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ava Ordumuz Artırılacak Şehinşaha Sui- 1 

"asd Yapanlar 
e yeniden Teclıiz Edilecek. Tahrao'da Auldalar -
iiksek Müdafaa Meclisi, Bunun için 

3 Yıllık Bir Plan Hazırladı. 
- .... , __ Ve Vatandaşlarıo ilgisi l Da Devletin Dıt Siyau Vaziye · 

ŞOkranls G6rOldll. tini izah Etti. 
~ra. 21 (A.A) - Ylk· .. 
........ meollll J.met İaG 

... k .. b&a•• 19, 20, 21 
glolerlade ıoplaı11ıaat 

•keda 1ıbek mOda· 
-.,.•eleledal tetkik ntmfttlr. 

heqeydea enel baft 
•• kup qtaadaflan• 

~cleri ilgiyi tlkna ile 
Ye ntaın baw emal· 

.._. bitin aı.... ya· 
ltdnklle temin ohalla· 
• .,.....,...,, Ylbek ................. 
" ,. ,..a. 1~nçlarla 

.....,_ bnr ••reıek ...._ .. ltlerM. arra• .....ı \ 
t.e. le ... ut Wr plAD olalafhlr. 

ita Ş.biaplaa. 
J11anbal, 22 (Özel) - Ge· 

..... ,.. İna'41a :ş.111n..ıı .,w.. bir •te, lna .. ... 

.... ...... ,. t•ldaımet .... . 
_.,...Tıalana'tllmgeleababer· 
lere gire. baların mabakeme· 

lerl blflDlt •• hepel de uılaufbr. 

·····--·····-····-···· ....... .-talanm ba· ------

~ Fransa •• lngiltere - Italya Arasında 
Yeni Temaslar Başladı. -Babeti&tan iti De Konıısulacaktır. Ingiltere Hariclye· 

cisi Mussolini lle Ronıa'da Bulutacak! 
İltulMıl, 22 (ÖUI) - A•· 

npa'da 111..ı Wllllyette ,..ı 

kamılda"""1 .-. W.U'ffe· 
Ulu Al•••ya Ue ""it denls an· 

.....,_.-.. ..,.n,llem • •· 

Gliko.r Mu, Lavrenı Mi? 

hib (Pş.) Habeş Erkinı 
Harbiye Reisi! .. 

ındaki Esrarengiz Ingiliz Zabiti 
Acaba Kimdir? 

Şimdi Roaaa 'J• gitlDekte ola Bay Eden. bancı.n eYelki lloek.oYa 
My8llaliJule 8'a dcalile bir arada. ,... ...... . ..... " ...... .. 

yapıı.a.k gOrl11Mlerde, e ... . 
- Den• 5 ncl ylacle -

Devlet Memurları 
Ordumuza Kırk Uçak Hediye 
Etmeyi Taahhod Etmişlerdir. 

BilAliahmer •• adedinin, milletin rtlştCl içtim•· 
teiyle •m.ate.ouip bir dereeeye varmaıım, bAtfla mil· 
letio: bu tenutlbtl temin etmeeioi temenni e4erim • 

K. Atatllrk 

Başbakanımız Avrupa' de 
Tetkikata Gidecekler • 

içişleri ve Finans Bakanları ile Bay 
Recep Peker De Gidiyorlar • 

Anbn il (ÖUI) - ~· 
... ....... Ge.,..ı ı..etı 1'aia• 
ile ldtled S.k••• •1 Şlbtl 
~ ,.k•nd• pı• memleket· 
lerlDde bir tetkik eeyabatt.e 
ta~laıdır. 8a teaklkler, 
yapaı..k yeni itler •• hlkl· .................. ~ ... "' ........................ 
tatbik eatlen amllerl •• inme 
mU.bll blslm lbd,._.mm 
teeblt edlb ~lı: ...... 

htubal il (0.l) - Pud 
pael eekreterl a.y Reaeb 
Peker de Anapa'ya gitmek 
isen .. hrlmlA ıe•mlfdr. Geael 
eekreterl• .. , .... b, tetkikat 

··-· Pldl blroR .... w. ..... oa1ı.-ttar. 
İltabal ZI (Ö..l) - ,..._ 

S.baı•s, ı.daYI m•lrwdlle 
yakında Awapa'JI' gidecektir. Bqbaku General f.-e1 Laa.t 

ANADOLU'nun Anketi: 2 

lzmir'in Ekonomik Du
rumu Ne Halde? 

B-.y RetaJ Da ızo";ir'in Eski Vaziy 
tini Kaybettiğini Söylflyor. 

Dink& ..... act. JUdık: t.. etkiye alüetle boaDld.p llJ• 
mlr'la elı:oaomlk daramaaaa lenmekte Ye ...... ~apc!·a••a 

lıımadlla dopa llalrleameyl 
.. jıtmak, ..... de a-... 
itleri Gaerlade lta11• n lagll· 
~ .,...._.. gGrlt ayrılı· 
p konatmak lttemektedk. 
İDglltere dıı itleri bakaı, ba· 
glalerde Roma'ya giderek Maa· 
eoUnl ile koaaflCÜbr. 111 ... 
Ylr Lord bt7 Edea de Pull'te• 
Roma'y• geçmek Gaeredlr. ltal· 
,. ....... bm kendlllala mllA· 
bt teklif ini bbal etmlp. 

lzmir'liler Kızılaya 
üye Yazılınız! 

bir lhno llbl8'1 haUlll a•=••· 
tlmeadlfer, tahmil, tahliye tul· 

Sqdl Cll1ll WfteDI, IOlda v elıib p ... 
ile mtlllbid Ge9eraJ Eucl 

Yaaan ...-e1eı1 A•npa'dan 
buı maltmat •lmıt •• ba 
.. ltlll., iagtu. ... tetkllltma 
meDl8b mlnlay Lbrem'ten 
daha ya- oldap elylenea 
bla .... GUkor olda19na bildir· 
mitti- Maamıf lh ıeçe•lerde 
aldqı tGyleamlı iken bili· 
bire ,.1 oldap .......... Ll•· 
......... BabetlltmD .., .. .. 
Plllll .. .,,,, ....... . 

Pula. 11 (A.A) - S.1 La· 
Yal bv Edea Ue J•pb&a gl
r1..-ı. 10111qada t11•• ... 
mlfdr. 

- 8'1 ~4~ balla •ika..· 
dnln lngllten •• Almuya an· 
.... blı d.U, .......... J•· 
pal•lt• uletmııtır. Bea de 
kendlDI hlktmedmln ba me1· 
elede ileri ı~lt olcl ... 
.. , • ....,. blldlrclb9. 

Ro-. 21 (A .• ) - Y,n ~· 
.. ....... .., idea'le ..... 

Kızılay, Karagftnlerde Ulusa Bağ· 
rını Açan Bir Anadır. 

Lsılay haf tuı bap batb· 
JMKtır. Cemiyet ita mlule· 
lletle glael bir pregnm hasır· 
lamıttır we bmlr'la JUÜe•er, 
ylbek draypla halkım o•et 
betuaa ça&armaktadar. 

Kıulay; kangl• •-.• bir 
kanmdar. Yalnı• aaked eabact. 
d,gtı, memlekeda, allelerla Ye 
ya~ geçlrdlklerl ••mi 
" ..W lelakedeıde •or u-. 

oaaa temt.. ytbek tef lı:atlal .. ,._,.,~ . 
Seyltb plar; BIWIQmer bir 

........ kOfK. 
F•klrllk .a,r; Blltl9-bmeı 

lı:madlanaı qu. 
Zea.ele; tablan yıb,, facia 

1ar clolanar. lllWlaNDer bibi 
dtrlJe tltrlye eUDI ~· 
~ g,Ur; J•bal bdıalar, 
- 9o1p, . 6 ... ,.... -

Ba7&etacl~ 
feledaln 11•ku11. ••hlllj, ........ .... .. ..alt ... 
allar ympald'll, • .,.. ... 
..an gibi ............. . 
dlJed ld.U. ~l-ktetllr. 
il..xıtu, halkla ......, 

",. f~ ........ ,.,. •• 
-S.a Slacl JWe -

• 
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GOndelik 

5 Milyar 
F11ngı dftştırmeğe çılıpnlar 

ur. Eryo'ya göre ft-ank, Fren· 
ıa'd•r. BtUuimet, bugtlokd 
normal yetkileri ile itin için· 
den çakamaz. PmrlAmento, kendi 
haklarından bir kısmını, bir 
zaman için, hftluimete verme· 
ildir. 

Bu önerge ile parllmento 
kartııına çıkln kabineler bir· 
biri arkuından dftotft. Eğer 

eaylnJar La't'll'I de dfttftrmftt 
olealard1, it kendileri için kö· 
ttlye nracıktt. Fllnden'e 'fer· 
medlklerl, FIAnden n onun 
baıftn bıkanlırının bulandoğa 

IAnl kabinesine verdiler. 
Ae1ba parlamentonun kor· 

kosa ne idi? Yetkisi genlellyen 
hftktlmet, 111tgele1 bor.. vnt· 
goncalarını kmb geçirecek mi 
ldlP. Franıa'yı dlktatftr havası 
içinde mi boğacaktı?. 

Okorlınm1z Parlı'tea gelen 
15 Dızlran tarihli telgrıfı oka· 
motl1rdır: "Fnnıız bftktlmetl 
bftdcede 5 milyar frank kı· 
ııyor.u 

Bakınız nerelerden: Asker· 
elen yetltme ınaıçılara verilen 
J>8nlar kesilerek bir buçuk 
milyar, 

İkinci derecedeki demlryol· 
lu ltlettlmlyerek ve cJemlryol· 
lardı ltytırların eayııı azaltıla· 
rak 2 milyar, 

Bir tıkım aylıklar aultılank, 
yahud kaldmlınk bir mllyar, 

Sosyal sigorta itlerine yeni· 
den dazen 'ferllerek yanm 
milyar. 

Hemen 10racab1nız: Fakat 
bfttftn boalar bir kıaunluk 

itler değil midir? Bunlar için 
hlln1met neden, parlımentonun 
hak 'fe yetkilerinden bir kıı· 
mını kendi llatlne aldı? 

Bftkdmet bu yetkileri par· 
lamentoya, cJemokraıl demago· 
jlalne, ıeçlm dayreal oyonlanna 
bir kelime ile, •ylnlara karp 
kollanıyor. Demlryollar meı'e· 
leel birkaç ylllık meı'eledlr. 
Her Hyln kendi ıeçlm dayre· 
ılnln her köııeılne demlryol 
yapılmunn 'fe bergftn tren 
ltletllmeslnl lıter. Bakanlar Gze. 
rinde bCltCln kunetlnl kullanır. 
Ynnetge boyuna zarır eder; 
birçok hatların kılkıblleceğlnl 
aôyler. Fılı:at p1rlamentodalı:J 

politika dayanıtmaaınıa önflne 
geçemeı. Ayhklar ve hizmetler 
için de durum böyledir. Dayre· 
ler •ylH kayrılı:larlle doludur. 
Aıkerden yelf ome snııçılar da 
10k1k polltllı:aaında ve seçim 
oyualannda partllerln son de· 
rece itine yarar. Onlann emekli 
aybklan nrcJır. Fakat tlstellk 
huneden mllyar kopanrlar. 

Bu yukarda gördGğftnftı 5 
milyar bGdceden ke111len poll· 
lltlka puasıdır. Yani bu 5 
mllyar llllumsuı görftamelı:te 

idi. ÇGnlı:G 5 milyar kıulmaldı 
Fransa işleri durmıyıcak. tam· 
t.,raı dtlıeae girecektir. 

5 milyar bizim bCldcemlzla 
Gç misli gibi bir ııeydlr. Eğer 

ha tedbirler parlAmeato lı:111ı· 
sına çılı:arıleaydı, partll11r ve 
eaylavlann aeçlm 'Ve politika 
aa11ları 1 kanunun soğuk kanlı· 
lılı:la okunmasına bile meydan 
bınkmasdı. 

Eakl demokr111lerln basit 
bftdce tedbirlerini bile harb 
itleri gibi, hClkQmetln Osnomal 
yetkileri ile ancak kotanbllme· 
lerl, bagftnlı:G pırlAmentolar 

mebnlzmaaınıa ve genel olınk 
demokrat clbuının ne kıdır 
dheltllmeğe mobta9 olduğunu 
bir daha g&ltermea mi? 

F. ~.ATAY 

' ' (Günün TeDya~o HabeırDeırö 1 
Uçaklarımızı Çoğaltıyoruz. Yug~~~~vya 

40 Kabine Buhranı, 
Genel Doşonceler 

-Yalnız Devlet Memurları Orduya 
Tayyare Hediye Edeceklerdir. 

Anbre, 22 (Öıel) - BGUlo memlekette tayyırelcrlmlzln adedini artırarak gökleri koruma itini 
ıamımen ba,.rmalı: Gıere göıterllen ilgi glttlkce gealılemelı:teilr. Bu uluul hareketin çok parlak 
ıonunçlırı beklenmektedir. 

Tayyare cemiyetinin aldı~ı mılumata göre, devlet .kadrosunda çalıtıb maaı alan bCltftn memur 
'\'•tandatlaramız Tarlı: Bava kunetlerlne 40 tayyare alacaklardır. 

~ : . 
• • 

Bna tehlikesini bilen Oyellk için memurların ytıkenlerlnl taksitle ve yftzde iki nlıbetlnde öde· 
melerl muvafık görCllmftıtur. İzmir llbayhğıaa gelen bir bildirimde her ay memur maıolarındın 
kesilecek yftzde iki bf81enln doğrudın doğruya cemiyetin tnbel.rloe yatırılması blldlrllmlıtlr. 

§ İzmir Baytar dlrektörlGğft memurları ban tebllkeılnl bilen O.ye yazılarak taahbftd klğıdlarını 
lmzalamıılardır. Takdir ederiz. 

Adana Çiftçileri Büyükle- Cam Fabrikası 

S . l . . B ·ıd· d• işe Başlıyor. 
re eVlllÇ erilli l Ir 1 •• Yeni endDst· 

·-· -· , rimiz, Dk Eserini 
Halkevinde Toplandılar. Atatürk e, Yakında Verecek. 

Başbakana, Partiye T~lgraf çektiler. 
Adana, 21 (A.A) - Çiftçi borçlarının onbet yıl gibi DllDD ltlr 

zıman içinde ahnacaı• hakkındaki yeni yaea Adana 'ffl bağlan· 

tısında derin ve eonıua kınnç uyındırmıtbr. Çtftçllerlmls halk· 
evinde toplan•rak snlnçlerlnl ve bu kararla kendilerine borç 
ödeme lmklnlarıdı veren bayakledne .. ygılarını ve minnetlerini 
bildirdiler. 

Çok kalıbalık olan bu toplantıda Niğde eaylavı Cavid Oral 
bir ıöylevle çiftçinin duygolanna tercGman olmuıtur. Bo mftna· 
ıebetle Atatftrk'"• kamutay bukanbğına, batbakan lımet İnônil'ne, 
tanm ve ekonomi bakanhklarll., C.H.P. ıenel sekreterliğine •ygı 
ve teııeklı:ftr telgnfları gönderUmtıtlr. 

f 

Ziraat Bankası ve 
Çiftçilere lkrazat. 

-·-· Banka, Çift Hayvanları ve Mahsul 
Qzerine De Para Dağıtacak .. 

İstanbul, 22 (Ösel) - Yeni 
yıpılan cım fabrikamız, bu ay 
bıtından itibaren faaliyete ge· 
çecet ve bu suretle yeni en· 
dClstrlmlzln ilk eıerlerlnln ahn· 
ması baıhyacaktır. 

B. Ali Muzaffer 
Sefir Oluyor .• 

Ankara, 22 (Ôzel) - Kon· 
ya aaylavı bıy Ali Muzaffer 
(Eski profesörlerden ve divanı 

rlyıeet .kAtlblerlnden) Baltık 
btıktlmetlerl neıdlnde sefir 
olarak tayin edilmek Gzeredlr. 

Aokara'da 
Yeni istasyon 

Yapı ihale Edildi 
Ankan, 22 ( Ôıel) - An· 

.kua'da modern ve bftyftk bir 
latuyon blnuı yapslacaktır. İn· 
pat mflteabbJde ihale edil· 
mlotlr. 

letanbul, 22 (Özel) - Yu· 
goslavya kabine buhranı devam 
ediyor: 

Genel dftoftace ıodar ki yeol 
kabine ya Y evtlç kabinesinde 
Ff nıns bakanı olan 8 . Stayı· 
novlç'ln haıkanlığı altında e11kl 
partilerle birlikte le görecek 
bir uloeal temerkftz kabinesi, 
yahud ki; general Dlvko.,iç'ln 
bıtkınhğı altında notr bir ka· 
bine olacaktır ki buna kareı da 
Bırndların bir itirazı yoktur. 

Kabine naııl olursa olsun 
ayrıt partilerinin istedikleri 
ıoysal ôıgenllkle gftvenlfgln 
yeniden kurulması ve belki de 
yeniden ôzgftr ve gizli saylav 
ıeçlmlerl yıpılmaııdır. 

lzmir'de De Nark 
indirilmelidir. 

