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mıir'de hergb _..hlan çıkar, .ıy..ı gu.etedlr. 

Mısır Hükftmeti 
Trablı·ısgarb Hududlarını Ka

pamıya Karar Vermiştir. 

abeşistaıı'ı Paylaşmayı Düşünüyorlar 
~ ~kşm~lığ~~7A~~~ 

nın Yeni Bir Safhası. uretmen, Diyor Ki: 

ANADOLU 

Isviçre, Arsıulusal Kongreyi Kendi 
Toprağında Toplatmıyacak!. 

------------------------Kongre Azalanaı Da &oğaeakmıt 
~ '"twwt""tww ı:wıw •"1~~-,,__,w -~uA:w"""'.,,.....~~-

11. ll11110IW İMlya VeliaWa iJe Wrlikae. 
BerU. 13 (&.&) - P.le· $hadl7e kadar 82,SOO toalak 

nl k8111eJ - ....... baa· ilet Yapar llllba .......... 

Ba nparll'r• Lıbet111ıa'ı 

alker Ye mlhlmm.t 1e•klne 
•Jll'ltllleoekler6. 

Madenlerimiz 
Batbakan'ın Emrettiği 
nelder GGaderildi .. 

.............. 16(&.A)-
8 .... kıa lmaet laıaı'ala ıu . 
.w ..wa.we &1r••ım 
ft ........... EtOllOBll •· 
be'... pdeıtl•ıd•' .. . 
ndletl ...... ~ ... ..... 
•lhaler ıa•lndlrı 

Alam, lhd t...., ll.111lr1 

.... bnlM>y ...... yateltqk ....................... 
Ek•-' Bak ............ 
111-... 

••••• ........ • .. .,. ... hak· -------==-----..... ---------. 
....... 1a.1s....... ..,.... lstanbul'dan Dün De 
nk 16 q darlı 1111 ı•llltrl•ı 

Ucuz Satalım, Zarar Yok. Fakat Şah-
si ve Zomrevi işlere Kurban - --Gitmiyelim, Bunu istiyoruz. 

flılmler ifleairken. 
0.am lntmealedala pse· 

te.._ gOMeımekte oldaklan 
.....,._ .......... ,. Dla 

Wlaltdea .. ..ktaM aldık : 
Çaba lell..ıertaln tek ti· 

raf la a.ın•r .. ıa.._ flotm 
kiti f latlar br1111ada bir M· 

.... ......... uiU1nda • · 

..,_ .......... k .... 

..... blaa .... lrelmeal• 

..... fHlt ........ ,. ... ; 

aalatlD .ıepı11 ,.. ......... 

ltld .... en içli -~ 
.a H bltllbklUlmıaa ...... . 

Ea Gaee tam...., .. ..... 
rellm ki; bl• ..,..__._, te· 

elm ıla ..... yer hltaa •• ._. 
._dedal ala1 meal..ı.ta ... 
reketll ...... lçla.. ...,_ 
•w. ıamla ıeelm.ıerla .. 
.... lalıme&MnJ& .... 
daand lanldak ft .......... 

Mı ı...,_, ..... .....-.--.. 
kup topla_. olan mnaa..I 
kongreala lnlçre'd• teplu· 
...... meaetadıtlr. e. koa· 
peye lftlrık etmek illere ple· 
eek Jlbuaolma .. l.Y1çre'1e 
glrmeel menedilecek, HMlce 

gelealer geri '8nllecek Ye 

Ekspozanla r Geldi.. ..... ...... ..:.:-: 
• :-t• •a-a 9U oldetaaa Ye 

... ..... ,.. ... llwıdıll· 

... - ,.._. teıW ... 
lrelmealerl OJUı:CÜ telülııl 

edea ıdamlana uat dolaplm 
P 

• . a..a g1e1aa. 111e1k bir alaı 
- Soaa 2 IDCI ,.... -anayır Aynı Zamanda Dır Eğlence •1t• ..... ,..." "' oı.._. 

~--~-------=-=------=====-=====-~~~_.--
ve istirahat Yeri Olacaktır.. ~bk Kurumlarımız 

lmtn'• yeıleemlt olap .... 
•o•pe7e lfllrak edecekler de 
memleketten çwbnlacaklardar. 

&ı..a..ı ı..tr 5 .... ,.. OOla daha ı•l•lt Ye peYIJOD• K k K } 
.., .... ,. ..... , .. 11 .......... ......_................... arşı•a a ızı ay 
lnblltl• Wr .. ktlıle ... •-k- Paa ..... • ... bir J : = :::;.!"~ ~~~: Dispanserinde Bir Saat: 
....... lmiatr'ller; .......... ... ...... ,..,.. ....... . 

........ lj (Oael) - Loa· 
m' ... ffl'llea Mı .... ,, l1al· 
71 btllı:tmedalB Y ......... , ... 
IODn AlmYDya'daa da aakHye 
nparlan mlba7eaamı ......... 

... , ........ k 111a .._,.... laıda g&l•reoek oı.. • .,.. Burada Her Yıl Bakılan Hastaların 
makllthrlu. 1>111 ·l.1a•M''... P'•YJıır .-ılıd halkaw • 
..... ip ..... ,..,.. llilk ~ •11.aılıde ... 
lltaat.l .............. .. ........ ,..,.- ıektWe it•• blltllnMILae.lir; 

üniversiteliler Gezisi 
Bergama Harabelerini, kamutan ve 
Köylerini Gezip Tedkikat Yaptılar .. 

8erga1U, (Oul 
aytan•sd•) -

l.taabal •e A•k•· 
nla Geaçler Ber· 

...... ,. •···· ler Ye tetlkikle· 
rlae dHam el· 
mektedlrler. 

Bapmvter Aa· 
kan llatakaa· 
dıa ıhı •e lı· 
teabal blnnl· 
........ 11e ıs 

kltlelmak bel• 

19 kiti•• hlr 
kaf lledlr n bat· 
lan•• Nıu• 
Tanlar. ~ laiveniteliler Bergama banbeleriacle .. 
G•~r l•mlr'•e• Ôdemlt Ye hmtr'dea K.a11e7 bölpllae 

Birsi '9fteiertn•• ıelldlktea yaal Berpma ~netine plerek 
IODn, 'Ore'ye Yırmııl11 Ye oa iki kolda Tarab ft Kuuk 
bet glnllk hlr ıesldea IODn beularam da gkmlflmllr. 
bmlı'e .......... , .. ,, - ... a .. , .... -

.... ,..._...,. s. Ye ... 
OJUlarUe .......... ,.. Ye 

......... ,. ............. k 
,.,, ... Mr .. k ......... .. ...... 

i2 ıaaatOlda bpdUIDI hl· 
bak leclmel " ea•lllrlJel ha· 
reketlere acaak olu pene7ar 
ekonomik yepyeni bir proP9· 
gaadayı 1ebeb olarkea memle· 
ket ye kaltlr bakımıadaa 
6nemll bfr keane oleakcbr. 
Panayırda 7alaı• mabnı •tmak 
için delil, ıyal mmaada rek· 
la• yapmak lltlye•ler için 
de patı Wr flnat ftrdlr. 

Alınacak Yeni 

Vapu~larGOmrflk 

Resminden Muaf. 
Alakan ı' (ÖSel) - f.e. 

aebl memlekederiea J>eats. 
7ollan ltletmetlle Yıparcalar 
tlrkedala dat ilkelerden llllD 

....... HfHllUD Jlmrlk 
,........ ...., hltalmalan 

laübıtçe kanrllttmlmlfllf, 

Say111 5-7 Bin Arasındadır. 

t1 

K arpyab Kıalay diıpanaerinde hu t..Jar muayue edilirken. 

K.1Stlay karamamuıua Kar· 
pyıka'mld ıabell ook nrlmll 

Mr tekilde çah1111aktadır. Der 
Jll birçok JOknllan yiyecek 

giyecek dılıtmakıı, ltemalpD .. 
eaadelladekl (l.ıS1lay clllpaDle . 
rl) •ele ltlaterce bltla71 •k· 
maktad.lr. 

Tatalaa lltadıdklere gGre 
Jetli Jll içinde ltı11la7 kara· 
maaaa Kll'flyaka clllpaa1er1De 

t7485 .......... "'"' " 

çocak baı•eırmaıtar. Bepeüda 
de maa7eaelerl yıpelm• H 

llaolan ,.,... Yerllmlfdr. 

K.ıııl17ın lsmlr'dekl dltıpaa· 
1crlerl içinde ea ~k ._.. 
mlnceat eden n ._kllaa 

K.artıJlk• dbpamerldlr. Bmaya 
Me•emea ilçe merkesl ile 
bitin kGylerlaclea Te hani 
Seferlbl11r H Urla dolaJI.._ 
birçok hula gelmekte maayeae 

- Son 6 IDOI 711de -



.. :·::.,~.::~ ::::.::: ltalya'nın Norela Ko·yu· nde son Dakika 
Ba boların k•pıl•n GnClnde 

..,,.. ... ıı.aon•ı B • • k h• S h k OJd Mısır ..; A8:a':~. !:!'."E!::~ uyu ır u as ını 11 .. 
Arahk, Berpma, otldll .. Ka· • · Trablusgarb Bu .. 
•Y;:~ .. ,, bmrıer ıt1, dau, Bu Ani Felaket Neticesinde 500 Ki-dudlarını Kapadı. 
bmyonan kalkaca~ı yoktur. İstanbul, l' (Ôael) - Mı· 
Ya Gte beri almağa Ç•karlar. fil). nı· n o" ldu" g'W u·· So" ylenı·yor.. ıır'Cla Trablaıprb hududunda 
Ya da h•nın b!neelade ota· V buı çarpıtmalar olmaı H Jtta· 
rarlar. Banın kabnıl, bir de· T rt .. , lılktametl, derhal hadadlaaıD 

o ao, 1' ( A.A ) - Nolera fellketl, çota nlerlnde anıısın ıa bakınına atrayan kadan Ye 
mir parmakbk ile aynlmıttır. -L• kaP'IJlmuına emir •ermlttlı. O ÇOC11&1ar olmak here 40 kitinin GllmClne eebeb olmuıtur. Dı•arlan 1ıkılan g61, Cenon fabrika 

Dinde bir hana nrdır. Par· lannı çabttırn elektlrlk uatralaaı ltletmekte idi. 
mübklarda urmaııklar .• Dut ,.. Arabatl!lrı .&Ortao, 14 (A.A) - 700 nlfmla olan Norela kGyl ile biti• maubere •e maH•le keellmlı 
at-anın aıtlnde kamralar Gtl· d ol ağa için Glenlerfn •Jlll keela olarak belli dellldlr. Birbirine ud olan haberlere Ye ba haber· 

Satın Alıyoruz flyor. Kahnnla k•p11ında aııb lerden birine gGre Glenlerln .. ,. .. , (500) e ylk1elmektedtr. 
W kafeeıe, birer bCUbll.. Bir 
kGtedekl berber, hiç durmadan 
çahemakta.. Maıterller tatla 
o,....ada.. Satacalarıa hepli 
nr : Fı1tak91, armadca, dana, 
Minikti, pantaloaca, fanllta, 
lneak11, .... ıca, aynna, ter· 
INql. demtrlaladlcl, pseıect. 
91k1a, lllllkça, kamçaa, ame 
tebrel, llmilçl. terlikçi, ... tfl, 
,... .. , bahkça. 

Bulana herblrlDID ....... 
Wrer (Hediyelik) koyu .• 

Bansan •apacta l»ea .. ota· 
IWJtn& 

(Kapa.kaçta) •.- blm.kf 
................. Guete· 

1 • 1 F 1 ı H İdanbal, 14 (Oael) - lnk· 

ngı tere, ransa ve ta ya a- ::kc:::r:~r :~:ım:ı·na:~~ 
dad'a g6aderllmiıllr. 

he~istan 'ı Payla~ıyo rlar •. n.:.~w:~:- ~::~ . .!'~"~~ Y ' . Anp ha1nalarınıa elnılerl eo· 
· plblacaktır. 

Habeşistan 'ın, Asığ Mu kabilinde Ital- Bu Nas-.ı-
' V d t • -- • A . Ç" ld Ih Hayvan IMkeleti ya ya 8 e tJgJ razı, 0 en aret.. letaDbal 14 (Osel) - Teae· 

Laabal, 14 (ÖSel) So dakikada •- I rlf&.e Medaao pltj••• dems 
- D aluwa bir habere g6re; mglltere, fnma Ye talya de•· milthlt bir haywm llkeletl 

ledert. llabefhlaa'•• tablmt lcia aralanlMla koaatmalua .. tl•mlflanlar. Amapa lly..t ve•enle· atmlfbr. Ba llkelet. ••itam 
rinde •ı1ıt bir tellr ayaadaraa ha haberi• a.hakkak• hallatle, alaalar karamuaD •• slbl bir haynn dplerlnclen hlçblrlllne 
daram •l.aeaCa merakla bekleniyor. beuemea..ktedlr. Batın eekU 

ı.aa.bal, 14 (hel) - ltalyular; llabet lmpantoraaaa •I mabltlllnde wadetdll arnialD '61· hlçol- av metre uawla· 
den llauet oldqaaa 16Jllyorlu. ,,, 19acla bir haynnıa .... dar. 

Fakat oot korkaaçtar n Rlla 

..... elmdlye kadar hlv okama· 

....... yerlerfne kadar rahat 

..... okayablUnials. Saatlar 
akar gider hiçbir um1Wa111 

::"itı~ . .';'.' .!:: Adını Bildirmiyen Bir Moda Kultıbtıntın 
,... ......... ki ırahlana ko· y dd f' Kotrası 10 Kiti ile 

yeri yoktur. AJlll Amaada 
babk pala gibi paUarı mncad 
d91ihllr. Beyeal mecmauı hll · 
llaadu çok batkadar. 

-······ .. dlnllyeblUnbns. ur 8'110 o·zveren ıg'W ı· •• ba ... ub ....... Mı V Yananisıaoa Gidiyor •• Taze Bakanımız 
htaobal'a Vardı • 
......... 14 (ÖSel) - Ttlse 

S.ka•m•• Şlkrl Suacolla, 
bagb haraya geldi. 

... ••ledlm. e°' •irte1; ... D " 1. 8. T k Ço ....... ı ı• <0..•> _ Moda 
• •lataya•: eger ı ır Or euğo Haya Ku- blahla1n •1r kom., ,... 

•• ... bir detebeil •1r 40 o· L. v n1· (Bagb) - kiti lla Ya ..... 
... •Nmtap lınm g6adermlf. rom una ın ıra e 1 taDll gldeeektlr. 

J'an11e1, bu kira gibi bsarbp 
6ra ... a VIUnmf. Ba arada 
.... ondu gevlyormaf. X... 
dlya........ FanDCaya: 

- •Ba k ... , l»ead• Hel 
lteal• haaeme a.ı et; yoba ... ,. 

Demlf. Fınaa korkmaı. De· 
nl»eyl ile bd.daa geleeek be· 

illan brplaflarmea denlletl· 
•klat çeklleblUr f6rmlf. K ... , 
....... nine g6adermlf. 

Denl»eyl, adam glllderlb kasa 
uatmı. Fınna; •Fınndan çı· 

bnb l'I teagthaa lltClDe koy· 
.... onpaa açta!,. Demlf. 

Aüm gidip derebe1lne iti 
ulatmt, derebeyi kısmıt, pa· 
...... aldaJ.ı gibi 6rınaya gel· 
.... Fınacı •1111 lhlerl tek· 
ıulaaatf. Derebeyi, p.la .. aı çe· 
klaoe lanacı, alabUdlA .. e aç. 
~ batlamıf. Fınaea gltmlı, 
..... ,. gltmlf ... Nihayet 6al· 
ae bir mlure çakmıt. farma 
..._, lçerf7e... Derebeyi de 
... daa... FınllCI minarenin 
... Waden Yeretadt keadl.ı 
........ iki dnecl beeap g6rtl· 

JOllaraaıf. fın11e1, banlardu 
lllrlala lltlae dltmlt; dencl 

Aakara ı• (A.A) - Adaaı Wldlrmek lllemlJa ltlr fttudat 
ı..et ln6nl ... talile Tlrk Ban karamana kırkbla Urahk Mr 
•erlda bal11111Dat1ar. 8a pan Ue alaawk apte. keadl .,... 
tlserllle M..._ya .aauek.taln -~tl_.ta yerla adı o1an1ı: 

Madanya koaacakbr. Tlrk ••• tarama, ...... tehllkcıelae bqa 
taarla bir daypnbk g61tere• •• yardamım ook betealleoek •1r 
GageçenUkle yapan ba delerll Ttlrk oocalaa• heyecan H 

teıekklrle alkıtlar. 

