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llAZlRAN 1935 İzmir'de herg4u sabahları çakar, eiyasal gazetedir. 

Almanya Yeni Ordusu 
için Hazırlanmaktadır .. 
Askerlik Çağındaki Boton Talebe· 
ler Gôntılln Olarak Çağırılmıştır .• 

Istanbul Esnafı 
Dnn Toplanmış ve nç Tayyare 

Almıya Karar Vermiştir .. 

Menin 18 (A.A) - Mersin 
liman ıosyeteal hna kurumuna 
2000 Hn Hrltte baluamuttar. 
Şimdiye kadır toplanan para 
15,000 Hnyı balmaıtur. Ge· 
çeo gfta bir l'ark kadını boy· 
nanda yıllardanberl 11klıdığı 

biricik beflblryerdeılal vererek 
hava tebllketlnl bllen tlye ya· 
ıılmıtbr· 

Eısaram 18 ( A..A ) - BG· 
Enaram l119rlulle tecimenler 
n halktan blrcokları bagtln 
halknJnde Enurum llbayının 
batkanhğ1nda toplaamııtır. Bu 
toplantıda aytaçlu ban tehll· 

kesini lanlrtmıtlardır. !Berbı 
bu tehlikeye kartı kurulan 
korama Oye yaıımaktadır. 

Trabzon 18 (A.. A) - Şim· 

aıye hadar ban tehllkeılnl 

bilen flyellge y11ılınl1r yıllık 

yllkenlerl 7 00 Ura olmaıtur. 
Han tehlikesi ve tehlikeyi 

bilen Oye itleri tlıerlode çaht· 
mık Gzer" karulmoo olan hı· 
ftcıbk umanlar karala dGn 
de ilbay General Ktiım Diri· 
kin hatbnla~ı altında ban 
karuoıu aalonuada toplanm1ttar. 

Bir haftadanberi dnam eden 
- Sona S nctl ybde -

Dün Ekmek ve Buğday 
Fiatleri Fırladı. 

• Fakat Sıkıntı Çekilmiyecektir. Buğ· 

Bay Bitler diğer Alman devlet erkanı ile bir arada. 

Berlln, 18 (A.A) - Havu ancık ileride lbllyat luımıada 
Ajanın aytır1ndın: kıea bir öğteume deneıi geçi· 

Alman ekonomi bakanı bay receklerl gözetllmltttt. 
Raıt töyle bir çağırı netret· Ekonomi bakanının &ôslerl 
mittir: Almanya'oın yeni ordasu için 

1910 11-12 ,., 1913 doğumlu önemli kadrolar huırlamaya 
çahttığını göıterlr. 

talebeler, imtiyazlı tHılarlı bir 
Btıy Rast batkı ber yayı· 

yıl için ,orduya göntlllft yazılar. 
manda da ta ıözlerl olamaktadm 

Halbuki 21 mart tarihli ya· Telebelerln lıtlfade edecek· 
. sada bo doğomloların movas .. f 

lerl yGce kuram kendilerini 
olarak hizmet etmlyeceklerl ve 
------ ıoıyeteye kartı ıilel ödetlerlnl 

Fudbol heyeti, Altay 8. takı· tam olarak ödemek yftktlmil 
mının 34 • 935 tan.piyonluğu altında bulundurmaktadır. 

41 puvaola tasdik etmiıtlr. Al· B. Receh 
tay kt'lçtıkltrl iki yıldanberl 

bu ıımplyonluga muhafaza et· 
mektedlıler. Tebrik ederiz. 

• • • 
Tayyare korumu kapa maç· 

tarı için dômlf laale kalın Al· 
tay · Göıtepe takımları, pa~ar 

ctlnG tam ıaat onyedlde k1r· 
11lıtacaklardır. Hakem olırık 

817 Rıza ıeçUmfttlr. 

Peker Avru
pa'ya Gidecektir . 

lstanbal, 18 (Özel) - C.H. 
partisi genel eekreterl Ktltahya 
saylnı Bay Rer.eb Peker, Av· 
rupı'ya gitmek Clıere yarın (Bu· 
gtla) Ankan'dın burayı gele· 
cektlr. 

day Satışı Biraz Hararetlendi. 
Son glalerde oa ve bugday 

flatlerl biraz daha ylbelmlt· 
tir. Bu eebeble dtın eabah 
bazı fırınlar az ekmek çıkar· 
mıtlardır. Bu yazden ıehlr· 

deki faraalaTda ç.tkarılan ek· 
mekler kaaa bir umanda eatal· 
mııtır. 

Ddn ıkf8m toplanın tarbay· 
lak yönetim kurulu el..mek 
narkı Gzerlade konutmoı, fı· 

rıacıların mGrac•tlal, ıon 

gGnlerdekl un ve ekmek f lat· 
lerladekl az yt'lkeelitl naıarı 
dikkate alarak ekmek f iatini 
kilo baııua 10 kuruta çıkar · 
mıttır. Ru oark; birinci nevi 
ekmek içindir. ikinci nevi ek· 
mek narkının da üzerinde gö · 
riltCllmtııee de bo nevi ekmek 
narkının ytıbeltllmesloe lil 
zam gört'llmemiıtlr. 

Fırıncılar ikinci nevi ekmek 
f la tinin de yOkıehllmeelnl late· 
mitlerdir. Şarbaylık yönetim 
korolu bono kabul etmemle· 
tir. BugCln bClttln fır1nlarda 

bol ekmek bolonacaktar. 
Dtın tehrimlr. boreaeında yerli 

te Utak bagdaylan Ozerlnden 
44 7 çuval ıatıo yıpılmııtır. 

Flatler 5,5 6,25 kaauı araeın• 
dadır. Dnne kadar borııda 81· 

tılın boğdıylar 6,25 kuruta 
kadar ytlkeelmlıtl. Haılranın 

Ut bıft111 t lıtlerl a.so·,,30 

kurut naeında idi. Yeni GrGa 
buğdayların on gllne kadar la· 

tıı• çıkarılacığı duyulmaıtar. 

Ziraat bankaeı depolarındaki 
hOkt\met buğdaylarının eatıtına 
bıtlaomıaı bakluoda Ziraat 
Bakanlığından şehrimizdeki 

allkadıtrlara hent'lı bir emir 

Şarbay Dr. Bay Behcet Salih Uz 

gelmemlıtlr. Bu emrin yeni 
flrftn eatıta çıkarıhacı geleceği 

oranlanmıktadır. Maamaflh lı· 
mir için bir ııkınh menuu· 
baba cleglldlr. 
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Gftndelik İİİ 

Bildiğimiz Şeyler 

F. R. ATAY 
Bu yazımızdaki yeni kelime· 

fer: Geoltk - Refab-Denge-
lovazene - Sömilrülmek -

1Btlemır edilmek - Üreımen
MOstahaU- Geçim- Malıset -
DGzey - Seviye-Erldn - MOs· 
tekil - Sav - İddia. 

- Slzler tarım ve Ukmıdde 
memleketlerslnlz. Bize toprak 
OrQnlerlnlzl eatacakeıoız. En· 
dilstrlyl bizler yaparız. Arsı· 

ulueal genlik dengeıl ancak 

1 G lYı ifil lYı ifil T e O, ya ~ o 

lstanbulEsnafıOrdumuzaü.-.Gen~ra~seyn. 
~ Şehrımıze Gelıyor 

Tayyare Satın Alıyor.. ra~:!:nb=~~a~a~~ıe:!,kü,t?~~: 
matını general Seyfi bugiln 

-----------• İısmlr · e b1reket etmfıtfr. 

Dün Yapılan Genel Toplantıda Karar Zavallı Bir Kız 
Verilmiş ve Faaliyete Geçilmiştir.. Dün Kudurmuş .. 

h6yle bir lebölftmQ dstftne letanbul, 18 (Özel) - Eanıf teşekkdllerlmlzln bugan yaptıkları bir toplantıda hava kurumuna 
kurulabilir. yardım edilmesi etrafında koouemılar yapılmıı ve ıonunda, eıınaf teıekkftllerl adına üç tayyare 

Kendisini Evvelce Bir 
Köpek Isırmış .. 

Elden pazar kaçıranların alınması kararı verilerek derhal para toplanması lelne baelınmııtır. 
Ayulık'tan şehdmlz Fransız 

bıstaneıtne getirilen Fatma adlı 
genç bir kız dün aabıh hHta· 
nede .kudurmak suretJle ôlmflo· 
tflr. Bo kızın evelce Aynlık'ta 
bir köpek tarafındın Hırıldığı 

ve sonra lzmlr'e getlrlllb kuduz 
tedavi milesseseelnde tednt gör· 
dftğü anlaeılm1etır. Fakat tedavi 
için geç gelmle olacak ki teda· 
vfnin tesiri görftlmemfo ve kız· 
cağız -h;stıhğ1n · llerlem;l-ıİetl: 
ceslnde ôlmaotGr. 

1918 denberl söyledikleri bu- 1 M • • t t • • M •••-------

dur. Fakat bu eOzll hiçbir lstanhul Esnaf Ban kası Suiistimali ürünlerimiz Bu 
Avrupa'lı öteki Avropı'bya 

Eöyleinez. Çonka herAvrupa'lt . B · M h•dd• D ŞA Yıl Normaldir. 
bUfr ki toprak ftrO.nlerlnln sa· ay u ı ın urasın 
tıcıhğı ve endftstrl ahcılı&ı ile • • • • 1 

' • 
• Ankara, 18 (Özel) -Tarım 

geçinmeye katlanmak demek, da Muhakeme Edı'lecek Bakanlığı mOsteoara, gazeteci· 
sömDrfllmeyl kabul etmek de· 
mektlr. lere dlynde bulunarak mahsul 

Bir Avrupa 'Jı kendi yığını 
•e yemlofnl de, mıkfaesl gibi 
satır: Yani onun Oretmenlne 

' fabrikalarda çıhoın işçinin 
gfindellğlol verir. Fabrikada 

veya tarlada çahıan Avrupa'h· 
lar için yGkeek bir geçim 
dOzeyl earttır. 

Dua A vnıpa dıoıodı drğlelr: 
Oraya endftstrf mala, A nopa 
leçlsfne iyi bir gftndellk •e ka· 
pltılfatlere iyi bir kHanç eaj 
lıyan bir flıt ftstGnden gider 

•e oranın toprak ftrGolerl, çift· 
çtlerfo boğaz tokluğu Ozerloden 
ııatın alınır. 

A •ropı dıtında bir tanm 
memleketinin grnel bir genlik 

dazeyl elde etme ine imkan 
yoktur. Bu memleketlerde belki 

birkaç yerli zengin Ulrer; belki 
bir iki tehir konak n koltıb . 

lerle, bir iki denfz kıyısı ve 
dsğ tepesi kOoklerle donanır. 
Fakat halk ayağını naııır giy· 
mek ten ve ıırtını koyun postu 

takınmaktan kurtulmaz. Böyle 

bir memleket erkin olamaz. 

Böyle bir memleket erkin ola· 
maz. Bl>yle bir memlekete Al· 

manya top, Fransa uçak, fngll· 
tere torpido vermezse, o, namuı 
borcunu da ödeyemez. 

Bir memleketin biltiln lhtl · 
yaçlarını kendi fıbrlkalınnda 

kendi f elemesi gibi bir savımız 
yoktur. Tabflğ fmk4usızlıklarla 

heııbsız glrlomelerle dedet 
hazneılnf n halk kesesini tQ· 

ketmeğe de ldzum yoktur. An· 
cak bir memleket kendi toprak 
ürfinlerJnl değerlendirecek ken· 
dl çiftçisi nl zenglnletmekten 
kurtaracak n baılıca lbtlyaç
larrnı kareıhyacak .kadar en. 
dOstrl ıve bir harb zımamnda 

ordu cihazını durmaksızın le · 
letecek kadar barb endftstrlsl 
yapmak yOkOmD altmdadır. 
Böyle bir memleket, ondan 
sonra ırıııolueal siyasa ve eko· 
ooml dengesi d0şfio6rlerken, 

birlikte konoeolmık, birlikte 
karar verilmek birlikte hare· 
ket edilmek fçlo bfttOn konfe· 
ranelara eşit haklarla gider. 
Arhk kendisine kOreft artığı 

dereler verilmez: Hakikat ko· 

Isviçre Takımı Dün 
Gene Kaybetti .. 

Fener · Gttneş Muhteliti Bu Sefer 
Isviçre Takımına 6 Gol Sallamış! 
İstanbul 18 (Özel) - Fener ve GGoeı mohtelltl ile İnlçre 

tıkımı arHında yapılan Udncl maçta, İevlçre takımı ikiye karı• 
ıltı golle tekrar yenllmletlr. 

••••• 
Polislerimize Yeni Bazı 

Vazifeler Veriliyor. 

durumunun bu yal normal ol· 

doğunu söylemi otlr. 

Italya, Habeşistan'a bir 
öltimatom Verdi .. 

ltalyan'lar, ' Cilhona Mevkiinin Der
hal Tahliye Edilmesini istiyorlar. 
lstınbul 18 (Ôzel) - Bıbeelstan, 

GUbonı mevkllnl legal ederek ilhak 
yerin derhal booaltılmaeıaı istemişler 

maton vermlolerdJr. 

ôzel dorumu haiz olan 
eylemfetfr. İtalyanlar bu 

•e Habeelstao'a bir öltl· 

Ankara'da Yakalanan Komünist
lerin Muhakemesi Başlıyor. 

İatanbol, 18 (Özel) - Ankara'da yakılaoan komftnlıtlerfn 
muhakemesine bıelanmık Gzeredlr. Bunların bepal talebe olob 
içlerinde Çorum mektebi TOrkçe moalllml Rueen lımlnde bir de 
öğretmen vardır. Ankara, 18 (Özel) - Polis teşkllltında değlolkllkler olacak 

ve polislere yeni bazı vazifeler verilecektir. Ba busuetıkl tali· 
mıtoame, lçlelerl Bıkanlığıodın çıkmak dzeredlr. 

••••• Bağlaşık Ajanslar Yedin
Fransa'da Bir Casus Şe- ci Konferansı Toplandı .. 
bekesi Yakalanmıştır •. 

Casus Şebekesini Teşkil Edenlerin 
Hepsi f ransız Deniz Zahitleridir .. 
İstanbul 18 ( Özel) - Fransı'da deniz zabitlerinden mürek· 

kep bir caeue eeb~kesl yakalanmıştır. Casuııların muhıkemeıl 

yakında baehyacaktır. 

Sovyet Rusya·· Çekolıllovak'ya 

B. Benes, Moskova'dan 
Ayrılırken Ne Dedi? 

Barışın Kollektif Sağlanması için 
Uğraşmak Gereği Var! 

-Bay Mazarik 'e Saygılar Bildirildi. 
' Hatipler Diyevlerde Bulundular .. 

Prag, 17 (AA) - Bağlaıık 
Ajanıılarıo yedinci konferanıı' 
don Strbıkeplesodı toplanmıştır. 
Çekoslovak Ajansı dlrektörft B. 
THruııek olaaal bayrakları kon· 
feransın toplandığı otelin önOn· 
de dlkilmle bulunan ylrmlbeş 
olusun delegelerini selimladık· 
tan sonra Hnas Ajınsı genel 
dfrektörft bay Meyuot'nn bıe · 

kanhğa seçllmeıılnl önergemle· 
tir. Oy birliği ile Jıpılao bu 
ıeçlmden ııoora Çekoslovakya 
cumur baıkanı bay Mazarlk'e 
bir eaygı telgrafı çek.ilmiştir. 

Çekoslovakya baebakanı bay 
Malypetr delegelere bir öğle 

yemeği vermle ve yemek ıo · 

nondakl söylevinde demlotlr ki: 

yenlerdenlm. Sizlerin örnek 
olacak olanı birliğiniz UlrlQ 

n birbirinden çok ıpı mem· 
le ket defogelerlnl n tam bir gft· 
nnle blrleoebllecelderlnl lebat 
etmektedir. ~izler tOrlQ yerler 
ara11nda köörQler kormıktuınız 
ki bu siyasa ve haber alma 
alını rollerinin en yGkııek ve 
en Hlllerlnden biridir. 

