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Emlak ve Eytam Bankasından: 
IZMlB 

Esaa no. Mevkll 
c. 1 gaziler mahalle 1 kemer eokak 
c. S koçak tuhafiyeciler çarııaı 13 DO, adada 
c. 4 
c. 5 
c. 6 
c. 7 
c. 9 
c. ıo 
c. 11 
c. 12 
c. 16 
c. 17 
c. 18 
c. 20 
c. 22 
c. 24 
c. 25 
c. 86 
c. 40 
c. 4l 

.. il " u " .. 
ikinci etıleymaolye mab. hakkı b. ıo. 
karııyaka alıybey mıh. hayal ıokağı 
kQçQk tohaflyecller çarım 13 no. ada 
lktocl ıQleymaalye mıh. rohtbaba ıo. 118ırrı bey ıo ... 
h.uın hoca mıhalleıl bGydk tuhafiyeciler ıo. 8 no. adadı 
kdçOk tuhafiyeciler çarıııı 13 no. adada 
karııyaka alaybey mıh. hın • ·gGoaydıo ıokığı,. 

mahmudiye mıh. klreçhkıya ıokak .. il .. " il " 
haaan hoca mah. kdçnt tahıflyecller çar. ıs oo. adıd. 
kareıyıkı bostanlı köytı 
ikinci ıQleymınlye mab. klmllpıtı cıd. 

ikinci etılt'!ymıalye mah. 3 Qacn nezaket 80 
bnyok tubaf iyectler çarım 8 no. adıda 
OçflocG karıtıt mıh. balll rlfıtpıea cad. 
ikinci 16.levmanlye mıh. hCheyla ef, ıo. 

Yeni E.kl Cinai Depozitosu 
45,45 1 eT, dtıkkAıı 400 
12 46 daklAo lOO 
11 (5 u 100 
6 ev 200 

10 ' .. 300 
18 ddkk4D 100 
3.5 2·4 ev 700 
82 mığHa 300 
6 ddkkln 100 

19 21 ev 300 
6 ev 160 
8 ev 160 
ıo 

20 
40 

148 138 

ev 
dGkkAn 

ev 
ev 

2,4,6,24 24· 1 24 2 fiç ev 
!IS 48 l dtıkkio 

233,235 
12 12 

160 
ıoo 

:100 
140 
360 
200 

c. 47 balıkpazarı mıh, memdublye cad. bayak tuhafiyeciler 105 

eY 
e• 

mığua 

400 
360 
300 

8 oo. adada 
c. 48 balıkpazarı mah. memdahlyo cadde81 bClyOk tahaflyecller 67 

8 uo. ıdada 

mığıu 200 

c. 49 
c. 50 
c. 53 
c. 63 
c. 72 
c. 72 1 
c, 73 
c. 77 
e. 79 
c. 82 
c. 83 
c. 84 
c. 85 
c. 86 
c. 87 
c. 89 
c. 90 
c. 91 
c. 91·1 
c. 92 
c. 93 
c. 94: 
c. 95 
c. 96 

c. 14 
c. 15 
c. 27 
c. 29 
c. 32 
c. 83 
c. 46 
c. 59 
c. 59,1 
c. 60 
c. 60,l 
ç. 60,2 
c. 60,8 
c. 60,4 
c. 69 
c. 70 
c. 71 
c. 78 

" .. 
hamdtye mıh. tlrekıpı8ı ıokağı 

memdoblye mıh. kGçtık tahıflyecller çar. 13 uo. adada 
Ahmed ığı mıh. yemlt çırsııı ugır ıokıt 
keetelU mıh. hııduıak lklacl kestelll çıkmı&ı 

il il il 

k1r ıyıka alıybey mah. han gftnıydın aokı&ı 
kıroıyıka 08m1Dzade mıh. reııdlye ıokağa 
mahmudiye mıh. kOçClk tuhaf tyecller çarııu 
mahmudiye mab. eakl bılıkpazarı 80. b. tuhafiyeciler çar. 
kcstelll mah. baedurak ikinci keatelll çıkması 
Akdeniz mab. b. tabıflyecller çar. gazi bolnrı .. •• .. .. 
ahmed ıgı mıh. yemle çarı••• 

11 
11 meynter gGmr6ğCl ıo. 

kadrlye mıh. ııarecl ıob~ı 
hacı mıhmnd mah. bıcı mahmod ao. 
ıkdenlz mıh. b. tobıflyecUer çar. 

il .. .. .. 
d6rd0nc0 8Clleymanlye mıh. hacı mevldd çakana ıo. 
ıkdenla mahallesi boyat ıohıfJyecU,.r çarı111 
eellmlye mıh. narl b. ıokığı 
bayat ıobıf lyecller çarı111 8 oo. ada 
reşadiye mıh. tnm'fly cadde81 

MANiSA 
mınlsa çaprasıkeblr "ıafer,, mıballeal bıhkpuırı cad. 

c alaybey mah. hendek kahve 1. fırın 10kık. 

« .. .. tıamHy cıf. h6arev aıa camU karııeı 
" sıny mah. azam pınn 
u " " belediye ıok.ak 
" " 

11 aıooyol caddeal 
11 yuhuanlar mab. kıramısrak aokağı 
.. mimar ılaın mıh. hııtaae caddeli .. • ... 
« saray mıh. llae aokığı .. .. .. .. 
11 deveclyın mıh. earıçhıne karıanla mekteb eokıgı 

" ... 
• 

« 
u 

.. 
• 

.. lımetpaıı mıh. çay ferah eokıgı 
" ılaybey mıb. hendek kahve eokı&ı 
0 ıırıy mıh. bankı eokıAı 
11 hGarn ıp mıh. hamam aokatı 

AYDIN 

il • 
• 

68 
54 
42,27 
23,24 

101 
77 

23.23 1 
21 
Sl 
37 

99.79 
9 
,,1 4 
3 

36 
6 

Sg 
90 
91 
14 
81 
19 

111 
1021 

40 ,2 
61 
25 

91. ı 

75 

dakk&o 
mağaza 

e• 
ev 

iki ev 
25 ev 

mığazı 

mı gaza 
97 · 77 ev, ahır 

mı gaza .. 
5 .. 

16 .. 

.. 
ev 

mığaH 

23 ev 
iki mağaza 

985 H 

200 
240 

60 
500 
500 
300 
600 
520 
100 
400 

1100 
790 
800 
600 
2110 

70 
900 
240 
240 
160 
800 
200 
600 
900 

121,121.l 
12 

ev, dGkkin 500 
ev 500 

56 
5 

57 
88,38.1 
25,25,1 

2 
2,1 

29 
sı 

' 6 
8 
7 

21 
8,10 

8 

e• 500 
mığuı 400 
eY 800 
ev ve dGkktn 1000 
nn 11 300 
ev 800 
ev 800 
ev 800 
ev 800 
dClkkl.D 300 

e• 

.. 400 

.. 800 
600 
240 
400 
400 

c. 23 Aydın hl11r mıhılleal belediyenin 142 na. b ıduınıa 838 •e fil89 na. lı areaıı 

c. 35 u balcılar mıh. 

c. 97 

Oserlode 1apdmıı eY. 

beledlyealo 2(0 ıduıaın 4.487.1 nomuıh ırtuı 
yıpılmıt n. 

700 
Clzerlne 

300 
0 kartulaı mıh. gasl 

bolHrı Gzerlade. 158 no. lı ad.da ~S6 tıj aamanb e•. 200 
c. 98 " haaan ef. mıh. g11l 

buharı Oıerlnde. 89 tıj nomarıh e• 200 
c. 99 " ramazan pa.a mıh. 

mimar elaaa 8okağı. 77 aumanh dcıkkln 

c. 100 .. meeudlye mıh. belediyenin 237 namırah ıdııında e•. 
180 
100 

KASABA 
c. 38 Turgotla kaaabısı yenice mıhıllesl eakl klllae yeni 94,94.A taj numaralı ev 500 

comurlyet cıdde81. 
Yukarıda lzahıtı yızıh eml&k ihale bedelinin dörtte biri peıln ve gerisi Gç senelik tılı:aitte 

ödenmek ve yGzde 9 1 2 fılıe tAbt olmak ıartlle 8ablmık Ozere açık artırmıyı konolmottur. 
İhale 11. 7 .935 perıembe @'OD6 eaat onda yapılıcaktır. İıtekll olıol1rın hizalarında yazılı pey 

ıkçelerlol vezaemlze yatırarak ırhrma8ını girmeleri lhımdır. 26 2 9 1884 

_.,, Doktor 

A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bula~nk ile ıalğın hastalıklar 

mQtabassun 
Bııamabane iataayonn kaqmndaki dibek 9"kak bqında 30 eayı· 

1ı ev Te muayenehanesinde aabah nat 9 dan akoam ıut 9 a kadar 
bastalannı kabul ede.r. 

Mfiracnat eden haatalara yapılması lbımgelen 18.ir tıh1illt •e 
mikro!kopik muayeneleri ile veremli haıtalau yapılmaaına cevu gö
rillen Pnomotoraka muayenehaneaindo muntaaaman yapılır. 

lzmtr lahlurlır bıtmddllr· 
IOğflndea: 

Çımıhı tuıl181Ddıkl idaremiz 
mıh olan lkfıer yftz lira mu 
hımmea bedellt iki bakkal 
dGkktaının Oaılraa 935 f ptl 
d11ından May11 936 ıonunı 
kadar birer eeoellk kiraları 
ıçık artırmayı kooolmuetur. 
İiteklllerlo yGzde yedi buçuk 
nlıbetlnde moHkkıt teminat 
pıralarlle 12 ·7· 935 cuma gtl· 
acı Hl' on beıte Jımlr lnhi· 
ııarlar bı~madilrlGgClnde mille· 
ıekkll komisyona gelmeleri. 

so ' 9 13 

Anl~ara Birası 
• • • 
1 Ç 1 D 1 z. 

Çonktt Ankara Birası 
Ulusal Bir Fabrikanın Mahsıılodor 

••• 
Ucuz, Temiz ve Sıhhiğ Bir Gıdadır. 
Ttırkiye'nin bertarafında 

içilen yalnız (Ankara Birası) dır. 
(Alfi1k©ılr©l Büra~n> nı heryerden 

Tire ŞarbayJığındao: 
1 - Elektirik eantralımızın eenellk ihtiyacı olan ve ıoıAıda 

cln8 ve miktarları yazılı beş kalem malzeme kapılı zarf· 
la yapılacak eksiltme ıooonda ihale edilecektir. 
Miktarları Closlerl 
50000 Litre Mazot 

3500 .. 3 ve 4 sıfır makine yağı 
850 .. Benzin 
175 ~ Geı 
7 5 Kilo Stopl 

2 ihale edilecek malzemenin mohımmen bedelleri yektinu 
6059 Ura 25 kurottur. 

3 Muvakkat temlnıt pıraeı 455 liradır. 
4 Şartnımeler bedel81ı olarak şarbaylıtımızdarı verilecektir. 
5 leteklller Ticaret odaaıodıkl ılcil hyıllerlle mazotun 

t11dlkll tahlil raporlarını tekltfaamelerioe bığhyacaklardır. 
6 - Teklif mektubları 12.7 .935 zevaline kadar llmllbaber 

kartılığındı şarbıylığımıza verJlmio olacaktır. 
7 .bale 12.temmuz.935 gilnilne raethyın cuma gCloft eaat 

15 te ,arbaylık dılreılode yapılacaktır. 

25 28 3 8 1867 

NEDKALMiNA 
Tire Şarbaylığından: 
1 - Elektlrlk dalreafoln ıenellk lhtly•c• olın ve ıoığıdı 

clo8 ve mlktarlarlle muhammen bedelleri ve muvakkat 
teminat paraları yazılı Gç kalemden ibaret mılıeme açık 
ek8lltme ıoretUe ve her kalem •yrı ayrı olarak ihale 
edilecektir. 

Muh•mmen bedelleri Muvakkat teminat Cine Ye miktarları 

2 

3 

4 

5 

Lira Kr. Ltra Kr. 
2237 GO 168 00 55 muhtelif clnı abone· 

ler dahili elektlrlk te81 
uta mılzeme8l. 

1461 25 110 00 

1042 00 79 00 

40 mohtellf cln8 elek· 
tlrlk tevzi oebekeal 
malaeme81. 
220·10 VV. den 220· 
200 vata kadar 8 muh· 
telif cins elektlrlk lAm· 
b111. 

Her kalem için ayrı ayrı yıpılıcık ihaleler 12,temmoz 
935 cama gilotı Hat 16 d• tarbayhk dalreelnd~ olacaktır. 
Ekllltmelere alt malzeme mClfredıt Uetelerlle şartname· 
lerl bedelzlz olarak tırbaylığımızdın verilecektir. 
latf!klller Ticaret odaeındılı:I 8lcll kıyltlerlle mali ve 
feont lktlderlarıaı blldiren ve9lkaları ibraz edecekl. rdlr. 
leteklllerlo 12, 7 ,935 cuma gGoil saat 16 da ıarbıyhk 
dairesinde hazır bulunmaları gerektir. 

26 29 4 9 1868 

, ·------------~ UksOrenlerI Mut· 
laka (Okamentol) 
Öksnrnk Şekerle· 
rini Tecrnbe Edi· 
niz •• 

ve l'flrj~n Şahapın 
En Ostnn Bir MO.s· 
bil Şekeri Olduğu• 
no unutmayınız. 

Kuvvetli Mns bil 
fstiyenler Şahap 
Sıhhat SOrgft.n 

Haplannı M&l'Uf 
ecza depolarından 

ve Eczanelerden 
Arasınlar. 

·~------ı: 
Onlvereltede Döçent, 

(Muniıı Profeeör) 

Dr. A. Safi ttiıı 
Ağız ve Diş HekiJJJ; 

Hııtalara hergdıı ôğledeo 
aonra bakar. 

fııiklll caddeai N o. 99 S 
Ankara aputmam 2 inci k•1 

Telgraf • ı S TA N B V ~ 
Telefon : 49250 ··------' 

&( Tnrk Bava 
Kurumu Piyaogoe 

Ke,ide 3 

11 Temmuz 1936 

Boynk lkrami' 

50000 lir~ 
Biletlerinizi Ayın Yedinci c' 

Akgauuoa Kadar Bayiinizdt1 

İeteyiniz .. • lznıir luhleular 
lüğtıoden: 

lhıle tarihinden Mayıs 9 
ııoounı kadar Dlldli'deo ~ 
gamı'ya ve Bergama'dao 1'1~ 
Dildll ve Zeytindığı'nı gfJ; h 
rllecek 961 Ura bedeli ; e 
hımmenll lçkllerle maınôl I b 
ttıulerlo nakliyesi açık e~ l 

mlye konulmuştur. d 
latcklilerln müoıkaeay• ,f b 

mek Ozere 14 ·7· 935 P 
te81 gOnil 8Ht on beote 1° 
yediboçuk temloatlarlle ve ; 
nameleri görmek için 
enel f nblaarlar fımlr b•~ 8 

darlo~a ile Bergama mad 
ğilne uğramaları. 30, 4, 9ı 

ı 
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Yeni Göçmenler 
Bundan Sonra Çanakkale ve 
Civarına Yerleştirileceklerdir. 

Almanya'da Yahudi Aleyhtarlığı Var. 
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ltalya Hahesistan'a Saldırır-ceıal Ba~a~ 
, Bugün Gıdıyor. 

sa önu .. ne Gepı·ıehı·ıecek Mi? Yanında Snmer 
~ ve iş Bankaları 

Uluslar Sosyetesı· T·azyik Yapamıyor. 0i~~.~!~~~ec~ .. ~a~~000mı 
Batanı Celil Bayır, yaran çı. 

1 • 1 H T k v • Çf'rln vaporlle Rosyı'yı mQte· ngı tere abeşistan 'a opra erıyor vecclhen hareket edecektir. 
Yanmda Samer ve İo banka· 

lırı dfrektöderl bolonıcıktır. 
ltalya - Habeş Hakem Komis· 
Yonu Dağılmak Dzeredir. Çtlnkn 

işini Başaramadı. 
Londrı 9 (AA) - Uluılar 

•oıyeteelnlo İtılya'ya kartı bir 
tııylk polltlkaeı gftdemlyeceğl 
genel olarak ınlıvıldılındanberl 
ılyıeal çevenler İtalya Babeılı· 
tına taarruz ettiği lıtkdlrde 
oluel1r sosyetesi ot 

1 zamnameel · 
D 

0 16 •ncı maddesine dayan. 
aıak lmkdnını gOrınektedlrler 

1 1 h . 
y ıber alan çevenlere gô· 

re ltılva B b 
J • • eo ınlaşmazhğı 

Flçln biricik kurtarma yolu ile 

Italya Btlytlmek istiyor. Dokuz 
Milyon NOfusu hariçde 

Barınıyorm uş. 

- r~eanın arıya girme i ile İtalya 
ve abeoleıann ınlıvmalarıdır. Da 

çevenler Pırie ile Londra Adiı·Ababa'daki iıtaeyon ııod ara· 
e a yapılttn konuemaların Londra, 8 (AA) - Anm lacak topraklarda hiçbir suretle •beıletan'da b 
nın ôntı arp baelaması· kamarasında Sir Sımuel Boer esir teciml yapılmıyacığı Hı· 
lıtma jJ:e geçebtlecek bir in demiştir ki : beş hükQmetfoe bfldfdlmf§ Ve 

L onoçlınacağını om· - OıbeQIBtauta Zeflı Umını - Sona 6 ıocı ytızde -ını .. tadırtır. v 

Bu gezi, ekonomik tedklkat 
yapmak ve iki memleket ara· 
aıodakl ekonomik bağları kov· 
vetlendirmek için yapıhyor. 