••••• 
lspartil Halıcıları P ana· 
yırımıza iştirak Ediyor. 

Iaparta 14 (A.A) - llbayan bqkanbtıada tecl• " endtlelri 
oda11ada babalar, encltltrlcller H tecCmerlerla kablmallle bir 
toplub yapaldı. Toplaabda, anaalual İlımlr paaa71rı• otlama 
ittlrakl kararlatbnlda. Panay.rda memlekeda bqbca çabt .. ı. 
larından olan hahlanm1S ile dller çabt tltlalerlmlsla de gGlte· 
rllmeel programa abadi. Sergideki laparta pa.t1onanaa Gtekl 
yıllan g6re bayıl daha sengin •e dtlagln olm••• çmb11lacaktar. 
Ba it için aynlan komite, derhal faaliyete g999rek buarlıklara 
blyak hlr hısla .. ,lamıııır. 

.. uretmen Ağzı ile . 
... 1 bici ya.de - rlae de te ... I ellln. E••elt ba· 

tenlllrk•a gllal kapah da b· gtnkl k6tl darama• peri .... 
lamaJIL Bük•••• • ivil bir bgıaı ualımak lola IDhhar 
heyecan ile korumak pJfednl ldared .... m rollal en makul 
gGllermekte olaa psetaiala •e a.betll bir teklltle o,._D. 
ayak alb• alınan lretme• •· Bandaa eoanm ivin de geae 
ta• bıtanDak itin Y•pbl' htlktamet bitin lretmenlerl; 
•etrlJat yanık ylrellmlse •· mnlut blrllllala, emel •e 
rlaUk •eren bir teaelll olayor. gG•ll blrlll'DID lhyaklr tut· 

ŞI_.. 1111e •a hal kaqliaada lan içinde ıoplıyarak ylrtlll8a. 
ne dtthdaklerlmlsl ye ne il· Blala mlllederla lretmenle· 
.... Almfsl ifade edelim : rlaln kartalat yola olu yolda 
Sis ta baaauayq ki; lretmeDln his tle ylrame7e elbet mecba· 
meafeetbala t ........ ihracat ras. Ba mecbarlyed an\amı· 
ı1ıata nlsamlumuana bailıdar. yanler •r• alu gClctlnl ella· 
Oretmea ltlal g~m•k için de tutan Jloe hlktametten 

belledlllmb feJ ODiara haki· 
muhtav oldap krediyi u çok katla yoluna gGatermeeldlr. 
•• oldakça mllald .. rtlarla Kartalma7a •1e ilerlemeye 
bwlaWlmektedlr. llahu• elkl karar yer•lı •tr al81U bir 
borçlar itini dlseltmek JOlaD· tek Yarhk baUade hareket 
da htlkAıaelfmlsla alda89 IOD 

Kadı, ile daraımaları dinlemekte olan ettiği umu nelere kadir ol· 
- Bir kere LltaL- L-Labm. L tedbirlerin geDlıllllnl daymap d 1 GI k 1 d • .,. .,.. etea •biblae, gada, eormaı : bafladlktan IODn .. pla ip a llDD g terme yo an a 
Demle. Hem kitabı, hem • · - Sea ae lldyonan? eD blylk eblttmla bol bol dlaJllJll ea teref U ml•llerl 

bllanal kanttırmaı brıttırmıı: - Ben Hsgeçtlm. Efeli• çabrd•la••• mahmlla 1abmıaı •erea Tart ala1anaa batla 
- Yedi eeaede bir açar, kayrap•• kendim 1apıttınnm, tamim edeme ... olmaktar. '4· ylbek bltlllyederlnl n tldln 

demlı. demlt. nallllal ply......._ laaplan da· bir Uyakade H yallann utar· 

• 
KftçDk Haberleri 

lstanhul öğret· 
menleri Geliyotı 

l•ıonbal ııtreımea~ 
(Muallimlerinden) 60 
bir grob ayın 17 inci 
teel glnl Baadtrma ek~ 
İ1U1lr'e gelecekdlr. it 
6gretmealert Aamdola 111;..ılJ 
bir tetkik gealntlelae ~ 
l•rdır. Programlanna ~,. • 
mlr'de iki gtla kalacaklar 
teıklkler yapacaklardır. ~ 
menlerin yar111 ba1udır. ,-... 
kaltlr dlrekt6rll&I; ltt~ 
6Afetmenlerla buradaki _ 7~ 
calla~ı tetkikler için ~ 
n fayd11la bir program illi!! 
lamakdadlr. Progiam .,...., 
haurl•nacakdar. lamlr of"'. 
menleri; İttaabQl'la m~ 
larıaı karpbyacak H ı.-'J 

gesdlreeeklerdlr. 

Takdir Edildi 
Ödemle dola1ıadakl -~ 

lana 11lah H eneai4'~ 
mavaffaklyetl gGrtllen lloe M' 
tarı luet Varal Tarım .... ~ 
lı1taca takdirname ile ~ 
edllmlıdlr. 

Yeni Uray 
Nizamnamesi .. 

S.ihk .. IOl)'•l yardi• .,,. 
bnb1taca au1laauak ~ 
olaD 600 maddelik yeni 
ubatal uhhl7e DIAmm•• •lf: 
tatbikine baıı.aaufbr ... ~ 
nmaame tehir karaltayı
urlaamıfb. 

Demirbat Defterli~~ 
Mekteplerde tatalu 

bq 8'Ja defterlerlae yeal .hl~• 
efJUln y ... ldajı ..... & 
dlrektkll&lne haber • 
dlll ••latalmııtar. 

Mekteplere 1Gaderllea 
bildirimde ba gibi ef18DID ~ 
taam bir tekilde kibir~ 
tarııpae blldlrllmetl ·~ 
mittir. 1 

Gardes 

....... 
l'IDDCI durmada kav-yor. 

Mahkeme kap11111dan, dnecl itte han kah•eelade hlkay.,. hlllade mahmıma acas da •· dıia blı- llhtla temeli etmekte 
bafıaı içeri autmq : ler dlDlemekle uaı kqta kal· olu •JJ• Bqbaknımıs lemet ı .. ---.. ----~ 

- S. lannoa, .nu.
11
_. •aeagaaı blllnmlyen kapb kat· blm•• nuyas. Faka' dlDJll la6al'ala bat oldap hlk6· AGUSTOS 

O...e gebe bir Yalaadl bayaaı 
takme; kola ile •uara aa 

IRPID••· S.yaaeaja••D ooeap 
....... bndbl de bayılmıı ... 

l'ırnaa paur J•rl•e k•l•hll· 
.. glrmlt. Dere .. 11 1aklatanca 
.... ,. bar •nrmaı, bir kGy· 

........ kayra&ana ikiye ......... 

tllta d•-" •ld•-~ r blann, otomobtllerl•, otobllle· .PIJ•••••• lealn do..,..O. ... medmls ı..aa, blalm bledlAlmla 11----------~ De .., .. p va ..-..4. aı111a 191; mln._na ...... •• dm· ,,. e-ıu.. leterlm, demlf. rln hareketlert çok beklealll· red .... ı.ı...rlDe L•r... ol· ao111ıca lltedllfmlsdea tllttla Bl9Sö ı 5 
"'-• De yor. Yoloalann .UU..slan il· -e ..- • lar L ~--- drl L ••r 
aa - •eal, een minare· nlrlenlyor. _... l8bnp .. ,. • .,. daJ· o aa mey-- ge Yeraea 101 

Din lltClDe ÇIUnm. fanDCI, U• __ ...._ . elbet J8pala.,.- •lr q •· it-----------
- Daha kimi bekllr--. _,_ 

k ..... nın 61dql yerde darar. diye tof6re llJlelMlller. Şof6r: flarwl ltlerf; al• ........ yafa- 138·1995 
Sea, mlnar•ln lltlade• oau _ Kabahat MDde •I; nı. dal - ,._ ylUek ltlr yet· Cretmealerden: N. Ulat 
lllClDe abbr11 .. de..... ldUktea iki ba1•• pleeek, •· klala .. i.ı mlnb ..... dca Cretmenlerdea: AIMl.U.h ~~~~!! .. ı 

Dencl; daftaadu ...-O- lan bekUyonm. Oedl. mk, gbllk oyaalana dalp· S.lllıll isim lretmealerllldea il·-------~~ 
mit. Yahadl S.yacala deıdi.ı - E. iki S.yanıa, maballe- lan• bopn ilmek •alyedade Bilal ~man E•bt Bani 
aalatmıı. ye : 8otÇ11 kalan demeti blda· btdı•ta. mauk•aktaı ki or· 8elaa Balca Bela Glaet 9,59 

Kadı - Ba fmllCIJ8 alb ay ceye kadar b19!abarada leek Da· tada estim ...... lnlmealer SeUm e..ım o. GOrgl ÔIJe 6,06 
••celllı: edenla, •1tea eo-a- .ı •• ltleJI ltalaru. oı.aütaı. Adil Sayar lkmdl 8.69 
yerine bir GOCDk olar. Oemlı. - ~b•eal. ptlr bir tekerU Blkhlettea lltedlilmls ta· Şebrlmb Osel laeublu dl· •k..- 12, 

.,... ........ .......... ...... llrallflk altıaL. m: Oretlm tcta layık......... nktlrtl Acili s.,., bir Wta y... ı,,S 

~-~L _ _Jt_~_..-. __ g_o1_a.....-ı ___ ....:• :...."_ k_•_1•_-._1a __ ~--~--B.~B~·~~,_.-----·"_-~ra-llaıMid_~ .... ~· lllale Balaklllr'e shmltdr· '-" 7,05 



il 

Günün Şar haberi eri on,andtl klerim ... 

üzüm Piyasa~n Bugün Tö- "Halk Ekmeği,, Şapka Baıa.. burada sayıb dök 
•ekle hıta çıkamıyacağımız 
lGrlQ tGrlG yönlerle bu işin 
Q)alu6 eUnu bir kat dıba göz 

renle Açılıyor. Pişirilib Satılacak. Bir yaııa çıkardık ve dedik ki: 
HerkH eapka giyecek; 

lerde f 
.. •e lklrlerde parlıtmak Borsada 1' 1 k Ol Al c B D ıç· y 1 De e 1 1 . terlı Te lnıncımııu tOyle ıek· op anaca an 1 1 ve unu ın apı an D me er yı 

Bunu yıparken elbeue dl· 
tftndök ki, Ttır k. halkının kıh

~anın d6ıene konması, hem 
medenilik bakamındın, hem de 
bu k11falar1 biklm olan kör 
laa81!obun, ıaıkıo ~e mlıtlk 

bir telklnin kökftne klbrh ıa· 
ya dö .. mek bıkımındaa önemli 
bir lotlr. 

"'1•rıı: Yarının Tırklye'sı bu Satıcılar Fiati Kararlaştıracnklardır. Bir Şekilde Sonuclandı. 
llDh gôaeıUecek ve koruna 

etlı: köyGdar. Üıflm dretmeolerlolo heye· - clmerler borea 1alonunda ara 
---------------

ki Şehirde Y•tıysnlırdın bir canla bekledikleri azım plya· larında göraıerek plyaaının kıç 
1 "• halkın köylerden, köy· &asının açılatı bocan yapıla kuruıtan açılacağını kerarL, 
~rden ôruek almılar1 ne cakı1r. Sabıbleyln borsada top· tıracıklar •e 11onrı Clzlm bor· 
le •r gerekdir. Bo ıak giln lanacak olen alıcı 'te ıatıcı le· sası salonuna çıkacaklardır. 

rde hlle 40 derece ateşle , ~ Boreı 11lonları ve dıtHm 
iebaıden Y•tın çocuguno Otil 3 3 o bu bereketli ve verlmll Orana 
~•la diye, hava 1Jma1ın diye mftzCln ply11aaının ıçılıtı mClna· 
~t kıt urbılar veya 111rğılar ıebetlle bıy111klarımızlı slılen· 
a. ilde ••kı.yau •nı••r hayndır Dog"' umlu Kı~a uıı1ı1r. 

• ôtedenberl yerleımlş olın Sııt oubtrde daftm boreaıın 
~lı:, '"mis, bandın korku Hizmetliler 
~r. Bııtı oda11nı hnılın 
aç. flıııyı, pencerrnln birinin 

da ahcı ve 11hcılarla Gretmen· 
Jerlo önDode borsa başkam 

Mazhar Jzmlroğlu tarafından 
bir söylev verilecek, yeni yıl 

GrOnGmQzGn Gretmeoler için 
hayırlı ve bereketli olmaaa dl· 
Jeoerek azam namunelerlnlnl 

1 lı: bırılulmııını, eoğuk veya 
•ılı: .,. 
• ııyoyu, doıları, friksl 
ıOllır 
~ ı tnslye eden dokıora 

pe:llyen Ye k11an vatandışlar 
•rlıkdır. 

Şehirlerde açık temiz hava 
let ' 
• 'Dler diye bir sataş yapıl1111 
,e~ • 
.. •ardır. Bonon erekl uluıı 
batı."1 olacakdır. Saf, temiz 
1ae:ldı11 kaç1Dmaom zanrlan, 
tolı:e Çocuklukda ve gençllkde 
ti& •çı ıoauçlar verJyer. Ak· 
re er lıaatılıklar1oın, ba,da ve 

"1.~ı olmak Oıere, akcl~eı· ha! 
L_ lrııaın ıebebl Eaf temiz ..... . 
te •D uzık, gdnetden uzak, 
.;:lallldeıı tı11k .•. Y apmık.dtr. 
•• tok yokluklar içinde bulu· 

1 '• Jttdlgl kadar besleneml· 
... ki) ı 

telaırı Y CUer ıraıında veremin 
"bir Here gôre çok as olm1&1; 
"8 lerde kıranlı'k, ya~aklık 
hta lllhetU) yerlerde, izbelerde 
IJI 1111 hıbtııslar arae•nda dıha 
to• 1•flyınlara gftre veremin 
.. ollll111 eaf bavauıu, bol ..• , .. 
it 111 hizmeti ol, faydasına 

___ ..... __, __ 
lzmir atkerlik şubesinden: 

l - 1bılyat zabiti yeıloıfrJ. 
lecek kıEa hizmetlilerden 330 
doğumlu ve bunlarla muame 
le görenler ve daha evvelki 
doğumlulardan olup ıa mub 
telif ıebeplerle geri kalmış 

ve deniz sınıfından gayri sı· 

nıf lara ayrılmış olınlardao 

yalnız aekerf ıam ehllyeını 

m,.ei olanlar 1 ttylul 935 tı 

rlhlnde ihtiyat ıubay mektebi 
komotınlı~rnda bulunmık azc· 
re sevk edlleceklerhıden 20 
ağustos 935 ıariblnden ltlba 
ren yerli ve yabancı bil'umum 
kısı fUzmeıHler aı. ebllyetnı 

me havlyet cazd&.nı n mek· 
tep eahadetnaml'lerl ber1berle· 
rinde olduAo halde eubeye 
mGracaatları. 

2 - Tam nkılode mek 
tepte buluomıyıcıUar bıkkın· 
dı bnonf muamelenin ıaıblk 

örten 
ôrıa 

ma11lar Gıerlndekl heı 

kaldırılacaktır. Ondan 
sonra alıca ve aatıcılar hemen 
fizilm Htın almığa ve Htmığa 
daha önce aralarında kuarlae 
llrdıklan f latler Oıerlnden baş 
lıyacaklard1r. 

Üzilm pf flSHIDln açımı tô 
renle y.pılıcak ve fotoğraf tin 
çekilecektir. 

İncir pfy11a1ınan da ônGmaz 
deki baftı Pızarteal gQn6 ıçı. 

lıcıcığı ounlınmıktad•r. (Tıb· 

mln edilmektedir ). Şehrimiz 

Tecim od111 batkaın Hakkı 

Balcıo~lo dGo N11llll'ye gltmle 
tir. Muhtelif lucir bölgelerin 
deki incir Greımenlerlle görQ. 
eecek ve incir durumunu tetkik 
edecektir. 

oluaaca~ı ilin c lunor. 
\.. ,) Ondın ıonra yeni yıl ftrtl · 
------------ naoao Jzmır•e gônderllrcegt 
K U leli Lisesine gno kararlaıtmlaeaktır . 

