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ACUSTOS 19:iô zmir'de hergGa •bahlan çıkar, ıiyaBBI gazetedir. 

Mimar Sinan 
için Ayasofya'da BüyOk Bir 

Andac Yapılacaktır. 

Erzurum Hattını abuli Bitireceğiz. 
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ıılarımızın, Yakında lzmir'de "TOrk Kuşu,, Yokseleacek_,. 

ladınlarımızın 

'6t B~~il sayıda İç Bakuıhğın 
~ laildıngi nr ki, Tdrk kızlanoın 
~ kadınlannın ablik ve aamuı 
' tun kurtarmak içia h&kdme• 
~ ı....liyeti göeleriyor. 

Mt ~ bildirik bqıuada, çok bü· 
1111 ._ le'riac duyduk. Çüak.6 aoy• 

lıir laldi.eye parmak konmuıtur. 
~ gene kadınlanmıa ve kız· 
~ 'Tardu ki, bayma bir ta
._._••~•erite 1.,...,.ı... kalıaıo· 
ltıt • &.batan, kardqlttri ölmilt· -.:fi lenetleri ellerinden git· 
M. • Bunlardan bir k11mı, •t•I•· 
~ okur yasar, inunl.rdır vo 

~da trilirler. lha•lar hem kea· 
~ hem de omualannda ka· 
r....., tileJeıi geçindirmek mecburi• 
~irle... Gerçi kadınla erlL~n 
..... ••nun bakıanuda tama· 
... )lk,dilerinden farbadır. An· 
~ ... taın h•y•t alamnda bir yeo 
~ olduğaou da ddtilameliyiz. 
~· ........ k• ltanacb&ı çatı
~---ite ablırken. Tlrk er• 

Jflftği, mutlaka tam 'bir 
•e kardetlik duypıa ile 
~. Atacail Jt Ye ba· 
~llllaıDIMla oaun dik ve do&ra 

yardım etmek TOrk er• 
ilk borçlannda biridir. 

\1. aeler g6rtlyor, 11eleT du· 

.w&kı.. mı .... l.ir· 
...... ~. gOya, "Kltib. claklilo 
~ pbi bdıa Ye kaala

....._ ltderine mltemadiyen tu• 
~orlar. Ba kıalann ve ka· 

il\~ "la. ~anda li>Wiiimis 
~..,~~ ya .. mamıılardır, zor· 

.'.!..._~ııaealer, kafalanada, çir· 
~-.ana gllgeei yoktur. Bil

... hrlar Ye ••• kitib, dak• 
~ •blü••lar; 
1' ~ili kauDm .. 
~~•ana kurtara1•k, 
~ pçiDdirmek. 

~,:: )lflmak •e yı .. ımak içia 
·~ lıalana. kıdıalann aea• 

t
~ .1a•arlanmalan içia alçak· 
~i •arifet.leriae bafYUl'Ur· 
i.,..._, uyat içiade g.-çea .... 

' rreı aoyul uboeleıdir. 
~ OG gtln ııonn bu bed)Nabt· 
S ...... naıa aeadeWiklerini, 
~ ~ .... n ile ba akibete U. 
'-' ~rini, daba aonra da ge· 
~ ~ ayak uyd•duklannı 
~... YAfamak çetiDJettikCt", it 
~ld.~ea bugibi ve wicdaa11z 
~ l'"lltin a.ta..dr, 1emirea 

,_'- gibi tlteyorlar. Hlk.6· 
~ beaLtrla mGıoadele ed• 
~·? "laoi hiçbir Taık kıaınıu, 
~ Irk kadı111mn, hayatını .. a. 
"'-1._ • Ç&Jıflrken, çamuılara dil· 
ı..._ ''!.,.~ u&byaalbr. 
~ --:--ra biru 4aha gf!Dİfo 

... lamir'dı İfCİ kadınlann 
t. ~ııııklan bası m&1aaa· 
llıııı.....~lda 3nbe gelir. Ger• .-... ... 

..: t~~, haliade gGlleril• 
.....u de 111f118Dlann g6· 

...,..., ve kalalın• gitmiıtir 
~da aabablan top· ..! lltir-ıer arauaclaq, ek· 

r c, lale Ye gdul olanlar 
~•ler biçareler, hakaretle, 

'11 kotoluyor. Bu tercihi 
~ ile leril etmek 

-,~· Ayni kapıya gide· 
,._..... alb llUlr tatmuı 

'-k. tlar 'ardır ki, yhleriae 
. '-as. Ve bmıların aamn 

~ fte çare ki gdlel deldi•! 
Y• &tlathklan bile g6rill. 
• Ba •lan itler, korkuc bir 
~ •e p.li, piı ibtiraalann 
~tlrt degi1 de Dedir? 

ld. ........ ~Yee .... ,...._ 

R ıs Uzmanı Dün Parasütle 
' Denize Nasıl Atladı? 

---------------------1 .. ---------------------
Uzman 33 üncü Atlamasını Yaptı. Bir 
Arkadaşımıza; DuygularımAnlatı yor 

Salcl• UUD .. Te Sovye&~R•1•:toD10I01U, oıt.da mm• Aaölalm, ..W. Koma.da ba1k. 

Dlaktl aayımıada bil· 

dlrcl'Atmls ı-retGlle •t· 
lama dla aaat onyedlye 
on kala atak asmaaı 

( Aaoblm) tarafından ya· 
palda. Ada.. deııalsde 

olacalı lçla .asmam d.· 
nl8clea almak ~ere iç 
moıGr h...,lumıftl. Ba 
moı6rlerden blrltl SoY· 
yet konaoloea n ilbay 
General ye Balk partlal 
batkanı, dlgerl gaıetecl· 
ler, 6çlocClıCl de uçak 
kar•ma l11arlanm Ye 
aabıta memurlarına ay• 
ralmııtı. İlltay Geaenl 
bir k6ytln tehltlnde ol· 
duga içia yeatpme~ıd. 

81rlncl moı6re P•rtl 

betkan weklll dokıor 

Kimnn we SoYyet kon· 
aoloea biadaler. S..ı 16 
buçukta mot6rler tehir 
gıaiooea Galerine do•rm 
açılma~• batladı. Oa 
binlerce halk ıa asma. 
nın pıntltle denlse la· 
meeıal gl\rebilmek içi• 

Clmhurlyet meydanı te· 
bit guiaoau " p.,.. 
porton 6nlatl doldur· 
mu ıta !ita la balık ta.a 
aakliye ffllt.W. bile gtlçUlkle 

tıllyeblli 1orda. 

Saat onyedlye yirmi Hrken 
aımanıa blndlAI açık Etrefpat• 

Aydın Bira Fabrikasında 
Bir Kıya ()Id~. 

Kavas Ibrahim; Fabrika Makinistini 
öldordo, OirektörOnO De Yaraladı. 

Dla .. , ooblrde Balkapı 

n1r•da Aydın Bomontl bira 
fabdk••a bir kıya olma11ar. 
Fabrika b9MI DebreU İbra· 
blm, tabaaeaunı yedi •I atet 
ederek flıbrlb cllrekt6rll Çekoe· 
loHkya tebaMıadan M. Emil 
U.yfer'l d6rt yerinden apr 
1aret1e yaralamıı •e k•ndillDI 
meaetllM'k llıl7en fabrika ma 
klalltl Tart ıe~ M. Taber 
Zelmek'I Wr ,....._ 7..-. 

mat ıaretlle öldClrmlflClr. 
Kıyanın ıebebi; ıekls yıldan 

beri fabrikada kaHılık etmekte 
olro Debrell lbnhlm 'in IOD 

gtlnlerde itten çakardmıt ol 
... ıdlr. 

Kıya tayle olmaflar: 
Ka ... İbnblm; bna yoleas· 

takları g6rlld1AO lcla nelki 
1111 lftea çabralmıfll. lbnhim; 
diıekılr6 bOro111Dda g6reıek 

-S..D 3ac071841e-

IHrladen gklHG " 
bltCla g6sler gGklere dl· 

kthll. BerkM ~·
atılacak aamanın pen· 
.. , llÇlflDı g6rebllmek 
.... d6ıt p ketıilmltd. 

Uçak bla metre y6keek· 
......... o.-. ... 

d•de birkaç tar ,.ptık· 
taa 10•ra IUI °'97edlye 
oe ftl' ltea ...... uçak· 
IU ati.da. Ve tabmlaen 
lklyls metre me.fe al· 
99lı11ea Mrlnel perafltl 

aotı, tam il. dakika IOD• 

n da maa.tn ~e ikinci 
paraıııı aoarak yaYat 
ya•at Umamn dalga kı n.. ark .. ada (Sut 
onyedlye 6 kala) denlse 

indi. Paraılllerl benka 

rak ylamete .....-.. 
Glmrlk mot6rl asmanı 
dealztlen al.rak r ... 
pqma Mhil •hhlye mer· 
kealaln nbtımıaa cıkar 
dı. Orada m6ıeaddld fo 

ıoı raflar oe kil dik ·
ıoara deni• açaklanaa 
ald mot6re blndlrllere~ 
deala açak kararglbıa• 
gGılrlldCl. Mot6r açllır · 

kea bile balk ıumam 

blll alkıılayorda. Usman; uçak 
kuarglbında giyindi. 

Yanıada ban karama bat· 
kanı Bamcll Akylrek Ye ka 
ram dlrektGrll Şe.kl Demir 
Ue SoYyet Raeya tehrlmla Ge· 
neral ko•eoloea Treaılyef Ye 

arkad... balaadoAa halM .oto 
mobille teknr Pauport ~Dine 
kadar gelmiı, orada keadlalal 
alkıılayan balkın aruıadau 

hılkı İıelAmhyarak ıeçmlt ve 
So•yet Ruıya koneoloıloAaaa 

gltmlıtlr. Koaeoloılokta kendi· 
ılne ikramda halaaalmaı Ye 
orada bir mlddet lıdrahat et· 
mittir. O .. rada bir .mabanlrl· 
miz; gaaeıemls namına kendi· 
ılal ıiyaret ederek katlallllfllr. 

Bundan ~k d111galanaa n 
utea laalkaa teublrabaıa hAll 
doygu 'H heyecaaın etkltl (le· 
liri) altında bal~nan M. Aao· 
hlm mDlaarrlrlmlsln mabıeJll 

- Soaa S DCI •7IHI -

Bağcı Bizi Kurtarıııız, 
Diye Yalvarıyor! 

---------------------------
işin Beklemeğe rf ahammnlo Ol-

madığını Oa Bildiı·iyor .. 
Din Manlıa'dan Parti baıkanımıı Yozgad Aylan AYal Do 

~an'a hitaben yuılmıı •e bağcımızın yalvarıılarını tapyan bir 
mektup aldık. Aynen baeıyoruz: 

Avni Doğan 
(C. B. Partisi Mania bölgeli haıkanı) 

BGlgenln en Gnemll lrftnöoll ilzam ıetkU edu. 8aA 'te h•I· 
cılık Maniııa'aın bel kemlAldlr. Da dr.ğeıli Clrlaln mauafın 
dan fa•la flatla •tıld911 am•nlar Manita genlik içindedir. 
DGrt · brı eene enellae •adar fJatlar dalma neaıf ol .... k ytr 
mibeıle kll'kbeı ka Uf ara11nda idi. DGrt . bet 1eaedeaberl, ar 
ııalaaal ekonomi kaideleri d•ğltmfıtlr diye, o-kat ıeclmerled 
ba Grinin yetlttlrlcllerlal eserek Jot-•m•nlardaa yaaaa ~llf 
ma7a liqladalar. itte o gladea baga .. bclar DRm flaalan 

- Sona 3 acil ya.de 

Esnaf~ lşciler Bflrosunda 

Beşyüz Yoksul Yavru 
Arasında Bir Siiat! 

Temiz Çalışma rııo, Toplu Yaşama
nın Eserleri De O Nisbette 

" Gazel ve Boyoktor. 

Yakanda çocaklu, •ıatıda ~içi alıaıyor, uada Büro tefi Oemn Şen. 
Hiçbir dedi kodn, benim • 

• • apğıda anlatıC11ğım tetekkllGn C. B. P. Eıaaf Ye it911er 
ayd.tnhk ylılne gGlge dGılre· birlikleri; aha terlaclea, t1raak, 
mea. Blsde, tipler •ardır ki, ~ol, ıart sahmetlndnn, yorgan· 
her yere ellerini, ayaklannı loAondan ve çok klçDk 1erma· 
Ye baronlar1Dı ıokmak '8ter· yelerden yuAralmuı temla bir 
ler. Kapı ytlalerlae kapanınca, hamurda. Hu bamar, birkaç 
ıaradı, baradı ılall ılnal, ıDp H neline gelinceye kadar 
h~ mlkrobları •h•erlrler. An· % 75 nlıbetlnde ancak tekne 
layıtua, •f muhitlerde faali etrafındakilerlde doyarurda. 
yetlerlal daha artırırlar. Gene Oraya kayıdla olanlar, çalıpr 
tipler Yudar ki, 101yete içinde· çabalar, fakat yardım, tlgl, 
ki öıel tetekkiUlerl, bir ima· hak namına htc;bl11e7la ytmlDtl 
retlaane glltl karınlarının doya· g6remealerdl. 
catı H yan gelecekleri yerler Panl batkanı ne iyi liGylHlt 
halice IOkmak laterler. BDDa - lt0laln, eııınafan • Dedi • 
muHf fak olamapaca, .JedJ. altn terlle. beter beter toplnaa 
koda kapaıını açarak o tetek· paraları. ıana bana ylcllnal· 
k61lerla lçlade bir •leaatlak yeet'lf• Verilea pannm , .... 
, .. _,. a,.ı.au, - ._ ~11111 ,.... -
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lmparaıorıuğun sın ırları bo· 

gGnkft Trakya'ya dayanıncaya 

kadar aç kere yftz yıl geç 
mittir. Bo llınırlardan Viyana 
lSalerlae kadar olın yerlerde, 
bogftn birçr:k egrmcn olD1 
yıoıyor. Her birinin lmpara· 
torluğa kartı kutlayacak birkaç 
bayramı olablllr. Yıkılan lmpa· 
ratorloktan dimdik bir genç 
devlet yapmaeını bflmlt ol•n 
blı Kamlllet Tark'ler, onlar 
gibi l)zenllek ve hatırımızdan 

geçirsek, oolann her bir bay 
ramıoa kareı bet oo bayram 
çıkarabiliriz. Heyiu·hraşlıramızı 

ıoplıyarak Abldelf'r yıpmıya 

kılkıtıısk, bize pekçok mf'r 
mere, pekçok p1raya ve pek 
çok ıabaya mal olur. GazftmOs 
ileride olduğu için, eskiyi an 
mıya yehenemeyiz. Ve, döoil 

bırakmıyanlımn değll yarını 

getirenlerin tbldelerlnl dikmeyi 
ClltDo totar1z. Kaldı ki lmpa 
ratorlok t.rlbloin birkaç ulo11 
birden bayram etmek fırHtını 
Yer111e9f yabud orta Avrupa 
polltlkacılanodaa bazılarını o 
yaptalıları gibi ıöomGt blr 
yurdsuerllk ocağının- •·Effd 
ecenlgor,.ler için de ol•a -
yrnlden tlttftrdlmeıloe yara 
m111 blslm ~lbl kök6 derinde 
bDyllk bayak oloılar için kAfi 
bir tereftlr. 

