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zınir'de hergtın sabahları çıkar, siyasal gazetedir. 

Çrnkırı Yolunda 
Bir Tamirat Trcnile Bir Otodo· 
rejin Çarpışmış, Bir Kadın lle 

Bir Makinist ölmüştür 

.. __________________ __ 
'W • a g a ı ngı ız e o 

~ını Tef işe Çıktılar .. 

E konomi Hakanımız makamında., 
At L 

~c oeııı;o,a, 15 (A.A) - Celil Bayar beraberinde bulunan 
••tı b h,ı~ • urıya gelmltlerdlr. Kendllerlnl ht11yondı dışarı tecim 

&! kooıtıerl M. Rozengolte, ığır 11nıyl komlıer muutnlerl 
· Pı M •t•kov ~ve M. Kıgaoo,lç, dışerı ıeclm komiser muavini 

At: ~it,,,, dı~arı lolerl komlııorllğl birinci ıark departmanı ıef 1 
elçı IQkerman, Türkıtroy direkt6rll M. Zolotaref, Türkiye bOytık 
'l'n '1 Zchı ·Apıydıu, elçilik Uerl gelenleri, Moıkova'da bulanın 

ı.ırk 
lıııd, llıfthendlalerl 'e TOrk kolonlılodeo birçok klm8eler tara -~ 
~areılınmıolırdır. 

l' ANADOLU'oıın Anketi: 17 

~ltıir'in Ekonomik 
Durumı1 Ne Halde? 

1~.tı:ıiroğlu, Lim~ Tarifeler işi 
~trafında da 1Fikirlerini,rSöylüyor 

• • ·-·.---2-

M .. Çaldaris 
Çekilmiyecek. 

M. Çatdaris 

İngiltere kralı Jorj 

Londra 16 (A.A) - logll· 
tere kralı, nliıhd ve knlıo 

ôtekl oğulları Dak Of York 
ile DGk Of Kent, loglltere 
deniz konetlerioln bir kısmnn 
gôzden .geçirmek üıere bogtın 

ıHt 17 45 te ôıel trenle Poru 
mooıh'ı nracaklardır. 

İnglUz adaları dooanmaelyle 

---···---
ltalya, Haheşisıan 

işinde Bir Tezada Dnş 

mnştilr. HokOm~tler 

Arasında konuşmalar 

Vardır. ltalya Aceba 

Na~ıl Bir Vaziyet Ala· 

cak? Oç Devlet Dele· 
gelerioiu T oplanma~u 
Bekleniyor. 
Akdeniz donınm•sının hattın 

gemileri Qç genle ııra Oıerln· 

den Porıımooth ıçıldarındı 

dizilidir. KftçGk parçalar daha 
yıkın bir noktada TC blr11 

kenarda daroyorlmr. BagCln ıon 
yedek gemileri de genel kav· 
vet 157 parçayı· bulacaktır. 

Londra. 15 (A.A) - Taymlı 

işçilerin Cumartesi Giin· 
delikleri Nasıl Verilecek. 

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

- Bakanlar Kurulunun Verdigwi Karar 
lıtınbaı 16 (ôzel) Bazı Don llbaylığa Geldi. 

l'ccı 
tı:aıı,h lllerlerden Mazhır Na 
l:blıe İıınlroğla'non anketi· 
~•sı:n lerdJ~t ceHbın geri kalın 

Yunan gazdelerl, bıtbıkıu -
lıcak lbracıttı 1'1por iki g4n M. Çaldarh'ln, Yanın politika· Dnlet fabrika n mtleaaese· 11yıh oluııal hayrım 1'e genel 
daha evel gideceği yere 1'1rmıı sının aldığı ıekll azerlne çekil· lerlnde ~ılııan loçllerln Comar· tatil kınononon tatbiki dola· 

~~1 da bugQn y111yoruı: 
!:bir l.ueadısı lıkelealnln iz 
ttftıceJltlQ,nı aleyhine lnklıaf 

tnftoıkanmOdOr? 

liıı:- lıaıtr hinterlandının 
Qıll 

tc111 Orllolerloden biri de 
hgı 11Y•81dır. Nazilli ve dolayı 
~,,, '

1
"' lıaıtr'den lbrac edilirdi. 

I I ık't I 
ltın •n da ihracat yıpılıtdı. 

•11d, 
totlQ1tı tıbaıU ve tahllyedeld 
'•tif 1 •r Ye demlryollınnın 

t erı 
doı, Y0ztınden N11llll n 

Yı tc ı dan lb Yl ııyagları Kuşadaıın· 
lır, g_:•c edilmeye baolıomıı· 
lhı, O•daaı Umanı belki 'ağ 

!!atı 1 l 8et1tı ç n lnkl·af edebllfr. 
lçt0 d bııı ıebeblerle incir 
lçıll e ... Fakat diğer OrQnler 

ıınıı 't\ ctnıem. 
llt•lyı d 

llı:n,11111 cmfryolu yıpılıncı bo 
oı,,1k dı lıoılr llınenı aleyhine 
llly0 r lnktıat edeceği s6yle 
'-edır? Bu huıuata mfttaleanız 

'8u tıkdt 
GtQQı rdc İımlr'de yalnız 
ı ' incir 1 ftıııt il ' zeytinyağı ve p•· 
~tr a,

11 
e teferrQauıo olın dl· 

ltı:n•nı tıler kılacakttr. İımlr 
ROn dıb A•rupa'ya '•parla iki 
11 ıtıın1 ' Y•kınmış, Antalya 
ıı Qg•k 

l:baıa1ıa1 01 •ı. Bence lımlr 
'e•~ll ctn tercihi için bir eebeb 

lllcı 1 · zaılr'den yapı· 

olablllr. Gönderilecek Orfto bir meğe ve yerini Avrupa ger;I· teal gftnlerlne ıld ye•mlyelerl yıılle fe 11hlplerloln Cumartesi 
iki gan içinde !ozulıcık clnıı · ılnden dönmekte olan ge• hakkındı bıkanlar kurulunca ganlerl ltçllere yarım acret 
ten olmıdıAı gibi, bunun bir neral Kondlllı'e bırakacığını verilen karar fç bakanlıktan vermek lııtedlklerl n bonon 
değeri olamaz ve Antalya de yazmıılardı. Şimdilik buna ıehrlmlıdekl ılAkadarları bil· hoınut1ozlokl111 moclb olduğa 

- Sonu 6 ıncı yazde - ihtimal verilmiyor. dlrllmlıtlr. Bu kar.ıra gôre 2739 görDlmekte ve Comarteel gfln. 

xımanıarr-enrn1r1ı-avaoev1 ~:; ~==::~:;: :::::::~=: 
Yaratmak U .. zeredı·rıer ~=~:~~:ı:~!:d~;:08~:~~a=:~· 

. ( • ihtiyarları olmıkeızın Cumartesi ____________________ .. ______ .;_ __________ _ 

Yeni Zeplin, .Yerden Su Al~ıyacak, 
inmeden 13000 KilometreıUçacaktır. 

Grıf zeplenl idare eden Dr. 
Ekmer ilkbahara doğra Frln· 
tlıhafen Alman tt!zgAhlarında 
imal edilmekte olan Graf zep 
linin, nımzedl yerine geçecek 
(L Z. 12.J) hava gemlalle aç· 
mıyı hazırlanıyor. 

Yeni yapılan zeplin, evel· 
kisinden daha bcıyok, dıba 

sağlım oartlarle yıpılrnakıadır. 

Graf zeplin yedi stneltk 6m· 
rQnce 1150000 kilometre mesafe 
ılmıı, 10940 yolcu, 35 ton 

mektub •e 50 hin paket ve hoo· 
lardau bir teki bybolmımııtır. 
Yeni 1eplln 298 metre ozon· 
luğundıd1r. Kut'o 42 metredir. 

Amerikalıların parçalanan Akron balonu sistemindeki U.S.Nny balonları 
iskeleti Graf zeplinden dıh• ı mımıthr. D~rt motöril vardır. 
ığır ve dıbı 11ğlımdır. Mo· Der biri ouıltı ılllndlrll ve 
törler houaz yerlerlae konul· - Sonu 4 nen ytııde -

gtınlf!ri öğleden aoorı çahoı 
mıyın leçilerlo gelirlerini ten· 
kıa etmek de muvafık olmadı· 
ğından lolo tetkik edilmesi ve 

bir kırar •erilmesi leaeamlştlr. 
1ı kanonunun çıkmaıını bek· 

llyerek haf tı tatili kanona 
devlet ve devlete tld maeeae· 
ıeler fabrikalarında •oığıdakl 

ıekllde tatbik olunur: 
Devlet mOeueeelerlnde çalı . 

ıan daimi n meslek edlnmlı 

loçller Cumartesi uat 13 ten 
itibaren tatil ederler. Cumartesi 
yevmlyeıl tam nrlllr ve • bu 
gflnft tellf 1 için Oç eaal haf. 

tının diğer gGnlerlne maeaaeee 
tarafındın tevzi olunur. Fahri· 
kılardı n maeeseaelerde Ran. 
lOk lıler için gGo içinde ve 

htftı leler . için hıftı içinde 
çıheılmayan aaatlara kartı Qc 
ret verilmez." 

M. Muuolini 

bir yazuıındı diyor ki: 
İoglltere Habeıhtın'ıo ulus · 

lar korumanı Oye olarak ka· 
bulana hiç istemiyordu. Onun 
kaholane daha çok İtalya•oın 
lerarı yardım etmletlr. Bonon 
içindir ki ltalya timdi onun 
Gyellkten cıkarılmaeını latlye· 
cek oloraa, pek baycık bir 
tezade daemOt olur. Ancık 

Bıbeılstın'ın uluslar eosyete· 
sinde kılmak bıkkını iddia 
edebilmesi için ne nklttlr 
geciktirilen bir takım yeğlrml 

nihayet yapmuı iham gelece· 
ğinl e6ylemek İngiltere için 
tamamlle lojik bir hareket 

- Sonu 6 ıncı yOıde 

Yeni Dil 
Ceh Klavuz-
ları Çıkıyor .. 
Basım Hakkı Yalnız 

Dil Kurumuoundur •. 
Ankara, 15 (A.A) - KtlltOr 

bıkanlıAındın: 

Tark Dili arattırma koru· 
muncı h11arlının Uloso ve 
diğer gazetelerde neıredll~n Oı· 

mınlıcadın Ttlrkçeye klavuzoa, 
katma, değlotlrme ve dOıeltme· 
lerl yıpılmıttır. 

Ayol ısla göre gene adı ge· 
çen cemiyetçe bazırlınmıı olan 
l 'Orkçe'den Oımanhcıyı ~b 
klavozu da bı,ıma verllmlıtlr. 

Bu iki ceb klnoıunı llglH 
basım, yaıım ve eatıı gibi her 
tftrlft telif hakları, hakkı telif 
kanonuna ıöre kurum adını 
tescil edllmlıtlr. 

Tark dlll del'rlmlnde df>ğro 

yol &ôaterlclllk ödnlnl yapacak 
olan bu klnozlırın satııa çık· 
muını beklemek gerektir. Oku· 
yucolarımızın bu denime olan 
temiz llghlndeu ve içten bağlı· 
lığından faydalanmak lstlyen 
tere karo• Tark Dili Araıtarma 
kurumunun kanon yolu Ue 
bıkkını ıram111 tabiidir, 
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Taymis'io .Uoemli Bir Yazısı [ T e o az o h a b e ır o e r 1 ıı 
Fransa Italya ile Ne De- y ı Kaçak Haberle 

d A 1 b·ıd·? ltalyan-Hahes Hududlarında &ıça _M0 •1e0 e1er1 rece e ll aşa 1 1 • ' Resım Alınmıya 

Almanya'nın Avusturya'ya inmesi 
işi De Aralarında Konuşulmuş .. 

M üsademeler Ba~-ı adı. aı:~:;!:" .:.ı ..... 
"ıf lçMbab1tadaa bbaybl8 

·-·-· lngiltere Tek ea,ına 
Hareket Edemiyecek. 

M. Laval M. MuNOlioi ile kODDfuyor. 

Geçen camarıeal glntl aça· nandan batkı hClttla bakanlan 
tında bir fırııaa ıebHkeel ge· da gGrab İtalyıa · Babet anlao-
çlrdlkıen eoara 'ere inen M. ma1lağı mee'eleelnl gGrtltecek, 
MllllOllal palenao'da bir ı~y bu ite ne gibi bir çare bola· 
le~ ~ylemlt Ye banda İtalyan nacaAı hakkında akıl danı ... 
lalkdmetlae n alaıaaa glrlt· caktır. 
mlı oldap lıten pımıyacaAıaı Parlı'tekl lnAtll• btlylk el· 
erıellne bayık olank erme~e çld IOD gtnlerde ıık 11k Fran· 
oala .. cağını blldlrmlttlr. Ba 11s dıt bakaahğıDa gGretler yap· 
tayinden aıalattldı~ıaa g6re mıf, ThClleako'aaa bundaki 
M11110llal Babqlltaa Gserlade detetlerl borada iyi dayatlar 
bir egemenlik karmak n bana baratmıpır. 
yerltmek brannı Y~rmlıtlr. Ba ıırrda ba gClç gbleıde 

Bu yolda kendlılnla ae de· oluılar ıoeyeteal ne yıpacak, 
reeelere kadar ileri gideceği De tedbirler ılıcaktır. Şuruıaı 
beJlf detlldtr. İtalya, yalaıs da unaımamak gerektir ki bl 
badi IGmlrgeıl erltre Ye IO· sim heyecanlan tatkın olanla· 
mall'1e komıa olan balık •e nmı11a dediklerinin tenlae 
alçak topuklan koramuı al· olarak, alaılaı 101yeteal, bir 
tana almakla kalacak mı, yoku .. , .. karala aeAll, bir buıı 
Adlubaba'yı da İtalya hlkml karaladar. 
altına eokacak kadar ileri gl· Karalutandakl erge herhıngl 
decek mi, baraıı tlmdlllk bl· bir barbıa çeneılnl blylımek· 
Uamlyor. ten, genlıletmekteQ ha IOIJ•· 

Şaruı bayıktır ki bitin ieyl .tıkoyar. Fjer oaan bl· 
yapılaeak itler, harcanacak ıCln iyeleri kollekdf Ye blrge 
harcalar edine boyana Te aıan olarak dltlnlr n dnraaarlar· 
asadıya heuplaamıt Ye Yarıla. u o ıamaa çatıımaların Galne 
eak amaç keadllerl için belli g~lleblllr ki alaalar 101yeted· 
ol-.ktar. ala Olktlll badar. 

Oaan için artık yıbancı dip· Baglnktl dorumda •·raa•ma 
Jomatlar ıarat.adaa ba ite oynadığı rol •e gördGAG ndey 
ar11mak, yahat bir kotarma pek önemlidir. Şanaaaı ukla· 
yola balab Gnergelemek uığ11ı mıya artık, IGıam yoktur ki 
•yılabilir. İnglltere'aln Parlı'ten almıı 

Şimdiye kadar ba ite bb: oldaga cnablar amad •erici 
çare bulmak için bir takım olmaktan c;ok asaktJr. 
glrgllerde balaamaı olın İngl· Geçen mayıı ayında Babe· 
llz hClkGmedala ba kıaavları ılıtan mea'eleel alaılar 101ye· 
kıaaamabdır; fakat bondaa teıl koneeylne ıanaldağo H· 

IODn Nyle glrgUerln tekrar· men, Fraaaa'nın oradaki oran· 
L laamaıında bir batan amadağa taklan bu alında IOIJele 
t kalmadığı da gibi lortad~ preaılblerladen ayrılmamak 
"' F L- --b b · L - gerekıljlnl UT•amıılardı. 8a "' ıaat a, aglaal daram· " 

konu lserlnde birçok Misler 
~dan hepel de ayn a1r1 1111· 

~ylemlt olan M. Lnal, bag6n 
mekte olan ilgili de.leılerle 

herhalde, ha dedlklerlni yeril· 
•bdaa akıya dejed elden 
bınkmak gueklr demek de· 
lfldlr, 

Banla;-..-;ıiDd;;-h feltketlJ 
hlçolmaua, baclandarmak. im· 
kta Ye fırıatı nrdır Ye onlana 
blrge olarak yapacakları eıkl, 

IODDCD' H çok, deltttlreblllr. 
Lakin bugCla, M. Ma110llal 

dola dlsgla ylrGmek Hrarını 
Yermlt balaamakıadır. Onan 
lçla en eYgln meı'ele, aloılar 

IOIJeteelala eD Gaemll Gyele· 
rladea blrhl olan bir alaıla 
catatma olmuıaıa öaClae geç
mektir. 

