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Bekliyoruz 
il Dilnkü ANADOI.U'da, Parti 
~tkanımız Avni Dogao'ın kendine 

1 canlılığı, açık eözlülilğü ve ye· 
l'iııde fikirlerile bir diycvi çıktı. 

Bu di1ev bize iki ıeyi öğretti: 
l - lzmir'de, yurd sevgiAini, 

~eli kazancının ve para ihtira ının 
altında tutan biçareler var .. 

2 - lzmir gencliği, lüzum du· 
lllllca, kendine dliıeni yıpmıya hı· 
;•rdar, Yani Türk gencinin dik.kati 
d'Jga.n n heyecanı, daima tetik, 

•ıııa uyanıktır. 
11) Görülüyor ki, bunların Liri 
-.~ı vicdanı ne kadar incitiyorsa, 

l'i de o kadar açıyor, o kadar 
~ıılık ve güven veriyor. 1ote bu 
d tisi, yani gencligin dinamik 
~ "Yıuı~ 1zmir'de heyecana gelmit 
kt:, kendi kabuldannı gömiilerek 
Gctıııan ıervetlerinden bir damla· 

.. Ilı • 1 • " ,_ . li . d eıırgeyeo erıo yure~sız. ğıoe, 

ı_ "Yltlıuzluğuna, ouurauıluğuna atı· 
~k .ona layık olduğu şamarı vur· 

ıatemiş .. 
'1ıa Parti Baıkaoı, bu içli Te tıı· 

lrzoyu, zorlukla durdurabilmiı. 
ti· 1ınıir gencligi \•arol, Türk gen· 
a' Çok Y•ta ııen!. Bu toprak seoio. 
' ' 'tarlık ıeuio, Cumuriyet eenio, 
~ltııı tenin ve berıey senindir. Onu 
~0~ak. hem hakkın, hem öde· 
'1 clir .. Yüreği hOtüo olmıyan, ina• 
--~'"nımamıt varlıkları taıa tut• 

lenin borcundur. 
• • • r....__ ıı.,. kurumu çağırdıkca; k&te 

~ O)'llaT gibi, mltemadiyen 
~il •e kaçan bu zenginler kim• 
'ba. -, ghO gelince 6grenecegiz. 
~ hulub araıbracığız; 
~ - İtte ey Türk ulusu, bunlan 
~ Yor muıun, bunlan tanıyor mu• 

"~' ~~damld tınımıyorıun, dinle 

a..._ Sen, yok canından, çoluk·çoco· 
Nt difinden brnağındıu artıra· 
._; borcunu yerine getirirken, bun• 
~ ~ biriktirdikleri ııe"etlere gö· 
~e_tek kulıldannı tıkıyan, göz· 
~Yoman biçarelerdir. Adlan, 
b... --rı, eervetleri oudUl' ve ıu 
~r .. 

~l>iyecegiz ve heroeye göğüı ve
' onlar hakkında ulaaun için· 

geleq nefretini duyurıcagız ... 
~ •rddaılık, aadece mıne•i bir 
~ degildir. Y urd ödevinin hu· 
~ ölçiiıü yoktur. Zamana göre, 
l'-d lere göre kendini göıterir .. 
~llQ ufuklınnda tehlikeler do· 
~ btıuın maddi ve manevi var· 
~ r, tek noktada toplanır.. Can, 
~ et, mal, mülk ve herıey, o da· 
~;~ aadece ve ıadece devletindir. 

: furd, herıeyden önce gelir. 
tı-. e bizim tanıruğımız, aoladı· 
~~ uluıal erginlik, Türk sosye· 
~~n temel yaıa11, ana şartıdır. 
~D Ve ferde aid herıeyin, bir 
' k karıısındı, değeri, yeri, an· 
)°'lla, alaıaı. Diz bunu böyle bili· 

8 
böyle dütünilyoruz. t" ~ •ııg düokiloü, bu para ih

'Gt .:!e ulusal doygularıoı ıiiprüt• 
1- ~· dbabt zenginler bilmelidir· 
~·· Türk diyan, hır ~ıoar ağa· 
)11~ 8~lgeligi değildir.. Oyle anlı· 
)"ıi tı, bunlar, halkın, itcinio, 
'- YokıuJ kitlenin ıırtındaa zen• 
""9 ~lllluı, büyük ee"etler biriktir· 
'llıaantarrur. Birçok itleri elle· 
~ '1111ıolardır. Her yıl, bu yor· 
~llii ile, bu ulus itcisinio, 
~ D alın-teri ile kasalanna 
~ Paralar girmektedir. Vareın, 
~ -.;., hiçbir uman bunu azah· 
~ellıedik ve iıtemeyia. Y urd· 
' d çok kazanma11, elb~ttc 
~ t • faydalı olur. 
sk•t yurd ödevi kıro111nda 
~ ttt4. tını tıkar, vicdınlınna dı· 
.. ,er, hodkambklannı gömii-

' 
i)t İorddaı, utan! 

~ ' Ye bagmnz. Bu ıütonlarda 
ı.~ ~~er konuımak iıtemezdik. 

---~~flk kitlenin içinde iğreti 
11 ~lıkla yaloıa kendi bez· 

-a111Dakta denm edalere 

Atatürk ve Çek 
üııi versitelileri. 

---·••+•••---
Jatanbut, 31 (A.A) - Atatürk 

Çekoslovak iloivenitesi birliği ta· 
rafından gönderilen eaygı mektubu 
ile Cumur Ba~kanımız namına ge· 
net sekreterlik tarafından verilen 
ceTab a11ğıdadır: 

Kamil Atatürk Türkiye Cu· 
mor Baokanı. 

Çek Üoivcnite birliği Türkiye 
Cumur Başkanına modern Tiirki· 
yoyi yaratan dahiyane eseri önün• 
de eğilen Çekoelovakya üniverei· 
telilerinin en derin eaygılannı 

sunmakla ıeref kazanır. 
Çek Ünivcnite Birligi Ba~kaoı 

Batek 
Çek Üniversitelileri Birliği 

Baıkanı. 

Sayın Bayım, 

Çek Ünivcraitelileri Birliği 
tarafından Türkiye Cumur Bat· 
kanı Kamil Atatürk'e gönderilen 
mektub kendilerine sunuldu. Ka· 
mil Atatürk bu ince nezaket ni· 
şanesinden çok duygulanmııtar ve 
eize teşekkılrlerile beraber Tür• 
kiye ve Çekoılovakya gencliği ara· 
eında fikriğ ve kültür beraber 
çalıımasının iokiıafı hakkındaki 

temennilerini bildirmiye beni me
mur etmiılerdir. Bilveaile saygı· 

lanmı sunarım sa1ın bayım. 

Itnlya ·· Habeşistan işi Cenevrede 

Uluslar Sosyetesi Açık Ola
rak Konuşmalar Yapıyor. 

----------------------~ . 
Bulunan Formülü 1 al a Beğen ıye-

ce tir. Manda Te ,. if Edilme i .. 
~---------~~~---~-------~~------------------------------~ 

M. Mussolini'oin Son Bir Maka· ı 1.'f· Laval, M. Eden ve M. Litvioof 
lesinde Neler Söyleniyor? Nasıl Anlaştılar .. 

• 

M. Eden 

Romı 31 (AA) - Royter 
ıjıaıı bildiriyor: 

Popole D'İtılyı gazeteııl M. 
Mouollnl'nln yızdı~ı ıOylenea 
bir betkede diyor ki: 

hılyan • Hıbet mee'eleslnln 
ıacak bir tenlye tarzı Yardır 
n bo meı'ele Ceanre ile bir· 

likte, Cea~neıls •e bıttA Ce· 
nnre'ye kartı dı olN o ıaretle 

hılledllecektlr. Pıtırdılıra eon 
vermek için reddedllmeı iki 
delilimiz YKrdır. Banlırdın bl· 

rlıl 1tılyın ulaeanun hıyıtlıt 
111ğları Oteld de İtalya'aın doka 
Afrlkı'sındı ıQTl!l gQvenllğl 

meı'eleeldlr. Bu lklnclıl kıt'Jdlr. 

l Başbakanımız 
Erziııcan'da .. 

Baobakan General f ımet f oönü 
Erzurum 81 (A.A) - Baı. 

bıkan lamel loönO bu 11bıh 
Erzorom'dan Erılncın'ı hare 
ket etmlıtlr. 

Erılnetıo 31 (A.A) - Bat· 
bakan lamel İoOnO Hıt 16 dı 
ıehrlmlze gelmlotlr. Boradı 

bir mftddet kıldıkıın · ıonra 
hareket edecektir. 

ANADOLU'oun Aoketi: 25 
Cenevre. 31 (A.A) - Öile· 

den ıonra M. L••ıl M. Eden'le 
gOrOımtlftClr. Bu görlımelerln 
menuuna ıabahley;tn İtılyın 
•e Hıbeı mQmeulllerlle yapılın 
konuımalınn blııl ettiği inli· 

M. taval 

3 - Bir beılacl 
çllecektlr. 

Avukatlar 
Kongresi Anka
ra'da Toplanıyor •• 

lzmir'in Ekonomik 
Durumu Ne Halde? 

~·-Turgud Torkoğlu, lzmir Yeni Lima· 
nının Ekonomi Gelişmede Bir 

Etke Olacağını Söyliyor .. . 
Mınl11 aaylHı Tarğat TClr· 

koğluna birkaç defa bıt•armoı 

. ·-.,-· • '·, •. . J • .' • ·~ ..... · . . · . . • 

. . . . 
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batır teıkll eyleml11tlr. İki deY· 

let adamı önllmQadekJ mil&•· 

kerat eıaaıındı ıaklb tdecek· 

lerl battı hareket bıkkındı 

mutabık kalmıılardır. 

Cenene, 31 (A.A) - Röyter 
ajan11 bildiriyor: 

Franea dıo bakını M. Luıl 
ile SoYyet dıt bakını M. Llt· 
•laof ve İngiliz delgeıl M. Eden 

hılyın • Habeı ltlnla kolarıl· 
maıında ea dört nokta Gserln· 

de aalıımıılırdır: 
1 - Uzlııma uıolCl det1m 

edecektir. 

2 - Bu artdı bırb yapıl· 
mıyıcıktır. .... ~~ " 

t . . ' 
. ' . -~: .. i 
. ' ' : :· ~ .. t,1···· 
. ·~'· 

. . . . . . ·.: .i . ·.·'''1 . . • 

Aydın Demiryollarında 

indirimli Tarife .. 
. . 

. ·. -\. 

~ 
'. 