Adana, 21 (A.A) - Geçen· 
lerde buğday değerlaln kilosu 
4,5 kurup kadar ytlklelmesl 
tızerlne ekmek le 9 kuruş ol· 
muıtu. İki ,ondar buğday 3, 
3,5 kuroıa dGıtGğlnden bogtln 
ekmek 7 ,5 kurup lndlrllmlttlr. 

Şebrlmlsde karpuı ve Oıftm 
çıkmıı ve plyuaya getlrllmlttlr, 
Karpasun kilosu 10 Gzflmftn 
kilosu 15 knrottan eatılmak· 

tadır. 

Hava Ordumuz. 

Mançuri'de Bu iş için Bir Toplantı 
Yapılacağı Haberi Geldi .. 

letanbul 2~ (Öıel) - Bir habere göre, yakında Asya millet· 
lerl arasındı da Cenevre'dekl milletler cemiyeti teklinde bir 
milletler cemiyeti kurulmak Gzere Mancurlde bir toplantı ya· 
pılwcaktsr. 

Hükômet, Köylüyü Okut
mak Çarelerini Arıyor. 

ANADOLU - Eğer haber doğra ise, bono ortaya atanın 

jıponya olmuı ihtimali fazladır, Ç6nkft japonya, milletler cemi· 
yetinden çekllmlt olmaktın baoka, "Aıya Aıyahlarındıru davannı 
gfttrmekte ve bu suretle Anupa lmperyallzmlnln ve kapl· 
talfzmloln A.eya'dakl nflfuzona gedikler açmak istemektedir. 

Koltor Bakanlığı ilgili Olanların 
Fikirlerini Sormuştur. 

Ankan, 22 (Özel) - KGIUlr bakanı bay Saffet Arıkan, köylCl 
ve balkı okutarak seviyesini, bllglılnl 'fe memleketle olan llgialal 
artırmak için ne yapmak IAzımgeldlği hakkında llbıylıklara kCll· 
tdr dlrektörlGklerlae ve bu itle uğnpnlara bir tamim gönder· 
mit, fikirlerini ıormattor. Hftkumet, bu boıusta bazı tedbirler 

General Kondilis De aım•k "":•ancı.dır. ·- • -· • 

G . lzmır Panayırına lştırak 
Kralcılar Arasına eçtı. Edeceklere Tenzilat! 

• 
KflçO.k Haherletl 

Kızılay 
Dftşkftnlere El 

Uzatıyor" 
HllAllahmer cemiyeti, 8' le, 

ili ler nava'dald fakir kadınlıra.--" 
tılmak Clzere 100 çift P""" ol 
çorabı ile 80 metre kO~ 
göndermit ve Burana ~ bfa 
de boalın, fakir ailelere k, 

ğıtmıetır. -
Ba bDyftk iyiliği, Bar" le 

halkı arasında ıevlnçle kııf 4a 
lınmııtır. 

Hastalıklarla Saf•f ele 
V fthrevi marazlarla _ 111~ 

dele komlayonu dCln ııehflY 

aağhk ve sosyal yardım dl~ 
törltlğftnde toplanmıt, baı• si Y 
danlara alt evrak berinde 
ktkler yapmıttır. 

Damızlık Koyuo 
Yanıuılıhn'dan clomısb~ 

koyun ve 25 koç ged JrA 
lçlo Tarım bıkınlığınca 

Şevki'ye kontenjan harici ,1 
eaadesl verllmlıtlr. 

Tfltftn Tohumlstl 
Temmuzun llk haf~ 

tıhmln komlıyonları ~ 
ilde faaliyete geçecek ff ti 
yıl yetlıecek olan t6tlD ,1 
nClnCln miktarlarını teıblt 

cektlr. 

Bay Sedad 
İzmir yarllbay (Vıll ,~ 

vlni) bay Sedad Erlm'e I~ 
bakanlığınca iyi ay izin _, 
mittir. Mezuniyetini İtıaab 
geçirecektir. 

Iran Konsolos~ 
İran koneoloeo bay -_ .. t'J 

Ban Mecldl dCln llbaY"""ff 
ilbay General KAz'm ~ ;' 
yar ilbay Sedrd Erlm'I tl1 
etmltdr. __/ 

Karşıyaka'daki, 
Çocuk CesedletJ 
Her ikisinde De S"-
Emaresi Görtıleıııed> 

Karı1yaka'da deni• ke•-; 
da yosun ve otlu ara1111b ~ 
torba lçlndd yeni cJoğaaof JI 
göbeği keıllmemlı bir ~ 
cesedi buluamuıta. Cesed~ 
leket haıtane1lne göt ; 
otopal yapılmıı fe çocopO ;I 
doğduğu, oncJan sonra dt -' 
baya konup denlse atıldı~ 
lqılmıttır. Karııyaka'da 1 

'olO eok:a~ıncJa bayan A Yf6 1/ 
dört ıylık çocuğu doıord.ı' 
aft ve çocuğun ceeedlnla 1 I 
otlar arasında bulunda~a•;,,. 
yazmııtık. Otopside bo ~ 

berinde de harici bir ,ıtl' 
eıerl olmadığı anı.plJO;,, 
Adliye her iki meı'ele ose dit• 
tahkikata devam etmekte 

1935 

Bu Hadise, Yuııanistan'nın Siyasal · 
Hayatı için Çok önemlidir. O. Demiryolları?~a Yozde 85 dir. 1_Anh_

1
_

1
_
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İstanbul, 22 (Özel) - Atlna'dan bildiriliyor: ltalya Da Tenzılat Yapmaktadır. 21 Rablatenel 

Yunanistan Sft bakanı ve baıbakan moulnl General Kondllls, İstanbul, 22 (Özel) - Devlet dı1Jmlryollan idaresi lzmlr Pa· Evbt Esant 
son bir beyanatında, kendisinin de Kraliyet taraflarları aruında nayırına gönderilecek eıya ve lttlrak edecek ıeh11lar lçla yOıde GCbıet 8,!14. 
bulunduğunu eôylemlttlr. aebenalu tenıllAt yıpmayı oaaylamııtır. Ôğle 4,!i ı 

ANADOLU - General Kondlllı, son zamana kadar Camurl· § - Bund•n batka Roma BDyOk elçiliğinden panayır komi· İkindi 8,82 
yetcl idi ve kabinede Kralcılık tanflarlanna kartı mukavemet teıl batkanbtıaa gelen bir tezkereye göre, ıtalya mftnakallt ne· Akpm 12, 
eden bir pbılyettl. Onan da Kralcılarla blrletmeıl, Yanınlstan'ın ured de, btltln İtalya demlryolluında, anıolaaal •llAer panıyır· Yata 

2
,()4. 

slyual hayahada önemli bir btdlıe eayılablUr. Sa ıoretle Cuma· lan, yapılan kolaylık 'fe tenstlAbn lamlr paaa7ırına lıtlnk ede· 11•Iİİmİİ•İİlr;.lllİllllİ6İİ,İİl25İlll .. ~ rlyetdler blylk bir elemanlınm b7betmlt olmaktadırlar. celr olulan ela tetmll etaeyl bnrl11br11Ufbl'. 1 
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Bitler, artık, A vrupı devlet · 
'-tnı yenen ve ye utk devlet· 
ler diye ikiye ayırmak doğru 
0lınıdığını söylem'1 _tir. 

Bir zamanlar devlet kap181, 

l.Gttı.ı Tark gençlerinin gözdl· 
ke~ idi. 

Polis sizi, dolandırmığı ge· 
lea bu ıdamıu karalı lıkımıo· 
.... oldogonu gerçlnlemiştlr. 

Candelll: gazete kadar, f iklr 
4'rgllerine de ihtiyacımız var. 

Y ıloızlığı ıeverıem de yalnız 
de~um. 

Bu tarlanın ölçftmünü blll
~or musonuı? 

BtttOn gençler, eUerlnde ıeı· 
'-klarlı, geç vekte kadar. Ata· 
1'1k'tın konduğu evi çevrlnlp 
dtrdular. 

&ılaallerdekl yeni kelimeler: 

'Yenen - Galip 
Yenik - Mığhib 
Côıdlkeğl - Mıtmahı nazar 

lnılı - M11aonel au' 
Dergi - Mecnı.uı 
Yılkız - MerdGmglrlı 
ÔlçOm - Mesaha 

lı111ak - Meeale 

Cevıtumek - Tauf etmek 

• • • 
8ı~ıeık - Muaf 

Bağışıklık - Muaf lyet 

1 
Ôagar yazarlar kannç ver· 

1 •loden bığışıkhrlar 
.. Cızeıelerdekl çevlrmenlerln 

ile '•nç vergisinden bağışıklığı 
•ı1n r.decektlr. 

• • • 
8-ıu - Muayene 

l ttlenecek olanlır hekim ba· 
1
• 111d ı1ı an geçmek yükilmüude 

"itler. 

• • • 
&ıobıekir - vurguncu 

huıkar - vurgunculuk 

"''i 1t•hk f iıtlerfndekl vurgun· 
;kıa her gftn eanşmıktayız. 

h tıoıa hOkOmetl borPa vur. 

let "coıırına karşı kesi o tedbir· 
•ldı. 

• • • 4Jtır - muhabir 
l>oYmaç - muhbir 

~il haberi Parlı aytarımız 
lllektubla gönderdi. 

'-t. ~etemfzln te!ılr doymaç
lçbfr hllgeı kaçırmazlar. 

• '1 •• 
a:kaveı - dayanık, dayanım 

'-t e•fn ıert rQıgArı dayı· 
~olduğunda eftphellylm. 

~ Gı111an, dan, bayak bir 

' 1111!1 g(Sıtermlotlr. 

~ ...... 36 -
11 ••k'ayı ınlatmıya bıeladı. 

~~ PlAoımızdl muvaffak ol· 

~~ bUslz LCU ile bir arkadaeı 
'-'aıd rd yakalandı ve hapse 
~ 1• Otele gGvercln kafesini 

'"" kumral bıyıkh adım da 
~llda. Ceeedl ?olis mfldftr· 

teıdekı ölOler k•ıvueundadır. 
'-ı ero,a, hıydudların inini 
"tıe bolduklarını, ormanda 

~•itti naeıl yflrOdflklerlul, 

' lerı sorlukları, haydod
' 1•pt.klara mCleademeyl bG· 

'afttıattıe anlattı. Emniyet 

Oevlet demfryoHırı; mıntaka 

lçerllerlndeu İzmlr'e getirilen 

muhtelif tecim (Ticaret) eıy•· 

sımn istasyonlardı ardiye mftd 

detlerl indirilmiştir. ~attA pala· 
mut ve emsell ürftnler hariç 

olmak üzere diğer Grünlerln 

bekleme müddeti 24 saat olarak 

tesblt edilml~tf r. Bu y ftzdeu 

komisyoncu ve ihracatçılar dev 

let demiryolfarı ambarlannda 

bekletmekte oldnklım ftrtınle 

rlnl hundan sonra ldraf.yıcak

ları dt"polara kaldırtıp hamma· 

llyfl ve nakllye ma ;rafı verPcek· 

lerdlr. Ayrıca ihraç ınraeında 

da depolardan şatlara yftkltmek 

için nakliye ve hammallye ftc 

rtıtl vermek JizımJ?elecektlr ki 

bn suretle Orftnlerfmizfu mali· 
yet ftatı yftkselec,.ktfr. ŞP.hrl 

mfz tecim ve endüstri odeeı ile 

dlAer alAkadar mtlteseseler; lh 
racat ürftnlerlmlzln maliyet fla 

tine teıılr edf'n bu önemll meı'e · 

ı .. ftzerlnde tetkikler yapmak· 

tadarlar. Yakında Devlet demir ~ 

yolları htHyonlarında ardiye 
mes'elf'slnln lhracalımıza trAfr 

edrcek· durumlarının kaldnıl· 

mHı için t.konoml ve bayındır· 

hk bakanlıklarına mftracaat edl· 

lecektlr. 
Tecim işlerinin daraldığı, 

ürftn değerlerlnln dilodüğü bir 

zamanda kirasız hf'r mal için 

24: saate indirilmesi İzmir 
şehri ticareti için zararlar vere 

cektlr. Auadolu'da ftretmenlu 

tarafından satılmak üzere f z 

mir'e gönderilen mallarlD bir 

k11mı parasız yerde dururken 

belli zamınlarda ve limanda 

her vakit vapor bulonmıyaca· 

ğına göre limana girecek fa 

purlarlD gelme tarihlerine göre 

satış tanzim ve ona göre yıpı · 

hr ve hiçbir harç yükletmeden 

doğrudın doğruya mavonaya 

verilerek vapura yüklenir. Bu 
suretle ftretmenlu hesabına ya· 

palacak harçlar azalmıı olurdu. 

Eeuen pamuk çekirdeği, 

arpa, palamut gibi dt>ğerl çokaz 

ve ucuz Grftnlerln tutarı Qze· 

rlne yflklenecek en küçOt bir 

harcın dahi hugQn için ehem· 

mlyetl vardır. 

Nitekim Aydın Demlryolları 

lstHyonundakl bilyftk depolar, 

Türkce'ye çevire.ı: 1,Z <.: 1 
sözlerini dikkatle dinJlyordu. 

Elde edilen muvaffakıyetten 

memnuu olduğu parhyan gôzle 
rinde okunuyordu. 

Feleruva, (AçgôzUUer) adını 

verdiği gazetecilere de bu ma· 

himatı vermek ve gflnlerdenberl 

zabıta aleyhinde yazılan yazılara 
yerinde bir mukabelede bulun· 
mak istiyordu. istiyordu ki, ga· 

zeıeler, Parla zabııaeının mu· 

vaffakıyetlnl birinci sahlfele· 

rinde ıellendlrlb pullındırıunlar, 

zabıta imirlerlnln reıimlerlnl 

lar ... 

kumpanyanın istifadesini temin 

etmekle beraber bu ihtiyaca 

ce"8b vermekte idi. Halbuki 

ardiye (Yer parası) için zaman 

24 saat olduğuna göre gelen 

mallann istasyon ambarlarm 

dan tecimerlerln depolarına ve 

oradında mavunaya taşınması 

için yilkleme ve taş1Dmaya gi 

decek harçlar dış illere gönde. 

rflecek mallar arasında yuka. 

rıda adı geçen ucuz ve de~er.ııfı 

ftrOnlerln maliyet f l•tlne ek

lenmiş, otaca'ktıa. 

Acnn pazı•lar1nda 

rekabetlerle kareılaşan 

kf'tfmlzln ftrftnlerlnln 

önemli 

memle 

fmkAnı 

kadar ucuza mal f!dllmr.e~ ve 

• def!,.rlt~ne teelr eden barçla1'· 

dan kornnması bir yOküm ha 

tine ~elmlşk.eu, dtpo. taşıma, 

hamaliye J?lbl yeni harçlar1n 
eklenmf!st flrftnlerlmlzln &atışını 
g.-rlll'!t,.cek ve zırarlındıracak 

seb,.bler olıcıktar. 

Dlğf'r taraftan dıearıya f'D 

çok mal çıktı~ı aylıtda lznılre 
içrrlet df'D şf mf'odüferle J?f'lt"O 

mallar :l4 saat ardlyP.ye hıra 

kılırııa yn teclmt>r yer klraeı 

Vt"rmemek için malmı kıldır 

ma~a çaheıcak, fakat lzmlrdekt 

çeeft çılı~ın nakil vasıtaları 

gelt:n bu mallan kald1rmı~a o 
zaman yetmlyecektlr. Bn en · 

gellerln kıldmlması için her 

ürônQn rhm, BBhm durumuna 

göre orıa bir heeabla arzlye 

zu~anlarını eu ş.lkllde onayla· 
maeı hem devlet dtmlryolları 

ldareelnde, hem teclmerlerlmlzl 

sıkmıyacık ve daha doğrusu 

üretmlyenlerl de zararlaodır· 

mıyacak bir eekil olscakt1r. 

1 - Pamuk çeklrdl'ğl ve 
pılamutçılae için kirasız yer 

zamanı yirmi gOn, naneli guta 

lar ve kuru meyvalaa için 15 
gfin, incir Qzfim, yağ ve pa 

muk için 8 gftn olmılıdır. 

2 - Herğftn lstaayona giren 

marşındlz ırenlerlle gelen le 

clmer malları için ertesi g6n 

ıabableyln teclmere haber k&· 

ğıdı ile bildirilerek ardiye 

milddetlnln bu blldlrlkten he· 
eab edilmesi. 

:3 - Tecim e11yasauın vagon· 
lardın boşaltma işini teclmerln 

ken~hl serbeıı olarak yapı· 

Emniyet genel dlrektör6, elde 

edilen muvaffıkıyetteo hak.ika· 
trn memnundu. f4'11kıt ayni za. 

manda mftteeHlrdl de. Ç6nkft, 

baydudlann başı, çete reisi Sıan 

yakalınmnmıştı. Ona göre, St•D 
ele geçmedikten sonra, bir iki 

arkadaşın yakalanmış olmHı 

neye yarardı? Genel direktör 

kendi kine mırıldanıyordu; 
- Stan baydudunu nasıl ele 

geçireceğiz? 

