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Büyük ön eı 
Don Jstanbul'u Teşrif Buy prdu
lar Memleket Dahilinde S~ya
hata Çıkmaları Muhtemelolir .. 

eliin'de Japon'lara l(arşı isyan Var. 
Kızılay 

tılay haftası yann bitecektir. 
' hafta içinde Tilrk uluıu, 

lngiltere ve Fransa'nın Da y . YTOrkiye "i YugosBya b k 

A ı d ki G .... 1.. enı ugos av aş a a-
Tarlıgını bir denemeden 

' • ve geçiriyor. Çünkü 
• biitfin biz soeyetenin aavaı 

'iade olıun, ban§ günlerinde 
el.yandığı bir kuvvet, bir 

n asama ı arı oru uyor. d G 1 T 1 fi ' • nın an e en e gra ar 
'• onda iouohğa kartı 

derin .bir aoa duyguau, 
bir i.ntaıılak tevgiti nrdır • 

-ta ya, ef ~r erlik ilin Etmediği Hal· 6aş ve Dış Bakanlarımıza, Balkan 
Paktine Bağlılığını Bildirdi. • • • • 

t..aı.yıa yazı müsabakannda 
haç, gazel bir tablo yapmıı: 
~y kolu bir kapıyı çalıyor 
~e )'a&mak iıtiyor. KaqıllDa, 

eeiııden yoktul Te zor geçin• 
"1a,ıtan ihtiyar bir Türk 

~ç 'e arkadaılan, oaoınyorlar. 
Gye ,..almak için biııey 

e utanıyorlar.. Nihayet: • 

' Üye yazacaktık amma, di· 
• baıkalarını anyabm. Sen 
de darlık içiodeain!. 

~yarın gözleri yqanyor. 
damarlan fırlamıt elini 
götürüyor, bir lira çıka· 

1lıa1ı7on 
' Dem de yuın -diyor· gön• 
~Yle istedi, bcııi de yazın ..• 

be., bundan yıllarca evvel, 
da bir barb yerinde Torul· 

• G6alerimi açtığım vakit, 
Kırmıuayı kolunda, 

hir bum buldum. Yan· 
Jlretime, bemea elindeki 
.... tu.. . 

• 
lı •• 
..._, gerçektea çok gQ.el ve 
~dir. Apğı yukan, hepi· 
~lı boluımaludao çıt.ınıı 

l'tra.'leria çocuklanyıa. Bir 
la da untlarda vurulmuı, 

iaaaalarıı. Kııılay, bi· 
"-althnil&de derin bir minnet 

tadır. Bis onunla, bilerek 
ek, kartılıklı .evgimizi 
'e birbirimise batlanmı• 

• • • 

de, Durmadan Asker Yollıyor. -Bay Eden Paris'te Bay Laval'a Uabeşistan'da Yavaş Yavaş Esir· 
Roma Konuşması Hakkında liğin Ortadau Kaldırılmasına 

izahat Ve.rdi. Çalışılmaktadır. 

Babqiıtan alkerleri yeni üoiformalarile 

Parlı, ~8 ( A. A) - 8. Lanl 
B. Edea'le g6rlttlktea eoan 
ıa dlye•de hulanmoeıor: 

- B. Eden, 8. Mouollnl 
ile yıptığı görGımeler haklunda 
bilge vermlıtlr. 3 Şubat pro 

gnmının ıer~kleımed tçlo iki 
lalktlmet tarafıadaa gidilen 
kuralları baAdamak itin bay 

EdeD n ben ayni ınodı ha· 
lanayoroz. 8. Eden ıynl za 
mandı İtalyan - Babet ınlıı 

ANADOLU'nun Aokf>ti: 7 

lzmir'in Ekonomik 
Durumu N eHalde? 

Bay Cezmi, Fikirleri Arasında Kredi 
işine de Dokunuyor .• 

İamlr lthalAtçılarınan da tOp· 
heılı ki birçok dll11klerl n 

--cr~l iıahatıa aıı~ı yakarı kendi 
ıöyUyeceklerlaln ayni olacagıaı 

- Sonu 6 ıac' yGade -

muhAı bıkkındı bıy Mu110Unl 
ile yıptığı görGımeler hıklun· 

da da bilge nrmlıttr. 

B. Eden'ln bugCln Parlı'ten 

ıynlm111 ihtimali nrdır. 

Pırle 28 ~A.A) - G11ete· 
ler B. Eden ile Lınl 1tHında 
yapılan görGımelerln U k koouı· 

mada göz öaGnde tutulan me· 
- Sona 6 ıacı yt'lade -

Bir Meslektaşİ· 
mız Torkiye'yi 
Nasıl GörOyor? .. 

••••• 
Tllr.kiye'yi Bu Kadar 
ileri Bulacağımı Um· 
mıyordum, Diyor .. 

Polonya'da çıkan ve Vrrto · 
nnın ea ileri gazetelerinden 

.. ,Kurjl!D 
Poron-nr1..
pseıeılalD7 
moharrlrle· 
rlnden bay 
Jozef R•dzl 
nlnıkl' n t n 
ıeh'°i7'1ml11 e 

geldtAlnl ve 
denlmd en 
eonrakl Ttır 

Polonya'lı gaaeteci kiye hakkın 
Bay Rodziminık.i da ttıtldklrr 

yıpmaktı olduğuna dan kil M · 
yımııda yazmııtık. Meelektaıı· 

- Sona 6 ıocı yGade -ın keal mlıe 
werececk ce · 
nbluı nr· 
dır. ' Şimdi· 
ye kadar lh· 
racatçı larla 
kom6ıyon· 

cularsn dl· 
lek ve dCl· 
tin celerlnl 
teıblt ettim. 

Türk Denizcilerinin 
Şenliği Obürgündür .. 

8a krs iz· Bay Cezmi 
mir manlfatoncılır blrll~I 

baıkanı bıy Ceaml Koteay'ı 

görmeğe karar nrdlm. Zaten 
anket için baı•urduğum birçok 
mıtalfatoracdar, bay Ceıml'yt 

lzmir'de 
baka 

Boyok Tezaborat, 1\losa· 
ve Eğlenceler Olacak .. 

'- • gGrmeml n bntGn lhılyıçlarlle 
~ ~67\fi ;.;it hemen dav• dilekleri hakkındı onun vere. 
lıı:_ \ har Ura Termit•• Zarar yok, -

\..~ .:'4-_ be, kuruı Te~elim, o~ Deprenmeler 
\\ l'elını, varbkh uek eUı 

""-~"tarut •erelim •• Elverir ki. Gene Başlamıştır 
~"'- ~' kar1111nda a., ke-

-..._, putlaımıyabm.. Çaakm, 27 ( A.A ) - Bu 

ANADOLU 

Mbah blr buçoktı kuzeyden 
gineye doğra oldukça ılddetll 
bir yt!r deprenmeıl oldu. Dep· 
remi uyku ırasında lfltenlrr 
heyecanı •apılmıtlırdır. 

80 sıralarda depremeler ek· 

ilk olmıyor. 

lımir limanından bir manzara 

TGrklye 11hlllerlade TClrk ı lanmaaanın ononeu yıldOaClmCl 
aemllrrlnla lflemnl bakluadakl mftnııebetlle 1 Temmos Panr· 

bbataj k•uaaaa ıatblklae Ht- - Soaa 6 ıacı yGscle -

Ankara, 28 (A.A) - Yeni 
Y ogoılnyı batbakaoı h•y Sto· 

Baı •• Dıı Bakaalarımu 

y.dlnOflç'lD it ba11na gelmeal 
mGnıtebedle Batbakan İımet 
lnönGne qağıdıkl telgrafı gön· 

der mittir: 

Son ekEelaoe lımet Lınoa 
baıbakan 

(Ankan) 
Yugoıılav baıbakanhğı öde· 

vlnl Oatftme ıldı~ım ıo ıodı 

iki oloıumoz aruında teyem· 
mdnen teeutıı etmlt n Batken 
paktını dahil memleketlerin 
yapıcı oğraılarına tam mcıeue· 
riyet vermeğe yuıyacık olın 

mftealemetpeneraae elblrllği ıl· 

yaeaıuna olan bığhhğımı ebe· 
laoılarıaa arzetmekle mut· 

luyum. 

Stoyadinoviç 
Bıtbıkaa lımet lnöofl bu 

telgrafa aı•ğıdakl cenbı Ter· 
mtıtlr. 

Son e-kıelını 8. Stoyıdlao.tç 
(Belgrad) 

Doet memleket batbakınlığı· 
nı deruhte ettikleri ıo anda 
banı lGtfen gönderdikleri naaik 
tel~ıaflarından dola11 ekeelaDI · 
lanna hınretle tetekkllr ederim. 

Ekeelanıları taraf ındıa izhar 
edilen duyguya tamamen itti· 
r1k ede: H comaıluk hlllı.ume· 

- Sona 4: dncft ytı&de -

Hayvan Yükleme Tari
f esi Dün indirildi. 

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

Yeni Yapılan Tenzilat önemlidir ve 

ilgili Olanları Çok Sevindiı·miştir. 
·-·-· ANADOLU, harice çıkarıla· 

cak bıynolarsa yilkleme tırl· 

(esindeki yilkıeklik Oıerlnde 

durmaı ve bu hoıoııa blkd· 
metlmlıln llglıiol letemlıtl. Do 
yaaıl1rımız önemle göze •hnmıı 
n dCln llmıa genel direktör lil· 
gane tarifenin lndlrUmeııl emri 
gelmtıık. 

Eıkl tarifeye göre baycık 

bıynnlardı 50, kGçCllderde 10 
koroı ılt0ıyordu. Gelen emre 
göre lee dıha enelkl tarlCe 

Sovarilerimiz 
VyanadaDa iyi 
Neticeler Etde Ettiler .. 

leıınbol 28 (Ôzel) - Viya 
nı'dı yıpılın atyarıolarında da 
ıGvarllerlmla iyi netlc~ler elde 
etmeğe muHffak olmuılard•r. 

Buna dair gelen haberler, ıe · 

vinç verecek derecededir. 

tatbik edilecek, bdylklerdeo 
35, k.Oçtılderdea de 7 ,5 kurut 
alınacaktır, oat parası da veril· 

Llmao genel direktör •ekili 
Bay Baımet 

miyecekdr. Neırlyıtımıza k1rtı 
göıterllen bu ilgi bizi ve bay· 
nncılau çok ınlndirmlıtlr. 

SiyaJı Eldiyenli .~adın 
Yarınki Anadoluda Heyecanlı, Ga

zel Bir Tefrikaya Başlıyoruz .• 
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1 G ü n ü n T e O y a ~ o H a b e ır O e ır fi 'ı Pi Gonno . Harb 

ve Baı:ış .. 
···-···--F. R. Atay 

Bu betkede ~eçen kelimeler: 
Akımııar - nikbin, Eylcll -
hayırhah, Tonrae mak - te'Ub 
etmek, YOArftm - merhale, 
Gerçe - realite, SömOrge -
müstemleke, Oylum - hacim, 
Eylsellk - oekabıt, Denge -
mGHıene, Aytıtmak - mtl · 
nakeea etmek, Terklm,.k -

taklb etmek, Erge - mıluad, 

Sngamak - mftdafaa etmek. 

1918 de araıolu1al dorum 
u idi: Y enlleoler kendilerini 

toplamak, yenenler kazançları · 

oı sindirmek için, brpalne bir· 
den ıftkıln ve rahat lhımdı . 

Harb yası tutan hılk araıııoda 

herb sözOnO ağıza almak fm. 
kAoıızdı. Dış ve iç politikada 
parola barıD ve gn venllk sazo 
idi. 

Uluslar ıosyeteıl ile yeni bir 
imparatorluk kuruldoğooa fna · 
nanlır çoktu. BOtftn ordular 

' 
donanmalar, bna koneıleri bu 

yeni barıı f mparatorloğonon 
emri 1h1Dda, hıık •e Ulıe da· 
valarına hizmet edecekti. 

1924 de, Ankara'da bile, 

- Artık ordu için yoktan 
para harcamağa ne Hlzum var? 

S<izft fottilecek kadar akımear 

Te lyicllerln çoğalmıı oldoğuno 
hep hatırlarız. 

B6tGo terazilerde ıol kefe 
ağır baııyor, ıosyaJlzm tanrıea · 

1uyor, Siyam delegesi ile Fran 
eız dıı leler bahnı, kooferanı· 

larda yınyaoa oturuyordu. 
Arsıulusal barıı, kurumları 

nın pakılarınan, broıhkh gd· 
venllk aodlaemılarıoın h•çblrl· 
nln layd ıııı ıeyler olmadığına 

t6pbe yoktur. Fakat lnPaolık, 
beoOz, akım1arlara hık verdi· 
recek: yDArOmde değildi. Uloe· 
lar1n eehliğl bir teori olmaktan 
çıkıp, bir gerçe oluncaya kadar 

eömfirgeler, yani bırb deni 
bitemezdi. Emperyalizm, oloe· 
ların eoltılzllğl ftzerlne dayanır 
ve çok vakit hlr arkın eostzlf ği 
dava1t eekllnl alır. Bu ırk, 
karn1Dı yeryftztı oylumunda 
vtprmedlkçe, doygunluk duy· 

maı ve ln1anlano kendi bay· 
rağı ıhında, kendi asığlarına 

blzmeı:etmf'kten baeka hakları 
olduğunu d• kabul etmez. 

Nofoeo artan Çin'e yeni 
toprak verilmek diltilntılmez. 

Fakat, ondan toprak alınlar; 

ntlfoeların1D artmakta olduğunu 
e'beb gösterirler· ÇOnk.Q Çin 
ue denizden, ne karadan, ne 
de hnadao bfr tehlike değildir. 
KanoUızdır. Laborıto•areızdır. 

Ne bomba savurabilir, ne de 
gaz pClıktıreblllr. 

1914 savoıçıeı eyleellk dev· 
rlnl geçirdikten eonra gerçe, 

her zaman otdoau gibi, bayıll 

saclarandan totub bir kaşeye 

atta. Barb yeni Hmaolar Ro· 
ma'sına benzetilmek letlyen 
Cenevre'ye bfttOn azı dişleri 

ile sırıttı . Yenilenler verdlkle· 
rlnl almak, yenenler daha faz. 
laıına almak için nr hızları, 

var teknikleri ile, ellih yarı· 
oına baeladıJar. 

Bo sırada, ereıulu al kuvvet 
dengeslode yeni bir unsur baş 
gösterdi: Ucak! 

hatyao -gaz-etelerl Jogillı g. 
zetelerlle aytıtıfken söyledıkle · 

rint okumuş oldoğnoza enphe 
yoktur: 

- Evet, donanmaoızla ıhı 

bizi Akdenlz'e kapaya.bilirsiniz. 
Fakat bizde kooadlınmızla So 

veyş'I yıkarak elze Hind yolu· 
nu ka arız. 

------------------·------·- 11 .. KflçOk Haberle lcin Atatürk, Dün Istanbul' a MusSolini \ire TenezzllhO • 

Şeref Vermişlerdir.. ~~:.:~ik Euiı ~1~. ~::;;~! .. ~:.: :~f:~ 
ki Tire tenezzObO, gayri 

8 k d 
, • lııtanbol, 28 (Özel) - İtalya 

üyn ön er in, Bir Müddet Sonra Memleket bıobabnı Mu88olinl, gövdeıl 
D h · r d e· s h y I M h ld. çıplak oıdugu halde nç saat a 1 ın e ır ı.. eya at apma arı u teme ır. tarlalarda çiftçilik yapmııtırl 

İstanbul, 28 (Ôzel) - AtatOrk lııtanbul'u teref lendlrdiler. BClyGk Önder, Haydarpaıa letaıyo· Köyliller, bu meealılnden 
nooda fevkaldde ve candan tezahftratla karoılandılar ve kendilerine tabela edllmlo olan letlmbotla dolayı kendlıılne yevmiye ver· 

Dolmab.bçe •anyını teşrif ederek k11a bir mGddet lıt!rabat buyurduktan ııoora Fllorya'yı teırlf diler! 
ederl'k yapılan looaata tetkik boyurmoılardar. Yollarda binlerce halk Bftytık Kurtarıcıyı Llttorya 28 (A.A) - Pootln 
hararetle alkışlamıştır. batakhkları Ozerloe kurolan 

Büyflk Önderin, bir milddeı ıoara mf"mlek"timfz dahilinde bir aeyahate çıkmeları muhtemeldir. yeni köylere bir gôret yapın 

Vl. la" yet] er· ·d~ e-- 1·7·~0·· y ..... c· · u" 1 .. 1 .. ;·_ -.. B.. . .. ~ · · !~~r:~:~;:'~rle~~r~~~!z~:~~= · . '-. '. ' : U. { . .. _ , . ~ ~ rın :: , iy.!_ ••":•.••!: ~oloc•ğ'"~ 
roları Tesliil Edilecektir~ · ·· D_ıyar.ı:hekır 

___ .. ___ lkı Ay Son-

Nnfusu 50 den Az Olan Knçük Köyler birleştirilecek. ra Şimendi· 
Ankua, 28 (Ôz,.J) - VllAyetlerde köyctılilk bilroları te,kll edilmesi tasavvur olunuyor. Bu C K 

tasavvura eöre nOCueo elliden az olan köyler, birleştfril,.cek •e köylillerlmlzio daha topla ve köy tere 8VUŞUyOr 
hlerile daha fazlı ilgili olarak y•eamaları temtn edilecektir. Ankar1, 28 (Ôzel) - Dlya 

Köy barolarının, köylOyll refaha ulaetırmak bakımından çoııt verimli olacağı muhakkak sayılayor. rıb .. klr tlmendlfer hatta looaah, p ı • 'd • - ı , • güodeo gftne ilerliyor. Hattın 

e iın e Japon As ierlerıne ~~~m;;~.!:::ğ.~~,~:!~~2 
. l(arşı isyan Çılitl ~·u~~r o::ı:~ını 

isyan Bir Bomba Gibi Haberleri 'fokyo'da 
Patladı. Iladise önemlidir 

l.tanbol, 28 (Özel) - Son gelen haberlere göre, Çin · askerleri, Pekfn'I logıl eden Japon kov· 

vetlerioe kartı isyan etmlelerdlr. Japoa'lar, Çlo'Ulf!rln bu hareketi dzerlne çok ılddetll tedbirler 
almışlar ve 1111 Çln'lilerln takibi lçfo m4hlm ko•vetler tahelı eylemfolerdlr. Tokyo'da bft hAdlıeye 
büytık bir önem 'ferllmektedlr. t~y•n h11berl, ıiyıaal mabd llde1 bomba gibi patlamı,tar. .............. 
Başbakanımız Hugün Bay Celal 

Seyahate Çıkıyorlar.. 1~.~=~~~ı;! .. ~~·::. 
Başbakanımızın illerde yapacakları noml bakanı Celil Bayar, bo-

gOo Aokara'daa gelmiş ve bir 

Seyahate bnyok önem Veriliyor.. mftddet bakanlığa aıd ıoıer1e 
m"tgol olmuotur. 