Turgud TürkoAlo 

ankete cevıb nrmeılnl rica 

etmfı ve bu mGtıleaların lzml· 

~~~------------------~-
karoı susarsak, halkın bizden bek· 
ledigi ödevi yerine getirmemiş ola· 
cagımızı döşOndük. Türk çocukla· 
nnın hiçbirinin, bu toprak kaboğu 
üstünde tufeyli olar.ik gezmeaine, 
kazanıb, doldorub, ıiıil.ı sadece ken• 
disini düvüomesiae, Türk'lük. bay· 
eiyeti v~ onuru müsaid değildir. 

Bugünlil varlığımız, fedaklrlıkların, 
toplu duyuı ve enerjilerin bir ese· 
ridir. Bunun devamı iae, ayni feda· 
karlık, ayni elbirlik inanca ve kay· 
naomıya muhtaçtır.. Bunlar kim· 
lene, kaç kiti iseler, Oç, b~ı. heme 
oluna olıun; hl'lkliyoroz kendileriai!. 

AN~OOLU 

--~----~----1-----------------

Dilnden itibaren Tatbikata Başlan· 
mıştır, Halk Sevinç içinde. 

Detlet demir· 

yollarına geçen 

Aydın demlryol· 

larındı dan den 

itibaren indirim· 

il tnlfelerln tıt· 

bl ki ne bıt lın· 

mııtır Balk bu 
tarif el erden çok 

memnun kıl· 
• 

mııtır. Seydlköy 

ve Baca trenini 

için in dl rlmler 

yarıdan faslmdır. 

Meaell Buca treni için lçGacG 

metkl ayhk paıo 100 kuraıtar. 
Ödemlı, Tire, Aydın n ' bft · 

llD bıı lçlD lacllrlmll llrlfelır 

tatbikine baılınmııtır. Bandın 

ıonrı bu battan lsmlr'e gldlb 

gelme çok acas n kolıy bir 

it olmattar. 

( - 19C6 ındlıımı11nı im
za eden deYletler arı bolmıyı 
çılıııcaklard1r. 

- Sona 2 lncl yClzde -

leıınbul, 1 (Özel) - Tdrk 
uokatlar birliği kongresi, bu 
ayın 26 sındı Aokara'da top· 
lanıcaktır. 

Yunanistan 12 Torpido, 
45 Tayyare Alacak. 

------------------
Askerlik Mnddeti Bundan Sonra 18 
Aya Çıktı. Kondilis'in Bir Cevabı. 
lıtanbul, 1 ( Özel )- Yanın 

ola11l mQdaf11 yaklek mecllıl· 

Bayındırlık Ba
kanının Etodleri. 
Sayın Bakan Yarın iz· 

mir'deıı Ayrılıyor. 
Şehrimizin sayın konuğu Bn· 

yındırlık Bakanı Ali Çetinkaya dün 
İlbay General Kazım Dirik tarafın· 
dan 1Ibaylık konağında verilen üğle 
töleninde buluomuıtur. Şehrin bazı 
yerlerini otomobille gezen Bayın· 
dırlık Bakanı; İzmir'in bayındırlık 
itleri üzerinde etüdler yapmıotır. 
Akıam Ali Çetiokaya adına Ordu· 
etiııde bir §ölen verilmiı ve Nmi· 
mi hasbıhaller: t:dilmi~tir. Bayın· 
dırhk Bakanımız yann ııabab İz· 
mir'den aynlacaktır. 

Bakanımız, dün aktuı saat 19 
da yanlınndı Bakanlık idart mü· 
şaviri Süruri Devrimer olduğu baldo 
Burna va 'ya gitmiı ve parkta bir 
saat kadar iıtirahat etmiıtir. Bu 
anada geneler ıel.mqler ve Ali 
Çetinkıyı'ya aaygılannı eunmat" 
lardır. Bakan, g~nclerle bir saat 
kadar samimi konuomılarda bulun· 
moı ve kendilerine teklif olunan 
cBurnava Geneler Birliği. nin onu· 
ral bqkanlığını 'kabul etmiıtir. 

Bakanın geldiğini duyan Burnava 
Şarbayı Fehmi de parka gelmiı ve 
~ıumısa BurnaTa'mn bayındır· 
lığı etrafında izahat vermittir. Ba· 
\u, .. , 20 de İ11Dlr'o d6ua1tt6r. 

de on iki torpido ile ıon •lı· 

tem 45 bonbardıman ve keflf 

tıyyıreel Hmarlamığı karar 
vermlıtlr. 

Gene ayni mecllı, tlmdlkl 

halde bir eene olan aıkerllk 

mGddetlnfD OD llt:kfz ayı Çıka· 
r1lmaeıoı kararlııtırmııtır. 

flıobakan nklll general Kon· 
dille, kendisinin kralı bir ın 
nel getirmek için Metıkıae n 
Teotoklı ile bir ınlıımı yıp· 

tığı bıkkındı liberal ( V Hdzellıt) 
fırkası erklnındın Sofullı'Jn 
lddlaaını yılınhyarık asabi btr 
lleınla: 

- Baıbakanın AlmıDya'ya 
gltmeel ve benim geçenlerde 

blrkıç gOn için Yunanlltan'dan 

ıyrılmıklığım, Sofultı'in kalbine 
flpbe vermtı olacak. EAer So· 
fulla bandın endlıe daynyorN 

ecnehl diyarını gitmekte ıer· 
beettlr. 

Demlotlr. 

İıtınbnl, 1 (Özel) - Atfaı 
ve Plre'nln ıu itlerine 850 
milyon ' drahmi earfedtlmeıl kı. 
rarlııtmlmıotır. 

Miskinlik 
Bir Franııı profeıôrG Mit· 

ldnllk illetini tednl edecek bir 

formol keıf ine 

mattaı. 

manf fak ol· 



• - Başı 1 inci yOzde -
Anketlmlıln aorularını çok de · 
ğerll cenblar aldım. Ben aoal 
llateılnl top yekô.n yazıp nr· 
dlm. O bana cevablarını ver· 
meğe baıladı: 

Söze töyle girişti: 

- Bana soracağınız suallerin 
hepıfnf, lzmlr'ln ekonomi ıla· 
nındı derin, fıabetll ?ok uf lara 
1ablb birçok teclmerlerlmlze 
sordunuz. 

Aldıtınız değerli cevabları 
okudum. Benim ne haddime 
ba husuıııa f11la blrt"Y sl\yllye· 
bileyim. Ooun için beni bu iyi 
tenenar etmtı, maıkal lıten 

ıffetseydlnlz daha iyi olurdu. 
Bununla beraber mıdamkl 

ııırar edfyoreunuz, ben de oku· 
ruculannızı bl raz rahatsız ede· 
ylm. Sözlerim, f lklrlerlm eğer 
yaptığınız mateaddld anketler· 
den husule gelen feyizli mılô.· 
mat deryasına l.lr damla kata· 
blllr bıe ne mutlu bınıı! 

I - İzmlr'Jn ekonomi ılı· 
nındakl dırhğın neden ileri , 
geldiğini soruyorıanuı. 

Yı ıcan ekonomik ılının· 
dakl darlık? 

928 nralırındı ınıuluııal 
ekonomik değer yônGnden va· 
Hti rakımı (50) milyar Dolar 
idi. 

Kendi perımızla ıpğı, ya· 
karı yftz mllymr liradan f11la. 

933 senesinde bu rakam l 5 
milyar Dolar'a, yınf 15-20 
milyar Tark llraııına indi. 

Yani yazde 7 O kadır bir 
nokııan ve bunun menf t, 
ıararlı neticelerini, yalnız iz. 
mir, yalnız Parlı, yıloıı eY· 
york 114.. görmftyor, belki ba. 
uın ıcun bu yakan altındı 

inim • inim inliyor. 
lzmlr'I mlzln de 927 ıeneıfn· 

de çıkatlırınıa değeri 99 mil· 
yon Tdrk Jlr11ını geçmlıtl ve 
İzmlr'ln kurtalutundaa, krize 
kadar geçen yılların nııatJ ra· 
kamı 80 milyon Tdrk llraııı 
idi. 

1930 yılında kriz bizde ve 
İzmlr'de kendini gösterdi. 

Çıkatlarımızın değeri 71 
milyondan dftıe dftıe 934 ae· 
nesinde 35 milyona indi. 

Beı yıllık rakkamların '9181• 

tlıl 45" milyonu gösteriyor. 
Bu, lımlr'la çıkat itlerinin 

% 50 nlıbetlade dOıtOğOaa 
gösterir. 

İıte ılzla birinci eoallnf ze 
birinci ve en kunetll bir 
cevab. 

Yalnız bu suale ald diğer 
cenblarımı nrmlye bıılama· 

dan evel burada bir noktayı 
llloeylm: 

Çıkat lolerlndekl bu teoez· 
sGI, GrGnlerlmlzln değeri ltlhı· 
rlledlr, tonaj itibarile değildir. 
927 ııeneelade değer itibarile 
en yGksek seneııldlr. O zımıa 
ihraç edlten Grtlalerln ton•jı 

lıe (500) bin ton idi. 934: se· 
neııl en dOıkaa f lıtll yılımız 
dır. İhraç edilen ilrdnlerln 
mlkdırı (450) hin ton olduğu 
halde değeri ıncık (35) mil· 
yon lira tutmuıtur. 

Bandın beı aene e\ nl, yani 
en refahlı bir denemlzde iz. 
mlr'ia ekonomik durumuna 
dılr bir , mOaaEebetle yaptığım 
bir beyanatı bir İzmir gueteıl 
tenkit etmlı olmak için o va· 

kJI; (Değer fazla lıe de tonaj 
umumi harpten evvelki tonaj 
değildir.) Diye bası mataleılar 

yQrGtmaııa. Onua için ben de 
banda tlmcll bu makaye1eyl 

• 

maddelerimizi tetkik edersek 
bize gelecek zamanlar için 
Omlt verici bir neticeye nrı· 

rız. Çanktl bugtlnka ıdyınımıı 

clnı Ye tonıj itibarile de~U, 

değer yöaftadendlr. Bu demı:l.:. 
tir ki yırın arsıulusal kdz hl· 
ter, normal dorum dönerse İz · 

mir ihracat lttbarlle mevklloden 
blreey kıybetmlı olmıyacıktır. 

Maamaflh bugftn için ortada 
bir lııklkat nr lae, o da dııar · 

dan nktlle lzmlr'la çektiği 
ıeben mflyon Ura yerine bu· 
gan kırk milyondan dıhı 11 

bir pıra aldığıdır ki bu bıılı 
bııını, İımlr'f ka11p knuraa 
darlığın izahı için kAfl bir 
mfsal olablltr. 

Şimdi de İzmlr'ln hh~IAt 
yöntlnden vaziyetini tt!lklk 
edelim: 

929 eeneılnde fzmlr 167 
bin tonajlık 37 milyon TOrk 

llrHı değerinde hbaltt yıpmıı 
idi. Geçen yıllarla beraber va· 

ııati ıakkamı 39 milyon TGrk 
llr111 eder. 

Geçen yılın hbalAtı ise elll 
bin tonluk Ye on milyon lira 

daa ibaretti. Buhran seneleri· 
ulu 'f11atl ithalat rakamı 24 
milyon liradır. 

Atığı yukarı yüıde ·35 bir 
nokon. Bouna ifade ettiği an· 

lımı (Mınıyı) kolayca ınlıreı· 
nız. İzmir; lı hacminden o nla· 
bette bir darlığa uğradı de· 
mektlr. 

Çıkıt lılerlnde görGlen bu 
darlık lzmlr'ln aleyhine olmak· 

la beraber memleketin tamı· 

mile lehinedir. 

Bu darhgn, bir sebebi, de· 
ğerlerde görftlen aakuttor. Ea 

'IDOhlm ve tatlı sebebi lııe, cu· 
morluk rejlmiala Tark eko· 

noml atamada yaptığı, yap· 
makta denm eylemekte balon· 
doğu bOyQk lukllibdır. 

Yiyecek teylerden teker, pi· 
rlnç, patates, fıııt,k, meyH, 

balak veıılre.. Bunlar bugQn 
tımımlle iç pazarlarımızdan, 

tarım {Zfraat) ve endOstrf mtzce 
(Sanayi) tf'mln edilmektedir. 

Giyecek maddelerde de ayni 
hail gôrarnı. Kapat, yGa men· 

ıucat, •Jakkaplare llAh... Don· 
lır dı bugGn kııımea ve mOhlm 

mlkdırda memleketimizde yı· 

pıldığı için İzmir bu itleri de 
mOhlm mlkdardı kıybetmlıtlr. 

İnpıt maddelerinde de ö1le· 
dtr: Kutuluk, loeaaı keresteleri, 

çimento, ılçı veııalre artak biç 
te hariçten gelmiyor. Ve İzmir 
lı itibarile kaybediyor, batan 
memleket kazınıyor. 

Kontenjan gibi bazı tıkytd· 

ler de lzmlr'ln aleyhine, İıtaa· 
bal ile diğer bazı ldbılAt 

ıehlrlerlmlzln lehine tesirler 
yapmaktadır. 

Ua normal 'taziyet kılkıncı 

İzmlr'Jn ba noktadan gene 
enelkl gibi dıbı fazla lıtlfıde 

edebilmeBI çok melhazdur. 

Tıll bir ııuıllalze cenp ol 
malr Qzere tonu llhe etmeli· 
ylm ki kredi bıhııl İzmlr'ln 

darhğında bir yer tutmaz. İt 
bol olunca kredi hemen hasır· 

dır, emrinizi bekler. 

Diğer bir ıuallalıe cenp. 
Dııı memleketlerle tecim lııl"rl· 

mlz için en mftealt muahede, 
ınlıoma şeklllerldlr. Baktime· 
ılmlı yakıadaa bunları taklb 
ederek hiçbir fır•t kıçırmı:ı 

mak&adar. 

• Knçnk Haberleri 

C. H. P. 

1 TeDyazo lhlabeırDeırü 

ltalya, 25 Ağustostan Evel 
k 

. Esnaf işçiler 

Harlı Çıkarmıyaca mıs. HirlikleriDaimi 
· ' Encümeni Seçildi 

K • T k•( E J d• w • B K. • ·ı•k ff l A J C. H. Partlııl eııaaf ve ı.f· 
onseyın eş ı y e ıgı eş ışı 1 eye ' n aş- )er birliği delml yönetlOJ eo· 

1 w E J T b • B J d edmenl için yeni nlzamnıoıef' maz ıgın sas arını es ıte aş a ı. göre yapılan seçim pırd .. 
İıtınbol 1 (Özel) - Ceuevredea haber nrlllyor: Uluslar koromoaun bugflnkfl ilk ıoplıntıııında tecim odaııınca onıylanoı•t; 

İtalya- Hıbetfıtın anlıtmızlığı könotulmuı Ye harbın öoOne geçmek için ılınacak tedbirler baro ıef llğlne blldlrlhnlı ti: 
hakkında f lklr ıutllerl olmuıtut. ltalya h6ktimetlnln hazır bolooıa delegesi baron Alolzl, Bu eeçlmde loçll~r .nımıo• er 
ftalya'nın, eğostosun ylrmlbetlncl ~OnQoe kadar uluslar kurumunun kararını bekliyeceğlal ve bu t6n lıçller blrllğı bııkan~ U-
mdddet zarfında Habetlltan'• kartı haw llAa etmlyeceğlnl söylemlotlr Konseyin ıeokll eyledi~( mal, çuıı hamalları b r oaı· 

l L bl bıtkını Ali Naci eıınıf o• 
bee azalık komite, derhal faaliyete geçmlı ve ınlıımazlığm esas ı no-.talırını teı t etmeğe nı da bakallar bİrllğl baık ... 

bıtlımııtır. Galib, berberler batkıoı KAii .. 
. 1 • • • t t • • • 1 ıeçllmlılerdlr. 

M. Çaldaris Bir Otomobil Kültür 
Kazasına Uğradı Bakanlığı Mnf. 

, redat Program· 
Yunan Başbakanı Yakında Belgrad a 

1 
H 

1 
d 

. . 
1 

k arını azır a ı. 
Gıderek öneıulı konuşma ar yapaca lıııanbul, 1 (özel) - Koltor 

İstanbul, 1 {Öıel) - Atlna'dan bildiriliyor; Bııbıkan M. Çıl· Bıkanlığıadı mftfredıt pr<'g· 
darla. yarın Almıny•'ya ,;ltmt:k lçf a hazırlınıyordo. Halbuki ramlarını hazırlamakla meşgul 

hıobak.anlık dalreılnden evine giderken otomoblll batka bir oto· bulunan özel komlayonlır itle· 
mobille çarpıtmış n kendld yaralınmııtır. M. Çaldarla'fa yarısı rint bltlrmiıtlr. 

tehllkell değildir. 1 b l' d 
İstanbul, 1 (Özel) - Yunan bııbıkanı M. Çaldırls'ln, yı· stan 0 3 

kında Belgrıd'a gldtırek Yogoalnya ricali ile önemli konotma· 
larda buluaıcağı söyleniyor. Bazı KomQ

lskan ve Nüfus idareleri nistler Yakalandı. 
-

. İ11tınbul, 1 (Özel) - Burada 

G 1 D• kı•• ı ••ki • bazı komanlstler yıkılıamıı ve ene ı re o r u e rı.. . derhal tevkif edllmlılerdlr. 
• "' , H k k Bunlar hakkındaki zabıta 

Yaş Mevya 
Ve Şıra Çıkatı. 

İzmtr'dekl b111 teclmerlel 
dıt Glkelere yıpılıcık yaş J11.e1' 
n ve ııra çıkıta (İhracatı) ~ 
Ekonomi Bakanlı~ıaın ya 
mıaı lstemitlerdlr. Çıkıla 111°'' 
trzam bir ıekllde bıtlıaıe1k : 
bu it için genlı mikyasta ' 
ktllt yapılacaktır. 

Sovyet . , 
Denizaltı Gemıs•· 
55 Kişilik. MOretteb'' 

ile Battı. 
5 

Moskova, 1 (A.A) - s. ili 
işaretli Sovyet denizaltı gelll 
Baltık denizinde yıpıl•D ~ 
neualır eıınaıııada batka .
gemi ile çarpııarak 55 klıl 
marettebatlle birlikte bıtllllfll'' lçıçler Bakanlıgı Bu Mes ele a ın tahtdkatıaa devam olunuyor. 

da Bir Layiha Oazırlıyor.. Misafir Takım Türkiye-Fransa 
Ankara 1 (Ôzel) - İıkAa ve nüfoı idarelerinin, ayrı ayrı Ankara'ya Giderek Tecim işleri .• 

İ . ~~ birer genel dlrektörlftkle idare edilmesi için çtıler bakanlı· Orada da Maç Yapacak Parlıı, 31 (A.A) - Tftr ,,,,,. 
ğıncı bir kanan 1Aylh111ı hazırlanıyor. İ t b 

1 1 
(Ö I) t JJ ile Fransa ıraıındakl ıeclf11. ,-

- ıı an o 1 ze - peıt tle tl 

Al 'd k y h d 'l k fodbol tıkımı bu ftn eldi. ıOımelerl bir uılııma ;! ma fi ya a i a U i i Barod• iki moç yap~ktan :oaro :;::•::~·~İri ~.:ı::~·~~~ı,J 
Ankarı'yı gidecek ve orada Ll 

1 1 d Her ~ 

Al hd ı .., H kk d -.erng uzıomaııı ır. eJ1 ey ar ıgı a ın a .. dı maç yapacaktır.' de hemen imzalanacaktır . .,ı· 
Isparta da uzlıımaaın sureti 20 ay lçfO 

(içeriye Köpek ve Yahudi Giremez) Atabey Kamu· Yeni Demiryolt1 
Levhaları Yoktur.. nunda Bayındır· Bakır Madenine vıı~ 

İıtınbal, 1 (Özel) - Almınya'dı Yahudl'llk aleyhladeU cere· lık işleri YOrftyor.. Elblz 31 (A.A) - Er '' 
k d ye doğra uzanmakta ol•O .. 

yanlar, Alman mehafllfnce yalınlınma lı ır. Bunı nazaran; lllparta, ı (A.A) _ Merkeze mlryolunon ray döıenoıeıl ; 
1 - Hltler'lu yıkın dostlarından bazılarının tevkif edildiği, 23 kilometre ozakhğındı olan kır madenine varmııtır· 4' 
2 - Berlln'de bazı gazetelerin kapatıldığı, ve tarihi bir kıymet t•tıyan müaıeebetle bakır mıdeol' -
3 - Guyı reımf dairelerin kapılarını (içeriye köpek Ye Ya· Atabey kamonu Bayındırlık 5 ığustoııta btıyak bir 16;, 

hadi giremez) cOmlealnl tıııyaa levhalar asıldığı, lşlerlle önemli bir surette u~· yıpılecıktır. Bu törende it ol' 
4 - Jlmnıııtlt, talim terbiye cemiyetlerinin dağıtıldığı tımı· raımaktadır. Kamun orayı iyi bulunmak Ozere Elbls •e 

1
, 

men yılın ve iftiradır. Yalnız genç kıtoUklerln • toplantıları yı· su ihtiyacım çalııma progra· yırıbeklr'den heyetler -t 
ııak edllmlıtlr. mının bıt10a koymuı ve hılkt cektlr. O 

ltalya · Habeşistan Mes' · 
elesi Cenevre'dedir .. 

~~~~-~~~~ 

- Bııı 1 inci yftzde - ınlaıma aaf balarını ve bu an· 
Ceneue 1 (AA) - Utuıılar Jıımının nıftmkOa oldoğanu 

karomu konseyi eaat oayedlde bildirmektedir. 
gene toplanacaktır. Bu toplantı Cenevre, 1 ( A.A ) - M. 
biter bitmez M. Llnlnof, M. Eden'ln teklif ferine uygun olı· 

rak ileri ıOrftlen kararın ipti· Lnıl, Eden ve A ven ol tam 
bir ıaat arılarında görftımGt· 

lerdlr. 
Adla Ababa 1 (A.A) - Dıt 

bakını, imparatora uluııl1r 1101 

yeteıılala hlmayeıl altında bir 
manda teklif edildiğine dair 
olıa haberleri yılınlımıkradır. 
Yetklll c;ennler böyle bir tek· 
lif la kabul edilmez olduğunu 

ıöylGyotlar. 

Londra 1 (A.A) - İtalyan· 
Habeı dınııı bugba Avım 

kamınııında görGtalecektlr. 
Parlı, 1 (A.A) - Matln ga· 

1etellal• Glel aylan LHal ile 

dai projeıl üzerinde M. Laval 
ve Eden'la akıam• doğru uyot· 
mut oldukları ııaıt 1 de teyld 
edilmekte idi. Gece yarıeını 
doğru M. Lnal bu proje meı. 
nlnf M. Alolslye nrmlttlr. 
Jnglllz çevenlerl Jtalyau'Jarın 
ltlr11 edeceklitlnl eanmıktadır. 

Panayır için indirim 
Almıayı Devlet Demlryolla· 

rındı da lımlr ırtıulo!!al pına• 
ymaa Almınya'dan gidecek 
Emteı için tarifede yftzde 25 
nlıbellnde indirim yıpılmHı 

manfık görOldOğG İzmir pan•· 
yır komlteal baıkınhjıaı bildi· 

açık arıklardan ılının ıudan Yangın SöndOrOld-' 
kurtarmayı kuarlııtırmııtır. Don Fcvzlpaşa bul••ft f!__ 

Bonun için kamun ıoyunan Basan Fehml'oln 13 JS .. ,t 
fenni bir ıekllde kımuaı getl· evinde matbıktau yıogı• o,I 
rllmesl için beton f llltre hı· mışsa dı yetlallerek eönd 

vuzları yaphrmıştır. Şimdi be· 
ton klnklerle kamana getiril· 
meııl kılmııtır. Bu ııuretle AtA. 
beyliler yakında arıklardan alı· 
nan ııudan kurtularak fenni ve 

· temiz ıaya knuııcıklırdı'r. 

Nazilli'de Acıklı 
Bir Kaza Oldu. 

Nazilli, (Ôzel) - İlçemizin 
Ydre köyünden 15 yıtıoda Ali 
ile 13 yııındı Halli, AU'nln 

mtııtör. 

Biçak BulunoılJfJ' 
Çorıkkapıdı lzmlr'll 1'11,ı oğlu Ali ve Balll oğlo ~orlf"' 

birer bıçık bolunırak ııb• 
ılmmıthr. 

1935 2 

evinde aoı ve babasının olma· il·-------~~ 
dığı bir ıırada lçflrl elrerek 
dıvarda aııılı olan çlf te tilfeğlnf 
almıılar ve t6feğl karıttırmağa 

bıtlamışlardır. Bu ııırada çifte alet 
ılarık Hılll'Jn ığır yaralanma· 
ııını eebep olmuıtur. Hılll bir 
eaıt kadar yıpdıktın ıoara öl· I 
mtlı, Ali tbe7e teıllm edil· 1 

Evk.at 
Gbet 
Ogıe 
lkbıcll 

Üf8m 

Yat11 
ı.-

Ezan! 
9,29 
4,52 
8,49 
12, 
1,49 
7,25 
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' 
·~ ...... Çl'ker kafayı, gider bu 
ttııkrn; bizim kocakarrnm P"ll· 

ili L il tı~arırdını ... 

tlıı Q konutanlar, bereket ver· 

it~ Çok durmadılar, Alsancak 
a1 elealnde iodller, dofoldular, 
c•ltller. 