Birdenbire akhna blrıey gel· 

mlş gibi yaparak Feleruva'ya 

baktı: 

- Baron İkzel, dedi, oteline 

döndft mil? 
Feleru•a, bir ıaadlk. loaretl 

olmak iizere batını ealadı ve 

ıonra llbe etti: 

- Evet dönda, dedi, timdi 

oteldedlt. 

biliyor. Bu , .. kil teclmere bir 

kolaylık olmakla berabn de · 

mlryoll,m depolarında kalan 

eı,yamn herhangi bir suretle 

zarar ve zlyamodan idarenin 

ştkAyelçilere cevab verecek bir 

duromrJa bolonmımae1 dola

yıtıi le bol)alt ma ı,ıntu idare 

cihetinden dOzen altına alın 

maeı ve idareye bağlı işçiye 

yapllrılmuı, ancak teclmerln 

bu le için verdiği paradan 

fazla blrşey alanmaması ve bo 
paranın Tecim <>daeı tarafın· 

için bıelırında değerli boyar· 

m•nları bulunmak üzere hu 
taabhildlerlnden b.şka kuru 

mumuza senede ayrıca 1785 
lira vermeğl üatlerine almış 

lardır, 

dt>tl altışar aydır. BiltOn ilde 

60 bin inek vardır ve bunlar-

dan bir yılda 21 milyon kilo 

süt alınmaktadır. 3500 manda 

lnı>ğİ ı,1. 90,000 kilo 312,000 
koyun 14 ıııllyon ve 158,000 

kr.çl 7, 110,000 kilo ıCU nr· 

mek.ıedlr. 
d•n onaylanacak bir tarifeye 
dayanmaaı. 

4 - Demlryolları ı,ıne do 
kunurkeo lstaeyon ambarları 

1ım1r'de v~ bfltQn tide ııaı
muzca şGkranla karşılanmış 

lerlo bir kıamı ıu ile karıştı· 
ve dlrektörlftğ" bir teeekkdr 

Bo suretle bava tebllkeelol 

hilen üyeliğe yazılan direktör 

8. Feyzl Akkor ve merkez 

Amirlerinden 8 . Yaıar Alba 

ras, B. Hoh\el Gftmflş, B. 

Yaşar Banş ile yardımcı ftye· 

llğe yazılan pollslerlmfzln4 tıy

yue cemiyetine ve dolıyudle 

yord eav~Hına kartı göster

dikleri il~I yönetim kurulu 

tabanlarımn döşenmPsl 

mlzllğl de ballra gelir· 
ve te 

hitl~t g45nı1ullmfştlr. rılarak !atılmotkl• olduğuna 
'------------~ göre lst!hlAk edilen süt miktarı; 

O • J d kırk mtlyon lan çok fazla olH 
Bay1Ddırlık Bakanı bay Ali 81 re er e 

gerektir. 
Çdinkaya'nın; bu önemli lele \1esai Saatleri 
zaten meşl(ol buluodu~o duyul· 

muştur. Ürünlerimizin nefaseti; 

tabansız amkarlar yüzündf'n 
hozolmakta ve hundan flatl<"

rl dr. düşmı-ktrdir. Bu işin de 
ıct-le vaptırılmailıl azımdır. 

Niçin Ayıı Ayrıdır? 

{ 

Hergon 
Beş Kelime. 

Oıuznçnncfl tiste 
l - Havayici zaruriye - Yuaatık 

Örnek: Hükumet yı§atık fi. 
aılerini indirmek. için elin· 
den geleni yapıyor. 

2 - G111a - Hesin 
iaşe - Beelev 
Örnekler: l - Çocuklar için 
sut en iyi besindir. 
2 - Ilir ordunun beslev 
nıes"elesi, en ba~ta gelen İŞ· 

lerdendir. 
3 - Gıpta - l mreu 

Yeni hafla talili kanunu ile 
cumartel!i günleri l!aat onüçtt-n 

.-onra haft ' tatili ba~lamaktad1r. 
Resmi dılreler kaouoıı göre 

ha tıae.Ue kapanmak !Azamdır. 

Bazı dairelerde mt>murlar E1aet 

onlktcle yemeğe çıkmakla ve 
saat onüçte hafta tatili başla 

dağına göre bir daha da l~leri 
başına tı;elmenıektedirler. 

Bazı daire direktörleri lıı e 
kanonun eaat onilçle hlfıa ta 
tlllnln bışhyacağıoa dair olan 
mıddel!i bu eaale kadtr faeıla 
sız ~alaşılacı~ı şeklinde tefsir 
etmekte ve mtmurlar1 yemPğe 

b11akmamaktadırlar. Ba yüzden 
ba11 dairelerde ııaat onlklden 

sonra memur bulunmadığı halde 
bazı dılreler de saat onüçrı ka · 

dar çalışmaktadırlar. 

llbaylığıo bu mea'eleye kat'i 
şekil vermeat yerinde olur. 

Örnek: f mren güzel bir~eydir 
4 - Haset - Günü 

i'>rnek: Günü en çirlin huy· 
lardandır. 

a - Liitfu ihsan - Kayra 
Örnek: Türk. Hava kurumu• 
na yarcbmın1z, bir kayra de· 
ğil, bir ödeldir. 

Dolaphkuyu 
Mahallesi Ihti· 
yaçları GörOldü .. 

NOT: Gazetemize g~n· 
derilecek yazılarda bu 
kelimelerin Oemanlıeala
rı kullanılmamasını rica 
ederiz. 

::;arbay Dr. Behçet Uz; dün 

şarbayhk mGhendialerile Dolap 
lıkoyo ve yolr.arı mahalleri 

gezmlo, bu mahallerin lhtlyıç· 

larını teshil etmiştir. Bu yıl 
şarbaylık büdceıılnln kudreti 

derecealnde yakarı mıhıllelerd" 
birçok loşaal ve t .. sısat yaptıra ı 

,,J lıcalttır. 

Genel direktör, bu cenbı 

aldıktan sonra tekrar dftşüucrye 

daldı. Elinde tutmakta olduğu 

kurşun kalemlle mQtemadlyen 

yazı masasına vuruyordu. Birkaç 

dıklka sonra, yerinden kalka· 
ra~ Feleruva'ya doğru y6rüdü: 

- Bay Felerova, bu gt.ce 

çok çalıetınız ve ~ok yoruldu· 

nuz. Sizi takdir ederim. Ben 

de sabaha kadar hep bu işle 

meşgul oldum. Şimdi sizden 

blrşey daha öğrenmek isti· 

yorum. 

- Buyurun direktörilm ... 

- Doktor Gole ne oldu? 

Jleleruva, bu sual k.arııeauda 

derhal bir cenb bulamadı ve 
derin bir uefee aldı ve derin 

bir nefee aldı. KftçGcflk gösle· 

1 
rlle genel direktöre bakıyor, 

bıkbğı yeri delecek gibi bir 

vaziyet alıyordu. Hakikaten ba 

bir mea'ele idi. Doktor Gole 

ne olmuştu? Feleruva, doktor 

Gole lolle iki gftndenberi meş· 

~ol olduğu halde es11h bir ne· 

tice elde edememlotl . Kuyumcu 

J,amako He diğer bütftn ku· 

yomtu mağazalarım birer birer 

dolaşın bu esararenglz adam 

şimdi nerede idi? Haydudlar1n 

bıeı, çete retsl Stan acaba bu 
adam tarafından mı eıklan· 

mıştı? 

Genel direktör, Feleruva'Dln 

ıftkutunu lhlAI ederek eöze 

başladı: 

- Dün akıam geç vakıı 

Kambarl otelloden telefrn et· 

tiler ve dediler ki: "Doktor 

Gole namına bir paket getirildi 

ve otelin 11lonuna bınkılda. 

Kimin tarafındaa gedrlldlgl bl· 

Su Şirketi 
Hakyerine verildi 

lzmir su 808}Ctesl (Şirketi) 

nio halktan fazla a ldıgı 150 

hin lira ile nıuhı,.lif yıllarda 

hill..Cımete ,·ermemiş o\duğu 85 

bio lira hiese mr.11',.lrsl Bayrn· 

dırlık Bı.kanlıgınca tetkik edil 

mekte fdf. Bakanlık bu mn'e· 

leyi bakyerlne (Mabkemey.-) 

gönderml~tir. ----
SiirO Çayıra Girmiş 

Mer@inlhde Anber'io çaymn · 

da Aydın'h Kıdrl'ye ald koyun 

sQrüıftoO güden çoban Ali 
Ahmed ve Mebmed oğlu Ab· 

dullıhın uyuduklar1 sırada 
koyun aftrGali, Çamdlbl mevkH 

clvannd• bahçavan Şnkra1nün 
çayırına btrmtşlerdlr Çobanlar 

uyanıp koyunları bahçeden 

çıkarmak isteyinr..e Şükrft Ye 

oğlu All; koyunlaran yaptığı 

zarara kartıhk olarak bir ko 

yunu vermemek iale'Dlılercllr. 

Bundan c;ıkau kavgada ŞClkrG 

ve oğlu Alt aopa llc AbJollahı 
dövmeğe başlamıelardır. Buna 

gören çoban Ati arkadıaoını 

kurtarmak için havaya iki el 

sllAh atmıştır. Zabıtaca tahkl· 

kota devrm edlllyor. 

linemlyen bu pakd i"I sunao

berl burada duruyor ,, 
Feleruva hayreıle bıgndı: 

- Yeni bir güvercin d•· 

ha mı? 

- Muhakkak ki yeni bir 

güvercin... K8'ese baAlanao bir 

mektupta, doktor Gote'den, 88 · 

tın aldığı elmaa Kollye'nln gôn· 
derilmesi isteniyor. Malum teh

dldler ... 

Feleruva, doktor Gole'nla 

bir cinayete kurban glUiğlnl 
düeftnda ve kızgıohğındaa tlt· 
remlye başladı. Çilnk6, doktor, 

meydanda yoktu. Miuflr ol· 

doğu otelde bir defa gôrünmtlt, 

ıonra bir daha u~ramımıttı. 

Feleron buulau dGtflntırken 
telefon çaldı. Genel direktör 

derhal telefona yapııtı ~e kendi 

- Sona ur -
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OKURLARIN 
DiLEKLERi 

Şekerde Vurgun
culuk Mu \'ar? --·-......... ._ __ 

Aydın OrtakJardoo yazılıyor: 

Bilyük kamoınyda onaylanan 
knauola ucuz şeker yiyebilme· 

mla için ince !J"kerln kilosu 
fnbrUca depo ve vagon te ilmi 
25 koruş kesme Şf"kerin kflosu 

da 28 kuruş tesbh edilmiş 

olmasını ve bu f iotlere ancak 

normal masraf ve kArlerdan 
fıızla zemmlyat yapıldıkta lhtl 

kar knnonlle cezalandırılacak 

Jarmıo da learet edilmiş hulun 

masına rağmen evelce 86 75 
kuruşa eatılan şekeri Jzmlr'deo 

37 ·50 kuruşa ahp mukannen 
masrafları lllhe ednek burada 

40 kuruşa satıyorduk. Kesme 

oekerl de tzmlr'den 40 50 ku 
ruşa alıp mecburi moerof lordan 

ve kArımızm ililveelnden eonıa 
45 kuruşa satıyorduk . Şimdi 

he 25 kuraşa etılmıısı karar· 
laştmlau toz ~ekerin kilosunu 

19·6·935 tarihinde lzmir'deu 
atın aldığımız iki çuval şekerin 

27 ·25 kuruştan ve kesme şe · 

kerlndeo 30 50 kuruştan ya 
zılmış ve parası alınmıştır. Şu 

vaziyet ortada normal ma raf 

ve kura tecavüz yapıldığını ve 
dolayietle ihtlkti.r yapıldığını 

göstermektedir. 

Yazdığım ftata getirdiğimiz 
şekerin incesi istasyonum za 

28 50 kuruşn kesme şekeri de 

32·50 kuruşa bize mal olmakta 

bulunmasına ve Aydın şorbny· 

hğının buraya yaptığı teblf ğatla 

halka ynptığı il tin ffatf nde ince 

şekeri 28 kuruş ve kesme şe-

keri de 31 kuruş tesblt et· 
mlştir 

Halk kendisi ne bildirilen 

28 ve 31 kuruş fatlere ne 

şekilde Htış yapılobUeceğloln 

ve ne suretle hareket edllece 

ğlnln Aydın ve İzmir llbaylık 

lerlle şarbaylıklarınıo ve Eko. 

nomi Bakanlığının tetkik ettir

mesini bekler ve yal varırız. 

Orıaklar'dan 

ô. T. 

Adana'da Yağ· 

mur ve Pamuk 

Zt·r'iyatı Durumu. 
Adana, 21 (AA) - Üçdört 

gftodrnberl havalar blrdZ serin· 

lemfştlr, Bugfinlerde iyi bir 

yağmur bek lenf yor İateotlen 

yağmur dü,erse bu yıl ovamı 

zıo pamuk ürilnü çok bereketli 
olacaktır. 

1efriko numarası: 73 

Kirpiklerinin arasından baktı: 

- Daha içelim ·dedi· çok 
çok içelim. 

Saat onu bulmuştu. Suzl'oln 

g6zlerl, fosforlu bir parıltı 

içinde dönüyor gibiydi. Ayağa 

·kalktı: 

- Bışlm dönmeğe başladı 

Nazım ·dedJ· çıkalım mı der· 
efn?. 

- Çıkalım Suzi!. İyi olur, 

bava alırsın .. 

- Bir arabaya binelim. Ağır 
ağır, Reşadlye'ye hatta daha 

MemDelket 111111 
Karısını 

.... m::ilml'llE'Dll;.a ................. lm ........................................ , 

k S M • S 1 • Birini Dövmftş. a J, a a avg • 30188 ll Şia Çayırhbahçe'de ErzoruıO 
--------------- NAdlr oğlu bay MehmedlD • 

sına Çalışı~ or. Güzel Sultan Yaylası'na Otomobille karısı vardır. E•elkl gOO ~· 
J ları arasında çıkan ka•g• 

apıl n Son ir oplantıda iyi 
' nu çlar Alın nıştır. 

