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BAZIRAN 1935 lzmir'de hergOn sabahları çıkar, siyasal 

General Kamenos 
Sofya'dan lstanbul'a Gelmiş ve 

Atina'ya Hareket Etmiştir. 

~ J 

ai-is'te lngiltere Aleyhine Heyecan Var 
rsılmaz 

Ostluklar. 
llugnn artık uıuslararaaJDdll· 

1 doıtluk koro lAf lı ycırtı· 
Yor, Birbirine el uzatın, doet· 
bığlarlle bağlanmak latlyen 
lar bu doıtlogu her fırııat· 
iatlfıde ederek kuvvetlen· 

itli ye, gellvtirml ye çalıvıyor· 
· Sty11al alanda baolıyao dost· 
lar, glttlkce ekonomi alan· 
lla geçiyor, böylece dostla · 

en btıyQk temeli olan men· 
~ bağlarlle de bir kat daha 
\ 'tıyor; ve en sonunda ktıl · 

lat •laolarına kadar girerek 
""qeliyor. 

So•yetlerle bizim dostluğa· 
~' dı böyle bıılamıştır. Biz 

ty"l dostlarımızı dftıtınilrken 
'lınllk 81.aıımızın en kara 
~lerfnde davamıza hak nren, 
~ tııaddi , manevi her alında 
~ dıın gösteren biricik ulusun 
-·'Yetler olduğunu naaıl ona· 

~ltlı? 1kl ulusun dostluğa, 
'o karanlık gftnlerde haşla· 
\ •, o gnn bogftn iki htı1u1· 
\ t arsıulusal alandı hep bir· 
.:tine destek oldular. Sonra 
'-t geçtıkce bu doetluk eko· 
' •laoında da kökleıti. Bu· 
'•rtı" karıılıklı kntuır ala· 

de yayılıyor. Biz ekono· 

~ trklnllğlmlzl elimize al· 
'\ için uğraeırken bize dea 

~ı.ıatar fabrlkalanmızı kor· 

~·· nz:anlarımızı yetlollr· 
~ ~e bize yardım edenler; 
~ So,yet dostlarımızdır. An· ,d, baıhyın ve gftn geç· 

' Yordun her yanına yapı· 
tı... _olan Hava kotu teıkHA· 

\~ uzman olarak çahıan· 
~ gene Sovyet dostları· 
~ '· itte iki oluA arasındaki 
~l:lklar böyle' her fırNttı bir· 

'" el uzatmakla, birbirini 
' lyt anlamakla kökletir. 

~" "tırları yazarken lrmlr 
~~ t..)lığının diinkO gazetelerde 

'" ' bir kararını hatırlama· 
\ı.ı •etlnçle, kıvançlı karııla · 
~ •k kıbll midir?. 

~ ~l:tllr Şırbıyhğı geçen sene· 
)'\ lr •rahk ı~hrlmlzln d~ 88· 

t"'1k0tıu~u olan General Vo · 
~L.. ~f'ı lzmlr'io fahri hem· 
Vllf&· 
\ı l!ı•tıl vermekle iki hOkt1· 
\ ''•ıındakt doetluk göste· 
h~:ıaı çok lyl ınlıouı oldu· 
M~1 lıhat etmişti. Şarbaylık 
"'ıfa<) de, ikinci bir fırsattan 
)ı~ ~ ttmtı ve lzmlr'lo ba· 
)et 1•k p14nında en önemli 

fi '" '"ttıt tı Caddelerlmlzdeo birine ')l ':1 Voroıllof adını ver· 
l'• •tıarlaıttrmıştır. 

~ '-tk'ı lt d erle So ... yetler ata81D· 
\ 

0•Uuğu ~Ool6k bir hl· 
'l~' geçici blroey ııaoanlar iki 

~:''•dııun böyle her fır · 
~111._ lıtifade ederek dostluk· 
~lcl be kadar aarsıtmaz bir 
~~.._:11°ldu~uno göstermelerine 
'~et, 1~ Yanıldıklarını anla· 

r .. , 
) ş,tb, . 
~tt'-de }lı~ımııın bo gazel ve 

ttıı,, kararını alkıtlarla 
ıı. 

Atatürk,Acun Barısı veAme-Izmir, Yurd işinde Ken· 
' . 

rika Hakkında Ne Dedi? dine Düşeni Yapıyor. 
~~~~~~ı-~~~~~~ 

Dünkü Toplantıda Heyecanlı Hare-
"Türkiye'de Bolşeviklik Olmıyacak.,, ketler Oldu, Kararlar Verildi. 

"Ben Diktatör Değilim.,, Buyurdular. 
~~~~~~~~~~-... ~~~~~~~~~~-

Türkiye, Muhtemel Sulh Bozguncularının Boğazlar-
dan Geçmesine Mani Olmağa Mecburdur. 

' [Dünkü sayımızda Atatürk'ün dair lotlear aden yazısının eli· 

Kamll, asker lokılabçı, Tilr· 
kiye comor reisi olmadın evel 
eoltanların lklmetgahı olan 
Oolmababçe isimli beyaz mer· 
mer eanydakl yemek ma&1sı · 

nm altın eofra takımından do . 
rilat mni gözlerini kaldırdı 

ve o.zarları şam iti perdeli 
yaksek pencerelerden karanhk 
ve asude Boğazlçlne geçerek, 
Anadolu 11hlllnlo yanıp sönen 

Dünkü Toplantıdan bir intiba. 
lzmlr'de hava tehllkealol vermektedir. Bir haftadınberl 

önlemek lçln baolıyan ve devam drvam eden özel (Hueuai) çıhı · 

eden harekeı, iyi sonuçlar - Sopu 2 inci yOzde -

Anadolu'nun Anketi 
ziyalarını gitti. Ağır ve ciddi 

1 
• ' • 

bir aeıle: zmır ın 
- Y a~ıo atiden habsetmemellylz, Ekonomik Du -

Ne llaldedir? ·dedi· hırb tehlikesi, bulundu· 
ğumoz zaman da vardır . 

Avrupa'da~t vaziyetin birkaç 
evelklilne nazarın daha ger· 
gln olub olmadığı sorulunca: 

- Dıha fenadır, dahı çok 
fenadır, aeaı. Harbın cladfye · 
tini nazarı dikkate •lmıyao bazı 
gayri ıamlmi Onderler, taarro· 
zun vasıtaları "Acent,, lerl ol · 

- Sona 4 neft yCizde -

romu 
Bay Hakkı Balcıoğlu "NOfusuA rtır
malı, Tarifeleri indirmeli, ihracatta 
Kolaylıklar Göstermelidir,, Diyor. 

Gaıetemlz bogiln çok önemli 
bir anket açmıştır. Bundan 

-maksadımız, halkla htıkdmell· 

mlz arısındaki iş n f lklr bağ· 

Habeşistan Italya'yı Yeniden Protesto Etti. 
~~~~~~--~~~~~~ 

bir yabancı muharrire verdiği diyevin mlze geçen bir ıabndan ter· H b • 1 ı E 
bazı parçalannı yazmıotık. Anadolu cftme ediyoruz: a. eşıstan, ta ya tger• 
Ajansı, bu diye,·in tamamını elde 
etmiş ve gazetelere göndermivtir. -Yıkın bir atide hubın çık· 
Aıağıda aynen baAtığımız bu diyev, tnaaı muhtemel olduğunu zan· ligw i Mıntaka. 4i.1JUa El Attı. 
görülecektir ki, çok önemlidir.) nedlyor maaonuz? O 

Ankara 20 ( A.A) - Gladys Son zamanlarda kendisine ------•------

_B_ık_e_rın_A_ıa_tfl_rk__;.'l=e =m=O=IA=ka=h=na==A=ta=tft=rk=l=am=l=-v-er_ll_en_M_o_stı_fı_ Bir Sultanlığı ilhak Ediyor ve Yeni 

Yugoslav Kabinesi 
Çekildi ve Kabul Edildi. 

~~~--'-~~--~~~~~~ 

Bu Sebeble Küçük Andlaşma Top· 
lantısı Da Geri Kaldı. 

~~~---------~~-Bftkree, 21 (A.A) - Bay lstıııyoouoa hareket edeceği 

Titolesko dfto akşam Nikola s1tada Belgrad'da hay Yevtfç 
kendlslol telefona çağarmıe ve 
yarım saat öoce çeklldfğlol 

bildirerek keodlaloden kftçük 
andlaemaoın başkanı sıfatlle 22 
hazirandı Belgrad'da yapılacak 
olan kOçiik aodlaşmı top 
lıntmnın geri bırakılm1&ını ve 
bundan bay Benea'ln de haber· 
dar edilmesini rica etmlı:ıtlr. 

Bunun Ozerlne bay Tltoles· 
ko telefonla bay Benea'le gö· 
rOemfte ve dilo akeam hareket 
etmemlıllr. 

Belgrad, 21 (A.A) - Bao· 
bakan Y evtlç, Naibe girerken 
kararları almık için parlAmento 
doramono incelemek lmkioını 
vermek C1zere kıbloeoln çeki· 
limlnl vermlı:ıtlr. Çeklllm kı· 

bul edllmletlr. Bilkumet yeni 
kabine koruluncıyı kadar itine 
devam edecektir. 

l'usoılnya Krah naibi Pıeaı Pot 8'11grad, ~l (A.A) - Say· 

Asker Toplıyor. Habeşler Nota Verdi 

Mu88olini ve ailesi efradı 

Roma, ~1 (A.A) - Glor . 
oıle D'ltaUı'nın Adla Ababa· 
dan aldığı bir habere göre 
içinde Icalya elçilik sekreteri 
bulunan otomobil bir aloemı· 

nın öufinde dururken bir Habet 
açmanı arabaya yaklaearak hal
yın bayragını koparmııtır. Şo 
~~~~~--~~-~~ 

lavlar kurulu baıkanı Cide ile 
korolu hftroao ftyelerl aaraya 
giderek Rejan tarafındın kahal 
edllmlelerdlr. 

Belgrad, 21 (A.A) - Roy· 
ter Ajansından: 

Baıbakan Yevtlç Rejana ka· 
binenin lıtlf11ına nrmtıtlr. 

f()r hemen loe karıımış ve ge· 
len pollsler Habeıı oçmanıoı 

yıkalımışlardır. 

Romı, 21 ( A.A) - Şimdi 
Somıll'de yeni bir liman ya· 
pılmıkta ve Loga'den ile Ko· 
zey Somall'yl birbirine bağla· 

mak ve Mogadlao Umanmdıld 
darlığa çare olmak fizere Ben· 
der - Laaım limanı geolıletll· 

mektedlr. Ayni zamanda yeni 
limanı iç Olkeye bağlıyacak 

ve yığmor mevalminde bile 
kullauılıbllecek yeni bir yol 
yapılmaktadır. 

Roma, 21 (A.A) - lofor· 
- Sonu 4 ncG 7aıde 

r ecim OdaM Ba.kanı Bay Hakkı 
Balcıoğ1u 

lantmnı kuvvetlendirmek, lr. 
mlrlo ekonomik durumu bık· 
kında beslenen dü ~ilocelerl dev· 
letl idare edenlere duyurmaktır . 

Hükumet, yurddaşlarıo görüş 

- Sonu 6 mcı yOzde -

Emiralem 
Yeni Konağı 

Emlralem nahiye merkezinde 
yeni yıpılmıo olan haktlmet 
blnaeıom açılma şenliği bagcın 

Vali General Kizım Dirlk ve 
111yln1mız bay Hamdi Akao· 
yon huzorlle, bu yapının ba
varılır.aaı, tahılsatın alınması 
ve diğer hususlarında çok ça. 
homuJhr ve nahiyeyi ııenlen· 
dlrmekte hlsaeal vardır. 

Valim izle bay Hamdi Aksoy 
bundan başka Gldlze gidecek, 
yeni köprü ve varyant yoluna 
görecekler, daha ıonra Foça'ya 
kadar bir tetkik gezlotlıl ya· 
pıcıklardı , 
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;:::·~~~~~·~'i'k""''"''"'"'l"'G"'~"'';;""(ti"";;""'T"';"'ö"';"'~ ;"';"'"'H"';""t;"'; r D e r n i r ~ftç!0:::rıeri 
iç F~:.:.:~Duk~blne boh· r Varol sun y ığit' Bakanlar Hey eti Bugün Top- ~arti Başkanımız 
ranları dikkat g6zlerlnl yeniden Türkoğulları 

1 
d u K Dftn Manisa'ya 

~~=~~~··~:E·:~;:1!:::i Atyarışlar~nda an 1 ve zun onuştu Gi~i B~~. ~::.~~:· 61~ 
Birinciliği, Ik.in- • llbayhklan idare heyetleri 1 

bir hıl almıetır. O suretle ki ·ı K d l B T ı t d M ı F • D v d kını bay Avni Doğan dOO .,il 
bir kıbloeoln birkaç yıl erke· cı iği azan 1 ar. u op an ı a areşa evzı e ar ı t d k ,.. .. bah Maolea ya gl ere İ 
de kılması ıaeılıcak ve Omo· Bodıpeşte 21 (A.A) lılerl CUerlode çılıemıı •e 

ı bl 1 Ankara 21 (Özel) - Bıkanlar Heyeti, bugfto öğleden sonra Bııbıkın General İımet lnöoG'nGn 
ma rıey 88Y1 ır. Ekibimiz Budıpeşte'de ıreı· •ama doli-ru döomtlştftr. 

Partilerin çok olduğa ve uloaal atlı muaabıkılara ılr· baıkanlığı ılımda toplanma, ve uzon mftddet mftzakerelerde bulonmoıtor. Bo toplantıda Mareeal " G Jtı S l ) t 
içlerinden hlçblrlnhı ulua ÇO· mletlr. 20 haziran günd yapı· Fevzi de hazır bulunmuştur. e en ay av a 
~onluğonu oruotıyamadığı bir lan Tuna büyOk mftkAfıtı p • ı lı Denizli eaylavları bay ı1.-; 
Olkede htlkumet durloğuna ım: mOıabakıınna Alman, İtalyan arı· s'te lngı· ıı· z'ler A ey ı· ne Miilld ve bay KAzım'lı ıa;, 
kin yoktur. Kombinezon ve ve Macar'lardın 51 ve TOrk· aaylavı bay Ali Rlza ıebrllll 
pazarlık hftkftmetlert aağlam ve lerdeo yedi ıt ki cemın 58 balaomaktıdırlar. 

dnamlı esasları dayanmadığı hayvan glrmlı ve bu mftsabıka Bu" yu .. k .b~ ı· r Heyecan Var Bay M. Nuri • 
lçla her vakit 11rıulıp kolayca 24 mania 6zerladen yıpİl· . Bayındırlık: bıİımOhendt,I Si 
dftıeblllrler. mııtar. Bo mft11bakadı tegmen l Ö İ Mehmed Nuri aılı oftnft ıl 

E ftb hl f 1 S 1 lu ıtanbol 21 ( zel) - Parlı'ttın haber verildiğine •öre nglltere Dıılelerl bakını, tayyare ile " ~ 
Buna Fransız'Jar kadar Fran· Y r ne • a m ıuocJ ve " gıma'yı giderek bıyıodı 

aız'lınn hAkumet ılatemlnl yftzbaıJı Cevad sekizinci ol- Pufıı'e gltmfı ve Frıoea baobakanı bay Laval'le uzun mftddet görftımftotftr· L 
1 fo...lltere, denlı meı'eleılode Almanya ile yaphli-ı uzl•ımadın ıonra Parla'te hoeule gelen itlerini tehlı edeceıd r. ..t 

yaıundwa bilen yabancılar da maı:ııırdır. &· " A d B otJ" 
Onblnlerce balkın öoOnde heyeçanı dordormığa çalıııyor. Pırla gazeteleri İnglltere'ye hftcum etmekte devam ediyorlar. y ın ve . ayva -" 

ah11k olduğundan kabine boh· "' 
rınlarını tıbliğ görOb Ozerle· ıuvarllerlmlz elddetle ılkıo· - ~ . . AydlD köylerinde bt1_,-

rlnde f11lı dormezlır. Ve yalnız Janmıtlırdır. Yırıı alınında Ilbaylar Arasında Deg""" ı· - Ekonomı· clnıiofn 111IAbıoı bdydk ~ 
gelenler ile gidenler araıındakl lıtlklAl mırı~mıı çalınırken verilmektedir. Ö-ıel b &' 
çataımılır, dedi kodoları birkaç bayrağımız zafer direğine yftk · ,. • • • • (Muh11ebel huaoalye) tıtl f 
gcın eğlenceli ve meraklı bir •e1~!~1~r.e1tib1 23 hazırında şiklikler Ü ld U. Bakanımız Istan- ddan •edruen 

1
p
1
ara 

11
; ro!°'b' 

hôdlse ıekllnde kovalayıb göz epoıun ın mon a _.ıJ 
baılıyıcık olan mueabıkalara b }' G ı • ı k6Y'" lerlnl baeka taraflara çevirirler. U a e ıyor • ğası HhD I Jnmlf ve 
girmek Gzere Vlyana'ya hare· A d T k • d "' Jlb } T d ğ l t Fakat birkaç zımıodaoberl Y l ll Ve e Ir agı ay arı e• a atı mıı ır. ı.t 
ket edrcektlr. Ankara, 21 (Öıel) - Eko· T ) d H tSJJ' 