Q 
ti• ey gidi zaman hey!. Hani 
~tdey 

~il ae, doğruluğu mumla de 

g,ı'e~~ektörle arayacağız ... Giln 
ı,b ki, sokakta bir lira bu 

b 18 Jıollse veya gazete idare· 
•tıeaı hftt ne götüren bir vatandaş, 

it 'el sahifede ismi ile, resmi 
e ba l 

(() 81 acak ve yazısının üstftnt: 

llnyada Eşi Az Gö-
"Glen Hadiselerden .. ) 

Serı b ~'il 6
" aııı açılacak.. İnaanlı . 

ttı rubu o kadar kOçfilmOe, 
bı lkıtuer o kadar değfemlş ki, 

loı, 
••tlık rn kaç bin liralık hl r hır· 
d-. ' bir rüevet, bir lhtllAs 
'11tıcı (Al L •eı 11 1 c;a.), (Vicdansız, 

' ttJ ve bu) dlyeccklerlne; 
b,;' Vay kafir vay, kıvırmıt .. 

Oı 
u Yorlar. Yani imreniyorlar, 
ı;•~ı. 

rının suyu akıyor. 

\;'--- Çimdik 
y -------r----n~tıanistan 'dan 
•r Mnracaal. 

Pa 
tıayır (,,O -

ltt· ., n 
r. •tıde f zmir'e 
'e~İnti Yapacaklar· 

'\'uo 
ltıb anlsıan'dıld Torfng ku· 
2 tarafından 1zmlrıe 22 ve 

ga •gueıosla 4 eylOlde altışar 
il •ra il Ctlt e iiç gezi terılb ede· 
lir. G 

ile fZenler İzmir panayırı 
itti ttıobtelif yerlerdeki Öatak· 

h11 geıecek ve göreceklerdir. 
~teı geıı kurumu; Jzmlr'dekl 

teu 
1 

P•natyon ve taşıfları~ ile · 
•c ertnı il .rmna .. 
" t .. Te hazırlanan 
.. , tt lieteleri he 

~ittir. men gônde· 

~Yhkhlr Verildi. 
~ternı~ daireler memurlar1na 

( l&eı Ağu11oe peoln ve uray 
-.,, edlye) lllemurlarına Tem· 

... •tlar. verllmlıttr. 

24 Birinci Teşrinde 
Uray Kongresi. 

Türk Urayının Bayındırl1k, Ucuzluk 
ve Gelir Mes'eleleri Konuşulacak. 

Halkımızın mftşterek ve me 

deni ihtiyaçlarını ea~lamak (Te 

mln etmak) için kurulmuş olan 

oraylarımızın (Belediyelerimizin) 

baoa; bl rc;ok ödevler yftkletmlo· 

tir. Bunlarrn içinde bllhıeea 

harita, mftıtakbel plin, yol, 

ıoık gibi bayındırlığa, ııo, meı· 

baha, IAğım, spor alını, hıl 

gibi eağlığa, çarşı, pazarlar gibi 
hayatı ucuılıtmağı llgilendlren 

foler en başta gelenlerdir. D6n 
le; bakanhktan Ubaylığa gelen 

bir genelgede bu helli başlı, 

önemli 1 şlerln baearılmaeı, gelir 

kaynaklarının araşbrılmaıı ve 

heBBp ve bildcelerlnln dClzenll 

bir duruma konulm111 için ge· 
reken tedbirleri almak n uny· 

!ar.mızın ilerleme, ytıkııelme 

yollarına \'e eritmek istedikleri 

, amaca tez elden kavoemak c;a· 
1 

relerini birlikte gôrftıGp konut · 

mak için o raylar kurultayının 

toplanması çok fıldell olacağı 

blldlrllmlotlr. 
24 birinci teşrin 935 tarl• 

hinde Ankara'da (Birinci Tftrk 

urayları kongreel) toplan•cak· 

tır. 520 TOrk orayının bu 

kongrede temsili çok arza edl· 

len bir eıas olmakl11 beraber 

henüz te,kllatı müsald bulun · 

mıyan k6çtık ur•ylarımızın 

bond•n ıonra muayyen devre· 

lerde muntazam toplanmaııı ve 

dftıftnOlen kongrelerde mClna· 

nbe ile lttlraklerl dftıüaftlerek 

ıtmdlllk uray bCldcelerl tutarı 
20 bin Ura ve daha yftbek 

olan earbayların iştiraki muH· 

fık gördlmtıotOr. 

Ayni zamanda prbaylık ya· 

pan ilbay ve Uçebaylar bulun· 

dukları yerlerdeki Uray itleri 

hakkında kongre programına 

giren hosuıılır için hazırlıyacak· 

iare nporlara gönderecekler ve 
kendileri ödevleri başında ka· 

Jacaklardır. Bunlerdan itleri 

mftsald olanlara bakanlıkça izin 
verilecektir. Genel nftfoıı yazımı 

20 birinci Teırlode tamamen 
bitmiş olacı1ğı gibi lstlyen oar· 

bayların Cumurlyet merkezinde 

yapılacak töreni de görmeleri 

dütOnülmilş ve bundan ötQrü 
Kurultayın toplanma günii 24 
birinci Teşrin olarak teabh edil· 
mlştlr. 

Kongrenin programı şudur: 

1 - Uraylırımızın bayındır· 

lık işi: 

A - Şehirlerimizin beşer 

yıllık bayındırlık programla 

rında neler holuomılı ve naıııl 

başarılmalıdır. 

B - Unylarımıztn tek bı 

tana yapamıyacakları plan, sa, 

ıoık, yoJ gibi leler için karola· 
cak uuy blrllkle.rl ve bakan· 
lakta teşkil edilen bayındırlık 
korala loleri için ettıtler. 

2 - Bayata ucozlaştarma: 
Urayl1rımızın bayata ucuz· 

tatmak için kuracakları c;aroı, 

pazar ve meydanlar hakkında 

etüdler. 

3 - Uraylarımızın gelirleri 

ve büdcelerl ile ııarf usulleri 

A - Uraylar1mmn gelirleri 
ve bunların enH maıraf la elde 

ed.llmeııi çareleri, yeni gelir 

aram.ak ve bunların fturlnde 

araştarmalar yapmak. 

B - Uray büdcelerlnln ya· 

pılma şek.illeri 

C - Uray paralarını n bar· 

canma oııollerl 

E - Uray kellin heııapları· 

Ekmek Kavgası 
Hükumet konağı avlısıoda 

arzubılcı Aziz oğlu Hü~eyln 

remzi ile Ali oğlu İsmail Hakkı 
araırnda kavga çıkmış Remzi 

çakı ile 1emall Hakkıyı aoı:aya · 
ğıodan haf lf aorette yaralamıflır. 

TOzeye Verilenler 
Burnava'da Bavozbatı ma· 

hılleıılode Yusuf kızı Sablye'nin 

lıkanda işlerini görmek üzere 

7 50 kuroeunu dolandırmakla 

11nık muakldb Mehmed, yan· 

gana ıebeblyet vermekle ıuçlu 

Muiz kızı Leya, gece vakti eve 
taarruz etmekle ıınc;lo Selim 

oğlu Mehmed, Bekir oğlu Aziz 

ve Ahmed memurlara aoç isti· 

oadından tOzeye verllmle'erdlr. 

Sarkıntılık 
hlçeemellk caddeılnde cami 

karş111ndakl çr.omeden ııu içen 

Ahmed karııı Rıblanın yanına 
su içmek babaneıılle ııokolan 

Zekeriya oğlu Hamza ıımrk:ınh· 

hk
0 

ettiğinden totulmoştor. 

Boş Vagonlar içinde 
Kemer lstHyouuuda ödev 

gören Ha •an oğlu kavaıı Süley· 

man; boe vagonlu içine götOr· 

d6ğlı Oıman oğlu dokuz yaş· 

larında Süleyman'ı klrletmeğe 

teeebbftı ettiğinden tuttilmuetur. 
~~~~~-ı--~~~~~-

D l D yapılma tekli Ye tasdik 

slııteml haklnnda ettıdler. 

Battın tarbaylar kongre prog· 
ramında gösterilen Qç kı11111.1 

Mahmud Eead Bozkurd, bir 

kaç gfto enel bir lıtanbul g•· 
zeteılndt Kari Mux'ın Ttırklye 

hakkında seksen beş yıl nelkl 

bir f lkrl ftzerlnde bir yazı 

yazdı. Saylavımız, bu yasıııına 

ellyle bir ruh verdi : 

Bizde lulluır yayımı cılıı 

gidiyor. Marx'ı, btıyftk içtimai· 
yatçıları, f Uezof ları dilimize 

c;evlrmeliylz . 

.Mahmud E11d, bu yazmnd•, 

her köUl dftoilnebllene kartı 

mddafaa ıılper ve araçlarını da 

hazırlamıetır. ÇOokfi o da bili· 

yor ki, bizde soysal bf r ilmi ğ 

tez milnakııa edflirktn, adamın 
elnına damga vurmığa kalka· 

cak sokak adımları da vardır. 

Filhakika bu yazı, hiçbir 

zaman, Mahmud Esad için ıola, 

daha doğroıu ideal komtınlzm 

cazlbeıloe kapılış değildir . 
• • • 

cık meılekloin bir adın~ı olur; 
aosyetenln dfl~üocn bir kafaııı 

değil.... Battı ve battR, onun 

mt.slektekl lbtlıSası d11 sakat 

sayılır. 

Mahmnd füad gibi. kltıb 

okumue, lnlulib kftrııftııüoe 

çıkmıe bir loaan bile, meı"1l 

Kari Marx'ın yüksek felııefeıi 

karşıııında; hem hayret, hem 

aciz, hem sevgi gösteriyor. 

Halbuki ne mdnevverler, mu· 

ayy~n bir eahııo, bir mekteb 

ve mezheb sahibinin özel tez· 

terini değil, sosyolojlnlo, fel· 

ıefenln, anabatlarını bile bll · 

mlyorlar. Eğer yınılmıyonam, 

Mahmud l ııad'ı bllhaııııa bu 
gibiler için ve memleketin ki · 

tab ııerlalodekl korkonc; boe· 
Juğu doldurmak için, bunların 

dilimize çevrilmesini istiyor. 

Aclz11ne· ol.rak, ayni tez Oze· 

rinde ben de eık: ııık durdum, 
fakat ben iki cebhell, iki törlfi 

yayımı taraftarım: 

1 - Mftnenerlere kQhQr 

gıdası. 

~ - Halkı okutmak •e yok 
seltmek için y•yım .. 

lnlulib, ldeolojf, ilim, ~u ,.!'! 

bu, likardıdan, beylik eözden 

kurtırılmılı, mOsbet ııabaya ge· 
tlrllmelldir. Aeıl lizım olan 

bodur ııanmm. 

O. R. Gökçe 
hakkında kendi oraylarının 1 

1 
fıaaaaeı darama •• baıu••r•· Horsada 
tine gôre tetkik konolarrnı _ 
ıııraıınca hazırlıyacakları Oçer .._ ___ fJ ________ _. 

zllm satı•ları 
' tane raporla llçebaylara ve ... 

Ubaylara vereceklerdir. Ç. Alıcı K. S. K. S. 

Raporlaran tanziminde eııae; 30 K. A. Kbım 10 50 15 50 

uraym ııon yıl bildceeldlr. Ge· Zahire satışları 
llrlerln nevileri her blrlılnln Ç. Clnııl K. S. K. S. 

tahııll yekunları ve geçen )ılll 

göte mukayeeeııl bllhaaea gôe· 

terUecektlr. Gelecek yıllar için 

dtıoClnftlen eıı11lar tetkik ko 

nularının her biri yasalarak 

laahb bir tekilde 15 eyldlde 

bakaahkta buluadurulacaktır. 

1734 Buğday 4 5 

50 Ton bakla 4 6871 4 8125 
457 Bakla 4 6875 4 8125 
147 Kumdırı 5 75 7 
153 Nohut 5 05 6 75 

37 Meles 4 4 
3000 adet kuyun derlıl 73 
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Amerikada Milyonerler 
l\lahalles · nde ayat .. 

Yıllık Masrafları, Yunan, Bulgar, Ar· 
navutluk Büdcelerinden Yük sektir. . 

~~~~~~~-.... ~~~~~~~-
Yanı başlarında ki Mahallede De Binlerce işsiz, 

Aç ve Sefil Biçar~ler Yaşar .. 

Ne"york'un GörCinü~ü .• 

Nevyork'on milyonerler mı· inanılmaz kıymette ~ftzel san· 
balleal olan Park Avnlon'u do· atlara alt eeerler bulunmakta· 
yınlır, bıştan·başa mermerden 
yapılmış konaklar, genle ve 
iki tarafı ağaçlı bulvarlara açıl · 

mış muhteşem kapılar tun· 
vur ederler, 

Halbuki bu milyonerler ma· 
hılleelnde bu umulan şeyler· 

den tılçblrlıl yok.tor. Hatta bu 
mahallede yftksek bir mimari 
doygueona delil olacak bir 
mınzuı bile bulanmaz. Nev· 
york'on her semtinde oldoğo 

gibi milyonerler mahalle . .lnde 
de onbP.e, yirmi ve otuz katla 
blnalardın başka blreey gözft 
almaz. 

Amerika mllyon~rlerlnln onda 
dokuzu bu mahallede oruror· 
l1r. Ve bllhassa işten çekilen 
terin merkezi burasıdır. Park 
Avnlon, petrol, pamuk, antra· 
ıh, 11hon vesaire kralhkların · 

da yorulan, yıpranan adamla· 
nn bir nevi meşheridir. 

Hu milyonerler muhitinde 
eadece iki gazete ve bir haf· 
talık mecmua neşredilmektedir. 
Bu gazetelerin istihbaratı dar 

"" azdır. Fakat Urları, clha 
nın hiçbir gazetesine nısih 

olmıyıcak kadar çok ve bü· 
y6ktGr! Çtınkd bu iki gazete, 
cihan ıermayulnf n himayesi 
altındadır. Bu gazetelerin mün· 
derecıhtu dftğftn, nloan, ölftm, 
seyahat, hediye ve teberru ha 
betleri teekll eder. 

Bo gazetelerin belli başlı 

itlerinden birisi, Amerika mil· 
yoner ve milyarderlerinin eski 
Ye ull ailelere menaob olduk· 
larını lebata çalıemak teekll 
eder. Bn gazetelerde neşrolo· 
nan haeeb ve neseb oecerele· 
rlne göre, mesel! milyoner 
Aetor, İngiliz kralı dördüncü 
Edvar'ın torooluından birisi · 
dir; eski Amerika cumur reisi 
[Bu zatta milyonerdir!) Kollç te 
Şırlmanın eülaleelne mensub· 
dur; V ınt.1er Blld ise, Roma 
imparatorlarının son goncıeıdar! 

Ba mahallede birçok bf na· 
lar, ıenelerdenberf kiracısız 
durmaktadır. Bonon sebebi, 
kira bedellerlnln akıllara sığ· 
mıyacak kadar yOkeek olma· 
ııdır. Bir dairenin senelik ki . 
raıı, 8000 dolara kadar çıkar 
Te bir areaoın bir metre mo· 
rabbıı, Nevyork clvarmda bir 
çiftçi evinin bQtGn bedelinden 
yftksektfr. 

Bu binaların tayyare lnmeğe 
elverfşU damları, ıucak hamam· 
ları, bQyilk banyo havuzları ve 
damlardı bahçeleri vardır. 

Bu mahallenin elvrl binala. 
nnın dı•ırlarının ark11ından 

dır. Banker Fişer, Avrupı'nın 

en meşhur ve en kıymetli tab· 
lolarından marekkep bftyftk bir 
gOzel eserler kollekaiyonunon 
11hlhldlr. 

Mabud matbuat krah Hôrst 
bu mahıllenln en ziyade mas· 
raf yapan adamıdır. Bo adamın 
J?Hetelerlnden, mağazalarından 

başka bir de Nevada dağlarının 
eteklerinden atlaı dtnlzlnfn 
kıyılarına kadar uzanan 2 mil· 
yon 400,000 fereah murabbaı 
muazzam bir çlftltğl vardır. 

liörat'ün evinde cihanın en 
kıymetli eserlerinden mftrekkep 
bir gilzel eserler kollekalyono 
vardır. 

Bu mahallenin hizmetçi, ne· 
dılme, kapıcı, tuvalet ve mani· 
kürdi, köpek heslt'!yfcl, köpek 
b11kıcıdan mftrekkep bir bade· 
me ordoeu mevcuttur. 

Bu mahallenin 11klnlerl 4 000 
kişi kadardır; 'e um om mahal . 
lenin senelik maııırlfatı mftd· 
hlştlr. 80 milyon dolar tuvalet 
büdcesl nrdır ki, bu miktarın 
beşte dördil kadınların tuvale· 
tlıae hasredilir. Beş milyon do· 
lu etııe, onbeo milyon otoma· 
bile, 16 milyon gezmtğe, yedi 
milyon dolar ıpora verilir. Ye· 
kun ltlbarJle, Nevyork'un bu 
bir mahallflah.ln maerafı 250 
milyon doları bulur; ki bugün· 
kü paraya göre 375 milyon 
Türk llra11 eder. Şôyle höyle 
bir hesapla Bulgarlıtan, Yôna· 
nlstan ve Arnavutluk hükumet· 
terinin birer senelik bO.dcelerl 
yekdoo demektir. 