önemli Bir 
Konuşma .. 

Romanya Kralı 
ile Yugoslavya Kral 
Naibi Buluşacaklar .• 

BOkreı, 8 (A.A) - Kral 
Karol'oa yakındı Slnalyadı Yu· 
goelnya aaltanat naibi prens 
Pol ile gôrftşeceğl ıôylonmek· 
tedlr. Romanya dıo bakanı M. 
Tıuıleeko'nuo bu gôrOomede 
hazır holoamık ftıere memle 
kete döneceği blldlrUlyor. ; 

Siyasal mabıfll bu gôröeme 
ile, Avuetorya'nın Hıbaburg'lar 
bakkmda ılmıı olduğu te iblr 
ler arasında bir ilgi görmek· 
tedlr. 

Sir Sımueı Boır, ha ayın ile İoglllz Somıllıloden bir _ç ___ l_d---====y=======c=-------
oo birinde lntt11tere'nln d geçit verilmesi hakkında yapı· a aı·is u nan um ur 

ı. iL "" ış lan teklifler, dalma bu toprak· 
poB ıt ••sı ve bllbaeaı İtalya 

be lardıkJ ıballye alt menfeıtlerla B k M Ol k? 
I I anlıtmazlığı kartlSJDdıki koronmuı tartına t&bl tutol• aş anı ı aca e 

durumu hakkındı bir dlynde 

Almanya'nın 1935 Deniz 
Programı Neşredildi •. 

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

Ingii tere de Kruvazör Sayısını (;ele-
cek Yıl 60 a Çıkaracak .. 

• 

Alman 'tarın Doyçland Gemisi 

Bertin 9 (A.A) - Almınya , neşredllmlıtlr. Bu programı 
nın 19:15 yıla deniz progr1mı - Sonu 6 ancı yOzde -

ANADOLU'nuo Aoketi: 12 

lzmir Limanının Ekono
mik Durumu Ne Halde? 

bnlonıcıktır. muşlar. -
f llt re tarafındın bıralu· ------; 0~-,-ç-===· ==.=.~ .. ~ng~e~;;.:.:.::.==T.:_:___:_h_ Bir Saylav, Mecliste Yorgi, Krallığa 

r a ın Buyuk Bır e - Layık Değildir, Dedi. 

Anket için bQtdn İzmlrllle· 
rln tanıdığı ve ıevdlAI llbıylık 
öıtl hesaplar fen korolu oefl 
nılmar Necmlddln Emre'oln 
hOrosondayım. İzmlr'Jn mubte· 
lif yerlerinde bu fen adımının 
klfaeından çıkmış kaklki kOblk 
ve modero birçok eserler nr· 
dır. Yer yer oehrl stıellyen bu 
blnalarm mimarı evelce ureyın 
(Belediyenin) fen kurulu eefl 
idi. Mimar Rene Dınjenfo ha· 
zırladığı (lzmfr bayındırlık 
plAoı) ile fazl!ı meegul olmue 
olan Necmeddln Emre'nin İzmir 
Umınıoıo lzmlr'!o Jnkf§afı ha· 
lım1ndan nerede olması mova. 
fık olıca&ı hsk kında tetkik ve 

like Karşısındadır. 
•S B -0 askını Var. Açlık Gözüküyor. 

~ 

ürünler Mahvolmuştur. Hindis
tan'da: Da Havalar Fena Gidiyor. 

n. Bir ıu baakınandı kurtarma ioi. 

-· İıtanhol, 9 (Özel) - Yun .. a llrılmıı olan eski bakanlardan 
ba;bakanı M. Çaldırle'ln, kra· Stratoı'on oğlu kendlılnlo de 

Çaldariı 

kralcı olduğunu ve l&ldn kendi 
hftkumeılnln tef lerl 192 2 de 

- Sonu 5 inci ynzde - - Son o 5 f ncl yftzde -

öDdöi:i-re-m-mu·z·y·akıa-şıy-or~ 
Fransa Endişe içindedir •. 

Mimar ~ecmeddin Emre 

____________________ .. __________________ __ 

Eski Muharihler, Devlet idaresini Ele 
Geçirmek için Hazırlanıyorlar .. 

ucıaıbıy, 8 (AA) F 
· J hnıl1ır b ' - ena içindedir. Geçenlerde yirmi bin 
f'. ekinler, .:uıo Hl~dlııaa'dakl lıçl Voaevlde yeni bir bent 

lın gelmeıne aleyhdar bulan· 
doğu m~umdur. Atlna'dıo 

gelen bir ubere gftre, Yuaan 
mebafUlndı M. Çıldırlı'Jn 

com11rbaşka11 olacağı ııöylen· 
mektedlr. 

hl r1r vermııtlr. Buı 
tr::•1r h11ara Dğflmıe, bir 

yolO.n çıkmııtır. Çok old. 
detll y a. 
ba 1elllorlırdaa dota1ı Bom. 

y ı;er1111 ıolar ıhıadı kıl. 
aıııtır. 

Baakov 8 (A A) 
nehri ' · - Y ıagae 

da ıol1rı korkuno bir 
Jlkıellıa L lar ee Çıatılındaa orta Cla 
ıa •tanda kalmak tebbkeal 

yapmıılırdı. Bu bendin yıkıl · 

ma11 Vu1ang ve Hıokov için 

bir felAket olıcıktır. Nebrlo 
kaynağına doğru olan arazi 
tlmdldea ıular altındı kalmıo, 

ekinler mıh•olmuotor. Ahali 

acıklı bir dorumda kalmııtır, 

Açhktan korkan merkn lllerl 
Nankladea yardım lıtemlılordlr. 

Atlna1 9 (A.A) - Uloeal 
k11roltaydı g oeloy hıkkındıkl 

görilşmelere karıt•n krallığın 

hararetli yıoalıırandın (Taraf· 
tarlarından) 1\1 Bubollı genr.l· 
oyan lrteye •ılmaeı ftzerlne 
rejimi aallamıl için bir naip 
ıtaom11ıuı (Tajo edilmesini) 
lıtemlttlr. 

1922 de OIGm ~eHllDa çarp· 
lıtınbolt 9 (Öıel) Cumarl· 

7et b17nmıaı rutb71n 14 

Franaa'dı bir nümıyiı 
temmrıs gGaG, Pırlı,te endlıe 

ile bekleal7or. Bıllr, Pırlıtta, 
o gtln bayak kırğııılıklara aıh. 

- Sona 5 lacı yaıde -
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Hava Hattımız için Hazırlık [ ] • G 
, T e O V a z o lhl a b e tr O e 1r ö 0000 

Ankara da Uçuşlar! ~ • • • 1 Knçnk Haberleri 

Bava Hatları G;;;~i Direktörü. Nasıl Kordon ElektırılilıTramvayı Şar Sı?ı~larına 
Çalışıldığını Anlatıyor.. 1 k k v • • • • • • Taş Dıkılecek. 

Bayındır ı Ba anlıgı lzmır Beledıyesının Bu önemlı Kıdaatro yazılan tamamen 

Mss'le Hakkındaki Mfttaleasını Sordu.. ~fılrJlmfı olan Gaztepe ve 
Jçkuyular mıbıllelerl ayni za· 

mında ıar ııo.rı teıkll ettiği 

lçln horada taılarlı ıınır ita· 
retleri dikilecektir. 

Ankara, 9 (Anadolu) - brnlr Kordonunda elektlrlkll tr1m91y lıletmek için İzmir tramvay 
fe elektlrik tirketl tnafından Bayındırlak Bakanlığına mflracaat edllmlttl. Gerek birinci Kor· 
donda teılHt yapmak n tramvay ltletmek Te gerek hHı ıebebler yftzftndeo ıtmdlye kad1r ltlf"· 
tllemlyen Gazi bol varı - Kemer elektlrlkll ınmyalırını tıletmek için İzmir elektlrlk n trımny 

Kadaatro heyeti bin kadar 
tlrketl; bn bıtl11da daimi tekilde lelemekte olan tıeıtlarıo (Nakil n11tılaranın) men'fnl n iti~· 
tllmemealnl tekllf etmektedir. lıaret taıının hasırlanmaıını 

1 ve boylarının elli aantlmetre 
Bayınderlak bakanhğı; ımlr'ln bayındırlınmaeı yöoftoden tlrketlo bu teklif lol önemle kartı· 

1 LfLI F L hl d fı d olmaıını belediyeye yazmııtır. 
lamııtar. Yapı an tetıı~ • ere göre olrket bu hatlardan zarar da etmiyecektlr. ıa.at r e a ı 

İzmir Urayının (Beledlyealoln) mtltaleaann almak ldıomlo görtUmQ~tOr. Bunun için meı'ele lzmlr Jandarma 
tırbıyhğını blldlrilmfı, mGtılea ıoru}moıtur. Komutanlığı •• 

Sağda Bayındırlık Bakanı uçak alanında, eolda Aukara'nıu uçaktan görünilfü 
------... ••• • '• t • •• • • İlbaylaktan bGtdn daire dl· 

Kaçakçılar Yakalandı Muzaffer Süvarilerimiz rektörliUderlne ganderUen bir 
Ankara 7 Temmuz - Da· 

fJDdırlık Bakanlığı haYa hatları 
genel dlrektlSrG Şevbt, dan 
Y•pılao gezinti uçoeları sıraaında 
UÇtk alanında, ban hatlarımız 
hakkında oaeıl bir çalaema dd· 
ıGatUdDğftofl kendisinden eorao 
bir yazarımıza tonlara ıöyle· 

nılıtlr: 
_ Blllyoreuouz ki hava hat· 

lırımız eimdlye kadar Sfl ha· 
kanhğına bağlıydı Şimdi Ba· 
yındırhk mOoakalAt yöoetgeıloe 
verllıJJlşdr. BogOn ilk hedefi · 
mlz, hava ıervlelol biran aace 
açmak değil, hatların akıama· 
dan ve arası kesilmeden dfl· 
zenli olarak dnamı lmklnla· 
rıoı hazırlamaktır. Bunun için 
hereeyden aoce Ankara; İltan · 
bol gibi aoemll merkezlerde 
uçak ılanlarını dflzenlemeye, 
uçakların herhangi bir hAdlıede 
y~rle deteıinl 11~lamak için 
telsiz ve rant letaayonlın yap 
mıy• çaheaceğız. 

Davı yolları argflBO için bir 
proje hazırlıdık, bogQo ince· 
lenmekte olan ve henaz bir 
kırar• bağlınmam10 bulunan 
bn projeye göre memlP-ket için· 
den ~eçen hatların Irak, lran, 
Atlna, Baleb gibi dış merkeı· 

tere bağlanması dftşftoQlmek· 

tedlr. 
Benflz ılacağımıs yeni uçak· 

)arı 11marlamadık, bunların 

tipi ve şekil flzerlnde araştır· 
malır yapıyoruz. Iımarlandık· 
tın ıonra bn uçakların elimize 
geçmesi en çok bir, hlr boçuk 
aylık bir letlr. Halbuki ondan 
önce bltlrllmeal lıizımgelen işler 
çok daha fazla zaman ister. 

Bn işler bitmeden memlfı · 
kette hava hatları çalışmaya 

bışlamıyacıktır. 
Ankara'dıkl gezinti uçooları 

hakkında da Bay Şnket demlt· 

ti ki: 
- Ro gezinti oçuşlınnı hı· 

zırlamaktan gayemiz halkta UÇ· 

maya kareı alilka ve sevgi 
uyandırmaktır. Ayol zamanda 
pilotlarımızın işsiz kalmamasını 

ve idmanla bir halde balunmı· 
sı nı Hğlamış olıcağız. Bu 
kaçak gezintileri yapanlar 
Ankara'yı kuebakışı gôrmiiş ve 
tanımış olacaklardır. 80 oçoo 
ta ı;Gveulmlz sağlamdır. Uçak. 
lar, bif kaza olea da, bıidhe· 
ılz uçak meydamna inebilecek 
lm'kıina sahiptir. 

Don Ankara ftzerlndekl 
uçuşlara a1rılmıt o1an çift ıııo· 

U~rlft ve KJnbert marknh Ame· 
rlkan oça~ı, oebf r flzerlnde 
birkaç uçuş yapmıe ve letekll· 
Jerl gezdirmiştir. Bu ocak içi· 
ne bee yolca almaktadır. 

Bugün de eabah eaat 9,30 
dan eoıır• Atatftrk anıtı 6nftn· 
den kalkacak bir otobfta l~ıek. 
illeri uçuş alanına götOrecektir. 
15 dakikalık uçuş aktı ı lklba· 

"'k liradır. 
\\a \ e t'' 

Don Bıyındırhk Bakınımız 

Çetlabya uçak alanına gide· 

rek incelemelerde bolunmot, 

genel dlrekUSrGa nrdfğl izah· 

Berlln, 8 (A.A) - Gflmrftk bildirimde vUAyet jandarma ku· 
memurları Sıayobruk ıınır lı · G 1 d l 

Du .. n Berıı· n'e •. tıı· er. man ın ığı adının bondın ıonra taıyononda dokoı kadın n 11 • (ti Jandarma Komotanh61), ~· 
erkek Belçika'h kaçakçıyı yı· . "' 

ları dlnlemlttlr. 

mir merkez jandarma t.oman· 
blımııtır. Bindikleri otokar 936 B ı. oı · . d 1 1 . D ahnmııtır. er ın ımpıya arı çın e- danh4ı adının dı (lımlr ilçe 

l'••••••••••mlıiİmmı..-------, G• ki jandarma komutanlağı) adını 
Resmi Makam ve Dairelerin ÖZ· neme Yarışlarına ırecc er. aldığı blldlrllmlttlr. 

İtıaobol, 9 (Özel) - Son defa Avropa'dakt yarıılarda iyi ne· lstanbul'a G<Snde· 
dilimiz-leki Adları.. tlceler alın ıa .. r1 zabitle.imiz, 936 Berlla ollmplyadları için l 

