
-
Yirmi beşinci yıl 4\ 

- No. 6271 

Perşembe 
25 

TEMMUZ 1935 lzmir'de hergfto sabahları çıkıır, siyasal gazetedir. 

Evkaf Genel Direktörü Söylnyor 
_..;_;, ___ ~---

lzm i r' -;i e Evkafın Büyük 
uati· yapılacaktır. 

Evkaf işlerinin Yeni Bir Şekilde Yö· 
nenmesi için Tedkikat Yapılıyor. 

Evkaf ceael dtrektöra Fıh· 
reddin Klper Ôdemlt ve Kot 

yılda iki bin lira için de söz ver• 
diğini bildirmiştir. İzmir'de ayni 
a'ıırda birçok ıı:eııg.nlerimiz vardır 
'fe bu yurddaıları biz yakından ta· 

oıyoruz. inanıyoruz ki, onlar da 
kendi yurddaılannın fedakilrlıklan 
ıfübetinde harekete geçmek zama• 
nanın seldigioi anlamıılardır .. 

Bfltiln Türk uluıu varlıgmdao 
hiçbir ıey eeirgemc:u.eo, bu yurdda 
kazanmıf, yüzbinlcre eabib olmuı, 
mal, mntk edinmiı, refaha kavul" 
muo yurddaıların geri ve geç kal· 
malanna kartı ıuıamayıı. Çilnk.il 
bizce, (Yura lı:orumaeında maddi 
ve manevi herıeyin feda edilmesi) 
yurddaolığıo temelidir .• 

İzmir zenginleri!. 
Sizi belLli)'oruz. Bu ıayfalerda 

si.Li halkla beraber alluılamak n 
ıizi tanıtmak iıtiyoruz. Bu bizim 
öde•imizdir. Unutmamak gerektir 
ki, ulusal ödevini yerine gctirmi· 
yen ilgisiz zengini, icabında açık.ca 
ortaya çağırmak ve çıkarmak ta 
haklı:ım11dır. 

ANADOLU 

ıdaeıı llçelertode nkaf itleri 
6zerlode yaptı~• tetkiklerden 
eonra dfta ıkıım ıebrlmlze 

dönmOtUlr. 
Bir mubarrlrlmlz, dıhı önce 

İzmir evkaf itlerini de gözden 
geçlrmit olın genel direktörle 
ı~agıdakl koouımıeı . yıpmııtır: 

- Evkaf itleri Ozerlode 
bıngl bakımdan tdklkler yap· 
mıkteeıoız~ 

- Bu ödevi (Vazifeyi) yeal 
ılmıt olduğum için memlekette 
evkaf itlerinin genel durumuna 
tetkik etmekteyim. Onun için 
lzmlr'deld tetldkıtamı bitirdim, 
bazı llçeletl de g~zdlm. Bure· 
dın yerın (Bogiln) lııınbul'ı 
gldlb 8ar11'ya geçecek te ora 
dıkl evkaf itlerini de tetkik 

edect.~lm. 

- Evkaf lılerl Gzerlnde yeni 
yıpılıcık ıelıhıt kıkkında ne 
mGtıl<o1daeınıı? Yönetme (lda· 

- Sona 3 ocG 7Gıde -

Bere Giyenler 
Hakkında Ankara'da Kanuni 

Takibata Başlandı. 

~ J 

lzmir'in Ekonomik 
Durumu 'Ne Halde? 

Emniyet Direktörlft-~ 
ğllnde Toplantı Y apılrlı 

Emniyet direktörU ı~eyzi Akkor 

Emniyet direktörO Feyzi Ak· 
kor'oo emrlle dün Jzmlr'de ... 
bfltün birinci ve ikinci komi· 
ıerler tOzel (Adli) kıııım bıt · 

kanlığında b)r ıoplıotı yıpmıı · 

İardır. Bu topluotıd• lzmlr ıeh 
rloln geçen yılla bu yıl ırasın · 

daki asryıı dorumu gözden ge 
çlrllmtı, bu yıl Yek'ıluıo ızal 
mıı olduğu ve zabıtanın önemle 
ödnlnl görmekte bulunduğu 

eonocuoa nrılmıotır. Bu duru 
mon dıbı mllkemmel bir şek 
ıokulmaeı için de buı tedbir· 
ler ıhomııtır. 

İzmir zabıtaeı baştı emo1yet 
dlrektörfl Feyzi Akkor'un ve 
ırkadıılrrıoan kurup yürllttilk 
lerl disiplin ve telkin enikleri 
ödev ve ıevglıl ile buoı kHDt· 
muştur. Bandın dı blı de kı· 

HDÇ doyduk. Zıbıtamızı tık · 

dlr ederlı. 

Muzatfer Keskin; Para, Satış Kooperatifleri, 
Hanlar, Tarifeler, Borçlar, Tllrkofis, . Liman, 

işçi ilcretleri Hakkında Ne Diyor? 

Yıllarca Germencik'teki çlf t· 
Hğlnae çit tçUlk ettikten eoora 
lzmlr'ae bir ticarethane ıçmıı 
ve ftç yıl gibi kıea bir zaman· 
dı iyi ve oRlım bir mevki 
tutmuş olan Muzaffer Keııklnln 
yazıbıoeelodeylm. Bu tecime· 
rlmlı ilk eGz olarak : 
-ADketlnlz,!memleketJn derdle· 
rint ortay• çıkarmaeı itibarile 
çok Gnemlldlr ve faydıh ıo 

noçlar 11ğlıyıcığını (Temin 
edeceğini) umuyorum. 

Dedi ve ıynl ıamındı tevı· 
ıo göeterek kendisine ıoal aç· 
mımaklığımı rlcı etti. Fıbt 

fikirlerinden letlfıde etmenin 
bir memleket lot olduğunu ıOy· 
ledim. GaldO, manfıkat etti. 

Ankete nrdlğl cenpları yız· 
mığı lıaılamıdın ıôyllyeylm 

ki, Muzaffer Keııklo; geçen yıl 

Aydın demlryollarınıo Ôdemfa 

hattını nızarau ıynl uzıkhktı 

olduğu halde Germenclk'ıen 

Muzaffer Keıkin 

Sonu 4 neft yftzde 

Genç üniversite Talebesi, 
11 . ,. K """ d 1 
1 
zmır ın onugu ur ar. 

-----------------
Sevgi ile Karşılanan Gençlerimiz 
At~tnrk'nn Heykelini Selamladılar, 

Köyleri Gezdiler. 

-

Gene konukların geliıleri intibalanndan. 

İlb•yhğın; ôrnek köylerimiz· nlz yollerı loletme idaresinin 
de blrboçuk ay konuklamak (Jsmlr) vapuru ile İ!tıobul'dan 
flzere çığırdığı Üoherıılte genç· gelmlı'er ve vıpurdı kühOr 
leıl clQa llmınımı11 geleD de· =:- Sonu 2 inci 70ıdc 
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Gftndelik 

Titizliğimiz __ Kilçftk 

L , -, • • lstanhlıl'da Bü- Başb!.~~nımız tı=o=rsa=d=a =se=çi=m=~ Acaba Haogt f ete eski zaman· 
d n daha geriyiz? Sanatta mı, 
Ulmde mi, devlet y6netlmlnde 
yahod bayındırlık duıeındı mı? 

Hakikat odur ki hiçbirinde 
geri değiliz, hepsinde eskiden 
ileriyiz. Değleen ~odur: Tenkld 
dOzeyimlz yOkeelmlştlr. End 
zamanları göre bizi hotnod 
etmek zorlattı. Urarlarmuzı en 
ileri Auupı şehirlerinin için· 
den, mlmularımun en yeni 
garb eaerlerlnln yınındın, ar· 
ıi tlerlmlzl, f lklr ve it adam· 
larımızı, endftetrl ftrftn lerlmlzl, 
hepsini, roh ve teknikte, ileri 
ve yfiksek bakımdan tenkld 
ediyoruz. 1914, oeımınlıeına dl· 
olzUk vermek, ona eeYlndlrmek, 
artık yapıcık pekl\z ltlmlz kıl · 

dığını lnıodırmık kolıydı. Bo· 
gün bütdn luymetlerln dtğerl 
hatkılıomıotır. En yakın A•· 
ropa'yı Bdkanlar ötulnde gö· 
rDyoroz Ye onun içinde yeni 
birşey yapmak letlyoruz. 

Acaba kendi lı:endlmlıl bo 
tenkld yıpıcı mı, ylikea yıpra· 

tıcı bir hareket midir? Bu eo 
ruya ancak, kolay kazanmak 
ve kolay rabıt etmek letlyen 
demağoglır n gö8terltçller evet 
d1yebillr. Memleketi ve balkı. 

temeltaeındao n tUDrD'Ddın 

bıtlıyarık bina etmekle uğra 

eınlır için mee'f!le ayrıdır. 

Katımızın dfttOndt1ğG ve gön 
lftmftzftn enenzlınıp dordoğo 
biiyftk Ttlrklye g6zel glSrfinftr 
ve elle dokonolor bir gerçe 
oluncaya kadar, ha ıitlzllğlmlz 

dnam edecektir. 
Kurtarıcı ktlltOr, mentmllk 

earma"ıklır gibi, birkaç a11lı1t• 
boş duYarları ııartp giSzlerl al 
dıtmaz. Ağır, yayılarak , klSkft 
toprak katlıunı dolayarak, in· 
ean sabrını tftkeıerek yeılelr. 

Kortırıcı kaltar, bol ve boıa· 
nan bir ıtıkla göaleıl kamattır· 

malı.: değil, bllyllk halk yıAınla· 

ranın içten eınıp ıydınlanmı· 

sıdır. Biz Trakya Ye Anadolu 
TllrklftğOocıo yalnız eekl koY· 
vetlerlal onarmak dt-ğll, onda 
1enl zamanlar için IAzım olan 
yeni kuvvetler yaratmak letl· 
yoruz. Tarihte eekl olduğomoz 
kadar çatımızda yeni n genç 
olmak OlkGeOndeylı. Herıeyde 

dar ve ulusal değll, genlı ve 
areıuluıl değll, genlf ve arsı · 

ulusal değerlere doğru kanıt 

çırpıyoruz. 

Bizim kurtolut davamız, 

Btatftrk gelinceye kadar hiç 
klmee tarafındın, hiçbir eebeb 
ve fırsatlı blllnmemlt, eezll· 
memfı n söylenmemiş olan 
bir davad1r. Tınzimıttın beri 
efirOb gelen pinti ve eksin 
görftş n dOtOnOtlerle avnna· 
mıyız. 1914 Uerlafol giSrftn· 
mlyecek kadar geride bıraktık. 

Lozan TGrklye'ei için Oemanlı 
lmparatorluğonon hiçbir deY· 
rinde doğmıyıcak olan bo f de· 
olojl JAzundı: Kurtarıcı kftltftr 
b• ideolojinin yoğrolmaeı ile 
varlışacaktır. Onun hiçbir za· 
mın katı maddeler, donmaı 

kurallar, k<'pye paenelplerle 
durduramıyacığız. Rabatçılerın 

itine gelmlyen ıeylerden biri 
de budur. 

F. R. Atay ----
Bizans Sarayının 
Zemini Bulundu .• 

letanbol, 24 (Ôzel) - 81 
zane aarayını aramakta olan 
l.nglllz, mezk6r earayın, çok 
gfizel çinilerle ıJslenmlo zeml· 
nlnl bolmığı muvı(f ak ol· 
muıtor. 

ozan U Un U l I llazırlıkları Haşladı .. Trahzon'a Ge iyor ar 

yül{ Tezahüratla Kutlulandı. ~~:~::~::~~.~!o~::l:!:~: :::~;.::;,·:!!.i~:~:~~: 
• p lınmıtbr. ~eçlm ığoeto• 

üniversitede Mttteaddid hatipler Söylevler Vermişler mitlerdir. • ı ıncı gcıntı e1bah1e,11ı b•oıı· 

ve Lozan'ı Yaratanları Minnetle Yadeylemişlerdir.. Sıcaklar Ne Vazı- 'acıkçtı~k Talebeler 
(,.d. ? 

letınbol, 24 (ôı:el) - Lozan gftna, Ünhenltede bftyQk törenle kutlolınmıt n, mftteaddid yelle ,.ı ıyor • Dan denlıyollırı ltletme ıd:: 
hatipler söylevler nrmlttlr. Hatipler Bo e6ylevlerde, Lozın muahedealle yeni Ttırldye nln kııan· A k E S k GO resinin İzmir nporlle lst• 
dığı elyaeal erkinliği izah etmltler, bdUln dftnyayı hayretlere garkeden eOel moHfferJyetl takip D ara ll IC8 D• baldın 19 Çek talebe gelmlt1 i~· 
den Loıan ılyaeal muvaffakıyetlol temin edenlere borçla oldu~omoı minnet n t\lkranlart bir lel'İDİ Yaşıyor.. Bunların ClçCl kızdır. letıob0 ' 
kez daha tekraılımıtlar, Loıan kahramanı baıbakanımız general lemet lnana'ne saygı ve tebrik Ankara, 25 (A.A) _ Bugcın da tetkikat yaptıktan ıoot• 
telgrafları çekmltlerdlr. Ankara me•elmln en sıcak gftö· İzmlr'e gelmişler ve ıehrl ge~~ 

---------· ... •• • • •' ... • mitlerdir. Gene bu Hpot 'd G · letlnden bitini yitpmıthr. Sı· •ti· 

E k. y K ı Rusya a enr. 'tonanletın'a gltmltlerdlr. /> s l onan ra ının ~- cıklık dereceel gölgede 3s,5 ğo nayı gezeceklerdir. 

ler Manevrası.. bolmottor. Meteoroloji en•tftft. Selaoik Pana· 

Iıerı• su•• rdu•• g~ İl• Şa rt}a r • 800000 Kişi Girecek.. ecınden aldığımız bilgeye göre, 
dftndenberl ege mıotakaeı ile 

• - • -- İıtanbol, 24 (Ôzel) - Roe· Anadolo'oon gftney Ye doğu 
Jorj Geneloyun Tam Bir Bitaraf- ,. lc;ltler komleerlfğl Moekon bölgelt'rlode eıcak ytıkaellşl Vlf· 

yırında Tftrkiye 
öntilkler Klişesi. 

' clvanodı onbet ~ftn deHm et· dır. Sıcaklak dereceel Manlııada 
)ıkla y apılm&Sllll l@temİŞ. mek Ozere bftyak bir "Gençler 41, Nazllll'de ıU, Dlyarıbeklr · 

19 ey lalde açılacak olan se· 
IAnlk panayırını hftkdmetlllll• 

Atlnı, 23 (A.A) ~ Ketime· 
rlol gazetealne g~re, kral Jorj; 
krallığın lıdeel için ııığıdıkl 

tartları koşmuttor: 

maneYr111,. hazırlamaktadır. 
2 - Bertftrlft hGkdmet dar· MoskoYa gazetelerinin nr· 

beel f lkrl bertaraf edilmelidir. dikleri anıh\mıta göre bu ma· 
3 - Eğer &avı ıfy11al lbtl 

r11lırla botınırea, geneloyo eft 
kdoon Hdetlne kadar tehir 
etmek muvafık olar. 

nevraya 800,000 geoç fttf rak 
edecektir. 

Mınevralır, eOel bir glirGnft· 
te malik olmakla beraber, kat. 
tfttel bir eeaea dayanarak ha 
r.ırlanmıktadır. 

de 41, M•lıtya'dı 39, Marıttı 

38, ~oğla'dı, Adanı'da 36 
idi. Yoıgad, SIYu hariç olarak 

orta Anıdolo'non birçok yer· 
lerlnde eıcakbk derec11el 30 35 

derece araeıoda idi. Erzurum 

Ye Karılı h1tı yığıtlı geç· 
mittir. 

btr geçen yıldan dahı tletOn 
tekilde lttlrak edecektir. 'f Of' 

kof le bıtkanlığındın tlbaytığ• 
gelen bir mektobtı Seltol~ 
pınıyınndı muhtelif llrftnlerl· 

~ mlıln tetblrl için hızırlanıct 
pnyonon bir tarafındı tur1•111 

işlerimiz için de bir köte •f' 
rılacağı, borada turizmin meOS 
leketlmlzdekl gelltmeel ye k0' 

4: - Elde edllen~çoğunluğoo, 
krallığın ladeel için, eağlım bir 
ee111 lt@kll f'dlp etmediğini kral 
taktir ederektlr. 

5 - Geneloydao blray önce 
cumorlok veyı krallık rejimini 
memleketi karıttırmıyı çahtı · 

cak hertOrlil hilcumlır• karoı 

inanca altını ılmılıdır. 

Genç üniversite Talebesi, 
lzmir'in Konuğudurlar. 

l ft 
lıyltklırı hakkındı reelm er 

t•· ezerler (Eserler) bolundoro 
cağı bfüUdlmletlr. lzmlr'1" 
turizm bakımtndın metbot 
olan önemi eebeblle öntflkletlO 

l· (A11rııtlka) nın reelmlerl, 1 

Eaki ~unan kralı Jorj 

1 - Geneloy tam bir blta· , 
raflık n 11mlmlllk içinde ya· 
ptlmılıdır. 

~~-~-~--

6 - Krallıktan ıonra ulueal 
ve kural ana yaH kaoono hfni 
bitirir hltlrmez yarıeıklarlı ın 
laşarık karırlaştmlacık bir ee· 
çim eleteml kabold ıoretlle ee 
çime bışlınmılıdır. 