İşte, yirminci Hrıo bin . bir 
gecesi muhiti b6yledlr. Fakat 
bir (nsan m ral eder de, bu 
mllyooerier mahallesinden biraz 
ayrılır ve Maohaton'on ceno · 
buna iner ve o muhiti Brok· 
lloden ayırın dar ıokaklara 

dalarsa, büsbOtOn bıeka ve 
mllyone•lec uıhF H~sine zıd bir 
manıara lla kar~ılaşır! Y aol, 
lnean, .nedeni cennetinin ya· 
oında amele medeniyetinin ce· 
hennemlnl de görOr. 

:revyork'oo bütün işsiz ve 
sefilleri boraya toplanmıştır. 

YOzlerce aç ve sefil adamdan, 
yGzlerce aç ve bitkin çocuktan 
mftrekkeb kaf lleler kaldırım· 

lara dlallmlştlr. Bir lokma ek· 
mek ve bir taa çorba alabilmek 
için hayır müesseselerinin kı· 
pılarına toplanmıe olanlar hin· 
lerce kişidir. Ve ıkeamları dı 
hu eef il halk, gece yatacak 
yerlerinde, bl rblrl içinde ya. 
tabı• Ye ôrUlıb 71tular!. 

Okurlarımızın Fikjr 
ve Dilekleri 

Kula Tabakhanesi 

Habeşistan, Hududa 13 BiJJ 
Milis Daha Göndermistir. 

' Kula'rnızıJo senelerden beri 
süren bir tabakhıoı mea'eleel 
vardı. Kaı.ıabanın orta yeriude 
doreo ve memleket havası ve 
eıhbıti Qzerlnde fena tt'Slrler 
yıpan bo tabakhanenin mem· 
leket haricine çıkarılma;ı lçfo 
kasabada vakit vakit kalkışma · 

lar olmue ve bu kallnemalar 
bir takım ı;ebcbler yilzünden 
ıtkamete maruz kalmıe ve en 
sıhhi ve en mtıbrem tein gô· 
rülmeel senelerce geriye kal· 
mıett. 

______________________ .. ____________________ __ 

Harhın PatJsması Bekleniyor. JapoJJ B 
ya Silah Satmakta Serbesttir. 

lludodlara eP. vkedtlen ordular Şu vaziyete göre, JapO',. 

930 seçiminden beri hele· 
diye mr.cllsloln teşebbOalle ele 
alınan bu meı'ele başta çok 
değerli ve 111yın valimiz Mu. 
rad'ın ve kıymetli vllAyel 
umumt meclleloln ve eekl kay. 
makamımız ( Şimdi Turj?odlo 
kaymakamı ) Sald'ln ı?Öeterdlk· 
leri yOkeek ligi yftzftnden bu 
fe boı?ftn halledllmlş ve Kalı· 

mızın bftyftk bir derdine eifa 
holnomo(ltnr. 

Memleket işleri ırasında en 
malt ve zorla olan bu tein 
başarılmaaı için belediyenin 
ôotlne çıkan birçok toanfalar 
ortadan kalkmış ve baeka yer· 
lere gitmek letlyen tabak es 
nafının memlekette kalıbllmeel 
için belediyece. her Ulrlü teı· 

bllAt ve tcabeden yardımı ealr· 
gememlştlr. Bu esnafın her 
eeyden evel mOhtaç oldo~o su 
işi belediyenin bir hayli para 
ile balledllmle n bugOnka çok: 
iyi vaziyet ortaya çıkmıetır. 

Kazımıza henüz yedi ay evel 
geolen llçebayımız Cemal'fo de 
bu işte gösterdiği alAka kaydı 
şayandır. Bu işe ald 7 tem· 

letanbul, 1 (Ôzel) - Ulus· 
lar korumu bir taraftan top· 
lanaduraun, diğer taraftan Doğu 
Afrlka'da harbin gün be gtın 
patlak vermesi bekleniyor. 
Habeşletan'da yağmarlır sona 
ermiştir. Ger~k İtalyan, gerekse 
Babee askerleri araııında bir 
kaynaşma görOlmektedlr. 

Habee mille kuvvetlerinden 
13 bin ldşlllk bir kaf He Adle 
Ababa'da hükdmdarın önünde 
bir resmlgeçld yaptıktan sonra 
hududa doğru hareket etnıle · 
lerdlr. Bu mille askeri eski 
J.'ranaız sillblırı taşımaktadırlar. 

Topları da vardır. Tayyarelere 
karşı mOdafaa vaziyetleri za· 
ylftlr. Fakat aekerlerln tlnel 
kuvveti ve yurd sevgisi çok 
yt'lksektlr. 

Bu kuvvetlerin on yedi ~(in 
sonra hududa varacakları tah· 
mfn edUlyor. Bilkt\met, mun· 
tazam ve muvazzaf kovvt'tle· 
rlnl Adla Ababa'da bırakmıştır. 
Diiemın Adla·Ababa etrafındaki 
tepelerde gôrı1nünce bo kov· 
vetlerle milkabt'le edllecf'ktlr. 

mmoz 935 günlemeçll gazete· 
nlzln 3 6ncQ ıahlfeeindekl yazı 
aıul lete alakaaı olanlara teeek· 
knro ihtiva etmediğinden bo 
tavzihe lüzum h4ııl olmuştur. 

Kula Şarbayı 

A. Atay 

Aydın'da Havacılık için 
Bir Miting Yapıldı .. 

Yeni Bir Fabrika Yapılıyor, Bir 
Yangın Çıktı, SöndürOldü .. 

Aydın bava kurumu başkanı Ahmed Emin eöylcvini ' 'eriyor .. 

Aydın, (Özel) - Diln Ay· Yangm 
dın'dı Halkevl ve hllva kuru· Dan Bamldlye mahılleelnde 
mu bir miting tertlb etmlı,ler· bir yaoıın oldu. Raşid karH!ll 
dlr. Miting hava kurumu ku· Safiye pazara gitmiş ve 5 ve 
rağı önfındPkf alındı yıpılmıı,, 7 yaemdakl iki çocuğunu evde 
ilk olarak Halkevl müzlkaın hırakmıt. Çocuklar ellerine 
İıdklAI mareını çalmış, hava g~çlrdlklerl bir kibritle oynar· 
kurumu başkanı Ahmed Emir ken evin kamıetan dıvarını 
Arkayn ve Balkevl yönkura· ateşlemişlerdir. Yınıın evin 
rulondan Avni Deniz birer yırm y111dıktın sonra eôndft· 
ıöylev vermişler ve cQmorıyet rftldO. 

mareı çahoarık toplantı bhl· Germencik Haberleri 
rllmlştlr. 

Yeni fabrika: 
Aydın tecfmerluloden Eynb 

Şahin, Aydın durağı yanında 

uraJdan falın alclıgı arsaya bir 
pirina fabrlkaııı yapmaktadır. 

Fabrikanın kazan ve istim ma 
klnelerl gdmiye başlamııtır. 

Fabrika günde 50 ton p'rloa 
lşllyecek ayrıca domuz yağı da 
çıkaracaktır. 

Germencik (Ôzeı) - Avcılar 
kulO.btı iki gftn 1'nce Moralı 

köyO ormanlarında bir sdrek 
yaparak onbet domuz öldO.r· 
mü~lerdlr. 

§ - Urayımız bozalın dek· 
trlk motorü yerine İzmlr'den 
yenisini getirtmiştir . Motörün 
montajı bitmek üzeredir. İki 
gQne kadar ışık verllmeğe bıt· 
lınıcakbr. 

hemen tımımon MlUstlr. 
Habeş'ler bir haf ta kadar 

evel İtalya Somallıl hududunda 
20 Babee ve 40 İtalyan a~ke· 
rloln ölümü ile neticelenen 
çupıemada, Mille aakerlerln 
namlle tedafOI olarak hareket 
ettikleri mfttaleasındıdırlar. 

fatanbol 1 (Ôzel) - Japon 
matbuat bdroııu, İtalya'nın Ja 
ponya nezdinde Babeşletao'a 

sllAb satmak hosuıonda hiçbir 
teklif tP bulunmadığını bildir· 
mfetlr. 

Matbuat bftroso, Japonyı'nıo 
cihan ıulhu için ne eoretle 
çalışmak )Azım geldl~lnl bildi . 
ğlnl ve sil4h eatıb sarmamak 
hoausonda da hiçbir tarafın 

direktif ine ihtiyacı olmadığmı 

da llAve etmiştir. 

hükumeti silah satmak boıo•°' 
d•, tam bir serbeeti moh•

1"' 
edecektir. 

Altınordıı 
BÜYÜK . ' 

Gardenpaı·tısı 
• • • • 

3 Ağustos Cumarteeı 
GOnü Akşamı 

Deniz Sporları 
Yurdunda 

Dans müsabakaları, ıGrprll 
'e· 

ler, nıonoloğlar canlı ve oef 
11 bir geceye bazırlınını•· 

\'e 

bir 
Bu 
ğa 

ita 
dlr. 

Ylıı 

bar 

KültOr Bakanlığından: 
1 - 2259 sayılı kanunun tatbikine dalr olan tallmatnııPe~ 

göre tik okullar f çln bir alfabe kitabı yazılmaeı mftsabık•ı rt._ 
konulmuştur. ,o td 

2 - Miiııabaka müddeti eyhil 1935 den haelımık ve 29 
bat 1936 cumartesi gftnft öğle vakti bitmek üzere altı aydıt·ff'0 

3 - MOsabakaya letlrake karar verenler 30 ikinci te 
0
• 

1935 cumartesi gOnft öğleye kadar bir dilekçe ile kftltOr bıklll 
1 

lığına müracaat ederek bu müsabakaya girecekler def teriO de 
adlarını yazdırarak hfr numara alacaklardır. it d• 

4 - Müsabakada birinciliği kazanan kitap Qç yıl maddeldf ıttı 
okullarda okutulacak ve mO.elllflne her yıl lçlo 500 lifi t•.,, 
hakkı verilecektir. lklncl çıkan kitabı yazana bir defaya mıb•c:O 
olmak ilzere birincinin mftelllf ine verilenin blr yıllıA:ı ftçOO ~ 
dôrdüocO. ve beşinci çıkanlara da birer defaya mahsus ollll' 
üzere lklı,er yaz lira mtıkAfat verilecektir. ~ 

5 - M011bakaya gireceklerin eıerlerlnl üç nusha 01111
111

1 ıııı• O.zere makine ile ve kAğıtların yalmz birer taraf larıoa yaıı 1' 
olarak kfUtftr bakanlığına makbuz mukabilinde vermeleri '~ 
göndermeleri llzımdır. Kitaba girecek reefmlerln aıılları b ıf 
nosha olarJk m0.11veddelerle birlikte verlllr. MQııabıkaya bıııl~,t' 
bir .kitapla girenler de kitabın tlç nftıb11ını bakanlığa verecek 
veya göndereceklerdir. t 

6 - MOıeabakayı girenlerce eser müsveddelerlle btrUk' ~ 
eseri kabol edildiği takdirde, eııerlnl ilan edilen telif hakkı mok;. 

llnde ve her torla tasarruf hakkından vazgeçerek killUir b•~ ı' 
hğıDa üç yıllık bir devre için terkettl~lni ve kitabın o de'' 
içindeki her baaıt.,mıo son t11hlblerlnln kendisi veya ke~, 
mesullyetl alttnd• tayin edeceği diğer bir zat tarafındın y•P~. 
aağını göıterlr noterlikten t11dkll bir taabhtıtnıme verilecek 1~ 

7 - Kitaptı bolonma!t lizımgelen pedagojik ve te~O b• 
v11ıf ları gösteren eartname ile noterliğe tıatlk ettirilecek ta• I' 
hfttnamenln formülJ bet korno mukabilinde ktUtür bak•~~· 
yayın dlrektörlüğünd.n alınabilir. Ankara'dan batJka yında 0 

ların aynı adrese bu kıymette pul ıöndermelerl lAzımdır. 
1 8 16 24 19~ y 

lzmir Evkaf MüdürlOğflnden: 
JO' 

Vakfın lemi 
Bıtuniye 
Pazaryeri 
İsmail sarım 

Cinsi 
oda 

arsa 
Saçmacı ev, avla 
Mftftıl mostafa oda 
Baean hoca 
Toraman 
Bacı mahmot 

area 

arııa 

No. 
63,65 

61 
bll4 
28 

7,18 
66 
24 
5 

'' 2.1 
" 39,40 

Mevkll 
Tıhmlo ~,ı 

nlD b 

pazaryerl 

lkfçeşmellk c. 
kiilhan sokağı 
çerçi oğlu bani içinde 
molla sokak 
yangın yokutu 
karantina kadri ef. so. 
gedikli ı. 
çancılar 

200 
800 

1000 
ıooO 

soo 
200 
500 
400 
soo 
200 

Batçı mesçlt 
Karataı, " 
Hatip oğlu meeçltten bozma 

ev betyflzelll ı. 2SO 
" .. ev 31 ozan imam ı. 200 

Esnaf teybi ev 19,1 mekke yokuşu 500 
Abdullah ef. area 4 fenerci ı. 26 
Kaba eoğan ıraa kaba soğan 200 
Mazbotevkafından ar111 148 dolaplıkoyu kabakçı e. tOO 

600 Sarı hafız ev 71 aıap fırını 
60

0 
" " ev 73 " " dll,JJ 
Yukarıda clmf, mPvklt, vakfı, numaraeı ve tahmin e atlll 

tıedellert yuzıh vakıf akaret ve ar aların mftlklyetl peşin P
1
,.t 

He 11ttlığa ~ıkarılmıotır. Arttırma ve lhaleel 19,8.935 pıı•r 11• 
gano ıaat 001lçte İzmir evkaf dlrektörltığftnde toplanan k0:ocı· 
yondı yapılacaktır. Almak lstlyenlerln yGzde 7;5 temtnıt •ta-' 
lerlle ibıle günü komisyona gelmeleri ve izahat lstlyeolerlO ıJ 
gftn Evkaf dlrcktöclOğG varidat memurluğuna müracaat elllle 

ilan olunur. 2 7 11 15 2•11 

' 
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r 1 Mışrutiyetten Evvel ve Sonra .. I 

başımızdan Get;enler .. 
şak 'lı ların 

- Bir Cevabı. 

53 2 Ağustos 935 Yazan: 1\1. Doğan Batu 

Bu Adamlar Asırlarca Asker Vermez, 
Kısmen Vergi Vermezlerdi .. 

~--------------------~ .. ----------------------~ • • • 
Şlandife kadar yazılanlar aıılı 

•e "Sası olan vak'alardır. Biç· 
biri kulhadan uydurulmamıştır. 
Bu Udlselerin failleri görfildü · 

~O •e okunduğu gibi Bulgarlar, 

.Ramlar, Sırplar ve Ermenller· 
dlr. Oemaoh hiikumetlnln ahı· 
Yllı kfisur yıl sinesinde yaşattığı 
barıodırdtğı vatanclaşlardır. 

Bu rahılhğı ve bolluğu eldeşe Arnavutlara gelince; hu ne 

ceklerl memleketlerde bolamı· 181edfğlnl bilmezler diyarının 

yacaklardı. Dona raAmen din evlatları da böyledir. Arabların 
gayreti, milliyet gayreti bu htçolmazsa bir larihl vardır, 
herifleri azdsrdı. Haydi bunlar bir medeniyeti vardır, taç gty. 
hı.ıletlyandır diyelim, hak ve· mi~ padfşablarının hatıratını 
relim. yaşatan müzeleri ve kitabları 

vardır. Bu zavallı adamların Ya Araba; Arnuud'a ne 
abe ye kebelerloden baoka De· 

oluyordu? Arablar tarihten çok. 
lerl v"rdı? Bunlara Ttlrk'lerln 

Geçenlerde Denizli fudbol 
heyetinin bir mektubunu net· 
retmiştik. Dün U~ak'tın da 

aşağıdaki mektubu aldık : 

20 tf'mmuz 935 günlemeçll 
Anadolu gazetesini nihayet bu · 

gün okuyabildim. Blilge ıporo· 
muzu ilgilendiren bir yazının 

yollanarak Aoadoluda çıktığım 
daha önce doymoıtum. Sporcu 

bir arkada,ıo gazeteyi bana 
ulaıtırması dütilncelerlmln gene 

Anrdolu sütuolatında yer al· 
mısıoa vesile oldu. 

u,ak bölgesinde spor, bergün 

doyulur ve görülQr derecede 
yOrümf'kte, ilerlemekte ve ge· 
llılm göstermektedir. Denizli· 
den yazıldığı gibi varhldar 

ei Bunlar telam değildirler. YaDI 
baeıarında bir Yunanistan, bir 

&aıgarlstan, bir Sırbistan var· 

dır. Oradaki dindaşları ve 
1tktaşları da kendilerinden sek 

'etı senf', yfiz eene evvel 111yan 

;•tt.ılşler, Balkanlardan aşağıya 
Qeo Çar ordularına k lavuzluk 

tan naslblerlnl almışlar. Böyle ettiği hizmet kadar hiçbir 

olmakla beraber biz onların mllle etmemlotlr. Sonları bir 

içinde ı,por yapın ve iş gören 
bir bölge d .. ~lllz. Yaptığımız 

it meydandadır. İnan ve özenle 
çalıımak ülkümüzdür. Ergeye 

J 

eıQl· 1 ış er veya Ras'ların işine 

ôyıe gelmiş. Ne olmuş olmuş, 
:e yapılmış yapılmış birer 

'Yllk, birer krallık tacı gly· 
ltıfeler. ŞI mdl bunlar neden 

fahat doreoDlar, neden onlara 

t~leemeelnler?.. Hazır kendile · 

tlnı bekllyenler var, himaye 
tdeoter var: 

- İ8tedlklerlnlzl vereceğiz. 
l>iye öğüd ~renler ur. 