b11ırlınmıt otan tecrobe mıbtyet1ndekı deneme maaabakaıarın• ri en Hayvanlar. 
~~~~~~~---ı~~~~~~~ 

Reımi makam Te daire adlarına dair bundan tsoce çıkarıl· 
mıt olan llıtedekl ıtsılerden bazıları yanlıı kallanılmıkta ol 
doğundan bualarıa doğru llıteılnl aynen baııyoruı: 

O manlıcalan Tftrkçe karşılıkları 
Rcfılcombor Comur Başkanı 
Rlyaseılcumhor Cumur B~kaobğı 
Bayftk Millet Mecllıl Kamutay 
Heyeti Tekile Bakanlar korulu 
Baı•eldl Baebakan 
Adliye Teklll Tflıe Bakanı 
Mflll Madafaa vekili So Bakanı 
Hariciye Tekili n., Bakanı 
Dahlllye vekili iç Bakenı 
MaUye vekili Floanı Bakını 
GGmrcık ve İnhl11rlar nklll Gftmrflk n tekiller bakanı 
Nafıa vekili Bayındırlık Bakan1 
İktaııt vekili Etonoml Bakanı 
Maarif veldlt Kftlttır Bakanı 
Ziraat nklll Tarım Bakanı 
Sıhhat Te İçtimai Moa· 
veoet vekllt Sağhk n ıoyıal yardım bakanı 

Erkloıharblyel umumiye Genel karmıy 
Şurayı dnlet Danıttay 
Mabluımel temylı Yargutay 
Dlnnı temylıt askeri Sael yargutay 
Şdr1Yı ııkerl Sftel dınııtay 
Reis vekili Aehaıkan 
Kltlbl umumi Genel aekreter 
Maaıeear Yanetker 
Olvanı riyaset Baıkmbk koru 
İdare Amiri Keetar 
Madarft umumi Genel dlrektar 
Medar Dlrektar 
Vlliyet Jt 
Valf 1tbıy 
~aza ilçe 

Kaymakam (Kaza kaymakamı) İlçebay (İlcebay) 
Nahiye Kamun 
Nıhlye mftddra Kamunbay 
Belediye. Uray 
Belediye reisi Şarbay 
Belediye riyaıetl Şarbayl•k 

Belediye meclisi Şar korula 
Şehir Şehir 

Kaaaba Kent 
İdare Yönetim, ytsnetke 
Emniyeti umumiye Kama~ g«hen 
Heyeti omomtye Genkorol 
Kalemi mıhıuı Özel bftro 
Lev•ınm 

Evrak 
MohHcbe 
Mubaaebecl 
Neotlyat 
Daire nıadftrfl 
Şobe mndora 
Mflmeylz 
Memar 
Ktllb 
Moufn 
Reis manini 
MGdftr muavini 
MGddel 
MOddelomomt 

Gereç 
Artf'f 
Sıyıe 

Sayııman 

Yayın 

Çevlrgen dlrektarft 
BölGm dlrektörQ 
Kalem batı 
lıyar 
Sekreter, betlmen 
Yar 
Yarbaekan 
Yar dlrekttsrCl 
Sanman 
Genel eanman 

da letlrak etmek Gzere Berlln'e hareket etmftler Te parlak ee İzmlr'den lııanbol'a gande· 
kilde uğurlaamıtlardır. rllen bazı k11abhk baynnlarıa 

SG•arlledmlzln aldıkları netlcelerler, her yeırda altka n mem damıalanmıdan ganderlldllderl 
leket içinde de bayak snlnçlerle kareılınmaktıdır. görfUmftıtftr. Buna meydan n· 

Tatil Saatleri ve rllmlyecektlr.
1
::, gelmlttlr. 

işçilerin ücretleri •. 
Devlet, Kendi 

Formol 
işçileri için 
Bulmuştur .. 

Başka 

Ankara, 9 (Özel) - B,kanlar korolu, Ekonomi bakanbiının 
bir ıorgoıo dzerloe Cumırteıl gftolerl nya haftanın diğer ıa· 

manlarandı çalatılmıyan saatler için ltçlye dcreı nrllmlyeceğl, 

dnledn, leçllerlne, geçen zamanını batka gflnler ekllyeceğl ceva· 
hını nrdl. 

Brabel cerrahi koogreelne 
gitmek Gıere ıehrfmlı memle· 
ket hllltanul eef lerlndeo ope· 
ratar Eerldon ŞeTket'e S•ğlık 

Bakanlığınca bir ay lıln . veril· 
mittir. 

Yeni Polisler 
Emniyet dlrektarlGğG aeçlm 

komlıyonu dan Feyzi Akkorun 
baokaolığında toplanmıo, bot 
pollıllklere yeni memurlar ata· 

Romanya'dan 1000 Kişi- m'"Sungurıu'da 
lik Bir Kafile Geldi.. çarşaf, Peçe ve Ka-

fesler Kaldıt'ılıyor. 
Gelenler ve Gelecek Olanlar, Çanak- sungurlu 9 (A.A) - Fırka 

l C Y 1 
ve uray y6netlm kurulları ile 

ka e ve ivarına er eştirilecekJer. sağlık korala toplanlfak ka· 

İttanbul, 9 (Özel) - &mınya'da oturmakta iken ınantana feslerin kaldmlmısını, çarıaf 
gelerek yerleomek lıılyen .klıdeolerlmlzden bin kltlllk boydk bir ve peçenin kollanılmamaeını 
kafile bogan Nazım npım ile ıehrlmlze ~elmlo n her ihtiyaç· kırarlıetırmıtlardır. Bu karar· 
ları ıağlanmııtır. dan bayanlar da çok ıevlnmlı· 

Bogflnlerde dart vapurla daha binlerce kiti getirilecektir. Ve ler n parti evine giderek ıe· 
bu kudeoler Çanıkkale'Je lıkAo edileceklerdir. Tlnç daygolannı gaıtermlıler 

Al d Y h d • Al peçe ve çar,.f larını alarak manya a a u 1 ey- gezmeğe batlımıelardır. 

G Ticaret 
tartığı ene Arttı. Borsaları için 

Yahudi'lerle Temas Edenlerin ölQm öğleden Sonra Da ça· 

ile Cezalatıdırılmaları Istteniyor. lışmaları Bildirildi. 
leaanbol, 9 (Özel) - Gelen haberlere göre Almanya'dı Ya· İatanhol, 9 (Özel) - Öko· 

hndl aleybtuhAı yeılden tazelenmlo Te bu defa daha ileri g1. nomlk Bakanhgı, ıl&kadarlara 
dilmlotlr. g<Soderdlğl bir emirde ticaret 

Berlln'de bazı mtfrlt Hltl.ır'cller, memleket dahlllnde Yıhu· boraalarının ağleden ıonra da 
dllerle temaa edece!, konotup it 'apacak olanların alom ile ce. muamele garmelerlnf bildir· 
zalandmlmalarını lıtemektedlrler. mlotlr. 

Japonya · Çin General Koo-
Arasında !ladise .. dilis Roma'da •• 
imparatora Yazı ile 
Hakaret Edlmiş .• 

Şıoghıy, 8 (A.A) - Çin 
gazetelerinde ıeeredlllb japon 
lmpuatorloğoıa kartı hakaret 
sayılan bir Jetkeden dolayı 

jıpon h6kdmlll Çin hClkumetl 
neıdlnde ı .. bbdıte bulun· 
mottor. 

Japon b{yftk elçlsl adına 

8ôz ıaylemk yetkisini haiz 
olan hl r s.t bu teoebbfll Oze· 

Gezisi Resmiğ Değildir 
Roma, 8 (A.A) - Yunanletın 

sft bıkana geoeral Kondlllı 
Roma'ya gelmiştir. Onursal 
(Fahri) üyealoden bulunduğu 
savao gönülldlerl ulueal blrllğl 

tarafıudan çağrılan generalln 
bu gezisi resmfğ değildir. 

rlne Çin hakumetl tarafındın 
ahnacagı bildirilen tedbirler· 
den ınemoun olduğuna Ray. 
ter ajanıı aytınnı blldirmtıtfr. 

TEMMUZ 
1935 
Hız1r 

66 
10 1935 

Gen 
31 

Çarşamba 
Arabi ı:J54 Ramf 1351 
8 Rıblftlabar %7 Hıtlran 

Evkat Es ant Tuad 

Gdnee 8,54 4,37 
Ôğle 4,86 12,18 
İkincil 8,85 16,19 
Akfam 12, 19,42 
Yataı 2,00 21,43 
lmıak 6,37 2.87 
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r 1 Meşrutiyetten Evvel ve onra .. .. ANADOLU'.nun ava e 

kesini Bilenler .. 
Anketi .. )• 

başımızdan Ge.;enler .. 
37 . Yazan : M. Doğan Batu 

teceki Müsademe ve Muvaffakıyet 
Koçana'da Da Duyulmuştu. 

~~~~~~~--=---~~~~~~~-

l\ı1srafa Bey kaza kıymaka· gece devam eden müsademenin asker vardı. Bir taburun gel. 

r:nı h beraber mektebe doğru eo şiddetli zamanlarmda yanı mesl doedımn yOzünO gftldflr· 
YOriiü. Mektebin altındaki başlarında eksik olmıyan ve müş, dOşmanlara kan kustur· 

arışt·ma sıraaında buluean onlara dalma cesı1ret ve şecaat muştu. 
gizli nahzen bir eslJha deposu telkin eden Mustafa Bey tabu· Tabur kendisine çeki düzen 

haline görfi.ldü. KArglrden ya· ron göz bebeği olmoı:ıto. verdi ve kasabanın içine doğra 
pıllllı, gayet muntazam idi. İkindiden sonra tabur Ko· yürüyüşüne başladı. Koc;ane 

Yeı yeni beşyüz maolfher ft. çaoaya yaklaştı. Kasabanın kumandanı ~enerel Ali maiyet 

Unıas BBndıkJarın içinde eıra medhallne yakın bir yerde ta· erkanı ve kaza kaymakamı ve 

ile ditll idi. Cephane eandık· bor durdu. Ufak bir mola memurin ile kasabanın llert 

ları d ayrıca istif edilmiş ldt. verdi, Hu mola zamanında r.f gf'lenlerf yolan bir tarafında 
Yozıe.ce Nıf!:aod tabancaları da rad Ost ve başlarım dOzelttll~r. durmuşlardı. Tabur askeri me· 

dlzHlllştl. Sıhhiye malzemesine Hatırı sayılır derecede Bulgar rHfmlol ifa etti. Bölük bölük 
\>arıncyı kadar herşey vardı. ahalisi olan bu kasabaya iki ka~aba içinde evel~e hazır bu 
811 k<'t'ün Bulgar komite teş · güo yol yürümüş, büyük bir lonan 'eılerloe gö.aderlldl. 
lctıthnı büyük bir merkez ol müsademe yapmış bir taburun General Ali tabur komandan 

dnğu tnlaşı 'ıyordo. Heyeti lh· gayet ç~vı k ve dinç bir tarzda vekili Mustafa yeniden ıafeilii 
llyarlye suçlu insanlar gibi lin· girmesi icap ediyordu. tile vak'ayı dinledikten sonra 

lerıue LaluyDrlardı. Muetafa Bey Mustafa Bey; bir kHede üç kendisini tebrik etti ve arka · 

bunııra : yQz komitecfyl cennete g~ode· daşlarına da Utlfatt11 bulundu. 

- Allah sizi kahretsin be ren bu tabur Koçaoa'da bulun· Orada liazır bolonanlarm he · 
herif ter, bonlar nedir? Bu k•· dokça daha birçok kafalar eze· men h,.pel Mustafa Bey ile ar· 

dar ıllab ve cephaneyi nHıl cek ve birçok komitecileri ka kadaşlarına sarılıyor ve onları 
\>e ile '9akft getirdiniz? voştoracaktır, dem ::.k istiyordu. öpüyorlardı. 

Dedf, fakat hiçbir cevap ala. Geceki mOsademe ve movaf· Tabur üç gOn istirahat etti 
lllıdı. Gerek bu cephanelet fakıyet Koçana'da da duyul · ve malzemece bazı noksanlarını 
hakkında ve gerekse Ruı kon· muşta Kasabanın yediden yet tamamladı. Dördüncü gün ta · 
110101noon bulunduğu zaman mlşioe kadar bütün ahalisi yol bur battı imtiyaza (Bulgar bu 
Yakılan ve yandıkça saklı olan boyana dlziımlşlerdl. Koçana· dudona] Kameniçe tepesine ha · 
bombaların patladığı büyük sa· nm fçiode niza "niye ondoku- reket emrini aldı. 
ttlanJık hakkmda da yapılan zuncu alaydan iki bölük kadar - Sonu var -
ıabıt varakalım imza eulrildt. 

Ç"lelertn üstlerindeki f lşenkler 
liifekıer hep toplattırıldı. Bun 
larl,. betabar mahztnde bulu. 

ilan eııllba ve cephane de bir 
"1akhuz mukabilinde mahalli 

htıkulbet nalllına Kaymakam 

l:leye teslim olundu · Müııade· 
illede kurşunla telef olan yüz 

ellı c~te için de Kocabaşından 
bir nıakboz alındı. 

Fabrt zabitlerden birinin ne· 
ta 

reu altında yaralılar ve şe· 
bitter İştlp hasıaneslne gönde

tlldt. Koca bir taburdan dört 
Şehit, onaekiz yaralı vardı. Ev· 
"ele I e görıderllen haber ftzerlne 
kştipten tabur lçln ekmek ve 

•tık gelmişti. Efrad ve zabl· 

tan karınlarını doyurdular. Bir 

lllilddet te istirahat edildikten 
eonr 

a akşam Koçaoa'ya vanl 
llıalt üzere yola gfrlldl. Mustafa 
8ey 

ve arkadaşları bu ilk mü· 
Sadenıelerloi pek büyük bir 

ı:nu \'affakıyetle başarmışlardı. 
b &.oçanaya kadar efrad ve ıa 
hanın bütün konuşmaları yap· 

tılttarı mu·cad l d e eye alr idi. 
Genç zabitler hakkında efradda 

~ek büyük bir sevgi başlamıştı. 
lfeıe Mustafa Beyi bütıln tabur 
Be\'llliştl. 

.., Gündüzün başlayıp bütün . ................. 
ANADOLU 
c· -.....___ ünlük Siyasal Gazete 

Sahip \'e Baoyazganı , 
Uaydar Rüşdü ÖKTE.M 

llnıuın· 1 neşriyat ve yazı işleri 
1 nıüdiirü: Hamdi .Nüzhet 
dlll'ebanesi: • t 

İznıir ı ._. . 
C. a ıJU.ncı Beyler ııokağı 

alk Partisi binası içinde 
'l' 'l'elgraf: lzmir •• ANADOLU 

elefon: 2776 ··Posta kutusu 405 

y ABONE ŞERAiTi: 
•lh~ 1200. Al 1 (J . tı ay ığı 700, ç 

)' lh •yhgı 500 kuruştur. 
lllıbı llleınleketler için senelik 
• one ücreti 27 liradır. 

G Oeryerde 5 Kuruştur. 
6.nü -

geçnıio nüshalar 25 koruotur. 

~Ano1u MATBAASINDA 

......,.. ..... B_AS_ILMI~ ŞTIR 

OndörtTemmuz Yaklaşı
yor. Fransa' da Endişe var . 

- Başı 1 inci yüzde -
De olacağı kanaqtloi beelemekte 

ve şimdiden telaş göstermek 

tedlr. 

Eski muharlblerin hazırlık· 

. ları, ortalığa bir şüphe saçmak· 

tadır. O gün birçok partilerin 

nftmaylş yapacakları söylen:yor. 

Fransız faşistleri, Comurl· 

yetçl gençler, amele ve diğer 

cemiyetler, nümayişçiler arasın 

dadır. BOtün bonlart Laval 

hükumetlle beraber olmdlye 

kadar gelen hükumetlerin taklb 

ellikleri slyaBBnın aleyhindedir. 
füki muharibler, 3~0 hin 

kişiye baltğ olm11kta, olomobll, 
tayyare ve mhralyözlerle mü 
cebbez bulunmakta olob bon 

Delarok), 3 bin meı,ı'alenln zf · 

yası altında heyecanlı btr söylev 

vermiş ve eekl muhariplerin, 

Fransa'oın mukadderatına ha 

kim olacak Hrnanın hülul et· 

dlğlnl söylemiştir. 

Kont Delarok, şlmıll Fran· 

sac:lakl eski muhariplerin başkan· 

larmı Parls'e davet etmiştir. 

Sosyalist, komünist ve radikal 

partileri, eski mnharfplere karşı 

makabli Mr nümayiş hazır· 

lıyotlar. 

r 
-,, 

Borsa_da 1 
Borsada diinkü üzüm ve 

ların başında miralay (Kont zahire satışları aşağıdadır: 

Oelirok) vardır. Oznm sab~ları 
Eski moberlplerln 14 tem· 

muz bayramında büyO.k hadi· Ç. Alıcı K. S. 
sefere sebebiyet vermeleri lh · 36 N. Ali Hay. ll 
tlmall çok kuvvetlidir. 1934 27 Taranto mah. 9 75 
sene, f şubatına kadar 35 bin 25 S. Hisarlı Ae. 7 
kişi iken bu kadar az bir za 23 Ş . Riza halef. 10 

men içinde korkulu bir yekun 21 K.oopera. itti. 10 25 
teşkil eden eski muhariplerin, 17 S. Emin 10 
günün birinde hükumeti ele d 

. 12 Şıolak za e U 75 
geçirmeleri muhakkak sayılı · 

yor. 

Lnal kabinesi, 14 temmuz 

comurlyet bayramında asayl · 

şln temlol için alınacak: ted 

birleri tesl>it eylemek üzere 

ı!Jk sık toplan maktadır . 

161 
Zahire satışları 

Ç. Cinsi K. S. 

25 Ton buğday 5 

774 Buğday 5 

42 Arpa 3 

3 Kumdarı 4 50 

50 Ton bakla 4 16 

K. S. 
11 50 
10 

7 

11 50 
10 25 

10 
11 

K. S. 

6 375 

6 375 

3 25 

4 50 

416 

Miralay (Kont Delarok), ge · 
çen haf ta Parls civarında 25 

bin kişi toplamış ve gizli su· 

rette koouşmoştor. Bu toplan· 

tıd11 6 bin otomobil toplanma 

mahaUlne eski moharJblerl ıa 

şımıştır. Topl•nma mahal, 

hükumetça hile malum değildi. 

Toplanh gece yarısından sonra 
olmootor. 

Milyarder 
Rokfeller öldü 

Toplantı esnasında ( Kont 

Lakevdod ( Nev Jersey ) 8 

(A.A) - Danyanın en zengin 

adamı olan Rokfeller bugftn 

96 yaşında ôlmOştdr. 

---................ __ 
- Baştarafı 1 inci yftzde -

mfttaleaları bulunacağı şüphe · 

sizdi. Bono dfişilnerek ; 

- SJzce f~mir Umanı Bal· 
kapınar koyunda bQtO.n yeni 

teefsatle vdcude getirilince Jzmlr 

gerek lktısaden, gerek nöfils 
hlbarfle gelişecek midir. Bu 

gelişim ne derecede olacaktır? 
Sorosanu sordum, Necmld 

din Emre biraz düşündü ve 

cevaplarına başladı. O söyler · 
ken ben de teebft ediyordum: 

- İzmir limanının dorumu 
ve yeni, modern Umanın 

nerede yapılması, lazım ge· 
lrceği şehrin bayındırlık pla· 
nı çlzUeceğl zaman şrhlr va. 

zfyetint tedklk edt-n heyet ta· 

rafmdan bir raporl.a bUdtrtl· 

mfş ve ondan EOnra baymrlırlık 

plamnı bazırhyen şehir mi narı 

Proııt ve Renedarıje bayındırlık 

pl4omda mfüıtakbel Umanı ve 

gümrük depolımmn yapılacağı 

yerlerl tesbh etmişlerdir, liman 

Ha1kapıoar'a kalkacaktır. Sn 

günkü Uman ve gftmrük dPpo· 
ları İzmir şehri için muvafık 
ve elverişli bir Uman değlldfr. 