Bu birinci amacı barıı olan 
Çekoslovakya sizlerin bu lolnl· 
zln kıymetini drğtrlendlrmek· 

tedlr. Sizler eu haklkata bay· 
rııınız (Sadıksınız) n biliyor· 
sunuz ki geçici bir bıearım için 
haldkata söylemlyen r.o büy6k 
fenalığı yapar. 
Cumurloğomuz topraklarına 

hoegeldlnfı. O cumurloğumuz 
ki başında her11man hakikat 
ftatiln gelir dOatorondan esal· 
lenen (İlham alın) bıekan Mı· 
ıarlk bolonnyor. Bu dOııtur 

berkeııln n hele haber alma 
senlalerlnln malı olmahdır. 

Ilha y lık ta dfiıı 
İlbaylık yönetim korııl~dıd 

yarllbıy · (Vali mua•lnl) ı• 
Jıooı •' 

Erlm'ln fotfraklle ıop bkik•' 
bazı memurlara ald tı .nr 

QştıP ' 
enakı Ozerfnde glJrfttlJJ • 

EnstitOdeki Sergt 
1 de ıçı . 

Kız San 'at ensdıiieOD ıtıl: 
mıı olan ve tılebenlD bir yı ..t 

..fo ~erb· 
işlerini gösteren zePfi· 

bu ıkeam lkapaulıcaktır. 

Yaş ilzOJJJ ııııfı· 
"" . ı " " oı nrünB ( • enı yı yao uzu 11uşs 

solü) en on bir ay• kadat fi çot> 
çı ·anlacaktır. Bu yu ti~ 
iyi dUJ'omda görülmektedir• 

Tuz Fiaıleri 
Kontrolu 

örıog~ıı· 
lnbfBBrlH bıodlrekt bit 

den flbıyhğa glJnderU;; rJ• 
mektobda 15 hulraD ~fatfıılO 
nOoden itibaren tos oıdof 
kiloda Gç koroı tnmlt dıı:ı 
blldlrllmlştlr. İsmlr dePo;:rıır 
tGccıra beher kilo toı daJJ 

d ~900 45 ıantlm, Foça eri tle e•· 
3 kuruı 60 saatim f 1 

tılmaktadır. nyoıı· 
Devlet bftdceslndeD Ol ,pı· 

larca llrahk: fedıUrhkl• Y 41• 

lan bu f lat teozil4tıod•~ ~ad· 
tebllk hal.kımızın hakk '1ı;1ı;ıl· 
iade edebllmeel için ~1tcıı• 
lırıa satıı f latlerlofD IGılt· 
kontrol ettirilmesi feıeolllğl ııe 
İlbaylık; İzmir earb•'f~,, ııçe· 
emniyet dlrektörlC1~6DO rsııdt: ' 
bıyhklara bir blldlrlıD 1ı;oıı· 
rerek tuz utıe ffatlerlofo tıf' 
trol edilmesini fasla flatle ~edt· 
mflııaıde edilmemesini fstelll 

Cellat Gölono0 

Kurııtulması 
d•'' Faaliyet Artmakt8 1~ 

ıos• 
CeUAt gôlGnGn toru dtlı:ııe~· 

için faaliyete de\'IDl e ugtııd~ 
tr.dlr. Elit metre geni~ 

100
dl 

uıılDtı ve 90 kilometre uz ~ı.ı.ı· 

açılacak olan anı ,kıoılı~ 
1
pl· 

diye kadar iki kilometre oç 
A kadıt fş 

mııtır. y SODODI bttfrtlıJI 
kilometrelik ıçıuıı tıııd•1' 

olacaktır. Mateahhtd:ıar~ ) ııı•· 
getlrtllmlı olan kızı (O•; ut~· 
klnelerl geceli gnndfiıl 

1 
rd~ 

tllmektedlr. Bo mıkfoe e ,1,,e 

HmarJanmıe oJaD daha 
0:.t dl 

yakında getirilecek ye 
011 

lşletUmeğe bıelanıcaktıf· 

Sarayköy'de 
Kuraklık Vat·· ~ 

çob11 

Sarayköy (Bueuei) - ,, ~o· 
dağı mrntıkasındı çeltf~ ıııO · 

bal"' hor etti. Civar köy 
0

100• 
cadele mıntakasıo• sel'k 

rak lmhıBlna çahııhyot· 10 ı~· 
§ - Gazi Ukmektebıl~ı . 29 

mal lmtlhınları da yeP 1'1'· 
talebe mezon olarak çı ki tıl' 

§ - HAklm Bay Şef bol'' 
k İe'"" ay mezuniyet aları 

gitti. 

11--------

nueolur. 

Üetllndekf balkı yedirecek 
toprak Oretlml, Getüudekl halkı 
giydirecek ve barındıracak en· 
daetrl Qrıtlml ve dstOndekl 
halka, ıamam geldlgf nde bauın 
eavga kuvvetini kullandırıc ... 
hartı endüstrisi olmıyao mem· 
Jeketlerln talll ile sık sık k.u. 

Mosko'fl, 17 (A.A) - Çe· 
k.oslovakya dıe itleri bakanı 

bay Benes Moekova'dan ayrıl· 
madın önce Tıs Ajaasına nr· 
diğl bir dlyevde, amacı barıe 

eserinin be:kltlenmesl olan ve 

Sovyet Rusya ile Çekoslovakya 
ıraeındald dostça ilgilerin ge· 
lloimlne (lnkloafıoı) çok hiımet 
etmle bulanın ğezlelnden pek 
zlyad" kıvanç doyduğunu bil· 
dlrmla ve demletlr ki: 

lerlml aşmıotır. Sovyet yöoeıge· 
terinin (Zimamdarlarının) pro· 
gramları açıktır. Programları· 

nın yerltllmesl için btltGo kov· 
vetlerlle Hvaearak: her zaman 
önemll sonuçlar almaktad11lar. 
Bu hal memlekdlerlmlz arasın· 
dakl ilgiler dzerlnde her zaman 
gtlttOğilm siyasada bana kov· 
vet nrmektedlr. 

Bay Beneı bundan sonra 
Sovyet Ruıya'da gördftğft iyi 
kabulden dolayı teşekkOrlerlnt 

blldlrmlı ve ııon olarak demlı· 
tir ki: 

AhlAksal ideal ve alkıılarla 

haber almığı herzamın ene 
olmuo olan bu memlekette siz· 
lerl Çekoıılovakya hftkumetl adı· 
na ae14mlımakla kıvanç duyu
yorum. Bağla~ık Ajınslıc dele· 
gelerl olan sizler kıvanablllrsl· 

nlz ki. ılyaeal dorum naıııl 

olorea olaon hiçbir vakıt bir· 
birinizle bllgf lerlnlzl kesmedlalı 
ve haklkt propagandaları Ostdo· 
de tutarak habet' alıp vermeden 
geri kalmadınız. Bo hal bığlaıık 
ajansların barıı eserine yıptak· 
ları hizmetlerin en ofaklanndao 
BByılmız. Beı ıoravını (Mes'oll· 
yetini) bilen haber alma ııervlsl 
için btı Ok bir 6z GrUlk tetl· 

Konferans baekanı bay Mey· 
not delegeleri ıelamlıdıktao ll-•Ara_b_t.;;l;..!.lS-4---::-: 

- SiyBBı adımlarınızla yap· 
tığım konuşmalar ve Sovyet 
Rusya'da gördaklerlm barıoın 

kollektlf surette sığlanmBBı 

için yapılacak oğraemıların 

gereği hakkındaki kanaatimi 
perkltml~tlr. Sovyet Ruııya'd• 

- Bdtftn bunlar ayni yönelte 
yapacağım leler ile içten llgl· 
Jerlmlzln gittikçe gellelml lca· 
hına bdyQk bir lmkAo veı· 

sonra Prağ'dan bin kllometre 17 Rabltllenel 
ötede bulunan Sırjeııke'yc kadar ll••E-vk_a_t ___ Eı:_a_n~f -
gelen bay Mılypetrye konferaoe Gd.nee 8,4 5 
adına teeekkilr etmlo Ye Çekos· Öğle 4,:i ı 
loHk baobıkanJDın onnreal bdndJ 8,32 
fahri baekanhğa eeçllmeslol 

Aqım 12, 
öoergelemJotlr. Önerge bıltiin Yat.Bı 2,04 
delegelerin sftrekll alkışları ile imsak 6,24 
onanmıotır. 

ı 
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Dilimiz 
ılavuz 
·n Dersler .. 

••••• 
- 31 -

Bu denin b ... ada mm ıea· 
-..rde balaalll8k lıtlyoraı. 

Guetelerla camarteıl ıayıla · 
l'lılda n fraa111 bblaeel bll· 
lideri aruıada 11k uk «Say· 
.lt9lu karama .. deyimine raat· 
....... aıHır. Sondu Mtk• 
ltae Frueıı parllmeatoeu için 
•lamatay» denildiğini de belki 
tltlna..1noıdtlr. 

Partlmeato1 parllmentodar. 
kurum "'mCle11e1e,, demektir. 

t...1eıer cCbambre deı depa· 
... ,, lhlala oamanbcaya ÇH· 
l'lla.ea olan "mecllıl meb'a•n., 
htJae olH olıa, "uylHlar 
tı.r.ıa,, diyebilirdi. Halbuki 
""8e "parllmento,. meellıl 
'tala lçla de "1e11a,. demek da

.topa n k• olar. 
llele Kamutay 1616 aneak 

,....,.e Blytlk Millet Meellll., 
.,..,. .... hğadır. Sobranya, lekap· t:-. Dama gibi.. Ba kelime 

hiçbir parlAmento için 
~111lama1. 
1:.. Gene ıoa gtlalerde "Eler, 
'!lir, la,, karııbklanaın da bl· 
~e kanıtınlcbgını g6rtlyo· 
~-~ Eter kellmell oene kar· 
~,~ &I Ttlrkçedlr. lser keli· 
~ tracee'ola fı de traceıa 
,_..bgı olarak lulnau aba· 

&JDI gueteler aora n ıorga 
•elerlnl de k1rııt1rmakta 

r• Saal kellmeılala karı•· 

lonadar. Sorgu lee .. lıtlnab., 
ktlr. 

• •• Şı..ı - kasey 

Cea•b - glaey 
hık - doga 
C.rb - beta 

&ata. yolcalaAamuı lflrt ve 
~k bir kuıey rbglrı il" 

Tlrklye'aia doğaıaa· 

olm•ı. 

la.eo kusey A uapa11aın en 
llkelerladeadlr. 

L?~lltmla Adaaa'aıa balı 
~dtr. 

1ı.... '- Jol Aak•ra'aıa kasey· 
-.......daa geçiyor. 
~I b11 mlullere g6re te· 

tamamlıyahm: 

~:•yı tlmali - kasey 

~rlkap cenubi glney 

......__ ~"· 
~~ IUki - D@A• ka· 

~it garbi - batı kaseyi. 
~..,....•b• 11rld - doga ka 

- gODey do· 

gbey ba· 

... 

Günün Şaır habeıroern§ 
Askeri Liselere 
Girecek Olanlar! 

lzmir askerlik ~mbesi re· 
isliğinden: 

1 - A"keri llıelere kayd 
ve kabul muameleal 20 6 35 
tarihinden itibaren baılıya· 

cakur. Şartlır1 aıağıya yazıl 

mı11sr • 
A - Orta mekıebl bldren-

ler ııkerl llıenln 9 uncu 11aı · 
fın• girebilir. Yaıları 15 19 
dahil olacaktır. 

8 - Ltıenln 9 unca 1101· 
fını bltlrealer aıkeri llaeıialn 

llODUnCU sınıfına girebilirler . 
Y aılan 16 20 dahil. 

C - Ltaenln 10 unca ıı · 

nıfını ikmal edenler askeri 
llıenln 11 inci ıınıfına gire 
bllfrler. Y aıları 17 21 dahil. 

D - Yok.arda yazılı mad· 
delerdekl te aiti halı olanla· 
rın euakı tekemmtU ettiril· 
mek tlzere ıubeye mtlracaat· 
ları ve bu tartları haiz olmı · 
yanların bf!yhude yere ıobeyl 
lıgal etmemeleri Uta olunur. 

Bankanın Köy
Inden Alacağı 

934 Yılındaki Tah· 
silAt nisbeti yOzde32dir 

Ztraat banka111 İzmir ıobeıl 
93' yıhnda ClrDtmenlere nak· 

den 113,000 lira lkraut yap 
mıfbr. Balen tlretmenlerde 
bankanın alac.ğı geçen ydlar· 
daa olan alaoaklarile birlikte 
595,000 llndır .., ıoa kanan 
mucibince 6denmeıl aıan tak· 
eltlere ayrılmııtır. Yeni yıl 

içinde nakden yıpılacak lkrHat 
mlkda11 87000 llracbr. 

Bankanın 934 yahuda ala 
cal•D• mukabil yapllA• tahıl· 
litın nlıbetl ytlıde 32 dlr. 

8. LGtfO 
Dikili Oıel he11blar (maha· 

1ebel haımlye) eulıtlmall tah· 
klkatı aebeblle elt itten çekti· 
rllmlt olan lımlr 61el heublar 
dlrektGrlGğCl tetkik memuru 
bay LGtfCl'nGn ıoçauz olduğa 

anlaıılcbAından Ye meni maha· 
keme kanr1 alcbğındaa me· 
murlyeti iade edllmtı ,e tek 
rar ite ba1lamııt1r. 

Gblrtl g6nfll kanrt1r. 
Çocuklar için ılt en iyi 

beılndlr. 

Almanya meı'eleel, yala11 
AYrapa'nıa değil, blttla dtlo 
yanın en glrinç itlerinden bi 
rldlr. 

S.t.blan bahçem t .1 gb do 
ğamunu aeyretmek en blylk 
sevkim olda. 

Şlle'ye kadar batan geçekte 
yolun onarılmakta olduğunu 

g6rdtık. 

Ahmed 
ıoara, 

dGadl. 

Gç yıl ka11nbktan 
bugGn ba~Yladen 

Mlıallerlmlıdeki yeni keli· 
meler: 

Garib - elgin 
Gurbet - yadel 
Gaıb - kapaç 
Mağıab - kapak 
Gıpta - imren 
Baaed - gtlatl 
Cıda - beıln 

Girift - glrlnç 
Tahia 19mı - gln dop· 

ma. 

Seker Buhranı Yoktur! 
' Ziraat Bankası Deposu Şekerle Do

ludur. Istiyen Gidip, Alabilir. 
----------------------· .. ·----------------------

~eker C lıtlnln ucazlaıılmaıu 
hakkındıkl kanuna gl\re acos 
teker Htı,JDa baılaamııın. Dtln 
bHı c1Clkklnlarcla p;ene teker 
yoktu; bazı hıkkallar; toptan 
teker aldıkları tlccarlara beniz 
acuı toker gelmediği için dik· 

kinlarında teker balaadora 
madıklaranı ı6ylftyorlardı. Bal· 
baki Slmer beok teker fabrika· 
lar1nden ıehrlmiz ziraat ban· 
kası depolarına önceden gelmlt 
önemli mlkdarda ıtok ıeker 
yerdır. Bazı teclmerler d6n 

Dün Çok Feci Bir 
Tren Kazası Oldu. 

Dört Çocuklu Manevracı Bir Baba 
ikiye Bölondü, öldo. 