Bonu ıöyledlkıen ıonra 

Trakya'tHD bo!'ClD yeniden dol 
makta olduğu konuıoaı gele 
.. frlı. 

Tnkyı'ya yerletıhllen gôç· 
mealu, TGrk ıoyol'dan eonooca 
~öçmenler olıcıktır. Çaokt'l 
Kf!maliıt Tar ki ye emperyallllt 
gftrGee arllk ark11ını çnfrmlf, 
klmeenla top a~ında gaza ol 
mıyın •e kfmıeye de kendi 

topraAını göı artlırmıyan bir 
memlekettir. 

F.eklden, lmpıntorlo~nn 11 . 

nırlır1 kendi içine dojro ı~ır 

ıAır kıp•ndıkça, çekilen ordu 
lına anaade alaca kalıbahk· 

ların kııla kızanlı yığıol.rı 

kotaınrdo. Cami a•lolarını, 
gerideki kıaıbaların meydıo· 

dolduran ba gôçmenlerln ıcıkh 
hallol yaı yıllardanberl bir 
kupğın lhılyarlar. ôtekt katı· 
Aın çocuklarına ınlaımıtlndır. 

lmparatorloAon ıırlhl yınında 
bizde, bir de göçmenlerin I•· 
ribl Hrdır. Biri yazılmıf, l}trkl 
ıAııdan kolağa ınlatılmıohr. 

G6emenlerln tarihi çok acık· 

fadır. Bir gGn memleketin bir 
lJı çocuao kalkar da bo tarihi 
yuaraa, gerileyen hoıgon dal· 
g11ının Gsıande kmlıb altındı 

Tark göçmenlerinin n11ıl bir 
llhr•bın cehennea.alnden geçti· 
~ini ınlıraı. 

Fıkıt bu sefer Trakyı'yı 

dolduran gôçmenler bu çrşld 

göçmrnler d .. ğttdlr. Bunlar 
gerileyen ulusal eınırlaran içine 

ılelıcele takıatıralan znalhlar 
de~lldlr. Donlar lmparatorlo~un 

köoede bocaltıa baraktı!• bir 
takım Torklerdlt ki KamA· 

llıt Tftrklye comurluğonun 

bayrağını n glicflne ll•!•D· 
mıkııdnlar. Her yanda llınır 

larımız Hpa ll•ğlam duruyor. 
Uluııl korıoloe llavatımızın 

pr~ıtljl, Tdrk kapııunı bcklfyen 
«lfllfı nöbetçidir. Ulu&al korıo 
lnı de•rlmlmlıln •rrdlUeıi de 
TGrk nial bir çalıema ve bir 

hını yoH11nı çeviren ka11aç 
lardır. 

Gelen g~çmenler, o kapıdan 

girerek ba kazançlara knoıu· 
yorlar. 

Buda ı..tk•, Trak7 ... •· 

Bashakanımız ve Bakanlar Erzurum' da ~skllo işleri 
A' nlrara'ya Gı.diyorlar.. Bir Ge;~i'Mofet- için Tedbir .. 

ı. . 1. k K I k Semt-semt Botoıı 
tış 1 uru aca · · Mnbadil ve Muba· ----------------------~ .. ·----------------------

Ba I< anların ilk Toplantısında, Başbakan Gezisi 
Verecekler .. 

A~kaıa, 9 (Ôzd) - Erzo· 
rom'da GçGncG bir ~enel mG 
feniolik korolm111 dGoftoGUl or. IJakkıoda Bakanlara izahat 

İstanbul 9 (Ôz,.1) - Batbaho lımet lnöod ile borada bulunmaktı olan bıkanlar, pazar g6atl MHheza hona dair h,.ntlz kesim 
(Y •rm) Aokara'ya hareket edeceklerdir. Aokara'da yapılacak olan ilk bakanlar ıoplınlııın~'!' f:'•ı ·. ~ir karır nrllmlı değildir. 

bakanımızın grzlıl •e gör6tlerl hatk10dakl sonuçlar kon11,ıılacak11r. 
Mısır, Filistin 
Komiserleri Lood· Vergilerde Ne Zam ve 

Ne De Tenzilat Va.r. 
Finans Baı anı, Fuad Bu Hususda 

Bir Oiyev Verdiler. 
Aoknı, 

diyevde: 
9 (Özel) - Ftnını Bakanı Fuad, gazetecilere nrdlğl 

- Verıtlerlo artırılması mrnoobabı olmadı~• gibi, hiçbir 
nrglnln rblltilmPıl de da~Goftılmemektedlr. Demlttlr. 

Poli~lerimiz 
ra'ya Gittiler. 

için Emniyet EnstitfisO. lııanbul, 9 (Ôz~I) - loıll· 
.\çılıyor. Genel Direk· ıere'nln Mıear fnkaltde komi· 

• • ıerl Slr Lok,.r L911BOD ile Fi· 
ör Avrupaya Gıdı yor llsıln komlllerl Loadra'yı gtı. 

Ankara 9 (ô1 .. ı) - Emnl mitlerdir. 
'd genel dlr,.ktörft, pollslerl· Bo Utl komlıer, Lfladra'dı 

mfıln, Auopa memlekedf!,fD Oabeı ·İtalya harbı ıohoronda 
de olduğa gibi yeni bir hale ne llDr,.tle barf"kel edilmeıııl it 
knnm11ı Ye emniyet ltlrıinln ıımgrlecrğlnl lsah edecekler •e 
onı ıöre yaramee( 1çln Ana ııllmat alecaklardar. 

cirler çağrılacak .. 
' ı't) İı1~An lılerlnla keılo ( 1 dl 

tekilde ta~f iyesi için tsUO I" 
rektôrlftğiloce b111 hııırb~ l 
yapılmaktadır. Yakında k•'''l 
mftracaaılerln l}oftae ııeçllef~ 
llemt lleı&t ve kfty kOy ı.l k 
ltlrrlnln tamamlanmallı •e :, 
ıahlplerlne tapo ıenedleıl 

ıtl• •erilerek uzayıp ır;lden ı,ıer k 
blrın nel bhlrllmeıl oyd-:
( \t o•ıfılı) ~arCUmDt•ftr. ~ 
ıemt •eya kftyde buluoıD ı" 

18blblerl ell,.alnddLI •etik•~ 
lllkAo dlrekıarlfttftne çağrıl dJ 
ve onların hl,.rl tamaaılıO 1' 
lın ınnra dl ğer semte ffll' 
mahalde bolunaaların lıle~ 
baolaoacaktır. UOylece 1 ,,ıd 
ı.,ı,.rioln k11ra bl r ıamınd• 

lzmir llbaylığına payı bir ~,.ıfye çllıacakıar. 

Emnlyr.t ... nel dlrektOr6nGn 

dönClıftnde Ankare'da bir pollı 
rnııiıftıı6 korolm111, ayrıca dl· 
tllofılGyor. 

Jandarma Kamutaoı ruec .. ğı oranlın•yor. 

Kim Tayin Olunacak? 
İl jandarma komutanı bin · 

baıı LGlf i bazı tetkikler için 
ç .. 1111e llç .. ıılne ıttmieılr. 

Izmir~por Kongr~1 
Haber •ldığımıza gare 

'~""°' çorıomba gDDI ~ 
Kazım Dirik'in Yerine Manisa llha· M h h t [7 l Me "por kotobanou11 ı11k k00

' u a e ra 1 za an - toplanacık 9e yeni it ıd• 
yı Murad'ın Atanacağı Söyleniyor. •• r·n• ,,.çecrktır. 

Ankar•, 9 (ôa .. ı) - lımlr flbayı General Ktaım Dirtk'ln, murlar Ceza Gorecekler. 6t~rberlerden IJ' 
Tralıyı mlUettttlt~lne tayini, Cumur batklnının ytıkıek taıdl d• 
kinden çıkmak azeredlr. GomrOkler (;euel DirektörQnQn zıları Ceza Yi I• 

Haber ılındı*ını ~öre, KAiım Dlrlk'in yerine, Mınlu 1 bayı T 
1 

d Jl ıı .. ,,,1 
I • B • G J • ec m o aıı yune m • ~.J 

Murad Germen'Ja ııanıcağı ıôylenlyor. Önem l Jr ene gesı dftn odada toplanmıı, r~ 

Erzurum Hattının Çabuk Ankın, 9 (Özel) - Kırı11tyecllik yaıanden buı önemli pazar gClnG dGkUoların• ~ 
ltlerla, eklerlyı te~ hbGre uJradıgı n bundan, gerek hallua .o olan bazı berberlerla bet'f 

B • • • ı • E ı d ger .. kee dnlPl mGeeae~lertnla ıırar gördftğ6 ınlatıldığınd•a, cesayı çarpımlmaıını ~ ) lı rı m e ~ J m ro Un U glmrGkler genrl direktörlft~G, bGtGa gGmrGILler dlrelılOrllklerlne •trmlttlr. Bu ceza birinci ,il_ 
bir genelge yaparak, ban dan bö) le muhıberelerle lt'lerl 011tın· tatlle riayet etmedlklerll/ 

Başbakanımızın Emri Qzerine Hattın ların cean ~örecrklerlnl blldlrmlotlr. hafif nrilmlıllr. TekerrOr 

Beriki Ucundan inşaata Başlandı Zengin Bir Altın ;:;~·~;;;:;·GeırJJJ 
lııınbol 9 (Ôı.,1) - Batbabnımıs lımet İnôntl Erıarum l\ 

1 
d • B 

1 
d İlbay Genenl Ktzım Ol~ 

hattının çabuk bhlrllmeılnl lhım gelenlere emir bnyarduklırandan 8 e 0 J U U ll Q • Eıtlrne balgeıl genel eıP"~ 
hama beriki aeoadaa lota•I• bıtlınmıt •e itlerin blnn enet llğlne atınmı11 bıkk••.~ 

bltmeal için lcabeden baııa tedbirler ıhnmıttır. ilk Araştırmalarda On Ton Altın emir dan llbayhğa ~etme..,... 
bekleniyor. 

Büyük Mimar Koca Si
nan için Anıt .. -Bir Komite işe Başladı. Boyok 
ölQmQzQ Yaşatacağız! 

An•an1 8 (A.A) - T6rk 
mimar ve mah:ndlıleri bagGn 
iç Bakenı ŞakrG Kaya'aıa bat 
kanlıgı allındı toplanarak Koca 
Sinan için bir ınıd yapılm11101 
kararlaotarmıelardıl'. Törk mi 
mırlıfnde bao'ı hıttına bir tarih 
olan K.oca Sinan 'ın d,.ğ,.rU vil 
codu ile uygun olm11n hı,.mn 
bo anıl için ıoplaohda bulu 
nanlar ualannda bir komite 
lleçmlolardlr. 

Bilyftk T6rk dabhlnln eff>İZ 

eserlrrl ola bayranlarile bfttCln 
llUeoler komhl'!nf n tatıii ftyesl 

dı, göçmen Y• rl,.tthilmesi, ilk 
defa olank llmt ve lllstemll 
bir tekilde yapılwakıadır. Ve 
bu yerl~od·me tıılnln çok sem 
bolık bir anlamı vardır: 

Kılıcını, tarih boyunca, lut'ı. 
dan kıt'ıya nllamayı ıhtmıı 

olan Tclrk, artık oıuruyor, yer 
ı .. şhor •e kendi öı ob11ın• 
ıft&lOyor. Kılıç r.bat ediyor uı 
rahat edecekdr. Pa1ıh kol, 
elmdl btlinen beyrcaa ve gftç 
ile kaıma ve çekke .Fanlmıohr. 
Tftrk'ftn obıllı yapılarken, la· 

kın ono bu ltlnden alıkoymak 

letlyenlere •• 

Bar han Belge 

uyılmıtlardır. Memleketin hl· 
ıtın ıydınlarınca (M6nenerle· 
rlace) Stnan'a yakıtır bir hale 
yakeelmeel gönGlden istenen 
•e ıuk 11k ileriye ıClrGlen bu 
fikrin mftmkGn olduğu hdar 
çabuk yeretllm11ılne karar •e· 
ren komite derhal eUldlerlae 
başlamıetır. 

Koca Slnın Tftrk ean'at tı 
rlbinln ıeref il •~mboll oldo· 
ğuodın anılan yeri •e bftyt'lk· 
IGğft Terk tarihi araehrma ka· 
rumo ile ıapıanecakıar. 

Komhe bir yandan para top· 
hyacak, bir yandan da bu anıt 
için biri dftollnftt dlğrrl prnjeel 
için olmak ftzrre iki ınıoloeal 

• 
konkur ıçacıktır. 

Bo toplantıda mimar •e mG 
bendlslerd,.n Ankarı'yı bayın 
darma dlrektöı Cl Semih ile 

e.,dıl, M .. bmed Galib, Abdur· 
rahman Naci, Z6btG, irfan 
Fehmi, Kudret Hurıid bulun· 
muolardır. 

Ankara 9 (Oı,.1) - lçlıl,.rl 
bakanı Şftb6 K.aya'nın bı ıkla 

lı~ında toplanan mimarlar, 
mimar Slnın için Ay11ofyı'dı 

btlyGk bir ıcdaç dikilmesini 

bnrlaftırmıf)ardır. 

