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Büyük Iskin 
Komisyonu Bugonlerde Anka· 

ra'da Toplanacaktır. 

Italya -- Habeş Har_hı Muhakkaktır. 
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Demiryolları Genel DirektörOyie Konustuk Amerika'lı Habetistan'a Cevab Verildi 

1 . y 1 T T . .e_ Profesör 
fiCJrVe 0 CU aşıma arJıe-.Boldoğu Bir Çiçeğin 

Amerika, Habeş işine 
Karışmak Istemiyo leri Yakında indirilecektir. Ad•n•(Atatnrk)Koydo 

Jmabal, 8 (Osel) - Ame· O J 
rtka 1aı..n1te11 profel6r· iğer Taraftan Komite Top antıla-

Aziziye Tünelinde YolDeği~k,Bal 
Biletleri ihdas Olunacak! -- Bayındırbk Bakanımız 10 Gllo Sonra lzmir'de -

11Aydıa ılmeadl~ mtb., 
tarihe bntmıı bir aaua olda. 

Aa.aeakıaa bqbyank, bir 
._ qlidtı'e ve tlll•r aca da 
Qml'e kadar nna ba bet, 
ıartak •ı.tm Gı mah•adır ve 
(1'. C. D. D. eeldslael ltletme 
•Clfetdtllll ) adam almıfbr. 

'' T. C. D. D. " remsi, ayal 
•maada teeeddDt anlamını da 
.... ,.. Ba ldbaıla ukl 11 Aydın 

tlmelMllfer llattı,, banda eoma 
blıcok 7eaillkl•e u.....-k. 
-- tlelfttl&l glltJ, ..tdeten 
da ....... hata plleeeılldr. . ,.., .................. 
'-1 W. .. lf••1,1d ....,•rQ•. 
c:... .... o1•1• ti, .. kwll· 
" tcı. - ....... ti ... 
._..... ....... deY"91 demlı· 
ftllıiıll·.-..~ bnldm 
~,..lam .......... 
lılr ba .... kavvetlelMllı· ...... 

c...ı direktör Aycba ilurapada 

tedklkdea IODn bir m..ı-d· ı ... Mladill kuad ı• ıarede 
rlmlsl beyi" bir anahtle b· •ı.tmqbr: 
•111 •flalitll'. Geael dlrekıar, - ••-.. geçm.._ enel 
dnlet dem'lryolluı taarellaln •A1•• demltyollui lfletmetl• 
~k deterll bir aandU. Tee· adı•ı taflJtlD wı .... Devlet 
rlbeU ve nClfua ~ ulAI demlrfollan aeldllacl ltletme 
ilr Terk çocap old genel mı•ı11t1111 aanDIDI alla hat, 
tllıektk: meagia bir laaipata. tok 6aemll 

Dnleı .._1ryo1ı.. pael 
..,..,.,., ........ Allnmk 
....., __ .., w.n.ı. blllD 

........ bir defa ...... 
- ••lamlr ook ... el bir yer.,.. bir •kll •--dtı. Şa bir kaç 
OMlkaaa ,IOlll'8 leÜIUhD• gb lçlatle ,.,... letklbtta 

------~=====--==========------ uladım ki, ba hat laerlDd• 
ANADOLU'nun. Aakeli: 1-0 ..,.._, etmek, ı ... a ..unb 

iz 
...... .., .. ,..,. e.., .-..-. 

mir'in Ekonomik ::-.:.r .:=:1;.:!:' 
Durumu Ne llalde? :."ı;!..':!'" .!.ı.~: 

lerle ...,..ıea. Aslsl7e tlllell 

Şakra Cevahirci Kutuluk Kereste = ::" .;:u~:!.°": 
tap9W. ..... ,.. .......... 
ki~ .......... _ ..... Mes'elesini önemli Buluyor. 

Aaket ı• Şlkrtl lenblrel 
..... slyuea etdm. 

Şlkıl C..alairei 

ı....ı.. tecim Ye eadlllrl 

'--••• ... kim olan inalı 
...... ,aba .. elkl •• teerl· 
...... ,.,, balaaaa, ee.tlea •• 

-·~.ıathkellll 
~-ile fillll mlft.rllerle 

......-ı idi. Alakeı iti• phll· 
glml 16yleylace fnb..._ -. 
pi balan.U. beraber ..ı. 
lerl bırakmamı, eonn cevapla· 
nm JUIP gOaderecellnl tayle· 
dl ~e .. detti. 

ŞtkrD'alD aaketlmlı eora· 
lınna bqa yazıp gGader· 
dtlf ceTaplan aynen kaydedl · 
yoram: 

- lsmlr'ta ekonomik haya 
hndald nrbklana llsc:e ee 
behlerl nelerdir ve ba darlık 

Oa• .......... Wr $2 P· 

tlabtaltl•J91wko,....... .. 
Tarlfaleıtle ne gibi delltlk· 

ilkler raptllClll bakbada -· 
banlrlmlala ..ıtae genel dl· 
rektlr .-.lan 16ylemltdrı 

- .. Bir MDe lt .. de llaUID 
bDtla tarlfelerlal aaa hattın 
tadfeleriae ladlMak eıdrece&ls. 

Fakat ba meddeı sarfında, 
halkla H mlltahllllerlmlal• 
Gaemll lbalyaçlarıaı auan dik· 
kate almak ıaretlle yapılfMll 

- Sona 6 ıacı ya.de -
ne derecededir. Dlayı ekono· 1-----·-----
mlk bolan•••••· ı.mır .ııa. usya'da Temel 
•nan gltdkee aıalmuınıa 

handa1tı ıe11ı1er1 nelerdir? Yasa Değişiyor ••• 
- lımlr tehrl lçia ekono Motkova, 8 (A.A) - Temel 

mlk bobnaı bea iki ceb· yı .... ada dellflklikler yapaeak 
heli gGrmekıeytm. Bldıl genel oln komlayoa Sıalln'la bafko· 
babr1nclen mltee11ir olm• 111• altında ilk toplıaıııını yap 
.. kU, dl&er ~bbeal lee ~hrla mıhı. Komlayon; Stalln, Molo 
keadltlae ald malaalli ekoao· tof, Vorofllof, 1..apaoTlt. Llı· 
mlk •k•Dhll hali... vlaof ve daha m ..... ko•· 
t.mlı; vütlle IV71abla alfatl• eerleıla bltbabklan altmda 

Autlola'aaa krallveal namını buııllt ltleılal gGrmek llere 
- S-• 6 laol ,o.te - oa , .. kola •Jlll ... r. 

1er1at1en Klrklıad, balmaı ol· d 8 k z ) k) r k 
.... yeni bir çloeAba ıdlm . rın a oyo or u ar '.ti tı. 
(Al*tlrk) koymattar. 

lspanyol Gazeli 
••••• 

Danya Glzellik 
Kraliçesi Oldu. 

lataüal; 8 (0..1) - ...... 
yol gbeU, dbya g19elllt mi· 
•bakınada blrlaclllAf b.11•· 
ıak dbya gtselllk baUONI 
illa edildi. 

SYenlapa 8 (A.A) - İtalya 
Babet hakem komlteılaln top· 
lıntılan mraıında çakan gDçllk· 
lerla ağır oldata haber aha· 

mııtar. Gelecek toplıntıl..rdaa 
~ugeçllmeel m6mkDad6r. Ko· 

mlıyoa bana dair bugta bir 
kanı alıeakbr. 

Parlı 8 (A.A) - Amerika· 
Q•D B•betfıtan'ıa mDracaahaa 

verdiği ceftbı göseleyea 
gazeteel diyor ki: 

Türk Çiftçisi Borcunu 
N.asılDdeyecek? 

Bu Borçlar ipotekli ve Zencirleme 
Kefilli Olan TarılD88l Bor"'lardır .. 

- Amerlka'am ona.. V: 
tillgtoa'an çok bD,ak Mr llbt 
ile barebl ederek bw ..... ...................... , .. , 
mlyoı glW g1re.41Weet 
....,....,. ablmak -··l'tlil 

, ....... , 1 

1-matayıa. yu .ata• .... 
lamadu bir gla Gaeekl top· 

--··· çlfçllerla tan• .... 
U.aa olu borvlanaa blla ile 
.. ..... ,.w. Gdemeleıl için 

.. , ·-· kabal eldllal ,... 

... Ye 16 Mslraa tarllaU • · 
, ...... d• ll84ı ......... ola .. a.... .. çlsgllerlDI 
okaıları•u aalataufllk. Ati· 
tadaki ,..., u hulrada ..... 
mi ylrtlmet• -.ıayaa ba b · 
nuaa yerltllmeel lçla tan• 
buİkMaaıa aldlt- tMblrlerl git· 
termektedlr. 

KGyltlnla T .. m banb11na 
olan borcunu uaa yıllan MMea 
2814ı •yıla kanan, Tmm MD 
kaıınaa ça1,...,... yeni bir 
hız •ermlfdr. Bankı, TClrk k6J· 
llltae Camarlyeda ea blJlk 
bir kı)'l'aıı ol•D kanana en 
kı• Mı umanda yerltmek l~a 
eaub tedbirler ılmaktadır. Ba 
Ba ar1da borclın tıblılendlrl· 
lecek olaDlar bakkıad. y'pıl· 

yapalmıkıa olu • aaa•IA ko•a· 
ı ...... dardaralma11 .,. borç 
laıuıa laaynalaııaıa Ye ıra. 

lerla becaadll ... meel lçha k.
emlrler verHmltdı. Baab; 
IE4S7ltala alam •llm ltlerlld 
kolay.....,..k, •• ......, ...... 
lanaı 11111haı..a etmek ., ... 
.......... ....... bir ..... 

Ziraat baabm• borçla olu· 
lana lllmlerlala hemen birer 
Htte halinde tapa dalreelae Ye· 
111...anı blldlrmlttlr. 
- Denmı 5 inci Jlade -

gaaa.rmebetlr. 
Brlaad Kellog paktuu ı

edealerla Habet aalaflllUbi'-. 
kotanı .. itin ....... t...., 
lerden baıb hiçbir anca •I· 
ncaat etmeyeeell bakla ..... 
bllalldal blldlna A• ... 

ah11laı 1017eledala mea'eleJI 
kotarmak için çalıtm•m .... 
aaalyetle kaqalamakta •• top. 
laaaa yaıpç babm koaahyo• 
..... her iki tanla ...... 
edecek bir aalatat teeT17e •· 
nd balabllecell tlmldllll ..._ 
elmekıedlr. 

Ba açaktaa açıp Amedka. 
DID 8abet • İtalJU m•'eh•ı 
brıtmak lltemedllbd gliter· 
mektadlı. 

Buıü~ B şla 
''Beyaz Kulenin Sarışın Aktrisi,, 

Casus Tf'frikamızı Okuyunuz! 1 
Karllerlmlse baaırlad•l•mı . 

u blldlrdllf mla ba heyeeanh 

Ye tok menklı tefrlkının 

•etrlne bagla batlıdık. 

Vak'aaıa kıbnmuı Si· 
HD, cuuılukta Mıtaharl ka· 

dar töbret kHanmıı, bıyrete 
tayan eergG~tler pçlrmJı, 

dilber, fakat mlthlt bir kı 
dındır .. Fraaııa, Almaa ve 

lnglllı euuı teıktlttı içinde 
ıkba ınr kabul edecell 
nk'alar pntmııtsr. 

Bu efrikayı Takibedi· 
niz, 6 mcı Sahifededir. 
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lzmir Otoµıatik Telef on i T e o v a ~ o lhl a lb e ır o e ır n ] Go.no.n 

Şirketi Müzakereleri. Anİiara' da y ük~seli iskan K~::~ik .::::r~:::i. 
Kocaili ilbaylığ~na atanan miil· Bizce Abone Miktarı Artmıyor, 