Ulaelar ıoeyeteelaln g~ael 
Mkreterl bagaa Loadra'ya ge 
Uyor. Ba g6retln ilk ergeet, 
yeal laglUa kablne1l bakanla· 
rlle 1klflb ... ı .... ILtar. Fakat ....... , ........... . 

mekte pek faılı gtçlClklere 
ugroyor. 

M. Lual, yalaıı Parh ayla· 
11m1a blldirdlAine gGre, Fnma 
ile İtalya araıında çoktanberl 
geclkmlı olan n Afrlkr'ya 
lllıkla bir toprak aalaımuıaı 

eonoçlamıfbr ki, herlkl aluıan 
birbiri ile olan Ugllerl ba 
aalaıma berine daha dlsgln 
gldeceAI umulmaktadır. 

İki dnletln A YUltarya ile 
llgllerl Ye ondaki aııglan biri· 
blrlaln hemen benserldlr Ye 

fraaaa genel kurmay baıkaaı· 
nıaın ıon Roma g6retlnde beı 
halde İtalya Afrika ile ugra11r• 
ken eger Almanya ıara6adan 

AYOıtarya'yı .. eadlelne katmak 
ergeılle bir hareket yapılacak 
olana ae yapablcatıaıa plblUı 

- ... 6 lllCI ya.le -

Başbakan Mussolini Bizzat Haheşista· 
na Gitmek istiyormuş ... 

lııaabol, 16 (Ô1tıl) - 1ıalya · Babeılıtan 
çok D11lk olduğa hıber •erlllyor. 

İtalya, yeniden Hker göndermeAe baıladı. 

hudutlarında mludemelerln batladıgı Ye daramaa 

Roma'dan haber verildiğine gGre Mu11ollnl, yalunda denlı mannraları yıplıncaktır. Bu ma· 
nnralan 60 denlHltı gemlıl lıtlra~ edecektir. Maneualarda MuNollnl blıut bulanacaktır. 

İetaabal, 16 (Özel) - Mo11oll!li'nln Rabetlıtaa'a gitmek lıtedlğl Romadaa haber terlllyor. 

Çankırı Yoltinda Feci Bir 
çarpışma Oldu •• 

Mohendisin Karısı ile Bir Makinist öldo Yaralı Var •. 
t.ıanbal 16 (Ôıel) - Çankırı yolanda bir tamirat uealyle bir oıodorejla an11nda feci bir 

çarpıtma olmaı Ye bqmGbendlıln karıılyle hlr maklnlıt GlmGttlr. 
Mlhendllln ~ocakları ile haıı memurlar a~ır ıarette yaralanmıtlardır. -------·· .......... ·-------

Arnavud'larla Boşnaklar Yunan 
' 
Tebeamız Oluyorlar. 

HokOmetin Verdiği Karar, BOIOn 

Baş ve Dış Bakan· 
Gelecekler 

İetıabal, J 6 (Ösal) - Yanan 
llbaylıklara Bildirildi. batbakaaı M. Çaldarlt ile dıt 

Ankara, 16 (Ôsel) - Arnnad'larla botaaklarıa, Tdrk kDltQrtl itleri bakanı M. Mablmoe'an, 
taıımalarındaa, 1tbll7etlmlse kabul edilmeleri blkdmeıçe k1rar· birinci Teırlnde Aakara'1• ge· 
lattınlmıı n ba karar bitin llbaylaklara hlldlrllmlttlr. lerek blylklerlmlale glrlteeek· 

lngiltere Kralı Donanma •·d AA~';'i~rıu,.... 

ya Geçid Resmi Yaptırdı. Zencileri Habeş 
157 Parça logil·z Harh Gemisi Kral lşile Meşgul 

Jorj'un önOnden Geçti.. •••••haı, 16 (ôseı) - tıaı. 
letanbal, 16 (Ôael) - Londn'daa haber Tt1rlllyor: İngiltere Y•· Babeılıtan lhtlltfı, dtlnyada 

mHcad btlUla Zencileri met· K nla bettncl Jorj, 167 laarb gemlılne geçld re1ml yapurmıttır. 
pi etme~e betlamıfhr. 

R~·;y;~ J;; "i(;;JI. Vezüv 
il M k • Al ._ Yanardağı e a ıne acagızFeveranda 
Ekonomi Bakanımız, Rus Dostla-

rımızla TemaE1lar Yapacak .. 
Ankara, 16 (Özel) - Ekonomi Bakanımız Celil Bayırın, 

RDfYa'dan kredi ile makine al.ağı ~ylealyor. Celil Bayana 
Rae doedarımııla daha baıı baımat hakkında faldell temalar 
yapacagı haber •eriliyor. 

İetaabal 16 (Ôsel) - VesGY 
Y•••rdaj1, eadleell bir tarsda 

FHeran etmege baılamıthr. Balk 
teltı içinde balaaayor. 

Kondilis 
Atina'ya Döndft 

Mucurda Atatiirk B " l " İetanbal 16 (Ösel)- Yun 
US U il bakanı Koadlllı, Yagotla91a 

krallat naibi pHDI Pol Da 
Tören'İ . yapıldı konaıtaktan IODn ta71are ile 

Adna'ya hareket etmlt Ye 

aktam Gaerl oraya nrmlfdr. Dost Mermerdendir Ve Hacıbektaşlı Şokro Kaya 
Hasan Yar Tarafından Yapılmıştır Istanbul'a Geldi 

Macar, 15 ( A.A) - Bacı · 
bektatb e... y ar'ıa yerli 
mermerden maHflaklyeıle oy· 
doAa Atatlrk'aa blltG, dCla 
k6yll Ye kaubalı binlerce bal· 
kın, Ktrtehlr .,, yaba llceler· 
den gelea koaaklana kat.ldıgı 

bir t6renle açdmııtar. 
llcebay Ataıtlrk'la Ttlrk 

IUade yaratll~ Yarbklara birer 
birer uyclaktan eonn, btllttla 
açma ODDIUDll Kıqeblı llba 
yıaa bınkmıflır. 

llbay tayininde ltlerlmlala 
bhmedtAtnl, Atatlrk'b 1111· 
.... ,..... lılr .. _ bnl· 

mreını dllemlt, yardan UYpıı 
için (mldafaa) heıbaba lımet 
laoaı~aln dedikleri gibi, yedi· 
Aimiı ekmeğin bir lokmaıını 
açaA• ayırmamıaıa bir GdeY 
olduAua aalaımıfbr. Bandaa 
eoara halk blltln önCladen 
pçmlttlr. 

Bafra 'ds TatOnler 
Bafra 15 (A.A) - TCltCln 

Grflal Y•Amareo•lak ııkınb11 

içinde idi. O rla iç gbdenberl 
Bafra Ye çeueelne dlteD le 
ylıll yaAmarlardaa faydalaamıı 
Ye ekicileri• ,O.lal glldlr· .... .,. 

t.ıanbal, 16 (Ösel) - İ'9f 
lerl Bakanımı• ŞClkrG Kaya ba. 
gCla Aakan'dan banya geldi. 
Baken doıraca Fllorya'ya git· 
mlı Ye ln .. ab tetkik eylemlıtlı. 

Haliç Şirketi 
Vapurlar Akay'a 
Devrolunuyor 

Ankara, 16 (Osel) - Ba"9 
tlrkednla fetbl ile nparlana 
(Akay) a dHrl hakklBdakl 
proje flaUI bebah1taea m..r. ......... 

blldlılm plmltdı. aa.11; 
ledlyelerce GlçllerlD ber 
yapal-.k ........... 
almamaları Ye ba ret .... 

rlDel bauda yanb Ol 
yeni bbal edilen llçllere 
rilme1I ıa: edle abama• 
ttrauaea bbal edlldlll 
rllmtktedlr. 

Şehirdeki Susuz 
Mahalleler 

Uny; telarla m hlaa 

rerlerlae - tabml.
JUlllD •aıl11klan yapa •ol• bir barlte ..... _ .. __ ~ ... -1111 

Tekitler Espek 
8l1p Te~deı .,-:bl'll .. 

rtaa•ı olan Mtbalı Ali 
Ltaabal'd•• tehılmlH 
... batby .. kbı. 

Fuad Yunldat 
ı, .. u..... taltilJet 

6ektlrlqllle .. r1 ... 
olaa Ubaybk inikat 
dlrektkl ,_. Y...._. 
glakl AfJoa tnalle aa.~ 
gldeeek •• yeal ldedae 
yacıakm. 

Yeni lıkln Direk 
~ ... llk&a 

P•e atumıı ola lh•• 
r.. tllıektlıl T.W• 
....... , ••• iti•• ..... 
Tek ... llkh tlirektarl 

••••• ,.1ar1 ... llkAD t11re 
lla.tr o-•• ,... t..111 
aynı..ktar. 

Ganlenpartiler 
Çoeals ... ,..... 

lda• lalmlsdekl 

ak .. ma Kordon'da ..... 
laıı yarda pala01aada 
bir prdeapaıtl Hrlleoektlı'. 

§ - - .,.t.ıı .. 
- •marteel aqam..,. 
aıay parkaada blylk •tr 
tlenpud •edlecekdr. 

izin 
Agarena llakyerl hatMk 

AlalDM'e laaltalıgı• bl••• 
ay, lsmlr Alllyeeesa ~alye 
.... , kldbl ln••'e oabet 

'• laakyerl aabıt •• 
Nlrast C.a'a blıay lala 

•ltdr· 

T&fıt ihtiyacı 

~-- " Şelflr 
UM1•dakl yerleıtle 

laalt ••ralanlaa otob 
dai .. dola bir laahle ıeo ... -ıı 
,.... •• llletlllled yen 
... iti• .... , ...... 999 

baluuyor .. ıda. Şart.y 

ı• ..... ..... .. ..... 
iki.,. ........... . 
iki otobll ...... e1m1tt1ı. 

TEMMUZ 
1956 
a ... , 

'13 
17 

Çareamba 
AnW 1SS4ı 
15 Rabll .. bu 



• 
Biz Heybelide 
Der Gece .... 

Günün Şar habernern 
r 

Barbaroslu 'lar 
Varlıklarını 

' lzmi r' den yaş Sebze Şaşal Kaynağında 

M Ih 
önlükler Bulundu 

Gônfil biraz da eğlenmek. 
leter. Hakkı vardır. ve eyve racı.. ·· 

Şaoıl kaynaklarında toprak 
Kata biraz dinlenmek i!ıter. Gösteriyorlar. _, _ 

lbtlyıcı nrdır. kazısı sırasında mağaraya ben· 

Mide biraz. ılkol leter , itiyadı ...... --- Bakanlık Bu iş Uzerinde Dul'uyor. zlyen bir oyuk meydanı çıktı· 
•ırdır. Barbaroa'tan (Çeşme) den ğıaı yazmıştık . D6o bu mığa· 

Bunlar, benim çok samimi yazılıyor : Rapoe Gözden Geçirildi. rada tedklkat yapılmıotar. Ayol 

ltlııflarımdır. lkt tOrlO görün· 9~7 senesinde ltlbuı zirai -- yerde Elenletlk devrine ıld bir 
lllek istemem. birllğl adı ile bir birlik teo Ankara Türkof hinden şeb· dolayıalyle şimdilik mümkan binanın enkazı bulan muştur. 

Her neyse, burada kendim klll için ve ona hleıedar ka rlmfz Tecim odasına gelen bir görOfememlttfr. Mağıranan kesme taşlarla ya· 
den bıhea .kalkacak değilim. yıt etmek üzere nahiyemiz yazıda deniz naUiyat genel Ancak vapurlanmızda soğuk pılmıı bir 80 yolu olduğu uran 
Gızlnoyı gittim. Temiz bir den 8 l ııhıstan (582) Ura dlrektörlüğftnce odamızm yaş hava tertibatı yapılması bakın· lınmakıadır. Bina enkazı hu· 

eaı vardı. Ben, temiz çalınmak, toplınmıı ve sonradan bu bir· meyve ve sebze llıracatımızı lığın ftzerlnde çok meşgul ola. radı vaktlle Şaşıl euyonun fay· 

t lığ( kk Al t l o ·ıd t tkfk edlldfıYI bil rak tmklo nlabetiode bıoarma e111tz ıöylenmek, beste n gaf n teşe u e memcs ze 8 rapor 6 tı · dalarından istifade tçtn teall!at 
renin mHkaraeına çıkumamak rlne bu para çeşme zltaal dirilmiştir. Anlaşıldığına göre ğı çalıotığı bir lotlr. Vapur yapılmış olduğunu meydana çı 
tartlle alaturkayı da ıeverlm. bankasına yatırılmış ve dokuz y•ı meyve ve sebze ihracatı yiıkleyloceye kadar olan masrafa karmakıadır. 
Cerçl Osman Şen gibi, fasıl senedenberl bankanın emanet mızda daha fazlı sQr'at elde gelince: Şaşıl kaynaklarına yarım saat 
geçmekte pek becerlklfğlm yok hesabında falz3lz olarak kal· etmek için deniz yolları işlet· lzmlr liman işleri idaresinin uzakta ve kaynakların cenubu· 

tor •mmı, koyun gibi eftrftye mıştır. Bo defa kiiylilmftz hu mesloln Pireye uğrımadan doğ 935 eene!l ikinci altı aylık ta· garbialnde bir kale bnlundoğu 
kıtılmaeını da beceririm. parayı tayyare kurumuna terk rodan doğraya l skenderlye'ye rlfesl nde Umanlar genel direk· kôylaler tarafından haber ve· 

Vııktlle ~ırtlağım da temizdi etmlttlr. ı . vapur göndermesi, Yonanfuın'a törlOğt'lnce önemli tenzll4t ya rllmi~tlr. Şimdiye kadar bflln· 

llındJ, yılluca arınmamış hl; '-.-----------~ olan nakliye hayvan eevklyatı pı1mıetır. mfyen bu kalede de tedlLlkat 

hıcayı andırıyor. Ses gelirken, Dün ilk 
1 

• p yapılacaktır. Bunun bir önUlk 

Çatlak matlak, hırıltılı, zmltılı zmır anavır o1d.oğu8uraknlaom. ık.tasdır. 
berbad bıreey çıkıyor gıbı oıu: Taze incir Geldi. l 
Yor.. y d 1 1 K . Bır e çıyı opa 

emiş çarşısın a ne r t6c· 

Uzatmıyayım, bir köşeye çe· carı Muzaffer Kesklnoğlu tlca · ararnamesı. Jfe öldürdüler 
klldim, dlnlemeğe başladım. rethıneelne Aydın Ömerbeyltden 
&toalklyl seven, hataraları zen· Sulu Mestan oğlu Mustafa ve 
gt1ı olan her insan, güzel bir V ııkı f lı ça vuşlımo yetiştirdikleri 
P•rçı çalınmııYa başlayınca, ya· "' ilk loclr, taze olarak gelmiştir. 
'it yavaş benliğinden uzaklaşı· Mnzıf fer Keskin ticarethanesi 
Yor. Hayal!, zarif bf r balon 
1 

ilk defa incir mahsulil yetişti · 
g bt kafaeından "ıkıyor, uzak· la " renlere bahş\şletlnl gönder· 

rı, renklere, ışıklua. hatıra mlştlr. 
lırı, arzulara. lrlşflmlyen Omld 

lere doğru rakaede ede, bırakıb 
gidiyor. 

Etrafımı bakhm: 

Mubtertım mftfterller verişli · 
rfyoılar.. Bu kelimenin tam 
kırıılığı, çeldştlrlyorlar, demek· 

lir. Anımı nasıl çeklotlrmek: 

Ah çekerek, göz e6zerek, 

ga~dı hoeaharak, eağdakllere, 
•oldık.Uere kıfı sallayarak!. 

Bir aralık şu ~arkı ba ~tadı: 
8' • 
it Heybelide her gece 

Mehtaba çıkardık. 

S.ndallanmız neş'e dolar 
Zevke dalardık!. 

