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Kaçakcılık Kalkıyor 
DokOmet, Kaçakcıların Takibi 

için Beş Tayyare Alıyor. 

Atatürl~ Bugün Istanhul'dadır . 
... 

lıralay haftuı bir-iki gGoc 

r ıona eriyor. lnınıyoroz 
Jılda bir defa yaıada~ımız 

bir hıha içinde lımlr'de 
k yorddatlarımıs yeniden 

leya dye yuılmıı, birçok 
daılar ela her karaglntl· 

yuımııcla Ye kaqımısda 
lğClmGI ba biricik hayır 

etine ellerinden gelen 
\ aaı eılrgememltdr. Fakat 

1 keadl hetabımıA lıtlyoruz 
~ bu yıl Kt1ılay baf tuı lzrotr 

~ ~ _daha batkı ye yeni bir 
~ .. bıılangıcı olıon .. 
L..GeÇen gln bir arkadaıımızı 
-''-et etmek için .. Emrazl 

1 ~Je., butaneılne ghmlttik. 
• t;;;or moıonuı kl lımtr'de 

L.. milyonu ıt•n nllfo .. 
~ yılnıı otuz yatakhk bir 
~ ... hııtaneıi vardır. Biliyor 

1 ~~- ki yftılerce Ye yftılcrce 
~ı111mız bugilo kendlılne 

~llede 1atak ıaruı gelecek 
~e, bir dilim kunet almak 
'\bir ~udum lllç içebilmek 
~ Cok kere tam altı ay bek· 

ktedlr. 
-...'-Kın FrlUll&'Dın nllfaea 
•'°" yakarı kırk mllyondar. 
~11111 Frama7cla yalnız •erem 
~kların• ayrdmıt olaa 
._ 1ay111 ıam kırkblatllr. 
~-~-b ile '.her bin FnDllı 
~tına bir yatak dlfmek· 

'-ıa'l'ttklye'nln nlfaıa ite oayedl 
~Gadar. Ba onyedl milyon 
~ kartı blllr mlılnlz ki, 
~ketimi.de nremUler için. 
~~·t olan yatakların eayııı 
~ lçyGI tanedir. Yiol tam 

~::.:.:r•:,!:: 1;::~~:nı 
"'-,. bls yalnıs bir yatık 

~tarablllyoraı. Ba ıetDllC8k, 
\ts ~k bir hal.Ur. Veremli · 

"llımlardaa ayeramamık, 

bakamamak yftslnden 
\ her tehrlmlsde binlerce 
~laleıee eY, birer yangın 
~ laallae gelmlttlr. Bunları S: it, bllmlyerek içinde 
' daran binlerce Ye binlerce 
"~ dakika OUlm tehlıkeelle 
1- kar91ya bulunuyor. 
~ ' K.aalay baha11aı yaıa· 
~-- bag6alerde blı ba 
\ &anaca kararınca oltan· 
~e baluamuıaı ildyoraı. 
~· llbayımıı Genenl 
~ ~ Dlrtk bugGoe kadar her 
~na mutlaka koparmıf, 
~ batarmıt becerikli n 
' L t.lr dnlet adamıdır. Bls 'eaer 11mıa bGyle bayırlı, 
'- l ltlerta batında çabıır 
~tir görmeye ahttak. S t hlçolmuea yetmlt 

' k bir nrem baıtaneılne 
'9 QaGhtaçaar. Ve blı haıt•· 
~ J•panak dHlet ODU 

~ lk için lizım olan maı· 
~rıeıalyecektlr, bundan 

t.._ '- katkaıa olımaı. 
~Ja batYurahm, halka 
~ 1111, iane açalım, yabad 
~reler balıhm elnrlr ki 
\t ~ Jıp... meydana gelala, 
'lıyctar. 

' •ea •e becerikli llbayı· "ti., lata ola1al ödn b .. ıaa -.... ... 
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Rahe işi lngiltere ve Italya- Comhuriyetin Eserlerinden: . 

Ş Aydın ·nauının Satışı 
nın Arasını Bozuyor.. Tamamlandı .. -

Arsıulusal Tesirlerden ve alya'nın 
~nevre'den Çekileceği Söyleniyor. 

Sosyetenin Genel Heyeti, Mukave· 
leyi Onaylamıştır .. 

Dan ınlnç n kınnçla duy· 
duk. Aydın Demlryola 1015 ete· 
tinin Londra'da bolanaa genel 
heyeti nelkl gClo toplıamıf H 

tlrket murabbaılarıaıa b6kume· 
tlmlıle akdettikleri mokneleyl 
gözden geçirerek onıylamıttır. 

burlyet ldareıloln ba yeni eseri 
;ue hepimiz ö'ilnmellylı. 

Eak.i Streza konferami iatibalanndan: İngiltere. Fran .. ve 
İtalya bqvek.illeri bir arada 

Ayol gar.ete Edenin Parlı'ten 
geçerken Lanl ile yapacagı 

konutmalarda bu meı'elenla 

böyle bir durumla çarpı,.caıını 
keatlrmektedlr. 

Londn 27 ( A.A ) - Mor· 
nlng Poat gueıeal Babet mH· 
eleal baklnndakl lagUis·İtalyan 
elblrllğlnl tehlikeye dltGrdG· 
ğluil eıefle yaımıktadır. 

Eden 'in Danftştı: 
Roma, 27 (A.A) - lngtll& 

bakanı bay Eden Roma'dan 

Parlı'e b1reket etmlttlr. Bay 
Eden dan lıtaıyoada datarı lıterl 
m61teprı bay Savlç logtllz Ye 

Japon bClyClk elçileri Ye dıt 

bebnlığı ye Liglllı bıyak eld· 
tikleri yClkıek ltyarlan tarafın · 

den agorlanm•ıtar • 

Loadra 27 (A.A) - Lordlu tonaçlaamamuı için ln~ltere· 
kamaneıada bir aorgaya ceHb Din yeniden anya girmek te · I 
.erea Lord Londoaderry bir tebbGıClade balanacaAıoı yuıyor. 

--~~~...;_~==============~=====--..,...._~~~~ 

Ndlceden htlkômetlmlıe de 
haber nrllmlttlr. Bu 1eıretle 

artık ortadaki aon maımele de 
bldrllmlt n bu hattın eat•t• 
iti de, beriki ıarefın iyiliği ve 
arzoıa dahilinde balledllmlt 
oluyor .. 

Bu ııoretle TGrklye'aln de 
mlryolları araııaa önemli bir 
bat daha glrmlt demektir. Cam. 

Bay Yunus Nadi ; 

genel anlatm• tonaeo olank 
fngtltere lendi fllonna .. ıı . 
ııtı takdirde Alman f lloıaaua 

Dün Borsada Buğday 

Cumorlyeı gasetf'll ıahlb ve 

bqmaharrlrl Mugla eayla•ı bay 
Y QDaa Nadi eelldmlse gelmlıtlr. 
ıDe&er14 me1lekdqım1A botgel· 
..... derk . 

Bayındırlık Bakammıa Ba7 Ali 
Çetin Kaya 

da aAltalacağanı ı8ylemlt n de· 
mittir ki: 

Şimdi Franııı denlı kYHt· 
leriae İnglllı kanederlnla 
ya.de 60 alebetlal nren İnsi· 
Ilı Alman andlaımua Fnmayı 
Almanya tııerlae dnamla bir 
ClaUlalClk bağlamaktadır. 

Pırtı 27 (A.A) - Bıy Eden 
Mauollal koaatmalarınıa ma· 
•affakıyelllıUge agnmuının 

ar11uloıal daram lıerlndekl 

öaemll teılrlerlndea baluıet 

mekıedlr. Petll Rarlılyea 25 
•laetolla aluelur karamanda 
yapılacak koautmaluıa !talya· 
nan Ceneue'den ayrılma11 ile 

8. Receb Peker 
ltalya'ya Gitti .• 

C. H. P. Genel aekreteri 

laaanbal, 27 (A.A) - C. 
8. P. genel eekreterl bay Receb 
Peker İtalya bandrala Karnaro 
npara ile halya'ya hareket 
etmlttlr. Bay Receb Peker 
Galata rıhtımında llbıy yar· 
cbmcııı N'1kreddla, emniyet 
dlrektödl Salih K.ıbç, ıehrl· 

mlıde bulanan ıaylnlu H 

birçok doıtları tarafından a~ur· 
lanmıt&ar • 

Satışı Hararetli idi.. ANADOLU'oun Aoketi: 6 

Fırıncılar Narkın Y Okseltilmesini 
istediler, Doğru Görülmedi .• 

lzmir'in Ekonomik 
Durumu Ne Halde? 

Db bonada bagday •tıtı 
epl hararetli olmattar. Flatler 
Helld flatlerln •rnl idi. Mer· 
ılnden beklenea ikinci parti 
bagd•y bag6n, yana plyuaya 
gelecek, Nllt• çıkaralacakbr. 

O nklt baAday flatlerlnta d6· 
tecelt rahlllla edllmektetllr. 
Şf'brlmlı fınncalan din de 
tarbaylaga mlracaat ederek 
ekmek narkıoın ytlkeeltllmeelal 
lıtemlılereede endl19ye lllnm 
olmadıgı ye tarbaylakça her 
tGrl6 tedblrlerla abamıt olda· 
ta kendilerine blldlrllmtıtlr. 

Narkın artırılmaıın• ilzam 
gorGlmemektedlr. E•elkl 'gGn 
~onada eatalan buğday mlkdarı 
8~7 çunl idi. 

Dan öğleye kadar Oç partide 
597 çunl buğday eatalmıttır. 

Flatler 5,625 - 6 karuı ara11n· 
dadır. Ba flat: ıon Gç gOalak 
flatten blnı aa,klndClr. 

Şarh.yhkça İzmlr'dekl fınn· 
ların maklnelettlrllme1lae de· 
nm edilmektedir. Şimdiye ka· 
dar 77 fırına hımur yogorma 
maklne.ı koamatıar, Makine 

Halıcılık 
Yeni Yardım· 
lar GlSrecek .. 

Btıkdmetlmlıln halıcılalı ko· 
ramak makeadlle bahcılanmı• 
yarclama kar1r nrdlğl duy .,ı. 
muttur. Şimdikinden daha ge· 
nlt bir tekilde hablaram11ıa 

takaı ıaretlle lbnç edlleceğl 

baber ıhamııtır. 

~oyan fırınlar çogaldıkça ek· 
mek flatl acaıbyacakbr. 

lımtr'de 143 fınn nrdar. 
Danlardan 77 ıl makine koy. 

Bay Hakkı, Hayvan ihracatının Na
sıl llerliyeceğini Anlatıyor .• 

-------matlar, yakında ••kine koyma 
mldded bhlnce hamur yağar· 

ma maklnetl olmayan fırınlar 

prbaylakça kapattanlacaktır. İz . 

mlr'a ekmek lhtlyecıaı 70 ma· 
klnell fmn temin edebutr. 

Anket için denlıyolları it · meAe gelen Söke'll teclmer 
letme idare.tala İımlr acentetl Bacı Ali Paıa haf idi bay Hak· 
bay Falk'ı ziyaret etd~lm 11ra· kı'yı gördllm. 
da Yananlııan'a Ye lıtanbal'a - Söno 4 neft y6sde -
bayHn H'kı için idare ile bir 
angajmın yapmak Clsere görGt 

Bir Genç, Dün 
Azkalsın Boğuluyordu. 
Vapur Durduruldu, Sandallar In

Kurtarıldı 1 ( dirildi ve Bu Genç 
Bir genç, din eaat 

onblrde Alıancık lı · 
kelealoden K11tıyı· 
ka'ya giden Dokos· 
eyl61 nporundan de· 
nlse dlltmGttGr. Yol· 
cular bftylk bir telif 
n heyecan götter· 
mitler, •apar darda· 
rulmat, ıandallar la· 
dlrllmlt Ye bu genç 
karıualmıttar. X.örfea Vapurlanndaıa Biri 

Kartıyaka'yı kadar götlrCll· maktadır. 

dGktea eonn geri getlrllmlt, Keadlıl Hktlle İsmlr'de 
Konak lıkeleılade babuını bankalardan birinde, blllbare 
teallm edllmlttlr. latanbol Camarlyet Merkes 

Ba genç, Arif o~la bay bankaıında çalıımııtır. Fakat 
Maammer•dır. Yirmi iki, yirmi açıkta kalınca lt>krar lımlr'e 
iç yatlarıadadır. Karantlna'da dGamlttlr. Bay Maammer ba· 
hutıne 11kuıncla Dere toka· rada da bank.alan batYarmot. 
l••da 3 aamarıb nde otar· it balamamafbr. 

Bu Soysuzlara 
l\.apılmayın! 

Halkı Kandırıyorlar. 

Ankara, 27 (A.A) - Ba11n 
genel dlrektörlDAClnden : 

V aktlle aboneye illa dolan• 
dırıcılığı yapan Ye gaseıelerl 

Vekiller Heyeti kararlle ka· 
patılan bazı ldmıelerla timdi 
halkımızın han tehlikelerin· 
den korunma lolae verdiği 

ehemmiyetten lıtlfade Ye buı 
bayar cemiyetleri lımlnl lıtlı· 

mar ederek hna bacuml•rıD· 
dan n zehirli gazlardan ko· 
runma menuo Gaerlndo ya· 
sılmıt derme çatma kitapları 
yakeek flatlerle ıahıı n mi· 
eaaeıelere zorla eattıklırı ya· 
palan tabklkattın anlatılmııtır. 

Halkımısın Yatan mGdafH· 
ıına Ye tef lerln emhlerlne 
göııerdlgl derin ilgiyi lıtlımar 
eden bu ıoyıoılar hakkında 

tlddetle tahkikat yapılmakla 

beraber hılkımıııa banlan 
kartı mClteyakk11 danaamaları 
temenni olunur. 
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Kamutay, geçenlerde, iki 

ölOm cezasını hapse çevirdi ve 
bana kahrea, pek iyi etti. 

Mee'ele eudor: Bundan bir 
buçuk yıl önce Salihli'nin bir 
kliyQnde ölO olarak bulunan 
iki kadından dolayı dört kiti 

aanı altına •hnıyor, Genel ıa· 
vamanlık kamu adına dua 

açıyor, tflzel gerçlnler yapılıyor, 
eanıldar ıorgoya çekiliyor, en 

sonunda mobk:em .ı bu dört ıa· 
nıktan lklılolo öliitte atıl eoçlu, 

öteki ll:lelnin de yardımcı ol· 
doklarına saptayarak ıuçlulıra 

öltım, yardımcılara da heple 
ceıa ı veriyor ve bu hilkdm 
Yargoıaydan geçerek Kamutayın 
ooamına sunuluyor. 

işi inceden inceye irdeleyen 
Kamutay taze komisyonu öliim 

cezasının değletlrllmeelnl gerek· 
tlrecek bir eebeb göremediğin · 

den o da raporunu ona göre 
hazırlıyor: Yalnız eu nr ki 
komlt.ıyoo Oyelerlndeo biri bo 
karara ayrışıktır; rapot' geoku· 

rolda okununca bu eaylav öhlm 
kararını niçin yeriode bulma· 
dığını biitfio gerçekçelerlle izah· 
hyor, buna komisyon adına fi· 

portlir cenb veriyor ve Kamu· 
tay blrk.aç saylav daha dinle· 

dikten eonra aoç ile ıoçlolar 

araeındak! illotk derecelerini 

saptayan eebeblerde gereğl· ka· 
dar açıkhk bulamadığından 

• ölftm gibi kesin ve gerl dö 
nalmez bir hflkmil ı,Opbe gibi 
çftrGk n aldatıct bir temel 
Oetftne oturtmot olmamak için · 
anasal kanonun verdiği hakla 
öl6m0 hıp e çeviriyor. 

Ben, ôtedenberl ôlftm ceza· 
sına brşınım. Yurdun gtıven · 

llğlol earemak, yurddael r ara · 
ıındakl bfrUk ve dGzenlik bağ· 

larını kırmak f lkrlle f şlenen 
elyHal eoçlar bfr taraf ta hıra · 

kıhncı öteki euçlar için ölamn 
ölümle temizlemek benim ak· 

lımtn ermediği blreeydlr. 

Ceza uzmanları ne derleree 
deefoler, insan kolay aldanır 

ve çabuk aldatılabilir blr yı· 
ratık oldokça ooun vicdanın· 

dan çıkacak hftkQmlere az çok 
yınhşlık karıtıblllr. Böyle bir 

yanhelık uğruna ·Hem de geri 
dönOlemlyecek ı,ekllde · herhangi 
bir eoçeozun kurban gitmesi 
ihtimali binde bir de olıa bu · 

noo önilnde durub dOeünmek 
insanlık adını bir zorağıdsr. 