M. Çıldırle bu dlynaen hı . 

beri olmadığını l'e fıkıt boa· 
ları makul bolduguno söyle· 
mittir. 

Italyan Gazeteleri lngiliz· 
leri Tenkid Ediyor. 

- Baeı 1 inci ytızde -
beşlstın'ı olıttırmık ftzere 
Clbotlye evgin olarak ellAh ve 
cebhıne yollamaktı oldukları 

haber alınmaktadır. 

ltalyan sevkiyatı: 
Napoll, 24 (A.A) - Praga 

Yaporo 70 eobıy n 423 H · 

kerle Maeını'yı gltmletfr. 

letedlğl gibi uçmayı mfteaade 
edilip edtlmedlğlnl eormottur. 

8. Eden, uçma mezuniyeti 
hakkındaki leteklerln diploma· 
tik ·yolla dalma Mıeır hOkd· 
metine bildirildiği cenbını Yer· 
mittir. Bogiln de bo teldlde 
harekete devam edilmektedir. 

Habeş elçisi ne dedi? 

Roz\·elt'in Tebiriki: 
Parle, 2' (A.A) - Londra-

1 dakl Habet elçlel, Hıbetlllerln 
Va,ıogton, 24 (A.A) - Co

mar bdkanı, Roavelt, Habeş 

imparatorunun doğum yıldönQ· 

mOnft telpaf la kotlolımııtır. 

Uluslar Kurumu: 
Parlı, 2i (A.A) - Ôn ı• · 

zeteal diyor ki: 
- Eğer uloelır eoeyeteel 

barba kanuni tekle sokmıy ya 
rıyıcakea bu ıoeyeteyl ortıdın 
kaldırmak daha iyi olar. Bfttftn 
danya bu eoayetenln doğomooo 
böyle bir akıbet için alkışlı· 

mıetır. 

Japonya da AIAkadar: 
Tokyo: 24 (A.A) - Liberal 

parti Oyelerlnden biri İlılyı, 
Habet davasının Jıponya'yı dı 
llgtlendirdiğlnl eöylemlotlr. 

ftaıyan tayyareleri Mısır 
flzerinden nasıl geçiyorlar? 

Londrı, 24 ( A. A) - A nm 
kımaraeının toplaotıeındı llbe· 
ral bir saylav 8. Eden'e hal· 
ın uçaklarına Mıeır ilzerlnde 

erklnUklerlnl korumak için en 
l!On ferdlerlne nrıncıya kıdır 
hazır bulondnklarını eöylemlttlr. 

Elçi, Bıbettstıa'da çıkan bir 
harbin kendi çerçevesini ıtıp 

elimQrgeler halkının Anopılı· 
fıra layınına yol 'açacağını say. 
lemfttlr. 

Japonlar harekette: 
Tokyo, 24 (A.A) - Selean· 

to, yani Japon Oretmenler par· 
del batkanı B. Uelda gizli nae· 
yonalhıt partlelolo de yardımlle 
8. Moeaollnl'ye bir telgraf çe· 
kerek ltalyan ordueunon Ha· 
betletan'ı eıkıştırmıeını proteeto 
etmlttlr. 

Japon hftkdmetlnln buna gö· 
re tedbir ılmaeı lçtn batbıkan· 
lı, dıt n deniz n eO babn· 
lıklırana hıt "Yorulmuştur. 

Bir Yasak 
Bertin, 24 (A.A) - Erfortte 

çelik mlgferlllerln toplantılarda 
nnlformı giymeleri yaeak edil· 
m tir. 

- Başı 1 inci yazde -
dlrektörft Hikmet TGrk, genç 
lerl gezdtrm"k için mihmandar 
ıtınmıt olan llbaylık H mtk· 
tobcueo Dilber, kGltGr yar 
dlrektörft Hakkı Seveay, leta 
delik dlrekt6rC1 Nazım Balko'Y 
n ilçe jandarma komutanı 

yGzbıtı Hikmet taraf larındın 
kar,ılınmıtlardır. 

Gelen konuk ftnlnreltelller 
12 gençtir. Gelmeel beklenen 
gençler 44 idi, fıkıt çoğa 

kımplardı bohındoklarından 

ve buı sebeplerden gelememlt· 
terdir. Konaklar romörkôrlerle 

vapurdan alınarak dogroca Karın · 

tlnı Hastane Hpor lskeleeioe 
~ötftrtilmGı, oradan çıkarak er· 
dk okolonı gltmlılerdJr. Okoldı 

kendilerine dondurma Yeealre 
ikram edllmltllr. 

Gençler yorgunluklarını din· 
lendlrdlkten sonra iki otobftale 
Cftmhuriyet meydanını git· 
anlşler, Atıtftrk'dn heykelini 
eelAmlamıtlar ve ıonra hep bir 
ağızdan letlklAl martını ıiSyle· 
mitlerdir. Sonra llbaylıktı Ge· 
neral Kbım Dlrlk't ziyaret 
etml§lerdlr. İlbıy General; genç· 
lere köycOlftk kalkıtmı hareketi 
hakkındı lzıhıt vermlttlr. 

Gençler köy bftroeuna zlyı· 
ret etmltler Ye orada dı yapı· 

lın işler hakkında izahat al 
mıtlırdır. Kendilerine köy bil· 
rosooun baeıtırmıı olduğo ezer· 
ler n İzmir öntftkler kurumu· 
nan ezerlerJnden birer takım 

hediye edllmlttlr. 

Üolvereltelller bandın eonra 
ilbay General KAzım Dlrlk'Je 
birlikte otobftelerle Narlıdere 

Ornek köyüne gltmltlerdlr. Ora· 
da Atatark adını yıptırılmıo 

olan bftyOk anıtın açılma töre· 
nl de dOne rastlamıştır. Köy· 
UUer; ilolvereltell gençleri htı · 

yak ıetgl Ye tezabtıratla kar· 
tılımıolardır. 

Anıtın açım töreni milnaıe· 
betile lıbı Geaeral· bir ıö le• 

b 
,. 

bftmlerl ve tlmdlye kadar 1 

fi' tmlmıt olın kltıblardıo 

tenmlotlr. 

Denizli Saylavı 
Denizli eaylavı Yueof dı1" 

letınboldın ıehrlmize gelmtedt· 

Kolsuz Bir Gruç llb9' 

nrmlt n denimden önce 
yalnız bu köyde 26 tekke bu· 
londuğonu loaret ederek ba. 
yok denimin neler yaptığ.nı 

anlıtmıt n ılluelınmıetır Kö· 
yan bıt öğretmeni ve üoht:r· 
eltell bir genç kartılık birer 
eöyln nrmltler Ye ıllutlan· 

mıelardır. Anıtın açım töreni ya TeşekkOr Ediyor• 
mftnaeebetUe bu ıkeam dı köylft· Armodlo'da Moea oğlu tbr•· 
ı.,r bir tölen hazırlımıtlırdır. Sa· hlm adındı bir genç bileği ~e· 
mimi b11blhaller arısında yl· ltblf ellerek ıakıt kılmıftı. 
met ylnmlt, örnek köyQ ge · General KAiım Dlrlk bu geocl 
zllmlı, zeybek oyanları oynan· eon'i bir kol taktırmıt ve ,.. 
mıe, gene kôylOoGn ıevgl teaa· kıtlıktan kurtarmıttır. Bo11011 

hOrıtı ıraeında K.lllzmau örn"k Qzerlne İbrahim Ubıylığı ,oıı:· 
kiSyftne hareket edllmh, ora bi a..ıoP 

ranını bildiren r me• 
dıkl kılkınmı hareketi gözden 

gönderml~tir. 
geçlrllmlttlr. 

Klllzman'dan 1zmlr'e dlSoen Şevket Toncok 
gençler aktama kadar ozg4r Şehrimizde boluomıktı ol;: 
(Serbeet) olarak gezmlılerdlr. Ye tarım itleri berinde ır 1 
Aktım İzmir öotGkler koroma tırmalar yapın tarım yar geo:. 
tarafındın ertlk okolundı ko dlrektörft Şevket Toacok; s;

0
• 

noklara bir ıMen (Ziyafet) Ye· navı tarım ekulundakl zeyt 
rUmitllr. ellik ltlerlle metgol olmoıtof• 

Do 11bıh iki kamyonla bıt· Bogtın Manlea'yı gidecek, 1or:. 
dı bir oan kalacak ve uıb1' 

larında mlhmındırları bulan· " 
elr'e geçecektir. ./ 

doklara halde peal kaynakla· ____.,_ 
- ıı· rına giderek eabah kıhvaltmnı mGnıeıebetlle boyıl az geleb ~ 

orada yldlkten eonrı Torbalı, diklerini, gelecf'k yıl kalıb•lı 
Yeni Çifttik, Tire, Fıtı, Ada· bir halde geleceklerini arksd•f 

v~· 
tarı adını ndetmltlerdlr. it ğftme, Adıglde, Bademlye'ye 

gidecekler ve b6t0n bu yerler· 

de durarak tetkikat yıpacak
lardır. Öğle yemeğini Bademlye· 

de ııoıla kartı yldlkten sonra 
Blrgl'ye giderek geceyi orada 

geçirecek ve erteel gfto Birgi· 
deki eekl TOrk ezerlerlnl görftp 

ğerll gençlerlmlze boo geldlll 

deriz. 

TEMMUZ 
1935 
Hızır 

80 
25 

Bozdığa çıkacaklard11. Bfttftn PerQembe 
bu gezilecek yerlerde Uray V 
(Belediye) ve köy ihtiyar k o· ll-Arab--1-l-35_4 ___ R_um_l_l~3:-i:5l 
romları kendilerini kartılıya· 23 RablGlahar 12 Temoı0' 
rak tetlrabıtlerlnl Hğlıyıcık · Evkat Ezani y.-tJ 
tardır. 4,,s 

Gtıııe, 9,14 o 
Boıdığ'da ve bu bö1~edekl ı2,9 ôgle 4,45 1 

örnek köylerinde kılacak genç· 16,l 
ikindi 8,4i ' ler n konokhyıcakları· yerler- 19,S 

1 1 b d Akpm 12, nı,"9 de kalacak, diğer er ayın ır ~ 11 
1,54 .n 

ftzerlnden lzmlr'e döneceklerdir. 2 ~ 7,05 • 

y 
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1 Meşrutiyetten Evvel ve Sonra .. ~ Gazianteh'de -

başımızdan Geçenler .. 
4 7 25 temmos 935 Yazan : M. Doğan Batu 

Yukarıda Atılan Sil8h Sesleri üzerine 
üç, Dört Nefer Dışarıya Fırladılar .. 
Dt~erl de yGsG koyun Gç H 

d&ıt bu.mıklı merditenlerln 
:-ine dlfll. Dıt taraf• dıeenl, 

••dlllne ıteı eden lkl lroml· 
ilca ıClrGkllyerek içeri çektiler. 

Tıaa bu ııradı beı on ıll&h 
daha ıtaldı, Belinde krlıCI aıılı 
btr llblt tıılıgı yunrlındı. 
~ llptlye sabiti idi. .Maiyetin· 

birkaç neferle birlikte bın· 
kaaın mabaf1111ını memur 
:llmıı idi. Zıbltln kap111 met· 

lclekl t .. lığı ıçdıu ut.k bir 
oct... •ardı. Orıd• otarayorda. 
l.ia •it kıtta da diler bir od• 
laptf7e aeferlerfnla yıtnuılarıaı 
'

0 oturup kılkmılıranı tahılı 
edllmlıll. Çok geclkmemlttl, 
itila katta da bir bomba tn· 
~ duyuldu. Koc• bina san· 
llr·11ngır aallaamıttı. 

Y abracı. atılın ılHlı eeılerl 
laertae odada mncud Gç dört 
:ptlye Def eri ıllthlarıaı kapar 
F P•ıa dı11rıyı farl•mıtlırda. 
9kat bir adım bile ileri atı· 

... dalar. Tam ortaJanada pııJı . 
Jıa bir el bomb11ı biçarelerin 
lıetablarıaı görlTermltıl.. Mer· 
dl'fenlerdea 11çrıyırak çıkın iki 
:eebAI ıabıı ıaılıktakl erkıdıt · 
taauı yanını geldiler n: 
- Beaab tamım! 
Diye bığ1rddar. 

N F.euen ôdn takılm eclllmlıtl. 
ôbetçllerl Turacak olınlar en 

'°Drı gelecek olanlardı. Gerek 
~bitin gerekte ıtığıdakl nefer· 
ertn ıllth ıeılerlue ko~ıcakları 

''elee he1aba, ılınmıı, oaı gGre 
:•••at yapılmıtıı. Odadan sa 
d ll1a laerlae ıeklz tabanca bir· 

0~11 ıteı etmlı. ye ona rohtas 
lfak yere aermlıtt. 
Zaptiyelere koğaılak eden 

~erin kıpııınada bombalı iki 
edaı gönderllmlttl. Banlar da 

'-b111t11 edildiği gibi yazlfelerlnl 
~1P•ııl1r, ikinci bir bombayı 
lcet kılmımııtı. 

Sllth •e bomba aeılerl Gıe · 
=ile bankada bir paniktir bıt. 
~ıttı. Birkaç dıklkı eonra 
'-h.kı bol8lmıı tııhktı daran 
laa Dealı •e bombıh on iki 

1111 
Jducldıa baıb klmıe kıl· 
llllıfb. 

içlerinden biri kıh. bir ıeıle: 
1 - Durmayı gelmez, kapı· 
•rı k •payıaıı! 

l>edt. 

Bu bir eaalrdl derhal lnfH 
eclildf L 

1 

• &ıptlar kapındı. 

.. - 20 -..!'1••ber bunları yH4hktan 
.. lı;, • • ...... bir akıtl• kadını 
8'~ Siyah eldtnall kadın, 
tin ber'la ba manalı hüııın. 
it ile de1114 latedlltnl ın· 

llbttı. 

~ intihar etmek •idilli· 
~ balouacalı: bir klmee 
'-~le cllrtW keUmeler yasacak 

Jetle d91tldlr. 

~ fakat ben deli deAIU• ... 
....:;. Soaıa nhyaoabaa M. 

bert. 

Kaba teıll h-;;11 (Hep birden) 
dlyertk bıgudıt 

- Y 11111n, Ermenlıt•nt. 
Bu ermeni azgınlığa ilçyClı 

oablr eeneıl temmuz ayının bir 
pertembe ıtnCl Gğleye yakın 

bir samanında olmuıtu. 

Koğaı kapııı Gn6nde bom 
balanın uptlyelerden lldıl ıgır 
yaralanmııtı. ln11'mege l>ııladı · 
lar. laUtlyl komltacal1r dı 
ltltmlttl. Haydud bakıth relı: 

- Ba köpeklerin lnlltlılnl 

keımek l•zım. 

Dedi. Birkaç haydod birden 

cenb Yerdiler. 
- Emret!. 
- KISpeklerl yukarı kata 

ıcırakleylnls mCldGraa od11ın· 
daki pencerelerden dııarıyı 

a11nız! . 

Bıydadlar hep birden 
faaliyete geçmltlerdl. Paçaların· 
dan ıftrClklene ıGrGklene götG· 
ralen iki yarala, bir mQddeı 
tonra boğularına geçirilen birer 
ip ile bankı madaranan od•· 
ıının pencerelerinden •ı•l• 
doğra urkıtılmııltrdı. 

- Sonu nr 

Edremid ve Ayvalık'tan 
Ihrac Edilen Yağlar •. 

10,000 Ton Zeytinyağının lzmirden 
ihracı için Teşebbüste Bulunuldu .. 

·-·-· AyTılık, Edremtd Ye dola· Aynhk ve Edremfd'e oğny•n 

yındaa her yıl dıt memleket· nporlarf le pıraııs orayı gôa· 
lere 10,000 ton seytlayığı lh· derlllb doldoroldoktın ıonra 

ne edUmektedfr. Bu yıgların lzmtr'e gene paraııs getlrtll 
lsmlr'e getlrUerek ihracı fazlı meel Ye limanda botıhma ve 
muraflı oldoğandaa yağlar yakleme için dıb• 11 bir para 
kayık, motör ve yelkenli gibi ""rllmek ıaretlle ha yı~lırı 

denlı tıııtları ile (Nıkll nıı· Lold Trlyeııtluo'ooa lıtedlil 

ıalırlle) ~ldilll'ye götGrGI· f lıte 11tmık milmkftn olaca· 
mekte, Lold Trlyeıtlno actn · ~ıaı teıblt etmlttlr. 
tasının lııaabol'daa dönen 'fi• Banan için ne tekilde hare 
parlarıaı yGkletllerek dıo mem· ket edllmeıl lhımgeldl~I hık· 
leketlere götlrGlmektedlr. kında Denlzyolları lıletme ldı 

Dealsyolları lıletme ldareai· reel merkezine bir mektab 
nln İsmlr ıceat111; bu yıglı· yazılmıı •e mClııııde lııtenmlı 
ran tamir limanını getirilerek tir. Yazılan ve lıtenealere mil 
Lold Ttryeatlno nparlarını ıaade edlllrte her yıl 10,000 
boradıa ylkletllmeel 'fe lbrac ton seydnyığı İsmlr'deo lbrac 
edllme1l için tetkikler yap edilecek ve böylece ltçllere lo 
maktadır. HattA bunun için çıkacağa gibi ulu11l bit acenıa 
buı teeebb6olerde de bulunul· n liman itleri ldıretl de ıııı& 
mattor. Lold Trleetlno npor· lıamıt olacaktır. 
farı beher ton zeytlnyığıaı 

600 kuruea almak lııtemekte· 

dlr. Ve ıGylendlğlae göre Ed 
remld'le Aynhk'tan Mldllll'ye 
gönderilen yığlırı bu f lale 
almakta ve götarmektedlr. 

