
r " YlrmldôrdlııcCl Yıl 
No. 6257 

Perşembe 
11 

TEMMUZ 19:35 
J 

fzmir'de hergftn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. 

Japonya Hükô.meti 
Haheşistan'la Alakadar Oldu
duğunu Alenen Beyan Etti. 

Celal Bayar Rusya Yolunda Türk .. Fransız 

Ekonomi Bakanı Gider- Tecim işleri 
Tecim Başkanı .. 

ken Diyevde Bulundu. Fraosa'nm Uzl~ema 

M. Çaldaris ve General Kon
dilis'in Meclistel~i Diyevleri. 

-Yeni Kalkınma Planında Da Sovyet-
lerle Elhirliği Edeceğiz. 

•• 
latanbul 9 (A A) - So•yet Celil Bayar, hıreketlndeo evet 

lluıya'ya Ttırklye'nln ıevgtlerl· Anadolu Ajaoıına aıığıdıld 

istediğini Söyledi. 
Parla, 9 (A.A) - Tecim 

Bakanı, TOrk • •·nnıız tecim 
glSrGımelerlnlo açılmsıı töre
nine başkanhk etmlıtlr. Bakan, 
yaD1oda Faik Kurdoğlu bulunt n 
Suad'ın baıkaoh~ndakl TOrk 
heyetini ıe!Amlamıı, geçenlerde 
T6rklye'ye yaptığı geziyi hallr· 
lamıı ve b~yete Fraoı•ı hGku. 
metinin bir uılaıma elde et. 
me~l dilemekte bulunduğu 
hıkkında inanç vermfetlr. 

anistanda Gene oya Ba vurulursa 
an Doküleceğ·n_den Korkuluyor. 

nl götGnn Ekonomi Bakan' dlynl vermiştir. 
- "BüyOk doıt memlekete 

gitmekten duyduğum knaoç 
çok derlodlr. Sovyet olusuna 
Tarklrenlo saygı n ıevıllerlnl 

erlılirf"cf'ğlm . Bıllyoraunuz ki 
HnayUetme ılaoıoda Sovyetler 
le yaptığımız eme~ bfrll~I ıoo 

zamanlarda çok gözet ıonuçlar 
•~rmlıtlr. J 5 seneden beri bu 

M. Çaldaris, Mecliste Reylerin 
Serbest Kullaoılacağnn Söyledi. 

G. Kondilis De Şimdiki idareyi 
Neden: Beğeumediğini Anlattı. 

Son poıta ile gelen Yunan 
gazetelerine göre Yunaa baı · 

bak.aı Çaldarlı'ln perllmentoda 

. ANADOLU'nuo Aoketi: 13 

:bnyük komıumuzla bu •akit 
artan bir dostluk, çahıma bir 
llğl yürQttük. Bunun ekonom 
11.ı alında bellrmelul de çok 

lzmir'in Ekonomik 
Durumu Ne Halde? 

verimli olmo11tur. Yeni kalkın Anket lçfn dGa üzBm bor 
ma pllnımısda da :Sovyl.tl~rle ayni H11na gittim. Piyasada pekis 

Ekonomi Babnımıı Celal Bayar - Sonu 6 ıncı ylsde - kalmıı olan kuru Dıtımlerin 
~ ............................................................. -......................................... ~ ................ ~ ........ ~ ............. .,..~ ........ . 

birihirine Zıd iki Haber Var 

ltalya Fırsat Bu, Diyerek Ha
beş' e Saldıracakmış! .. -Diğer Bir Habere Göre, Afrika'daki 

Askeri ~afi Değilmiş •. 
lerln oluılar 101yeteıi dıtında 

yepdmuını lıtemektedlr. Jtal· 
ya'oın amacı Fnnıa'oın Faı· 

takt kontrola gibi Babeıiıtaada 
da tam bir ıtıel kontrol kur 
makhr. 

eatıııoa duam edlllyordu. Der· 
keı yeni ilrQaQ bekliyor n 

bu yll lrClntın iyi do~uıundan 
bah1edlyordo. lımlr'ln Qsflm 
ıimurlarındaa bir salla ~rlt· 
ttım. Anket 10rularıaa adını 

yasmamiak eertlle cnab nre· 
biteceğini ~1Uyen bu arkaclap, 
adının yaaılmama11ada hiçbir 
mahsur bulanmad•A••• •e mem 
leket dertlerinden babaederken 
hlçhlr ıurelle çekinmemek il· 
ıım geldftlnl, Mylece fımlr'Jn 
ekonomik dorDmanda mena · 
diyeti iddia edilen darğunun 
ôo6ae geçmek için ahnacak 
tedbirlerin fıydaları görGlebl · 
leceAlnt ıöyledlmae de, nedense 
adının y1aalmama11ncla Hrar 
etti. Ben de anketin eoralarına 
•erdlil cevıblara yHmakla 
iktifa ediyorum: 

- lsmlr'ln ekonomik dara· 
- Sonu 6 ancı ylsde -

Koçnk Anlasma işleri 

tu11olini bir geçit resminde. 

l.,ondra, 9 (A.A) - Royter a~oıtoıtan evel hıılanmaaı arzu 
Roma'dan öğreniyor: göstermektedir. Bu ıoretle uloı · 

ltalya'nın Oabeılıtan ile uz· lar ıoıyeteıl bir emri nkl kar· 
laımak ıeıebbllıGnden nııı;eç tııında kalıfaktar. 

lllek arsuıanda olduğa, çDnkfl Londra, 10 (A.A) - Dayll 
böyle bfr teıebbtllQn hiçbir Telgraf gazetesinin Adlı Abıha 
faldeal olmıyaca~ı doıtıa«ılnde aytarının verdiği mallmata ~öre 
botondagu ıôylenrnektedlr. Her halyaa karmayı ( Erklm bar· 
ıey İtılya'nın ıClel harekll ile blyeıl ) Bıheıi tao'da ıilel ha· 
lıtedlglnl elde eımek niyetinde reketlue bıtlanmaeı için en as 
oldugano ~~lSıtermekte oldağa 400,000 kltlye ihtiyaç olduğu 
llbt, uzlaıtırma komi•yonu gö fikrindedir. Halhukl timdi 
'Clt•lerlnln keailmlı olmaıı da doğu Afrlka'11ndakl hılyan 
1Qln11lb an sayılmaktıdır. askf!rlerlnln ıay111 200,000 1 a... mebıf il ıtıel hareklta bulmımııtar. 
8ıbee • ltalyaa aılaımashAının Ayni gasetenln fikrine ~öre 

Bugünlerde Prens Pol 
Bükreş'e Gidecektir. 

Kral Karol'la Yapacağı Konuşmeda 
'fitülesko Da .Bulunacak. 

:ealı:rtı 10 (A.A) - Yogoı· 
lnya naibi prenı Pol'ao hafta 

ıonunda Slaaya'yı geleceği ha· 
beri reımfğ olarak teyld edil 
mektedlr. Prenı Pol Slnaya'da 
Oç gGa kral Karol'un misal iri 
olacaktır. Şeref toe verttecek 
öğle tölenlne batna bClk4meı 
iyeleri çagr1lacakt1r. Yara reı · 

mlğ çevenlerln f lklrlerlne göre 
prenı Pol Romanya'ya yapaca· 
ğı bo gôretle evt:lce kral Alek· 
aaadr tarafından bllhaaaa koyu 
diplomatik faaliyetlerlo cere· 
yaa eul~I devirlerde takl~dll· 
mit ananeyi yeniden dlrllte · 
cektlr. 

'l1aıtar ıot.yetHI ıanfandın MuMOllnl görtıımelerden kaç· 
~ edlleoegt ıarlb olıa 15 mamakla beraber bo g6r6tme· Romaa71 Xrab Karol 

Siyasal çnenler Thuleıkonun 
lttlrık edecegl bu gllrtıımealn 
Yntlç kabinesinin çekllmeel 
ylsClndenberl bırakdm1ıJ olan 
kGçlk andlaıma konıeylnln 

toplauta11nı ııcll edecett f lk· 
riadedlrler. 

M. Çaldariı •e General .Koodili mecliste. 

okaduAa beyanname, Atlna'da 
derla bir ıeetr ayan&r•ıthr. 

Çaldarll, h0k4.metla iç • ., dıt 
ılyua11n1 mun 11udıya tetılb 

ettikte• IODn, enel6 T6rkl)e 
ile n ıonra da Romanya •e 
Y ugoılatya dnletl~rlle Y oDa. 

..nlltan'an yapmıı oldap aad· 
Jqmaların cari olduğuna Ye 

hGkumetln bu anala ... lara 
•8ık kılacatını beyın etmlt 
•e Bulgarlıtaa'la da iyi kom· 
111luk n doıtluk mlaaeebaııaa 

devam edHdftlnl Ye ba wlu· 
eebatın gellımeıl lçla Y aaa· 
nlıtan'ın delma yardım ellllfnl 
IÖylemtı, töıClaCl iç ılyuaya 

Sona 6 ıncı yGsde -

"800,, Köylü 
Çocuğu Yurdlarda ______ ,_ 

Köylo; Çocuk Yurdlarına Boynk 
önem ve ilgi Veriyor .• 

cOıue Tire, ıltta Foça Çocuk yuv&lannda yavrular, 

lımlr ilinin onbeı yulnde h~a birkaç gtıne kadır malQ 
çam ormanlıkları içinde aayıf mat gelec .. ktlr. 

köylCl çocukları için çocuk EylQI haf tuıaa kad11 ikinci 
yardları açılmııtır. Bunların poıtıdakl çocuklar da yurdlua 

realmlerl ~e çocoklaun tartılan gidecek ye hepli eellıyClsl 

n ) •f87•tları bıkkıacla llbey· - Lalfea çnlrtals -
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Memle~etMektubl:rı: ·ı T e oya z o ha be lr o ·e lr Ü ] 

Gazıantep te Bayındırlık Knc;ok Haberleri 

Faaliyeti Artıyor Hahe~istanlşineJaponyaHü- Köyınmnz~n. 
• ' Yurdseverhği. 

kuAmetı• De Karı~ıyor eataak3ylerımı•deea .. ka· Bu (;ozel Şehrin, Şimdi Duyduğu ,- • rt1mumuza 3aemu bir oeknde 
yardım için bava tebllkealal 

En Büyük ihtiyaç, Sudur. I I , UJ I K T ) d bilen tıye yazımı hanretlen· ta ya DID, US ar UrUIDUDUD op 8DIISID an mittir. Bo önemli dorum ilbay· 

.. 

Gaziantep·den 

Gaafantep, ( Ôıel aytarımıa · 
dan: Huıuıf muhablrlmtıdeu)
Şarımııda bu 111 bGyGk bir 
yapı n imar faalf yeti gGıe 

cupmaktadır. Banlar ara11nda 
en önemli olanı; Attt6rk bal· 
ftnd.r Üç eene önce bıılanıp 
bu yıl bitirilen balnr, cidden 
e11lı bir eeer halindedir. Mı· 
arif c.ddeılnden Balk fırkaeı 

karağına kadar olan k11mının 
ufalalanmıeı da bhdlğlnden te 
bir yepyeni bir gGrcı (MaaHra) 
almııbr. Bulvarın orta ve yan· 
ları akaıya ığaçlarile ıGelenmlı 

" denmı boyanca modern 
e•ler lop edilmekte balanmat· 
tar. K.arıı ctpbe1tnl Allıbben 

dereılle kankhk ar111adakl 011 

blalerce ığıçlı yeıll ubııt tttkll 
ettlgl cihetle pek bot bir mın· 
sarata vardır. 

Bulvar boyundaki çocuk bıh· 
çealae karıı olıa pek 11rl ve 

dflıgGn bir hlk6met kon1ğ1 

yıpılmıktadır. Temeli yGk ·elen 
ba yapı ıona erince baıka bat 
b yerlerde n dığınık bir bal· 
de bulunan hGk6met daireleri 
bir araya toplaamıt olacakt1r. 
Anteb'.in diğer bası yerlerinde 
.e ba meyanda pazar yerinde· 
de çabtmı nrdır. Baraıı; eıkl 

dlkklnlar yıktırılmak ve b6· 
ylk alanda yeni teıleat vGcode 
getirilmek ıaretlle aerUettlrlle 
cektlr. 

Belediyemiz diğer ııabılarda · 

da çalıımalarına denm etmek· 
tedlr. BagGne kadar yaphkla 
naı tGylece bftllııı edeblllrlı: 

Bal; 19 bin lira ıarf ile v6· 
cude gelml,ılr. Yirmi ıeklıl 

1ebsecl olmak Gıere 73 dGkkla 
nrdır, her UlrlG teeleatı cami 
olarak n dGzgan ıekllde ya· 
pılmıtt1r. Sıtıılar, ıarbayhğın 

mlr.kabeıioe ıAbldlr. Balk hl· 

--------~~~--------
balacak tı r. Zayıf, cılıa, yorgun 
n bakımııı kalan kGy çocuk· 
larıaın l>Gylece köylftnGn bağ· 

rına y11lanarak kortolata de· 
rla bir minnet uyandmyor ve 

bitin köylayo ınlndlrmek· 

tedlr. 
KôylGler uad gaalerlnde 

ha obalara gldlb çocukları 'fe 
onların yerlerini, bol yiyecek· 
lertnl, oyunlarını ıeyredlb ık· 

ıemları dlnmekıedlrler. Ttırk 

köylftıGoftn eoeyıl gövdeıılae 

en uygun olan ba obalar gele 
cek yıl daha çok artacaktır. 

81t6n llçebeylar çocuk yurd· 
lar1nın durumu hakkında her 
iç gGnde bir telefonla rapor 
alıb tlbayhp blldtrlyorlar. 

Çocukların hemen bepıl 

tlmdldea 1,5 2 kilo aldıktın 

gOdlmltllr. 

bir g6rilnilf. 

leli ve pabah ~t ve tebze ye· 
mekten bu ıoretle kortolmuı · 

tar. Bıle bltltlk olarak in· 
tHına baelanan topdıncılar kıı· 

mı da bitirilmek flıeredlr. 
Meababa: 12 bin liraya çık· 

mıftır. Oldukça mantaaamder. 
Et nakllyall belediyeye ald 
kamyonlnla yapıhr. 

Baz fabrikan: 33 bin Un 
bedelle yıpılmııtır. Üçbaçuk 
ton bas çıkarabilecek kabili· 
yettedir. Boaulacak gıda mad· 
delerlnl mubıfHıyı yarar ıo· 
gak bava depolarını bnldlr. 

Ayar 11•tl: Sthrln orta bir 
yHlne Zenlt marka ayar uatl 
konulmattor. Antep'li bir genç 
tarafından yekpare mermerden 
yıpılmıt olan AtatGrk beyke· 
il de parti kun~ı 6ntlne Hı· 
lacaktır. 

Şarbayhk bundan batka me· 
ıarhk n yollara onblnlerce 
fidan diktirmek, boaak kıldı· 
r1mları tımfr, llğımlar açmak, 
mevcad elektrik teelullnı ge· 
nltletmek, temlallgl ıeglımık 

gibi hlametler yıpmıttır. 

Şimdiki halde yapılmHı çok 
gereken bfr it ıodor. Çlnk6 
Anteb ıayu pek kireçlidir. Cf. 
Hrdakl ıuların getlrllmeel pek 
manef lı lmlt. Delk, belediye· 
den hereeyden önce ıa lhtlya· 
cını temin etmeelnl bekliyor. 

Ilıcada Modern 
Otel Y apılac~ak 

ilbay General K.lzım Dlrlk 
bagfin beraberinde mlmH Nec· 
meddln Emre olduğa halde 
Ağamemnon ıbc.larını ıefdte 

gidecektir. Bu ılıcada modern 
bir otel açmak n oraya yeni 
bir hıa •ermek dGttlnGlGyor. 
Borada balkın ihtiyacına uygun 
bir tekilde konf ör temin edl· 
lecektlr. 

Banan için b111rlanac.k ra· 
por llbaylı .. çı genel kurultaya 
ıonulmık üzere tlmdiden ya· 
ıulacıkt11 . 

Son Dakika 

Alman'lar 
lngiliz'lere 
verdikleri Sö-
zü Tutmadılar .• 

lııanba1, 1 O (Öael) - Al· 
mın'lar, Londra'da .erdikleri 
eöaft tatmıyarak lnglltere'aln 
donanmauaa nlıbetle yft&de 30 
yerine yGzde elll zırhlı yapmağ• 
ltatlamıtlardır. Ba daram, Lon· 
dn'da bomba tealrlnl y•pmıpır. _ _........,_ 9•-

Evvel Taarruz Edecegw İ Söyleniyor. hktan yakeek ~atlara telgraflı 
blldlrUmlttlr. 

letınbul, 10 (Özel) - Babet · ltelyan ~akem 
dr.'da eodloe oyıodırmıotır. İtalyan 'farın, olu lar 
~nel Babeeletao'a taarruz edecekleri eöylenlyor. 

komlteılnln, bir it yapamadın dağılm11ı, Lon· · 
kurumunun 25 ığoıtoeta yıpıcığı toplantıdan 

J.ponya hftkumell, Habeoleıao'Ja altkadar oltln!unn alenen bildlrmfoılr. 

Sof ya Valisi (I(arakolaf) Hü
kô.met.;e Tevkif Edildi. 

Buğday Satışı 
Dıln borsada buğday 1at11ı 

hararetli olmot ve 834 çuHl 
buğday eahlmıttlf. Flatler 4,6 
6,5 kurut ıraeındadır. 

