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aşbakanımızın 
tdkikleri. 
ene lğdır'a Döndftler. 

leltı l&dır, 16 (AA) - Baobakan 
t.ıı ~l İnönü 15.7.935 sabahı Kara· 
tıtı"dea hareketle Diyadin kaza. 
ttt_' l'laıio ve yoluna devam ede
Caı lııldiz'e gümrük merkezini 
lllıtı Cfibutaıt hodud iıtasyoou, Ağn 
-~.::••ını tedk.ik ettikten sonra, 
~dır'a döomüıtür. 

M. TitOlesko'nun linemli Diyevi 

l\.iiçük ltiliif ve Balkan 
Anlaşması işleri. 

()eğişen Birşey Yoktur. Romanya 
Q Ve Müttefiklerinin Toprak 
tlttınlOğtt, Romen] Ana Siyasasıdır. 

Habeı biilı:.umdarr 

Clbutl'den gelen 49 balyan 
allesl bir İtalyan nporlle İtal· 
ya•ya hareket etmlottr. Bundan 
sonra gelecekler lçla bir lıal· 
yın barb gemlıl hazır bolun· 
durulmaktadır. 

Erhrede banlarlD çok ııcak 
gittiği ve bu yOzden lıalyın 
aekerlerlnden hergGo onlarca 
klolnln ôldflğft bildirilmektedir. 
Mogadlecio vapotona blndlrll· 
miı olıo baeta İtılyıo ıııkerlerl 
İtalya'ya doğru ddo boradan 
g .. çmişlerdtr. 

Beş Yaşında 

Bulôğa Eı·miş 

· Koçnk Bir çocuk 

l'ıt!~ls:reo, 16 (A.A) ~ M. 
tllc ~Bk:o 8Ht 23 de ecnebi 
ti Qı eketlere hareket etml~ · 

t. n 
~•da 11 yôaetgerl M. Savel 
6.. leeko da iznini geçirmek 
"'ete 

giı .... 1 • ayni trenle Franea'ya 
..... ıtır 
&ı • 

il • l'ltalesko ghmeden ôn· 
e gt 

l ııtıan tetecllere ıa dlye•de ha· 
oştar: . 

- "M ~la enıleketıen çok mem·I 
ll\Qn olırak ayrıl.yorum. A.reı· 
11' ~ti. dnronı karıtık olablllr. 
·~•t k ~'" tlç~k anlaşma ile bal· 

bu ''1•ımaeıuın ileride çıka
ccıe1t b d h,ltı A f seler karf111ndıkl 

S
, h1reketl çok açıktır. ...... 

IQClt "• K6rftşmelerl, bana 
,,, tef lk'.nılı YugoelHy• ile 

te1~'•dı.. tam görQı blrllRlnl 

g6tcı, hnıtıuını vermiotlr. Bu 

M. Titulesko'nua Tü"iye'yi ziyareti 
intibanndan (İeıanbul'da) 

olan M Beneı de ayni f lklrde 
olduğunu bildirmiş olduğuna 

gôre, küçilk anlışmanın hareket 

birliği her zamanklnd"n daha 
ziyade mevcod olduğunu teyld 
edebilirim. 

Yunan Dıt lolerl ldıreeloln 

M. Mı~ılmoa tarafından kabul 
edllmeel Bilkreı'te May11 ayın· 

da toplanan kooferaneta Balkın 
anlatması tarafından ahnınık · 

Bıyık çıkıyor, 

Erkeklik GörDlfty or 

Odada Doktor Kemal Ş&kir 

Şehrimizdeki Memleket has· 
tıneelne beş yııında bulftğa 

erDJlt bir köyld çocuk, gethıl· 
mlştlr. Erkekliğini doymığı' 

baolamıı olan bu çocuk İzmir'e 
yıkın bir köydendir. Aylehl 
razı olmadığından adını yazını· 

yoruz. Çocuktaki erkeklik hal· 
leri bir aydanberl gorOlmftştGr. 

Anaıının1n eöyledlklerlne Röre 
önce arkadaılarlle dalma neo'e 
lçllıde oynıyın bu çocuk; son 
samanlarda durgualışmıt ve 
oturakla bir lnun halini almağı 

- Soau 4 acCl ylıde -

ANADOLU'oun Aoketi: 18 

lzmir'in Ekonomik 
Durumu Ne Halde? 

Tireli I. Hakkı Sur, Mntalealarında 
Tamamen Bedbin GörftnOyor. 

Önceden gôrCltmOı .e anket 
için aözalmış olduğum demir 

eden megan, depo n ticaret· 
haneler hepııt içinde bulunan 
mallarlle beraber yanmııtır. Tici· 
rethmnelerln yeniden teelst için 
mevcut binalardan letlfade edil· 
mek letenlnce fasla tıleb kartaeıD· 
da bloalar değerlerinin 10·20 

mlıll berlnden icar edtlmtıtlr ve 
sonra bu pabılıhk tablfğ btr 
hal aınılmıı, onların ydksek 
de~erlerl Gsedoden mueakkafıt 
yat:ılmıı, böylece pabahhk zf. 
yadeleotlrllmedlee bile detam 
ettirilmiştir. Bu halla netlceel 
olırak lzmlr'de aradığını bola· 
mıyan ve bulduğunu İıtaobol'un 
blrbuçuk mlıll dzerloden ıl· 
,onya mecbur kalın iç Anadolu 
ve dlger iller balkı İzmlr'le it 
yapmaktan vugeçemk mecbo· 
rlyetlnde kalmış, yüzGnd latan· 

- Sonu 6 ıncı yftzde -

Hava kurumu baıkanı 
Hamdi Akyürek 

bir parça daha artarmak ııevlocj 
içindedir. B4kftmetlmlzlo en 
bftyftk batı olan İsmet İnôoft 
tarafındın verilen tehlike ita· 
reılnla btlUla yurd kGoealnde 
uyandırdığı heyecan, mubık· 

kak ki; İzmir elne&lnde en yftk· 
ıek teelrl göat~rmlı bulunuyor. 

Havı emniyetinin yurd için 
bir varlık ve İatlldAl duaeı 
oldoğonu en ea14hlyetli baotan 
dJnlemft buhinan ulusumuz el· 
bet; yurd ôdevlni kendinden 
beklenen bir eoıkuolnkla ve 
ôr.verenllkle yapmakta tereddCld 
göstermezdi, çGnkO; 

Yurd lolerlaln en bOyGk 
tehlike gösterdiği zamanlarda; 
eo yftksek bir enerji Ue ve 
mlellııllalz ôzverenllkle davran· 
mak n halledilmesi en zor 
itleri en az zamanda bldrher· 
mek ulusumuzun ~n kuvvetli 
tardıdır. Yord davaler1nda hü· 
tiln uluslara verdiği yfikeek ve 

ghel örneklerle tarihini eOsle· 
yen uloaumuzon kurtoluı HVll· 

şandı; bütün gönflllerl ateşleyen 
İımlr adlı tehlrde oturmanın 

- Sonu 3 ncü yGzde -
Tire'li İamııil Hakkı Sur 

technerl Tlre"lt İemıll Sor'un 
yeni taoındığı mağazaya bulmak 
için eplce yorulduğumu giz· 
llyemem. 

______ _...._...,_..,_ ....... ___ , _________ ....... .._._. ____________ _ 

Tecim odaaa birinci 18 bat· 
kanı, İzmir ~e bavallel otoma· 
tik telefon aoeyetesinln direk· 
törO. olan bo tecrGbell tt clmer, 
beni gdler yftlle ve elini a.:ıa· 

tarak karşıladı. Oturduk, ko· 
nuomağ• bııladık: 

- 1zmll''ln ekonomik duru· 
manon gittikçe daraldığı ileri 
atlrftlayor. Stzce bunun eebeb· 
lerl nelerdir, İzmlr'ln tekrar 
lnkftafı için ne yapmak IAzımdır? 

- fzmlr'bı ekonomik dar· 
lığı btıytık yangın ile beraber 
hı-tar. Bu yOıden Anadolunon 
ambın vaziyetinde olan İzmir ta 
değerli me•ldlol kıybetmfıtfr. 

ÇQnkQ bmtr'do bu iti temla 
- Sllthlar bırakılacak mı? 
- Evet, tecim (Ticaret) gemileri lçla bö7le btroeyler 167lenlyormuı. 
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~:;;:m~:~i•leri: ( G lt:iı n lt:iı n T e O y a z o H a lb e ır O e ır ö 

dnsırile!:Y~:0:.~ Bulgar Mezalimi Bertaraf.ta 
' 1 Ktıçnk Haberle 

AtatOrk ve M. Ruz- y Alb 
aşaı- araz 

Awopa'da, Amerlh'da yer N f 1 K 1 yer birçok fabrikalar kapanır· e ret e ar~ı anıyoı ..... 
ken bfı halta, ay geçmeden .., 

velt Arasında. 8urs&'da . ···-Amerika Bay· 
ramı Dolayısile 

Telgraflar Çekildi. 

izinle Burg'da balo_. 
Çankm emniyet rnemorl 
terfian ilanın eebrlmfı 
yet dlrektôrlGğft birinci 
batkanı Y apr Albara• dl' 
tanbul'dıo tehrlmlae gel 

blkemlıln Ulrlft noktalarında 

yeni fabrikalar açıyor veya te· 
metlerini ahyoroı. ilk bakıeta 
anlaıılmıyacak gibi gôrOlen bu 
darom yaz yılbrca ııOrmOe 
olan bir hak:aızlığın ortadan 
kaldmlmaaıodan baeka bir eey 
değildir. 

Tftrklye'yl endftetrlyel tUke· 
lerln yapacaklarına her Hman 
açık bir puar olarak bnakan 
kaphftl4eyonlar Te batı tekn1· 
ğlne zamanında aymamıt ol· 
makhğımız Glkemlıl ancak 
toprak ftrGnlerlle geçinir ilkel 
bir doruma ıokmueta. 

Geçen yftz yıhn batında A•· 
rupa'da buhran bolonmuı ftıe· 

rlne birkaç deYlet endGetrlle· 
rlnl ba yeni kanete dayatarak 
.genfıleullu;e genfıletmlılerdl. 

Ba devletler hem enddetrlltrine 
gereken hım maddeleri ocuaca 
bolmsk, hem yap•klınnı Bit· 
mak için acunun dôrt kôıe · 
ıılnde tômGrgeler veya teknf ğl 
gerl kalmıt tUkeler aramıtlar 
n bunları bir tıkım baglerla 
kendileri ne ba~lamıtlardı. Y ı 
bencılnın Oıım1nlı imperator· 
loAandan ba yolda faydalın· 
m111 bllıhca kıpltGIAıyonl1rla 
olmaıtor. 

Ge~l gilmrDk rellmlerlnl 
ya.de 8 den yakarıya çıklr · 
mak için yabancıların lainin 
almamıs gerekiyordu. Tablğ ha 
isin htenfldlğl saman Terfle· 
meadl. İtte hôylellkle teagAh· 
Jaramıı birer birer dormoı ve 

n Tftrklye'de yalnıı yabıncı 
yapıkl1rı 11tıhr olmotıa. 

Genel ınaıa kadar ıGrmdt 
olaa bu durumda ıcan dnlet· 
ltrJnl iki gruba ayrılmıı ol1rak 
gôrGrftz. 

Bir yandan tekniği ileri, ka · 
pftıll bol Te geri dlkelere ya· 
pık yettıtlren dnletler. 

Diğer t1rıftan tekniği ller· 
lememlı, kapitali kıt n yalaıı 

topHğın verdiği ile geçinen 
devletler. 

Tftrldyemlı ne yazık ki bu 
ikinci grup dnletlerden biri 
idi. Ve yabancılara göre blı 

hep bôyle kalıcaktık, kalmığa 
ka11nıktık. 

T1rlhln pek az gôrdaga bd· 
yak bir adam · tam nktlnde 
yetloerek önce, dlkemlaln or· 
taaına kadar 10kalmoı olan 
dftımanluı kovdu. Sonra da 
llerlememfae engel olan kapl· 
tftllıyonları ortadan kaldırdı. 
Gene bu bftyftk ıdam, dıt1rıya 
karıı Tarklye'aln özgftrlGğGnd 

eağladıktan ıonr1 modern bf r 
dnlet ve olusun ya,am111 için 

gereken b0t6n de~ılldlklerl, ye· 
nlllklerl yaptı ve yerini. Bu 
gDn bfttdn doğa Glkelerlne ôr· 
nek oldoğamoz biz TOrk'lerlo 
göğClslerlmlı kabararak gôrdG· 
gamftı bu llerleylı hareketinin 
eon evreıi ekonomik bfttftnld 
ğllmGıft Hğlamak için glrlıtl · 

ğlmfı endftıtrl a•ıtıdır. 

Bugdnkft TGrk neııll, uluıo· 

muza eimdlld dftıeylnden daha 
çok yftkeeklere çıkarmak ôde· 
Tini dıerlne almıı matla bir 
neılldlr. Bo onurla ôdeTe he· 
phnlı ınlde 11rılırken turaıını 

unatmayıhm ki bfttfta acun 
Tlrk oluııunan bu alındı da 
b9pn elde edlb etmlyeeeğlal 

görmek için meraklı bekliyor. 
TGrkl e'aln kurulmakta olan 

Bunu biz Söylemiyoruz, (lllostrasyoo) Mecmuasının 
Sofya Muhabiri Haber Veriyor .• 

latanbal, 17 (Özel) - Franııııca lllostlr.ayon macmoaeının, Sofya muhabiri; Balgnlltan'd•kl 
TOrk'lere mezalim yapıldığını, TOrk gençleılnia frci bir ıorette n Tiirk kadınl1rının ırzına ge· 
çlldtkten aonra lekencelerle öldQrOldftklerlol y11mıktıdır. Muhabirin nrdlğl bu hıber, hertarafıı 
ligi Te Bulgar'lar aleyhine nefret ayaadnmııtır. -------·· ............ ·--------
Balkan Andlaşması Asla Ekonomi Baka· 

B ) k nımız Tedkikte. 
OZU mıyaca lir Fabrikaları Gezdi, Şe· 

· General Kondilis, Yalan Ve Uy
durma Haberleri Kötilled i 

ref ine Ziyafet Verildi. 

Ankara, 16 (A.A) - Amerika 
millt bayramı münaııebeıilo Reiıi· 

cumur Atatürk ile Amerika cumur 
baıkanı l:ı'rankhn Runelt ara11nda 
verilib alınan telgrar lar a~ağıdadır: 

Ekselans M. Frauklen Runelt 
Amerika egemenliginin yıldO. 

namn miloaaebetilc Jl1 tebrikle-
rimle beraber özel göoeocioiz ve 
büyilk doıt cumurlugun gtnligi için 
beıledi~im do,tca dileklerin kabu· 
lünil ekeelanBJnızdan dilerim. 

Kam41 Atatftrk 
Ekselans Kamil Atatürk (Tür· 

kiye Cumur bıokanı) 
lııiklll güoü müoasel>etile zatı 

deTletleri tarafından izh.r buyuru• 
lan haliaaae temenniyatı fevkallde 
taktir eder ve gerek kendi namıma 
Ye gerek Amerika milleti namına 

temenniyatm11:a mukabele etmekle 
büyük bir bahtiysrl•k duyanm. 

Polis Divanı 
Polle dhanı dan e 

direktôrlağüade toplın111•• 

pollılerln tahldkat e 
gözden geçlrmf,tlr. 

ilbay 
İlbay general K.Aıım 

Tire llçeılode yapılan 

n bazı köyleri gôıden ge 
eehrlmlae gelmlıılr. 

Fuad Yurddaş 
İçbakanlık tabiiyet 

dlrektôrlftlftne atanan teb 
hu.kak leleri dlrektöra 
Yorddıt dCln Afyoa 
Ankara'y• gltmle Ye arka 
taraf1Ddan a~urlanmııtır. 

lıtanbol 17 (Öıel) - Yanan . SGbakanı General K.ondllfıı, 
B•lhn andlaımaeının boaulacağı hakkında y•pıl•n fena propa· 
gandaları köUUemft ve bu gibi haberlerin, aealııız ve tamamen 
oydurma oldugoaa ıöylemltdr. 

Yerli Mallarımız Kalite 
·itibarile Yüksektir. 

Moıkon, 16 (A.A) - M. Ro· 
eeogolta Celil Bayar'la yanındaki 
aevat onuruna dün akoam bir ıö
len 'fermio ,.,, tölende M. K.re .. 
tioıki, Piaıakof, Miıcl, Kaganovi\", 
Kaminıki, Zılkerman, Zekai Apay· 
dın, Vorobief, Türkiiatroy direk· 
törü Zobitaref, Türkiye büyük el· 
çiliği ileri gelenleri huır bulun· 
muolardır. 

Moıko'fl, 16 (A.A) - Celil 
Bayar beraberinde Tilrkiye Büyük 
elçiai ZeUi Apaydın oldnğu halde 
dün dıı Tecim komiseri Rozen· 
gollz ile muarini Elıava, ağır N• 

nayi komiaeri Otrczioneki muavin· 
leri Piatakof ve Mitel Kaganoviç 
ve dıt komiserliği muavini Kreı· 
tiuski'yi ziyaret etmiıtir. 

Franklen Ruzvelt 
8ir Tayyare KS1 

Şükrü Kaya zas• Daha 'oıdıı 
Ankaraya Döndü Yolcular ;e 

lıtaabal 1'1 (Ôzel) - İçieler Tayyareoıo Mflret• 
bıbnı Şakra Kıya, bognn tebatı KurtulabiJdjl -~~~~~--~~~~~~ 

Bunu Fırsat Sayan Bazı Tecimerler, 
ihtikar ve Vurgunculuğa Kalkmışlar 

Yeril mallarımız gittikçe gfl 
ıellf'!ımekte Te en mtııkftlpeıent· 
lerl bile memnun bırakmakla· 

dır. Yeril malı, bllba11a kamıı 
' apın fabrikalarımı• lngfll• ka· 
mııları neafını hıls ytıbek 

kalitede komatlar yapmaktachr. 
Ve bunların en gO.Zellnin flatl 
dôrt, bet liradır. 

lbtlUr y•pmıya n gayri 

kuma~ imle gibi kendi yaptık · 

lıra n b111 laglllz firmalara . 
aın yaldıılı mfthftrlrrlnl TDr· 
maktı, ba komaelara İnglllı 
kamaeı olarak pty .. ya ıat 

mıkıad1rlar. 