sine Olarak Eksiliyor. 
~~~~~~-~·~~~~ 

Ak-

Ankara, 8 ( Ôsel ) - Nafıa Komlıyonuo gelecek: toplan· 

I{ misyonu Taplanıyor. ;;~:~J:~:1;;~;i1~;~.~:'.· 
Ziraat Bakwohğı mtle1ee1e· 

ler dlrektftrG SOleymao Fehmi 
oehrlmlze gelmlt ve Buroava 
zlrart okulunu teftlt etmlttlr . 
Yırın Ankırı~yı dönecektir. 

Bak•ahAının d&Tetl 6zerloe ba tılarınd• loceleyccği mes'ele· 
nJ• gelen fzmlr telefon tirketl ler •raıında abone mlkt• · 

• mlelllllerl dönClyorlar. S.kanhk rının coğahılmısı da nr-
Ye ıtrket m6meulllerloden le· du. Ba, hııııateo Qzerlode da· 
f"Jkkll etmlı balunan komlıyon rulmığı değer bir meı'eledlr. 
15-20 gtln sonra teknr ıop Bize öyle geliyor ki, telefon 
lmaarık, muallak meı'elelerf elrketl hu meı'eleyl ortayı ıt· 
karara bağlayacaktır. Ba mee· mıkla uıtılıkh bir manevra 
eleler ıraaınd• tonlar vardır: çevlrmle oluyor. Çookfl lzmlr· 

1 - Şehirler arası telefon de telefon abonelerini, çoğalt· 
koaa11111ları, mak eôyle dunun, gün geç 

2 - Muntazam poatılar ıikç~ azaldığı b6Ulo lımlr'liler· 

met'eleel. ( Yani bir abonenla ce bilinen blreeydlr. O halde 
•yal Damaraıını m9ntazam ola· eirk.et neden bunun akalnl ld 
rık katılacak telefon maki· dla etmek lhtl1acını doymuı· 
aelerl.) tar? Olıı olu, 3 dıklkahk 

3 - MObeddllell nnatalar •Ltl ı• d d "' n r-v• mu~ r.me UIU uD CD Oel 
mee'eleel, Ye bu uıul baki kıldıkca de· 

' - Abone miktarının ÇO· 

_____________________ .. ____________________ _ 

Bükreş 

Etmek 
Elçimiz, Komisyona iştirak 

üzere Dün Istanbul'a Geldi .. 
fstıobul 8 (Ôıel) - Dükreş elçimiz Bamdollıh Suphl, Ankara'dı 

lskAn komisyonuna lethak etmek ve Romanya~dın yurdumuza gelecek 
izahat -vermek Qzere bugtın Biikr«'ş'ten buraya f!elmhtlr. 

toplanacak olan yOkaek 
olan göçmenler hakkında 

Italya -HaheşiStan harhı Ar
tık Gün Mes?l.esi.halineGird-i. 

.., 
., 

Avrupa Diplomatları, lbtila'fm ~ Son Defe·ce · tlad 
Bir Devreye Girdiğini söyliyorlar •. 

talb~m•••· 
Baalırdan, tehirler araıı te· 

lefoa konotm•lar1 meı'eleıl, 
İamlr· İıtanbol Ankara aruında 

vam edecek olan eiklyetlerl 
önlemek için ç11ullmle bir 
mannradır, denebilir. Blı bir 

lııtanbol, 8 (Özel) • - Itılya - Habeşistan harblulo, g6n mes'elesl olduiu ve her iki tarafın 
yaptığı aıkerl huırlıklardan sonra harbin öoOne geçllemlyecrğl Parlıı'ten haber veriliyor. Avrupa 
dlplomıtlın, iki devlet araeındaki lbtiiArıo ıon derece b .. d bir ıekll aldığı ltıoaatlndedlr. taraftan, komlıyonun bu na· 

zlk nokta Ozerlode dur1cağın· • • • • t t • • • • 
telofoa mnhaberelerlnla bati•· M ı · • 

dan ,tıbhe etmedllrlml•I "Har A k d B ·· .. k 8 . M ucso ını m ... o.erlae ortaya ç1Lmıttır. e ~ ll ara a uyu Jr e• 0 

ŞI L b _. 1 1 ken dllrer taraftan da lımlr I 
raot a lehıl ç n yapılan e Harb Tayyare erini 

IDMraf ların hlk~met tarafından telefon ılrketloe kendi men· ı k y l ı k 
&lenmealal lıtemektedlr. Ve featlnln halk meoftatl ile be· zar l a p ırı aca . . Teftiş Etmiş. 
.. maıraflar •Jd• (500) lira raber olduguno hatırlatmak İslanbnl, 8 (Ôıel) - İtalya 
kmdar ıebmla edilmektedir. ltterlı. • • vasıf ve Necati ile Bazı Zevatın Ke- bıtbıkaoı Muıııollnl, denizi •ea· 

Ôlrendlglme göre, bflkumet • rak lıalya'dın Dabeılıtao'• 
ha paraaın, prenılb itibarile, Telefon lılerl için Ankaray• mikleri de Buraya Taşınacak.. gidecek olan barb tayyarelerlnl 

Yerllmeılal kabal etmletlr. Ba· gltmlt olan tlrket murahhae· Ankar1, (Özel) _ Ankara'dı büy6k ve modern bir mezarlık teftlt etmlıtlr. 
1 1 h aL.a. tl . ..1 L t ları ve bokun ml•avlri avukat l\I aan ç D uaume e ,.rae .. yıpt1ralm111 karırlaşhr1lmış11r. ezırhk, Ct:becl mezarlığının K öprfi J Q 

uuıada butoıl bir makuele Nuri Sıtkı enelkl akeam İı· ftıtOodekl genle alındı yapılacıktır. Ôo6m6zdekl ay içinde etra· 
J•pılacaktar. mire dönmaelerdir. fının dınrlırla çenllmeslne başlanacak ve bonon için 50 bin Yeni Fakillte De· 

A k 'd D 1 1 lira harcanacaktır. BOtün mezarlık için harcanacak para lee 200 kanlığına Getiriliyor 
fi ara a ev et şyar~ bin lirayı geçecektir. Ankara 8 (Özel)- Yakında 

Mezarhğın yıpııı bittikten sonra Cebeci mezarlığında gömOlft 

1 Y ı k E 1 bulanan taoınmıe ze.,.hn ve bu arıda İzmlr'lo QolG çocoklnı burada kurulacak olan dil ta· 

arına aptı rJ aca V er Necati ile Vıııf'ın bıkıyei ızamları burayı tıeınıcaktar. rlh ve co~rıfya fakaheal de· 
kanlığına, eaylnlığı baki kıl· 

8 . k F. 1 - ~· d.d F. Hitler'in Gazetesi Bizim mık prtile Köpr6
1
6 Fnad'ın 

ırço ırma ar, ~·m 1 en ınans , getlrllmeıl kunetle mahte· 

Bakanlığına Başvurmuşlardır.. için Neler Yazıyor. rrmeldlr. B k 
----· arım an ası 

Italya, Tnrkiye'µio Kuvvetli Oldu- Genel DirektörO. Ankara - Ank1ra'hları dev· 
letla yapacagı otrolar bıkkın 

deki incelemeler ıonı ermek 
beredtr. "Emllk bankası, bu 

it lzerlndekl ırıetarmalarını 

bltlrmlıtlr. S.nbaın amorti&· 
muı mua yıllarda kıl'flhy• 

ak. dolıyıılyle kiraları indi 
recek bir formlll balduAa MSy· 
lenmektedir. Flnanı Bakanlı· 

I••• bayık yapı f lrmılaranın 
Ye leteacllerln de baeTDrduga 
haber •Lnmııtar. 

Bak•nhgın ba it lserlnde 
en çok deAer nrdlğl ,!M>klı; 

yapalar1n amortlımanlmranın tm 
kam olduğu kadar uıun yıllara 

ballnebllmeıldlr. Kurağların 

yerled tlmdtdea baurdtr Ye 
herlade n yıpılabllecek bir 
tcldldedlr. 

Y•pılırda genel eofıj da 

Kira karıılaamuı ıorağh 

maeraflara yetecek şekilde ıh· 
nacak Ye bagGnkG kiralara 
kıyaelınmıyacık kadar ocua 
olecaktır. Ha glriılm u kira· 
ları Gzerlade daha tlmdlden 
etkin olmıya batlımııtır. Mal 
11hlblerl bir, birboçuk yılhk 

ontratoyl• nleriol tatacak 
a.Ceterl aramıyı bıtlımıtlardır. 

Aydın'da 
Aydın, ( Ôıel ) - Aydın 

orayı geçtn yıl lağım •arııın 
çay ıuyu Ue ıulanaa bahçel~re , 
bu. ıud_!D uhnmweııu- yıaa.kl 
etmlı n ıu arkını yıktırmıeta. 

Buna ragm.en bu yıl, iki Gç 
eebıe bahçealnlo ıar içinden geçen 

ğunu Anladıktan Sonra Başka Yer- Çeşmede Oret· 

den Kısmet Aaramıya Mecbur Olmuş menlerin Durumu 
lıtanbul, 8 (Özel) - İtalya Ue Habcılstan arasındaki ibtllArı 

önemle tıklb ettiğimiz ve Balkan ittifakını dahil bulunan de•· 
!etleri de ba · meı'ele ile oğraemığa 8evkeylcdlğlmlz, Bullo'de 
çıkan • ., Bltler'e ıld olan bir Alman gazeteılnde yazılmaktadır. 
Bn gasete; bu haberi verdikten eoora, Türkiye 'nln kunetli ol· 
doğunu aolıyın ıtalyı'nın kısmet aramak için Hıbeelıtıo'a ba~. 

Yorduğunu llhe etmektedir. 

Buğday Suiistimali Mes'elesi 

Ziraat Bankası lstanbul 
Mah-Şubesi Direktörü 

kemeye Veriliyor .. 

Tetkik Ediliyor. 
Tarım bınbıı genel direk· 

tör6 Kemal Zaim pazar gGnfl 
şehrimize gelml, ve dtln aabah 

Çeıme'ye ghmf ştfr. Genel dl· 
rektör, Çeıme ve dolayında 

çiftçinin doramuaa tetkik 
edecektir. 

lktısadi Buhran ve 
Muvazene Vergileri 

1890 Ye 1980 numarala lk· 
ttsadi buhran n mOnaene 
vergileri kanuularıoıo 6 we 3 

Doca mıddelerloln ita emirle· 
rlolo meı'uliyetlerlne dair olan 
hiikmilnOn tefılrine lmkAo ol· 
madığı hakkıod• kımotayca 

Y. 'Alharaz 
lnan dlrektörlOğll (Pollı mG· 

dnrlGğG) ılyııal kııım şefi Ya· 
ear Albaraı terfian Çaakm 
merku 
mıttır. 

memurluğuna atan· 

Yamanlar Kampı 
Verem mG~}e ·ceaJtyeıı.,ı., 

Yam111lır kımpırı~ · p•aar gChİ6 
blr~ok balk çıkmıetar. Cemiyet 
bıfk.'•111 clOktor Mltat da çıka· 
rak ii .... ~.;k~rı Ye yapılan lı· 
lerl tefti o etmlttlr. 

Sfttten 
Zehirlendiler. 

Tepecikte Sllrmell ıokağıada 
ıtarakaı Melek'ln genel eYlnde 
&ermaye Feyılye, Sabriye ve 

Zebra ubıbleyln içtikleri ıGt· 

ten sehlrlenmletlr. SGtGa Ba· 
ca'da topal Kıhramu acbnd• 
bir eeyyar eatıcıdaa alındığı 

teeblt tıdllmletlr. Zehirlenme 
ara•ı g3r6lea kadınlar mem· 
leket hııtanealne kıldanlmıılar 
Ye tednl •yetinde öltlmden 
kartanlmııtardır. 

Su Tarifesi 
indirilecek Mi? 
Tarife Komisyonu 
Bu Hafta Toplanacak .. 

Sa tarife komlıyonu ba hafta 
içinde toplanacak H ôn&mb· 
deki altı aylak deue için yeni 
8D tarlfealnl teıhlt edecektir. 
Komlıy,ooua çah1ma11 bir befta 
kadar ıGrecek •e ıa 10Byeteel· 
ala yılhk beuplaTı birer bl rer 
gözden geçirilecektir. Balbpı· 
nar ıa 6cr,,ılerlnln tndlrllecegl 
kunetle ıöylenmektedlr. 

Panayır Komi-
teleri Toplandı .. 
Şark demiryollan 
Da TenzilAt Yaptı .. 

Panayır faal komitesi dtlo 
öAleden eY"l belediyede toplan· 
mıe, panayır bazırlıkl1rı bak· 
kında g1'r6emtııt6r. 

Paaayın gelecek Ye eıya ge· 
tlrecek olanlara Şark demlryol· 
ları da indirimli tarife tatbl· 
kine karar nrmle ve bu karan 
komiteye blldlrmlıtlr. Etyıdıa 

yftzde 70 Ye yolealardan yOade 
50 tenılllt yapılaealtır. 

Panayır genel komlted 11at 
on yedide lıbıy General Khım 
D!rl~ln baıkınhğında toplaamıı, 

panayır leleri tlıerlnde gôrClı. 

mGetlr. 
p 6nDade balnndarnlaeaktır. 
Apartmanlımn bep!I bir tip 
herlade olacak Ye bir hl11 
berinde balnnaeakbr. An.kan· 

lı~ım ıoyu ile bıhçelerlnl ın· 

ladıkları lJğrenlllnce earbaylık 

kendilerine lhtmrda bulundu. 
Solıdıkl1rı 1 urıy doktorunun 
yaptığı cfirmGmeehod ftzerloe 
verdiği raporla anlatılınca, bele· 
diye yönetim korolu kararlle 
bu de; bahçenin ıebzelerl ıök· 
tlrftldG. 

İetıobul, 8 (özel) - Buğday nıObayeasındı gör61en ııoilıtl 
maiden dolayı idare beyetloce ziraat bıokaeı İBtınbul euheel 
dlrektörG Ahııen'le banka memurlarından Adll'in IOzumu muhı· ittihaz edilen karar llbıylıgı 11•••••••111111 ..... - ... 

gelmiştir. Tefılr lmkloı olma· TEMMUZ 
d• kirada oturan memur 11y111 
ea •gı dörtbln olank noıl· 
..Utadır. Yapal1eak nler ıa· 

JlllDID bu lhttJ•CI karııhyabl· 
leeek kadar olmuaaa çabııla· 

akbr. 
Dayrelerln blrço&a 3 odıla 

olaeakbr. İçlerJnde 4, 5, 6 
odab olan••r da balaDacaktar. 
Bek•r lıyular · lçia teker odalı 
dayreler de yıpılacaktır. Y~JR· 

lar bittikten eoan eehfla;::J.a-: 
kıemı, lçlade biti• ibryaçlar 
llala•Wlen modeıa im tehir 

Aydın Balkevinde: 
Aydın (Ôzel) - Aydın Hal· 

kevl okuma evin~; Nisan, Mı 
y•ı Ye Baslrın aylarında 5844 
kiti gelmit, Kltıb, Mecmua ve 
gnete okumuetur. Gelenlerin 
1281 rl öğretmen, 2731 rl öğ· 

renicJ, 976 81 ltyar Ye 1116 ıı 

ealr meılek erbabıdır. Bunlar· 
daa 662 kiti ro1nao ve btklye 
4 7 2 kiti edeblğ, 4,!M> kiti limit, 
s~o .kiti an8tklope4ık, 2s6 1tH 
ti TiırihlA n · ıJyaul, 465 k1t1 
11bblA, 512 klıl muhtelif l•lerle 
" 2815 kiti do.-eıe n •c· 
•• okamatfanlar. 

kcm~lerlne karar verllmletlr. --··· .. ---
Antalya Çalışıyor 

Antalya 8 (A.A) - Gökle· 
rlmlzin korunmaııı davasını 

kareı halkımızın llglsl ~Qn 

geçtikçe artmaktadır. Dün bü 
yflk bir miting yapılmııtır. 

Binlerce halk uçak ıevglslne 

n TOrk göklerfolo erklnllğlne 
kartı içten llgl11ioi göıtermtetlr. 
Verilen ıöylnler halkın blrge 
(moıterek) duyguıunı tercOman 

ôlmuetur. Antalya buganao en 
Onemll konuıa önlnde çok 

.. Uert Ye yakaek yurd &everll· 
J1 ıa.teımlt&lr. 

IJava Nakliyatı 
Ankara (Özel) - Bava 

nakliyat dlrekıörlQğfi tamamen 
faaliyete ~eçtil.ten fODrı tayyare 
postalarmın ba~lıyaçağı ve ıe · 

ferlerin İran'Ja lrak'a kadar 
uzatılacağı ilglll makamlardan 
söylenmektedir. 

Başbakan Van 
iline Vardılar .. 

Van, S (A.A) - Batbakan 
İımet İoOoQ bogGn Van'• gel · 
mitlerdir. 

dığına göre bunun için kamu· 
1935 9 tay• yeni bir kanun projeıl Bısır 

vtrllecektlr. 65 

Eşref Sabit SALI 

1935 
GGD 

31 

Tik.kof lı 1zmlr ıubeıl Gı ll••Arab-•
1 
•1•8ıpı5•4--•R•um-l_1_35•1-t 

lıyırlığını MereJo TDrkof tela· 7 Rıbltllıbar 26 Haslraa 
den Eeref Sabit Gaveo tayin 

edllmlttlr. Ba genç, vaktile 
İzmir borea11nda çıhtmıı, bil· 
ibare Ankara Tılrkof lı netrlyat 
Ye propaganda şobeılne gltmlt 

tir. Kendisi İsmlr'lidlr ve ede· 
blyaılı letlgıll vardır, bagClD· 
lorde tebrlllllse ıelecekdr. 

Evbt 
Gbee 
ôgle 
ikindi 
Ak .. m 
v .... ...... 

Euııl 

8,51 
4,:i8 
8,35 
12, 
2,01 
6,32 

Vuad 
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Suofrao!ko'd~: n,', •• A~~:ı Elektirik Direğine Tır· Hüseyin Dayıyı Acaba zavallı 
gelir, eğer isterse, Teklrdağı'n · 

dan ıstanbul'• yolcu tı1şırdı . manan Bir Çocul~ Dü~tü. Karısı Mı Zehirlemiş? 
Bu, ancak, sömfirge y.tbod Y 

Şehiı·Jerimiz .. 
Parla, yalnız Fraoıa'nın de· 

ğll, bütOn diioyaoın eo baynk 

bir rğl~nce ve safahat yeridir. 
Büyftk kumar kıemıoı J!eno 

Fransa'da başka eehtrlere hı· 
rakmıştır. Fakat orıa halli ve 

fakir halk lçf n kııpılar1m da 

ha ziyade açmıştır. ParJa, bO 

Uir.ı moral endişelerine rağmen 

bono , bırakma:r.. ÇOokQ Parla, 

bngOokQ vaziyetini bıraktığı 

giin, Parls olmaktan çıkar. 

Oraya ne bir İngiliz uğrar, 
ne kabarelerinde, dınal ngle · 

rinde bir Amerikalı boy gös· 

terlr, ne de Pı.rla bulvarlarında 

bir miletemlekell ~örOIOr. 

Y•r · Römürgelerde olur; bura· Kaf"atası 
larda halk kölemen yahud yarı· üç Santimetre Açıldı 

Zavallı, Hastanede ölmüştür. 
ve Sahalı KaJıvaltısındau Sonra Bu 

Sancılanarak ölmiiş 
kul' dur, 

1 Temmuz TOrk gemtclle· 

rlnlo deniz bayramı değil, bft . 

tOn 'fOrk ulusunun b6y0k er· 

klnllk bayramlarından biridir. 

Lozın'dın önce, Türk kıyıları 
TOrk bayrağının göre 1 ve ÖZ · 

lcel içinde yanardı; ltmınluda 
hloblr dil TOrk'ç.eyl boğardı; 
rıhtımlar gczmenlere Şangay 
rıhtım boy1ımna hatırlatırdı. 

Oamınlı imparatorluğa için 

Sı'Vıe'a ve daha öteye demir 

Yolu yıpmık Rus çarının em· 

rhıe 'Ve keyfine, kendi liman· 

lırı araeında vapur •Jelctmek 

Y•pıncı kumpanyaların boşgô· 

raenne bığh idi. Bu a arda 

kıra ve denlzyolları, yani tıeın 
ne demektir? Barış zamanı 

ekonomik gellefmln ruhu ve 

harb zamanı bOtOn hareketlerin 

temeli demektir. 

letanbol rıhtımına yanaşan 
bir yobancı geminin merdiven 

bıHmağındı, bir yabancı mem 

leketln toprağı ve biltfto hak· 

lırı ba~lardı. Tfirk kanunu, bir 

karış öteıılodeld tahta basamağa 
çıkamazdı. Koca lmparatorJo· 

ğoıı şehir kıyılarrnda bir Pao· 

cık gölgesi boyunca bük mil 
yoktu. 

Ekonomi ve tecim bakımın 
dın olduğu kadar, şeref ve 

onur bakımından 1 Temmuz 

bayramının önem ve değerini 
iyi ınlımnlıyız. 1 Temmuz bay· 

ramı denizde TOrk crklnlfğl 

demektir. 

lozao'danberl Tür deniz· 

clllğlnln hiçbir yabancı kaplta · 

llo yardımı olmahızın ve biç 

bir 6d6nç almaksızın, ne kadar 

hızla geliştiğini h~p biliyoruz. 

Bu geltşlm karacı olduğu kadar 

denizci olan, toprağı olduğa 
kndar suları da hDkmO altına 
•lan hOyQk Türk'lilğüo, damar· 

lırımızda kananın henfiz özlü 

~üuden bf çblr şey kaybetmemiş 
olması ile lzıhlımıblllr. Kendi 
denizlerimizdeki deneçler ta· 

tnımlındıktın eonra, TOrk de· 

tıl z ıancağı, şeref ve sanımızı, 
telrar, en uzak denizlerin kı· 
Yılarlnn ulnştıracakhr. 

Kordon'da Elek
trikli 1.,ramvay 

!li ~tin Kaya Bu 
l\Jesr leyi Yakıııdn 
Bitirecektir 

Bayındırhk Bakanı AH Ç.e· 
tin Kaya on gQn sonra İsten · 
hul'dan şehrimize gdecek ve 

Aydın hıthnı ba,ton başa tef· 

ti~ ed cektlr. 
Ali Çetin Kaya İzmlr'de 

iken Kordon elektrikli tramvay 

tneeeleelyle Basmab ue Kemer 

"lektrlkll tramvaylarının işle · 
lllr:n t '"I m e leelyl de meşgul 

olaca\tsr. Yapılacak tetkikler 

eonucuoda bu mee lenin İzmir 
:cbrınıu gnzellfğlnl, bayındırlı· 
t;, 1 tlı h 'Ve alkın ihtiyacını temin 

"" tatmin edecek Lir karar 
lerl( 
t d eceğl kuvvetle söylenmek· 
e lr. 

ltl ltordon'dı elektrlkll tramvay 
ttllaı 

ke,ı._ e t bOtftn a14kıdarlarca 

glbldt olarak kabul edilmiş 
r. 

Adamcağız 
~~~~~~---~~~~~~-

Ev~lkl akeam Karşıyaka'da san'ın oğlu 12 yaşında Mu Yenlköyde kırkbeş yaşların · 

do HOseyJn adında bfrlolo 

bondan oobir ay evvel şOpbeli 

bir şekilde öldüğü mOddelumu 

millğe haber verilmiş ve ıeh 

kik.ata mf'ruur olan yarmOddal 

umumi Orhan dun köye gide 
rck Hüseylo'io meıımnı ıçtar · 

mıetır. 

İhbur edlldlglno göre Büse 

yfn; genç olan karısı tarafın 

dan letrlknln ile zeblrlenmtşt(r. 

Sabuhleyln yemek yedlktf'n 

aonre f'Vfndcn çıkıb ormana 

gltmfe ve orada birdenbire 

Alaybeylnde GOoaydın soka haı rem, oturdukları evJo önün· 
ğında feci bir kaza olmo"'tur. deki 136 numaralı beş buçuk 

Seyyar sandalye tamircisi Ha· metre yOkacidlktekf elektlrlk 

Tecim Okulu 
Muhtelit Oldu. 

---.. ··----Bayanların Mesleki 
Bilgilerini Artırmak 

için Oç Kurs Açılıyor. 
Şehrimiz orta tecim (Ticaret) 

okulu Aleancık'ta eski Fransız 

Sakrekör kollejl binasında yer· 

leşmiştir. KOltOr Bıkanlığı, bu 

yıl orto tecim okulunun kıE 

ve erkek muhtellt olma ~ını 

kararlaştırmıştır. Bu yal bakan 

lığın İzmir tecim okulnnu 

(Tecim lf esi) hoffnc koyacığı 
da kuvvetle beklenmektedir. 

Bayanlara mahsus ekşom 

mektebi yeni der yılı lçbJ 

tamamen başka bir şekle eo 

kol..llu tor. Mektepte tedrisat 

muhtelit olacağına göre akşam 

mektebine zaten lbtlyac kalma 

mıştır. Onun için tecim oku· 

lunda A. B. ve C. kursları 

açılacıktır. A kursuna blc tah · 

ı-il görmemiş, B kurımna ilk 
tabsll görmCiş olan bnyaalor, 

C kursuna da dolrelerde vazife 

gören bayanlar kabul edile · 

cektlr. Kurslarda tedrisat ta· 

memen meelek bilı:I ini artır · 

mık maksadı çevresinde yııpı · 

lacaktır. Kurelarda dersler de 

akşam Ozerl olacaktır. 

Halkevinde Kon
serler Veı·iliyor. 