· . llıh ... .. .... . 
Şarkı başlar baılamaz b6tün 

111 ' 
laadakller, doğruldolar. Do· 

daklır kımıldadı. Ayaklar, ellet, 

Ptrcnıklar yavaf yavaf tempoya 
OJdo. 

S.~uııdakl masada oturan 
biri· 

' 
- A1111h, ah! . 

Dedi ve bulanmış gözleri 
Jlfırır gibi oldu.. Eminim ki, 

~•damcık Heybelide eaodala 
llD1emt1, hattA Heybeliyl ru 

~ ... lldı bile görmemlıtir.. Fa· 
ıt hen onu kınamadım. Krna 

:~~ dı .. Onun Heybellel, meh 
11 gamaı ııığı, enginlere 

:Çıl1nış ıaodalı, ruhunun için· 
edfr. Ruhunun denizlerinde 

le d h 
t 1 ı doğrusu mazisinin, ha· 
"•larının içindedir. 

c\mnıa pencereden pencereye, 
........ k 
bl aranlık bir sokak, amma 

bı: :GrtUnıaş tarla kenarı, amma 
ol •pur gezisi, her ne olursa 

•on d ,. ' mı amkl m1Zlye alddlr 
e lllıdımU bu eukı da bir 

lll1&l71 
be1t d Y•ıatıyor. Şu halde Bey· 
!Q h e onundur, eandal da, 

e tab da. 

Ç Danı bir farkı nrdır: 
.... nı· 

ı cellftdıo ne kanlar 

Çatı doktfl KAğıdhanede 
'Y•n fevvarei bunu 

Dt iğer dilbanede 
lı~e hatlar. Burada da KA· 
ke De, lneanın içindedir. Çün 

~ IDCltterek nokta, lmaaeız 
et'tt,. llllnıa cellAd gözleridir ki, 

lıı :~: kılblnl, suçsuz, günah· 
fllt [) ogo lıılde 1 pe çekmekte· 

' 
9Atl iDi acanım? 

Qfaıllik 

Haber aldığımıza göre dahı 

bazı incir tlcareıhanelerioe de 

taze incir g~lmltılr. 

Limanda 
Yükleme işi 

3 Güne Ç1karı ldı 
Gazetemiz, İzmir Umanındı 

yftldetme ve boşaltma tarife· 
elnd~ 24 eaatlık m6ddetl az 

görmoı, bu hosueta hem kendi 

f lkrlnl, hemde taciri erin eöy 

ledlklerlnl yazmıştı. 

Bakanlık gerek bizim. ge· 

rekee Hılll olanların bu dedik 

lerlni göze almış ve 24 Hathk 
mdddetl 3 gOoe çıkırmıotır. 

UOn tecim odHınada bu lı 

için bir bildirik gf'lmlştlr. 

Amerika 
Menşe'li Mallar. 

lç Bakanlı~ıodan Ubaybğa 
gelen bir bildirimde Amerika 

birleşik hOkumetlerl menşe'li 

mıllınıo mfteıkaealara sokula· 

bileceği blldlrllmlştlr. Bu ha 

kumetle aramızda kllrlog an· 
laşmısı olmadığındrn Amerika 

menıe'll eıya satıcaları bazı 

yerlerde mQoakısalara kabul 

edilmemekte idi. 17.3.935 ta 

rlhll kararnamenin 33 iiocil 

maddesi mucibince bundıo 

sonra mOoakHalara kabul cdl · 

lecekdr. 

Tflrkotise Memur 
Olmak lçiu 

Tilrkof la genel kadrosuna 

alınacak 14 memur için dün 

tecim odası salonunda bir yok· 

lımı (imtihan} yapılmıştır. 

İmtihana 28 genç glrml~tlr. 
Yoklama kurulu le bankaeı 

dlrektörfi Firuz, Tarım bankası 

direktörü A~kl Eren, Cuwurl· 

yet merkez banbıu direktörll 

Mecid tecim odaeı genel sekre· 

teri Mehmed All'den kurul 

muştu. İmtihana girenlerin 

verdikleri cevaplar zarflara 

konarak mahilrlenmlı ve T6r· 

kofüı Ankara merkezine gön· 

cİerllmlıtir. 