Gelen Saylavlar 
Aydın eaylnı Nazmi Topca· 

oğlu ve Konya taylnı All 
Rlza dün lımlr •ıp'!lru ile 
lıtınbul'dan gelmltlerdir. 

Kabineyi Düşürmek isti yen Bir Şebeke Meydana Çıktı. Panayır Hazırlıkları 
Paııay1r komlteel dGn akf81D 

prbayhkta toplanmıt, paamyır 

bu11bklan flstrlnde çabtmıttır. 

lıtanbol, (Özel) - Sofya'dan bildiriliyor: Totef kablneılnl de•lrmek lıtlyen bir komplo ketfe· 
dllmlttlr. Sof ya nllıl (K.rakolaf) la bir miralay tevkif edil mitlerdir. Btlkumet, komploya dahil 
olanların bir k11mını yıkalımıthr. 

_____________________ .. ____________________ _ 
Kars Tor kof is 

Ve DirektDrQ •• Ankara'da Bir Kongre Toplanacak 
lzmir Tecimerleri De Çağırılacaktır. 
Kongre, Ağustosta Ankara'da Toplanacak, QzQm 

Standardizasyonu Konuşulacaktı~. 
Ankara, 10 (Öael) - Ağoıtoıta borada toplanacak olın kongrede, bllbaeea lzmlr ıeclmerlerl 

çağırılac.k ve etındudlauyon mea'eleei oaun·audıya konutalacaktır. Bo koagnde GzGm ıtan· 
dardlueyono nbamnameıl mGHkere r.dtlecektlr. -------·· .......... ·---------
Arnavutluk Monakalôt Nazırı Ka· 

çakçı Şebekesi Başkanı imiş •. 
lıtanbul, 10 (Ôael) - Yınyı'dan bildiriliyor: 
Arnnotlak mtlaakıltt nHm M. Sadrı Serez bGyftk bir ka· 

çakçı ıebekealaln Amiri olduğu tıbakkok etmlttlr. Kendlılnl 
blkumete haber nren blzmetçlıldtr. N11mn evinde yapılan ta· 
barrlyatta 20 çuval kaçak ılğara klğıdı balanmuttur. Mumaileyh 
hGktimettekl nslfeılnden lıtlfa etmlıtlr. lıllfaeı mGtealdb c:1e 
hapie bkılmı,ıar. 

Yunanistan'da Golos'ta Toton 
Amelesi Grev ilan Etti. ' 

İıtanbul, 10 (Ôael) - Gol01't• tltGn ameleleri birdenbire 
grev ilin etmltlercUr. Grevin eebebl amelelerin lktıudi nzlyet 
dolayıılle yevmiyelerin % 35 nlıbetlnde artmlmuı hakkındaki 
dileklerinin ttlccarlar tarafından reddedllmeefdir. Dramada da 
grn Ula edllmlı, fakat ögleye kadar devım etmlıtlr. BGkômel 
mehdili bu grevlerde Venlaeloı far~uının ılmımdaranının par 
mığı olduğunu tıhmln etmektedir. 

Yeni Alman 
Tankları :Na@ıl? 
Bu Tanklar Hafif ve 

Son Sistemdir. 
Lonra, 10 (A.A) - Deyli 

telgraf gazeteel, Alman tankla· 
rıaın ilk fotoğnf tarını nefret· 
m_,ktedlr. Bu fotoğraflar Her· 
Un y6realnde Gôbelitı kampın· 
da alınmııtır. Alman tankları 
hafif n ıon ıletem olop iki 
mltralyöı ile mGcebbez bulun. 
makta n iki kiti tarafından 

idare edilmektedir. 

Mucur' da 
Atatürk Büstü .. 

Macar, 10 (A.A) - Mucor· 
dı Mncor'la bir TOrk uıt11ının 
yıptığı AtatOrk bGıtftnGn açıht 
ıGreni 14 Temmuz Pa1ar gGntl 
yapılaca•tır. Törene Macar hal· 
kı ılmdlden bGyGk ilgi ile hı· 

aırlanmıktadır. 

Saraeoğlu 

lzmir'e Geliyor 
Iıtanbal, 10 (Ôsel) - Ad 

llye Bakanı Şakra Saracogln, 
camı gGnG lzmlr'e hareket 
edecektir. 

" 1 • 

Yunan 
Cumuriyetçileri 
kralın kafasını ko
paracağız diyorlar 

İıtınbul 10 (Özel) - Ad· 
nadan haber nrlllyor: Cama· 
rlyet taraf tarları; kral geliree 
1>911• ile kalaeını keeeceğlz. 

Diye bığnmıılardır. 

Basın Kulobo 
Tesis Olunuyor. 

Ankara. JO (Özel) - Gase· 
teciler, Falih Rıfkı Aytar'ın 

bıtkanhğı. altında toplanmıtlar 

ve bir baem kalıba teılı et· 
mrğe karar vermltlerdlr. 

Almanya'da 
Polisler Ordu Kadro· 

suna Alındılar. 
Bertin, 10 (A.A) - Pollıl 

ordu kadrolarına ıokan kanun, 
btıGel bGlgede balanaa pollı 

teıkllAtını tetmll edllmemlttlr. 
Y ın reımlg bir bildirik, bu 
b61gedekl pollıin eıkl tekllal 
mabı&u ettlllal blldirmekledlr. 

Atatürk 
Yalova'ya lGittiler 

letınbul 10 (Ôıel) - Ata· 
tftrk bugftn Y ılova 'yı teırlf 

etmlılerdlr. 

Yunan Kralı 
G4>liyor Mu? 
Amerika 'daki Yunan· 
blar Seviniyorlar •. 

Eııki kral Y orgi ile geçenlerdi'! ko· 
ca11ndan aynldığı haber ahnıo 

Yunan kraliçeei Elizabet · · 

letanbol, 10 (Özel) - Ya· 
nanlıtan'da gftnan mee'eleıl 
kralhk · comurlak mea'eleeldlr. 
Meb'oıan mecliıinde, geaeloy• 
(Reyl•mme) mGracHt f8rllle Te 

eeaı itibarile kralın ıetlrllmell 

boıoıonda gGrGlen temayGI, 
Amerlka'dakl Yonan'hları ee· 
vlndlrmlotlr Mecllee ve bGktl· 
mete, Amerlka'dan tebrik •e 
merbutiyet telgraf tarı gelmlttlr. 

Atine belediye relıl M. Ko· 
clyaean bugGn•erde kral Yorgl 
ile konotmık için Londra'ya 
hareketi bekleniyor. 

Ankara'da 
Şiddetli Yağ· 
morlar Yağdı •• 

Ankara, 10 (Özel) - Dan 
gece tlddetll yağmurlar yığmıt 
n bazı nltrln bodru.ııılarıaı 

ıu baımıttar. 

Adana'da 
llhaylık Geliri Arttı 
Adına, 10 (A.A) - Yıpılan 

bir beeaba gGre llbaylığımıaın 

193• geliri 12 milyon 100 bin 
Ura7a ylkaelmlfllr. 

Tftrkoflı Kan tobetl direk· 
törlftğftne atanan Naim tehrl· 
mlze gelmlttlr. lamlr TGrk· 
of lılnde birkaç g4a meegul 
olacık ve tetkikler yapaeakt1r. 

Dr. Cemil Şerif 
Bundan ltlr m6ddet enel 

Akeany Memleket butaneeı 

eertabıbet ve operatGrlftğGne 

tayin edllmlt olın opentôr 
Ceıull Şerif lamtr'de eerbeıt 
olarak çalıtmığı daha munfık 
bularak nalfeılnden çekllmlı 

•e tebrlmize dônmlttftr. 
Arkad ... mıs hatalarını eıklal 

gibi kendi muayenebanellnde 
kabul edecektir. 

Gayri Mobadille· 
rin istedikleri 
ls'af 'Edilmedi .• 

lıtınbal, 10 (ôael) - Gayd 
ıuGbadlller kongretlnln temea· 
alyatı, flnaaı Bakanlığınca lı'ıf 
ecUlmedlAlnden gayri mlbadtller 
cemiyeti yönetim korula ba· 
gtln lıdfa etmlttlr. l.tlfa edea· 
lerln yerine batblan ıeçllcU. 

Yunan 
Sporcuları .• 
Pazar Gflnll Bir Maç 
• Daha Yapacaklar. 

lıtanbal, 10 (Gsel) - Spor· 
culınmııla Yanan ıporcalan 
aruında ftnGmGzdekl pmur 
g6nl bir mıç daha yapılaeakbr. 

Zekai Apaydın 
Moskova'da .• 

Moıkon 9 ( A.A) - Yeni 
Tftrklye bGyak elçltl Zeklf 
Apaydın bogtln Moekon'y• 
gelmlttlr. 

TEMMUZ 
1935 
Bııır 

67 
11 1935 

Gtln 
31 

Perşembe 
Arabi 1354. Rumi 1351 
9 RablGlabar 28 H11lran 

Evbt Esanl Vuad 
Gdneı 8.54 4,37 

Öğle 4,:~6 12,18 
lkbıcU 8,85 16,19 

ilfam 12, 19,42 

Yataı 2,00 21,43 ·-- 6,37 2,81 



Bu 11rada prbay Dr. Behçet 
Salih içeri girdi: 

- Bah ·Decllm· lnbet! 
- Ne o çlmdlkl'. 
- Ne olacak?. imtihan var, 

imtihan!. ŞGyle kartıma oıaru 
•aa lltfen!.. 

Hayret içinde •ndalyeye 
otarda: 

- S&yleyla bak.alim aslzim 
lllhey! Geçenleıde yakarı ma 
laalleleıde iki çeımenin myonu 
•için kedlrdlalsP 

- Şehir ltlerlai teftlt edl· 
Joram. Gardım ki, iki kaclJa 
9etmenln dibine otarmatlar 
Ye lata dalmıtlar.. Salar, harıl 
baıat d6k61Gyor. Yaal para •e· 
rerek temin ett'l'ml• 1a, lenf 
edlllyorda. Ben de t;etmelerl 
bp.tbm •• 

- Dnletbanealsde herhangi 
biri, yeme-' ylrkea blru. d6kae, 
kah•eyl pltirlrken tekeri ı..ıa 
koyaıı, ~mat1rea, ~maflrda fasla 
... aa kollama, hemen onlarıa 
ininden yemeli, tekeri, ubunu 
bpar mı11n1Sl' 

- Bayır!. 

- E•de hizmetçi kadın mi· 
dellnı fasla tltlrlyor, diye hl· 
lla e~ID maerafıaı keter mi· ....., 

- Bayır! 

- Şu halde, iki •adın çeıme 
.... ada çene 7arıp yaparken 
•aya inal ertller diye, koekoca 
lalr mahallenin Ç8tm•lerlal ne 
dea bpatb•ı•f Bir DamuaaJSı 
kardım, gltd. 

- Aman çimdik! 
- Yooook, iten laatar, g6nll 

bilmem, ba b6yle •• Fakat pana 
t'r lflerlade ma•affak oldağanuzo 
giriyorum. Yamıalar ıuyonu 

•• getirdiniz . İyi tarafıma gellree, 
~anJSı tamamlar1m.. Y ılnız 
~ ıor yım: 

Panayır gulnoeancla peble 
... glretl olıcık mı, o'mıya 
tak MıP 

- Bilmem. Bu clb"tl hiç 
41Gtanmemlttlk ! .. 

- Ta•ılye ederim. Vilayet 
eacameal batkltlb maa•lnl Et 
ref'I banda pehlefta glretlne 
ttkuıa: Blllllr •• .Kemal ltimll'e 
tekliaa yaptırmayı• lklWi .• An 
.. , Ekrem'e ae1b~k oyuna oy· 
•1tın; 6ç .. Sına hocaya mono 
log kıamını Yerht; d6rt.. Sisin 
•aaY111 aporca Sud'a atlet na· 
llaralm yapmm bet. 

- Y •palım çimdik, 111 olar .• 
- Buadaa batb doktorlar-

daa •lrekkeb bir temlll beyetl 
de Japeanıa fena olmu. 

- O .. 11Hl! • Fakat •eyi 
1•...aı etelaltt denialsP. 

- (Moydan bizim) operetini 
t9 Gaell ederle:ree lıabeı olur. 
4YDkadardan da bir mlılk he 
Jeli Jap.11nıs, onlar da "Y arı11 
blalaa6a namı altanda bir operet 
~ .. ,. 

- Pareayı kim toplıyaeak?. 
._ Sıra ona gellace, hiç 

.. .._ doktoram, onan talibi 
~tar .• 

- Cok iyi.. &abrama gel· 
....... ••• blıu deni yana· 
,_ Cimdik: 

L.a.aŞ. llaln lhralaim, pek yezıt· 
"""'I. Glaclea gbe ortaya bir 

~- _teyler atıyor, çekl1or1 

'yor U.kkuada geleme• 

--~ llaldnnı• nr doktoram, 
11' tladaden latlfade edlror. 

..:• tle doktor JUmraa'la 

~~ilah elmlealse •• 

ÇJmcllk 

Günün Şar habarları --ı oa,aadlklerim. •• 

Yol Vergisi 
Tahsilatı Başladı 

••••• 

Devlet Demiryolları Y uoaoistan •• 
Don ve Buglln 

- A. e1111m tanına İflel. 
neydi. bagtbı ne oldu? 

Şehrimiz ô&el hesablar direk 
törl Adil; yf'al yıl yol vergisi 
rabıkkukatıaın ııbellfae önemle 

G ı D• k .. .. G. . Torkiye Tecimi. 
ene ıre toru 7Jttı. 00 T . od d n ecım asın a - Vallahi, bea iyi 

babuı metelite muhtacdı •• 
timdi Byle aeDginletmit ki, 

batlınmHını bflttln vergi tahııtl 
oabelerlae emreımi dr. Vergi 

Aydın Hattı rfarifelerinde Yakında Bir Toplantı Yaptalar .. 
. • J d • • B kJ • Atlna alete kommerelyallmls gitaia .. 

tahıllltıaı ylkselten memurlar 
takdJr edllecektlr. 9 J4 yılanda 
Defterdar Kenan Yılmaz ve 
hukok itleri dJrektôrl Fuad 
Y arddaı'la özel heıablar bıt· 

sekreteri Hımdl Yôrllk'ld 6zel 
he11b aıdlrekt6rllklerJ umanın· 

da iyi c;alaplar•k yol verglıl 
tamllttı 6nemle yapılmıt ve 
(İdarenin) baııa borçl.rı Gden 
mitti. B6ylece ôdenmle olan 
borçların tutarı dl>rtytlz hin 
llrtya yılundar. Yol vergisi 
birinci taklit ademe zamanı 
bu aydır. Her yerde vergi tah· 

önem)ı ll ırıın)er e enıyor. Naci din ııbab İzmir Ylpora 

Bir m6ddettenberl tehılmlz taııma Clcretlerlode, gerek kim ile lıtanbal'dan oehrf mis gelmlı 
de balonaa •e Aydın demir· 111ıma ıarlfderiade yıkıada •e •kıam 6zerl ayni Y1purla 
yollarının Devlet demlryollırına önemli indirimler yapılacaktır. Pire'ye gltmltıfr. Nıcl; Atlna · 
geerueel mftnaaebetlle bıtb baı· İleride Devlet demlryollan ana dakl itine baıhya::aktır. 
taubıta teftiş ederek yeni yı hatlarındı lıllyen btlylk ve Ateıe kommerelyıl, tehrlml• · 
pılacık tesisat ve 11lre bıkkın· glzel vtgouların timdi geçme de bulandoAo unda Yonanl• 
da tetkikler yepan Devlet de· mekte olduğu bllyllk Aziziye taıa'Jı Jı yıpın teclmerlerlml 
mlryolları genel dlrektôrft lb Ulneli dftştın6lecek ve fen ka zln dileklerini ıeeblt için ken· 
rahim Kemal Bora; yanında ralunca k1rarlaetmlae1k te . dllerlai tecim odaaına o-ıırmıı 
bulunan fen korulu 6yelerl ile kilde bu vagonların da lıllye •e uzun u1adıya görlımltUlr. 
birlikte din 11bıh Afyon tre bileceği ıeelaat yapıltrak Devlet Yunaalıtan'a kambiyo direk· 
nlle Ankara'ya dönmilıttlr. Ay dcmlryolları aeklzlad- loletme tGrlaıaaıa mıhimab dıtında 
dan demlryolları Devlet demir dlrektlSrlftğtl hallı; bir ıeyahıt gGoderllea Tlrk pıra11ndan Ye 

yollarına geçmekle gerek halk hatll haline getirilecektir. baıu leclmerleria yaptakları 

tll•••n• hıtl•amıır.r.Yurda Alivre 800,000 
Kaçakçılık 

işlerden de bıheedilmlt, yona. 
nlstaa'a yoaıarta ihraca için 
btlyDk ıaaclJldarda yumurta 
gGodnllmeelne mluade lıten . 
mlıllr. Yumurta ibne nlsam· 
nameılae göre yumurtalar ki 
çftk ka~al1rda lhr1c edllm~k. 

tedlr. Ba,bukl bundan fHla 
glmrllk reeml ılınmıktadar. 