Ulusal musiki mileakasında 

birinciliği kazenan Çanakkale 

ortımckteb mu iki öğretmeal 

bestekar Faik ve İzmir kız 
öğretmen okulu nıuelkl okulu 

ögretmenl Sozm ayman J l 
temmuz perşembe akşamı saat 

21 de balkevl ealonondı büyük 

bir konser vereceklerdir. Suzan 

faymao teganni ve Faik plyR· 

no ile refakat edecektir. Kon· 

ser için bnyok hazırhklır ya· 
pılmakıadır. Geçenlerde Beli · 

kesir halkevlnlo daveti üzerine 

Bahkeslre giden ve dört kon· 

eer veren ba1kevlmizln güzel 

ean'atlar şubetıl senfonik or· 

ke tresı gençleri 20 temmuz 

comrrtcel ak~amı helkevlode 

zenahı bir konser vereceklerdir. 

Hava Kurunıu 
Yeni Yö· 
netim Kurulu 
Başkanını Seçti .. 

MOddetl bilen Bava kurumu 

İzmir şnbe 1 yönetim kurulu 

yerine dört sene f çin yeni seçim 

yapılmı~tır. Yeni kuıul bugün 

eaat l~ de İlbay Gcncrrıl Kflzım 
D!rlk'ln başkanlığı altında il· 

baylık salonunda ilk toplantı · 

sına yapmış ve başkanlığa Esnaf 

ve Aball bankası idare mecllel 

hıokıoı Hamdi AkyOrek't, aa 

başkanlığı uokıt url Fettah 

Etıenl, Oouraal mOraklpllğe de 

defterdar Kenan Yılmaz'ı eeç· 

mlştlr. 

direğine çakmış ve elleri çözü 

lcrek birdenbire yere dOşmftş 

tur. Zavallı çocuk beyni 6zerlne 

dQşmOş, kafatası üç santimetre 

çatlamıştır. Hemen bir otomo

bille hastaneye gôtQrQlen çocuk 

orada nezf dlmagidcn ölmOştür. 

Maharrem'ln; bir orkadışlle 

direğe tırmaoıb tıtmanamıya 

cağını f'VvelA mOoakaşa ettiği 

•e sonra arkadaşına çık blle· 

ceğlnl göstermek için direğe 
tırmandığı teebh edllmlşılr. 

Ooblr ay evvel ölen Büee· 

yfo'an kadavrasına, hatra kefe· 

nine hiçbir şev olmadığı gö 
rOlmOştOr. Mezar rOıubeıll bir 
yerde idi. Mide ve bnrsakları 

ılınmış vt bir keh içine kon· 

muştur. 

Hakyeriııde 

ancılaomıe, kıvrenmağa ve 

feryada başlamıştır. Kadının 

başka blrll~ evlenmek makeı 

dile hu işi yapıığı iddia edll 
mektı·dlr. 

Ôlünftn mide ve bar akları 
lsıanbul'da tıbbı adli mCiesqe . 
sesine gönderilecek ve oradan 

gelecek olan rapora göre hare 

ket edilecektir. 

Yar mnddelumumi Mnmtaz vak'a 

tahkikatını yapmıeı, bfidleed~ 

kimsenin suçu bulnnmadığıoı 

tesblt etmiştir. Çocuğun enelll 
elektlrtk ceryomnı kapıldığı 
sôylenmJşsede yapılan muaye 

nesinde höyle bir vak'a olma 

dığı anlaşılmıştır. 

Otomobilleri Soyanlar 
Muhakeme EdiJiyor. 

Parls'i Parl yapan eğlence 

ııldlr, ee11ldlr, rengidir, mQzt. 

kfdh·, çeeidldlr, kadınıdır, ucaı · 

loğudor. Ve Parle, ayni za· 

manda bir Fran a yapmıştır. 

Yani bizdeki Anadolu'nun bir 

leıanhnl yapış ve kuroş•ınn 

ak io olarak eneld Peırie ka· 

:;ı:anmıştır. l'orie, Fransa'oın 

kalbine benzetilirse, yanlış ol · 

maz rnoırıın 

Bütün Fransa, daim~ Pıırlıı'I 

propngaoda ,~eler. - ------------ --

Komünistler 
Mahkemede 

Suçlular Vak'a Gecesi Başka Yerde 
Bulunduklarını Söylüyorlar. 

Slnemn!lında Pari J yaşar, 

Revilellndo Parle, ro:namndı 

Parls, kumaşında Parie, boy•· 
eındo Parls, eeaneında Parla .. -~----~--------~--__ ,_. .......... __ _ 

Yalnız Küçük 
Hilmi Serbest Bu·akıldı 

Aralarında komfinlet te ki . 

lfitı yaparak gazete gibi me ine 

ile yazılmış bir rhale çıkarıp 

yekdlğerleriol teşvik \'C nihayet 

1 Mayıe gônfi lzmfrln muble· 

lif yerlerine beyanname otmak, 

Tarlı.iye cümhurlyell teektlAt 

esasiye kanununun tebdili için 

lz m lr Manisa yolun la 3 oto 

mobil yolcularının para vesaire · 

sini zorla almııkla suçlu Borun 

vı'nın Kıyadibl köyilnden bekçi 

lbrablm, All, .Mehmed Alf, 
Hamza oğlu İbrahim ''e mub· 

lar lLrablm'ld duruşınolarına 

dün Ağırcezada devem edil· 

mlştlr. 

DankO celsede uçlulardan 

bazıları vak'a gectSei kendile· 

rlnin başka yerlerde bulunduk· 
larını iddia ederek bunun için 

halkı isyana teovlk etmekle suç· müdıfa şahitleri göstermfşler 
lu Gtridll Cazım, Girfdll Ah ve bunların dlnlen[ljeslnt tsıe 
med, kunduracı lemııll, Dede· 

a~açlı Ahmed, makineci Maz 

bar, Glrldll Hasan ve Yusuf, 

Ahmed Emin, Bayri Teklo, şo 

mlşlerdlr. Muhkemece mftdıfa 

tahhlerloln geıirUmeal için iki· 

rr lira ücret yatırılması ve 

· ondao sonra şahhlerln getiril · 
för Zekeriya, çorepçı Süreyya, meal karıırloştırılmıştır. Duruş 
manifaturacı Bilml, kucduraı/~~ .:nanın devamı başka güne hı· 
Selehtddlo, bastoncu topal Fev· nkılmıştır. 

zi haklarında üç6ncü karar hü · Kıskauı-lık Yiizünden 
kOmenllğloce mevkufen yapıl· ~ 

makta olan tobklkat bit· 

mlştlr. Bunlardan manifaturacı 

Uilmlntn bu euçta flglei gô· 
rülmediğlnden mahkemenin 

men'ln" ve ııerbest bırak,lma· 

sına, dlgerlerlnlo her biri Qzer· 

lerloc dO~eo fşl yapmak ııare• 

tlle mQştereken busoçu işle· 

dikleri sabit gl>rOldnğOnden 

Türkceza kanununun 146, 171 

ve 64 inci maddelerine uyğun 

olan bu suçlarından mevkofın 

Ağırceza hııkyerlnde duroema · 

larıuın yapılmaeına karar ve· 
rllmlştir. 

Tütün Tohumları 
Islah Edilecek .. 

Tütünleri ıPlah için İsten · 

bul'da Maltepe'<l bir tiltQn 

enatltOsn açılacaktır. İzmir 
bölgesinde yeti~en tOtOnlcr pi· 

yasada çok iyi bir yer tut 

muştur. Bu blilge tfitfınlerl 

clnslerlnln I} iliğini mubafuıa 

etmek ve daha fızlı iyileştiril 

mek için lzmlr'de bir lfttOn 

ısldb istasyonu kurulması ka · 

rarlıştırılmıştır. Bu istasyon 

bu yıl açılacaktır. Ayrıcı Sam· 

ımnda da blr letaeyon açıla· 

caktır. 

Selçuk Dahlyeelnlo Şirince 

icöyOnde kıskançlık yüzllnden 

karısı Hntfceyl hayvan damında 

bıçakla yaralıyarak ölclOrmekle 

suçlu Veli oğlu Murad'ın du· 

ruşmaeına dün Ağırcerıtda de 

vam edllml~lr. 
HekyerJ; duru~wadı kararJ 

bildirecekti . l<'akat suçlu ile 
----~-----~---

Bina Vergisi Ka
nunu l)egiştiı·ildi 

Btoa vergini knoununun 2.l 

inci maddesi Kıımuteyco değl~ 
tiıllmlştfr. Yeni kanun ilbay· 

lığa gelmlştlr. 

Y enid,,n tahrir yapıla o yer· 
lerde, binaların tahrir ve lrad 

larınln tahmini ile istinaf tel· 
klkletlnl n bittiği tarihi takip 

eden malt seneden itibaren ye · 

nl lrıdlar Qzerlndeo verglel 

tahakkuk ettirilecektir. Tab · 
mfn olunan lrad temyiz neti· 

ceelodc azaltılırea vergi mıktarı 

tashih edilir ve fazla tahsil 
edilen para mal eahlbloe geri 

verHlr. 
1934 Mali yılı 1.1onuoa ka· 

dar tahrir moamelcal ve istinaf 

tetkikatı biten yerlerin 1935 

mıll yıh nrgl tahakkuklerl 
yeni lrıdlar Qzerlnden beaıb 

e dilecektlr. 

makıul Hoılce~rıln evli oluh 

olwadığıoın şimdiye kadarki 
tahkikatta t~~blt edilememiş 

oldu~u gört'llmüş ve bunun 

tesbhl korarla~tmlmıştır. Ou· 

ruoıı;a 22 temmuza bırakıl 

Zavallı İcıanbnl'u dOşfinö 

yorum: 

Toprağın baogl pırt.a•ı bu 

kadar gibelıllr? Hangi rüzgar, 

lstanbol'uo deolz ve bahar ko· 

kulu rüzg6rına benzer? Nedir 
mıetır. 

Hergiln 
Beş Keliıne. 

o knr~ıdan görüoen elliletler? 

"\ Başka bir Haliç var mıdır? ÇI· 

çek, koku, ştlr, tabiat, gOoeş, 

deniz, rOzgtr, hepsi de var. 

Kırk altıncı Li t 
Muvakkat - Süresiz, ;;eçcğen 

tırockler: Kiiba'dn 11k sık 
silrceiz biilıaimcller kurulur. 

2 - Bunlar geçeğen fcy· 
lerdir. 

2 - Rliııp - Y a~nL: 
Rutubet - Yaşnklık 

Örnekler: l - Yo ak yer· 
lerdc oturaınam 
2 - Hnhçedc yn,uklık git· 
tikçe artıyor. 

3 - Rütbe - Erecc 
Ôrnek: Do tuuı y.ırbaylık 
erecesiodedir 

ı - Paye - Aşamıı 

Örnek: insan geçeğen n~ıı· 
walnrlu deAiJ, fikir ıliizc) İ· 

nin yüksekliği ile öAiinnıc· 

lidir. 

5 - Siiyo - Güzey 
Örnek: Ancak ei.r.irı suze> i· 
uizde bu a,nwayo erdim. 

OT: Gozetcnıizc gön· 
dt:rilecck yazrlnrdu bu 
kelimelerin O mnnlıcn· 

Fakat İstanbul, acunda bir 
kenar dilberidir ki, medeoUer, 
seyyahlar ona bakmıyorlar. 

Neden, diye sormıyorum. Mak· 

sadım o df'ğll. Yalnız biraz 

iç yanmaktır. 
lzmlr'fn güzelllgl de bir ayrı. 

Fakat burad yeşımak nanı1· 

na, e~lence namına ne vardır: 

soruyorum: 

Akşamın eoat onunda, hem 

de yaz gecelerinde, ~ehlr ke· 
ranlıklara gömülüyor. h•ır. 

caddelerde, ereerl birkaç kö· 
pek, birkaç yolcudan başka 

ktmee görlllmüyor. 
Gözl"r, gazinoları uzaktın 

seyrediyor: 

Pahalı, pahalı, pahalı . . 

Müzik yok, ece yok, heye· 

can yok, kahkaha yok. Parkta 

ihtiyar houıorıular, miskin 

uykular var.. Ro mn gnf'ktl 

1zmlr'e? . . 

Orhan Uehmi (;5kçt• 

hırı kullamlmumn mı ri. B d 
ca deriz. tığ ay 

\.._ ~Satışı Haı·aretli! 

1

-t B d 1 DOn bora.da buğday salıeı orsa a çok hararetli olmuştur. Öğleye 
kader 161 l çuval muhtelif nevi 

-..----~--!!!llm--~·-~---._,--Boraada dflnkü üzQm ve buğday eaıılmı~tu. Ftatler 4,6· 
6, 75 kuruş arBBındıdır. Buğday 

zahire eatıeları a~ağıdadır: 

zom atı hırı 

Ç. Alıcı K. S. 
46 Ş. Rlza halef. 8 

33 K. A.Kbım 50 
23 Alyoti b!rı. 9 

Ü Albayrak tlca. 9 50 
108 

Zahire atışları 

Ç. Cin el K. S. 
l770 Buğday 4 50 

25 Susam 11 

K. S. 
12 

9 
9 
9 50 

K. S. 
6 75 

11 

f fa · lerlode yeni yOkaeUş yoktur. 

Ağırcezaya verildiler 
Bornnanın karaçam köyün· 

den Bekir kızı l 1 yaşlarında 

Fatmı'yı zorla kaçırarak dağdı 

kirleten İbrahim oğlu Yusuf 
ve arkadı~ı Moeıafa haklarında 

tıçO.ocQ eoru hOkftmeollğlncc 

yapılmakla olan tahkikat bit· 
mlş ve ığırceza hıkyerlnde 

mevkuf olarak duruımılırının 

yıpılmaaıuı karar verilmiştir. 



Çinıdikler 

imtihan 
Odacıya stalcnd ı m: 

işçiler birllğl bürosu 
tef 1 o~mın Şen'i çağırınız. 

Osman Şen, uzaklarda değil 

mit, çık.geldi: 
- Ne o be · Dedi · gene 

ne marifet çevlriraful. Benim 

itim çok, Lir l~çl bemtlre do 
guncakmıt, ona r.beyl yollamak 
lıtlyorum. Beni bıralmean da 
ha fyJ!. 

- Dur Osman Şen. Sana 
bir ıuıl soracağım. 

- Haydi sor!. 
- Sen adını neden Oaıinn 

Şen koydun? 

- Tablatim ôyledir de on· 
dan! Blliraln ya, ben aldmş 
etmem hiçbir şeye! 

- Tekin değil, maşallah, 

iki buçuk adam gibisin. Fakat 
korkarım, yaluoda ba~ka bir 

IOJadı, mesela ( f edetl Allah ) 
diye bir ad alacaksın. 

- Neden? 

e olacak, Kemı\ Tak 
Takın dil zf) aft"tlodeo .. K4f lr 

Kemal, elinden gelsf', tıshtaku · 

ruıunu, pireyi, sivri lnt'ğl de 

tırat edecek. Peki, haydi uğor 
ola!. Y.lnız 111bhatlne iyi bak, 
arkada,! ÜzOlme, zayı(larsıo .. 

()ıman Şt-11 çıktı, odacı girdi: 
- Kimi çığırayım? 
- 8ıçakçızade Bakkı'yı \ağır! 
Cırad girdi. Siyah elbfe,.PI, 

ter-temiz yakalığı, boyonhı~ı, 

baıtoou, beyn f!Bkalı ve eaçı 

ile zarif bir hııll \ardı. 

- Ne o · Dedi • tAir!. Sen 
arlık edt"blyatı bıraktında, elde 

kılf'm, münıeylıll~P-ml çıktrn? 

- ÔylP. oldu usıad .. Şimdi 
de 8fDI çekiye vurmak istedim. 

- Bf'n odunmuyumkt •yol? 
Eeıafurullab Qeıadım, 

makeadım imtihana çekmek, 
lartıya vnrmaktar. 

- Ft'lıefeden mi EoracıkelD? 
-EvetF~lııefed~n amma, bıt 

ka IQrlft feleefed,.n!. Malum ya, 
aana çöp çatan diyorlar. İştn 

~Gcftn, erkeklrrle kadınlara, 

nlklh mll!Hı dlbl.:ıde el ele 
verdlrmrkdlr. Bıyulı, müba· 

rek bir le! Fakat Ef'nde far· 

kına varmılJ ındır, bu evlf'ndlr· 
diklerinin bazılerı, ikinci gilo 

den itibaren çeklemeye başlı · 

yorlar. Bfr kıemıda senin na~I· 

batl1rın, dualaraoı s11ktb atarak 

ayrılıyorlu. Bu ned,.n? Kıhahıt 
kimindir? 

- Çimdik, evlAdım, öyle bir 
ıoıl ıordun ki, içinden çıkıl 

mH. Buna ancak eekl rnfııl· 
lerle oeytanlar karıeır. BeDim 

''8alfem, nlkAh dıtlreeinlo ka· 
pıı na kadardır. El ele verdi· 
rtbde kapıdan çıkardımmı, Tan· 

rı ıelAmet vereln. Çok de~il, 

merdiven eşiğinde başlarlar. 

- Ya evlenmeden, nf!Jaolı 

veya lf'~lliltr halinde iken ne 
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Altınordu Takımı Gözte· Manisa Sakarya Takımı ısıaobut ve 
• 'Atina Muhtelit· 

peTakımını4-2 Yendi.. Salihli'yi 3-0 Yendı. leri3-3Berabere. 

Bisiklette Kazım Kazandı. Atle
tiznı Yarışları Da Yapıldı .. 

Muılsa (Ôzel) - Don ikin· Sakaryı'lıler muotaıam çalışma· 

el den«"ofn ilk karşılıemaeı tarı ve orta muhıclmled En 

Sıllblt . Sakarya takımları arıı •er'io yerinde paelarlle basım 

sındı yapıldı Sıllhll gençleri· kalealade tehlike yaratmığa bat· --·-- nlo akıam trenine yetişe bilme· ladılar. Bu hftcumlardan birin· Pazar g6nü Aleıocak stıd · yantı yapıldı. Bu yarışa İt.mir 
lerf için oyun saat ı 6,30 da de Kamran yakından bir şiltle 
havınan ııcak oldu~u bir za. ikinci ve ıolaçık SelAblddln de 

yomnnda Altınordu · Göztepe den KAzım, SDlf'yman ve Rirl 

takımlara EJava korumu tur Korslnl ve Denizli'den d" Ba 
manda başladı. Hakem lzmfrll oah@i bir lnhle haf ve bekleri 

Aıhmed Ôzglrglndl. geçerek ilçflocft golO yapdılar. 
nova maçlaranın f IDallnl yap· lld, Mehmet, Ali glrmfıludl. 

talar. Bu sou maçla Ahınor· 

dulu'lar 2 ye kar!Jı 4 golle 

oyunu L:ar.aodılar. Hakl'm K. 
S. K. lı Rıza idi. 