Fsrıncılarla uncul1r araeın· 

dıkl ınlaımasltğan kotarllmı· 

ıı için çareler arayan uncu· 
larla fmncalar, uray ve bir· 
ilkler bGroıo mftme111Ulerlnden 
ttşekkfll eden ihzari komlıyon 
arıotırmaluını ıonuçlındırmıı 

tar. Tetkiklerine dılr bir rapor 
bazırlamıt olın komisyon; dGn 
ıkşım oarbaylıkta bir toplantı 
ve vardığı ıonuç lzerlode ko 
noşmılar yıpmııtır, Öğrendi· 
ğlmlıe göre uncularla fmncalar 
arasındaki ınlıem11lık tyl bir 
tekile kotarılmııtır. 

(Bılk ekmeği) denilen bir 
nevi ekmek yıpıırılacaktır. Bu 
ekmeğin nOmuneel yapılmış ve 
movaf raklyet ,,..,e edlhnlıtlr. 

ıloteol pf tkl atiği veealr bavısıa 
herkesi memnun edecek şei.11· ______ ..... _____ _ 
Boyok Evkaf 
Hali Yapılacak. 
inşaatı BugOn Komis
yon ihale Edecektir. 

Mr.zarlıkbaıında yapllrılacak 

olın bayak Evkaf hali bugtln 
Evkaf dlrektörlağllnde loplı 

nacak arhrma ve eksiltme ko 
mlııyonundı en mG11ld tarı 

ıı;clsteıen G3tenciye (Mtlte.bhlde) 
ihale edilecektir. Hıber aldığı· 

mıza göre balla fnt11ı için 
kapılı 11rf lı teklifte bulunan 
tallbler epl fazladır. Halin 
ketf 1 elll lktbla liradır. !bale· 
den sonra tllltencl hemen ite 
baılıyıcakt11. 

Girecek Olanlar. 
·~eti r,ıbı, ıpıçık meydana 
.,za:k:•dar. Bu faydayı her 

ti•d nee ona ençok, en ye· lzmir atskerlik şubesinden: 
'9li e l&ylk olan çocuklara, zaylf, 

...... b 
~ki • IBta olmaaı :koJay 
Jtard ıra ııptımık elbette 
lafa 'te blus eeveıJlğlo, ulus 

Liseye girmek için milracaat 
edip IAaım şartlara ıaeıdıkları 

anlatılan V" enakları talimat 
ve evımlrl mDbellega dairesin· 
ieo tekemmül ettirilen bOtOn 

üç Meçhul Adam, Bir 
Kızı Kaçıracaklardı. 

.. ettnı il D ôzadar, başııcıclır. 

let.te•tı deAffdlrmelerfn, talll· 
•lıı, ' kırlara, dı~t.rı gOçaıe · 

8 
ISneını çok.dan anlaıılmışdır. 

t..ı.ı IJQk. barb eınaıındı bom 
ı ..... L L 

"-•ı.. •Ora.uıu ile Parfs'den 
tle 

111 
llllık gereklenmftdl. Pa· 

tGle ekteblerl kapıodı, kaltOı· 
r bir L b.._ •ı11m çocukl1rı ıçık 

~ lllQIGode mektebler ba· 
lı._.e toPlıdatar okuıdolar. 1918 

leteklJlerln yol vo kat'i kabule 
kadar yiyecek ve yatacık yer 
maerıf ları ııbaslarını ıtd olmak 
ve kanuni bir ıebep ydzlnden 
kabul edilmediği takdirde hiç 
bir hak iddia etmemek ıaı tile 
15.8.935 gGnlne kadar Jstan· 
bul'da bulunmaları Kuleli ıe 

kerl lisesi mGdOrfyetloln 8.8. 
935 ve 2703 &1yıh yazm ftze· 

---. ..... da 
~•U Japalan bu lur rlne l!An olunur. 
b_ •h•d· QQ fa çok fayda gardtUer. •er.. Jda Çocukların 111Rhğını 

,,orda. 
8011,, L 

2S le Y0 n'uo tzeli şarbayı, 
littt1 lltllk belediye relol M 
L Ot V • 
"'• ' ermoy'da bir açık • ilk 
helı,1111 rn~ktebl ıçdı, bunda, 
O l en erekıer elde edildi. 

•tın •I V 
Lir ıçılı; ç a erefbeı'de de yatılı 
'-ldu. hnı ilk mektebi ku 

Şillldl b 
O..ıd u Dlektebler her ıırd ıı 

rak bu tekle kondu. Amerlka'dı 
Bosıon ve Cblcogo şehirlerinde 
helll batlı köylerde yışamının, 
varlığın sayılan öz!Gklerl, .kut 
lolukları arkada değfl, ileridedir. 
Açık bava mektehlerl açıldı. 

Boıılar gftndf'n gOoe kıym~ale· 

nlyor, konelleniyor, çoğahyor. 
H881alıklarından kıçınmak, 

Oıohoso, Otomobille Takib Ettiler, 
Fakat işi Beceremediler. 

-----~---~-----Enelkl gln lsmlr'de baıla 
yıb Buca'da biten bir kız 

klçırmı tetebbtısa olmuttnr. 
Sıbableylo çlzmell Gç kiti 
Btıkumet konağı Gnaadekl 
takıl otomoblllerl tofclrlerlnden 
blrlle _Buca'yı gitmek için ma· 
tıbık kalmaşlardır. Flat için 
pazarlık yıpmık lıtemltleree 

de IJOför: 

- Tıksl eaatl ne yasun 
onu verlralofs. 

Dtmloılr. Çlsmell adamlar; 
Boca•yı gldlb oradan bir kısı 

beraberlerine alacaklarını IC1y• 
lemloler ve ıonra bekleme~e 

başlamatlard1r. Bu iç kiti aut 
onyedlye kadar hGktimet öntln· 
de beklemfılerllr. Nihayet TO· 
ze (Adliye) dıyrealnden çıbn 

gepç bir kııın ark11ıuı gdd· 
meğe (Tıklb etmcA~) koyul•· 
rak bu •ızın Buca'yı gldec~k 
otobaıe bindiğini gGrmlıler, 

ondan ıonra tuttoklırı takel 
otomobiline binerek Buca oto· 

TeUlf lode bulunmuılardır. 
Bunun tlserfne toför: 

- Bea böyle bl rıey yıpa· 
mım. 

Cevabını nrmltdlr. Zorbalar; 
şoföre fazlı para teklif etmek 
11uretlle kındırmağı çalıımıt· 

larsa da tof6r teklif terini k•· 
bol etmemltdlr. Hiçbir ıeyden 
hıbert olmıyıu gene kıs de 
otobGıdeo inerek Hine yoll•n 
mıtdır. 

Zorbalar bandın eonn tofare 
sert bJr ıeıle: 

- Öyle lae lımır•e dön! De· 
mitler ve kemere kıdat gelerek 
orıdı: 

- Sen blslm dediğimizi 

yıpmıdın. Blı de para ver· 
mlyecrgls. 

Demlıler ve toförGn ricasını 
cUnlemlyerek Sarmell ıobğa 
ıapmatlardır. 

Zabıta; bu iç zorbayı ar•· 
mık.dadır. 

dedir. Baylece fırıncılaaaa ~a 

sararlan anleamlt olacaktır. 
Bogln İsmlr parti başkaoa 

Yozgıd sıylnı Avni Voğan, 

tHbay, nnculır, fırıncılH Te 
bıaka dlrektt'ırlerlnl n de lttlra· 
klle tarbayhktı bayık •e önem· 
11 bir toplantı yıpılacak ve uza· 
yıp gl !en bu meı'ele bitlrlle· 
cektlr. 

Çocuk Yurdla
rında 800 Çocuk 

••••• 
Buyıl Yurdlar
dan Elde Edilen 
Verim YOksektir. 

İzmir ilinin 16 yerinde çam· 
Jıklarda ıçılmıe olan çocuk 
yurdlars bu ayın ıooouda ka· 

1 p1Dacaktır. Buyıl kamplarda 
800 çocuk m11ntaum bir te 
kilde bakılmıt1 soyıf ve çelim 
ılz yavrular tJAlık kızaamıt. 

tır. Yunlardıkl çocukların 

mııınfını kôylGler Termlıtlr. 

hhaylık köy blroıunun Ya 
mınlar Ç1mlıkl1rında kurduğu 

çocuk yardondıki yokıol ço 
coklıra 100 lira tebeırl eul~l 
doyolmoftnr. Ba parı oradaki 
yavruların ylme ve içmelerine 
barc.nıcakhr. 

üniversiteliler 
Gezisi. 

- e.,. 1 inci ya.de -
Dört glnden eonra gene iki 
koldın Ko11k ve Zeytfndağ 

kamunlarına gltmlolc::r •e ken· 
dllt.rlne k.altar foyan Şakir de 
katılmıeıar. 

Kafile, Bugıma'dın Dikili 
llçebıylağına geçecekler ve Me· 
necı:ıen'e de uğrayacaklardır. 

Menemen'de Kobllly Abide· 
11fne törenle ~elenk koyacak· 
lırdır. 

ÜoherelteU gençler 9 Eyhil 
pınıyıranın ıçılma töreninde 
lsmlr'd• bolunıcaklar ve lıhn· 
barı döaecek.lerdtr. 

Kal ile Bergama harabeleri 
tlzerlnde tedklkler yıpmııtu. 

Urayın Yaptığı lşlttr 
Urayc• (Belediyece) yıptırıl 

mıkta olan komitece eıkl koyu 
mekt~b, klreçUkıyı eoklk.larlle 
Ga1I bulvarı H uray ar11ındıkl 
yolun iki tarıfJode kıldınm 

dötemelerl bltlrllmlıdr. Şnıyıp 
kalfa ve irfan eokıkJannda 

yeni llğam mecraları yaptml· 
mıt, Danlı bey eokı•ı ••ıın· 
dıki liğım ıemlalettlrilmlttlr. 

Komlter Dill•er ıokagıoın teı· 

•lyeet yapılmıt, Gôstt-pe tram· 
ny caddaılnln bosak kısımları 
onarılmııtır. 

Finans Şubeleri 
Def terdarhk nridat tıhak 

kut dlrektGrG Adli Para don 
flnanı ıabtll ıubeleılol tef tlt 
etmlttlr. 

I~ la~bVteıor Bubo'nun eözQ 
it~., la ııbı, felsefenin te· 
'-IJe r h.etnıiye, naurıkabe et 

ttt ol tladı~ı aamandanberl 
tla11 atı •dalet Ye •!hrabı 
ı_. lllle1tb 
°illldJ •rhyor.. Bunun 

nkanmak içlo, hele verem sa 
ne• için özel Orgcu (TeşkllAt) 

yapalıuııdar. Ocada yapılan bil . 
tOn bu On"mll lolrr, bu eağlık 
itleri TOrk yurdunda nf:den 
yapılmaeın; Taık eağhğı, Taık 

varhğı, onun bekclsl ve ktırl•· 

r•cı TOrk çocu~u, TOrk g~ncl 
nedtn bu Ozrnle yetlıtlrHmeeln. 
Elbeue öyle yetledlrllecekdtr. 
Bizim bu uğurda b111 dilekle· 
rlmlz vardır ki kolıylıklı baea· 
rılacağındın kutkumaz olmadığı 
için onları gelecek yazadı &Jra 
lıyacaAıs. 

basana gDdmeğe bıılamıılar· 
dır. Böylece otobaı ardındın Gece Eğlencesi 

Yeni Nqriyaı: 

htt1a 'b ki bu •oy okullar be· 
'it.alada 11 

yolda pençeleımek 
"aat ki kudret ve kunetlol 
~·- -111•k yo a d ...._ett· D D ell" her saman 
'-illa 1

' GnemU kılıyor n 
~ lçladlr ki Londre•dı bir· 

lllelı:tebler g-· .._., yılalı olı· Doktor lnaan Özgen 

Buca'yı kadar giden bu iç 
belJralz ıdam; orada kısın oto· 
blıten lndltlnl gôrGnce ıofôre: 

- Bls bu kı&ı kaçıncagıı. 

Şimdi sorlı otomobile eokıcaAıı. 
Sen de blılm lste81ilmlı yere 
gldecekılo. 

Cumartesi gtınG akşamı ıaat 
2 l de Halkevl bıbçeılnde Kı· 

rantlnı kurultay ıpor kultıbG 

ıdıne bir eglence buırlan· 

mııtar. Bu eğlenceaia geoit 
bir tekilde ola1e11 için Ç11hpl· 
maktadır. 

Havacıhk ve Spor 
Tftrk Hın koromumuı ıı · 

rafından çıkarılmakta olan (Hı 
ncılık n Spor) mecma11ının 

1'8 inci •yııı seagta mlade· 
ricada çakmıttJr. Okurlanmıu 

ınllye ederiz. 

Fes, blzlmmlydl, oluHlm•ydı; 
dt~ll! 

Dinin kılıklı bir beğlanıtı 
nrmıdu, hıyırl 

Şapka giymek, bizim uloHI 
ıııaaemlse, ln111nlık yı~ına için· 
deki mnkilmlze göre, Jisım· 

mıdır, değllmldlr; ıaphealı 

)Asım! 

Tınrı diye (ıapılaa kunet, 
lnnnların kondur1111 lçgOmletf, 
fesi •eyı ııpkesı ile ogreıarmı, 

uğr11maz mı? Uğraeır11, bo Tın· 
rıoın inanılan blytlklDğG ka
lırmı, kalmumı? 

Konuyu (Mevzuu) nerealnden 
tutarıanıs tutunuz; varı!ın ne· 
tice, yapılao itin do*ru, iyi n 
lhım oldoiu merkezindedir. 

Sonta, bir eoıyetenln mannl 
hna91oı, dOşOnce veçheılal 

değltthmek l!tfyoruz. Yani kı· 
faları, tarih gerhlode dana 
dalAletlerden, bağlardan kurtar
mak dnaundayıa. 

Bu böyle olduğu bılde; köy. 
lerde, ka1Abaluda, halli lımlr 
içinde, bu yasayı, bu denime 
aykırı, ne eerpuılar ~ôrGyoruı. 

Kaııkctlnln gGnrılf ğlnl arka· 
yı çnlrtnler, 

Baılaranı bir klrll paçawn 
oranlar, 

Hlll ve bili keçe kalib 
giyenler Ye11lre THalre!. 

Bu naeıl olur? Jnlulibda mi· 
uma ha, 1 nançtk Hyıf hk, yaal 
ric'at; bizim prenelplerlml&e 
uymez. İlgili olanlardan thlıllk 
bekliyoruz. Ve bu tekli kn· 
gııı değildir. 10.nmınıa Te 
devrimi yOrDlmmlo; karfl bot 
cephelerde tek Ul~ kalan mı· 
nevi gerileri eelr alm11ulır. 

Orhan Rahmi G6kçe 

Romanya'ya 
ihracat Yapan 
Tecimerler Okusun 

BGhet konıoloaluğomusdan 

Tecim ve EndClıtrl Odaetaa 
gelen bir yasıdı yabancı Dike· 
terden Romenya•ya gtdecek 
mellar kontenjan lıe tranı(er 

muameleılnlu daha ~ace yapı· 

larak Romınya mllU bıuk•ın· 
dan mQaaıde alınm111 llsım 

geldl~I blldlrtlmektedlr. 

Bunı riayet edllmeree hbal 
edilecek malların kabul edile· 
mlyece~I flhe olunmak.tadır. 

lhrıcatçılaramızın bu meı'ele7I 
gö• önlnde bulundurmaları 

faydılıdır. ----
Foça NOfusunda 

Foçô, (Ôzel Aytarımlldan) -
Foça'yı yeni ııyln edllmlt olan 
ilçebay Nueret TClrker, nlfuı 

ltlerlnde barı yoleusloklar oldu 
ğono haber ılmıı ve tetkikatı 

glrlımtştlr. 

ilçebay bo tetkikler netice· 
ılnde nDfuı defterlerinde Te 

kayıdlarındı baaı boıukluklar 

görmlt ve nGfuı memuru Arif 
Uygoa Ue kltlbl Zihni Puar'a 
mGddetds isin ... rmlttlr. 

Tılıklklta denm edilmek· 
tedlr. 