D6n Hat ondôrtte Basma· 
hane ve Bitil iııtaıyona ara· 
11ada Bllil kôprlıG berinde 
çok feci bir tren kazaıı olmot 
H deYlet demlryollırı 7 inci 
lıletme dlrektörUiğtl manevra· 
cılarınden ÜıkGp'lG Ali oğla 
knkOç yııında bıy Ahmed 
mannra 11ra11nda gösterdiği 

dlkkatıızllk yGıftaden tam kGp 
rtl Cllttlade rayların Gzerlne 
dGtmlt, yakl6 ngoalar boynu 
tlettladea geçmek euretlle ikiye 
böltlaerek 6lmGttftr. Vak'a hak 
kında elde elll61mlz tafııllih 

yazıyoruz: 

Otla Hat on dörıde mannr• 
memura bay Mehmedla idare· 
ılade bir lokomotif le bana 
bağb oa kadar ngoa manen 
yapıyordu. Lokomotife ba&b 
vagonlar Alıancak lıtuyoauaa 

g6tlrölecesktl. Vıgonlar Ziraat 
baaka1ıaa ald batday Ye ealr 
eıy• ile ylkll idi. Kaıaaıa 

kurbanı olan maaena memura 
bay Ahmed lokomotif la ark•· 
ıında bağlı balunaa •agonaa 
tampona Gzerlae çıkarak loko· 
motif h•reket halinde iken Ya 
gona maklaadan ay1rmıt Ye 
ay11dıktan ıonra mGnzenealnl 
kaybederek tampon lzerlnden 
dGımGıt Qr. O 11rada maldna •e 
Hgonlar tam BUAI köprOıtl 

Clserinden geçiyorlardı. 

Znalb memurun raylar ilse· 

rlne d6ttlkten ıonra arkadan 
gelen "'goaua tekerlekleri boy· 
nu tlhrlae gelmlı H Ytlcadana 
hemen ikiye bölmlfUlr .• Bana 
orada bulunmakta olan bir • 
ker görmGt n maklnlate bal•· 
raıak durmaıını aöylemlı, fakat 
o ıırada it lıten geçmlıtl. Ta· 
mam Gç Yıgoa boyaandaa iki· 
ye bölGaea bay Ahmed'ta ee· 
aedl azerinden geçml1tlr. Bay 
Ahmed'ia Yiicadunua pu91la· 
nan k111mları köprOden a .. IJ 
dtltmtlttllr. Lokomotif darda· 
ralmot ve muevrada bulanan 
6tekl memurlar ko,arak .. k'a 
yerine gltmltlerdlr. 

Vak'a ıabıtaya ve maddelu· 
mamlllge haber •erilmlt, yar 
mClddelumuml bay Oıhan tah 
klkaıa batlamıflır. DHlet de· 
mlryollan 7 inci auataka lılet· 
me dlrektlrllğtl de m6e11H ka· 
sa tabklkatile 6nemle allbdar 

olmattar. 
Tahkikata g6re nk'a; bay 

Abmed'la dlkkatalıltğladen .a 

alsamlan rlayet.U hareket et· 
metinden olmattar. Maklnlat 
bay Abldla Yayla ile maaena 

memurlar lıtlcHb edilmlılerdlr. 
Bay Mehmed; kendilerini mCl· 
defaa eıdedlnde manevrayı 

acele yapmek m~cburlyetlade 

kaldakla11 lçla acele manevra· 
lara mahıaı Amerikan uııultlatl 
tatbik etmekte olduklarını ve 
kazanın da bu y6zdea vuku 
boldagaou ııöylemlf!e de bu 
ifade yersizdir. Kazanın ıebebl 

dlkbtılzllktlr. Feci keza, her 
tarafta genel bir teenGrle ker· 
tılaamııtır. Znalh Ahmed'fn 
dört tıae çocuğu v~ bir kar181 
vardı. Bu aaY1llılar yetim kal 
mıılard1r. 

Cenaze :bogln kaldmlecak· 
tır. Tahkikata mftddelamuml 
llkçe deY1m edllmektedll'. 

Y urddaşlar Gök 
Savgasının Değe

rini Anlamıstır • 
- Baıtarafı 1 inci ytlzde -

ltÇenlik Ye aye Y•Zımı için ıh. 
nan tedbirler hakkında Ubaya 
lhımgelen l11hetı nrllmlıttr. 

lzmlr'fn tecim (Tlc1ret) haya· 
tını iyi anlayan kurulan tecim 
odaııadaa gelen defterler Oze. 
rinde yapııgı ıeıklkat Ye tel· 
klkata letinaden aldıtı uygun 
balandağaadrn bu yol berin · 
de ytlrlnerek bir kaç g6ae ka · 
dar tetktkettaı bhlrllmeelae n 
latbikata geçilmeden etel de 
lzmlr'imlzc y•kı .. cak bir Yerim 
elde edilmesi için genel bir 
toplantı yapılmU1na karar Ye· 
rllmloılr. 

Karara göre önthntlıdeki 

21.6.9:15 cum• gllaG ıaat 18 
de tecim oda&ında y11palacak 
olan bu grnel toplantıya hGUln 
mtleueaelerlmls, teclmnlerlmlı 
çaAr1larak ve ilbay Gencıral 

K Azım Dlrik ile C. 8. Partisi 
baıkaoı Y ozhad ••ylayı bay 
AYal Doğan tarafından nrile· 
cek ıöylnlerden aoara yurd 
dnHı, hava Hvgaeı Ye bu leler 
berinde lımlr'ln evlldlar1na 
dGıen 6dev Gıerlnde koauıo· 
lacaktır. 

§ Felemenk ttlttln kamP11D· 
yaeıada çabıan dokuz ylı iKi 
yarddatımıı bir gtla bna ku · 
ramamas namına c;ahımalar ~e 
gQndellklerlal ktmllen karo· 
maman b11akmak ıaretlle ha 
nları11111Ja u•guı yolanda 
betlerine dlfea ôdnl yap· 
mıtlardır. 

§ lımlr'la temhı ytlrekll ço

caklanaıa han tehltkellnl bl· 
len QyeHae yua.aları donm 

bankaaıa depoıundan lııedlk· 
lerl kadar teker almıtlar ve 
plyıHya çıitarmıılard11. 

Din ziraat baaka11 dlrekt6r6 
Bey Aıııkı Eren bir muharriri 
mlıe demlttlr ki : 

- Plyaeada teker yok de· 
ğildlr. Bankanın df'polarıada lı 

tenlldtğl kadar teker Yudır \e 

ıecimerlerla emrine hazırdır. 

lıtedllr.lrrl kadar alablllrle". Bu 
ıekerler, teker l latlaln ucoı 

lat1l nası hakk1Ddakt kauaada 
yazıh ucua f lıtlerle Htılmak 
ıad1r. 

Beaka dlrektôr6a6a bu 16z 
leri de mığaza Ye dakkinlarda 
ıeker bulundurmamak için bir 
ıebr.p mevcad olmadıj'laı g61 
termektedlr. 

Zıten dtlo öğleden IODH 

bazı bakkallar ucuz teker 11tı 
ııııoa beılamıtlardı. Hea6z teker 
ılmamaı olenlar bogfla banka 
nıa deposundan lıtedlklerl 

kedar 1tıker altb ucuz f lıtl"' 
&•t•t• çıkanbiltrler. 

Memleket 
Hastanesinde. 
Muayene GDn ve 
Saatleri Değiştirildi. 

Yeni haf ıa tatili kanana 
mlnawbetlle Memleket b .. ıa 

neılnla pollnkltk Ye ıağhl& ka 
rulo gilalerlol gôıteren yeni 

bir llıte haıtane bat hekimli 
ğlnce haznlanarak Sağlık n 

ıoeyal yardım dlrekt6 ltlğtladen 
llbayhA• Ye btlttla daire direk 

lörltıklerlue gônderllmlıtlr. Ha 
llıteye göre haıtal'ede muayene 
ğGalerl ıaalardar: 

Kadın ba1tahkları: Cumartesi 
ve ıalı gtlalerl ıaat 11 den 
13 e kadar. 
lç butahldın: Cama Ye çer 
ıamba gtınlerl net 1:3 dea 
15 e kader. 
G6s haıttahkları: Pazarleıi Ye 
pertembe glalerl Hat 11 den 
13 e k•dar. 
Kalak, boğ•~ Ye burun hH 
telıkları: Camarleıl Ye Hlı 
gDnlerl nıl 11 den 13 e kadar 
Akıl baeıahkluı: Perff'mbe 
glnl 11at 11 den l 2ye kadar 
Dıt haıtahkları: Cama n ıab 

gtınlerl ıaat 8 dea oaa kadn. 
Rontkeo: Cuma, pazarteel ve 
c;artamhm gtlalerl uat 8 dea 
11 e kadar. 
Sağbk kurula (Sıhhiye bey· 

eti) Cumarteel Ye 11h gilnlerl 
uaı 9 dan 11 e kadar lop· 
lan1r. Sair gGnler 5alhk kara· 
la maameleel yapılamaz. 

Butaneye gelecek )Hah Ye 

a~1r baıtalar nGbetçl doktora 
tarafıDdan , gGr61eeek " kabul 
edilecektir. 

Butalan slyant glalerl; pa· 
ur •c pereembe gQalerl Hat 
14 dea 16 ya kadardır. 

Gediz Kfiprfl ve Yolu 
Blylk Gedls kGprlll be· 

rinde fOle yapm bltlrtlmlıdr. 
Varyant yolandan beatla yap· 
tanlmamıı kaum 100 81etre 
kadar kalmqtar. Bir hafta için· 
de bu yol da 111 ........ 

DflşGndflklerim ... 

Yağma Yok! 
Dil eanşımaz. çok ağır gidiyor. 

Anı ya•mmn •Tftrk• diye kabul 
ettiği ve bizim de "Kardef,. diye 
el uzalbpmız yurddaılarduı bir 
kısmı; bili anadille konuımıyoıh.r. 

Rumca, Y ahadice, Amavadea. 
Boşnakca, ~ürdce kalaklanlDllll 
brmalayıp duruyor.. Biz yem dil 
devrimi ile aıçnyaıak daha ileride 
öz dil cebbeaini tntarkea, olalar 
geride, bopltbğımız OsUWlb dil 
eiperlerine bile girmemit bulUDa
yorlar.. Buı yerler YU ki, i ...... 
Bıbil kulesini hatırlabyor.. Bida 
ant gihen kollanmas, arkada, yeni 
yetifecek olulardadır .. Ammm; içi
mizde y111yanl•rın, bizimle "Tlrk· 
ldk,, gildenlerin de hiçolmuaa ba 
eavqın arkalannd• yer elmelan 
gerekmes mi?. 

Bu arada uluıal Yicd•mmua 
dokunan ter; meııelA, Yahudi ol· 
duklan halde, Karııyeka aobkla· 
nm, Y ah boy lanaı, Kordona, ı .. 
taabal'an Beyoğlu bldınmlanu 
benzetmek iatiyHlerdir. 

Bualann yıkanadın tutulu da; 
- Niçin Tfirkçe koautmıyor• 

ıanuz? 

Denilee ıu cevabı Terirler: 
- Bilmiyorus da oadaa. 
Bu manbbıs ve yalan Urp• 

bğe İaUlf gibi g6rtlneek bile; 
- Peki; bu kedır )'il TClrkçeyl 

öğrenemecliai:ı: de Fraaaa•ca)'I, ıa 

bosuk pve ile, ne çabuk bec:erdiaial' 
Demek h•kkımız drği1 micllr?. 

Ellerinde, Frannsc• gazeteler, Fraa• 
llZC8, mecmua Te ezerler, dille
rinde ya Frannaca, ya Ymadice!. 
Ve eonr• da Türk 'li11L? 

Y ooook, bu kadu gölOaç ft 

acı bir gerçekli@e k~ı oma• lil· 
kemeyis. Yurd, midenin doydal• 
yer degildir. Çınar gölgeli de hiç!. 

Soıyetf', ya1UU11n •"Nrk,, diye 
b11~D8 çektigi her kifidea, ulaul 
bir bağleab, bir ilgi arar. Bunun 
birinciıi dildir. Dilimizi konuımı· 

yan, davemıu, emacımıza biç 
uymmz. 

Bu soaye~. 25 30 yıl e•elki 
808yete midir ki?.. Züppeliği, elu• 
be1lıt-. riyayı bir tarafa bU' .. kank, 
ya bu düzene uymab, yahad ... 
keleri atmabdır: 

Yi, iç, doy, para kazuı, hat· 
d bunan çopau dlfUlJ• kaçar Te 

aom• parmak uc'l ile bir alklf, 
yınm atızla; 

- YafU1n TOrk'lilk! .. 
Yap' yok; o glnler çoktaa 

geçmiılir. 

Orhan Rahmi Glkçe 

(
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_ Borsada 
BorHda d6akfl ClsClm Ye 

zahire •tıtlarJ ... gıdadn: 
()zcım 1atı,ları 

Ç. Alıcı K. S. K. S. 
196 8. ~.Ahmet 10 25 
·;o Jlro Ye t6re. il 25 
58 S. SClleyma ll 50 
57 T. Oebbaı IO öO ı:a 7ö 
49 8. Alyotl il 25 11 t6 
41 J. Taranto 11 25 13 
:~4 Y. 1. Tallı 10 2;) ız 2s 
30 S. Gomel 10 12 öO 
25 K. A. Ktı•m il 50 ıs 

560 
Zahire 1atıtlan 

ç Claıl K. S. K.. s. 
44; Bu~day 5 50 6 25 

20 Arpa a 25 s 25' 
200 IOD bıkla 4375 ' 50 

52 bmkla 4 375 
' 50 

275 8. pamuk 50 50 
4 Akdarı 3 75 3 75 

11808 kilo yapak 46 50 

Kooferanılar 
Ziraat babalılı aa••• 

lmahal radyomncla but koa· 
feraaelar HrllmeAe ....... .,. 
br. Bekaalıkıaa plartmls ...,._ 
dlrekt6rlll6De gelea bir MI· 
dlrlmde 23 bulna puar _.... 
akta• Peadlk bakter1J91ojl 
uillanlanadaa bey Galllt S. 
1• ..,.,..._ (A•.., _.. 
klp,lklad)a.ı•Wıbllleıw 
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/ 

