
dftrdClncO Yal 
No. 6246 

arşamha 
26 

llAZIRAN 1935 lzmir'de hergtln sabahlara çıkar, siyasal gazetedir. Telef on: 2776 

Nişanlılar, Evliler 
Yozoklerini Hava Kurumuna 

Hediye Edeceklerdir. 

tanhul'da Şiddetli Yağmurlar Yağdı. 
ifeler, 
nlerimiz ve 
Yvancılığımız. 
Dttleıin ekonomik siyasa ı, 
den üıtüo. olarak çok &atıf 

İçin Orilnün mal olduğu 
(nıaliyet fiatini) indirmek 

dadır. Eski yıllarda üzüm, 
1Gtthı ekimi bıkımıodan biz. 

piyanda tek başıoıı bulu· 
'td~.. Rakib ola& da, korku 

· Fakat unı eona yılla· 
. ıi, diğer memleketlerde de 
lfuıe, meyvacılığa, hayvancı· 
ho.Yiik bir önem verilmi~tir. 
tioıiziıı rakibleri çoğalmıı 

,,lınaktadır da ... Bazı yıllarda 
t 11ıltun uğradığı aksaklıklarda 
llrııoıgo da tesiri olmuıtor. 

piyasa, pazar azaldıkca, iı 
. lapaodJkça, ürünlerin gil· 

tcngi ve tadı ile beraber, 
na da dikkat etmiye baı· 

llq, Kuıku uz ki, bizim ürü· 
'l'Grk topraklannın, ıulan· 
lıavaauun tesiri ile, diğer 

~etler ürünlerinden çok ilı· 
l • I<'akat dilıünmek. gerektir 
~~ Orünü daha yükeek kali· 

1 diye bizden ürün almazlar. 
baıka, biıim yabancılara 

~ı ürünlerin bir kt11I11, tüke
t t Te üzüm gibi .. 

~. yabancı piyasa, iıtediği 
bunu almıyabilir, çekmi· 

." Zoru yoktur. Çünkü ne 
lnaddedir, ne de kann do
tkın n coleriııin araun· 

' Ştl hale göre, biz, firGnleri· 
~tltıiolerimizi çok satabilmek 

tlcınıızı dü~ürmemek. için, 
lttı. baılıyarak, liman dııına, 
tGnderildikleri yere kadar 
•ağlamıya mecburuz.. Kilo 
loıı baıma kir az oleun; 

)ok, elverirki çok eatalım, 
,'-talun .. 
llılQ b-..rmak için ilk ak.la 
~ deoıiryolları taşıma ve li· 

q. )fikletme, bopltma tarife
\ & 6t«bıan itleme parası olu· 
\ ~'1ln ilk kmmlan, timdi 
\."'~arı dC'leıin elind~ bu• 
~llt b .• 
~ ~t; dcmiryollınnda bu iıe 

g • Tcrmiıtir. Kuaba ~o~a 
~ti·geçeli, tarifelerde, gıdıb 
~il de, iolerin kolaylığında, ça• 
~llilda, rahatindd birçok de· 
~~ olmuıtur. Aradaki iıta,. 
~ da it yapmak imUnı 

~ ltu. Kendi bahaları ucoz 
\ ~ h.ıde tarife yill ekliğinden 
)t~ Yerde çürüyen bazı iiriln· 
~ Pazarlara kavuımuılardır. 

1 ~ ~.~ geçen günlerdeydi. Bu 
~'de bir yer kirası (Ardiye) 

4e ç~nıııtı. }'akat çarçabuk, 
••tenildiğinden daha iyi 

f ~ lldllıeltiliverdi, birtty kal· 
91 \ ~

11giinlerde, Aydın ~emiryo· 
-ef ~lt . 'Yni değişi ldiklerı ve dil· 

ı... .ı ııı_ti bekliyebiliriz. Çft.nkil ge· 
.'\" ıı bir ittir.. İzmir.in eko· 

I ~I t~ d11rurnundan vazgeçelim, 
" 0ıı<:ııni ve demiryolo ıiya· 

,1, l lı.;ı~ıe Termeei gereklidir .. 

~ ~' ?~ bunan yanında bir de 
'/ ~~fcei •ıırchr. Bu tarife ha· 

~ ,~ eı:ı, 1zınir limanının özel 
~ 'i h durnb:luna (vaziyetine) da· 

'~ ~ h 'kılaaydı, bugünkü istarya 
'~ ~~ "&Gnkü hayvan yokletme 

; ~. )Gkıckliği olmazdı. İzmir 
C"li 'l'ilrkiye ürünlerinin en 

ı ~h lllanı.nn1 n en [azlalanuı 
1 ~~ht.'tren bir ağızdır. Borada 

;! ~· liı laballlm.ül yok.tur. Zaman 
~'~•cabn çokluğundan, vapur 

11~ \~ b. 11 •ıh~ndan, yahad U• 

'iı."ttil t~a tecimerlerin malıoın 
\ Gltıtlte obn11ıodan diğer te· 

t(llll-.z • d b k ...._ So ... .;anın ıat Qettln e e • 

ıaıa 3 uccı yGzde -

Bay Eden Dün Bay Mussolini Türk Memur, Yurdse
lle Uzun Uzadıya Konuştu. verliğini ~österir! .. 

içişleri Bakanımızın Memurları -----------------------: .. ---------------------
Italya, Andlaşmaların Beh mehal De
ğişmesini istiyor. Habeş"stan, Soy

sallıkça Aşağı Bir Ulu imiş .. 
-----------------------.... ---------------------

ödeve Çağırıyor. -· İç fıler Bakaulıgından ilbay· hava tehlikesi kol'oluna cıye 
lı~a gelen bir bildirimde bftttın olıblleceklerfnf evelkl telgraf la 

memurların bava tehllkesfal 
-blle·İı-fly;öi;bfı~elerl için-~ 
nıc"k taahhadnımeler Ozerlne 
temmuz ayından itibaren her 
ay m111 ve Qcretlerlnln ycızde 

lklılnfn keıflmesl hlldlrllmlıtlr. 

Bildirimde ezcftmle denilmek· 
tedlr ki: 

Ital ya 'nı o Uluslar Kurumundan. I ltalya, Açık Olarak Habeşistan· 
Ayrılmasından Korkuluyormuş! dan Toprak istiyor .. 

Roma, 25 (A.A) - İtalya · 
nın uluılar kurumuna karşı 

dorumu İtalya ile İngiltere 
arasında 25 ığaııosta yapdacak 
konoşmılardın ıonra b'lll ola· 
calr.tlr. Habeı meı'elesl Cenev· 
re'de görilıOlecektlr. Şimdiye 

değin lnglltere, ltalya'nın Ha· 
beşlıtan'ı karıı gflttilğ6 ılyaıa· 

nın oluıl1r kurumu aodlışma· 

ıanın her tGrlQ 11ldırımı yasık 

eden 10 unca maddesine ve 
korum Oyelerlnden bulunan iki 
dike arasında bir anlıHmı· 

mazhlr. çaktığ1Ddan uluslar ku· 
ramuaun barışçı bir yol tuta· 

"Başbakan : \temet 1oönQ'oftn 
hava kuruma karaltıyı ile bı 

ıın kurohıyında ıöyledlAl ıöy· 
b.vlerlnde memleketin bir bava 
tehlikesine maraz oldoğono 

açık olarak ifade buyormaı ve 
ba - tehlikeyi yenmek için bava 

tehllkeılnl bilenlerden marek· 
keb bir kuulan lr.oralarık lıe 

baılam11ını tavsiye bayormoı· 

lardır. Memurlarla halktan yalda 
en H yirmi lira verenlerin bu 

fçioleri Bakanı Bay Şükrü Kaya 

blldlrnılı ve vatanın mtldafa. 
asına taalluk eden ba önemli 

- Sonu 3 nca yOzde 

Tuna Konferansı Gecikiyor 
cağını gözeten 15 inci madde· 
ılne oygonıaz bolmıktadır. 

Eger meı'ele bu eıaı ~berine 

ortaya atılacak olarea İtalya 
25 ığaıtoıta Cenene'de hazır 

balunmaktın çekinecektir. Meı· 
elenin hukuki görtımd, İagll· 
tere'olo uloılar kurumundaki 
ekıpeıl bay Str1ng 't'e bay 
Eden ile önceden bay So1'1ç, 

Muuolioi Makdonald koouımaeuıa aid eeki bir habra. 

Yeni Yugoslavya Kabine
si, Birlik Hükllmetidir. 

ıonra da bıy Mo11olfnl arı · 

ıında geçecek konoımalar 

ııraııında gazden geçirilecektir. 
ltılya, kendi Afrika ılyaıa11nı 

Iogiliz ·• Alman Deniz Andlaşması 

Ayrış Partiler, Bu And
laşmayı Beğenmiyorlar. 

~~~~~~~~·----~~~~~~~ 

Italya Da Hava Andlaşmasında ln
giliz Tezini Kabul Etmiyor. 

Bir harp tiloıu 

Londra, 25 ( A.A ) - Dan gtltmeıl llzamgeldlğl f lkrlode· 
avam kamaraıında fıçl aaylav· dlrler. Bu partiler blrge (MOt 
lınn İngiliz · Alman denlı and· terek) bir hareket elde etmek 
latmısı bıkkındı ıçtaldarı kın için çalıııldı~ı bu sırada iki 
aytışma bu anlaşma Qzerlndeld tarif tan bir uzlıımı olan in· 
f lklr ayrıbklarınm 11oıldığın· glllz- Almın ındlıımaeının so· 
dın dahı baycık olduğunu lı· noçlarını kabul etmek leteml· 
bıt etmlttlr. Ayrlı partileri İn· yorlar. Bundan dolayı gelecek 
gllfz kabf oeılnln eYelce pren· haf ta dıı plya11 hakkında bir 
ılplerl 3 ıabat kararı ve Ste· ıybımı yapılacagı 11nılmaktıdır. 

reZI konferanıı ile hep bir ara· Romı, 25 (A.A) - Sôrlen· 
dı belltftmlt olan politikayı dtgtne göre hıl71 batı hın 

uloılar korumu çerçevesi içinde 
haklı gösterecek bir tıkım ee· 
bebler b11ırlamııtır. Bu ıebeb · 

ler andlaımaların degltmeslne 
dair olan 19 uncu maddeye 
dıyanmıkta lmlı. 

Tuna Konferansı Projesi Değişti. 
Almanya Da Çağırılacak! 
~~~~~~-ı--~~~~~~ 

Belgrad 24 (A.A) - MUAo general Zff kovlç, lçbakını: 

Stoyadlnovfç kabineyi teşkil Korosetı, mflnıkalAt bıkım: 
Bu madde artık yerltllmez 

(Tatbik olunmaz) bir hale gelen 
ve devam ettlrilf rae genel b1rııı 
- Dnamı 2 ncl yft.ıde -

etmlıtlr. Kabine aıığadı göı · 
terlldlğl gibidir: 

Bııbakao ve dııbıkanı: Sto· 
yıdlnovlç, ıO ve deniz bıkana: 

ANADOLU'nun Anketi: 4 

lzmir'in Ekonomik 
Durumu Ne Haldedir? 

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

Bay:Hasan, lzmir'in ldhalat Yönün-
den De Kaybettiğini Söylüyor. --·--Ankete bınkacalarımızm da - İzmlr'jn ekonomaal do· 

mütaleılarını almayı faldell romonan gonden gftne daral. 
bulduğum için Abekl bankası dığını görayoraz. Banda batan 
dlrektörft bay Haeın'ı banka· dllnyayı k1Bıb kavarmoo olan 
dakl barosunda zlyıret ettim. 

Bay Hae1n, beni bnynk bir 
ne11ketle kartıladı, y~r gösterdi, 
bana ikramda bulunda. Bir 
banka dlrektöranft fazla fıgal 

etmek doğru olmıyacığı için 
derhal sorulara bııladım: 

- 1zmlr'ln ekonomsıl da· 
rumunun gQnden gOne daral· 
dığı bık.kında lddlılar var. Siz 
ne miltaleadaıınız, ne gibi ted· 
birler ılmak llzımdır? 

andlışma meı'eleelnl 3 ıabat 
blldlrlğlode ta11rlaoan mes'ele· 
}erle ııkı bir ıekllde ilgili ta· 
nımaktıdır. Bandın dolayı 

hılya llkftnce hava meı'elealnln 
kotarılma11nı btlyeu İngiliz te· 
ılnl kıbal etml7ecektlr. 

Akeeki Bank.ası direktörü 
Bay Basan 

ve hllA devam eden buhranın 

tesirlerini de aramak lbımdır. 

- Soqu 5 inci 7tııdo -

Yeni Yugoelav kabine başkanı 
B. Stoyadioovit 

Spıbo, bayındırlık bakını 

Boblç (Eski Belgrad şarbayı), 

f lnaoı bakanı: Letld11, 11ğhk 

ııosyal bakanı: Perekı, tarım 

bakanı: Stankovfç, taze bakanı: 
Aoer, tecim bakanı: Urbanlç, 
terbiyeyi bedeniye baklnı: 

Kommenovlç, ormın ve maden 
bakını: Stefınovlç, kOltOr 
bakanı: Sıosovlç, devlet bakın· 
ları: Yankotlç, Behmen 

Kabine 11at onyedlde and 
içmiştir. 

Belgrad 24 (A A) - Yeni 
kıblne genlf bir birlik hOktl· 
metldlr. Yogoelu geneloyu 
yeni kabineyi çok iyi kargıla. 

mıktadır. HtUulmet Oyelerl 
itibarile iç meı'elelerln keılo 

- Sonu 5 taçl 7Gzde = 
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lzmir Halkevi ı" T e u y a ~ 0 lhl a b e ır D e ır ö 'ı 
Kemalpaşa'da işbaşında. fi h k Y d D h • Kcıc;cık Haberle 

içtimaiyatçı üye, Çok Değerli Bir aş a anlfillZln Ur 8 l• BundauK~=:~~y 
Konferans Da Verdi. !indeki Seyahat) eri.. ce:.~::!~ !~:,!11 

Sifiı;. ,.. ----------------------- merkezinin dileği aserlf' 

• 

Kemalpaıa'dan bir manzara 

(Özel) - İzmir Hılkevlnln Bunlar, ekonomi erkliği, 
llçebaylıklır eenlslnl yapın çocukları bizden d~t,ı derin 
korum, bu pazar, Kemalpat• · it ıtklı yetfttfrme, birbirimize 
mıza gelmiştir. İlçebay, C.H.P. bığblıktır. 

baekanı ve ftyelerl, ı:ıarbay ve BogankO medeniyet; ulusları 
halk lle partide bir mdddet ftretlm (111tlheal) kovvetlle ölç. 
göraetak:ten eonra Kemalpaşa· mektedJr. Sly111al ereklfğlo, 
lalar, mQeaflrlerlnl, Değirmen· herhalde, ekonomik ereklik ile 
batı kıynağ1Dı, elektlrlk te11l11a· 
tını, tayak değirmenini ve 
kiraz bahçelerlle bağl1rını gö11· 
terml tlerdlr. 

beraber olm111 gerekdr. Eko· 
noml ıavatı, domın111z barut 

•vaeıdır. Bu da bir meydan 
muharebesidir. Amma bunda Doktor, partide, ak1Jıma ka· 

dar h111tılarla çıhemıttır. kollınılan barut, dumanıızdır. 
İçtimaiyat muallimi, çartıdakt Sonu, ateklle birdir. Ekonomi 

çınar ıltında konferansını ver· 
mittir. 

Kemalpıta, sulak bir yerdir. 
Sokaklarından ıartl ıınl sular 
ık.ar. Soyu çok ıeven çlnar 
ığaçları, ha eetlmJI kaNbanın 

çarf111ında enine, boyuna bftyft· 
mftı:ıUlr. Yazın Kemılpata çer· 
fllında bu çınarlar altında 

tadınanların 110 ı,1tılt111 kıyı· 

ıında otorob dinlenmek, boz 
gibi nlardan içmek bir ômtlrddr. 

İlçebaylıklar da balkı bir 
yere toplamak için kolaylık 

•ır. DelJtllar çağrılır. Herk.ee 
birbirine haber ulıttırır. Çaba· 
cacık toplanılıverlr. 

Öğleden ıonra çartıdıld 
çınar albnda bayak bir kala· 
bılık toplandı. 

Konferansçı, kıuıını buraya 
yazdığımıı konferansı •erdi: 

Arkadaşlar, 

Bftytık muharebe, dilnyaoın 
dıngeılnl ta temellnde.n bozdu· 
ğona hep blllrlz. Geçenlerde 
Almanya'nın Veraay muahede· 
ılnl yırtmaaı ile boıoklok arttı. 
Danyı için tehlike baegö11terdl. 
Blllnlnlz ki çölLGnUl, zayıf 

yerden olur. Böyle bulanık 

g4nlerde en bdytlk tehlike, 
uyanık dormıyan nluılerın 

ba~ında pıtler. 

Her ulus, mddaf11 itini 
böyle ganlerde daha 11.kı bir 
mlhekten geçirir. Karı, deniz, 
hava kuvvetlerini yoklama 
eder. 

Pek uy1D1k bulonmağa mec· 
bor olduğumuz IJD gilnlerde 
Tark devletini idare eden bQ· 
yOklerlmlz, havı tehllkealnl 
ıçıkçe blldlrdller. Tark ulusu, 
buna en yflkllek doygu ile 
cevab verdi, vermektedir, vere· 
cektlr. 

Tdrk olusu blllr ki dflnyada 
en bftyOk saadet, bayrağının 

altındı doğmak, bayrağının 

altında ölmek ve bayn~ını 

yeni nesillere verirken onu 
dıba y6k11elmlt olarak ver· 
mektlr. 

