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Sü Bakanlığı 
Bu Yıl Da lzmir'den önemli 
Miktarda üzQm ve incir Alacak. 

Kotzlıa'ın dostlı · 
bo glSrOşmelerln 

5 lncl yüzde 

ANADOLU'nun Aoketi: 21 

lzmir'in Ekonomik 
Durumu Ne Halde? 

,r Doyçe Bank ikinci Dil'ektörü; lzmir
de Herşeyden önce Çıkata önem 

Verilmelidir, Diyor. 

Bayındırlık Bakanımız Ali Çeıiukaya 

Şehrimizde bulunmaktı olan J kayı dBn Aleaocak let111yonun· 
Bayındırlı'k Bakanı Ali Çetin· 1 da bir mftddet meegul olmuı, 

lran'da l\leşhed'de Kanlı 
Bir Hadise Oldu. 
~~~---~----~~~~.:-.~ 

Bir Şeb, Şapka ve Yeni Elbiseyi öne 
Snrerek Halkı Ayaklandırdı. 

neelle hılkı toplımıo n ııpkı 
n yeni elblııe bıklnndı abuk 
eabuk ıeyler ıöylemlye batla· 
mı ıtır. 

Pollıı bu adamı ııuııturamıdı· 
ğından bılkı dığıtmıyı karar 
vermletlr. SUAhlar atılmıı ve 

birkaç kiti ölm6t n yaralın · 
mııtır. Aıkedn de lıe karıı · 
maııı ıonundı kırgııaı.gı çıkı· 
ranlar yıkılınmııtır. Şeyh Beh· 
Ull klçmuatır. Şimdi Meıhedde 

tım bir ıakda •-rdar. 

ANADOLU 
---~·· ... ··---25 Yaşı oda. 

Al\ ADO I~ U1 

meslek hayatının 
'yirmidört •ene· 
sini bitirmie, yir· 
m.beş yaşına gir• 
mi~tir. Uni bir 
in!an gibi değil, 

~osyeteye bağlan• 

mıı bir varlık 

olarak geçirilen 
hu uzun }'lllar, .J 
memleketin ve 
ulusun yaşayııı 
ile. onun eevinci, 

onun acısı, onun 

gözyı§ı, mutlu• 

loğu ve her~eyi 
ile yan.yana git• 
mia, onun bir akıini yaşatmıotır. 
Çünkü. ANADOLU, hal.ıun göğ· 

tünden dogan bir nrlıktu. Alru 
yüksekte ve tertemisdir. O, ken• 

- Sonu 4 ncü yjizde --. 

~----~--ı~~~~-

Doy ç Oryent Bank ikinci 1 tora aid özel barosuna . ıra sıra 
direktörü Dr. Sigfrled Rog· hızı çekler n bınkı enıkı 

getiriliyor. 1kiocl direktör be · 
nimle konuı,oy~r, hem getiri · 
len nrak ve aenedleri imzalı · 

yor, bu arada dı llgtll memur· 
dan izahat alıyordu. 

Doyçe Bank ikinci direktörü Dr. 
Sigfried Roggenbuck 

genbnck'le anket için görftş· 

meğe baıtadık. Bankanın dok· 

Çok na&lk · bir zat olın Dr. 
S. Rogg,eobock, anketimizin 80· 

raıunı aşığıdakl cevabları ver· 
mlatlr: 

- lzmlr'ln ekonomik doru· 
1Punun gittikçe daraldığı alSy· 
lenlyor. Siz bu huaost• ne 
miltıleadaınnu~, darla~ varsa 
bonon sebebleri nelerdir? 

- İzmlr'in ekonomik darıl· 
mısının sebeblerlnden birin· 
elet ve genel olanı dtınya eko· 
nomlılnin geçirdiği bftyClk boh· 
rındır. Bu buhranın teıılrlerl 

ıftpheslz ki burada dı gôrGl· 
- Sonu 3 neft yftzde -.............................................. ~ ..................................................................................................................... .. 

Hahes'ler Bir Baskinda 12 
' Italyan'ı öldürdüler .. 

u so n nin Afrika ya Geçişi 
he Bir Aliimet ay lıyormu - •• 

a 

Habeş Kralı Ingiliz Kadınlarından Tinel Yardım 
istedi. Diplomatik::Görüşmeler, Nafiledir •. 

lııtaubal, 24 (Ôsel) - Ro· 
ma'dan Haber verlllyor: 

Parlı'ten vgrllen haberlere 
göre, Habeı klbtle1erlnden mft· 
rekkeb bir kanet, halyıo 
hududuna yarmıe ve bir" karar· 
gftha hftcom ederek 12 ltalyın 
nef"rlnl öldftrmftetftr. Bıbee . 

ler, Mıntraet m1ntıkaııındı 
ayni ıekllde bir bııkın yıp· 

mışlar ve ltılyın'ların iki mit· 
ralyözClnft alarak kaçmıtlardtr. 

Bunun flzerlne bir ltalyın 

mtıfrezeel Bıabet'lllerio tıkl · 
bine koyulmue ise de banlar 
kendi bududlarını geçmlt bu· 

Jl nbeş askerleri 

lundaAundın geıl dlSno.ek mec· 
burl7etlade kılmııtır. 

talimde 

İıtlabol. 24 ( Özel ) - V • · 
= So!lu 6 inci 1aıde -
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Bayındırlık Bakanımız G ü n ü n T e o ya z a 
ônemliBi!~iyevVerdi.l~~A~t~aı~nr~k~~ln_g_ı~·ı~il~iz~K~a~b~in~es~i~H~a~b-e-şı~.s-ta-n~'~a~S~i~I 

Haberoer 

- Baıı 1 inci yhde - ıonda halk için, yurd için ko· Fransız Cumur s 1 1 . K v d . 
rlmlz dtn öğleden evel Bayın· layhk olabilecek olan herıeyl 8 tJ fil8SJ t-JO arar er J 
dırhk Bakanımızı konukladığı yapmak Hmlndeylm. Başkanına Tebrik ~ 
Aydın demlryolları eıkl genel - Aydın hattında ne gibi ) fi Ç k ·ı 
dlrektörlGğaue tıbalı edilen değlelkllkler yapılacaktır? e gra ı e tı er .• 
eyde gôrmGtUlr. Evelce bu eve - Aydın hattı aıerlnde dev· 
girebilmek çok gaç bir lıtl. let demlryollanna intibak ede· 
Şimdi kapıdaki zlll çalıp içeri bilmek için lcabeden tadilltı 

girmek ve hütlmetln önemli mamkOn olda~o kadar çabuk 
bir makamını ltgal ve idare yaparak Cumorlyet ldareılnln ell 
eden 11tı görerek onnnla ko· ne geçmlı olan bu hathn feylı· 
nuımak, ona derdini anlatmak lerl ndea ammenin, de•letln ve 
Te çok kolaydır. Reemlyetten ordunun fıtlfadeıl lmkAn1nı 
ouk, demokratik ruba tama· bl11n enel vermelr niyetin· 
men uygundur. Ve ayrı ayn deylı. 

daireleri ihtiva eden bu gdzel - Antılyı demlryola yıpı· 
binanın bıhçe kıımında lıtlra· lıaca bıtı Anadolu Grtlnlerlnla 
hat eden Bayındırlık Bakanı önemli bfr k11mının Antalya 
mohurlrlmlzl hftyak nezaketle limanından ihraca baılanecağı 
k•bal etmlı, muhtelif meı'ele· ve böylece İzmir llmınında itin 
ler hakkındaki ıaalledae cevab dıhı ıulacaAı endlıeıi lıhar 
vermek ıatlonda bulunmoıtur. edilmektedir. Bu baauıtı ne 
Diyevlnl y11mağa baılımadın buyaroyonoaoz? 
evel &ayllyeblllrlı ki, çok ıem· - lsmlr; Akdenlz'ln en ta· 
patik bir çevre yıratın ve bH ve gazel bir limanıdır. An· 
memleket tılerlnde önemli ma· talya hattının yıpılmulle lsmlr 
v•f fakıyetler göıteren Çetlnkı· limanının hu kıymednl kaybe
ya, bayındırlık itlerine alt en dece&lnl Hnaatmlyoram. Fula 
kaçak meı'eleler , bile eu ·lı olarak bagQn İımlr llmınında 
bir tekilde va inceden inceye hertGrlCl kolaylık dı nllbeten 
metgol olmaı, en kaçak aok· vardır. 

talanna kadar hepelae aClfas - Yeni limanın Bılkıpı· 
etmlttlr. Bakanımızla muhırrl· nar koyunda modern olarak 
dmls arabada geçea koaaımıyı yaptırılmuı bakanlıkça daıCl· 
ve Çetlakaya'nın dlyıvtnl ya· ntll6yor mu? 
zıyoruz: - İzml. 'la yeni lfmını, 

- İzmlı'de ne kadar kıla· devletçe ôneaı verilen bir 
cak ve Delerle meıgal olacak· mea'eledlr ve bu tetkik edll-
11nuı?. mektedlr. 

- İzmir' de ugad bir haf ta - lsmlr elektlrlk ve tram· 
tedklkatla meıgul olıcağım. ••Y ıirketl kordonda ve bu-
Yeni, öaemll iki hattın devlete mıhaae kemer aruında elek· 
lndkaU dol•yıllle korumana drikU tramvay lıletmek için 
ne ıaretle blrleıtlrmek mam· bakaabğı mlraeaat etmlttl. Bu 
klD olacataaı yakından tedklk meı'elenln IOD tekli hakkında 
edlb bir f lklr edinmek ve dıba maltımat 16tfeder mlalnlı? 
IODra bu iıl maıahueıı bir - Yeni elekdrlkli tramvay 
heyete tedklk ettirmek niye· hatları için ılrkedn yeniden 
tladeylm. • teft.bbtllte balaadapaa blll· 

Diğer taraf taa, bllha11a Ay· yoraonu. lıfahalllnde bir fikir 
dın hattının tubelerlle beraber edinmek ve lcab edenlerle 
vulyetlnl yıkından görerek az görClıerek bu teklif la Amme 
samanda devlet demlryollan hlsmetlae ne dereceye kadar 
h.tlanna intibak ettirebilmek ayga• balaadaıa hakkında 
lmktnı hakkında bir f lklr maltlmat alacağım. lsmlr'de 
edinmek lıterlm. elektlrlkll tramvay yıpbrılmık 

Danlardan baıka S.yındırlık lıtenen kııımda otobGaler lele· 
(Nafıa) lıl,,rlne ald bizi yakın· mektedlr. Kaçak te ol .. ulueal 
dan meıgal eden baıı teıeb- ıermıye için de m611ld prtlar 
bClller ile alAkadu olacagım. ~aıınmek, temin etmek flk· 
Bllhuea Kaçak Mendereı hav. rlndey ... 
suında baılıaan CellAdglH6'nan - Şehlrleruuı telefqnu ile 
korutolm11ı ve Meadereı yatı· A nupı ıehlrlerl ve Balıkealr, 
Aıaın ıılAbı amellyeıfnln lnkl· Ba\'la ve Mınlıa ara lıtaayon· 
.. fıaı ve boradaki meaai tar· larla İzmir ar111nda gOraıme 
zıaı anlamak letlyoram. Yeni yapılamamaktadır. Bo ne nklt 
yapılmıe olan beton Gediz kôp· mOmkaa olacaktır? 

r116aG de göreceglm. B61Aaa - Bonon için karanporter 
bu gibi bir takım itleri gör· denilen bir makineyi poıt•, 
mekle beraber biraz da dJa· telgraf ve telefon genel dJrek· 
leamek niyetindeyim. törlClğCl tedarikle meegul bulan· 

Aydın hattının tarif; lılerlle maktadıı. Bunun için bir 
blras meıgal oldum, derhal maaakua açılmııtır. Ra makine 
tatbikine lmkAn olıa teyler için, ile ıekfz kiel biranda konuea· 
yınl bu hatta her ıeyla devlet bllecektlr. Bo yıpıldıktan ıonra 
demir yoll1rı tarifelerine aya· lzmlr'Jn telefon iti bir adım 
bllmeal için 14zımgelen tedkl· dıba laklpf etmlı olıcaktar. 

kah da · yıptırdım. Bununla beraber ıunu da 
Bazı maddeler berinde ve aôyllyeylm ki, 1936 aeneılnde 

yolcu tarlfeılnde indirim (Ten· poıta, telgraf ve telefon ldıreıl 
zllit) yapılmak Gaeredlr. Dnlet yeni bir hayatı girecektir. Bu 
Demlryollarının bu huıoıtıkl meyanda telefon iti Cbıerlade 
kararını hueketlmlz ııraııada ehem.alyetle dlkkadmlal toph· 
lmulımııtım. Bagan yann tat· yacaAımıs tlphellzdlr. Memle· 
blklne baılınır. ketin m6hlm merkeslerlnl 

- Aydın hıtbnda bir ha· telefonlı birbirine bığlamık 

ınllyet 1rzeden incir nakllyah modern devlet ldarellnln zara· 
için tarifede ne derecede ten· retlerlndendlr. 
slltt yıpılıcaktır? İltlebal telefon tlıketl teal· 

- Ür6nlerlmlzl korumak •tınıa ••bn abamuı blttla 
lcla Kalaba hattında t8tblk bu itlerin bira evvel lak .... 
edilen lulfe burada da •JM• fıada Amit olacaktır. Teellaba 

.. .: .. :•:Wk:.:o1:-==-~· Tı:ı:ı11e:.::.:.·= .. =·~= ...... 

Aıakar•, 23 ( A. A) - Fran· 
ııız uloıal bayramı mtlnasebe· 
tile cumur baıkanımııı. Fruaea 
comor bııkanı araıında ıo 

telgraflar çekUmlıtlr: 
Ekaelanı M. Albert Lôbr6n 

Comar baıkanı 
Parlı 

Ulueal bayram man•aehe· 
tile ekeelanıınııa en iyi tflb· 
rlklerl ı~qar tve 1111 Franıız 
olnıanan gônenç ve genliği 

için bfılledlğlm dileklerin ka· 
balanCl clllerlm. 

Kamil Atatflrk 
Eluelını Kamil Atat6rk 

Tarklye cama baıkanı 
An kıra 

Ekıelanıınııın tebrik ve 
dllelderlnden zlyadeılle mate· 
ha11la ol11ak batan teıekkar. 

lflrlmle ~blrllkte kendilerinin 
gônencl n Ttlrklye'nla gen· 
ligi için betledltfm içten dl· 
leklerlmln kabalClDil rica 
ederim. 

Albert Llbrtln 

bal telefon tlrketlle hemen 
hemen mutabakat ha11l olmaı 
gibidir. Teal11t için yirmi yıl 
dnam etmek bere 1enede 46 
bfa laglllı llruı vereceğiz. 
Tt-knr edeyim ki telefon itini 
memleket için bir kal halinde 
tetkik ediyoruz. ÇIDktl biri 
diğerine bağhdır. Banan he· 
rinde aAnııyorus. 

- Yeni poıt•, telgraf ve 
telefon kanana lhakkında blras 
malt\mıt ICltledermlalnlı? 

- POlta, telgraf ve telefon 
baanaaaa ruhuna ytlkeek 
talull 1ôrmt11 ldue elemanlın· 
aın ite hAklm olmuı ve iti 
idare etmeal tetkll etmektedir. 
Memurların mıaı ve lsdkballe· 
rl de bu aoktai nuardan ku 
rulmottar. Y ak1ek mGhendll 
mektebinde poıta, telgraf ve 

telefon ihtiyacını temin etmek 
Cbıere ayrıca bir 11nıf ayni· 
m1fllr. Ve A vrapadan bu ha
ıaaan temini için bir iki ma· 
teha•11 ö~etmen (Maılllm) de 
ıetlrllmlfdr. 

• • • 
Maharrlrlmls, bu konoımı· 

dan ıoarı Bakınımısın g&ter· 
dikleri nezaket ve ilgiye teıek· 
kar ederek aynlmıttır. 

• • • 
Bayındırlık bakını Ali Çetin· 

kaya ıkpm tlzerl yıınnda Dev· 
let Demlryolları genel dlrektörtl 
İbrahim Kemal Bora ve özel 
kalem dlrektörd İbrahim SGrari 
olduğa halde otomobille ilbay· 
lığa ıelerek ilbay General K. 
Dlrlk'I göretlemletlr. (Ziyaret 
etmletlr) İlbay; bayındırlık ba· 
kauımızı k"y baroıuuı göttır· 

maı ve baroda yapılaa itler, 
köy kalkınma hareketi hak· 
kında izahat vermlotlr. Ali Çe· 
tlnkayı; bundan ıonrı koma· 
tanhğı, earbaylılı ve C.H.P. 
Uyönkurolanı gGret (Zlyuet) 
lıde etmlıtlr. 

Şarbıyhktı bir eaıt kadar 
ohlrmoı, ıellrla bayındırlık it· 
led, ılmendifer, Uman meı'e· 
leleri etrafında konuımoştar. 

11111111111111111111111111111 il l l il l il lll l l l il il l lll il 
çeşme Ilıcalan ilanı 

8 inci Sahifededir. 