Neden ayaklanmasınlar, De· 
den isyan etwealnlP.r? Başların 
d•lı bükümet de esl!len keo 
~it 1 tr ol memnun edecek bir 

hlllde olmadı~ından hunları 
111tlllak pek gOç!. 

Bu adamlar aaırlarra asker 

~ertnez, kısmen vergi vermez· 

~trdt. Camaat işlerine hükumet 

Ş '"1şmaz ve karıştırmazlardı. 
~öyle böyle bey gibi yaşarlardı. 
~ •ermak şliyle donan, memle· 

'lln lktısadeu hAklml idiler. -------· 

alemşomul medeniyetini ne in· din sahibi eden Türk'Jer ol· 

kir ettlh ve ne de kiitOpbane· muştur. Fatih oovanı verilen 
ler dolusn kitapları okutma· ikinci sultan Mehmed ne de 

mazlık ettik. orta devirler tarihini tekmele· 
Osmanlı padişahları aynf za mlş, TOrk'Qn şerefini, azame· 

manda hallfel mfisllmln olduk· tini yeni açtırdığı tarihin ha. 
ları için tebeaları hakkında tına yazdırmış bir Törk el 

aeyaneo muamele yapılırdı. hangirl idi. İdaresi allına aldığı 
ftlkelr.ı arasında derebeylik pa· 

HanA hırletlyanlardan (Yıtlnız 
yeelnl geçemlyeo lokodrah zor. 

barb eınıfı milsteena) askeri 
ha bir lskender de vardı. Ve · doktor ve eczacı olaularla diğer 
nedlk hududu da lokodraclan mfilki ve adli memuriyetlerde 

bulunanlar hakkında da bo Debreye kadardı. 
moamelenfo tatbikine dikkat 

olonordv. Bu Arabdır, bn Ya 

hudldlr, bu Ro....ıdor diye kimse 

hakkında bir haksız muamele 

yapılamazdı ve yapmak ta kim 

senin batrıoa bile gelmezdi. 

- Devam edecek -

Yankesiciliğe 
TeşebhDR •. 

Bahrlbaba parkında ve bir 

ksnıpe Ozerfnde uyumakta olan 

Kavala'h Babrl'nlo yanına yak. 
laşan ve yankesicilik suretlle 

parasını çalmak fçtn Mehmed 

Emin oğlu Rıfat tutulmuştur. 

Türk 
Hava Kurumu 

Piyangosu 
Keşide: 4 
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varmak için, çalışmak denllı>n 
cazibeye kendimizi kaptırmıı 

yilrftyoruz. 
Bir maçın geriye bırakılması 

ve yapılamamaıu DeoizÜ'de, çok 

eeylb saydığımız bu kardeş mo· 
bitte infial ve aııabiyet uyan 

dırmamalı idi. Ulusal sporu· 
muzu yOrdtmek ve QsUlo kıl 

mak letlyoreak bu dar görüı 
ve kua dOşünü~teo hea an 

uzak kalmamız 14z.mdır. Ben 
bu telakkilerin ulusal sporu· 

muzun gerçekten bir engeli 
olduğunu açıkça ve kuşkusuzca 

eöyllyecf'ğlm. 
Kardeş Denizli grn çlerl ile 

her zaman karşılaşmak ve spor 
yolunda tide vererek yftrümek 

bizim d«"ğişmfyen amacımızdır. 
Herhangi bir etke altında ka 

\ 
rışık takımlar karşılaşml!lından 

vazgeçmiş dt'filtZ. Denizli'nin 

bize yaptığı ilk önergedeki 
esasler şunlardır: 

7 Bazfrın ğilnlemecloden 2 t 
temmuz 9:35 günlemeclne kadar 

olan günlerden birini seçmek 
ve maçımızı oynamak için De· 

otzliye gitmek hakkı yazı ile 
bize veriliyordu. Yazılarında 

bildirdikleri erkelerden oZlk 
olarak dt'rbal önergeyi onay la 

ANADOLU 
-------

Günlük Siyasal Gazete 

Biz de Arab'dan, Arnavod'dan 

Bo~nık'tan, Çnkes'den, Laz'dan 
birçok paşalar, vezirler yetiş 

mlşrlr. Tarih meydandadır. Oa· 

mınh Ttlrkçeal kısmen TO.rk 

ve kısmen Acem ve kısmen 

Arab dillerinden alınma bf r 

lll!Bn oldn~u için mektebll'ri· 

mizde blr Arab mektebi gibi 

atnelerce Arabi kavald okunur, 

(Nreara) ve yaoeuroyo bllmtyor 

diye sıoıffan dönen, mekteb· 

den kov~lao Türk talebeıılne 

tesadüf olo~urdo. 
03manlı padtoahlarıoın ter · 

cOmel hallerine bakınız Farisi 

ve Arap lleanlanoa vikıf olan· 

lan lhan aşina gösterilmişlerdir. 

Yakarıda denildiği gibi hırla · 
tlyıolara badi bir bık verelim. 

Fakat m6slüman geçinen hu 

dio kardeol~rlne ne diyelim? 

Büyük ikramiye 

35000lira 1 
dağımızı ve 20 haziran pazar 
güoa maçımızı oynamak için 

DeolzU'ye telyazıaUe karşılık 
verdik. Bizden beklenllmlyeo 

hu uyuntu telyaz181 önerge tıa · 
hlplerlnl oaeartmıt olmalı ki 

Sahip ve Başyazganı 

Haydar Rütdü ÖK1'EM 
tinıu • · · 1 • mı neınyat ve yazı ış en 

I nıüdürü:. llamdi Nüzhet 
dırebanesi: 
C lzmir f kioci Beyler sokağı 

· llalk Partisi binası içinde 
1' l'elgraf: lzmir .. ANADOLU 

tlefon: 2776 - Posta kutusu 405 

\' ABONE ŞERAİTİ: 
•liığı 1200, Ahı aylığı 700, Oç 

\' aylığı 500 kuruıtur. 
•hancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır. 
Beryerde 5 Kuru~tur. -Ü geçmiı nüshalar 25 kuruıtur. 

Arah iilkt"lerl bizim elimize 

Tavalf i Mülfikten, Kölemenler· 

den, Acemlt'rden geçmiotlr. 

Tark'lerln ortadan kaldırdıkları 

hiçbir Arap saltanatı yoktur. 

Mısır' da Y avaz Sellm'lo rlkA 

bıua peygamberin emanetlerini 

dizen halife, Mısır sahanı 

Krneo Gavrl adli hlr Çerkeelo 

himıyeıılnde fetu emini dere· 

kesinde yanyaoı bir Arabdı. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

-- ·---~ 

- 25 - 2 Ağustos 935 
Buraya oyun (\yoımak 

için mi geldiniz? 

oıecbur edl 

- L' - I' f ~vet guze ım .. 

Bunu hiç ummamıştım. 

Neden? 

~ - Çnnkü lnglllz'e o kadar 

~~'1ılyorsuouz ki tnrlf edemem. 

, •ine olarak lnglllzlerden de 

~•dır nefret ediyorum ki!. 

~;- Şa halde Fransız'lardan 
tet etmiyorsunuz yı? 
tokot gfildii: 

' Tablatile!. Parlsll misiniz? 

Kokot bu sözleri dudaklar1 

tftrlyerek saylemlotl. Bunun 

farkına varan baron şu cevabı 

verdi: 

- Bu euallnlze bayır diye· 

mem.. Fakat ıfz müsterih 

olunuz. ÇünkO oyunda pek 

talillylm .. 

Genç kokot yeisle başını 

ealladı: 

- Boraya gelenler hepel 

Biletlerinizi Ayın Yedinci Günü 
Akoamına Kadar Bayiioizden 

İıteyiniz .. 

Dftzeltme 
Dilokü gazetemizin dördOncft 

eablftslnln Gçdocft ve dördftncü 
slltununun alt kısmında ( Tur· 

gudlu icra memoıluğandaa 

lzml .. 'de tOccardan Kadıoğlu 

Ahmed'e borçlu Ali Rıza ve 

zevcesi Fıtnat'ıo) llAnı (Torbalı 

icra memurlnğundan) yazılması 

lhımgelfrken sehven "Torgutlo 
icra memurluğundan» diyerek 
ya7ılmıotır; dftzeltirlz. 

- Halbuki buradan ayrı· 

hrken ... 

-· Aaa maaleııef, boradan 

gitmek herkeııe nrelb olmıyan 

birşeydlr. Buradan gitmek ol· 

yetinde olan pekçok klmee ya 

intihar eder vf'yahud onu öl· 

dilrürler. Nheklm Alfred gibi .. 

Kokot bu ıözlerl söylerken 

~özilnden bir damla yao düş · 

müotO: 

Bo Alfred kim idi? 

- Beni seven bir genç .. 

- Pek41A bu genç ne oldu, 

öld6 mft? 

- Üç ay oluyor ki benber 

Parlı'ten gelmlıtlk. Buraya 

talllnl denemek için gelmtıtl. 

Az bir zaman zarfında batün 

ıenetlni, Parls'tekl eşyalarını, 

ziynetlerini kaybetti. Onpırasız 

ancak son p•klkada mıçımızıo 
14 temmuza kaldığına dair kısa 

bir telyazıııı karoıhğı ıldık. 
Daha sonra gelen mektobda 

bunu teyld etti. Bo arada İz · 
mlr'den de önergemize müııbet 

karşılık almış ve lzmlr'e çığ· 
rılmış bulunuyorduk. 1zmlr'de 
maçımızı oynadık ve 1 l lıers· 

bere kaldık. Uş•k'ı dliner dön· 
mez federaeyooumozdan alınan 

bir tel yazıııı T'1rklye fodbol 
hlrlnclllklerlnln ağuıtoıı baıın · 
da oynaoacığıDI ve şampiyon 
takımın adının bildirilmesini 

istiyordu. Ltlklerlnl bitlrmiyen 

l 
ııoora Alfred bayatın kıymetsiz 

olduğunu anladı. 

Baron burada kızın sözOnO • 
keeti: 

- intihar mı etti? 

Kokot he.yecaola bağırdı: 

- ÔldürdtUer!.. 

- Öldürdüler mt? 

Baron hayret içindeydi: 

- Neden? 

- Bir akıam kabare kapan· 
dıktın sonra Alferd beni yanma 

çağırarak dedi ki: 

- :Sevglllm, herşe.y bitti. 
Oaparaeız kaldık. 1''akat ıenln 

için bir çare boldom. Kabare 

dlrektörfiyle glir6şerek ıyda yaz 
frankla burada mftşterl celbine 

çalışacakıın. Bo maaş ile sen 

geçine bili rshı .• 

Zavallı kızcağız! .. 

Ankara'da Spor Faaliyeti 
Artmağa Başladı .. 

Ankara, (Özel) - Ankara 
son umınlarda fazla faaliyet 
göstermeğe başladı. Geçen hafta 

Ankara şampiyonu Gençler bir· 
llğl ile şllt f loallstl Altın ordu 
birinci takımları Çaokm'ya ka. 

dar giderek orada karşılaottlar. 
Çetin bir çarpışmadan eonra 
iki takım da birbirini altede· 
medl. 1 1 berabere kaldılar. 

Ayol gftn Altınordo'on genç 
takımı Çaokmııpor birinci tıka· 
mmı gılzel bir oyundan ıonra 
4· l mığlub etti. 

Çankırı 'Jılar Ankara'lılara 
çok misafirperverlik gösterdi· 
ler. Şırbaylık tarafından An· 

kara sporcuları şerefine 100 
kişilik bir de Şölen verildi. 

Bu hafta da Ankara'da bü· 
yük ıpor bayramı yapıldı. De· 
nlzli'll hl slkletçllerle ya palan 

54 kilometrelik yarıota birinci 

Antara'dan Tallt geldi. İkinci 
Denlzll'den Halid, üçQncG gene 

Ankara'dan Edlbdlr. Atletizm 
mileabakaları da tok muntazam 
oldu. Bu mftPabakılarda ıene· 
lerdenberl atletizm şampiyonu 

olan Gençler blrlfğl rakl bl An 
karagöcftne altoldo. Puvanlara 

l?Öre birinciliği Ankarıi'gOcii, 
lktnclllğl Gençler birliği, OçOn 

cöliiğil Altınordo'Jular kazan 
dıtar. 

Birinci gelen Aukaragficıı ta 
kımıoa gOzel bir kupa ferlldt. 

Sa sporları heyeti de faaliyet 

ten geri kalmamaktadır. Üç 

blr bölgenin kaneık takımlar 

mıçıoı yapmHı ve Tiııkf ye 
birincilikleri gibi gf'tH•I ve. ışa 

mil yarışlardan ozıak kalması 

elbette doğru olamazdı. 

Durumu lçdem duygulan 
taşıyan bir yazımızla Denizli 

bölgt·si fodbol koru luoa blldl 
dlrerek özür diledik. Ve ilk 

fırsaur bu karşılaşm•yı yapa 
cağımızı ilave ettik. 

1..tk maçlarımız 23 ·Temmuz· 
sah günil son bulmuştur. Eud· 

hol federaeyonooa yollanın ra 
por bono teyld eder, yazıldığı 

gtM 14 Temmozdao evnl bit 
mlş değildir. Bono terAlnl sa 

vamık bilmem doğru otur mu? 
Denlzll bölgeslnln koroloşon· 

dan bogilne kader yaptığı kar· 
şılaşmaları, eayın yazıcı bizlere 

öğretmiş buluonyor. Uzun yıl · 
lar deyetlnln bu kadar kısır 

olmasını gö.ılfim istemezdi. 

U~ak bölgeııloln koruluşuodao 
bugüne kadar yaptığı değetltrln 

sayısını ve ılanan eoou~larını 

ortaya koyareak Denizli'nin bize 

gösterdiği değetlerln ne kadar 

az olduğu ve zayıf kaldığı gö 
rtUGr. 

Sporu, yazıcının telikldlerl 
gibi görmek kadar sakat bir 

dftş6nce olam ız. Yenmek ve 
yenilmek ergeneln dışmds ka 

lan şeylerdir. Geoçllgi tanış 
tırmak, ıevlotlrmek •e ulueal 

lşldlnce kendimi kaybettim: 

- Sen ne olıcak&ıa? 

Diye sordum. Alfred ce 
va ben: 

- Ben dedi· kendim için 

de bir çare buldum. İntihar 
etme~i biç te arzu etmiyorum. 

Dıha doğrusu ondan nefret 

ediyorum. Bonon için dO.ello 

yapmığı karar •erdim ve bu 

kararımı yarın tatbik ediyorum. 

Mohaınmım miitbtş bir ıllabşör· 

diir. Ben lııe şimdiye kadar 

elime lulıoç almadım. Bu BU· 

retle bo mCUenes hayattan 

kurtulmak çareılnl buldum. 

Baron yeis ve alika ile 

eordo: 

Peki Aııkın öldO. mG? 

Maalesef baronum, öyle .. 

Peki bu daellodı Atıkının 

dl? 

haf tadır tıst-üete Karadeols ha· 

vosunda yfizme mileabakaları 

yapılmaktadır. Şimdiye kadar 

yapılan müeıbakalarda lamlr· 

spor'lular dalma öndf' gitmek· 

tedlrler. Ankara 'lı güreşçilerle 

boy ölçftşmeğe gelen Boraa'h 

ve E~kl~ehlr'll güre!Jçller de 

cumartesi ve pazar gftolerl gG· 

reşln yaptılar. Bu gareoler ne· 
tlceslnde Ankara 11 povanla 

birinci, Eskişehir J O puvaola 
ikinci ve Borsa da 6 puvaola 

üçOncQ oldu . 

Gfire!J heyeti tarafından An· 
kara'oın dört kuvvetli takımı 

ar11ında konulan kopa maçı da 
comaı test ve pazar gftolerl ya· 

pıldı. Bu maçlarda Altınordu 

Gençler birliğine, Ankaragfic(i· 

de Çankaya'ya mağhib oldu, 
bo maçlımn f loali yani Çan· 

kaya ile Gençler birliği pazar 
günü oymyacııklardır. 

Fakat pazar gQod Macarlı· 
tan'ın amatör t•mplyono Uy 
peşt Ankıra'da boluoacağındıo 

Çankaya · Gençler birliği maçı 

bir hafta gl'riye kalmıştır. 

Ankara'da yapılacak maçlar 
Çankaya, Altınordu, Gençler 

birliği. Ankara gOcO. kulGple· 
rlnin karışık takımları ile yı· 

pılacaktar. E1Juen Macar takımı 

da bu dört kulılp tarafındın 

Ankara'ya davet edllmlştlr. 

Yalçm 

sporu bu bakımdan yftrütmek 

b ,.pimlz için bir ülkü olma· 
lıdır. 

Sporu yaparken alaca~ımız 

sooucu düşQnmemeliylz. ·Bunu 

dü~üodüğümöz an bir adım 

bile ileriye gid~meylz. Bunun 

tesirini Dımlzllll yazıya bıra· 

kırım. Denizli bölg~sl haıır· 

lanmıı ve masraf yapmış ola. 
bilir. Bunn ..taba önce biz 
yapouulık mı... Bu lşl hazete 
aütunlaruıı dökenk kamuya 

duyorma~a mahal olmadığı gi· 
hl fayda da yoktur. 

lşt ağır başlı mütalea etmek 
ve teenni ile yOrtlm.k 8por· 
culuk için bir ılar olmalıdır. 
Sayın yaztcıoın acı doyduğum 

son HtırlarlDS eu kısa kartı 
lıkları vereceğim: , 

Uoak bölge11i kardee Denir.il 
ile ıpor ve genelik yolunda iş 
ve el birliği yapacaktır. Yazıyı 

bir tek düşüncenin kıH göro,n 
sayacağım. U:ak Tclrklye'dekl 
bölgeler içinde öo ve son safta 

olsa da Otnlzll ile dalma kır· 
eılaemak lmkiolarım arıyacak 
ve hulmıyıı çah~acaktır. 