Cevheri ÇıkarılmıŞtır. c. H. p. Genyöıl 
Ankara, 9 (Ôıel) - Keban madeninde ıçılıa bir kayada 

baycık n sengin bir alun damerı buhınmoı •e ilk anoıırmıda Kurulunda. 
on ton ıhıa enberi çıkar1lmıetır. 9u koyu için bClktimeıçe C. 1 
eerbal mobafua ıerdbatı ılınmıı n keyfiyet ltaımgelen mıka. İııtanbQI, 9 (A.A) - il' 
mııa blldlrllmlollr, P. genyaa karolu blldlrill,I 

Ç • 'd s T Diln İılanbol llgea ~ ,-
) D e u a Ş m a Si ve ıtnraııada topıaaıa ıe;_, 

karni, partinin lçtolerl 019 ~ 

Yaptığı büyük Zararlar .. :~:::m:!::!~.b~;~ 
------ ~ 

14 Milyon Kişi Yersiz Kaldı. Maddi Utnlerı •erenlerin .,, 
1-.J 

sermaye ırayınlımn ? 
Zarar 500 Milyon Dolardır.. ar•s•ra b•htyetıerıaı '" "ti 

lııınbol 9 (az"I) - Çlnde Yaoçe'dekl ıo taemHındı b6y6k yrderlnla yoklaması •" ti 
b kıten genç kızlarımııı _J zırarlar husule grlmlotlr. Son gelrn habrrlere glire, bu tdleede r .. 

100 bin kiti almiit •e 14 milyon kiti yerlliı kalmıttar. Mıddt tan çıkarmak nyaba:,,: 
zarar 600 milyon doları 98rmıotır. dol1Ddırmık gibi mık si_ 

anlıoılarea m6ddelomu111llfb~ 
teslim edllrrek ınktf euırll Genç Kızları Baştan Çı-

karm!lk Istiyenler. 
Ve Dolandırıcılar Derhal Yakala

nacak ve Sorguya Çekilecektir. 
~~~~~~--~~~~~~ 

Ankara, 8 (A.A) - İı;tılerl lt'Ddtği görfiadG •e ıaçlu bık· 
Bakanlığı ilgili makamlata tU kanda ıaklbaı başladı. 
11mtmt 1töndermlttl: Hu ~tbl llAoların dtlrftstlft 

Gazeı .. Jere Yerfl,.n it •e biz gana ıramak gızeıecl •e llAo 
mel lltolarandan lıaıılıraaın kö cılardna rica edUdt, fıkat bo· 
tG makaadlar a hizmet için ya nu yalnız gazeıeellere •e lltn 
pıldı~ı blrlıaç örnr~faden ın cllara bırakmak hem kendıle· 

letıldı. MeıelA; dakıllo aramık rfne fazla kGlfet olaca~ında •e 

lkbaaelllle bazı mohıaç genç hem de mee'elenln ıaklbial le· 

k.lalarJD battan çıkaralm.t a.. mba eıml1eceA1adea ba gibi 

mo•afık Jftl'Gldft. 

'·---ı-.ıı~~ 
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Çimdikler 

Siyah Deri .. 
~ah derllJ lneanlarm t•llh 
tGt e ıcan11mık elden gelml· 
..._; Yırıdıhıın bir zalma, bir 
'-a '8ııtııı •e mazlbltğl, on 
.... lopr•ıın GıUlnde, aanki 
"9 •dın batkı mıhh\klar lmlt 

• ıyrı kanonları tlbl ıu 

~or, Onları, lnı•nın birkaç 
1111

'• •t••aeında görllyorlar. , :1;rt tahıkkGmft, Amerikı'dı 
..... dar ileridir ki, beyaz renkli 
lııld. lar, h•plabanelere bile 
ı. 'Irak zualh zencileri zor . 
,_•lıyor, aokaklard• partah 

'-'-· Adeta Hbtl bir eına· 
-~ kaıa Ye koyun parçalar 
.....:;· Zırnan zaman, IHete 
-....; Poletlka ktlretllerlnde de 
'-le 1 kırıı nf!ler ıöylenmlyor, 

r Y•ıllmıyor?. 

111 
l.tallı ılyıh derililer!. BI· 
~ gibi f aean, !ıem de vlc 

'-ı' kafa11, sekln, yıpı11 iti 
'1 le bpkı tıpkı blılm ıibl 
-..._ lbıb16k olduktan bılde, 
~I heyazlmrın ort11ında 
""'- kıkdıyor, ıoldan ltlll· 

'··· 
-., 817ıh pıtlıcın bile derisini 
..,;.••r. Bunlar, beyazları kuş 
9-I lllek için ne yıpsınlar, 
Ôrdın ne lıtlyorlar? 

'ı, 71e ılyıb derililer nrdır 
..... ln1anhkları noktHından 
'beyaı, nur bılfndedlrler. 
'at ôyle beyaz mıbluklar 
""'dır ki, ıynl bıkımdaa içleri 
il-. talama, kömClrlOk gibi 
~•htır. Yaılerlnln b11yaz 
~ 1 •rkHında yeraddıtları· 
\itt •ap kara ılyıhlığını ve 
fea lal ôrıeıler Ah to dert, ıu 
~il deri bıtımızdı ne pis· 

Q ~il lmlı?. 
.... ~r tıblıt kıounlırı mCleah 
'-r. da ln11nın içini dıtına 
""9 Jdı, lorkar1m ki beeerlyer, "'-la •e teblrl"r ortHında akan 
~ btr mftrekkrp tıellrıe ben· 
... · Ar•da, tek • tak bey11 
..: knıtıkhkları; iııe o 

l'!, .. 
''•nıaf tb, ılyah drrllllere S ~ôt1tertlen bu nefret, bu 
'lthk, çukulat renklilere 
~ birdenbire d .. ğltlTerlyor, 
İote •empatl halfnl ahyor. fote 

8
1 la Beker!. 

hrd 11 kadın 11haeye, yabud 
....... eye çıktı mı; beyH ırTda · 
'J~ da hemen tempoya ayak 

ra7orlar .. 

... ~ile Annpa'd• (YGkeek la 
,_. dıa ne kadınlar var ki, 
....::l renkli genç erkekleri 

() •dın ayarmıyorlar. 
"1 ~rhlzle ba tortu araaın· 
~ lellfl yapın, yınl iki kar· 
g._ 11 bir koltuk altana ııkıthran 
L... e beyız derili medenilerin 
~tlllhğındao b•tka hlrıe r 
..... llldtr. 

~ Çimdik 

l' •nif!la llbayı 
etki katta .. 

1er:•oiıa ilbayı Murad geçeo 

'u.. f) Soma, K1rb~ıç Ye Ak 
l l' 

1•r•f ların la yıphğı '"Ya .. u._d 
)l~ e •;lf içinin dndlerile 
~:dın llgUenmlttlr. Ba kez 
hlatr •ti K11ıba, Salihli, Ala. 
'• b •ır,f larına da uzanacagı 
'-. a b~lge hıllunın ihtiyaç 

' dlnllyerek yerinde ,ö 
a..... k lıteklerlnl yuiae geh 
-,ı da7al111111tur. 

Gçftz 
'8 laıırarnanlar mıhılleelade 
G laet •dada beılael ıokıkta 
c.:'Jıla nde oıaran Konya'b 
't' .. ~r 0 &1a Mehmed'ln karııı 
h.l..~lye bir batında Oo in• 
,-,. doıarmoııar. Çocuk· 

Gçlde •Adar. Aaa Ye 
i~ .... kadaı.rıı. 

G U•• n u·· n $ h a b e r D e r 1 ~ lhracaıçılar 
~~~~~~~~=~a=~r~-:=--::----:-:---;=ı Bakanlığa Ce .. 

Yaşüzüm ve Meyvaları- vahlarını Verdiler 
Bağcı bizi Kurtarınız, 

Diye Yalvarıyor. 
·-·-· Battarafı 1 inci eahlfede 

dalma dGomllt u yetlotlrme m11rafını koruyımayacık hıle 

gelmiotlr. Basene bfttftn umutlar1nı ba tlrdne bağhyaa Ye 
yftzde ıekııenl ba~cılıkla geçiaen btlyGk bir kalabalık, çıkat 

teclmerltrlnln aldığı vaziyet karımndı elleri böğrftnde kılmıe · 
t11. Konetll kıynıklardao ıl hğımız .haberlere göre tecimerler 
ğftzel ftzftmlerlmlze bet ile on kurut ara11nda flat keserek 
alivre 11tmaktadırlar. Ekonomi Bakaohğnun yapmaktı olduğu 
Qzftm larandardlz11yon lel basene uygotlanıcık iken nf\ yftzdf'n 
geri kıldı~ını bir ttlrlQ ınhyamıdık. Eğer bo l11tandardlzHyon 
gerçekletmlo ola.ydı, çıkıt teclmerlerl daokftnlGğonft yıpmaz, 

Clzftm mıbııulftmtız daha iyi f latlarla 11tılmıt olurdu. Bu hin 
yıpılmama11ndan ceearet alan teclmerler dalmı •tığı flatlı~a 
teklif yapmaktı ve l&llJ!akta devam eımekıedlrl r. Yalnıı ken. 
dl kazınçlannı dtıotınerek ali •re 1!8tıta dcnm edecek olur1a 
ıenenln yarııındı yetilllğlnl kıybetmiyen bu değerli bığ bal 
geal bir iki ıene içinde çorak bir toprak yığını olacaktır. 

Henftı bu ftrftnflmftz haklunda ftmltler(mfı kmlmıı de.ildir. 
Ôntlmtıııle tedbir alacMk vaktimiz nrdır. Ba tedbiri biz bağ 
cıların ılmasuıa imkAn yoktnr. Slıin, yakaek görllt Ye ıezlol 

nlz ile, bo korkunç VHlyetten kurtarılmakhğımı11 kılavuz ol. 
1Pakltğıoızı cıud•n dllerlı. 

Manl11 eaylavlarıoı bu lele llglleodlrlnfı. Çok ince görftole· 
rlle uluaun kalbloe giren ve yer tatın 11yın ıeflmlz bıtbıka . 
nımııa yalvarmakta oldoğumoıu duyurunuz. Blıl bftytlk bir 
yıogındao n görtlbf'n feliketten kurtırAıolar. İeln durm•~a 
ve beldemeğe ııhımmftll kalmamıour. Arsıulo111I plyıea dabı 

çok berbıt bir eekle gitmeden çaresi buluo&on. ÔJ Y,0rekten 

yılvararız. 
Manisa bağe1lara namına bağcı 

Fehmi Erkut 

Yakında lzmir'de ''Türk 
Kuşu,, Y iikselecek. 

- Baıı 1 inci yDıd,. -
ıorolarn..a cenb olarak oa lza 

hıtı vrrmltrlr: 
- Uçık 700 800 metre yak 

aekte idi. A•l•dım ve 200 met· 
re paratCUu •çmadın indikten 
eo ra paraetıt açıldı. · Kollandı · 
~ım pa11eGt Ro8yı'dı yapılmıe 

Feıebir elsırmlnd,.dlr. Bu para· 
tiltler daha ılyıde ıcemiler lçla 
çok iyidir ve df'n,.melrrde kal· 
lanıbr. On kllo a~ırlığındıdır. 

- ikinci parıtGUl niçin 
açbnıı? 

- P•raıftt on kilo ığ11b· 
ğıadadır. Denlıe inince pera 

etıtO bıraklrak yOıeceAim için 
paraşftt denize bıtar Ye bıta 

cığmı dGtGnerek deniz GıUln 
de kılm11ını ıığlamak için 
ikinci p1rıtGtft ıçtım. 

[ Paratlt~ azman Anohlm 
denize inince euyon Gstftnde 
bir maddet baımıdan kılmıo, 
eonra bıtmıttar. Aranmıııadı 

balooımımıthr PaneGtftn bin 
altıyflı lir• de~erlnde olduğu 

söylenm.,ktedlr J 
Uzman ıııözftne dnım ede 

rek dedi ki: 
- İzmlr'lllerin beni ve ah 

hoımı hu tarfor ilgi ve önı-mle 
k1reı 'ıyaca1tlerını 11nmıyordum 
Yulı: andan kordon boyunu halk 
ile dolmuş olar .. : görftr.ce tatlı 

bir doyguya kapıldım. Hundan 
memnunum •e eminim ki; Jı 
mlr'de açılacak (Türkku~u) na 
pek çok Oye çıkacakı1r . 

- Sovyet Ruıya'da paraelUle 
atlamak •e motoreuz uçık kol 
Jamık çok basit leler arHında· 
dır. Köylerde bile gençler bu 
itlerle u~raıırlır, bir ıpor mı 
hlyetlndedir. Borada motorıoz 
uçakla deneme yapmı1ıcaıım. 

ÇGakQ açık yoktur. Tedklkı· 

tamı lzmlr'de paraıGtle atılıe 
Ye motoraaz uçakla uçuı lçla 
açılacak mektep mllnHebetlle 
tetkll edilecek (Tdrkkotu) için 
Hpıyorum. 

Duble Komandınçaklı bug6o 

parıtlltle allldl&ım yere gelir· 
kea Iİmlr'la aeredade pl111Gr 

(MotöreGz uçak) alını yıpala. 

bilec,.ğlnl ıHtl.rdım, iki yer 

gördam. Havıdın hını çok 
mGsald görQnda. Ba yerlerin 
admı bllmlyoram f•bt tebrln 
nerelerinde holonduklannı tea 
bit ettim. Gidlb ba yerleri 
gGrecr~lm . 

• - İzmlr'de dabı kaç glln 
kılacakaınıı? 

- Brt gtın kalacağım. 
- Şimdiye kadar paraflUle 

kaç dda atlıyıı yapdıaııP 
- BuganlLtl ıtlayııım otuı· 

flçftncOdftr. Raıya'dı 400 keı 
den f11la ıthyaıılar nrdar. 
Y alnıı yirmi ııoe uçakçı 
OçyOz bz ıtlamıırır. On keı 

athyın bayanlarla bıylar pek· 
çoktur . 

- En yllkaek bo metreden 
atladıoıı? 

- En yDksek adayııım 2500 
metredendlr te bu ylkaeldlkteD 
atl1y1Dca 1000 metre pınf611 
ıçmıdın indim, ondan toaıa 

açtım . 