Franu'dald kabine buhranları· Otfin er e as .ı, 
İstanbul 21 (Özel) - Do· kaQde ÇıkarılmıQ)ardır • noml bakanı Bay CelAl Bayar, (r 

nın anlamı biraz değlımlıtlr. dapepte'de ıraıuloaal atlı mfl · V Ekonomi mGstetarı ile bfrllkt~ Buruna kımuntayınd• IJ 
1984 yıhnın ıubalı lçlodekl 11bakalın kazanan ıftnrlle · An karı, 21 (Özel) - İlbıyların değlımeıl hakkıodıkl karar· pazar gftnft İstanbol'ı hareket hfyeılnde) yetlıtltllen tGtO•-'-
Pariı hAdlaelerioden aoora ge· rlmlz Vlyını'ya hareket et· name, y6kaek onanmaya verildi. Bu kararnameye göre Teldrdığı edecektir. MOsteşar, lıtanbul· trlpe hatereıl zarar y•P ,-
rek Franıız ve gerek yabancı tiler. Ubıyı bay Avni ile Aydın llbıyı bıy Fehmi tekaftd edlllyorlar. dan ıonra Pırla'e gidecektir. haılamıotır. İlbıyhk tırılll ~ 
kımoylırı hüktlmet değlılk· \.. ..1 Ayıntıb llbıyı bıy Akif Snae'a, İıtanbul liman lılerl dlrektöril ı direktörd bay Sopbl Ô 
ilklerine daha bOyOk bJr 6aem Romen bay Ali Rlza Ayıntıb'a, Çıoıkkıle llbayı bay Sareyya Slnob'ı, Te ef on aavaıa memur edllmtotlr. 
ve ilgi ile bakmaktadır. ÇGnkft Denizli llbıyı bıy Fuad Çınıkkale'ye mftınlr bay Osman Edlr· Kız Kollejinde 
Fraq11'dıo ıobıt h4dlselerinden ne'ye Slnob Ubıyı bay Abdullah Burdur'a, Bordur Ubıyı bay Tesı·satı Kov- 1 ~·k 
ıonra meydana çıkın bir hıLf. Denı·z Ta el . Mnsamere Veri eeı:, • yyar eri Sılb Vın'ı, Mardin Ubayı bay Talit Esldıehlr'e ve Edirne llbıyı ~" 
kıt kabine bnbrıolarının yalnız bay Özdemlr Çorum'ı nakil ve tayin edllmlılerdlr. VetJendİrİJiyor.. Bu yıl Göztepe Aıot~ 
ıa •ey• ha .ıy ... ı ı•h•tyetıer Istanhul'u Ziyaret kouejıuı bitiren bayan "~ 
ve partiler araemdıkl önflrdeı· y • Al o • T h Ankın, 21 (Ôzel) - Şehir· bayan Bedia, bayın ıe,'tl 
ilkten değil dıhı derin ıebeb· Edecekler.. enı man enız e . lef ır111 telefon teılaatı kov- bayın Meliha F., bayan,. f.. 
terden Uerl geldiğini herkese latanbol, 21 (Ôıel) _ Ro· vetlendlrllecek, muhavereye dabı T., bayın Mevhibe, ~ 
o•ıtermlıtlr. d ı 1 1 d a ı • k • s ı iyi btr tekil verilecek ve ko· Nilüfer, bayan Perihan, , 

. noımı Gcretlerl lndlrllecektl.t. Selçuk ve bayan TlrtJ · ~ eU men en Z tayyare er D en mu• l -esı ve onuç arı ·~ 
Hakikat şarlar: Fraoea'dı rekkep bir filo, bogftnlerde r.-~ 

1ıya11ı. so•1•1 ve ekonomik tatanburu ziyaret edecektir. I .1. 'l . l 8 . G .1 A I k. C. H. P. Gen- ark•d;~1;~ d tu•f·:~·:.o -., 

birçok ıebeler dolıyHlle llğ ile Yeni Moskova ngı iZ er öy e ır aı e çtı ar 1 ö K ı :::nde 'bir :cı::e:e ·e' 
ıol lllBJDdı bayak bir sı•ıı s N v .,, B ti . y n uru u. cektlr. 
hıılımıttır. Bu .... , belki de Boyok Elçı·mı·z. onıınun ereye aracagı e ırsız. Ankara, 20 (A.A) - Cuma· 

yeni dığlldlr. Fakat eağ ve sol Vıılogtoo, 21 (A.A) - İngiliz Alman deniz andlaımaııı bık· rlyet Halk partlıl genyön ku· ilk Tedrisat 
ıkıolarının baıkı ftlkelerde de B. Zekai Apaydın'ın Ta· kında Evenlng Star gazetesi diyor ki: rulo dftn toplınmııtır. Glreson, 18pektörleri.. 1; 
oldo"o eekll n hele Roıyı yinı·ni Rusya'da lstedı·. Erzurum, Gümftşhane illerinde Her yıl yapılmakta oJ,ıJ .~ " Esef le söylenebilir ki Alman deniz tehllkeelne karıı kunetll "" 
- İt ı 'd LJ d 1 1 bazı ilçe yön kurallarının bıı · d h 1 rt pi" .. e 1 ya a-. enemeç er n Yar· Ankara, 20 (A.A) - Öğren· bulunmak için telAıı daıen lnglllller ortaya eonu,.lırı nereye te rleat ispe tör e 10 ...- ..1 
d .... kanlaranı onayladıktan ıonra b' 
ığı ıonuç dolıy111le Franıa'da· diğlmize göre Visıf Çınar'an varacağı belli olmayan bir dorum çıkırmıılmrdır. Bu mee'elede nın 935·936 dere yıh 

d bl Hılkevlerl öğreneğlnln Tark· fCd• 
a r taraf lan faolatler diğer ölftmd ile açılan Moakova Btl· gerek Amerika dıı itleri bakanlığı ve gerek Veraay andlaomaeı yapılması karırlışllrıloıa ~ 

taraf tın komanıaııer yenı btr ydk eıçt11ğıae ea1tı sa bakını çeye çevrim 11101 btıırmıoıır. 8 s ı S•P· 
••t·tıet edumı11tır. V d G ay n eyman ti 

hız ile 11vaı meydınıoı ..... Dlyarıbeklr 11ylavı ZekAI Apay· er On em isi Emniyet yar direktör (aıl _,(o 

mıılardır. Frmnsız burjuvazlal dın'ın atınm111 için yapılın G ı K y ,.-: 
&.u iki ıkıı ınıında durakla · Boruya Sovyet hOktimetl kı· enera amenos una- Köstence'ye Geçti muavini) bay SftleylP~ .. ~ 

l /1 L b bir hı"tı mezunl,,ede ha-mıktadır. Bızı kere birinden vanç a munıı-.ıt ceva ı ver· '' " 
mlftfr. • ' D •• •• İetınbuJ, 21 (A.A) - Bir gltmlıtlr. 

baıı kere de öbtlrtloden kor· nıstan a onuyor.. kaç gftndenberl limanımızdı • 
kuyor. Fıkıt ea! ve ıol orta· Yeni Çekoslovak sefiri boluomıktı olan Fraosız Ver· Posta işler• iti~ 
nın bu kararsızhğındın tayda· Ankara 21 ( A.A) - Yeni k d J b ) M ) dü d t Jr 1 b ,,. Jt 1 L 1 Ber.am•'nın Kozak 0'~1~ 

Ası. BaQ uman an stan u o te- o eı ruyer ugun uğ e va-.t ' H o•bW"' lınırık tuttukları yolda döl enle Çekoslovak aef iri Comor bıı· v , Kasteoceye doğru yola çık· ile D"nlzll nln onız rl 
ilerliyorlar. Gerek frankda ken· kını Atıtftrk tarafındın kabul cı'lerı·nı· De Götürmek Istedı' Fakat.. mıştır. poata n telgraf merkeıle f; ~ 
dini gösteren finansal duru· olunarak ltlmatnımeelnl ver· B azlığından kapat11rıl1Pıl "ıl_ 
mun ve gerek kabine buhran· mlıtlr. İıtanbnl 21 (Özel) - Sofya'ya iltica aden Yanın asileri b•ı ir Fransız çok olan Ktuıhya'oıO l " 
1 d 1 l d B V d • d halli nıhlyeılnde yeni b ı arın a yOze •a1'aD 1 yıea U• ay e 1 kumandanı general Kamenoa, bugOn Sofyı'dın harayı geldi. K y "' 
romun 11katlıklırı hep bu y Kamenoa, burada bulunan Yanan mültecllerlne Yunanl&tan'a IZln aptıgı.. kez ıçılmııtır. ~jf 
ımıneız uvaıtın ileri gelmek· erinde Kaldı. dönmelerini teklif etmlı ise de kabul etmemlılerdlr. Kımenoa Saylavlar Tarafına At- Acaba Dönecek vJ.. 
tedlr. Ankara, 21 (Özel) - Baı· Sofya'dan beraber getirdiği 111 zabitlerle birlikte bağan Yooa- 1 d F k ş k tondra, 21 ( A.A) - dJ,ot' 

Bunna ıono nereye varacak? bıkaohk k•leml mıheoı direk· nlıtan'a hareket etmlıtlr. a ı, a al uçu yo tur Telgrafın sandıgana göre ~o~ 
Anlıııhyor ki yeni saylav ıeçl· törtl bay Vedld'to Moıkova Parlıı 21 (A.A) _ Sayln· nın uluslar sosyetesine Jlij,ıı' 
mlnde Franııı kımoyonon flk· bdyftk elçiliği mtlateoarlıbını Çeıı· k Mı· g..., ~erıı· ıerle Nazı· - lar kurulanan dink O toplan· meı'eleai B. Baldvin ileü~~t· 
l 1 bildi ğl "' k d " d trop araBında görüoühn O r n rece gune a ar, tayini dOıOnülayordu. GörGlen tmn ı iyi glylnmlı bir genç 
çeklımeler, UerJ geri böyle Hlzam ıızerlne hay Vedid vazl· kız, dinleyicilere ıyrdın yerden ff AZIR A°N 
devam edecektir. Bununla be· fesinde bırakılmaktıdır. ler Bozuşuyorlar Mı?... aaylavlar tarafına atlımıo ve 19'6 
raber Franaıılar lçio de arllk A . M h J' • bııkan Bolsson tarafından din· 1935 2 2 Gro 
btr yoı tuımak zam•a• geımı,. tına u te ıtı H k . Ç r k M. "'f 1. ıenmeıını ıatemı,ıır. ., 
tir. Ne ulo11l ne de arsıulusal Istaobul'a Davet Edildi Bavyera o ômetı, e 1 ıg er I· Uıdemeler g~nç kızı dııırı 
durum bu kararsızhğın bôyle İıtınbul, 21 (Özel) - Atin• lerin Faaliyetini Yasak Etti.. çıkırmıılır ve kurul keıtoru 
devam edJp gltmealne lmkAn (İdare memuru) tarafındın din· 
b .. L lr d d ildi fodbol mubtelltl, sporcularımız ) H ... . d ıra ıca-. ıe il e eğ r. Monlh 21 (A.A - av11 nJanıı ayların ın: lenen kız, bu lıl doğum azhğı Arabi 1354 

la bir mıç yapmak ftzere İı· 
Franea'dı tGrtG adla : ve er· Monlb'tekl Nıeyonal ıoııyıllst partlalle çelik miğfer teıkllatı hakkında okuduğu bir Letke· 20 "Rablftlenel 

tınbul'ı dnet edllmlıtlr. 
gelerlle gtınden gilne çoğılan _ ıraıında ağır bir ınlıımıılık patlak •ermletlr. Çelik miğfer nln etklai albnda yaptığını aöy· 
kuramlar ve ıoııyeteler, Fran· de•let hıyat1Dı •e devlet orga• teıkllAtıoın bir toplıntıımdı harb malullerinden Dr. Hail bir lemlıtlr. 

unın iç bıratı bakımından nlzaayonuna e111h bir dGıen ıöylev vererek biraz daha tenkit ôıgftrlftğd htemlş ve Nul pır· Ceza kanonunda bu aoç için 
tehlikeli olmağı haılımışbr. vermedikçe tehlike ıtlıtılmıı tlılnfn bazı elemanlarının RadJkallzmlnden ııılınmıttır. (Şlkl· hiçbir madde yoktur. Eeuea 
Ara-111ra Fraosız yordaenrllğl· eayılamaz. Oe-.lr artık parti yet etmlıtlr.) parlementoda böyle bir hAdlee 
nln her partide diğer daıan · haktlmetlerlnln değil ulu11l Bnyera lçlılerl bakanı çelik mlğftr letkllAtının hertftrlG ilk defa gôrtUmüetftr. Geoç kıı 
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celeıe CllUln gelmed eanıntı · hGkdmetlerlndlr. kınHını (Faaliyetini) y11ak etmlttlr. Sınıldıgına göre ba ınlaı· için tQzel muamele yapılmıya· lllllÜ 
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Son ôz Tftrkçe yazıların en 

gGzellerlnden bir dermeç yapıl· 
IXlısıoı doğra bulmaz mısınız? · 

Biz gazete 40zeltfç'lerlnla 

r lklr adamları olmaları lAzım 
Geldiğini bilmem niçin hlr tfirlQ 

•nhyamıyoruz. 

Yeni evim, boğazda, eğik bir 

YGıey üsUlndedir. 

Uyuk ve uygun kelimeleri 

•tısında ayrımı -söyler misiniz? 

«Ba hareketiniz kanona uy · 
gun değildir. > 

«Bu masanın tahtaları blrbl· 
tine uyuk değildirler> 

Bu mektubu yollamak için 
10•1 bir kimse bulmaluıınız. 

1 
Devrim, lnanh f lklr adam· 

•rı ister. 

Işın sular, a~aç gölgelerlle 
0Ynıyarak ..• 

LayJs-izmln en iyi berllkte'ef, 

llıeınlekeue vicdan ögenliğlnl 
"Ydırmaktar. 

Sanat içfn en iyi öden, anla· 

Yatılar tarafından değerlen· 
Qıekur. 

Bu misallerde geçen keli· 
ltleler: 

Dermaç - muktetafat 

Üüzeltlç - musuhblh 

Egı1r - mali 

Yoıey - BBtıh 
Uyuk - mantabık 
Uygun - mutabık 
İnat - mutemed 

loanh - mutekit 

Işın - muzl 

Beıklte - müeyyide 

Ôden - mükHot 
• n •• 

Oşiin - M014beza 

1 Nasıl dOşila'lerle böyle 

" ın girişmiş olduğunuzu 
tlQ kestiremedim. 

• e •• 
~tleç - Mülahham 

) ~lleç adamların hastalığa 
•tııktaı. az olur. 

• s •• 
•tılaema ~ MOnavebe 

bir 

bir 

da· 

1 
6.bıned'le ayn\ gece lelnde 

t·ı •eına yapıyoruz. 
• • • 

6.lınç - J\fosadere 

~t ~1•ncetmek - Müsadere 
ltıeft: 
() 
~ 80!ınlı lmparatorlugonun 

Ilı ıaınanlarına kadar alanç 
ııı11 d At evam etti. 

'ı:ııı edenlğ memleketlerde kim· 
il inalı alancedllmez. 

• 
{) .. 
ll •11:ı - Müsakkafat 

lııd· 6kGaıeı dam vergilerini 
•tı:nıetlr. 

• 
• • 

- .Müsrif 

....... 3-
~ ;:, -

bıt ~ba öyle mi idi? Felernvı, 
>•ıl lııağa düşmemek için lhtl· 

ht•tı~lden bırakmadı ve yerde 

~ltlQ '"• doğru ilerledi. Evveld 
~ 1~ 1 Cletnı muayene etti, nah 

dGttt~0kladı ve sonra ayağlle 
~'lbı ··· Nabızları atmıyordu. 
'h~ d durmuştu. , lddetll bir 

ıı_te~ •tbeelne rağmeu hiçbir 
dG Ct b tıı gö termedl. Artık, öl· 

t ""d,:Uhakkaktı. Felerun da 
~teı• emin olarak Baron 

....._ c döndü· 
h Gebe 1. 
"tdı raı I··· 

· Bu ôlen adam haydud· 

Tramvay 8ilet
lerinde Tenzilat .. 

--··--···· İzmir tramvay şirketi bogiin · 

lerde tenzllıitlı tramvay bilet 

karneleri usulünü kabul etmiş 

ve karne sahşana baelamıştar. 

Bu biletlerle Konak · Güzelyalı 

birinci mevki 7 kuruş, 30 
pare, ikinci mevki 5 kuruş 30 
para, Konak Karantina birinci 

mevki 5 knruş 30 para. ikinci 

mevki ıie 3 kuruş 30 paraya 

gelmektedir, Bu suretle tram 

vay tınlfesfnde yolcular lehine 

bfiyQk bir tenzlllit yapılmış 
demektir. 

Hayırlı Bir iş 
C.B.P. TllkUlk nablyeelne 

bağlı Allreis ocağı yönetim 

korulu; kimsesiz otuz kadar 

çocuğu eilnnet ettbecekdr. 

Diplomalı efinnetclleı den bay 

Receh Muhtaç; çocuklara sftn· 

net etmeyi ilzerfne almıştır. 

Her yavru iyi oluncaya kadar 

evlerine kadar gfdlb tedavi 

edecektir. 

Ocak yönetim karolonu ve 

aflnnetçl bay Receb Mubtar'ı 

takdir ederiz. 

ilk ~Jektbf erde Resim 
Sergi~i Çok Faydalıdır 

Öğretmenlerden bir grub tik 

mekteblerde ders yılında tale 

benin yaptığı resimlerin eu gü· 
zellerlol seçerek mekıehler mQ 

zeslnde bir (Heslm sergisi) ha · 

zırlamışlardır. Kühür direkti\r 

luğunden mektebler baş öğret 

menlilderlne eönderllen bir 

bildirimde bOtün öğretmenlerin 

bu sergiyi görmeleri blldlrll· 

mlştlr. Sergi~ gerek konularının 

(Mevzularının) üzerini, gerek 

sıntf lara göre gelişimi ve 

ve gerekse çocuk resim· 

lerlnin tabiiliğini göstermesi do· 

layıslle çok önemli gl)rülmek· 

tedlr. Gelecek yıl okulalarımız · 

güzel resimler yaptırmak, ço

coğa, çocuk zevkine ve her 

sınıfın kendi diizeylne göre 

resim, resim derelerini yürüt· 

mek için bu sergiyi bütiln öğ 

retmenlerln dikkatle tedkik et 

melerl tavsiye edilmiştir. Sergi 

bir haf ta için açık duracaktır. 

Savurganlığın 

maktır.1 
1 

• • • 

sonu, el aç· 

Alman mes'elesl hakkındaki 

görüşlerinizi öğrenmek istedim . 

Son Alman gezinlzdekl gö 

rümlerinlz hakkında bir kon 

fenne verir mlatntz? 

Görile - Tarzı rüyet 

Görüm - Müşahede 

Türkce'ye çevireıı: J Z (; J 
ların şoförü idi. Genç Ameri· 

ka'h Rodney Aroold'un vurul· 

doğu otomobflln şoförn .. 

Sıra, ikincisine gelmişti. Fe· 

leruva onun da yanına sokuldu. 

Bir de ne görsün? Yerde yatan 

bu adam, dil tz Liil'nln tti ken· 

dlal idi. Henüz ölmemişti. Göz· 

leri açıkta. Merhamet ellenen 

gözlerle Feleruva'ya bakıyordu. 

ihtiyar zabıta memuru hayretle 

bağırdı: 
- Vay alçak herif vay .... 