Ankara, 28 (Özel) - 8ıtbakan General ismet İoônO, yarın 
(Bugdo) Memleket dahlllode yapacakları tetkik ıeyabatlne bav· Kültür hakanı 
hyorlır. Bo seyahate resmi mebaf1Umlzde bilyük bir önem ve· 
rlllyor. 

Uluslar Kurumu 25 Ağus-
tosta Toplanıyor .. 

Yapılacak Islahat için 
Anket Açmıştır 

Ankara 2-'i (Özel) - KOltilr 
bakanı bay Saffet Ari kan, 
okul.farda yapılac•k olan ıııla· 

hat hakkındı llıe <iğretmenlerl 
aras.nda bir anket açmı,tır. 

Bu Toplantıda Habeşistan tarafından Istanbul-
Verilen Nota Konuşıılacaktır.. Londra Şose-

letanbol, 28 (Özel) - Uluslar korumu, Ağa tos'on 25 inci 
gftofl toplanacak ve İtal}a'oıo aldığı lon dorum ftzerlne Babe· 
olııtan'ın kuruma verdiği nota tetkik •e mihıkere olunacıktır. 

si için Tetkikat .• 
İet•nbut, 28 (Ôzel) - lstan· 

bol'la Loodra'yı blrleotirece-k 
UçakçılıAın bogClnkO Uerleyltl 

b6yle devam edecek olursa, 

ııOoü bulmakta, havıcıhğın ııHAh olan bOyQk ıoee hakk1Dd1 tet· 

Avrupa kıt'aaının herhangi bir 
ucundan ôbOr ucuna gldlb, 
çarpışıb, ayol gftnde gul gel· 

mek letlyen btle olmıyacakhr. 

Geçen gao İngiliz uçakları, İn · 
glltHe adaet0ın gOoeylodf!D 
kalkıp ayol gftnde Afrlka'ya 
giuiler ve geldiler. 

ve ıür'at teknlğ!nl adım adım kfkat yapıcak olan bir İn · 

terkdmekte, hava kovvetlerlol 
memleket endüetrlel Ue belliye· 
bilmektedir. 

Harb ve ııavga sanatlarını 

herkeııteo iyi bilen oef terimiz, 

bizim için, bo konetl 500 

uçak olarak heeab etmlılerdlr. 

glliz heyet bogftn lııanbul'a 
geldi. Hu heyet uaeıoda ıogf· 

Uz gazetecileri de vardır. 

Sn Bakanı 
fstaohul'a hareket Etti 

Ankara 28 ( Özel ) - Sü 
Bakanı Ceneral Kazım Ôzalp, 
bugOn hıanbul'a hareket f'ttf. 

öğrenelim. 
Ankara, 28 (A.A) - Cuma· 

rlyet Balk partlıf genel bat· 
kanlık dlHnı yalnız kendi öz 
gOtlerl fçlo aşağıda yazılı kurul 
adlarını kısaca anlatan kelime· 
teri kabul etmlı ve ho kelime· 
ler örgtıtlere parti genel sekre• 
terlfğloce bildirilmiştir. 

Bayak Kurultay - BClyOk 
kongre . 

Genbaıkur - Umumi reislik 
divanı . 

Geoyônkorul - Umumi idare 
heyeti. 

İlyOnkurul - Vlllyet idare 
heyeti. 

llçeyönkurul - Nahiye idare 
heyeti. 

Ocakyönkorul - Ocak idare 
heyeti. 

Onorkur - Hayılyet divanı. 

Partlkur - Parti dhanı. 
Genkorul - Heyet umumi. 

Tecimde 
Doğru Olmalıyız. 

Ankara 27 (A.A) - Tftrko· 
( ieten blldırllmlştlr. 

letanbol Karaağaç mezbaha· 
eında bağıreak teclmf'nl ile oğ· 
raşan Sorm"'yenln, Nevyork'da 
bir Amerikan f lrmıııına göa 
derdlgl bığır11kların ~rneğlne 

uygun çıkmadığı ve çürük ol· 

doğu Nevyork koneoloııloğumo· 
zan ve~diği bilgeden aolaşılmıı 
meı'elenln iç yftzü incelenmek 
ilzere Ekonomi Hakanlığıuca 

Sorme)·en adliyeye verllmletlr. 
Bakanlık bu gibi lolerde çok 

doygulo ve ha&11ae davranmak· 
tıdtr. Bonı benzer mOmaııll 

daha birçok l~ler gerçlnlemek· 
tedlr. Bu llerleylı, acaba, yılda hı 

nlara için mllyulor harcayan 
de•letlerln lııter l~temez baeka· 
larıoa hal Omlerl ahında tutaca 

Şo halde 500 uç•k Tftrkl · 
ye9nfn gtıfe-nliğf demektir 500 

uçakla, bogOo, yalnız herbın~I 
bir ha va kuvwctl elde etmlt 
olmıyıceğız; Türkiye'nln gfifen· 
llğiul eağlemış olacağız . 

Istanhul Tecim Odası 
ğını mı gösterir~ Biz bonnn 

• teral~ ~1t1tt1ty<trom~ Y:almadwıra 
kuruya kcodl hnasını koruma· 
ğa çehşacak değil, fakat dOt 
man havasını gldib gelebilecek, 
birkaç oebir için tehlike ola· 
bilecek kadar havı. kuvvetini 
elde bulunduran bir devlet, 

gfivenllğiol koruyabilir demek· 

tlı: • . Mee'eleJ bu kuvvetin ôlçü 

Ba~kılırına saldırmak ergeel 
Ue yıpdan konet ölçOıQ ile, 

kendini ıngamok için yapılan 
kuvvet lUçfteft araııında bftyOk 

bir ayrım vardır. Bir: arsıulusal 
siyasada barJeçıyız. Ancak kendi 

korunmamızı dftşOnOyoraz. Öl· 
çQmüz buna göredir. 

Mahkemeye VeriliJor .. 
Odanın Takas Suiistiınalinde ihmal .. 

karlık Gösterdiği Anlaşıldı .. 
leaobul 28 (Özel) - TıkH loleriode görtılen ıullatlmıl meı· 

eleatnden l~taubul Tecim ve EodO~lrl (Ticaret ve ~nıyl) odasının 
lbmalkirlık gödterdlğl tesblt edllmlo ve odanın mahkemeye ve· 
rUmeei taknrrQr eylemlijtir. 

bitire 
ayyen bir mOddet lçfO 
bıralulmıetlr. 

Bay Reşit AkbS 
Burnua ziraat mekteli 

dlrektôrG ve kimya 

Dol 
Dol 
Pol 

IAksız 
6ğretmenl bay Reoft Ha 
Ztraat Bakanlığının e111rilt elinde 
ay kimya tabım için J. 
ya'ya gfd"cektlr. 

Tarhdere Cinııye 
Narlıdere kôyCl yık' 

kaeab Muetafa'yı gece 
ııine dönerken yolono kt· 
çifte t6f,.ğl ile ölddrmekle 

Bektaooğlu Baııao ~e 

lbrablm,ln duroom laru>• 
•ğırcezada deum edlft 

fakat suçluların a•ukatı 
faaııını hazırhyamadığı ft 

talandığı için doruema 

~ftoe bırakılmıohr. 

Dikili'de Hayvıııı' 
Dikili llceılnde yapurıl 

olan hay•an aoım durığ' 
rllmfotlr. K.öylOnftn eJlııdt 
lonen bir çok bo~al•r •1 d 
bundan ıoora bo aeıoı 
ğında bıkılacakhr. 

Bay Gafur 
Tire Kaymakamı bay 

Soyla ıehrJmlze gf'lmfetlt· 

l eler YapdacS~ 
ı ~ 
çişleri BıkaohğındaO 

hğa gelen bir telgrafll ~ 
genel bftdce ile Ozel (il 
ve ı~rbayhk bOdcelerfoJe 
pılmık istenen boydk 1. 
ne olduğa eorolmuetur. 

Gediz KöprosO 
Menemen Jle Herg•aJ' 

ıında Gediz nehri ~· (! 
lota ettirilen betonaroıe l 
k.OprOıtıntlo monkkal 
keof i; Bayındırhk Bakıol 
tayla edilen ozmanlardl" 
teıekkll komisyon tır•~ı 
yapılmıthr. KOprGnGD ııı" 
leye muvafık bir tekilde l 
edildiği görOlmoı n aıo11 

•iP 
kaboUl yıpılmııtır. P J 
ıonıı kat'i kabolQ yapıl• 
Muvakkat kabule ald 
llbıyllktan Bayındırlık lJ' 
hğına gônderllmfıtlr. 

Hayvan ilacı 
a.e~ 

Bayvanlıra ıld kelta.ı 

canın 60 kuroetan d1~ 
Tarım BakanlığındaD # 
dlrektôrlO~Qne blldirtlı:ll1• ~ 
Havada Yeni J{e

9 Perldiın ( Mieeuri ) ~ 
U@man Fred Key ve A11 

mdddet acon rekoro0
: ~ 

11at 4 l dakikada oçat•
1 mıılardır. 8ondaa ooce~ J 

1930 da Kenneth •eti 
Booter kardeılee sır' 

11 
553 saat uçmaklı korolt1' 

1935 29 

Evkat Ezani 

Gdneı 8.46 
Öğle 4.H2 
ikindi 8,33 

Aktam 12, 
Yat.11 2,03 
lmııak 6.26 

Tn 
Bö 

ıu 
D 

B 
bir 

8 

tfln 

dır · 

lıı 

do 
da 

dı 



Dilimiz 
ılavuz 

çin Dersler .• 
••••• 
- jl -

Alıca •erece - Teelf m te 
lellDm 

Fıbrlbyı dda dnrıldım. 

rılt1t henft& alııca nrece loloi 
bitiremedik. 

• • • 
Dolan - teıvfr 

Dolancı - mftznlr 

Polllibdı dolan ıncak ah 
lakıızlına ıUAbı olablllr. 

Balkı politika ve dolaacı 
elinden kortarmaltyıı. 

• • • 
TdrUlç - tuhafiye 

Böyle ıeyler ancık tGrlGç 
lllığaHl1rıoda bulunıblllr. 

• • • 
Danak - ucube 
Gazetelerde yarataho danak· 

lırının reılmlerlal görmekten 

'Pealrlm. 
• • • 

İllatl, dft~ftm - Ukde 
Dankd ılSılrrlalı, içimde, ba. 

Jlk b;r ilinti b1rı.ktı. 

Ba tftphe, içimde çöıGlmez 
bir dG~tlmdar. 

• • • 
BDyak Petro'nun bir tuteu 

~rıkmıt oldu~u tarihçe bel 
lln mldlrP 

Camortyette kimıenin malına 
el•onm11. 

Bak6met, lıtanbul'un tıoıa 
te nhıım folerlne elkoda. 

Bir l\aeöa, bin lılftın Gı· 
llndQr. 

Atıtftrk'na Mızlerl lalonik 
te keılndlr. 

Dostum bGyGk yazarlardan 
.. ,; bir kuıuro, doğurgan ol 

'-••asıdır. 
Anadohı'dı eıkl eeerlerln ya 

ldırını bıramık ve hOtOn ören· 

lerı onarmak beohca medeniyet 
Gdevlmfzdlr. 

Kurakhk böyle glderte, Ana. 
•ola'da yeyıl buhranı olm11ın . 
'9aa korkulur. 

Do.tam gGretcllerden UHD· 

el.tını ıôyledl. 
Ba ml11llerde geçen yeni 

~ellOlelerln karoılıklHı: 
Tuııu - Hılyet 
Elkomık - Hz'ıyed etmek 

Ö1141s - Teclze 
Lakonik - veciz 

Dogurg•n - 't'ehld 
Yıkı - harabe 

Ôren - •lrıne 
Yeyıl - zahire 

GGrtecl - sair 
• • • 

6+8=8 
S-3=2 
l.aiı't'Ds kellmelerlle bunl111 

M7le ı6yllyecekelnlı: 
6 arta 3 etlt 8. 
S ekee 3 eolt 2. 

• • • 
l.ılHuz dereleri burıd• bit 

-.ıttlr. Bu derılerde lulnosd• 

.... oa•n bütftn kelimeler kul 

~ .. ılmıı dt~lldlr: Fakat geriye 
•lanlar, misalle lsahl.amı'a 

ihtiyacı olmıyın baelt kelime 

ler, bir de ancak lise ve üal 

•ettltelerde kullanılıcık olan 
le beuın ardaları ile birlikte 

~Pl9nmaaı IAzımgelen terim· 
'9fdlr. 

Son dera ol11ak ıuno ıöyle 
llleiE lllerlz: iyi •e öz Tftrkçe 

halDak için oemanhca kartıhğı 
"'-aktan ne kadar lmkiob 

~ o kadar çabuk kortuluoas. 

6k bellemeıe çalaıınıs. Kök· 

Günün Şar haberDerD OO~ll • 

Dikkat! 
Kazanç Vergisi 
Verecek ve Ruh· 
salname Alacak Olan
lar Davranmalıdırlar. 

Kazanç vergliıile mükellef 

olan bGUln kollektlf, komın· 

dld, limited, kooperatif ve 

anonim ehkeıler, umumi ve 

mO.lhak ve bueuei bildcrll da 

lre ve mGe881'&eler Ye menaf il 

umumlyeye bAdim cemlyetl .. re 

ald olub ticari bir gaye ıaklb 

f'den mGeHeıderle ticari ve 

eınai le yapanlar, eerbeet mee 

lekler erbabJ kezanç ve buh 

ran ver~Uerlnln ilk tabhlerlnl 

bu ay içinde •erecekler ve 

ruhHt Gnvan tukerelerlni de 

ba ayın ııo .... ona k"dar almıo 

balunacaklardar. 

Haziran ıyına ,:rçfren mQ 

lu~lleflrr 25 llrahk: rnhqat al 

mll!ı IAzımj?"l*"nlrrdrn he, kat, 

4 lfralık ruhı:ıatlardan :l kat, 

1 ve 2 lira ruhsatlarcbn iki 

lzmir'de Ekmek Narkı- Karşıyaka 
• Suya Kavuşuyor 

nın lnmesı Beklenmekte. K ·r 8.•:a·P· 
eşı ıttı. azartc· 

Buğday Biraz DnştO. Bazı Uncular siye Su Verilecektir· 

D C 1 d ıd 1 Yamanlar'dao Kar~ıyakı'y• 
On eza an ıı·ı ı ar. getıruen kaynak euıııra ıeel88h· 
-------:- nın muvakkat kahol k,.tfl biti 

Şarbayhk daimi korolu dı1n ve banka direktörl6ğ6nden tab 

toplanmı~, fırıncıların ekmek 

narkının yOksl'ltllmeel bıkkm 

deki dilekleri (lzerlnde görftş 

ma,tnr. 

Fmncılar ikinci nevi olan 

ve kilosu 7,5 kuruşa satılan 

t-kmek narkının arttırılmasını 

da fıtr.mlşlerae de şarbayhk 

kurulu ekmek narkının arttı· 

rılmasına lazam glSrmeml,tir. 
Dila gazerelerde Ziraat ban 

kasının tekrar buğday eatışına 

haşl11ma11ı için emir veril 
mlo olrtoğu hakkında bir hı 

her vardı. Bu habtr plyaıııda 

tesirini J!Ö!t,.rmiş ve şrbrlmiz 

Boraaeında hu~day satışı bara 
retlf'nmiş, flatlerde de aa-ı bir 

düşılklOlr görülmOştDr. Dan 

lS~l"yc kadar Borııadı, şl mdlye 
kadarkinden fazla buğdıv eatıl 

kikat yıphk, bankının hu~day 

eıtıeı baklunda he:nftz emir 
almaılı~ını ve ilbayhğı böyle 

hlr emir gelmedi~inl öğrendik. 

f<'akat muhtelif yerlerdf'n iz 

mtr't: önemli mikdarda buğday 

gelmrktedlr. Bugftolerde daha 

çok buğday ~elecek ve Hlen 

düşmt'ğ" ba1lamıe olan buğday 

flatlı-ri daha çok dOşrcrk, o 

val"t ekmek narkı da ucuzlatı 

lacakı•r. 