Kanuni muamele tekemmıll 
etmiş, plan tasdik edllmfş bu 

lundoğuna ~öre İzmir Hmaoını 

şimdiki yerinde mi bırakmak, 

yoksa başka yere mi kaldırmak 
mea'elesloio münakaşası bite 

c1ı1tz de~lldlr. Bugiiokü gilmrflk 

civarında hali hazırdaki muvak· 
kat vezlyete göre hir takım 

tesisat ve saf re yapılmasını dahi 
doğru bulmam. 

İzmir limanında bogönki1 

tahmil ve ıahltye şekil ~n ipti 
dai vaziyettedir. Bayındırlık 

phtmnda kabul edildiği vazi· 

yette yeni liman yapıhrsa iş 

kolaylaştırılmış ve Avrupa · U 
manian şeklini almış olacak· 

tır ki bu kolaylık ve bittabi 

ucuzluk lzmlr'io ve limanının 

daha ziyade lnklşaf1Da yardım 

edecektir. 

Gümrük ve ticaret depoları · 
mn Balkapıoarda tesis ve de· 
mlryollarandao tevhlden boraya 

gelen malların doğrudan doğ· 

ruya iskelelere yanaşmak sure 

tile kolaylıkla gemilere yilkle 

tllmesi ballbazırdakl araba, şat, 
romorkör -vesaire gibi taşıt 

(Nakil vaeıtalatı) ücretini as· 
gaıi bir hadde indirecektir ki 
bu; bittabi diloya plyaeasındakl 
rekabet vaziyetinde lehimize 
netice verecektir. 

fakat bu işler için fazlaca 

masraf lazımdır. Bali hazırda 

melez çayınan getirdiği .teressü· 
batla Balkapmar koyu büyük 

gemilerin banketine mani ola· 
cak vazlyetttdir. Bonon temfz. 

lenm~si lbımdır. Balla İzmir 
limanında daimi bir şekilde 

çahşacak temizleme makineleri 

lazımdır. Orada yapılacak mo 

de.ro tesisat için de paraya lh 

ılyaç vardır. 

Esas hakkında bir karar ah· 
mrsa bittabi teferruattan ma 

dud olan bu cihetler de yüksek 

makamlarca nszan dikkate alı · 

nır ve fzmfr9 e çok önem verec 

rıhtım idaresini, demlryollanm 

devletleştiren büyüklerimiz bu 

işlerin tevbidlnden ve devlet· 

leşllrilmeelnden beklenilen fay· 

dayı tamamlamak f çtn elbette 

Uman vaziyeti Ozerlode de 

tevakkuf edeceklerdir. 

Izmlr limanının vaziyeti bu 

şekilde dQzellnce ve hertürld 

kolayhkİar gösterilince biç şüb · 
he yoktur ki nlsbeteo f ptldal 

vesaitle çalışacak olan Ku~adası 

borada teesıı6e edecek fabrika· 

lar da totonabillr ve aanaylln 

inkişaf ile lşclye daha fazla ça· 

lışma sahası açılabilir. Ve la· 
blattle bu suretle nüfus teze. 

yüdü de mevznu bahis olur. 
Yalnız şunu işaret etmek isle· 

rf m ki bf r şehrin nülmıunu ar· 

tırmak mes'eleslnde belediye· 
lerlo de mühim vazlfelerf var· 
dır. Yalnız dışarıdan adam ge· 

tlrmek, başka illerden (vUllyet· 

lerden) amele celbetmek mak· 
sadı temin etmez. Memleketin 

bir tarafım boşalt ıh dl ğer bir 
iki şehirde nülosıı teksif etmek 

hiçbir şey temin etmez. 

Mes'ele şehirlerde doğan 

çocukları yaşatabllmr.k · ölürn 

nlııbeUnl aıııı;ariye lndlrmt"k 

Ba suretle nüfus te · tedlr. 

z11yüdü temlo edilmiş olur. 

A vropa belediyelerinde milca 

dele bu şekilde yapılıyor ve 

yaptıkları grafiklerle ö)ilm 

nlsbettnln azaltılması için ya· 

pılan mücadelfllerln neticeleri 

ölçülüyor. 

- İzmlr'de t,çlllk 'ftcretl"ri 

eskisinin yarısıoa tornfştlr. De-

nlllyor, buda do,;rnm·~dur? Bo· 

nan etzce sebt!bleri nedir ve 

tşclllk ücretleri tekrar yükse · 
leblllrmi? 

- Bu blraz da işin e:zalması 

mes'elesl~lr. Ben yapı lşlerf o den 

kıyas ediyorum: Eskiden, yani 
birkaç sene evvel fazla inşaat 

vardı . Fazla taleb karşısında 

güodellkler yüksellyordu. Bo· 

güo o kadar taleb yoktur ve 

bittabi gündelikler de ooa göre 

düşmektedir. Btzlm i~lerde hl· 
raz da amelenin ve USl8Dlh 

tasnif edilmemiş, baklk i 1 şçl ile 

tofeyll işçinin ayrılmamış olıa11· 

sının doğurduğa rekabetlerde 

işçi yevmiyelerini düşftrmek · 

te1ir. 

Diğer işçilere gelince ihtisas 

ve meşgalem dışında oldoğo 

lç!o selAblyetle söz söylemek 

cesaretiul kendimde bulmam. 

Ancak t6ccar dostlarımla te· 

maslarımdan edindiğim bir ka· 

naat vardır. Tütün işi memle· 

kette daha fazla işlense, yani 

gayri mamul tütün ihracı biraz 

daha azalsa bugünkü nlsbetle 

daha çok işçiye iş liuluoabillr. 

Anketlnlztn dlger sorularına 

ihrac11lcıları ve ihracat işlerini 

llgllendirdlğl için onlar cevab 

veriyorlar. Bu sorulara cevab 

vermeğl selablyetlm haricinde 

buluyorum. Beni ma~ur görü· 

DÜZ. 

••••• 
Ankara 8 ( A A ) - Hava 

tehlikesini bilen Dyeler lfıtesi: 

5288 Ak:şehtr'den Mustafa 

Erdoğdo 20, 5288 hayım Nihal 

20, 5:l89 Arif Altıok 20, 
5291 Osman Yılmaz 20, 529 l 
Besim Ak 20, 5292 Halil Bil· 
mi Çallı 20, 5293 Ali Rıza 

Altınele 24, 5294 Sabri Akyı· 
hn 20, 5295 Necati İbrahim 
20, 5296 Vehbi Darğo 20, 
529'7 Ata Ayna 20 5298, Emin 

20, ö299, 5300 Sadri Çakır· 

oğlu 20, 5:30 l Ihsan Nural 20, 
5302 Ömer Öz 30, 530!1 H. 
Kamil Rorge ~O. 5304 Masta· 
fa ~l. 530~ Nazınl Bulut 21, 
5306 lsmall Tozlu 21. 5307 
Tevfilıt Yaman 21, 5:l08 Rıza 
ıütüocô 21, 5:W~ Rıza Saram 

21, S:HO T11bir Alp 21. ö:H l 
Baydar Tuna 41\0 lır;m yardım 

500, 5312 l:l11ştm Ş ı- utftrk f-10 
lirası yıırıhm 100, 531:3 Meb 

med Odabaşı 80 ltraaı yardım 

100, 5:H4 Yunus Çı-llkel 80 
lirası yardım 100, 5314 KA· 

mil Halid St>zg'n 80 lirası yar · 

dım 100, 5:116 Mustafa Kılıç 
GO, 53 t 7 Halis Kelfç 50, 53 l8 
Kemal Yücel 20, 5319 Hayri 

odabaşı 21, 53tO Hiiseylo Ya· 

lırkkoz 20, 532 l Aokara'd>4D 

Recai 100, 5322 Yn~of Kenan 

20, 532:l A. R.za UyHI 20, 
5324 Ziya 50, 5325 Sungur· 

lodan Moatala Emtrall 100, 
5326 Mustafa Tarban 50, 5:127 
Saffet Hüseyin 20, 5328 Ha · 
nefl Maktu 20, 5329 Bidayet 

20; 5:l30 Alf (ffaca) İbrahim 
20, 5:l:1 l Dnrmuş Kef!İm 20, 
5:J:32 Kuladan Ref fk 20, 5:~33 

Cr.mal 20 53:34 Mebmed İhsan 

20, 53:35 Veli 20, 5:336 Mı>h · 

med Polandı 20, 5337 Meh · 
med hocacı 20, 5::rns Mebm .. d 
Çiteroğla 20, 5339 Ahmed 

Bersuk 20, 5340 Şerif 20, 
5341 İbrahim Tôrkoğlu 20, 
534:2 Süleyman Memlşoğlu 20, 
5343 Rıza Halil (Paşa) 20, 
5344 Oaman Gülmez 20, 5345 
Etem Ertem 20; 5346 Fadıl 
20, 534 7 Balçovadan Hıfzı 20, 

5348 Ali Nazif 30, 5349 Ka· 
dir 30, 5350 Kbım 20. 5351 

M. Ali Çekiç 20, 5352 AU 
R.zs 20, 5353 Ahmed 20, 
535-1 Salih Kelek 20t 5355 
B~mi 20. 5356 izzet Gemici 
20, 5357 Saılık 20. 5358 Ab 
di Emrullah 20, 5359 Mevlul 
5360 Hasan Saraçoğlo 20, 

5:361 Bak.kı Toto 20; 5362 
Mustafa .20, 5263 Mevhit :30, 
5364: Amucu oğlu Mustafa 50, 
5365 Sadettin 20, 5366 Lü· 
seyio 20, 5367 İsmail 20, 
5368 İsmail Yatçıo 25, 5369 

,.-----------, Süleyman 25, 5370 Süleyman 

Hergün 20, 537 l İbrahim lsaoğla 20, 
537 2 lemall Kolac.oğlu 20. 

Beş Kelime . Çankırı, 9 (A.A) - lşyarlar 
• aylıklarından yüzde ikisini çift· 

Kırk Yedinci Liste 
] - Şayia - Yayıntı 

örnek: Halkı yayıntılarla 
sinirlendirmek doğru değildir 

2 - Rivayet - Söylenti 
Örnek: Sofya'da dolaşan söy· 
lentilere göte hükumet tek· 
rar değioccektir. 

3 - Sulhpervel' - Barışçıl 

Örnek: Biz barışçıhz, fakat 
aymaz değiliz. 

4 - Gafil - Aymaz, boo, dalgın 
5 - Rükn - Örkün 

Örnek: Hükumet örküole· 
rinden birinin söylediğine 
göre ... 

NOT: Gazetemize gôn· 
derilecek yazılarda bu 
kelimelerin Osmanlıca· 

ları kullanılmamasını rİ· 

çiler ie urünlerinden yüzde 
birini hava kurumuna vermeyi 

yükeoJenmlşlerdir. 

Çaldaris Y onan 
Hükumeti Başka-
nı Mı Olacak? 

- Başı 1 inci yüzde -
öldürdükleri zaman buna karşı 
gelmediğinden ötürü krallık 

etmeye layık olmıyan eekl kral 
Yorglnln tekrar tahta çıkarıl· 

masrna ıaraftar bulunmadığını 
söylemiştir. M· Stratos bu ha· 

eusıakl duygularamn kendi ee · 
çtcllerlnln duygularına oyub 

uymadığını bilmediğinden say. 
lavlıktan çekilmeyi ödev bil· 

ve hona mOmasll limanlara rağ ca ederiz • dlğiol ilave etmiştir. Kurultay 

bu latlfavı kabul ttmlştlr. bet azalacaktır. Bu takdirde ~ 
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Büyük Bir Yugoslav Kurumu Mey
dana Getirilmek isteniyor. 

------------ - - -\ • 2 -
.. l ......................... ....J Belgı·ad, 8 (A.A) - Slya~al etmiştir. Bu Qç fnkı M. Stoy· 

İngiliz istihbarat yüzbışısmm 
bo sözleri sarışı n kadı nın yd· 
ziinde seri bir değişi klik u yan · 

dırdı. O kadar ki, arı şın kadın 

soğukkanlı oldağo h alde y üzıln · 

dek.i değişikliği de yüzbaşıdan 

zorlokla glzlly~blld l ve derhal 

evvelki mevzua dönmek istedi : 

- Jozel, mOsyüye bir diible 
0 Vlskl kanantlyan klub,, getl · 
rJnlz. 

Dedt ve sözüne devem etti: 

- Sevgili Conson! Şano iyi 

btlmelleinlz k t dün sabah ısrarla 
içirmek istediğiniz beo şam . 

panya ndrapo amerikan içmek 

için bende ya bir l rlanda 
dlplomatıoıo sabrı vaya bir 

İngiltere kralı ve Binttistan 

f mparatoru himayesindeki E n· 

tellcens Servis teşkllAtına men· 

sub bir zabitin sinirleri bulun· 
malıdır. 

- Ev~t mad11m .. Siıe ısrarla 
lçtrd lğim şaınpanya l ardao manda 

iki de nglover kokteyl lçlrd~m . 

Mukavemeılolzln hayranı kal · 

dım. K en dinizi o kadar idare 
• ettiniz ki; evimde teeadılf ertf· 

ğioıtz ve bfzlmle btrarada oturan 

iki arkadaşın da mahiyetlerini 

anlamağa bile lüzum göster · 

medinJz . Çünkü ayrıca size 
tçlrdlğim iki kokteyl en kuv

vetli siotrlerl btle tahrike kafi 
idi. . 

- Şa halde Müsyü Coneon 
dün ak şamki vaziyetime hayret 

eltiniz demek? Fakat booa 

hayret e tmemelisiniz. Çilnkü 

gerek sizi ve gerekse arkadaş · 

larınızı pekila taoıdı ğım için 
el zden sormağa lftzam görme· 

mlştim. 

Sarışın kadının bu sözleri 

lrlanda'lı zabiti ıaşırttı . O 

sırada vlaklslne dökmekte olduğu 
sodayı kadehin içine koyacağına 

mermer Ozerloe döktü ve az 
kalııın sar ışın kadının elbisesini 
ıslıuacak.tı . 

Entcllcene SenJeln bahriye 

kısmının en mühim iki ıabslyetl 

oıan ve dört giln evvel Malt11· 
dan, Se14nlk'teki tahtelbahir 

tahkimatını yakından taklb 
etmek üzere Sel4olk'e gelen 

lkt erkadıi şaoı bir aktrisin 
tanımasına imka n var mı idi? 
Kadının eea:en Fransız casos 

teşkilatına men sob olduğundan 

ıOphelenerı yftzbaşı, onan bu 
sözleri üzerine büsbütün ku, 
kulandı. 

Sıiıan, hiç otalJ 

gl hl, soğohkanh1ı kla 
devam etil : 

değilmiş 

söziioe 

- Eve l enıirde dün evinizde 
bana yarım ağızla takdim etti 

ğln iki arkadaş bllhrlyeye 
mensobdur. Fakat BRkeri harb 

kısmına mensob de~illerdlr. 
.Bono insan , yOrfty üş lerlnden 

ve elmalarının renginden derhal 

anla r. Daha fazla izah edil me k 

Jbımgellrse bu iki arkadaşınız 

en ııılyude tabtelbablrlerln takl· 

bine tahsis edilmek üzere 
techlz ettiğiniz balıkçı kay ık· 
fırında fazla bulunmuşlardır. 
Çfinkft bunlarda zabit terbiyesi 

yoktur. Htrşey hareketlerinden 
belli oluyor. 

SarJşın kadın, yllzbaşıyı bay· 

reue bırakan izahatına devam 

Dört gün evvel Maltadan 
gelmiş balunuyorlar. Banu da 

n ereden anladım btuyor mo· 

sunuz? Eyhilıln blrlndenberl 

Mnltıt'dao Sel!nik: llmao1Da 

Leoçmith lngillz vapurundan 

başlot vapur gelmedi. O akşam 

da tayyareci kaymakam Koro 

mel' fn tayyare karargAhında 

verdiği ziyafete davetli olduğu· 
nuz halde geJm,.dJnlz ve · bu 

suretle arkadaşlarınızın o alı:· 

şamkl vapurla Malta'dan SelA· 

n lk'e geldiklerini ar.ıladım . Btı 

arkadaş l Yr ıoız miistakll olarak 

Sdaolk'te tesis edilecek ve 

kral dördüncft Jorj'u~ za~ıta· 

nının sigara ibrlyacını temin 
edecek olan fabrikanın ldareı;l 

için borada kalacaklardır. 

Sözan de Artoa'nın son 
sözlerinden yftzbaşının yuzu 

klpkırmızı kesildi. Sarışına 

lğlldl, aralarında geçen mftU. 

lemenio cıvar masadakiler 

tararıodao lehtlmemesl lçlo 

yavaş konuşmasını hatırlattı: 

- Arkadaşlarınızdan birinin 
ismi Mentel, dlğt>rfnln Alber 

Friç'tir. LAkld arkadaşlıırımz 

bura elya3j mahaf tllo şüphele· 

rini davet etmem,.k için namı 

müstearla bir şirket akdetmiş 

~örünüyorlar. Şirketin ismi de 

"F. Albert M. Zeorz ve şare· 

k4~ı,, dır. .Bunu da nereden 

biliyorum? Onu da arzedeylm: 
Dört sene evvel babası zen• 

glo bir sllAb taciri olan M. 

Albert'i Folkeato'da maharetle 
oyun oynarken glirmlişUlm. 

Die;er arkadaşınızın hakiki lemi 

de M. , Zeorz'do.r, Bo arkadaşı · 

nızı da D18ıl tanıdığımı öğren· 
mek arz o edf yorsanız hemen 

arzonozo yerine getlrebtllrlm. 