Ulan, ıten bununla OçQocO de· 

fadır ki benim elime geçiyor· 

General Voroşilof Caddesi iki Çocuk Boğu-

Şarba y lığın Teklifini En- lurken ~.~rtarıldı 
Uün öğle fi zeri Bahri babeda 

Cu •• men De Onaylamıştır ~alkevl önfiode denize giren 
• Zihniye adında bir kızla Ah 

med lalmll bir çocuk denizin 

derinliklerine doğn sfirfiklen · 

mişler ve yüzmek bllmedlkle · 

rlnden çırpınmeğa, lstlmdada 

başlamışlardır. Oradaki evlerden 

birinde oturan bay Harun 

elbfselerlle beraber denize otıl · 

mış ve lkl çocuğu muhakkal{ 

bir ölOmden kurtarmıştır. 

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

Şehrin en güzel bl r yerinde ikinci kordon, (Ct lal Bayer), 

şarbaylıkça yeni açtırılacak (Doktor Muetafabey), ( Şükrü 

olan b1r bulvara lzmlr'ln fahri Kaya) ve (Vasıf Çmar) bulvar 

hemşebrial General VoroşiloCun caddelerini keserek yangın ye · 

adının verileceğini dünkü ea· rinde 360,000 metre murab 

yımızda yazmıştık. Şarbayl ğıo halık bir alanda açılscak olan 

ha teklifi t\ün şarbayhk: daimi (Kiiltür parkta) nihayet bula· 

kurulunda görüşülmOş, önem caktır. 

ve l!evfnçle karşılanarak hemen lzmlr'lilerlo hemşehrisi Ge 

karara hağlanm1ştır. Bulvar neral Voroşilof adına bir bul· 

derhal eçtıralmıya boelanmış varın adlandırılacağı f r.mlr'lller 

bulanmaktodır. Birinci Kor· orusıoda büyük memnuniyet 

don'da şehrin en güz~l yerinde ve sevinçle karşılanmıştır. 