Genç ve n11ik a•mın ile 
konsoloe; muharrlrlmlae çok 
iltifat etmişler ve kapıya kadar 
uğurlamıelardır. Muharrlrlmlı 

kendilerine ırıekkllr ederek 
ayrılmıotır. 1 ahı bee gtln lı · 
mlr'de kalacık olan uıman te 
11rbdaeı plloGr yerini teeblı 
edecetı.alr. 

Dan gençler HHındı plloör· 
Hik için bftytlk bir heveı .,.., 
ligi batlımıttır. (Tftrk Koıo) na 
Oy; ynılıcak olan gençlerlmlı 
pekçoktor. Gelecek yıl İımlr'd" 
oıman gibi paratGtle uçaklar· 
dan atılacak birçok gençlerlmlıl 
göreetğl&. 

Moze 
OirektörflmOz. 

Onbot gftadenberl rabat11• 
bulunan mOze direktörl Sell· 
bittin Kanıaraı111 oğlunun iyi 
leıtlrerek lıe baıladagım hıber 

aldak. Arkadıtımı•a, geçmlt 
ollaa, derli. 

mızın ihracı Mes'elesi .. 
Karşıyaka'da Bir Bayanın Buldu

ğunu Söylediği Formol.. 
---------------

Karoıyıka'dı oturan Cenan cektlr. Tecim Od111 bu itle 
ad1Dd• bir bayan; yae ftsClmle önemle llgllenmlt Ye Ceuan'ı 

rlmlıle lnclrlerimlzln uzan Odıya çağarmıttır. 

ıramau bozolmadın korunmaeı R•zakı. çeklrdeksiı •e ılyah 
için bir formfll bulanmootor. ftıftmlerln bir miktarından Clç 
Buna Ekonomi bakanltğ1Da 

ambalAj_yıpılaeak, biri Odada 
lılldlrmte·ve bakanhk bu for· 
mOlftn tecrGbe edilmesi için ukl•nıeak, biri de Ekonomi 
lıml. Tecim Oduıoı emir bıkaoh~ını gönd .. rllecektlr. 

~ermfıtlr. Bu ambılljlar tobıt ayında 
C..nın'ın buldoğu formftl ıçılarak denemenin ıonacu 

ftzilm ve lncirlerlmlsl hiçbir tesblt edilecektir. Bu dtneme 

klmyed madde kullanmadan 
ve p11torlse etmeden osun 
mlddeı bozulmadan ıaklanmaıı 
m n ihracını temin edehfl,.. 

munf (aluyet k11anırıa önfl 
mGzdekl yıl tlılm •e toclrle 
rlmlı bu formol aayf'lalade dıt 

memleketlere lbrac edilecektir. 

Aydın Bira Fabri
kasında Bir Kıya ... 

- Batı 1 tnel ylııle -
ba kıdar ıene fabrikada ödn 
almıt oldo~ndan hlçolmaıea 

ikramiye nrllmrılnl ıGylemlo· 

tir. Dlrekıllr; ikramiye Yerlle· 
mlyece~inl ıöyleyince lbrablm 
de 111rar etmtotfr. Bunun Oze. 
rlae direktör kıımıt n: 

- Defol orad1D. Şimdi ıeol 
burıd•n att1r111m. 

dığı memleket h11taneelnde 
biraz ıonra almlotftr. DirektG 
rCln de yarıları ağırdır. Hayali 
tehlikededir. KatH İbrahtm 
ıuçunu itiraf etmlt •e hıkkı 
verilmediğini, tahkir edildiğini 
86ylemlotlr. Ölmeden etel ma· 
ldnlıt Tıber de katille arala· 
rıodı eıklden geçmle hiçbir 
Hk'a olmıdıtıoı, direktlhtı 

kurıarmııa çılıtırken atılın 

mermilerden blrlle kıuen yı . 

ralandığıaı ıöylemlttlr. 

Hıber aldıgımıZ1 ~öre, kltll 
İbrahim; itten çıkarıldıktan 

aonra ıebH ite alınma11 lçf a 
direktöre eöylemelerlnl fabrika 

dakl dlAer memurlara 86ylemlt, 
onlar dı dlrektörf'ktöre arala 

rındı geçmlo olan bir meı'ele· 
den öttlrtı tarziye nrmeatnl Te 

ba takdirde tekrar ite ahnabl· 
lecegtnl ıöylemlılerae de İbra · 
blm: 

ftzftm Fiatioi DDşftrme· 
mek için Hnktlmet 

Tedbir 41ıyor •• 
lzmlr'dekt ihracat leclmerlerl 

alivre ftılm 11tıoları f iıtlerlnl 
Temmuz ayında.iki karat bir· 
den ladlrmelerlnln eebebl hık· 
kında bir r1por baıırhyaıak 

Ekonomi bıkanlağıa• göndermek • 
lçla dan Ubıylığı Termlılerdlr. 
Ba r1por; Jtro teclmnfnla 
dGnya ftzGm lıtlhsalAtı Ye flat· 
ı .. rt hıklundı almıt olduğu bir 
raporun mubtnlyallna lıtfnad 
etmektf!dlr. Bunda Girld Oz6m· 
lt>rlntn f larlerl dlltllrllmlı ol· 
duğand1a m,.mlekeılmlı ftztım. 

terinin d~ ıllTre llhflannı NI• 
lamak için f latlerlnln ladlrilmlt 
oldu~o slkredllmektedJr. 

DtlnkQ Nyımısdı dı 1umı .. 
tık. ihracatçılar; bir haftı ılpa 
rlt bılllnce lılm flatını iki 
koroı ;,birden iadlrmtıludtr. 

Yınl:ı bırekeı buradadır. İn· 
dirim bu kadır çok yapılmıyı 
eakıı u bunu b111 lhracıtcılar 
kendileri de itiraf etmektedir· 
ler. Ekonomi bıkanlıAı; irin· 
lerlmlaln değı-rinl dGtGrmemek 
için hıorıdrll tedbirleri almak· 
tadır. 

Tarıın Bankası 

Yaş Mevyacılara 50 
Bin Lira Kredi Açtı •. 

Tilrk•>f lı Mecdet 
dan öğleden ıonra tarım baa· 
kası direktörQ K.emıl Zıl•'le 

yıt meyva çıkatçılarımı11 veri· 
lecek kredi haklundı bir g6 

rClome yapmııur. Ba göra,mede 
tarım baoka11 lamlr J•t mnya 
Greımenlerl koopuatlflae Uıaa 
klSprl kooperatif ine n geae 
l11teal11l'd1a Avrnpa'ya yat 
meyn gönderen Karamftraelll 
Tabir ile Ziya rn Kenan KıbtJ· 
oğla brdertlere tlmdlUk 50 
bin llrahk bir kredi açılm111nı 
kabul eımltılr. TGrkoflı ba 
kararı yukarda lıml geçenlere 
telgraf la blldlrmfttlr. 

Diye ba~~rmıttlr. Kavaı lb 
rahim; dlrektörlftkı~n kofolun· 
ca blrtey ıöylemeden çeklUb 
ghmfıtlr. F•kat dftn ıaıt on· 
birde tekrar fabrikaya gelmle, 
klmıeye blrtey eöylemedea 
doğruc. dlrektörln bGroaun• 
giderek kıpıdan lol.'!rl glrmlt 
•e yası m111hnıa bıt•nda ota 
ran dlrekıöre helindeki bro•nlk 
tabanca11aı çekerek ılet etme~e 
baılamııhr. T.bıneada yedi 
kurıua •ardı. Direktör göğsG· 
naa ve karnının 11g •e ıol 
taraf tarından dört yara alarak 
yere dClımftıtGr. Bonı rağmen 
kavu İbrahim tıbınc11ını alet 
etmekte devam ediyordu. SilAh 
ıeılerlnl duyan fabrika maki· 
nlatl Tiber Zelmek kotarak 
dlrektörln odııına glrwlı .e: 

- Ben tersiye •ermem. Altınordo'ya Galibiyet• 
Demltllr. Ba meı'ele; kıtll 

- Ne oluyor? 
Diye direktöre doğru kot 

mattur. O ıırada k.avaı İbra· 
hlm'fn attığı mermilerden biri 
kaza eıerl ·olarak karnına gel · 
mit •e savıllı ıdamı yere yo· 
vıırlam11~1r. Fabrikada balanın 
diğer men;arlar dlrektGrlGk 
hpısın• gelmlt n kanla nk· 
ayı gGrmtıolerdlr. Şehitler pollı 

karakolundan da ıUAh aeılerlnl 
duyan polis memarlar1 koıarat 
Ylk'a yerine gl.mlıler ve oradı 
tabeacaeıoı elinde tatmakta 
olın İbrablm'I yakalamıtlardır. 

lbrahlm'•n Gzerinde iki mer
mlli ve bekçi ödevini gGrmeıl 
için kendlılne terUmlı olın 
birde Karadıl tabınca11 bn · 
lqnmaıtor. lkl tabıneaııda alı· 
narak Hk'adan genel IHI· 

ınanbk haberdar ..,tllmlt •e 
yargenel ıaYaman AH Akkaya 
ile emniyet dlrektGrlGğl adil 
kııım baokanı Dultıl Akglmlle 
hemen Hk'a yerine yetlıerel. 

tahkikatı baılımıtlH .., •ğır 
yarah bulunan dlrektGrle ma 
klnlıtl hemen bir otomobille 
memleket hutaneelne 'önder· 
mitlerdir. 

lllklllllı bllkım albllı llıa· 

lbrablm'ln fabrlkadekl beıı te Nazilli'nin Hissesi 
yolıuz ltlerlnden dotmattu. 

Tahkikata tG&ece dnım edil 
mektedir. Katil din IHklf 
edllmlttlr. Bagtln tora baka 
meaUğlne Yerilerek bıkkın· 

dakl tahkikata hGkGmenltkee 
(HAkhnlikce) devam olunı· 
cık ur. 

Kızlarımızın, 

Kadınlarımızın 

Namusu. 
••••• 

- Baoı 1 inci yGzde 
sinden yıpılan birçok hadiseler, 
bur1larda de kadın ve k.ıılar1 aid 
alılik kaygı ve mürakabesiain artı· 

nlmaı11 Hrurelini göıtermektedir. 

Bunlar1, aoıyeteoio bir derdi ola· 
rak eadece genel bir ınlıtlmlı gö .. 
teriyor, iç·yüzflDO ba ıütoolerda 

açmak iıtemiyoruı .. 
Kadın 'Ve erkeği, yaradıhtı ka· 

nuolan dıtınde olarak dlfflnecek 
detiliL Ancak, bu kaouolana, ao .. 
yete ahlik Ye yaaa11 ile uygun gil· 
men Uıuodır. Y okaa, çabcm•k için, 
geçüamek ve geçindirmek için ife, 
ıtelyeye, mag11aya, daireye giden 
kadın ve luzlınmııın 6athıe çukur 
açmık iıtiyenleıi, yalaıs •tflsel ya• 
aalarle drtil. tClkrillLle boimahy'll. 
Bepimis bu ip kendimize bir adev 
aayank, b6ylelerioi h6lı:6mete he· 
ber vermelirb. 

ANADOLU 

De Bllyllktllr 
N111lll'll bir ıporcadan ıa 

mektuba aldık: 
Geçen gln yapılın gulntlde 

Ahınordula kardeolerlmtıle oy· 
nadı~ımız oyanı Ald Birlik 
g11eteelnln y1111ını okuduk. 
(BrHo Aydınblara) diye batla· 
yan yazın19 nlbıyeılne kadar 
bGtOn Aydın fadboleolarından 

bıheedllmektedlr. Batıl blrlacl 
eayıyı yapan N 111U1f top öyre. 
teni Şnkl'yl de Aydın oyan· 
co1111 olank göıterUmektedlr. 

İkinci EayıJ ı yıpın eolıçık 
Ali de gene Aydıoh olank 
göıterllmlotlr. Halbakl for hıtb 
ile mftdafaada oynayanlar Na· 
zllll oyuncularıdır. Bu maça 
altı oyaacomoı lttlrak etmlıtlr. 
Üıt tarafı Aydın, Çine fe Ger· 
menci~ oynncohmdır. Da takım 
Aydı'1 mabtelltldlr. Hepimlsla 
de hakkı Yardır. Sayıları yapaa 
da Nazilli oyaneolır1dır. 

NHtlll'de canla bir apor 
mneuddur. Ba defa yapılan 

mıntıka Uk maçlarında tam 
galibiyet kaunmıı, S6k,.lllerle 
v,.rdl~I oyuna tam kadroea ile 
lttlrak edeme4'ğlndea Nasilllala 
26 puYanına kartı Aydın aneak 
27 puHnla flmplyoa olmQflar. 

Sporea 
Cemal Atay 



' 
J çy • 

Paris'de: 
Skındal11r merkezi olan Pa· 

rla fOD gftnlerde gene bir ıkan· 
dalla, daha doğro~u ekaudalıar 

arasında en ziyade göze çer · 

pau bir ekandıllR ç"lkunıb 

durmsktadır! 

Bu ekandılın k.bramanı, on 

d"fa neıareı aodtlyeaiode yer 

alan~ ve ılmdt Parlı'io eu hü 
yük bir ıhıama tlrketinln mii· 
dftrd Ue zncesı ve erke:ıt bir 

dnema artlltldlrl 

Parla ekaodıbmn kabt'amaoı Sine• 
ma tirketi tlirekıö,ünt\n k.ız1. 

Si C11 nın artfst! en, , ateşU ve 

Jk yn 'Jşıklıdır F kat bn ur· 

li!t, mudftrden ~ıy de gfiıd 

damma gOnftl ba0lamııtır. Mü· 
dftrOo arıcı , blr vaka ler r:tlı

tia bu arzusuna mQe fd şekilde 
nıuluıhl'le etmemi~, fabl rı· 

nunda bu yanm mutuemet 
kırılmıştır! 

MOoaselı111 lyJdr: iyiye iter· 

lemlı ve artbten dıb• ya~lı 

olen medam 1 p11tron da bu 

aşk ı.rtık şiddet il bir ihıirae 

dcrecesleıl bolnıu~ ve a11 kındao 

bir rlıkıke bile ayrı lmamağa 

cılışmağ• ba amıetar. Buouula 

beraber, kocasını lt.rkederek 
bir rezelı te de meydan verme· 

mek lıtemf v, yalnız 11rdetl bir 
gölge gibi her yerde tokibe 
beşlamıwtar. 