Yarım Saatte (;idilebiliyor. züoden hiddetlenerek b•. 
Zinet adlı karısını yuaıf\l 

~~~----..... ---....~-------~~~-Aydın, (Ôzt l) - ltbny Fevzi ll11~üo de birçok yurddaşlar 
Toker'!n başknolığıodu bPr gün leahbüdlerde bıılunacaklardır. 

toplenım Türk bava kurumu llbaylık, General J11m<:!t in 

komite f Aydın merkezinde de önünün tiiylevlerlnl basıoe•inde 
üye yazmaya ve ynrdım topla çoğaltarak halka d11Aıttığı gibi, 

mıya ha e la mı ştır. llalkevlmlz de el ilıiolorı bae 
Dün birçok yurdda~lar üye tırarak Aydın'lıları yurd ö Je 

yazılmışlar ve çif tçl Ekrem vlne çağırıyor. Halk: ... vlnd tn 
Cemal ve kardeşi Orhon Ce bir komite kamun ve köyleri 

mel 500, Bosnalı sabuncu Hay dolaşarak bu yönden propagan 

reddin 300 · Bu tecimen yıl · da yapacaktır. 

Aydıo ilbayı Bay Fc\'zi Toker 

tardır, her yıl havn kurumuna 

75 şer lira verir · Umurlo'lu 
çlf tçt Rlfot • Juri 300, Umur· 

lu'lu çlf tçi Ahmed Çeyırh 300, 

manifaturacı Salih lğoecl 200. 

fabrihcı Eyüb Şahin 300, 
mnoifaturııcı Ahmed Duman 

125, kavaf All o la 120, kavaf 

Koramrhmed 100, Şakir o~ul · 

ları Ahmed Nuri kardeeler 
100, hancı Şerif Ali 100, 
Umurlu'lu lbrahlm Necib 150, 

lheon Necib 50, bahçıvan Sü· 
leymao 50, manifaturacı Şarlf 

P"hllvsn 50, komusyooo Şükrü 

50, Cevad Nazmi kardeşler 4.0, 

Rıılf Muhiddin 50, Tohaffyecl 

Ali Rtza 40, keresteci Ömer 

Lütfi 40, tohoffyeci Mehmed 

40, Tavaslı Osman 40, tobek 
Ahmed 3 ı , eczaca Halid 25 

Köylülerlmlz 
ları ürünlerinin 

bo yıl alacak· 

% 1 fol Türk 
hava korumana vermeyi taah· 
hüd etmişlerdir. 

A)dın'da tatil işleri: 

AydJO, (Özel) - Aydın te 

cimer ve esnaf la:ı şarbaylığa 

başvurarak mağaza n dükkan· 

luıo açılma ve kapanma saat 

lerl olu belli f'dllmeslol dile 
mlşlerdl, şarbayhk yönetim 

kurulu evelkl gün yiyecekle 

llglli olmıyao mağaza ve dük· 

ktinlarıo 8 den 18,30 a kadar 

yiyecekle ilgi et olanlarında 7 

den 2 L e kadar açık. bulundu· 
ralmasıoı kararlaştırmış, dfin 

de bütün mağaza ve dnkkıinlar 

bu saatlerde açılmış ve kapan· 

mışeı da earbaylık yönetim ku· 

rulu dün gene toplanarak bu 

saatleri deği~tirmlştlr. Yeni ka· 

rara göre yiyecekle ilgisi olmı· 

yanlar 7 den 20 ye kadar yiye· 

cekle ilgisi olanlar 7 den 21 e 

keder ve kahve lokanta, gazi · 

noların da 7 dP.o 23 e kadar 

açık balundurabileceklerdir. 

Sahtekarhk 
Evvelce kullanıldığına dair 

olan işareti silmek euretlle 

damga pulunu emre muharrer 

bir senede koyob kullanma .. tao 

eoçlu tüccardan bay Albert 

Baruh •e Kartal makarna fab 

dkası 11ahlbl bay lemall Hakkı, 
sahte nüfus kullanmakla suçlu 

Niğdeli Mebmed oğlu Hasan 

haklarında tanzim edilen tab· 
llro yardım teebbfid etmlelndir. klkat evrakı adliyeye verilmiştir. 

' G r en arti Geri Kaldı 

Sultan Yaylası yolu açılırken .. (:\ i~aretli Manisa İlbayıdır.) 

Manisa, (Özel) - Manlso'oın yfizden belediye ile arasında 
pek yaklnlnde bulunan Sultan bazı hukuki çarpışmalar olacağı 

yaylBBına şimdiye ka~ar gitmek söyleniyor. 
lmkAoı yoktu. Valtmlz Murad § - Tehlikeyi bilen dye 
Germen'to llgiel bu mftşkülü lşlerlle bizzat Valf Germen uğ· 

halletmiştir. Güzel bir stadyom raşmakt11dır. Yakında mfthlm 
olmaeır a drğerl buluoap Sultan· ıoplaotılar yapılarak MaolBB'oın 

yaylHına köylölerlınlzlo ellbir· bP işde diğer vtlAyetlerden ged 

ilk çalışmaları ile bir yol açıl · kalmamHı eığlaoacaktır. ( Te· 

mış ve beş saett1: zor varalan min edU.·cektlr. ) Hava hare· 

ba yere otomobille yarım ea ketiol anlatmak için her yerde 

atte gidebilmek lmkdoı elde konferaııslar verilmektedir. 

edilmiştir. Kadıköy' de 
Vali, bu; yolun ioşaeında ge· 

ceu gündüzlü bizzat ıe başında Dokumacıların 
bulunmuştur. y d ı·ğ· ur sever ı ı ve 
§ - İki aydır şarbay tef tlşlerile • • 

1 uğraşan baş müfettiş bay Nedim y enı Mekteb Ihtı yacı 
Nazmi oarımızıo sa lşlerlle de Klldıköy, (Özel) - Hava ko· 
uğraşmak.tadır. Müteahbldle ya· rumo, tehlikeyi bilen ftye kay· 
pılan mukavele üzerinde bazı dına basladı. Dokumacı esna· 
tedkikler yapılmaktadır. Su fıodan her aile, haftada beşer 
lelnt üstüne alanın; mukaveleye kuruştan ayda yirmi lira ıaah· 
aykırı hareket etdlğl ve bu hüt ettiler. ilk haftalık beş 
------- lirayı şübeye teslim ettiler. Dl· 

Turğııt'lu da 
Belediye seçim.i bi.tiyor 

Turğutlu (Özel) - Belediye 

şeçlmf devamdadır. :Seçmenlerin 

yftzde sekseni bogilne kadar 
reylerini ittifak.la parti nam· 

zetled lehine kollandılar. Müd· 

det bitmek ftzeredJr. Bu neti· 
cenin elde edilmesi Torğotlu 

halkınan paftlye olan candan 

bağlantı ve eevgtıdnl göstermlo· 

tir. Yeni başkanımız Avni 

Doğaıı'ın seçimde göeterdl~i 

ılAka bütün kasobalıların ıük· 

ğer dokumacılar da iştirak 

ederlerse yılda 700 lirayı bo 
lacaktır. 

§ - Çarşı camii, belediyeye 
yıktırıldı. Çiinkft kendiliğinden 

yıkılmak ilzereydi. 

§ - Belediye büdcesl mft· 
eahtlr. Fakat şehir sokakları 

çok pistir. Yeni şarbay bay 

Mehmed, bu tşle ilgi gösterirse 
iyi olur. 

§ - 1600 hane ve 7000 
ntıfualo kasabamızda 800 ka<lar 
talebe, buna mukabil 5 dere · 

haneli ve ancak 250 talebe 

sığan bir mek:teb vardır. İlbay 
ranlarını muclb olmuştur. Halk bay Fuad Toksal, bo ihtiyacı 
arasında yeni belediye reisinin 

Parti reiel Cevdet olacağı söy· 
leni yor. 

görmilş, alAkadar olmuştur. Ya· 

kında yeni bir mekteb yapııana 
başla'1acaktır. 

Ver<'m mficadele cemiyetinin 22 haziran cumartesi gftnil § - Bir aydır bura işlerini 

akşamı vnectğl gnrdenpartl İstanbul'dan getirilecek olan bü· teftiş ile meşgul olan mülktye 

yük orkestranın İstenbul'don ançak haziran sonunda ayrıla· müfettişi bay Hikmet teftlole· 

bileceği için 6 temmuz cumartesi gftnil akşamına bırakılmı~lır. rini bitirdi ve Manisa yolu il~ 

dö•mftş ve yaralamıştır. 

Bıçak Taşıyorf))tl; 
eb' Allpaşa meydanında S 

hlardan arabacı çol•k AbOl 
de bir bıçak buluomu~tıı'· 

Hırsızlık 
Alaybeyfnde Yıldız sot• 

da Mustafa oğlu Allolo 
fiıodan Emine ve Ali t•rl 
dan beş lira para çalındı~' 
dla edilmlo ve zabııacJ ııb 
kata başlanmıştır. 

Köpek Isırmış sel 
Karşıyıka'da Fadılbey 

ğaoda Kibar oğlu on altı 
şında Rahim bir köpek 

1 

fından ıaırılmıo, köpek; ~o 
tedavi evinde müşahede •

1 

alınm111tır. 

Eşya Çalmış 
Karşyaka'nın Turan kiJ,.O 

Menemen caddesinde Halli 

Abmedio evine giren ıır 
İsmail ve Nazım 15 pare• 

çaldıldarından totolmoel• 

Sa.-hoşluk 
Eşrefpaea'da sarhoş o I• 

nira atan ve polise kaeşı 

deli Hasan oğlu MoharreOI 

tolmuşıur. 

Bıcak Çekmi~ 
Dolıphkoyo'da ÇeooJe 

eokeğında Naim oğla k•b 
Cemal; aralarında çıkıtO 

gada Mehmed Ali oglu 
tafıya bıçak çekmiştir. 

Bir iddia 
Karantina polis met~t 

mdracaat eden HaeaP 

Mehmed Oç giio evet as' 
deki taşocakları yanıod' 
kuyuya düıürQlen eu dt9 
çıkatmak 1 çlo indiği sırad• 
yonun yanında bıraktığı 
cebinden HGıeyfn tar•fıO 
dört llrHınrn çalındığını 

mlştlr. 

Hepimiz 
Kullanalım .. 

lstanbol'da Galata'd11 

şemb1:pazarıoda Ticaret b11: 

bay Muhtddto Sart'ın {• 

sında çıkan yazı makloe!f 

ya k6ğıdlarına Tilrk 

karomu f trmaeı konolOJ~ 
Cemiyet başkanlığından 

lı~a gelen bir bildirimde t , 
dairelerde bu U~ıdlarıP 

• ~ Kırkağaç'ı teftişe ~itti. 
.................................................................. 1 

dilmesi ve böylece hı•11 

rumooa yardım edilme!I 1 

mlştlr . 

§ - Kadıköy yolu üzerinde 
harab köpril yıkılmış, yenisi 

yapılmıştı. Fakat diğer köprü· 

nil'l de ağaçları çürQmOştQr. 

icabına bakmalıdır. 

[i 

)RA S IND4._ 
......... ,~. 

Ya:r.ııo: Orhıın Rahmi Gökçe 

ileriye kadar gidelim .. 

- Peki Suzi.. 
Kalktık, koluma girdi. Vü · 

cudumun soğ tarafı yanıyor 

gibiydi. Bu temas onun do 

vücuduna titretiyordu. Dudak· 

ları yarı açıktı. Çok tath bir 
hayalin &on ki yarısında gibiydi. 

Arabaya bindik:. Bana sokul· 
muştu . . Kordona çıktı . Ortalık 

biraz tenhalaşmış. Boş mavi· 

llkler yıldızlarla dolu.. Bu 1 
akşam göklerde muhteşem bir 

gece var. Sahildeki kayıklardan 

şarkılar, bir vapurdan da man· 

dolfn, khara sesleri geliyor. 

Suzi; 

- Şarkın gecelerinde baki · 
katen başka bir aşk esrarı, 

başka b(r aşk havası esiyor. 

Dedi. Sık sık nefes alıyordu. 

Biraz ilerlemiştik; 

- Nazım!. 

Dedi. 

Ne var Suzi?. 

- Tlçln konuşmuyorsun? 

- Ben mi Sazt?.. Seni din· 
lemek daha tatlı. 

Bu cevab beriklmlz için de 

kdff gt>lıniş t l. D:zlerimlz lılr· 

bfrioı· dokundu. Buna sokuldu. 

Gözleri pırıl pırıl, ynnıb kapa 

nıyor. A.deıa sayıklar µibt; 

- A~k dedi aşk azım .• 

Beni seviyor wusun Nazım? 

- Bırak Suzi, sorma!. 

Arabanın içinde iki deU 

var sanki.. Blraralık hatıram, 

bilmem kıç mil geriye atılmıo 

bir gölge gibi, dOştfiğü yerde 
patladı. Sozl'olo kokusunda 

başka bir koku var.. Göğsü, 

Haşmet'Jo &öğsü gibi tatla, 
bayıltıcı bir kdko veriyor. 

Gö. lerf yarı kapalı, tekrar 
sordu: 

- Beni seviyorsun degll mi 
Nazım?. 

- Ev6t Suzi.. 

Diye mırıldandım, 1&yıkladım. 

- Ben de seni Nazım ·dedi· 
ne olur, başka hiçbir şey dii· 

şfinoıfyelloı.. Bu gecelerin şil 

rlnl doya doya taıalım. link; 

hus, rüzgar, deniz, ufuk, 

yıldız ''e herşf'y, eadece hir 

aşk.tan ibaret .. 

Beoa olddetle sarılmıştı: 

- Sen anlatmıyorsun, sen 

söylemiyorsun .. Arabacıyı söyle 

geri dönelim .. 

Dönemez olaydık.. Gidemez 

olaydım .. llerşey, heroey bitti. 
O do bana aşkın tadını tatlı 

bir zehir gibi damla damla 

öyle verdi ki.. 

Sahahleyln uyaodığımı.ı vakit 

başını lğdi: 

- Nıızım ·dedi ne yaptık?. 

l reydi bo buhran? .. 

- Bilmiyorum Suzi.. 
Sonra beni eaçlaramdoo ya· 

kaladı. Başımı kolunun ilstQoe 

JJttı. Göı.lerlmlo lcloe dı:li deli 
hakta. Haris, çıldırmıı;ı bir 

kaplana benziyordu. Gözlerimle 

yeşil, yemye~H bir duıııao 

vardı: 

- Hep sevişeceğiz değil mf 
Nazım? 

- E•et Suzi .. 
• • • 

Aylardaoberl 11rtık 

yaoıyoroz. Ahmed Bey 
gidiyor. Ona karşı tabii 

oilyorum. Fakat hfssedly0 

o, mütemadiyen ~uzl fle 
gol. .. 

Dün akşam eve geUoctı 
gördüm. Müsterih ve ıoe 
bir hali vardı. DlolerflJIO 

eıuda hangi zaferi vefll O 

çl ğoeylb hazma çıhe•Y0 

Bilmem... Bleaimln sld" 
dığından emindim. Bao• 

fazla iltifat gc'Ssterdl. 
samimi bf r dost rolii 

yordu: 
... 11d 

- Şimdi ·dedi· .... 
af zdeo bahsediyorduk. G0ç 
dığıoıza üzfllmftıtil .. 

- Sooo f 
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Meşrutiyetten Evvel ve Sonra .. I '\ Anadolu· -

Başımızdan Geçenler .. 
25 Yazan : M. Doğan Batu 

Askere alınmıyan gayri müslimler 
memlekete iktısaden hakim idiler. 

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

l!:eklden nizamiye kuvvetle· siz olmak bAdlselerl çok iğrenç oeytanm bile aklına 
lllden baoka bir de redif kıta· menaklb ile doludur. Akla ve bile ve deelsrlerle 

gelmeyen 

istifadeye 
vardı. Bunların nizam hayale gelmedik eulstlmaller, koyoimuılırdı. 

tblerl nizami ye kıtaatınm rüıvet ve irtlkAblar neler Nizamiye çağıoda genç ve 
1111 idi. Bir farka iki lavadan, yapılmamıotı . dine bir Plzrenll veya bir Pi 

••ılır ikişer alaydan, alaylar Bu askere ıtlııia nizamlarını rlıtlne'llnln 1'ünye8lnde "ŞU meo· 

rder ıaburılan, taburlar da tefsir eden emirlerin alıinlkl· rubat vardı: 
rder bölftkten teoekkül etti· yeti ve blrblrlerlnl nakz ve o: Mücerred babası (Yaıı knk 

ille gôre bir fırka onahı ta· cerheden maddelerinden en zi altı) meycud fsede Natuvan ol 

~dan ibaretti . Nizamiye f1r· yade Tilrk ol mı yan hllm ana91r makta muin terk. '» 

•rında aynca d"ğrodan doj· istifade etmişlerdir. Esasen o Blolerce g"nç bu gf bl maze. 
~1• fırka kumandınınan em· tarihlerde lalam olmıyanlar 18· retlerle evinde veya köyftnde 

e tabi nişancı denilen bir bre ahnmazlardı. Yalnız sene· bırakılırdı. Bunlar blrblrlul öl 

~llr vardı. Aık.erllk m6ddetl de hiç mee.besinde ( Miikelle· dürmekle, kan davası gütmekle 
llıl ıene idi. Bu yirmi yı\ıo f lyet aakl'llye) nAmlle ufak bir veya hQ~ftmet aleyhine toplan. 

ınuaazıf, Gçil ihtiyat on vergi ıhnmaeı için kftıbta yer tılar yapmakla meıgul olurlardı. 
!le.eıi redif ve dördü de miis· vardı. Fakat bu vergi de he· Arnavutluk'on GelAn ve Prlo· 

1•• namı ılhnd11 geçerdi. men hemen tahsil edilmez gibi tine kazalarından fesli zubaf 
111•ııf, yani nizamiye oıild· gibi idi. Bo vergiyi vermlyen· taburJırı için TOrkç., bllmlyen 
ti Gç ıen~den ibaret ise de ler için taıblk edilecek baıka ler seçilir ve letanbul'a göndtı 
tt1at mftddetl olao 3 yılıo da bir ceza da yokdo. Velhasıl rlllrdl. Abdölbımld'ln Yıldız'da 
'•ııaf olarak elllb altında ne oekllde olursa olsun, telam 

il çok defa olagan ıeyler· olmıyan anAsır askere alınmazdı. 
dl. Maamaf lh nizamiye aa· ileride fzıb edileceği ftzt"re 

llAf hemen dört beş sene icabında vat.uın vereceği kan 
bda idi. Daha ııağı trzkere n namus verglslle alAkaları 
k, nıslb ve mayeuer olan olmıyan bu cemaatlar memle· 

lerden dcğlldl. Seferberlik ketin lktıeaden hAldmi ldller. 
olundoğa samanlar ihtiyat 

rinde ya bir .eya iki ee

o efradı bulunurdu. Bun· 
lllaamlye kıtaatının kadro 

nını ikmal ederlerdi. Re 

ltbarlmrı her kazı merke· 

birer tane vardı. 

Kfird, Arab ve Arnıvuda 

gelince: 
Bunlardan Dereim, Havran, 

Yakova ve ipek mınıakalarile 

İıkodra, Hicaz, Trabloııgarb, 
Yemen ve payıtaht olmak hl · 

bırlle lıtanbol vllAyetlerl asker· 
ilkten af fedllmfılerdi. Geri 
kalınları da redif kanonunun 

muhtelif tefsir n emirlerinden 

fesli ve zuhaf namlle 
taburlara vardı. Bunların elbise 

ve kıyafetleri de diğer asker. 

terden farklı idi. Fesli zuhaf 

Arnavut'l•rdan sarıkla zuhaf 
keza Ttırkçe bllmez Arab efrıd 

dan te"ekknl etmişti. Bunlar 
sarayın muhafazasına memur 

idiler. Nizamiye hizmeti lçio 

beraene mabeyne birkaç yüz 
nefer ve char lutaata yabancı 
veya ILimseelz veyahud kasaba

larda barınmıı birkaç kıpti ef 

rad gönderdikten sonra heaabı 

kapatan bu yerlerden ııker al · 
mık milmkOo olmazdı. 

- Sonu var -

8'.11ların zabitan kadroları 
blnbaıı bir tabur kAtlbl 

Lôıtklerde bir yasbaıı, bir 

laıim eni ve birde 11nl 

ık 6zere hemen tamam 
idi. ·E 'nd kadrosu lıt: 

ı,llıom yazıcı efraddan lba . 

olmak flzere yirmi, yirmi 

IÜAb endazdı. Redif ıabor· 
lllıı ıeferber kuvvetleri ıe· 

' )'flz tlfektl. Do redif ta· 
''-rı umumiyetle efraddan 

lzmir'liler Kızılaya 
üye Y azılınız! 