Balbokl y•pılan be11hları 
göre, yığlır lzmlr'e getirilerek 
llmauımısdau yaklenecek oluraa 
llmın ve ıaıımı mııraf larlle 
ton baıını 865 kurut• mal 
olmaktadır. 

Denlıyollırı İzmir ıeentı9'; 
yığ t•11mığa mıbım araçlarıb 

(Vuıtaların) laıanbul'a ltllyen 

25 temmas 1935 
Ve b1roaı döndtl: 

Mtlaylaan ılle •e çocuk· 
lannı ıerbeat bırakmak için 
emir nrlala: 

Sly•b eldl•enll kadın teknr 
sili baııı ommlannda b6y6k 
bir paket taııyın iki kiti 
geldiler. 

Kadın gelenlere tordu: 
- l.. ereey hHır mıdır? 
- Ent! 
Diye cenb Yerdiler: 
K.adıa ba iki adama bir 

ltuet tı. Ve iki adam der· 

Bulgaristan'da 
Rivayet Neden Galat? 

1ıtıobul 24 (Ôsel) - Sofya 
dı thttlll çaktığı n kral BorJı 
aleyhine hazırl•nmıt bir ıolkut 
meydanı çıkarıldığı hakkında· 

ki hıberler mıhlmdur. Ajanı 

Banaıu Sofyı ıyıan bmaları 

yalanı çıkarmaktadır. Ba ay· 
tarı gGre Bolgırlıt•n'cla y•pı· 

lan b111 tnktfler, ucak fırka 
n komltelf"rln kanana aykırı 
barekeılerlle al&kıclardır. 

bıl çovah aıtalar . 

Ço91ha lçloden bir faHJ1 
ceıedl çıkhğını gören Salamber 
titredi. 

Ceıedln yaıı tanınmayacak 

bit Hzlyelle idi. Vacudoa 
diğer akumı tıblf 'fe 11nkl 
iki IHt evvel cllmGt nslyeılnl 
andırırken, yGıGn bu çirkin 
n tanılmıyacak mansaraya 
ıokmık için uıikt klmye'ft 
maddelere mftr•cııt edilmlt 
idi. Saçları tıpkı Sılımber'tn 

aaçlırını benziyordu. Sly•b 
eldf Tenll kadın ha manzarayı 

bir mtlddet aeylrcl kıldı. Yıl 

nız Sılımber dikkatle ye 11ıp· 

la ba maazarıyı ıeyredlyordo. 

Siyah eldivenli kadın; 

- Maıyl Salımber ·dedi· 
ba ceted bagCln aabahleyln Si· 
kana aohrlade hoplu Vlktor 

Yaz iyi Geçiyor ····-Orada da içki Sar· 
fiyatı Fazlaca Oluyor 

Gıılıateb, ( Ôıel ıytarımıı· 
dıa ) - Boranın ilkbahara pek 
deHmaız 'fe ıerladlr. Bu yaz. 
dendlrkl halk dılmı yHı bek· 
ler. Aateb'de y111 bu yıl blrH 
f11lı ııcak yapmakla beraber 
pek gaz~ı geçiyor. Bu me•ılmde 
batan bahçe n meılre yerleri 
kılıbabktar. 

Şimdiki halde ikisi 111lı ol· 
mık Gsere bet bayak bıhçe 
açılmıttır. Bunlardın blrJıJnde 

V edıd O rf t ldareatudekl temıll 
heyeti çahıar. Diler lklılde 

aile bahçeıl halinde idare olun· 
makl•dır. 

Ant~b'ln bunlardın bıtkı 

Allebea n Kavaklık nımlı

rındı birliği maruf 'fe gClzel 
meılre yeri nrdır. Banlardın 

Knakhk binlerce, onblnlerce 
kuak ağıcının dlklll bulan· 
doAu Ye orıaıınd.a bGylkçe 
Alleben dereılnln geçtiği çok 
ılrln ve hoı bir yerdir. BU 
haaea tatil gGnlerl pek kalı 

balık olur. O gQu6n aabıbı 

her aile çoluk çocuğlle yolı 

dGıerek ıkııma kadar haralar· 
da eğlenir n Gğle yemeklerlnl 
eklerlya çiğ köhe tetkll eder. 
Çf ğ kGf te, plımemlt karmııı 
etin kaçak bulgur danelerhe 
ve lçerlllne domıteı nya ıoyu, 
btıber, tuı, ıoğın karıttmlarak 

yotorulmHındın meydanı ge· 
len ôyle bir yemekdr ki, ıh · 

tınlar için terkedllme1I lmkhı 
yoktur. Ben de ilk 11mınler 

biç ıe'fmes ve ıdeıA tlkılalr 

ken timdi 6yl& ahştımk 1. .. 

Anteb'tn diğer birçok meılre 
yerleri, oebre birkaç uat meıı· 

fede olduğu için bunlardan 
hıbıetmlyorom. Ela•tn barı 

lırdı kalabıhk olmıs. Şehirde 

bir de yazlık ılnema ıçılmıttır. 

Barıdı göcJterllen f ilimler ıeı · 

ılzdlr. Ayraca kıea mıhıoıı ıeıli 

•lnemımıı da •ardır. 

Aateb'lller ıe'fklerlne pek 
dGıkandGrler. Buradaki içki 
ıarf lyıtı batan t1rk Ye komıa 
Tlllyetlerden lıılClndGr. Y ılnas, 
içkiye olın bu dtııkGnlftk iyi 
kartılınıcak bir huıuılyet ol 
mıktan elbette aukt1r. Çanka 
bu ytlıden ndeld ılle efradını 
ekmekılz barıbular g6r61· 
mGttGr. 

Anteb'ln dört ıarıfı haf il 
ıırllarJı çe•rllmlt ıo ve yeılllljl 
bol, gittikçe gGzelleeea, elllbeı 
bin nafuılo, tirin bir yurd 
parçaıııdır. 

Asfalt Yol: 
Atatark bulHrıoın m11rtf 

cıddeılade Balk Partisi kara· 

lımtnde bir adımı alddlr. Bu 
ıdam 36 yıtındı fakir bir Bel 
çlkı'hdır. Zınoederııem ıılzln de 
yao nız bo bdırdır dt>ğil mi? 

Salımber, evet; diye cenp 
Terdi: 

Siyah eldi Yenli kadın denm 
etti: 

- Ayni ılzln boydadır. Sıç· 
larmıı tıbll onun Hçlarına 

benalyor. Bu adam bu 11bıh 
nehirde boğolmaotur. Ceaedlal 
denladen çıkıran bıhrlyelllerden 
Htın aldım. S\Jnra yftztlnCl ta· 
ıanılmıyıcak bir hıle koymak 
için bir kimyager doıtomı m4· 
rMcat ettim: 

Salımber blrıey ınlımıyor· 

muı gibi aordu: 

- Peki bunları ne lçla 
bana lftyllyonaaa• Madam? 