Zarar Veriyor. Kııtu üzüm Satıldı. 
Bıtbabu İ@met İo6aQ tara 

tından 932 yalında Ankan'da 
yerll mallar haftası ıçıhrken 

nrllaalı olan Mlylevde kaçak 
çalığın yardı yıpbğı fenahklıra 

tem11 edllmleılr. Bu sGylev kôy 
bClroııuaca b11ımlar1k baıan 

k&y muhtarlarına bir blldlrlmle 
g&nderllecektlr. 

inhisarlar idaresi Bu Yıl Zamanında 
QzOm Almakla Fiatlcri Y ilkseltecek. 

Bu Akşam 

Bu yıl Clılm durama çok 
iyidir. Geçen yıl ClrlnClnden 
plyHadı biç ııtok kalmamııtar. 

1000 çuval kadar lıClm var 

Konser Verilecek: 

Balkevimizin Çalışmala
rı Çok iyi Gidiyor. 

dır ki bunltr da pek kı11 bir 
zamanda @ahlıcaktır. iç lllerl· 
ml~dea, Clzllm bGlge•loden 
ara ııra g,.len pek aa Clalmde 
utdmaktaılır. Şimdiye ~adar 

aline olarak 800,000 kotu 
Oıtlm Uhlmıttır. YeptıA-m•• 

tahkikat• gare all•re 11111 flaı 
lerlne nlıbetle ya.de 80 alıbe 
tinde dGıkandOr. Fakat irinin 
ba yıl faala dopf8 bandın 
de>aaeık urarı kartılıyıcaktır. 

1nhleatlar ldareef ala bo yıl 
ply•eaaın ilk glnlerlnde Gzllm 
mlbayeasına batbyacağı ıôylen· 

mektl'dir. Bu tıkdlrde tııOm 

flaılerl dGtmektea kurtulacak 

1 
•e tlrGnlerlmis yClksek f latle 
1atdıeaktır. 

Geçen yıl iableu idareıl 2 
bldnci kAounda piyaAdın Gsllm 

Geçenlerde Balıkeılr'de d6rt 
kODaer nrmft olaa Batknl 
eeafonlk orkeetraıı yakında f s. 
mir BalkeYI ulonlanndı b6Uia 
halka konaerler nreeektir. Bu· 
nan için laemll baurbklar ya· 
palmaktadar. 

Ba akfUI Çaaakkale orta 
c11tetmea okala maelkl Gpet· 
meni Faik H Lımlr k11 6gret· 
men okulu maılkl ıgretmenl 

Slun Nıyman taraf )arından 
seagln bir koneer nrlleeekılr. 
K.oa1er mat 21 de batlayacakllr. 
Rulmlerdea blılade BalkeYI 

eenfonlk orkestra graba bmlr 
Bılknl lyl bir ıelı:Ude çabt 
makta •e mahteHf ıahalardı 

mu•af fak olmaktadır. Bayıl 

kaz ye erkek lleelerlle orta 
mekteplerde 700 den fasla ço· 
coıa Halknl ıoeyal yardım 

komlteel tanfmdu 11eak qle 
yemeli nrlldiil gibi yobal ta · 
!ebenin mektep lhtlyaçlan da 
temin edllmlttlr. 

Yakandaki foıoğnf lardan 
biri, erkek Ueedade BalkeYI 
IOlyal yardım komlteebaln bak· 
talı talebe graltua gll&eılJOf. 

milbayeaeına baılımııtı . O .. kit 
7 num•ra Gır.Oma 1 O kuro19 
almaya batlıynıcı ftzftm plyı 
.... aç koruı ylkıelmlt Ye bu 
suretle 8 O 400 bin lira fazl• 
bir pın memlekeıe glrmlttl. 
Bu yıl lnbi11r1n samanında 

plyaıadan mObıyHtı bı1lam111 

rayeslude azam plyaaıı daha 
iyi flatle dnam edebilecek n 

•llYre eatıtları nkdnde dlltl 
nllbd1.1 iyi flatlerle yapmıyanlar 
belkide anr göreceklerdir. 

lnhtur idaresinin samanında 
plyaıadan mlb•yea. yapmuı H· 

yeef •de mClltıbtll de ook lıtlfade 
edecektir. 

Bertin T6rk Tiear .. t odaıı; 

ıekrimlzdekl ıltkadarlara gGn 
derdiği bir rapord• lımlr'de 
kuru mey•• ibracatçıltrıD•D 

alhre tlzQm eatıı flatlerlnl 
sebebaiz d6t6rdClklerlal blldJr· 
mlıtlr. Battl bu upora g6re 
İzmir lbrnaıçıları; aralarında 
verilen kartrdan daha H bası 

flatler teklif ettikleri için IOD 

gtlal .. rde aline beılne moa· 
mele darmut gibidir. Ç6akl 
Almanya'dakl lthalltçalar; kea· 
dJleılne teklif edilen muhtelif 
ve lndlrlmll ftatler ku11ımda 

it yapmaktan haklı olank çe· 
klnmektedlrler. Bananla bera• 
her ılmdlye kadar 6nemli mlk· 
darda ali ne •t•ı olmaıtor. 

'OıClm rekolteelnln ytade 161· 
aln tlmdlden •taldaiı oranlan· 
maktıdar. Geçen yal pl1ua 
atsldap tarlblerde J8Pllmıt olU 
.Uwe ubflan allbed rekolaeye • ..., .. ,.. ı• hll. 

Dlger bir mee'ele de hay 
nn lbraeııı ba~kındadır Ye 
Gnf'mlldlr. Ya~osla'lyı'dan Ya· 
nınlıtan'a g6adeıllea blyGk 
bııt hıy,.anltrdan 200, Tftrld 
ye'den gönderilen haynnlardaa 
lıe 400 drahmi glmrlk reı · 

mi aLnmakl•d1r. 
L ay•an lbracaıımıs ba yazden 

Yonaaı.t•n'da mGhfm rekabet 
kırtılında bulunuyor. 

Tecimeıler; Yonıalıtınla te 
cim anlaım .. mısda ha 11oktıl•· 
rın nazırı dikkate abnmHıaı 

dllemlolrrdlr. 
Toplantıda tehrlmlıde bu

lunmakta olın K1rı Tlrkoflı 

direıktôrCl Nılm de balunmuotur. 

ftoiversiteli f;enc
ler Bekleniyort. 
20 Temmuzda lzmir'e 

Gelerek firnek Kfiy· 
)erimizi Gezecekler 
İJ ni•erelte rektörl ile llbıy· 

lak uaıtnda lelgrtfla konnıal
mut ve 6rnek köylerine gele 
eek Üolvereltelllerla haagt k61 
ferde kalıcakları te1blt edil . 
mittir. K6,UUer gene Üaher· 
ıltelllerl kendi aralaranda 6a 
konoklar1 oluak g6rmekle 
eevineeeklercllr. D&ln ltbıyllAan 

genelgffl (Talimatı) bGUla ilçe· 
hay lıklara g6nderllmlttlr. 

ÜolYenlıelller geldlklerl 
gln oehrimlsdekl bllytlk okal 
lardan birinde •oaa9'byıcaklar 
ve erıeat gan General Kilım 
Dlrl .. 'Ja bıtkanhğı altJnda 
bm1onetlerle 6ç gla kırk 

örnek k6yOmDzl gezecekler, 
Bergama, it.içi Menderea b61 · 
gelealadr; önemli yerlerde 
koaferaaılar nreceklerdlr. Oa· 
dd eoara geneler konakbya. 
eaklara k6ylere ~6nderllrcek· 
lerdlr. 8epdnln yerleri en ki 
çak lhtlyac;ltrına kadar aaık· 
lanmaotır. T6rk genci dHle· 
tin •1rbk temeli olan klyll 
içinde bir Hya bir boonk ay 
kadar kalaak, d6DGtte Anı· 
aluul lamlr panayırını gire· 
cek H 10nn latabaı'a dlae· 
ceklerdlr. Boaa dair bir pro· 
gram baırlaamııbr. Genelerl· 
ml .. D ba gealntllerl llorlde 
y1Aeaklan teılere IJİ bir te · 
mel olaeakbr. 'Oal•enlıell 
geaclerla kly tetkikleri f U.e 
çekllecekdr • 

- Ya falancaya ae dıen1_..a 

Sanki bis tammıyormutas 

On yıl evel eokaklarda çelik.ço• 
oynardı. Sonra kayboldu, ~ 
Şimdi gelmiı, adam olmllf.. Pat..: 
yerin mtldürtl imif.. 

- fuaa! .. 
- Onlar biqey delil 

daha neleri var: Fala11C1 yok 
bani, ıa bizim mahallede k 
pııda küm• gibi evde otunmla 

- E, ne olmutf. 
- A, okumıyormatunas k.iuıM 

lanm, yuılanm!.. Şimdi ro1D9Dlaı~ 
yııWyor, makale yU1yor. ş.p-~ 
vallahi, nuıl da okarlu!. Ne 
dala iouolar var ki ollll hir 
eanıyorlar da, ~rleriai. yuı 

kapııa kapıf8 okayorlarl. 
• • • 

- Kim bu konf'erua11 Ye 

olan?. 
- Bay( ... ) 
- laanmami dün7acla 

mam?. Ben ottu l•mnm, h 
okuduk.. 8iı mektebde kite • 
maca oynar, gece yaıbk ka .... 
yapar, muallimlerin, ........ 
dalyelerbıe iae yerlqtiı-ir tas il6 
perkea o bir kenara çekilS, 
dala budala oturur, kitab 
nrdı.. Şimdi blknııt da na 
veriyor ha! •• 

• • • - Baba, bakın .., ... 
- Kim o?. 
- Mftheadiı olmllf .. 
- iyi amma, kim h 

henclill!. 
- Bizim mektobde 7.S 

miiklil Fahri vardı, bilirebals? 
muhacir ~iılerdi. 
oturuyorlardı •• 

- Ba, ıu çamaıırcı 

oğlu mu?. 
- Ta keadhi!.. Y aaık H. 

Jete, para vermiı de okolm8f 
lesini!. Şimdi miibeadie oJdaa 
ye kurum kurum karal.ayor .. 
llDlD çamqır yıkamaklaD 

leımİf parmaklannı UDu&ID"f 
gerek ... 

• • • 
Ablikı, çiçeklerini d6km6f, 
Ruhu, çamura eerilmif, 
Ş1Jdru damura ağnllllf, 
Fuileti ilıtiru ve bika_.Jill 

kmbaa ghmit her iDUD, .. 
miieveddai. böyle koallflll' 
mem1ckctar. 

Orhan Rahmi G6 

Seferihisar 
Yolunda Bir 
Cinayet Oldu. 

Seferlbl11r lsmlr fOlo!tl 
rinde bir cloay .. t olm 
Seferlblaar'ın Tanblye melıiıit 
lealaden Mebmecl ot'• 1 
yıtlınnda All; Seferllllt 
onyedl kfloaaetre aaakta .... 
ıoaeıl kenarındaki bir heauMi 
içinde tabanca kartUDlle -~ 
dan ag1r ıarette yarala 
bolanmaıtar. 

Ali iki gla enel 
Vıhfd'ln iki 1ıgır1nı ~ 
getirmek here 7ola •• ......,_ 
lteadfıinl yarabyaaıa klll 
oldaAa belll dellldlr • 

BAdlle lserl11e Serut1lalıMiıı 

mtlddelamamlll, ja ...... 
mat•nı derhal ftk'a 1 
giderek ala 167H7eml1eeek 
kıpınlıyamıyacak ....... 
7arab olan AH'yl Wr ... 
•etle Seferlblear'a 1G1•..-11eı• 
de 1&ftl11 geag ..... r.ıellilllı 
tetlrlle llmlfllr. O.. 
kim tanfandaa J8P•W.,. ... .: 
a..ıa.lamamıfbr. 

Tabldbta lwle 
... ... k&ecllr. 



11 Temmu 

Amerika, Almanya'ya r Borsada ] Bir Güzellik Kraliçesinin 
Karşı as ı a ·b ~tı? .. -B-orsa-da -dün-kil -ü-ztim--•• Başından Geçenler. 

GôrO.şler 

Sezielet• 

lngiliz'ler Kendi Vapurlarını 
Bunu Saöludılar .. 

Ba-
tırar· k 

••Zetelerln bu neerlyıt ve 

propıgaodHı Amerika'lıları te . 

kin rttl, crEaretlf'!rlnl arttırdı. 
ÇOnkQ lnoihere'ye gltmeğe 

mrcbur ve mfihim lşl,.rle mee 

gol birçok Amarlka'lıyı hare 

kele ~,.tirdi Ve bu neşriyat 
tın cetıaret alıb vapura binen 

lerln miktarı 1959 kişiye ha 

ltğ oldu. Bunlar 1959 yolcu 

de~ll, İngiliz c11ue tı-şktlAtmın 
1959 kurbanı idi ve hııkika 

ten ba yolcular öliime doğru 
yol almışlardı . 

lngiltere, Luzitanya'yı 
torpillPmek ıçın neden 
kolaylık gôsterdi: 

Acaba bu gemi İogiher 'olo 

değil mi idi? Fekat Amerikayı 
h1rba sevkPtmf'!k ve Almanlara 

kartı koymak arzularını yerine 
getirmek tçln bir geminin ne 

ehemmiyeti vardu? Luzltanya 

Alman 'lar lıralındın torpille· 
nlrı1e ve tçlode bulunan 1959 
Amerlblı mıhvoluna, bu ne 
dce, Amerlka'yı harekete ge 

ılrmek ve elllhlarını Almın 

ya'y• karıı çevirmek için kAfl 
idi. 

İıte İo~fllz'ln, Cl8US t,.şkf · 
lttlarmın bu şeytancısına ma 

neTrl8ına fstlnad edt'rek arzu 
Jarına nafi oldular. f nglliz'ler 

geminin refakatinde bir ufak 

f llo na vcudiyf'tlnt vadf'derek 
bu suretle Almın tabtf'lbablr 

lerlndf'n ~eminin masun bıra 

kılacıtğı kanaaılul uyandırmı!J 

lardı. Fakat bu vaid Y"rtoe 
~etiriJm,.di BllAlds daha garlb 

bir nzlyet olmo!Jlu ki, ln3an 
bavHlat!ına 11ğdıramaz. 

Luıltanya'oın Nnyork llma 

nından buekdlndcn evel yol 

culmrdan gizil olarak, gemiye 

onbln kilo barot ııbmll edil · 

mlıtl." Bunun bir cln•ıi dQşfin 
ce ile yapıldığına kaol olacak 

nnıı df'ğll mi; hayn ! Hazırlan 
mıı bir pllodı! 

Bu madd"' loglllz'ler tarafın 
dan gemiye yükletilmiş ve 

bo Luıhıoya'nın mab'1na kAfl 

gôrGlmftetft: 

Luıltaya himayesiz bir vazı. 

yette yoluna devam eıiiyordu 

Vıpur• Alman tıhtelbahirlerl 

nln daha kolayca nazarı dik 

katlerlnl celbf'tmek için ln~lllz 

bayrağı da çekilmlşıl. 20 Y. 

Almın ıahtelbahtrl gemiye 
rastladı Bir torpıl v p ıru alt 

Gıt etti. Yolcuların fen tali 

in"' h .. tonız 1, orpıl. fam ba 

rotun bulunduğu ambarı iea· 

bet etmlotl. Korkunç bir gO 
rilh Odeo 18 dakl ka sonra va· 

pur bıtmı~a bıılıdı. 

1198 kurbıo!. lı,akat ne 

kıymeti var?. İngillı'lu arzu 
larJDa ınovaf fak olmuşlardı. 

Amerih bOkumeıi de, masum 
1198 Amerlkılı'oıo lntlkamıoı 
alruak Qzefe facladın birkaç 

~üo sonra Almın'lara 
harb ilAo ettiler. 

Netice 

karşı 

Luzltınya'nm torplllenme· 
@ine yegAoe Amil foglliz'lerdir. 

l 198 yolcunun ölftmQntı gene 
onlar imzalamışlardı. Almanya 

aleyhine çorab örmek için 

harbi umomide Joglllı tarafın· 
dan yapılın fecaatlardan en 

mühimmi Luıltıny• faclaeıydı. 

Parmağı Koptu 
Hılkıpınarda yQo mensucat 

fabrikasında BHan adandı bir 
fıçl dan ello i makineye kap 

tırmıe ve bir parmağı kopmut 

ıur. Y ıralı işçi haetaneye kıl 
dırılmı1Jtır. 

' Uergiln 
Beş Kelime. 
Kırk Sekizinci Liste 

1 - lhıi .. Ar - Vurgunculuk 

2 

fuhtekir Vurguncu 
Ôro~kler: 1 - .Fransız hü· 
k(ımcti borsa vursunculanna 
kartı ıerl davranıyor. 

2 - Yacatık maıfdelerinde 

vurgunculuk co ağır suçlar· 
dan olmak lizımgelir. 

üsadere - Alaoç 
Mu .. adere etmek - Alan· 
eetmek 
Örnekler: 1 - Osmanlı İm· 
paraıorluğuoun eon zaman· 
lanua kadar alaoç uaulil de· 
vaın etli. 
2 - Kanun emretmeluizin 
kiuııenio mah alaocedilemcz 

3 - Müsrif - Savurgan 
1 .. raf - Savurgınhk 
ÔrneJdcr: l - Snurgaolılı· 
ğın sonu, avuç açmaktır. 
2 - Su urgan iki yakaeını 
bir nrııya g.:ıirrmez. 

4 - Mulibaza - Dütün 
Örnek: Bu iote ne dü~ünde 
oldu unuzu ıöylcmecliniz. 