~~~~~~--·~~~~~~-

etti. 

~11baolı hükümetl zamanındı 
dolatan bir redif kanunu 

1· Beı on nblfellk blrtey 
bir de bu kınunon tefsiri 

· O da herğfln yapraklar 

yazılan emirnameler ve 
llıler idi. Bunlardan cilt· 

dolaıu kltablar •ilcode 
L i. 
'tte bu kanun ve tefılrlerlne 

ıılsamlye ve redif mGd· 
1ttt için ayrı ay11 muayyen 

't aranırdı. Kendi köyGne 
~ ... t kadar uzak diğer bir 

lte1a nlenen bir dellkıoh 
gitmez gibi blrıeydl. 

'-•aaadeler bu muinli muin 

- Baıtırafı 1 inci yftzde -
çocuklu, onun kıpısını çalar· 

lır ve o derhal bagrını açarak 

onları para daiıtır, yiyecek, 

yıkacak, giyecek verir. Birçok 

dlıpıaeerlerl, yardım kolları 

vardır ve eözQn ,k111Bı, BllAll· 

ıhmer, her felAkete yetlıen bir 

varlıkdır ki en temiz duygular 

tapyın bir anayı ındmr. 

c.,mlyet; bu hd ta içinde 

hepimizi üye olmağa çı~ırı· 

cakhr. İnHnhk, yurd ıevgleinl 
göıterellm ve bilelim ki, kara 

gfinlerl çabuk ve• ıcuıız geçir· 
mek için, onun konetll olma11 

gerektir .. 
• • • 

H11ırlanan programı göre, 

haf ta bugOn bıılıyıcak, 30 
Haziran 935 de blt~cektlr. Bu 
haf ta içinde ftye yazmak için 

lzmir'de bet .kol çalışacaktır. 
Her kolda 12 ıer ô~retmen 

vardır. Karoıyakı'dı da ayrı 

kollar tertlb edllmlıtlr. 
Haftanın ıon gflnfl camurl 

yet alanında Atatürk. ' ftn hey· 

keli öaftnde bir tören yapala · 
caktır. Bu törene bQUln mek· 

teblller lttlrak edeceklerdir ve 

kollarında kızılıy kol bağları 
bolonıcakhr. Sftel muılka ııaat 

9,5 de halkevl bahçesinde b~· 
lunacak ve birinci mek.teblller 

kolunu alarak r.umurlyet alı· 

nını gidecektir. 
• • • 

Kızılay haf t111 mflnıeebetile 

mekteblerde talebeler ırasında 

~-iiiİİİİİİİİlıİllİİl•••.11 yuı yarıımıları tertip edil· 

1 mlıtlr. Talebenin yazdıkları 

yazılar bir he,et önOnde ted· 

kik olunmuı ve yarıımadı ka· 

zanın dört talebeye dan ıkeam 
Halkevl ealonunda törenle mil· 

kifatları verllmlıtlr. Birer dol· 

ma yazı kalemi hediye edilen 

talebelerimizin adlarını takdirle 
yazıyoruz: 

Kız liııeelnden 572 numarala 
bayan Vecihe, kız öğretmen 
okulundan birinci ıınıf tın bı· 
yan Memnune, erkek öğretmen 
okulundan 989 numuılı •bay 
Mustafa Koç ve Fevzlpaıa ilk 

okulaeından 269 bayan Tlrkln. 

r Borsada ] 
Boreada dünko fisClm •e 

zahire Htııları ııağıdadır: 

Üzftm sataşları 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 
40 N. Ali Hay. 11 11 
33 S. StUeymı. 10 75 11 50 

8 Vltel 8 50 S 50 
81 

Zahire satışları 
Ç. Cinsi K. S. 

218 Bu!dıy 5 375 
119 Bakla 4 50 

12 O. pa. kabı 52 
41 B. pa. presı 52 

162 Kfln . palı. 180 

Yurddaş! 

K. S. 
5 75 
4 50 

52 
52 

180 

Sıkıldığın zaman, "Kızılay,, 

ın ocağına k:oı, derdini anlat, 
llAcını al.. 

nun Anketi .. 
--·· .. ··-····---- Baıı 1 1 ncl yozde 

lstlyen hftküaıetlmlze kflçftk 

bir yardım olmak Gzere, bu 

iddiaları tesblt etmek hılemlıtlr. 
Bonon Jçlo de bir anket aç 

mıştır. Yeterlklt olanlara, bu 

iddiaların ne df'Jreceyc kadar 

doğra oldu~oou, sebeblerlnl, 
düzeltilme çarelerini sormak· 

tadır. Dünkft nftsbamızda, oda 
başkam bay Hakkı Balcıoğlu· 

nun cevabı cıkmııtı. Anketi 
üstüne alan arkadaşımız bugftn 

de ikinci mü14kaıını vermek 

tedlr ve a,ağıdadır. 
• • 
• 

lzmlr'ln spor ve Şl'hlr işle · 
rlll' yakından llglal bulunan 

l"ı tecimerlerlnden bay Reıad Leh 

leblcl oğlunun Yemtı çartıısın· 

dakl yazıhaneslndeylm. 

- Hoş geldin bay ga-ıetecl; 

dedi ve yer gösterdi. Yazıha· 

nede birkaç sporcu ile birkaç 

Oretmen vardı. Sporculara IA 
zımgelen direktif lerl verdikten 
sonra Qrelmenlere dönd6, l.lr 

mflddet de onlarla görftıtft. 

Bay Re~ıd'ın c>nilnde benOz 
okumağa vak.it bulamadığıDI 

sonradan anla-iığıın (Anadolu) 

duruyordu. Nihayet bıı · başa 

kıldık. 

- Yeni anketimizi bf'ğen 

din mi? dedim. 

e anketi? Diye sordu. 
- Gazetembi gellp giden· 

lerln çokluğundan okuyamadı 
ğınız anla11ılıyor. Bir anket aç · 

hk ve soruyoruz: lzmlr'ln eko 
nomsal aahada yükselmesi oeye 

mütevakkıftır, gerileme var 
mıdır, bunun önöne ~eçmek 

için ne yapılmalıdır? Kueadası 
iskelesinden artmd ta olan fb 
racat İzmir limanının aleyhine 

lnklıaf ediyor. Liman ve dev· 
let demlryolları tarifeleri ibra . 

catımızı teıvlk edeeek ve ko · 

laylaştırıcak şekilde midir? it 
halatçı ve ihracatçılarımızın 

diledikleri neler olabilir? 

Bay Reııd cevab verdi: 

- Soruların arkasını biraz 

keselim.. Çiinka mes'ele çok 

öntmll. ANADOLU'yu böyle 

önemli bir itle llgelendiğinden 

eneli takdir eder ve kutlularım. 

Biraz dGıfindftkten eonra •D· 
ket suallerimize cevab olarak 

mütılealarını söylemeğe bııladı: 

- lzmlr'ln lktıeadi 'Vaziyeti 

alo daraldığı aşlkArdır. Eski 

senelere göre lzmlr'de lktıeadi 
genlıllk vardır lddl111 yapıla · 

maz. Ancak ıurası da vardır ki 

bo biraz da dftnya buhranının 
tesirleri netlceeldlr. 

İzmir kuvvetli bir ldhılıit ve 
ihracat iskelesi olmaeı dolayı 

ıılledlr ki iktıHden yGksek bir 
mevki ılıyordu . Son eenelerde 

ldbıliıao biraz azalmııı ve ta· 
kas, kontenjan işl"rlnln daha 

ziyade lstanbul üzerinde teki 

eilf 6 iz mir idhalitçılığını eski 

mevkllnden daha aıağı indir 

mlştlr. 

ihracat lelerlnde tren tarife · 

leri, liman tarifeleri çok mG 

eeılrdlr, çfinkü ihracatta diinyı 

rekabeti kırımnda 11gıri m11 

rafı beeabetmek zarureti vardır. 

Onun için muntazam bir limanı 
olmıoaaklı beraber Kuııdaeı 

teclmerlerlmlztn masraftan ta· 

earrof dtltGncelerl neticesi ola· 
rak bir ihracat Umanı haline 

gelmiştir ve bu lzmlr limanı 

zararına olmoıtur, fakat Aydın 

battı detlet eline geçmietlr, 

ıflpbeslzdlr ki devlet bGUln 

hatlarında yaptığı gibi tarife-· 

lerde eeash teazilAt yapacaktır 

ve lsmlr bClndın çok lıtlfıde 
edectktlr. 

Altınordu Galihdir 
- --------------

K.S K , Takımında iki Gayri Nizami 
Oyuncu Oynatılmıştır .. 
-~-~-~---~~~-~--

Fud bol yönetim kurulunun şampiyonlağun tasdik edilme· 
kararı üzerine Altınordu K. S. mest ve itirazının derecelerden 
K. blrJnci takımları dan Al eçmrıalnl fatbol yöoeılm knru· 

b'rço
L Juoa blldlrmiıılr. 

sancak etıdyomunda ~ 
Bisiklet yarışı: eeylrci kırıısında yarıomasını 

yaptalar. 
Bu maça Altınordo tam 

kadro31le, K. S. K da Df'dense 
lld nlzam11ı oyuncuyu takıma 

almak l!Drt.tile oyuna çıkını!) 

larda. Galıdasaray takımında 

oyoıyan eski K. S. K lı Lutf i 

ve lbrahim'le K. S. K . takımı 

ilk devreyi 2 l fisUln vaziyet· 

te bitirdiği halde ikinci kısım 

da iki gol yiyerek oyundan 

mağhlb vaziyette çıkmıetır. 

Oyunun hiçte zevki! ve he 
yecanla olmadığını VJ batta 

o derecek\ seyircilerin ciddi 
olmıyan bu mıç karşısında 

canlarının sıkıldığını kaydede 

blllriz. 
Bu oyunda iki nizamsız 

oyuncu oynatan K S K.. takı · 

manın bo harekeıl ne ile telif 

etmek liıım geldiğini doğrueo 

bilmiyoruz] 
Haber aldığımızı göre ıııam 

plyonlukta kendini haklı ~ören 

Altay bu hususta fodbol yöne· 
tim korolu ile daha bazı ma · 
kamlara bıe vurmuştur. 

Halt~ K.S.K. Alunordu m11 

çınıu netlcl'Bi ne oiursa olsun 

Kısı1ca söylemek lAzımgelirse 
Aydın hattının devlet eline 

geçmesi İz.nir teclmt için çok 

bQyük bir iyilik olmuştur. 

Antalya demiryoluouo 

J•pılmuı lzmlr limanının eko 
nomeal alında eönmeslnl tacil 
edecek ve mıntakanan bazı 

ihracat ilrilolerl Antalya ikna· 

n1ndao lhrac edilecek denlll 

yor. Ne deralnfz? 
- Bı·olm kanaatimce An 

talya hıthnın yapılmHı İzmir 
teclml (Ticareti) için büyfik 

btr zarar vermez. 
- İncir isçileri f'Sk.lsl ka · 

dar kazaaımıyorlır. EveJce iki 

ay çalışan incir iıçllerl bir 

yıllık kazançlarını temin eder· 

lerdi. Bu işçilerden bazıları 

gene eski günleri arıyorlar. 

işçi gOadellklerl neden 

dGımtııtfir? 

- incir lşçlllğl dt'dlAlmlz 

zaman bu memlekellekl lıçt 

e1nıfmı le bulmak kasdlnl an 

lıyorum. Evelce lzmlr'de yalnız 
lnçlr lılenlrdl, ,ımdl tltfin 
lmalithanelerl de nrdır. Fab 

rlkaların eaym da arttığından 

lzmlr'de ltıçl adedi de eskisine 

nlsbetle artmıştır. Fakat gönül 

öyle isterdi ki lzmlr bir sanayi 
merkezi dahi olıuu. Ne bileyim 

burada daha beş bin amele, 

işçi knllanıcık fabrikalar 

ıcılmıı. Yoksa eskiden lzmlrde 

incir işlenirdi 'Ve burada 

Qç ay lılerdik de bir yıl geçi 

nlrdik gibi mazinin hatıralarını 

beklemek boıtot, hayaldir. ÇCln· 
kfi yenilik yapuıak zarureti var· 

dar. Fl lııılnden ziyade teknik 

tılere, makine kov•etlnf", lhtl· 

ıHa, fenni ambalaja kıyuıet 

vermek, bo suretle hareket et· 

mek zaruretindeylz. 

- lzmlr'in lk.tıeaden darıl· 
dağı iddia edlllrk:cn bunu nGfuı 

meı'eleılne de atfedenler var. 

Bana dair ıla ne dltlDlyona· 

Bul?fin Alsancak stadyumun· 
dao başlıyarak E,rerpaoı, Bor· 

nava yolu ile bir ıehlr kojusu 
yapılacaktır. Hu yarııa 20 d,.n 

fazla yarııçı girecektir. 

Altay • Gôztepe maçı: 
8ugüo Ahıancak sıadyumun · 

da bava kurumu menfaatine 

Altay . Göıtrpe takımları dô· 
miftnal maçı yapıLcaktır. 

Deniz Sporları 
Dün akıam kordonda Deniz 

sporları yurdunda lıbay general 
Kazım Dlrik'fn ba1k1Dlı~ında 
bir toplantı yapılmıoıır. Yurd 
llyeledoln hepsinin ioılrak ettiği 

bu toplantıda üyeler blrblrlr.rlle 
tanışmış, görfiemüı ve yapıla · 

cak l~lf'r etrafında koonımuı 
lardır. Genel toplantıda, yur· 
dun yaptaraca~ı deniz eporlırı 
yarışmalara için bir program 
hazırlanmıısı karırlıetırımıttır. 

Bay Mulısiu 
Gördes, (Özel) - Gördeı 

hymakamlığına Ahmedll na 

biye müdürü mftlkiye mezun· 
!arından bay Mnhslo tayin rdll 
mlılf r. Ay baemda vazlrf'ıine 

haılıyacakıır. Muvaffakıyetler 
dileriz 

nuz? 
lzmlr'io nüfuau azdır ve 

eübhf'elz ' lr ki lımlr'e ılm iki 
nüfusunun hiçolmazsa daha bir 

mlıll nüfus gelmtk lizımd1r. 
Fakat bunu isterken lzmlr · 

de de bu nftfueu lı eablbi 

yapacak zeminleri haaırlamık 

lcabeder. Yukarıda da dediğim 

gibi lzmfr bir 88nayi tebrf 

olursa eüpheslzkl nftf usu daha 

çoğalıcakt.r. 

- Tahmil, tab1lye ve ım 

balaj itleri hakkındaki mütı· 

leanız? 

- Bütün ihracat mallarımız 

dflnya rekabeti karoaeındıdır. 

htlbsal, ıcmballj ve eevklyat 

masraf farının mOmkln olduğu 

kadar ucuza mal edilmesi 

zarureti karıısındıyız. 
Devlet demirynllarında tenallat • 

eik4yet mevzuu hariçlndedlr. 
ÇftnkG bütftn kolaylıklar göı· 

terUmektedlr. 
Tahmil ve tıhllye ı,ıerlnia 

son tarifeeinln esklılne nazaran 

biraz farklı olmHıdır ki bık.la 

bazı ılkiyetlere yol açmııtır. 

Fakat ben euna da kanlim ki 
ekonomi t- akanlığa ihracat mal 

tarında mOmküo olan bitin 
kolaylıkları yapma~• en önde 

gelen Jılerin baoına koymuıtar 
ve bu da yakmda hıllolanar 

Gmldiadeylm. 

- Anket soruları dııında 
eöyliyecek değerli mCUalAalı· 

rınızı da teeblt edeyim. 

- Estığf irullab ıana e6y· 
liyeyim: Manisa oHııaı yarıb 

gelen gedlz nehrini temlzliyerek 
hem etrafına ıulımı buaıanda 

faydalı ve naklly•l için de 

elverlıll bir vaziyete ıokanak 

bizim için çok lyl bir te\ ll 
olur, istihsal •abasında iyi Ye· 

rlmler elde edilir. 

