
Ylrmld6rdbcl 1 al 
No. 62'8 

PAZAR 
30 

HAZiRAN 1936 lzmir'de hergftn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. Telef on: 2776 

-

Anadolu'yu Baba Malı~. 
ya'ya Peşkeş Çekmiş\~.., 

Deyl-Meyl'e Göre Mflıtef iki er AnatJm. 
Topraklarım Italya'ya Vadetmiş lmişle..J 

aşhalian G. İsmet İnönü Geziye ılitı. 
ydın 

miryolundan 
klediğimiz. 
ANADOLU, soo günlerde iki 
1i it iizerinde dorda ve iki· 

de, gtıafin ihtiyacına, balba 
ilgili olaalann dileklerine göre 

. Buıılardan biri, pmendifer 
arlannda uıahn kira11s durman, 

· de haran yfikleme tari· 

Biz ba iki önemli ite kalem 
kea, bükdmet tanfından, hal· 

gazetelerin yerinde dileklerine 
iği deAere giiYeamiıtik. Gene· 
İımet kebineai, haklıyı ve halkı 
dialiyeo bir ıiyasa güım.-kte· 
Geçen pi, incir vurgunculuğu 

'·kodusu patlak verdiği zaman, 
1• parmağını koyub onu açan, 
t General fsmet İnönü ol· 

Parti bioa11ndaki 
ntıda; 

- Söyleyin -demi1lerdi· dinle• 
öğrenmek iltiyorum, ne ya· 
llU bilmeliyim .• 

biade fikir boAulmamııtar. :Fik· 
'8fama hakki nrdır. tıtenen 

' rejimimizin, eoyul Te eöz gö
yaulanmıun, de,·letia ge-

gidifiııin gözönlinde tutulma• 

Yani, töyleaea, ittenea oeyia 
· ite güne TC rejime uygun· 
•ana, ••'ele de yoktur. 

• • • 
Şimdi, gene ANADOLU'aun 
'1clıjı iki ite döneceğiz: 
l - Aydın demiryolu tarifeai: 
2 - letarya mftddetinin azlığı. 

• • • 
lapitallıt bir dtlıüoce ve di· 

onla ifliyca kmumlardan ıu 

'l'ırife yaparken, genel ibtiyac. 
kaygı dinlemezler.. Bilha .. 
gelen yabancı eermayelerde 

.. eua olmuıtur. Tarifeyi y• 
Te onu, ancak kendileri İl
kendi ihtiyaçtan zorladıgı 

delittirirler. 
- Memleket bakımından, bal· 
le mıbo uıgı (menfeati) nok· 

o töyle gereklidir, tarifeler 
itmelidir. 

ben.eder. Fakat bir devlet ku• 
De kir dütünilr, ne de kapi· 
bir ıiatemle bu yola sapar. 
bedef, balkın iyiliğidir, ulu· 

~ımedi.r, çok iı yapmak, ha· 
~auldatm,ak ve uluıu kazan• 
•lnar. 

• • • l>e•let demiryollar1, hele Bay 
kaya, Bayındırhk Bakanı ol· 

eoma her ala.ıda modern 
~latmıı bir devletciliğin ör. 

.ili Terdi .. 
l)•ier yollarda herıey bir ma· 
gibi düzgünlük: ,.e otomatik: 

"-tuk göıteriyor. fzmir'in te• 
'-oltta11ndan iki kolu vardır: 
kola (Aydın yolu), lzmir · Af· 

\;:. l...ur • Bandı.rma yolu ve kolu .. 
~ ikinciei, içyollara ayak 
,~Qftor. Ulak-tefek abakllk· 
~en dilzeltiliyor. 

~F~. Aydın yolu Te kolu-ki 
~~bir can daman gibidir.• 
~... Çtı\ ,.ıa, İzmir' in ekonomi 
~lana. Te limanıma bir ta• 

~r. bir h.a uzTudur. 

~i tirk.' 1zmir limanımn 
tıııı.. _ . meaiade 1 ilk bir ıorgu ta· 
~aclır. Onun rife yaeası bu 

llk -hrio ekoL. . . hı' 1 ~ ...- 18101 rpa ı· 
~ lebebler ara110' r. Bu kadar 
~ kurumlan ya i_avq itle· 
~ baılamııtır. ~. aafuıu 
,.._11 Te dagılmakta~ 

.., Wr ~tir- ir u. 
~ yeniden kuTVel~nnek 

Uqalıllcla bulanayo. 

lzmir' de Gökleri Korumak 
için Çalışma Artıyoru 

----------------~----, .. ________ .._ __________ __ 
Yabancı Dostlarımız Da Sosyeteye 
Başyu 8rak üye Olmaktadır ar. 

Tflrk hnı kurumunda hı· 

n tehllkeelot önlemek için 
bava tehllkeaioi bilen üye kaydı 
hararetle denmdadır. İzmir 
pımok menıocat T6rk anonim 
aoıyeteal her yıl 2000 Ura ver· 
me~I aetlemlşılr. Bir defayı 

mıbıoı olmak aıeıe de 10000 
lira Termlştlr. İzmir yiln men· 
ıucat Tork anonim ıoıyeteal de 
beraeoe 1000 lira nrecektlr . 
Paralar, Tark hın kurumu 
İzmir tabeıloe yıtmlmııtar. 

Filibeli Mahdumları 5000 Lira Verdiler 

İki gOo nel İsmlr manifıto· 
racıları kuromı çağrılmıılardı. 

Bu yurddıılır da yordınerltk 
borçlınnı yerine getlrmlılerdlr. 
Ban tebllkeıinln kendilerini t!e 
ilgilendirdiğini doıaoen oehri· 
mlz ecnebileri de 6ye yazılmı~a 
bıelımı,lardır. Haorl Jlro, Ed 
moD Jlro v• PJyer Bord d~ 
ıeneae 250 oer lira •ererek iye 
yaıılmıılardır .. 

lzmlr'do tiyeler ıayıeı gln 
geçtikçe çoğılmaktıdır. Jsmlr 

ıecimerlerfoden FUtbe'll Bıcı 

Süleyman mabdamları da cemi 
yete bir mektub göodermltler, 
bu mektobta, ban ıehlikeaioi 
t'Salemek lçln verilen mlkdann 
gazetel«"rdr. yazılmaması rica 
edilmektedir. Fakat btlttio yord· 
dışlatın bu hasuaıakl llgllerinln 
ıeablll CP.mlyetce daha faydah 
ve maksada dıbı uygun görGI· 

Sonu 5- inci yazde 

Varolsun 

Ekonomi Bakanımız Ya· 
kında Rusya'ya Gidiyor .. · 

--------------------------------------
Atatftrk'ten Direktif Aldı. Başbaka
nımızla da Köşkünde Konuştu .• 

Yukarıda resmini g3rd6ğ6 

nftı nıandae, Çine'nln Akçı. 
on nıhlyeılne bağlı BereJI 
knyanden bay Bıcı Moıtafı· 

dır. KGyde oturmaktı Te çift· 
çlllk yapmaktadır. Bıy Bacı 

Mustafa TGrklOğtl içinden du. 
yın, yurd sevgisini yOnğlnde 
tatıyan Te huı tebllkulnl hl· 
len ntandıelar arHındıdır. 

Tayyar~ cemi yetine bir kalemde 
beıyl• lira vermlttlr. Btr köylft 
ntandatın aenetl ne olabilir; 
dOoüntlyoroı da herhangi bir 
muk.ayeıe yapmaktan çekini· 
yoruı. Varoleuol. 

Ankara, 28 (A.A) - Çağm 'bolunmoı ve dıı lılerl bakanı 

eserine. yıkıoda Sovyf!t Rnııya'dı Tedlk Raııo Araı'ın dı bulun· 

Ekonomi Bakanı Bay Celil Bayar 

bir ettıd gezlntletne çıkacak 
olan ekonomi bakanı Celil 
Bayar, enr.llel giln ögle yeme· 
ğlnde 0.ıbakın lımet lnnaa. 
atın köıkande çağnlı olarak 

uğurda Bayındırlık Bakanlığına dü· 
oea it, bu ak.8lyan yolu; genel de
miryolu ve ekonomi ıiyaumıu uy· 
durmak, tarifeleri hemen indirerek 
iıı açmaktır.. Batti yeni üriinlerin 
iodirilmeıine kadar tarifeyi düzel· 
tireek, hem İzmir limam, hem 
de ilrilafln maliyet f iati balumın· 

dan çok iyi olacak.tir. 
ANADOLU 

Not - ietarya itine aynca do· 

doğu bu yemekte, yıpmak Gsere 
bulondoğP bu gezi konuıo el· 

rafında Bııbık.an ile konut 
moıtur. 

Dön AtatGrk ile 1ıtanbul'a 
gh miıJ olan Celil Bayar bu 
yolculuk 11araeındı da Btıyftk 

Şefin bu gui 6trafıodıkl yftk· 
ıek direktif lr.rlni almııtar. 

Dil Cep Kıla
vuzları Çıkacak. Karadenizde 
Kurul hazırlık yapıyor Bir Facia Oldu .. 

Ankara, 29 (A.A) - Tark Kayık Parçalandı, 
dili •rathrma kurulu genel tek 
reterllğlnden: Altı Kişi Boğuldu.. ., 

Karııhklar kılnuso Gıerlne Glreeon 29 ( A.A ) - Sert 
gelen önergeler g3sdeo geçlrl· eten ve 36 eaıt deHm eden 
lerek ıerekll g3rtllen katma yıldıı ve karayel rflıglrı de· 
ve dflseltmeler yıpıhnıttır. Kı· nlıl kabartarak bnyok dalıılar 
lavuıdı karııhAı ~öıterllmemlı yıpmıı n bu yftıdeo bOyGk 
eôsler ile yeni kırııbkların bir deniz kautı olmnttar. 
ıekllce birliği Oıerloe yapıl · Akoghı SGleymaD relıla mo· 
makta olao öo lrdelerln ırkaeı 
ıbnır ıhnmu kılnus biri oı· törtl, içinde lS yolca oldup 

halde dtln •at 15 de Ordudaa 
mınhcadın TOrk.'çeye, lStekl 
Tnrk'çeden Olmınhcaya olmak 
ilzere iki luaım cep kılavaso 

halinde bııılacaktar. Karıabklar 
kılnuunun kttıb teklinde 
bıema hakkı kurumumusca k•· 
nan yollarlle alıomıt oldoAoou 
berke.ta g3ıtl ônGne koymıgı 

ldn •1ar11. 

Plr11lse gelmekte lkeo Plrasiı 
limanı GoGnde fırtınadan dn· 
rllmit yolcolardao Qçtl erkek, 
QçG kıdln olmak Ozere ılh 

klıl boğulmuıtar. Plarazts Uma· 
nındıo yG&dChtllen baıka bir 
motGrle yolculı ın yedlel kar· 

tanlmııtar. 

Kızılay haf tası bu· 
gOn bitiyor. lzmir· 
tiler, gençler, mek· 
tebliler hugftn 1z. 
mir'de, Ka..,ıyaka· 

da, Burnava'da te· 
zaht1rat yapacaklar· 
dır. Kızılay, ulusun 
karagan dostudur. 

Onu daima sevelim, 
ouutmıyalam! 

l{ızılay Haftası Bu .. 
gün Bitecektir .. 

Atatürk'Qn Heykeli önünde Boyok 
Bir Tören Yapılacaktır. 

---------------------------------
:Kızılay bıftısı bo •ktım ao 

na erecektir. Bıftı içinde ıeh 
rln muhtelif yerlerinde beş 

koldan çahıan ilye yazım kol· 
l•n; Tark n ecnebi birçok 
yeni ftye yumıı. herkeı bu 
yakaek tefkat kurumumuza b6 
yak bir Jıtekle yardımdı im· 
lunmuetur. 

Kırııyıka, Buc• ve Boruna 
da da iiye yuım faaliyeti iyi 
ıonuçlar vermiştir. Kııılay haf. 
taeının ıoau mQaaaebetfle bu· 
gGo saat onda kııılıy gençlik 
dernekleri iyeleri curaorlyet 
alanında toplanacak, blyClk te· 
zah6rac yepıcaklırdır. Söylev· 

- Sona 5 inci yGıde -

Orta Anadolu'da Yükse
len Yeni Bir Eser .. 

iç Bakanımız Bay Ş. Kaya iki Dost 
Ulusun Elbirliğini öğdn .. 

K1ayaeri'deld Bilyfik Dokum• Fabrika11 

hl glln 3nce Stlmer Bınk'ın TGrk ve Ruı mClbeodlı •e tek· 
Kıy.ııerl'de kurduğu bOyGk do nl11yenlerl bulunmotlırdır. iç 
kuma fıbrlkaeıaı g3rmeıte giden bakaDJmız taribla bCly6k tanı· 
iç bakanı B. ŞGkrG Kaya'nıa dağı iki doat nluıun elele ver· 
3tey ıkpm Ankara'ya döndD aıeılnln bu gOzel n y6kıek 
ğGoO yaamııtık. Bakaaımıı, ken eaerlol değerledlkten ıonra iki 
diılnl karııhyıalara doyaılarıoı uluıun doıtlu~uoa dayaoacak 
ınlatnken, Orta Anıdolo'da yak olan f lkirler hGkdm ı6rmekte 
ıelen bu btıyak eıerlo bir kur· devam ettikçe bu gibi eıerlerln 
toloı anıtı olduğunu u T6rk de beriki tarafta llerllyeceğlol 
eodOstrlleıme b1reketlnln ba ıGylemlt •e insan tarihinin bu 
ıarııına bııhbıııoa bir mleal en bOyGk hareketine bıt olan· 
bulunduğunu ıöylemlıtlr. Ôğ lırı kutlamak gerektiğini lllTe 

reodlAlmlse göre Bakının fab · etmlttlr. 
rlkayı g3retl dolayııllr. fabrikaca Fabrika deneme ltletmelerlne 
verilen tnleo heyecan n oeı'e batlamııtar. Deaeme ltletmelerl 
içinde geç vakitlere kıdır de· her grubda bı .. rlle de.am et· 
vam etmlı ve toplaohda b6tQn mektedlr. 

Sivab Eldivenli Kadın, 
lil 

Tefrikamtz B~şladı .. 
ANADOLU, Bugfln Karilerine SOrflkleyici, 
Heyecanlı ve Esrar Dolu Bir Tefrika Ver· 

mektedir. "Si,ah Eldivenli Kadın,, Bat· 
tan Başa Meraklı Bir Eserdir •• 



nmnmn s • ............... ., 

-· -
·İ Bay Cezmi; Limanda Bir "Magazen 

Jenero,, Yapılmalıdır, Diyor. --·-· - 2 
İzmir manifaturacılar birliği 

baekaoı bay Cezmi Kutsayın 
ınlu~tlmlze verdiği cevablar çok 
ozondu~ Oooni~n dOokQ N · 

yımızdı yarısını basmıştık, 

bugün de ah tarafını neŞl"edl · 

yoraz. Bay Cezml'olo kredi 
mee'elesl ile kontenjantman, 
kllrlng ve umumi buhran 
mes'elelerl haklundakl f tklrle· 
rloden başka bugGo çıkan ce· 
vablarıada lzmh'to elfrdaff ... rl · 
nln arımaeı için limanın , şehit· ' . ler mevk.Jlne kaldı~loiası ve 
orada bir (&iiğize"n jenero) te · 
elsi gibi ~nemli bir mııtalea 
vardır cevablarım yazıyoruz: 

- Umumi harb eıına!ında 

kredi bolloğoodan memlekette 
toplanmış olan kuvvetli stoklar 
hepimizin hatrıodadır. Bu ııtok· 
lar harbıo sonuna kadar askeri 
ve sivil ihtiyaçlara cevab verebil· 
mlııtl. Bogftn kotlAyemot ge· 
çtnlyoruz. F-evkalıide bir hal 
vukounda dabtldekl esnaftan 
eerfıner:ar, bOyOk merkezlerde 
bile acil ihtiyaçlar için başvu· 
racık stoka ıesadfif edemeyiz. 

Gerçe memlekette fabrika· 
lırımız kuruluyor. Fakat bun· 
lera lAzım olan iptidai madde· 
terimiz çok az olmakla beraber 
fevkal4de halin tılebedeceğl 

muazzam miktarların kıçına 

cevab verebilecektir? 
Buhran, kootenj1ntmın •e 

kredi mee'tlelerl le hacmini 
kOçtUtmekle beraber eeıe ltlbı · 

rlle earfedecek kOtlenln lzmlr· 
deki noksanlığı da şlfrfdıfferln 
ebllmeeSode en mOhlm amildir. 
Memleketimizin her yeri için 
bir mee'ele olan nOfue noksan· 
lığı lolnln lzmlr'Jmlz için her 
yerden fazla ehemmiyeti •ardır. 
Hem ticari inkişaf ve hem 

coğrafi vaziyet itibarile ku •· 
•etle mildafaamızı temin etmek 
için lzmlr'ln nOfoe mes'eleel 
hayati bir mee'eledlr. 

ihracat lelerlmlze gelince 
dOoya plya!alt\rı da'ma maliyeti 
ucuza doğru gl>tOrmekte ve 
ucuza mal olan eşyaya fazla 
ınğbet etmekte oldoğondın fü. 
raç maddelerimizde bizim de 
bu esıeı g~z önQnden kaçır· 
mamamız elzemdir. 

ŞlmdlJe kadar ınketlnlze ce· 
vah verenler (lzmir'de maliyet 
f tıtlne mOeselr olan liman ve 
lstarya mee'elelerlnl kıU 1 dere· 
cede analize ctmfelerdlr. Yılnaz 
Akdenlz'ln en g6ıel ve en mah· 
fuı Umanı olan İzmir; hfik(1 
metlmlzln vermekte olduğu 

ehemmiyetin çok mikyasta ırt · 

tmlmaaıoı letemek hakkına m•· 
ilk.tir. L,mao Avropn'dakl em· 
ealine benzemekten çok uzaktır. 