başlıyacak ve otuz metre geniş· Bu korur; General Voroşllofa 

lfkte olacak olan bu bul .ar; bildirilecektir. 
~~~~~--:=====================-~~~~~-

Cellad Gölü l(urutuluyor --·--
Dört Makinadan Başka 

üç Daha Getiriliyor. 

.Makinalnr 

Torbalı 'da Cellad göltınün 

kurutma faaliyeti devem et 

mektedlr. Kueadası ilçesinde 

deniz kenarından açılmağa baş 

lanan 9 ) kilometrelik ana ka· 

naldan şimdiye kadar ftç kilo 

metreye yakın bir kısım açıl· 

mışhr. Bu kanal ~ili metre 

genlellğlnd~, 16 metre derin · 

llğlndedir. Kanalın ıterlollk · 

terinden eular fışkırmaktadır. 

Kanalın açımında dört eksko 

vat ör makloeel çalıştırılmak · 

tadır. Çifte makiolst kollan · 

mak auretlle bo maklnelerlo 

gündelik çalışmHı yirmi 811· 

attır. 

Oranlandığına göre gölOn 

kurutma işi tayin edilen müd· 

det zarfında bitirilecektir. Onun 

için bir yıllık müddetin uza· 

tılınası için Bayıdnırhk Bakan· 

lığına müracaat edilmesi muh· 

temeldir. Müteahhit; daha üç 

sun. Artık bu sefer elimden 

kurtulablltrsen ışkolsun sana .... 

Baron lkzel atıldı: 

J'tm hu herif? 

- İşte otelde seni bir dar· 

hede yere seren haydud budur. 

Amerikalı polls hafiyesi hiç 

blrşey eöylemedJ. O, kul0ben5n 

içinde dikkat nazarını çeken 

bir vaziyeti tetkik ediyordu. 

Görünen manzara şu idi: 

Kulübenin içinde bQyük bir 

demir kafes var. İçinde bir 

dOzilneye yakın g6vercf n uçu 

şuyor. Artık hiç şüphe yoktu 

ki, borası haydud Stan'ın ini 

idi. Amerikalı polis haf lyealnlo 

planı berşeyl meydana çıkar· 

mı~tı. Fıkat, Stan acaba nerede 

idi? Nereye kaçmıştı? 

Baron lkzel ile Feleruva bir 

anda bağırdılar: 

çolı~ırken 

ekskovatör mııarlamıştır. Bun· 

lar da geldikten sonra yedi 

makine geceli gOndüzlO kazıya 

(Hafriyata) devam edecektir. 

içki Satış Mıntak&sı 
Genişletilmiyecek mi? 

MOsklrat tedklk komlııyonu 
dOn öğleden evel Yarllbaylıkta 

hay Sedad .Erim ·ı n başkanlı· 

ğında toplanmış ve lzmh'de 
içki eatış mıotakasının genle 

letllmesl mes'eleslnl görüımtış 
tür. toplantıda tedklkler yapıl 

mış ve eou karar daha verilme· 

ınlştlr. Durum ve ihtiyaca göre 

içki satış mıntakaaının genle· 

lettlmesi hakkında ikinci bir 

toplantıda karar verilecektir. 

Sovyet Konsolosu 
Sovyct Rusya şehrimiz gt>ne 

ral konsolosu ' bay Trentüryef 

dôn Aryon trenlle Ankara'ya 

gitmf ştf r. 

- Stao nerede? 

- Hala yerde yatmakta olan 

haydud Lül acı acı ~ülümeedl: 

- Nafile, dedf, elze hiçbir 

~ey söylfyemem ... 

Feleruva kızdı, herife bir 

ı .. krue enlladı ve ilave etti: 

- Söylemlyeceksln ha .. Bak 

biz seni nasıl söyletiriz. 

Baydud, hiç lsUf iol bozma· 

dan cevab verdi: 

- Boşuna Ozülmeyfn. Ne 

yapeanu: naf lledlr. Ağzımdan 

bir kelime bile çakartamaz. 

eınıı!.. 

Baydud, yerinden fırladı ve 

pencereye doğru llerledf. Sonra 

sözüne devam etti: 
- Arkadaşım, bizim patro 

oun nerede olduğunu size belki 

söylerdi. Fakat onu da siz öl· 

dQrdünOz •.• 

Meğer Ismail 
Katilmiş. 

Ayni Zamanda Hapis
hane Kaçağı imiş. 

Geçenlerde Karşıyakn'da üze 

rinde sahte bir niHus bftvfyet 

varakası t>1şıyan K4zım oğlu 

lsmCJll adlı biri tutolmoşto. 
Soru h'1k<1m~nliğlnde lsmafl'ln 

ifadesi alınırken bazı itirafta 

bulunduğu görülaıfte ve sıkış · 

tırılınca ha adamın bir katil 

olduğu anlaşılmıştır. ismeti; 

hundan beşboçuk yıl önce 

Zafrenholu'da Nazife odlı bir 

hayanı öldürmüştür. itirafına 
göre Barlln oğırcezo hakye 

tinde (Mahkemeslnd") onbf'ş 

yıl sğ•r hapse mohkum edllnıle 

ve bf'şhuçak yıl cezeevlnde 

lı.eldıkton eonro bu yıl 15 

martta c,.zeevlndt>n keçmışıır. 

O vakitrenbnl aranıyordu. 

Kaıit f •mail; izini keyb,.uir 

mek için İ:ıtanbul'o, omdan d 

İı.mlr'e gelmlş e de burad11 tıı 
tulmuşıur. Jsmall. Yskıoda 

Bartın'a göoderllec,.ktir. 

Yarın 
Kızılay Hafta
sının ilk gilnüdür .. 

Yarın Kızılay hoftaeı başlı 

yor. Mekleblerde Kızılay ko 

nala (Mevzulu) tertlb edilen 

ya:r.ı müsabakalarında kazanan· 

fara bu akşam saat 1 c ,30 da 

Ualkeviode yapılacak toplantıda 

mükafat verilecektir. 

TOrki ye Sayısı 
İsviçre' de ZfirJh şehrinde 

santral oropen Tayrnls ne~rf . 

yat yurdu tarafından memlc· 

keti mlz fçln çıkarılacak f P.V· 

kalıidc sayı için ilfmlze ald 

dt>ğerli ve lorl!tlk yazı ve 

resimler istenmiştir. Dün ilbay 

General Kazım U:rlk tarafın · 

doo tııyyare poııtaalle yıızı ve 

r"slmler İdvlçre'ye' gönderli 

mlşıir. 

Kolubede Lül ile beraber di · 

ger bir haydud da diri olarak 

yakalanmıştı. Lül, onu gfiste 

rerek: 

- Bu da patronun nerede 
olduğ·mu bilmez .. 

Diye soy lendi. 

Dol tor Gole' ni11 
Koliyesi .. 

Parla emolyet genel direk· 

törü, saat 16 de dairesinden 

ayrılmıştı. Ceoel direktör, lhtl· 

}'&= olmasına rağmen ınuntaza· 
mau çnlı~masıoı bUcn bir odam· 

d,. D1?h11 doğrusu, kendisine 

mahsus bir çalıema sistemi vardı. 

Bergün mübalOğasız on saat 

çalışırdı. 

Bugün dairesinde otururken, 

hep, Stan vak'a ı ile me~gnl 

olmuetu. Baron 1kzel ile Fele· 

ruvı'oın muvaffak olub olmı· 

Hava Tehlikesi 
--·· .... ····----Aktif avga ile durdurulur 

Ba~lıakaoıo söylediği anlama 

gelen bir hava tehlikesi bizi, 

aktif savga kuv;etlerlnln dt>ğe· 
rlnl anlatmak vo hızla çoğa1an 

(Hava tehlikesini bilenler) in 

artmasına yardım etmek gibi 

borcu karşısında bulunuyor. 

Devletin eli altında Herle-

mekte olan passlf eavga üze· 

rinde yazılar yaznıak, giloüo 

hedefi olın aktif araçlar teda· 

rlklnde bizi güçlüğe sürükU· 

yeblllr. 

Bava tehlikesinden korun· 

mak, her~eyden önce Türkiye 

nln, Türk erkinliğloln korun· 

maeı demektir. Ayrı ayrı her 

blrerlmizln ha'lr'll tehlikesine 

karşı tedbir alması, bilgili ol· 

ması, işin, ancak özel yöoildür. 

Bugün Türk sınırları içinde 

konuşulan hava tebllkesl, bo 

değildir. Törkfye'yi ve Türk 

erkloliğlnl tehllked~n k.orumalc 

kaygısıdır. 

Bava ordusu meydana getir· 

meden, yangı.> bombasını o ne 

yaptığını, gazın nasal zehirle· 

diğlnl, tahdb bombasının nasıl 

öldürdüğüoii öğrt>omekle tesirli 

bir korunma yapılacağını iddia 

edenlere ancak acıyabiliriz. 

Havaları düemau uçaklarına 

açık kalmış bir memlt'kette, 

yurddaş ne kadar çok şry 

blllrı:e bllt!İn, korunınaeı gu· 

çekleşmlyecek bir söz olmaktan 

birtürlü llnl g,.çeınlyecekıir. 

Havalar, düşman uçaklarma 

ıehllk,.ll kılıomalıdır ki şuradan 

buradan koçak olarak g~lecek, 

üç b,.ş rlütıman uçağona, bu 

cılız düun v~ bll~llerlc kar~ı 

1 onulabil:ıln . 

Yiizlerct>, hiulıırce dü,mnn 

uçağının dini kolunu sallıyarak 

dolaştığı l>lr havanın, özel 

korunma diizenlerlınlz ue olur a 

olsun, mutlaka tehlike dogu 

racağına inanmamız lazımdır . 

Şehlrlerlmizt, k ıaabalarımızı, 

köyleri ve memleketi besliye· 

cek olan tarlalorı yanı,rmdao 

korumak f~lnl, yangını söndür· 

mekten önce, bir yangın çı· 

karımamak işi olduğunu btl· 

mekte ne gOçlük vardır? Bıngl 

ı;ıebdk beş on uçagıo yapabile· 

ceğl sekiz on bin yangını sön· 

dürmek kapa ilesinde itfaiyesi 

oloblllr? Mes'elP., esasn gOç bir 

fe olan bu yangınları söndür· 

mekten ziyade, yangınları c•· 
karacak düşmanı sınırlarımızın 

içine sokmamaktadır. 

Hütiin bu olar, aktif araçlar 

Qzerlne, yani hava kuvvetle· 

rlnln değeri ve büyük hlr ha· 

va ordu~u yaratmaktaki önemli 

durumumuzu yurdda~e söyle· 

Şakir Hazım Gökmen 
- Devamı 5 ncl yüzdP. -

) acaklarını dü~fiDUJ or ve kendi 

kendine planlar kuruyordu. Mı· 

sasının iLtünde bir tomar ga· 

zele \'ardı. Gazetelerin birinci 

· eablfelerl Sıan hııkkındaki ya· 

zılorla dolu idi. Mütemadiyen 
zalııtayı.ı çııı ı yor lar, haydudları 

yıkalıımıyan p ile ~fddeıle mua· 
beze ediyorlardı. 

Emniyet genel direktörü ga· 

zrıcleri okudukça sinirleniyor, 
sh:ıirlendlkçe ne yapacağını şa· 

eırıyordu. o gün böyle geçti. 

Ertesi gün tekrnr daf resine 

geldiği zaman gene ayni mee'ele 

ile, haydudlnr vak'ası ile mee· 

gul olmağa başladı. Gazeteler, 
hergünkü gibi şiddetli neşriyata 

dernm edlyorlardı. İşte tam bu 

sırada idi ki Feleru•a göründü 

ve Amirinin karşısındaki sandal· 

yeye otordu ve ha~larıodan 

- Arkası var -



'""""'C"" "'llmı.ı.ıı.ii;·~ı .. ı ve Ame- iZ mir imanından Hay· Habeşistan 
ltalya'yı YenideJJ 

r al iill a Ne Dedi? van ihracı D Zorlaştı Protesto Etti .. 

- Başı 1 f ncl yüzde -

muşlerdır. Kontrollnrı nltrndakl 

milletleri, mUliyetçlliğl ve ona 

nayı yanlıı bir şekilde gl>stc· 

.rerek ve suiistimal ederek el· 

detmışlardır. Bu buhranlı saat 

lerde, hercfimerce mani olmak 

fçlo kütlelerin kendflerl ·arar 

vermeleri ve mes'uliyet mevki · 

ini yüksek karekterU ve yük· 

sek mor ili, vicdanlı in onların 
eline tevdi etmeleri zamanı 

gelmiştir. Bo gecikmeden ye · 
pılmalıdır. 

Bundan sonra realist Atatürk 

dünyanın en kuvvetli dikta · 

törlüğüne çıkmak için hiçbir 

maniaya miisamaho g6etermlyen 

Çınakkoleoln ve çok uzak hir 
geçmişte olmıyan Türk lstlkl41 

hıerbınm askeri kahramanı 
dedi ki: 

- Eğer barh bir bomba fn· 

f Haki gibi birden bire çıkarsa, 
milletler harha mani olmak 

için oıüs,.llfth mukavemetlerini 

ve mali kodretlerlnf mfitPıır· 

rıza kerşı birleştirmekte tered· 

dOt etm,..melidlrler. En seri ve 
en müessir tedbir· muhtemel 
bir mütearrlze, taarruzun ya 

nmo kdr kalmıyor.ağım açıkça 

anlatacak aremlusal teşkilatın 
kurulmasıdır. 

Atotfirk manto ·evi mi akla 

rın nihai kıymetinin, bütün 

milletlere şamil olacak umumi 

bir paktın aktlnde olduğuna 
kanldJr. 

- Maemefih, dedi . BaUha· 
zırda f'D müstacel ihtiyaç, kom· 

şu memleketlerin birbirleri nf o 

hususi JhtlyaçJarmı ve mes'ele 

lerlnl görOşmekdlr. Bundan 

başka mıntakavi mi aklar sol · 

hun muhafazası lçlu kıymetle 
rJol şimdiden ispat etml lerdlr. 

insanı teslim alıcı gözlerinde 

AtaUlrk'ün fevka14de Ônderltk 

ku vvetl vardır. Kalın kaşları 

sakin durmaz; yüksek, entellf'k· 

tüel zirvelere kalkar ve şayanı 

hayret derecede geniş alnında 
derin çizgiler oyacak bir şekil · 
de çatılır. Derisi açık renkli 

ve gfineştPn yanmıştır. Esmer 

değildir. Saçı earımlırak kahve 

renginde ve kal rengindedir 

A~zının temiz kesilmiş hatlı ve 

gösterir. O tetiktir, cevabı ha· 

zırdır. Nazarı dikkati celbede· 

cek d"reccde zekidir. 
- Harp çıkllğı tekdirde, 

Amerika bitaraflık siyasetini 

muhufHza edebilir mi? 

Dedim. 
- İmkanı yok dedi. İmkaoı 

yok, eğer barb çıkaran Amerl· 

ko'nıo milletler cnmlasıuda Jş 

gal ettiği yüksek mevki her 

holde müteessir olacaktır. Coğ 

rafi vı:ızlyetlerl ne olursa olsun, 

milletler birbirine birçok rabı 

tıılorla bağlıdırlar. 

Atatürk dünyadaki mHletlerl 

bir apartmanın eakfnlerl telakki 

ediyor. Blr1,.şlk Amerika cumu· 

riyeıleri bu apartmanın en 

lüks dairesinde oturmaktadır. 

Eğer apartman, alikf nlerlndeo 

bazıları tarefmdan ateşe veri · 

lirse, diğerlerinin yangının te 

elrlnden kurtulmasına lmk4n 

yoktur. Harb için de ayni Ş"Y 

varlddlr. Birleşik Amerika cu 

mnrlyetlerlnln :bundan 

kalması gayri kabildir. 
uıak 

Atatürk şu sözleri ilave etti: 

,, - Hondnn başka A merlka bü· 

yük ve kuvvetli, dünyanın her 

yerinde alaiı.ım oloo bir devlet 

olduğuudno, kendisinin siyaset 

ve fktıaedlyat cihetinden ikinci 

derecede bir mevkle düşm~slne 

asla müsaade edemez ,, 

- Fikrinizce, Amerika oda· 

Jet divanına iltihak etmeli· 
miydi?. 

Sualtnl eordom, dedi ki: 

- Adalet divanına Utlbak 

etmekle Blrlt>şik Amerika cu 

murlyeılerl şGphesiz umumi 

sulhun tdamPsine yardım etmiş 

olacaktı. Nüfusu ve insani ide· 

elleri o kadır büyük olen bir 

mUIPtln beynelmilel ihtlllf ların 

moellhAne halli faslında aktif 

bir hisse elmağı reddetmesi 

doğru .değildir. 

- Öyle lııe mtlletler cemi· 

yetinin sulhun muhafazası için 

müeeeir bir vasıta olduğunu 

zannediyor musunuz? 

Dedim. 

lerlo müştP-rek gayenin tahıık· 

kuka için çalu~ablleceklerl ye · 

gAne teşkil Attır. 

Oodôrt milyon Tıirk tara · 

fından vatanlarının kurtarır.ısı 

olmakla tanınan idealist Ata· 

türk devam etti: 

- Şana da kentim ki, eğer 
devamlı sulh isteniyorsa, kütle 

lerln vaziyetlerini iyileştirecek 

beyoelmllel tedbirler alınma· 

lıdır . İnsanlığın hayatı umumi· 

yesloln refahı; acılık ve tazyikin 

yerine geçmelidir. DOnyı va 

tandoşları haset, açgöılülük ve 

kinden uzaklaeacak ş~kllde 

terbiye f'dllmelidlr. 

Atatürk bo sözlerini haesas 

eJlerlle ekseriya yaptığı kuvvetli 

jestlerle tebarOz ettirmişti. 

Tarklye'de de bol~evlklfğln 

yayılmaeından korkuyor mu· 
ımno1:? 

Dedim. 

Şu cevabı verdi: 

Tftrklye'de bol.,evlkllk 

olmıyacaktır. Çünkü Türk hü 

kumetlnln ilk gayesi halka 

hOrriyet ve saadet vermek, as 

kerlerlmfze olduğu kadar slvll 

halkımıza da iyi bakmaktır. 

Tilrldye'de i,stzlfk yoktur. Mil· 
letimlz efradı boş zamanlarında 

sıhhi dinlenme lmkı'inlarma ma· 
ilktir. 

- Türkiye neden boğazları 
tahkim etmek isti yor? 

Sualini sordum. 

Buna Da Tarife Sebebdir. Bakan
lığa Başvurulmuştur. 

·-·-· TOrkofls, tecim odası ve 

diğer aldkıdarlar; liman işleri 

genel df ~ektörlüğünün yeni 

tatbtka başladığı tartfed~ ıııem· 

leketten ihraç edilen hayvan· 

lardao alınmakta olan yükleme 

ücretinin fazla oldağonu iddia 

etmişlerdir. Bu yüzden bir 

müddet sonra limanımızdan 

hayvan ihracatının kesilmesi ve 

küçOk bazı iskelelerden yapıl

mağa bışlanmaeı çok muhte· 

meldir. Bu takdirde İzmtr 11· 
mauı önemli bir gelir kaybe· 

decekttr. Yapılan tetkiklere 

gare limanımızdan ihraç olunan 

canlı hayvanlarm evelkt tarife 

ye göre büyüklerinden 35 ko. 

yon ve keçiden 7 ,5, kuzu ve 

oğlaktan 5 kuruş ftcret ılın · 

makta idi. 

Yeni tariefeye göre bftyfik 

hayvanlarla sığır ve mandalar· 

dan 50 kuruş, hayv .. n yavru· 

!arından 25 kuruş, koyun ve 

keçiden 10 kuruş, kOçftk hay· 

ven yavrularından beş kuruş 

alınmak.tadır. 

Bundan başka bu hayvanlar 

birinci mıntaka dışında, yani 

mendirek açığında yüklendiği· 

ne gôre ayrıca her şat için de 

beşer lira ftcret verilmektedir. 

Şata yüklenen hayvanların 

herblrlnden tarifeye göre üc · 

ret alınmakta iken hl r ttraf· 

tan da romorkörün arkasına 

bağlanacak ve esasen ayni tecl 

mere ald, eynl iş için her 

şattan beş lira alınması çok 

ağır bir maeraf teşkil etmek· 
tedlr. 

rım, üçOocü ııatton üçte bir ve 

dıha az i\cret alınmak auretile 

tenzilat yapılmakta idi. 

Dış tllerde, Romanya, Bulga 

rletan, Yugoslavya ve Polonya· 

dnn ihraç edilen hayvanların 

rekabeti karşısında tutonabll· 

mek zorluğunda kalan Tor ki ye 

hayvanlarından ağır ücret alın· 

dığı takdirde ihracı ve eatıı~ı 

mü~kOlleşecektir. Diğer taraf· 

tan çok ağır gelen Uman mas· 

rafları dolayı sile hmlr Uma· 
oından canlı hayvan ihracatı 

yepılmıyarok Kuşadası vesaire 

gibi küçGk iskelelerden yapıl· 
mıyı başlanacak ve Liman lda 

resi bu geliri tamamen kaybet· 
mlş olacaktır. 

Ekonomi bakanlığı nezdinde 
yapılan teşebbOslerde Umanı· 

mızdan ibrac edilecek canla 

hayvanlardan gene eekl tarife 
ye g~re Qcret alınmasının ka· 

bolü istenmiştir. 

Yeni neşriyat 

Perşembe 
Türk denizcileri ve onları 

sevenler muhakkak ki son 
çıkan (Perşembe) yl değerli bir 

hatıra olarak saklıyacaklardır. 

Ba sayıda ayrıca son eadrazam 
Tevfik paşa Bhmarkla olan 

arkadaşlığını ve Kayser VUhel · 
ml anlatıyor. 

Faruk Naf fz, Nlzamettln 

Nazif, lbrahlm AlAettln, Malı· 
mud Yeııarl, A. Cemalettin; 

Cablt Uçok, Kan Demlr'Jn en 

~Qzel yazıları (Perşembe) dedir. 
(Nasrettin hoca sinemada) ya· 

zısmı okurken kahkahalarla 

gOlecekslnf z. 

___ ..... , ...... ___ _ 
- Baştarafı 1 inci yOzde .,,,. 

masyon gazetesinin bildlrdfğfO~ 
göre, Habeş imparatoru elde~ 
andlaşmalar icabından olır•~ 
İtalya'nın etgerllğl (Nftfuıo) 
altında bulunan Jenlna aoll•11' 

r· lığını ilhak etmlye karar ve 
mlştlr. Hebeşietan Harar Uiııdt 
asker yığınağa devam ediyor· 

Londra, 21 (A.A) - ftfor· 
nf ng Poat gazetesi Erltrede0 

gelen İtalyan Senatosu ayele 
rlnden K.astellıol ile görill

1 m6ştftr. Kastellanlnln verdi~ 
dlyeve göre; 

İngiliz gazeteleri tarafınd•' le 
yayılan haberlerin terı:loe 01' il 
rak İtalyan işçi ve ask.,rleılııl~ d 
sığlık durumları gayet iyidir· hı 

Cenevre 21 (A.A) - Osb~ ~ 
hükumeti uluslar kurumu geııt l) 

sek ı·eterlne yeni bir nota g6ll 

dermlştlr. ltalya'nın doruoıo0' Çe 

protesto eden bo nota sı~ ııı 
bölgelerini gözden geçlreet t 
gerçek durumu ile ayol _. 
manda gerçek veya oydorulıııııl Ilı 

el' bfttftn hldleeler hakkında ı:er I' 
yapacak nota bir komlttıtlt 
atanmasını (Tayini) lsteo>t 

tedlr. 
ııe 

Habeş hnkumetl, bu koOJ 
1
, t 

ye işini iyice başarması fç 
gerektiği kadar yardımda b~ 
lunmayı adadıktan başka bi116~ 
masraflarını da yükleneceği~ 
söylemektedir. Bu anerge (1'~ 
lif) Habeolstan'ın barışsever 

yellerini lebat etmek gaye~ 
yapılmıştır. 

İstanbul 21 (Özel) - O~ 
kü telgrafımdı, bir a•,41 
tayyare zabitinin Adle Abab~,ı 
ltalyan bayrağını çlğnedlS~ 
blldlrmJştlm. ltalya, bu b~' ~· 
eeden dolayı Habeşistan'• ~ 
detll bir nota vermiştir. Evelki tarifelerde romorköre 

baAlı birinci ~ata verilen 

ücrete nlsbetle ikinci ııattan ya· 

Sinema, spor, mizah, meraklı Ş l K ki tJ 
dünya haberleri, müsabakalar aşa ayna a 1 

ve tablo gftzeJlfğfnde renkli Şa~al suyu kaynaklar• / 

cağım hlçblrşey yoktur. ÇünkQ resimlerle çıkan Perşembenin örgü içine ahnmış giriş yeıll!~1 \\ 

ben zoraki ve insafsızca hare· 11 inci sayısını . okurlarımızı erkek öğretmen mektebfofO de 
ket etmek bilmem, bence dlk· hareretle tanlye ederiz. pm gibi gazel bir kapı yıı~ 
tatört diğerlerini kendls'ne ra rılmıştır. Şışal kaynakl•'1 

11 hı 
medendlr. Ben kalblerl kırarak Müze Hır· geceleri lüks lambaları Y11~J 

- Türkiye'ofn boğazları açık 

bırakmıya razı olduğu Lozan 

muahedesJndenberl düoya va. 

zlyetf ve bazı şerait df-ğlşmlştlr. 

Boğazlar Türk arazisini lkl 

kısma ayırır. Bandın dolayı 

deniz geçidinin tahkimi, TOrkl· 

ye'oln emniyeti ve mftda(aası 

için çok ehemmiyetlidir. O ayni 

zamanda beynelmilel münaseba · 

tın can alıcı bir unsurudur. 

Anahtar vaziyetinde böyle mil· 

him bir yer herhangi sergü· 

