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Atatürk Hava Kurumun 
()nhin Lira Verdiler. -Gk önder Dedi Ki: "Bu Ulus En Zor Zamanlarda 

Memleket ödevine Cunla Başla Koşmuştur. 
kara 29 (A.A) - Atatftrk, Tftrk hava kurumuna on bin lira vererek ha· 
Ukeaini bilenlerin başına geçmişlerdir. Ye demişlerdir Ki: 

bu ulus, en zor zamanlarda memleket 6dcvlerine canla başla 
uştur. istediklerinden daha fazlasını başaracaklardır. Tut· 
ı yol doğrudur. 
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Y81UUD Te Tflrk 

ava Te le esı· e ödemiş'te göklerinin umu örUllil"demifti. 
O gfla hunu llyliyen İzmir· 

••••• 
O) Tayyaremiz Olma· Bugnn ilk 

Kurşun Atımı 

kça Uyku Uyuyamayız. Bayramı Var. 
~~~~~--~~~~~-

Ylnleri miz "Hava Tehlikesini Bi-.:n Oye,, Yazılmıya:Başlad~lar. 
'...a L Betbakıa Ge· 
~ İnöoCl'nCla: 

...._"'l'ltklye bir hna 

... ~brtıııada ba· 
• TGrk aloıo, 

Geçirmekte oldapmu bugtla. 
ler, lzmir'ia Jqallnaen eonr• y••8f 
yav•ı civar k .. balarm ela difmq 
eline geçmen itibarile, a.riı..el gln· 
lerdir. 31 m•yıı a.rihi de, y•ni bu· 
gfln de, tarihte! diiu bir vak'a t•• 
ıımaktıdır ki. OD8 (11k kalfUD) di· 
yoruz. 

Wer, yurdun hav• karaman• •e 
ban tehlikeaiae bagfla döa ır· 
tık bir 6aemle unlacak Ye Laaa 
bayat için en hG,Ok hir •e•k 18• 

my8Cakm. K. Dirile 

NOT: 
3 Buina puarteai glal aut 

9 da daireler bayarmaalan9 
3 e • .u.. puarteti gflafl ıaat 

9,30 da Baro iuihat, S.ghk he
yeti, Tecim oc1aa heyetleri, 

3 Buinn puarteei glail aat 

l O da ltçiler birliji idare heyederi 
Ub8yhk ulonanda ıoplaabya ça• 
gınlmııludır. Ba toplutılarda 
C. B . P. hmir VIUyet batbm 
da balaaacaktır. 

• 

Resmi Tatil Günleri 
Yeni Kanun l Hazirandan iti· 

haren Tatbik . Edilecektir. 

lngiliz'ler Gönüllü 
Tayyareci Yazılıyor) 

Londn, 29 (A.A)-·· lngiliz hava itleri filosu için 
yapılan byıd ~i ba'anmla yOrumektedir. 

hk d6rt glnde -'tondra da asker kayıd barosuna 
(20) bin kfti ve pilot kayıd bilroıuna (90) bin k~i 
ba'vurmUflnr: Halbuki hava f ifoauna ancak 22 bin 
500 kiti ahnaeaktır. Bunlarm 2500 O pilot ve 20 
bini uker olaeaklır. 

Resmi Tatil Günleri 
Kanulıu Dün Geldi. 

Yarın öğleden Sonra ve Pazar 
Gftnfl Tatil Yapılacaktır. 

Reeml tatil glnlerl hakkında 
kamataya onaylana yua il· 
bıybğa gelmltdr. Ylbek Ca· 
morlyet Relılll'nce tudlk edl· 
len al11111l beyram ·ve genel 

tatiller hakkındaki kaaoaan 
Detir tarihi 1 6-935 dr. Yar.a 
Reemi guetede neıredlleceğlne 
göre yana öjledea eoma hafıa 
tatUl ba1h71cak .., paur g'Gnl 
de taıll olacaktar. Kuanan 
ıaretl tadar: 

Madde 1 - uı .. ı baynm 

yalaıs Camarlyetia Uta edtldlll 
29 ilk tetrln gGnldtlr. 

TGıklye'nln içinde •~ dıııada 
dnlet adına yalnıs ogtlD tkem 
yapılır. Bayram 28 ilk Tefrbl 
ôjledea ıoan bqlamak bere 
2!> •e 30 gGDlerl denm eder, 

Madde 2 - Genel tadl gtl•· 
lerl tonlardır: 

A) Zafer baynmı lttlldll 
•••tında IOD uferla kuanal· 
dıAı 80 apııoı glaCl. 

- Sona 4 ncCl ylzde -
'• hazırhkb 

Düıman kollan, Ödeaif'i lqal 
için ilerlerken, timdi (İlk karıaa) 
•da verilen ve kasabaya yakıa yerele 
yiğit Ödemiı'Wer bir mıd.r .. a hatlı 
kurarak dftımam ilk kurpna nk• 
mıılardır. Bu, An•yurdan iga!ıti \e 
dlfaaaa kaqı ilk pathy• tiWıu. 

Bu itibari•, her yıl oldağu gi• 
bi, bagiD de (ilk kaqun) yerinde, 
tarihtel ·~ ulual pGn mbralan 
anılacak, heyecuı yqabl•cakbr. 

sr.ınn·-ntiny~-Siiihiaıi~yo~ı: 

Meaemea'in Harmandalı köy4 mabtın Bay 
' in Bar· Erçetin ve Köy im•mı Bay Bekir Tokay 

kG71 mahtan 
........ ed Erçeıln •e köy 

__ -.--·-~' Bekir Tokıy din 
geldiler •e bize 

~ , IOyledller: 
~ 8la timdi kG1den ge· 

i!•bakanımız General 
DG, " TGrklye haH 

? ...... nda bolanayor,, 
ltk 11lataDD ıUlh ba· 

!'th..ıtlJr. Tayyerelerlmlsl 
için olaıtan yardım 
blal ılllh ...... Çil· 

~.-.ektir. Barmaad•b 
ı......~• Ne.tal yapmak 
~Dmıttır. KlyClmlzde 
a..-. .... ler ban tehlike· 
,.._ tlye yamlacaklardır. 

"'~.., .:'yetine elimizden 
~~ yudam etmedikçe 'S:"• ayamanıa lmklna• 

ti.._-:9' '°" iyi blliyoras. ,, 
~rl•lala ba yClbek 

'-'ertlAf karpııada ~cls 
htaicb. Baıan TClrk 
.. , tek ylrek albl ayni 

~ )• oldatana lclylemlye 
~-,,,.. ~r. Arhk her Tark 

r kt, tayyarelerlmlzl 

Stıyın Baıbakanın dedlğl gibi, 
karadan •e denlıden yapılacak 
•ldaratlardan hiç korkumu 
yoklar. TGrk olaıa, en uyıf 
gClalerlade bile •ldmılardan 

yılmamıı, memleketi dclrt yan· 
dan HHD dGımanlan ıoprak· 
larındaa ıftrlb çıkatmıııır. 

Torkiye bagan yalnız han 
tehlikeal karpıında boloaoyor. 
Ba tehlike ner~den gellr1 Ba· 
nan hakkında ılmdl blrtey tay
lenemes. Komıat.rımııla doıt 
baluaayoros. Fakat ıoaa da 
bilmek lbımdır ki, tehlikenin 
nereden n nuıl ~elece&I tak· 
tinden enel bilinemez. S.ıba· 

kan ltmet laGnG, asağı iyi gG· 
ren bir dnlet adamı nfatlle, 
tehlikeyi blse gclatermlıtlr. Ba 
daram karıııında Tark olaıa· 
nan 6dni, Tayyare cemlyeılae 
yardım etmektir. Bagla bet· 
ylz tayyareye lhtlyaC1mıs Hr. 
Bana mutlaka ve herhalde ya· 
pacal••· Tlrk alaıa baaa ka· 
rar •ermlıtlr. Sayıa h.ıbakaun 
lıtedl&lal, çok yakın bir zaman· 
da yerine getirecektir. Bam, 
bitin nrlagamısla lnamyoras. 

____________________ .. __________________ __ 

T3rea (Menıim). qle Takti 
ol8cakbr. Od .. if, Tire Bayındır 
kaulanndan heyetler gidecek, kly• 
111ler inu:ek, o glD ilk cebbede 
yan•yana balaaaalar d• gelecekdr. 

Iogiliz Lordu, Dünya Silihlanırken 
Ingiltere Boş Duramaz, Diyor. 

Vali General Klmm Dirik'ia 
de meralimde bulanmak Gsere bu
gila Ödemiı'e gideceti dayulmllflar. 

• Yiiit Ödemiı'Jileria aı .... ı bay• 
rarnlanaı katlalans. 

Lolldn, 29 ( A. A ) - Bay 
Eden; mahafuaklr kadıat.r 

blrllAtatn toplaahıında laf lnd 

Kızılay Haftası için Ha
zırlıklar Yapılıyor .. 

Hafta, Bnyok Tezahüratla Geçecek
tir. Dnn Bazı Kararlar Verildi •• 
Kııılay haft•nda yıpılacak 

eenllkler .erilecek mlumere 
•e ~ardenpartller için din 
kızalay merkes yapıtında ilbay 
general K. Dlrlk'la bqkanla· 
&ında bir ıoplanb yapalmııtar. 

Toplantıda Juıılay İzmir mer· 
kezi bafkanı doktor bay Cn· 
det Fuad ile yGaetlm korala 
Gyelerladen •Jla• bay Latfl 
~rdar, doktor bay Bileyin 
Hulki n daha buı znat ile 
pzetecller balonmaılardır. 

Yapılan glr6f1Delerde Kızılay~ 
baftanoın pnmısda 28 bulnn 
pazar gClnCl baılamam •• :JO 
hHlnn Alal bltmeel kararlq· 
hnlmıııır. İlk gan Kısalay 
gençlik teı\lllta iyeleri ile halk 
Camorlyet alanında Atatlrk'ln 
heykeli Galnde toplanacak, 

llylHler •erecekler te geçld 
reıml yapaaklard11. Ayni g-'Ce 
h.hçell bir gulaoda bir gar· 
denpartl n B•lknlade bir 
mlaamere verilecektir. 
Şana birçok yerlerinde yuı 

•e elektlrlk amplllerlle yani· 
datlan Kızılay• Clye olmap, 
yardıma teıttk eden yuılar 

yudırılacak, geaçllk teıklllh 
iyeleri 1emt 1emt dolaeank 
herkeal 67e yuaeaklardar. Ce· 
mlyet tanfındaa Kızılay b•f ta· 
11ada yokıullan yardam edile· 
cekılr. Cemlyelln 68 yıllık ça· 
hıma hayah, •erimli m11Y1ffa. 
klyetl hakkaada guetelerde ma· 
kaleler, fıknlar yamlacak, tay· 
yareler ıann Clltlnde açarak 
halka kımlay cemiyetine yu
dım etmeleri için dG.tıler 

atacakbr. 

Almanlar SiJAh Altına Asker Çağınyorlar 
zw:. aw: o~~-..--- ......,,~"""""",... •r...,.."'-"' ~-r......-"'tw"~~,... llf'lllr' • ..._.......,... 

llyuua aleyblade balanmaı H 

deml,alr ki: 
- Dlılerlae kadar ılWala 

bir dlayada " kollektlf bir 
datem içinde İ•glltere'Dln llllh· 
111lıam111 lmklaasda. Batkı· 

larımn ıllahlaaman gkGalade 
tatalana lagUt~re'nla llWıla· 
naı arttırman bile lbımgellr. 

Hem de bu elllhlanma oldukça 
kanetli olmaladır. Ta ki lagil · 
tere kollektlf alıtemln bir Oy . il 
olank GdeYlnl yapabllaln. 

Danyamn meafaatlariı ortaya 
çıkacak, her tarla zorloklan 
yeaebllecek konetli bir ulular 
eoyeted tarafından koraamaladar. 

Berlin, 29 (A.A) - Mecburi 
ukerlik lalsmetlnln ihtiyat tet· 
klllb kara bakımıadaD IODN· 

daa yaplaaktlr. 
Şimdilik her 11kerllk mın· 

~~~~~----~~~~-ı 
Okullar ara11nda kısılay için 

yuı yarıtlan yaptarılacak ya. 
rııta kuanacak okollalan ön· 
diller (MQkAfatlar) •erllecektlr. 

llaftaaıa IOD akfamı da kor· 
donda deni• ipOrlan yarda 
olan banyolarda lklacl bir 
prdeapartl .erllecektlr. 
Şarımma bltGD daemıla· 

nada hafta lçlade kımlayıa 

yudımlan• dair f ilimler, ya· 
selar gaeaedleeekdr. 

takuı ihtiyat kanetleriala 
baılacuını kendi mıntablan• 

dan tedarik edeceklerdir. Fakat 
dop Pıuy• gibi ana ntaa· 

dan ayralmıı •e keadl ••,uım 
keadlelaln yıpmuı lblmgelea 

n aafua as olan bu mıatab 
için Si bakanbp mecburi •· 
kerliğl 55 yatına kadar çıkar· 
mıı te lklacl bir aınıfa 1910 
ıınıfını da ılllh altıaa ~· 
mıııır. ôaambdekl eeaeler de 

1915 Uler ile 1911 liler, 1916· 
lılarla 1912 iller •e 1917 fi. 

ı~rıe de 1913 laler ayni umu· 
da elllb altında balaadarala· 
caklardır. 

Berlla, 29 ( A.A ) - Haber 
ndlcllAiae gire doDUma bak· 
kıada laglltere ile Almanya 
anunda yapılacak mlukere· 

lerln tarihi, 4 Bulnn olarak 
belU edllmlıtlr. Mlukereler 

Loadra'da yapılacak n Almu 
marahhu heyetine bay RlbeQI· 

rop bqbabk edecektir. Heyeti 
manhhuaya Amini Şuter, 
Konet kaptanı Fon Klderl• 
•e Almanya'ma Loadra Alete· 
nanla ybbap Vaaer dahil ba· 
lanmakıadar. Almaa heyeti ma· 
nhbuan haf ta IODUnda tn.. 
dra'ya glclecekdr. 

~ q., rahat nhat aya· 
1111'-kın olmıyacakıır. 
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ayyare !(urumuna Yardıma Koşalı~ 
. 

r. 
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1000 Kanad ı* G . . . . T O D k O "ı 

Tark hm kurumunun 6 ocı u n u n e y a z o u y u a ır o 
kurultayında sayın başbakanı · 

KflçOk 

~:~:::.~ 1·~1:;:1 b·!~~:.:~:.: Bitler Bulgar Kralını Almanya, ilngiltere'ye Buca'da 
Kahve ve Ga:ıin~ 
Kiğıd Oyunu YalP .. 

~:;·.::::d~.h·:;~ .• ~~ ::~:= Berline Mi Çağırıyor? Bir Proie Vermiş .. 
bir ıatmnı bile kald1rama11ınıı. 
İçinde öyle ctlmleler var ki 
onları yalnız hayal meyal ha· 
tırda tutmak değil, esberleme· 
Uılnlz. · 

8a1bıkanım11 diyor ki: "~•l· 
alıln çatm •çıktır ve size h(ç 
klmte bnanın daha ne kadar 
zamın yağmarauı geçece~lal 

sftyllyeme:a!" 
BDyDk barbıa ilk gDt\lerlnde 

bile hnıcılık hendı bir ıpor. 

da. Kollanan taraf için haber· 
ellik gibi itlerde çok faydalı, 

fakat kare• taraf için, harb al· 
l•hı olarak, o kadar tehlikeli 
de~lldl. Bogan meı'ele btlaba. 
Ula haıka tDrlGdftr; bir ada n 
klyı deYletl için donanma, bir 
kara devleti lçlntop n Ulfek 
ne lıe, bogftn, h~r devlet için 
kınıd konetl odur. Denizde 
dar boğHlar, çetin girintiler, 
karada 11rp clığlar, nehirler, 
bir dereceye kadar, ecınah 

glçleıtlrlr n 11vgıyı kolaylıt 

tmr. Hna için böyle bir teJ 
yoktur, Her hın birdir. Hiç 
bir enlel çıkııı, hiç bir dağı 
dereıl, dereıt, nehri bataklığı, 
&e hfç bir yerinde bannığı 

olmıyan damdftı bir toprak! 
Bunda yılaız kqnet ve tekal· 
ğlnfze g4•eaeblllrelofı. 

Havada ıon hıı denemlerl· 
nla 500 kilometre Gıtftode dön· 
dDğGaG batırdı toıonoı. Bir 
ordu dGeflnftoftı ki btıuın tDfek, 
top ve tankları ile Tllrklye'yi 
her gtln bir defa dolaıablllr!. 