Bu Adam, Gözü Bağlı Olarak, Başkala- Uray 
iyi 
iki 

Çalışıyor. Bu 
önemli Derdi 

Kasabanın 

Var. 

rının Göz Diktjk)eri Eşyayı Buluyor. 
-----------~------------------.. -----------~~~---------~ 

Son gOolerde 1ogiltere'oln yastık vordı. Hayretler içinde sokeklardıın gt'çmek şartlle 

81blogam şehrine, clhanıo en kaldım! Fakat böyle ~eylt·re istenil,.n biri bulunmoe ve ee· 

dikkate şayan ve garip bir ada inanmak kabiliyetim azdır, bir şarbayı ınrafındım aeklao · 

mı gelmi~tlr. Bu adımın hml bunun için tamamen inanmış mış olıın kitabı meydana çı 

doktor l\lak Ayver TJdal'dır. değildim ve birdenbire: karrm~tır. 

dokuz defa ölmOş ve bir o - Doktor, dedim Cebimde "Bir gOo Sanfron8İşko'da, 

kadar dı·fa dlrllmlotlr. blreey var, bu nedir blllr· gözleri, bağlı oldnğu halde, bir 

Bu gerip adamla bir mOIA misiniz?. ala binmiş ve tecrübe heye· 

kat yapmağı muvaffak olan btr "Doktorun tlıremeat bir de· tinin dOeündOğü oteli bnlmuş 

gazeteci, enrdOklerlol şöylece rece daha arttı, fakat sonunda: ve otelin defterinden dOşfl · 

anlatmaktadır. 

"Bem beyaz 1aclı, fakat on 

ıeklz yışlarında bir delikanh 

~lbf terG taze olan fakat Ame· 

rlka~nın maruf ruh işleri mü 

teh11eieı doktor Ayver Tidal .. 
"Abıhayat,. denilen ekslrl bul· 

doğunu iddia etmektedir. Ayni 

zamanda, hayat hakkındaki mu· 

aıur bilgilerin tamamen aksine 

olarak kendlılnde fe 9kılbeşer 

kudretler olduğuna ve ... Dokoz 

befa öldOğü halde yeniden dl · 

rlldlğloe kuvvetle inanmıştır! 

"Bu odan başka, karşısındaki· 

nln ne dOşOndOğüofi bilmek 

kudreıioe aıhlp geçinmektedir. 
.. İtiraf ederim ki ben bu 

doktorun iddialarını yerinde 

balmıdım;· ıklımdın; 

- Ametlkan uıula ıtmak 

lııe buna derler!. 

Dedim. Fakat hayretle eöyle· 

mellylm ki, ne dftıfindOğdmü 

hemen ketfettl -.e: 

- Ha ... hı! dedi· ne dft· 

şftnd6ğftnaza anlıyorum, hen 

bir şarlatan değlllm, tam dokuz 

defa öldGm, bunlara da lebata 

muktedirim!. 

Ve ... bir deıte gazete mak· 

ıaa11nı ônftme atdı; bu mıkla· 

alar muhtelif gazetelerden ke· 

silmiş, ayol meı'eleye ald olan· 

lar ayrı, ayrı bağlanmıştı; ve 

hepsi de doktorun iddialarını 

t11dlk ediyordu!. 

Bu maktoalara okumak BU· 

retlle, doktorun bir defa ölerek 

iömGldftAGnG, fakat eamlmi bir 

arkadışı tarafından me11rdan 

çıkarıldığını; bir defa dı, dini 

merasimden "onra tabutlle me· 

sıra götGrGlftrken dirildiğini ve 

mezarın kapığını bir yom;nk 

n bir de tekme ile fırlatarak: 

kalktığını ve buna benzer do· 

kuı hAdlee vukubulduğunu öğ· 
rendim. 

Yuklrıdı ıöyledlğlm veçhlte1 

her bAdlıe bee, on gHeteden 

k::eıllmlı maktoafarda yazılı idi!. 

Bu maktuaları okuyup bhl . 

rfnce, doktor Ayver gözlerini 
ıCberek: baba: 

- Naeıl? dedi . hıtlA zlh 

nlnladen geçenleri bildiğime 

ıGpbınlz var mı?. Zarar yok:! 

K.6çftk bir tccrflbe yapabiliriz! 

"Ve, bana gözleri nl bağla· 

mamı n göılerlml oda içinde 

herhangi bir eıyı Ozerlnde dur· 

durmamı rica etti. Söylediği 

~lbl yıptım, n gözlerimi oda 

içinde dolaıtırdım, nihayet ka · 

nape Clzerlndekl ıarı bir yaı· 

lı~a diktim. 

"Doktor gözleri bağlı olduğu 

halde, yumruklarını 11ıktı 1 aea· 

bına hAklm olmağa :baıladı. 

A•hlle mtlcadeleel cidden gO· 
r6lmeğe IAylktl, ve tir tir tlt· 

rtyorda. 

Bina ıonra, ıarı yaıtığa 

baktıftımı 11ôyledl. Halbuki ayni 

kanape Gıerlnde tam on dane 

Dokuz defa ölüb dirilen Doktor 

- Cebinizdeki... Ôten bir 

çocok dftdüğOdOrl 

"Evet... Ceblmdek\ şey, bir 

çocuk: düdüğü idi, bunu şeytan 

bile bilemezdi! 

"Sonradan öğrendim: Dok· 

tor Ayrer, Amerlka'da birçok: 

tecrObelerde muvaffak olmuş· 

tur; bir gOn bir şehirde ~ôzlerl 

bığh olduğu halde en karaşık 

ndlen adrese · Hep 

bağla olarak · bıkarak 

etmiştir. 

gözleri 

telefon 

"Fakat bu b6yllk tecrübeyi 

bitirince doktor bayılmış n 
tam dokoz gOo kendini bil· 

memfştlr! 

"Doktorun ihtiyar olduğuna 

şOphe yoktur. Vakıa yanakları 
btilfi buruşuksuz ve kırmızı, 

dili h41ıi dik ve doğru, ken· 

dlı!i kuvvetlidir. Fakat hangi 

tarihde doğduğu sorolurea: 

" - 4 mart... Der ve do· 
rur ve bir tarih aöylemrz. 

1 •Kendlsinl iyi bilenler arao· 

tarmışlır ve doğduğu şehrin 

Uras kayıdlarıoı çıkaTmışlır ve 

18!13 aenetl 4: martında doğ· 

doğunu teablt etmişlerdir. 

Şu halde ve on anda 90 ya· 

şındadır genç fakat beyez aaçh 

adam! 

''Duktor: 
"- Ben abohayall buldum. 

çok yaşumık ek.ıtri sayesinde 

ve bayıl şualarını tahlil etti· 

ğlm için lhtly1Zlamak nedir 

bilmiyorum!. 

Dedi ve beni kaöıya kadar 

teşyi etti!,, 

Amerika'da Kurnaz Bir 
Haydudun Son Marifeti. 
Gene Y~kayı Kurtardı ve O Akşam 

Mükellef Bir Ziyafet Verdi. 
Amerika garl · 

beler diyarıdır 

derler; evet Ame· 

rlka cidden ga· 
rlbeler diyarıdır. 

işte size yeni 

bir misal dabı: 
r Amerlka'lı bir . 
h•ydud Doç Sulç 

bir dOzüneyl 
r oan euçları ile 

maznun 
Nevyork 

larında 

kaeahıeı mıh· 

kemeeine veril 
mi.ti . 

Bu adam, runh 
kemelerce mn 

him ve gedikli 
mez nun lar dan • 

dır. Birçok de Şikago'nun haydud kralı Atkopon ve yirmi senesioi 
falar daha mah· seçirmiye mecbur olduğu Ling Iing hıpishanui 

kemeye verllml~ n hep beraet mış ve sadece kaçakçılık su· 

kazanmışdır. J.i"ftkat bu defa çandan muhakeme edilmek 

bu adamın ş~ylece birkaç on kararı almışdır. 

ıenell · mıhktimlyet almadan Doç :>ulç, 1029 1931 ar.ne· 

yıkaeını adalet pençealnden lerlnde mOeklrat kaçakçılı~ı 
kortaramıyacağına hemen her. ile kazandığı iiç kocaman mtl· 

kes emin idil yon dolamı 100,000 ılolur tu· 

Doç Sulç'da gizli bir kudret tan vergl.!!inl keçırdığı için 

olduğuna inanmak: IAzımdır; muhakeme f'dilmlş ve hirçok 

çflnkft daha mahkemenin ipti· şahidler dlol Pıımfşdfr. Şahid 

dalarında bir dllzQne ·Hem de lerln hepsi dl'! mazooııura nley· 

kanlı ve kaneız fakat çok ağır · binde i fadc vermf ~lcr, fakat 

euçdan ooblrlni üzerinden ıt· mahkeme kaçakçı hakkında 

Nizip 

Nizip (Gazlanteb ve mGlha· 

kata ıytarımızdan) - Nizip, 

gittikçe gOzelleşen, tarihi ve 

pek eekl bir TOrk: k:aHbasıdır. 

1440 evinde sekiz bin nftfoıo 

barındıran bu vatın parçası 

Fıtat kıyılarına yirmlbeo kilo· 

metre mesafede ve pek: mlln· 

bit bir arazi Qzerlne kurula · 

dur. Yılda yOzelllhln liralık 

i eytlo, on beo bin lir ah k 07.0m 

ve hlrkaç yOzbin llrahk ta fıs 

hk: ihrac eden Nlzfp'Jn Borık 

n Reşl adlı iki nahtyeslle 232 
parça köyü vardır. Bunlarla 

birlikte nüfoa kırkMne yak· 

ıa,ır. 

Uray bOdcealoln yirmi iki 

bin Ura gibi pek mahdud ol 

m11ıoa nğmen, kasabayı g6· 

zelleştirmek için çok çalış 

makta ve her tilrlil faaliyet· 

ten biran bile geri kalmamak· 

tadır. Şimdiye kadar gördftğft 

birçok: leler araeında en i5nemll 

olanlara şunlardır: 

Et hali: 7500 llr'1a pek: 

gazel ve modern bir et hali 

yıcptırmış, her Ulrlfl lefllaatını 

ikmal etmiştir. Halde 18 dOk· 

kln vardır. 

Sebze hail: Et haline biti · 

şlk olarak yaptmlm111 karar· 

laştmlmı1Jtır. Keşif bedeli ıe· 

klzbln liradır. Temeli atılmıştır. · 

Mezbaha: 933 yılanda 3000 
liraya loşa edllmlştlr, Gflnde 

yirmiden fazla koyun ve keçi 
keıllmektedlr. 

Elek:tlrik: Kendisini muhite 

eevdirml~ bir mflteahhlde ald 

olopmak:hıe kudreti 18 bey· 

ğlr olduğundan kaeıbıyı ten· 

vire kat 1 gelmemektedir. Bele. 
-------

~ene beraet kararı vermlşdlr. 

Hiçbir klm!le ve maznun 

bile böyle bir karar beklemiyor. 

O kadar ki, maznun hakkında· 

ki beraet larara okunduk:tlan 

ıoorı, mahkeme reisi, arkadaş· 

tarı oJan hiklmlere karşı ou 

sözleri 6Ö1 leme kdeo kendini 
ılımamışdır: 

" - Verdiği nlz bu karar 
yersizdir, gayri lranunfdlr~ na 

muelu loaanl1rın mahkemelere 

karşı besledlk.lerl aayğı ve inancı 

kırmışdır. Böyle bir karer ve · 

rtldlğl halde vlcdanl.arınızı na· 

sıl ıuadurm11ğa muvaffak olur· 

eonuz. şaşıyorum, çQoktl böyle 

bir karu bak tarihinde yn 
bulmamışdır. Bu karardan ıevl· 

nenler çok olmoşdur amma ... 

B,.n biç ee.lnmedlm ve çok 

mftteeeelrlm!,. 

Doç Şulç, mahkeme relıılnin 

bu nutkunda aldırıo bile etmemiş, 

oıomoblltne etlayını•a, Ş\k ngo 

daki mallkaneefne gitmiş '~ o 

akşam orada akıllara hayret 

veren bir ziyafet vermlşdlr. 

Görüyorsunuz ya . Amerika 

garabet rekorunu her ı,de ve 

hAlt muhafaza etmekde!.. 

diye yıllık badceelnden iki bin 

lira sarf ile elektlrlk ihtiyacını 

gldermeğe çalıımakta he de 

bu tesisatın satın alınıp 40 
beygir kuvvetinde bir ikinci 

büyilk makine getirtmek ıure· 

tlle kaaabanın en medeni lhtl · 

yacını aağlamak llçln belediye· 

ler bankaetndın onbln lira lı· 

tlkraz yapılması kararlaştırılmış 

ve mftrıtcaatta bulunulmuştur. 

Genel cadde: Evelce bozuk: 

ve intizamsız bir dorumda olan 

bir kilometre boyundaki genel 

cadde açılarak: d6zgüoleştlrllmlo 

ve kasabayı eüeleylci bir oekle 

getirilmiştir. 

Belediye gazinosu: Dört bin 

liraya çakan gazinonun yazlık 

bahçesi akasya ağıçlarlle ve 

mfiteaddld kamerlyelerle ıüı· 

lenmiş bulunduğu gibi 400 
flraya yaptmlan yeldeğlrmeni 

bn ağıçları ıulamaktadır. Ga· 

zlnonun kışlık 111lonu aahne 

tertibatını da bnldlr. 936 yı· 

landa gazinonun Ozerlne bir 

kat daha çıkılmak: surettle 

modern bir belediye dairesi 
kararglr olmuştur. 

Atatftrk b6etft: Halkın ıeve 

seve verdiği para ile meydana 

gelen ve uray bahçesi karıtı· 

sandaki AtatOrk bfletftne bele· 

diyece nçyfiz lira harcanmıotır. 

Belediye bahçeııl: Kasaba or· 

t11ında muntazam bir belediye 

bahçesi vardır. Bu bahçe de 

ağaç ve k:amerlyelerle aOeladar. 

Gazino yapılalıdaoberl eakl 

bahçe itibardan dftemOş vazı. 
yettedlr. 

Nizip beledlyeıloln n.lktarı nı 

yukarıya koyduğumuz dar büd· 
ceelle bu kad1r ~.ok iş görO~fi · 

otı degerlemtmek mOmkiin de· 
ğildlr. Bavkan değer il yurdda · 

şımız Azml'yl bir kezdr. şu 
sütunlarda tebrik ed .. rlm. 

Ntzlb'ln eağlaamamıo aeığları 

ise; mekteblc trahom doktora· 
dur. Seklzbln nüfuılu bOyflk 

kasabada yalnız iki ilk okula 
vardır. e,ıbuki daha birkaç ilk 
okula ihtiyaç mevcod - olduğu 
gibi hlr ortı meklebe de büyük: 

IClzum varJır. ÇiinkO; ilk tah 

silini bitirenler, ya parasızlık: 
yuztıoden okumaktan v1Zgeç· 

mek, yahod da bir orta okula 
bulunan yerde tahsile devam 

için bftyük ııkıntı çekmek: mec· 
borlyetlndedlrler. 

İkinci ihtiyaç olarak eaydı· 
ğımız trahom doktoru lel de 

pek önemlldlr. Çftnk:O kaeabada 
trahom olabetl % 90 gibi pek 

korkunçtur. Bunu değerltyenler 
dlapanıer açarak lev1Zam ve 

mamorlarını yollamışlarea da 
h""Or, flnktor f?"lınedlğlnden 

F.ıluotı çekilmektedir. 

4 Yugoslav Gemisi 
lıtınbul, 14 (Özel) - Yu· 

goılavyu donanmasına meneub 

dört harb sefinesi Yunanlstan'ın 

Korfo limanına gelmlttlr. 