Limanda tahmil ve tahliye lele· 
rlnin emsalinin Avrupa liman· 
ları hıtfne getirilmek: zamanı 

geçmiştir bile ... 
Bir defa lz'Dlr'e dayanın iki 

şimendifer han. doğrudan do~· 
ruyı limanı merbut olmalıdır. 

Umanda bDtOn ihracat lelerlnln 
lemerkOz ettiği muazzam (Ma
~azen jeoero) tesis edllınelldlr 
ve bu muazzKm mQe sese lçed· 
elnde her ihracatçının kendine 
mahsuıı hertOrlfi işini görebtte. 
cek derecede viel huııuet yer· 
lerl olacaktır. İhracatçı; incirini, 

üz6.mtlnQ, hattı\ t6Uloft, velha· 
eıl umum mahsulfinft orada 
lşliyecek ve işletecek , ihraca 
hazır nzlyete getirecek ve son· 
ra doğrudan doğruya mQeese· 
enin limanla olaa merbut kıa · 

mıoa dayanmış olan vapurlara, 
aeıns6rlerle yOkllyecek "fe gön · 
derecektlr. 

Bu tesisatı yapmak için 11· 
manın eehltler me•kllnden 
Balkapınıra kadar uzanan sa· 
hada yeniden yapılması lcabe 
der. Bu mfieesese ufak bir kı· 
ubı h6yOklüğftnde "fe dahilde 
bOtüo hhal4t ve ihracat eşya· 

eıoı tophyacak eekUdt olaCAk 
ve resmi moamelAta ılt g6m· 
rak: hlerl burada görftlecek 'fe 

bankılann da burada tGccarın 
lııtlyeblleceğl her tGrld ·pıra 

lelerini gGrmek uzere birer 
eobeııl bulunacaktır. Bu teelaat 

TGtklye'oln en mahlm ihracat 
merkezi olan n hemen de yarı 
ihracat kunetinl tetkll eden 
Jım!r'fmfze çok gGrtUmemell· 
dlr. Nihayet 15 20 milyon Ura 
bu teşldllh yıpmağa kifayet 
eder. Bu öyle bir pıradır ki 
her sene iyi bir randmın dı 
temin edebtllr. Bu ııoretle 

İzmir dıblllndekl nakliye fark· 
tarı, malların lstıeyonlardaa 

mağazalara gelinceye kıdır 

olan zayiat farkları, tahmil n 

tahliyedeki btıyfik farkların 

öaGne geçmek mtımküo olur. 
Bo; lzmlr'e elzemdir •e her 
halde yıpılmahdır ve ihracatı · 

mızı kurtarmak için bono çok 
nklt geçirmeden yapmak IA · 

:ıımdır. 

- Kuşadıeı lskeleel ile An· 
talya limanın lzmlr limanı 
aleyhine lnkltaf etmekte ol 
doğuodan ve edece~lnden bıh· 

ııedlltyor. Bu husustaki m6.ta· 

le1n1z? 
- İzmir Umanı için yıpıl· 

maeı IAzımgelen bdyOk itler 
vardır. Bunları yukarıda söyle· 
dlm. Bunlar şimdiye kadar ya 
pılmımıştır. Buna rağmen Ku· 
oadaeı "fe Antalya'oın İzmir 
limanı aleyhine inkişafları ben· 
ce mevzuubahis olamaz. Gayri 
tıbli hAdlselerln doğordoğo 

neticeden Kuıadaeı munkkaten 
istifade edebilir. Fıkıt ne de 
olaa lzmtr'de bu gayrltabUllğl 

idame edecek derecede muın· 

nldaae blr f lklr taeavvur edf · 
lem ez. 

Antalya şimendiferi aıabılll 

ticaretin inkişafına hizmet ede· 
ceğl gibi memleketimizin mft· 
dafaa kollarından biri olarak 
daha mOhlm bir eaf bıda dO· 
şfinOlmesl llzımdır. 

Aotalyı'nın lzmlr'e karşı btr 
ihracat merkezi olabilmesi için 
yukarıda İzmir limanında yapıl · 
maeını lııtedlğlmlz modern ıelı· 

hat için earfedllecek paranın 

ço" futasını e11rfetmek 11.ıım· 

dır ve böyle yapılsa bile An· 
ıalyı; ancak npor barındıra· 

bilecek bir liman haline getl· 
rllebillr. Bir yeri zoraki olarak 
ııılıh elmektenııe hakkı olana 
hakkını vermek her hılde md· 

reccıhdır. 

- İzmlr'de fıçl Gcretlerl eıı · 

kisine olebetle yırı yanya in· 
mletlr. Bu dcretlerln çıkması 

"1\lottefiklerin Vadettikleri Anadolu Topraklarını Ala
mıyan Italya'ya Habeşistan Verilmeli,, Deniliyor 

~~~~·-----,~~~~-

1 s ı ı n bu I 29 (Özel) - Londra'da çıkan ( Deyll Meyil ) gaıeteel, İtalya · Babeolstan lhtllAfı 
etrafında yazdı~ı bir makalede; mftttef' tk devletlerin 1915 yılında Londıadı ıkdettlklerl konfe· 
ransta vıdettlklerl Anadolu topraklarını zabdedememlı olan halya'ya Babetistan mandasının ve· 
rllmeelnt letemeı.:tedlr. 

Roma, 29 (A.A) - Gazeteler, ltılya'nın Hıbeıbtan'dın yana olan görCle noktasını teytd et· 
mekle beraber ltalyı • Fıansa ve İngiltere I~ blrltğlofn Strazede çizilen gidişe gl\re genlıletmek 
lmkAoı olduğunu yazıyorlar. 

Yıbancı hısın Auopa meıı'elelerlnde bir ozlıımağa varılmıe olduğunu kaydetmekle beraber bay 
Mosııoll~l'nln Habeş itinde ayak direğini haber nrmoktedlrle;, .. . ' ~' · 

f 1 1 ............. ·-----~'~.,._ 
.. .. 

Raşbakanımız Dün : · 
Geziye Çıkmıştır.. Parla;~:tosu 

Bir Buçuk Ay s~:~;İzmir'e Gelecek, ~oplanlls~na 
Şenliklerde Bulunacaktır.. ~on Verdı 

Parla, 29 ( A.A ) - Parll· ••••• 
Ankara, 29 (Özel) - Bıo· diz .köprOııOnftn açımını yıpa· mentonun bu yılı mıbııuı 

bakın General İ4met İnönü, caktır. normal toplınt111 bu ııabah 111at 
15 30 da eonuna ermlttlr. 

; • 

Ba~bakanımız fsınet lnönn 

bogOn huaoei trenle tetkik ıe· 

yıhıtloe çıkmıetır. Bııbıkan 

ilk defa doğu Ubaylıklarını ge· 

zecekdr. Gezileri blrbuçuk ay 
kadar denm edecek n pına· 

ymn açılmaııındı lzmlr'de açıl· 
ma eenllğlnde bnlonıcıktır. 

• • • 
Btıyak Gediz köprlleunGn in· 

eaatı bltmletlr. Bıebabn lıımet 
İnönO doğu n bata tllerlmlzde 

tetkik seyıbıtlnl yıparal eeh· 
rlmlze gelecek ve 22 ığustoeta 
ar6ıulosıl İzmir panayırının 

açım töreni 23 ağuııtoe'ta a •. 
lıkeıılr ve İzmir hevoılarını 
birbirine bağlayan baynk Ge· 
~~~~~-..... ı~~~~~-

el zce mOmkfio olımıyacıkmıdır? 
- İoçl ftcretlerloln artırıl· 

maeı ; malların maliyetini de 
ydkseheeeğlndeo ve dünyanın 

halihazır vaziyeti ise booa mft· 
tehemmil olmadığından mevzuu 
bıhs olmamak fikrimce dıhı 

muvafıktır. He:halde bu itle 
alAkıder olanlar bu uoktıdı 
daha ziyade aelAblyet eahlhl· 
dlrler. 

Kondilis 
Bugünlerde 
Roma'ya Gidiyor. 

lııtınbol, 29 (Ôzel) - Yu· 
nanlıtıo ıııQ bakanı general 
Koodlllıı, ltılyan eekl moba· 
rlblerloin daveti üzerine bu· 

Kurul dağılm.ıdan önce B. 
Lanl okuduğu dlye•fnde şun

ları ıı~ylemiştlr: 
1 - BOkümet frangın ae· 

llmetlni n ekonomik kalkın· 
mıyı ııağlımık dôlenlndedlr. 

(Azmindedir 
2 - Genel dfizenl n de· 

mokratlk kurumları Hydıra· 

tıktır. 
B. Laval hiç bir klelnln n gftnlerde Romı'ya gidecektir. 

M k h K hı hiç bir yurtt•ı topluluğunun 

e te ita arı egemenliği ele alım1yecığı pren· 

öz Türkçe ile Basılıyor ııiblni haurlatmııtır. 

Ankara, 29 (Özel) - Bllgl Buğday, 
mekteb kltablarının ôz Tarkçe ~k k p• 
ile böııılmıaını başlınmııtır. c. me ıyasssı .• 
Su Bakanımız 
lstanbul'a Geldi. 

' 
lııtınbnl, 29 (Özel) - Su 

Bakanı General KAzım Özalp, 
bugQn Ankara'dın geldi. 

Türk Dili 
Tetkik Cemiyeti 
Istanhul'a Taşındı •. 

lıtanbal 29 (Özel) - Türk 
dili tetkik cemiyeti Ankaradan 
latınbol'a geldi. Cemiyet Dol· 
mıbıbçe sarayında çalıeacaktır. 

Paris'te Hala dö-
ello Oluyor .. 
Çarpışanlar Şarhayla 

bir üyedir .. 
Parla, 29 (A.A) - B. Jın 

Ktyıp Clıppe Ue bay Plyer 
Godin arasındaki dftello bu 
ııabah özel bir bahçede yıpıl· 

mıı,tır. Bay Godln 111ğ kalça· 
sındın haf lfçe yaralanmıotlr. 

Denizli, 26 (A.A) - Bir 
arılık birdenbire yakeelen Boğ· 
day f latlerl dGemftetOr. Şimdi 
bee, bee buçuk araeında ııatıl· 

maktadır. 

Çınkm, 28 (A.A) - Çan· 
kırı eehlr korolu ekmeğtn sekiz, 
Ttif tik ve kur.o etinin on beş, 
ineğin on, GkOz •e mandanın 
yedi buçuktan 11tılmasına karar 

nrUmltllr. 

Bir Profesör 
Kayseri Mtızesini 
Çok Zengin buldu .. 

Kıyreııl 29 ( A.A ) Skkegot 
dni•erslteııl profesörlerinden Dr. 
Gelob bogao tehrimlze celmft 
tir. Çivi yazılarını okumak 
itinde çok Onemll bir yer 
tutmue olan profeıı6r Kaltar 
bıkaniığının izni Ozerlne orta 
Anıdoluda bir araetırmıyı çık· 

mıttır. 

Kayseri mOseııtnl gören pro· 
feeör Hitit bakımından ıcon 

içinde çok değerli bir yeri 
olduğunu önemle söylemektedir. 

Ekmek ve huğ· 
çıkan ve eski polis direktörü day DOşDyor. 
tarafındın kendtııl için bir ha· 

Ba dtıellonun sebebi gazete· 
lerden birinde Godln lmzaelle 

KftçOk Haberleri 

ilbay Bozdağ'da 
İlbay General KAzım Diri* 

dftn otomobille Ödemiş llçeııla' 
gfımlıtlr. Boıdığ köyfinft de 
çıkıcık olan İlbay Gener•li 
bu akıım İzmlr'e dönecektir. 

Bay Ihsan 
Şebrfmf z borsası gtnel ee~ 

releri bay İhsan Ayyıldız'a oO 

bet gfio Jzln verllmletlr. 

Olgunluk Yoklamals 
Ortamekteblerle lleelerfn yo 

lamaları don bltlrllmlııllr. 

noçlar bog6nlerde belli o 
taktır. 

Takdir Edildi 
Ôdemlı kaymakamı bay 

olm Seçkin ilçedeki bay' 
koroma tılerlnde gGııterdlklt 

çahıkanlıktın Tarım bak 
lıtınca bir tak.diroıme nrllmf 

Resim isteniyor 
İzmir ili içinde görftlm 

•e göeterllmeğe {de~er yerle 
n yurdun gtızcl k~oelerl 
birer fotoğrafı İııtanhol'd 
Akay vapurları idaresi tın 
dan llbaylıktın lııtenmletlr. 

resimler lcab eden yerlerde 
't'lpurların içinde halka ıo 
lacak "fe n teehlr edilecek 

Ulus Mektepleri 
C. O. P. Karııyık:a So 

kuyu n Bahariye oe1ğı ol 
okulundan ikinci defa ol•' 
çıkıe belgeal olacak olan alı 
talebeye ocakta öğretmen Fe 
pııa okul111 dlrek:törG 
Hilmi Sıyıl~an tarafındın 

kıt belgeleri dığılllmağa 

lanmııtır. 

lzmit'iu 
İzmit, 29 (A.A) - lımll 

kortuloıunun yıldönfloıG ol 
ğondın ıebrlmlzde Comurl 
alanında ı:ıenlllder "fe geef'. 
fener alayları yıpılmıotır. 

Deniz Şenlikleri 
Slnob, 29 (A.A) - ~ 1' 

mqzda yıpılıcık: deniz şenli~ 
pror;ramı b1ıırlanmıetır. 

Uklere limanımızda bula 
Aerçeılt gemi girecek "fe r;Go 

ltmıuda Hndıl yarıtları ve 
fener alayları yıpılıcıktır. 

G. Osman Koptag 
Erzurum 28 (A.A) -

rom C.B.P. bıtkanlığına 
len general Osman Kop 
bug6n eebrlmlze gelmiş 

eehrln ileri gelenleri tarafıO 
karıılanmıştır. 

Bir Kaplan, Bi 
Ayı öldornldn 

Çine, ( Özel ) - Kır 
nıhlyeelne bığh Hatib 
.köyftnde yıpılaa bir • 
nındı 100 kiloluk bir k• 
250 kiloluk bir ayı öld 
mflı,tftr. 

HAZiRAN 
1935 
Bızır 

56 
30 

P AZA l Bay Cezml'nln fzmlr Uma· 
oıoda Magazen yapılması bık· 

kındıki dlleğlnln önemini ka· 
yıt ederken llhe edeyim ki 

karet aayılan bir açık mektu· Denizli! 29 (A.A) - Ekmek 
bodur. flatl,düştO . Birinci nevi ekme· ıı---------::-::-; 

ğln kilosu dokuz "fe ikinci onl Arabi 1854 

son kes Ankarı'da toplanın 

tecim odaları kongresinde ıee · 

kil edilecek odalar bankası blıı· 

eelerl kıreılık gôsterllmek 110· 

relile memleketin muhtelif yer· 
lerlode bu teelıııtın yapılması 

dilek halinde kararlıştırılmıotır. 

B. Zekai Apaydın ecir.iz kuruttur. 28 RablGlenel 

Başbakanımızla Konuştu. Faşist 
Ankara, 28 ( A.A) - Moıı Al h ) 

kon bflyGk elçisi Zekil Ap· ey tar arı 
aydın bugQn öğle yeuıeğlnde Cenene 29 (A.A) - İtal · 
Başbakan lıımet lo~nd'ndn kGt· ya'ya kareı faallydte bulunmak 
kdnde çığmh olarak bulonmoı üzere toplanacak olan fıılst 

ve Baobakan ile gôrOımGtUlr. kongreııl yaııak edllmtıtlr. 

E"fkat Ez,· 
Gdnee 

.6 

Öğle ,82 

İkindi d,33 

Akpm J2, 

YataJ 2,03 

lmuk 6,92 



Esirlik 
lıÜ ~•beşlstıoda es1ret yınl lnHn 

ıoe -tllğl, yavaş yavaş kaldmh· 

d• toıuş. Bunu okuyunca dil· 
_1, Aııdom ve galdftm .. 

r .. ı ı;._ 
lJl!aret, yalmz Habeşistan 'dı 

r. ı var? E!Jlr olaol1r, yalnız 
~beşi köleler midir? Hepimiz, 

~.t.gı yukarı bir~r e!lr deAll · 
oO~Jlz? Bıyat, bir Oseta kanr· 

bı deglldlr de nedir eanlr.1?. 

Bence esirlik çeşld çeşittir 
dOnya kuruldu kurulıtlı, 

nlık, biç te farkına varma· 

il bir esaret bayatı yaşayıb 

laıektedlr. Etrafımızda tel, 

•~ımızdı bukağı ve zrııclr 

lbıyabilf r, fakat kafalarımız, 

Cdanlarımıı, arzulanmız, he· 

larımız, esaretin zındanında 

ıyorlar. 

Bundan rvvelkl aşk ılpl, 
Ben e.airi ziilfün oldum 
Diyeağl1rdı. (Eehl aşkı bava) 

'•şır, dururdu, Şimdiki a,ık· 
• şAlrler, dabı başka tftrlft 

liyeblltrler, fakat Arab Ha 

'la Baaan Arabıo hiç te far. 

)'ok tor. 

Faruk Nafiz: 
Zülfünün yay gibi 
Kuvvetli, çelik tellerine 
l'akılan gönlüm aııırlarca 

Peşinden gidecek. 

Oıyor. Bu bir esaret değil 
dlr? SevgHinln peşlsıre, sfi 

il bre eOrOn! .. 

Bazıları, eandılye, bazılara da 

~ para kazanma ihtlrHının 
İtldirler. Dem de yaltaklık · 
tına diyecek yoktur bunlırao. 

lllfiklO böcder glbt yerlerde 

tlloürler, fakat içlerinde Ilı 

yumak halin· 

- Amman en çok parayı 

ou aaodalyay• bir 

Pıım! 