Artist bu vaz,yet lrıoda 

p ut ronuoun kewııoı ıahanıuıüt 

~dilmez bir yük telltkkl etmlye 
şlawı . lı oou hhıtıedeo kıuhn da: 

- Bemm ar~.olorımıı r mol 
mr:cburlyetinde lu . A i 

ıa h ı,;drğıoı 

1 ete 

•hl.tide 

Bu 11.fina betin onuna mu 

eo O} or an uz? Bu) nrurııız: 

Ka fın, birııün rt ıı,. bir 
~ r on ed6 bulu~uıuş, f k t 

uyo l z meııcl::ı ınfi t-ar lmz ılı 
bir roektabla koca1rna btr bas 

ın fırn ı ı vermiş, ba km kc 

mali rt>ZAletle yspı lm ıe ve lo 
timdi. . Tal k dııvseı 8 f h sına 

gtraıfeılr. 

Ke.dıo, koceeıudao yrıldık· 

tan eoora artistle evleuecekmlt, 
Amma bakalım tedbir takdire 

ac k.Jar oyacak?. 
• • • 

m, •• a.cı.1.11~111111nıı..ııınırm 
, kandallar: ltalva ·· Habeşistan 

GörO.şler 

a Gene Artistin ltalya 400 Bombardıman . Sezi~~· 

Gelenler. Tayyaresile_ Saldıracak. ısıa~h~;:::s~~. 
. Bir ltalyan Tayyaresi Düştfl ve B . letanbol'dayım, dflo e 'ıer~ 

a gazete gPÇfİ, bir 81Clk 

• 

' ·· zelliği ile Kasala- yındırlık Bakanı Da öldü. 

an al a Kopuyor. -bumu okur okumaz hemen yırt, 
lıaut yek! .. 

Bu mektubu, Vfyına'dan ken· 

t es Fon Borbrend Stopab, Ame· 

tlkn'dakl kızına göodermlıtir. 

Kootes'Jn kızı, g.-nç Klanteoen 

Rlao ile evli, yınl Amerlku'oıo 

maruf ze.ogioltırJnılen olan Rian 
Fortlo'ln yeğ.,,nloto kan11ıdır. 

Marya Foo Burbrand. Viya· 
oı'nıu me•hnr ~GıeUerladen 

blrleldlr. BıttA çok gftzeldlr; 

leplıka eıçları , iri ve gQıel 

eözlerl, bir Venüs hey kellol 

andıran endamı ile h"r göreni 

bıyrette buakınıkıadır ve Vi
yano"aın en maruf ailelerin 

den blrMue mensuptur; yalnız 

omomt burptan 11oora çok fakir 

JtıımOş ve .. . Adeta sokakta kal· 
mı ıtır! 

Bununla beraber, evfeoeceğl 

11radı Pariı'te bıraktığ' L,.hll 
eevgUlsloe fO telgrafı da çek. 

mlştlr: 

"Yarın evleniyorum; vaziyet 
benim için çok elemli ve kor· 

konc;tor. Fakat batka çare yok. 
Sen hemen Nevyork'a bana 
yakan gf'l!,, 

ne 

Dftğfln. Amerika zen~lolerf. 

mah11011 bir (evkalAdelikle 

olmoı, fıkat; zfflf geceıloden 
itibaren de aile geçimsizliği 

derece 
var?. Aman efendim, ati 
imi~, ôğle üzeri köprll \ ,, 

den geçmek bir tabılll11111 e 
ı · •Jller 

eleel imiş. Biz zmır U 
tınbol'on eıcığı vız ge 
Öğle Qzeri köprftden g~:ı 
dedim. Baktım beollll g ~ 
badayılar pek çok ve ·~ 

l Gılıt• 
üetö dolu!. Kimle dt0 

geliyor, kimisi Emloö060 
,. 

Boğaziçi lekelelerl dol0
• ••P 

kôy'e, Moda'ya, adaları ,
0 

tar kalkıyor, Saraybut00 
Ol 

hıikamet tutturan tıir rO 
k6P'o k.l\r baıını fyerek 111111,,ıı 

geçiyor. KöprGotıD eata ol 
sıcaktan yomotım•f· ~ (lı 
rinde gidiyor gibiyiz. Sıc• .JI 

ı 1 ,.ıeı• nr amma ~taobul gaze 
1 

r 
f eryadluı kadar değil· Ôğ ~;ı 
uı Kemnaltı'oı bir d0t601,~ 
termometro (:rn) de! .. Ş•l'ed'ot 
iç! Halle şaıal; sesleri •0

1 
,. 

I' o e 
ortalık yaDJyor. lataobO A' ~ 
zett>cller gt1lıılnler de ııcttıol'' 
ml:r'de gôreOnler, İııt•0 
lş~iz de çok. 10P 

Bu fıaklrllk hHeblle annesi 

bu gftzel kızının A nopa'nan 
bilyilk sevk eehlrleriode ter 

b~8tÇe dolışmasıoa ve hauA ko· 

ooel ... 
Bahee Krah K.ızkoleel, Soadlye, .. ~.,.. 

Roma. 9 ( 4.A )-=-R~h,.efa. ve bndoda yıkın b;ll-cftz- ,.-,fne Kalamıo, Fllorya, .All' ili' 
tan'm bırh hnn·hk1ırı hakkın· mftdbfı, yanıan ve lnf IJAk bom· plajları da adam alaı•1°1~ 
da ~fo,.na1e D'ltaUa ,azet~ııl baları ıtılacaktır. zlm Çeşme ile lociraltlı ,ı 

cıktan kucağa koşmasını mil 

11ade vermltlfr. 

ııı• 
aş1tf11l1tkf mıthlm•tı .,,.,.mektedfr: Do arada fcıbrden yerlere yaka pazar gftoleriodelJ j 

Rahf'le lc.,vv,.tlerf Erhre crp. J?ôzvıeı Vf'ren v,.ya bo~•n f?H· ~6nlerde letanbol p14jları k eJ 
h,.ıııfne 1000 ve 2000 kfefllk larla dolo bombalar ve ayni olmaz. lzmir'de plAjıi• g:~tf 

Amerik.a'daki ıkaodalın kahramanı ltftcftk ~nplar ba11nde 1?"1mf'k· zamanda sert hBltalık.lar mlk· valı.itler, bağlerda, Yell1 .. ~ yat esnaemda •e evlenmeden 

Genç M11yı, bu ıerbeıt ha· 

evel üç kiti Ue enlımlı n ıo· Avuııurya'b kadın. R bl il 1 1 8lrda geçer, gene y• tetllrl,,r. nnfar mltralyllz1,.rle ro arı eaçan empo er a ı a· 
nunco8U J,ehll kont VlAdlmlr bıt1amııtır. Gt1nç Marya, ilk etlAhlandırılmıelardır. Ve he· caktır. İzmir! •• 
Mltrof11ki olmuıtor. Marya, bu 11kıamdan genç ve zengin ko . 

Lehll Kontu hakiki blr •tkla c.ııua feo• muameleye glrltmf11 
ıevmlıtlr. Mal! 'azlyetl mftsald ve bu wazlyet bir tftrl'll dftzel· 

men muhtelif yarlere dağıtıl· 

maktadmrlar. Bu suretle 13 
trımmuıda 12,000 kişi Ado· 

Tolon'da Grevler Kavlı 
Güriiltülü Oldu. 

ol11ydı, onualı evlenecekti. Fa· memlttlr. Vada toplanmıt bulunuyordu. 

kat, vılfJ,.ıt, atlenlo eski hallol Balayı fçln Ltkml'ye gittikleri Dl~er ta:af tın imparator 

bulmak lçiıı kızının gftzelll~lnl aaman, yeni zevce kendlıf için ftalyın ordoıundakl srncll"r 

mQzayedeye koymoe Kfbl ldt. ayrı bir yatık odaeında yatab arasında kac;mak hırf"kf'tlnl ar Toulon, 9 ( A.A) Dao 
Borıun lc;lo kızına: kallıcmııtır. tırmağı adamlara vaııtasfle ça akşama doğru yeniden ônemli 

- Kızım heoftz çok genç Genlj Amerlka'b zevceetnl hoıyor. Adls • Ababa'da hava bir kargaşuhk olmuştur. l,le· 
ve çok güz~hln.. Bunnu için çok 11eviyor ve bir ~On ~elib taarrozlerına mfMafaa ı~dblr rint bfıtren işçiler eftkuoetle 

e•lt:ınm k zamanına daha çok anlarının düzelrceğlrJI 6mtd lerf alınıyor. Somalı Cf"pheslnde tersaneden çıkmışlardır. Az 

vakh •ar. Bir güo gf"ltcek edlyormut Fıs kat bir ~Qo Muye, Habeış tıbtldatı son eaf basına eoora Şt"brio merkezine yakı o 
Kont MitMfoht ile evlenecek in, tlddetll bir kav~a ara111od11, ıl gelmi~ bulunmaktadır. Tahmin· m"ydanlarda halk grobları gô 
fakat tim iı ıabar lazımdır. Sen nlrlf'rloe hAktm olamamıe ve ltıre göre Temmuz nlbayelfode rOomtğe baılamış ve bunları 
hemen Aıııer1kıt'yı gh, gdıelll Lehli kontu eevdttlol 11ôyl,.mft. Erltr" ve Somalı crpbelerlnde p6ıktlrtmrğe çalııan bdkumet 

ğlo ve aUt1nln hGyökhlğG 111 muhat t> relerlol de genç kocası 110000 Babı-t aıkerl toplanmış knnetlerloe tat ve lekf'mleler 
yealnde zengin, çok zengin bir nın yDzüoe çarpmııtar. buloooyordo ki, hanların 8 0 atılmıştır. Movakkatf'D dağıtılan 
Amerlka'h bir koca bulmağa L blol Erhre'ye karıııdır. 26 tem il L ki d ı 6uoun Ozerlne iş tılA~ da " greve rr yan l!Oaa ar a yen · 
bak! Demiştir. muzda imparator her iki cep d l ı d S 20 vaema dıyanmıetır. Bfttün Ame· en top anıyor ar ı. aat ye 

Genç Avoııtorya'lı k,z; anno· hede bftt"a tr.plaotılarıo ve ha· d d d hl "'k·'I. rllıca bogOnlude bu dava ile u oğro urum a r eu un gö· 

1 ~~ 
bn aabah tersaneye nor~ıç~ 
tekilde dôomftolerd.lr. 

hAdlee olmamıotır. f,_, 
letaobul, 9 (ôzel) - .. ~f 

1 ıe .. 
sa'da Brest'de 'ilcretler o .~' 
yaziinden lntaah bahriye f 

j ltt leleri arasında nftma)' V ,r'' 
ıte pılmış ve amf:le ile po 
ıot· aında çarpıtmalar olmuş bt 

İntaata bahriye tf'zgAbl•rJ~ıt 
kumetlo emrfle kapatılı0100'ıı 

r ı1mayl@çilerde Fraoııı• ılı'' 
bayrağı ile beraher k••' 
raklar da vardır . 

alofn bu liklrlerlol çok yerin meşguldür ve bu arada da, aile zırlıkların en eon 12 Eyhile rilomekte idi. Gecel,.ylo göete 
de bolmuş olacllk, ,.Çok sev· kadar bltml" olmaeıoı emret· il d b b k hl tdd ı 1 spanya., dıı lfı .t sinin maff vaziyetinin dftzelme v ,. ro a n iiyü r e et e ,. 
diğl Lehli konta., kendlıılol mlatlr. k b H iki 8 '*IJ 'llut kızının gftzelllğtnden bek· "' te rar aşlaqııetır . r.r ta· Dahili Vaziyet OP _ _,. 
ö lOnceye kadar ıe•eC*'Afnl ve Uyen anne de, luzıoa bu kıea balyan tıa yyaresi: raf ateş açmış 2 kişi lUmüı, t~r. 
pek yokmda tamamen kendisi · İıttaobul, 9 (özel) - dlf 

•e b uhranh zamanda kocıııeıncfao Romu 9 (A A) Dan kay 50 ktet kadar da yaralanmıştır. 1 eı> 
o lo olacağına ndederek Ame· • - ya'da dıblli vaziyet D of' 
rlh'yo ghmiştJr. gebe kalmasını tnefy., edlb holduğo btldtrUen İtalyan UÇB· Saat 22 ye doğtu kargaşalık verecek haller göateraı,.el ı.e~ 
Valdeııfnin daha Avropa' dan durmaktadı r. F akat... Göoftl ğı Kablreye yakm bir yf'rde en had devresini bulmuetu. rloe harbiye nezareti ",,".~ 

bu, ferma o dl nleT ıiıi hiç?. dOşm11~tClr. 4ı kfoldeo mQrek· Bakumet kuvvetleri grevcilere d ç ,.-
eıığlııdı~ı doınlııklır cııyeafnde, k kartı ealdırıılar "•pıyordo. So fabrika ve müeıe11eeeler e "il~' 

.M N k' k Y • 'd ep mdrettebatı ile 3 yolcoeo J amelelerin slyaei teoekk" _ı-" 
gene arya cvynr il aya unanıstun a ölmfiıı.tf1r. İtalyan bayındırlık ka1darda barıkatlar ytikeeltmlt ~,. ... 
ha ıil: ba u: z kendi t 1 1 ıı eosyallatllğe veya atndl • .t 1 0 gayes · b k M ve evler yağma edllmeğe ba~ · 1 I" 
ne crişt!recek bir mohtt bol· Bazı Gazett ler Kapandı 8 1101 

• Lulgl Rezza da intisabını kat'i surette 
t'Slen yolcolar arasındadır. lanmıştır. 

muş ve ıudeş çocuklarından İ!!taobu l, 9 (özel) - Yuoım Toulon, 9 (AlA) - İşçiler etmlttlr. 
blri-.f ot ıu prerıe Hloodvfg Ho 111 B k k R oma 9 (A.A) - Kahire Yalanmış! 1'· ç o er a aohğıum arerı ile ------- 1

------

reolohf", en di.:ılue şimdlld ko· yakınında İtalyan bak11D1nıu ita 1 ya 
(Patrle) gazetesi dört gftn ve b ı ı k: k 

ca ı ,uenç Rlanı tevsiye e mittir. •yatını ma 0 an oça aza İstanbul, 9 ( Özel ) ,,,.... ... it 
., bdf talık: Oimabatlkl Droslıı d ~"' 