ŞikAyet dzerlne eebrlmlz te· 
cim odaıı tedklkltır yapmıı Te 
ba teclmerlerf teıbft etmlttlr. 
Birinci defa olmık Gzere ha 

meern kıunçlar peelnde kot· tecfmerlere ihtar cezaıı •erile· 
mıya ahtmıt olan lzmlr'dekl cektir. Vorgancolokdın bae 
bazı mfteueaeler yerli mallın· ka hiçbir makead gôzetmlyen 
mızın bu kadar gtlsel k•lltede bu çirkin hareketin ağır mee'o· 
çıkmalarına fınat uyarak gay· llyetl nrdır. Bu gibiler h•k· 
rl metril hareketlere kalkıe· kında Odalar kanununun 5 n 
mıtl1rdır. Bu teclmerler; yerli 105 inci maddelerloe gôre ta 

Moıkova, 17 (A.A) - Celil 
Bayar'Ja yınıodald aevat ve biiyftk 
elçi ZeUi Apaydın dün Stalin oto
mobil fabrikaıını gf'ımiılerclir. 

Banka direktörleri Erit ile Sn. 
mer devlet bankaıı yönetim korulu 
baıkaaı M. Mariaıini ziyareı et· 
mitlerdir. 

Rus Tayyarecileri 
lzmir'e De 
Geleceklerdir 

Ankara, 17 (ôıel) - Roı 
tayyarecflerl, ha.. koıu için 
tetkiklerine de'hm ediyorlar. 
Doıt memleket tayyarecileri, 
yakında İzmfr'e de gelecek· 
lerdlr. 

Atatftrk tarafından kahal edil· 
dikten ıonra Buraa'dan boraya 
gelmlıtlr. Baba, yırın (bogOn) 
Ankara'ya hareket ediyor. 

Çankırı 
çarpışmasında 

Dôrt Kişi ôlmOştflr. 
İıtanhol, 17 (Ôael) - Çan· 

kırı hattındı trenle otodereıla 
ar111nda Takabolın ç1rpıtmıdı 
dört kitinin ôldtlğd anlaeılmıı· 
tar. Bunlardan biri baeml· 
hendlıtlr. 

Romanya' dan 
Alacaklı Olaulnr 

_m_a_h_k_u_m_ıı_Iı_r_ın_•-=g=ti=y=a =y=ı=b=aa==cı==k=lb=a=t=y=ı=p=ıl=m=ı::.k_l_Aı_ı_m_da_r_. ___ 7 j DCİ yerli 

Ankara 17 (A.A) - Tlrk· 
oflı ,RomanJa'da bloke alacaklı 
olınların bu hoıaıta cereyın 

eden mft11kereler bitmeden 

Italya-Haheşistan ihtilafı Mallar Sergisi 

Y . S fh ] G• . bugon Açılıyor. 

ılıcaklarını tranafer etmeme· 
lerl menfaa terinin icabı olduğa 
bildirilmektedir. 

enı a a ara ırıyor. letanbol 17 (Ôsel) - Ye- Hamdullah Subhi 
dinci yeril mallar ıergfel yarın 

- Batı 1 inci yftıde -
Bıbeelııtan'dı ıftel haaırhk· 

l1rıa gittikçe artmın, ıftel 

mıblyette yeni tedbir ıhnma· 
ıını fstll11m etmektedir. SllAhh 
kunetlerin bakanı olın Duçe 

Silah fırka11nın ıefetber edilme · 
elni emretmlttlr. 

A •nl zamanda ikinci Slla 
ismini taeıyacak olan bir fırka 
teekfl edllmlıtlr. Dandan oıtk• 
beelocl ıılyah gômleklller fırka· 
eının da aeferber edllmeııl em· 
redllmlotlr. Bana 1 tobıt fır· 
kl11 fıml nrllecek ve halen 
alu111l mUlı kormıy baıkanı 

general Terroıl bana komıoda 
edecektir. 

1909, 1910 Te 1912 latlh· 
kAm Ye otomobil ıınıflırı da 
ılllh ılhna çığmlmııtar. Bua 
hıkını d!ğer pilot n uımau· 

tarın ıl'ib altına çağmlmaıını 

emrettiği gibi, denlı bakanı da 

"'KapltGluyonları kaldarmanııı 

onayhyoraı, çftaktl nuıl olea 
geçireceğiniz flaaneal Te eko· 
nomik gOçlOkler ıoaaconda 

onları fıılııfyle geri ılaca«ımı· 
za emlnlı!" dlyealeıe her sa· 
man için ıoıtoruea bir ceqb 

1 O denlHltı gemisinin derhal 
yapılm11ına ha lanmaıını emıet· 
mittir. Bu gemiler Fıolıt deT· 
rlmfnfa 14 lnca eeaeıfaln ilk 
ayrı içinde denin indirilecektir. 

f ıalyan·Habe~ anlumaz· 
ltğı h•kkında Deyli Meyi 
ne diyor? 

8 Temmuz 935 tufbll Deyll 
Meyi' den: 

Amerfka'uın halyan·Babee 
ınJaemazhğını k1rıımamık ka· 
rarını nrmeıl Te bunu blldfr· 
meal 1 hlzf, hilA kôleler tntao 
bir memleketi korumık için 
bftyftk bir devlet n eıkl bir 
bağlatığımıala barb etmeğe ad· 
rOklemek letlyen kana ıoıamıı 
"barııçılara,, gftzel bir ôrnek 
olmalı dar. 

K.ellog paktını İtalya'ya ha· 
tırlatmaıını fıdyen Babetfıt•n'a 

nrdiğl eenpta Amf'rlka, mea'e· 
leelnln y1rg.çlar komlıyononda 
kotarılacı~ını umduğuna bil· 
dlrmletlr. 

Vaelagton, daha doğrnıa ba 
mee\.lede keadlılafa llgllene· 
ceğl bir taraf olmadıgıoı töy· 
temek lıtemfıtfr. 

(bogftn) açılacaktır. Trakya'daki Gôçmen· 
Avusturya leri görmiye gitti. 

Başbakanı işe Baaladı latınbat, 17 (Ôsel) - Bdk· 
v reı elçhof ı Hamdullah Subhi, 

Viyana, 17 (A.A) - M. Romınya'dan ana utana gelen 
Şoınfn bogdn batbakanbğa ge· n Trakya'da yerlettfrllmekte 
lerek lıe baılımıttır. olan gôçmenlerlmfıf yerlerinde 

moya bo kngaya Amerlka'nıa görmek here Trakya'ya git· 
kıtıemasını onaylayamaz. · mittir. 

İngiltere hılkı da bizim bu 
lee karıemamız yolandı hiç bir 
dilek beılememektedir. 

O:tada değeri olmıyan bir 
azınlık nrdır ki bunlar, dok· 
ıan dokuz tGrlG tedbir alma 
m111 lıtlyerek bu memleketteki 
doyoılara dıprdı yanht tanıt 
m•ğa ıebeb ve bo ytııden teh· 

' ilkeli olmaktadırlar. 
M. Ma88ollnf Cumırteıl gil 

aft eôylemlt olduğa ıôyln bu 
tftrlft dfteftnen ln1anl1ra gıyet 

yerinde bir cevab Termlı oldu. 
İngiltere ıftrekll olank, lt1l · 

ya için eem1>9tJ doymaktadır. 

Uloılar ıoıyeteılnln genel 
aekreterl bogiln boraya gell 
yor. Öyle amarıı ki borada 
yapıceğı d"ğeıler ııra11nda ha 
nokt•nıa kendisine ulatdıca· 

Hava Seferleri 
Yeni Yolcu Tayya· 
releri Alınıyor 

Ankara, 17 (Özel) Ba•a 
genel dlrektörlGğftnce nıanta· 

um bHa eeferler• tertlb edf. 
lecek Te bu le için yeniden 
bir kıç yolca tayyareııf dıha 

ıatın ahnaeıktır. 

Papa Kızdı 
Almao'Jara Nota Verdi 

Vaılkan, 17 (A.A) - R6yter 
Ajınııaın öğrendiğine göre Pa. 
pa; son konkflrdıtoya karşı 

hareketlerden ôtftrd Almanya'ya 
bir proteıto not111 •ermiştir. 

Proteeto, Almaay'dı katolltlere 
fena muamele yapılmuına da· 

Bender Baılr, 17 (A.A) 
Bağdıd'a gitmekte olao 
Hollaada tayyareıl yere dt). 
Te yanmıetır. Tayyare ile f. 
mohte•lyatı tamımen m-' 
mottor. Yedi yolca 'fe mftre~ 
haf ff yaralarlı kurtolabll!'J 
lerdlr. Kan, tıyyare ye 
yGkaelmes motôrdn dar..,;;ı 
dan ileri gelmlttlr. 

Fransa'da 
Vergi Artırılıyot 

Parfı 17 (A.A) - fi 
11bah baehyarık aaat 23,46 
dağılan kabine toplantıl'~ 
ıonra ôğrealldlğlne gBre, b 
devlet ôdemelerlnde yftıde 

ae klr1lardı ytıade onar ıe 

IAt yıpılacak, ekmek, 
elektlrlk •e k6mftr f latterl 
indirilecektir. 80 bin fraa~ 
fazla kazançlardın ytıade 

feYkalAde nrgl ahnıcakur. 
ıoretle devlet taıırrof tart 

yedi milyara ve departmaO 
koma ta11rruf lannın da 
mlly1rı bulacağı anlıtılmak 

Mersin'de K6yclll 
Menin, 16 ( A.A) -

partfıl ve BalkeTf dyelerl 
doktor, bıytar, klltGreG, e 

noml azmanı, tarımcı oc' 
ve baıka erılk adamları• 

bir gorop, Merefo'fn G6ıoe 
ve Belenklellk köylerine 

rek yftzler~ köylfi ônftnde 
faydalı konutmalar yap111ıf 

dır. Kôyldn6n dflellerlal 
lemlelerdlr. 

TEMMUZ 
1935 
Hız11 

74 
18 

Pereembe 
Arabi l!l54ı 
16 RıbfOlahar 

Evbt 
Gtlnet 
Öğle 
bdndt 
il .. m 
Ya111 

9,03 
4,40 
8,89 
12, 
1,57 
6.50 



r Çimdikler 

iki Konu 
Bıbeı hodudlarıoda ~arpış 

~ılır baılamış . 1914 yılı 
b ıatırıma geliyor. M. Mu solloi, 
lızıt liıbeşlstao'a gitmek ar 

ıoaonda imle .. 

Okudum, inanmadım. FJk · 
rhnce, M. Mussollnl'oln bu 

lrıoıu, nıGeademeden evvel 

~14yulmuş oha gerek. Ç6nktı 
· Museoltnl, tnorıoın bu yaz 

gGnGade, Bıbeılstan gibi, bir 

~ığın kuyruklu, yılan, oo veya 

Q z ,.blrll mahh1klaran 
ıerbest serbest dolaştıkları, ce· 
benn 1 em g bl kayD1yan bir yere 
•yık ••mıyıcak kadar akıllıdır. 

Bilhassa Babeş'Jerln yOzltrl · 
ne Aşık olduğunu dı hiç ean · 
lllıyorum .. 

Polltlkacılar 
' 

d - Vatın, mfllet... Ey kar · 
eılerlm!. İnsanlık ve mede 

niyet,. 

Diye diye bığırnl1r ve k Or· 
•Gdeo Jnf oce: 

- Biraz terledim galiba, 

~~Yle bir aaıt istirahat edeyim, 
mıeyl yanıma sokmayınız. 
derle!r, Onların birçoğu 

(Mlntaıaf lllah) alemi körükle· 
f b 1 

perde 1rbsından gnlmeğe 
•ınurdorJar. 

• 
Ş •• 

ebrla her tarafında mOşterf 
boılD L 

•-., doyurmak ve topla · 
tnık içi b n, satıcılar IHZ avaz 
•ğrıyorlar. 

Bu ı.ıekll eatış, btreket 
•ersin kf, mahdud es o af ara . 

•ındıdır. Şöyle bir düşünO· 
Yorum: 

b Eğer, her e nal, her memur, 
"' 11111' L •tdr,ber mağaza eahlbl,her 
llıGee 

ese adamı, böyle yokeek 
Perded b en ağıra çağın it gör· 
ıeydı halimiz neye varırdı? 

MeeelA Kemeraltıodı bir 
Bıbıb geçişi ba~lıyor: 

J\vulat Halid Tevfik, çan· 
tısını hl d 

••llıya; 
r alre baUnde sallıya 

- Ben diyor· hen avukatlık 
Yıpırımı. Miıkemmf'I nefte 
ne ' • 01 lı görOrüm.. Hukuk ta ... , 
b ' ceıa da var, bana gelin, 
•nıaı._a!. 

Bu sırada Ahl'lled Murad 
geçiyor: 

- Bele hanı gelin de dava 
nıııl 

b tnQdalaa edilir görftn, 
eeeee b 

d y, auı Ahmed Murad 
erler, 

Köıebaşındakl &alıcının sesi: 

Ç - Ne ılıreanız beş kuruş 
d ıkı dı nr, kalem de var, 

vef ter de var, mıkae •• var. 
ır, •ar, var .. 

Ecaacı Kemal KAmfl kapıya 
Çık ' 111111 kollarını,, paçalarını 
•ıt1111 E 11· ilerini kalçaya götü· 
rayor 

ı sıçrıyor, avuçlarını vu 
ruyor 

' ayaklarını açıyor; 

L•_ - Bop diyor· hop, hop! . 
1Jt111ııtar V •tn vauaaar!.. 
.(( e gelen geçen, e91ns yerine 

e;aı Kimll 'J seyrediyorlar . . 

hı lr kadın geçi yor sokaktan .. 
Ce bir seıle şunlerı söylOyor: 

bo - Bendeniz de gayet iyi 
Y•nırım 

k Oradan 

00

8"Cmekte olan avu 
ıt hlfıı Mustafı homurda 

Qıyor: 

- lyı 
8 

marifet lı,ılersln.r 
ot lr doktor, ağır ağır giden 
oınobuı ı 

•ô 1 n n lclode oarlu tertibi 
'1 Gyor: • 
Bana d L 

8 °ıLtor bey derler 

ı •atılara bakarım 
Rneler d 

8 e 1ıparım 

8;P canlarını yakarım .. 
leıl: ' eektct Yahudl'nln çatlak 

•oy: EıkUer allyoron. Kazlk 
01•rkalarla aatlyorun. 

__ G_u_··_n_ü_n __ ş_a_ır_lhı_a ...... lb_e __ ır_.o_e_ır_D __ ~ 
Kordon ve Basmahane ______________________ .. ____________________ __ 

Anlaşmadan 7 Ay Sonra Elektirikli 
Tramvaylar lşlemiye Başlıyacak. 

Kordonda yapılacak elektl· 

rlkll trım,·aylar hine Bayındır· 

lık hakaoltğı özel bir önem 

vermiş, İzmir ilbay ve şar · 
baylığıoın mfttaltaeını sormuş 

tu. Bakanlık Kordon ve Bas 

mıhıne Kemer elektlrlkll tram· 
vay işini kol halinde dOşOn· 

mektedlr. 

lzmir Elektirik sosyetesi binası 

İzmf r; Kordon ve Basma 

hane elek.ıfrikll tramvayları sa 

ye fnde yeni bir bayındırlığı 
kavuşacaktı,,. Çftokü tramvay 
ve elektlrlk sosyeteJ bu hatla 

rın lşletllmealle beraber İzmir 
için daha bazı işleri de başara 

caktır. 

Şehrimiz bayandırlık komi · 

seri Mahmud Ekrem bu mea'ele 

iizerlndekl etOdlerlne devam 
etmektedir. Anlaşmadan ve mu· 

kavelenln imzasından sonra 

yedi ay içinde Kordon ve Bas 

mabıne elektlrlkll tramvayları 

lıleml Yt! başlayacaktır. 

Kordon tramvayları sekiz 

kilometre uzunlukta olacaktır. 

Yaol hatlar Şehldltr'den Bal 

kapınar'a kadıu urntılıcaktır. 

Tramvay arabaları Kordon bat· 

tında Oç dakikada hlr hareket 

edecek ve eaıt yirmi dörde 

kadar lşliyecektlr. 

Basmahane tramvayı içinde 

ihtiyacı göre araba işletilecektir. 

Bununla beraber sosyete lı 
mlr'de guek tramvay, gerekse 
elektrik kilovat OcretlerlnJe 
önemli miktarda indirim (ten 

zilat) yapacaktır. Şehrin bütfin 
aydınlığını urayın şimdiki ay· 

dınlatma işleri Jçln verdiği pa· 

ranın yarısına yapıcık, Kor· 

don'dakl aydınlık için para 

alınmıyıcıkttr. Elektrik Ct!re 

yanını daha kuvvellendtrecek 

ve aydınlık Avrupa şehirl erin 

de olduğu gibi daha pür bir 
~~~~~-..... ı~~~~~-

Blr sucu kahkahalarla gil 
ınyor: 

• - 8lr de bağa sor Mloonı 

hl!.. Ben de Şaşal diye Halka· 
pınar suyunu hGrpflle börp6te 

aatıyon yal .. 
Ve kulunuz da çıkmışım; 

elde tınbur, Yemen llltrlode 

Vey elkareni gibi terenaOm 

ediyorum: 
Baaaam da çimdiği kabaetine 
Aldırmaz bilirim, devran pişkindir 
Kartlaşmı~, kösele olmu~ derisi 
Ense i kalındır, kamı vtfkindir. 

Maazallah, böyle blrıey ol 

saydı halimiz nereye varırdı?. 

Çimdik 

-ıekllde olacaktır. Uray (Bele· 
diye) de elek tiri kil tramvay 

yapılmasını taraftardır. . 

kararlar bayındırlık bakanlığını 

gönderllmlıtlr. 

İlbay General KAzım Dlrlk'Jo 

baıkanlığında şarbay Doktor 

Behçet Uz ve baymdırlık ko 

mherl Mehmed Ekrem'ln fıtl · 

raklle yapılan toplantıda bu 
mee'ele görüıfilmftş ve alının 

Bu karadar lzmlr'de elektl 

rlkll tramvay l~leıllmeel lehin 
dedir. Bakanlık ta uygun gör 

dükten sonra rnsyete delgesl 
Aokara'ya çağrılacak ve orada 

mukavelenin eezsları üzerinde 

görüşmelere başlanacaktır. 

"\ 
Üetad Hakkı Bıçakçıo~lu yeni bir Tü ı kçe 

Boou don bize verdi . Aoağıya geçirlyornz : 
gazel yazmış. 

Türkçe Gazel 
8es belli düşkünlOğüm esna, sen de sezersin 

Bana bir dudak büker başkaya göz aüzer tn. 

Ey ay yüzlüm •cunda sana örnek bulunmaz 
Acun seninle aydın sen göklerde yüzer in . 

Sensin beni parlatan sensin beni kara rtan 
AkyQzünO ıçarsın karı saçın çözersin. 

Acıklıya acımak gerek defdln 6arın sen 

Ben dflşkönOn yfirt>ğln şimdi ntden Ozenio. 
Yoluna bıı verenin kınına basmadan geç 

Saygıd,.ğer o kanlar sen Qstiinde gezersin. 
Güzeller duyeı bunu brp üşerler başına 

~akld sen Türk dilinde yahşi deyi§ dOzersln. 

akid 

'-------------------------------~/ 
Yaş Meyva ve Sebzelerin 
ihracı için KoJayhklar. 