Bunun turlıtlk önemini de 

İlbay General K.hım Dlrlk 

takdir eder u lise 16yler. 

Şahap Glktel 



Adliye Dairesindeki 
Cinayet Nasıl OJdu? 

Bu Arada Bir Düğün Dönüşü Cina· 
yeti Davasına Da Bakıldı. 

Çf"şıne yolundu soygun yap 

makla, adliye nezarethoneslode 

Oaman pehlivanı öldürmekle 

soçln Bollal ile Cumaovaeı na· 

hl yeel civarında bir dere için· 

de hımhım Bfiee1lo'l miltead· 

dft yerletfnden yaralıyarak öl· 

diirdükten sonro cesedine iş· 
kence etmek ve kulaklarından 
kesmekle suçlu Ahmet ve Oe 

mao'an duruşmalarına dün nok 

zeo ağırceza hakyerinde (Mah· 

kemeslnde) devam edllmlştlr. 

Battal ve Ahmed evvelce ldıı 
ma ve Osman du yaşının kü 

çftklüğfinden idama mukabil 

24 yıl ağır hapse mabkiiın r.dll 

mlşlerdf. Battal veremden ümh· 

siz bir haldedir. Onun için elm 

diye kadar hakyerloe getlrf Je . 
mlyordu. Hepi hane doktora; hok 

yerine götfirftlt·hlleceğfne rapor 

verdiği için dftnkft duruşmada 
hazır bolonduraJoyordo. Fakat 

Battal sesi kesilmiş, gözlerinin 

feri kaçmış, avordları çökmüş 
bir durumda fd[. Ne kımılda 

yor, ne dl! bir sl)z söylüyordu 

Yazılı olarak verdiği müdafaası 

okuDdo, bunda bütfin f~enen 
ımçların fatll oldu~u itiraf edil 

mekle berahu hekyeriolo ada 

letJne eıığındığı zlkredlllyor ve 

beraat karorı fstenfyordu. 

Hımhım BOst-yln'I öldürmek 

ve adliye nezarethnneslndtı Oa 
man pehlivanı öldfirmeei için 

Battal'a bıçak vermekle suçlu 

Ahmtd'de yazıla mödafanııını 
mahkeme başkanına vermiştir. 
Bunda hımhım Hüseyfnln bir dü 

ğfin sırasında kendisinde para 

bulonduğonu anlayınca düğün 

dönOşünde dere kenarında yolunu 

kestiğini ve parasına almak istedi. 
ğlol, hu yftzden aralarında 

kavga çıktJğını ve onu öldDr· 

dOğfinO, fakat hu euçu; oef 

eloi müdafaa için işlediğini, 
kulağını keelb işkence etme 

dlğlnl ve bunu kimin yaptı 
ğıodan haberi olmadığım bil · 
diriyordu. 

Suçlu Ahmet; hakkında ha· 

f ıt bir ceza verflmeslnf fete · 

mekte 0 'f&klt hapishanedeki 

rejim sebeblle :bir bıçak teda· 

rl k etmiş olduğunu ve hu hı 
çağı nezarethanede alacakla 

rını düeünerek eo dökmek için 

çıkacağı sırada Baual'a verdi 

ğinl, onun suç fşllyeceğlnden 
haberi olmadığı yaıayordu. 

Sıra Osmao'a gelmişti. Osman 

da yazı h müdafaasını verdi n 
okundu, Bunda Hım-hım Hüse· 

ylnln dOğün dönüşilnde Ah· 
med'deki paralan almok tein 

Salihli hiiklmllğlnden: 
Sallhlt'nln eski cami mabat. 

lesinden it hd 
/ 

sey a orrahman 

oğlu hacı mehmet tarafından 
o mahalleden Demi rcfll halll 

kızı ayşe aleyhine nctığı sulh 

teşebbfisfi ve boşanrna dava

larından dolayı müddei aley 

hin meskeni meçhul bulun. 

doğundan tehllğat yapılamayıp 
sulh teşebbüsü ve boşanma 
davalın lçtn teblfğatın lltioen 

yıpılmasını karar verilmiş ol 

doğundan mahkemenin mual· 

lak bultındıığo 1,7,935 per· 

oembe gnna davahmn bizzat 

mahkemede hazır balunmaeı 
ıkll taktirde gıyabında karar 

verileceği llAo olunur. 

yolunu kestiğini Ahmed'dc hü· 

cum etliği, arkadaşım kurtarmak 

için kendlslı.ıln de Ahmed'e 
yardım ettiğini, şimdiye kadar 

ımçtakl allikasım inkar etmekle 
beraber yardımı mevcut oldu. 

gono bildirmiş ve moeom ol 
du:O.ıından beraetlne ka::-ar ve · 

rilmeelnl istemiştir. Hakyerl 5 
temmuzda eon kararı bildire· 
cekılr. 

Fuhşa Teşvik 
Keçecilerde Kadı hamamı 

çılmıazındo Bedrlye'nfn evine 
bazı genç kadınlar topladığı 
ve hunlsn menfaat mukabilinde 

fobşa vasıtalık ettiği, 'fe hu işi 

lbrabim kızı Hanife ile birlikte 
yaptığı anlaşılmış, lklsl de tu· 

tulmuştur. Adliyede suclular 
hakkında tahklkota haşlanmışhr 

Yalan yere Şahitlik 
Ağırceza bakyerlnde bir du 

rueoıa 81ro8t1Jda yalan yere Şa· 

hidllic t"tdlğl ~örülen Foça'nın 
Koca .Mehmed köyOnden Alt 
oğlu ballı Ali tevkif edllmfş ve 
bfrhıcl soru hükümeollğlne 
verilmiştir. 

Otomohı"l K aza~ı 
Sf'feribi ar, f zmlr arasındaki 

yolde Narlıdere kc'}yil yakirıfnde 

tetlhlrcizli~i netlCP·I olarak ida 

Ufllndı::kl otornoblJln devrilme· 
sine sebebiyet veren Seferlhl· 

eorlı şoför llüııeylo mevkufen 

A llyeceza Hakyerlne sevkedll 
miştir. 

Kız Kaçırmışlardı 
Bornava kamuntayınıo (~a

bfyeefnfn) Karaçam mevkllnde 

yürük çadırını baeıb bay Be· 
kirin l:.! yaşındaki kızı Güllft· 

yü dağa kaçıran ve dağda kir· 
leten Yu6of ile arkadaşı toto· 

Torak adli yeye verilmişlerdir. 
Kızın kardeşinin de bu vak'ada 

kaçırana yardım ettiği anlıoıl· 

mıe, o da tutulmuştur. 

~ .. rrnsa · lngiJtere-
ltalya Arasında. 

- Başı l inci yüzde -

şletan mPs'eleslnln de bulunda· 

ğuna lhti mal vermektedirler. 

Londra, 21 ( A.A) - Bay 

Mueeoliol, bay Eden'ln Parla 

konuşmalarından sonra Deniz 

mes'elelerf ile hava yardım and· 

laşmaeını görüşmek üzere Ro

ma'ya gelmesfol kabul etmiştir. 

Burada söylendiğine göre in· 

gllfz hOkômetl herşeyden evel 

İtalyan· Habeş anlaşmazlığı Qze· 

rlndell İngiliz · İtalyan anlama 

ayrılığını gidermek arzusun· 
dadır. 

Bay Edım'lo Homa'ya gitmesi 

bu anlama oy.rılığını giderecek 

olun işten, samimi konuşm ılau 

kapı açmış olacaktır. 

İngiliz siyasal çevrenlerlnio 

f ikrlne göre, ln2'lltere'olo u;. 
be tetan'da gentş ekonomik ea· 

vaşlar eağlamoeı muhtemeldir. 

Dl~er taraftan bay Eden hay 

Mussollnl'ye Joırlltz ·Alman de · 

nlz andlaşmasmı izah edecektir. 

Fransa ve ltalya'yı özgür ha · 

re ket etmek f lkrlnden vazge· 

çfrmek için İngiliz ve Alman 

ekperlerinln Alman deniz yan· 

latJ programını ozon bir dev· 

reye ayıracakları umut edil· 

mektedlr. Bu ligi ile yedi yıl· 

lık bir devreden bahsedilmek· 

tedlr. 

KA5E 

NEDKALMiNA 

1etanbul'dan birçok fedakdrhklarla getirilen ve seneler 

den berl BELVÜ ve ÇlFTL1K PARKI gazinolarında güzel 

see ve sozlarlle herkese keodtlerlne sevdiren lelmlr:rl aşağıda 
yazılı kıymetli musiki grubu her akşam gazlnomuzda çalış 

maktad1r, 

Kemani ....• 

Kemençe 

Necati 

Aleko 
Udi ....... Cevdet 

Klarinet • . • • . Şeref 

D ... rbuka . Hasan Tahsin Pinnist . • . . . Yorgo 

İBRAHİM 

Mahmure 

Faidc 

OKUYUCULAR 

KADIN OKUYUCULAR 

Handan 

Kn~nk Nezihe 

HAMiT 

Şilkran 

Suat 

Bir haf tadır rahatsız bu in nan İ11tanbul Radyomnon 
kıymetli san'atkArı 

Bayan BELMA Cevdet 
~ Haziran cumartesi akşamından ltibar~n urkada~lımna 

iltihak He tıeanelanna baş\ayacakllr. 

Cumartesi ve Pazar Akşanıları Saat l o,:lOda 
KurşıyRka'ya oıobü~ temin edilecektir. 

. . . . . . . ·.' . . .. ~ 

1 
Kışıada l\tos. Mev. satın alma komisyo- ı 

ııunda ihaleleri yapılacak ilanlar 
Müetabkem mevki sa. al. ko. nundan: 
1 Ciheti askeriye için bin lklyü-ı ton mazot kapalı zarf 

usulile ekefhmfye konmuştur. 

2 

3 

4 

5 

6 

lbaleel l.ternmaz.935 pazartesi gQnü saat 10 da İzmir 
kışla Met. m'f. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Malan tahmin edilen tutarı yetmiş lklbln liradır. 

Teminatı muvakkate akçesi dörtbto sekizyiiz elli liradır. 

Beher kflo mazot için olrı kuruş f iat tahmin edilmiştir. 
Tattpler şartn11meslnl hergilo komisyonda görmekle 

beraber bir suretini de üçyüz altmış kuruş bedelle ala 
bflfrler. 

istekliler ticaret odasında mukayyet olduklarına dair 
vesika göetermiye mecburdurlar. 

Mnnakasaeına iştirak edecekler muvakkat teminat mak· 
buzu ile birlikte tf!klif mektuplarını ve 2490 sayılı 
arttırma ve eksiltme kanonunun ikinci ve ilçüncü mad· 
delerlnde ve şartnamesinde yazılı veelkıları ihale saa· 
tinden enaz bir saat evvel komisyona verml~ buluna 
caklerdır. 12 18 23 28 1713 

Müstahkem mevkt 11111. al. ko. dan: 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

Ankara garnizonunda kıtaat ve mileeeeBat efradının lh· 
tlyıcı için 300 bin kilo sığır eti münakasaya konmuştur. 

~artnameel 3 Ura 30 kuruş ilcret mukabilinde Ankara 

levazım Amirliği satın alma komisyonundan verilir. 

Münakaaası 26 haziran 935 tarihine mileadlf çarşamba 

gftoft telgraf hane ayarı ile eaat 15 de Ankara levazım 

amirliği binası dahlllode levazım Amirliği eatın alma 

komleyonu tarafından yapılacaktır. 
Eksiltme klpah zarf usulft iledir. 

:-WOOOO kilo sığır etinin beher kilosunun mahammen 
f latı 22 kuruştur. Mecmu tutan 66,000 liradır. Temi· 

natı muvakkatesl 4550 liradır. 
!eteklilerin ticaret odasında mukayyed oldoklanna dair 

vesika ibraz etmeleri mecburidir. 

Temlnah mnvakkate makbuzu ile birlikte teklif mektup· 
larını mfinaka anın yapılacağı belli saatten en aşağı bir 

saat evvel Ankara levazım Amirliği satın alma komlsyo 
nana vermeleri. 1670 9 14 19 23 

M. 1\1. v. satın alma ko. re. den: 

1485 sayılı kanona göre harp mahillert ile şehit yetlmlt!rlne 
verilecek ikramiyelerin tevzllne başlanmıştır. Havaleleri zitaol 

bankasınca tıubelere göoderilmek üzeredir. 
Bu sene f>undan ha~ka tevziat yapılmıyacııktır. 

Hu sene toplanan paraya göre harp malullerinin derecelerine 

ve şehit ailelerine düşen hisse a~ağıda göeterllmlıtlr. 
Derece Subay (zablt) Er (nefer) 

Ura Kr. Ltra Kr. 

1 17i ~o 8~ ;ı 

2 159 3~ 70 96 
~ 124 18 63 22 
1 106 4:t 35 48 
f> 8 7t ı 7 74 
() 70 96 17 74 
lieht:r ~ehil alleshıe 16 32 

23 25 26 

1 
Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 

asker ilinları 

Bayramiç Aekeri satın al. ko. nundan: .,,o· 
Cinsi Miktarı Beher kilosunun tah· Teminatı ~ 

mln edilen f tatl vak kate akç 

Kilo Kr. St. Lira kr. 

Sığır eti 63000 12 00 567 00 
Sığır eti 60000 12 00 540 00 

B k rıd• 
a } ramiç civarındaki lntaah askeriye ihtiyacı için yn • 0 

closi ve miktarları yazılı iki kalem sığır eli f ki kıta şırto•OI 1 
ile ayrı uyrı kapalı zarf usullle eksiltmlye konmuştur. İbalel~~ 
5 temmuz 9:35 cuma güon saat onbeşte Bayramlçte tüdlell ••' 

alma komisyonunda yapılacaktır. Şartnamelerini hergiin k
011118 

yondu görebllirl~r. 

Ekslltmlye iştirak edecekler 2490 sayılı arttarmo ve cks111111ı~ 
kanonunun 2 ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde y••1 

1 rı11
1 

veAf kolarla teminatı muvakkate makbuzu ve teklif mektob • 
lbalden enoz bir saat evvel komisyona vermiş bulunacaklardıt• 

18 23 28 3 ı777 

Hamza Rüstem 
rF o't o ğ ır c§.1 'ff lh1 c§.1 n ® ~ı 

• n•" Fevkal4de efir'st ve nefasetle ve teminatlı olarak fot0c 
müteallik bt"r iş yapılır. 

Vesikalık Resimler 6 Saatte 
Amatör işleri 12 · 24 ,, "erilir· 

Portre resimleri, eğrandleman, kart postal işleri temlo•
111

; 
pek elverJşU f iatlerle ve mümkün mertebe az blr zaııı•0 
yapılar. 

Satış Mağazasında 
En maruf fabrikaların cam, f lllm, kAğıt, makf ne 

ları rf'kabet lahul etmez f latlnle satılır. 

'' f{ üli ürt,, 
Memurlar Kooperatifi, Boyo1' 

Bakkallık Mağazasından 
50 Kiloluk Keçiborlu malı 320 Kr. 

" itnlyan 34.5 

Mnetabkkm mevki sa. al. ko. dan: 0 ,-

1 - Ankara garnizonundaki kıtaat ve müesseaat efr•d
1011,, 

tiyacı için 18,000 kilo sade yağı münakaaaya koooJ~/' 
Şartname eyyamı tntlllyeden maada her gün ö~ ıi 

ıııt' 
sonra ücretsiz olarak Ankara levazım Amirliği tı• 

2 

komisyonunda görülebilir. i 
3 - l\Hinakasası 26 haziran 935 tarihine müsadlf çıırt'cf'~ 

günü eaat 11 de A'.nkara levazım ıimlrllği blP•
81
f 01 

llnde levazım amirliği satın alma komisyonu ıar• 
1 

yapılacaktır. 

Eksiltme kapah zarf usulü Hedir. -ti 
18,000 kilo sade yagının beher kilosunun 111ult•..,ııı~ 
f lalı 95 kuruştur. Mecmu tutarı 17100 liradır. 'J'e!JJ 

5 

6 

7 

muvakkateel 1282,5 liradır. ~~ 
feteklllerfn ticaret odasında mukayycd oldoklıırııt• 
vesika ibraz etmeleri mecburidir. f ~,• 
T 

kil ,, 
emloah muvakkate makbuzları ile btrUkt~ te tO .... -" 

tublarını mQnakasasınm yapılacağı muayyen B ı1'1 
l tı•11" ~ aşağı bir saat evvel Ankara levuım amtrllğ 19 

komisyonuna vermeleri. 1673 U 14 

tat. Mv. sal. al. ko. re. dr.n: t ·~ 
lleytuşşebaptaki kıtaat askeriye l.htl yacı için ( l 25000 flt''I. 

fabrika onu kapalı zarf ueullle ekslltmlye konmu~uır· ,~ .,. 
1 ·Temmuz· 935 perşembe günn saat onda Beytoeşeb•P tf •' 
satın ıdma komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bede el~ 
lklbln beşyüz liradır. Mova\.kat teminata ( 1687 ) lir• tıtlf'ıl 
roştur. t~tr.klilcr şartnamesini her gün komisyonda göt~ 01~ 
1\1üoakııeaya l~tlruk edecekler Ticaret odasında mukaYY6181e~l J 
!arına dair vesika gö8termek mecburiyetindedirler. 0 '" 
2490 sayılı artırma ve ... kslltme kanununun 2 ve oçooc •• ~·~ 
delerlode ve şarzuameslnde yazıla vesikalarla temlaıtı JJJll tP' 
makbuzunu ve ttkltf mektuplaram ihale saatinden en •• 
evvel koıuieyooa ve rmlş hulunacaklardar. 

