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Büyük Devletler 
Adis-Ababa'da Bir Konferans 
Akdetmi ye Hazırlanıyorlar. 

Jzmir'de ti.ergdn ~ahlan çıkar, siyasal gazetedir. 
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!~onomi . lzmir- Aydın Demiryolultalya Almanya ile Avustur-

1 

~::.~~~o:oml .,1...... Anlaşma Projesi.. ya'yı Payla~acaklarmı~. 
IGa geçtikçe gelfılyor ve gQn ' ' 
~kçe birer ıkıeer meyva••r•n• Sosyete Genel Kurulu Projeyi Oybir· 

eye baıhyor. 

Zaten halkın kendisinden ve liğine yakın Çoğunlukla Onayladı. 
::!:•ı bılk içinden fıtkırmıı, 
~ için çabıan bir hftktlmet· 

batka ne beklenebilirdi? 

'e 
Orabtr yıldır öoClnd görerek, 
7•ptığını, ne yıpıcağını ve 

'- 1•poıık istediğini bllernk 
~ Ye bu kadar kJBa bir 
~ içinde eski imparator· 
iıL. il ıltıytız yılda baıaıama· 

~Dı meydanı çıkaran İsmet 
'-f tl hGktlmetl, geçen yıldan 
-.._ llleoıleketln ekonomi alı· 

ttu glrmlı ye dttıtındGklerlnf 'da bqarmaya baılamıı 
L yor. 
~ beı yıllık ekonomi pro · 
~ın yeryer onaya çıkar· 
~ fabrtkal.r ba ctımledendlr. 
h.. ~ den kOylGntl• en çok 
~dıgı tos f tatlarını indir· 
~ bagCla de ııeker f latını 
~· bol bol Mrfedeblleceğl 
~tereceye dtlıfirmek hep hn 
~~n bmfanlan birer mad· 
~· Pek yakın bir yana, 
~tlannın da d6tttlğlntl 

~' . la6i16 bClkdmetlDln 
~ alanındaki eeerlerlnl 
~ birer göSden geçirir ve 
...:: bepelnl toplu olır1k 
~k görtlrb ki hClkAmet 
~le blrteyler yapmıyor; 
"'"~-. çok eTveldeo çiztlmlı, 
tt...._lft dlttln6lm6ı bir ekonomi 
~aı madde madde ha· 
~· 811 prognmda llk3nce 
~ etki dilde 11 Bnaylcl 
~e,, lemlnl verdlglmlı 
' dlıtlnmlf, onların hep· 
Sıe llaeoıtekette yedıtlrllmeelnl, 
~kette Clredlmealal •e 
'kette yapılm•ıını prenılb 

L.-. ıl111ıttır. 
~il keDdlmlse lhım olan s_t' memlekette yetlttlrl· 
'. battı dı .. nya da eatıyo· 
~'diAtmlz pirinç, hep Tflrk 
""'-. ~'-ıaıa yerdlgl bir tlrCla 
~· YedlAlmlı bClttln 
~dlmls, kendi pancar· 

Baobakao Te Bayındırlıık Bakanımız bir ietaeyonda. 

8 Bailrao 1935 tarihli Tay· yon ıahlplerl ile nomal n 
mlı gazeteılnden: ayrıtlı akelyon uhlplerl, TClr· 

İsmlr . Aydia demlryolonan kiye hGktlmethdn, eoeyete bı· 
birinci ye ikinci ıınıf obllga· - Sonu 4 ncCl ybde -

lzmir'dede Şeker ve Tuz 
Fiatleri indirildi. 

Fakat Piyasada Şeker Yoktur, Bir 
iki Gon Daha Darlık Çekeceğiz!. 
Şeker hakkındaki kanaaan 

17 Bızlnn tarlhll Reımt p· 
zetede ( aaa) netredllcllgt •e 
tekerin toptan n permkende 
f tatlan haklundakl kanun n 
bildirik (tebll~at) hClk6mlerlnln 
bogClnaen ltlbften tatbiki 
acele telgraf la Ekonomi ba· 
kanbAtndan HmyliA• tilldlrll· 

lanmıBdan yapayoroz. Giy~· 
mlı bCltCln komııları kendlmls 
yapıyoruz nya kendlmls yapa· 
cak fabrikaları koruyoruz. 

Çok yıkın bli yana TGrkl· 
ye'yl ekonomi alanında da 
ılyual n ıftel alanlarda oldogu 
gibi tamamlle erginlik elde 
etmlo, halkın yqayııına tam 
bir gellıme vermlı görecektir. ... 

adfdi'. Dtmden ldtiueia İsmlr· 
deki teker eataıl•n yeni kanana 
gare yapdmaga baılaamıttır. 

Da kant\n n blldlrlktekl f lat· 
ludan daha yClbele eataı 

yapanlar olana ba glbtler 
bakkuida laklbat YllP•luaktır. 

Toptancılar; tekerin aco•la· 
m•nı temlD eden ym kaa11· 
nan tatbiki ile acaı teker ge• 
drtmek lıtedlkleıl için bir haf. 
tadanbeil f•brlkalarclaa eeker 
almıyorlardı. Y eal kanan deln· 
den itibaren mer'lyete glrdlll 
için dan birçok slparltler •eill· 
mlıtlr. · 

DGn pty .. da teker yokta, 
buı bakkallarda bir iki kilo 
kadar ıeker •udı, banlan da 
kah•ecller eatın almıtlar41ır • 
Dandan IODra beryerde bol n 
acas oeker bulanacak n •b· 
laeaktır. Upk teker fabrlka.Ue 
dlger fabrikalardan mClhlm par· 
dlerln gelmeel bekleniyor. 

Da kanonla toı teker top· 
dan 25 kara .. , penbnde 27 ,5 
kuru .. , ~tip teker topdan 28 
n prakende 80 kara.. utıla· 
caktır. Barlçden ithal edilecek 
ıekerln miktarı hflk6metce 
tayin edilecek Ye bu tekerden 
kilo bqıaa 15 karuı gClmrClk 
reıml abnacakt1r. 

' ~ ~ı''larımızı Boş Bırakırsak DDşman Uça· 
"'" Bize Getit"eceği öltlmdGr •• 

Dahildeki oeker fabrlkala· 
rının senelik letlheal miktar· 
lan kClktlmetce tayin edilecek, 
MDellk lıtlbeal mlktuı 55 bin 
tona ••nncıya kadar tekerin 
kUoeandın 4 - 1 O karaı lıtlhltk 
.reemt alınacilkaır. ~De81t ka· 
DUD11D neıtl tarlblade mncad 
etoklana •nııaı teltf 1 loba 
lçerde letlbal edlUb eablacak 

"' U nutmı alım!. - Soaa 'aea e-

--------------------.. --------------------
0 a heş i S tan işi Ortalığı Karıştırıyor. 

Yeµi Bir Mançuko Doğuyor .. 
Londra 16 (~.A, - laglllz· 

lerln 9.abet mee'eleslodekl do· 
rumona iki bakımdan gôı3· 

nftnde bulundurmak llsımdır. 
Bonon biri, uloal.r &01ye· 

test ~e öteki de Babetlıtaa n 

İnglltere'aln kendi uığlarıdır. 
Ulaılar eoıyeted bakımından 

İngiltere Babeılıtan'a 3teden· 
beri tiu eoeyetenlll lye'al gö· 
zClyle bakmıı ~e Babeılıtan'ın 

~ Clyeleiln eoqete dyeel 
olank yardım ğ3rmek hakkın· 

ün da auğlaamat lhım ge· 
lecegl f lkrlnde balanmaotar. 

lıte baaan içindir ki, İagll · 
tere, Babeı lmpmntoru Halle 
Selue 20 may111a uloılar ku· 
romana bat •oruak Ulaeal hl· 
dlaeslnln barıı yolu ile y•tııtı· 

rılmuanı n 11a1rlanu çizilme· 
ılal lıtecllf zamaa anlepnu, 
,._ bir harbe gtdllmedea ko· 
1Ullmeaa !Çiti b"tdn etlerini 
(Nlfman•) lmlaamıfbr. 

Dilnyıaın iki yerine kundak ıokuluyor (Babqietaıa Te Çiıı) 
• 

26 may11 anlaımaıını imza masanı da eebeb itte budar. 

Şon11 gerçektir ki, İtalyanın 

etmesi bay Edenin göaterdlgl Ancak dıı bakanlıgının 8. Samael 
dalenln bir eoaancadnr. Ve Boare nrllmlt olmuı 8. Ede· 
8 . Edenin Londnya d6nlftlD· Din çok genç balulllMllldu 
de btlUln gueıeledn kencllalnl bqb, Bıbet meı'eleelacle İtal· 
kat...._. " dit ..-ulıkta yaya bqa çok kelim bir da· 
8. Saymenln yerlue gedrllmeıl ram almıı olmulle ilgili g3· 
dClıClnceelnln ortaya çıkmıı ol · rCllmektedlr. 

Turing Kulflb Gezintisi -
Çeşme'ye Yapılan Gezinti 

Çok Güzel Geçti. 

Çeıme'ye gidenlerden bir grup plajdı. 

Torlag ve oıomobll kaltbtl me'ye giderek Bayesld 11ma· 
panr gClnG Çeıme pllaj •e nında yapbralmıı elan eıkl ka· 
ıhcalanna bir geslntl tertlb leyi ve Çeıme kaeabuını gez· 
etmlıdr. Gezlntly" lıtlnk eden· mlıler, bir kısmı da plajda 
ler tlç otobClele erkenden Çef· kalmayı tercih etmlılerdlr. Poy· 
me'ye hareket etmlfler ve Ur· raz eatlAI halde denize giren 
la'da blnı letlnhatdan eoura bayan n baylar çok olmaotur. 

Çe,.me'ye Hrmıılardır. Gezlnd Bôylece menim bıılangıeında 
çok ghel ye eğlenceli olmaıtar. plajın açım tClreal yapılmııtır. 

Gezmenler, ptlajCla çok eglen· İlbay General K. Dlrlk köy· 
celi .. tter geçlrmltler Ye pi· lerl .geserek plajı kadar gelmlt 
IAjı lıletealer lanfından tase ye plAj gulnoıanda geımenlerle 
h.bk, ıebse, makarna n mey· bir mClddet haebıhallerde balan· 
Tadan buırlanmıı yemeAS hep maıtar. Gezintiye lıtlrak eden· 
bir uacla neı'e içinde ylmlt· ler memaan kalmıılaıdır, haH 
lercllr. benb tamamen 11ıamıt uyıla· 

Yemekten IODN lkl otoblille mıya091ındaD 15·20 glD ıoan 

~alerdell bir kıamı Çlf" - Solla 4 acı tide -

Yeni ıın1r hldleelerlnln çık· 
ma• herine İtalya ha bAdlle· 
lerln yeni dorumlar yantbgıaı 
Ye bunun da yeni ıHga ted· 
birleri ahnmaeını IGzumlo kıl· 
dıgını ileri sClrmClottlr. Bay 
Mouoltni'nln ı3yleYI de gayet 
açıkca gösteriyor ki, İtalya 

BabetlılaD'l• bıı bap kalma~ 
tuarlamıı n ba yoldan da 
dönmemeğe karar nrmlttlr. Da 
sıralarda Auapa bGkdmetlerl 
görmClılerdlr ki, eğer alaılar 

ıoayeted İtalya'nm Babetlı· 
tan'clakl hareketlerine kup 
gellrae İtalya eoıyetedea ayrı· 
lacakbr. 

Bir yındaa ltılyan g11etelerl 
- SOnu 6 ıncı ybde -

Yun an is tan' da 
Seçim Sonu 
Btıktlmet Bu Seçimde 
Fazla Oy Almıştır. 

Atlna, 17 (A.A) - Adna 
ajamıudan: 

Son •ylaY eeçlmlnde oy 
•~ren yarddaılann •yııı 1 
milyon 7 4: bin 4 79 dar. 1933 
yılı ıeçlmlnde lee l,146,9'8 
kiti oy •ermlıtl. Oy nrmekten 
çekinenlerin yGzde 40 alebe· 
tinde oldaklanna dair çıkuılan 
e~ıder uıleızdır. BClktlm.,t Ilı · 

telert 671,925 oy kızanmıılar· 
dır. Demek oluyor ki oy •e· 
renlerln ybde 62·33 ba lletelere 
oy vermltlerdlr. Da da g3ete· 
rlyor ki hllktımet 1928 yılanda 
oldugandan daha ziyade ulaıa 
dayanmaktadır. 1928 de Veni· 
ıeloa kablned ancak 518,577 
yani ybde 50-77 oy lsaunı· 

bllmlıd. 
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} d S •} il Kftçtlk Haberlerı 
arın a - ergı er.. Romanya' dan .Anayurda .Ye- 'nhay Kazım rnrik'iıı 

Yurdların Verimleri Güzeldir. Ba- Tetkikleri .. 

yanlar Muvaffak Oluyorlar. ni Göçmenler Geliyor cu~~·:a~:D:::.d!.~··~!~ 

Bayan Mahdure dikit yordu mezonJan ile müdür ve muallimleri 

Tflklllk'de bayan Zehra Ha· tatbikat, ıınıfından, 39 o da 
BID ldareıılndekl dlklı, nakıt ikinci ıınıfıan çıkmıılardır. FA· 
ve biçki yordu, 934 935 Clere· ki mezuolar1ndan 23 Q yord 
lerlne comarteıl gtınu soo ver· açmııtır. (881) 1 dlklıle hayat· 
mfı ve pazar gOnft öğleden larını kazan"maktadıdar. 

evvel on yedi yeni mezununa • • • 
dfplomalınnı dığıtmııtır. Pazar gGnft her Ud yordu 

Bu mGnaaebetle yurdda ktl· dolı.-n bir arkıdııımıı intiba· 
çftk bir merasim yapılmıotır. larını e61Je tesbit ediyor: 

Bayan Zehra Basan yurdu mezunlan, direktörleri Bayan Zehra ile .. 

Merasimde erkek, kadın birçok Tark kızlarının, Tilrk kadın-
znat hazır bolonmuıtur. Bayan 
Selma, bir e6ylev vererek, TOrk 
lnkllibının kadın hayat ve 
hakkı Gserlodekl çahımalarını, 
bugftnkO. TGrk kadınının hah· 
tlyarlıklarını anlatmış, mekteb 
mftdfreslne arkadaıları nAınına 

teıekkar etmlı ve: 
- V arolsun AtatClrk ve in· 

kılAb!. 

Demlıtlr. Bayan Selma, ha· 
raretle alkıolanmııtır. Bandın 

ıonra mektebin sergisi açılmış 
ve talebeden birinin babası, bir 
söylev vermlıtlr. 

Yoddı tedrisat iki kısımdır. 
Bir kısım talebe vaıdır ki, dip· 
lomaeını iki yılda almaktadır. 

Yord bunlara meccanen dere 
öğretmektedir. DJğer bir · kmm 
kGçGk bir Gcret vermektedir. 
Ba yıl mezon eayJB1 17 dlr. 
Bunlardan bayan Selma, bayan 
Mosaf fer, bayın Nazmiye, hı· 
yan ismet, bayın Feriha ve 

bayan Melek birinci derecede 
diploma almıolardır. 

• • • 
Bayan Mahdore'nln ldaresln· 

deki yord da tedrhıatına ıon 

vermiş ve 60 tane yeni mezon 
yetlıtlrmlıtir. Bo müenesenlo 
merkezi Basmahane civarında 

olmakla beraber Karııyakıda da 
bir ıubesl vardır. 

Bu mfte1Beee, 334 yılında 

ve lsmlr'de ilk olarak açılmıı · 
tır. Şimdiye kadar (10~1) me· 
zon vermlş,lr. Bakınhkça da 
yapılan tetkikten sonra bora· 
dan çıkacak talebenin dlledf ğl 
yerde yurd açmak hakkı kıbol 
edllmlttlr. Boaene yetlıen ıale· 
beden ylrmlblrt 6ç1Dc6 pratik 

lırının allede1 ıoayetede mftı· 

bet birer kıymet olmaları nok· 
tasından bu yordlann çok fay
dası dokunmaktadır. Bu yurd· 
larda diklı, nakıı, biçki ve re· 
sim tedrleatı monf fak elmoı· 
tor. Odalarda 11nıflar ftzerlne 

teıhlr edilen eıya. klmllen kız· 

larımızın, Kadınlarımızın elle
rinden çıkmııtır. 