Arkadatlar, bu mGdafaa l1JI· 
nln yınıbıtında en çok oğn· 

.. cağımız bı1Jka leler de nr. 
Tlrk demml, bunlara da en 

1. 

•vaıındı G11t gelemlyen ulu11, 
erkin bir alnı 111yılm11. 

Td.rk denimi, kurduğu ve 
kuracağı fabrlkılarla bunu 
herhalde elde edecektir. 

Bir bıtka anemlt it de ço· 
cuklarımıza, derin it atkını 

vermek, lel yeni prenılblere 

göre yapma atkını onların 

kılb ve kıfalerında gakleetfr· 
mektlr. E•, mekteb, memleke· 

tin adımlan bandı yeni nesle 
ornek olmalıyız. Çevremizde 

bığcılıkta en iyi monf fak 
olanı örnek edinmeliyiz. Ve o 

yurddatı •ymağı bilmeliyiz. O, 
çenulne lı a1Jkı, bıearma atkı 

saçan luıtlo bir insandır. 

Birbirimizi dGı:ıGnmek te en 
gerekli bir prenılbtlr. Birbiri· 

mlzl dütOnmenln ilk baıımığı 
benim işimden kimsenin zarar 

gôrmeme11ldJr, fıyda gôrme11ldlr. 
Mesela kah veci beroeyl temiz 

tutarsa, yordda1Jları dOı:ıtınayor, 

demektir. Bakkal, ekmekçi, 
kuab temizlikte tlt:z ise, 11lnek· 
terle savae ıçh i11e yurddıeları 

dütftnftyor demektir. 

Blrblrlmlıl daeandOğamdzO, 
itimizi en temiz yapmak ile 
göstermeliyiz. 

Arkadatler, ılzlere eunn da 
hatırlatmama izin veriniz. Bu 

kadar mGnblt, bu kadar gazel 
yerde lnean, çahtmaktın ziyade, 

oturmığa heves eder. Tenbel 
olur. Gazel yerlerde oturmanın 

böyle tehllke11I de olıblllr. Şu 

çınarın altını gelen insan, 

elbette kolay kolay ayrılmak 

istemez. Şa ovadı bir asmadan 
bir keletlr üzam ılınca, it 
kapasitemizin azılm1111 imkan· 
bdır. Amma bunu blllb te 
zaman zaman kendimize: "Hayır 
böyle olmaz» diyebilirsek, ken. 
dlmlzl lğneler11ek lı:ı başkalaşır. 

Arkadıtlır; Tftrk devriminin 
bayftk erekleri, ulusun genlik 
ve kutlo!oğodor. 

Bonı göıdrecek yol: dıt 

tehlikelere karı• dalma uyınık. 

bulunma; ekonomi erekllği, 

yeni nesil daha it ıever n 
bilir yetlı:ıtlrme, blrbldmlze 
ı blıktır. 

Başbakanımız Genel Müfettişlik Teşkilatının Faideli mtyet ıdmın (K.ızııay> 
Dayak Önderimiz K. j 

Olub Olmadığını Tetkik Edeceklerdir.. tarafından değlıtırndtf 
Ankara, 25 (ôzel) - Batbakanımız General İsmet İnönd'ndıı seyahati, doğu illerimizden bat· temmuz 93ö den ltlbare• 

lıyacak ve bıta illerimizde bitecektir. Başbıkanımıs, bu aradı mdfettltllk tetkll&tının faldeli olub ıdın kullanılacağı İçlıleıf 
olmıdı~ını da tetkik edeceklerdir. Da seyahatte Dıı itleri bakanı Bay Tevf lk Rdı:ıid Araa'ın dı kınlığındın Ubayh~ı 
Batbık:anımıza refakat edeceği söyleniyor. mittir. 

Kayseri Fabrikamız, bir Kur
tul us Abidesidir. 

' ~~~~~~~---,~~~~~~~ 

Her Tork, Kayseri'ye Gidib Bu Müesseseyi Görmelidir 
Ankara, 25 {Özel) - iç itler Bakanımıı bay Şakrd Kaya, Kay11erl'den dönma1Jtdr. Orada ya· 

pılan yeni fabrikamız bıkkındı dlyevde bulunan Bakanımız: 
" - Bu fabrika, Kayaerl için bir kurtulo12 ablde11ldlr. Her Tftrk bu fabrikayı mahallinde 

görmelldlr.,, Demlttlr. 

~~~~----.................. --~~~~-
Istanbul'da Sürekli Yağmur Yağdı Bağlaşık 

Yağmur Devum Ediyor. Ajanslar Kong-

lki Eve Yıldırım Düştü .. resi Dağıldı. 
l11tınbul1 25 (Özel) - Prağ 

da toplanmış olan bağla1Jık İstanbul 25 (Özel) - Boradı çok Te oldokçe tlddetll yığmur 
yığdı. Yığmur esnasında iki eye yıld•rım daımftı:ıtftr. Yıldmmın 

verdiği zarar hakkında henüz malumat ılınımımıttır. Yağmur 

devam ediyor. 
~~~~~~--.. --~~~~~-

ajanslar kongreıl ltlerlnl bl· 
tlrerek dağılmıetır. Bıy Bene11, 
kongre delegelerine bir öyle 
tölenl vermiş ve m4tekabll doet· 

Paris Şar Seçiminde 10"'N;;i;;;m;r. 
Bir Skandal!. 0 d 1.k 1 g n e ı veren er 

Şarbay, Bir Yazı üzerine Muarızını takip oluntıyor. 
Dnelloya çag., ırdı. 111tanbo1, 25 (Özel) - Hıf· 

Perls, 25 (A.A) - Pırla ııar korulu dinkli seçim 
to tarla kurolmottar: 

eonucundı 

Batbakan bay Şlya\, 111 bıtkanlar bay Bolar ve bay Fnr .. 
Sekreterler bay Dupon, Bovaılyer, Romazoti 

Bunların hep11l de yeni karolun çoğunlotuna bağlımrlar. Bay 
Şlyaklo eeçllmeel tııerlne komdnl11tler tanfındın çıkarılan patırtı 
11onı erince Parla ııar kurulunun yeni batkanı bir diyet •eı·erek 
Perlı şehrini, yakıeır bir surette orantamryı (Temıll etmeğl ve 
Pırla eebrlnln ilgi, faydası ve bayNllığı uğruna çahtmak formaıa 
tçlnde n b4Uln kurul Gyelerlle yılmadan ltblrliğl etmeyi Oze· 

rlne aldlğını aöylımlttlr. 

ta tatili kanunu mucibince CD· 

marteal gGntı öğleden sonra 
mtıeueeelerlnl kapamığı mec· 
bor olanların, kullanmkları me· 
mor ve mtıatahdemlne tam gGn· 
delik verip vermedikleri htıkô.· 
metçe önemle takip olunuyor. 
Yısa hfiAfına hueket edenler, 
boodın ıonra göz ônftnde to· 
tulıcaktır. 

Balkan 
Kupasını 
Yugoslavya 
Takımı Kazandı 

Parla, 25 (A.A) - Parlı ear kurulu batkanı; ıığııkor (Dl· 
vanı moh111ebıt) batkanı bıy Godlnln lmsaılle PopCller gazete· 
sinde çık.en bir açık mektubu kendi hakkında hakaret yapan 
bay Klypop, bay Godlne, tanıklarını (Sahldlerlnl) gönderlb onu 
dGolloya çağırmıttır. Sofya, 25 (A.A) - Balkan •• B M kopası maçmı Y ogo11lavya ta· Bay Eden Dun ay US· kımı bzınmııtır. 

Bolu'da 
solini ile Konuştu. 

- Bıtı l lncl yüzde -
tehlikeye koyacak olan andlae· 
malerın olu11l1r kurumunca ye· 
nlden gözden geçlrllmeel luım· 

geleceğini yazmaktadır. 

İtalyan eklsperlerlnln f lk· 
rlnce bir dikenin egemenliği ile 
topraklarının tamamiyeti, sınır· 
tarının değltme lmkAnlarına 

bağlıdır. Bu bu11u11tı eklsperler 
barıt konferao11ındı Amerika 
delegesi olarak bulunan Ame· 
rlka'b doktor lıalah Bokman'ın 
Vllıon ile göraettıkten sonra 
söylemiş olduğu tU 11ö11lerl tek· 
rarlamaktachrlır: 

- Uluslar korumu slya11al 
egemenliği ile ve toprak bfttGn· 
IClğft gözettiği gibi her ne zaman 
bir haksızlık olduğu ve yabud 
ki 11rtl1rın değlıtlğl anla12ıbrea 

11nırlenndı da değf tiklik yapı· 
lablleceğfnl ayni suretle göıte· 

rlr .. 

İtalyan bakımından Hıbeelı· 
tan'ın uluslar kurumuna kabuld 
bir hak111zlıktır. Çdnk6 eoyeal· 
tıkça ·Medeniyetçe· atığı olın 

bu Afrika ulo110, uluslar koro· 
monun temeli anıuloNI hoku· 
kon en ilkel (İptidai) dCleerge· 
letlnl (Vecibelerini) yerine ge 
tirmekten eksin (Aciz) bolun· 

maktadır. Şıyed İtalya, soysal 
ulusların kontrolu altına kon· 
mık ıuretlle Habetl11tan'ın 11lyı· 

111 durumunda hukukan bir 
dazeltme l11teyablllree, 19 uneo 
madde o zaman yerltlleblllr 
( Tatbik olunabilir ). İngiltere 
bu ıebeblerl kabnl ettiği tak· 
dlrde Habet me11'ele11laln bırıelı 
ö1Glme11lne doğru bayak bir 
adım atılmıt olacaktır. Böyle 
olmezea İtalyı•nın oluılır ka· 
rumuodan ıynlmuından kor· 
kular. 

Roma, 26 (A.A) - Bay 

Buğday 10 Ku
ruştan Beşe indi .• 

Bolu, 25 ( A.A) - Geçen 
hafta kilosu on koruııa kadar 
(;ıkın buğday bugdn pazarda 
beo kurup d6tmGetdr. !ağmur 
iiç gllndilr aralıklı yığmıktamr. 
Kuraklık ziyanı kalmamıştır. 

KöylGndn ytıza gftlmdetdr. 

Moskova Elçim.iz 
Anka11 25 (Özel) - Moı· 

kova bftyak elçiliğine tayin 
olanın Dlyırıbeklr saylevı bay 
Zekll Apıydın'ın memuriyeti 
Cumur batkanı tarafından 

' 
onaylanmıetır. 

Eden bugfto bay SuvJç'le tek· 
nlk mes'eleler hakkındı görtı· 

ııecek ve ıaat 17 de Moıeollnl 
ile ikinci bir konuemı yapa· 
cıktır. 

lıtanbul, 25 (A.A) - İngllfı 
lordu bay Ede~ bogln bay 
Mu1101lnl ile oıon UHmya ko 
nutmattar. 

§ - Kızılay baft111ı, 
1 

de olduğu glbl Karı:ııyıkt 
harıretle devam etllle 
Geçen cumerteel ıkplll• 
ı:ııyakı'da bir eğlence 

edllmlı:ı ve Kırtıyaka'lıl ... 
zel bir ğece yatatılmıttır· 
kaydına devam olunoyot· 

Bay Fuad Yurd 
İlbaybk hukuk l1Jlerl 

törtl Bay Fnıd Yurddae 
bir hafta izinle Boıdığ ~ 
gidecek ve bir hafta 
edecekdr. 

Baytar Kadrotf 
İlbıyhk baytar direkt 

nftn 1935 yıhna ıld 

«telml1Jtlr. Kadro; geçen 1'1 

ro11onon aynidir. 

''Kızılay,, ın eli, 
• 

yanın gözyaşını sı 

çekoslovak
ya'da Httkôoı 
Yeni Yetgi Almıf 

Preğ, 25 (A.A) - S
korulo genltletllmle t~ 
kinin uzatılma11ın1 kabol 
tir. Kerırnıme ile 
tedhlrler ahnmaaı lmk 
ren kanon ayni zam• 
kumete, betedlye, pollı fi 
bakımından tGkel yetİ 
mektedlr. 

Blrletlk partiden ft 
faylardan altı kiti bu k.O 
yana oy vermitlerdlr. 

lstanbul'a 450 
Seyyah Geldi·· 

1ıtınbul 25 ( A.A ) 
gesenze limanımıza gele• 
Ilı bındlralı 3500 toul 
merlk nparo yarın 

sonra llmanımızdın ayrı 

Japon Rekabe 
Pırla 25 (A. A) -

.. ı tecim oduı dGn de 
mılarına davam ederek 
Japon onurdıtmı11ı (Re 
hakhında göratmOttftr. 

Habeş Mas-
lahatgttzarıoı 

Ankara, 25 (Ösel) 
ıbaba mıelahatga11rbl' 
kenderlye batkon11olosG 
zameddln tayin edl111Jlf 

HAZIRA 
1935 25 

Arabi 1354 
21 Rabi Glenel 

Ev kat 
Gfhıeı 
Ogıe 

İkincil 
Akpm 

Jatm 
Lmü 

Ezani 
8,45 
4,:H 
8,82 

12, 
2,04 

6,24 



alk ihtiyaçları 
smet lnönü geçen yıl kl\ye 

ah yolladı: Devlet fabrikalı 

ı köylün<kı alabileceği ocoz· 
ta kumaş dokumalarını em· 

1. Türk köylüsünün eski 

randan biri Çuleuz'dur. Çün· 

Tork çlf tçlslnln buğdayı 
•hı satın alamazdı. 

Gumurlyet hükumeti Taum ' 
kasının yardımı He, buğdayı 

ruyarak köye para yolladı. 
kiden buğday, devlet borcunu 

e ödemc.ıdl. Çtf tçlnln alın· 

1 hoıa giderdi. 

Bu yıl İsmet İnönü Türk 
YDne tuz ve şeker yollıyor. 

z açığını hazneden ödftyor 
inektir. Şekeri ucuzlatmak 

n hazne ve endOstrl, karşı · 
h özveride balunmuşlırdır. 
ÇQnkQ bu işlerde çalışan 
tQo kapitaller Tılrk'tür ve 

rktye ekonomisi, bOtün 
lk: aeığların~ uygun olarak 

lııao güdümlü ekonomidir. 
Yle olmaeaydı köye ne esvab, 

tuz, ne şeker gidebilirdi. 
May korunamaı iı. 

Dava nedir? Bizim endüstrl

iı fç pazarlı ysşayıb onunla 
l~ccktlr. Boyok yığın, çlf t· 

clır Toprak ürünleri, köyhlye 
lan alma yeteneği verecek 

•dır değerlendirilecek, endQstrl 

tGnlertnin köye l!zım olanla· 
ilan f latları, '1 Qrk köyUleü-

G11 satın alma yeteğlne doğru 
dirilecektir. 

tkonoml Bakanlığı, endiht · 

el glrlımelerl korurken, bun· 

o toprak Orfinlerlnl dcğer

elldlrecek ve iç pazarda geniı 
G' •hcı yığını bularak ucuz 

te111Jebllecek ve satılabilecek 
e olmalarına dikkat etmek· 

edır 

lôylüyfi baklkiğ yoğaltım _, 
~•uru yıpahllmek, Türklye'nln 

"YGk gelişiminin sırrı ve auah 
tadır. Bılk hftkumeıl buna 

~''••yor. 
~v\n kolay o\duğunu sanmak 

Ilı to de~lldlr. Botnn ekono 

) 1•1ot ve bütün cndftetrlslnl 

,:'I koran ve hu işlere yeni 

~•ıı bir memleketin, yukarda 

' hatlarını çizdiğimiz bir 
t 11 elde edebllmeal, yalnız 

~lr Ve kanun de~ll, derin 

gl kuvveti lstJyen bir şeydir. 

1~ 8ıındın başka, yurd Hvgası 
~- bunı lazım olan endılstrl 
·~ deea1oı eksiltmemek vükılmQ 
~'dı bulunan bir biikumetln, 

~e geliri ile oynamakta ne 

"t r eaknı göstermesi gerek· 

,''ı de düşünmeliyiz. Bükü· 
it t, bütün deneçleri, görünüş· 
\•Atı. yıkın da ol11lar, bir· 

tıı"blre yapamaz. Fakat her 

~geçen yılı göre, bayat 

\ lııguna ve halk genliğine 
·~ tru yeni bir yüğrftm olursa, 

d, yeter. 

F. H. ATAY 

'ı-.... ........ n3.,. 'ti 

'~ --
ile sôyl,.,ndl: 

......... 
~t b Acıba gene ne var? Yeni 

flt ldtse karşısında mıyız? 
ltı~ı rektör, geniş kaşlarını çattı, 
~,1°11dın alac•ğı haberi me· 

' bekliyordu. 
......._ Alto ... 
......._ Baron lkıel... 

tllı_ O.,, Baron İkzel... Hay· 
• ile ......._ var dostum? 

~ .. , '2Gsaade ederseniz lt,ele· 
ıı k lı' l e onuşmak istiyorum. -.t: ern,, telefona gelmişti. 

~:lkzeı onunla konuşmayı 

G nan R=\\ nan IF=\\ Ş ~ ~ O a 3 , Tarifeler 

-~-~~-u~ 0 ~~-u~ u~~a~r~-ı~ua_~~~~e~r er o ürünlerimiz ve 
~ ................ . 

Türk Memer, 
Y urdseverli
ğini Gösserir .. ---····· .... ---Baıı l inci yüzde -

işe idare arkadaşlarımın her· 

kesten fazla şahsen fedakarlıkta 

bulunarak ulusa rehberlik: et 

melerlnl rica etmiştim. 

