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ınıan Tarifesi 
ndirilmelidir! 
t~~ tarifeei )eniden tedldk 
ı.,..; tir: ANADOLU, aon zaman• 
11.k ha ıı flzerinde çok durdu. 
tlııe ~ ';:yvan }'ilk.leme tarifesini 

J ı. ak verildi, dü&eltildi. 
ıaa. rıa kiııei olarak, yilkleme, bo~alt· 
~ lcldetinio 24 uatten fiç g6oe 
~llaa•nı latedi. Bunda da bil· 
9'1atta 11 hayük bir ilgiei ile kar· 

'e lllClddet 3 güne çıktı. 
• a· • • ''drler ~. ankette okayoruz. Bazı 

.... yorlar ki: 

~~rife, etkiye aiibetle in· 

dit. ~ dotru bir güriif Ye İfad .. 
~ t buguakil ihtiyac, eıki· 
c'-ltk 111"~ayeae yapmak değil, 
.........._ 'aaiyete göre bir karar al· ._...,... 
lttte İaın~ li111anı mahtelif eebeb
lıaPlll ~ faaliyetini, çok it yapmak 
"-1or.~ ~iden kaybetmiı bulu· 
~ "9 bır gerçekliktir. Bunda 
.. bi ~ kriaba tesiri Tardır, hem 
lrair•U: t!.~ ideri.. Yani, 1ı· 
lara ıtleri, diger bazı liman· 
~'::~ittir. 1amir kaybetmiş, 
~ 1 • Ttrk limaalan kaaan• 
letı.'· lliaaenateyh bunu memle· 
ıt~•el eltoaomüi bakımından 
Clllt seae~k k~y~ilea kıımın, an• 
~ ll'ia ile diger bazı nok· 
--~ teairlerindea dogdu· 
""' , 111 Y oba limaaımıaıo 
~ .;::- laemli bir kı1D1ı, 

raı... U..nlardMbr. 
~ 1 ,. •ar: 

"il ile :a:.·-~ teaiaah ile, 6sel· 
~ d it '-iyeti Ye ba mıa· 
'- .. dar,~~" ile, ilgiye mah· 

Yani -;:_g" lllidlr? 
~) diy (._it limanı ve onaa 
1olt •lld e bir konu Tar mıdır, 

a •?. 
'~ ~ı-:'ele, tamamen ilmidir s;dir 00ollli aiyaaamıala ilgıli 
.._ de d!!::tetin, bqka cihetler· 
"°k'-1.t i&G q duraladıgı 
~ ı._ir )'~kaa, öyle saanediyorua 

·~ ı,~1111~· baıh·baıına ele 
~ ~ &Olladur. Ve bi&, li· 
......... ~ Y.,ni bir liman ya• 
...,, tUDdilik, ocak re .. 
w.a..:-:- •e ~ edi lllodernietme olarak 
,_tGr J.i0 rtra • ki aaauafı d• bG· 
ıılı-ıt i.e.. r~Urlık •• az yar· 
~ fayd 

1 
liaıanı, hem ilrilnleri• 

lllıt ~andu"lllak için iae, yapı· 
~)'otq 01-.k tarife iodirimini 
~1• ~Yet, Umao tarifesi, eto 
l,.. İflll . iodirilmiıtlr. Fakat 
r'-•1-i.~ti, iıia aaalma11, drüa .......... ~::~eai, piyaaalann da· 
"- •11tele liD ço&almaaı, Uman· 
~~ baİu leaiaat muraflannm da 
&ildir.. u ... 0~· ile mftteoaub de
'-rireı ... · de baki de•let mae ..... leri 
hir -..: bualana dllı&aillmeai 
' , .. ~ bir •arurettir. De•letin 
lael biı11ıea1e •e te,kllitı ancak ge
"1.arir t re •e aııtlara dayanır. 
~it eko110111ial, bayındırbgı, 
8'ta B11ı \'e herteyi .. Halbuki. ba· 
ltde o1c1:. •~eeeeai, eaki aotye
'411or 'b Pbi. kuaac da elde 
.L • -auc11c1 .._ 'lllottia aararetler kar111ın· 
~~ k lllau Ye freiai ile ihtiyat 
'-•fıııaa. ~"•rdıktao aonra geri 
.ıat ı ... :;relerin iodirimine kar· 
it )'ap

111 
ıraek, tam yerinde bir 

.. ..._ ~~1'Dr1la. Bunu liman he. 
'latb.s. ' lıiıaQmlJıQn maliyet 
-lıa aaattalaıaa, rekabet gacn. 
~~ IDehn .. tılmuı Te 

"-'lete ı!rettaeain de kazanarak 
~'•tk ~ borçlanaı yerine ge· 
latiy0 11aa. daha geaiflemeıi ıçin ..... 
~ ı-z~ıyete, yeter artar dere
a.... • .' --..ı 
~.... )1 yapmıttır. Tllfıtlan 

' d aerar da kılllmııtır ve 
ı. •ha b.labUir .. 
~ ~oraa ki. tarifeleMe in· 
~k, b ••?dır •e bunu ba
la ... .=:"'• 1 cıctbıtbı ea ileri ibtiyac
--.....ıır. 

-ANADOLU-

Yeni Kabineyi Çaldaris Kur-'Habeşistan Yurdsever-
du. Kondilis Te Vardır. leriUeyecanlçindedirler 

Fransa, Kuzey Afrika Süel ve Eko
Dış Bakan Maksimostur. Şu Vaziyete nomik Siyasası için M. Laval'ın 
Göre Kralcılar Kazanmaktadı Iar.. Başkanlığında Toplanıldl. 

M. Çaldariı Ye General Kondilie.. 
Atlnı 19 ( A.A ) - Atlna tlphe yoktur. Ba arıda yeni 

ıjanıı telefonla bildiriyor: blktlmete glrmed için Kondi . 
Batbakan M. Çaldarla ba Ilı aesdlncle ıetebblller yapıl· 

ak .. m uat 19 da kıblae· mafltr. Fakat ba &etebblılerla 

ala mlfterek ltdfaınu camar aoaaca daha belli de&Udlr. 
bqkınını nreceluir. Comar M. Makılmot, Pesmeso&la 
bafkanı Zalmlı'la yeni kabine· n Rallıia yeni kabineye gire· 
yl karmak içi• teknr M · Çal· ceklerla muhakkak g6rllmek· 
darla'I memur edeceıtne hiç tedlr. Fakat 1111 meı'ele K oa· 

Iıalya Mahaf ili Söylemiş 

Arnavudluk Erkinliği 
Bir Kayıd Altında Mıdır? 
Arnavudluk Dış Hakanı, Cevab Ver· 
di, Böyle Olursa Italya ile Ittifa· 

kımız Bozulur, Dedi. 
Tlnn, 20 (A.A) -

•otlak ajllbı blldtrlyur: 
Ara•· - - ltalyaa meı'al mebaftll· 

aln ArnHatlaga H onoa arn· 
ulaıal ıtataaaaı tulhlk eden 

- Sona 2 inci ylsde -

cllllll girip gtrmlyeceğldlr . 
- Slyual ayganıaıloklH 

h.kkıacla hiçbir endlte yoktur. 
BltQa ilkede baytallık nrdar. 
Kara Ye denlı .kunetleri hO· 
ktl.mete bayn olup kırgı11lık 
çakumık bmmoada hiçbir e~· 
Hm gGttermemektedlrler . 

Sona ~ nc6 ylsde -

Parla, 20 (A.A) - YDce 
akdenlz komiteel M. Lavıl'ın 

b•tkınlığı altındı toplınmııtır. 
Komlle anıyard ile kuzey Af. 
rlkı ıruınclakl ıtlel Ye ekono· 
mlk ılyıunın lylleıtlrllmeelol 

n aygonlıttırılmııını tınlye 

eden bir kırar ılmıthr. 

ANADOLU'oun Aoketh 20 

lzmir'in Ekonomik 
Durumu Ne llalde? 

Limanda Değişiklikler, Vapur Nav
lunlarında indirimler. ve Panayırın 
Yılda iki Kez KurulmaRını istiyor 

-2-

Pamyarı bir kuı balı:ı~ı . 

Akeekl'll Btlaeyln Remıl Ôı· 
göce'aln ınketlmlıla aorolarını 
•erdlAl cenblırdu geriye b· 
lınını dnam ediyorum: 

- lımlr'ln ~elitmeel (lnkl· 
talı bakımından neler yapmak, 
ne gibi tedbirler ılmık ltzım 
dır? 

lzmir' de ve ilçelerde 
Genel Nüfus Sayımı. 

- Geçen yıl hmlr ınıalonl 
pınayın memleketin bertarafın· 
dıa pet.çok göretçl (Zlyırttçl) 

çekti. 
Meıhar hayrım menlmlerla· 

de kıt kıt ftıtGa toptan te pe· 
nkende it yıpıldı. lıtlınıını 
bOtla meılek erbabı, bıut ban· 

Amnudlulı: krab Ahmed Zogo 

Ben ~seteıl, Tın •ueıeel· 
ala Roma ıytan M. Jeatlso tın 
fından ııseıeelne 16aderllen H 

ArnHntlak erklnllğlaln ıreıala· 
ul bir kıyıt ılbnda oldapna 
dair olan betkeıl hakkında 

ArnHatlak dıt bıkıaı Cafer 
Vlllırla diyetini yıımıktıdtr. 

M. Jantlıten betbalade ba 
mltalea11aıa ltılyıa reemtg 
mebaf ilini• mltıleuı oldatana 
kıydeımekte idi. Ba nokta 
balllau ltaku demlttlr kir 

işleri Teftiş Eden Yar Genel Di· 
rektör Anadolu'ya Söylnyor. 

Baıbaklnlak letıtlıtlk yar se· 
nel dlrektörl Selim Sabit, lımlr 
merkest Ue ilçelerinde genel 
nlfaı uyımı için yıpılmıt olan 
huırlıkları tehlt etmiıtlr. Din 
Ubıylakta kendlılnl gören bir 
maharılrlmise alfaa uyımı it· 
lerlnln 6aeml H ne tekilde 
yıpalıca&ı hakkında 1f8Aıdakl 
diye.de balanmaıtar : 

- .. Tetklkııımııı Keael, Dl· 
faı uyımı h11ırlıklınnı •e 
nam1raıaj itlerini koatrol tçla 
yıpıyoru. lsa:ıılr'la Kemalpata 
.. ~bana baılç olmak ile· 

. 
re dtger llçelerlal •e buı k6y· 
lerlnl tımamea geıdlm. Tefti· 
tim ıonacaadın memaaaom. 
Yana (BagDa) Kemalpa .. 'dıkl 
itleri de teftlt ederek otomo· 
bllle Targatla'ya geçecek n ba 
ıaretle Mani• ilinde yıpılaa 

baırbklırı tef tlte bıılıyıcagım ,. 
- Atlretlerla uyımı ne te· 

kilde yapal11eakt1r? 
- cAtlretler için ör.el (Ha· 

ıaıl) baıı bltlkmler hHırlanı· 

cıktır. Bllbuea do&a lllerlmlı · 

de •tlretlerla genel nlfaa uyı· 

- Soaa ' Del ybde -

c11ından bakkalını ve en ktı · 

çOk eenafıaa kadar bundan 
fıydılıncLlar. Klçlk bir he1ap 
ya1>9lım: 

Panayır için Anadola'dın •e 
dJger yerlerden lımlr'e 50.000 
g6retçl (Ziyaretçi) geldiğini dl· 
tGaellm. Her gelen lımlr'de 
biç olmHta beo lira barcıyı 
caktır de~ll mi? İtte İsmlr'e 
250,000 lira ~aldı. Bılbakl 
faydalanma bundan çok daha 
lltftadlr. Ba yıl te gelecek 
yıllar panayır dahı genlt H 

Ye iyi bir tekilde ıçılac1&ına 
g6re, memleketlml•ln her tan· 
faadaa paaayırı g6rmek lçla 

- Soaa 5 lacl yllde -

Londra, 20 (A.A) - Dılly 

Telgrafın Adlı Abıba ıytırı 

- Bıbet lmp1rıtoranan 16y· 
ini yardse•erlerln beyee11nıaı 

oyındıracıktır. Diyor. 

M. Lual 

Bıbetlıtan'dı yard ıngltl 

foRrandı blrletlk Bıbeıler lalı· 

li&I ıda ile bir cemiyet koral· 
mat •e ilke lçerlılnde 173 
kola ıyralmıttır. Ba karaman 
batkını ileri gelen papulardaa 
biri, iyeleri de her ııaıfa men· 
ıap klmeelerdlr. 

Tokyo 20 ( A. A) - Boyter 
Ajaa1ından: 

Jıponyınıa Roma blylk el· 
çlal tanfıadan 16 tfmmoıda 
M. Mauollal'ye bildirilen dl· 
ttlnceler ıly11al çnenler ile 
gazetelerde birçok tenkitlere 
yol ıçmıttır. Nlclnlcl gazeteelae 
gare M. Blrota ltılya'nıa 
Tokyo blylk elçisine J•po•· 
yanın hılyın . Hı bet anlatmH· 
hğında itin hık veya hık111.lık 
yönlerini bilmediğini n fıkıı 
Japonya lkl memleketle de dOll 
olduğa için ba ınlıtD'aalık 

hakkındıkt görClttlan ıöyllye · 

- Laden .. blfeyl çevirlal• -

Dnzce 
ve Gerede de 
Atatürk Gono .• 
Şenlikler içiode Geçti. 

Bola, 20 ( A. A) - ÔteygOa 
Dbce n Gerede'de Atıtlrk 

gClnQ halkın coıkoa g6atei'ltl 
H baylk teDllkler f~lnde geç• 
mittir. Ba iki kıııbadı hertınf 
tıklar Ye bayraklarla ıGıleamlt, 
gandb pebllHn :ııreılerl, g• 
ce de m01amereler Terllmlı, 

bayık feaer alayları yapılmıt· 

tır. Bir gGn •e bir geceyi bl· 
ytlk bir bıyram ol•rak yıtıyn 
DGsce n Gere"e'lller en bl· 
ylklerlne lartı derla uygala· 
rıaı n bıAblıklannı bir ken 
daha gOlltrmltlerdlr, .. 
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Yeni Aydın 11.!_>ayı işbaşında • ( T e g yaz 1 haber' 1 er' D l Okuduktan 

Anadolu'yaAydın'a Gelış H h I .. 1• Şu Kalhlere 
Duygularını Anlatıyor. a eş mparatoru, o unceye Bakınız! 

Kadar Çarpıs, acag'"' ım. Diyor. r1a!:~~~:1~.:ı-:~· 
riala kalbi, tablli 

- 8 1111111 hOylk g3r 

ltalya'nın Istihzaratına l\lukabil Ha- !;~~;:.:~:~"'~: .. ": 
beş Ordusu da Hazırlıklarını Bitirdi. 

Jııanbal, 20 (Ôıel) - Babetlıtan lmparetora hallet Mlile; lıalya'aıa aldıp eoa darama karp 
lbımgelen bCUGn tertibatını almıı Ye her tirli aıkerl hısırlıklarını ikmal eımlıtlr. 

İmpıntor, yeniden diyevde bulunarak: 
- Barb olnrea, ceddlraln takip eniği aıul dalretlade beyu atama bineceğim •e bitin ordumla 

beraber, ôlan~e7e kader dGımanla çarpıfKl~'m. Demlııtr. 
____________________ .. __________________ __ 

Yeni Aydın tıbay•Jial•s1ond•" karıılanırken._~1_ ltalyan Askerlerinden ÜÇ Bin 
Aydın (ôıel) - İlimiz il· ilgi ve ıngl bende de ayni 

bayhAına atan•n Edirne Ubıyı kartılaklı eevglyl yaranı. Böyle Kı·şı· Daha Hastalandı .• 
Salim Ôsdemlr'in geldiğini ve kar11hkh ıevgllerden dotıcak _ 
P9rl•k törenle kereılandığını ayam ·ahenk· •e birlikte en 
dtla telyasımla blldlrmlıdm. •lçltl iıler batarıhr. Uluıan 
İlbayımıs durakıan doğru ora· blse •ndll' almet kar"hl• çok 
aaaa ·makamına· giderek ak· t•hımak •e Gaerlmlıe aldıp· 
fam• kadar dayre dlrekt3r n mız Gdnl iyi 99 .erimli •0 · 

lıyarlarlle .. rbay, parıl, Halk· 
aanca alatlırmak borcamudar. 

Borada çok ncak •e eevgl 
Hl n dller kurumlar batkan dola blr muhitle karıılattım. 
•• Gyelerlaln katlalamalarını Gerek lıyar 99 gerekle kurum· 
bbal etmlftlr. larm batında balunaa ukaclat 

Yeal llbayımıu ANADOLU farla ilk g3rltlltlm bende çok 
adına (Botgeldin) diyerek day· iyi eempatl uyandırdı. Aydın'• 
pı.naı tordam. eok ileri gôrdlm . ., 

Tlrk psete •e pzeteclleriae S.yın llbayımıs daha ılyaret· 
~k derin ilgi H ınglıl olan lerl kabul ederken ilin gelir 
llbayımıs, 3s tlrk ırkıaclan •e 3sel he•plar daramlle llsf· 
çab .. n yartdatlann ya .. dılı leamlt, Giretmenlerln a7bkla· 
ve yordun en sengin bir MI· rınıa dlsenle .erlllp nrllme· 
gal olan Aydın'• gellılnden dl~nl eormuıtur. 

çok kıvanç duydapna töyll· Sporla da ilgilenerek, epor 
yerek: lılerlnde blrllkte çalıeacalıaı 

- Aydın ıın.naa girdiğim kendlılala at H lıklrlm ıpor· 

dakikadan itibaren Aydın'lıla· larına menka oldu19au töy· 
na bana kartı r&lterdlkltrl lemlp. 

Italya Mehafili SUylemiş 

Arnavudluk Erkinliği 
Rir Kayıd Altında Mıdır? 