-Bu Haber Roma'da önemli Akisler Yapmıştıt 
lıtıabal 24 (Ôzel) - lnglllı kablneıl, ıon toplantııında Bıbeılıtın'a ıllAh ıatılm111na 

vermif ve bu kararını ıllAb fabrlkatlMerlne blldlrmfetlr. Bu karar, Roma ılyual çeve 
önemli ıklıler yıpmııttr. -------·· ............ ·--------
Lozan Günü Parlak Bir Atatürk 

Surette Kutlulanacak. Koltor Bakan 
. 1 d y 1 S Kabul Ettiler. 

ilnı vers te e Lozanı apan ar ay· taıanbuı, 24 (ôsel) .--

gı •ile Anılacak. tar Bakanı Saffet Arıkdt 
t O gftn AtatGrk tarafından 
ıtanbul, 24 ( zel) - Yann (boglln) Lozan gClnCl olmak m6· 

nıeebetlle borada blytlk tc1rea yapılacak ve anlverıltede Loıan 
ılyaeal muvaffakıyetlaln ıonuçlırı anılacak ve Lozanı yıpanlHa 
kar11 ulaıomazan beıledlğl eaygılar, bfrkez daha eonalacakıır. --·-· M ussolini Ağız Değiştir· 

meğe Başladı!. 
Avrupa'da Daha Oç Yıl için Harb 

Olmıyacağını Söylüyor .. 
latınbal, 2( (Ôzel) - İtalya baıbakını Sinyor MDllOllal, 10n 

bir dfyeYlnde ıanları IÖylemlıtlr: 

- .. Daha tlç yıl için Avropa'da h.rb yoktur. Bea, mlatem· 
lekelerlm .. e Bıbetfaıan tecavCbı etmeıln diye Afrlka'ya uker 
göaderlyoram.,,. 

Japooya'nın Kararı, Ro· 
ma'da Nasıl Kaşılandı •. 

Italyan'lar~ Sarı Irk, Beyazlara Kar
şı Siyahlarla BirJesti, Diyorlar. 
latanbul 24: (Ôıel) - Jıponyanın, Bıbeılıtanı yardım elmeğe 

karar -Yerdiği haberi Roma'dı telaelı kuıılanmııtır. İtalyın'lar 
Jıponyanın ba hueketlnl, beyaılara kırp, tarı ırkın ılyablarlı 
blrletmeıl ıekllnde tefılr etmektedirler. --·-· 

edil mi ı ve arıı t11lmıtll 

loamuıtur. 

M:ıreşal 
Fevzi Istan
hul'a Geldiler.• 

lııtanbal, 24: (Ôsel) -
reeal Fnzl bagaa Aokatf 
boraya geldi ve törenle 
Jındı. 

ismet lno 
Seyahat Y oltJ 

Değiştirdilet 
İltanbul 2' (Ôıel) -

•llAyetlerlnde tetkikat yıp 
olan batbakın İlmet 
eeyahıt yolaaa değlftl 

Baıbakan, tetklkıtlaı bl 
ten ıonra latanbol'ı gel 
doğa vilayetlerinden d 
Ankara'ya dönecektir. 

Sühakanl 
lzmir'den OzO 

Alman yada Yahudi Aley· veA.~~~i~ ~~~,c~ 
htarlıg.__ 1 Devam Edı·yor ba1ran1ıgı, geçe• yıııardl 

• • tığa gibi bu yıl da ı.11111 

B• k M "' I C J ônemU mlkdardı kura 
ırço agaza arın am arı ·Kırı 1- ve ıacır a•m•ıa karar .. , 

mış, Hakaret Yaft9Jarı Yapıştırılmış 
Berlla, 23 (A.A) - BH11 Ajınıındaa: 

Yunan 
Almanyı'da Yahadllere karp h.reketler dnam etmektedir. hftkômetİ N O 

Berlln'de bası Yahadl mığualırımn camluı kırılmıı, birçok ı: 
mığuaI.r berine hakaret yuıı.n olık kAğıtlar yıpıfl.mlm11tır. yiş)erİ Yasak J:J 

Lelpılg'de Yahudilerin prbaylık bıayolaruıa girmeleri yaeak lataabul, 24 (Ôıel) _ 
edtlmlıtlr. Nordhaaıen'de adt kadını.rla mCla11ebatta bolundop 'd h b 

11 
• 

l L aı an a er ver ıyor : 
ıöy enen ı.ı Y ıhadl teclmene k1111 halk daemanbk göıtermlı y h L d 

b - onan ii•dme ' 
n onun 10nuada Yahaclller pollıçe yakalaamııbr. h 1 bf be 

1 1 Kolonya'da bir Yahudi ppkacıya karıı datmaalık gôaterll· :ng 
1 

r ae t e 0 ar-;_, 
mittir. Vesermunda da keadlılle mlln1&ebatını keemek ladyen n lmlıy 1 yıpı maıını Y 

met r. 
bir ıd kadınlı yeniden mdauebıta gf rlımek için buı carelere 
baı•arın bir Yahad pntaj yıpmakla ıuola ıanılmıfbr. 

lataaltal, 24 (Özel) - Almaa)ı'da Yahudilere klffl yeniden 
bGcomlar baıladı. Alman'Jarın, beıledlklerl kinden korkan Ya· 
budller, banyolara ıokolamıyorlar. 

Teftiş 
Defterdarlık •uldat 

kak dfrektöra Akif Paro; 
lzmlr'dekl f lnını tabell 
terinden b11ılarıaı tefllf 
mlııir. Ankara 

Avukatları 
Aralarında Bir flc· 
ret Tarifesi Yaptılar. 

Yunan ve ispanya 
Hflkftmetleri .------" 

Ankara, 24 (Ôıel) - Bu· 
radakl Hukallar, aralanndı 

bir tarife yapmıelar ve alacak 
Jarı dereli teıblt eylemlılerdlr. 

A •akatlar• bu tarifeyi buo· 
lara da blldlrmltlerdlr. 

Denizli'de Sıcaklar 
Dealıll, 28 (A.A) - İki iç 

ıGndClr Dealıll ve yörellade 
ııcaklar tlddetlal ırtum1ttır. 

Sacak d6n ıolgecle 38 1 bal· 

lzmir Panayırına 
iştirak Ediyorlar. 

Ankara, 24: (Ôıel) ı.. 
panya ve Y onan htlkllmetleri, 
İımlr araıuloeal pınıyırını itti· 
rık edeceklerini hGkumetlmlze 
blldlrmltlerdlr. 

Göring 
Katolik Kurulunun 
Dağıtılmasını Emretti. 

Berlln, 25 (A.A) - M. G~ 
· ring, eıkl maharlbler katoUk 
karabaaaa dalıtdmuıaı em· 

• 

1935 
Bııır 
80 

Çarşamba 
Arabi 1354 
2i Rıbl6lahar 

Evbt Ezanı 

Gtlneı 9,1( 
Ôlle 4,45 
İkbıcll 8,4i 
Akfmm 12, 
Yallı 1,54: .... 7,05 
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•• 

ANADOLU'nun Anketi. Günün Şaır lhaberDern 
- Baeı 1 inci yOzde -

11161ttlr. Genel buhran azal· 
dıkça lımlr'de bundan doğmo11 
olan etki (Teeh) de zamanla 
kıybolacıktar. 

ikinci Rebeb lımlr'de oQfu . 
•on e11klılne nlebetle azalm1ı 
olmasıdır. Ronun için ne gibi 

tedbirler ılınıcağıoa uzmınlara 
(MGtıbıeeııları) bırakmak doA· 
ru olur. Yalnız Anadolu için· 
den 1z 1 , m r e getirilecek: ntıfoeta 

ku,,etll bir lerlbltk kapaelteıi 
01rnahd 1 ır ve bu; zmlr'ln eko· 
nonılk d d 
1 1 

urnm an gellşmeel 

ç n lbımdır. istihlak kudreti 
11 

olan bir kitle getirilecek 
olursa b d (F on ın beklenilen aeığ 
aydı) istenildiği kadar olamaz. 

- Yeni lzmlr limanının Al· 
•ancık ile Turan arasındaki 
111obu h m attın doğusunda ya. 
pı)ll1181 dA 

uşClnlllftyor. Borada 
lllodern 1 bt tea satı lbtl va eden 

r limanlı bir mığaı.en jenero 
Japılırı• 1 1 zm r; ekonomi bakı· 
lll•ndan gellılr mi? 

L - ŞGpheılz ki bonon lzmlr 
ellonomtk d 
olıbU urumundı aeığı 

lr. Fakat İzmir için bence 
en ône111U 
tıı b Blığ (Menfaat) nok· 
ö 

1 0 değildir. İzmir için en 
ne11ıu ' 

•idi ll1ee ele ihracat mee'ele· 
r •e b L ol 

1 
ona a.uvvet vermek. 

illa •dır 1h 
lağl · rar.atı artırmak 

lhrıeı)a~bllirse (Temin edllebl· 

FiL Zmlr için hu kAf ldlr. 
. llat b 
ce'- b nau hemen yapılıvere· 

il lr I• l ç
61111 1 

"' 0 ırak görmüyorum. 
leıı hracata artırmak meı'e· 

ecnebt Dl l Clrü 
1 

em eketlerde yerli 
il eda I 1 

111 ız a sarf ve yoğal · 
Qıaııoa b &l d 

lıyabU a. ı ır. Bono !'ağ· 
ll1eğe c;ahtmılıdır. 

... ;) lımlr btr endftetrl ( Sa· 
tehrl olabilir mi? 

- lırnır tehddl tecim ( Ticaret ) 
biraı ; ' 811 tecim şehrinde 
ll1aı 1 

endftetri (Sanayi) ol· 
ını lıt k 

Fıkat b ell1e çok doğrudur. 
Yanı d lr dereceye kadar ... 
lınılr'd e111ek lıtedlğlm şudur ki, 
itleri e hiçbir vakit endüstri 

ll1ılıdı:~clnı lolerlnl baetırmı· 

8Qradı bcı 
(lbr Uln faaliyeti çıkata 

•catı) t b ı 
dır k 1 1 s etmek lazım 
111lr b~Daaılndeylm. ÇClnkQ İz· 
'le Çeet:~;rllndı çok: zengindir 
••dar tlran yetlotlrlr. Bu 
bGtftıı •engin bir menıleket 
0..11n ~oyada belkide yoktur. 
Çok 

1 
. n ba nıernlek:etten en 

•hfade çıkıt 
1 

etmek yolu bence 
olor olerfne önem vermekle 

· Onı hlrlerı gôre gereken ted-
IQ)dar •lnııb ve formalite zor· 

~ldır •nı Dıft111kün olduğu kadar 
lllılıdır y k 

ledt~ · u arıda dı sôy· 
elanın 111 

gibi lımlr Hlnterlln· 
ttt111111. t:k DOfoıılo bir şehir 
gelir. ' Q tedbirlerin baş1ndı 

.... - Bunun için hük.umeti· 
ıılt: ecn hl 

lııadı e hftktiınetler ara· 
1 Y•pılan t · •r.n ecım anlaşma · 

1 <.:•kat (lh ) kor0111 k racat işlerimizi 
kayıdt a ve araştırmak: için 

ar koyd & 
lltız t b' 0ı;uou hlllyorso· 

• ıl! .. 

- Tak ecnebi r iye htUui.metl bütün 
•nlı llleınteketlerle Kllrlng 

1111ılar1 
A1tıerlka yıpmııtır. Yalnız 
hQk. ' Mııır 'Ye daha birkaç 

UllJetlerl 
••laflll 1 e yapılınımııtır. Bu 
ett

011 
1 ır; dClnyanın şimdiki 

P•lın o111ı1t duromnu. glire ya · 
••ı ltz 1 tGpbe ınıge en ıeylerdlr ve 

feyd l etnıenıelldlr ki bftyftk 
ı arı •ard 

llıı Q ır 'Ye oluyor; yal· 
Çok ~~hneıılerla bir noktaya 
b, da kat etmeleri lAzımdır ki 

'lıee• ıe:;kat lrCliılertnln kalitesi 
a.rcı: T dlr. Ecnebi memleket· 

lrklye Orblerlne karıı 

rekabet vardır ve bu rekabet 
her yıl artmıktpdır. Onun lçln 
Ttlrldye çıkıt ılrünlerinl kalite 
ltlbarlle yOkeeltmek lazımdır. 

Sonra bu OrOuler tçln geoit 
mikyasta propagandaya önem 
verlb lyJ eatıılar yapmak mfim· 
künd6r. Propağanda iılne çok 
dikkat edllmeııl bence oydaıık 
(Muvafık) olur. 

üniversite Gençleri Ru- Okulalarda Yapılacak 
gün lzmir'e Geliyorlar. Gençlik KızılayıTeşkil8t 

lzmlr piyaea!nnda glret (lt
halAt) bak1m10dın düşkünltık 

vardır. Gfret eşyae10ın İzmirde 
ııatışı azalmııtar. Bunun letfhl&k 
lruvetloln azalmaeJDdan doğdu 
ğunu oranlıyorum. 

Glret lulerlnde de lzmlr'ln 
yfikselmeal için tecim~l lolerde 
her tiırlil moamelelerlo baalt· 

leıtlrllmeel lazımdır. Ayni za. 
manda latlhl&k kudretini artır· 

mak için ktlçftk n orta dere· 
cedekl memurlar ki · en kuv· 
vetU milıtehllk eayıhrlar • Av· 
ropa'da glirmüe olduğum tec 
r6helere göre bu memurların 

f inınslyel durumlarının kov· 

vetleudfrllmeel lazımdır. 

- lzmlr limanında yokleme 
ve booaltma ücretleri yOkeek· 
midir, yokea daha indirmeli mi 

tarife tatbiki mi IAzımdır?. 

- Tecim lolerl için en az 
ma!!rd alınması yoğaltmığı ar· 
hrmağa yeter eetıebleı in ha· 
şında gelir. Bu sayede drftnler 
daha ucuza dı eatılıbllir ve 
rebbet alanında muvaf faklyet 

temini mClmkiln olur. 

- 1zmlr'de lıçf Qcretlerlnln 

eeklelne ntebetle yarı yarıya 

indiği söyleniyor. Artırılmasına 
lmkAn var mıdır ve ho artırma 

maliyet flatine etki (Tesir) 

eder mi? 

- f zmlr teclmerlerl çok 
mıerd la lı görmektedirler. Bu 
kadar çok maıırafa rağmen ka · 
zanç azdır. lıçl gilndellklerlnl 
artlfmak mftmkftn oleaydı. Bu· 
nun için letlhlak pf yasasında 
faydaları çok olurdu. Çtlnka 

letlhlik artıncı, kazanç olunca 

tı:ıçlye de fazla gftndellk veri· 
lir, ba sayede lstlhlAk çok olar 

ve ekonomik dorum dı döviz 

lere gellı:ılr. 

- Antalya demlryolu yapı· 
hoca Antalya llmıoı, İzmir 

limanı karşılığına (Aleyhine) 
gelişebilir mi? 

- Bu soruya cevap vermek 
güçtür. Uzmanına (MCltahaıııı· 

eına) ıormalııınız. Bunun için 
evelemlrde yapılacak demlryolo 
ile diğer demlryollarının, il· 

manlarda tatbik edl111n tarife· 
lerln ve npor navlonlarının 

teebltl lizımdır, ki bogtlokü 
durumla mukayeııe mOmkiln 
olsun. Ondan sonra bana ce· 

vah verUeblllr. 

Şahap Gök~el 

Kadın 

Yüzünden 
Bir Vak'a Oldu .. 

Çorakkapı'da Ahmed oğlu 

Ali yanmda adını bilmediği 

oygunııuz bir kadınlı gider· 
k:en önlerine çıkan Rec ... b 
oğlu Mehmed, Aııf oğlu Y aelo 
ve Hfteeylo oğlu Abdullah kı· 
dını ıhb glitdrmek ~lsıemleler· 
dlr. Bu yazden çıkan kavga 
sonucunda fitekller All'yl döv· 

mflşler ve tatalmuolardır. 

örnek Köylerimizde Konuklıyacak 
Gençlerimiz Hararetle Karşılanacak 

Ünlverelte gençlerinden tatU 
devresinde İzmir arnek köyle· 
rinde konuklamak üzere ilbay· 
hkçı çığırılmıı olan gençler 
baı:ılarında rektörleri Cemil bu· 
lundoğo halde deolıyolları 111 · 
letme ldareeiolo vapnrlle bu· 
gün şehrimize geleceklerdir. 
İzmir 11aylavı ve Gn'verelte in· 

kılAp dersleri profesörii eski 
Taze Bakanı Mahmud Esad'da 

birlikte gelmektedir. 
Ünlverelte gençleri ilbay ge· 

neral KAzım Dlrlk'le llbayhk 
örkilnlerl (Erkim) taraf1Ddan 
vapurda klroılınacaklardar. Kırk 
öç tlnlvenltell genç gelecekti. 
Bir kıemı btoOz kamplarda 
bulunduklarından daha az genç 
geleceğl anla,ılmııtır. 