Rejimin tftzel örg0tler1ne 
ioınım bftUlndür. Bükftmen · 
ı~rımlzln baktanırlıklırana tam 
bir gftvenlm vardır; böyle 

olmakla ber1ber ceza lelerinde 
tanıt kadar kınaatın da önemli 
bir rol oynıdığını, çok kere 
tanıtlar eakat kaynaklardın 

çıkabileceği gibi kimi nklt 
kınağatların da kıypak temel · 
ler fletftnde yftkselebileceğlnt 

nice örnekler bize ğöstermlı,tir. 

Vicdanlarda ~o ufak bir lı;a. 
ranlık, en bellrelz bir tftphe 
izi kıldık.ça ölQm cezıııı ver· 
mekten sakınan ve her doruk· 

eımayı eanıktan yana bir ha · 
flf letme gerekçesi olmak Qzere 

kollanan hftkOmen · Kendfel 
gibi dftşftnmlyen arkıdışlarınıa 

kınağatlarını eaygıeızlak gli3ter· 
memle olmakla beraber · bence 

cezadan beklenen amaca daha 

yumoeak bir yoldan yilrümüo 

sayılır. 

Yedi yıl zındanda yattıktın 

eonra euçıuzloğn anlaeılıb 

t':lkrar özgilrlOğOne knotan 

adamın öykQııft gözümQn önQn 

de canlı bir ~rnektlr. Tüzel 

bir yanlışlık bo adımdı yedi 
yıl sonra diizeltlleblldi. Ayni 

yanlıthk bu adamı darağacına 

götGrmfiş oleaydı o vakıt ka· 
nonon ell boa balıomış ol 

maz mı idi? 

1. i\IOştak Mayakon 

Te!iitrİf Ediyorlar. Avrupa'ya Giden ikinci Başkanları .. ~o 
' H I b } d.. dil lımlr memurları leılhlAk ıı olu 

eyet stao u a on peratlffnln genel yıllık ıopl•~ Yoke -Istanhul Halkı, Büyük önder 
türk'ü Hasretle Bekliyor. 

Ata-
latanbol 27 (Özel) - Devlet tıııında yönetim kurolonıt ye/J Bir e 

deniz yolları leletmeel için 14 seçilmiş olan Oyeler arıılsrı~f baof et 
yeni npur almak üzere bun· toplanarak baekanhğa Jl lJrb 

G ~ a 
dan evel Avropa'yı giden he· eneral KAınm Dirlk'i ve 11ı '2ııgdur 

Yet, bugan İetanbul'a döndft. el bıekanlığa emniyet dire lJ b 

İetanbul, 27 (Özel) - Bü.yük Önder Atatürk, yıınn (bugün) İstanbul'u şereflendinceklerdir. bbıyhk er· 
kioı C. O. P. İetanbul teokilitı arılarında bir heyet teıkil edecekler ve Büyük Kurtancıyı hududda kar· 
şılıyacaklardır. Jetanbul .halkı, .Atatürk' ü sevinç ve candan gelen tezahüratla kareılamak için bugünden ha· 
zırlıklara ba~lamıe bulunulor. 

t tf{ r B 
8eyettn yaptığı leler hak· rü bay Feyzi Akkor o ~ı 

kında ketumiyet vardar. Bu· mtelerdlr. e 
0

~0 

nunla beraber muhtelif bilyftk· inzibat Komisyoııtl 'ııne~ 
oD 

IOkte vapurlar 

mektedlr. 
alındığı ıöylen · llbayhk inzibat kemley0 

11 
Cenlf 

dan öıtl,.den ıonrıt ynrflbl dJ ~d, n 

______________________ ,_ ... ____________________ __ 

Bashakanımız Y·arın Tetkik ltalya~ ·Yunan . 
' • Tecim__i · ~.'\ 

Seyahatıne Çıliıyorlar llo~=·~=~.!A;ı~!.ı~kl ~:;:; 
G 1 1 1 

, D Ş f araeında tecimsel ilgilerle gene 
eneral smet n<i1nO zmir i e ere lendireceklerdir tedmeel ödemeleri dtlzene ko 

Ankara 27 (ôzt:I) - Baobaknoımız General ismet loönft, cumartesi gflnQ (Yarm) Kayıerf yan bir ozlaemı lmzalamıı,lardır. 
yolu\e tetkik eeyıhatlne çıkıyorlar. Baobakanımızm eeyahatl 45 gGn eftrecek ve bu mQddet içinde Bu uzlıı,mı iki devlet ;raeın · 
en kenar Jllerlmlze kadar gldllecektlr. General lemet İnöoQ, doğu illerindeki tetklkl.rfol paki teclmıel aheverlete ortaya 

bitirdikten eonra batı vllAyetlerlııe geçecekler ve İzmlr'e gelerek 9 eylıll panayırını açacaklar, çıkan engelleri kaldumakta 

bUAbare Nazilli'ye gtdeceklt•rdlr. Bıebakantmızın tetkik eeyıbıtlerlne çok önem verilmektedir. ve helya ile Yunanistan ara· 
Beşbakanımız, Adanı yoltle Diyarıbeklr'e de ~ldecektlr. eı11dekl tecim Ugllerinfn bir 

• ayak enel yenilenmesini kolay· 

Venizelosıı öldürmeklstiyen ı., ... m~:dır. 'd 
ıman a 

4 YunanlıParis'te yakalandı lzmir Vapuru 
Bir Tehlike Atlattı. 

Fransız Polisleri, Venizelos'a Suikast 
Yapılacağını Evelce Haber Almıştı. 
Jataobul, 27 (Ôzel) - Paria'ten telgrafla haber veriliyor: Fransız zabıtası, Paria'ıe oturmakta olan Ve• 

nize1oa'u öldürmiıe giden dört Yunan'~• yakalamıo ve tevkif eylemietir. t"ranıı:ı polialeri, Venizeloı'a ani· 
kast yapılmak istenildiğini daha evel haber almıo ve lizımgelen bütün tertibatı alarak euikaetcileri hazırlık 

halinde ik~n yakalnmıotır. 

-------·· ···••··· 1 

Evvelki ıkeam limanımızdan 

PJre'ye hareket eden lzmlr 

vapuru; fırtına yt'lzftnden men· 

derek içinde bir kaza geçir· 

mletlr. Fırtanaoın eevklle vapur 

menderektekl kömftr dt>polarına 

yaelınmıı,tır. Llmın leleri genel 

dh-ktörlOğO. tarafından göod~· 

rllen ftç romorkörle çekilerek 

muhakkak bir kazının . önO 

Sedad Erfaı'ln bışbulığ1°1J t mi 
•• toplanmıe, bazı memurlar• ~ ~öt 

evrak Qzerlnde uörGşerek {J 
e tan 

rarlır nrmlı,tlr. l n · 
6 uere 

Bay Cevdet SaracOr: 4ııııQ, 
Şehrimiz 11ğlık ve eoeyal y•~ l ın,. 
direktörü doktor bay O _. 'tııııAı 
Saraçoğlo'na bakanlıkça ıki ~ ~rl, b 

.. tdt 8 izin verUmlştlr. Bay t.,;e ayJ 
dQn lıtanbol'ı gltmletlr. Bu 

MahkOmiyetler d,ıı ~e 
#' ôı Karıeı bayan Nablde'yl t ~t t_ ü 

getlrmle olduğu oygonıoı fi 
111 

k a 
kadın yGzftnden bıçakla 1' ~ • 1 
lıyan Sadeddin /, ellyeceı• b•fl l. l\.av 
yerinde bf r yıl dokuz •1 ~ tııo 
randevuculuk yapan JetfP) Sür 
çakır Naciye on ay hıpae ııı• '~dlaş 
k1im edllmlşlerdir. tta, 1 

Bay Be~im µ ~Bu 
Karaburun ilçebay• Bt ~ t te 

İç işleri bakanlığı emrine •1 Sev 
mıetır. Sev 

Bay Nazmi özbe~ l.ı, 
l 11 llr Mereln Sağlık ve i:)osy• ılı' lJ 

dım dlrektörlftğGoe tayla ed ~ ti r 
hftkümet doktoru bay Ne.dl~, ile 

dln'in yerine atının ( 'f•, ~ Ce 
edilen ) Karaboron bflkOIJI Ce 

doktoru bay Nazmi Özbe~ {, t.6 
terek yeni vazlfeelue lı•· \Jı 

alıomıetır. Vapur; hundan eon· mıotır. Oy 
ra Um.adan çıkabllmlı n yo· Bay ömeı- Kays ~ lJy Yurdu Kaçakçılardan Ta- Yalandır 

mamen Temizliyeceğiz. 
Bunun için Beş Takib Tayyaresi ve 

Zırhlı Otomobiller Alınacaktır. 
Ankara, 27 (Öul) - Cenub Til:iyetlerinde ara·aıra görülen kaçak• 

cıları takib için hü.kumetcc beş tayyare ve lüzuma kadar zırhlı otomo
bil alınacak, yurdumuz tımamen kaçakcılardan temizlenecektir. 

Şişe Fabrikası Bugün-
lerde Açılıyor. 

Açılma Töreni için lstanhul'da 
Hazırlıklar Yapılıyor. 

Aoka.ro, 27 (Ô~el) - Ekonomi Bakanı Celal Bayar, yano 1ıtanbul'a 
gidecek ve şi§e fabrikasını açacaktır. Açılma töreni . için f atanbul'da ha· 
zırlıklara bııılaomııtır. 

Ziraat Bankası 

Buğday 

Satışa Başlamıştır. 
Fiatleri Derhal 
Aşağıya Satıldı. 

15 Para 

Ankara, 27 (Özel) - Zirul Bankası, buğday eatıolannı baolamıotu. 
Ba münasebetle buğday fintlcri 15 para düşınüştilr. Banka genel direk· 
törliiğünün eatıe hakkında bütün illere emir verildiği haber ıhnmıotır. 

Eşya Piyangoları Bun
dan Sonra Yasaktır. 

Piyango Tertib Etmek Hakkı Yasaca 
Yalnız Tayyare Kurumuna Aiddir. 

Ankara, 27 (Özel) - Her tflrlCl piyangoların tayyare koru· 

mnna ald olmaınndan, ıoradı borada tertlb olunan eoya ve eafr 

piyangolara bundan sonra m611aade edllmemeel İçişleri Bakanlı 
ğıoca bGUlo IJbaybklara blldlrllmlotJr. 

Ankara, 27 (A.A) - BHıo· 

da Mıeır hazetelerlnden alına · 

rık İran hakkında çıkan kot· 

deul haberlerinin tamımlle aeıl· 

sız oldoğo lran boyak elçili· 

ğlnden blldirllmletlr. 

)ona devam etmfetlr. İkinci ıulb ceza hOkfidl~ lla 

Borsada Toplantı bay umer Kaya ıacıel nılft t'I lır 
l}oreı yönetim korolu dQn 

boreadı toplanmış, biriken le· 

lerl karara bağlamııtır. 

Ankara'nın içinde Petrol 
Madeni Bulundu 

yapmak için dan 1eııob~ ~ 
gltmlotlr. Yerine Vao ıb;~ıf. t. 
mClddelomumlııl bay Mufl ~(· tııe~ 
eolh ceza bflldlmenllği fi ~ 

elnl görecektir. _,/ lııt~ 

ilan sa 
'81 s lzmlr'de yeniden tee• 1.. 

len Yugoslav Krallığı ~o~~ 
loeluğu Birinci kordond• .~ 

ı ~ Der ha nnmarab binada icrayı ~ 
yete başladığını ve bet ~V 

Polis Bay Ahmed'in Evinde 
Sondajlara Başlanmıştır 

Ankara 27 (Özel) - Ankara'oın Dikmeler maballeelnde polis 

bay Ahıned'ln evinde petrol madeni boluomo~ ve derhal eondaj 

ımeliyeefne bn,lınmıetır. Fenni tetkikatı devam olunuyor. Soonç 
heniiz belli olmamıştır. 

lşÇiler, için Bulunan 
Yeni Formül 

Hergün Yarım Saat Fazla Çalışacak
lar, Tam Gündelik Alacaklar 

Ankara, 27 (Özel) - Hafta tatili kanunu mftnaeehetlle CU· 

marteel gilnlerl öğleden sonra kapatmaya mecbur olan tecim 

milee11eselerlle fabrikalarda çahşenların, b~rgfln yırım eaıt fazlı 

çahetmlmıları ve cumarlt>~I gllnü kendilerine tam gandelik 

verllmeel hakkında mfleeeeeelu tanfından bulunan formill, 

hOkumetçe kabul edllmletlr. --· .... ··-··---Çeşme Kapatıld1 
Muıırh caddesindeki earha1· 

lık çeemeel mfttemadlyeo açık 

bolondoroldoğu ve eoyun leraf 

edildiği görOldOğflnden kapat· 

tırılmıetır. Dar badçeefne rağ· 

men ıaabayhk yıldı 13 bin 
lira ın paraeı vermektedir. 

Bazı eMkalar da bu çeı,meler 

den eo alıp eatmaktadırlar. Boa· 

lır ba meaedllmlttlr. 

Gediz Köprftsn için 
Menemen .. Bergama yolu 

(lzerlnde yeni yaplmlan beton 

arme Gediz kprasnnon kabuU 

için Bayındırlık bık.anhğınca 

teekll edilen fen kuruluna f z. 

mir bayındıriık baemObendfel 

bay Mehmed Nurl'nln de letl· 

rakl bıkanhkca muvafık gö· 
rülmao n emri don Ubaylığa 

gel mittir. 

( Paıar •e tatil gilolerl tf 
tesna olmak Gzere) e••' 1~ 
dan 13 e kadar açık b" f. 
du~o ılAkadaranın n ~~,f 
lav kolonisine nazara 1 

arzeder. 
Konsol~ 

Tnton Hastahğ't1 
Buroan komuntayıod• b,( 

1fttGn tarlalarında Trf ps 
1
dll 

reel görftldftğflnü yeztı1 ' ~O 
y aptağımız tahkikata s6'LI ,,, 
hıetıhk yalnaz bir tiit0" ol 

bfl • 
lasında görCUmtış ve ııf!' 
alınan tedbir enyeelnde 

bğın önO ahnmıştır. 

1935 

Evkat 

Gcınee 

Öğle 
İkindi 
A.k.pm 

Yıt.sı 

lmıık 

28 

Ezani 

8,45 
4,aı 

8,32 
12. 

2,04 
6,24 

'" 
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anı çocoklan için sev· 

olur. 

'foksullara sevğenllk göster. 
8ir şehri mfibendls değil, 

r.lst yapar. 

Urbaalsm başlı başına bir 

Adar. 

Urbıntk işlerde eanat hftyOk 
'ti oynar. 

€akı divan metinlerini ge · 

tnelt için bfiyilk bilgi leter. 

C .. nll ve yora (Tefsir) ara· 

~de ne ayrım olduğunu söy· 
lblsinlz? 

\atüğenledn yolu zmdandır, 
D!anç geııç kızı gftzt'lleştfrtr. 

4a llerşı-yde en böyfik uy&Bımız 
llGrk'Hlr. 

l.tn .. t lnönft'nfin hava gft· 
~ll~ı için söylediklerlnln her 

ti, başlıbaşına bir uyaklar. 

8-yıa gftıele yıueır. 
\Bu eski nramlardın kokşa· 

il ~eçllmez. 
ôın k:okuşmadın gömülür. 

tılDuğası ı,ıerlnde kac;tnH· 

--k iyi bir yurddışa yakışmaz. 
'-lhğada her vakit sütsalan 
taıılDaz. 

"Stırşıl gfitge3i ile yapılan 
t dlıımalar, Uluslar sosy~tesinfu 
"-•ın. aykırıdır. 