Bir aile içinde kadına, er· 
keAe, eve lbım olan bfltiln 
giyecekler, bfttftn kumaı, iplik 
ve iplik eşya ile çiçekler, ıüs· 
ler, resimler yordlardı öğreıll. 

mektedlr. Tftrk kızının ınkl, 

ean 'at ve bilgi ile tak•lye edi
lince, aile yuvalarında hfttftn 
elemeklerl, onların tırnakları 

ve parmakları ile bıprılacıktır. 
Yuvalar gilzelleşecek, zen· 

glnleıecek, bir aile ekonomisi 
ve (Kendi lıtni kendi görme) 
terbiyesi bıebyl!caktır. Nitekim 
başlamıştır dı .. 
Kumaş ve diğer nıııtaların 

birçoğu. yerli olduğuna göre, 
kızlarımızında ve bu müeeaese· 
ler de (Tftrk mıh kullanma) 
davasına da değer verlldlğl an· 
laş1hyor. Bo da soeyıl ve olu· 
eal bir iştir. 

Kızlarımızın, kadınl1rımızın 

yağhboyalı resimdeki yükeek 
kabiliyetine bilhaua lıaret et· 
mek isterim. Bazı tablolu gör· 
dom ki, bonlırın blrlkl eene· 
ilk derele ve talebe tarafından 

haz1rlanmı1J olduklarına inan· 
mık, insana gftç geliyor. 

Evlerimizin boş, kirli veya 
bult A vropa kartları ve adi 
fotograf larla raıtgele kıplanmıı 
dıYUlan, kartalmak beredlr. 

Yurddaşlarımızı Getirecek 
köyleri teftlıten ıoara ~ 

motörle 80 mil yol 1 e 
Vapurlar Hareket Ettiler Seferthts.r'ın sı~acık ısteıeifo 

rı çeı· 
çıkmıı, oradan otomobille ,

010 1ııtanbol l 7(Özel)- Romıoya'dan yurdumuza gelecek olan yeni g6çmenler, Romanya'dakl ilgilerini 
kesmltlM ve harekete hazırlao11ııelardır. Bu yarddaılarımııı getlrec11k Taparlar, bugan laıanbul 
limanından kösteoceye hareket etmlılerdlr. 

me ilçesine giderek Çeıı11e feri· 
ve döuftıte de Urla ve Se 

1 e. 
hisar ilçelerinin köylerini g -------·· ............ ·-------- mlı, tetkikler yapmıeur. " 

Adis · Ahaba'da Yeni Rir' 
Konferans Daha .. 

Habeşistan işi, Şon Gonlerde önem
li Bir Safhaya Girmiş Bulunuyor .. 

İıtanbul 17 ' (Özel) - Habeş lelerlnln ıon gflnlerde aldığa 
dorum, bfttön bftyOk devletlerin dikkatinden kaçmamaktadır. 

Son gelen haberlere göre, bo iti hallletmek Gzere Adla Ababa'da 
bir konferans toplanacaktır. Bu konferanu, yalnız bGyflk dev· 
letlerin delegeleri iıtlrak edecektir. 

Atatürk 
Bursa Heyetini 
Kabul Ettiler. 

Meyvalarda 8a8tab ,.,, .. 
Borsa ve Kocalll'de "' 

ağaçl1rında meyvaları1111SI tlt· 
rar veren bir hıoere tflreOJi~ 
Tarım ( Ziraat ) BakaalıA•0 dl 
İtbıyhğa gelen bir blldlrflO IJ· 
Borana Tarım • macıdel~cltO 

Ankara 17 (Özel) - Ata· taayono dlrektöril bay Nlb• ~ 
tGrk, Borsa'dan Ankara'yı Buru ve Kocalli'ne gider:,. 
ziyarete gelen lldyaa kiılllk .. 
bir heyeti, Parti merkezinde hastalığa tedkik ve tesbft cJblt' 
kabul ettiler ve kendUerUe mesl, lbımgelen 1avaı ıe 
haıblhalde bulundular. Bor· lerfn almuı blldlrllmfotlt• 

sa'blar, BGyftk Öoderln ken· Yeni Bir Şirket 

A k
-----,-d ___ H _____ I____ dllerlne kartı gösterdiği Utl· İzmir incir, Gzftm, ker;;; 

ll ara a ava stasyo• fauan çok duygulandılar. ve kotu sanayii Tork UıP ~,ı 
"-------------~..) ılrketl kat'I olar

1
ak tef':,, 

T • Ol B z k A • etmlıtfr. Ekonöml Bak•11..,ııd' IlU eSJe UflUYOr.. ay e aJ dan ltbaylığa ge
1

len bire,,. 

ılrket ıermayeslnln 1 1'' 
Bayındırlık Bakanlığı, Yeni Tay- Moskova F;lçiliği- ıe,1d1 eden ve bır babt•"~"' 

1 S t Al ı. T Ed Jd tmlan 5250 ·uranın ti yare er '- 8 lll 8C81ı lir. De ayin İ İ geri verilmesi blldfrUmltdt• 

Ankara, 17 (Özel) - Ankara'da bir han lıtasyono tesis edl· 
lecektlr. Bayındırlık bakanhğı, hava nakliyatını Gzerlne alarak 
yeni tayyareler 11tın almak için IAaımgelenlerle temua baılamıı 
bolonoyor. Konuşmaların bogGnlerde biteceği ve iyi aonaçlar 
vereceği ıôylenlyor. 

Al'kara, 17 (Özel) - Mos Köy Yayıyı fi'' 
kova elçlllğf mfze eski Sil ba· İlbaylık kay bdroao ı•" ,.-
kanı bay ZekAl'nln tayini dan içki ile ftrengl ve '~ı' 
katlyet keebeımfıtfr. Elçilik hastabkları hakkında bir ~ 
mGsteıarhğlna da baıbakanlık haııtırılmak Qıeredlr. So ~ 
kalemi mahıua dlrektörft bay tikte uzmanlara yudırıl1111f .d' 
Vedid tayin edilmlıtlr. Str 

değerli yaaılar vardır. fi 

Temyiz bklardan nasıl kortolaetl
101 fJI 

içkinin yaptığı f enabklaı 

Rum P atriki, Metrepolid
leri ödeve Çağırıyor. Mahkemesinin 

Hava Kurumuna Yardım için Pa- Yeni Azaları. 

ttlrkçe ile anlatılmakt1daf• •'1 
Geçenlerde toplan•11 etfll' 

mohtarlatı kanonda ' •61 
dereler de batırılacak '' ~ 
muhtarlıklarına göndertlet' pazlar Rum Halkını Teşvik Edecek. 

İıtanbol, 17 (Özel) - Rom patrlkl, batan metrepolld ve pa· 
pulara yaptığı bir blldl:imde, Rom halkının hava koromona 
yardım etmesi için tee•lk edilmesini lstemlıtlr. 

Çin Ekonomi Değ~l, Öz· 

genlik istemektedir. 
Çinliler Tiyenşinde Yapılan Kıtal

lerden Acı [)uymaktadır. 
Parlı 17 (A.A) - Comarteıi 

gftnd Pötl Parlılyen gaaeteılnln 
gôrOııaıtı _B. Vagt Ha•H ajan· 
ıına ıunları eôylemlıtlr: 

- Kuzey Çin ekonomi de
ğil, lSzgenllk latlyoru~. Kuzey 
Çln'I tethlı hareketlerinden 
kurtarmak uf yetlodeylı. Çtınka 
bo tethlı, f lklr öıgenllğlne ve 
Çin u~ Japonya'nın blrge (Mfte· 
terek) aeığları (MenfHdırı) ftze· 
rinde elblrllgl yapmalarını en· 
gel olmaktadır. 

Çin oloao mayıs ayında Ti· 
yenşinde yapılan lutallerden 
acı duymaktadır. Bo durumdan 
diğer devletler de mftteeulr· 
dlr. Bona bir örnek olarak 
geçenlerde İnglllz ve Amerikan 
tfttGnlerlne karı• yapılın boy· 
kotu ileri ıilreblllrlz, Uloı bo· 
yonduruk altında inlemektedir. 

Boraya devam edenlerin bir 
lrısmı, ilk, orta tahsillerini, 
hattl bazı ecnebi mekteblerlnl 
bltlrmlı kızlardır. Yani azçok 
klUtflrlerlnl yapmıı ve aile 
içinde kalacaklardır. Bayan 
Mahdore ile Bayan Zehra Ha· 
un'ı, muallim arkadaılarını 

ve talebeleri katlolmm. 

Btçolmazea Hopel ilini kurtar· 
mak ve Çln'Uler ile Japonlar 
aruında doetça elblrlfğl ilgileri 
karmık lııtl yoraz. 

Kuzey Çtn'de elde edilecek 
dorluk genel durumda iyi et· 
kiler yapacak ve Çin • Japon 
elblrllğtnl kolaylaıtıracaktır. Çin 
konetlerfnln Sarı nehrin gft· 
neyine çekllmeslnl değil Hopel 
ilinden dııarı çıkmasını istedik. 

Almanlar 
lnfilAkta Ölenlere Btıynk 

Tôren Yapacaklardır 
İstanbul 17 (Özel) - Al· 

manyanın Bebonedorf mGhlm· 
mat fabrlka1ında vokobulan 
lnfllAk neticesinde ölenlerin 
cenazeleri, yırın (Bugnn) Ber· 
llnde bftyftk törenle kaldırıla

caktır. Bo törende bizzat bay 
Bitlerin de hazır bulanacağı 

eöylenlyor. 

Ankara'da bir Yangın .. 
Ankara, 16 (A.A) - Dan 

ıehrlmlzdekl Lehlıtan sefare· 
tinde yangın çıkmıı ve bina 
çatısının bir kıımı yandıktan 

eoara töndGrCllmtlftlr. 

Ankan, 17 (Ôael) - Eski 
adliye mGıteıeu Bay Ferld'le 
eıkl adliye baı mGfettlıl Salih 
Hilmi, temyiz mabkebıe1l aza. 
hğına tayf n edildiler. 

Balkan 
Kupası Maçında 
Bulgar'lar Galip. 

1ııanbul, 17 (Özel) - Dan 
Sofya'dı yapılan Balkan kupası 
maçında, Bulgar sporculan 2 ye 
karşı 5 golle Y onan ıporcola· 
rını yendiler. 

Verdun 
Fransız Torpitosu 
lstanbul'a Geldi. 

Posta ve Tel· , . ı ,., 
graf Direk\öt ~ 

Ankara, 17 (Özel) - İJo"'. 
omuru dlrektörlftğtıJJt• ~ fi 
posta dlrektlSıd bay ~~ 
telguf umura dlrektörl ,.__. 
de, şimdi ye kadar 111°

1 JI 
yapın bay NeC8tl ıaylll 
diler. 

Fenerhabçe di 
Serveti 2·5 l' eJJ _,,. 
İetanbul, 16 (A.A) - :.,, 

lnlçre'den gelen Ser•el pt.,-
lle Fenerbabçe araaıab 1~ 
ayaktopa maçını f eoe~,. 
iyi bir oyunla lkl·beı 

mııtır. •IJ 
Beşiktaş Gali ~· 

fatınbol, 17 (Özel) - ç.. Ankara, 16 (A.A) ~ rl' 
nakkale · mezarlıklarını ziyaret kara'ya, AnkaragftcO ·~ "1". 
etmek lstlyen bir Fransız heyeti kaya ile iki maç yap..,. 111 
bogftn Verdon torpltoso ile gelen Beılktaı takıJOI ~ 
limanımıza gelmlılerdlr. Ankaragftcft'ntl ııfıt .,aı -' 

bogftn de Çankaya'y• 
Rusya'ya Seyahat yenmı1ıtr. 
Bay Celal Bayar'a ---H-A•z•ıllll!R .. A~N~ 
Direktörler de Re- 19'6 

fakat Edecekler. ~~!.~ 18 G$ 
Ankara, 17 (Özel} - Rua· 

va'ya gidecek olan Ekonomi 
Bakanı bay Celil Bayar'ın ya· 
nında, Ekonomi Bakaohğının 

bfttGn dlrekt6rlerl bolouacak· 
tır. 

Uzlaşma 
Lıtanbol, 17 (Öıel) - hal· 

yanın, Almanya ile uzlaemak 
istediği hakkındaki hab11rler1 

llglll mı haf il tarafından teyld 
edilmektedir. 

4, 

Arabi 1354 
16 Rablftlenel 

Evkat 
Gtınee 

Öğle 
ikindi 
Aktam 
Yataı 

lllllllk 

12, 
2,04 

6,24 
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Kılavuz Panayır Ko- Turgudlu'da Parti Namzedleri Çocuk Yurd-
lçin Dersler.. mitesi Toplandı. Memnuniyetle Karşılandı. ları Açılmıştır. 
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Bir gQn bir Bulgar polhi · 
~•cısı köyliUue diyor ki: 

- Eğer beni aaylev seçer · 
Beniz, etze okul yapacağız, yol 

Y•pıcığız, köprQ yıpıcığız .. 

F KöylQnün biri bağırdı : 
•kat borada nehir yok. 

- Nehir de yapacağız. 

lşte fren klerln demagog, os· 
llıınhcanın avampt!send dedi · 
~l keralak budur. 

Biz ne kral, ne de karal 
leterlz. 

• L Yaptıracağım ev için mimar· 
,..._ bir öntaaar istedim. 

l\lmseye brıçta bulunma. 
BftyQkdere kıyasım, kimin 

Y•ptığı henftz anlaşılmamıştır. 
Biz denim için bir ylSney 

gençliği isteriz. 

.\ Ne ıaman bf r aydan fazla 
•rupa~da kalsam, yurdsama 

leıaına tutulurum. 

b Boo savalarla vaktini kay· 
etlbe! 

!il Bo mleallerde geçen keli· 
elctfn karşılıkları: 
A.•am - Jt.aral 
Oernagog - Karılık 
A •an proje - öntıeal 
Bahtın - Kıraç 
Cinayet - Kıya 
Cephe - YlSney 
Oıtıss,la - Yordsama 
iddia - Savı 
Elbanet - inam 

~lbınet etmek - lnamlımak 
.\ ençler, cumorlyet size 

11tflrkQn en bOyft.k lnamıdır. 
Sırrını kimseye fnamlama 

• F' •• 
•ela - acın o de 0 on bdtftn lSmrft acın fçfn · 
geçti. 

-._ \1 ngoalavya, Marsflya acınını 
l!tlbıyacaktır. 

• 
li' •• 

cragat - lSzgeçtl 
'tarı~er baştaktıer özgeçtl ol · 
~, devrim tutunamaz. 

l' teryaı 
d' lltılttın 
')dtı ID. 

• • • 
haykırı 

bir çocok haykırısı 

8 
)~1 '1 Böz dt1nkü yazımızın 

il ilci böle~lnde idi. 

~tt1~1 Naera,ddlnln hangi an· 
lı' Oı dıhı çok seversiniz? 
cl~r. - bölek, anlatık 

'-t Gdergeslz adam hiçbir ha. 
1&• eremez. 

o~ntçu ve kovca olmayınız. 
l' GderUkten eakınınız. 

lı.ıa,''•nı vurduğumuz bu renk 

~I Yabansı geliyor. 
lı' l:tt taklb - güderge 
eaıa 
~ - bozut · 

---··· ... ···---Panayır genel komitesi dün 
akşam şarbaylıkta İlbay Gene 
ral Kllzım Oirlğfn baokanhğın · 

da tam bir ekseriyetle toplan· 
mıotır. 

Panayır gf'nel tıllmıtnamest 
made made okunarak tasdik 
edilmiş ve Fflfştln, Suriye, Mıatr9 
Çekoslovakya, Macaristan, An· 

kara •e lstınbul için panayır 
mümetıslllerl seçllmlştlr. Ankara 

dan gelmiş olan panayır af iş · 
lerUe Viyana'da bHstmlmış olan 

panayır rozetleri görülmüş ve 
beğenilmiştir . 

Köylerde 
Devrico Anıtları 

KlSylerlmlzde Atatürk, Cu· 
murl}et ve devrim anıtlarının 

yaptmlma ·ına devam edilmek· 
tedir. Narlıd~re köyü anıtı çok 

gllzel yaptırılmaktadır. Bir haf ta 
sonra tamamlanacak ve Balçon 

anıtı da yirmi gün sonra hl · 
tlnce Ud anıtın açım törenleri 
yapılacaktır. 

imtihanlar 
Erkek, Kız Kaç 
l\luallim Yetiştirdik? 

Şehrimiz Erkek ve Kız lSğret· 

men mekteblerlnde 1 Haziranda 

başlamış olın olgnnlok yokla· 
maları bitmiştir. 

Erkek öğretmen okolasından 

bu yıl (45) öğretmen, Kız öğ 

retmen okulasından da (75) 
öğretmen mezon olmuştur . 

Beriki okulada Haziran dev· 
resinde ikmale kalmış talebe 
yok.tur. 