Motör ve romokörle npor· 
dan ıhnacak olan gençler doğ · 

raca Karantlna'da haetahane 
önt'lndekl vapur lskelealnrı ~l · 

kacık ve erlik okolooa konuk 
hyacaklardır. 

Öğleye yakın llbayhğa gele· 
rek llbıy General KAzım Dtrf. 
kt ılyırtt edecekler ve sonra 
otobOelerle lirnek köylerlnıfz. 

den Narhdereye giderek: tel· 

kiklerde bulunacaklardır. Köy· 

lüler; konuk gençlere bir 'ölen 
vereceklerdir. 

Akşama kadar lzmir'de ge· 
ıecek olan gençler yarın iki 

kamyonla ilbay General DJri · 
kin başkanhğında ve topluca 

-KGçftkmendere-e havzHına gl· 
decek, örnek köylerini geze· 
ceklerdlr. 

Geeeyl Ô61emlş'ln Birgi k a 
munonda geçirecek ve ertesi 
gün Bozdığı çıkacak, öğl" 

yemeğini orada yiyeceklerdir. 
O bölgede kalacak olanlar kı· 

lıcak, toplu ge-zlntlden dönilı:ıte 

konuk yeri yola rastlayanlar 
köylerinde kalacaklar, kuzey 
bölgeel konuklart da lzmlr'e 

döneceklerdir. 
GOney bölgede kalacak olan· 

tarda bu bölgedeki köylere 

gidecek ve 22 ağoetoeta lzmlr· 
de açılacak areıulueal panayırını 

görf'ceklerdlr. 
Üniversite gençleri kliycO.lılk 

kalkınma hareketini ve köy 

blkınma hareketini ve köy 

l~terinl ilgi ile tetkik ede· 

ceklerdlr. 
letanbul 24 (Özel) - İzmir 

llbayı General Kazım Dlrlk'ln 

çığrıltm tlzerlne liroek köy · 
ininde tetkikat yapacak olan 

Ünlveralteli gencl"r, bogftn 
(DOo) İzmlr'e hareket etmlı:ı 

terdir. 
lstanbul 2:3 (A.A) - Yirmi 

Gnlvtrcılttlld ·n mürekkep bir 
grup bir ay kadar kalmak 
Qzere bugfto lzmlr'e hareket 

etmişlerdir. Ünlvereltelt genç· 
ler lzmlr'ln t4rlQ köylerinde 

kGIUlrel konferanelar verecek· 
lerdlr. 

Dün Birinci Kordonda 
Çıkan Yangın. 
------ ·--------

Mitatpalasın Çatısı Ost Kısmından 
Tutuştu, itfaiye Yetişti. 

Dün öğleden sonra birinci 
kordonda liman l~lerl genel 
dlrektörlfi~Cl yapııına bldılk 
ve Mftat'ın idare ettiği (Milat 
palaı lokanta •e gulnoıa) nan 
çat111ındın yangın çıkmıştır. 

Liman işleri genel dlrektörUl· 
ğöne alt olan bu binada çıkan 

yangın flıerlne itfaiye yetlımlı 
ve yangını derhal eandtlrmGtltlr. 

Tahkikata göre yangın Mltat 
palaeın llmın işleri genel dl· 
rektörlOğft yıpııını bltlelk ve 
çıtının ıol k11mından çıkmıştır. 

Buradaki oluklar çuval ve 

kAtıt parçılarlle dolu idi. E•· 
velce yı•gının lokantanın ba· 
caıındın çıktığı unılrDJpa da 
buradan çıkmayıp çatıdan çık· 

tığı aolaıdmıştır. Lokantanın 

ftettlnde hava bacalara vardı. 

Yangının liman itleri genel 

dlrektörlOğft yap18anın bu kıe· 
manda bulunan ve hademelere 
alt odadan atılmıo yanık bir 
sigaradan çıkanı olduğu kov· 

yanık ııgara atmadığını söyle· 
mektrdlr. Mltıt'a ald lobuta· 
dakl eıya 2000 liraya sigortalı 
idi. Yangının aa1ıl çıktığı bak· 
kında tahkikatı devam edll· 
mektedlr. Zr1r azolmootor. 

Feci Bir 
Kaza Oldu .• 
Merdivenden Dnşen 
Bir ihtiyar öldn .. 

Oün 11at onblrde Şehldlerde 
Balador eokağmda bir kaza 
olmuşlar. Jlro tlcaretbanestne 
ald palamut deposunda çuvalcı 

başı 65 yaılırında Markota 
aema merdiven GaUinde çalı· 

ıırkea yere dOımilı ve dımağ 
sekteıılnden ölmOıtOr. Mark.ota 
ikinci hahambaşı sokağındı 
turşucu İ11k'ın aile evinde 

oturuyordu. Tahkikata yargenel 
eavaman • il Akkaya tarafındın 
baelınmıttar. 

vetle oranmaktadır. Odacı Aıab Mektuhla o.· rek
All lstlçvab edllmlı; 

- Sıgarı lçermı11tn? törO KorkutmuQ. 
Sorusuna: 'l' 

- Evet. Kemer'de Halkapınar men· 

Devabını nrınlo, ıucat fabrlkaeı dlrektörd Her· 

llllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllll - Sıgara kClllerlnl nereye bert Joll işe almadığı amele 
Çeşme Ilıcaları ilanı koyarem. Kül tablıııı var mı? Fethollıh o~lu Ştıkrtl tarafın· 

Surusuoa da: dın aıek.tubla tehdld edildiğin· 
8 İnci Sahitededir • - Bayır cevabını vermlotlr. den ŞGkrCl tntolmuo Ye tıbkl· 

Bütün Mektehlerde Bu Teşkilat 
önemle Kurulacak, Faydalı 

işler Görecektir. 
~-------ı~------

Okolalardı yapılacak gençlik nlo dözenll olarak bu kurumla 

Kızılay teşkilata bakk1Ddı Kfil· oğra~maeı. 

tür direktörlüğüne bir genelge 3 - Kol kurulunca ve ya· 
gelmlotlr. Önemli buldnğomoz hud o~ulca gençlik kızıl ayına 
bu genelgeyi yazıvoruz: özgil olırak yıpılao lelerin ge• 

"İlk ve ortı okullarla llee oel merkeze bil ifrllmesl, be· 
terde ve öğretmen okultarlle 
ertlk (Sın 'at) okollarıodıki ta· 
lebemlzl eevğenllk ve birbirine 

yardım duygularlle yetlıtlrmek 

u onlar10 eosyal e~ltlmlt:rlnln 

gelişmesini eağlamak Qzere bun· 
dan iki yıl ôoce meydına ge· 
tlrllen Kızılay gençliği bog6o 
beşyüzden çok okullarımızda 
kurulan kollarlle varlık göster· 
mektedlr. 

Yurd için pek bayırlı erge· 
lerle lıe baılıyan bu kbrumon 
yurdumuzda iyice gell,meelne 
çalışmak okullarımız için önemli 
bir yurd adevldlr. Gençlik Kı· 
zılıy kurumunun her okulda 

kurulmaeı bıkanlığnnızca JQ. 

zumlu olduğundan bn kurumun 

bundan önce bütOn okullara 

eıplarıo dQzenle tutulmaın n 

toplan.o paradın merkeze ay• 

rılacak k111mın okulda alıkonul· 
mıyarak heeaplarlle birlikte 
merbze gôndertlmeel. 

4 - Toplanan paradan; liğ· 

reoe-ğe göre okuldaki koruma 
bJ?akılan payın öğreneJr.te ve 

izahında glieterllen şekilde har· 

canma11. 

5. - Kültfir espekterlerloln 
n költ6a dlrektörlerluln okul· 

ları teftiş ederken ~ençlik: kı· 

ıı:ılıyı lelednl de gözden ge· 
tirmelerl. 

Benöz gençlik kızıl11yı ku· 
rolmamış olan ok ..allırda da 
bu korumun meydana ıedrll· 

meel l~ln çahımasını dilerim.,. 

gönderilmiş olan ögrenek ve 1 Zabıtada 
izahlarına göre ilk ve orta 11_._ _____ ..,. _____ , 

okollarlarla liselerde ve öğret· Telefon Telini 
men okollarile orta derecedeki 
ertık ve aan'at okoııaranJ• ça· Kesmişler 
lışmak ~erektir. 

İlk okullar öğreneğlnln 125 
inci mıddeelnlo 9 uncu böle· 
ğlne, füe 'Ye orta okullar öğ· 

reneğlnln 128 net maddeelnln 
(O) böleğlne. öğretmen okulları 
öğreneğlnln 136 ıncı maddeel · 
nln {D) blUeğlne göre kurrılan 

ve yardım kurumluının yerine, 
okulda bir tek kurum olarak 

bir "Cençllk Kızılayı,,nın ko· 
rulması oyrun : olur. 

Slmdlye kadar genelik kızı 

layı kuruhnot olan okullarımız · 

da şunların glizönOode tutul· 
maeı gerektir: 

1 - Genelik Kııılayı kurn· 
munun, her yıl değlıen talebe 
ile birlikte değlı:ıen bir kurum 
olmayıb eürel bir korum olmaeı. 

2 - Direktörlerin, baş ôğ· 

retmenlerln, yabnd onların uy· 
gun görecekleri bir öğretme· 
~~-~~-,---~~~~~-

Tarımsal 

Araştırmalar 
Şehrlmlr.de bulunan ve ta· 

rımsal işler tlzerlnde tetkikler 
yapmakta olan t.rım yargenel 
dlrektörO Şevket Tonçok dan 
şehrimiz tarım dhektörtl Zühtil 

Baysıl'lı birlikte Burnavı'ya 

giderek tarım okulısını, tarım 

sava~ istasyonunu tef tlı:ı et· 

mletlr. Şevket Tuncok yarın 
Manlea'ya gidecektir. 

Otobüs Şoför 
ve Biletçileri .. 

fanaf ve loçl bftroeo ıef 11· 
ğlnden earbayhğı gelen bir 

mektupta otubGe biletçi ve ıo· 
förlerlnlo gflnde dokuz ıaat 

çıhtbrılmaaı llzımgellrken 12 
ıaat çılıotmldığı blldlrllmlo, 
buna engel oluomaeı lıtenmlo· 

tir. Sarbıyhk; Hk'a blldlrll· 
meslnl istemle ve bu glbllerln 
ce .. lanclırılıcaldarını bildir· 

Zorla kız kaçırmak ve tele· 

fon hattını keıımekle ıuçlu De· 

ğlrmendereden SiUeymıo o~la 

Hasan ve arkadaşları asllyeeeza 
bık yerine verllml,lerdlr. 

Semer Lazım mış 
Aaansôrde doygu ıokıiında 

Zekeriya oğlu Mehmed'ln evine 

giren 
fıcdan 

bellrelz bir hıreıı tara· 

bir hayvan eemerl ça· 
lınmıştır. 

Taohur çalmış 
Kemcr'de yeni maball,,do 

Mebmed kızı Adlle'nin evin" 

giren B11an oğlu Mehmed ta· 
rafından bir tanbor çılınmıttır. 
Mehmed Ali arınmaktadır. 

Bıçak ve Sustalı çakı 
Karşıyakı'dı Mustafa ogla 

Yakup'ta bir kama, K.emer'de 
Mthmed oğlu All'de bir soııtalı 

çakı bulunmue ve zabıtaca 

alınmıştır. 

Danayı Çalmışlar 
Bayraklı'da Bornava cadde· 

Binde bağlar araınnda bir tar· 

lıda hığh bulunan, Mustafa 
oğlu Ali'ye ald bir dişi dana 
çalınmıetır. 

Taşla Yaralamış 
Bıyrakh'da Muradiye cadde 

ıılode Yusuf Ziya karm Eema 

ile Billeyln oğlu Remzi ıra· 

sında evlenmek mee'elslnden 

kavga çıkmıı, Remzi tarla Ee· 
mayı bııından yaralımııtır. 

oas101 DövmOş, 
Kardeşini Yaralamış. 

Bayrakh'da Burnava cadde· 
ılode karbekçlsl Denlıll'H 

Mehmed çavoı oglu İımall ken· 
dlelne pıra termedlğlnden ôtCl· 
rl annesini dövmClı n ayır· 

mık için arayı giren kızkar· 

deol Meserretl bıçakla sol böğ· 

rtlnd"n yaralamıştır. ŞlkAyet 

berine sabatıca tahkikata bıt· 
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Ankaı~a Şampiyonlug" U· Gaz~anteh'te 

Fecı Kazalar. 
nu Geneler Birliği Aldı. Iki KieiÖidft, tki ço· 

Fakat Bu Şampiyonluk ")a Izmir'de- cKuk BkoğulAddu. Ku
1
duzd 

öpe Oç amı sır ı. 

ki G.hi Epiyce Oedi-1\.odulu Oldu. c 
1 

(ô 1 t 
az antep ıe ay arımız· 

Anker , (Ôzel) - BüUln - mıştı . Dört bir taralı aç•k ve dan) Yaprak mahallesinden 
Mehmed'lo otomoblll pazar 

mmtakalardau evel bnııhyan 

Ankara Uk maçtan nihayet 

bu hafta eoos erebildi ve Genç 
lerblrllğl şampiyon oldu. 

A:ıkern şampiyonluğu buse· 
ne yılan blkayea~ne döndü. 

Bundan iki ay kadar evvel 
İımiee müsaadesiz gittiği fçln 

Çankaya'yıt boykot Cl'Zası veril · 
meal fizetfne Çankaya Hk maç· 

lırından çıkarılmış ve bn vızl· 
yet karşısında Geoçlerbfrlfğl 

11amptyon ilan edll..olşti. V ı:"ri 

len kararın sakat oldu~u tem· 
yiz divanının bu karım geri 

çevirmeaile anlaşıldı. Ve Ç11n· 

kaya'nm oynamadığı maçları 

nın oynanmasına kuar verildi. 
Çankaya Demlrapor, Muhafız 

GOcQ ile oynadı. Bldelnt bera 
bere kaldığı halde hfikmen, 
diğerini de filen kazandı. Sıra 

Geuçlerbfrllğl ile yapacağı maça 

gelmletl. Gençlerblrll~I Çanka· 

ya'dao bir puv:m ileride Qldu· 

ğundan bu maçta berabere de 

kalsa şamt'lyon olcaaktı . Genç· 
birliği de bir puvan fazlalığı 

mağhlb oldnğa Ankarcgücil'ne 

hükmen gallb gelmekle kazan· 

mıı.ıtı. 

hte Ankara şampiyonunu 
meydana çıkaracak otan Genç· 

lerblrllğl ·· Ça:nkeyıı maçının 

bir ay evvel oynanacağı ayak 

lopu lmrulo tarafından g•ze · 

telerle Hıio edildi. Her iki ta· 
kım Ulu edilen giln ve sr.ıotte 

l!ahada gözOktOler. Fakat Çan· 

kıya'da oynamak üzere alana 

çıkan iki oyuncu Gazi ve İb· 
rahim, Muhafız eluyıoda aeker 
bulunduklarından ve Muhafız 

GOcüne intlaab etttklerlnden 

adları ve kulüb idarecileri tara 

fındın oyundan menedildi. 

Alanda dokuı kl~i kalan Çan· 

kıya dı o gfin maçı oynamak· 
tan çekindi ve alandan çekildi. 

Hakem, nlzamen on beş dakika 

bekledikten sonra gençler bir· 
Uğine seremoni yaptırdı. Çan· 
kaya bu seremolJf ye lttraz etti, 

ayıktopu federasyonu, bOlge 

merkez kurula, ayaktopu ku· 

rıılu ara!ında müzakereler, top 
bmtılardan eonra bu maçın tek· 
rar edileceği kararlaştırıldı. 

Ağustosta Türkiye birincilik· 

lerloe ba~lanacağı anlaşıldıgın · 

dan bu geri kalan maçın he· 

men yapılmım 1Azımdır. Al4ka· 
dar kulfiblere maçan 14 Tem· 

moo 935 gfinıl Muhafızgficft 

ılıuıoda yapılacağı bHdlrlldt ve 

o gftn maç yapıldı. Her iki ta· 

kım da 1-1 berabere kaldı · 

ğından Gençler birliği fazla 

olan bir puvanıodan istifade 

ederek şampf yon oldu. Bu ma· 
çın geri bırakılması hakkında 

mınıakı werkez kurulundan 

ayaktopu kuruluna bir tezkere 

yazıldı~• halde ayakıopo kuru· 
lonon bu işi kendi ealıiblyetl 

dahilinde gördüğü ve maçı oy· 

nattığı eöylenrnektgdf r. Bu da 

bir itiraz kapısı açmaktadır. 

Fakat bana göre artık netic" 

ahnmııtır. Iıntaka merkez hey· 
eti de borada haksızdır. 