GôrOşler 
Sezişi et• 

Yazan~ 
Baksanıza!. ,, 

f etanbol'lu lsrın pek bofO tt' 
giden bir taaccnh edleterl bet' 
Kadın ağzrnda ed11lı bir " 

" uıo uzamaslle ( B11ksanızı!) e .f 
pek: :ıarlf oluyor. iki gOra eftJt 

bir k adıo mt cllslnde ırık•dtf 
f'.rL:ek bendim Ltif İaDl r ld 
açıldı, Karşıyaka'yı tşlllll11 ..., 

Ad•y· 
Pek eık bir yerml~, 

1
,, 

Kadıköyöne benzermiş, dedi bl" 
GOzel memleketlmlzden b' d' 
diyorduk. Süje, çiçeklere tf" 
yandı. lzmir'de evlerde ye'

11
,, 

( 
• b 

rllen Ful) den babet!f!JIJJı of' 
yok .. Kokusu şöylt!dlr, 111~,c 
raıı böyledir, dedim. ~ 

bayanlardan blrlıl ınlol _.,J· 

mendilini dudak:larındaD f''" 
rerek: 

- Yaa! Çok tuhaf!. / 
Diyecek yerde dedlğlOI 

edalı bir hece oıatmaıUe: 
- Bak11nıza!.. 1' 
Dedi, ne cilzel bir ı;f .. ôl' 

fın da oıkı, zarif 1 oluyor· tıl' 
ki bayan dıba liob•U 

tavırl•: il' 
- Koıum bay AkUI 

çlçeCln rengl? 

Dedi. 
- Krem reng,ode beY .. 

1 ~ 
Dedim. Bo gftzel k•d~ 

e6rmell gözlerlle bir ll ;;,ıt 
işareti yaparak o gftzel b ,J 
(Baksanıza) yı tekrarladı.. f 
paçalı pljımaaile köşedeki~ 
rlnden ayağa kalkan ıİft" 
bayana kokuıonun goıel ,. 

tekrarladım. O da elg•~: 
çakacağı kibriti ihmal ede 

- Baksanıza!. ~ 

Dedi. (Bak:aanıza) çok) 
çok ince bir taaccllb ls,ıo' 
çizen zarif bir kelimedir. elı' 
muaşeretlerlnde, salon 111 fiı" 
haeelerfnde Adeta dantal -·· 
meli bir çiçek gibi zarif, 1"'_· 
nle, eı k bir keltme 010 ~ 
İzmir bayanlarına mod• _,. 
lif!. J .. Afın modası oıor .,,~: 

demeyiniz. Size cenb 01 •' 
- Neyin modaeı yok 

onun olmasın? ~ 
Dersem verilecek ce•ıb 0' 

bilir mlalnlr.~ 

Baksanıza! .. 

Çin'de 
Vaziyet 
Çok Acıklı! 

~.-· 
İstanbul, 14 (Özel) - aı' 

kfn'den verilen haberlere ~IJılf 
Yaog çe feyezanı hıklkt (JDO 
tufan olmuştur. 14,000;_ıfı 
Çln'll evsiz ve geçtmelı k• 
100,000 kişi boğuhooştor· 6f 

Maddi zarar ve ıtyıo _.-

30,000,000 logillz llraıı ıab 
edilmektedir. 

Almanya'da 
Mason 
Düşmanlığı .. 

İstanbul 14 (ôıel) _. ti 

manya'dakl maeon locılıt• 
n.ıamen kaldmlmlştır. ae11'" 

Proıya'dakl maııoo 1 _..ı 
ll eaJeJ,.. 

kendi kendilerine fa• 1 ~...-
tatil etmı,ıer, en eoD ti ~ 

Drcaler te LAylbılg le>C'l
14 ,cJ 

zabıta tarafından 

gtıntl kapatalmıotar. 

Yalan! 

co0J1 

ı~ 
B6kreı, 13 (A.A) - ~od 

Kırol'on yakında 81~ 
ArtldOk'O Otto ile b010 ,.,,,ı 
hakkında bir eabab ~ 
tarafındın verilen haber 

yalanlanmaktadır. 
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, kineıl Bozuk Mu; Reıim 
çekemiyonunun demektir. 
Bize Makinenizi Ge
!iriuiz Ucuz ve Ga
ranti Olarak Tamir 

~ 

başımızdan Geçenler .. 
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Ovadan Ilerliyen Arnavud'Jar Artık 
Görünmeğe Başlamışlardı. 

Q Sahip •e Baıyazganı 
ll11a •tdar Rfiedü ÔKTEM 

-...ı neıriyat Te .,ı.azı iıleri 
14-lllGdirfı: Hamdi Nüzhet 

ebaaeai: ---

C. ~ fki.nci Beyler IOkağı 
l'flll- Partisi binası içinde 

l'eae~f: İzmir - ANADOLU 
Ola: 2776 .. Posta kutusu 405 

}IJlaaı 4 BONE ŞERAİTİ : 
1too· Alb aylığı 700, Üç 

}aba.. •y Al 500 kuruıtur. 
~emleketler için 1enelik 
Q 6ueti 27 liradır. 

eryerde 5 Kuruıtur. 
. -llliı nGabalar 25 kµruftur. 

4ti.\Dotu MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

'-eJı.ı 111 ld 
- 33 - 15 Ağuıtoı 935 
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dla ediyor ki.. 
dMa1 en bir maskara oldum 

-1§• 1111? 
..... ol 
A 1 e., 
q('lllılb L 
...., ıoğu-.kanlılaklı: 

~ ~•glll kırdeılm ·dedi· 
ltt 'fı bôyle kibar kelime. 
'-e llıfeta.ek için mi ziyareti 

geldiniz? 

~ Bayır kardeılm, 11na 
'-tre beıledlğlm ıamlmlyetten 
~•dar ıGphe etmediğine 
'- · itte ba eekt •mlmlyet 

"kadatht-111ının ceRr"t 

ılırık Parla dedi.kodu meha· 
flllnln aleyhinizdeki aöyledlk 
lerlpl anlatmak için geldim. 

Arman muharrire elini uzattı: 
- Her zımın hını aöyle· 

necek btrıeylnlz ve tarafımdan 

bılll lhım gelen bir mOıklltnlz 
olurea evim sizin için dalmı 

açıktır. 

- Fvet yardımını11 çok 
ihtiyacım nr. 

- Sakın dilello yapmak için 
beni .. hldllğe mi duet etmek 
lıtlyornaua? 

'Ozilm satışları 
Ç. Alıcı "· s. K. S. 

4 Y. 1. Tallt 9 75 9 75 

Zahire satıştan 

Ç. Cin el K. S. .K.. s. 
1605 Hu~dı 5 9125 5 75 

25 Bıklı 4 875 ' 876 
1. 2 Kamdırı 5 75 7 

11000 kilo pamuk 45 45 

Atanmalar 

- Hayır daello yapmak 
niyetinde değilim. 

- Yokla paraya mı lbtlya· 
cınaı nrd r. PekAIA blllnlnls 
ki, btltOn ıenetlm ılu Alddlr. 

- Paraya da ihtiyacım yok. 
- Şu halde ıöyleylnlı; ılıe 

ne gibi bir lote faldeli olıblll· 

rlm, olıbileceğlm? 

- Beni dlaleylnla. Danyıdı 
lmkAn dahilinden fHla lmkAa 
haricinde görtUrn b1111 haller 
olduğunu blllyor muıunuz? 

Y ıpdıgımıı dtınyı be· 
rinde huoey olabilir. 

Eırarengla nk'aların 

mevcudiyetine inanır m111uıa? 
- ETet.. BıttA böyle bir 

eerarengla •ık'ayı dahil olmuı 
bulanayoram bile .. 

- Şu halde ınglU doıtam, 

ben de b6yle eanrh bir uk '•· 

Urlada hakim Ihsan Ziya'yı döğerek öldürdükleri iddiasile zaoaJtana 
alaoan Dava vekili Yasin Fehmi Ye arkadaılarının ilk duruıma celaele· 
rioi dün yazmıotık. Jk.ioci muh11keme celseai 4 eylül çarramba glloüoe 
kalmıetar ve saa\ onda baıhyacaktar. Bu hAdiaeoin e\'\•eliyatı da olduğu 
için çevremizde çok ilgi uyandırmııtar. Resimde Haky.ıri kurulu ile Ya• 
ıin f<'ebmi (Ortadaki zat) ve arkadaelanodan bazılan gözükmektedir. 

Ederiz .. 

Refik Lütfü Or 
Resiın Evi 

Hnkumet ch·arı .------
UksOrcnlcr! Mut· 
laka (Oknmcnıol) 
Ôksftrilk Şekerle· 
rini Tecrnbe 1'::.Ji. 
n :z .. a:: 

< 
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Savaşa iştirak Etmiyen Qretmenler 
Ceza Göreceklerdir. 

z 
< 
>< 

yı kırıımıt oldugamdın ıanı 

mClrıc11tı mecbur oldum. 
izah edlnlı! 

- izah edemem. Çanka 
nk'a pek önemlidir Ye bııka 

ıını Ald bir eır ııtımılı:.tadır. 

- Şa halde ılze uıaıl yar· 
dım edebilirim? 

- Dona bllAhare ötrene· 
cekılnlı! Y ıla11 timdi 11laden 
blrıey letlyorum, beni tılr.ib 

ediniz. 

- Nereyf' gl4eceğlz? 
- Şimdilik else ıöylemlye · 

ceglm bir yere! 
- Fıkat doetum, eea ıırra 

ıır katayoreua! 

- Doetum ılmdl gldecegı. 

mlz yerde hepelnl anhyacak11n. 
- Şu halde ana blrıey 

eormakh&ıma mauade eti. 

- !eyle! .. 

araeındın çık"Bn 

bnır incire konup 
atarlar. 

kel~belı:.ler 

yumurta 

Cıblnllgln çiy, yı~mardan 
lnclrlerl koruduğuna bilen bab 
çecller incir kurdu yapın ke· 
lebeklerln dıoardın içeriye gir· 
melerlne m•nl olduğunu dı 

bll'Delldlrler. Esasen kelebek 
ve cibinlik incir kurdundan 
kurtalmık için yıptırıhyor. ) 

2 - K.erneılerde kurulu· 
lın incirler daha ıerglde iken 
eOzrue, elleme, nıtGrel, hurda. 
•eealre ıyrıldıktın ıonra he· 
men çuvalları konub ığıılarını 
bağlımık •e doğrucı p111ra 
ny~ depoya göndnmek çok 
tyl olar. Olmaclıgı tıkdlrde 

damlır1 kıldanlan incirler yere 
döknlmeylb genlıçe bir çırpf 
lıtftne dökillecektlr. Aktam 
oluncı çarıafın uçları blrleıtl· 

rllerek bir ılclmle keıe hağlır 
gtbl bığlanacıktır, 

Ve bunda dı kelebt'ğln ara· 
lak bulup incir yııınına aokol· 
matını mani olanacaktır. 

(Gerek eergtde, gerek damdı 
incirlerin lıerlne baıır, çareaf, 
kAğıd örımek kelebek için fay 
da1ızdır. İncir kurduna yapan 
kelebekten korunmak incirleri 
ıerglde nyı bahçe damında 

ancak geceleri keaelemekle ka· 
bil olnr.) 

3 - İoclr konacak dım ve 
ınbarların temlı olmıeı o•rtllr. 
DnrarlarıDID ko10 klreçl" ha 
dana edllmeel we pencerelrrlae 
elek teli gerilmeat ve bunların 

kıpalarının yalnıı glndGı açılıp 

geceleri kapatılmııı IAıımdır. 

incir depolan ve incir lıllyen 

Slılnle ne ııman gide· 
ceAtz? 

- Demen ılmdl. 
- Gideceğimi& yer Parle'ıen 

datafl mıdn? 

- Bayn!.. 
- Şa hıhle birkaç ••t ıon 

ra tekrar evime d6nebllece~lm 

demek? 
- Blttıbl ıial alıkoymık 

niyetinde de~Ulm!. 

- Şu halde gldeblllrlı! 

- Paltonuz• ahnıa, çtlukG 
gece bir parça hava serindir. 

- Ar1banız •ar mı? 
- Kapıda bekliyor. 

Armın paltoıunu, ııpka11nı 

•e eldi.enlerini giydikten aonra 
ıakalaıta: 

- Y aaıma allAh almaA• 
Ullum Tar mıP 

- Bayır, yok .. 

ve Pftrj~n ~ahapm 
En Oıttln Bir Mfts· 
bil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayımz. 

Kuvvetli Mftshil 
lstiyenler Şaha 
Sıhhat Sftrgftn 

HaplarıDI Maruf 
ecza depolannda 
ve Eczanelerden 
Arasınlar. 

= = w 
CD 
LM = -CD 
>cc en 

------,-.,------
mağazalar dahi bu maddeye 

göre mevılmlnden enet ıemlı· 

ilk yapmayı •e kepı •e pen· 

cueleri ince tellerle germeye 

mecburdurlar. Ortalık karar· 

mıyı batlıyıncı kapılH kıpa· 

nıp ıocak erte&\ 11bıh açıla· 

cakhr. 

4 - Sergiler incir depolarl· 

le ambarlar, lıletme mabıllerl 

kurutma ve ieleme mnıimlnde 

ziraat tdarelerl 11rafından mi· 

temıdlyen kontrol edilecektir. 

5 - ZirHl lduelerlace yı· 

pılacak tebliğ ve llAn maclbia· 

ce bueket etmiyen ıllkadaılar 

bıkkındı 14 ığuıtoe 933 tarih· 

il zlraate lra111 h11ar ed~n hı· 

tarat ve tufeylAtın ltlifıoı n 
nebatı muıırranın kal ve im· 

haenıı dair kanunun 5 inci .e 
1528 numaralı yabani ıgaçlarıa 
ıeılanm111 hakkındaki kanunun 
~9 uncu maddeıı hftkftmlerlae 
tevfikan kınuot t•klbıt yapı· 

lıcaktır. 

Bir mGddet ııonra ili i arka 

cJa, araba içinde bulunuyorlardı. 
Arabacı gldrcrk rerl eneldrn 
blllyormuı olmalı ki, hıyvanlaıı 
kımçaladı ve araba kıranhgı 

doğru daldı . 

- Doııom dedi ılmdl ıoa 

bir tedbir olmak Oaere else 
bir teklifte bulunıcığım. 

Armın gölGmıedl: 

- Ne lıtlyoreun gene? 
Sıefan cebinden bir mendil 

çıkardı: 

- Gôılerlnlal baglamıklı&ım 

iham .. 
Arman acaylblettl: 
- Şıkı mı edlyoreun? 
- Bayır ciddi ıôylClyorom . 

Muharrir bu ıon ı6alerlnl 

l
• öyle manıh bir tekilde ıôyledl 

ki, Arman ttlylerlaln lrperdtlfal 

- Sona Yarın -
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çantamı 

Casus Romanı: 15 Ağusıoe 935 •• 23 •• 

Beyaz Kulenin Sarışın 
Aktrisi: SUZAN 

Şu Kayıl\:.la Bir Deniz Gezintisi 
Yapmağı Ne Kaaar isterdim. 

Bu gezintiye fştlraklml te· 

mln etmek için heni çok gaf il 
evladınız. 

Frlanıa bunları söylerken 

iki İngiltz'I hamil bir kayık, 
tı1ndallarma yanaşıyordu. 

İki lnglllz Frlanta'ya fada 
söz eöyl~meelne meydan bırak· 

maden yakaladılar, limanda 

demirli ve ziyalarını söndür· 

mfiş bulunan bir İogtllz torpl· 
toeno götürdüler. 

~IOstaccl hir Divanıbarb 

ve feci bir akıbet: 
Frfaod'a artık onu bekllyen 

mukadderata hlsıetmlştl. Tor· 

pltoya eevkedllfnceye kadar bir 
tek kelime bile ıöylememlştl. 

Gemiye girildikten sonra gemi· 
nf n ıalonuna götüriıldü. Orada 
büyük bir mHada ftç ılvll 
Fransıı zabiti mevki almışlar· 

dı. Bir dördftocfl zabit önftnde 
birçok jurnah havi büyiik bir 

zarf la masanın ön tarafında 
mevki almıotı. 

- Devam edecek -

lzmir Vakıflar Direktörlüğünden: 
Kiralık Ev ve Dükkanlar 
Vakfı Nev'i No. Mevkii Muham. bedeli 

Lira 
M. şeyh bedri Dııklı:Ao 269 çorakkapı 120 .. .. w 265 267 .. 240 
Maz. B. osman pata Ev 

w selAtln oğlu Ev 
w pazaryerl Dakkln .. .. .. 

Mu. mum yakmaz .. 
hacı veli. .. .. Arsa 

" emine belkle Ev 

'" romkuo Dokkio 
" ömer 10.tf 1 Nısıf han 
w mınlsada bıcı 

8 

56 
6 
9 

266 

266.1 
31.33 

10 

129 
l 

san'atlar mektebi 
arkaııı. 

tamaıalık 

pazaryerl camii altı 
esir hım 

tllklllk: 

keten çarşıııı 

Hn'atlar mektebi 
arkası. 

keçeciler 

şaphane ıokık 

. 