5 - n•ihat - Ô8üt 
U81h - Ôğutı;en 

Ôrnek: Öğütçeoler çabuk haı 
a~nıanlar. 

NOT: Gazt'lemize gön· 
dr-rilet·ek yazılarda bu 
kelimelerin Osmanlıca· 

ları kullanılmamaıını ri· 
ca ederiz. 

\.. 
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eôılerlnl o kadar mOşflk bir 

lnırlı aôylemlıtl ki, Arman bu 
lath gGlGş karşısında baştan 

rata&ı bir ra'ee ile titredi ve 
manldandı. 

- Gilıt'llm, sırrınızı ö~ren 

mek için hiçbir hareketle bu 

lanmıy•cağım• ı'lı veriyorum. 
- Şo halde ılıe itimadım 

•1rd1r. Ve bu ltlm•dım elzdrn 

lıteyecrğlm hizmeti öğrenmek 

hakkını b•hıedlyor. MtbyQ 
Arman Leon, ceeorsonaıs. Bu 

eebeble h•yıtımın en aaılk 

noktasında ılıden hizmet bek· 
llyebillrlm. Dluleylnlı! .. 

E•rarl!ngtı kadın Arman'ı 

bir kolto~• otorttok1an ıoon 

kendi de bir dlvın Qaerlne 

u11ndı ve ArmaD'a ıordu: 

- M. Leon Arman!.. Ektor 

Lımblen lımtude bir yftıb•p 

tanıyor muıonos?. 

Genç hafız1&ını toplamağ• 

çalııtı: 

- Yaıbıtı Ektor! ... Y6ıbaıı 
Ekıor! .. 

Ba namda klmaeyl blrtGrlQ 

zahire R!lh!Jları •ı•ğıdıdır: y uaıı : Ecaacı K. K. 

Ozam satışları 
Ç. Alıcı K. S. 

374 S. Silleymano. 7 75 
114 B. z. Ahmed 9 50 
43 Y. 1. Talia 8 50 
32 Albayrık ilca. 9 

K. S. 
12 
13 
9 25 
9 

Hayalleri Boş Çıktı, Ahlakan Doştn, 
Hırsız Oldu, Sen Nehri Sularında 

Can Verdi, Cesedi Bulundu. 

lzmi r'in Sıcağı·· 
Mecazi manada da ııcak 

so~uk birbirine pek terı geli' 
Sıcak; yatkın, ıevimli, ma 

cana yakın mınHına gelir. K 
s.cak demekle, una yakın 

mek ayni llflerdır. Soğuk 

tamamen bat aıağıdır. Soğ 

donuk, aevlmılı, berbad bl 
ifade eder. (.;6zel memleked' 

mlıln ıacığı her yerde duyul 

muıtor. İzmlr'lo ıucağı töb 
almıtbr, ben bu eıca~ı lzmlr'i' 

lehine bfroey olarak kabul edt 
yorum. Memleketimiz bu kad,r 
sıcak ol masa bu ü .. ü ruler D.,.ı 
kuruyacak, incirler nasıl kutof' 
girecektir?. Herhalde İzmir'jllı 
gflzel iz mir a iıoa almHı, ııca• 
lzmlr olmHı yerine ıöylenıoll 
Mr lllt1r. Gazel lzmlr'ln, ıı~ 
Jzmlr'tn ıon aenelerde ekooolll' 

ıal durumunda ıayıf hk varm•• 
lzmlr'ln nafoso azalmıt lmllı 
ç1111ısı dorgonlaemıt lmlt. gall' 
temlı bu ıöı etrafında bir d• 
anket açtı, GGıel İzmir, ııc•' 
İzmir, ıana neı'e, ıana ıQrorı 

una can ve kı1n yaraıır. P• 
naymmıı gazel ve sıcak; fi 
mlr'in neı'~ıl oluyor, dalollt 

her zaman neo'e, her zaman ld' 
yat; lıte lımir'ln yaraııgı! .. 

21 Ş. Rıza halef. 10 50 11 
584 

Zahire atışları 

Ç Cfosl K. S. K. S. 
834 Buğday 4 50 6 50 
289 Arpa 3 125 3 J 2:1 
25 Ton bakla 4 ;10 4 40 
J 5 Suaam ll 11 

216 Kilo pala :l60 260 

Panayır Gazinosu. 
Haber aldığımıH glire, pa· 

nayır gazinosunun münakaeası 

yapılmış ve rplce hararetli geç 

mllJIİr. Nihayet bu gazino da, 

panayır mevsimi için ehlr g• 
zlnoso mil teclrl Murad'ın Os 
Hinde kelmıetır. 

Franea'da 933 yılında, vllA· 
yetler gOzelllk krallçellğiodc 

kazınanlardan I~ulu Deran na 

mında genç ve gazel bir kız 

feci bir hayat macerasına kur 

ban ghmlıtlr. 

Kraliçe, bulunduğu kasabada 

koraecmk ile led~al edlyı rdu 

ve nlşanhsı nrdı. Ara sıra 

gazel san 'atlardın birine lnti · 
i!Bp etmek arzusunu içinde 

duyuyordu. 

GOzellik kraliçtliğl m6eaba 

kalarma iştirak etmiı ve ka· 
zanmıştı. Bu neticeyi kendisine 

blldltdilr.lerl gece, lde1• ken· 

dinden ıreçmfı, yeni bir h6 vl 

Amerika'lı Bir Dansözün 
. Uyandırdığı Telaş. 

Sevdiği Gencin Taş Kalbini Titret
cuek için Neler Yapmış? .. 

Sağdaki kadın, hidieeoin kahramanı daneözdür. 

Geçenlerde Amerlka'd• dedi 

koda a bir bldise olmnıta. Ve 

Amerika zabıtası, Amerika 

umumi ef Ur1 epeyce karıı · 

mıttı. Bu bldlıe, nihayet bG· 

tftn çıplakhğlle aydınlatılmııtır 

ve ıudur: 

Amerlka'dı çok eevllen, yGk

sek ve g6zel bir dansöı olan 

Ben Reymond namındaki kadın, 

Dııer namında birini eniyor. 

Fakat Dizer, ınt kalbll ve 

bışlndlr. Bir ıOrO Amerlkah 

nın tıpıodığı ba kadıaa pek 

yaz vermiyor. Geçenlerde ba 

kadının tnılbı11 hakkındı bir 

hatırlamıyordu: 

- Hıyır madam! Bu namda 

klmıeyl tanımıyorum. 

haber çıkıyor. Zıbıt• tellta 

dtııftyor, gazeteler yasıyorlar, 

dedi kodular yıpılıyor, hulAH 
Amerika, lıtedfğlnden alA bir 

dedi koda mevzuu buluyor. 

Fakat bir m6ddet BOnra aal•ı•· 
hyor ki, ha yalandır ve bdıo 

auf ldvdiğl Dlıer'ln böyle bir 

hAdlse karı111nda ne y•p•ca~ını, 
ıeeıaar g '\ıtertp gösterem!yeceğlnl 
anlamak için bunu oydurmuı · 

tur. Fakat öğreniliyor ki, Dl· 
zer'Jn t•e bibi, bu bldlse kar 

ıııındı da hiç istif ini boıma 
mııtır. Kadın, olmdl daha ba 

yilk bir töbret ve alaka ile 
oyonlarıoa devam etmektedir. 

Siyah eldivenli k•dıo içini 
çekti. Arman onu ıflkdtla din· 

Uyor Vf'! kadıDID itlrafııının 

soouoan nuede kerar kıhca 

ğını ubırsızlıklı bekliyordu. 

- Ektor Lomblen beni 

yet almış, kadehini juri heye· 

tinin kadehlerllc tokuşturdu. 

O kadar değiemletl ki, evlen 

mek teklif eden nlşaohsnu 

yüzüstü bırakmı1Jh. Gazeteciler 
etrafını sarmışlardı: 

Arıliçenin gölgede bnakmık iste• 
diği .&larlen Ditrib 

Boğulan kraliçe 

Pariı'e gitmek, orada 
gOzel eın'atlerla uğraemık 
istiyorum. 

Cevabını verdi. Jurl heyetin· 
den Morla d,, Volet namında 
biri, onu aldı, Partı'e götGrdtl. 

J..,ulu neler dOıGomOyordo: 

O kadar g6ıeldl ki, yakında 
artist oluraa Greta Garbo'yu, 

Marlen Dltrlh'I ve hepeinl 

gölgdcde bırıkıcığını ıanı· 

yordu. 

Parls'e ilk vardığı gece, 
Morts'Jn kolları arasında, bu 

ıercfe ve yOkeek mevkiye er· 

mck için neler feda etmek 

lbıru geldiğini anladı. Artık 

ıevloiyorlardı. GOırl sao'atlar 

yerine, ıurada bunda sefahate 

ve eğlencelere deHm ediyor· 
lardı. 

Bir mOddet sonra. Lulu, bir 

kafqantanda genç, zengin ve 

gGıel bir dellkanhyı gôrda, 

eevdi. Morlı buna anladı ve 

Loloya bu dellkaahnın yanın• 

gônd.,rdl: ÇOnktl Morlı, onun 

bahar1ndın, gbelllğlnden dile · 

dlği kadar lıtlfade etmletl. 

Halbuki diğer genç, yabancı 
idi. Memlekete dönmek Tll 

orada namuılo bir kızla evlen· 
mek 6zereydl. Loloya fakir 

bir arkadatın• ciro etti. Ku•· 
hadan gelen kraliçe, bir mum 

gibi, varhğına kaybediyor, da. 

ıtıyordu. Nihayet sefalet bıe· 

lamıth Memleketine dönecek 

yGaft kalmamıftı. Elblıelerl t.8· 

klmlıtl. Bir ha"tahk, ya-..anon 

g6zelllğlnl soldurub giımlttl. 

Bir lıporta ıabluı ile hayabnı 

kazanmaya kalktı. Ba ıırada 

zabıt• ktndlslol bir hıraızlıkla 

ettim. t:lç sece bauın arzula· 

ranı reddederek maka ve met 

ettim. Fakat timdi? .. 
Arman bOtfin hf'lyecaoı ile: 

- Evet, l)lmdi?. .. Şimdi ne 

olacak? .. 

Diye eordu: 

- Şimdi artık onun arza · 

sona boyun lğmek mecburi· 

yetlndeyim. 

- Şu halde mağhib oldunuz? 

- Zarar yok.. Belki de 
tanımadığınız daha iyidir. LAkln 

bunu size gıyaben takdim 

edeyim: Y6ıbaeı Lımblen çok 

tehlikeli, dığ hırsızı bir za. 
blttlr. Servetini ne eeralt alt1Dda 

ve ne ıoretle elde ettiği mıldm 

olmıyın cani bir adamdu. 

Yalnız bo zabit hıkkand• bil 

ıı.iğlm btrıey !vara•, ılmdlye 
kadar dQelloda yirmiden fazla 

rakibini öldftrmOş olduğudur. 

mOıhle ıevmlıtlr. O kadar fazla 

bir alaka ile snmlıtl. O kadar 

ki, bu ıtk onn her lnaani 

vazlfeılnl bile onutm•ğ• kadar 
götOrdft ve ben\. ıevdlkten 

sonra bıana malik olmak için 

bertürlll fedaklrbktan geri 

kalmamı@a baıtadı .. 

Fakat hona Jmkln yok. Mı · 

dem ki Jsıemlyoreunuı. Söyleyin 

madam, onu ıevlyor musunuz? 

Siyah eldivenli kadın biraz 

s6küt1an sonra devam elli: 

- Ektor 1 ımblea yalnız 

allAh~ör d f'~lldlr. Ct'aurdur. 
Yapmığı karar verdl~l bir iti, 

tehlike iııl biç nasırı lılbara 

ılmıdan mutlakı becerir. 

Arman heyecanla kadının 

özOnn kesti: 

- Fakat siz?. . Siz mudam; 

onu sevdiniz mi? 

- Ben ~llmdcn geldiği ka· 
dar bu adıemıo sevglılne kartı 

likayd kaldım. Üç st:ne mGte· 

madlyea bu adımla mGcadrle 

Siyah eldivenli kadın devam 

etti: 

- Ektor Lomblen'J ıevlb 

sevmediğimi mi eoruyoreunuz? 

Dtınyada tınmediğlm, hiç ha· 
zetmedlğlm bir adam nrea o 

1 
da odur. 

1fadeel neTmldanr. bir bal 

8ergama'da 
Kireç Sıkıntısı Var .• 
~ergamı, (Ôıel) - Orll 

okul. Uluıevlnde bir ayrılı~ 
gece eğlenceıl vermlttlr. Bftt411 
çocuk an• ve bıbaları çağrıl· 
mıılardır. Oyan çok 11:Gıel ol 
muıtur. 

lkl eeaedir ite batlımıı olıll 
bu okul busene ilk olarak o• 
~enç çıkarmıetır. Bunlardan yal• 

nız birhi kızdır. Okulun ısO 
çocuğu vardı. Fakat buıene 80 
daha ilk okoladan ça~aolar ge· 
lecektlr. 

Kireç: 
Kireççiler kireç yakmıcb• 

ğından Bergama'da biç kfreO 

kalmamııtır. Ötede beride bu· 
lunan bir parça kirecin d• 
kUoıu iki kuraıı çıkmıttır· 

Böyle glderee bir hafta aonr• 
badaaa ya.,-cak kireç btle bol· 

mak mtlmkGn olamıyacaktır· 

Memleketla temlıll~I ile Ugld 
olan ba lııe lttr çare bolanm.,. 

IAıımdır· 

tevkif etti. 3 ay haplı cezall 
yedi. 

Eski dilber kraliçe 30 had· 
randa cczaııını doldurdu ye 

çıktı. Fakat 1 eyl61 gGnQ SeD ' 
ıehrlnde bir ceıed bolundu, 

hflvlyetl de anlatılcb. 

Bu, kraliçe ırGıel Lolo idi. 

aldı: 

Sevmediğim halde mığ16b 
olacağım. Çftoktı hayatımı lh· 

tlv• eden ıırrı ôğrenmeğe mo· 
uf fak oldu. .. Bu ıırrı lffl 
edeceği,, tehdidi ile beni mağ· 

hlblyete mecbur ediyor. 

- Fakat bu ıırrın lfoa edil· 

memeel için bir çare yok 

mudur? 

- Maalesef yok!.. Fakal 
belki! ... Var, var, bir çare ur· 

Fa•at o kadar tehlikeli ki?. 

- Madam, ılıln ıfbl bir 
kadını bir hizmet ifa etmek 

lstlyen için tehlike mevıaababb 
olamaz. Mağl6blyetlnlsln berta· 
raf edllmeıl ve ıırrınııın lftl 
edllmemeıl için ne yapılmak 
lbım gellyorea bili tereddOd 

eöyleyinlı. 

• - Soaa •ar ..-
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Mustafa Bey Koçana'da Bulunduğu 
Sıralarda Bir Haber Duymuştu .. 

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

• 
• • 

Mustafa bey terf 1 ettiril mi@ 

evvel mfildzlm olmuşlar. Ay· 

raca arkadaşlarına ve kendi~lne 

•e varalı neferlerle fahri za 

bitlere de birer iftihar madal· 

Yası verlldl(;loe dair f rede 

ltbllğ edilmişti. 
Tabur haf lf bir emniyet 

lertlbatlle yoluna bevam etti. 

Dört taıaf pirinç tarlalarından 
ibaret idi. Ak~ama doğru ya 

IJJacın eteklerinden g~çen şo 

Banın kenarında bOyilcek bir 

köy görfindil. Borası bir Tork 

koya idi, adıda l tfpanya idi. 

Çotuk çocu~a varaocıya kadar 

Yola dfzllmfşler, askeri selam 

lıvorlardı. İhtiyar heyeti ve 

k6ytı ulocaları Mustafa beyin 

Yanına koşarak gellb karşıla 
dılar. 

Mustafa bey Koçana'dan ha· 
teket etmezden evvel kuman 

danJıktan geceyi lstipaoya'da 

geçirmesi ve lüzum gör'1rse 

buhranın neticesine kadar mez· 

kur köyü muhafaza etmek 

için bir mOfreze bırakması 
için emir almıştı Efrad milm· 

kno mertebe yerleştirildi ve 
eh~oımlyetli noktası tutuldu. 