Bu lı:ıln sizce de malum 

ehemaıiyetl haeebfl ..:ı ayini mev

zua dönmek mecburiyetini 

duyuyor ve aşağıdaki maddeler 

ilzerlnde sıkı ve devamlı ligi 
nlzi dllerlm. 

1 - Baobskan ismet lnöofl 

niln söylevlerinde işaret edilen 

hava tehUkeelnln ancak bava 

kovvetlerfnln artırılmaelle zail 

olacağını ve memleket havası · 

nın hertürlü taarruzdan maeun 

olması lbım geldiğini herkes· 

ten ılyadtı takdir eden memur · 

larımızın halka nüroune olacak 

derecede azami fedakArlıktan 

çekfnmlyeceklerine şüphe el· 

mi yorum. 

Hükumet merkezinde moh· 

telif bakanlıklara ınensub bü· 

tür.ı memurlar önümüzdeki 

temmuzdan itibaren maa"larının 

yOzde ikisini heray ve monta · 

zaman hava kurumuna vermeğe 

başlamışlardır. 

Devlet büdcesllc idarel hu. 

suslye, belediye ve evkaf lan 

maaş ve ücret alan memur ve 

mihtabd,.mlere taahhüd senedi 

derhal imza rtthilerek temmuz 

maaş ve Ocrell~rlodeo yüzde 

ikisinin kesilmesine başiauınak 

Ozere ald oldukları muhasebe· 

lere tevdi edilecektir. 

2 - Yozde iktler maaş ve 

ücretlerin emsali baeılı tamı· 

mmdan kesilecektir. 

3 - Hava tehlikesini bilen· 

ler kurumuııa ~thlr balkı ile 
beraber köylülerin de ithali 

· sureıile ii} e sayısı artırılacaktır. 

4. - Bu memurların vere· 

<'ekleri taahhütnamelere 40 ku 

ıuşluk pul ileıkı lcabettlğioden 

her mt'murdan ayrı ayn bir 

teahhütoame alınmayıh taah · 

hütnamelerln şube itibarile dol

durulub imza ehirllmeei ve 

h"r taahbıldnameye yalmz kırk 

kuruşluk pul yapıştırılma~ı la 

zımdır. 

5 - Semereli ve muvaffa 

klyetlJ olacağını umduğum te

şebbüslerinlz neticesinden ha 

berdar edtlmekllğlml rica 

edet'lm. 

Şarbaylık Encnmeni 
Şarbaylık daimi kurulu dün 

toplanmış, biriken l~ler üzerin · 

de kararlar vermiştir. 

Türkce 'ye"' ı.·e\ ireıı: 
- Dostum bay Fcleruva, 

şimdi derhal bulunduğum otele 

gelebilir miain!z? 

- Elbette, derhal... Faknt? 

niçin, ne var? 
- Şimdi anlatacak eıra ıle· 

ğll... Otele geldiğiniz zaman 

elze herşeyl ınl,ıtmm. Yalmz 

elze eu kadarını söyllyeblllrlm 

ki, dok.tor Gole'ye de bir gü· 

vercln gönderilmiş... Eğer bir· 

kaç dakikaya kadar burada 

bulunursanız haydud Stan 

yarım eaat sonra pençemlzdedlr. 

Feleruva, aldığı bu haberden 

Şehir Gazinosunun Güzel Ankara~.Jstanbul Hayva"..~·.'.•ğımız. 
Bir Hayırseverlig'-' İ. l'e!efon Dev-

relerinin Islahı. 

- Baştırafı 1 locl yüzde -

leıncsi lazımdır. Biz, hu fazla lıek· 

leme iı;io a) nca arlık para alıreak, 
iirünüo pnhıısı yukselmez mi? \ c 
lııı do~ru olabilir mi?. Bay Murad; Düıı 250 Yoksul 

ruya Bir Ziyafet Ver,Ji. 
Yav-

1 )ün akşam saat onseklzde 

kordonda şehir gazinosunda 

ökeOzlue yardım cnmlyetlnln 

krt.şlerlndeki (250) çocuğa zen 

gln ve samimi bir ziyafet ve. 

rilmlştf r. Ziyafette ilbay Gene· 

ral Kazım Dlrik ile C. H. P. 
İzmir ve Manisa illeri bı,kanı 
Yoığıtd eaylavı bay Avni Do 

ğao, Manisa eaylavı bay Tur· 

ğud, çocuk esirgeme kurumu 
başkanı doktor bay Fikret 

Tahsin, ôks6ılere yardım cemi 
yeti ba§kanı bay Hamdi Akyü 

rek, kızı lay cemiyeti ikinci 

bıtkanı avukat bay Baha Na-

euh ve gazetectler bulunmuş 
lardır. 

Bahçede hazırlanın uzun 

sofraların başında cemi yetin 
bıkıp yetiştlrdl~I yavrular de· 
nfze karşı ve temiz havada 

neş•e içinde yemek yiyerek eğ 
lenmlşlerdir. Yavrulara kırşt 

gösrullen şef kat ve ilgi çok 
yerinde idi. Bu şef kıt görümil 
herkesi mütehassis etmiştir. 

Ziyafeti; gazino kiracısı bay 

Murad TOrkmen; kr,.ş yavrula· 
rıoa bir yardım olmak ve on 

lırı nf'ş'elendlrmek için tf'rtlb 
etmiştir. Bu hayırlı hareketi 

takdir edilmiştir. 

Bay~n Hayriye Hastane· 
de Tedavi Altında. 

Eski Dostu Muhiddin ve Osman, 
Suçlarını itiraf Ediyoı·Jar. 

Hayriye hastanede 

Tepecllte SOrmeli er.kağındı şılaştım Ben de muğber oldum. 

Mfiyeseir'in umumi evinde ça Kadını bakkala gittiği snada 
lışan genel kadınlardan 23 ya Muhiddin yaralarken kolların 
şında H11yrlye'nln eeU dol!lu dan kıs kıvrak tutan ve arla 
Fehmi oğlu Muhiddin tarafın· daşı Muhlddln'e yardım eden 
dan bıçakla altı yerinden ağır Üdman da evvela suçtaki ligi 
surette yaralındığıoı yRZmııtık. etol inkar etmişse do sonra her 
Vak'a tahkikatına adliyece de şeyi itiraf etmiş ve J\lubiddtn'e 

vım edilmektedir. fstlcvah edi· yapılan hareketten o da mü· 
len suçlu Muhiddin; bu kadın· tesıılr olduğunu söylemiştir. 

la e3kidtnberf alakaeı bolun Tahklkıltt gör~, Muhiddin, 
doğunu; dost olarak bir miltl· küçük bir hıaıtğı para cüzdana 

det yaşadıklarını, parasını ona nın lçintt koyarak nokta polis 
tamamen yldirdlğlnl paraeı hl· memurunun araştırmasından 

lince kadının kendisine yftz kaçırabllmlş ve Hayriye bak· 

vermemeğe başladığını, baAka bl· kala giderken O~mıo kadının 

rl:ıtle dost olacağını duyunca iistOne çullanmış, iki kollarını 

müteessir oldoğono söylemle tutmuş, arka~ma bilkmü~tür. 

ve demiştir ki: O sırada Muhiddin de bıçakla 

- Kendis!De kaç defa haber baldırlarını delik deşik etmiştir. 

yolladımsa red cevabı ile kat· Kodının yaraları ağırdır. 

şa~ırmıeıı. Ayol zamanda eevln· 

mlştl de. 
- Demek haydudun izini 

elde ettin? 

Biye söylendi ve Amerikalı 

polis haf 1 yesl de Cf'Vab Hrdi: 

- Ev,..t ... Evci .. . Yalnız, siz 

acele ediniz ve derh .ı l burayı 

yetlşlnlz ... 

I• eleruva ile bneber emniyet 

genci direktörü hemen hazır· 

landılar ve ııııll@lerln de hazır 

olmolan için emir verildi. İki 

bilyük polis olomobill kapının 

önüne gelmişti. Genel direktör 

Ue Felerova otomobillerden hl· 
rlne atladılar ve dl~erine de 

altı polis bindi. Genel direktör 

ve l!,eleruva, haydnd çetesi ret 

sinin nl hı yet ele geçece~lnt 

dOşQnerek seviniyorlardı. Bir· 

kıç dıklka sonn, otelde, Baron 

lkıd ile karıJı karşıya idtler. 

Amerikalı polis hafiyesi, Şanze 

lfz• meydanına bakın otelin 

salonunda arkadaşı Feleruvk'yı 

bekliyordu. Arkasında pardesil 

vardı. Başına, genle kenarla hlr 

eıpka giymişti. Ono, bu yeni 

kıyafetlle, asla kimse tanıya · 

mazdı. 

Baron 1 kzcl der hal otelden 

aşa~ıya indi ve l'eleruva ile 

gen l cltreklörün buluııdu~u 

otomobile athyarak şoföre emir 

verdi: 

- ( .... ) caddesinde 27 nu· 

maralı ev... Fakat eve varma 

dan beş metre geride dur! 

Otomobil yerinden oynadı. 

Arkadaki otomobil de onu taklb 

etli. İklel de bütün hızl1rlle 

ilerliyorlardı. 

Amerlka'lı polis haf iyesi çok 

Ank1ra He İstanbul v~ A•· 
rup11 arasında gün geçdikçe te 

le fon görüşmelerinin arttığını 

ve günde 400 500 görüşmeğe 

vardığıoı gören posta ve telgraf 

ve telefon idaresi Ankara ile 

bo merkezler arasında bugün 

mevcut olan iki devrelik irtl· 

batın telefondan beklene o sür · 

ati karşıla mı ya Uf j gelmediğini 
görerek bu devrelerin lslahıoa 

'l'e artmlmasına ald bir kanun 

laylh11eını kamutayı vermişti. 

Kamutay son celsesinde, An· 

kara ile letanbul ve Avrupa 
ara;ıındn ki telefon devrelerinin 

görilşmeyl serf ğ ve m6kemmel 

blr surette geçirebilecek bir 

dereceye getlr!lmesini ve bu 

arada bu devrelerin en tvl bir 

eurette çoğaltılmHını devre 

ba~larında ve orta, merkezlerde 

kur.:ı.nportörler konulmasını H~ 

bunlara ald binalarıo biran 

evvel yıpılmaaındakt lilzam ve 

~hemmf yeri nazarı dikkate ala 

rak idarenin 1935 yılı bddce· 

sinde bu işler için ayrılmış 

o\an 150 bin liraya llheten 

200 bin lfralık teahfidata glrl 

~llmeel hususunda Bayındırlık 

Bakanına mezuniyet vermiştir. ' -, 
J Her Tnrk, Dcrd Or- J 

1 

tağı ·~Kızılay~, ıo üye· 
sidir. 

\.. _.,) 

Sonra; Türkiye' de bugii n yeni 
yı•ni bir hayvan tecimİ. de başla· 
mı, tır. Du tecim, belki ileride 
memlekete önemli bir gelir de aağ. 
lıyacaktır. Fakat uoutmamalıy\z k.i, 
onıla da r..kiblcrimiı vnrdır. f~te 
Polonya, işte Romanya, iote Yugos· 
luyn!. Yunanistan, hepimizin de 
elden bırakmak i temt>diğimiz bir 
ı•azarılır. Kim ucuz e:ıtarsa o kaza. 
nacaktır. Bizim hayvanlarımızın 

etinin taJı fazladır amma, bunu, 
bu yokluk ve dar ıamaoda kim 
düşünür, kim dinler? Beritarafıa 

ist>, biz hayvanların yükletme mas· 

rafbrım önemli kertede artırmı

~ızdır. Ve kaldı ki; hu tarifenin 
tatbikindt~ karar8Jzlıklarda görü
lüyor. Duna bir son verilmelidir .. 

Kiiylünilo daha çok hayvan 
yetiştirme ve satmasına )'ardım 

edersek, onun kazanması da artıır. 

Zaten devletin de yaptııta ve yapa• 
cağı oey bu değil midir?. 

Söziin kuuıaı : 

lsıcırya \ 'C hayvan yükletme la· 
rifesi işini, bürokrasiden bir ayak 
iinr.e kurıarıb işi düzelıirsek iyi 
olur.. Aydın demiryollannda da, 
hükıimNiuıizin bu noktaları gözde 
tutacağına inanımız vardır. 

Sebzelerde 

ANADOLU 

Hastalık 
Seferiblııar ilçesinde Sığacık 

kamuı:.ınyının ı;ayırdere mev· 

kilnd .:kl darı v" eebzelerd., 
bası11lık çıkmı~tır. Şehrimiz 

tarım dlrt"ktörlüğünce lıostalığ• 

kar~ı tedbir alınmak üz redir. 

llayırperverlik örnekleri 

30 Fakiı~ ve Yol{sul Yav
ru Sünnet Edildi. 

Sünnet ettirilen çocuklar 

C. il. P. Tilkilik nahiyesine bağlı Alirei Ocağıoın önayak olnıaeı 
ile bay Rece}, muhtar ve bay Akif, lıu civarda, 30 ) avruyu siinııct eıtir· 

ıni~ler \'ı• Ocak, bu ha)ırh işl C" yakınılan ilgili olmu, tur. 
KariJerimizdeıı ısldı~ımıı bir mcktubıia . lkak ve iki hayırse\'Cr ) urd· 

ılaşın lıaınİ)'etleri takdir edilmektedir. Bu suretle fakir aill'leri ,.~ yav· 
rularıııı da sevindirmişlerdir. 

of'e'ell idi. YOzüode sonsuz bir 

enerji ışığı parhyordn. Baron 

lkzel, arkadaşlarının sormasını 
meydan vermeden dedi ki: 

- Size anlatacağım mee'ele 

hakkındı derhal lıizııngelen tı·d 

birleri almak IAzımdır. 

Otomobiller Sen n .. hrloln 

eol Pahlllnl tftkib ederek iler

liyorlardı. Büyük cadde de elek· 

tlrlk ışığı içinde yanıyordu. 

Gündüzden ayırd edilemezdi. 

Baron lkzel etrafı gözden ge· 

çlrdlkıen sonra vak'ayı anlat· 

mıya başladı: 

iki gftn önce, Amerlka'lı 

Rodney Arnold'a bir gilvercin 

gönderildiği zaman, doktor Gule 

ismindeki adam kendi başına 

hıydud Stao vıak'aslle meşgul 

oluyordu. 

Siz de peklli blllralnlz ki, 

baydud Stao vık'ıları, taırıBmU" 

mücevherat ile alabadardır. Bu 

itibarla, işe evvela müce,·berat· 

çılır çarşısından bııışlawık ge

rekirdi. Bu mautıki dOşilnce 

iledir ki doktur Gole, kuyum· 

cular c:ar~ıt;ında sık sık göaii· 

nüyor ve hütüo kuyumcu dük· 

kıialarano "lrlb çıkıyordu. Mak· 

sadı, kuyumcuların, nıilcevberı 

satanların ruhi haletlerlnl anla· 

mak. ve oraya girlb çıkın adam· 
ların kf mler olduğunu ö2ren 

mek idi. 

Fakat, bu l~, öyle göründüğ 

gibi kolay de~lldi. Çok ihtiyati 

olmak lAzımdı. Karşmndıkller 

hiçbir şey aezdlrmemeıl fcı 

ederdi. Bunun içindir ki, dok 

tor Gole, her girdiği mOcevhe 

rıt dGkkAnında en luymetl 

- Sonu nr 
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1mge'lerle konuşa nlardon bez 

duymıım. 

Kond.li 
Ani 

ölmüştür. Bu öl m 
ve Acı OJ, u, Diyor. 

Çok Bekçisiz Bir Ma
halle Para Vermez! 

Askerlikte en yüksek crece 
hangi 1ilfı? 

Çocuğunun ölümü, onu yü 

reğinden vuran bir çarpı ol 
muştur. 

Ne gevezelik ı·dlnlz, ne de 
soskan olunuz. 

Sizin güzrytnfzde ilerledim. 

Onun üslubunda hr:rkeelo 

hoşuna giden bir akkı"hk 'ar. 
Bu adamdan nlecoğınn:ın bu 

lı adar olduğunu gö tetir bir 
belgitlnlz ver mı? 

Dikbaşlık ve başeğlm, ikisi 

de büyük kusurlardır. 

f yl bir gazete o yrerı ya loız 
tlglll değil vertşh hlr edem 

olmalıdır. 

Ordumuz düşman toprakları 

Ostündm bir yuvu gibi geçti. 

Barışcıllığımız, yurd eavgesı 

lelerlnf eeveayacak dereceye 

f 

varmamalıdır. 

Çif ıllğln sınırı eu dağm do 

ruğunde bhf yor. 

Uny Çaldarie ve General Kondilis halk arasında. 

Bu mlsellerdekl keltmeler ve 
kareılıkları 

İmge - remiz 

Erece - rfitbe 

Çarpı - sademe 

Suskun - sOkuti 

Gazey - eaye 

Akk1nlak - selaset 

BelJ!lt - eened 
.Q.lkbaşlık - serkeşlik 

Bışeğlm - eerfilru 

Varışlı - serffllintlkol 

Yovo - sllfndlr 

Barışcıl - eolbperver 

Doruk - zirve 
• • • 

Ôrkftn - rökn 

Ooğrolnk, ahlAlun 

örkOnlerinden biridir. 
• • • 

Tutarak - sar'a 

başlıca 

Tutorakla kedileri ovde tut· 

mayınız! 

• • • 
Yayıntı - şayia 

Söylenti - rivayet 

Halk oros1ndnkt yayıntılara 

kalak veriniz. 