Sl7ah eldlnaU kadm mCll· 

DOnya Fudbol Ostadları 

Uroğvay Takımı Arjan· 
tini 2 ·· 1 Yendi .. 
~~~~~~--,~~~~~~ 

Bugünkü Uroğvay F11dbolcuları 
Batta lugiliz'lerden Bile Ostüodü.r 

Cenubi Amerıkı de,letlerl 
aruıudı yıpılıo ıenellk tımpl · 
yonı maçluı bllhıuı buııene 

hGyGk alaka oyandarmıetar. 
Danyının en konetll futbol· 
colarını malik olan UroğHy 
Ye Arjantin memleketleri ken· 
dllerlndeu konelçe pek ıtağı 
olmıyaa ŞUI, Parağuayl, Peru 
ve Brezlllyı kovveıll takımlı· 

rını yendikten ıonra f faale kal· 
mıtlardı. Maçın tıfellAtanı zlk· 
retmedeu bıı iki memleket 
fotboUl için bir f lklr edlnmP.k 
mık11dlle oyunda tıklb edilen 
oıullerden bıhıetmek dahı mu· 
nf•k olur. 

Bu fadbol anıdlarının oy· 
nadıkları oyun t11avvuron fev· 
kinde ıerldlr. Topun kaleden 
kaleye gld!tl 11nlye itidir. Av· 
ropa'dı ve oimall Amerlka'd• 
hGcumdı olın tıkım on onbet 
paıla nellceye nrmıya çahoı· 

yor. Umumiyet itibarile bOtflo 
fudbolcular, hatt4 İngiltere 
oyuncuları da dahil olduğa hal· 
de Uroğvay ve Arjıoıln oyun· 
coların haa olan ııftr'ıt ve vu· 
roıı mıllk değildirler. Daoya· 
nın ~n bftyGk takımları olan 
bu iki tıkım karşılıştıkları 

zaman oyoular1Dı ııeyretmek 

ayrıca bir se•ktlr. En bftyftk 
meıfyellerl derin pırııfarla açık· 
ları beılemek açık topu dur· 
durm&dın ortaya Yermektir. 

Beriki takımda oynayın oyun 
cular miidhfş tGtördclr. Top 
oyuncularU1 ayaUtrındı kat'I· 
yen bir IAhH olıun, durmuyor. 
18 Yardı çlıglıl bu oyuncular 
için ıdeta şftt çekme lııretldlr. 
Sıbadı oynıyın 22 oyuncu 1,5 
11athk oyun lmtldadıncı 100 
metreyi kooın ıtletlcr gibi mü· 
temıdlJen koıuyorlır, Oyun 
o kadar ıeri oynanıyor ki her 
Hf laa11nı ııtenoğraf 1 ile sapıet· 
mek tmktnıısdır. Top kaleden 
kaleye Qç dört TUfDŞla gidiyor. 
Sabanın yakın me91fcıılnde ot..ı· 

rau klmıeler ıopuu ıı~yriol tıkfb 
ederlerken kaf11luı adeta me· 
todlı idare ediliyor gibi ıağdıo 
aolı, eoldan 11ğı döaGynrlar. 
Mıçlırı ıeyreden bfolerce bılk 

gını kadar olın kısmının 11 

fıltlauma11 bltmlttlr. Şimdi ııo 

borcundan hGlumete uran 
e1ddenlu aııfıltlıumaııı başlı 

mııtır. 

Bonl111D hitamında tehir 
bClıb6Uln güzellteecekıir. 

tebıl bir tavır ıa~ındı: 
- Dıha anlıyımadınız mı? 

Ba adama mubıetem bir cena· 
ze ılayı yapılacak, Parlıı'in 

Uerl gelenleri cenazesine ltılrık 
edecek! 

S.lamber henftz anlamadığı 
bu nılyetten Ulylerl ilrperdl 
ve bu mahıeeem cenaze alayın· 
dıu ıoura bu ıdam ehedt 
bir lııtlrabıtı terkedllecekılr, 
Ye mezarının 6serlnde ıo ibare 
y111lıcıktır. 

(Burada Emanoel Sılımber 

gGm616dlr.) 
~Marktı de f la Mongorl 

meb'uıo 37 yaeındı ölmtııt6f,, 

Sılımber'ln göğıGnden bir 
lnlld çıktı: 

- Ceaedla yazGatl tınınmı 
yıcak bir hıle koymaktaki 
mabadımı ıaladanıs mı timdi? 

lhimııı ettiği tarafı ttfCi eder· 
ken top haeım tarafı geçmlotlr. 

Bandın dolıyıdır ki bfltGu 
o moazzım ıeylrcl k (llleala 
bığmşları karıeıklır ve h11ım 
taraftarlarını tefrik etmek im 
kA011zdır. Mubaclmlo herhangi 
bJr ayığına top gelince dar· 
durmıdao şilt çekmek ve karşı 

kaleyi ttbllkeye dftoilrmek blr 
oauldılr. Her iki rakımao mO· 
dıfıaaı ve bil '..basa kalecileri 
mahir oeıal ııl'dandır. Takımların 

en bOytlk meziyetleri yflkıek 

enerji ve sftr'•tlerlle ı.tblk et· 
tikleri teknik oyunu batlıdık· 

ları gibi bitirmeleridir. MGaa· 
bıkayı UroğHy ıakımı 1-2 
kazandı ve Cenubi Amerlh 
t1111piyonu oldu. Fakat Arjıntfn 
talnmı oyunu kaybetmeıılle 

Uroğ'8y'dan dô.o hlr takım 11· 
yılımız. 

Her iki takım ayal kunete 
maliktir. Mfieul konete malik 
olan takımlarda o biri of o galip 
gelıneel muhakkak şanıııa te•lit 
ettiği bir eııerdlr. 

Merkezi Av-
rupa l\upası .. 

Prağda Sparta ııah89ında 40 
bin seyirci boıuronda ~talya 

ormplyonu Yuvrotuı ııkımlle 

Çekoslovakya şampiyonu Sparta 

tıkıwı arasında merkezi A vru· 

pa kupı9ı dömHloall mftsaba· 

ka111 yapdmış ve Sparta laiımı 
oyunu ıufın kareı iki golle 

kaıanmııtır. Sparta takımı go· 
lüo birisini birinci denenin 

4:! inci daklkaaındı ve ikinci· 
ıılol de ikinci devrenin 25 incl 

dıklkaeında atmışhr. Hu miba· 
bakanın ikinci devresi pazar 

gano lıalyanın Torlno eebrlnde 
vıpılıcak •e f lnalf st takım 

meyd•nı çıkacaktır. 

Almanlar 0-3 Galib 
Bir mıç için lılandı ıdaııına 

gltmlt olan Almın milli takı · 

mı h:landı m\lli tıkımlle y•p· 
tığı fudbol mnıabıkaııunı ııfıra 

karşı aç .. ,. ile kazanmışlar· 

dır. Kuvvetli yağmur altında 

yıpılın bu mOaabıkı c;ok he· 
yecaolı olmuştur. ,Alman 'tar 

oyunun birinci kııımında l ve 

ikinci kııımıadı iki gol atmış· 

tardır. Goll~rln birisini Haogen 
lkfelni Korvesthaim atmıttar. 

- Faklı bo ceeedlo hına 

ıld oldağuno s '\ylemeğt11 kim 
c,.ıaret edecektir? 

- BütOn dOoya! Şimdi bu 
ceııed gene nehire ıttlıcık ve iki 

gftu sonra adamlarım onu ıe· 

birden çıkaracaktır. Senin elbl· 
ıenl ııenin cüzdanını ve battA 
demin kendi hıttı deetfnle yas 
dağın mektubu tıoıyacak olın 

bu cesedin ıh~ln ceaedfnlz oldo· 
ğnnı kim inanmaz? 

Siyah eldivenli kadın bu ııôz· 

lerden ıonra adamlarını bir 
l111et yaparak kapıdan çıkıb 

gitti. iki adım Salamberl der· 
hıl yıkıhyırak ıoydolar. ZaHllı 

- Sonu var -

111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Çeşme Ilıcaları ilanı 

8 inci Sahitededir . 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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Casus Romanı: 25 temmuz 935 •• 12 _ 

Beyaz Kulenin Sarışın 
Aktrisi: SUZi\N 

, Ertesi Sabah Güneş Doğmadan Bu 
~~-----·.1 riç Mahkftm Kurşuna Dizildiler .. 

Mağuaaın içinden çirkin bir 
i'nnıısca ile : 

- Botgeldlolz Alber, ue va· 
ki& geldiniz? 

Seıl du1aldu. 
Slıman zabit cnap nrdl : 
- Yirmi gllolClk bir ıeya 

•ıten ıoara benflı rıhtıma çık· 
ıım. Corcl 

Şltman sabit Alber ile mı· 
pu •bibi Corc arasında ge· 
ten konuıma fltmıo zabiti rıh · 
tımdao lıerl ta~lp eden ve gir· 

dlAI maıızan dıterıı uda bekit 
J•• iki meçbu1 ,.hıe tarafın· 

.. D lşhUml1Jti. 

Ma~111 eahlbl Cflrc Alberlo 
elini 11ktı : 

l,1 ıeyah11t f'ttlolz mi bari? 

- Mıltadan bırt.ketf mtzde 
fırtına vardı . Ayni 111mında 

Milis adHıudau hareket eder· 
ken de fırtına duamda idi. LA 
kia yolumuzu tebdil etmek ıo· 
ntlle fırtınayı bert•nf ettik .. 

- ~e vakit hareket edecek· 
nala? 

- Ben iki ay burad:ı Jlman 
dalreılnde vazife 18ttcf'ğf m, 

Gemi ise M11reflya•ya lslnll 
efrad götGrecektlr Amiral Do· 
ltere'nln ıfıman Frınıız zabit 
•tklllnln bu ıl'.Szlerlnl ona ta· 
kip eden iki .. bıı meçhul ta 
.. ftadın ıamamlle teeblt edil 
m1,11. 

8a iki meçhul .. baı blrbf. 
riae ınlnçle baktılar. Ve fasla 
isahata tasam görmlyerek tlo · 
- ublt hakkında aradıkları 
.. ı6matı klfl •6rdGkı1:n ıonn 
Terk maballedo., doğra ylr4 
diler. 

Bu meçhul iki ııhaı ıokık 

ualanaa ~lrdtkten ıoura, nıl 
yeti 11ker oldo~aou gl'.Sıt~ren 

ylrmlbet yatlarında bir ~eoç, 

hiç belli etmeden bu iki meç 
ll•I tahıı ıaklbe haıladı. 

oııer tanfıan bir ıhll •• 
.. rrl meıınuro tlımao ubltle 
SltlteD Coıca yanafarak hd•I 
J•dol bildirdikten ıonra bat 
kamandınhk m~rkestne davet 
eni. 

llerkesde yapılan tahkikat 
aed~ılnde gemiden çıkan Frın· 
• ubltlle mığaza ıablbl Cor· 
ean blriyeılert meydana çık· ........ 

Sebebi tnkiflert kendilerine 
.... a iham gGıterUmekılıln 

Alber ile Corc d~radan dol· 
raya .. ydnllk meydaaıaa ınk 
•lllm'tlerdl. 

O ~lafta aktamıada Corc 

ANADOLU -GIDllk Siyaul Gueıe 

Sahip n Ba11azgam 
HaY+r RlfdG ÔKTEM 

U....S neıriyat •e yua itleri 
naldlrtl: Hamdi Nflzbet ,____ 

fmdr lkiaci Beyler IObiı 
C. Balk Partiai •maa içinde 
Telgraf: fnıir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Potta kutuau 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
YJlhia 1200, Alb ayhtı 700, Oç 

ayJı&ı 500 kanlfllU', 
Y.ı...c. memleketler içiu MDelik 

... 6ored 27 liradır. 
Buyercle 5 Kuruftur. -aflahelar 25 karattm 

ile Alberl takip eden iki .. haı 
meçhulle beraber Y edlkalede 
kaadaracabk y•p•• bir Ama· 
vut•ta derdeıt edilerek merke· 
ae ınkedllmlıtl. 

Son derdeet edilen iç .. bıı 
aıueluklı mltteblm idiler. 

iki m~çbul .. bııtan blrbl 
Lulccl Terno, diğeri lee Koeta 
tHloıtu. K.andorHı Araavat9an 
ismi de Lore Seftı fdl. 

Birlucf ıl Lnantln Frenk, dl 
~f'rl lıe Yunanh idi. Bn iki 
wah11 Selblk9e ~elen ..,mlttellk 
npur luın nede-o geldiklerini 
anlamak l.;lv karaya çıka11 sa 
bftanı ııkip ile ma•assaf idi· 
ler •·ranııs nsuı takt p mer· 
kf'sl, çoktınberl kendilerlnl 
te11ph etmekl11 metgoldo. Bu 
iki ıahıı Arnnut kundo:-ıcı· 

mn dClkkAnında derdeet edil 
mlılerdl. Ayni samanda Ama· 
vot9an Gserlnde Amiral Dobere 
hitaben Franııı nparanan va· 
rad ve hareket ıarlhlertol tel· 
bit edeo bir e•rak balanda· 
ğandaa onun da ca1111 olduğa 

anla,ılmıt ve Arna•od yaka· 
Janmııt•. Donların cıEuılok 

harekltı kıt9lyyen ıeıblt edil· 
mlı nılyette idi. 
Akşam ıaat onda bu Oç C.· 

108 s .. ıınlk9te nslfe -6rr.n mi•· 

ıakll Frau11s dlnnı harbinde 
muhakeme ve idama mahkdm 
edilmlılerdt. 

Erteıl 18bah gtlnet do@m• · 
dan bu iç mah\6m seydnllkte 
karıa•a dlslldller. 

Banlar dlvaaıharp bnsarnn· 
da bloblr ldrafda bulunmadık· 
lan gibi karıana dlslldlklerl de. 
psetelerdekl ... yatak dolay ıdle 
netr,.dllmedl. 

O saman mftttef lk devletler 
tatafandan bir caeaı derdr.ıtl 

için pek feslı ,.mareJ" ihtiyaç 
'6rllml1orda. Ufık bir f'mar,. 
lifi idi. C.ıaıao ya\ılın•p 

muhakeme edllm,•I ve kortıı 

na dfsllmt"ıl iki Bç 11aatlık bir 
mee'ele fdl. Fakat Alman a 
ıaı teekllitanın ylbek memur 
lar1 dalma mf'A;hol bir 11ha d11 
bilinde naife ııl'rdftklerlnd,.n 

dMdeıtlHi pek te kolay df'tlldl 
Nitekim tP.frlkamııın kahra 

maaı olan Sflzan bu kadar ,,. 
nlt bir tarada aıu•lukla mf''· 
pi olmakla benber nihayetine 
kadar yakalaaamamıttır. 

Barbıamaml umanıada Se 
llnlk9te it '6ren caıoıfır da 
nlbıyetlne kadar derdeet f'dfl 
memeğe ma•aflak olan yalnıı 
Slıaa değildir. 

- Sonu var -

~ ~ 

Kadınlar Terzihanesi 
••• 

lzmir'li Aileler Her Hususta Mem
nun Kalacaklardır • 

lıtanbal'dakl dikit atelyeml 
lımlr'e naklettim. BCltGa aile· 
ltırl, hem acuzlok, hem de te· 
uls ve sarlf dlkltl~un'atl nok· 
Hından memnun barakaeeguna 
. ~henerek 16yllyeblllrlm. En 
on meıodlula c;abııyoram. Reı. 
111~ we 6zel dairelerdeki O.yan 
ıyarla11 taklitle kolayhk g61 
.. r1rim .. 

lklaclkordoa - Zade 10kak 

No. 4 

Mnnevver Etem 

B. H. ı•. lzmir Esnaf, işçi Teşekktıl
leri Borosundan: 

Ttcaretbane ve mle11e1at, memurin ve mlttahdlmlal cemlye· 
tinin idare heyeti intihabı y apalac•lı•dan 26, 7 ,935 cama glnl 
ıaat onyedlde bi19omum muka11et asalerın llÇI, Eeaaf birlikleri 
umumi bGro toplaatı ealoaanda huar bulanmaları ilan olanar. 

lznıir Ziraat mektebi modorJQ. 
ğOuden: 

Sabh eermıye ile lıllyea bıllar1n d6rt bektarlak çeklrdekds 
taze DıGm mahıull k6rftrl alarak açık artlırmıya konalmuttar. 
5 ·8· 93.> pısarteıl glnG ual on bef(e mektepıı lhaletl yapıla 
caktır. 

Teminatı maHkbte.t olan altm•t Un mektepte teellm abnn. 
lıteklllerta g6eterllea gln ve eaatte mektepte hasır bulanma 
lan. 'J250 tS 25 28 31 

lzmir Def terdarlığıodan: 
Tımraıb etem namına B.tdarak ıabe.lace 929 yıh lçla tarh· 

olan.. mlttahdemlll verglalne temybdea •tkl tılnsa berl•e 
temyls komlıyoaaaaa 24,3,936 g6Dlemeç ye 1406 uyıh karuı 
ile bası tetkikat yapılmak ve tebeyyta edecek neticeye ,are 
yeniden karu lttlbuı sımaında tetkiki hlraa koml•yona karan 
aaksedllmlttlr. Kencllelnln terki ticaret eımlo olab lsmlr'den 
aynlmıı olmıaa ve lbb.raame 114' karar tebellGgGae de Ye kana· 
nen eellblyettar akrabuı balaamamaeı baıeblle mes•..ır •aru 
tebb• edflememlıtlr. llakaka aıal mahkemeleri kanunu macl· 
blace teblll •lkam.u lı:elm olmak laore llhea lebUI olaaar. 

J. 

lzmir Liman işleri . ~net. DiFek_: B~ğ~ay Fi-
törlOğOnden: atı Doşecektk. 

l 1'3' medell ~şenole,. markah ve beı kltlllk klpalr bh ~tO· 
mot>U pasarhkla ıatılaca\tır. latlyenler otomobili g6rmek ve 

pHarlak yıpmak için tmmnzun 31 lntl çarıamba glntl 1aıt 

oobeıe kadar ılım aat•m komlıyoaona bapurmıları bildirilir. 
2~96 

Bornava satın alma komisyonunda iba· 
JeJeri yapılacak olau asker ilAnları 

Boroavı aakerl ea. al. ko. dan: 
1 - On gln mlddetle temdtdfte ıçrk ebllmede -halanan 

375800 kilo ttnlt maden k6mftrlae gtlntlnde tallbl 
çıkmadığındıo pasarlllda ıatıa ahnacaktır. 

2 - PasarhRı 2~ tem.935 cama gftnll aaat 11 ele yapılaaktar. 
3 ltbo kl'.Smftr l9ln tımln edilen bedel 8758 liradır. 
4 ilk pey 28) liradır. 
5 
6 

Şertnameıl hergtla ·komisyonda g6rftleblllr. 
Pasarhgına glrlıeceklerln bildirilen ••ktlnden enel te· 
mlnatlırlle birlikte Barnan'dı aııkert eatıb alma ko 
mlıyonuna plmelerl. 2288 

1111101111111111~ Muallim ..-111111111111111'1 
1 Dr. Hultisi Alataş ~ - -§ Eski Tıbbiye Mektebi MftdClrCl, Gaıp Cfbbeal Sıhhiye Helal § 

~ iç Hastalıkları Motahassısı ; 
§ Baıt•lannı Bacı Bıun Oteli Kar1111nda Şamlı Sokaiında § 
5 (20) No. Etki Muayenebaneılnde Kabul Eder. 5 
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Manisa icra Me-

morluğundan: 
lsmlr emlAk ve eyfam baa

kaıından 6d6nç atdığı paraya 
makabll bankaya ipotek eyle· 
dlğl ğeçnn ıenekl utııı 2280 
numareh kanana g6re geri bı· 

rakddılı halde betde bir tat· 
elt borca Gdenmeclf~lndea nul· 
ftn attar hoca maballeılade 

•lı celil haneli ıola halll 
baned arkaa malbaat maıtafa 

baaeıl Gnl yol ile mabaat 
semin katıathi iki oda ile bir 
kiler arka tarafındı bir avla 
O.erinde bir mathlk we içinde 
bir hamam bir oda bir hayvan 
dama bir hela ·te avluda bul· 
neli bir akar ıa ve avluya ay· 
rıca eokaktan bly6k bir demir 
kıpa ve ıyrıca 10 baıamak 

merclheale çakılar bir cftmle 
bpııı ile bir koridor dahil 
olarak ııağla ve autla c.ddeye 
iki ve arkuında nloya nazar 
iki ~I cem'an d6rt oda blrlnel 

mak ıarıUo •rtarmaıı 3 9·ı9a5 
ıah gClnG uat 14 de 
manita hClklmell kooılJndakl 

icra clalrealade yapılmak O.ere 
30 gftn mGddetle ııatahğa ko· 
nalda. 3500 Ura 

Ba artırma netlceılnde ealılf 

bedeli her ne oluru oltan bor 

can 6denmeal larlbl 2~80 aa· 
marala kanunun mer'lyete gir· 

dlRt tarihten aonnya mltadlf 
olmaaa buabile kıymedae ba· 

kalmıyuak en çok artara~HD 

lserlne lbafetl yapıhcaltar. S.· 
bf 844 numaralı emllk n ey· 
tam bankuı kanana hlklmle· . - . . 
rlae 16re yapalee.ğından fklad 
artarma yoktur. Saııt pe .. • par~ 
ile olup mlıterlden yalnıs Jhde 
iki buçuk delllllye maınfı ah· 

nar. lıba gayri menkul tlze· 
rlade berlaugl bir "kilde hak 

talebinde bolaaanlar ellerindeki 
reıml veulk ile birlikte on 

gb nrlında maDİ• 1cruına 

mlncaatlara la•ımcLr .. 
Akli halde haklara tapa el· 

clllnce maldm olmadı•c;a pay· 

lqmadan bulo kahrlar. 20·8· 
1935 tarihinden itibaren ,.rı 
name berkeee açıktır. Talip 
olanların jGıde yedlbuçuk te· 
minat ak.çın veya milli bir 
banka mektuba ve 983 1818 
doeya numanıılle manita icra 
m1:1murlala•a mOracaatlara illa 

11, N~ D . lıll8 

oldubça buaretll ıe 

Öğleden 6nces ve eoan 
çanı mabtellf clnı bağdı 

blmıtbt. Flatlar; ~S.7 6 
roı ıra11ndadır. En az f 

yapılan Mtıtlu bir ~ 

rlnden ve Menin balclayı 

Dlgeılerlala f latleıl A, 75 
yabrıdlJ'. Tanm NıaUliıwm 

boruda hatday ........ 

mıı olm.. nyeılade 

f lıtlannda as bir fark ı 

mtlttlr. Din banka pi 

çıkmamıttır, bagln tek• 

kacak ve oldukça faslı b 

ıatacakbr. Bnkanın b 
utmaaanın; batday tallf 
lerlaln dltmetlnde 6neaall 
etke (Amil) ol•eaA• 
mıktadır . 
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Çeşme Uıcaları il 

8 inci Sahif eded· 
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Manisa icra 111 

m url uğondan: 

eytam baakuuıdaa lkllat 

dığı paraya mukabil 

yapılan •tıt; 2280 na• 

k•Dona g6re tecll edlldllf 

bir eene içinde birinci 

konan manl•nıa daaı..,ı 

lll mahalletlade ugı, eo 

kan ana ve llnl yol ile 

dut olap teki• ayak 

merdivenle oıkılap iki 

tahta ctlmle bpıaadaa 

dllf Aman genlt bir aofa 
rinde caddeye nuır iki 

oda semin kıt kannlık 
ram bir oda ve gene ca 
nazar na tamam bir oda ki 
oda ve iki kiler •e aynca 
nltce bir Hla lserlado 
mutbak bir bela ve e9'• 
61ıt k11mı oda teklinde. blı 
raça ve tavan arqındaa 1 
ve 2500 lira kıy•etll ba • 

Malklyetl aç.k artırma 
tile ve 84' namanlı emlak 
eyıam bankaaa kanana • 
blnce bir defaya mabau ol 
urdle artar•uı S.9.1 
talı glal ... , 1' 
mınt.. hGk6met kon .. 
lc11 daireılade yapalmak 
80 gGn mlddetla nbhl• 
nalda. 
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Zeka Oy~ni?! E G lYI ·ifil lYI ifil - ş a ır h ©} b e ır o e ır Ü ~ DnşoodOklcrim... 1 
Su t•löder •• oıorıhlllerdc Bu' yıl u·· zu" m P·ara Edecek rv 1 B l "" 

· ç•.lıganlır, zeki aeıunlılardır aro 8UD öy e 
~~~eJaın!. 

Jı;Mız~ı-~ıu çuva.la sığmıyacağı A •• •• V • - • D 8 G Yurddaşlar 
~kındakl darbıneeel, mahim · cu.u uzu. m azıyetı e unu öste- ....... -+il••---

dur. Ve bu AtaözQ çok ·doğ Sıyıu ANADOLU gezetesl 

;:~:~./;•kat h•gft• biri h ••• rıyor. 4 AğustOsta . Piyasa Açılacaktır. ''Ç•m•~'·~~:~·~:g.:::o ,ob •. 
b - Yahu, şurada bir şoför, sine fabrikatör Knaoğlan 
kir biletçi gördnm, Mızrağı Birçok yerlerde yeni yıl fızlı. müşteki de~lldlrler, fakat Yonan'blar, Avusturalya fizftm biraderler ilçe merkezinde 
1Pnı11lır, -çuvala sığdırdıl r! Qrftnü üzfimler sergile.re kon· mftşterlslzllkten çok şlkiyet lerl Londra plyae1&ına arzedl mutasarrıf oldukları 3000 lira· 

Oere1>, kat'iyen lnınmımazlık . muştur. 4 ağustosta lımtr'de etmektedirler. Haz•ranın son llb tamamen eatılmadıktan sonra lık bir evlerini dayn ittihaz 

ctoıe.n. Ç6oka onlar mesela Oz6m ·. plyaeaeının ıçılıcağma . haftaıuada Avoaturılyı bir pır Yunın korent ilzümlerlne Eatış etmek üzere teberrG etmloler 

~:nnt kl~ilik bir ·kanıyonete, kesin (Kıt'i) alarak bakılıyor. tide 15,000 ton Ozftm arzetllğl sırası gelmiyeceğlol artık anla· ve hu teberrolarını bir kıt'a 
b r 0 tobnse, 25 30 kişi yl, hem .Şimdiye kadar l ,000,000 kut o ve · müşteri buldoğu halde, Yu· mıe bulunmaktadırlar. t.eberru keadı ile bildlrmlo 

l
elcdlye menıurlarıoın, polisle· alhrre ftzüm satışı yapıldığı an· nan 6zümlerl ancak kftçOk y onan Ozftmleri için yeni lerdlr. 

r n . 
• Jandarmaların öoünaen ge· laşılmıotır. Alivre . ~ftm eıht· bir iki parti üzerine muamele yoğaltım merkezi aranmaktadır. Bundan maada Karaoğlın 

Çfrerek, ferah ferah sığdırı· ları ne kadar çok olursa görebilmiştir. Amerika plyaeaeından 11oora biraderlerden bay İbrahim 
Yo~ır. ilrfinlerlmlzln eıtıtı o kadar Bu vaziyet Yanın ilzüm lnglltere piyasasının da kapan· yılda 100 lira, kardeşi bay 

ka• eçenlerde otobQsle Kar§ıya emniyet altlna alınmıı bulunur. teclml mf'haf ilini derin bir masa gftnlerl arllk gr:lmiı sa HOseyln yılda 60 lira hava 

ya gtderk*'n, kaçak e~yı gibi, Bazı tecimerler alivre eatıotarın tet:eeür içinde bıtakmışllr. yılmaktıdır. tehUkeetot bilenler korumana 
nıeıı t d ·· aşan ığımı yazmıştım. Uç ıtmdlye kadar iki milyon kl· Oye yazılarak yilken ıltına 

i:f'l:~nf:zlkayldı. Seyrüsefer işyar loyu bulmısı lizım gelrllğlni Muhacir ve Mu·· ltecı·ıerı·n girGmfşlerddi~l 
ue edikleri yere yıklış söyl,.mektedlrler. öster la. eri bu yüksek 

tnıotık, Btleıçl; Süol dayralar için bu yıl hamiyet ve yurdseverlikıen 
k,,:,Beylm ·Dedi· çömel ha· önemli miktarda incir ve üz~m Tebaamıza GePmeleri.. ötfirükendilerlne karşı şükran 

lllını;ıcekllr. Ayni zamanda ID· ':>' duygularımın muhterem gıze 
- ~e olacak? 

dJ .- Ne olsun htersln .. Bele 
ç{ecllere yaklaşıyoruz. Şöyle 
~el de eaklan!. 