1797 19 23 27 



Anadolu'nun Tarihi Tefrikası 
İzmir demlryolu bae 

tlıllğlnden 

1121 numaralı hususi bostan 
tarifesidir. 

Bornava sabn alma komisyonunda iha
leleri yapılacak olan asker ilanları 

\te ıtını, dört nala, karan· 
içinde Hlıverdl. Hem gl· 

ot, hem de; 

~ Bunların atları yaman! 
Ye söyleniyordu· Hayvan, 
•e usta bir biniciye çıt· 

-· •nlamı!Jlı. Arkaınndın göl· 
• llaralar geliyordu. 

btlllıek ki takip ediliyordu. 
' Şa tepeyi bir tutarsam, 
bey bltmlttlr. 

dt. At, bir kasırga glhl 
Ordu. Fakat arkasındaki· 
de ayni hızla esen bir rtız 
•ndırıyorlırdı. Kurtaıu, 

ormana dalmaktı idi. 
t doğu yeri tanıyordu. 
e bunun içindir ki, atını 
Jen bir noktaya doğru eG· 
ı. Ardına bıktı : 
fe gittikçe açılıyordu ve 

111 koğılıyanların kıral· 

daha usaldıeıyordo. Ka· 
' Kuteybenln atını aeır· 

bilmiyordu. 
•t, Arap orduıu içindeki 

en methuru idi ve Irak 
1 tıltel Bıccıce, Kutey· 
İran'dıkl bayat bir mu. 
Jeti Gserlne, kendisine 

"'- ba atı, Kuteybeye he· 
'tlllittl. Elindeki kılıç ite, 
~l halifenin bedlyeılydl. 
\ı ı'nın göılerl, bir ıra 

Tefrika No. 67 

-n bayılacaktı. 

MGtbl, bir kalabalık, bağıran, 
çağ1ran, kahkaha atan, ıerıerl, 

earhot bir kalabalık toplınmıe 

•e btlyDkçe bir hılka çe•lrmlt· 
ti. Bo ıuretle ortada bir mey· 
dan açılmııtı. 

Do meydanın muhtelif yer· 
lerlae, lkleer adam boyunda 
yedi, seklı tane yontulmamıe 

ı~aç direği dlkllmletl. Bepııloin 
dibinde de demetlerle odun ve 
çalı yığılmı1Jtı. Bunların ortasın· 

dı da yalazları beı on adım 
boyo yGkeeleo, kızgın, bayık 

bir atee kGmeel nrdı ve ala· 
bildiğine yanıyordu. 

Meydanın bir tarafında yedi 
eekfı Arap neferi ellerinde bo· 
rular, ziller, defler, garip n 
çirkin bir mnalı okuyorlardı. 

Onlar bağtrdıkça, bu kalaba· 
lık halk coıuyor n haykırı· 

yordo .• 
Mani okuyanların; (Dahllek) 

diye baıııanların önGnde ıdett, 
keıllmle odun k6tDklerlnl an· 
dıran, beı altı karaltı görtllG· 
yordu. Fakat bunlar, ara 11ra 
kımıldıyorlardı. Çaoka bo kı· 
raltılar, kOUlk değil, Karıbo 

ğanın arkacla!Jları idi. Fakat 
tetblslerlne imkan kılmamıetı. 
Burunları, dudılr.lım, kulakları 

koparılmııtı. Ytlzlerl korkunç 
bir tekli ılmııtı. Fakat b41i 

bcının Hpını gitti ve par· 
CGnka bu kılıç eapında 
tane tat parhyordo. Dağ· 

laaaı, böyle fJeY görme· yatıyorlardı. 
~•kat duymuıtu : Arap'Jar, onları ellerinden, 
1-ırlanta, dedikleri ıeyden ayaldarından •e kollarından 

~terek. aım ·ııkı bığlamıtlardı.. Zınllı· 
~ lar, göklere bakıyorlardı. Bı· .:,tla bir kıbç ki, lklıl de yattan çekilip gldlyorlardı. Hem 

lııden aıtanda. Yılnıs de alçakça n bouharca ölda. 
'. bir nokta içini yıkı rtlyorlardı. Arkalarında, ağlıya· 
~ cık, arayıp sor1cak, intikamla· 

ılırı Arıp'ların elinde nnı ılıcak kimseleri yoktu. 

~. ı · Aralan Karaboğa da muhakkak 
~ ,.ee anlamııtı ki, onlar aldtlrftlmilı olmıhyda. Y ıhotta 
~'tl.!eci bir tekilde öldGrtl· klmblllr, ne feci bir ıekllde 

'e dı. Çanka bu adımlar· öldaralmek Gzere idi. 
~ insaf, ne •fedan, ne Akla sığmaz, dayanılmaz bir 
'• et Yardı. Ve bu ı~am· Aklbettl bu! 
\t~ı Yftbti mahluklardan 
~ıı -alçblr tey değlllerdl. 
~ ~ka, eğer Karıboğa, ge· 
' llerek Arap urduglhının 

,°;'-•na kadar gelip gör· 
'llyecek, dıyıoamıyacak 

Arap'lardan biri; bağırdı, bir 
IJey söyledi. Kılıbıhğın içinden 
beı on kiti fırladılar n lelJe 
atılmıe aç kordlar gibi bu ya· 
ralı Türk oğullarının 6etDne 
aaldırdılır. 

1.. h· Milli Emlik ModorlOğOnden: 
~ Llra 
l' :- alaybey sGreyyı e. eski 12.14 taj 12 no. h 33,25 
~t 1ltabbıı ırea. 38 
~ ~ alaybey zafer e. 116 na. h arsadan mGfrez 141 

':"· lı 86 metre arsa. 86 
l )' JeıU mahallede bili no. lı 363 metre murabbaı 
~~ arsa. 92 60 
~ llrlncl tırlabıeı mevklinde bili nu. la 320 metre 
~ 1 •rea. 

~ ._. ltırıtıe enverlye sok.ğında 75 kıpı nu. lı 69,30 
t1111 •rıbba. ını. 

32 

28 
~: lllaballealnln çeleblzade ıokağında 282 metre 
~ ll'ttının 16 hlHede 2 blıseel. 105 

l'a11t1oa mısnh caddesinde 167 parıel 122 metre 
' ltıa. 61 

"·· ııı.e.. 1•zıb anaların mtUklyetlerl pe,ıa para ile ôdenmek 
'-'t Jedeye konulmuetur. Taliplerin 4,7,935 perıembe 

lj 1( te Milli Emltk mOdftrhlğGne maracaatları. 1785 

~llava belediyesinden: 
t~o bıyık çare• toıesl yeniden tamir ettirilecektir. Keılf 

ta liradır. 4 ·7· 935 pereembe gaan nıt 17 ele lbıleal 
'· l.teklllerla de!>ftlto akçaılle Barnuı belediyesine 

llb olaaar. 1821 21 23 80 3 

, j 

M. AYHAN 

Enelt iki tanesini kaldırdı. 

Jar ve meydanlığa dikilen dl· 
reklere bağladılar. Bu le yapı· 
lırken diğerleri kahkaha atıyor, 
feryıdtar, def, zil, saz, oef lr 
sesleri ortalığı ılt ftst ediyordu. 

1aleoen ,ey, cinayet değil, 
sanki bir dft~Qo eğlencesiydi. 

Bu ikiden ıonra, diğer yara · 
hlar da ayol eekllde bığlandı· 
lar. Sarho, bir Arap zabiti, ıen · 

deliye sendeliye ortayı geldi. 
Efrada bıt1Dı çe•frerek, bir 
nutuk irad eder gibi oldu •e 
ıonra, ellbde ıuttoğu bir çıra 
parçasını, bGytlk atee yığınıu· 

dın tuto1Jturdo. 

Ve birer birer, klllıe mumu 
yıkar gibi. her direk dibindeki 
çalı yığınlarını ateıledl. 

Şimdi meydanda dtheetll bir 
cannarhk geçiyordu. Alet yı· 
gınlaaı parlımılJ •e yalazlar 
direklere bağlı duran, yırı can· 
lı, yırı cansız esirlerin •Dcu· 
dunu sarmı!Jtı. 

Eneli, bir bez kokuıu, bir 
deri kokusu ortalığı ıırdı. Esir· 
lerln çlımelerl, elbiseleri yan· 

22·6·19:35 tarihinden Je'arı 

ahire kadar mo~eber olmak 
Ozere herhangi bir istasyondan 
diğer herhınıtl bir letaııyona 
vagon dolusu olmak eartlle ta· 
ıınıcak bostandan a1Jağıda ya· 
zıh nakliye Ocretlerl alınacaktır. 

Herhangi bir letasyondıo 
(dahli) 100 kilometreye kadar 
olan me&1fe için ton kilometre 
başına 5 kuru!J 

200 kilometreyi tecnftz et· 
memek eırtlle htrhangl bir 
letaeyondan 100 .kilometreden 
fazla olan mesafe için ton ki· 
lometre bıeını 4 koru, 

Herhangi bir letaeyoodan 
200 ktlometreden fazla mesafı 
için birinci 100.ıldlometre için 
ton kilometre bat1Da 5 ikinci 
100 kilometre için ton kilo· 
metre bıema 4 •e 200 kilo· 
metreden sonraki mesafe için 
de ton kilometre bıeına 3 kn· 
roe perakende nakliyatta lee 
bOtGn mesafe için behf'r tonda 
kilometre bıeını 5,5 kurue le· 
retl nakliye ahnıcaktır. 

Bergama euHı hukuk hAklm· 
llğlnden: 

Bergamının kadıkôyOnden 

Adem oğlu Alflnln bergamı 

Rahmi bey mabılleelnde Şerif 

knn Ayee aleyhine açılan aulh 
teeebbaıa dav11ının mahkeme· 
sinde mClddelaleyh Ayeenin 
lkametgAbının meçhul kıldığı 

mtlbaılrln meeruhatındın anlı· 

ıılmıı ve llinen tebllgat için 
duruema 19 7 935 cumıya talik 
edllmleılr. Mezbore ynml mu· 
ayyende mahkemeye gelmesi 
n ak.el takdirde gıyabında 

dHının bhlrUeceğl tebligat 
makamında ilan olunur. 

m•ğa bıtladı ve bundan ıoora, fablıarlır İzmir bıtmadarıa. 
damının rengi değletl. Y eell· ğGnden: 

le1Jtl •e burunlara ağır, çirkin Çamıhı tuzlası için 2i kalem 
bir koku yayıldr. kırtasiye ve 1048 kiloluk toz· 

Bu koku, Arap kahramanlı· boya, GsUlbeç, 'Vernik vesaire 
rının botuna gidiyordu. Deh· tle on adet tGfenk kayıtlle bir 
eetU, insan ıeelnden bııka blr 0 kadar f leenkllk pazarhlda 
ıeel andıran boğuk iniltiler satın ıhnıcaktır. İateklller bu 
y6ksellyordu. malzeme ve eeyınlD eartname· 

Znalhlar, çığlık atıyorlardı. sini lnblıırlar baemfidGrliığfln· 
Ateş, •ftcudlarıoı ıarm•1Jtı. Et· deki uht komlıyonuoa mnrı· 
lerl seri, birkaç dakika içinde c11tlı gôreblllrler. PızarlıAa la· 
lup kırmızı oldu. Sonra, yağları tlrak etmek lltlyenlerln kıt'i 

Burnna askeri sa. al. ko. dan: 
1 - Beher kilosuna ıahmln edilen 12 kuruş f latle 63,500 

2 
3 

kilo sığır eti kapah zarf la eblltmlye konmuştur. lhale1I 
1 ·Temmuz· 935 pazartesi giloG e11t 11 de yapılacaktır. 
Muınak teminatı 597 liradır. 

Şertoameslnl görmt1k için her gfto .e ekelltmeelne gl· 
receklerln blldfrllen vaktinden enaz bir saat evvel teklif 
mektuplarını makbuz mukabilinde Bunava'da aıkeri 
eatın alma komisyon reisliğine vermeleri. 

14 19 23 30 1731 

Burnava aekeri sa. al. ko. dan: 
6 taksitte Gazlemlr'e teslim ıartlle 60 ton arpa açık eksiltme 

suretlle satın ahnacakhr. İhaleıl 8,temmuz,935 pazartesi gftotl 
saat 17 de yapılacaktır. Behf'r kilosuna tahmin edJlen flat 3 
karne 75 santimdir. Muvakkat teminatı 169 llrıd1r. Şartname 

sini görmek için hergftn •e ekellmeslne glrlıeceklerlo bildirilen 
nkltten evet temloatlarlle birlikte Boronıda askeri &1tın alma 
lı:omfsyonooa mftracaatlır1. 23 28 !l 7 1859 

Bornava 1&kerl ea. al. ko. dan: 
I - Ôdeml,'takl 1ekeri hayvanları için 102300 kilo samın 

açık e~stltme eoretlle satın ahnıcakt1r. lbılesl 8,tem· 
muz,935 pazartesi gGud ıaat 10 da yapılacaktır. Beher 
kilosuna tahmin edilen f lat 1 kurue 40 santimdir. 

2 - Muvakkat teminatı 107 llrad1r. 
Şartoımeelol görmek Gzere bergOo ve ekelltmeelne glrJeecek· 

lerlo bildirilen vaktinden evel temlnıtlarlle blrllkte Bornnadı 

1& .. eri ııttn alma komlıyonnna gf'lmell'Jrf. 23 28 3 7 1855 
Boruna askeri ea. al. ko. dan: 
1 Ôdemlt'tekl askeri hayvanatı için 66 ton arpı açık ek· 

elltme ıoretlle 111tın ıhoacaktır. 

2 

3 

' 

ihalesi 8,temmnz,935 pazırteel gftntl saat 11 de yapıla· 
caktır. Beher klloaonı tahmin edilen f lıt 3 kurut 75 
111ntlmdfr. 
Munkkıt teminatı 186 Jlrad1r. 
Şartnamesini gôrmek için hergtln ve ekslltmeelne ~rl· 

eeceklerln bildirilen vaktinden evet temlnatlarlle birlikte 
Burnavada aakeri ıatın alma lromlsyonona mtlracaatlırı. 

23 28 3 7 1852 
Horona aekeri H. al. ko. dıo: 
1 - Burnuıdaid kıt'aoın hıynnat ihtiyaca için 300 ton 

arpı kapah zarf la mlnakasaya konmottor. ihalesi 8,tem · 
moz,985 pazarteıl gOna saat 15 te Bornavada ııkerl 

Hhn alma koml8yononda yapılacaktır. Beher klloıuoa 
tahmin edilen ffıt 3 kurue 75 eantlmdJr. 

2 - Muvakkat teminatı 844 llradn. 
Şartnameılol görmek için hergOn ve mQnakaeasına htlrık 

edeceklerin f hale eaatf o den en az bir saat enel teklif mektıib· 
larını makbuz mukablllnde komisyon relılljtlne vermeleri. 

23 28 3 7 1858 
Burnan askeri H. al. ko. dan: 
Gazlemlr'e teslim edilmek IJ&rtlle 375,800 kilo Jlnlt maden 

kömtlr6 açık ekelltme ıuretlle eatın alınacakhr. İhalesi 8,tem· 
muı,935 da11rteıl gtlnd saat 16 da yapılacaktır. Beher tonuna 
tahmin edilen flıt 10 Jlradır. Muvakkat teminatı 282 llrıdır. 