&kiden rftyal1rda bile ~örtU· 
mlyen bu tehlike, aenauııa 

hHuında bir hıklkat olmuıtur." 
Sayın Bıtbakanamız diyor ki: 

M8nanıı açıktır. Slıe en ıtığı 
1000 kanıd lhım. Şimdi 200 
kanadınız var. Her tek kınad 
yılda 30,000 llndır. Demek ki 
rabıt nefeı almanız için havı· 
nıu 300,000,000 lir• verecelul· 
nls. Sis verecektiniz, diyorum. 
Çaaka b6dceelnl memleketin 
~DH y•eamı ihtiyaçları ile 
uç uca getiren haktlmetlofı, bu 
panyı nremeı. Vergileri artır 
mık deAll, ızaltm•ğı dGtllnfl· 
yoruı. Bnıaa yurddıılaran yord 
tehlikeye daıtD~ft zaman, varını 
yoıanu leYerek harcadığını bl· 
llrlm. Size yordu tehlikeye d6· 
ıftrmlyecek bir çare göeterlyo 
ram: Tcır.k hava kurumu'n• 
yuılınıı 'Ye ona gelirlnlı nlı 
betinde yardım edlnlı." 

Bo yardım orta bılU bir 
aile için, yılda 20 llrıd1r. 

Bir ıada lıereey yerfoe her· 
gtln blrtey!., 

Sayın Baıbakaaımız her Ttlrk'D 
rabıteız edecek bir haber verdi: 
.. Tehllkedeelnlz!,, Bir de yol 
göıterdl: 

.. Der ay cıgaraaıu verdiğini· 
ıln onda birini Ttlrk ban ko· 
ramuna nrlnlsh~ 

Hemen organize olmık IA· 
zımdır: Her yerde herkesi Tcırk 
Ban Kurumuna Dye yasdarmık, 
herkese TClrk kanadı için ka· 
z•ncını göre blrıey ödelmek! 

Bu 1eıelı bahar bavaeının, 

blrgllu, baoıaız Qetonde bir 
yanardağ gibi tutoıtoğono, evi· 
alı•, bahçenlıe Te tarlanıza 

lb yağdığını gl>zftoGıe getiriniz. 
Sizi böyle bir felAkettea ancak 
Ye en awağı 1000 TOrk kanadı 
kartın bilir! 

1000 ıtanıd! 
Yıldı 30,000,000! 
Ve bu iki rakımı elde edin· 

elye kadar, rahat oyuyamımak, 
JUID• glnnmemek! 

F. R. Atay 

·-·-· Başbakan Bay Toşef, Bu Şayiayı 
Yalana Çıkarıyor. 

İıtaubul, 30 (Özel) -- Almanya baıbalı:anı Bay Bitler'in, Bulgar 
krab Boriı'i Berlio'e _çağırdığı söyleniyor. Maamafib, Bulgar baobakana 
Bay T~ef, guet~cilere verdiği diyevde: 

- General Göring'le konoşmamıı, Balkan andlaımaeı aleyhine de· 
gildir. Demiı ve çağırma ı•yi•Blnı yalanı ç1k.arm1otır. 

Bay Istamat, Ortodoks· 
lara Telgraf Çekti. 

Ankara, 30 (Özel) - Eekitchir aalık eaylavı Bay fıtamat, 1ıtanbol· 
daki orlodokelara çelı:miı olduğu bir telgrafta, Hava kurumuna Oye 
yuılmalınnı ietemiıtir. 

Yaptıkları Usul· 
süz Sarfiyatı 
ödiyecekler. 

lıtıabol, 30 (Özel) - latan· 
bol mGlgı Uman eoıyeteelnde 

yıpılan uıulıb urflyatın, me•· 
kdr eoeyete dlrektôrfl ile idare 
heyetine ödettlrllmeıl kararlat· 
t1rılmııtır. 

Ingiltere ve lrlanda 
Dahlin ~9 (A.A) - Baebı· 

kan bıy dn Valera lrlandı dl· 
yetlndekl dlyeYlnde hftktlmetln 
genel Ubaybğı kıld1racıg1Dı bil· 

dfrmlıtlr. 
Ayrıt lideri tlmdlkl genel 

llbaybk ödevleri herhangi genel 
bir IOJH tınfından yapılabile· 

ceğlol Mıylemlıtlr. 

Genel ilbay yalnıı İnglllere 
lle lrlanda ın1tnda irtibat va· 
alleılnt görmektedir. 

Bay Litvinof 
Moıkou, 29 ( A.A) Bıy 

Lltvlnof Cennre'den Moako· 
va'ya dGnmDıtcır. 

Tayyare Kuru-
muna üye Yazı
lanlar Çoğalıyor. 

latınbul, 30 (Ösel) - Tıy· 
yare kuro•u batkını Bay Fuad 
boraya geldi. Üye kaydı itile 
uğraııyor. Bay Faad'ın İsmlr'e 
de gelmeıl muhtemeldir. 

BGtCln lllMde tayyare koro· 
muoı ilye kaydedilenler henn 
çoğılayor. Her taraf ta canh bir 
hareket vardır. 

Türk · Eransız 
Tecim işleri 

letaohol, 30 (Özel) - Fran· 
eıılarla olan tEclm lolerlmlsde 
comarteılnden itibaren ençok 
gümrftk mnameleılnln tatbik 
edllmeel mohtemeldlr. 

Iran Elçisi 
Tekaflde çıkarıldı 

letanbul' 30 (ÖZEL) - lra· 
nın Ankara elçlıl Sadık Hın 

tekatıde çıkanlmıttır. Yeni el· 
çinin kim olacığı henb belli 
değildir. 

ihracat 
Tecimenlerimiz okusun. 

Ankara, 30 (A.A)- Ekonomi 
Bıkanhğından bildirim: 

Yabancı memleketlerle an· 
mızda mevcud mankkat tecim 
ınlıımal1rı hftkftmlerlne gftre 
bir tıkım maddelerimizin ihracı 
takua tibl totolmuıtor. Buı 

lhracıtcılanmııın bo huıoea 

dikkat etmlyerek mıllınaı ta· 
kaa heyetlerine mClracaıt etme· 
den gftnderdlklerl •e bu yaz. 
den b111 ahvalde yapılmuı ka· 
bil olmıyın birçok zorluklarla 
karfll•ıtıklan gôrCUmektedir. 

Bo zorluklara meydan Yeril· 
memeli için thrıcalçılarımaaın 

gôadereceklerl mıbıı tıkua 

t&bl olup olmadığını enelemlr· 
de takat heyetine, Tftrkof lı 
eabelerlne, tecim odalarına veya 
gGmraklere giderek ôğrenmelerl 
n takııa tAbl maddeleri takat 
heyetine kıymetini takdir ettir. 
meden ihraç etmemeleri ebem· 
mlyetle beyan olunur. 

w 

llava Tehlikesini Bilen 
üyeler Çoğalıyor .. 

Ankare 29 (A.A) - Bava 
tehllkeılnl bilen tiyeler Uıteıl: 

550 B. Hımlt Fettah Ankara 
potta n terclme memuru 20, 
551 Kemal Ytlkeel Ankara 
poetı ve abone memuru 20, 
552 Cend Tona Ankara pot· 
tı mevrude me. 20, 553 Rıd· 

van Nafiz Ktlltlr 'Bakanlığı 
mtıetetarı 20, 554 lhean Na· 
f iz KiUtGr B. talim terbiye 
baokaın 20, 655 Haydar KOl· 
tDr T. T. T. Dyeılnden 20, 
556 Neuıd KftltOr T. T. T. 

tıyeeladen 20, 557 Tnflk T. 
T. T. Oyealoden 20, 558 
CeTad Ko.ltar Bakınhğı tef· 
ttı batkanı 20, 559 Ref lk 
Kftltftr B. orta Ted. G. Mil. 
20, 560 Raılm 8. dlrektôr· 
lerlnden 20, 561 Muhiddin 

lı. T. H. korumu I· mubıae 
beclsl 4.8, 562 Dr. Celal Kftl· 
ıar B. baımGfettlıl 20, 563 
Fehim la. T. H. korumu f· 

de 28, 564 Salim le. T. H. 
Kurumu f· memur 20, 565 
KAzım İst. T. B. K. t· ns 

aedar 20,566 Advh'e let. T. 
B. K. o. memur 20,567 Ra· 
diye let. T. H. K. IJ. Mebmed 
20,568 Hilmi İet. T. U. K. t· 
Me, 20,569 irfan lıt. T. H. 

K. Me. 28,570 Abdollıh let. 
T. H. K. O· Me. 2o,571 Te• 
fik tat. T. H. K. I· Me. 20,572 
Asım lst.T.H K Ş.Me. 24,573 
Ali lst. T. H. K. t· Me. 2o,574 
Rauf lst. Ulell Apartman Me. 
20,575 nukıt Ahmed LAlell 
apırtmın 2o,576 Zeki Laleli 
apartman Me. 2o. 

--·-· lstanbnl, 80 (Hueual) - Almınya h6k1lmed, bava anlaımın 
hakkında logfltereye bir proje nrdl. Bu projeye önem •eriliyor. 

ltalya ve Haheşista Mes'elesi 
Cenevre, 29 (A.A) - Uloılar aoıyete1I genel aekreterl hı· 

kemlik işini dftıeltmek için Cenevre'de kalmıı olan Habeılıta· 

aın Parla elçlel ile görDomGeUlr. 
Genel sekreter hıkem komisyonunun toplanma tarih •e yeri· 

ntln kararlattmlmHı hakkındı her iki t1rafa yardımdı balon· 
mıyı teklif eylemtıtlr. 

Hicaz Veliahdi Avrupa 
SeyabatindeNe Yapacak? 
A vrupa'nın Modern Sistemlerini öğ· 

renecek ve Tatbik Edecek. 
~~~~~~---~~~~~~ 

Hicaz vellıbdl Emir Suud memlş) meı'elelerl gftzden geçi· 
seyahate çıkmıotır. Vellahd ter recelderdlr. BHalarını gôre Ha· 
tlb edilen programa gôre ıu remt Şerif evkafıoın meı'eleel 
memleketleri zlyHet edecektir: de Vellıbd tarafından mevzuu 
hılyı, Fransa, Holınd•, Baynk bahıolacıktır. 
Brltanyı ve lnlçre. Sağlam kaynaklardın öğren· 

Uellıbt Emir Suud 21 mı· dlğlmlze g~re Hicaz nllıbdl 
ftç gtıo Atıtftrk 'Dn mleaf iri 

Jlllta Romayı neıl olmoo ve 
Klrlnal 1111yında kral tırafıu· 

dın kabul olonmoıtor. Kral, 
Yellıht tereflne bir ötle yemeJI 
nrmlotlr. Yemekte MnNollnl 

Ye nllıbdın mı) etindeki utlar 
hazu bulonmoelard11. 

e lc11 btlktlmetl hariciye ha· 
kını Fuad (8amZ1) Emir So· 
od'a refakat etmektedir. Fuad 
Hamza bu ıeyahat bıkkındı 

Elebram gaıeteelnln mubıbl· 

rlne apğıdakl dlyev'de bolun· 
moıtur. 

Emir Suud Anopa memle· 
ketlerinin nılyetlol anlamak 
ve bu memleketlerle doıtane 

U~ler kurmak için aeyahate 
çakıyor. 

Emir Su od A nopa dnlet· 
ferinin modern ıf&temlerlnl öğ· 
ıenecek Ye A nopa medeniye· 
tinin blıe uygun olan kıeımla · 

rını iktibas edecektir. 
Do eeyıhıt çok faldelf ola· 

caktar. 
Elehnm gızetedoln mubahl· 

rlnla knl Abdftlhiı ileride 
bizzat AYrupı•da bir eeyıbıt 

yıpacak mı? Sualine Foad Hım11 
ıu ceubı vermlttlr. 
Kral AbdGIAılz memleketlnlnde 

olacaktır. 

14.,ransız 

Mekteh Gemisi 
Istanbul'a Geldi .. 

leıanbul, 30 (Özel) - Jan· 
drak Frıoııı mekteb gemlıl 
bogGn buraya geldi. 

ölçüler Damğa 
Müddeti Bitti. 

Halkın ellerinde bulunan 
muhtelif ôlçGlerlo earbıybk ayar 
memurlarınca damgılıttmlmaaı 

için tayin edilen ton mftddet 
dDn akeam bltmlttlı. Birçok 
tlmeeler din geç ukte kadar 
earbaylık ayar Ye ölçQ memur· 
loğuna mlncaıt edip ölçGlerl· 
nl damgalattırmıotır. Bu ay 
içinde genel tef tlıler yapılacak 
ve ölçtıleıl damgasız görftlenler 
olurea hem ölçCllerl alınacak, 

hem de kendileri hık yerine 
(Mahkemeye) nrlleceklerdlr, 

Gizli filOm, Doğum 
Gizil döğom, ölGm ve n· 

lenme vak'ılar1nın uO(ue kD 
tcıklerlnde yaaılmuı için tayla 
edilen kıaunaal Hman dcın 
ıkıım bltmletlr. Dan bu gibi 
vak'alırdıu nGfoı dlrektörll· 
ğftoe mtlrıc11t edlb kGtClklere 
y11ılanlar epl çok idi. 

Boca earbaylığı ıa~bk ~ 
larını uyarak yanndaa 1 ~.; 
kahve n gaslnolırda ' 
oyununu yıeak etml~ 
karar derhal tatbik• --~ 
caktır. Boca'hlar ba kP~ 
çok memnun kılmıılardtf• 

Bay Sevki Delll~ 
Ankara'dı toplanan bl •il' 

kurumu kurultayına ıs-"~ 
delege olatak giden 11~ 
pf yıngo mcıdarcı baf 
Şevki İzmlr'e dönmtlıtlf• 

şehirde Tef titleı' 11' 

Şarbay doktor Beb~ 
din prın muhtelif yeri~ 
earbaylığa ald lneaıtı, ~ 
hanını tef tlt etmiştir. _, 
önemle yapmadığı g6rtle' l1'4 
e1rbıyhk ııbıta t11•" ıa. t"1 
çöpçG, iki park bekçlll 
lındırılmıotır. 

8. Lfltffl Kırdar 
Kaıahya uylH• •• o;::: 

parti yftaetlm korala ~ 
Br. Bay LtltfCl Kırdar lr 
ra'dan 11rım111 gehnltllfi.' 
mlr'de dört gda kadar kt ;" 
ve buradan Balakeelr'e 

cektlr. 

Son Dakika 

Japonya 
HükO.meti Çio'~. 

pi• 
oltimatom Ve~ 

letanbol, So (ÔS"l) - ,,, 
yo'dan haber 'Yeriliyor: J -' 
ya bClkt\metl, Pekin nçt:ı, fi 
tulle Çin bGkdmetfae ~ 
ta 'Yermlttlr. Bu notada~ 
len baeaıat kabul olO~ 
Jıpon kanetlerl Çin ~ 
yClrGyecektlr. Nota, tld 
mahiyetindedir. · 

Altınordu'lu 
Cevab Veriyor• 

~~~+•••+·------- ~ 
DGnkft nyımııdı, Altt_!..,,. 

lGbDnDn ıımplyonloğd ; 
letl hakkında bir yası ;, 
Ba y11ıya, Altınorda k fi' 
Bay Sabah Eytemlı ce#b ti' 
rlyor. Yasımıı çok oldol1' " 
bugün koyımadıtJmıı b;..... 
vahı pazar gClakl •11 

baeıcığıı. 

ltlJıtlarından ayrılmık istemez; 
Anopı'yı ıl,ıreti muhtemel 
değildir. MGılüman memleket· 
terine ise lcıb ettl~I takdirde, 
boytlk 1evlnçle eeyabatlar yıpa· 

cakt1r. 
Şım'da neerolanın l 7 Mayıs 

elefon: 3151J AYYARE Si NEMASITelefoo: Jl 

ıırlhll Etmuktebeı g11eteal dlyorkt 
Hicaz hGkumetl, Aokarı'da bir 
elçilik karmık lıtiyor. Hlcu 
vellıbdı Aoklrı'yı ziyaret ede· 
cek n Camhurlyetln De•let 
ıdımlarlle bu haeoeta konuoa· 
caktar. 

Hicaz •ellıhdı AtatDrk Baz· 
retlerlle görfteecek \le olmdlye 
kadar kotanlrnamıı (Halledil · 

General Göringin 
Sof ya'ya Göreti. 