Maçın t>ıfsll4tına gelince: 

Ankara gücfi alanı tamir 

edilmekte olduğundan ayakıopu 
korula tarafından gözden düş· 

mDı olan ve çoktandır semtine 

uğranı:ınyın Muhafız gficQ alı· 

nında yapılması kararlaftml· 

o oturacak bir yeri olmıyao 

Muhafız gilcil alanında giloeeln 

altıoda bu rn11çı ayakta ıey· 

reden eeytrcllerln hali cidden 

çok feci idi. Muhafız gftcftnde 

tunıdıkları bulunan bfrkaç klel 

oıada eandalye temin etmişler 

ve nlebeten maçı daha rabıt 

eeyredebllmlşlerdl. Bu mııçı 

r.eyre gelen Gümrftk ve Tı>kld 

Bakam Alt Rana Tarban'da 

bu iek:emleJn arasındı buJo 

noyordo. 

Oyuna 17 ,30 dı Muhafız gil· 

cftnden Sedad'ın idaresinde 

başlandı. Takımlar şo ıuretle 

kurulmuı.ıta. 

Çankaya : Ven&an, Abdftş, 

Fuad, Hilmi, Nihad, Raaf m, 

Osman, Ômer, Orhan, Fethi, 

Mustafa. 
Gençler birliği: Cihad, Asım, 

Mitıft, Ahmed, Rasim, Ahmed, 

Selim, Sellhlddio, Ali Rıza, 

Münir, ' tyazl. 
İlk akınları Çankaya'lılar 

yaptılar. Bu akınlar Gençl"r 
birliği koruyucu hattından rl· 

yRde muavin hatıından geriye 

çevriliyordu. Ara·ııra kaleye 

kadar inen akınlar sonunda 

atalın eOtlerde kaleci Cthad'm 

elinde eoneuz kılıyordu. İlk 
canhlık geçllkt~n eonrı Gençler 

birliği iaha ağır basmıya bıt· 

ladı. Ba fietftnlOk akıncıların 

beceriksizliği yOzünden neti· 

ceafz kalıyordu. Takımda aeğ 

ve sollç oynayan SelAbiddin ve 

MOnir'lo çok eerl oynımılau 

orta akıncının becerlbfzltğl, 

s11ğ açığın eski taTzda daima 

ortalama ile iktifa edlol ha 

üstünlüğGo ıemereıinl verml· 
yordu. Takımın en şOter oyun· 

caeu Nlyazi'de ıolaçakta pek 

uzakla kalmıştı. Odıt bir iki 

fırsattan istifade edemedi. Çın· 

kaya akıncıları da ayol vaziyette 

idi. Orta akıucı Orhan 'la sağ 

11çık Muıtafa letlına edlliue 

dlgerlerl çok fen• bir oyun 
oynuyorlar, ltızumsoz hareket· 

lerde bulunuyorlardı. Bhlocl 

b51ftmftn sonuna doğru Orhan 
beklenllmlyen bir vaziyete sol 

ayağlle yaptığı bir vuruşla ka· 

leci Cibad'ın ellerinin araıın· 

dan takımına bir gol kazan· 

dardı. Ve çok geçmedende hl· 

rlncl bölüm Çınkıya'nın 1-0 
ftstünlüğfi ile ıonı erdi. 

İkinci bölümde Gençler Bir· 

lf ğintn hızlı oyunu görQlüyor· 

do. OyoLuo çok sert ve fa· 

vüllü oynanması zevkini kaçır· 

mıştı. lkl taraftı gcltol gftzel 
bir oyun oynayorlırdı. Ba kar· 

mı karışık oyun \ıtnde Genç· 
ler eağ ı;ığt s .. um yakaladağı 

bir fırsattan bir fıreattın isti· 

fede ederek kalecinin ayrıldığı 

boş kaleye beraberlik aayı11nı 

yaptı. Bu Hyıdao eonra Genç· 

ler Birliği beraberliği kaçırma · 

mıık, Çıokıya'dı gali!> gelmek 

için çok uğraştılar. Oyanon 

son onbeş dakikası Çankayanın 
ezici üesftnlüRft altında geçti. 

Fakat gol çıkamadı. Oyon l ·l 
beraberlikle bitti. Ankara şım· 

piyona Gtıoçler Blrlfğl oldo. 

Çankaya takımında Oıman ve 

Ômer aakat olduklarından ken· 

dlleılnden beklenen oyunu göı· 

teremedller. Fethi çok ağır. 

Mftdıfaada kaleciden batkHı 

gftzeldi. Gençler takımı çok 

gQoft Norgına clnrındald eo· 

eede pan yaparak kalmıştır. 

Mehmed yanından geçen ve 

şehre gelmekte olan ı.ıoför Dur· 

da'ooo ldHe ettiği makinenin 

bıberelzce erkaeından koşarak 

binmek istemiş ve bu esnada 

ayağı kayarak tekerleğin altına 

yavarlanmı11 n çiğnenmiştir. 

ZaveU1 haatahınede ~lmfteUlr. 

§Kuts'U Mebmed'e ald kam · 

yon bulvardan geçerken boa· 

ııncı Ahmed'ln dokuz yaı.ıın· 

dald oğla Mehmed'e Çarparak 

baı.ıından ığır ıorelte yarala· 

mıetır. Çocak hastahaneye kal 

dmlmıı.ı, ı.ıoför yakllınmıı.ıtır. 

Bu da başka: 
Geçen pazar gtınil lımet 

pıı.ıa mıballeılnden Mastafa 

oğlu onseklz yaeındakl Mehmed 

amocaH hacı Mehmed'in Şeker 

oğlu mahallesindeki evinde 

korok keeerken a1mıdan düı.ı· 

mfiş bıı.ı1 kırılarak ölmGı,ıtftr. 

Zavallı çocuklar: 
Baı.ı karakolu clnrındaki 

Ayıntab ınyuna kahveci Ali'oln 

dört yaerndakl oğlu Muetafa 

ile Şaklr'ln ıeldz yıı.ıındakl 

oğlu düşerek boğulmuşlardır. 

Sebeb, Ayıntab euyanda yapıhb 

geçen eene açıldığı Ye bir mek. 

teb çocuğunun ölfimüoil do. 

ğordağa cihetle ,akoli bir par· 
maltlık takılmakla iktifa edilen 

kapağın earbaylılı.ça icabı gU,f 
kapatılmamış olmaaıdır. 

Kuduz köpek: 
Dftn aabah vakti kuduz ol· 

doğu anlıı.ıılao bir köpek ftç 

adımı yaralımıttır. Ôla olarak 

elde edilen köpek belediye 

baytarlığın• teellm olunmuı.ıtar. 

Turgudlu Haberleri 
Turgodlo, (Özel)- 21.7.935 

camı gftnQ bıı.ı bakanlık lata· 

tletlk amom madara yapılın 

genel ıayım işlerini tef tlı etmek 

ftzere Torgadlo'ya gelmle nu· 

maralım• lelerini ve ıayım ted· 

birlerini teftlı eder~k ayol 

günde İzmlr'e dönmftştfir. 

§ Gençlik yordu tarafından 

ilk kuralın ve bugiln açılan 

ıeıll sinema çok bftytık rağbet 

kazanmıt ve bfttftn b&1ba hal · 

kı ılnemaya hıncahınç dolmoo· 

tor. Kaaabı balkı, gerek yurd 

yönetim kurulana ve gerekse 

ılnemanın kurulması için çok 

kıymetli yardım ve hizmetleri 

görDlmüş lr:mlr'de Tın ılne 
masa eabibl Hıfzı Şakir'e karşı 

ı.ıtıkran hlısl doymaktadır. 

Doğum 
Gazetemiz moh11lbl Cavf d 

Turban oğlunun brdeel LGtfl 

Torhan oğlunun bir oğlu dOo· 

yaya gelmfotlr. Ak men adını 

alan yavruya uzun ömftrler dl· 
ler ve ana babaeını kutlularız. 

~---~---~---~-
fena kurulmuştu. iki ağır ko· 
ruyocaeo az .kaldı takımlarını 
kaybettfreceklerdl. Mouln hattı 

mQdafaaya yardımdan akıncı 

hattına yardım etmeğe fıreat 

bolamısdı. 80 sel>f'plo ııkıncı 

hattı da p.ri oynadı v~lhaaıl 

iki rnıidaftln zayıf olması bft . 

Ulu takımı boımuvto. Niyazi· 

nfn ııol açıkta balonuşn dı 

affcı!illr butalardan değildir. 

Yalçın 

---··---
25 Yaşında. 

- Ha~ı 1 inci yiizJc -

diei ile beraber doğan hüı·riyeti 

eevmio, hiirriyet hu ufukludan 
kaybolunca o da çekilmiş, görii· 
nünce gene selmiotir. 

Yirmibco yıllık bir yaoayı~, 
Türk hasını içinde bize gurur 
ve mutluluk veriyor • . Fakat takdir 
ediyoru7. ki, A~ADOLU, samimi· 

yet, ağırhaşlıhk, öıliiliik ve doğ• 
ruluk dolu olan bu varlığı nı, yal· 
oız karilerioin tevecciihlcrinc borç· 

ludur. Yilkeek ve kültürel bir ı;e· 
liıme geçirmi~, eoyeallığını yapmıı 

memleketlerde bu yirmibet yıllık 
değeri belki yoktur. l•'akat bizim 

gibi hayata yeni do~muş, yeni 
göz açmıf, okuyanı az, 1aha11 dar 
bir memleketin baeım için hu 
yirmibe~ yıl, büyük bir rakkamcJır. 

Bu yıllar ayni zamanda mcm· 
Jekete ve uluaa aid içli, dışlı bin· 
lcrce hadiseler taoımaktadır. Ne 

mutlu bir mazhariyettir ki, ANA· 
DOLU, bu yığınlarla hadiselerin 

içinde, Büyük Şef inin arkasından 
yarümüş, temiz bir imanla, yü· 
rek. ea~lamhğı ve karakter bütün· 
lüğü ile halka ve hakka doğru 

kof muştur. 

Biiyük Ünderin yüzünden ıtık 
alarak ve okurlanmızın yiikııek 
teveccOblerine dayanarak bundan 
ıonra ayni yolda yürüyeceğiz. 

~·~----~-------J 
Ankara'lı 

Bisikletciler. 
Konya, 23 (A.A) - Ankara 

bleikletçllt:ıri 138 kilometrelik 

bir yol aldıktan eonra saat 

18 de şehrimize gelmişlerdir. 

Bugdu Konya blelkletctlerlle 50 
kilometrelik bir yarıı.ı yapacak· 

tardır. Bleikletçller ayın yirmi· 

betinde Ankara'ya varacak· 

lardır. 

Bulgaristan' da 
8 Kişi Daha Tutuldu 

Solya, 22 (A.A) - Geçen 
yıl siyasal olduğu için dağıtıl· 

maş olan olueal eosyallet Rodnla 

Zısclta örgildane tekrar koral· 

mığa mQsaade verllmlı.ıtfr. 

Sofya. 22 (A.A) - PoUı 

S.Cyada gizli bir komftolet ôr· 

gOtft meydana çıkarmış ve se 

klz ktşl yık.lımıştır. 

Torbalı Ilçe,,inde 
Geçenlerde Torbahdın aldı· 

ğımız bir mektabda bu ilçede 

bazı hayvan ıüriUerlnln hah· 

çeler araaıoda bışıboı.ı bırakıl· 

dığı ve bo yOzden zararlar 

olduğu blldlrllmlıtl. Gazetemiz· 

de çıkan ha şlkAyet ilzerlne 

Ubayhk mes'eleye önem ver· 

mlş ve 

Torbala 

mlotl. 

tabldkat yapılma1ıoı 

ilçebıylığına bildir· 

Torbalı llçebayhğından gelen 

son raporda hayvan sürıllerlnln 

baı.ııboı bırakılmıdıgı ve Sorav 

(Mes'ul) terinin aranmamış gibi 

bir durum olmadığı, hona dair 

kimsenin de şlkAyelle bulun· 

madığa blldlrllmlotlr. 

13 Yaeındaki 
Kızı Kaçıranlar. 

Gazlbolvarında onilç y•ıında 

Selvl adlı bir kızı kaçırıb kir· 

lctmeklt:ı suçlu Neeet ve ona 

ha suçta yardım etmekle eııçlu 

Genc11ga, Mr.bmed ve Dorlısba 

ve arkadaşları hakkında BJrtncl 

soru hükümenllğince yapılmak · 

ta olan tahkikat bltmlı.ı, Ağır · 

cezada doruşmalımnın yapılma· 

uaa karar nrllmlıtlr. 

Italya 
Elçisi Törene 
iştirak Etmedi 

Adls·Ababa 23 (A.A) 

İtalya orta elçisi Negoe'on yıl 
döollmil münaeebettle verilen 

resmi kabul ve ziyafette bu· 
lunmaktan imtina eımtı.ıılr. 

Elçi Negus'un ltalya hakkında· 
ki son dl yevdeld dOomanca 
\teanı buna eebeb olarak gös· 

termektedlr. 

Liretin 
Korunması 

için Tedbirler. 
Roma, 23 ( A.A) - SelAhl· 

yetlt çeven, mübadele enethilsft 

terafmdun uövlz mo•melerl 
Oznlnde yapılacak konarollı 

kontt>ııjanlarıo eıkı bir surette 
tatbiki bükdmete ltretln ko· 

ruması lmklomı vereceği ka· 
naatlndedlrler. 

Yunanistan'da 
Oolu Yağdı. 
Bir Bölgede OzOmDo 

YOzde 80 i Mahvoldu. 
İstanbul, 24 (Ô~el) - Ati· 

na'dao haber veriliyor : 
Yuuıniıtın'ın (Plrgo) mınta · 

kaıındı 20 dakika sOren bir 
dolu yağmıthr. Neticede Qzüm 

GörOşler 
SeziQ)et• v .,,,,. 

~: Ecsacı K. K.~ 

Kavak inciri 
İzmlr'ln bardıcığını lstıobol1 dı ırayorum, 1etanbul'lolıt O 

clnı incir gösteriyorlar, J{af
lnclri, Sultınsellm cinsi.. .Kaf,J 
incirini hep loltlrlz. Kavak dl 
yince de aklımızıı boğazıo ı• 
pısı gelir; Rumeli kavağı, >.of 
dolo kHağı... 1stınbul'an ıo~ 
hor Kavak inciri bu boğal 

kavağı değil lmfı,ı ... Üıkodır'., 
Selimlye kışlası ile eski Tıbb11' 
mektebi arasında (Salacık) ldr 

Jeel civarında Kavakbıyır• dl 
nllen bir vadl varmıo, or' 
Kavak lsmlle maruf lmfe. Otf 
nın ağaçları, kavak inciri dlf 
hl r cine incir verlrlermlı ... ao-' 
bilen letanbul'lu ız olsa gere~ 
Hayatın pekçok ıafhaaında b6n 
kavak yanlıtlıkları vardır. sJ 
mlye kıtlasının bir keuırı" 
ııkıtmış mtltevazi kavaktan ki' 
ıeolo haberi yok. Boğazın '' 
radenlz kapı11nı tutmuş k.ıf 
laklı iki kavak, letınbul'dı: 
vak ıözilni! kaplamış, ks 

namına ne varea kendisine ~ 
etmiştir. Bayat bu; böyle 
muetur, böyle olacaktır .. 
mlye'nlo kavağı, incirinin iİ 
retlne sahih olmak için b-" 
kete geçmek istemeli, 

- Ben kavağım, burad•f
Demelidlr. Ne gazel bit 

vardır: 
t 

mabsulftnün yftzde sekseni mıh 
volmuştor. Sancak ahalisi ma· 
tem içindedir. Üzümle beraber 
diğer mahsuller ve bllhaeea 

zeytloler de çok zara? gör· 

Ağlamıyao çocuğa meme fi 8 

mezler! 
Baksanız a, Karadenlz'lo ~ 

çisi olan boğazın kavakları ~ 
milştür. 

Operatör 

Cemil Şerif 

Baydur 

şıhklı iki gözleri iki çef~ 
ığlayıb duruyorlar. Elbet 

meyi onlar emectklerdlr. ~ 
incirin sahibi Üsldldar'ın k• 

ufıiüiıııiı:iıiı:uifılı:ıiiiU~ııf ıiıiUI~ 
Çeşme ılıcaları Uiv Numanzade eokağı No. 5 

Saat 9 · 12 Tele. Ev: 3857 

" 3 . 7 ,, Kıl : 3228 
8 inci Sahif ededit• 11 

111111111111111111111111111111111111111111~ 
lzmir Muhasehei Huhusiye Mo.dO' 
lüğilnden: 

Bedeli icarı 
Lira 
60 
60 
60 
o 

Karşıyaka ılaybey lktıaat sokağı 42 No. hane 

,. " " " 26 " " 

,. " " " 28 " " "" ,, ,. ,, tramvay caddrsl 85 87 No.b i 
Yukarıda yerleri yazılı binalar bir eene mdddetle kirayı 4/ 

rllmek üzere on gOn uzatılan artırmaya lstekll çıkmadığıO "' 
23.7.935 tarihinden itibaren 21·8·935 terlhioe kadar bit J 
içinde pazarlıkla klralanmua nygoun görGlmüştOr. Jsteklll I 
hergün muhaeebel husoelye mtldürlOğOne ve pey tftrmek tedf 

lerlo de encllmenlo toplandığı her pazartesi ve perşembe gil~ 
saat 9 dan 12 ye kadar depozito makbuzlara veyahut b 
mektupları ile birlikte mftracaatları. 2276 

Kapalı Zarf Usulile Eksiltme IJaıJı 
Şnmerhank Umum l\lüdttrlnğnn~~ 

l - Nazillide lnoa edilecek basma labrlkaın birinci 

inşaatı vahidi f lal eeaelle eksiltmeye çıkzrılmıştır. Tahmin ° 
iueaat bedeli 328,9!2 lira dört kuroıtar. 