100 

48 
24 
50 
96 

60 
36 

120 

100 
350 

nli mağaza 3 mlrikelAm hanı 70 
w Şeyhüllel4m DOkkAo 28 eski balık pazarı 75 
" şeref iye ., 35 bozyıka 18 
" ., Kahve :u " 25 
" haela mescld Ev 49 hastı ıokak 60 

Maz. bostant ıı:ade DükkAn 15 çıngırı çarııeı 144 
Vakfa alt yukarıda yerleri •e numaraları ve tahmin olunan 

bedelleri gôeterllen akarıt on gün müddetle açılı: artırmaya çıka· 

rılmııtır. İhalesi 23 18,935 cuma gClnd saat 141 tedlr. İstekli 
olanlar şartlarını görmek ve pey sftrmelı: llzere hergftn Evkaf 

dlrektörlOğiinde varidat memurluğuna ve ihale güntı eaat 14 te 
komisyona müracat etmeleri blldlrfllr. 15 19 23 2583 

~l l l l l l l l l l l l l l l il l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l il il I ! 11111111111111111 111111111111, 1 

~ Telefon Rehberi ilavesi § 
= = - = = 1935 ıeneel telefon rehber Uhesl lntlşat etmlotir. Ba =: 
~ llheler ılrket idarehanesinde abonelere meccanen tevzi § s edilmektedir. = 
~ Telefon Şirketi i 
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Aydın V_ilayeti Kültür Direktör-
lüğün~en: 

l\.adınlar Terzihanesi 
lzmir'li Aileler Her Hususta Mem· 

nun Kalacaklardır. 
lstanhol'dak.J dikiş atelyeml 

Jsmlr'e naklettim. Bütün aile· 

lerl. hem ucuzluk, hem de te · 

mlz ve zarif dJkl~f aan'atl nok· 

t111ından memnun bırakacağımı 

güvenerek söyllyeblllrlm. En 
son metodlarla çahşıyorom. Ree· 

mlğ ve özd dairelerdeki Bayan 
lşyarlere tnk elıle kolaylık fÖB · 

terlrlın . 

İkloclkordou - Zade sokak 

No. 4 

~1ilnevver Etem 

Okurların 

Fikir ve Dilekleri 

Karşıyaka is
kelesi Etrafında. 

Yamanlar soyu ve Karoıyaka 
lskeleııl muvaffaklyetle eonunç· 

lanao değerli ve büyftk eserler· 

dendir. Su lelode ulusun sağlığı 

ile dalma lllşlkli bulunan bir 

oırbay eıaeen daha fazla gecl · 

kemezdl. Sn; çok lezzetli ve 

pelı: bol olduğuna gôre aanıl· 

dığından fazla rağbet görece · 

ğlnden koolı:ulaD1lamaz. Yalnız 

yeter ti bu gftzel ve bol sodan 

karşayaka'da her evin istifade 

edebilmesinde zorlukler çık· 

maıın. 

• • • 
İskeleye gelince: Karşıyaka 

aııll şimdi gftzel, şılı: ve temiz 

denecek bir iskeleye mılllı: 

oldu. Modern hkelenln yOze 

gelen hali U.e bOytıklOğü ve 

bilhassa temizliği en çıbnk gô· 

ze çarpan keyf lyettlr. Yalnız 

ufak: bir iki nok:eanı va:-. Me· 

ıel4: Tıı dôşenmle genfş bek 

leme aalononon tam ortaeında 

ya köşeli yıbod da yuvarlak. 

bilyülı: bir orta maeası olmalı. 

ÇQnka tnean meeel4; , elindeki 

bir paketi, bfr çantayı, yıhud· 

di her hangi bir ağırlığı vapur 
gelinceye kadar dayayacak bir 

yeri mutlaka arıyor. Böyle bir 

maea bolonuraa paketler oraya 
bırakılır ve herkes vapuru tam 

bir lst1rahatla hekllyebiUr. 

2 - Penbe 11lonun müna· 
elb birkaç yerine Uğıd sepet· 

lerl ve içinde eu bulunan alga· 

ra slSndi1rmek. Yahad Ulkftr· 

mek için hokkalar konmalı. 

Bunlar ayol zamanda (Yerlere 
Ullı:OrQlmemesl, ılğara ve kiğıd 

atılmamaaı rica olonor) gibi 

lhrarnameler aemağa tozum 

bırıkmıyan aerl lzabnameler 

HZlfeslnl de görmOı olurlar. 

Yokea çok az bir zaman için· 

de gazelim iııkele pazar yerine 
dôner. 

3 - lskelenln güzemaı, ca· 
zlbeıl ve remlzllği eğer dal mi 

kılınmak lstenlyorıa buraya 

kat'lyyen rekllm tablolarının 

ve ilin afişlerinin asılmasına 

mdeaade etmemell. 

Ehemmlyetıtz bir ftcret ıl · 

malı: için girerken ilk adımda 

göze çarpan, çıkarken de ıon 

bakıılırla akılda kalan lekele · 

oln eevlmllllğlnl n temizliğini 

bozmıyalım. 

Yalnız, müstesna olarak: ıa 

iki tabloya yer verilmesini hoı 

göreblllrlm: Biri kaçıkçılığın 

akıbetini, diğeri de bava tehlf· 

kaslne karşı koyftn ulusun ee· 

vincini ve muvaffakıyetlerini 

temsil eden tablolardır. Banla· 

rın da gayet ıık, gayet 14tlf 

olması ıarttır. 

4 üncO Bir fikrim daha var. 

Bu da lıkelenln en mftnaBlb 

bir köşesinde evelden olduğu 

gibi gene öteberi ntıo ıık ve 

kübik: yapılı bir tOtüncü kulil· 

besinin bulıınm sıdır. Çocukları 

ile vapur beldlyen analara, ha· 
halara çok defal r bOyftk yar· 

dımı dokunan bu dOkkAncıkla· 

rın isterseniz lftıum vevı ademi 

uızumunu bir kue de ılgara 

tiryakilerine sorunuz. 

Ben iskeleyi seyrederken bun· 
ları dOşündüm. Acaba akhndao 

beş'ca ıeyler f?~ç•rf'n!rr de var mı? 

E. M. Kaynu:11 

Bozuk Yollar 
Tt'peclktı', Urayıo temizlik 

bam c'}nQndcki ürut:'k aafalt 

yol çok bozulmuıtu. Buna dair 

- -: ---=-=- - -· - _- _:--_ -_ 
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Bu Serki Doğu Uluslarının MedeJJl" 
likteki Eskiliğini Gösteriyor. 

Budapeşte 13 (A.A) - Bugün Macar tarih müzesi eaıonldı · 
1 D 1 

rında step sergisi açılmıştır. Bu sergi muhaceret zaman ırı 
. ııtıJJ 

ııtep olu~lırının medeolyetlerınl göstermektedir. Avrup• 
111

• 
çeveolerl tlırlQ muhaceretler esnaınoda muhtelif Aııya Illede 

1 ~ .. 
yetlerlnln tl bugflnkft l\f acarlstau topraklarına kedar yayıldı ek· 
rını açık surette lsbat eden bo sergiye bO.yük bir önem verdJ d 

D 1 
tedfr. Ba medeniyetler o devre kadar Avrupaoıa bu kısı:ıı• 

biç bilinmiyordu. ıı 
Sergi o zaman batıdan ve kuzeyden gelen Cermen akınlarıD~9 

088ıl Macarittan'da doğudan gelen akınlara çırpıp karıldığıoı 

lsbat etmektedtr. ~ 

--------------------------------------
Sağlık Kurumlarımız· 

- Baıı 1 inci yOzde -
ve tedavi edilmektedir. 

....... bf OJI 
DOLU için tt:tkike geldi" ot· 
söyledim. Beni biiyilk bir 

Bir muharrlrlmlzl dün bu 

şefkat mtleseeeemlzde tetkikata 

memur ettik. Mubarrfrlmlz 

gördülderlnl şôyle ınlatıyor: 

Kemalpaşa caddesindeki kı · 

zılay dlepanııerl kapııııodao gl· 
rlyorum. Baııoda (Kızılay) loa· 
retlol taşıyan beyazlar giymiş 

genç bir bayan beni karşıladı. 

Her halde baeta olduğumu ve 

muayene için geldiğimi sanmıı 

olacak ki: 
- Muayend için posla ke· 

seylm mi? 

Dedi. 

- Hayır · cevabını ıVetdlm · 

ben aadece zlyaretclylm. 

Koridordaki koltuklarda 15 
kadıu basta vardı. Bunlardan 

bir kıımının şehirli. bir kısmı · 

nında köy la oldukları gf ylm 

tarzlarından a~laoı!ıyordo. Köy· 
IOlerden birine yaklaştım. 

- Siz nerellelnlz? 

Muhatabım bu sualimin ıe· 

beblol anlamak için şöyle bir 

baktı ve ıonra: 

- Menemeo'i• Türkelll kö· 

yOnden: 
Dedi. Diğer birine ıokoldum. 

- Ya sen? 
- Ben seferlblsarın Ulamıe 

köyOndenlm. 

Diğerleri de uzak yakın köy· 

lerden gelmlıler .. fzmlr'fo moh· 

telif mahallerinden, Turan ve 

Bayraklıdan gelmlı olanlar dı 

çok.. Turan'dao gelmlo olan 
bir annenin kucağında bfç 
durmadan bağıran bir yavru · 

colı: vardı. Epeyce zayıf lımıo 

bir yavru.. Çok ııtırıp çek· 

mekte olduğu llk bakıota an· 

laıılıyordu. 

Bazıları koridor duvarlarında 

trahomun tahılbatını, Dl8ıl 

bolıotığını ve korunma çare· 

!erini göeteren levhaları oko· 
yor, birbiri ile konuıoyorlardı: 

- Aman yarabbi, neler nr9 

neler?. 

- Bizimde bir "oeyclklerden 

haberimiz yok ayol!. 