zeştçl bir mfttearrızın keyfine 

ve merhametine barakılamaz. 

TOrklye, muhtemel sulh bozu· 

cularmın blrblrlerlle barbetmek değll, kılblerl kazanarak hOk· 1 "" T hk • k cıktır. Park çok gftzel ye~ 
için boğazlardan geçmesine mani metmek isterim.,. SIZ ıgı a 1 atı rilmletlr. İçine klnapeler f ta 
olmıya mecburdur. O, (Gazi), yani rnl!zeffer ol· Şehrimiz öotükler mtızeslnde muştur. Due yerlerinin Y~; 

Kusursuz slmoldnln altında muş, ünvanını da sevmez, ona yapılan hırsızlık sebeblle mft· rılmasına yakında bailaoııe• tıı 
d h • dı geniş cmuzları doğruldu; halk tarafından verilen ve Türk· ze e olunan bütün eserlerin Tfirk. Iogiliz Tecııtl Q 

çenesi kararlarının kıymetini 

- Milletler cemiyeti henüz 

kat'i ve müeasfr bir vasıla 

olduğunu ispat etmemiştir, 

dedi, Diğer taraf ton milletler 

cemiyeti bu~üo bftıfin mtllet - Türkiye buna ısla müsa· lerln babası demek olan Ata· kültftr dJrektôrd bay Hikmet 
, ___ l!llm:Bmlliiilll:a!;;JC:i:Jj~mJmi::IC'!Ell!l--ml--•-• ade etmlyecektlr, tilrk diye çağrılmağı tercih eder. Türk'fln başkanlığında bir he · Anlaşması Tatbikte·~ ~ 

Dedi. istirahatte iken yüzü eert yet tarafından tetkikine bıe· Tilrk. İngiliz tecim 1101~ e a • 
1 Kamtil Atatürk't; neden dik· dudakları ve trajiktir. Neıı'eli lanmıştı. Tetkikat bitmek üze · ması kanuna dünden 1tllı'0,. ~ 

tatör diye çağırılmaktan hoş· olduğu zaman bile gözleri Çf'· redir. Şimdiye kadar yapılan t•tblk mevkllne girmiştir. G~~ tt 

lanmadığını sordum. lik pırıldamasını muhafaza eder. tasnife göre müzede (150) rük ve İnhisarlar Bakıol•e; 
akşamı vereceği gardenparti İstanbol'dan getirilecek olan bü "Ben diktatör değlllm, ·dedi· Mes'ut olob olmadığını sor· Bizans, Venedlk ve osmanlı dan şehrimiz gftmrilk ıııs;ıl~ 
yük orkestranın fsıanbul'dao onçnk haziran sonunda ayrıla· benim kuvvetim olduğunu söy· dom. öntfik altınından baıka çalın· rektörlüğüne kanon gelıtl '~ 
bileceği için 6 temmuz comortt>si gilnO akşamına bırakılmıştır. IOyorlar. Evet, bu doğrudur. 0

- Evet, dedi. Çünkü mu· mıe bfr şey olmadığı anlaşıl · lnğlllz malları giimrntıeO 

"'lll::•::::;::~=~~~~~~~=~~~========~~B:e:n~l~m~a:r~z:u.:ed;l~p~te~y~a~p:a:m:ı~ya· vaffak oldum. ,, mıştır. karılmağa başlanmıştır. . ... ........................................................ ~~ 

1.efrika numarası: 72 

kıymet ve husu 1 yet tamamen 

başkaydı Nazım Bey .. 

Ellerim titriyor, dudaklarım 

titriyor, cevsb veremiyorum. 

Zavallı ben bir derin ve bulanık 

r gal suyuna dOşmOşfim de ha· 

berim yok .. 

Otarmıyacağım 

· derhal gidiyorum. 
·dedi· 

Şimdi eOkun bulmoon ben· 

·dyordu. Tatlı bir bakı~la 

~ Çok yalınızım ·dedi· bu 

hı. 4balık içinde çok yalınızım. 

. 
Yazım: Orhan Rahmi Gökçe 

Bu akşam seni bekllyeceğlm 

Nazım Bey.. Ben gldlyorıım. 

Mağlub vo perişan cevab 

verdim: 

- Ge!ece~lm ..• Heroeye rağ· 

men geleceğim .. 

Dedim. 

- ~en de 
·dedi· berşeye 

slofz!. 

öyle tstl,orum 

rağmen gelmeli· 

Kapıdan çıkarken, gözleri 

yeşil bir alev dalgası halinde 

eıcalı: sıcak içime aktı. Artık 

bu cereyana kapılmıştım: 

Ben onu seviyordum .. 

Akşam eııot yedide ona gittim. 

Şimdiye kadar sntındı taşıdığı 

siyah tuvaletlerden sıyrılmıştı. 

Altkatta eılonda ayakta doru· 

yordu. Bir yaprak gibi titredi· 

ğlmln farkındaydım: 

Tamamen Haşmet'fn zevktle 

gf ylomlştf. Sadeydi, zarif tJ, 

gQzeldl. Munis, yakıo bir sesle: 

- Heyecan içindeydim ·dedi· 

belki gelmezsiniz diye düşü· 

nfiyordum. Çüokii sizin anla· 

şılmez bir ruhunuz vsr Nazım 

Bey.. Bu ruhu teshil etmek 

kolay değil .. 

Koluma girdi, yukarı çıktık. 

Balkonda küçük bir içki ma· 

sası hazırlanmıştı. Mazi zihnimi 

tatbik ediyor. Tarih hakikaten 

bir tekerrürden mi ibaret? .. 

Ben Hıtşmet'le böyle bir 

iç 1 Alemlodeo sonra aevl~mlş temim Süzan'dır. Ben öyle cokloğumdan beri şarkı f'f 
ve malik olmuştum.. hatırlıyorum. Baoa ôyle de:· rlm. Her nedense T6rk

1 ,,,jl 
ze'' Başımı ellldyor, gözlerimi lerdl.. g6rmek lstlyordı.;m. ,ıl 

kapıyor, bo hatıraları kovıslı· _ Kim derdi Suzi?. öldükten sonra derhal ~-ı~d~ 
yorum. Oturdu: Biraz şaaırır gibi oldu: horaya geldim. Beu bur• i 

" k ıe 
- Sizinle ·dedi· birkaç tane - Çocukluğumda!. havayı çok tabH olaro ftıl 

içelim.. Ondan sonra çıkarız Dedi ve kadehini yovorladı. file ediyorum. Buradaki 

olmaz mı? içiyorduk. Likör kadehlerini ların yftzünde ban• aşııı• 
- Nasıl lstereenfz madam!. sık sık boşeltıyorduk. Arada hQvlyct, bir asalet var·· tİ 
Dedim.. Beo, ateşe yaklaşı· sanki Naveyre ekeik.. O ınQte · Ben onu lezzetle dlnlf1° 

yordum .. İşte, vQcodom ısını· madlyen konuşuyordu. Beo 

yordu. Yakın, ruhaşlna btr gözlerine bakmaktan korkuyor· 

heli vardı, Tamamlle samimi dum. Blraralık: 

idi. İlk kadehleri doldururken: 

- Nazım Bey ·dedi· 
btrşey teklif etstm? 

- Boyoruooz madam .. 

size 

- Bundan eonra baua sa· 

dece Suzi deseniz, ben de size 

Nazım, diye çağırsam. İkimiz 
arasında ben bunun böyle ol· 

do~uno istiyorum. Benim ısıl 

- Her nedense ·dedi· ben 

Tilrk'lerl ve ~arkı ıeverlm .. 

Mısır benim nazarımda bir 

şark memleketi olmaktan çok 

uzaktır. Orası artık plsleşmlştir. 

Hihlyeti yoktur. Eski nfıam, 

eski an'ane, eski zevk are~ıodıı 

hiçbir şey irade edememeğe 

mahkum vaziyettedir. Ben ço· 

Ara sıra; ı 

ı 1 •ıııı' 
- çm yorsun ya ~ 

Diyor .. 

- İçiyorum Suzi!. 

Dakikalar geçiyor.· ~ 

rlklerl yaktık. lhtlyor ~/ ~ 
hizmetçisi var ki, o da };t,f· 
don getf rllmf ı. Sade 11 I 
konuşuyor. Jlakat loglllıce ' 

• anlıyor. Sozl'nln gözletl 
1
/ 

1 
mnnlanıyordu. Ellle ello>1 ,r I 

- Sonu f 
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Meşrutiyetten Evvel ve Sonra .. ı - Yaş Meyva ve Sebze ibra· rHergiln 

Başımızdan Ge~enler.. catımızı Yükseltelim. Be!,~:!::1~:,e 
24 ~ Yazan: M. Doğan Batu Eski Pazarları Geııe Alabiliriz, Fa· 1 

- Şimaı - Kuzc) 

Çavuş, ihtiyar heyetine teslim ettiği kat Tedbir Gereklidir. ~f .-.!r·~·•· k•••yi 

Yet 
• b 1 • k b ı Cenubu şarki - Ooğu gilneyi 

mış eş eşın ma uzunu a mıştı.. ~:;k~b;,!:;~i-- ~~~:e;a0~~: 
ı ------~------------------~-----

.. ite tam bu sırada bir bom· edilmişti. Yani hesap tamamdı. tıldı. Yaralıların pansumaoları 

ki, bir irade ıeıl ltltllmlştt. MOfreze sor- Yetmlşbeş haydod Ct.Dnetlo yo· henüz bitmemişti 

"hıı zl1ıdeleştlrdl. Ve binaya luou tutmuşlardı. tebliğ olundu. 

~klıştı. Artık herşey gözO Vakit geçmeden Haeao ve Hanım ve Basan tedavileri 
6Yordu. Hanım sedyelere yOk.letller~k için l@tanlıul'a alınıyordu. Ha. 

8 lıdın gelenleri görmemişti. Kaeriyeye, tabur merkezine in mm birinci rOtbeden şef kat 

•ean'a bağırdı: dirilmişti. füaeen müsademe her nişanı He taltif t:dllmlş kocası 
'er - Bu herifler ııereemleştl· taraftan duyulmuştu .. Fakat iç lsrııall Bey bir derece terfi et· 
l.u ne kaçabllfyorlar, ne de al· L ı ~ H d b" d bl oq yüzünü .imee bllmlyardu. Der· m ş, neıer asan a ır en re 
d atabiliyorlar. O halde biz hal mabeyne ve ordu kuman· mOlıizımı eanl olmu~tu. 
1ı1''1bıyalım bunların beyinlerine dan lığına vak'a telgraf la anla Sonu var -
~ iki kurşun daha yapıştıra · ----------=============---------

'i de~;.aan?. Aı, doıu tacekleıı lzmir' Yurd işinde Ken-
'lekaır hamlede tflfeğl önflne 

t11 Basan maıgıla yanış · dine Düşeni y ~1· Kadın 
1
da kendi mazğa· 3 p} y 0 t• • 

ı... Yanaştı. ld tftfek lşlemeğe --------------1
-----------

::'ildı. K.omltecilere göz açtır· - Başı l lncl yüzde - vuz, jandarma komutanı yüz. 
~Yorlardı. malar eononda don saat on başı hay llyas Yıldırım, şüb,, 
~ '1aıazım lıımall Bey kuletlen sekizde Kordon'da tecim ve lşyarı bay Ahmed'lo beraber 

~eııı alllh seslerinden atılan endOetrl odası konferans ealo llğlle bu hafta ilçeye bağlı 
'- ekt"rtn ancak bir iki klolye nuoda genel blrltoplanh yapıl· Beydağ• ve Kfraz nahiyesine 
'-lıaıır olduğunun f.rkına mıştır. Bu · toplantıda şimdiye gidilerek hava tehlf kesi için 

~· Sap sırı keııllmlotl. Boy· kadar yapılan özel toplantılar eöylevler verilmiş, beyauname-

;:dı aıııla duran dilrblnl ile ftzerlode kıt'i sonuçlar alın· ler dağıtılmış, birçok ilye ya· 

"4 baktı. Sokak kıpıeının açık ıoışhr. İlbay General Kazım zılmıştır. 
._.•~nu birkaç cesedin yattı· Dlrlk'le C. H. P. llbaylık b•ş· İlçenin ileri ıelenlerl hava 

'-1 g~rdQ. Artık tahammCllO kanı Yozgad say lavı bay A vnl tehllkeslnl bilen Oye yazılmak 
;•ınıştı. Doğan'da toplantıda bolunu için önemle ve ietekle vazife 

\a 0prık kabarınlılarını, kaya yorbrdı. almaktadırlar. 
"'aertnt siper alan çeteciler de Toplantıya İzınir'lmizin !!lfto • 
la... IGyordu. Hemen fatlkam.-tl teclmenlerl vaktinden evel ge· 
~il ederek : lerek ha va tehlikesini önlemek 

...... Şldd il ı işine ne kadar önem verdik· 
11" et alef. 
''-ın d d. lerlnl göstermleler ve tam tıaat il ID Hını ver ı. 

L. --n -ve kadın, gelenlerin onseklzde ilbay General KAzım 
~ba varmışlardı. (Bir yan· Dlrik'le C.H.P. llbıylık başkanı 
~ olmaııın) dlyt. hf'roen ateş· Bay A vnl Doğan taraf tarından 
'ti 1 keıtller. Sevinçlerinden hava lehllkeei ve bu tehlikeyi 

1)orlırdı. önlemek için fzmlr'ln evlidla 

l.dın Baaan'a : rını diişen ödev hakkındı ve-

-._' CördGn mü yavrum Ha- rllen heyecanlı söylevleri büyGk 

' ben una hlı ölmlyeceğlz bir dikkat, :önem ve ııevgl ile 
eını1 miydim? kareılamışlar ve derhal hara 

'-t bt,ebildl. Biraz uaakıan gfll' tehltkeslnl bilen tlyellğe yazıla · 
•ta duyuldu : rak yıllık taabbOdlerl için 

;:- StınttG tak! Hncum! yalıt n klğıdlarını :foldurmuş 
,_~•il Bey yalnız olarak oda· ve imza etmlılerdlr. 
"&•rınııtl. Etrafa şöyle bir Bu çok aamlmi konuşmada 
~ta. Gör~Clkled tiGtCln geç· yıllık tııhhCldlerden başka 
' trt anlatıyor gibi idi. Ka· ayrıca da Hava tehlikesini 

~•ttığı yerde bayılmııtı. önlemek için çalışmayı bir 

' kımıldanamıyordu. Ve borç ve şeref olarak it.bul et 't bir uniyede olanı biteni tiklerinden uzmanlar kurulu · 

l.~l~ıttı. 1amail Bey iğlldl ve nun tesbh ettiği defter Gzerlo· 

;;"' ı yattığı yerde kucakladı den teberruatta bulunmayı ka· 
.:-••dan öpUl. rarlaetırmışlardır. Konuşmalara 

~ileri köy heyeti ihtiyari· göre toplantı kararlarını top· 

~ 
1
e teıltm t.den çavue yetmlı lıntıya gelememiş olanl.rın da 

'9 eı için makbuz almıştı. aynen kabul edeceklerine emin 

Geademe yerinde de birçoğu bulunan ozamınlar kurulunun 

llb bir kısmı kopuk ve kı· bugOnden ltlbar"n teberru iş 
~1°1111ık Ozere yeımlt beo leri ilzerlnde faaliyete geçmesi 

lbter tüfeği de mOaadere es88 olarak oaanmıotır 
Ôdemiş'te 

c- -Goıu Siyasal Gazete 

lt 8-Jup ve Baıyazgaoı 
~... •rdar Rilodü ÔKTEM 

"ıbı b • · ı. .._ eınyal ve yazı ıı erı 

ela Cldflrü: Hamdi Nüzhet 
~eei: • 

~ ll . ikinci Beyler eokağı 
't~~ Partisi binası içinde 
'f°": r: İzmir •• ANADOLU 
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BONE ŞERAİTİ : 
11~00, Altı aylığı 100. Oç 

,., &ı 500 lr.oruıtur. 
'bo lbemleketler için 1enelik 
il ile flcretl 27 liradır. 

etrerde 5 Kuruıtur. 

~ ~lllit nöa'i:ı.r 25 kuruıtar. 
4'>0tu MATBAASINDA 

~ILMI TIR 

Ödemiş, ANADOLU - Öde 

mlş llçeelle köylerinde hava 
tehlikesini bilen ftye yazımına 

önemle devam edilmektedir. 

Ôtedenberl uçaklarımızı çoğalt 
mık için cftmertlllt gö@teren 

Üdemlı.ı'lller şimdi de hava ku · 

rumomuza bQUln kudretlerlle 

yardıma koşmaktadırlar. Son 

on gOo içinde Oye yazılanların 

verdikleri para dört bin lirayı 

geçmletlr. İlk partide ılının 
paralar genel merkeze gönde· 

rllmletlr. Ürün aatışı zanıanın· 
da bu miktar birkaç kat daha 

ıutacaktır. 

Hava tehllkeal kurulu başkanı 

ilçebay Haşim ve tecim odHı 

başkanı bay Fethi, ask.erlik 

muamele 1 yarı ba Cemil Y •· 

• • 
Germenciğe bağlı Hıdırheylf 

köyü muhtan, hava tehlikesin 

den korunmak için köy hılkanı 
ödeve çığırmış ve yurdsever 
köyUUer derhal 120 lira top · 

layıp muhtara vermlılerdlr. 
Başbakan General ismet lnönO 

bir telgraf Ja köy halkını ve 

muhtarı takdir etmiştir. 

Hava '"f ehlikesi 
- Başı 3 uca yClzde -

mel ydkOmümQzCl bize ınlat· 
malıdır. 

Passif müdafaa, anı çlzgfle· 

rlle Ozerlnde kou.ıeulacak bir 

konu olmaktan çıkmıştır ve 

b6t6n T6rklye paaaif müdafaa· 

ya çoktın atılmış bulunuyor .. 

Demek: oluyor ki ulusun dik· 

katini, üzerinde ilgi ile çalış· 

mıkla bulunduğu paeslf eavgı 

yazılarlle yormakta hiçbir fay · 

da yoktur, bunun ıkeine pıHlf 

aavga yazıları, aktif aavga ara· 

çını meydana getirmek teeeh· 

bOslerlnl k«Jrlet"'n özlyle, hu· 
gün için tehlikeli bile eayıla· 

blllr. 

Paeelf savgı, en geniş elçCl 

olarak mahalle veya şehir çer· 

çeveei içinde kalan ve tesiri 

bu alanlarda görülen bir ted· 

birdir. Halbuki Baobakandan 

kClçük mektebllye kadar bGUln 

yurddışları dOeClndGren, yor· 

don ve Tftrk: erkloll~lnln ko· 

runmaaıdır. ku da, 0 Hava teb· 

ilkesini bilenler,. in çoğalm111 

yani hua ordusunun önemli 

olduğu hakikatini yazmakla 

mümkiln olıcaktu. 

Yazılarımızda Oz, aktif sav· 

gadı, en erkin ıllAhın uçaklar 

olduğunu ve korunmak için 

her şeyden önce bu hava ordu

sunu yaratmak zorağındc bu

lunduğumuzu uluea iyice anlat· 

mık olmıhdsr. 

Biz, bu çizgi dışında 

caklardın bugcın için, 

yazıla· 

fayda 

yerine sarar geleceğine inanı· 

oru. 

Ya~ meyva ve sebzeciler kooperatifi erkuoı lzmir İlbayı ile bir arada. 

İzmir ve havali inden dış 

memleketlere yaş sebze ihracı 

için yapılın tPtklkler bitmiş 

gibidir. Netice bir raporlli tee· 

bit edilmiştir. Tetkilratı oda 

yapmış v~ bazı kumueyoncuları

mızl11 kooperatif delgelerl de 

topl11otıdı bulunnıaşlırdır. Her 

şeyden evd Mıeır ve Almanya 

ya yao meyva ve sebze ihracı 

için yapıl11cak şey soğuk bava 

depoları bulunan tonaj• kôçük 
fakat eerl motorlar tahsleidlr . 

Ambalaj sepetlerinin gilmrılk 

reelmlerl kllo başma bf'Ş ku· 

rue lodlrilmfştlr. küçük men· 

dereete yetiştirilen eOğOtlerle 

İtalyan sOğüt sğacları t•veaftı 

ve ucuz f iatle St'petler yaptı · 

rılaMlmektedlr . 

Yani embalaj endişesi yoktur. 
Kutu ve buna benzer kereste· 

ler de yerli kerestelerlrolzden 

ucozca temin edilmektedir. Fa· 

kat yaş meyva ve sebzelerlmlzln 

bilhassa dış piyasalara sevki 

işite mr.eg~I kuvvetli sermaye· 

dırlar kalmamışlır. Şimdiki 

halde bu işle kllçllk sermayeli 

bazı ttclmenlerle İzmir ve el · 
varı yaş mf!yva ve eebzecller 

kooperatifi mt.şgul olmaktadır. 

Bu kooperatif in ıermayesl 

8-10 bin lira arasındadır. 

Yaş mey va ve sebzelerlmlzlo 

dış piyasalarda tutuna bilmesi 

için görüş ve dilşüoceler şöyle 

lesblt edilmiştir: 

Umumi barbden evel Köe 

tence, Odesa ve Mısır bizim 

pazanmızdı. Barbdeo sonra 

her iki Umana olan ihracatımız 

tamamen durmuştur. Bu liman 

lara en çok taze üzflm, şef tali, 

kıyeı, kavun, domates ve por· 

t4kal ihraç edilirdi. 

Bu devletlerle yapılacak ticaret 

anlaşmalerında bu üzümlerlmlze 

yer verilmelidir. Bu liman 

lara üzQmlerimlz 

göuderUehllir. 

aktarmasız 

Mısır'a ihracatamız da mQ 

hlmdl: Memlekete çok para 

getiriyordu. Kontenjan ve euo 

tarife kanunu ile l!ıracaltmız 

kesilmiştir. 9:rn yılında Mıeır· 

dan 158,699 liralık ithalatımıza 
karşılık 1,242,893 liralık ibra 

catımız olmuıtu. Tarife kano· 

nuuun tatbikinden sonra 930 

yılında hhal4tımız 73 1602 lf. 
raya düşmOş, ihracatımız da 

1,358,228 llradı durmuştur. 

Fakat kontenjan tatbikinden 

sonra 931 yılında 125,606 IJ. 
rahk lthalAtımıza mukabil 

768,991 liralık ihracatımız ol

mustur. Şimdiki bazı eevklyıt 

zorluk görmekte, geri çevril· 

mekte ve ziyan yQzdnden ibra· 

cat ının ceurell karılmıktadır. 

Bu yQzden 1\f ıeır pazarında 

Yunanistan ve ltalya ürünleri 

renç bulmuştur. BıJhasııa Ro 

dos adası mahsulleri çok tutul· 

muştur. Bu devletler Mısır'dan 

turfanda olarak gelen ve uyk· 
tarı pt-kaz olan Mısır meyva 

larını memleketlerine serbest 

bırakmakta, buna mukabil de 

kendi Qrüoleriol büyük mlk· 

yasta satmakt•dırlır. 

Mısır turfandalarınıo TOrkl· 

ye'ye serbest girmesi ile oraya 

eski miktarda satış yapılablllr. 

Birinci mühim iş nakliye 

işidir. Yunanistan bu lş için 

kOçük tonıjda, sür'ati fazla 

iki motör tahsis etmiştir. Jıal 

yaolıırın da bu hatta doğru · 

dın doğruya lşlly l"n eoğukhava 

ıeşldlaıh ve sür'atli vıtpurlara 

vardır. 

Bizde vapura yükletme, 

navlun ve dlğı·r maeraf lar 

yüksektir. Kilo başına Qç kuruş 

masraf yapılmııktadır. Soğuk· 

hava depoları da yoktur. 

Orta Avrupa'ya yapılacak 

ihracat iki yoldan yapı lablllr. 

Ya eeri ve küçOk tonajda mo 

törlerle doğrudan doğruya Ham· 

burg'a sevketmt.k yahud 1etan· 

bul'a gönderlb oradan aklatma 

suretlle ıoğukhava depolu va 

gonlarla ihraç etmek. Do~u 

yolla rakib memleketler firiln 

lerJnden 25 80 gClo evvel malı 

eul yetiştirebiliriz. 

Böliea: 

1 - ~ısır hattına tşllyen 

vapurlaramıza soğukhava tertl· 

batı yapmak ve sQr'at temin 

etaıek. 

2 - ~avlunlar ve diğer 

masraf lır azaltılmalıdır. 

3 - Turfandaların TOrkl 

yeye ithali serbest olmalıdır 

ki bizim ihracatımız mümkün 

olsuu. 

4 - Uueya, Romanya 'fe 

Mısır'la yapılacak tlcart.t an · 

laşmalarmdı yaş mevya ve 

sebzelerimizi göz önünde l1Jtmak 

5 - Merkezi Avrupa'ya lh· 

racatımJzda doğrudan doğruya 

Hamborg tercih edilmelidir. 

Olmazsa İstanbul yolu ile ak · 

tarmah thracalla ufak: tonajda 

sftr'atlı v88ıtalar lazımdır. Mal 

İstanbol gümrüğünde tekrar 

muayene edilmeden eoğok de· 

polu yagonlıra yük leıllmelidir. 

6 - Bu işi yapacak leci· 

menler kOçftk ıermayeli oldu 

ğuna göre satış yapılan mem · 

leketlerden paralarının hiçbir 

kayda tabi tutulmadın almalı

dırlar. Devlet, bunu başarma· 

lıdır. Ziraat veya İş bankala· 

rı da iştirak nyı kredi ile 

ardım etmelidirler. 

ğusu (1) 

Amerikayı cenubi - Güney 
Amerikası 

2 - Sual - Soru 
1stintak - Sorgu 
:l\lı•s'cle - Meıı'ele (T. Kö.) 
Orocklcr: l Size bir l!O· 

ruda bnluorııak istiyorum. 
2 - Dün biitün suı;lular 

sorguya çekildiler. 

3 - Hiktiye - Üyl"i 
Ôrnek: Gazetelerin gündelik 
öyküleri o de sau •at ılf'ğil, f'ğ· 

lence değeri aramalısınız. 

4 - İhtimam etmek - Kayı•· 
lanmalc 
İtina etmek - Özenmek 