Meydan okumak kolaydır. 
Bunu zam •n ve h4dieel1ır pek 

güzel gösterir, spor yolunda yü· 
rürken Olkeolo Heri me 11 feat· 

lerlol gözde tutmak ve ulueal 
spora önern vermek bizim de· 
ğlemlytn erkelerimlzd Podlr. 

U a M. Cağlar 

Kont de Roon 
Baron kontun IPmint duyunca 

ftrperdi. Düello yapmak •e 

yaşamak için JL öldürmek 

mecburiyetinde olduğu adımdan 

bahsedilmişti. 

Baron düşünür glLI oldu: 

- Kont de Roma! . lJıı ~:ıhsı 

bir yerde görmftoO.m gibi ge· 

il yor .. 

Kokot bir ah çıktı: 

- Oooo ... 

O Alfred'I 

öldilrdü. 

Katil, iblis herif. 

eulkasd yaparak 

Baronun kalbi sızlayarak 

kokotuo elini ııkh: 

- Kızım, df'mek ki şimdi 

yalnız kaldın, Parlı'e tekrar 

dönmek ister mlaln? 

- isterim, fakat mdmküu 

dt~ll! .. O cennet Parlı'e tekrar 

- Sonu Tar -
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Casus Romanı: 2 Ağustos 935 •• 16 . 

Beyaz Kulenin Sarışın 
Aktrisi: SUZi\N 

~................... 

Sabah Saat Onbeşte Süzan Köyün 
Orta Meydanlığında Bulunuyordu. 

Fakat derhal buna da çare 

buldu. Böyle bir vaziyet kar· 
ımnda dilsiz rolOnü oynıyacak 

ve her ıoall cevabııız braka· 
caktı. 

Sabah aaat beşte Sftzan kö · 
yftn orta meydanlığında bala· 
nuyordo. Borada kalabohk pek 
çoktu, birçok askerler köylülerle 
görGşftyor, herkes öteye beriye 

koooyor; işine göre bir harekette 
görtUOyordo. Scızan o ana kadar 
hiç ktmee tarafından ona ehem· 
mlyet verilmediği kantatlode 
idi. Kenar bir yere geldi. Uıolft 
nçhfle, cebinden bir harita çı · 

kararak hangi yolo taklb edP.· 
ceğlnl tetkik etti. Yolunu der 
hal keefetmlştl. Taklb etmeıl 

lhımgelen yol haritada ıöyle 

göııterilml~tl: 

Ai niiea hmjoip hmjoip 
Popooo; 

Derhal o yolu t klb ederek 
Terk tarz• mlmar!alle bina edil· 
mlş bir evin önOnde darda; 
bili korku kapıya enel4 dört 
ıonrı üç defa varda. Yedlııcl 

vuruşta kapı açılarak ozon 
boyla dev gibi. Makedonya 
elbisesini ldbla bir adam çıktı. 

Sftzın pekiz bildiği Romence 
lfsaoile: 

- 1van Dimitresko ılz mi· 
siniz? 

Dedi. Deviaa ıdam: 
- Evet Madam Jermen. 
Dedi. Ve oou içeriye aldı. 

Evin ığır kıp11ıoı dikkatle 
kapadı. 

• • • 
Tefrikamızda rôl alacak 

olan FJsi Beti'yi karile· 
rimize taoıtbralım: 

Kapıyı açan han Dimitreeko 
Alman tr.şkllitt mensublnlnöen 

idi. Bir haf ta evel Stızan'ın 
geleceğinden haberdar edilmiş 
Te onu Selinik'e kadar aallmen 

göU1rmeğe memur edilmişti. 

15 Ağuıtoa sabahı ou mıl(i. 

matı almıştı: 

16 Ağustos sabahı köyUl kı· 

yafetlnde Jan lamlnde bir kıdan 
ulnlze gelecektir. 

Bu eehebledlr ki, knroaz 

hın kapıyı gelen kadını tanı· 

makta gftçlak çekmemişti, çOn 

kil Snzao'ı eağ eallm SelAolğe 
kadar gOtfirmf'ğe muvaf fık 
olorııı yGkeek bir mtık4fat 

alacaktı. 

O gGn öğleden ıonra iki 
hayvanı çektiği bir araba ile 
Sftzan ve 1 van SelAnlk oehrlne 
giriyorlardı. 

Sellnlk'e glrlt manlasız oldo. 
Sel4nlk dıt kapılaranda bekli· 
yen nôbetçller lvao'ı tanarlardı. 
Çaokd onlara çok def11 bıholt 
ve şarap ikram etmeğl uoa· 

tmızdı. 
Bn earetle Sözan Selaolk'e 

- Fakat ·Dedi· hakikaten 
Elsi Beti mlaiolı? 

- Evet Sftzao: Sfzl bu mil· 
Jenea odada 69 aaattınberl 

bekllyorom. Fazla beklemeğe 

vaktimiz yoktur. Bu elblaelerl 
çıkarıb glyfnlnlz, gidelim: 

Beti Saıan'a bunları eöyle· 
memekle beraber kapıya gide· 
rek onu dikkatle ldlltlemlştl. 

Ayol zamanda Sftzan'ı komple 
bir tanlet valfzl verdi. Giyin· 

mealne de yardım etmlye bıt· 
ladı. Sftzan ona SelAolk'e ka · 
dar getlrmeğe yardıra eden el· 
blsealnl çıkardıktan ıonra Sft· 
zın'an c;ıplak vftcudana ıeyre · 

den Beti hayrın bir vaziyette 
ona bakarak ıordo: 

- Bo 111bah eebre daljen 
Alman zeplini hakkınd• mılı.i· 

mat1ıı1 var mı? 
Süzaa ba ıoal karııaında 

titremişti: 

Derhal bu zeplinin sukuta 

hakkında ne malumatı varsa 

bildirmesini rica etti ve dik· 
katle diulemeğe baılamııtı. 

Beti bu buıuata blldlklcrlnl 

ııöylemeğe tia~ladı: 

- BogOn eabah er\en ğüa 
ağarmadan akeımdan eğlenti 

yerlerinde uykusuz kılanlar 

Zeplln'ln motôr aeılerlnl doy· 

muşlardı. Bu eınada da Sel4· 
nlk limanında demlrll bulunan 
harp gr.mllerl Zepllnln vOroda· 
no haber alarak (Hazırol) em· 
rint almıılardı. 

Derhal şehrin bütfio elekli· 
rlklerl sOodO. Harb gemileri 

projöktôrlerlol Anide havaya 
cevlrerek hıva gemisinin mev· 
kilnl tayine başlamışlardı. 

Gerek kara, gerekse liman· 
dald harb gemilerinin bava 

topları hep birden ateıte geç. 
tiler. Bu Ani bombardımanında 
ziyanı dokonmnştur. 

- Sonu Var -

Bornava sutın alma komisyonunda iha· 
leleri yapılacak olau asker ilanları 

Bornova aa. sa. al. ko. dan : 
1 - Gozlemlrdekl asker hayHnlırı ihtiyacı için (6!3000) 

kilo koro ot açık ekıılltme euretlle 12 ağustos 9:35 pı· 
zart,. l gOnil aaat 10 da aatın alınacaktır. 

2 lebu kura ot için tahmin edilen bedel (2048) llrı olop 
ilk teminat (154) liradır. 

3 Şartnamesi b"rgdn komisyonda görQleblllr. 
4: İsteklilerin bildirilen gftn ve saatinden evvel teminatlı· 

rlle birlikte Bornova'da aakeri satın alma komlayonuoı 
gelmeleri. 27 2 7 11 (2323) 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilinları 

Ankara M. M. V. eat. al. ko. dın: 
935 - 9:16 derıı seneıl için İııtanbol'da bulunan Kuleli, Mal· 

tepe lhelerlle Borııa'da bnlonın askeri llseslne ve Kırıkale'deki 

al!keri ean'at ll11eatle Konya ve Erzincan aııkeri orta mekteplerine 
ve Kmkkale'dekl &1o'at Gd. Erbaş mektebine talebe ahnacaktar. 

Ltııelerln 9, 10, 11 ve orta mekteplerin 6, 7 inci sınıflarına 
aan'•t Heealnln 9 uncu ıınaf ile aan'at geclikllsloln l inci sınıfını 
talebe alınacaktır. 

1 Kultll, Maltepe, Baraa aıkert liselerinin 11 inci ıınıf· 
tarını da talebe alınacaktır. 

2 Talebe askeri llse ve orta mektepler tallmatlle ean'ıt 

gedikli erbıt talimatına göre kaydokabul olanar. Bu ta· 
llmat talebe alacık mekteplerde ve aıkerllk ıobelerlnde 
gOrftleblllr. 

3 - ~tideki buıoıların gözOnünde bulondorulmısı lbımdır: 
A) Almın'ca okoyonlar tercih edilir. 
B) Bcıuın mekteplerde kaydokabol 1 ·Temmuz· 935 te 

hıolar. 

15 Ağoatoata biter, mQaabaka imtihanı IAzımgellrıe 15 
Ağuatos-1 Eyhil araaında yapılır. Bununla beraber kıd· 
roda yer kahrea ders ııeoealnfn devamı mdddetlnce ehil 
il e ve orta mekteplerden nakli aoretlle talebe alınmığn 
devam olunur. 

C) Me teplerln bulundaklan yerler haricindeki yerlerden 
askeri lise ve orta mekteplere k ydedllmek Jıtlyenler 

1 ·Teıpmoz· 935 en 31 ·Temmuz· 935 tulhloe kadar 

bohıodokları yerlerin askerlik ıobelerlne mGracaat ede. 
bilirler. 

D) Mektebe girebilmek için yaşını bQyfttftp kflçdltenler 
mektebe ılına.011lar. 

E) 1 tekliler evrakını tamamlatıp istekli bulondo .. farı mek· 
tepl~re askerlik oobelerl naıtaalle veya doğrudan doğ 

rayı gönderirler. Mekteplerden davet vaki olmadıkça 
hiçbir lııtekll mektebe gldemlyecektlr. 

F) Mfisıbıka imtihanına mecburiyet hAıııl olarııa mfiıııba a 
imtihanı yapılacak yere kadar ~itmek ve imtihanı ka· 

morluğundan! Vakfı Nevi No. Mevkii Muhım. t~~ 
Bamyacı Eminin emlak ve Mazbut bıcı hfüıeylo DOkktın 6 bııdurak 6( 

eytam bankaamdan ödQoç .. hlaar camii Ev 2 ~ftanl ıokık ıs< 
aldığı paraya mukabil hın· " ealepçloğlo Dııkkia 5 7 k·meraltı 21< 
kıya ipotekli bulooao ve " emir sulta Ev 25,:l5 kar, kapı ı2C 
geçen aene yıpılao eatı~; 22RO .. aalepçloğlo Dftkkin 3R kem't'altı 40C 
numaralı kanuna göre tecll " " " 23 .ıoC 
edildiği halde bir ııene içinde " " " 4.0 " 49o~ birinci takalt borç ödenmedi· .. f haanlye camit .. 438 İh11nlye camii 36 
ğlnden 1100 ve kat'f olarak tek· « " " u 436 ıhı " '"# tı 
rar milzayedeye konan Manisa· : Aema~ mea~t : 195,20~ Aım:h me~lt 24 
nın bekta'ı kebir mahallesinde r.O " Pekslmetçl H. lbrahlm ifil 67,69 keııtelll mescjdl " 
yeni cami caddesinde aağı ömer 

hanesi arkaH hatlce hanesi önü 
ve aolu cadde ile mahdut hı· 

nenin bet b1&ımakla mozayık 

tertibi merdivenden çıkılınca 

zemini çini taı döşeli bir sofa 
6zerf nde karııhkla dört oda 
lklel bahçeye ve diğer ikisi 
de caddeye nazırdır. Bahçeye 
lnlllr diğer bir kapıdan yedi 
baeamaklı merdhenL inilir ıe· 

mini tıt da,ell bir nlo Oıe · 

rinde bir mutbık bir bıyvan 

ve bir aaman damı ve bir bel&, 

adalar allı iki kısım bodrum· 
dan ibaret olan ve 2000 lira 

kıymetli ha evin 
Mftlktyetl açık artırma ıore· 

tile ve 84ı' numarala emlAk 
ve eytam baokBBı kanona mu· 
cibtnce bir defaya mıbeoe ol· 
mak eartlle arlırm111ı l 2 9·1935 
pereembe gilnd Hat 14 de 
manlsa hilkOmet konağandıkl 

fcra dalrealnd" yapılmak (bere 

30 gün maddetle Batılığa ko· 

noldo. 
Bo artırma netfcealnde 11tı~ 

bedeli h~r ne olarsa olaon 
kıymetine bakılmıyarak en çok 
artırauın O zerine lhaleıl yıpı . 

lıcakur. Satış peşin para ile 
olup müşteriden yalnız yGzde 
iki boçuk dellillye masrafı ah· 
nır. 1ıbo gayri menkul Gze· 

rinde herhangi bir şekilde hık 
talebinde bulunanlar ellerindeki 
reımt veıalk ile birlikte on 
gdn zarfında maniaa icrasına 

müracaatları lazımdır. 

Aksi halde hakları tapu al· 
clllnce mıltlm olmadıkça pay· 
taşmadan hariç kalırlar. 27·8· 
1935 tarihinden itibaren ,art· 
name herkeae açıktır. Talip 
olanların ydzde yedlboçok te· 
mioat akç11ı veya mllli bir 

banka mektubu ve 9:33·1807 
dosya numaraalle manlaa icra 
m,,murloğunı mftracaatlar• llAn 
olonnr. H. 111. No. 48 2207 

11111 1 

Ktüıbölk 
Vapur Dumanı 

Gözlük 
Şimdiye kadar gördl· 

aıemle derecede zarif ve 
ucuz bir gôzlftk almak 
lııtersenlz : 

Başdurak 
Hamdi N ftzhet 

SIHHAT 
ECZANESi 

" Hacı osman paşı Ev l~ 

" Kemeraltı camit Depo 8 
Mdlkak ömer ldtft vakfı Dilkkao 61 
Mıllrh zıde H. lbrablm Ev 16 

aan~at\ar mek~bl 
arkatu. 
kemeralta 

burnan 
latanköy hamamı 

2 ıokağı. ıs 
Mızbot bezml Alem Ev 320 birinci kordon 600 

Vakfa alt yukarıda yerleri ve numaraları ve ıenelik. klr•1'r! 
1 

... ,. 
gösterilen akarat on gOn mftddetle ıçık artırmıyı çıkarı dJlv 

lhaleal 12,8,935 pazartesi gftnd Hat 14 tedlr. 1atekll olaol•' 

prtlırını görmek ve pey ııftrmek dzere hergQn Evkaf dlrekt6'' u· lftğüode varidat memurluğuna ve ihale günü eaat 14 te koO' 

yona mftracaat etmeleri bildirilir. '.! 7 12 240~ 

Devlet Demiryollarından: 
ısı· 

Ayd1D hamam ılrketten aıfldener olop mer'fyyetlerl 31 te ti 
moz 935 tırlblnde bitecek olan ıeağıda numara ve hulle•l• 

, 1 0ıır· yazılı hoenıi tarifeler ılmdlllk yeni bir iş ara kadar uzatı dJ1 

Boııoei tarife numarası Holba 
976 Kozpınar'dan İzmlr'e börfllce nıkltae JI1&h•

01 

1 d•JI 977 Kaklık . Eğirdir f ataeındakl J11taeyon ar 
0 

1zmlr'e börQlce, fasulye, mercimek fe O 

but nakline mahana. 

1002 
1013 

1014 

1019 

1020 

1112 

1028 

Denizli'den İzmlr'e ınaaon nakline mıbe08' 
Kaklık · Eğirdir araaındakt lataeyoulırd•0 
1zmlr'e darı nakline mahsus. I 
Aleancak'tao içerideki lııtuyonlara deıO r 
çember nakline mıhına. • 
Sırayköy'den İzmlr'e pamuk çekirdeği n•~· 
llne mahaoı. fj· 
Tire, Bayındır, Ç1plfk ve Tepeköy'den 
mlr'e pamuk çekirdeği nakline mabııoı. 
Eğlrdlr'den Karaknyo'ya k.ereıte nakJloe 
mıhaoı. 

1 r· Burhaniye • ortaklar ıraıındakl btaayoo • 
b• 

dan lzmlr'e pamuk çekirdeği naklin• ıı>• 1 ıua. Bo tarife ile yapılan her mfktard•~. 
nakliyat Qcretlerlnden mülga 1015 n0'°

0
• 

ralı tarifeye göre 3000 ton nakliyat y•P' 
lara verilmekte olan y ftzde 17 ,60 lkrıt1"1~ 
mlktarlarıncı tenzilat yapılar. Yaol omll~ 
2 inci 11oıf tarifeden 38.125 % ntıbetlO e 
tenzllAta t4bl tutulacaklardır. 