Sofy., 29 (A.A) - Bulgu 
ajaneı bildiriyor : 

BUGÜN 
Senenin en aen ve en gfizel iki bfiyilk filmi bitdeD 

11- Kedö Aya{I• 
Harold Lloyd • Una Merkel J 

1ki saat mfitemadl kahkaha (Fransızca) 

2aTa06 kuşu 
Gustav Frlılich • Maria Salveg 
Şen ve ıak.rak: •e ~rk.ıJı film (Almaooa) • 

AYRıcA = FOX Donya Havadisler• - ~· Df KKA r : Gönlerin u.amın dolayıeile ııeans saatleri değitlll ıY 
Hergiiıı 17- 19-21,15 Pc:raembe 13-15 talebe eean111 Co~• ~ 

15 Hive seansı. Her iki filim de büyük olduğa için tam ~1' f~ 
devam eder. Yalnız eon eeanı ta gdcbilen eeyircilerimi.zin J~ sJ)S 
de görebilmelerini temin için Çarıamba, Peroembe, Cuma günl~rl • ı" 
eeanınnda "Kedi Ayağı,. filmi diAer gblerde "Tali Kuıu,. fjlOJI 

terilecektir. "' 

Ucuz Fiat . Serin salon · iki Bnyok Fili 
Fiatler Hergftn ve her seansta: 

2Sa3Sa50k~ 
... 1 

General Görtngln Sofya gö· 
teli dofayıelle görftı,ıler ; yapıldı· 

ğı hıkkında yabancı ·gazeteler· 
de çıkın haberler hayalidir. 
ÇGnktl Praeya bııbıkanının 

Balgırletan'a yaptığı göretl ta· 
oıımen özel idi . 



tın Gihi 
lsaydım! .. 

.. ~tan yaoıyorum... Herkes 
~un gibi. Yınmıyan yalnız 
~ r .. Matbaada oturamıyorum. 
... a,· ne.reye gitmeli? Bertarafta, 
.. ~ gram... Dikkat edin: (Ok· 

8 
Yiiz) demiyorum. 

-.._ ir serin yer olsa da yazılanmı 
"- Y&aaam ... Fakat nerede o ee
~!.. Matbaadan çıktım, Konak 

İlkeleeine doğru ilerledim. 
h - Ah deniz, güzelim deniz!. 
~tar cayır yanan ben (Şakacı) 
'8.;..' lenin içine bir atsam, ata• ... 
.. Denize girmek istiyorum. Baş· 
t ... llrlG Beriolemenin imkanı yok ... 

t bani deniz .. 
- İtte deniz. 

Ben de göriiyorom onu ... 
Gir ... Ne duruyorsun .. 

- Yasak ... 
; Sabi yasak ... 
~ •pıu iskelesinin önünde) im ... 
~ baareti daha derinden içime 
~ Demen oracıkta eoyunub 
~ ~ denize atmak istiyorum. 
' ıee at kendini denize .... Hay· 
~bakayım ... Atamıyorum. Ku· 

dt bir sea oğulduyor: 
- Yaaa1-ı \' ... 

1 .. lı:tan eoruyoruııı. 
- Nereye gideyim? 

hl.• - Ya Karşıyaka'ya, ya Güzel· 
11. .. 
'\' ~ ... k merhamet etmez. Yasak, 
tır ... 

~ deniz... Gfizel deniz ... 
~ ~~ıhaıımda 15. 16 yaşlarmda 
a.,, lirdi. Bir lustracı yurddaş. 
hııe ;;ndıgını , küçük iskemlesini 
'1ıt, So Jdu ve... Evet, iıte soyunu• 
'Ylltıdu bile... Attı kendini ... 
fla,, ltulaklarım:ı kulak ,·eriyorum. 

ıl'et h' 
~) ,' ıraz önceki ses yok ... (Ya· 
~111ıiı ... Oda mı denize atıldı? .. 
t°"ı " OenizdeJ...; çocuğa imreni· 
~ ~llldi... İzmir k.örff'zine o 
ı._ '1J. etd.ıyor gibi geliyor hana ... Ya· 
-,ot ? f §le bak, yüzüyor, serin· 
~t~lı:adaşıoı, arkadaşlarını ça· 

"Ah · ıned haydı gel ... 
....... Al 
~ ebmed, sen de gel... 
~ ~d~n kızıyorum bu çocuğa .. 
~Ilı çağırmıyor diye... .l\.u· 
t~ da gene bir oğultu başladı. 

leıae geldi. 

>i-. ~:ay yasak ben de gire-

-. "'• ~ıreınezsin? 
...._Neden? 

...... Deniz pistir . ...... c· 
ırenlere baksana .. 

...... ' 
~C.~~~n yanıyorum. Serinle· 
~'' lerinleyemeden matbaaya 
l-ı.~um. (Y aaak) ın terkettigi 

lllda bir hqka uğultu var: 

' ~o de onun gibi obaydın 
gtrerdin'! 

E\'et, onun gibi olsaydım .... 

"------ Şakacı 
la aşa) Suyu 

~~lr IDemorlar koopenttrl 

'•ı •oyo aatmık için hazır· , 
--:bı bitirmiştir. Pazutesl 
'et deo itibaren şarda genel 

~kilde en 111tışına baıJlana· 
'· 

~'21 
~· gdecelut. Baron lkzel 

'-'· kararını verdi ve hı· . 
hor!. 

ltıpırdamı! 
...... 81, adım daha attrsın 

a_ 11i111 eeni!. ,1.. lbi emirler, gece kuıu · 
'll._. .... )1afade tlmoekler çaktırdı, 
lııı....~ kocaman bıçak odanın 
~ boıloğu içinde sallandı, 
~ çlıdl. .. Kanh bir bo 

' baılaagıcı idi ha ... 
lett eadrlerl itilen meç· 

llJ ıış•rm ıt• Ne 1!6yll· 

ünün Şar duyuk0aıro3 , •111 

Hava 
---···~--

Tehlikesini Bilen 
üyeler Nasıl Y azıhr? 

Hava tehllkeslnl bilenler 

üyesi olmak için: 

A - Her yıl en aşağı 

yirmi lira vermeğl vermeği 

taahhüt etmt:k, toplama iş 

lerlnl kolaylaştırmak için 

t1ahhfltler her yıl ı n hazlra· 

nında alınacaktır. 

8 - Hava tehlikesini hl· 

len üyelere bir ftye numa· 

raııı ile öztl bir rozet veri· 

lir Vf' isimleri ajanıla yazılır. 

C - TaahhüdftnO yerine 

getlrmlyecekler, Türk hava 

kurumuna haber vererek Oye· 

llktt.n ~rldllrler. Üyelikten 

çekllenlerln felmlnl de ajans 

la yazılır. 

Ç - Yfrmt liradan aşaAı 

yardımda bolonanlat Tftrk 
hava kurumanuu yardımcı 

fiyesl olurlar. Rn üyt>ler~ 

rozet vnilmez vr, isimleri 

neşre dl 1 mf'Z, 

D - Hava IE>hltkeeloi 

bileo üye yazılm•k için An· 

kara'da Türk hava knrurou 

mnkP.ıioe ba~ka ynlerde de 

Tiirk bava korumu şubP.le 

rlne mOracaat edilmelldlr. 

Taahhüd6nft yerine geıfr 

mJyecekler Türk hava kuru· 
muna haber vererek üyeU.•· 

ten çekllehllfrler. Senesi için 

de babf'r vermeden aidatını 

vermiyeıılerln, isimleri de 

ajansla yazılır. 

• .. 

lncirlerimizüzerinde Yol 
suz Hareket Yapılamaz. 
Aydın Havalisinde incir Ağaçla
rına iyi Bakınak Gereklidir. 

----------~-9;J5 yılı rekoltesinden incir hğı tarafından Mafnsa'da açılın 

lerlrofz için yapılan alivre ea· asma fidanlığında yeılştirllen 

tışlarda oferto ,.dilen f latlerln asmalar, sekiz yıllık asmalar 

dftşkfinlüğö üretmenlerimizl şl· kadar bol ftrftn vermektedir. 

kAyetlere eevketmfftl. Bo muvaffakıyet blrçol bağ· 
Ekonomi Bakanlığının yerin cılara yeni b9~lar yetiştirmek 

de llgllenmeslle ( AIAkaelle ) fmUoını vermfştlr. Fidanlıkta 
bazı thracatçılann üretmenlerl 

lyl cine ailma f ldınları yetişti 
nzen bo hareketleri üzerine 
tıbaylık araştırmalarım yapmış rllip bağcılara bol hol dağıtıl · 
ve hakaultğa cevap vermiştir. mak surettle elde edilmiş olan 

Jocir hölgelerlode genel bir hu hareket lncirlerf miz için 

şekilde teeseürle karşılanan bazı de bir d eneme alanı açmıştır. 

lhracatçılaran hareketi Ozerine Aydın hnsllslnde; Manfea'da 

llbaylık ve şımmızdakl diğer bağcılık alanında o1doğo gibi 

,.konoml kuramları geregen ted· incir alanında da işe haşlanmık ve 

birler almışlardır. lyl verim f'lde etmek için 

Bazı tbrac11tçıların incirleri · bfr (incir f ldanlığı) korulmaın, 
mtıl yok pahasını &atış yaprnalc bu g~retle incir ığaçlıtrınm 

lııtemelnl ~lbl bir harebte ıslahı için Taram Bakanlığı 
meydan hırakılmıyacaktır. Bu Urf't nezdinde teşPbbü11te bulomıl· 

menler için verimli olacaktır. maeı için ilbay Gent'ral Kaıım 
• 

• • 
Aydın ve bualhtndekl incir 

habçelerlnıie yeni yetiştirilen 

e~aç clnslerloden df'jeneressnns 

görftlmektedlr. Bunun ııebebi; 

üret menlerin komşo bah 

çelerloden aldıkları incir 

dallarını gelişi gftzel toprağa 

gömerek fidanları önemle ve 

ihtimamla yetlştirmt>lerl ve aşı 

yepmımalarıdır. Zımwn gf'çtlk · 

çe bu durum daha feoalaşabilir. 

iki yıl önce Tarım Bakan . 
' 

Dirlk 'e bışvorulmuotor. İlbay: 
bu müracaatı önemle karşıla 

mıştır. 

İBpanya ve İtalya'da eoo 

yıllarda fazlaca incir bah~elerl 

yetiştirllmlştir. Buralarda elde 

edilen ürftnlM bizim incirle· 

rlmtı derecesinde nef 18 ve tath 

olmamakla beraber f lat saha 

sıoda rekabet lhtlmallerl çok· 

tor. Bu dorum da tncir ağaçla· 

rımızın cinslerini ıelah tçla 

miihlm bir sebeb te§kil etmek· 

G d • K •• •• •• •• • d tcdlr. Tarım Bakanlığının çok e ız oprusu uzerın e yerinde olan bu teşebbüsü 

Feci Bir Kaza 
Köprü Çöktü ve Bir Otomobildeki 
iki Yolcu Ağır Surette Yaralandı. 

Evvelki gece ııaat yirmi birde 

İzmir' den Bergamı 'yı manllı· 
tora göUlren bir kamyon Gediz 

nehri fizerlndekl tahta köprll· 

den geçerken lSnemU bf r kaza 

geçlrmlı,, iki kişi ığır surette 

yaralanmıihr. Vak'a şöyle ol · 

muştur: 

Şoför Bıy Feyzl'nln idare· 

sindeki 49 &ayıh kamyon 

Berftımı'ya gidiyordu. Köprflye 

giriş yerinde tahtalar kamyonun 

ığırltğına dayınamıyarak çök· 

mftş ve kamyon devrilmiştir. 

Bu yüzden şof llr muavini Bıy 

lsmall ile yolculardan Bay 

Mebmed Vehbi ezilmek sure 

Tilrkce 'ye: çevire4: 1 Z C J 
yeceğlnl bllemlyord&. Fakat bo· 

nnnla beraber, bir hamle yapa· 

rak karşaaındaklnl y~re termeyi 

de dtlellnmftyor değildi. Baron 

lkzel'e gelince: O da, daha fazla 

beklemenin zarar vereceğini 

blldl&I için hemen bir kibrit 

çaktı ve biraz evel &öndördftğl 

lAmbıyı yaktı. Meçhıll adım, 

bo eef er daha çok afıllımıştı. 

K1ranhk odıdı çakılan kibrit, 

göılerlnl almııtı. Hiçbir tarıfı 
göremiyordu. 

Amerlka'lı pollı haflyeııl, lAm· 

bayı y111ktıktııu 11onra , eet:f emir 

tile a~ır eurette yaralanmışlar· 

dır. Yaralılar fzmlr baetah•ne· 

eine getirilmişlerdir. 

Kaza gece Bergama'da bulu 

nıtn hbıy Gf'oeral K. Dlrtk'e 

haber nrllmlş, hemen jandarma 

ıönderllerek köprflden taeım 

araclannıo (Nalul vasıtalarının) 

geçmeleri yasak edilmiştir. Ba· 

yındırlık baemftheodlellğl köp · 

rünfto acele ooarılmaeıDN bqla· 

mıştır. 

Birkaç gftn içinde köprilnGn 

onarılarak araba ve otomobille· 

rfn geçmesine mft11ade edileceği 

koekoeozdur. 

terini ıekrarlıdı: 

Dar! .. 

Kıpırdama!. 

Yakarım! 

Bu gece zf yıreıçlsl mobıkkak 

ki bir haydoddu ve Sıao şebe· 

keıfne meneobdu. Karoılaşdığı 

bo ani durumdan oıtırdığı için 

see çıkaramıyordu. Üstftbaşı pe· 
rieınclı, Arkıe1ndaki elhleeler, 

delik deşik, yırtık pırtık idi. 

Fakat Baron lkzel bunları gö 

recek halde cleğtldi. O.ıu o ıı· 

rada en ziyade dGeBndOren 

nokta, bu adamın yılnı• olub 

olmıdı~ı mes'eleıl idi. Eğer bir 

arkada@ı nrea ve o da pence· 

reden içeri ıtlar111 le kötl 

olurdo ... 

Baron İkael, karoıaındı dur· 

makta olan bu eli bıçaklı adı· 

mıo hiçbir harekette buhl!Jmll 

önemle karoılıyacağı kuokoeozdor. 

Kükürt lhti· 
karı Yapanlar. 
Mes'elc Yakından 

Tedkik OJunuyor. 
llbıy General K. Dlrlk bıtı 

llçelerlmlzde uznk köylere ka· 
dar uzanan araşlırmalarında 

kredi kooperıılf Jerloe iiye ol· 

mıyan ve otamıyan bajtcıların 

kilkiirdün torbaaını 500-520 ko· 

ruştan aa . ıu aldıklarını gör· 

mOotDr. Bunun üzerine kükiirt 

lhtlkArı yapanları teeblt ettir· 

mlş ve haklarında takibat yap 

tırmıya başlamıştır. 

Köy bflrosondı bGUln köy 

muhtarlıklarına gönderilen bir 

bildirimde bağcıların yflkeek 

de~erle kükürt almamalarını, 

ucuzca kGkürdft nerelerden 

ılabileceklerlnl bildirmiştir. 

dığanı görilnce, dıba fazla ce· 

saretlendl ve: 

- Otur, dedi, şu eandalyeye. 

Meçhlil adam, bir köpek ltaa 

tile yaoıbı~ındıkl eandılyeye 

oturdu. 

- Buak eliodekl bıçağı .. 

Kocamın bıçık yere d69Ul. 

Poliı haf iyesi bu korkak 

adamın tltredl~ini farketmlttl. 

Demek ki başka bir arkadaşı 

yokta. Olaaydı, bo kadar kork· 

m11dı. Sorgular bışlıdı: 

Adın ne eenlo? 

Sôyle be hl'rlf adın ne 

eenlo? 

Evet, ııeı yok, sıdı yok ... 

1 

Meçbdl ıdam, eandalyenin it· 

tinde put gibi doruyor, ıora· 

lan oeylP-re ceHb v~rmlyor, 

Hergün 
Beş Kelime. 

On ikinci Liste 
l - Sukutu hayal - Umuea 

Sukutu hayale uğramak -
Um usanmak 
Örnek: Kendisinden o kadar 
it beklediğimiz bu zat, bizi 
ne çabuk umoııaya uğrattı. 

2 - Teııanfit - Dayanı,ma 

Örnek: En büyük kuvvet, 
yurddaşlar arasında dayanıo· 

madır. 