~~~~~~~-.... ~~~~~~~-
Ekonomi 
üzerinde 

Bakanlığı Bu önemli iş 
Gereken Teclbirler Aldı. 

Yaş meyva ve sebzelerlmlzln 

ihraç çareleri hakkandı şehri· 

mlz tecJm odasınca hazırlanan 

ömmll bir raporun Ekonomi 

Bıkaolığını gönderildiğini yaz 
mışlllı:. 

Bu raporun bakanlıkta özel 

bir ilgi ile karıılındığı ve trt 

kik edilmekte olduğu gelen 

haberlerden· aolaeılmııtır. 

Odımn raporunda Romanya 

Te Rosya'ya vakıile önemli 

mikdarda yaş meyva ve sebze 

ihraç edildiği halde eonradan 

bazı stbrhler yftıftnden bu lh 

racatm tamamen keetlmfı ol· 

doğu bildldlmlş •e tekrar bu 

ihracatın temini için bazı mft· 

taleılır ileri sftrftlmtıtUl. 

Bakanlık; Romanye n Sov· 

yet H osyıı ile yapılmış ve ya· 

pılacak olan tecim anlaşmıla· 
rında bu OrOıılerlmlze ayrıcı 

özel bir mevki verildiğini bil· 

dlrmişılr. 

Mısır pazarını kaybetmemize 

ild ııebepler çok önemli gö . 
rftlmQş ve odaca muhtelif yıl· 

lırda Mısıra ihraç edtlmlı ve 

sonradan azalmıı olan yaı mey· 

ve ve eebzelerlmlze ald l!!t•· 
tlstlkler dikkate değer gör iil 

mftıtdr. Bu cihetin gözden ge 
çlrllmesl için Mıııır'dıkl ataşe· 

komerelyılımız bu konu 

rinde tetkikata memur 

mlşllr. Ona göre gerek.il 

birler alınacaktır. 

nze· 

edil· 

ted· 

Yaş mey ve ve sebzelerlmlzln 

naklinde navlunların tenzlll 

için kıra ve deniz nakliye yö 

netkerllğl (mil&teşarlığı) ile te · 

mas edilmiş bunlac için eo ucuz 

tarifelerin tatbiki Hğlınmışllr. 

Karadan orta A vrupaya gön 

derllecek yaı meyH ve ıebıe 

lerlmlz için navlunların indi · 

dirilmesi •e soğuk hava teal· 

&atlı vagonların emre amade 

bulundurulması için transit 

memleketlerin şimendifer fda 

releri nezdinde yapılın teşeb 

bOeler ftzerlne Soly11•da topla· 
nacak konferanstan netice alın 

mıya çalııılacaktır. 

Şaşal'da Bu
lunan önlükler. 
Bu Ezerlerin 
çok önemli Ol
duğu Oranlanıyor. 

.. aşal kaynaklarında toprak 

düzehllhkeo yerden, ~ntük bazı 

yapı davarları çıklığını 

mı§lık. Bo dıvarlarlı 
yaz· 

Şaşal'ı 

yarım saat uzakta ve cenubu· 
garbide arp bir tepe Oıtünde 

bulunan kaleye Lugiin gidecek 
olan ilbay General K. Dlrlk 

orada tedklkler y.tpacaktır. 

Kaleye çıkmık için kOçOk 
bir yol vardır. Fakat bu yol 

çoktıoberl iteleye çıkan olma 

dığı için kapanmış bir haldedir. 

Evvela bu yol açılacaktır. Kale 

dıvarlarında harç olmadığına 

göre bu kale çok eskidir ve 

henüz harcın keşfed!l .a:ıemlı 

olduğu zamandan kalmadır. K.ı· 

lede bazı önlükler buluna· 

cağı da oranlanmaktıdır. 

Şaşal'dı kazı ( Hafriyat ) sı · 

rasındı bazı yapı dıvarlnı 

çıkmıştır. Borada •aktlle şifalı 

içme suyunun tesfrlle bir ka · 

saba kurulma, olduio, fakat 

zamanlı, 1avaşlarla yıkıldığı 81 

nılmıktadır. 

Boraları Arkeoloğlara da tet · 

kik ettirilecektir . 

t\nason Satın 
Alınını ya 
Başlanıyor ---··· .. ----çeşme'de Tek itler 
idaresinin Piyasayı 
Açması Beki c.oiyor 

Tekiller (fnhlsarlar) yır bış 

dlrekt6r0 Hüsnü dQn Çeşme'ye 

gitmiştir. Bu 1:ldl~ Tekftler 
idaresinin orada yapacağı auı 

son salın alımlyle ilgllidir. Teı 

klkat ve hazırlık yapacaktır. 

Çeşme anason öretmenlerl 

Tekiller tdİreslnin ply1&ayı 
açmasını beklemektedirler. Bu 

yıl aoa on rekoltesi 100 hin 
kllo kadar oranlanmıktctdır. 

Randman hibarlyle bu yıl anıı 

sonlar çolt iyidir. Anason satıı 

fiyatlarının bu yıl öretmeolerl 

sevlndlucek btr şeklld" ola· 

cağı .kuvvetle umuluyor. 

Borsanın Y eıı i 
Yönetim Kurulu. 
Borsada Seçim Hazır· 
lıklarJ.oa Haşlanılmışttr 

Şehrimiz zahire ve "odtlstrl 
(Sanayi) borsası yönetim .kuru 

tunun bir yıllık seçim m6ddeıl 

ağustosun birinde bilmiş olacak 

ve yenl yönetim kurulunun ee 

çimi yapılacaktır. Bunun fçln 

horeadı eeçlm hazırlıklarına 

şimdiden haılanmııtır. Seçim 

kurulanı tfclm odası 11amına 

teclmer Kıiz ı m Kırkağa ç lı oğlu 

seçllmtştlr. 

Dikkat! 
Romanya'dao 
Bloke Alacağı 

Olanlar Beklesinler .. 
Ankara'dın Tecim Odasına 

bugün gelen bir telyazıeında, 

Romıoya'dı bloke alacaklın 

olanların bo bososıa cereyan 

eden mfizakereler bitmeden alı· 
caklarJDı transfere etmemeleri 

menfaatları icabı olduğa bildi 

rllmektedir. 

Karadeniz a-
hili Meyvaları için 

Yaş meyva ve eebzelerimlzln 
• 

dış memleketlere ihracı için 

önceleri Avrupı'dan sepet geıl 

rllmekte idi. Halbuki kOçük 

Menderes bölgesinde önemli 

mikdarda sepetlik sa&la hu ih 
tlyaç memleketimizden sağlan 

mağa başlaomıetlr, Ekonomi ba 

kanlığı; şehrimiz tecim odasına 

gönderdiği bir emirde Karade· 

olz kıyılarından lbrac edilen 

önemli mlkdarda yaş sebıe •e 

meyHlar için İzmir'den yeril 

sepetlerden ne ladarıoın Kara · 

deniz aahlllerlne göuderllmeıl 

mümk.lln olabileceği ol eormoş 

tur. Odaca tetkikat yapılacak 

•e bakanlığın bu sorueona kar· 
oıhk nrllecktlr. 

Esnaf Birlikleri 
Diln oda salonunda toplanan 

tecim odaaı yöoetl m kur alo 

1zmlr'dek I esoaf blrllk.lerl 934 
yılı heeab ve blioçolarını göz 

den geçlrmiı, onaylımııtır. 
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Varolsun 
Ankara 11 (A.A) - Ço 

kurova (abrlkaaı ha,.. tehlike 

sini önlemek lçto hava kura· 

munıı onbJn lira vermlf, ıy· 

rıca yılda 500 lira ncmeğl 

kabul etmiştir. 

'-~--~~----~----
Hava Tehli-
kesini bilelim! 

---···----- Başı l inci yilzde -
keodllerlne ytıkl edlğl Özel öde· 

•I, f ımtr'liler çok iyi blllyor 

lar .. 

Uluaal varlığımızın yükaek 

kıvançlarındao biri olan "Ga 
zel örneklik,, her lzmir'llnlo 

gQzel isteğidir. Baki katen, yurd 

it 'erinde güzel örnek olmaoın 
linet sevinci bir yurdsever için 

ne bftyük bir erginliktir. 

Bllha sa; ulue selıi!ıı"tlol sağ 

lamak yolunda gösterilecek ga 

zel örneklerin y nr ldaş gön Ol 
ı~rlnde uyandırdığ ı sevgi ile 

kucaklanmak n e mihtesoa bir 

habtlyarlıktır. 

Sa21am tutumlu çalışmalarını 

büyük: enerjllerln arkalamaıu 

Ue gtıçlendlrtn kurumumuz; 

yakındı İzmir çocuklarıom "GO· 

zcl örnek., dcomı-ğe değeri olan 

ıaabhüdlerlnl neoretmeğe batlı· 

yncıklır. 

Özveren uloeumuzun tarihi 
yOksekllğine yakı,mıyacak olın 

kötO örnek bı-r halde lzmlr'de 

yer bulmıyacık ÇüokO ulueıl 

eava~ın ilk •arım yeri olmak 
büyOklOğünü taşıyan fzmlr'e, 

yalnız g-Ozel örnrlı:llk yaraşU 

ğını büıün Jımir'liler çok iyi 

bilf yorlar. Ancak mlekfo bir 
pa ra sevg"slnin )Bratahll,.cı-ğl 

kötü örnek; lzm'r'Jn yu daever 
muhiılnde tr.neHü ıı edecek bava 

bulamaz. lzmir'io yalnız gOzt'I 

öror kler besleyen temiz bt'.oli 
ğlnln yurd tt:hllk,.st kHrşısıoda 

göııtermeğe başladığı kodretln 
vereceği sonuç, mutlaka yOı 

aklığıdır. 

Temiz yOreklt lzmir çocuk· 

tarını yıkı~nn dı yalnız ak 

yilzlülftk değll midlr? 
• 

• • 
Burna\'a'cla: 

Buroava'da da halk, bava 

kurumu çalışmaeı ile yakından 

ilgilenmek tedlr. Vali KAıım 

Dlrlk mahallesinde oturan mı· 

lul gazilerden Haydar namın· 

deki vıtandaı, ailesinin nafa 

kaeındao kesmiş ve maaşından 

20 lf rasıoı delatea vererek 

hava tehllkr.slol bilen iiyc ol· 
muştur. Fayanlardın dı esim· 

zade Siireyya'nın rellkae.ı İkbal 
üye yazılmıştır. 

Trabzon'da: 

Trıbzoo, 17 (A.A) - Diln 
hava tehlikesini anlatmak için 

bir mhlog yapılmııtır. Miting· 

de binlerce halk bulunma.tur. 

Bava tehlike ini önlemenin bir 
ödev olduğunu daha lyl kH· 

rayın Trabzon'lolar hna ku· 

romuna verine bulunmakta· 
dırlar. 
-~-~~-...... ~~-~~-

Dr. Faik 1\tubiddin 
AHbl h1&talıklar nımanı Dr. 

Faik .Muhiddin, bir memlekeı 

gezintisi yapmak (bere bugGa 

İstanbul tarlklle İımlr'den 
ıyrılıcıktır. 

Doktor, yerine Man18tırlı 

lemıll Lak.kı~yı bırakmıştır. 

Meelekdaşının, haetılarına keD 

dlılol ıratmıyıcağını bilmekte 

ve onun ihtisasına ~O•enmek · 

tedlr. Fllbık,ka, doktor lımıll 
Bakkı, memleketin snllmlt n 

tanınmış beklmlerlodeodir. 



Yunanistan'da Çok Kor-Bir Çıplak 
Temsil Davae;ı .. 

ku c ile Sk~ dalı. 

ki Kız Bir Kasalı, Namus VğrunC.:a 
Kardeşini Boğazla yıl> &ıtli~ .. ~do. 
Yunan gazeteleriJde feci bir 

cinayet okuduk: 

Kalamallo N Zaboroporğa 

namında bir kasap Norm kta 

dır. T& i ve GNjlan namında 

birJ 2ü, dlğnl 23 yeşınds iki 

güzel kız kerde 1 vardır. Ru 

kızların güzelliği, etraf ta de-

dikodalar uyandırmış ve ko•ap, 

kardeşlerfulo le.na yola eeptık · 
lanm duymuetur. Bunun Oze· 

rlne kendllerhıl ~fddede taz 

yike ve moballeyl ayağa kal 

dıracak dtrecede evin içini 

altflst etmeğe boşlomıetı r. 

Maamaf ib kızlar, onun köy 

lere gidi inde blldlklnirıl yap 

makta devam ~lmfşlerdir. f ç 

gfln evvel kaııap, yine bir kö 
ye gltmlşılr. KızlBT o gece bir 

onbaşıyı içeriye alıb e~lenın,.ğe 

başlamışlardır. Ka ep ise işini 

bitirdiği için gecenin on birin· 

de d<ıomuş, sokak kapısından 
girmiş ve kızlarm oda~ına doğ 

ru yfirOyerek lınpıyı açmışur. 

Zavallı adam, iki kardeşini 

ortalarında onbaşı oldu~u halde 

çırıl çıplalr. {!Örünce üeılf'flne 

anlmışıır. Ooba~ı. pencf'redtın 

atlıyarak kaçmıığa muvaffak 

olmuştur Ka ap bıçağını çeke 

rek hilyfik kızın göğsüne bir 

kııç defa saplamış ve onu öl 

uOrmOştür. Kücfi~ü kaçmak 

için kapıdan çıkArkeıı onu da 

yakalayıb boğ,.zluruıştır. 

Bunu mflleaklb karakola 

~itmiş, 

1111111111111111111111111111111111111111111111ıı111111 
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barekf'tle bu m6cevberled tek· 

rar bir mektubla bana fsde 

etmek lfltfündcı bulundunuz. 

- St'vgill kızım bunları 

kalbi ~lmOş bir fak rin hediyesi 

olurak alıkoyuouz. ÇOnkfl b11· 
nim kalbim artık ölmOştür. 

Fulmen bn eôıll'ri söyler 

söylemez ellnl lorda doğra 

uzattı: 

- Namusumu, şerefimi kir· 

let n iki kız kardeşimi öldür 

düm. Alın bıçağımı! 

Diyt>rek teslim olmuştur. 

OKURLARI 
1 l 

Fi kir ve Dilekleri.. 

~-------------------' Aydııı'da 
Bekçi işleri Ne Halde?ı 

Aydın'da doktor M. SOlt>y· 1 
mon'don " yrlın bekçl komls· 

yonuna,, blraben yazılmıe bir 

açık m .. klub aldık . Bu m ek· 

tubun içindekiler , öz itibarile 

tıöyledlr: 

Evime (Ticaret bant>) eını f ı o· 

dan bekçi ücreti kesildi. Bu ev, 

barındığımız, ~ünlük hayatımızı 

grçirdlğimiz lılr çatıdır. Buna 

"Ticarethane,, gözü ilP. na~ıl 

bakJlabillr? Nitekim kazanç 

vergisi kanıınu e\'lerdekl mna· 

yenehırn,.lerde lradlarıoın ythde 

ylrmiheşf, ayrı oloo muayene · 

}19n"lerde yOzde elllsl nlııbetln de 

vergi ehnmesını bildiriyor. Bi 
ı aenaleyh benim evime de te · 
cim yeri olarak bekçi Ücreıl 
kestlf'mez. Tecim odımnın f lk· 

rlni l!ormak gerekti. 

Halbuki ayni evin bekçi pa· 

rası, benden başka ev eabibln· 

den de istenmiştir. Ayni vergi, 

iki dPfa, tkl ktı;ıldeo alınmaz. 

Kanun yaeağı vardır. 

Evvelki St"De bana yOkeek 

ücr11t kesilmişti. Geçen yıl 111· 
raı.da bulundum. 50 kuı aşa 

indlrdllrr. Bu yıl, geçen yıldan 

farklı mıdıı ve neden? 

Büyük müeBSeaelnle kfiçfik 

yerlerin bekçi paraları arasında 

nlııbetslzlikler vardır. Bund11n 

baı:ka, bekçilere zembil, 8f'pet 

taeıttırıl11maz, çocuk, ev hizmeti 

yaptırılmaz. 

Halkevimizde 
Yeni Kur~lar 

8f'r yıl oldo~u gibi orta 

okullarda bütünlemeye kalan 

talrbeye riyaziye, İngilizce, ta 

bilye kurtılara açılmıştır. Riya 

zlye kursu (Pneembe, Cumar· 

tf' i, Salı) günleri eahah sekiz 

huçukıu, İngilizce kureu da 

( Puınlf'ill, Perşembr) gOolerl 

sut l 8 buçukutdır. Tabliye 

kursu için kamplara çıkan ta 

lebeı.tn İzmlr'e dönmeleri 

beklenme~ tedlr. Ba kursuu 20 

ı ı>mmu1.du açılR~at?ı nmuluvor. 

ıs tewmuz ı 9:~5 

bulunuyor. Errafıoı mechul, 

fakat kunetli dlişmanlar ihata 

etmiştir. Bu tehlikeden onu 

yalnız ben korıanb11lrlm. Fa· 

k.at kurtarmak için paraya 

lhriyacım vardır. l,ıe bn eebeble 

ladfl etmiş oldu~onuz mficev· 

beratı alıkoydum . 

- Fulmt'n sen bir melekeln 1 

hem d e hakiki bir melek .. 

Genç kadın mftteeıı!llrdl: 

---···----San 'at l\h, Yoksa Ha
ya ızhk Mı'! 

llakyerine , ·erilen aktris 

Parle'ıe Cuana Vornn nı· 

nınıdıı Amerlku'lı bfr bar akıristi, 

bir kahllrt-de çırılç•plak ıııahn,.ye 

çıktı~•nd .. n hıkyerloe veril· 

mi ~tir. 