Ma rya, aoneeloln dir" ktlft sıo a altı ki~I daha ölm6ştftr. Japonya 'ya Karşı çinle Çaldarle'ten alman bit ~oııı 
tbl t ld. il D tkl ay mtıddeıle tattı edllmt• uunlar araıında Anlü ltalyao Ozerln'"' Yunau slyaei Dl'b .,J• mııc ace ,;rng n m ır, iye ıı u u "' .,11• 

ormoo ve yuk. ıoda ölme l bek · tir. Bu odan baıka (Hakikat .. keeeaf tarından Baron Fraoııettl Dostluk Kuruyor.. le ,.ıoıo affedileceği b•.,~;yo& 
leoen babaeıoıo bu b 11 btiy r Altıya) gueteel matbuat doru· de vardır. İııtanbol, 9 (özel) - Sinyor A;loa'da çıkan eayla to" 
gene dok uz mılyon dolar bı mu ve konunu oleybine neırl · İııtanbot, 9 (ôz,,J) Ce· Ma88ollol, Jepooya'nan Babe etmemiştir. Ji 
raka~ı ce"abını 11lwıştır. yatı yftzQuden mahkemeye ve· nevre'de hfçolmazıa bir •ylık tl&tan mee'eleslnde tuttuğu hatta Makenzen Çekil ,fi 

M•rva, ayni zamınd• -.,...ı rllmiotlr. daha eftkt\o •e eolh deni te· harekete mukabele olarak Çin t b ı 9 (ô l) - 8 .A. 
-.1 "" e• eten o , ze C v 

lleJ Lehtl kont VUadlmlr Mit General Koodillı matbuata mln edlldlğl iddia oluudoğu ile sıkı bir do11tlok teılıl ılya· gazileri Naeyonıl eoııyıll• ,t•' 
rr.feld1e d'l bir mektep yızmıo •erdiği bir h yaooamede b91ı halde, barb hasırlıkları hak· eetioe faslı bir konet nr· mlyetl Fahri rt:lel cener•1 

•e mü11aadeelnl ılılıkian sonra Ctımhorlyetperver gazetelerin kıode korkunç haberler gel mektedlr. keozen lıtlfa etmtıtlr. 
1 

bi1 

Bıa da Amerika'da: e:nç Amerfkı'lı Rtın ile ev· efk4rı karı~tıracak ş,.kliod,.kl mektedlr. Uzak şarkta Japon lsttlA Arkadaelarana göoderdl~.,oıl· 
"Bu ntle mevk1ınrıe, anca\. b.r lenmltılr. neşriyatının örı Qoe geçmek za· Royter ejenunın verdiği bir elyaset•ne karşı koyan ÇfoU . açık mektubda gerek bd lğff'' 

çocuk dünyaya gtttrmek le eğ llfltlllllllllllfllllllllllllllflllJlllmllllllllllll manı geldlğfr..I n hal böyle habere gôre Sinyor Mo1111ollol lerln en bOyüğü general Çan· yetin ve gerek "Çelik o> 011-
lamlaeaeaktır; yoScM, bugO.D de· Çeşme lhcaJurı IJioı denm eder e bo neşriyata le· ofn Babeşlstıo'a " karşı tatbik Kae Çek'e Sioyor Museollol iller" lo en bdyOk bedef~000' 
~llıtı ydan .bir yınn ıı kfttGk tfoadg4b olan bazı cemiyet ve ed~ceğl harb plAnı şudur: üç motôrlft bir tayyare htdlye "Mccbort ııkerltk" oıo d'ff 
bir aebeble lf!DI ge e Viyt:n 'ya 8 İnci Sabjf.-dedir. tefekktılleri feeb mecbortyrıtln· 400 bombardıman tıyyareılle etmlı ve bu tayyare Çan Kaa· kabolG olduğunu ve bu be 

~ndereaeklerdir. Da mek ıa=-·_u_ıı ... ulllllıllluılllllllll&lllllDHllDIIDlltunınnı......:.:cfe::.....::k::::ıl::ıc::•'.l!l:' :.:D::..• .=bl:::l::dl::..:ım:::.1.I :::fr:.:.• --.&.--:B:.:•:..=b.=..ıe ı....::at=er:..:;1:....:t~l:.=.ıu:::..m:::..a---L.er....::........:le....:.;rl:..::n;..:_e -ı-.... e=k=e ..... ı=ea=U=m........,e=dl..,..lm=l._....lr-.• ___ __..d-....e ..... v...-u ..... ı ...... ld .... ı ....,ıa_ı_bt_ld_lr_111_lfl_l_t· _ _ 
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E~unf, lşciler Bnrosunda Btırnava Gençleri Aydın Mektubu: Yunan TOtQnQ 

heşyüz Yoksul Yavru iyi Çalış:!.orlar .. Aydın'da Bahçelerde ln- 1 e Ha~~~!-·· -
Arasında bir Saatt Gelecek Sen.c Lik • T l B J d Yeni Piyasanın Sağ· 

•Maçlarına Gırecekler! Clr op 8llIDI ya 3Ş an l. lam Olacağı söyleniyor 

·-·- Yunan ıtıtilo vaziyeti tem· 

muz ayında, hazirana ntebetle 

çok lylleemletlr. 

- Başı 1 inci yftzdc -
Yelmlş beşini, bir iş, bir yar· 

dırn, kendllP.rlne faldell bir 

eeer olarak onlara iade edeceğiı. 

Yeni teşkllit yapılalı çok 
olınadı.. Fakat herkese sevinç,. 

lnıoç verecek bir yol tuıarak, 
kıu zamanların fçf ne, mOsbet 

birçok eserler sığdırdı: 
lıçlnin hakkmı ~koruyor, es· 

llafın dllek•erln{ bavarmağa ça 

lıııyor, baBtalara, gebelere dok· 

lor, bedava llt\ç, yiyecek, giye 

tek, aıskaları kamp, ılıca, çalı 
"ınıyacak derecede dfişenlere 

gllndelik ve herşey .. 
Bu özlü, temiz ve günde on· 

dört saat kadar süren çalışma, 
Birlik bftrosuoon yalnız mn 

laffalnyetl artırmıyor, it alanını 

da genl~letlyor .. 
• • • 

Baronun Kordondaki bina 

lıoı glrererken, Yukarıdan ince 

~~lıklar, gftrOhtilcr, ko~uema 

lar duyuluyordu. Merdivenleri 

Çaktım. Muntazam bölmelerl
1
e 

•Jrlfan genle bir çahşma salu 
tıonnn korldorundayım . Ilt:r 

b1'1ıne, bir blrll~ln lelerine ha 

kıyor ve aşağı yukarı hepsinin 

de ôoflnde leçl var, esnaf var! 

Merdivenlerde, koridorlarda 

~ocuklu kıdınlar duruyordu. 

Carılhtılerl büronun ıoplanta 
ltlonundao geliyordu. O kısma 
ltçlnce durdum: 

Yozı,rce çocuk: Rengt\reok, 
lrtıı ufaklı, yalınayak, başaka 
bak, bakımeız, yırtık, perişan 
kıyafetli yavrular. 

Ve yanlarında siyah eski 
Çtreaf larımn içinde çok yorgun 
tôıOken foçt analar, e naf ların 
tevcelerl, kızları.. Anladım ki, 

bQnlar; yaşama kavgasmda beli 

btıknteo, alnı delma ter içinde 

bulunan insanların çocuklerıdır. -------· ANADOLU 

EUerlode car.danlar, puslalar; Burnava, (Özel) - Burnnı 

- Bıoa da yok mu? Bana kulftbfi, federe muamelesi biti· 
elbise yapmayacak mısınız? rlldlğlnden bueenekl ilk maç 

Sebze Boldur. Köylo, ürünilofto Yüz
de üçünü Hava Kurumuna Veriyor. 

• Ayaklrablarım ne kadar eski larıııa girebilecektir. 
bakın? --------

On bin nüfusu olan Burna· Aydın, (Özel) - Turfanda Yaaasın Klh•IOmilz: 
DJye bağırıyorlar! .. ' k k l bti 8 t ,. J va oın ıe. u (j ornavaepor incir bu yıl zmlr'e J 5 gün Umurlu (Ôzel) - Tihk haH 
BOro şef l Oamın .,en ve b ı dl t ı ı h lk 1ı e yen n, part o n ve a ın sonra gidecektir. Mahsul kalite korumu Aydın 11ubesl baııkaoı 

arkadaşları, caketlerJ çıkarmıılar, d k d d · "' "' yar ımlarını görere arma an itibarile çok iyidir. retmenle. Ahmed Emin Arkayn dtio parti 
kolları SlVamışlar, cevab veri· 1 ça ıeıyor. rlmlze, teclmerlerlmlze iyi pa· ııekreterl ile köyümftr.e gelerek, 
yorlar: 

Bnroava kultibfi busene zır ve bol tecim dileriz. burada da hın korumu ıçtılar. 
- Yavrular!. Biraz sahre İzmir Halkevlnln koymuş ol· Sebze ve meyva: Korum bıııkantııwına Ahmed 

din.. B,.pfnlze d~, heplofze de " " 

b 
dağn tlldi kazanarak gayrifede· Aydın'da sebze ve meyva Çayırlı, ea&ı•mınlı6101 Meh 

el lee, kundura yıptıraca~ız . fı "' f:ı 
relıır ştlt şampiyonu olmuştur. çok bollanmııı ve ucozlamıııtır. med Dlrllc, Oyeliklere Ulfıt 

Biraz dorun, gfirOltfi etmeyin! v v 

Kaydaltına glrmlyen çocuk Geçenlerde Burnna'yı ziya· ilk gnolerde havaların sıcak ve Çörftş, İbrahim Çaroo ve o~ 
rubu, im salonda da kendloi ret buyvran Bayındırlık Ba· kurak gitmesinden ıebzenln man Roz\ı.:ord Bl!Çtldll~r. Ôoce 

gösteriyor. Sevfnen, bağrışan kam Ali Çetlokaya gençleri geçen yılları gnrı• biraz pahalı Ubayhkta yapılıın toplıntııfa 
bir kQçOk insanlar ka1abalı~ı! kobul ederek konuşmae, gf"DÇ· l!atılmaeını, urayın, bahçeleri Ahmed Çıyl'tlt 300, Rlfat Çö 

fıılmltr l!ayılıyor, cOzdanlar ilk hakkındı izahat almış •e J4ğım korııan su ile sulamasını rftşlQ 800, 1brablm Ç<'SrOşlG 
gliıden geçiriliyor ve kenarda, kulObOn hamt ba,kanlığını ka· yasak etmesine atfedenler bu 150, İbun Çörtı,ın de 50 lira 

terziler, kundurecılar. Ölçft bul etmişlerdir. Gençler hlr bolluk ve ucuzluk karşıeanda yardımda bulunmuşlardır. Diln 
faally~tte! toplantı yaparak bn kadlrşf . yaolış görilşlerlni anlımıı ola· ak,am bfr saat lçlade 40 Qye 

Şuraya bir not koyacağım. nıslıklarından dolayı sevinç ve caklardır. Bu yıl knoo, kar· y11ılmış ve birçok la yardımcı 
ÔlçQ alan bir kunduracı: şükranlarını kendilerine bildir· puz da bol ve ucuzdur. Gye kıydedllmletlr. Köylftlerl· 

Ç~koelavak lf'jlelnln mftbı· 

yeat için Kavalıı'ya gelmeehıla 

de bu iyiliğe tesiri olmuştur. 

Yalnız yeni eene tllttinlerl· 

nlo ikinci neviden olan kısım · 

ları, 1 lenmiş ttitftolere dalma 

mOesslr kalmıştır. 
Eptr ve adalar da dahil ol· 

mık üzere 19J4 senesi UUlla 

randımanı 31,294, t 28 okka 

olroasını karşı 1935 temmuı 
30.1935 tarlhtndtıkl milbayaet 
mlktırı 30,117 ,994 okkl ol · 

mue ve halen huır mal 

1,076,t28 okkadır. 
Bu nzl yete göre Yona,ls· 

tandı 1934 rekolte3ioden ka· 

lan miktar pekA.ı demektir. 

Yeni eene plyausımn n~lım 
olacığı knvvetll nrette ıah 

mlo edllmektedir. 

- Do yavrocııkların tçhıde, mişlerdlr. Fasulye; 5 . 1 O, bamya 7 ,5 mlz de, OrQnlerlnden vermekte 

öyle ayaklar gördOm ki, doğdu İzmir fabrikatörlerinden M. tomıtes 2. 3
1 

hôrOlce 51 pal oldukları yfizde yarımı llheıen Karahıırun'da 
doğalı bir kundura giymemiştir. Rueen'de kulftbün fahd baş lıcanın 5 · 10tancsl bt.ş kuroı yftzde 1 daha vermrğl taa1ihfid il" OJd 

Dedi ve hepimizin yözQ kanlı~ını kabul etmlottr. tur. Bfiber 2 kurnştor. En iyi etmişlerdir. Bir l'\.1)78 ll •• 
kıbkırmıv.ı oldu. Geçen hafta Armudlu ko ve hüytik karpuzlar 5 · 7/>, Aydında Tayinler: Karaburun'un Bir Kö· 

Tamam beşyOz çocuğa yapı IObünü 7 • 1 gibi mOlılrn bir kavon da 5 10 kuruştur. Si· Aydın (Özel) - Aydın iohl R , . "' 
lacak ola o bu yardım, kaza o (arkla yen,.n Bnrvava kulübO ah üzüm 2 2,6, beyaz Oziim earlar ba, dlrekt~rü ve spor yDnde ef iye yı ~a 
manan ar., hayatın çok dar ol bu haf ta Maolea'ya giderek 5 kuruştur. Erik 3 · 5, armut bölgesi başkanı Sırrı Bun 25 Jilı öld llrdO .. 
duf;u bugünlerde, kfmblllr ne .ManlBB ikincisi YıldırJmla bir 5. 10, İtalyan cinsi ~ef talı 15 lira aylığına ıammedller~k Ma· Karaburun ilçesinde Saib 

kadar büytik ve bora gf'çen mac yapacıktır. kuruşa satılıyor. laı1aya terfian atınmıeıır. in köyOnde bir kıya (Cinayet) ol· 
bir tş ohuktır Diğer haf tanın pazarıda Ay. Dıln Kaynak mahallesinde hlearlar yar direktörü Sabri de muştur. Basan oğlu Salih adın · 

Yalnız bu çıplak çocuklara nlık'a gidecektir. Rem gezi· uabacı Bayram'ın ev ve ima· terfian Mersin dfrektl>rlilğüne da biri; Amhnaekl köyOu.Jen 

değil, bütün esnaf ve l~çtye lecek ve hem de Ayvalık genç IAtbanel!fode tahta tılaolımna nıkledllmletir. Yusuf oğla Ali'ofn kızı onbeı 
=osyetenlo sev.glsinl, birlik yı · !erile bir maç yapılacaktır. atılan bir sığarudan yangın Çık· Emnlyeı memurumuz ŞOkrti yaşloda Reflye'yl e~ienmek 

• ıamanın bOyOk faydalarım an Gevçlere başarıklıklar dileriz. ti, derLııl eöodOrftldO. de An karı emniyet genel dl makrn ille babaeınddD istemloıl. 

latmak için, bundan gtızel bir AtatOrk'ün bilstünO gOsterer\':k - Yavrular hugOn bOronon rektlialftğd QçQocft şobe kısım Babası vermeyince kızmıı Te 

eeer olamaz! sordu: ml&1f lrldırler. ÔlçO işleri belki oef ll~lne terıifan atanmııtır. av tnfeğfle kızı ôldürmtiştOr. 