3 - Seviye - Diizey 
4 - Maksat - Erge 

Örnek: Kültür işlerinde er· 
gemiz, bütün yurddaştan 

yüksek bir bilgi düzeyine 
çıkarmaktır 

!l - Rekabet etmek - Öoiir· 
de~mek 

Rekabet - ı")nürdeşme 
Rakip - Ônördeş 
f)roekler: 1 - Ekonomi İş· 
leriorle lüzum!uz önürdeı· 
lerin zarannı çekiyoruz. 
'l - Üniirdeşmek, her :ıa· 
mao faydalı değildir. 

3 - Bay . . . yüksek zekası 
He, bütün önürdctlerini yıktı 

NOT: Gazetemize gönderilecek. 
yazılarda hu kelimelerin Oııman· 
lwalarınıo kullanılmamasını rica 
ederiz. \... _____ ~ 

Bayındır' da 
Aydın Demiryol-
ları Teslim Alındığı 

Gtın Şenlik Yapılacak. 

Aydın Oemiryollarınıo dev· 

letçr, Bllhn alınmış olması, mem· 

lekf'lfn hertnafında bilyük ıe· 

vinçle karşılanmı~h . Hell", de· 

mh·}olu fizeriode Luh:nao h 

Pabalar bal~ıoın sevincine son 

yoktur. 

Aldığımız haberlere göre, 

Aydın demiryolları devlet tara· 

fındıa teslim alındığı gliu Bay1n· 

dır'da büyük venllk yapılıcak· 

hr. Bazırhklara devam edilmek· 

tedir . 

MAYIS 
1935 
Hızır 

26 
31 

CUMA 
Arabi 1354 Ruml 
2 6Saf er ıs 

Evkat Ezani . 
G11ne, 9,00 
Öğle 4,au 
ikindi 8,38 
Akoam 12, 
Yıt.11 1,58 
imsak 6,47 

fena fena bakıyordu. 

1935 
Gdn 

3L 

1351 
Mayas 

Vasati 

4,32 
12,11 
16,10 
19,32 
21,29 

2,19 

Baron lkzel kııdı. Elindeki 

otomatik tabıncayı herif in gög· 

süne dayadı ve llhe etti: 

- Adını aöylemiye mecbur· 

sun ... Yokea .... 

Nafile ... Adamın eanıaı alsın 

gene ııöylemlyecek .... Neden ve 

"için? Acaba dilsiz mi idi? Po 

liıı haf lyeel de böyle dOeiindG 

ve ıo.du: 

- ~en dilsiz mleln? 

Meçblil adım, bıtını ııallıdı 

ve dllılı oldutooa anlatmak 

istedi. Fakat bo naeıl dlhiıllk? .. 

Amerlka'lı polis hıflyeel bunı 

laınmıdı, yalan ıöJledlğlne H· 

hlb oldu. Fakat, herif dtlelı 

rolGaCl o kadar uııahklı yıpı· 

yordu ki oaomamak elden gel 

mescit... 
Art•k aı,.ııı•er~,ı brekola te· 

..... - •. 
Dflştındflklerim ... 

Köy Yollarında, 
Köylo Yolunda!. 

lzmlr Vallsl, bu yıl lalver· 

elteden 40 genci lzmlr kftyle· 

rloe çağırdı. Bo geneler, köylere 

dağılacak ve orada bir, bir 

boçok ay kalacaklar. K.öyl 

tanıyacaklar, onun bayatını 

yaşayacaklar, onun ka(a11nı1 ru· 
bono anlıyıcıklır. 

E~\I sotyete içinde köy, Kaf 

dağının arkalarında kalau, bl· 
liom ~z, gldllmeı, geçilmez bir 

yerdi.. Köylerin dag bıolarına, 

ovalarıs serpilmiı olan varlıklı· 

rile eo~yete arHındı atılm11 

dı varlar. vardı .. 

KöylO, Bosyetenln karıunı 

doyurnuğa mecbur; bir opktı 
aankl! .. 

Doktor ghmer., bilgen gitme• 

&kul111ız, > olsuz. bakımsıs, ha· 

rac veren köyler; bahtı kara 
köyler! . . 

OnlMr, aşağı yukarı, Flra· 

voolann hllyük ~bram yapılı· 

rın.Ja kullandıkları çıplak, ac, 

ıef U eelrlerl ııandmyordu, 

Şııblrlerl, sarayları, zengin 

oğullarının okuyub ıdam ye 

tlştlklerl okolaları onlar yap 
tırdılar, fakat ne yGalnCl gör· 

dnlr.r. nede tadına aldllar! .. 

Tilrk m6Öenerl, köye ayak: 

basmadı. Onlar eşkıya ve jın· 

dıtma ile tıbılldaran yDıGnden 

baıka kimseyi görmediler. 

Zsman zaman, ileri dlltıkle· 

rlmlz ileri çahşmı1arım11 .-e 
yftluek heyecllnlarımıı karo•· 
sıod11 ooun lırik duyguluınıo 

toprak ahrnde kaldığını anh· 

yoruz.. Suçlu kim? 

E~lrl &o8yete, eski yarı m4· 
nevverl 

Çünkü bf'r şeyi bir cila 

gibi, bir kadın boya. ı gibi IOI 

yetenin yalmz yllıClne 1'•ft•· 
mıştı . KeylC ten, debdebeden 

yırı eızmıe letanbul, nrlıkta11, 
köylGnftn mabııulGnft erhlb MJ. 
mnrmekten otımlş, k:abarmıı 

etki koımopollt fsmtr ve bir 

kaç btlyGk teblrden batka, 

kim, hangi yer, bıkkını el•· 

bildi?. 

Makyaj ve elli!.. 
Ne eeer, ne fikir, ne bak, ne ıttk 

ne Alkil sosyetenin asıl bGaye· 

ılne Ye unun dıyandığı kl5ye 
inmedi, orayı gitmedi.. K.öylD, 

f izyolojlal ile, pelkolojlil tir, 
E.osyolojlsl ile, n kıl11a, ç6r6 · 

yec ::ktl. Varlığını, aıılını bile 

unutmoıta. Biraz daha zamıa 

geçseydi, köyUi, T6rklütftntl de 
unutacak ve eadece 11118 11 olı· 

rak vatansız, kalan bedbaht 

Orhan Rahmi Gökçe 
- Sonu 6 ıncı yOıde -

lefoo etmek lhımgellyordo. Z•· 
ten karakolda da böyle bir hı· 

her bekleniyordu. Oıelde iııtl•· 

tık yapmanın 1ıra11 değildi. 

Karakola gittikten ıonr1 hertey 

dıha Jyl anlışılac•ktı. 

Baron lkzel, bu adımın bir 

h•ydud olduğuna daha doğruıa 

hıydod Stın'ın arkad•tlarıadaa 

biri oldoğunı bir tGrlG lnn•· 

mıyor ve kendi kendtae: 

- 1m•Anı yok... Ba adım 
bir fakire benziyor. ihtimal ha 
gece için para ile tatalmattar. 

Bir hıyclad ol•ydı, ne bu kı· 

yafette gnercll •e ne de b6y1e 

kGpek gibi ıeıllm olurda. 

Potta haliyeııl aert bir aeılr. 

ı6yleadl: 

- Kalk yukarı! 

Otlata adım ba emri ltltml .. 
- D .. ,. •• ·f!ecek 
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Mahsulümüz 

Bereketlidir .. 

iz mir Def terdarhğı Yeni Maliye Şubesinden: 
Sıra Tarh 
No. No. 

l 62 
2 " 

Vali Köyleri Dolaştı ve Birihirine 
Yardım Zaruı·etini Çiftçiye Anlattı .. 

3 83 
4 ,, 
5 254 
6 273 

ilbay General K. Dlrlk iki 
güode batı llçeleriuden yedl"inl 
dolaşmış, ekonomik ve tarım 

eal araştırmalar yapmıştır. Ber 
gıma ile Menemen'de 6riin çok 
bereketlidir. Kaylüde bu kadar 
ürOnft tarladan kaldıranıomak 

korkusu vardır. lıbay Genen!; 
köy köy dolaşmak ve söylevler 
vermek, baebıbat yapmak sure· 
tfle arQoün elblrllğlle, imece 

ile kaldıralmıtaı için onları teş· 
vtk etmftıtlr. 11 hay General, bu 
tetkik gezinti Jnde 750 kilo 

metre otomobille dolaemıe, de· 
nlzden de 80 mil aşmıştır. Çeş 
me, Karaburun, Bergama, Dl 
kflf, Menemen, Seferihisar ve 
Urla kazalarlnı baştan haşa do 
Jaomıştır. Her yerde köylü firfi. 

nftnft kaldırmakla meşguldür. 

değerli sözleri söylemiştir: 

- Köyln İmece yônünü 
güvenle oneylaımştır. Vakti hoş 

olanlar ötekilerin yardımma ko 
şacaklardır. lmeceyl köylerde 

kuracağız. Başk11 kurtuluş yola 

yoktur. Maliyet değerini arllr· 

mamak için de bu lazımdır. 

Köylümüz çok çalışkandır. Mn· 
vaffakıyet te muhakkaktır. 

ilbay; hugQn Knçftk Mende· 

res köylerine giderek ekonomik 

ve tarımsal tetkiklerine orııdaki 

ilçe ve köylere de devam ede· 
cektlr. 