Gerçi sırtında tül vermı,, 

fakat tülO görmek için pertev. 

eüz l4zımmıı:ı . Fransız pofüal, 

böyle şey lere öof'm vermPZ 

Fakat bir ştkıiyet, işi ciddi şf'kle 

sürükl ,.mfştlr. Bir sosyete direk 

törQ kar131 ile beraber bo ka · 
dıoın bulunduğu kabareye Jth· 

miotir. Aktris çıpla~ olarak 

sahneye çıkınca karısı başını 

ı;e"lrmlo, hayretle kalmıştır. 

Direktör, telefonla polisi çağırt · 

mıotır. Polis de kabare arti!ltloi 

karakola ıetlrml,tlr. Cuaoa; 

- Ben, bir Yanın heyke 

llol temsil ediyordum. San 'at 

işidir. 

Şeklinde ifade vermlştfr. Fa 

kat şikdyetçl d,., hu çıplaklığıla 

nf'f le ean'aılatıo temsili ara 

sındı fark oldo~unu iddia et· 

mlştlr. İş, hakyer lne ıiOşaıtiştür. 

Bur.ııava Haberleri 
Boroava, ( Ôzel) - Buroava 

parkında ve fodbol alanmda 

süt güğOmlerl, pfe desti 9e 

kaplarda ve ıuyon lçerlelue boz 

alllmak suretlle gayri sıhhi 

içme suları eatıJmaktadır, bun· 

lar yaeak edilmelidir. 

§ - Burnava otobüalerlnfn 

Çeşme ılıcalarana özel seff'rlerl 

cumarteıl ve pazar günleri 150 

kuruş ızldlp gelme 6cretle yolcu 

taşıwağa başlamışlard1r. 

§ - Barona kamuDbıyı 

Edib Ôzyeman, Buroava'ya 

hağh köyleri dolaşarak köylil• 

nOn isteklerini di'llemlştir. 

Edib; Bnrnava gençliği ile de 

alAkadar olmaktadır, llbaylıkça 

iki d~fa takdir edllmlotlr. 

§ - Barnava C. H. partlıl 

lıahçeelnde bir haf tadan beri 

halka güzel temsiller verllmeğe 

başlanmıştır. 

men olar.it tanıyorum. Sizi 

o eğlenti yerinden alıb buraya 

getirdim ve yukarıda söyledik 

lerlml anlatmak cesaretinde 

buld'bdum. 

Lord tıözOoO kesti: 

- Çok iyi yaptınız . Çf\nkQ 

iyi biliyorsunuz ki, kalbim ve 

ruhum size Alddlr. 

Ful m en te e8sürle cevab 

9erdl: 

Sizden ne l11tlyeceğlml 

daha anlamadınız mı? 

Anhynum. 

Ve lord d erhal Fulmen'ln 

ııyakları ucuna diz çökerek : 

Çocu~urn dedl benim 

gibi saçları agarmıo y;ı~lı bir 

adem ı n, senin kalbiol ka:taomık - Şimdi beni ımlıyecııkeıoız. 

evdiğlm ve halli ııevmekte 

oldıığum genç şa dakikada 

bGyilk bir tehlike kar~ısında 

Beni dinleyiniz lord ... ' t~iu uğra~masını rlelillğlme 

Sizi gayet merhametli bir 

Jiulbe malik ve hakiki centll· 

hamlet.. Senin, benim için 

kalbinde btr aık bl&1I duymana 

Amerika'da Boşanma Davaları. I" 
Gördşler 

Adamcığa Çamaşır Y ıkat·,.__ __ se_z_iş--:1 
·mak isteyince .. 