1ıina - Özen 
Örnekler: 1 - llo işe daha 
i) i ka),tlanmaoız lazımdır. 
2 Y ~ zınızda ba~tan-başa 

özensizlik gıiriinilyor. 

5 - f kaını>ıgiih - Konut 
Mesk.en - Oı ru 
<°lrneklcr: l - Herkes hu• 
lunduğu ,ehirde bir konut 
göstermek ) ükümiindc<lir. 
2 - Hükümet Aokara'da 
işyarların otru mee'eleaini 
de kotaıacaktır. 

(l) Ötekiler de Luıılara kıyas· 
)anarak ya}'ılabilir. 

NOT: Gazt~remize gôn· 
dcrilecek yazılarda hu 
keliıneJerin Osmanhcala
rı kullamlmamasım rica 

ederiz. 

'-- J 
Mauisa'da Lig Mü-
sabakaları Hara· 
retli Bir Şekil Aldı 

Manlsa'da 34 - 35 ıcnt'lerl 

lig mOeıbakaları iki haf tadan · 

berl devam etmektedir. 

M ileabak.alarda bOyilk bir 

mevcudiyet gösteren Manlaı'nan 

en eekl kulübü Sakarya; geçen 

haf ta en kuvvet il rakfblerln· 

den Salihli takımlle yaptığı 

mfieabakayı 1 - 4 kazanmıe, 
pu Hntıj ın başındaki yerini 

muhafaza etml~tlr. 

Yarıo .l\hnisanın en kuvvetli 

iki takımı olan Sakarya ve 

Yıldırımspor arasında ligin en 

mfthim müeabıkuı yapılıcıkhr. 

Bu maçın ehemmiyetini nazırı 

itibara alan Manisa, fudbol hey· 

elinden hakem ietemlştlr ve 

lzmir heyetince bay Ahmed 

Özgirglo hakem olarak seçil 

mlştir. Bay Ahmed p1Zar gilnü 

sabahki Af yon tren ile ~fanlBa 

ya hareket edecektir. 

Altay-Göztepe 
Yarın Karşılaşıyorlar 

Yarın Alsancak ıtıdyumunda 

hava korumu maçlarında döml· 

f lnale kalan Ahıy· Göııepe 

takımları karşılaşacaklardır. 

Karşıyaka'yı yenerek üsle 

çı kan Altay' la Jımlrapor'ı 
hükmen gallb sayılan Gbtepe 

takımının yarın öğleden ıonra 

saat oneeklzde yapacakları maç 

çok heyecanlı olacaktır. 

7 - ltalya'da yetiştirilen 
şef ıılf . armod, kayaeı, kiraz, 

portakal, ealıtalık veealr gibi 

mahsullerin nefaset, bayakltık 

ve manzarasını memleketimiz 

ürClnlerlnln, de alıbllmeal için 

btr miktar f ldın ve tohum 

memleJ1ıote etlrllmeUdlr. 



5- ~ Halkevi 
Du-l_B_o_r_s_a_d_a_ ı Bnyok Bisiklet Yarışı 

- Hazırlıyor.. -+,------------------
Anadolu'nun Anketi 

lzmir'in 
Komşu Devletlerde Ekonomik 

Ne Haldedir? rumu 
- Başı 1 inci yQzde 

ve dOşünfişlerlne her zaman 

değer vermiştir ve vermektedir. 

Çünkü memleketin fhtfyaçlorı 

etrafında, bizzat o ihtiyaç ve 

işler içinde yaşıyeolarla ellbir 

lik yürümenin büyük faydala· 

rını iyi bilmektedir. İzmlr'ln 
ekonomik durumu hakkı::ıda 

son zamanlarda bazı mütalealar 

yörütülmeğe başlanmıştır. Yani 

ortada bazı iddialar vardır. 

Diyorlar ki: 

- İzmir, ekonomi bakımın 
dan eski önemini ( Ehemmlye· 

tini) ve yerini kaybet mektedlr. 

MeselA, Kuşadaeı, yavaş yavaş 

bir ihracat iskelesi halini al 

maktadır ve bu bal, İzmfr'ln 
111 kabfllyetlol düşürmektedir. 

Yarm öbürgfin Antalya hattı da 

bitirilirse, İzmir Bf nterland sa· 

hası daralacaktır. ÇOnkii An 
talya'ya daha yakın olan fetih· 

sal merkezi, arlık İzmir lime 

nından ihracat yupmaktao vaz· 
geçeceklerdir. 

İkincisi, hmlr'ln eski faali· 
yetini kaybetmesinde; niifuson 

azalması, ldhelat ve ihracat 

emteasınm yftksek nakliye teri· 

lelerine tıibt tutulması, tahmil 

ve tabliye ficretltorfnln yüksek 

olması . embolüj eşyasrnda, iş 

letmede fazla ve fuzuli mas· 

raflara gtrllmeef, çok mOeeslr 

olmu~tur. 

Bu iddialar doğrumudur, 

değllmldlr? Doğru le:e neden, 

dtğflee g"ne neden? Ve iddia 

edildiği gibi 1zmlr'ln ekonomik 

durumunda bir bozulma ve 

dOşme varBB, bunların çareleri 

nelerdir? 

işte "ANADOLU., n°00 ama 

cı bunları anlayıb dlnllyerek: 

bu işin mes'ulfyetlnl üstlerine 

almış olan yilkeek devlet adam 

larına yardımcı olmaktır. An 

keti yapmıya memur ettf ğlmlz 

arkadaeımızın ilk mülakatını 

aşağıya geçiriyoruz: 

İzmfr'de berkesin eevlb say· 

dığı tecim ve endüstri (Tlca · 

ret ve eanayf) odası başkanı 

bay Hakkı Balcıoğlunu yemiş 

çarşısındaki tecim evinde ziya· 

ret ettim. Avrupa tetkik ge 
zlntlelnr. çıkmak için hazırlıkla 

meşguldO ve kambiyo kararan 

meslne göre bo seyahat tein 

biraz daha fazla para müeaa 

desi alabilmek için kambiyo 

dlrektörlle telefonla görüşü 

yordu. Oıormamı haret ettikten 

sonra telefonla görüşmesine bir 

m6ddet dlfha devam etti ve 

bitirince telefonu kapadı: 

- Bu iş te bitti. Pazar gü 

nil Avnupa'ya gidiyorum. 

Kambiyo kararnamesine göre 

pekAz para u~ gitmek lazım 
geliyor. 

Dedi, anket için geldiğimi 

söyledim ve lzmlr'io ekonom· 

aal durumunun inkişafı için 

neler düşfiodOğOnü sordum. 

Bay Hakkı; gözfinü yazıhane· 

nin bir köşesine dikerek cevab 

verdi: 

- İzmlr'fn bu alandaki in· 

klşafı herfeydeo evel nüfus 

mee'eleıldlr. 

Dedi ve llii.ve etti: 

-İzmir şehrinde nfifus gfinden 

göne r.kslllyor, birçok gençler 

Anadolu'ya ve İstanbul'a, şu · 
·raya, boraya gidiyorlar. lzmir'e 

ntıfuı JAzımdır. f~mlr'e üçyüz 

bla nüfus getlrllsln, şebrlo eko 

nomsal alandaki durumu he· 

men dt'ği ş\r. Bu birinci ve 

önemli mes'elP.dlr. Ondan sonra 

liman ve devlet demlryollerı 

ile denlzyolları işletme idare· 

sinin tarifeleri gelir. letarya 

ücreti mee'eleslnden ihracatçı· 

ların eon şikayetlerini bllfyor· 

sun uz. İhracatın fevkalade art 

dığı furya zamanlarında yirmi 

dört saat gibi kısa bir zamanda 

bütün ihracatçılar malını bir 

vopora yükletemezler. Bonon 

için liman işleri genel direk· 

törlüğünfin araçları (Vasıta· 

Jarı) da yetişmez. 

Devlet demlryolları idareel· 

nln de bir lstarya işi vardır. 

Evvelce ihracatçılar mallarını 

lsteeyonlardakl 11mbarlarda hı· 

rokırlar ve yalnız fhrae sıra· 

sında doğrudan doğruya şata 

yüklerlerdi. Halbakf ardiye mfid· 

detlerf nln çok kısa zamanlara 

lndirllmesl yOzOnden şimdi bir 

tecimen veya kumoeyoncu ev· 

vela malı için bir depo klrala· 

yacak, ayrıca hnmmallye ve 

nakliye verecek, sonra şata yük· 

lemek içi .. t!""" ayrıca ha mm•· 
Uye ve nakliye verecek, bn 

yüzden maliyet f latlerf yükse 
lectkttr. 

Deniz yolları işletme ldarrsl· 
nln navlunları da yüksektir. 

Tahmil ve tabliye için bil· 

hassa hayvan ihracatında alınan 
ücret yfiks,.ktir. l\lenderr.k dı 

şına çıkarılan atların her hl · 

rlnden liman felt'rİ idaresi be 

şer lira alıyor. Evvelctı pekıiz 

bir para alınırdı. Yalnız bay· 

van ihracatı için bu kadar faz 

la ücret alınması; hayvan thra 

catının Kuşadası hkeleıdnden 

yapılması için önemli bir sebep 

teşkil eder. 

İzmir limanı; bfttüo bu ee· 

beblnden gün geçtikçe dt>ğer 

ve önemini kaybediyor. Tecim 

ve endnstri odası; bu mee'ele· 

in hakkında yaptığı tetkikatı 

mütaleasile hlrllkıe Ekonomi 

Bakanlığına göndermiştir. Tarl · 

felerln, navlun Qcretletlnln, 

ıııtarya müddetletlnln tesbltlnde 

IEmlr'fn mahalli duromlarmın 

dolma gözöoünde tuıulmaeı 

gerektir. Bu yapılmazsa ihracat 

işlerimiz sekteye uğrar. 1stan· 

bul limanı j.?ôıönfiode tutularak 

ve esas kabul edilerek yapılan 

tarifeler fzmlr'de tatbf ke baş· 
lanınca görOyoruz ki birçok 

şikayetler yükseliyor. Demek 

oluyor ki 1zmlr'ln bir ôzellfğl 
( Busoslyetl) vardır. Bu özellfk 

önemle kavranmak, tar!fede 

ona göre Jzmf r'e bir pay ayır· 
mak lcab eder diye dOşünfl· 

yorum. 

- Antalya demlryolu yapıl· 

dıktan sonra Antalya limanının 

lokfşafı tabiidir. Bu inkişaf 

İzmir limanının aleyhine mi 

olacaktır? 

- Bunu tahmin etmiyorum. 

Antalya; Ege bölgesinden belki 

yalnız Isparta'om ihracat mal· 

farını alır. Alt tarafı gene fz. 

mir llmauı ile jş görecektir. 

İzmir limanı bundan pek zarar 

görmlyecektlr mOtaleaemdayım. 

- Evvelce incir yalnız İz· 
mlr'de lolenlrdf. Şimdi Aydın'ın 

bazı yerlerinde de lncfr hanları 

açılıyor ve incir işleniyor. Bu; 
İzmlr'dekl incir işçilerinin işsiz 

kalmasına sebeb olmaz mı? Ôo· 

celerl incir işçileri iki üç ay 

çalışır, aldığı fazla para ile 

bütün yıl geçinirdi. Şimdi bo 

neden mümkQu olmıyor? 

Borsada dünkü üzüm 
zahfrf' eattşlerı aşağıdadır: 

Oznm satışları 

ve 
Halkevl spor şubesi, şebrlmh ( k • 

bütün kulüp blslkletçllerlnln ra ıs yanı 
lştlraldle bilyük bir bisiklet N H Jd ? 

K . S. yarışı yaptıracaktar. Ônftmüz· e a e. 
ll 50 

Ç. Ahcı K. S. 
22:-l Alyotl bira. 9 

ilk olduğa ısrarla aliyleD 

tedlr. lk.l bakanın c;e~I 
Qzere oldokları şayıaeı d• 
vetle dolaoıyor. Fede 

38 H. z. Ahmet 10 25 
11 M. J. Taran. 16 

deki 23 haziran pazar gnnü filen Lavren'si Necid· 
12 75 öğleden sonra saat 17 de Al· 
16 sancak top alanında başlayacak de Görmüşler .. 

şeklJnln tatbik edileceğine 

olan ~ayıabır ku-.vetlidfr. 

10 S. Süleyma. 11 1 l olan yarış Birinci kordon, İs· Dönen bir ei>ze göre, hilkü· 
Surtye'de iskanları k 

Jaştmluo Asurilerin u•kfl 
282 metpaşa hnlvarı, İklçeşmell", met, merhum kral Faysal'ın 

Zahire satışları E:Jrefpaşa, Kızılçollu, Kançeşme, mezarını gümüşle sllslfyecektlr. 
Ç. Cinsi K. S. K. S. Tepecik, Kağıdhaoe caddesi, B .ı haber gfim6ş piyasasının 

işinin ı?;elecek eylule 
gecikeceği anlaşılmaktadır· 

tehir, naktl için Uazılll8 
para ve vel!altln htzırl• 
maeından ileri gehrıektedlt· 

2R2 Ruğday 5 50 6 
425 

52 

Pınarbaşıya giden yolun tam yükeelmesioP sebebiyet ver· 
karşısandakl şoseden Doğankö· mfştlr. 3 ll ken. pala. 200 

275 B. pamuk 5~ 

374 7 kllu yapak 48 
12000 adet kuzu d. 72 

yü - oradan yeni açılan Bur· - lsyan alanına hükumet 

51 50 nava yolono takiben Burnava asker göndermektedir. Basrada 
ziraat enstltftsü önünden Mer · 

§ - İzmlr'de 22 ağUI 
açılacak arsıulusal paol 

74 
444 kilo keçi kılı 51 51 

Buğday 
Ç. K. e. Cınei Satıcı Alıcı 

50 5,50 uşak L. Sabri Adil zade 
29 5,625 tire N. lıliha. Mümio 

100 6 Alaşehir Akşehir b. Adil zade 
Eldimk. 

95 5, 75 Süke Geva. zadeler " " 
8 5,75 yerli Ah. Ramdi " " 

- İncir işletme ı,ıerf za· 

manla df'ğlşmlştlr. Vaktlle (z. 

mlr'de (İncir işçisi) denilen bir 

sınıf işçi vardı. Yılın Qç ayında 

çalışır, bütftn yıl o kazançlarlle 

yaşardı. Do; bir nevi tenh6l· 

ilkti. Zomanla bu durum kal· 

mamıetır. İncirin maliyet f fatlnt 
aza temin etmek için işletme 

f latlerl dfteQrOlmOştür. Bu f fal 

eekl@tne nlebetle şimdi yarı 
yarıyadır. 

f hraf.:atçılardan bir kısmı da 
vakôom denilen takim makine· 
lerJnden geçirerek lnclrlf'rl 

lşletmedende ihraç ediyorlar. 
Bonuo az ve çok oloşu incir 

mOeterllf'rlmlzln leteğloe bağla· 
dır. Artık iki ftç ay çalışıb 

bütiln yıl incir işçiliği pareslle 
geçinme zamanının gerl gr.lmesl 

mümkün de~lldlr, o gftnler 
geçmiştir. Aydın'ıo birkaç ye· 

rinde işletilen incir hınlaranın 
incir fşçillglne ve ücretlerine 

tesir etmesi de vadd olamaz. 
Bunu Z!man yapmıştır ambalAj 

masrafları da esldelne nlehetle 

dilşmOştür. Bundan lhracatçıla· 

rımızın ştk4yetlerl de hemen 

hemen yok gibidir. 

- Slzc<' lzmlr'lo ekooomeal 

durumu daralmıfmıdır, daral· 
mışar ne gibi tedbirler almak 

lazımdır; 

- Bunun için İzmir Uma· 
nanın Alsaocak'ta şehldlere kal · 

darılması ve modern bir liman 

vflcada getirilmesi mes'elesfnl 

de ileri silrenler varsa da ikinci 

derecede bir iş olarak kabul 

ediyorum. İzmfr'ln f ktı88den 
yükselmesi; ihracat işlerimizde 

gösterilecek her türlü kolaylık· 

larla, demlryolları ve Uman 

idarelerinin lndlrlmll tarifeler 

tatbik etmelerlle, deniz yolları 

deniz ld•reslnln de hayvan ve 

saire lhracmda navlun ücretle· 

rint çok lndlrmeslle ve yavaş 

yavaş inkişaf eder. Anket BO· 

ruları dııırnda şunu da yazıve· 

rlolz : 
Cellid gölünQn knrutulmaea 

ve yerinde de sağlık ovaeının 

çıkma11lle hükllmet çok önemli 

bir Jş yapmış olacaktır. Yalnıı 

Bağlık bakımın~ao değil, fay· 

dalanmak ve ürün bakımmdan 

da bunun değeri çoktur. DO· 
küınet bu araziyi satarsa öyle 

oranlayorum ki mıntakada yal 

oız pamuk latlhealltı on bfn 

balya artacaktır. Bundan ba~ka 

Gediz v~ Mendres temizlenme· 

Hdlr. Bu ameUyenln istihsal 

bakıınıodın getireceği faydalar 

büyOkıür. 

Bay Hakkı Balcıoğlu'na, h . 
mlr'in bu değerli teclmenlne 

teşekkür ederrk ayrıldıw. 

Şa,hap Göksel 

stnll, Halkapınar ve tekrar 
bir boşnudsuzluk ve endişe 

vardır. Hükumetin cenobta 
Alsancak alanı kapısında bite · kuvvetler bfrlktlrdfğl, vataniler, 
cektlr. 

Şam'dan yüzlerce teclmeP 

meğe hazır \anmaktadır. 

Türk demlryolu taifc:lerlO 

ocüzlok halkı da bo p•P 
toplarla yakında umumi bir 

Yarışa girecek kulübler, hl· taaarraza geçeceği beklen· 
slkletdleriof n hlmlelerlni Halk· mektedlr. gttmeğe çek:metedlr. 

evine verml~lerdlr. Blalkl~t hey· Küed aşireti hükumet taraf - MaroıııJ patrlkfnln 

ile Lübnan erldnllğinl ( 

JAltnl) her ııae bahasına el 
olarsa olsun. korumaya ti 

dlğl hakkırada çıkan h• 
ftzerlne kendlelne mQracaal 

vatani ga·&etecllere patrl~ 
beyanatta bolnnmoştor: 

etl azalarlle Balkevl spor ŞU · tarı olduklarını blldlrmlşlerdlr . 
besi azalarmdan bir hakem İ 

heyeti ayrılmıştır. 
syao sahasına bunlardan kuv· 

vet glinderilmesl memuldur. 

lngiltere'de Sfinni olan merkez htikômetl· 

Yeni Müsteşarlık ne şmer aıeybtedtr. 
Şii reisleri halka bir beyan· 

Londra 21 (A.A) - Başba· 

kan Baldvln yakında dış işleri 

hakanlı~ında bir mü•neşarlıt 

kurolacağmı avam kamarasına 

bildirmiştir. 

Dilnkn Yangın 
Dün Güzelyalı'da tramvay 

deposu arkasında bahçeler so· 

kağsnda hay Nazml'nfn kiracı 

bulundo2u sebze bahçesindeki 

motö r; bir arıza yüzünden çı· 

kan yangın neticesinde yan · 

mıştır. Motor dairesi de tama· 

men yanmıştır. Başkaca zarar 

olmamı~tır. 

lzmtr biri ocl icra memorlu· 

ğaodan: 

lzmir Esnaf ve Ahali banka· 

sına ipotekli şirket bnlvam 

üzerinde vaki ve kadastro tah· 

rlrl mucibince 954 ada 16 
parsel numaralı ve 89 metre 

murabbaı ve GO santim ve keza 

ayni mevkide 954 ada 18 
parsel numaralı ve 187 metre 

murabbaı ve gene ayol mevkide 

15 ada ve 1 parsel numaralı 

ve 200 metre 01urabbaınd• ve 

beher metre murabbaı ~ lira 

kıymeti muhammeuell Oç kıt'a 

arsanın ayrı ayrı mezat kaime· 

lerlle açık arttırma ile paraya 

çevrilmesine karar verilmiştir. 

Birinci artırmaları 25.7.935 ta · 

rlhlnde Perşembe gılnil saat 

11 de birinci icrada yapılmak 

üzere satıltğa konuldu. Bedelleri 

tahmin olunan kıymetin yüzde 

75 ini bolorea ençok arttırana 

ihale yapılacak aksi takdirde 

ençok arttıranın taahhıldil baki 

kalmak şartile satış 15 gOo daha 

uzatılarak ikinci artırmaları 10. 
8.935 tarihinde cumartesi gilnil 

saat 11 de yapılar.aktır. Bu artır· 

mada satış bedelleri gene kıy· 

metin % 7 S ini bulmazsa 2280 
numarah kanun mucibince satış 

geri bırakılacaktır. İşbu gayri 

menkulAt Ozerlnde herhangi bir 

şekilde hak talebtude bulunan· 

lar ellerindeki resmi veBBlk ile 

birlikte yirmi gftn zarfında 

birinci icraya müracaatları 14· 

zamdır. Aksi takdirde hakları 

tapu efclllle maldm olmddıkça 

pa, laşmadan hariç kahrlar. Satış 

peşfn para ile olub milşterlden 

ayrıca % 2 1·2 dellAllye alınır. 

15.7.935 tarlhtnden itibaren 

şartname herkese açı baluodu· 

ralacaktır. 

Tallplerln %7 l 2 teminat akçesi 

veya banka itibar mektubu ve 

:ıs 2154. l numaralı dosyaya M· 

rlncl icraya milracatları UAn 

olunur. 1837 

name dağıtarak şayet asker 

mukaddes diyarlardan ve bina· 

lardan bir taş bile dilşO.rilrse 

bütün Şltler isyan edtceklerlnt 

btldlrmlşlerdfr. 

Kolonel Lavreos'in hayatta 

oldoğu hakkındaki haberler, 

a~ızdao ağıza dolaemaktadır. 

Halil bir şayiaya göre Lıiv· 

rene bugllnlerde Nect havall

slnde görülmüştür, 
• • • 

Suriye'den Panayıra 
Gelecekler- Suriye Ka
binesinde ihtilat Var. 

Suriye bakanlar mecl el fev · 

kalade bir toplantı yııpmıe ve 

bu toplantı çok uzun sürmüş· 

tür. Toplantıda neler konnşnl· 

doğuna dair resmi blrşey 

yoksa da, Surlye'de yapılacak 

yeni yönetim (idare) şeklinin 
görilşüldüğil ve bu yOzden ha· 

kanlar araeında derik bir iki· 

- Ben böyle birşey 

medim ve istemem de ... 

Her zaman söyledlğllll ıJ 

gene tekrarlıyorum ki bl• 

nan'hlarla Sorlye'lller bel' 
hususta birleşmek mecb " "' tlndeylz.,, 'I ... 

ltalya - Almany• ~ 
Berlin, 21 (A. AJ - frılf 

nın Berlln bOyOk elçlal '-it 
Cerruul; ltalyan tecim ~ 
nın yıllık toplantısında bO 
muş ve ltalyao -Alman ~ 
işlerinin yeğrlmlnden (S•1 I 
dan) bahf,eden bir söyle• ~ 

mlştlr. J -._ 
Loyd Corç FaaliY; 

Londra 21 (A.A) - 8 aİ 
metin B. Loyd CurcoP ,1 
gelerl bakk1Dda verdiği ~ 
gelecek hafta ortaya çık •I 
muhtemeldir. Loyd Co~ I 
bu ı!Des'ele hakkında bit 
yevde bulunacaktır. 

Bayındır Belediyesinden: J 
Bayındır belediyesine lazım olan 600 lira muhammen "'/ ~ 

1075 tane çeşitli kuvvette elektlrlk ampııUi ile 22 metreli* I_ \ 
kine kayışı veealr elektlrlk malzemesinin Htın alınması !,( \ 
zarfla 15,6,935 ten 11, 7 ,935 şe kadar ckfılhmlye çıkarıl ~ 
lsteklllerln belediyeye başvurmaları 22 26 30 4 l 

lzmir Defterdarlığından: 
l!!81sının vergi borcundan ötiirft tahsili emval yasaeıa• ~ 

haczedilen kestelli mıhahalleslnde çivici hamamı şokağıad• ~ 
4 ve 18 vergi sayılı yahudlhane tarihi UAndau itlbareO ~ 
bir giln m6ddetle eetılığa çakarıldığınd"Bo pey sftrmek 1 ı'I 
lerln defterdarhk tab8'1At kalemine gelmeleri. 22 26 :30 4 

~ı 
Bahri Baha Park Gazinosu .,,. 

lstanbul'dan birçok fedakarlıklarla getirilen ve seoe .. ..,1 
den beri BELVÜ ve ÇiFTLiK PARKI gazlnolarınd• 'd
ses ve sazlarlle herkese keodllerlne sevdiren isimleri •t'l'IJf 
yazılı kıymetli moeikl grubu her akıam gaztnomuzd• ÇI 

maktadır. 

Kemani . . Necati 
. Aleko Kemençe ... 

Pianist . • . • . Yorgo 

U Ce~d' di . • . . . • . ret 
Klarinet . . . . . şe 
D b 'J' b8iJ' ur uka • Hasan s 

OKUYUCULAR 

IBRAHİl\I 
KADIN OKUYUClLAH 

Mahmure Handan 
Faidc KilçQk Nezihe 

HAl\ıif 

Şnkran 

su•' 
Bfr haf tadır rahatsız bulnnın İetaobul Rıdyosuno0 

kıymetli sın'atkirı 

BELMA Cevdet Bayan .. ..,.,, 
8 Haziran cumartesi akşamından ltlbar~n arkıdıe 

iltihak lle seanelanna başlayacaktır. 

Cumartesi ve Pazar Akşamları Saat ıo,3 
Karşıyıtka'ya otobüs temin edilecektir. 
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Tefrika No. 66 M. AYHAN 

arahoğa'nın Kollarını Çözmüşlerdi. 
Şimdi De Ellerini Çözüyorlardı .. 

l.Qteybe'nln bu kumındası ı 
tine Zeyyad nımındaki Arap · 

~ll•an ve cengherl Karabo· 
Jı doğru yaklaıtı. 
l.araboğa'nın kollarını çöı· 