7 77 
8 210 
g 367 

10 225 
u 75 
12 76 
13 362 
14 393·1 
15 239 
16 6 
17 108 
18 ~l98 

19 68 
20 30 
21 71 
22 135 
23 ıı5 

~~~~~~~~~~-ı24 196 
Torbalı tapu Jşyarlığından: 25 55 
Kara kızlar köyünde kır bağ 26 27 

mevkUnde gftn doğusu dere 2 7 5 

gOn batısı loharrem oğla İb 2 304 
rahim poyrazı bit pazarlı yeri 

kıblesi Memlş oğ. tarlaslle çev· 

rlll boğ Hafız hoca karısı Fat· 

manın 35 yıldanberl senetsiz 

olarak tasarrufunda iken vefa· 

tile vereseel namına hey'etl 

29 12n 
30 253 
31 269 
32 172 
33 231 
:14 280 

167 

Köylftnftn canbfrllğl, elblr· 
llği ile çahşm1111 QrQnQnfl tar· 
lalarda bırakmaması fçln bir· 
birlerine yardım etme tavsiyesi 
bOtftn köylOler tarafmdan se· 
•inçle karşılanmıştır. COnkft 
leçl lmllanmak 1mretlle ba iş 

başarılmak istenirse durnm 

tehlikeli olacak, maliyet ff ati 
yftbelecektlr. İşi az olan köylil 

ötekinin yardımına koşacak, 

imece olarak çalı,acaktır. Ba 
hareket köylO arasında yapı 
lacakhr. 

yari ye Jlmübaberlle tescilini 35 167 · l 

istemektedir. Bu yeri tapu 237 
36 237·1 

k ydı bulunmadığından 14 6 935 37 273 

gününde bu işi gerçiole~tlrmek 3 293 

için moh iline f?ldllecektlr, Bn 39 128 
40 233 

llhıy Gencrol dün bir aytl· 
rımıza (Mobahirlmlze) eeeğıddd 

yerde lllglsl olan varsa belgesUe 
41 176 beraber l O gün içinde Torbalı 
12 :no daire ine baş varın ları. 1585 

lzmir'lilere Müjde 
Bahribablii sabll park gazlaosu açılmıştır. Türklye'ofo 

her yanında tanınmış ve büyük şöhret kazanmış olan saz 
heyeti bu gazinoda bulunmakta ve musiki nıerakl•larmm 

zevkle dlnllyeceklerl parçalar çalıomalrtadır. 

SAZLAR: Kemençe Aleko, Kemnui ecati,Piya· 

nist Yorgi, Panço Cmdet, Klarnet Şeref, Ha· 
nende Jnrahim Humit ve refakatinde (Sahibinin esi) mu· 

ganni)elerinden Bayan lUubmure Handan, Kaçnk e· 
zibe, Suad, ve Siyansnda Bayan Belma ile Ba)an 

Şfikran. Bayan Fuide 
nln lştlrakile 30 Mayıs 935 Perşembe gQnilnden itibaren 
icra ı ahenk etmlye başhyacaktır. Say1D milşterflerlmlzl 

memnun etmek için hor tfirlü fedak4rlıklar yapılmıştır. 

Mndiriyet 

251 
43 251 l 
44 22 
45 207 
46 26 
47 245 
48 423 

49 219 
50 4.6 
51 170 
52 309 
53 297 

154 295 
55 303 

,56 324 
57 358 
58 340 
59 353 

Ticaret hanenin K111uç 

J ılellf ffn ismi Mevkii o. San'ıtl ıeneıl Lira 
vapur ıcentl. 9:11 17 

1 " 103 
Con perelç • birinci kordon 172 .. " •• " 
Hayri lktncl k. kardlçalı mOteahhlt .. " 
Kömüren o. A~ıım yeni tuhafiyeciler mimar 
Mehmed Adem BDhlllye kutu fabrikası 
Jozef Federar kırdlçah ban kumusyoucu 
Nlkola Saman yeni binalar 3 1 tüccar 
Mehmet ve H. Avni İ!metpaea cad. kahveci 
1brahim vlçenço gazi bulvarı ftzOm kalburu 
Fransa va kaporal kardl çalı han 20 komisyon 

Ali o~lu Mustafa ikinci kor. 5:J ıfçı 
Allert j ıldiçl gazi bol varı komisyon 
Mehmet Bebaeddln yeni binalar 1 dökmeci 
Gaol v.. A. İemall selim bey hanı komtsyQn 
Musıofa Rath birinci kor. Asya vapuru 
lbrahlm ve HOınn Salih ağa hına kahveci 
Recf'p birinci k. 172 3 ve 4 bar 

Madam tak ., panılyon 

Dağıstarıh Muzaffer ,, 112 terzi 
Tabir Nuri ikinci kordon komisyoncu 

Jak Algarantf oamanlye 35 ,, 
Mon kontenta sallb ağa hanı 7 ıdccar 

Sılvator Hayım 5 No. hı sokak 2 komisyoncu 
Eroest Manlf ika birinci k. 168 lkrazat 
Hendekçi z . .M • .ı: 1art n acenta . , .. " 
Kora o. Bekir Sıtkı horsa zahire slmear 
Edgard penson mimar Kemalettin 35 gramofon bayii 
Zalmzade kardetler yeni tuhaf tyecller komtsyoncu 
Zeki Nevzat glrft hanı !12·1 ,, 
Alalyl'll Bacı tehmet o. 3 No.lu eo. 16 burduatçı 
~·redlrlk Recyo sahm bey hını 6 komisyoncu 
Fuad Mensi mOzayede bedeetanı beylkeltrae 

Aziz Arif usta 1. no. Ju sokak 8 tamirhane 

Malu veçki eallh ağa hanı 20 komisyoncu 
Şaban ve Cafer maltızlar hamamcı 

Mlktat ~. Abdülcebbar borsa zahire simsarı 
Asaf Mısırla osmın nizami emio b. hanı !Jfrket 

A. Manoel Rldaldl ~azl bulvarı 2ö komisyoncu 
Hancı Halil ağa z. Ragıp ve o . 3 No la 11. 7 tüccar 
Oda başı Hde Hilmi yt!nl tahaflyecller 4 Uiccar 

Bobor ve Molz Azlkrt .. 3 tdccar 
Osman z. Tabir ve tükrO «•ıl bolvart 15 komisyon 
Vonean j. gondran yeni binalar 4.·l " 
K. rlpovaç ve enrekAsı gazi balvar fabrıkatör 

Doktor Cevdet Abdarrahman " tflccır 

Jozef stangırd yeni tuhaf lyecller lkrazat 
D. Davee gazi buharı komisyon 
Talm birinci k. 156 vapnr ıcentl 

joze( N. Levl ve ş. maoifatoracılır c. manlfıturacı 
Hayım gabıy borea incir simsarı 

Hafız z. Ali Fehmi " zahire " 
Bacı o Ahmet Tevfik it " " zibnah salt ., ,. u 
Hafız Tevf lk ,, O.zom .. 
M. Snkrn ve Ali Rıza ,, incir ,. 

Bati p zade Kem Al ,, 6zGm " 
Musa oaol ,, incir 11 

Ömer Eşref ve lemıU " ,, " 

1 " 474 
" 292 

" 
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" 
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360 

120 
120 

:n 
157 

44 
71 

99 

3 

l:H 

İmrahor z. aalAhlddln Uüenft gazi bulvarı komisyoncu 
" 120 

lzmir Defterdarlığı 
besinden: 
ikraz edenin llcrazedllcın 

lemi miktarı 

Haşdurak Şu- 62 346 

63 381 
64 255 

Vergi Bir misli Yekun 

Lira k. 
Bıcı mebmet ali 1200 
kııı BDltan 

Gayri aaft 
kazanç 

Lira k. 

216 00 

Ltra k. 

15 12 

zam 
Lira kr. 

15 12 

65 117 
246,1 

66 246 
Ura k. 67 246·1 
so 24 68 374 

Bacı hüeeylo oğ 1320 
lo muıtafa 

1320 60 16 63 16 63 33 26 69 342 

leak smay borsa palamut elmearı 

Ö. E~ref ve lemafl Hakkı gazi buharı vlı·keı 
HliseyJn mazlum yeni tuhaf lyecller lnıaat mGteıhbldl 
Molla zade Arif Salih ağı hanı erzak 11 

Bayım pllae 

" Neelm },ranko 

Kaptan z. Faik ve 
alemdar zade Ref lk 

yeni tuhaf lyecller tfttün tGccarı 

.. 
,, 

boreı 

" 
komfıyonco 

palamut ılmeırı 

" 
" 
" 
ti 

" 

" .. 
" 

verglıl 

K. 
Ol 
59 
66 
67 

40 
49 

76 
55 

03 

19 

40 

00 

% 20 
Lira 

17 
103 

94. 
117 

24 
36 
7 

64 
8 
2 
6 

72 
2 
6 
5 
4 
4 

24 
24 
8 

80 
15 
10 
20 

1 

2 
14 
36 
37 

6 

2 

2 

5 
10 
11 

2 

2 

10 

24 
2 

10 
342 

3 
19 

2 

2 
60 
27 
11 
99 
22 
16 
4 

15 
2 

24 
24 

2 

112 
23 
36 

2 
2 

34 

cezaeı 

K. 
Ol 
59 
12 
88 
18 
10 
62 
54 
56 

35 
93 

47 
41 

71 
73 

79 
18 
38 
99 
57 

75 
64 

40 

16 
20 
08 

88 
29 

29 
19 
60 

06 
28 
80 
03 
56 
17 
60 

03 

69 
94 
04 

82 

Ye 
Lln 

34 
207 
668 
~uo 

24 
36 
7 

64 
8 
2 
6 

,32 
2 
6 
5 
·i 

" 144 
144 

s 
:ıo 

15 
10 
20 
37 

157 
1 

2 
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Yokarsda isimleri yazılı mükellefl,.rln adreslerinde bulunımamalarınd•n yeni ıubece 981 mali yıh için 
kazanç vergilerine ıit ihbarnameler kendilerine tebliğ edllmemtı olm.aıaa binaen tebliğ makamına kaim olm 
koku usul muhakemeleri kanonunun 142 inci maddesi mucibince llAo olunur. 

Bıcı hısan 4000 720 50 40 50 40 100 SO 
R " T l · ı F) Y ılbaoı gün il her yıl bl· Yukarıda fslmlerı yazılı mükellefler adreslerinde bulunama· e SIDI 3 I 

rlncl kAnunun 31 inci gGnft 
mılarıoa binaen 931 mali yılı lçio Başdarak: şubeslmce tarho· 

GÜ le • K öğleden sonra 2 Jklncl kAnu· 
lunan kazanç vergilerine alt ihbarnomelcr kendilerine tebliğ et· fi rJ an U • oun birinci gftnG. 
rllememlş olmak!a hukuku usul muhakemeleri kanununun 142 ncl D G Jd • 
maddesi mucibince tebellu1r makamrna katın rloıak uzere key· ll U Ü 0 e ) • • Bo maddede yazılı tatil gün· 

b lerlnde n birinci maddede ya· 
f iyet llAo olunur. 159ı - Başı 1 inci yozde - zıh uluııal bıyramm 28 ve 30 

lzmir Defteı·darlığından: lsugiin Milli müdafii Bakan· günlerinde hoeoıi yerlerin ka· 
hğı tarafındın hazırlanacak pınmıeı mecburi değildir. 

Kırııyıka Zafer sokak 17 nomarah oteJI işleten Mehmedln 
programa göre enet toren ya· Medde 3 - Haf ıı tatili pa 

930 senesi heHbatının zarar ile neticelendiği hhtedklk ani aşılmış 
olmakla re'sen takdir komisyonunun 29 ·5· 935 gOnlemeç ve pılır. zar gQnGdQr. Bu talil 35 sa 

B) lJlueol egem~nltk bayramı atleo ekeli.. olmamak iizere 751 Hyılı kararı ile kazanç vergisi kanonunun 45 inci maddesi 
mucibince takdir olonau on Uranın kendisinden vergi gibi tah· 22 nlean öğleden sonrıt ve 2:l cunıaıtesl güofi &aat 13 le hat · 
elline lüzum göeterllmlştfr. nisan gllnfı lar. Halk.111 ylmesl, lçmeftl ve 

Kendisinin bulunamamueı baseblle bu baptaki ihbarname ken· C) Bahar bayram• mRyısın glylnwe31 gibi zarni l~tlyaçla · 
dlstue tebliğ ettfrJlememlş olmakla keyf fyet bu koku usul mu ha· btrh et gftnll rlle n'akah alış Vt"rlş ddkk4n 

kemel rl kanonunun 142 inci maddesi mucibine., • .,btığ mıka· U) Şeker bı.:.yramı üç gilu. ''. mağazaları hak ıuda Ct!l?l t· 

mın 1597 E Kurbıı~ ba am.. ört tcs! il ha!ta tat il .ı:a;&w.u 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__:_~~~~-~--'--_..::...::..:....:.....::....::.....::....::;L.;;;...;::...::..:.:........;;;...;;..;;...;;....,_;:=.:...~-=....;;.;:=-o 

hdkftcnlerl tatbik edilmez, 
Madde 4 - 25 haziran 1325 

tarihli, 23 nisan 1337 tarih 

ve 112 n~mırah. 24 ilk teırla 
1339 tarih ve 362 numarıh, 

19 nfgn l 3~U tarih ve 628 
numaralı, 1 nlııa 1926 tarih 
ve 795 numır.b kanunlarla, 
ikinci ka'lun 1340 ıarlb •e 
394 nomırah hıf ta tatili kı· 
nonnaon birinci mıddeelnln 

son fıkrHı kaldmlmıttır. 

Madde 5 - Bu kanunun 
htlkflmlerl ne,rl tarihinden 
mnteberdlr. 

Madde 6 - Bu kınan hft· 
ktıml. rint icra Ve Wer1 ey_,• 
y:er~.. getlrlı. 

bayram 
kındakl 

haziran 
gazetede 
kanan 1 
den iti 
cekllr. B 
pazardan 

pasardır. 

Bugft 
Torlng 

nCln Tire 
Kozak 
gezintiler 
Tire gez 
gama ge 
olacaht .. r. 



'"'"'"'""'"'"""""· •=-Meşrutiyetten Evvel ve Sonra .. 
Mekteblller İçin Blylk BlkAye .. 

aşımızdan Geçenler .. 
Bir Çocuğun istidadı Dilimiz 

Kılavuz 

Yazan : M. Doğan Batu için Dersler .. 
Yazan: Öğretmen Sabite A. Cıaa 
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••••• 
Komitecileri 

Yeı·inden 

Nasıl Toplanır, 

Nasıl Kaçarlardı? 

Mnsademe - 16 -
Arabıdın ıtbyın yolcu gene 

kurtarıcılarına ııca1dıkla tetek · 
Meıhur - 1 Gnll, ıngın 2· kir ederken Torgud•an 6nlade 

(mahut anlamına) herkeece bl· eğildi: 

llnen, hep blldlğlmb. bınt ıo _ Merdllgloüıl oautamıya 
'- ._rl alan kuram batkanı, 

defaerlnl açar, yG• çeteci 
eder. Bunda da, doğum 
-. toıalor. Eğer ayni 

Bulgar efradı yetlt· 
• Beriye kalanlar, mite•· 

.._ ...... lalardan alınır. 
.: it için de kurum baokana, 
~ Ja•ırı ıa tekilde bir 

.. 'erir: 

'-'°71aaıde ıa do&umlular· 
~ ~r latlkllll ,ereflne 

....... namına ea•ıta dHet 
lr. Ftlla gln, filin 

fUAo yt>rde bnlunıcak· 
lıtafrese kumandanı 

lataa'dır. lçdma ma· 
•anncaya kıdar köyl· 
'9kaeak efrada, tarafı· 
•Guulb gOrllen bir 
olarak ıeçllecektlr.,, 
köy muhtarı, lhtllAI 

... bu emrini alır ıl· 
ferı..ı ihtiyar heyetini 
'-ı içtima ~Het eder. 
teplqır ve nGfut def· 

llÇar, Celen emir d• 
latenllen efl'ad, hemen 

b 1 k ·yı blldl"'lmiı 3· (maruf aa.) ta· ca"'ım, dedi, benim için yarı· 13 kadıılırımız, aa arı pe ı e "' 
tiklerini ıôyler ve son z nınmıt Jındı"'ınısa ~k eaefleadlm. sı. 

L dil t t hatırlerl1r. d k 2 e olır1k, Meılhln a.en er n Meçhul 1 bilinme 1 · si arabamla evinize kadar gö MGeıdemede Hfl her ner~de 
cennette beklediklerini de ın. oluru olenn, ele geçoa her ko blllames, belllols 3 . llnınmı tlreceğlaı: Hay•anlar uılenmıı 
lıtank nutkunu bitirir n he· mltecl Bulgar'dı, yalHrmak, mıı lırdır, arkıdıılarınızdan blrlıl 
men, hedefe doğru harekete ağlamak, merhamet dilenmek Şöhret - l·Gn, 2·tınınuııı de onların ldareelnl ellae alı · 
geçilirdi. gibi eeyler görGlmeıdl. Klfuı hk 3 soyadı rak yolu gôıterlrlerae hemen 

Ml•deme içi• emir aı.n uçurulea bile •ere .. gı c• .. b, Meçbullyet - l·bellı.bllk, yaranıaın iyi olmıoını bakan& . 
komiteci, her neye mal olana ıncak ve ancık; karanlık 2 ıanmmazhk Bu gene etıldı: 
olsun, mutlakı o mGHdem,.yl Mlıenekklren - tanımsız, _ Slrlcllltl"ll kolaylıkla ya l 1 1 - Neınam! "' 
•erirdi. Bulgar komiteci er n n Den baoka blrıey de~lldl. tanımoıs olarak, :ıanım••- porım, dedi, lıobam ıınbacıdır, 

adetiydi: Htdd.et, tlddet pırı etmudl. lıtlhar etmek - tımumık, ben de ba tıe ıhıkın•m. 