Konuşınalardon köy ahntiel 
nın çak sıkıntı çektikleri an 

'•eıldı. Zavallıların müdafen el· 
1Abları bile muntazam değildi. 
Rntüo elltih on kadardı. Bon· 
1•ran yarısı çakmaklı av tüfek· 
lerf ndeo, dört beş tanf'sl de 

Yerli martlnlerden ibaret tdl. 
T 

e gece ve ne de günddz bir 

karıv oleuo köyden ayrılmamış 
lır 

ı gilnlerce hey1ıcao içinde 
kaloıııtardı. Çektikleri ıztarap 
YOılerlnden belli idi. Bu köy· 

:en başka Kamfnçe köyfioe 

•dar hiçbir köy yoktu. Bura 

dan Kamloçeye kısmen eo~e 
'•kip ıedllmek üzere beş altı 
~••tlık bir yol vardı. Ayrıca 

11
esllrme bir yol vardı. Bu yol 

're ftçbuçuk aaaua gidiliyordu. 

d •bnr erzakını Koçana'dan ol· 
ıracaktı. 

f loçana'dao Kaçına sırtlarına 
~l günde erzak gelmektense 

1 
oçana'dao aldıracağı erzak 

çtn bu köyde bir depo yap 

~•k daha mQnaslb olacaktı. 
teltkarller Koçaoa'dao alacağı 

Cttakı bu köye getirip depo 

Ql decekler, tabura l Ozom görft 
en k 

tile yollarda devrJye dola~ır cesi olarak hizmete alınmış bir 

gibi asker eksik olmayacak ldl. Bulgar olub bu iki tahsildarın 

Geri ile muhabere de deha conlarıno kıymış olması ibtl 

eflr'atle temin edtlmle buluna· mallnden babeolunuyordu. Ku 
cakta. mandanlık bu iki tahsildaran 

Mustafa bey bu kararını ku· avakıbl bakkmda tahkikat ya 

mandanhğa yazmakla beraber pılmosı için Mustafa beye emir 
fahri zabitlerden gözü açık \'ermlstl. 

birinin kumandasında olarak gece şuradan buradan konu 

bir takım o ktrl de hem köyü şulurken tahminen bir haf ta 
muhafaza etmek ve hem de evel Nuri ve llalid isminde 

bu vazifeyi yapmak fizere me· iki tabslldarıo lsıipaoyn'da bir 
memur eni. Tabura lfizomo gece kaldıkları ve bir Bulgar 

kadar mekkare vı rlldiğl için jandarma neferHe birlikte Ka 

bir miktar mekkare burada oılnçe köyüne kadar gitmek 

bırakıldı . Biçare Türk köylü ü üzere t tlpanya'dao ayrıldık· 
eevloçlerlnden ne yapncaklarıoı larıoa da\: hobi ~cçmltıtl. 

Komfnçe köyü Kamioçe eırt 
şaşırm ışlardı. O geceyf güzel 

!arının ştmal eteklerinde vadi bir şenlikle geçlrdil,.r. 
lçlude bir köydür ve tam hu 

Şose taldb edilmek üzere 
dud üzerinde gibidir. Nı.hlye 

bu köye iki sıat mesafede beş merkezidir tyi ve köıQ her 

evli bir köycOk vardı. Bu Ka vakit fcln bir iki jandarma bu· 

re taş denilen zikzakla bir yo· londuğu gibi köyün tepe~i 0 . 

koşun tepesindeki kayalıklara dt'.kt sn ılarda da hatlı imtiyaz 

çıkan yolun başlongıcıodo Kn üzerindeki hodud kulelerloln 
mloçe deresinin ağzaoda idi. ihtiyati olarak bir teburun 

Buradan vadi ıaklb edilmek merkezi olub burada da her 

şarıile Kamloı;a'ya iki seetta yakh beş on nefer bulunmakta. 
gidilirdi. Bu beş evli köye Js. oldoğondnn dalma klly gözö 

tlpanyadan ayrıca kel!e bir yol oünde bulunuyor .demektir. 
gidiyordu. Bu köy bir Bulgar Bu münasebetle buraya gelecek 

köyü idi. iki tahtUdara bir fenalık yapı· 

Mustafa bey Koçeııa'du iken lamıyacagı muhakkaktır. 

bir haber duymııetıı. Bir jan· Bunlara bir euikosd yapılmış 

derma neferi refokatlle birkaç ise letlpanya'den sonra ya yo 

gün evvel l.öylere çıkon jki loo tenha bir tarafında veya . 

tab lldardan hlçblr malumat hud en ı!On köy olan .Kaminı,;e 

alıuamnmış. Jandarma neferi, dereelnlo sf;ıındakl o ufacık 

ileride tafsll!tUe izah edileceği köyde yapılmıştı. 

üzere jandarma tenellı:atı neti - Devam Edecek -

Bizim Şaşal Suyu 
işi Aldı Yürüdü .. 

--·--Ankara, Istanhul ve Mısır'da Satış 
Merkezleri Açılıyor .. ___ ..,... ...... __ _ 

Şa,al suyu araba ve kım· kspatalmaktadır. Bu suyun öne 

yonlarla gftnde 400 500 arıt· mi hakkında Türkçe ve Fran 

eıoda damacana İzmlr'e ve el· sızca beetırılao son raporlar 

vardaki ilçe ve köylere <lQz heryerde yayılmaktadır. 

gllo bir çalııma ile 15 20 ton llbaylık genel kurultayı bir 

eevkedllnıektedlr. Su taşıyan iki aya kadar şaşıl yolunu 

kamyon ve arabalann say1eı yaptırmıya başlayacak ve kay· 

güo geçtikçe artmaktadır. Gün · naklara kadar döşeme ve şose 

de en az 7 50 bin litre eu ve· yaptıraca kıır. Yolun böylece 

ren şaeal kaynakları son hafta yapılması yaz ve kış soyun 

lar içinde en glizel bir park taşınması için en b'1yftk kolay· 
haline gelmfştfr. Burada t~mlz· lığı verecektir. Sudan daha çok 

Türk Ulusal ve Macar 
Giireşçileri lzmir'de. 

Çoban Mehmed'Je Altı Meşhur Gü
reşçimiz Macaı·'larla Karşılaşacaklar 

Ulusal güreş~ilerimiz bir arada. 

Comarteei ve Pnzsr gilnlerl cağız. 

Milli Gnreş takımımızla Macar Güreelere saat 17,30 da bae· 

güreş takımı aıasında Al ancak lanncaktır. Türkfye'olo 7 meş· 

epor sahasında önemli glireşler bur güreşçlai Çobao Mehmed, 

yapılacaktır. Bu güreşler Jzmlr Mustafa, Jurl, Saim, Yusuf 

spor efkarı umumlyeelode önem· Arslan, Yaşar '\le Küçük Büse· 

le bahis me rzuudur. Gilr,.şçller yfn 'i İzmir'de göreceğiz Macar 

Cuma gfinü Sakarya vspurile gürtşçllerl de 7 kişidir. Bir de 
İsıaobul'dan geleceklerdir. 1 ür ihtiyat güreşçileri vardır. Bal· 
klye'nin Çoban Mehmed gibi kımızın bu öuewll ve her vakft 

tn oawlı ve sırtı yne gt'lmez 

pehllvanlarım lzmlr'Je olkışlo · 
mak fırsatını elde etmiş ola 

görmek fırsetanı elde edero"dlk 

lerl güreşleri görmelerini tavsiye 

edr.rlz. 

Hava l,ehlikesi Savgası 

Memle i.et Dışındaki Soy· 
daşl~rımız Da Çalışıyor .. 

--··· ... ····---Samsuıı 'l'ütüncüleri, ürünlerinin 
Yüzde ikisini Havacılığa Veriyorlar 

Aokora 9 (A. A) - Samsu· 

oun 69 köyflnün tütün üret· 

menleri bir toplantı yaparak 

hava tehllke&lni yoketmek için 

tütüolerlnden her yıl yüzde iki 

hava kurumana bırokmayı ka· 

ratlaştırmışlar ve bu karara bft 

tün tütün ilretmenlerloln uy· 

ması dileğinde holuomuşlerdır. 

Ankara 9 ( A A ) - Hava 

tehlikesini yoketmek için mem· 

leket dışındaki soydaşlarımız 
arasında da çalışmalar başla 

mıştır. İskendcrlyc'dekf kar· 
deşlerlnıiz ilk topladıkları 240 

Mısır lirasını Türk hava kuru · 

mu merkezine ğöoderml.lerdlr. 

Yabancı dlkelerdeki yorddaela 

rımızın gö terdlklerl duy~anlık 

derin bir ligi ile karşılan 

mıştır. 

k erza haftada bir gün bu 
6Yden aldırılecaktı. Ayni za 

!banda ~ldlp gelmeler müna e 

lfğe, tltlzllge önem verilmek damacana ı~ı önemlidir. Ya· Altay'ın Şika-
tedlr. Şaşal enJeelode binlerce kında lzmit şfşe fobrlkaeı lb 

Ş. Karalıiear 9 (A.A) - Bu 

giln eeat 15 de Kızılny üyeleri 

halkevl!!de toplanarak kuruma 

fazla gelir getirmek duygusu 

ile haftanın ağustos ayı içinde 

yapılması ve halta sonunda 

gençlerden bir kurul tarafından 

Kızılay adına bir mii!amere 

yapılması için bir program 

onaylandı. 

Saınsun \ 7ali i 

Bekçiyi Dövdll 
Vazife sırıeında bekçi Şak· 

ril'y6 işine 45 giln mani ola· 

cak derecede döven Karşıyı· 
ka'da Alaybey'lnde marangoz 

·dil tutulmuş adllyeye veril· 

mlştlr. 

Yaraladı 
Seydlköyiln parnıç çiftliğinde 

çoban Sılilı bir kavga netice· 

sinde Bucı,lı Sallh'I yaralamıt· 
tar. Çob11n Salih tutolmnştor. 

Arabacı T v!df Edildi 
e;:: 

Kemer'de fi la Baıırl'yl 
arabasına çlğoeı ôliimüne 

sebebiyet veren ara ceı Basan 

oğla Oamao dün mllddelumu· 

mtlf ge verilml~ ve tevkif edil 

mlştlr. 

Arab& Kazası 
Düo Tt!pecikte kağıthane 

caddesinde arabacı Recc·b, lda 

re indeki bo yük: arabasını 

<likkalEizllk yüzünden beş ya· 

şında Rer.eb adlı bir çocuğa 

çarptırmı~ ve yaralamıştır,. Ara· 

bacı tutulmu tur. 

Yakalandı 
Ga1.i bulvarında yangın ye· 

rinde taıor N zmlye yanında 

sermnya olarak bulundurdu~u 

N11ciye'yl Buan adlı birine 

menfaat mokablllrıde verdiği 

sırada zabıtaca suçiistO tutul· 

muştur. 

Köpek Isırdı 
Alsaocakta Mesudiye cadde· 

sinde Sadıkın başıbQŞ bırakılan 

klipeği on yaşlarında Zekl'yl 
ı ırmıştır. 

Kız Sevişiyormuş. 
Karata~ tramvay caddealode 

lfı:uım Jşlerf boşaltnıu eetl mu 

evini Şiiktfı; hizmetçi .ı. sz\f 
kızı Atlye'yf komşu u Ekrem'le 

sevi tlği tçln döğmü' ,.e bıçakla 
tehdit etmiştir. 

Yankesicilik 
Sulu hande Murad kızı Ra· 

slbe·nın çaotasından yan'k'eslcl 

bir kadao ıcrofından 20 lirası 

çalınmıştı;:. 

Dövmfişler 
Bozyaka'da bir malın haczi 

mee'eleslnden Hasım oğlu Mus 
tafa; yanana aldığı Demir oğlu 

İsmail v~ Ramazan; Baean oğlu 

Mııstafa'yı dövmOelerdlr. 

80 Gram Esrar 
Tepecik'ıc Surmeli sokakda 

ı.\ uri) e'nin e\·inde sermaye Emine 
Perihan'ın odasında ot minder itin· 
de 80 gram e rnr bulunmo~tur. 

Deveciyi Soymuşlar 
Bayındırlı Baeao oğlu de. 

veci Raşid develeri ile Kemal· 

paı;ııı'ya un ve zeytinyağı ~Ö· 

türürken Halkapınar yakınında 

önüne çıkan Basan ve lemaH 

zorla 250 kuruşunu almışlar 

dır. Hal!aO deveciye kama çek · 

mlştlr. Zabıta uçluları yı· 

kalamıştır. rahatsız '>ileşıiğt gibi binlerce tiyaca yerecek damacanayı ye· yeti Di nleııd ~ .. 
kimsenin de sağlık dü~enl yo tfştlrecektlr. Kaza 
lune girmiş ve girmektedir. Suyun radyoaktüvlteel yftıde Dün Akşaın Hir Samsun valllfğloe tayin edil MevlQd oğlu Sami; kahveden 

---~ ... -•.ıl ANADOLU 
Gidiyore .. 

G - B Q d k k il d k ı J y mlş olan eski Denizli valisi ~Unlük Siyasal Gazete u y z en pe t;O 
8 e e a · 12 15 dlr. Lttyonn bol, eu mlk· 1 op anlı apıldı. kalkıp Çukurçt•şme'dekl evine 

- k • k d' s l Fuad Tuksal dQo şehrimize 
S h" zaoara g,.çınme le ır. .. aşa yası ~.7 dlr. İlbay ~eneral K. giderken ayeğı bir tenekeye 8 ıp ve Ba§yazgıım i 1 1 h 1 d ı - .Futbol federa yoououo emri gelmiştir. Bugno İstanbul ıarl· 

llnydar Rüadü ÔKTEM e 0 n ız anmasın a memor.::r Dirik ile şarbay doktor Behcel takılmış ve yere ılüşerek diz· 
lJ w k 'f f b k ile Altınordo · K .S K. maçının kile Samsun'a baarekeı edecektir. 

rııuıııı neşriyat ve yazı işleri ooperatı in n üyü teııiri Uz şeş3ld birkaç saat kalarak tekrar edilmesi fizerloe Altay· lzı·n kapağı kırılmıştır. 
ı thiidürü: Hamdi Nuzhet olmo~tur. Günde 180 damıı· kl d ı 
darcban ·. ·-- kayna ar an suyun dolduru. lılar şampiyonluk kakları ııok· rfa'da 

l e ı. cana ta§ıyan iki katlı şevrole ma işlerini kontrol etmişlerdir. Mektubculuk kalembaeı (Mü· 
C. nnıir İkinci Beyler eokağı kamyoneti iki gOnderıbed işe taamdan bu yanlış emrin dü meyylzi) Emin'e bir ay izin Atatilrk Bulvarı 
r 1~11t ı>arıisi binası içinde ba .. ıamı .. tır. Yeni numara levbalari zeıtnmecıı tçın mıntnka ve fe . 11 1 1 l'cıe~"6'"af: 1zmir ··ANADOLU ... ... d b ı d F ver m ~t r. Urfa, 10 (A.A) - Urla far· 

•on: 2776 •• Posta kutusu 405 Bu u fçlo yakan günlerde 20 blrlocf teşrinde bQtiid eraeyonn e~vurmuş sr ı. e· n· E . A 
d Ü d K 1 B il ır tı ll• baylılYı llbaylık önlindekl Ata· 

ABON Ankara, İstanbul ve Mısır gibi memlekette yapılacak genel erasyon, ye en ema a · b 
llllı&. 'E ŞERAİTi: 1 b 1 1 kiki 1 i 1 1 ' d B 1 d türk bnlvannı asfalt yapmıyı 

15' 1200 Ü önemli yerlerde BOtlŞ merkezler( nüfus sayımı içfn yapılan DU. m U e D tet Ç n zm r C 3CI U UD U. 
lı • Alu aylığı 700, ç d 1 1 karar vermiş ve işe başlanmıştır 

\>aha •7 ~ 500 kuru~tur. açılacaktır. Her yerle uyda~ıl· marataja göre yapıların kapı· gön crm l r. Adana, 10 (A.A) - Cf'yhan 
ncı nıe tek ı lik • d , .. l k Yumurtacılık •h<ı rn et er için sene mı~tır. (Mutabık kalınmıştır.) larma yeni numaraları konma· Kemal Halim dftn akşam ılçeelo e ı.ı an ale çevresinde 
'Se;e ücreıi 27 liradır. Devlet Demlryolları on ton ğa başlaomı~tır. llbaylıktakl mıntaka odasında ve Sirkeli köyü yakınında ır· Şarklkarıblear, 10 (A.A) -

Gllncı Yerde 5 Kuruştur. 
g .. ,,. • - Ozerlndan indirimli tarifeyi ver· Nüfus sayım işlerinde çalış· Altay yönetim kurulunu toplu mak: içinde bir Eti andacı bu· Geçen haziran ayı içinde 215 
-ynııo nüshalar 25 kuru~tur. 

~ mlştlr. Temizliğe önem vtl'll mış olanların gündelikleri 15 olarak dlolemlş, notunu almış · lunmuştor. sandık yomurta 150 kilo bı 1 
A.notu MATBAASINDA mekte ve biltün damacanalar temmuzda belediyece verile· tır. Ayrıca merkez kurula He Bu bir kaya (lzerlnde Eti mumu dış pazarlara yollan· 

-l_--=~~B~AS~UA!!!U~T~IR!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~----------------_.!.~~~~~~~~~::_~~~~~~~~~~~--~~ kaynaklar ba~ıoda ve mübfirle cektlr. de bir konuşma yapacaktır. akanının kabntmaeıdır. mıotır. 
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ANADOLU'nun Anketi .. Celal Bayar Casus Ronianı: .. 3 -

Beyaz Kulenin Sarışın 
AJ{trisi: SUZAN 

, rodet o .. ıadan Kayboldu. Suzan "---·---:J Çetin Bir işe Verildi .. 
- Bu bosusta emf o olabl 

lirsiniz ve bu meR'cledPo hiç 
klmıe mahimattar olmıyacağıoı 
namue ve eneflmle temio ederim 

- Şu halde Silz110, bu ak· 
.. m kabarede numaranızı bitir· 
dikten sonra bir kadeh ea~ 
1>9nya içmf'k Jçln etzl masama 
datet ediyorum. 

- Motabıkır: etf tm. Fakat 

fO fartla kf, beni gene dört 
.. mpauya lçmeğe mPcbur etml· 
yecekelniz. Ç6nkü taliim bent 
attığı şu Se14olk'e alkolik ol 
mık için gelmtdim. 