~~~~-----~~~~-
nın omuzuna vurur gibi oldu. 
Bu, bir nevi jestti. Fakat ı•n· 

ki elinin fiınftoe bir çekiç fa· 
mlştl, ne olduğunu anbyamadı. 

fırlatmakla beraber yerde duran 
kıhcı kaptı ve çadırdan fırladı. 

lerdl. Şimdi de ellerini ç3· 
1°rlardı. Arap; dikkatle ona 
tı Ye gdldG. Al•} la bir gtl· 
a bu!. 

Sonra kumandanına baktı : 
- Kılıçla mı? 
l11teybe'nln ağzından köpak 
"çalıyordu. Göılerl kıp kır 

~tı olmuı, hadekalarında dö 
P duruyordu. 

llır emir verdi : 
...., n· 
•L ığerlerlnl götOraa, ıteıte 
~•la! 

:Q kumandayı, ne Karaboğa 
lllııtı, ne de bu mahkumiyeti 

Je11ı biçareler? e vardı, ne 

"'11tto, ne yapmıılardı ki, 
le ıteıte yıkılıcıklardı? 

loteybe, ruhunun kudarmuı 
u~ ile, batna geçtiği yer· 
ayni uıalG tatbik etmfıtl. 

larıboğa arkıdıtlırına baktı. 
lndenberl, pen11ızca, Arap· 

il Ylıane eamar Tarar ctbl 

• göılerl, meçhul bir en 
ile açdmııtı : 

' Arkadıılar! Y ı konu11· 
!. 

8trı.a inledi : 
' karaboğa! Karaboğa! Bu 
f ler blıl öldGrmeğe götG· 
Otlar galiba! 

itte o aaalyede, Karaboğanın 
'-tada bir kaeırga esti. Dlı· 
1 ııktı. Çene kemikleri 

· Göılerl, Yabti bir çil t 
• gôıO gf bl 1>9rladı. Sanki 

i::lye enelkl adam değil 
•'bya bağırdı : 

' SôyJe, bu herif benimle 

k mi, Tarapcak mı, 
~lıç, bani m'eydan? 
~ nl de çöımaılerdl. Ar· 

' •tını ite kıka gôtOrflyor· 
'ıl. -· llııarıdan kahklhal1r yGk· 
-.,otdQ ,. 

lıı çadırın kap111ua doğru 
l'elt bağırdı : 

b,._ ~k tann ıeltmet vere! 
.::""dan bf r ceHp geldi : 

1 S.Ahkla kıl ıralan Kara· 
· Onıann da görecekleri 

'·la 'd. raboğa baodan ıonra 

,~- attı. Kollınnı knaı· 
Arap pehlhanının kar. 

~-:•ll:Udt. 
1 

1he, ılmdl ellerlol kal· 
..... L 
~•la ... yamıı, ılnf rll ve 111 

'st kabalarlı gGlayorda. 
, ~•lak İHni'ye ıeılendl : 
. N lk ta ıor maymun he· 

ltıl gOreıecek? Ne ile 
~he.ık? -.. .. 

&araboğa'nın yanına 
't ~0rk• ıokuldu. O, her 

' Grk bahıdnlı:ını enel· 
'tıJI \' 1, tatmıı olıa gerekti: 
igltloı ·ded· naeıl gOre · 

'-t~~e ile çarpııacakeın! 
~-vga; 

...:. ile oluru olıan, onun 
1 elTerlne! 

~ •e ooıaıaau ıflktl. 
PelıUTan beya. dfılerlnl 
.... gllltle, Kanltop· 

Hemen ıırtındakl bornoııunu 
attı ve Karaboğa'ya ıaldırdı. 

Fakat ' Karıboğı timdi, yeni 
canl•nan kıra ve dlT gibi bir 
heykeli andırıyordu. Arabın 

ealdırmııında yerinden bfle kı· 
mıldamıdı. 

Kuteybe'nfn gözleri hayretle 
açılmıttı. 

Karıboğı, gôzltrfle enel4 
çadır kapaaını, Bonra Kuteybe

nln yere bıraktığı kıhcı bir 
yoilıdı .. 

Kuteyb«-; kendi pehlivanını; 
- Haydi, dlyornm diye · ha· 

tırdı· bu herif in hıkkıodın 

gel! Aeablleımeğe bııladım. 
lraa'h, kopacak pandomlnayı 

knramıı gibi, daha köıeltre 

bGzGlmClııG. Arap tekrar ul· 
dırdı. Kıraboğa da timdi ıtıl 

mağa hazırlanmııtı. Bir 11alye, 
gözleri iki yıldırım gibi çarpıttı 
ve Karabo~ı, kocaman elini 
kaldırarak Araban tol omuıaua 
tlddede Tordu. Anp, ıendeler· 
ken GıUhıe 1aldırdı Ye adeti 
takip edllrmlyecek bir ıClr'ıtle 
Arap pehlivanını yere aerdf. 
Ayağını ıırhna dıyadı, eı~ ko· 
lunu yakaladı ve kopardı. Bu, 
mGdhlt bir manı1raydı ve bir 
kaç unlye içinde olmuotu. 

Karaboğa, bu kopuk kola 
eallıyarak Koteybenln suratına 

Kuteybenlo yaza, gôzG kan 
içindeydi. 

İrıalı, bııını, bacaklarının 
araeına ıokmoıtu .. 

Arap pehlivan, kınanıyor, 

can çek.lolyordu. 
Kuteybe bağırdı : 

- Yakalayın haydudu! Y •· 
kalayın! 

Dıtarıda bir kayna,ma oldu 
ve feryıdlar yOkaeldf : 

- Y akalnın haydudu! Y •· 
kalayın, kaçıyor! 

Karıboğı, çadır kap181ndan 
çıkar çıkm11, 11ğa doğru bıktı. 

Bu kıııım boıto. 40-50 metre 
dahilinde beı on klılnln gölgeıl 
gôzfikfiyordaı. Ve daha ileride 
haf lf meyilli bir tepe nrdı. 

Arap orduıo, tol taraftı ko. 
naklamııta. 

Çadır dibinde bir at Tardı. 

Elindeki kılıçla ipini keterek 
flııUlne ııçradı. lıte tam o la· 

olyede Kateybe de bığırmııtı. 

İleriden koıın bir nefer, Ka· 
raboğa'nın bacaklarına yapııa 

rak onu attan yanrlamak lıte· 
mitti. Fakat bu te19bblı, ona 
ağıra mal oldu. 

Kute)be'nlo kendi kılıcı ile 
kafam kopmoıta. 

Karaboğa da bir nara attı: 

- Alacağın ohun e11ek 
Arap!.. 

- Sono nr -
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1 A i LDi 1 - -= = - -
~ Yüzlerce Senedenberi Sıhhate Faydası i 
~ Mücerrep Olan ES - -- -- -- -5 fzmir ··Çeşme şosası ilzerinde gftzel manzaralı ~ 
§ oteli ve gazinosunda mOşterilerinio her tOrlO is· 5 - -= tirahat ve iaşeleri temin edilmiş olan := 

; UırDa öçmeoeırö I 
~ Anupa'nın Vfıpaden, İoel ayırıoda olup mazmiu mide, ES 
E: bığıreak, karacl~er, dılak haeıahklarında, mdzmln ıafra ke· 5 
ES eeıl ve aafrlı yolları iltihaplarında, eafra kom ve tıılarıuda ES 
ES mGım!o lnkıbazda olımınhk Nıkrlı ve eeker haetahğı 114h. § 
5 Gibi b6uyewi hastalıklar da ıeri ve ılfıbıhı teılrl mdcerrep § 
~ tir. Dr. Mtlderrll! Reılt Tahsin : § 
~ •• U. la Malgaca içme suyu; Karlispatm Şurpru· ~ 
- del Zals suyuna ezber cihet rO.chandır) buyurmaktadırlar ~ 
= Ôıbek cCllbahçe ar11ında Malgacı içmeleri karoıııında § 

===~-~ E R E M A D A S 1 ===-=_! Artık lzmfr'lllerl lstıobol adıla11oa gıpta etmekten 

kortarmııtır. EREM ADASI 
§ Havaııı, ağaçları, dairen mı;ar ııablllnln kamBallığı eaye· § 
~ ıbıde dfloyıdı emııall olmıyın eğlenceli hayıtı ııhhıta nail § = bir plAjdır. Adaya ve içmeye herkeBln gldebnmeıl için ~ 
:= İzmlr'de Barut ve Kftçlik Salepçi hanla11nda hu zaman ES 
ES otomobil olmakla beraber aahlldeo adıyı veıalt ttmln edil· § 
:= mlottr. := 
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lzmir Gomrokleri HasmndorJQ. 

ğftnden: 
Temmuıun birinci paurteal gllnii 11at 13 te gtlmrClk komlı· 

yoncuıu, maiyet memurluğu, mığıra mtlıııhdtml lmtlhını yapı· 

lacağıadan imtihanı girmek lıtlyenlerln ayni gtlnde uımCldGr· 

ilkte bamr balaamaluı beJID olum. 1847 

lzmir Sicili Tica
ret Memurluğun
dan: 

MGseccel (İzmir n clTarı 

ııebze ve meyn, ıatıı koopera· 
tlf 1) nln 935 yılına alt sirkft· 
Jeri ticaret kanuna ~akcımle· 

rlne tel'flkın ılclUn 1429 no· 
mar11ıoa kayt Yıl'l tescil edil· 
dlğl ilin olunur. 

İzmir ılclll ticaret memur· 
luğo reemt mfthflrG ve 

lmuıı 

F. Tenlk 
1 - SJrkOler 

Sirkfller 
Sayın bay, 
Şlrluıtlmlı idare meclisi re· 

fıllğlnden bay Na1ım Anık'ın 

çekilmesi Gzerlne Tukubulan 
değltlkllkten dolayı teıekktUa 

makanle ile t11dlkll: 
wlzmlr ve clHrı ıebze n 

meyva utıı kooperatifi" 
Unvanlı tlrketlmlzln gerek 

taahhadatında ve gerek hftk· 
mt oahelyednl ilzam eden 
batan itler ve akitlerde atıla· 

cık imzalar hakkanda Terilen 
karar dalre,lnde bu yeni ılr· 

kfllerlmfzl ıunarız . 

lzmir Memleket Hastanesi Başta
hihliğinden: 

l - umfr Memleket •t. E~refpaşı hıstınelerlnln bir ıenellk 
ihtiyacını kırtıhyacık olan muhtelif lllçların 19,6,935 
ganflndea 4,7,935 gOnüne kadar 15 glin müddetle ve 

kapalı sarf usoHle ekalltmlye çıkarılmıttar. Bunların 

bedeli muhammeınl 12678 liradan ibarettir. 
2 Şeraiti manakaeayı görmek ietlyeoler Memleket haata · 

neBI baıheklmllğlne mfir .. caatları. 
3 Mftnaklıaya lttekll olanların bedeli mobammenln yftzde 

yedi buçuk nlıbetlnde depozito akçesini muteber ve 

mllli bankı makbuza veya mektubu ibraz etmiye mec 
bordur. 

4 - İııteklllerden lıtJrak edecekler bir zari içinde teminat 
mektubtı teya makbuzu bir zarf içinde de teklifname· 
ıinl ve iki zarfın dı bir zarf içine konul1rık ve Ül!ta 
mGbflrlenerek zarfın iizerlnde hangi lı için mftoıkaeaya 
lttlrık edeceAlnfn ve açık adreal ve isminin de y1ıılmaeı 

5 1760 bedeli mubammenli gaıbezl ve :362 lira bedeli 
muhımmenll katkftt 7740 kllo toz ıeker bunlar da 15 
gao mlddetle açık ekslltmiye kooolmoıtur. İsteklllerln 
her iki it için ihale giloil olan 4,7,935 glln6ne rastla· 
yan perıembe gOnfl saat 9 dan 12 ye kldar Jzmlr vllA · 
yeti daimi enc6menlue gelmeleri. 

22 25 28 2 1846 

Şirketlmiıln idare mecllııl 

relıllğlne ıeçflen 11adan bay 
Hikmet Okkan ile olrket mil· 
d6ra bay Flkret'fn mOçtemlan j 
ve bunlardan herblrinln gıy· 

bob"tl halinde relı veklllt~lne 

ıeçllen azadan bay Batım Ala· 
tıı'ıa dlğerlle birlikte ve mft· 
dlr bıy Flkret'ln mazereti ha· 
llnde digerlerlnln maçtemlan 
imzaya mezun olduklarından 

örnekleri aıağıda yazılı llmsa· 
ların gözönOae ahnmaıını di 
lerlı. 