Nihayet dlspaneer doktoru 

Mahmud Şevket'J görmek için 

muayene odasına girdim. ANA· 

~~~~~----~~~~~-
olan neerlyaıımız Urayca önem· 

le karşılanmıı ve herkesin şl· 

kiyet ettiği bu yolun yaplırıl· 

masıua baılanmı~tar . 

Bono halk adına oDkranla 

yazarken yeol bir şlk4ydten 

bahsedecı>ğlz. Kemeraltı ile 

Eırefpıı• arasında lşllyen oto· 

mobiller dôod;te Değeı menda · 

~ıodan ~~!mekt edi-l er . Hnradıı 

ki yolun 40 50 uıetrelik kısmı 

fena haldtt bozuktur. Buradan 

geçen otomotılllnln slllndlrlerl 

bile bozulmaktadır. 

Uray hu yola da yaptırırsa 

halkan şökranmı tophyacaktır. 

zaketle karşıladı. 

b •C91J 
Vaktlle Batum'da Azer a, 

b!J 
davaeı f çln çahımıı olıO 

a· 
değerli doktor, kendisini tııO 

ft 
men meıllğlne, heklmllğt 

b!J" 
insanlığın ııağhğma verDJll 

el· 
lunuyor. Doktôru rahatsı' 

ı•· mek istemedim. ÇQ.ok'1 b•9 

ları He meıguldü. 
fet' 

Onların ozon uzadıya tt 
dikleri izahatı dinliyor, soD 

inceden inceye muayeneye r~ 
rlelyordo. Dispansere tane1Y

0
• 

H b••''' aleti bile getlrllmlo. er 
1 •tı! 

bu şef kat mOeeseeeelnlo ç 
oıı · 

altındaki ligi den çok meı:ıı0 

Dlspanııerlo bir kııı:ıııoa• 
ıııe 

hastaların yazılın reçeteler 
cı•· 

göre llAçları hazırlanan e blt 
nesi var. Borada matekıfd 

eıı 
asker feragatle çalışıyor. 

zatın adı Mehmed Emlo'dfr. 
", •• ıı Dispanserde bir yılda b• f 

hasta sayıeıuı ve gezislolP b•0 

l ıı· 
haetalaklardan muıtarlp bO 

0 

doaıı· 
duklarını doktordan ıor 

Dedi ki: 

"' ,,ıı Yıldı dispanserde b• 
0

. 

hastaların sayısı 5 7 bin ar•"' 
...li'' 

dadu. MOracaat edenlerin r, 
O' 

de 7 5 inde malarya gôrilliif ~C 
Malaryanın klnlnle tedavbi g 

btl 
bir mee'eledJr. Onun tçlO fO 
glbllere eojek.slyon yapıyor 

0
• 

cıonrı i:z olarak kinin yıı•1 
01° rum. Ayrıca malaryahlarıo 

0
, 

şok halde bulunan kaolıaf'ııı 
k iÇ 

daha iyi cevelAn ettlrDJ" • 

II 11'ııJJ1 tentOrler •eriyorum. a lft 
bu şef kat yuvasına dalı:o• gedl· 

• e 
•e biç çekinmeden teda•1 

lirler. ~ 
d01 

Müe88esede gördüğftı:D 
111111 

gQnlOk, temizlik ve h•111' 10 
kuıı göıterllen ıef kat do)'g

11 
d' 

1 bt 
çok yakııektlr. Hem ııoyea ' aııı 

de ııağlık noktasından gördii~ ııJ 
hu manzara, her yordd•f g 
beni de sevindirdi. 

sayım 
1.t' 

20 hkteşrin 1935 P9 c:ı· 
gQnQ memleketin bet,,. 
rafında genel nQ.fus ı;ıı} 

mı yapılacaktır·· .. , 
e8P 

ı - NOfos uyıouna tıi1 ' 
olmalı: O.zere beledlyetereo .,ol· 
tün binalara numara 1'0 

maktad1r. 111,J• 
2 - Numarasız bin• fer· 

oturanlar hükumete b•bet()LJğıJ 
meğe~ mechordurlar. Ot0'b,ıdt' 
bina numarasız olduğO _,o 
haber nrmlyenlerle bO f~ 
maraları bozan ve sll::ı•~ 
kaldıranlar için pıra 

vardır. • ti~ 

BaşvekAlet istıı:~~O 
umum mndilt 



Askeri Lise ve Orta Okulalara 
öğretmen Aranıyor. 

Ankara M. M. V. Sat. Al. ko. dau 
l - lştanbol ve buraıdıkl liselerle kmkkıle aekeri Hn'ıtlar 

lleeefne ve orta okolaemı ve erılncın, konya aıked 
orta okulılaranı her ders için öğretmen ahnacaktır. 

ı - Ôğretmenlerlu kanuni şart ve vasıfları tııımıları gerektir. 
S - Ba gibilerden istekli olanların dilek k&ğıdlarını anka· 

rıda aeked llee mOfettltllğfne göndermeleri. 
' - Dilek kAğıtlırını lllttfrllecek kAğıtler ıonlardır. 

a) Fotograf h ve tudikll Ilı. 
b) Çıktığı yakaek okalının oıbadetnımeıl nya tudlkll 
ıuretl 

c) anlvereltede imtihan vererek ehliyetname almıı lee 
bonon tasdikli sureti 
Bunlırdan tetkik edildikten ıonra oygon görGlenlerden 
ayrıca hftenflhıl llmdhıberl, ııhbıt rapora fe taahhOt 
Renedl lıtenecektlr. 

5 - Ücretler ıöyledfr. 

6_ 

lıtınbol'dıkl ıskerl liıeler için rlyezlye n fiılk dere· 
lerlnin •yhk ftcretl 108 lirayı, diğer dtrsler 6cretl 98 
lirayı kıdardır. Burea lleeel için riyaziye, f lzlk •e kimya 
derelerinin ayhk Ocretl 126 Urayı, diğer derslerin Oc· 
retl 108 Jlreyı kadırdır. 
K.mkkale ean'at llseıl için rlyaılye ve flılk 165 llrava 
kıdır, diğer derelerin aylık dcretl 126 liraya kadardır. 
Konya ortı okolaıı için biltan derelerin Ocretl 108 
ltraya kadardır. 
Erzincan orta okalası için b6Uln dereler 126 llr1yı 
kadardır. 

Maarif okulılarındı dersi olan öğretmenlere dere batını 
? Clcret •erlllr. 

._ feteklllerln 1 eylftl 935 tarihine kadar m6racaatltrl 
"--.... 13 15 17 20 22 24 27 29 31 

l 8-yrımlç aekeri ııtın alma komfsyonandaa: 
- Bayramiç ıarnlzonu civarında bulanan piyade kıtaatının 

ıenellt ihtiyacı için (578,000) kilo Un kapılı sarf uıa· 
ille eksiltmeye konulmoıtur. İhalesi gan6 talibi çıkma· 

2 dığından yeniden manıkaeaya konulmaıtur. 
._ Her hlloıunua muhammen bedeli 9 kuroı 25 eantlm 

lbıleıl 17 ·8· 935 tarih eaıt 9 da Bıyramlç tftmen 

Bayramiç askeri 11tın alma komleyonnndın: 
1 Bayremlç ~arnlıono ihtiyacı için (11280) kilo ııdeyığı 

kapılı sarf oıullle eksiltmeye konmuııar. 
2 - Her kll01onun muhammen bedtll 75 kuruıtur. fhıleıl 

17 ·8· 935 tarih 111t 11 de Bayramiç Ulmen 11tın alma 
komisyonunda yapılacıktır. 

3 - Ekılhmeye gireceklerin verecekleri 111deyığının ıeralt ve 
Haafını bulunduğa yerin 11tın alma komlıyonuna m6· 
Hcaat ederek öğrenebilirler. 

4 - İıteklllerln ekellıme kanonunun 2 n 8 tlncft madde· 
)erine gare fıteallen veulkle 616 Ura 50 kuruı movıkbt 
teminatın feya bank mektubunun ihaleden bir eaıt 
evvel tdmen muh11e~eelne tevdi ile komlıyondı hazır 
bulonmal1rı. 2360 30 4 10 15 

K.ırbğıt ıı. 11t. ıl.. ko. dan: 
Cinai Miktarı Muvakkat Tıbmla edilen bed~ll 

teminatı 

Kilo Lira K.r. Lira Koruı 
T11e fasulya 6'00 25 320 5 
Pathcın 6400 19 20 256 4 
Bamyı 2400 18 2'0 10 
Kırmııı domatfs 1500 4: 50 60 4 

1 - Kırka•ıç'tıkl P. A. yıoın ihtiyacı nlan yakarıda clnı 

2 

3 

ve mlk1ın yesıh sebse açık: ekılltmeye konmoıtor· 
Şartnameleri bedtılıls olarak Kırkeğıç sat. al. ko. )'OD· 

dan ıhnıblllr. 
Sebıenlo lhılesl 28 ·8· 935 çarıı~ba gfln6 eaıt 15 de 
açık ekılltme oıullle Kırkıgıç'ta u. eat. al. komlıyo· 
nanda y•pılıcaktır. 

4ı - Scbsenln moHkkıt temlnıh hl11lırında ~ôaterllmfıtlr. 
5 - Sebıenln ııbmln edilen bedelleri hlsalarında RÖıterllmlıtlr. 
6 2490 eayıh kanon mucibince lsteklller letenllen •e11lkla • 
7 

komlıyonı gGstermPğe mecburdurlar. 
fııeklllerla 28 ·8· 935 t11ihlnde 111t 15 de K.arkığao 
11tın ılmı komisyonuna mtlrac11tlın ilin ol onar. 

2521 JO 15 20 25 

Ankara M. M. V. L•. Am. eat. al ko. dan: 
1 - Mflll MOdaf11 Vek&letl ile ErkAaı harbiye kılfr6ferle· 

2 

3 

rinde earfedllmek Gzere 800 ton yeril kok kömClrtl ka· 
pah sarflı mlaıkıuya koamuıtur. 
Şırtnımeıl Ankara l~•azım ımlrllğt eatın alma koınlı· 
yonandı Gcretels olarak ~6rtlleblllr. 
MlnakıNya konulan 800 ton kômtlrftn beher toaoaoa 
flıtı Sl Ura n meemu tutan 24800 Un olup temlaıtı 
muukkıteel 1860 llndır. 

4 - Ekelltme 28 · A~aıtoı· 935 1ırlhlne mOudlf çarpmba 
~an6 Hat on beıte Ankara lnısım lmlrllAf eatın alma 
komlıyonoada yapılacaktır. 

Mst. M •· Ht. ıl. ko. rı. den: 
1 Denls k>ta.hnın 60000 kilo ekmek ihtiyaca kıpah zırf 

n1Ullle ebiltmlye konmuştur. 
2 İbılesl 26 ·Ağustos· 935 tJIZartesl gdnG ıaat on alta bu· 

çaktı İzmir' de kıılıda Mst. M •· HUD ılma komlsyo· 
nanda yıpılacaktır. Şartnamesi her gün komisyonda gö· 
rftleblllr. 

S - Ekmeğin tahmin edilen mecmu tnt1rı (6000) liradır. 

4: ..!._ Beher kllo ekmek için on kuruş f lat tahmin edilmfttlr. 
5 - Teminatı mavakkıte akçesi (450) liradır. 

6 feteklller Ticaret odısındı kıyıdh otduklarına dair ve· 
ılka gGıtermek mecburiyetindedirler. 

7 Manıkanıını tıılrık edecekler 2490 eayılı ırtarmı ve 
ekıfltme kanonunun 2 •e GçGacO mıddelerlude ve prt· 
namesinde y11ıh veslkılarlle teminatı muvıkkıte mık· 

buslarıDI ve teklif mektuplarını ihale saatinden en •• 
bir eaıt evvel komisyona vermlı bulunınıcaklardar. 

2517 10 15 20 25 

Bornava s~ tın alma komisyonunda iba- ı 
leleri yapılacak olao asker ilanları 

Bornova aıkeri 1a. al. ko. dao: 
1 - Gızlemlre teıllm edilmek 11rtlle 315,000 kilo Halt mıdeo 

kömaro açık ekalhme euredle eetıa ıhnacaktır. lbıleıl 
2 eylOl 935 pıurteıl gftnCl 111t 11 de yıpılecıktır. 

2 - KömO.r için tahmin edilen bedeli 3150 lira olup ilk 
teminatı ~36 liradır. 

3 - Şartnamesini ~örmek için her gftn ve eksiltmesine giri· 
eeceklerln bildirilen vaktinden evvel BornoHdak Htın 

alma komlıyonunı ftlm~lerl. 2580 15 2 t 27 1 

Burnıva 11keri 11. ıl. ko. dao: 
1 - Bir Şartname içinde ciheti ukerlye için 15470 kilo 

motorin llcı 1425 kilo dört ııfır makine yığı ıçık ek· 
ılltme ıuretlle 2.eyh\l.935 pazerteel gftntı eaıt 14 te 
eatın ahnıcaktır. 

2 - Behtr kflolarının motorin için 8 ve makine r•A• 18 
karnı flıı tıbmln edtlmlıtlr. 

3 - İlk pey 112 llıadır. 
4 Şırto•meei hergfto komisyonda gö:ftleblllr. 
5 - Ekalltmeslne gireceklerin blldlrUen gon ve ııaıtlnden 

enel temlnıtlerlle birlikte Burnındakl aekert ıatm al· 
mı komlıyonona rrlmelnl. 15 21 27 l ~564 3 eatsn ılma komisyona blna11nda yapıl11caktu. 

- Manak111ya gireceklerin verecekleri onan ıeralt ve ev· 
aafını bulunduğa yerin eatın ı1ma komlsyonunı mara· 

5 _ ııtetmer1a manak11anın r•p•l•cağ• ma•11en ... uea en Gümrük Muhaf·.:.,za G..anel Komutan-
... 11 bir eaıt enelin~ kadar teminatı mavıkkate mık· ~ "" 

4 caıt ederek öğreneblllrler. 
- Manıkaeayı girecekler 2490 numaralı kınanan 2 n 

3 Clnca maddelerine göre lıtenllen veeılkle 3923 lln 

buılarlle birlikte tekili mekıoplannı Ankın le.asım lıg"' •. Istanbul Satın Alma Kom isyo· 
lmlrlıjtl eatın alma komleyon•na .ermeleri. 

Ura 25 karnı ma .. kkat teminatını nyı bank mekta. 
____ .....,.. ___ 2 .. soo ____ 9 __ ı_s __ 2~ı __ 2_5_ nundan: 

lzmir Evkaf Direktörloğnnden: bana mOnıkaeadan bir aut enet tamen 11tın alma 
komlıyonanda hHır bulunmalara. (2361) 30, 4, 10, 15 

~kıra M. M. •· eat. al. ko. re. den: 
..... Teferruatlle bfrJlkte bir tanesine biçilen eder 67 lira 

50 koruı olın 1000 tane mahruti çadır kapılı z1rfla 

2 ekılltmeye konmoıtur. 

3 - İhalesi 22 ığaıtos 935 peııembe gan6 ıaat 11 dedir. 
" Şartnamesini 838 karaşa almak örneğini görmek lıtl· 

yenler her g6n m. m. v. 11tınalma komlıyonana 
( oğrayıblltrler. 

..... Ekılltmeye girecekler kınonl ilk inanç paraelle 2490 
llyılı kanunun 2 ve ftçancft mıddelerlnde yazılı belge· 
lerle : birlikte teklif mektuplarını ihale eaatladen bir 

l ltakıra M. M. V. ut. al. im. n. den: 
' ' 6000 çlf t kundura kapalı zarflı ekılltmeye konmnıtur. 

..... İhıleıl 2 ·9· 985 pazarteıl gftn6 eaat ondı M. M. V. 

'-. saat enet ınkarada m. m. •· eatınılma komlıyonana 
~vermeleri. 4 1 O J 5 20 2441 

Kiralık Ev ve Dokkanlar 
Vakfı 

Mazbut bacı hOıeyln 
" 1Hlepclojla 
" emir ıolta11 

u Salepçloglu .. 
İhaanlye camii 

" w 

« Aamılı meecld 
< 

Nev'i 

DakkAD 

.. 
" 
c 

No. Mevkii MobaDI. bedeli 
Ltn 

6 batdurak 60 
57 Kemeraltı 210 

25.35 kan.kıpı 120 
38 kemeraltı 400 
28 " 400 
40 w ,00 

438 imaniye camii ıltı 86 
436 « c c 36 

« 195,207 aemalı meeclt 72 
« 2 c. « 24 

c pelulmetçl bacı lbr1hlm Araa 67 keıtelll meacldl 50 
69 

c hacı oımın pı11 12 nn'ıtlar mek· 200 
tehi arkaaı. a ita. al. ko. da yıpılıcaktır. 

..... Bepılne biçilen eder 30000 ve ilk inanç paraıı 2250 c kemeraltı camii Depo 
t liradır. Mıeırlı sıde bacı lbrablm Ev 

8 kemeralb 120 
16 lıtınköy hı· 132 

' Şartnımeılnl l 50 kuruıı ılmık n örneğini gôrmek fı· 
llyenler her g6a, ekeiltmlye gfrncekler 2490 Hyılı ka· 
Dunun 2 ve OçQnc6 maddelerinde yazılı bedellerle Uk 
lnınç mıkboılarlle birlikte teklif mektuplarını ihale 

'" :••tinden bir Hat enel M. M. · V. sat. ıl. ko. nı 
~ermeleri. 2520 10 15 20 25 
t kırı M. M. V. eat. al. ko. re. den: 

..... 6000 metre mnl renkte kıtlık clblıellk kumaı tıpalı 
~ Zarf lı elulltmlye konmoıtur. 

..... Bepılne biçilen eder 16,500 ve ilk lnıoç parası 1238 
a liradır. 
( :: İhalesi 29 ·S· 935 perıembe gtlntl ııaat ondıadır. 

Şırtnımeslnl parasız almık ve ôrneğlnl görmek lıtlye.n· 
ler her gGn, ekılhmlye girecekler tik fnınç paraeı mık· 
buı ve 2490 sayılı kanonun :l ye açancG mıddelerlnde 
Y•ııh belgelerle birlikte teklif mektuplarını ihale eaatln· 
den bir saıt enel M. M. V. eatın ılmı komisyonuna 
•ermeleri. ~519 10 15 20 25 

ltakırı M. M . V. SAT. AL. K.O. RS. den : 
Clnıı Miktarı Muhammen 

flıtı 

~-- klloea• 
~~-:Orıp lpHğt 22000 kilo 190 
\ elbise kamııı 65000 Mt. 250 
~ti ~Oorıtp ipliği 18000 kilo 180 
t. : elbiselik: kumaı 60000 Mt. 250 'u it •• " 56000 " 250 
L ·lll kamıı 50000 270 

Muvakkat 
teminatı 

Lira 
2905 
9375 
2295 
8750 
8250 
8700 

mım sokak. 
Vakfa alt yuı.arıdı yerl~rl ·re namarılırı ve ıenellk kiralan 

gôeterilen ıkırata arttırma mClddetl zarfında lıtekll çıkmıdıgın· 
dan 19,8,935 p111rteJI glnGne kadar temdld edllmlıtlr. lıtekll 
ölanl1rıa o gDn 111t 14: te ETkaf dlrektörlGgClnde toplanan ko· 
misyona mtlr1b11tları blldlrtllr. 2582 

iz mir Eşref paşa Hastanesi Serta
habetinden: 

Eorefpııa battınesl lbtlyıcı için yCb elll adet cibinlik eatın 