Katiller, Bostana Hır· 
Dış Memleketlerden Getirilecek Es- sızlık için Girmişler 

ya Da Panayırda Satılabilecektir. 
~~~~~~--~~~~~~-

22 Ağustoeta açılacak olan liraya kadar d~vlz ihracına 

arsmlusal lzmlr panayırı koml · izin verilir. 
eerlfğfn., Tarkofie dfrektörtl 3 - İkinci maddede yazılı 
Zlyı Orgon atanmıştır. Pana döviz birinci maddede yazıla 

yarı ald olarak bıkanlar ku eşyayı teşhir edenler ır1&ında 

rulundan çıkan kararname şt:b liizum ve ihtiyaca ve teıhlrdeld 
rlmlzdekl Ugllllere gelmiştir. alAka ve iştirak edeceklerine 

Bu kararnameyi aşağıya yuzı. göre teşbf r edfcfye dClışeo hisse 

yoruz: 3000 lirayı geçmemek Ozere 

ihracat maddelerimize yeni panayırın bOkômer komlserll 

mahrecler teaılnl için e;eçen ğlnce tevzi ve taksim olunur. 

yıldınberl arsıulusal panayır Bu komiserin tahriri tebll,ı:ıtı 
haline konulan ve bu yıl 22 Ozerlne moktazt döviz ihracına 
ağuetosıa açılacak olan İzmir kambiyo idaresince izin verir. 

panayırına getirilecek y11bancı Bir teşhir edicinin 3000 lira 
memleket eşyıeı için ağoetoıta dan fazlı döviz ihraç etmesini 

merlyete girecek, panayırın zaruri kılan ahvalde ve tediye 
kapınııındau bir buçnk ay mOvazeneel lehimize olan mem 

geçtikten sonra mer'lyetten leketler eşyası için Ekonomi 

kaldırılmak. kaydlle aşağıda bakanlığınca bu haddin aııl 
yızıh beş maddedeki esasların maeın11 m6eaade olunablllr. 

tatbiki bakanlar kurulunca Klerlng mokaveleel ıktedll· 
onanmıştır. olan memleketler mentell olan 

1 - İzmir panaymoa Tılr· hu gibi eşyanın beher teşhir 
edici tarafından yapılan ıatışları 

kiye ile Kıllrlng veya tevazftn 
eBBslı aolaım• yapmış memle· 3ooo lirayı tecnılz ettiği 

takdirde bu fazlı klerlnr; mu· 
ketlerle kendllerlne karşı aktif kaveleal bukOmlerl dairesinde 
olduğumuz memleketlerden bu Odenlr. 

Panayırda tesle ellikleri veya 4 - Birinci maddenin C 
kiraladıkları yerlerde tethlr f L ı.raeında yazıh eıyadan beher 
edilmek Qzertı getirilecek eıya teohlrcl en çok 3000 liralığa 
aşağıdaki tekilde memlekete kadar ithal edeblllr. Fakat bu 
ldhal olunabllir : suretle kontenjan dışında ithal 

A) 200:1 numaralı konten· olunan eşyama mecmuu mez· 

J•n kararnamesine bağla S ve kur fıkrıdn vazıh miktarı ge-
K llatelerlnde yezılı tarife po· çemez. 

zfeyoolaranı giren eşya serbest· 5 - Bldncl madde de ya· 

çe ldhal olunur. zıh memleketler rkonoml hı· 
.B) Slparloloden evel Bakan· kınlığıuca teeblt olonor. 

lıklardan izin alınması lbım 

gelen eşya gene bu bakanlık· 
ların mQeaııdeılle ldhal olunur. 

C) Ayol kararnameye bağlı 
K llste!lnde yazılı tarife pozla· 

yonlaraoa giren eşya her pozla 

yonon hlzHında yazılı altı ayhk 

mlkdar kadar kadar konten· 

jandan fazlı olarak tdbal 

olunur. 

C) Kootenıın lararnameel 

ve memleket anlatmaları btı· 

kftmlerlne gOre Jdhali tama· 

men memnu bulunan eıya tef 
bir edlleblltr. Fakat ldhal 

olunamaz. 

2 - Birinci maddede ynıh 

eıyı pınaylr devamınca 11tılarak 
memlekete ldhal oluuıcıkların 
bedeİlerl m'ukıbfllnd'e 200,0o·o 

Ağaçlardaki Reçineler 
ilimiz ormanlarındaki kızıl 

çam ağaçlarının reçlnelerlnde 

bulunan terebantln dereceeinin 

tayini f çlu kimyevi tecrQbeler 

yapmak Ozere yüksek tarım 

enatltüeQ genel kimya haı aele · 

tanı Macid İbrahim eehriwlze 

gelmiştir. Yarın fte başlıya· 

caktır. 

Bndce Değişecek Mi? 
Taheleaıları bueuei idare bOd· 

celerlnden çıkarılan Tarı daire · 

lerl kttf p, daktilo, odıcı ve 

aatrtj gibi memur n mOıtah· 

demlerlle bu dairelerin diğer 

maerd )arının 935 yılı llbaylık 

bQdceeloe konulması için emir 

gelmlıtlt. 

Bergama KadrJye köyii bek 
çisi füdil oğlu Oaman gece 
bostan tarlHında bekçUlk ya 
parken ayol köyden Qç Jdtl 

tarafından eopı He döğQlmek 
euıetiyle öldarnlmDttür. Vak'a 

şöyle olmuştur: Kadriye kö 
yünden Muharrem ve arkada, 
hm Kerim ile Z ynel Ali hoe · 
tao çalmak için tarlaya ghmlij 

Jerdlr. Bekçi Oaman; bazı kim 
eelerln bostana girdiklerini an · 
layınca korkutm!lk ve kaçırmak 

lı,;io hava)O bir el silah aımış 
tır. Bunun Qzerioe bostan hır · 

sızları birlt!ıerek bekçinin 6s 

tüne çullaoıh a\liihını almışlar 

ve sopa ile batına vurmak su· 
retlyle öldörmOşlerdfr. Katmer 

yıkalanmıttır. ----
Yol Keserek 
Adam Dövenler .. 
Sebeb katır tflpmesidir 

Urla'nın Efen çukuru mev· 

kUnde bir vsk'ı olmoo ve Tı · 

razlı ıelretlnden eski muhtar 
Mıbmud'la kardeıl Paıa Ah 
med İzmlr'e gelmekte olan 

beı klolyt dö•erek hafif yara. 
lamışlardır. Vak'ının sebebi 

yolculardan birini bir ktttmo 

tepmealdlr. Arılarında çıkan 

milnıkaşa fizerlne Mahmud 
ve kardeol Ahmed ıllAhla bun· 
ların yolunu keemloler ve ilöv· 
mftolerdlr. Dlhillmek auretlle 

yualıoanlar Salih oğlu Haean, 

MevlGd oğlu Ali, Yakub oğlu 

Mustafa, lbrahlm oğlu Mevl6d 

ve l\1 u@tıfa oğlu MevlOddftr. 

Suçlular jandarma tarafındın 

tutularak adliyeye verllmlı ve 

tevkif edilmişlerdir. 

ölüm Cezasına 
Çarptırıldılar. 

Çe,me yolunda soygunculuk 

yapan, adliye nezarethanesinde 

Oaman .,Fehll vanı öldüren Bat· 
tal ile bu cinayet için kendi· 
sine bıçak veren cumıovı@ı 

yaklnlnde bir deıede hım hım 

HOeeyln't tHmm6den öldOren 

Oemao vt Ahmed'ln durutm•· 

lırı bltmio, Battal ve Oımın 

ölftme mahkum edflmlolerdlr. 

Ahmed yııının k:ilçOklG~ftnden 
(etlfıde ederek ölGm CelHIDI 

mukabil yirmi yıl ağır h•pee 

mıhkl\m ohnuıtur. 

on,ondflklerim ... 

Kitab, Basıcu 
Reklamı. 

R eklAm, bug6nkt1 hayatın 

ilk oırtları araeıoa glrmlotlr. 
HattA rekl&m, y6kıek ölçüde 

bir ean'at halini almıştır. 
Renk le, teldlle, acele, yazı ile, 
ışıklı, eserlerle reklAm!.. 

Kadının yftzQndekl maklyaj, 
bir rekltmdır. 

Uluslar sosyetesi bir reklimdır. 
Almany•'nın propaganda ba 

holığı kt·za ... 
Sokakta bir çıplun ktdıoıa 

eftzülmOş, anlamlı bakışı, rek· 

IAmın bir başka çr.oldldlr H 

daha neler neler, hep rek· 

reklamdır. 

• • • 
Dıvarlara bıkıyorum: 

Bir salkım ilzQm. Yanıbaıın· 
da çıplak, dolguo etli bir kadın. 

Bir genç, gözlerini bu çıplak 

kadıoa dikmiş, dudaklarını 
üzüme uzatmış . lçkl rekltmı, 
kOblk bir sembol.. 

• • • 
Büyilk bir at lo. Üırilnde, 

bir yığın fotoğraf. 

Keman il oehir { .... ) , Oıtad 

udi ( .... ), ..... gramıfoa kum· 
pınyaeının meıhur muganniye· 

lerlnden bayan ( . ... ), bGbGll 
bay ( .... ). 

Ve, reklAm!. 
• 

• • 
Kebab dumanlarının Mvrul· 

duğn Baedorak caddeılnde, 

beyaz ceketli, beyaz önlGklil 

aşçı garaonları kapılarda her 

geçene: 
- Buyurun diyorlar· hu· 

yuruo bayım, buyurun baya· 

nım. Yogurılu, tomaılı kebab, 

Şiş kebab, köfte. .... hb. 
V t>, reklAm!. 

• • • 
Rı:klimsız kalanlar, .k.Gtphı· 

nelerin daracık vltrlolerlade 

ra9tgele yerleştlrllmlo, aatallı 

kllabcıklardır. 

İlim ,arlatanlık ıevmeı. 
İUm reklAm istemez ... 

Doğru amma, kafaların eae· 
• rint, bilglola ışığıaı, wltrlnlerde 

öldılremeylz, boğamıyıı. Mem· 
lekeıln kOhGrilnQ, edebiyatını, 

ean'atını y'Oriltm.,k l11tlyenlerln 

davası, kQtilphınelerla dola· 

hında kalamaz; yazıktır. 

Kltıb. ba&1n reklamı umanı 

-'elmlıtlr .. 
K6t0phanecl, memleket bil· 

glolerlof n, muhırrlrlerlnln aaıa· 

cına ayak uydurmalıdır. Tomı· 

lesin bile reklAmı yapıldığı ba 

aeırda, kltab, (SahlH da olur, 

Bahlmaeı da olur) ıekllode bir 

meta olarak dütOnOlmemPlldlr .• 

Vltımloalı kafılaıdan biçare 

bir eo!yete doğacağını anla· 

malıyız! ... 

O. R. G6kçe ----Su 'farifesi 
Halkapınar &ayo ücretlerlal 

yeniden tesblt ed~cek olan ta· 

rlfe koml!yonu iki gftne kadar 

bayandırlık komlıerlfğfnde top· 

lanacık ve tarifeyi tetkike 

bışhyacıktır. Komleyoaı uray 

adına RP.şad Leblebici eeçll 

mittir. 

Tire · Fala Y ol.ı 
İlbay General Ktıım Dlrlk 

don otomohllle Tlre'de Fata 

Paoa yaylası araeıada lata edil· 

mfc olan hftyak yolu ı.,ftfı "' 
mittir. 

Tftzenin Yaz Tatili. 
Taze dalrelerıuın y.ı tıtlli 

20 Temmuıdı bqlıyaclk H 5 
Eyhlle kadar de ım ldt:orktlr. 



a z i kaç olf Oy ınu • 
çın 1() Bayraklı Çok Gü

zel Bir Yermiş .. • 
ın o ar 

Geçenlerde bizim Anadolu 

Ajansı , ynnlış bir bnber vermtş 

ve tanınmış sr.eoaln Rokfeller'la 

ôldüğöoü bildirmişti. Bilôbare 

anlaşıldı ki, Rokfeller sağdır, 

96 yaşına girmiştir. 7 O sene 
evci bi r hayal sigortası ile 
yapt ığı anloşw ı hlttf ği lçlo, 

sosyete k eodlslnl "' Hnkulrno 
ölmiiş'' farzederek b ş milyon 

Dola r' • ver miştir. 

R o kfoller , 96 yaş ı na gfrlşl nlo 

lmtlu lenma:ıında dostlarına ve 

gazeıecilere şunları söylcmfşı lr: 

"Bayatta yegane amacım, 

rekor kırmak, amdide bi r mil 
yarder olmaktır .... 

Yani R okfeller, daha çok 

yaşamak tsıemektedir ve hunun 

için de h yatını düzene koy· 

muşlar. 

Rokf.ller 

Yutması, kalkması, ayni ena t 

ve daklkadadır. Her gün yııya 

yilrüyüeü yapar, yemeğini 

iyi ylr, sigaraya, lekiyc düş 

mandır. Bütün bunlar, onun 

en önemli işleri ıı roemdodır. 

Ba bir nevi eziyeti , yanında· 

kllere de tatbik eder. içki 

düşmnr.ı ları cemiyet lere büyQk 

ıebnru e t yapın ktadır. 

Zenginliği çoz ter.i mi ile yap · 

mıştır. Geçen asır sonlarmda 

büyük gaz enmayedarln rınan 

A ya piya aı!ım eline geçirmek 

f ıedi k lerl yıllarda , Rok feller 

höyük bir Jfimba ve kamineto 

fabrikası ku rmuş, Çio'e komla· 

yoncalar J!Öndererek her Çlo'liye 

hedava bir ltimba ve kamlor:to 

hediye etmişt ir, bhtnbi bunlar 

için de gez lazım olmuş ve 

R okfellnln gaz vapurlan, he 
men Çto Hmaolorrna doyun 

mıştı r. Gnz krallığı kendUne 

büyük servet getirmiştir, batt4 

Rokfe ller eervetfnln hakllii mlk· 

IB 'IDI bllf' btlf'ıılf'Z ,,ımnştur 

Utr senede hayı r mOesseselerlne 

7 50 milyon Dolar verdlgt eöy· 

leomek tedlr. Evvelce Amerika. 

nıo eu u el11 golf oyuncusu, 

sen ı>de bir! aç defo Rokfd Je rJe 

golf oynar, yaoıoda birkaç gün 

kalır ve Rokfeller kendisine 

10 h la Dolar verirdi . 

ödemiş'te idam 
~dilecekler Mi? __ ,.. ... _.. __ _ 

ölüm l\1ahkumları Dün 
ödeıniş'e GötnrnldOler 

Ôdemlş'te Seyrek köylü Meh 

med' le kandını ve beslemeelnl 

parasına tamah ederek boğmak 

ve öldürmekle ve altı yedtblo 

li rBBını almakla euçla hıncı 

Hakkı . Cafer , Veli ve Ômer 

düo şehrimiz cezaev lodeo alına· 

rak yı:d l j an darma ve bir on· 

başı mu bafo?Ssmda trenle Ôde 

mfş'e götürülmuşlerdl r. 

Ödemi, Ağırceza Hak yeri la · 
rnfıudun va kı lle vedlmiş olao 

ölüm Cf'Zesı kamaıayca onan· 

dık ıoo wnre suçlulordao Cafer; 

bu suçu ölmile olan kardeşile 

bfrl ikıe iş ledığ inl bildir ve dl· 

ğH suçl uların avukah karara 

hiraz ednek hhkikattn yeni · 

den nçılma; rnı leteml~tl. 

Ödemi ş ve daha eoora İzmir 
AğırcPza hııkyerlerl ba itirazlar 

üzerine tetkiklerde buloDduk· 

tou sonro suçlular haklunda 

yeniden t ah kikat açılması dile 

ğhıi .reddetmişlerdi. ~uçluların 

ölüm cezasın a çarptırılmaların 

dan başka yapacak bir f"Y 

kalmamıştır. Bo sabah Ödemiş· 

' " ölüm Cf'Z88ıom yerine ge tl· 
rHmesl mubt~mPlıilr. 

Romanya'da Bloke Ala· 
cağı Olanlar Okusun .• 

Ankara'dan tecim odHına 

hUdlrildlğlne göre- ; Romaoya'da 

b lo ke alaca kları olan tecfmer 

ve upurcolarımızın bu alacak· 

le rım biran evvel tahsil eıme 

leri için bazı tr.dhirler düşüoftl 

mekıedfr. Bu gibi alacaklılar 

odaya veya Türkoffse başvura · 

tak bu matlubun bt:r hangi 

tarihte s tılan mala veya nav · 

luo a alt oldu~una, paraoıo cin· 

shıl , mt kıarını Romaoya' da 

baogl ban kada bulunduğunu 

hlldf rmelerl faidell olacaktır. 

- 15 - 17 temmuz 1935 
R oz Muse .. derhal hfr cnonv 

var gibi yerinden kalkta. Bü · 

yük bir azametle: 

- Madem ·dedi boradan 

gl d i olz. Çtinkü bcresı eb in 

buluoacağmız bir yer değildir. 

Ful men istihfaf klir bir gü 
IOşle ona ba k tı ve l!IODre lorda 

dOndO: 

-· Lordu m, eizlnle görfişmek 

istiyorum. Ben imle gelebilir 
misiniz? 

Lordun dudaklarından saa· 

dfltiol, se., lnclnt ffode eden 

bir eee çıkh ve der hal yerin· 

den kal ktı . Su sırada Poz 

Musez, Fulmeo'ln üstüne 

atı lmağa hazırlaoıyordii. Fakat 

F ulmeo kadının bu tecınüzftnfi 

yalnız gülmekle karı,ıladı. Lord 

la beraber ve azametli bir jestle 

çıktı, gitti. 

Bono mOteaklb ortahğl ve 
eğlence yerini derin bir stikut 
keplamıştl. Ayol zımıoda Poz 

l\.loeez de b.ayılmıotı. 

fllraz sonra lord; Folmen'in 

kü)Ok, fakat zarlfane dôaen· 

mlo evine giriyordu. 

i ki ae vglll ufak bit salonda 

oturdular . Evvelll Fulmeo söze 

bıışlud1: 

- Lord!.. Sizden ne istedi 

ğlml Eöylemeden evvel bazı 

bususah hatırlatmakhğıma mQ 
eaade ediniz. 

- Söyleylotz. 

- Siz benim tçln lı lr hıt rl 

kasınız. Dlr baLa gibi, bir 
kardeş gibi, bJr dost gibi ha · 

rek etler~ntz, bf'nl, sizi velini· 

met olarak tanımığa mecbur 

ediyor. 

Lord ı:özunn kt'stl : 

- Fakat unaba ben elzl 

eev.ııi yor muyrl um? 
- Evet .. ~evlyordun u ı, bu 

sevginiz bf'u l 11zuo zam m için 

düoyaımı ca l.>ıahtlyar .lı.ıtdıoı 

yapmıatı. Jı'akat bugQu siz; 

- Fakat fete o gftn 'f'olmen 

efzlo için kaybolmuştu. Sizi sevlyo· 

rom ve lord olmamış ohıaydm ız 

kemali memnonlyetle alze eş 

olurdum. Fakat dü,ilodilm kt, elze 

•ancak olurHm Alem ne diyecek? 

Bu hareketimle Puria <l ı.:dt l oıl u 

mehaf ilini lıarebı e getlrmeğe 

eebeb olacaktım ve nihayet 

servelf nlze göz koyarak sizinle 

f' vlendiğlme bamledeceklerdl. 

Buuların kar fealoden uzak 

bulanmak için bo teklif tnlzl 

o zıuuan reddetmlotlm. 

Lord ea.mlmlyetle ve kılbl 

aızhyarak cevab verdt: 

- Folmen yüksek bir kalb~ 

mallkeln . 

Fulmen de'l'&DI P-lll: 

- Bu hareketimi fı,lten 

arkadaşlarım hepel benimle 

alay ettiler. BattA bu arkadaş 

!ardan b irisi beni çağırarak 

dedi ki : 

- Neden lordun teklif fol 

reddederek onunla evlenmek 

istemiyorsun? Çönkll sen "im. 

dty" kadar kimseyi ııevmedln 

k i, ouu da seve•hı .. SP. vrıı r dlo, 

çüukO t eshir t: lllğlo birçok 

kimseleri öyle bağlıdm ki, 

b.dlvaç tekil( i için onJarda 

cesaret bırakmndıo. Fakat ben 

sana bir adam göatereceğlm ki, 

eenl biç sevmiyor ve ıeo onu 

Yunan Kralı 
Dönece~ 

••••• 
Hir Gazete Aytarıl11 

Diyevde Bulundu·· 
Parl Suar gazetesinin LoO 

ayıara Yonao krah Jorj ile y•Y 
tığı bir miilAkatı neıretnıffl~ 
Eekt kral diyor ki: 

- Yunanletan'ın lçgüveoll 
ğlnl bozan birçok kargaıalıkl 
nihayet vermek gayesfle YuO 

mUlc tlnlo verdlgl karardı le• 
fardır. Yunan mUlelfode bt 
ne kadar ayrıhk, partictUk 111e

1 

cot olsa bile bu parıllerlo ı1' 
tüne çıkacak olan kralhk da1111

1 

gilveoUğioi ve iç kargaşalıklar1• 
kendi kendine sona ermetlO 

ve meydan bulmamasını b•t' 

rablllr. 

Kral muharrlrle vedalışırke' 
son söz olarak demiştir ki: 

- Madamkl Yunan mtlletl 

nln arzusu budar. Şo bald' 

bayırhsı ile Atina'da boluşuro• 

Kredi FonsiyeTahviJ81 
Kahire, 16 (A.A) - Mı111 

kredi fonslye tabvlllerlnln l~ 
Temmuz 935 tarihli çekllf1tnd1 

1886 tarlhlllerden 83,323 oll 

mara 50,000, 1903 tarthUlet' 

den 767,318 numara 50,ooO 
19 ll tarlhlUerden 10,473 oo· 
mara 100,000 frank kazanOJlf 
lardır. 

Hava Kurumu Ve HalkıJJJ1 

Bafra 15 (A.A) - İlçeOJI• 
de ve köylerde hava kuromuo• 

ftye yazılması işi gOn geçtlko' 

ileri emektedir. 

r_~~-B~o_-r_-s_a-~=;__,# 
Borsada dflnkil üzflm •' 

zahire satıoları aşağıd•dır: 

Ozo.m satışları 
Ç. Ahcı K. S. 
78 Ş . Rtza hı. 10 50 
11 K. A. Kazım 10 
10 M. j. Tarato 7 50 

6 H. z. Ahmet 10 50 

105 

K. S 
11 
ıo 1 
7 s 

10 5 

se•mek • e sevdirmek için otı 

kadar emek earfeteen boşa ~ı · 

decektfr. 

Hakikaten bu ar"k:adıoım ba· 

na gayr:t mahzun bir genÇ 

gösterdi. Bu genel gördOğOdl 

dakikada kalbimde bir l!lızı f/tl 

olmdlyo kadar hleeetmedlğldl 

bir çarpıntı duydum. lote o 
zaman anladım ki, aok denlleO 

"ey kalbimde yer bulmağ• 

baı,lamı~tır. O dakikada, benlOJ 

gibi alçak, gdnahkAr k11dınıO 

eana karo• aı,k hteeetmedlğlnl 
anladım ve ertesi gtlo aramız· 

dakt rabıtanın kesilmesi lçlO 
s1ze o mektubu göndermlştllJI· 

O mektnbla beraber bana be· 
diye ettiğiniz b0t6n mQcevber· 

lerl de iade etmloıim. 

Yalnız elz centllmence bit 

- Sonu var _. 
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4 Ağustos Günü lngiltere Rakı Yerine 

S G• . . Su Satıyormuş. 
a vaşa JrfilJŞtJ.. Keçecller'de bftyllk Abdal 

başımızdan G~çenler .. 
Yazan : M. Doğan Batu 4°1 17 temmuz 935 

Kaptan Vasil'in Kumandası üzerine Lavreus Anlatıyor: Ben De O Gün ilk 

ilk Ateş Çete Tarafından Açılmıştı .. C
1
asus Kadını Loudra'da Yakaladım. 

kadlrpı§ı hanında yatın kıhH 

garsonu Basan oğlu BClaeyln; 

boş rakı şişelerine su doldurup 

ağızlarına kapamış, bandrol ya· 

pıştırıp mfthftrledlkteu sonra 

rakı diye bayi Fuad, Hamdi 

ve Mustafay satarken tutlmuı· 

ıur. ıe rlnde (Yüksel rak111) 

~~~~~~~~~~~-.. ~~~~~~~~~~~ 
Taldbedllen çete ilk defa lAzımgelen yerler tutulmuştu . nezaret altına alınmışlardı . 

olır.k yüzba~ı VnsU kumanda · Köyiln içinde müfreze lçlo Tı·pedekl kopıao Vastl'ln köy 

••oda Makedı>nya için çarpış· korku kalmamıştı. içinde olrrndan, bitenden haberi 

lllalt fiıre Yunanlsıan'dan ufü. Kaptan. Vaııll'lo nrdlği ku yulı.tu . O mutta~ıl gt>ceyt bek 

ilik( EtP-rlyau cemiyetlofn gön wand11 üzerine ilk alf'Ş çete llyor Vf' ona görı• aı c~I ldar«' 
derdiği seksen kl~ilik monta torafıodan aı;ılmıştı . \'asil ne· eti .yordu. , 
11 Dı bir Yunan çetesi idi . riceden emin jdi: Tepı·yc ı;ıl.ıığı rnkit ,,;p,.rlı·r 

Keseodlre taraf lanodao Tre - Gecelrylo nası l olsa kö için cm'rl eıiui n rmlş, kı-ndi 
Ye ayak basuıış ve o elver yüo kııhrsweuları as keri litka· el d e bir &.:ı r a üstOııı: çık u ru k 
k~yliUerin (füım vatandne1an dan vururlar. C,-Lheden } ük · b! rljP )'lı • r y ııun ığa haşl1:1nıı~11 . 
llın) himmet ve del4lellnlyle lendim mi, iş tamoın! p14klarıo gOrültfüıO ü:ı:rrlne ar· 

Va,Htka'ya kadar gelebtlmlştl. DlyorJu. kadaşlarının seklt nmelni ile 

Vıofllka'da bir gece yatmışlar Evdeki pazar çuşıya uymaı uykudan uyanır gibi, daldıgı 
dı kUIBBnın baş papası tarafın· mış . Köyiln kıtbrıııııınlırıoda yazıdan başını kaldırabildl. Sul 

drn ldllsada bir 4ylo yıpı1mıt, ne gece ve ne de gfindftz kı· ton Hamid marşını o da işitti. 
bthan çete takdlıı edllm;t ve mıldanacak bfr hal bırakılma Ve bir kerre memleketi, ff'nç 

gtırııbları bilmem kaçrncı defa mışh . Köy ap ansız baskıoa karısı, kftçük iki çocuğu bat 

olarak ıffettlrlJmlşıl . uğradığı fçlo köylft ne yapa· rına geldi haf lf bir tlıredl \'e 

Killsadan tertemiz ve nezih(!) cağım şaşırmıştı . Yalnız gra· sonra kendisini toparladı. Va 

olarak çıkan çete reisleriyle nıufonlara sarılmışlor, Hamld'ln kit geçl~tlrilecek zaman değildi. 
beraber doğraca Sivri tepeye marşını çalıb duruyorlardı. Köy Yazdığı kağıdı elinde eımııkı 
ghrnloler, icabında çarpıaılacak o kadar eOr'atle işgal edilmiş tutmuştu. Gelen askerleri birer 
01•n bu yarde Hkeri icapları ve icabeden yerler o kadar blr-:r gözden geçirfaor, her ha. 

göre tertibat ılmışlardı. çabnkça tutulmo~tukl; Rum'lar rekAtı taklh ediyordu. • Kendi 

Çetenin şlmdllfk niyeti Va neye uğradıklarını anhyama kendine: 

tllikı'da kalmak, tt>şkllAtına mı~ludı. Tepede müaodeme de - Bu aııkuler pek Ueta 

oıadın başlamaktı. Yelkenli vam ederken köy fçlııde eli şeyler ve bizden de çok! 

kıyaklarla Kesendirenln tenha silah tutan ne kadar delikanlı Dedi. 
'te kumsal bir tarafına çıkan 
bu Çeteyi evvelce hazırlanan 
kılıtuzlar ne sevinçle karşılı· 
lbıı, yakındaki köye ne beye· 

eıoıı gôtOrmftolerdl? 