Doğu Afrikasına Giden ltalyan Or
dusu Perişan Bir Haldedir .. 

latanbul, 20 (Ôsel) :- Babe .. ıtaa'a gide• ltalym ukerlerlerl, neaktan peri .. • bir bale gel· 
diler. HergOn, ••par dolana hata gelmekte Ye hutanelere yerleımektedlr. Son potta ile gele• 
hutalann mlktan Oç blndea fası.dır. -------·· ............ ·--------
Bulgaristanda Komünist Hind 

Tahrikatı Var. Mnslnmanları 
. isyan Ettiler 

Sofya Zabıtası, 24 Saat lçınde Dok- Ltaa•a• 20 <0..•> _ eı •. 
san Oç Kiai Yakaladı. ...... mllllmmlan • ., .. et· 

V mitlerdir. Ba mtlUHbede ma· 
İltanbal, 20 (Özel) - Bulprlıtan'dakl komlnlıtler, hlk6met halli hlkdmet takibata ba;I•· 

aleyhine ı.sı tertibata gtrlımtılerdlr. Bundan haberdar olm mıı 99 blreok rleeayı tnklf 
Sofya ubıtua, derhal taklbaıa batlamıt •e 2o& uat içinde dobaa eylemltdr. 

iç komlnllt yıkalıyarak tnkl!.;tmlıtlr. c. H. p • 
lstanbul Telefonlarını 

Satın Alıyoruz •• 
Mozakere Bitinciye Kadar Telefon-

Yönetim Kurulu 
Toplantısı 

- Bat• 1 lacı yesde -
ba fikre letlrak etmeleri baaa 
lmklnııı g&rlnmektedlr. Zira 
eter b3yle olar1a iki memleket 
arHında mncad Ye hllfak ••· 
latma11aı doAann doıtane bıA 

mlnuebetlerl eautan n hlk· 

•nutıak dnlethııln erkinlik 
.. tam ·eıemen11~aın reımen tarı Murakabe için Heyet Gönderildi 
ıanınmaaı e .... aa dayanclıp Anan, 20 (Özel) - Bayındırlık BabnlıA- lttubal telefoa· 

Aabra, 20 ( &.A) - Cama· 
rlyet Halk Putld geny6a ka· 
rala IOD toplmtuaada partlala 
lçlılerl lserladtt g6rltmeler 
yap .. , Ye kuu •ermltdr. il. 
lerdea gele• basa 6nergelerla 
de tlseye aypa olmlanm 

metl •tlcaddan lrl olmak lca· 

•tlkArdır. ~- lanaın latan abam... hakkındaki mlaakereler biılaclye kader 
Baka• M. Vlllar ban1111n eonra telefonlan munkabe lçla bir heyet tetkll etmlı Ye bagta ı.. 

1921 bl1tlk elçiler konfennıı bal' .. d 1 tir tan a gun erm f • 
beymnameelae geçereııt diyor ki: • 

Konfcraaa ba ber•n••meıue Bozuk Mermı Dolu Bir 
beder. Ba anlatmanın Ye Ar· lıalyı'nın AruHatluk hakkın· 

ıafedtn duyulmakta •• 
bl11lnl Yermektedir. 
Amerlka'da ( !YGılkU 
adam ) denilmektedir. 
blylklGgd lhım gellrk• 
klı çok tltlsdlr. S defa 
mit, her iç karııula k 
bınlub kaçmıttır. 

Musiki aletimi bur 
Buadan baıka Mil 

Damında bir Ruı 
adeta, (Do, re mi, fa, 
el) teklinde bir aola 

gibi bir ın ylkeelıenk 
dağa gırtllmlııır. Bir 11• 
eueaetf, Gldlllade 
yıpmak here ..,.. .... 
dld~· 5000 lagtu. 
1atıa alauttır. 

K .. lbiai _,. geçi 
Ltnrpol'da Berma, 

dakl muaf bir M1Ca1' 
biat IOldn ıqa ged 
dakika onda tatmakta 

Ye dolı....
tadır. 

Ten kalbli Adam: 
Amerlb'da M._ıt 

Aw•da bir ada• ftrdar ... 
•I tanf ta •e ten 
dlr. Kaa, t•n bir 
oHelaa ettllf gt•ı, .. 
klçakteaberl ten 

mlaa •ermektedir. 

iki kalb 
A ....anlya'da blıt 

biri IOlda iki blbU lılr 
g6rllmlftlr. Kalbler; 
bqladır. Ayni u.a•il 
maktadarlar. 

Bir kalh dan11 
Vlyma mahkemele.._ 

bir kalb cıa ... ıetmlfdrl 
JaertaJll ....... lılr 

aa•b, bir treD 

pılmıi, blblala yeırlll• 

•adalı•• iddia ile .............. 
Mahkeme, doklon 

etdrmlıdr. Kalb, ... 
lserlade g6dlmlfllr. 
leri tahUDr. Ada .. • 
...tyedae .arar •e 
•e Hrmlyeeektlr. Y..ı 

cek daramda olmadıAını n 
Japoaya'aın doeıane bir kotar· 
ma bulanacağı umuduyla meı· 

eleyl ılk6aetle taklb eımekte 
oldatana blldlrmlttlr. 

dakl endltelerlnl yaıııtırmak B k y d 
arsuıa ile Arna.atlak kıyıı.rı ara a an lee Çe • k " ı• lçla tehlike JOktar. 

tın aya •7e ıyor y 1 A•bn. 20 ,0• 11 _ •· ugos avya 

Tokyo, 20 (A.A) - Ôğre · 
alldfğtne g3re İtalyan elçlllğl 
mlıtet1rı dıt baklnhğına bıt· 

•ararak Habethıan'a pekçok 
Japon mala grlmekıe olduğunu 
n Habeelıtan'ın 1928 ıarlhll 

İtalyan · Habeş anlıtmHı hf1 
kimlerine dayanuak halyın 
mallan ıokrnayı asaltmakta ha· 
landuğanu töyllyerek ııılın · 

mıet1r. 

Dıt bıkanhğı adına nrllen 
ce•abda, bonon aebebl Jepon 
mallarının acuılo~a n iyiliği 

olduğaao, J•pon mallarının 

masha:o olduğu reğbetl ı'lyle· 

dikten ıonn, Jeponya'nın ... 
,.....aa dokunur yeaı 1aun 
Roma gasetelerlnln ba 'asıla 
nnı ileri alrmllt .e j•ponya 
ile İtalya UUJadakl iyi dara· 
ma hosecak yasaları daha ıılu 

olank gösdea geçlrmeelal hl 
.kdmedaaen ldemeelal töfle· 

lıal1a dltmanlarının eline geç· 
ııgı ıakdlrde lıalya'nın Strala· 
tejlk mCldafaaıı bakımından ba 
kıyıların ltalyan için olan 
3nemlnl tanımıtlsr. Bundan aa· 
latıhr ki blylk dnleder bGyle 
bir ihtimal hakkındaki hanı 

hareketlerini teıblt etmek lıte· 

miılerdlr. Eğer bGyak dnletler 
ha thılmall iyi veyı fena bir 
ıarsda ıavln eımltleree bu ha· 
101tı bGk9m nrmek blıe trret· 
t6p etmemektedir. Arnavutluk· 
tın bu huıuııa blrtey ıorulma 
mıı oldu8a gibi bu metin bl· 
zlm nınra lttllatmısa konul 
doga vakıı Arna vatluk bakt 
metl ba it hakkındz ne dCltln· 
dGğGnl ı3ylemekten •e bana 
f111aı dlttlkçe ıekrardaa da 
geri darmamıtlır. Yani Arna· 
•otluk bu betkenln keadl er· 
klnllğt balumından hiçbir ha· 
kukt kıymeti olmadılını bildir· 
mittir. Bls ulaelar 101yeıeehıde 
bllla diğer iyelerin 1ahı• 

olduğa tam bakaklarle iye ba· 
lanayoras. Ba hakuk blse ar· 
........ k•-W ......... 

İttaabal, 20 (Öael) - Feaerbabçe'de lc;lade bonk mermiler 
bulanaa metr6k bir barakada yan.cın c;ıkmıı •e bara•• tamamen 
yınmıttır. Yı•gın eıauında hiçbir ini llak olmamıttır. 

yıacbrhk ban•• Ali Çettabr• Finans işleri •• 
Aydın tlmeadlfer hatbm teNı 

Ve yalaıs Ama.otlak dit· 
maaları bana ılpbell gGeıere· 

bllirln. K.amay ba huımta 

mlıterlh olabilir. Zira dnle· 
tlmlıla gtrek anıalaul Ye ge· 
rek ulaul bakımdan erkinliği 

1ağlam bir ıarelte elde edil 
mit balanmaktadır. Anaalu1al 
bakımdaa iç GaemU b61ge 
mnbattar. 

1 - 1922 de Londra elçi· 
ler konferaneı karan. 

2 - 1921 de Parla elçiler 
konferan11 karar1. 

3 - Ve nihayet AraHad· 
ıaıaa alaeı.r ıoeyeteılae ka · 
bull hakkındaki karar. 

Da kanr AruHadlapa 
tam erklnllllnl te7id H tem· 
bir etmltdr. Ba iç belgealn 
memlekedmlsla a.m erkinlik 
H egemealqial p3nlade 
bala•darduıaaa 16ylemek fu· 
....... uı..ı .......... _ 

Hoktimetimiz 
eylemek laere yuıa (Bagtl•) 
Afyoa yola ile bancln yola 
çıkacaktır. 

Adis-Ababa'ya Mas· Ruslar 
JahatgDzar GUoderiyor Yeni Tip p8 • 

İıtaabal, 20 (Ôsel) - Hl · E •1 ktmetlmlsce Adlı Abeba mu· ra,flt Icad ttı er. 
lelaatglarlığıaa tayin oluaa lıtnekon, 20 (A.A) - MI· 
Nlzameddla, mahalli memnrl· hendle &•ltlkl plbGrcller lçla 
yetine hereht etmek bere 
bugCla Ankara•daa baraya gel· yeal tip bir panılt lead et· 
mittir. mittir. 8a paratlt ber daim 

Başbakanımız 

Erzurum'da 
Ersoram, 19 (A,A) - Bat· 

bakanıma• İımet İD6n0 yeal 
yapılan qretmea olnalaaa, 
haetahaaelerl, yGaeıgelerl ges· 
mitlerdir. 

.. ımu 

pluarla llllade aomnıa Ola· 

ncala yerlD uk•• ta.kıh ba· 
laamaktadar. Panıltb ukılan 
aomaaı ayal umuda pllaôre 
ballaamakıadır. 

Ba ~aretle ballaaank yerine 
otana llsama halinde Gael 
bir kola harekete gedrllerek 
pantld otomadk •rette plA· 
aorclea ayırmakta •e keadWDI 
botla19 atabllmekledlr. 

a. ,.,.... ..... a.ua• .......... 

Belgnd, 20 (A.A) -
lameatoda f lnaaıal g 
açaa f inanı bakma M. 
eoa f laaaı , ....... 
lamıt oldala projeala 
mlk kalkıama amaaaı 
22 tane ya• hlkmlatll 
namede• ibaret bala 
töylemlttlr. 

TEMMUZ 
1935 21 
PAZA 

Arabi 1854 
l 9 Rablllahar 



Gümriik Yüzde Onların- Parazit Ca-
d B l d• l . H. ·. navar Otları. Uıun bir mOddct Vorooof Yemek Paraları .• 

lfll11JıQ d dl L Bu e ·&.odoeu ile geçindik. 
•aı, erkekleri gençleştirir 

gGaelleetl ı ' 
bl r r, onlara bir tazelik 

r ko•vea verlrınle .. 
Şimdi d 

le)I e yeni bir len geve· 
~ı lohlldl. · 

Kadınlar isterlerse erkek, 
erkekler d 
1 b e lsterleree kadın 

0 1 lleceklermlo .. 

•tnem rıbm,.tll doysaydı: 

---···---
Yapıl&cak Muamele 
Finans Bakanhğınca 
Vilayete Bildirildi .. 

2548 Sayılı kanun gerekince 
ödemeğe mecbur oldukları yl ~ 

yecek bedellerlnl finaneel da ~ 

romlarının mflsaade ettiği bir-

an e e ıye erın ıssesı Yoksek T~~.~ Ens· 

934 Finansel Yılında Belediyelerin titnsn Buuun için 

Ald ki H. 2 637 046 ı· d raştırma Yapıyor .. 
ı arı ısse , ,:> l ıra ır .... --

~----- Yordomozun deglalk bitikleri 
Oktorvı ftlkemlıla oehlr ve hem de milli ek 'lnoml prensip (Nebatları ) flzerlnde parazit 

lı:uabalınnı adeta gamrlllrlerlle uygun olmaaı gerekli idi. (Tufeyli) olarak yıtıyın ve hl· 

ayıran ve milli lktıead pren· itte bu ııebeblerden gftmrdk tiklere zuar teren canavar otu 

1 
- Eeeeeh, dftnyanın yıkı· 

acı~ zamanda ödemek Gzere ceza 1 ğOnler yaklaeıyor. Ald 
ılblerfmfzle taban tabanı zıd lcre yilzde on zam edilerek denilen blf ot vardır. Ba otlar 
olan ve belediyelerce de tah· 

ılllnde çok zorluk çekilen eıkl 
devirlerden kalma bir resimdi. 

Ayni zamıoda lııtlheıl, mnbı· 

dele ve htihlak hareket ve 

mllnaaebetlerlnln tamımlle ıer· 

best olması gibi milli lktı111ıfın 

esaslı bir preaelblnl de boza· 

yordu. 

nofoalırına göre belediyelerce hakkında Aukarı yftkaek: tarım llDellerl beltrdi. Rabbfm mıh · evlerinden çıkarılın mahkum~ 
=~~e b~ıl ak iman, temiz ahnla lardan gittlklerf yerde borçla· 

raın... rını ödemek istiyeolerln posta 
Derdi B 1 }ok · ep mlzf o da aşağı 

l>a •rı bu çeşld, bu dOşGncede 
10 JrfUc •nnelerl vardır. Kf mi 

p akları boylaruıe kimi de 
et lçlnd ' 
111 d c minderini sftrOkle· 

e e Tey L k lı: a Bou ta bastonoqo 
•kalamıktadır Be . 

Y 
0 vaktlle hftyGk annemin 

•nıodı· 
' 

C - Danya şöyle karuldo. 
d::eı tndur, yıldızlar budot, 

t 
yamızıo toprağı bir kabuk· 

or 1 • d 
L ' çın e atee vardır. Şa 
••dar iDii 
tolac.k fon sene sonra mah 

n ' gftnete dönecektir. 
em· ı illi 

1 
•tt ID. Vay dendim, sen 

• il tıôyl 11,
10 

eyen bunu?.. Kulak· 
1 hltadı, aya"a kalktı· 

- T " . eıtaf ôvbe etıtafurullab, tövbe 
urnllab bl bhu • ut, btul, herıey 

ı. ' hereey.. 1mUoı yok 
''tey btuı ' n . 

iye bağırdı: 

dft - Ne bitti boynk anne, 
oyanın kandili l 

bltu? m önflb 

Cevab Od.da verıneden çıktı; öbOr 
_ ~turan hııbıma ghti: 

Klrern °10 oğlun artık bu eve 
ıreı eı, girerse meldikeler 
" lbeı d nıa ' n e betbereket ol · 

ı. 

- Neden? 
- Gt& daılılt : -ur oldu ayol, dam· 

elı:ıtlı: g gor; elinde htıvroıu 
gôta;· lı: Tdut kolundan maskarayı 

a •ya .. 
-N •ır 

10 
e? olacak, kadıda ne 

ile . 

- Ne ol L •olı acı&. a oğlum, sen 
lllıyor lb ? 

oldu uıun · Oğlun glğor 
' diyorum .. 

- NaBJl ld 0 o, ne yaptı? - . 86 il 
Yok! N 1 yemem ki!.. İıilkAnı 
olor~lb e5nıuQlllAb ben de kif lr 

· en 0 nıı, IDGf t1 nu yakala, kadıya 
'teelı: ye nıl nereye götd 
tôtbe !eni ~ötOr, imanını ycnllet 

•tl 6fır ti ' 10or1 t " ge rt, ondan ... 
- Zlhbl tıbrnctıt yete hkın, savatlı 

Alıtlrl ninem, kundura de· 
r gibi r 

gidilerek 1 ' ma iye, kadıya 
••nıyord rnıo Batın ılıııncığını 

u .. 

;; Sığ olsaydı timdi' 

rıe ?e dftşOnfiyorum, b·~lmem 
~'P•caktı? K 

birini ·· omşnlardan 
•llın o, mesel& Osman Şen'h: 

I Cimi 1 ol1nu0 f, g tml~ ameUyıt 
olarak T: ortaya bir kadın 

çı lbıı, 0 elm1°A - A o ..... 
iyi ol .... Ayol vallahi pek 

uyor .. Oh h 
rı1111 1 ı o ... Ver ha. 

'Ve ey~e~l~hn. öpeyim eJlol.. 
Şeb ı mış111nız kt Osman 

• etekleri L 
- • ~011arı eı valhış: 

AolJenı 1 
een bana ver· 

:Natne.. mlyor, 
Aoırn nıoıe yollama! .. 

•n, ı 
aQıtnınr. mmıo, yandım 

Diye tuttur 
lark1 •ö 

1 
oıuo. durmadan 

,.. Y ftyor ç. 
._.oluk ' ınaoır yıkıyor. 

'ÇoCuk ı f l'ıı ı etra ını sarmış .. 
d •tnıyıcaı. 1 a,.... ,,ım, mktoı yok 

11 kul " ' dayın 1 '"'1na kureon bo 
1 ı lbaı bir 1 ' 
•rd111 1 tey o ur.. Dost· 

ralı:ole! .. 

Çimdik 

Ocretl vesaire gibi mıaral lırdıan 

çekinerek borçlaranı bolondok· 

ları yerlerdeki tarım (Ziraat) 

bankaeını yatırmakta oldukları 

ve aldıkları makbuzları pıra: 

yerine mahlLumlyetlerlnl ikmal 

ettikleri yerler genel avamın·· 

hklarına (Milddelumumlllklcrl 

n") gönderdikleri görülmOatür. 
Fıbt bazı yerlerdeki malsan· 

dıklarancı genel eavamınlır 

tararından g5sterlleo bo mak· 

bozların ( Oa~ka yerler llraat 
b11ok şubesine ald olduğundan) 

kabul olunmıyarak karaılığındı 

pul verilmekte olduğu anlaşıl· 

mıt ve buna dair Finans Ba· 

kanlığından llbaylığa bir genel· 

ge gelmlaıir. Bunda ylyecdt 

par"larını sonradan ~demek 

Oz•re serbest bırakılan mıh 
k umlırdao gittikleri yerlerde 

borçlarını ödemek latlyenlerln 

ziraat bankalarını yatırdıkları 

para karşılığı olarak baokıdın 

alarak önce mahkiimlyctlerf ol 

ikmal ettikleri yerler genel ea· 

vamınlıklaraoa g6ndereceklert 

iki tane banka lhunbabcderln· 

den bldnin genci eavamınlık· 

lırca Hklanmaeı ve ötekinin 

mal eandıldırını verilmesi bun· 

ların mal eandıklarınca itiraz 

edllmlyerek kabul edllmeel ve 

yerlerine pul verilmesi bildi ~ 
rllmlatlr. 