Yozhaşı (Ş,.flerfnlzfn emirle· 
rlne itaat) diye mırıldandıktan 
IODra mOhlm bir randevusuna 
Kltmek 6zere Sftzan'dan mft8a 
ıde istedi. Sazan lnglltz yoz. 
hf11ını ltltof Ur bir ~OIOmee 
m~ ile selimladı, Fazla eevlnçll 

gGrftnOyordu. YOzbaıı ile dost· 
lak peyda etmek ve bu suretle 

lngllfz casus teşkilatından isti· 
iade için b kledlğl fırsat do~· 

mooto. Yarım saat sonra (Sıalu) 
bGyGk ılcarethaoeehıio önftnde 
duran bir otomobil SOzan'ı 

(AIAalnl) çiftliğinden lkiyftz 
metre uzaktaki muhteşem çift· 
llğe götOrGyordo. ( Alllloi çift 

llğl Sultan Bamtl'Jn mahb•ıs 
kaldığı yerdir.) 

Mois Manasi 
Boynk Kadın Fatihi 

Sözan 'ın kapuıı öo"nde dur 
doğa çlf ilik bOytık btr bahçe 

n yılksek bir dıvarla çevril· 
mietl. S01&n bahçe kapısının 
ılll11l çalıtr çalmaz drrhal htlk· 
b,llne 1:ıkan ihtiyar bir bla· 

melçl M. Molsln arkadaılarile 

ber1bl'r kendisini beklediğini 
16yledl. 

Stlıım hizmetçiye ehemmiyet 
nrmlyerek içeriye doğru yürtl· 
dl. Çift ltğin dı.hili ı akslmatını 

pekli& biliyordu. Koridordan 
llerllyerek yazıhane şrkllode 

afak bir aalona gf rdJ. Yor~uo 
olduğundan lo~llJz mamolAtı 
m"'tln bir koltuğa oturdu, bir 
ılgara yaktı. 

Bfr mftddet sonra klpı açıldı, 
tarııan aktrisin oturduğu solo. 
na ylrmlbt'Ş, ylrmlycdl yaşla 

rında mavi, teshir edici ~:ôılrr· 
le bir genç girdi ve Sazan'a 
hitap etli : 

- Rorada fazla konuşmak 

tehllkeltdlr, sana ııöyliyecf'glm 

pekAz birkaç kelimeye çok dik: 
•at et : 

Gı:nerai Kadrooiye crkd 
ı.ı harbi,, esine men up v l:'Jo 
ri1111 Cf'pbeııiııde bulunan Frau 

sız Sırb ve Hos kıt9al a9kerl· 

yeyi ldınye mPmur kaymakam 
Dre111k dOo Saralg ordu mer· 
kezine giderek Man18hr şt-bdne 
yapılaca• htıcum hakkında omu· 
mt talimat almıotar. Ayni ak· 
.. m Dreeak .kabarada ylylp içip 
nrhoı olduktan eoon ıneelek 
•rkadaoınız Odet'io e9lnde kal· 
mıftar. Arkadatınız kaymakamın 

•lmıı ol.tuğu talimatın btr kop 

JHını elde etmek için emir 
almıotır. 

Dan .. bahleyln arkadaııoız 

Odet telefone eul, kaymakam· 

dakl talimatın kopy11ıoı •leh· 
gını .e bugan sabahı kadar ba 

kopJ.alan bize gGodeıeceglof 

bildirdi. 

Fakat bu kopyalar bf'nllz eli· 

mize gelmf'dlği glbl aldığımız 

bir habere göre Odet'in orta· 
dan kaybolması gibi bir facia 
llP karşı karııyız. 

Şimdi bu karanlık vaziyeti 
aydınlatmak için derhal f.all · 
yete geçmeniz lbımd1r. Yukar· 

da yf'lmek ealonunda tebllkeelı 

üç Fnneız zabltlle, m6fettlo 
Bt'nnva ve doetn LHyanla be· 
raber oturuyoruz. Derhal gellp 
bizimle yemek ylyecrkelotz ve 

ak~am saat onda bizi terke-de· 
celulnlz. lcab1Dda bana yazmak 
için bizim mftrekkebl de ahnız. 

Musevi gı-nç; bundan eonra 
Sftzan• bir mendil ozath. Men 
dilde görOnftete blrşey yoktu. 
Llkfn Alman'ların fevkılAde 

lcadlarından biri olan bu men 
dil ftzertoe her ne yazı yazılsa, 

~özQkmeden ve belli olmadan, 
iiğer taraf tan mftkemmel su· 

rette okunmak mümkOndO. 
- Gösterdiğiniz vezifr. pek te 

kol•y olmadığı halde mutabıkız 
gOıel fatihim. 

- Gftzellm, iyi bllmellılolz 
ki blobaeı Fon Dorfun emir· 
lerı ne kadar gCç olursa ol 

8DD onları tfadan çekinirsek 
ikimiz de mahTol11cağ•z Bina· 
en.-leyh Fransız mftstemleke le 

ıa komitesi Zelntellk orıiogi· 

hına doğru hHeket!. 
Gencin eoo sözleri 6zerfne 

SOzao titredi ve boz gibi ke· 
ılldl : 

İcra komiteel Zelntellk! 
F•k•t bo komiteye menııup 

birinin se•dası uğrunda Alman 
caeos teokllAtına glrmemlo mi y· 

dl? Bu adamın SOHnı Fransız· 
)ara teellm etmek imkAoı var 
mıydı? Odetln gaybnblyetl bu 
şekllle alAkadar değil miydi? 

Ya Odet kıym,.tll fotoğraf· 

lar tabur kumandanı Voka'nn 
veya Saralz caeue teıkllAtı relel 
Matlyenln eline geçmiş lee? 
Bu thtlmalleı Stlzan'ID kafa. 
eıodao elnema şeridi gibi geçi· 
yordu. Bu takdirde Alman ca· 
sus trıkllAtının reisi Fon Dor· 
fon emirlerini yerine getirmek 
pek gftç olacaktı •e muYaff•kı · 

yetılzllk ihtimali de vıudı. 

Bonlar1 dtlıftoftyor ve bu vazife 

ile tuazıuf edildlğlndtn hl9 
te memnun görOnmftyordu. 

- Sonu var -

M. Çaldaris ve General 
Kondilis'in Diyevleri. 

~~~~~~---~~~~~~-
- Baıtarafı l inci yChıde - manda bu ftıdrlerlml Yunan 

çevirerek genel oya mftracaat aef lrl MGıyft Polıtlee bildir 
etmenin zaruretinden uıua "'iştim. BattA blrgftn hueueuei 
uzadıya baheeylemlıtlr. bir göriltmemlzde ıef lr, htıkd 

Maoıya Çaldarle, Yunan ulu· metlmlıla taklb ettiği ılyaset 

ıonno bıklki arıaeuna ve vfc. hakkındaki mtltalealarımı ıor· 

d•ni tezahCiratına ~öre idareye doğa zaman; 
bir f' kil vrrmek ltzımgeldfğlnl - Demokrat idarenin mem 
eöyledlkten ııonr. : leketlmlzde ferahlı bir hayat 

- Mi1111tln reyine mflracaat temin edecetlne kani değilim. 
etmek lilzumunda hrplotıtn DOetlacem, krallı~ın ve ka· 
mftttef tk oldlığunozu zannedl· noou esaei ldareelnla memle· 
yorum. Reyfaıa, bilyftk bir ııer· kelimiz için daha konetll bir 
beeti ile cereyan edecek ve eıH ola<"ığı merkezlndedlr. 
memlr:ketln selAmetl için her Dedim. 

ferd ely.si hakk1Dı kullanacak· Yeni ldaremlı o zaman be· 
tır. Mllletlo haklumııd• gGeter şlncl ıenel devrlyeelnl yaşıyor· 
dlğl itimada gOvenerek huzuru do. Ve o zamana kadar Panka· 

kalp ve ~ıcdırnla çahşaca~ız. Joe'un dlktatörlGAll veulre gibi 
Mrealmlzde matbuatın yardı· dahili bazı ldareııiıllkler ol· 
mıoa ihtf yae1mız çoktur.,, muşta ki demokrat denilen lda· 

Dtmfştir. renin bQr yapmaeını lıtlyen 
M ilsyO Çaldarlı'fn bryan11a mllledmtz için bir ı~ır yak 

mesloe Metabae hacum etmlı teşkil edlyordQ. O Hman harici 
ve bazı mOnakaşalar olmuııor. siyasetimizin bozuk olma·ının 

Cumurlyetçl gazeteler, reyi yeğAoe Amilled de bunlar idi. 

ımdan vaz~eçllmeelnl ve ıkel BfltOn bunlara rağmen 6mld· 
tııkc!irdc Yunanlstanda çnk kan terimi keımemlotlm. Ç6akG 

döküıeceğlnl yazıyorlar. her yeni idarenin memleketler 
Parls'ıeu grlen ıon habl!rler, için lıtfhaleler geçireceğini 

Venizelos'un ds rr.ylama mira bilirdim. Ve zaman grçılkçe 

caat tı.raftarı olduğunu bildi· bu idarenin bGUla fırka ılmam· 
rlyor. darlarının gayretile memlekete 

General Kondilis 'in en fasla lhım olan refıb ve 

Beyanah: .. adeti temin edeceğini ama· 
Demokr.t ldareılnln birçok yordum, Bu Omldlerlm beni 

memleketlerde oldogu gibi Yo 9:.!6 eeoeeinde Yonanletan'a 
nanlstao'd• da ldameel içine ıevketmlştl. Binaenaleyh Gmfd· 
bOıün me.cudlyetlle çabfaD· lerlml inkıta• uıratan, ne 
lardıo biri olduğuna lnkAr et· Pangoloe'un dlktatörlelğfl, ne 
mlyorom. Fakat yeni Demokrat de onu tıklb eden ııly11J 

ldareıl için besledlglm hlınlal· nk'alardır. Beni meyus eden 
yet n itimadı, ba idarenin en mühim vak•at11rdan biri 

memlekette doğordoğa ılyaei 1928 senrehıde Veofzelos'un 
dalbenlarını aördlkten aonra ılyatete avdeıi ve o zamanm 
kaybettim Ye kendimi ba ka· demokrat rehl olan Knndaru· 
rıohk demokrat poletlkaıındın yotle tar•fıodno derhal Yuna· 

tecride çmbttım. 19~9 Senesinde niııaa'• kabulü ve ayni Hmao· 

P•rlı'te balandapm bir •· d• •dancı millet mecllllnln 

Bir Zat incirin Şimdiki Satış Usu-
lonn Çok Fena Buluyor. 

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

Başı l inci yüzde -
mundakl darlığın ve soktun 
mevcudiyetine kanimlelulı?. 

- Evet. bu ldlole daha eu· 
knt etmesi de beklenebilir. 
Memlekette her şeyd11n evvel 
11Qfo11 azlığı · .. rd1r. Buna karşı 

tedbir almak ve 1zmlrln oüCosuno 
çoğalım11k IAzımdır. 

- Kuşadası lıkeleslnden lh 
racatın daha kolay ve ucuz ya· 
pılmae•ndan öıllrO bu iskelenin 
lokfeaf etmekte olduğu ve bu 
lnki~afın İzmir limanı aleyhine 
olduğu ıaylenlyor. Sizce bu 

do~ro mudur?. 
- Koeadaıı lıkeleılnln lh 

racatl muayyendlr. Buradan her 

yıl bir miktar zeytinyağı, za· 
bire ve hayvan ihraç edilir. 
lzmlr limanının velnkl aley· 
bine olıun buna mani olmağa 
çalışmak doğru değildir. Koş· 

adaıı da bu vatandandır ve in· 
klşaf etmelidir. 

- Antalya demlryolu yapı 
hoca Antalya llmammn da bazı 
illerimizin OrOnlerinl ihraca 
başlıyacaiı ve bu suretle An· 
t•lyı limanının da İzmir llmam 
aleyhine fo klşaf edece~I eavle 
nlyor. Bo hueueıa siz ne möta· 

leıdaıınız?. 

- Antalya limanının lnkl 

eafını beklemek ve lıtemek 

doğru bir hareket olur. Bu 
belkide İzmir Umanı alt>yhlne 
olur. Fakat bundan~ kaybede· 
ceğlmlı bir ,ey yoktur. 

- İzmir limanı şimdiki ye· 
rloden kaldırılmalı a11d11? Bal 
kapınar'da yeni llmın yapıhrH 
-~~~~~,---~~~~~-· 

yaptı~t eıaı teşUIAt ve intiha· 
bat kanununun relstcumbor 
tarafından lı'af edilmrel ve bir 
bakd111et emrlle kannodakt 

bazı maddelerin tadil olunma· 
11dır. 

Bu kanon dördflncl bGyftk 
millet mecllBlmlz tarafından 
kabul ve oeıredllmlf bir kanun 
idi ve 1926 seneıdndekl fevka· 
ilde içtimada mecllı ıar.fından 

da tudlk edilmlotl. Kanonun 
tadili l 9t8 ıtmeslnde yapılan 

ve ancak Veotzeloı'un bak d 

metin başına geçmeelal temin 
eden g•yrl nizami intihabatın 

lcnıına veelle olmnttur. lıte 
bu mGhim vak'•dan eonra 
demokrat rejCmln memleketi· 

mlzde herhangi bir fırka reisi· 
nln oyuncağı olabUec,.ğl kanaa· 
tini bAeıl enim. Demokrael 
idaresi bir ideal, bir baelangıç, 

hokoko ammtı1l muh•fazaya 
memur bir idaredir. 

Hukuka Ammeyi, memleketin 
ılyaaa cephesini ve comurlyet 
idareıinl ted•lr eden eller ta· 
rafından rencide olur ise de· 

mokrat lllareıi bir hulya olur. 
M emleketln temiz ldareel ol 

mıktan çok azaklaıır. Demok 

rat idare ıltıbda en zalim bit 
idare teılıl kolaylaoır. Ahalinin 
hayat ıerbeııtlıl mıbYolur Ye 

nihayet har yaeamaaı alıımıt 

olan bir millet için lıtlbdat 

ve solGm haline girer. Yona· 
uletan demokrat ldareel peı deııl 
altındı Venlzeloı dlktıtörlGgftn· 

den kurtalmıyacakbr. Mart hA· 
dleeıi batan nk'aluın en ba. 
yftk delilidir. Bu eebeblerden· 
dlr ki muhalif luln bnuıo 

propagandalarına teğmen mem 

leketln refah 'fe sHdeU nemma 
kraliyet ve kanonu eeaıl idare· 
ılnln iadesi için omami lntl· 

baba maracaat keyClyetlnl ka· 
bal ediyorum. 

lzmlr lktıaaden inkişaf ede 
cekmidlr? 

-Ben llmamn şimdiki yerin· 
den h•şka yere kaldml111Hına 
taraf tar df'ğtltm. Bfr defa bu 
iş için önemli bir para lazım 
dır. Ve yeni lfman Halkapınar· 
da yapılııı bile gene ıynt lhra· 
cat yapılacak degllmldl r? Bu· 
nan için harcanacak panya 
yuıktır. Bı~ka ve daha önemli 
itlere harcan1rea bence daha 
iyi olur. 

- Sizce 1zmlr'ta lktıHden 
inkişafı neye mOtevıkluf tn? 

- HOkdmet; ecnebi bir hfl· 
kumetle tamamen anlaşarak 

tecim işlerini bo bftkdmetle 
bizim ıram11Bda ıerbest bırak· 

maladıc? 

- İncir ve Gı6mlerlmlzla 
iyi ıatılma11 ve mftııtıbıilln 

faldelenmeel için neler dGşft· 

nOyorsuouz? 
- Bizde incir eatuıları bir 

facia şeklinde devam eder. Ba 
usule koliva oııulfl derler. İn· 

clr alım·eatımında zabtı raht 
yoktur ve bu oektl mtlııtahıllln 

çok aleybtoedlr. Yemle çarıı· 

sına gden depoya konan bin· 
lerce çuval incir arasında on 
çuYah yere dökGleret gftyı 

mal göstertlmlı olar Vfl hepel 

birden bu f late eatıhr. Bu usu· 
lfln 11lahı IAıımdır. Bonon için 
kaliteden işe başlamak IAzım 

dır. MiltıhaesHlar incirleri ka 
itte hlbarllr. ıymb çuvallara 

koymah ve aatıelır da kaliteye 
göre yıpılmahdır. Ba eayede 
milstabellln, tGcearın lnıafın• 

kalmış olan vaziyeti kurtarıl· 

mıı olur. Bu takdirde incir 
borsada nomunr, göeterllmek 

sorettle pekall eatılablllr ve 

borHya da glrmiı olar. ( Bu 
sl>zlerl aöylGyen karlmlı incir 
etandardlzaayonoao lıtemekte· 

tedir) 

Üzflm eatıolar1na gelince in· 
hisarlar idareel her yıl GzflmGn 
plyaeaya çıktığı ııralıarda he· 
men w6bayaatı baılamalı n 
gande 100 150 çuval sahn ıl· 

malıdır ki, f latler dalma yilk· 

sek doreon ·ve böylece ihracat· 
çıl•r allıre .. 11şla11nı acoıa 

yapamasıolar. Dandan gelecek 
önemli fayda şGpheslz ki mfls· 
tahılle ald olacaktır. 

- hmlr'de ambalaj maıınf· 
ları pahalı mıdar? 

- inciri bilmem, fakat Gıllm 
ambalajı acozdar. Sif olarak 
kulu h•ıına 4,5 knroıtor. Bu 
maeraf on kilo üzftm için oldu· 

Auna göre kiloda 4 O 42 santim 
demektir ki blrşey deglldlr. 

- Limanda tahmil ve flc 
retltrl yaksek midir? 

- Hayır. Liman idaresi ol· 
madao nel tahmil n tahliye 
maeraf lerını şimdikinden daha 

ucuza mal edlyof değildik. 

- letarya m6ddetl az mıdır? 
- 24 ıaatllk lsıarya mGd· 

detl çok azdu. ihracat mevef. 
mi için bu kadu az bir mftd. 
det içinde tahmfl yapılamaz. 
en aşığı Oç gan olmıhdır. 

- Aydın battı demlryolla· 

rına geçmltdr. Ucuz tarifeler 
hazılanıyormoo. Da terlfeler 
lımlr'ln ekonomik durumunda 
oe glhi tesirler yapacaktıı? 

- Hiç şftpheslzdlr ki iyi 

ıeelrler yapacakt1r. Fakat emin 
olan ki bundan mdatahıll bir· 
fey kazanacak değlldll'. Gene 
tlecar kazınacaktır. 

- İzmlr'de muhtelif ltc;laln 

Rusya Yolunda .. 
••••• 

- Başı l inci yWıde -
şekilde elblrllğl edeceğimize it• 
kil yoktur. Sovyt.tlel'ID ekO' 
nomeal alandaki b6y6k bati' 
rıklaum yerinde ve yalundı• 
ıarebllecf'ğlm için çok serial· 

yorum. Ayni kalkınma yolu•· 
da yGrOyen oluılarımız ıaoı· 

oıo ve anlaıışlardan her halde 
f•yda görecektir. TGrklyedtıO 

ayrılırken olmdlden blrlr.olk 
cıımurluklara ve onların uyıo 

yönetgelerlne 80nıoı sevgiler 
yollarım. a. 

İıtanbol 10 (Özel) - Eko 
noml bak•nı CelAl Bayar. bu· 
glly Çlçerln vapuru ile Ode .. yı 
mfttevecclhen hareket etmltdf· 
Bakanımız, iki gfln l!rınra Moı· 

kova'ya varmıı bulunacaktır. 

Selônik'te 
Bazı lhtilalcılar llapi8 

Ceza@ı Yidiler .• 
letanbol, (Özel) - SelAnfk: 

Son lhtllllde iştirakleri teıbll 
edtlen Serez doktorlarında• 

Manoetakos, Ahğııaeoa ve Sof I· 
yan•puloe'an Seltoik ClçilncO 
daimi divanı harblnce mnhı· 

kemeleri y•pılmıı ve Sof lyı· 
nopnlO'I mGebbed kftreğe, Mı• 

nuıtakoı bet ıena ve iki af 
karek cezaıına Ahğıuıaı Ud 
buçuk sene mGddetle hapb 
ceusına mabktlm olmuelardır. 

Memlekette Kfiycftltı~ 
Safnnbolo, 10 ( A.A ) -

Kazayı bağh 198 kGyde k61 
kanona ytlrOUUGyor. Bo köy• 
lerln 1935 yıla bCidcelerl tatarı 
50,000 liradır. Ge,çen yıl lçla• 
de llçemlı kay bGdcelerlle 21 
mekt~b. 37 köy odau, 270 
kllometr., yol ve köprQ yı· 

pılmııtır. 

llastaneden 
Kaçan Deli Mi? 
Jandarmalar 
Kendisini Park 
içinde Yakaladılar. 

Bundan bir haf ta evel Ar· 
mudlo kGJGnden Abdorr•hmaD; 
Ballmağa çaroıeında teclmef 
K.adoğlu Ahmed'lo yazıhıneela• 
giderek para letemlo ve soorl 
ölGmle korkotmoıtnr. Ha1tane· 
de delller koğafuoda mlfahede 
altına abnan Abdorrıhm•D; 

dan baıtaneden kaçmı ... dl 
Bahrlbab• parkında dolaoırke• 
jandarmalar kendisini yakala· 

~ışl•rdır. 

Çifte Tnteği 
Patladı. 
Beş Yaşındaki Kızca

ğız Ağır Yaralıdır. 
Dan eabah K.arabağlar me•· 

kllnde sGtcO J~sad'ın e.tade 

bir kaza olmaotor. Beş yaoınd• 
Nesrin adındaki çocuk dedeıl· 

nln çifte tflfeğlnt kurcalarkeO 

birdenbire ateş aldırmıı ve ağıt 
ıurette y•ralanmıotır. Yaralı 

çocuk haııtaneye kıldmlmı~ur· 

Çifte tflfeğlnl, çocuğun alacal' 
bir yere bınkan hakkınd• t•b· 
klbt yapılmaktadır. 
~~~~~----·-~~~--_,/ 
Gereıtlerl eakiıloe nlıbetle dOI' 

