sına raimen dün ıüktınetle 
ve büyük bir heyecan içinde 
bitmiıtir. Cumur baıkanı M. 
Lebrun, refakatinde genel 
sekreter M. Andremag oJ
dağu halde belediye daire-
ıine gelerek reisi selamla· 
elıktan ıonra rey sandıiına 
yanaşmıı ve reyini vermittir. 
Bu sırada müteacldid filimler 
alınmııtır. M. Lcbrun, hal
kın alkışları arasında bele
diyeden ayrılmıı ve Eliza 
sarayına dönmüştür. 

Nazır, başbakan ve ayan 
azaları, kendi mıatakalarına 
iİderek reylerini kullao
mıılardır. 

At yarışları 
Koşu alanı çok ka· 

labahktı 
Dördüncü hafta ilkbahar 

atyarııları dün yapıldı. Koıu 
alanı hayanın müsaid olma
sJDdan çok kalabalıktı. 

Habeş harhı 
-Başıarafı 1 inci sahi/ede

ltalyan bombardıman tayya
resi ittirlk etıaiı, bunlardan 
birçoklarının pilotları yara· 
lınmıı ve fak at tayyare 
dlımemiıtir. 

eserlerin korunması 
hakkındaki tamimi 
- Baştarafı 2 inci sahijede

ıaltılmaları vilayete emredil
miıtir. 
Haaıi elaireye aid oluraa 

olsun Türk aan'at medeni
yetinin kıymetli belıeleri 
olmak münaıebetile memle· 
ketin malı ve muhafazaları 
herkesçe milli bir vazife te· 
likki edilmesi lazım olan 
bu ııibi eıerlere karşı gös
terilecek ihmal ve llkaydiyi 
hiçbir sebep mazur röıte· 
rem ez. 

Bundan sonra tasnif har· 
ci dahi ol1a, vakiflar umum 
müdOrlüj'ünlln muvafakatı 
ahnmadıkça hiçbir cami, 
mescid ve vakfa aid diğer 
binaların ve allkadar en 
yüksek makamın muvafaka • 
tı muntazam olmadıkça, 
vakfından ııyri idarelere 
aid eski e1erlerin hiçbir 
sebep ve bahane ile iıııali
oe veya bedmine meydan 
•erilmemesini son defa ola· 
rak tamimea teblit ve ta· 
le bederim.,, 

Ekrem Hayri 
Bir müddetteaberi lstan· 

bulda bulunan aziz doktoru· 
muz Ekrem Hayri, dün lzmire 
avdet etmiı ve bugünden 
itibaren hastalarını Beyler 
sokağındaki muayeaehane
ıinde kabul etmete ıtaıla· 

•ııtır. 
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Eskişehir şampiyonu Al
tay' a 2-1 mağlftp oldu 
-Baştarafı 1 inci ~alıifede

raimea sabaya çıkmadılar. 
Bu vaziyet karıııında Al· 
tay Said ve Hakkı'yı 

takımda• çıkarmağa mecbur 
oldu ve yerlerine ikinci ta
kım oyuncusu aldı. 

Mutad merasimden İonra 
oyuna baılandıiı zaman, 
Altay'hların çok canlı oyna
dıklarını görftyoruz. Daha 
yedinci dakikada soldan 
g len topu Vahap ani bir 
atılııla Eıkiıehir kalesi aila· 
rıaa taktı. Demirspor'lular 
çok aert ve favullu oynıyor
lar, hakem K. S. K. lı Esad 
mudahıle meaburiyetinde 
kalıyordu. 18 nci dakikada 
Eıkiıehir'Jiler aleyhine bir 
korner oldu. Saim çok iÜzel 
1'ir •uruı yaptı •• bir kafa 
darbesi ile top Demirıpor 
kalesine ıirdi. Bundan ıonra 
oyun tamamen Altay'ın ha· 
kimiyeti altında ve golsüz 
ıeçti. Birinci devre 2-0 
Altay lehine neticelendi. 

ikinci llaftayımın 9 ncu da-
kikasında, Eskiıebir oyuncula· 
rıaclan ve K. S. K. ıa eıki sağ 
açıj'ı Ismail, ıahıi bir iniıle 
takımının ilk rolünü kay
detti. iıkiıehirliler çok sert 
oynayerlar, miitemadiyen 
tekme vuruyorlardı. Hakem 
birkaç oyuncuya ihtarda hu
lundu. Fakat bunun tesiri 
g6riilmedi. Tekme oyunu 
ber tlevamdı. Hakem, Va
ha1'a ayağında top olmadı· 
ğı halde bir tekme yapııh· 
ran Eskiıebir santreforuou 
oyundan çıkarmaj'a mecbur 
oldu. Fakat bu vaziyet Eı
kiıebirliler üzerinde akıi 
tesir yapmıı olacak ki, maç 
büsbütiln çığrıodan çıktı. 