Bele o geceyi nırul geçir· 

lnlolerdl. Char köylOler şöyle 
dursun SelAnlk'ten bile mnrab 

baslar gelmişti. Yolcuların yor· 

11inla~una bakılmayarak Rabah· 
1•rı kadar f çtlmfş, e~lenilmlş, 
~Yletler verilmiş, hele kaptan 

Vıın ığzını atıpta diynde hu 

blllodukçı ağıından çıkan cev· 

erleri(!) göklerden inen bir emir 

~:~.~~:~ğ7~1ı:01:ı~:~:;.•e!~:~ 
~Q Çetecilerin teşkil edecek· 

ert bayak Makedonya ihtilal 
ordusuna yazılmak için andlç · 
lbfoltrdi. 

d Bu çete blldlğlmlz çeteler · 
en değildi. TeşkllAta memur 

tdfldlAI 1 çln son neferine ka · 

dar lllaallem idi. Hepsi çnoş 
'"Y• onbaıı idiler. Bunların 
;l'dlırı sıra neler gelmf yecektl?!. 

Grek, cebhane, bomba, dlna· 

Qllt, tıbıncı, durbin, matara, 

:tler ileler, bunlar hep Ma· 

1 
tdonyı Bulgarların değil, Rum· 

•tındır. Diyecekler, çarpışa 
'-klar, dövlıecekler, ölecekler 
'e ôldtıreceklerdl! . 
lı. Tepe dört taraftan saulmıı 
.. ~,;on içindeki meydanlık, 

......._ ee ve mekteb işgal edflm!ı ----.................... . 
ANADOLU 

- - ---
.............. ~Ünlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Baoyazganı 
lJ Haydar Rüodil ÔKTEM • 
ınuoıi neıriyat ve yazı ioleri 

İd 11ıtldürü: Hamdi Nilzhet 
•rebaneai: • 

c.1Qnıu ikinci Beyler sokağı 
1' .. ı~ Parıisi binası içinde 

l'etef,"6'"•f : İzmir •• ANADOLU 
on: 2776 •· Posta kutuau 405 

l ~BONE ŞERAİTi: 
~ 1200, Altı aylığı 700, Üç \>..,_ 81btı 500 kuruıtur. 
~ nıemlekeller için eenelik 
il ne flcreıi 27 liradır. 

~ efyerde !. Kuruıtur. 
~9Ç11ıi1 nClahalar 25 kuruıtur. 

.\ft400LU MATBAASINDA 
lıııııııı....._ BASILMIŞTIR 

varsa mektebe toplattmlmış, - Sonu var 

Y unanistan'da Atletizm 
Amerika'daki Beş Atletlerini Balk,an 

Yarışmalarına Getirecekler .. 
-·-· Atlna - Genel eavaşt1:1n sonra 

çalışmak lçto Amerlka'ya giden 

Yunan'hlar meyanında, son za. 
manlardakl atletizm müsbaaka 

larında büyilk varlıklar gösteren 

bazı Yunanlı atletler vardır. 

Bunlarm Atlna'ya çağrılmalı · 

rıoa, Yunan atletizm federaı· 

yonunca karar verilmiş ve ken· 

dllerlnln bundan sonra spor 

sahalarında Yunan hakumetlni 

temsil etmek üzere memlekete 

dönmeleri Yuoan bftkumetfnce 

Hğlanmıştır. Yaptıkları spor· 

larda Avrupa rekorlarını yakın 

rekorları vardır. Beş kişiden 

ibaret olan bo atletlerin 934 
935 senesi Balkan atletizm hl 
rfnclllklerlne girebllmelerl için 

YoDao hiiktl.metf tlmdideo Bal 

kan atletlım birinciliklerine gl· 
rehllmelerl için Y oııan hOkti 

meli şimdiden Balkan spor ko· 

mlteslne bışvurmoıtur. Atlt.tler 

Vlron Trıınaaılantlk nporile 

P~r~embe gftnQ Pire'ye gelmiş 

ler 'fe Yonao büküuıetl erk ıi 

nUe eporcular tarafındım hara· 

retle karşılanmı~lardır. Ameri· 

kıt'nın birçok eahalurında gir· 

dikleri musabakalarda aldıkları 

n eticeler ve lstmlerl şunleıdır: 

1 - Teodorotos güllede re 

koro 16,12 metre 

2 - Klencos smkla yüksek 

atlamada rekoru 4, 1 O metre 

3 - Sırekos (400) metre 
ııOr'at koşusunda rekoru 48,5 10 
eanlye 

Çareaa 280 yarda koıoauoda 
rekora kapalı sıabada 28,8·10 
eınlye, açık sahalarda 100 yarda 

sür'at kotosunda 9,8 10 ııanlye 
5 - Façca manialı koşu

larda rekoru 11 O metre mınlılı 

kotuda 14,8 10 saniye. 

Yunan atletizlm federasyonu 

Amerika hOluimetlne batvura· 

rak bu atletlerin Balkın birin· 

clciliklerlne Yunan &hükumeti 

adına girmeleri takdlrlnd5 hl · 

razda bulunmamasını ve 14zım 

olan tzloln verilmesini yalvar· 

mıotır. 

japonya'da 
Atletizm işleri 
japon'lar çok 
çahşıyorlar 

Berlln olimpiyatlarını gide 

cek olan Jıpon'Jar çok çalış 

maktadırlar. Şimdiye kadar 

Japonya'da yapılın miıtıabakı· 

lardan anlaşıldığını göre Jı· 

poo'lar bir çok mllletlerden 

dabı iyi neticeler alacaklardır. 

En son yapılan rtısmlğ mlaa· 

bakalarda Jlosıoka 100 metre 

ııftrat koşusunda 10,5.10 ve 200 
metrede 21,2.10 gibi rekoru 

kazanmıştır. 800 metre koşuya 

Oıdye 1,54 dakikada bitirmiş· 

tir. l O kilometre muknemet 

koşneunu Rıyon 31,20,2 dıkl· 
kada bhlrmeğe muvaffak ol· 

mu~tur. 110 manialı koıudı 

14,7 10 saniyede Murıkamı, 

uzun atlamada 7 ,94 metre at· 

lıyım Ntmhu, yüksek atlamada 

2 metre rekorla iki atlet, ftç 

adımda 15,80 metre ile Osıma, 

sırıkla yüksek atlamada 4,60 
metre Nmnta birinci gelmiş· 

ler~lr. Üç adım atleti Osımı 
dünya rekorlmeoldlr. 

Yol üzerinde ölfl 
Hayvanlar 

Çiğli ve Örnek köyleri ara· 

sında harmanlarda ölen bir 

kaç hayvanın iP.ti ) ol Qzerlnde 

bırakıldığından fena halde kok · 

muştur. Yolcular rahatsız ol · 

mıktadır. Jlgilllerln bn leıierl 
kaldırmalarını dllerlı. 

Lavrcns ve yakaladıgı ilk kıuJın casu Kate Fulme 

11 ağusto3 935 dr, İngiltere 
genrl sa vaea girişinin yirmlbf. 

rlDl·İ yılını tamawlıyacııktır. Bo 
muharebede ölen İngiliz asker 

lerlnln robonu taziz için, egue· 

tos girmeden ve bu ayın B<' · 

uunda Nevyork Pl,koposu, hin· 

terce eski muharlble btraber, 

Amerlka'dan kalkacak, İogil 
tcre'ye gelecektir. 

Fakat bo tfüen, artık eski 

hararetini kaybetmek nıeredlr. 

Çünkflı, hiçbir kimse, bu rn · 

hani kisveye bflrftnmüş Te yı· 

gınlılrca halk kütlelerini peşin· 

den ıftrOkllyen papanın ve pa 

pazlımn, yakındı lmanhğın 

mezarını kazacak olan bir sava 

tın başlaogıcını takdis etwlye 

ceğlnl soyleyemlyor. 

Almanya 'nın meçhul asker 

andacı, yerinden kımıldamaya 

hazırlanıyor 'e A nnpa bundan 

l orkuyor, halyı b11ğırıyor @llAh 

ve mfiblmmat fabrlkalat1 dur· 

maden çalışıyorlar. SllAh tacir 

lerlnln kursakları, milyonlarla 

dolmak zamanını bekliyor. 

Ruou dOşünQrken, birdenbire 

Lavrens't hatırlıyoruz. 1 ogillz 

gizil siyasal tee1dl4tının bu 

korkunç şöhretli adımı, şimdi 

nerede, söyledikleri &lbl Hahe 

şletan'da mı, Arablstan'da mı, 

lraak. Hindistan taraflarında mı; 
belli değil! Bilinen lılrşey nrea, 

o da, LAvrens'tn dipdiri yıta· 

makta olduğudur. 

Lhrens, genel harbin bış 

langıcındald bir batıraaıqı ve 

mücdeleslnl şöyle anlatıyor. 
11 Bf r hnkumetlo alacağı ted 

biri ve wereceğl kararı, evv,,ıa. 
bizim teoldlAtımız haber alır. 
Gizli teşkilat memurları, ıılyı 
eal adamların çekmecelerini 

karıştırmak, gizli toplantı yer· 

lerlnlo kapılarından dalma ku · 

lak vermek mecburiyetindedirler. 

Caauduk Alemi, şahıslar ve 

esrar doludur. Bu adımlar 

(Kendisi de dahli) ka'belzdlr, 

rohsuzdor. Sinirleri yoktur. 

Bütün kablUyetlerJ, kafataslı· 

rındadır. Onlar için bir kanun 

vardır: 

Herşeyl bilmek! Ancak bu 

mezlyetledlr ki vatanlarını ko 

raya bilirler. 

4 ağustos l 914 günü, ha 

ıım ön6.me dnşmüe, kederli 

bir vaziyetle İngiltere dışlşlerl 
bakanhğı kapısından çıkıyor · 

dom. Pipom ilk defa olmak 

ilzere sönmüştft. Sanki ağır bir 

taş, kalbimi tazyik ediyordu. 

O dakikada Veııt Mlnistr mec· 

llıılnde İnglltere'nln bu kanlı 

harbe glrlb girmemesi konu· 

t ıluyordo. Ben, harbe girilme· 

sini muhakkak görüyordum. 

C11susluk ikinci ıübe kalemi 
bQtQo pllolarıoı hazırlamış, 

herkeıte ödevlerini ayırruışll. 

Sağ cebim-e p14n ve bir gizli 

elektrik feoeıi ile dolu bro~uofg 

ıabancam vardı. 

Hiç te memnun değildim. 

Vakit geçirmek istiyordum. 

Vlktorya lsta~yonuna kader 

ghtim. lnglltere'dekl Alman ve 

Fransız'lara taşımaktn olun son 

trenlere bakıyorum . lstaııyon 
l:ıumıda biraz vhki fçtf m. Gece 

nktl Guaft holde bulun ııo in · 

innlar, ağızdan ağıza dols ~sn 

bir h11berle titrediler: 

JogUtere, harbe girmeğc ka · 

rar vermiş. 

Bunu duyan lnglllzlerln 

dehşet iç.inde kllldıkları, yor.le 
rlnden belli idi. 

Pipomu yaktım, düşQncele· 

rlmf bir araya toplamağı baş· 

lıdım: 

Evet, harb baelamıetı. Bina· 

enalryh benim harblm de baş· 

Jamış demekti. 

Barda oturdoğom yerin kar· 

şısında gazcre okumakla meşgul 

sarıtın bir madam, baı a bJr 
tuhaf bakış fırlattı dfişünceye 

daldı . 

Yanına yaklaştım. Bunu biç 

baklemediğlni anladım. Man· 

yedze olmuş glbt, hare-ketsiz, 

olduğa yerde kıldı: 

- Blobaıı Ls vrene! 
Diye kendimi takdim ettim. 

GDlümıedl. Peçl Ltlner, diye 

kendisini tınıltl. Maaısına 

oturdum. 
- Londra'h mıeınız? 

DJye ııordum. 

- Hayır Diye· ctıvab verdi· 

Amerlka'Jıyım ve l .ondra'ya 
tğlenmek fçlo geldim. 

- Fakat yarından itibaren 

billiln egleoce yerlerinin kapı· 

nacağını bilmiyor musunuz? 

- Muharebenin de bir eğ· 
lenceden ne farkı olıblllr? 

- Haklısıoız. Fakat bu gibi 
eğlencelerde şans olmak IA 

ıımdır. 

Kadın bu cevaptan şatırmıetı: 
- Anlıyamadım ·Dedi · ne 

demek istiyorsunuz? 

- Müsterih olunua Dedim 
timdi izah ederim. Fakat yirmi 

dakika evvel blrlBlnln ııl:ıl ee· 

lAmhyarak ozaımıt olduğu m t k· 

tuba gözgezdlrmek tartUe .• 

Ayağı kalktı; 

- Fakat bu, bir dinamittir! 

Diye gitmek ll!tedl. Ellnl 

ıuttum: 

yazılı bir iki bandrol ile 

pelıkım markalı Hd Uib 

yapı ştı r ma macunu uulunmuı:t 

l ıır. S :s btdArlı !r ve rlolıonrlırı. 

cılık sııçund .rn haklcıortd ıab 

ldk ı; tıı ha;ol .ıum ıçlır . 

Usıur(s Ue 
Ağır \ -ara laııt1ş. 

Türk"Je r soksg ır.du ber b~r 

Mııflafu'uın dölı.kıinı ü :ıtüodekl 

od11da otu ran Seydl~ ·· hlr'll 

Mebmed' le Kayse rl'~J Nuh ara 

sıuda yatak yeri me;ı'eslnden 

çıkan kavgada Nuh; Mebmcd'f 

ustu ile boynundan ve mOle· 

addld yerlerinden ağır surette 

yaralıyarak kaçmıştır. T11klb 

edileıı Nuh tutulmuş, TOıt> 

dalrerı\oe verilmiştir, Yaralı 

hastane;e kaldmlmıilır. 

Bir Kadın 
Sarhoş Olmuş. 

Kemer caddesinde 

Hüseyin kızı Hat!ce 

olarak bağırdığından 

tutulma~tur. 

brıa'h 
&1rhoı 

zabıtaca 

Kasket Çalmış 
TürklPr pıızarıoda seyyar 

ka ketc;l l\luetafa o~lu Tnfikln 

tablasından Lir kasket çılan 

sabıkalı M~bmet oğlu lbrıtbfm 
suçüstü tnlnlmuştur. 

Kadını Korkutmuş 
Şehitlerde iplik fabr ı kaaı 

yanından geçlb işine giden Ali 
kızı Kıdriye'nin önlloe çıkan 

ve korkutank: taşla elinden 

yaralıvao Selim oğlu Sadık il· 

bıtacı tutulmuştur. 

Tecim Odasında 
Bugün saat 8,30 da Tecim 

ve endüstri odası yönetim ko· 

rolu toplanarak esnaf blrllkle· 

rlolo 9;34 yılı basıp ve bltn· 

çolarıuı inceleyip onayhyıcaktır. 
-------

- Samimi iki arkıdaı gibi 

şurada besablarımızı görelim .• 
Siz Alman caeuau Kate Falmer 

ieğll misiniz? Slzl foıograf ları · 

nızdan tanıyorum. Loadra'yı 
Oç gnn evvel geldiniz. Eğl•D · 

cerdze hlı kadar müsaade •er· 
dlğlm için çok nazik oMoguma 

anlamışsınızdır. Şunı möteeal· 

rlm ki, muharebe çabuk bıt· 

ladı. Bu suretle taUlmin dere· 

ceslnf de anlayınız. İııtaeyona 
gelmeseydim, ılziolc mfiıerref 
olamı}acaktım. Fakat biliyor 

mueuuuz ki, benim için Yftklt 

geçirmek haramdır. Sizden rlem 
ederim, pe~lmaıra gelini•. 

Kote Fulmer'f merkeze kadar 

teni ettim. Elime dfieen tik 
casu~, bu kadın olmuetar. İolml 
kolaylaıtıuo da istasyona gidi· 

şlmdlr. 

Ağlarıma d'1ıürdQ~llm ba 
balık pek te önemli değildi. 

Fakat önemli bir planla Lon· 
dra'ya gelmişti. Harp huarhk· 

lanmızın derece ve teklini 

anlayarak Berlln'e bildirecekti. 