Köy işleri 
Değlrmendere nahiyesine bığlı 

Çileme kôyftnfin kaldırılarak 

bir mahalle halinde Sancaklar 

klSyQoe ve TJre'nln Boğızlçl 

nahiyesine bağlı Eskloba köyü· 

ntln b11 nahiyeden alınarak TJre 

merkez ilçesine bağlanmaaı mu· 
nfık görnldftğü İçişler hakan· 

lığından flbaylığa blldlrflmfştlr. . ' ölüm 

Torgudlu'da ynpıl:ın yoklıım adııo bir intiba 

Torgudlu belediye eeçhnioe ğan tarafındnn blzıet uzun ve 

ıld ve pazar sayımızda çı kan kıymetli bir söyle v He açılmış 

babPrde bir yanlı~lık olmuı,tor. ve memlek et felerile belediye 

lntf ha batta ellbirllk parti nam· çalışmasında faydalı görülen 

zedl~rfnln kazındığı yazılmışhr. partfll arkadaşlar tlzerfnde uzun 

Halbuki yapılan parti yokla· konoomadan sonra yoklamaya 

masında eUbfrlik namzedJerln geçllmfş ve yoklama neticesinde 
tesbh edildiği yazılacaklı. Nite· C. H. P. elnin Turgodlu bele 

kim muhardrlmtz de bu hususta diyesi şehir üyele.rl namzedlerl 
aşağıdaki mektubu göndermiştir; tesblt olunwoştor. 

Turgodlu, (Bueusi) - 15 ·6· Parti nımzedlerl halkımı2ın 
ij35 cumartesi günü Manisa ve ellblrlik büyük memnuniyetini 

lzmir illeri parti başkanı bay muclb olmuı bay A vnl Doğan 'an 

A•ni Doğan ~arımıza gelerek yoklamada memleket işleri üze · 
belediye aeçlml için partice rbJdekl dfirüst ve açık freadları 

namzed yoklamasını yapmıştır. kıymetli f ikfrleri eevloç oyan· 
Yoklamaya kazam~zın 15 oca- dırmıştır. ~eçlm pazartesi günü 

gının azaları iştira eylemiştir. başlıyacak ve Mr hafta devam 

Yoklama başkan bay Avni Do edecektir. 

Limanda Istarya Müddeti 
Münakaşası Devamda. 

Hakem Fikrini Söyledi. Fakat ida
re itiraz Ediyor. 

İbracatcılarımızı tela~e dOeü· 1 
ren istarya mes'elesl hakkında 

henüz Ekonomi Bııkaolığından 

yeni bir emir gelmemletlr. Bu· 

nunla beraber f hracatın artdığı 

furya zamanına kadar yeni tı · 

limatın geleceğine muhakkak 
nazarlle bakılmaktadır. 

Yeni tarife talimatnamesine 

röre ihracatçılar liman folerl 
genel direkılSrlöğü arasında 
çıkacak lhtlllf lar için Uman 

reisi halu•mdtr. İhracatçılarla 
genel direktörlük arasında çı· 

kan son lhtllıtf Qzerlne liman 

reisliği hakemlik hakkını kol· 
lanmış ve lstarya tol için ltmın 

reisll~lnln bağlı bulundoğn İa· 
tanbol deniz ticaret direktör· 

mütaleasını f zmlr ltmın i şleri 
genel direktörlüğüne tehltg 

etmiştir. Bo miitıluy.. göre 
8 inci madde lle lstarya mQd. 

detl iki gün olarak kabul 
edilmektedir. 

Boşaltma; malın şata yük.len· 

meal bir gön, ondan sonra va · 

pura yüklenmeel de bir gün 
olmak üzere iki gün içinde 
yapılmak lazımdır. 

C Gfaft - bozutçu 
·~ •rnlbaz - kovcu ,,._d 
(> •r - ôçgüder 
'ttb ve acaylb - yabansı 

Kırı,ıyaka Ank>ıra mektebi 

muıllfmlerinden Bayan Leyli 

ve gazetemiz seyyar muha· 
birlerinden Bay Şiikril'nftn 

anaları Bayan Emine, basta · 

lanmış ve pazer giinO gözle· 

rint hayata yummuştur. Ce· 
nazeel, büyük bir kalabalık 

tarafından kaldırılmıştır. Ar· 

kadışımız ve Bayan Leyli· 

nıo acılarına iştirak eder, 

baı,ınız 11ğ olsun, deriz. 
... . 

lüğünfio tarife talimatnamesinin 

, sddztoci maddesini tefsir eden 

Liman işl~rı genel direktör· 

Uiğü ise bu miitaleaya itirazda 
bulunmuş ve bu itirazını liman 

relallğlne vermekle beraber bir 

lSrneğtnf (suretini) de Ekonomi 

bakanlığına göndermiştir. Lt· 
man işleri genel dlrektlSclftğ6; 

yüklemede Jetarya môddetlnln 

yirmldört eaat olduğunu ve 

8 lnr.1 maddeni o f ki gftn oek 

~t ~ 32 - Türkcc'ye çeviren: l Z C 1 
L,., ttı -. .. --~-----..,.._--:-:---:~--:.--_.;;;.~. 
-çq~ltJ · QIQerlka'h, ihtiyatlı ve ıkl polis ômlrl ile polisler, 

~e,,,~ YürOrnek IAzımgeldfğlnl sık ormanın içinde ilerliyorlar, 

\!~''-•~ ~ •~ •dımlarını ona göre konuşmak icab etse bile, eeale· 
"d~ ld •tladı . GOvtırdnlo ipi rinl çıkarmıyarak fıa1ldaoıyor · 

-.... 1 \' """' 1 1 
e onu ağaçlara taktırma· lırdı. Bir müddet böylece git· 

l. ~·-~ ç Q tok dikkat ecUyordu. tiler. lhayet öyle bir yere 
~ •t il 1 . 
) 

\ L e ınftmkOo .. . naan· geldiler ki yürftmenm imkanı 
..... Qfl 

ı..ı~e._ be ıor geç,.bfldlğl bu yoktu. Bu sırada Baron İkzel'ln 
!it ''~et ••adı uçan bir koea kunk seel işitildi: 
· '1a •ermek kabil olamaz· - Arkadaılar bu şerait al· 

'ı~ ~011 İkzel, hemen ipi çek· tındı bu ormandan geçmemize 
,.. •oladı ve birkaç dakika lmkAn yoktur. Ne yapacağımızı 
~ 1~'"erclnl aşağıya indirdi. beraberce dilşünellm. 
~._ __ fll_d=I• lrnlnnnn ıl\atAnd.a 11 ... u .. 1 "' b! ........ &. ... u. 

_.. 
rfz Hay İkzel? 

Amerlka'lı polis hafiyesi, gece 

karınlığında gttrfinmlyen yd· 

züoü buruşturdu, cltle çeneıılnl 

tuttu, dfieündü ve mırıldandı: 

- Evet, bı.şko DP yepabill· 
rlz? Arkaşlar, ben şöyle düşü 

nüyorum; 

Biraz evel hıvacJa tuttuğu · 

muz gihercf o, daimli yolun 
sağını tıklb ediyordu. Bu, bize 

gösterir ki, aradığımıza nrmak 

istediğimiz yer eağımııdadır ve 

biz, sağı takih etmeliyiz. Fakat 

bu yoldan gidemeyiz. Sağa git· 
mek şarttle kendimize başka 

bir yol bulmalıyız. 

Diğer bir polis atıldı: 

Baron lkzel; ben bu or· 

manı baı,tan bışa bilirim. Dört 

dıha dört kilometre yol alma· ı 
mız lazım .... 

Ormanın dört kllomE>tre ol· 

doğunu işiten F'cleruva, hudl 

kendine: 

- Eyvah .. 

Diye mırıldanmıştı. f:lıkkı da 
vardı . ÇQnkQ ~oçok yorulan 

o idi ve çünkü ihtiyar bir 

adoındı o .. . 

On dakikalık yeni bir mola 

dan sonra, tekrar yola ddzül· 

düler. Bo eık ormınlı~ı biran 
evel geçmek için eon derecr. 

gayret earfediyorlardı. Baron 

lkzel, artık önde gitmekten vaz 

geçmf otl. plştarlığı, ormanı ka· 
rış karış bildiğini aöylfyen po· 

lise bırakmıştı. Gftvercin, gidi· 

lecek yolu tayin etmlış olduğu 

__ ............ ___ _ 
İlin her ilçesinde temiz ha 

vatı •e çamlık yerlerle deniz 

kenarı olan yerlerde deniz ke 

narlarında hlrer (Çocuk yurdu) 
açılmı ştır. Bu yurdlarda zalf ve 

çelimsiz köylü ve mekteb ço· 
cuklarl lkişn ay bakılarak 

aağlam kuramla (H6nyeli) ye 
tl!,!tlrll ecekıfr. Hakım maaraf lı · 

rmı köylüler vencektlr. 

öğretmenler 

Mahallesi.. 
Muallimlerimiz Bun· 
dan istifade Etmelidir 

Ô~rctmenler adına yangın 
yerlcde yaptmlocak (Öğret . 
menin mahallesi) hakkında 

.kühür dfrekıörJüğünden m ek· 

tt"bler dlrektörlüklerile başöğ · 

retmenlfkledne hlr bfldhim 

göoderllmlştlr. Bunda kurul 

makta olao kooperatif ıoplan · 

tılarına yalnız önceden adını 

yazdırmış olanların geldikleri 

ve adlarını yazdırmamış olın 

öğretmenlerin de bu işten fay · 

dalanmıları için aon durumun 
bir daha btldlrllmesl faydalı 

ve lüzumlu görilldüğü bfldfrll· 
mektedfr. 

Şimdiye ladar kooperatife 
girmeyi gerek l&temlo olsun, 
gerek olmaııın her öğrelmt'n 

istekli olduğu taktirde lı: ban · 
kasında açılmıo olan cui hesa· 

ba haziran içinde 25 ve gele
cek aylar için de eıraeile 25 
eer Ura dan l 00 Ura kadar bJr 

parayı · yatırdı~ı taktirde koo · 

peratf f tOzOğüne göre ortak 

olacak ve ev y11ptırabllecektlr. 