Bir Bağ Bek
çisi ölO Bulundu .. 

BllhuH kOçfik mftıtıhsll 

olan köylOnilo şehir ve pazar· 

lıra getlrec~ğl gıdı "ffl ilk mıd· 

delerla f latlarında tesir yaparak 

hayatı pahahlıttırıyoe ve her 

hangi bir eşyadan muhtelif 

kaeıbılarımızdı mllkerrer reafm 

alınmasına sebebiyet veriyordu. 

Bonon fçlo müetahell, oktor· 

vHı ucuz olan veya hiç olmı· 

yan fek11le ve limanları ıra· 

ma1t mechuriyetlnd~ kalıyordu. 

U:alı:lki ekonomi şartlarıruızı 

haiz olan liman ve iııkeleler 

bıı suretle tleui me•kllcrlnl 

kaybediyorlardı. Bendın başka 

Türklye'nla 519 beledlyeel de 

oktorvı tçln 519 nevi duhuliye 
tarlfcel tatbik ediyordu. 

Sen sene fetıtledklerlne g~re 

hütnn belediyelerin oktana 

~arldıtı ( 2,975.216 ) lira idi. 

Milli lktuıadımıza •)kırı •e iç 
pazarların ilerlemesine bDyük 
bir engd olan bo resim, mede· 

ni ve ııbbi lhtlyıçları pek çok 

olan belediyelerimizin masraf· 

larıDI kartılaınıyalusmen m"· 
dır oluyordu. Fakat mahzurları 

bu k•dar çok olan bu resmin 

devam ettirilmesi her devrimi 

yapmıe olan comurlyet TOrkl· 

yeslnde doğra ôlmazdı. BIPıen· 

aleyh belediyelerin aldıkları bu 

reaml kartıhyıbllecek yeni bir 

nrldıt bulmak IAzımdır. Do 

varidatın, hem tıhelllude hıl~ı 

Beş Gfto Gftneş Altın· zorluk ve zahmet nrmemeel •e 

da Beklemiş.. Manisa llbayı 
Burrıava kımununon Pınar· 

haşı köynnde KHagaa de~lr· Kırkağaç'ta Tet· 
meni mevkllnde bağ bekçlll~I 

yapan Glrld'li Mehmcd Aııtz kikler Yapmıştır 
ölQ olarak buh1nmuştor. 

ÔIO; be~ gün gftneşe kartı 
kıldığından kokmuş \'e elemle 

bir halde idi. Yar genel sava· 
man • u Akkaya vak'a yerine 

giderek tahkikat yapmıştır. 

Doktorun muayenesine gare 

Mebmed Aziz kalb durmeeı 

neticesi olarak ölmüştOr. Vii· 
cudu fizerlnde yara, bere gibi 

blreey yoktur. Gömfilmcsloc 

mOeaade t.dllmlştlt. 

Selanik Pa
nayırına ürün. 

Gönderiyoruz .. 
SelAnlk arı11olu11l panayırına 

İzmir TOrkofle tarafındın Ege 

bölgesinin dt'gerll Crfiolcrlnden 

nQmuneler gönderilecek ve pı· 

vlyonomuzda bn nftmnneler 

herkese teşhir edilecektir. 

111111111111111111il1111111111111111111111111111111111 
Çeşme lhcaları ilanı 

8 inci Sahitededir. 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Kırkağaç, (Özel) - İlbıyı· 
mız Murad Germen, yınında 

tarım ve baytar dlrektGrlerl 

olduğu halde Kırkağaç'• geldi. 
KültOr, ekonomi ve yol itleri 

üzerinde önemli bir Ugl ile 

tetkikat yaptı. Yaptınlmıkta 

olan Kırkağaç • Akhiear ooıe· 
sine gldernk bazı direktifler 
verdikten sonra kôyUUerln ken· 

d" gelmele:lnl gOçleetlren yol 

kıamı hemen bıelanılırak: kış . 

mevsiminden önce bOtftnlenme. 

elnl istediler. 

Bogi1n de kamun n köylere 

ılderek ilçenin genel dorumu 

Gzerlode lncelemelerlDI bitir· 

mit olıcıklırdır. 

Kırkağaç'tı ~ı dilimizi lSğ· 

renmek için hergQn akıam 

C. H. Partisi blnaeında toplı· 

nılmıktıdır. Bu toplantıyı 

gelenler hergan kıra tahtı 

Oıerlne yazılmıt olan yirmi 

kelimeyi bellemek ve birbir· 

ferinden eorgada bulunmak 

eoretlle bllgilerlnl artlrmıkta· 

dırlar. 

dağıhlacıkt1r. ensthüsQ ırathrmılır yapmak· 

Bu ııuretle halk milkerrcr vergi tadır. Boooa için enstitO; tarım 
nrmekten kortolmoe ve havı. direktörlerine bir g,.nelge gôn 

ylci 11rorlye ucozlamıt ve be- dercrt:k: canavar otlarındın top · 
lınıcık nümnelerlo usuuı da· 

ledlyclerlmizde oktravadan al-
ireelode kurutoldoktab sonra 

dıklırı gelirden daha fazla ge g~nderllmesfnl istemi eti r. 
lir elde etmişlerdir. 

1934 mali yılı içinde gtım· 

rilk yOıde onlırıadın belediye· 

terinizin hlıseeloe dn,en mlk· 

dar (3,43,, 231) lira (:35) ko· 

rottar. Bundan (2,637,9:!6) lira 

(54) kuruşu nakden belediye· 

lere dıı~ıhlmıe ve (547.686) 
Ura (57) korueu yOzde 5 borç· 

ları için ve (150,684) lira (61) 
kuroıu lstlkrrz eden belediye· 

lerln tabhlerl için ve (97,914) 
llra ( t 3) kuruşu dı 111lr borç 

lar lçlo tutulmo,tor. Her nQ 

fuaa (92,6) korue dOtmektedir. 

Evkaf G. Direktö-
rü Şehrimizde. 

Evkaf genel din ktörıl Fab 

reddin Ktper ~ehrlmlze gelmi, 

ve Evkaf lşlerlnl teftlae batlı· 

mıetır. Don Jtbıyhkta General 

Kbım Dirlk'l ve Urayda Şar· 

bay Doktor Behcct Uz'a gl5rt.t· 

mlotlr {ziyaret ctmlıtlr.) Genel 

direktör İzmlr'de bir hılta ka· 
dır kılarak İzmlr'de yıptırıla · 
cak boyok E•kaf hAllntn bazı 
ıebebler f yftzClnden bışlanamı· 

mıı olan lneaatı mea'eleelle de 
meşgul olacık •e bu inşaatın 

hemen bışlama!ı n yıpılmıu 
için gereken tedbirleri ılıcak· 
tar. ISunoolı beraber İzmlr'dtkl 
Evkaf yapılarından daha fısla 
gelir 11glımık aaerlnde de ted· 
klkler yapacaktır. 

Halkevinde 
Tahiiye Kursu. 

• 
LılkevJ tıbflye kurslara bu 

ealı gona saat onyedlde derslere 
bışlıyıcıktır. ----Yeni Neşriyat : 

Perşembe Gazetesi 
Perşembe gaaetealnln 16 ıncı 

eayısı çıktı. Bu nftshayı 6stıt 

Y ıbya Kemat'fo en nef le şiir· 
lerlnden biri ıGelemektedlr. 

Mahmud Y eaıri'oln romıoı, 

Tevf lk Paeanıu hatıraııı, Bı· 

betletındı bir Tark, Trablnı 

garp tefrikaları, doktor füat 
Paşanın evinin baeılmaııı gibi 

tarihi ve hakiki y1Zılırla .i. 'fi· 

zamlttln Nazif 'in Ormanı bir 

gece lılmll hakiki mıcer111 ve 

genç hlkAyecl Cahlt Uçok'nn 

çocukluk ırkıdıtı hlmll pek 

ince bir hlk&yesl bulunmaktı. 

dır. Ayrıca muhtelif meraklı 

yazıları gftzel karlkatörlerl, mG· 

aabıkıları pek zengin bir mOn 

derecatı olan bn haftalık ga· 

zetenln ne kadar tckim6l et· 

mekte oldutuno anlamak için 

bo nilahıya bir kere bıkmak 

klf ayet eder. 

Ffatl 7,5 kuruotur. 

Canavar otlara yıln1z tarım 
bltlklerlne d~ğil, ayol zamacda 

yabAol otlar nzerlode de parazit 

olarak yaşadığından her cinsten 

ayrı ayrı toplanarak: gönderli 
meal ayrıca blldlrllmlatlr. 

Çeşme' den 
Ana@on Alınıyor 
Fiatler 29 · 30 
Kuruş Arasındadır. 

Tekiller ( lnhle1rlar) bıe dl · 

rektörlftğfl Çeşme dolayında 

ın11on satın ılmağa başlaını~tır. 

Satan alma tttkllAtını yapmış 

olan dır bat direktör Bil n(l 

Çeşme'den t"hrlmlz" gelmiştir. 

Ikl gOn içinde eatın alınan 

ınasonlar HOOO kilodur. Tekit· 

ler bıe direktörlüğü bu yıl 

Oretmenler t.llnde bulunan ana· 

ıooları tamamen ılacakhr. ilk 

partJde iyi clnı anaeonlır rop· 
lıomıktn Te alınmaktadır. 

Ekltler yönetkeslnln anason 

satın ılmağa baalıdığmı doyan 

bazı teclmerler de ply1&1yı 

çıkmışlardır. Tekhler baş direk· 

törlGgtı ınasonlırı klloeo 29 80 
kuruştan almaktadır. 

llakkı Sevsay 
Şehrimle ktihilr yar dh·ek· 

t~rft Hakkı Seveı) '11 iki ay lzJn 

nrllmlıtlr. Hakkı Sevsıy Ka· 
radenlz kıyılarını gidecektir. 

Hak yerlerinde 
Yaz Tatili. 

Dan şehrimiz hakyerlerlnde 

( Mahkemelerinde ) YIZ t•llll 
bışlım1etır. 

Yaz tıtlll 5 cylOle kadar de· 
vem edecektir. Ağırcezı1, birinci 

hukuk hıkyerlerl nöbrtçl ola 

ıak acele davaları g<>receklerdfr. 

Saylav M. Kökeu 
İzmir saylavı eski Ekonomi 

Bakanı Moetala Rahmi Köken 

Kdtıhya'dın şehrimize gelmiştir. 

ilbay K. Dirik 
İlbıy Gtneral KAiım Dlrlk 

dftn BMgıma ilçesinde Kozak 

yaylaeına gitmle ve onda ko· 

rolmue olan çecok yurduna 
teltlı etmiştir. 

Tavan Arasından 
Cesed Çıktı 

İstanbul 20 (Özel) - Nfeın· 
taşında eekl Lizlıtan 11ylavı 

Sudl'nln sattığı apartmanın 
tavanları tamir edlllrken yıkıldı 

n tavanların araaandıo bir 

cceed çıktı. Bonon Oztrlne 

tOzel tahkikata bıelanmıı ve 

amele ile apartman sahibi lı· 

tlcvab olanmuıtur. 

Dflşllndftklerim ... 

Nofus ve 
Gerekli Tedbirler 

Türk yordu zcnglndlı-. Top· 

reğı, dağı, taşı işlenmemiştir. 

Oımını dı vardır, madeni de. 
Bay•ancılık: için alan açıktır. 

Şehirleri temizlenir, eu projeıl 

bitirilirse verim ırıacaktır. 

Memleket Hnaylleştyor: 

Tarım, fennlleaiyor, modern· 

le şiyor. 

Yani geçinme alınları çoğa· 

hyor, artıyor. Anıyurd dışın· 

dakl kardeşlerimiz de gel11e, nll· 

fo11 azdır. Bu lalerl ba~armak 

lçlo lneaoa ihtiyaç vardır. Bu 

memleket, mevcadou iki mil· 
llnc miibtıçtır, nç mislini de 

geçlodfreblllr. Bittabi bynık· 
lırı tama meu işletmek şartilc .• 

• • • 
Bir atkada,ım var, konoıo· 

yoruz. Hayauao, geçlnmedtn, 

kazanmadın babsaçıb. 

Bana dedi kf: 
- Bir çocuğum var. iki, 

Qç olduğunu isterim n letl· 

yorum. Fakat dOıünüyorum, 

onları n11Bıl bıkacağım, naeıl 

okutacağım? Sosyeteye fıldeels, 
tufe-yli tekilde çocuk yetlıtlr· 

mek, lhılyarlığımdı onların 

hıllerlol görOb \'lcdın azabı 

çekmektense nzg~çlyorum, 
• • • 

Genç bir bıyın, bir mecllıte 

eöylOyor: · 

- Çocuk letemem:doğroeu .. 

Gençll9imi çoluk çocuk içinde, 

oolano kebrı il~, onların çi · 

lesJ ile boğob öldüremem. 

Tekrar dünyayı gelecek de· 

~hlın . Birazdı ya~amak: lele· 
rlm. Bir Kadın iki ilç lranf! 
çocuk yaptıktan soma bayatı• 

nın yara11ını, g~nçllğloln dörtt" 
ilçftnft, zevkinin, neı'ealola 

hepsi ol elinden kaçmyor. 
• • • 

Memlr.ket çocok iıtlyor. 

Babı, yetiştirmeyi dOoOnGyor. 
Birçok genç kadınlar, genç· 

ilklerinin, zevklerinin, neı'e• 

lerlnfn elden gldecejlnden (!) 
korkuyorlar. Bu dçQncll tip, 
bereket versin ki, bıklki Tart 

ıaaıı değildir. Sadece iki devir 

araeında yetlemlı, 

Knltnrnoo y.,>ımamı~: 

Sosyete ec•glelnl, ödevini an· 

Jayamımıe bir tiptir. Yırı mil· 

nevverln bir ııantlm ııat111n· 

dadır. Yenl ölçOlerl .. rdır, 

fakat ayar cdllmemhtlr. Yeni 

bir dOşilnce rnblbl görrınmek 
lıtlyor, fakat mOabet d~ğll. 

Yani ne eekl anıdır, nede yeni, 

ideal ve klAılk bir anı .. 

Fakat nOfasun artma~• lhtl· 

yacı ile o babının endlıesl 

arasında bir bağ, bir uygunluk 

lüzumus gQn geçtikçe artıyor. 

Devlet, okutmı lelmlzl elden 

geldiği kadar liberal sistemden 

ozaklaetırmıehr. Kıpaeltcal olan 

lar, çalı.anlar . Fakir, zengin · 

okuyabtliyorlar. Fıkıt ihtiyaç 

o kadar bftyllktilrkl, bize çocuk 

doğumundan bıthyarak meelek 
ve Qnlnrslte tabıllloe kadar 

yeni tedbirler ılmıklığımııı 

bildiriyor. Çoenk doğomono 

artırmak, ölGmQnQ azaltmak 

terbiye ve yetlemelerlnl baear· 
mık isterken, onu, ııoayetenln 

daha eeaeh, dıbı zengla n 

kudretli teokllitı, devletin daha 

asık yardımlarJ ile kırıılımık tı 

birinci şarttır. 