Onun hiçbir arzusunda muHf· 

fak olmasını meydan Yermedim. 

Bund•n dolayı kadın hldde· 

tinden ağlıyordu ve hlll ağ· 

hyor .. 

Fakat ben onu Çt1buk onat· 

tum. 
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eyaz (ulenin Sarış n 
risi: SUZA 

~~~~~llm•m:!~:c63!iım~ 

Kulübün Ayrı Kısmında Snzan ve 
Garson n Başka Kimse Yoktu. 

SOzan Jan'dan bir kelime 
l~itmek feıiyordu. O dıı "(Yegen) 

idi. Bu keHme onun için pek 

önemU idi. Çünkü Odet Frnn· 

ııız erkdnıbarp zabiti Adresak· 
tan olman resim kopyolarmıo 

(No. l 2i Y ] işaretli bir eda 
mın üzerinde olduğunu Süzan'a 

bUdlrmiştl ve adamın dıı temi 

(Yeg .. n) keliml'si ile anlaşılırdı. 
Süzau doha (azla hPkleroek 

islemedi. Jon'a teşe'- kür etti 
ve üç gftn kaılar Muf zln onn 

aid oleco~ını söyllyerek üç giln 
onra tekrar ionu mak Oıere 

Jan'ın evinden yrıldı. 

Kapıdan çık rken memnuu 

do. Çftnkn ba,kumandanın em 

rlnl yerine getirmişti. 

Sık adımlorlc ahili geçtikten 

eonro bl'yaz kul•ye yak.n oltın 

ve li'raneız zabiı ferinin toplan 

dıklorı kulOh~ doğruldu. 

Bu kolOpte yulnız Fraoeız 

zalıhlerl değil, Seltinik'tekl bn 
tfın mOuefik orduları zebhlerl 

yemeklerini ylrlerdi. Kolftbön 

servisi çok güzeldi. Bo kulüpte 

zahit re(okottnde olmıyan ka· 

dmların kabul edilmemesi bir 

preo ip idi. 

Fakat Süzen, baekumandon 
taıofıopon verllmlş bir emirle 

lıft fin kolnp ve mileamere ve 
huoJar gibi duerlyeU ve sair 

toplantı m8ballere serbest gire· 

bilirdi. 

Kapıcılar onu taoır ve m6 

manaat gösteremezlndi. 
Sfizan içeri ye girdi, eol ta 

rofta i m8ealerdao bfrlsloe 

oturdu. 

Biraz gf'çtl. Bir garson S6 

r:an"o yeki ştı. Bir orkadaşı 

bekleyip beklemediğini sordu 

ve arzu eder ise derhal arrvl 

efn yapılacağını öyledl. 

Hona hemen bir vermud g~ · 

tlrlnfz ve son tarihli bfttün 

Franeız gezP.tf'lerlle bllha sa 

Mat n gazetesini ve derhal al 

dırıoız. 

Biraz sonro gımıon tepsi Qze 

rinde vermutla elinde kıvrılmış 

iki gazete getiriyordu. 

KulöbOn bu ayrı kısmında 

Sfizao v6 goreondıın başka 

kf mee yoktu. 

Silzao yavaş sesle sordu : 

- Bf'psini gt'tİrdin mi? 

Gareonda ayol sesle cevap 

verdi : 

Gazr.ıeleıin lçlndtı Oç tane bem (Gayet mahremdir.) 
heyez fotogra( karii vardı. Sil Yalnız General Korotlye ve 
zan bu ıymetll karılan bOytik erkt'inıhorp Adreank'e mahsustur. 

lbtf mamlo eline aldı. Bfr çeyrek Madde 1 - 1704 numaralı 
eonrn Muiz Süzao'ın yanında emfrnamrye zeyil olm k üıeıe 
idi. ' Manaetır'm f şgall için General 

Alnınn casus teşkilatına men Korntiyl'nlo eşnğıdakl emirlerimi 

sop bu iki casus vakit kaybet· göze atması llizıındır: 
meden bir temiz güvet bulduk· 2 - Monsstır'a karşı ileri 

hart>ket 12 eylu\de başlıyacaktır. 
ton sonra lç!nde pembe bir 

l\lorova ve Varder olaylarından 
meyi olan ufak bir şl~enio mllrt>kkt>p ve Vocvödemtslç ku. 

muhteviyatını bu güvelin içine mandasında ve Turnon ve Doy. 
döktüler. Bfzmetçl bJr oılktar ran alaylarından mOrekkf'p ve 

sıcak su getirmişti. Bn suyu General Baallç kumanda8ındekl 
leğene döktftkren sonra fiç ~orp ordulorı Ngnrmlçov ve 

k6ftı b nyo etmek için euyo Kaymn\tçalan letlkomf'tlndeo hft· 
attılar. Resim kortları euyı g1 cum edecekler. 

rioce evveli donuk biraz sonra 3 - Generol Korotlye ku· 
daha ziyade açık ve eo ntha· mandasında 1 Fransız ordusu 

yet okuomnaı mdmkfin olan u~turomca göltinilo earkı şlma· 

bir takım yazılar g6rilndü. lfstnden hilcomn geçrcekdr. 
Mub.: Ue Sazan sevinç için· Elli altıncı ve yüzaltıncı Fran· 

deydiler. Ağızlarından birer çığ· sız fırkalorı, Ruı alıylarlle be· 
hk kopmn~ıno mAol olamamış raber Petorak, Abroot ve Flo· 

lerdı. Ber iki ca us öpOet6ler. tlna'yı işgale çalı!Jacaklardır. 

Bu kartlorın mohte•ly~tı Fran· Telaki mahalll Nalbantköy 

sız genel erUnıharp reisi tara· me'tkll olacaktır. 

fından General Korntlye ya· 4 - 170' numaralı emirna· 
zılmı!J hlr emirdi. memln 9, 10, 12 inci madde· 

Emirnamenin Sureti lorl bakidir. 

Şark mOttef l.k ordular umum SeJAnlk 3 eylul J 916 
kumandanlığı : Başkumandın 

Emniyet protokol numarası 18115 Saraig 

Bornava satın alma komisyonunda iha· 
leleri yapılacak olan asker ilanları 

Hurna va askrai aa. al. ko. dan: 
Toabhüdünft ffa edttmlyen mftteehhfd n4m ve heHbına 25 ton 

ekmeklik un açık eksiltme suretlle 17 ·Tem· 935 çarşamba günd 

sat 15 de eatın alınacaktır. Tahmin tdilen bedeli 3000 liradır. 
lık t,.mlnota 225 ltradır. Şartnamesi her gnn görftlebtllr. Talip 

olanların Buroava'dakl a keri utın alma komisyonuna möra 
ceotları. 1957 2 7 l 2 17 

lzmir gümrükleri 
ğünd~n: 

haşmüdOrlil· 

Temmoz 9:15 birinci ıı;ünO. yapılan komisyoncu Maiyet me· 
moru, Mağaza mOstabdlmlolnin lmtlbam görOleo Ulzum üzerine 
bakam üz eayıldığıodan 1 8· 9:15 prreembe gOnft yeniden ya· 
pılacak imtihana girmek lstlyenlerln ayol gOnde dllekçelerlle 

blrllkte saat 13 de baomfidfirlOkte hazır bulunmaları beyan 
olnnur. 2148 

iz mir ithalat Gümilrüğil Müdürlü
ğünden: 

Kilo 
11 

Gr. 
445 

290 
Yün ml'neucattan mOıtamel elbise 

Moetamel elbise 

Yukarıda yazılı müstamel elbiseni o alıcısı harice götftrmek 
fiıere 8 ağustos cumartesi günü açık arttırma aur,.tlle satılaca· 

ğındao tollblerln o gün eabah eaat 10 da lzmlr lthallit gnmrü· 

~il eafı!J komisyonuna milracaatları llAo olunur. 17 19 2084 
- Evet ~1ndam. Dün Nik 

bana ne te um euı ıse hepsı .,. Dok tor 
bunların tçindt dir. 

Manastır ileri lıarckc.i plun· em al Ton ay 
lnrı nasıl çalındı. 

SOznn " 1 'l.i G,, romuzlle Bakteriyolog ve bulaşık ile ealğın hastalıklar 
miitahassısı 

anıltın garsonun bulunduğu hu 
Baıımohane ietasyoou karıısındaki dibek ıoknk baaıoda 30 eayı· 

yer, daha fazln konuşmeğa mô· · lı ev ve muayenehanesinde ıahah saat 9 dan akıam saat 9 a kadar 
eald değildi. Süzon eeı vlrdoi bi hastalanoı kabul eder. 
tlrfnce gııreona paraeıtıı verdi Müracaat eden hastalara yapılması lftzımgelen 1t1ir tahlilat ve 
ve özel dalret1iDf\ çekildi. mikroskopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmasına cevaz gö· 

rfilcn l'nomoıorake muayenehanesinde: muntazaman yapılır. 
Süzan'ın hizmetçisi Nan et~ . mili~ 

hanımını telAşla kar~ıladı. Çôn· Joblearlor . lzmir başmjdür· 
O Müayil Muiz, Süzoo'Jn eve fügünden: 

dönftp döumedlğlnl iki defa İhale 1 rlblnden Mayıs 936 
telefool ormuştu. O da Ha sonuna k dar Diklll'den Ber· 

namının bfr fe14ket kareısında goma ve Bergama'dan Kınık-
kalmasından korkmuştu. Dikili ve Zeytlndeğı'na gönde 

Sn zan derhal M ulze telefon rllecek 96 l Hra muhammen 

edilme 1 için hizmetçiye emir hedelU içki "'e mamul tüıftn 

verdi ve boşkoeı eorona bura· eandıklorı ııakllyeslnln ihalesi 

da bulunmadığımı eôyle. on gOo mOddetle oz11rılmıştır. 

DJy"rek çekildi. Odasına 1eteklllerio 25 ·7 · 9:_{5 gfinü 

girdi, derhal gaz-et'elerl açtı. aaıl oo beete ytızd" yedi b\içuk 

temlnatlarilc birlikte 1zmlr in. 

hisarlar ba§mfidOrlOğfi He Ber· 
gama mQdftrlfiğftne uğrama· 

ları. 2149 

Üı"ınan Yant!:ın 
\. 

ALbi11nr llçtı inin Konıcnköy 
oroıım1Jrınd1 ve Somo'nın 

Sulta.1iye, Uoz rmud orman· 

larında yonJı ıı çıkmış 'e sön· 

d6rmek için janıdıumalarla halk 

gftmişllr. 

ANADOLU'nun Anketi. __ ,. ........... ___ _ 
- Başı 1 ine} yftzde jenero yapılması bak ında ne 

mlryolo yapıldıktan sonra İz· d6şünftyoreuuuz? 
mir gibi Antalya içinde bir - Başmuharrlrlnlz Denizli 

hlnterlıod teeekktU edecektir. saylnı Baydar fülştü Öktem ba 
-İzmlr'dekl ihracatçılar ıııtırya mesele ile öoce çok meşgul ol 

mflddetloln 24 saat olarak muş, uzun y,.ym (neırlyat) 

teebh edlJrueslnden şlkAyetçl· yapmrıtı. Yeni ve modern il· 
dlrler. Bu kadar az bir mfld. man yapılırsa İzmlr'de ihracat . 
detin lbracatamızı (orya mevel· ve hhal4t işlerinde şimdi ya· 

mlnde birçok Zürloklarla kar· pı\makta olan bir çok masraf· 
şılnştıracağından bahsediliyor. lar azalacaktır. 1zmlr'lo yeni 

Siz ne mütoleadnsıoız? liman yapılan sahası pınlaya· 

- Jstarya müddetinin yirmi cak, herkes orada mağazalar 

dör.t saat oluşu acıklıdır. Buo yaptıracak, buna mukabil ılm· 

dan evel devlet demiryolları diki llmKD yerinde bir hare · 

7 inci i.tletme müfettlşlfği de ketslzlfk, hıfif llk ~örDlecektfr. 

böyle bir tedbir almıştı. Fakat Fakat baoglal daha faydalıdır? 

ha işle bllhRssa a14kadar oldum. Boou iyice tetkik "tmek 14-
HorH yönetim kuruluna bir zımdı r. 

ıakrir verdim. Bakanlığa yaz Ben~e mıgazen ene reye thtl· 
dık, devlet demlryo\ları ve te· yaç yoktur. İzmir llmınında 
cfm odası nezdlerfudo te§ebbile· yapılan ihracat ve ftbaJAt mu 

lerde bulunduk. Netlcade de ayy,.ndlr. ihracat Qrüolerl İz 
mlryollarmda utorye mftddctl mlr'de dordorulmadan f!evke · 

uzatıldı. Limandaki utarya va· dlllyor, binaenaleyh spekQIAı· 

zlyetlnl bilmem, çQokü ibra· yon kabiliyeti do kalmamıotar. 

<'atçı değilim. Fakat demlryol· Onun için mogazenjenere İzmir 
larında sıkıcı vaziyet kal~a· için IOzumanzdur. 

mattır. Basmahane leta5yonuna - lzmlr'to inkişafı için ne· 

bir gOnde (500) vagon ii:üo ler dO~üoQyoreuouz? 

gddlğlol ta&anur edlo. Bu - Bu sorunuza haz11laomı· 

kadar mal ylrml dört E!Qıtt dan cevab vermlyeeeğlm. Önemli 
jçlnde .nasıl hoeraltılnbillrdi? bf r meseledir. Diltilneylm ve 
Bura~n ba~day, arp ve Laklı cevabımı eoura vereyim. 

ilr6nlerl şat therlnde eaıılır. Şahap Gôksel 
Demlryollarıodıı astarya milddı::tl ------------

nzatılmaeoydı ayrıca depolar ( ler Ko· 
klralaoacak, firiloler, hamal ve 

arabalar kollanılank bu depo· 

lara la~&Dacaklı. Saıı~ta da gene 

birçok maeraf lar.. Ve netice 

ltJbarlle QrQolerJmlzlo maliyeti 

yflkselecek, ftrüolerf mlz rakib 

plyualarda müokül durumda 

kalacakh. 

Demlryollarmda lstarya môd 
detl meselesinden doğan zor· 

luklar şüphesiz ki ihracatta de 

nlzde de ayoile vakidir ve bu 
milddetlo artmlması ~arorldfr. 

- Aydın hattı Devlet de 
miryollarını geçdğioe göre İz 
mh'in ekonomik durumunda 

yaloaz bundar& lıtQrQ lolr.loaf 
vaki olacak mıdar? 

- Demlryollaranda tatbik 

l'dllen baıka hıoka tarifeler 

yftzOoden görftJen zararlar ma· 
lumdur ... , Memleketin her ye· 

rlndekl demlryollarında ayol 

tarl le tatbik edlllree oOpheelz 

ki faydası bflyGk olacaktar. iz 

mir de bu yönden blsseılne 

dOoenl alacaktır. 

- İoçl ftcretltrlnln İzmtr'de 
yarıdan fazla dOştüğü iddia 

pacak Mı, 
Anlaşacaklar Mı? 

---···----- Batı l inci yflzde -

olacaktar. 
I~oudra 15 (A.A) - Yetkeli 

(ealAblyetU) ç"venlere göre, 
İtalyan · Habeo aolıemazhğının 
kotarılması için h6ktimetler 

arasın ia gorO~meler yapılmak· 
tadır. 1.ondra anlaımazhğın 

.. otarılmaeı 1 çln uluılar sos ye· 

tesl koneeyl tarafından bir ha· 
kem göoderllmesl yeter görftn· 

mlyor ve meseleye konseyin el 

atması gerektiği söyleniyor. 

Bunun için ltalya'nın kendi 

hakkının mftda(aasıoı konseyde 
yapıcığıoı açıkça bildirmesi 

IAzımdır. Konsey toplanmadan 
önce anlıomazhğın barıo yoloy· 
la kotarılması için alını hazır· 
lamak üzere İtalyan, Fraoıız 
ve İngiliz delegeleroln toplan· 

ması muhtemeldir. 

Elleri Yandı 
Namaıgahta Bardakçı eoka· 

ğında Osman oğlu Hakkının 

barak1&ıoın bir odasında atılan 

yanık sigara yo.~aoden yangın 

çıkmışsa da söodftrQlmOotür. 

Hakkı 'nıo elleri y ngını eöndO· 