N ormandi- Brem en. 
~----------------------.. ~----------------------

Romanya'da Ekonomik işlet' 
~~~~~~---~~~~~~-

Dış Tecim ve ihracat Per-
mileri Esasları .. 

Başhakan hay Tatare~ko'nun 

ba~lı.anlığında toplanmakta olan 

t r.clm ekonomi komisyonu işini 
bitirmiş dı~ tecim yeni rf"jlml 

Hr.ı ihracatçılara verllt'cek per 

mtlerln e~aslınını kararlaştır 

mıştır. 

tediyat yapmak için döviz 

verilecek hha14tçılerdıın yüzde 

kırk olshe tlnde bir ithalat 

p P. rmt alacaktır. Hu permiler, 

Romanya 'nın bum si kllrlng 

anlaşınalan imza ettiği mem 

ı~ketlerdeo alınınıyacaktır ki 

bu memleketler de Avusturya, 

Macerlstan ve Leblstao'dır. 

ki Vapurdan Acaba Hangisi Sür'at-

Haıl rao ayının on birinden 

beri meriy~te girr.n bu yeni 
nizamlara gfüe resmi parite 

üzerinden verilecek ihracat 

bedellerinden haeka, teclmer 

lere bağday için ytızde kırk, 
arpa, çavdar ve yulaf için yoz. 

de otuz, tavuk hariç canlı bay· 

vaolarla etten yüzde otuz., 

yünden yüzde yirmi belJ, Mı 

ııır'dan yüzde onbeş, petroldao 

yOzdc on ve diğer ilrOnlerden 

yüzde yh ml belJ olııbetlnde bir 

permi verilecektir. 

frangı, lnlçre frangı, Belçika 

frangı. liret, pezettt, loglliz, 

Mısır ve Flllstlo IJraeı , Amfi· 

rlka ve kanada doları. Çekoe 

lov~ıkya, Danimarka, Norveç ve 

İsveç kronu üzerinden yapıla 
cak muameleler için paranıo 

Romanya oloBal banka~ı tara · 

fındao teslfml Ozerlne verile· 

cektir. 

lidir? Yeni ir Münakaşa Başladı. 
Denizinin d evi, Fronsız'fo· 

rm yt!ol yaptıkları "Normandl,, 

transatlanılğl Amerlka'dao dön 

dü. Bu gidiş ve geli şte şimdiye 

kadar dünya yüzünde yapılmış 

olan en yO.keek hız rekorunu 

kırdı. 

Bunu anlamak için Nor 

mandlden önce Avropa'don 

Amerlko'ya giden büyük va 

purların hı7.ım karşılaştırmak 

yetP.r: 

halyoo'lıırıo R eks'in v.ııpuru 
e.rıalama olıırok !lO mil 11 ilk 

bir hızı vardı. ,.orm ndi 19:35 
Bezi ranının dokuznnda i3 0,9 l 
ilk bir hız yapmıştır. 

Alman'Jarm Bremen vapuru 

1984 yılı 1 kincfl ,.şrJoln seki· 
zinde ortalama olarak yirmi 

sekiz mfll e dört gün , yedi saat, 

yirmi yed i dukikad11 Aınerika'yo 

ghmlşti. ~ormandi ise ayni 

yolu dört güo üç eaot ve bet 

dakikada almıştır. 

Gene Bremen' ln l 933 yıla 

bazlrammo oobeşinde dört gün, 

onaltı eoot, onb~ş dakikada 

glttiğt yol üzerinde 1ormandl 

onlkl haziraı;da dört gün, üç 

saat, 28 dakikada gitmiştir. 

Şimdi gemicller eraı:ııoda yeni 

bir münakaşa başgöstermfştJr. 

Bir takınılurınu göre Alman 

vapuru Bremeo , karşısında dehe 

h•zh gfd<·n bir gemi olmadığı 

için fazla hızlı yfirfimeğe l<i 
zum görwemletl. Eğer isteseydi, 

kolayca otuz milden ziyade gi· 
de bilirdi. 

Hlrtokımları da diyorlar ki, 

İtalyan'ların Heke vapuru yola 

çıkarak Bre:.neo'fn aldığı "Ma· 

vi kordelau yı (Rt' koru) ellnd~n 

kapmıye çnh ştığı sıralarda, ne 

den Almoo gemisi bir yahud iki 

mil fazla kazanmak, birinciliği 

kaybetmemek fste::medi? 

Buna cevap veriyorlar: Reks 

vapnrn Cenuhi Afrlkeya gidf . 

1 efrika numarası: 69 

alabilen kimse yok. Yalmz 

hfr defa bizzat lnglllz ve 

miralay babasından bahsetmiş. 

o kadar. 

Conson'la bunları konuştuğu· 

muzun ertesi günü onu kendi 

evinde zlyarflt ettim Ayrılırken 

ghtlğlme pişman olmuş bir 

vaziyette ve kalbim ağrıyarak 

çıkiım. Bu mfithlş benzeyiş, 

benim yıllardan beri uyuyan 

kalbimdeki külleri savuruyordu: 

- Ya bunun altından kıp· 

kızıl bir kor ı;:ıkarsa? 

-yordu. Şimale ı.?id.,n Bremen 

bunu kendisi 1 çln bir ônftrriP.ş 

(Rakib) tutmadı. Bu ıJebeple 

kendisini zorlomıya liizum gör· 

medi. Yalnız bu kadar değil. 

Bremen kuroazlak yapıyordu. 

Kendisi ne kareı çıkan ilk öoür· 

deşl yanıltmak istedi. Bu se 

beble ytrmiyedi, ylrınisekiz mil· 

den fazla ~itmedi. 

Bunun söylüy,.nlerlo düşünü · 

şüne bakılacak olursa Bremen, 

Fransıı'lan şaşırtacak bir hare · 

kette bulunacaktır. 

Karnında sakladığı makine

lerde öyle büyük bir kudret 

var ki, Normaodlnin orraya 

çıkmosile, huon göstermek t:a· 

mıını gelmiştir. Şimdi kimbiHr 

ne biiyfik bir hızla denizleri 

yararak Fransız gP.mf sini arka· 

da harakncak ve canı faterse 

arkasına döofip N ormadlye: 

ufüenle kal,, diye bir de ile· 

lf\m verecektir. 

Bu münakaşaları Fransız ga· 

zete lnlnde okurken, vaktlle Sı· 

vııstopol muharebesinde buloo

muş olen Mahmudiye fırka· 

teyni için uydurolan maaallar 

ak lımıza geldi. (;uya Ud kardee 

sekiz sene bu gemide aekerllk 

etmişler de hlrfblrlerlol görme. 

mlşl er. Mahmudiye iki tarafın· 

dan toplarına salvo yaptırdığı 

vakit d eniz açılmıe da gemi 

inip tekrar yukarıya ~ıkmıe! 

l etanbul boğazından geçemfZ· 

mlş de Karadeniz'de kalmıya 

mecbur olormue!. 

l\tahmudl ye gibi, Brem eni de 

hlr efsane ı;emlsi haline getir· 

mek ietiyenlerin kunetlerinl 

hayalden değil, Alman-Fransız 

rekabetlodeu, hele Almanların 

bfiyOk harpte yaptıkları bfiyük 

iş lerden alıyorlar. Hani pek 

uzak mesafelerden Parls'e gfUle 

aıması, kırk ikilik toplar yap· 

moııı t?lbt .. 

)RA S INDA.._ 
.... ""'"'t· 

Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

Diye düeüoüyordum. Ara· 

mızda mOhlm bir yae farkı 

vardı. Bu gene dul kodıola 

el4k:a peyda etmekliğlm adeta 

kendlmo bile gülfioç geliyordu. 

Bunu takdir ediyordum, fakat 

buna rağmen sık sık onu ziya· 

retten kendimi alamıyordum. 

Ziyaretlerimden birinde, gözle· 

rlol gözlerime dikerek eöyle 

demişti: 

- Nazım Bey, sizi ıemln 

ederim, bergiln saat dört olunca 

sizi bckllyoram. Conson'a, bizi 

Buna alıean biraz da Alman 

lardan yana olanlar, Almanların 

her halde hu kırılan rf'kora 

izin vermlyeceklnloe Norman· 

diye "Ma vl ko::rle14" yı bırak· 

mıyacaklarına inanıyorlar . 

Hergün 
Beş Kelime. 

Yicmisekizinci Liste 
1 - Tamir etm«>k - Onarmak 

Tamir - Onarım 

Örnekler: 1 - fstanLul'da 
hemen bütün eski eserlerin 
onarıma ihtiyacı var. 
2 - Kırılan kalp onarılmaz. 

~ ·- Tamim - Genelge 
Örnek: iç hokaolığınıo göç
menler hakkındaki OD ge
ncJgesiui okudunuz mu? 

3 - Timsal - Sembol 
Örnek: Atatürk Türk kurlu· 
Juşonuo bütün davalarının 

sembOlüdür. 

4 - Ekseriyet - Çoğunluk 
Ekalliyet - Azınlık 

Ekseriya - Ço~un, çekvakit 
Örnekler: 1 - 1'"ransa 'da par· 
lamento çoğunluğa Flan· 
din 'in önergesini reddetti. 
2 - Uluslar sosyetesinde 
azmhklor mes'elesi her vakit 
ortaya konur, birtürlü ko· 
tanlmu. 

5 - Takrir - Dilerge 
Örnek: Kültür hakanlığı bfid· 
cesi hakkında üç dilerge ve· 
rilmiotir. 

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

Bu permller, gerek serbest 
kllrlog sletemi ile ol~on, Franeız 

lzcoir Birinci icra 
memurluğundan: 

Kebabcı bacı eüleymanıo 

emlak ve eytam baokaeındao 

ödünç aldığı pıuaya mukabil 

bankaya ipotek r.yledlğf ve gP.· 

çen eene yapılan satışı 2280 
sayılı kanuna göre lt'ClJ edil 

dlği halde bir sene içinde bi· 

rloci ıaksh borç ödeomediğln· 

den son lı:ııt'i olarak müzaye 

deye konan izmirdc abmtl 

ağa mahallesinin 1Jamlı soka· 

ğıoda eski 27 yeni ;35 Hyılı 

ve zemin katı iki kapılı olup 

sağdaki kapıdan girilince bir 

sofa aağd11 bir oda yanında 

hela ve mutbak mahalli kar· 

şıda iki oda soldıtkl kapıdan 

gldlloce bir oda ve ' mutbak 

mahalli karşıda iki oda mev· 

cottur. Bu kısım böylece ıesblt 

edildikten sonra tekrar sokağa 

\&kıldı . sokaktan sekiz baea· 

makh mozaylk merdivenle çı · 

kılınca tklocf kata tf"ekfl edrn 

beton bir sofa ıta~da bir oda 

fiçiincO kata çıkılacak merdi· 

nn altında helası ve karşıda 

dört oda eolda cepheye doğra 

iki oda ve hela ve mutbak 

mahalli. buradan merdivenle 

ilçfincü katn çıluldıkta bir sofa 

iizerlode cepheye doğru lçlçe 

iki oda kareıda bir oda ve ar· 

kaya doğra dört oda ve helıi 

ve mntbak mahalli ve dördüoca 

katta bir sofa azerlnde ıyol 

\., __ E_""'_m_i_r_S_u_u_d ___ J üçüncü kattaki gibi na tamam 

yedi oda mevcod ve beşinci 

kat ise bir koridor üzerinde 

kareılıklı dört oda yapılmak 

ilzere yalnız bölmeleri yapılmış 

olduğu görülmüe ve üçüncü 

Loodra 17 (A.A} - Hicaz 

nllıhdı Emir Saud hfiktimetln 

konuğu olarak logllt«"reye gel· 

mlştlr. 

• 
tanıştırdığı için ne kadar mlo· 

oettarım, anhyamazııınız .. 

Ve ııonra elini, biraz da euh 

bir tnırla uzatmıetı. Dndakla· 

rım bu elin üzerinde, fazla, 

ısrarlı, harrretll ve manalı dur

muştu. O da gözlerini, tatlı, 

hayal dolu bf r gülüşle kapa· 

mıştı . V f" ietf'l o eanf yP.de 

Haşmet bl rdenhire karşımda 

cenlanmıştJ .. 

Dün gene gittim. Artık ahş 

mıştım. Oraya fuurla münase· 

beti olmıyan bir kuvvetin 

teelrlle d evama başlomışt.m. Mo
ayy,.n e ıR tl,.rd r.ı cıy.ılc. lsrım ken · 

dlltğindt> o lıa re kPt tı ~eliyor ve 

biraz ı.:onru kendimi cırada 

buluyordurn . 

Uüu mi a f iıleri vardı. Bu 

meytıuJtı ge::nç Lir erkt!k uazarı 

dikkatimi celbettl. Nedense bu 

çehre üzerinde fazla durdum. 

Onu bana takdim etti: 

- Ahmed Bey Ahule.. Mı· 

sırlıcLr. Ben de kendileri ile 

yeni taoı~hm .. 

Ve beni de ona eöyle pra· 

zante etti: 

- i\azım Bey. Çok yakın 

dostum .. 

Bu gençle benim g()zlerlmln 

o saniyede bir nevi rekabetle 

iki çelik meç gibi çarpıştıkla 

rını da hissettim. Birbirimizi 

çok ııoğok selamladık. Beriki· 

mizin de dodaklarıoda lı:areı · 

lıkh bir gu rur \ t> letl!ıfaf 

vardı. O, bu eoğ.ık. havayı, 

loc~ ZP.kası ile derhal sezmişti. 

Şimdi lıoşyere u~raşıyor, güh1 

yor, hlıl konuşturmak isti · 

yordu. 

Kendi kendime oayle düşü· 

Buna makabil ve bo per· 

mllerl verebilmek için Romıtoya 

hükumeti, mflmlek~t dışına 

ve dördüncll katların ineaatı 

da henüz ikmal edilmiştir. Ta· 

mamı onhln lira kıymetli ba 

evin binanın tamamımn mfU· 

klyetl açık artırma suretlle 

ve 844: numarala emlak ve 

eytam bankası kanona mucl· 

hince bf r defaya mahsus olmak 

eartile artırmaeı 22.7.935 pa· 

zarteel gftnö saat 1 l de lz..alr 

birinci icrasında yapılmak 

üzere :30 gOn müddetle sa•ılığa 

konuldu. 

Bu arrırma neticesinde satış 

bedeli her ne olursa olııun 

borcun ödenmesi tarihi 2280 
numaralı kanunun mer'iyete 

girdiği tarihten sonraya müsa· 

df f olmaeı haeblle kıymetine 

bakılmayarak ençok artıranın 

ilzerioe ihalesi yapılacaktır. 

Sabş 844. nomarah emlAk 

ve eytam bankası kanunu hü· 

kümlerloe göre yapılacağından 

tklocl artırma yoktur. Satış 

pe~ln para tle olup mfişterlden 

yalnız yOzde 1 klbuçok deli Aliye 

masrafı alınır. işba gayri men· 

kol üzerinde her hangi bir 

şek.ilde bak talebinde bulanan· 

lar ellerindeki resmi vesaik 

fit- hlrlıkte yirmi gftn zarfında 

lzmlr birinci lcrasJDa mftra· 

caatları IAzımdır. 

Aksi halde hakları tapu el· 

clllece malum olmadıkça pay· 

laşmadao hariç kalırlar. 12.7.aS 

tarihinden itibaren şartname 

herkese açıkhr. talip olanların 

yüzde yedlbuçuk teminat akçaeı 

veyı milli bir banka itibar 

mektubu ve 93:l.1839 l dosya 

numaraelle lzmlr birinci icra 

memurluğuna mOracaatları ilan 

olunur. B. fe. No. 159 

nOyordum: 

- Budala olma Nazım .. Bu 
kadın seoio neyin?. Ne hakla 

bu hodgAmlıga, bu kıskançlığa 

içinde yer veriyorsun?. Bir 

teeahOb hakkın var mı ki, elm · 

di burada için için kuduruyor, 

totoeuyorsoo? .. 

Bo düşünce nlbıyet hdklnı 

olmuetu. Fakat ona mukabil 

de içime bir yele çökmüetft. 

Banu glzliyemlyecektim. Gu· 

rurom; 

- Kalk ·diyordu kalk .. . 

Partiyi kaybetmiş l!ÖrQnt-cekelo. 

a~nim ı~ı· buna tehaınmiilüm 

yoktur, dı.ıha fazla orurnıe. 

kalk: ... 

Genç Mısırlı laüball bir ıanr 

almış, konuşuyor, anlatıyordu. 

Ben ooun bütüu eöyledlkleıioi 

gülünç, çirkin n bayığı bu-

İzmir birinci icra 

luğoodan: 
&jeb• 

Nıclye ile Osman ve f l•· 
medln eıyıan ıabtı tasırro 

bo· 
nnda olup taksimi kabil k 
lunmamaeındao dolayı satılır• 
euyounun h~alesloe mahkeın;'t 
karar verilen lı'aikpaşa ına • 

1 
)esi Falkpaşa sokağJDda 1;0

0 
15-l 7 t•pu numaralı kep• •l 

• 801• 
içeriye ~lrlhoce bir raş d• 
solda ufak bir oda 11ığ10 

hirkaç ayak merdivenden ~1~ 
kılınca bir oda ve allıD 

1 
bodrum ve karşııııoda tabl~~ı 
bir mutfak ve yanında be 

fkt•f 
ve arkaya doğru bir ıP ef· 
avlusu ve bir su kuyusu rP 

1 
cud ve 1200 lire kıymetli b; 
bab hanenin mfilklyeti ,çı 

1 
arhrma soretlle ve blrf Pra 
artırması 19 ; .935 cum• gli0 

oıett: 
enet onbirde yapılmak d• 
satılığa konuldu . Bıı ortırııJ• 

nsde 
sfirülen peyler kıymetinin Y • 
7 5 ini bulursa en çPk artır•0 

ihale edilecek ve aksi takdir!~ 
en çok artıranın t11hbüdO b• .,oo 
kalmak earttle satıe oobeş ",sı 
daha uzatılarak ikinci artırııJ 

ı••' 8 8 935 pazartesi gtınO 

ooblrden onblr buçuğa kad•r 
d 

_,., 
yapılacaktır. Bu artırma a 

0 
bedeli her nekadar olursa olıll 

dtıe· 
en çok artır.na Jhale e se· 
cektlr. Bu gayri menkul O 

1 
rinde herhangi bir hak tdd

1
; 

edenin elindeki resmi ,ea•d 
He birlikte yirmi gün zarfıo • 

birinci icraya mQracaıtl•rı 
k,.,. 

lAzımd1r . Aksi halde hı 
tapo sicilinde yazıh olaııdıkç' 
paylaşmadan hariç kılırl•f· 
25 6 935 tarihinden tt1bırtO 
eartoameel herkese açı 

ktıt· 

tt' 
Satıe peeln para iledir. :&föO lı; 
rlden ayrıca yfizde UdbllçıJd 

aı e 
dellallye alınır. Taliplerin Y 

1 
Yedlbuçuk teminat akçesi .... " :w· veya baoka temloatUe ve 9, 

ıre· :loı3 dosya numaraslle d• 
1 0 ot· 

mlze müracaatları fitin o/ 

Düzeltme 
tO'' Baymdır solh hnkuk hik 

llğl eatıe memurluğundan: 
ft 

8 haziran 935 gftolft el 
62!l3 eayıh gazetenizin 8 1'.ı• 
Hhlf~ıılne basllao Uaoıın•• 

b•' 
(mezkur hanenin tamamı 8 

0 
ziran 935 gOoündeo fıib•'' • 
bir ay müddetle açık arurP1

8
: 6 

konulmuş olup 8 temaıoı 9 
0 

gO.nftoe raetlıyan pazartesl gOO e 
saat 13 de Bayındır mabteıJl 

t' 
kaleminde aatılacıktır. K.•111' 1. 

tin yozde yetmiş beşini bulıJJ 
0 •"' dığı takdirde en çok artar 

~ıt 
taabbftdü baki kalmak O• 

0 
ikinci artırma on beo ga, 

o o• sooıa 23 temmuz 935 g 11 dt 
raetlıyan sah günll saıtl 13 ,o 
ayni dairede yapılacık fe 

1 
) 

kt r 
çok artırana ihale edllece 1 

b1rıoc yazılması gerek iken )e 

ihale gftoü sonra ikinci ıb• 
ıt' 

gtlnii daha evel ya:ıılmak 811 
6. 

tile yanlıe basılmış oldoğD 8 
rülmilştür. Diizeltlrlz. 

e'I 
luyordom. Kafamda bftll ıe 

IOI 
istihza laboratuva~ı ıçı·kl' 
gibiydi. Onun sarfetdğl fi ot• 
leri derhal boraya sok01 ot• 
onların maııkaı a ;ırnı çıkır•Y .... 

do~· 
tutulacak yerini bırakmıyor 

gııJ1• 
Biliyordum ki, bu yaptı td 

k çef 
kıskançlığımıo bir ha~ 1 d• 
tezab•ırudur. Kalk.um. Ot• oı 
kileri selamladım. O, içi tees:cı' 
dolu bir bakışla yüzQltlC bl O' 

- Nazım Bey gidiyor OJ 

SUDUZ? 

Dedi. Zorla gOIQmeediı:ıt: el• 

- Bir parça lelm ••' 1ı;ll 
madam -dedim· Başka fll 

gen~ rahatsız ederim. ~1 
Odadan çıkarken genÇ t 

sır'lıDJo gözleri istihfaf lı 1'~1, 
ladı . Dudakları 18tlbıa 0~ 
kıvrıldı. Ben de ona içi ankil' _,. 

- Arkaeı ,,r 
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Meşrutiyetten Evvel ve Sonra.. 

1
i-i,7) ~ i!i ~ ~~ ~ aıpj,.ı;} J<i-:t 1 

aşımızdan Geçenler.. Beşiktaş,AnkaraGücünü Oulgar 

21 Yazan: M. Doğan Batu 

meli'de isyan ve lhtilill iki Büyük 
Mıntakaya Ayrılmıştı .. 