Şchrlmlzdf'kl un lecimerle 

rlnden bazılarının birinci Df'vl 

un yrrine fırıncılara ikinci 

ne'I un ııattıkları doyulmnt Vf' 

şaı baylık hu unc11lart bl'mf'n 

ıeııblt rttlrf'rtk ilk defakl bere 

ketleri eebeblle l u utıcııları 

rllmletlr. BlUOo kayoaklardakl 

ıular ana hattı bığlanmıo 't'e 

muvakkat kabul komleyonouub 

veıdl~I ra,..or da dankCl ~arbaylık 
daimi kurulu oda tHdlk f'dilml ·. 

tir. Bu ıuretle Kareıyaka'dı su 

eeatam ııkmıı ve teal&ahnı yap 

tırmıış ola• larıo evll'rlne ıo eı 
lıverllmeıl içlo hiçbir mahzur 

ve noksan kalaıamı"ttır. 

iç Pazar ve 

Ulusun YaşaJ ~· 
••••• 

Hfiktlmet bfttüo kuneti ile 
iç pazarı açmak, yoğaltmağı çotalt
mak, balkın eatın alma kabiliyetiai 

geli,tirmek iıtiyOI'. Para11•lık 1'e 

yaeama darlığı da l>una müvasi gİ· 

diyor. Bir kııım madde ve 91yaam 
d"Aeri kendiliğinden dü~üyor. F• 
kat beritarafta belediyeler, bunun 

geçinme, yaşama ve y<Jiallmı aı. 
oıodaki tatbikatına baluyorlu mı?. 
llayır, diyemesek bile, b6kdmetin 

genel amac· ile ve iç pazar, y•ı•t· 
ma politıkaeı ile mütenaaib vekilde 
) ftrümedığioi pekili aöyliyebiliria. 

Eeya pahası Ye kiralar de,tiL 
Bazı vergiler indirildi. Gündelikler 
azaldı. Para, ortadan gittikce kay• 
boluyor. }'akat bazı madd .. Jerin 
pahalan birtftrlü inmedi. inmiyor 
ve indirilmiyor!. 

İtte kahvr, iıte çay, meırabaı 

pahalıırı!. f ~te lokımıalar, i~e gasi• 
nolar?. Bnndaa on yıl evet gördu· 

~1mib paha li•tf'leri, hani boya· 
tannan ıaı,.lenmt'tıİne bite lflıam 

gö,.ülmedl'o, oldukları yerde aaıb 

duruyorlar. 

kıt harç ahnac ıktır. mıştır. fiatler 5 6 kuruş ara· 
ylrmibeşer lira cezayı çarptar 

mı"tır. Bu hareketleri devam 
edıırae c,.za ~iddetltndirllecektlr. 

Şarlı11yt.rıçı son yaptır.hn 

ıablıllerde ıuyun temiz olodu~u 

~lSrülmfto ve en 11~lık verici 

olan Yamaolar euyunuo m"db 
lerle dolu olan tahlil raporları 

ıarhaylıkçı a11ğlık ve so5yal 
yardım 'fe bayındırlık bakanlık 

lar na göorlH'lmf11tir. Yamarılır 
euyn en temiz ve içrnrjte çok 

yarayın bir sudur Paurtf'si 

gftoftndf'n hlbarf'n tesisatı la· 
m11m olanlara eu vc:rllecektir. 

Şimdiye kadar irsi 11hna yapt•r 

mıı olan evlerin mikdarı O 

Bıı~1n, on srnP. evelki •in 
miidil ? Rııgı1nün oı~J ol11un, gf'.11111 
ol!!un, o yıUan bf'n~,.r bir yrri 
var muhr? Bizim bildiıimiı; bir 

'-·--·--------./ 1tnda idi. 

---.. •+---

nalbukl f'Velkl ~ütıkft eatıolardı 
bn~day 5,6,25 kurot•an aşa~ı lıbaylık ve şarhayhk buğday 
ealJlmamıştı. ve un mre'f'll'el tızeriode oy 

Dün Ziraat Bankeıı buğday nanm11ına hiçbir euretle mOaa· 

llavacılık ve 

lzmir'Jiler 
ıaoedlr. Fakat su akma~a baş 
l11yınca tf'@i at yaptıraceklann 

aayıeı hemen artııctktır. 

ticareıbıınl', hir 11an'atklr, bir r11naf 
v,.ya bf'rharıgi hir mileNrlle. yııptıaı, 
baztrfaılı~ı veya gf'!tirdiği herhangi 
bir~yi eatarken; 

l - Mrtliyf't pabasım, 

Dlln de Toplanıldı 
Hava tebllkeelndt-D kor•ınma 

lot için dil.ı ilbaylıkıa ilbay 
J!;"nrral KAiım IJirlk.'lo haşkan· 
Jı~ında uzmaolerın (mlltehse· 
sıslarıo) lotlrakUe bir toplantı 