Gceelerl ıabıluı kartı, hrıı· Dona mobbll luıft ooğukkan. in almak, lııHlmak. Torgud'n •nmamıya baka 

dıkllerln dlkbtoıs ••Y• bcıo hlıkla barekeıiu faydalırı gO Nedim, dl•an d .. rlnln inli rak aralıoyı yerlottlrdller •e 
bulundukları bir taraf tan ıın ıuafrlerladendlr hiçbir aksuıs ( ArızHız) nine r6lmtlttl. v-

tıb kaçarlardı. Bu ıdetlerladen I Herkeı kendi köyGode ıa· kadar getirdiler. 1 d 1 Halkın Dilekler L 

biç tatmaz ar 
1

• gındır. Beti, benzi eoluk, çoa. ıcı Bazı defa dı kaçmaya lmkAn '------------ Siz ba taraf tarda iri yol duyduğu belli olan TorstJd'un baı.mıdan yakolandıklm •e Ev 1 eri yapmakla llD•nmıpını•dır. yahrılmuıaa luıkhklln oonra 

imha edildikleri de olnrdu. Y ıktlanlar Bilinmedik ne boyun bldt! yabıncı yolcu, •• halkına ıı.. 
Fahı euoıa, bçmak letemek, Oaon loml bo taraf lorda oındau geçenleri anı.111. gene 
onların her samın için tatbik Sızlanıyorlar.. blllameı . dellbnbyı da göıterdl~I bOytlk 
eıdklerl bir ••ide idi. Sonu bilinmez bir ı.. girdi. •lrekllllkten doı.yı tekrar O•dll, 1 h L l •ı8ıaz J Kaçırmak, m ı etmea. e B h Keki zamıa adımları, in durdu. Bir ırahk: 
11ktb mııırezeı.rınıu •Of'e •e Şarbay Dr. e çet •1• 11

,., derlerdi. _ o.a, c1edı, bu yerin, bu 

Hslfelerln· Uz' dan Bir Oilelı.leri.. Slaln kendi .. brlnlade bile topnğı• bir e•lldı olın reo•m 
gororono artar1n 
dendi. 

Çete, ııbıhı kırı• dört tara· 
fını, tiddetll bir aletle yokla 
mıyı bııl•r. Bu atef onlar için 
aon alettir. Onların ba bili, 
rlyazly•t da~ıurlın gibi k~t'i· 

ı~tmlotl. Herkeıln bfldlğl gibi, 
uyku, bllhaeea .. baha kartı 

fızle ve mtle11lr olarak gelir 
.., 0 .. ıtler içinde uykuya mu· 
kHemet etmek imkanı pek 
Hdır. Masademe yerindeki ara 
sinin dalgılırı, tıo, çıh, •ğ•ç 

gibi mınlılar da bo uykuıuı 

ıaıo tatmin edecek tekilde 
mlaald tae, komitacı için kaç· 
mak fıreata elde edllmlı olur. 

Birçok defalır ılddeıll ıteoler 
ayaktı yapılır. Çete kıpt•nı 

ba ateıte yırım ıınlyellk bir 
farııtı kaçırmamak. için bııtın 

bıt• kalık ve .dikkat keılllr. 

Açtıkları, alet" hangi tanftın 

az mukıbele edildiğini veya 
hiç edilmediğini tar .. ud eder ve 

zayıf, akuk tarafını holoaca. 
Heneelle birlikte, bir yılın gibi, 
oradın kıyar gider· 

Mueademede 11kederl atlı· 
mak için neler yapılmııda?. 

Dine imana neler ıGylenmez, 

ığır, yak111 açılmadık ne kO· 
fGder ıuuralmazda? Sa klfGr· 
lere, bu plı ve hakaret dola 
ı6ılere dıyanımıyın zavallı 

Mebmed~klere k1rplar1ndald · 
lere bir terbiye vermek, bu 
hakaretin acııını çıkarmak için 
derhal atcşln tlddetlnl 1rtırmak 
lıterler. Fakat böyle dıklkılı 

rındı heyecana bpıbr, kap, 
bacaktan gGrflnGr •e bu görG· 
naı, oalırın 

malolurdu. 
ıılz caularaaa 

Her Bulpr çeterıl, eır Alda· 
mının ehrmmlyet " zaruretini 
iyice bilirdi. Gevezelik, hoobo· 
gubk, tGpbe uyınd1racak ki· 
çilk bir söz derhıl ölGm eeaa· 

· elle kartdanırdı. Komite nes· 
dbade belki her .. yi affeclllebl· 
lirdi. Anrıık geveaellk, botbo 
~ubk, alfedllmrz bir ıuçtu n 

bana ltllyenler hakkında mut 
lık ıarette 6ldm ceaaıı tatbik 
edilirdi. Bu oesı, ya kurıona 
dizilmek, yıhod 11dmak ıoretlle 
lnfll olunurdu. Komiteciler tı· 
rafındın ölflm cea11ını çarpı· 

tınlar araeanda pıpaalar bile 
vardı. o tarihlerde eokıya takl· 
binde balmımuı olııu ıllih ar• 

lzmlr helediyeel, Sinekli cıd- ıınınmıtb.ınız yok. Doğan Erea'lm. Çokdıadar g6r· 
desindeki baz• kGçOk nlerl Belllılzllk içinde yGrOmek.ten medJğlm bural1ra gGrmlye gel 
y•ktırmaktıdar. Burada oturan hoolaamım. dlm. 

vatandıılardın yas kltlllk bir Çok çehıta, bir çok baoırılar Turgud; bu adı duymua ile 
gtop din erkekli, bdınh, ço. elde etti, faklı t6rll ıanınmas· bir hoı olmuııo. Dlnmlyen ıı 
caklu, c. e. Parılılne geldi hktıo kurtolımıdı. zııını ngmen adeta baA•rdı: 
n ldarehın,,mlaede oAradı, yı Anupa'da tanımsa• dolışmeğı _ Nasıl, dedi, aman nııul! 
na yıkılı, derdini ıl"lıatı. !everim. Ben GnUI, bayık bir ftsumı· 

Bunlar diyorlar ki: E~kl Amtrlk.a Flnıoı h•kanı muı Dogıa Eren~e mi bir biz· 
_ Borıdı t 70 hınellk bir ıanımıız olarak letaobul'ı geldi. mette bulundum? 

mahıl1e tahminen 800 1000 İzmir inciri bGUln dloyıdı Doğan Ertıa nyındırdığı coo· 
kltllik bir nGfuı tetkll edl dn almıthr. kualugu ınlmll bir gGIDı1e 
yoruz. Bir k11mı0111, bDytUt Bitin tırlhe in .. ıan Tark karııladı, Turgud'un batını 
selse leden ıonra burayı yerlet ylglttlAt. ·· okııyarak: 
mlv, baraka degll, n yıptırmıı, • • • Hiç anutmıyacagım ki doııum 
elektlriğlnl, ıoyunu getlrmfotlr. Toplımık dedi, ılı n arkıdatlar1n'a onun 
Bir kHmımız lıe, C•ytrlıbıh· K.av:amak ıığhtını korudunus. 
çe'dekl barakaları belediye tarı Kapeamık Bu ınıdı, k.aıabalarda hf'r 
fındın yıkılmak ıoretlle boraya Kuram vakit olduğu gibi b.ldlae hık· 
gelmfotlr •e onlar da bina yap Kınıyıo kında blroeyler 6grenmek için 
tırmıelırdır Evlerlmlıln d6rtte K.apea ne bir kalabalık ılrGd Gttlt· 
OçD, taı ve kerpiç yapı11dır. Kapsal mflttl. Bunların anıındı do•· 
Ancak dlırtte birine (Baraka) Cam, cuma, lhtlH, lotlmal, ramıeı Murad Yatır da 91rdı. 
uazarlle bıkılıblllr. Evelce bir ihata -'bl oemanhcıl1rın kart•· ildi -illinde 

e· kapsamında dr.I r .. ., ,,., kaç ev yıkımlmııtı. Geçenlerde )aklarını böyle tek ola1"1k ya· 
1 d çevrilebilir. earbıy ıeldl. Oltan Hler n aıtımızın eebebl, oamınhca ı 

yıkılmuını emretti: bunl•rın pek kanpk kallunl· 
Hona eebeb olarak denlll· ma11ndandır. Bu kellmelerl mi· 

yor ki: .. ilerle ıyırdetmek, ve bu 
ÇıJırlıbahçe'den gelen kelimeleri oemaolacadın çevir· 

kısmımızın yeni evlerinde •e mlyerek yerinde kall•nmık 
bu aemtte ıo yokmuı, elektlrlk daha doğru olur. 
eabblye arab111 çıbmıyormaf.. .. Bit On lylllklerl nefelnde 

Gaael, faklı banlarda ... tt1phyan ... " .aaande toplımak 
maola bııarılıcak eeylerdlr. kellmeel ile cemetmek, cami 
Bize yangın yerinde bir ana kelimelerini karııhyorus .. 
tıhslı edlllyormu.. G6rGyona• "SözGnbtl iyi kanıyım•· 
nuz, faklrllğlmls, llbrabımıa dım!,, clmleelade ka•ramık 
ytızamlzden, kılıAımıadaa akı· oımanhca ihata etmek karıdı 
yor. Değll; bııka analarda çalı gıdır. 

karmık, haUA bir emri •akl O halde katrayıılı adam, 

halinde euımıaı bile aaklet· ihatalı adım demektir. 
mek kadretla~ malik detflls. Bir kelimenin ka•rıau de· 

lçimlacle yarı aç, aktam• yiye- mek otmanlıca mef hama d6· 
cek bolımıyan aileler bile ••r· mekılr. 

dır. Merhamet lıtiyoros. Zaman, Kıpaayı lhtln kuıllığı kul · 
lanıyoruı. Kapsamak oımınhcı 0 uman d"glldlr. ı 

ANADOLU - Şarbay dok· lm Ye tlmll olmak, lttlma 
U ' anlamınadır. "Ôsgenllk, bGtun tor bıy Behçet S.Uh • GD 

yurddatları bpMy•a bir hık· 
bu buımıa nıura dlkbdal tır . ., Blrriyet, bGttln fQl'ddat-
celbederls. ZHallılana, Hslyed, 

)ara tamll bir haktar.,. 
cidden vicdanı 11alatıcak tekil· "Ba kınanan içine aldaA• 
dedir. Bunların tatmin edilme· hlklmler .. " dedltlmlade Ol 

lerl çok yerinde olıcakur. Çtln· maniaca lhtln etdtl 16alntl 
ki onların da ıöyledlAI gibi k°UJ1lıyoros. Nitekim loladekl· 
"Zaman., çok naalktlr. lerde muhteviyat d•mekdr. 

Sığır ihracatı 
lsmlr ••para ile Yunanb· 

taa'a 8000 koyma ve kasa •e 
357 uaıı ihraç edllmlıllr. 

"Kanunun bu me1'eleye şu 
mali yoktar . ., eöal "kanun bu 
mee'eleJI kanun kap•maa.,, 
Yalıud "ba meı'cle kıanun 

• • • 
Cereyan etmek - akmık, geç· 

mek. geçmekte ılmık 
Cereyan - akım, ytlrlm, 

akıntı, gtdlı, hareket 
Cari _ akar, ylrOyen, ylrlr, 

geçer. 
"Şa 1tradı cereyan eden hl 

eli l » S6aDnCln karııl•A• ıe er •.• 
.. Şu lirada geçmekte olan bA 
dlaeler .. ., dlr. 

" Bu hldlee diln cereyın 

etti." ctlmleelndekl cereyan etti 
16ala6 geçti veya otda diye 
çe•lreblllrla. 

.. Dloya ekonoml,.lade yeni 
cereyanlar ... » e3ılndekl cere· 
yanlar'ın kar11b&ı akımlar'dlr. 

lolerln gldtıinl be&eamlyo· 
" dl 'd rom .. ., clmleelndeki gi t e 

cereyan demektir. 
" İtlere iyi bir ylrGnı vermek" 

f6•tlnde cereyan'•• Tarkçeel 
ylrtm'dlr. 

Cereyaaa moaYeme•ı brtıl•I' 
kallınıan bereket keU...tal 
ahrıa. 

Y/l!lyea leler, umuru cariye 
demektir. 

Yertar (rahad) geçer kanl'da 
kaidel carlye'nln ka11ıh1W olar. 

Fakat her cari keltmetl tlrk· 
ı;eye çemlmek lıtemes: Mabı· 

cari dogrudın• dotrayı ba 11 
ekmektir. 

- ULUS-

Y 111r uıta dOltları UU1•da 
11k 11k gördlAG eayı• re11a1111 

heman tanıdı, ellerine eanlarak: 
- Aman bayım, dedi, ka· 

uya ujrıyın elamldtnlz? 
"Croll re111am Torgula p. 

ıerer,.k: 

- K.ıuya n~rıyan lıte1 Dedi, 
bay, hıynal1rın bir çekmeelle 
yaralanmıttır. Kendileri de kar· 
tarıcılarımın ea yetltldlr. 

Y •tar Morıd'ın 11aı slldl, 
o; ayledfr' bilirim demek bter 
gtbf batını ealıdı, ıonn: 

- Hiç ııımam. Demek bir 
un'ıtkAr bir Mn'aıkAn kar· 
tardı, dedi. 

_ Bir .. n'atktr mı dedl•I•? 
Bu gene adım bir ean'alk•r au? 

- Söıln bitin aabamı ile 
(Maaua ile) bayım. 

Banu gene do3ramacı mo· 
bilye oıta11 IÖ) lemlfd. f>otaa 
Eren'e baktı, ouaan ulamak 
lıtlyen bıkıolın kır1111nda Tar 
gad'on ıanıdıaı btltGa çocuk· 
lak hayatını anlattı. 

D->taa Frea de glldl. 
- Bunı hio .. ,mam, dedi, 

bu ıoprakl•r dıbı nice alee 
ba1l1r yetlttlrlr. 

Soun kendilerini maalu• 
bir çehre ile dlallyen dellkah· 
JI d6ndl: 

- Gene beykellnfla ellal 
sıkalım, dedi, .bugllllDk oau 
dıhı çok durarak yormıya ki· 
yamam. lete doktor da geldi. 
Bu bafıı içinde A11kara'ya .Ma 
meıd~n en .. ı gene ~elece 

gtm, Ya~ltkler, deallkler dl. 
lerlm . 

Turgod'on yır111 çabucak iyi 
oldu. Ankara'ya d~nmesde• 

enC!l kendl•ini g6rmeıe gelea 
bay Doğan Eren '1 ayakta ••r· 
ııladı, ona: 

_ Sın 'ıt daygalaraaau • · 
•inçle haber aldım. Mobllyeel 
Murad'la bılknlnl de ıe..U. 
diye iltifat etti. Turgad ytaa 
kızararak: 

_ Oradaki ltlerlml pek eı· 

laa bulmuı olıcıbınıa, dedi. 
Doğan Eren: 

- Caba mı? Baylr, hlo de 
delil. bayle •nmıyınıa. a •• 
tardı acemilik kokuıa gialea· 
mlyona da kanetll bal ....... 
hele çok aalamla çlagller 98 

bllb .... renklerdeki aypala· 
lır g6aden kaçmıyor. ı.a.w 
olgualattırmıya lhtlyacıDI• Yar· 
dır, Targod: 

_ Bitin lıt~ıım de baclar, 
dedi. Fakat resimden çok bey• 
keltrathk ıDbeelnde ylcehnek 
lıtlyoram . 

- Ahh! HeykeJıratbl• d.U 
çok mu ıe.lyoreaıaaal 

_ E•et çocaklalumclaa .. . 

d de dıhı çok ba •n'at .. . 
tlade çalaemıfllr. 

_ Bir tecr6be laert mey· 
elana getlrdlnta mi? 

Tarpcl: blylk bir ..,. il· 
ttlade dana bey keli ı .. ret ede
rek: 

_ Bakınız, dedi, ilk olank 
ırat ettlAim bu ergea kıs lley· 
kelini aaııl baluyor1Gau? 

DoA•• Eren bnu iyice JK· 
tadık.tan tonn bayrette• hay· 
rete dlttl: 

- Bu 6ıtek.Umlea ook .... 
gtsel, diye adeta '-ltnla. Ba; 
bu ilk it olmakla olpn, •1· 
kemmel bir it itile ayalablllrl 
B•DAI ........ (MI~· 
..., ) den aldınıa? 

Blrlelk aıtam •oWlyeol 
Mand y •tardı. Din bealm 
htkl;ımdı ılıdale koD11flD adam. 

- Ari111 •u -
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Eşrefpaşa Şu besinden : (1594) ~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Matrahı vergisi Misli zam Yekun i B A N K O di R O 

iz mir Defterdarlığı 
M Okellef in ismi San'atı 

No. Lira K. Ura K. Lira K . Lfra K. _ 
Mustafa Şevket lkrazalçt eahipler 3 . 60 00 25 00 25 00 50 = -AbdOsselıim " ikinci havai 52 50 03 68 03 68 07 36 -
Emine 11 kantarcı sokak 66 26 82 Ol 87 01 87 03 74 ~ 
Nedime 11 hüseyln ef. sokak 18 33 60 02 35 02 35 Ot 70 = 
Eemtne " kavakh bınar J 9 50 40 03 53 03 53 07 06 = 
San oğlu Ali " bayramyerl 4.84 00 33 88 33 88 67 76 = 
Nida " l inci nezaket 5 4 60 00 32 00 32 00 64 = 
İkbal " kantarcı sokak 24. 28 80 02 02 02 02 04 04 = 
Nurlye " belbelcl sokak 18 00 01 26 01 26 02 52 = 
Cemile " tenezzüh sokak 67 15 30 01 07 Ol 07 02 14 ;:;;; 
Mehmet ağlu Mehmet " eşrefpaşa caddesi 03 15 00 22 00 22 00 44 = 
Hacer " terzi sokağı 01 50 00 11 00 11 00 22 = 

Anonim şirketi - Sermayesi Ltt 200,000,00 
tediye edilmiştir. Merkezi ve umum müd 

Roma - Tesis tarihi 1880 ---····--·---
Haırüclteşkü 

İsviçre 
Türkiye 
Suriye 

ŞUBELERi 
·· Lugauo 

İstanbul .. İzmir 