Sofya'dııkt söylentilere ızöre ... . ' Kurun Gazetesi 

Atlna'de çıkan cümhurlyetçt 

(Elefteron Vlma) gezPteei; sü 
bakanı general Kondllle'fn kral 

lık hakkında Yugoslavya ejon 
sına verdiği dfyevl, Diğer cOm· 

hurlyetçl 1?,azeteler gibi büyük 
bir hayretle kerşılemakte ve 

son makalesinde generale hücum 

f'tmektedlr. (Elefteron Vf ma) nıo 

bu makalesi ol hiiltieateo tercü· 
me ve aşağıya naklediyoruz: 

"Sü bakanı general Kondllls, 
lunllığa rücu ettiğine dair Bel 

ı:=rad radyo istasyonunun nt"şrey· 
lt>dlğl dfyevlnl saklemumış ve 

don öğleden sonra kendisi bir 
kere duba teyfd etmiştir. 

Kondllls, krallık hek.lundokl 

kanaatini, gayet tabii blrşeyden 
bahseden bir insen gibi son 

derece soğuk kanlılıkla ve BÜ· 

kunetle ortaya koymuştur. 

General Kondflle'ln dlyevlnl, 

Belgrad'da çıkan (Politika) ga· 
zeteel de yazmış ve Atina'da 

muhabiri olduğu holde, gene· 
ralın cumuriyetçlllk hissiyatını 

incitmemek için kendisine mil· 

racaat ederek tafsilat istemek 
ceearet~nl bir nezaketsizlik say· 

mıetır. Biz, bu dlyevio, (Avala) 
OJansının Atine muhabirine 

verildiği kaydını gördakten 
sonra, bizzat generalı telefonla 

uradık. Fakat vakit geç olduğu 

100 Para için general istlrahata çekil 

1 
rnletl. 

lstunbul'un dı>gerll gazete· 

el "Kurun,, okuyucularına 

bir hizmet olmak üzere fla· 
tini beş kuruştan 100 paraya 

indirmiştir. · 

Okuyucularımıza tavsiye 

f'derlz. 

Kondllfs'ln krallığa roco 
enlgt hakkındaki şüphelerimiz 

çok zayıftı. Boooola berabet 

bir yanlışlık olması ve (Avala) 

Ajaooı mubablrloio, generalin 
dlyevlııl aynen tercüme ede· 

meınlş bulunması lhtlmolfnl de 

' -1 dil~ürıerek ümldler1mizl büehü· 

') efrikn numarası: 74 

Son._ cümlede ele tiki bir 

mahiyet vardı. İstihzaya da 

ılıoablllrdl. Ben, sadece gül 

düm. Çok oturmadı. Bir vesile 

ile, yakında 1\Iısır'a gideceğin· 

den bahsetti. 

MIBlr, Mısır, Mısır ... Of, hu 

yerebatesı isim!.. 

:Suzi ile yalnız kalkmıştı. 

- Suzi ·dedim hu Ahmed 

Bey dostumuz gene sık sık 

devama boşladı. 

Mutedil ve ekin olarak ce· 

vah vermeğe çalıştığıoı görfi· 

Y nzan: Orbıın Hahıni Gökçe 

yorum: 

- Evet ·dedi· fakat hiçbir 

şey f fede etmez. 

Suzl'nln bu cevabı beni hl ç 

tatmin etmemişti. Bunda bir 

yalan var gibiydi ve beni 

zedeliyordu. Keşkl eöyllyeceğl 

yalanı, daha kuvvetle, daha 

ioandı:arak arfetseydi!. 

Sazl'yl kıskanıyordum. Bu 

kıskaoışın hududu, elde uuçt 

tutulabilen mukabtl e mnlyet 

tuelllsi yoktu. KörO körfine 

şuursuzca, divonece bir ıskanç· 

tftn kaybetmemiştik. Meğer 

Kondflis, bir gf'oeral Onffor· 

mesını çıkararak frak giyer gibi 

cumorluğa sadık kalmaktan 

vazgeçtiğini don bizzat söylemiş 

ve (Anla) Ajansının bildirdiği 

dl yevlnl teyld eylemfştlr. 

General Kondills diyor ki: 

"BPn şobeen, reylamın, kral · 

lık lehi ne bir sonuç verme8lni 

dilerim. Zfru comorluk, Yuna· 

nlstao'a refah temin etmf'ğe 

muvaffak olamamıştır.,. 

Bu ı:ıozlerf, ne Çaldarls ve 

nede Metaksas eöylfiyor. Bizzat 

general Kondflie söylüyor. 

Bu dlyevde bıılonorkeo Kon· 

dills'ln yanında olmak ve 

onu yakından görmek isterdik. 

O esnada bir sinema maklneslle 
genenhn f fzfyonomlslnl tesblt 

etmek, çok enteresııan olurdu. 
Hakalım, kendi tarihini, öz 

kanatlnl inkar ederken, bir 
insanın ruhi haleti nasıl ola· 

yor? Bu bir siyasal çirkinliktir. 

General Kondllle kralcı! 

Biz h41ti inanamıyoruz. 

General Kondllfs, bildiğimiz 

en hararetli cumurluk taraftarı 

değil miydi? Çaldarls hükumeti· 

nl devirmek için başgöeteren 
dlktatörluk hareketini deviren 

ve currıorluğu kurtaran Kon 

dllle değil midir? Ve nihayet 

daha düne kadar comurloğun 

faldelerioden bahseden meobur 

hatlb Kondllle değil miydi? .. 

aayfr, haylr cumurlyetci Kon· 

dille ölmüştür. Bu ölOm, çok 

Ani ve acı oldn. Bununla beraber 

bize muarı~ olanlar, belki de 

bunu çok tabii göreceklerdir. 

• 
hktı bu .. 

Biroralık Suzt'oin konsol 

Oatüodekl bir kutuyu alarak 

sakladı~anı gördıim. Yerimden 

fırladım, çekmeceyi şiddetle 

açtım, kutuyu çıkardım: 

- Bu ne?. 

Diye bağırdım .. Suzi hayretle 

yüzüme bakıyordu. Klmblllr 

n" hale, ne şekle girmiştim?. 

Yaptığım şey, muhakkak ki 

kebalıkll, tecavOzdü. Nitekim 

Snzl buna bir hakaret telakki 

etmiş olccak ki; 

- Hiç dedi hiç!.. Bona 
tiid blrşt>y ... 

Movnzenem bozulmuştu., 

resıl Ffze fttd?. diye 

bağırdım· eöylP; bunu, o getirdi; 

Ahmed bey ~ellrdl değil mi? 

Sesi eerıleşmlı:, keskloleşmlş, 

tavrı dmlrleşmltşl: 

Denizli'den yazılıyor: 
Otuıduğumuz Muea ağa ma· 

hailesi üç dört aydaoherl bek · 

çl slzdir Buna ro~m,.n geçen 

j?ÜO hekçloin birisi elinde bir 

makbuz ile iki aylık bekçi pa 

ra~ ı hıteıneğe geldi, çık.urıp 

'erelim. Sonra dü~ürıdüro. 

Ben bu parayı ne parası 

olurek vermiştim Bir türlü 

kafama ~lrm":ll. Çünkü btr 

para verlllrkeo hizmet vcyahu t 

htr men feat mukllbiliııde "un 
mest Jlizı'Ddır. Bu para he• bir 

hizmet, btr menfoat mukabili 

dı-ğHdlr. Bu şikayetimizi moh 

terem gazetenizle doyuraver· 

menfzl rica ederiz. 

Denizli Muea ağa mahallesi 

aball~nden ve okoyuconoz 

K. Şakrak 

Cumuriyetin 
Çelik Kolu .. 

Menemenin Harmandalı kö 

yü muhtarı M. Erçetin ve köy 

k4ılbt M. Gtrğln lmzalarlle 
aşagıdakl mektubu aldık: 

Bugftn köyümftzde bir fakir 

kadın; basta çocuğunu doyura 

madığanı görerek telefonla 

memleket baetanf"ıııl başhekim 

Uğlnl ararken bono lşlten Me 

nemen sıtma mftcadelesl hekimi 

bay Hamdi Coşkun hemen kö 

yümüze yetişerek b88tayı görür 

görmez teleConla memleket 

hastanesini buldu, haber verdi. 

Hastaneden imdat sıhhi oto 

moblU y.mm saat içinde geldi 

ve hastayı alarak kaetaneye 

götürdü. Bono ;;ören köy halkı 

comurlyetln şimşek gibi y Jrdı 

mını ve köylüyü kendi yüte· 

ğlnde besllyen hekimlerimizi, 

cumurlyetlmlzln yüksek idare · 

sini takdir ederek kendilerinin 

AtatOrk köylileü olduklarından 

bir kere daha gururla: 

- YaşHın AtaUlrk! Diye 

haykırdılar. Comurlyet hüku· 

metine sonsuz sayğılar. 

8ir Tecimer 
Türkofisten Ne istiyor 

Türkiye lnglltete ticaret mu· 

ahedeııl 20 haziranda tatbik 

mevkllne girmiştir. Dün bir 

teclmer; ldarehanemfze telefon 

ederek bu muahedenlo kamu· 

tayda taediklnden sonra bütün 

tecimerlerln muahedensmenln 

örneğini görmek istedikleri hal· 

de göremedi klerlnl, nihayet 

İnglllzce bastırılmış t:ayılarınıo 

- Evet ·dedi· onun hediyesi. 

Fakat Nazım hey, baoa bu 

suretle tahakküm etmenize 

müsaadem yoktur. Beni ren· 

elde edl yoreunuz .. 

Geriye döndüm. Bir koltuğa 

yıkıldım. Batım avo~larımın 

l~fnde ... 

Bedbahtlığımı elmdl anlı· 

yorum: 

Kalbimden vurulmuştum. 

Kıskançlığım beni ne kadar 

ileti götO.rmQştü? Uangl hak ve 

selahlyetle ona bu ağır n..ua· 

meleyf yapmıştım .. 

Snlyordum. Ve bu his, 

irademi, asabımı, şuuru mu, 

berşeyiml parçaleyıb atmıştı. 

Suzi, başucuma geldi: 

- Yeter ·dedi Nazım yeter, 

müteessir olma... Bir dakika 

için, benim serbest bir kadın 

•ıııııı 

Nazilli'de eni Sula019 fz 

analı Açıldı. lla 
Te 

f OYı karar 
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rak arın Verimi Artacaktır. tebu 
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Kanalın açılma töreni 
ıaf "er 

ylndlkteo eonra kanalın bil fi Burhaniye, (Özel) Diln 

Nazilli ve Borbanlye'nln yap · 

mış olduğu solama kanalının 

açılma şenlf~l fevkaJide ve par· 

lak bir surette yapılmı~tJr. 

Açılma şenliğine birçok zent 

davet edllmlş, Nazilli'den kay· 

makam bay İhsan K4hya oğla· 

non başkanlığı altında şerbay 

Emin Bilgin, Halkevl başkanı 

ve parti reis vekili nakat bay 

Sami, Nazilli pamuk ıslah Is· 

tasyonu direktörü bay CelAI, 

şübe reisi ve mohaelb bay 

Hakkı ile Nazllll ve ziraat ban· 

kasından ayrıca bir heyet oto· 

moblllerJ,, Borhanlye'ye gel· 

mlştlr. Yolda Kınık nahiyesi 

mfldilrü bay Şlt ve şarbay Ha· 

lll ve Kadı zade bay Hakkı ile 

ayrıca bir heyet de kaf lleye 

katılmış, Borhanlye'ye gelin· 

mlşılr. Buthanfye'de biraz isti· 

rahat Pdlldlkten ve yemekler 
-------

Londra'dan geldiğini bildirmiş 

Tftrkof lı'in bu vazifeyi neden 

görmedi ğlnl, zamanında neden 

bu gibi muahedeleri llııllllere 

ve 1zmlr'de bir ma~lfa. 
turacılar birliği bolonduğona 

göre bir suretini bu birliğe 

vermediğini, bunun Türkofleln 

vazifesi olob olmadığını sor· 

muştur. Teclmerlerln bir dile· 

ğl de Tiirkof isin bastırmakta 

olduğa bft.ltende kanunlarımı· 

zın ve ticaret işlerimizi ligi· 

lendlren talimatnamelerin ya· 

zılmaeı ve bastmlmasıdır. ŞlkA· 

yet ve dileği sadece yazmakla 

iktifa ediyoruz. 

Hayırseverlik 
C. H. P. Allreis ocağı bay 

Receb Muhtar ve bay Akif 

yetim ve yoksul 30 yavruyu 

sünnet etmiş, ıillelerlnl ı!levln· 

dlrmlştlr. Bu hareket mahalle· 

mlz halkı arasında minnetle 

karşılanmıştır . 

olduğumu düeünfirsen kendin 

de bu ıatuabı çekmezsin, ben 

de elolrleomem .. 

Ben şimdi ihtiyar bir kalbin, 

mevef mslz bir aşkın zelil lhtl· 

rııslarına ayak uydurmu~tum. 

Ar tak benim izzeti nefsim de 

sonbab re kalan bir meyve 

gibi ağır oğır çOrOyordu. işte, 
ona mutavaat ediyorum. Başıma 

eğlyorıım. Ş6phelcr, ıatıraplor, 

k ıekançlıklar ha hasın o ve oy· 
rılmamak için gururumu fed 

ediyorum. Çiinkü ııevJyorum. 

Bu sevgi; beni eu 39 40 yaeım · 

da arhk küçftlhlyor, bayağılaş 

rırıyor .. 

Bu akşam Suzt, saçlarımı 

çok çok okeadı. Gene yüzüme 

baktı. Fakat : artık anladım ki, 

onda aşktan eser kalmadı. 

Şimdi onun yerinde cılız bir 

doğa Sarayköy hndoduıt• t G 
Menderes nehri kenarına ~~ Q 
mletir. Şenlikte SaraykliY ,~ ~ 
makamı ile ayrıca Saraykl>Y ,,, e 

• ~e~ 
bir heyet köyliller ve yO D la 
kadın, erkek bolonmuetot·

1 
lQ11 

könce ziraat bankası mobaslb ot YQı 
Fehmi eözalmış, bankaoıD S bedı 
lira yardım ettiğini ve fit~~ bır 
öntlmüzdekl kış hafrlyaurd:ı •e"ı 
6000 lira daha verec~ 1

'tb 
söylemiştir. Bllıihare ~ ~ ~ 

t ı;:ıb 
kaymakamı bay 1 hean ı' 
oğla kanal kapağındaki itti~ ta 
l4yı kesmiş ve halka bOO ıl 
sonra salama sayesinde rıı' 

11 
rıı, 

lltıo son derece bereketli ~ tc~ 
ca~ından ve bundan ötOril ; 

kımız ve köylftmfiı: refah fçltft' ı,., 
kalacağından bahisle bir ~' lı.ı 

. d b 
vermtş ve bay Ihsan'• n:ıf1l ~ ~ 
nahiye müdara bay şıı'tt ~ l~ı 
hitabede bulunmuş, kurb'

11

1 
~~I 

~$ ~Ü 
kesilmiştir. Kanal n:ıtıesı: bl 
Burhaniye eski muhtarı 'I 
İbrahim ile oğlu ve too~.; 
f in dlrektörft bay Nar ,,r 

" 

etıv-
Bunları takdir ve tebrl ı! t, 

l':f" mek elden gelmez. J:J ·~ h 
ı '11! {' köylüler. bu kanal ka 11~ fd h 

yapılamaz, kanaatinde f~ r 
Fakat kaymakam bay <' 

Kdhyaoğlunun önderllğll11

1 t et r ~ı mOdür bay Şlt'ln gayr ,i 
kar.ma vurulduktan " 6 ~· 
akmıye başladıktan eoıı''.ııt 

ıı:ıı'· ,J fşln başarılacağı anlaş• eır 

Kanal !Jfmdlllk yedi ktıoll' ~O 
açılmıttır. Ziraat bank•8

' d'~ 
müzdekl kış da 6000 ur• ~,o' 
yardım ettiği takdirde bO ,i 
22 kilometre deha uı'Y,rl 
etrafındaki bütün kurPı. ı4l' 

ret ; sulanacak, buradaki 1 ~ı 
bol bol m~hsul almak jlJJ 

doğacaktır. 

1 
merhamet çiçek açıyor· 'lb'f 

B~n.... Ben Nazıoı.. 1çl 
bir gönül kapıeında a\'llç ol 
bedbahtlardan olduOJ· erıJl 
bana karşı taşıdığı eşkıl'I rıııl~ 

öılt • 
ğlnl ve şimdi yeşil g ~' 

hona eedece merben:ıetl~rı0'16 

tıklımnı görfiyorum da b P'f(" 
herşeyl çlğneylb, kırıb· 
layıb geçemiyorum. 

Aşk değil, illet.. rl 
Aşk değil, zillet, k01"' 

çamurla bir zillet.. bedtıl~ı 
Ben, bedbahtlarıo 

eef illerin sefili oldull'I·· 

••• bet~ 
BugQn, Suzi ile beta ,

1
,& r 

çen hayatımızın yedinci 
k' ,, 

Dün akeam gene otıetJ · ~ 
'1 oo• ~t Çar~ıda Ahwed e O" 

otomobilde raetgeldlı:ıJ· f•' / 
- sonll 



zmir'de 
ava Savgası 

Tecim Odasında · alınan 
•rarlar dnhlllnde çalışmalı· 

eden ve 

önleme 

eıgul uzmanlar korulunun 

ı yurddaeları davet etmiş 

lduğunu öğrendik. 
Dueıltlerden çoğu muayyen 

•tte kuruma gelmişler ve 

Qfd borçlarını udemlşlerdir. 

eku kısım davete icabet 

lbemiştlr. Gelmlyım'erln ad . 

tını öğrenmek lı,;lo özel hfr 

gl gösterdik. Kurol 2elmi 

enlerin yftbek bfr maz,.ret· 
le11ı ôtnrO gelmedlklerlnl talı 
-.ıo etmekte olduğundan ve 
ber yurddaşın yurdseverlik 

l.orcunun ödemekte tereddftdft 
01111ıyacağı :kanaatini besle 
lbtkte bulunduğundan ı:ılmdl 
ilk gelmlyenlerln l&lmlerlnl 

•era:nekten çekinmiştir. 