türken yanmıştır. 

Uray Kurulu 

Bir Yazısı. __ ,_ ...... --
- Batı 2 inci yQzde .

gör6tOl mO!J10r. 
Fraosı ile İtnlya'nıo, bl 

Habeo meı'eleel çıktı~ı sıradt 
İoglltere'ntn takındığı durolllo• 

dostça olmadığını, çftnkii bilyO~ 
Brltanya'mn Avusturya tılertoı 
arsıomımaeı hakkında bir def• 
dan fazla I ildr blldirdlğlol Ue~ 
sürmek istediği görQUiyor. 

İngiltere ıuoa kanığdır ki 
Avusturya halkının baynk b11 

kısmı bvgün Almınya ile bet 

hıogl bir federasyen ıekllod1 

birleşmeye yaoat bolonmakl• 

dırlar; yahod da giloftn btrıod1 

yanıt olacaklardır. 

Habeşistan mes'elesl lee bO 
tQo bfttiio ayrıdır. Bo mes'el1 

bugtın evgin bir meı'eledfr. 

Habetlıtaa uluslor eoeyeıt 
sinden yardım dilemiş ve "I• 
olngtoo'dan da Kelloğ paktıoı' 
bozulmamasını fsıemlştlr. 

Asıl mes'ele, uluslar soaye 

toalnio bir harekete geçlb ge~ 

mt yeceğlndedlr. 

Amerika, hakumetl, pek ı•· 

blğ olarak bGyle itlere arsı· 

maktan çekioecrğlnl blldfrmlşıl 
Şimdi ortada yeter kadar 

belli olmıyan bJrşey •arsa D 

da Fraosa'oın uluslar soıyete 

prensiplerine g6z yumacak k• 
der İtalya ile ıolaşmıı olo 

olmadığıdır. 

Aklıbaııoda olan hiçbir klOJ 
ae de İoglltere'otn bu işte te 

baoıoa harekete geçeceğini dO 
şüoemez. 

lngllter,..'nln aoı ılyasaeı kol 
lektlf olarak hepblrdeu bir fe 

llketln Gnflne geçmeğe çalıt 

waktır. 

Bir uluıun herhangi btr çı 
lıomada tek bıeına hareket 

geçip feldket çevresi nl genı,ıeı 

mesl hem doğra değildir; be 
de nluslar eoıyeteel prenel plerlP 

ve koroloştakı ergelerlne nyoı 

Tıyme · Lındrıc 

Çekoslovak 
Talebesi Geldi 
Bir Parti Daha Gelece 

İstanbul, 16 (A.A) - Şeb 
rlmlze gelmesi beklenen ÇekoS 

lovak yftkaek tahsil tale 

besinden 67 kltlllk bir gro 

çar Ferdloand nporlle bu ı• 

hah Varoa'dın tehrlmlze gel 

mlolerdlr. Gelen talebeden 3 
erkek Galıtaaaray lisesinde S 
Çspa öğretmen okulunda kD 
noklamıolardır. Vapurda ye 
olmadığı için Varna'da kalı 

66 kiti pazar gDnfl oehrlmlı 

gelecektir. Konuklar Anbr• 

yı da görmek istemektedirler. 

Muğla'da 

ediliyor. Evvelcelerl incir ltçisl 

iki, Oç ay çal ıtır, bütan yıllık 

kazancını temin ederdi. Tütün· 

lerf mlzln önemli bir kısmının 

lşlenmemlo olarak ihraç ~dil· 

mekte olduğu iddia ediliyor. 

işçi gfiodellkleri teKrar yftkııe· 
leblllr mt? Yükselirse bonon 

maliyet f fyatları Qzerlndekl 

tesb:l ne derecede olur? 

Uroy (Belediye) daimi ku· Halkevinin 
rolu don şarbıylıkta toplaomıt 

biriken işleri çıkarnn•tır. Çalışmaları 
- işçi ftcretlerlne zaman 

kumanda eder; bnnd11 l~ln ve 

işçinin azalıb çoğalması rol 

oynar. MeeelA bağ lolerinl ele 

alalım: Bu yıl gündelik bir 

liraya kodu çıkmıetı. Şlmdl 

yarım Hr ya dOşmiiştür. Bir 

ey sonra yine çıkacaktır. 

Hayat ucuzlamaktadır. ŞOp 

heelz ki işçi gOndellklerl de 

ocuzlamıetır. F kat işçi b..ıgün 

kü kazanclyle ihtiyacını temin 
edebUlyor ve geçiniyor. İşçi 

ücrcttnt yfikecllr!'itı buuun rn11 · 
llyet fi yatlau iizcrlode t«-s!d 

olıcığı şOphe~fzdlr. 

- fıoılr limanı Halkapınar 
da yeniden yapıldığı takdirde 

İımtr'jn ekonomik durumu 

rnkf~af e'd'e'cek mhlfı? Mıgaz-e'.J. 

-----Y--1 ••• 
Menemen Sulh hukuk ha 

kimliğinden: 

Menemen'in Kaklıç köyflode 

mukim iken vefat eden Aslan 

Erzurum "llAyetl Ttrcan kaza. 
sının Çlrklz kum köyfinden 

olup İzmir n6fosunda Birinci 

Karantina 664 oumııralı hane· 
de kayıtlı olduğu anlaşılan 

1292 doğumlu Mustafa ve Ayşe 

oğlu Apo namlle maruf Ba· 
ean'ın mlruçıeı oldoğuou iddia 

t'd,.nlerln ilıio tsribioden itlba· 

ren ilç oy ve merkuma alaca#ı 

ve verec<'gl bulunenlann bir 

ay zorfında ~vrakı mftebitclerile 

birlikte Menemen Sulh hukuk 

mahkt:meslne müracaatları lü· 

zU'm'u UAıi bl'uour. 2'141 

Muğla, 15 (A A) - Halke 
vloden bir heyet Muğla'nın bt 
köyüne giderek, köyDo eosyılı 
ekonomik ve coğrafi bakımııı· 

chn clorumoou lneelemlştit· 
Heyetlo beraber giden dok.tor• 

dı köyün haetalarıo hakmıttJf• 

Halkevl köycüler komitesi 

gezintilerine devam edecektir, 

Sıra!lle daK köylerlle yalı kôY 
lerl, haatıları bulunan köylerd 

arattırmalır yapılacaktır. 

Muğla'da Mektebçili 
Mu~la, 15 (A.A) - Bu yı 

bütftn il içinde bet eınıf h i11' 
mekteplerden 226 erkek e~ 
123 kız çoco~u şıhadetnaııı0 

almıtl'ır. 
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Banl{ası; 
--

Çünkü Ankara Birası -----,,,,. --------Ulusal Bir Fabrikanın Mahs11liidür -----••• 
Ucuz, Temiz ve Sılihiğ Bir Gıdadır. 
T6rkiye'nin bertarafında 

içiJeo yalnız (Ankara Birası) dır. 
«Aırıı ika ıra tıs3ü ıra~o) nı heryerdeu arayınız. 

-- --------- -- --- -= % -
- % faiz \'f'rilir. -

~ Zahire, ftoilm, incir, pamuk, yapak, afyon veulre komleyoncoloğo yapılır. Mallar geldi ı; 
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A.skeri Lise ve Orta Mek- Hamza İiüstem Frat~~~A~~!~~!o~:~:;A!v~~~ıası 
uORESTES,, vaporo 15 temmuzda .geltp yOkiloft botaltllktaa 

leplerle San'at Gediklisi· IF©>t©>ğıra'flhlanesfi ;~·:a.,!:~~:~'.R•••rdam, Amoıerd•m •• aamborgıımanıar• ıçın 
uGANYMEDES,. vıporo 26 temmuzda beklenmekte olup yO· 

T ı h Al FevkalAde ıftr'at ve nefasetle ve teminatlı olarak fotoğrafa Kö U l r ne a e e , u ı yor.. mOtealll k her it yepıllr. ~~=a y::'~l.~t~~~~:r. ıonra Borgae, nrna Ye etence mın a 1 

l - 935 936 dere ıeneel için İstanbol'da bulunan kolell, 
lrııhepe llselerlle Borsa'da bulunan Bursa askeri lf8eelne ve 
kırıkkaledeld aakeri ııan'ıt JlıesUe Konya ve Erzincan askeri 
:rı. mekteplerine ve kmkkaledekl san'at gedikli rrhao mekte· 
lne talebe ıhnacıktır. 

Llselerln 9, 10 ve orta mekıeplerln 6, 7 sınıflarına un'at 
llıeetntn 9. ıınıf lle ean'at gedik llılnln birinci iınıfana talebe 
•lanıcaktır. ' 

2 - Talebe askeri lfıe ve orta mektepler ıallmıtlle Hn'at 
gedtkll erbıo tallmat1Da gtlre kaydft kabul olanor. Bu talimat 
talebe alıcak mektehlerde ve askerlik tubelerlode göriUeblUr. 

3 - Atideki huıueların gi\z onftnde bolondurolmaeı IAzıme.br. 
ı) Almanca okuyanlar tercih edilir. 
b) BtUGn mekteplerde .kaydokabol 1 temmuı 935 de hatlar 

~5 •ioetoıta biter. Mtbabaka lmtlbını lAzım gellree 15 ağustos 
eytoı aruınd" yapılır. Boouola beraber kadroda yer kalırsa 

dere ıeneılnln denmı mdddetlnce td vil Hee ve orta mektepler· 
deıı uıkll ıorettle talebe alınmığa devam olunur. 

c) Mekteplerin bulondokları yerler harJelndeld yerlerden aeketi 
!lıe ve orta mekteplere kıydedilmek istlyenler 1 temmuz 935 den 
,Jl temmuz 935 tufhfne kadar buluoduklnı yerlerin askerlik 
''helerlae mGrae11t e~ebillrler. 

d) Mektebe girmek için yaşını bGyiltılp kilçO.ltenler mektebe 
•lınımızlar. 

1 e) ıettıldller evr .. ;ını tamamlatıp leteldl bolundnkları mektep· 
ere aıkerllk oobelerl •11ıtaslle veya doğruden doğruya gönde· ,. 
itler. Mekteplerden davet va1ıl olmadıkça hiçbir lıtt.kll mek. 

t"be ghmly~cektlr. 

Vesikalık Resimler 6 Saatte "BERMES., nporo 27 temmuzdan 1 ağoıtosa kadar Anvers, 
Roterdam, Amıterdım ve Hamborg llmıoları için yak alacaktır· 

Amatör işleri 12 - 24 " verlllr. SVENSKA ORlENT LtNIEN 
Portre resimleri, ağrandfsman, kart postal itleri temlnath ve 

pek elverlell flatlerle ve milmkün mertebe az bir zamanda 
yapılır. 

Satış ~agazasında 
En maruf fabrikaların cım, filim, lAğıt. makine ve ecza· 

)arı rı-kabtıt kabnl etmı-z flatlerle eatıhr. 

•llllllJllllllllJ~ M uaIJi m .. 1111lll1111U111! 
~ Dr. Hulusi Alataş ~ 
~ Eski Tıbbiye Mektebi Müdftrü, Garp Ct·bhesf Sıhhiye Reisi ~ 
! Jç Hastalıkları Mütahassısı i 
= Bastılarını Bacı Baean Oteli Karşısında Şaoıh Sokağında := = (20) No. Eııkf Moayenebaneslnde Kabul Eder. ~ 
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uy ASLAN O,, motörft 24 temmuzda bekl~nmekte olup yftkftofl 
boeelttıktan sonra Roterdım, Bamburg, Copenhagen, Dantzlg, 
Gdyola Oelo, Gotrburg ve İskandinavya Umanları için ydk 
alıcaktır. 

JLALANDn molôril 1 ağnetosta beklenmekle olup yftkOnil 
ooalt11ktan ıonra Roı~rclım, Hamburg, Copenhıgen, Daoızt~. 

Gdynla, Goteburg, Oslo ve Jskaodlnavya Umanları için yak 
alacaklar. 

SJUlVlCE MARITIM ROUMAIN 
upELEŞ,. vapuru 15 temmuzda gelip ayni gGnde Maltı. 

Marsllya ve Barselon'a barekd edecektir. 
Hamlıı: llAolardakl hareket tarlblerladekl değlolkllkleı:den acente 

meı'ollyet kabul etmez. 
Fazla tafsUAt için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye elrketl 

bloaeı arkasında FratelU Sperco acentalığıoa mftracaat edllmeıl 
rica olnnor. TPlıofom 2004 200!l · _2R_R_3 __ 

V. N. 

VV. F. H. Vaıı 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEV ANTE J ... 1NIE 
" BERAKLEA " papura 22 

temmuzda bekleniyor 25 tem· 

-mm 11111111 ımıllı liiin~ 

= Ktübölk --- Vapur Dumanı 

Gözlük 
muza kadar An vere, Roterdam, 
Bamborg ve Bremeo için yak 5 

f) Maıabaka hntlhanını mecburi yet hıt~ıl olurııa mOsabak· 
1tnttbını yapılacak yere kadar gitmek ve tmtlbana kazanama. 
Y•llca geri diıomek için lhdyır edilecek m11raf istekliye alt olup 
llıelnebe kabul edilmediğinden dolayı hiçbir hak iddia edilemez· 
Onnıı için g"'llt gldlo maerafının benber gôtftrGlmeel lazımdır. t 

4 - Mektepler leyll •e meccauldlr. Talebenin laııeelnden 1 

alacaktır. 5 
" DERINDJE " nporu 5 

ağustosta bekleniyor 8 ığustosa 

Şimdiye kadar görül· 
memlş derecede zarif ve 
ucuz bir gözlük almak 
letereenlz: 

baıka giydirilmesi, teçhizat ve khabları bftkumete alt olduğa 
glbt ay11ca her ay bir miktar maatta verilir. 

Liseyi moYaffaklyetle bltlrenlerden arzu edenlerin mftaabaka 
1 1lıttbanına ~lrerek kazandıkları takdirde askeri mftbendlı ve fen 
llıenıuru yetlttlrllme~ Gzere bir kısmı Avrupaya tahılle gön
dtrtlfr. 

5 - Bir seneden fazla terki tıbıll olanlar bir enelki ıene 
derelerinin hepsinden imtihan vermele meobordorlar. 1935 

2 5 7 11 14 17 20 23 26 28 31 

(Mofetti~ namzetliği ve şef namzet
liği için müsabaka imtihanı) 

Torkiye Ziraat Bank~sından: 
l - Bankamıza mftaabaka ile (5) müfettlıı namzedi ve (5) 

Şef nanızedl altnıcaktır. 
2 - Bu mft11bıkalar 5 6 ve 7 ağoıtoı 935 ıarlblerlnde 

Ankara, .latanbol ziraat bankafırıoda yapılacaktır. tahrlrt lmtl· 

b,bda kazınanlar gellıı ve dönüt yol paraları verilmek soretlle 
A1ıkıra'ya getirilerek tlfabl bir imtihana tabi tutulurlar. Bu 
1 1llt1bındı da kazananlardan beşi 140 lira aylakla mafettlş n•m· 
tettlğlne ve diğer beti de ( 130) Ura aylıkla oef Damzetllğlne 
tayın olunurlar. 

3 - Milfettft namzetleri iki sene stıjdan ıoora mOfettlellk 
ebllyeı imtihanına girecek ve kazanırlarsa 175 Ura aylıklı mü 
fetttellğe geçirileceklerdir. 

Ankara'da umum mftdılrliik senJslerlnde çahştmlacak olan 
~ef namzetleri ise bir senelik ııtajlarının sonunda ehliyet imli· 
anını girecekler ve kazınanlar terli ettirileceklerdir. 
4 - M4ııbakalara girebilmek için (Slyaeal bllgl ile veya 

Yllkeek ticaret Ye lktıeat) okolasından veyahot hukuk fakfllıe· 
=~den veya bunların yabancı memleketlerindeki benzerlerinden 
•plonıata bulunmak gerektir. 
5 - İmtihan pr~ramını vesalr şartları gtlıteren lzahnameler 

.\ı:ıkırı, lıtınbol ve İzmir · ziraat bankalarından elde edllebllir. 
6 - İstekliler, aran1lan belgeleri bir mektobla blrllkt" PD 

80
Q 26,7,935 cuma g4n11 akıamına kadar Ankara Ziraat bankaeı 