Halep •· Beyrut ·· Şam 

Hamdiye " eşref paşa c. 15 36 00 02 52 02 52 05 04 = Filistlo · 

Humus ·· Antakya •· Trablu& 
Hayfa ·· Kudüs .. Yafa Tel a 
Valeta Kübra " bacı ali c. 28 59 40 04 16 04 16 08 32 ;;;; Malta 

Mehmet kızı Meoevver " ahmet ağa sokak 7 52 50 03 65 03 65 07 30 5 
Hatice '' kuyu sokak 1 O 45 00 03 15 03 15 06 80 = 
KAmll 11 tenezzfth sokak 39 11 70 00 82 00 82 01 64 = 
Basan " kapanı zade 121 41 40 02 90 02 90 05 80 = 

Müntesip Bankala 
Banco dl Roma (France) Parle 

Banco ·· İtalo ·· Fgizlano : lakenderlye 

Hüseyin " eşrefpaşa c. 45 22 50 Ol 58 Ol 58 0.3 16 ;; 
Ahmeı karısı Ayşe " çukur sokak 00 55 80 03 91 03 91 07 82 = Mümessil Dairele 
Furuncu Hasan " bam ali e. 59 04 50 OO 32 00 32 00 64: = Berlin Kurfüretendamm, 28 Berlfn VV 15 
Pakize u ynsof zade 7ti 24 75 01 7B Ol 73 03 46 =: Londra: Gıeshım House, 24:, Old Broad :Str. 
Balll lbrablm 11 kavAklı pınar 19 80 Ol 39 Ol 39 02 78 = Nevv York: 15. VVfllfam Street 

Kadriye " yokuş baş• 11 ı 8 oo 01 26 01 26 02 52 mllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1llllllllllllllllllllllll 
Mahinur 11 ynsuf dede 201 15 00 Ol 05 01 05 02 10 
Arab11cı Mehmet " şuaylp kalfa 9 3 75 00 26 00 26 00 52 
İbrahim " beyv. sokak l l 20 76 Ol 45 Ol 45 02 90 
Abdurrahman " kapaol zade 47 22 50 Ol 58 Ol 58 03 16 
Cevahir " rşrefpaşa c. 70 86 00 02 52 02 52 05 04 
H1tklme " bacı ali sokak 475 34 80 02 44 02 4ı!. 04 88 
Zekfye " kardlça(ı sokak 12 20 60 Ol 51 01 5 t O:l 02 
LeylA " eşrefpaşa c. 54 00 03 78 O;~ 78 07 56 
Azime " hRcı ali c 653 09 00 00 63 00 6:3 Ol 26 
AH " havai sokak 10 50 00 74 00 74 Ol 48 
lbrahlm " kavakh pınar 3 56 16 03 93 03 93 07 86 
Fahriye ve Sabiha " oabaofye sokağı 5 124 20 08 69 08 69 17 39 

Lntfö tıekicl lkiçeşmeUk 475 33 33 15 00 02 25 17 25 
Ahmet ekmek bayii u 477 33 33 18 33 22 75 21 08 
Bekir oğlu Ahmet esldcl " 563 4.0 00 18 00 02 70 20 70 
Mehmet marangoz '' 579 80 00 36 00 05 40 41 40 
Hac1 Mehmet kahveci " 637 80 00 36 00 05 4,0 41 40 
Mehmet Ağa aşçl 0 669 4.8 00 21 60 03 24 24 84 
Halil ldimOrcü " 709 64 00 35 20 05 28 40 48 
Mustafa oğlu lbr btoı e~klci " 482·1 23 33 10 50 Ol 58 12 08 
Hllseylo börekçi " 518 80 00 :>6 00 05 40 41 40 
Hftsoü bakkal u 524: 133 33 73 33 11 00 84 33 
Mustafa eskici " 534 33 33 15 00 02 25 17 25 
lbrahlm berber " 568 40 00 l~ 0() 02 70 91 08 
Basan bakkal yusufdede 7 5 32 00 17 60 02 64 20 24 
Ramazan ve Osman terlikçi ·' 135 26 66 12 00 Ol 80 13 80 
Sami ve Niyazi kahveci u 139 33 33 15 00 o2 25 17 25 
SaUh eakJc1 " 157 24 00 10 80 01 62 J 2 44 
Ahmet ve Muhtar 14 

u 80 24 00 10 80 01 62 12 i4 
AH oğlu Basan " " 154 16 00 . 7 20 Ol 08 08 28 Devlet Demiryol- Dnşond 
Osmao ve Abdtllkadh foruncu eşrefpaşa c. 66 66 66 30 00 04 50 34 50 farından: 
Mabuıot manav kavakhpıuar 37-2 24 00 13 20 Ol 98 15 18 

YahudUere dön 

Rejlmln tek 
soyeallığı, m6 

jlel, yani içte 

bugiln dörtte 
(köye doğru, k 
lüye dayanarak 
tılllbllfr. DJn pr 

Misyonerler, A 

ya'dıo kalkara 

fllkelerlne gide 

elz, gOrDttileüz 
Tark gencinin 

şehir ortaeınd 

dalarak ve na 

lerek köyden, 
kalması, elbet 
zfimftzü, kafam 
gllcüm6zii k· 

Denlı oğfo Basan yoğurrçu " 4 7 33 33 15 00 02 25 17 25 
İzzet çavuş kahveci " 75 33 33 15 00 02 25 17 25 
Musa oğlu Mehmet bakkal Y. HıHn 1-3 66 66 36 66 05 49 42 15 
Ahmet ve Ali Rt1a kahveci ıenezzilb 33 26 66 12 00 01 80 13 80 
Osman furuncu hac• ıU c, 751 100 00 45 00 06 75 51 75 
Maehar terlıkçt .. " " 497 4.0 00 18 00 02 70 21 08 
lamall oğlu Hftaeylo bakkal kAtlpoğlu 40 00 22 00 03 30 25 30 
Haf ize •• lkfncl havai 20 32 00 17 60 02 64 20 24 
Nazım BAmll "itmek hayli kapanı zade 73 33 33 18 33 02 75 21 08 
Sadık bakkal " " 16 24 00 13 20 Ol 98 15 18 
Fatma " k. mahmul 56 08 00 04 4.0 00 66 5 00 
Fehmi terlikçi " " 3 4 16 00 07 20 Ol 08 8 28 
İbrahim mann ulu yol 32 24 00 13 20 Ol 98 15 80 
Ahmet kunduract değirmen ıokık 17 26 66 12 00 01 80 13 80 
Zehra kabll gflndftz sokak 4 200 00 24 00 04 80 28 80 
Ulviye ·• lklçeşmellk 507 300 00 36 00 07 20 43 20 
M. Hamdi eczacı " 520 ~50 00 31 50 06 30 37 80 
Kerim ağlu Osman turuncu " 635 889 59 62 28 12 46 74 74 
CelU oğlu Bftsnil fotoğrafçı yuenfd'ede 11 150 00 18 00 03 60 21 60 

Yukarıda isimleri yazılı mükellefler adreslerinde bqlonamadıklarından namlaruıa 931 yıb için tarholunan kazanç "ergislne ıld 

ihbarnameler keııdiledne tebUğ edilmemiş olmaeı baseblle hukuk uıml mahkemeleri kanununun 14:2 lncl moclblncn tebliğ maka· 

mına kaim olmak fizere yap1lan llAn fe bu ıarlhten itibaren itiraz edilmediği takdirde kesbi kat'iyet edeceği 1140 olunur. 

lzmir sicilli ticaret memurluğıın
dan: 

lzmlr'de 2 inci kordonda moamele yapan [ Akşehir bankası 
fzmlr ışubesl] nlo ödüoç para verme lılerlle meışgnl olacağını 
mOtedalr beyanname 2279 numaralı kanun hük.ümlerlne tevf f . 
kan elcllln 1406 numaraeıoı kayd ;ve tescil edildiği llAo oluonr. 

1 - Beyınoame 

~ - Vesika. 
lzmir elctll ticaret memurluğu reemi 

mObürO ve F. Tenlk imzası 

2279 numaralı ödünç para verme kanonu mucibince beyanname 
1 - Akıehtr baok11&1 İzmJr ,ubeslnce, 2279 numaralı ödtınç 

para Terme kanununun dokuzuncu maddesi mucibince 
lknzattan azımf yüzde on Ud faiz ve komisyon alına· 

eaktır. 

reıl, bekçilik, hammallye glhl nıısraf lar mfişterlden ah· 
nıcaktır. 

3 - Rehin veya aç1k kredi 6zerlne ıçılen hesabı carllerln 

faizleri her üç aydı bir bUhesab teeblt .ve re'eiilmale 
kalp ve ıam edilecektir. 

izin vesikası 
Adı : 

Kınunf ikametgahı: 

Akoehir bankıeı İzmir ouheel 
İzmir 

Ticari lkametgAhı: 
Tabiiyeti: 

lzmlr ikinci kordon 
T6rk 

Sermayesi: l milyon Türk llraıu: umumi 
eetmaye 

Alınacak f alzio en yfikse k haddi : "!o 12 
Yapılacak moameleolo nevileri: Banka moamel4tı 

l 1 ·6· 934 tarih ve 2279 numarah kanona tevf lkaa verilmesi 

lazımgelen beyannameler Aktehlr bankasından olınarak kendlelnı> 

Muhammen bedelleri ile 
miktar "e vasıfları aşağıda ya· 

ztlı mallar 10 6-935 tarihinde 
pazartesi gOnii saat 15 de açık 
eksiltme ueulile basmahllnede 
7 ncl işletme müfettişliği bina· 

eında eatın alınacaktır. 

Bu işe girmek lstlyenlerln 
161,66 liralık muvakkat temi· 
nat vermeletl ve kanunun ta 
yln ettiği vesikalar ve kano· 
nun dördilocü mıddesl mucl · 
bioce işe glrmeğe mantl kanu· 
ni bulunmadığına dair beyan· 
name He ayni gftn s11at 15 e 
kadar komisyon releliğloe mü· 
racaatları IAzımdır. 

Do Jşe atı şartnameler işlet· 
me kalemlode parasız olarak 
dağıtılmaktadır. 

Cinel hasır eüpftrğe büyük 
miktarı 9450 muhammen be· 
deli lira kuruş l 795,50, hasır 
eiipürğe küçük miktarı 4500, 
muhammen bedeli lira kuruş 

360,00 ~8 21 3 6 

Kitabınıza Güzel 
Bir Cilt Yaptır· 
mak isterseniz 

Yeni kavaflar çar~ıst 34 numarada 
• 

ALI RIZA 
MOcellitlr nesine uğrayınız 

llylz. 

İnhisarlar 1 
müdürlüğünde 

Bey'iye tezk 
lenmeel zaman 
satış tezkereler 
Cu murtesl gün 

barut iof ilikl 
mlarımn ruhsa 

Haziranın bt 
gününden değ 

nacaktır. Satıc 

rıda gösterllen 

ren gelerek te 
tlrmelerl ve iki 

getirm6lerl ilan 

15 1 
1583 25 

tz 
27 .(; 935 

Aslı gibidir 

lzmlr ıdclll :tıcret 
mührfi ~l'ı F 



Defterdarlığından: 

ıtt ll••kll 
boya MJll 1 inci beledlye 
komltyonc.a ot ... lye .. .. 

bla•ecl aU,... 
komllyoaea oemaalye .... 
ttltlD t. 
tekerci 

79P 
lkruatça 

.. 

.. 

kementti 
....... laoc. 
tekereller 
kolaaealar 
01111•lye 
Gtlcller 
brdltaia .. 
Ollllalllye 

.......... 
Seaell L. &.. 
931 95 95 

.. ' 79 
,, 10 Z2 
.. 83 88 
.. 86 09 
' 66 78 

« 2 83 
« o 00 
c o 00 
c 29M 
.. ,5 00 
u 180 00 
• 196 92 
.. 720 00 

otmUİJ• .. 875 72 
lurtlaftl4ialu .. 85 91 

maercı ça•kln .. 66 21 
lkruaıça .... r ... alb .. 23 40 

.. Rr11Çlar .. 90 00 
U abmet .. 1eltalk ....... 59 40 

mnllaaanca kaaa4Jlla 170 69 
lknatça keMpçdar t2' 00 

.. çl91dler 621 00 
" ali ,... 5'0 00 
11 

.. kır t.edelteal 45 00 
k•rdltah nas 93 

.. o 00 

otla •uam· .. a..mel kemenlb o 00 

9 00 
o 00 

ı .... ,. 
lkraatça 0181aalye 

llleymao dcared U. J. lacl 

981 22 00 
N o 00 

.. .. 8'18 00 
yeal kaftf laı .. St Sö 

hlllaf iyeci ... ., .. 
llJlt lkraatça 

._ ..... lllraderler -'latnca 

... 8lclentft ..... 

-· ftf lr ..... 

h 

U..p 
lbuatçı 

" 
komltyo11GU 

.. 
• 

hacir tlccarı 
kom.llyonca 
elbllecl 
komltyonca 

111 98 
11 76 

.. 197 73 

,o1 .......... 
ZIMI t.ea.. " .. ,. ........ • 1166 18 

" 186 " 
• 540 00 

•-..• p. .. ıu oo 
....._bn." '2 IO 
•lmeh 
yol betlette· .. 61 U 
al 
betarcaa.r "' •O 97 

..... .. 106 80 
kemenltt ~ 59 89 
kettae p. .. 69 12 

.. " 64 00 
keten • 266 87 
Ol-Diye M s 04 
brdaçah .. 6 82 

.. .. 99 23 
keten .. 183 •S 
çlYleller " 23' 61 
keba .. lar • 60 18 
701 bedelteal • 70 16 
eadallala t.f. .. 11 71 

.. 14 IO 

.. 30 60 
1e1Anlk • • 808 88 

~ 126 00 

oemulye 

.. 72 00 
c 150 00 

16 877 ,6 

~••t kaqf kem.enlb • 30 06 ._iade meli ••m yal b..tlu • 

~ ... ylr kalaftcl loaca • 640 50 
• ....... U,.eo -• kemeralb .. 700 00 
.... bta•ecl 2 lael konloa • 318 00 
.,.-.ı .e ı. • komlayoaea mey•eter c 600 00 

~'!.-"_e kold tlearetl ama· kolnealar • O 00 
f'-~ bey ~ g6slemecller c 
-... 'te Remsi 

VergW 
Un kr. 

o 00 
o 00 
o 00 
o 00 
o 00 
o 00 

o 00 
2 00 
z 00 
o 00 
s ıs 

12 60 
13 78 
50 40 

61 16 
o 00 

o 00 
1 46 
6 so 
' 16 o 00 

29 68 
43 47 
87 80 

3 lö 
o 00 
2 

2 

o 6:i 
2 

10 

26 '' 

7 91 

2 
2 

165 Ol 

87 80 

10 08 
s 02 

ı 

96 ıt 

4 8' 
3 78 

1 70 
2 1, 

tı 62 
8 82 

SM 
1 89 

61 tt 

'' 8' ,, 
38 16 
53 42 

2 
2 

Zammı 

IJn kr. 
19 19 
o 96 
2 04 

16 68 
1 02 

13 38 

ı 42 
o 00 
o 00 
5 8S 
s ıs 

12 60 
13 78 
5040 

61 16 
17 18 

13 2, 
1 46 
6 80 

' 16 3, 14 
29 68 
,3 47 
37 80 
3 15 

'67 19 

o 63 

4 40 

16'6 
6 91 

1 68 
s 95 

S9 65 

166 01 
20 
87 80 

10 08 
s Ol 

2 29 

8 19 

120 

21 86 
11 98 

8 •O 
s 78 

61 S7 
75 

1 06 
19 85 
S6 70 
46 92 
ıo 08 1, 03 
2 56 
l 70 
2 14 

21 62 
s at 

6 °' 1 89 

Yek6n 
Lln kr. 

19 19 
o 96 

2 °' 16 68 
7 02 

13 36 

1 42 
2 00 
2 00 
5 85 
6 30 

25 20 
t7 56 

100 80 

122 82 
17 18 

13 24: 
s 28 

11 60 
8 32 

34 1, 
59 36 
89 94 
75 60 
6 30 

467 19 
2 

1 26 
2 

4 40 
10 

52 91 
6 91 

9 ,9 
8 9S 

S9 55 

sao 02 
20 
76 65 

20 16 

8 °' 
12 29 

8 19 

720 

117 ,8 
11 98 

9 68 
7 66 

61 S'1 
75 

ı 06 
19 86 
36 70 
46 92 
10 08 
1, 03 

2 66 
3 40 

' 28 
43 2t 
17 6, 

ıo oa 
a 78 

81 42 112 84 

6 Ol 

8 97 
9 80 
7 36 

12 

6 Ol 
20 00 

ss 81 
S8 80 
'6 '19 
65 t2 

2 00 
2 

lllmlerl yaalı mlkellef lerln adreelerlDde bala-malan hMedlle 91 l mali yıb 
1• tabetblcıe •mlann• tarlaolaaaa k ... nç •erglllae elt lbMnameler keadllerl•e 

•it olmakla ••lnab aıal malaake .. lerl knaaa iti lllcıl madıiı+.nllw teblla 

lzmir : Defterdarlığından:: 
T. No. Mlkellefia adı •• iti Me•kil lkrazat Gayri Verri 

miktan Safi K. 

at 11., .. ffll 
(1596) 

Bir miail 
Zammı 

Yell6a 

211 
218 
221 
222 
227 
228 
230 
231 

Tatlıcı ali ça9Uf 
CeUafir z. oıman 
Uncu blaeyia 
Operator Cemil 
Şlkrl z. lamail hakkı 
DeUll bap ı. bllaall 
Demircili kadri 

Lira K. Lira K. 
ikraıat 400 00 72 00 

,, 250 45 00 
tt 699 125 82 

Lira K. 
s 04 
3 ıs 
8 81 

Lira K. 
s 04 
3 ıs 
8 81 

Lira K. 
10 08 
7 30 

17 62 
S7 96 
69 68 

233 
238 

240 
242 

243 
208 
204 
188 

189 
170 
175 
176 
177 
178 
183 
200 

194 
197 
235 
213 

Emllk Iİm .. n Hl1eJia 
Ani 
klmllrcl ali yadi 
A•akat Necmiddia Ye 
Naciye 
Bakkal Mehmet 
Tllccardaa bafıı ali •e 
ilacı lıl11yia 
Sami 
Hacı lııet B. ankat 
Şevki Bedri avukat 
Tllccar bacı bali.I ata 
zadeler 
Keruteci z. Huaa 
Zelara H. 
Muatafa Faik Bey 
Abidin zade Saphi 
Avukat Hacı lııet 
Azmi •• Adil 
Hacer H. 
lıpirid1oaa •• darap
aeti 
Slleymaa Ouau 
Tallt Riıa 
T&ccar Alamet Remzi 
Mmtafa Kadri •e lb-
ralaim 

" 2300 414 00 
" 266S 497 70 
" 8000 1440 00 
" 1000 180 
" 120 21 60 

il 

" 

" 
" 

.. 
" 
" .. 

200 
450 

5617 
190 

2400 
2000 
4038 
3280 