~~~~~~~---~~~~~~~ 

r Baaan'a kapıyı açt1r· Fakat c;ok gec;medea kayın den en ıon neferine kadar, ba. 
9e ona anaısın yakalamak. an111 da ölmltUl. K.ııın anneel 
... bir hileye HpDtlardı. lae, c;ok yıllardan enel vefat 

Buan, açık glsll, seki etmft balanayordn. 
9eferdf. Aaaaıl Çankırıh Şimdi karı koca k.l1111eılz, 
'-ker ocıııaa geleli dört aknbu.ıa kalmııludı. Fakat çok 

tta. &ıılaya girdi glreH geçmeden bu Gmld, onları yal· 
... darmamıflı. Eline •er· nıabkıan kurtarmap baılamıflı: 

mavaerle takipten takl· Çocukları doğacaktı. 

.... •flo. Tehlikeleri aea Genç zabit ve kHıll dlAlnl 
bblllyetl vardı. Teori dört gazle beklemielerdl .. 

lladen eplyce olpalaı· lamall Bey ayni samanda ce· 
Şimdiye kadar batmdan ıar, deAerll bir sabitti. İki ee 

'lıl laidüeler ~eçmlı, fa. neye yakın geçlrdlgl tecrGbeler 
o, ıecrabell, sek.. ile ve takip lelerlnde garılea ya· 

111ta. D6rt ~lbk aüer· nrhAı ve mavaffa~lyetlerl, ona 
Jlkll habnlarla çıkı · arkadaelarından lıtln bir mn· 
Bir ıeskeıe ahp la ka. kle geçlrmlı gibiydi. Taburda 

lldene, ocak baııada, çar· lımall Beyi aevmiyen yokta. 
•lbnda tath tatlı anlata y Haf yHıf, komiteciler de 
ile blk&yelerl .. rdl? Öyle oaan adını daymot ve takip, 
ler •ı hep haklkattı •e mlead~me kudretini aalamıelar, 
.... nün geçmlelerdl. ondan k-orkmaAa, çeklnmeıe 

11, bilbuu komiıecllerln baelamıılardı . Onan verdlll 
Dl, karnHbklannı, mi mlıademelerde biz Gaelllk •ar· 
lerdekl hllelerlnl iyice da. Oıım ve debıet uçar, ani 

----. Onlana eeytanbkla· bukınlar •erir ve her bakını 
kendlal yapıyormae gibi muhakkak çok kanla bitirirdi. 

• Nitekim o •ktam da Ve bu vazly~t, komlıectleti bir ...... 
k karardıktan ıonra, 

gelea ba mlaaflrlere 
cevap, bir mavaer ate· 

U.eı ofda. Oalan ••· 
da ba ldl. Kanaatinde 

• •• 
m l.mall Bey, iki ıene 

llublyeyl bldrmfı, genç 
••bit çıkmıth. Mektebi 
.. ....._., hemen lçlacl 

g&aderllmlt n orda, 
...... iye kıı'alarınd.a bi 
"1la etmlfll. 

samanlar eplyne dltlndlrmGı 
ıa. Üçlnc;I ordu bu; neler g6r· 
mit. ne kabnmanlar yetitllr· 
mlıd! 

O ıuiblerde lçlncl ordu, 
Ram"ll'de, A•nıtar1a, Karada~, 
Yanan, Sırp ve Bulgar gibi ba. 
... btytlk, baaııı da ıtredl •e 

pmar.. bet dnlet ile çenllmlı 
olaa ve Edlrne'den maada, Se 

l&nlk, Manuıır, Üıklp, İtkod 
ra, Yan ya gibi bet •ll&yeıln 

mahafuauna memurda ve Oı 
manlı fmpauıorlağanan en ba 
ylk kadroaaaa laflyan bir kav· 
veıd. Ea ylklek kamandanıa · 

• 

Ula ordu, dalma aefr.rber n 

gezici bir Yazlyette bulunurdu. 
Ne durmak, ne dlnl«ınmek 

Yardı. Orada yazla, kıt. geee 
g6adtls hep ayol eeydl. D•ğ· 

larda, kırlarda dolaımak, ge· 
çldlerde, k6prller alunda pa· 
ıalar karmak, mltademe el· 
mek, •urmak, vurulmak, ba 
ordoaun glndellk lıl,.rlndendl. 

Banlar artık bir sahmet, 
bir meeakkat, bir tehlike ol · 
maktan oıkmıt, k.ıımen; snk.11, 
aeı'ell bir it ballnl almıflı. 

811rat kokoıa, bomba lnf ll&kı, 
ıllAh eeıle.rl, lçtlnctl ordanaa 
bildiği, ıanıdıaı blreeydl. 

Gln geçme• ki, ArnHullakta 
bir lıyan, Mıkedonyada bir 
ihtilal patlak termeua!.. Ve 
ba lıyaalar, bu lhdliller, eagla 
deniz dalg•lan gibi, gln geç· 
tikçe blcamlarını arbrıyor, 

yGkıellyor ve mlıemadlyea 

· tlddetll hamleler halini alı· 

yordu. 

Ba mıntaka, tımank, l•I ve 
tehlikeliydi. Y•ptıkları lf, alim 
ve alet eaçmıktı. Onlara kartı 
dana n g3111 aça• ıek bir 
kunet vardı: 

ÜçlncG Ordu!. 
Ratnellde lıyan ve lbıllAI, 

iki bGylk mıatak•y• ayrıl . 
mı111: 

Biri, ne l11edl1' bllinmea 
bir diyar olan AraHalluk!. 

DIAerl de Makedonya için 
çalıpn n varaean bir Bal· 
garlık.. 

Fakat bu g6r6ntltln bir de 
lçyllll vardı ki, ea dojrata da 
bu idi. 

- Sona var -

merkeal K.earlyede idi. 
.&-=lmeef ile mlfreseye 
de bir olmaııa. Mal 

ı.._..._ eofak almak, din· 
blrkeç gln 1.... bl· 

S.ktnııa blreeydlr. Kıt 
'terlye giren, her kim 
.. r6tbede olana ol 
dab bir gedill kaptı 

Çin ... Japon Mes'elesi 

Japon Kumandanları 
Arasında 2 Düşünce Var! 

l'balt demekd. O, bek· 
Jtlr all&b ka•Hll ayı• 

..... •leyh çanjt •Jale 

Bazı Kuvvetlerine Haydud Çin 
Muamelesi 

eonn IQHaere an 
ba geditl kapamak 

lımatl Bey Baı'bl· 
•ıs yılında dlplom• al 
ltltkaç ay IODn da bir 

•• kim ile evleamlfll. 

Tokyo, 17 (A.A) - Şang 

hıy'dakl Japon karmayı (erk& 
aıharbiye) Sabar ilb•JI genenl 
Sang·Sell UHD kanetlerlne 
haydad maameleıl yapmıya ka· 
nr YP.rmltılr. S6ylendlglne g6re 
ba ka••etler iki ıubaıta lmu 
edilen andlqmayı boamutlardır. 

Tiyncla, 17 (A.A) - Glve· 
allebllecek haberlere göre Ja· 

Si-·-1 G.ute L:"'~_.;'-------ll pon geaenllerl an11nda ayrı 
" Batyuıpm iki dlılace belirmektedir. Ban· 
lllfcl• OKTEM •• De .. lranın orunıakledllı 

llatriyat " JUi itleri bir bam bitin kuzey Çin 'I 
,._,,,,,,, ___ •• Hamdi Nüzhet kannıaag ordaaanan k.ontroll 

altıaa almak amacını aÇ1ktaa 
açala gitmekte, ikinci kınm 
lee darmuuk bir ılyaaa g61· 
mek iedyea Tokyo'naa Gğld· 

terini elemlye egla balan· 
maktadır. 

Vatlagtoa, 18 (A.A) - Dıt 
itleri bakanbtı mllleean my 
flllpb ile lnpltere bar.ek 
elt;lll Slr Undny ıGrGtmlıler· 

~~-=========tldlr. Der lklll de diye.de balan· 
mak lıtememlflerdlr. Yalnız 

Çla-Jepcm ........ ifil ••• 

Yapılacak! 
rrıl hakkında oylat1mtludlr. 

V•tlngton, 18 (A.A) - Se· 
naıo lyelerlnden K.lnı japoa· 
ya 'nın Çine kup dya••nda 
Brland Kellol pakb •e dokm 
dnlet andlıtmau hlklmlerlnl 
çlğnemlı olab olmacbpaı anla 
mak için (Tahkikat) açılma11nı 
bıemletlr. 

Nankln, 18 (A.A) - S.lar 
bidlaeil berine japon'lana 
prtlannı kabul etdlfnden do· 
layı general Şang · Şeb . Yuan 
hlkdmet tanfuıdan ltfnden 
çıluerılmııt1r. Çin kuvvetlerinin 
Sarlardan çek.lldll • haberlala 
dogra olmadılı ve bana japon· 
lann eraaya atllkları •adıyor. 

Bolu'da 
Çarşaflar Kaldırıldı. 

Bola, 17 (A.A) - Çareaf· 
ların •aldıralm• hakkında 

.. rbaJlıtan •erdlgl ıınel (Mlh· 
leı) din biıd. Bagln çarpf lar 
mantoya çemlmlfllr. Artık 

Bola'da çar .. f tarlbe kar11· 
maktadır. 

O 8 N ı ... Y d•n Milli Takımı .• 
. ası . en 1 r •·•·• L~ • Yunanlılara Nasıl 

. 
Betikuı •• Ankara Glcfl maçından iki görloGI .• 

D4akl •yımıada, Betlktaı akın yaptılar. MaMf fer, Alt. 
takımının Ankan G6c6 8-0, Abdi kale 6nGnde bir gol fır 
Çaakaya takımını da 3·1 yen· utı kaçırdılar. Glelllerln bu 
dlAlnl yHmıııık. Ulaı refiki akınları 11ayılacak kadar as ola· 
mis ha alikala maç hakkında yorda. 15 inci dakikada da 
ta malt\maıı 'eriyor: ~ene bir •kın 1ıra11ada R .... dıa 

lııanbul'oa ileri ıpor kallb· ~Gıel bir pHını Ali ka09rdı. 
lerladen geçen yılın ayalnopu Betlkıatlılar boea gldea ba 
.. mpiyoaa Betiktaı, iki maç akına cnab •ermek lııerlermh 
yapmak lsere din aababki gibi bir dakika eonra eoldan 
trenle A o kan''• ıeldl •e 6i llerleme~e batladllar. F,pef Ali 
leden ıonra ilk maçını Ankara Rısayı atlatb ve Hakkıya paı 

Glc6 ile yaptı. verdi. Gısel bir tdt dlreRtı 

Gerçi iki t•kım araıındakl çarptı, Bayad yetlfll ve ikinci 
•ınıf ayrıuu bekledl~mlı ook goltl yaptı. 

glsel we çetin oyanlardın hl· Bundan 10ara Betlkt ... D 

rint g6rmemlse engeldi. Ancak akınları blrlblrlnl konladı. GI· 
biz geDe birinci derecede bir sel pulatm•lar gôtlldl, yerden 
lata11bol kultlblnln Ankara'ya r ynuyorlar Ye ileri geri gldlt 
getirilmesi ıaretUe vapdan bu lerile ıeylrclltre gtlsel bir oyan 
glrltlml çok yerinde buluyor 1eyreulrlyorlardı. 