İlk deuede Göııepe'liler 
bire L:arşı ikİ gol çıkardıklım 
hal.le lklocl lıaftayımda Altın 

ordu'lıılar canlandılar •e hera 

hrrllk gcılünfi ath~tan beşlı:a 

iki ııap dııba yoparak oyunu 
kaz..ındılar. Hakf'm, bu oyun 

da da fşinl bP-ceremedi. Takım 
lar fudbol kurulunun ıavslyeel 

ve böyle bakf'mlerln yarılış ve 

tarafglıanc lı:ararlarlle mağdur 

olub gidiyorlar. 

Burna,·a-Eşrefpaşa Ma~ı: 

Halk eabaeıoda, finallşt olın 

evelce Ud dc::f .. yaptıklın maç· 

ta da bere b t-re kalan bu iki 
takım son maçlarını yaptılar. 

Daha ilk d•klkalarda Durna 

va'lılar yaptıldau ilk gole, 30 
ve 33 nncil dakfkolıırda iki ~ol 
dıba tlive ettiler. 

ikinci devrede E,r«"fpaıa'hla· 

rın korotrdf'n yaptıkları bir 
gold·n be,L:o sayı çıkmadı. 

Oyun 3· l Burnan'lalımn gali 

btyetl ile hhtl. Bo ıuretle gayri 
{edereler ,amplyooloğunu kaZ1 

nau Burnava tıkımı Halkevl · 

nf n koyduğu tlldl de törenle 

aldı. 

Bisiklet yarışı: 
Gelecek hafta Ankara, De· 

nlzll ve şehrimiz bleikletçllerl 
ofn j!Jtlrakfle v" bisiklet fede · 

ruyoourı iao ırelecek mıımeeııil· 
lf'r mıoıak• btelklet kurulunun 

Df!zaretl altında y•pılacak bil· 

ynk blılklet yarışma hazırlık 

olmak Ozere pazar eabahı Kı· 

zılçullo, Torbalı yolu detllnde 

54 kllometrellk bir biılklet 

den böyle değil? 

- Sende bilinin bu nee 
neyi amma, yezldllğlnden bana 
eöyldmek lulyoraun. Bırak oğul 
bırak, bir nikAh kıymaya gidi 

yorum. İklslde zOğftrt, tıngır, 
mıngır biçareler .. 

- Peki Daıadım, gftle gllle!. 
Onlara benden selim söyle, 

hamama giderken bir tH al· 

mayı unutmaeınlar. 

Devam edecek 

Çimdik 

İlk denede rOzğlr ve gtıo .. IJI Oyunun sonlarına doğru Salihli 
arkasına alan Sallblllt g,.nçler, defuısının fazla çalışmak mec 

Sakarya kaleıinl ept eıkı!Jtırdı· burlyetlnde kalması ve buna 
lar. Fakat mubacl m hatlarının mukabil her nedense bir oyun 

anlı!Jarnamıea ve ~utsuzlnk yü culuının da eohıden çıkması 
zfiod .. n ele geçirdikleri bu fır S•llhll ııkımıoı uokean kadro 
&atlardan t .. tlfade t>demedller: ile fazla enerji aar(etmek mec 

Bu kısı mıfa bllh111sa eeğ iç burlyetf ne dOşürOyordu. 
lerl npzarı dikkati celbedecek Son dakikalarda Sakarya ıa 
kadar canlı, fakat eaht!f oyna kımı dı fazla c;alıoma netice · 
yordu. Sakarya kal~clslyle sol elnde yorgunluk eıerlerl göıle· 

müdaf 1 Gazıofer'lu yerinde ri yordu. Stllhll' ler batan 
ml1dabalelerl Salfhll hftcumla kuvvttlerlal bftcum hattına 

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

-
t;irioci Gelen Kfizıın 

Gtdlb gdmtı 54 kllom .. tre Y"P•· 
lan bu yarışın bl:frloclliğfot 

lzmlrFpor'lo KAıım l eaat 50 
dakika 24 saniyede bitirdi. 

lkinciltğt Dt!nlıll idman yor· 

dund•o Halid bir d11kika farkl• 
aldı. ÜçüncOIOğO Hlrl Korafnl, 

4 nncOlüğfl de D~oilli'den Ali 
kazandılar. K4zımıp pek le! iyi 

olmıyan bir bfsikle::tle birinci· 
llğl ~ azanıtı takdirle karşılıındı. 

Aıletizm ınOsabakaları: 

Arleılzm kurulunun y•paca~ı 
atletizm mftaabakatarana hazırlık 
olmak (lzere pa11r gftnQ aile· 

Manisa Sakarya takımı 

tlzmin bazı numaraları daha 

y•pıldı. 

11 O metrtS mmalalı kotoyu 

lıtanbul'o Tevfik 17 11nlyede 
ve blrtnclllkl" bitirdi. 

1500 metre mnkavf'met ko 

IJDSonu Altınordu'lo Beılm 
4,53,2·5 ile bitirdi ve birinci 

rını netlceelı bırakıyordu. 20 
inci dakikada tazyikten korlu· 

lan Sahryah'lar, ıol açıklarının 

isabetli bir ortalıyıtiyle ilk 

gollerini Japhlar. Salihli golfla 
teilrlyle daha canlı ve atık 

oyn ımağa batladı. Fakat neti· 
ceyi dellttirme~e muvaffak 
olamadı. Oyunun birinci kıımı 
da böylece o. 1 8akarya'nın le· 

hine bitti. 
oldu. Buca'dıo Ferhat ikinci · 
llğl, Fahrettla (Ahınordo) açan. 
clUOğtı aldılar. Udncl kısmın ilk daklktla-

200 metre ıar'at koıuıuoda rında Salihli talnmıoın canlı 
Alıay'dao 81110 26,5 de ko· bQcumlarına tıbld oluyoruz. 

tırak birinciliği ıldı. Ziya Umumi bıtl rındıkl ınlaıamı · 
ikincidir. maalık ve teknik nokeaala~ı 

Yftbek atlamadr Soba ile bo gençlerin bGtGo gayretlerini 

SOreyyr 1, 72 atlayarak. mllıa· ıemereıls bırakıyordu. Nihayet 
bakayı kazandılar. -------

100X 4: bayrak yarı!Jına Altay, Ulusal gOreş mOsabakaları: 
Altınordu, Göztepe tıkımları leıanbul'dan ıehrlmlze gele· 
glrmlttl. cek olın milli gOrf'IJ takımı . 

Bu yarıeta Altay'ın· bayrağı mızla Macar gllrelJ tıkımı ara· 

dftşQrmeııl yarıoı kaybetmeelne ıında önnmazdeld Cumart_eı 
de aebeb oldu. Bu yıızden Al· Te Pazar gllolerl Aleancak 

tınordu takımı birinciliği aldı. stadyumunda önemli gOreş mO· 

Göıtf'pe ikinci oldu. 88bakaları yapılacaktır. 

nız bırakarak \e hiçbir kelime 

söylemeden kapıdan çıktı. 

Çtıokn ıevgflislnln mukad· 1 
deraıınd• gördOğll korku 

bertaraf edil mit, timdi yalnız 
kalblude kıskançlık eseri kil· 

mıştı. 
• •• 

Arman mektupta zikredilen 

•ermlılerdl. Gerek bu gayret· 
tere, gerekse lehlerine verilen 

ceza atışlarını n~men bir 

Ulrlft istifade edemedi ve oyun· 

dan 3 O mağhib olarak ayrıldı. 

Şimdiye kadar yapılan maç· 

larda Sakarya takımı 3 maçta 
8 puan, Yıldmmıpor 2 maçta 

4 puan, Salihli 3 maçta 4 po· 

an almıelardır. Sakarya takımı 

halen puantajda haftadır. Sa 

lihll'afn aağ içi, kaleclıl, ve 

Bağ bekleri Sakarya'nın da ıol 

iç, orta muhacim, eol bek ve 

Hğ haf lırlyle kllecllert çok 
munffak oldular. 

Rakı Kaçakçılığı 
Tlre'de Dörtyol mahalleılnde 

lsmall'tn rakı kaçakçılığı yap 

tığı duyulmuf, evinde yapılan 

arattırmada yedi binlik içinde 
taze imal edllmlt kaçak rakı 

ile rakı çıkarm•ğ• mıhsuı bir 

imbik bulunmuotor. Kaçıkçı 

İzmir ihtisas hflkQmeollğlne 
getlrllece .. tir. 

doğu kapıyı çaldı. Kıpı dt>r· 

hal açıldı ve Arman içeriye 

girer girmez boo bir koridorda 

bolundu: Kapı ı açan ihtiyar 

bir hizmetçi Armao'ı hftrmetle 

eelı\mladıktao eonra ke'odlalnl 

takip etmesini söyledi. 

lııanbul, 8 (Ôs~I) - Ada 

mobtelltl lle l.tanbal mahteUt 

dfla kaqıl .. tılar. MohteUdmı. 

bin• uyıf ta. Fener •• GIDet 
takımlar•••• de1'9rff elemmla· 
rındn mahrama.. Neticede ller 

iki takım 3 -3 benlten kal 
mıfltr. Blalm gollerde• lklal 

peaatbtlft•r, lç9al cl4 Şen 
atmıfbr. 

8Wm tık golam .. ıien 1011ra 

mlaaf lrler derhal makat.ete et• 

diler, bina IODU bla peaalta 

1 klnclyl atdtk. 

Oyan leıl H lleyecaala idi. 
Onlar lklaal .e lçbd gollerbal 
çıkardılar. Lehlmlae bir peaalb 
daba olda. Oaa da ataacıa 3 · 3 
berabere bldtk. 

Urla Galib 
Urla, - h•lr Parbpor ta• 

kamı geldi, Balked ıpor ta• 
kımı ile ilkele •h•ı.-. kar 
1Jıla1ıı. Urla'lılır 5 - 2 pltb 
geldiler. 

Aydıtı 
Orta Okulasından 
Busene Yetitenler. 

Aydan ort• okalaaaaa bit yıl 
335 6gtenlcl de'mD etmlftlr. 
Birinci unı(; iki FnnııHa bir 
Almanca olmak lsere iç ta .. , 

lklnçl .a l9bcl ıınıflarcllf 

Fraaaımca ve Ala1anC11 olmak 

ftaere lk ..... be oa.nk den 
görm8tl•r•r. 

Birinci llDıfı deftm edea 
159 6jre11cldea 85 ti •mla· 
rıaı geçmlt 63 çl eylal Joldltm..... 21 rl .. •••f lanMa 
kalllltflanlar. 

lklacl •aıfa ~eftm ede• 
102 talebedea 57 il ... tı po· 
mitler 3• dl eylal yolda••• 
lklll de ııaıf larıada kalmıtlar· 

dır. 

'Oçencl nmfa dHam edea 

7 4: talebedea 46 11 memu ol· 

matlar 26 11 eylll yoka.m•na 

lklll de •mf lanada blaut
lardır. 

Genel baktmdaa çok iyi •· 
yılabllecek ita Rudm ......... 

ma11adaa 61Ckl dlkt6r Ref k 
Yıldıra• Telli •e arbdatlanaa 

takdirle aamıyı bir 641eı 
ıwyanm. 

Kaçak Etler 
8Htnn 985 wyında ı....tt'de 

1993 kilo kaçak et ıaıaı-... 

bıntabkb, kokmut •e kartla· 
mıt oldülMı g6rllerek imha 

etttrllmltdr. 

ke mlllylm cenp ......... 
Klmblllr belki de ba •tk• b· 
bul edecek H oaa ar•a •idil 
eaaded baiıtbyacekıı. 
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.Fulmcn olmdl dıba Pakin 

görilnöyordu: ÇOnkO olan bite · 

ul ihtiyara anlatmıı ve bu ha· 
dleenln fbıJyora da tcsf r ettiği 

nl anlamıştı. İbıiyar J,eon 

oğlu Armao'ı ne gibi bir teh· 
ilkenin bekledi ğlnl daha (azla 

aolıyabilirdf. ,JJu eebcble oğlu· 
au bu kadının peııçesioden 

evin kapısını gelmişti. lllçbtr 

oey dGı«ınmlyordu. Yalnız ıo· 

ğokkanlılı~ını muhafaza ede· 

mlyordu. Slyıb eldl,enll, eera· 

nnglz kadına karıı beıledfğl 
derin ıevglyl bilen ve ona 

mektup gönderen adam kim 
idi? Gencin bunları dGtOnerek 

biraz gerllemeıl lbımdı. Fakat 

dıallce aşkı, bunları dGşftnrfftr. 
mt'ğ•: mani idi. Uüliln l' ıJ rls 
onu seviyor ve t•kdlr ediyor du. 

Evin içinde epeyc;e yftradDk· 

ten sonra genlo ve kıymetli 

mobllyclerle eOslD mnkellef bir 

11lona girdiler. 

Arman'ıa bu dOılacelerle 

dalgın balandap bir 11rada 
kapı eçalda. Siyah eldl•eall b· 
dın içeriye girdi: Ba bdaaıa 
yaoı hiçte anlafala•yonla. a... 
tan a .. jaya kadar llyah olu 
tuvaledle matemi bir llad .. m 
arzedlyorda. 

ka kadrnlık gururu da ayaklar 
ahına ahnmıfh. 

Bu acı balı:llı:ıtlarla, eevdfğl 

Arm"n'ı o kadının ptnçeslnde11 
n11ıl kurtarıcığını dDıftoQrken 

kapı açıldı, içeriye lhtlJ ar yaz 

batı Leon girdi. 

Armao'ın bab111, Fulmeo'in 

~lana kartı beeledlğt ıtkını 

blltyor ve bu nğurda da aktrise 

yardımını esirgemiyor ve 

ihtiyar •ard buoa yapmak.la 

llerbalde blrtey dGtl•lyordu. 

çıkan lhılyar Leon'o görGnce 

ayağ• kalktı ve biraz evel ce· 
reyan eden fe kalbinde derin 
bir acı uyandıran bAdfıeyl 

tdeilltlle ihtiyara ınlat· 

mağa bıtladı bu hueuıtıkl 

korkuııunu lzhıu etti. İhtiyar 

Leoo, Fulmeo'fo sözlerini dik· 

katle dinliyor ve aktris sözle· 
rlntı devam ettikçe alnında 

beyH boncuk gibi ter 

toplanıyordu. Aktris 

nl bitirir bitirme• 

bir rr ..... 

korlarmak çarelerlol dıha ko 

layıa,mış görüyordu. 

İhtiyar blnbatı da batan 

varlığHe oğlt1ouo htlktıaUol, 
saadeıbıl kurtarmak l!tlyordu. 
Ona f,.na1ık yapnhfl,.c,.~. onun 

ıaadrtlnıs ınıınl olııbilecck olan 

bftyük en ı•ll rl ortı&ılao kd· 

dırmak, c nua için lıteo bile 

değil il. 
llıı rlütüt.celer f u!men'fa ... 

Hiçbir düşmanı yoktu. Şo hal 

de neden dfttünecek, neden 
kork•cakıı?. 

Ylaç ......... 

Hizmetçi Arman'a oturmasını 

ve blrH beklemeılnl rica ettik· 

ten ıonra ynaıça çekilip gitti. 
Arman yalnız kalmııtı: 

Arm•n'ıo kalbini llAbl bir 

duygu ıfoldnrmuştu . Çiiflk0 

hlraı soora, bir defa görmekle 
kalbin\ &.:apıırJı~ı kadınl• kerşı 

karşıya gt:lecektf. Ve ouuo 
fçla kalbinde beslediği derin 
atkı itirafa fıraat bulacaktı. O 

... ... o .. ı .. &.iki •• '"' ... 

Kapama tokmajaaa dayaa· 

rak •kit bir ıal7e&le Anla'• 
bakıyorda, Armu o dakika 
kar1111adaklaba bir .. ıek •I, 
yok• lbU. mi old.paa tek•· 
rlndea aol9 idi. 

Arman elekddk aere,..... 
tapalDUf- gibi , ......... 6~b,. 
rak epalft " dlltk lılW ... ...... : 
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- Batı 1 locl yozde -
1•eıyan zengin, kalıabalak (Ti· 
cıreu itibarile) beynelmilel bir 

etbtrdl. Ticaret Hhası genişti, 
~ebtrde genle mikyasta hareket 

•ırdı. Her taraf meskun, çarşı · 
lır kalabalık, ıecfmrıl faaliyet 

'···· idi. Bugün ise esldsloe nazaran 

daha az nüfuslu bir 'ijehlrdlr 

&fuvıoan azalmıe, eehlr eski 

haline nazaran eaklnleşmle, 
llleskenler; ticarethaneler kıs· 

lllen boealmıı,, küçfllnılle bir 

ttblr halindedir. 

- KueıdHı lekelesloln İz 
mir limanı aleyhine lnldoaf 

ctl:Qekte olduğundan bahııedl· 

llyor. Birçok mahaullerlmlzle 

h•yvanların tercihen bo lake· 

leden lbrac edildiği g1ir0lftyor. 

K.ooadaıı; İz IDlr'jn aleyhine 

lrakloaf edebilir m\? Yoksa bu 

h•reket mevzii kalmağa mıh 
kum mudur? 

K.ueadaıı; civar kanlardaki 
bız.ı emtea tçln ve bilhassa 
0rıdakl bOyOk zeyıloyağı • tae 

f fye fabrikası ve daha bazı 
hususi sebepler dolayıslyle iz 
mir'fn bir kısım lbracatıDI ken 

dl hkeleelne çekmft olabUlr 

· Bo; bet" halde İzmlr'to dur 

gunlo~onda Amil olat'.alı: bir va 
ıiyet değlldfr. 

Antalya demlryolu yapıl 
dıktın sonra Antalya llma 

Oının İzmir limanı aley 

hine lokltaf edec~ğl bakkrndakl 

lllGtılealara gelince hunun de 
tcccetnl ~imdiden ölçmek ve 

kıt'i bOküm vermek muvafık 
0lnıaz. Hat yapıldı klan sonra 

char vilayetlerden bir kmm 

CQlteanın lzmlr yerine Antalya 

t•aıtaeile lbnç edileceği ı i vı1yet 
edJtıne k tedf r. 

- lzmlr'de tabmH ve tah· 

~iye ücretleri yüksek midir? 
8lllrya müddetinin 24 saat 

olarak teıblt edilmesi ihracat 

~•aı11111ndı bftyük zorluklar do· 

hrıcak mıdır? 1stırya müddeti 

ile kadar olmahdır. 
- İzmir timanmda tahmil 

te l•hllye flcretlerl tlrketlo teşelı: 
~61Goden evvelki senelerle mu· 

8Yeae edilirse, her halde nok 
811llık gôıterlı; bahusus ihracat 

'llıteaeında bo mık.tar ehemmi 

Ycıu eurette azalmıştır. Jırarya 
~Qıflyctl evvelden beri oebrln 
brıeaı vaziyeti, vapurlarrn ha· 

tekelleri ve sair teclmel husu· 

•ıt nazarı dikkate alınmak so· 
rctlfe Oç gün olırnk teablt edil 

ll:ıtottr. Bonon alAkadarJarca 

Yltl:Qf dört saate lodlrllmesl iz 

lrılrfo hususi ve tlcartt vazı. 
i
1
'tl dOoGnOlmlyerek omam 
lllıo harcketlerlnln mllsavl ol 

lllıııı fikrinden net 'et tıtmlş ol· 
lllaaı IDuhtemeldlr. 

b U•lbukl her ticaret oehrloln 
uıusıyeılcrioin n1ıarı dikkate 

•lıramaeı muvafık olur. İzmir 
teııl:Q· 
h 1 •e ıicari malııf Uioln ve 

•ltA liman ldareelnio bile ka· 
tıı•tı bu merkezdedir. 