1 Bu mf11llerde geç,.n kelime 
'tt • 

•e karşılıkları: 

Se•gen - Şef lk 

Sevgenllk - Şı-f kat 

lJ,bınlst - Şı:bircl 
Urhanlsm - Şebi rclllk 

\ llrbanlk - Şehircilik t~le· 
e nıOteallf k 
Cenitmek Şerbctm,.k 
Cenh - Şerh 
lötftgen - Şerir 
Utanç - ~erm, hicab 

llyaıı - Namunei imtisal 

llyak - Şiar 
itayı. - Şfv,., cHve 
t1ra1n - Mahalle 

~okşa - Taaf fQn 

\e!ok.uemak - Taaffün et· 

\e! açı ne .. mık - Taahaı et· 

8Grsalmak - Taarruz etmek 

8Grıal Taarruz 

• 
• • 

\~'Çealerde resmlğ terimler 

11.t kında bir llue çıktı . Bu 

~' kılavuzun şehir orunları 
'kıadakl kelimelerini dilzeh· 

~l~dir. Biz .. Belediye,, kar· 

__ ............ __. __ 
Oteller Az Gel~cek, 

Başka Çare Aranıyor •. 
Panayır hazırlıklarına de 

vam edilmektedir. Bu yıl pa 

nayır yerJndekl gazino için 

kuvvetli bir mozfk tf'mfn edl· 

lecek, zcoırin varyete numa· 

raları gösterilecektir. 

Her yerden panayıra büyük 

bir rağbet ve ilgi gösterilmek· 

tedlr. Paviyonlardan birçoğu 
rıatılmışllr. 

Bu yJl lzmlr panayırına 
gelecek olanlarm çok olıcağı 

nazarı dikkate alınmış, İzmir · 

deki otellerin yetmlyf'ct>ğl dü 

şünülmüş ve para mukabilinde 

dışarıdan g,.lecelllerl evl,.rlode 

konuk kabul erl~celderlo ne 

şart ve f latle konuk alacak· 

iarının tesbitioe şarhaylık Za· 

bıta memurlarınca tetkike bış· 

lanmıştır. 

Bu gibiler panayır ranseol. 

men hürosnna mOrac11t ede· 

rek malumat Vf'rmf'ktedlrler. 

lzmir'de 
Deniz Şenliği .. 

Kabotaj bakkmın TDrk va 

purlarıoa tahsisi kanununun 

onüocu yıldônümil mfioa~ebetile 

1 temmuzıla limanımızda ve 

ŞP.brlmlzde bdyük dentz ~eo · 

ilkler) yapılacaktır. Bunun için 

deolzyolları tşletme fdare~i 

tırafından zengin bir program 

hazırlamıştır. 

Şenlik güodftz ve gece devam 

edecek, ayrıca kayık ve yüzme 

yarışları yapılacaktır. 