--·--Sarı Mayo Y ilzünden Doğan Boşan· 
ma. Garib Bir Ceza ve 3 l\laddelik 

Bir Evlilik Anlaşması. 
~~~~~~-an-~~~~~-

Soo günlerde Amtrlka bak· 

yerlerinde hlzlDl için ç'>k garlb, 
fakot onlar için tabii , bazı bo 

şanına davalara görülnıüştür. 

Bir kadın mabkemeyt baı:ıvu 

rank, kocaaanıo, üç maddelik 

evlenme mukaveltnamP.sloe ay 

km ğhtlğlnl eöylemiş. boşanma 

istemiştir . f ç madd., şudur: 
1 - Zt!VÇ, bütün kazancını 

zevcesine verecektir. O da zev 

cine günde 20 11lg11Ca ile bir 

mikdar harçlık Hrmekcnecbu· 

rlyeılodrdlr. 

~ - Zevç l:lnl bltlrloce he· 

meo evloe gidecek, ondan izin 

tıılz ve ıyrı olarak hiçbir tarafa 

ayrılmıyacakıır. Karısı çıkmazaa, 

oouol11 berabrr evde oturacaktır. 

:l - Her ne şartlarla olursa 

olııun, karısının arzueuou yeri e 

geılrecf' ktlr. 

Bokilmen bu anlaşmayı ağır 

bulmuş, boşanma kararı 

vermemiş ve anlaşmayı ı:ıo ı:ıekle 

sokmuotur: 

Koca, kazancının yerıl!mı 

karısıo11, yarı8Jnı ev kirasına 

ver~cektlr. Blrlhlrlne ığır söz 

eöylt:mlyt·ceklerlne erref ı .. rı ~a 
mına söz vumlşlrrdir. Haftada 

bir, koca, kendi parası u,, 
karısını bir eğlence yerine 

götürecekıir. 

Pu değişiklik iki tarafca 

kabul edilmiştir. 

• • • 
Kl11beraet'ta bir ooförOn kara· 

eı da boşanma davası açmışlar. 

Şoför demi,tlr ki: 

- EnelA yavaş yavaş tabak 

yıkam1&1nı ö~reodlm. Bana 

sonra pencereleri sildirdi. Ddba 

ıoora hn comarlf'el ev temiz 

llğl ı;.kardı. Oou yaplım. Nr 
ha yet çamaşırı da yı kamaklığı . 

mı isteyince dayanamadım: 

-· ~lnema zaİ:nınından bir 

ea•tı kes te, sen yıka!. 

D"dlm. İşte yaptığlm ha . 
karet!. 

• • • 
Kolomblyala bir kadın da 

kocasından ayrılmııtır. Kadm 

demtvtlrkl: 

- Kocam, banyoda ıarı 

mayo giymek istiyor. Vaziyeti 

ddodnOntiz. benim saçlarımın 

reogt de sarıdır. Bunu biç dil 

şüomlyen boysuz bir koca ile 

n11ıl geciolrlm? 

Hakyerl, kadını haklı çıkar 

mıe, hoeanma kararı vermhtlr. 

gr.oçlığıo maotdır. Fakat ben 

ihtiyar oldo~um halde ıaoa 

bftUln kalbimi verdim. Bundan 

böyle hiç olmazEa sana samimi 

bir arkadaş, rşslz bir do .. t 
olmaklığıma mileaacle et ... 

Fulme:n mmldaodı: 

- Çok l.)lsloiz, çok bGrmete 

Jiyık11nız! 

Lord devam etti: 

- Benden bir isteği olz ol 

duğunu eôylemlotlnlz. Bu taJc 

bloiıden anladı~ııoa gôre, size 

h~diye ettiğim mftcevberatı bo en 

dlğlnlz adamı tehlikeden kurtar· 

mık (lzere kullanmak lı;ln 

mileaade lı!tiyoreunuz değil mi? 

Ful men: 

- Eveı!.. 

Diye C tıub verdi. Lord gayet 

ciddi bir l1111nla devam elli: 

- Fulmen; yalnız elze iade 

• 
• • 

Gene Kallf ıırntya"da blr m11ı 

ğıza memuru, iki d efa e9len 

dlği için 10 yıl ağır b11pse ve 

Saadet böyle olur. 

her ay aldığı maaşın yarısını 

tkl karısına vermiye mahkum 

edilml~tlr. Fakat bap11e girdiği 

takdirde çalıoamıyacağıuı ve 

bloaf'naltyh ruaeşı bakkıoda1d 

kararında infaz 11dilemlyec,.ğlnl 

bundan başka maaşınıoda az 
olduğunu düşüı.en hııkyerl tşl 

şöyle halletmlotir: 

Adam, saat beşte h tutacak, 

k arnıoı bir h~yır mliesse@ei!l 

d\)yoracak, akşrm saat beşte 

bııpbbaoeye girecek ve maaı:ıın 

tamamı iki kadma peylaştırı · 

la~aktır. Yani hem hapis, hem· 

de para crzaııı yerine .:;el«"cektlr. 

Berherlerin De 
Hakkı Vardır 
Onlarda Pazar Günleri 
Tatil Yapacaklardır 

Ş"brlmiz 

ra'da olduğu 

berberleri Anka· 

gibi burada da 

Pazar gdnlt:rl diikkAolarını ka· 

pamak için tecim odasına baş 

vurmuşlardı. Diln toplanan te 

cim odaeı yönetim korolu, 

Ankara'da oldn~o gibi lt.mlr'de 

de Pızar günleri brrber dük 

kiolarının kapalı tutulmasında 

bir mahzur bulunmadığını tes· 

bit etmiştir. Comartesi g6nlerl 

laıt 13 te kapanan diğer dük· 

k!o eablplerl ile halkımız gece 

yarıeına kadar açık tutulacak 

olan berbtr dılkkaolarlDda trat 

ihtiyaçlarını gidereceklerdir ve 

berber dılkk4oları kapalı bola· 

oactktır. 

euıgım mücevherat değil, bütün 

11enetlm emrlnfze amadedir. 

Nasıl kt ben kalben ve ruhen 

elze Aideem, servetimin de ılze 

Ald olması lhımdır . Siz yalnız 

isteyiniz. Baua taşıdığım canımı 

bile saadetiniz mevzoubıbls 

olduktao eonrı f.,da etmeğe 

· hazırım. 

Fulmen: 

- Ooooo diye bağırdı t1lz 

bir foean değU, bir mabud· 

11onnz. 

- Ah Allabım, belki bu . 
snretle Arman'ı kurtarmağa 

muvaf fıtk olurum. 

Lord Fulmen'6 sordu: 

- Arman'ın tehlikesi nere· 

den gP-llyoc? 

- N~reden mi? lo111n kıya 

(etinde bir iblisten! 

- Sonu var -

Kahkaha 
Gtllmenin yüksek perde~ 

şakrak sesine ne gtızel bir. 
koymuııuı; kahkaha!. Bu 1 

b~cenin biroct kab'ı ile lk 

kabak yan yana gdlb ( K.11bk~ 
olunca delal~t ettlAt gOldJC 

yOkııek perdesini çok iyi lf 
,.diyor. Gümbfir · gOmbilr.--" 
llmeslnln ikiz gilrültülil DC'! 

si de pallrtıyı f yl aolalJ1 

Soyun damlasını söyliyen ~~ 
şıpır tabiri de öyle df'ğll 1111 

(Paldır kü\dilr), (Şallak m•~ 
da hep kahkabıorn ikiz b ' 
gibidir. Gülmeyi çok Eeverl 

Çocukloğıımda Kara~öı. \le, (~' 
mlk Haean ) m tlyatroııııll 

atardım kahkahayı. Galiba ıı• 
j zamanılır pratik yapmıo ol 
hyım ki, bent yakinen tamr•0 

kahkahamı ıöylerler. Ben 

lerkeo kendime dikkat ede 

yorum olmalı ki, kahkah• 
kendim bllmlyorum. (Klol O 

tııanmı bilmek gibi irfan ola 

derler. Kehkabam nokeao ı:ıı• 
diye dOşilnüyoTom; gtU111e 

bir inşirah lı:ıareti vardır. 1~ 
simde bir aı"tırlık, ol~onlok ~ 
rQnOr, kahkahada da bir 

f lf lik!. Ben, haf lf geleyl"l 

ağır geleyim, kahkahayı lı 
mıktan vazgf'çemlyeceğlm, 6 
yatta gOlOnecek Şl'IY pek çoktff 

görmek ve gülmesini bildi 
guek ..... 

HavHgazı 

Uraya Gt>çiyor 
Havagaıı sosyetesi He Vrf 

(Belediye) aruında havagt' 

fabrika ve tesfeatımn ur•~ 
d~vrl için bf r anlaı:ıamama•(ı 
başglhterdiğloi blllvoroz. 8' 

anlaşam11mazlık eeaeta değil, tefi. 
rdıtta idi. Son teı:ıebbihler dıerl 

halledilmls gibidir. Uyuo.,,, 

yolları tamam olunca bur•d' 
hazırlanacak olan devir molı:' 
veleıl imza için Bayındırlı~ 
Bakanlığına göndnllect'!k ve ı• 
tarafın delgelerlde giderek b' 
na lınzalıyacaklardır. Ond•' 

sonra tesisat oraya devredil'' 
cektlr. DeJgeler yakında An~' 
ra'ya gldet.eklerdlr. 

beş yaşında 

buluğa ermiş. 
- Başı 1 inci yGzde -

baolamıştır. EnelA erkekli• 

aleti, ondan eonn husyeler bt 
yilmGş, ka&ıklarındı kıllar çı~· 
mış, sesi fevkalide kalınlaşdl1fı 
gutlak sertleşmiştir. Bir bıff" 
danberl de ayva tflyQ baUod' 
bıyıkları belirmiştir. Haetaneofl' 

iç hastalıkları kısmında bakıdl 
ıJtına alıomıt olan çocuk fenol• 

mOşahede altındadır. Dtın bit 

muharrlrlmlze hastane iç b., 
tahldarı uzmanı (mGteba~ıtı) 
doktor Kemal Şaklr'le görOt 

mflştür. K emal Şakir bd 
nun sebepleri hııkkıoda mob•r 
rirlmlze ıunları böylemlştlr. 

- Beyinin ıh kısmında bl· 

pof le tabir edilen bir gudd' 
vardır. O guddenin ön pırç' 
sının ifrat derecede vı11lf' 
ğörmesl böyle kOçflk yaştı bl,a 
inkişaf lıra eebebiyet verıyot· 
Feonlğ müıahede ahında tu&f' 

rak bb bakımından ietlfıd' 
çarelerini araştmyoMar. Bo; bft 
nevi b111alıktır n tedavi çar•J 

lerf aranmaktadır. Doktor KeO"'" 
Şakir'ln ıözlerl burada bltDJe~ 
tedlr. Çocukta henQz k1d11 

aramağa başlamış bir dorollf 
yoktur. Beyindeki goddeofl 

1 frat dereced., vazı fe görmJ 
devam ederee erkeklik gittikf' 

lnkital edecektir. 
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_ Tıına Paktı Hazırlıkları I~ Borsada 
ve Son Durum. -B-o-rı-ad_a_d_Oo_k_Q_O._ıft_m_l'_e 
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1 Meşrutiyetten Evvel ve Sonra .. 1 
:'."""'. 

başımızdan Gec;enler .. 

K ~~~~~~~----~~~~~~~-
aptan Vasfi Atlna'daki ef. Çete rel11i Vatıil soğuk ter Köylülerin ı.,ı pek barnp ol 

ıon tab k uruna men•up idi. Ar· daoelerl dökmeğe başlamıştı. muştu . llamld'in plalı.larıoı ça. 
•da~lara da hep o taburdan Şfmdiye kadar ne lee ne? Çe )anlar birer, birer ele geçml~tl. 

'1 eçHıniştl. Birblrlnlnlo ahlilk· tesioden oobeı yirmi yarala He BOıün delikanlılar ve eli l!llAb 
•rııı 1 Ad 1 N ' 11 et eri ol blllyorlardı . on bir makrnl vardı. Gece ate· tutanlar nezaret ahında idi. 

t derler Vaell' f çok Sbverlerdi. ıln o kadar tesir etmlyecğlol Top sesleri üzerine bO:-bütQo 

h esur bir :1.ablt idi. Gayet ta· düşilnüyor, bileğinde takılı olan slnmi~lerrli. Hele papazlar da 

at konuşur ve dalma şen ve l!aatlan gözünil ayırmıyordu. duvaklarını kımıldatacak kuv. 

lltt'ell görilnürdil. Ya şimdi ne yap•caktı, ve ne vet kalmamıştı. 
Maiyetine gür bir sesle flk olacaktı? Bu topl11r hesap ha Bütün köy için için ağlıyor 

:::•,, kumandasını verdikten rici kalmış, biç dOşilnülme Ba bellere sebep olanlara IAoet 

IVucunda tutluğo kôğıdı ml~tl. Çanıaaından çıkardığı kA edi~ordu. Blrı;ok ağızlar : 
•çtı ve • J 
L oraya çabuk rabuk bır 0ıda bir aeyler •11yazdı ve gene l'k bf ı ş &a k ... " " - Komiteci ı ze ne. U · 

L ç tllme daha llhe elti ve yerine koydu. Çetetıine mutta· rada rahat rahat oturuyorduk, 
llttladı Bf • 
tak b · r zarfın lı;ıne koya· sıl kuvvet verecek şeyler eöy· gözüniızOo üstünde kaşınaz var 

oynundakl çantasının içi· llyor onları teselll etmeğe ça· diyen yoktu. Simdi iyi nıl cldu? 
ile Ytrleottrdl. • V lışıyordo. Fakat gören göz kı · Diye inkisar bile ediyorlardı. 

•ali çarkı felek gibi dört lavuz hteınez, derler. 
tarar. d 

1 
Çetede ne hal ve ne de der· 

hı 0 aşıyordu. ç~ıenfn eıh · Vakit geçtikçe fnllyenler, of· man kalmıştı . Ateşler tesirsiz 
'7 Yeal de faaliyete geçmişti. lıyanlar roöalıyor ve bunların d F' tk .tıraı ı " "" ve pek aralıkla t t. a Bey 
koc •barı gthenHlr gördüğü yerlerini dolduranlar bulun· birkaç ahm daha ıt,.ş ettikten 

1 lr kayanın dibinde sarı Yor ve madığı lçfo sağ kalanlarda soııra akş kesmesi için topçu 

F 
pansuman yapıyordu. ümitsizliğin verdtg·ı ıztarrplar bl l 1 ö d dl T 

'ti 
alk fJ·y ilk raporunu iki za t ne em r g n er . opçu 

1 
içinde kıvranıyorlardı. ı k 1 d 

l> 1 le. SelAnf ge göndermişti. eon atee yapar en p ya e ıs 
~•pord h Onlar Makedonya'yı tatlı bir knine süngü taktırıldı. Topçu. 

a erşeyl ozon uzadıya 
Y•ıın 1 .. R , lokma zaonetmlşlerdl. Tılrk as nun alt" kesmealle beraber 
k "' urn ların bu ilk Ma " 

tdony kerinl hiç hesaba katr.aamış · p;yadelerln bir sıçrayışta yıldı· 
l 1 Çetelerini ya teslim 

1 8Crığrn 1 veva ortadan kaldı lardı. Sağ kalan çeteciler köy· ram gibi çetenin beynine in· 

~~ğını kat'lyetle blldlrm!etl. lüden f mdad btldiyorlardı. Fa· mest bir oldu. 1ett; bu hücum 

P erlf"rlne az telefat verdfr · kat köy tarafından da bir kı da Faik Bey sağ bUeğlnden 
rnek ve m , 1 1 

k pırdama, bir bereket göremi kurşunla vurulmuştu. kn ,.s e ey çarçabu kö 

C b
0 den halletmek için de iki yorlar, fşldl'mlyorlardı. - Sonu var _ 

'el -- -
tll topunun hemen gönde· 

~eaf ol istemişti. 
r •kit ikindiyi geçmişti. 1\f üf 
Cte k 

Y 
umandanı Faik Beyin 

•oı~a e 1 k 
ll r o u soh;ğa gelen bir 

e er hl 
ok r ka~ıd uzattı. Kiğıdı 

oyan Faik Bey gülftmsedl ve: 

-
0 

Ye! Toplar geldi öyle m'? 
edl, 

Gelen hl ten r rapordu. Selinlk· 
il gönderilen iki cebel topu· 

on lı:o 
ııı mandanı tarafından }'.a· 

rıııotı M 8 · evıt almak için Faik 
eyden 1 
8 

eın r bekleniyordu. 
ekleoU • 

ııldı bu en eoı • . derhal ya 
il b emirde me\•zle glrmtsl 

e l'tab 
bir er Çete üzerine giirel 

T •leş açaıası bildirildi. 

biti opçu ateşi başlamışta. Za· 
erfn il St e erindeki dOrbioler 

•rltep 
r'd 

eye çevrllmlştL Çete ef. 
1 b. d . 

la- ır eııblre tepelerinde oat· 
... ığı b • 

lı: aşlıyan şarapnellerden 
••ranrııa& 

lı:ut "'' oraya boraya eo· 
oıak 1 l 

lılecb ç n ıyağe kalkmağa 

8 
ur olnıuşlardı. 

yı1ıı q kıaııl lamalar, bu sıçra· 
"•r hep ö bu f ~ rünüyordu. Fırsat 

ateşi ı~ııtta. Piyadenin şiddetli 
l~i k e başlamıştı. Faik Bey 

• eırıı it hali aranlığından evvel 
tr etlDek istiyordu. ---AN A~D-O_L_u-· 
, ___ Gu:i°iik -s·----
' ~ ıyasal Gazete 

Sabi U P ve Ba§ya:ıganı 
lJ a>dar Rüfdü ÖKTEM 
nıurni 0 • 

e~nyat ve yazı ieleri 
tnfldürü· 11 

ldarcb . ··- 0 mdi Nuıhet 
anesı: -

lznıir ikin . 
C. llalJı: p -~ Beyler sokağı 
1'eı f artıaı hinao içinde 

leler!~ d tzmir •• ANADOLU 
· 776 •• Posta kutusu 405 

~ıllıtı A~ONE ŞERAlT1: 
l •yl~' 5~~\:aylığı 700, Oç 
•hancı uruıtur. 

•lm=e~Iek~tler için aenelik 
Q ucreıı 2 7 liradır 

eı-v • 
Cıın" -Jerde S Kuruftur. 
~"' gecı · -~I nfisha)ar 25 kuruııtur ANA v • 

DOLU MATBAASINDA 
·e.rr 8ı\§!LMIŞ1'IR ·-

Ekmekciler Arasında Bir 
Anlaşma Oldu. 

~rtak Çalışacaklar ve Gezici Ekmek 
Satıcıları Da kaldırılacak! 

Dün ekmekçiler birliği baş 

kanı l\I. :Fıero fmza'!ı ile şu 

mektobn aldık: 

lzmir'dekl ekmekçilerin, şlm 

diye kadar gecelt gftndOzlO 

halkımız lehine çalıştıkları ve 
çıkardıkları ekmt'ğl belediye· 

mlzln verdiği f iaueo çok aşağı 

eıatnınk soretlle hem diğer mea 

lektaılarrnı, hem kendilerini, 
hem de uncuları zarara ııok · 

tokları ve bu arada efradı 

ailelerini de sefalette bıraktıkları 

nı herkes blllr. Oouo içindir ki 

bu esnaf, yani balkın başlıca 

gıdaelle allkadar olan hu znm 

re cidden uçuruma gitmiş ve 

acınmağa muhtaç bir vaziyete 

düşmüşUlr. Bugünlerde kendi 

lerl de bu vaziyeti kavnyarak 

blrfblrine sarılmak ve birbirinin 
zararıo11 olan narktan ucuza 

ekmek eatmemak ve bir mıo 

takadan öbür mıntıkaya ekmek 

göndermemek gibi şartlara bağ 

lanmak ve her mıntaka içindeki 

abonelere o mıoıaka ortalı.lan 
tarafından yapılmıı eıbhi ve 

fenni araba ile ekmek dağıtmak 

soretUe aralarında bir ortaklık 

mukavelenımesl yapmışlardır. 

Bu arababrdan KP.meraltı ve 

Boştorak mıntakasına aid olanı 

elyevru Kemeraltında fırıncı 

Harno Bayatl'ofn fırınmda 

ve yalılar mıntıkasına ald olanı 

ise köprftde belediye başkanı 

bay Behçet Uz'un evi öoilndekl 

fırında abonelerin emirlerine 
harJrdır. 

Ôbilr mırıtakaların ihtiyacı 

olan arabalar ise ya,.nlm•ktadır. 

Bundan eoora eoknklarda ha· 

ğıra bağıra ve sağlığı uygun 

olmıyan, eşeklerle ekmek Hltl· 

mıyacalı:, bunların yerine bu 

arabalar gönderilecek ve bu su· 

retle halkımız hem gürültftden 

kurUUacak, hem de daha temiz 

bir şekilde ekme~inl alacaktır. 

Fmncıl..rın bu hareketi yalnız 

kendllerlnl ziyandan kurtar· 

makla kılmıyacaktır, 

bakımından birçok 

gör(llecektlr . 

ekonomi 

faydaları 

1 - Her fırınc& ortakların· 

dao izinsiz, sokaklara gayri 

sıhhi ve bozuk bir takım ek· 

mek çıkarıp eözde ocoz ve fa· 

kat hakikatte hılkıo zararına 

ekmek saıamıyacaktır. 

2 - Belediyemizin hertürlü 
koutrolundan uzak kalmaya 
caktır. 

3 - Bileli yqlJadao giderek 

ne kendini, ne arkadaolarını 
zarara sokmıyacaktır. 

4-eenaf Şimdiye kadar bükü· 

mete karşı böyle çirklo ve he· 

ımpsız rekabet yüzftnden yapama 

dığı ~oysal borçlarını yerine 

getirecek ve gelecek: senelerde 

de kolaylıkla borcunu verebl · 

lecektlr. 

5 - San'atın llerlemeıl için 

lAzımgelen tedbtrler alınacak 

ve mevcodo yedi yOze yıkın 

olan ve bogfto çoluk çocukla· 

rlle perişan bohıoan farın ame· 

lesinin de vaziyetleri kurtula· 

cak ve her vatandaş gibi on· 

ların da 11ao'atlarınan semeresi 

olarak keDdllerine geçinme yoiu 

boluoacaktır. 

• 
Bu itil at Balkan işte Küçük 

Devletlerinin Vaziyeti Nedir? 

Vhı.nıı•dan . 
Yazan: Vlrgtnl o: Gayda 

"Cfornale d'ltalla" gazetesi 

nln başyazarı bu yazısında, 

Tuna paktının, eekideoberl 

~tldülen Avusturya 'nan eıtemeo · 

llğlni efiven ahına almak ga · 

yeel içinde bucalandırılmaeını 

ileri sürmektedir. Baetan ıışağı 

ltalya'nın ~örüşünQ gösteren 

bu yazıda. Avu!llurya bnhaııgl 

·btr tehlike karşısında kalacak 

oluna, Fransa ile ıtalya'oın 

birlikte han~ket etmelHI için 

yapılan anlaema üzerinde du· 

rolmaeı çok dikkate değer bir 

mt's'eledlr. 

Tona konferansı ve Tuna 

paktı n., olacaktır diye soru· 

lub duruyor. Dllzeltme çare· 

terinin yavae yürümesi, önce· 

d~n hiçbir şeyin keetlrllmemeal 

bütün güç me~'elelerln alın 

yaz1111dır. 

ilk önce, iki nokta ny<l111lsn · 

malıdır. Tuna paktı, lınlya'nıo 

can attığı bir mee'ele değHdir: 

Ber halde İtalya, bu pakt ile 

ilgileri olan meoıleketlt.rden 

daha çok bf r fa tek beslemek· 

tedir. Tuna paktı, A vaeturya 

mes 'eleeiD in lıaeka bir çığıra 

sokulmaeı, daha genle bir alan 

da yer alması demektir: Avus 

turya mes'eleel areıolusal ha 

kıo11ndan da yalnız İtalya eeığ· 
larıoa değil, aytıi zamanda ln 

glltere de aralarında olmak 

üzere, bütün Auupa memle 

ketlerinin aeığlarına dokunmak· 

tadır. Bu hakikat, Strna'dakl 

İtalyan · Fıransız ve İngiliz bu· 

luşmaeında M. l\loısollnl tara 

fından uzun uzadıya anlatılmış 

ve E<len'ln geçenlerdeki Roma 

gezimiode yeniden tekrar edU 
mlştlr. 

Başka memleketler, hiçbiri 

parmağını bile kıpırdatmadan, 

A vusturya'nın alın yazısı için 

büyük kaygu gösterileri y~par · 
tarken, ltulya'nın, 1931 Tem 

muzunda tez elden ve dölenll 

olRrak kıoavlı bir rol oynamış 

olması, Avosıurya'nın yaloız 

İtalya lçio Almanya u., ııçeuz 

bucaksız bir anlaşoıazhk mee 

ele· I olduğu demek değildir . 

Avusturya mes'elesl, A vnstur· 

ya'oın toprak büt6olüğil ve 

siyasal egemenliği mes'elesldlr. 

Bu toprak bütOnlüğünün her 

bozuluşu, kuvvetlerin ve Avro· 

pa'dakl durumların bOyük öl 

çilde yer değiştirmesi demek 

olacaktır. Böyle btr yer değiş 

tlrme ise Uk önce İtalya asığ 

bölgesine komşu olan bir böl 

gede kendini hissettirecektir. 

Fakat ertesi gün bunun s~nuc 
ları başka alısnlarda da kendini 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Çeşme Ilıcaları ilanı 

8 inci Sahifededir. 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111n 

bir görünüş 

gö:ıtuecek ve: dolayıeHe ... Fransız 

l ngtliz a·ığlarına da ziyana do· 

kunacakıar. İşte buoun için 

A vuaturyu mes'elesl, geniş bir 

anlamda olmak Ozere bir Av· 
rupa mee'ele11ldlr. 

• • • 
Bu lkl nokta apaçık ortaya 

kondüktan eoors, Tuna pakta· 

nın tarihçesini l t> krarlamak 

belki faydalı olacaktır. Bu yıl 

ikinci kıiouıoda, İlalyan frao1:1ız 
andla~ması t1oouocunu veren 

MneeoUnl · Laval görüşmeleri 

yapllırken, birçok nıes'eleler 

arasında Avusturya mes'eleslnln 

blrge bir tavır takınmak içtu 

de uyuşulmuştu . Avusturys"oın 

egemenliği yahud topuk lıü· 

tftnlüğü, ihtimali bir tebdld 

altında kalınca, alınacak ted · 

birler hakkır.da, İtalyan, lt'nn · 

sız ye Avusturya hükumetleri· 

olu birlikte görü~melerl iste · 
nlyordu. Bu duruma göre, her 

iki bü~ümetlo dP. bu me11'ele· 

deki blrgfl görüşl ı:: r i oe uygyn 

olan Avuetıırya'oın korunması 

için bir Fransız İtalyan andlaş 
ması, 7 ikfncf kanun 1935 
tarlblndenberl vardır. 

Aocak Fransa.bu andlaşmaya 

öbür Tuna memleketlerloto ve 

hele üç küçük anla~ma devle· 

tinin de katılması isteğini ileri 

eürdil. Fransız hükumetinin 

bo anlaşılır isteğinden, dengeyi 

ve sebeblrrl, Avueturya'nın 

toprak bütünlüğüoe ve egemen· 
llğlne dayanan Tuna areımaılık 

paktnıan plioı ortıaya çıktı. 

Geniş ölçüde olmıak 6zere dü· 
şilnftlmilş olan bu pakt, Fran· 

eız - İtalyan paktını tamamlıya· 

cık, yokea onu hükümden dü· 

şürecek değildir . 

Bu proje Streea'da gözden 

geçirildi ve gerçekle~mesl için 

bir Tuna konfe~ıımının yapıl· 

maeı Heri eürüldO. Çok akım· 

sar olan FJanden, konferansın 

2 mayısta toplantıya ça~ırılma· 

81DI önergel~dt. Museollnl, 

Streea konferansının başkanı 

sıfatUe katılmış hükumetleri 

konferansa çığırma işini 

üzerine aldı . Bu hakikat 
' 

yetecek ölçüde aydınlanmamış 

olan kamoy da, M. Muesollnl· 

nin bu konferansına ön ayak 
olduğu, bu lşln inalyatlf lode 

ôhiirlerlnden çok payı bolun· 

doğu, mes'eleoln soravını yilk 

leodlğl etklrıl oyandı. Do etki 

brştım aşrğı temdaizdlr. 

Streza'dan sonra Tona kon· 

feraneıoın baıırlığıua bışlandı. 

Bu plAoın gerçekle~me11lnde 

Fransız isteğini yerine getirmek 

için el hlrJlğlle çalışmakta İtalya 
kıvanç duydu; bele Lehistan, 

Avusturya ve Macaıieıan'ın da 

katılması için çok uğr1otı. 

halya, Lehistan, Macarlııtan'm 

katılma şrrtile, yoksa uydurul· 

zahire eatıoları ıeağıdıdır: 

Zahire satışları 
Cinsi K. S . K. S. 

20 ton boğday 4,50 4,625 

:H5 it " " " 
157 " 

arpa 3,125 3, 125 
103 " 

11İ3am l l,t5 11,75 

50 " 
bakla 4,1875 4,18i5 

1659 ç " " 
11 " 

Km darı 6 6 

4 .. Nohut 4,50 4,50 

19 b1lya Nohut 4 47 

162 kental pala. 300 405 

Oznm satışları 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 

74,5 S. Süleyma. " ,50 11 

:~9 Ş Rıza halef. l0,50 10,50 

32 N. Ali Hay. l 1,375 12 
21 K. A. Khım 11,50 11,75 
~~~~~---·~~~~~-

doğu gibi Almaoya değil, 

kakla glrecPğine kaoeet ge· 
tirdi. Macarl ı:ıtau böyle bir 

katılına lçlo Oç şart ko~tn. 

Bunlar, bugüo artık bir ha · 

klkat hallol almış olan Yu~OS· 

lnya fle ollln a laş:nazlığın Ce· 
nevre'de kesin olarak düzeltil · 

meal, eHahlaoma mea'eleslnde 

t:şit bak.kının tanınması ve yağ· 

darm11eı ıaoımı ile ilglll olarak 

yabaneı ülkelerde kalmış olan 

Macar azlılı.larınıo korunması 

bakkıoıo tanımı idi 1 talyı, ke 
alo bir U} uşmayı mümkQo kı· 

labilecek bir surette Macar ve 

Avusturya htt·klerlnio akla ya· 

tar bir eıoır içinde olmasına 

çalıştı . 

Fakat küçük anln,ma de•let 

lerl me 'deyi biç lf" sodel,.~tfr . 

mlyen ve dilzeJmesiol kolayla,. 

tırmıynn önı rp~ karşılığında 

dulunduler Küçük o nloşma dev· 

letlerlnlo belli ba,lı leteklarl 

Avusturya ve Macarietan'ın si· 

lflblanına UJt!s'elesindekl eşitli· 

ğf nl, bu iki devletin küçOk an · 

laşma devletlerile kı&rşılıklı bir 

yardım paktı yaFmalarıoı ba~h 

bırakmaktır. Bundan beşh kü· 

çök anlaşma, haly11'nın, Ro· 

man}a da katılmak suretile bft· 

tOn Balkad devletleri ile, tçln· 

de kar~ılıkh yardım yftkilmll de 

olan bir saldırmazlık pakta 

yap1111&ıoı istiyor. 

Önceleri düşüoillen plia 

bir yeğdareıma p14oı idi; kar· 

şılıklı yardımdan eöz teç:ne· 

mhzl. Y ağdarsıma men fiğ, kar 

şılı klı yardrdım ise müa.pet 

bir yükümdftr. Yükilmiln her 

türlü yağdarsımadan uzak kal· 

mık, öb6rü de her harekete 

karı~rnık demektir. Evrensel 

bir karşılıklı yardlm, kar~ısında 

hnlı.umetlerlo çok zorlu bir 

durum içi ode lıulundukları 

üsnomııl ciddiğ olan hlr mea'e· 

ledlr. Ooğu paktı lşt~ hu 

mee'ele dolayısll~, önceden fs. 
teoildlğl biçimde yapılamamıştır. 

• • • 
Balkanlar, dolayJsile İtalya· 

nan ilzerlne almaeı iatenllen 

yükümler, ıp açık olarak Tuna 

projesini aşmakta ve önceleri 

dil~Uoülen plAnı tanınmaz bit 

biçime sokwaktadır. İtalya, Yu· 
nanlstan ve Türkiye ile olan 

dostluk paktlarına genlılerek 

bunun içine Yugoslavyayı da 

katabilir; fakat, gerek coğrafya 

gerekse özleri bakımındın bir· 

birlerinden ayn olan bu mes'e 

leleri bir kalıba dölı:emeı. Bal 

kan mee'elelerl temel ve gaırn· 

tisi, A vusturya'oın toprak bft· 

tftnlilğüoe ve eğemeollğlne da 

yanan Tuna paktının kuramına 

yok olmamalıdır. 