.BahkeBfr icra memurluğundan: ırtıran•nltaahhtıdO~bakllkalmık 

ıartlle artırmı onbeo gdn daha 
temdit edllmlı olacağı yani 
7.8 935 tarihine te11d6f eden 
çarıamba ~ftatl ayni ıaatte 

gayri menkulan eaçok artırana 
ihale edlleceif ancak meı'ele 

2280 numaralı kanuna temu 
etmek itibarile gene artarma 
bedelinin yaıde yetmlıbeelnl 

An: Yonuı Nadi. 
Au: Mehmet Y oıuf. 

Aıa: İımall. 
Au: 81110 Celil. 
idare mecllıl reltl b•y Hlk· 

met toyle lmu eder: 
lsmlr ve clTarı ıebıe ve 
meyn ıatıı kooperatif 1 

B. Okkan 
ld1re meclisi relı vekllt bıy 

Haeım ıöyle lmu eder: 
İzmir Ye clYarı eebse ve 
meyH eatıı kooperatifi 

8. Alatu 
MfldClr bay Fikret töyle im· 

za eder: 
İzmir n civarı aebıe ve 
meyH utıı kooperatif l 

Fikret 
Umumi No. 

5356 
80101i No. 

1·67 
1ıbu 19 haziran 1935 ta· 

rlhll firma ile blrllkte mevsu 
lmııların zıt ve hCl•lyetlerl 

maral İzmir ve el Hrı sebze 
ve meyn utıı kooperatifi 

idare mecllıl relellğlne aeçllen 
bay IDkmet Okkan, relı vekil· 

llğlne aeçllen bay Batım Ala· 
tas Ye mGdGrlClge ıeçllen bıy 

Fikret'tn olduğa ınlaıılmakla 

firma 't"e lmzalıra taıdlk kı· 

lın~ı. 1935 ıenHI haziran ayı· 
nın on dokuzuncu çar11mba 
gaoa. 

lzmlr fiçflncQ noteri Tıheln 
Amor reımi mOhGrG Ye Tekili 

AH GGnyer lmıuı. 

Umumi No. 
5356 

Huıuıl No. 
167 

Bu ılrkfller nOıhaeanın dal· 
r«-de ıakb 5356 umumi DU· 

maralı aııhna uygun olduğa 

taadlk kllındı. 19:J5 ıeneel ha· 
ziran ayının on dokaıoocu 

çar11mba gilDG. 
lımlr GçOncG noteri Tahsin 

Amur reemi mClhClttı Ye 
tekfll 

All Giln7er 

Ziraat bankası babkeıfr eG· 
besinden onbeı hin kftıur Ura 
alarak bir bab fabrika ile 
maıtemilttanı birinci derecede 
ve birinci 11rada ipotek eden 
•e 929 ıeneılnde lf llıına ka· 
rar verllmlı olan bahkealrln 
martlı mahalleılnden arabacı 

oğlu hacı hafıs mehmed n 

biraderi Şnkro efendilerin ka· 
nanı mflddet içinde bor~larını 

Odememealoden dolayı glreeon 
nahlyeel hududu dahilinde ve 

dört tırafı mcıf llılerln arazi 
we bahçelerlle çevrili Ye ıon 
ılıtem yedi nnılı n alat ve 
edenb tamam ve klrglr bina 
içinde ıo kanetile n darblnle 

döaer ılıtlınn klf feıl yeni ve 
11 lılemlı muntazam on fab · 
rlkıılle karel8lnda ıu ile döner 
iki taılı değirmen n ayrıcı 

iki bGyGk ahır •e bir iıhane 

ve ekmekçi furunu ve bir oda 
ve bahçe ve karataıh değirmene 
bltfılk iki oda Ye iki dakkan 
ve dört m•~aza ve ayrıca feT· 
kani yedi oda ve Clç baycık 

1alon ve bir mutbak ve alt 
katta 4 oda ve bir matbak ve 

bir ahır ve heli ve bııkaca 

fabrika binasına bltlılk iki oda 
ve buçuk dönflm kadar hav· 
layu maıtemll olan bu gayri 
menkul tarf hl il Andın itibaren 
otuı gfln miiddetle açık artır· 
mıyı çıklrılmıt olduğundın 

talip olanlann birinci artırma 
gflnfl olın 22. 7. 935 tarihi ne 
teeadGf eden pazarteai gooa 
ıaat 15 den itibaren bahkeılr 

il'ra ıalonuoda yapılacağı ve 
ırtırmaya lıtlrak edeceklerin 
fabrika mOıttımllltının muhım· 
men kıymeti olan (Otu110ç bin 
beıyaz llra)oın yO,de yedibo· 
çok nisbetlnde depozito akçel!lle 
hazır bulunmaları •e artırma 
~artnameıl UAn talihinden iti · 

bulmadı~• takdirde borç beı 
ıeneye tabi tutulacağı ve ipotek 
ıahibl alacakhlarl• diğer alı· 

caldıların menkul üıerlndekl 

hakları hoaaılle faiz n mı11· 

rafa dair olan iddialarını enakı 
masbltelerfle birlikte yirmi gftn 

içinde icra dalreelne bildirme· 
lerl akıl halde hakları l•pu ıl· 

clllnce 11blt olmadıkça aatıı 

bedelinin paylaımaHndan hariç 
kalacaklardır n artırmadan 

doğma dellil reımlle Terglılnf a 

mfloterlye ıh bulanacağı ve 

artırma gani hazar baluamıyın 
maoterllerln nzgeçmlı naaarlle 
bakılacağı ilan olunur. 

Tayyare Piyangosu --ııı• 

19 uncu Tertip Bi· 

letleri Satıhyor .. 

Boyok ikramiye 

50000 lira 
Mükafat 

20000 lira 

Sıhhat Eczanesi ...... 
Hamdi 

haren herkes tarafındın göra•· N u·· zhet 
mek dzere açık bulunduğu ve 
tayin edilen bu zamanda artır· 

ma bedeli gayri ınen~olfto mu Başdurak BOyDk 
hammen kıymetinin ybde 76 • 
Pi balm••&a takdirde eaook le i Danı Kar 11 
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L. .1 d v = M e ş h lUI r 
Al~sehir Bankası ımı e a- = 

~Seferihisar Karakoç Ilıcaları açıld pur Acentası ...... 
' nzmor ···-ŞlYlbeso Cendell Han, Birinci Kordon 

Tel. 2443 
The Ellerman Lloes Ltd. 

-
- Çamhldarı ve tabir gGzelllğl Ue meıhur SeferlhlurıJI 

ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi binasında 
TELEFON: !2363 

0 TBURSOu veporo 25 ha· 
_ zfraoda Rull Anvers •e Loo· = drı'dao gelip tahliyede bulu· 
_ nacak ve ayol zamanda Londra 
- ve Boll için yftk ılacak:t11. 

= K.arakoç ıhcalara 10 Hulrandan itibaren açılmııtır. Tir~ = ve ecocbl memlek:etlerloce tao1Dmıı ve bllbaıea İzmir ., 
- bıvallel bı1krnıo seoelerdeoberl tecrObe ve lstlfadelerlle rO' 

:= matizma, kum, böbrek, bağuea
0

k, mide gibi birçok hııt• 
:= hkların tedavisine olta veren banyolar olduğu sabit olmuoıur. 

Ilıca sularında mevcut kimyevi maddelerin fenni bir t ... 
lllden mora elde edilen neticeyi ııığıya yazıyoruz : HertOrlfl (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 

-Vadeeidere % 4 

Mevduat Şartları• Altı ay vaddiye o/o 5 5 Nümooenlo kimyed terkibi 

• Bir sene vadeliıe % 6 faiz verilir. 

Zahire, Odm, incir, pamuk, yap-a-k,_a_fy_o_o_•_e_1a_lr-e-ko-mlayooculuğu yapılır. Mall•;ııt:;~;j 1 "RUMELi AN,. vapuru hazl· 
ran sonunda Llverpool ve Snan· 
sea'dao beklenmektedir. 

~ Bir litrede 

t•d; -~;;;,~;1;1~11~;11~~;·
1

~11~~··;~ ·,;~~·, ,;;·:
11

;İ111111111 111111111111111111 11111111 11 ı 11 c 

= GI Na 
Not: Vorut tarihleri ve va· = GI K 

purlarrn isimleri Qzerioe deni · 5 Gl Mg 
aildlklerdeo meı'ollyet kabul = Gl Ga 

2,170 gram 
0,300 " 
o,ıoo .. 
0,150 " 

Kılor Sodyom 
K.ıloruptazyom 

Kılorumağnezyom 

Kalorukalsyom = 4 
~ S O Ga 

Fratelli Sperco Vapur Acentası V • N. 
ROYAL NEERLANDAts KUMPANYASI VV. F. H. Vaıı 

edilmez. 
0,200 " Klbrltlyetlkalıyom 

"ÜRESTES,, vapuru 26 haziranda gelip yClkdnCl botalttıktın 

ıonra Bur~as, Varna ve Köstence için yftk olacaktır. 

"SATURNUS,, Hpuru 29 hazirandan 4 temmuza kadır An· 
vere. Roterdam, Amıterdam Ye Hamburg llmanlan için yük 
alacaktır. 

110RESTES,, vapuru 13 temmuzdan 18 temmuaa kadar An· 

yerı, Roterdam, Amıterdam ve Hamburg llmanlart lçJn yllk 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT L1NIEN 
"ROLAND,, motôrCl 25 hazlraada Bamburg, CopeDbagen, 

Dantslı, Gdyola, Goteburg, Oılo ve lıkındlnnya limanlarına 
hareket edecektir. 

11SMALAND,, motörl 8 temmuzda Bamburg, Copeahıgen, 

Dıntzlg, Gdynla, Goıebarg, Oılo ve lıkandlanya limanlarına 
hareket edecektir. 

St:llVlCE MAR1TIM. ROUMAIN 
Garbi Akdeals lçla ayda bir Mantuam Sefer 

11 PELEŞ,. •apara 14 temmuzda gelip 15 temmuda Malı., 

Marıllya ve Bareelon limanları lçla yClk alacaktır. 
NATIONAL NA VIGATION CO. OF GRECCE 

lsmlr'le Nn· York aruıacla ayda bir maatuam eeler 
0 RINOS,, vapuru 21 tflmmuzdı lsmlr'den (Koğru) Ne.york 

içla yak alaaaktır. 
Yolcu ve yClk kabul eder. 

Hamlı: İltnlardakl hareket tarlblerladekl deA'tflkHklerdea acente 
meı'aUyet kabul etmea. 

Futa ıalallAt için .lklncl Kordonda TahmU Ye Tahliye fkked 

blDUı arkuıada FntelU Spereo aeentahAma mtlncut edllmell 
rlea olunur. Tr.lefon: 2004 · 2005 · 2663 

Ubftrenler! Mut 
laka (Okamenıol) 
Öbtırftk Şekerle· 
rioi Tecrftbe &li· 

ve l'Orjen Şabapıo 
En -Oetftn Bir Mfts· 
bil Şekeri Olduğu· 
ou unutmayınız. 

Kuvvetli MOshil 
letiyenler Şaha 
Sıhhat SOrgO.n 

Haplannı Maruf 
ecza depolarından 
ve Eczanelerden 
Aruıolar. 

a: 
er.: __. 
>er.: = ..... 
> 
:z 
cc 
>cc ca 
a: 
L&ııl 
CD 
L&ııl 
Q -CD 
>cc en 

Ontvenltede Dôçent, 
(Muaria Profel6r) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

H11talara hergtla öAledeD 
IODft bakar. 

JltikW caddeli No. 99 
Aabn •putawu 2 inci bt 

Telpaf. ıSTANBUL 
Telefon : 49250 

Der Zee 
& Co. 

Kitabınıza Güzel 

Bir Cilt Yaptır-

~ 2 3 ---
~ BG OGa. G O Ga l,300 n Blcarbonat dö to = 4 

UEUTSCHE LEV ANTE LlNIE 
"MOREA,, vapuru: 24 Ha· 

alranda bekleniyor, 27 had· 
rına kadar Anvere, Roterdam, 
Hamburg ve Bremen liman· 
Jarına yak alıcakttr. 

~ S O Mğ 

mak isterseniz ~ Br Na 

0,250 " 
0,055 " 

Kibrltlyetlmağnezyom 
Bıromar Sodyom 

~ 4,525 bir litrede bulunan Hbh maddelet 
Yeni kavaflar çarım 34 numarada ~ yektlnu. 

11AVOLA,, Hpuru: 8 Tem· 
muzda bekleniyor. 11 temmuza 
kadaz Anvera, Roterdam, Ham· 
burg ve Brtımen limanlarına 
yık alacaktır. 

ALI Rlz A = Gazino, bakkaliye mncut olup teırlf edeceklerin bef 
~ tGrlO yiyecek ve içecekleri taze olarak temin edllmlttlr. &• = rakoç ılıcaları için Bayık Salepçlo~lu haaınd• ber zaaa-' 

MOcellithaoesioe uğrayınız = Seferihlear otomobilleri mevcuttur. 

SERViCE DlRECT DANUBIEN 
TUNA BATTI 

"DUNA,, vapuru 30 bazl· 
randa bekleniyor. Budapeıte, 

BratiılH ve Viyana için yak 
alacaktır. 

f"lllllllllllllHllllllllllF Doktor ~llllllllllllllllllllllll'll 

! A. Kemal Tonay ! 
- -~ Bakteriyolog ve bulaşık ile salğln hastalıklar § 

:: Seferlhlear'dan da her zaman otomobiller bulundaral-
:= maktadır .. 
iillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll 

lzmir Defterdarlığından: 
hınlarının avan9 ve Yergi borçlarından öllrl tahılll e 

yaeaıına göre hıczedllea Rırantla'da Şehit Nbım IO 

ktln 6- 1 eayılı ev tarihi IJAndan itibaren 21 gCln mO 
m6aayedeye çıkarıldığından almak ve pey ıClrmek lıtlye 

Defterdarlık tahılltt kalemine gelmeleri. (1780) 14, 18, 21. 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri y~pıla 
asker ilAnları 5 mfttabaseısı § 

~ Baımahaoe iıtaıyoaa bqı11ndaki dibek 8'>ku bapoda 30 •yı· § __..,.B_a_y_ra_m_l_ç_a_ık_e_r_i -,a-.-a-1-. -k-o.-r-e-. -de_n_: ______ _.._ 
§ b eY Ye maayenebaoesiade ubab saıt 9 dao akoam ıHt 9 ı kadar § "'' 
5 hutaluım bbol eder. := Bayramiç clvanndakl kıtaah aıkerlyenia 69000 kilo 119~ 
5 Mdncaat eden hutalua yapılm11ı lbımgelen eair tahlilit ve ~ ihtiyacı kapalı zaf la 11tın alınacaktır. İh•leel ' temmaı 
§ mik.roakopik muayeneleri ile veremli hatalara y•pılmaaan• cevu gO. § perıembe gaaa Hat 15 le Bayramlç'ıe ukerl ubaalma 
5 ı1llen Pnomotorakı (hava vermek) muayeoehaaelİDde muaı ... maa § yonunda yapllacaktır. Beher kilo 11gır eti için 12 kClraf 

·ffiillll ppıbr. lllllJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'fra tahmin edil mittir. Tem inalı mu vak kate akçeıl 621 altıyOS 

Tt:J R K iYE 

llR/ ,LlT 
BAN~ASI 

bir liradır. İıteklller prtnameslol bergan komlıyoncbı gar 
ler. Maaakaıuına girecekler teminatı mavakute mak 
mClaaka1a kanunaaun 2 inci .e 3 Clnlc6 maddelerinde ye 
nemeılnde yuıla •eılkalarla teklif mektablarıaı ihale 181 
enaz bir ıaat enel komlıyoaa vermlt bnlunacr.klardır. ~ 

18 22 27 2 I71u 
Uaynmlç Aıked ea. al. ko. rı. den: 
Bayramlç'tekl kıtaatı ukerlyenln 50000 kilo 11Aır eti 1 

kapalı zarf oıullle 18lın ahnacaktır. lhaleol 4 temmus 935 
oembe gaaa Hat onbeıte Bayramlç'ıe aıkerl 11tınalma I 
yonnnda yipılacaktır. Beher kilo 11ğır etlala tahmin edile• 
12 karuıtur. Teminatı mankkate akçeıl 450 dôryClselll il 
lıteklller prtaımeelal herg6a komlıyonda g6reblllrler. M 
uıına girecekler teminatı maYBkkate makbaıa ile mi 
kanununun 2 inci Ye 3 Clnc6 mıddelerlnde yaııh Yetik 
birlikte teklif mektablarıaı lhıl~ ••tinden eaaz bir 111& ; 
nrmlt bulunacaklardır. 18 22 27 2 t77 

Bayramiç Hl. al. ko. cbın: 
Baramlç clnrındakl kıtaat aıkerlye ihtiyacı lçia 855000 

un kapata zarf uıullle ekılltmlye konmuıtur. lhaleet ıı.ıe .ı 
935 perıembe gGnQ 11at 15,5 da Bayramiç'te uked .. t. ' 
nunda yapılıcctktır. Ueher kilo ua için dokus kurut 25 
ftat ıabmln edllmlıtlr. MuHkkat teminat akçeıl 520! llfl 
kuruıtur. Şartnımeıl hergao komlıyoncbı gôr6leblllr. iti 
ticaret oda11Dda mukayyet olduklarına dair veılka g0-1 
mecburiyetindedirler. 

Ekılltmlye lttlrak edecekler 2490 nyıh art1rma ye e~ 
kanununun 2 ci ve 3 nca maddelerinde Ye ıartnameılacle 
veılkllarlle birlikte muvakkat teminat makbaılarıaı ye 

mektuhlarını enaz ihale uatlnden bir ıaat evel komlıyo•• f 
mlo bulunacaklardır. 22 27 2 7 ısı __ .................................. .-~ı 

Hamza Rüstem 
FotoQrafhane 

FnkalAde ıar'at ve nefuetle n teminatlı olarak fı 
mClıealllk her it yapılır. 

Vesikalık Resimler 6 Saatte 
Amatör işleri 12 - 24 ,, • 

Portre redmleri, agrandlıman, kan poıtal itleri te~ 
pek elYerltll flatlerle ve mGmkCln mertebe u bir 
yapılır. 

Satış Mağazasında 
En maruf fabrikaların cam, filim, .. qıt, maki•• _. 

ları rekabet kabul etme• flatlerle 1ablır. 