yapılmıştır, yapılacak l~ler için 

tedbir n kararlar alınmı~tır. 
C•lıeacak encGmenler eeç\lmlş 

eaıışı yapmamıştır. Jlbıylıktan arle ermlyr.cı>kt\r. 

~~~-=:...:H=ı=r=sı=z=--'A=-r-k-a---- Soğancı l\'leh-
med'in Davası Kızıla ya 

Ove Olalıın. 

2 - s .. rmave amortiımaıııaı, 
3 - f fÇİ, kalfa ve eatr gl• 

deliklerini, 
4 - Müf'tı1eeenin kirannı, 

ve komleyonun bundan sonra 
her haf ta Cuma ~Gnlerl top· 
JaomHı kararlaotırılmıştar. 

• • • 
Tılze bakaolıgıodan şehrimiz 

mflddelumumlllğioe gelt>n bir emir 

6zerlne dftoden itibaren aehrl 

mlzde biUftn bftkftmenler ve 

tftze memorlırı havı tehlik"slnl 

bilen ftye y11ılmıelar n t1ah 

b6ınameleriol tanzim ederek 

lmzalamıolardır. Temmuz aylık 

lar.ndan yftzde iki nlıbednde 

dye hlne@l verecekltr ve ondan 

sonra her ıy bu suretle hisse 

vermekte devam edeceklerdir. 

Bu Herifin 
GözQ Kızarmış. 
C._. lal, Balıkesir'de 
Yakalandı, Fakat 
Gene Kaçtı. 

lzmlr'de üçhuçuk yıldanberl 
fıaUyette bulunan n 27 ev 

soyan Mudanya'h Cellleddh.ı; 

tahkikat sırasında zabıtanın 

elinden kaçmıyı muveffak ol 

muı ve Ayvalıkta bir evden 
birçok milceaberat ve ealrtı çal 

dıktan sonra 1 zlnl ortadan 
kaybettirmişti CelAllddln'fn Ba 

lıkeılr'de zabıtaca ıüphe «herine 

tutulduğu dün şehrimiz fnau 

(Emniyet) dlrektôrlOğtlne bildi· 
rllmlaae de az ıonra gelen ikinci 

bir haberde CelAliddin'in Bah

keelr zabıtal!I rllnden de kıç· 
ttğı haber nrllmlttlr. 

~----~~-------~----
Kı luuzdın btıyftk hlgate 

geçmek için kılavuz e1&sları 

Ozerlnde bCUftn yaıanlırın, dD 

ıftnenlerln bir iki yıl elblrlfğl 

ile çat.ıcnalıra, elde bulanın· 

dnşlar ödeınişte 
., __ ........... __ _ -··---

Hafta Bitiyor. Yarın Muhakemeleri 
BOyOk Tezahürat Var. Geri Kaldı, 

Kızılay haftuı yarrn aktam 
Eooı erecektir. Yarın ubah 
eaat onda cumorlyet ahnındı 

kızılay gençlik derntklerl Gye 

leı l toplanarak tezahftrat yıpa 

cak 'fe bazı O yeler &Ö} levler 

vereceklerdir. 

Geceleyin kordonda deniz 

@porlan yurdunda bir garden· 

parti verilecektir. 

Doktor bay lı'flnet Soydan 
ıarafından dftn Kartı) aka'da 

Soğukkuyu'dı kmlay hakkında 

bir kouferanı verllmlotlr. Kar 

oıyakı'dı da flye yezımı de 

vamdıdır. Kart•yıka'dakl cemi · 

yet gardenpartlıl yarın ıkıam 

tekr11 rlanacr k.tır. 

Kızılayın 

Yardımları •. 
l oksul halkımızın sıhhi lh· 

tlyaçlarJDı göz öoftnde bulun· 

duran kızıtay cemiyeti, Karın· 

tloa, Karatao, lklçetmellk, Tfl. 
killk ve Tepecik mevkilerinde· 

ki haırıamlım Kızılay baftaaı 

zorlanda fııklr belki tıbelı 

etmiştir. 

Bavraklı'da 
ol 

Bir Uırsızhk Oldu 
Bayreklı'da moradlye cadde· 

ılnde kfSftecl Dnmah bay Rab 

minin evine giren bellrelz bir 

hırsız tarafındın 125 llrı'ı 

çalınnııotır. Yapılan tahkikatta 

bay Rahminin kazanr.ının ear 

f lyatıodao az olduğu ve met· 

resinin de hlr hafta evel evden 

kaçtığı, eablkal.lırdan Fethi ile 

Şuçlar101 Anlatt•lar 

TUklllkte hıreızlık ettlklerl 

eırııda kendilerini yakalamak. 

letlyen Bekçi bay lbrahlml ya 
rahmak ve birçok evleri eoy· 

mıkla suçlu Mustafa oğlu Hı 

aan Ali ile Eorer oğlu Hndıf · 
oln duruomalarına dön Ağırce 

zada devam ediltcekıl. Suçlu· 

lardaa Basan Ali; Ôdemt11te 

birçok busızhklar yapt•ğından ve 
orada da lkl Bekçiyi kendlılnl 

yakalamak Gztre iken yaralıda 

ğındın Ôdemlo Ağırcna hak 

yerine götftrGlınftşıftr . Basın 

Ali henftz Ôdemlaten getl ilme 

dlğt lçio dftnk6 duruımı yapı 

lamamıştır. Şlmdfye hdar y• 

pılan duruıma s1ralarında suç 

Juler; bir çok. evleri naell ıoy· 

dnklerını ve ne gibi eşyalar 

aldJklannı aolatmıtlar, son 

nk 'a t>Snesinde Dek çiyi yırı 
lamak mıkeadile degil, kendi 

terini taklb edPn ev sahibini 

yaralamak için tabanca attık 

larını, Bekçiyi yaralamak mak· 

eadile hareket etmediklerlol 

eöylemlılerdir. 

Hasan Ali Ödemltten getiri· 

Hace daro11malarına denm edi· 

ltcekılr. 

Ankaragft<~n 

Bisikletçileri .. 
lzmlt 28 (AA) - lkl gOn 

lSace A11kara'dan bl&ikletle yo· 

la ç•bn AnkaragOcri hlelklet· 
çUr.ri ıaat 13,30 dı şehrimize 

geldiler. Bölge blelkletçllerl ta 

rafından karıılanarak ml:ıaflr 

edildiler. 

---···· .. ··----
Suçlu Ankara'da \Ju
hakeme Olacağam (!) 
Diye Israr Ediyor .. 

Geri ıütOn kumpaoya:ıı d~ 

posunda Receh uetayı bıçakla 

öldüren eo~aocı Mebm"d'io 

duroşmıısın• dQo A8ırceza'da 

5 - f elerio mzalma ve çoğal• 
ma ılunımunu heFah cdt'r de etya• 
ema, mf'laioa. şutınna huiona övle 
paha biçer.. On st'n" ev iki u•ul 
bu idi. Şimdi ise hunu bozan, yeai 

bir alıv·~eri' nazariye i de yoklar. 
Bundan ha,ka, me.eli fımir'de ba 

1 

kadar yeni inoaat var. Buna ill•e-
ten, binlerce ki,ilik ecnebi ıileleri 

1zmir'deo aynlmı' ve aynlmıkla• 

dar. Birçok Yahudi aileleri de ae. 
yahat arzulannı artarmı~lardır. Pi· 
yaeada ev Nt101 buhrana doğmaıtar 
Karşıyaka'da, Aluocak'ta, Kara· 
tao • Göztepe'de &atıhğa tıkarılacak 

evin .. yuı pekçoktur. Talib ele 
yoktur. Bö) le olduğa halde kira• 
lar bili ve bili yilluektir. Bia, bfi. 

tün bunlım, devletin iç yaoayıotaki 
amaçlınna ve zamanın gidi,ioe ay• 
kın görüyoruz. Gerek bu io. erek 
diğer noktalarda belediyeleıin ve 
ilgili olanlann kımıldamalın Ihım· 
dır. Çdokü memlekette tek Bİ)U& 
vardır. 

devam edllml~tlr. Suçlu evelce 

kendMoio deli olduğunu iddia 

eımlı ve göğail b11ğrı açık ola· 
nk bıakyerlne çıkmıştı. Fakat 

mılşahede altına alınıb hal eri 

uzun nzadıya tetkik edildikten 

ıonra deli olmadı~ı anlııılmıı 

ve tekrar bakyt:rine gônderll· 
mleıf. Şimdi ye kader ~ıhidlerd~ 

dlnlenmlı olduğu için dOnkCl 

duruşmada euçlu mGdlfaHını 

yapacıltı. Müddeiumumi; suç 

lonun Türk CtZI kanununun O. R. G6kçe 
44 ıucı maddesine göre ceza K I 8. · uta ır ıaan 
landırılmasını htemtetlr. Bu v 

Fikirler, Kflltür ve gazete• 
madde 15 yıl haplı ceıHına 
alddtr. Son ııôzCl kendlttlne so mlz yazarlarından n ilk tedrl .. a 

lııpektörlerlndeo Rııof lrıan'Mı 
ruluncı ııoçlu: 

San'atlar okolo ôğretmenlerhı 
- Ben, borada muhakeme den Bay Aıum'ıo kızı Necatlbey 

edilmek letr.mlyorom. Btnl An· oknlu öğretmeni lffet'io dGn 

kare'yı gönderin. Orıdı duruş akşam Halkevl Hlonuadc nlo•• 
mam yapılsın, demiotlr. Buoun törülerl yapılmııtır. 
Oıerlne bakyerl başkanı bay Törade Rauf loan'•n biltDo 

SClreyya; böyle hiçbir aebeb iııpektör arkadiltlırı, mıntıka 
yokken mahkemenin baıka ye daıöğretmcnlerlle beriki tarafın 
re nakline lmktn bulunmıdı· 

yakın doıtlarandın bııkı İlbey 
ğını, bir tlktyetl varsa ıöyle 

Klzım DJrik, .Kültftr dlrektörD 
meılnl blldirmlı, buoDD ize 

Blkmeı Ttırk, mektupçu S.bı 
rlne suçlu: 

buloomuştur. 

- ŞlkAyetlm yok, fakat ben Dondurmalar ılındıktan IOD· 
Ankıra'da muhakeme olat"agım . 

ra Kılzım Dlrlk gazel ıı6zlerle 
Demiştir. 

ve çok Df'o'eU bir ıurette herlkl 
Son ıözD ıoruluncı: gencin parmaklarını nişan yl 
- Hiçbir sözftm yok! zaklerinl takarak kendilqlnl 
Demlttlr. Karar blldlrllmek kutlulımıı ·ıre ı1adetler dile 

Gır.re duruomı 9 temmuza mittir. 
b1rıkılmı11tır. 

Bundan ıonra bot bir Hkıt 

Ticaret Mektebi geçlrllmiı ve bir mOddeı Qtu· 

Ticaret mektebi, bugGnlerde rulmaotar. 
panıyar yınındıkl eıkl fraa111 ANA DOLU bu nılle ile Baaf 

-___;;ı......ııı1A1J-ı1Uı:.taııL..Jııonıa...iıtllın~..Jl!!!rt!..Jlılemelerl, muhıaç olduk· 

dGıClp kalkmakta olduğu ve 

evde yapılın keolfte hırnz gir· 

dt~oe dair delil görCUmedlğl mektebi bluuını tıtınacaktır. inan ve Bayın iffeti katlalar 

Blılkletı:ller hHaıun fntınalı 

ve yağmurla olmHı ytlsGnden 

yollarda çok ıorlnk çekmlıler· 

mlınnı aksatma Bnalesl gelmlıtlr. Mektebde ve çok bayındtr bir yan kar· 
~~__.__~~_:__~-L-~__,W.~~_J 
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ar e er.. ' Bakanlık Sordu ve ~~ 
ıat·•··----

v~lerliye ivrislnrkle avnş 
~diyormuş. Bunu okuyunco dü 
eündOm : 

Oyle sivri.inekler ıınrdır ki, 
lnsonlar ara mda kanadJerını 
sallıya eallı vn, 1.uyrnklerrnı "e 
dillt>rinl earkııu sor ıta dolaş 
tıklım halde, onlara karşı bir 
e,.y yapamıyor,ız. 

Hu si vrisinddn; insan yapı 
ltdırlr r. Ba~larındn şepkolen, 
boynnlorırıda kreı-atlerı, haııti 
ellerinde bustorıları Hırdır. Pao· 
1elou!arı ütiJlü, ayokkqbılnrJ 
boyu lufır. Dı~,.r el vrfı;lnekler, 
bataklıklarda, sazlıld ıdn veıi 
şlr, ondan sonra evleri ecra.rlar. 

Bunlar teı>, köıü bir ruhun 
çamurluğunda dogor ve ond o 

sonra, ruhlara, kafı.lar&, PE!er 
lrre saldırırlar. Ha konduklnrı 
yl"rd,. bir tükürük, bir iz bı· 
rakırhır. 

Kııhvebnııel.-rtn ef •ıar da 
marılı havesı içinde ıı:ütem11di 
yen Ragdan sola o,.ıır, bısz o 
gürOhüfe.-1 ile boşluğu doldu· 
turlar. 

Rezan kalker, bir !ikrio, b1r 
eeerln fi.:ıUioe kon rlar. Dllle· 

rlnl bstırır, ken dlarmı çırpar, 
durmsdan, dhılı:nmedeo vızıl· 
darlar .. 

Sağı ıeırır, solu bulaştırırlar. 
Sanki ruhlapı, kokmuş bir et 

parço•ıdır kıHirlerirı! Beie, eaf 
dllJeri bulunca Vt' hrle onlarla 

yar.·yana f.?P.Iİnct-; deyamlnıez 
bir fe;.od cıızhondının gurüllQ 

lerl He kulakların zarı yırıılır. 
Bunlar kader bol mevzu bulan 

fnııan ynıaıtılıeı olamaz. Açın 
bahsi de, dloHyln .• 

Alım, r u .. zof, muharrir, edip, 
lkrıeaıçı, bekim, mülı .. ndle, mi 

mur, f'lt>klhflo:I, erhırcl, ne hl 
leyim. hne.-ycidir onlnr 1 

lrzı.ıabltr urt ôoku .. m ·l•k 
brz, çıkarılmadık Lumaş yoktur. 

Bunler, her cemıyrUtı göril 

Jen ~yı.~ eivrl h •kindi:: ki, öl 
dürülmesi, bll tırılmea imkan 
llızdır .• 

E~n işiniz yoksa, höyl~ bir 
tfp dOşQnünüz ve bulunuz! 

Çimclik 
r ·-·. 

fSTA ~BUL'UN 

En Eski, En Bnyük 
Gazele i -- KURUN 

~~ayı~nn 5 Ku ruşt.ı u 

100 Para\a lndird· .. 

Yılhk Abonesi: 
750 Kuruş. -fi, rglln Sabah farı 8·10-
12 Sayfa Çıkar. 

OKUYUNUZ. 

P - 1 efrika numarat11: 77 

L dim. Acınacok 

mleıl revollı •• 
bir h le gir· 

Rn ney'1e... Bir Vt'f!ll~ hula· 
rak N zım'ın hovatı bokkrndo 

:keodfelnden nıaltlmet istedim. 

- Ne diyt>yim, ne bll y;m 

o~lum ·dedi· banıı oçar mı idi 

hiç?. 
Sonra baıırladı: 

- Bir d~fl.,rl vardı onun .. 

ff,.r %omao ono okur, birEeylrr 

yazardı. Aceb blroey mf ota?. 

Diye tldvc etti Ben, borıun 

fee yarayabılecek bir ı:ıot, bir 

. . 

l(uvvetleri Neden ibaret? Böyle Cevah verildi •. Telefonla 
Şehrlmlzd~kı bazı kota lab (stanbul'a .. 

----------------~------.. ------------------------
Alma ıı ya' ya izin Verilen Yüzde Otuz-
beş Nishctinde, lugiltere De Donan

masını Aı~tırmaktadır. 

i 
v ~RAS iNDi\. 

.,N.,-. 

Yav.arı: Orhı.n Rabmi Gökçe 

hatıra def teri olabllec,.~lol 

kavradım. 

- Mftmkfio e gôrellm! 

Derlim ve onoo odas n lan 

lete bu dr:f teri çıkardık. Son 

S•tırlor fı!~htrrlyor ki, Nıızım 

hu karlını müıblş surette sev 

miş ve bq yüzden oıan,.vl hlr· 

çolt ısıır.ıblara, ft.d11kArhklara 

kaılanmış. Söylerflğim gibi, 

Nazım tipinde ve o yaradılışla 

hlr f usanın sevmesi, elht'lte 

bışkalarıoa beuzemlyecelı:tl ... 

Def teri okuyunca, vaziyet be· 

nim lçıo luımen aydınlaomıotı. 

Faka sono?. 

Nazım niçin çıldırmıota? 

- Oolan yakaladım! 

Diye bağrtyordu. Olablltr ki 

Suzi ile Ahmed Bey Nazım 

tarafından yakalanmıı,.. Fakat 
bu, aadece bir delinin evhamı 

n ııaçoıaeı da olamaz mıydı?. 

Baeb, baoka bir eebeb yok 

muydu? 
Ben ile mutlaka bawka ee 

bııbler mevcud boluoduAu H 

vly .. ein,, flldlyor V6 O Otkilde 

düşftnftyordom. Nihayet şu 

k11ra J vndlm: 
Gldlh hlnat lın k dıııdan 

malumat olmak. 

Fııkat hckikatl söylcyib söy 
lemlyı·c,.ği nırçbuldü Bett 

kt-rı<H ine ha ki koı leri öğrendi 

ğlm tukdııde tedaviulu dııha l 
kolı1y t1laca8ını da eôyltyecek· 

iller. 
c., .... abım verdi . Orada dım· 

mu~ kalnıışlım .. Bütün Omldler 

mıhvolmu,ıu. Adres 1e bırak· 

ron•nışlar. Kedın: 

- Bir daha geltot.mek (lzere 

ghttler efeodjm, 

rlkalan sabfpl~ri; bu yıl ytrll 
kerestelerden thıiyaca yetmiye· 

cek derecede az stok bulaodo· 
guou iddia ederek ihracat za. 

maoında zorluk çektleceğlndtın 

bobtııle ekonomi bakanlığtba 

mftracaat etmlşlt'rdlr. Dün ba 

kenlıktan llhoylığı blr telgraf 

gelmlo ve kutuluk kereste du-

romu bakkmda malumat teren 

ıldlı Dün eczanede telefoo ç 
· ıol•· bir de ne götsem b,.ğeoıre 

1 1 o. 
letaobul'dao bir doıt sel e 



basımızdan Gec;enler .. 
' ..... ----------------------------------------· 29 Yazan : M. Doğan Batu 

uzaff~r Be'J Çantasu~dan Çıkardığı 
Kiiğıda 'lSirşeyler Yazmağa Başladı. 

r ~~~~~~~----~~~~~~~-

Taburun diğer bölftkleri ge· ftznioe ıoağıdaki şekUde bir zaf fer bey imza edilen zabıt 

tiden ,f . .,~~lyordu ikinci bölftğe konuşma başladı: varakasını aldı ve g'Olerek çan· 

'llıjt:-~ .. •erildi. Köyden uzak bir - Sizi lsıetmtığe hacet var taısına yerleştirdi. 

!pıesafede ava çıkartldı. Kaya mı idi? Devletin koca bir ta· - Df'vam edecek 

bklarda birinci bölftk ile lrtl· bur askeri köyftnüzftn dibine 
bat peyda edecek dlğtır c;,oa. gelir de siz thtlyar heyt-tlnln, 

hı da eoseye kadar köyü ablu acaba şu askerlerin bir dileği 

ka edecekıir. var mıdır, yok mudur, diye 

Birinci böiüğiln bakiyesi de fçlntzdtın bir Hdılnln yanımıza 

böltl~lle temas etmiş ve ıoeeye gelmtsl, gônderllm~el lcab etmez 

kadar olan kum• kapatmıştı. mi idi?. 

Üçtıncft böldk eoseyi ve Çef- Evet, ederdi. 
meyi muhafaza ediyordu. Dör O halde neden gelmedloiz? 