30 2 4 237_Q__./ 

İlk Ud ekılltmeel feshedilen 
muhammen bedelle miktarı 

yonunda hazır boloomıl•'
1 

lbımdır. 25 
Bo ite alt ıartnımeler 3 

koruı mukabilinde Hıydarp•f'' 
aıağıdı yazılı elbise ve aerpuı· 
lar 12.8. 9;15 pazartesi gftnfl 
ıaat 15,30 da pazarlıkla An· 

,. 
Ankara merkez ve lzmlr ft 

kıra idare blna81nda satın ıh· 

nacaktır. Ba ite girmek isti· 
ynnl~rln 4498. 72 liralık mo· 
vakkat teminat vermeleri ve 
kanonun tayin ettiği vesikalar 

ve işe glrmeğe manll kanuni 

balunmıdığına dair beyannı· 

melerle ayol gftn tayin edilen 
aaıtta malzeme dalreel koml11· , 

nelerinde eatılmıktadır. 
.~ 

Takriben 4 709 tıek•Pl ,. 
parça IAchert ıerj, lActvert O b 
yak ve gri ıayak elbise: sı1•,, 
kastor, gri ıayık palto, lacf•t 

11ert çaba, kırmızı çoha, lAc 
0 ıayak ve gri eayık ı:ıapk• oı 

hammeo bedeli 
64974.35 lira. 
26 29 31 2 1845 22~ 

Çeşme MalmüdürlOğOnden: 
Mıballeıl Sokağı Mevklt Clnııl No. Metreııl 

Sakarya hurmalık dOkkAn 25.27 36 
G. fahrettln mekteb arıa 16 517 
G. " " area 571 135 
1nöod elmas harım 108 209 
G. fahrettln mahmul araa 49 4.9 
İnönü davot ar11 578 226 
Bacı memlş emin çıkmazı " 16 74 
Tokoğlu değirmen yıkık değlrmeo b. 166 

" kuyulu arsa 31 150 
İnönft m"hmet arsa 157 

kalkandere yıkık değirmen b. 78 
K.6ete kô. top buran ıdi tarla 5095 

" » » " 4995 

" » .. " 4795 

" plaka " .. 3407 

Kıymeİ 
Lir• kr· 
500 
12 
10 
10 
ıo 
12 50 
08 

10 ı:.o 
12 ., 

girip bir Tflrk mahallesinde bir 
bOyftk dftkkAnın dıtırHmdı ara· 
bayı durdutmoştu. Magaza &a· 

htbtlc görGıen iki oahıea hiç 
ehemmiyet vermeden dftkk&nın 
içine yOrOdcı ve derinlikte 
bulanan bir perdeyi lrnldırero 

kendisini hekHyen bir kadının 
bnlondoğu odaya girdi. 

zaoımayınca geri dönmek için ihtar edilecek masraf 
lltekllye ald olup mektebe kabul edilmediğinden dolayı 
hiçbir hak ldcliı edUme&. Onun için gellı gldlo m11ra· 
fanın beraber götdrdlmc11I lA:ıımdtr. 

4 - Mektepler leyli Te meccanldl. 'falebenln laeeılnden başka 
glydlrllmest, techlzat ve kitaplar. hnkumete ıld olduğa 
gibi ayrıca her ay bir miktar mas~ ta vr.rllfr. Ltscyl 
mnvaf f•klyetlo bitirenlerden ar.m edenlerin miJeabaka 

'·~~ ............... . 
Terzi Bayanlara 

kôylçl .. » 910 

10 
10 
10 
ıs 
15 
10 
02 
ıs 

Zeplin 85 tarafından 

Seltlnik'in bombardımanı 
Sftzan hekllyen kadını ee· 

t•mladıktan ıonra 

imtihanına girerek. kuındıkları takdirde aekeri mübendlı 
ve fen memura yetlıtlrllmek üzP.re hlr kısmı Avrupı'ya 
tahsile gönderilir. 

5 - Bir ııeneden fazla terki tahsil olanlar bir evvelki 11ene 
derslerinin ltepalnden imtihan vermeğe mecburdurlar. 

2414 2 ' 6 8 

Bir terzi bayana ihtiyaç 
vardır. Şeraiti öğrenmek ı .. tl 
yeııler Gaffar ıade oteli (4) 
numaraya mftracaat etmeleri. 

Müracaat ııaatlerl: 

Sabah 10 dao 12 ye 
Akşam 13 ten 16 ya kadar 

" 
" .. .. 

,. 

akır au " " 5395 
palaka " » 3896 

" u " 7098 
u " u 7692 

16 60 
1"1 
20 el I· be e 

Yukarıda yazıla yirmi kıt'a c>mvali gayri menkulelerlu ~· 
taaflye vealkaelle veyahut pt.şln para ile mfllklyetlerl sıu••"' o· 

101 
tır. İhaleleri 9,8,935 cuma gdod saat unbeıte çeıme OJ• ~· 
ddrlüğllnde yapılacaktır. Talipler ytızde 7,60 depozito vere~ 
lerclir. ~ 6 241Z 
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Anadolu'nun Tarihi Tefrikası 

fiATU/( flAKAtl 
• 1 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Eeas No. 

223 
237 
806 
350 
235 

C.701 
313 

Yeri 
Osmaniye cıddeıl kırı osmın oğla hanında 
Mırabıt çarım 

Yol bedesteni ıel•tll ban içinde 
Mırmbıt çarıııı kızlar 11111 hanında 
Yol bedeıtenl ıel.tll hanında 

Karttıı 9 eyldl ıo'-ığı 
Yol bedellenl bidayet hanında 

No. 
26,8 
28 
55,10 
25,12 
55,12 

111111111111 ........... 

Cfnıl Pey akçesi 
Mığazı 10 
Dakk4n 10 
Mağaza 12 
Oda 2 
Mı gazı 15 
Ev 12 
Mağaza 26 

Tefrika No. 89 2 Ağustos 935 M.A YHAN c. 85 BftyGk tuhaf lyecller çarıı11 gasl balt1rı 
Birinci kordon 

116 
83,11 
4:.4,1 
62 
55,l 
55,3 

" 35 
Dllkk4n 50 .. 50 .. 40 

ikinci kordon il" ' K N·h D d .:· ~:·! an ın aynatası ı ayet ama ına ·c: 55:5 

Fikirlerini Kabul Ettirebilmişti... :: :::: 
c. 56,7 
c. 66,8 
c. 56,10 
c. 56,4 

Birinci kordon eamın lıkeled mimar kemalet· 
tin cıddeıl. .. .. .. 

5,3 

9 
9,1 

49 
63 

S,1 

Yakarı katta odı 20 

'10 
40 
50 
60 
50 

_____________________ .. , ____________________ _ 
hrBandau sonra hen artık I~ tlyorom. Benfa. merakım ban· Ve herkee, ona Aybeyle nl· 
~•IDırn Yaka! Borada seninle dadır. tanlı blllyorlardı. Benberce 

rıoı. Demfatf, 
v çıktıkları g4n, her lklal de bQ. 

tybty atıldı: Gelen haber, önemli idi. A•· 
J tftn gözlerin dikkatle kendile· 

,_ .... HenDz kemlkler!nln ıo· bey bana doymuş, fıkat hiç rlne bıktıklarıuı farkedlyorlndı. 
~ Çeklhnedl. Salık, bo laf lırı ses çıkırmımıvtı. Yıkar, ıon 
) tak! Erkek dediğin kavga gQnlerde çok Hkln gôrOnGyor· Bir ıkıım Clzetlydl. Aybey 
ttfade ölllr. do. Sanki eski bir yaraaını iyice avdan döomnıul. Kıpıdı Ya· 
- O dı öyle! sarmıı. onan ığralnını dindir· karla karıalıttı. Gene kııın 
il :. mlı gibiydi. Bioıenıleyh 000 ynzoaae hafif bir solgunluk n 

dıı 11l'ın, kıycınısı, nihayet tazelemek doğra olamazdı. bir deglılkllk •ardı. Aybey 
lbadını f lklrlerlol kabul Fakat genç kız, er geç bunu bunun derhal farkına vardı. 

~l?Qılttl. Şehirler korulmığa doyacak değil miydi? - Gene blr~yler oluyor 
tltoıııtı. Burıdı mGmkClo Aybey, hakanın ve kurulta· veya oldu! 

~~ll~q kadar aan'ıt sahibi al- yıo, ne k1rır vereceğini meraklı Diye mmldaodı. Alladın 
'ltr er bulunacaktı. Çiftçi olın· bekliyordu. Aybey, arhk baya. sıçradı. Yakar'ın ellerlal yakı· 

' hıynn, bıoerat 11hlbl, maıuı. Hakan da, kardeıl GGl· lada.. Genç kızın ellerl IOğaktu: 
leae yaylılarda, kıtlıklarda tekin gibi, ona çok değer veri· _ ÜıGmftı glbldnl Halbuki 
htayıcıklırdı. yordu. Bir defa11odı da; h d LI ,... ava ı 11cıa ... 

'>lltekln'ln dönftşftnden hl· - GGn "elecek seni de, 't " - Klmblllr, blras terlemlı· 
~ı ıoara, Çtn'ln dılneraıı nloaalını da beraberimde tıoı· tim de belki ondın! .. 
ı.._ ~YJet keebetmlıtl. Bltıylı· yıca~ım. Benden hiç ayrılmı· 
~ Genç kız yotkunda .• Aybey 

•il bazı kabileler, cenub tı· yacakeınız! 
tarı oaon omuzuna dıyanmıfh. Ağır 

•randa ayıklanmııtardı. Dt.mlıtl. Y akar'ı ıevmlyen 
'-.ı ağar yGrfhorlırdı. 
ı..ı. ırı fıekartın, Çin kığını yokta. Bfttftn genç kızlar onu 
ııqı 17 dl ı d 1 s ı - E, Aybey, nihayet yol-lı. · ~en a e, eve ccs a ığın görftnce ayığı kalkıyorlar, btl· 

her verdiği gibi dçyftzbln tan lhtlyırlır onu saygı ile culok gene bıılıyor. 
~ilk bayak bir ordu hazır· dlnllyorlardı. - Ne yolculuğa? 

lllıttı. - Bu ·diyorlardı· yetmlo -- Ne yolculuğu olıcak!.. 
it larultay toplandı n bluıt erkeğin bllglalol kıfaeını yer· Üç gan ıoora Tarkeılerln ilı. 

'11 bftyak bir ordu ile doğ leıtlrmlı. Bunan kanı ln11n tane gldlyononuz. Oradan dı .• 
""- Oltıylıların Oetftne yGrtldCl. oğlunun kanından değil! -Devam edecek-

Cattekln hıetıydı. -------------------------------------------
aa ~Jbey'le Sılık ta bu HVl§a 
&'llbfılerdl. 

l•kar, lylleımtıtl. 
~•raboga'dan, hıtun hAkan· 
bt 'e o tarıf brda ne olup 
ttl~lnden kimsenin haberi 

1okta. 

,
1 

8Uge kakan, iyi bir 
lnııta. 

tt llltıylıların orduıono perlıın 
)Glnlıtt. Asllerlo telefatı bft· 
let kta. Blkın onların Paelal· 
Ilı le blrleımelerlne vakit kil 
•daıı beıablarını glSrmnota. 

._ pll\at geri taraftı Çin ordu· 
, ' 11' dı harekete hazır oldu· 
~ ...... d lett uyunca, hemen Çtn ıed· 

Gıerlne yarada. 

'-eÇtn kağanı, geniş bir cephe 
'-ı~ine yayılarak mftdıf11ya 
•• lt, fıkat Tokyo Bakanının 
~ •• 1 . 
cı .. r lert bu cepheyi y1rdı ve 
tı 0 rdueonu, tA Pekin cin· 
'• kıdır eQrdQ. 

a6~1lge Bakın, gerlılnl dGıftn· lt ıı;Cl için dıbı ileri gitmedi. ., 
1.tıe •uııtao b.Dyftk: ganimet· 
ftl dônmaıtft. Berkeıı, zengin 
tıı~Qt gibiydi. Ônlerlne ne .gel· 
~ ite,· ıafer hakkı olarak top· 

11111lard ti ı. 
dG •l:ııı heoftı Ergenekooı 
g~ı~~~ltO ki kötft bir haber 

~~ Araplar, bıtı Ulerlnl kını 
~t"~dalar. Çfn kığına ile birle· 
tt~ Ttırk'ler Ozerlne yflrOye· 

r!. 

)'t ~ haberi getiren, Run dl 
bt 

1
'• kervan götftren bir dost· 

tt~1t1ın ona bir vakitler iyilik 
~ ttl. Okomoı bit adamdı. 
'7den anlardı. OıuA bir 
"~1ldı Bıkan ona, hlımet 

, etınlı, fakat o; 
Ben bo itlerle oğraıa· 

• Makıacbm çok kınamak 
• 'Olfrelor a. 

TOrkiye 

ŞEKER F ABRIKALARI 
ANONiM ŞiRKETiNiN 

Alpullu, Uşak, Eskişehir ve Turhal şeker fab· 
rikalaranda ve ISTANBULDA fabrikaların teslim 
edecekleri tarzda: 

KRiSTAL Kilosu 25Kuru 

Kilosu 2 8Kuruş 
tur. 

MOıterllerlmlze bir kolayhk olmak bere aıaİıda yasılı 
yerlerde de ve hlzalarındıkl flıtlerle 10 ığastos 1935 tı· 
rlhloden ltlberen utıea bıılınacaktır. 

8ursa'da .. 
lzmir V agoola 
Balıkesir '' 
Adana " 
lzmit 
Adapazarı 

Samsun 

" 
" 

J~imanda 

Fob 

Kristal Kesme . 
25,50 28,60 
26,10 29,25 
26,40 29,70 
26,80 30,15 
25,25 28,30 
25,65 28,80 

25,10 28,10 
(Fob Sımson f lıtl; Karadeniz eahlllerlnde herhangi 

iskeleye gönderilmek ~lzere fabrika tarafındın vapura yGk· 
letllmlı bulanmak kıydUedlr ve Samsundan ıonrıkl nulon 
veeafr mıaraf mClıterfye Afddlr.) 

Siparişler, fabdkalırdın gayri yerlerde on gGn içinde ifa 
edilir. Fabrikaların bulunduğu yerlerde en az BİR TON. 
İstanbul veaalr yerlerde enez BiR VAGON ıiparlı kabul 
edJllr. 

(Bir vagon 150 çuval veya 260 eandıktır.) 
Yukarıdaki flatlere sigorta dıhll değildir. 
Sfparlı bedelleri fıbrlkılıno bulunduğa yrrlerde 

İstınbol, Ankara ve Sımaun barolarında ödenebilir. 
Dlger ılparlı tartları fabrikalardan nyı lıtaobul, Ankara 

•e Samıun barolarından ö~renlleblllr. 

ikinci kordon 

Birinci kordon ıeman lıkeled 01lmır kemale·. 
tJn cı~deal. 

c. 12 Karııyıkı alıybey mıhalleel gftn aydın ıokığa 19,21 Ev 20 
15 
50 

c. 78, 1 " .. » » " .. 28 " 
c. 75 Karııyıkı ılıybey mıhılleıl yılı caddeıl 117 .. 

Mevki ve numaraları yukarada yazılı emlAkln bir ıenellt kiraları 5,8,935 pazartesi 
onda lhıle edilmek ftıere açık artırmaya konulmoıtor. 

gftnll ıaat 

istekli olanların . hizalarında yasılı prıy ıkçelerlnl nınemlıe yatırarak artırmasına girmeleri 
2816 lhımdır. 27 2 

Manisa icra me
murluğundan: 

Bay Hafız Mehmed•tn 
emllk n ey tam .... bınkaaın· 
daa ödftnç aldığı parayı 

makabli bankayı ipotekli 
bulanın n geçen 1ene 
yapılın 11tı1; 2280 nouıırıh 

kanana göre tecil edildiği bıld., 
bir ıene içinde birinci tablt 
borç ödenmediğinden ıon Ye 

kıt'i olarak teknr mbayedeye 
konan Mualıının çaprazı kabir 
mıballealnde 11ğt yol, eolu mo· 
ralı sekiye ınuı •e ırkı11 

2228 numaralı pa11el ınuı, 
önG lsmtr • kıeaba yolu ile 
mahdut olup yedi ayak moza· 
lk tertibi merdlnale çıkılarak 
demir camle kıpmndan girl· 
lince semini çini tıı dötell bir 
ıorı Qıerlnde caddeye nııır iki, 
bahçeye nasır bir oda ki Gç 
oda bir heli, tllt katta bir 
ıofı berinde caddeye nasır 

iki, ıofıyı nuır bir ki keza 
Gç oda bir heli Ye alt kıttı 

afak bir avla bodrum n bir 
mutbık GS11rl çinko dö~ll ta· 
raçadan ibaret olan Ye 4000 
Ura kıymeti muhımmlnell lıbu 
hı ne 

Mcılklyetl ıçsk artırma ıore· 

tile 'e 844 nomanh emltk n 

eytam bınka11 kanona mocl· 
hince bir defayı mahsus olmak ' 
ıartlle ırtırmHı 12.9.1935 
peroembe gQnft 11at 14 de 
mınlsa hftktlmet konıgındakl 

icra dairesinde yıpılmak Qzere 
30 gdn mGddetlı ıatılığı ko· 
nalda. 

Bu artırma aetlceılade 11tı1 
bedeli her ne olana olaun 
kıymetine bıkılraıyank ençok 
artıranın ftzerlne lhaleal yapı· 
lıcaktır. 

Satıı peıln pan ile 
olab mGıterlden yahuı yOıde 

lklbaçuk deli.Aliye mıerafı ılınır 

lıba gayri menkul berinde 
her hangi bir tekilde bık tale· 

binde bahınular ellerindeki 
reıml nealk ile blrllkt~ 10 

gfln adında mul11 lcruını 

mdrıcutları lbımcbr. 

Akıl hılde hakları tıpa aicl· 
lince mıltlm olmadıkça paylaı· 

mıdın hariç kalırlar. 2t.8.935 
tarihinden lttbıren prtnıme 

herke1e açıktır. Talib olınlıırın 
yasde yedlbaçak teminat ak· 
çaaı veya mitil bir bankı ld· 

bar mektuba Ye 933·1783 
dosya numınılle mınl11 len 

memarluAaaa mtlraeaatları Uta 
olum. B. No. 50 2206 

-Kapalı ZarfUsulile Eksiltme lan~ 

Süfl:lerbankUmum Mü
dürlüğünden: 

1 - Nazillide lnıı edilecek baamı fıbrlkaeı birinci 
kıaım ln111tı vahidi f lat eıaetle eksiltmeye çıkarılmıotır. 