Bay Lemi Aksoy 
Ege mıntakası glçü ve ayar· 

lar baş lspektörO bay Lem( 
Aksoy muhtelif illeti teftişe 

çıkacaktır. 1 O a~oelo9ta baelı · 
yacak olan teftişte mıntıkadaki 

on il gerllecektlt. 
~~~~~----~-~---

şılığı .. Şarbaylık" diyordu~. 

Halbuki c Şarbay - belediye 

rdef" olduğuna göre ~ Şarbıy · 

Jık - belediye riyaseti,. olmak 
lıizımgellr. 

Bu listeye göre aeıl terimler 

şunlardır: 

Şarbay - Belediye relıl 

Şarbaylık - Belediye riyaseti 

Uray - Belediye 

Şar kurulu Belediye 

n.eclfsf 

- 39 Türkce'ye ç,e,;reıı: I Z c.; 1 ·" 
' ...... Doktor~Gole'-ye--gö_o_J .. e_r_l·_.., .......... s-ı--yf'_d, edlr ki bay-dııdıa;ı ele -g;-

' gftvercinln dün akşam or· çlrmek. hususunda birçok: ipuç· 

tıt'dakı kulObe fçlod6 yakala. ları yakaladım. 
• 

1"1ıı Oç kloi tarafından gön· Felerova tasdik etti: 
~ttı 1 
~-~ tn ş olduğu muhakkaktır. Hakkınız var ... Hakkınız 
t_ •t bu adamlar, koyumcu var... Fakat lfttfen devam edl· 

~ "'•ko'non adındao biç hah· ntz .. 
~~ lblyorJar. Bu da bir kurnaz Artık söyleDt:!cek söz kalma· 

tabii mı~tı. Esaeen otomobillerde ,,f. 
~ . " 

~ tlerova fşlu farkına var· deceklerl yere yaklaşmık tızere 
L •ttı Eıı ·ı A iL •ı il bulunuyorlardı. Bunun içindir 
""' · erı e mer ... ı po s 
~& l1eıf11ln dlzleritıe vararak ki Baı on İkzel çok eür'atli söz 
~1l'dı: söylüyor ve şunları anlatıyordu: 

~ Bu doktor Gole sensin... - Mücevheratçı Lsmako'ııun 
"'hlttı bu işleri senden bışkaeı mağazasında iken birçok kim· 

ile lbıı. selerlo ormda hazır bulunduk· 

1ft roa İkzel gülfimsedl ve tarını gördftm. Bunların ara· 
lt etti: sındı eakalh bir adam da vardı. 

)o~ Evr.t, 11'.klımıya lftzom Mücevherat satt'D mağazaların 
'- \:i, doktor Gole benim. patronları, memurları, hademe· 

illQ. 1•pma~ı mecburum. Bıı teri hep bir arayı toplındıkları 

Limanda 
Istarya Müddeti ---.. ··----Direktörlük Zarureti 
Bakanlığa Bildirdi. 
İzmir koru meyve ihracetc;ı · 

lar birllğf; Uman işleri gt>nel 

dlrekıörlü~üniin tatbik etmekte 

olduğu 24 ı:ıaatlık letarya yfi· 
zOnden lzmirde ihracat zama· 

moda, lhracahn duracağını Fi· 

naos Bakanlığına bildirmiş ve 

bu müddetin e.naz üç gün ola · 

rak uzatılmasını lstemlolerdl. 

Finans Bakanlığı; bu mes'ele 

hakkında telgraf la liman işleri 

~eoel direk.törlOğündeo mallı 

mat istemiş, verilen cevapta 

letarya mıiddetlnln üç gün ola. 

rak keb.ıl edilmesi lzmlr ibra 

cali için zaruri olduğu bildi· 

rllmlştfr. 

Bıı mes'ele hakkında bogiln· 

inde ilgili bakanlıklardan mü· 

sald emir gelmesi bekll'nmek· 

terllr. 

Gnzelyalı Oto
mobil Kazası --.. -......... .., __ 
Otobüs şoförD, Suçlu 
Ben Değilim, Diyor .. 

Dünkü nüshamızda bir oto 

biis<ln llbaylık otomobili ile 

çarpıştığını yazmıştık . Dftn bu 

buııusta aşağıdaki mektubu 

aldık: 

26 6 935 tarihli gazetenizin 

birinci sahifesinde llbaylık oto 

moblllle otobOs çarpıemasının 

419 No. lı otobüs şoffüüoün, 

yanlış manevrasının sebeb ol· 

doğunu yazıyorsunuz. 

Ben 419 No. lı otabü!!6n 

şoförüyüm. Konak'tan kslktım. 

-, 

Güzelyalı'ya girllyordum. Gftzel 

yalı vopor fskt>lesind~ 'lordum. 

Müşterilerimi indirdim. içeride 

Oç kişi kalmıştı. Oradan kalk· 

tım. Şel beoıfncleinfn önOuıle 

tl'krar durdum. Orada da iki 

kişi indi. İçeride bir kfşl kal 

dı, hareket ettim yolnn eığını 

tuttum. Yirmi kllom.-tre Ozerf. 

ne gidiyordum. Virajı döner· 

ken ilbaylık otomobili yolun 

wlonu fakih ederek antde kar · 

şıma çıktı . Derhal frt>D yaptım 

asıl müvıszeneyl ôtf'ki 11oför 

bozdu. Bonıı da vak'a yerlndtı 

öl Om 
Kırk seneyi mütecaviz btr 

zamandırnberl earımızda avu 

katlık f'ılen Bay lemall Sıdkı 
nın dün fstailbul'da öld0ğı1nfi 

esef le duy luk. O maolı mec 

lfsl meb'usanında Aydın me 

busu olen mumaileyh bilahare 
ıdliye naznlığında bulunmuş, 

fakat Damad F,.rld He geçi 

nemedlğl için istifasını ver 

ml~tf. 

Hukukçuluk aleminde yük· 
sek bir nam kuzanruı~ olan 

811y lsmsil Sıdkı 'nın vefatı 
kendhlni tanıyanlım çok ke 

derlendlrmlştlr. 

Oğulları lzmir'll Bay Ta 

IAt'fa, Ao11dolu tahrir ailesin 

den avukat Nuri S.dkı, Bay 

İbrabf m A vnl ve damadlım 
letanbul dl~ doktorlarından 
Bay Muammer ve Aııkara'da 

mühendis r~ay F11breddln ve 

bütün aUeal efradına taziyet· 

lerJmlzl sunarız. 

Çf'ktlrdlğlm y~dl sekiz poz fotoğ· 

ra rlarlada lsbat ed110Ulrlm. 

Tabiidir ki sadenıP. netice · 

el ntlt> benim otobü ümüo başı 

sola dl~nlnln eeğa doğra mey· 

!etti. Otobüsün içerisinde de 

bağıran kfmse yoktur. Hakkım 

da ynzıl110 yanlış ybZılarıo 

eazetenfzin avor sütununda fek· 
~ 

zlblnl yalvarır, eonsuz saygıle 

rımı sunarım. 

419 otobüs ııoförü 

Ali 

Telefon işleri 
B. N. Sıtkı Erbay, 
B. A. Halim Gidiyorlar 

Altay Maoisaya Gidiyor 

Bayındırlık Bakanlığı P T . T. 

genel direktör! üğ fi fle şarımız 

telefon sosyetesi arasıodakt 

hızı lbtlli{ lı noktaları görilş 

nıek için aosyl'!te yönetim ku 

rulo ftyeal doktor bay Ali Ha· 

Um Bayer ile hukuk mfişavltl 

avukat Nuri Sıtkı Erbay bu 

Manlea'da pazar gfinfi bir 
maç yapmak ftzere Sakarya 

epor kolohft tarafından çığrıfan 
Ahay takımı Ueak muhtelhile 

oynıyacak İzmir mubtelltlne 
vereceği belJ oyuncunun yerine 

8. takımından oyuncular Ma 
nfsa'ya gidecektir. 

Altay takımına bazı Altay 

memmbları da katılacaklardır. 

gHıl mücevherat Blgorta8ı me· 

muru [)eş ile arkadaşları da 
orada idi. Bunların bepel de, 

Hodnf'y Aroold'on baııodın ge· 
çenleri bir birlerine ınlauyor· 

lardı. Benim elmas gerdanlı~ım 
bıtkkmda da bahis geçtiğini 

işittiğim içindir ki yarım eaat 
sonra telefon ettim. 

Baron İkzel sözlerine devam 
ediyor, kuyumcu Lsmıko Ue 

mağazaeında çalışan adamların 

baydadlarla al4kalarını nasıl 

meydana çıkardığını anlatıyor· 
du. Bu sırada otomobiller de 

varacak.tara yere gelmiş ve dur· 
muşlardı. Emniyet genel direk· 

törü, hıi'A şaşkm bir bılde idi. 
Amerikalı polis haf lyeslnln söz· 

lerJ karşııında adeta donuh 
kalmıştı. Baron lkzel'den sordu: 

- Demek haydudların naeıl 

yakllandıkları size muntazaman 

bildirildi öyle mi? 

- E'et ... 

- İkinci defa telefon eden 
kimdi? 

Bu sual üzerine Baron lkzel 

gülümsedi: 

- Bu adam, öyle bir adım 

günkü tıbpreale Aokara'ya 

gitmişlerdir 

Haber aldığımıza göre bu 

görüşmelerde şarlar aruı tele 

fon ielerl de balleılllecektir. 

ld, Stan adını teşıyan haydudun 

la kendisi... Kimdir o blllyor 

musun uz? 0f'Ş .. Mücevherat 

sigortası memurlarından Oeş ... 
Sureti haktan görünerek bana 

badavdlar hakkında malumat 
veren ve Rodney Arnold'a ald 

tahkikat sırasında yanımızda 

bulunan bu adam, Stan'ın ta 
kendisidir. Anladınız mı şim· 
dl? ... 

Genel direktör ile Feleruva· 

nm halleri görulecek bir men· 

zara idi. Hiç umulmayan bu 

hAdiae karşıaında dillerini yu· 

tıcak bir duıuma dfişmftşlerdl. 

Fakat artık duracak zaman 
değildi. Stan adını taşıyan meş 

bur haydodun yakalanması za 

mını gelmişti. Otomobillerin 

önünde durdogu bina, Sten 

mftstaar namlle Parle'Jn ahını 

6etfine getiren ve bfitüo zen· 

glnlerln uykusunu kaçıran De· 
şin apartmanı idi. Bu adam, 
mOcevhcrat sigortacılığı perdesi 

1 

arkaamda envaı çeşit haydut· 

luklar yapıyor ve işini yOrlltO· 

yordu. 

lopeni imiş.. Teşekli ür Ediyor . 

-···---Celal'ın Ayvahk'ta da 
Bir ~larifeti Varmış .. 

Geçenlerde şehriuıizee turnl 

müş olan ve 27 ev soyduğu 

anlaşılan fzmlr Are"nlopenl 
Modenyah Celaleddin zabıtaca 

el'ac tutulamımışt1r. Talıklkata 

göre Cd41eddln buradan Ay· 

nlık'a kaçmış ve orada 

bir evden önemli mlkdarda 

mücevherat vesaire çaldıktan 

sonra izini yok: etmiştir. lstan 

hul'a kaçtığı oraolanmaktadır. 

Bir 1\1eslektaş 
Tetkikat Yapıyor .. 
Polonya'da çıkan Kurljer Po· 

ıanoy gaz«"tesl mnharrlrlerlndf'n 

bay Jozef Radzlmfnskl l\nkara· 

dan şı>.hrlmlze gelmiştir. Meslek· 

taş•mız; Türklye'yl gezerek tel 

kikin yapmaktadır. Bu tetkik 

!erine dair gazetesine ee ı f ha· 

llnde yazılar y.ızacaktır. Tetkt 

katını dab11 zlyad,. devrlmrll"n 
sonra haşarılan işler üzerinde 

yQrütmektedlr. 

Dün Hbaylıkta ilbay General 

Kıizım Dirlk'I zlyert"t et miş, 

bir müddet ~örilşnıüetür. Ya· 
nında Türkof is yardlrek törli 

Bay Rahmi bulunduğu halde 

Kız San'ai ~nsth6sünil, Bnrnava 
Tarım (Ziraat) mekteblnl ve 

örnek köylerimizden bazılarını 

gezmiştir. Şehrlmlzde iki gün 

.kadar kalıcakur. 

\
7arolsun 

Bergama'h 8. HaAan kızı bayan 

Hatice aehrlmiz Memleket baB· 

tıtneelne 66 sandalye ile 527 
su t ardnğı ve iki !Ürabt hediye 

t!tmf,th- Bu hayıreever Tl'irk 

bayanının harek~tlol takd irle 

karşılarız . 

Yağmur 
ören'e Yıldırım DOştD 

Ören, Armudlu, Paraa köy· 

lerl aralarında yağan yağmur 

lar ovalarımızda toprağa yedi 

santim lşlemlştlr. Ören'de ikt 

yere yıldırım dftştQ. Bir evin 

bacasına düşen yıldırım saçağı 

yıkmı~tır. Ovada da bir ağaca 

düşerek dibindeki iki kuzuyu 

yakmıştır. 

Uağ kıhmlarıoda Ören Ar· 

mudlu arasında mabdud yer· 

lcre dolu yapmı1Jtır. 

Genel dirPktör ile Haron 

lkıef ~e Felernva, poliııln oto 

mobillerden indiler ve upnrt 

manıo kııpıeıoa doğru yürfldCl 

ler. Baron lkzcl knpıoın üetün 

dt·kl zile ba tı . Evin içfndr. 
müdhiş bir Ees işitildi. Bu set;, 

zilin apartman lçiodeki akis 
sadası idi. Biraz sonra kapı 

açıldı ve Baron İkzel, hiçbir 
şey söylemeden kapıdan içeri 

girdi. Genel direktör ile Fele· 

ruva ve polisle~ de onu taklb 
ettiler. 

Kapıdan girilen yerdeki H 

lon sigara dumanı ile dolmuştu. 

Bn da gösteriyordu ki borada 

bir fev.kalıidellk vardı. Baron 

lkzd ile arkadaşları yürürler· 

ken karşı taraftaki kapılardan 

biri açıldı Ye Det göründü. 

İrı yarı bir adam olan Deş pi· 

jamalarile dolaşıyordu. Baron 

lkzr.1 ile Feleruva ve polisleri 

gör6nce artık herşeyln anlı11ıl· 

mıo olduğunu takdir etti ve 

derhal tabancasına earıldı. lı'a· 

kat, ırttk ne yapsa boştu. Ame· 

rlkalı polis haf lyealnio elinden 

Sovyet Harbiye komiseri fah · 

ri hemşehrimiz Gt'Deral Voro· 

~llof adıaa Blrinclkordonıla bir 

cadde açılmıya karar verildiği 

malumdur. General Voroşllof, 

bu münasebetle fevkalade mem· 

nuo olmuş ve lzmlr'lilerin keo · 

dlsi hakkında gö~terdlkl,.rl eev· 

giden doJayı şarb11ylığa a~eğı· 

dakl teşekkür telgrafıoı gön· 

dermlştfr: 

Belediye reisi doktor Behçet 

lzmir 

Şsrbaylık ve Guzel İzmir 
halkının h11kkınıdH gfüterdlğl 

alıikadan çok mutebı:esie ol · 

dum. Selim ve şükrırnları mın 

kendllc-rioe blldlrilml' loi rica 

ederim. 

Voroşilof 

Su 1,arifesi 
Yeniden 
Teshil Edilecek .. 

lznı r su sol!yeteııinin (Şirk •. 
clııln, su tarlfesiuin altı &)lık 

oıüıldeti Haıfrıto eonunı111 dola· 

c11ktır. Dıln bayındırlık bakan 

lığmdan Hbsylığa gelen bfr 

.. mlrd~ eu tarif"" inin önümüz· 

de.ki yeni altı oylık devre için 

teı;bit edilmesi ve bunun için 

bayındırlık komiseri Bay Ek· 

rem'in başkaolığıuda şarbaylıkla 

ı!Osyeıeden birer tiyeden m6 

rekkeb bir komisyon teıkut 

blldlrtlmiştlr. 

Garsonlar 
Haklarını Kurtardılar 

l:ımtr gazioolarınıo eahlbl..,rl; 

wü~terllerdc:n gareoo hakkı 

olarak alınan yüzde on h\i!ee· 
den yüzde üç nlsbetinde ken· 

dllerine hisse ayırmakta JdUtr. 

Garaonlaran şikayeti Qzerlne 
tecim (Tıcaret) odası bu mes'ele· 

yl teıklk etmiş ve gazino sa 

biblerlnio hisse almamalarını 

kararlaştırmıştır . Garaonların 

on liraya karlar yapacaktan 

satışlardan biç hisse alınmıyacak 
bundan fazlası içi o şef garson 

ve kırılıb dökOlt'n .-şya bedeU 

karşılığı olarak yftzde 2 keıl · 

lecektir. 

Konser 
lzmlr Erlik (Sao'at) okulası 

talebesi ders yılıoıo sooo mii· 

oasebetlle hu akşam mektebde 

bir temsil ve konser verecek· 

lerdlr. 

kuııulamazdı Jleş ile polisler 

arasında korhuoç bir boğnşma 

başlamı;tı. 

Çr,klrge bir eıçrıır, Ud Eıçrar 

üçüncü ne el • geçer ... Kendisi Od 

Stan odun \ererek Paris'ı soy· 
meğı göze alan môCt' vbcral 81· 
gortucısı Dt'ş de moılaka ele 

geçect;kti. O da bunu anladığı 

lçio polislerin elinden kurtoldu 
ve açık duran peoçereye doğru 

ko~mağa bıışladı. 

Genel direktör, Baron İkzel, 
Feleruva ve pollsler de onun 
arkasına takıldılar. Haydud he· 

rlf pençertmfn önüne geldi • ., 

bir sıçrayışta ilstüne çıkh. Sonra 

yumruklarını sıkarak bağırdı: 

- Size teslim olmıyaca~ım. 

Dedi ve bir Hnfye ıonra, 

pençereden keodlefnl ıoığıya 

attı, apartmanın en yoksek ka· 

tından yue dOeen bir adım 

nasıl kortolablllrdl.... Param 

parça olmuştu. Baron lkzel 

pençereye yaklışt1 ve ounları 

söyledi... 

Adalet yerini buldu ... 

- BlTTI -
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'l efrika oumarn&ı: 76 

l Ayni~ k vdın b nrı u hbnllk 
etti. Bir odanın anahtarını 

çevirdi: 

- işte f'fend im, hnrad . 

Dr d f.. Berhsd bir T ürkçe 

Ue konuşuyordu. . An laeı lon, 

o b irkaç hlim Pyl öğrenebll mfş. 

Oduyo e irdim ve kapıyı fçrrl · 

den kilitledim. Hastom, h er 

kim olursa olsun , kabında 

onu devirecek ve zaptedrcek 
kadar kuvvetllydim . K en dime 

gnven lyordum. 

GördOgQm w uzar şu oldu: 

----------------..:-~ .- -- - - - -- - ;:;... ___ - -- - -- -- --- ---
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Yuon: Orhı.o Rahmi Gökçe 

Odtuııo ortasında hıedae 

kurmuş hlr f oeao. Kıyıff't 

h tbarlle tcrıemta . Yaln ı z Hçları 

darmadağın . Yoka ı açılmı~ ve 

boyun hağı blrtarufo k11çmıo. 

Sdıinı verdim. Ya~üme dik · 

katle baktı. Ben de ona bakı · 

yordum. HafızaoıdH bir h11rekf'l 

başladı . Ben onu tıuıyordum, 

fakat ne reden?. 

Nıbayet onu, eenel,.rln nzak

l ı klarınrfa bulmuotum: 
- 4 uzım ·dedim· Nazım, 

beuf tanım dın mı kardeıim? 

' j Hergnn 
Beş Kelime. 

Otuzyc>dinci Liste 
l - İbdıı - Yaratı 

Örnek: Yararı kuvvetinden 
yo ksun olandan biiyük eaer 
beklemeyiniz. 

2 - Jhale etmek - Üstermek 
flıale - Üsterim 
Örork: Bu yolun kime iis· 
teri1diğini biliyor muımuuz? 

3 - Gfı z,.rgah - Geçek 
Örnt-k: Vô .. ıf Çınar bütün 
de wiryolu geç,.ğiode kendini 
ta nıyan ve ıaoımıya .. lar la· 
rafından selamlanmıştır. 

4 - Sc) abat - Gezi 
... en ah - Gezen 
Ör oek: Gazet~cilerimizio son 

. \fo3lı;ova gezi11inden çok iyi 
duyu~lar getirdiler. 

5 - lotıba - Uuyu~ 

tioo, donuk ve ıuureoz '- öz· 

Jerle bıkıyordo. Sonrı dlelerlnl 

gıcırdattı, gözlerini açtı: 

- Yı kaladım! 

Diye bağırdı. 
- Neyi, kimi yakaladrn 

Naıam?. 

Diye eordom. Ondan sonra 

aramı7.da çok k111a, fakat şayanı 

dikkat bir muhnere geçti: 

- Oıı ları dedf onları .. Ve 

ben artık onu tanıdım.. İote 
bryola .. . Baluana . B&IA kucak 

kucağa yatıyorlar .• 

- Kimin bonlar Nazım?. 

Bfr ı igıuo yuktı. Hun" da 

uzattı . Bo iıraria kapı aralan · 

mış, genç lı i r k11Jın bo~ı gö 
zfikmü~tO. Fransızca: 

- Uoktor dt>d(. ha ıamızıo 

Eözl.-rl uı tıLtıwmiyet \lerm .. yio. 

Zavallı, neler ıöyledtglnl bll· 

ANADOLU'nun Anketi 
····-

miyor. Mümkdnee ooo bir 

tednlbaneye yatırın .. 

Aldırıe etmedim. Bfr doktor, 

elbette kendi blldfıllnl yapardı. 

Haıtanın veya yakınlarının 

ırzoıona bakılırea bizim de 

dellrmekllğlmlz lazım .. 

Do ıırada Nazım, bir kaplan 

~lbl sıçradı ve kepıya atıldı. 

Eğer kadın kapıyı ÇPkmeseydl 

ve hen yetfımeaeydlm, tehlike 

muhakkaktı. Nazım, o kadını 
boğablllrdl . Beni görünce dur 

du. Gözlerlml, gözb~b~klerioe 

diktim. Onu kendi telkin ve 

nüfuıomun altarıa alıyordum. 

- Nazım -dedim gözlui me, 

yQzüme bak .. Bak, bak .. Otu:

bakayım ~öyle.. Beni taDI, 

batııla hakıtyım. . Hen senin 

çoculduk: arkadıışın dı:((ll mi 

yim?. Mckteb arkadışlD değil 

miyim? 

·uım ıustu. Fakal bir dıha 

konuşmadı. Ooo aldım, boraya 

getirdim. Onunla yakından 

meşgoldftm. Buraya getlrdikttn 

eoura tekrar konuşmağa başladı . 

MfitemadJyeo bahsettiği iki 

lelm nrdı: 

Hao1net ve Suzi.. 

Ara-ııra gülfiyor 1'e sonra 

birdenbire ciğerlerini sökerce· 
eine bığrıyordıı. Ortada bir 

müphemiyet, bir eerar, bir hi· 
dise nrdı. 

Ben hastaya buraya 

dcrk~o o kadı o , yaui 

baoı: 

nakle· 

Suzi 

Bırn onun yakınlarında 

nım. Asıl evi şııradadır. 

Dlyuek, 'ıızım•ıo Karaotl · 

na'd11ki evioto ıtdreslnl \'er· 

mlotl. Sorduğum birkaç soalc 

Sayım 

20 lıkte~rin 1935 
gnno nıemleketin b 
rafında genel nnfus 

mı yapılacaktır·· -------1 - Nüfus 88yırnıı>• 
olmak üzere beledi yeler" 

ton blnılara numara ~ 
maktadır. 

•• 2 - N ıımerasız bıll 
otııraolır hükumete haber 

mtğe mecbordurlar. oıo 

bina numarasız olduğll 

haber vermlyenlerle bıl 
meraları bozan ve elit' 

kaldıranlar için para 

vardır . 

Başvekalet istat' 
umum mncnrl 
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~eşrutiyetten Evvel ve Sonra .. 1 

basınızdan Geçenler .. 
' 28 Yazan : M. Doğan Batu 

Mustatı Bey birdenbire kaşlarıkı çattı 
sert ht- ses, hiddetli bir yüzle bağırdı: 

Yolan şaş•lacak ciheti yok· 

do. Montazı'.l bir şose, Koça 

lla ve hırt! Oamaofye'ye ka · 

dar ozanı:fdu. Akşama doğru 

ilerJ, fştırovasına düşüldü. 

l~ttp, ,senin sağ tarafıoda 

ve çok ı'lktan göze çarpıyor· 

du. Bu11arı, bıştanaşağı ihtil4l 

tnıntakJı idi. Ovamn her la· 

tıfı gl·ünmf'kle berabe.: emnl 

Yet tttibatıda ahnmışh. 

O•da sığınılabilecek ne bfr 

köy,ne de hesaba ve ihtiyaca 

llyı· bir ııu başı vardı. Şimdiye 
kattr ancak birkaç küçük mo· 
la rerflmfştf, akşam yaklaşıyor· 
dr. Yolun solonda ve yamaç 
eeğfnde bftyilcek bir köy f?Ô 
ıilornaştü. tath ·bir ıneyll 6ze. 
:inde bulunan bu köy, Toker 

Çelıfr köyft idi. Borası dörtyOz, 
beşytlz haoelikti ve oldukça 

bcıyükçe ldf. fotlp kazatıına 
bağlı bulunuyordu. Köyde kar 

hdan göze çarpan, kArgir kilise 

ile yao1Ddakt yf'!nl ve kaq~lr 
'nekteb bloasıoıo çatıları tdt. 

l\.ıııseolo etrafrnda da bir mey· 
lltnlık bulqnuyordu. 

Taburun bir ucu köy yolu 
n,"tiode Çf'Şmı-ye kadar gel 

inişti, çeşmenlo yalaklarından 
~6Yüo hayvanları su içiyorlardı. 
~u, yakında bfr kaynaktan çı· 

1Yordu. Bf oat>oaleyh suyun 
l"btrleomtş olmasından tıüphe· 
1"'ltne~e mahal yoktu. Çeşme. 
ilin başındaki kalabalık ghtlk.çe 

'"lıyordu. Buraya kadar gelen 

}orgun ve eu@amı~ nf'ft-rler, 

beı:neo çeşmeye lğilfyorlar ve 

'~1 ~larıtıı soya verlyorladı. ilk 
'il içenlerden iki manga, köy· 

~n biraz oı.k n çeşmenin 
ı, ..... 

.... karş181na düşen bir tepeye 

~6tıderlldi, boradan köyün ar 

'••• dı görünüyordu, çeşme ile 

~•sında dörtyüz metre kadar 
t llleeafe vardı. 

80 sırada, yukarıdan aşağıya 
~I kôy l8tlkametlodeo koşa 
~ il gelf'D bir uker göriiodü. 

1 
tıb1.1r kumandan vekili Moe
tıf 