Melarnri, . katlandık, eğtldlk ... 
d 

ğer başım biraz yQksekttı 
tıruy 

11 
<ıraıoş. BllerçJ elini boy· 

Utnı doğn.ı uzattı: 
b - Kafanı da kır!.. Yani 

0ri0 no içine çek, baki. 

gn edt · Ve uzatmıyayım, bfzl, 
r ltnrQkçfiden, kolcudan koçı· 

ı an 
~ 1 eeya paketleri gibi otohü9 

" ıuıtı Pô arının aralığında taşıdı, 
o Uirda .. 

eı 8
1 
lılrn ilbay da bunlar pek 

n rltnl D 
'ti 

11 
r. ışarıya giderken 

,,o •rd k 
Paııa 1 amJ on etlerle uğr~şır .. 
e<>fô yolcu varsa, hemen 
fa I tftn Yakasına yapışır. Biraz 
ı ı 1 siofrlenlrse ba0 tooo ile de 
ş gôrür, 

"I Fakat llbayımıza huber vere· 
" Qı ki k 
eofô 1 emyonet sobf plerl, 

rler b onn ve orada çalışanlar, 
n da (( çaresini bulmuşlar. 

lttıı;~onetlerfn üstOne h1&ır, 
ları:n ' alı glhf şeyler koyuyor 
1ır ış . Karşıdan g6reo, bun· 

IQ Bltınd 
Yor 0 eşya vardır, sanı· 
dea~uş.. Halbuki onların per 
llıy •hında kaçak yolcu tışı · 

orrnu K bit ş. arşı dan bf r otom o 
'ti görütnoc,.. eoför banırı. 
.1 Ottnuş : ' tı 

-e gelfy eeeeey, saklocın Ubny 

v:'b bııstono yldz ha! 

l:ıttl n ihtar fizerfne kamyo· 
lerı "

0 
üstündekiler derhol 6rtil· 
stlerlo 

bahadan e çekiyor ve mez· 
ğıtlar ib çıkarılan keeHmlş sı· 
tl!Qbll g 1 eollana sallana, oto 

Yorıa geçlncfye kadar saklana· 
tını,, 

Ototn hl 
le~ra·r 0 1 geçti mi, l.mydi 

B·ı Oleydanof 
ı. 1 llıeın i 
tı:or~ıeırıd ' lbay · bu vnlyet 

11 ne y.apacak? 

l:I · Çimdik 

ava Kurumu 
tlye l' k a a sitleri 
u Ayd 

ltiha an 
a ten Kesile ektir 

ava k a urumundan: 
llva tehllk 1 

•eı, .. 1,,. ee fşyarl rı mİI · 
••lQ y(i d 

'ılan z C ikisini kesecek 
llıOcaa tlcartıthane, fabrika ve 
f esef erden b 
llıdao b azıları tora· 
leııltıt angl tarihten itibaren 
oldu& ata haelanaceğı sorulmakta 

eıUndau k 
lellıtn Dlez 6r tevklfatın 
'•tıb ~z •Yından itibaren ha . 
ll:ıııtn er ay bir liste ile koru· 

llz ve l 
le\'ılb znee De gönderileceği 

•n. blldlrlhr. ~ 

giltere hükümetile hükumeti· teolzle yayılm11~ını saygı ile 

mtz arasında yapılmış otan son Bunun için Alınacak Harçlar Hak- rtcs ederım. 
tecim anla~ması sayesinde bu kında Y. eni "Bir Emir Gelmiştir.. T. H. Kurumu ~ubesi başkanı 
yıl lnglltere'ye üzüm ve incir· Şarbay 

!erimizin önemli miktarda Hh - .K.. Bayındır 
.Mobaçlr ve oıftltecllerden nunun ıayln ettiği lkt sene 

laceğı anla,ılmaktadır. Almanya 

ve Holında1da lsteklar hemen 

hemen kalmamış gibidir. Avoe 
tralya QzOmlerlolo bu yıl bazı 

tabii sebepler dQlayıslle az ol· 

doğa dı anlaşılmıştır. 

• • 
• 

A vosturyanın, korent fizftm · 
leri ne benzlyen kendi iJziim· 

!erini Loodra plyuımna arzet 

mest, haziran ayında Yunan 

koreot fizftmlerl için ısrarlı 

oloıntlor . . Yanan lhraratçıları, 

korent üzOmlerlnln f latfndeo 

Türk tebaasına geçmek isti müddeti geçirdikten soora yurd· 

yenlerden alınması lazım gelen daşlığımıza ılınmak için mGra· 

harç için İçhıkaolık Kamotaya çaat etmiş olan muhacir ve 

bir kanon projesi vermiştir: mOltecllerin 1260 sayılı kano· 

Üç yıl miiddetle mer'iyet nun 1 ve 3 Oncfl maddelerin· 

mevktf ne konan 19 i2 Hyılı 

kanonun mftddetl 1:3.4.935 tı 

rlblode sona ermiş olduğundan 

bu tarihten sonra veıjlecek fa · 

kirlik mızhıtelarının kanotJi 

bir kıymeıl yoktur. İçbakanlık· 
tan llbayhğa gelen bir genel· 

gedt 2510 sayılı feUn kınu 
-------

dt! yazılı harçlara tAbl tutul· 

malırı lazım geldiği blldfrll· 

mletlr. 

Evkaf Genel .Di- Bayındırlık 

rektörü Söyliyor. Bakanımız. 

Vermlyc>cek ka~ar fcıklr olan· 

ları .ı kanonun mf'fi yet müd 

delinin uzatılması yüksek ki· 
molaya arzedilmlş olduğundan· 

çıkmaeını kadar beklemeleri 

lazım geldiği kcodllerine de 

haber verilecek ve bu kanun 

çıkıncaya kııdar harca tabi olan· 

ların evraluou harç pulu ya · 

pıştırılmıdan mııamelelerlntn 

tımımlınmısına imkan olmı· 

yıcaktır. Harcı alınmadan mu· 

&lllele yapılamıyacağı için bey· 

hode yere bakanlığa enak 

göuderllmemesl emredllmfşılr. 

- Bışı l inci yOzde -

re )de bir değişiklik mevzoo 

bahıs mıdır? 

- Yapmakta olduğum tel· 

kikler sonucondı (Netlceıılnde) 

y6netlme vernlre hakkındaki 

mOtaleamı bir rapor halinde 

hozırlıyarak Başbıkanlığı tık· 

dl.tı edecetHm. Oodan evel ne· 

ler yapmak i!tedtğlml söyle· 

mek oydaşık (Muvafık) olmaz 

f lkrlndeylm. 

- fzmlr'de Evkafcı yaptıra· 
lacak olan bQyilk hal vesaire

nin lneasında hızı engeller 
çıkmıştı. Bu mes'elenln son 

saf hası ne eeklldedfr?. 

- Halin inşası; Evkaf için 

bir 111es'ele şeklinde sayılmıyor. 

Halin yaptırılacak ytr ônceden 

zaten teeblt edilmiştir. Bir hııf ta 

evel de eksiltmeye çı.lı:arJlnıışhr. 

Kanun doiresiode talip aranıyor, 

en PJfl·ald eart gösterecek ta· 

&lhe verilecek ve loşnta hır 

)anacak, 1ımır·ın bu öoenılt 
t btlyıcı sağlanacaktır 

Yangın 
Dilo Göztcpe'de tramvay cad· 

desinde ilzQm ve· incir leci· · 

merlerludeo Alman tebealı 

Kari oğlu Şimohenıo kira ile 

oturduğu 858 · numaralı evı:.ı 
mutbab k1Bmınd11 yangıo çık · 

mış, mutbıhla bhlelk odaların 

çatısı yınmıe ve itfaiye yetloe · 

rek yangım bastırmıftır. 

il l l il l il l il l l l l il il 111111111111111111111111111111u11 
çeşme Ilıcaları ilanı 

8 inci Sahifededir. 
llllHIHlllllllllllllllHllllllllHllllllllllllllllll 

- Başı 1 1 ncl yftzde 
telif bay1Ddırlık işleri hakkında 
izahat almıştır. 

Bayındırlılt komfs,.rllğlnden 

çıktıktan sonra Posta, telgraf 

ve telefon bıodlrektôrlOğOne ve 
buredın da hükumet k<mığında 
bayındırlık dlrektôrlftğüne gl· 
duek posta ve bayındırlık l~lerf 
üzMfode tetkikler yapmıştır. 

Daha sonra bayındırlık eu leleri 

direktörlüğüne giden Ali Çetin· 
kaya, oradı da su işlerine ald 
plıiolor Qzerlnde konuomuştur. 

Akıamı yıkın da C.H.P. mer· 

kezlni ziyaretle bir haebıbıl 
yapmıe ve konuklıdıklırı dal· 
reye dönmüştür. 

• • • Dünkü @ayımızda Bayındırlık 
bıkenımızın dlynl arHında 

lı:ıtauhul telefoi:ı olrketlnlo satın 
alınmasında devletin her yıl 
46,000 İngllfz lirası vereceği 
ve borcunu yirmi yılda lSdfye· 
ceğl şeklinde bir fıkrı vardı. 

Bunda ma~lesef bir yanlıohk 
olmuştur. Bu pırı, b6kt1metln 
vermeğe movafekat ettiği değil, 

telefon soey,eteslnln hükumetten 
istediği paradır ki, Bayındırlık 

bakanlığımızca kabol edilme· 
mlştlr. Bunu özQr dileyerek 
düze itiyoruz. 

Haber aldığımızı göre, hO· 

kumetlmlz, yılda 32,000 in· 
glllz lirası vermek teklif iode 

bulunmuştur. 

Devlet dembyollırı genel 

dlrektörl1 İbrahim Kemıl'ln 
soyadı Baybora iken dOn yan· 

lışlıkla Aybura yazılmıştır. 

Bakanımızla birlikte gelen 

lbrahlm Sururf Devrfmer'Jn 

vazifesi :fe özel kalem direk· 

törlOğü değtl, yukarıda yazdı· 

ğımız gibi bakanlık idari mil· 

şe vJrllğldlr. 

Halkevi Sahne
sinde Bir Sembol. 
Bozkurt Alevler 
Ve ~ayalar Arasın· 
dan Yol Göstermişti. 

İzmir halkevl yeni ve önem· 

il hi rçok teıebbOelerr glrlşmfo 
tir. Sentaks derlemesi işi çok 

orun bir program vücude ge· 

tlrllmlo ve bunun üzerinde ça· 

lışılma~a başlanmıştır. Balknl 

sahnesinin salonu doğru olın 

kısmında evelce altı bfiyük gCil 

vardı. Reesam Abid bu kısımda 

gfizel bir Türk sembolu yop · 

mağı t11sarlarnıo ve Hılkevl 

yöoetlm kurulanı f Jk.lol söy· 

lemlotlr. Mütaleım dlnlenen 

res11m Abid'in f iklrlerl oyda· 

şık görftlmtıı ve 1 ürk'lük seru 

bola alçıdan yapılmığı başlan· 

mıştır. (Bozkurt) sembolde nteı 
ler ve taelır araııında yolunu 

bulmue görüoOyor. 

Bu gQzel aemboldan ötürü 

hılkevl yönetim kurulu ile 

res81m Abid'1 takdir ederiz: 

Tire' de 
Bir Kişi öldü. 

Tire ilçesinde Dere mahalle· 

sinde fazlı sarho~ olan Abm,.d 

oğlu Hayri tıbancasıoı yere 

düeürerek patlatmış ve aldığı 

yara yfizQnden ölmo .. tnr. 

Tanıklar 
Evvela Yemin Edecek! 

Ceza hakyerlerl uaolfi kanu 

nonca t11hkfkat yapılırken ta 

oıkların (Şahldlerln) önce doğ 

ruyo sôyllyec ... k lerloe dair ta 

nıkları yemin ettlrtlmesi hak· 
kında Başbakanlığın lıildlrfğl 

üzerloe İçbakanhktan llbaylığa 
bir genelge gelmlotlr. Buf)dan 

sonra tanıklara yemin ettiril · 

dlğl ifade kuğıdımn başını da 

işaret edilecektir. Şurayı dev 

lenen g6nderllen evrakta bu 

ioe hiç rlıyet edllmcdlğl anla 

şılmıftır. Uzun zaman geçiril 

meelne ve tekrar yeminli ifade 

alınmae na IOzom hasıl olau 

bo mes'ele için gerek ımme 

ve gerek şıhsi hukukunun mü 

teesslr olmımaeı için tanıkların 

dokarlkl şekilde yeminli olarak 

ifadelerinin altıımıın lıildlrll · 

ml~tir. 

Bir Adam Karı
sını Ağır Yaraladı 
Vak'a Geçimsizlik ve 
Kıskançlık Y ftzün

den Olmuştur .. 
Diln ıkşam Kemeraltı yıkl· 

ninde Şımlı . sokağında bir 

vak'a olmuş, bir kadın bıçıklı 

üç yerinden ağır surette yarı· 

lanmıştır. Vık 'anın eebebl kıs · 

kançlıktır. Değlrmendağ1n'da 

oturan Mehmet kızı Sebile tü 

tQo mağazaeıoda çıhomaktı 

dır. Bundan 15 gftn evvel 

kocaeı zeybek Mehmed'le arı · 

larındakl geçlmslzlfk yfizfin· 

den bo~ıma duaııı açmıştır. 

Mehmed bundan çok .lı:ızmıo 

ve karısını takibe bışlamıştır. 

Dün ıktam mığazadın çıkan 

karısını ona doyurmadan gftd . 

meğe haolımıo ve Şamlı soka· 

ğında karl81 Sebllenln bir er· 

kekle konuştuğunu görftnce 

yınınds taşıdığı bıçağını çeke· 

rek .kasığından ve baldırından 

tlç ytrlnden ağır surette yara· 
lamııtır. 

Kadın yere yovarlınıncı ya· 

oındıkl erkek Beyler sokağına 

doğra kaçmıı, zeybek Meh· 

med de arkasını gftdmeye (Ta· 

Zikzak 
Dan bir dostum derd yandı: 

- Siz dedi· gazeteciler, lnı· 

nılmaz, anlatılmaz eeyler ol· 
dunuz!. 

- Neden? 
Diye 11ordum 

aldım: 

ve eu cevabı 

- Neden olacak?. Blr ay· 
dınberl şu havıdlılerl verdlnfa: 

1 - İngiltere, Habee lılo· 
den koşkolındı, tedbirler alıyor. 

2 - Franea, ltılyı ile 11Qel 

bir ınlaom• yapmıo. 

3 - Franııa, İngiltere ile 

Habeş itinin Uluslır kurumu 

aolaşma11uıa g(Sre halli için mu 

tabak kılmış. 

4 - luglltere, bo işin her· 

halde hırış yolundan dfizeltfl · 

meııloi letlyormoş. 

5 - Museolfol 

vermle v,.; 

bir diyev 

- Kimse bize karışamaz. 

lngiltne ve Fransa, nasıl bft 

yok Mr frnpaıatorluk kurdu· 

lar~•. biz de ayni ı,eyl yapaca· 

ğız. halye, uloelar kurumunda 

Hailt"tlstau gibi iptidai bir 
uloela kareı karı,ıya gelemez. 

Demfş. 

- Museollnl Doğa Afrikayı 

gldtyormoş ve harp patlamak 

iizcr,, imiş .. Bu havacllelerl 

veren siz df"ğll misiniz? 

- Evet!. 

- Ra1bukl ~lmıli de diyor· 

SUDtlZ ki: 

Mıueollnl 

vererdı; 

yt'nl bir dlyev 

- Avrupada daha üç yıl harp 

yoktur. Doğu Afrlkaya yaptığımız 

sevklyat, ancak Babeşh;tan'ın1 
kendi si:Smürgelerlmlze ealdır· 

maması içindir. 

Bundan bışka1 İngiltere Hı· 
be§lstan'a ellAb aatalmasını lzio 

verıotı.. Bunlar ne bl~lm şey· 

ler? Bir ayda o kadar hıva 

değlttlrdlnlz, altı ü~taoo tut· 

maz o kadar hnadlaler verdi· 

nlz ki, artık l!f:ıe de inanmaz 

olduk. Bu ue haldir, ne iştir? 

Dostuma ııo cevabı verdim: 

- Bıı i~de batalı olıo biz 

dt"ğillz. Okurlarımızı aldatmak 

lstemeğl hatmmızdın bUe ge· 

çlrmeyl:r. . Mossollnl oobet gfin 

evvel 6yle demişti. Bugün de 

böyle eöylfiyor. 

loglltere1 hem föyle diyor, 

hem hOyl" yapıyor.. Fraiısı 

keza.. Biz hadiselerin aynasıyız. 