Bankaya para yatıranlar 

makbuzu kooperatif kaaacısı 

bay Ferid Uğuz'ı göstererek 

adlarını ortak defterine yaz 

dıracaklardır. Ortaklık para 

yatırmak ve k11ylt olmakla ta· 
bakkok edecektir. 
~~~~~-----~~---

Jln de tefsir edUemlyeceğlnl, bu 
tefsirin tarifeye tamamen ay

kırı olduğunu blldfrml~tlr. 

Bununla beraber ihracatın 

en hararetli bir oektl aldığı 

loryı meni mlnde yirmi dört 

@aatllk lstarya müddetinin çok 

az olduğunu da itirazında glSs · 
teren genel dlrekförliık bu 
mftddetlo yalnız o me•slmler 

için üç gilne çıkarılmasını ve 

tarife talf matnamt'afnfn ona 
göre değlştlrtl mesinl istemiştir 

Bfitftn ihracatçılar fAtaryı 

müddetinin uzatıldığı hakkın · 

dakl emrin biran evel gelme· 
8İnl beklemektedirler. 

Gece idi . Tarlalarda yftrür 

keo yıldızların ıeığı etrafı biraz 
aydınlatıyordu. Fakat ormana 

glrdlktrn sonra vaziyet çok dt'· 

ğlşmfı,tl . Ağaçlar o kadar sıktı 
ki yıldızlar bile görünmOyordo. 

Polisler adım atacakları yeri 

göremeden yürümek mecburiye · 

tinde idiler. Çok ihtiyatlı yft· 

rüyorlardı. Ağıçlera çarpılma· 

mık için ellerini sağı, eola, 

ileriye doğru uzatıyorlar •e 
etrafı kolluyorlardı. 

Yapılın bo hareket te çok 

zor olmuştu. Göz gözü görme· 
den kocaman ormanı geçmek, 

hem de bir hücum bir baskın 

tehlf keel içinde geçmek, kolay 

değildi . Battı Baron İkzel ile 

Feleruva olmak Ozere hdUla 

Dnşondnklerim ... 

Hortlak! 
lavrene hortlamıı. Sırtında 

mel'anetinin kefeni, elinde sopaeı, 

ayağında çarığı ve koltuğunun al· 
tında muhterem Jogiliz lirası ol· 
doğu halde, gene dunyaya ayak 
basmış .. 

l>üo onu ,.;azete sütunlannda, 
Ne kendi eyledi rahat 
Ne halka verdi huı.ur 

Yıkıldı gitti cihandan 
Dayansın ehlikubur 

Diye diye mezara yollamı~tık. 

Çünku I.avrens, haşmetlu logiliz 
krallığının; esir do~u \'e Afrika 
ülkelerine salıverdiği korkunç bir 
yılandır, miralay rütheli lıir yılan 

lı.i, lıatu üstüva engereklcri yanında 
fıalteder. 

Fakat Llivrene, işinde gerçek· 
ten bir deha mıdır?. lliç te zannet· 
mem. Onun yegane üstünlii~ü, her 
kundak aoku~ta yerini iyi seçmeııi 
idi. Gonokok dediğimiz belaoğuk· 

loğu mikrobu , müsait yerlerde da· 
ha iyi i~ görür. Uvrena de, lngiliz 
lira sının tılsımına dayanarak Bri· 
tanya adasından çıkarken ayni 
u ule lıaşvurmu~tur. 

Meselfi, Lhren11, Alm&.D)a'da 
i~ göremezdi, Franea'da Sen neh· 
rinde boğulurdu. ltalya'da Papanın 
ııarayınıo avlı111nda çarmıha geri· 
lirdi. Yunaoistan'Ja Olimpio te· 
metlerine diri diri gömülürdü. 
Türkiye'ye geheydi, göreceği vardı. 

Fakat, df'diğim gibi, o, hasta· 
lığını, fct11dını a~ılıyacak yc:ri seç~ 

mekte ustadır. 
Sıcak ülkel~rde tohumu, daha 

çok zehirli çiçekler açıyor. Topra
ğına, f ogifü lir.ı.eıodan gübre de 
dökülünce iş tamamdır!.. 

Şeb Uvrenı. 

Esir milletler dostu Uvrens. 
Hac.ı Llivrena. 
Gt-oel tıava~ta Arap 'Jarın el ile 

Türk çocuklarım boğazlatan mira· 
lay [,fi, renıı, yeni maceralar için 
ınezanm terkeJerek dünyaya dön· 
müş .. 

lngiliz ulusu ı;~vinirken Bin· 
distan ağlasın , Yemen a~lasıo, Mı· 

ır ağla ın, Hicaz ağlasın, Irak ağ· 

lasın, Habe~iatao ağlasın , Siidan 
ağlaaın , Kap ağla!ın!. 

Engerek 11cıık ülkelerde ağunı 
açıyor .. .Miralay üniformalı engerek!. 

Orhan Rahmi Gökçe 

Yangın Değil 
Gdzelyılı tumvay caddesinde 

993 sayılı fırının bacaeından 
fazla duman çı ktığıodın yan. 
gın ~rnnedflmlş ve ft(ıly~ Go 

zelyah'y• kadar ~itmiştir. Yan· 
gın olmıdı~ı görülOnce fırının 

bcaaeı tetkik edilmiş ve fazla 

biriken kurumların temizlenme· 

diğf gör61müş, fırıncı bay Bü· 
eeyln Arif hakkında şarbaylık 

nfzamn11meafne aykırı hareke· 
tinden dolayı zabıt urakaeı 

tutulmuştur. 

Bay Adil 
llbaylık baytar direktôrQ 

bay Adil Yergök baııtalandı 

ğından dı:ın lo başına gdeme· 

mlştlr . 

mekte olao polis birdenbire 

durdu. o kadar ani dt.rdu ki 

arkasından gr.lmekte olan polis· 

ler birl>Jrluloe çarptılar. Pofü 
bağırdı: 

- Ha}ret!.. Hayret!.. 
Aaron lkzel'Jn aeal de l~l · 

tlldl: 

- .Ne var? Nt1 oldu? 

Polll!, titrek bir eesle ceub 

Vf'rdl: 

- Bir ışık .. . 

Polisin bu elSz6, diğerleri 

üzerinde de müdhlo bir heye· 

can husule getirdi. Çünktı or
manın içinde bir ıı,1k görOn· 

meal, haydudların bulunduğu 

yere çok yaklaıılmıo oldo~unu 

ihtar ediyordu. 

Hepei de biranda durdulu 



Alsancak Sahasında Vak· 
--- --.--- - - .. ----

alar Hiç Eksik Değil. 
Altay ikincileri de Şampiyondur, 

Gene Dayak Hadisesi Oldu. 
-·--Pazar günü Bava kurumu Nihayet fuıbol kurumu baı 

lçlrı yapılan fodbol yarışınaemın kam bay Mustafa'oın müdaha· 
dömlf loall idi. lesi ile oyuna başlandı. Halbuki 

Fakat ne çare ki, gerf'k öğ 

leden evel, gert'kse öğleden 

sonra yapılan maçlar halk Oze· 
rinde çok fena intibalar bırak 
mışhr. 

Günün ilk maçı eabah saat 

9 da yapılacak Altay - Altın 

ordu eon lig ve şampiyonluk 
yarışması idi. 

Oyuna vaktinden yarım saat 
soora başlanıldı . Maçın birinci 

haf tayım sonlarına doğru Al· 
hnordu taraf tarhı?ı yapan bazı 

seyircilerle Altmordonun bir 

idareci f, . hakemi tahkir etliler 

ve betti daha ileri \1ararek ha· 

kemi mOdafee ve el ya net etmek 

letlyen bir zatı dövecek kaflar 

kendllerfnden geçdller. Bu şe· 

kllde dP.vem edf"n oynn 2 - 3 
Altay lPbfne bitmiştir. 

ôgleden sonraki maçlar: 
Öğleden sonra Altmordu . . 

Boca maçının hakemi boy 

Fehmi gelmediği l~ln Altınor· 
du- Buca idarecileri sabada 

araya araya nf ha yet fedakar bir 
hakem buleblldller. 

Bu hakem; K. S. K. den 
bay Ziya idi ve tablatile ha 

kemlikte vukufo noksondı. 

Fakat sahaya çıkarken bir yığın 
kfifiir ve hakaretler dııyeca~ını 
da hl ç tahmfo etmemlşdt... 

Altınordu · Buca maçı bet· 
ladığı zaman zavallı hakem 

evvela Bucalı seyircilerin ha· 
ğırmaları yüzOoden ancak ilk 
haftayımı bitirdi ve dfidüğfi 

elinden attı. İkinci hafıayıma 
çıkıldığı vokıt Altmordu'nuo 3 
Bnca'nın dııı iki ııayısı vardı. 

Bu sefer de hakem Göztf'peden 
Bay Ferini. 

Bay Ferid 90 dakl kalık maç 

bltmelr fizere idi ki Altıoor 

du'lu Cemll'i çıkardı ve yarış 

ma da beşer sayı ile berabere 
bitti. Bu vazly,.tte turnova 

eeklinde yapılan bir maçın 
15 şer dakikalık iki haftayım 
Ozerlne uzatılması ef'rektl. Ha
kem buna rağmen sahneden 
çekilmelC istedi ve hu hareket 

bir sürü mfioekaşelera yol açh. 
Buca'hlar sahada maçı tcımam

Jamak isterken, Ahmordu'lular 

da duş alarak gitmek üzere!. 

lefrika uumarHı: 68 

Dişlerim gıcırdadı: 

- Orospu! .. 

,, 

Diye mırıldandım. fşte def 
terimin en son notl~rı .. 

• • • 
Doktor eostu. Zile 

Giren htzmetçfye sordu: 

- Hasta nasıl? 

bastı. 

- BôlA öyle beyefendi 
Arkadcşım bana döndü: 

- Ben -dedi gldib baka· 
yım, lcabederee hl r iğne yapa 

yım. Sen alt tatafıoı oku. Ben 

Altınordo bugün bu maçı ta· 

marnlamak htemlyordu: Nete· 
kim idarecilerinden bir zatta; 

- Oyuncular gittiler! 

Diyordu. Fakat hakem, ilk 
kararaodan dönerek sabeya çı 

kıh düdüğü ÇAiınca, Boca'oın 

seremoni ile gallb geleceğini 

düşünerek, Altınorc:fo oyuncu· 
lan birer, lklşf'r &abaya çıktılar 

ve dokuz ki~ilik bir kadro 
yaptılar. 

Ve oyunun uzatılmasına bae· 
lanırken Altınordu'lular hakem 

tarafından dlekallfe edilen Ce· 

mil'l tekrar oynatmak letedtler 

ve kabul f'tllrdller. Buna mu· 

kabil Buca'nın itirazı dinlen· 

medl. Ahmordu l>o kmmda 

iki g'?I daha atarak oyunu 

7 ·5 kazandı. 

Ancak bu vaziyette Altınor · 

ıfonun cezalı bir oyuncuyu oy· 

netmasmın ulzamn11meye ne 

dereceye: kadar uygun olduğa 

meçhul kalmıştır. 

" Bi~iklet Yarışı 
Bisiklet hP.yetlnin tertlb et · 

tlğl altıncı yarış pazar güaü 

Alaaocak r.tadyumonda yapıl 

mıştır. Bu (50) turluk yani 19 
kl~ometr~Uk yarışı K. S. K. 
dan Rlrl Korsfnl 36 dakika 

40 saniye 1·2 de bitirerek bl 
rlnctllğl aldı . Altaydan Mustafa 

ikinciliği İzmlrapor'dao KAzım 
üçfincülOğü aldılar. 

Atletizm 
Berlln - Nevyork'ta yapı· 

lan atl~tlzrn müsabakalarında 

18 yatında olan Stefans na 

mı o da ki kız, 100 metre ıdr'at 

koşusunu 11,8 5 eanlyede hl· 

tlrmeğe muvaffak olmuştur. 

Madmazel Stefans bu rekoru 

He dünya birincisi olan Polon

yalı medmazel Poloslyevlçln 
ll ,4 1 O olan rekorunu iki &a· 

niye farkla kırmıotır. 

Admira Galib 
Viyana - .Macarletan'da hu· 

lunao Avustorya'nın maruf 
Admfra futbol takımı Macar 

Vlpeşt ve Freçvıuuş futbol 

telumlarile yaptığı iki müsaba· 

kemn her fktelnl de 2·1 ka· 
zanmıştar. 

j 

,. ).RASINDI\. 
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Yazan: Orh11n Rahmi Gök96 

sana anlatırım. 

Doktorun okuduğu son par· 
tlyi taklb eden bazı yapraklar 

bomboştu. Bll4bare (Sene 930) 
eerlevhaııı Ue yeniden hıth· 
yordu. 

Okumeğa başladım: 

.,Ne oluyorum? Tanışah daha 
bir, btrbuçuk ay oldo. Baemete 

o kadar benze_, le; hakikaten 
hayrete şayan,. 

Y ılnız gözleri yeşil. Ara sıra 

gözlerini kapayınca ıaonedi· 

lzmir'de De 
Şeker ve Tuz 
F iatlcri indirildi. 

- Başı 1 inci yüzde -

şeker miktarı 200 bin tona 

varıncıya kader bn resimden 

1-4 koroş tenzil olonacaktır. 

Şeker fabrikalarınızın boku· 
metçe teıblt olanacak temettu 

o!ebeti ytızde 9 dan fazla olursa 

bu fazlanın tahsis Ye kullanma 

şekli bükftmetçe tayin edile· 
cektlr. 

Toz fiatları halrkında Kamu· 

tıyca kabul edilen kanun gere 

ğlnce toz f iat1arı da kilo başına 

Oç korue düşmfie ve tozun ki· 
losu yedi koruotan aatılmığa 

başlanmıştır. 

Şeker ve toz f latlerlnln ucuz 

Turing Ku
lüh Gezintisi .. 

- Başı 1 locl yozde 

Çeşme'ye UdyOz kltlllk bir ge· 

zloti daha tertlb edUmeıl ka· 

rarlaıtmlmıı,tır. 

Gezmenler araaında llbaylık 

lııtatletlk direktôril bay NAzım, 

yar kftltftr direktör (Maarif 

müdftr muavini) bay Hakkı 

Seveay ve meınarlır koopera· 
tlf 1 dlrektôrft bay Baltd de 

buluyordu. 

Gezinti çok güzel olmuş, 

dônflı,te de bir mtlddet Urla'da 

kılan gf!zmenler ucuz mevya 

ve bahk alarak lzmlr'e getir· 
mlşlerdlr. 

Mezuniyet 
Ödemle mtıcadele baytarı Bay 

İzzet Vural'a blrbuçok ay izin 

var ve onunla konuşuyorum. 

İçimdeki küflenmiş tellerden 

derin derlo lolltller kopup 

geliyor., 

Bu kıı,lır, bu sık ve uzun 
kirpikler, bu çehre, bu vtıcod, 

bu ses ve gcılOt; tıpkı tıpkı .. 

Beni kendisine mister Conson 
tanıtmıo; 

- Mıulam Corç 

bndlled Mısırlıdır. 
· demişti· 

O dakikada çok müteheyyiç 

olmuotum. Haşmet'e beozlyen 

bu genç kadın, ayni zamandı 

Ml8lrh idi. Acaba Mmrlılar 

birbirlerin"' bn hdıtr mı heo· 
zlyorlardı? 

Fnknt bıı kadan, 

yerli t değil, lnglltzdf. 

Mıeır'ın 

·- Şey ·dedi · Nazım, eaoa meıı'eleye gelelim: 
btrıey ıöyllyeccğlm.. Bo kadın ayol zamanda ne 

- Ne nr Conıon?. dedi biliyor muııun? 

- Size dan takdim ettiğim - Ne dedi Coneoo? 

madam yok mu? - Nazım Bey çok gftzel, 

- Ecee! ideal bir erkek tipidir . 

- Seni çok takdir etti. Dedi. Dikkat et, ben bu 

Tftrkler araaında böyle nızlk, işleri hayıra yormuyorum .. 

bu kadar centilmen lnaanlar Conıon, kendine has görül· 

bulunabileceğini hiç ümld et· Ullü bir kahkaha daha eavordo: 

mlyormue.. - Dur ·dedi· dur, daha 

Bir kahk .. ba attım: bitmedi kf!.. Gözleriniz de 

- Sebeb?. ·dedim· Sebeb?.. btrlblrloe çok benziyormuş .. 

Sen hariç olmak üzere, diye· Zaten ben de fariuna varmıe · 

bilirim ki, büUin lngllfzler en tım: 

ııoguk, en eempaıisiz luaaolarılır. Sizo dikkatle lı11ktı halı.ta, 

Cooson da gülerek Ct>Vab ondan ı;oma birkaç defo, veetJe 

verdi: bo1nak aynanın yaolDa gltıi, 

- Doğrudur ·dedi- doğru · kendi gl\zlerini tetkik etti. 
Erı ,.al ~üo Coneon'la kona· ılur. O da Türkleri tanımadığı Dedim ya, ben hoou hayıra 

şoyorJu~. O lıirarahk yüzüme ve dalma böyle böylö fşluiğl yormuyorum. ~laamaflh bu 

Doğum 
1 bite· 

Gazetemiz spor mob• bit 
rlnden Baba Koauralp'ıD 1., 

lflP' kız çocuğa dftnyaya geldi 01 o• Mlol mini yHrunoD .,,..,, 

ömdrlil olmaıııaı diler •0 

~--~~~~g~~~~~~·~~-~~~~~~~-&~-~~- b ı: ~D~D~d~b-Mm~A~ ~"' ~~~ b~nıın llim~ -------..-.....-....-----------
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Meşrutiyetten Evvel ve Sonra .. 1 (Anadolu) 

- OKURLARIN 
MEKTUPLARI Yeşil Tire'de Yeni Sa Te 

Başımızdan Ge.;enler .. 
Yazan : M. Doğan Batu 20 

Muğla-Bodrum sisatı Yapılıyor. 

adının kocası nerdeyse müfrezesile Maçı ~?.~akaşası Çocuk Kı;-mpları Açıldı. Halk, Ya 