ıı ' bey al Oatünde idi. Bu 
efer ona yaklaştı. TelAşh bir 

••tlyeele anlatmağa başladı: 
11 ...... Kumandan bey; taklb et· 

~1 tı.Jlı eşklyayı; iki saat kadar 

~•eı şu köyün tepelerindeki 
•tı 
,1 

6l'de eıkıı,tudık, muhasaraya 

~ dık_ Tertibatımız çok mü· 

1:1ını:netdlr. Komitacıların kur· 

'eblllıları imkanı yoktur. Bu 

" ebte bışka kuvvete ihtf yeç 
'G t(ll11:ııyor. Zabitim iz, eelam 
'ledı: -------· ANADOLU 

-------
Ciin.lük Siyasal Gazete 

Sahip ve Başyazganı 
\J llaydar Rüşdü ÔKTE:\:l 
tııu1ni neşriyat ve yazı işleri 

f~ tlıiidürü: Ilamdi Nüzhet 
tehanesi: • 

(;, 
1İıtni.r 1kinci Beyler sokağı 

l' alk Parıiai binası içinde 
~eı,~1grar: lzmir - ANADOLU 

0n: 2776 •• Posta kutusu 405 

~ıb 4BONE ŞERA1T1 : 
~ 1200, Altı aylığı 700, Oç 

~~ 1Ylığı 500 kuruştur. 
~~ memleketler için senelik 

•uqoe ücreti 27 liradır. 
11. lleryerde 5 Kuruştur. 
.:'411l -

l!:eçnıiş nüshalar 25 kuroetur. 

~~Do1u. MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

- N11f Ue zahmet edip bu· 

raya kadar çıkmasınlar, yolla· 

rma devam etsinler!. 

Dedi. Mustafa bey ıtın fis l 

tünde, dikkatle karşısmdald 

nefenere bakıyordu. Nt>ferle 
zabit arasında şöyle bir moba· 
vere geçti: 

- Oğlum, ııöyle bakalım 

senin zablt'nln adı nedJr? Han· 

gl kıt'aya mensubsun. kıt'an 

nereden gellr,or? 

- Zabltlmizin adı Ali efen· 

didir. Biz nizami ye askeriyiz, 

İştlp'ten geliyoruz. 

- Ne dedin nfzamfye as 
kerl mi? 

- Evet beyim, nf zamlye as· 

k:rlyiz, üç, dört güodenberl 

bu çeteyi kovalıyo uz. 

- Nizamiye askeriyiz, de· 

mek bir asker lloç doğru ve 
yerinde bir cevah değildir. 

81Jne alayını, ıahurono, bölü 

ğüoil söyle! 

Ne soruyorsun, söylest-ne? 

Neferin yüzü acaylbleşmtştl. 

Cevap veremiyordu. Kekeledi: 

- Efendim, ben acemiyim 

de.... İ~te ondan ... Bilmiyorum! 

Mustaf11 beyin tavrmıJa bir 

değişlkllk gö_rülür ğibi oldu: 

- Peki, zabltiniz mudem ki 

btzl gördü. Ntddn bir ,pusla 

falan yazmadı da senin gibi bir 

acemi neferle haber gönderdı! . 

- Tela,a soktu efendim .. 

Mustafa bey,n gözlerinde bir 

parılll oldu: 

Senin adm ne? 

Ahmed .. 

Babanın? 

Mehmed! .. 

Mustafa bet birdenbire kaş · 
larıoı çattı, sert bir ses ve hid

detli bir yüzle bağırdı: · 

- Çabuk söyle, dedenin 
adı ne? 

Ve bono söylerken, atının 

üzengilerine de dokundu ve at 

ııırada bfr neferin bağırdığı 

duyuldu: 

._ Komita tepeye çıkmak 

istiyor! 

M oıua fa bt>y derhal atından 

sıçradı, todl. Birinci bölü~üo 

fAbri zabitleri ndeo birine em 

rclfi. 

Arif ef ndi, takımrnla bere 

ber tept>ye marş mar~! 

Arlf efendi, takımı ile he 

raber fırJadı. Diğer iki manga 

nın ateşi devamda idi ve iki 

manga ep .. yce iş görmüştil. 

Ttpt'dekl kayahklırı totmak 

için köyden fırlıyan otoz ka· 

dar çete, ansızırı oğrarlıkları 

bu şlddet.li ateş karşışında şa 

şnmışlardı. Bo arada içlerinden 

beş altısı da ölmütlü. iki man 

ga hem flerlfyor, hem de ateş 

"divordu. Takım da bunlara 

yıldırım sür'atle yuoaşarak iki 

manıtayı takviye etmişti kl · 

kayahklara ilerlemek lmkaoı 

lıulamıyrn çetelee 

yüz Ostü köye 

mışlardı. 

Mustafa bey 

nefere seslendi. 

koşar adımla 

doğru kaç 

yanındaki iki 

- Arif efendiye söyleyin 
kayalakları tııtsoı.! 

- Sonu var -
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OKUYUNUZ. 
iki adım ilerledi. Mustafa Beyin '""""ll"'""''"'"""'"""'"'"mrıuJ 
suali o kadar ani ve sert ol· mi t-
muştu kf, asker bir saniyecik 

1 
Borsada 

1 
olsuo, düşünmek lmkaoıoı bu· 
lam adı: 

- Koeti! 

Diyebildi. Öyleya, bir askere 

kendlsinio ve balıasının adı 

sorulurdu. Bo, askerlikte bir 

adet olmuşt. Fakat şimdiye ka 

dar aUsele sorulduğu biç vaki 

değildi.. Bu cihet düşiioülwüş 

ve bu sahte [Jefere de ancak 

kendisi ve babaı:ıı için oydurma 
lkl M üalümao ismi öğretllmfşti. 

Geri ıarafıoa o da bilemezdi. 

Çünkü kendt~ı, ne Müslümandı, 

ne de askerdi.. Bal gibi, komi
teci bir Bulgar'dı. Sırllndskl 

elbise dP., ktmblllr hangi tarihte 

ve nerede oehld ellikleri bir 

Tur.k Mehmedclğloln elbisesi 

idi ve komitecinin arrtına ge· 
çidlmf9tl. 

Mustafa ·bey, zaten ilk ce· 

vapta şüphelenmişti. Neferlere 

emretli: 

- Şo herif I sık1ea bağlayın 
çocuklar! 

Çeteci bağlanırken, uzaktan 

sUAh sesleri duyuldu. Mustafa 

bey başıDI köye doğru çevirdi. 

Tepeye doğan gönderllen iki 

mangamn, köyfln arka tarafına 

doğru ateş açtığını gördtl. Bu 

ı-------Borsada dünkü üzüm ve 

zahire satışları aşağıdadır: 

Üzilm satı~ları 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 

168 Alyoti bira. 9 25 12 
. 8;) Ş. Rlza halef. 10 ıo 75 

61 S. Süleyma. 10 11 
70 H. z. Ahmet 9 50 15 
56 E. Roditl 9 12 
40 K. A. Kazım 11 12 
32 j. Taranto 9 50 9 50 
25 1\1. j. Taranto 11 11 

2 L Y. 1. Talat 9 25 9 50 
:lO Koopera. itti. 11 12 
20 N. A. Baydar. 9 50 11 
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Zahire satışları 

Ç. Cinsi K. S. K. S. 

527 Buğday 5 625 6 

164 Arpa :3 125 3 25 
50 Meralmek 6 50 6 50 

2966 Kilo yapak 47 50 4.8 75 

Bay Ali Sırrı 
Boş olin Torbalı hükumet 

doktorluğuna İzmir doktorla· 

rındeo Bay Ali Sırrı tayin edil· 

mle•lr. 

Nasıl Bayındır anacak~? 
~----------------------.. 1351 nomaralJ kanunla İç Yenişehtr'de ayul ihtiyacın 

Bakanlığa bağlı olarak ve karşılanması lçlo Lnzan mey 

memleketimizde ilk defa doğ· danınında alınması bitirilmiş 

rodan doğruya urbanfsm ile ve bir bal yapılması için hazır· 

uğraşmak üzı::re korulon An- lıklara baştanm1~hr. 

kara Bayındarlık direktörlü · 

günün geçf'n dört yıl ve gele· 

cek dört yılda yapacağı fşlerl 

anlatan bir broşür hazırlanmış 

tır. Broşürde profesör Yanstm 

tarafında 11 hazırlanan planın 

yerttiJmeal üzerindeki bugüne 

kadar olan ı..,alışrtıalar anlatıl 

makta ve deoflmektedir ki: 

r 

lar kııououoa eklenen kanonla 

kapanan yollarda ve yol faz. 

laları olan arsaların direktör· 
lük tarafmclan satılm!lsı snypa· 

lara karşı bir gelir olarak l!Bğ· 

"Ankara şehrinin plaolaşhr

ma programı şdırl hn kı8mı· 

nan ve hslkımızın lbtiyaçlıtrı 

gözônünde tutularak hazırlan 

mıştır . Yazılı olan bıı proğram 

bPŞ yıl lçinıie birbirini temam· 

hyao beş progrem haritalar 

üzerinde saptanmıstn. Banda 

Ankara•mo planı gertğloce 

do~udan batıya uzanan tkl 

esaslı sfrgiilbyon caddeler ve 

yollar.o kesiştikleri nokta plıto· 

!aştırma lşlnio merkezi ve esaa 

gf'llşlm yönleri olarak kabul 

eı:ltlmiştlr. 

A ok.ara'<la Gazi çi rtliği 

Y atoız bayındnma pl4nıuın 

tsrazlye tııptan mı11 olması için 

bütün alım fılerlnin bitiril 
mesl ~eı.ekmektt>dlr. Bnnnn 

için ie bugiinkü alım kKnun· 

tarana göre bir buçuk iki mU· 

von lfr11ya lüzam vardır. 

llk bakışta önemli eörünen 

Gennal femet Kız r.asıitüRii 

Bu esaslar içinde yapılmış 

yollar ve bunlar üzerjnde ve 

ç~vresidde kurulmuş şehir par· 

çalar• gözönüode tutularak her 

lbtl yaca 16zomo kadar cevab 

verebilmek için Chy, Mukad 

dem civarı, c~btcl, y dnlşehlr, 
Çankaya, eod11stri bölgesi ve 

fşçf kartİyLsile eebrln kuzey 

tarafından Çırnkan caddesi ta· 

rafı birinci yıl programına 

ılıomıştır. Böylelikle plılnlaş 

tırma işinin merkezi ve yönleri 

belitilmlş ve daha programın 

birinci yılıodan şehrin her ta· 

rafında birleşlk olarak her ih · 

tlyacın planlaştırma lş\eri yürü· 

Uilmüştiir. Gelecek yıllar ken 

dinden önceki yılların kınavını 

genlşletn.:k ve uzatarak devam 

edecektir. 

6 Yılda alım işleri 

Bir yaonau programlı plAn· 

!aştırma işleri böylelikle geliş· 

tlrilmekte iken öteyandan ha· 

yındır direktörlüğü pl4n gere· 

ğince altm işlerini büdce im 

kanları içinde ytrltmlştlr. 9:!9 

yıhndaoberl Çankırı, Kızılbey, 

Mukaddem caddelerUe bazı 

8okaklerm açılmım için gere· 

ken yerlerin ehm işi yapılmış 

ve yeşil alanlar içinde kalan· 

ların da alınmasına uğrrşılarak 

tfmdlye kadar 371,842 lira 76 

kuruş para harcmmışt1r. 

Konutların çok olduğa Es· 
klşehlr'de yiyecek maddelerin 

!!atışını do.zenlemek ve halkın 

sabhatlne yardım lçtn merkez 

hali yapmış ve Bakanlar koru· 

lunun kararlfe (Ankara beledi· 

yeslne devroluomoştur. 

bu miktar bir ~ehlr planının 

hakikat olma<Jı bakımından 

hfç le fazla değildir. Şimdiye 

kadar t>aşarı lan yabancı şe lı!t' 

kurumları gözde o geçi rlUrse 

baş,0 hrlmizln planının taptan · 

maeı için istenilen 2 milyon 

lira çalışmamızı artıran ve bize 

umud veren bir dayanç ol 

muştur. 

Eskişehir için: 
Bu para bir özverllik değil 

gerçd. bir ihtiyaçtır. Plıinlaş 

tırma programı He başabaş 

ol11rak 4 5 yılda biidceye ko 

narak az zamanda Ankara'oıo 

bayıodırlaşmasıod11 geçmiş yıl 

lora göre birdenbire yeni bir 

çalaşma alaD1 tıçmağa, Yen işe 

bir'e gôre dorJUD yatan Eski · 

şeblrf da parlatmağr, açılan 

yollarla yı1pıma el verişli bir 

şekle koymoğa ve plaoın esası 

olan oturma ve bükumet böl 

gesl Yeolşeblr'in yanında dü· 

zenli bir tecim bölgesi oJerak 

Eskf~ehirl de canlandırmıığa 

dölenmietlr. 
IJn sonuç araçlı veya araçsız 

şehirde gerek halk ve gerek 

hükumet fçtn bir kazanç ve 

bir gelir kaynağa olacaktır. 

Planın topra~ ta taptaomaeı 

lçio kooolması gereken ayrım 

verilmekte geç kalındıkça ayol 

işler uzun zaman eonra daha 

saypalı olacak ve gelişecC'k 

şehrin bugünden sağlıyacağı 

geUr de uzun zaman geri kal· 

mıo olmıyacaktu. 

Böylelikle direktörlük, ör· 

gtıtleri aracile ödenmekte olan 

alım karşılığa olarak yapı yol· 

ları mı ~lır. 

Şehir plamnın yerltllmeal 

sonucunda lıa~echrlo birçok 

kısımlarındo t>saıolı, diizenfl Vt1 

güzel uraml1tr uwytlana l!'f'ldiğl. 

plana güre höyük vr: küçük 

caddelerin şehrin görüofışüoü, 

günden ~üne f?Üzelleştlrdiği gö· 

ze çarpmuktadır. 

Planın en ufak ayrıntılan 

bile büyük bir özenle bazırlnn 

maktadır. Bo arada p1aoda ÜJ!1 

Bakanlığı lle fatasyon ara!!ında 

bliyıik gençlik parkımn es&! 

projcJerl hazırlanmış "e Bakan· 

lar korulunun onayından geç. 

mtş olduğa gibi detay klanları 

da bit mt>k üzeredir. 

Essiz bir eser: . 
Bu yıl Çubuk lıar11jı bhlrl· 

lince S:ır:kışladan gençlik par· 

h.ıba dö~f"Df'Ce ~ borulıırl su, 

grnçlik parkının şefeleslnden 

büyük bııvi.ızıı dökülecPk 'e 

höylı· Jikle balkın sıbhiğ ve es· 

tetlk llıtiyaçlım karşılandığı 

gibi şehria bı:şlangıcında çokaz 

para barçanurak ee~iz bfr güıel· 

Uk eıığlanmış olacaklır. 

Yenlşeblrde devlet. sitesi 

Bend dt'resl Roma bendinin 

yeniden yapılması, Samaopazarı 

karin projelt'ri, kale etekleri, 

Kabaküllük okuta c;eHealnin 

arkitektüral düzen len mest gibi 

birçok yf'rsel krojeler de ha· 

zırlanmı~tır. Direktörlük An· 

kara'nın kanalizasyon lı;lerlle d .. 

yakrndan ilgilenmiş ve 9:32 yı· 

lındanherl bu öaemll iş jçfn 

oyarım tstemlı;tlr. Tiirlü hakan· 

lıklarla ve en çok Finans Ba· 

kanlığı ile yapılan dı>~etler !! >· 
nucuoda bu yıl Finans Bukan· 
lığının hu iş için a 5 yıl cra· 

sın da l ,5 milyon Ura "erweıai 

tııtğlanmıştır. 

Y e~il yollar 
Modern bir şehrin ku .. ulu· 

şunda taeat araçlarının önemi 

dolayısile yeşil ve yaya yollara 

eon derece önem verilmiştir. 

Çankaya cadtlestle f ldımhk 
arasındaki yeşil yol ağaçlandı· 

rılmıştır. ş~hrln doğukozı>yi Vf' 

kuzey l ı ar af larmda yoksul bal· 

ktn oto re lhtf yacı lçerirılnde 

kendilerinden ysptırdıklım kt!r· 

piş ev ve barakaların duru· 
mu incelenmiş ve bunların 

evsiz kalmamaları için bu 

yerlere götürülerek nasıl yord 

laodmlacekları hakkrnda Baş· 

bakanlığın ooaylumasmdan ge· 

çen bir çalışma tarzı saptanmış 

ve Ugtll dayreler çalıışmıya ba, 
lıımışlardır. Yoksul halk ve işçi 

yurdlandmlması için elverişli 

hazne arsaları küçilk parsellere 

bölünerek bunlarıo üzerine ba· 

- Lütfen Çeviriniz -
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Huroava askni sa. ul. ko. dan: 
6 taksitte Gazlemlr'e teslim şartlle 60 ton arpa acık eksiltme 

Kaşı yaka 
Yatanlar Suyu·· 

Kee: işi Yürüyor·· 

Ekononıik, 

Başarın1ştır. 

Tatat, Cunıuriyeti 
\. ·ıitürel Jşler 

suretHe satın alınacaktır. lholf'sl 8,temmuz,9:l5 pazartesi gfinil 

8 at 17 de yapılacaktır. Beh,.r kilo una tahmin edilf'n f lat !l 
kuru" 75 sımtlmdlr. Muvakkat teminatı 169 liradır. Şartname 

sini (!Örmı>k fçlo hereOn -çe eksilmesine glrlşPceklerln bildirilen 
vakitten evel temlnatlerile hlrllkte Bnraavoda askeri satın alma 

Kısmen liman nfzemnameel 

nfo ve kısmen şarboylık soğlık 

şartlarının icabı olarak kereste, 

benzin, petrol, kükürt, mozot 

gibi kolayca oteş alan maddeler 

hayvan ve motörlertn taeıdığı 

bilcümle eşya çok dar bir ge· 

çidl olan ve gayet elverişsiz 

bir sabası bulunan eehhlt>rde 

taş iskeleden indirilip ytlkletll· 

mektedlr. Bu yüzden takelede 

l~lerio gnl kaldığı, ihracat 

hayvanlarının kırıldığı ve mas 

rafların arttığı görülmüş, bunun 

tein şarbayhk DPzdinde bazı 

teşebbü!!IP.rde bulunulmu· tur. 

Bunun netlcPSI olarak . ~arbay 

lık; iskele karşısındaki kömür 

depolarının yıktırılmnsını, mo 

107.larile toş iskelenin genlel~· 

tllmeelnl emrf'tmlştlr. Şehrimi · 

zln ökonomsal he~atınde çok 

()nemli olon bu teithlr ha Is · 

keteden iş yaponları memnun 

bırakacaktır. 

Yam lar soyu o un ı:nuv•~· 
lrnt kah keşf ı için çahv•0 

keşif ktıtsyonu bir iki gOO 

içinde işi bltlrlb keşif raP0 

ronu şorb,hk daimi kurutoıı• 
verecektir. 

Moekova 27 ( A.A ) - Tas 

Ajansından: 

Tatar muhtariyet ~ovyet sos· 

y liet cumurlyt>tlerlnln on be 

şiocl yıldönümü münosebetlle 

Kazanda büyük hlr şenlik ya , 

pılmıstır, Şenlikte birliğin bfi 

tüo cumnrlyetlerlnden gelen 

bhıdf"D fozlıı delege hazır bu· 

lan muştur. 

Gazeteler bu mftn ııebetle 

Tatıır cumurlyetlnin elde ett.ğl 

bOyOk ekonomik ve kiihOrel 

başerımları ke) detmekt('dir. 

DevrJmden önce Tatar ulue•ı 

temamea cahildi. Ve orkunç 

ha talı ·lar, Tatar o:ke lndR hü 

kilm eürüyordu. Şimdi cumu· 

rJyet bımndır bir ülk,.dlr. İlk 
ve ikinci beş yıllıl pliinla bu 

ül ede 26 yeni büyük fabr ıka 

kurolmuşıur. Çarlı zam nmda 

yalnız 25 Tatar okulaeı vardı . 

Şlmdt ilk o ullurda 300,000 

Tıstar okuyor. Kazım üntvtrd 

lesi Çarlık zamanında onbt>ş 

yıl lclnde seçkfn sınıf lardnn 

yalmz 6 Tatar ralt·bey" diplo 

ma vermlşkrn eoo oo beş yıl 

da yükse o ula1aı.dan 2350 

Tatar dıplomB almışhr. Sayısı 

on beş yirmiyi bulan yüksek 

rakalardd oturanlar yerleştiril· 

dikten sonra boşalacak olan bu 

harakalor yıkılacak ve yerini 

de dOzenlenecekılr. 

Ankara'nın Çe,·resi 
Bir telırln kurumunda ve 

gelişiminde perlferletlk Mr pilin 

ve pro~ram içlode kuruluşun 

büyük bir önemi vardır 

Dün) anın en iyi şehit ı .. rı 
eağda içi df'ğll, çevrt>el ızôzt'l 

olııo şı>hlder olmuştur. Eldr.ki 
plan yalnız Ankara'mn şt-htr 

kısmı için olub çevresindeki 

yapıları kontrol edecek bir esas 

kurulmamıştı. 

Ş"hdn etrafım dOzPnlf'ylcl 

esaslar eağla?.?mazsa denkll'şmle 

bir şekilde S"lişimlo kontrolft 

kabil olamıyocak ve ileride bü 

yok yön,.tsel, ekonomik, so yel 

gOçlOkler doğurabilecekti. Bu 

durum~ ~özöoüne alan direk· 

törlük Ankara çevresinin ha 

yındırlığı ve böylelikle yönet· 

sel, teknik ve t'Sletlk denkleş 

meyi sağlamak ve şehir bayın 

dırloştırma sınırlle oray sınırı 

arasındaki yerin bııyındırlaştır 

m pltinlarım dOzerılemek için 

gneken incelemeyi ~e df'ğet· 

lerl yapmış ve bunun için büd 

cc ine ayırım ıiıı koymuştur. 

Yurdda Urhanisın 
Direktörlük yapı ve yollor 

kanununun özel maddelt>rile 

belltilen yetkiler içinde uray· 

Jarın ileride şt>hfr p14nlarının 

hazırlaomaslle de ugra;makta 

ve bunların kontrol ve onay· 

lanmalormı sonuçlamak tadır. 

80t6n hu çalıema ımısrnda dl · 

rektörlükce onarma ve ilhe· 

lerdrn ba k l 4.W y pı planı 

incelenmiş ve }tıpılarına blo 

verilmiş oldugu gibi 2400 çap 

ve bölme hertsları ve yopı tarz 

Iarı eapıayon pllinlar yapılmıştır. 

Şu kısn izahlardan onloşıla· 

coğı ~iLi beyındırloştırmo di· 

rektörlöğO büıOn f lnansol dar 

lıkloro koreıu başta An ara 

~"hrl olmak üzere memleketin 

eehlrcihk işlerini yönelmf'k ve 

dOzenlemek yolunda başarı He 

çahemıetır.,, 

okullar lll' teknik okulalardı 

1 O hin Tatar okumak1adır. 

0f'vdın enıklıklı (1 tidncllı) 
Tatar yazıcı, bestekdr, arti t ve 

heykeltraşlar yet,ştlrmlşlı rdlr. 

Bu yıldcnümj miloa ebeılle 

birçok kuıluma ve selıiın tf'l· 

~rof lurı gelmtetlr. Bıı arada 

Kahnlo de bir telgraf gönder· 

mlştlr. 

Çakır il\ bal'e 
Saldırmış,.I 

1 

Dişlerini Kırmış. bir ; 
Gcizünü Pntlatouş 
Dün Gaziler mahellt'~fnde 

komisyonuna müracaatları. 23 28 :l 7 1859 

Buroava askeri sa. ol. ko. den: 

1 - Ôdemfş'teki eııked hayvanları için 102300 kilo saman 

açık elcsiltme suretli" satın almacaktır. lbalesl 8.te01 · 
muz.9:15 pazartesi f!ÜDÜ eeat 10 da yapılacaktır. Beher 

kilosuna tahmin edllf'n f lat 1 kuruş 40 santimdir. 
2 - Movekket temloııtı 107 liradır. 

ŞartnnmP.slni f!Örm"k üzere hergün ve ekRlltrnı>:slne girişecek· 

lerin bUdlrllf"n vnktlnden evd temlnatlarile hlrllkte Buro11vada 

ııslrni setıo almR komlsyonıına 2elrnelnl. 23 28 !l 7 18:15 

Rurnava askrıi ee. el. ko dan: 
1 - Buroavsduicl kıt'aoın hayvanat ihtiyacı için 300 ton 

İhalPel 8,tPm 

2-

arpa kapalı znf la mlloakasaya konmuştur. 
mıız, 9.l5 psıartest günft 11oat 15 te Bornavadn askeri 

atın alma komi yonnnda yapılacaktır. Beher klloeuno 
tabn:ıln edlltn flot 3 kııruş 75 ııaotimdir. 

Muvakkat teminatı 8J4 liradır. 

Şarbey r. Behçet Uı jlt 

earbaylık ıfiheodlelerl d60 

Karşıyaka'da O~ğirmentt~Pt 

deki Yamanla suyu havoz011-

çıkmıclar ve •n teslsall ~5t 
müşlerdtr. u~ tefek b• 
noksanlar bltlrl,ek azeredl! 

Buruda gfizel b. çam or01•0 

yetlştlrll mektedlr. 
M avakkat kabı kouıleY0 

nunon raporu; şa:ıaylık d•
1 

mi kurulunca taed( edildi~ 
ten sonra Karşı yakala saati~ 
rlnl yaptırmıo ve teısatıoı b 
tirmiş olanların evle\ne de 

hal su verilecektir. Mıteabb~ 
ve mühendisler; kabul işltf 

bir v:ık'a olmuştur. Umumhane 

kadınler•ndan çakır İkbal; yol· 

den ~eçf'rkPn Boca'lı Rilml adlı 

birisi yanında arkodeştle yolooa 

ke mi~ ve yumrukla rlövmel: 

ııuretile kndının dlşl,.rlol kır· 

mış, bir gözfinfi patl111mıetır. 

Kadm, kendini ~üç hallr bir 

otomobile utoıek krır ko!o gidlh 

şlkliyet t'tmlşllr. Suçlu tutul 

muetnr. 

Şartnom,. elnl J!Örm,.k lçln hPrgfin ve miinakaseınna h1irak 
edecrklı-rin lhule enotloden enaz bir saat r-vvel tektlf rnt>ktub 
lorını makbuz mukabilinde komisyon rel~li~loe vermf'lerl. 