1
- Afyon lohlearrnrn kaldı 

rı ili 
lobııaı siıce muvafık mıdır? 
Yftk sar kıldmlmıa afyon flatlerl 

9elecck mi, do,ecek midir? 

ot - Afyon hakkında alAkadar 
ll:ı •tıların eöyledilderl; luhlearın 

Cllfeaı 
dedı vermediği merkedn· 

r. 

,_ -b lıoıtr'de ihracat eşyasınm 
.... •ta· 

dlr? J oı1eraf lara yüksek.mi· 

lllalt 
1
YGkeekee daha ucuzlat· 
çtn ne yapmıhdır? 

ll:ıa;- AoıbJlaj f latl lbtldıi 
im ~e11:ıe f la tine nazaran asgari 

().;_Ye Ve klrJa yapılmaktadır. 
ll1tl1t bflcuz olması lı:ereete f lı· 

erbangt bir tekilde ucuz· 

latılmaelle kaimdir. 1aılbbar•· 
tım, bftluimetçe ehemmiyetle 

taklb olunan bu l~lo yakkın 

zamanda hüsnü suretle netlc~

leneceğl yolundadır. 

- Aydın demlryollarınıo 

devlet demlryollarına geçme· 

etle ne gibi istifadeler temini 

mOmkiindür. 1zmlr'in lktısa · 
del' tnldtafında bu bat ne 

dereceye kadar amildir? 

- Aydın ı,lmendifer hatta· 

nın hükumet eline geçmesi 

kıymeti haf il emteı navlun· 

lar1Dın tenezztUflnft ve netice· 

de milstahslllo menfaat gör· 
meslnl moclb olacaktır. 

- fzmtr'de işçinin ücretleri 

eeklelne ntebetle yarıya düt 

mOttilr. Yükselmesi sizce mOm· 

kün mfldOr? lşçl Gcretlerl arh· 
hrsa bonon maliyete 

derecede olur?. 

tesiri ne 

- Rt!kabet sahaaı daraldık· 

ça ve itler azaldıkça ltçlnln 

daha fada yevmiye alması 

möeteb'ut gibi görülür. 

- Bo yıl kutuluk kereste 

vaziyetini oaiıl görüyor.rnooz? 

Yerli kerestelcrlm1zle ihracat 

maJlarımızıo ambalajlarının Jtt· 
maınen temini mümkün ola 

cak mıdır? Sonradan mOşkOI 

dattımda kalmamak fçlo şlm 

diden oe gibi tedbir aho 

malı dar? 
- Yeril ktıreete ile ambalaj 

fşlerinl çe~ irmek imkanı tt·C· 

rübe ile kendlslol göeterml~tf r. 

Yalmz boe,.ne l9fn müzakere 

eaf hımmn uzam11eı lyl olma 

mıştır. Hf ran evel tşln netlcP

Jenmiş olıua•ıoı ~görmek fayda 

lıdır. Ba suretle ihracat sipariş 

ler:nt verecek fabrikalar da laa· 

liyete geçecektir. Her geçen 

gün ziyandır. 80 ziyanların ço 

ğalıp tehifl edUemlyecek had 

bir şekli almamBBı temenni olu· 

nar. Maamafth son alınan mı 

hlmat, bunun halledllmek üzere 

oldağuoo gösterJyor. 
- Ekonomi bakanlığlle dev· 

tel demlryollarından ve Tahmil 

tahliye idaresinden Xleler fslf"De· 

btllr kl ihracatımız İzmir llrna· 

n1Dda mfiaald bir şekilde lokl 

şaf etsin? 

- Devlet demfryollarınıo ar· 

diye mee'eleslode mQıaadekAr 

davranması lımir ticaret ale· 

mlnce memnuniyetle karşılan 

mıttar. Yolcu ve eı,ya Hatlerl· 

nfo tenıtll de çok faydalı ol 

muttur. Bugllne kadar tahmil 

ve tahliye idaresi lolo icabına 

göre hareket etmlotlr. lzmlr'lo 

inkişafı cüaılenln matlnbudor. 

Eııkl İzmir şehrini ve onun 

f aallyetlni hatıralarrnı canlan· 

dırmak bile insana bir zevk. 

verir. Yalmz ayol canlılığın 

milli bir varhk dahilinde ol· 

muı çok arzu olunur. 

Şahap Göksel 

ANADOJ.JU 
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Deniz Yolların
dan Bir Dilek ---·····---Okayuculnrımızdan aldığımız 

bir mektupta deniliyor ki: 

- Memleketi halkımıza ta· 

nıtmak, hariçten seyyah cel· 

betmek için var kuvvetimizle 

çalışıyoruz. Devlet de hunun 

tçln bir çok fedakiirhklardan 

sıekınmıyor. Fakat, ikisi de 

devlet te9kllıitına dahil bulunan 

kara ve deniz nakliyatı galiba 

blribfrlerlne rekabet ediyorlar. 

Misali de ıodur: 

İzmlr'den Bandırma ekspresi 

çok rah•t, çok eQr'atlt ve hıtt4 
ucuz olduğundan herkes bun. 

dan istifadeye kalkıoıyor. 

Bandırma'ya gelince, letan. 

bul için hem pahah hem pis 

ve hem de k6çftk bir tekne lle 

karoılaşıhyor. Yolcular fc:lnde 

lhıtyar, haeta kadınlar ve ço 

cuklar bulunuyor. Bunlar Ban 

dırma'da hUet almak tc:ln mil 

temadiyen ter dök6yorlar. Son. 
ra da huradın telgraf la vapur 

culer şlrkt.tf acentesine angaj 

man yapıldığı b11lde yerelz ka· 

lınarak anbarlara tıkıhyorlar. 

rliç olmaz~a ekspres gfinlert 

için Bandırma'dan hıanlıuPa, 
gerek deniz yollarnııo ve ge 
rekee vapurculuk şirketinin 

biraz itina gllstermest 1111.ımgrl 

ınez mi? 

Bir izah 
Sayrn gazetenizin 2 T .. m. 

muz 935 tıtrlb ve 624!l uncıı 

rnyıh nOsbaaıoın dördOncü ea 

hlfeslnln 6 rncı sütununda 9:33 
senesinde mftceddeden alınmış 

ve 29 10 933 tarihinde faall· 

yete baı,lumış ve olmdlye ka· 

dat' 9248 kilometre yol katey· 

lemlt olan hastanemiz imdadı 
sıhhi otomoblll hakkında çıkan 

yazıda haetalarm ıztırab çek· 

mekte olduğu ve otomobllln 

dPğlı,thilmesi yazılmakta ise de 

otomobil değiştirilecek derecede 

eski değildir, ve bu ana ka· 
dar her taraCı arızaeız ve çı 

bok gönderilmiştir. Çlvrilden 

gelirken liatlğin patlaması her 

otomobil için varid bir arıza 

dır. Keyfiyetin ayni ıfttunda 
netrlol diler, eaygılanmı eu· 

narım. 

Denizli Sağlık Sosyal 

Y ard1m Dlrektörft 

Doktor Muzaffer 

Yaz Tatili 
5.7 U3G tarih 427 111yıh ga· 

zeıeolzlo ,1 üncü eahlfeeloio 

beşinci sütununda komşu mem· 

leketlerde yaz mesai eaatları 

batlıklı yazıyı okudum acaba 

bizde de böyle yaz tatllleıl 

yapıl11maoı: mı? 

Her ne kadar lzmtr ve İs· 
tanbul gibi şarlaruoızın bilyOk 

teclmleıindo bu usul cari ise 

de maale!!ef küçük esnafa teş 

mil edilmiyor. Muhitimizin faz· 

la eıcak olması baeebtyle çok 

elzem olan bu tatilden biz 

Türktye'olo kOı;ük esnaf "~ 

ıanatklrları ne zaman istifade 

edece~lz? Komşo memleketlerde 

ve biltilo medeni dünyada ol· 

doğu gibi memleketimizde de 

yaz tatil usullerinin kabul ve 

tatbiki için alAkadar makam· 

ların brar vermelerini bütün 

kalbimizle dUerlz. 

Bayındır şekerci 

O. Tıbslo 

Nasıl ödeyecek? ::!~:;;:.~:~'.aki 
--------

- Başı 1 inci yüzde -

KöylQnQn Tapu ve Banka 

He llglll olan itlerini kolaylaş 

tırmak bakımından çok değerli 

olan bu emirde denUtyor ki: 
"- Bankamız alacaklarrnın 

sağlam vo teminatla krrşılan· 

ması makHdlyle yurddaşlann 

tıserruf baklarıDI bile bir nevi 

tahdld" tı'Hıl tutmak gibi Ka 

mutayıo mQcııseeemlze babşı>tll· 

ği yüksek hf maye \'e eababete 

karşı küçük ve böyilk bütün 

memurlarılmzın, fcabederee ge · 
Cl'lerl dabt çalışarak, hu kuyu· 

datın ybloız borçlulara mflo· 

bası kalmasını temin edecek 

olan bu ced ve ileri bPmeo ha 

zırlamaları ~e on ~üodeo evvel 

tapu ve kadosıro idarelerine 

tevdii edllmelni en yüksek bir 

uzife ve vatandaşlık borcu bıı 

lunduğunu ve mPmab hulun · 

dukları ınfles:ıesenln şerefi lca 

bıodan oldnğun u du hatırl•l · 

mak isteri?. .. . ,, 

Banka bu iş için ~61 san. 
dı~ııu vr şuheelol et.ferber }'OP 

m111, rn gelen h~berlere göre 

Ankara, Adan•, Konya, lsıan· 
. bul giLI 'lO yt• yakrn lıüyük 
,uhe, lfBt,.lorl hazırlayarak topu 

dairelerin" vt rmlelerdlr. 
Yurdılaşın mülkiyet bakkırıı 

lıöyldlkle mobafaza altına alan 

banka, 2·1 haziranda yilrilr· 

IOğe gir• n kanunun yetirllme 

eekltnş glMeren Mr l\ğren~k 

bR7.ırlnmaktadır. 

Genelge taslsğında köylüle· 

rimlzlo, üıün flatl yilkaek 

iken, tarımsıl ihtiyaçlarım kar 

~ıl•mak gayeelle aldıkları bor· 

cu, 9~n ve hundan sonraki 

yıllardıı ürünün umuldoğo gibi 

olmamuı ve dünya ekonomik 

buhran ile f tatlerlo çok dllşük 

olm1&1 dolayıılle ödemek için 

sıkıntıya dtıştükleılne işaret 

edUmektt; yıldan yıla gtrl hıra 

kılan borcun i\ç, bet yıllık bôld· 

lere bağlaomaslDJD da yeter bf r 

tedbir olmadığı görüldüğünden, 

bonlarıı ilave olarak 2814 sa · 

yıh kanunla bu borçların uzun 
yıllara bôUlomek suretiyle hem 

banlrnnıu alacağrnm bir kat 

daha sağlamla9tırıldığı, hem de 

borçluların ödemo kapaelı.ele 

rlnln artıraldığı aolatahoaktadır. 

Taalskta, kanunun c;crçeveei 

içine ,ı ren borçlar au!atılmakta 

ve ne yolda it yapılacağında 

şOpheye düşülen me,elelerlu 

genel direktörlükten sorulması 

ıstentlmektedlr. Böl O ye bağla 

nacak borçlar, kanunun birinci 

maddesinde açıkça yazıldığı gl 

hl, lıaokımıu 1931 yıh sonun 

dakl envantnlode yazılı lpo· 

tek il ve zln~lrleme kef fiil bil 

Ulo tarımeıal alacaklardır. 

Bu gtbi alacaklarao güoOnüo 

9iıl yılıodan öocv ve sonra 

gelnıi~ olmaeı bölu1e baglan· 

mıya engel olmadığı gibi, bu 

yıldan eonra yeolleoeolerln ve 

banka, gr.rek yürütOhte daire 

since 2280 eayılı kaouoa göre 

höiOye bağlaomıt olması ve 

12 inci maddeye &örr,· bo borç · 

ların kooperatif tere devroloo· 

muş v., 14 üocü ıoaddeye gö 

re mülkiyeti bankaya geçmte 

bulunması bölüye bağlanmıyı 

engel olamayacaktır. Buna gö 

re borcun kanunun hOkdmlerl 

içine glreallmest için aranao 

şartlar eunlarılır: 

l - Borcun, bankanuı 1981 

yılı sonundaki envanterinde 

bulunması. 

2 - TarımNtl, ipotekli, gGn· 

lü, zlnclğleme kef llll olması 

gerekmektedir. 

Bu gibi borçların yenileme, 

geri bırakma, devr ve bölün· 

meleli ile, borç yüründen 

banka adına gaçcn bf r mal olup 

o1madığınk göre, bölüye bağla 

nucak bon.;lar şöylece sımflao· 

dırılmaktadır: 

A - 931 yılı envanterinde 

bulunan ipotekli ve zlnclrlemı• 

kefilli tarımsal alacak larJan 

931 yılından önce veya eonra 

gynQ gelerek tıtrkaç kPre yeni 

belghlere bağlananlar. 

B - 931 y.lı envanterinde 

bulu- an ipotekli ve ztneirlem~ 

kef flll tarım3al alacaklım.~an 

olub, 81·174-0Sı ve 123 9;{3 

sayılı emlrJerlo bölüye bağlan 

mıe ulanlar. 

C - 9~5 yılı envaotedode 

tıulanan lpotekll veya Zf"nclr 

leme kelilll tımmsal alacak 

!ardan olub, 8 l H:~ :l sayılı 

emir g' ı·eğlnce, t>ıokaca v,.ya 

yürütke dıyreelnre 2280 sayılı 

kanunla bt'\IOonıö' olanlar. 

D - ~:H yılı en\'Rnterlnde 

hulunan lpot,.l;,!I vtyıı zıncir 

l"ru"" kef llll ıaram:al ılaklardan 

olup, mülkfy,.tl bırnkadıı kısqulık. 

olarak tutulan veya haczerlil· 

mek 11ureılle bankaya geçen ve 

bugün bir kıswı veya tauıarıu 

bankaoıo sahibllglnde bulunan 

lıorçlar. 

Bankanın, bunların dı~ıcda 

kulan tarımsal ve tecime! bü 

tün alacaklar\l~ comuriyt:t haz 

ncei vt-ya özel } önetgler heea 

lııoa öne~ yapılmı.., olan bütün 

alacakları bölüye lıağlanmıyacak 

ve bankanın Cormnllerlne göre 

alınmasını devam edilecekti . 

• • • 
Kövlnden Nasıl 

.1 

Buğday Alınacak? 
Hükumetin tarım Laokaeına 

satın aldıracağı buğda1lar bak· 

kında yeniden hazırlanan 

matname onaylanmıştır. 

öğrencğln özeti şudur: 

tali 

Bu 

Tarım bankası yiiıde Oçten 

fazla yabancı maddeli olmıyan 

buğdayları, kilosu 8,80 den 

yiizde birden fazla çavdar ve 

yüzde birden fazla yabancı 

maddeleri olmayıp hektolltrest 

78 <len yalı.an balunan l.ıuğ 

daylan d,25 eatın alır. Tarım 

lzmir Memleket 
bipliğindeu: 

Perısembe günleri tehlt ye· 

tlmlerloc, camı gılnlerl harp 

malullerine, pazartesi günleri, 

şehit yetimlerine, 

Htrp malullerine şehit ye· 
timlerine haftada Oç defa ı1aal 
sekiz buçuktao ooiklye kadar 

mektupçuluk saloouoda lkta· 

mlye çekleri verilecektir. Gfto· 

leri yukarıda göatertldl. 

bankası gerekirse bu f latlerde 

değlı,lkllk yapablllr. 

Sıtın ahoabUme ,artları tlt' 

kaUte farkı ve yabancı mıdde· 

lrr1 Ltl\nbol, İzmir, Merala, 
Samsun gibi yerlerdeki borsa· 

larrn genel hükOm ve görr.nek· 

teri, r.easları göıönOnde tutula 

rak komlıyonca saptanır. 

Buğday ahm eatım1, Tarım 

bakanlığına bağlı ve ıarım ba· 

kanının, o bulunmaua seçeceği 

bir şahsın baekanlığındakt silo 
kowlsyono urafıo~ .. u yapılır. 

Bu komi yon, alım, satım bak· 
kmdak\ bCltfin bük1'\t(lleri karar· 

faşıırır. Bu komi!lyou y~tkile-

rlrıin, katarlaş\ırac11ğı buçlar 

fçlod,., tıa~ka Lir askomisyooa 

devredebilir . 

Buğdaylar bnr@alarda, hona 

buloomıyan yerlertfe pazıırlardr 

veya tren <lorak.laruıda doğru· 

dan doğraya kliylüd~n alınır. 

Buğday ıtlt m satım merkeztnl 

şunlardır: 

Ankara, p.,ıatlı, E~klşebl, 

Koop, Ere~li, Çertldf, Y nköy, 
Siva , Şarkışla. Hacı ş~raaıll, 

Denizli, Dinar, Teklrda~. Uı un· 

li.öprO, Adaoa, Zıl .. , Bıslıkeslr" 

Rt1\"Za, Fakılı, Yahşihan, Çan· 

gırı, Beyllk.ıbfr, Alpullu, Ro 

:ıfiyfik, Çsy, Sarayönü, Çumra, 

Bor, Tarsus, Seyhan, llğın, Ao· 

talya, Baladlz. Çard•k, Utak, 

Bandırma, Karablğa, Çanakkale 

Bııbıeekt, Uilebnrgıız, Çorlu, 

Buasa, Gölba~ı, Çivril, söke, 

Dlklll, Karaman, Küllilk, Bay· 
burd, .Malatya, Diyarıbeklr, 

Urfa, Sarımsaklı, Çaıalc•. 

Gereklne hu yerler komt• 

yonca değlttlrlleblllr. Tar.m 
bankHl istene, demlryollar yö· 
neıgeııl kendi depo, silo v~ 

hangarları banka emrine bıra· 

kac11ktır. Banka, ayda bir alım 

satım hakkında komlııyona ba

sab verir. Banka, bu iş için, 

Tarım Bakanlığının izoile ge· 

rekllj;l kadar işyar alablllr ve 

merkezd6 de grrektfğl kıdar 

l§yar kullanabilir. 

Hastane i Başta· 

Memleket v., Eşrefpaşa hastanelerinin hlr senelik ihtiyacını 

kerşılıyacak olan 7740 metre acucrlkan bezi, 1300 kllu Z"yıio ya~ı. 