Futbol Heyeti Bugünler
de Çok Çalışıyor .. 

Dereceleri Vakit Geçmeden 'l'eshiı 
Etmekte Seheb Ne Acaba'? 

--------
Fudbol heyeti dQn toplanmış 

ve şu kararları vermiştir:; 

1934 1935 L\k eamplyonaııı 
hitam bulmuştur. Tasnif n~ti 

ceeinde aşağıda sıra ile kuHıb 

terin deucelerl tel!bh edilmiştir. 

müBBbaka bakk.mdakl itiraza 

ald hakem raporunun heyeti· 

mfze hı-oüz gf'lmem"ş 

dolayıslle. lıu mes'ele 

içtimada konuşulacaktır. 

olması 

geltcek 

1 - Altınordu :l8 derr.ce, 

2 - Altay :n dnf':ce, 3 -

Göztepe :3~l derece., 4 - fzmlr· 

epor 29, 5 - K S.K 29, 6 -
Buca 22, 7 - Tftrkspor 17, 
8 - Şarbpor 14. 

____________ .,/ Tayyare kupası korumu için 

E - Ünü.m6zdekl pızar gü 

nfi ı:ıf'hrlmlzde bulunacak olan 

Uşak mohtelltlnln 1ımlr muh 

telltlle bir maç yapması ttkarrftr 

ettlğtnden İzmir muhtelit flaf· 

larına oynıyacak olan aşa~ıda 

yazıh oyuncular mezkur gftnde 

tıpor levazımlarlle sahada hazır 

bulunacaklardır. 

ekJif Yapıldı 
İetanbul, 25 (Özel) - Btı· 

'ta evli ve nlşanblırın. altın 
"-Gklerlnl tayyare lrnrumona 

~iye etmeleri hakkındıt genel 
r teklif nrdır. Bu teklif in 

lettnçle kabul edilerek derhal 

'-blklne geçllmeei yakındır. 

tuna Konfe
tıltısı Gecikiyor. 

- Baeı 1 inci yilzde -
"''•k kotarılabilmesi fçln ge 
ttken blrliğl elde edebllr.cektlr. 

ı..._ lt.01111 25 (A. A) - Yugos · 

~· buhrana Tona konferansı 
' rhklarıoı yavaşlaştırmışlır. 
'1 Projenin tersine mea'elenln 

"1 devrede kotarılma91 daea 
~ tılektedlr. Eneli Alman 

~G.rnetl dahil olduğu halde 

ta kl'!ıfn nyoemasını kolaylaş 
~Ctk bir formftl bolnnacak, 

..:_• birkaç bftyilk devletle 

~ 11lu ıôz bı~lın yapıla 

t ır. 

~ltınlarda 
1tnar Yok. 
~brlmladeld fırınların kız· 
'- 1111111 için pırnar yakllma11 

htt •e köylflnftn şehre psrnar 

!'tttlb ıatmaaına orman direk · 

,G~a t1rafından ·Tarım ha· 

~•odan gelen emir Ozerine· 
~ de edllmemektedlr. Bu 

' Q11 İzmir flrıne1ları; fmn· 
~ kızdsrmak için yakacak 

\~1 bulmakta çok gflçlftk 
lı ektedJrler. 

'~ hıyt.k ve şarbıylık; ekmek 
,, ... ••ına zorluk veren bo 

~ ... -Q Tarım bakanlığına 
~b tekrar pırnar aıllşına 
~ de istemişlerdir. Bakan · 

'-ta bentız cevab gelmemletlr. 

____ , __ _ 
Siyaeal (;azete 

Salı.ip ve Baıy&Z8anı 
lJ.._ 'll.aydar Rilo<f ii ÔKTEM 

tlıtıf neıriyat ve yazı iıleri 
~tldürö: Hamdi Nüzhet 

ı..;neei: • 
~ lt ir İkinci Beyler sokağı 
~ 't~lk Partiıi biuau içinde 
'fa.. af: 1zıuir - ANADOLU 

: 2776 - Posta kutusu 405 

~,~BONE ŞERA'IT1: 
~ 1200, Altı ayhğı 700, Üç 
~)lı~ 500 kuruıtur. 

•bo lllenıleketler için eenelik 
il ile iıcreıi 2 7 liradır. 

eryerde 5 Kuruıtur. -~ llıio nilehalar 25 kuruıtur. 

4ti0tu MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

brş knlftb arasında tertlb ~dl· 

len Turnava müaabakalarında 

Buca Altmordu maçmda cere · 

yan eden gayri nizami aaf balar 

dolayıslle bu mdsahakanın önil 

müzdekJ Cumartı•sl gün6 saat 

17 ,:JO da hay Eead'ıo ldareııi 

altmda tekrarına karar verildi. 

C - Altay kulftbtıniln pa 

zar gOoü Göztepe ile yaptığı 

Altıy'dan: Vahap, Alt, Şokro, 

Basri, ~Aakkı 
Altınordu'dan: Sababeddln, 

Cemil, Adil, Said, Hamdi 

Jzmlrapot'dan: Adnan, RPşad 

Gôztepe'den Mahmud, Hakkı, 

Fuad 
K . S. K. dan: Rasim, Feyzi 

Buca'dan İsmail. 

Beynelmilel Atletizm Yarışları 
Pırl~ Kolomblya srarlyomunda yapılan bftyOk be,nemllel atı~ . 

tlzm, mftsabakalarında .,ağıdı yazılı ve çok önemli neticeler 
elde edilmiştir. 
100 metre eftr'at İngiliz Sulney rekor 10,8 tıanlye, ikinci l~vlçre 
üçftoc(i Bollanda, dördftncft Macar .. 
~00 metre sOr'at iaveçll Straotbreğ rekor 21,6 BBnlye lkincı 

İsviçre üçilncü Hollımda 

400 metre eftr'ış İsveçli Strantbreğ rekor 48,6 saniye ikinci 

lnglUz Standleyl 4..8.8 saniyede 
800 metre yan ıtır'at Polonya Kaçarskl rekor 1,54: dakika 

ikinci lnglltMe Pouel ,. 1,55, 2 1t 

llçilocO Fransa Keller it 1,55,8 ,, 
1500 metre mukavemet Alma oya Mecner 1t 4,01 ,2 ,, 

İkinci Fransa Gua ti 4,01,4 ti 

Üçüncü ,. Fane ti 4,01,6 ,, 
3000 metre mukavemet İsveç Conaon ti 8,:13,8 ,, 

lldncl Fransa Norman ,, 8,37 ,6 it 

110 metre mania İsveç Litman ,, 15,2 saniye 

İkinci Hollanda Kaant. ,, 15,6 ,, 
400 metre mania Franaa Con " 55,8 it 

Yftkaek atlama 1,85 metre Hollanda Hohloh, İsveç Ekemberg 

Uzun a•lama Fransa Bomber Pli 7 ,60 metre yeol Fransa rekoru 
Disk Fransa Vinter rekor 4.8,9 metre 

İkinci İsveç ,, 4 7 ,83 ,, 

Clrld İneç Alerguel ti 65,58 ,, 

Çine ve Germencik'te Ka
dın Yüzünden 2 Cinayet. 

···-·~--
Herikisinde Birer Erkek öldo ve Be

riki Ka(lın Da Yolsuzlardandır. 
Aydın (Özel) - tilmizin 

934 flnanael yılı vergi ıahsl· 

litı olartk % 76 olub geçen 

yıla nazaran % 8 artaktır. lıt 
misin ilçe ve yıllara nazaran 

tahsil Atı: 
934 933 932 

Aydın yüzde 68 yüzde 66 yüzde 67 
Nazilli " 71 •• 56 " 62 
Bo:z.doğno " 7<J " 56 " 62 
Karacasu " 89 " H5 " 
Söke " 86 " 86 " 
Çine " 90 " q l " 

87 
89 
72 

Genel " 76 •• 6B .. 72 

Aydın'da Bir Gezinti: 
Aydın kızılay kurumu bugOn 

Jııparta ve Eğirdire htr; ttmez 

zOh trer.l tertlb t tmlı:ıtlr. Te· 

nezzilhc halkevi bandosu da 

leılrak etmiştir. Kızılay korumu 

bııkaDI Dr. R1lşdü bu tenez· 

zOhe iştirak etmemle ve hugOa 

sıhhı eebeblerl ileri eürerrk 

istifa r.tmlştlr. 

Kadın Yilzftnden: 
Çlne'de Akçaova kımoaa bö. 

lüntft köyünde karı oynatmak 

yOzilnden bir cinayet olmaetur. 

Köy muhtan Oaman'Ja Oye 

İsmail ve kır bekçlııl aallh uzun 

tarla mevkllne Hatice adında 

bir kadın götGrerek kafaları 

çekerken bunu duyan Ali ve 

İbrahim ve Osman adında ftç 

genç oraya giderek Ozerlerlne 

hıçakla aaldırmıelar ve muhtar 

arkadaşları da tıbanu ile kar· 
ı:ııhk vererek Oıman'ı öldOr· 

milşlerdlr. Suçluların hepsi de 

yakalanarak adliyeye teslim 
eluomuotur. 

Bir Tane Daha: 
Dün gece Germenclk't~ de 

kadın yiz6nden bir cinayet 

lşlenmlttlr. Şoför Tevflk'ln, 

dört beş yıldır uygonıos yol· 

lırda yörüyen Hicri adında 

yolııuı bir kadınla mOnasebetl 

urmıe. Hicri ana ve evli diğer 

k11kardeelle bir evde otura· 

yormuı. Din ak .. m nat 21,30 

, 
HergOn 
Beş Kelime. --····· .. ----

Otuzbeşinci Liste 
l - Azm - Dölen 

Azmetmek Uölenuıek 

ÜrneJder: l - Türk lıavu• 
sının güvenli~ini ııağlıımağa 
dölendik. 

2 - DöJen ve dura baılıca 
ku\ vctlerdendir. (Sebat.Bura) 

'
1 

- Mania - Ensel 
Mı.ni - Ünge 
Örnekler: l - \ ' unl n\'gaeı 
işleriııd~ öoı1müze ı;ıkan hü· 
tün engelleri yıkarız. 

2 - Eğer bir öngcniz ol· 
ıııazsa yann bana gelmenizi 
rica ederim. 
.1 - Yurd savgasında ne 
eoge), ne iioge dinleriz. 

.'l Mahreç - ). Çıkıt 

2 - Sürüt 
İ°>rnelı.ler: l - Bu malan çı· 
kıtı neresidir? 

2 - Alman piyasası malla· 
rıımz için en iyi eürütlerden 
biri ohnuetur. 

4 - Nailiyet, mazhariyet - Ergi 
Ör11ek: Sizi11le konuşmak 
benim için en şerefli ergi· 
lerdenclir. 

;; - Mecra - l· Yatak 
2 - Akağı 

Örnekler: l - .Nehir yata· 
ğmı temizlemek 
2 - Yağmur suları için 
akağı yapmak. 

NOT: Gazetemize gôn· 
derilecek yazılarda bu 
kelimelerin Osmanlıcala, 
rı kullanalmamasını rica 

- Baıı 1 inci yüzde 

Buaua aebeblerl yalnız mahalli 

olamaz, 

- Jndlrme ve bindirme, 

demlryolu tarifeleri hakkındaki 

miitalealarınızı öğrenebilir mi· 

ylm? İdhalAtcılığıu İzmlr'dP
glnlkçe söndftğil söylenl yor. 

Bunun sebehlerl nelerdir? 

- Şehrimizde kabul ve tat· 

blk rdllmr.kte olan öyle tr.a· 

mülln vardır ki bunludau 

zaman zaman ı,tkAyetler vuku 

buluyor. Bunu misalle arzetmek 

llğlme mfüıeadenfzl rica rdrrim: 

Vaktlle Afyon Kerahlear•ından 

Jdtanbul'a Te lzmlr'e aevkedlleo 

iki vagon buğday letanbul pt· 

yasasında lzmlr piyasası f latına 
aa'ıldığı halde mal Hhlbinr. 

gönderilen faturalardan lzmir· 

drn göoderllrnlı olanlara; İs 
ıanbul'dao gönderilene nazaran 

masraf ıa 34 liralık bir fadalık 

görOlmftştOr. lzmtr•de ekonom· 

sal hayatın inkişafı lçln bu te· 

amQIJerl lstanbul'dakl gtbl dil· 

zehmek IAzımdır kanaatlndeyf m 

Biliyorsunuz ki lzmlr evelce 

mflhim bir ithalat llmını idi, 

bllbas~a manifatura ve tuhaff 

ye Qzerlne İzmtr•de önemli 

miktarda stok bulunurdu. Ka 

pltallstlerln bazı ıebeblerle bu 

radakl mağazalarını kapamaları 

ve lsıanbul'a nakletmeleri üze 

rlne laıaobol kredi ile fazl• iş 
ederiz. yapmıya başlamış ve buna mu· 

\.,_ __________ J kabil lımlr'de ithalAt Ozerloe 

Tntün 
'f abmio Başlıyor 
Temmuzun ilk haftasında 

tfltfto tahmin heyetleri faıll · 

yete geçecek ve bölgedeki 

(Mıntıkadaki) t6tünlerl orao· 
lamaya başlıyacıktır. hbaylık 

yönetim korulu; tütvn tahmin 

heyetlr.rl O yelerlnl vazifelerini 

hatsr ve gönüle bakmadan yı· 

pacaklarıoa dair yemin ettir· 

mekte ve mazbatalarını ver· 
mektedlr. 

Kızılay Oyelerine 
Bir Sürpriz .. 

Kızılay haf taamın eon giloft 

olan 29 6 935 cumarteıl günü 

akşamı eaat 20,30 da Alsan· 

cak'tı deniı ıporları yurdunda 

çok eğlenceli ve paraaız bir 

gardenpartı tutib edllmletlr. 

Cemlyf'l ftyelerlnln vr. biltilo 

İzmlr'lilerlo hoe ve eğlenceli 
bir gece grçlrmelerl lçtn ee 

çilen gOzlde bir heyet etmdldeo 

hazırlıklara başlamıştır. Cemiyet 

ayelerlne ayrı ayrı davetiyeler 

gôoderllecektir. D: 3 

~-~~~---~~~~~-
da Tevf lk Hlcri'oln kapmnı 

çalarak lterl dalm•e ve Hicri· 

nln kızkardeşinl Hicri aanarak 

Qzerloe saldırmıştır. Kadın 

- Aradığın ben değilim, 

Demlşee de Tevfik 

- Sen de o clnıteo değil 

ıolıln? 

Diye lkadıoı sftrftklemek: is· 

temlş, kadınla aralarında bir 

boğuşma baılamıştlr. Bunu gö· 

ren kadının kocası Krehlae'll 

Hamid Tevflk'e 7 el tabaaca 

atmış ve çıkan kurşunlardan 

OçQ Tevf lk'e raıthyarak ağır 

yaralanmasına sebep olmuı:ıtnr. 

Tevfik ıokak kapmnın önGne 

~ ılulmıe ve Aydın memleket 

hastanesine getirilmişse ele 

- Beni Hicri çağırdı, öyle 

gittim 

Diyerek can vermiştir. Ya· 

pılan tahkikatta vak'a esnasında 

Hicri evde yokmuı. 

ie azalmıetar. Ege mıntıkası 

thtlyaçlarını temin için gelenler 

aradıklarını burada bulama· 

yınca fstanbul'a j?ltmleler ve 

oradan temin rtmlşlerdlr. İtha· 

IAt lşl Ozerln<lro lzmlr'ln f P.k. 

rar lnklıafı; bütün müşteriler 

fstanbul'a döndftğiıne göre rpl 

zor olacaktır kanaatındayım. 

- Kuşadası iskelesi; lzmlr 

llm1101 aleyhine olarak lnktşaf 

etmektedir denlllyor. Bu hu· 

auetakl dftşftnceİerlnlz? 
- Birçok mftracaatlere rağ 

men Aydın demlryolu tarifele 

rinde tecim erleri o (Tftccarlarıo) 

istedikleri tenzllAt yapılmamıe · 

tır. Söke'nin bığaraaından, Çl· 
neden, şuradan boradan deve 

ve arabalarla Kuead1Bına nak· 

ledilen bazı mallar doğrudan 

doğruya mııvuoaya konarak 

vapurlara yftkl .. tlllyor ve sev· 

kedlllyor. Oradaki maeraf far; 

lzmlr limanına nazaran azdır. 

Onun için Kuıad1&1 hkeleıl 

lzmlr Umanı aleyhine lnkl,af 

etmektedir. Bu iskeleden en 

çok hayvan, akdarı, zeytinyağı 

veıııalre ihraç edilmektedir. iz 
mlr'in bu noktadan kaybr.tme 

meal için lzmlr liman tarlfele · 

rinde 1Blahıt lazımdır. Aydın 

demlryolu; hükümr.tlmlz tara · 

fından teıellftm edildikten son· 

ra tarifelerde menfaatlmlzP

lıizım gelen değişiklik ve indi· 
rlmlerio yapılacağı eOpheelzdlr. 

Bu takdirde İzmir limanı fazla 

iş yapabilecektir. 

- Antalya demlryolu yapıl · 

dıktın sonra elmdl İzmir llma· 

nı vasıtısile le yapan ba11 
illerin bu llmllnla iş yaparak 

lzmlr limanı aleyhine Antalya 

limanının lnkloaf edeceğini 

tahmin ediyor musunuz? 