Ve bnolar lıiyık olmadık.lan 
)l~rl aramakla , saretlo şed 

llslne dO~mOoler, demektir. 

8ııılar• tôhret ealrtdlrler. 

lırı duyuleun, keodtlerlndeo 

bıedllıln de ne olursa oleuo!. 

(;ene bir kıemını tanırız. 
~ldelerlne eslrdlrler.. Aç, 

llr ve muıbah eHretlne düş· 

Gılerdir.. HtllAsı: 

lleplmfz esiriz, çeşitli bir 

tet dOoyaeındı, paobçlarımız 

lııı ıtıhncaya ve tabanlarımızı 

telrde dlklnceye kadar böyle 

t•yıcığız? 

\:imdik ----
Kibrit Ucuzladı 

~arından itibaren ldbrhln 

nık kutuları 50, kftçOğü 4.0 
taya eıtılıcmktır. 

Başlangtç 
-J-

Yemin 
~•rld Gondran de Usl'nln 

'~Yıoın peoçerelcrl açıktı. 
YGlc bir nee'enln eıkrak 
~ lerı, pençerelerden fırlıyı· 
~ göklere çıkıyordu. Bo 

Uft 'e muhteşem sıraydı, 
~ ktk,~~n berkea eğleniyordu. 
4 ll'k11, biraz evvel mıdmazel 
,
1
"1Yea \e Kareel ile n eahlbl· 

, il nlkt. mer111lml yıpılmıştı 
~ 

l •lmdı bu meı'ud çifti 

~bttk için Parlı'tn en yakaek 

bıkuı bb~da toplanmıttı. 
CGaıer, gııa Ue, bu mee'ud 

EGüınüın Şaır halb>erDeırü 

Su Tarifesi inecek Mi? 
-----------------.. -------------------

Denizciler Bay· 
ramı Yarındır •. 

Bayındırlık Komiseri; lzmir'deki im- Bnyoks:~iikıer için 
Hazırlık Yapıldı. 

tiyazlı Sosyeteler Hakkında Ne Diyor? ____________________ .. __________________ __ 

Kordon ve Basmahane Elektirikli 'framvayları işlerse 
Elektirik Tarifesi De Ucuzlıyacaktır - Havagazının 

Belediyeye Devri Mes'elesi. ____________ .. _____________ _ 
Şehrimiz bayındırlık komiseri kcllef tutmuş olan eekll ve ev· bu mt:s'elenlu de ulusal arzu 

mühendis bay Mahmud Ekrem sıtf ile dl'pozlto paraları zaruri laı a güre tahakkuk etmesi ve 

muhtelif so11yetelerln moame· ihtiyaçlara karşı her memle f,.orıi olduğu htfnr iktisadi bir 

lelerini teftiş ve tetkik etmek· hettt tatbik edilegelen usuller. çok clbetlt:rdeo ŞPhlr ve halk 

tedlr. Bu işlere dair dOn gaze· df'n olduğundan bunun da için isti nde temini yakınlaş 

tc:cllere ışaAıdakl izahatı ver· memleketimizde hfisbOtOn kal mışlır. 

mlştlr: dmlmaeıoa hiçbir zaman imkan Su şirketi tarifesi için ya 

- lzmlr'dc bayındırlık ko görenlerden değllfm. Bu ol11a kında başkanlığımda toplana· 

mfeerliğlnfn mürakıbeelne tabi olsa ancak bir kısım mOşterl· cak ırlfe komisyonu muhtelif 

üç eoeyete vardır. Bunlar ler lf:blne . yani bftyük mOsteh tetkikinden sonra öoQmOzdekl 

tramvay, elektlrlk, &o ve bn ilkler lehine . Jahf lf olonabl· ahı aylık devre için yeni eu 

vagaıı eosyetelerldlr. lirse de o zaman da fstlheallt t1rlfeslnl ıesbft edecektir. Su 

lsıibaılAtına k6m0r va ıtaslle Hblbleri pek bılr.lı olarak mQa f iatlerlnk. pek az da olsa in· 

yaban elektlrlk sosyetesi test· tehlllderden menfeatlerini koru dirilmesi muhremeldlr. 

utıne ald mukavele hOkOmle· yıbllecek daha sağlam teminat Havagaıı eosveteet teelsahnın 

rlol tatbik edlb şehrin en belli arıyacakl11dır. ÇilnkO de,.ıozlto belrdlyf!ye devri mes'elesl ftze· 

başlı semtlerin,, ceryan tevzi parası @arfı taahbod edlllb de rlndekl tetkikler · Bazı nokta· 

etmektedir.1mtlyaznameyc bağlı bir sene folnde sırfedllemlyen lar üzerinde lhılJAf çıkmış ol 

olarak kabul edilen plAnlır bir malu karşı olduğu kadar ma&ıoı rağmtn • yakındı biti· 

dairesinde tesis edilmiş olen tediyesi me~r..ıt bir zamanlık rllecek ve uzınıb gldl"n bu 

şebf'kenin bulunduğu yerlere cereyan htlblAkinl de garanti mes'ele de kat'I şeklini ela. 

dOşen uzak ıalehlerede muka etmektedir. caktır. 

velenamedekt aarahat daireain İzmir tramvay ve r.lekrlrik 

de ceryın nrmeye çalışmaktı şlrketlnln elektlrlk kısmına ald 

ve hu gibi ballerdede komi· işletme vaziyeti 93 l senesine 

eerllk alakadarlal'ın ıalcbile ha· nauran mab~Os bir derf:Cf'de 

rekr.te gelerek mes'eleyi tetkik, terakki etmiş ve fabrika 

talr.tb ve intaç ettirmektedir. ve emıııali de hamule esna-

Ceryan tevzti mes'elelerlnde eında hogünkil mOessi~ kod 

feoneo şebeke millemmlmatı relin ful kısmının yilzde 70 
eayılın ve bo eebeble aboneler ol irae eımelı.te bulunmuştur. 

tarafındın yı satın ılınmak Kaydedilen bu inkişaf derecesi 

•eyahodda isticar edilmek au· H3 l arneslndekl tatbik edilmiş 

retlle muamele gören tevzi anmi kilovat eatıe f laılarlle 
şubeleri de kira cihetinden tel · bugilokQ cari f lıtlar arasındaki 
kik edllmrye bıelınmıetır. farktan pek gOzel ınlıeılmak· 

Bu kabil tesisat akHmı da tadır. 

m•lzcme, işçilik ve mıHrıfı Y aloız elektlrlk kıemındı 

um .. miyclert ihtiva etmek ear tecf'lll eden bu nlsbi inkişafı 

tile yakın zamandı silim bir tramvay kısmına da intikal 

usule bığlınıcııktır. Elektir .k ettir., bilmek için şirketin bo. 

saat kiralara mes'elesl yOkeck yok bir gayretle çılışmıkta 

Bakaohkca yapılın tedklkatı oldu~u görülüyor. etekim 

m6teıklb ılının kararlarla eaa· Kemer · Basmahane tramvay 

sen sıillm bir mecraya glrml~ hattına Kordon hattını da 

bulunmaktadır. Gene fen lca· llhe edlb hepsini birden bir 

batı olarak al•nıb mOstahsll kol halinde yapmak istemek· 

fabrikanın boe zamanlardalr.I ıedlr lr.I bo cihet gerek hariç 

masrafını tevzlne medar olDAak ten celbolooat'ak malzeme, 

için bir Amil Hyalao ve nev- gerekse foş1at cihetinden ıasar· 

ima da abonemanı şirkete karşı rnf temin r.den iki mDhlm 

miktarı taayyün etml · bir sar· amile l.,tload etmektedir. Ha· 

f lyah behemehal yapmakla mfi· len yOkeek hakanlığa arzedllen 

çil le dlkUmlşti. ÇOnkii bo yeni 

çtft, gtlzelllktet gençlikte, zen· 
gtnlllr.te ve herşeyde blrtblrlne 

o kadar uymoelardı ki, Parfs'ln 

dedikodu mehaf lllt bunlar için 

eöyllyecek tek kelime bulımı· 
yordu. Berlkiel de ayni içti· 

mai Bc'flyede ve ayni terbiyede 

idiler. Epice zamındanberl 

sevlelyorlırdı •e en sonra, 
bekledikleri Hadet dakikaları 

gelmletl. Birbirlerine sarılarak 

dınaediyor ve yılnız kalmak 

için eabıreızlanıyorlarck 

Gece. eplce llerlemletl. D1ns, 

evvelkinden daha hararetli 

bir eekll almıe, deHm edlb 

gidiyordu. Onlar yılnıı kalmık 

lhdyacı içinde, taklt geçtikçe 

sabırsızlanıyorlardı. Dans ta 

ghtlkçe hararetleniyor ve onlı· 
rın eıbırsızlığını dıbı fazla 

körQlı.l01ordu. Jc'naat arıyor· 

lardı. 

B ltolmazea habersiz dıne 

ealonundao kaybolacaldardı. 

Fakat tam bu eıradı, bıetan· 

aşığı ılyıh, ozon bit pelerine 

sarılmış, garlb bir adam salona 

girdi. 

Şekli tuh•f ta. Kendlel meç· 

huldft. Muhteşem salonun pır· 

lak zlyaeı altında parhyııı 

tııvaletll kadınları, resmi finl· 

formalı, fnkh, eimokloll ve 

hepsi de itinalı giylnmle davet · 
illere hiç ehemmi yet Termedl. 

YOrüdO, doğrtlc• yeni çlf tin 

yanını yaklıetı. 

Marki Gondran bo eeraren· 

giz ve ıcaylb tekllll adımın 

yıklath~ıoı görOoce asabi bir 
vaziyet takındı. YOztloOn rengi 

derhıl değletl. Fıkıt gene ken· 

dini topladı, eoAokkıablı&ıaı 

Yahancılarııı 

Soyadı 
Bu iş için Yeni Bir 

Eınir Geldi 
Yabancı olanların soyallları 

balı.kında dfin İç ioler bakanla 

ğıodın tlbaylığı bir blldlrfln 

gelmiştir. Bazı yerlerde nMus 

mOdftr veya memurloklırını 

mOrıcaat eden yabancıların al 

ma'k latediklerl soyadlarının 

orada evvelce bıekHı tarafın 

dan ılınmımış olduğu takdirde 

teecll muamelesinin yapılmadığı 

görOlmOştür. Bakanlığın em

rinde bu glbllerlo mOrac.ıtla 

rındı; m6rıcaat etmiş oldukları 

yerlt.rde evvelce ayol soyadı 

alınmış olsa bile nOfos hDvlyet 

cOzdınlarını kaydedilmesi ve 

eeae kOtDğe gr.çlrtlmek Qze · 

re tasdikli beyanname eure· 

tinin yabancının nfifus ktı 

tOğfi r e yazılı bulunduğu yere 

göoderll ıne&f, itiraz edilmeden 

kayıtlarının yıpılmHı blldlrll· 

mektedh·. 

muhafazaya çalıştı. 

Esrarengiz adam Goodran'a 

lğlldi ve onu saygı ile ıelAm· 

lıdı. Gondnn ayığı kalktı, 

eevgllhlnl bir koltuğa oturttu. 

Dans durmuştu. Kendilerine 

bakıyordu. Galerek: 

- Devam buyurunuz, rica 

ederim. 

Dedi. Dıoı gene başlarken 

o da ipekli mendili füı alnını 

11lıtan soğuk teri sildi, meçhul 

adamla birlikte salonun bir 

köşeılne çekildi. Marki ile bu 

esrarengiz mlsaf lr arHaodakl 

konaema, pek aQrmedi. Eaaeen 

birbirlerinin mıkeıdlıarını an · 

lımak için fazlı konoşmığı da 

ibtlyıç yoktu. 

Eerarenglz ıdam; 

- Sevgili Marktm ·dedi· 

e•lendt~lnlıl btlyftk bir tıevloçle 

görtlyorom. Saadetinizi ıemenoi 

etmekllğlme miltıaade buyuru· 

nuzl. 

Marki ceYBb verdi: 

Kıputıj hakkının Tilrk va 

purlarına verllmeei hakkındaki 

kanonun tatbikine başlaoıeının 

onuncu yıldönümü mfioaaebe· 

tile yarın şehrimizde büyOk de· 

nlz şen ilkleri yıpılıcaı. tır. Bu 

nuo için hazırlınmış olan zen 

gln programı dOnkft eıyımızd~ 

yazmıştık. Dan iç, işleri Bakan· 

lığından llbaylığı geleo bir bil· 

dirlmde 1 Temmuz gOoünün 

bütün TOrklye'de deofzcJlf'r 

bayramı ol1rak ve hPr yıl tPs'lt 

edllmes;ne karar vrrildlğl bil 

dirilmiştir. Resmi ve hosui de· 

nlz trşekkfilleri ve meosublara 

her yıl bugilnde büyOk teza 

hnrıt yaparak denizciliğimizi 

fnkfıaf ctrfren yasının taıhlka 

bışlanışını kutlulıyacak 11rdır. 

Sahil memlP-ketlerlmizde ya· 

pılacak deniz şcnllklert için hc-r 

tfirlü mQzaheretlo eslrgpnme· 

mest bildirilmiştir. 

Yarın saat 11 de cumuriyet 

ılaoında Arıtürk'On hrykell 

önünde deobciler büyOk teza 

hürat yapacaklardır. 

Saat 15,30 da Karşıyaka 

vapur Jekdesl yanında yüzme 

ve kayık yarıemaları yapıla · 

caktır. Hunun için liman işleri 

gend dfıektöı lfiği\nce lıiareııio 

( Çankaya ) vapuru ıah is edil · 
mlşılr. Hakt'm b~yeıl Te halk 

bu npurda bulunacak, yarış 

malan ıaklb edrcekıir. 

Vapur, geceleyin denizcUnl 
alarak geç vakte kadar körft•z 

de dolaşacık ve denizde bir 
fener alayı tertlb edllf'cektf r. 

Yakılmak fiz, re önemli miktar 
da havı f j'engi baınlanmıştır. 

Ekonomi Bakanlığınca bastı · 

rılmış olan (Deoiıcllcr marşı). 
nın notası teksir ettirilmiş ola· 

rık llbıylığa gelmletlr. Yarın 
tören sarasında ıiiel wüzlka bu 

marşı çalacaktır. 

Otomobil 
Kazaları için. 

Otomobil ve otobOs kazıları 

ııklaemıştır. İnan (Emniyet) 

dlrektôrltlğOndeo eubıylığı ya 

ıılan bir mekıubda bu kezalı 

rın şehirde lşllyen otomobil ve 

otobüslerin bazlı hareket etme 

terinden ileri geldiği bildirilmiş 

ve şarhaylık zabıta memurları 

tarafındın bu glbllerfo menne· 
dilmesi lstcnml~tlr. 

e lulm 

yüzbaşım. 

Muhatabı olan weçbul } üı 

baeı, &alondıkl davetlilere bl r 

gözaltı: • 
- Pariıı'fo hüıQn kibar 

s"syetesiol borada toplanmış 

görüyorum. Fıkıt sizi, kendi 

lerlne dAba fazlı arkıdışhk 

etmekten mahrum bırıkaceğım 

için mflteeıslrlm. 

Gondran bu sözlerdeki mı· 

nayı anlımımıe gôrftoerek 

eordu: 

- Bu ifadenizle ne demek 

istiyorsunuz? 

- Bunların manaeıoı biraz 

dın ıohyacıksıoız . Yalnız, beni 

bahçeye kadar tıkib eder 

misiniz?. 

Yfizbaşı bu cOmlelerl d .. ba 

sert, daha reemi bir vaziyetle 

eoylemlıtl. Ooun cenb verme· 

aloe nkıt bırakmadan, geldiği 

kapıya doğra yChGdO. Gondraa 

daatı llİODUDI IOD bir h.luı 

.. , 
Beledıy~ .. 
Hisseler~ ,o .... _, 
Ynzdc 10 Gün.;ım. 
Zamlarından Son 
Hisseler Geldi. __ ,.. .. , ... __ _ 

BeledlyelerJo kaldmlmıe olan 

oktruva nridatı yerine ihd11 

edilen )'llıde 10 gümrük hlHe· 

sinden 934 yılı dördilocO ftç 

aylık miiddeti lcio lzmir ilin· 
deki belediyelere aid hiaaeler 

dün İçişler Balr.ınlı~ıoden ilbay· 

lığa gelen bir bHdirlmle bildi· 

rilmiştlr. Bu paralardı belf'dl 

yelere gelmtk: öznedir. Bele· 
dlyder bıokaeıodan ödünç pıra 
alınış ol11n ve yeol ölçOler 

kanunile ölçfi normıllrrl eahn 

alaııan belediyelerin borçları 

,ozde 15 lılsse itibarile Bakır:· 

Jıkça keailmlştlr. Gelen listeye 

göre ilimizdeki muhtelif bele· 
dlyelere ayrılmıt otan bi88eler, 

bunlardan kesllrn borç mikdar 

lan tudur: 

lzmlr belediyeıılne 55384 lira 

20 kuruş, Adaglde bdt>diy~elne 

1295 lira Alaçlllı tıel~djyrıdoe 

l 4 7, armut hı beledlyrııtae 

529 lira (Borcuuı mukabil ta 

mamı keıllmlşdr ) liademlye 

belediyesine 938 Ura, Bayın· 

dır belediyı>aioe !34 :W Ura ( 4!1 
füası eski borçlar için keslimletlr.) 

Bergamıı heledlyeııine 4956 Ura, 

Birgi belPdiyeslne 1 Ol O lira 
(:rno llruı ,.skt borçlar için 

keeUmlştlr ), Buca bdediyuioe 

936 lira ( 19i lira kesllmlotlr ) 

Burnua bclediycelne l 97'j Jira 

Çeşnı~ beleıfiyesloe 1157 lıra, 

Dıkill b,.ledl esine l:Vi7 lln 
(:J7 l llraeı kesllmletlr.) 