birlikte çıkıp gelecekti .. 
8 ~-~~-------~-~-~---

t 0 gürültü, çok müthişti. bir hakaretti. Fakat şo deki· kocası mfifr,~ze kumandanına 
b t gôçecek gibi sallandı. Bom· l:adı bu zilletin ağırlığını, bu tesadüf ederlerse ehemınlydl 
;· kapının dibine düşünce hacaletin derecesini de ölçmeğe, yoktu. Çünkü müfrezesinin mev. 

Buraya düğün evine gider 

gibi, milli havaları söylfye 1.1öy· 

~P•cığını yapmıştı . Korkunç, düşünmeğe kalkışmak budala· cudu 30 neferden ll-arettl. 

Ola bir manzara doğmoetu. lakta. Kafalarını dolduran yega · 

L looıftecilerdeo kiminin beyni ne şey; kaçmaktı. Biran evvel, 

'''•t 1 il. lBı da!ılmış, kiminin kolu, ortalık ağarmadan savuşup kaç· 

hı '-ğı uçmuştu. İçlerinden mak!... 

d çhırı kurtolamamışta. Hepsi Ve gözleri, dıvarları delik· 
e OloıQşlerdi. lede dola olan eve baktıkça, 

~tit.adın. Hasao'a baktı. Göz· eaokl orada dişi bir kaplanın 
''-' ateş saçıyordu. Heyecandan atılmağa ve parçalamağa hazır 
~ Q, bembeyaz kesilmişti.. bir vaziyette bulunduğunu gö· 

!l ldtı, bir başka, bir dehşetli riir gibi oluyorlardı. 
111tle gOldü: Onlar, kmdına arkadaşlık eden 

• ....., Baean -dedi· Hğ kalanları erkeğin de hakkından zor ge· 
•ta l'lt!lt 1 Ve onlar da saldmrlırsa, Unlr bir kahraman olduğunu 

) rıo da beyinlerini parçalı· anlamışlardı. İkisi birden kor· 
llca~ıoı. konç bir kunet olm,ış, mav· 

~ ladında dişi bir arslan zerlere, bombalara yapışmış, 
ile llaaraıı belirmişti. Sesi bile kendilerine kan kustormuşlard1. 
} ~loıletl. Bo sözlerden sonra Her komiteci, sadece kaç· 

~ettlıden fırladı ve yavrusunu mığı düşftnmekle beraber, yan 
1Ptı .. gözle biri blrfoe bakıyorlardı. 

bG Çtınka yavrucuk, gO.tillUlnün İçlerinden birinin şöyle, geriye 

, Ytık:Ja~ünden korkmuş, acı doğru bir hamle yapmasını bek· 

tı hı~ırmağa başlamıştı.. Uyorlardı. O takdirde cephe 

l't llıeao'ın gözleri yaşarmıştı. bir çorıp söküğü gibi söküle· 
treyen bir ·sesle: cek ve biri-biri ardı sıra kaça· 

eu; Yaı.ıe han1m ıha -dedi· caklardı. 
l. nurdan olsun!. Kadıoan kocası, neredeyse, 

çıkıp gele· 

vaziyetleri 

~ hrıman ana, yavrusunu müfrezeslle beraber 

,:;-A•na basmış, öpOyor, öpil· cektl. O takdirde 

~il le bir taraftan da mazgal çok fena olacaktı : 
'~ine yaklaşıyor, dışarısını ÇünkO önden ve arkadan iki 

ltyordu 8 . 
~I 0 hAdlse, karşı mevzilerde 
~ Qoın komitecllerf n bfttün 

•tı 1 ~ e-. yatını paniğe uğratmıştı. 

l.e 'llı•nlarını. cesaretlerini kay· 
ltıılılcrdt 8 . 

•e 1ttblrf nln yftzüoe bakmış 
letdgıyrl tbtiyari, ateşi kesmiş· 
\ 

1
1. Saatlerden beri, kalak 

t •r •ıa ını patlatan yaylam ateşi 

'e:llınetu .. Etrafta hiçbf r hare. 

t hissedilmiyordu .. 

~I •rınhldar yavaş yavaş par· 
'"ıy d 'ı or u. Şafak sökftyordu .. 

~o etıllerde donmuş gibi kalan 

~ıı:lt,cller için bir dakika 

~I dfteftnmek, dormık imkanı 
't' 'tıınuştı.· Artık ne tepelenen 

-t ~davlarını dQşünebtlf yorlardı, 
-._

1
he papasın cennet vadeden 

L •tlarını hatırhyabillyor· 
~dı, 

le._Cerçt bir kadınla, bir erkek· 

~-i._ baek:a müdafii olmıyın bu 
~tf ônünde, ellerinde tüfek· 

bı ' bellerinde bombaları ile, 
t 1 

dtt ' yapamadan ve otuz ka· 
\ b•tkadaeın cestdlol meydan· 

lftttı ''•karak, ters yüzil dönüp 
ek, onlar için çok zllledl 

atee araeanıt alınacaklardı. Ve 

artık kurtuluş lmUnı kalmaya· 

cakta. Hepsi de geberip gide 
ceklerdl. 

Bu düşOnce her haydudu sar· 

sıyor, titretiyordu. Pisi pisine 

şerefelzce öleceklerdi. Halbuki 

onlar buraya gf'lfrken ne emel· 

ler, ne lhtlrular, ne Omldler 
kurmuşlardı : 

Meşhur ihtilalci Sarafofun 

yaptığını onlar da burada ay 

nen taklit edeceklerdi. Sarafof, 

nahiye müdfirOnOn karısı Ue 

kızını içki sofrası karşısında 

çml çıplak, vura kıra nasıl 

oyoıtmışea, onlar da bir Türk 

zabitinin, bir müfreze koman· 

danının genç karısını ayni şeyi 

yapacaklardı. 

Cinayet ve vahşette yeni re· 
korlar kıracaklardı. 

Sarafof, oynattığı kadınla· 

rın kocasını, babasını lus-kı ,. 

rak ve lylM bağlattıktan eonra 

keyfi geldikçe bir kurşun, bir 

katma Ue biçarenin göğsftnü 

delmiş, göğsilnü delmiş, gözünü 

oymuştu ve adamcağız ısllraplar 

içinde inler ve ölürken, ka· 

paomış, sönmelL üzere bulunan 

gözlerUe çırılçıplak karısının ve ~ NA_D_O_L_U-11 

C ------ kızının ırzına ~eçlldlğiol de 
6.tılük Siyasal Gazete görmftş ve ho acılarla öld6rfil· 

lJ Sahip ve Baoyazganı mOştü. Onlar da ayol kanı taşı· 

liye , neş~t:U ve zevkli olarak 

gelmişlerdi. Burası, KearOyc ka· 

zasıoda bir Bulgar köyünün 

kenarı ldf. Ev, büyükçe idi. 

Karakol olarak yapılmış bir 

kuleyi andırıyordu . Çete bora· 

sını basmadan birkaç saat evet, 

kadının kocasına haber günde· 

rilmlş v~ bir Bulgar çetesinin 

birkaç saathk mesafede toplan · 

mış olduğunu 

lerdl. 

haber vcrmlo· 

Müfreze kumandanı, biltfin 

mevcudunu alarak hareket et 

mlştl. Genç karısını üç güolftk 

lobuea oluak neferi Hasan'la 

birlikte P-vde bırakmıştı. Hatta 

köyden ayrılırken, kocabaş Apos 

tolu çığırmış; 

- Bizim evdekilere ıoukay. 

yed ol, belki blrşeyler isterler! 

Diye tenblhde buloomuştu .. 

Halbuki bir Türk zabitinden 

intikam almak lçfn, keodhine 

feci bir oyun hazırlanmıştı. 

Ev yalnızdı. Erkek olarak 

yalnız Duan kalmıştı. Onun 

da hesabını görmek, komiteciler 
i .. tn pek zor olmıyacaktı. 

-Devam edecek-

r 
Hergün 
Beş Kelime. 

Yirmiyedinci Liste 
l - Vecibe - Düaergc 

Örnek: Türk hava kurumuna 
yardım etmek baolıca dü~er· 
gelerimizdendir. 

2 - Tefrika - Biilenı - J.'euil· 
le ton 
Ürnek: Son romanınızın ga· 
zetedc kaç bölem tuttu~onu 

" l'!iiyler misiniz? 
3 - Tefrika (nifak. anlamına) -

Ayırga 

Örnek - llak arasına ayır· 
ga sokan politikacılar, de· 
mokrasinin asıl düomanla· 
rıdır. 

1 - Musibet - Smak 
Örnek: Deprem en 
sınaklardao biridir. 

5 - Taklid - Benzet 

büyük 

Taklid etınck- Benzetlemek 
.Mukallit - Benzetçi 
i'ırnekler: l - Sao'atta ben• 
zetı;ilik değil, iizgünlük J(ı. 

zımdır. 

2 - Para' Lenzetliyenlerin 
t·ezaları ağardır. 

NOT: Gazetemize gön· 
derilecek yazılarda bu 
kelimelerin Osmanlıcala· 
rı kullanılmamasını rica 

Gazetenizin 4 Haziran tarihli 

nüshasının beşinci Hhlfeslode 

Muğla Bodrum başlıklı yazınızı 

okuduk. Ayol lmza@anı taşıyan 

bu yazı için Bodrum spor reisi 

bay C,.mll Özek kulübOnde bu 

himde ıııporcu olmadığını temin 

eut. Başka bir leiın kullanmak 

auretlle kendinin dahi tasdik 

dmek cesaretini gfüteremedlği 

bu yalanın cevabını vermek 

lözuınonu hts~el memtz okuyo 

cularımzı haklkatla karşılaştır 

mak latememlzdendlr. 

Muğla mıntakesı Uk maçları 
MllAs, Bodrum, Marmaris ve 

Muğla Yayla spor g rnçlerf ara· 

smffa kışla yanındaki ayak topu 

ıtlamnda; kalabalık bir ıeylrcl 

kitlesi önünde yapılmıştır. İlk 
çarpışmada Muğla Mllie'ı dörde 

birle Bodrum Marmarfs'I iki 

sıfırla yenmiştir. Floal Muğla· 

Bodrum maçı Pszar giioü 

gençltk ve sporun hamlet liva 

komutanı bay İsmail Hakkı'oıu 
önünde yapılmıotır. Hakem bay 

Halil adla bir taeralı olmayıp; 

iki gün evvel Muğla Milas mı · 

çını idare eden Fethlye'oin 

kıymetli oyoncularındao bıy 

Halil adlı bir ııporcodur. 

Bodrum aporcoları maçtan 

evel kendisine btr kahvede ha · 

kemlik için müracaat ediyorlar. 

Bodrum sporun kaptanı arka· 
dat>ı olduğunu ileri sürerek . 

menf 1 cevab veriyor. Diğer ta 

raftan Muğ1ıı takımını zııyıf. 

latmak için iki kıymetli oyun· 

cnso maçtan birkaç saat evci 

vazife ile uzaklaştırılıyor. Fa · 

kat zamanında haber alan Yay· 

la spor gençleri arkadaşlarman 

oyuna iştirak.ini temin için 

otomobil tutarak zamanında 

hazır bulunuyorlar. Sahaya 

çıktıkları zaman uzaklaşhrdık· 

ları oyuncuları karşılaTıoda 

gören Bodrum'lular gene ha· 

kem mes'eleeine dönerek hay 

Raltl üzerinde ıerar ediyorlar. 

Mlsaf lrlerloe karşı hörmet his 

el hesllyen Mogla'hlar tel. lifi 
maııumamo kabul ediyorlar. 

Oyun başhyor. Her final maçı 

gibi favftllü, Bilhassa Bodrcm· 

lalar biriki oyuucuyo oyun 

harici yapmak için var kov· 

vetlerUe çalışıyorlar. Ve tik 

dakika vazılarlle de ltlraf ettik· 

lerl tehUkell solu golle netice · 

lenecek akanım göğsünden ka 
şına kadar uzayan bir tekme 

He kırarak kesi yorJar. Sola çık 

kanlar içinde baygın .. Hakem 

penaltı cezası veriyor. Muğla . 

lılar şan!sızhk eseri olarak ka· 

çırıyorlar. Bodrum'luların ikin · 

el l?Olü avut dddüğündeo sonra 

olduğa için hakem kabul et· 

mlyor, Bodrum'loların uzun 

eüren münakaı,ıalarmı mes'eleyl 

raporunda halledeceğini söyll · 

ederiz. yerek kapatıyor. l\luğlaoın da 
\Jllı •ydu Rüedü ÔKTEM yorlar mıydı?. Bu çetelerin dl 

tırnt neoriyat ve y"·ı ı· •len· ğerlerlnden ne "arkları vardı? •.. 
t. ltıfld ~ .. 1 ... y ı; 
'Cllteb.~ Urü:. Iamdi Nüzhet içlerinden biri çettı horaya 

t -.eai: 11 k -ı . ge r en şöyle diyordu: 
C. l:l~ ikinci Beyler ıoka~ı - Zabitin dört günlük bir 

l' l'eı Partisi binası içinde 
tltr0~~f: lzmir •• ANADOLU çocuğu varmıo. Çocuğa ı;ılşe 

· 2776 •• Poeta kutusu 405 gtçlrlr, ate,te kızartırız anası 

\'~ .\~ONE ŞERAİTİ: kaltak, bize eaklllk etsin. 

\' , too, Alu aylağı 100. Oç Diğeri; 
'h'll y ~ 500 kuruıtor. - O kadarmı ya; kendisine 
.~ l.tıeı:nieketler için eenelik ll tıe ücreti 27 liradır. içki verir, çocogunun etinden de 

~il eryerde 5 Kuruotur. mez" yldlrlrlz .. 

~ geçltıio nad:ı.r 25 knruotnr. Cevabını vermhtl.. Çete ef. 

~l>otu MATBAASINDA radı yetmlşbeş kişi idi. Hepsi 
_-.;m.__ __ _:.,::.......;~~~~~~-lLJle batın aşa ı silahlı, bombalı 

\.,_ __________ ,,/ bir Hyısı var. 

Nikahlanma Birinci devrenin iyi idare 

Halttdbey mektebi muallim· 

lerloden bayan Hikmetle Kül· 

tür mecmuası idare mildftrQ ve 

Billdbey mektebi baş muallimi 

bay Receb'in nikahları, dün 

Vali Kazım Dlrlğln, KOltftr 

uıüdütd bay Bikmet'fn ve bir· 

çok arkadaşlarının huzorlle be· 

tediye dairesinde kıyılmıştır. 

Genç çif tl kutlular, öz yd· 

edlldtğloi söyllyen yazıya göre, 

dure arasında bazı kimseler 

hakemi çağırarak tebdld etmiş. 

Bunu da avukat bay Cemil doy· 

muş. Avukat bay Cemil Bod· 

rumsporon başkanıdır. Daha 

aşağıda 

- Galip dorumu korumak 

için müdafaayı çekildik ve teh· 

ilkeli saydığımız solo marke 

ettik. 

lara Göçmeğe,Başladı. 
ı r- - -~--' --------

( İl~ebay (;afur Soylu 

Tire, (ANADOI,U) - Tire, 

~Ome dağları eteğlndf!, yaz ve 

kış, yem·yeştl ~özilkeo bir ka· 

f eabadar ve Türklye'nln en: gO.· 

zel şehlrleriodf'ndir. Soyu, ha· 

nsı. yeri ve•manzarası bir özel· 

ilk taeımaktadır. 

Kamplar: 
Kazamız çevre!!lode 3 yerde 

çocuk ki oderbaymları ıçılmıo· 

tar. Bunlardan biri, şehre beş 

kilometre meeıfedekf Kaplan 

yaylasandaod1r. Köylerden gelen 

çocuklar. hftkdmet doktorluğun 

ca moayenP. edildikten eonra, 

kampm idare memurluğu vazı . 

fesini gören arpacılar köyft 

muhtarlığına gönderilmiştir. Bu 

kloderhaymı, biri Bay, biri 

Bayan iki muallim de nrzarctçi 

olarak memur edilmiştir. 

Su işi : 
Kaza merkezine 27 kaynak· 

tan bol ve tatlı sular akmak· 

tadır. Fakat buna rağmen Tire 

halkı, su işinden mOştekldlr. 

Çönkfi su teıleatı, iptidai ve 

gayri sıhhidir. Bazı mahalleler 

eusuzdur. Bunu göze alao kay· 

makam B. Gafur Soylu ile bele· 

diye başkanlığı. el ele vererek 

su teinl halletmiye çahşmışlar 

ve şehir euyuno 96 bin liraya 

bir eosyeteye ihale etmişlerdir. 

Şirket, f ki yılda tealsah bitir· 

meğl üstfioe almıştır. Fakat, bir 

yılda sona erdirlleceği d~ söy· 

lcnlyor .. 

Halk Gezintide: 
Yaz geldi.. Halk, küme küme 

yaylılara tışınmığa ba"ladı. 

Kaplan, Paşaçeşmesl. Alibaba, 

Ahmedbey, Karagazl, . Oeğİr · 
meodere gibi güzelyerleri, yay · 

laları, havuzlu gazinoları, De 

rekahvelerl bulunan bu Kasa · 

ba'da, halk semt Pemt, yazlak 
-ı------

lara buladıkları (Solu marke 

ettik) demek ve söylemek is· 

tlyorlar. 

Galip durum hakemin kabul 

etmek istemediği golle mi te 

mtn edilmiş . Muğl11 takımı Bod· 

rum'luların uzıklaştırdı~ı oyun· 

culerdan birinin ayağı ile ikinci 

gollerini de kaydediyorlar ve 

bir dakika sonra Ilı.inci devre· 

nln blutğlol 1140 eden dftdük 

oyunun beroberllkle bitmediotoJ e 

Moğla'oın l re karşı iki sayı 

ve köy muhtarları 