Eoa yıllıırdı doğumda, mut· 

Orhan Rahmi Glkçe 

- Sonu ö inci ybde -



Japon Siyasası 

Kuzey Çin'de Yeni Bir 
Devlet Dalıa! 
~~~~~~--~~~~~~-

I' ı N ı n n ·nrı 

ve 

·-·-
M. Tit'ülesko'nun Endişeleri· Alman 

Habe,istıında Mnslllmnnlar 

imparator, Müslüma 
ra ligi Göstermekted 

._ , __ 
Çin' i ıı Dört \ 1ilayeti Gidiyor. Yeni Propagandası ve l\oçnk Itilafla 
Devlet Mançuri ve Mongolistan Ara· Balkan Andlaşmasınııı Aleyhtarlığı. 

El Abram yaııyor: 

Bazı Yad11el gazete ve mec 

mnalar HabP., bGkuınetlnlo 

MOııHhnan Rabee'lilP-re ferıa 

muamelede bulunduğu habe· sıııda Bir Tampon Olacaktır .. 
Tokyo: Tas nytn· 

arından: 

Kuzey Çin hü 

kumeti Japonya 
DID eon ültima. 

tomuma kur~ı Se· 
bar vllay..ıl lh 

tllifmın aşağıda 

ki farılar tçınde 

h a 1 le dil me f'İ ot 
teklif ftmi,ıir. 

1 - Sı hıır 

tlbıyı Son Ç1 
Yon, Çfo aekeri 

kıtaatloın kalkarı 

Cf'pb,.~lodrkl ha 
reketl rlnd..:n do 

layı Japon eridi 
nı harhlyeııtnden 

bizzat af dileye· 
cekdr. .l\laııçiko kralı: Japon sefiri ile bir ıırad!..-

2 - 132 inci fırka kormay me,'eleye Ald eu yazı urdır: 

h•thm feinden çıkarılacaktır. - Tasın Şan!bay-aytar1nda;;-
8 - Çfn bOk6met memor· Japon yarbayı Mataol ç,.bar 

ları Japonların Mo~nll-tandakl llbıyı ı?en,.ral Son Çt Yoın'dau 

hareketi erici kolaylattırmaya 1~2 inci fırkanın Sehar vlla· 

yardım l!dec•ktlr. 

Ba tekl!f Japonya'nın KoeD· 

ton aekni fırka 1..ırmnyınca 

tetkik f'ldllmiş ve Seher llhay 

hğının Datf'D ınlaemaeını mfi· 
temadiyf'n bozd,.ğu düşüoüler,.k 

Sehu tlbayanm azmıe llliu 

olunması ve bo t1urrtle reza 

landmlmmeı Nan'kln hftktime · 
tinden l!tf'nmht!r. Nankln hö 

k6metl bu talebi kabul f'tm~· 

dl~t takdirde Japonlar, s,.bar 

Ubayını asker gOclle Sebar'dan 

çıkaracaklaram bllıiirnılelerdlr. 

HnlAH Kuzr:y Çio'de yf'nl 

den bir ayn d,.vlet m,.ydEsoa 

geılrflm,.ktf"dlr. Butompon dt.v 

leı Koz,.y Çlo'fn dört vllAye· 

tinden mOrekk,.p oluyor. 

Babay, Srbar, Şırnıd, Sıı~U · 

van .. tin yeni devletin ulat 
olarak Japnnya'ya dost Çin 

~,.nar ati Enııl Şan 1>amzed 
g6r6nm,.ltt,.dir. 

· Blnıenal,.yh Japonva'nın mak· 

aadı bir taraf tan Maoçuko ile 
Monıollııtan, dlğf'r taraftım rla 

Çin ile ile Maocsıko arasında 

böyle bir tampon devlet vOcu· 

da gl!drmektlr. 

J•ponya'nm Kuzey Çln'drkl 
yeni hareketleri dolıyı tle 

İngiltere Japonya 'ya bir nota 

nrerek izahat lıtemi~tlr. 
• 

• • 
luratlya'oıu 21 haziran ve 

5697 num.ralı ııayaııınrta bu 

yf'tlnden çıkmaeını ve Kalkan 

Soan·Bo'd ki Çin kıtalarının 

d"~ıtılml!lım letemfttlr. 
ç,.har vtlAyetlnto dn!o kıa· 

mrna yenldım birkaç hin 1apon 

a~kerl ~ônt1eri1mletlr. Mongo· 
llıııten huflndo olau Da1aynorda 

Japon hava htaayoou yapıl· 

maktadır. Boraya on Japon 

oça!!ı f?elmlştlr. 

Nişanlanmasını 

Çekememişler. -.... 
Çeşme'd ·~ Birini Az· 
kalsın öldllrllyorlardı. 

ç .. şme Uç"slnln Çlf tllk kô 
vflnde oturan Raltl o~lu ltlra· 
bim, KmraahbOllıh ynlnrlekl 

tarlıııını ~ördüktPn sonra ha 
~nıa dôoerkf'n köye on dakika 

nuf..ta ve All•lran yerinde 

t"lılıktan btllnmiyen bir adam 
ıarıfınian Ozerlne tabanca ile 

at,.e edllmhtlr. İbrahim "tek 
üsffiode buluouynrmuf. Kor· 
eonlardan biri llf'mere ra11tkel· 

mie, lbrablm kf'rkarak kaç· 
nııştır. 

Yapılan t11hklkatt1111hrabim'ln 

f!ene ho kôvde Arnnud Hay· 
rl'nlo kızı Fatma He nitanlan 

mıe oldıığııou ve kızın ana ve 

kard,.ol~ri buna rHı oldukları 

halde amur.alara Arnnod Şa· 

ldr'I,. Ş ıbırn'ın razı olmıadılı:.ları 1 
vaı~eçlrmek lclu c•httıkları •e 

1

9 .. Fatma il~ lhrablm'i blrlı>ttir· 

B J 
1 

memek m k adile lbrablm'I 
0 rsa ( a korkutmak için ona sllAb attık · 

,_____________ lsu anlaşılmıttır. İkisi de to 

Borsada dOnkü üzQm ve tularak ,uze dıyr11B1na vnll· 

zahire aatıt1arı aeağıdudır: mledr. 

-Ozom satışları Burnava Tarım 
Ç. Alıcı K. S. 

40 S. SGleynJBoo. 7 50 
14 Şınlak z . bira. 9 

~2 ~~ Okulasıoa Al.na· 
ıo 75 CJk Yeni Talebe. 

10 Koopera. itti. 10 25 
64. 

10 ~5 Burnava ıanm okulasına gene 

Zahire 
Ç. Ctnııl 

'40 BuRday 
16 Su am 

16 K11mdar1 

satışları 

K. S. K. S. 
4 50 5; 75 
l~ 12 

4 75 5 50 

rpl talebe ahnacakt1r. Bu tale 

beolu bir kısmı, y•nl kadro 

dahilinde olanlar paruız oku 
yacuklardır. Talihler araamda 

fazlalık ~örfilftrtıe m1lıabaka 

)Oklıma11 yapılacak ve baea 

rıkhk göatereuler tercih edile 

cekJ~rdlr. Ayrıca mektebe leyli 
ve para ile girmek istlyenlf'r 

tçto yıllık ftcret Oç taksitte iki 
yQz liradır. !'aram okulunun 

derec .. a Uaedlr. 

-Ünivcr ul t; azctcsinden: 
M ıi;ıyü Tıtuletıko'oun İugfliz 

hühimet ariamlarHe görü§tr.ğü 

muhtelif mc!!allden en mühim· 

mi 1ngllir: Alman deniz aodlae. 

mıın ha Pllile orta ve doğu AV· 
rupa'da ıabadd011 eden ııiyaei 

uzlyrtrir. Küçük ihtilaf maha· 
f ıır; bu anlaşma Almınya'nın 

elya~'.İ vaziyetini tahkim ettiğin 
den orıa ve do~o Auupa'eında 

Alman propığandaeıoın daha 
grnlt bir mlkya1ta inkişaf ~de 

Cf'~I kanaatandıffarlar. Müıya 

Tltult.eko İngiliz Almın andlae 

masının avakıbına ald mfltaleaaı 

oı izah etmhtlr. Bo mütaleayı 

memnuniyetle nazarı dlkkata 

alıcaklarını Bô)Hy,.n loglllz na· 
z1rlan lnglltne'n(n Almaova'y• 

kareı olan duromlıranı da an 

latmıetır. Moeyft Eden de M. 
Lhal'ın nıiyrtlul izah etmiştir. 

lngiltere'nin 
Knçok itilaf la Fran· 
sa 'ya Karşı Uissİ)'atı .. 

Onh·enul Gazetesinden: 
MfisyO Thot,.sko'non baeve· 

kil M. Bıldvln ve Sir Rohert 

Vanshtart'la yap•·ğ• gôrOeme· 
lere dair Dalty Telgraf gaze 

teel şu 11uretle ldarel kelim 

etmektedir: 

"logHlz · Alman ındlaijm&eı 
dünya Ozerlnde ıeslraııru gö3 

termtkle bt'raber Alm11nya'oın 

küçük hilaf ve Ualkaolardakl 

propaganda kunetlerlnl takviye 

edec"ktlr. A uupa'oın halihazır 
slyaei bududlarını Almauya'nm 

M. Titülesko 

cebren de~letm·c,.ğl kaygueona 
kartı k.öçQk hilaf ve balkan 

anlaşması tarafından bo,ftne 

kadar ,_ndftlen atyaııet nlbayd 

bulRcakur. Almanya bu vazl· 

yt-tl lngillz do3tluğunı med· 

yundor· 

lzmir' de ve ilçelerde 
Genel Nüfus Sayımı. 

• •••• 
- Baeı 1 inci yGzd e 

mmın ne tekilde yapılacığı ge· 
oel direktörlfik tarafından özel 

bOkfımler teaplt edilmek Cze· 

redir > 

- lzmlr oehrlndıo:kl tef ti, 

elde ettl~lmls aonoç1ara gör«'!, 

TGrklye'mtzde kuvntli bir nG 

fue vn ve memlekette çok kov· 

vetli bir naıalhe, kunetll bir • 
doğum hızı mevcud oldo~onu 
gôrftyoruı ve bundan ôtOrft 20 

ininizden ne ıonoç elde etti· blrlnr.i Teerlnde y•pılacak genel 
nlı? oafoı aayımıoda Tilrkiye'de ilk 

- "İzmir mukf'sfnl ba&ı genel sayımdan fazla oGfua bu· 

Jaca~ımısı lhoid edi,oros. Fakat 
(TOrktye'nln n6fosu bukadar 

mllyondur.) Diye bir ıöz söyle· 
mek tlmdtden mftmkftn olımaz ... 

rint n"ertm""ktf'dirler. Bu hava 
ıilalo doğru olup olmaılığı, ba 

tGn M6sl0nıao memleketlerln· 

den, mOtt'addlt yazılarla sorul 

maktadır Hlz bu t•yıalırt tt>k: 

zib ettik ve bunların Hah,., 

bflkumetl ile Haheo Mftall· 
manlar araıunda bir f ltoe çı· 

karmak amaclle tutlb edildi 

Alnl de llhe ettik. 
Bebe, htıktlmetlnln Mft11ll 

man HabP.tlilere kartı ~öıter· 

dlğl mü11mıbaUrlığın e,ı ma 

zlde ır;ör6lmemlttlr. Bah.-, hG 
ktlmetl, MnılGmaa Habrelll,.rl 

J•loız Hırtııiyanlarla bir tut · 
malda kalmıyar. Ooları Hırtı 

ılyanlardan Elyaıle tıkdir edl 

Babee hüktimetlnln Mtıelllman 

B ab,.elllere karşı, öz,.ı eaygıaı 

vartlır. Rab,., yftluek memur· 

lara Mlllltıman Habeşlilere hl· 

tftn kolayhkları göıtermekte· 

dlrl,.r. 

İmparator Halle g,.ıı .. ıe, 
MGılGmaa Hab,.tUleria itlerini 

bizzat idare ,.diyor. Din met 

elr.ılne ttellnc,., İmparator hH 

retleri, MGılGman Habf'tlller 

için birçok camll,.r yapttrmı,. 

tır. Ve bn camll,.rln yapılm111 

tçln, kendi pıraaından, yardı..a 

larda bulonmuetur. imparator 

hHretlerl İ•llrn dinini himaye 
etmektedir. v,., İıllm dinine 

kartı tecnftsde bulunan MGI· 
lftmflnlırın tlddetU cesılandır· 

maları hakkında emir nrmlı· 

tir. Halle SellHle, MGılilman 

profesör Ye talebelerine kartı, 

bnyok bir ıaygı g&stermekte· 
dit. İmparator hazretleri, her 

MGıllaıan kôyftae bir boca 

t•yln etmfttlr. Habee hGk6metl, 

Mısır latatlarına, Babeı lut'ı· 

ıında talim Ye terbiye ôdnlnl 

yapahllm,.lerl için bitin ko 

laylıkları ıöstermr.ktedlr. 

Bazı Y adıel gazeteleri, Da· 

bet 1 mparatoronun Clmma 
mıntakaıının Babe,tıta'a ald 

olmadığını yasmaktadırlar. Cim· 

ma mıntakuı bizimdir. eı. 

Babeşittao'da glsel bir kal 
erkek tipi. 

Clmma'l.yı•. Cimma ai 
11aın mlıtaldl oldut• 

yahut b•ıka bir la 
ılbl oldoınna hiçbir 

duymadık. Ebne7•lerl 
ma'aın Habeılıtaa I• 
loAonon bir parça11 
,, eccfadlanndan oıre 
ı .. rdlr. 

El· Ah '•r -Oniven 
profeenr ve tal 

im 

Yeni KabinP. 
Çaldaris Kur 

- Baıı 1 lacl '1 
Atlna, 19 (A.A) 

A janıı bildiriyor: 

Ga•etelerla elde 

dukları bU~,.ye ~Ore 
meı•eıealnla bir aa Oa-

rılmuı için pleblılt • 
e7ldl afları içinde 7apı 

Adnı, 19 (AA) - JI .. 
dlllı ile M. Teotoklıla 

m,.leri dolay11Ue 

l•tlfaııaı wrmlııtr. Ca• 
kanı yeal kabineyi k 

M. Çaldarld memar e 

Atlaa, 19 ( A.A ) -
Ajan11ndan: 

Knlbl•• lllnını lıtl 
•ırların n bttb ... 
Kondlllı ile M. T 
batbakana baıorank 
njlmlne balla oldnklan 
eden bakanların, yaal 1 

M. Ralllı ile 1&lbk 
bakaaı M. Klrkol'an ka 

çıkarılmalarını lllemele 
rlne kabine bahnaı ca 

Ba lıtete aebeb ol•nk 
mlt'!caalı bir hale •e 

lhımgeldll' ileri tarOI 
M. ç.ldarl•; meellı 

ıattılkat nobaoları hariç Tfl 
genel olmak. ftzere iyi buldum > 

- TürJdye'nln genel nOfu· 
ıuno ne kadar tahmin ediyor 

ıonuz? Srllm Sabit burada g11etelere -t-l-r.-V-e_b_u_a_u .. T- G1r_k_l_y_e'_d_e_h_lç_b_l_r_1 

dfteen ôdeY hakkında da ıu kimee de yapmıyacaktır. » 

pleblıllln •mimi o 
plttblalt ıınlanada blk 

bitaraf kalaca~ını bil 
duınna batırlatank .. - Genel nGfoıo tahmin 

için elimizde bir Vf!llka mev 

cod de~Hdlr. ÇftnkG bunun 

için meml"'kettekl doğum ve 
ölftm nlt'alanna ald kıt'i 

rakkam IAzımdır. Halbuki eli 

rulzde bOyl" blrtey bulunmadı 

ğından bir lıtatlııtlkçl ııfatlle 

TOrklye'nln genel nftfusono 
bllmeğe imlı:.Ao yoktur. Yalnız 

bu husu8ta söyleyrblleceğlm bir 
nokta varea o da ~odur: 

350 blo nflfoıı Gatıdnde ve 12 

ilçede y•ptığımıs deneme ıa· 

yımları çok umad nılctdlr ve 

en az bir artma nlsbt-tl binde 

onbettlr kt bo da birçok me4ile· 

ut mf'mlcketlerln artma ıılıbet 

lerlndeo ihtGndGr. 

Sekiz yıl evel TOrklye'de ge· 

nel nft(uı sayımı yapılmı•tı. 

Nftfoson artmaaı için ahnm111 

ger,.ken tedbirler bu yıl yapı· 
lacık g,.nel aayım eonocuoda 

karula tnı'acak ve ODa göre 

çalıeılıcakt ı r. ,. 

- Türklye'nln ılmdlkl nft· 

foınou oe kıdar oranlayorau· 

ooz? 

-H Bir lstatlııtlkçl hiçbir va· 

k.lt oranlama (Tahmin) aöyllye· 

mes. Deneme •7ımlaııadaa 

ıözlerl söylemlttlr: yar gen~l dlrekt~r; dGn oto· 

- "Gn~t,cl arkadatlardan mobille lımir'ja bası köylerini 

ıonu rica edeceğim ki, aayım geımlı, rıGfuı 11yımı basırhk· 
için kıymetli yaııolartnda (Net tarını lncelemletlr. 
riyaı larında) devam etsinler. : • 

Memlekette nGfoı uyımı teinin istatistik genel yar dlrektörl 

ne kadar btıyak ltlr önemi bu· dGn otomobllle Burnua'ym, 
londuğonu, tecim, endftıtrl, ta· oradan da K.artıyab'ya gltmlı· 

ram, ulueal 11nga (Mllli mOdafaa) tir. Burnan'da nahiye mCldlrl 

itlerinin, bGl44a herteylo nG Edlb'Je aı oarbay Etem yar dl· 
foıa ba~h bulunduğun yazeın· rektöre izahat Yermlıler, bera· 

tar. Memlek,.tln bütOn mıddi, berce Burnava'yı geımlılerdlr. 

maned varlığı ancak kuvvetli 

bir nGfoııla aağlaoabllecektlr. 

(Trmln edilebilecektir.) Bu iti· 
barla yapılacak genel eeyımda 

tek bir nilfoıun sayım dıeında 

kalmamaaını sağlamak için el· 

blrllğUe (ılıtarak bu olu11l iti 

ftatftn10kle (MuHffakıyetle) b.· 
ıarma~a çıhtma1ıyıı. Bunun 
için baaınımısın (Matbııatımııın) 

değerli yardımlaranı bekleriz. 

Bn memlekette bir tek nft 

fosun çok büyilk bir d' ğerl 
vardır. Mevcut nflfueomuzdau 

bir tek nüfus saklamak varlı· 

ğımızdan mevcut kunet kay· 
naklanmızdan birini ıaklamak 

demektir, ki bu memleket he· 

abıDa bl7Clk bir ıuç ltlemek 

• • • 
Genel nftfoı ıayımı haztrhk· 

ları h•kkında dGn Batbakanlık 

genel latatlıtlk dlrektörlGğdD· 

den llbayhga bir genelge ge\. 
mittir. Bunda Şf!hlr Ye köyler· 

deki yapıların ced•ellerl hnır· 

lanıp gönderildikten aonra la 

ıaat ye tamlraı yapıldıl• tak 

dirde vukoa gelecek numan 

llhelerloln muıl yapılacagı bil 

dlrllmektedlr. Bo gibi nnmua· 

ralar •yni cedvell~re ııkıetarı· 

lacak ve ııkıetırmak mlmkla 

olmadı~• takdirde ayrıca ek 

ced•a:ller yapılarak uklınacak· 

tır. Bu gibi cedvellcr 15 ilk 

teırinde lıtatiıtlk genel direk· 

ıorıopae gOaderllecekdr. 