Halk sabada futbol değil 
tekme ve çelme oyunu sey-
rediyordu. Buglin cidden 
güzel oynıyan Altaylılar Es· 
kiıebir nıııf kalesinden' ay· 
rılmayorlar ve rol çıkarma· 
ğa çalıııyerJardı. 

Eıkiıebir'lilerin bir akı· 
nı~da, saf haf Şakir, De· 
mı11porun 10Ja91ğını marka 
tutmuıtu. Eıiıdıehir'Ji oyuncu 
bu vaziyete kızdı ve karıı-
ıınclakini arkasıadan koıa· 
r ak tekmeleme;e baıladı. 
Hakem bu oyuncunun da 
sabadan çıkmaıını bildirdi. 
Eskiıohir idarecileri buna 
itiraz ettiler ve oyuncu çıka
ramıyacaklarıaı bildirdiler . 
Hakem de 35 inci dakikada 
ma;ın 2-1 Altay Jebiae bit· 
tiğini ilin etti. 

Perıembe günü bazı oyun· 
cularından noksan olarak 
sahaya çıkanAltınorda takı· 
mını ve liklere henllz bu· 
aene iıtirak eden Demirape· 
ru matlub eden Eıkiıehir
liler, laf'p yenmek :heveıiae 
kapılmıı olacaklar ki,dört 2ci 
takım oyuncusu ile çıkan 
Altay'ın karıısıada matlub 
olacaklarını anlayıaca maçı 
yarıda bırakmıılardır. Eıki· 
ıehir'lilerdea bu hareketi 
beklemeıclik. 

Çemberlayn 
Şerefine bir şôleo 

verildi 
Budapeıte 26 (Radyo) -

Bura lngiliz elçiıi Sir Oıten 
Çemberlayn ıerefine bugüa 
ltir ziyafet vermiıtir. Bu zi-
yafette Macar Dıı bakanı 
Kaaya h•zır buluamuıtur. 

Çemberlaya , seyahatının 
huıuıi olduiuau ıaıetecilere 
aöylemiı ve beyanatta bulun· 
maktan imtiaa etmiıtir. 

lzmir vakıflar ·direktörlOğOnden: 
1 - lzmir'de Mezarlıkbıtıda vakıf araa nzerindı yapıla

cak 58793 lira 84 kuruı bedeli keıifli bil binaıı 
inıaatı mtiteabbidine ilaale edilmiıti. Mltealabit ta· 
ahhildllaQ ifadan imtina ettiiiaden mukavele f11ih 
edilerek 25·4-936 tarihindea itibaren aıami bir ay 
zarfında pazarlıkla •ütaabbid namı beaaluna diier 
talibine ihalesi yapılacaktır. 

2 - ihalesi 15-5·936 cuma ı&ntı ıaat 15 dedir. Talip· 
lerin lımir vakıflar direkt6rllli8 biaasıada topla
nacak ihale komisyonuna ehliyet YHaikini ye te
minat mektuplarını bamil olarak mlracaatları il· 
ıımdar. 

3 - Talipler daha evvelden direktiirllli• •llracaatla bu 
iıe ait evrakı fenniye Ye projeleri Ye ltıton arme 
proje ve be1&batını ıörebilirler. 

4 - Taliplerin ,0,000 liralik iaıaatı baıarmıı oltiukları
na dair resmi daire hey'eti feaaiyelerindın muaad
dak veıikaları hamil mllhendiı veya •İmar olmala· 
rı llıı•dır. 

5 - Mu•akkat teminat mikeları 4191 lira S6 karuı· 
tur. 27-2-8-12 1008 

lzrgir ithalat gnmrOğO modor
loğonden: 
ltballt ıümrijll ••"arıaıa çatı ••dele aaçlarınıa tami· 

ratı 4637 lira ve 48 kuruı bedeli keıiflidir. 
Bu tamir iıi 2490 aayı kaa•n hlkllmleriae ıare açık 

ekıiltmeye keamuıtur. lhalHi 11-5-936 pazarteıi ıDal ıaat 
16 da ithalit ıimrUj'I binasında yapılacaktır. B• ite iıti· 
rlk edecek taliplerin mutlak ıurette 936 yılıada ticaret 
ıicili•ele kayıth elm111 •• bu itleri yaptıklarına dair aafıa 
mftellirlllj'latlea almıı elelakları vHika ile birlikte ihale ıl· 
alade komiıyeaa i~raz et•eleri mec .. urillir. Bu iı bakkıada 
izahat almak preje ve feaai ıartaamesi doıya11ntla olup 
le•azı• ve ayniyat aeniı ıefliti•e •llracaat ederek ıöre· 
bileceklerdir. 

Mlzayeeleye iıtirlk edecek erbaltı ıan'at ylbde 7,5 he· 
aa~ile 347 lira 85 kuruı pey akçesini• ithallt ınmrüjli 
VHaHiDe yatırdıklarına dair aldıkları makbuza ilaale fiİ• 
nlatle komisyona i .. raz •t•ehri liıımdır. 

Erbabı ıaa'atıa •al6mu el•ak Dıere keyfiyet illa 
elu•ur. 