~~~~~~--~2-~_2_8 __ ~ __ 7 _____ ı_85_3 __ Uşak ~luhte-
nln biran evvel bitrilOlt 

lclo gece geç vakte kadr 

baylıkta çalışmaktadırlar. 

Son günlı>:rde Kfome\' 20hıta· 

tasınm aldığı eı lu terlbirl~r 

sonucu olarak oralarda horınn 

mıyen külbanb,.yler Gıızilr.r me 

ballf"aiudtki kshvf'lerde umum· 

hane kadınlarını beklemekte ve 

orada hazı hadiselere sebebiyet 

vermı>ktedlrler. 

ay ' ı i'nin 
eraeti sten< i 

1 endisi de Dünkü Cel-
fiede 1\1 ildafaasını yaptı 

Ruşvet almak ve bazı ttıhki· 

katı tamam yopmamak suçla 

randan maznun Krmalpaea 

mü~ıanılkl boy N..ırl'olo duruş 

ma ına don AğırcPze hakye · 

rinde devam edllmlştir. İddia· 

sun zerdeden yarmüddelıımumi 

Bnrnavn aakeri sa. al. l.o. don: 
Gazi,.mlr'e tee im edl ıne J.: şartllo 37fi. 00 kilo lirıiı mad~n 

kömfirü nçık f"kıılltme suretli~ satıu alınacaktır. İbelrsi 8,tem 
moz,fl:l5 dazartesl glloft saot 16 do yapıl \Csktır. Beher tonnnn 

tahmin edllf'D ffat 10 liradır. Muva kat t~mlnatı 282 liradır. 

Şartnnmf'elni gôrmek için bereün ve t>kstltmesln" ~lrlşeeeklrrln 
bltdlrllt>n vaktinden flvel tı>:mlnatlerile blrllkre Burnovarle ,. .,keri 

!IRhn alma komfBynnıırıe l!"ırrı,.J~rl. 23 28 3 7 1854 

Bornava o keıi &a. el. ko. den: 

1 Ôdemlş't••kl askeri h vvonatı fclo 66 ton arpa açık ek 
elhme suretlle satın ahnncaktır. 

2 

3 
4 

İhalPsf 8.temmnz,9:15 pazartesi gOnO saat 1 l de ynpıla 

cakfır. Heher kllomna tabmlo edilen flat 3 kuruş 75 
sarıtfnullr. . ' 
l\fovekkat teminatı l S6 liradır. 

Şnrtrıomeslnl görm~k için hergün ve ek lltnıe·ine J?lrl 

ŞP.Cekluln blldlri!ca vaktlnfi,.n evel ternlnotlıırlle birlikte 
Buroavoda ukeri satın 1tlma komisyonuna müracaa\lerı. 

23 ~8 3 7 1852 

Burneva aııkni sa. al. ko. d1n: 

Barnavodakl ıt'ooıo 24 hin kilo flığır etinin beh,.r kilosu 

1 !l kuruş 75 santim iizerlnd~o talibi üıerlodedir. Daha aşağıya 

talih olanların 29,hazirao,9:15 cumartesi gOoü aaot 11 e kadar 

Buroavada askeri satın alma komisyonuna müracaatları ilaa 

olunur. 1915 

Burnava askrıi sa. al. ko. dan: 

Pazarlık suredle 10 ton ekmeklik un 29,bazlran,9:15 cumar· 

te!!l giinfl &net 9 de eatıo alınacaktır. İ~hu mala kestirilen f lat 

1200 liradır. İlk pey UO liradır. Verıneğe istekli olanların bil 

dirilen vaktlodl'n cvel Baroavada askeri eatıo ılma komlayo 

nuna mftrac11ıları. 1917 

bay Şevki; Krmalpaşa mrmur 8urona askeıi ııa. al. ko. dan: 

ları ara ındakl g~çlmelzllğln 1 Kıtaat ihtiyacı için 3500 kilo irmik pazarlık euretlle 

doğordo~u bazı fnf laller yflzün· 2,temmoz,935 salı g6o0 eaat 10 da satın alınacaktıı. 

den suç tertlb ve tasni edil· 2 Kestirilen bedeli 455 liradır ve ilk pey 34 liradır. 
miş eldu~uou eöyllynek bay 3 İstekli olanların bildirilen vaktlodf"n evvel Burnava atı · 

Nuri'nfo beraetloi t temlşıir. Bun ke•f Patın alma komls onuna müracaatları. 1914 

don sonra maznun, çok uzun olan -r-:M:-:--:h-~l.~f:':". ---:k""'!'!)~~.~""'!'!h~""!""ml!'"'---------
U te ı mev i er( e i ateleri yapılacak 

müdafaamı yapmı~ ve kendisine 
lenad edlltn rüşvet suçlarile asker ilanları 
hiçbir ilgisi olmodıfını söyle 

mi~, 75 gılndeobP.rl mevkuf 

bulunduğunu, ailesi halkının 

çok perlşau bir halde kaldık· 

Jarınde btıhlsle ağlamıya başla 

mıştır. Suçlu hıçkıra hıçkıra 

ağlamakta devam ederek mü 

dafaaını bitlrmleılr. B y Nuri 

beraetini htenıtştlr. Mahkemeçe 

karar 9 temmuzda lıildirlle· 

Ctkllr. 

isiklctle Tur 
An kara eporcularıodan beş 

bl!!ikletçl Trakya ve batı Ana· 

dolu illerimizde 3:<00 kllomet 

r. lik: büyük bir Tor11 çıkmış· 

lariır. Geçtik ini yerlr rde fede· 

ru~yona beğl.l mııhalli epor ku· 

rumlıırı numsuplıırlle hl"iklet 

müeabekalerı yopa~aklerdı:r. 

Sivri ... ioekle Savaş 
Sivrisinek müradclesl 

vaoıdadır Şarbaylık hchimlert, 

bir hııfın iaob .. rl bOıün meb l· 

leleri dolaşm kta, su birikinti 

ı,.rlne ve evlerde helıi ve çu· 

kurlara mazot dök.türmektodirler. 

Hayramlç Askeri balın al. ko . nandan: 

CinEil Miktarı Beher kilo•unno tah Teminata mu· 
mio edilen f iatl vakkaıe akçesi 

Kilo Kr. St. Lira kr. 

Sığır eti 63000 12 00 567 00 
Sığır eti 60000 J '2 00 540 00 

Be}ramiç charındakl kıtaotı o~keriye ihtiyacı için yaktırıda 
cinai ve miktarları yazılı iki kalem sığır eti iki kıta şartname 

ile yrı oyrı kapalı zarf usullle ekeihmlye konmuştur. İhaleleri 
5 temmuz 9:15 cuma günü saat onbeşt~ Bayramlçte tümea satın 

alma komisyonunda yapılacoktır Şarlnamelerlnl bergüo komfe· 
yoada görebilirler. 

Ekslltmiye iştirak edecekl,.r 2490 sayılı arttırma ve eksiltme 
kanununun 2 ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı 

veAlkalorla teminatı muvakkate makbuzu ve tekllf mf'ktublarını 
lhaldou enaz bir eaat evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

18 23 28 3 l7i7 

Anlı.ara M. M. v. iv. eo. ol. ko. d11n: 

l -

2-

3 

Beherinin tahmin edilen f latl 6 kuruş olan iki milyon 

muhtelif ren te makara kapalı zarf la ekeiltmlye konul· 
muştur. 

Şarınıımf"efal cltıyOz kıırnş11 almak ve örneklerini gör 
mek i ıiyeuler hergün öğleden sonra komi yona uğrı 

ynhllirler. 

Ek-ilınıiye gln·crkln 7250 lirıı teminat mektubu ' eye 

mak tHJz!ıırlle ~ 190 ayılı kanunun iki ve üçüncü marl 
del rinde yazılı Vt"!!lkularla birlikte tt'ldif mektublorını 

lbalt· ~üuü oları ı9 lt·nımuz 9 .{fi pazartesi gftnü saat 

J O iiı.u bir saut Hvı>l Aokoro M. M. v. satın 9Jme ko 
mtsyonuoa vermeleri. l:t 28 8 :l5 1714 

liti Gelivor .. 
Uş .. k muhtelit tckımı; lzmlr 

r ııbtelltl lle bir mfısahaka 

yoproak üzere yarın Uş k'ıan 

ş,.hrlnlze hcırek~t decektlr. 

İzmir \e Uşak muhtelhleri 

ıırasında yapılt\cak olun bu 

maça ön~m verilmektedir. İki 
takım ôniimüzdeki pazar gü· 

nü kın 1loeacek1ır. 

Harman Y aogıu 
İzmlr'de" Burnova•ya ~ 

havali trımi lokomotlflndO 

lsd ateşten yolun ke111ır1 

bulunan eskici oğla bay jb 

himln he~ıoda l otlar t0 

mı>ş ve yangın Mangır J 
him\o buğday barmonıoı 

mıştır. Yetişen halk y•" 
gt>oielı>meden eöndOrmüetOr 

1 
(ışlada ~tfis. Mev. satın alma komisyo 

nunda ihaleleri yapılacak ilanlar 
Mu:ıtubkt'IU we~k.ı sa . 111 . ko. nuııdıto: 
1 Ctbdl askeriye için bin iklyüz too mazot kapolı 

ıı~ulil~ ekslltmlye konmuştur. 

2 1 holeı.ıi l . lemmuz.935 pazart~el günü saat 1 O da 1 
kışla lht. mv. satın alma komisyonunda ynpılacıı"t' 

:~ Malın tahmin edilen tutarı yetmiş fklbln liradır. 
Teminatı movokkete akçesi dörtbto seklzyüz elli Ur 

Beher kilo mazot için altı kuruş f iat tahmin edllll1
1 

4 - Tutlpler şartn1tmeslnl hergün komlRyonda glirOl 

beraher bir suretini de üçyüz altmış kuruş bedelle 
bilirler. 