leftlı hf!yetl mftd6r1Gğftne gtlndermek veya vermek eorettle md· 
taca 
,~ at etınlıı bnlunmalıd11lır. 
~102 

24 25 26 

kadar Anvera, Roterdam, Baın· = 
bnrg ve 8remen için yftk = 
alacaktır. 

" ALİMNlA ., vapuru 10 _ 
ağustosta bekleniyor, Bambo_.g, §§ 

Başdurak 

Hamdi Niizhet ·-ı Anverı ve Bremen limanların := 

Me hur Çeşme Ilıcaları s~;"vr~~ı~~~~:NUBIEN ~ 
Ş "TİSZa motör'ü 31 tem· -

SIHHAT 

ECZANESi 
ne uğrayınız. . . " 

muzda bekleniyor, Bndepeşte, 
Büyük Türkiye ve lstanbul Otel 

ve Gazino ve Lokantası 
Yeniden birçok tıdHAt yapalarak muhterem müşterffed · 

nln her tftrlü tstlrabatlarını te!DID eder tekil ve tarzda 
açılmıttır. 

Otelin alttodald gazino ve lokanta yeniden tefriş ve tan· 
ztm edilerek meşhur lokantacı Mebmed ustanın idaresine 
verilmiştir Yemeklerimiz en mfitkllpeeendlerl memnun 
edecek nefasette, en oeflı yağlarla yapılmakta olduğu gibi 
her klseye oyguo bir halde ucuzlatılm11.ıtır. 

BOyfik Türkiye ve İstanbul otelleri bir aile yu vaaıdır. 
Borada uzon mO.ddet kalmak istlyenler çamaeularmdan 
maada hiçbir tey getirmesinler çftokil oıeller bfttüo lbtl
yıu;larıoı temin eder. 

Tebldod olarak otel, banyo ve gdnde ftç defa ftçer kap 
yemek ile beraber yaloız 250 knro11tur. Fazla kalmak isti· 
yenlere ayraca yüzde tenztlAt yapılır. Gazinoda her Ublil 

meşrubat bulundurulur. 
Çeşme ılacaları dilnyanm en nal l soyuna malik olduğu 

birçok doktorların raporlarlle sabittir. Çeşm*' ıhcalarına 
sedye ile gelenler 15 giln ıonra oynayıp eıçrıyınlar yilzbln· 

lere b11U~ oluyor. 
MOzmln romatizma, siyatik bastalıklar1Ddan maada rahim 

baetalıklannı, kaeınıolara, ekzlma. ademi iktidar vesaire 
birçok hHtalıklara nafi olduğu gibi Çetme'oln havaeı da 
donyanm en temiz havaıııdır. 

1 Çeşme'ye gidecekler denize nazır ve gayet temiz ve ha· 
vadar BilyO.k Tllrklye ve İetanbol otellerine uğramalar1Dı 
tavsiye f'd .. rlz . 

Bratlslav ve Viyana için yük 
alacıkttr. 

"BUDAPEŞTEu motörft l O 
ağustosta bekleniyor, Budapeşte. 
Bratlslav ye Viyana için yük 
alacaktır. 

Olivier ve Şüre
kası Limited Va-

pur Acentası 
Cendell Hın, Birinci Kordon 

Tel. 2443 
Ellerman Llyn Ltd. 

=.mm 11111111 mimi 

·,--.-----
Onlvereltede Döçent. 

(Muavin Profesör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Ha11talara hergftn öğleden 
ıonra bakar. 

latiklil caddeai No. 99 
Ankua apartmanı 2 inci kat 

Telgraf • 1 S T A N B U L 
Telefon : 49250 

"FRAMINlAN" vapuru ay 
ıononda Ltverpool ye SnaD· • 
ıea'dan gelip tahliyede bulu· lı•---•••ı---111111111 
nacaktır. Elinizdeki J:."'otoğraf Ma 

kinesi Bozuk Mu; Resi "DRAGO,. vapuru 29 tem· 
muzda Bull, Anvne ve Lon· çekemiyor8unuz demekti 

dra'dan gelip tahliyede bolu· Bize Makinenizi Ge 
nacak ve ayol zamanda Londra tiriniz Ucuz ve Ga 
ve Hull için yt.t alacaktır. 

Doyçe Levaote Ltolye ranti Olarak Tami 
uANGORA,. vapuru 18 tem· Ed • er1z •• 

muzda Bamburg, Bremen ve 
Anvers'ten gelip tahliyede bo Ref İk Lütfil Ü 
looacaktır. 
Not: Vurul tarihleri ve vapurla· Resim Evi 
rın isimleri ftzerloe denltlkllkle · 

rlnden mes'uliyet kabul eclllmts. 
Bokumet civa 



• 

ilk taksitioin tutarıdır. 
Bu küçük ficret moka· 
bilinde arlık siz de bir 

FRIGIDAIRE 
Soğuk hava dolabına 

sahip ol1caksınız. 

·~~'~~'~~~~~~~~~ 
"FRİ~İDAİ~E,, BiR TANf OİR ı 

-,------""'2,...c4•u.:...-_..•~n==ım"">ıv=>•·- .,...,.,-;oc•' .,.. ~---...,C-••'"W##•c. 

------
( • \Her evde artık FRIGIDAIRE'in yeri ayrıldı. Herkes alacağı FRIGIDAIRE'in hayalini ku-
F R 1 G 1 D A 1 R E ruyor. Eninde de sonu da da siz de hu mükemmel soğuk hava dolabına sahip olacak· 
Bir tanedir. Oouo lemine 
dl kkat ediniz. Ve yanlışlık: 
la başka bir soğuk hava do 

sınız. Onun ucuz satış şeraitinden biran evvel istifade ediniz. Haya~ arkadaşınızı bir 

lahı almayınız. FRIGIDAIRE kadar sevindirecek bir hediye tasavvur edebilir misiniz? .................... , Şu halde daha nekadar tereddüt edeceksiniz? 
IES) an R AH: ~ reı R n reı IR \\ne lE!!. o Galata: Hezaren Caddesi •. Beyo~lu: fstiklAI Caddesi • 
l.g) ~ lb ~ W ;;;;a a Ankara: Bankalar Caddeın • f zmır: 

...... • , ,·•ı' -· . / •. • l 

lzmir t>amuk !l1ensucatı Türk Ano
nim Şirketioien: 

Jımlr Pomak meoeocatı Türk ınonlm ılrketi hl95ed1rıoı be· 
yeti nnıumlyeelolo a~ağıda yezıh hueueat hakkında mukarrerat 
ittihaz eylemek üzere 5 ığostos 935 pazartesi gftnft 111t ooblrde 
~lrketlo lzmlr'de Balkapınar'da kulu idare merkezinde fnkalAde 
olarak toplanıcağı ilan olunur. 

Müzakerat Ruznamesi: 
1 Sermayenin tezyidi. 

2 Sermayenin tezyldloe karar verildiği tıktlrde kArdao 
ve fevkalade ihtiyat akçesinden mOoaslb glSrQlecek bir 
miktarın hissedarına tevzii. 

3 - E~ae mokavelen11meelnlo altıncı maddeslle yetmlo yedinci 
maddenin ( B) fıkraeınm aıağıda g6.sterilen şekilde değiş· 
tfrllmeel. 

Medde 6 Madde 6 
Eski şekli 

Şirketin eermayeel behtrl 
(20) TOrk lirası kıymetinde 

55000 hisseye mOokaelm 
1100000 bir milyon yOzblo 
Tork llraeıodan ibarettir. 

Bu hisseler mecmoonon iş 

tlrası mftessleler tarafından 

işbu mukavelenameye merbut 
ve onun bir cOz'il mlltemml· 
olan taahbütnamt-de gösteril 

mlş olduğu üzere taahhüt ve 
imza edilmiş olub bedeli me 
vadi atide münderiç şekil dal· 
resinde tesviye olunacaktır. 

Madde 77 
Fıkra B 

Eski şekli 
8: Meellel idare tıhel!atı 

olaruk: % 10 y6zde on. 

Yeni oekll 

Şirketin sermayesi beheri 
(tO) Ttırk lirası kıymetinde 

110000 hlBSeye mtlokaelm 
2200000 iki milyon iki yftz 
hin Türk Urasından ibarettir. 

Bo hisseler mecmuunun le 
tlrası mQeeelıler tarafındın 

ltbu moknelenameye merbut 
ve onun bir caz'O mQteıoml· 

mi olan teahhadnamede göıte· 

rllmlş olduğa Qzere taahhüt ve 

lmn edllmlo olob bedeli me· 
vadı atide münderiç şekil dal· 

resinde tenlye olunacaktır. 

Madde 77 
Fıkrı B 

Yeni 1Jekll 
B: Eo çok % 1 O yftzde on 

olmak ilzere her 11ene 
heyeti umumiye kararlle 
mecllel idareye ayrılacak 
miktar. 

Lftakal elli hisseye malik olob içtimai fevkalAdeye :ietlnk et 

mek arzusunda bulunan hleeedanmn ticaret kanununun 370 
inci maddesine tevf lkao hisse senetlerini veyahut hukuka talar· 
ruflyelerhıi müeblt vesikaları içtima gftnOnden bir balta evvel 
elrketin umumi kAtlbllğine tndi etme!fdlrler. 

Umomt kitlp 
B. F. Beler 

1 
Kışlada Mils. Mev. satın alına komisyo

n unda ihaleleri yapılacak ilanlar 
Met. Mv. sat. al. ko. dan: 

1 - Mat. M9. kıtaatı için 136200 kilo patates ihtiyacı ka· 
pah zarf usolile mQoakeeaya konmuotor. İhalesi 2,ağoe · 
toe,935 cama gftn6. 111at onaltı buçukta lımlr'de kııılada 
Mat. mv. 1atın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 Şartnamesini her gao komtııyooda görebilirler. 
3 Patatesin tahmin edilen mecmu tutarı 8512 Ura elll 

kurnoıor. 

4 Beher kilo patates için altı kur~o ylrmlbet eantim f lıt 
tahmin edilml~tir. 

5 Teminatı muvakkate akçesi 638 Ura karkdört kuruştur. 
6 leteklller ticaret odasında kayltll olduklarına dair veıılka 

göstermek mecburlaetiodedlr. 
7 Ekeiltmlye lotlrak enecekler 2490 eayılı artırma ve ek· 

alhme kanununun 2 ve OçQncü madd.,lerlnde ve şart 

nameılnde yHılı vealkalerlle teminatı muvakkate mak.· 
buzları ve teklif mektoplannı ihale saatinden enaz bir 
1aaı evvel komi11yona vermlt balunacaklıudır. 

17 21 25 30 2152 

MTS. M V. ::,AT. AL ~O . .HS. den: 
1 - MST. MV. ihtiyacı için (60) ton aralın nya ydn6e 

marka eftper çimentosu pızarlık 11oretlle 11110 ıhnacıktır. 
İhalesi J 9 ıemmuz 9:15 cuma güoQ PUi onaltıdı lzmlrde 
kıılada MST. MV. satın alma komisyonunda yapAlıcakllr· 

2 - Şartoımeıl hergflo komlıyonda görQleblllr. 
3 Çtmentonun tahmin eoUen mecmu tutarı (2010) liradır. 
4 - Beher ton çimento için otoz Gçboçok: lira flat tahmin 

edilmfotlr. · 

5 Teminatı n.uvakkale akçesi (150) lira yetmlıbeo koroetor. 
6 İstekliler ticaret odaemda kayath oldııklıırına dair vesika 

gö3termek mecborfyetlndedlrlt'r. 
7 Pazarlığa Jotlnk edecekler 2490 Hyıh artırma ve ekılh· 

me kaouuunuo 2 ve ilçilocil maddelerinde ve eartna· 
meelnde yazılı vesikaları ve teminatı movakkate mak
bu&larlle birllkt~ ihale saatinden enet komlıyonda 
hazır bolonmılara 2150 

Met. Mv. ea. ıl. ko. dao: 
49~25 lira karşılığında kamyon karoaerlsl kapah zarf ta yıp · 

tmlacaktır. lhaleal 20,7,935 cumartesi günQ e11t 11 dedir. Şart· 
nameeloi 2!17 kuruıa almak isti yenler hergün komlıyooa uğra· 
yablllrler. Eklllltn.ılye girecekler 2490 1ayılı kanunun 2 net ve 
3 ncü maddelerinde yazıh vesikalarla birlikte 3691 lira 88 ko· 
ruolok muvakkat teminat mektub veya makbuzlarını havi teklif 
mektublarını ihale saatinden bir Hat evvel M. M. v. 18. ko. 
nuoa vermeleri. 4 9 ı:J 17 1978 

Met. Mv. eat. ıl. ko. dan: 
1.zmlr Met. M v. kumandHhğına ıh 60550 eayılı harbiye ay· 

nlyat mık.bozu yok olduğundan veelkl ve mOetenidıt meyaomda 
kullaoılamıyıcııı klmuyı bh~lrUlr. 2151 

Müstahkem M v. 81. ıl. ko. dan: 

1 - Tayyar~ kıtaatı için 5000 beoblo kilo benzol açık ek· 
elltme ile Hhn alınacaktır. ihalesi 30, 7 ,935 salı gaoa 
ead 10,30 dı luolada satın ılma ko. da yapılıcıktır. 

2 Şartnameııl hergft.n komisyonda görüleblllr. 

3 Beozoltln tabmlo edilen bedelt 3000 Oçhln liradır. 
4 Beher kilo benzol için ıltmıı kuroıı flıt tahmin edil· 

mlıılr. 

5 - Muvakkat temlnıt akçeııl 225 lldyaı ytrmlbeı ltradır. 
6 - l11tekUler ticaret odaeında byıtlı olduklarını dair veılka 

glS11termek mecborlyetlndedlrler. 
7 - Ekslltmlye girecekler 2:190 111yılı arllraıı ye ekılltme 

kanunun 2 •e 3 cft maddelerinde n oartnımeılnde 
yHıh veılkal1rıle muvakkat teminat mık.bozu lle bir· 
ilkte ihale saatinden evvel komlıyonı mdracaıtları. 

12 17 21 26 2091 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilanları 

üayramlç askeri 111. ıl. ko. rs. den: 

1 - Bayramiç mıntakleıodald kıtaat hıyvımatının ihtiyacı 
ol.o 400,000 kilo 'ulaf kapah zarf oıullle m6oakaeaya 
konmuotnr. lhıleel 31,temmuz,935 çaroımba gilnO 111t 
onbeıte Bayramlçte ask"rt 1atın ılmı komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 Şartnımeıl hergfto komisyonda görOleblllr. 
3 Beher klJo yulaf için dört korno elli Hntlm flat tıh 

mlo edllmlttlr. 
4 Teminatı monkhteel 1350 liradır. 

5 - lsteklller ticaret odasında yıyıtlı oldoklırına dair veılka 
göstermek mecburiyetindedirler. 

6 Mtloak111111ına lotlr1k edecekleır 2490 eayıh artırma ve 
eblltme lı.:anonunoo 2 ve !l Onca maddelerinde n tart· 
namesinde yazıla veılkalarlle teminatı muvakkıte mık· 

buzlarını ve teklif mektublarını ihale ıaatinden eoaz 

bir ıa1t "vvel komlıyooı vermlt bolunıcaklardır. 
12 17 21 28 2092 

lzmir Milli Emlak MndorlOğünden: 

Ü(ilncQ kırıtıo hilal ıokağında 32 numaralı ev 
Kuantlna ıelçuk ıoklğında 46 numarah ev 

Llr1 Kr. 
155 
705 

Buca belediye caddeılode 33.35 eekl 25.2? tıj No. h 
dilk.k.Ao ve fmn. 125 40 
Bayraklı t•klllm sokağında <i numarılı ev J 50 
Karşıyaka bostanlı mekteb 11oktğında 62 eİkl 142 
tıj No. h dOkkAn. 125 
Yukarıda yaııh emvalin bedelleri peıln para veya ikinci ter· 

tlb mObadll veatkaslle ödenmek Ozere mGlkiyetlerl 29. 7 .935 p•· 
zartesl gtıntı Hat 15 te ihale edilmek 6zere mGzayedeye konul· 
muştur. Taliplerin o eaatte Milli EmlAk mCldGrlOAtıoe mara· 

caııl1rı. 2097 