kabul etmemlıdr. 

Atlna, 20 (A.Al -

de deıtılkllk yaealm• 

laca •kanlar ıanlardaı: 
Batbakan; M. Ça,IM.-: 

bqbaku •• d bakaaı 
Koadllll, denls bakuı lıl. 
maalı, dıı baknı M. il 
f inanı bakını M. Pes 
lçbakanı M. Ralllı. 

Siyıal çeHaler yeal 

nln eeklılnden daha 
yatkın olda&ana n k 

7aaa olaal1r lçio bir 

demek olıcqıaı .07llJ 

Atlna 19 (AA) -
lerln aoralanna ee.ab 
M. ç.tdarll demlıdr ki: 
-KıWneyl keadl tel 
g8re •e milletin gln 
yanarak kaneatam. Y 
dmm kat.dayllanaıa 

dayanank detti. ÇI• 
itlerden yat.ıs bf'll 

htaabnl, 20 (Öul) 
nan kıblaellDI yelli ... 
edea M. Çaldula: 

- Reyi•• aedoell • 
olınn, ba aedoeye rl9J 
.., aluan .... - ..... 

.. cbarlyeda .. JI•· 
De~. 
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l s p o ır H a ır e k e t re ır n I' ANADOL~:!:1.un ~nketi. 
B •• J A • • T k 1 - Bıtı 1 inci yOzde - mıl ve mdıtert ılıb vermeleri 
tıgun Altın ordu ile spanya- r1antın a ım arı birçok teclmer ve halk gelecek İzmlr'ln gellomeılnde önemli 

Berabere Kaldılar.. ve tzmır bundan çok '•rdaı.. bır etke (4mll) oııcakllr diye 

Mani.Sa Kar~ılaşacak. ----•ı---- nacaktar. Devlet demlryolları daşo.nn.yorom. Böylece ydkleme 
y Arjantln'de Boenoeayree ı:ıebrlnde karı:ıılaşan lepanya karıı:ıık bonon için çok indirimli tırl· ve boşaltma ücretleri de pek 

ıakımlle Arjantin mllli takımı arasındaki maçta hetlkl takım fe tatbik fldecektlr. Esefle söy· az bir masraf la yapılmış ve 

lkl~er gol atarak berabere kalmışlardır. ispanya takımı teknik lemek btfyorum ki, geçen yıl şimdiki tarife de lndlrllmlı 
noktai nazımodao yökaek bir oyun oynamıştır. Birinci devre panayır mQoaeebetlle lzmlr'e olur. Limanı Halkapınar'• kal· 
ı ı beraberlikle bitmiştir. gelmlo olen tecimerler İzmir'de dırma\, orada yeni ve modern 

Merkezi Avrupa Kupa
sını Kim Kazanacak? 

Manisa Sakarya takımı 

LBtıgQn ôğleden sonra All!an- kıyetl göetrrerek 

Avrupa kupası dômU ioali 

tçln üçüncü defa olarak A voe 
tnrya'nın Ustu takımı iie Çek· 

o lovakya'oıo Slavya takımı 

arasındaki kareılaşma çok zevkli 

olmo!Jtur. Sahada eJllblndP-n 

fazla eeyircl bulnnmuştnı. A vus· 

turya'lılar ean'atkı\rane bir 
oyunla kuvvetli b11ımlannı 

5 2 yenerek dômlf inale kıl· 

mıAlardır. Bundan evel ayni 

takımlar yaptıkları iki mQea 

bıkada blrlocfsiol Slavya O 1, 
lkinclslnlde Urtrya 1 2 kazan 

mıelardı. 

kazanması 
Cı11; Rtııd 
ti yomunda atletizm bi ihtimali çnktor. 
ncllık n b 

ol musa •kalarına hazırlak ,-----------......, 
mık üzere bazı atletizm nu· 

tnaralırı ı 
Yedide yapı acak ve saat on· 
k Manlııanın Sakarya ta· 

• •rndtle Alhnordu takımı ara · 
IQ 1 bt 

r yarışma olacaktır. 
Ayrı('a H lk 

91 a evi eahaernda 
le•t

9 
onyedt buçukta Altay A 

l taltıoıları da kendi ara · 
•rında idd 
caLı lala bir maç yapa· 

1. U-dır. 

Şe \riınl d 
nın S z e bulunan Manisa 
,,_ d •karya kulftbii morahhaAı 
'-'CV et 
lerı 

1 
' maç hakkındaki fikir · 

11 şöyle anlatmıştar: 
- Ger k ı bo• e lklerde, g~rekse 
alJ&i k 1 

tak aroı ıışmalarda lzmlr 
ırnlannı ö d 1 

telltlnln .. " r lirn. zmlr muh· 
ile Doak karışık takımı 

0 yn,d,11o1 .. 
de ._ ~ maçı gormek için 

uıanlııa'd b 
gddı I an uraya kadar 
Pô m. ki nokta eraeında fark 
o rrnedlm C 
blsb · har vilayetlere 

etle dab i 
le a yl elemanlara 

•aııtalar 
fııdb 1 a malik olan İzmir 

O UlllJo ]" 
kiıı d ' ge ı ~eceğloe, bllA 

tlştQ11oü0 ~ ~ 
alr ld ~ u gorerek mılteee 

0 unı. 

Mınfea k1... Şampiyonu olan ta · 
oOAIQıız l 

rtıoıdur f'. enıaolarından mıh 
"en,. · F •kat oyuocolaramız 
o 'W ve en ·ık bil erJ lidlr, yornlmak 

llıezler M h . 
çok · 11 acım hattımız 
bfeb tehlikelidir. Tekniğimiz 

eten rıok d 
nokt srn ır. Fakat enerji 
Bu ~sından falkız. Altınordo 

cı yı ' dl 
Yftzd er ğl oyunu oynarsa 

e 60 galibiz 
&t " 

bund•nlBtl delecesloln sözleri 
t k an lbareulr. Fakat İzmir 
1 1 tnlır1 ı d" 

..,ettedir ş oı ı anform vazt. 
lıe h · Manisa llk maçları 
kı-1 enQz bitmemiştir ve la · 

... ırı fo ft d J roı D edlr. Uşak ta 
zıntrl e f 

1, il eoa vaziyette . oyun· 
rının d 

dıkı erılı sporana başla 
arı hl 

nıa r zamanda yakala· 
thr. Bu 

du'o na rağmen Altınor-
'7 un teknik ve enerjik fa(. sa-A N A~D!""O...._L _U_ 
--._:il~;'a-aı_c_a-zete 

Sahi il P ve Ba~yazganı 
lJ aydar Rüodü ÔKTEM 

ınııını ne . 
ınyat ve yazı ivleri 

İdar:bO.dü~a:. l!anıdi Nüzhet 
aneaı: · 

C ~ir İkin · B 
· IJaUt }> .~ eyler @okağı 
'l'~ı f artı&ı binası içinde 

'l'eıer08:~ d77~mir .. ANADOLU 
•• Posta kutusu 405 

lılJıAıA~ONE ŞERA1Tl: 
00, Altı aylılh 700 Ü 

" •yhAı soo k c· ' ç 
"abancı uruıtur. 

·~ ınenıteketler için senelik 
ne ilcreıi 27 li dı a ra r. 

CCiQ11 eryerde ~ Kuruıtur. 
~ıniı nüıbalar 25 L 
~ a.uruıtur, 

ADotu MATBAASINDA 
BASILMI T 

ö20r dileriz 
Dünkıl sayımızda Uş11k -

Denizll spor işleri euafıoda 
çıkan mektubun, U;ak fudbol 

heyetinden ~öoderlldlğl yırzıl 
mıett. Bonda bir yanhşlık 
vardır. Mektuba gl\nderen 

Denizli fudbol heyetidir. Ôzilr 

Derecf'lerl mtısavl geldl~ln

den öoümiJzdekl pazar gtloQ 

yapılacak olan dômlf inal maç· 

!arına letlrak edecek takımın 

dllerfz. resbltl için Vlyeoa'da DçQncd 
\.. ____________ ..) bir kareıta,manın y•pılması 

B. . kJ · ı k:ararlaştmlmıştır. 
iSi ef ÇI e• Usırya takımı mtıeabakayı 

rin Gezintisi.. kazandığandan bogan Macarls
tan'ın Frençvırok takımlle ___ .......... ----

Denizli'de Bi8iklet 
Yarışları Yapılmadı . 

Denizli, l Ôzel) - Bllslkletle 

turneye çıkan ve bu sabah 

Nazilli'den hareket eden Ankara 
Gilcü blsikletçlleriode bee kişi· 

Jlk kaf He bugftn saat 18 de 

Denizli'ye geldiler. 

Kaf Heyi şarbayımız Naili 

Kilçüka ve Halkevl başkanı 

Esad kaymakçı ve mıntıka na· 
mma Maarif başsekreterl Ali 
Haza otomobille ve Balkevl 

bisikletçilerinden ahı genç bl 

slkletle Sarayköyde karşıladılar. 

Kafile doğruca Halkevlne kon· 

do. Belectlye ve Balkevl tara · 

fındao mlsaf lr edildi. 

Kafile İzmlr-Aydm, Aydın· 
Nazilli ve Nazilli · Bürhınlye 

arasındaki yolların çok kumluk 

olcnasrndrn zorluk çektiklerini 

ve çok yerlerde yayan yürilmeğe 
10ecbur olduklarını ve bundan 

ötür6 DeuUl'ye bir gftn geç 
geldlklerlol söylediler. 

Federasyonun yaptığı progra· 

mı göre Denl.zll'de yıpılacak 

blalklet koşoeonda bulunmak 

üzere Ankara bisiklet federae 
yonundan mftmeıail olarak Ca 

vld bu sabah Alaşehir yolile 

Denizli'ye gelmiş ise de kafile· 

olo bir gün geç kalm•e olma· 
eından bunda yapılacak koşu· 

dan vazgeçllmi~tlr. Kaf He yarın 

sabah erken Denizli'den Afyona 

ve oradan Kooya'ya gidecektir. 
Federasyon mümessili Cavid 

de Konya'da yepılacak koşuda 

bolonuıak üzere trenle Kon· 

ya'ya gidecektir. 

Deoiıll, 20 (A.A) - Batı 

illerinde büyük bir toroe ya· 
pacak olan Halkevl hlslklet•;l· 
lerl dQn sabah yola çıkmıelar 

dır. Blelkletçllerln yapacaklara 

turne iki bin kilometreyi bula· 

raktar. 

nı 111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Çeşıne Ilıcaları llaoı 

8 inci Sahifededir. 

karşılaıaeaktu. Dlğn taraf ıau 

Çekoslovakya'nıo Sparta takımı 

İtalya'nın Tuventue tıkımlle 

final için karşılaeacaklardır. Bu 

iki maç10 gallblerl son maçı 

yapacaklar ve kup• eımplyono 
meydana çıkacaktır. 

Güreş M Osabakala rı 
Nevyork: Radyo dünya, Ser· 

be~t dünya gDlee birincisi Cim 
Loodoe'la Amf'rlkı'Ja Mabonf'j 

arasında dtıoya blrloctllğl için 

Manisa icra Me
murluğundan: 

Mehmed Nori'nln emlak 

ve eytam bankaııındın ndaoç 
aldığı paraya mukabil bankaya 
ipotekli bulunan ve geçen 
sene yapılan eataş; 2~80 
numaralı kan(ıına göre tecil 

edildiği halde bir sene 

içinde birinci taklit borç 

ödenmediğinden son ve kat'f 

olarak tekrar mtızayedeye ko 
nan Manlea'nın uray mıhalle· 
sinde cami caddesinde 11~ı na· 
fos kaııibl haHn vereeeıl hanesi 

solo mehmed hllml dede h•· 
nesi, arkaeı basan nıeeeel hane 

avlusu önü hGerev ığı uml 

caddeslle mabdod lıbu hanenin 
camle kapıeandan girilince se· 
mini çini tae döoeH bir koridor 
üzerinde biri caddeye biri de 
koridora nazır iki oda bir hı· 
mam ve zemini beıon döşeli 
küçük bir bıbçe deranondı 
bir mutbak bir hela bir tulomba 

ilet katta zemf nl çini tao d6eell 
bir ıofa flzerlnde caddeye nHır 
bir, sofaya nazır bir ki cemın 

/ 

iki oda n ıofıda bir balkon 
ve sofadan çıkılır zemini beton 

döşeli ve etrafı demir parmak· 

laklı bir taraçası Plan ve 2500 
Ura kıymetli bir hap hanenin 

Mülkiyeti açık artırma ıure· 

tile ve 84:4 aumarıb emlAk ve 

eytım bankaın kavunu mucl· 

hince bir defaya mabıuı olmak 

şratlle artırması 29 8-1935 per· 

şembe gdn6 saat 14 de Mani· 

Amerika'oın Boeton. şehrinde 

yapı lan serbest gOreş mt1eaba
kasıoı Mahonej Cim Londoe'u 

tuşla mağhlb eımlştlt. Müeaba. 

kanın revanı• ayni şehirde bir 

ay sona yıp•la~aktır. Mahonl'j 

rernnşı da kazanırea profea· 

yonel serbcıet gftreş dlinya hl· 

rlnclllğfnl kazıınacaktır. 

Almanya'da 
Atletizm 

Berlln - OUmpiyad mfisa· 

bekalarına hazırlanmakta olan 

Alman atletleri yaphkları eoo 

resmi miiııabakalardakl rekor 

larla A vropa birinciliği ol temin 

etmişlerdir. Yapılın rekorların 

en lylel atlet Lılhumun ozon 

atlımada elde ettiği 7 ,69 metre 

rekorudur. Borhm.-jler'in 100 
metredeki 10,5 10 ıanlye ve 

Bormberger'ln 200 metre ko · 

eodakl 21,3 10 eaolyellk rekor· 
ları sene içinde A vrupa'da elde 

edilen rekorlartn başında gel 

mektedir. 400 metre eftr'at 

koşusunda Helmlle 49,l 10 sa · 
niye de, 800 metrede L .. nge 

1,54,3·10 dıklkadı, 1500 met· 
rede Paak ~.2 10 dakika, 5000 
metrede Meleı 15, 13 dakika, 

~ X 100 bıyrak yarıtında 41,6 l O 
saniyede, clrldde Stek 68,15 
metre atma&ı gibi ytıksek re· 

korlar elde edUmlştlr. 

dairesinde yapılmak flzere 30 
gQn mGddetle satılığa konuldu. 

Bo artırma neticesinde faile 
bedeli her ne olurH olson 

kıymetine bakılruıyarak eoçok 
artıranın Ozerloe ihalesi yapı· 
lacaktar. Satıe peeln para ile 
olob mOeterldeo yalnız yGzde 
tklboçnk dellAllye masrafı alınır 

lobo gayri menkul nzerlode 
her hangi bir eekllde hak tale· 

binde buluaanlar ellerindeki 
resmi veıalk ile birlikte 011 

gGn zarfında manlea lcraeıoı 

müracaatları ltzımdır. 

Akel halde hakları tapu eicl· 

lfoce malum olmadıkça pıylao · 

madın hariç kalırlar. 7.8.935 
tarihinden ltlbaren tartnıme 

berkeıe açıktır. Talib olanların 
yGzde yedlbuçuk teminat ak· 

çaeı veya mlUi bir banka hl· 
bar mektubu ve 933·1785 
dosya numaraeile maolea icra 

memurluğuna milracaatları llAn 

olunur. H. İş No. 10 2186 

f izyoloğlar 
Kurulu .• 

Ankara 'lO (A.A) - 9 Ağoe · 

tosta Lenlngradda toplanarak 

18 ağoıtoata Moskovada itleri· 

nl bitirecek olan onbeılncl 

f lzyoloğlar areıuloeal kurulta
yına hüktlmetimlz adını delege 

olarak Sağlık ve Sosyal yardım 
bakaolığındao Hayri, istatistik 

uzmanı Dr. Remzi Cönenç ve 

KIUtflr bıkınhğından letanbul 
Gol verııheel prof eeörCl Kemal 

aradıkl8t'ı malların önemli bir bir llmau yaptumak dOqünft.le· 
kısmını bulamamış ve boradan Cf'ğlne bence Ekonomi Bakan· 

İstaobul'a gitmişlerdir. Fakat lığı şimdiki limanı ıslah için 

bu yıl İzmir teclmnlerl lbtl - tdklkat yaptırmalı, meııeli k6 
yatlı davranarak fazla mal bu· mür depolarınıo bulunduğa 

lundo1'8caklardır. Bu sebeple yerle gümrük rıhtımı arasanda 

bo yıl geçen yıldan daha çok ve diğer yerlerde bazı değişik· 

le vapılmaııı ihtimali çoktur. ilk.fer ve tesiaat yaptırarak, 

İzmfr'fn gelişmesi bakımın vapurların bordadan yanaema· 
dan panay.rın büytlk faydaları ları, mal ve yolcu alıb vrrme· 

olacaktır. Bunu yalnız gfret lerl için sığ yerh·r vana on· 
(ldbalıtı) işi OzPrfnden değil, lımna terulzlemr: maki· 
çıkat bakımından da dlişünür· nel~rlle derloleıtirllerek vapur. 

sek sağlıyacağımız asığ (Men lan doğrudan doğruya rıhtıma 
faat) ın çok bOytlk olacağı an · yanaşacak 11e-kle soltmahdır. 
laııhr. İzmir panayırı tecim ft· İzmlr'in tlmdikl tecim h•yah 

lerlnl açan bir ahın anahtar· sebeblle limanı zaten az vapur 

dır. Nasıl çôlde susuz ve aç gelmektedir. 

kelan btr yolcuya buzlu bir Kômür depolarının bulun· 
limonata yent hayat kazandı · doğa etrafı denizle çevrili bir 

rırsa, panayır tecim işleri bakı · karaya bağlanırsa ve yukarıda 
mından gittikçe daralmış ve söylediklerim yapılırsa vapurla· 

kısmen sônmftş ola., İzmir için rıo söylediğim oekllde rıhtıma 
böyle bayat kazındıran önemli yaoa~maları peklla mamkaa 

olablUr ve bôylece llmandald 
bir müeseeeedfr . Bu mfteHeee 

zorluklar tamamlle kaldmlm.ıı 
gel~ştlkçe onon aeı~ı (Menfaati) olur. 

yalmz İzmir'e değil, bütün Tür· Halkapınar'da yeni lfmaa 

klye'ye olacaktır: Bundan ençok yaptmlırea şimdiki mığazalar1n · 
asığlanıcak olanlarda kuş· da oraya kaldırılması lbımdır. 