- Tabii bu bat yapılınca 

Kony•, Isparta, Burdur ve 

Afyon Karahlaar tüpheslıs ki 

Antaly11 limanı vaaıtaalle iş gö 

recektlr. 

- İncir işçileri gftndeliklerl 

nktile yüksekti, ,ımdı yım · 

yarıyadır. Bunun tekrar ytlkee· 

leceğl hakkında bir mDtalAanıı 

var mıdır? 

- Hayır; incir leçill" üc· 
retleri daha ucuzla yacıktır ka· 

naatlııdeyim. ÇQnk6 ftrftnlerl 

mlzln maltyetinl ucuzlatmak: 

mecburiyetindeyiz. İşçilik üc 

retlerloln yükııeloır.alnl değil, 

ucuzlamasını beklemek doğru 

olur. 1ımlr'de bu Ocretler ne 

kadar ucuzlatılırsa Aydın ve 

Ödemiş ha valisinde f nclr işle· 

meslnln ve buotar.u Kuşadası 

i keleainden fhracınıu o ole· 

bette önüne geçilebilir ve iz. 
mfr limanı daha çok 111 yapa· 

rak lnkl~af eder. 

- lzmfr limaııının iokf~afı 
tedbirleri nder olabilir? 

- Bfzd,.n lhriyacları söyle· 

mek .. Tedbirleri uzm11nlac (Mü 

ıahıs!ıslar) bilir ve alırlar. 

Kaçakçılık 

YurdaKötülüktnr 
(;ümrük ve f nblBBrlır e.. 

kanlığınca kaçakçılı~ın fenala· 

ğını gôsteren levhalar baatırıl· 

mıe, bunlardan 200 ıaneıi il 

bıtylığa gelmiştir. Gt'lrn bir bil· 

. ~ırtmde bu lrıvhaların köylere 

varıncıya kadar ~eoel 1erlere 

asılması ve kaçakçılıkla meıgul 

olınlarm bu fena işten vazgtç· 

meltrl için öğütlerde bulunul· 

maaı blldirllmiştlr. 

Hakaret Yokmuş 
Oüokft sayımızda Tt>peclkte 

kılğıtbane caddesinde benzinci 

Mehmed ottlu Ali oanıındakl 

vataotaşın; hafta tatili hakkın· 

da takibat yapılırken fşe mf\· 

dahale ile zabıta memurlarına 

hakaret ertlğl yazıl nışlı. 80 

babf':rl biz, zabıtanın raporun· 

dan almıştık . Bay Ali düo 

ldarehınemize geldl ve bize, 

kendlslnlo memurlara hık.ret 

etmediğini, bunun doğru olma· 

dığını söyledi ve bunu böylece 

yazmamızı istedi. 

Salhanede 
Bir Park Yaptırılacak. 

Salhane tramvay caddeel ile 

civarında çocuk bahçesi olma 

dığından küçDk çocukların tram· 

vay caddesinde oynadıklarım 

ve her zaman bir kazaya uğra· 

malan muhtemel olduğunu ge · 

çeo aavımızda yazmış ve hazl· 

neye ıld metruk bir araaoııı 

çocuk hahçeıl yapılmaaını far· 
bayhkııo dilemiştik. 

Sevinçle öğrendiğimize göre, 

şarbay Bay doktor Behçet Sa· 

lih Uz bu yazımızı göze almıe 

ve derhal yol milhendlsl Beh· 

ç~t Beyi Salhane mahallesine 

gendrrı:rr.k guek olan tedkl 

katı yaptırmıştır. Gerek eebrln 

gilzelllğl, gerrkse çocuklarımı· 

zın sağlığı noktHından göıte· 

rllen hu ilgi çok yerindedir. 

İzmir lnblsaılar başmftdftrla 

ğüuden: 

Alııancak merkez yaprak tfi· 

tılo deposunda mevcud 3505 
kilo kullanılmış kal.o çal ile 

33~9 kilo çal ve kanavlça •e 

18 l3 kilo ip parçaları pazar · 

lakla aatılacıktu. lstlyenler bu 

eoyayı eözil geçen ambarda gô 

reblllrler. Açık arhmaya girmek 

htlyenlerln otuz dört llrahk 

teminat pıralarlle 8 ·7 · 935 

pazartesi gOoii saat on beıte 

İzmir IDhlearlar baemfldDrlCl 

ğGnde mltetekkll komlıyona 

gelmeleri. (1898) 26, 29, 2, 5 



Denizli \ 7 i lôyeti 
Kadıköy :Nahiye 
Şarhaylığından: 

Kadıköy kasabaeının (60) 
altmış hektorlı k bl r ala o Oze· 

rinde halihazır ve müstakbel 
şekil pldn 'l e hurhawı ile su 
eaaelı lsliihat tesisatına hadim 

projesi aşağıda fazılı şartlar 
dairesinde yirmi gOo müddetle 
ve kapalı zarf ueullle eksilt· 

meye konulmuştur. İsteklilerin 
ihale gün fi olan 1 O temmuz 

1935 çarşamba güniine kadar 
Kadıkôy nablyeııl belediye en· 

cQmeof ne mfiracaatları il An 
olunur. 

Şartname 
Madde l - Kasabanın müs

takbel ~ehfr haritası 229() sa· 

yılı yapı ve yollar kanununun 
1-4 nncü mllddelerlnde yazılı 

şartlar dairesinde 1 : 500 ve 
1 : 2000 mlkyasmda ve ayrıca 

1 : 1000 mlkyasındıı tesviye 
münhantli ve asılları müşam· 

D!a iizerloe olmak ve huoların 
her blrerlerlnden ayrıca ücer 
adet kopya verilmek şarthr. 
Yapılacaktır. 

Madde 2 - Haritada kasabanin 
halihazır vaziyeti göAterUmekle be· 

raber müstakbel şekil, belediye 
ve yollar kannoonon bükfim· 
lerlne uygun olarak kırmızı 

çizgi ile gösterilecektir. 

Madde 3 - Su projesine 
alt harita ve mliyasları eun· 
lırdır. 

A - Sn membaları kasaba· 
ya çok uzak buluoduğunden 

soyun takriben kasabaya dört 
kilometre mesafede balnnan 
yerden alınması ve bu şeklin 
projede ğ~sterllmeıl IAıımdır. 

B - Kasaba dahffi taksim· 
terine gelecek nesiller harllJlda 

1 : 5000 
C - Maktı tulani harltaeı 

1 : 500 tol fe l : 500 irtifa 
mikyasında 

D - Kasaba ana hatlarının 
pyojemetrlk haritası 1 : 500 ve 
1 : 500 mikyasında 

E - Su depo haritası 1: 100 
mikyasında fllftre tesisatı te· 

kail teferruatının plan ve mak 
taları 1 : 100 mlkyuındı 

F - Sn hazinesi lclndekl 
vana odaııı herltHı 1 : 20 mlk· 
yasında olacaktır. 

Madde 4 - Bunlar hakkın · 
da bir motaldtı fenol ye ra· 

rapora ve bir fenni inşaat şart· 
namesi tanzim edilecektir. 

Madde 5 - Su tesfeatl ha 
rltası fi.zerinde umumi çeşme 
ve yangın moslu~u ve tevzi 

şebekeleri ve tahliye ve anaları 
ve bava menfezleri yeşil renkte 
gösterilecektir. 

Madde 6 - Bu her iki iş 
bir milteabhlde verilecek ve 
müteahhidin diplomalı bir mfi· 
hendls olması ve ihtisas sahlbı 
oldogunuo vesika ile febat et· 

meal IA.zımdır. "Yabancı teba· 
asından olanların on seneden · 
beri Tarkiye'de mukim olması 

fırttır. 

Madde 7 - Ba her iki iş 
lhaledı n itibaren en geç bir ay 
içinde ikmal edilecektir. 

Madde 8 - MOteıhhlt lba 
leden itibaren azami altı ay 

içinde işe ba~lıyacaktır, gerek: 
mübaşerette ve gerek Jkmal 

huıınsunda verilen müddetler· 
den fevkalade sebepler müstes· 

na olmak üzere geçirilecek gün· 
ler için mfiteıhbtt Belediyeye 

haftada elli llrıt tazminat ver· 
meğe mecbur olacaktır. 

Madde 9 - İhale bede· 
Unln yOzde yirmisi işe 

bıoladığıoda verilecek mütebaki 
yüzde sekseni de belediyece 

verilecek mektub Ozerlne ve· 
rllmek oartlle Tftrklye ziraat 

bankası Sarayköy sandığına 
mGteıhhld namına yatırılacak· 

hr. işba paranın mOteahblde 
nrllmesi de nldı harita ve 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
1ZMIR 1 - Elektlrlk dalreıioln aenellk ihtiyacı olan ve • , 

cine ve miktarlarlle mohımmeo bedelleri ve ıon•• E!ae no. Mevkii Yeni Eski Cf osl Dıapozllosu 
bedelleri ve muvakkat teminat paraları yazılı OC k•

1 

den ibaret malzeme açık eksiltme snretlle ve her 
c. 1 geziler mahallesi kemer sokak 45,45 1 ev, ddkkin 400 
c. 3 küçQk tuhaf lyeciler çartııı 13 no. adada 12 46 dükkan 100 

lem ayn ayrı olarak ihale edilecektir. c. 4 
c. 5 
c. 6 
c. 7 
c. 9 
c. 10 
c. 11 
c. 12 
c. 16 
c. 17 
c. ıs 
c. 20 
c. 22 
c. 24 
c. 25 
c. 36 
c. 40 
c. 41 
c. 47 

c. 48 

c. 49 
c. 50 
c. 53 
c. 63 
c. 72 
c. 72 1 
c, 7:1 
c. 77 
e. 79 
c. 82 
c. 83 
c. 84 
c. 85 
c. 86 
c. 87 
c. 89 
c. 90 
c. 91 
c. 911 
c. 92 
c. 9:l 
c. 9! 
c. 95 
c. 96 

c. 14 
c. 15 
c. 27 
c. 29 
c. 32 
c. 33 
c. 46 
c. 59 
c. 59,l 
c. 60 
c. 60,l 
ç. 60,2 
c. 60,3 
c. 60,4 
c. 69 
c. 70 
c 71 
c. 78 

c. 23 

c. 35 

c. 97 

c. 98 

c 99 

" " " 
ikinci süleymanlye mab. hakkı b. so. 
karşıyıka alıybey mab. hayal sokağı 
küçftk tuhaf fyecller çarşısı 13 no. nda 
ikinci sftleymanlye mah. robibaba eo. "ıırrı bey so . ., 

hHan boca mahallesi büyOk tuhaf lyeciler eo. 8 no. adada 
küçük tuhafiyeciler çarşısı 13 no. adada 
karşıyaka alaybey mıh. ban '·günaydın sokağı., 

mahmudiye mah. klreçllkaya ıokak 

" " ., 

" 
basan boca mah. küçük tuhaf lyecller çar. l!l no. adada 

kareıyaka bostanlı köyd 
ikinci süleymanlye mah. kAmllpaşa cad. 

ikinci eüleymaolye mıh. 3 Oocü nezaket so 
bnynk tobaf iyecller çarşıııı 8 no. adada 

üçftncü karalaş mab. balll rlfatpaeı cad. 
ikinci etUevmınlye mah. hüseyfn ef, so. 

11 45 " 100 
6 ev 200 

10 4. .. 300 
18 
35 
82 

6 
19 

6 
8 

10 
20 
40 

148 

24 

21 

138 

dOkkıio 
ev 

mağaza 

dtıklu\o 
ev 

ev 
ev 

ev 
dakkıin 

ev 
ev 

2,4,6,24 24·1 24 2 üç ev 
43 43 1 dükkAn 

233,235 
12 12 

ev 
ev 

100 
700 
300 
100 
300 
160 
160 
160 
100 
!lOO 
14.0 
360 
200 

Muhammen bedelleri Muvakkat teminat Cins ve mlktarl•rı 
Lira Kr. Ura Kr. 

2237 50 168 00 

1461 25 110 00 

1042 00 7H 00 

2 

3 

4 

55 muhtelif ctoe • 
ler dahili elektlrlk 

1 

sah malzemesi. 
1 40 mohtellf ctos e 

tlrtk tevzi ~ebt 
malzemesi. 
220-10 VV. detl 2 

200 vata kadar S "'; 
telif cins elek.tlrlk 1 

bası. 

bahkpazarı mah, memduhlye cad. bnynk tubaf iyeciler 105 mağaza 

400 
360 
300 

Her kalem için ayrı ayrı yapılacak ihaleler 12,tcOl:ıı 
935 cuma günü saat 16 d11 earbaylık dairesinde olıc• 
Eksiltmelere alt malzeme müfredat lhtelerlle şarıo• 
lerl bedelzlz olıırak earbıylığımızdeo verilecektir. , 
İstekliler Ticaret odasındaki elcfl kayltlerlle ııı•11 

fenni iktidarlarını bildiren vesikaları ibraz edecekl· 

İeteklllerln 12,7,9:35 camı gtıoü saat 16 da şarb• 
dairesinde hazır bulunmaları gerektir. 

~ no. adada 5 

balıkpazarı mab. memduhlye caddesi b6ytık tobıflyectler 67 
8 no. adadı 

mağaza 200 
26 29 4 9 ıs6s 

:~~ ~111111111111Aıııııı ı ıııııııııi11Lııı1Dııi1111ıııı " " " " " " 
hımdlye mah. tlrekap18ı sokağı 

memduhlye mab. kftçük tohaf lyecller çar. 13 no. adada 

Ahmed ağa mab. yemle çarsısı sağır ıokak 
keıtelll mab. başdorat ikinci keatelll çıkmazı 

" " " 
kareıyaka alaybey mah. ban gdnaydın sokağı 

kıroıyaka oımanzade mıh. reoıdlye eokığı 
mahmudiye mıh. k'OçOk tuhafiyeciler çarşısı 

mahmudiye mah. eskl balıkpazara so. b. tuhaf fyeciler çar. 

kestelli mah. başdurak ikinci keatelU çıkmazı 
Akdeniz mıh. b. tuhaf lyecller çar. gazi bulvarı 

ı. " 
ıhmed ağa mah. yemle çareııı 

11 11 meyvılır gilmrüğfi 80. 

kadriye mııh . aşureci sokağı 

hacı mahmud mab. hacı mıbmod 80. 

akdenlz mah. b. tuhaf fyecller çar. 

" " il 

dördüncü sQleymınlye mıh. hacı mevlud 
akdenlz mahalleıf tuhaf iyecllf'r çaroısı 

sellmiye mah. norl b. sokağı 

çukuru ıo. 

bilyük tuhafiyeciler çarşısı 8 no. ada 
reeadiye mah. tramvay caddesi 

MANlSA 
maolsa çaprazıkeblr "zafer,, mahallesi balıkpaı:arı cad. 

c alıybey mah. hendek kahve s. fırın sokak. 
« .. .. tramvay caf. hfterev ağa camii kareısa 

" saray ınah. Ozilm pazerı 
" " belediye sokak " • 

" " " uzuuyol caddesi 

" yarhaBBnlır mah. karımızrak sokağı .. mimar sioan mah. hastane caddesi 

"' .. " " 
saray mab. lise sokağı 

" 
" deveclyan mıh. aaraçban.e kurşunlu mekteb sokağı 
•• " " " 

" .. .. .. 
" lsmetpaeı mıh. çay ferah sokağı 
" alıybey mab. hendek kahve sokağı 

" aaray mah. banka ıokağı 
11 h6srev aga mah. hımam sokağı 

AYDIN 

" ... 

68 
54 
42,27 
23,24 

101 
77 

23,23 1 
21 
51 
37 

99 79 
9 
4,1 4 
3 

36 

40 4.2 
61 
25 

911 
75 

25 

97 77 

5 
16 

ev 

dtıkkAn 

mağaza 

ev 

ev 

iki ev 

ev 
m11ğaza 

mağaza 

ev, ahır 
mağaza 

" 
" 
" 
ev 

500 = -300 = Yüzlerce Senedenheri Sıhhata Faydası 
600 -
520 = Mücerrep Olan 
100 = .• 
~00 = İzmir·· Çeşme şosası ilzerinde gnzcl manzat~'. 

l 100 = oteli ve gazinosunda milşterilerinin her tftrU1 18 

7 90 = tirahat ve iaşeleri temin edilmiş olan 

m _ UırD©ı öç
1 
meoeırn.dO 

7 0 
- A vropa'oın Vfspıden, eel ayarında olup müzmın 1JJ t' 

5 
Sı,· 
90 

42 ev 
mağaza 

900 
_ bağırsak, karaciğer, dalak hHtalıklarında, mfizmln eafr• ~dl = sesl ve safrı1 yolları iltihaplarında, safra kum ve taşlarıO 

91 
14 
81 
19 

111 
1021 

23 

985 

121,121.l 
12 
56 

5 · 
57 
38,38.1 
25,25,l 

2 
2,1 

29 
31 
4 
6 
8 
7 

21 
8,10 

8 

" 
ev 

mağaza 

ev 
iki mağaza 

ev 

ev, dOkkıin 

ev 

ev 

mağın 

ev 

240 = ıb 
240 

= mtlzmln fnkıbazda şişmanlık Nakrls ve şeker hastılığı il 
- Gibi bünyevi hastalıklar da seri ve of fabıhe tesiri maceırtl" 

160 tir. Dr. Müderris Reııft Tahsin : :rno ... 
200 - •• U. la Malgaca içme suyu; KarHspatın Şurpr11; 
600 = dd Zals suyuna ezber cihet rnchandır) huyurmaktad•'

11 

900 = Özbek ealbahçe arasında Mılgaca içmeleri karşısıod• 

-500 - EREM ADASI -
500 -
500 -

Artık İzmlr'Ulerl 1stınbnl adılarıua gıpta etmekteP 

EREM ADASI kurtaımJştır. -400 
800 ;; Havası, ağaçları, dairen medar sahllloln kumsallığı 8'1{~ 

ev Ye dükk4n 1000 
- ~ =: ıılıode dünyada emsali olmıyın eğlenceli hayata sıhhata ~~ = bir plftjdır. Adaya ve içmeye berkesin gidebilmesi J ,= Jzmlr'de Barut ve Küçilk Salepçi hanlarında htr z•~11 
=: otomobil olmakla beraber sahilden adaya vesait temlo e 

ev ve " 300 
ev 800 
ev 800 
ev 800 
ev 800 
dtıkkıin 

ev 
ev 
ev 
ey 

,, 
300 
400 
300 
600 
24.0 
400 
400 

~ıı iiı li Ilı! i 111111 ııı 1111ııı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ııı ıı ~:u 
Teşviki sanayi kanunundan 1 

fade eden ıoilessese salıiplerine: 
Iktısat Vekaletinden: 

ct!JI' 
Sanayi müesseselerine gönderllmlo olan saıl varakalHrı roU 1~ 

Aydın hisar mahalleııl belediyenin 14.2 no. lı adaeının 838 ve ~39 nu. lı areası 

tertip edilecek l 934 senesi ie cedv4'llerlnlo beş nilsha ~ıi 
tanzim edilmesi ve bir nilehaeının Vekıiletlmlze gönder dıf 
üzere en geç l ·i · 935 tarihine kadar postaya verUıoeslbO~ 
dört nüshasının ise gene ayol tarihe kadar mahallin eıa 19f 
mı1lklye memuruna verilmesi lüzumu ilin olunur. 14 7 3..,.... 

tızerlnde yapılmış ev. 