1300 kilo ,ebrlye, 3800 kile makarna, 500 metr~ h•ısa bezi ve 

1800 kalıp lıuzun temini lçlo on güu uzatılan t>k!lltmlyr. ra~· 

men 1 ·7·935 gününde yapılan ekelltmeılnde istekli tarafındı,. 
verilen f iıtler Jaylk hadde görülmedlRlnden bir ay lçlode pa· 

zarlık soretllc tedariki encümen daimi vlliyeıçe kararlaıtmlm•IJ• 

tır. istekli ulan 7 935 tarlhlnben 8 ~35 tarlhloe kadar mild· 

det zarfında eucilmeoln toplandığı her pazartelll ve perıembe 

güulerl saat 9 duo 12 ye kadar \'lliyet daimi encümenine 

mOracaatları. 2050 

lzmir muhasehei hususiye müdOr· 

lüğünden: 
Cezalr lıaaı içindeki bcdell keşfi 
mağazaların tamiri 876,20 

ldarel busoslyel vllAyete ah yukarıda yazılı mağnalann tamiri 

7.7.935 g0n6oden 27.7.935 glioftne kadar 20 gOo mftddetle 

açık ekalllınlye konmuı,tur. Eblltme oartlarım görmek 1-tJyeuler 

her gün mohasebcl hususiye mOdOrlOğüne ve iştirak etmek lıtl· 

yenlerin de ihale gfinQ olan 27 .7 .935 cumartesi gfln6 eaat 10 da 

depozito mıkbozlarlle nyahud banka mektublarlle birlikte eo· 

c6menl vllAyete mOracaatları. 28'5 
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Başlangıç 
-ı-

ı..ıçre'nln Liikernl'slnde (f. 
ıaıı dola bir kiralı neerf!dll· 
mittir. Bo kitabın mahtevlyıtı 
amomf h1rpte Fransa ve Al
maaya •arnıoı iki cepheden 
cuaılak yaparak lcraıtında 

tam mıoaılle foyeeı meydana 

cıkmıyaa ve Matıhırl'den daha 

hlylk aergftzeetlrr Y•t•yarık 
maHffak olmoo Sftıan de 

maceralerı ile do. 

Slua d,, Artoan namı rnüııteı 

rlle Y•tıyın bu kadınm bakllıi 
adı !nna Zommer'dlr: Almau· 
lana doktor Frolayn CHas 

teıldlttınm en kıymetli oıu•· 
fanndan biri mertebesine ver. 

mıetı. O kadar mahlrıae çaho· 
mıttı ki, hiç keef edflmekalzfn 
nihayete kadar icraatını temadi 
ettiren ve foyası meydana 
oıkrnıyın yegAne kadın cı-

Birinci Kısım 

Birinci Fası) 
(6 eylul 1916 günü öğleden 

IODre Floka pasıabnneeinde) 

Sonbıbırın serin rftzgfir• 
Makedonyı'oın merkezi ol eerJn 
lettyorda. Bu serinlik ıynl 
•manda kıtıo yaklıotığını da 
•GjdeJiyordo. Davı dıba bir 
mlddet için SelAnlk'in eahH 

gazinolarında oturan halkın 

tlıt•rıdı oıurmılırını miieaede 

kAr gôrGnGyordu. Zıbltın kısmı 
tabJl gasloolarıodın en ziyıde 
Flokı'aın pHlabaoeelne rağbet 
g6aterlyorlardı. 

hllAf devletleri SdAoik'e 

SeJAnlk're 

Seltnlk'e geldikten ıonra bu 

patahıae bazı tadllAtla bar, 
kabare. çaybaoe ve lokentıyı 

çenllmlotl. Göniin bütün Hat· 
lerlade masalar boş kalmımık 
tarllle İtllAf devletleri zabitanı, 
İagillı hemolrelerl, kabare 
•rllttlerl, yftksek kokotlar, Sırp, 
Arnnod firari ricali elyısiye 

•e akla her ne tipte ln111n 
pllyona Flok.'nıo eski p111tı· 

laueatnln yeni mftdıvlmlerl 
lclller. Fransız mGıtemleke 

1abıtanın, kocaman kırmızı ft!&· 

lerl ile eabahıo eaat onunda 
k kıbarada şımpınyı içerken 

"'8nh6s. Bunfardın bışkı 

Fra ııı'lırıu lrak ııunri kat'ı 
llDa mensub eıkl T6rk hart! m 
lerl.nln glydlğ1 n blf kalotl rlle 
IBllemıdtyeo hl ra jçtlklerl 

gke çarpar. Daha aıığıkl mı· 
lalarda Fransız, lngltly, Sırb 
UYa konetlae meoıab zebl· 
laıa gGrGh6 ile pek ee•dlklerl 
•• fakat laıını zeblrllyen ap· 
leDt içtikleri de her zaman 
g4rllen ıhvaldendlr. 

~pheden lzlull veyahud 
l.aıka ıoreıle merkeze gelen 
aeker ve ııbhın kıdına euaamıı 
Mr çalgınl•klı lt'loka'nıo kıba 

ne ko .. rlardı. Bundan do 
ı Floka kabarealnln moa. 

leal dbyı borııılarınıo mua· 
.. &.laden daha hararetli idi. 

'9tkla ki, Floka bonua 

miktarda loglllz zabiti geldi· 
ğlnde Flokı borsıeında beyaz 
dl'rlnln f lati yOkeellyordo. 
Yarım gıln ıftren bir akşam 
çayı için kadınan kıymeti dört 
İnglllz llreeı ve çay geceye 
kadar devam ederse kambiyo 
onlkl lngllfz llraeını kadar 
fırlardı. 

• • • 
Yuhrırfıi arzettlğlmlz 6 eyhil 

19 l 6 gün O akşamrndın evvel 
Floka keharası hararetli bir 
gtıoftn ft yaşıyordu. Kabare 
o kadar kelabılıkh ki, oturacak 
yer kılmam>şh Akşamın eaıt 

)'f'dlel... 

- Joze(, lçmP.k için tıanı, 
buılo btrş,.y geıir!. 

- Pt·kl macfam Süzan em · 
redrr@inlz, hemen şimdi .. 

Sarı,ın, uzan boylu, gazel 
ve son moda üzerine fnka14de 

giyinmiş, ığır tuvaletli bir 
kadın, Floka kabareıl gerımo· 

larındıo birine ho emri nrl · 
yorcJa. Biraz ııonra kadının 

hiç te yabancısı olmıyın bu 

garıon madam SGzan'ın ma11· 
ıına eHonla bir dlmpone ile 

birkaç tuılınmış badem koydu. 
Jozef eenlal bitirir bitirmez 
earışın kadın: 

- Pek:alA! 
Diye mmldındı, garsonu 

ozaklaotırdı. 

Fıkat Jezef eenlıl derhal 
d~ğll, geclke:ek yapmıotl. ÇCln· 
ka eenle cacuelerın blrblrlerlle 

bir nevi anlıomak tekli idi. 
Yapılan ıenle: 

- Bir 11at eoor1 Gç nama· 
raya geliniz!. 

Manaıını ifade ediyordu. 
Üç numarala blrletme mıhılll 
bir ıllonlo dlmpone ile ifade 
edilirdi. 

E~f!r Joz.,f earı~n kadına 

bir ver mot getirseydi bo (Bir 
numaraya gel) mın111101 ifade 
edecekti. Buzlu limonatanın 

da bıtka bir mao111 vardı ve 
en dirayetli, tecrftbell zabıta 

memurunun earııın kadının 

etrafındaki adamları ile anlı~· 

ma oekllnl kf'tfe muvaffık ol· 

maeı imkAn haricinde idi. Sırıeın 
kıhramınımız çantaemdın bir 
beyaz tıkım ile bir sigarı tıhı· 

• k1&1 çıkardı. Slgaraıııoı yakmak 

Ozere yOzOodekl ince tOlft 
kaldırmığa hazır)anırktn rnev· 
ctJdlyetlnl o daklkaye kadar 
fıarketmedlğl mechol birisi, 

ahın çakmı~lle ıtee uzahrkr.n 
gördG. Sırıtın kadın, teoekkOr 

yeri o~: 

- Conııon dedi baoı bir 

parça arkadıelık yıpın11. 

Ba ikinci tabın karllerlmlse 

tınıtacağız. 

Biri lnglllz erUnı harbiye 
relel generel Mprikı'lo yaveri 
ve htlhbarat tef 1 yflzbıtı Noks 
kadın da Selı\nlk'la beyaz 

kulesi earıtaa ıktlrlel Sazan de 
Artuar . Yftıbaoı Nohs ihtiram· 

kı\r bir nziyetle aarıeaaın y•· 
nıbııındı oturdu. İngiliz yftz· 
bıo111 kadınlara karşı pek 
htırmetUrdı. Bir kokotla blle 
oturııı ona bftrmett., kusur 

et11aeıdl. 

S:nıoın, yftzbıtıya dönt.rek: 
- Size bir duble kaııaotl 

yan klılp 11marlısam dClnkft 
ıırhoıluğu baedırır 11nne· 
derim. 

Dedi. 
- Birçok noktalar nasıl ki 

gOıel göılerhıtzdea kaçmıyorııa 

,ımdl maaaoıza gelmekteki mık · 

aa .. ımın ketflode de zorluk 
çekmediniz madauı. 

- Dnım Edecek -

1 
Kışlada Mns. Mev. satın alma komisyo· 

nunda ihaleleri yapılacak ilanlar 
Mostahkem m•. aa al. ko. nandan: 
1 - Tayyare kıtaatı ihtiyacı için 72000 kilo ekmek kapalı zarf 

oeullle satan ılınacakt1r. lbaleıl 22, 7 ,935 pazarteal gG· 

nft ıaat oınılh buçukta lımirde kıtladı Mı. m•. ııtln 
alma komlıyonaada yaeılıcaktır. 

2 Şartnımeıılnl berg6o komisyonda görebilirler. 
3 Mecmuunun tahmin edilen bedeli 7920 llradH. 
4 Beher kllOtJunon tahmin edilen f iatl on bir kurutlor. 

5 Teminatı mu•akkate a~çeel 59!l liradır. 

6 istekliler ticaret od11ındı mukayyet olduklarını dair 
vesika göstermek mecburiyetindedirler. 

7 Eksiltmlye lttlrak edecekler 2<i90 ıayıh artırma ve ek· 
ıılltme kanonunun ikinci ve Gç6acö maddelerinde ve 
ıartnımealnde yazıh nılkaları temloata movakkate mık
buzlarıoı ve teklif mektublıranı thale eaatlnden enas 
bir saat evet komlıyona vermlo bolonacıklardır. 

4 9 14 19 1994 

Mıt. Mv. ea. al. ko. dan: 
49225 lira kartıhğıoda kamyon karoaerlıl kapıh zarf la yıp· 

tmlacaktar. lbaleıi 20, 7 ,935 cumartesi gGn'fl ıtat 11 dedir. Ştrt· 

oaw,.ehu 24 7 kuruta almak lstlyenler hergGn komlayooı uğra· 
yabllirler. Ekslltmlye girecekler 2490 sayıh kanunun 2 ncl ve 
3 acil maddelerinde ya11h veelkılarla birlikte 3691 Ura 88 kD· 
rueluk muvakkat teminat mektub yeyı makbuzlarını bul teklif 

mektublarını ihale Halinden bir Hat evvel M. M. v. ıa. ko. 
nuna vermeleri.. 4 9 13 17 1978 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapdacak 
asker iIAnları 

Demiryolları 

Genel Direktö
rüyle Konuştuk. ---·····---- Baştarafı 1 inci yfizde -
zaruri olan değlşlkllklerl yap· 
maktan çek inmlyeceğlz . lstlh 
ııal mevsiminde bulunduğumuz 

için tırlfelerde yapıcığımız 

yenlllkler, ençok 20 gfta eon· 
raya kadar tatbik me•ldlne 
glrmfı bulunıcaktır. 

Hattm teellmile meşgol bu· 
loauyoruz, bu eııoıda r11hya 

ctğımız zorloklart derhal orta 
dan kıld1racak •e hı.lkımızın 
lehine yeni bir oekle lfrığ ede· 
ceglz, gerek nakliyat ve gerek 
seyrft"ef er l~lerl tPdrlcl surette 

intizamı girecek ve herşey dft· 
zelecektlr. YılDlz bilirsiniz ki, 
bfttön bu işler, bir azda para 
ister, onun için bat üzerinde 
yıpıcağımız eııash yenilikler, 
zımınla olıcaktır. 

Şimdilik ) ıpılıcık itler, eey· 
rleefer ve nıkllyıt Gzerlndeld 
kolaylıklardır. Bıyındnhk: 81 
kanımız, on gOn sonra lımir'I 
teşrif etmiş bulunacaklardır. 

Kendileri de bir lu·re battı 

gözden geçireceklerdir. Ben, 
iki gOne kader telklkıtımı bi· 
tlrece~lml zannediyorum. Bu· 
radıkl işlerimi bitirir bitirmez 

Ankara'ya döoecrğlm. ,, 
• • • 

Tarifeler huıuııonda Anado· 
tonun ileri sardftğQ fil frlerfn, 

ynış ynıt g"rçekleştlğlni gö 
rdyoroz. Hatırlarda olduğu 

veçhtle gaaetemlz çok yıkın 

gftnlerde bu hueuıta ıık ıı._ 

neorlyıt yıpmıt ve tarifenin 
bllb11eı bazı maddelerde derhal 
tenzili lasomuno izah etmişti. 

Bu dlleğlmlıio bakla görQl 

meal yalnız bizi de~ll, bfttGn 
Ege mıntakaıını eevlndlrmfı 

olıcakt1r. Genel direktör, Ay· 
dın'da da özel muhabirimizle 
konoomuttnr, muhabirimizden 
aldığımız mektob da tndur: 

Aydın, ( Huıuıl ) - Aydın 

demlryoluno teıllm ılmık Ye 
yol 6zerlude lrıceleme yapmak 
cızere enelkl gGo lamlr'den 
ayralın devlet demlryolları ~e 

nel dlrektôr6 İbrahim Bora, 

tecim dlrektör6 Naki, yol dl 
rektör6 Fuad, cer dlrektörG 
Sedad, hareket dlrektöra Naz. 
bet ve 8 acl mıntakı etıpektn 

Yak tıeımıdı iki tarife tat 
blk edece~fz . Biri dökme ta· 
tıma, biri de kap içinde tıeıma 
tarifesi o•a<'lktır . 

Yapıcıığımız tarife Ozerlnden 
yıl sonunda tide edUecek so 
noocı g~re gelecek yıl genel 
durumu tesbh edeceğlı. 

Tecimen dlreltôrft Naki de, 
hılk blldlerlnln bu yolda da 
verllt'Cf'ğlnl ve geçen yıl olduğa 

gibi lzmlt'e otokarlar loletme· 
nlo dftşOnilldO~Qoil e6yledf. 

Kural paur gftnO lzmlr'e 
d6aecektlr. 

• • • Ziyafet: 
Aydın demlryolunon d~vlotçe 

tesellftmft mOn1&ebetlle şehri · 
mize gelmlt bulunan devlet de 
mtryollıra umum lıletme mft 
diril lbrablm Kemal, tlrketln 
tıabık ecnebi mCldClr ve relelerl 
ıeref ine enelkl aktım Şehir 
gazlnoıunda bir zlyıfet ver· 
mittir. 

Zlya(ette llbıy General KA· 
ıım Dlrlk, earbıy doktor Deh· 
çel Uı, mllll bınka m6d6rlerl, 
Ticaret od1eı rf!fııl ve umum 
kAtlbl, of lıı m6d6r6 ve mat· 
boaı erkAoı hazır boloamoı 

tardır . Ziyafet geç Vlkte kadar 
denm etmlı ve Hmlmi haıbı· 
hıllerde bolonulmuotur. 

Öğrendiğimize göre Devlet 
demlryollar1Dıo Avrupa'dan ge· 
tlrttlği ıon elııtem 50 kl,lllk 
otob6ıler bu yol Gzerlnde be· 
men ltletUmege batlınacagı 

gibi, çok toz yıpaa n yazın 

en ucak ıyluıoda yolcolua 
pencere camlarını açtnmıyan 

ve dar uk vagonlarda banal· 
tan, bayıltan 120 ldlometrellk 
tozlu kıımıaı bılııı dök6lmeıl 
lc;ln emir verllmlttlr. 

İncir, •~ytlnyığl, mlyınkökft 
ve yolcu tarifelerinde hemen 
tatbik edilmek kıydlyle bir ay 
içinde tenıllAth tarife tatbik 
edilecektir. 

Sağır Dilsiz ve Körler EnstitOsQ 
Direktör)Oğünden: 

letekllet çıkmayın ııığıda yazıla yiyecek Ye yakacak gereken· 
lerioln ekıılltmeel on gGn m6ddetle azıtılbııotır. laıeklllerln .. rt• 
launı görmek ftaere her gCln enıtlt6 ldareıloe Ye ihale glnCl 
olan 16 temmuz 9;l5 ealı eaat 10 da teminat makbuılarlle 11h· 
biye dlrektörlilğflude toplaoack komlıyooa baıvurmalın llAn 
olonor. 

Kilo ve adedin 
Cinai en az en çok en as en çok muhımmeaatJ 

adet adet kilo klto kurut eantlm 
1 inci nevi ekmek 9000 l:lOOO 8 50 
Koyan ve kuzu eti 2000 2500 35 
Dana eti 1500 1700 20 
Sftt 800 1000 10 
Yoğurt 800 1000 15 
Odun kômOrü 3000 4000 3 
Kok kömllrO 10000 14000 devlet rayicine 

gôre 
Yomurla 8000 1000 1 
Pıtıtee 1500 2000 6 
Kuru soğan 1000 1500 6 
Tomıteı 1250 1500 5 
Taze fasulye 600 700 8 
Limon 3500 ,000 2 

Pıthcan 4500 5500 1 50 

Denizli Vilayeti Daimi EncOme-
ninden: 

Denizli vllAyetl mobaıebei hoıuılyeııl için yapllnlacak de~er, 
makbuz •e kAJıtlırının baınm iti açık ekılltmeye konolmoıtnr. 