Şırtnımeılol görmek için hergfln n eksiltmesine ~rleeceklerln 
blldlrllen nktlnden e•el temlnatlarlle birlikte Burnovada aekeri 
satın alma komisyonuna ~elmelerl. 23 28 3 7 1854 

lzmir Liman 
törlüğünden: 

işleri Genel Direk-

TerBBnede yıkılmağa elverişli tahta parçaları ayın ylrmlıltıncı ıızmağa baıl•dı n lıte kokan, teminat paralırlle 26.6.935 
bu yağ, bo lnean yağı, bu in· çartamba gOofl saat onbe~te adı çıreamba gtlnO saat dokuzda yerinde eatılacıktır. lstlyenlerln 

f k k idi orada boloomıları gerektir. 1862 
ıın ~l o usu - S.ono •ar - geçen komieyo;i ge~~elerl. 1833 •11111111111111111111 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll• 

-------- ~ M e ~ h lYI ır =-~ Kilis Belediye Reisliğinden: Cif? 
Klllı şehrinin hali hazır haritası ile ıekll mftıtıkbel pliaı ve =Seferi hisar Karakoç Ilıcaları açıldı~ 

- -br.ledlye sınır barltaeının tanzimi 5025 lira muhammen bedelle = • • • • • 5 
ekelltmlye konulmuştur. Şehir dahili takriben 135 ve harici J 200 _ Çımhkları ve tabii gGzelllğl ile meıhur Seferlhlearın = 
hektard1r. Şartname örnekleri Kilis, İstanbul, Ankara ve lzmfr - Karakoç ılıcaları 10 Hazirandan itibaren açılmııt1r. Tilrk 5 
belediyelerinden parasız alınacaktır. Eksiltme kapıh zarf ueullle = 'fe ecnebi memleketlerlnce tanınmılJ •e bllbıua İzmir ve 5 

_ hnaUsl halkının ıeoelerdenberl tecrDbe ve letlfadelerlle ro· S 11,7,935 perşembe gftntl ıaat 12 de Klllı belediyesinde yapıla· - -= mıtlzma, kom, böbrek, bağırsak, mide gibi birçok haeta 5 
caktır. Monkkat teminat akçesi 376 lira 87,5 koruetor. istek· _ hklerın tedavisine şifa •eren banyolar olduğu ııblt olmutlur. 5 
illerin yilklek mOheodlı mektebinden mezuniyet t•hadetnamesl ;;;;; Ilıca eulannda mevcut kimyevi maddelerin fenni bir tah· = 
n dahiliye nkAletlndeo maaaddak kabiliyet ve lhtfeae •esfkaları = IUden ıonra elde edilen neticeyi aşığıya yazıyoruz : 5 
ile hangi ıehrfn bırltalannı tanzim ettiklerine dair olan vesi· - 5 
kaları ôrneklerlnl teklif kAğıtlarlle birlikte ihaleden bir saat = Ndmunenin ldmye•i terkibi = 
enel KUie belediye ba,kanlığıaı nrllmesi llAa olunur. ;;;;;; Bir litrede ~ - -__________ 2s __ 2_5_2_1 __ so ____ a_3_9_9_ı_s_3_5_ s GI Na 2,170 gram Kılor Sodyom § 

5 GI K 0,300 ,, Kılorupt11yom = lzmir Defterdarlığından: 
İHlllnlo vergi borcundan ~tara •e tıhalll emval yaıaaıoı 

göre haczedilen Kemer caddeelnde ktln 131 sayılı dilkkAn 
tarihi lltndan itibaren 21 gtlo milddetle mG11yedeye çıkarıldı· 
ğından almak n pey eOrmek letlyenlerln def terdarhk tahelllt 
kalemine ıtelmelerl. 1806 20 24 28 2 

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

2 

3 

4 

5 

lerlnde 10 metre açıklığında bir köpra lneaeı açık ek· 
ılltmlye konulmoetur. 
Eksiltme haziranın 28 inci cuma gGn6 11ıt 
•ll4yet daimi encDmenlnde yıpalacıkt1r. 

on birde 

Şartname: Keelfname •eealr enak parasız olarak •lltyet 
nıfıı bıem6beodlsll~lnden ılın•blllr. 
Ketlf bedeli 4000 Ura eblltmlye girmek için munk· 
kıt teminat 300 liradır. 
isteklilerin ihale vaktinden 
mıkbuslırlle birlikte daimi 
olum. 18 zı . 2• 

enet monkkat teminat 
enc6mene gelmeleri ilin 
27 1762 

- -- Gl Mg 0,100 ,, Kılornmağnezyom §E 
~ Gl Ga 0,150 ,, Kılorukalıyom 5 - -= ' s 5 S O Ga 0,200 ,, Ktbrhlyetlkılıyom E 
; 2 3 3 ; 

S HG OGı. G O Ga 1,300 " Blcarbonıt dô to s - -= 4 = § S O M~ 0,250 " K.ibrltlyetlmağnezyom § = Br Na 0,055 " 81romlr Sodyom ~ - -=-- 4.525 bir litrede bolonın sabit maddeler S 
~ yekdno, § 
~ Gazino, bakkaliye mevcut olup teerlf edecekterln her § 
S tGrlG yiyecek •e içecekleri taze olarak ttmln edllmlştlr. Ka· ES 
§ rakoç ıhcalan için Bayok Salepçloğlo haoındı her zaman E§ 
§ Seferihisar otomol'-lllerl mevcuttur. = 
§ Seferlblsar'dan da her ••IDID otomobiller bnlondiırul. 
S maktadır .. 
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kası Limited Va-= A J L D J 
_ pur Acentası = 

~~~~~----··-·----.------~~~~-

Ş lY lb> e~ö 
- Cendeli Han, Birinci Kordon - Ynzlerce Senedenberi Sıhbata Faydası 

Mücerrep Olan 
-

ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi binasında 
TELEFON: !2363 

HertOrlO (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 
Vadesidere % 4 

5 
6 faiz verilir. 

-Tel. 244.3 -

--The Ellerman Ltoea Ltd. -- "THURSO,, nporo 25 hı· • • 
- zlranda Bali· Anvera -.e Lon· izmir •· Çeşme şosası fi.zerinde gnzel manzarıılt = drı'dan gelip tahliyede bola· - oteli ve gazinosunda mOşterileriııin her tOrlO İti' 
- nacak ve ayni zamanda Londra ;; tirahat ve iaşeleri temin edilmiş olan 

= ve Holl için yak alacakhr. - u e=ı o .!S\ Dar m e o IS\ B=' o· 
_ "RUMELİ AN,, vapuru bazı. - U ~ ~ ~ U = ran sonunda Ltverpool ve Snan· - Avropa'nın Vfspaden, loel ayarında olup mOzmio ıııldt• 

Zahire, 6zDm, incir, pamuk, yapak, afyon vesaire komisyonculuğu yapılır. Afallar geldi· _ sea'dao beklenmektedir. bağırsak, karaciğer, dalak haatahklarındu, mQımln ııafrl ke' 
~inde eablpl,.rln4' en müsald şeraltle avans nrillr. Not: Vural tarihleri ve va· = sesi ve eafrıe yolları iltihaplarında, eafrı kom ve tıolıııodl 

Mevduat Şartları: A!h ay vadt:liy~ % 
Bır sene vadelı ıe % 

porların lslmlerl Qzerlne deni· milzmfn lnkıbızda elemanlık Nakrla ve şeker hastalığı jltb. = Gibi bünyevi hastalıklar da seri ve şlfababş tesiri milcerreP 
şlkllklerden mes'uliyet kabul tir. Dr. MOderrfs Reşit Tahsin : 

- l lll lll il ll ili lll l lll il lll lll il lll l lll lll lll l lll il il lll il lll lll lll lll lll il il il 1111111111111111111111111111111111111111111 11111111111 11 IJ 11111§ 
Fratelli Sperco Vapur Acentası V • N. 

ROYAL NEERI..ANDAts KUMPANYASI VV. F. H. Van 
edllm.-z. E: •• U1. la Malgaca içme suyu; Karlispatın Şurprll' 

E: del Zals suyuna ezber cihet rilchandır) buyurmaktadıra.t 
110RESTES,. vapura 26 haziranda gelip yDkOnil boıalttık.tao 

sonra Borgas, Varnı ve K.östeoce için yiik olacaktır. 

11SA TURNUS,. vapuru 29 hazirandan 4 temmuza kadar An· 
vere. Roterdım, Amsterdam ve Hamborg Umanları için yok 

alacaklar. 
0 0RESTES,, vapuru 13 temmuzdan 18 temmuza kadar An· 

vere, Ro&erdam, Amsterdım ve Hamburg Umanlar1 için yük 

alacaktır. 

SVENSKA ORlENT L1N1EN 
11ROLAND,, motör6 25 haziranda Hımbnrg, Copeohageo, 

DantzlC;C, Gdynla, Coteborg, Oılo n lıkandlnnya limanlarına 
hareket edecektir. 

0 SMALAND,, motörO 8 temmuzda Hamburg, Copenhagen, 

Dantzfg, Gdynla, Goteborg, Oıılo ve lskandloavya Jfmıolarıoa 

hareket edecektir. 
S•:RVICE MAR1T1M ROUMAIN 

Garbi Akdeniz için ayda bir Muntazam Sefer 
upELEŞ,, vapuru 14: temmuzda gelip 15 temmuzda Maltı, 

Marıllya ve Barselon limanları için ydk alacaktır. 
NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE 
İsmlr'le NM·York araaında ayda bir muntazam tefer 

"RlNOS,, vapuru 21 temmuzda lzmlr'den (Koğru) Ncıvyork 
için ytık alaaaktır. 

Yolcu ve yilk kabul eder. 
Hamle: llinlardakl hareket tarihlerindeki deAfelkUklerden acente 

mee'ullye& kabul etmez. 
Fazla tafsllAt için ıklncl Kordonda Tahmil n Tahliye tlrketJ 

blnaeı arkasında Fratelll Sperco acentabğına mtlracaat edUmeel 
rica olunur. Tftfefon: 2004 · 2005 · 2663 

Oksdrenler! Mut· 
laka (Okamentol) 
ôksnrnk Şekerle· 
rini Tecrfibe Edi· 
DJZ •• 

ve Pfirjen Şahapın 
En OstO.n Bir MO.s· 
hil Şekeri Olduğa· 
no unutmayınız. 

Kuvvetli Mnshil 
fstiyenler Şahap 
Sıhhat SnrgO.n 

Haplarını Maruf 
ecza depolarından 
ve Eczanelerden 
Arasınlar. 
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'---··---· 
Üniversitede Döçent, 

(Muavin Profeaör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Hastalara hergftıı ô.,ğlede11 
sonra bakar. 

lstiklil caddeti No. 99 
Ankara apartmam 2 inci .lı:at 

Telgraf • , S TAN B U L 
Telefon : 49250 

• 

Oer Zee 
& Co. 

OEUTSCHE LEV ANTE LlNIE 

Kitabınıza Güzel 
Bjr Cilt Yaptır· 
mak isterseniz 

- Özbek 2iılbabçe arasında Malgıca içmeleri karşaeıodı 

~ EREM ADASI = Artık İzmlr'Ulerl feıanbol adalar•oa g•pla etmelıeP 
§ kurtarmıştır. EREM ADASI "'MOREA,. vaporu: 24 Ha· 

zlranda bekleniyor, 27 bazı. 

rana kadar Anverı, Roterdam, 
Hamburg ve Bremen liman· 
larına yilk alacaktır. 

~ Havası, ağaçları, dairen malar eablllnln komsallı~ı .,,, 
Yeni kavaflar çar~m 34 numarada = ı; ıı = sinde danyadı emt1all olmayan eğlenceli hayata sıhhat• ott ALI RIZA = bir plajdır. Adaya ve içmeye herkesin gidebilmesi ~ 

~ İzmlr'de Barut ve Küçdk Salepçi hanlarında btr zı,,,ı' 
"AVOLA,. vapuru: 8 Tem· 

muzda bekleniyor. 11 temmuza 
kadaz Anvers, Roterdam, Bam 
burg ve Brt!men limanlarına 

ydk ılıcaktır. 

M
.n. ll.th . x. = otomobil olmakla beraber eabllden adaya vesait temin edil 
ucc ı anesıne u6rayımz = mtştlr. 

• ii 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 lll il lll il l l lll lll l lll lll il ili ıııı 
0 DUNA,, vapuru 30 bazı Söke belediye riyasetinden: t•pı 

randa bekleniyor. Budapette, f ' 
Bratislav ve Viyana için yOk 1 - Söke'ye 6 kilometre mesafeden gellrllecek olao •• "-SERVİCE DIRECT DANUBIEN 

TUNA BATTI 
alacaktır. slsatına ald iki maslak ve bir fçdma hazinesi fO 

tevzi hazinesi ile isale boruları toprak hafriyata fO_ 1' ~ d 
llyesi bedel keşfi olan ı 7 395 lira 7 ı koruı oıet~ ~ 
ve U. ·6· 935 barzlran tarihinden 15 temmuz ,..,,.. .. ilet· 
kadar 31 gdn mGddetle kapalı sari uıuJQ ile arur_. ' 
eksiltme kanunu hükamlerlne tevfikan ekslhıııiy• ~ ~ 

f11111111111111111111111Hr Doktor .._111111111111111111111111'= 

=~- A. Kemal Tona y =~-~ 
Bakteriyolog ve bulaşık ile salğın hastalıklar 

=: mO.tahassıeı =: = Basmahane istasyonu .lı:arııeındaki dibek 10kalı: ba11nda 30 sayı· =: = h el' Te muayenehaneaiııde sabah saat 9 dan akoam saat 9 a kadar E: 
E: hutalarmı kabul eder. E: 
;; Müracaat eden hastalara yapılm1111 lAzımgelen eair tahJilit ve § 
= mikroskopilı: muayeneleri ile veremli haetalara yapılmaeına cevaz gö· ~ = r61en Pnomotoraka (hava vermek) muayenehanesinde muntazaman ~ 

5111111 yapılır· l il l il fi lf l fil l l l l f lf fil il lf lf lf f l f lf il l l fil l l il f l f l l f f l l l il l l l l l l l l il il il lffi 

Tl:.:J R K iVE· 

l 1 R/\LlT 
BAN~ASI 

-DAoA 
BiRiKTiREN 
~RAl-IAT~bD~Q 

nulmuştor. f 
2 - Şeraiti lenotyeılol öğrenmek ve ptlolarını görme~ / 'lıııt 

yenlerin bu mdddetten enel belediyeye mQrıct" 
melerl lazımdır. 

3 - İhale 15 Temooı 935 pazarleel ganande saat 16,JD "r 
Söke belediyesinde encQmen huıurunda icra k~ ~ 
cağından ihale ıaatlndeo bir uat enel talipleri ·..; 
mektuplarını ve yGzde 7 ,5 teminatlarını riyasete -":) "
mukabilinde vermeleri ve bu mtıddeuen ıoora y•f" 
tekliflerin kabul edllmlyecegl ilin olunur. ~t 

lı53 lG 23 SO ~ 
Söke belediye riyasetinden: _ , 

48891 lira 60 karoe bedel keşfi ile Söke MU boroi"' 

malzemesi ile boru ferelyatı ve kalafat. ' 
1 - Nafıa vekAleti Ye S•hhlye vekiletlnden mu .. ~ 

projesine gôre 48891 lira 6 O karaı bedel ketf 1 -
Sôke su yolları bo .. u ve mılzemesl n boru fertlf". 
kalalatlanmasını 1 ·6· 93:> tarihinden itibaren k•P'~ ~ 
usullle 2490 numaralı artarma ve ekelltme kaoa'• 
kGmlerl dairesinde ekelltmlye konulmaıtur. j I 

2 - İhale 15 Temmtıı 935 pazarteıl gOntı ıaal J ti 
Söke belediyesinde encOmen huzurunda icra kıhD'I. 

3 - Taliplerin ihale ıaatlnden bir saat evveline kıdtl,".J 
vakkat teminat akçelerlni veyahud banka mek.•O:I 
birlikte teklif lerlnl kanun! ve tartnameye aygoo 
verllmeal )Azamdır. 

4 - lebn malıemenln evrakı keıf lyealnl ve ıeraltl feoo1 

anlamak letlyenler Söke belediyesine mtıraca•1 

cıklerdlr. 1754 16 23 90 

Manisa vilayetinden: ,t. 
ı Mınlsa'da kışla önQndeld letildil mektebinin k•t0• f 

he14 ve ıo teeleata lolerl (4990) lira ( 92) koroel
0

• 

elfoamesl G:ıerlnden açık ek•lltmlye konulmof!01' 

2 - Eksiltme Temmuıoo beşinci coma gdnG ııal ol 
vllı\yet daimi enctımenlnde yapılacaktır. 

3 - Keolf ve teferroatı Nafıa baomOhendlsllğlodeO 
olarak alınablllr. 

4 - Muvakkat teminat {374) lira (32) koroetur. 
İIAo olunur. 1802 20 ~4 28 

Menemen Şarbaylığından: 
1 - Şarbaylığa alt tenvirat dairesinin bir senelik 

3 

4 
5 

olan 10500 kilo mazot blnahıydz kilo ıoce -' 
yağı 150 kilo ~ kalın makine yağı 550 kilo ~~ .. -
20 kllo ilsUlbil 400 adet 220 voltluk 15 11111'° .,
kak llmbuı 30 adet 40 mumluk 20 adet 75 O' ol' 
tenvirat IAmbaeı 15 gan mftddetle kapalı ,,rf 
ekslltmfye konmuetur. 
Ekelltme işi '· 7. 935 tarihine raetlıyan peııeo>a,e 
saat 15 le icra kılınacaktır. 
Bu tein muhammen kıymeti 1222 liradır. )IO 
teminat akçeıl yağ kı.ımı için 82 JAmbalar lclo tO 
Şartname oarbaylık dılreılnden lllenilebllfr. 
Talib olanların Menemen earbayhğına marıca•1 1 

ilin olunur. 19 23 27 ı 