Karaburun belediyesine :l4 6 
lira, l\.eınılpaşa ht'lediyesine 

1 [>23 lira, Kınık belediyrı!lne 

24 20 lira, Kuşadası belediye 

sine 1905 Ura, Menemen bele· 

dlyesioe :H 24 llrı, Ôdemlo 

beledlyeal oe 6005 lira, (2500 
lira Ziraat ba kaeıoa borc ola· 
rak kesllmletlr.) Pa.aa beledi· 

yealoe 896 lln, SeferlhlHr 

beledlyeeloe 1566 Ura, Seydl· 
köy beledlyeefoe 698 Un, 
(180 llraeı kesllmlttir.) Şirince 

belediyesine 806 lira, (tSO 
liraıu kesllml~tlr.) Tire beledi· 
yealne 67t3 Ura, Törbah bele· 

diyesine 637 Ura, (455 liraıı 

keellmlştlr.) Urla beledtyeelne 

3216 lira, (650 llr1&1 keall· 

mlştlr.) 

Askerlik Vazifesi 
lo"'eıhiye zeytin bakım memuru 

bay Muetafa Altın aek,, rllk 'fi• 

zlfeel mftna ebetlle mPınorla· 

ğundan ayrılmışlar. 

{ırlatt·. Mukadderat•nı tayin 
edecek tarafa dönerek ) lbbı · 

şıııın arkı•ındao yürüdü. 

iki adım earıyın muhteeem 

meı mer ruerdhenlerlol eeesb:re 
geçtiler. Bahçenin uzun ağaç 

lıklı yolunu taklb ederek gcU 

ığaçlarlle çevrilmiş bir kame· 
rlyeye geldiler. Boraya Hrınca, 

karınlıkta beş hayal kımıldadı 

ve sırayı durdu. 
Bunlar da eararengiz adam 

gtbf pelerinlere aarıl mı el ardı. 

Bepeloln de elinde birer kıhç 
vardı. O zamana kadar dnam 

eden ııftkutu. meçhul yfizbatı· 

nıu dik eeel lhlAI elli. Reımi 

bir ltaaol•; 
- Markta Gondrao de Laal 

·dedi· kıhç ukadaılınaısın 

mutafekatlol ılmıdan bugtıa 

evlendiniz. Buna lnlAr edebilir 

misiniz? 

- Hayır, lnktr etmiyorum. 

Yalnız elze birkaç teY ıöyle· 

mek l11erlm. 

- Soau 6 IDCI 7Gsde -



rı-rnn;r-~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~~--

~'''' ~ •••• ~.IJllJ111~1111JI •••••.••...•.• ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

:~· ... Deıi:I ·-~~{j)~~~~ ~~ı;ı 5-t 
_..w.u 2iiiii2"1i 

·Hakyerinde 
~-

. ı GörOşter 
Sezişi 

Parası. ---~~nu 
Yaıııan: Eczacı K. K. ganle Turgud'lu Su Şe1.ay''Kulühünün Heyet- Uşak 

ı V d • ""' • p 11500 Lira Bankaca Yapılan Bir Mua· ere er ıgı rotesto. Muhteliıi Bugnn 1 11 ş h . "' H h G · ·ı · 
Aydınlıkta Sine ... cılar 
Bir Rus bilgeni aydı9illlleo 

elnemı gösterme~e mo..ıtlhçe 
olmuş, büyük iş doğroeat4devl 

- 2 
DOokQ sayımızda, Altay ku 

lftbüoQn şamplyonlok fiznlnd~ 

llglll teşe1ı.., O il ere ç~ktlğl protes 

tonun bir kısmını basmıştık. 

Bugün de gerl ·lni sfilunlarımıza 
geçlrlyoroz. 

"Haklı '1e nizami nlan iddia · 

lanmız tetkik ve tesbft edil· 

meden tekerrfir eden bu maçın 

yapılmamasına dair ola o 21 6 35 

• günlfi ve 4 S sayılı tezkeremizi 
hatırlatır ve bu yapılan maçta 

da lisansız Galatasaray'lı LOtf 1 
ile lbrahlm'in oynatılmaııı ve 

yan hakeminin bulanmaması ve 

binnetfce bugQnkO görüldüğü 

Ozrre Altanordu'nan çamplyoıı· 

Juğunu tasdik gfbf t-mrl vaki 

yaradılması her halde hayretle 

kar~ılaoacak garibe erdendfr . 

Bak dal ma haktır, kaztye lnl 

her şeyden üstfio tutmak ge· 
rektlr. 

B takımızın Raik sahasında 

K. S. K. ile yapılan ikinci 

devrelik maçmda ;;ulühOmOzde 

mukayyed ve mnkez efcllhıde 

de o suretle tescil edllmle bu 

lonın Oilman'ı oynstruış olma· 

larındım dolayı sıfır punn 

almaları ve bu vaziyet karşı· 

sınde (B) takımımızın şampiyon· 
loğunuo llAn edllmesl fcab eder 

k~n bu bapta vaki şffabi \'e 

tahriri hirazlaramıza g• ne ebem 

mlyet verilmlyerek 16 6 35 

Ahınordu (B) tokımlle l!.aç 

yapılmasına karar verlldl~l ve 

hu kararda haht>t olmadığını 

gl>rdüğümOz halde haklımız 

olduğu kadar kuvvettmtzde de 

güvt nimiz oldugundan bu maçı 

kabul etmiş ve nihayet hakkı 

mızı kovvedmfzl pt-rçfolt-ştlrl· 

lerl"k (B} takımımızın şampiyon 
luğu ancak bu suretle tasdik 

ve tl4n edilmiştir. Bu heyeti· 

nlzln kulObfimOz hakkındaki 

sakat kararlarına bariz bir mi · 

eal tf!şkH eder. 

25.6.9:l5 GOnlO ve 49 ııayı 

ile hryeıinlzle mıntaka heyetine 

takdim f'ylediğlmfz itirazımızda 

dı arz ve fzah etılğlmlz Qzere, 

hava kurumuna yardım maktıa 

dile ve ilk usullerine tevfikan 

yapılmHı takarrOr eden ve 

23 6.935 Pazar gOnQ Aleancak 

tabasında yapılan birine\ takı· 

mımızla Göztepe birinci takımı 

araıund" cneyım eden maçtır ki: 

Bunda t'D bQyOk hata heyeti 

nlzln bu maçın asıl bakP.ml 

olan Bay Eııad'ın verine Ray 

Rıza'yı lntlhab rtme11ldlr. Kaedi 

ve eah@i hareketile birkaç ko· 

lübGn Jlklerrlen çekilmesine bu 

hakemin aebeh olduğa mey· 

daıida iken bu maçlarda tekrar 

bakt>mllk mevkllne gr.tlrllmest 

matbuat Otunlanna ııeçen mfies· 

sif bıidlselerln vukuunı meydan 

vermiş ve nas eten hareketleri 

gör6lm6ştnr. Bu iddialarımız 

işbu hakemin polia tarafından 

ve karakola eevkcdilerek bak· 

kında taklb11ta başlanması ile 
eobirtlr. 

l 2 - 34 35 yılı maçlarında 

gerek blriucl ve geukee IJ ta 

kımlarımız hakkında y•pılan 

muamd Ata yukarıda bhtaf11il 

arz ve izah eyledik bu iddia· 
icra mızı tevsik eder vcnlk te 

elimizde oldağo gibi ef Urı 

umumlyenfn makesl olan mat 

buat yer.ıları da mt-ydeodadır. 

KolfibQm(izfin istediği her şey · 

den önce letlkhelln Fnblbl ola 

cak olan gt'nçltğln, lrnlObçOIOk 

gayretleri mü vaı.eheelnde bir 

bf rlne dOşman olarak yetişmesi 

dt>ğll, Türk lnkılAb ve r,.jf mlolo 

beklediği, istediği şek!lde sağ 

lam kafo, dlma~ ve vOcude 81 

blb olmal!ı Vt' nihayet kendini 

yalnız Türk'lüğe basr Ye tahtla 

etml~ centlemen ve terbiyeli 

tıfr nesil yetlşmesldtr. 

KuHibOmüz hakkında reva 

gfüfilen bu vuf yetl"r kar~mn · 

da asıl geye unutularak gençliğe 

fena bir nfimune t~şkil edecek 

şekilde bu gayri nizami vaıl 

yetlerln yapılması derubde edl 

len vazifelerin euilstlmal edl· 

mekte olduğu kanaatini ver· 

miştlr. Yu\tarıda maruz sakat 

karar ve moamelelerln ıslahına 

beyetlnfzden rica ,.tmekle be· 

rabu f zmlr eporonda cereyan 

ede gelmekte olan bu gibi bal 

lerln men'i tekerrftr(l ve lblll 

rdflmle haklarımızın lbkakı için 

tebu ıezkf'remlzln birer örneği 

merkez bey~tlle federasyon ve 

umumi merku heyetine ve 

ağtieunda yaşamakla bahtiyar 

bulunduğumuz ve her Hbada 

vatanın, milletin ve gençliğtn 

y6kselmesl işini omualarında 

taşıyan ve kftltür işini en bae· 

ta totın bfiyük partinin İzmir 

vilAyetl idare heyeti yftkaek 

başkanlığına eunulduğunu 111y· 

aılarımızla bildiririz. 

1 
. M h 

1
. .

1 
me e e a sıg · esa a eçırı mış. 

zmır u te ılı e ... .__ 
Karşılacaktır 

İzmir mohteltt takımlle kar 

şılar:ımak Qzcre buraya gelece· 

ğlnf yazdığımız Uşaklı sporcu 

kooukları~ız don akşam :ll 
klşlllk bir kafile 1111 Afyon 

treoUe şehrimize gf!lmlştlr. 

Gelen oyuncular Uşak mın· 

takaaının tlç koltıbftnden ayrıl· 

mıı olub bunlardan Melih, 

Şevket, Nezml, Sabit, Lütf I, 

Basri, Mebmed Nacak, Meh· 

meJ, Mahmud, Osman Gençler 

blrllğlnden Hakkı, Fehmi, ktı 

çük Mof!otafa Ahdi Ergenf'kon· 

dan BOseyln, Muzaff,.r, Meb · 

med Ali, Ali Rıza, Mustafı, 

ihtilas soretUe 11500 lirayı 1 nun dediği gibi namus mes 
zimmetine geçirmekle suçlu elesl bulunduğunu ve bunun 

Turgodlu eıkl şarbayı Kıiıım delill~rl mevcut olduğunu ıöy · 

ile bo ı,de alikadar olmakla llyerek kendisini müdnfa mak· , 
esnaf ve ahali bankHı Turgudlu Endlle kn'Jden tabanca ile Ah· 

dlrektörft bay Asaf ve mnba 

sebedsl bay Cevdet'ln duruş 

medl öldürmek eoçuodao Türk 

ceza kanonuaun 51 ve 448 
mılarıoa dftn Ağırcezadı nak· inci n•addelerlne göre Qç yıl 

zen bakılmışlır. Evdce Manisa dokuz ay hapfR ceznsfle mnb 

Ağırct'za hakyerlnde iki defa kum edtlmeslnl l11temlr:ıtlr. Du 

duruşmaları yapılan sotluların rutıma mOdafaa için ba,ka güne 

beraetlerlne karar verilmişti. bırakılmıttır. 

Polise Hakaret 
Keçı-cller karakolunda 

ıabklkat sırHmda polise 

murlarına: 

bir 

- Siz zaten rOr:ıvetçlaluf z, 

anafor rakı lçerelniz. 

O.,kyuloln (Mahkemeni o) ka 

rara daireetnde yazıl•n mQzek· 

kere Qz,,rioe mabhmeye gelen 

mık.bozlar •e evrak tetkik 

edilmiş ve Tor47udlu earbay 

lığının Tur~udlo'ya getlrllecl"k 

eo için ayni yerdeki bınkada 
Hakkı Toran kıılııbftodendirler. 72 HJılı cari besıbda 25809 

Ba,lımoda idareci olan Uşak lira 6 lrnrus mevduat toplan· 
Dlyer,-k hakarette bulunan 

c,.ıal oğlu Şevket ve Basan 

oğlu Ahmed Aslfyeceza bakye· 
futbol yönetim korolu başkanı 

Yu11uf Ziya Oktav bulunmak· 

tadır. İzmir mobtelltloe çı· 

kacak Uşak mubtelltioln bu 

maç için cok çalıştığını ve 

mahcup olacık derf'Ce yenllmt 

yeceklerlnl konuklar söyl~ 

mf!ktedlrlf'r. Gerek İzmir, gerek 

Uşak mobte1hlnln klml~rdeo 

te~ekk 61 edeceği beo6z bflln· 

m,.mektedlr. 

Uıak'ın •porco konuklarını 

boş geldiniz deriz. 

Altınordu Galip 
Bava kurumu adını yapılan 

maçl.ırdan tekrarı gerr.k en Al 

tınordo· lluca maçı dan Alsan 

cak ataılyomonda yapıldı ve 

tam kadroslle çıkamayan Bacı 

takımı ikiye kartı yedi golle 
yenildi. 

Yamanlar 
Kampı Açılıyor .. 

Haber aldığımıza göce, VHem 

m6cadele cemiyetinin Yamanlar 

kampı, 5 Ternmozda açılacak 

ve kampa gidecek olanlara mO 

aald şartlar göaterllecektlr. Ce· 

mlyet, bezarhklarını bhlrmle 

gibidir. 

Birisi, Enişte-
sini öldürdü .. 
Katil Tutulmak Ozere 

Tire llçeslnln Boynu yolu 

kôyQnden Emir All'yl; arala· 

randa çıkan kavgada enietesl 

Ha11eyln oğla Balili taban· 

ca korıonlle ağır surette 

yaralamıt ve yaralı bakım lçlo 

kaldmldığı haetanede ölmOı· 

t6r. Kaçan katli aranıyor. 

dığı anlaşılmıştır. 

Muhtelif tarihlerde şarbay 

lığın glhterdlği lOzom Ozerlne 

:l l 531 lir~ bankadan alınmış 
''e bankada kalması !:izımgP.len 

2128 l lira iken ancak 9i75 
kalmıştır. Bu h,.eaba göre 11500 
lira açık ~ôrillmektedlr. Hak 

yrrl başkanı bunun sebebini 

bay Ki:ıım'a sormuş ve bay 

KA:ıım: 

- Bu; bankanın dahili moa 

meJAtını llgilendlren bir tetir. 

Banka cari hesabıma 11500 
lirayı nakl,.tmlş ve bn mOoı 

kale üzerlae şabet b~eabımdan 

para almışımdar. Fakat mftna· 

kaleden benim haberim yoktu. 

Demf~tlr. 

Bay Aeaf ve bay Cevdel'te 

kendilerinin salAblyetlerl dal· 

resinde bf r mftoakale yapmak 

suretlle 11500 lirayı bıy KA· 
zım'a vermiş olduklarını ve 

bllabare banka bu parayı tek· 

rar bay Kizım'dan f11teylnce 

getlrlb verdiğini söylemlelerdlr. 

İddianın serdi için doruemının 

devamı başka gtıne bırakıl· 

mıştır. 

ldacodan 
Kurtulacak Mı? 

Karşıyaka'dı örnek k6yfi. ya· 

kınında bfr bağdı lepırtalı 
Abmedl tabanca koaıunllc pa· 
rasına tamah ederek öldftr· 

melde soçlo Rlze'll lbsan'ın 
doroşmaeıoa dün ağarcezada 

devam edllmletlr. Doruema 
son eaf bayı girdiğinden ddn 

yar mtıddelomumi bay Şevki 

lddf11ını serdetmiş ve ba clnı· 

yette para mes'ele!l olmayıp 

yakışıklı ve gftzel olan suçlu· 

rloe verilmişlerdir. 

Kuyuda Bo
ğulan Çocuk .. 

Karşıyaka'da R6rrf yet soka· 

ğındakl evinde bıraktı~ı blrbu· 

çuk yaşındaki çocuğun kuyuya 

dOeerek 610m6ne st:bebiyet vel'· 

m,.kle eoclu Nuri kızı Bıyan 

Hatice; Asllyeceza hak yerine 

verilmiştir. 

Men'i l\1ahakeme 
Hayan Saliha adındaki kadını 

dolandırmak suçundan hakkın· 

da tahkikat yapılan eııkl avo· 

katlardan bay Robeo Koryel'ln 

ve Akseki bankasının ortakları 

tarafındın yapılan öğf'l toplan· 

tıda ekonomi bakanlığına çeki· 

len telgrafı bazı kelimeler llA· 
vesile eıhteklrlık yapmakla suç· 

lo bay Vahdettln'fn suçları aa· 

bit olmımıe ve muhakemeleri· 

nln men'lne karar verilmiştir. 

Başkasının 

Evine Girmişler. 
Qadlye adlı bir kadınlı mil· 

naeehattı bulunmak için gece 

~ llltll olan Bayrıkhdı Bekir 

k,ıı bayan Batlceoin evinin 

camını kıran ve yanandaki 

kadınla içeri girdiği eıtadı 

yakalanın Ali oğlu Murad 

Aallyecezı hıkyerine verilmiştir. 