1 Mohımmen bedeli 550 liradır. 
2 - İlk teminat ıkçeııl 41 liradır. 
3 - ihale 17-7-1935 Çar .. mba gtlntl eaat 16 da vlllyet da· 

imi eneClmenlnde yapılacaktır. 
4 - Şartname ve Uıteel İzmir vllı\yetl mohaııebel huenılye 

mfldClrlOğüude n Denlsll vllAyetl encGmen kalemindedir. Gir· 
mek lıtlyenlerln boralara bıe vormıları ~erektir. 9 14 2035 

lzmir l\lilli Emlak Modo·rtoğonden: 
Lira 

veklll Tahsin ve arkadaolan Kartıyaka ılıybey sGreyya ıokağında 12 l 2 no. la 63,25 
dan öğleden ıonra ôzel katarla metre murabbaı area 38 
Söke'deo Aydın'• geldllt'r. Ku Seydlköy yeşil mahalle blll no. b 4.63 metre murabbaı 
rol ıeref ine durak donatalmııtı. area 92,60 
Ualknl muzlka11 da durakta Boroava ikinci tarla bııındı blll no. la 320 metre mu· 

konukları ıellmladı. Konuk· rabbıı arsa 32 
tar; otomobillerle top yatığını Boroldlye mahılleılol çelebi zade ıokagındı 1 kapı oo. h 

gezdiler. llbayı, prbıyı ılyıret 282 metre murabbaı arsanın 16 2 1hl1t1eıl 
ettiler. Saat 16 dı Nazilli'ye İkinci karantina mısırlı caddeılnde 167 tıj no. lı l ~2 

metre murabba• area tH 
glttller. k d k 

Ooraktı genel direktör lb Yukarıda yuıh araaların mil lyetlerl peoln pıu ile ö enme 
ftzere mG11yedeye konolmuo fıe de hıddl IAyddle talip zuhur 

rahim Bora ile konuotum. 
etmediğinden daha on giln mDddetle temdldlne karar nrllmlıtlr. 

Gaıetemlı adına ıu dlgevl Taliplerin 15 7 935 paıarteal gftntl ıaat 15 de mllli eml&k mft· 

nrdller: dftrlOğGne mtıracaatları. 2029 
- Bu ıezlntlden mıkaadı · d 

mız, halklı temae ederek te· lzmir Milli Emlak mQdOrlOğOn en 

105 

clmeel ve 6konomsal duruma Ura 

lnçelemek, eıkl kumpınyının Darağıç tramvay c. 4l o. h arsadan mClfres 318,25 412,80 
tatbik ettiği t•rlfeden do~aD metre murıbb11 area. 
olkAyetlerl dlnllyerek ona gôre DanAaç tramvay c. 41 No. h areadan mClfrez 281,25 281,60 
tedbir ılmak n yeni tarifeleri metre murıbb11 arsa. 
teıplt etmektir. Darığaç tramvay cıddeılnde jl No. h araadın mtlfreı 14~160 

A L M M l l L d n· Ürftn elde edlllnce tatbik 145,56 metre morabba1 areı. Balta • . 9. 'f. H. 1 • a.O. 1 • d k 
1 - Beherinin tahmin edilen flıtl 6 korno olan iki milyon etmek Gıre bag6ok:6 incir ta· Yukarıda yaaıh arealann m6lklyetlerl~ peoln para ile O enme 

Gzere 22 ·7 · 935 pııarteııl ~tlntl eaat 15 te ihale edilmek Gzere 
muhtelif renkte makara kapılı zarfla ekelltmlye konul· rlfulnden y6ıde 4.0 50, yolcu mtlzayedeye konulmottor. Tallblerln 0 1Utte Mllli emlak meldir· 
muotur. ıarlfeelnden de normal bir had lftAClne mtlncaatları. 2031 

2 - Şartnameılıl altıyftz kuruoı almak •e örneklerlnl gör· olarak ytlıde 40 indirilecektir. 

mek lıtlyenler hergGn ö~leden eonra komisyona ağrı Yolcu vagonlanoı ıelAh ede· Askeri ~.,abri kal ar Silah Tamirha-
yıblllrler. ceğlz. A~lzlye ıonelloi b rnh 

3 - Ekılhmlye girecekler 7250 lira ten iıınt mektobu veya nesı· M"dOrı·yetiorlen: rak demlryolonu ttlnelln arka· U 
makbuslarlle 2490 ayıla kanunun lki ve ilçftncü marl 
delerlnde yuıla veılkalarlı blrllkte ,,.ILlff mek.ıublar1Dı ıındao geçirmek ve yol Gınlo· fzqılr ıllih ta • .ılrhaneal ihtiyacı için ı~retl eehrlye ile bir reı· 
ihale gOnG olaa 29 temmuz 9 J5 pazarteel ~OoO ıaat de lizımgeleo ıslahatı yaparak ııam ılıoacıkhr. Talipler terıitl anlamak bere bergtla tamirhane 

•-~~L~~~~~~~~---~~~~~~~~mLA~nb~ M. M. v.uhnalmak• tua~rloı~~lol ıttnm~I•· mMGrtrtlunlmdbam~tlr~dm~Gare~22~mmn9H 
-=.-...~~---~~........;,,:.__;,._ı_~~~---~~~~--1-a--......_.oadladlL.tamlıllllaı~Qlmlm!lel~erl~.--J9~1~2___!:16~~20~3~1~ 
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ü~ mü lr Ş\b!l~~~ü --
ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi binasında --

TELEFON: 23f?3 ---··------Tefrika No. 7 6 M. AYHAN -
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~ertürlü (Banka ve ~o~isyon) ~ua~eleleri Yapılır. 

Karaboğa, bir bahçe içinden geçerken~ Mevduat s rtları: rrıe:~'~:~.-liy~ ~ : --

ı •• İ •• 
1 1 

D d • 
1 

' U.r sene vadeh1e % 6 faiz ,·erilir. = y o cu n un us un e atı maz ar. e ı. . Zahire, fizOm, incir, pamuk, yapak, of yon \(' alre komi:ıyonculuğu ynpıhr. Mallar geldi· I= 
elnrlt· ııahlpl,.rfn" f'n mOııal<f şnatıle nvan~ ~nfllr. 

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

- Gaoaydın ylğh! 
Karaboğa, BanlD ho11una git· 

nılştl, Samimi, IAuball, kahra· 
lllancı, asil bir duru11u nrdı. 

Karıboğa, hatun Hakana 
hakta ve gQldO: 

- Hın! dedi- senin adım· 
lırın kGtQ lnsanlırt. 

- Neden ylğlı? 
- Bir bahçe içinden yolcu 

geçerken Qstfloe atılmaı.lar. Biz 

bu diyarın yabancısıyız; kim· 
bilir, belki çok uzak illere 
doğru gideceğiz, bizi pılas pan 
dıras yıkalıyıb koya gibi bir 
yere atdılır. Yabancı olma· 
ıaydun ... 

Batna balı:ıa kaılarıaı çattı: 
- Ne yapardın?. 
- Ne mi yıpırdım?. 
Raıını aallıdı. lrıni, 11psarı, 

hrııdaa lıaret ediyor, elini 
•ğzıaı gGUlrnyor; 

- Sıae, ıaı! 

Diyordu. Kırıboğa, hanla '7a 
ten tere haktı: 

- Maymun herif, elinle, 
gôzllnle, ne tpret edlyorıan?. 
Saı111aııam ne çıkar? Canın 
Pek tallı lıe yanımdı dolaşma! 

Ban bir kahkaha attı: 
- Adın K.araboAa lmtı Bu 

arkadaıın Arap emlrlne yaptık· 
larını anlattı. 

- Ona ben ıenla adımlı· 
rınada yapacaktım Han, Fakat 

lıteınedlm. İyllk damınm tut· 
llloıtu . 

Bııun Hın bir tahtı otura· 
Yordu .. 

Tahtın merdivenlerine ilik 
glbt lyomnıık, hahlar se· 

:llllıtl. Tahtın arkaeındı ahın .. 
• eıl ıı bulunur bir oyma 

ile •GılGOda. 
8ının ayaklarında yeoll, 

:•rlak, komıı kadar yomuşık 
bir çlııne vardı. Bir erkek gl 
1 ~eylrunietl. B«'llnde bir hın · 

Çer 8arkıyordu. Sıpmda iri iri 

:ırlıntılar vardı. Parmakların· 
1 

biri yeıU, biri gök ııelı iki 
YflıGkle bileklerinde kılın hl· 

fer •hın bilezik gözftkftyordu. 
8•t•nda bir ıac nrdı ki 

t
tlatflnde bir toy tltrlyordn. B~ 
aç b . 

' •etıo aıığ• elmaalırla 
Parhyordu. 

bTabtıa IDerdlvenlerlndekl mo· 
afızlır k. 1 bı 1 ınçlırını sıralamıılar, 

1 
ç kunıldamadan, eanlı:.t pul 

•ıt11tıelır gibi, nefes bile al· 

lll~ao duruyorlardı. 
d abtın arka tarafında da 

ôrt lağco vardı. 

111 
- 'Yiğit, yerin yordun yok· 
oı ôyle nıi?. 

lr ~•rabo~ı, ayağa kalkarak 
•o lan 

tok •n yanını yıklıeıb onu 
1111Y•cak oldu: 
- v d ar, edl, han, ur!. 
- eresl?. 

b,;:, Gök Tanrının dağları, 
•rı, o Valar?. 

- Bayrağın?. = ~•rtıl kanadında geziyor. 

- Bt eogt, ltnetl!. 
_ T~Yflrek. gibi kıpkırmızı!. 

D•1a11a,, 
1
rk kabilelerinden, ta· 

IUl11ap., •-•lardau · kimi ta· 

' b•~:1ra:::: !~~b~:~ıd~ıkardı, tfi~. ~: la~e:~~:t:~acnk.. Ay- §llllllllllltlll llllllllll\lllllllllllll llllllltlll llllllll lll llll llllllllllll llllllllllllllllllllllllllllilllllll lllllllllllllllllllllll lllll\llll llllllll§ 
- Bir Salak vardı, orka bey, şöyle, ozon boylu, gfizel, Fı·atelli Sperco Vapur Acentası Olivier ve ~üre-

daeım... ela !bakıeh, buğdayf açığı bir ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI kası Limited ,, a-
- Salak da kim?. babodlr?. 
- Türkyu'Jardao bir kah· 

raman!.. 

- Neyin nesi?. 
- Yiğitlerden Aybey'fn eilAb 

arkadaşı!. 

Hatun Ban, sapsarı oldu; bir 
dakika sustu .. gözlerini kapadı: 

- O olacak, o olacak! 
Diye mırıldandı.. KAlbl tld· 

detle çıırpıyordu. Sevinç mi, ız· 

dırıp mı ne olduğu aala~1lmı· 
yen bir gizli duy~u, beynlpden, 
daruarlarıodan, varlığından bir 

kaynar su gibi hızla akup geçi 
yordu .. 

- Tanıdınız mı yoksa? 
Bıtua Ban kendini topladı: 
- Bıı Adada birini ~örmftş 

Solakta iri kefaJı, gözleri 
kirpiksiz, henlm gibi biçimsiz, 
bayat, çirkin bir adam .. 

Karahoğa, heyecanlandı: 

- Öyle ya, öyle ya, diye 
llıive etti. salak bana böyle bir 
şey söylemletl. Sizin kocanız 

Huda vendi Hu hara değil mf ydl?. 
Hatun Ban; kesik kesik! 
- Evet ·dedi· o! .. 

Tahtın merdlvenlerlnde du-
ran muhafızlara foıret eni: 

- Hepiniz çekiliniz .. 
Sonra lranlı'ya baktı: 

- Siz de, gcletereceklerl bir 
dairede dinleniniz!. 

- Sonu var -

lzmir Cezaevi Direktörlüğünden: 
19000 Ura bedeli muhammenll İzmir cezaevinin mayıs 936 

gayesine kadar olın ekmek ihtiyacı kapalı zarf euretile eksllt
mlye konulmuttor. Ekelhmlye glrl~eceklerfo yüzde 7 ,5 nlsbe. 
tinde teminat veya hOkiioietce mntt"ber banka mektublarını 
beraberlerinde alarak ihale günü olarak tayin edilen 29, 7,935 

günlemecloe rastlıyan pazartesi gfi~ü saat 15 te cezaevi direk· 

törlük od.ısında toplanacak komisyona ve fazla tafsilat için de 
hergQn s11t 15 ten sonra direktörlüğe başvurmaları 1140 olunur. 

3 9 13 18 1972 

Denizli Vilayeti Daimi Encüme
ninden: 

Denizli Memleket hastanesi Rontken şubesi için kodak Safetl 
markalı muhtelif eh'adda 130 dfi'r.Qoe filimle gene ayni marka. 
dan yirmisi hlrlncf, yirmisi de ikinci olmak fü:,.re 40 kotu banyo 
satın ahnmak için muhammen bedeli olan 1056 Ura ftztırlnden 

10.7.935 Ç1r~ambı gOnüne kadar açık ekelltmly_, konulmuştur. 
Şartnamesi İdtanbul, İzmir ve Denizli Sıhhat müdOrlyetlerloe 
gönderilmiştir. İetekll olanların tekllf lerlnl ihale günQoden eve) 
Denizli vallll~lne ~öndermelerl bildlrilfr. 29 2 5 8 19 J7 

lstanbul Deniz Satınalma Komis
yonundan: 

11SATURNUS,, vapuru elyevm limanımızda olup 4 temmuzda 
Anvere, Roterdam, Aıneterdam ve Hamburg Umanları lı;ln yük 

alacaktır. 

"ÜRESTES., vapuru 10 temmuzda gelip yftkünn boeahtıktan 
sonra Bnr~as, Varna ve Köstence limanlarına hareket edecektir. 

"ÜRESTES,, vapuru 13 temmuzdan 18 temmuza kadar An 
vere, Roterdam, Ameterdam ve Hamburg limanlar• lçlu yok 

alacaktır. 

SVENSKA ORIENT L1NIEN 

"SMALAND., motörl.l 7 temmuzda Hamborg, Copenhıgen, 
Dantzig, Gdynla, Goteburg, O:ılo ve fakaodloavya limanlarına 

hareket edecektir. 

"ROLAND,, mollSrO 13 temmuzda Roterdım, Bamborg, 

Copeobıgen, Dantzlı:, Gdynla, Goteburg, Oıdo ve lskandloavya 

Umanlara için yük alacaktır. 

Sl4:RV aCE MARITtM ROUMA~N 
Garbi Akdeniz için ayda bir Muntazam Sefer 

"PELEŞ,. vapuru 14 temmuzda gelip 15 temmuzda 
Marellya ve Barselon limanları için yük alacakı.r. 

Yolcu ve yok kabul eder. 

NATIONAL ' NAVIGATION CO. OF GRECCE 
lzmlr'le Nev· York arasında muntazam eefer 

Maltı, 

uRINOS,. vapuru 21 temmuzda İzmtr•tten (Doğru) Nevyork 

için yük alaaaktır. 

Hamiş: 11Anlardakt hareket tarihlerindeki değlelkltklerden acente 

meı'ullyet kabul etmez. 

Fazla tıfsUAt için Jklncl Kordonda Tahmil Ye Tahliye şirketi 
binası arkasında Fratelll Sperco acentalığma m6racaat edilmesi 
rica olunur. T"lelon: 2004 • 2005 · 2663 

Teşviki Sanayi Kanunundan isti
fade Eden Müessese Sahiplerine Ik
tısad Vekaletinden: 

Sanayi mileeeeselerlne gönderilmiş olan sual varakaları mucl· 
hince tertib edilecek 1984 ticari senesi iş cet veli erinin beş nils· 
ha olarak ıanzlm edilmesi ve bir nü hasının veka1etim!ze göo· 
derilmek üzere en geç 31, 7 ,935 tarihine kadar postaya veril· 
mest dlğrr dôrt nfishamn ise gene oynl tarihe kadar mahallin 
en bOydk mülkiye memuruna verilmesi lüzumu ilan olunur. 

6 9 13 1589 2008 

ptır Acentası 
Cendell Han, Birinci Kordon 

Tel. 2443 
General Stf'am Navlgaılon Co. Ltd. 

"PETREL,, vapuru S tem· 
muzda J,ondra için yok ılacıkhr. 

Ellnman Liyn Ltd. 
11RUNU,, vapuru 12 lem· 

muzda Loodra, Hull ve An· 
vers'ten gelip tahliyede bul11· 
nacak ve ayol zamıt0da Bull 
lçlo yük alacaktır. 

"DRAKO,. vapuru 29 tem· 
muzda Bali, Anvere ve Lon· 
dra'dan gelip tahliyede bulu· 
nacak ve ayn\ zamanda Londra 
ve Hull için yftk alacaktır. 

Doyçe Levıote L\o1ye 
"ANGORA,. vapuru 18 tem· 

muzda Hamburg, Bremen n 
Anvers'ıen gelip tahliyede bu· 
lunacaktır. 

Not: Vurut tarihleri ve nporla· 
rın isimleri tızerlne denlşlkllkle· 

rlnden mes'uliyet kabul edilme~. 

V.N. 
VV. F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCBE LEVANTE J.JNIE 
" VV1NFRIEO ., vapura 8 

temmuzda bekleniyor, 11 tem· 
muza kadar Anvers, Roterdam, 
Bamborg ve Bremen için yak 

alacaktır. 
0 ALIMNIA,, vapuru 20 tem· 

muzdı;ı bekleniyor, Hamburg, 
Aovers ve Bremen'den yük 
çıkarecııktu. 

JOllNSTON VVARREN LlNES 
Tahmin edilen bedeli 40053 lira olan 400530 kilo ekmek 

10,temmuz,935 çarşamba gOoO saat 15 te Kasımpaşada komls· 
yon btnaeında kapalı zarf zarf ueu111e alınacaktır. Şıırtnamesl 
herglln komisyonda görfilebillr ve 2 llra bedel mkukablllnde alı· 
nıhtllr. İeteklllertn 3003 lira 98 kuruştan lbarf't muvakkat 
teminat makbuz veya mektublarım ve kammi belgeleri havi 
teklif mektuhların1D eksiltme saatinden hır eaat evellne kadar 
komfııyon haşkenlıµına vermeleri. 25 29 4 !} 34 79 1866 

-----------------------------------------~ LTO. - LlVERPUL 
Istanbul: Deniz Levazım Satınal- " DROMORE" vapuru 14 

d 
tf'mmuzda bekleniyor. Anvers 

ma l~omisyon un an: ve Ltverpul'dan yük çıkardık· 

Menemen Sarbaylığından: 
1 - Menf'm~n şarbaylığı tanzlfaf dairesi hayvanatının bir 

senelik lhllyacı olan 8700 kilo arpa ile l 3000 kUo 
saman 2, 7,935 tarihinden itibaren J 5 gün müddetle 

Tahmin edilen bedeli 131250 llra olan 2500 ton mazot 15 
temmuz 935 pazartesi günü saat 15 te Kaeımpaşa'da komisyon 
binasında kapalı zarf usullle eksihoılye konulmuştur. Şartn&· 

meşl 65fı kuruş bedel mokahlllnde hergün komleyonilan alına. 
bilir ... stt'klllerln 7812 llrıs 50 kuruştan ibaret olan muvakkat 
teminat makbuz veya mektubları ile kanuni belgeleri havi tek· 
lif mektublaruu ekı1iltme saatinden bir saat evveline kadar ko. 
misyon relellğtne vermeleri. 28 3 8 13 :rno9 190 l 

açık ekelltmlye konmuştur. 