Noye Zflrher 'aytung 
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Sazan vakit kaybetmeksizin 

bu önemli ve ikalerı okuduk· 

tan sonra kabare 1ç'n hazır 

lanmağa boşladı. Vakit eplyce 

geclktiktiğlnden geç kalması 

belki ıınurı dikkati celbeder 

idi. 

Bununla bnaber lnglllz hin 

başıeı Noke fle erteei eııbah olen 

randevusunu da unutmauııett. 

- Mufz ·dedi yarın öğleden 

eonra saat tk:de öğleyin ye 
meğlnl beraber horada yiyece· 

ğiz ve mühim eyler görfişe 

ceğlz. 

Muiz dcğı>rli 'c31kaları ku 

rutmak için ma adald elektlrik 

limbasını yaktı. 

Yar:m saat sonra Süzen be 

yaz Lolenfn k bım~sJoe doğru 

yol alırkfon Muiz de arl adaşla · 

rlle bekare oynamak için Sdıi 

nik beynelmlld kulO.büne dog· 

ro tlerlemlştl. 

-- lkinc· Kısım-· 
(SdGnik'tc Esrarengiz 

Lcceler) 
Bfr kısım asker harb ed,.,ken 

onun ihtiyacını ve !:ıer türlü 

kolayhğı sağlama fçfo geri 

tarı.ıha daha fazla a"kere ihtlysç 

vardır. İşte bu hadiselerin geç 

tlğl bir zamanda cephede 200 
bto asker bulunuyordu. Ve bu 
mlkdardao fazla olarak ta ::ıelA 

nik dahilinde ve çevresiode as 
.kf'r vardı. 

O gftn SPlliolk caddelerinde 

bir fevkclidelJk, hlr lnıuıu akını 

~öze çarpıyordu. Dünyada kaç 

cins lnean vana bu akrnh için· 

deydi. Hilbaeea Yahudi ll;aoı 

kulakları çınlatıyordu. 

Bu insan akrnı gecenin saat 

onuna kadar devanı etti. Bu 

11111rao sonra küme küme milt· 

tef ik askerleri t!erboş olarak 

& ararj!Ahlarına gltilyorlıtrdı. Hay 
ealhğı bozacak \nzlyetlr,r gilrül 

tOlr.r olursa drrhal Fransız 
' İnglllz devrlyelnl tarafından 

y&kalar a•alc merkez kumandan 

lı~ına götürülüyordu. 

Saat ondan sonra kabue ve 

kulftblnP. dcı~ru akıo baelamı"tı· 
lttlıif devlf'rler zabhaoı St'l4 

nl.k'fo kahare ve kulOblerJni 

ve eğlt'nce yerll'rlni doldurmuş 

lardı. Genel eğl,.nce mahalle 

rioden haşka gizli e\lerdekl 

randevular \e eğlentiler da· 

ha harart>tli idi. Bu evlerde 

ki eğlt>ntlye leılrat etm,.k 

içinde busuıd kumusyooculara 
başvormuk IAzımgelf rdl. 

Bakarc oynanan holübler 

sabaha kedar dolpb boşalıyor· 

lardı. Gizli birçok rao ieva 

yerlerinde Nrar, kol!oiu eerbebt 

olarak berkesin arzusuna ama· 
de idi. 

Bu karıa!Jal•klan, bu S.Jıi 

nlğfn alt Ost olma-ıınden isti· 

iade eden acaba kimlerdi? 

Hiç eOpbe yok ki casuslar! 

Çtinkn hnkee kı>odı hava 

sanda f kPn bunlar meydanı boş 

bularak arzu ~ilikleri gibi faa 

llyetlerloe devam ediyorlardı. 

Barbıomumi zamanında Se 

IAnlk'te ~ukubulan caeue fea· 

llyeıl hiçbir memlekeıe nastb 

olmamıştır. 

Müueflk devletler erkinı· 

harbtyelc:rl SdAnlk'te bf r alay 

' casus teşkllatlarıoıo fsallyetleri 
" ile ba~a çıkamıynrağını açıkı;a 

itiraf ermiştir. Batta başku· 

mandan Saralg ca uelardan te 

mlzlemek için memlek,.te alt'Ş 

'\ierllm~eloi bile emretmişti. 

l. ağııstoe 1917 tarf binin 

gfcoeinde güıel Selinlğl hıra · 

he}C çevir n yangın faciasını 

handen ııonra anlatacağız: 

(Beyaz Kule koharrsi ve 
Beynelmiıelel K.ulOb) 
Yukarıda orzettlğlmlz ~ibl 

Muiz Siizondan ayrıldık1an 

aoora bakare oynamak üzne 

arkadaşları terafından belı.le · 

nen bPynı-lmlld kulübe doğru 

yürümüştfi. Bn kulüp şehrin 

sahilinde ve Ftota kabareııloln 

tam kar~ısında bulunuyordu. 

Mu z kulObe gtrer ı.drmrz 

hiçbir tarafa sapmadan doğru 

nrkadaşlarınm toplandı~ı ve 

büyilk bakare oyununa ba,la· 

dıkları yere gitti. Bu knlübftn 

mOdavlmlerl yOkst>k tabııkaya 

mensuil hulonuyorlardı. 

z.,oı?ln Sırp aeılzadell'rl ve· 

kll, nazır ve meb 'osloktan çe· 

kilmiş elya"i khnaeler, bu ku· 
lübôn devamlı sf malarındandı. 
Umumiyetle konuşulan llsıu, 

Fransızca idi. 
Muiz erkadaşlarımn bulun 

doklara e11looa girn glrml'Z bl· 

rlsfnl erayormuş gibi etrı1fa göz 

gezdirdi. 
Aradığı şahsın orada oldu 

ğıınu görfince baf Jf gftlümsedi. 

Bu şahıe bakare masasının 

b!r köşesinde yer elan kambur, 

ihtiyar, ııltıo gözlüklü ve ha 

kareyi bOyük eabırla seyredı>n 

bir zattı. İhtiyar, Mulzin acele 

ile salona glrfefof görüne"• va 

zlyetlnden onunla ecele görüı 

mek lst~dlğlni anlamıştı. 

Bakare oyaayanlardan Gropl 

ye kAğıdlerı karıştırmakla meş 

gul olan şişman bir Sırplı'ya : 

- Bang.o üçyüz lira! 

Diye bağırdı. Muiz derhal 

atıldı : 

- Kı hnl ederim JOtlen kA 

~ıdlerı vnmiz. 

Ve kıığıdlara aldı . Herkeeln 

nazarları Mulze çevrilmişti. 

Sırp kiğıdlarınll bakarak ya· 

rım Frııosızca : 

- Bende aeo var! 

Dedi. 

Muiz atalarak bende bir elde 

iki var! 

için de biltthare diWinürüz. 

iki came arasında bu mü 

kalemeltrden başka, i ylce lol · 

ttlemlyen daha bir iki muha· 

vere geçd ve Muiz Beyazka 

leye (?hm ıık ftzre çıktı. Bu eu· 

rı>tle Alman IJarb erkanı bar· 

btve~t. Framıız harb ordusunun 

ileri her,.ketlne, hangi mevki 

den bOcıım eıl• Ct>ğlne ve ne 

miktar askere malik olduğuna 
d11tr malumah, hare'-:etten ev 

vel ele geçlrmf'ğe muvaffak 

olmuştu . 

- Devam edecek -

M. Titulesko'nun 
önemli Diyevi. 

- Başı l inci yozde -

rarların Balkın devletlerinin 

en ke10lm çalışına berab,.r(l~l 

( tkrt l~lnde tatbik edileceğine 

eo iyi zamandır. » 

M. Titüle@ko dışarıda yapılın 

bazı karıetırıcı baherlu hakkın · 

dakl eoroya kartılık ta de· 

mlştlr ki: 

- Ba haber) er uloeal bf r 

li~lmlze düşman olanların pro 

pıgandasrnın bir sonuc~dur. 

Dış Eiyasamızda bir yön~t (İs · 
tlkamd ) dPğl~f lJl~I mi? Bo; 

lmkinsızdır. Böyle bir değle\k. 

llktı>o babl!ledı-oler ciddi !luretle 

dilşüomtyenlıudlr. Bizim dış 

elyaeamız berşeyden önce top 

rak bütOnlüğümftzOn korunma· 

sına dayanan tamamen ulusal 

bir ı:ıiyasadır. Ot'r hangi btr 

meml,.ketn karşı çevrilmiş bir 

dıı slyRea gütmüyoruz. Romanya 

ayrı ayrı olmaksızın biltiln dev 

Jetlerle dostluk iııılyor ve bu 
dudlarımızı ve müttel iklerlml 

zln hududlarıoı korumaya bA 

dlm olmaya mftbeyya olan her· 

kea1e mokareoete am4dedir, 

parolamız ~odur: "Berşeyln ftıı 

tünde Romanya ve bırıtw Bu 

onn için tP'yld edebilir( m ki 
ş'mdllıll dış alyaHmızda bir de 

ğitJlkllğe dı>ğil, bunun bQtOo 

yöoetlerde (l!ltlkametlerde) ge 

lloimlne tanık ( Şahid ) olacak· 

ııınız. w 

Limanımızın 

ihtiyaçları 
Limanlar Genel 
rektörtı lzmir'e 

Di-

Diye haykırdı. Daha fazla Geldi Ve Gıtti 
oynamak arzu.,,uoJıt olmayan 

Muiz pa~ .. ıarı cebine indirdi, 

lbtlyar kunburla dı,arıya çıktı 

ve bcr"bcrce htr odaya gittiler: 

Muiz nl bir bereketle kıy 

metil veıılkoları hni bir zarfı 

cebinden çık arılı; ihtiyara 

uzattı: 

- Alferd (ihtiyarın ismi bu 

idi) bunlar bu ckşaw bebeme· 

hal birine verllf'cekılr. Bunları 

elde etmek için Sazana veri· 

lecek tıcreuen başka bin beı 

yaz lrıglllz lirası ııı.rfettlk: 
İhtiyar cevab verdi: 

- Şimdlllk bin beş yüz 

foglllz lfraaını alınız. Süzao 

il l l l l lllll l l l l il il l l il l il lll l l l lll il l l l il llll l l l lll l I 
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Ekonomik Bıkanhğı liman· 

lar gf'nel dlrektôrtı M uh@io 

Ankara'dan Şr!brimlze ~elmiş, 
liman işlerini tetkik etmiştir. 

Genel direktör dOo Bandırma 

treul yle lııtaobul'a ~ltmlotlr. 
Muhdn; lzmlr'deld tetkik· 

lerlol Ekonomi Bakanl•ğının 

emri dalreıılnde yapmış, lzrutr 

Hmanınıo ihracat mevsimine 

girmeden evvel ne gibi ihtl· 

yaçlan bulonduguou ardştır 

mı~tır. İzmir limanının e.kono· 

mlk durıımunda en ktlçftk hlr 

eekt~ çörülmPmt f, ya, Dlf'yve 

ve sebzelerimlzin kolayca ih· 

raca noktalarııı<flln da tt-tk.llder 

yapılrnı~tır c .. nel dlrrkıör Şl'h 

rimlz Tt>clm odası lltı liman 

işini gt>nel direktörlüğüyle ıe:

mH etmtf} ve kendlehıe g re· 

ken malumat ferilmlotlr. 

ANADOLU'nun Anketi. __ ................... __ _ 
- Başı 1 inci yOzde 

bul'a çevlrmfştL İzmir; bu yüz 

den idbılit noktıeından bütün 

önemini kaybetmiştir. 

Jbracat işlerine gelince bu 
fşte de eski Aydın demlryolu 

ile İzmir · Kasaba demlryollar• 

kumpanyaları İzmlr'tn ekono· 

mlk duromuoo biç dftşfiome · 

den her le için mdmkilo olan 

bütün zorlııkları gö;ıtermhler 

ve çok defa naklettikleri ma 

lan yırı bedeli kadar nıvlon 

aJmı~lardır. Bunun netlcı>sl ola 

rak üretmenlerlo eline pekb 

para ~eçmle, üretmen . blrşey 

kazanmayınca. fada htlheale 

doğru gltm mittir. 

lzmlr'dekl raeıtlar (N11kll va 

eı1aları ), hamallıtr, \:omlııyon 

cular malların Qz,.rlne eal~ın 

e,.kHnde alablldlğloe zamlar 

yapmışlar ve netice itibarile 

mal pıba\ıya mal edilmiştir. 

Bu gibi hareketinin eonocu 

olarak ta raklblerlmlz olan dl · 

~er mem1,.kf"tln Ordolerl bizim 

6riıolerfmlzln yerini almıştır. 

lzmlr'ln ekonomik dorumun· 

dakl !t"rlll'menlo, tıazı tl"clmer 
lerln zorlu hallere dilemeleri· 

oln ~oemli bir seb.,bl de ban 

kaların de ilce kredi açmaeıdır. 

Bu bal; lzmlr'de yf'ol tt>clm 

(Ticar,.t) hayatına atı lan tüccar 
nımzetllerlol eaeırtmıe akıl ve 

hayale l?el mf yen f eler11 j?lrme 

lerloe Bt'beb olm•ıetur. Gümrük 

tarl feefnf'! yapılacak zam e~na 

sındı hmtr bankalarıudan hl 
rlolo ldhalat teclmerlerfne bee 

milyon lira para dağıtarak: 

lzmfr'de mal krizi doğmasına 
ve para kazanmak ftmidlle 

alınan malların se. ıoaye f la· 

tinden a1•ğ• satılarak birçok 

ticarethanelerin kapaoma~ana 

sı-beb olduğunu bilirim. 

81Jgüo İstanbul; lzmlr'ln 

eekl ticaretini tamamen •l 

mıetır ve uzun zamanla bile 

olea İzmir'de hhalit ticaretinin 

tekrar eskisi gibi loldşafma 

bence lmkAn yoktur. Çtınktı 

İsıaobul'dakl ticarethaneler hiç 

zedelenmemiş, ııermıve ve va 
eıt•larıoı tamamen moha(azı 

etmiş, biitfto Anadolu tlcare· 

tin,., bakim olmuştur. İdlınbol 
teclmnlerf; İzmir teclmerlerln· 

den aııgaıi olarak ytızde 10 
daha aşağı llıtla her ıeyl alır 

ve satarlar. 

- lzoılr·in ekonomik doru· 

moodakl darhkta oftfos azala· 

ğıoın tesiri ol mu 1 mudur? 

- hmlr'Jn bıll hazır ibra 

cat ve ltbal4tı bundan fazlı 

balkı zateo zor beııler. Benim 

eahei gôrOeilm bo şekildedir. 

Başkaları belki bıokl tOrltı 

görOrler. 

- İhracat bakımındın İzmir 
limanının inkişaf edip edemlyecf'ğl 

bakkrndıkl mfttaleanız nedir? 

- Antalya limanı şlmendl· 

fere ba~lanırııa İzmir limanı 
yftzde 25 daha kaybeder. Me 

ğer ki nıkltye ve liman maıı · 

rafları azaltılmış, rençber ma· 

lım pazara getirdiği zaman 

bedelini önceden alıb ylmtı 

nzlyette olmHın, bu. ııoretle 

daha ucuza mal edlb daha 

ucuza satmak lmkı1oını bolsun. 

- Aydın Demlryolları Dev 

let Demlryollarına geçtiğine gö 

re bu bölgede lıtlhsalltın arta 

ceğını oranlayor mueunoz? 

- fstlhse14tıo orımuı me:ı'e 

lesi mahreç mes'eleslle alaka 

dardır. Mal çıkarmak kolaydır 

amma, eatmak zordur. Çok ftrün 

çıktığı yıllar lzmtr ·plyaeasında 

ağlanacak halleri de defalarca 

görmüotdk. Htıkumetlmtzlu çok 

ldabetle tatbik ettiği K.llrlng 

usulü olmHaydı, Qrünlerln as· 

gati yüzde 30 u lzmlr'de kahr, 

eatılamazdı. 

- Kuşadatıı llmamnın lzmlr 

limanı aleyhine loklşıfından 

babeedillyor. 8u lnkt~af ne de 

recn olur ve bunflıo İzmir için 

korkmak lAzım mıdır? 

- Kuşadaııı şimendifere bağ 

laoırsa İzmir tlcaretlndtın bir 
yOzde otuzu da oraeı alır. Şt· 

mendifer yapılmazsa o ltmao 

dan yapılacak işlerin bftyftk 
öne mi olamaz. Çftnkd otomobil 

ve gerecinin ( l.evazımının ) 

l fa1lerl günden gtıoe artmak· 
tadır. 

Hı şuna da kaydediniz. Re 

nim fikrimce azami fiç e,.ne 

eonra mevcud otomobillerlo 

ancak üçte biri kılabilir. Çün· 
kft 01omobll gerecinin f latlerl 

dalma y6k11elmektedir ve bu 

tşde çıhşaolırtn kazandıklarını· 

da zannetmiyorum. 

Bundan ötftr(i Koşaduı şl · 

meodlferle ba~laomadıkça ve 

Selçok'ı trenle gelf'cek malla· 
rıo oradaıı otomobllle taşın• 

mık mecburiyeti devam ettikçe 

bu fsk,.le İzmir aleyhine btı· 
yok hlr teıf r yap11mas. 

- 1zmlr llmaoında tahmil 

ve tabliye Ocretlerl yftkeek 

miıtir, muvafık bir derecede· 
midir? 

- Tahmil ve tahliye Ocret· 

lerl e11kl ı;amanlara ve şirketin 

tl'eekkOlftoden enl'lkl zamanı 

nhıbetle çok ucuzdur. Fakat o 

zamanki ve bu zamanki dOnya 
piyasasıoı nazaran pahalıdır. 

Mevcud araçlarla ( Vasıtalarla) 

yapılan tahmil ve tahliyenin 

daha ocuzlauırılmaeına da pek 
lmkAn olduğunu zannetmem. 

lzmlr limanında modern teııisat 
yapmak mce'eleslne ~elfoce,ben 

ce bu bir hayaldir. lzmlr llma 

nıoda yapılacak iş earfedllecek 

paranın faizini ödemez. 

Çilnka lzmlr'de yeni liman 

ve buradı modern teııl111t, ma· 

gazen jen~ro yapmak 200 mil 

yooluk bir fotfr. 

Ben, limanın otmdlkl vazl 

yetinde kalmaııını en muvafık 
gôrftyorum. 

- İzmir bir Hnayl şehri 
olıblllrml? 

- Hayn, İzmlr'ln mevkii 

eaı: ayl şehri olmaııına bence 

eherloll değildir. 

- f zmlr bir tranıılt merkezi 
olabilir mi? 