Ayda verllf'n be~, on kurue. - Taoayormusunuz yıvralar? uzar. Vakit öğleye geldi, ka· jJbayın tetkikleri: Katli tutolmuetur. 

yarın l~çlyl, bir esnafı ölüm Bir çığlık tufanı koptu: rınlerını da doyurelım. llfmlz çeu~einde inceleme Danzig \Jyuşması 
den kurtaracaktu. Gene ayni - Tanıyoruz, AtıtOrk, ba Dediler. gezisine çıbn Ubıy ~alim GO · Varşovı 9 (A.A) _ Polonya 

para, soayetede 8efaletln yomrok bamız, ulusun babası... İnanın ki gözlerim yaşardı. day Söke Uçeıılne gitmiş, ilçe ile Daozlg arasındı bugtln bir 
ladığı ya vroların yfiztine, işte - O ne idi? Biraz ıonre çocuklu, ee•laerek nla biUOn bmun ve klJylerlol f dll ı ti Ba ' · uyuşma pu e e m ş r. 
böyle bir sevinç ışığı da do - Yurdu kurtardı, bizi kur· gülerek toplantı 11lonunda ye· dolaıarak incelemede bulun ayo~mayı göre: Danılg ıena· 
ştirecektlr. tardı, bizi yftkseltdl o!. meklerlne b11şlarken, hep bir muıtur. tosu dı,ardan gelen eeyıya ko· 

Ebeiltz, doktorsuz, tebllkele ve sonra bJr çocuk ıtıldı: ağızdan cumurlyet muşını ~· d l . . nulan ıon reslmltrl kaldırmrkta 
n b 1 d 1 n.ar eş erımız re mabktlm hastalar hamile - vlueun babBBı şerefine aşa 1 ar. ve Polonyr'da 18 temmuz boy · 

Gün-lü-k-Si;ıı-al_G_az-ete fşçl kadınlar, gene bu küçük ba~rısahm: Yaoa!.. yaşa!. yaoa!. Büydk bir heyecan içinde Panayırımı· rullusunu geri alma tadır. 
il ğl ,, k kt B ö nl k hl dı ve Adeta sendeliyerek bilrodın 

Sahip ve Ba.wıızganı para e sa •cına avuşaca ır. o, g r ece r manzaray · Tevkif Edildiler 
.. ,/ Ferdçe denll, cemiyetçe dQııüıı Yavrular bundan sonra ha•arısı ayrıldım. za Gelecekler .. 

Haydar Rüadü ÖKTEM fi "' v d d (V 
Umumi ne~riyat ve yazı ioleri meliyiz. Bu beşyüz çocuk, işte bu kadar olur. Neş'eyle n te· :. letanbul, 9 (ôz~I) - Suriye l'aeaporl salonun 

8 
ô e• d• 

müdOrü: Hamdi Nüzhet ha toplu ya~ama ve çalışma 0

mlz olarak, temlı kahır•k çı · Bahtiyar çocuklar!. Birkaç bakumeti 1936 eeneıl llkbaba zlfe) baoında 220 sayılı polis 

idarehanesi: •'-- slştemioin ilk çiçekleri gibidir. lıı ıyorlar. Bir sosyeteden, bir saat 6VVel yflzflnQzde bir te rında Şam'da ersJOloHl bir sergi Mehmcd'i tahkir edeu ye yom· 

İzmir ikinci Beyler ııokağı Bu gfin onlara yarın başkasına kaç ay içinde beeyüz çıplak bessftm çizgisi yoktu. Gnlmelil ıçmığa kerar nrmlvtlr. rok.lıyao Nafiz oğlu Nuri ve 
C. Halk: Partisi bina ı içı"ode c kif dil ek tıbklkıt 

daha öbür gün bir başkalanna çocuğu varlıklıların çocukları unutmuı "lblydfoiı. Şimdi, Antakya ve bavallılndekl ] ftrk · Şerif tev e er 
l' Telgraf: fzmir .. ANADOLU " (Adil ye) veril· 

elefon: 2776 •• ı>osta kutusu 405 gün golecek, bu bOro bir ban nın yanınıı karıştırabilmek, on· şuuronuzda 80eyete sevgisinin lerln birçoğu İzmir 9 Eyhil evraklle Uizeye ye 

" ABONE ŞERAİTİ: ka açeacaktır. Ve şimdiki üyeler lırın yeni gelişen gurur ve iz ilk ışıkları, içinizde çocukluk panayırını lttlrake karar ver· mlılerdlr. 
olılJığı 1200, Altı aylığı 700, Öç kendllerlntn bir bankalırı ko zetl ueflelerlnl kıırtarmak ne tenliği ve insanlık benliği mlşler ve olmendlferlermlzde Bir Kaza 
\> aylığı 500 kuru§tur. rulda~unu duyunca, lnanıyo demektir, takdir buyuralo· uyanıyor.. yapllao tenzilat soyda,larımızın lr.mlr merkl'Z Uçesl jandarma 
abancı memleketler için senelik rum, eaınacaklardır. Bürodıın yor mu? .•. ba kararını takviye etmittir. kom.utanı ynzbıoı Hikmet Cu· 

ah'1oe üc.reli 27 liradır. 
Heryerde S Kuruotur. ayrılırken, lçlm~e d r .n bir Bir ar11lık yeni bir faa11yet Pertl başkanımaz. Osman 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 meovası kamununda (Nabiye· 

li geçmio na:ı:ıar 25 kunıotur. kıvanç ve gurur vordı. gözüme çarptı : Şen ve arkadaılarıdı tebrik Çeşme Ilıcaları ilanı sinde) biiytik orman yangının 
Sağdan, soldan uzanan ple, Simitler, peynirler, Ozftmler ederim.. Eserleri, de~n yılnız söndüriilme faaliyeti ııraıandı 

4NADOLU MATBAASINDA 
0 8 • • S b't d d• bl bulaşık dlll tıro bakmıdan alnı geJlyorl onların, bizim de "lJiioeOmüZb IDCI 8 1 e e ır. bıfif bir kızı geçlrmh n r 

B..\SILMIŞTIR " " 
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- Buna tertlb edilecek cezı oğlund110 ayırmak kU ldtr. Diye mırıldandı: nız11 m0111ade veıect'~lm. Fakat 

bu hususta Arman'ı bir söz 
bile söylemlyeceğlnlze yemin 

ediniz ÇQnkü Arman habasının 

mazisini öğrendiği gQn, esra· 

rengiz bir surette kaybolıcıktır. 

Bunu şimdiden size eöyloyorum. 

Arman'a hu husmta blçbrr o y 

ıöylemlyecekslulz) dedi. Ben 

de ılyıb eldivenli kıdınıu bu 

teklifini kabul 11~ Armın'ı 

tekbir 8ÖZ e6ylemlyecPğlme dılr 

yemin ettim. 

- 30 - 1 O Ağustos 935 
P•rls'e dönerek intikam eava· diğeri!. 
""• baeladığıoı ve yedi kılınç - DJğerl? 
;kıda~larıoın dördilnctieOnftn - Dlğerl yedi kalıt arka · 

-6.rı Almıınya'da öldilğOnd söy· dışları teşkUAtınıo reisi ve 

1tbllirlm. siyah eldivenli kldının koca· 

t Beriki daveıll hayretle ııor· sının 6lamftne ııebeb olın Ar· 
lllır: ma'nıo babBBı Leon'dor. 

- Dıln mti? Gerek İstefan ve gerekse 
- Evet, don.. Ôlftmü de logllla lordu hayretle yerlerin · 

~. telgraf la btldlrdller. Şimdi den fırladılar. Ful men elııQoe 
11
1•b eldivenli kadının lntlka devam etli: 

" ~tıa boyun eğecek daha iki - Leon t~ekllAt relııl oldu· 
lı.... l kılıyor. Bunlardan birisi ğundan en ığır n feci bir 

,._, eltkadar eımeı. Fakat lntlkomlı tılUf edilecektir. 

ne olabilir? Stefan sordu: 

- Bu çok fecidir. Siyah - Buna lmUn görüyor 
elfllvenli kadın Leon'u tam musunuz? Ve Armın'ın kendi · 

manaalle cezalandnmak ve sini sevdiğinden haberdar 

ondan intikam almak için pek 

sevdiği ve onun medarı teselli 

el olen oğlu Arman'ı onun 

gözO önflnde öldilrtmek isti· 

yor ... 

İaıefın 'ın bOtOn tnylerl fir · 

perdf: 

- PekilA ·dedi· mıdımkl 

Leon bayılta bulunuyor oğlun· 

dan intikam almığı ne lftziim 

verdır? 

Fulmen 8öıüne devam etti: 
- Çünka Leon denilen 

adam bo2ftnka halile ihtiyar 

ve kablllyetelzdfr. Onu yılnız 

oğlunun teaellbl yıııtmıktadır. 

0.adao iatlkam almak lçto 

mıdır1 

Folmen mOteesalr bir Hzlyet 
takındı: 

Zırnnedoreem slyıh eldi · 

veoll kadın hanu anlımıı, 

hattı\ Arman'ı birkaç defa 

yanından uaaklaştırmak lete · 

mlştf.. 

Llkla Arman onu seviyordu. 

Öyle snlyordu ki elyab eldi· 

venll kıdın onu kovduğu halde 

kaçmayarak onan yanında bir 

köpek gibi esir blrnık lıtedl 

ve bo kadının intikam plinla 

rına bile yerdım etti. 

logtlls lordu: 

- Ocroool. .. 

1 
- Bu zu·allı biç bilmiyor 

sunuz ki bu kadının intikam 
plAnının en eon kurbanı ula · 

caktır. 

Muharrir söze karıetı: 

- Pekı\la . Armıo'ın maraz 

kalacağı bu felaketten kendisini 

bıberdar etmek lazım dr.~il mi? 

Hayır!. 

Neden? .. 

ÇOnkü yemlu eltim ve 

timdi bilyilk bir yeminin taz · 
yıkı ıltındıyım. 

O zaman Fulmen siyah el · 

dlvenll kadını naul ıiyerel 

ettiğini ve bu hdının teklifini 

naıııl kabule mecbur kaldığını 

ınlattı n dtdl ki: 

- Siyah eldl•enil kadını 

slyaret ettiğimde (Armeo~ı :kur· 

tar mık lçta NrbeltÇe ugreıma · 

M uharrlr bığır.dı: 

- Şa halde Armın'ı bu 

kadındın kurtarmak IA11mdır. 

- itte ben de ılzl buraya 
bonon için çığırdım. Ba çoca· 
ğq kurtarmak için bir çare 

arayalım. 

ln9lllz lorda Uive etti: 

- Denm lnl«ek -



mev ·terde ihaleleri yapılacak 
asker ilanları 

8aynımiç askeri satın sima komisyonundan: 
l - B 11rarulc f,!arnfzonu civarında bulunan piyade kıtaatının 

s nt'llk ihılyacı lçio (578.000) kilo Un kapalı zarf osu 
l }t'! ek tltmeyf'I konatmoştur. lbttlesi gftnü t•Hbl çıkma · 
dı~ındım yenfden mfine ue:ıya konulmuştur. 

2 - Her hlloeunun muhummen bedeli 9 kuruş 25 santim 
ihalesi 17 ·8 935 lr.rlh ea:ıt 9 da Bayramiç tümen 

Fntın cılmo komt~yono binasında yapılacakur. 
3 - Münalrn~ay gireceklerin verecelderl onun şerait \'e ev 

s:sfım bulunduğu yerin satın almı komlıyonuna mOra· 
caat edr.rek l\ğrenebillrlet. 

4 - Müuckasaya ~ireceklcr 2490 nomarelt kanuunn 2 ve 
3 üncü maddelerine göre i&t"oileo veealkle 3923 Ura 
llrı 25 kuruş monkkat temloıtun nyı hınk mekto· 
huna oıOnstatıaıfan bir .aat enf'l Uimen l!llhn alma 
komlilyntınndı h azst' b~lunmalar.. (2361) 30, 4, 10. 15 

Aaklr:ı M. fd. v. •at. at. k.o. n. dtın: 
1 - Tef ,.rronı•ıe hirllkte bir tonealoe biçilen edel' 67 lira 

50 kurut ofon 1000 ten-, mahruti çadır kapıla zarf la 
ekı!lhmey~ konmuştur. 

2 1baleııl 22 •ğtı6toa 935 pereembe gnn6 ııaat 11 dedir. 
3 Şutnameainl 338 komşa almak örne~lnl görmek tatl· 

yenler her gGn m. m. •· 11tınalma kombyonuna 
u~rayahtıırler. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni tik inanç paraslle 2490 
ıı.yılı taoouun 2 ve ilçOnca maddelerinde yHıh belge· 

lerle hlrllltte t eklif mektuplarını ihale 1Batloden bir 

Hat ev\•el ankarnda m. m. •· eatanılmı komlıyonona 
Trrmtleri. 4 1 O 15 20 2441 

Bayramiç a8kf'l"i satın alma komleyonondıo: 
1 Buyremtç l[•rolrooo ihtiyacı için ( 1J280) kllo ıadeyığı 

kapalı z rf uaulUe eblltm,.ye konmoştnr. 