5 laıeklller ticaret odasında mukayyet oldukların• 
vesika gösıermiye mecburdurlar. 

6 Münakaseeına iştirak edecekler muvakkat teminat 
buzu ile birlikte teklif mektuplarım ve 2490 
arttırma ve eksiltme kanununun ikinci ve fiçünc6 
delnlnde ve oartoamesinde yazılı vesikaları tbıle 
tinden enaz bt~ saat evvel komisyona vermiş bO 
caklardır. 12 18 23 28 t 71 

ilan 
Arsıulusal lzmir Panayırı Başk 
lığından: 

Panayır gazinosu 3, 7 ,935 çarşamba gfin~ ımıt 17 de bel 

dairesinde içtima edecek panayır komhesioce açık artır 

kbaya verilecektir. Şıırtoomeslnl gfümek lstlyeoler belediye 

resindeki panayır bürosnna mnracaatları ilan olunur. t9Z 

lzmir Milli Emlak Müdürlüğünd 
İkinci kordonda mallyv kırtaıılye deposunun dıvarlarlle 

ahşap kısmı pazarlık surctlle tamir ettirileceğinden bn 
1 

yapmak fsılyenler depoya mnracaatlerı. t91 

lstanbul: Deniz Levazım Satı 

ma omisyo ,undan: 
Tahmin edilen bedeli 131250 lira olan 2500 ton 

temmuz 935 pazartesi giloü saat 15 te Kaeımpoşıı'dtı 
binasında kapalı zarf oeulile ekslltmlye konulmuştur. 

meal 65f> kuruş bedel makablllode hergün komlıyood11JJ 
bilir. İsteklileri o 7812 lira 50 kuruşta o ibaret olan IJJO 

teminat makbuz veya mektublerı ile kanuni belgeleri b• 

lif mektublarıoı ek~iltme saatinden bir eeat evveline k,d 

miııvon rl"tslfğtne vermeleri. 28 !l 8 l~ 3509 
1 

Manisa vilayetinden: 
l .Manleo'da kışla ~nilndekl İstiklıil mektebinin kptOı 

hela ve ao tesi~att işleri (4990) lira ( 92) kuro~I 
elfnumeol O.terlndw açık ekıılltmlye kouulmuşıor· 

2 Eksiltme Temmuzun btşlncl cumcı gfloü saat 
0 

vilayet daimi encümPt inde yapılacaktır. 

3 Keel f ve teferruatı ~a fıo başmühendlsllğlnaen 
olarak olınablllr. 

4 Muvakkat teminat {:174) lira (32) kuruştur. 

llıiu olunur. 1802 20 ~4 28 
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Anadolu'nun Tarihi Tefrikası 