Slya!!a operasının yazınları, 

artistleri onlardır. Hb:, yalnız 

f IJlm gibi bunları seyrettlrl· 

yoruz.. Bb.lm snçumuz ne? 

Oııler ılkzık yapıyorlar, biz de 

bu zlkzakt olduğu gibi ~österl· 

yoroz.. Alt tırarı 1 sbln fdra· 
kf nlze kalmış. 

Orhan Rahmi Gôkçe 

Bere GJyenler 
M.ahkemeye Veriliyor 

Ankara 21 (Özel) - Ankara 
zabıt1&1 1 bere giyenlerin takibine 

baolamıt ve bazı kimseleri Y•· 

kalıyarak mahkemeye vermiştir. -klbe) bıotamıştır. Fakat tutı· 

mayıncı: 

- Kaç bakalım kaç! Ben 

ıenf nerede yıkalıyıcağımı 

bilirim. 

Demle, kanlı bıçığını cebine 

sokarak ortadan kaybolmuıtor. 

Kadm baetıneye kaldırılmıotır. 

Mebmed zahıtıc.a aranıyor. 
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3 Ay Dağda Kartal Yuvasın· ANADOLU'nun Anketi. 

da Yaşı yan Bir Çocuk. -Bir Baba 
Fakat 

Oğlunu Kartala Kaptırdı, 
3 Ay Sonra Kurtardı 

İsvJçre'de Alp dağlırınd11, 
tlmdf ye bdar emsali g6rQlme· 
mlş bir hadise olmuştur. 

Bren vllıiyetlnde 1 vll k6ydn· 
den Yuhan Bromer Damında 

bir dağcı, tlç yaşındaki oğlu 

Hansı alarak Vılembıh k6y0ne 
gitmek için yola çıkmıştır. İlk 

köy arısnıdakl yol, Alp'ların 

en yQkeek kıeımlarındao olan 
Matterborn yftmıcından geç 
mektedlr. Dsğcı, boraları 

karış, karış bilmektedir, hattl 
seyyahlara ve porcolara reh 
berltk te yapmaktadır. Bir ara 
lak baba oğul, kahvaltı yapmak 
için bir yerde oturmuşlardır. 

O sırada havada bir .k1raltı 

g6rtllmtiı, oğlu bonon ne ol· 
doğonıı eormue; babası da: 

- Kartal!. 
Cevabını vermiıtlr. Kartal, 

yavaş yavaş daireler çizerek 
alçalruıştır. Bromer de eu ara 
mağa çıkmıorır. Bo arı:lık ço· 
cağonan feryadlarmı daymuo· 
tor. Me~er babama ozaldaotı· 

ğını gören kartal, derhal dl· 
ktlmfş, ki\çftk avı kapmı~ ve 
yOkeelmfıtfr. Znallı baba yn· 
rueuno kartal pençeıdnde ve 
handa g6rC1nce dağ telefona 
ile. zabıtaya haber vermiş, !ki 
asked tıyyare 6 8Ht araştır· 

mıılar, blrıey bulunamamııtır. 

Baba ertesi gfin, dört beı arka· 
daşlle dağa tırmınmıı, netice 
çıkmamııtır. C .. stıd de bolnn· 
mamıştır. 

Aradan tıç ay geçmlıtlr. Bir 
hdıa evvel Bruıner d6rt Al· 
man dağcuıoa rehberlik ede· 
rck değ• çıkarken hayrete ea 
yın bir h4dlse olmuıtur. 

Beı arkadıı tepeye 150 
metre yaldaıınca, dağın koğu· 

ğundan bir kartal homurtoea 
ve kanad çırpıntısı dayulmoı, 

bono mfttealdp bir kartalın 

h!ıvalandığı görl\lmaıtftr. Bru 
mer, içinden gelen garip bir 
doygu ile : 

- Hana, Haoe, oğlum ne· 
?l'deslo? 

Diye bağarmııtır. Bu ses dağ· 
da bir akta yapmıı n eöyle 
bir cevap gelmiştir : 

- Buradayım babı!. Bara· 
dayım! .. 

Baba, buna loanamamıı, 
- Bu, olsa olsa bir seı hll · 

lesi, Seliimin daAlara çarpma11· 
nın aksi olacak! 

Demlıtlr. Fakat arkadaıları, 
hayır, deyince tckrn bığır· 
mııtır: 

- Bana oğlum, yerini belli 
eti Seni ılmdl kurtaracağız? 

Adamcık cevab alamadan iri 
bir kertal, kendllerfoe hftcum 
etmlıtfr.. Bu aralık, yuvadan 
dfAer bir dfıl kartal da fırlaıiue 
ve eıfoe yardıma haılamıetır. 
İplerle bığlı ve korkunç, teh · 
ilkeli bir yerde bolnoan dağcı· 
lır, ayol zamandı dflımemeğe 
çahşmak ıareıfle, onların hft· 
cumlımDI kareılamagı bışlamıt
lardır. 

İçlerinden biri, bu ar:ada 
tabaocıeım çekmeğe ve kartal· 
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lara atef etmege munf fak 
olmoetar. Beriki kart•I da 
•arulmoıtar. O dıklkadı, ço· 
coğan ıe~ı tekrar duyulunca 
d•ğcılar harekete gelmlılerdlr. 

Fakat yan d•ğın ôbftr k11mıa· 
da, elli metre kadar •e•ğıdı 
bir uçurumda lmfı.. Baba, 
herıeye rağmen kendini bığ 

Jatarak uçuruma earkmıı n 

yanuıucuo bulunduğu ko'o~a 

kadu fnmlı, ono almıı, gas· 
yışları ile kocaklamıı ve kor· 
tarmıetır. 

Çocuk dcmlıtlr ki: 

- Kartal beoı kapınca doğ· 
raca yunıına ıôtftrdft. Erkell 
de, dlılıl de hergla bana 
baeka katların yumurtalarım 

getirirler, yedirirlerdi. Ko.uıan 

yanında bir kaynak var. Saaa· 
dağım nkıt oradan içerdim. 

Beni baeka kartallar kapacak 
oldular, fakat bu iki kartal 

onlarla bo~aıtolar n nrme· 
dJler. 

Okurlarımıza ıorayoroz: 

İoanılmıyacak bla hldlae 
de~U mi? 

Bu Yıldız Evli Mi 
Bekar Mı? 

·-·~· 
Verdiği Cevabta, Bu Adamla Evlen· 

diğimi Hatırlamıyorum, Dedi. 
Holllvodon mı · 

raf sinema yıl· 

dııhrındıo Mel 
Ve1t'lo lemi be
rinde yeni bir 
htdlee çıkmıe n 
bu htdlse batan 
Amerlka'da dedi· 
koda uyandır· 

mıebr. 

Do yıldız ılne· 

maya bek4r ola 
rık glrmlıdr ve 

taoıomııllr. Fa
kat geçenlerde 
Fr11nk Valla na· 

r 

mında bir erkek 
bomba gibi lolb pıtlamıe: 

Dedi0 kodulu yılchnn ili poza 

- Ben onan kocıııyım .. 
Dondan 24 sene enel o 18 
yaeındı idi •e e•lendlk. 

Demfşılr. Ba ıaretle maruf 
yıldızın 4:! yatında oldu~a da 
meydao11 çıkmıeaır. Yıldız, bu 
•adyt:t k11rıııında &usmuı, yaloız 
bir gazeteciye: 

- BöyJe ıeylerden mıld· 
mıtı01 yok. 

Demlıtlr. Koca ise, bu cevab 
azerloe hıkyerlne bıt•urmuıtW'. 
Kocanın lıte~t, çok gırlbdlr. 

Vekili diyor ki: • 
- Bu artistin eYll olab 

olmadığı tesblt ve mftekklllmln 
onun kocaıı olduğa ıaıdlk 

edilsin. hdJnçlerı Ne•york 
belediyesinde yapılmıetır. Mel 
o tarihlerde tiyatro artfıtl idi. 
Maekklllm Frank ta aktör Tfl 

tenordo. Bir rolde beraber 
çekllmfı fotoğrafları da tardır. 

Kadın bunun Cberlae demle· 
tir ki: 

Bu adamla nlendlglml 
hiç hatırlamıyorum. Belki 
benim adımdı bir bafkuı 

ile nlenmlttlr. Ben de o kadın 
olmadığımı bpat edelim. 

Şimdi Amerika efkln ama· 
mlyeal hakyerlnln karannı 
beldlyerek soruyor: 

- Bu yıldız evli mi, de~ll 
mi, yaıı kart iki mi, daha 
as mi? 

Hasta Memurlar 
Bura toemarların tednl 

Gcretlerl hakkında Flnanı ha· 
kanlığının bir emri din İçbı. 
kanlıktan Ubıyh'a gelmlıtlr. 
Boodı bGdceye tedavi Gcretl 
olarak lronolın tahsisatın cfb't 
olma ı sebeblle h1etalaaın 

memurların meneub bulunduk· 
ları bakaolıklercı deruhte edfl. 
mefJlkce Ocretle teda•l!crl el 
betine gldllmlyerek meccanen 
tedHI ettlrllmelerl blldlrll· 
mek&edlı. 

- Baıı 1 inci yClsde -
lrmlr'e getirilecek laclrlerlo 
naklinde fazla naldlye tlcretl 
lıtenme1I lserlne 11,000 çaHl 
inciri kamyonlarla İzmlr'e ge· 
tlrtmlye monlfak olmat n bu 
aayede kampanyaya fazla bir 
nakliye Gcretl nrmlyerek mal· 
lır•mıu daha ucuza maledlp 
iyi bir tekilde Htmağt 118la· 
mııtır. Artık koouımağa baı 

lamıetık : 
- 1smlr'f a ekoaomlk haya· 

tındaki darh~ın ıf zce eebeplerl 
nelerdir? lzmlr'fn tekrar gelft 
meal 'ffJ tecim lılerlnlne yilk· 
ıelmeel için ae gibi tedbirler 
ılmahdar? 

- İlimlr'fn n hlaterlındı· 
nın ntlfoeu asdır. lımlr'ln ge· 
lltmHI (lokle•fı) için nilfaıon 
artma11 ea bcıynk etkedlr (Amil 
dlr.) Fakat lımlr'de artacak 
nafuıon bir aradı yoğaltman 

olması lhımdır. Ba bölge ~6ç· 
menlerle (Muhıclrlerle) doldu 

' rulacak olaru, bence fıydaıı 

olmas. Sonra birçok senglnle· 
rlmlı n teclmerlerlmlı lıtın· 
bal'a, ınraya, harayı ghmlt· 
lerdlr n gidiyorlar. Bandın 

ôUlrtl lzmlr tecim hayata tabi· 
alile darmoı •e kalmııtır. 

İsmlr'de ekonomik daram· 
dan en btlyflk tehlike ihracat· 
çılarım11na aulma11ndaa ileri 
geliyor. Öace incir Gretmenlerl 
(MaıtahıUlerl) kırtılarında 60 
70 Ban gôrGrken ılmdl eeuh 
Ye bay6k le yapın dôrt han 
buluyorlar. Bet, ıhı tıne daha 
nr .. da onlar ônemll 11yıl•cak 
derecedt: it görmemektedirler. 
Ba ytlzden İımlr'den çıkat (lh 
racat) aaalmııtır •e tlmdlkl 
mlkdar bölge (Mıntıka) ula la· 
tlhealitına göre yeter çıkat •· 
yıJamu. 

- Satıe kooperatif lerl çıkat 
lılerlne batlayınca daha iyi n 

çok çıkat yapalacaıını oranla· 
yor maıona:ıs? (Tahmin ediyor 
maıanas?) 

- Şabıen bir elden aattf 
ıanftarı deitllm. ÇOnkl bu 
daram Grilnlerlmlzln Anopa'y• 
fula lhncını lallayamH, mtlt• 
kal durumlar ibdaı edeblUr 
ıannediyoraaa. Şimdiki teclmer
lerln ayrı ayrı baglınmıe olduk
ları f lrmalar nrdır, onlar da 
yıUaraıaherl keaclllerlnl ıaaıt· 
tırmıı, 6sel (Baıaıl) bir mnkt 
elde etmlıterdlr. Anopa; tutan· 
mut f lrmalara çok 6nem Yerlr. 
Totunmaı bir f lrmaaan birden 
bire ortadan kalkman drtlnle· 
rlmlıla O.erine çok fena bir 
tellr yspablllr. 

Dl~er ônemU bir eebeb de, 
memle~ette paranın H olma· 
ııdır. Hdkdmet faslı s-ra bat
tırmala \'fi plyıuya eıkarmalıdır. 
Efektif memlekette ne kadar 
çok olaraa, tecim (Ticaret) h•· 
yatılHlakl leler de o kadar fasla 
olar. Tecimer Ye tlretmenlerln 
eltae o nlıbette fasla para ge· 
çeı ba bir rulman keyf iyeli· 
dir. Bu dorum kaqınada hft· 
k6metten pmnmmn fulalaflı· 

rılmıaını lıtemek dofra olar. 
Bu aayede Oretmenlerln bore· 
lanaın temin kabiliyeti de IH· 
lalıtır. Ben tlretmenlerln bOrç· 
larının mtltemadt teclllerlne tab· 
ıea maan11m. 

ÇOııka tecil keyf fyed bir 
ltlyıd haline glrmlttlr, lret· 
menlei'de bu kanaat \öllr.,mlı 
bıld~dlr. Bqna ı6klp at~ak 

ltıımdır, feua etillerl (Teılr· 

teri) oluyor. 
lımlr'ln ekonomik daram· 

elan ıerUemetlnde dlnya eko· 
aomlk babnauwa da 'etkllerl 

olmuıtor. Fakat kUrlng maka· 
nlelerl ile teclmel (Tlc.reı) 
mtlaaıebetler teılel ıarettle ba. 
nan ôal alınabiliyor. 

- Antalya demlryola yapı· 

haca Anıalyı limanının; bml' 
llm•aı kartıhğına (Aleyhine) 
lnk'l .. f edeeeAtnl aaaıyormamaı~ 

- Dinar Ye hanllılnde ye· 
tlıen hububat eftphe etmemek 
lhımdır ki, Antalya limanından 
lhnç edilecektir. Fakat laclr, 
Claftm n zeytla OrOnd tabla· 
tile gene İzmir llmınından lb· 
raç olunacaktır. lzmlr hlnter· 
landı çok ıenglndlr. Bu ltlbula 
Antalya limanının; lımlr limana 
kartıh&ına o kadar etkfıl ol· 
mu fikrindeyim. Yeter ki çı · 

kat lılerlmlıl tanılm edelim. 
Blroey daha Hr: TGrklye•de 

TOrkof Jı tetklltıının faydalı it 
götecr.ğlne kani bulonmıyoram. 
Da teıkll•t ecnebi hlk6meıler 
merkezinde yapılmalı Ye ehli, 
genç, ekonomi lılerladen anb· 
yan, dil bilir klmaelerle idare 
edllmelldlr. Baut Bladlıtan'ın 
Bombay oebrlnde •e Mire gibi 
asak yerlerde Tlrkofb tetkl· 
lltı olmalı, bu tetkllit tlrtlnle· 
rlmlaln lhno çarelerini bulmalı, 
g6ıtermell, bunda etkfl (Amil) ol· 
mabdar. Tlrklye'de tecim Ye en· 
dtlıırl (Ttcareı Ye .. aayl) oda 
ları ntdır. Tlrkofleln Terki· 
ye'dekl tetkUtıının yapacatı 

itleri ba odalar pekala yapa· 
blUr. Y apamuea ehil khmeler 
intihap edilir Ye gellımelerl 

H~lanır. 

Sonra çıbt (lbracat) itleri· 
mis için ençok lhnuolan mea· 
rle tlrtlnlerlmlıln ıtaadardlau· 

yona meı'eleeldlt. 

Bllh•ua incir •e GıClmlerl· 

mlı muhakkak ıurette ıtaaclar
dlse edllmelldJr. Bana dretme•· 
fer yapacakbr, timdi Aydın 

incir ittihadı ban• yaptyor, 
fakat yalnıı bir mtle11e1enln 
yapmaıı yetmes. 

Önce incir ClrClDG iç clnı 
Gıerladen geliyor \'fi Htıhyor· 

da. Şimdi bet cim lserlnde• 
geliyor. Staadardlae edilince 
lrtlnlerlmlıln aatıtlarında timdi 
g6rtUmekte olan aygunıaı da· 
ram (VHlyet) da ortadan kalk· 
mıt o'ıcak, çıkatımıı da o nh
bette artacaktır. 

- K.aeada11 lekeletlnln ı.. 
mir limanına karı• gellımeıl 

mGmk6n mddlr7. 
- Aydın demlryola dnlete 

geçtikten eonra K.oeaduı 'adan 
6mld edilen gelleme muhakkak 
daıacaktır. Onan için K.aeaduı 
elmdlkl doruma ile İsmlr li
manı kı11ıb~ıaa bir etki (Teelr) 
yapam11. Bence Aydın ili tek· 
ılf edllmlt bir •6hi• maUk 
olıayctı Ka .. daıı'nı• gelltme· 
ılnde etklıl oıablllrdl. Fuat 
Aydın hattlnda nnlonlar in· 
dlrlUace ba olamaa. Batt& m6 
•ld tarılar balandoğondaa 

Kutadaıından gönderilen har· 
da incirler bile bundan ıonra 
İımlr llmamadaa gönderile· 
cektlr. 