dinlenme 'e tieriolt'.nmrsioi ar 
maktadır. Kaplan yaylasına otı 

büsltr çalıemakıadır. Bu yay 

cidden ço q: oer l:ı bir yerdir 

Gazel bir suyu \'ardır. Ve ilç 

hay Bay Gaffur'un gayreti f 

bnrada fıskıyeli havuz yapılmı 

yaylaya otobih yolu yıptırı 

mıştır .. Evelctı buraya gid,b g 
lloemezdi.. 

Köylerde: 
.MahmudJar köyfindekl eı( 

ve tavuk letasyoularıoın yap 

bltlrlldl. Aygırlar b~ lstaeyo 

larda kalacaklardır. 

Örnek keylerde faaliyet v 

dır. Asri kabrJatanhklar yap 

makta, gıztoolar açılmaktad 

C. H. Putlsfofo araya glrm 

eayeelnde bu köylere rad 

getirilmesi de kararlıştml 

ve ıemarlanmı~tır. 

bekleniyor. 

Her köyde f idaolıklar, s 

alanları ve örnek köyleri v 

dır. İlçebay Bay Gırfur. nü 

ne köylerini sık sık tefti, e 

yor. Kaza çevresindeki 71 k 
muhtarı ve köy katipleri l 
açılan karatan iyi neticeler al 

mışhr. 

Denizli'de 
Pazar Günleri 
Yeniden Teshil Edi 

Denizli, (Özel) - Denizi 

pazar ve pcroembt! gftnleri 

rulmakta olan pazularan pa 

gününün tatil günQ yapıl 

sıodao ötüril değlştfrllece 

yazmıştım. 

VUAyet daimi encümeni 

Denizli'de cumartesi ve 

şımbı gQnleri pazar kurul 

onanmış ve pazıtrlar kural 

başlanmıştır. 

Denizli, (Özel) - Denlzll 

en yaşlısı, neş'e ve şenliği, 

konuşmaları ve oekrellkl 

tanınmış, çok stvllen ba 

çok rekl bir sftlaleden K. 
oğlu bay Ata bugün eab 

yto güzel gOzel eabah ça 

kahvesloi içtikten sonra 

l!ektestodeo ölmüştür. 

Bu şen ad11mı, çok p 
bir cenaze töreni yapıldı. 

kf'vl bandosunun iştirak 

törende ilbıyımız bay 

Tokeal başta olmak üzere 

tün memurlar, avukatlar ile galih geldiğini anlamak Is 
temlyeul .. re haber voriyorda. 

Hakem raporunun n,. olacağım 

feraset sahipleri oyunun eaatl 

Ha tine bitmesile anlamışlardır. 

pekçok halk hazır bolonıy 

Bu yazımızm gazetenizde ya· 

zılmaeını diler eaygılarımızı su· 

oartz. M. ıtver 

ANADOLU Bu mes'ele 

kAfi derecede münakaoa edil· 

mlştir sınıyoruz. Gf'fi tarafını 

Buroava'da Ma 
Dfio sabahleyin eaat ee 

Buroava alanında Bu 

gençler birliğinin ikinci t 

ile lzmlr Altıook kulübQ 

cuları arasında yapılan 

topu yarışmasında Bornav 

çaklerl bire kartı iki e• 

lib eldller. 



f ransa Gi,mrük 
Tarifesinde. 

••• 
Yapılan Değişik
likten Bizi ilgilen
diren Toktalar. 

Fransız gümrük tarifesinde 

bazı değlşiklikln olmuş ve telg· 
raf la Tür kof t e mnlılmat gel 

miştlr. Tarifede teclmerl"rlmizi 
ltgllenıUren meddeler şunlardır: 

Evelce gümrük re mtnden 
muaf olan keten tohumunun 

beher yftz kllo_ondan gayri safi 

olorak asgari 16,SO frank, har· 
del tohumunun beher yüz ki 

losundan 20, 15 frank, haşoş 

tohumundan 20,40 frank, pn 
muk tohumundan 10,60 f ek, 

ensemden 2i.90 frank gömrılk 
rerıml alınacaktır. 

Evelce l 2,90 frank gümrftk 
rt>smloe tabi tutulan sabunluk • 
zeyılnyağlarından 65 fraok, dl 

ğer zeytinyağlarından l Ol frank, 

eabun f mallnı:le kullanılan su· 

sam yağından 83 frank, yemek· 

ilk gros yağlarından 63 frank, 

diğer susam yağlarından 94 
fran eümrük re mi alınacaktır. 

~imento Fiat
leri de indirildi .. 

--= ....... ._.. ___ _ 
Bakanlıktan Bu 
Hususta Bir 
Bildirim Geldi .. 

Ekondmf Bakanlığı, oıemle· 

ketin bayındırlık fşleriode çok 

kullanılan çimentoların f fatinl 

ucuzlatmıştır. Bono dair dün 

bakanlıktan flbaylağa bir hll · 
dirim gelmiştir. Bunda İzmlrde 
çfmento satış f atlerlnln tetıbhi 

ile daha ynkeek dı>ğerle Htış 

yoptırılmamnsı blldt'rllmektedlr. 

Dün llbnylığa gelen bildirim 
şudur: 

Saray öy 

.. l Haziran tarihinden hlba· 

ren İstanbul ve İzmit illeri 

fçfnde bulnoao çimento fahri· 

keları dmentonuo tonunu hl'r 

tOrlO resim ve teklif ile tüccar 

koınlcıyona dahil olmak ftzere 

fabrlk: da oaklfye nıaıtaları 

için teslim şart ile yirmi liraya 

eotecaklardır. lzmlr satış f fati; 

fob fabrlkas10de @atış f latine, 

fzmlr'e kadar sevk için lcabe· 

decek taşıma ve bu ta1J1mıya 

' alt diğer masrafları llAve ede-

Yurd Sevgisini 
Gösteriyor. 

---··---
Sarayköy, (Hususi) - Bava 

tehlike fol bilen üye kaydı 

için cuma günü çarşı meydn· 

nında büyük tezahürat yapıldı. 

Müddeiumumi Bay Kııdrl jl,. 

askerlik şubesi rı•fs1 Bay Meh· 
med :Ali, beroretll birer eöy 

lev verdiler. Tayyarelerin bn 

günkü eevne tesir ve rollerini, 

hev&cılığın ehemmiyetini, gazlı 

bombalan etraf ile nolnttılar, 

S rayköy'lülerl yardım sava· 

eıoa çağırdılar. "F al bir ko 
misyon toplandı. 52 üye yaz 

dı. Muavin aza sayısı bir mi· 

sil fazladır. Kayt dt'vem~adır. 

~eker 
Ankara, 16 (AA) - Şeker 

yoğaltım ve gomrük resimleri 

hakkındaki 2785 numarap ko· 
nuo 17 Hazlrau 1935 torlhll 

aeenıiğ gazered~ çıkacaktır. Ka· 
nuo o günden yürütQlecektfr. 

(Muteber olacaktır) 

Kibriı Fiatleri 
Ekonomi Bakanlığı, kibrit 

f letleriol de indirmek tasavvu· 

ruodadır. Bir mütohaesıs kibrit 

şirketinde tedkiknt yapmış, on 

paralık bir tt>nzllAt imkanı gör· 

mfiştür. Şlrkt>I, buna itiraz 
etmiş, ht>sab istemiştir. Bu he· 
sabi ar, of rket komi PrJlğlode bu

luoınaktadır. Şirket de tedklkat 

yapacak ve neticeye göre hare· 
ket edilecektir. 

Feci Bir Tren 
Kazası Oldu 
14 ölO, 70 Yaralı Var. 

Londra, 16 ( A.A ) - Bir 
yolcu trenlle bir marşıını:llz 

treni Londra yakrnlarıoda Vel· 

vlngaı ten'de çarpışmışlardır. 

Şimdiye kod r on dört ölfi ve 

birçok ağır yaralı olmak üzere 

70 kadar yaralı knldırılmıştır. 

Kredi Fon siye 
Kahire, 17 (A.A) - Yüzde 

3 fimenlf (faizli) Mısır kredi 

fonslye tahvillerinin bogfinkü 
çeklUşlode şu numaralara lk· 
ramiye düşmüşıfir. 

1886 tarihli tahvillerden 

2 8,621 numara 50,000 frank. 
1903 tarihli tahvlJlerdım 55, 7 46 

numara 50,000 frank, 1911 
tarlhlf t ahvlllerden 93,510 nu. 

numara 50000 ·frınk. 

:ek tayin edilecektir. 

Yaptırılan yP.nl limen torffe. 

lerlnfo teblf~lnden ııourakl arae · 

tırmalara f?ÖrA bu masraflar 

vasati olarak letanbnl · İzmir 
için 2 lira navlun, lzmlr'de 

vapurdan iskeleye boşaltma için 

75 kuruştur. Bunlardan başka 

tficcar df'posona kadar yapıl· 

ması ltlzım gelen safr ma&raf lar 

var8a bunların da nazarı dfk· 

kate alınarak eatıe f la tinin 
tesblti lizımdır . ., 

Burnava'da 
Tarım Mektehiode 
Verilen l\lüsamere 
Güzel Oldu. 

Pazar günü Burnava Tarım 

okulasındo ders bitimi münı· 

sebetlle talebe torafından bir 

mü amere verildiğini yazmıştık. 

Tarım okntasının gOzel ın· 

f hyatrosu küçük olmakla bera· 

her lkiyüz kl1Jlden fazla davet· 

Jtyl. içine sığındırmıştı. Burna· 

va'dan fzmlr'den, Karşıyaka'dan 
birçok kibar aileler bu müsa· 

mered" gözükfiyorlardı. MO&a· 

merede ekseriyeti bayanlar teış· 

kil ediyordu. MüBamereye saat 

onyedide talebe ağızdan &Öf· 

!edikleri letlklıil meretle ba!J· 

landı. Marş ayakta dinlendi 

ve olkışlandı. Banu lzmlr Hal · 

kevluln mandollnato takımı tı· 

rafından (Barem esrarı) isimli 

çok güzel bir parça ı takib elti. 

Talebe biri (Gazeteci dOşmam}, 

diğeri de (Facia) isminde iki 
komedi ile Makakçı niimında 

bir dram oynadılar. Perde ara· 

larıoda mıındolinato takımı çok 

güzel parçalar çalarak dfnleyf· 

ellerin alkışlarıoı topladı. 

Müsamere güzel oldu. Ta· 

lf'be rollerlnde ümidin fistünde 

muvaffak oldular, seyircilere 

heyecan ve zevk verdiler tak· 
dfr ederiz. 

§ - Ziraat okulasının lmtl· 

hanları bn ayın sonunda bite· 

cek ve mektebin son sınıftan 

çıkan talebelerine diplomaları 

törenle verilecektir. 

iskelet 
Vrşlogton 17 (A.A) - Bay 

Ruzveld . H. A. nın yeni 

şeklinin koşaboı yapmışlar. 

Nevyork bankerlerinden ve 

N. R. A. nın direktörlerinden 

B. James Nelll bu oekle iskelet 

ıdını koymuştur. 

ltalya ile Alman
ya Avusturya'yı 
Paylaşacaklarmış ........ __ 

Baştarafı 1 inci yüzde -

lnglltere'ye kavvetle hücum: 

ederken, öte yandan İtalya oü 
kômetl Almaoya'ya karoı bir 
yaoeşmR hareketi ğiS!ltP.rmlşıir. 

Öyle ki, lnglltere uluslar sos 
yetesi p•ktının 15 ve 16 ncı 

maddeleri lralya'ya karşı ele 
alınacak olarsa, yeol bir Man· 

çok.o karşırında kalınacağını 
anlamıştır, Bu yeni Mançuko 

lHekfodeo çok daha tehlikeli 
olacaktır. Çünkü bu hddtse 

Avrupa'da buluooyor. Böyle 
bir halin ortava çıkma&ı ise 

Avustorya'oıo İtalya ile Al· 

manya aruıoda pıyla!Jılması 

ve Avrupa siya&al durumunu 

altüst eder«:k Cl'nevre'ye karoı 
düşman hl r blokun yüksel meal 

sonuncuna varabilecektir. Onun 

fçlndlr ki, İnJ?;fflz slyaAll çev· 
renleri Bay Samuel Boar'ın bu 

işteki et yaııaınnı önceki o den da· 
ha kıvrak olacağını dooOnmek· 
tedlr. 

Üçler andlaşmaıunı imza 

eden dflvl,.tlerlo pek yak10dı 
Adis Ababada dostça glr~fl,.rde 

bulunarak, ltılya'yı dfnfzllye· 
cek (Tatmin edecek) değl,ltte 

(Tavizde) bulunulmasını tav· 

siye etmeleri lmk4osız dl'ğfl. 

dlr. Aoc•k İngiltere Sudan ve 

Mısır çevrealodekl aaığlarıoı 
da feda etmek f ikrlnde değll · 
dlr. İngiltere bunları l 906 

andla~ma.sile ve ondan daha 

önceki andlaşmalarla elde et· 

miış bulunuyor. 

1906 aodlaeması Fran&a ve 

İtalya'ya olduğu glbJ logfltere· 

ye de etgerlfk (Nufuz) bölge· 
lerl tanımaktadır. Şurasını ha· 

tırlatmak l4zımdır ki, Fransa 

bu haklarından vazgeçmlıştf. 

.Fukat Loodra ve Roma böyle 

bit harekette bulunmamışlardı. 

İngiliz asığlarınan başlıcası 
Tsaoa gölOnüo soyudur. Ve 

bu su flf'l Mısır n lnglllz Su· 

den'ınıo çok bdyOk btr kısmı 

eulanablllr ve bora!ll diloyanın 

tın çok pamuk yedşılren yer· 
lerlnde biri olablltr. 

Şimdi Mısır Sudan n Ha 

beş delegeleri bir komisyon 

halinde Tsana gölü euyuoon 

tlle1Jtlrllmesl pJ4oını bitirmek 

üzere bulunuyorlar. Sö bağla· 
rıoa dayanan bu hareket İtal· 

ya'ya hl ç de dokunamaz. İn· 
glllıler İtalyan gazetelerinin 

bu işte yaptıkları hücumlardan 

şaşırmıolardar. Londra yukarı· 

dakl komlayon lşloln İtalya · 

Oabeş anlaşmazlığından talaa· 

mfle ayrı blroey olduğu kana· 

etindedir ve dolayıslle lngllte· 

re'nin İtalyan ve Habeş ger· 

çlnltğlnl azaltmak fçf n arıcı· 

hklarınn ve Rpma'ya harbten 

sakınmasını tavsiyeye devam 
edeceği hekleneblllr. 

Aydın demlryolu Pmom mG· 

dOrlftğdodeo: 

21.6.1935 tarihinden fo'arı 

ahire kadar mutebP.r elmak 

Ozere Kuyucak ve Nazlllldeo 

lzmlrt> taşanıcık koru soğanın 
beher tonundan aışağıda yazıla 

ücr~tler alınacaktır. 

Kuyucaktao lzmlre beher 

tonu 850, Nazilliden İzmhe 
beher tonu 800 kuruştur. 

§ 22.6. 19:~5 tarthfndeo i~'arı 

ahire kadar muteber olmak 

üzere herhangi bir istasyon· 

dan diğer herbaogl blr lsta<:ı· 

yona taşınacak tllze balığın 

beher tonundan kllometre ha 1 
eına 5 kuruş ücreti nakliye 

alınacaktır. 

Bu balıkların mevzuata olan 

boış kaplar balık sevkedeo 

istasyonlara meccanen iade 

olooacaktar. 

§ 22.6.1935 tarihinden lş'arı 

ahire kadar vagon dolusu olmak 

şart ile lzmlrden Nazilli ye ta!Jı · 
nacak tuğlanın beher toooodan 

440 kuruış Ocretl nakliye alı. 

nacaktır. 

§ 22.6.1935 tarihinden fş'arı 

ahire kadar muteber olmak 

üzere Ödemişten İzmf re ve dl· 

ğer bilumum f&tasyoolara tatı· 

nacak patatesten aışağıda yazılı 

ücretler alınacaktır. 

Ôdeml1Jteo beher touu 500 

kuruştur. 

Ôdeml9ten bilumum lst11&yon· 
lar11 too kilometre ücreti 5 
koro!JIOr. 

§ 22 6 .1935 tarlhloden iş'arı 

ahire kadar mutebn olmak 

Ozere istasyonlardan lzmlre ta· 

ışmıcak siltüo beher tonundan 

kilometre ha11ına 10 kuruş Oc 

retl nakliye alınacaktır. 

İohharlar İzmir baışmüdür· 
lüğünden: 

15 Haziran 93!l ıününden 

hlbareD tuz flatı 6ç kuruş in· 

dlrllml~tir. Tozlar, 1 z mir 

merkez deposundan Ulccara ki· 

loau Qç kuruş kırk beış santim· 

den satılmakta olduğa muhte· 

rem halka llAo olunur. 

1759 18 20 

Kitabınıza Güzel 
Bir Cilt Yaptır
mak isterseniz 

Yeni kavaflar çaroıeı 34 numarada 

ALI RIZA 
Mncellithanesine uğrayınız 

• Bisiklet Şehir Koşusu 
Önümüzdeki pazar güod eaat 

16 da Aleancak stadyumundan 

baelayarak birinci kordon, Cu· 

murfy.,t meydanı, İsmetpaışı 
bolvarJ, İklçeşmellk, Eşrefpıea 
Kızılçullu, Tepecik, KAğıthane 

caddesini takiben Pınarbaı.ıı'dan 

Bornavı'ya ayrılın yoldan Bor· 

nava, Mersfoli, Halkapınar'a 

gene stadyumda bitmek üzere 

Halkevl !!por şübeelle İzmir 

mıntıka blalklet heyeti tara· 

fından müşterek bir bisiklet 

şehir koşusu yapılacaktır. Ka· 

Roma 16 (A.A) - Bakan· 