mfltltlr denlllyor. Yakeelmeıill' 

imkan ••r mıdır? 
- Bunu lmk&nn• g6reyo 

ram. ÇünkG maliyet f latlo• 

tnlr ederek d6ay• nklp plf'' 
ular1nda m•htnllerlmı.ln yok· 
tek fl•tle ııablmas•n•, netlol 

itibarile de eatıı yapam•malD"' 

ıebeblyet 



MGetıbkem mnld tıat. al. ko. rı. den: 
1 - Met. MY. askeri haıtaoeaioln ( 42000) kilo ıftt ihtiyacı 

kapılı ıarf oıollle satın ahnacakllt. lbaleal 27 ·Tem· 
muı· 935 cumartesi gftnCl aaıt on buçukta lımlr'de kıı· 

2 
lada Mıt. M Y. ..ı.n alma komlıyooooda yapılacaktır. 
Şarto•meıt her gftn komlıyonda g~rftlebUlr. 
hteklller Ticaret odaundı mokayyed olduklarını dılr 
nılka gGetermek mec~orlyetlndedlrler. 
Stıdftn tahmin edilen bedeli (5460) liradır. 
Beher kllo ıGt için on flç koraı I la labmln edllmlıtlr. 

6 - Temiaıtı monkkate akçeli (409) Ura elli koraıtar. 
7 - MOnakaeaııaı lıllrak edecekler 2490 eayılı artırma n 

ekeUtme kaoononnn 2 Ye ilçftncft maddelerinde Ye ıart· 
nımeelnde yazalı vealkalarlı teminatı mut1kkate mık· 

4. 
5 

bazlarını Ye teklif mektuplarını ihale ıaatlnden enH bir 
111t enel komlayona nrmlt bolonıcaklardar. 

......... 2076 11 16 20 24 
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l - Mıt. MY. aıkerf h11taaeılnln (30000) kllo yoğurt lbtl 
yacı açık ekelltme ıoretlle eaha ılıamcakt1r. İhaleal 
27 ·T,.m. 9:ı5 cumartesi gana aaıt on birde lımlr'de 
luılıda Mat: Mv. aatm alma komleyooundı yapılacektır. 

2 - Şırtnameel hn ~On komhyooda ~GrGl,.blllr. 
3 - Yoğurdun tahmin edilen bedeli (.&200) liradır. 
4 - Beher kilo yoğurt için on d~rt kurut tahmin edilmlıdr. 
5 - Teminatı monkkate akçesi (315) liradır. 
6 lııteklller Tlceret oda1ındı kayıdlı olduklınna dair 

7 
•ealka gGıtermek mecburiyetindedirler. 
MaoakaNya lıtlnk edecekler 2490 Hyıh artırm• Ye 

ekalltme kıounonoa 2 Ye ftçGncG mıddelerlnde n .. rt· 
nameılnde yasıh nılkılerı Ye te'mlnatı monkkıte mık· 
boalarlle blrUkte lhıle natloden en as bir ıaaı eneJ 
komlıyoada h11ır balonmıları. 

........... 2077 11 16 20 24 
&ta.ııbkem me•kt .SA. AL 1..0 d•n: 
l - MTS. MV. kıt'alan için 638000 kilo 11ğır eti kıpılı 

urf oıola ile .. llD alınacakllr. lhaleal 29 7 935 paı•r· 
teıl gana Hıt 10,30 da lsmlr'de kıılıdı SAT. AL. KO. 
nanda yıpılıcekhr. 

2 - Şutnımeıl htrgan komlıyonda gGrGleblllr. 
3 - Sıgır etinin tıhmln edllea bedeli dokaabln dGrtyG• 

dckıanbeı 9495 llradır. 

Beher kUo 11tır etinin tahmin edilen flatl 15 koraıtor. 
S - MoYakkat teminat akçeei 669 alta JO• altmıı dokaı 

lire 40 kırk korJJıtar. 
6 - İıteklller ticaret oduındı kayıtla oldakluıaı dair n · 

lika gftatermek mecburlyetlndedirler. 
7 - Ekılltmrğe lftlrak edecekler 2490 ıayılı artarma •e 

eblltme kaoaaunan 2 Ye 3 ca mıddolerlode Ye .. rt· 
nımeelnde yazıh nılkalarlle teminata maYakkate mık· 
busluını •e teklif mektablarını ihale 1aıttnden en aa 

bir nıt enel komleyona nrmlt bolanacıkfardır. 

........... 2063 11 16 20 24 
Mtıatabkem mnkt :SA. AL. 1..0. dan: 
l - MST. MV. kıtalan için 46900 kilo ıı~ır eti kapalı 

zarf oıoJil ile Mhn ahnıcaktır. lbıleel 29,7.935 p11ar0 

teel J6nG IUt 11 de lzmlrde kıılıde MST. MV. SAT. 
AL. KO. naada yapılacaktır. 

2 - Şartnameel ber~Cln komlıyoada gftrCllebUJr. 
3 Sı&ır etinin mecmu bedeli 7035 yedlbln otutbet liradır. 
4 Beher kilo ıı~ır etinin tahmin edilen f latl 15 karottor. 
5 MaYakkat teminat akçeıl 5~7 beıyCll yltmlyedl lira 63 

6 
ıltmııaç karuıtor. 

leteklller ticaret oda11ada kayıtlı oldoklınna dılr Yealkı 
gG1termek mecburiyetindedirler. 

7 - Ekelltme~e lotfrek edecekler 24.PO Hyılı artırma Ye 

eksiltme kanonunun 2 n 3 Onca mıddelerlnde Ye 

ı11tnameelnde yazılı •eılkalarlle muYakkat teminat mık· 
buılerını Ye teklif mektublırını lh•le ıaadaden en11 
bir eaat enel komlıyona •ermlt bolunac•klarder . 

-....____ 2064 il 16 20 24 
a:-~----...... -------------------------------------M 6 ı ta h kem mnkl · .. ı. ıl. ko. re. den: 
l - İzmir Mıt MY. aıkeri hastaaeılnln (60000) kilo keallmlt 

koyan eti lht111cı kapalı ıırf ueullle mftnaL11aya kon· 
moı• or· Jbalell 29 ·Tem· 935 puarteıl gOoCl Hat onıltı 
bucakta İımlr'de !kıtladı Met. MY. eatın alma komlıyo· 
nanda yıpıl•caktar. 

: - Şartnameıl her gGa komlıyondı görQlebtllr. 
- Koyun etinin muhammen bedeli ( l9200) on dokUE bin 

lkiyOz liradır. 
4 - Beher kilo koyan eti için 82 otuı iki kuraı f lıt tah· 

mla edilmiottr 
S - Teminatı muvakkıte akçan ( 14.4.0 ) bin dörtyGı kırk 

liradır. 
6 - ltteklller Ticaret oduında kayıdlı olduklarını dair Ye· 

7 
ıfb göetermek mecburiyetindedirler. 

- Mllnık11aıına lotlrek: odecekler 2490 11yılı artırma .,.: 
ekeihme kaaonoaun 2 ve 3 Clocft maddeldnde Ye oart. 
nımeelnde yazılı nefblırlle teminatı muvakkate m•k· 
buzlarını Ye teklif m .. ktoplarıoı ihale saatinden en u 
bir e11t enel komlıyona nrmiı olacaklardır. _.-;;;::.:. 
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lıllıir Vakıflar Uirektörlüğüodeo: 
~:~tel ınaccele.den tahakkuk etmlt olın 250 lira 66 kurut 
,~,.::Q bugaae kadar ndemlyeo Ye parafı çnrllecek. menkul& 
''illi 

1

0 
• olmadı~ı ınlıoılan Raıele alt pılancılerda 1·1 eekl n 3; 

tlııat ,. ~1Qar1lı dOkk&oın lcerat n mukataalı nkflyenln memo·I 
-a,_r.

0

1 flyecetahılll hakkındaki 20 temmoı 330 tarlhll __ k_._~ 
''ttYerır h.c.ıne Ye Mtılm11ıoa kırar nrllmlı oldogoodan almak 
Poatt erıa ~5 7 935 perıembe glaa Hat 14 de yaıde 15 de · 
l.ı o •k il -utl~. çea e nkıflar dlrtktörllAaadekl kornlıyonoaa gelm.,lerlf 

. 2066 11 14 18 23 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker iliıılan ~ Sovyet Sosyalist Cumuriyetleri Bi.liğinde 

15 inci 
Ankara LY. Am. 11t. al. ko. rı. den: 
l - Anhra garofıonundakl kıtaat Ye mfteaee11t efradıma Uluslararası 

ihtiyacı için 450,000 kilo ekmeklik un kapalı zari ~ 
oeollle mGnabeayı konmoıtor. Fizyoloii Kongresi 

2 - lbaleal 25.temmoz.935 perıembe gfloü eaat onbeıte An· J 
kara levazım Amirliği talin almı komisyonunda yapılı· Leolograd'da, 9 Ut 17 ağostoı 1935 te, 15 inci Uloslarerası 
caktlr. Fizyoloji kongresi toplanacıktır. 

3 - Şartnamesi iki lira oudört korno Ocret mokabllfode An· Koo~re murahbaılın ile ailelerine lhım olan btzmetlf:rl 
kara leHZICD Amirliği satan alma komfıyonoodın nrlllr. INIURIS r mftbim nlebf!tte lndlrllmlı fiatlerle yapmaktadır. 
DörtyGs elli bin kUo ekmeklik onan beher kUosoouo 
tahmin edilen lfatl dokuz buçuk kurootur. MorahbHlar Leolograd'da 8 ağoıroı 1935 le toplanacaklardır. 
Mrcmu tatara kark•ld bin yedtyflz elll Jlradır. Kongrenin leleri bittikten eonra morehhaılar için S. S. C. 
Teminatı muvakbıe~i 3:W6 lira yfrmlbeı kuruştur. birlfğlnde ıeyabarler terıfb edllecektlr. 
lateklller ticaret odasında kıy.ılı olduklarını dair veef ka Kongreye iştirak etmek Ozere Ha bileti ted.,f kl ve ıeya. 5 
gnııermek mecboriyetlndedlraer. h•t mr.ı'eleıılne alt bfttOn malumat lçio lNTURıST oıdesae. 

6 - Te'Dfnatı mo•akkate mıkbozlarlle birlikte teklif oıe" · sesine •eağıdakl ıdreee mOracaat olonmaeı rica olunur. 
toblarını mftnak . ııaoın y•pılac•ğı brlll eaatten bir eaat fstanbul Galata Hovagimyan ban 2 inci kat 
evvclloe kadu Aokau levazım AmlrJl~I HUD alm1ı1 ko Telefon No: 44t501 .. 42358 

--~~--m_ı_ıy_a_n~u_n_•_v_~_r_m_e~ı~_r_1. ____ 6 ___ 1_ı __ ı_6 ___ ~_ı _____ 2_0_1_2 ____ ~ ~ 

Bayramiç • 1ked Hl. al. ko. dan: lzmir Milli Emlak Modorlogw ünden: 
1 - Bayramiç mıntakaaı kıt'ıt hayYınıtının ihtiyacı olıa 

(296000) kilo yulaf kapalı zarf oeolile mOnaka .. yc1 kon. Lira 
muetor, lhaleal 30 ·7· 935 Hlı gGoCl 1111at 15 de Bay· 
nmlç'de 11kert 181ın alma komlıyoaooda yapılıcaptır. 

2 - Şartnımeıl her gfta komlııyonda gôrGleblllr. 
S - Beher ktlo yulaf lçi.ı dört kuruı elli .. atim f lat tah· 

mln edllıolıllr. 

j - Munkkat teminatı dokuı yb dok.an dokuz ( 999 ) 
liradır. 

5 - leteklller Ticaret odaıındı kayıdlı olduklarına dılr n. 

6 
ılka göıtermek mecburiyetindedirler. 
MGnıkaıaeına lıtlrak edecekler 2490'-•yıh artırma n 
ekılltme kanonunun 2 Ye 3 Gnca mı ddelerlnde Ye prt• 
namt1lnde yaııh nılblarlle monkkat teminat makboı· 
lannı n teklif mektuplarını ihale 1aıtladea en u bir 
1nt enel komlıyona •ermlı olacaklardır. 

207~ 11 16 21 26 

Bernava satın alma komisyonunda iha· 
leleri yapılacak olan asker ilibılan 

Bornan aıkert SA. AL. K O. dan: 

1 - Gaziemir lçla aı;ıl ekılltmede bulunan 60 ton arpaya 
nrllen 3 koroı 95 ıantlm f lat pahalı g6rOldGgGnden 
on gtn temdJdlle lhaleıl 18 temmuz 935 perıembe 

2 
g6nil ıaat 11 de yapdacalıtır. 
Arpa için keatlrllea f lat 2250 lira olup ilk pey 169 
liradır. 