kueozkl İzmlr'lller olacaktır. Halbuki bu hemen yapılabile· 
Bence panayır yılda iki defa cek bir le değİldir. ÜrDoler 
korulmıılıdır. işlenmek Ozere tekrar şimdiki 

- Kuşadası iskelesinin İz· mağazalara getirildiği takdirde 
mir limanına karşı inkişaf el· de gene masraf fazlı olıcakhr. 

mekte olduğundan baheedlllyor. Bence bu mığaıaların yeni ya· 
Bu gelişme İımlr'i darbeleye pılması, ta!!arlanan yere kalk· 
bilir mi? ması ve ürliolerfn cuda işlen· 

- İhrftcatçı olmadığım için 
bu sorunuza cevap vermek Is 
temezdim, fakat kuaca söylft· 

yeylm: Çakal fzmlr'deo yapıla · 
cık olursa kuıkusuz ki lrmlr 

için daha aeığlı (Faydalı} olur 

ea da, çıkallmızın enaz bir mae 

raf la yapılması memlekeı ıd 

ve hesabına faydalı olacağı ve 
Kuşadası da vatanın bir köş~sı 

olduğu l~ln bunda bir be'fs 
görmem. Oraeı gelişmekle mem· 
leket bfrşey kaybetmiş olmaz, 
bll4kle kazınır. Çıkat (ihracat) 

Grüolerlmlz ne kıdar ez mas· 
rafla çıkarılırsa o kadar ~ok 
ve iyi pazarlar bulur. 

- Antalya demlryolu yapı · 

hoca, Antalya limanının İzmir 

limanına karşı gelişeceği de söy· 

lenlyor. Bu mes'ele haklnnda 

siz ne dfişQoüyorsonuz? 

- Bu takdirde f zmlr lima· 
nanın kaybetmeııl ihtimali var · 

dır. Bo demlryolu memteket 
çıkat ftrfioleri için çok faydalı 
olacııktır f lkrlndeylm. Zaten 
nereye demlryoln yapılmıeea 

o dolaydaki (Bavalfdekl) halk 
aeığlanmıştar. 

- Uyoştorocu maddeler in· 

hlııarı için ne düednftyorsonuz? 
Afyonu inhisar maddeleri ara· 
eındao çıkarmalı mıdır? 

Bence lnhlsarlardan hiçbir 
zarar beklenemez. Bilakis asığ 
vardır· BP.n şahsen iohlearlaran 

çoğaltılmıeı taraftarıyım. Bouun 

için dOşdndtıklerlml söylesem 

ıfttunlır doldormak lbımgellr. 

- Limanın Halkapınar ko· 
yunda yeniden yaptmlmısı ve 

maklnılaştmlmaeı hakkındı ne 
d1lşftnüyorsunuz? 

- İzmir limanının iki he· 
lıisı vardır: Şat ve kayık. 
Denizcilikten anlamam amma, 

şimdiki Umanda vapurların bu· 

mesl aşağı yukarı yarım asırlık 

bir mes'el~dlr. Sonra lecilr.rlo 
taşınma mısraf• ve yollarda 
geçireceği vakit te dO~ftnCUmek 

&:erektir. 
Glret (ldhal4t) mallarınında 

Halkapmar'dan şehirdeki mı· 

ğazalara taşınm88ı herhalde 

şimdikinden bilyOk bir mae · 

raf la olacaktar. 

Şahap Göksel 

Sayım 
20 llkteşrin 1935 pazar 
gDnil memleketin herta· 
rafında genel nilfus sayı· 

mı yapılacaktır .• ----1 - Nilfue .11yımına eaaı 

olmık üzere belediyelerce bCl· 

tün binalara numara koonl· 

maktadır. 

2 - :'\ umaraeız binalardı 

oturanlar hükumete haber ver

meğe mecbnrdurlar. Oturduğu 

bina nomaraeız olduğa halde 

t.aber -vermiyenlt>rle bu DO· 

maraları bozan ve ellen ve 

kaldıranlar için para cezau 

nrdır. 

Başvekalet istatistik 
umum mildilrlOğO 

Nüfus ve 
Gerekli Tedbirler 

- Sonu 3 octı ytızde -
lo bir gelişme vardar. Nitekim 

llkmektebler tıklım tıkhmdır. 

Orıalar ona yakındır. Yarın 
ôbftr gün Ueelerl ve tınlverel· 

teyl de ıynl şeklide göreceğiz. 

Bu çoğalmı 'Ve gellome, kuş· 

kosuzkl, heplmhıln göğsOntl 

kabartıyor. Fakat yurdun lbtl· 

yacı, daha fazladır. Soıyetece, 

h.iluimetçe, dıha ıoyeal tcd· 



üaynmtç eskeıl ut. al. ko. r . den: 
l - H yramlç manlakoemd 1 kıtaat hayvno tınıo lhtl yacı 

olan 400,000 kilo > ulaf kep h zarf uaullle milook.osayo 
konmu tur. ihalesi 3 l,temmuz,93~ ...,ar•ıımi-:ıa gOoQ saat 
onbevte Bayremlçte n eri entnı eluıa ~owisyonuoda 

2 
8 

4 
5 

6 

yapı laca ktır. 

Şartnamei!\ be•gQo komisyonda görü lf'hilir. 
.Heher kUo Julaf lçio dOrt koro ı:llJ eotfm flat tab 
mln edllml tir. 
Teminatı muv kkateel 1350 liradır. 
ieteklitı>r tlc ret odo ında ya ıth oldoklanoıı dair eelka 
göJterme mccborl}etiodedırler. 

l\10no ne sına iştirak edecekler 2490 sayılı orhrma ve 
eksiltme unununun 2 ve !l fincil maddelerinde ve ş rt· 

namesinde yozıh Vf'l!Htal rile teminata movak ate mak· 
buzlarını ve teklif m~ktublarını ihale saatinden enoz 
bir t evvel komisyona vermiş hulunacaklardır. 

12 17 21 28 20~2 

Hayrumlç DoJkl'ıi nt. al. ko. dan: 
1 - baynımlç mıntak ı u'a t hoyvanatıoın ihtiyacı olan 

(296000) kHo ytıl f kapıılı zarf u ulile mOnak sav~ kon. 

muetur, lhııleeı 30 ·7· 9:~5 eeh giloil 11Aat 15 de Bay· 
ramlç'de eıılı.eıi alın alma komi yonunda yapılacaptır. 

2 Şıırıoame i her ~On komiavonda gl>rüleblllr. 

8 Beher ·llo vnlaf fçid dört kuruş elli s utlm f lal tah· 
mln edit uıfştir. 

4 fu9 lı:kat te-mlo tı dokuz Oz dokeao dokuz ( 999 ) 
lındır. 

5 İsteklller Ticaret od !!loda kayıdlı olduklarına d lr Ye. 
tka gö tnmek mecburlyPtindedirler. 

6 1üoaka;ıa ıno i tfrak edtcektn 2490 eoyılı artırma ve 
ekethme enunuoun 2 ve 3 Onr.ft maı!delerlnde Hı eart· 

namealnıle vaıılı veetk hırlle muvakkat teminat makbuz· 
J rıoı ve t,.klif ml'ktoplarrnı ihale tinden en az bir 
a t evvel L.om.dyona vermiş olacliklerdır. 

~07} ıı 16 21 26 
Aokern Lv. Am. e•. al. ko. rs. den: 

l - AtJkara p.nrofzonunrlakl kıtaat ve mfies eaat elr: dının 
iht!yacı için 450,000 kilo e mekllk un kaprıh zarf 

n ulile w o kasaya konma tor. 

2 - İh leef 25 tcwmnz. 935 pP.reernbe ~ünQ saat onb .. şte An· 
ora lev ~ım ı'\mlrJlğ l tın alma komlsyonondu yapıfa. 

c tır. 

S nrtnıımeeı' ikl Hra ondört kuruş ücret makabllfode An· 
ra levazım Amlrlfğ\ eatın lma ·omi yonundao verilir. 

4 DörtyOz elli bin kilo ekmf:kllk uoun bf:her kilosaooo 
tahmin edil n f fatl dokuz buçuL: kuruştur. 

MPcmo tut rı kırk'kl bfn yerllyiiz elli liradır. 
T mlnatl muvakkııtesi 3206 Ura ylrmlbeş kuruştur. 

5 leteklller tlc rf'l oı!e mde kay.ılı oldukl rrna dair veetk.ıı 
ızö termek mechurf yetlndedtrler. 

6 Teminata mu"aHate mskbuır.lıırlle birlikte teklif me~· 
tuhlerıoı mOnak anın yııpıleceğı lır:lll saatten btr •aat 
evvdloe kadar Ank re levazım AmlrUAI arın alm11 ko· 

mtııvon11na vrrmPlnl. G 1 J 16 2 l ~O 12 
üuyramıç uııkeıi o. al. o, darı; 

1 - Tümenlo bayramtç ızarnlzonu civarında hulunao pl}ade 

ktt atının et>nf'llk lh ivacı olan 60.000 kil'> sığır eti kııpah 2 rf uen 
IUe ekslhmlye konulmuş ve i le gOo O telıbl çıkmadığından 

ycınidcn kopalı zarf 1 ekslltm,.ye konmuştur. · 
2 - Her lloeunun muhammen b,.deli 15 koroe olub ihalesi 

6 8 9:15 ıarlh peı rtı>f!İ f?ÜUfi aat 1 S de bayramlç tümen atıo 
ima Jrnmisyoou bin ıod yı;;pılarakhr. 

S - MOnaka~ ya etrecı-ıklcırio vnf'CP.kl«'ri etin et:raft ve ev· 
sııfı bolorıdu~o mahallin satın ima komtayonuo mdr cııat ede· 
.ek Oğrrnehtllrlı>r, 

4 - letP.klilP.rln 2490 ı:mcıaralı kanun 2, 3 Oncü m ddele· 
rioe göre istenilen vesaik ile mOvakkat trmloata olan 56:! Ura 

öO kurn~un vcyı:. bank mektuhuoon lhalP.den bir eaat rvel Ul· 
men muha ebeıılne te llmtle korni yonda hazır buhwmaları. 

2~45 21 2fi 30 4 

Hayrawiç dokerı ııa. al. o d au: 

1 - Tfim,.nln b yramlç garnizona piyade kıla tının ııeoellk 
ihtf yac. içi o 6:3,00U kilo sığır eti kap lı zarf oenlile eksiltmeye 

konulmuş ve ihale 1 ~ftntı talibi çıkmadığmdan yeniden kapalı 
zuf la e lltmtye on mu tur. 

2 - Ber kilo unun mnbammen bedPlf (l 5) kuruş olup iha· 
le l 9 935 tarih cumn ı:üofi E at l 5 de b yramiç liimen atın 

alm komi yonu bina ıoda yapılac ktır. 

3 - Muna aya l!l rt>ce lerin \lrrrceklerl erin eralt ve ev a · 
fıoı bnlundo~u mabalHn satın almı orul~yonuaa müraca t ede· 
rek 6ğren~blllrler. 

4 - l~ıeklllerfo mOnak ea kanunu. 2 3 fincQ maddelerine 
göre 1 tenflen veaellr: fle muvakkat temluut tuterı (70 lira 75 

kuruşu) veye ban· melı:tııbunon lhııleden bir .ııaıst e- •el tOmt!n 
muh ebeaıne tell!ml komi yonda hazır bulunmaları. 22t0 

2 L 'l.7 1 6 

H yramiç a keıf u. el. o. duo: 

1 - Bayr mfç civ rınd tümt>oe bağlı kato11t ihtiyacı için 
(46.000) kilo ığır eti kspalı zorf usuıfle münakaeıya konulmoı 

<Ve lh leliİ gfiufi talibi çı ·modığıodan yeniden kopalı zarflı ek· 
lltmPye konma tur. 

2 - Her kilo unun muhammen bedl'! ll (15) kuruş olob ih . 
le ! 7 8-9~ .> t rtb çar amba ~nno eaat 15 de bayrıtmlç tdmtn 

satan alma omls onu bfoa ırıda yepıl11c tır. 

3 - Mlloa · ay ~lreceklrrlo \errceklerl etin oeralt "'· evea· 
frnı huı..ıoduğu mahallin B hn elma kowtı.yonuna müraca t ede· 
rek lJgrenebiıtrler. 

4: - f 1teklU rln 24 90 nomoralı mllnakua oooonun 2, 3 
OncO maddelerine gare i lt>nllen vesaik ile mu vakk.ıtt teminat 
tutarı ol n 517 lire 50 kuruşon vey tıaok me tuhunun ibate. 

den b1r sııat evel lümen muh11 ebesine tt-ellml ile komlsyooda 
hazır bulunmaları . 2243 21 26 31 4 

................................ 
BayramfQ a!ked a. al. ko. dom 

1 - TOm1tnl n bayromfç garntzona ihtiyacı için 60,000 kilo 
ıığır e!" kupalı r.ad o ullle ekeıltmeye konatuttu lbele8l gftnd 

talibi ç?kmatiığından yeniden opah zarf ueollle eksiltmeye 
konmu~tor. 

2 - Her kflosonun muhammen bedeli (15) kuruı olub tha· 
lr.d 9 S 't35 tarih com11 goucı aat 15 de bayramlç Ulmeo satın 

lma komi yon btoaeında yapılacakhr. 

3 - l\10oıka aya 1?lreceklerin erf>cclderi etin eerah ve n · 
lını holnndoğu mabıllf n earın ılma komisyonlarına mO:racaat 

ederek öğrenebllf rlı>r . 

4 - 12teklller mOn kosa kanona . 2, 3 cO maddelerine göre 
istenilen Vf'aalk ile movekkıt teminat tutarı olan (675) llramn 

, ·eya burık mekrubunno ihalerlen bir saat evveline kadar tOmfln 
muh rbeslne tevdii Ue komisyonda hez;r bulnnmalorı . 2242 

21 27 1 6 

B yrıamlç aekeı i ea. al. ko. dan: 

l - Tamenlo bayrarolç clırarmda bulanan topçu kıtaaQtle 

' haat nesinin St'Delik ihtly Cl için (69,000) lto sığır eti npah 

Hrf ueullle ekelhmeye kooulrnnt Ye ihalesi ,aoü talihi çıkma· 

dığındao yeniden kapalı zarf la eksiltmeye konmnştor. 

2 - Her ktloınnun bedeli muhammen flatl ( 15) koroe olup 

ihalf'el 6 S 9:15 tarih ealı gftod saat l 5 de tdmen eotın ima ko· 

ml11yoou binasında yapılacaktır. 

3 - Monaka ayı gır .. ceklerln 24Sl0 oomernlı kanonun 2, S 
Onca maddelerJoe gare latrnUen 'fcealkle muvakkat teminat tu· 

tarı olıu (i76 lira 25) koruşan veya bank m"kıobuoun ihale· 

den bir 6Hl evvel uımen muhHebeıloe t,.ellmlle komisyonda 

b11zır bnlunmalım. 224 l 21 25 !-lO 4 

Hayramiç aek.f'!ri H, al. ko. dan: 

1 - Bayramiç civarında tftmene ba~lı kıtaatın ıenellk lhtf 

yacı lçlu (72 ,000) kllo 111~ır etl kapılı ııarf uautlle elulltmeye 

konmuş ve lbale81 gOnG talibi çıkmadığından yen den kapalı 

zarf uıolHe ,.ksfltmeye koomottur. 

2 - Bn kllosonmı mnhımmen bf'!d~ll ( 15) kurut olop lha 

lesi 7 8 9:J5 tıtrlh çıırş,mba ıOnil Hat 15 de bayramlç Himen 

satın olma kowl.;yonunda y~pılacsktır. 

3 - Mftnı-kH11ya rlrcceklerfn 2490 numarala kaoonnn 2, :l 
ilneft mııddelf'!rlno glhterllf'I' veeııtk ile muvakkat tt'mlnat tutarı 

olau (SlO Uranın veya bank mı>ktobnoun ihaleden bir saıt evel 

tOmea muhasebeeioe le lirui ile komisyonda hozır hulunmalar1. 

2244 21 26 31 4 

1 Kışlada Mns. Mev. satın alma komisyo· 
ı nunda ihaleleri yapılacak ilanlar 

Met . .l\h. eat . :tl lr.o. dao: 

1 - ht. i\I v. kıt ah fçln 136200 kilo patates ihtiyacı ko· 
palı zarf tıeolile mftoakasayı konmuştur. lhale8• 2,ağus. 
ıos,935 cuma gOoQ: eaaı ooaltı buçukta lzmlr'de kışlada 
Met. mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 Şartnamesini her gOn komhyoodo g6r~bllfrler. 
3 Parutesln tahmin edilen mecmu tutarı 8512 Jf ra elll 

kuruttur. 

4 Bf!ber klln patates 4çln altı kortış ylrmlbeş santim f fat 
tahmin edilmiijtir. 

5 Teminatı muvokkate akçesi 63 lira knkdört kuruştur. 

6 lst"klller ticaret odasında kayhll oldoklarıoa d•lr nıılkı 
gl1 termek mecburlaetindt'dlr. 

7 Eluıiltmtye iı,ırlrak enecekler 2490 sayılı artırma Ye ek· 
elltme kanununun 2 ve Oçüocn maddderlod" ve oart· 

nrımeelnde yatılı veslkalarfle teminatı muvakkate mak· 

buzlara Ye teklif mekıoplnnoı ihale P.aatlnden enaz bir 

saat evvel komisyona •ermiş bnlunacaklardır. 
17 21 t5 30 2152 

MO tabkea.ı M v. sa. al. ko dan: 

1 - Tayyar ıtaatı lçlo 5000 h,.obln kilo benzol açık ek· 
~lltme ile setıo alınacaktır. ihalesi 30,7 ,935 eah gOntı 

Hd 10,30 d kışlada satın almı ko. da yapılacaktır. 

2 Şartname 1 hergO:n komi yonda görQlebllir. 

3 BenzolOn tıbmlo edilen bedeli 8000 Oçbln Uradır. 

4. Beher kilo benzol için altmıo kuroo flıt tobmln ~dil· 
mfşrfr. 

5 Mu .ıakkat teminat akçe 1 225 lklyQz ylrmlbee liradır. 

6 1 tekliler ticaret odaeında kayıth olduklarına dair veelka 

gö·ıermek mecborfyetln<ledlrler. 

7 Ekılltmlye lrecekler 2~90 sayılı rtmna •e ekelltme 

kanunun 2 ve 3 ctl maddelf'rlode ve enrtnamealnde 

yazılı veslkalarıle muvakkat teminat makbuzu ile bir· 

ilkte lb 1 a tinden evvel komlilyona mor caatları. 

12 17 21 26 2091 

Mü~Jublu:m mevki at. el. ko. re. den: 

1 - İzmir Met Mv. @kni haetaoesiolo (60000) kilo keellmlv 

koyun eli ihtiyacı k palı zarf u ullle mftoalo.asaya kon · 