- lzmir hariçten gelecek 

mallın gene harice nereye 

verecektlrkl transit merkezi 

olabllııfn? Sonra kôrfez uzun· 
dur. Transit lçtn ağrıyacak 
vapurların zamanlarını kıy· 

bettlrir. 

- İzmlr'de lşçlUk ücretleri 

eıki!lne nazaran dtıomOetftr 

deniliyor. Yftkeelmeıılne sizce 

lmkloı varmıdır? 

- Bu mes'ele lhtlsaeım ve 

lştlgaltm dışındadır. 

- letaryı müddeti bıklun· 
dıkl f lkrlntz? 

- Çok fena bir oekil almıo 

olın bo mes'elenlu ônft artık 

ahnmıo bulunuyor. Tatbiki ha· 

Unde eaaııen mOoktll olan tecl· 

mel dorumu dıba gOçleotlre· 

cektl. Şimdi kabul edilen Qç 

gftn iyidir. 

Şahap Gôkıel 

Fohşa Teşvik 
Jkiçeşmellk'te Hasan kızı 

Hamide ve kızları ·~zaketle 

Zı-klye fuhşa vHıta ve d~IAlet 

ellikleri anlaşıldığ1Ddao doroş 

maları yapıllliak için Aellyeceza 

bsk yerine (mahkemesine) ve· 

rllmlılerdfr. 

Mani~a icra 
morluğundan: 

Bayan Lutflye1nln eaılA~ 
eytam bankımndan ôdQoÇ 

dığı paraya mukabil bıD 

f potekli bulunan ve geçe il 

yapılan ııatıt 2280 nu 

kanona göre tecil edlldlgl 

bir sene içinde birinci t 
borç ödenmediğinden so• 

kat'i olarak tekrar mOzay 

konan maolııanın ııaray dJ 

lesinde ietaııyon caddesinde ~ 
ııağı ,abanzıde mu!tıfa ver 

eolu fltnat hanım arsaeı ır 

uzunyol caddesi ve aoa i 
yon caddeslle mahdut baD 

dört taş basamaklı camle k 
ııodao girilince bir korldor 

rinde caddeye nazır bl~t 
bahçeye nazir iki ki eelll 

Oç oda bir bodrum ve 

katta yalofz bir sandık 

döşeme taş döşeli bir b 
iizerfnde bir toyu bir çl 

oırhene blr motbak bir haf 
damı ve ozon yola ı;ıkılır 

araba lı.apııınan havi oldu 

ve 2700 lira kıymetli bu 
nenin mülkiyeti açık artı 

aoretlle Te 841' numaralı 

lik ve eytam ·bankası kaD• 

mucibince bir defayı mı 

olmak şırtlle artırmaııı 26·8 
pazarteel gtinll eaat l 4ı de 

nfaa h61ulmet konağındaki 

dılreelnde yapılmak ftzere 

gOo müddetle satılığa konul 

Bu artırma netlceefnde 

hı-deli her ne oluna 

kıymetine balulmıyarak 

artıranın üzerine ihalesi 

lacıktır. 

Satış peelo pıra ile ol'

mftştl'riden yaloız yilzde ıktlf. 
çok dellaliye maerafı ah•

İ~bu gayrimenkul Ozerlnde ~ 
hıngt bir ,ekllde bak talebi-" 

bulunanlar ellerindeki ret'\ 
vesaik ile birlikte oo ~no .-! 
lında manlBB icrasına mürıcaİ 
ları Jıizımdır. j 

Akıl halde hakları tapu :;,ı 
lince m•lum olmadıkça pıf 

madın hariç kalırlar. l 1 8 
tarihinden itibaren oarıoı'1 
herkese açıkhr. Talip olaol•" 

yftzde yedlbuçok teminat ~I 
çaeı veya milli, btr bınka uı 
mektubu ve 933 1791 do 
nomaraelle manlBB lcrı meıısff 
luğona mtıracaatları llln olooİ 

H. J,. No. 3 /ı 
~~~~~~~~-_..,, 

İlan 

İzmlr'de boytık . aalepçl b" 
nında 24 l numarada otomo., 

levazımı tlcaretlle mü,ıJ 
olup alacaklılarlle konkord•" 

ıktetmek Ozere icra rlyaaetl~ 
kendlıılne iki l y mablet ye 

mlş olan M. BedredddlDI 

ılıcağı olıolaran ilin tarıbl-' 
den itibaren yirmi g«ln: ıçıod' 
lzmlrde bOyOk ealepçl bıD~ 
dakl yerde konkordato kD"' 

ıerlne mOracaatla ılacaktat-" 
kayt ettirmeleri ve alıcakl~ 
göeterf r belgelainl vermel ,.a 

icra ve lf ile kanununun 2'1' 
inci maddesine tevfikan ti" 
ve göeterllen mOddet lçtod' 

alac11ğın1 htldlrmlyen vı belf 

lerlnl vermiyenlerln k"nkord•c' 

~Qza~ereelne kabul edUmlf 

ceklerl tl4o olunur. 2161 

Fransızca Ders 
Almak istiyenlet 

Bir muallim, çok iyi bir ; 

todlı hoııoııi Franııırcı derı '" 
mektedlr. Talebeılne her -' 

layl,ğı göetermekte ve kısa ti 
zamanda muvaffak olmaktı~ 
İatlyenler, ldarehınemlze bfl 
vursunlar. 

mıı 
""' 

t 
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Tefrika No. 82 18 temmuz 935 M.AYRAN ....................................... 
Aybey Ancak Sabaha Karşı Dönmüş-
tü, Yakar Ayrı Bir Odada Yatıyordu .. 

" Aybey ıeı çıkaraouyordu. 
••Itır d d oyrnuıta. Beri tınftın 
• Batan Ban, kendlılnl çağı · 

'
11ordu. 

S - Bu bGyle 14zımdır Aybey! 
tblQ k L 

1 er e-. yGreğln batkı tOr· 
~ dGoGnenıez. Beni çığır11ydı, 
it 

11 
blle giderdim. Bundan bıt· 

L • le•en bir kadın, feYdf ğl er· 
"'il ç 6 
kalbi •"ırıyor. O erkek ki, 

nde •yol ıeırgtyl raııyor. 
il - Yıkar, Yıkar, neler eôy· 

Yoreun? 

1 Gençkıı, glıılerlnl ocaktı ya 
lıalırı YGkaelen bir odun par· 
Çeaına dikti : 

V - Dotro olanı eöyllyorum. 
' e 'Aer, yalnız bıpaı da oba 1' Iİlrnezaen ben .. 

8 
'Dckıı doğruldu. 
it bey kel glbl dlklettl. 

r Ale•lerla luzıU.ğı yftıftae •u 
•yordu. 

(; 
e, ;•ç kızlığın en kıynıyan, 
da Grpeıeşmlı n gazel çığın 

Jdı. 

" ...... Glt111eaem ne olacak 
.,~•r? 

~Ybey korb korka ıorrnaıta. 
•k.r, kapıya doğra yftrftdG: 

- Ben de, Aybe7 namı ıl· tancı. k 
eaı.1 1lllleyl tanımamıı ola 

e 111 .. 
Bu lc'S l 

•ta L 1 ert bir ayağını dıtarı 
r-.en ô 

dıld 1 ylemlıtl. ltarenhl• 
ı, kittJ. 

ba~Jbeyle l.araboğı biri birine 
-.talar: 

ıar!'•1r1111tlardı . AptıUıım•t· .. 
111,. -

81ttt Lraboğı! Ôyle M• 
,,oranı ki 

kaybet . ' Y ıkar'ı temelli 
beaı tıaı. Oaun kalbi artık 
bttı lll ohnıyacak. Ba kıybedlt 
"i,k• eok •A•r gelecek .. ÇClnkil 
s ... •r, bulunmaz bir inci idi. 

tııa ... __ bo 
bak """ A••hAı. ..ı ı.gı, 

Deye lllalolda? 

- 'k le- • ıt S.lak blrıey ııôy· 
-e1111 bl 

git1111 t le olhydı, Bobaraya 
Yol ;''tek miydik? Naııl bir 

Wltıcıktık? 
Aybey b. 

De 1 tını noçlerının içi· • dt : 

- F ' Deeek enı •.• Çok fena!. DOtCl· 
k•rı k halde degUim.. Kafam 

ee~:?. Ne JapıcaAım, De ede· 

Arıdan bl 
lçı il ha geçti ağlıyordu. 
Ça eı llllt, lmldlerl parça par· 

01moıtu. 
Blrtaı k 

YıL 1 endlılnl bileğinden 
~· •dı: 

- A be de~ldlr Y y, •~lınıcak saman 
be11 • Kararını •er. Çftnkcı 
f Y•rı1a döncnek lıtlyoram 

• '•et b · • Y• ayır! 

kalıyorum. Ben çok blroey de 
aöylemedlm. 

Karaboğa, Bohıra'dın geli 
yormuı. Ki mbllfrP 

Deyi.erdim. fıte o kadarcık. 
Vakit ilerliyordu. Aybey doğ 

roldo : • 
- Beu Hına deAll, Galte· 

kine gidip iti anlatıyım. Çfn· 
illerin 6 •tGndeo yeni geldik 
ammal. 

Ve doğruldu. Kılıcını takta. 
KOIAhıoı batına geçirdi. 

- Uıak mı Galıekln'ln yf!rl? 
- Atla on dakika ıGrer. 

Bir yamacın ırkaıındı! Sen 
karnını doyur Kıraboğa! Beni 
beklemeyin. Sabahleyin konu 
ıoruı .. 

• • • 
Aybey ancak eabıha karıı 

dönmGotG. Yakar, ayrı bir oda 
da yatıyordu. Kap111nı vurdu: 

- K.tm ol 

- Be-nim Yakar! Seninle 
.konooacaklırım var .. 

Kapı açıldı. Aybey bir ha 
kışta, onun hAIA uyumamıo ol 
doğunu aolıdu 

- Yıkar, neden uyumadın? 
- Uyuyordum Aybey? 

Yaza kıpk,rmızı olmuştu. 

Yılım aöyliyorda ve yılın, ona 
hiç de yakıom•yordo .. 

- Ş~yle karoımı oıor Ya· 
kar! 

Y ıltar c"vab vermedeo otur. 
do. G~zlerloi, Aybeye dikti: 

- Dediğin oldu. Bir kaç gOne 
kadar cldlyoruz. GOheldn bir 
ordu ile Loğd illerine oıaoa 

cık. Bende beyler araeındayım. 
Senden bir şey letlyorum . 

- ······ 
- Benimle 

cekaln!. 
beraber 

- Sonu vır -

Doktor~ 

A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bulaşık ile salğın hastalıklar 

mfttabassısı 
Ba•mahane istasyonu karıJSındak.i dibek ıokak. baoında 30 ıayı• 

h ev ve muayenehaneainde aabah aaat 9 dan ak.pm 111t 9 a kadar 
baıtalannı kabul eder. 

Milracaat eden hastalara yapılmın lbımgelen uir tahlil.At ve 
mikroakopik muayeneleri ile veremli haıtaJara yarılmasına cevaz gö
rfllen Pnomotorakı muayenehanesinde muntazaman yıpıbr. 

lstanhul Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 58500 lfrı olın 4.500 ton rekompoıe 
kömGr 29 temmuz 1935 pHarteıl gdoü ıaat 15 dı kaıımpışıda 
komlıyon blnaeında kapılı ıarf uıollle ekelltmlye konolmuotur. 
Şartnımeal 292.50 karoı mokablllode her gOn komisyondan 
alınabilir. İeteklUerln 4175 lfradan ibaret muvakkat teminat 
mıkbaı veya bınka mektubuna ve kanuni belgeleri havi teklif 
mektuplarının ekelltme ıaaıından bir ıaat evveline kadar ko 
mlıyon bııkanhğına nrmelerf. 3880 2094 13 18.23 28 

nız • • a: 
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ve l'ilrj~n ~ab11pın ffi 
En Cstftn Bir Mfts· C.O 
bil Şekeri Olduğu· L.U 
nu unutmayınız. Q -Kuvvetli Mns bil C.C 
lstiyenler Şahap >-
Sıhhat snrgnu ~ Manisa icra Me-

Haplarını Maruf 
ecza depolarından morluğundan: 
ve Eczanelerden Bay Hısan'ın Emltk n Ey· 
Arasınlar. lam bankaamdan ôdftoç aldığı 

\----------~ parayı mukabil bankayı lpo 

Muhasip 
Korrespondans 

Türkçe •e fı'ran111çı nyı 

Alroıncayı tamamlle malik olan 
bir mnbaelp Korreapondane ara· 
nıyor. MaracHt yalnız yası ile 
ANADOLU gazeteel idarehane· 
8lne mOracaaı . GO. Ao. D 3 

Operatör 

Cemil Şerif 

Baydur 
Nomaozade ıokağı No. 5 

S11t 9 · 12 Tele. Ev: 3857 

,, 3 · 7 ,, Kıl : 3228 .................... 
lzmir Turing 

Kulübünden: 
Ônamazdekl Pazar gftnil Çeo 

me plAjlanna bir gezinti yapı· 

lacaktır. Hareket ıabıh saat 
6,50 dedir. Flat plAj, yemek, 
tatal eoyo dahil 240 kuroıtor. 
Biletler Torlng kaıdb, Ehram, 
memurlar kooperatif inde aatıl 

mıktad•r. 18 19 (2160) 

ıeklf bulunan ve «eçen ıene 

y•p•lan satış; 2280 anmaralı 

kanona göre tecil edildiği halde 
bl r e.-ne içinde birinci tıkelt 
borç ödenmediğinden ıoo ve 
kat'i olarak tekrar mftzıyedeye 
konan Pdanl&anın !aray mahal· 
leıf od~ Üz Om pazarı çarşııında 
l 90, l 79 oo. dç mağaza: BI 
rfncl dokUnın tıağı ıabibl ee· 
nedin mafrez dil~k4oı ıolo yol 
arka11 mftleveffa bıcı Oıımın 

veruesl önft yol, ikinci dOk· 
Uoın 11ğı ve eolo ııhibi eene· 
dlo mG(rtz dük.Una arkası hacı 
Oımın nreeeıl ddkUoı ôoft 
yol, dçOncft ddkkAaın rağı Kon· 
ya'b lımall arıııı ıolo ııblbl 

senet dalr.Uoı arkHı bacı Oı 

mın vereaeelle mahdut olup 
birinci dakkAoın zemini beton 

• 

dôtell ve iki ctphell bir tarı(ı 
demir eClrme kepenkli olup, ta· 
nn olmayıp 900 lira kıymetli, 
ikinci dOkkAaın ıemlnl beton 
dötell demir ıftrme kepenkli 
ve lçerlelnde ofak cameklnla 
Mr yazıhane mevcut taYanııs 

ve amele çılltmaeını alt bir 
miktar eofaaı olan ve 1500 lira 
kıymetli, Gçftncil ddkkAnın ıe· 
mini beton dôoeli ıGrme ke· 
penkll lçerfelnde cımeUoh 
ufak bir yazıhane mevcut ve 
amele çıhımasına alt bir eofaııı 

bulanın ve 1500 lira kayme· 
tinde olan bu aç dOkklnıo 
mftlklyetl açık artarma euretlle 
ve 844 numaralı EmlAk ve 
Eytam benkaaı kanonu mocl 
hince bir de(aya mıhını olmak 
tartfle artırmrsı 26 8 1935 Pa· 
ıarte!İ gfini\ 111t 14 de Mınl81 
hftktimet konağındaki icra dal· 
realnde yapılmak üzere 30 gün 
mftddetle ıatılığa konuldu. 

Ba artırma neticesinde ıatJt 
bedeli her ne olorsa olsun kıy· 
metine bırakılmıyarak eo çok 

artıranın Oıerlne lheleai yapı · 

lıcaktır. Sallş peolo para ile 
olup mOşterlden yalnız yftzde 
iki buçuk dellAUye maarafı ah· 
nır. İtbo gayri m.-nkcl fizerln· 
de her baogi bir tekilde bak 

dl 
8
; •ırada Salak içeriye glr-

0~0 a:la bir hali vardı. Fakat 

dı 11 0 göranaıa bir taraftan 
ki 

0 
kadar .. r •e ıımlml idi 

<\'be Oll'Q aıarlamıga da•ranan 
' y, gözleri yatla yaılı ıtıl· 

nıete batladı : 

fa - Aptal, aptal!. Senin ka· 
Qıa içi d b 

te n e nadan baıka bir 
1 )ok. 

kıaı- Vallahi Aybey, ~n bu 

ae.:: bY•raındı oturmıyactıAım. 
tarta llbat gibi IGyletlyor, ... 

lK ijj li l] ./ 

N~..A. 

· o .11 ıu ıı-

talebinde bolunınlar ellerlodekl 
reımi veaalk ile birlikte on 
gOo sarfında Maolea lcrHID• 
mO.racaaıları lhımdır. 

Akıl hılde hakları tapu ıl· 

clllnce malam olmadıkça pay· 
letmıdın hariç kalırlar. 11 8 
1935 tırlbloden itibaren ıart 
name herkeıııe açıktır. l'ılfp 

Joı, Kendi keadlme l8P lolınların ylıde yedi buçuk le· 

mllll& akça11 HJ• mlW bir 

umlr birinci Jcra memur· 
lo~ondın: 

Ahmed Ce•det Ak6mer'in 
A •ram Gabıyı olan borcundan 
dolayı fpottkll olub paraya 
çevrllm"ıine kırar nrflen Kar· 
eıyıkı Dooanmıcı maballeıiode 

tsaoka ıokağıoda kAlo 27 no· 
mant•jlı, .. apıdan glrlldikte 
hl r ıalon, ıolda ıağa naıır bir 
odı, lttlıaltnıfe fht keta çıkılar 
bir merdiven ve mtrdi venin 
11ğıodakl metbalden glrUlnce 
aıraıı He banyo odaıu, bela, 
çamaoırbane te morrık @alonun 
sağ tarafında evin avloao, av· 
Juda a •or ve dut mey vah •~aç 
ve aokağı açılar ikinci methal 
11looun nihayetinde geniş bir 
misafir odası, eeklz basamak 
merdivenle Oet kıta çıkıhrken 

kdçdk bir ıofa, ao(ıoın nihı · 

yetinde camekAolı 11blt bir 
dolab, badehu arka tarafa doğ· 

ro bir oda yine eeklz baaacııak 

merdlff'Dle ast kata çıkıldıkta 
uıuo bir koridor ve ._orldoron 
aağ ve ıoluoda lkloer dört oda 
ve mftntehaııoda aağa nazır 

bir bılkoo, koridorun arka 
tarafındı biri geoit diğeri vı· 

ht derecede iki udah bir bab 
bet bin lira kıymetli mohım. 

meoell evin mdlklyetl açık ar· 
ıırmı ile ve biri ncl artırması 

19 Ağoetoe 935 Pazartesi gft· 
nn eaat ondan on ikiye kıdar 
birinci icrada yapılmak (lzere 
11t1lığı konulrnoo ha artırma 

netlceılode ıatıo bedeli tahmin 
olanın kıymetin yO.zde 75 ile 
dahi yine alacak miktarını tut· 
toğn takdirde en cok artıranı 

ihalesi yapılacak, aksi takdirde 
en çok arhranın taahhildO bı · 
ki kalmak şartı ile eatış on 

bet gftn daha uzatılarak 3 Ey· 
lul 9:JS Salı gOnü eaat ondan 
on ikiye kadar yapılıcaktar. 

loba lpoıekll ev üzerinde 
her hangi bir şekilde bak la · 
lehinde bulunanlar ellerindeki 
re8m't vesaiki ile birlikte yirmi 
ıtO.n zarfında birinci icraya mO· 
racaatları lizımdır. Akıl tak· 
dlrde tapa ılcllloce malum ol · 
madıkça payl11şmadao hariç 
kalırlar. 1 8 9;J5 tarihinden 
itibaren şartname herkese açık 

bulundurulacaktır. Moeıeriler· 

den yalnız yOzde iki buçuk 
dellillye ılın.r. Tıltb olanların 
yGzde yedi buçtok teminat ık· 

Çe8l veya bauka itibar mektu· 
bono hamilen birinci icra dai · 
reılnln 935 465 nomarah dos 
yaeıoa mGracaat etmeleri U4n 

olunur. 

bankı iktidar mf!ktubu Ye 

U3:ı 1779 doıyı nomar11ile M11· 
nlea icra wemorlogu11a mara· 

caatlan illa olunur. 
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~ Al~sehir Banl~as1 • • • 
ı ç ı o 1 z. 

Çünkil ' a -· • •• 

o~möır ŞlUllb>esö Ankara Birası ------
İkinci Kordonda Borsa civarmdaki kendi binasında 

TELEFON: 2383 Ulusal Bir Fabrikanın Mahs11IOdilr ----
••• 

Ucuz, Temiz ve Sıhhiğ Bir Gıdadır. Hertllrlft (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 

M d Ş ı 
Vadesizlere % 4 

% 5 TOrkiye'nio bertarafında 
içilen yalnız (Ankara Birası) dır. ev Uat art arı• Altı ay vaddiye 

• Bir sene vadeli1e % 6 fai:ı veril" 
~~~~~~~~ 