dDnc6 bölük te blras uzak.ta TdA~ımız vardı. 

bir meylin ırkaeıoda cebhaoe Ne gtbı? 

eandıklarımız ve mekUrelerde Papn lçiol çekti: 

intizar nzlyetlode idi. Köy - Malum efendim Allah 

öyle bir mabaaarava alıomaştı ki, k.abreulu, komitalar gelmişti. 

aralıklardan df'ğil eşklyaoın Ne yap .. lım; bunnn bura11 klJy, 

kaçmaııı, eo bile eıaamaıı:dı. elimiıden ne gelir? Nasihat 

Gerialn geriye köye iltica dinlemesler, söz kabul etmezler. 

eden çetenin köye dönm,.aini - Karnımız aç•ktı yf'mt'k 
mClteakib köyden çok tlddt'tll veriniz biraz Jeılrahat edip 

bir alet açılaııftl. Arttk müsa hemen gldectğlz. 
deme her t.raftan başlamııtı. Dediler. 

KöyCln bdtGn evlninden ellAb - Hu herifler kaç kişidir 

patlıyordu. Ateşin mwtakasını ler. nereden gelmi~ler, nerf'ye i 
ııhdld mtlmkOn d .. ğUdt. Btııün gldecekl .. r? ı 

koy komiteye iltihak etmtı gibi - Yermiş seksen kadar ol 

idi. Maemlf lb gene vaziyeti malı!. Nereden gelip nereye 1 
anlamak 14zamdı. gideceklerlnl bize eöylemezter ki: 

Çf'ome baıında köyftn fiç tane Yu??. 
çobanı vardı. Bunlar da evvelce Eveı!. 

nezaret ahına aldmlmıştı. Bun Bunların ardısıra hiçbir 

lardan bir taneeloln gömlf'ğl mClfreze f llAo geldi mi? 

değnrğfn ucuna bıığlandı. Ve ·- Bayır efendim, gelmedi! 

cephedeki askerlere bo çobanın - Peki blse gönderdlkle.rl 

knye gidlb,relloceye kadar o haber ne idi? 

istikamete aıe, f'dilmtmesl em· - Ondan habrrlmlz yoktur. 
redlldl. Çoban bir muhabere Belki bir domuzluk olsa gerek! 

memuru gibi köytı göndulldl. - Köyftn bertarafından 6ze· 

Bu c;oban heyeti lbtlyarlyeyl rlmlze ateo edlllyor. Bu nHıl 

bulacak ve gelmelerini söyli ittir? 
yecektl. - Çete baıcın evlere girmiş. 

Çoban gömlek takılı sopayı Ne obcak? Köyld bu! Bepıl 
eallıya ullıya köye do~ra ller· cahil adamlar, korkmuılar ve 

ledl. Daha akeım olmamıetı. çete ile blrlaeinlşler eimdl ge· 

DGrı tarafa haber verilmişti. Urken birkaçına naelbat edelim 

Köyden ıllAbtız olarak gelenler dedik, dinlemediler!. 

g6~Cll6ree alet keellecek .ldi. Çok Konoıma borada bitmişti. 
geçmeden klllıe meydınhğından Mustafa bey çaoıasındao çııar· 
•ıagtya doğru ellerlnılekl beyaz dığı k.Ağıda kurşun kalemlle 

mendilleri sallayın dört bet bfrıeyler yazmığa başladı: Ya . 

adam görClnd6 en önlerinde zısıoı bitirdikten oonra ihtiyar 

çoban nrdı. Gömlek aeılı olan heyetine dönerek: 
eoı--eı da elinde idi. - Hepiniz Tlrkçe blllrelnlz 

Bir kaç dakike eoora kayan değllml? 
ihtiyar heyeti Muıtafa beyfn - Evet blllrlı: 

- Vak'a hakkında bir za· 
yanına gelmfılerdl. Korkak ve 
ark"k vaziyetle yerlere kadar bıl varakaıı yazdım. Şimdi oku· 

eıllerek Muıtafa beyi ıelAmla · yacağım, iyi dfnleylnlı. 
dalar. ilk defa: Ve yazdığı zabtı okudu. Za 

_ Efendim cenabınız istet· bıtta fazla blrşey yoktu. Geçen 
mlpln{s, geldik! oeyler sıra ile yazılmıetı. Bu 

D 
tftn evlerden ateı edlldtğl için 

iye papezın eözG açmaıı 
- Komitenin iltica etti~( evleri 

A N A D O L U tehdld m6mk1i.o olamadığı, ba -
tOn köy halkının Komiteye il· 
tlbak eltileri yazılı idi. Zabıt 
bittikten sonra: 

-Gflnlilk Siyual Gazete 

Sahip ve Baeyuguıı 
Haydar Rtııdd ÔKTEM 

Umumi nqriyat ve yan itleri 
mddfiıil: Hamdi Ndzhet 

İdarehanesi: • 
bmir ikinci Beyler eobtı 

C. Halk Partiıi binası içinde 
Telgraf: tzmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Poeta kutusu 405 

ABONE ŞERA1Tl: 
Ydhl! 1200, Altı aylağı 700, Oç 

•ylı&ı 500 kunııtur. 
Y ahanca memleketler için ııenelik 

abl>ne lcreıi 27 liradır. 
Beryerde 5 Kuruıtm. -Cini ıeçmiı nlebalar 25 kU1'11flar. 

ANA.DOLU MATBAAS~DA 

BASILMIŞTIB 

- Nasıl, doğrumu? 
Diye ııordu: 

- Evet d<•ğrudor. 

- O halde mGhftrleylalı, 

imza ediniz bakahm! 

Hu emir 6zerlne muhtar 

elini cebine ıııokank bir kese 
çıkardı.· Bu kuede muhtarın 

resmi mftbrd v11rdı. Yanı baeın 

da birde siyah bir mftrkkeb 

kDIÇtııl vardı. O tarihlerde ha 
mGrekkeb kCllçeıl etampa yeri· 
ne kullanılırdı. Muhtar mO · 

hGrCl bastı ve lmzaıınıda altı. 

Pap81 ve diğer ihtiyar beyetlde 

utl mOblrledal buıılar. Mu· 

Altay Mani· 
sa'ya Gidiyor 

Sakarya ile Oynıyacak 
Alray ıakımı; Manls~'da Sa 

karya talumile yapması evelce 
tekarrür etmiş olan mü abakayı 

kabul ederek öoOmfizıtekl pa· 

zar eOnQ eabablryln otoba,ıe 

Manlea'!a gl<tecP.ktlr. 

Ahay takımı İzmir mubtell 

tine verdiği bet oyuncusun lan 

mahrum olarak ıeyıbaıe çıka 
caktır. 

Manlsa'da iki haftadınberl 

devum eden ilk maçları en 

baruetU ear basıodadır. 

Yıldırımspor takımı 

Bu )laf ta kovvetll rakibinden 

Yıldırımspor'la-Sallbll takım 

ları mDsabakası vardır. Bl.rlncl 

haf tada yapılan Sakarya - Sa 
Jihll maçını Sakarya takımı 

kazanmıştı. 

Sakarya · Yıldmmıpor mO· 
sabakaeı beraberlikle netlcele· 

neceğlne Yıldırımepor pınan· 

taj vaziyetini muhafaza edebll· 

mek için bu moeabakada Sa· 

llhltyl yenmesi IAzımdlr. Salih 

il takımı ise geçen hafta mağ 

lub olduğundan bo hafta pu· 

notaj vaziyetini dClseltmek için 

bu mChabakayı kazaomeğı ça· 
lışıcakur. Bo maçtan sonra 
Altay . Sakarya karşılaf8cak 

)ardır. 

lzmir - Uşak 
Yarın Karşılaşacaklar. 

Bu akşam hurava gelecek 

olan kuvvetli Utak karıtık la· 

kımUe İzmir karııık takımı ara· 

eında y1r1D Alaıooak ıtedyo· 

muoda önemli bir yerışmı 

yapılacaktır. 

Altınordu-8uca 

Oyuıyacaklar •• 
Evelld balta hakem Gôıte· 

petl bay Ferld'ln ldıreılzUgl 

yiizönden ptlrOzlCl olarak 110 

nuçlanan Ahınordo-Bnca ma· 

çının tekrarı futbol yönetim 

korulu tarafındın bltletkik ka 

rar yerllmlotlr. Bo maç bugtın 

eaat 17 buçukta Alıancak stad 

yomonda yapılacaktır. 

Halkevi Musiki Kolu 
Bahkesir'e Gidiyor. 

BaLkeıir Balkevinin daveti 
daeriue, 1amir Balk.evi Güzel san• 
lar ıubeai Mueiki kolondan 20 ki· 
şilik bir grub bugdn Bahkeıir'e 

gidecek.tir. Bu kol iki k.onıer ve• 
recek ve pazartesi ıabahı döne. 
cektir, 

Altay'ın Protest 
------------------------.. ------------------------

Kendisine Aid Şampiyonluğun, t-. 
sız Olarak Alındığını Bildiriyor. 

Altay kulftb6ofto, şampiyon 
luk: 6zerfndekl son vaziyet ftze· 

rlne bir protesto çekıiğlnl yaz 

mııtık. Bu protestonun bir so 

retl, umumi merkezle Futbol 

heyetine verilmiştir. Aynen ya 

zıyoruz: 

0110 bay Halid Bayrak Jzmlr'e 

gelerek bu mes'ele He meıgul 

olmuı ve buradaki heyetlerle 

yapılan konuşmalar neticesinde 

(Seremoni Ue neticelenen maç 

lana tekrarlle ) bo mee'eleye 

nihayet verllme~I noktası kabul 

Altay takımı 

Umumi Merkeze gônde· 
rilen Taleh sureti: 

İzmir mıotakası A •e 8 ta 
kımlarının 9:U · 935 yılı ilk 
maçları ve kulilhOmözılo her 
iki takımı tarafından kıızaoıl 

ruıı olı.ıu lzmlr şampiyonlu~u· 
Dl!D ta~dik ve llılo t:dilmem,.dl 

bıakktoda cerı-yao ~Jt n b4dl 
eatı ve nizama aykırı fulleıle 

rlo ıslehıoı natık lzmlr futbol 

ve merk~z hryeılerioe eunulan 

mt:klnb ve bunda mevzuubahis 
ve~alldu birer ö . D*'ğl bağlı ola 

rak takdim edilmiştir. 

İzmir futbol ve mıntaka mer· 

kez heyeti; Uomumf merkez 

ikinci baekanı B11yezid meb'oeo 

•ayın bay Halid Bayrak'ID biz 
zat bn mes'ele hakk•nda f lkfta 
UlrOn bağlanm1t kararları hllA 

fana mfttaleat eerdlle kulObft· 

müzftn lzmir ıamptyonlo~u va 
zlyetl tehlikeye sokulmak iste 

ntlmekte olduğu gibi bo ve 
buna mftmasU me@alllere niza 

mata aylurı vaziyetlerle İzmir 
sporo öldGrGlmektedir. Do lddl. 

alarımızın mahalli matbuatın 

yek.dil ve yek.avaz feryadı ve 

mevcud veeılkle mertebel beda 

hanedir. Bu halin ıslahı ealA 

hlyettar bir heyet veya mftfetti 

şin işe vaziyet etmeelle m6m · 

kan olacağından memleket 

!por ve gençll~lnla bo f ecl va 
slyetten kortarılmHı için lca· 

beden muameleye tevessftl bo· 

yurulm1&ını en derin eaygıları· 

mızlı yalvarmz. 

Protestonun Sureti: 
lzmlr'de cerey~n eden, genç 

lik ve epor için cidden bir fa 

cia haline ırelen bAdlsatı va ez 
cilmle kulObCimftz hakkında bir 

makeadı mıhsuela yapılagel 

mekte olan bu uygunsuz halleri 

mCl91adenlzle •ıaAıda ıneylerhı. 
Şöyle ki: 

1 - o:~ıı- 935 yah lik maç 

laramn devam ettiği sıralarda 

tayla edilecek hakemlerin usul 
ve nizama uygun olmayan nzj. 

yetlerl ve kasdi muamdelerl 
kıro111ndı I hay kolObG ile 

lımlrepor, Şark.spor ve Tftrk 

spor kul6blerl bo maçlardan 

ayrılmak mecbarlyetlode kalmıo 

ve nl11mnamenln vermekte ol 

dugu ıelAblyetle mftrecaat olun· 

muş ve kongre ycıpılmaeı rica 
edilmişti ve nizamı olan bu 

taleb 1'e mClracaatımııı nazarı 

dikkate alan umumi merkez 

heyed ikinci relıl Bayeald meb-

ve o eoretle karara l>aıtlanmışta. 

2 - Hey~ıloir bu ~ör6şme 

Oznlne (Su kulahlerio yapıl· 

mıyan ve seremoni ile g,.ç,.n 

mıçluan tekrar f'dilmt>siol ka

rar ahına alınıo Te bı..1 busuRta 
bir f lk (ı.tllr tarız im ednek 
hangi kuli1bl,.rln han~l gftult>rılt' 

maç yapat!aklarını ~ö·nerir 20 
2 0:35 günlü f iklıılOr ilklerden 
çekilt'n ku!Qble.re ve bu me 

yanda kulübümOze bhioci dtvre 
bh11m ikinci devre başladığına 

ve bu devredö yapılacak maç· 
lara ald f Jk.lıtOr tebliğ edilmiş 

ve bu devrede devam eden lik 

maçlarında Altuıordu 19 pu 

vanlı birinci, Gözıepe 17 pu 

vanla ikinci, kulftbüm6s 16 ile 
OçDncft, K S K. 15 puvaola 

dördftncD, lzmlrepor 15 puvanla 
dördftncil, Boca 11 povanla 

hetlncl, 'fOrkepor 1 O puvaola 
altıncı, Şuk!!por 8 povanla ye 
dinel ilan edilerek bu mee'eleye 

kat'i netice verilmf ş ve bu va 

zlyet kareısıoda ba devr~ ilkle· 

rlne ald hiçbir yerden bir iti 

raz Hki olmamıo ve bu suretle 

kararınız k~ıbl kal'Ayet etmletfr. 

3 - İkinci devre ilk maç 

Jarı de'8mı mf1ddetlnce kulıl 

bClmftz tamamile ve bfttflo 
maçlarda gallblyettle bir netice 

elde ederek 37 povanla lzmlr 

şamplyonluı;uno elde etmittlr. 

4 - Birinci deTre ltk mıç 
larının ynkarada yazıldığı eekll · 
de bftmealnln llAnmda hiçbir 

kulOb tarafındın ltlnz yıpıl· 

mamııtır. İkinci dene ilk maç· 

larında Altay'ın aldığı netle.ı 

ve kazandığı tefevvuktan sonra 

Altıoordu kul6bft birinci d•·v· 

rer.in hitamında yapılması lcab 

eden bir itirazla ortaya çıkmış 

ve gftya bay Halid Bayrak tle 

yapılan k.onuımaların (Seremo· 

otnln baılıdığı onblrlocl haf· 

tadın itibaren yapılan böUln 

mıçların tekrar edilmesi) şek· 

tinde olduğaoo o zaman da orta 

ya atarak hlraz etmiş ve bu 
ıoretle seremoninin geçtiği za. 

manda yapılın ve Altınordu 

nan mağlablyetlle neticelenen 

K. S .K. - Altınordu maçının 

tekrar edllr:ueılol lstemlttlr. 

5 - Bu celp hiçbir eıasa 

istinat etmediği ve beyetlnialn 
fikO&tGrlerl dairesinde I< ulCibCl 

mftz İzmir ıamplyonlu~oou el· 

de etmlo oldugu ve eradan haf· 
talar geçtiği halde heyetinizce 

ıamplyonlugumuı bir Ulrl6 la!· 

dik te Utn edilmemlı olmuı 

karoıeıoda 6 6 935 gftnlll te•• 
keremtzle biran ene( ıampl· 

yonluğumuzun t11dlk ve tllnı 

rica edllmlı Te işbu mGracaatl· 
mfze menfi, mftıbel bir cevap 

verllmemlo ve hatıA bu eıraler· 

da içtimalar bile ozon saman 

tadile uğramıştır. 

6 - Bu teebbftrden istifade 

rden Altınorıfo'nuo hu hlraıı 

üzerine mıntıka b.-yettotdn 

yıptı~ı ıetkiketta bf'yetinhs la· 

rafından verilen karaıda ••Se 
remont ile geçrn bu kulOplr.rin 

yapılmıyao maç1arınıo ııek.rar 

edilmesi.. şeklinde görmtlt •e 
yapılım f lk1lst6re bu maç ıdbal 
edllmediğlnden talr.bln reddine 

karar verrnl~ılr. 

7 - Bu karar üzerine Al· 

tnıordo kolftbft l"deraayon• 

m&racaatla Bay Halid Bayraııa 

tf'frlf le rinde ınemooinlo bıt· 

ladığı onbirinci haftadan hlba· 

ren yapıla" bo maçların tekrar 

"dllm~ııl şeklinde karar •erdi· 
ğlni ileri sörnıftı ve fed,.ra• 

yondan ınes'.·le h,.yı:tiniıden 

sorulmo1ıur. 

S - Bıı sor;!u ftzerlo11 ge· 
rek mınıaka beyetlnrlen ve 

bryetlnlzı:fen federasyona yası· 

lım cevııpta Ahıuordo koli 

bQoOn de dcrmf'yan eyl~diAI ~lbi 
ka a ·ı .. Serı-uıoutoln tıeşladıgı 

ooblrlncl haftadan llib111,.n y•· 

pılııo uınurrı i maçların tekrarı" 

şeklinde oldoğıı bildirm1ştlr. 

Aıııl ruhi mee'ele de bııradadır. 

Ne futbol heyetinin nede mer· 

kez heyetinin böyle bir kara ı 

vardır. Kararlar defterlerde 

mazbut ve imza tahtındadır. 
Ufak bfr tetkik bunu me.ydaaı 

çıkaracak Ye bık yerini bol•· 
caktır. Mıntaka ve heyetlnlsla 

bu mtıtalusı guya: Halid Bay· 
rak bunda iken bo tektlde 

konuıuldul,unu •e fakat karar• 

yHılmadığı merkeılndedlr. Hal· 

bukl imza tabtınıia olmıyan H 

karar defterine geçmlytn bir 
htdlıe nasıl karara ahnıblHr? 

Buna nizami cevaa nrmek 

lmkıin olabilir ml?. 
9 - Heyetinizin bay llalld 

Bayrak'ın teorlf lndeo ıonra. 

kateme aldığı karar yukenü 

arz ve izah edildiği teklldedlr. 

Şekil hal karar defterinde ft 

arneğl bağlı f lkOstOrlerde M 

BıUd Bayrak'ın bo mes'eleyl 

izah hueueunda Anıedolu p• 
r.deai muharririne v~rdlğl reıml 

mülıikatındakf ltba gazetenin 

ve diğer gtzetelerde de yuıl· 
mış olduğu Clzere «Seremoal 

ile oeılcelene o maçların tekra• 

rından> ibarettir. Blnaeaaleyla 

bonon hlltfında olarak orteya 

atılan fikir ve mfttelealara 
kıymet verme lmkinı nlumı 

yoktur. 

10 - Bo böyle ohınca fe· 

dt-rııyooa bildirilen yanlıı bir 
malumat neticesi K. S. L. •• 
Altınordu takımlarının cumırte 

gftotl yıpılan danıııkh; dftal 