Tahmin edilen la111t bedeli 328,942 lira dört kurootor. , 
:& - Bu ite ıh eksiltme evrakı eunlardır: 
A - Eblltme eartnameıl 
B - Makuele projeel 
C - Fenol ıartaıme 
D - Metraj, nbldl flat ve keolf hulAsuı 
E - Projeler 
İstlyenler bo evrakı 16,50 lira mukabilinde 

Ankara ıabeslnden ntın alabilirler. 
3 - Eblltme 8 ıguıtoe 1935 perıembe gtlntı aaıt onaltı 

buçukta Ankaradı ılr11t bankası bloaaındıkl ıflmerbınk 
merkeıladekl komlayonda yıpılıcaktır. 

4 - Ekalltme kıpab ad asollle yapıl•caktır. 
5 - İateklllerln 16.908 lln muHkkıt teminat vermeıl 

bundan başka en 11 50,000 llraUk bir tek bina lo111tıaı 
muvaffakıyetle bltlrmlı olmHı lhımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda yazıldığı gfto saatten bir 
111t encllne kadar ıtlmerbank umumi mddllrlDğQue mık· 

boz mukabilinde rerllecektlr. 
Poıtı ile gönderilecek mektupların nihayet ihale saatinden 

bir eaıt enellne kadar gelmlı ve zarfın kanuni şeklide 

kapıtılmıı bulonmıaı lbımdır. 24 27 30 2 2269 

Sağır,·~Dilsiz l ve Körler 
Direktörlüğftnden: 

A - 45 lira keılm Geretll bir mtlrebblyellk 
... ---.---

8 - 30 lira kealm Gcretll bir nıkıo, dlklı, eliti öğretmenliği 
açıktır. 

l - Bu 3ğretmenleı mGeueaede yatarlar Te yemekten lstlfıde 
ederler. 

2 - MGrebblyellk için kız ıın'ıt enıtltftsO veyı muallim 
mektebi meınuo olmak veya llkmektebleren en az bet 
yıl ötretmenllk etmlo olmık. Nıkıı dlklı ve el lef 
öğretmenliği için lmı 110'1t ensth6eflnden veya devletçe 
taıdlkll dikit n biçki yurtlarından iyi derece ile çıkmıe 
olmak ıarttar. 

8 - MGrebblyelerde aranın ciddiyet, talebe Gzerlade otorite 
Ye tıheil yilkeekllgl tercih ıebeblerldlr. 

4 - istekliler bir eyltlle kıdır fotoğrafı, mOebet vesaik veya 
taldlkll ıuretlerl ile Ye bir latlda ile Jzmlr Kareıyah 
enıtltGıtl dlrektörlGğftne bıı •armaları 

5 - leıeıkll çok Ye tercib eebeblerl mGıterek bulunduğu saman 
bir mGaab.tı yapılacaktır. Gerek mleabatı gtln4 ~erek 
kabul edlllb edilmedikleri lıtekUlelere ayn ayrı blldlrlllr. 

2 8 1' (2,01) 
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Anl~ara Birası 
i ç i n i z. 

Çünkü Ankara Birası 
Ulusal Bir Fabrikanın Mahsıılndor 

'.' 
Ucuz, Temiz ve Sıhhiğ Bir Gıdadır. ___ ,_, .. __ _ 
Tnrkiye'nin bertarafında (Ankara Birası) dır. 

içilen yalnız 

«Alllllkaıra l83öıraso> Dl heryerden arayınız. 

Olivier ve Şüre· 
kası Limited Va
pıır Acentası 

Cendell Ban, Birinci Kordon 
Tel. 24!3 

Ellermın Liyn Ltd. 
"FRAMlNlAN., vapuru ay 

sonunda Liverpool ve Svvan· 
sea'dan gelip tahliyede bolu· 
nacak tar. 

"DRAGO,, vapuru 29 tem· 

muzda Boll, Anvere n Lon· 
dra dan gelip tahliyede bola· 
nacak ve ayni zamanda Londra 
ve llull için yilk alacaktır. 

Doyçe Levaote Lfnlye 
11ANGORA11 nporo 18 tem· 

muzda Hamburg, Bremen ve 

Anvere'ıen gelip tahlly ,de bu· 
lunacaktır. 

Not: Vurul tarihleri ve vapurla· 
rın isimleri 6zerlne denlolldlkle· 

rlnden mes'uliyet kabul edilmez. 

\'. N. 

\'V. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
,K~liU./ 
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~ Alisehir Banliası 
~~~~~-----·-~·~--~----~~~~~ ' özmöır ŞlYlbe~n 

ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi binasında 
TELEFON: 2363 
---·•+---

Hertflrlfl (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 

Vadesizlere % 

Mevduat Şartları: A!tı ay vadt:liy~ % 
Bır sene vadehıe % 

4 
5 
6 faiz verilir· 

Zahire, Ozllm, incir, pamuk, yapak, afyon vesaire komlsyoncoloğu yapılar. Mallar 
ilinde ııahlplerlne en mO&ald eerahle avınıı •erllfr. 

1 111111 11111111111111111 1 111111111111111111111111111 111111111111111111111 1111 1 111111 1 

lzmir VakıfJar DirektörlüğOndeJJ: 
Baham İlya Le•lnlo mutaeırrıf olduğu lldçeımellk caddesi•~ 

k.Aln 42, 46, 48, 50, 52, ~4, 56 ve gebeı ıokağındıkl 4, 6, 
No. lı dakkaolarla 10 nomarah evla lcarel maecceleıılndeP t• 
hakkuk eden 675 lira 36 k.oruı borcunun bugQne kıdu 3de• 
memlı olmaeındao dolayı vakıf alacağının tahelll için lklçet"' 
lfk caddesindeki 46 numuah dakklnın haczine ve 11ulm,..,, 
karl'll' · verllmlıtfr. 

15,8,935 perıembe gtlnQ saat 14. te Jhaleal ıcra olunacığıOdl: 
almak i11tlyenlerln yüzde 15 pey ak.çeslle vakıClar dlrektörl 
A6ndekf aatıı komisyonuna gelmeleri bildirilir. 

14 23 2 11 

__., Doktor 

A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bulaşık ile salğıo hastalıklar 

mfltahassısı 
Baemahane ietaayonu kal'flıındak.i dibek ıokak batında 30 t1rr' 

h ev ve moayenehaneıinde ubab ıaat 9 dan akıam aaat 9 a kabl 
haıtılannı kabul eder. 

Müracaat eden haıtalara yapılmıaı lbımgelen uu tahlillt .. 
mikroıkopik muayeneleri ile veremli baıtalara yapılmaıına ceva• "1' 
rftlen Pnomotorake muayenehaneEinde muntazaman yapılır. 

~1111111111111111~ Muallim ..-11111111111111 
~ Dr. Hulôsi Alataş 
~ Eski Tıbbiye Mektebi MtıdOrft, Garp Cebheal Sıhhiye Retli 

~ Jç Hastalıkları Motahassısı 

DEUTSCBE LEV ANTE LlNIE 
11 DERINDJE " npuru 7 

ağustosta bekleniyor 8 ağustosa 
kadar Anvers, Roterdam, Baın· 
burg ve Bre men 1 çln yftk 
alacaktır. 

t .Z.lrCJ~l .C:,AN~ASI l 
~ Huttlannı Bıcı Basan Otel 1 Kırımnda Şamlı Sokığıodt' 

mıı ~ ~~: ıı~ liı ıı~i~: ı ı~ıiüuiıiıi~üüiıi~ü ~iı ıı~ıi~tt; ı ı:ı~ıiiiıı 1111111111111111111ı11 • 
12'mir • Buroava Tarım Okulası ( 1' 

11 ALİMNlA ,, nporu 9 
ağustosta bekleniyor, Hambotg, 
Bremen ve Anverıı'ten yok 
çıkaracaktır. 

"ARTA,, vapuru 19 ağos· 

tosta bekleniyor, 22 ağustosa 
kadar Anvers, Roterdam, Hım· 
burg ve Bremen için yok 
alacaktır. 

SERVİCE DİRECT DANUB1EN 
TUNA HATTI 

" TlSZı ,, motörü 6 ığos· 
tosta bekleniyor, Budapeıte, 

Bratlelav ve Viyana lçlo yak 
alacaktır. 

"A Ti 0 11 motörQ 15 ığustoeta 
bekleniyor. Bodapeete, Bralİ! · 

lav ve Viyana için yak alıcakrır. 
0 DUNA,, motör6 ığustoeun 

sonuna doğru bekleniyor. Bu 

dıpeete, Bratlelav ve Viyana 
için yük alacaktır. 

JOHONSTON VVARREN J..t. 
NES LTD. LlVERPVL 

0 QlJENMORE,, vapuru 12 
aj;ustosıa bekleniyor, Anvera 
ve Lherpul'den yok çıkarıp 

Köstence, Galaç ve Bralla için 
için yok alacaktır. 

' Kiralık Evi 
Olanlara 

Birinci ve İkinci Kordon ile 
Karantina, Göztepe vo GOzel· 

yalı semtlerinde !Aakal "6" 
odalı kiralık bir ev aranmak· 
tadır. Evini kiraya vermek 
istlyen ev sahlblerl He ellerinde 
klrıya verllect>k evleri bulunan 
simsarların matbaamıza mftra· 
raa1ları. 1-10 

• 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI 

"BERMES,, npura llmanııdı olup 2 ığaııtoıta Anverıı, Ro· 
terdam, Amııterdam ve Bımburg llmıaları için yftk atacaklar. 

°CERES,. nparo ., ığoııtoıta beklenmekte olup yllkGnll tıh· 
llye ettikten sonra Borg11, Varna ve Köıtence llmanluı için 
ytlk alacaktır. 

" GANYMEDES " npuru 12 ağostoıtan 16 ağoııtoıa kadar 
Aovera, Roterdam, Amsterdam ve Bamburg llmanlırl için yftk 
alacaktır. 

·•CERES,, nporu 26 ığo11to11tan 31 ığaıtaea kadar Annra, 
Roterd11m, Amııteerdam ve Hamburg limınlın için yftk alacaktır. 

SVENSKA OR1ENT L1N1EN 
11VASLAND,, motGrO lfmanımaır.da olup 1 ağaıılosta Roterdam, 

Hamborg, Copenhagen, Daotzlg, Gdynla, Goteburg, Oılo ve 
İekandlnavya Umanları için yak ılıcaktır. 

0 NOROLAND,. motôrft 20 ağu11to11ta Roterdam, Hamborg, 

Copenhagen, Dıotzlg, (;dyola, Got"borg Oalo ve lııkandlnuyı 
limanlarına hareket edecektir. 

SJıllVICE MAR1T1.M ROUMAIN 
0 ALBA JULYA,, nporo 9 ağustosta gelip ıynl gftnde Mal· 

tı, Napoll, Marsllya ve Barııelon'• hareket edecektir. 
llamlş: IJtnlardıkl hareket tarihlerindeki degtıtkllklerden acente 

meıı'ollyet kabul etmeıı. 

Fazlı tafsllAt için ıklncl Kordonda Tahmil ve Tahliye ılrketl 
blnaııı arkasında Fntelll Sperco acentalığına mtıracaat edllmeıt 
rica olonor. Telefon: 2004 • 2005 · 2663 

iş Bankasına Yeni 
Memur Alınacaktır 

1'ürkiye iş Bankasından: 
Bınkamız eenlelerlnde çahomık Gıere Uıe nyı ticaret llııelert 

meıonlarından imtihan ile 15 memur alınıcaktır· MClııabakada 

kazananlar ar11ında ayrıca yGkaek tahall gôrmClo ve yabancı 

llııanlıra iyi bilenler tercih olunacaktır. 
Ah11ac•k memurlara imtihandaki mnvaffaklyet ve tahsil dere· 

celerlne göre "100,, Ura ile 0 70., llrı ırasında aylık verilecektir. 
Yazı ile imtihan 31 ağostoıı 1935 de lıııanbul, Ankara ve 

İzmir eobelerlmlıde yapılacakhr. 
En 1100 yazılma tarihi 15 ağoııtoı 1935 tir. 
lııtekll olanlar girme n imtihan .. rtlaıına ılt lıahnameyl 

bankamızın Ankarı, lıtınbol ve lzmlr ıobelerloden ılabfllr. 

2372 2 ' 6 8 10 2 1, 1 

Izmir Qçflocü No· raat Mektebine) Girme Şartları: 
ı • "' • d 1 - Okolı yatılı ve para ile girmek letlyenlerden kıdro '" 

ter ıgıo en: 11111 kaldığında puaıızdır. Yıllık ilcret ilç tıkıılt olmık ate" 
Sirklller (20!l) liradır. ı 

lsmlr Memurları lııtlblA\ 
Koopentl 

Üannlı tlrkedmlıln 24.1.935 

gftnClnde İzmir Üçftncft Noter· 
llğince tıııdlk n neıredlleo ılr· 
kaler mucibince imza ıalAhf · 

yetini haiz mtlmeHlllerde te 
beddOl vaki oldoğono nazarı 
itibara alan idare mecllııloce 
verilen 31. 7. 1935 tarihli karar 
dairesinde bundan ııonra koo· 
peratlf in nam n beeabını 
bankalara keolde olunacak çek· 
lerle, her uirlft tedl1e emirle· 
rlne Te kooperatif in tıhelyetl 
hOkmiyeıılnl ilzam edecek ııe· 
netler ve mokavelelerl genel 

kAdp bay Nazım Balkov ile idare 
heyeti Oyealnden BayEoref Baltala 
uın mOçtemlan ve birimizin 
gaybubetinde relıı •ekili Feyzi 
Akkor'uo dlğerlle birlikte imza 
selihlyellnl haiz olduğano ve · 

bondao enelkl slrkOlerlmfıln 
bdkma kalmadığını beyan ile 
yeni imıalarımızın gözöoftne 
ahnmaııını rica eder111ygıl11ı· 
mızı ıonarız. 

İdare Mecllııl 
Bay Feyzi Akkor ıöyle imza 

eder: F. Akkor 
Bay Nazım Balkov oöyle imza 

eder: N. Balko't' 

Bay EoreL Baltılı ıöyle imza 
eder: E Haltılı 
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İşbu l·Ağu&toıı 935 tarihli 
ıılrkGler altındaki lm11ların, zat 

Te hftvlyetlerl dairece maruf 
n İzmir memurları lııtlhltk 
kooperatif 1 relıı vekili Feyzi 
Akkor ve genel kAdbl Nuım 

Balk.oy Ye idare heyeti 67ele· 

2 - Okulı l11e kertesinde olup ımacı (gaye) tarım bilgileri• 
iyi öğrenmlf gençler yetlıtlrmektir. 

8 - Okolaya girmek için gereken belge (veıılb) lır ıt•fci'' 
kilerdJr. 

A) Orta okula tıhadetname11l 

8) TOrk tebaııı ve yaıı 16 19 olmak. (Bavlyet ctızdaaı ,,ıı 
veya taedlkll örneği) 

C) Tarını itlerini yapacak vQcut u~lığını göııteren doktor rf 
poro (Hastane olan yerlerde heyet raporu) 

D) İyi ahlAklı olduğunu gGııtereo belge 
E) Çiçek a1ı111 .. 

F) Arazi sahibi veya çtftçl çocuğa olduğunu gösteren a,elf 
(Arazinin buluuduğo Uçebaylık, yönetim korolu veya tıpud•" 
ılınacıktır.) 

G) Okula ve tarım dlrek.törlüklerhıden ılınacak kefıleıaıOI' 
alo noterlikten taııdlk ettlrllmeıı'. o· 4 - Peraeız girmek lııtlyen istekliler kadaoyu geçtiğinde JJJ el 
eabakı imtihanına girerler. Bo lmtıhan dere ve gtınlerl ayrı 
oamzetlere blldtrUir. ,_ 

5 - Okulaya girmek lstlyenlı r yukarıda yazılı belgeleri ı• ıt 
olarak: ya doğrudan okula dlrektörltlğiloe veyahut buluad01 
yerf a ziraat idarelerine baovorınalıdar. KayJt işlerine ( 15) ' ' 
toetı baolanacaktır. 2176 2 10 20 l tO .Y, 
Hususi Hesaplar OirektörlüğttndeıJ' 

ldarel hueuslyeye ald olob birinci Sftleymıolye Kuaklır.~ 
caddesinde kAln 20 dönftm tarlama mOlktyetl 22. 7.935 tatl~
artırmıya çıkarılmıo ise ae teklif olunan bedel haddi IAlk g~ 
medlğlndeo artırmauın on gtıo mtıddetle ozatılm1111 eucO~ 
TllAyetçe katara bağlanmıo olduğundan tarihi UAodan iti da' 
on gtln mftddetle artırmaya denm edileceğinden ıartları glJr ,lf 
lııtlyenlerlo hergGn Hosuııt moliaııebe mftdGrlQ~Gne ve pef il' 
mek lhlyenlerlo de ihale gantı olan 8.8.935 gaoane teııadOf ~1" 
Perıembe gOoQ eaat 9 dan 12 ye kadar depozito makhuso 
baoka mektubu ile enctlmenl •llAyete mftrıcaatları. 240~ 
rlndeo Eıref Bıltıhnın oldugu Ba ıtrkOler nOıhaeıaıo ~ 
ıolaoılmakla oıolen tasdik kı· do11y11ında Hklı 6598 oot~ 
tındı. Bin dokuz yaz otuz beı No . lı ıııhnı uygun oldoğd 1 s-' 
l!eneııl Ağuetoıı ayının birinci kıhndı. Bin dokuz yoı 0 ,,.. 

Perıembe gGoG. heı ıene.J Agaıtoı ıyıoıll 
lımlr ÜçClocCl Noteri Tahııln rlacl Perıembe gOnO. ._JI 
Amur reıımi mClhClrtl ve ve· lımlr ÜçOncG Noteri 'f' 
kili Ali Raif Gftnyer lmaaıı Amor reımi mabOf 
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