Metresini Y &.ralamış 
Tire ilçesinde bir mea'ele· 

den metresi Falze'yl kRma ile 

ıhı ~erinden yaralayarak ka· 

çan meyhaneci Fehmi jındu· 

mılarımız tarafından tutul· 

mnş •e adliyeye verflmlştlr. 

kat neden ise benim ~ılı 
gitmedi. Sinemanın ke1 18 
karanlıkta çıkıyor, son Dua 

farda tiyatro bile aalonaoıayn 
tlrlklerlnl söndftrQyor, arbı 
sahneyi aydınlatıyor, bele ilkse 

ma, bele sinema! ~o,o 
Dedlğlın gibi onun ardı 

karanlıktadır, herkes ka 

gömOlmü~, dikkat kesil 

Bele f illm de heyecan d• 
ea yanındaki ioHn bı e 

dartse duymaz bile. . fi er 
brrşeyde elbet andınlık 

ışığa nur bile derler, no 

yaza ka•uşmak h\le bir 

harlyettlr. Fakat aln~ma 

değildir. Oau aydınlı 

gelmez, keyCI katır, gallbl ne 
yok ölfi. Namık Ke111 lba 
(Erbabı kemali çekemeı 

olanlar, dldel bafr&ı re 

olur ziyadan) diye bir d• 

yok eöz vardır. Karaol lı 
hor:ılaoao gece kuşodor, y e 
dır. Onun ır:ııktan gözleri t~ 
zo ur. Bununla karanlık 

nemayı tercih etmek ar 

lzmar, ferah •e işaret no·k 

dan çok ayrılık vardır, 

demek htedf ~im eloemabıll 

ranlık keyf iye dokanmak 

elesidlr, fikrimin arkası 

gelecek pek çok elnrJJJ• 

rakh ı genç vımiır zaoned 

Buroava Haberi 
Bnruava • Mersinli: 
Buranı Mersinli )Ol 

şöse tamiratını esaslı ı 

baelanmıetır. 
Burnava kamunbıyı 

Burnava bakumet blnasınd• 
oda ayırarak buraya Ubı1 

plAnına uygun ve bee 
programının tamamlanm 

alacığı şekli gösteren bit 

mallet k6y6 nOmunesl k 
ve büıOn köylOye göster 
Bu nOmonede köytıo pa 

spor meydanı, kulftbG, kır 

reviri gözGkmeötedir. 

Burnava'da maçlar: 
Boruna gençler birllİ 

hafta E.,refpaeı takımı Ue 
keyloln koymuş olduğa ~ 
nın final maçını oynıya 

Federcsl onaylanan Bor 

takımının bugOnkG kadt 

iyi Gir oyun göstereceği O 1 

loyor. 
§ Burnava tarım okul ... 

imtihanları pıaartesl gaoO ' 
tecek ve mezonlan t6t 

diplomalara dağıtılacaktır. 

Hayvan Sergisi 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~tın~ hmamfle hk~r edfyo· 
ldı: dığı için beni evlldlık edinmle. 

Billhare evlendim ve zevcim 

ölünce, garlb bir blaaln sevk ve 

teslrlle lzmlr'e gittim. Tiirk'lere 

kartı derin bir yakmlı~ım vardı. 

Nazım Beyi, benden Mr misli 

bOyük olmaamı rağmen ıevdlm. 
O hona anlamadı. Benim gibi 

8u1ıl lzmfr'de açılacak 
ehil bıyvan sergisinin 6 bl 
teerln tarihinde açılma•• 

vafık görQldOğft Tarım (ZI 

~ """'i 
'l efrika numara81: 78 

parlayan bh.prnjPktö;dfi.Yandı 
eöndO. Bi rRZ ııonra bana; 

- Bırak dedi· şu ıif'f teri 

bırak ta Başmet'le Sozl'den 

babef'dellm. 

Blrkeç dakika geçmişti. Pen. 

cerenin yanana gitti: 

- Haşmet, Haşmet!. 

Diye ba~ardı. Sarsılarak, 

bığranı döverek ağlıımıı~a baş. 

ladı. Sonra birdenbire durdu: 

- Kızım, kızım! 

Dedt, tekrar ağlamağa başladı. 

Zavallının, hayatta, biç JOzQnll 

'&,. ).R AS IND~ 
.-.Nı: . 

Yu:an: Orh~n Rahmi Gökçe 

görmediği kızını aradı~ıoı~ 
şQndOm. Belki blrbucuk ay bo 

blSyle devım etti. Nıhayet bir 

mektub aldım. 

Doktor bunu söylrdlkt,.n 

sonra çekmecesinden bir mek· 
tuh çıkardı: 

- Al -dedi· oku!. 

Zarla baktım: lekenderlye'den 

geliyordu .. Muhteviyatı şöyleydi: 

Muhterem doktor! 

Hiçbir hekimin sizin kadar 

mOeldl bir uChada kaldığını l 
tahmin edemem. Stae verdtglm 

rom. Onunla eekl bir arkadaş 

olduğunuzu da anladıktan aonra 

daha mQtee881r oldum. Başımın 

OıtOne bir yıldmm gibi düşen 

hAdiıe, insan hayatında az kay· 

dedillr bir vak'adır. Herı.ıeyden 

evvel kendimi fD şekilde zatı· 

Allalze takdim edeyim: 

- Brnloı babam ın'a11l bir 

Türk'mOe. Aonrmlo adı da 

Ilaemet.. Ben, 111tanbol'dı an 

nemin baeındao geçen bir aekın 

mahaulil imişim. Adım Suzanmıe. 

Mektubun burasında •andal· 

yeden sıçradım. Tüylerim ür· 

permi,ıl: 

- Sakuı doktor ·dedim. bn 

Suzi, Nazım'ın kızı mı imiş? 

Arkadaeırr; 

- Oku ·dedi· aoltyacalı.aao .. 

Mektubun alt kıımı da tOyle 

"Ben doğduktan tıç sene sonra 

babamla annem arasında fe•kı· 

lide bir hidJae geçmie •e hereey 

meydana çıkmış olacak ki, an· 

nem evden ayrılmış ve beni Nil 

kenarında terkederek kendtnl 

anlara atmış, boğolmue.. Beni, 

o civarda dolaşaQ bir İngilfz 
Hkerl bolmuş. Bfi.vlyetlml tı· 

yln ed-,bllecek yegAoe eey, anne · 

mln o buhranla dakikada cebime 

yerleştirdiği kftçak bir kAğıd 

parçaa• imiş. Bo klğıd parçası, 

şimdi bili bende duruyor. Ora· 

da aynen şn cümle J azılıdır: 

"Hu yavruya acıyınız. O, ı,:ok 

temiz bir aşkın mabsallldür. 

Benim adım Haşmet, kızımın 

SO:ıan'dır. Babası bir TOrk'ttır . ., 

Aııker beni alarak mlralayına 

göt6rmftf. O da, çocuga olma~ 

serbest b1lyftmOe, teltkUlerl 
şark ruhuna, şark hlyadlarına 

zer sığan bir kadının hayatında 

tabakkQm yer bulamazdı. fionun 
11ksftlamell ile o, bergOn bir 

parça daha gôzümden dtıştD ve 

yerini başkasına verdi. O geceki 

facJayı unatamıyacağım. 

Bakanlığından llbayhla 

rllmlştir. 

r································ 
; İSTANB\JL'UN 

En Eski, En Boya" 
Gazetesi 

KURUN 
Sayısını 5 Kuruşl 
100 Paraya indi 

Yıllık Abones:: 
750 Kurur--''i2'~y~~b~hlar s.JD' 
---cı:ar. 

OKUYUıı-uz. 

Bizi Ahmed'le baol aşa bul 

muştu. Aramızda geçen mOna· 

kaşalar öyle safhalar almıeıı ~,
nihayet kendimi·-"·•-' chıu'; : 

-:~LB- .şahsen meçhul b\le : 

.f~· aeU blr Tılrk'iln kısayım. 
- ~- 'o yarın - ~lllllMMillllllllllllıllll• .lllMUlllUUlllll 
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~ızılaySosyctesi /"Her on ~ Aydın Demiryolları Ilbay2~~~rda 1:.,.~ 
Kızılay 101yeıeol hofıuının g , Değişiklikler ve Memura Be~ 
11onda; 58 yıldanbert kara Beş Kelıme. Bu Hat ta Yarından itibaren Devlet · · 
nlerfmlzde BByıeız yorddaşlD Yeni Atanmalar.. veı Mı Verılm. 
ılarını dindiren, gözyaşlarını Otuzdokuzunco Liste D • JJ G k Comur Başkanhğının :ona · Dün Karantlna'da ~e~ 

emıryo arına eçece .. 
eo bo hayır kurulunun ta l - Hitab etmek - Aytamak yı~dan geçen tıbaylar arasın sablar (Mubasei:ıel husoslye1 

ıçesl, değeri ve başardığı :~t~: = ~:::ç Aydın Demlryolları 1 Tem· yeti başkanlığına Haydarpa.,a daki değişikler ve yeni atan· tahsil şobeslode bir rüşvet vak· 

evler ft!erlode dorm•k fay. Örnekler: 1 - Gii!r.el bir muz tarihinden itibaren teslim liman baş lspektör6 bay Tah· mala!' şunlardır: ası olmuştur. Tra..ovay cadde· 

lı olsa ğerek.. ayta, smtsınde, bir orduluk edllmeğe başlanacak ve devlf.l slo'ln atandığı (Tayin edildiği) Urfa Ubaylığma eAkl Erzu slode 3~ L sayılı evde otureu 

l86:l yılında İsviçreli (Haorl i~ görür. demlryollarana geçecektir. bildirilmiştir. rom Ubayı Necati, Denizli 11 lsak oğla bay Avram Si il'olo 
inan) acun için yeni hlr güç 2 - Bir sözmeole bir ay· bayhğma Çoruh llbayı Ekrem Aydın demiryolunun bük u Ba suretle- yarmdan itibaren 927 yılından yol parası ola· 
yn.-ğı bolmuştu. Solferino tacı çoğun birbirinden ııyırd Çoruh llbayhğına Kars llbayı 

etmiyoruz. metçe satan alınmaeı hakkmdakl demlryolları dn diğer hatlar rak 12 lira borca varmış. Tab· 
iri· Cevdet, Kars ilbay vekilliğine 

bir 
2 - Muhatap - A)hÇ mukavele 26 Haziranda Lon· gibi tamamen Devlet demfr. 

rbı anılarını yazan bn 

;sever adam arsınloBBl 

~OnOşle barb yararlıJarına 

rdım ediyor ve duygusuna 

taya atıyordu. Arkadaşı (Gıls · 

~ Mönlye) de BBğlak lşyarla · 

un tarafsızlığını Heri !sürdü 

13fl şubeııine gtdf!rek borcunun 

bu para verilmeden kapıııi· 

ması için orada memor bay 

Nuri Şimşt:k'e teklifti! bolun· 

muş, altı çocuk babatıı oldu· 

Cenevre'de aremluaal bir 

,nferanea birçok ulusal dele· 

lerlnl toplattı. 

Bu yeni ülkfinftn eenbolu 

11ak ta . Kızıl bayrakları be· 

z haç taşıyın İıvlçre'ye say· 

olsun diye· beyaz yer üze 

ıe kızıl haç onandı. Ve "Kı

haç sosyetesi,. yıllardanberl 

~el ve iyicil çalışmalarlle ya 

rlıoı. birçok işler başardı, ha 

rmaktadır da!.. 

İlk kere Diinendan, o çağkl 
larblye mekıebl ) jt>.oloj• öğ· 

tmenf Abdollaha Türklye'de· 

bir eosyete kurulmasını dl· 

ren bir bitik geldi. Ger~I 

ıcar Abdullah adile anılan 

ı adamın çalışmaslle .. Mecru· 

111 askeri Oemaniye'ye mua 
net cemlyettaı kol"ulmoşsa da 

rım kalmıştır. 

Ancak 1877 harbi başlangı· 

ıda ve gene Dünaoın etkin

i üzerine yeniden örgüte baş 

lmıştır ve Kızılhaç sosyete· 

ıln kabul eniği senbola kar· 

ık olarak Beyazyer üzerine 

ıılay uygun görülmüştOr. 

lylece koro lan ve "HllAltah· 

!r» adile anılan ho iyicil 

•yete Hamldfo k.oyn karanhk 

illlerlode dilediği gl bi mey 

t. olmuş değildir. Her iyicil 

ltomu vesvese He karşılıyan 

•ıl sultan bu sosyeteye kar· 

da ayni çekingenliği beslemiş 
1 ono iş göremez bir biçime 

~llloştur. 
l\teertlyetln ilanı Kızı lay'ın 

1'lanmaeJDa yol açta, bo uğor 

' çokça çalıeıldı, de~erll işler 
lttr1ldı. Borada da bu yön-

1" Trablusgarb'a bir eağhk 
'telinin yolalnmaeını, Balkan 

'tbtndek.l yardımlara, birçok 

lbgınlara, göçmen ardalarıoa 
~•lan iyilikleri sayabllfrfz. 

~l bayraklı ve ak alınlı bu 

ttınu eoByetenlo en çok can· 

•rak kendisinden beklenilen 

~•6k ereğe doğru koşması, 
bllmesl saymz diğer eserleri 

1 •ocak Cümhortyet kurn· 

._da imkanlı olda. Cümho· 

tt hükumeti, sıcak bir tatlı 

bu değerli sosyeteyi bağ · 

bastı. Ulusa ona, bfttün 

lllklerlle tanıttı. 
Qtlgfto herkes blllr ki: Kızıl· 
, &ah harb gGnlerlnde yağı · 

' erkekçe çarpışarak yara 
~ erin yaoıbaşmda. ödeve 

tı bir kurul değil ; bu kotlu 

birlikte barış günlerinde 

~cıksullara, kimsesizlere, yar· 

letlyenlerc, yer sarsıntısına 
1t•nlara, kıtlıktan kırılan· 
' bulaşıcı hastalıklar pençe· 

' lnllyenlere ve daha blnbfr 
~'1 ve güçlftkle pençeleşen· 

k1)şao, onlara ellerinden 

tak bir anne sevgisinin 
1•ğUe kurtarmağa uğraşan 
"•rlık'ır. 
'f horyet kurumunda' BBlt 

gô·en yurddaşlara 4 

.. ,. vakın yardamda 

rakkam nice 

Ö 
mülkiye lspekt~rlerlnden Üil· 

rnek: Bu mes'elede ııiz he· dra'da toplanm•• olan hissedar· ll mf olacaktır 
v yo arına geç ş ' man Nuri, Muş llbaylığana hl 

nim aytıcım olamazsınız. lar ve tah vihit sahipleri ıreoel Uzonlug· o ve o" nemi eebeblle bu 
• M " rlocl genel lspektörlük asayiş 
.~ - enfeatpereet - Aeığcıl heyf!tince tasdik edilmiştir. Dün h b 1. -r 1 l'kl 

Örnek: Memleket işlerinde attın aş1t.a mu ett ş 1 ere dlrektött\ Niyazi, Ağrı Ubaylı· 
bayıodnlık bakanlığından Hbay· bağlunmadan ayrı bir hletme ğına birinci genP.l lepekıörlük aeığcıl olmayınız; özgeçi (fe· 

rııgat) gösteriniz. 
ı. - Biesi kablelvuku - Önsezi 

Örnek: Bu felaketi, bir ön· 
eezi ile, çoktaıı bekliyordum. 

5 - Facıa - Acın 

Örnek: Yugoelavyu Marııilya 
acmıoı unutamaz. 

lığa ı:elen bir emirde mukavelt; müfett~\i~l tarafmdıo idaresi gilvenllk direktörü Burhan, 

şirket genel heyetince tasdik: kararlaştırılmış ve buna; dair Van flbaylığına Burdur ilbayı 
edllmlş olduğu için hattın l emir de gelmiştir. Bn ·bata Saib, Burdur tıbayhğına Slnob 

Temmuz gününden itibaren te· (S ncl mıntake) adı verlle Hbayı Abdıllhak, Sinob ilbay· 

sellöm edilmesi ve' tese'lllm he celı.tlr. lığrna Çanakkale Ubayı Sürey· 

ğuDa ve yol verglsludeo muaf 

buluuduğuoa dair beyannameyi 

memura verirken ayrıca beş 

tırs da rüşvet vermiştir. 

Bay Nuri; parayı alınca Ka· 

rantlna polis mt:rkezlne haber 
NOT: Gazetemize gön· 

derilecek yazılarda bu 
kelimelerin Osmanlıcala, 

Kaçakçılıkla Mücadele 
için Yeni T edhirler. 

ya, Çımakkale Hbaylığına Urfa 

ilbayı Nlzameddio, Mıtrdin 
vermlıı °"e orada bir zabıt vara 

ilhaylığına İııtanbul gilvenlik 
kaeı tutulmuş, rüşvet veren 

direktörü Febmf, E11kişehlr 

rı kullanılmamasını riea 
ede,riz. 

"-------.)Gümrük Muhafaza Teşkilatının Tay-

llbaylı~ına Mardin Ubayı Talat, 

Çorom llbaylığıoa lçel tlbayı 
Hakkı Aaydar, leel Uhaylığına 
mülkiye lspektôrü ve htanbul 
tlb"ty veldll Rü\coP.ddln, Maraş 

Ubayhğına Aokara uşarbı1yı 

Mustafa Adli, Gazlanteb ilbay· 

lığaoa lstanbol liman f?enel 

dlrtıkrörü Ali Rlza, Sıvas ilbay· 

lığına Gazlanteb Ubayı Akif, 

Van a~llbaylığma E<irP,mfd ilçe 

Zira3t Bankası yareleri, Zırhlı Otomobilleri olacak. 
Buğday Satmağa 

Başlıyacak 
Oıln İzmlr'de muhtelif yer 

lerden önemli miktarda yeni 

mahsul buğday ıı;elmlş ve satışa 
bışlnnmıştır. Haf ta kaooou 

mürıa@chetile dün öğleye kadar 
borsada 167 çov<ıl buğday ea· 

tılmıştır: 

Ffat 5,625 santimdir. Boğ· 
day f f atları düşmeğe başla 

mışhr ve bundan eooı n da 
düşmekte devam edt'cek.tfr. 