muş•ur· lbaleel 29 ·Tem· 9j5 poz rt .. el gOnQ saat onaltı 
bucakta fzmlr'de ıı,ılud Mst. Mv. satın alma komlıyo · 
Donda y pılecaktır. 

2 Ş11rtnameet her gOn komi yonde göriileblUr. 

3 Koyun etinin muhammen bedeli (19200) on doknz bin 
tkiy6z lir dır. 

4: Beher kilo oyun eti için 82 otuz iki kuruı f lat tah 
mlo edilmiijttr 

5 Temio11tı muvokk re akçım ( 14. O ) bin dOrıyOı kırk 

liradır. 

6 Jsıekı.J .. r Ticaret odasında kayadı. oldnklarana dair ve· 
elka (!Ö8termek mf'cborf yetlodedlrlr:r. 

7 Mftnakasaenıa t tlrak odecPkler 2490 sayılı artırma ve 

ekfiltmn kaoanuoun 2 ve 3 6ncft madddrfnde ve şart. 

oameelude yaııh veslkalartle teminatı m•ıvakkate mık 

buzluını ve teklif mwktuplorrnı ihale saatinden en az 

bir seat evvel komhyooa Termit olacaklardır. 

2078 11 16 21 26 

A MiNA 
lzmir Muhasebei~ hususiye 

dnrloğnnden: 
Bed,.11 

Sabıkı 

Lira 
4:0 Bis.r camii arkaeındı 9 numaralı dft.kkAn 

415 1 inci belediye caddesi 16 No. la mağaza 
650 Tilk.lllk'te 6 - 8 No. lı kahvehane 

140 Taı,ıçıler'dı 50 No. Jı dokk4o 

40 Allpışa'da 18 n " 

40 " " Çancılar çu~ııı 17 No. lı dokk4n 

30 3 OncG Kara oııman ıokağ• 14 No. lı dlıkkln 

24 3 " " " " 16 " " 
60 2 inci kordon 2 No. lı dllkkla 

40 Allpaı,ıa'da 26 " " 
ldar~ı bueuslyel vllAy,.te atd yukarıda yerleri yazılı bfıı•1 

1 ·6· 935 tarihinden 3 l ·5· 9:l8 tarihine kadar 3 sene i~ 
kiraya verilmek (iz,.re oudılao artırmalara ve bir ıy içinde f 
zarlık ımretile klralaoması fçlo yapılan ll&oata ıağtııen ısıe~ 
çıkmadığından 18 ·7· 935 tarthlodeo ftlbarrn 15 giln daha o 
dıl'DHt onanmıştır. Arurma tJartlarını görmek lettyenlPr bet ~ 
ve pey sOrmek fstty .. nler de ihale ~OoO olan l S· 935 rer~dl 
gOoQ saat \:> dan 12 yf'l lı:adar df'pozlto makbuzları yey•b~ 
haokıt m,.lttohlıtrlle htrltktl'I ~ncfim,.nl vll!y,.tf' mOrıtcııatları:_!!t 

lzmir ~luhasehei hususiye ınO 
dnrli\ğilndcn: 
Re deli 

Sabıka 

Lfra 
110 Memleket hast neel altındı 4: No. la dOkkio. 

f 
ldarel hususiyet vll4yetl'! ald yakarıda yazılı doklı:Ao ihale 

rlblodtın itibaren 31 ·5· 938 gay,.ıloe kadar kiraya •eı.lııı' 
Ozere 20 ·7 · 935 tarihinden itibaren 20 gftn mtlddetle aruraıı• 
konıılmoştor. Artırma tartlarını görm,.k 1 tlyenler hP.r göo ~ 
h1&ebel hıuoelye mftdOrlOğftne 'fe pey sOrmek leıiyenler de ıb; 
gOnQ olan 8 ·8· 935 perıembe gftnQ s11t 9 dan l~ ye k' ~ 
depozito makbuzları •eyahod banka mektoblerile birlikte ell 

mt-nl vll&v .. te mürecaatlıtrı . ~235 J 

---------------------------------------...../ lzmir Muhasehei 
dnrlüğünden: 
Bedeli 

Saabıka 

Lira 

hususiye wD 

140 Kemer caddesinde 3 - 7 No. 1ı ddkkln. I 
İdarel hususiyet v•JAyete atd yukarıda yaz;la dakk!o ibıle 

rfhlnden itibaren 31 ·5· 938 gGoGoe kadar 20 gtın modd~ 
artırmaya konulmuştur. Artırma ıartlarını görmek letlyenler 

gOn moh1&ebel hoıoelye mOdftrlüğilne n pey ıtırmek ied14' 
ler de lbıle gOnü olan 8 ·S· 935 pereembe gftntı saat 9 ~ 
12 ye kadar depozito makbuzları nyahud banka makbozl• 

birlikte encftm .. nl •tl&y te mftrıcaatları. 2236 ,,,,,,/ 

lzmir Muhasehei hususiye n:ıD 
dürlüğiloden: 

Bedeli 

Muhcmmenl 

Lln ~ 
400 Palancılar'da Acem hanı arkasında 31·:13 No. h dftk 

İd ref hoeuslyel vlldyete eld •e yukarıda yeri yaııh dcıkk40 
mOlkl,etl satılmak üzere 20 gftn IJAo edilen artırma oed~OJ 
istekli çıkmadığıodon arıırma 19 ·7· 935 tarihinden ltlbırtJJ f 
gOn uzıdılD"ıaı uygon gllrftlmOoteır. Artırma t•rtlırını glSt ~ 
letlyenler her gdn mubascbet hueuslye mtıdQrlftğOne ve peY , 
mek IL'tlpnler de ihale gOnö olan 29 ·7· U35 pızartesl g4"~ 
kadar s t 9 d o 12 ye kadar depozito makboıları vef'~ 
banka makbuzlarlle birlikte cocftmeni vllA1ete mftraeaatlar0, 

hususiye JJJ~ lzm·r Muhasebei 
dürlüğOnden: 

ıı 
ldorel bu uslycl vlldyde sld Cezayir hanı tçlndekl meğ&ı' 1, 

tamiri 7 ·7 · 9:35 gftnOodr:n 29 ·7· 9:J5 giloftne kadar yırıol f 
mOddetle açık eksiltmeye kooulmuotnr. Ekeilrme tartlarıP1 

mek 1 tlyenler her gOn l\fohaeebel hu asiye mOdtırlGğOne 1İ 
tlrak etmek letlyenlerlo ihale ~Qoil olan 29 ·7· 9:l5 pa•'ı 
~ftuü eaat 10 da depozito makbazlarlle veyabad banka ille~ 
larlle birlikte mtıracaat etmeleri. 2239 
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Aoadolu'nun Tarihi Tefrikası 

fiATU/( RAKAll 

Tefrika No. 84 20 temmuz 935 M.AYBAN 

Keskin, Zorlu Bir Soğuk, Asya Dağla
rının üstünden Şiddetle Esiyordu .. 

ı ~~~~~~~---,~~~~~~~ 

dt - •klnı oleayd. gôtlrlr· dı. S.çlan oçuıuyordo. Elbise ıeıl geliyordu. Acı acı bağın· 
il lbl •e bunları ıhı keDdl dl· lerlala eıeklerl ıavroluyorda. tıyorlardı. ISoğok ve açhk. OD· 
il ıle Da 

Y•lD na ı&ylerdlnla. Fakat - Neden Yakar? lan da yuaı yavaı, dağdan 
lar 11 

Teleler, Be1ler, haıbot· - .K.anh gaoler cöreceAlı, · lndlrmeğe batlamıtll. 
,•oplanacak.. kargıları, kıhçlara dıyanılacık Öteden. karla yolun ti acun. 
._:~ gayrt ihtiyari ıordo: ganler gellyor. .K.aaanmaznk dan bir karaltı gôrGada. Bu, 

IUert eQsek ki batıya, ~ld parçalanacağı&. Çfalller bir ta· bir ath ldi. Dolu dlagln gell· 
De glde•lyoruı! nf tan, T6rketler 6b6r taraftan, yordu. 

leJ~ı Gldeaıiyoraa Aybey! Geri ba illerde laf GıUlnde ııı hı· Karla bir klrke bGrGama1. 

Aybe rakmıyacaklar. Babtımıs biat ıa. Baıını ıayla, kocaman bir 
htkta: 1 •p •rı olda. Yıkarı dearmrğe çıkb. kalpak geçlrmletl. 

- Gtn ah benden gllll Yabr! 
- F k \1 e a at haber gGnderdln. 

0 len' L _ 
oı... 1 ueldlyor. Yılaıa dı 

G 
lftaıellalnf 

lltekı 
.-,ı)'dl ~ baalan daymamıf 
te L_ • Çok ıA1r bir d1t411ee ..... , k 

_ l eder lçladeydl : 
llrap .._•kır, kt•ım, bir budak 

ha ••r! 

~~- •t•aı! 
/\. t;•kta .• 

- '-'il tın.ı- edea IODn Banın oıa 
,.. topl 

tl1at d aa-.1••· Bora 1e1le· _ ';,'Q•c. gellraln Aybey! 

IG'lllı,.0:!-t ban •aslyed lyl .... 
._ Bea de 

k.,de.. ·· Ne yıpayım ki 
8 ,..llldlr da Qact.. ' 0

• D aynlamam. 
a... karta h.tka, kaynatuının 
J011a11a ,.,._ btı kııkaaçbk gô· 

. ""• k aıak, taaı •-.duıDa al 
•lbna ge 1•aıea boyandaraga 

ç raıek •~ 
"ttlaılı bU ... ıyor. Gerçi 
bir a..; h gln •damdır ımma, 
llaea B ' lçblr aaaıan .. __ e•· 
..__ . ••• .... l"ı 
-W kaldıh :J•paraa, Hnlt ben 
lllae .. ,..;:•• haçerlml g6k· .... 
Gıa ·-· · · · · .. •ı1a 1._ tnııeta ki, Aybey Da· 

'taktır ~:- nine dGnmlfll. 
1otd11 S. 098dan yeni dGnl· 
•e • • l•rlan, beygirleri 6ntl 

•t11ı1111 y 
1or.t.. 47be. organ g6r6nl 
bire to la yt gGrtlnce birde•· 

p •da. 

:: Ne old~ A7bey! 
fe .. haL--• - 4-iat. ~er Yaku .. 

- .... De gibi! 
•e bata. la kaynat• atıftdar 
Dataea b betlar •opta. Kay· 
bay._ ~rakıp Ç1k11. Gltmle, 
Çol11a.. •teratını, adamlannı 

e~DQ ' 
bit ker ' ~atana toplamıı, 

•an 
ll1111b1tı yıpıp )'ola çıkmıt .. 
bet1 T r fa Çta' e glcltyor ya 
L lrkyo'J ' 
"'tleret ara, yabat ta Tir· 

..... çı.~. 1 
~.... Ç , g taıeal lmkiaı yok, 
tine d..: iller onan kendile

- Ş •n oldatana bilirler. 
Q halde? 

._ Ta 
te lb h rkyolara gitti. Ba ben

Q •kkakt ŞI •et11411 • mclt De kanr 

...... 81 
lt11a lllı: ~! Bekl11eeeA1L S.ka· 

A.t d '••ra Delet gGtıerecek? 
lı bt Oiayorda. S.p aan, •tık 
-. .. lı: 'lfa7.. Glkler t•r ıemb 

Ytı a,..L t 

Obadı •tıklar yanmıftı. Hay· Dizlerini 11kıthrmı1, ikide 
•ıal1r dônGyordo. Usan hna· bir hıyHnı mabmosbyordu : 
lar ı3yllyen çobantann ıeelerl 

- Totonamrracağım. Oraya 
dayulayorda. •ınacıya kad1r doaıca19m .. 

- Belki yanht dltlntlyor· - Sooa Yar -
ıa Yık1r! 

- Zınnetmem. Ba dayrra, 
h11m içimde nr, hem de ka· 
fımda! .. 

Salak nerede? 
- içeride! 

. . . . . . 
Bir ay kadar gecmlftl, Ge· 

eeydl. Kar yaııyorda. Keılı:tn, 

aorla bir eoıak, Aıya dı~lın· 

nın lttlnden bitin ılddetlle 

ealyerda. 
Blçblrı umın kıt ba kadar 

aorta geçmemlttl. 

Kar, lapa lıpa dfteftyorda. 
Ortalık bembeyudc. Ba beyu· 
lak, afka aed çeken dalın te· 
peelne, ormanl•A• kadar da yClk· 
aellyorda. 

Baynalar tepiniyordu. KG. 
peklerin lnllllıl doyaluyordo . 
So~ktaa onlar da mftteuılr 

olmaılardı, kınanıyorlardı . 

Orlalık derin bir dorganloğa 
g6mtllmGıtl. Y alnı• rtlagir •e 
kar, kodarmat gibi ı•t. Çitleri, 
aaçaklan Mnıyor, aallıyor, lltl 
kari• GrUUI ıpçlaran dallırını 
kınyor, indiriyordu. 

Daldan aç kalan çakalların 

1nh1Hrlar fsmlr baımadar. 
\ 

ıaganden: 

DanAıç mftıklnt depoeanda 
mncot 18 l kilo 11kletlnde 

bak1r baan .e ıeferrlatlle 600 
içki ı a n d ı R ı •e muhtelif 
hacımda 536 dıne bot tlıe •e 

mClteferrlk eeya l*Hrhkla M· 
11lacaktır. 

lıteklllerln on iki liralık 

teminat p1ralarlle 2·8 ·935 Co· 
ma gtlnCl Mat on bette lamlr 

lnhlMrlar bıtmldtlrllğtlnd., mi· 

te . ekkll komlıyona agramalara. 
21 2, 28 1 2246 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Çeşme Uıcaları Iıaoı 

8 inci Sahifededir. 
l l l l l l l l l l lll l il 11111111111111111111111111111111111111 

Kitabınıza GDzel Bir 

Cilt Y aptıracaksaoız. 
Yeni bnf lar çaroıo 34 numarada 

ALI RIZA 
Mtlcellithaneeine oArayınız 

Manisa icra me
murluğundan: 

Mehmet atıaın emltk •e ey· 
tım baekaıından &dtlnç aldığı 
paraya mut.bil bınkaya lpo· 
tekli balanın •e geçen aene 
yapılın 111119 2280 numarala 
kınuaa gôre tecil edlldltl hılde 
bir eene içinde birinci tablt 
borç ödenmediğinden ıon n 
kat'i olarak tekr1r mlzayedeye 
konan mınleaaın alaybey ma· 
hılleılade Hğı lzmlrll maatıfa 

arnıı ıolo muhıclr molla ômer 
h1nelerile mahdod banealn 
demir cGmle kap111ndaa glri· 
lince zemini çlal taı dôtell bir 
ıofa Oaerlnde caddeye nısır 

lkl, bahçeye nHır bir ki iç 
oda bir koya bir matbak ve 
bir heli n aynca bir araba 
klpııı ve genlt bir Hla .e 15 
buamık tahta merdi tenle Git 
kata çıkıldıkta bir tabla eofa 
Gaerinde caddeye nasır, iki oda 
ve bahçeye nasır bir oda U 
cem'an iç odaya hHI 3000 
lira kıymetli bir bap hane 

Malklyed açak •rtırma ıare· 
tile ve 84' namaralt emt&k 
•e eytam bankuı kanana ma· 
ciblnce bir defay• mıluaa ol· 
mak eardle artarmua 29·8·1935 
pertembe gGa6 uat 14: de 
mınl11 h6kGmet konıgıadald 

icra dalreelnde 11pılmak bere 
30 gla mClddetle •bhp ko· 
nalda. 

Ba artırma aetlceelnde •b~ 
bedeli her ne olana oltan kıy· 
metine bakılmıyınk en çok 
artıraaın tlaerlne lhaleal y•p•· 
lecakbr. Sıtaı peeln pan ile 
olup mtlıterlden yalnıa ye.de 
iki buçuk delllllye murafa ala· 
n1r. İtba gayri menkul be· 

rinde herhangi bir tekilde hık . 
talebinde bulananlar ellerindeki 
reıml •ealk ile blrUkıe on 
gtla zarfında mani• leruana 
mlncaatları luamdar. 

Abi halde baklan tapa ıl· 

clllnce mılt\m olm•dıkça pay· 
laımadan hariç kılarlar. 9·8· 
1935 tarihinden itibaren ,.rı . 
name herkeee açıkbr. Talip 
olanlann ybde yedlbaçak te· 
minıt akçuı veya mllll bir 
banka mektuba .e 933 1880 
doaya namarulle manlaa lera 
m~marloAn•• mlracaatları llAn 
olunur. H. it. No. 9 2187 

....... y.atı. Et•el& bir or· 
Sa. lepealade gGrGnmllftG. 
.. _ .. J'ataı y 
-..ı,e hat aftf, altın bir 
d°it11 inde, ma.t, loe g6klere 

_ 101 •lmaıa baeladı. 
4Jtae,~aıde bir baekalak •ar 

lak •• 
\K Q] liU./ 

N~A. 

o 11 ıu ıı-
4)' Irk-:••• ylrtlyorlardı. 
lett .,1_. YUnayorda. G&lge· 

---nıae dltmltd. Her 

lzmir ithalat GomrOğO Modnrlo-
ğOodeo: 

K. gr. 
Tebeflr IOll'I 0.320 
Cltah iki adet okıijen maki· 
neti blçatı. 0.200 
Keallmlt kağıt 1.040 
.K.eallmlı mokHH 1.820 
Yuıb realmll reklam 2.020 
Amyant t011a 28.600 
Boyah •eralk 4. 930 
Bloknot 1.790 
Sa.geç kıtıdı 0.1UO 
Alkolll .ernlk 1.040 
Reıhnll rekltm S.300 
Kqıt re1'1Am 2.000 
Klğ•t rekltm O. 700 
Mukana reklam 2.440 
Reılmll yHıh rekltm 1.600 
Bilyel tap 0.300 
Makn•a reklam 2.180 
K.art poatal O. 7:!0 
Bir renkli ponelen •• l .'780 
C.m ka•aDOll 1.720 

Yakarıda y11ıh eeya açık arthrma nretlle 2.8.935 cama gtl· 
nCl Mtalae.ğındaa ahcılarıa o gla fsmlr lthaltı glmragı •••lf 
koml.yoaana mlreceat 11tm~lert Uta olonor. 20 ~ l '.?070 

Devlet Demiryollarındao: 
Mabımmen bedetlerlte mlkıır .e ev•flan qatıda yuıb lam· 

pon gret&r prnltlrlerl 3 ı. 7 .935 çart1mba glnl ... t 15 te •çak 
ekllllme aıaltl ile l.mtr'de 7 inci ltletme mtlfettlıllil blna11nda 
MbD ahnmcakhr. 

Ba ite girmek lıılyenlerin 255 Hn 56 kuraelak ma rakbt 
temla•t ile •e • anonaa 4ı IDlctl madcletl mucibince ip ~rm•le 
mani kııaant balaamadıl••• dılr beyannımeyl ayni gGD ... , 
15 e k•dar kombyon rlyuetlne •ermeli lbımdır . 

Ba ite alt tutname lıletme mClfetttılllladen para111 olarak 
•erllecekdr. · 

am1 Eb'at En1fı Mlktan Mabam. 
bede il 

Tımpon greeGr garnltlrl 240X200 Namaneıl •.,ç· 2250 ft 

htle n tart· 
240X l70 nameye yazıla 1500 .. .. 

.. • .. • 
• .. 

oldop be.e. 
2ooxı20 
160X120 
looxıoo 
200X 150 

21 29 

6500 .. 
500 .. 8407.50 

75 u 
200 " 

2146 

Urla Sarhaylığından: 
Urı. beledlyedae alt elekılrlk fabrlka11 .e kuab. elektlrlk 