Folkeeton'da (Fılc; Mentel 

ve şeriki) namlle maruf sUAh 

satan müessese herkcece ma· 

hlmdar : Bu iki şerikten biri· 

sinin çocuğu ( F. Albert ) 

oldoğona nazaran boradaki 

diğer arkadaşının, diğer mftı · 

rlklo oğla Jorj olduğuna eOp· 
he yoktur. İşte bu kanaatle 

diğer arkadaşınızında Jorj ol· 

duğunda şüpheye mahal bırak· 
mamıştır. 

- Keşif Jerlulzde eoıfz oldo· 

ğonuzu ltlraf'ıma müsaade edl· 

nlz gilzel Süzan!. F11kat her 

arkadaı:ıınıza ve hattı\ benden 

dahN fazla samimt oldıığunoz 

Almanya'nın 

l 93S Deniz Pr~g· 
ramı Neşredildi. 

- Baştarafı 1 inci yftzde -

göre yapılacak. gemiler arasında 

yirmi altışar bin tonluk ve 28 
santimlik toplar taşıyacak iki 

kruvazör ile onar bin tonluk 

ve 20 santimlik toplar taşıya· 

cak gene iki kruvazör 16 dlef · 

röyer ve 28 denizaltı gemisi 
vardır. 

Londra, 9 (A.A) - Dally 

T"lgraf gazetesi lnglllz krnva· 

zörler sayının elli olarak tahdld 

edilmeslnlo gelecek yıldan iti
baren mecburi olmıyacağlD• yaz · 

maktadır. İngiltere bundan sonra 

kruvazör eayısını en aıağı altmışa 

en yakınınıza bunları söyle· 

mekten çekloloiz. Çüokil hu 

lfşsatmızla Se14nlk'ıe oturma 

nızda ve işlerinizde birçok mtiş 

küliita maruz kelablllrslnlz!. 

Yftzbaşı bu son sözlerini 

kuvvetli bir Usanla eöylemlştf . 

Süzan ufak bir asabiyet göster
memekslzfo sözüne devam et· 

tiler. 

( - Mtlsyft Dedi bunları 

size rastgele Pöylemedlm. Bu 

husustaki ihtisasımı size lebat 

etmek için söylt>dim. 

Yüzbaşı açık bir Hsanla ce· 

özgenllklerl (Hürriyetleri) •e dlnovlç'ln muhtemel başkanlığı 

h4lıi basın toplantı !özgenllğll~ ahında büyük bir Yugoslav ko· 

bunlara ald kanonları yapma· rumu meydana getirerek mınta· 

dan önce f tlen kurulmuş olan knt ve mesleki mes'elelerl 

Stoyadinovlç kabinesinin iş ha ikinci plana atacak ve mutedil 
şıoa geleHdenberl iç efyaeada liberal bir programla bir nevi 

büyftk bir faaliyet görülmekte· milli fırka halini alacaktır. 

dlr. Geçen hafta ve dao önemli Keza üç fırkadan, yani çiftçi 
mitingler yapılmıştır . E.ıkl ha demokrat kovallsyonu, Sırp de · 
kanlardan ve Sırp radikal fır· mokrat fırkaııı, ve Sırp çiftçi 
kaaının ileri gelen iiyeslnden fırkasından mOrekkep arışıklar 

M. Lazar Markoviç fırkası tara kabine dlyevlnde Hırvat mea'e· 

fından tertip edilmiş olan bir lesinden bahsedilmemiş olma-

toplaotıda vermlı:ı olduğa blr sından dolayı bdkumetl mua· 

eöylevde şefi M. Stoyadfoovlç haza etmektedirler. 

olan Sırp radikalltrl ile lider· Ayraş fnkalu da buna karşı 

lrrl .M. Koroşete olan Sloven çalışma beraberllğinl yapmak 
vap verdi: katollklerl ve reisleri M. Memet istiyorlarsa da programlarının 

- Artık blrbllrlmlzden ko· Spaho olan Bosna müslQman· ve hareketlerinin lizgürlftğüoil 
ruomağa mahal kalmamıştır. ları arasında sıkı bil' lulfak (Stırbestislni) muhafaza etmek 
Bu iki logUiz'ln Selaolğe tı;el- ihtimali mevcud olduğunu teyld letemf'ktedlrler. 

diklerinden Fransız erk4nı bar· llllllllllllltllllr Muallim ~1111111111111111•= 
blyeslode yüzbaşı Makyenln 

malumatı var mıdır? ~ Dr. Hulusi Alataş ~ 

Olivier ve Şore· 
kası Limited Va-

= = § Eski Tıbbi ye Mektebi Müdürü, Garp Ct>bheei Sıhhiye Relel ~ 

~-2 Jç Hastalıkları l\'lütahassısı ~ 
- Hastıtlarını Bacı Basan OteJI Karşısında Şamlı Sokağında = 

pur Acentası ~ (20) No. Eski Muayenehanesinde Kabul Eder. ~ 
CendeU Hao, Birinci Kordon ~llf llllllHlflf lllJllfllllUf lflUHlfllllllflllfllfHlflflJlllf lf lflfllf HlfflllflJ J flllf JHfllfllflİffi 

Teı. 2
4

43 lzmir Evkaf tJirektörlüğüntlen: 
General Steam Navfgadon Co. Ltd. 

0 PETREL., vapuru 8 tem· 
muzda Londra için yük alacaktır. 

Ellerman Uyn Ltd. 
0 RUNU,. vapo.ru 12 tem· 

muzda Loodra, Holl ve An· 

vera'teu gelip ıahllyede bol11-

nacak ve ayol zamHDda Holl 

için yfik alacaktır. 

"DRAKO,, vapura 29 tem· 

muzda Holl, Aovers ve Lon· 

dra'da.n gelip tahliyede bolo· 

nacak ve ayni zamanda Londra 
ve Boll için yfik alacaktır. 

Doyçe Levante Llnlye 

"ANGORA,, nporo 18 tem· 
muzda Hamhorg, Bremen ve 

Anvers'ten geİlp tahliyede ha· 
lonacaktır. 

Not: V o.rot tarihleri ve vapurla· 

rm iBlmlerl Gzerlue deafolkllkle· 
rlnden mes'uliyet kabul edilmez. 

V. N. 

VV. F. H. 
Der Zee 

& Co. 

Van 

DEUTSCBE LEV ANTE f...1N1E 

" VVlNFRJED ,, vapuru 8 
temmuzda bekleniyor, 11 tem· 

muza kadar Anvere, Roterdam, 

Bamborg ve Bremen için yük 
alacaktır. 

"ALİMNlA,, vapuru 20 tem· 

muzda bekleniyor, Hamburg, 

Anvers ve Bremen'den yük 
çıkaracaktır. 

JOHNSTON VV ARREN LlNES 
LTD. - LlVERPUL 

" DROMORE ,. vapuru 14 

tf'mmuzda bekleniyor. Anvere 

ve Lfverpol'dan yftk çıkardık· 

tan sonra Burgas, V arna, Kös· 
tence, Galaç ve BrıUa için yftk 

alacaktır. 

SERViCE OJRECT DANUBlEN 
TUNA llATII 

0 DUNA ,, motörii balen llma· 

oım ı zda olup Bodapeştı", Bra. 

tlslav ve Viyana için yük al· 

Lira kr. Cinsi No. Nakfı 
76 ev 182 piyale oğlo 

60 ev 67 " .,. 
100 ev 3,1 allağa camU 
48 dftkk4u 18( eoğakk:oyo 
61 » 182 " 

60 " 115 » 

72 » 121 » 

60 .. 95,97 kestellt 
70 50 " 91 " 

4 9 " 83,87 " 
18 ev 22 azlzlye camii 
24 ev 35 .. » 

Mevkii 
cedld eokak: 

mora hane 
balaban çıkmazı 

eoğokkuyo .. 
" 

keste ili 
" .. 

kırım sokağı ... 
96 ev 35,21 zenciye emine lklçeımellk 
36 dftkkAn 6 hllseyln lsa c. burnava e. hükumet 

aO » 17 " " 
50 " 21,39 .. " 
60 - ll 44 " " 

270 .. 265,267 şeyh bedri 

120 ev 10 mısırlı dergahı 
72 ev 23 ealı tekkesi 

72 ev 62 hasta mesçldl 
72 ev 43 " " 

60 ev 4:9 " " 
36 ev 51 " " 

" ı:ıadınanlı ç. 
" 

.a bftyOk c. 
çorakkapı 

karantina dilivar 
tütftncfi sokak 

hasta eokak 
" 

" " 
" " 

1~0 dokkin 12 boetanl zade çorakkapı 
168 u 15 u " 

291 kahve 380,382 " " 
180 dükkıto 334 " " 

çangırı çarş1111 

kemer c. 

" 
120 ev 25 patlıcanlı cami yapıcıoğlu 

Yukarıda yazılı vakıf akarata temdit mdddetl zarfında da le· 
tekli çıkmadığından ilin tarihinden itibaren bir ay zarfında pa· 
zarhkla ihale yapılacağı 114n olunur. 2052 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI 

"ORESTES,. vapuru 10 temmuzda gelip yclküntı boşalttıktan 
aonra Borgae, Varna ve Kôstence limanlarına hareket edecektir. 

"ORESTES,, vapura 13 temmuzdan 18 temmuza kadar An· 

vere, Roterdam, Ameterdam ve Hamborg Umanları için yilk 
alacaktır. 

SVENSK.A ORIENT LlNlEN 
"ROLAND,, motörft l!l tt.mmuzda Roterdam, Bamburg, 

Copeobagen, Dantzı,, Gdynla, Goteburg, Oalo ve İskandinavya 
Umanları için y6k alacaktır. 

SJı:ıtV .. CE MARITl.M ROUMAlN 
Garbi Akdeniz için ayda bir Muntazam Sefer 

"PELEŞ,, vapuru 14 temmozda gellp 15 temmuzda Afalla, 
Marıllya ve Barselon limanları için yfik alacaktır. 

Yolcu ve yftk kabul eder. 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE 
lzmlr'le Nev-York araSJnda muntazam sefer 

••RlNOS,, vspuru :.! l t rııı mı:zdll fzmlr'den (Doğru) Nevyork 
Jçln yük alaaaklır . 

Hamiı:ı: llAulardakl harekoı tartblerindekl dc•ğ i~lkllklerdeo acrnte 
mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafelllt içio ikinci Kordonda Tahmil Ve Tahliye olrketl 
binası arkasında f'ratelll Spnco acentalığına mOracaat edilmesi 

ı efo • 4 · 20 5 · 2663 

__ __. .......... __ _ 
- Başı 1 inci yOzde -

bugün İngiliz himayesinde u 

lunan kabilelerin şimdiye •• 

dar oldoğo gtbi bundan byl 
de ortaklardan letlf ade edoll 

melerl için gereken tedb le 
alınmıştır. 

• • • 
Malen muhabiri bUdirl1r: 
- Harbiye nazırlle kau 

tom; nazır Pas Molong ıet 

kısaca dedi ki: 

- Babeşistan'ın bayrag a 
tında şu dakikada 350 bhkl 

mevcoddur, fakat lcabıod 1 

giin, bir ay lçlnde hiç eı:ıo 

çekmeden, 900,000 seker h 
rekflte getirmek lmklnı fazı 

lanmıştır. 

• • • 
Adle • Ababa -

glllz sermayesi tle ( EmUk 

akarat Rabeş şirketi) nı\oı 

tında bir teşekkill lee baıla 

Sermayesi 70,000 İtglltz H 
ııdır. Bo şirket, büyilk bloal 

ve mülkler eatın alaeak, bir 

liralık hts~e senedi çıkaracıkt 

İstanbul, 9 (Özel) - Hah 
İtalya aolaeamazlığın ı t ed 
lcln seçllmlş olan hak,.m 

misyonu, iki tarafm iddiaları 

birleştirmek f mkı'lnrnı bula 

mıştır ve dağılmaktadır. 
• •• 

Roma'da çıkan °Lnora 
clsıa,, gazetesi, yazdığı bir 

kalede hü14eaten diyor ki: 

"İtalya'nın bir imparatorl 
kormağa mecbur oldoğo, ar 

eoblt olmuo baklkatlerdend 
Banu lcabettlren nokta uz 
tetkike muhtaç değildir. Ene 
ile dolu olan laalyan mili 

asırlarca çizme gibi dar 

yerde yaşayamaz. Neşretmek 

dl ğlmiz yeni efvlllzasyoo 1 
dalma kuvvetli olmamız lAzı 

dır. Düoe kadar İtalyan mili 

dftşilnmdyordo. Fakat dor 

gösterdi ki şimdiye kadar ş 

damarlarımızı yayılmığa aç 

tık. 933 yılına kadar yapı 

bla istatistikte, Amerika' 
Tunus. Fas ve Avosturalya 
yaşıyan İtalyan mllletl, 9 

cük milyona varmış bulouny 

Amerlka'da 7 milyon 7 

bin, Avropa'da 1 milyon 7 

bin İtalyan genci, aoavaıan 
uzak ve baıkaları tarafın 

istismar edilmek suretUe ya 
maktadır. Bu kalabalık, v 

nımızın nam ve hesabına g 
bir kuvvettir. 

Rugüo bize ltlmıd nefsi 
ceşaıet veren şef, fstlkbaltmf 

hedef ini tayin etmiştir. 

Bir gftn ana vatandan uz 

tara kaçarken, meçhal bir y 
ve karanlığa değil, it ara 

endlteslle değil, möstemllk 

rlmizl imar etmek ve ytınl 

valar kurmak için ayrılacağı 

Muğla'da Fidancılı 

Muğla, 9 (A.A) - Fidan 

tlotirerek parasız olarak h11 
dağıtmayı kendisine iş edf 

yorddaşlardan Muğla'lı M 

med Ali bu yıl da bahçesln 
halka on bet binden fazla as 

çnbngo, 150 kadar şekerpı 

200 ceviz ve çeşitli erik, ka 

ve bunlar gibi meyva ağa~l 
dağıtmııtır. 

Eski ispanya Kral 
Parla, 8 (A.A) - Eski 

panya kralı Alfmbt yan 
yaveri oldop1lalde 

Parla'e mltdr. 
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Şar 
Üetad henoz çıkmıştı kf, dı · Şaşal 'da 

~arıda bir gOriUtQ koptu. Odacı 
içeriye girdi: Zivafet Verildi. 

- Sporcular geçiyor dedi · ., ----+-1~---
Blr emriniz var mı? M. Mazad ve lbrahim 

Rfza il - İçlerinde K.S. K'Jı 
e Muhlis nraa çağır •. 
Odacı çıktı ve biraz eonra 

tıçtı benber girdiler. Mohlle'e 
sordum: 

lı: - Söyle bakalım, bu deli· 
•nlıyı tanır mmn? 

, - Tanırım, yanımda ç•heır. 
<.:ok: fyf bir gençtir. Söz dloler, 
•kıllıdır. 

- İşittiğime göre bu genç 
thndl ıpor alınında hakemlik 
Y•pıyormuo öyle mi? 

-- Evet!. 

- Nı111l becerebiliyor mu 
h1r111 

- Gerçi tecrftbeel az, kalbi çok 
hıoıfı 

' Y•pacağı l11f pek bilmiyor 
•nıma, her maçtaa evvel ben 
lı:endhfae dere nrdlğim için 
mı:ıvaf fak oluyor. 

- Sayln meak·"'r 1 

Kemal Ziyafette 
Bulundular. 

Aydın demlryollarının Devlet 

demlryollarına geçmesi haeebile 
memleketimizden ayrılacak olan 

Aydın demlryolları eıkl genel 

dlrektör6. M. Mazad'a dün tı. 
bay General Ktızım Dlrlk ta· 

rafından bir ziyafet verilmiştir. 

Zlyafetl6 şehrimizde bulunmak· 
ta olan Devlet demlryolları ge· 
nel dlrektöril Bay İbrahim Ke· 

mal Bora beraberindeki fen 

heyeti korula ve daha birçok 

zevat hazır holunmuşlardır. Sa· 

mimi baı.bıballerle ziyafet neş'ell 

bir şekilde gf"çmltttlr. 

Müzeden çalınan 
öntilk Altınlar .. 

Hakyerinde 

9713 Lirayı Zimmetle
rine Geçirmişler Mi? 

iki Suçlu; Hakyerinde Suçu Birbi
rine Yüklemeğe Kalkıştılar. 

--------
istemiş, kendisinin zimmetine 

p11n geçirmediğini, ihtilAs suçu 

lştedlğlot bildirmiş, uzun za 

mundıınberl bapleaoede kaldığı 

kafi görülerek tabllyulnl lete · 

mlştir. Bunun Q1erlne rilğer 

euçlu İsmail: 
- Ben ihtiyar bir ad•mım. 

Ş v u O 8DD .. 

dlmdt söyle bakalım, spor neye 
erler? Spor nasıl idare edlJlr? 

V P-rgi tahsllatındın 9i 13 

lirayı lhtllAs sorettle z . mm et· 

lerlne geçirmekle suçlu tahsil

dar Hasan Fehmi ve taheU 

memoru İsmail haklarındaki 

Ağucezs bakyerl kararı temyl~ 

bakyerloce bozulmuo ve dün 
tekrar duruşmaya baelanmıştır. 