- Şimdiki llmaa lamlr'ln 
ihtiyacına yeter mt? Balkapı· 

nar'd• moClera yeni llmıa •e 
magnen jenero yapılınca fs. 
mlr'ln ekonomik daramanda 
geUtme bekleneblltr ml7 

- Şimdiki Umanın dara· 
mana korumak bence daha 
uygundur. Yeni liman n aalre 
yaptırmak gibi bayık mıerafa 

glrltm~gı maHfı"k g4rmlyonun. 
- Limandı ylileme "" bO 

ealtma tarifeleri lndlrllmeU
mldlr? 

Uturlarımızın Fikit 
ve Dllekleri 

I~k istiyorlar 
Satabeıdlnogıu mahalle ..... 

otana bh okanımaı e6ylecll: 

- Tım..-ı.t ıokaınıda 0' 

glndenberl elektlrlk ltmbll' 
yaamıyor. ~ak!ta uten pe* 
iyi de~lldlr. Geceleri nkıalt 
çeklyoruı Şaa& bir çare "9' 
laaıan .. 

Bu Da ihtiyaç 
DIAer bir yordclıitı '1edl kls 
- Şehirde genel lhllllİ' 

lbtlyae nrdır. Geçenlerdfl bil 
eahlen çok feaı Mr •aıl1•ll' 
kıldım. Yabancıyım. Memarlll' 
eordam, hiçbir yer ~ter_.. 
diler. Nihayet ~lr k,.eeye t* 
tim \'fi ceu da yedim. Vıi1 
ba ce1ada haktadır. Fakat il· 
mlr'la muhtelif yerle""' 
genel halalar yapılana b1111 .... 
mahal kalmaı. 

Gtlrlllttl 
tİçlncCl bir yarddat1a tt1' 

baydan rlcuı .. dur: 
- Uray, gtlnllll ile iyi il 

mClcadele açtı.. Fakat memaıt' 
ynaı yn .. bana dikkat et
oldalar.. Geçenlerde K.a~· 
na'da bir akrabamda m...ıtr 
kaldım. Öğleyin ... , onlkl.,
ond8rde kadar orada ~ 
lttlnhatla balaamuı doı.y...., 
aeyyar aatıcalann glr6tti.o-' 
y ... k ettiklerini n~e·-
8 albakl dlter maballelerl• 41 
hana ihtiyacı •ardır .e _.. 
morlar bana dOetlnmOyorll'' 
Şerbayımıı tana bir tJll' 
balana çok iyi olar. 

ildir. Ba aayede lretmeD il 
lıılfade edecektir. Şlme.dlfll' 
teri• bagln dnlete geçsıJ/I 
dee doAan ınlaclml• hl ....... 
bu noktadaadar. uca.tak _. 
llyet f latını artıncak n eıık 
mealo eline fasla pan g~-· 
ılnl •Alıyacaktar. J 

- İlimlr'de leçllJk acreıl"' 
eıklılne nbbetlo çok dtlt~ 
tir denlllyor. YGbeleoel1.
onnlayormaıanaz? 

- İncir n Clltlm ban• lr 
)etmiyorum. Fakat görıtayo~ 
tlmdlkl dorum kırpııada it" 
6cretlerlnln ylkaelmeelae ıııır 
kla yoktar. K.tloeu 25 k~ 
tan 6 kara.. dtleen incir f ti" 

kartııında nuıl olardı "' 
tlcretlerl artarelıblllr. 

- lımlr, bir endGatrl ( Si' 
nayl ) tehd olahlUrmlP .J 

- İsmlr'ln endftatrl I'"'. 
olmuı fellketth. Çankl. ı~ 
mel bayat geriler. Bence ~ 
dopdın do~raya 'H yaloı• 
tecim eebrl olalak kalm8JJdl' 

Anket eorulan dıt1nd8 1'' 
Af fer Koeldn memleket •~" 
aomlalnl 6aemle ilgile•~ 
CQHI meı'elealne doka_... 
dedtkl: 

- Ôncelerl incirler r'f, 
kıl çanllır içinde gellrcll· fi 
çaVallar beı yıl dayaiaır 

kullanıbrdı. Şf mıll beyaı, "' 
kClla çanllülte grtlrlliyor: .J 
çaYalJu yıpahnca me~ 
bay•nlanam kdlliı para 
cek, paramı• memlekette ~ 
cak n ba •n'atla mef1111 --" 
enaf ta UJ~laiaicAıu (il~~ 
ıörecekdr.) Şl•dt ~ 
Bha41111an çatallanna gl~ 
Teetm 'otleilı bu '&aemd , 
meiğat olmıbdir. Bela." 
incirler için kel ıorlNa ~ 
rlyedal llMIM edeHe ba ~ 
memlekette ıell~dr. :..J 
kit• çanllara eW kif'lllj 
aatıl-ktadır •e yalaıı ~ ~ 
kallaadtkm toan uttt P"" ........ 
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Anadolu'nun Tarihi Tefrikası 

Tefrika No. 85 24 temmuz 935 M.AYBAN 

l\ahpece Vurdular Beni .. Onyedi lz
gılla Bir Kişi Nasıl Çarpışır Yakar ... 

y ---------------------.. 1---------------------ttL •rıın dakika aonra Salak Kaynaoa11f .. mem ki, hın, bilerek bunu 
&rır 1 tL d t il h 0 -.un d. Ve gGğıG ha· Aybey kapıya doğru koıta: yapıyor. . Hayır, çftnktı bllıe, 

lada •f lf entb kalkmağa bıı · - Ben bak.ayım, belki at- eıl az bulunur ytlrl'ğl temfz 
lır~ l;ıhlırdın sonr• odan· tın yonrlandığın yerdedir.. lerden •e kahramanlardandır. 
kıtı 1teı ıJuiıttı. Salağın kae Aybey biraz sonra elinde Fakat ozmk gftolerl de gGr· 

1111 
Kôğdeıl, ynıı ynaı, ıtete bir mektubla geldlı mek, herıeyl etraf h dftıtınmek 

1 
Q(a11 bir bal muma gibi - 1ıte, haytanın ahında lbımdır. 

111110taını& ba 1 G Dedi. rt1aıa ea ı ımııtı.. Gzle· kllmıı ... 

1 
keoarındın ya lır eızı · Aybey, bu cClmleyl •A•ındın - Seni kim TUrdo Sılık? 

o~•~ı L - • kıç1rmııtı. Yakar'ın katlırı111 - Kimler yoracak, lzgıllar. 
.: & r ue lkll il ı k - Fıkat onlar bizden de tal: • cer e eri e, ı• çıtarık baıını aalladığını gô· tlller miydi?. · · 

ite •ektıı, aanlye içindeki rGnce, kendini toparladı, fakat 
''•Y•tı k - Çocuk gibi söylenlyorıon 

ôlGyı Yo arerlarlle bir it itten geçmlıtl. Salık doğrul· Aybey!. Şo hılde ıeoln hiçbir 
diriltiyordu. mak lıtedl: 

Sır1 ~eyden haberin yok .. 
r P•nıımanı gelmlttl Ya· - Ne, atım öldO mG, ııhl 
•yı "' ı · - Yok .. Ne benim, ne ığım 

tı11ıd ın ılemek, ıumak it mi, öldCl hı?. G~Utekln'fn, ne hanın ... 
ı. 

9
11 1 

Yıkar ıtıldı: - Izgıllar da öte tarafı geç 
-. ;rı ık Sılak aayaklıdı: _ Değil canım, hıynnın diler .. 

•l1a11 ltıylar kalkıyorlar. Pa· dCltt6ğtl yerde kalmıı... Çtın· - Ne? .. 
ha er YlrGdaler .. Bizi ınıızın ka hıynn ıenl bp•'f• •eti· - Evet, loıomazıınıs kol 

tacakı G ., 
bttee ar.. lrebllıem, yetlıe· rlnce klpıklınıb dGtmfttltl.. tok altımdaki yara ııhlddlr. 
8' lb., Çin.. Çlo.. Onun ka· Z•ten 0 dftımeseydl ben gG· Onlarla bir dığda karıllaotım, 

Ilı 1•pb, eırafımı çe•lrdller.; benim Tok-
-. S. rtlltGyft doyımıyıcaktam. Seni 

lık blr• .. yler m r Jd •olardın oldu6omo ınlamıı· ••1 Y" 
1 1 a· de karlar içinde kıybedecektlk. / " or Yıkırr lardı. Toteak olırık yıkllımık 

- D Bo mektubun mnhtniyıtını istediler.. Ben de onların bize 
dedik oyuyorum.. GtUteklnln natıl tahmin ederıln?. 

S.ı lert Çıkıyor gıllbı! ark11 çnlrdlklerlnl bilmiyordum 
ık inledi: - Bilmem, fakat anladığım - Yabancı değilim, Bilge 

- .,. -& tudor: bıkanın o~aklınndanımt. 
b, .. 

1 
~ pece beni YUrdalar 

u O Vaziyetimiz fenadır. Batıdaki O.ye bağırdım. aa,,11'• ayedt lıgılla bir klol 
Çarpıtır? kabileler blıden yh çe•lrlyor· - Denm edecek 

'takır lır. Hın, Çin'e adım yollımıı. f b " Yarayı ıarmııtı SalaL zmfr irinci fora memur· '''•t · ili. Fakat nafile .. Çln'lller kabile· Y•tıt kendine geliyordu loğundan: 
- Deın dl J • lerl •yartıyorlar. Baıftnlerde İzmlr'de elbieecl lbr1hlm a, ... ll L e m mi Aybey! ıte bı•ım111 btı•Gk gaileler çıLa · . 
_ &1yaan11ının marlft1tl. y ı ili. Kanbı'ı 70 kilsor lira borç 

Acaba?.. caktır. Ben akıllı bir adım de la Kartıyıka laıaıyon ırkaeıadı 

- Acab ğlllm. . GGrdGğGm teylerl s(Sy · 29 nomır1h hın ede Mehmet 
Çoe

111
L
1 

aı1ı, mıcab111 yok, 
~•tını 1 1 lerlm, Karii kôrtıae çarpıtırım. Ali Maryan'• n Niko Edue 

o b, • 1 daıaa! Zıtea 
lı:ebtı talardıa gideli beri, kaç Fakat blıl an enler hep bGyle lln loba borcundan dolayı ha. 

e biıd eôyltıyorltr. clz edrlen ev eıyuı n mobil· 
ler1 r:

1 
en ıynldı; hep o 

geoıı D Banın kaynınaıı, gerçi hını yıları 29 temmuz 935 paz1r· 
l'llllar d · emek oluyor ki darına amma, banı,· 1 " " 16 d K Ve S.ı a onlarla blrletmlıler. D. tee gunu saat ı aroıya· 

ık'ı d - Salak ·dedi- ban, mllletlne kı npur lıkeleıl ônC1nde aleni 
A"b'"'" a onlar nrdalar. fenalık ettl6lnl bilsin. O hınlak, a d fi 1 d 

1 "'ı ayaAa kalktı• " m zaye e e 11tı ıcığın an 
- Gidi B • yalnıı ODDD değildir. Atalarımız maıterllerln paaarteıl gana 
_ .a P ana haber vereyim: h 1 QCel o an ıRJ kuruncaya kadar de· ıaat 16 da orada bulunmaları 

lık k eye lGaum yok. Sa· reler doloıu kan akıttılar. De· UAn olunur. 
o•da endfne gelıla, anlattın da 

11 •011rı!. 
81r11 

lltreın IOllra Sılık'ın gGılerl 
•talcL eAe batladı Ye nihayet 
lıka;,,Etrafını bak.ta. Aybeyle 

-. N gôrGnee haf lfçe gtUdG: 
lltıa k erelerdeylm, ne oldum? 
ler n ar Y•ğıyor mu? O herif· 

e ol.ta? B 
Dedı ayllnun nerde? .. 

l•l:'ı ~· Aybey, ıevlnçle Sa· 
lqlldaıa ralacak oldu Yıkar ko· 

1•kıladı: 
ı. - Aybe" L d 
qllt 1 ' ili.OD ini topla! 

•1tın ... 
Yok... llrılınağa tahammtUd 

\re S.lık'a ' 
-. 

8 
te•ıb Yerdi· 

Q da • 
htdaıad ~a ıın Salık!. ETtnde, 
lltı Çekt: " Bıyvınını da da· 

il ın. 
alhokı h 

!ltınııu. •yvı11cağıı, lHma, 

Sıfak, batı 
l,,,, . 1111111 tophyordu. 
hır ~~·•ı, donma,, balınık 
btr a"d 

1 andıran kafuındı 
ı •alık bıılad . 

OksO.renler! Mot· 
laka (Okamentol) 
ÖksOrO.k Şekerle· 
rini TecrO.be Edi-
niz •.• 

ve PO.rjen Şahapın 
En fJ8Uln Bir Mth 
bil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli MO.ıhil 

lıtiyenler Şıftıa 
Sıhhat Sftrgtln 

Haplarını Maruf 
ecm depolarınd 
ve Eczanelerden 
Arasınlar. 
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~---·----lobt11rlar tdareıl İzmir bıt_ 
mtıdarlGğGndeo : 
---:iiwtoıon birinden itibaren 
llkôr ve nrmot flıtlerl ine 
c~kılr. Elinde llkGr ve nrmut 
buJunın bıJllerla t~mmozoa 

otuzuncu gftn6ae kadit me•cot 
llkGr •e nrmutl1tınıa nevi, mlk· 
tar Ye haclmlerlnl bir beyan 
name ile lnbilarlar ldareılne 
blldJrmeel Ye ığuııosun blrlnr.1 
gftntı mutlaka llkGr n •ermat· 
lırını Darığıç mGıkirat depo 
sona gGUlrerek orıda buluna 
cak heyet Gntlnde f iıt b111tla 
rını değlotlrmeııl Jtıımdır. 

Bantları değlttlrllecek llkGr· 
terin l lat farklarına mukabil 
aabfplerlne llkGr •erllec ktlr. 

25 28 (2282) 

Elinizdeki Fotoğraf Ma· 
kinesi Bozuk Mu; Reeim 
çekemiyon.unuz demektir 

Bize Makinenizi Ge
tiriniz Ucuz ve Ga· 
ranti Olarak Tamir 

Ederiz •. 
Refik Lnıfn Or 

Resim Evi 
Hftktlmet civan 

• .- 1 

'· - E ı. 
Yoı.1- •et çok zorluk çektim 

,.. Glın k . 
llQ tılı:u e ten korkuyordum. 
''Ptakt rde Girendlklerlml 
l:Qlyeee~r~ını gellb haber nre: 

&hın 

loy11Qında.. L 

- lıf L lli.f mektub nerede? 
e-.tob ın 

IK lLI liU ./ 

N~A. 

o JI ıu ıı-
[ .Z.lrcıcal ..ClANl.<A!ll t 

- ~ k o, ile ınektobu? 
il._. 

1
-.;a •il dfttmeıla!. Eyvah!. 
........... o B ! . .. ... 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilAnlan 

Hıyramtç ıık.ed ea. ıl. ko. dan: 
1 - Tcımenln bıyramlç cbarındı balanın topçu kıı11,lle 

hııtaneılnln ıenellk ihtiyacı için (69,000) kilo ıığır eti kapalı 
zarf aeollle eksiltmeye koaolmaı n lhıleel g4ail talibi çıkma · 
dığındaa yeniden kıpılı zarf la ekelltmeye konmoıtar. 

2 - Der ktloıonon bedeli muhammen fiıtl (15) karnı olup 
lbıleel 6 8 935 tarih .. ı. gGnft 18at 15 de tamen satın alma ko· 
mlıyoaa blnııındı yıpılıcakur. 

3 - Mftnıkıııya gireceklerin 2490 numaralı kanonun 2, 3 
Gncd mıddelerlae göre iıtenllea nıılkle monkkat teminat tO· 
tarı olan (776 lira 25) karaıun •eya bank mektobunoa lhıle· 

den bir ıaat enet ıamen mab11ebeılne teıllmlle komlıyoadı 

hazır bulunmaları. 2241 21 25 80 4 

Bayr1mlç ••kerl aa. ıl. ko. daa: 
1 - TOmenlo bayramlç g1rnfzona clnrındı bulunan plyade 

kıtaatının ıenellk lh.lyıcı olın 50,000 kilo ıığır eti bpıh sarf oıu· 
ille ekeUtmlye konolmut n lbale gGnd talibi çıkmıdıgından 

ytınlden kıpıh zarf la ekelltmeye konmuıtur. 
2 - Her klloeonon muhammen bedeli 15 kurut olub lbıleıl 

6·8 935 tarih p11erteıl g6Dft 19at 15 de bayrımlç tOmen 18tın 
alma komlıyoau bln11ında yıpılıcaktır. 

3 - MGoıkanyı gireceklerin vMeceklerl etin teralt n n· 
hfı balanda~a mahallln 18tın alma komltyonana mGrıcaıt ede· 
rek ögreneblltrler. 

4 - İeteklllerln 2490 nomarılı kanun 2, 3 6nca maddele· 
rlae gGre lıtentlen naalk ile mft•ıkkat teminatı olan 562 Ura 
50 karatan Hya bank mektubunun ihaleden bir Nat eni tG· 
m!D mohuebeılae teıllmlle komisyonda hasır balanmılırı. 