Tarım bakanlığından Hb11ylığa 

gelen bir emirde Ziraat ban· 

kan depolarındaki buğdayların 
eatıştt çıkaralma!lı blldlrllmlştlt. 

bir gerçekliği bildiriyor, göz 

önündedir. Bu sosyetenin ooblr 
yıldanberl kurduğu Baetabakı 

Gümrük muhafaza ordusu 

kumandanı General Seyf I; ge 

çt>nlerde şehrimize gelmiş ve 

Mısır'la Yunanlstan'dao Umaoa 

mıza gelen DenlzyoUarı lşletrne 

idaresi oln vapurlarında yapılan 

gümrük kontrolünde bizzat bo 

lunmoşlardı . Yapılan tetkikler 

sonucunda denlzyolları işletme 

idaresi vaporlarıoın baftalı k 

seferlerlndt Mısır ve Yunanis 

ten'dao İzmfre gt>llşlerlnde güm 

rük kontrolünün lzmlr'de y& 

pılmesı ve lzmtr'e çıkacak yol· 

cuların çıkmasından sonra İsten· 
bol'a gidecek yolcuların vapura 

bırakılması, başkaca gümrük 

kontrolü yapılmamaeı muvafık 

görillmilştür. 

. --Türkiye bududlarıoda da ka· 

çakçalığa karşı zırhlı otomobil· 

ler kullanılacaktır. 

Gümrük muhafaza memurla 

rının aylıklarını artırmak için bay~ Mhat Kemal, Trabz(\n 

de bir kanun projesi hazırlan ilbay vekilliğine mülkiye tııp,.k · 
mışhr. Kamutayın önümüzdeki USrü Tevfik Talit atanmışlar. 

t • planh devresinde bu kaoonan Aydın ilbeyı Feyzi ve Tekir· 

da kabul edlle~f'~ İ söyleniyor. değ llbayı Azmi tekaüd edil 

K ı H f 
~işlerdir. Eskfşf'hir tlbayı fs· 

JZI ay 8 tası maU Hakkı bakanlık ernrloe 

Bugün Bitecektir c~::;·rtesi 
- Baştaıafı 1 inci yüzde -

ler de verilecektir. y evmiyelcri 
Dün akşam Kızılay adına 

Kordonda deniz sporları yor · için Formül .•. 
dondaki gazinoda büyük bir Ankara, - Cumarteei gün· 

A ram Siydi pollıı beraheriode 

aJlip·y ~ giinderllmi~llr. Sulh 

ceza hükünıenli~inde ifadesi 

alıoım Avrarn Slyrll: ha pa· 

ray1 mem ıı ra rii~vet olarak 

vt"rmediğlni, cebinde bulunan 

ka~ıtları çıkımb verdiği sırada 

bir brş liraltğın kağıtlar ara· 

sına karışmış olduğunu söyl6 

mlştlr. 

c .. za hükümeollği; 

aleyhindeki delilleri 

eoçlo 

tevkif 

içio y .. ter bulmadığından kt:n• 

dlsiot serbe~t lıırakmıştır. Tab· 

kikata soru bükümenHğince 

devııa r:di! ıı cektlr. 

\7 iHıelm 

üç Yıl Hapse 
Mahkum Oldu. 

Berllo, 29 (A..A) - Pcu3ya 

diyet kurulunda eski kom6nlst 

seylavlardan bıy VUbelm Kas · 

cılık okula ülkeye 185 genç, 
dinç Tiirk hasıabakıcı yetiştir· 

Kaçakçılığın tamamen öoüne 

geçmek maksadile Akdentz'de 

ıı;ümrük muhafaza tayyareleri 

teşkUatı vüeude getirllecektlr. 

Bo iş lçlo 30 kadar tayyare 

kullanılacağı söyleniyor. Suriye 

gardenparti verilmiş, geç vakte Jerl öğleye kadar çalışan İ'jçilere per Na&yonal sosyaliııt rt>jlmlo 

miştir. Bununla 6ğenebllir. 

1stanhul'da 550 yataklı Kı· 
zılay hastaneleri ve bo basta 

nelerde kendilerine bakılmış 
45000 yurddaş var. 

Anadolu'da tohumsuz kalan · 
lara 2,500,000 kilo buğday pa· 

rası verilmiştir. 

Kaz•lay sosyetesinin lzmlr Hl 
merkezi de kendine yakışacall 

bir çalışkanlıkla değerli ödev· 
lerlni yapmıştır. 

933 934 yılında yardımları 

14819 lira 39 kuruş tutan fz. 

mir merkezi İkiçeemelik, Kah· 
ramanlar, Kar~ıyaka dispanser· 

terinde 20,239 hastaya b11kmış, 
888 yoksula ve 318 yoksul ço 

cuğa yardım etmiştir. 

Pekaz para bu iyicil sosyete 
ye verilen paranın içe verdiği 

sevinç ve rahatf verebilir. 

Acunun ve Türk tarihinin 

güneş başlı Önderi: " Kızılay 
üyelerinin sayısı ulusun soysal 
erkinliği ilf' uygundur. Ulusu· 

mon bu uygunluğu inançlama· 
smı dilerim" diyor. O, ne dl· 
ledl ki olmadı? Saym yurddaş . 
Her iyiye, güzele doğruya ko · 

şan insan gf bl sen de ha değerli 

sosyeteye yardıma koş. Onas 

üye yazıl. yazdırmaya çalış. 

Günde ou para bhlktlrerek 

veya vererek : kızıla ya yapaca· 

ğın yerdım sana özge hiçbir 

yerde tatmadığın bir iç rahatı 

verecektir. 

Kızılay mavi göklerde barışta 

harbde yanı başımızda dalgala· 

nan sevimli varhğlle bizim en 

yakın karagün ortağımızıJır; 

bono ooutmıyahm. 

Öğretmen 

AbdOlkadir Karahan 

lzmirıde Gökleri 
Koruma için 
Çalışma Artıyor .. __ ,.. ....... . 

- Başı l inci yüzde -

düğü için mektubun bir kop· 

yası bize de gönderilmiştir. 

Cemiyet, ayni zamanda pa . 
mok mensucat ile yün meneu· 

cat sosyetelerioe, Flllbe'll Lacı 
Süleyman mahdumlarına ve 

yurd aavgamıza ilgi gösteren 

yabancı dogtlara teşekkürlerini 

blldlrmektedfr. 

Finbe'll Hacı Süleyman oğlu· 

lar•nın mektubları şudur: 

( Türk hava kuruma İzmir 
şudesl lıaşkanlığıne, 

Bilyük BaŞbakanımızıo işaret 

ettiği yurd tehlikesi karşısında 

her yurddaşın ftstüne düşen 

ödevi yapmakta tehalılk göster · 

ı:.esi en tabii bir iştir. Mem· 

leket davasını önemli bir tu· 

tomla kavrayan kurumunuzun 

bizi yordseverler araaında dü· 

şQnmüş olmasmdan ve koro· 

munoza çagırmak lütfünde 

bolunmasınd.m sevinç duyduk 

dışarıda bulunduğumuz için 

boyurnlaİı günde gelemedik 

özör dileriz 5000 Uraltk çeki· 

mi'll emrinize sonulac ·ktar. Say· 

gılarlmla kabulünü yaharar ve 

lşlerlnf zde bayırlı sonuçlar 

dileriz . 

Rahmi Flllbelf ) 

kadar eğlenllmlştlr. tam yevmiye verilmeli ıni, ve · 

Karşı yaka 'da: rllmemell mi, mevzuu etrafında 
Ekonomi Bakanlığınca tetkikler 

Bugün Karş1yıka'da saat 18 
de parti yapısında Kızılay 

yapılmakta ve bir formül ha· 

zırlaomaktadır. Bu mes'ele üze· 

hükumeti ele almaeından önce 

t1lyea11I faaliyette hıılunmoş ol · 

doğuDdan ötürü 3 yıl hepse 

5 yıl müddetle de so:ıyal bakla· 

gençlik dernekleri üyeleri top 

l.1nacak, tezagürat yaparak mn· 

zlka ile Karşıyaka'nan genel 

caddelerini dolaşacaklardır. Ge· 

rinde, Bakanlardan bazılarının randan mahrum olmaga mab 

. 
ce Karşıyaka Şehir gazinosunda 

Kızılay adına bir gardepartl 

da!ın verilecektir. 

Kızılay lzmlr merkezinden 

verilen kumaş ve çorablar Kar 

şıyaka'nın muhtelif mabaUele· 

riode yoksul 120 nüfmıa dağı 

tılmış, ayrıca Karşıyaka fır1ncı· 

larının verdikleri ekmeklerle 

kömürcü bay Saf fet'ln cemi· 

yete vt:rdfği kömürler yoksul· 

lara verllmlştlr. 

Karşıyaka Kızılay cemiyeti 

lıaşkı nı bay BOsnü Tonak; dün 

Bostanla köyünde (Kızılay) hak· 

kında halka bir konferans ver· 

mlş, alkışlanmıştır. Konferans· 

tan sonra tezahürat yapan halk 

Kızılay'a 6ye yazılmışlardır. 

Burnava'da 
Bornava'da Kızılay haf tası 

çok verlmll geçmiştir. Bir haf. 

ta içinde durmadan çalışmış 

olan komite; birçok. üye yaz· 

mlştır. Bugün cumurlyet ala· 

moda bir tören yapılacak ve 

Atat6rk'ün anıtı önünde söy· 

ı~vler eöylenecektlr. Yoksullara 

kamaş ve çorab 

gece dfl eğlenceler 

lecektlr. 

dı.ğıtılacak, 

tertlb edl· 

ileri gelenlerlle konuştum. İç 
bakanlığında selahiyetll bir zat 

dedi ki: 

- Kanun, işçilik bakımın 

dan sarihtir: Cumartesi gü 

nü saat 13 ten sonra daire 

ler, milesseseler "e fabrikalar 

çalışmıyacaktır. Buna mnhallf 

harekette bulunanlar cezalan· 

dırılır. Amelenin yevmiyesi 

mes 'eleslne gelince; btıouula 

Ekonomi B11k11nhğı alakadardır. 

Ekonomi Bakıaolığrnda ilerl 
gelen bir zat da quııları söyle il: 

- Biz, arsıulusal çah~ma 

bürosooda imza ettiğimiz bir 

mukaveleye göre, işçinin haf· 

tada 48 saat çalışması eeasrnı 

kebul ettik. Cumartesi gnnleri 

ameleye tam yevmiye verilmeli 

fakaı bu 48 saati doldurmak 

üzere dlğt.r günlere yarımşar 

saat ilave edllmdldlr. 

Finans Bakanlığı Heri gelen · 

lerlnden bir zatm bu hnsustakl 

f lkrl ~udur: 

- İşçi comarttal gflolerl 

eaat 1:3 e kadar çalışmakla ya· 

Tım yevmlyedeD bir saat fozla 

çalışıyor demektir ki, t11am· 

müllere göre bunu tam yev· 
mly6 saymak lazımdır. Esasen 

geriye kalan 3 saatin iş sahip· 

lerlnce ehemmiyeti yoktur. 

Yevmiyeyi tam verir, buna 

karşılık işçiden daha tyl rand· 

man alabilir. 

kum edllmlştlr. 

Tayyare Piyangosu - -.• 

19 uncu Tertip Bi

letleri Satıhyor .. 

Büyük ikramiye 

50000 lira 
1\tJ ükafat 

20000 lira 

____ , __ _ 
Günlük Siyaı.ıal Gazete 

Sahip ve Başyazgam 

Baydar Rüodü ÔKTEM 
Umumi neşriyat ve yazı işleri 

müdürü: llamdi Nüzhet 
İdarehanesi: • 

İzmir İkinci Beyler sok.ağı 
C. Halk Partitıi binası içinde 
Telgraf: tzmir •• ANADOLU 

Telefon: 2776 ·•Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
Yıllığı 1200, Alu aylığı 700, Üç 

aylığı 500 kuru@tur. 
Yabancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır. 
Heryerde 5 Kuruotor. -Günü geçmio nüshalar 25 knruttur 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTffi 
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Kılor Sodyom 

Kılorupt zynm 
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Blcarbonot dö eo 
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Bıromfir Sodyom 
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4,5~5 bir litrede bulunan bh maddeler = = yekunu. 
Gazino, bakkaliye met'cut olup teşrif edece ·lerln hn -

Yerli 1\fallar Pazarı 
C)dun Pazarı No. 12 (Telgr. Silmerli) 

Jzmir ve Civar Vilayet ve Kazaları 

Devlet ve Hususi Müessesat 

l\1emurları ({ıımaş lhtiyaçları .. 

nı Peşin ve [(redile Terzileri-

mizden kolaylıkla temin edebilirler 

Terzilerimiz: 

f zmir'de : Mesut ' 'e Selim 
Aydm' da : Muzaffer 
Akhisar'da: Ziya 

8Prgama'da : Hasan Fehmi 
Ôdemil\''te: Mehmet Sadık 
Tire'de : !Uehmct Emin 

Müracaat Ediniz. 
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2 77 Karşıyako bahariye ma. 3 e v 140 

., ~ .. ' 
409 
526 

57:~ 

5i5 
5i6 
577 
5 3 
641 

645 

646 
647 
6:18 

686 

747 

783 
820 

8 46 

hafız efendi sokuk. 

" " .. .. 
Karataş duy (!u sokak 6 
Karşıyaka donanmacı w a. 7 
oydı rı srık oğı . 

" o monzıde mah. rab :l 
mi bry l!,Jkak. 

" ~ ikinci aydın o. 19 

:J, l 
(i 

6 

18 
•• •• r~ead l yo 5 60 .. .. " 36 36 .. .. " 8 9 3 1,2 

Kı rataş lslıihnne caddesi 17 111 
3 üncfi eultentye mab. yu· 18 18 
ııus ikinci çıkmnı. 

Dolaplıkoyu moh. dolıp· 113 12i 
lı\ı.uyu caddt•st. 

" a.i 1 mıll ef. s. 13,1 16,l 
" " dolaplıkoyu cad. 62 

M"mduhlye mıh. mum· 126 128 
cu zade eolr.eğı . 

Mecidiye mıh. molla ıh· 16 
met sokağı. 

İkinci eüleymanlye mıh. 

ktimtlpışa cad. 

22 

120 

53 

ev 

540 mm. araa 

40 

120 
ııo 

208 

43 
930 

.. 
.. 

877,50 " 

1257 
ev 

araa 

ev 

.. 

.. 45 

.. 130 

.. 200 

.. l~O 

" tOO 
300 

16 

60 

53 m .m. arsa 7 

evla ,16 sehmi 60 
ev 160 

evin 28,128 hlıee 7 

ev 40 

arsa 10 Salbaoe duygu sokağı 
GOzelyurd mıh. aziz 32.30.3 
ler sokağı. 30.4 
Btrlncl karatıe postacı 

38.40 ev, dilkkAn ve 400 
avlunun yara blseest. 

evin 80,35 " 80 39 
ali rfza sokağı. 

26 
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R58 

859 

Buronva yıkık minare s. 24 

Barona hamilli yolu 

ev, bahçesinin 60 
9,48 hl88C8l. 

lçlade kuyusu bulu· 150 
nan 16335 m.m. tarlı. 

= = - -= --- s 1 A T = 868 Orbanlye mıh. klmll e(. s. 7 
_ = 8 78 letikl4l mıh. gilndDz çıkmazı 27 

=.=: = 892 Karşıyaka osmoozade ma· 39 

11 ev 200 
23 ev 120 
31,l 5075 m.m. ına610 

------

E Z N E S 1 
_ hailesi reşadlyc caddesi. 

= 946 lldocl karatae mimar sloan s. 
_ 963 Burnava bolıkçıbaş1 çiftliği ----·---

38,38,l evin 6,24 ıebmt 100 
bir hektar 8380 200 
m .m. tulı. 

- 97 2 Salhane mangaltepe e. 26 26 arsa 65 
- 9 6 Tuzcu mab. molla tı . 16 38 

~ H©ıffi~Ü li\!hÜ~lfil®'\t _ 10112 Sellmlye mıb.kıraıaı ıst 210 = tramvay caddeei. 181,1 

- evin yarı blsseıl 60 
" 27,1728 " 12 

- - 1004 Birinci karalaş postacı 25 29 evin 392,1341 " 22 

= -r-/1\:u:~ oll ı lze . _ "-'~~~ = 1005 Karataş irfan sokağı 4 4 ev 

dnkktn 

200 
,00 = = 1010 Kasaphızırmab. verhçller 10,12 6 

----

Uc 
1 

z, az 
ç 

• , emız 

· Jcrı .. 

_ çarşısı. = .Mevkı ve oumaralorı yukarıda yazılı cmllkln ıeklz senelik = taksitle satışları 13, 7 ,9:15 cumartesi gftnü BBat onda ihale edil· 
_ mek fizere açık artırmaya konulmuştur. İstekli olaoluın blıa· 
_ l ımnda yazılı pey akçelerlnl veznemize yatırarak artırmasına 

_ Alrmelerl lliıımdır. 26 2 1 O 1871 

;;
1 lzmir Oefterdarlığıudan: 

Sobl blııln vngl borccndan ötürn tahsili emval yasoaına g5re 
- haczedilen ko"ep bızır mehalltslnde halıkbıme caddesinde Alrit 

B k 
= bam dablll ndl' kilo 1 O :l, 10 :10, 10 :H, 1 O 3ı,, 10 :J6, 10 42, 

aşd u ı·a Büyük a lepçi 10 4B, 41f 1 o 2!), ıo l sayılı dükk4o ve mağazalar 1140 tarihinden 

l
r:I ..l itibaren 2 L ı.; 011 mOddı- tlc milıayedeyc çıkarılrhğıodın almak 

3111 i'-.3r~J~IDU3.. = ve pty büıı.ntk iedycolcrio defterdarlık tahsilAt kalemine gelmeler. 