tebek..SDi" 4'80 d6rt bl• d6rt ya. ohl• llrm bedeli kefil il ta· 
mlnt H bet eeae mlddetle ltletme itleri aÇ1k eblltmeye çaka· 
nlmıetır. 

1 Şartaameal belediye kaleminden altkad1rlan parua• ••· 
rlleeekılr. Keflfaame kalemde görGleblllr. 

2 Eblltme 7 •pıtoa 935 çar .. mba gGatl Mat 15 te Urla 
beledlyeıinde m•luat komlıyon basoronda yapal1C8ktır. 

8 - Ekallıme 19·7 935 tea 7 8 935 gtlnlne kadar 20 gtln 
mtlddetle olap açak yıpılacakı11. 

4 - Mnnkbt teminat mıkıın 383 loyb otullç llndır. 
Nakit •eya ballka 1119kınba olarak theleden bir ... , 
e•nl beledlJe mabMebelbae teaUm edilerek makbaao 
abamıt olmak ı ... mdar. 

S Eblltmeye gireceklerin elektlrlk lelerinden anl1r olmak 
•e bana dair fenal ebllyetaame lbru eylemeleri eartbr. 

6 İlleklllerla ihale glatl aaat 15 te belediyede topla ko
ml1Jo•a ıelmeleri llAa olanor. 21 27 1 6 

lzm·r ithalat GflmrDğfl 
ğOnden: 

Kilo 
1 

Gram 
340 
130 

Umba tlteıl 
K .. ıt eılk.,t 

Baltk aJa ,.makıaa 
Bahk •ıı ipi 

180 Jilet bıçaA-ı 
100 Ktaat reklam 
950 Mıkan rekltm 

Mndorlo-

160 Gal•lltten mamtl elektlrlk akaamı 
2 380 Demir maılok abamı 
1 Kt«ıt reılmll reklim 
4: Bot teneke 
1 520 K6hne el kınlan 

17 Köhne demir halka 
YQbnda yuıb efYalann açık arttarma ıaredle 5 •IOltOI 985 

gllll •tıbla çıkanlacağından alaealann o gGnl 1abahle7ln •at 
1 O da İ•mlr lthaltt glmrlğfl Mtıt komlıyoaona mlneeallara 
llAn olanar. 2 l 23 2069 

lzmir Milli Emlak ModtırlQğOndeo: 
M obam. kıymeti 

Altandag ılaekll lepe meY•Hade 42 -taç lnelr 6 30 
Sinekli tepe yıkık kilbe yanıada 120 ıpç incir 18 

.. .. fikri bey kupunda 170 ııat laclr 26 60 
I& .. kireç ocaklan lltOade 80 aııç lnelr l 2 

AlbDdal menlnpınar mHkllnde iki parçada l 46 apç incir 11 
Slaekll 111 depolan k8J1tUDda 100 ıpç incir 18 
&a...-e 7edl kaalar yaaanda 16 91aç incir 2 'O 

Yakanda yadı 955 ae•eal bıclr mahaall 25.'1.925 peqembe 
6 ... 15 te paarbk ...ılle ..aılacaktar. TaUplerla o .. ne 
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ıçını~ = ' 
Ankara Birası = ô ~ m ô ır. ·ş,-y b ~ s n Çonkn 

- ikinci Kordonda Borsa civarmdaki kendi binasında 
TELEFON: 2363 I Ulusal Bir Fabrikanın Mahsıılndor 

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

içilen yalnız (Ankara Birası) dır. 

-----
--
--
----

•• 
HerUlrlfl (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapıhr. 

M d 
Vadeeidere 

ev tiat Şartlaı .. ı: A!tı ay vad~liy~ 
Bır sene vadelı ıe 

% 4 
o/o 5 
% 6 fa iz verilir· 

Zahire, tıztım, incir, pamuk, yapak, afyon veealre komisyonculuğu yapılar. Mallar geldl· 
tlnd,., 11ahlpl,.rlne '"" mftııald ef"rahle avanıı ~f"rtllr. heryerden arayınız. 

l ili l lll lll l lll ili ili lll il lll ll il lll il ili ili lll il il lll lll lll lll lll lll ll lll l lll lll l lll il il lll l lll lll il lll ili il lll I 1111 11111111111 

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

Türkiye Ziraat Bankasından: 
l - Bankamıza mfteabaka ile (5) mGfettlı namzedi 

şef nnmıedl ıhnacaktır. 

2 - Bo mQsabakalar 5 6 ve 7 ağoıtos 9;35 tarihlerinde 
Aokara, İstanbul ziraat bankalarmda yapılacaktır. tahriri lmtl· 
haoda kazananlar gello ve dönOo yol paraları verilmek ıurertle 

Ankara'ya getirilerek tlfahl bir imtihana tabi tutulurlar. Bu 
imtihandı da kazananlardan beti 140 Ura aylakla mQfettlt nam 
zetllğtne ve diğer beol de ( l 30) Ura aylıkla tef aamzetllğlne 
tayin olunurlar. · 

S - Mafetllt namzetleri iki tene ıtajdan ıonra mOfettlollk 
ehliyet imtihanına girecek ve kuaoırlarea 175 lira aylıkla mfl 
fettloHğe ge:çlrUeceklerdlr. 

Ankara'da umum mQdQrlftk ıervlılerlnde ~Jııtmlacak olan 
oef namzetleri ise bir ıeoellk ıtıj !arınan ıonondı. ehllyet lmtl· 
hanına girecekler ve kazananlar terfi ettirileceklerdir. 

4 - Mtısabakalara girebilmek için (Siyasal bilgi Ue nya 
yftkeek ticaret ve lktııat) okuluından veyahut hukuk fakOlte· 
sinden veya bunların yabanca memleketlerlndeld benzerlerbıden 
diplomalı bulunmak gerektir. 

5 - imtihan programını veaatr tartları gGıteren lzahnameler 
Ankara, İstanbul ve İzmir ziraat bankalarından elde edilebilir. 

6 - istekliler, araoılan belgeleri bir mektobla blrltkt., ~n 
son 26,7.935 cuma gGoO akşamına kadar Ankara Ziraat baokaeı 
tefli~ heyeti mGdO.rlQğGoe göndermek veya 'fermek ıuretlle mO· 
racaal etıolş bulunmalıdırlar. 

2102 ıs 14 16 11 ıs 19 20 21 23 24 25 

Emlak ve Eytam Hankasındao: 
Takıltle ve kapalı zarf la 11tıhk emlAk 

Esas No. Mevkii ve nev'i Teminat 

1 8. 

54 c. 

58 c. 

• Lira 

Ôdemio'te cımll cedld mahalleılnde ulzlye 5.6.>0 
ıokeğıoda Aletlerlle beraber ılnema blnaeı. 
lımlr'de abmet a~a maballeılnde ikinci 
kordonda dudu ıoklğında yeni 10,13 eıkl 
1 1 O 12 numaralı palamut hanı 

7.000 

lımir'de ikinci kordonda eıkl 4 yeni 13 5.000 
numaralı dört katla ban 

Yukarıda yazıla mülkler bedelleri dört t11luıltte ödenmek oar · 
tlle eatılmık (lzere kapah zuf la arhrmıyı konolmuotor. 

1 - İhale birdir ve kat'tdlr. 24.'/ ,935 çaıroamba gftoft 111t 
ondGrtte Ankara'da idare mecllelmlz huzurunda yapılacaktır. 

2 - Bu millklerlo lledellerl birinci taksit peılo olmak ftzere 
dGrt mü avl taluhte ve ftç ıenede Gdenecektlr. 

S - Peşin ödenen birinci taklitten ,;eri kalan ftç talult 
yfl:ıde dokuz faiz ve yarım komiıyona tlbl olarak lkraut falı 
ve oerahtne ted ikan senelik annGlte oeollle heeab edilir. 

4 - Alacı olaol.r bankamızdan bir lira mukabilinde alacak· 
ları mufaseal şartoamemlzl okuyarak lhrleye teıadtıf eden 24,7,9;35 
çarıamba gilnil 11aaı ooblre kadar ıartoamede t1rlf edildiği •eç 
hile teklif zarf larıoı Ankara'da umum mfldOrlagamaze veyahut 
burada eubeml:ıe nrmelrrl ve daha fazla tafılllt almak tıtlyen 
lr.rlo hr.reOn ,obrmfzr. mGracaatlın 5 1 !l 2 t 19R4 

Müsabaka imtıhanı 
Türkiye Ziraat Bankasından: 

Baobmu: muhtelif eenl11lerlode çah9tmlmak üzere mOeabaka 
ile n yftzer lira ayhtJ.la on memur alınacaktır. Maııabakaya 

girmek için li@elerl veya ticaret liselerini veyahut ıılata11aray 
lleeel ticaret k emıoı blllrmlo olmak ve yirmiden ıoağı, ylrmlbee· 
ten yukarı yııtı bulunmamak llzımdır. 

MOeabakaya gireceklerden ne gibi belgeler arandığı ve neler· 
den imtihan yapılacaAı, Ankara, İstanbul 'fe İzmir ziraat ban· 
kalarımızdan elde edilebilecek eartaamelerde y11ıhdır. MOeabıka 

1.8 935 pr.rıembe gOnfl eabahı eaat 9 da Ankara .e lıtanbul 
ziraat bankalarında yapılacaktır. 

İeteklller aranılan belgeleri bir mektubla birlikte en ıoo 
24.7.935 çaroamba gQnQ akşamına kadar Aokara'da ziraat ban· 
kası memurin mGdilrlO°ğfloe göndermek veya nrmek ıuretlle 

mOracaat etmie bulunmalıdırlar. 2101 13 15 19 21 24 
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§ Dr. Hulôsi Alataş ~ 
El§ Eski TJbblye Mektebi MfldDrQ, Garp Cebbeel Sıhhiye Rebi 5 
~ iç Hastalıkları Motahassısı ~ 
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Çeşme iKaplıcaları 
Karabina - Büyilk Türkiye ve 

Istanbul Otelleri 
DDoyanın emıalılz ıhca ıularlle çamuru, kumsal denizi 

ve Çeome'oln eaf havuı ile en zeogio ••Radyo Aktevlte,, ye 
eahlptlr. KonförlG muazzam otellerlle zamaoın en ucuz 
ılıcalarıdır. Flatlerl korue 

Yala odaları bıuyo ile yatak 125 
İkinci ımıf odalar banyo ile yıtak 100 
Arzu edenler için tıblldot 100 
Lokanta yemekleri (30) eenedenberl lzmlr'de tanıomıı 

Mehmed u~ta tarafından idare edilmektedir. 
Otelde her ailenin huınıi yr.mek pleirmeıine klf 1 matbah 

ve tatlı ıolır mevcuttur. Otellerin karyola ve yatakları 
mOkemmel olduğundan ılıcaya gelecek mOoterllerlmlzlo eoya 
glltlrmek kalfetlne girmemeleri tnıılye olunur. 

ŞUah ıoları birçok kimselerin bayatını kurtarmak. ıure 
tile töhret almıttır. Mrşbur Karllııpıd 'fe Vtol kaplıcalarına 
faik hınyo ıularlle çamuru, romatizma, ıiyadk ve mafeal 
ba'4talıklırını blr daha avdet etmemek Ozere kat'i tedavi 
eder. Böbrf"k ve meeaoedelı.i koro ~e taoları birkaç banyo ile 

temizler. Mide ve bagıreak ve bil'umum adali •iraları, ılolr 
zaf lyetl ve bllhaua rahim b11tahldarıoda te11lrl kat'idlr. 
Şlfne banyoları da clld baııtahklarını envaı ve buauıile ek 
zemayı bir daha nakeetmlyecek derecede tedavi eder. 

Fazla mahimat almak letlyenlt>r Barut hanında elmHr 
Nf'cml'ye mOrıcaat f"tılnlrr. 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLı\NDAİS KUMPANYASI 

.. ORESTES,, vapura elyevm llmınımızda olup 19 temıPo• 
Anvers, Roterdam, Amaterdam ve Hamburg llmaoları lçlP 14 

alacaktır. 

" GANYMEDES ,. vapuru temmuzda beklenmekte olup f 
kona booalttıktao sonra Burgas, varna ve KGıteoce Uoııolf 
için yilk alaçaktır. 

"HERMES,, vapura 27 temmuzdan 1 ağustosa kadar Aoftf. 
Roterdam, Ameterdam ve Hamburg Umanları için yak alact~1 

" GANYMEDES ,, vapuru 12 ağueıoıtan 16 aguıtoaa k•dl 
Anven, Roterdam, Am11terdam ve Bımburg Hmanlari için 1' 
alacaktır. 

SVENSKA ORİENT LlNIEN 
"V ASLAN O,, motörü :ıo temmuzda beklenmekte olup yo~O' 

boı•lttıktan ıonra Roterdam, Bamburg, Copenhıgen, Daol~ 
Gdynlı Oelo, Gote-burg ve İekaodlnnya limanlarına hır~ 
edecektir. 

SJt:RVICE MARITIM ROUMAIN 
"ALBA JULYA,. vapuru 19 ağustosta gelip ayni gflnde !fi 

ta, Napoll, Marellya ve Barıelon'a hareket edecektir. 
Hamlı: İltnlardakl hareket tarihlerindeki deglolkUklerdeD .~ 

meı'ollyet kabul etmes. 
Fazla tafdltt için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye fit~ 

blnuı arkasında Fratelll Sperco acentahğına mGracut edllof 
rica olnnor. T,.ı,.fon: 2004 . 2005 . 266!-'-
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VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCBE LEV ANTE LINIE 

'" BERAKLEA ,, papura ~2 
temmuzda bekleniyor 25 tem· 
muza kadar An•erı, Roterdam, 
Bamburg ve Bremen lçlo yak 

alacaktır. 
0 DERINDJE ,, vapura 5 

ağuıloıta bekleniyor 8 aAuıtoea 
kadar Anvere, Roterdam, Baıo· 
burg ve Bremeu için yok 
alacaktır. 

0 ALIMNlA ,. 'fapuru 10 
ığu11toıta bekleniyor, Bambu.-g, 

KlYbök 
Vapur Dumanı 

Gözlük 
Şimdiye kadar görDI· 

memie derecede zarif •e 
ucuz ·bir gözlOk alm•" 
l11tereenlz : 

Başdurak 

Hamdi Nflzhet 

SIHHAT 

~ 

Kemal 

Anvere ve Bremen llmaoların· 
dan yok çıkaracaktır. 

Doktor ~~ sERvtcE oınEcr oANUBIEN 
TUNA HATI'I 

ECZANESi 

A. Tonay "TlSZı,, moıöril 31 tem· 
muzda bekleniyor, Budıpette, 

Bakteriyolog ve bulaşa k ile aalğın hastalıklar Bratielav n Viyana için yok 
mntaha8f'l81 ılıcaktır. 

Baı1mabane ietaeyono kaqunndaki dibek eokak bıpnda JO eayı• "BUDAPEŞTE,, molöra 1 O 
b eT ve muayenehanesinde sabah saat 9 dan akaam ıaat 9 a kadar ığuııoata bekleniyor, Badapeole, 
haetalannı kabul eder. üratlılav ve Viyana için yok 

MOracaat eden hutalara yapılmHı lizımgelen uir tahlilit ve alacaktır. 
mikro11kopik muayeneleri ile veremli haetalara yapılmasma cevaz gö
rftlf"n Pnomotoraks muayenehanesinde munıezamao yapılır. 

ilan 
Bayındır Belediyesinden: 

Actle bir bando moallimlne ihtiyaç vardır. 
lıteklilerln muılllmllk ve ehliyet •eıılkaları ile ve milmkfln 

l11e bizzat mOraca1t elmelerl uı dllek.leriol bUdfrmelerl UAn 
olunur. 2247 21 2:l 24 25 26 

lzmir Tayyare ~ineması Kiraya 
Veriliyor. 

Tork Hava Kurumu lzmjr Şube
sinden: 

lzmlrln en gOıel 11ioem111 olan birinci kordondaki tayyare 
eloemaeı tengln dooauı, maklnılara ve elekdrllLlerlle beraber flç 
ıene için kiraya nrllmek Qzere arttırmaya çıkarılmıetır. Arttır· 

ma 22·7 ·9:35 ten 11·8·935 e kadar ievam edeceğinden letekll · 
lerln ita zaman içinde tartları görmek ve nihayet 11 ·8·935 
pazar gGoG saat 18 e kıdar kapalı zarflarını vermek ilzere İz. 
mirde bava kurumu lımlr oobeılne, tstaobulda letaobaı tube· 
ılne Aokarada genel merkeze uğramaları. 2217 21 30 9 

Olivier ve Şüre
kası Limited Va

pur Acentası 
Cendell Han, Birinci Kordon 

Tel. 2443 
Ellermın Ltyo Ltd. 

"FRAMINlAN,, vapura ay 
sonunda Lt•erpool ve Snan· 
ıea'dan gelip tahliyede bula· 
nacaktır. 

0 DRAGO,, npuru 29 tem· 
muzda Holl, Anverı ve Lon· 
dra'dan gellp tahliyede bolu· 
nacak ve ayol zamanda Londra 
ve Hali için yok alacaktır. 

Doyçe Levante Llnlye 
"ANGORA,, vapuru 18 tem· 

muzda Bambnrg, Bremeo vc 
An'ferı'ten gelip tahliyede bu· 

lunacıktır. 
Not: V urat tarihleri ve vapurla· 

rın lelmlerl Gıerloe dealolkllkle· 

rlnden me1'ull7et kabul edilmez. 

ne oğrayınıs. 

Onlverıltede DGçent, 
(Muni.o ProfeeOr) 

Dr. A. SafittiJJ 
Ağız ve Diş BekioJ 

Hastalara hergiln ögleddt 
ıonra bakar. 

Jıtiklll caddeli No. 9~ 
Ankara apartmanı 2 inci~~ 

Telgraf • 1 S T A N JJ O 
Telefon 4925 . "" 

Elinizdt!ki roıoğraf ~~ 
kinesi Bozuk Mu; Re8' ., 

çekemiyorsunuz deoıe".I' 
B. M k. · · er ıze a ınenızı 

tiriniz Ucuz ve G9
' 

'( 
raoti Olarak TaıJJ' 

Ederiz .. 
Refik Lütfo Ot 

Resim Evi 
.. i 

Bokt\met c•' 

" 