2 - Bu işe alt eksiltme evrakı şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projeıl 

C Fenni şartname 
D - Metraj, Hhldl ffat ve keşif holaııısı 

E - P.rojeler 
İetlyenlflr bu evrakı 16,50 lira mukabfllnde anmerbaok 

ra şObeelnden a.tıo alabilirler. 
3 - Ekelhme 8 ağustos 1935 perşembe gOnü ıaat 

buçukta Ankaradı ziraat bankası blnHındrkl efimerbaok 

zlodekl komisyonda yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapıla zarf oeullle yapılıcaklrr. ~ 

5 - lıteklUerlo 16.908 Ura muvakkat teminat vernıeılJ' 
dan baoka en az 50,000 llraltk hlr tek bina lo111t1oı ıııo 
kı yetle bitirmiş olwaeı liizıwdır. 

ö - Teklif mektupları yukarıda yazıldığı gdn eaatteo bit/ 

evveJlne kadar sümerbank umumi mOdftrlftğüne makbuz ,_ 

bilinde verilecektir. -
Posta ile gönderilecek ml'!ktoplırın nihayet ihale uattode 

11 
Hat t>nellne kadar gelmiş ve zarfın kanuni ıekllde ktP' 
bulunmııı lhımdır. 2269 24 27 30 ~ 

t 



Bir nıU lü Efendi gördün 
I06 bak ı ı_ 

•ız •ğa &arşı isyan et· 
IOfe gizli cemiyetlerde rol al · 
ınıı bul 
d onsun? Onlar ay görfil· 

Gkteo 8 hl 
1 

onrı veya aültiııan ta · 
r erile 

ı 1 ramııan ve bayramlar 
ıç b feha Vermek; nahiye, lıa· 
ı ve vU4 ld d yet are mecllelerln 
e eu veya b 1 siy t u g bi vazlfel eea 

e erine taalluk etmtyen iş · 
lerde haki 
IOClb 1 ve haksız kararlara 
..,.tdfir ve loıza atmakla meş· 
~.. ilrler. 

1 8ııret1 Meelhln el parmak· 
•rlle de L 

biri "L ıa .. al taranırmıe diye 
Clııı; f ;s. 

1 
8'8eı1 nı manasız bir llrette b 
•ıkasına peşke11 rek· IOelde t ... ... 

bir ışı Y•stık yapıp yastığı 
çulııuıa • 

btr Vtrmelde taeaddoka 
DGQ\ • 

lerfaı une olarak gösterdik· 
• dGny ıund anın öküz lboynu· 
a dorduğ 

Y•ya lb unu, esasen dün· 
du~011d::et lcto geliomle ol· 
IOerba 

1 
fızla bir alAka ve 

t Yet 
gfbt b gösterllmemeel .... 
hlanc Orafelert, boğazluı yır· 

•ya k d 
llllllet a •r bığara bığıra 

e, llleak 
lelkl enet ve eşek sabrı 

a:c.ettfklerinl çoUla biliriz. 

.. Çlırd 111
' biraz lneaf et! Tarak 

• bit 1 
lllaz 8 ' P re ve toz bırak· 

· er a 
••kal b g 0 tıranan ııaç ve 

•oka bt Pırlllıkt r taravet gösterir. 
ın11ı; 1 ar, kılların ırasıoa sok· 

1 tır 
gellllez &! 1080 saçtan hayır 
rıgıu illeti sadakaya ve fe. 

Defte 
Y•c.111 ve bıokasının lhtl· 
için g 

1 
Jetle111eslni alıııtarmak 

• e ~o •• ll1011ıe o' uıesth 'in eakılını 
• DQ 

••kıt 1 taranmış, ıOzel bir 
o •rık b k 

'Cl1111Jne b ırı ta, baııka 
nl ve göster. 

ANADOLU 
c~,--

Sıyaaaı Gazete 
sa.hi;:-:--_..--.:=.:.._-1 

Ha p Ve Baıyazganı 
lıxnu!id~ Rüıdil ÔKTEM 

... ne · 
lnfld erıyat ve yazı itleri 

İdareb ~:. lianıdi ilzhet 
&neeı· 

tııııir tkuı 
C. OaJk p .~ Beyler eokağı 
l'elgrar. artı~ bina81 içinde 

l'etefon: i7~zrnır .. ANADOLU 
6 .. Posta kutusu 405 

Yıllııı 4~~~E ŞERA1T1: 
" •yh~' 5Altı aylığı 700, Üç 
.ı. •hancı 00 kuruıtur. 

•ho:'eıııleketler için aenelik 
ae e flcreti 27 liradır. 

Cfinil l')'erde 5 Kuruıtur. 
geçııı· -

ıı nüshalar 25 kuruetur 
A~.\Oot . 

BU MATBAASINDA 
~LMIŞTIR 

Tıııtao da yaıdık olurmoı, 

diye yasdığını bıııka'lına taeıd· 

dok ettlrlb de koca peygamberi 

köşebaıı dtleoclsi gibi taşın 

üstüne bııını koydorub 

yatırtma. Mad11mkl taııtıan yas· 
tık olurmuş .. Taeı yastık yapın 
çulsuza kendi haline bırak; 

nene gert•k yaetık vermek? 

Gene hocam biraz insaf et! 

Dünyayı ökfizfio boynuzuna 

bağlama!. Boynuz, muynuz, kd· 
çilk ve bnyok; demek ki, dün· 

yayı iyi ve kötfi bir temele 

tottoroyorsoo. Temelsiz olarsa 

daha iyi değil mi? Muallakta 

duran dfinya Allıhıo azametini 

daha güzel isbat etmez mi? 

Gene hocam biraz insaf et! 

Dilnya azab yerl ise borada 

lelmiz ne?. Geldiğimiz gibi git· 

meliyiz Milleti lnletmeğe ne 
hacet?. Bir bardak sıçan oto 

tavsiye etsen daha iyi olur. 

Belki öteki tarafta rah11t ederiz. 

Diye yolculuk yapanlar bu· 

looor. Din ile hiçbir allkaeı 

olmıyan meskenet robunu taz· 
yık etmek sen!n gibi lelim 

Aliminin başına ptısktUltı bir 

belA olın hocaların kolaylıkla 

lıloe gelen ııeylerdlr. İlim için. 

irfan için, çalışmak ister, çaba· 

lamık ister. Sizler ise lelAmlığı 

dört ellf miktarı çekilen birkaç 

harf in içinde sarılmıe blllyor· 

eunuz. Blllrmlsln hocam, Bu· 
bara ve H6yve'yl birer klzak 

alayı lıığıl etmlttlr. Oranın 

ahalisi senin gibi yob1Zların 

elinde oyuncak olD'uo: 

- Flz dônya lıterlle meş 
gol olamayız! 

Diye camilerde tekkelerde 

(Yek Allah yek) diye daldık· 

ları ibadetten şöyle kafalarını 

kaldırıb bir kere bile olana, 

bitene bakmamışlar Rus kaıak· 

ları da çarın bayrağını tepele· 

rine dikhermlıler. 
• • • 

- Dan! Dın! Dan! Dan! 
Birbiri ardınca atılan dört, 

beş el ellAb kapının. ön6nde 
nöbet bekllyen iki neferi 
birden yere ynvarlımış, öl· 

dürm6tUl. Bunlar G•latada 
Osmanlı bankası kapısı öotınde 

nöbet bekllyeo çifte zaptiye 

neferleriydi. 
Tramvay caddesinden geçen 

fimera ve zabıtanı selamlamıkla 

da muVlzzaf olduklarıodan 

-~ A tılırnıyorum 
19 - 24. temmuz 1935 

- Et .. 
tarıfıod eııdı, kılıç arkadaşları 
llııte1111n~n ôldGrftlen bir eıheın 
elbı1 temeli eden siyah 
1 e11ıde-. d 
•rltıııd e hiçbir şeyin 

Sat 
1 de~U m lılnlz? 

111lher'l 
- F 0 ttly leıl Orptrdl: 

Gı1aıeyın~k1t .rlcı ederim beni 
Sı 1

· Sız .ldmıılnlz? 
1•b ld ~eler e lvenll kıdın, keli· 

"ttııe ·~••ııdın tek tek çıkmak 
...._ ~etıp nrdl: 

'S.. ıe llkll Goııdran de L1&I· 
'eeıı AaJeı'im. 

Salamber hu lemi lşldince 

bir inilti çıkardı. Salamber•ıo 

bo teliııını gören elyıh eldi· 
venll kadın lnlhfaf kar bir 
glHlııle eôztine devam etti: 

- Şimdi mdsyCl Salamber, 
yarım saat evvel emniyette 

Beydı~ın &1adetini mahvetmekte 

ve senden intikam almakta ne 

kadar haklı olduğuma anla· 
dıaız mı? 

Salamber yıldmm çarpmıt 

gibi bu mOtblt kadının ayak· 

larına yu.Hrlandı •e bagırdı: 

atklluı bankayı dönmü., bir 

vaıf yene duruyorlardı. 

Bıetın ayağa kadar siyah 

elbiseler glylnmlıı, elleri cebin · 

de, siyah gözlük takmış iki 

ıdam bir dakika enel banka· 

dan içeri girmişlerdi. 

Mermer ta~larla dö~enmlıı olan 

methalde eekb on kişi hareket 

etmek üzere imişler gibi ayakta 

duruyorlardı. İki gözlOldO. içe· 

rlye girer glrmea ayıkta dola· 

şanlardan birinin bu gözlüklere 

yaoaımıeile! 

- Hereey tımam! 

Demesi blroldo. Tekmil ha· 

berini alan gözlöklft, (Haydi) 

diyerek arkadaoının kolonu 

dnrıuı. Her lklııl birden yfiz · 

geri ettiler. Biri sağ, diğeri 

solda duran iki 11ptiye neferi· 

nln arkalarına gelmelerlle Cl'p · 

lerlndekl tabancalarının tetik. 

lerlode bulunan 11ğellerlnt tı 

bancalarla birlikte ceblerinden 

çıkarmaları blroldu. Hlçblrşey. 

den haberi olmıyan gfioaheız 

nderlerln kafataslarına ateş 

etmlye başladılar. Zavalh De· 

ferin gık bile dememişlerdi. 

Biri arkaüetd, metbıldekl taıılığa 

Devam edecek 

On iki 
Ada Rum
larının Vaziyeti •. 

- Başı 1 inci yftzde -

ıılogton'dan haber veriliyor: 
Noneç hllkümetlolo, bugQo 

toplanacak olan nlu11lar kuru· 

mona lotlrak etmlyeceğl söyle· 
nlyor. 

Nevyorktan gelen bir habere 

göre, Amerika ayan dıe işler 

encOmeol fevkalAde bir top · 
l•ntı yapmıı ve Amerika'nao 
İtalya Babeelııtao anlaşmazlığ n

da ılıcağı dornm hakkında 

müstacelen k1rar vermesini 
istemiştir. 

iyi malumat alan çevenlerln 

teminatına ıöre, Amerika aya· 
nında iki ceryan Vlrdır: 

Üytlerlo bir kısmı, Amerl· 

ka'oın kat'i surette bitaraf 

kalaıaııını letemekte ve diğer 

ftyelerde ayanın bu huso"ta 

bir karar vermesine lüzum ol· 

mad1ğı kHatlnl beslemt"kte· 

dlrlr.r. Birinci kmm üyelerin 

ileri eQrdOklerl mfttalu. Ame 

rlka dı., işleri bakanlığının 

nHar noktasıdır. Amerika aya 

nının bogfto yarın bana dair 

bf r karaT vermesi bekleniyor. 

Londra, 23 (A.A) - Baheş 

tmparatorlçeelnlo bfttft İngiliz 
kldıolırına hitap eden ve Dally 

Molr gazeteıi tarafından yazı· 

lın bir mektubunda lngllfz 

kadınlannın bogftokd mtlokal 

denede Bıbeo oloeonı tlntl 

(Mane•f) yardımda bulunmaları 

istenmektedir. 

Parla, 23 (A.A) - BogOn 

birçok gazetderde Fraoaa'nın 

halyan· Babeı mee'elealnde her· 

ııeyden önce uluslar sosyetesi 
prensibini korumak amacını 

gfttmesl gerektiği dOııflaceal gö · · 

ze çarpmaktadır. Esasen baBın, 
oluılır soeyete11I kon11eylnln bu 

ayın sooonı doğru behemehal 
toplanacağını •e mee'eleoln 15 

- Bıııı ı inci yGz:le _ inci maddeye göre iocelenece· 
~rbıl sıomıktadır. vaftiz ve cenaze merasimlerine 

Roma, 23 (A.A) - Önemli nihayet vermişlerdir. 
f lnıneel tedbirler alınır1k te· 

Romlar, Radoı'ıakl İtalyan dındldekl lulğıt pannın ka· 

valiye -karşı bayak bir kla bcs nuni karşılığı bir mGddet için 

lemektedlrler. Bo aebeble vall, azaltılmıştır.: 

yalnız batına dolatmaktan çe· Parla, 23 (A.A) - 8. LHıl 
klnmektedlr. İtalya ayol za· dün aktam İngiliz bGytık elçi· 

manda ada Ram'larıoı askere elle görOımllettır. Bu görftome· 

alarak Habeılstıa'a göndermek den anlaşılıyor ki Fraosa htl 

Bir Yahudi 
yan Da 

Uristiyau, Bir Hı·isti
Yahudi Oldular. _,_ ..... 

Geçenlerde Seli· 
nlk'te bir Musevi kız 

•ek yüzünden Bıris· 
tlyan olmue ve Seli· 

nlk M usevi'lerl, buna 
çok slnlrlenmlılc:rdl. 

Ş 1mdl de gene Sela· 
nlkte fabrikatörlerden 

Çekoslovak Y ahudi'el 

K. Malmoth'ın oğlu 

• 

I.ontlelav Mllh namın · Yukarda Selaoiktcki aşıklar, aşağıda Musevi artist. 

da bir genç. Seliolk telefon soe· Polonya'nın tanınmıe ıen~ln 

yeteeiode Yonan'lı Melınto fabrikatörlerinden Pavlo Hro· 

Ltman'ı sevmiştir. Genç; bo pofskl, tanaomış sinema yaldız· 
k1J1la evleodlrlllmek için dlalnl larındın Sara Stalnlah namın· 
terketmege karar •erince babası da~I gftzel bir artl11tl eevmlıtir, 

kendisini ko•moştor. O dı te· fıkat kız musevldlr. Evlenme· 

lefon sosyetesine makinist ol· 
muştot. Sosyete direktörü yar· 

dım etmle, kendilerini, bu me· 
raslml başırmık için Atloa'ya 

göndermiştir. İki genç, ellerinde 
tavsiyelerle Atloı'ya gelince, 

doğruca Yunan lçleleri bakanı 

Ralls'ln yanana ghmleler ve c;ok 

iyi karş•laomışlırdır. Ralle, me· 

raelmln, bakanlık dairesinde 

yıpılmıınoı emretmlttlr. 
Genç uftiz için mtlracaat 

edince usolen r nell Hahamba · 

ııya gönderllmlıtlr. B•hambaıı, 

kendisine nasihat etml,, fakat 

dlnletememlştlr. Vaftiz Aya Ka· 
terini kilisesinde yapllmıştar. 

Yeni adı (Yani) dlr. Üç kardeşi 
de Çekoslovaky•'da hırlstlyın 

olmuşlardır .. E'fleome mf'rastmf, 

Cuma gOnd M. Ralle'lo bozu· 

runda yapılacaktar. 
• • • 

Selinlk'te bu hidlse cereyan 

ederken, VarşoV1da da bunun 
aksine bir bidlıe oh."loştor . 

lerl lmkam hisıl olamamııtır. 

Booun 6zerlne. genç fabrikatör, 

dinini değlııtlrmtı, hırlııtlyan 

olmoıtur. 

Londra'daki 
Konuşma .. 