t6k.IG ve spor mana ve mel· 
bomunu 6ld6rDcCl mıça bir 
kıymet nrmek ve bil• 
ıamptyonloğomusa mCleHlr 

bilecek bir emrhakl 1111111 
teıehbClı edllmek gibi bir 
rek,.,tte hGıa6olyet anmak 

u nfderunlok olar. 

- Soaa Yana -
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- Baeı l inci yOEde ı müsabakavı t,.ecl edecektir. - Baştarafı 1 inci y6zde - httlk yollarda kendlılni saygı dileklerde bulunda. Bay Cezmi; 
1 

L tıulonulmuetur. Bo bal 1 
lesi gOnft e,.bıfrrıfzde bOyük 7 - Saat J 5 30 da bahriye mız; Türkiye'oln belli başlı bir He ıelAmlıyor. Gazetemde ken anket ıorolanna cevaplarını ve· IAf~u. tüccard.n ziyade lk 

deniz şenliklt'rl ve f'ğlencelni knmabdanlığmıo vd deniz yarış çok ytrle.ılnl f!"Zmlotlr. Diln dtı.lnden uzan ozıdıya bahııe rfrken tam bir paket sigara içti. lşlerlle ~u!raşan vatani• 

y•pılacaktır. Gflndüz ve gece heyetinin nnaretl altında deniz ilbay G,.oeral Kılzım Dirik'I dect>k duygularım vardır. Tür ÔğrendHUme göre it yepar- mQteesıfr etoi~ ·\:.tedlr. Gire• 

yapılacak şenllklPrden deniz spor kulübleıinin yelhnlt, yel· ziyaret rderek bhltkte bası ör· klye'den fevkalade lyl ve wOa ken fazla ılgara içmek ıiıietl çıkao malların llll--•llyetine 

1arıemaları da yapılacaktır Bu· kensiz kayık yaruıları, yftzme Df'k 1'öylnlmlzl gezmleıir. Bir tıet lntibalarlz ayrılec · ğım. Bu imle. Bugün yaptığı le, yani slrl olacak cılao ! ~a 
nun için zengin bir program ve ya~h dirdt m(habakasma rrubarrlrlmfz; çok ~ene;, fakat gGn E:4khe. lr'e, oradan Bur· ankete Yerdiği cevab da çok döviz farklarınm ortadalı 
bezırlanmıştır. Bu programı aşa b 1 k 9 d bilgili olan Polonya'lı arkada I ön,.mlldlr ve ben ö.vle oranla 

aş ıcnaca , saat 1 ,:JQ a yarı' H'ya ve ııtaobnl'a gldr.c,ğlm. 
ğıya ynzıyoruz: \'C e~lı-ncf'lere nihayet nrile· eımııla ızörQşmüş ve lntihala· ııoora Pulönya'ya döoect>ğlm yorum (Tahmin ediyorum) ki 

1 - 1 temmuz 935 pazar· Ct!ktlr. ( Yarışa eitf program rını eormuetnr. Bay Joz,.f Rıut. Mı1kalelerlmt yazdıktan ıonra bay Cuml; ankete cevaplnını 
zın daha ıerbest ve korkososc 

le yapmalarına ıebeb olur ve 

ayol zamandı muamelenin bo 

cephedode letl~rar trmin edil· 

mtş olur. 

te&I eaat dokuzda lhılfale iştirak ılolneU Tftrklyf"'dekl tf'tkik k verirk~o memlekr.t fçtn c'nemll 
ayrıca tanzim olunmuştur ) ya luşm da Amt.rika'ya gidere 

edecek bll'nmurn bahriye mfin 

tratblr.rl (Yorüyiiş cedwtllnde 

göstcrllt>n sıu) ile Alsancak 

denizcilık yurdunda toplanacak 

VP. kendilerine df'nfı bayramı 

halarHını gösterir rozetler tevzi 

olurıacakıar. 

gulntll~rindım çok m61,.ba11els bir le yapıyordu ve bunu ken 
rışı mOteakih her m6sıhekanan N vyo k Şikego'da bazı tel 

tir. lotibalaranı şöylece anlat· " r ve dlıl de müdrikti. lık 
birinci gelenlerine oıdnastb kılı.inde lıolun11cağım. 

ıoru: 

mıetır: 
muhtelif mııdalya dağıtılm11k Bey JuJ·~r Radzlmlnıkl benilz 

- Yf rml ~Ondr.nb,.rl Tür 
Ruretlle l>Alerl,.n Eonrakl mera 

Firue de nibııyeı verilmiş ola· 

cakrır. 

kly~'de btllııouyorum . Anlta. 27 yaşında, e"brt ve ~ftmrük 
ra'vı ziyaret ettim, her arafını d,.polarını gezml~tlr. Bo)!ünkii 

ızndlm. KıtyRPrl, Adana, Mn Afyon trenlle Edklş~blr'e gi 

2 - lhttf al hevetl tarafın Akşam eğleııceei pro· ı-ln. Afyon lllerlnl ıfolaştım ve decektlr. 

dan yürftyüe sırası alayıu intl 

semı tef lfo olıırıduktao sonra 

ônd11 bando olduğu halde olay 

har" ketP. j!l'Cef'ek eaot on fa 

Atat6rk heykf'll önilne gel~c,.k 

eynt ııırayı bozma\csızın terrlb 

komitf'SI taraf. r.dan flÖ tnflecek 

mahallerdeki blcvkilerfni işgal 

ed,.cek lerd!r. 

3 - MnaııfmP. bılklal mareı 

çalınarak ba~lonacak, marşın 

hitamında AtatOrk'ün bf'ylıeline 

deniz mürıı .. eltılai namına çe 

len k kooaçıık tır. 

Ve denlv.clli~ln farthçf'Sİ eeç. 

çhiJi~I edvar ile bu~ unkfi te 
kt>mmülü f,.mfn eden iorılilp· 

tan büyükl,.rfmlzln ha kud 

retli \"Brlıldıldarından bohiıı bir 

söylev verfücekılr. 

4 - Z<tfn alayı enat 11 de 
b,.y elin önünril'n hsr1ı~ f'll~ 

tllı·rlnrlrld bepddsrıle birinci 

kor,ionu ıaklhen eeat knl,.sl 

önüne ğlcinek vlltlyf't, kuman 

denlık, parti beşk11n1ıklıırını 

ziyaret edec"k buun müı,.uklh 

al11y da~ılac11knr. Budünhü za 
ft>rln bırni .. t hakkında bir söylev 

nrllecektlr 

5 - Atatürk heyla·lf önünde 

bu toplantıya havadan da uç 

kaçlarımız BP-vlmli uçuolarlle 

ı,ılrak edeceklr.rdlr. 

Öğle•dt•n sonraki program: 
6 - Ala}a l~ıiıak ed,.cek 

h~yetlerle harlçtt'D iştirak ar 

suıunda bulunanlar liğleden 

IOnra Kareıy&ka'da takt-le ya· 

nındıll 1 meydanda ıaat 15 de 

seyirciler için ihzar olunan 

prtlar Oztrlndekl ma!ıallerde 

toplanarak yapılacak deniz ya· 

nılarlle yOzme ınOsabakalannı 

ıeyredeceklerdlr 

811Ddo mubtelU bıvalarlı bu 

A - Karşıyaka kollüb fili katarı 

8 - İki çifte kaba ~andallar 

gramı: 

8 Gönıiüzk O ihtifale Işıl · 

rak ed,.n mües•e elerd,.'1 K11r 

Şıy11ka'ds Oturanlar İçin Elllt 

21 de bir vapor Karşıyaka'da 

ki vapur lshleaindf'n Ahan 

cak'a rloğrn fzmir'den iştirak 
f'dec,.kler için de ayol saatte 

dlı?r.r hlr vııpur Konak fekı-le· 

sinden barekf'tle Pasaport, Al 

eancalc ishlelerlne u,ıram11k 

şarttle hf'r iki npnr Alı;aucak 
Kıır(!ıyaka }Olu araeırıda yek 

diğnin~ mfilAkf olarak körfez 

<lohUinde bfr gt-zlotl yapacak· 

tardır. 

Vepnrlora blnl11 tertlb komi 

rest tarafından Yf'rllı>c ·k bilet 

lerle temin olunacBl...ıır. Bu 

j!f'Zlntiye hahrlye kumandan 

la~ıle tuyyaro ahyı, muhafaza 

alayı. tıahil sıhhiye motörlerl 

de domrnmış bir vaılyette işti 

rıık ed .. c .. klerdlr. (Ayni gf'ce 

spor kulüllünde de bu gecenin 

tes'idi için ayrıca btr garden 

parti yapılacaktır. ) 

9 - 1zrofr P111aport lekete 

ılndf'ld hılnmnm aaııdallar do· 

rıaomış vaziyette bir Romor· 

körle hu eıtlarao etrafını:la 

cerrrttlrilrıı .. k suretlle meraııfm 

ıeeh olunacak, gt>zlntl ve ef'n· 

ilklere uat 24 de nihayet ve 

rilec,.ktlr. Bilumum acentelik 

blnalarll,., MahU alhblye, Um11n 

riyuetl binaları vapur lekele 

lerl elektlriklerle tenvir edil· 

mtı olacağı gibi kordon ftze· 

rinde alıancak lskeleelne kadar 

da oıf'e'alelerle eehlr tenvir 

edilmiş olacaktır. 

l O - Saat 18,30 da Kır· 

şıyak.ada yakılacak deniz yarıe· 

larmda tatbik olunacak proğ· 

ram .• 

Saat D. Metre 

3 30 1200 

3 50 500 
S - B"ş cifle harp gemisi fılikaları 4 15 1200 

30 ôOO 

400 

C iki çifte Gözı,.pe kulüb fotolar1 

H - Bir çifte balak eandallan 

G - iki çlrte körf,.z vapur aand11llıırı 

Ş - iki harp geml@I 11ıalyaları 

K İki narin Hndallar 

N iti balık sanctallara 

M Tek ktir.-kli pa~aport kayıkları 

T - Oc çifte pasaport botlara 

J- Şıtrpil.-r bavanan ve rftzg4rm müııah uma· 

nmda koşıurulecakhr. Şıtrpller için meHfe 

üç mili bahridfr. 

Ynzm .. ler 
O - Yoz metre korbağlamıı 

L - Sür'111 yüzmesi 

p - s~rbest yüzwe 

Yı&h direk 

4 

4 

4: 
5 

5 
5 

6 

6 

6 
6 

7 

7 

45 
55 

10 
25 
45 

500 

500 

500 
500 

oo ıooo 

15 ıooo 

30 

45 
00 
30 

100 

JOO 

400 

şfmıU de lzmlr'lnfzıi~ bulunu --•• ... ·•• ..... ---

(nQ;İl lere ve ı.,ran-yornm. Bana Tıirktye hakkın 

dakf tbıftııaıılersmı sornyorrıonoz. 

Bunda h"rlJ .. V fevkalA<l~dlr. 

Po!onya'da TdrklyP. hakkıntfa 

malumat azıhr. Mr n11ub buloo 

ıfo~nm g111,.IP.fe yıız,c•~ım eni 
mıkal,.lerl,, Türk lnkıla\nnın 

blhöldöğftnO, hayrd vrrfcf yOk· 
sek H~lnl bfitftn vatanıh1Jları ma 

anlatm11ğ• calıijaCRğım, Kf'mall11t 

r .. jhnlntn ~6zf'l ve mlhteana 

e11erlf'rlnl gördüm ve yakından 

t.-d&..lk f'ttlm 

Ro kadar kın bir zamanda 

hı$arılao bOyük işini her 

mm~ı yııpamaz kanutloıleytm. 

Polooya 'nın en ı?"nie tt·okllAı h 
ve eo iyi ıı;aıetesfnde çalı,ıyo 

rom. Dftıüo bunlara ~" 

zetf"me yazacıığım. T~1rk'lf'rl 

ve TGrldye'yl Polonya'lılara 

ıanıttaracağım. Tftrkfy.,'ye gel· 

mr.den tvvel m~ml,..keılnlzl hu 

kadar ~Qz,.I ve rrıod,.rn l;ula 

bll"c,.ğinıl tahm'n etmiyordum. 

Turkf ,,,'deo çok mo~atd lntl· 

halarla ayrılacağım. Kayııul'de 

bir yıl g'bl kıea bir samında 

kurulan bGyıık ye mfhteına 

fabrikayı gördCm. Mtlletlnlı 

hOyOkıftr ve çok lıler baear•· 

bHlr. 86 kudret onun beoll 

ğindedlr. 

lzmlr'de Balkevl, Mllll kft 

tftl-baoe •e Kız ıao'at enıtl 

ıdsft Ue diğer bazı mektehlerl 

ve kOltftr mfteı .. eeelerlolzl ~ö · 

düm. Örnek köylerini ilbay 

general Kazım Dlrlk'le bir· 

llkttı gezdim. 

Size k GçGk bir hlk4ye an 

lıtayım: 

Doğanlar köyQne gltmlotlm. 

Otomobilden inince köyUUer 

etrafımııı çevirdiler. Çocuk· 

lar da vudı. 12 yacında bir 

kısan adını ve lzmlr'J tıoıyıb 
tanımadığını ııordom. Soruları 

mı sıkılmadan cenblar verdi. 

- Sinemaya gördQn mO? 

Dedim. GördüğOnfl söyledi. 

- Flltm yıldızları arasında 

banglslol ıerclh ederalnlz. Dedim. 

- Ltlyın Harvey'i! Cevabını 

v·rdl. 
H•yret ettim ve o ıarada 

Plyer Loıl'yl dO~ündOm . fldncf 

defa hayata gellpte th.ndlki 
Törkiyt!'yt ve bl)yle on Ud ya· 

tanda Lllyan Haney'deo bah 

sedPo kızlım j!Örı,.ydl ktmbilfr 

ne yapardı ve nasıl dıleüoQrtf 6. 

Türktye ~c Türk ·ın fo~kalaıJe 

yilkl'elmitltrdlr. Atwtürk'üo ver 

diği hızla bı"ı kes çalı~ı yor •e 

muvaffak to oluyor. 

Sıze Htıay G,.nerftl K hım 

Dlrik.lf'n de bahsetmek iıııerim: 

Ç.>k ıompatlk bir adam. BQtCa 

'""" il 

sanın Anlaşama-

dıkları Göri\ldü 
- Başı l inci yüzde• -

1,.1 .. ıerlo koıarılma~ına dogru 

biç bir ilerlı· me ·a~lııruıui•ğrnı 

yazmaktadır. Runların kotarıl 

maeı f çln I..ondra ve Parioj aı a 

Fında uzno danışmalar gr.rek 
ôrünmt-kıedir. 

l.oudra, 28 (A A) - Oally 

T .. l,!?rarın Adle Alıııha'dan ôğ 

rcndtglne göre Hahf"ş hükume· 

thıln yaptığı blldfr! ğ, lralyan 

aıık. .. rlt'fiuto göoderllmeıılne de 

nm edild•ğinl ve gevel kuvvd· 

lerio İtalyan sömftrgeleploln 

ııavgasına gerek mikdara çok 

gf'çttğlnl blldlrm~kt~, Bebt'elıı · 

tan'ıo Bf'fnbuli~e dair hiçbir 

hareket yapmadığım şağl11makta 

n f'ğer şimdi çalıemakta olan 

yargıç ( HakP.m ) komiııyoon 

Roma hokum~tlne hak verecr-k 

oluna Babeşlııtan'ın İtalya'yı 

merunoo edf'c~ğlnl ulamakıadır. 

imparator ulu11lar ııoıyeteıılnden 

duruma hıcelemr.111 lçio nötr 

gözcf\IP.r göndr.rmeelol latemiı 

tir. Blldirlğ, Habeıleıan'da eıılr· 

liğln bulunduğunu yadı11ma· 

makla (lokar etmemekle) bera 

her boolano özgtırlügo yolun· 

da ve öteki lolerde elde edilen 

ilerlemeler üzerinde lerar et· 

mektedlr. 

Hergnn 
Beş Kelime. 

Otuz sekizinci Liste 
1 - Mesmuat - Doyuk 

Ôroek: Sofya aytanmızın 
duyuldanna göre. 

2 - Huadis - Bilget 
Haber - Haber (T. K.) 

3 - Hasılaıı eaf iye - Ôzürüt 
Hasılllı gıayri safiye - Ha· 
mürüt 
Öroek: Bu kazancı özilrüt mti, 

yoksa hamürüt üzerinden mi 
ht:sapladınız? 

4 - !abrar - Sıkınç 
Örnek: Na·ıl bir 11Jnnç rizi 
bôyle hareket etmege sev• 
ketti? 

5 - H ulA&a - Özet 
Örnek: Baokaoın dt1okd eöy· 
levinin iyi bir özetini isterim. 

NOT: Guzeıemize f;ÜU· 

derileeek yazılurda bu 
kelimelerin Üı;manlıcala, 

rı kullaoılmamasını 

ederiz. 
rica 

'------------------

- İr.nılr'in Pko'lOmHI duru · 

mooun gittikçe tıôndılğil iddia 

t>ıiillvor. Ekonomqal muvmanı 

körüklemek ve artırmak için 

neler yapılmalıdır? 

Bay Cezmi dedi ki: 

- 1929 yılına katlar fzmf 

rlmlzfn harld eifrldıfferl (ld 
balar Vf'l lbrııcat har .. ketİ) aeeğı 

yukarı 150 mUyon Huya V•ı· 

rırdı . Buızftn bunun yilzde 

altmışa kaılıtr olan kııımı eksil 

ml~tlr. S,.behlnl: Ya umumi 

buhrandan mütP.v,.llfıt ft11t dtı 

t-üklOğO. y11had riat dOşnlı:IOtftn· 

df'n mütevellf d umumi bub 

randır. Yani iıtı>r tavuk yo 

mnrıad11n, i~rer yumurta la9uk· 

tan ç1km19, nt>tlr.e birdir. Birinci 

"" hr.111 bııelı ,,.b,."b fiat doe 

künlil~ü dedim. Evelce f latler 
yiik;:ıektl. 

Hüktirnetler para kıym,.tle· 

rint mubafa1a için ghlottklerl 

mftc•ddel~rde aldıkları tedbir 

inle elfrlılafflnlo tksllmeı!,nfl 

meydan vnm111ll'r ve ı,eb .. b ol 

muşlardır. Paraya İitikrar ve. 

rebilmek için ödeme tar.ıioi 

aynP.n yapmak, yaui mala mu 

kahil mal vermek pııraoın bftn 

yesinde tıaraınıınao öoGoQ ahr. 

HClküoıeıirntzde en kuvvetli 

olan bu tedbire baı vormue, 

n,.ticeten klerİnf!; elııteml takar· 

rar etmfetlr. BfttOo takldat, 

konıeojanımao alllemlert para 

mızın kıymetini muhafaza et 

mek gay~u8undadı. ÔJ~me oek· 

ltnl kllrlng tarzına döktükten 

ııoora kontenjantman usolftofto 

ldameelne ısrar etmekte mana 

kalmamıetır. Çftokü bizim hha· 

lltımız, b11şka ıaemleketlerfn 

kHkançhkla korndukları ibra· 

r.atdır. Bizim ihracatımızda dl · 

ğer meml ketlerin ltha!Atıdır. 

Kllrlog sistemi ltbıl4tımız 

mlkdaranı ihracımızın dereceel 

ve bododu ile bağlaodığrndan 

hhal4ttı yapılan .kontenjantman 

takyldatı m81leed ietemlyerek 

jbracatımızı otomatU.man tak· 

yld etmlotlr. Şu halde lbracıtt· 

mızı himaye etmek için kllrlng, 

yani ödeme tarzı baki kalmal 

şartlle hhatAUaki kontenjant· 

man ıistt'mlol bırakmaktan baş· 

Biç he;ap edilmediği halde 

kontenjantman ahıeml Vt'I kle· 

rlog usolll memlr.ket Ulccaraaın 

kredi kunetioi ıırıra lndirmle· 

tir. Krııdieiz fe ldarr.sl tarzı 

etfrldaffrorln dileftşftnlln ea 

kuvvf!tll bir amlltdlr. 

Normal tarzlarda mr.mleke· 