;; 111 ııı ıı 111111111111111111111 111111111111 ııı ıı 11111111111 m ııı 1111 ııı ıı ıı 1111111111111111111111 ;.;;; s o 4. a 12 19 s 4 

ı - Şorbaylı~a ah len•irat delrestnın bir senelik 
olao 10500 kilo mazot blnaltıynz kilo lnc6 ma~ 

ya(!ı J SU kilo kaho makine yağı 550 kilo beyaz 
20 kilo n tühfi 400 adet 220 voltluk 15 mumluk 
kok Jıimbaeı 30 adet 40 mumluk 20 adet 75 muıı>I 
t .. n vlret lômbaeı 15 gfio mOdd~tle kapalı zar( usll 
ekslltnıiye konmuştur. 

Eksiltme l ~I 4 .7 .935 tarihine raetlıyan perşembe , 

eaat 15 te icra kılınacaktır. 

3 Bu i şt e muhammen kıymeti 1222 liradır. Mova~ 
t r mloot akçesi yağ kıemı için 8 2 14mbaler tein 10 lir• 

4 
5 

Şıırtnrıme şarbaylık dairesinden leıeoileblllr. 

Trıllh olanların Menem en earbaylığına mfiracaet etıııe 
fi tin olıınur. Hl 23 27 1 

lstanbul: Ueoiz Levazım Satınal 
Komisyonundan: 

Tahmin edilen bede li 70000 lira olan 6000 ton rekoOJ 
kömilr 2 temmuz 9 3 5 salı gonn saat 15 le Kasımpaoa'da 8' 
alma komlııyonu binasında kapalı zarf usallle ekelltmlye ko 

muştur. Şartoemeel 850 kurut bedel mukabilinde hergOn ko 

yondan ıhnablllr. İsteklilerin 4750 liradan ibaret olan mu 

kat teminat makboz •eya mektublırlle kıonni belgeleri 

teklif mekıublarını belli saattan bir saat evveline kadar ko 
~n relıllğlne vermelrrl. 16 21 26 1 3243 1780 

Bornava belediyesinden: 
Burnava bOyOk çarşı şosesi yeniden tamir ettirilecektir. ı; 

bedeli 420 liradır. 4 ·7 · 935 perşembe gOofi eaat 17 de lb• 

yapıl•caktır. lsteklllerln de~ozlto akçaslle Buruava beledly 

muracHtları illin olunur. 1822 21 23 30 S 

lzmir Defterdarlığından: 
Yalnız ız.sını lkrazatta bulunan tasarruf saodıklerlle 

işlettikleri madenlerden lstlhealtltta bulunanlar ve mnkıvelelerf 
hiçbir ıor .. tl" vergi ohnmıyacağı veya ileride lhd.-a edilecek 

gUerden mftıteını tutulacağı zlkredllmf" olan imtiyazlı ~lrke 
hariç olmak ilzerf.I 2395 sayılı kazanç vergisi kanununun 3 

. maddeeinln 21 net fıkrası mucibince kazanç vergisinden 
teena olanlır lktı adi bobran vergisi kanununa mQzeyyel 2 
sayılı kanunun birinci maddesine eklenen 2728 sayılı k• 
mucibince buhran zammına tabidir. Buhr an zammı mOnHebt. 

kazanç beyannamesi vcrcceklerdlr. 934 senesi muamelAtııı• 
beyıonl\meler 1 5.tcmmuz.935 gOoQne kadar menımb oldok 

varidat ldaı:elerlne n rllecektlr. Bu mftddete kadar beyaoıı 

vermfyenler için kazanç beyannamesi vermlyenler bakkıO 

hükümlerin tatbik olunacağı Uıin olunur. 1932 

Siyah 
Eldivenli Kadın. 

- Baeı 3 Oncü yozde -
Meçhul yQzba~ı sert bir mfi · 

dahale ile Markl' nln eözQnQ 

kesti: 
- Lazam görmüyoruz dedi· 

teşldlltımızın şu dakikadaki 

icabı, hemen Hindi tan'• ha · 
rekeıln l zi t m retmektedlr. İki 
arka~•" i e Havr limanına ka · 
dar refakat edecek ve orada 

sizi J:Undleıan'a götürecek olan 

vapura teslim edecektir. 

Ortolığı kaplayan derin sn· 

kuta, Markl'r' soğukkanlı 

sesi dığıttı : 

- Benimle e~lenlyor3uf1 

liba! .. Ben bu saadeti bir f1 

meşakkatlarla elde ettim. 

çlğnlyerek emrinizi yerf 11e 

tlrmek lmkônı var mıdır 
yoreunuz? 

Yüzbaeının eeel daha 
seldi: 

- Demek ki kılıç ırk' 
larınızın emrini red'edl1 

sonnz? 

- Evet! 
Bu tek kelime, gec:nlP dt 

kar1nlığı içinde ayatta / 

ahı arkadaş arasınca ae 

bava yarattı. .;l. 



Anadolu'nun Tarihi Tefrikası 

Tefrika No. 70 M. AYHAN 

Kıtlada Mas. Mev. sabn alına komisyo
nunda ihaleleri yapılacak ilAnlar 

Met. Mv. ıa. al. ko. re. den: 
Bayramlç'tekl kıt11tı ukerlyealn ( 629000 ) kilo on lhtlyac· 

kapmh sarf uıullle ekılltmlye koamuııor. lbaleıl9 · Temmuz· 935 
eah ~ini eaat on beıte bayramlçte ukerl eahn ılmı komlıyo· 
noada y•palıcıktır. Beher kllo on için dokuz kuruı yirmi bet 

Bor~ 
Bohada dOakr.. 

11hlre eattel1rı aoaguı 

fJzftm 88tışla. 
Ç. Ahcı K. S. 
90 Y. 1. TalAt ~ 8 50 
37 8 . z. >hmed 9 
21 Ş. Hasa halef. 10 50 
11 K. A. K.lsım 9 

8 
10 
10 50 
9 

1 

at 

et, Sizdenim .. Buna Emin Ol .. Sana 
Namusumla Temin Ediyorum .. 

11ntlm f lıt tıhmla edllmlttlr. Teminatı muHkkate ak~ll 4159 
lira 12 kuruıtur. lııekllltr tatnameılal her gaa komleyondı g~ 
reblllrler. Maaakuaya girecekler Ticaret odaınnda mukıyyed ol· 
doklarını dair Teaika göltermek mecburlyetladedlrler. lıteklller 
2490 11yıh art11mı ve eksiltme kınuaunua 2, 3 inci madde· 
)erinde ve f8rtnamealnde y111h veslkal1rla muvakkat temloıt mık· 

boslırını ve teklif mektublarını fh•le ıaatladen en iZ bir eaat 
enel komlıyoaa vermle botaaıcıklard11. ( 1819) 20, 25, 30, 5 

Mıt. Mt. eaı. al. ko. rı. den: 

159 
Zahire uıışları 

Ç. Clnel K. S. K. S. 
167 Buğday 5 625 5 625 
110 Arpa 3 3 125 

2 Vagon Hpa a 3 125 
) • bola'aın fnnh ile olan 

, adeti, iri bir kurdan 
• bir k6pek yuruıu He 
)• ına Ye adeıl ona tek, 

rbeler ~urmaıına benzi 
r lnnh, bu yar. dev gibi 

n o kadar korkuyordu ki. 
a ~d11da görma,uı. Ma· 

p pehHHnını bir ham 
geberımlttl. Bir lauaıa 

ÇelUdeımiı, demirleımio 

ık ~Qnet ıahlbl oldutuau, 
lf, ne de doymaotu. 

İnaa bahadmm, lnın yl 
ben onlardan degillm 

Ya kimdensin! 
SWea! 
bog. bir kahkaha uvardu: 
Ne dedin, ae dedin; bla· 

... p 

Bana 
ol, •na aamaıumla temin 

m. Tanıdığım allahın n 
l•m peygamberin haıa 

16yllyoram. 
boğa, kısar gibi oldu .. 
birkaç 1Ut enet, Arap 
Dıa terclmaalığını ya· 

ba degil miydi? Ve ba 
kahraman aıkadatlanaı 
ler an11ada it gôrmDyor 

lllrukta kafanı eserim. 
Lenin yl~ldm, halli ya· 

Jamrukta esenin.. Seal 
lıllllmlk, denedik. 

Öyle 18'1 doğruıaau ınyle: 
mdaılanm, bealm kahra· 
•rkada1l1rım ne oldalar? 

la açıkça cevap verdi : 
Yak.tldıllir, kabnmuım, 

1n1111 .... -.. yaJuldılar.. • 
boğa'nın gG•lerlade bir 
çaktı . Yasa, kara bir 
GrUlldQ : 

Yalan ·diye baRırdı laan· 
laeaa yakılmu, ealr Gl· 
es. Hayvulana bile diri 

•te19 vurulduğu görtUme· 

' .. 
lı b.fını eğdi : 
GörtllmGtttlr ylAltlm, bem 

gôrtllmGttlr! 
Nerede? 
lıte buralarda .. İran için· 

~araya kadar olan yerler 
llem de daha neleri gôrGI 

. Çok değil, birkaç eaat 
de ıltı Tlrk babadınaıa 
re bağlaa1rak yakıldığı 

llrtllmlfttlr. 

boğa, iri peaçe1lnl uıat · 

hyı omosandaa yakaladı: 
De111ek doAra hı! 
b, her ne olurea olıun. 
adakl adamla doe·doğro, 

konatm•ğa k1111 wer· 
'Y aptıgı fenalıkları temlı 
lıtlyen bir la•D• ben· 

a. 
Doğru .Oyliyorum arela 
~n kaçbktan ıoan ou 

~ yakıldıl1r. 
boğa'aın ylreğl eıılıdı : 
leıkl kaçm ... ydım ·diye 

· belki onlar da öldG· 
yakdmaalardı. 

Aldaaıyonaa arkMat, oa 
lo ylsGndeD Gldlrtllmıı 
dlr. 

- Ya neden? 
- Ttlrk '160 de ondın! 
- Yı, demek Tark olmı.k 

bir ıaç mu? 
- Anpl1ra gare öyle. Vıhel 

bir millet oldukları bılde btl· 
Ula mlllederl, bllbaaıa TOrklerl 
çok bakir gôrGrler.. Kuıeybe 
bunlann batında gelir .. 

- Kuteybe de kim? 

- V11, nu.ı yok, bir Allah· 
l1tı var! 

- O Allab'mı emretmlıte 

böyle yıpıyorlar? 
- Değll, değll!. Onlar lran 

zderlerlade ıımardıl1r1 kudur· 
dnlar. ltlrk diy1rıaı da kolayca 
yıkıb geçeceklerini ıanıyorl11. 

Boaa eôyledlm, diye dDa aktam 
bir tekme yedim. 

Met. Mevklla g~ıtereceğl yerde paurhk ıuretlle (8.U) lira (55) 
kurue bedel keılf il elektlrlk teıl11tı yıptmlıcaktır. ıhıleıl 

'1 ·Temmua· SJ35 paur gilatı eaıt 15,5 da lımlr'de lntlada Mıt 
Mv. eaha al. ko. anada 1ıpılıcaktır. MaYakbt teminat akçeel 
(63) lira (35) kuroetor. lıteklller Ticaret oda11nda mokıyyed 
olduklarını dılr ve1lka gôıtermek mecborlyetlndedlrler. Ş•rtD•· 
me, keıffnıme te projeıl her gan komlıyonda gftrDlebllfr. lıtck
lller, ("l.J90) ıayıh art11ma ve eakliltme bauauaan 2 inci ve 

3 aacl maddelerinde • ., . 111tn•mealMde yazıb veılkılan ve mu· 
nkkat temla•t makbaslırlle birlikte lhıle eaattnden enel kıt 
lada Mıt. Mv. eat. ıl. ko. nanda bııır bnlanmal•n. 

1816 20 25 30 5 

65 Suıam ıo 75 10 75 
200 P. çekirdek 2 30 2 80 
25 Ton Balda 4 3125 4 3125 

314 Kea. pıla. 290 290 

V. N. 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
- Kim olacak, ıktamkl 

Arap eerd.rı! 
İklel de ıaemotl1rdı. Karaboğı 

11tık ona lnınmıth ve onan 
DEUTSCHE LEVANTE Ll.NIE Mıt. M v. eat. al. ko. n . d .. n: 

Beytottebeptakl kıtaat a•kerlye ihtiyacı için ( 125000 ) kilo " VVINFRIED " npura 8 
K.11aboğı, birdenbire lranlye 

olan kııgıahğı ve b,.rıeyl unut 
muıto, Çtlaktl Kıraboğa, iyi 
bipli bir babayiğitti. 

ılmdl çok nmlmt oldugana 
kanamıfh. fıbrlka ana bpah urf uıullle ekllltmlye koamuıtor. lbıleıl temmuzda bekleniyor, 11 tem· 

' ·Temmaı• 935 pereembe gGnft eaıt onda Beyta•Hp'ta aıker! muaa kad1r Aaverı, Roterdam, 
ntıa alma komlıyoauada yıpılıcaktır. Muhammen bedeli yirmi Bamborg ve Bremea için yak 
lklbla beıytlı liradır. Muvakkat teminatı ( 1687 ) lira elll ku· ılıcaktır. 

- Şimdi ne yapaeıkaın? 
- Euell bana adını eôyle 

- Sen nedea onlardan ıy· 
rddin?. 

bıbadn! 

- Bana, Karaboğa derler. ruıtur. leteklller .. rtaame1lnl her gtln koml11onda •Gr,,blllrler. J08NSTON VV ARREN LINES 
Mlaakıeaya lttlrak edecekler Ticaret oduıada mukayyed olduk· LTD. - LlVERPUL 

lran'h, aktamkl hikayeyi ol. 
duga gibi anlaltlktaa ıonn; 

- Hangi kablledenıln, han· 
gl bayrağın altında yatıyonan! 

lınna dair •ealka gGıtermek mecburiyetindedirler. Lteklller " DROMORE ,, Hparu 14 
2490 uyıh artırma ve eblltme kaaononaa 2 ve Gç8nc6 mad· tf'mmuada bekleniyor. Anverı 

- Yardım el de wa ıırbımı 
çıklnyım. Sına bir ıey gôtte· 
reyimi 

Karaboğa'aıa gôılerlnde bir 
acı ılatlldtl. Ylalatln reagl 
açta: 

delerlade ve f8raaameılnde yasıh vellkalarla teminatı mawakkate ve Uverpol'daa yftk çık1rdık· 
makbuıuaa ve teklif mektuplarını ihale Madndea en as bir eaat lan IOnra Burgu, Varaa, Kôa· 
enel komlıyonı vermlt hulanacakl1rdır. teaee, Galaç ve Bnlla için ytlk 

-Dedi. Blras IODn zırhı çı· 
kanaca ıırtını çevirdi: 

Ne bayra~ı ne kablleel Vat· 

dı, ne de arbdaılau!. 
1797 19 23 27 30 alacakhr. 

.... ~-----~~~-~---~~-~!SERViCE DIRECT DANUBIEN 
Bornava sabn alma komisyonunda iha· TUNA BATTI 

- Bak dedi· bak ta 16ale 
rlme inan Ttlrk oğlu!. 

- Yok · D,.dl · ne bıy 
ngım var, aede kabilem, ne 
klmııtemt 

leleri yapılacak olan asker iJAnJan "DUNA,, vapuru 4 temmvs· 
da bekleniyor. Budapette, Bra· 

Kuaboga, gôılerlal lran'haıa 
11rııadakl kamçı yanlınaı, 

berelere, y1r•lara dlkmlt, hay· 
rede bak.tyordu: 

lraa'h, kaha ılyab kaelannı 
kıld1rdı, inanmıyor gibiydi: 

BurnaH aıkert ıa. al. ko. dan: ttılav ve Viyıaa için ytlk ala 
ı Gaılemlr'dekl kıtaat ihtiyacı için "'ylalurk., toa ek· caktır. 

- . Bu herif terin tann11 yok 
olm•hl 

o .. dı. 

- Nıııl olur · Dedi · blılm 
blldlgimlı, her Ttlrk bahadırı 

bir bayrak alfanda doğar, bir 
bıyrak ılhnda cıa •erir .. 

- n,,v.m rdeeek -

mekllk an kapat. urf mullle mlnakuaya koaalmattar. 
2 lhaleel 18.temmoa.935 pertembe 11•0 ••t 15 te Is 

mlr'de Buraanda aıkerl ıatı• almı koml11oaandı yıpı 
lacektır. 

8 leba un için keeılrllen bedel oa1eklabla ikiyiz lincbr. 
4 İlk pey blatlçyOı altmıtbeı liradır. 

_6.\\\llllllllllllllUlllllllll~ Dok tor ~1111111111111111111111111111.ı,_ 5 lıteklllerla Ticaret oduıada kayıth oldaklanna dair 
W- ~ vealka ghtermelerl mecburidir. 
= A K ı T - 6 Ş1rtnametl hergtln komlyonda gftrtllebillr. 
===~ • em a OD ay ~ 1 ı.tekmer1a uk pey mıkba11ar1ıe b1r11kıe ıek111 mekıab - = tarını mlaakuanın yıpılacagı sGa ve 1Uttan en •tıgı 
5 Bakteriyolog ve bolatık ile ealğın baetahklar § bir eaat enellne kadar makboa mukabilinde lsmlr . Bar· 
5 mltabassısı 55 aan'da ukerl eatıa •lme komlıyoaaaa vermlt bulun· 
§ BaıUDıbane i1taıyonu kaq111ndaki dibek 1Gkak bapnda 30 •ya• § malarl. 30 5 10 16 1918 § h ev ve maayeaehaneainde .. hah ... ı 9 dan akpm 11aı 9 a kadar § ___ _.;,;;,..... ___________________ _ 
55 butalannı kabul eder. 5 Burnava ukeri ıa. al. ko. dan: 
§ Jrldracaat eden butalan yapdmHı liıımgeleıı uir talıliUt ve § l - Beher klloeuaa tahmin edilen 12 kurae f l•tle 63,500 
§ mikroekopik muayeneleri ile veremli baıtalara yapılmaaına cevaı gö- E kilo ıığır eti kapab ud la ek.tlımlye koamattar. İhaleıi 
§ rGlea Pnomoıorakı {bna vermek) muayenehaneainde muataumaa § ı ·Temmus 935 panrteıl glaQ 1Ut 1) de yıpılacaktır. 
ınilflf yapıhr. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliffi ~ Maanık teminata 597 llndır. 