(Ankaıra Bö1raso) 
(Müfettiş namzetliği ve şef namzet

liği için müsabaka imtihanı) 
Türkiye Ziraat Bankasından: 

1 - Bankamıza mfleabakı ile (5) mftfettle namzedi 
tef bamzedl alınacaktar. 

2 - 80 mOeabakalar. 5 6 Ye 7 atuıtoı 935 tarihlerinde 
Ankara, İstanbul ziraat bankatarıoda yapılacakhr. tahriri lmtl· 
hHda kazananlar geltı •e dônOı yol paraları verilmek ıuretlle 
Ankara'ya getirilerek otfahl bir imtihana tabi tutulurlar. Bu 
imtihanda dı kazananlardan beel 140 Ura aylıkla mtıfettle n•m· 
zetllğlne ve dtğer beol de ( L30) Ura aylıkla ıef aamzetllğlne 
tayin olunurlar. 

S - MOfettlt namzetleri iki ıene stajdan ıonra mOfettltllk 
ehllyet imtihanını girecek ve ka11nırlana 175 Ura aylıkla mtı · 
f ettlollğe g~çlrllece klerdlr. 

Ankara'da umum mftd'1rldk ıenlılerlnde c;ahttaralacak olan 
tef namzetleri ise bir senelik. etajlaranan tonunda ehlfyet lmtl· 
hanına girecekler ve kazınanlar terfi ettlrlleceklerdlr. 

~ - M fteabıkalara girebilmek için (Slyaeal bilgi ile veya 
yGkeek ticaret •e lktteaı) okolasındao •eyahut hukuk fakGlte· 
ılodeo Yeya bunların yabancı memleketlerindeki benserlerlnden 
diplomalı bulunmak gerektir. 

5 - imtihan programını naalr prtlan göıteren lzahnameler 
Ankara, İetanbul ve İzmir ziraat bankalarından elde edllebllir. 

6 - lıtekliler, aranılan belgeleri bir mektubla blrllkt<'l .-a 
eon 26,7,935 cuma gcıotı akıamına kadar Ankara Ziraat baokaıı 
teftlı bl"yetl mtıdQrlClğGoe göndermek nya Yermek ıorellle mft· 
racaal etmiş bulunmalıdırlar. 
~102 ıs 14 16 11 ~8 19 20 21 23 24 25 26 

lzmir Cezaevi UirektörlOğOnden: 
19000 lira bedeli muhammen il İsmlr ctzanlnln mayıı 936 

gayeıloe kadar olan ekmek ihtiyacı kapalı zarf ıuretile ek.elit· 
mlye kooulmuotur. Ekılltmfye glrlıeceklerln yOzde 7 ,5 nlıbe· 
tinde teminat •eya hftkdmetce motf'bcr banka mektublarını 
beraberlerlodc alarak lbale gano olarak tayin edilen 29,7 ,935 
ganlemecloe raathyao pazarıeıl gtıofl Hat 15 te cesaevl direk· 
tOrlOk odıeında toplanacak k.omlıyooa •e fasla tafıllat için de 
hergGn ıaat 15 ten ıonra dlrektörl6ğe bıtYormaları Utn olunur. 

3 Q 13 18 1972 

lzmir Vakıflar UirektörlüğOnden: 
lcuel mftcceltden tahakkuk etmlı olan 250 lira 66 kuruı 

borcunu bugane kadar ödcmlyen ve paraya çentlecek menkul 
ena,.da olmadı~• anlaşılan Rıeele ılt pılau('ılarda l ·l eekl ve 3 
yeni numarala dOkkAoın lcarat ve mukataalı nkflyenln memo· 
rlnl nkfly~cetıhsUl hakkındaki 20 temmos 330 tarlbll kanun 
oyarança haczine ve aatalmaıına karar Yerilmlı olduğundan almak 
lıtlyenlerlo ~5 7 935 pert,.mbe gilııa Mit 14 de yClsde J 5 de· 
pozlto ıkçeslle vakıflar dlrektörlOgGndekl komlıyooana gelmeleri 
bildlrlllr: 2066 11 l 4 18 23 

lzmir UefterdarlığıntJan: 
lıtsıeının vergi borcundan ötGrG tahalll emval yaH11na göre 

hıczedllen güzelyurd mabılleelnlo azizler ıokagında kltn 8 ııyılı 
baoe tarihi llAodao hlbaren yirmi bir gtın mOddetle aatalığa 
çıkarıldığından pey ıGrmek istlyeolerlo defterdarlık tıhılllt kale· 
mine ~elmf'l,.rl. 14 18 23 26 2121 

lzmir Defterdarlığından: 
Iaa11anın vergi borcundan OtGrG tabılll emval yıHıına göre 

haczedilen lkloc! ıultaolye mıhalleelnln ikinci hant ıokağında 
kıla 4 eayıh ıraa tarihi Hlndan hlbaren 21 ~an mtıddetle illa· 

hğa çıkarıldıgıodao pey ıOrmek lltlyenlerln Defterdarlık tabılltt 
kalemine ~~lmelerl. 14 18 23 26 2120 · ... , ...................................... ~ 

Hamza Ilüstem 
Fotoğırafhanesö 

Fe•kallde ıar'ıt ve nefaıtetle ve teminatla olarak fotoğrafa 
mGtealllk her lı yapılar. 

Vesikalık Resimler 6 Saatte 

Zahire, aztım, incir, pamuk, yapak, afyon vesaire komlsyonculoğu yıpıhr. Mallar 
ıınd.- llahlplnlntı f'n mfhıald ş~rattle nan& •erlllr. 

1111 lll l lll l lll il lll l ili l lll lll l lll lll lll l lll lll il lll lll lll lll lll lll lll lll l lll il lll 111111111111111111111111111111 1 1111 il 

Çeşme Kaplıcaları 

Karabina - BOyük Türkiye ve 
Istanbul Otelleri 

DGoyanın emealılz ılıca ıularlle çamuru, komeal denizi 
•e Çeıme'nln eaf huaeı ile en zengia ••Radyo Aktevlte., ye 
@ahlptlr. Konförl6 muazzam otellerlle zamanın en ucuz 
ıltcalarıdır. Flatlerl kuruı 

Yala odaları banyo ile yatak 125 
İkinci eıuıf odalar banyo ile yatak 100 
Arzu edenler için tablldot 100 
Lokanta yemekleri (30) ıenedenberl lzmlr'de tınınmıt 

Mebmed u ... ta tarafından idare edilmektedir. 
Otelde her ailenin huauei yemek plıirmealne klf i matbıh 

Ye tatla ıular mevcuttur. Otellerin karyola Ye yatakları 
mOkemmel olduğundan ılıcaya gelecek mOeterllerlmlzln eşya 
getirmek ktllfetlne girmemeleri tanlye olunur. 

Şifalı ıuları birçok klmıelerln hayatını kurtırmık ıure · 
tile töhret almıetır. Meıhur Karllepad ve Vtoi kıphcalarıoa 
fıtk banyo ıularlle çamoru, romatizma, ıiyatlk ve mafeal 
hastalıklarını bir daha avdet etmemek Gzere kat'i tedavi 
eder. Böbrek ve meıanedeki kom •e tıtl•rı birkaç banyo ile 
temizler. Mide ve bağırsak ve bU'umum adali ağrıları, sinir 
11f iyeli Ye bllh1111 rahim haetalıldarında teelrl kat'ldlr. 
Şlfne banyoları da clld hastalıklarını en••• ve haıuıHe ek 
zemayı bir dahı ntıkıetmlyec~k derecede tedavi eder. 

Fazla malumat almak letlyenlt-r Batut hanında elmaar 
Necmi'ye mGracHt f'lılnler. 

• Kışlada Mns. Mev. satın alma komisyo
nunda ihaleleri yapılacak ilinlar 

Met. MY. aat. al. ko. 11. den: 
1 - Mıt. MY. kıtaatı için (128100) kllo patıtea ihtiyacı ka. 

palı zarf uıullle eatın ahoacaktır. İhalesi 31 ·Tem· 935 
çarıamba gana aaat on altı buçukta lamlr'de kıılada 
M11. MY. 11tın alma komlıyonuoda yapalacaktır. 

2 - Şartnameel her gGa komlıyonda görOleblllr. 
3 - Patıtl11ln tıhmlo edilen bedeli ( 8006 ) Uca yirmi bet 

kuruıtur. 

4 - Beher kilo pa:atlı için altı kuruı yirmi bet aantlm f lat 
tahmin edllmlıtlr, 

5 - Teminatı muvakkate akçeıl ( 604 ) lira ıltmıe dokuz 
kuruıtor. 

6 - lıteklilu Ticaret odaeında kayıdlı olduklarına dair veelka 
atöıtermek mecburiyetindedirler. 

7 - Monakaeaeuıa iotlrak edecekler 2490 ııyıla arhrma ve 
ekelltme kanununun 2 ve 6çClncG maddelerinde n ıart· 
namesinde yazılı veel.kalarlle teminata muvakkıte mık· 

buzlarını ve teklif mektuplannı ihale ıaatlden en az 
bir ıaat enet komlayona vermlı bulunacaklardır. 

13 18 23 28 

Met. MY. Hl. al. ko. rıı. den: 
1 - Mıt. MY. kıtaah ihtiyacı için ( 486 ) too llolt madeo 

kömOrG kapalı sarf oeulile Hhn ıhoacalUtr. lbaleıl 
5 ·Ağoıtoı· 935 pazarteıl gQoQ eaıı on ıhı buçukta 
fımlr'de kıılada yıpalıcıktır. 

2 - Şartoameıl her gQo komlıyooda göcOltblllr. 
8 - .KömGrtın tahmin edilen mnhammen tutarı (7533) liradır. 
4 - Beher ton kömdr için oo b f buçuk lira f lat tahmin 

Fratelli Sperco Vapur Acent 
ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI 

110RESTES., vapura elynm limanımızda olup 19 temı 
Anvera, Roterdım, Ameterdam •e Hamburg Umanları lçlı 

ılıcaktır. 

" GANYMEDES ,. vapuru temmuzda beklenmekte ol 
kOutı boşalttıktan ıonra Burgas, varna ve Köıtence Jl 
için yük alaçaktır. 

"HERMES.. npuru 27 temmuzdan 1 ağustosa kadar A! 
Roterdam, Ameterdım ve Bımburg limanları için y6k alı• 

" GANYMEDES ,, npuru 12 ığuıtoetan 16 ağustoH 
An•ere, Roterdam, Amıterdam ve Hamburg llmanlarf içi 
ılıcaktır. 

SVENSKA ORIENT L1N1EN 
"V ASLAN O,, motörG ao temmuzda beklenmekte olup y 

boı•lttıktan ıonra Roterdam, Bamburg, Copenhagen, De 
Gdynla Oelo, Goteburg ve lakındlnavya limanlarına 
edecektir. 

SJtatVlCE MAR1TlM ROUMAlN 
"ALBA JULYA,, npuro 19 ağuıtoıta geltp ayni gGnd 

ta, Napoll, Marellya Ye Barıelon'a hareket edecektir. 
Hamlı: llblardakl hareket tarlblerlndekl değltlkllklerdea ı 

meı'ullyet kabul etmes. 
Fula tafallAt için lklnd Kordonda Tahmil ve Tahliye 

binan arkuında Fratelll Sperco aeentahgına m6racaat e 
rica olunur. T~l..-fnn: 2004 . 2005 . 26 

V. N. 

VV. F. H. Van 
Oer Zee 

& Co. 
OEUTSCHE LEV ANTE L.lNIE 

0 BERA.KLEA. ,. pıpuru 22 
temmusda bekleniyor 25 tem· 
musa kadar Ao ven, Roterdam, 
Bamburg ye Bremen için yak 
alacaktır. 

" DERINDJE " npuru 5 
ı~uetosta bekleniyor 8 aAoetoea 
kıdar Anvets, Roterdam, Hım· 
burg Ye Btemen için yak 
alacaktır. 

" ALlMNlA ,, npuru 10 
ığuıtoııa bekleniyor, Bımbul'g, 
Annra ve Bremen Umanların 
dan yok çıkaracaktır. 
SERVİCE DIRECT DANUBlEN 

TUNA BATn 
0 TlSZa., motöril 3 l tem· 

muzda bekleniyor, Budapeıte, 

Bratlelav ve Viyana için yok 
alacaktır. 

0BUDAPEŞTE,, motörQ 10 
ağoetoeta bekleniyor, Budapeete, 
Bratleln ve Viyana için yilk 
alacaktır. 

Olivier ve Şüre
kası Limited Va-

pur Acentası · 

Vapur Duma 

Gözlü 
Şimdiye kadar gör 

memie derecede 11rlf 
ucuz bir gözltık al 
leteraenlz : 

Başdurak 

Hamdi NDzh 

SIHHAT 
ECZANE ... 

ne uğrayınıı. 

Oolvenltede Döçe 
(MuariD Profeeör) 

Dr. A. Safit 
Ağız ve Diş He1' 

Da1talara bergdn ôğl 
10ora bakar. 

edUmlıtlr. Cendell Ban, Birinci Kordon letiklll caddeai N 
Ankara apartmanı 2 in 

Telgraf 1 ST AN 
Telefon : 49 

5 - Teminatı muvakkate ıkçeıl (565) liradır. Tel. 2443 
6 - lateklller Ticaret od11ıoda kayıdla olduklarına dair ve· Ellerman Ltyn Ltd. 

ılk• göıtermek mecbarlyetlod,.dlrler. "FRAMINIAN,, npuru ay 
Ekelhmeye lıtlrak edecekler 2'90 eayıh artırma ve ek· ıononda LIYerpool ve Snan· 
ılltme kaoononon 2 ve GçOocQ maddelerinde ve şart· aea'dan gelip tahliyede bolu· l .. l!!ll!l~lil!l~••••ııl 
nımeılode yazıla veılkalarllc temloıtı mo•akkıte mak· nacaktır. Elinizd~ki }""otoğra 
bularını ve teklif mektuplarını ihale ıaatlnden en az 0 DRAGO,, npuro 29 tem· kiaesi Bozuk Mu; 
bir ıaat enel komlıyona vermtı bolunacıklardır. muzda Boll, Anvera ve Lon· çekemiyorsunuz de 

2164 ı 8 2:3 28 3 dra'dan gelip tahliyede bola· Bize Makinenizi 

1111 
nacak ve ıynl !imanda Loadra 

7 

il 111111111111~ Muallim ... l!Ullllllllllll• n Hull için yak alacaktır. tiriniz Ucuz ve 
" verilir. 5 Dr H lô . . Al t 2 Doyçe Levante Llnlye raoti Olarak T 

Portre realmleri, ağrandlımau, kart poetal itleri teminatla ve 5 • u Si a aş ~ 0
ANGORA,, vapuru 18 tem· 

pek elverloll flatlerle ve mOmkOo mertebe az bir umanda ~ Eıkl Tıbbiye Mektebi MildOrd, Garp Cl'bheal Sıhhiye Reisi ~ muzda Bımbnrg, Bremen ve Ederiz •. 

Amatör işleri 12 - 24 

yapılır. ·--•• -~- Jç Hastalıkları MDtahassısı =_5 lAonnvaecraı~tteıro. gelip tahliyede ba· Refik LOtfQ 
Satış Mağazasında .. ~-- Baıt•lannı Bacı 81&an Oteli Kar1111ndı Şamlı Sobııında --= Not: Vurot tarihleri ve vapurla· Resı·m Ev 

En maruf fabrikaların cam, filim, ltgıt, makine n ecsa· (20 N E ki M "' ları r.-kabf!t kabul etmu f latlerle eatıhr. = ) o. 1 oayenehanealnde Kabul Eder. := rın lılmlerl Gserlne denlılkllkle · 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~unıooınuooınuooınnıınoouwnıoouıoo~-r1n~nm~uıı~bb~e~~e~ HokOmd 