timiz daimi ımr1>tte dış mrım· 
ı,.k,.tlrorln 120 150 milyon lira· 

tak krf'ılfalol kollanıyordu Bo 
kreıll hartçt,.n tnccara, Ulccar· 

dan dahilıl,.]tl eın•fa, banlar· 
dan da köylftvf'I alurıfı. 

M,.mlt-kettmfzto bCUtln latlh· 
la14tı Qzerlnde bu krf'dl en 

m oe~,ır 4ınUıllr. Bı.nkalarnı 

çlf içi ye yepabilPc,.~I birçok 
ııkı şartlar altanrfakl kredtler 

btı hlbarw hem tf'mln ,.,m,.ktf'D 
çok uzak, hı"m dfl kl\ylftye pek 
yftka,.j?e mal · olıır. Ki rln~ uso· 
10 baki kalrn11k şartlle kooten· 

jantlman stetemf nl ı .. rk.ed,.raek 

yavae yavae kaybolmue olan 

kredi teel!!ftl!I etmeğe baeler ve 

bunun tabii netlced olerak 
boml',o~ ve malsız kalın mem· 

lekette hem ihtiyaca k411 ge 

lr.cek tıtoklerna tee,.kk6l ettlAI 

görOlecek ve hem de fnkalAde 

ahval zııbnronda çok lGzumlu 

olan ıtoUar memleket dahllln· 

de temlo edılmle olacıktar. 

- Sonu yarın -

Şahap Göksel 

Yugoslavya'da Af 
Belgrad, 28 (A.ı\) - Saoıl· 

dığına · gGre İç lolerl bakanı 
Koroaeç eoo seçimde ılyı881 

propagand• ile ıuçlo olanları 

atfeımek kararını vt>recktlr. 

Kızılay üyelerine 
Bir Sorpriz .. 

Kızılay haftasının son gona 
olan 29 6 935 cumarteıl gQnll 

akoamı eaat 20,30 da Alno· 
cıık'ta deniı ıporları yurdunda 

çok t'~lencf'll ve paraıııı bir 
garJenparlı tertlb edllmletlr. 

Cemlyf't Oyelerloln vn bfttfln 
lzmlr'lilerln boş ve eğlencell 

bir gece gtçlrmelerl lçtn ıe· 
çilen gazide bir heyeı elmdlden 

hazırlıklara başlamıetır. Cemiyet 

öyelerfue ayrı ayrı davetiyeler 

gönderilecektir. D: 3 

Bergama MalmndorJüğünden: 
Clnııl Numara8ı 

Zeytin yağı 

fabrikası 

73 

Bedeli mohammf'nl 

L. K. 
6500 00 

Semti 

ııancı köyO içinde 

Muvakkat teminatı 

L. K. 
·i87 so 

llergama kazası me keı köylerinden ııaocı köy içinde mtlbadll 

rumlardan metruk :aeytln yağ fabrikası yakarıda yazıla mubam· 

men bedel ile ve hali hazır vazlyetlle ihale bedeli peein veril· 

mek oarılle ve kıpah 11rf oıalHe 26 6 935 p;tloftoden itibaren 

10 glln tr\üddi!lle artmn ı ya c,:ıkımlnıışhr. lıteklllerln artırma 
gOnO olan 1 S 7 !'35 pazıııteel güoil aaat 14 de kadar teklif 

mektuplarım \'e muvakkat 'ea:ıtoatlımnı mal mftdftrlOğftnde ıad· 

tf'eekldl satış komlıyonuoa \'t'Ymelerl daha fazla tafıllAt •lmak 

tsrlyrnler!n her gün milli emlAk mae&8ına milracaat edebilecekleri 

gibi f11brik.ayı görmek arıa edenlerde kGy muht•rına mOrae .. ı 

eımek ıuteıUe fabrlka7a görebilecekleri UAD olunur. 1930 
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v.uı Mevkii 

T~hlisiye Um~m 1\fodil'~'iilğil~d;~; .................... H. .. . n .. ~ 
Frnerlerln mevkileri Tahmlu bed ileri Muvakkat teminat amza ustefi 

e• 
e• 
u 62 
n 3,5 
fmn 168 
dakktn 184 

.. 182 

.. 
mne 

.. 

ll5 
121 
ıı 7,ll9 
95,97 
91 
83,87 
28 
28,32 
35 

ply•le o~la .. .. 
.. .. 

ali ağ• 
eoğukkaya .. 

.. .. .. 

.. 
keatelll .. 

.. 
Hlılye .. .. 

dOadmr sokak 
cedit 
morah•ne 
bal•b•a çıkmHı 
eoğakkuya .. 

.. 
" .. 
.. 

keatelll .. 
.. 

kmm 
gllizar .. .. 35,25 ıeacfye emine lklçeımellt 

kkta 6 hleeyla lıa b. camii baraava eekl hakdmet .. 2 l,39 w " " .. " 
17 .. .. I& tadıtHD ~Hfl 

• bayok çmrıı s. « 44 .. • 
" 265,267 •eyh bedri 
.. 269 .. .. 
ne 

... .. 
10 
28 
31 
62 

.. 43 

.. 4:9 

.. öl 
adlhane 3 
lkkta 12 

" 15 

.. alt 
ı•h tekkeıl 
h•ıfb oğlu 

hasta mP.açlt .. .. .. .. 
.. 

emetullıh hatun 
beıt•ni t,de .. 

çorak kapı 

" 
karantina dilher s. 
Ultftncil ı. 

mor.hane 
huta eobgı 

• 
• .. 

berber ıade 
ÇOr•kkapı 

çaım ÇaFflll 
ıhve 880,382 " c kemer caddeel 
tk&a 334 c « c « 

ıae 25 p•thcanh cami y•pıcı oğla 
alt olub yakand• yerleri .., ıeneUk kiraları gôıt .. rlleo 

ıa gan mlddetle •Ç•k ırıtarm•ğ• çıkarılmıohr. Jbaleııf 
> eamamıl 111t onbtrdedlr. lıtekU olanlar ıartlarını öğ· 
ftl pey ılrmek aaere hrrgln ıHt ondôrde kadar evkaf 
memurluğuna Te ihale glal ıHt onblrde komleyoaa 
1 etmeleri bildirilir. 19 24 29 1786 

·e Şarbaylığından: 
Elekttrlk d•lreıfnla ıenellk lbtlymcı olan •e atığlda 

clna Te mlktarlarlle muh•mmea bedelleri Ye munkkat 
temlnıt paraları yasıh aç kalemden ibaret malzeme açık 
ekılltme ıuretlle n her kalem ayrı ayrı ola~k ihale 
edilecektir. 
ımen bedelleri Munkkat teminat Clnı •e miktarları 
ra Kr. Lira Kr. 
'7 50 168 00 55 muhtelif clnı abone· 

L61 25 110 00 

ler dıhlll elektlrlk teıl · 
••h malsemeıl. 

40 mnhtellf cfnı elek· 
tlrik ınzl oebekeıl 
malıemeıl. 

•42 00 79 00 220·10 VV. den 220· 
200 ••ta kadar 8 muh· 
telif cine elektlrlk IAm· 
ba11. 

Her kalem için ayra a1rı yıpılıcak lb•leler 12,temmuı 
935 cuma glnl eaat 16 ela t.rbayhk d•lreıtndcı ol•c•ktır. 
Ekelltmelere alt malzl!me mlfredıı lietelerlle fHtname· 
lerl bedelsla olarak earb.ylığımısdan nrllecektlr. 
İıtl!klller Ticaret odaeıodakl •lcll kayltlerlle malt ve 
fenni lktldarlmrını blldiren •eelkaları ibraz edecek16rdlr. 
lıteklllertn 12. 7 ,935 cuma glnG ıHt 16 da earbaylak 
dalreefnde hazar bulunmaları gerekalr. 

26 29 4 9 J 868 . 

llllllUlllllllll~ Doktor ~111111111111111111111111, 

A. Kemal Tonay i 
kteriyolog ve bulatık ile ealğın hastalıklar 

mCltahas1&111 

---------

Kaledony• frnerl 
Tavtan adası .. 
Akba,, Morto, Aıfruıo, 
Kınah adaaı fenerleri 

lira 
46 712 
21 t58 
58 422 

Kurut 
22 
12 
82 

3501 
1595 
4382 

Yukarıda nıohammea bedellerlle mevkflerl yHıh ahı adet 
fenuln mnbayaaelle yerlerine konulması kapah zarf uıullle ve 
45 trfln mcıddetle ekılhmlye konolmootur. Bunların karakter· 
lerlle rulyet meı•felerl fenni eartnımede yazılı 'ır. Va11Cları hl· 
bar ile birbirinin ayni buloHa Akbaş, Morıo, Adraean, Kınala 
•da&ı fenerleri bir tartaamede ve vasıf lar1 yekdlğerloden ayrı 
olan Tutan •daelle K•ledony• fenerleri dahi •yra, ayrı oartna· 
melerde toplanmak earetlle ekslltmderf Qç kıem• ayrılmııttr. 

Her ftç grubun ihalesi, 15 ağustos pereembe gGnü eaat 15 te 
Galatıd• Çinili rıhtım hanının 2 inci katındaki Htın alma ko. 
mleyonunda y•pılacaktır. 

Şutnameler t•hlteiye umum mfidftrlftğOode muhammen brde· 
ita yazblnde Mtl nlebetlnde bir bedel mokablllnde •ho•cak 
•e tf!klif mektublar1 15 ağaııto!I P"rtembe gftuQ Hat 14 de ka· 
dar komlıyon releli~lne tudi edilf'cektlr. 

29 12 t.7 12 34i4 1902 ' 

lzmir ithalat Gnmrnğo l\lndnrln
ğonden: 

Teeblt No. K11o Gr. Cinsi etya 
99 4 79 00 Demirle mftren .. p pirinç hryol•. 

Yukarıd• yazılı bir blem eey• hHfce glUGrftlmek ıartfle ve 
•çık arttırma ıurrtlle Hhlıca~ındaa ılıcılarıu 15 .temmuı.9:15 

gftnft 111t 9 d..e fımlr hhallt gümrOAft Htıe koml11yonuna mcıra · 
cHtlart ilin olunur. 29 2 1848 

14'ratelli Spereo Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

"0RESTES,. vapuru 26 haziranda gelip yftkiln6 boşalthktaa 

sonra BurrH, Varna ve Köetrnce için yilk olacıkhr. 
"SA TURNUS,, Hpuru 29 hazlrHdan 4 temmusa kadar An· 

•rre. Roterdım, Amıterdam Ye Uamburg llmHları için yok 
ılacakllr. 

uQRESTES.. Hpara 13 temmuzdan 18 trmmua• kadar An 
Tere, Roterdım, Ameterd•m Ye Hamburg llmaalart için yak 
alacakhr. 

SVENSK.A ORIENT LINIEN 
"ROLANU,. motôrft 25 bazlraoda Hemburg, Copeobag.-n, 

Danızl11 Gdynfa, Goteburg, Odo ve İıkandlony• llmHlarına 
barekf't edec,.ktir 

.. SMALo\ND,. moıöra 8 trmmuzdı Bamborg, Copenbaı,.n, 
Danızig, Gdynla, Goteburg, o~ıo ve lilkHdlnuya llmanlanH 
bar,.ket edecektir. 

Sl<:RVlCE MAUITIM ROUMAIN 
G.rbl Akdenjz için •yda bir MuntHam Sefer 

"PELEŞ11 Hpuru 14 temmıızd• gellp 15 temmuzdı Malta, 
Muelly• vr. Bar11elon limanları için yak al•caktır. 

NATIONAL NAVIGATION CU. Ol<' GRtCCE 
lsmlr'le Nn· Y ork araııad• •yda bir muntmz•m ıefl'!r 

"RINOS., npuru ~l ıemmuzdı lımlr'den (K.ogru) Nevyork 
için yak alaaakt11. 

Yolca ve yftk kabul eder. 
Hamit: lltnlırdakl hareket tarlblerlndekl değlılkllklerdrn acente 

mee'ullyet kabul eımeı. 
Fasla tafalJlt için ikinci Kordonda Tahmil ve Tabliye tlrketl 

blnuı arkuında Fntelll Sperco ıacentahğına milnca•t edilmesi 
rica olunur. Tf!l,.fon: 2004 · 2005 · 2663 

V. N. 

VV. f. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
OEUTSCBE LEVANTE LINIE 

.. MOREA., Hpora: 24 Ha 
ıl11nda bekleniyor, 27 hHI 
rana kadar Aavere, Roterdam, 
Bambarg ve Bremen Uman· 
larına yok •lacaktır. 

0 AVOLA,. vapura: 8 Tem 
muzda bekleniyor. 11 temmuH 
k•dH Anvere, Roterdam, Bam· 
burg •e Bnımen limanlarına 
ylk alacaklar. 

SERViCE DIRECT DANUBIEN 
TUNA HATTI 

11DUNAn Hpuru 30 bazl 
randa bekleniyor, Budapeete, 
Bratisln ve Viy.a• için yük 

Kitabınıza Güzel 
Bir Cilt Yaptır
mak isterseniz 

Olivier ve Şnre
kası Limited Va-

pıır Acentası 
Cendell ~an, Birinci Kordon 

Tel. 2443 
1 he Ellerman Ltnee Lıd. 
0 TUURSO,, npuru 25 h•· 

ılrande Hull Anvrre •e Lon· 
dra'dan gelip lahllyede bolu 
nıc•k ve ayni zamanda Londra 
Ye Hail için y6k ılıcaktır. 

0 RUMEL1.\N,. npuru bazt. 
ran ıonunıl• Llvnpool ve SYnn· 
ıea'dan beklenmektrdlr. 

Not: Vurul tarlhlerl •e n 
porlann l!!lmlerl ftzrrlne deni 
elkllklerden ~eı'ullyet kabul 
,.dllmu. 

O nlv,.reltrd,. Oc'\ç,.ut, 
(l\lunin Profeeör) 

Dr. A. Safittin 
Ağı~ ve Diş Hekimi 

Hastalara bf'rgln öğleden 
eoara bakar. .11mahaae iıusyoou kaqıeındaki dibe~ 10bk bapnda 30 •ya· = 

e maayenehaneainde eabab aHI 9 daa ıktam 11eı 9 a kadar ~ Yeni kaT&f lar çare111 34 numanda 

=~b~e:1~~ııalara yapılman llaımgelea Mir ıahlilAt Ye ~ AL 1 R iZ A lııiklAI eaddeai No. 99 
Ankara apertmanı 2 inci kat 

Telgraf· ı ST AN HU L 
Teldon : 4»250 

kopik muayeneleri ile veremli ha118lara yepdmaune ceT&a g6- 5 
aomotorıka (bn• Yermrk) mDByeaeuaeainde munınaman § MftcelliıhanNİnt! njtrayımz 

• 

. 
IFotoQJıraflhlan~m. 

•• 
Fevkalade ıftr'at Ye nefasetle Ye teminatlı ol•rak fotografa 

mOteatılk her le yapılır. 

Vesikalık Resimler 6 Saatte 
Amatör işleri 12 · 24 " verilir. 

Portre reıılmleri, ağrandlıman, kart poıtal itleri temlnatb ve 
pf'k: dverloll fiatlerle ve mOmkOa mertebe iZ bir samanda 
yapıhr. 

Satış Mağazasında 
En maruf fabrikaların cam, f Ulm, lAğıt, makine 

l11rı '"'"'b"t k•hnt rtmrz flaıl .. rlt1 Hlllır. 

İzmir lnblHrtar ba1mıldOr· 
IOğlJnden: 

Çamaltı tuzlHı için 24 ka· 
lem kırtHfye ve 1048 kiloluk 
boy• 'e saire ile ouudaue t j. 

f,.ok kıayıt Ye fleenkliğl pasar· 
hkla eatto ahoacaktır. Jilıekli · 
ltr bu malzeme ve eeyanın 

eartnamelrrlnl lımlr lnhlearlar 
b•tm0d6rl6~ftadek.1 Hhf komi&· 
yonnnı mQr.caaıla gôreblllrler. 

PHarlıgı lttlHk edeceklerin 
bt'i temloat paraları ile 2 7 · 
935 salı gftna ıHt onbrettı 

adı f!eçra koml8yon• ~f'lmt\~rl. 

Aydın demlryolu omum mi· 
dlrln~audeo 

112:! numarala haıuıi arp• 
HiCeııldlr. 

631 numaralı yftade 10 
rr.ddiyath huıutıl arpa tarifetıi 

nln mOddeal 30 6 1935 tırl· 

binde bhf'crgtnden bunun ye 
rlne ae•ğıd•kl tenzilAtlı ıaılfe 

mnkll merlyete kıı nacakı11. 

l . 7.J9:~5 tarlhlndrn lt'arı 

ahlrt1 kadar mot,.hrr olmak 

Akhtıar ıulh hoknk bAkim· 

ll~loden: 

Orman idaresi ıara(ıadan Ak· 

blaar'da mukim 1amlr,ll oğla 

Şaban ve Ali aleyblerloe açılaa 

tazl'DIHt dn•eıadaa dolay• da· 

Yaltlann lhmetglhlarının meç 

hol olmasından dolayı kendi 
ferine tlAnen tebligat lcrııına 

karar nrllenk mahkeme 16 ·7· 

935 t•rlhlae maıadlf eah gl· 

ocıne talik kıhnmıt olm•kla 

yevmi mezkordı duahlarm 

biu11t mıbkrmeye gt.lmelerl H 

t•Hf larınd•n bir nkll gônder· 

melerl lcısumu llAnen ıebHg 

olunur. 1926 

Ozere Saray köy Egirdlr araıında 

ki letasyon\ardao lzmlre tat•· 

nacak arp•lud.a halen merl 

olan tenzlllıh tarifelerden bat 

ka ayrıca yftzde l O it nzllAt 
y•pılmak ıur tlle lcretl nakli 

Y" alınacaktır. 

Denizli ViJayeti Daimi EncOme· 
o inden: 

Denizli Memleket hHtanrıl Rontken tubf'ıl için kod•k Safed 
markala muhtelif eh'adda l 30 da ~ooe f ıllmle gene ayol .aarka 
dan yirmisi bırincl, ylr1Dl&I de ikinci olmak Oırre 40 kuta ba•yo 
ıatıo •lınmak için mub•mmen b~dell olan 1056 lir• Ozetrhadea 
10.7.!135 Ç11r1•mba gOoOoe kadar açık ekıılhmly., konulmaıtur. 
Şartnamesi lat•nbul, lzmlr ve Deolıli Sıhhat mGdftrlyetlerla~ 
J!Önderilml~tir. İııtrkll olanların teklif lerlnl ihale ~lndodea e•el 
Ueniıll nlılt~lne ıôorlermrlerl bildirilir. ~9 ~ 5 8 19 7 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilinlan 

Hayramtç Aı. 111. al. ko. dau: 
Bayramiç chanadakl kıtaat aekerlyrnln ( 46000) kilo 11ğır eıl 

ihtiyacı kııpah sarf uıullle ekelltmlye konmuıtur. ıbaleıl 6 ·T~•· 
muz· 9:15 cumHlell gftoG sHt dokuada Bayramiç'te ukerl utıD 
alm• komhyonunda yapılac•ktır. Beher kilo 1ıg1r eli için 12 ka· 
rue f lat trhmiu edilmittlr. Teminat muvakkate akçeai (•14) 
lirad11. İstekliler tartoamrılnl her gan koml&)Oada g6reb1Hrler. 
Ekelltmlye iştirak edecekler Tıcaret odreıoda muka71ed olduk· 
larıo• dair veaika gôeıermek mecburl,etlndedlrler. letekliler 
2490 Hyıh arhrma ve ekılltme kanununun 2 ve lçGncCl mad· 
delerlnde ve tartaamet!lnde yazılı veelkalarla ıemlnat mu .. kate 
makbuzunu ve tekit( m,.kıoplar1Dı lb11l,.dea en H bir Hal HTel 
komhıyona vermlt hulunal'aklardır. 17 96 ) 9 25 29 4 

HayraUJİÇ As. Hl. •l. ko. re. dt'D: 

Bayramiç cinr1Dd•kl kıtHt askeriyenin ( 72000 ) kilo ••A•r 
eti ihtiyacı kepalı zarf aıulile ekıılltmiye kopmnetor. İb•leel 
8 ·Temmuz· 935 pızarteıi gflnil &Hl oo beete Bayremlç'te aıkerl 