---... ·~---
- Başı 1 inci yOzde 

Yonao siyHıl duromooon 

bGUln görüntışlerlle vr. bllhıBBa 
kralın stıkônetle sonucunu bek· 

llyeceğl geneloyla llglll bulun· 

doğunu gaze tecllere aöyle· 

mlştlr. 

Atloa 22 (A.A) - General . 

Kondills, kendisinin dlktıtftr · 

lökten yanı olduğu hakkındaki 
sözleri bir karaçtan ibaret ol· 

doğooo söylemiş ve demijtlr ki: 

arzusundadır. ÇdnkG ada Rum· ktlmetl de uloıln aosyetesl Meyi neırettl@l bir telgraf hı· 

- K.arıç ağızları tamımlle 

kapamak için şunu !öylerlm ki 

eğer kral ulusun b6yllk bir 

kısmı tarafındın ve fırkacılık· 

tan üatllo olarak getirilirse ben 

siyasal bayıltan çekllmeğe ha· 
zırım. lannı, Erhre'dekl tebaası gibi kon11eylnlo 25 7 de toplanması berinde M. Muesollnl'nio tay· 

uymakta ve onların da aıkere gerekeceği f lkrlndedlr. yare ile doğu Afrlka'eıoa hare 

L d 23 (A A) ıt 1 ket etmek üzere olduğunu Ee•klerl, lcab ederse zorla gön· 00 ra, · · - a JllD· 

B b · d d bl Lot r blldlrmi11tl. 

Arsen Lnpen 
Mflstantiklikte •. 

derllmelerl 10.ıumuoo Uerl ıGr· a eşıetın avaıın • r • a · ... 
mı yolu bulmak için hergdn lngillz mehaf 111 Mueeollol· 1zmlr'fn muhtelif yerlerinde 

11İİıİl~Iİİı~:ltİlllllllllllllllllllllllllllllllllllll geçmekte olan diplomatik gö· ola bo gezisini harbın pek 3 L ev soymuıı olan •e Jzmlr'ln 
ili rdşmelerlo önemli bir yola gir yakın olduğu "eklinde tefsir Araen topen'I adını alın bırıız 

Çeşme Ilıcaları Dl dlğlnl gösterecek hentız hiçbir etmektedirler. Diplomatik ee· Celaleddin bıkkındald tahkikat 

8 İnci Sahifededir. iz yoktur. kilde bo mee'eleoio hılll im· evraklle üçüncü aoru hükümen· 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllİlllliiııı) .... İtit.an•l;•ulıİI, •23-(Ö.zelllİI )-•D•ey•li-k.4n•ı•p•ek-za.yı•f •gö.rft.lii~yo•r•. --l•lğ•lo•e ~vt.ri.lm•i~.tl•r. ----

cekler ve yaptığın denaet "Ve - Evet! kararımı boyun lğmeolz için 
bauıo tedbirler abnmıııtır. Şo 

aözlerlml söylerken karıoaz ve 
çocuklarınız adamlarım taTafın · 
dın baııka tarafa kaldırılmış 

bulunuyor. lııUrınız karı ve 

çocoklarıııızın ölümfioü baıır· 

lamııı olacaktır. 

- Merhamet! .. 
Slyıb eldivenli kadın eoink 

kanlılıkla cenp verdi: 

- Hıyır! Kıhoç. arkadaılan 

için merbımet yoktur. Fakat 

arlık öldartmekten yoruldum. 
Sizin için başka bir çare 

buldum, ölmlyeceksln.. Fakat 

Ailen, çocukların ıenl ölmGıı 

bilecekler ve senin ölGmftn 

için alyahlar giyerek matem 
tutmaktadır. 

Salımber 11lyab eldivenli 

kadındaki de~lılkllkten cesaret 

alarak aya~a kılktı ve ba· 

ğırdı: 

- Bayır!. 

yapımazıınız. 

ederim. 

Bana hiçbir tey 

Slıl mığlôb 

- Böyle mi zaDnedlyortu· 

noz? Çocuk olmayınıı, beni 

dinleyiniz M. S.lımber!. Bu 

Siyah eldivenli kadının bu 

sözleri Sılamber'i mıtetmlııtl. 

Keodl11lol kaybetti, bir yığın 

halinde yere aerlldl, bağırmığa 

bıılıdı: 

- Çocoldenmı ve kuımı 

acıyınıı, merhımet ediniz!. 

Siyah eldhenli kıdm ayni 
ao~uk1':anhlıklı: 

- Bayır ·dedi· merhamet 

yoktur. Karını çocoklarlle !be· 

raber nlerlne gönderirim. Fa· 

kat ıen artık onları görmlye· 

cebin.. Onlu eenl ölmıı bile· 

cinayetlerden habersiz olarak Cevabını verdi. 

iyi bir zevç ve iyi bfr baba - Şu halde oturunuz Yf" 

gibi 11enln matemini tuıub söylediklf'rlml yezmağa baııla· 
ağhyacaklardır. Fakat; arzum yıoız .. 

dahilinde hareket eder hen!.. Salamber bllm1:cburlye itaat 

Zavallı Salamber'lo kalbi ederek yazmığı baııladı. Siyah 
sızladı: eldivenli kadın söylGyordu: 

- 8aa!. Anladım, gözünü· - Bugün ak~ım uykuya 
zün ônOnde intihar ctmekllğlml hazırlanırken her zaman beni 

lstlyorsonuz! taklb eden baron De Nortlye· 

Siyah eldivenli kıdın atıldı: nlo hıyılial gördftm. Hayalet 

- Bayır; intihar etmlye· ODU taklb etmekllğlml emretti. 
cekelnlz. Ben onoD arkasından gittim. 

_ Peki, ııu halde, ae demek Beni Dereye götOrecek acaba, 
bu, meçhul!. Zira ölGler öyle istediğinizi ınlamıyorum .• 
llAbi bir konete maliktirler ki, Siyah eldivenli kadın bir 
canhlBf onların elinden kur· zile basarak baronu çağırdı. 

Sonra Sılamber'e dönda: tolmak için boı yere emek 
aarfederler, imza - Vaalyetnamenlzl tanılm 

ettiniz mi? Salamber 
Salamber: - Soaa •u -
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KıQlad MQ M bn im k • - Şartnamesi herğftn komisyonda gôrtıleblllr. M h lif kil rd ihal l • ıla 

v a s. ev. sa a a omısyo· - Sığır etinin mtcmu bedeli 7085 yedlbtn ototbet liradır. U te mev e e e erı yap 
nunda ihaleleri yapılacak İlanlar 4 Beher kilo 11~ır etinin tahmin edilen f latl 15 kuruıtor. asker ilAnJarı 

Müstahkem mevki SA. AL. KO. dan: 5 Muvakkat teminat akçeıl 527 beeyfl• ylrmlyedl lira 63 Bayramiç askeri sat, al. to. rı. den: J 
ı MTS Mv k , 1 O ıltmıştıç koroıtor. 620 Of! - . . ıt a arı için 683 O kilo sığır eti kapalı 1 - Bayramiç ve clvarandıld kıtaat hıyvanatının :.., 

f in il t 1 k 1h l 1 29 ,.. 93r.. 6 lateklfler ticaret odasında kayıth oldukJımna dair veılka kil ı f lh ı L ı f l · ı "" L ya tr: zar uım e aa ın a anaca tır. a es , . o puır· o yu ı t yacı .apa ı zar usu t e muna.aea '-
lesi günO saat 10,30 da lzmlr'de kı Alada SAT. AL. KO. gôstermelc mecburiyetindedirler. mottor. lhaleıl 3,ığuetos,935 cumartesi gOnO .... • 
nooda yapılacaktır. 7 Ekelltmeğe lıtlrak edecekler 24PO sayılı artarma ve kuzda Bıyramlç'te aıkert ıatın alma komilyoouadl r: 

2 Şutnameel hergün komleyoodı görO.lel-' ••. eksiltme kanonnnon 2 ve 3 iıncd maddelerinde ve pılacaktar. 
3 Sığır etinin tahmin edlleo bedeli dokozbtn dörtyftı eartnameılnde yazılı 'feelkalarlle muvakkat teminat mak· 2 Şartnameıl hergQn komisyonda görfllebutr. 

d k b 94"5 ı· d buzl11rını n teklif mektublınnı ihale ıaatlnden enaz o san ee .., ıra ır. 3 Ueber ldlo yul.t için dôrt kurut elli aantim 
d. Beher kilo sıeır etinin tahmin edilen fiotl 15 knrottor. bir ıaat enet komisyona vermlt bulonacıklardır • mln edilmiştir. 
5 Muvakkat teminat akçesi 669 altı yüz altmıı dokuz 2064 11 16 20 24 4 Temfoatı mu'fakkate akçeıl 2092 liradır. 

lire 40 kırk kur•Jştur. Mat. M•. eat. al. ko. dan: 5 istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarlD• 
6 Jeteklller ticaret odasında kayıtlı olduJdarını dılr ve. l - Tayyare kıtHtının kapalı ıarf la münakaeadı bulunan f?Ö&termek mecburiyetindedirler. 

sika göstermek mechorlyetlndedirler. (72000) kilo ekmek ihtiyacının beher kilosuna verilen 6 Münıkaıaaına fotlralc edecekler 2490 sayılı arur_.'1 
7 Ekslhmeğe iştirak f'decekler 2490 sayılı artırma ve on kuroı on santim f lıt bahalı görüldOğünden pazar· eksiltme kanonunun 2 ve ClçQnctı maddelerinde •e ;J, 

ckelltme kanununun 2 ve 3 cfi maddolerlode ve şut· lıkla Htın ahnıcakhr. İbıleel 30 ·Temmuz· 935 ealı namesinde yazılı veeikılarlle teminatı movakkate /,, 
namesinde yazıh veslkalarlle teminata muvakkate mık· gftntl ıaat 00 bet buçukta İzmh•de Mat. Mv. satın alma buzlarını ve teklif mektoblarını ihale saatinden 
buzlarını ve teklif mektoblarmı ihale saatinden en az bir saat enel kombyona vcrml• bulunacaklardır. ~ 
b' 

komlıyonoada yapılacaktır. v 1 r saat evvel komisyona vermiş bnlunacaklardır. 14 19 24 31 2!.!;/ 
2063 11 16 20 24 2 Şartaameıl her ~Qn komlıyonda ıörfileblllr. 

Mftetabkem mevki ~at. al. ko rs. den: 3 - Teminatı munkkate akçesi (59~) liradır. Manisa askeri sat. al. ko. rı. den: 
ı - .Mat. Mv. askeri bastHesioln ( 42000) kilo ıtıt ihtiyacı 4 - lstckUler Ticaret odasında kayıdlı bulunduldarına dair l - Manlaa askeri hastıneıl için (12000) kllo kor;;, 

kapalı zarf oeullle satın alınacaktır. İhalesi 27 ·Tem· -vesika göıtermek mecburiyetindedirler. ihtiyacı açık ekılltme suretlle satın alınacaktır. ~ 
5 Pazarlığa f•tlrık edecekler 2490 11yılı artırma ve ek· 6 ·Ağustos· 935 ıab gOnft saat on yedide Manisa ,,. 

muz· 935 cumartesi günft saat on buçukta lzmlr'de lu• v 
v ılltme kanonunun 2 'fe 6,.ftncii maddelerinde ve •art· t ı L t d l kt lada Met . .Mv. eatın alma komlcyononda yapıl•caktır. v v aa ın a ma .. om syonun • yapı aca ır. ~ 

2 Şartoıtmesl her gfio komisyonda görftlebllir. nımeılnde y.zıh veeıkaları ve teminatı movakkatelerlle 2 Şsrtnıme ıuretl bedelsiz olarak komisyondan alıll• 
3 l.tekllJer Ticaret odalında mukayyed olduklarını dair birlikte pazarhk saatinden enel komisyonda hasır bu· 3 Teminatı muvakkate akçeel (270) liradır. 

lunmaları. 2278 ... 
vesika göetermt>k mecborlyetindı-rllrler. 4. İeteklller Ticaret oda9ında kayıdb oldoldarına d•11 

4 Sndon tahmin edlln bedeli (5460) liradır. Mat. My. ut. al. ko. re. den: ılka göstermek mecburiyetindedirler. 
r. B h kil fit • ı n k fi f dil f 1 1 - Mıt. Mv. in glSıterece51 yerde {4673) lira bedel ke•lf ll ., e er 0 s ıç n °0 ç oroş a tahm n e m et r. 6 .. 5 Eksiltmeye lttlrak edecekler 24:90 sayıla artırma ff 
6 T · kk k • "09) il 111 L lneaat açık eksiltme ıuretlle yaptırılacaktır. İhalesl f, ı>mrnatı mııva ate a çesı (!i ra t 11.uruıtur. ılltme kanonunun 2 ve flçftncft maddelerinde .,e .J. 
7 M ünakasasıoa işlf rak edecekler 24 90 ıayılı artırma ve 9 · A~ostoı· 935 cuma gftnft aaat on bee buçukta İzmir '1 

eksiltme kanonunnn 2 ve üçftuctı maddelerinde ve eart· Met. Mv. ııahn alma komhyononda yapılacaktır. namesinde yazılı veılkaları ve teminatı mu'fakkıte 
namesinde yazıla vesikalarla teminatı munkkate mık· 2 Şartname n keelfn•mesl hu gQn komisyonda görOleblrllr. buzlarlle birlikte fhıle saatinden evvel komisyonda 

bazlarını ve teklif mektuplarını ihale saatinden enaz bir 3 - Teminatı muvakkate akçesi ( 350) lira kırk ıeklz len· bulunmaları. 2281 27 30 
saat evvel komisyona vermle bulunacaklardır. ruetor. 

2076 il 16 20 24 4 İıteklller Ticaret odasında kıyıdh oldoklarmı dair 'fe' 
MOetahkem meykl sat. al. ko. rııı. den: ıtka göstermek mecborlyetfndedfrler. 

l - Met . .Mv. askeri hastaneelnlo (30000) kUo yoğurt lhtl· 5 Ekalltmeye ı,ıtrak edeceklu 2490 sayılı artırma ve ek· A. 
yacı açık eksiltme auretlle satın alınacaktır. ihalesi ılltme kanonunun 2 ve flçftacft maddelerinde ve oart· 
27 ·Tem. 935 cumartesi gftnfl saat on birde 1ımlr'de namesinde yazıh vesikaları ve teminatı muvıkkate Bakteriyolog ve bula,ık ile salğın hastalıklst 

1 mft.tabassısı kışladı Mat. Mv. satın alma komisyonunda yıpıl•caktır. makbozlarlle birlikte ihale uallnden evvel komisyonda 
2 Şartnamesi her gOn komisyonda görillebillr. hasır bulunmaları. 2279 ~4 28 3 7 Baemahane istasyonu karpemdaki dibek ıokak baoında 30 

h ev ve muayenehaoeeinde sabah aaat 9 dan akoam saat 9 a 
haetalannı kabul eder. 

3 Yoğurdun tahmin edilen bedeli (4200) liradır. Mat. M•. Bat. al. ko. ıe. den: 
4 Beher kilo yoğurt fçln on dört kuruş tahmin edilmiştir. 1 - Met. Mv. kıtıatah için (40050) kllo koru soğan ihtiyacı 

5 Teminatı muvakkate akçesi (315) liradır. açık eksiltme ıurr.tlle satın ahnacaktır. lhaleel 12 ·Ağoe · Müracaat eden hastalara yapılmaeı lbımgelen eair tahliUS 
mikroakopik muayeneleri ile veremli haıtalara yapılmasına ce•" 
rülen Pnomotorake muayenehaneainde muntazaman yapılır. 6 İtttekliler Ticaret odasında kayıdh olduklarına dair tos• 935 pazartesi gftniı eaat on beş buçukta f zmf rde 

vesika göstermek mecburiyetindedirler. kışlada Mat. Mv. eatm alme komisyonunda yapılacaktır. 
7 Mftnakasaya iştirak edecekler 2490 ıayılı arhrme <te 2 Şartnım,.sl hu gftn komisyonda J?Örftlebillr. 

eksiltme kanonunun 2 ve 0.çOncft maddelerinde ve ıart· 3 Soğanın tahmin edilen bedeli 2025 liradır. Vekaletinden: 
namesinde yazılı vesikaları ve te'mlnatı muvakkate m•k· 4 Beher kilo ıo~an için bet kuruş f iat tahmin edllmletlr. 
bozlarlle birlikte ihale saatinden en az bir sHt evvel 5 Teminatı movıkkate akçesi 152 liradır. 

1 - 2257 No. 1ı madeni ufaklık para 

komisyonda hazır bulunmaları. 6 İstekliler Ticaret odaaında kayıdlı olduklarına dair ve· 
2077 11 16 20 24 ılka ~ôsteımek mecbvrlyetlndedlrler. 

Moetabkem mevki SA. AL. KO. dan: / 7 M6Hkaeaeına lotlrak edecekler 2490 sayılı artırma ve 
l - MST. MV. kıtaları için 4690~ kilo sı~ır eti kapıla eksiltme kanonunun 2 ve GçOncft maddelerinde ve tart· 

Devlet alacaklarına 60 koroetın alınmakta o)ao 

mecidiye gtlmtıe f iatlnln tenezzftlO haseblle 54 
lndlrllmle ve bn f lat Ozerlnden kabul edUmetl 
mal111ndıklırına tebllğıt yıpılmıştır. 