Evelce HBl!ao Ft.:hml zimmet 
ve lbttlltıtao bf't yıl hap11e, le 
mail beş yıl 10 ay hapse mab. 

kum edtlml lMdl . İsmail tahkl· 

kat eıruıoda yaşının altmış 

olduğunu eöyledi~t için temyf z 
hakyerl yaş mee'elf'sfnln k,.sln 

olarak tf'ehitlol istemiştir. Dün 
Bu Davanın Görillme· kü doroemada Ha11•n Fehmi 

Rapiııane köşelP-rinde eOrünöb 

duruyorum Suça lı:P.ndlel işle 

mfştfr. Ren hn onbee ~üude 

bir dokuz talı11tl d11lresloln vnj!l 

t•h~llAtım raporla mödt1rlt1~e 

bildirirdim. İıidla edilfflğf f?lbl 

aylarca haber vtrmemezllk et· 
mezdim. Bana bu suçlara ianad 

eden Hasen Ff'bml'ntn daha 
birçok zimmet ve ihtilıhda bo 

lunduğunu baplııanede ik,.n ôğ· 

rf"orUm. Beo de m6dıfaa mı 

yapacağım. 

h - Spor neye mi derler? Bu 
eryerde •çıkça konuşulmaz kt. 

- Ya nerede konuşulur? 

b
. - Y • fudbol beyeılnde, ya 
ıılm y b 

L aıı •nede, ya Meserret 
11.ırıetba 1 • hl nee nıa köşesinde.. Ma 

rn ya, hunlar hep danışıklı 
diığftşQklOdtır. Pek meydana 
çılı:arQJağa gelmez .. 

- Haklısın.. Bo itlerde en 
çok becerikli olanlar kimlerdir? 

- Batta Albnordolo Mos· 
tda D b " oğroso ya, ben ona 
k •yıhrun . . Spor idaresinde, 
Qlıkları çınlasın, Salm'e taş 

fçıkarrır. Bizim Hikmet re 
yldf r 
lb •mma eski kadı efendiler 

g 1 terklbll, lugatlı fetva ver· 
me~e kalkınca lal b 
KArtrı bir " oıuyor .. 
yola ô türlft istediğimiz 

g tftremfyoro"· fakat alış 
rnığa bıtladı.. ' 

0 
~ Zıtaallolz geçenlerde bir 

" eJeoer~~ tAblrlne hiddet bo· 
Yor'botaoouz. 

gh; Lu, cın1m, lAf !. Öyle 
0

' ilmek lazımdı da ondan .. 
AferJo " 1 l • uy e olmalı!. . Şu ao· 

renôr hakemi nasıl dövdOk 
onıı hl ' 

r ıolatsana Mnhlle!. 

b lı:- Oyon başlıdı. Baktım; 
• eoı k hô 

1 
pe bitaraf!. !zmlr'de 

C.y e hakemlik olur mu hiç? 

d 
llıoı llıkıldı, Kalktım, yara 

•na sı6 d 
l!ı 1D ım, tolı:atı aşk.ettim. 

- sı ı 
dt 

1 n Esad latlfa etmla 
Ye d "' oydum. Sebebi ne imiş? 
- a· 

11 ıç; çocukluk!. Altınordo 
8 0 Ynad ır. 1"'11aız ıon oyun yok 

oıuydn? J 
bl tte bu oyun için iyi 

r tık lı: _ ;oı çı umak: istedi. 

Ur enerıek yeneriz, yeni 
Bek Yeniliriz. 
Dedı R 

b · lca ederia sen de 
0 lalerd ' k en anlarsın. Dostlara 
•rıı bôyl 

ıırı e şey olur mu? Ben 
r ettim 

ı11u~ ve nlba yet atlattım, 
• euı .. 

Sonra?. 

Ltı;a Sonrası malum. Talum11 

!1" İbrabf mi koydum. 
- Neden? r L dıb lı: • •••m bu suretle 

1 uvvetU 

- Bıkbııa çimdik 

sine Dün Başlandı.. başkanlığa bir madaraanarne 

İzmir müzesinden 150 ön verml~tlr. Bunda kendhiol 

tOk ahmı çalarak satmak ve 

paraaını zimmetine geçirmekle 

suçlu müze ambar memuru 

Eaad'ıo duruşmasına dün As· 

lıyect'Za hakyerlnde başlanmış· 

tıı. Suçlu memur, hak.yerinde 
150 altnıı muhtelif zamanlarda 

alıb sattığını ve paraelle lbtl 
yacı olan şeyleri aldığını itiraf 

etmiştir. Sonra şabldler din· 

lenml~tlr . 

Müze direktörü Seltibtddin 

Kınlar yaptığı aylık kontrolda 

altınları eksik gördüğftnü ve 

bonon üurlne al4kadar daire · 
lere haber verdiğini söylemiş · 

tir. Şahid olarak dinlenen po 
ile memurları da; Kıad'ın su· 

çonu ne şekilde ttlraf ettiğini 

anlatmıelardır. ÖntOk altınları 
hıraızlık malı olduklarını bile· 

rek entın almakla !uçlu saraf 

Leon Halbif; memur Esıd'dan 

13 altm aldığını, bunların ÖD· 

tftk olduklarını bilmediğini 

yaldız altını oldukları zannın · 

da bulunduğunu söylemlşth:. 

Esad; Leon'un yalan aöyle· 

dlğlnl ve kendisine 139 tane 

altın sattığını ııöylemlıtlr. Gel· 

memlo olan bir şahidin din· 
lenınesl için duruşma başka 

gftne baralı:ılmıştu. 

Hastanelerde Ba
kılacak Memurlar 

Aııil memur, oamzed ve ile · 

retli memurların hastaoelere 

kabulünde dcıetlerlnln tabak· 

koku için ayrı ayrı muamele 

yapılmak lazım geldiğinden da 

irelerden gönderilen bu gibi 

memurların tedavi üc:-etlerlnln 

devlet tarafındın 

memurun kendisi 
mı verileceği, evraklarına yazı· 

lacaktır. Emir ~elmlttlr. 
l c , ı 

ııoça ttş~ i k ve hallA ichar ede 

nlo tahsil mt'muru İemnil ol 

doğunu iddia ederek hunun 
için Oç eahld dtnlenmeelni 

D~miştir. MQda(aa için do· 

ruema bugüne bırakılmıştır. 

Soğancı Mehmed 
16 Yıl Ceza Yedi. 

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

Mahkum Karardan Sonrıı {'Ben Bu 
Milletin Fedaisiyim" Diye Bağırdı. 

Geri tütün kumpanyasında 

kendisini işe almadığından os 
tahaşı Recch'I bıçakla yırah · 

yarak öldüren soğancı Mehme· 

din ağırceza hakyerlnde devem 
etmekte olan duruşması dün 
neticelenmiş ve karar tef hlm 

edllmlştir. Soğancı Mehmed'ln 

suça aid delillere nazaran ta · 

ammüden suçu lş'edlğl merke· 

ziode görQlmQş ise de Receb 

ustadan son bıçaklama sıra 

eıoda da: 
- le vermiyecekmlsln? Diye 

sual sorması ve maktulün ver· 
mlyeceğlnl söylemesi azerlne 

muğber ve m0tehen6r olarak 

cinayeti lşledlğl nazarı dikkate 

ahnmış ve evelce annesi Zehra 

ile gayri meşru m6ııaeeb.etıe 

bulunan fırıncı Flllbell rMch·I 
med'I bu münasebed:l Heloe-

--------

blldlğl halde öldG.rıntlt o&maı 
ııından ve ahı yıl 8hkilmlyed 

artırılmak eur.etll&i Tork CAzı 1 

kanonun on J4~'8 lnct madcletftd• 
göre 15 •~111 tayin edilen haels 
cezaşı onaltı seneye -çıtınl· 
mıştır. Mıktultln vereııeslne 
600 lira ölüm ıazmlnatı, 60 
mahkeme nıaııra(ı ve 12 lira 

harç vertcektlr. 

Gene 8ir ... 
Kadın ölmüş, 

•• 
Attan Kendisi Mi 
Oüştft Düşilrüldn MO? 

Değlrmendere nahiyesinin bir 

köyünde ata binen Fatma adla 
genç bl r kadın nasılsa attan 

dilşmfto ve ölmüştür . Kaılımn 

b11şkaeı tarafıodan mı dü,ürül· 
düğil,. yoksa kendletmi döşHl 

ğil hakkmda tahkikata yar 

mftddelumumi Şevki tarafından 

vak'a yerinde başlanmıştır. 

Dispanserde 
Düşerek öldü. 
Genç Kadınnı Eski Bir 

.ı\pandi iti Varmış. 
Diio Kareıvaka'da Kızılev 

dltıpanserlodl'J bir ölüm vak'ası 

olmuştur. Apanıilelttf"n rahatsız 

olan Zf'bra adınıia ylrmlhl'Ş 

yaelarmda bir kaıiıo dispanser 
dokıoruna muay~1.oe olınağa git· 
mlş ve koridorda sıra ht'kler 

ken blrdr.obhe yne düşerek 

lJlmfiştür. Moa}·cnrsiodP. kadı 

mo •pandlslt baraa~mın lltt 

haptan patladı~• ve ölümün 
hu yOzden oldo~u anlıi1 l mışrır. 

Bir Baraka yandı 
Dün ö~le üzeri Gad bolva 

rıoda Mebmed'ln kulübesinde 

yanık bırakılan mangaldaki 
ateşlerden sıçrayan kıvılcımlar 

yO ünden yangm çlkınış y.e 

yetişen itfaiye yangını sön 

dürmüştOr. ----
Yeni neşriyat 

Atatürk Çiçe --
Amerika'h bir profesör, 

keşfettiği bir çiçeğe <Atatür 
vermi~.. ' c büyük iııabet? Atat 
taıihiu kaydettiği dehalar içi 
barb sonra81nıD ye,;aoe çiçe& 
Tohumu Türk, toprağı Türk, 
Türk, kökü Tiirk bir çiçek .. 

O, bir dikenlikte, bir ~o 
de açtı .. Ve o, toprağın kabiığ 

çatlatarak çıkarken, daha ileri 
meydan sofralarında 11oyeuzlUk 
konmuotu .. nabar ölmü:tn. Ne 
yoksa köküne kaılar kurumu 
Topraklar bile duyguauzlukıan, 
refaizlikten çürümüştü.. O çi 

öyle açtı ve ilk defa keudi Jt 
dioi keşfetti. 

O ç ıçrk, yediveren bir ııan • 
gibidir. J\fcv&m menim Türk : 
yatının inkılahlanoda, yükıelifisa 
açıb duruyor. Dökülen tohunıoacS 
bir nrflil yeti~iyor.. ~ 

Düayaya çok ,.-ylr.r gö,t .. rni 
ioanındayız. Şımarık dr~iliz ~eı~ 
kend imizi yapıyoruz. İyi, teni 
yüksek, .. uvv .. tli ve bay-İ) r.tli E 
ulus olmıya çılıoıyoruz. ~ 

Çiçekten, Aıatürk ciçı-ğindE 

bir ulus doğmu~tur. Çiçek gibi TftE 
ve çiçek Atatürk! .• Biz şarkta öylei 
demf'liz ki, ortamızdaki en bil~ 
ÇİÇl'~İn sarı yapraklarıodao, İÇİ.mi~ 
kökümuze; hayatın, geocliğia, ta~ 
liğio, haharm koku~u, zevki sı&.ıy«I 

Ne mutlu bize1. 

Orhan Rahmi Gökç 

Karpuz Ytıziln· 
den Kavga Çıktı 
Biri ötekini Sandal) 
ile Maşından yarala() 

l<.f"çecller caddesinde Ahmec 

oğlu Baean'la All oAlo Al 
karpuz mes'eleııJndea kavga et 
mlşlerdlr. Hasan eandalye llı 

AIJ'yl başından J&ralamıştır. 

§ Şehidler caadeslnde Maı 
taf11 oğla Ali; arkadaşı AhcJul 

lab oğlu M uetafa'nın keadlıfü 

alay etmesinden Jtızmış, 11nclal 

y,e ile Moştafa'yı yaralamışllr 

§ Karantinada Sdtmlye sokı 

ğında l>eledlye memutu Qısa"i 

k'arası Nazlı ile kavga eımlı, 

Hasan eline geçirdiği bir nıhu 

ile karı11ını başından yarala· 
mıştır. 

Yangın Başlaugıcı 
Aleaucak'ıı birinci K~idODda 

G;t'rl tOtda kumpaayası direk 
tlSrüoQn ıU 8 namualı evlade 

çamaşır yıkınaa ıebaenla iti• 
Emin oğlo lımall bcaiftD ho 
şaltarken; hizmetçi IMtıla kızı 

Leya ıaıafındau ıilı:aeye ıtok 

yakın bir yerde bırakılan ltQ· 

nan sıcaklığından bensin atef 

almıt, lamıll'la elleri yanmtitJi. 

Y au,:ı n baolomıosa da beme11 

eöndllrülmOıınr. Yüı lira kada• 
'Zarar oloıoetur. Evdekl ~· 
bin doları fKonga eoııyeteel•e 

ılgortah idi. 

Kal(lırımcılık 
Araetı çırr41P•d• ııcy7arj 

tıcı Alime ~la Mela 
kaldmmcılık !J1: 
çift çorabı 
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ınya Transatlantiğinde '' 1959" 
t Vardı. Amerikayı AlmaııyaAley

te (ışkı t n~k icap Ediyordu .. 

k batarken ... 2 - 1'rnnsntl.ıntikin knptaııı , ağ•la, Y. :!O No.lu Alman denizaltı gemisinin süvaris 

1915 de Emden " bo badliıeyf ıılmdi şc5yle anlat· 

mirli bulunan Al· 
oandanı aşağıdaki 

lrlstol ve Darmuth 

ıl!ker"' dolu lnglllz 

rekct etmlelrrdlr. 
ı 20 Y. ve 27 Y. 
ıllerl derhal hare· 
r. 

al infaz edildi. Fi. 

il Alman donan· 

eesur kaptenlarm· 

ptenı Lvf en~er idi. 
,fvf'rpol dışarısına 

ıdüf ettı~I düşmen 

ıatırma~a ve ölüm 
ımıştı. 7 mayıs da 

torptlle o zemanm 

ıreneatlantiğl olan 

berhava etmişti. 

bu mühim mu· 
dman 'ları sevinçler 

:mıştı. Fakat diğer 

nı, hiddet ve tees· 

yordu. Almen'lnrın 
ısani ve feci hare 
ılle Amerika blle 

eltıi, onları telin 

aten Luzltanyanın 

ım ile dentztn de· 

~ömülmesi çok feci 

nln vukuundeo 'lO 
Bıtdjse mıotulmoğa 

'akat bu hıidf ııede 

r, 000 bir türlfi 

korkunç hutıraemı 

an ve Alman hah 

rsanlık denilecek 
bulunan Alman 

iti Von Lutdovlk -

mıştır: 

1915 senesi idi: lngllf z do 
mnnması Sıapaf len Hm101nda 

emre muntazar bulunuyordu. 

Birkaç hafif kruvazör Mano 

denbtnde devriye olarak gr.zl· 
yorlardı. İngtltere'nln programı 
Almanya'yı her tarafından er· 

zak ve iaşe cdhfnd~n mahrum 

etmek ve Almanyı'vı açlıktan 

teslim olmıya m,-chur eyle· 

mektl. Haut bu programına 
munffak olma\: üzere bolo· 

noyordu. Çünkü Almanya ha · 

klkaten açh ve bfttün Almr n · 
lann gözleri bulanmıştı. Ne 

yapıb bapıb logtllz'lerlo kor· . 

dukları bu mohHara kordonu· 

non kırılması IAzımdı. 

4 şubat 1915 de Berlln bft. 

kumetl atideki beyannameyi 
neşretmişti: 

•·s şubat 935 ta. lhlnden 
sonra bOyftk Berltanya ve Ir· 

landa civarında teeadftf edile· 
cek her hangi tüccar gemisi 

blld kaydı,art batırılacak ve 

mürettebatının kurtarılmaııını 

da ehemmiyet verilecektir. 

İtllif dP.vletlerl vaziyetin 

gerginliğini anladılar: Toccu 
gemilerini muhafaza için acaba 

İogllterenlo muazzam donan 
ması kıif i gelmez mi lıil? 

Alman'larıo bu bl'yannıme 

elne ehemmiyet vermlyen lngl 
lizlerJ" tüccar gemileri kema 

f İ~•abık ve serbestçe eeylrlerine 
devam edlyorlıudı. Fakat Al · 

mun'ların karan kat'i olduğunu 

loglllzler çok geçmtden anla· 

dılar. Alman'ların tehdelbahlr· 

- 9-
1erde v biç te... kalbimde size karşı doyd;ia~ 
Um 
ına 

h ide 
hftl{i 

gellh gıyabi eeı-gl bu davetinize 

lnaaa· icabetten beni nasıl mcnedP.· 

•oll kudın ~ülflm· 
n'ın yanına geldi 

şunu Pize itiraf 
indf'rdl~lm davet· 
!şkı tazammun 

gelecf'~lnlze de 

de: 
llm ·<'ıc ' nı· fıJıı 

bilirdi? Sizi yakından görmek, 
sizinle konuşmak, elimi elinize 

dokundurmak ve sizi gördOğilm 

deklkadanberl kalbimi yakan 

ateşi izah etmek fırııatlarını 

nasıl kaçırabilirdim. 