Eksiltme işi 17,7,9;fö tarihine nstlıyan çareamba günü ,------------------•••-•-.. 
saat 15 te belediye dairesinde icra kılınacaktır. Sovyct So yalist Cumuriyetlcri Bi. liğinde ' 

2 

Bu le için muhammen kıymet 34.8 liradır. Talipler bu 15 iuci 
miktar Qzerlnden ynzde 7 ,5 nlshetlnde depozito akçesi 

3 

yat ırmağa ve ihalt'!yl mfitekıb üç gün içinde işbu temi u] asi ara rası 
natını yüzde 15 e iblağ etmeğe mecburdur. 

4 - MOteabhlt arpa ve samanları azami bir hafta içinde Fı·zyoloii [{ongresı· 
belf'dlyeye teslim ederektfr. Malın tamamen tf'sllmlode J 
bedeli bf'ledlyece derhal tesviye edllec.-ktlr. Nakliye ve 
ham maliye masrafları ve telli il ye resmi talibine aittir. 

5 - Arpı ve samanların temiz olması şarttn. JStl\klllnln 
tayin edilen gün ve saatte bf'lr-dlye dairesinde hulun· 
mal arı lbımdır. :{ 6 9 12 l 961 

Izmir Defteı·darhğından: 
Sahibinin vngl borccndan ötürQ tahelll emvol yaeHına göre 

haczedilen kasap bızır nıaballeslnde halık.hane caddesinde ~lrlt 

hanı dahilinde kı\ln 10·3, 1 O 30, 10 31, 10°3ı1 l O 36, l O 42, 
10 48, 4~· 10-29, J O 1 BByılı dok Un ve m~ğazalıf llAo tarihinden 
itibaren 21 gftn mftddetle mOıayedeye c;ıkarıldığmdan almık 

ve pey ıürmek lıtlyeolerln defterdarlık taheilAt kalı:mloe gelmeler. 

30 ' 8 12 193' 

Lentngrad'da, 9 illi 17 ağustos 1935 te, 15 inci Uluelararaeı 
Fizyoloji kongresi toplanacaktır. 

Kou~re murabba lan ile ailelerine Jbım olan hizmetleri 

' 

lNTURIS r mühim nlsb .. tte indirilmiş fiatlerle )apmaktadır. 

Murahhaslar Leolograd'da 8 ağustos 19~~5 te toplanacaklardır. 

Koogreniu feleri bittikten sonra murobhaelar içlu S. S. C. 
birliğinde seyahatler terılb edilecektir. 

Kongreye iştirak etmek üzere aza bileti tedariki ve seya 
~ hat ml'a'eleııloe ah bütün malumat için lNTURıST mficese· 
1 sesine a~ağıdakl adrese müracaat olunması rJca olunur. 

1 
l~tanbul Galata Uo\·agimyan han 2 inci kal 

Trlefon No: 42501 ·· 42358 

tan sonra Burgae, Varna, Kös 
lence, Galaç ve Bralla için yük 
alurakıır. 

SERVİCE DlRECT DANUBIEN 
TUNA HATTI 

"DUNA,. motörft halen llmı· 
oımızda olup Budapeşte, Bra· 

tlslav ve Viyana için yük al 
makıadır. 

Ôdemie neliye hukuk bakim· 

li~lndf'n! 

Ödrml~ln Zl'lybekler mahalle· 
sinden Mchmed kızı Fatmanın 

ayni mahalleden Basan oğlu 

Fahrettlnln aleyhlne açtığı bo· 
eıınma davasında J<""abrettln 
namına calpnamo ~önderllmişse 
de mumuilr:yhiu bildirilen yer· 

de olmadı~• ve nereye glulğl 

de bilinmediği cihetle tebligat 

yapılmamış "e davacının lale· 
bile ildoen tebllğat yapılmasına 
karar verilmle olduğoodın mu 

maileyhln 16 7 935 tarihine 
rastlıyao Salı ~Qnil E!lll 15 de 

Ödemiş hukuk mahkemeıla ıf,. 
bıızır buluoma&ı nyahut bir 
vekil göudermeal h\aumo ili 
nen tebliA olunur. 20'3 
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Emlak ve Eytam Bankasından: 
IZMlB 

Esaa no. Mevkll 
c. 1 gaziler mahalle 1 kemer eokak 
c. S koçak tuhafiyeciler çarııaı 13 DO, adada 
c. 4 
c. 5 
c. 6 
c. 7 
c. 9 
c. ıo 
c. 11 
c. 12 
c. 16 
c. 17 
c. 18 
c. 20 
c. 22 
c. 24 
c. 25 
c. 86 
c. 40 
c. 4l 

.. il " u " .. 
ikinci etıleymaolye mab. hakkı b. ıo. 
karııyaka alıybey mıh. hayal ıokağı 
kQçQk tohaflyecller çarım 13 no. ada 
lktocl ıQleymaalye mıh. rohtbaba ıo. 118ırrı bey ıo ... 
h.uın hoca mıhalleıl bGydk tuhafiyeciler ıo. 8 no. adadı 
kdçOk tuhafiyeciler çarıııı 13 no. adada 
karııyaka alaybey mıh. hın • ·gGoaydıo ıokığı,. 

mahmudiye mıh. klreçhkıya ıokak .. il .. " il " 
haaan hoca mah. kdçnt tahıflyecller çar. ıs oo. adıd. 
kareıyıkı bostanlı köytı 
ikinci ıQleymınlye mab. klmllpıtı cıd. 

ikinci etılt'!ymıalye mah. 3 Qacn nezaket 80 
bnyok tubaf iyectler çarım 8 no. adıda 
OçflocG karıtıt mıh. balll rlfıtpıea cad. 
ikinci 16.levmanlye mıh. hCheyla ef, ıo. 

Yeni E.kl Cinai Depozitosu 
45,45 1 eT, dtıkkAıı 400 
12 46 daklAo lOO 
11 (5 u 100 
6 ev 200 

10 ' .. 300 
18 ddkk4D 100 
3.5 2·4 ev 700 
82 mığHa 300 
6 ddkkln 100 

19 21 ev 300 
6 ev 160 
8 ev 160 
ıo 

20 
40 

148 138 

ev 
dGkkAn 

ev 
ev 

2,4,6,24 24· 1 24 2 fiç ev 
!IS 48 l dtıkkio 

233,235 
12 12 

160 
ıoo 

:100 
140 
360 
200 

c. 47 balıkpazarı mıh, memdublye cad. bayak tuhafiyeciler 105 

eY 
e• 

mığua 

400 
360 
300 

8 oo. adada 
c. 48 balıkpazarı mah. memdahlyo cadde81 bClyOk tahaflyecller 67 

8 uo. ıdada 

mığıu 200 

c. 49 
c. 50 
c. 53 
c. 63 
c. 72 
c. 72 1 
c, 73 
c. 77 
e. 79 
c. 82 
c. 83 
c. 84 
c. 85 
c. 86 
c. 87 
c. 89 
c. 90 
c. 91 
c. 91·1 
c. 92 
c. 93 
c. 94: 
c. 95 
c. 96 

c. 14 
c. 15 
c. 27 
c. 29 
c. 32 
c. 83 
c. 46 
c. 59 
c. 59,1 
c. 60 
c. 60,l 
ç. 60,2 
c. 60,8 
c. 60,4 
c. 69 
c. 70 
c. 71 
c. 78 

" .. 
hamdtye mıh. tlrekıpı8ı ıokağı 

memdoblye mıh. kGçtık tahıflyecller çar. 13 uo. adada 
Ahmed ığı mıh. yemlt çırsııı ugır ıokıt 
keetelU mıh. hııduıak lklacl kestelll çıkmı&ı 

il il il 

k1r ıyıka alıybey mah. han gftnıydın aokı&ı 
kıroıyıka 08m1Dzade mıh. reııdlye ıokağa 
mahmudiye mıh. kOçClk tuhaf tyecller çarııu 
mahmudiye mab. eakl bılıkpazarı 80. b. tuhafiyeciler çar. 
kcstelll mah. baedurak ikinci keatelll çıkması 
Akdeniz mab. b. tabıflyecller çar. gazi bolnrı .. •• .. .. 
ahmed ıgı mıh. yemle çarı••• 

11 
11 meynter gGmr6ğCl ıo. 

kadrlye mıh. ııarecl ıob~ı 
hacı mıhmnd mah. bıcı mahmod ao. 
ıkdenlz mıh. b. tobıflyecUer çar. 

il .. .. .. 
d6rd0nc0 8Clleymanlye mıh. hacı mevldd çakana ıo. 
ıkdenla mahallesi boyat ıohıfJyecU,.r çarı111 
eellmlye mıh. narl b. ıokığı 
bayat ıobıf lyecller çarı111 8 oo. ada 
reşadiye mıh. tnm'fly cadde81 

MANiSA 
mınlsa çaprasıkeblr "ıafer,, mıballeal bıhkpuırı cad. 

c alaybey mah. hendek kahve 1. fırın 10kık. 

« .. .. tıamHy cıf. h6arev aıa camU karııeı 
" sıny mah. azam pınn 
u " " belediye ıok.ak 
" " 

11 aıooyol caddeal 
11 yuhuanlar mab. kıramısrak aokağı 
.. mimar ılaın mıh. hııtaae caddeli .. • ... 
« saray mıh. llae aokığı .. .. .. .. 
11 deveclyın mıh. earıçhıne karıanla mekteb eokıgı 

" ... 
• 

« 
u 

.. 
• 

.. lımetpaıı mıh. çay ferah eokıgı 
" ılaybey mıb. hendek kahve eokı&ı 
0 ıırıy mıh. bankı eokıAı 
11 hGarn ıp mıh. hamam aokatı 

AYDIN 

il • 
• 

68 
54 
42,27 
23,24 

101 
77 

23.23 1 
21 
Sl 
37 

99.79 
9 
,,1 4 
3 

36 
6 

Sg 
90 
91 
14 
81 
19 

111 
1021 

40 ,2 
61 
25 

91. ı 

75 

dakk&o 
mağaza 

e• 
ev 

iki ev 
25 ev 

mığazı 

mı gaza 
97 · 77 ev, ahır 

mı gaza .. 
5 .. 

16 .. 

.. 
ev 

mığaH 

23 ev 
iki mağaza 

985 H 

200 
240 

60 
500 
500 
300 
600 
520 
100 
400 

1100 
790 
800 
600 
2110 

70 
900 
240 
240 
160 
800 
200 
600 
900 

121,121.l 
12 

ev, dGkkin 500 
ev 500 

56 
5 

57 
88,38.1 
25,25,1 

2 
2,1 

29 
sı 

' 6 
8 
7 

21 
8,10 

8 

e• 500 
mığuı 400 
eY 800 
ev ve dGkktn 1000 
nn 11 300 
ev 800 
ev 800 
ev 800 
ev 800 
dClkkl.D 300 

e• 

.. 400 

.. 800 
600 
240 
400 
400 

c. 23 Aydın hl11r mıhılleal belediyenin 142 na. b ıduınıa 838 •e fil89 na. lı areaıı 

c. 35 u balcılar mıh. 

c. 97 

Oserlode 1apdmıı eY. 

beledlyealo 2(0 ıduıaın 4.487.1 nomuıh ırtuı 
yıpılmıt n. 

700 
Clzerlne 

300 
0 kartulaı mıh. gasl 

bolHrı Gzerlade. 158 no. lı ad.da ~S6 tıj aamanb e•. 200 
c. 98 " haaan ef. mıh. g11l 

buharı Oıerlnde. 89 tıj nomarıh e• 200 
c. 99 " ramazan pa.a mıh. 

mimar elaaa 8okağı. 77 aumanh dcıkkln 

c. 100 .. meeudlye mıh. belediyenin 237 namırah ıdııında e•. 
180 
100 

KASABA 
c. 38 Turgotla kaaabısı yenice mıhıllesl eakl klllae yeni 94,94.A taj numaralı ev 500 

comurlyet cıdde81. 
Yukarıda lzahıtı yızıh eml&k ihale bedelinin dörtte biri peıln ve gerisi Gç senelik tılı:aitte 

ödenmek ve yGzde 9 1 2 fılıe tAbt olmak ıartlle 8ablmık Ozere açık artırmıyı konolmottur. 
İhale 11. 7 .935 perıembe @'OD6 eaat onda yapılıcaktır. İıtekll olıol1rın hizalarında yazılı pey 

ıkçelerlol vezaemlze yatırarak ırhrma8ını girmeleri lhımdır. 26 2 9 1884 

_.,, Doktor 

A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bula~nk ile ıalğın hastalıklar 

mQtabassun 
Bııamabane iataayonn kaqmndaki dibek 9"kak bqında 30 eayı· 

1ı ev Te muayenehanesinde aabah nat 9 dan akoam ıut 9 a kadar 
bastalannı kabul ede.r. 

Mfiracnat eden haatalara yapılması lbımgelen 18.ir tıh1illt •e 
mikro!kopik muayeneleri ile veremli haıtalau yapılmaaına cevu gö
rillen Pnomotoraka muayenehaneaindo muntaaaman yapılır. 

lzmtr lahlurlır bıtmddllr· 
IOğflndea: 

Çımıhı tuıl181Ddıkl idaremiz 
mıh olan lkfıer yftz lira mu 
hımmea bedellt iki bakkal 
dGkktaının Oaılraa 935 f ptl 
d11ından May11 936 ıonunı 
kadar birer eeoellk kiraları 
ıçık artırmayı kooolmuetur. 
İiteklllerlo yGzde yedi buçuk 
nlıbetlnde moHkkıt teminat 
pıralarlle 12 ·7· 935 cuma gtl· 
acı Hl' on beıte Jımlr lnhi· 
ııarlar bı~madilrlGgClnde mille· 
ıekkll komisyona gelmeleri. 

so ' 9 13 

Anl~ara Birası 
• • • 
1 Ç 1 D 1 z. 

Çonktt Ankara Birası 
Ulusal Bir Fabrikanın Mahsıılodor 

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

içilen yalnız (Ankara Birası) dır. 
(Alfi1k©ılr©l Büra~n> nı heryerden 

Tire ŞarbayJığındao: 
1 - Elektirik eantralımızın eenellk ihtiyacı olan ve ıoıAıda 

cln8 ve miktarları yazılı beş kalem malzeme kapılı zarf· 
la yapılacak eksiltme ıooonda ihale edilecektir. 
Miktarları Closlerl 
50000 Litre Mazot 

3500 .. 3 ve 4 sıfır makine yağı 
850 .. Benzin 
175 ~ Geı 
7 5 Kilo Stopl 

2 ihale edilecek malzemenin mohımmen bedelleri yektinu 
6059 Ura 25 kurottur. 

3 Muvakkat temlnıt pıraeı 455 liradır. 
4 Şartnımeler bedel81ı olarak şarbaylıtımızdarı verilecektir. 
5 leteklller Ticaret odaaıodıkl ılcil hyıllerlle mazotun 

t11dlkll tahlil raporlarını tekltfaamelerioe bığhyacaklardır. 
6 - Teklif mektubları 12.7 .935 zevaline kadar llmllbaber 

kartılığındı şarbıylığımıza verJlmio olacaktır. 
7 .bale 12.temmuz.935 gilnilne raethyın cuma gCloft eaat 

15 te ,arbaylık dılreılode yapılacaktır. 

25 28 3 8 1867 

NEDKALMiNA 
Tire Şarbaylığından: 
1 - Elektlrlk dalreafoln ıenellk lhtly•c• olın ve ıoığıdı 

clo8 ve mlktarlarlle muhammen bedelleri ve muvakkat 
teminat paraları yazılı Gç kalemden ibaret mılıeme açık 
ek8lltme ıoretUe ve her kalem •yrı ayrı olarak ihale 
edilecektir. 

Muh•mmen bedelleri Muvakkat teminat Cine Ye miktarları 

2 

3 

4 

5 

Lira Kr. Ltra Kr. 
2237 GO 168 00 55 muhtelif clnı abone· 

ler dahili elektlrlk te81 
uta mılzeme8l. 

1461 25 110 00 

1042 00 79 00 

40 mohtellf cln8 elek· 
tlrlk tevzi oebekeal 
malaeme81. 
220·10 VV. den 220· 
200 vata kadar 8 muh· 
telif cins elektlrlk lAm· 
b111. 

Her kalem için ayrı ayrı yıpılıcık ihaleler 12,temmoz 
935 cama gilotı Hat 16 d• tarbayhk dalreelnd~ olacaktır. 
Ekllltmelere alt malzeme mClfredıt Uetelerlle şartname· 
lerl bedelzlz olarak tırbaylığımızdın verilecektir. 
latf!klller Ticaret odaeındılı:I 8lcll kıyltlerlle mali ve 
feont lktlderlarıaı blldiren ve9lkaları ibraz edecekl. rdlr. 
leteklllerlo 12, 7 ,935 cuma gGoil saat 16 da ıarbıyhk 
dairesinde hazır bulunmaları gerektir. 

26 29 4 9 1868 

, ·------------~ UksOrenlerI Mut· 
laka (Okamentol) 
Öksnrnk Şekerle· 
rini Tecrnbe Edi· 
niz •• 

ve l'flrj~n Şahapın 
En Ostnn Bir MO.s· 
bil Şekeri Olduğu• 
no unutmayınız. 

Kuvvetli Mns bil 
fstiyenler Şahap 
Sıhhat SOrgft.n 

Haplannı M&l'Uf 
ecza depolarından 

ve Eczanelerden 
Arasınlar. 

·~------ı: 
Onlvereltede Döçent, 

(Muniıı Profeeör) 

Dr. A. Safi ttiıı 
Ağız ve Diş HekiJJJ; 

Hııtalara hergdıı ôğledeo 
aonra bakar. 

fııiklll caddeai N o. 99 S 
Ankara aputmam 2 inci k•1 

Telgraf • ı S TA N B V ~ 
Telefon : 49250 ··------' 

&( Tnrk Bava 
Kurumu Piyaogoe 

Ke,ide 3 

11 Temmuz 1936 

Boynk lkrami' 

50000 lir~ 
Biletlerinizi Ayın Yedinci c' 

Akgauuoa Kadar Bayiinizdt1 

İeteyiniz .. • lznıir luhleular 
lüğtıoden: 

lhıle tarihinden Mayıs 9 
ııoounı kadar Dlldli'deo ~ 
gamı'ya ve Bergama'dao 1'1~ 
Dildll ve Zeytindığı'nı gfJ; h 
rllecek 961 Ura bedeli ; e 
hımmenll lçkllerle maınôl I b 
ttıulerlo nakliyesi açık e~ l 

mlye konulmuştur. d 
latcklilerln müoıkaeay• ,f b 

mek Ozere 14 ·7· 935 P 
te81 gOnil 8Ht on beote 1° 
yediboçuk temloatlarlle ve ; 
nameleri görmek için 
enel f nblaarlar fımlr b•~ 8 

darlo~a ile Bergama mad 
ğilne uğramaları. 30, 4, 9ı 

ı 