•e alkıthJoras. Ankara faıbo 23 inci dakik.ada lop orl• 
lan an llerleme•I Ye teknik ba. larda idi. Hakkı Heri ılrmeAe 
kımdan fıydalanma11 lcfa 11 batladı. Hemen linine kim 
taabal'on en glJade kolablerlal geldiyıe bepllul geçti ve kaleet 
11k 11k Aoltara'ya getlrutek çok ile hrıı kareıya kalınca glsel 
faydalı Ye IGzamlu bir f ş ola bir tltle lç6ne6 ,:ola aıh. 

caktır. Bu hakikati ~llren Parti Beelktaı'bJar bu golden HD 

genel aekreterlmls de dCln, ld· ra dıha dtlsgftn oynamap bat 
maa blrlJ«I batkaalar1na lata• Jadılar. Bele eol taraf tan akın· 
bal kallblerlolo :ımkla alıbe· ları çok p alacı idi. 25 inci 
dade 11kçe Ankara'ya getirtll cJaklkada Etref fallola giden 
metlal ıanlye etmloılr. bir paı verdi. Yerinde nerllen 

Alo4n çok. k.tababkb. Epl ba topa Şeref aAlara takmakta 
denberi iyi bir oyan glrmlyen geelkmecH. Y apılıa bu dc1nlencl 
Ankara ıporcaları alaaı çep ~ol, glatla ea gtael aayııı idi. 
çene Armıtlardl. Handan IODN Betlktatfdan 

Tlae Bakanı bey Şlkrl S. ıayı yapmak leıemes gibi gir 
raeoııa, Glmrlk ._ Ekltler dik. Akıalan blru darda . 
Bakanı bay AH Raoa Tarhaa, Teknik •e bils'll bir oyan 
parti genel eekreıerl bay Reeeb g61atermf'Ae baıladılar. Ba ••· 
P~ker, parıl genel karama nda Aakara Glcl'aln korner 
lyeıl bay Rahmi Aptık, ıpoıı ile neliceleaea iki iç ilerleyltl 
kuralları batkanı bay Aslz oldu. Re .. 'dın glzel bit kor· 
Akytrek •e daha birçok •J· ner •btından lıdfade edemedi 
lavlar da aeylrcller aruında ler. Bir defaııada Abc:li'aln 
idiler. glsel bir puıaı Samim kalla. 

Tam 17 ,30 da Betlktat•tııar Damadı. 
alkıılar aruında alana çıktılar ikinci b61am baılar baıl•mu 
.e haltı eeltmladılar. Banlana birinci dakikada Bakkı'nın al 
.n...ndaa Aakan Glc'lller de 111• betincl gol oldu. Hemen 
yerlerini aldılar. Yargıç bay aruıı 11n GlcUUer Betiktat 
Sedad Akça idi. Takımlar ta kalealne kedar, indiler. fabl 
tekilde idi: gol çıkaraDyorlar. 10 anca 

Betlkıat: Mehmed Ali, Bit dakikada d• cesa çlagltl laerla· 
al, Nuri, Fara•, Laıfl, Bayati, de Cndeı'ln altılı flrlk.lk ka 
Ba .. kı, Monffer, Şeref, Etref. leden dnrt bet metre yakar 

Ankara GGc6: N&1ık, Salih, dıa kıçlı. 
Ali Rıu, Cevdeı, Semih, Billl 18 inci dakikada top Betik 
AbdJ, Alt, Mauffer, Samim, tatlıların eline deAmfttl. Kale · 
Re .. d. ye yakın bir yerde idi. Pe11alb 

Betlktat kaneıll ~adroalle f>lda. Varato Ala yapt1. Fakat 
oynuyordu. W-. GGcl yal· ba da bop g!ttl, Biru 10nre 
nıs cbeardaQ, R.qad'ı almııb. Mnzaffdr'i• akı bir ıtlılatl de 

İlk qrata Aakan Glel Mehmed All ıano. 
yaptı. Bana 8eflkt8f orta hali 20 hlel dakikada gene 10ldan 
çok çabuk k.eatl. Top Cetdet'la bir ilerleme yaparak Şeref al · 
•Y•A••• geldi. Faleola bir •a· ııne1 gole, iki dakik• IODn da 
ratla korner oldu. lt.oraerl Eoref'ln bir ,..Ue ve ••ıle bir 
Ba~d çekti. Eıref baflle tltle Ballı ye61oi pli e&lan 
birlnel goll yaph. Daha 01an taktı. 
bir dakika olmutta. Onan için Gol •1111nın çokloAa AD· 
ba gol Ankan Glcl oyunca· kara G6cln6 11ldırma•fb· 

farını bina pprnı. Betiktat'ın 61ana b.tladdlları samakl 
ark.&11 ark•na yaptıjl akın- kadar ka•Yelli bir enerji ile 
lan dardarmakta aorlak çektik· oyaayorlar, goll çolalımamap 
lerl g6rlldl. On dakika kadar çabpyorlardı. Betlktat'blu lae 

ba bal .arda. Bir anlık bu· oyaaan blımell•e bir dakika 
kıdaa braala glQlller Wr kala Oda ..... 11...ıfer'la 

Mağlftb Oldu •. 
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le.:len ıonra Balken kap1111 
fatbol m•çlar.aa batl•amııur. 

Top alanında kral •e kraliçe, 
baıb•bn K. Tot~f, hirçok ha· 
kanlar, Sofya ıubayı, Yun•· 
nlıtaP, Yugnılu,ya, Romanya 
elçllertle onbeı binden fasla 
bir halk bulunmakta idi. 

Halkın alkıtlatı anıında 

oyunları knl aç•11t •e ıa lly· 
ini Yermlıtlr: 

Buliarlııan, Balkan kupan 
~tinci futbol tarnHa11nıa ke• · 
dl merkninde yıpıldıtıaı gir· 
mekle kıHnç duymakıadar. 

Dostluk ve kartıhkb •yga blı · 
le.alnl kabartank Balkan ge•Q· 
lerl an11nda yakınlaı•-A• •e 
blrblrlerlal daba iyi aalamala 
yarayacak olan bu bar11 ıHer 
n ar kadatça avap glrealerla 
bf'pslae bltGa ylreAlmle hot· 
geldlnls derim. 

Bundan ıonn ulutal martlar 
çalınarak darı ••kım hallmı 
ılrekll alkıtlafl aruıada bl• 
ı~çtı alayı yıpmıııır. 

Din Bal~arlııaa ve Yana· 
alıtan alaAI ııkrmlıra aruıada 
oynaaaa ilk oyuaa Balpriel•• 
takımı iki gole kaqa bet golle 
kuanmıerır. 

Romanyah B. Radeleıko••• 
yargıçhAında yıpdan ba matm• 
ilk baftayımında da BalJarla 
tan 3 1 6ıtla bulaaayorda. 
Bulg:ar talumı 11kı ve ılrekH 
bir nyuo oyoamıt, Yunaaletaa 
talumı rekntk Yf' glsel bir 
oyaa g3ıtermletlr. 

Bagla (din) Yu~oalavya Ue 
Romanya takımları karplapcak· 
tardır. 

•Y•I• llo attıkları eeldalnci gole 
kadar uyı yapmakta• alyade 
dizgin Ye gbel bir oya• g4e
termlye çabtıılar, .e baaa da 
iyi baprdılar. 

Beılktat Tır•lye futbol••• 
yola .. a almıı blrlacl aaıf bir 
eklpdr. Tallbtfz bir oyanı. ha 
1eaekl birincilik maçlannda 
pmpl1on ola•amıtlır. Ankara 
futboluna gnre QOk ilerde olan 
lıtanbal fatboloaqa bak•lle 
oranıa1•cak olaa bir kallbdar. 
Din daba, oyan batlamtuh• 
enel futbola blledler lçla b• 
kadar •yı ile oım... bile Be· 
tiktaı'ın kasaaacaıı belll idi. 

Bundan beı on eeae enet 
Tlrklye blrlnclllklertade Bu· 
biye ile Aakan ....... da •a
t•lataa Betik.tat'•• dlnkl oya
na glael, heyecan •erici .e 
ilgi ayaadlr.cı idi. 

81• Ankara Glclnden ba 
kartılaemada kHan1Uk bekle· 
mlyordak. Fakat ıalumda arttk 
yer almamaları ltaımgelea lla· 
dyar ve yahad ay•Aıaı topa 
ıOrmeılnl bllwlyenler yerlM 
daha genç 01aacallır loyaWllr
lerdl Sonra ona detftdrmek 
ell11riade olmaaıtına gire bit 
olmuaa akından siya•• kale· 

lerlnl korumayı sa•··· 
tut•lardı daha iyi ederlerdi. 
Yalnıa GlclOleria çok •11 ile 
yeailaaelerlae rap.en oy..
MflDUn eo••• kadar alraflb 
didinmeleri glse çarpan iyi 
taraf lan idi. 

11111a Betlk.ıaıblar ı 7,SO• 
geteD 1934 yıbnı• ... pi,_. 
Çankaya ile oynıyacakllırdn. 

C-k•yablar her umanld .,... 

lanm, o-bnMUrlene -
d .......... ,..,. .... ...... 



!Kışlada Mns. Mev. sabn alma komisyo
nunda ihaleleri yapılacak ilanlar 

Müetahkkm mevki ea, al. ko. dao: 

l Ankara garnizonundaki kıtaat ve müessesat efradının lh 

tiyacı için 18,\)00 kilo sade yağı mOnakaeaya konmoıtor. 

2 - Şartname eyyamı tatillyeden maada her giio öğleden 

sonra Qcretafz olarak Ankara levazım lmlrllğt eatınalma 

komisyonunda görülebilir. 

3 - MOaakaeaeı 26 haziran 93 5 tarihine mOsadlf çarşamba 

günO tıaat 11 de Ankara leva:Z1m Amirliği blnaeı dahi· 

Unde levazım amirliği satın alma komisyonu tarafındın 

yapılacaktır. 

4 Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. 

5 18,000 kilo sade yağının beher ldloeonon muhammen 

f fatı 95 kuruştur. Mecmu tutarı 17100 liradır. Teminatı 

movakkatesi 1282,5 liradır. 

6 1ateklllerin ticaret odaeında mokayyed olduklarını dair 

vesika ibraz etmeleri mecburidir. 

7 Teminatı movuklı.:ate makbuzları ile birlikte teklif mek· 

tublaranı mfinukasaeınm yapılacağı muayyen aaatten en 

aşoğı bir saat evvel Ankara levaıım Amirliği &atın ılmı 

komisyonuna vermeleri. 1673 9 14 19 23 

MOstabkem mevki ea. al. ko. don: 

1 Ankara garnizonundaki kıtaat ve mileeset1at ihtiyacı için 
580 bfn kllo ekmeklik un münakasaya konmuıtur. 

2 Ştrtnamesi 2 lire 46,5 kuruş Ocret mukabilinde Ankara 

levazım ômfrliğl satın alma komisyonundan verlllr. 

3 Münakaeası 28 haziran 935 tarihine mnsadlf cama güntı 
telgraf bene ayarı ile eaat 15 de Ankara levazım Amirliği 

binası dabtılnde levazım Amirliği Batın alma komisyonu 
tarefıodım yapılacaktır. 

4 Ekalltme kopalı zarf oeolO iledir. 

5 580,000 kilo onun beher kllosnnon mnbammeo ( latı 
8,5 kuruştur. Mecmu tutan 49 bin GçyOz liradır. 
Ttmloatı muvakkateel 3697 ,5 liradır. 

6 1steklllerin ticaret odasında mukayyed olduklarını dair 

vesika göstermeleri mecburidir. 

7 Teminatı movakkate makbuzu ile birlikte teklif mek· 

tublarını miinakaeanın yapılacağı belJi ıaalteo bir saat 

evveline kadar levazım imlrllğl satın alma komlıyonooı 

l 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

vermPlerl. 1672 9 14 19 25 

Mfistahkem mevki sa. al. ko. dan: 

Ankara garnizonunda kıtaat ve mfteeseeat efradının lh· 

tlyacı için 300 hin kilo sığır eti mfinakHaya konmuotur. 

~arınamesl 3 lira 30 kuruş ücret mukabtllnde Ankara 

levazım Amirliği Balın alma komieyonundan verilir. 

Milnakaeası 26 haziran 935 tarihine mtısadlf çarşamba 
gOofi telgraf hane ayarı ile aaat 15 de Aokarı leva1:1m 

Amirliği binası dahilinde levazım Amirliği satın alma 

komisyonu tarafından yapılacaktır. 

Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. 

~00000 kilo sığır etloln beher klloeonun muhammen 

f latı 22 kuruştur. Mecmu tutarı 66,000 liradır. Temi· 
natı muvakkaıesl 4950 liradır. 
leteklllerln ticaret odasında mokayyed olduklarını dair 
ve ika 1 braz etmeleri mecburidir. 

Teminatı muvakkote makbuıu ile birlikte teklif mektup· 

larını münakaeaoın yapılacağı belli saatten en ıeağı bir 

eaat evvel Ankara levazım 4mlrlfp,1 satın alm• komleyo 

nona vermeleri. J 6 i O 9 14 19 23 

M6stabkern mevki sa. al. ko. dan: 

1 - A~kara Gedikli küçük zabit mektebi talebesi ile hasta· 

nede hasta efradın ihtiyacı için 60 bin kilo koyun eti 

müokasaya konmuetur. 

2 - Şartname eyyamı totflf yeden maada her gün e>ğleden 

sonra ücr,.telz olarak Ankara levazım Amirliği eatın alma 

komisyonunda gfirülebillr. 

3 - Müoakaeası 28 haziran 935 tarihine tesad6f eden cuma 

göoQ telgraf hane uyarı saat 1 l de Ankara levazım 

Amirliği binası dahilinde levazım Amirliği 11tın alma 

komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 Münakasası kapalı zarf osolü iledir. 

5 60 bin kilo koyun etloin beher klloeuoon muhammen 

f latı 3 L kuruştur. Mecmu tut:m 18600 Jlradır. Temi· 

nalı muvakkate i 1860 liradır. 
6 İsteklilerin ticaret odasında kayıdlı olduklırıoı dair 

nslka ibraz ~tmelet'I mecburidir. 

7 Teminatı muvakkate makbuzu ile birlikte teklif mektup· 

larını mQoaknsasınıo yapılacağı muayyen eaıtten eo ııağı 

bir saat evvel Ankara levazım Amirliği eahn alnıı ko· 

misyonuna vermeleri. l 671 9 14: 19 25 

Met. M v. sat. al. ko. ra. dt:o: 

Beytuş~ebeptaki kıtaat askeriye ihtiyacı için ( 125000 ) kUo 

fabrika unu kapalı zarf usullJe eksthmlye koomuetor. lbaleal 

4 ·Temmuz· 935 perşembe sünii eaat onda Beyıoşşebıp•ta askeri 
eahn ıelma komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeH yirmi 

lklbln heşyüz liradır. Muvakkat temloatı ( 1687 ) Ura elli ko· 

ruştur. letekliler şartnameetnl her giln komleyoodı göreblllrler. 

Mftnakaeaya iştirak edecekler Ticaret odasında mokayyed olduk; 

larıoı dair vesika göstermek mecburiyetindedirler. İsteklller 

2490 sayılı arlırma ve eksiltme kanonunun 2 ve fiçOncfi mad· 

delerlnde ve şarzoameslnde yazılı veslkılarla teminatı mo•ıkkate 

makbuzunu ve teklif mektuplarını ihale s11tluden en az bir eaat 

evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

1797 19 28 27 30 

Bornava satın alına komisyonunda iha· 
leleri yapılacak olan asker ilinları Seneliği Cinsi 

lzmir Evkaf Müdürlüğündeıı: ,_ .... ______________________________________________ __ 
Buruna askeri aa. al. ko. dan: 84 ev 

1 - Beher kilosuna ~tahmin edilen 12 kuruo !fiatle 6:1,500 76 ev 

No. 

2ıl,27 

182 
62 kilo ıığır eti kapıh zarf la ekelltmiye konmuştur. İhalesi 60 ev 

l ·TemmDE' 935 paıarteıl gftnO ıaat lJ de yıpılacaktu. lOO ev :l,5 
2 Moanak teminatı 597 liradır. 120 fmn 168 
3 Şartoameelnl görmek için her gün ve eksiltmesine gl· 48 dükkAn 184 

61 " 18° receklerln bildirilen vaktinden enez bir saat evvel teklif "' 

mektuplarını makbuz mukabUlnde Bunava'da aekeri 

aatm alma komisyon reMiğlne vermeleri. 
14 19 23 30 1731 

Muhtelü mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilAnlan 

Bıyrau.ıiç As. eat. al. ko. re. den: 

60 
72 

.. 