ahaacıktar. İIAa tarihinden ltlbartıD on g6a mClddetle ekelltmege 
konuldu. Nftmoneslnl göımek letlyenler her gCln eaat dokusdın 
on ikiye kadar, oblltmlye iotlrak edecek istekliler 26 ıguıtoa 
935 pısartesl gftn6 keza 11ıt dokusdan on ikiye kadar yasde 
yedi buçuk temlnatlarlle m6racaatlan, monfak g6r6ldClKI takdir· 
de o gan lhıleel yıpılıetl• llAD olunur. 2577 

Şartıııme Eblltme İhale g6a 
paruı 

IÜ. 
tekli tarihi 

187 Kıpalı urf 28.8.935 oınambı 
813 

" " " " " " 153 .. .. 2.9.935 
" 750 

" " 
., " •• " 700 " " 
5.9. 935 tt 

675 " " " " .. 

Saati 

11 
ıs 

11 
ıs 

11 
15 L~lla ,, 

~ti Elbelerl yakarıda yasılı f latlar karııhğında almık •e öraelderlnl görmek lıtly11nlerln her«Gn ~ğleden aonra komlıyona gel· 
~~da kılltrııeye gireceklerin yakarıda yazıh kınanl temlnatlın ile artırma n eblltme kınununaa 2 inci maddeelaln birinci 
,_ ko •e 6ac6 maddeelade yasılı •eeikılarla teklif mektuplarının ihale g0n6 eaadnden en u bir .. , eHel M. M. V. aba 

" 

•layoaaaı •ermeleri. 10 16 20 Z5 (2518) 

1 - Glmrbk mubıfHa kıt11tı için 4000 çift asker fotlnl 
kıpah adla 21 8 935 çar11mbı gOnO saaı 15 de ek-lhmesl 
yapılacakbr. 

2 - Tasıalınan tutarı 20000 liradır. 
3 - Et1af •• namonesl komfıyoodıdır. Gôrftlebfllr ve alınır. 
4 - İıteklller ba lolo yftzde 7'5 tutığt olın 1500 llrabk 

vezne mıkbozo veyı bankı mektubunun teklif mektuplarlle bir· 
ilkte eaıt 14: de komlıyoa.a vermeleri. 4R02 234.0 3 l 4 10 15 

Devlet DemiryolJarından 
Muhammen bedel ile miktarı n vasfı aıığıda yazılı kalay 

19.ağoıtoa.935 pazırt~ıl gaaCl ıaat 16 da p111rhk eoretfle bae· 
mıhınede Devlet demlryolları loletme blna11ndı eatın ıhnacaktır. 

Bo lıe girmek lıtlyenler 187,50 liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve kanunun tayin ettiği veealk ve kanunun 4 ilnc 
mıddeıl mucibince ite glrmlye manll bnuni buloomadığıoı 

dair ~yıunıme ile ayni gan eaat 15 e kadar komisyon relıll· 

~ne maracaıt etmılerl lhımdar. 

Ba ite alt oartnıme lıletme mGfettlıllğtnden paraıız .erile· 
eektlr. 

Clnıl 
Banka markı 
nyı ba e•ıaf ta 
iyi cins kalay. 

Miktarı 
1000 kilo 

Bumıbane lltaıyonanda bu· 
lanan •e ıenelf ğl yedi lira 
kiraya tehımmata olduğa tah· 
mln edilen bir barıka ve bir 
kaçak depo 20·8 935 tarihine 
mCleadlf aah gtına eaat 15 te b11· 
mahıntde 7 inci leletme komla· 
yonunda p1111rhkla kiraya veri· 
lecektlr. 

İıtekll olanların kanunun 
4: Clnctl maddesi bGkGmlerlne 
uygun beyınnımelerl1ı 66 lr.o· 
ruılak muvakkat teminat akçe· 
)erini hamilen meskdr eaıtte 

komleyona m6racaıtları it· 
ıımdır. 

Ba ite ald eartname lıletme 
kalemlndlr. 9 11 13 15 

Her 15 gande pazar gdnlerl 
lzmlr ile ıomı ınıındı lıletl 

len geslntl katarlarını IOD ve· 
rllmlıtlr. Geslntl kıtırları her 
hafta puar gtnlerl fsmlr ile 
alaeehlr aruındı lıletlleee~ 

HAii olanur. 2528 13 lö 
Kar•yakı b&uyoaaada ba· 

Muhımmen bedeli 
2500 lira 

2556 
lunan ve seneliği 200 ili 250 
lira kiraya tehımmOI olduğa 
tıhmln etlilen bir büfe ile bir 
bhvehın~nln 4 eylül 935 
tarihinde çerıımbı gQoQ ıaat 

15 te karııyaka iıııaelyonunda 
pa11rhklı kirayı nrllecektlr. 
lıteklllerln kanonno 4 c6 mıd· 
desi hGkflmlerlnde lee glrmtğe 
kanuni mani olmıdığına dılr 

beyınoemelerle (1875) noroı· 

lak muvakkit temlnıt akçe· 
terini hamilen mezlu1r eaıtte 

letıslyonı mftrıcHtları, 

Bu ite ıld ıartname karı•· 
yakı lstaslyonondıdır. 2509 

10 15 20 25 

O_eeratör 

Cemil Şerif 

Baydur 
Numıa11de ıokağı No. 5 

Saat 9 · 12 Tele. Ev: 3857 

., 3 . 7 , Kıl : 3228 



(:ünkü Ankara Birası a a 

o~moır şulbesD 
Ulusal Bir Fabrikanın Mahsıılttdo.r ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi binasında 

TELEFON: !2363 ••• • 
Ucuz, Temiz ve Sıhhiğ Bir Gıdadır. BertDrlO (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 

Türkiye'nin bertarafında 
içilen yalnız (Ankara Birası) dır. 

Vadesizlere % 4 

Mevduat Şartları: A!tı ay vad~liy~ % 5 
Bır sene vadelııe % 6 faiz verilir· 

Zahire, Gzam, incir, pamuk, yap-ak-,-a-fy_o_o_v_e_sa_i_re-ko-mleyonculoğu yapılır. Mallu geldi• 

heryerden arayınız. jtlnd.- eıhtplP.rlne en mü~ald şeraitte nanı 'Verilir. 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

" GANY:MEDES ,, npuru 12 ağoıtoetan 16 ağuıto11 kadar 
Anvers, Roterdam, Amsterdam ve Bamborg Umınlart için yok 
alacaktır. 

·•CERES., vapuru 26 ağustostan 31 ağuıtıea kadar An,ers, 
Roterd•m, Amıteerdam ve Hamburg limınlıu için y6k alacıktır. 

SVENSKA ORIENT LlNlEN 
11NORDLAND,, motörQ 20 ığuıtoata Roterdam, Bımburg, 

Copeohıgen, Dıntzlg, t;dynla, Gott:borg Oılo ve İıkındlnavya 
limanlarına hareket edecektir. 

SJt:ıtVlCE MAR1TlM ROUMAİN 
"AL BA JUL YA,. vapuru l l ığostoıta gelip ayni gtlnde Mal· 

tı, NapoU, Maretlya ve Barselon'a hareket edecektir. 
Hamit: lltıılardakl hareket tarihlerindeki degtılkllklerden acente 

mes'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafellAt için ıJdncl ' Kordonda Tahmil n TahUy.,_ ıtrked 

binası arkasında Fratelll Sperco acentalıgıoa mtlracaat edllmeıd 
rica olunur. Telefon: 2004 • 2005 • 2663 

V. N. 
-VV. F. H. Van 

\ 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEV ANTE LIN1E 
" AL1MN1A ,, vapuru 14 

ağustosta bekleniyor, Bımbu.-g, 
Bremen ye Anvere'ten yok 
çıkaracaktır. 

Oliyier ve Şnre
kası Limited Va

pur Acentası 
Cendetl Han, Birinci Kordon 

Tel. 2443 
Ellerman Llyn Ltcl. 

Liverpool Hattı: 
·•ALGERIAN., nparu Llnr· 

pool ve Svvanıea'dın 18 •Au•· 
ııtOH gelip tahliyede bulana· 
caktır. 

" FLAMINIAN ., vapuru 20 
ığuıtoıtın 24 ağuıtoıa kadar 

0 ANGORA,, vapuru 19 ığoe• 
tosta bekleniyor, 22 ağuetoea 
kadar Anvers, Roterdam, Bam· 
burg ve Bremen için yilk 
alacaktır. 

••TlNOS,, vapuru 2 e yUılde 
bekleniyor. 6 eyl41e kadar An· 
vere, Roterdam, Bamborg ve 
Bremcn için yftk alıcaktlr. 

Liverpool n Glaıgon lçlu ı-~-~-~!!1-"'!'--~~-~------------
ya~ ~·;~~~~" 91poro eyltU l zmir Evkaf ModttrlOğOnden: 

0İTAURI., vapuru 16 ey· 
lfUde bekleniyor. 20 eylfile 
kadar Anveu, Roterdam, Hım· 
burg ve Bremen için yClk alı· 

cak.tır. 

ARMEMENT B. SCBULDT 
HAMBURG 

"HANSliURG,. vıpuru 22 
ağoıtoela bekleniyor. 1 eyUUe 
kadar Anvere, Roterdım ve 
Bamborg için yflk ılıcaktır. 

•·NORBURG,, vapuru 26 ey· 
illide bekleniyor. 30 eyUUe 
kadar Anvers, Roterdam ve 
Hımborg için yak alacaktır. 

batlangıcında Llnrpool ve 

Svvınıea'dao gelip tahU7ede 
buluoacaluır. 

Londra Hattı: 
'"POLO., npura 25 ığQıtoı· 

tı Hali, Londra ve Anvere'ten 
' gelip tahliyede tıulonacık n 

ayni Hmında yalnız Hail için 
yok alacaktır. 

•· ALGERlAN ,, Y1para 29 
ığootoıta beklenmekte olup 6 
eyliile kadar Londra n Boll 
için yak alıcıktır. 

"F ABIAN0 vapuru 7 eyltll· 
de beklenmekte olup 18 eyltlle 
kadar Londrı ve Hali için 
yat alacaktır. 

SERViCE DİRECT DANUBIEN 
TUNA HAT-Ti 

Tbe General Sttam Vnlgatlon 
Co. Ltd. 

" ATlD ,, motörQ 26 ağuı · 
tosta bekleniyor. Budıpeşıe, 
Brıtfelu ve Viyana için yok 
alacaktır. 

0 ADJUDANT,, Y1puru 23 
ağoıtoıtı bekltnmekte olup 27 
ı~uetou kadar Londra H Letlh 
için yak alacaktır. 

THE EKSPORT STEAMSBlP Not: Vurot tarlhlerl ve vapurla· 
CORPORATİON rın lılmlert herine denltlkllkle· 

0 EKSCELSlOR,, vapuru hı· rlnden meı'ollyet kabul edilmez 
len llmam mııda o lop N evyork 
için yok almaktadır. " BULGARlA ,, npora 14 

Vakfın laml Cinai No. 
Bıtonlye oda 63,65 
Pıuryerl " 61 
İımall 11rım ırıa bllA 
Sıçmıcı eY, avla 28 
Mafta muıtlfı oda 7 ,18 
Bıun hoca ıraa 66 
Toraman " 24 
Bıcı mıhmut araa 5 
Barçı meaçlt " 2,1 
Karatıt " " 39,40 
Bıtlp oğla meaçltten boıma 

MevkU 

p11ıryert .. 
lklc;etmellk c. 
kGlban ıokağı 

Tahmin olu· 
DID bedel 

200 
:iOO 

1000 
1000 

çerçi oğlu hani içinde 
molla eokak 

800 
200 
500 
400 

yangın yokoto 
karantina kıdrl ef. ıo. 
gedikli ı. 
çancılar 

800 
200 

ev beoyaıelll ı. 250 
" 

11 ev 31 uzun imam ı. 200 
Eınaf ıeybt ev 19,1 mekke yokoto 500 
Abdullah ef. ana 4: fenerci ı. 25 
Kaba ıoğan 1111 kıba aoğın 200 
Mııbut evkafındao arıa 148 dolaplı kuyu kıbıkçı ı. 100 
Sın hafıı ev 71 aıap fmnı 600 

11 
" ev 73 " 11 500 

Yukarıda clnıl, mevkii, vakfı, numarası n tahmin edilen 
bedelleri y111h vakıf ak.arat ve ar ·ılerın mGlklytıtl peıln para 
ile ıatıh~a ~ıkarılmıttır. Arthrma ve lhaleıl 19,8,935 pazartesi 
gftnG aaat ontıçte İımlr evkaf dlrektörlOğGnde toplanın komla· 
yonda yapılacaktır. Almak leıiyenlerln yCızde 7;5 teminat akçe· 
lerlle lhıle gilnft komleyonı gelmeleri ve izahat letlyeolerlo her 
gtln Evkaf dlrektöclüğtl varidat memurluğuna mdracaat etmeleri 
filo olunur. 2 7 11 15 2411 · 

socıETE coMMERCIALE DE •ğoıto•t• bekleniyor, BorgH lzmir Liman işleri Genel Direk. 
NAVIGATION A VAPEUR ı "" Vernı için yftk alıcıkt11. 

ır Doktor ~~ törlüğünden: 

A Kemal Ton ay 
Vapurlarımız için lGzum olıo dörtbln ton "Zerodlz lhe,, 

• maden kömOrft kapıh zarf uaolile eblhmege konulmuotur. Kö 
meran ktılO vClzde onlklden fazla kalorisi yedi binden aoığı 

Bakteriyolog ve bulaşık ile salğın hastalıklar olmıyacık ve yftzde Oçten fazla rutubet payı kOmftr miktarından 
mO.tehassısı indirilecek ve "Şlım" kıraetmlmıyacıktır. Kıpalı zarflar ığoe· 

Baıımahane istasyonu karomndaki dibek ıokak bııında 30 11yı• toıon 26 ıncı ıtıoft Hat onıltıya kad1r idarede toplanan ahm 
h ev Te muayenehanesinde sabah ıaat 8 dan akpm Hıt 6 ı kadar ıatım komlıyonuoa verllmeltdlr. Teklif mektuhlarına 2850 lira· 
hastalarını kabul eder. 

Milracaat eden hastalara yapılman linmgelen eair tahlilit ve 
mik:roekopik muayeneleri ile Yeremli hastalara yapılmaaına ceYu gö· 
rlllen Pnomotorake muayenehaneeindo muntazaman yapıbr. 

Telefon: 4115 

bk idaremiz veiue makbuzu veya banka teminat mektubu lllt· 
tlrllmlt olmabdır. Şartnameler idareden veya lıtanbol liman 
itleri genel dlrektörlftğtı ile Ankara'da maliye vek4letl nakit 

lıl.rl dlrektfirl081nden ılauıblllr. 8 15 2' 76 

NEDKALMiNA 
----------~~~~~--~-----------'l 

lzmir Jl'Jemleket Hastansi Unşttl' 
bihlig· inden: ,,. 

Memleket ve Eşrelpışı hHtıneıılnln bir yıllık lhtlyıcıo• :s5 
oıhyıcak olan 677~9 kilo ekmtık 10,8.935 tarihinden 29,8, ,ııı· 
tarihine kadar 20 gGn mQddetle ve kapılı zarf ueullle e~ 
mlye konolmoıtur. Şeraiti mdnakıeıyı görmek lııtlyenler be ,,. 
İzmir Memleket haıtaneal baoheklmliğiae maracaatları. tf O o* 
ka111ya l~tekll olanların bedeli mohamaıenln ytlzde yedi b~~1' 
nlıbetlnde depozito akçesi muteber milli banka makboıo ~le' 

mektubu ibraz etmeğe mecburdur. lstekUlerden lttluk edec11.,,f 
bir zarf deronooda teminat mektubu veya mıkboıo bir it 
içinde de tek.llfnameelnl ve iki zarfın da bir zarf içine to00

_. 

rak 6ıtQ mQhllrlenerek zarfın Qıerlnde hangi lo için 1110°' l' 
eaya tıtlrak edeceğinin yazılması ve açık adreıılnln ve lsDJloiO ~ 
yazılmaeı ekelltme gilnft olan 29,ıAostoa,935 gOnftne r•11lı ııııf 
peroembe gOnd eaat 9 dan 12 ye kadar İzmir vlllyetl d• 
eoc6menlne maracaatlın 1 ı 15 20 24 2s21 

Nafia Hakanlığı lzmir ikinci daire 
Su işleri Müdürlüğünden: ~ 

4400 Ura 26 koruı bedeli ketll 11 Söke clvar1nd• a,a~: .. 
Mendereı nehri ıedlerlnde yapılacak tamirat ve kıyı 111od•l1J,t' 
lotaatı 8.8.935 tarihinden itibaren ekaUtmlye konolmo~ıor· ~ ,~· 
~8.8.P35 tarihine rastlıyan çarıamba gantı ıaat 16 da açı 
elltme ile yapılacaktır. 6fl" 

Bu itin tartoame ve projesini görmek lıtlyenler lklDCI 
ıo lolnl mftdflrlOğGne veya Söke beledlyeılne mftrıcıaılar•· ,_,. 

Ekslltmeğe gireceklerin 330 Ura 2 kuruıtın ibaret ol•0 fe~ 
nkkat teminatı maleandığına yatırdıklarına dıfr makbo• 11,.ıll 
banka mektubu ve bu gibi itler yaptlklırına dair veıl~• ,M 
beraber Söke malmGdftrlO~ftne ~elmeleri . 1 O 15 20 ~5 2 

Tire Şarhaylığından: ,,_. 
1 - Kapılı zarf ekelltmeelle ihale edllemlyen elekıtrl~ ı1Jıl· 

trahmızın atığıda cine ve miktarları yazılı seneli~ tlJ~' 
yacı olan bet kalem malzeme p11arbk ıuretlle 
edilecektir. 

2 

s 

Miktarları Cinsleri 
50000 Litre Mazot 

3500 " 3 Ye dört ııfır maktoe ytl' 
850 u Bensin 
175 .. Gaz 

7 5 Kilo Stopl _,. 

P11arlaklı lhıle edilecek malzemenin mob•dJOlelt 
dellerl totıra 6059 Ura 25 korottur. 
Muvakkat teminat pıraıı 455 liradır. 

1 ıı t • 
4 Şartnameler tıedelelz olarak oarbayh~ımızdıo yer ,..,. 
5 - lateklilerln llAn tarihinden ıoora tecim odıaıod•~,f" 

cıkları alcll kayt veelkalarlle t11hhcıt ede°ceklerl 0oP1 

tun tasdikli tahlH raporunun pazarlık ko011•1° 
göetermelerl earttır: 'fit' 

6 - isteklilerin 20.ı~uatos.935 salı gflo6 ıaat 15 
11 of'~· fiJ , . 

urayında toplanacak olan pazarlık komftııyonoo• ıO' 
kıt teminat makbuz ve mektublırlle mftracaatl;~.ıS 
mu llAo olunur. 6 9 12 15 

• lllllllllllllllla... Muallim :illllll 1 = ~ Dr. Hulôsi Alataş ~ 
§ fükl Tıbbiye Mektebi Müdara, Garp Cebbeel Sıbblfe il 
-
~ Jç Hastalıkları Motahassıs• .. 11 - ~,, ... 5 Hııtalarını Bıcı Baean Oteli Karo111nda Şımh So 

1iıl~rı:,,~iı'ıııUiW1,nı,ııilıiıiıi~üiıiıiliı~iııı~ü~iı;,,m~uıiııı11ııııını1' 