3 - leteklllerln bildirilen gao Ye .. ıtte Bornnadakl ukert 
Nhn alma komlıyonuna gelmeleri. 2280 

Toran menemen caddeelnde 82,165 numaralı n 18 

Daman lıt•nbol otla ıokagında 1 l eakl 11 taj No. lı eY 40 

" kaçak ç•y eoklgında 43 eekl 51 taj No. lı n 12 
Toran tlmendlfer caddeelnde •7,4Y 133,136 na. b n, ana 

Ye kabH. 

Bayraklı menemen caddeılade 4: l,55 No. lı dlkktn 

Bnrnuı cay ferah ıobgında 3 2,2 No. lı dClkkta 

Boca lıtaıyon caddeılnde 21,77 No. lı n 

u Namık kemal 11kağında 2 eekl 2 2 taj No. lı ar1a 

18 
12 
12 

102 
5 

u Gıdemlr eokagında 4.4 eıkl 34 yeni No. lı mag11a 24 

Bayraklı balbal ıokagındı 18 No. lı n 6 

Boca Mutafa kemal c.ddealade bllt No. b dınrlı çamlı ana 12.50 

Dar1gıç bacam 10tıgıadı 14,14 No. lı e• ıs 

Merılnll weref ıokagında 11,9 11 No. b n 24 

Tepecik ak .. m aokatıada 44 n 44, l eıkl 56 ytnl No. la 

6 n •I• ıokağında 18 No. lı dGkktn ye oda mClıtemllttl. 

BornaYa birinci yaka ıoklğında 10,2 eekl 10 tıj No. h n 10 

u çingene mezarhgı blll No. la bağ 17,50 

Daregaç puılıkGprG 139,141 No. lı arn 9 

Y okaradı yuılı Y onanlı emnllnln altı ıybk lc•n mll11yedeye 

konolmoı iM de haddi llylklle ıallb ıahor etmediğinden 18, 7 ,935 

pertembe gGnl ıaat 15 te ihale edUmek lıere on gln maddede 

temdldlne karar verllmlttlr. Taliplerin o ıaalte Mlllf Emlak 

mftd6r1Clg0ne mlracaatlan. 2058 

TtJ R KiYE Genç Kadın 
Neden ölmoş .. 

llR/\~T 
BAN~ASI 

' 

Deglrmendere komunonua 
(Nablyeelnln) Karakoya kftyftn· 
de Fıtmı adh genç bir kadı· 

nın ıttaa dftoerek ôldGğil mOd. 
delumomlllğe haber YerUmlttl. 
Yar mClddelomoml Şevki uk'a 
yerinde ltzımgelen t•hklkatı 

yıpııuıtır. Tahkikata gôre bu 
kadın hıetı imle. Durmuo'an 
blzmetktrı Ali; kadına taarruz 
etmek letemle Ye sillen bastı 

balanın kadın dtıoerek olmaı. 

tClr. Tıh\lkıta dnam ediliyor. 

İzmir ıulb hukuk mahke· 
me~nden: 2067 

Baemahınede çayırlıbıbçede 

değirmen eoka~ında l No. lo 

bınede Paki. e ve Moıtdı Ye· 
killeri uokat Abdtılkerl Naci 

tarafından Behiye Ye Emin Ye 
Tahir ve Sıdıka ve Akurey 

hukl çokorçeome ıoklğındı 1 
No. la nde Ye Mahmut pat• 

yokoıonda halıcıoğlu hınında 

Aeım dede yanında Emla Yıh · 

ya aleyhlerine ikame olon1n 
l1aleyl eozu dnHından dolıyı 

momılleyh Emin Yahya namı· 
na nazar kılının davanın ika· 
metgAbı meçhul bolaadotun · 
dan bıhlıle bili tebliğ iade 
edllmeıl Ozerlne lllnın tebligat 
icr11ına kırar nrllerek bu 
bapta mohıkemenln 6 9 1935 
tarihine mOaadlf cama gODClae 
talik kılınmıı oldogandan ye• · 
mi mezkdrde ıaat 1 O da mab · 
kemeye gelmediği uya bir •e· 
kil göndermediği takdirde bak· 
kıada gıyap karan 1adır olaca· 
gına dair daYetlye makamına 

blm olmak IMre ll&a obmu. 
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• • • 
ıçıoız. 

~ Alisehir Banl~ası 
ÇtıokO ' ..... 

nzmnr şubesi 
------Ankara Birası -- ikinci Kordonda Borsa civannClaki kendi binumda 

TELEFON: 2363 
---Ulusal Bir Fabrikanın Mahs11lodor -- ··---
~ HertDrlO (Banka ve Komisyon) Muameleleri 
-=: Vadeeizlere % 

Ucuz, Temiz ve Sıhhiğ Bir Gıdadır. Yapılır. 

4 = Mevduat Şartları: A!b ay vad«:liy~ " 
Bır sene vadeh ıe % (Ankara Birası) dır. Tarki ye'oio bertarafında 

içilen yalnız 
5 
6 faiz verilir. 

Ankara Boraso) 
Askeri Lise ve Orta Mek
eplerle San'a~ Gedik_lisi

ne Talebe Alınıyor .. 
l - 985-936 dera eeneıl için laıaabal'da balDUD kaleli, 

•alıepe lbelerlle Bar•'da balaau Bana ukeıl llledae H 

kmkbledekl aıkerl •D'•I llleelle Kon7a •e Erslacan uked 
ona mekıeplerlae we kınkkaledekl .. •at gedikli f'rbat mekte· 

Z•hlre, tızOm, incir, p•muk, y•p•k, •fyoo •eRlre komla7oncalala yıpıbr. Mallu geldi• 
tlntfl'! ııahlpl~rlnt.ı f'n mOııald ef!relıle n•nı ~f'rtllr. 

~ 11111111111111111111111ıı111111111111111111ııı11111111m11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Doktor ~ Fratelli Spereo Vapur Acentası 

A K 1 T ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI . ema onay "0RESTES., Hpara 10 temma•da gelip ylklDI botalıaalk 
eoan Bar~u, V ama •e K61tenee llmaalarıaa hareket edece 

Bakteriyolog ve bula,ık ile salğın hastalıklar 
mfttabuıııı 

... ..,.hane iaaaayoaa brpmıdaki dibek aobk bquıda 30 uyı· 
b ew n maayeaehaneainde eabah ıaal 9 daa akpm Hal 9 a kadar 
bulalanaı bbal eder. 

ll6ncaat eden hutalara yapllmHı lhımgeleo uir tahli1't .e 
mlkroekopik muayeneleri ile Teremli hatalara yapılmamıa ceTu g6-
rllea Pnomotorakı maayeoebaneainde muntasamao yapıhr. 

"0RESTES,, ••para 13 &emmaadu 18 tellUllDU kadar 
Yen, Roterdaaı, Ameterdam ye Bambug U-1an lçbı 
alacaktır . 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
"ROLAND,, mot6rl 13 ltmmasda Roıerdam, Bam 

Copenbagen, Danaalı, Gdynla, Gotebaq, Otlo " Lkandlaa 
ltmanlar1 lçla ylk alacaktır. 

S)JlV aCE llAJUTbl BOUllAIN 
w.e talebe aluıaeaktır. ı============;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;..,_--....;~--- Garbi Akdeala lçbı ayda bir Maataum Sefer 

"PELEŞ., npara 14 temmosda pllp 15 le•mnda 
Marallya •e Buaelon ltmanlan lçbı yit alaeakhr. 

LteelerlD 9, 10 H orta mekıeplerla 6, 7C•aıflanaa .. 'at 
lllellaln 9. 11nıflle ••'at gedlldhlala blrlael uaıfa• talebe 
abaacakıır. 

t - Talebe ukerl ille we orta mektepler ıallmatlle 11a'at 
ıedlkll erbq tallmahaa gke kayda bbal olaaar. 8a talimat 
talebe ala~ mek&eblerde we ukerllt .. belerlade g6ılleblllr. 

3 - Atideki huularıD g"s on iade baludaraı ..... lbımdlf. 
a) Almanca oka7aalar ıerclb edilir. 
b) Bitin mekteplerde bydakabal 1 &em••• 935 de batl•r 

ıs •tmtoll• biıer. lıfllabeka lmd~aı .... •geline lö atDll01 
ı 117161 anua• yapılar. Baaaala benber kadroda yer kabraa 
den eeaeelnla dewamı mlddettaee 11.U ille •• orta mektepler· 
dea mkll earetUe talebe aba..,. denm ol••· 

e) llektepleda balaa4aklan yerler lmlelMe .. 7erlmlea Mkeıl 
llH •e .ıa .. tteplere kaydedil .... lld7ealer 1 le••• 935 dea 
Si temmn 935 '8rlhl .. kadar b•laDdalan 1erlerbl ukerltk 
fllbeledae •lne•t e.JebWrler. 

d) Mektebe girmek lçla ,..... blJlllp keçllte.ıer mektebe ........... -
•) .... Uler • .-.. ........ , ..... u ........ lan .. kat? 

len ..Urllk eabeled ftlltallle ,.,. ..... ....,. ..... 
rirler. Mekıepleıdea d.•el ftU olmadltca bl_., illetli mek. 
tebe gllml1.eekdr. 

f) M...._b l•dbaaı• mecbarlyet W..l olana~P.a. .. t 
........ ,.,.... , .. b4lar ...... •• ....... • ••••• a. 
JIW pıt .._. ltlla lladJ• •dilecek mwaf llaekUye •it olap 
mektebe bbal ..al•••ll•dea tlola71 hiçbir llak ltldla edile....,. 
Oaaa iti• rllt .... -.leıa benber gltlrllmeli lhımdar.I 

4 - Mektepler leyli H meccaaldlr. Talebenla ı..-mden 
llatka Kfydlrllmeel, ıeçblut •• kltablan hlktmeıe alt oldaıa 
gllll aJl'lft laer ay bir mllEtar ••8fla •erilir. 

Ueeyl manf faklyetle Mdrealenlea arn edealerla mwı..ka 
lmdbaaıaa strerek kaaadıklan ıakdlrde •kerl mllaeadla we fea 
... an yedttlrllmek lmere bir klım• Awrapaya tahlile g6n·l 
drrlllr. 

5 - Bir eenedea ı..a. terki tahlil olanlar bir enelkl 1ene 
deraleriala heptla4ea lmıth•D nrmele mecbardarlar. 1935 

2 5 7 11 1, 17 20 23 2R 28 ~1 

lstanhul Evkaf Modorloğonden: 
Beyotlaada lrllı ıokatı•da 1 No. b blaaaın ıadllen in· 
.... ebllımlye koamuflar. 

A - 1.etlf bedeli 2n:J' lira 70 karattar. 
8 - Şarıaame Ye projeli 1 lira 12 makablllade lıııabol 

heyeti fenalyeıladea ahaır. 
C - Eulltme 22 ıemmaz 1935 pasarteel rıao ıaat 16 da 

E•k•f mldOrlllftadekl idare en61nealade yapılacakaır. 
D - Ekıtlıme k•p•la Hrf oıaliledlr. 
E - MaHkkat lemlnaı 1661 llndır. 

F - Eklillmlye glr•ceklerln mimar Ye mlbf'adlı olmalerı 

n ba gibi yapı itlerini iyi bir ıarelle yapaaklarıaa dair 
n•lkl lbru eylemeleri lbımdır. 

3 7 11 15 1A55 

lzmir Milli Emlak Modorloğonden: 
Ura 

e.ı •• ,. .. , k'iJahaae eaddeelacle 250,2 •amanla e• 800 
11 

" • 248 • far1a 600 
.. il M 260,l .. H 800 
• 

11 
• 260 11 dlkkta 600 

8Dnaft huaabafında 25 eıkl 25 yeni 16 H 150 
.. medrete eouıında 11 etki 9 yeal .. dlkkh l 00 
• kort 6mer eobııada 8 aamuab dlkklD 30 

•ynkb kanal il eoblında ı O 11 d1••1a 200 
g.,..yak• •laJbey meydan ıokalJn .. 2 l•j namuab maJ-• 325 

• • .. .. i,l .. .. •• 200 
Yakanda ,..,,, em•alia peeln para HJa lklacl ıertlb mlba 

dil •etlkaalle ldea•ek lere 18,7,985 pereembe ıreaı ••t ıs 
ae •llklyetled ..u .. k esere mlayedeye konalmattar. Talip· 
lerla o uatte llllH B.lat mldlrlyellacle mltetekkll •ht ko· 
• ..,.._ •lneutlm. 1981 

Yolca we 7lk kabal eder. 
NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE 

lsmlr'le N ... York anmada mantuam eefer 
0 RINOS., npara 21 ıemmusda lsmlr'den (Dotra) 

için yClk alauktır. 
Damlı: llblardakl hareket tarlhlerlade•t detltlkHklerde• aee 

mea'allyet kabal etmea. 
Fula ta&llaı lçla ikinci Kordonda Tahmil n TahUye tlrk · 

blıı• •r•••da FntelU Speıeo ece•ta•••• mlncaat 
rle• nlunar. T111"'"9: 20f\4 . 2005 . 288! 

lzmir Defterdarlığından: 
l.ı•aıa •e.._. borcaadaa: fttlra talnlll emwal ywnna ı.r; 

hacaedllea eeydlk6y IU1Uka1a d•mlacık mnkllade kiln 351 
d6nlm .. ,.ı.ıtk tarihi nandan ltlbarea yirmi bir gtla mlddetle 
•bl•I• çak•nldıg.ndan pey ıarmek lıllyealerln defıerdarbk tah· 
etlJt kal .. mlne ıtılm•l11rl. 20~5 7 1 l J 6 20 

I 1 

ula 
·~ \ii 

ı~mir Defterdarlığından: 

Olivier ve Şore
kisı Limited Va-

pur Aeentası 
Ceadell B•a, Blrt.a Koa1oa 

Tel. 2"3 
General Saeam Nawlptloa Co. Lad 

•• PETREL., •apara 8 lem· 
masd• Londra için ylk alaeakur 

Ellermıa IJ7n Lıd. 
..RUNU,. npara lt tem 

masda Loadra, Bali H An· 
wera'ıen gelip tahll7ede babı · 

nacak H ayni ••maada Bali 
lcta 7lk alacakhr. 

0 DRAKO .. Hpara 29 ıem 
masda Bali, Aawen we Loa· 
dn'daa gelip '8bllyede bala· 
D•eak we ayal ••maada Loadn 
we Bali için 7lk alacakıar. 

Doyee Lnante Llnlye 
"ANGORA., ftpara 18 tem· 

masda Hembarg, Uremea •• 
Annn'teD gelip tahliyede ba 
loo•cakıır. 
Not: Yarat ıarlhlerl •e ••para.. 
flD lılmlerl lserlne denletkllkle 

rlnden mea'allyet kabal edllmes. 

V. N. 

VV. F. H. Vau 
Der Zee 

& Co. 
l>EUTSCHE LEVANTE ~U: 

" VVINFRIEO,. ••para 8 
temmuzda bekleniyor, 11 lem· 
maaa kadn Aa•en, Roıerdam, 
H•mbarg Ye Bremen lçla 7Gk 
•l•cakıır. 

0 ALIMNIA,. ••para 20 tem· 
muda beklealyor, Bambarg, 

l•11aıa •ergi borcundan 6tClrCl ıahılll emHI 7a111ıaa göre Aowere Ye Bremen'dea ytlk 
bucedllea ahmet •A• mahalleılode kftmlrcDlar çarııııada kain çahracekllr. 
32 ili 40 yeal 86 Ut 'j •Jıh kahHh•ae tarihi Utadaa itlba· JOONSTON VV ARREN LINES 
rea ylrmlblr gln mlddetle •lıhl• çıkarlldı~ından pey ıtlrmek LTD. - LIVERPUL 
htlyealerln defterdarbk tahılllt kalemine mlracaallara. " DROMORE " Hpara 14 

7 11 16 20 2026 t•mmusda bekleniyor. Aann 

MllHlllHIUll Muallim •mmmmmı~ ::0 U.::::u~;..:~~!9'::!~ 1 Dr. Hultisi Alataa 5_§ ıence, Galaç •e Hralla 1ç111 yık 
:: 'i' _ al•cakur. 
5§ Eek1 Tıbbiye Mektebi Madara, Garp Crbbeal Sıhhiye R•lıl § SERViCE DIRECT DANUBIEN 
5 M h § TUNA BATrl 5 iç Hastalıkları Ota 888181 5 11DUNA., motGrl bale• llma· 
il Buttlanaı Baeı e-n Oteli Karflllad• Şamb Sokagıada § aımısda olup Badapefle, Bn· 
!!! (20) No. Etki MoayeaebınHlnde Kabul Eder. § lllla• •e Vtya• içi• ytk al· 

IUlllUUllH•U11Ullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllll ....... · 

Oblrealerl Maa 
'8ka (Okameatol 
Öbtlrilk Şekerle
rbd Teerahe &il 
DJL • 

ve Ptlrj~• !fahapın 
En Cıtan Bir M 
hil Şelieri Oldap 
na anolmayıaa. 

Ka neti i Mtla hll 
latiyenler Şaha 
Sıhhat Sargan 

Haplannı Maruf 
eeza depolanmu11111 

Cilt Y aptıraeakuaı 
Yeai kuaflu çarpa M na 

ALI RIZA • 

Mleellithaneelne utr• 

Ont•enltede ~ı. 
(il•• Pro'-"> 

Dr. A. Safittiıı 
Ağız ve Dit Beki 