zarf usoltı Ue satın alınacaktır. ihalesi 29.7.935 pazar· nameılade yazılı vesikalar• 'fe teminata movakkate mık· 
teel gftnQ saat 11 de lzmlrde kıelade MST. MV. SAT. buılarlle birlikte ihale ıaatlnden evvel komlıyonda bazı: 
AL. KO. nuoda yıpılacaktır. bolonmıları. 2280 24 30 4ı 9 

2 - Cdmhurlyet Merkez bankasında beher on gr•"' 
meakuk ve gayri meekuk halis gOmüşQ 27 kurol's' 
ılıcaktır. 1720 21 

Emlak ve Eytam Bankasından: 747 
750 

" 
" 

" " " 
" kiremitçi so. 

t~O 
8 6 

Ev 
406 
128 

M. Mu. ananın 256 
hlıseıl. 

Esas No. 
409 
413 
526 
552 
573 
575 
576 
577 

583 
599 
641 

642 
644 

6,5 
646 

6~7 

648 
650 
651 

652 
667 

677 
686 
706 
712 
713 
715 

716 

724 
728 

741 

745 

No. 
Yeri Yeni Eakl 

Karataş duygu sokağında 
cedit ..aa. dOodar sokağı 

6 6 
7 3 

Karşıyaka donanmacı ma. aydın ıokağı 
" oemıo zade m. rahmi bey .. 

9 7 
6 2 

" " " ikinci aydn: » 18 19 
.. " " reeadiye cadden 60 58 .. .. " " 36 36 .. .. .. 31 39 

2 
Karataş lelAhane caddesi 111 
Buruna yıkık minare mevkii 28 
ÜçOnçft ıultaolye mabıllesl yunus ikinci 18 
çıkmazı. 

.. Dördflncil " 
Üçflncfl 
sok.ğı. 

,,. eşrefpaı,ıa caddesi 4ı8 
" komiser mahmul 21 

Dolaphkuyo mahallesi Dolıplıkoyo cad. 127 
.. " lımaU ef. sokağı 16 

.. 
Memdnhlye 
Dayı emir 
Dayı emir 
mazı. 

" dolaplık.uyn cıd. 

mahallesi mumcu zade ıo. 

" dayı emir 8oka~ı 
" yel değirmeni çık · 

1 
62 

128 
12 

102 

6 Dayı emir mı. dayı emir sokağı 
Birinci soltaofye mahalleli buat geçidi 22 

1 
Orhınlye mahallesi yokue baıı ıokağı 
Mecidiye m. molla abmet s. 

19 
22 

Alsancak mes'odlye mahalle. zaobık so. 
Kestelli m. kahrımın ıokağı 24 

il il " 
" H 

lstlklAI m. gündQz ıokağı 

Tepecik HllAl ıokağı 

30 
192 
184 

20-18 
16 
12 

17 

26 
18 

113 

13 
1 

126 

16 
18 

28 
162 
164 

16 16 
2 1 

12 
Mee•odlye m. blrlocl ve ikinci kordon 332·275 

İkinci ıflleymaufye mahalleal klmil 
paoa caddesi 

il " .. .. 

159 

1 
159 

2 

Clnııl 
E., 
Ev 

Depozhoıu 
120 
200 

540 il.Murabbaı ana 110 
208 
8,3 

" 930 
877,50 " 

1257 

E• 
Ev 
Arıa 

" 
" 

" 

45 

130 
200 
180 
200 

300 
700 

16 

ETln aeklıde tlç payı 25 
E• n ulonnn 8 de 2 payı 25 

Ev 60 
63 M.Morabbaı aru 7 

EYID 16 dı 8 payı 60 

E• 160 
Ana 5 
Aru 7 

Araa 10 
Arunın yarı pıyı 16 

E•ln 756 da 64 payı 40 
.. 128 de 28 payı 7 

Ev 650 
Odanırı yarı payı 30 
Etin 24ı de 1 payı 2 
EY ve dtıkkAnın 72 hlsııe· 270 
de 34ı hlsıesl. 

16 ıev ve iki dtıkkAnın 275 
64 de 35 hleııe@I . 

Ev 300 
Ev ve dtıkkAnın Oçte 1700 
bir hle9esl 
81 M. Mur11bbaı arıa 15 

1331 .. " :.H5 

752 

756 

781 
783 
812 

820 

846 
858 

859 

868 
873 

873 
1 

878 
881 

883 

963 

892 

906 
938 

946 

972 
986 

1002 
lOOJ 
1010 

" " çorak ıob~ı 

" mıaırlı cadde. 

Karatae :doygu eokı&ı 
Salhane doygu aokatı 
Gftzel yurd m. kemeralh caddesi 

,, 
" azizler so. • 

1 lncl karalaş poıtaca Ali Rlsa ıo. 
Bornova yıkık minare me•. 

Bornova hamltll yola 

Orhanlye m. kAmil el. ıokak 
Halkapınar ıehldler m. mukaddeı 
mezar ıokak 

150 
12 

154 
17 
47 
53 

194 182 

38 'o 30 
3 

39 
26 24 

11 
96 98 
100 

7 

96·98 
100 .. 102 10{-106 80 

letlk1Al m. g6ndGz aokağı 
İkinci ıGleymınlye m. yflzbaı,ıı 

haıan ağa sokağı 

" 11 kiremitçi ıokağı 

Borno.,. bılıkçı bıoı çtf llğl 

Karşıyaka oıımaozade m. reoıdlye 
caddeıl 

il 

Gftıelyurt 

" 21ncl aydln çıkmazı 
m. Ttlrk pazarı · 

İkiııcl karatae mimar slnan s. 

Salhane manğıltepe soklğı 

Tozca m. molla sokağı 
selimlye m. kararao tramvay cadd~ııt 

Birinci karataş postacı Ali Rize eo. 
Kzeıp h111r m. şerbeıçiler çarom 

23 
oil 

6 

31 
1 
9 
40 

38 38 
1 

26 

27 
41 

4 

39 

32 

38 16 
210 184 

29 25 
6 10 

12 

160 M. Murabbaı araa 

195 

Ev 
Arsa 

.. " 

DiıkkAnın 48 hlaaede bil 
htsııeal. 
Ev dtlkkln ve Hlunoll 
yarı hlaaeıl. 

Evin 80 de 35 hl111eıl 
Ev ve bahçenin 48 de 9 
sehmi. 
İçinde koyoıu olan 
16335 M. M. tarlı. 
Ev 
Depo 

Depo 

Ev 
Evin aeldzde 3 payı 

42 metre mu. ar11aııı 

256 da 128 payı. 
Bir hektar 8380 mel· 
murabbaı tarla. 

5075 M. Murabbaı ır" 

5894,50 .. 
DftkkAnın 808704 biti'' 
de 596208 hlaaesl. 
ETln 24 de 6 hlHe&f 

Arıa 

E.tn yarı hlaaesl 
Evin 1728 de 27 hldetl 

Evin 1341 de 392 bl 
Dtıkkın 

Mevki ve N o. 11rı yukarıda yazılı emlAklo peşin pıra \'eya sekiz• ıakıltle ıat11ları 

cumarteıl gOnn saat onda ihale edilmek üzre pazarl.kla artırmaya konulmuştur. l.tekll 

blularıacla yuah pey akvelerbal •esaemlıe yatırarak artırmuına girmeleri ltzımchr. 
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Anadolu'nun Tarihi Tefrikası 

fiATU/( J{AKAtl 

Tefrika No. 85 24 temmuz 935 M.AYHAN 

Der 'lee 
& Co. 

Van 

DEUTSCHE LEV ANTE L.INIE 

Salak, Y akar'ın tedavisi saye$inde 

" BERAK.LEA ,. pıporu ha· 
len llmanımııda olup 25 tem· 
muza kadar Anverı, Roterdam, 
Bımburg ve Bremen için yak 
ılacaktar. 

11 DERINDJE ,, npuru 5 
ağuıtoıta beklenl1or 8 ağuıtoea 
kadar An•en, Roterdam, Bam· 
burg ve Bremen için 1ak 
alacaktır. nihayet gözlerini açabildi. 

.. ALİMNIA ,, vapuru 10 
ağuııtoata bekleDlyor, Bımburg, 
Bremen •e Anverı'ten yak 
çıkar1caktır. 

bfJ !tlı yolca, bıklkıten yGıQ· 
il Y••at ., baıa nıı donduğunu •e 

n •6codo old naa aertleımekte 
~ona dn7uyorda .. 

tılt11a r, •tın dlılerlne kadar 
I011 ıttı. Znallı hıyHa, unkl 

ba111lel ı gGaa er ile çabalıyor, 
.. , ..... b b 

r11 dab a tyulıktı bl· 
İtti• • JOramek Ye koımık 

ıOrda. 

"•brnaaı. re1tı rın darbeleri ıey· 
endi ç 

takları de lnkD ı6vırlnla hl· 
doamdı baeladı· 

- L -e • 
Y•trornı~ gayret rbglr, gayret 

!t, ba 
aor1-.c1a ... anlamıı gibi tekrar 
lllat- ' f eni bir hııla kot 

1•••· batladı.. SDnrl yınt _,,, •ba ...... ' 
btlıa11a - 1lnde eğtlfyor, iki 
l,lıklara bir hale geliyordu. 
ta.,.1111 a8aldıyorda. Göılerl 

il otda .. .,,, .. 
~ ' lllbayet, Aybey'ln 
Ptlt1ta fleıd 11111 011tlne ReUnce kı· 

• te • •racta bl .1 U•arlandı. Ve bu 
Gece ~ 111llt1 dayalda .. 

letl, ,,:_: içinde bir kadın 
leli orı.b kte11, telAtb bir kadın 

- • la Çllllattı: 
İ>elile Jbe,!. · Aybey yedt! 
8Q "-

11~ arkadan" ııçndı: 
t Ll'Qt 

- y •karı ıa leli idi... 
Diye ka . 

h1a11 ıl '••lık Yerdi n guca· 
be1111ae.,:daa flrlıdı.. Etnf 
ltldtr tlt · Soluktan iliklerine 

it tedl. 
fl\'lde b 

1111.u. lr galge yere lğll· 
-a 

S..11t aı~'1lrn Aybey, yedı, 
~ Jor. 

e ol111 
l'Qlte.k Ofta, ae nrdı. So· 

4.t.t.
8

19
' 'fe saman df'lllcll. 

1•1ttı. y ,:_:••rlınu ıdlm, ... 
~alclııaa,._ ' onu kucaklıyıb 

....... Dar çıhııyorda. 
\19 ıy~ dar Yakar! 

1•ktı.dı: 1 bir hamlede 11lığı 

it - S.rt1e 1 
1 de do '1D '' doaayor .. Bel· 

l lldn Ye ald6. • 
°''Yorlardı 

- S.t11tı . 
bı11a.. "· Arkadapm.. c.. 
41~11 

tltr11or.111~ illi, hıçkınklula 
- Bıttt 
\'ak ' aıan artık! 

n... ar diba~ 
~~ teaeı nden f1rlımıttı. 
•rı ıteı "Jorda .. Kuru çalı
btı lle içi Yerrntttı 'fe mıdent 
dotdo .. ~ ile bir kırmııı au 

Ş -o0qlt •te 
,.._,, 

11 
le ıtrmtltttl: 

•t!.. Ne •at Aybey .. Gabtlntl 
beden da111yonun Aybey 

4.,~ ~rdın?. • 
)' 1111 eli 
otd,: • •)'ağı dolıtı· 

1 
811

- 1
1ora111 etde11 a11ı. " Ben hoyle te)'· 

- • •a111 ..• 
~Goe .. ~~ Jaklattınlun, gôk· 
"-klıra • 111'111n; haydi aen ••r Ilı oa.." 1 '"' L "u ar• '6yle ara. 

"' t1:•pa Be S.ıaaı11 " n de kolluını .. 
~•1ı~ı.tı111a Jtae bembeyaadı. 
'• l•t11a aeu '°laktan adett 

'"'1 b 11ftu. Bitkin lhtl lr ela • yar, 
)''do. ı rncak gibi g&reaı. 

~ tt.p.ltlla •-ı 
:'lllaı • ._ ı-.. eri yan anlık 

, ...... d .. 
... ler lylee 

Yakat, keskin, keskin, acı, 

ICt bığırdı: 

- Yarat.!.. Yar1h!.. Sol ta· 
nfında kın lekeleri vn. 

Ay bey; 
- Tekin değil, tekin değll! 
Diye mırıldandı. Ne ıOyle· 

dl~lal, ne yıptığını kendisi de 
bllmlyordo. S.lığın gOkıtlntln 

ıol tarafında Ye koltuk ,· alhnı 
yakın derin bir yua göıG· 

kllyorda. 
- Bıpnı kaldır ıybey!. 

Yakar, ateıtekl tıııı kaptı. 

içi ndekl mayi kıynıyordo. Sa· 
lağın çeneleri kllltleDmied .. 
Fıbt kôpek dlelerl aaA-dan, 

ıoldın, alttın tlıtten ekılktl ve 
boradaki 1rılıkl1r fıe y1rıdı. 

Yık1r, tıaın içindeki ile .. : 

mayii ıkıtmığa bıtladı .. 
- Haf tf hlf lf boynunu oğ, 

hııını dizlerine dıy1raan daha 
kolay olur Aybey!. 

Bir dakika ıonra Salak JDt· 
konur gibi oldu. Aybey kendini 

tutamadı: 
- S.ğ! • diye bağırdı · aağ! ... 

Yutkunuyor .. 
Genç kıı, Aybey'e aert ıert 

bıktı. 

Peki.... PekJ.... Saıtam 

lıte!. 
- Sonu •ır -

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI . 

0 0RESTES,, nparu elynm llmanımııdı olup 19 temmusdı 
AaYen, Roterdım, Amıterdım ve Bımbarg llmanl111 için yak 
alıcaktar. 

u GANYMEDES ,, nparu temmuada beklenmekte olup ya. 
kini boealttıktan ıonra Borgaı, 'una 'fe Kôıtence limanları 
için yak ılıcaktır. 

0 BERMES., npura 27 temmuıdın 1 ığoıtoaı kad1r Anvera, 
Roterdam, Amıterdım ve Bımborg llmınl111 için yGk alacaktır. 

" GANYMEDES ,. npara 12 ağoıtoatın 16 ığoatoaa kıdar 
AnYen, Roterdlm, Amıterdım ve Hımbarg Umanlut için yak 
alaakhr. 

SVENSKA ORlENT L1NlEN 
"V ASLAND,, motôrll 80 temmasda beklenmekte olup yGktlDG 

boı•lttıktan aonn Roterdam, Bambarg, Copenhıgen, Dantılg, 

Gdynla Oılo, Goteburg n İakandlnavyı Umınlırını h1reket 
edecektir. 

DEN NORSKE MİDDELH A VS. 
LINJEN ( D S. A S SP ANSK.E. 

LINJEN ) OSLO 
11 SEVILLA ,, motOrtl balen 

limanısda olup Dippe 'e Nor· 
vec limanlarına yGk almıktadır. 
SERVİCE DİRECT DANUBlEN 

TUNA BAITI 
"TlSZa,, motora 3 l tem· 

moıda bekleniyor, Budlpeıte, 

Bratlılav ve Viyana için yGk 
alacaktır. 
"BUDAP~T" motOrG 10 

ığoatoıta bekleniyor, Bodapeete, 
Br1tlıln ıe Viyını için yGk 

alacaktır. 

Olivier ve Şore
kası Limited Va-

pur Acentası 
Cendell Ban, Birinci Kordon 

Tel. 24'8 
Ellerman Ltyn Ltd. 

11 FRAMlNlAN" npuru ay 
eonundı LIHrpool •e Snın
aeı'dın gelip tahliyede bala· 

I' 

nacaktır. 
0 DRAGO,, npuru 29 tem· 

musda Bali, An•en ye Lon· 
dn'dan gelip tahliyede bolu· 
nacak ve ayni umandl Londra 
Ye Holl için ytlk alacaktır. 

SJıJtVlCE MARITl.M ROUMAIN Doyçe Levante Llnlye 
0 ALBA JULYA,. npora 19 ağaııoıtı gelip ayni gOnde Mıl· "ANGORA,. npuru 18 tem-

tı, Napoll, Mırıllyı •e Bareelon'ı b1reket edecektir. musdı Bımburg, Bremen ve 
Hamlı: lünlırdlkl hareket tarihlerindeki deglflkllklerden acente Anvere'ten gelip tahlly ,de bu· 

mee'uUyet bhal etmes. lanacaktır. 