Gencin bu itirafına karoı 

kadın; 

- Delikanlım yavao yavaş! 

Neden bu kadar aceleci misiniz? 

Dedikten sonra ciddi bir 

lerl logtllz gemilerini birer bfrer 

havaya uçuruyorlardı. AılmkAr 

Almanya, barekthmn her tı· 

raftan takbih edllect>~lnl, bir· 
kaç bin klşlolo denizin dibine 

gc5mftlmeel fecaatını dfteftnecek 

mevkf dr d~~lldl. Harb her it· 
hımı affedebilir. 

İngHlz'ler rahıteızlanmağa 
başladılar: Amerlka'nm moıve· 

netine muhtaç olduklarını daha 

fazla anladılar. Fakat A111Hlka 

muharebeye karıljma~ı leteml· 

yordu. Vaziyete ıeylrcl olarak 

kah yordu. 
Amerlka'nın barba glrmeal 

aleyhtnde mühim bir vaziyetin 

zuhuruna bağlı idi. lo~ltere 
Amerlka'yı Almanlara kar1Jı ha· 

rekete jEellrmek için bir çare 

aramakta gftc;Ulk çekmedi, der· 

bal Entellcens servis gizil telJ· 

ldlitından istifadeyi dft1JGndfl. 
Amerlka'lılarJD barba girmesi 

için bu te1JldlAtıa oynadığı rol 

eudor: 
1915 Mayısının nlbayetlerlne 

doğru Luzltanya Trını atlAntlğl 

İngtltere'ye mfltevecciben ha· 

rekete müheyya olarak Nevyork 
limanında bolonoyordu. Fakat 

bir Alman tahtelbahri tarafındın· 

batırılmak ihtimali vapurun ha 

reketlnl her gün tehire ııebeb 
olu yordu. lnglllz caııue teşklllb 

tarafından para ile elde edilmiş 

birkaç Amerika gazeteleri an 

sızın şu neşriyatı yaptılar: 

.. Lozitanya İngiliz Tran111t· 
IAntlğile seyahat etm~ğe neden 

korkuyorsunuz? Bu gemi 31 
bin ton hacminde dört kat 

zarh ile kaplı olın 

tavırla ve o kadının 

çıkması beklenmlyen 

eda ile devam etti: 

karuesloe 

ağzından 

sert bir 

- Mileyü arkamdao elal 
buraya davet etmekten mak· 

eadım, Vulont ormanında kar· 
şılaottğımızdanberl kalbinizi 

ihata edeo sevgiyi ve gö~sQnft 
zü yakan ateşi söndftrmek için 

değil, sizden bir hizmet lııte· 

mektlr. 

Armeo sevinçle haykırdı: 

- Bir hizmet mi? Bcndtın 

hizmet mi taleb edlyorııunoz? 

lt~akat emrediniz, her arzunuzu 

ifa etmık üure crurln' t • ııma· 

deyim . 

- F'akat slz ılı•n tal~h ede 
ceğfm hlzm r t hakkında ıaMhit 

lııtemlyeceğiulzi vadediyor mu· 

sonuı? Bo bizwetln siz !eo lfı 

edllmeıt esbabını araıtırmıya· 

lnciraltı 

Yaptıklarını Bıreı· Bırer Anlatıyor. Jzmir'lller bilir; hundan OD· 

beş sene evvel, İzmlr'de İnci · 
raltı diye bir mesire yeri yok· 
ta, orada deniz kenarlarında 

uzamış sazlardan adam boyunca 

yükselmiş bir ormao vardı, 

gel zaman, git zaman, lnclraltı 
oldu. lstanbal'lulara lzo.alr'den 

141 açtığınız vakit elze Burnava, 

Buca, Kareıyaka'yı sorarken 

Moskova, 8 (A .A) - Mon· 

gollstan comurluğu başbakanı 

Caybelan Ulanbator gazetelere 
şu dfyevde bulunmuştur: 

- Gazetelertmlztn evvelce 
bildirdiği gibi, geçen ikinci 

kioun içinde Japon · Mançurl 
kuvvetleri topraklanmıza bir 
akın yaparak bazı vetlerl al 
mı~lar ve sı01r brkç11erlnln 
iizulne atr.ş aÇRrak &uhayımızı 

ve bir eri öldürmü~ler •Jlr. 

R il kıi mt>tf m iz çarpışmamn 

ününe geçm~k için sınır 8Üd 

l~yorlarunızın ateş açmal11rını 

vr. anlHşroazlığı konuşarak önü 

ne ğeçllmeı;iol emretmiştir. 

Bonon Ozerfnr ftç bar.iran 
tarlblode iki memlek~t ealkur 
lan arBBında konuşmaya baş 

lanmışsa da Mançurl tarafının 

ınlışmazlı~ı barış yolu ile hal 
letmrk isteğinde olmadığı 

daha ilk ıt:ünlerde anlaş1lmışt1r. 
Mançorl sılkoro lel Dç hafta 

aave11klımış ve bu sırııiı iki 
etharl Samhürde Mon~otrlbaoıo 

70 ktlomf'tre uza~ında Kalkın 
zol ır1r.a~ına yakın sınır euha· 
yımızın üzerine atf'Ş ıçmış1ar 

ve bunun Ozerioe gönderilen 

Hkuler tarafından tutulmolJ· 
lardır. 

Bunların ikisi de jıpon or· 
dosu erlerlndendl. IJOkftmetlmfz 
gene bfttüo komeularlle dost 
g,.çlnmek btf'ğinde oldo~ondan 
yalnız bunları protesto etmekle 

kalmılJ ve totulanlarıoın geri 
verilmesini latemfljtlr. 

Fakat Mançutl kuvvetleri 
bunları vermek latememloler· 
dlr. Bunlar ancak 28 haziran· 

dı lşarımız ftzerfne Mançorl 
nöbtıtçll.-rlne tesllııı edilmiş 

terdir. Bu iki sflvarl bndlle· 

rlnla topraklarımızda tutulduk· 

)arını ve iyi muamele gördftk· 

lerloi yazı ile bildirmişlerdir. 

26 haziranda Bulandlra böl· 

gealnde ıııoır kuvvetlerimiz Oze· 
rtne Mançorl aııkerlerl tarafın· 

dın tııd dafa ateş açılmıetır. 
Artık bftkumetlmlz, Mauçorl 

hftk tlmetlnln hududu geçımlerl 
cezalandırmasını beklerken Man 

çorl hftkumetinln lyl komeoluk 
duyguları beslemediğini gör· 

mftotflr. Mançurl aekerltrl tut· 

top veya torpil geçemlyeceğinl 
ve bunun denlzdfl yüun bir 

şehir, bir harb gemisi gibi al 

lAblaomıe oldu~onu unutuyor. 
musunuz? Bundan başka ge· 

mlye İngiliz harb gemllf'rl de 
refakat edecek ve vapur bu sn 

retle Alman bahriyesinin tcca· 

vftzünden masun kalacaktır." 

- Sonu yarın -

cığınıza söz veriyor musunuz? 

Arman resmi bir tavır ta· 

kındı: 

- Size şeref im üzerine 

temin ederim ki hl çbfr tafsilat 

aramadan her emrinizi ifa .... 

Siyah eldivenli kadın Ar· 

mao'ID ııözftnft keetl: 

- MüsyO!.. Şunu iyi bili· 
nlz ki, hayatım mftthlo btr sır 

Gzerlnde durayor. Bu sırrı 

keşfetmek için uğra,anlar mah· 

vedllmletir. Binaenaleyh yaahş 

bir hareket yapıp sırrıma dluf 

olmağa çalışmamanız menfaa. 
tiniz ve bayatını7. uo\.tal n-: zıa· 

rıodarı daha mo,afık olıcıık • ır, 

Bana karı;ıı yapacağınız bu 

hizmetin m11Ufalln• görmc:k 

için geç kalmıyacakııınız. 

:Siyah eldivenli kadın bu ıon 

tokları iki Sovyet erini geri 

vermek letemeroielerdtr. 

Maoçurl dış bakanlığı siya· 

eal büro şef 1 bunların hemen 

geri verilmesini ve onareaoma 
sını (Tarziye verilmesini) iste· 
miş ve 4 temmuzda şu istek· 
lerde bulunmuştur: 

1 - Mongol cumurluğıı hü· 
kumeti hldtsenin bütün sora 

vını { Mes'ultyetlni) üznloe al 
malıdır. 

2 - Hilkümet ııoravılara 

(Mes'nllrre) ne yapıldığını bil 
dirmelidlr. 

3 - Mançnrl hü\umetl Mon· 

~ol toprağında belli yer'ere k,.n 
dlsfle beczamao konuşmak Ozere 

oruntaklar göndermek hakkını 

ister. Bo orontaklar l11tedlklerl 

yere gldıb grlebllmelldtrlt>r. 

Bu istekler yerlno getir il 
mezee Mançorl hükumeti Tam 

kasunun doğusunda bulunan 

bO.tilo kuvvetleri bu noktaya 
gelmemizi İ9llyf'cektlr. 

Mançuri'de Japon aüel heyeti 

başkanı Kaontung ordusu kur· 
mayi adma leteklerlol tekrarlı · 

yarak buna ordunun Mongolls· 

tan'a bir oruntak gc5ndermek 

ve bonunlı bağlanhyı kurmak 

için Moogol topraklarına bir 

graf hattı uzatmak hakkını 

lsıediglnl de bildirmiştir. ,, 

Bu dlyev çok entereasandır. 

Çüokil bu istek MaJçurl ve 

Japon hfikOmetl adana d4'ğll, 

Mongollatao 'ın bfç ilgisi olma 

dığı gilney Mınçurl'd4' bulunan 
Kaontuııg ordusu adrna yapıl · 

mı~tır. 

- Ah hele loclraltı! 
Diyorlar. lzmlr'I biç görme· 

mlş lstaobol'lolal'ln bayallerlnde 

lnclralh, İzmir'ln ml'~hur incir· 
lerlol yetlşıiren gOzel bir locf r 

ormanıdır. Bee parmağını geren 
incir yapraklarmın gölgelnlne 

uzananlar var z•nnedlllyor. 
Tatlı bJt imbat rftzginnın plA· 

jın ince kumlarını yahyarak 

geçtiği dftşüoftlOyor. 

Her ağacın Ozerlnde çatla· 

mıo, kırmızı ağzı ile gfllen bir 

incir, lnclraltanda gazinolar, 

incirlerin altında müzik, incir· 

ltrln ahanda bir neş'e kayna· 

yıeı, işte İstanbollu'nun haya. 

tinde h tiren İoclraltımız! Hal· 
buld orada, altaoa glrlll'cek in· 

clr ağıcı bulmak zordur. Fakat 
ne kadar metetsek yQzümftıG 

kara çıkarınız, eadeliğlnde de· 

nlzloln temfzllğinde, genel ha· 

yatında Kalamış, Fulorya, Al· 
tmkom, SOdliice çeşnisi yok· 

mudur? İnclraltında lnclrıltı 
gölgeel yokı!a İetınbul'un Al· 

tınkumunda sarışın altıntozo mo 
vardır sanki? Biz lzmfr'lller 

letanbol'un Çamhcısında ne 
kadar çım görftreek İzmlr'ln 
lnclraltıodı o kadar incir ağıcı 

göstermeğe her zaman b1ımz. 

Orta Avrupa'da Durum 

Ge· Habsburg'lar Tahta 
çerlerse Tehlike Var Mı? 
Bu Mes'ele Avrupa'nın Barış ve 

veni ile ilgili Görülüyor. 
Go-

Viyana'dan bir gorünü~ 

ın_... Belgrad, 8 (A.A) - Vreme) Jbatarlatmakta ve),yazı~ıoı~şöyle: 
gazetesi, büyük savaştan sonra bitirmektedir: 

:nabsburgların alancedilen (Mü· - Fransa ve k.üçiik anlaenı• 

eadere edHen) mıllarını geri Aabsburgtara [kat'l surette kar· 

vermek için Avusturya hüku· şıthrlar. Sarııılmı" olan Avro· 

metl tarafıudan verilen kararı pıda karaeıklıklar çıkması için 

yazarak diyor ki: bu hanedanın neler yaptığı 

" Avuetorya erklnllğlnln, gözönünde tutulmalıdır. Her 

biri A vosturyayı, öteklel biltftn hangi ciddi bir görmen için 

Avrupayı ilgilendiren iki anlamı Hııb!!burgların mallarının geri 

vardır. Orta Avrupanın gftvenl 

için Avueturya'nan özgür ve 

nkinU me111lekf"t olarak hl· 

soııyett:si tarafındao Avusturya · 

ya yapıli11> finaleal yardıma 

verilmesi bunlarla hanedanlık 

propagandasının en çogunu yap· 

maları için imkan nrmek ve 

hu euretle Avoaturya'nın kom· 

eu memleketlerin ve batan Av· 

ropının barılJını ve gftuenllğlnl 

tehlikeye koyabilecek lelere gl· 
rlşmelerlne izin vermek, de· 
mektir • .a 
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Dağlara Atıldım, Diyo~sun. Maksadın 
ve Bu Sözlerin Manası Nedir? 

Ucuz, Temiz ve Sıhhiğ Bir Gıdadır. 
Tilrkiye_'nin bertarafında (A k B • S ) dır · ·ı ı n ara ıra ı . ıçı en yanız 

(AnlkeJlr@ı [83üıra~o> Dl heryerden arayınız. 
~ 1111"" il il il il il lfl il 111"' il il 11111 1 il 1 111 il 1111111 111 ı 111 il 111111 1 il 111 !111111111 il 111 il 11111111111111111 1111111 111 ili il 111 1 111 111 ~ 

Karıboğa, kendi kendine; 
- Ne oluyoruz? 

G nı,. IDmldandı. Ban'•n ytl· 
1 

nde bir değltlkUk +ardı. Ba. 
~Qk bir heyecan geçlrlyordo. 

• k
1
1
•1 Y•lnız kalınca, threk bir 

eı e: 

D Şöyle yaklaı! 
edt. Karaboğa, merdhenlerl 

çıktı h 
0 'fe tı tın dibinde oturdu. 
nı bakıyordu. 

ıu; Q~Jbeyl nereden tanıyor· 
ooyle, çıbak ıGyle! 

- Yollarda gôrdtlm Ben 
a
8

11

1
1 ona değil, Salığı t~nırım. 

I ak b 1 L 
Fakat ben ID .. ırdeıllğlmdlr. 

abtn1111, beni dağları 
atınıttır. Yıllardauberl birbiri· 
111111 gl ' 
kuııla.:.~.e•lttlk. Geçenlerde 

- Daği 
IQll M ara ıtddım, diyor· 

' •kıaduı ve bo ıGzlerln 
IDanuı nedir? 
Karıbo" 1 ... _ 

eAdl ,.._ ea ._ ... ı çekti, bııını 
· ""'•ab nrmedl .. 

- &yleeene ylglt? ee:- Ne ıGyleyeylm ghel Ban; 
Yallar bir 11Anlyam ( Baydadam) 
dı~ı ea e•el l111a11ları kGIUlm, 
L_d ara Çekildim. Eırafıma ha 
... ırlar t ladı h olpu op m. O.Jlır anı 
•qrd:· Yol kettim, kenan 
ıattı1n IDk Gldtrdam, çaldım, 

' ırdı11a, geçirdim. 
- Bana 

yaptın? leDglnllk lçlnml 

~raboga acı aCJ gtllda: 

latek d~n GınrClınde ~yle bir 
11J madam Q_ t ' 

IDıl 1Dllk . ~ne ' pan, ı 
bıttıa De olacak Ban! Ben 
ları kuaadıAımııı ukadat 
idi peylaıtırdıın. Onlann rebl 

ora:; dFık,t benim midemi 
DJQ1'11rJardı. 

Batua ha 
JClre 8 • Lrabogı 'nıa 
1 lhıde paılanmıt, bp kın 
;.:uıb bir kla •e lntlbm lhtl· 1...._.;1:•d11pa11 aalıdı. o.~ 

Bt itmam olmaıta. \._. 
leM rdenblre Lraboğ•'mn -W:

e•DI tatta: 

- Sea d ~ &..,.~ iller bir adamıın 
de~ı -"t§•!. Sen, hınıı, haydad 

' •ıınaıla bir yl~tdn. 
Karaboa ' 

Boınarcta:• nın göılert ya .. rdı. 
ır gibi IGylendt: 

- EYet be N Ve N ' n... ımaalayum. 
... amaıla öleceğim.. -
- A b .. 

•erecek 1 ey hakkında ban""'i 
ınıluınatın •u mı? 

- Dedi ıılık .. , ID yı, Aybey'I bena, 
it .. anıttı. Soyacak bir Çla 
clnını beklerken onlarla kar· 

il ••tık ô 1 b 
gençmi' 1 e lr kabramın 

V ' ki, hayret ettim. 

0 eı;ı Kbıraboga band111 ıonrı, 
Adllelert birer birer 

:ntattı.. Çla ker;ınına bera 
erce naa.a atıldıklannı Hintli 

pchli ' 
ôlç"·~anla Aybey'ln naıal boy· 
ı... Y9'D~IDI, nuıl yuıl111dı. 
l'J•Dl IGyledl, 

Batan e --
•tıldı: ın, tam b11 :ıırada 

- Ne dedin, -•arÜıda;m;?-
on - E•et, •analda. Fakat 

11 da bir kıı kart•....ll-t 8 ..-w. 
l~hı ~t~ll Han, blrıı durdu. 