lar kurulu, orgelerdeJ bulunan 

elvil ve askerlerin aylıklarını 

arttırmıştır. Tnblos için dörtte 

bir ve Somali için de 12 de 

yedi nlsbttinde arttırma yapıl· 

mıştır. zıoaolara madalyalar verilecektir. 

Manisa Valiliğinden: 
1 - Moradlyeı . Menemen yolunun 7 + 460 ıncı kilometre· 

lerlode 10 metre açıklığında bir köprfl fnşa&ı açık ek· 
l\tltmlye konulmuştur. 

2 Eksiltme haziranın 28 inci cuma gflnQ eaat onbfrde 

vllayl't daimi encfimenlnde yıpılacaktar. 

3 Şıırtoamı·: Keşlfoem" vesair evrak parasız olarak vil:iyet 

nafıa he~mühf:ndlsllğlndeo alınabillr. 

4 Kc>şlf bedeli 4000 Ura ekslltrutye girmek için muvak· 
kot teminat 300 liradır. 

5 Jı;teklilerfn ihale vaktinden evvel muvakkat teminat 

wakLuzlarlle Lirlilte daimi encümene gelmeleri ilan 
olunur. 18 21 24 27 1762 

Bahri Baha Park Gazinosu 
pelet 

İetanbul'dan birçok fedaklrhklarla getirilen •e se 1 ...ase 
den beri BELVÜ ve ÇİFTLiK PARKI gazlnolarındı 6-d• 
ses ve aazlarlle herkese kendileri ne se.dfren isimleri ae•:1h, 
yazılı .kıymetli musiki grubu her akşam gazlnomuıda ç 
maktadır. 

Ce~del Kemani ..•.. 
Kemençe 

Necati 
Aleko 

Udi . . . . • . . ref 
Klarinet . . • . • Şe 

ili D .. rbuka • Hasan 'fabe Pianiıst . Yorgo 

OKUYUCULAR 
İBRAHİlU UAMiT 

KADIN OKUYUCULAR 
Mahmure Handan Şakran 

Faide Kiiçnk Nezihe Suat 

Bir haf tadır rahatsız bulunan İstanbul RadyosunoP 
kıymetli ean'atkı\ra 

Bayan BELMA Cevdet 
8 Haziran cumartesi akşamından itibarım arkadacl•tıt' 

iltihak lle seanslanna başlayacakhr. 

Cumartesi ve Pazar Akşamları Saat 10,3 
KarşıyRka'ya otobüs temin edilecektir. 

M Qstabkem mevki sa. al. k.o. nuodao: 

1 - Clhell askeriye için bin lklyüz ton 
osullle ekslltmfye konmuştur. 

2 ihalesi l.temmaz.935 pazartesi günü saat 10 d• ks' 
katla Mat. mv. satın alma komisyonunda yapılacl 

3 Malan tahmin edilen tutarı yetmf!J Udbfn llradır. 
Teminata muvakkate akçesi dörtblo seklzyüz elli Jl 
Behe-r kilo mazot için altı k.uroo f iat tahmin edfl111 

4 - Tatl pler şartnamesi ol her gün komisyonda gör 
beraber hfr soretlnl de Qçyüz altmış koroe bedelle 
bilirler. 

5 lateklller ticaret odasında mukayyet olduklarıP• 
veBlka ıcöstermiye mecburdurlar. 

6 Mdnaka&asına iştirak edecekler muvakkat teminat 
buzu ile birHkte t"kllf mektuplarıol ve 2490 

arttırma ve eksiltme kanununun f kinci ve Oçaocil 
delerlnde ve şartnamesinde yHılı vealkalın tbılcı 
tinden enaz bir saat evvel komisyona vermiş b05 caklardır. 12 18 23 28 J 71 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapıla 
asker il8nlan 

Hayramıç a&kert &a. al. ko. ra. den: 

Bayramiç civarındaki kıtaatı askeriyenin 69000 kilo sıl'' 
fbtlyacı kapalı zaf la &atın alınacaktır. lhaleal 4 temuıof 
perşembe günü saat 15 te Bayramlç'te aekeri satınalmı ~ 
yonuoda yapılacaktır. Beher kilo sığır eti için 12 kQrOf 

tahmin edflmfetlr. Teminatı movakkate akçesi 62 l altıyG• 

bir liradır. istekliler şartnamesini hergün komisyonda göre 
ler. Münakaeaeına girecekler teminatı movak~ate mıkb 
münakasa kanonunun 2 inci •e 3 QoQcQ maddelerinde "e 
namesinde yazılı •eslkalarlı teklif mek.tublarını ihale sa•' 

enez bir ıaat evvel komisyona vermlış bolonacr.klardır. 
1
6 

18 22 27 2 17 

Bayramiç Askeri sa. at. ko. ra. den: d 
Bayramlç'tef.d kıtaatı askeriyenin 50000 kilo sığır eti tb 

kapalı zarf usullle eatıo alınacaktır. lhale~I 4 temmuz 935 
şembe günü saat onbeşte Bayramlç'te ask.eri satınalmı ~ I 
yoounda yapılacaktır. Beher ktlo sığır etinin tahmin edtleO 
12 kuruştur. Teminatı muvakkate akçesi 450 döryüzellf JI 
İstekliler oartnameefot herırün komisyonda görebilirler . .&fO 

c ao' &asına girecekler teminatı muvakkate makbuzu ile m 
1 

kanununun 2 inci ve 3 6ncG maddelerinde yazılı vealk• 
t 

birlikte teklif mektublarını ihale saatinden enaz bir sııt , 

vermiş bulunacaklardır. 18 22 27 2 171° 

Bayramiç Aekeri satın al. ko. nundan: 

Cinsi Miktarı Beher kilosunun tah· Temin•''• 
mln edilen fiatf vakit.ate ' 

Kilo Kr. St. • Ltrı kt· 
Sığır eti 63000 12 00 567 00 
Sığır eti 60000 12 00 540 00 

Ba1 ramlç charıodakl kıtaatı askeriye ihtiyaca için yo~ 
cinsi ve miktarları yazılı iki kalem sığır eti tkl kıta o•'' 

ile ayrı ayrı kapalı zarf osullle eksiltmlye konmuştur. lb•1 

5 temmuz 935 cuma güoü 8aat onbeşt~ Bayramlçte tümeD 

alma komisyonunda yapılacaktır . Şartoımelerlni hergün ~ 
yonda göreblllrler. . 

Ekelltmlye l1Jtlrak edecekler 2490 eayılı arttırma ve e~~ 
kanununun 2 ve üç6ocü maddelerinde ve şartoamealnde 

k bl veııfkalarla teminata movakkate makbuzu ve teklif me to ~ 
lhılden enaz bir saat evvel komisyona vermiş bulunacakl•l'!ıı 

18 23 28 3 17 11 

lzmir Liman işleri Alımsatım i' 
misyonuudaıı: 

Alay beyiııdt'ki ter&anı>mi~rll'I odun yerine yıkmağı el', 
eıkl tabla parçolıırı ve tala~ haziranın ylrmlblrlnci cam• ı' 

eaat ouüçten onyedlye değin mahallinde ıc;ak arttırma Ue 
caktır. 

İetlycnlerln uklinde tersanede bulunmaları 
18 21 
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Anadolu'nun Tarihi Tefrikası 

fiATU/( f<AKAtl 

Tefrika No. 62 M. AYHAN 
.. , ....................................... 1 

tnir Kuteybe; Yüksekçe Bir Tepenin 
h 

üstüne Çıktı, Etrafına Bakınıyordu. 
4'.p'lırın Asya ıkını, halife 

t'la IOn gftnlerlnde ve Oe· 
' . 111 tamınında baılımıotı. 
'lar, Tark tllerlnln mede 

etlbe, servetine Atık degu. 
'· Onlar, yaloız çapul dtl· 
IJortırdı. 

4ey.'da bir TGrk medeniyeti, 
bir Yunan medrolyell 

• Bu mflletler, tarihin eekl 
htıe lerlııdeo beri bulundukları 

tde yaeamıı, yakeelmlo, ta 
tllı9, ilim, ılr11t "fe ean'at 
a 111lda muvaflak olmuılardı. 

•lbqkl Arap'lar ..... ' 
' Bunlar, karana uymıyın 
ht lalyetlerdlr. Yeni medeni· 
~._'-tak kunna göre kurula 
~ t. E'akUerlnln degerl yoktur. 

ı. Otlardı. Blnıenaleyh, Aıya• 
~dırırken, ııdece bir çapul 
'tlyorlardı. Araplların kar 
~1 • Aı1a yolunda çıkın ilk 

' ' lran olmoeıo. Fakat 
'- 1• tıkl İran değildi. Onun 
>ır :ildeki fe11dlar, lran'ı za. 
~tlrmıttG. 
~ hıkamdar Yezidi Cert, 
~ Y•klnlnde Kıdılyede boz· 
~. •e hlklmdar kaçmıştır. 

ibdaı, bundan ıonra NI· 
'~ gelmlı, orada tutun· 
t nılıtl. 

"r 'kıt Arap kumandanı Ah· 
~bııı Klyı onu orada da 

a_ ' te kaçırtmıotı. 
~lldıa ıonra artık lraıı'lı 
~ lbdar tatoaamımıı, ken· 
~~flrk 'lerln kucı~ını atmıe, 
~de TGrk'lere iltica etmlıtl. 
te 4rap'lar, bu ıon akıadaa 
~hl e•vel Boruın Tlrk.'le· 
' bndudlarıaa, uç beylik· 
~ e kadar yanaımıılardı. 

' 
1
11.r geçtlkç,e, Arıp'lar ya· 

~•ıı akınlarını arttırmağ• 
~~ler. Bu anda da yıkmıe 
""' İran tahtının yerinde 
'e bir dJn aavaeı aç1111tlardı. 

lfl11ı lraat'lerl mtlılftman 
' '-tt0"'-rdı. Halbuki İraal'ler, 
' ~ kadar alete tapıyor· .. 
'~P'1ır, Horasanda yerleo· 
~ torıra, Maveralnnehlr 

'-tile eık eık ıaldarm•ğ• baş 
'-t. ~ Bazen monffak olduk· 
\,1 gôrQlftyordu. Fakat bu 
~ •t, ıekeri harekıittan zl· 
141. il capnlculok mahiyetinde 
~ ta bı•allde küçGk kClçftk 

' beylikleri nrdı. Buna 
~'- ll kerıdllerlnl iyice koru· 
"'dı B ~'ele· uharı'da Hın vardı. 
~ de ruhani bir papaz 
t J01dn. lote bu papaz, dil· 
'- il •tun Bakanın koc11ı Vlr· 
b Udıt'tı Qta .. ''it illere, M averaGnnehlr 
Q 1ordu 
~•ct. . 
ıı._ l..... kumandan, meohur 
~d 111baııdan Kuteybe idi. 

1111 lt eşt Abdurrahman, Bar· 
ll,~•flırırıı hocam etmlıtl. 
~- Qat•hhlar; Ceyhun neh 

•1a •r.11ıd1 oturnyordu. 1 Hın· llb • 
tlı:at,~keıl Kit eehrl idi. 
it idi •raıl glzel ve ve· 
le-.ı · Oalk, zeagladl. ilim 

lttlll. Ekonomik dorumu 
• Gttıel eebirlerl, med· 

1 
Kuıeybe; kardetl Abdurrah 

man'ı bo tıraf lara gônderlrkerı; 
- Ya Abdurrahman ·demletl· 

Hareketlerinde ıerbeıtln. Tark 
denilen bu köleleri tepeliye· 
cekeln. 

Akeam olmuıtu. Dayak Arap 
orduıo; bir nehir kenarında 
konıkhyıcakta 

Kuteybe; yOkaekçe bir tepe· 
aln dıtilne çıktı, etrafını ha· 
kıyordu: 

- Ne yerler, ne yerler? 
Diye mırıldandı. Etrafta on 

kiti kadar nrdı. Bu kanlı 

Arap ıerdarı, kıtlarını çatmıı, 
dleOntlyordu. 

Bir ır1lık 11ıındakl zatı 
eordu ı 

- 1'ork'ler, hıklkaten çök 
mu kahramandırlar? 

Do, bir İran'h idi. Şlvesin· 
den de anlaoıhyorda. Yıllardan 
beri, Arap ordusuna hizmet 
ediyordu ve Koteybe onu, bir 
kaç dil bildiği, araziyi tınıdıgı, 
aıkerllkte "fokufo olduğu için 
yanına almıttı. 

- Evet ya emir! Fakat el · 
ıln .kılıcınızın kart11ında kim 
tutonıblllr? 

- Semerlrand, Buhar•, Bay· 

kend için çlJk ieügln yer1et, 
diyorlar, doğru mu? 

- Evet ya emir .. Bu yerler; 
cennet kadar g6zetdlr "~ ıeiJ . 
gtndli'. Fabrlkalai'ı bile var? 

- Fabrika ne demek? 
- Şey, ya emir, bu koma~ · 

ları mıklnelerle dokuyorlar .. 
1neanlar, yalnız nezaret ediyor· 
lar. KAğıt bile yapıyorlar .. 

Batkı? 

- Çok, çok ya emir! Öyle 
altın, glmGt itlemeleri var ki, 
lnıanın aklına ıığmaz. Gôre· 
cekılnlz, neler bulacığıs. 

- Bıllfel rayo zemin Si 
leyman'a kıymetli hedly eler 
göndereeeAlı, deıen e! .. 

- Evet, ya emir! 
- Bu illerin 7ılhk uarldatı 

nedir aceba1 
- l>ek tahmin edemem .. 

Fak.at hele bir ele geçirelim de 
tetkik ederlı. 

- Kuteybe, heeıp adımı 

drğlldl. Onun dtletlnceel. Irak 
umumi nllsl meıbor Baccacı 

n Şamda yan gelen Baltfeyl 
tatmin etmekti. Çftnka Arap 
illerinin nrldatı, gırtlağına ka· 
dar israfı, ıefahete dalan halt· 
leleri tatmin etmiyordu. 

- Sonu var -
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1 A iLDi 1 - -- -- -- -- -- -
~ Ynzlerce Senedenberi Sıhhate Faydası ~ - -§ Mncerrep Olan ~ - -- -- -- -§ izmir ·• Çeşme ~osası tızerinde gftzel manzaralı ~ 
§ oteli ve gazinosunda mftşterilerinin her tftrlft İ8• ~ 
s tirahat ve ia,eleri temin edilmiş olan =: - -1 UırDa Dçmeneırü ı 
~ Avrupa'nın Vlıpaden, lıel ayarında olup mazmia mide, ~ 
S bağıreak, karaciğer, dalak haatıhklarındı, mftımln eafra ke- § 
§ ıeıl ve safra yolları iltihaplarında, aafra kom ve taılarında E5 
§ m6ımln lnkıbazda şlşmanhk Nakrlı n teker haetıhğı llAh. § 
§ Gibi b6nyevi haıtahklar da ıerf ve olfıbıht teılrl mOcerrep· 5 
EE tir. Dr. MGderrlı Reıh Tabela : § 
~ •• U~ la Malgaca içme suyu; Karlispatın Şurpru· ~ 
$ del Zals suyuna ezber cihet rtıchandır) buyurmaktadırlar SS 
~ Özbek ıftlbabçe araıında Malgaca içmeleri karıııında § 

~ EREM ADASI ~ - -- -§ Artık lzmlr'lllerl letanbul adalarına gıpta etmekten 5 
= = ES kortarmıetlr. EREM ADASI § 

~ Ban11, ığaçları, dairen medar eablllola kumıallağı eaye· § 
~ ılnde ddnyada emeıll olmayan eğlenceli hayata sıhhata nıfi § 
§ bir pl4jdır. Adaya ve içmeye herkeıln gtdebllmeıl için § 
§ İzmtr'de Barut ve Kiiçftk Salepçi hanlarında her zamın 5 
§ otomobil olmakla beraber sahilden adaya veealt temin edil · ~ 
5E mlotlr. 5 
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Izmir Liman işleri Alım-Satım Ko-
misyonundan: 

1936 yıb mayıı ıonunı değin lzmlr limanını g.,lecek vapur· 
!ardan idarece yaptarılacak boealtma ve yfikleme ltlnden ambarla 
"flnç araeı hizmetle ıatta yapılacak it ayrı ayn f lat nrllmek 
dıere bt)her ton tlcretl açık ekıiltmeğe konulmuetur. 

Aç.k ekalltme Haılranııı yirminci pertembe gana ııaat oııbette 
yapılacaktır. 

Elulltmeğe girmek için •mbarla •inç ıraıı hizmet için lklbln 
ve eat itleri için lklbln Un depozito veya bokıdarhk bınka 
meıobu vermek oarttır. 

";artnameyl görmek lıtiyenler komlayona baıvurmalıdır. 

Alıcıkb: Tarklye ıfrHt t.n- çıkmıs• berinde bırakılma ve bıkları tıpu ılclllle 11blt 
kı11 Alaeehlr eandı~ı kırara bosolor n tıyrl men· olmıyanlar artırmı tutarının 

Borçlu: Alııehlrde hacı Masa kul 15 gla mlddetle yeniden paylaemıdan hariç kıhrlır. 

o~lo Hilmi artırma1a çıkarılar. Tekarrar Delllllye reeml ve tapu barcı 
Borç miktara: 2051 lira ve eılen bedel berladea eatılır. ıhcıya ılddlr. Artırmaya lttlrık 

icra m11raf lan. aradaki fark ve mahrum kıh· edeceklerin yftzde yedt buçuk 
Bortlonoa yakardı yuılı nan yGzde bet fıhı hlktlm Jı · nlıbetlnde depo ıkceıl yatır· 

borcundan dolayı mahcuz bu· tlhsallne hacet kılmak11ıun tah· malın veya mUJf bir bınkı 
fonıa hadad. miktar, nnfı eli olunur. mektıbu getirmeleri "fe şartnı · 
aıağıda 111ıla btr kıt'ı gayri Ba gayri menkul lzerlnıle yl okumuş ve lilıumlo mahl · 
menkulan açık ırhrma ıuretlle bir hak iddia edenler veya matı ılmıt olmaları lazımdır . 