2245 21 25 30 ' 

Kışlada Mas. Mev. satın alma komisyo
nunda ihaleleri yapılacak ilanlar 

Mıt. M •· Nt. al. ko. dan: 
1 - Mıt. MY. kıtaatı için 136200 kilo patateı ihtiyacı ka· 

palı 1arf oıullle mGnakaeaya koamuıtor. thaleıl 2,ıgoı· 
toı,935 cama gGnd ıaat oaaltı buçukta lzmlr'de kıılada 
Mıt. m•. Ntın almı komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Ş1rtnamulnl her gan komlıyooda gGrebUlrler. 
3 - Pıtateeln &ahmlo edilen mecmu tut1rı 8512 lira t'UI 

karuıtor. 

4 - Beher kilo patate1 için altı karnı ytrmlbeı ıantim f lıt 
tahmin edllmletlr. · 

5 - Teminatı monkkıte akçeel 638 lira kırkdGrt kuroıtor. 
6 - lıteklller ticaret odaeıoda kıyltll olduklarına dair veılk• 

gGıtermek mecbarlıetlndedlr. 
7 - Ekılltmlye lttlrak enecekler 2490 aayıh artırma •e ek

ılltme kanonunun 2 ve OçftncG maddelerinde n fart· 
nımeelnde yasılı •eelkılarlle teminatı mo•akkate mık· 
basları ve teklif mektoplannı ihale IHtlnden enaz bir 
ıaat enel kombyoaa nrmlt bulunacaklardır. 

17 21 25 30 2152 

Mıt. M • . Sat. ıl. ko. ra. den: 
1 - l\iıt. Mv. lutaat haynnıtının 426600 kilo koro ot lh· 

tlyacı kapılı eksiltme ıoretlle ıatın ıhnıcaktır. İhıleıi 
6.ıgoıtoı.935 18lı gGnil eaat onaltı buçukta İzmlr'de 
kıtlıda Mıt. Mv. 11hn alma komlıyononda yapılıcaktır. 

2 - Şartnameıl hergGn komlıyonda gGrftlebiltr. 
3 - Koro otun tahmin edilen tatarı t 706i liradır. 

4 - Beher kilo koru ot için dGrt kurut f lat tahmin edil· 
mittir. 

5 - Teminatı mavakkıte akçeıl 1279 lira ıekıen kuroıtor. 
6 - İıteldller ticaret odaeında kayhU oldaklarma dair nılkt 

göıtnmek mecburiyetindedirler. 
7 - Ekefltmlye lttlrak edecekler 2490 eayılı artırma Ye ek· 

ılltme kanonunun 2 •e Gç6ncl maddelerinde n ıırtna· 

meılnde yuılı nılkalarlle teminatı monkkıte mıkbos
larını Ye teklif mektublannı ihale eaatlnden eaas bir 
1Ut enel komlıyonı nrmlt bolonıcıklardır. 

20 25 30 4 2225 

Mıt. M•. Nt. ko. fi, den: 
ı - Met. M•. kıta•b için pazarbk ıuretlle 8750 kilo ııabua 

111tın ılınıcaktlf. İhıleıl 26.temmuı.935 cam• gtnfl 
nat onılbda İzmlr'de kıtlıdı Mıt. m•. 18lıD alma ko· 
mlıyonanda yapılıcaktlf. 

2 - Sabonun tahmin edilen mecmu bedeli 2187 Hn elli 
kuruştur. 

3 Beher kilo 11bon için yirmi bet i karnı tahmin edil· 
mittir. 

4 - Teminatı moıkkate ıkçeıl 164 Ura etil koraıtor. 
5 lıteklller 2490 11yılı artırma •e ekılltme kanonunan 

2 •e GçGncft maddelerinde ve fartnımeılnde yHılı ~eel· 
katarını ye temla•tı monkkıte makbaalarlle birlikte 
lbıle natinden e•el komlıyonda hasır bulonmalın. 2300 

Denizli \'iliyeti Daimi EucQme
ninden: 

Deabll .tltyetl mob11ebel hoıoılyeıl için yaptırılacak defter, 
makbas •e klğıtlırın buım iti 2t,7,935 tarihinden 14,8,985 
çarıambı g6nft uıt 16 ya kadar 24 gan açık eblltmiye konul· 
muıtor. 

1 - Muhammen bedeli 550 liradır. 

2 - İlk teminat akçetl 'l liradır. 
3 - İhale 14,8,935 çaqamba gtbltl vlltyet dalmt enclme· 

nlnde yapılaca~br. 
4 - Şartname ve yapılacak itin 85 parçadan ibaret balanın 

kneklerl lsmlr .tltyetl Mobaebel huıadye mldGrlegane de 
g6nderllmlfllr. G6rmek lltlyenlerla lamlr n o.isli Maha1ebd 
haıallye mldlrltlklerlne baıvarmılan gerektir. 

5 - Bulm, 1mç. lltn •..tr ... atlar alua altdr. 
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Anliara Bir~i'Si ......... . 
i ç i n i z. 

-···· nzmnr ŞlYlbesn Çünkü Ankara Birası 
ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi binaeında 

TELEFON: !2363 
- Ulusal Bir Fabrikanın Mahsıılodor -- ••• 

Oertflrlfl (Bank~ ve Komisyon) Muamelelerj YapılJr. - Ucuz, Temiz ve Sıhhiğ Bir Gıdadır. 
Vadeeizlere % 4 

Mevduat Şartları: A!tı ay vaddiy~ % 5 
-

Bır sene vadelııe % 6 fai7. verilir. 

Zahire, tlsluı, tacir, pamok, yapak, afyon .... ıro komlsyoaculoğo y•p•hr. Mallar geldl- 1 

Tnrkiye'nin bertarafında 
içilen yalnız (Ankara Birası) dır. 

Jfnde eahfplufne ~n m6t1eld eerahle nanı ~ertltr. § 

l - Bankamıza mtııabıka ile (5) mafettlt nımıedl ve (5) 
,er namzedi ahnacakhr. 

2 - Bu maeabakalar 5 6 ve 7 ı&uıtoı 935 tarihlerinde 
Ankara, lstanbol ziraat bankal1rındı yıpılacakhr. tahriri lmtl· 
hAnda k11ananlar gellt ve dGnGt yol paraları •erllmek ıuretlle 
Ankara'ya getirilerek ıtrahl bir imtihana tabi tutulurlar. Bu 
imtihanda da kazananlardan be,ı 140 lira aylıkla mG(ettlş nam· 
zetllAlne ve diğer beel de ( l30) Ura aylakla tef 11amzetltğtoe 

tayin olunurlar. 
S - MGfettlt namaetlerl iki ıene ıtajdaa 10nra mafettleltk 

ehliyet imtihanına girecek ve ka11nırlarıa 175 lira aylıkla md· 
fettfellğe geçirileceklerdir. 

Ankara'da umum madOrlak ıenlılerlnde çahftmlacak olan 
tef namsetlerl lıe bir aenellk ıtejlarıaın eonanda ehllyet imli· 
hanına girecekler H kaunanlar terfi ettlrlleceklerdlr. 

( - M Gubakalara girebilmek için (Slyual bilgi ile veya 
yGkaek dcarel Te lkttaat) okaluından •eyabat bokak fak.aite· 
ıladen nya bunların yabancı memleketlerlndekl benıerlerlnden 
diplomalı balonmık gerektir. 

6 - İmtihan programını nıalr ıartları gôıteren l&1bnameler 
Ankara, 1ıtanbul •e İzmir ziraat bankalarından elde edilebilir. 

6 - lıtekliler, aranılan belgeleri bir mektubla btrllktrı f'n 
IOD 26,7,935 cuma gGnft alı.:tamını kadar Ankara Ziraat bankaıı 
teftlt heyeti madGrlGğlae gôndermek veyı nrmek ıarellle mG· 
racaal etmlt buluomabdırlır. 
2102 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 

Emlak ve Eytam bankasından: 
Eaaı No. 

896 
Mevkii 

Irgat pıun lklçeemellk ca.ddeel 
83,35 No.b Aarl ılnema bln11ı. 

Pey akçeıl 
520 

Yukarıda yasılı ıloemı bioaıınıa 10,8,935 tarihinden batla· 
mak 4ıere dç ıenellk kirası kıpalı Hrf la arltırmıya konul· 
muetor. 

ı - İhale 26, 7, ~35 cuma ganG 11at onda ıabemlı ıatıt ko· 
mlPyona tarafından yıpılıcaktır. lıtekll olıol1rın ıube· 
mlıden alacakları oarınameyl lmıa ederek depozito mık· 
boıtle birlikte teklif mektoblarına lllıtlrmelerl •e ihale 
zamanından n•el ıube Gmdarlftgftne .ermeleri lhımdır. 

2 Sinema bloa11 prtnameye bağlı keıll mucibince lımlr 

ve ıılih edilecektir. 
S icar mGddetl aç ıenedJr. Her ııenellk klr11ı ~rt maıul 

takıltte peıin tbnacaktar. Faslı mah\mat almak lıtlyen· 
lerla ıabemlı Emltk aenlıloe maracaatları. 

13 19 25 2065 

lstanbul Deniz Levazım Satın Al
ma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 17 655 lira 85 kuruı olen 20 kalem 
boya malzememeıl 5.eğoıtoe.935 pazerteıl ganG Hat 15 te Ka · 
nmpa .. 'da komisyon bina11ndı kapılı zarf uıullle ekalhmiye ko· 
nulmuıtor. Şartaameıl n Grneklerl her gftn komlıyobda gör6 · 
lebllir. İdeklllerla 132' lira 19 kuruetaa ibaret olan maHk· 
kat teminat makbuz ve mektubu ile kenont belgeyi bnl teklif 
mektoblarıaı ekılhme eaatloden bir ıaat enellae kadar komlı · 
yon baekanhğına nrmelerl. 20 25 30 4: 4089 :U 71 

ilan 
Bayındır Belediyesinden: 

Acele bir bando maalllmlne ihtiyaç vardır. 
İıteklUerln muallimlik ve ehliyet •eetkalan ile ve mGmkln 

lıe bluat mOracaat etme:lerl te dileklerini blldlrmelei'I ilin 
olonnr. 2247 21 23 24 25 26 

A. 
Bakteriyolog ve bolatık ile ealğın hutahklar 

· mfltahaaaıaı 
Baemaheoe iıtaeyona brp11nda.ki dibek ıok.ak baııoda 30 eayı• 

lı eT •e muayeoehaneıinde aabah eaat 9 dan akıam ıHt 9 • kadar 
butalannı kabul eder. 

M6racut eden hutalara yapılman lbımgelen ealr tahlilAt •e 
mikrotkopik muayeneleri ile Teremli baıtalara yapılmaeına ce•a• gö
rftlea Pnomotoralu muayenehaneeiııdo muntuaman yapılır. 

Çeşme Kaplıcaları 

Karabina - Boynk Torkiye ve 
lstanbul Otelleri 

DClnyanın emıalelı ıhca ıolarlle çamuru, kumeal df'nfzl 
ve Çeome'nln ılf hanıı ile en zengio ·•Radyo Akte•lte .. ye 
ıabtptlr. Konförla muazzam otellerlle zamanın en ucuz 
ılacalandır. Ftaılerl kuruı 

Yılı odaları banyo ile yaıak 125 
İkinci 11nıf odalar banyo ile yatak 100 
Arsu edenler için tablldot 100 
Lokaotı yemekleri (30) ıeoedenberl lzmlr'de tanınmıı 

Mehmed u:ıta tarafından idare edilmektedir. 
Otelde her ailenin huıuet yemek pfıirmesfne kil 1 matbah 

ve ıaıh wlar mncultur. Otellerin karyola ve yatakları 
mGkemmel olduğndan ılıcaya gelecek m6tterllerlmlzln eıya 
getirmek kGlfetlne girmemeleri tanlye olunur. 

Şifalı ıuları birçok klmaelerln hayıtanı kortarmak ıure · 

tile ıôhret almıtllr. Meıbor Karllepad ve Vtşl kaplıcalarına 
faik banyo ıularlle çamuru, romatizma, elyatlk ve mafsal 
hutalılderını bir daha ndet etmemek ftzere kat'ı tedavi 
eder. Böbrek ve mesanedeki kum 'Ve tatları birkaç banyo ile 
temizler. Mide ve beğneak ve bll'umom adıll ağrıları, sinir 
zafiyeti ve bllhaaea rahim haetahklarında teılrl kat'fdlr. 
Şlfne banyoları da clld haatalıklarını ennı ve huıueile ek· 
zemayı bir daha nGkeetmlyecek derecede tedul eder. 

Fazla malt\mat almak lıtlyenler Buut hanında ılmetr 
Necmi'ye mGrecaat etılnler. 

• 
Hamza Ilüstem 

IFotoğıraflhlanesô 
•• 

Fnkal&de eOr'at ve nefaeetle ve teminatlı olarak fotoğrafa 
mltealllk her iş yapılır. • 

Vesikalık Resimler 6 Saatte 
Amatör işleri 12 · 24 " verllfr. 

Portre reıılmlerl, •ğrandlemao, kart postal lşltrl temlnath •e 
pek elverlell flatlerle ve mflmk6n mertebe ız bir &amandı 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI 

110RESTES,, npuru elyevm limanımızdı olup 19 temm.-1' 
Aovera, Roterdam, Amsterdım ve Hımburg limanları için 1 .. 
alacaktır. 

" GANYMEOES " npuro temmuzda beklenmekte olup ft 
ktınO boıalttıktın sonra Burgas, varna ve KOetence Umaall" 
için yük elacaktar. 

11HERMES., nporo 27 temmuzdan 1 ağuıtoaa kadar An•'ıtı 
Roterdam, Ameterdam H Hamburg Umanları için yak alacaklJI' 

" GANYMEDES ,, npuru 12 ağustostan 16 ağuıtoıa kt411' 
Anvere, Roterdım, Amıterdam ve Hamborg llmanlarf için 1İ 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
"VASLAND., motôrft ao temmuzda beklenmekte olup yakl!l 

boı•lttıktan ıonra Roterdam, Bımburg, Copenhıgen, Daal .. 
Gdynla Oılo, Goteburg ve İskandlnuya limanlarına baret# 
edecektir. 

SJı:.RVICE MAR.IT1M ROUMAlN 
llALBA JULYAu vapuru 19 ağuıtoıta gelip ayni gOnde il 

tı, Napoll, Marellya •e Bareelon'a hareket edecektir. 
Hamit: lltıılardakl hareket tarlhlerladekt deAtflkllklerden mM~ı 

meı'ullyet kabul etmeı. 

Fula lafılltt için ıklncl Kordonda Tahmil Ye Tahliye _.,..._ 
binası ukuındı Fntelll Sperco ıcentabAına mGneut e 

olonnr. T11lrılon: 2004 . 2005 . 2663 

V. N. 

VV. F. H. Van 
Oer Zee 

& Co. 
DEUTSCBE LEV ANTE J.JNJ! 

il BERAKLEA it papura ha· 
len limanımızda olup 25 tem· 
muza kadar Anvera, Roterdam, 
Bamburg n Bremen için yak 
alacaktır. 

" DERINOJE ., npura 5 
ağoıtoata bekleniyor 8 ığuıtoH 
kadar An•era, Roterdam, Bam· 
burg ve Bremen için yak 
alıcaktır. 

il ALIMNIA it .apara 10 
ağoetoıta bekleolyor, Hambu .. g, 
Bremen ve Anvera'ten yGk 
çıkuacaktır. 

SERViCE DIRECT OANUBIEN 
TUNA HATTI 

" TISZı ., moıörft 6 ığoı· 
to1ta bekleniyor, :sudapette, 
Bratlıln ve Vfyaoı için yak 

-------------------
Onlvenltede Döçent, 

(Manin Profeeör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Hastalara hergdıı öğleden 
eonra bakar. 

lıtiklll caddeıi No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf • ı S TAN BU L 
Telefon : 49250 

KübDlk 
Vapur Dumanı 

Gözlük 
Şimdiye kadar gôrGl· 

meml, derecede Hrlf •tı 
ucuz bir g6zltık ılmak 
lıteraenlı: 

Başdurak 

Hamdi Nflzbel 

SIHHAT 
ECZANESi 

ne uğrayınız. 

Olivier ve Şore' 

kası Limited Vıa' 

pur Acentası 
Cendell Han, Birinci KordO' 

Tel. 2443 

Ellermın Ltyn Lıd. 

il FRAMINIAN ,. vaporo il 
tonunda Lt•erpool •e 5,ff/., 
eea'daa gelip tahltyede bd 

nıcaktır. 
11 DRAGO,, 

muzda Hail, An•uı •e 

dra'dan gelip tahliyede bd 

nacak n ayol umanda 

Terzi Bayanlara ve Bull için yak alacaktaf· 
Doyçe Lnaate Ualy• 

Bir terzi bayana ihtiyaç llANGORA,, Hpora 18 
•ardır. Şeraiti ôğrenmek lıtl· muzda Hamburg, BHmeO 

1 
yenler Gaffar zade oteli (4) 

Anvere'ten gelip tahlly ,~e 
numeraya mOraClat etmeleri. 

satış Mağaza 81 n da Maracaat eaatlerl: lunacaktır. 
Sabah 10 dan 12 ye Not: Vurut tarihleri n .,.p~ 

yepılır. 

En maruf fabrlkaJarın cam, ffllm, Uğıt, makine ve ecza- Lif• 
ları rekabet kabul etmf'Z flatlerle satılar. Aktam 13 ten 16 ya kadar rın lılmlerl berine dealtl• 

••••-.. ••••••-••••• • • •••• • •••••••••• ...... rladen mea'aU7et kabul etUI 