" balcılar mab. belediyenin 24.0 adaııoın 4437 .1 numaralı arsası ilzerloe 
yapılmış ev. 

.. kurtolue ma!ı. gazi 

bulvarı Ozerlnde. 
" basan ef. mah. gazi 

bulvarı üzerinde. 

" 

158 oo. lı adada 236 taj numaralı ev. 

89 tıj nomırah ev 

77 nomarah dakkAn 

700 

300 

200 - ' Ca IHJ a P a Tilkilik NahiyeB• 
200 

Cedit, Sftvari ve Mirali Ocakları 1'arafınd9 , 
c. 100 il 

ramazan pa .a mah. 

mimar slnao sokağı. 

mesodiye mab. belediyenin 237 numaralı adasında ev. 
\80 
100 lzmir -Tire Gezintisi 

KASABA 
c. 38 Turgutlu kasabaeı yenice mabılleııl eski kilise yeni 9,t,94.A taj numarala ev 500 

cumurlyet caddesi. 

Yukarıda tzahall yazılı emlak lhal~ bedelinin dörtte biri peofn ve gerisi Oc senelik taksitte 
ödenmek ve yüzde !) 1 2 faize ıAbl olmak şartlle satılmak üzere açık arhrmıya konolmootur. 

İhale l 1.7.935 peroembe günil saat onda yapılacakhr. İıtekll olanların hizalarında yazılı pey 

akçelerlol veznemize yatırarak artırmasını girmeleri lAzımdır. 26 2 9 1884 

projenin belediyeye tesliminde 

ve nısıf değerinin de bunların 

aft olddğu vektilet ve imar mü. 

dürlüğüoce tasdik ve iadesinde 

verilecektir. 

Madde 10 - Yapılın harita 
ve projeler vekaletçe movafık 

görülmediği takdirde ıslahı 

mecburidir, Islah edemediği 

takdirde aldığı paraların Jadeıl 

için banka mektubu verile· 
cektlr. 

Madde 11 - Talipler teml 

nal akçılarlle teklif mektubla· 

rını ihale gflnü olan 10.7.935 
gtınünden evvel kadıköy bele· 
diye eocOmenloe vermeleri 
IAzımdar. 

Madde 12 - Teminat mlk· 
tarı (180) yüz sekaen lira veya 

bu klycnette banka mektubu 

dur. Kat'i teminat ihale bede· 

linin yüzde 15 idlr. 

Madde J 3 - Müteahhit ile 

belediye ara'3aoda çıkacak idari 

ve fenni lbtilAflarda ·2290 88· 

yılı kBounun QçQocil madde!loin 

eoo fıkrası mucibince dahiliye 

vekaleti hakemdir. 

Madde 14 - Tekllf ler mu· 
vafık görOldOğü takdirde 10. 7. 

935 gfinQ saat 15 te ihale eaı. 

lecek, görtılmedlğl takdirde 

· 2490 eayılı artırma ve eksiltme 

kanonu ahk4mına göre hareket 
olunacaktır. 

Madde 15 - Bu tartlar da· 
lreıiode müteahhit ile belediye 

arasında mukavele tanzim edl· 

lecek ve mukavele maerafı 

müteahhide alt olacaktır. 

26 29 2 6 1890 

:JO haziran 1935 pazar giloil 
"~· 

l\teveimln eoo tren geztntlııl olıcıktar. Her türlü r11r:Y 11• 
lerio bol oldugu bu mevsimde son fırsattan lsıifo(le ed100ı 
Yeetl Tirenin Paşa çeşmesi ve Kaplan memba suyu gar 

meğe değer pek güzel yerlerdir. 
BiLET ÜCRETLERi : 1 fucl mevki 150 kuruş 

k roe· 
;l ilncil me•kl 100 o ,,. 

ııo 
yaşından on yaşına kadar çocuklardın yarım ücrel 11 
2 inci mevki 125 kuru~ 

Trr.nln harekl't saatleri : Alsancaktan eaat 7 de 

Kemerden 7,10 da K. Çollu'dao 7,26 do ı5· 
Tireden 19 da. Kemere varıe 21,l5. Aleaocığa varış :tl· 

Bilet eatıe yerlflri : 16191 
Tllklllk bay Faik eczanesi, Aydın demlryolu eehlr k• ,.w 

(Kerestrcilerdl") AIPancak ve kemer istasyonları, J(elJJ;,.,ıı 
Sevim pastaoc ai, etfa eczanesi, Çorakkapı tOtfincO ~~·l 
Taheln, Güzel İzmir kırautban,.ei, Oeğlrmendağındll b• ~~ 
Sah, Ara!!tı.'da Sarraf Dcncuya Çukorel, Kareıyaka'd~ 01· 

k·u .. 
met Mltat eczanesi, Tllklllk ıe yoğurtçu Fehmi, TU 1 

htyeelne bağlı ocaklarda. Balcılarda aaatçı Hafız Fe•11· 

B 

-a 
'~ıld 
teııg 

~'lll 
'tıt 

P.t 
llld11 



Anadolu'nun Tarihi Tefrikası 

fiATU/( f(AKAtl 

Tefrika No. 68 M. AYHAN 

V. N. 

VV. ~"'. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE L1N1E 

Esas No. Yeri Sayı11ı 
Eski Yeni 

277 

278 
409 
526 

Karfıyakı bahariye mı. 
hafız efendi sokak. 

" " " 
Kırataf duygu sokak 6 
Karoıyıkı donanmacı mı. 7 
aydın sokağı. 

" osmınzade mıh. rah· 2 
mi bey sokak. 

" u ikinci ıydlD ·o. 19 

3 

3,1 
6 
9 

6 

Cinsi 

ev 

ev 
ev 

Pey akçesi 

540 mm. arsa 

140 

40 
120 
110 

208 " 

Kalk Mendebur Mahlôk, Korkak, 
Dessas lrani Kalk! .. 

"MOREA11 vapnru: 24 Ha· 

zlrında bekleniyor, 27 hızl· 

ranı kadar Anvers, Roterdam, 

Hamburg ve Bremen Uman· 

larına yok alacaktır. 

"AVOLA0 vapuru: 8 Tem· 

muzda bekleniyor. 11 temmuza 

kadaz Anvers, Roterdam, Ham· 

552 

573 
575 
576 
577 
583 
641 

... u reoadf ye 58 
" " .. " 36 
" .. " .. 39 

Karatao fal4hane caddesi 17 
3 iincft ıultanlye mab. yu· 18 
nuı ikinci çıkmazı. 

18 
60 
86 
31,2 

111 
18 

843 " 
930 u 

877,50 .. 
1257 ... 

ev 
arsa 

45 

» 130 
.. 200 
.. 180 
.. 200 

300 
16 

Bu feci manzara, 11lyıh yO.zlil 
'ertrcUerl sevindiriyor, cooturo· 
tordu. 

loku, .koku, ağır, dayanıl· 
"-ı bir koku, rftzgtra kırış 
"•ı, sağı, s la eanuluyordo. 

Btr aralık, birisi fmldadı : 
- Emir geldi! Emir! 
llılkanın bfr tarafı kopto ve 

~•ldı . Kuteybe, vahelleomlı , 
~ellglnf kaybetmlo bir surat ve 
'11lı, bulanık gözlerle, ığ1r 

't•r yarado. 
'1Gthlo bir uablyet içinde 

Oidu~a belll fdl. 

lialka da demlndenberl mı· ,, 
okuyan bir nefer, Arap 

~itini görftnce, bir kaelde te 
~labthnane baoladı. Bo kaside, 
•teybenio kahramanlıklarını, 

"-lletterlnl yaptığı leleri anla· 
ıa,ordn. ' 

~•kat Kuteybe, bağırdı: 
~ - Sos!. Dinlemek istemi 
Otolll .• 

"41 'l'ieter derhal sesini kesti. Bu· 
\ •ki efrıd, Karaboğa'nın kaç 
lltıaı bilmiyorlardı. Kuteybe, 

~k esirlerin artık kanrmığa 
~ 11Y•n ceeedlerloe bıktı. Ateo 

~~tak eski olddetlal kaybet· 

~ 4t1p emlrlalo göılerJ, ıdeU 
' ne,f aevlnç ve ze•ke hd 
~ Gr gl bl oldu, fakat gene 
'-t teklini aldı ve hızlı adım 

la geriye döndil. 

~•ni, h414 orada, çadırın 
111.t •indeydi. .Kıra bir fırtına 
\t içeriye girdi ve ellerini 

• \ birine vordo. Bir nefer çı· 
j6U ı._..~•pııında göıDktQ, Koıeybe 

1 YI gösterdi : 

I~' Şu herifi ahn. Sırtrna 
"-'taa tane kırbaç vuroa ve 

~· getirin bana! 
1~ '9 11li'nla çebreıl gfllftoç bir 
oı:;~ ~trne ile borootu. Dizlerinin 
11 .J ~, 'de aftrQnerek Ar4p ıerdı· 
4'ıf. • .. 
fı ' Yanına yaklaştı. Etekle· 

bO~~ earıldı : 
111" ...... &t 

, 
ı 

l erhımet ya emir! Sen 
l •e ıef lhln .. Ben .. Ben .. 

"1"1aı devam edemedi. Kotey· 
'-tG il bir tekmesi, ono sırt 
41 tere aermlotf. Nefer atıl 
..._ ~e l ' ~._ rın hyı bel kayııındın 

'~•k ıQrOkledl, dıoırıya çı · 

) ~~;e b 
'ltd Y e, yerinde durımı · 

Q : 

' ~ lıçh hı!. Kaçt1 hı! Ben 
' •tıb Türke göstereceğim . 

1 b 
lilıı enım kılıcımı, benim atı 
' ... k 't'tt tı kaçmanın cezasını 

e· )'-dil ~IQı ve diri diri, derisini 

1
.,,r· t rtcegim .. 

)~. tlteybeyf teskin edebilecek 
~ lae 
, ley, gene şaraptı .. 

.ıS· -tl1aıı Ceberlnceye kadar içme· 

~!1t;;r L 
~., e-. tası kaptı bu sırada, 

'~._ ... hklnladen, çıplak bir 
'' , indirilen kırbaç sesleri 
)'411 ;'•da da, lran'lıoan fer· 
~ "Yı:aldu 

,~ ··ıı. 1 . • 
t •e ranı, ıcı acı bığırı· 

•ğhyordu .. 

' ) Şefııt yı resulıllAb! Şe
~-~ tQılr! . 