ııtıhga çıklrılmıotır. , llltlAl olanlar Hin tarihinden Bu gayri menkul yukarıda 

Satahğı çıktrılıa gayri men· itibaren 20 gtln içinde evrakı yazılı eartlar dılreılnde açık 
kol: Alaeehlrfn bıcı Oamıa •ğ• mClıbltelerlle birlikte dairemize artırmı ııuretlle eıtılıcığı Uta 
ttıev~ltade klla nlıan 935 ta· mftracaat etmelldlrler, Bo mfld· o1onor. 1772 

rlh ve 22 ıuımıra ile ııpuya -'•--------------------• hığb hudutları: Şarkın Stllell Hamza Rüstem 
FotoOrafhanesô 

--..,-..-·---
FevkalAde ettr•ıt "fe Ddasetle ve teminatlı olarak fotoğrafa 

mtltealllk her it yapılır. 

Vesikalık Resimler 6 Saatte 
Amatör işleri 12 - 24 " verilir. 

Portre realmleri, ığrındlımao, kart poıtıl itleri teminatlı ve 
pek elverloll flatlerle ve mGmk.6a mertebe az bir zamında 
yapılır. 

Satış Mağazasında 
En maruf fabrikaların cam, f lllm, lAğıt, makine 

oğlu tarlaeı iken halen Kat•· 
lalı Ömer tarlaeı, garben: Ke· 
iettecl Maıtila o~lo Şıklr ve 
Agll o~lo SQleyaıaa tarlalarını 
ıyıt•n atk, tfm•lea: çıvOf o~lu 
Muıtafa ve Şıiklt tarlaıını ıyı· 
ran •rk, cenuben: Yol ile 
mahdoddor. EblJ •okul marl· 
fetile mahallen yapılın "fHı 

yed ve takdiri kıymet muame 
leılnde lıbu ıayrl menkuUln 
hodudlarınıo tapu kaydın• uy· 
gun olduğu, halen 3 2 n 1 
yaprak yenice bağ olduğu n 
içerisinde mlyın bulunduğu 

g3rblmlı n bllmeuba 5 hektar !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-=~ 
ları rekabrt kabul etmrı f lıtlule ıatıhr. 

256 metre geldiği ıörllmGı ve 
blldlrllmlıtlr. Heyeti umumiye· 
elnde 1500 Ura kıymet takdir 
olonmuıtur. 

Do gayri menkule ald 11ırt 

name vf3 illa nrak11ları mıh 

keme ve icra dJvaohanelerloe 
ve daba lcabeden yerlere ıeıl· 

mıe n ııatıe ~GbGaden itibaren 
herkeıe açık bolundorolmuıtor. 

Birinci artırma mıhıl, gln 
ve eaatı: Alaeeblr len dalreıl 
6nGnde 18 7 935 tarihine mi 
eadlf peroembe g6n6 IHt 14 
den 16 ya kadar mGddet için 
de yapılacaktır. 

Ş.rtnıme: Rlrlncl artırma 

mtlddetl 30 ,nndftr. Birinci 
ırtırma gtlntl ltba Fayrl men
kul ylkeek eeele iç defa ba~
rıldıktan IODra en f11la lıtek · 

ilet berinde barıkıbr. Şu ka· 
dar ki ılrllen pey tahmin edl · 
len kıymetin ybde yet mit be· 
tini bolmaeı veyabud rtlçhanh 
alıCJkllnıa alacağına klf 1 gel· 
meıl tarttır. Stlrtllen pey tıh· 
mln edilen kıymetin ybde 
yetmlt betini bolmu ve rtlc· 
hanlı alacaklının alacagına klf 1 
gelmezse . Gzerlnde bıntılmı 
yapılamaz veJ aatq ikinci artır· 
maya bırakıbr. 

İkinci artırma mıhal, gtln 
ve 11atl: Alateblr len dalreel 
3nlnde 2 9.935 tarihine mtlea· 
dit cuma gtlnO eaat 14: den 
16 ya kadar mClddet içinde 
yapılacaktır. 

İkinci artırma mdddetl 15 
gtlndlr. ikinci artırma gtlnd 
lıbu gayr 1 menkul yftkeek 
Hele ftç defa bağrıldıktan ıon· 
ra en fula lıtekUll berinde 
bınkalacakbr. Gene ılr6len 

bedel tahmin edilen luymetln 
ylıde yetmlt betlal bulmH ve 
rtlchanlı alacaklının alacağına 

klfl gelmeıee eatıf daoer, be· 
rinde bırakılma yıpılamH ve 
gayri menkul 2280 numaralı 

kınan ahkamına tevfikan ala· 
caklı tlzerlne kanuni ipotek 
olar ve borç bet eene mlddet· 
le takatte rabtoluaar. Artarme 
netlceelod4' dzerlnde bırakılma 
kararı verlll"6 alacı : artırma 
tutarını lıtenlldlğl a1man dtr 
hal nrmeğe mecburdur. Vere· 
medlğl takdirde daha önce pey 
koyan mtlıterlye teklif olunur. 
Koyduğu bedel tlzerlnden al· 
mağa talip olurea "fe yıhud ba 
bedel Qzerlnden hdrhaagl bir 

kana onan laerbae 

lzmir Evkaf Modorloğonden: 
SerJellk 
Ktraııı Clnııl 

48 hane 
36 dlkkln 
85 mığaaı 
48 dftkkln 

180 .. 
150 .. 
96 " 
45 araa 

175 hane 
60 dtkkln 
1~4 hane 

160 .. 
165 dGkkln 
120 hane 
130 dtlkkAo 

60 hane 
120 .. 
40 dakktn 
84 mıgasa 

70 hane 
180 dlkkAo 
240 hane 
120 dftkkia 
244 .. 
409 .. 
168 fı11a 

36 dtlkkAn 
100 .. 

90 .. 
24 .. 
36 fırın 
25 kahve 
70 dtlkkln 

No. 
56 

6 
9 

61 

Mevkii 
tamıeahk 
cami altı 

esir hanı 
ılaybey 

Vakfı 

ıelltln oğlu 

puaryerl 
M 

" 
268 
266 
266.1 

tilkilik mumyıkmaz hacı veli 

" .. " 
" .. .. .. .. N 

delli.lbıeı eaçmacı zade 
33.31 
28 

103.97 
10 

keçeciler 0100 ahmet kerimesi rabla 
eaa'ıtlar mektebi emine belklı 
ırkaıı . 

10.16 lıtank6y hamamı m111rlısade 

291 çonkkapı çolak mebmet ığı 
85 sarmıaak eokık tahtalı meıçh 

129,123 keçeciler ramkue meeçldl 
90 ozon yol " " 
55, 73 hutane caddesi ıarı hafız 

7 ,8 çerçi oğlu hını mtlfttl muetıfa 
3 mlrkellm hanı maolıadı veli oğla meı· 

16 
72 
76 

134,1 
134,2 

4:6 
34 
32 
30 
28 
35 
33 
3( 

1.3 

çldi. 
tilkilik mahılleel kabaeoğan 
ılfpıta hararı z. b. mustafa 
fenlpaea arıınut oğlu 

mezarbkbıtı bağ basan la .. 
htlkumet caddesi eamh uide 

tozca eoka~ baun hoca .. 
eıkl balık paıarı teyhGllıllm hfteametti 

" 
bozyaka oereflye camii .. .. " .. .. 
medreıe ıokık hleeyln lea b. 
borana. 

Yukarıda namın mevkf Jve claelerl gôıterllen nkıf ak.arat 
on gla için açık ırhrmığa çıkırılmıotır. İhıleel 25,6,935 ııla 
gGaft eaat onbeotedlr. İstek.il olanlar pey ıOrmek n ıeraltlal 
Oğreamr.k için her~ln varidat memurluğuna ve ihale gGntl d 
saat ond3rtte Evkaf dlrektörlGğlnde toplanacak komlıyoaa mtl · 
ncaatlara ilin olnoor. l!l 18 25 17~1 

iz mir Defterdarlığından: 
le1ılarının HaD9 ve nrgl borçlarınd.an ôtftrft tabılll emH 

ya1a1ını göre hıczedilen Ranntln'da Şehit Nizam ıokaAınd 
klln 6 - 1 aayılı ev tarihi llAndaıı itibaren 21 gln mlddetl 
mGsayedeye ÇJka11ldığından almak ve pey ıGımek lıtiyenlerl 

Def terdaıbk taballat blemllle gelmeleri. (1730) 141 18, 22, 2 
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~ Al~sehir Bankası = 
VV. F. H. Van 
Der Zee 

' -···- & Co. 

ü~müır ŞlYllbesn DEUTSCHE LEV ANTE L1NIE 
"MOREA,, vapuru: 24 Ha· --İkinci Kordonda Borsa civarındaki kendi binasında 

- zlraoda bekleniyor, 27 bazı. TELEFON: !2363 -
Hertftrlft (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 

- raoı kadar Annn, Roterdam, = Hamburg ve Bremeo liman· 
-Vadeaiı.lere % 4 

Mevduat Şartları: A!b ay vad~liy~ % 
5 

= larına yak alacakıır. 
§ 0 AVOLA,, vapuru: 8 Tem· 

Bır sene vadelııe % 6 faiz verilir. = muzda beldenlyor. 11 temmuz. 

fy 881 k l l ğ ı M il idi = kadaz Anvers, Rorerdam, Ham· - . ~111111 
_ ~ln~:hı::bı::e~::e ı:~r;.,::::~·e:.~r.:k~v:nı 0 :e:;11r. re om eyonco u 

0 yapı ır. 8 

ar ge . ~ burg ve Br~men llmanlarrna •lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllll 

=1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 lllllllllllllllllllllllllllll llllllll _ 111!11 11111111111111111 1 = si~v;~~-~l~ECT DANUBIEN ~ M e $ h lb!I lr 
Fratelli Sperco Vapur Acentası Ohvıer ve Şore- TUNA aArn ~SeferihisarKarakoçllıcalarıaçıld1 

"ULYSSES,, vapuru 18 haziranda gelip 20 haziranda Anvera, kası Limited Va- "DUNA,, vapuru 30 hazl· = •.,, • tbf8'rııı 
Roterdam, Amaterdam ve Hamborg limanlara için yGk alacaktır. randa bekleniyor. Budapeşte, = Çambkları ve tabii gGzellfğl ile meehor ~fer 'j'ilt~ ~ 

SVENSK.A ORİENT LlNtEN pur Acentası Bratialav ve Viyana lçlo ytık - Karakoç ıhcaları 10 Hazirandan itibaren açılmıotr111ir f6 ~ 
"ROLAND,. motörCl 22 haziranda Roterdım, Bamburg, Dant· alacaktır. = ve ecnebi memleketlerloce tanınmıo ve bllbaeıa 1 

1 10• ~ 
zlııt, Gdynla, Goteburg, Oılo ve lıkandlnnya llmanlanna hareket Cendell Han, Birinci Kordon bavallıl halkının ıenelerdenberl tecrtıbe ve latlfıdelerf :ast•· ~ 

Tel. 2443 Aydın fcra hakimliğinden: - matlzma, kom. böbrek, bağaraak, mide gibi birçok u 10,. ~ 
edecektir. The Ellerman Lfnea Ltd. = bkların tedavisine tlfa veren banyolar olduğa sabit olııı şıab• ~ 

SJtatVlCE MAR1T1M ROUMAİN "THURSO" nporu 25 ha· Aydında Gızl bulvarında = lhca ıalarıodı mevcut kimyevi maddelerin feooi bir ~ 
Garbt Akdenb için ayda bh Muntazam Sefer zlranda Bull· Anvere •e Lon· Cümhoriyet bakkaliyesi eahlbl - Uldeo ıoora elde edilen neticeyi aoığıya yazıyoruz: ~ 

upELEŞ,, vapuru 14. temmuzda gelip 15 temmuzda Malta, dra'dan "ellp tahliyede bola· arifin mercllmizce konkordato = 
11 l h L d k ı 0 = Nümunenln klmJc't terkibi Marallya ve Baraelon man ınna are.et e ece t r . nacak ve ayni zamanda Londra tekllflnln kabuldne 28.5.935 = 

Bir litrede NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE ve Boll lc;ln yak alacaktır. tarihinde karar verilerek iki -
İlmh'le NeT·York aruında ayda bir muntazam aefer 0 RUMEL1AN,, nporo hazl- ay mftblet verlld!ğl ve Aydm'da § Gl Na 

=GIK "TAMESlS,. npuru 19 hazlnada (DeAfu) ızmlr'dea Nevyok ran ıononda Lfverpool ve Snan· eski ticaret odasının bulunduğu 
aea'dan beklenmektedir. ~ Gl Mg 

2,170 gum 
0,300 " 
0,100 " 

Kılor Sodyom 
Kıloruptazyom 

Kıloromağoezyom 

Kılorokalıyom 
için yük ılıcaktır. 
Hamlı: İllnlardakl hareket tarihlerindeki deAlılkUklerden acente 

meı'ollyet kabul etmea. 

Fula tafalllt tçhı ıklncl Kordonda Tahmil Ye Tahliye ılrketl 

Noı: Vurut tarihleri n va· mahaldeki yazıhanede nukat sa Gl Ga 
purların isimleri tızerfne deni· Sftleyman Eraydın'ın kookor· =: 4 
olkllklerden meı'ollyeı kabul dato komiseri tayin edildiği ~ s o Ga 
ecHlmez. U4ri olunur. 177( =: 2 3 

0,150 " 

0,200 " Klbrftlyetlkaleyom 

binası arkasında Fratelll Sperco acentalıAtna mGracut edllmeıl D k = 3 
rica olunur. Telefon: 2004 • 2005 · 2663 f\111111111111111Ulllllllll~ O lor "'WllllllllllllllllllJlllll' ~ HG OGa. G O Ga 1,300 .. Blcarbonat dö ıo 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Eeas No. Me9kll No. Cinai Pey akçesi 
c. !>4 ıktncl kordou 1·10 Mağaza "palamut hanı., 400 
Yukarıda yazılı magazaoın 1,8,935 tarihinden itibaren bir 

ıeoellk kirası 29,6,935 comarleıl gflnil &Ht onda' lhıle edilmek 
azere k•pah zarf la arttırmaya konolmoıtor. İstekli olanların 
400 lira pey akçesini veznemize yatırarak alıcaklan makbuzları 
teklif mektablarına lllotlrmelerl llıımdır. Daha faala malumat 
almak. lıtlyenlerla Emllk ıervlılmlze mftracaatları. 

Oksftrenler! Mut· 
laka (Okamentol) 
Öksdrnk Şekerle· 
rini Tecrnbe Edi· 
OJZo.• 

ve Pntjen Şahapın 
En Cstdn Bir Mds· 
bil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayınız. 

Kn vvetl i MO.S bil 
lstiyenler Şahap 
Sıhhat Stırgfln 

Haplannı Maruf 
ecza depolarından 
ve Eczanelerden 
Arasınlar. 

-CD 
>< 
"" 

"--------
Onlveraltede D3çenı, 

(Muarin Profeaör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekim· 

Hastalara bergdlı öğleden 
IODra bakar, 

lıtiklil caddeai No. 99 
A.ııkarm apartmanı 2 inci kat 

Telgraf • ı S TAN BUL 
Telefon : 49250 

15 18 26 1723 

~ A. Kemal Tonay ~~ s ~ Mğ 0,250 ,, Kıbrıttyetımagoezyoôı 
=: =: =: Br Na 0,055 ,. Bıromtı.r Sodyom 
- ~- r ~ Bakteriyolog ve bnlaşık ile salğın hastalıklar § = 4,525 bir litrede bulunan sabit oısddelt = mntahassısı = -= =: =: yek'llou. =: Bumıhıne istasyonu k.arıısındaki dibek ıokak bııında 30 sayı• =: =: iP btf 
=: h ey t'e muıyenehaneainde eabab saat 9 dan a.kıam 11at 9 ı kadar = =: Gazino, bakkaliye mncot olup teşrif edecekter jı 
::: haıtılannı kabul eder. ::: 5 tftrltı yiyecek ve içecekleri taze olarak temin edllmfotlr. o:ı•O ~ 
::: Müracaat eden haıtalara yapılması lizımgelen eair ıahlillt ve ~ ~ rakoç ılıcaları için Bflytık Salepçloğlo hınındı ber ıı 
=: mikroıkopik. muayeneleri ile veremli haıtaları yapılma11na cevaz gö· = =: Seferihisar otomobilleri mncouor. ....,ı. 
- -- ~ı~ =: rillen Pnomotorakı (hava vermek) moayenehaneainde muntazaman = C: Seferlblııar'dao da her zaman otomobiller boloD 
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l 1 R/\ l1T 
BAN~ASI 

--------
! SIHHAT 
1 ECZANESi = .. --= §§ 
§ --------------------------------------------------------------

Ucuz, Taze, Temiz 
ilaç ÇeşitJerı .. 

i Başdurak BüyOk Salepçi 
~ Hanı Karşısında.. ıııı 
§1 111111111111111111111111111 111 111111111 111111111 11111111111111111111111111111ilil11111 ili il~ o 

lzmir ithalat gümrüğü satış 

'O• misyonundan: 
Adet 

103( 
Kilo 

2948 
Cinai etya 

)Jıte 

118 
Siyah yuvarlık çubuk deınlr 

30. 85 
860. 4080 

ıtS 
11S 
JJB 

~def 
JJ14 

Yukarıda cine ve miktarı yazılı eeyalar Gserlerlode -,,od' 
t ltelcı ~ 

kanuolyeıl geçmft olmakla açık arttırma ıuretJle sı 1 

1 
J O 

Pencere drmlrl 

Siyah llmarlna 

Adi bot ılıe 159 Bılot 174.90 

1 ••• 1 loloe gelenlerin 2 ·Temmuz· 985 gOntı nbabley D t6ı 

11tıı komlıyoouaı mQrıcıt etmeleri UAa olunur. (1'748) 