•• 4850 
" 1700 
" 435 
" 37675 
" 650 
" 400 
" 400 
" 260 

.. 450 
,, 2000 
" 12280 
" 250 

36 
81 

1011 06 
34 20 

432 
360 
726 84 
590 40 

873 
306 
78 30 

6781 50 
117 
72 
7i 
46 80 

81 
S60 

22t0 40 
45 

28 98 
34 84 

100 80 
12 60 
1 Si 

2 52 
s 67 

70 77 
2 39 

30 24 
25 20 
50 88 
41 33 

61 11 
21 42 
5 48 

512 52 
8 19 
s 04 
s 04 
3 28 

5 67 
25 20 

154 73 
3 ıs 

28 98 
34 84 

100 80 
12 60 
ı 51 

2 52 
5 67 

70 77 
2 39 

30 24 
25 20 
50 88 
41 33 

201 60 
25 20 
3 02 

s 04 
11 34 

141 S4 
4 78 

60 48 
so 40 

101 76 
82 66 

61 11 122 22 
21 42 42 84 
s 48 10 96 

512 52 1025 04 
8 19 16 38 
s 04 10 08 
s 04 10 Ol 
3 28 ' 56 

s 67 
25 20 

154 73 
3 ıs 

11 S4 
50 ..ao 

309 46 
6 30 

laimleri 111kancla ya11h mllkellefler adreslerinde balaaamadıldanaclan aamlanaa 931 
yıh için tarbolaaaa kauaç l'ergilerine aid illbanaameleriD keadileriae tebli;ine imkla ol· 
madıjı balebile laakuka mul muhakemeleri kananaaaa 142 iaci maddeli macibiace teb· 
lii makamına kaim olmak lıere illa olaaar. 

1 
Muhtelif mevkilerde ihaleleri yap1'eak ı 

uker ilSnlan 
r 

hbn il. M. V. Sat. Al. Ko. daa: 
Qlaed akerlye iti• 198 adet karWrl 79ptanlmak mre bpab 

..ı ...Ole eblltmlye koaabaapr. İllalell lZ ·Baslru· 935 
~ .... -· 11 .. .A•bnı'• lllW ............ ... 
k....,__.. ,..,.a..br. Telamba fMIUea bedeU 64'50 llndar. 
Temlatı ma•akbte akçeli 3972 Ura 50 k......,. Şartaame H 

nllm bedeU olarak harltl7e dalrell talteel dert._ ab•acakbr. 
Eblla.l7e glıecekler 2490 •1111 bnaaaa .. lad •e lçlaell 
-dtlelerbade te ..,..._...de ta&enen •etlblan te•l•I H 

teklif lerlal ea geç olarak llaale glatl .. t o• kadu komllJOD 
rellllllae •rrmlı balaaemkludar. 1516 26 sı 5 ıo 

Aabn M. M. V. •t. al. ko. n. den: 
Ca1D111fyet ord......U kula.Dilmek 01ere 14SS •Jdı •kert 

.. ...ıu baaaa •• talimata laıkamlerlae ayp• olnk •Pilda 
ki fUllulll yedlael •mi akerl lmeme r- 1 el Uaaadu ld· 
buea 30UnuU ....... e lcl•ta••-- iSUn..U 
....b atkert 8dU bakim almacakbr. 

1 - Bir laakak mektebini ea .._,. iyi der.-le Wdnalt 
olmak 

Z - lbtty.t sabiti olm•k 
3 - SO J9t1adu J11bn olmamak 
4 - S.ık•n• geçer Uat•hla " ...ti_... gereli albl ,..,. 

aYp mal oa.blleoek •icat Ye akalca Mr .,..... bala•--
tam. tetldlltb bir mert butuede mmyene enldleeekdr . 

5 - Yabaaet He e.U olmamak 
6 - Şeref ye baJllyetbal mabH bir .._. •adU ...ne w 

Wr clrlmdea doa.ya iç •1 n daha ..,... ..... _..ki• "J'8 
hlyle Mr •tl&D takip albada bal•=•mak. 

7 - Sarlaotlak, bmarbubAı •det et.... kamu .,.._.., 
ahltk •• llretçe llaklm.lfte yanmıyecü bir W Ue •e gel ... 
oı .... k •e baalan poU. tahkikata Ue teftik ....-. 

8 - Nar.. kqıdı 1Ued .e llıdpd terW. ........_ 
9 - Diploma IMdlkll nretl w mala..., t.l tnaemed. 

10 - Ba .. rtlar dalalllade lateklllerla ............ yeda • 
beytlk bmndubtana .eya alkerllk ....... '-tkaabl8• " Ye• 

llblm 'te dkder .det fototraf llln ile benber l.dde ile mln· 
eaatı.n A•bn M. M. V. ae mlncut olanar. 

1515 26 28 31 s 

Ayvalık belediye reisliğinden: 
AJ'ftllk U..,_nm ea lladJHIDID temlal ~ belediye ••ırlan 

lçlHe ardslyea alabilen anttanlecakbr. Anmak ........ 
olaalula IODaçta IGJtln balaadapna. balaamadtA•• gire tek· 
llf lerlal 12 ·6· 935 gtlalemedne k ... r blWlnaeled illa 
olaaar. 1575 30 Sl 

lzmir Defterdarlığından: 
t.lalnl• •ergi boraandaa 6tlrl talulU emnl , ........ g6re 

bacıaedllea hatdnnk keetelll eaddellade klla 27 .29 •yab iane 

Ue Sl ayıb dlkkla tarihi lltndaa ldbarea ylrmlhlr gb mthl· 

dede •tıbp o-brıldı19ndaa pey llrmek letlyenlerla Defterdar· 
.. •• ~.A~ 

OPERATÖR 

or. Kimil Ahmed 
Merkea akerl baetUell 

opent6rtl 
1klael Beyler eobl& Beyler 

•-•• U,.... No. ,1. Her 
... 9't• eoan llMtalanaı 
bhal eder. 

Telefoa 5686 

O.nenttede mo-t. (il•• Profellr) 

Dr. A. Safittin 

8M11 l•n berp llW
IOlln babı. 

leriJrW addell No. 99 
bbn~lblelbt 

Telpal • a S TA 1' 8 U L 
Telem : '9250 

.,....., ...... .., . ., ... ., ... ........ : 
o. ... demlrellllr ...... a.. 

llMeallelmetOll•taWhlar 
llef ik tarafaHlla tlller ..,., ._.. ... ...,.t.-•n ...... 
llelmet ..... İbrülm atla 
........ - ......... ey. ......................... 
...... glrlle• ........... 
................... yerWll 
olmadtitada• malaüeme gbl 
olaa 27 maJ11 93S ,..,.... 
glal mahkemeye gelmeel •ey• 
bir ftklU k•all1 g6adermeıl 

uaaen teMlgat ympaW.A• baldt= 
gelme... bir Tekili kunt 
dahi g&adermemlı oldupadea 
laakkıadakl mahakemeata 111•· 
ben yapalmuı• Te keadWee 
pyap k..,. ~ kanr 
Hrllmlt oldap.daa malııke· 
... ı. btnkıldll' ıs Batna 
935 eamartell gbl IHt 9,80 
da S.ymdlr 1Glb bakak mab 
lremellae ,gelmeıl nya ltlr W• 

klU bamal pdermeel abt 
takdirde bir dala• mllakemeye 
kabul olu•y_,. illa ola 

-
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IAkşehı·r Bankası! Devlet Demiryollurı Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ve limanları umum ROYAL NEERLANDAli KUMPANYASI 
mOdDrlOğft ilanları.. "CERES,. vapuru 16 mayıııa gelip yıkını botalttıktan ıonre 

1
. z M 1 R S U B E S ı· ıonra BargH, Vıroı •e Köıtence limanları için yık alacalmr. 

' Ankara Gar Bina- "GANYMEDES,. npuru 18 mayııtı gelip 28 mayııta Annn, Matah_.. ~ 
lkincl Kordonda Borsa civarındaki kendi binasında Amııerdam, Roterdım n Bımborg limanları için yak alacaktır. Bergin butalın ..... ~ 

1 O daa akoam altlJI 
kabul ve tednl eder~~' 

Adret : Kemenlll ~ 

TELEFON: 2363 Si Eksiltmesi.. "CERES,, nporo ı haziranda gelip 6 haziranda Aaver, 
• • Amaterdam, Roıerdım .e Bamburg Umanları için ydk alacaktır. 

BertOrlfl (Banka ve Komisyon) Muame· Ankara tıtııyonondı yeni SVENSKA ORIENT L1NJEN 
leleri deruhte olunur. yapılacak gar blaaaı ile g11lno •'NORDLAND11 motörfl 2 hazirandı Roterdam, Bambarg, Co 

Mevduat Faizleri 
Vadeeir.lere % 4 
Altı ay vadtliye % 5 
Bir sene vadeliıe % 6 faiz verilir. 

Zahire, üıGm, incir, pımuk, yapık, afyon veıalre komla· 
yonculuğu yapılır. Mallar geldfğlnde sahiplerine en mflıald 
eerattle nanı 'erilir. 

~ 
~SPİRINo// 

2 ve 20 komprımelik ambalajlarda 

bulunur AmbalaJ ve komprime· 

lerın üzerınde halisl iğin i tekefful j~~f!i~ 
eden © markasını arayınız 

,11111111ııımııı1111ııır Dok tor •1111111111111111111111111\ 

i A. Kemal Tonay i 
- -- -§ Bakteriyolog ve bulatık ile salğlD hastalıklar 5 
5 birinci 81Dlf mnıaha88181 5 
§ Baınııabane istasyonu kaqınndaki dibek ıokak batında ao .. yı. 5 
§ h ev Te muayenehaneaiııde eabah eaat 9 dan akoam 1111 9 a kadar ~ 
:= hutalannı kabul eder. 5 
§ Müracaat eden haatalan yapılmHa lhımgelen ..U tahlitat ve 5§ 
§ mikroakopik muayeneleri ile Teremli hutalara yapllmuına cens gö- E 
§ rillen Pnomotorake (han vermek) muayenehaneeiııde muntaumu 5 
~1111 yeP' 11 r • llll il l l l l l l l l lll il l il l l il llllll llllllllll il llllllllllllllllllllllllll lllliffi 

Hamza Rüstem 
Fotoğrafhanesn 

Fnkalide ıGr'at ve aefaeetle ve temlDatlı olarak fotoğrafa 
mlUeılllk her it yapıhr. 

Vesikalık Resimler 6 Saatte 
Amatör işleri 12 - 24 

" verUir. 
Portre realmleri, •Arandlıman, kart poıtıl itleri temtnıth ve 

pek elırerltll flıtlerle ve mlmkftn mertebe 11 bir ıam•ncla 
yapılar. 

Satış Mağazasında 
En maruf fabrikaların cam, ffllm, 1Ağıt, mıkfae ye ecza. 

lan rf"kab,.t kahal etlllf'Z f latlnle Nhhr. 

blnaıının bfttln teetııılle be· penhage, Dıntslg, Gdynla, Cöıebarg, Oılo ve Jtkandlaavya kak namara 19 

raber lntuı kapah zarf uınllle limanlarına hareket edecektir. V.N. 
ekaltmlye konmottar. SJıllV1CE MAR1T1.M ROUMAİN 

VV. F. O. 
Der Zee 

1 - Bo lolft•l•D ketlf be· 
deJt 789309 lira 55 karuıtur. 

~ - Bu it için lııeklllere 

•erilecek enık tonlardır: 

A Eksiltme oartnımeıl 
8 lnıaat projelerl n ıoodej 

kesimleri 
C Teılııt nan projeleri kalo · 

rlfer, ııhbi teılnt, elektirlk 
havagaıı 

D Feaai .. rtname 
E Ketlf kuliıaıı 
F Teılsatlar tartnameıl 
G Takılmat cettellerl 
8 Maknele projea 
1 Umo111i eartnıme 
lıteklller bo projeleri n 

evrakı 89 lira 22 kuraı brıı· 
hğ~nda de•let demlryollarmın 

Aokır• •e Bıydırpıta nzne · 
lerlnden ılablllrler. 

3 - Ekelltme 20 haılran 

935 tulblne gelen pertembe 
g0n6 ıHt 16 dı Aokan'dı 

devlet demlryollırı yol '" me· 
bani dalreıl blnae1Dda toplana· 
cak art.rm• te ekılhme komla. 
yorıunda yıpılacaktar. 

4 Ekelhmlye girebilmek lçla 
lıteklllerlna t•Aıda yuılı temi 
nalı 'e •eaalkl ayal gilD aaat 
15 ıe kadar koml•yon relıll~I · 

ne nrmlı olmaları lhımdır. 
A 2490 No. la kınanan 17 

inci maddealne uygun 86322 
lira 38 kanıılak muvakkat 
teminat 

8 2490 No. la kananaa ta• 

Garbi Akdeniz için ayda bir Mmıtaum Sefer 
0PELEŞ,. vaporo 16 may11tı gelip ayni gGnde ıut 18 de 

Hayfı, Mıhı, Mınllya •~ Bareelona hareket f'decekdr. 
" ALDA JULYA 11 ••poru 20 haslranda gelip 21 ba1lnnda 

Maltı, Marallyı ve Bıreelon'ı hareket edecektir. 
NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE 

lsmlr Nn. York uaeındı ayda bir munıua111 tefer 
"RINOS,, vapuru 14 mıyııtı lzmlr'deo ( Do~nı ) Neryork 

için yak alacaktır. 

& eo. ~ 
OEUTSCBE LEV Alfll 2 

"AKKA vapuru 19' " ,,,.. 
bekleniyor. Bımb.uı 

11TAMESIS,, Hpuru 20 haziranda 
için y6k alacaktır. 

vent~n yDk çıkarıca~lll~ 
0 ARTA 11 nppllfll I 

bmlr'dto (Oeğro) NeTyok yııta bekleniyor, SO 
kadar An•en, Rote~ 
barg ve Bremen ~ Yolca 'e yDk kabul eder. 

Hamlı: İlinlardakl hareket tarlhlerladekl de~lflkltklerden 
me1'ullyet kabul etme•. 

acente alacak tar. ~~ 
ARMEMENT B. SCBV"" 

Fula tafıllit için lklact Kordonda Tahmil n Tahliye firked 
btauı arkuıadı Fntelll Sperco ıcentab~na mlncaat edllmelt 
rica olunur. Telefon: 2004 . 2005 -Perakende Kükürt 

BAMBURG _A 
"TROYBURG" 21 ~ 

beklenlyer. An.ere •• 
barg'taa ylk çıkanctkll!:.ı. 

JOHNSTON V AREH Ul""':" 
LTD LIVERPVL 

1 
i 

"QUENMORE" YiT!'!~ 
mayıeta gelip U•erpal MI 

S t 1 çakumııtır. a 1 ıy o r. SERViCE DIREC'I' !., 
TUNA BA1.•• 

Memurlar kooperatifinden: 0 TISZA,, vapana 5 
Keçiborlu kGk.Grtlerlaln 50 kllolak torbalarım S201J~mııııııe. da beldealyor, Sada~ 

hılyan kGkDrtlerlnl de 345 karuttan penkende olai• lllllDıya tlalav ve Viyana itil 
baıladığımuu uyın halkımıza blldtrlrls. aı.cmktır. 

0 DUNA11 vapara 

yln ettiği veılkalar 

C Bu kanonun 4 Claetı mad· 
desi mucibince ba ite gtrmege 
kanuni bir mani bulunmadığına 
dair beyıon me 

D Şimdiye kadar ugari 500 
bin 11.ıa kıymetinde n mimari 
kıymet ltlbarlld gar blnuı aya· 
rıada tek bir blaa lata etmlı 
PldoAana dair nafıa bakaah· 

- randa bekleniyor. _ _..~_.,. 
moaaddak ehliyet Ye· BntillH ve Vtyallll iP""" gından 

ılkuı 

5 - Teklif mtkıaplırı lha· 
le gGal nal 15 ıe kadar mak· 
bas mokablllade koml11on re· 
lellifne •erlleeektlr. Poeta ile 
göaderlleeek mektupların alha · 
yet bu uaıa kadar komlıyoııa 
gel mit olmaıı lhımdır. 

1108·145' 21 26 Si 1 

alacakbr. 
TBE EKSPORT STJA 

COBPOJlATı01' f 
"EX ARC8., .. ,.,. 

slnna doğra bekleDIJ.e 
york için yDk alacaklJf • 

N. 8. - Gellt 
••par tarthlednde ~• 
lal~ me1'allye1 k...-

T11l,,fnn Nn. t001 

Tt:J R KiYE· Olivier veş 
sı Limitet Va t.IR1 ,LlT 

BAN~ASI 
Acentası 

CendeU Bu. 8lrl-6 
Tel. 2',S ıJ 

l'he Ellermu U.
.. POLO " •apara SO 

AaTen •e Londn' .... 

tahliyede bal....-k ~ 
samanda Loncln ye il 
yık alacakbr. f J.. 
" OPORTO .. ••ptaı• 

nada LtYerpol H S 
bekleamektedlr • 

.. THUR~ vapad 
ortaııacla Bali, AD..,. 
dn'clan gelip tahll1 ... 
nacak ve ayni umaodl 
ve Bali lçla yGk • 

Not Vurat ladhled 
parlama lalmleıl ...,...., 
tlklWerdea ..... ....,.. 
dllmea. 

Yazın Geld 
Haber Veriyot-, ., 

Bahdbaba ...... ~ "i 
ID açtldJ. Geeeled be,.-~~ 
drlk llmularlle aarl• ~ 
geceli hayabm ~j 
aaa ha 1e,ı .. u .....,..... ,..~ 
,.... Mrlacl g1a1acı- ,, 1 

, çok yftbek bir ma_.. ,J 

.....- ~~~k-.::; ~ 
lsmtr'ln ea klber bit ~ 
oluyor. lsmlr'la ,;;_,J. l'j 
adamlanadaa otelci ~ 
ile meıhar loba..-:.ıi 
Slleymaa'ı ft Meh ... 
•btl .. rk pal1101aDd8 il 
da girmek lçla m• 
lemlye ............ blf ........ . 