eatın alma koml!!yonunda y•pılacaktır. Brher kilo ıığır etinin 
tahmin edilen f l•tl on bir kuruıtur. Temin•tı maHkkte akçeıl 
(594) liradır. İtteklller tartaameelnl her gftn komleyonda g6re· 
blllrler. Eıuılltmlye ioılrak edecekler Ticaret oduında mukayyed 
oldukların• dair veılh göstermek mecburiyetindedirler. lıtek· 
Hler 2490 sayılı artırm• Te ekelltme kaauouaon 2 ve lçClacl 
maddelerinde n ıarıoameelnde yazıla veıikalarla temlo•I• mu.ak· 
kat1ı makbuzunu ve teldlf mektuplarını ihaleden en az bir eaat 
enet komlıyona Trrmle buluoacaklard11. 

1795 )Q 25 29 4 

Turgutlu aekeıl Hlın alma ko. dan: 
l - Torguıtu•drld kıtatt 1&kerlye hayYanıtının •çık e .. Ut· 

me ıurealle mftoakaııada bulunan 164500 kilo ewmaaa 
vtrılrn f 181 bahalı görllldüğiladen maoakasa OD gla 
uzatılarak lbaleıl 4,temmoz,9:l5 pereembe g6n6 ••t 
onbirde Turgutlu'da askeri 11tın alma komllyonaadlı 
yapılac•IUır. 

2 Şarta.meıl her~aa komiııyonda görOleblllr • 
3 Mo••kkat teıoluıtı 174 liradır. 

' Ekelhmlye tetlr.k edeceUn llcHrt odaıtnda mukenel 
olduklarıoa d•lr ~eıika göetMmek mecborlyetladedlrlrr, 

5 lıtı~klller 2490 eayıh kıaynon ikinci ve 6çGncG miul
delerlnde •e .. rıaımHlnde yazılı veılk•larla blrllkle 
Uaale ............. ..,-..,.. • ....... 
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!ll!!!!!!!!! .. ~f ~ııı;ııışııılh'ıntn ır = enız ı ı ay.e ı 
. §§ Kadıköy Nahıye 

"~~ Drear Karakoçllıcalarıaçıldı= ~ h 1 w d · , . • ::: yar ay ıgın an: 

S klnı ve tıbH gOıeUlğl ile metbor Seferlblearın § Kadıköy kaeabHıoın (60) 
ç ılıcılara 10 Hntrandın hlbıren açılmııtır. Tilrk := altmı11 hektarlak bır alıo Qze 

.= ve ecnebi memleketlerloce taoıomıı ve bilbaHa İımir Ye · = rinde ballbHır ve mOetaltb"l 
E: bavılfel ballunıo eenelerdeobeıl tecrClıbe ve lıtlfadelerlle ro· = ıekll plAo \e bwrhıu ile ıu 
~ maıizmı, kum, böbrek, bağıreak, mide ~lbl birçok h1&la = eeaeh tel4bıt teılsatlDa bAdfm 
:: lıkluıo tedulıloe ılfı veren banyolar olduğa 11blt olmuttur. = projeıl ııığıda yazıla ıartlar 
§ lhca sularında mevcut kimyevi maddelerin fenol bir tah :: dılreılode yirmi gan mfiddelle 
~ Uldeo eonra elde edilen neticeyi aıığıya yazıyoruz : § ve kapah zırf uıollle eksilt· - -5 = meye konulmuıtur. lııeklllerln =-- Nümunenln kimyevi terkibi §_ ih ale gOntı olın l O temmuz 
5 Bir litrede 5 = = ! 935 çerşımba gOnGne kadar = Gl Na 2,170 gram Kılor Sodyom EE Kadıköy nablyeel belediye en· 
= GI K 0,300 ,, Kaloruptazyom ~ cOmenlne milracaatlım ilin 

·n iara ırası 
• • • 
1 ç l n 1 z. 

Çünkü Ankara Birası 
Ulusal Bir Fabrikanın Mabs11lodor 

Ucuz, Temiz ve Sıhhiğ Bir Gıdadıı·. 
-----. ··-· ---

Tnrki ye'oio bertarafında (Ankara Birası) dır. 
içilen yalnız ~~ 

(Anlkaıra IB~örraso) Ol heryerden arayınız. 
~ Gl Mg 0,100 ,. Kıloromağnezyom ~ olunur. = G 1 

4
G• O• 15 O " Kılorahlıyom ~ Modde Ş;rın::b~oıo mfto .11111111111111111111111111111 il 111111 11111 111 11111111111111 11111 11111111!111111111111111111111111111 111 11111111 111111111111 

~ :: :~ .. G~G. ::::: :: ::~:~~~~~:k~:,:~ i ~I~~:~::.~~~~~:.;~~:7:·~~ ~ Al~se hir Banl~as ı = 4 ~ 1 : 2000 mlky111ndı ve ayrıcı = ' ._._. ______ _ 
5 s o Mğ 0,250 .. Kfbrltlyetlmı~nesyom = ı: 1000 mlkyHındt tesviye~= Da ~ m Da A:=I --@. n n b e s o· 
E Br Nı 0,055 .. Bırom6r Sodyom ~ mOnbınlli n llılluı mQşam· 415:1 U ~ ~ 
S 4.5~5 bir litrede bolonan 11blt maddeler ~ a:;a üzerine olmak n booların s lkioci Kordonda Borsa civarındaki kendi binasında 
§ yeluinu. § her blrerlerlnden ayracı acu - TELEFON: !2363 
E Gaafao, bakkaliye mevcut olup ırtrlf edeceklerin her ~ ıdet kopya verilmek ıarttır. = • = Ulrltl ylytcf'k ve içecekleri taze olarak temin edllmlıtlr. Kı § Yıpılacaktar. - HertOrlil (Banka ve. Komisyon) Muameleleri yapılır. 
§§ r1koç ılıcaları için BGyClık Sılepçloğlo banınd• her zaman §§ Madde 2 - Haritada kı11bınin ~ Vadeeidere % 4 
5 Seferihl11r otomobilleri mncuttur. ~halihazır vaziyeti göı.terllmekle be· := M d t ş ti 1 % 5 
§§ Seferlblsar'dau da her 11mın otomobiller bulondornl· ~ raber mft1takbel ıekll, belediye _ ev 03 8 r 3 rı: A. tı ay vadt:_liy~ 
§ makt•rlır.. := ve yollu kanununun bftkftm Bır sene vadelı1 e % 6 faiz verilir. 

•llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llf llllllllllllllllfi terine uy~ua olır.k kırmızı 
lzmir ithalat GOmrOgw Q MftdOrlO- çlıgı ne göeterllecektlr. . 

Mıdde 3 - Su projesine 
ğünden: alt barlta Ve mlkyaeları fUD · 

Zahire, ftıOm, incir, pamuk, yapak, afyoo YeBılre komlsyonculu~u yıpıt.r. Mıllar geldi· 
tlnıt,. ıııahtpl,.rlntı PO mOıııald Şf'faltle nanı 9f!rlllr. 

1 il 1 
' 

Sağır Dilsiz ve Körler Mnesseses• 
K G Adet l1rdır. 
O. 940 6t ipek .. rpa A - Su membıları kasaba· Aleıncık merkez yaprak tü · 
O 330 ı o .. m•odll ya çok uıık bulunduğundan 

MüdilrlftğOnden: 
.. uıo deposuadı mevcud 3505 

2 235 29 .. menıucat parçalara ıoyun tıkrlben kasabaya darı 
O 20 ı o .. pGıkGI kilometre meufede bulunan 
O 05 ıo Şepkı tDICl yerden ıhnmaeı Ye bu tektin 
O 05 3 Pamuk t•pkı çlçe~I projede ğöıterllmeal IAıımdır. 
O 15 5 ::;ıpkı çiçeği ıCh6 B - K.11aba dahlll taksim· 
O 515 7 Ramld~D ıapka lerlne gelecek neıtller haritada 
O 245 1 Pamuk dantel 1 : 5000 
O 055 1 " kurdell C - Mıktı tullol haritası 
O 130 ı lkel yald ıh gftmtlı f&pkı tokalı 1 : 500 tul te 1 : 500 lrtlfı 
l 600 Yon mensucat 

Yukarıda clnı ve miktarı yazılı eıya 5 temmuz 935 t•rlhlnde 
mrtarmı ıurettle ııtalıcığından lıtekUlerln o gtu eabıhleyln saat 
9 da aatıı koml•yonun~ mQrıcıat etmeleri ilin olunur. 

~7 2Q 1779 

llllf lllllllllAllllll l lfllllllli"[llllDllillllllllllll 
- -- -- -- -- -
~ Ynzlerce Senedeoberi Sıhbata Faydası ~ 
~ Milcerrep Olan ~ - -- -- -- -§ lzmir •• yşme şosaıı Gzerinde gftzel manzaralı E 
~ oteli ve gazinosunda mOşıerileriniu her tGrlO İs· = 
§ lirabat ve iaşeleri temin edilmiş olan 5 - -
~ UırDa ôçmeBeırB ~ 
§ Avrupı'oın Vhıpıden, lıel ıyuıadı olup mlımin mide, ~ 
§ bıgınak, karaciğer, dılık butahklarındı, m6zmln 11fra ke· 5 
§ sesi ve s.Cr• yolları lltlhıplaranda, ıafra kom ve t11la11nda 5 
§ mlzmln lnkıbHda tl11mınhk Nakrlı ve teker h11tahğı illh. ;; 
§ Gibi bOnyevf bııtahklar da ıeri n ılfabıhı teılrl mGcerrep· § 
§ tir. Dr. M6dl'.rrls Rf"th Tah~lo : § 
§ .. U. la Malgrıca içme suyu; Karli&patıo Şurpru· ~ 
5 dd Zals suyuna ezber cihet rOchandır) boyurmıktadırlu ~ 
§ Özbek ıolbıbçe ıraeındı Malgaca içmeleri kartısında § 

§ EREM ADASI ~ 
= = § Artık lımh'Uleıl lııtanbul adılnaoa gıpta etmekten § 
§ kortarmıehr. EREM ADASI § - -- -E Huaeı, ıgıçları, dairen mı .. ar sablllnln kum11llı~ı 117e· 5 
§ sinde d6nyıda emsali olmıyın eğlenceli hayatı ııbhıta n.tl § 
§ bir plAjdır. Adaya Te içmeye herkeeln gldebllmeel için § 
§ lsmlr'de Barut ve Koçak s.ı~pçl hanlarında htr zaman EE 
§ otomobil olmıklı beraber 11hllden ıdıya nult te:mla edil· § 
§ ml~ılr. E 
ii1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ııı1111111111111111111111111u111111m 

lstanbul Deniz Satınalma Komis-
yonundan: 

Tahmin edilen bedeli 40053 Ura olan 400580 kilo ekmek 
JO,temmuz.935 çıreımbı gGoft 111t 15 te Kııumpatada komlı· 
yon bln11ın'11 kapılı sarf urf usullle ahnacaktır. Şartaımeı5 
berg6o komisyonda KörOl~blllr ve 2 lira bedel mkukablllnde ıh · 
aıbtllr. lıteklilerln 3003 lira 98 kuraıtaa lbarl!t muHkkat 
teminat mıkbuı veya mektobluuu ve kanoat betgelerl bnl 
lekllf mektublarının eksiltme ıaatlnden bir ıaat neline kadar 

kınb ana vermeleri. 2{) 29 4 9 34 79 1866 

mlkyaıınıla 

D - Kıuba anı batlarmuı 
pyojemetrlk haritası 1 : 600 Te 
1 : 500 mlkyaeıada 

E - So depo haritaeı 1: 100 
mıkyaaındı f llltre teel1111 te· 
kıll ıeferruıtıonı plın ve mak 
tıları l : 100 mlky111ndı 

F - Sa h111lneal lclndeld 
naa odııı haritası l : 20 mlk· 
yaııındı olacıkur. 

Madde 4 - Bunlar hıkk.n 
da bir mutıle&h fen niye ra 
r1poro n bir feant lneaat ıart· 
namesi tanzim edilecektir. 

Madde 5 - Su teıleatı hı 
rltası berinde umumi çeıme 

ve yangın muslu~u ve tevzi 
ıebekelerl ve tıhllye ve anılara 
Ye bava menfezleri yeıU renkte 
gôıterllecektir. 

Madde 6 - Bu her iki lı 

bir m6teıhblde verilecek ve 
mtlteıbbldln dlplomılı bir mft· 
bendlı olmaaı n lbtlı•a sablbı 
oldognoun Teatkı ile lıbat et· 
meel lbımdır. "Yıbıacı t~bı · 
Hıadın olınluıo oo eenedl'.D· 
beri Tarklye'de mukim olm1111 
tarttır. 

Mııtde 7 - Bo her iki le 
lbaled· D hlbareo en geç bir ay 
içinde lkmıl edilecektir. 

Madde 8 - MC!ıteıbblt lbı · 
leden itibaren ıHml altı ıy 

içinde lee bışhyıcaktır, gerek 
mübııerettf! ve gerek lkmıl 

busuıondı nrilen müddetler· 
den fevkalAde ıebepler mftıtes · 

na ol mık tızere p:eçlrll~c,.k gftn · 
ler için mftteıhblt Belediyeye 
haftada elll lira tazminat ver· 
meğe mecbnr olıcektar. 

Madde 9 - lbıl" bede· 
Unlu 7ftıde yirmisi I~ 

baılıdıııada •erilecek mtltehıkl 
yaıde ıekeenl de belediyece 
verilecek mektub Oıerloe H· 

rllmek ıartlle TClrklye ılnat 
bıDkaeı Sırayk~y 11ndığını 
mlıeabbld namını yatmlacık· 

tar. ltba paranın mClteahhlcle 

kilo kollanılmııs kalan çul ile 
33~9 kilo çul ve kınavlçı fe 
18l3 kilo ip pırçıları pazar 
laklı satılacaktır. letlyenler bu 

eısyayı ıôzG geçen ambarda gö 
rebllirler. Açık ar&ımıyı girmek 
fat1yenlerln otuz dört lirahk 

teminat pınlırllo 8 ·7 · 935 
pızarteıl gOoü Hat oo bette 
İzmir lohlsarlır bıımtıdOrlO· 

ğGnde mtltetekkll komiıyonı 

gelmeleri. (1898) 26, :t9, ~. 5 

projenin belediyeye teellmiode 
ve nısıf değerlnlu de bunların 
•erilmesi de 011111 harita ve 

ıh olddğu 9ek&let " imar mO· 
dürlGğGnce tasdik Te iadesinde 
verilecek tir. 

Madde 10 - Yapılın barha 
ve projeler nkAletçe moTafak 
görOlmedlği takdirde 111Abı 

mecburidir, l=tlAh edemrdlğl 

takdirde ıldıgı pırıların iadesi 
için banka mektubu nrlle· 
cektlr. 

Madde 1 l - Tıllpler temt 
aıt akçılarUe teklif mektublı· 

rını ihale gftnü olan 10.7.9:35 

gftoGnden evvel kadıköy bele 
diye eacClmenloe nrmelerl 
IAzımdır. 

Madde l 2 - Temlnıt mik· 
tuı ( 180) yüz eekıen lira nyı 
bo klymette bankı mektubu 
dar. Kaı'i teminat ihale bede 
linin yOzde 15 ldlr. 

Madde 13 - MClteıbblt ile 
belediye arasında çıkacık idari 
ve fenol lhtilUlarda ·2290 H· 

yılı kanunun Qçünc6 mıddeeloio 
son fakrası mucibince dahiliye 
veklletl hakemdir. 

Madde 14 - Teklifler mo· 
nfık görftldft&ü tıkdirde l O. 7. 
935 güoft saat 15 te ihıle edl· 
lecek, görülmedf~i tıkdlrde 

2490 11yıh artarma ve ekalltme 
kanunu ıbUmıoı gc5re hareket 
olunacaktır. 

Madde 15 - Bu tartlar da· 
lreainde mftteabblt ile belediye 
araaındı mokn~le tanzim edl· 
lecek ve mukavele maarafı 

mGteabhlde alt olıcaktır. 

26 29 ~ 5 1890 

Aıağıda cine ve mlktırlle mahammenıh göıterllea bir ,eti' 
ilk yiyecek yıkacak Yesalr gerekenleri 5 temmuı cuma gOI• 
11at 15 de İzmir eıbbat mtldGrlftğ6 dılreılode toplanacak ~o 
misyon ôoOode verilen bedeller haddi lıylk gôrOldOğG tıkd~ 
•Ç•k ektlltme Ue lstekliıloe ihale edUecektlr. ltteklilerlo hat 
şartlarını görmek Ozere bergGn mQe11eıe idare el ne Ye lbıle ' 
nQode komlıyonı baıvurmaları ilin olunur. 

Aı!ari AMmi 
Ktlo ve adedi' 
muhammeoılJ " 

Onel KUo Kilo Kr. S. 
Ekmek 1 inci aevl 
Koyun Te kuıu eti 
Dını ell 

9000 ı~ooo 
2000 2500 
1500 1700 

Sıdeyağı ••Urfa Birecik malı,. 700 1000 
Zeytlnyıga "Aynhk 11ıml 400 600 

2,5 a.ltll., 
Şeker "toz,. 600 

8 60 
35 
20 
80 
a2 

Plrloç .. Toeyı l lacl nevi,. 1300 l 700 24 
Şehriye elLlııtrı nnl lrmlklt 150 200 25 
Makarna eklıtrı nevi irmikli 250 350 25 
Kuru faaulye çeh Kırmdenlı 500 700 14 
Nohut Karablgı iri tıoell 300 400 1 O 
Mercimek iri taneli 150 300 15 
lnce toz 300 400 03 
Salça 70 100 25 
sat 800 ıouo ıo 
Yoğurt 800 1000 15 
Sıbon "l inci Çlmııır ubonu,. (>00 700 25 
Soda :lOO 400 7 50 
Ottun kömClırft 11meıe,, 3000 4000 3 
Kok kömdrd J 0000 14000 Dnlet raylclae ıll' 
Yumurta UOO 10000 1 
Paııtee l 500 2000 6 
Koro ııovın ıooo 1500 6 
Tomıtee 1250 1500 5 
Paılıcın 4500 5500 l 50 
Taze fıeulyı 600 700 8 
Limon 3500 4000 2 

16 20 25 29 _,,,,,,/ 

Istanbul Ueniz Levazım ~atınıal' 
ma Komisvonundan: 

47492 kilo koyun eti, 24167 kilo koıu eti 4 ıemmuı 9S6 

perıembe gana saat 15 te Kasımpıta'da komltyon bin•••'" 
kapela zerf u ullle ıhnıcıkur. Koyan etinin beher klloıu•• 4: 
kuruş kuıu etinin beher kUoıona 43 kurut flıt tıhmlo eİ 9 
mittir. Şartnamesi bergGn komisyonda görillebfllr. Veyahut J4 
kurut bedel mukıblllodo ılıaabilir. leıeklilerla 2239 Ura 76 ~, 

•' ruetan ibaret mov.kbt teminat makbu. veya mektobooO ., 
kanuni belgeleri havi teklif mektablarıoı eksllıme ııatladell 8' 
s~ıt evveline kadar komisyon relsli~loe vermel~rt. 

19 27 29 4 !J:l65 176?/ 

lzmir Emlak ve Eytam Hankasıudıı0 

fü11 No. Yerl Sayısı Clnei Pey ı~çt~ 
B. 2 Ôdemlıte camii cedld mı· 99 Sinema »ilit ve mo· 1 oO 

hılleal 11lılye ıokığınde. bllyeelle berab_,r,. i~ 
Yakında y11ıh tlnemıaıa 16, 7 ,935 ten itibaren bir ,eoel 

kirası kapılı sarf la ırtarmıya konulmoıtur. İhale 1O,7, 935 "' 
ıamba gClnft ıaaı ondad!r· istekli olanların yoz lira deposlt01: 
veıoemlıe yıtararak alacakları mıkbuıa teklif ,._e • 
tubunı bığlımıları ve ihale saatinden nel tobe dlrekt6rU•~OJI 
nrmelerl ltıımdır. ıs ~9 Q 187~ 