96 kahve 

60 dükkan 

77 50 " 
49 M 

48 hane .. 
.. 

ıı5 

121 
117,119 
95,97 
91 
8!J,87 
28 
28,32 
35 

Vakfı 

piyale o~lu 

M M 

ali ağa 

soğukk.oyu 

•• 
" 
M 

.. 
keatelll 

M 

.. 
azlztye .. 

.. 

Mevkii 
dftndar sokak 

cedit 

morahıoe 

balıbın çıkmazı 

soğukkoyu 

" .. 
.. .. 
" 

keste ili .. 
" 

kırım 

gOllzar 
M 

Bayramiç civarındaki kıtaat askeriyenin ( 72000 ) kHo sığır 

eti ihtiyacı kapıll zarf oınllle ekslltmiye konmuştur. İhalesi 
8 ·Temmuz• 935 pazartesi güoil Hat on beşte Bayramlç'te aekeri 

eatın alma komisyonunda yapılacaktır. Beher ktlo 11ığır etinin 

tahmin edilen f lıtl on bir kuruştur. Teminatı movakkte akçesi 

(594) llradar. İstekliler şartnamesini her gtbı komisyonda gôre· 

bilirler. Ekafftmlye lotfrak l!decekler Ticaret odaeındı mokayyed 

olduklarına dair vesika göstermek mecburiyetindedirler. istek· 

iller 2490 sayılı arhrma ve eksiltme kınuoonon 2 ve ilçftncft 

maddelerinde ve eartnımeslnde yazılı vesikalarla teminatı mofak· 

kate makbuzunu ve teklif mektuplarını ihaleden en az bir eaat 

evvel komisyona vermlı:ı bulunacaklardır. 

60 
24 
96 
:16 
50 
50 
60 

.. 
dilkkao 

~lQ 
35,25 zenciye emine iklçeşmelik aıııtl ~ 
6 hOseyin iea b. camii horona eski bilk 0 

1795 19 25 29 4 
Bayramiç Ae. eat. al. ko. dan: 

Bayramiç civarındaki kıtaat askeriyenin (46000) ktlo ıığır dl 

lhtJyıcı kapalı zarf uıollle ekelltmlye konmaetur. lbaleal 6 ·Tem· 

muz· 935 cumartesi ~ftnü eaat dokuzda Bayramlç'te askeri eatm 

alma komtayonunda yapılacaktır. Beher kilo aığır eti için 12 ku · 
roo ftıt trhmin edilmiştir. Teminat movakkate akçesi (414) 
liradır. İıteklller şartnamesini har gün komhıyooda görebilirler. 

Ekelltmlye iştirak edecekler Ticaret odrsında mukayy,.d olduk

larına dair vesika göstermek mecburiyetindedirler. istekliler 
2490 eayılı artırma ve ek@lltme kanununun 2 ve OçOncO mad· 
delerlnde ve şartnamf'lslnde yııılı ve11lkalarla teminat muvakate 
mıkbuzoou ve teklif mektuplarını lhıaleden en az bir Hat ~vvel 

komisyona v~rmlı:ı bulunıraklardır. 17!l6 19 25 29 4 

~I 

lstanbul'dan birçok fedakirlıklarlı getirilen ve eeoeler 

den beri BELVÜ ve ÇiFTLiK PARKI gazinolarında güzel 

see ve aazlartle herkese keodllerlne 11evdlren lelmlf!d aşağıda 
yazılı kıymetli musiki grubu her akeım gazlnomozdı çalıe 

maktadır. 

Udi •.••... Cevdet Kemani •..•. 
Kemençe •••. 

Necati 

Aleko 
Pianist • . • • • Yorgo 

Klarinet • • • • • Şeref 
D .. rbuka . Hasan Tahsin 

OKUYUCULAR 
İBRAHIM HAMiT 

KADIN OKUYUCULAR 
Mahmure Handan 

Faide Kflçflk Nezihe 
Şflkran 

Suat 

Bir haf tadır rahatsız bul onan İstanbul Radyosunun 
kıymetli ııao'atktrı 

Bayan BELMA Cevdet 
8 Haziran cumartesi akşamından hlbarı:n arkadaşlarına 

iltihak He seanslar1na baelayacaktır. 

Cumartesi ve Pazar Akşamları Saat 10,30da 
Karşıyıaka'ya otobüs temin edilecektir. 

1 
lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 

Lira Kr. 
İkinci karantina köprü mıeırh caddesinde 824 ada 4 
pıreel No. da 325 metre murabbaı 1r11. 130 
İkinci karantloı köprü mısırlı caddesinde 1737 ada 65 
parsel No. 381,383,383 numaralı 137,50 m. metre area. 51 
Birinci karantina dllher yıldıztepe sokaklınndan cebbeal 

olub dUAver sokağanda 44,46,48 kapı ou. lı 490 metre 
murabbaı arsa. 623 
Karataş lheanlye sokağındı 5.1 kıpı filo. 147,50 metre arsa 220 
Seydlköy çay kerında lbrıhlm çavuşun işgalinde 226,60 
metre arta. 

Seydlköy atıf sokağındı bll6 ooınarah 122 metre arsa 

» yeoll maballed" bllıi numaralı 699,62 metre arsa 

Tepecik kdğıthune coddetıinde 190,200 eskin yeni ou. lı 
122,l~ metre orsa. 73 30 
Tepecik kAğıthıne caddesinde 202 eski 214.1 taj nu. lı 

336,75 metre arsı. 168 40 
Boroava taksim sokağında 37 eıkl 36 taj nu. lı dakkAo 

50 lira bedeli peşin para veya ikinci tertib mtıbadll 
vesikası. 

Bornuada akgeı.lik uıevkilnde iki dekor 946,50 meır~ 
zeytinlik. 168 !);1 

Yukarıda pzıla enıvnle bed .. llerl peein para ile ödenmek 

ilzern mOzoyedf!ye konulmu~ ise ıie haddi IAylklle talih zuhur 

etmr.dl~fnri,.o on gün müddeti" temdidloe karar verilmletlr. 

TMliblerio ~4.6.935 paıaıtesl t;ünü saat 14 le MHii emlAk 

mftdftrlüğQae mftracaatlerl. 1784: 

270 
160 
232 
72 
72 
72 
72 
60 
36 

.. 

.. 

" 
" 

hane .. 
.. 
" 
" 
•• 

17 
21,39 
44 

265,267 
269 
10 
23 
31 
62 

43 
49 
51 

.. " 
.u " 

M 

şeyh bedri 

aU 

ealı tekkesi 
batib oğlu 

hastı WflSÇft .. M 

" " 
M .. 

1re1 
" şadırveo ç 

,; .. 
.. bayük çart1 8

' 

çorak kapı 

" 
karantina dflıiver •· 

UltQncü s. 
morahane 

hıista ıokağı 

" 

.. " 
201 yahudlbıoe 3 emetullab hatun berber zade 

120 dükkAo 12 bestani zade çorakkapı 

l 68 " 15 .. " çagırı çarşısı 

291 kahve 380,382 " c kemer caddesi 

180 dükkio 334 « c c c ~ 

120 hane 25 patlıcanlı cami yapıcı oğla ıı" 
Vakfı alt olub yokauda yerleri ve ıenellk kiraları göst .. r ıJ 

akarat on gftn mftddetle açık arttırmağa çıkarılmıştır. 1b• 61 

29.6.935 cumartesi saat onblrdedlr. İstekli olanlar oartlır1111 ~I 
renmek ve pey sürmek Qzere hergfto eaat ondörde kadar e•of' 
varidat memurluğuna ve ihale gftnü saat onblrde korı:ıl91 
müracaat etmeleri bildirilir. 19 24 29 1786 

Istanhul Deniz Levazım SatıJJ91' 
ma Komisyonundan: . 

9 
47492 kilo koyun eti, 24:167 kilo kuzu eti 4 temmııı 4' 

pereembe gflnü saat l 5 te Kısımpa,a'da komisyon btıı•"'4ı 
kapalı zar~ u ollle alınacaktır. Koyun etloln beher kllosuo'J 

1 kuruş kuzu etinin beher kilosuna 43 kuruş f iat tahD1117 1~o 
mlştlr. Şartnamesi bergiln komisyonda görOleblllr. Veyahut , 

kuruş bedel mokabfllnde 11hnabillr. lsteklllerln 2239 lira 76 ~~ 
ruıtın ibaret muvakkat teminat makbuz veya mektubo00 ~ 
kanuni belgeleri havi teklif mektnblarıoı eksiltme saatlodeO 

saat enellne kadar komisyon relslt~lne vermeleri. 

19 27 29 4 3365 ı;V 

işleri lzınir liman 
komisyonundan: 

1 ~~ 
Aleancok iskelesine rampa f'tmlş Ye Umanın her haııg ~-

k f~ yerine demirlemiş veya hsğlamıe gemilerden hoşaltılacı ıcf 

geıullere yükle,Hlecek modcn kömurlcrlnlo ydkleme ve bot' ,i 
işi eksiltme müddeti haziranın yirmi eeklılocl cuma g6oO ~t 
ona kadar ozatılwıotır. İsteklilerin komisyona gelmeleri 

dirtltr. 19·27 1798 
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Anadolu'nun Tarihi Tefrikası 
lzm i r Tramvay ve lllll 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IU111111111 ! 

eıe kıirik sosyetesinden § M e ş lh'ı l\JI r ~ 
Muayyen oerah dılreıinde, -S r- •h• K k JJ 1 Jd = 

bir tancal tek başına enaz 1 - eıerı ısar ara oç ıca arı açı ı _ 

. 
' 

kilovat kudretinde banyo 111· = • • • = 
dıcııı, mutfak ocağı, radyatör, = Çamlıkları ve tabii gftıelllğl ile m,.şbur Seferlblearm ~ 
elektlrlk ıob111 gibi elektlrlk - Karıkoç ıhcaları 10 Hazirandan itibaren açılmıştır. Tark := 
ıaıchcı ve hararet toplayıcı = ve ecnebi memleketlerJnce tınınmıo ve bUbaeea İzmir ve §§ 
aletler kullanın hoauııi lkımet· := havallsl halkının eenelerdenberl tecrftbe ve letlfadelerlle ro· := 
gAhlır ışık abonelerinin dlletl = mıtizmı, kum, Mbrek, bağırsak, mide gibi birçok hasta := 

_ Tefrika No. 63 ... M. AYHAN 0 1 1 kk h := hkların tedavisine şifa veren banyolar olduğa sabit olmu~tor. := 
•lill - zefr ne Y

1
1
1
f 1 an mnvı19•3t5 ° =.: Ilıca anlarında mevcut kimyevi maddelerin feooi bir tah· ~ ·~ 108 tenz at temmuz . ten = -

~ } D d • 8 s K y 8 = lllden ıoara elde edilen neticeyi aşığıya yazıyoruz : ;; 

y e • e J• 0 avaşta aç üz in ~:~::;- b.:::·~lr ~;::k::~~= =-==- Nümunenln kimyevi terkibi =-~=-
ıöyleee yerllilecektlr. Bir litrede 

Türk Kesebileceğiz?.. ..a~.::··:,~~d.~1.;.~··:ı·;~ ~ GıN. 2,nog••m K.ıor Sod1•m ~ 
----· - ile erteıl gOn ıaat 18 aruındı ~ Gl K. 0,300 ,, KıloroptHyom ~ 

Btr taraftan da, Bağdıt'ta f glo bir oarap 19frııı kurmoı -. - Şöyle karıuga geçte ofor? , ve 1 eylul ile 31 mart arı · 5 Gl Mg 0,100 ,, Kılorumığnezyom S§ 
~"11 Irak 'Tllhl Haccac lbnl lardi . . Balla, Buhara oarabı! '::_ B•t- GeUlne ya eq1!r!. ıındakl mClddet içinde saat 23 ~ Gl Gı 0,150 " Kılorukalıyom ~ 

11•11fu tatmin etmek JAıımdı. · Altı o bir tıslı oınbı fod~m\ Koteybe eHerlnf vurdu. Ka-
1

' -ile ertesi glln aaat 16 ıraBtnda := 4 := 
fat Peygambcrla hallf~lğlnl yıp · y_udum J _ctyor, aivrl aakılın~ ıı· picia, iri yan, zebellA glbl bir sarf olunacak kilovat Hatlar OD s S O Gı 0,200 ,, Kf britlyetlkalayom S L:'• iddia eden adamlar, ha· vazlıyarık daşaoayordu·; -·- Arap · gö.aOktCl : "· : 1

.... ··-· ~r~t~ f•!'!_~•laoacıktır: ~ 2 3 ~-
"'ll•tt ş ı bl B BI A a . h 1 - Aylık 111rf lyıt toptan 3 
ı.t e, am aa•y aranı r a kavgayı bıoarır ve Tdrk - r gum " tıı get .. 55 kilovat 111111 ~eçmeylnce: -==_==-- B~ OGa. G O Gı 1,300 ,. Blcarbonat d• •o -_===-=e= ~ fllbaııeye çevirmişlerdi. lıraf, diyarını ele geçirirse? Ve Arap kayboldu. Blras Kllont uıt baoıoı 12 ko· . u " 

l ~lere çıkıyordu. Hellfelerln Adı, Hnı, oanı, ddnyanıo tA 4onrı ellude g6milş tas ve çini 
,~ raıtan. 
"4f'klırında yıgınlırcı dilber atelerlne kadar duyulacaktı. bir ıarap deatlıl ile içeriye 2 _ Aylak 11arf tyat toptan ~ S O M~ 0,250 11 K.ibrltlyetlmağneıyom 

•olu vardı. · Çarıklı ayaklarını biri biri girdi. -==- Br Na 0,055 " Baromar Sodyom ~=-O 55 k. 1111tı geçince: 
~alır, dini çoktan unotmoo ilBtftne ıttı. Dııınıını dinledi: Koteybe, yarı urhoıta. Göz· a) ilk 20 k. 1111t için k. E 4.5~5 bir litrede bulunan sabit maddeler § 
" · İçlerinden b11ıları nrdı Serseriler ordueu; eğlenl· lerlnln içi, yanı yıvao kızarı· ıaat bıııoa 8,( karuotan: ~ yekt\nu. ~ 

' ke11dlıılne hıUfellk ettfLlerl yordu.. worda. b) b dan yoLarı L ııatlır - -
.. ~ 00 

.. ... E Gazino, bakkaliye mncat olop teorff edeceklerin her § 
L. peygamberi Muhammedi Tısı kaptı, doldurdu ve bir K.lrll, çirkin ayıldar1Dı, İran· için k. ı. batına 3,25 karattın. - -
"ile tıbLlr etml•lerdl. yudumda hepsini bo•ılttt.. lanın burnuna dayar •fbl ozıt · L da il 1 § tftrlCl yiyecek •e içecekleri taze olarak temin edllmlotlr. Kı· §5 

.. v v r Yu.arı goater en lllat ar := rakoç ıhcalan için BGyllk Sılepçloğlu hanında her zaman := 
'-t 8ıha11 boulırdan bıoka, Arap· - Oooooh ·dedi nefte! Ha- mıotı. dıoındı 111rfolunacak olan cere· 5 Seferihisar otomobilleri mevcuttur. §§ 
~· Tdrk'a, şarkın bu en eski, life Velld'ln sarayında da bir - SlSyle ·dedi· bu 111vııtı yan tenvirat adi tırlfealne göre § Seferlhlnr'dan da her zaman otomobiller bulundurul· 5 
~ e11 kahraman nlaeunu hı· giln böyle bir 01rap lçmlotim . lraç yaz bin Tllrk keıeblleceğlz? faturalanaeakcır. ~ maktadır.. S 

Sôrtıyorlardı. Ve daoanmeıe bıtlıdı : lrıoh yutkundu : Sayın ıboaelerlmlı, bandın • llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllll• 
ı..l'Grk'ler, onlınn g6zftnde, Tark illerini kılıcının kanh - Btltan Tftrk'lerl >•emir! bıoka gerekli gGreceklerl bCltlla V l""k E B k d 
;::~ •e kGle olarak yaratılmıo gölgesi altını alırH, kendisi de Yalnız.. maldmıtı eoeyetlmls gteell~den ~m a ve ytam an asın an: 
,;:tilı:lırdı. Bu kabına ıığmı· yeni bir hık kazanmıo olacaktı. - S1>yle, tımımla 11Gzlnft! alabllecelderdlt. 13 16 19 ödemiş 'te Satılık Sinema Binası 
..._ •rılın milleti, abıllın aua Ôltlnclye kadar kamından veya - Onları kareı çok dikkatli V. N. 
-~"Clre vuracak, haracı bağlı· Tark illeri nliıl olarak kala· olmak gerek.. Onların kahra· Eaaa No. Mnkll 'fe nevi Depozito 

Ura :::it, Aayaoın zengin senet· cak değildi ya? manlığı dillere deetın olmoljtur. vv. F. H. v an 
'- ile Şımın kokmuı, ahlAk· Bir Hakanlık kurabilirdi. Ve, Kuteybe anııaın ayağını kal. 
~ık yuvaeı şeklini ılmıe do· Ttlrk'lerden ordular hazulıyı· dırdı n İran'lanın yOalne bir 

B. 2 Ôd~mlote camii cedit mıhıllealnde 11lzlye 11oka· 
Oer Zee ğındı 7 numaralı 11lnema bla111ı • içindeki makine 

ve edent ve mobllyeılle beraber. 5650 
• .._C.lı:lardı. rak, canı lalerıe, uzaktan med- tekme ıavurdu : 

~ltekfm, lote hunhar Arap btnl doyduğu Rom diyarını, - Alçıkl. Balo İrani! Bu· 
& Co. Yukarıda yasılı ılaemı blnaıı peoln parı ile satılmak Osere 

.;_~rt Koteybe de ayni eeyl hıttA Arap illerine ıkın ede· zorumda onları medbe kalkar· 
DEUTSCHE LEVANTE L1N1E kapata zarfla artırmaya konulmootar . 