Fala tafdltı için lklnd Kordonda Tahmil •e Tıhllye flrked Not: Varut tarihleri Ye npnrla· 
blnua ukuındl FntelU Sperco acentahgına mdncaat edllmed nn lelmlerl berine denlflkllkle· 
rica olunur. Telefon: 2004 . 2005. 2663 rlnden meı'ullyet kıbul edilmez. 
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1 Ali.şehir Banl{_ası -
--··· nzmnrr şubesn 

ikinci Kordonda Dona civanndaki kendi binumda 
TELEFON: ~383 

HertOrlO (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 
Vadeıizlere % 4 

Mevduat Şartları: A~tı ay vadt:liy~ % 5 
Bır sene vadelı1e % 6 faiz verilir. 

Zahire, tlzGm, incir, pamuk, yapak, dyon vesaire komlsyoncaluğa yapılır. M~lar geleli· 
mGııald ıeraltle avans Yerlllr. 

• • • 
ıçınız. 

Çonko Ankara Birası 
Ulusal Bir Fabrikanın Mahsıılndor 

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

içilen yalnız (Ankara Birası) dır. 
Ankara Borası Dl heryerden ara IDIZ. 

Kelepir Otomobil 
Acele Satılıktır. 

Nıkll dolayıılle kapela 1931 Vlktorya modeli bir Ford 
tenesstlh otomobili iZ kullanılmıe olar1k (750) liraya ıah· 
hktır. Tıllblerln 26 temmuz 935 cuma gGnd ıkoımına kı· 
d11 (AlMncık Şel benzini eatıı memuru Bıy Şıhab'ı mO· 
ne11tlerl. D. 2 

Manisa icra me· 
murluğundan: 

Celep ahmet ığanın emlak 
'e eytım bınkaıından ödGnç 
aldığı p1rayı mukabil bınkaya 
ipotekli bulanın Ye geçen aene 
yapılın aatıt; 2280 numualı 

kanuna gôre tecil edlldiAI halde 
bir lflDe içinde birinci takılt 

borç Odenmecllğlnden ıon H 

kıt't ol1rak tekrar mtluyedeye 
konaD manlunın alıybey mı· 

hatleılnde çömlek aokağında 
•ğı belediyenin mukaddema 
•nuı iken halen eabl zade 
ıhmet haneıl, ıolu uhlbl te· 

nedin fırını H dakkAaı uk111 
mukadtlemı uhlbl ıeaedln 

m6fres arlUI iken h•len lnf8 
edllmlt borçlanan haneıl OnG 
ılıybey ıafer eobiı ile mıh· 

dut bınenln ıemln katındaki 

btyClk kapıdln girilince semini 
beton bir HID aıerlnde bir 
kiler bir motbak, bir oda eek· 
llade bodrum bir helA n bir 
hıynn damı ve Hludaa mer· 
dlYenle çıkılıncı bir ıofa 6se
rlnde caddeye nazır iki odı 
ye tulçaya nasır bir oda ki 
cem'an Clç oda ile zemini be· 
tondan yıpılmat bir taraçayı 

had Ye 2700 lira kıymetinde 

bu e'fln 
Mllklyed •çık artırma ıare· 

tile ve 8'4: aamınla emlak •e 
eytam bankuı kanunu mad· 
blnce bir defıya mıhaoı olmak 
aarttle artırmuı 2.9.1935 
paurteıl gllntl uat 14: de 
manin h6k6.met koD•ğıncl8kl 

icra dairellnde yapılmak bere 
30 gln m6ddetla utıbğı ko· 
naldo. 

Bu artırma netlceılnde taht 
bedeli her ne oluru oleon 
kıymetine bakılmıyınk ençok 
•rtıranın Gıerlne ihaleli yıpı· 
lacaktır. Saha peela pan ile 
olob mGeterldea yalnıı yasde 
lklbaçuk dellillye murlfı ılınır 
lebu gıyrl menkul dler~nde 
her hangi bir tekilde hak tale
binde balonınlar ellerindeki 
reami veıalk ile blrllktt on 
gGn sarfında manlııa lcraıını 

mClracaıtlan lhımdır. 

Akel hılde haklırı tıpo ıid· 
lince mıh1m olmadıkça paylat· 

madan bırlç kılırlar. 8.8.935 
t1rlhlnden lttbaren eartnıme 

herkeae ıı;ıktır. Talib olınların 
yCllde yedlbaçak teminat ak· 
çaeı veya mllli bir bankı hl· 
b1r mektubu Ye 933 1788 
doıya nom1raılle mıolea icra 
memurloğuuı mnracaatları llAn 
olunur. H. le No. 19 2191 

Teşekkür 
Altı gGnd~aberl denm eden 

'fe yGıde 2·3 Amitle teda· 
•iye batbyaa ilim ve fennin 
kendlıılne verdiği bilgi n mCl· 
temıdlyen gece Ye gGadlll uğ· 

Hf8D ve hattA Muğlayı bile 
tarafımdan teklif edllmedlğl 

halde tednl çareleri için ko· 
IJ8D Köyceğls ııtma mClcadele 
hekimi bay İlmall Urala ale· 
nen teııekkaı ettlllmln ae'ff mU 
Ye lnymetH Aaıetenlze derç 
edllmedal umlml uygılanmla 
dilerim. 

U7oetla belediye mabulbl 

Manisa icra Me
murluğundan: 

Yanaı aganıa emllk n ey· 
tam blak11ındın ôdilnç aldığı 

par1yı makabil bankayı lpo· 
tekli balanın n geçen 11ene 

yapılan ntıe; 2280 nomar•h 
kınanı göre tecil edildiği hılde 

bir sene içinde birinci taklit 
borç ôdenmedlAlnden eon Ye 

kat'i olank tekrar mbayede e 
konan mıııl11nın eehltler mı· 

hılleslndekl evla blrlonl k•· 
tındı aç odl bir çimento taı· 

lık bir matbak bir bay .. a 
dımı bir beli, 200 metre mn· 

nbbaında bahçe bir koya Ye 
ikinci katta iki odı bir eofa 

balkon ve yukarda na tamım 
bir oda bir de ıofuı olan 'fe 
2500 Un kıymetli bu evin 

Malklyed açık artırm• nre· 
tile 'fe 844: numarala emltk 

ve eytam bınka11 kanonu mu· 
ciblnce bir defayı maheaı ol· 

mık ıartlle artarmaııa 2 9·1935 
pıurteal gtlnCl ~at 14 de 

manlu hGkGmet konağındıkl 

icra dılrealnde yıpılmık Clsere 

30 gtln mClddetle 1atılığa ko· 

nolda. 

Ba artırma netlceelnde utı11 
bedeli her ne oloru olaan kıy· 

metine balulmıyarak en çok 
artınaın Gaerlne lhaleıl yapı· 

lıcaktır. Sıtıt peeln pan ile 
olup mtlıterlden yalnıı ytlzde 

iki buçuk delllllye maerafı ıh· 
nır. İtbu gayri menkul ilse· 

rinde herhangi bir tekilde hak 
talebinde balonanlır ellerindeki 

resmi Tetalk ile birlikte on 
gtla zarfında mani11 lcruını 

mtlncaıtları luımdır. 

Akli halde hakları tapu ıl · 
clllnce malum olmadıkça pay· 

laemadan hırtç kalırlar. 9·8· 
1935 t11lblnden itibaren ,ırt· 

name herkese açıktır. Talip 
olanların yftzde yedlbuçak te· 

minıt akçaıı nyı milli bir 
bınka mektubu n 9331790 

doıyı namaraalle mıal11 lcr1 

m~morlağonı mGracaatları llAn 
olunur. H. İt· No. 21 2190 

Terzi Bayanlara 
Bir terzi bayına ihtiyaç 

nrdır. Şeraiti ö~renmek lıtl
yenler Gıffar zade oteli (4) 
numarayı mGracıat etmeleri. 

M6r1e11t ıaatlerl: 
Sabah 10 dan 12 ye 
Akeam 13 ten 16 ya kıdır 

lnhlaarl11 İzmir bqmtldtlr· 
16ğllnden: 

Darığıç mGıklrat depoaond• 

mevcut 181 kilo ııkletlnde 

bakır k111n n teferrtlattle 600 

içki ı a n d ı ~ ı ve muhtelif 

hacımda 536 dıne bot tlıe Ye 

mClteferrlk eıya pu1rhkla ta· 

tdıcaktır. 

İatekltlerln on iki liralık 

teminat panlarlle 2·8·935 CU· 

ma gGnCl ... t oa bette bmir 

lnhlearlar baımCld6rlOgtade m6· 

19\ekkll koı .... IWAll• 



ilk taksitinin tutarıdır. 
Bn kftçftk ftcret moka· 
bilinde artık siz de bir 

FRIGIDAIRE 
Soğuk hava dolabına 

sahip olJcaksınız. 
,.. 

FRIGIDAIRE 
Bir tanedir. Onan lımlne 
dikkat edlnlı. Ve yanholık 
la baıka bir eoğok hua do· 

Her evde artık FRIGIDAIRE'in yeri ayrıldı. Herkes alacağı FRIGIDAIRE'in hayalini ku· 
ruyor. Eninde de sontında da siz de hu mükemmel soğuk hava dolabına sahip olacak· 
sınız. Onun ucuz satış şeraitinden biran evvel istifade ediniz. Uavat arkadaşınızı bir 

labı almayınız. FRIGIDAIRE kadar sevindirecek bir hediye tasavvur edebilir misiniz? 
' 

Şu halde daha nekadar tereddüt edeceksiniz? 

BOURLA BDRADERLER ve ~Da 

(MO.fettiş namzetliği ve ş~f namzet
liği için, mQsabaka imtihanı) 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
l - Bankamıza mftaabıka ile (5) mafettlt nımıedl 

tef namzedi alınacaktır. 
2 - Bo mftaabıkılar 5 6 ve 7 aıoıtoa 935 tarihlerinde 

Ankara, lııtanbol ziraat bankalarında yıpılacıkt1r. ıahrlrt imli· 
hAnda kasanaalar gıellt ve dönGt yol paraları verilmek ıoretlle 
Ankara'ya getirilerek tlfıbl bir imtihana tabi tutolorlar. Bo 

imtihanda da kazananlardan beti 140 lira aylıkla mOfettlt n•m· 
ıetltğlne ve diğer beti de (130) Ura ayhkl• tef aımıetllglne 

tıyln olonorlar. 
S - MGfettlt namaetlerl Ud ıene ıl•jd•n ıonra mafettlollk 

ebJlyet lmtlbmoına girecek ve kazanır lana 17 5 Ura ıybkla mft· 
lettlollğe geçirileceklerdir. 

AnkHa'd• amam mGdQrlClk aıervlılerlnde çıhthrılıc•k 

ıel nımıetlert lıe bir aeaellk ıtıjlannın ıononda ehliyet 
hanına girecekler Ye kazınanlar terfi ettirileceklerdir. 

4 - MGaabakalıra girebilmek için (Sly111•l bllgl ile veya 
yakeek ticaret Ye lkt11at) okolaııından veyahut hakok fakihe· 
ılnden veya bunların yabancı memleketlerindeki benıerlerlnden 

diplomalı bulanmak gerektir. 
5 - lmtlh•n programını nHlr eartları gôııteren lzahnımeler 

Ankara, 1ıtanbol ve İzmir ziraat bınkalarındın elde edilebilir. 
6 - lateklller, ıranılın belgeleri blr mektobla blrllkt" ıan 

ıon 26,7,935 cama gGna aktımını kadar Ankara Zir11t bınk1111 
teftlt heyeti mftdGrlftğOne göndermek veya vermek ıoretlle mO· 
racaat etmft bolunmılıdırlar. 

2102 13 14 16 17 18 19 20 21 23 

Müsabaka imtihanı 
Törkiye Ziraat Bankasından: 
Bınkamıı muhtelif ııenlılerlnde çalıetırılmak üıere mtııabab 

ile ve yftzer Ura •ylık.la on memur ılınıcaktır. Maıabakıya 

girmek için lilelerl veyı ticaret llaelerlnl veyahut ıılat11aray 
Jlıeıl ticaret kıımıoı bltlrmlt olmak ve yirmiden ıtığı, ylrmlbeı · 
ten yokerı yıeta bolonmım•k IA&ımdır. 

Maaabıkaya gireceklerden ne gibi tielgeler arandığı ve neler· 
den lmtlh•n yapılıcığı, Ankau, lıtınbol ve İzmir ılraat bın· 
kıl.rımızdan elde edilebilecek ıartnamelerde yazılıdır. Mae.baka 
] .8.935 pertembe gGnCl aabahı eaat 9 da Ankıra ve lıtanbol 
ziraat bankalarında yapılacaktır. 

1ıteklller arandan belgeleri bir mektobla birlikte en son 
24.7.935 çueımba ganft ıkıımına kadır Ankara'da ılr11t ban· 
kHı memurin mGdftrlGğGne göndermek veya vermek ıoretUe 

ml11caıt etml.t bulaamalubrl1r. 2101 ıs 15 19 21 z' 

Çeşme Kaplıcaları 
Karabina · Büyük Türkiye ve 

Istanbul Otelleri 
Dcınyının emıalıılz ılıca eularlle çamuru, komııal denizi 

ve Çetme'nln ıaf havaııı Ue en zeogio ·•Radyo Aktevhe11 ye 
ıahtptlr. KonförlO munzam otellerlle zamanın en ucuz 
ılıcalarıdır. Ftatlerl kuruş 

Yılı odaları ban10 ile yatak 125 
İldncl ımıf odalar banyo ile yatak 100 
Arza edenler için tabUdot 100 
Lokaotı yemekleri (30) eenedeobnl Jzmlr'de tanınmış 

Mehmed n:ıta tarafından ida re edtlmektedlr. 
Otelde her ailenin huııuei yemek pişirmesine k4f l mathah 

ve tatlı solar mevcuttur. Otellerin karyola ve yıtakları 

makemmel oldoğondan ılıcaya gelecek müoterllerlmlzln eşya 
getirmek kGlfetlne girmemeleri tavsiye olonur. 

Şifalı aoları birçok kimselerin bayatını kurtarmak sure· 
tile töhret •lmıehr. Meşhur Karllepad ve Vlşl kaplıcalarına 
f•ik bınyo ııularlle çamuru, romatizma, ıiyatlk ve mafeaJ 
ba9t1lıkluıoı bir daha avdet etmemek Qzere kat'i tedavi 
eder. Böbrek ve meııınedeki kuru ve taşları birkaç bınyo ile 
temizler. Mide ve hığırıak ve hll'omum adali ığrıları, sinir 
zafiyeti ve bllhaııH rahim h111tıhklarında tesiri kat'ldir. 
Şlfne banyoları da clld h11talıklarıoı envaı ve huıusile ek 
zemayı bir dahı nftbetmlyecek derecede tedavi eder. 

Fızla malumat atmık htlyenler Barut hınında ılmear 
Necmi'ye mClrıc11t etılnler. 

Sıhhat Eczanesi Baıdurak Bayak Salepçi hını 
Karıı11adı 

Galata: Hezaren Caddesi • Beyoğlu: İstik14l Caddesi • 
Ankara: Bankalar Caddesi ·İzmir: Gazi Bulvarı. 

Söke Belediye Riyasetinden: 
Madde 1 - Söke kazasının fenni 110 tesisatını •it 48891 &' 

koruş bedeli muhıromenll mohtellf eb'atta 11081 buçuk rııell' 
tolünde çelik veyı font bora ve armetOrlerl kıpah zarf oıP 
16 temmuz 935 tarihinden itibaren 31 gfln müddetle ekelluolf 
konolmoştor. 

Madde 2 - Ekııllıme 15 ığuetoıı 935 pertembe gfloa ttİ 
16 da Söke belediyesinde encümen huzorooda icra kılınac•r: 
dan taliplerin bu ıaatten bir ra•t enelioe kadar teklif mekt• 
lerını belediye riyasetine vermiş olacaklardır. 

Madde 3 - Şartname model Ye projeleri 7 boçok Ura ı1' 
kablllnde Söke beledlyeııloden alabilirler. 

Madde - 4 Ekelltme hine girebilecek talipler 2490 ao 
nlı artırma ·ve ekılltme ve ihale kanonunun 2 ve :} aacft -.,; 
delerlndekl enafı haiz veıı.lki hılz bulanacaklard1r. 

20 24 28 1 2180 

•1111111111111111~ Muallim ~lllllllllllH 
Dr. Hulusi Alataş 

~ Eski Tıbbiye Mektebi MildOrO, Garp Cebheııl Sıhhiye Ref,I 

~ lç Hastalıkları Mütahassısı 
E B111t11lerıoı Bıcı Baean Otell -Kart181nda. Şamlı Sokağıodl 
:= (20) No. Eski Moıyenehaneıiode Kabul Eder. 
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llan 
Bayındır Belediyesinden: 

Acele bir bandı) moalllmlne ihtiyaç nrdır. 
İıtekliJerln mualllmllk ve ehliyet veıdkalmrı ile Ye md 

l1e blz11t mGracaat etm«ılerl ve dileklerini bildirmeleri 
olao1ar. 2247 21 23 24 25 26 
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