t •fı 

~~~~----~~~~-
inen kamçılar gittikçe 11ıklııı· ar_alık ayağını uzattı ve lranlıyı 

limanlarına 64:5 

yordo. Kamçının eayıaı kaçı · dilrtt6 : 
1 

çıkmıetı, belli değildi. Sesler - Kalk mendebur mahluk, 

borg ve Brtımen 

yak alacaktır. 

SERViCE DİRECT DANUBIEN 64-6 
64:7 

ynao yavıı kesildi. korkak, dessas İranf kalk! 
Aradın daha biraz geçmişti Nihayet zavallı gözlerini açtı. 

ki, dört nefer, kollarından hı · Fakat birdenbire sırtındaki ıcı· 
cıldarındın yakaladıklan İranl· larla, aman, diye inledi. 

yl çadırdan: içeriye soktular ve - Kalk diyorum, Hna! t,ıe 
bir leo halinde ortayı bıraktı· cezanı çektin, kortoldon. Ya 
lar. Emlrl ıel4mlıdıktın sonra ôldO.rseydlm seni. Ya onlar gibi 
çekildiler. seni de ateote yaktıraıydım .. 

lranlı'nın sırtı, kıp kırmızı İranlı zora zoruna kendini 
topladı : 

fdl. Baştan alJığı kan içindeydi. 
- Aman ya emir! Merhı· 

Kırbaç darbeleri, ayni zamandı 
met ya emir! 

sırtını olol rmlotl. Zavallı adım, 
yarı donmuo bir vaziyette sırı· Diyerek yflzftntl toprağa eftrda. 

- Seni öldtlrmemek:ll~lmln 

TUNA BATii 
0 DUNA,, vaporo 30 .hazl· 

randa bekleniyor, Bodapeşte, 

Bratlsln ve VI yana için yok 

ılıcaktır. 

Olivier ve Şüre
kası Limited Va

pur Acentası 
Cendell Han, Birinci Kordon 

Tel. 2443 
tıyordo. Yftztl 81P earıydı. Bı· sebebi, aenı gtlvendl""lm içindir. 

l t 0 The Ellermın Llnes Ltd. 
Y1 mıo ı.. Çftnkil senden lıtlfade ediyorum. 

K.oteybe do"" ld L "TBURSO,, nporo 25 ha· ' oru 0 ve ya... Fakat bo Tark hıydodonon, 
la1Jtı.. İranh'yı bakarak bir bir çadır içinde böyle işler hı· zlranda Boll· Anvera •e Lon· 
LıhLıhı aal verdi ve sonra hl dra'dın gelip tahliyede bula· 
• "' 

1 
' r earablleceğinl, hıttA benim kıh· 

tas oırap alarak yftzftne serpti. cımı ve atımı alarak kıçıbile nacak ve ayni zamandı Londra 

6~8 

686 

747 

783 
820 

846 

858 

859 

868 
878 
892 

9~6 

963 

Dolıplıkuyo mah. dolap· 113 127 
lı~uya caddeıl. 

ev 60 

" u tımall el. ı . 13,l 16,1 53 m.m. arsa 7 
evin 8,16 11ehml 60 
ev 160 

.. " dolsphkoyo cıd. 62 
Memdohlye mıh. mom· 126 128 
co zade ıokağı. 
Mecidiye mıh. mollı ah· 16 :?2 evin 28, 128 hlHe 7 
met sokağı. 
İldııcl ıtıleymanlye mıh. 
kAmflpaoa cad. 
Salhane doygu eokığı 
Gazelyord mah. aziz· 32.30.3 
ler eokağı. 30.4 
Birinci k.aratıı postacı 
ali rJza sokağı. 
Bornava yıkık minare ı. 24: 

Bornnı hımltll yolu 

Orhanlye mah. kAmll ef. s. 7 
İatlkl41 mah. gandCls çıkmazı 27 
Karoıyıkı osmanzade ma· 39 
hailesi reoıdlye caddesi. 
ikinci kıratıe mimar 11laan s. 
Bornava balakçıbaoı çiftliği 

120 4.0 

53 arsa 10 
38.40 ev, dftkkln ve 400 

avlunun yarı hlueıt. 
39 

26 

evin 80.35 " 80 

ev, bıbçealnln 60 
9,48 hlueıl. 

içinde kuyo110 bola· 160 
nan 16335 m.m. tarla. 

11 ev 200 
23 n 120 
31,l 5075 m.m. arsa 610 

38,38,1 evin 6,24. sehmi 100 
bir bekıar 8380 200 
m.m. tarlı. Arap emlrl, bo suretle gön· ceğlni söylemediğin için, mfta. ve Hull için ytık alacakhr. 

ltıntl f'ğlendlrlyordo. tabak olduğun cezayı verdim.. "RUMELİANıı vapura hazl· 972 Salhane mıngıltepe ı. 26 26 
Beo dakika 11oora lran'lının Dörty6z sopa blreey değildir. rın sonunda Llvt-rpool ve Svvın· 986 Tozco mıh. molla '· 

arsa 65 
evin yarı hlueıl 60 

g~keftnden derin bir inilti ve EHek bile dayanır. Kaldı ki, sea'dan beklenmektedir. 1002 Sellmlye mah. kıratıı 
16 38 

18! 210 
184,l 

.. 27,1728 " 12 
onu takiben bir hmltı geldi. ıen daha fazlasını dayınıraın.. Not: Vorot tarihleri ve va· tramvay caddesi. 

22 Bacaklarını kımıldattı. İstersen . . porlaran isimleri tlzerlne deni· 1004 Birinci karıtıı postacı 25 29 evin 392,1341 ... 

K.oteybe, hAIA ayıkta dorn· - Merhamet, merhamet ya olklllderden meı'ullyet kabul ıll rJza. 
yor ve onun, ayılmaeına, ken· emirim! edilmez. 1005 K.aratıe irfan sokağı 4. 4 200 

400 dine ~elmesfoe bakıyordu. Bir S<>no var _ ~--• •------•, 1010 Kuaphızır mıh. ıerlaçller 10,12 6 

--~----:~~------~----------~~--

ev 
dakkan 

F r ate 11 i Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI 

"ÜRESTES., vapura 26 hazirandı gelip yClküntı boealttılr.tan 
sonra Burgıa, Vırnı ve Kösteoce için yak olacıktar. 

"SATURNUS., vapuru 29 hazirandan 4. temmuza kadar An· 
vere. Roterdım, Amaterdım •e Hamborg Umanları için yok 
ılıcaktır. 

0 0RESTES., vapuru 13 temmuzdan 18 temmuza kadar An· 
vere, Roterdam, Amaterdım ve Hımborg limanları için yok 
alacaktır. 

SVENSKA ORlENT L1NlEN 
"ROLAND,. motôril 25 hazirandı Hamborg, Copenhagen, 

Dantzlıı, Gdynla, Goteburg, Oslo ve Jskandlnavya limanlarını 
hareket edecektir 

0 SMALAND,, motöril 8 temmuzda Hamburg, Copenhagen, 
Dıntzig, Gdynla, Goteborg, O•lo ve lıık:endlnavya limanlarına 
hareket edecektir. 

SJıllVİCE MARlTbt ROUMAJN 
Garbi Akdenlı 1 çln aydı bl r M nntazam Sefer 

"PELEŞ,, vapuru 14. temmuzda gelip 15 temmuzda Maltı, 

Marsllya ve Bar11elon limanları için yük ılıcaktır. 

NATIONAL NA VIGATION CO. OF GRECCE 
İzmlr'le Nev·York ırasında ayda bir muntazam 11efer 

"RİNOS,, vapura 21 temmuzda İzmlr'den (Koğro) Nevyork 
için yok ılaaaktır. 

Yolcu ve yok kabul eder. 
Hamle: ll4nlardakl hareket tarihlerindeki değlolkllklerdt-o acente 

mea'ollyet kabul etmez. 
Fazlı taMIAt için ikinci Kordonda Tahmil ve Tabliye olrketl 

blna111 ukuında Fratelll Spuco acentalığını m6racaat edilmesi 

Oksftrenler! Mut· 
laka (Okamentol) 
Öksflrflk Şekerle· 
rini Tecrflbe Edi· 
niz .• 

ve l'flrjen ~ahapın 
En Oetfln Bir Mfls
hil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli Mflshil 
fstiyenler Şahap 
Sıhhat Sftrgfln 

Haplarını Maruf 
ecza depolarında 
ve Eczanelerden 
Arasınlar. 

a: 
<C __. 
>
<C 
~ 
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rica olunur. T"lefon: 2004 · 2005 . 2663 '8 ----··----• 
"1111111111111111111111111111111111111111m111 ıı 111111111111 11 ıı 11ıı11111111111111111 m 11111mıııı1111ııı111111111111111111111 111111111ıı111 11 m" 
; Al~s.ehir Banl~ası § ' --------~-·-.~--------

ö~mür şubesn 
ikinci Kordonda Borsa civarmdaki kendi binasında 

TELEFON: 2383 ---•-+-----
HerUlrlO (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapıhr. 

Vadeeizlere 

Mevduat Şartları: A!tı ay vaddiy~ 
Dır sene vadeli 1e 

% 4 
% 5 
% 6 faiz verilir. 

Zahire, azam, incir, pımok, yapık, afyon vesaire komisyonculuğu yıpılır. Mallar geldi· 
ilnd" 11hfplerloe en mfieald şerahle ıvan11 'erlltr. 

ÇH0181, 

Mevkı ve numaraları yukarıda yazılı emlAkln sekiz ıenellk 

takeltle eatıolırı 13, 7,935 cumartesi gtınft a11t onda ihale edil · 
mek Gzere açık artırmayı konolmootur. letekll olınl•nn hiza· 
larındı yazılı pey akçelerlnl veznemize yatınrak art1tmaaına 

~lrmelerl lbımdır. 26 2 10 1871 

Eeas No. Mevkii No. Cinsi Pey ıkçeıl 
C. ~4 ikinci kordon 1-10 Mağaza "palamut hını,, 400 
Yukarıda yazılı mağazanın 1,8,935 tarihinden itibaren bir 

senelik kirası 29,6,935 cumartesi gftnil aaat onda ihale edilmek 
ftzere kıpılı zarflı arttırmayı konolmoıtor. lsteldl olanlar1n 
400 lira pey akçesini veznemize yatırarak alacakları makbuzlara 
teklif mektublarına lllotlrmelerl lbımdır. Daha fazla malumat 
almak lstlyenlerln Emllk servlılmlze milracaatları . 

15 18 26 1723 

Kışlada Mns. Mev. sabn alma komisyo
nunda ihaleleri yapılacak ilinlar 

M. M. v. l!atın alma ko. re. den: 
1485 sayılı kanuna gôre harp mıhlllerl ile oehlt yetimlerine 

verilecek ikramiyelerin tevzllne başlanmı!Jtır. Havaleleri zitaıt 
bankasınca oobelere gönderilmek tııeredlr. 

Bo sene bundan baokı tevziat yapdmıyacaktır. 
Bo sene toplanan paraya göre harp maili.ilerinin der"celerloe 

ve şehit allelerlne dCloen hlHe ıoağıdı gösterllmlıtlr. 
Derece Subay (zabit) Er (nefer) 

Ltra Kr. Lira Kr. 

1 177 50 8~ 72 
2 159 3~ 70 96 
3 124 18 53 22 
4 106 44: 35 48 
5 88 72 17 74 
6 70 96 17 74 
Beher şehit aUeslue 16 32 

23 25 26 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilanları 

Bıyramlç sat. al. ko. re. den: 
Bayramiç civarındaki Jutaat 11kerlyenln 578000 kilo on lbtl· 

yacı kıpah zarf usuollle ekslltmlye konmoetor. İhalesi 10 ·Tem· 
muz· 935 çarşamba gilnfl aaıt on beote Bayramlç'te aakeri aat. 
al. komisyonunda yapılıcakt1r. Beher kilo on için dokoz kurut 
yirmi beo santim f lat t9-bmln edllmletlr. Teminata movakkaıe 
ıkçeıl 3923 lira yirmi beo kuruştur. İstekliler eartnameelnl hn 
gftn komisyonda görebilirler. Ekalltmlye lotlrak edecekler Ticaret 
odasında mokayyed olduklarına dair vesika gö11termek mecburi· 
yetlndedlrle. leteklller 2!90 eayıh artırma n eksiltme kanunu· 
non 2 ve üçQoca maddelerinde ve ıartnameılnde yazılı veslkıt· 
tarla teminatı movakkate makbuzlarını vr. teklif mektuplarını 
en 11 ihale saatinden bir saat evvel komlıyona vermlo butona· 
caklardlr. 1818 21 26 2 7 
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FRIGI DAi RE soğuk hava dolabını 
bir IOks eşya zannetmek hatadır. ilk 
taksit olarak yalnız (10 LiRA) vere
rek alacağınız hakiki bir (FRIGID· 
AIR) evinize neşe ve sıhhat getirir. 

~------·------------------· FRIGIDAIRE 40 mumluk ateli· 
de bir elektirik ampulO kadar ce· 
reyan ~arteder. Hundan dolayı, mas· 
rafı faydası ile mukayese edilmiye· 
cek kadar ehemmi yetsizdir. 

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

"F R 1G1DA1 RE,, değildir. ______ .._ ............. 
Donyada 4,000,000 F R 1 G 1 O A 1 R E kullanılmaktjıdır. 

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

BolUrDa BöraderDer ve Şsöa lzmir Gazi Bulvarı Kardiçah Hflseyin Bey Han 2- i 

Izmir Milli Emlak M od orlOğttnden: 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.111111111111111~ Izmir l\li ili Emlak ModorlOğOnde 
un~ Meşlhuır ~ 

Bacı yuk1tı genlt aokığ•ndı 26 eald 2 cedit DU. la dlk~ia 210 §Seferihisar Karakoç Ilıcaları açıldı~ Dırağıç Demir mehmetçlk ıobğandı 2 no. la dakUa ,, 
" ıtığı mecidiye cıddeılnde 5, 19 21 nomınb 850 =: = » tram'fly caddealnde 77.63 w " I 

Karııyıkı çakı oglo dllaher 50.42,44: " « 1050 5 • 'ı' • - " mık1ra ıobğında 12 .. .. ;J 
Bıynkb boruna caddealade 65 namanlı dikitin 840 §§ Çımlıklırı ve tabii gClıelllgl ile meıhar Seferlhlaarın := Bayraklı boranı cıddeal 57 .. .. 

u ,. c 67 " .. 84.0 S Kırakoç ılacal1rı 10 HHlrandın hlb1ren ıçılmıı:ıtır. Tdrk :: lklçeımellk aımıb meeçld cadde 175.153 .. .. •' 
Kartıyakı alaybey ıevdı 80, 5 " ev 1680 S Ye ecnebi memleketlerlnce ta111nmıı n bllbıeeı İsmir Ye· - Buranı topuı ıobğı 6 .. e• t' 

.. donıamıcı nızlı ıoka~ındı 12 eakf 20 hj nu. ev 8150 § bınllll hılkıaın ıenelerdenberl tecrQbe n lıtlfıdelerlle ro· § Bayraklı meoemen cıddeıl 39 " ev ' 
Dar161ç demir mehmetçlk 4. numaralı ev 1900 ~ mıtlzma, kum, Mbrek, hlğıraak, mide gibi birçok hHtı = GHiler kemer caddeılnde 190.198 " dlkkla 5' 
B "Ll b dd 1 d 71 dOLk.a- 8 .. 0 = bldar1n tednlalne tlfa veren bınyolar oldoğo 11blt olmuOtur. = 

35
.
39 

fı ırJ 
ıyraa. ı arnı'fl ca et a e « • aaa ~ = = K.1rııyakı b1rbaroa aokığı « rıa .. ~ 

Bakı bedeıtenlnde kızl1r16u1 bınıadı 40 nomıralı dGk· 5 Ilıca aularındı meTCot kimyevi maddelerin fenni bir tah· S D"r1ğıç p1rıla köprtl 53.69 " kıhTehane ıır 
r " Li 

3 1 
hl f 360 =: Ulden ıonra elde edilen neticeyi aııgıya yasıyoruz: := u .. 1 

.. aıa · ııeeı. =: := Oımınlye mlrlkeltm hanında 12 12 16 17 f; 2 dClka-' 
" < c .. 38 3· l .. 350 ~ Ndmonenln kimyevi terkibi :: Bıyr.klı •lı:ıne aob~ındı 3 " ev sf 

"·r•ı •ol bedeatenfnde 18 nom1rıh dClkkAnın 32·25 hleeeal 1120 = Bir Jltr•d• = Mur1bıt ç1rı:ı111ndı ıbdurrahmın hanı 49.9 .. m161Za .a 
8.y~ıklı ı:ıeftall eo. 8 numaralı ev 660 5 ., " ES ; Alıancık kOpecl oğlu 104 .. e• r, l~ 

S GI Nı 2 170 gram Kılor Sodyom - D dd ı d 3 O 1' Turan menemen cıddealnde 92.4. nu. la ev 420 - ' =:_ 1ragaç tram'fly ca ea D e 1 3.23 1 1.7 " depolar '' 
.. .. t: ıo~.143 " .,. 420 S GI K 0,300 ,. KıloruptHyom = -~ 

Buruna dede aoklgınde 21.21 " dGkln • 70 ~ Gl Mg 0,100 ,. Kıloramıgneıyom ~ ;BS 
Boca ıtaAı mecidiye belediye c. 27.29,21 taj nn. la dakktn 560 5 Gl Ga 0,150 " Kılorukılıyom 5 s' 

< c " " cıddeılode 29.31 eakl 23 tıj na. lı 5 4: § Toran menemen cıddeal 2.93 c ev ıf 
dGkkln ve ana. 84:0 ~ S O Ga 0,200 ,. Ktbrltlyetlkılayom § Karantina balbal eobgındı 52 c. ev 

« " halk aoktğıadı 23.19 teki tıj na. h ev 1050 § 2 3 5 Yukarıda y1aıb Yunınlı emvalin ıhı aylık lcan l.7.9S6 ~ 
" " özdemlr 10kapndı 11.1 no. la dakkAn 700 § 3 ES ı~rteal gGnQ 111t 15 te ihale edilmek Gıere mClzıyedeye ~a'oı' 
.. " latınbal caddealnde 35 eıkl 21 tıj nu. lı ev H ,00 § HG OGı. G O Gı 1,300 ,, Blcarbonat dG ıo =: muetur. Tıllplerln o 111tte Milli Emlak mCldadağClne IO 

Bayrakla barnnı caideılnde 24.26 eıkl 20 taj nu. lı delk· 5 4. § c11tlın. 14. 26 ı1SS 
kin ve anı. 280 5 S O Mg 0,250 ,, K.tbrltlyetlmığnezyom := ---------------------

Menlnll burana caddealnde 47 eakl 43 tıj na.la 15.5 hl11eal 210 ~=- Br Na o,o55 " Bıromır Sodyom ~ Bayındır Belediyesinden: ~ 
Baraıva topçu bpı aoklgındı 6.6 numarıh dlkkAa 1750 4,525 bir litrede bulunıa 11blt mıddeler S Bayındır heledlyeılne 14zım olın 600 Ura muhımmen 11ed; 

.. maııbıkı eokıgındı 25,25 numarala dakkAa 560 := yekt\nu. EE 1075 tane çefitll kanette elektlrlk ımpall ile 22 metrelik ... ~ 
Y okarıda yııılı Yunanlı mılları peılo para veya gayri mG· ~ Gızlno, bakkall•e mevcut olup teorlf edeceklerin her § LI L 1 1 L 1 L 1 k•r ı a. ne a.afıtı veaı r e e ... t r1... m• ıemeelaln aatın ılınma•• .nt 

bıdll vealkaalle Gdenmek azere mGlklyetlerl 1. 7 .935 pazartesi 5 tarla yiyecek ve içecekleri tHe ol1rık temin edllmlttlr. Kı· 5 f ııo•~ 
- L 1 1 1 8 L S 1 1 h d b - zar lı 15,6,935 ten 11, 7 ,935 ı:ıe kadar ekailtmlye çıkarı a6 """na 111t ı 5 te lhıle edilmek dzere mazayedeye konulmoı:ıtur. =: ra ... oç 1 ıcalan ç D aya... ılepç oğ u ının • er 11mın := 1 18., 

Taliplerin o 111tte Milli emlik mGdilrlOğGoe maracaatl1rı. = Seferihlaar otomobilleri mevcuttur. § ıteklllerla belediyeye hııvurmıl1rı 22 26 30 4: 

14 26 1736 ~ Seferıhıaar'ct.n d• her samın otomobmer bu1undaru1. ~ lzmir Defterdarlıg"' ından: 
------------~~-------- = maktadır.. = 
,111111111111111111111111r Doktor •111111111111111111111111~ ii~1111111111111~1111~1111~11111111!11111~11111111111111111111111~111ııııııııııı~ıııııi h.:::::: :;;,~11~:~:::~1.:1~;:: ;:.~:ıı b.:::~· :.~::::. : = A Ke ı Ton ay 5 stan u : enız evazım atına ma ' ve 18 vergi 11yıh yıhudlhıme t1rlhl lltndın 1tı1>areD 1 
= • ma = K . d •"' = - omısyonun an· bir gCln mClddetle 11tıl•ğ• çık1rıldığıadın pey aarmek ıs = Bak • 1 b 1 k ·ı ı~ h 1 kl ~ • lerla defterdtrhk tıhellAt blemlae gelmeleri. 22 26 30 4 = tenyo og ve 0 aşı 1 e sa e•D asta 1 ar = Tıhmln edlleo bedeli 70000 Ura olan 5000 ton rekompoıe = mO.tabassısı 5 - kômOr 2 temmuz 935 aalı gftaO a11t 15 te Kıaımpat1'dı aatıa 
~ Bumahane iıtaıyonu bqıaındaki dibek ıokak baıında 30 aayı• 5 ılmı komfıyoau blnuında kapalı zırf naullle ekılltmlye konul· 
§ h ev Te muayenehaneainde aabah aaat 9 dan akoam ıut 9 a kadar § muı:ıtur. Ş1rtaımeal 360 kuruı bedel mubbiHnde her•Cln komla· := haatalannı kabul eder. =: " 
i§ MOracaat eden haıtalan yapılman lhımgelen ..u tahlil&t Te E! yondın ılınıblllr. lateklllerln 47 50 liradan ibaret olın mu'flk· 
~ mikroakopik muayeneleri ile •eremli haatalara yapılmanna ceTaa gö- ~ kıt teminat makba1 veyı mektublaılle kınnni belgeleri havi 
5 rtllen Pnomotonkı (han nrmek) maayenehaneebıde mantuaman =: teklif mektablarıoı belll aaattın bir aaıt evveline kadar komla· 

fiiillll z•pıhr. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliffi yon relıUglae nrmelerl. 16 21 26 1 3243·1739 

lzmir Defterdarlığından: 
luıl1rının annı ve vergi borçl1rından ötGrG tıbllll e" 

yıa11ını göre haczedilen R1raatla'da Şehit Nizım ıokl~,ı 
kain 6 - 1 ıayılı ev hrlbl Uilldan itibaren 21 gen 1110 1, 
mClzıyedeye çıbrıldığındın almak ve pey aGrmek tıdye~ 
Def terdaıbk tahllllt kalemine gelmeleri. (1730) 14, ıs, i 