1 · t· 1 1 • G I o· k s şartnımeıını 8nrmek ıç1a her gan ve ek •ntmeaıae gire 
zmır ıman ş erJ ene ıre • ceklerlD bildirilen nkaiadea enH bir Uat enr.l teklif 

tör) Og"' On den: mektublarını mıkboı mukablllade Burnau'da aıkerf 
Hila alma komlıyo relıllğlae vermeleri. 

Yedi kltlUk Balk markah kullıaılmıı bir otomobil pezarhklı 14 19 2~ 30 1731 
•ıılacaktsr. V A 

Otomobil lıtlyenler t1rafıadıa gnralebllmek Qzere blrlnr.I f'ratelli Sperco apur centası 
kordonda ŞHrlle otomobil aeenteılnde boluadaralmaktadır. ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI 

PHarhk için temmosun ıeklslacl p111rteeteıl gtlntl eaıt onda "0RESTES., vapura 26 h1alraada gelip ylk6a6 botalltlktan 
ldarebaaemlıde ahm eattm komisyoauaı bıevormıları gerektir. ıonra 8ar~11, Varaa n KGıteace için ytlk olacaktır. 

lzmir Cezaevi DirektörlOğOnden: 
9600 ltr1 bedeli mubımmealt lımlr Cesacvlaln l.temmas.935 

glalemeclnden bıthyarak bergtlaktl ekmek ibtlyıcı olaa 800 900 
ekmek mGddetelz olarık açık ekılltmeğe koaulmattor. Bu ek· 
ıthmlye [glrleeceklerln 100 de 7 ,5 nlıbetlnde temlnıt me~tubu 

veya BDlulmetce ıaaıamu~ banka mektoblannı yınlarına alank 
yevmi ihale olan 15,7 ,935 glalemeclne ratthpa paurteel Ktllltl 
eaat 15 te Ceııevi dlrektarllk odaııada toplanacak komlıyona 
ve f11la bilgi için de her gaa Dlrektôrlak dalreelne baevar· 
mılerı ilin olonor. 30 4 8 12 1937 

Kilis Belediye Reisliğinden : 
Klllı oehrlaln hali b1Zır barh111 ile eekll mtlıtıkbel pltaı Ye 

~ledlye ııaar huit11ınıa tınılmi 5025 lira mobımmea bedelle 
ekellamlye koaolmottor. Şehir dablll takriben 185 ve harici 1200 
hekt1rdar. Ş1rtaıme ôrae•lerl Kille, lıtıabul, Aakara ve lımir 
beledlyelerladen para111 abnacaktır. Ekllltme kıpah sarf uıullle 
11, 7 ,935 pereembe glntl Hat 1 :! de Ktlle beledlyealnde yapıla· 

caktır. Muvakkıı teminat akçeıl 876 ile• 87,5 korattur. İatek· 
illerin ytlk1ek mlhendlı mektebinden meaanlyet eahadetaameıl 

Ya dablllye veklletladen moıaddak kabiliyet ve lhtleae ve1lkal•ra 
ile hangi tehrin haritalarını tanılm ettiklerine dılr olıa hıl· 

kalan Graeklerlal teklif kAAıtlırlle birlikte lhıledea bir uat 
evvel Kille belediye baokaabğına verilmesi illa olunur. 

2a 26 21 so 3399 ısss 

11SATURNUS,, Hparu 29 h11lı1ndaa 4 temmau kad1r An· 
ven. Roterdam, Amıterdam ve Hambarg llmanlan için yık 

alacakbr. 
0 0RESTES,. Hporu 13 t~mmusdıa 18 temmusa •ad1r An· 

ven, Roterdam, Amıterdam •e Hamburg llmıalar. için ylk 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT L1NIEN 
0 ROLAND,, motôrtl 25 hulraacla Bamburg, Copenhagea, 

Dantıl1t Gdynla, Gotebarg, Oılo ve l.kaadlaavya llm•alanaa 
hareket edecektir 

"SMALAND,, motörtl 8 temmuada Hambarg, Copeahagen, 
Dantaig, Gdynla, Goteborg, O•lo n İıkaadlauya Hmanlanaa 
h1reket edecektir. 

SJtllVICE MARITIM ROUMAm 
Gubl Akdenla lçla ayda bir Maatuam Sefer 

.. PELEŞ,. vapuru 14 temmuzda geUp 15 temmusda Malte, 
Manllya • ..., Baneloa llmınlan lçla ylk ılacaktır. 

NATIONAL NAVIGATIUN CO. OF GRECCE 
lamlr'le Ne•· York araeıadı ayda bir muataum aefer 

.. RINOS., npora 21 temmuzda İzmlr'den (Kogra) Nevyork 
için ytlk alaaıktır. 

Yolca •e ylk kabul eder. 
Hamlı: İllalardakl hareket tarlblerbadekt deglflkllklerdea aeeate 

mee'allyet kabul eımea. 
Fula taftllat lçla ıklad .K.ordonda Tahmil ve Tabliye flrked 

bln111 uk•ada Fntelll Spereo meentah8'•• mlneaat edtlmeal 
rlea olaaar. Telefoa: 200t · 2005 • 2663 

Olivier ve Şore
kisı Limited Va

pur Acentası 
Cendell Ban, Blrlnd Kordon 

Tel. 24'8 
Tbe Ellermın Llneı Ltd. 
•'TBURSO.. nparu 25 ha· 

ılraada Hail· Aaven •e Lon· 
dra'daa gelip tahliyede bala· 
nacak ve •yal umanda Londn 
ve Hail için yak alacakı1r. 

"RUMELlAN,. npuru hasl· 
nn 10nanda Llverpool ve Snu· 
aea'dan bekleamektedlr. 

Not: Varuı tarihleri ve va· 
purlınn lılmlerl tlserlne deni· 
tlkllklerdea mee'ullyet kabul 
edllmes. 

lamlr lnhlaarlar batmGdtlr· 
ıaıınden: 

lhıle tarihinden Mayıı 986 
aonaaa kıdar Dikili'den Ber· 
~ama'ya ve Bergama'daa Kıaık, 
Diklll ve Zeydadağı'aa gnade· 
rllecek 96 l Ura bedeli mu· 
bammenll içkilerle mamtd ti· 
tlalerla aıkllyeal ıçık ekıllt · 

mlye konulmuııar. 

lıteklllerln mtlnakuaya gir· 
mek Oıere 14 ·7· 935 pıur· 

teıl glatl Alt on beete yOsde 
yedibuçok temlaatlarile •e tar · 
aamelerl görmek için daha 
evvel lnblearlar lsmlr bqmO· 
dlrll~tl ile Bergama mGdlrll· 
ğlne upamalan. 30, 4, 9, 13 

lımlr lnblearlar batmldlr· 
ltlğtlnden: 

Çamaltı ımlUJadakl ldaremls 
mab olan lkleer yl• Un mu · 
hammen bedelli iki bakkal 
dlkklnıaıa Baalran 935 ipti · 
duı.du Mayıı 936 aoaana 
kadu birer N8ellk kiraları 

açak Ubrmı,. koaalmoeıur . 
lıteklllerla ylsde yedi baçu .. 
nlebetlnde mavıkkaı teminat 
paralaılle 12 ·7· 935 cama gtl· 
al Hat on beıte lsmfr lahi· 
urlar baımıdarıqındtı mille· 
eekktl komltyo•a gelmeleri. 

so ' 9 13 



• 
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ö~müır ŞlYllbesö 
Şrud 

- r 't:'ünkü Ankara Birası -------- Ulusal Bir ~.,abı~ikanın l\1ahsııludnr ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi i>ioasınıta 
TELEFON: .2363 ---·--· .. ---

--Ucuz, Temiz ve Sıhhiğ Bir Gıdadır. ___ ..... __ _ HertOrln (Banka ve Komisyon) !\f uameleleri Yapdır. 

Vadcsizlerc % 4 

Tnrkiye'nio lıertaraf1nda (Ankara Birası) dır. 
içilen yalnız 

= Mevduat Şaı~tları: A!tı ay vadtliy~ % 5 . . 
- Hır sene vadeh J e % 6 faız verıl 

1 Z11hlrr, Qzilm, incir, pamuk, yapak, afyon vesahe komlsyonculoğu yapıhr. Mallar gel 

«Aliıllkaıra IE?~öıraso) Dl heryerden arayınız. !lnrl .. ;:abipl,.rf rı,. ,.n rnüırnlıi Şf'reltle evan!l ,.nilfr. 
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Söke belediye riyasetinden: 
4 91 lira 60 kurut bedel keşf 1 Ue Söke ııu boruları ve 

malzem~sı ile horu ferşf yatı ve kalafat. 

l - Nafıa \'ekileti ve Sıhhiye vekAletlndf'!D mueaddak su 
projesine göre 48891 Ura 60 kura, bedel keef i olan 

Söke en yolları bo.u ve malzemesi ve boru ferelyatı ve 
kalafatlaowasını l ·6· 93:> tarihinden itibaren :bpalı zarf 

osullle 24 90 noaıarah art11ma ve ekelltme kano o o h6· 
kümlerl dairesinde elı:slltmlye konulmoetur. 

2 - İhale 15 Temmuz 9:35 pazarteel günd saat 16 da 
Söke belediyesinde enc6men huzurunda icra kıhnacaktar. 

;J Taliplerin ihale eaaılnden bir saat evveline kedır mu 

vakkıt teminat akçclerloi veyabod banka mektoplarlle 
blrJkıe teklif lerloi klnuof ve şartnameye uygun suretle 

verilmesi llzımdır. 

4 - işbu malzemenin enakı keof lyealol ve eenltl feoniyeılol 
anlamak tstlyenler Söke beledlyeeloe mtlracaat ede 
cekle,dlr. 1754 16 23 30 7 

Bayındır Belediyesinden: 
Bayrndır belediyesine lazım olın 600 lira muhammen bedelli 

1075 tane çeıltll kuvvette elektlrllı: ampalO ile 22 metrelik ma· 
kine klyıeı veealr elektlrlk malzemealnln 11110 alınması kapalı 

zarfla 15,6,935 ten l 1,7 ,935 fe kadar ekelltmlye çıkırılmııtır. 

f 4teklllerln beledlyeyııı baevormaları 22 26 30 4 18:16 

lzmir Defterdarlığından: 
hsısının vergi borcundan öUlrO ıabıllt emval yaaaıına göre 

haczedilen kestelli m•haballealnde çhlci hamamı tokağındı kilo 
4 ve 18 vergi Hyılı yabadihane tarihi llAndıa ltllNren yirmi 

bir gBn mftddetle aatılığa çıkarıldığından pey ıftrmek letlyen· 
ferin defterdarlık tabsllAt kalemine gelmeleri. 22 26 30 4 1839 

OksOrenler! Mut 
laka (Okameoıol) 
Oksnrok Şekerle· 
rini Tecrnbe Edi· 
n .z .. 

ve .l'Orjcn ~ahaprn 
En Ostnn Bir ~lns
hil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayımz. 

Ku vvctl i Mns bil 
lstiyenler Şahap 
Sıhhat SflrgOn 

Haplarım Maruf 
ee7.a depolarmdan 
ve Eczanelerden 
Arasınlar. 
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Ünlverehede Dôçenf, 
(Muarin Pl'ofeaôr) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Hastalara hergün öğleden 
ııonr• bakar. 

f atiklil caddeti No. 99 
Ankara apartm•nı 2 inci kat 

Telgraf • .ıST AN BUL 
Teldon : 49250 

-------------------

NEDKALMiNA 
Maraş Şarbaylığından: 

J - Maraş'ın şehfr eld.ılrlk şebekeal tesisatı bıyrndırlık 
bakanlığınca moHdd•k projeleri ve şartnamelerine gilre 
bpalı zarf U!!Ultle eblhmlye kooolmuetur. 

2 İhale 11 temmuz 935 ~nolemeclne raethyan perşembe 
gOnö Hat onbeşte belP.dlye enclimenlnde yapılacaktır. 

:l Ekalhmlye lotlrak edecek ıirketl~r yahut Aermıyedarlar 
2490 nu. h kanunun 3 üncO maddesinin A. ve 8. fak 
ralarına göre 'tC8İkalarını göatermeğe mer.burdurlar. 

4 - ltbo tesisatın keeU kıymeti 35,250 liradır. Munkkat 
temloaı2643 liradır. Bu teminat lhalt:den evvel baokaya 
yatarılmıı olacakt11. 

5 - İateklller ueuliine göre verecekleri teklif mektublırını 
muayyen 11atten evvel tncOweıı relell~lne makbuz mu· 
kabHlnde vermelidirler. 

6 - PJAalaran örneği on 1111 göndermek şartlle letlyenlere 
Muae heledlyeıılnden verilir. Hl 20 25 30 1737 

Tc:J R K iVE 

llR/· L\T 
BAN"ASI 

• 

Söke belediye riyasetinden: 
1 Söke'ye 6 kilometre meeafeden getlrllecek olan 

&leatına ald iki maalak ve bir içtima hazlneıl 

tevzi hazinesi ile l&ale boruları toprak hafriyatı v 
llyesi bedel keefl olan 17395 lira 71 kuruı Dze 

"" 14 ·6· 935 hırzlran tarihinden 15 temmuz t 
kadar 81 gfin mftddetle kapıh zarf osul6 ile artır 
eksiltme kanunu hnkamlerlne ıevf ikan ekalltmiy 
nolmuotur. 

2 - Şerefti lenolyeılnl öğrenmek ve plıin l arını görme 
yenlerin bu mftddetten evvf'I belediyeye mtha 
melf'rl Jbımdır. 

:3 - lbale 15 Temuuz 935 pızırte l günfinde saat 16. 
Söke belediyesinde encümen huzurunda icra kıl 
c11ğından ihale raatloden bir eaat evvel talipleri 
mektuplarını ve y6r.de 7.5 lemloatlınoı riyasete 

mukabilinde vermeleri Vf' bu mOddetten sonra yap 
teklif luln kabul edilmlyect'ğİ ilAn olunur. 

l ı 53 16 2S 30 ......................................... 
Hamza Ilüstem 

Fotoğrafhane 
---···---

Fevk.ilde ıGr'at ve nefal!letle ve ıemfnıtlı olınk foto 
mfiteallik her it yıpılar. 

Vesikalık Resimler 6 Saatte 
Amatör işleri 12 · 24 

" veri 
Portre realmleri, ığrandleman, kan poıtıl işleri temlnatl 

pek elverişli flatlerle ve mBmkQo mertebe 11 bir um• 
yıpıhr. 

Satış Mağazasında 
Ea maruf fabrtkaJarın cım, f lllm, l•ğıt, makine ye 

ları reke~t kabul dmf'Z flatlnle 11tıhr. 

lstanhuJ DenizLevazım Satınal 
Komisyonu Rei~liğinden: 

Tahmin edilen bedeli 74250 lira olın 4500 ton Reko 
köm~r l temmuz 935 pazırteel gOuü saat 15 le Ka11m 
utın ılma komisyonu blna11oda kapıla ıarf ile ılınaeaktır • 
Dımealnl Sil kurut mukabilinde btrgüo komisyondan alına 
l11eklllerln 4962.60 liradan lbarf'!t olan muukkat teminat 
baa veya mektobları ile kanuni belgeleri havi teklif me 
larına helll Hattım bir e111t evveline kld1r komisyon relı 
vermeleri. 15 20 25 30 3232 l 7:l 

1iıııııı111111Iıııııı ı ıııııııııiıı[ıı11Dııiııııııı 
----------

Yfizlerce Senedenheri Sıhhate Faydası 
Mncerrep Olan 
---··---

fzmir ·• Çeşme şosası (lzerinde gnzel manza 
()teli ve gazinosunda mOşterilerinin her Ulrlft 
tirahat ve iaşeleri temin edilmiş olan 

ı= UırDa üçmeoerı 
= Avrupa'nın Viapıden. leel ayarıoda olop mdzmio mi 
:= bağırsak, karaciğer, dalık haııtahklarında, müzmin aafn 
~ aeal ve 11(u yollırı iltihaplarında, elfrı kum ve taflar1n 

~ mftzmln lnkıb1Zda ffemanlık Nalnlı ve şeker hHtahğı il 
= Gibi bünyevi haatahkl1r da ıeıi ve şlfıbıht teelrl mDcerr 
= tir. Dr. Mftderrls Rrelt Tıh@in : 

~ ·• U. la Malgdca içme suyu; Karlispabn Şurp 
s del Zals suyuna ezber cihet rnchandır) buyurmaktadı* 
~ Özbek ınlbahçe 1rasıoda Malgaca içmeleri kaqıııacla 

~ EHEM ADASI 
-------

Artık lzmlr'lllerl Jetınbol ıdılarıaa gıpta etmekten 

kortarmıttır. EHEM ADASI 
~ Havası, ağaçları, dairen ma~1r aablllolo kumqlhA• ıaf' 
:: sinde dnnyada emsali olmıyao l'ğlencell hayata ubbaıa nıl 
§ bir plAjdır. Adaya ve içmeye herkesin gldebllmett içi 
§ İımlr'de Barut ve Kaçak Sall"pçl h1Dlarında btr u111• 
~ otomobil olmaktı beraber aahllden ıdaya veuh tt:.mio ed• 
E mittir. 
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