ç ile bir de kıı • karıoa. 
~ordu. Kalbinde, henh tatını 
ıgı bir d · 

1 ğ ayga, acıya, kııkanç· 

~ır' bell&lye11 gulb bir dayga, 
11

• 1 hl•dtrorda. 
Bet1aı, tahtıa uka tarıfıÜ 

dOAra dayadı: 
- -:- 811 kıı kimdir K.araboıaP 

- Cla bnaaaadaa I~ 

-Sonradan ôğrendlm, Tark'maı, 

znallı:.. Çin imparatorunun 
11rayında doruyorınue. Hakan, 
onu rom hakanına armağan 

gôndermlı,. O da fıreat la?Jyor· 
moı,. Blı kernna baıılun ve· 
rlace bizimle beraber oldu. 

Hatun Hanı'ın gôılert yarı 

kapalı idi. Seıl, perde perde 
alçalıyordu: 

- Gasel mi bu k11 Kanboğa? 
- Gazeli.. Çok ghell. Fa· 

kıt ıenln kadar değil Hatun 
Uınl .. 

Kadın duymamıı glbldl: 
- Sonn? .. 
- Onlar aça kaldılar, biz 

ıoyduğomuı eıyıyı aldık, yola 
çıktık .. 

Hatan Hın dGıOnayordo. 
Macadele geçirdiği belli idi. 

Kar1bo1ı, batını eğmlı, o dı 
ba itin, ba koauımaaın ae 
tekil alacağını, nereye varıca· 
ğıaı daoanmekle meıgaldl. 

içine bir ıaphe dG1mG1tG: 
Ba kadının Aybey'e kırt• 

bir ıevgfıl olmalal O da ıevll. 

mlyecek deUkanh drğll ya?.· 
Diyordu. Ay pırçaeı gibi 

yfğh!. Hele al ftıtftnde kılıç 

11llamaııı 1 yeter artardı . 
- Kıraboğa!. 

Merd adım, aykudao ııçrar 
gibi oldu; 

- Sôyle Hatan hıof. 

- Doğayı doğrll gltmege 
niyetin var mı?. 

- Yok!. Benftz hiçbi' karar 
Yermedim. Fakat ıen lıtereen!. 

Hannı ytı.a kıpkırmuu oldu. 
Bahar, 11nkl yoıaode pembe 
bir çiçek ıçmııtı. iri, ılyıb, 
baygın gôılerinde bir boğa 

.ardı .. 

- Gider mlıln? 
- Evet, ıen lıterıen gtderfm 

hın!. Sen bayak kalpli bir 
baoıın. Benim gibi, klmıeılz, 
yardıoz, bayrak111, bıttA adı 

bellrelz bir adama yınındı yer 
verlyoreun ... 

- Sona •ar -

lzmir Milli emlak mOdftrlOğftnden 
Yet111lı beı Ura mohlmmen kıymetli camhorlyet mGddelomu· 

mlllglnden devrolunan mlltamel ceaa eti kamyonu. 
22 ·7· 936 pu1rteal ~ana Hat 15 de eatdıcaktır. Tallplrrln 

o 11atte Milli emltk mtldClrlyetlnde matelflkkll aatıı komlıyonuaa 
mtlncaatları. 2032 

; Ali.sehir Banl~ası ~ 
i ' -·-- ~ 

ikinci Kordonda Borsa civarıodaki kendi bioasında 
TELEFON: !2363 ---·---

Hertflrlft (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. == __ = 
~- Vadesiz.lere % 4 

===- Mevduat Şartları: A!tı ay vad~liy~ o/o 
5 ~ 

_____ R_ı_r_ı_e_ne vadeh;e % 6 faiz verilir. ~-
Zahire, ftıftm, incir, pamuk, yapık, ıfyoo veealre komleyoncoloğo yapılır. Mallar geldi· §§_ 

!lmt,. ııahtpl,.rtne .-n mftııaM ef'!rahle nanı ,.,.rfllr. 

~111111111111111111111111111 11111111111111111111ı11111111111111111111111111111111111111111111111 ~ 1111n11 mn 11111111 ııı 11111111111 ı = 
İlin , yl"lmiı, beılot bulm111112· . ·935 ı~aat on dörtte ibalei kat'iyelerl 

İzmir ikinci icra memurla· cuma ~tınO ayn' mıh•lde ve yıprlacı~ı ilAn olnnor. 

ğundan: 935 3625 
lcraen mahcas dokuz parça 

koltuk takımı ile bir adet bGfe 

ve lılr adet hah 10 ·7· 935 
çaııambı gaoa ıaat on d~rtte 

Yeni mhayede bedeetenlude 
bllmGzayede 11tılıcagı ve talip· 
lerla vakti meık\\rda mahallin· 
de bulunmaları, o gGnk6 m6· 
aayedede verilecek bedel lcnen 
takdir edilecek kıymetin yGıde 

Meşhur Çeşme Ilıcaları 
Bnynk Torkiye ve lstanbul Otel 

ve Gazino ve Lokantası 
Yeniden birçok tıdillt yapılarak muhterem mCltterllerl· 

ola her tlrltl lıtlrahatluını temin eder oekll ve ıırzdı 
ıçılmııbr. 

Otelin albadakl guloo ve lokanta yeniden tefrit 'f'e tan· 
ılm edJlerek meıhor lokantacı Mehmed aıtanın idaıeılne 

Tt:J OK iYE nrllmlıttr. Yemeklerimiz en mGtkllpeeendlerl memnun 
edecek nefuette, en ntflı yağlarla yapılmakla olduğu gibi 

.. 
Z:IR, \LlT 
BAN~ASI 

l 

., 

-DARA 
BiRiKTiREN 

~T~bD~Q 

her kleeyt uygun bir halde ocuzlıtılmıttır. 
Baytlk TGrklye •e İıtınbul otelleri bir aile yo.aııdır. 

Banda azan maddet kalmak lstlyenler ç.rnıeırlarından 

maada hiçbir ıey getlrmeelnler çClnkG oteller batan lhtl· 
yaçlannı temin eder. 

Tebldod olarak otel, banyo ve gftnde Clç defa Gçer kap 
yemek ile beraber yalaıı 250 karootor. Fazla kalmık isti · 
yenlere ıyraca ya.de tenıllAt yapılır. Gazinoda her tarla 
meırubat bulandorolor. 
Çeıme llıcalara danyının en nafi ıuyona malik olduğa 

birçok doktorlann nporlarlle sabittir. ~tmtı ılıcalarını 

ıedye ile gelenler 15 gGn ıonra oynayıp ııçrıyanlar yOzbln· 
)ere h•llğ oluyor. 

Mftımln romatizma, ıdyıtlk hastalıklarından maada rahim 
baııtahklanna, kııınanlara, ekzlma, ademi iktidar vesaire 
birçok haıtılıklara nafi olduğa gibi Çeıme'oln havası da 
dGoyanın en temiz havasıdır. 

Çeıme'ye gidecekler denize nazar ve gayet temiz ve hı· 

•ıdar Baytık Tarldye ve lıtanbol otellerine uğramalarını 

Hamza Rüstem 
Fotoğralflhanesô 

FevkalAde ıDr'at ve nefasetle ve teminatla olarak fotoğrafı 
mDtealllk her it yapılır. 

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

Portre reılmled, ağrandlemao, kart poetal lalerl teminatlı ve 
pek eherlolf f latlerle ve mOmkllo mertebe az bir zamanda 
yapılır. 

Satış Mağazasında 
Eo maruf fabrikaların cam, filim, 1Ağıt, makine ve ecza· 

ları rekabd kahul r.tmn flatlerle ıııatılır, 

lzmir Milli emlak müdürlüğünden 
Elli lira muhammen kıyıqetll loclrılta Hpor lıkeleel enkazı 

ile beo lira 60 karnı kıymetli Salhane vapur l•keleılnhı bozuntu 
ıgaçları 12 ·7· 935 tarih camı gtınd 11al 14 de mahallinde 
pazarhkla eablaeacakllr. Taliplerin o uatte mahallinde buır 
bulaamalan. 2060 



ilk taksitinin tutarıdır. 
Bu kOçOk ncretmoka· 
bilinde artık siz de bir 

FRIGIDAIRE 
Soğuk hava dolabına 

sahip ola<'aksınız. 
,.. 
FRIGI DAi RE 
Bir tanedir. Onan lemine 
dikkat ediniz. Ve yınlıtlak 
Jı bıeka bir eoğuk ban do 

Her evde artık FRIGIOAIRE'in yeri ayrıldı. Herkes alacağı FRIGIDAIRE'in~hayalini ku
ruyor. Eninde de sonunda da siz de bu mükemmel soğuk hava dolabına sahip oJacak
sınız. Onun ucuz satış şeraitinden biran evvel istifade ediniz. Hayat arkadaşınızı bir 

lıbı almayınıı. FRIGIDAIRE kadar sevindirecek bir hediye tasavvur edebilir misiniz? 
Şu halde daha nekadar tereddüt edeceksiniz? 

B O UR LA B 1 RAD ER n ~ IE5) ve te Galata: Hezaren Caddesi. Beyoğlu: istiklil Caddesi. 
U 16 ~ ~ ;;;;;}) O a Ankara: Bankalar Caddesi • lzmir: Ga~i Bulvan. 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Eaas No Yeri 

277 Karııyaka bahariye mı. 
bıfıı efendi ıokak. 

S.yııı 
Etki Yeni 

3 

Claıl Pey ıkçeal 

278 
409 
526 

652 

573 
575 
676 
577 
683 
641 

" " 
6 Kantıt doygu ıokık 

Kareıyaka donıamacı mı . 7 
ıydıo ıokağı. 

" oımın11de mıh. rah· 2 
mi bey eokak. 

" .. ikinci aydlD :o. 19 
.. reeıdl ye 58 

" '6 '6 " 36 
" » .. " 39 

Kaıatae lıılAhane caddetl l 7 
3 OncO sultaniye mıh. yo· 18 
noı 1 kinci çıkmazı. 

8,1 
6 
9 

6 

18 
60 
36 

e• 
ev 
540 mm. anı 

208 .. " 

843 " .. 
930 .. 
877,50" 

31,2 1257 
111 n 

" 200 
300 

16 18 arta 

645 Dolıphknyo mıh. dolap· 113 12i 
hkuyn cıddeal. 

60 

646 
f>47 
6t8 

" ~ femıll ef. &. 13,l J 6, 1 53 m.m. arsa 7 
nla 116 sehmi 60 
e• 160 

» " dolıplakoyu cıd. 62 
Memduhlye mıh. mum· 126 128 
co zade ıokağı . 

686 Mecidiye mıh. molla ıh· J 6 22 evin 28, 128 hl!le 7 

747 

783 
820 

846 

R58 

59 

868 

mel ıokağı. 
İkinci ıflleymınlye mıh. 

kAmllpııa cad. 
Salhane duy,gn sokağı 
GOzelyord mıh. aziz 32.30.3 
ler tıokağı. 30.4 
Biri net karataı postacı 
ali rlza sokağı. 
Boruna yıkık minare ı. 2-i 

Barona hımltli yolu 

Orhanlye mab. kıimll el. ı. 7 

892 

946 
963 

78 lıtlklAI mıh. gGndGz çıkmazı 27 
Karııyıka oımanıade mı· 39 
ballcıl reııdlye caddeıl. 

ikinci karataı mimar ıloan ı. 
Bornua bat.kçıbaıı çiftliği 

972 Salhane mangaltepe ı. 26 
986 Tuzcu mıh. molla •· 16 
1002 Sellmlye mıh. karatıt 18! 

tramHy caddeıl. 18~.ı 
1004 Birinci karaııı po1tacı 25 

ıll rlıa. 

1005 l.arıtaf lrfıa eukıtı ' 

120 ey 40 

5!l ar11 10 
88.40 n, dokun Te 400 

avlanan yarı blHeıl. 
evla 80,35 .. 80 39 

26 ev, bıhçeeloln 60 
9,48 blHeal. 

içinde kayoıo bola· 150 
nan 16335 m.m. tarla. 

11 e• 200 
23 n 120 
31,l 5075 m.m. ana 610 

38,38,1 evla 6,24 ıebml 100 
bir hektar 8380 200 
m.m. terla. 

26 araa 65 
38 nla yar1 blaeeıl 60 

210 " 27,1728 " l~ 

29 nln 392, 1341 .. 22 

" n 200 

Bakteriyolog ve bulaşık ile salğın hastalıklar 
mfltabassısı 

Bumabane istasyonu kaqıaında.ki dibek ıokak batında 30 aayı· 
h eT Te moayenehaneııinde sabah ıaat 9 dan akıam Hat 9 a kadar 
haıtalannı kabul eder. 

Müracaat eden haıtalara yapılman lbımgelen eair tahlilAt ve 
mikroekopik muayeneleri ile veremli hastalara yaptlmaıını cenz gô
nıleo Pnomotorakı muayenehanesinde muntazaman yapılır. 

Gnmrnk Muhafaza Genel Komutan· 
lığı Istanbul Satın Alma Komisyo· 
nundan: ' 

- 1 Gflmrdk muhafaza tcıkflAtı için 4000 çıft Hker fotlui 
kapalı zarf la 22 7.935 paıarteıl gGoa aaat 15 de ek· 
slltmeet yıpılıcakllr. 

2 T11arlınmıı tatarı 20,000 liradır. 
3 Evaaf ve aumooeal komlıyondadır. Evslfı parasız ve· 

rileblllr. 
4 11teklller yftzde 7,5 muvakkat ıemloaı olan 1600 llrahk 

vezne makbuzu veya bankı mektubuna teklif mektup· 
larlle birlikte ııaat 14 de komlıyooa Yermelerl. 

:1590 1939 2 6 10 16 

1010 Kaaıphııırmıh. ıerltçller 10,12 6 dOkklo 400 
çarıısı. 

Mevkı -.e numaraları yakarıda yazıh emlikln sekiz senelik 
taksitle ıatııları 13, 7,935 camarteel gOnO nal onda ihale edil· 
mek Clzere açık artırmıya konulmoıtar. lıtekll olınltrın hlH· 
!arındı y11ılı pey akçelerlnl nınemlze yatırarak artırma&ına 

girmeleri IAıımdır. 26 2 10 1871 

Bernava satın alma komisyonunda iha· 
leleri yapılacak olan asker ilAnları 

Burnna askeri ııa. ıl. ko. dıo: 
1 Gaziemir' deki kıtaat ihtiyacı için "ynzk1rkft ton ek· 

mekllk on kapala sarf usallle mGoaka11ya konalmuıtur. 
2 lbıleıl 18.temmoz.935 pertembe g6n4 11at 15 te lz. 

mlr'de Baroavıdı aakeri •atın ılmı komisyonunda yapı• 
lacaktır. 

3 Jobo un için keetlrllen bedel onıeklıbln ikiyiz liradır. 
4 İlk pey bloOçyGz ahmıebet liradır. 
5 İeteklllerln Ticaret odaaıada kayıtlı olduklarını dılr 

vesika göıtermelerl mecbnrldlr. 
6 Şartnamesi hergftn komlyondı görlllebillr. 
7 lııeklllerln ilk pey mıkbozlarlle birlikte teklif mektab· 

larmı mftnakasanıa yapılacağı ıan ve nıuaa en •t•I• 
bir eaıt enellne kadar mıkboa mokıblllnde lsmlr . Bur· 
nan 'da ukeri eatıo alma komlıyooonı nrmlt balon· 
mılari. 30 5 10 16 1918 

1 
Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 

asker ilAnları 

Sclke askeri sa. al. ko. re. deo: 
l - Alay atları için 260 ton arpa kapılı zarf la ekelltmlye 

konmuotur. 
2 lhaleal 22,temmuz,935 p11arteıl gönG saat 15 te Söke 

de ıatın alma komisyonunda yapılacaktır. 
:i Arpa'n1n tahmin edilen bedeli 9100 liradır. 

4 MuHkkat teminatı 68~ lira 50 koraıtar. 
5 Arpa tıkeltlerlnio yQzde 50 si yulaf olurea tercihan ka· 

bot edilir. 
6 Evsaf ve eeraitl öğrenmek iıtlyeoler bergQo ve istekli· 

ler de teminat parılar1nı maleandığına yatnarak alacak· 
ları makbuzla ve ticaret odasında kayıtlı oldukların• 

ve mahalli emniyet mftdQrlQğQndea teekiyelerlne alt 
vea.lkle ihale gtına ıaatiadea eaaz bir ıaat enel Söke 
askeri ntın alma komlıyonana mClracaatları. 

ö 10 16 20 2002 

lzmir ithalat gnmroğn modorlO· 
ğDnden: 
Llıte No. Kilo Gr. Cinsi eua 
171 248 00 MGıtamel ıôğilt agıcındaa mamôl 

Gadm ıepetl. 

51 o 500 ipek mensucat 
51 o 880 " ft 

173 9 200 AfJon 
Yukar1da yaaılı dört kalem eıya açık artırma suretlle aabl•· 

cağından taliplerin 15 ·Temmuz· 935 pazuteal gGntl nal 10 d• 
lamlr lthıl&t gamraga ıatıı komllyonuna mtncaat etmeleri illO 

olaaar. 1849 