;:ı~ayordu. Cahil, ıenerl, yan bilirdi. ıın ha!. 
"'MOREA,, nporu: 24 B•· 1 - 1hale birdir ve kat'ldlr ve 2(,6,935 pazarteal g6aG saat 

sıranda bekleniyor, 27 hazl· oablrde Ankara'da idare mecllslmlı huzurunda yapılacaktır. 
t '""ti Arap milleti, çtgnedlğl Bu arahk çadırın kapHı ıra · lraoi, kınayan burnuna tut· 
~"-'ıra yardımına dı dıyıaınk, landı. Ve İrıni'nln siyah kııh, muş, kınaoırak, lnllyerek ça· 

rana kadar Anven, Roterdım, 2 - Uhdeılne ihale olanan zat bedelini derhal vererek te· 

--~ laodadlarında kapıları dG· ılyıh gasli, ılyıh fırça &•kallı darın köteılne çekllmlotl : 

Bamburg ve Bremen liman· ferrağ muamelesini yaptıracaktır. 
Ianna ytlk alacaktır. 3 - Alıcı olanlar tobemlse mllrıcaıtlı bir lira mukablllnde 

"AVOLA,, vapuru: 8 Tem· alıcakları mafusal eartnımemlzl okuyarak anda tarif edildiği ~Otda. yftza göaakuı. İki kıt iğllmlo - Aman ya emir! Kulunuı? 
lı e eplyce de le gGrmnotft. ti. Kınlı Arap kumandanının - Suı kôpek, au11! 
) ~k ılmıotı. Her ele geçen yanına yıklaoarak ayaklarına - Suıoyorum ya emir, ıa· 

muzda bekleniyor. 11 temmnu Hçblle teklif mektoblırını ihale g6ndne te111dftf eden 24,6,935 
kadu Anvere, Roterdam, Bam· paıarteıl gtınG 11aat ona kadar Ankarı'dı umum mldGrlftAft· 

:!e: derhal din aavaıı baelı kapandı : 
-,. - Kalk, kalk!. Bu hareket 

ıuyorum .. 
- Ne dedin, ne dedin? Su· 

ıuyonon hı!. Demek glzllyor· 
IUn hı?. 

burg ve Bremen llmınlarını mlıe veyahut lamlr'de ıobemize vermeleri ve daha fazla tafellAt 
ylk alacaktır. almak latlyealerla her~fto oubemlze mftracaatları 5 10 19 1621 

l'Grlı:'lerl lıltm edeceklerdi.. ancık Tark'lere yakıoır! 
''fi11 11yede onu milliyetinden - Allah ömGrler tersin aziz 

SERVİCE D1RECT DANUBIEN 
TUNA HATTI 

- Sonu ur -k'-tt•racıklarını 1anıyorlardı. eerdanmıı! 
''-teybe; Baccıc'ın eo gd· ---- --------------------

0 DUNA,, vapuru 30 had· 
randa bekleniyor. Bodapeote, 
Bratiılav ve Viyana için yak 

~~ btr kumandandı. Tark Fratelli Sperco Vapur Acentası 
' bir millete kartı gldebll· 
'-' için mutlaka çok kanlı, 
tL.. 'ert, çok zalim, çok de11111 

alıcaktır. 

~k gerekti. 

~'-teybe de, bu eveaf tama· 
'•rdı .. 

~tap ordularının ilerlemesine 
ltey yırdım ediyordu : 
~ trl'lerln ırılırındı devam t duran anlaoamamazlık! 
-...._- ~e, Solubğan, kendi ko · 
~lllnda sara Türkeelerl pe 
~ takoııe, kara Türkeşlerle 

() d11r111adın boğuouyordu. 
' Solok.ğan ki, Arap ordo 
\~ taldardığı vakit, Arap'lar, 
't llerlnden dooup:katmıelar, 

:--•ere kadar kaçmıelardı. 
~le•k1t nihayet kara Tftrkeo 

' kıroılışıuca, o de kendi 
t,,_''• kendi derdine düşmftştii. 

'-teybe; yıvıeça lğlldl : 
.... ;' Bana -dedi· öyle insanlar 

~- ki, hem emin olıunlar, 
kıbiliyetll . 

), ' &iftblm bir lo mi var, 
'ıtılr? 

g,1~ E•et!. Bu ıkeam çıdmma 
C St11ınıe konuoaca~ım. 

,,1 1
'te bııımıştı. Odanın içlnd,. 

ı,," iller, defler, ziller, bora 
~Clkeenyordu 

~--. ;teybe, çadırında oturuyor· 
, •l1111dı. Neferlerine : 

"ULYSSES,, npuru 18 haziranda gelip 20 hazirandı AoTerll, 
Roterdım, Amaterdım ve Hımburg Umanları için yak ılıcaktır. 

SVENSKA ORİENT L1N1EN 
"ROLAND.. motOrtl 22 haziranda Roterdam, Hamburg, Danl· 

zlı, Gdynla, Goteburg, Oslo ve İskandinavya limanlarını hareket 
edecektir. 

SJ4:RVlCE MARJTlM ROUMAIN 

Olivier ve Şore
kası Limited Va

pur Acentası 
Cendell Ban, Birinci Kordon 

Tel. 2443 
Garbi Akdenlı için ayda bir Muntazam Sefer The Ellermın Ltnee Ltd. 

0PELEŞ,, vapuru 14 temmuzda gelip 15 temmuzda Malta, 0 THURSO., nporo 25 hı· 
Mırallya ve Barıeloo llmanlırını hareket edecektir. zlrında Boll Anvere •e I..on 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE dra'dın gelip tahliyede bolu 
lzmlr'le Ne•· York ıraıundı ayda bir muntazam sefer nacak ve ayni zımaodı Loodra 

ve Hull için yftk ılacaktar. 
0 TAMESIS,, npuru 19 haziranda (Oeırro) lzmlr'deo Nevyok 

için yftk alıc•ktır. " "RUMELIAN., npuru hazt· 
ran eoaunda Ltvf'rpool ve Snıa· 

Oımlo: İla\nlardakl hareket tırthlerlodekl değltlkllklerden ıc~ole ıea'dın beklenmektedir. 
mee'ollyet kabul etmez. Not: Vurut tarihleri •e 'fi· 

Faıla tıfaflAt için lklncl Kordonda Tahmil •e Tahliye tlrketl porlırm lelmlerl ftzerloe deni· 
binası arkasında Fratelll Sperco ıcentahğına mancaat edllmeıl tlldlklerden meıı'ullyet kabul 
rica olunur. T~lefon: 2004 · 2005 · 2663 edllmrz. 
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1 Al~şehir Bankası ı 
= ~-·~~-------

;; nzmnır Şl\Jlbesn 
ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi binasında 

TELEFON: !'2383 

UertOrlfl (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapıllr. 
Vadeeizlere % 4 

Mevduat Şartları: ~t· ., vaddiy~ '°% 65 r.aız· verııır·. 
Bır sene vadeh1e 1.ı )ı._ llraıeyl yanımı ıokmı· 

.... 1lılnıı o freni gellnct 1 = Zıhlrf!, ftzlm, incir, pamuk, yapık, afyon veeafre komisyonculuğa yapılır. Mallar geldi· 
tladP. nbfplt!rlD" en mtl .. td şeraltle Hanı nrlllr. 

Memurlar Kooperatifi, Boynk 
Bakkallık Mağazasından 
50 Kiloluk Keçiborlu malı 320 Kr. 
50 " ltalyan 

Menemen:Şarbaylığından: 
1 - Şırbıyhğı alt ten•irıt dairesinin bir ıenelfk lbtlyac 

olan 10500 kilo m11ot blnıltıyftz kilo ine., makin 
yağı 150 kt1o•kabn makine yağı 550 kilo beyaz gı 
20 kilo Gataba 400 adet 220 voltluk 15 mnmlok e 

4 
5 

kak ltmbuı 30 adet 40 mumluk 20 adet 75 mumlu 
tenvirat llmbuı 15 gaa maddede kapılı zarf molll 
eklllltmlye konmaıtar. 
Ekllltme lol 4.7.935 tarihine rutlıyın peroembe ~an 
ıaat 15 te len kılınacaktır. 
Bu lolo muhammen kıymeti 12i2 liradır. Muvakk 
teminat ıkçeıl yığ kıımı için 82 ltmbalır için 10 lirada 
Şartname oarba1hk dalreelnden lıtenileblllr. 
Talib olanların Menemen oarbaylaAına mftrıcaat etmele 
illa olanar. 19 23 27 1 



id·aire 
OTOMATİK SOGUK}·4AVA DOLABI 

· ~ ' 
! FRIGIDAIRE soğuk hava dolabını 

bir IDks eşya zannetmek hatadır. ilk 
taksit olarak yalnız (10 LiR..\) vere
rek alacağınız hakiki bir (FRIGID
AIR) evinize neşe ve sıhhat getirir. 

~-------------------------· FRIGIDAIRE 40 mumluk alela· 
de bir elektirik ampulii kadar ce
reyan sarteder. Hundan dolayı, mas· 

1 
rati faydası ile ınukayese edilmiye .. 
cek kadar ehemmiyetsizdir. 

FRIGIDAIRE alırken markasına dikkat 
ediniz. Her hangi bir soğuk hava dolabı 

''F R 1G1DA1 RE,, değildir. 
Dünyada 4,000,000 f R 1 G 1 D A 1 R E kullanılmaktadır. 

F R 1G1 D A 1 R E' in kıymetini ifade etmek için bundaJJ 
daha canlı bir misal bulunabilir mi? 

Bouıroa l~ôraderDer ve ... ŞSöa lzmir Gazi Bulvarı Kardiçalı Hııseyio Bey Han 2· ı 

Oksftrenler! Mut· 
laka (Okamentol) 
Ökstırak Şekerle· 
rini Tecrdbe Edi· 
oJz •• 

ve l'Orjen ~ahupın 
En OsUln Bir Mfts 
hil Şekeri Olduğu· 
ou unuımayıoız. 

Ku v\·etl i Mas bil 
fstiyenler Şahap 
Sıhhat Sftrgftn 

Haplarım Maruf 
ecza depolarından 
ve Ee7.aneJerden 
Arasınlar. 
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~ .............. . 
Onlvenltede Döçent, 

(Manin Profeıör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekim· 

Hastalara hergQ.o 6ğledea 
ıonra bakar. 

fstiklil caddeıi .No. 99 Ankara apartmanı 2 inci kat 
Telgraf· ıST AN BUL 

Telefon : 49250 

Tl:J Q K iYE 

l 1 R./ \~T 
. BAN "-.AS l ı 

"1'ıııııııııııııııııııııııır Dok tor -.ıııııııııııııııııııııuı" 

~ A. Kemal Tonay 1 
:= Bakteriyolog ve bulaşık ile salğıo ha8tabklat ~ 
= mOıahassısı . ~ 
:: Bumahane istasyonu kaqıaında.ki dibek ıokak: baoında 30 "~ -
=: h ev ve muayenehaoeainde eabah eaat 9 dan aqam ·ıaat 9 a k•d ~ 
=: haetalannı kabul eder. e 1 = Milracaat eden haetalara yapılmuı lizımgelen sair tahlili' ~ ~ = mikroıkopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılma11Da cefal g,o ~ 

~ııiien ;.;~~~torakiııfnıuiııuilıiiüilıııiiittilıiüüiıiüiilıiuiıııliültiiıiiliıııııı~ 
~ıııııııııııııAııııııı ıııııııııiıı['lllDlli""""'~I 
= ~ = ~ EE Yüzlerce Senedenberi Sıhbata Faydası ~ 
§ Mücerrep Olan ~ = ~ = •· I• ~ = lzmir •• Çeşme şosası ilzerinde gflzel maozat~. ~ = ()teli ve gazinosunda mOşterilerinin her Ulrlfl 18 ~ 
=: ıirahat ve iaşeleri temin edilmiş olan ~ 
= • ~ 

~ UrOa Dçmeoero 1 = ~~ =: Avrupa'nın Vtıpaden, loel ayarında olup müzmlo '° ~e· ~ 
§ bağırsak, karaciğer, dalık baatalıklarındı, mQzmln aalr• od• ~ 
=: ıcıl ve ılfr• yolları iltihaplarında, ıdra kum ve tıvl•r• ... ~ = . il'"''~ = mazmln lokıb.ıda elemanlık Nakrfı n oeker bastıhğ• ti" ~ = Gibi bünyni baıtalıklar da ıeri ve ı,ılfabıh11 tesiri mocttı ~ 

tir. Dr. Mftderrlı Reşit Tahıin : ~ 
= raJ• ~ - .• U. la Malgaca içme suyu; Karlispatıo Şurp 

1 
t fi 

- dır' ~ =: del Zals suyuna ezber cihet rftchandır) bayurmakt• ~ - ~ ~ ;;; Özbek ııUhabçe arasında Malgaca içmeleri kırı,ııııD ~ 

., ~ EREM ADASI ~ 
= ~ = · Artık lımlr'Ulerl İstanbul adalarına gıpta etmekttD ~ 

= kurtarmıı,ıtır. EREM ADASI ~ 
= 1e·~ = e ..... , 1"açl1rı, dairen madar eablllnln komıalhğ• .. ıs ~ = "' o• ~ § ılnde ddnyada emıall olmıyao eğlenceli hayata ııbbat• l 10 ~ 
~ bir p1Ajdır. Adaya •e içmeye herkeılo gldeblhneal ;,., ~ 
S lımlr'dc Barut ve KilçClk Saltpçl banl1rında ber .. edil ~ 
§ otomobil olmaldı beraber eahllden adaya veııh tcmlo ... i 
iu mliı1111İ İl il l l l 1111111111111111111111111111111il1111111111111111111111111111111111111111111
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