/(Ari//{ f{A YA ll . 
~~~UJb~~~~~~--iii!:~~~~['!:l~~~ı::-:-.ıa:ı:-;-;K·f 

Tefrika No. 68 M. AYDAN 

' 
nıdi Söyle Bakalım, Arkadaşlarımı 
Ne Yaptınız? Nasıl öldürdünüz? 

ltıbf, derin derin içini çekti. ı tutar yeri k:i::'mııtı. Yldlğl 
çok acıyordu. Yidlğl da day•k, kendlılol bftfrmlotl. Bu 

1 herkes kolay kolay daya ılk.letle ve gırtlığ1Ddan tutula 

İranlı aap san kesildi : 

Y•Amurdan kaçarken doluya 
tutulmuştu. Bir IAbZI bndlnl 

•ıdı. Ortadı bir ıebep ol rak yere alılıp ta bae• taıa çar topl"mık istedi, fakat yapamadı. 
Ilı, belki bu kadar ylireği pınca k"ndinl kaybetti. - Aman ylğltlm! Sen kor· 
ltııyacak, içi glıll bir lntl Aradan ne kadar ıama" geç· tulduo ba! Sen .. Çok oOkftr .. 

•rıuau ile yanıp totuşmı ti, bilmiyordu. Gözlerini açtı Karaboğa, kızgınlık dolu bir 

ktı. ve ilk gördOğO, geoit yOzlO, eesle sözQofi keıtl : 
Şı"1dl lıe, içinde her•ey dt: yalın .bir kılıçtı. Sua herif s s' O 1 v - , u .. r ya· 
1• bulunuyordu : Korkuıuudao gôılerlnt birden kArlığı, o yaltaklığı git te o 

' Onlara ben de gösteririm! kaldıramadı . Karşısında biri lı.ara yüzlO kum•odaoına yap! 
t>ıye mırıldandı. Alına l.f. ayıkta daroyo; du \'e ayıkları Seni avucuma& aldığıma sevloi 
~eb, K•ıteybenln at u~eğı çizm,.llydf. yorum. Ve ona da bfcblr ryl 
'-• özeogiyl tuttu . Çfink6 lJemek ki kendl~lnl attın yanında kAr buakmıyacığım. 
rye d d b L s hö 1 d Karaboğa, lrani'nlo cevap , or o ı, era.e rmet yuvar ıyan ne ayı 1 i, ne de 
dl D h d d nrmeılne f mkao bırakmadan · a a oğru&o on an maymun!. DOpe dfiı bir lnaaodı. 
•I ıordu : rlerdt Çftokfi Sl'rdar iızc Gözlerini yava~ yava~, santim 

t · ı d v l ' - Şfmdf ıöyle bakalım, Ar· eıır var ı . e ran lıoın aaotlm kaldırıyordu. 
~t ı. b k b kadışlarımı ne yaptınız? Neeıl •eıı u tı, ısmeo Hin Bir aralık .kılıcın kıbzaıını 
e öldılrd6nüz? 
il aolaoılamıyan meçhul do;tru baktı. 
•eeı d d d - Aman ylğhlm, ne yaph· ,... • en < ·ğoyor u. "La llAbelllAllab, Muhammed 

'4bll ı nıı, diye ıorma! Ne yaptıl11 dd ne erler; reıolillahf. 
' Slb lb ı Hepsi de ayni yola çıkar! r as mı, milnecc m Yazılı idi. Karı;ıaındakloln 
lledf d b - Çıkmaz kahramanım, çık· r, ne adım ır llioml yGzOni\ benQz görmemişti. Fa 

Y 1 h mas. Allah, peygamber şabld 
, 1 iri oeytan aomı11 tr kat bu lbueyl görfince genllJ olıun! 

1\, •• bir nefes alarak baıını kaldırdı. _ Soı olınf Allah, pey•ım 
:1erek ondın korkuyorlardı. "" 
,, ÇGnkG, Ostftndekl yazıya •öre ber ne demeU Sen de onlar 
efer· " 

' bu kılıcı tutan bir Arap olea dno değil mfaln ki? 
b Selametle Y• Seydi! gerekti. - Değilim kıtbramanım, de· 
eıtı. İranlı ceVlp vermedi 
Gıe Fakat aldanmıştı. ğlllm.. Enelce onlardandım . 

ngllere bafffçe dokundu. 

sonra lrao'hnın beyaz 
Kareııında; gece çadırda gör- Fakat elmdl değilim . , DeğUlm, 

l L dOğO o bahadır duruyordu. inan!. 
ı aaranhldarın öıealnde 
l Göıleılnl lran'hya dlkmle, do · - Sen de doğru ıöyllyecek 
Qp gitmişti. 

daklarında donuk bir tebeasöm; gôz yok İranlı! 

~ • •. ıao parçaaı gibi harekefalzdl. - Sonu nr 
•11ıo~lçlnde tlerlllyordo. Va· ----------------------------
'Plyce geçmıett. Şafağın Emlak \1e Eytam Bankasından: 
tıl yakındı. Kararını nr-
1 faklı na11l tatbik ede· 

Esıı No. Mnkll No. Clnıl Pey akçest 

1 207,4 Kokaryalı traııatay caddesi 829 e•ln ılt katı 7 
bereden baılayıp nerede 

~'~ini bilmiyordu. Sıbıb 
35~1353 oımanlye cıd . ve ladwğlu han 33.35,7 dakUa 25 

ll 613 DördüocQ ıoltanlye mıh. horaaancı ı. 9 ev 6 
ti baelımıetı, çiğ yağı· 7 J 6 İıtlkl41 mab. gOndOz ı. 16 ev ~5 

'·· ~ 868 Orhanlye mah. kamil ef. !okağı 7, 11 e• 8 
L lbının içinden uzaktan aeı· 
'• c.l Gaziler mahallesi kemer sokağı 49 ~v 15 
k ~eltyorda : 
"'- c.5 ı ,4 lkiçeemelik caddesi 54a,4 dakkAn 6 
t 'dl" bığıraeıyorlardı. c 52,3 İkidcl eılleymanlye mıh. nezakete. 2,23 evin bir bölGğft 10 

'
01

Qnu da bilmiyordu. lı'a· c.72,1 Kestelli mıh. ikinci keıtelU çıkmazı 101 ev 25 

,il_ ~'lldlainl emniyette görl c.90,l Hae& mıhmotl mıh. ikinci beyler ı. 52 ev 25 

' ~ · l:arımna Araplar çık11, c.92 ikinci eGleymanlye mah. çukuıçeo· 16 ev 8 
İ \ ~klardı. Koynunda ıer me bacı mnlud ıobğı. 
~ fermanı da vardı. Tark Yukarıda mevki ve numaraları yazılı emlildn bir senelik 

~ tllbe dGpe, onu nereden kiraları 5,7,935 camı gBnd ıaat onda ihale edilmek 

\ ~lerdi? Şa bılde kendlıl tumıya koaolmu~tur. luekll olanların hizalarında 
~hiçbir teh1lke yoktu. Sa· akçeleriol veznemize yatırarak artırmasına girmeleri 

/ ~d 0ttahğın ığarmaeını bek· 28 4-

' ~Q, Ondan ıonra bir yol { • D ı· d l ... d 

(bere lf· 

yazılı pey 
IAzımdır. 

1870 

~ lı:, ya Buhara, yahut batı zmır eı ter ar ıgın 80: 
.f tllerlne doğru gidecekti. letıiıloln vergi borcundan ötftrtı ve tahslll emval yaeaııına 
P \ loteybe de göreftn! Ben göre haczedilen Kemer caddesinde k4fn l 3 J. sayılı diikUo 

~ ''Je mal olacağım! tarihi filodan itibaren 21 güo mılddetle mOzayedeye çıkarıldı · 
p ~~. fraol, yldlğl dörtyftz ğından almak ve pey eürmek l@tfy,.olerin def terdarhk tahsilat 

ol ~ lı.ımedememled. Yıllar. kalemine gelmeleri. 180fl 20 24 2R 2 

~ti bllbaua bu taraflıırda 
"ı/. ~ ~1tiol, miJşıvbllğlni yap 

1 '• 
1P kumandanından loıi \. .-., ,1 .''\ •lacaktı . Ooa iyi bir . . . 

ı ç ı n ı z . . 

M•olıa icra memurluğundan 
Mustafa Sıtkı ve Ahmed Hü 

eamettlne 2807 Ura nrmeğe 

borçlu kara Yunus mahallesin 

den kara kulak zade Mustafa 

kar181 Ayee 'fe kızı lemanın 

lobu borçlarından dolayı icraen 

mahcoı ve eattşına karar ve 

rllmfo bulunan eğri k~y tımarı 

arpacı mevklfnde gfin doğuıo 
Alt, gQnbatm yol, poyrazı 

müftfi ilim vereı,.ıl kıbleei 

Muzaffer tarlası Fatma ve yol 

ile çevrlll onblr buçuk d~nılm 

metreye çevrilecek beher metre 

morabb11 U korno muhammen 

kıymetli 10580 metre morab· 

bamda ve tahminen bee yaola· 

randa yenice bağı ve .gene ayni 

dmar ve me•lrlde gftndoğuso 

denle ali gfin bahıı yol poy· 
razı müftfl Alim vereıeel kıh 

leıl muzaffer ile çevrlll •e ge· 

ne onblr buçuk dönümden 
tahvtlen •e beher metre murab 

baı on kurue muhamnıeo kıy· 

metli kocabağ ve gene gölbey 
tıman kara kulak çtftll~I mev· 

kihıde tapu kaydına göre gftn 

doğuııu eerlf vereeesl iken şlm 
di Eyyftb tarlası gftn batı s ı 

Aneuln mftfrt"Z tarla,.ı poynzı 

t:\'elce oeref veresesi merası 

lkf'n elrudl Eyyilb meraır kıb ' 
leıi Ayoenlo mftfrf:ı tarlaeı ile 
Çf'Hill ~3 döoihadeo çentlerek 

21160 metre murabbaı tarla 

ve gene ayni tımar n me•klde 

gftodoğuıu yol günbatısı Ayee 

metreye çevrilerek 1067~0 

metre morabbımda bulanan 
işbu tarlanın behu metre mo· 

rabbaıoa bir kuru, kıymet 

takdir edtlmle olap açık artır 

ma ile müzayedeye konularak 

muhammen kıymetin y Cizde 
yetmlı beşini bulduğu takdirde 

l 8 935 tarihine mftsadif per· 

eeınbe gftnfl saat 15 den 16 
ya kadar en çok artıranın 

Oatftude bırakılacaktır. Şayet 

muhammen kıymetin yOzde 

yetmio beşini bulmazsa 11tışları 

oobeş g ilo daha temdidi Ue 

t 6 8·935 tuihloe mftsadif cu· 
mı gftntı ayni saatlerde gene 

muhammen kıymetin yOıde 

yetmlt beşini buldoğu takdirde 
aatılacaktır. Akel halde c:atı o 

2ıso numaralı kanun mociblo · 

ce gerl1e bırakılacaktır. SılllJ 

peeln para iledir. Her kimin 

birlikte dairemize mü racaatle 
bUdlrmelerl Jıtzımd ı r. Aket bal 

de kaydı tapu elcillle sabit 

olmadıkça bedelinin paylo~ma · 

aındao istifade ederolyecekler· 

dir. Artırma şartnamesi her· 

kesin glkebtlmeel için 18 7 · 
985 terlbfnden itibaren aç.k 
buluodurolacaktır. İhale bed,.lf 

üzerinden yüzde iki boçuk 

dellAllye rusumo · tapu fe· 

reğ barcı mfişterlye aittir. Al. 
mak lstlyeo(,.rJo muhammen 

kıymet üzerinden ytlzde yedi 

buçuk pey akçası veya lttbar 
banka mektubu ile birlikte 

933 2014 oumarah dosya ifa · 
duUe dellil Kerime ve icra 

dairesine müracaatları HA ı 

olunur. 

ve Leman poyrazı evelce şerif 

veresesi şimdi Eyytlb kıbleei 

evelce girhli Oıımao ve mo 

haclr ıtlleyman H eerlf n 
kavH Mustafa Ye Baıeyln 'fe 

Kemal tarlaları iken şimdi kıh· 

Amerikan Kız Koleji 
lzmir Posta Kutusu 111 

ti Haean •e Şerif dayı •e Sa 
leymao dayı ve köprftlQ HOee 
ylo veresesi n kazak lımatl 

Ye Ktmll ile çnrlU 57 dö 

nftmden çnrllerek· 524.4.0 metre 

murabbaı la la •e «ene ayni 
tımar •e mevkide gftndoğoeu 

Lemanın m6frez tarlnı gftn 

hat11ı Mehmed poyrazı nelce 

şerif veresesi şimdi Eyyab kıh 

lesi moealarıa SOleymaa ve 
Kemıl tarlalır1 lkeo elmdi 

SOleyman dayı v1ı ayşe ve L~ 

man ile çenlll •e 26 dönGm· 

den çe•rilerek 2:39JO metre 

mur1bbaı tarla ve gene ayni 

tımar •e mevkide gftndogueo 

şerif •ereeeıl şimdi EyyGb gan 

batıeı e•elce Kemal şimdi Ayee 

•e Lemıa poyrazı ve kıbleel 

Mektebe talebe kaydGkabolüne eylntoo (18) inde başlanacaktır. 
Kayd zamanı pııardao başka h"r gOo Hat 9, 12 - 3,6 ya 
kadardır. 

Okutma n~retf (1) inci (60), (t) inci lbıarf aınıf lar için (80), 
di~er sınıflar için ( l 00) liradır. Leyli Gereli (350) liradır. Mek· 
teb Gereli umumiyetle 6ç tak&lue alıa•r. 

İkmal lmtlbenları eylalan 25, 26. 27, 28 inci gilnlerlnde 
aaat (~) da yapılacakhr. 

Eıkl talebenin kayıtlarını yenileme ıamaDJ Ill Sob Freshmeo'ler 
için eylfUGn 23 Gndf', yQbek ırnıf lar için 24. aode saat 9,12 
3,6 ya kadardır. Bu müddet zarfınd11 f'Bki talebe iki adet kar· 
tonıoz fotograf la mektep Ocretfnlo ilk tafuitini madOrlOğe ver· 
meal llzımdır. 

Mektep, iptidai tıhslllerhıl bhlrmlı olan tılebeyl kabul eder. 
6 lll 11 inci ıınıf Tftrkçe dertlerinden ecnebi mekttblerJod~ 

okutulma11 meşrut olan dereler Li~e programına gör" Tftrkçe 
olarak verilir. MOtebakl dersler Llıe programlarına muadil olauk 

loglllıce llaanı ile öğretilir. Bu tedrlHtın ecnebi bir llsanlıı 
ouurlo bir aurette takip edebilmeal için evvr.IA talebenin liHn 

öğren meal lbımdır. Bunnn için de altıncı aıDlf dersleı ini 1ogl· 

liıce olarak alabilecek lt•dar logillzçe tedr181 için lhııui lnglliz.ce 
kanları vardır. 

Leyli kısımı 
Ayeeoln mftfreı tarlası ile Talebe muhtaç olduAo kitap 'ffl defterleri kendlei tedarik eder. 
çevrili ve on döoOmden çe•· Leyli talebenin aşağıda yasılı olan eşyayı da beraberinde mek· 
rilerek 9200 metre murabbaı t,.be getlrme!l lb•mdır. 
tada olup yukarıda lslmlerl (Muhtaç olduğu elbise, yorgan iç çıımaşırı, yatık otlteel, bat· 
geçen tapu kaydına göre dört taniye ve bir yastık, üç adet çareaf, iki yastık kılıf•. üç yfiz 
parça tarla halen birleştirilerek havlusu , iki banyo havlusu vrya bornoz ve dört pPçete) . 
bir tarla haline gelmiş olup ,.

1 
.. 

şl mdtld •azlyetc göre hudutları .,, ._ 

gündoğusu yol gOnbatısı Sil Ca Ha U » a Tilkilik Nahiyesi 
leyman •e Mehmetyol poyrazı oeılf 
o~lu Eyyüb tarla81 kıbleıl kıbti 

Haeao ve Şerif ve köprülü 

Hüseyin v"reselerl Te kazak 

lımall 'fe KAmll ile çnrlll ve 

mecmuu l 16 dönGm 

Cedit, Süvari ve Mirali Ocakları Tarafından 

lzmir - Tire Gezintisi 
30 hezlran 1935 pazar güoO 

Mnslmln ıon tren gezlotlııl olacaktır. Her .türlü meyve· 

lerin bol olduğu bu mr:vslmde son fırsattan letlfede ediniz. 

Yeşil Tirenin Paşa çeşme&I ve Kaplau m emba suyu gör Ol 

mrğe değer pt:k f?;ÜZel yerlerdir. 

BlLEl' ÜCRETLERi : l inci mevki 150 kuruş 
2 lucl mevki 125 kuru~ :l ilncfi mevki 100 kuruş. 

1 f ~,:'"•mak isıi1ordo . Bunu 
\ ~ için de bu defa Tdrk· 

lı.t 'tt taber çalıomak gerekti. 

·"' 
1'•lık, en@eslne, yftz ki· 

Sd-. bir elkletln dtlştiığBnü 
t, 'tt~ t;ırtlağmdan yakalandı 

Çünkü Ankara Birası 
yaşından on yaşına kadar çocuklardan yarım ficret 11hnır. 

Trenin hareket saatleri : Alsaocaktan saat 7 de 
Kemerden 7, 10 da K . Çullu'dan 7,26 da 

lh. " Yovarlaodı. 
\'"'-'1 ~ \ 'tı •ı.ın hatmna ilk gelen, 

O ~ •eya iri bir maymun· 
,, Qrlı:bııundın gözlerini ka· 

~I te yere dftoilnce kafaııı 
ttı ' btr kaya parçasına çarp 

~ l ~-t ,. '" 'lt •ktımdanherl sinirleri 
'- Vocudonuu da Uer, 

Ulusal Bir fabrikanın Mahsıılodor 

Ucuz, Temiz ve Sıhhiğ Bir Gıdadır. 
Tnrkiye'nin bertarafında 

içilen yalnız (Ankara Birası) dır. 
(Ankaıra l83öıraso) Dl heryerden arayınız. 

Tireden 19 da. Kemere varış 21, 15. Alsııncağa varış ~l.2;; . 

Bilet tıalış yerler) : 

Tilkilik bay Faik eczaneıf, Aydın demlryolu şehir kalemi 
(K.eresttcllerdf') Alsancak ve kemer istasyonları, Kemeraltı 

Sevim paetanrsi, şifa ecz11uesl, Çorakka pı Hitfiocfi Hasıın 

Tahsin, Güzel lzmtr kıraathanesi. Oeğhnıendagında baldıaıl 
Salt, Araetı.'da Sarraf Bencuya Çukurel, Karşıyaka'da Ah 

met Mitat eczane 1, Ttlklllktc: yoğurtçu Fehmi, 'J llkillk ıuı· 

biyesine ba~lı ocaklarda. Halcılıırda 11ııatç1 Rafız Fevzi. 
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~ Jzmir •• Çeşme tosası (lzerinde gnzel manzaralı ~ 
§ oteli \-'e gazinosunda mOşterilerinio her UlrUl is· = = tirahat ve İ&feleri temin edilmiş olan ~ 

; uırna nçmeneırü 1 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI 

.. ORESTES,, vapuru 26 haılranda gelip yftküatı boşılttıktaa 

ııonra Bur~aı, Varoa n Kôetence için yok olacaktır. 
"SATURNUS,, npuru 29 hazirandan 4. temmuza kıdar An· 

vere. Roterdam, Amaterdam ve Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

0 0RESTES,, Hporo 13 temmuzdan 18 temmuza kadar An· 
nrı, Roterdam, Ameterdam ve Bamborg llmaolan için yftk 
alacaktır. 

SVENSKA ORlENT LINIEN 
•·ROLAND,, motörG 25 haziranda Hamborg, Copenbagen, 

Dantzı,t Gdynla, Goteborg, Oalo ve lekandloavya llmaolarıoa 
hareket edecektir. 5_ Avrupa~nın Vtepadeo, lıel ayarıoda olup mtızmln mide, =--

' 

0 SMALA.ND,, motörtı 8 temmuzda Bamborg, Copenhıgen, =: bağ.reak, karaciğer, dalak haatahldarında, mtıımlo ea ra ke· := 

,lllllllllllllUl!lllllll.,. Dok tor ..._1111111111111111111111 

~ A. Kemal Tonay 
-------

Bakteriyolog ve bulaşık ile salğın hastalıklar 
mOtabassısı 

- Baemahane istasyonu kaqmndaki dibek sokak bapnda 30 111' = b e• Te moayencbaoesinde sabah eaat 9 dan ak~am eaat 9 a k• 
EE baeıalannı kabul eder. = Müracaat eden hastalara yapılması lizımgelen 1air tablil&l fi = mikroskopik muayeneleri ile veremli haetalara yapılmaıuoa cevas I = rülen Pooınotorake (bava vermek) muayenehanesinde muntaı.aoı" 
ffii'I IJ I yapılır· 1111111!111111111111111111!111111111!1111111!1111111!!!il!111111111111 

Olivier ve Şüre- \' · N. 

kası Limited Va- V\7
• F. H. 

5 eeal ve eafra yolları lhlhıplarıoda, eafra kom n tatlarında ;;; Daotılg, Gdynlı, Goteborg, 0Jlo ve lıkaodioavya llmanlaraoa 
5 mtızmln lnlubııda şişmanhk Nakrlı 'fil teker hastalığı lllb. § hareket edecektir. pur Acentası 
§ Gibi bOnyevi hastalıklar da eeri ve ıtfabahı tesiri macerrep· S SJtllVICE MARlTbl ROUMAIN Cendell Ban, Birinci Kordon 

Oer Zee 
& Co. 

E: tir. Dr. Mftderrls Reşit Tahein : ;;; Gubl Akdeniz için ayda bir Muntazam Sefer Tel. 244.3 
E .. U. la l\Ialgı1ca içme suyu; Karlispahn Şurpru· := .. PELEŞ,, vapura 14 temmozda g,,ıtp 15 temmuzda Malta, The Ellermın Linet Ltd. 
:= del Zals suyuna ezber cihet rOchandır) boyurmak.tadarlar = Marellya -ve Bareelon Umanları için yük at.caktır. 0 TBURSO,, nparu 25 ha· 

zlranda Bull Annrı •e Lon· SE Özbek ıtllbahçe arHında Malgaca içmeleri karııeıoda - NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE 
E_ E R E M A O A S 1 == İlmlr'le Ne•·York araeında ıyda bir muntazam ıeler dra'dan gelip tabllyede bolu· 
_ _ nacak ve ayni zamandı Londra 
- -

0 RINOS,, nparu 21 temmuzda İzmlr'den (Koğru) Nnyork =-= Artık lzmlr'IUerl lıtanbul adalarına gıpta etmekten =-= ve Boll için yak alacak.tir. için ydk alaaaktır. 1 
~ kurtarmıştır. EREM ADASI ~ Yolcu ve wGk kabul eder. "RUMEL AN" vapuru bazl· 

OEUTSCHE LEV ANTE 
.. MOREA,, vapuru: 24 

zlrand11 bekleniyor, 21 
rana kadu Anvere, Rote 
Bamburg •e Bremen il 
larına yak alacaktır. 

0 AVOLA,, Hpuro: 8 1 
muzda bekleniyor. 11 telll = = .1 ran ıoouoda Llverpool •e Snan· 

~ Bnaeı, a~açları, dairen maıiar eablllnlo tum .. llı~ı eaye· § Hamlı: lıtnlardakl bmreket ıarlblerladek& de~lılklllderdeo acente ıea'dan beklenmektedir. kadas Anvere, Roterda111, 
5 elode danyada emııll olmayın e~lencell hayata ııbhata nafi S meı'allyet kabul etmez. Not: Vurot tarihleri ve ,... burg ve Brtımeo llmıD 
~ bir pl4jdır. Adaya ve içmeye herkeelo gldebllmeıl için 5 Fula tafıdl•t için ıklacl .Kordonda Tahmil "e Tahliye ılrketl purlarıo isimleri aserlne deni · yak alacaktır. 
~ lzmlr'de Barut •e KGç6k Salrpçl hanlarında her zaman E§ blnuı ukuında FratelU Sperco acentalığına mdracaal edtlmeel ılldlklerdeo meı'ollyet kabul SERViCE DIRECT DANV 
5 otomobil olmaklı beraber eahllden adaya veıalt teımln edil· ~ rica olunur. Tfllefon: 2004 . 2005. 2663 edllmf'z. 
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Tire Şarbaylığından: =_= Alzsehı· r Banlz-ası -
ı - Elektlrlk 111ot11bmızıa ıenellk lhtf yacı olan •e •ı•~ıdı 1 1 

cine 'e miktarları yaaıh beı kalem malseme k:ap'h zerf· ' 
la yapılacak ekılltme ıoouada lh•le edilecektir. -------.-e-••,....•~•-------

Mlktadarı Cloelerl Ü Z m Ü lr Ş lYI b e S n 
50000 Litre Mazot 
3500 • 3 Ye ' ııfır makine yagı ikinci Kordonda Bol'8a civarındaki kendi binasında 
850 .. Benda TELEFON: !2363 •• 175 • Gar. 

75 Kilo Stopt 
2 - İhale edilecek malzemenin muhammen bedelleri yekO.oo 

6059 Ura 25 kuruıtur. 
3 - Ma .. kkat teminat parua 455 U11d1r. 
4 - Şartnameler bedelli• olarak .. rbaylıtımızdan •erilecek.tir. 
5 - lete1dller Ticaret oduındıkl elcil kayıtlerlle ma1otan 

tasdikli tahlil raporlarını tekltfoamelerlne bağlıy1ealı:lardır. 
6 - Teklif mektublın 12.7.935 se•allne kadar Umahıber 

karıılığında ıarbaybgımıza verllmlı olacaktır. 

7 - İhale 12.temmos.935 ganaoe ruthyan cuma gani uat 
15 te ıarbayhk dalreılnde yapılacaktır. 

25 28 3 8 1867 

lzmir Memleket Hastanesi Başta

hibliğinden: 
1 - lsmlr Memleket ve Eıref paoa hutanelerlala bir eeaellk 

ihtiyacını karoılıyaeak olan muhtelif U•çlarıa 19,6,935 
gaaGoden 4,7,935 gGnClne kadar 15 gGn mGddetle ,.. 
kapalı sarf aıuUle ekelltmlye çıkarılmııhr. Bunlarea 
bedeli muhammenl 12678 llradaa ibarettir. 

2 Şeraiti mQaaka111yt görmek btlyealer Memleket huta• 
neıl baıbeldmllğlne mdr .. caatları. 

3 MClnakaıaya lıtekll olanların bedeli mahammenln yhde 
yedi buçuk nl11betlnde dcpoaho akçeelol muteber n 
milli banka makbuzu veya mektubu lbru etmiye mec• 
burdur. 

' - lıteklllerden lttlrak edecekler bir sarf içinde ıemtaat 
mektuba nya makbasu bir s.ıf içinde de teklifname 
ıial •e iki zarfın da bir sarf içine kooularak ve Olta 
mabGrleaerek sarfJD berinde hangi it için mO.aakaeaya 
tıtlnk edeceAlnln ve açık adreıl ve isminin de yasılmuı 

5 - ı 760 bedeli mubammenli gazbesl •e 362 Ura bedeH 
mubammenll katkat 7740 kilo toz teker bunlar da IS 
g6n maddede açık ekalltmlye konulmoftUr. İeteklllerlD 
her iki lı için ihale gdoO olan 4, 7 ,935 gancıae netlı· 

yan perıembe gGnQ eaat 9 dan 12 ye kadar İ.&mlr •llA· 
yeti dalmf encdmenlae gelmeleri. 

22 25 28 2 1846 

Hamza Ilüstem 
FotoQırafhanesD 

Fnkaltde 11Gr'at ve nefaeetle 'fil teminatlı olarak fotoğrafa 
miUeallik her lı yapıhr. 

Vesikalık Resimler 6 Saatte 
Amatör işleri 12 - 24 '' •erlllr. 

Portre reılmleri, ağrandlemaa, kart poıtal itleri teminatlı •e 
pek el•erlıll fiatlerle •e mamktln mertebe az bir umanda 
yapılır. 

Satış Mağazasında 
Ea maruf fabrlkalarıD cam, filim, 1tgıt, makine ve ecza· 

ları rrlı:abet kabul etme• f latlf'rle eatıhr. 

HertOrlfl (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 

Vadesizlere % 

Mevduat Şartları: A!tı ay vaddiy~ % 
Dır sene vadelı ıe % 

4 
5 
6 faiz verilir. 

Zahire, 6atlm, incir, pamuk, yapak, afyon •eealre komlıyonculoğu yapılır. Mallar geldi· 
llndr. Hblpl,.rln~ f'n mOeald eerahle nans •nlllr. 

Tl:.:J Q K iYE 

llR/ \ilT 
BAN~ASI 

-DARA 
BiRiKTiREN 
'RA~T--bO~Q 

TUNA BATTI 

"DUNA,, nporo 30 

randa bekleniyor. Bod• 

ve Viyana lçiO 

Kitabınıza GO 
Bjr Cilt Y aptıt' ' 

' mak istersen 
Yeni knaf lar çarıın 34 110 

ALI RIZ1' 

nız •. 

ve Pftrjen ~ahapıu 
En Oetftn Bir Mfts· 
hil Şekeri Olduğu 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli Mas bil 
lstiyenler Şaha 
Sıhhat SOrgO.n 

Haplannı Maruf 
ecza depolannd 
ve Eczanelerden 
Arasınlar. 

Oalnnltede 1)6Çe)o•• 
(Manin Profet61 

Dr. A. Saf it•!: 
Ağız ve Diş Oe"1 

~ıed,.ıı 
Haıl.alara hergdıı 611 

eonra baka'· 

lfO- " lıtiklll caıddelİ ~ ~ 
Arıkan aputmaDJ 2 rf 1' !ııa 

Telgraf • 1 S TA ,d:F" 
TelefoD : 