2 Her klloııonun 111uhımmf'D btıdell 75 korottur. İbıleel 
17 ·8· 935 torlb &Ht 11 de Bıyramtç Ulmen eatın alma 

komlt1yonontlı yaptlacıktır. 

3 - Ekethmeye gireceklerin •~receklerl a.deyağının eeraft ve 
e-rsafını bolonıhı~n yerin Htan ılma komisyonuna mtl· 
ıeca.t ederek öğrenebtUrler. 

4 - leteklllr-rln eblltme kınou11nu11 2 ve 3 tlocd madde· 
lertne g~re lsteoUen veaalkle 616 lira 50 kuroe movakkıt 

temin1t1n veya bank mektubunun ihaleden bir Hat 
enel ıumeo muhaee~eetne tevdi ile komisyonda hazır 
huloomaları. 2~60 90 4 10 15 

Ankara M. M V. eat. ıl. ko. re. den: 
l 6000 çlf t koodora kapalı zarf la eksiltmeye konmootnr. 

2 İhaleal 2 ·9· 935 pazartesi günd eaat onda M. M. V. 
eta. nl. ko. da yapılacaktır. 

:l Bepafııe blçHen eder 30000 ve ilk foaoç pıra11 2250 
liradır. 

4 Şartnamesi 1 150 kuroea almak ve Orneğlol g~rmek lı· 

tlyeoler her gno, ekslltmiye gtrncekler .2490 uyıh ka 
ounno 2 ve ü~üncü maddelerinde yaııh bf'd•llerle Uk 
ioanç mekbozlarlle hfrllkte teklif mektuplarını ihale 
aatloden bir ecat evvel M. M. V. ut. i al. ko. na 
wırmelArl. 25'.!0 10 15 20 25 

Ankara M. M V. sat. al. ko. re. den: 
1 6000 metre mavi rt>nkte kışlık elbiselik kumaı kapalı 

zarf lıı ekelltmiye konmuı;tur. 

2 Ht>pslne biçilen eder 16,500 n tık tcanç paneı 1238 
liradır. 

3 İhalesi 29 ·8· 9~5 pı>rşembe gOnft eaat ondadır. 
4 Şartnamesini para:ıız almak ve örneğini görmek letlyen· 

lcr her gün, t>blltmlye girecekler ilk inanç parası mık· 

buz ve 2490 sayılı kanunun :ı ve OçQncQ maddelerinde 
ynzılı belgelerle birlikte teklif mektoplarını ihale saatin· 

den hlr saat evvel M. M. V. aatan ılmı komisyonuna 
vermel,.rt '2519 10 15 20 25 

Kırkağa~ ea. ııat. al. ko. dan: 

Ctoel Miktarı Muvakkat Tabmlo edilen bedeli 
temin tı 

Ktlo Ura Kr. Lira Kuruş 
Taze fa ulya 6400 25 320 5 
Patlıcan 6400 19 20 256 4 

Bamya 2400 18 240 10 
Kırmızı domalİi li:>OO 4 60 60 4 

1 Kırka~ ç'tak 1 P A. yıorn ihtiyacı olan yukarıda clnı 
'C' rniktım y tılı schzt. açık ~kı!ihm~ye konmuıtur· 

2 Ş ıtııacn· ler l b,.ddsfz olar11k Kırkagıç eıt. al. ko. yun· 
dPo lınahilf r. 

• 
3 S beoio lfı ı .. sf 28 8 935 çarşJmba gfinu saat 15 de 

açı ckı.thme a~ulıle Kırkağaç•tıs ae. aat. al. komleyo 
•unda )'opılı ca tır. 

4 - 'iı ı. nfn luuvukk t terulnah hiıalarıcdıı röstcrllmfştlr. 
5 - 5t"h .. cnln tahınto edılcu bedelleri biz!llımnrJa AlJsterllmfştlr. 

6 it O ~yılı k 11un m:ıclblnco fstekUlt>r hteolfcn vcaaikln 
oml voıııı l!Ö~erm*'ğe mechardurlar. 

7 1 tf'kl lrrln 28 8· 935 tarihinde eaat 15 de Kırkağaç 
tın elma komfe)ODooa müracaatları UAo olunur. 

25tl 10 15 20 25 

1 1 

Ankara M. M. V, satın alma ko. dan: 
16 ·Eyhil· 935 pazartesi gftnü saat ·on dörtte Ankara'da M. 

.M. V. eotın alma komisyonunda kapalı zarf la ihalesi icra kılı · 
nacağı ANADOLU gazetesioio 1 · Ağostos· 9S5 (arf bit nüehaıdle 
ilin edilen iki milyon de~lşlk renkte makarenm abnmıyacağı 

114u olunur. 2516 

Bornava sutın alma komisyonuuda iha· 
leleri yapılacak olaQ asker" ilanları 

Bornova askeri lla. al. ko. dao: 
1 Askeri hayvaolurı ihtiyacı için 324 ton koro ot kapah 

zarf osullle eatın elmacaktır. İbateel 12 '•ğostoe 9:35 
pazartesi glloil saat 15 de bornova askeri satın alma 
komlsyonuodıı yapılacaktır. 

2 Koru ot için tahmin edilen bedeli 10,530 liradır. 
3 Muvakkat teminatı 790 liradır, 
4 Şartnımıoel her gftn komisyonda görftleblllr. 

5 lsteldller ticaret odasında kayıdh oldnklarına dair \'e· 
stka göstermek m .. cburlyetlndı-dlrler. 

6 Ekalhmeılne gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncil maddelerindeki vesikalarla birlikte teklif ve te 
mlnıt mektublarını blldlrllen gi1n ve saatmdın en az 
bir aaat evveline ladar makbuz mukabilinde komisyona 

vermalerl. 2311 26 31 5 10 

1 
Kışlada Mfls. Mev. satın alma komisyo· ı 

nunda ihaleleri yapılacak ilanlar 
Mst. M '" sat. el. ko. re den: 

1 Deniz lutaatınm 60000 kilo ekmek ihtiyacı kapalı zarf 

usullle ek"iltmlye konmuştur. 
2 İhalesi 26 ·Ağostos · 935 t1ıızarteal gftoQ saat on altı bo· 

çokta İzmir9de kışlada Met. Mv. satın alma komieyo · 

noodı yapılacaktır. Şartnamesi her gOn komleyonda gö 

rftltıbHlr. 
3 Ekme~~o tahmin edilen mecmu tntarı (6000) liradır. 
4 8f'ht'f kilo ekmek için on karaş f lat tabmh1 edilmiştir. 

5 Temfoah movakkate akçel!İ (450) liradır. 

6 l.ıeklller Tıcaret odasında kayıdlı otdoklımoa dair ve · 

ılka göetermek mecborlyetlnıJedirler. 
1 MGoakaıaa1na lotlrık edecekler 2490 eayıh artırma ve 

eksiltme kanonunun 2 ve 'CiçQoctı mıddelerlode ve eart· 
nameılnde yasılı veetkalırile teminatı ruuvakkate mak· 

boılarııu n tekıtf mektuplarını ihale saatinden eo az 
bir Yat evvel komisyona 'Vermlo buıuoanıcaklardır. 

2517 ıo ıs 20 2s 

lzmir Vakıflar Direktörlüğünden: 
Vakfı Cinci 

Alaca mescit mescit araa 
Çlçek mescidi dOkkAİ:ı 

" il 

" 
arsa · 

Yıpıcıoğlu dükkAn 

" " 

No. Mevki 

1
9 mazgih civara 

Tahmin olunan 
Bedel 

o 
1 çiçek mescit civarında 

1000 
200 
200 
400 
200 
200 

l ·l " 
2.4,6 '' 
1 48 Yusuf d11de charında 

2 48 " 

" 
ev 

" heli yeri 
20 30 kaotarc• ıokak 

O Yoıof dede 
200 
100 

" ev 144 " 300 
" ev 23 Şoayıp kalfa 100 

Bıyıkh H. MuMafa sebil dükkAo 84 keatelll 100 
Pazaryeri orla ve area 525 bııyram yeri 800 

Perşembe tekkesi ev O karakepı 600 
Peşin pııra lle mOlklycti eotılığa çıkarılan yukarcla cinsi, mev 

kll, vakfı uumoraeı ve tahmin edilen bedelleri yazılı vakıf aka 

rat ve ar alrre arttırma müddeti lçiode istekli çıkmadığındı;ın art· 

tırmalar. on gün müddetle uzaulmıetır. İhalesi 20 8 935 salı 
ıftnil erat on dörtte İzmir evkef dlrekıörlftğfiode toplanııa ko· 

misyonda yapılacaktır. Almak tsdyeolerin yüzde yedi buçak le· 

mloal akçeleri He ile gftııil komisyona gelmeled ve lz ıtbat htl 

yenlerin hergftn evkaf dltektörlüğd varidat mtmurluğona mftta 

caat etmt-lerl ilan olunur. 2502 

.. il 1 ........ 111 il 1 1 1111 • 

Urla Belediye Reisliğinden: 
Evvelce 7 ağustos 935 çareamba giloil •·saat 15 de yıpıl•i~ 

ilin olunan Urla belediyesi elektirlk fabrikası ve kasabı elek 
rlk şebek.esinin 4.430 lira hede il keşif 1t tamirat ve bee ıeoe 
müddetle lşleıme işlerine talip çıkmadığ oda&ı ihalesi OD gto 
uzatılarak aç k eksiltme temdit edilmiştir. 

1 Şortoameel belediye kalf'miode alAkadarlara parasız 
,,,. 

rllir. Keşlfo•mesl kalemde görülebilir. 1 
2 Eksiltme 19 sğoeros•9:lS pazartesi günfi eeat 15 de l]r • 

beleıilyeelode mahsus komisyon huzurunda yapılacıktıf• 
3 Eksiltme açık olarak yapılacaktır. 
4 Muvakkat teminat miktarı 333 iiç yüz otuz Qç Uradırİ 

Nakit vtya banka mektuba olarakdhaleden bir eaıt efe 

belediye mobaeebeelne teslim edilerek makbuzu ahoıP11 

olmak lazımdır, 
5 Eksiltmeye glreceklnlo elektlrlk işlerinden anlar ol1119t 

ve bnna dair fenni ehliyetname tbra:ıı: eylemeleri şırtllf· 
6 İsreklilerln ihale güoQ saat 15 de beledi yede topla kO' 

miRyona gelmeletl ti An olonur. 2516 .. ...................................... ~. 

Hamza Ilüstem 
F©t©ğır©\fha n ~si 

---+-•••----
Fevkallde ıı6r9at ve nefasetle ve teminatlı olarak fotoğraf• 

mütealllk her iş yapılır. 

Vesikahk Resimler 6 Saatte 
Amatör işleri 12 • 24 " verilir. 

Portre reBf mlerf, ağrandlsman, kart poıtal lelrrl tt>mloath •e 
pek elverişli flatlerle ve milmk4n mertebe az bir za111ıod• 
yapılır. 

Satış Mağazasında 
Eo maruf fabrikaların cam, filim, l4ğıt, makine 

tarı rrk11hı-t kahol ~tmrz f latlertf! ttıtthr. 

Muğla Vilayet Defterdarlığından 
Muğla vll!yetlnlo köyceğiz, FP.tbiye 'Ve datı;;a kazalar111d• 

00 

yedletr hoçok Ura ma111ı )sllll (iç tahsil mOfettlşll~I mOob•ıclft· 
Y ilkeek t•hııll gôrenler ile mail ye mt'!elek mdkıcbl mezool~ 
f mdhanıız, llıe ve muadil mektebler mezunları f mtlhınl• 
vazifelere tayin edUeceklndir. 

Müsabaka imtihanı 20 8 9:35 ııalı ~Qnll Moğlıda yap1lıcık~:
Lise ve muadili mektt'b mezoolarındao imtihana gfrmlye il ~ 
olanların ml"ktf'b şebaddnımelertnl sıhhat raporunun, aıker1111' ,,,,. 
ikmal ettt~lne dair vesikayı, bfr memuriyette bolonmne fse 4 
rakı mftllbheıtnl, hüviyet cüzdanım yanına rlaralt 19 8 935 g4~ 
akoemıoa kadar Muğla dçfterdarhğtna m6racaat etmeleri ti 
olunur. 2511 ~ 

Sarayköy Şarbaylığından: 
·cJ' Sarayköy belediye cczahane~I için sahn ılınacak eczalar 1 

1 
kapalı endlrme suretlle aşıtğıdakl şartlar dairesinde endlrOJ111 .. 
konulmo,tor. t)9S 

1 - Belediye eczacısı ıarafından verilen df'ftf'rde yazılı p 
altı yüz doksan Oç lira 2 l kuruş kıymetli 255 kalem ıou•I 
kıtpalı olarak t'ndlrmeye konulmuştur. d 

2 - DelJAllye, nakliye veealr btlcftmle muarıfı mlıterfye .. .., 
olmak nz,.,re mualeceler Sarayköy belediye .. eczahaneıloe ıeel' 
olunacaktır. 5 

3 - Müşterilerin endlreceklerl mlkdar Ozerlndeo ynzde 1•, 
rıhbetlnde drpozlto akçBBı yatıracak ve ihaleden sonra ynzde ıS 
erlotirecektlr. 1 

dl 
4: - Defterde yazıla mualece bulnnmadı~ı ~akdlrde IJJO• 

veya benzeri başka bir 114ç verllmeylb ayni olması şuttır. ' 
5 - Encilmence haddi JAylkl muvafık gnrQlftrse Ağn&tol~. 

15 inci pazar gün6 eaat 16 da SıırayköY. beledlyealodtı ihale e 
lecektlr. , .. 

6 - İşbu endlrmrye iştirak edeceklerin belediyelerce y•P' it' 
cak müzayede ve mQrıakaııa ve lhalAt hak.kındakl olzamoaOJ" ' 0 kAmıoa riayet etmek suretlle iştirak etmeleri riayet ctmlyeoterl 
peylerl kobul edllmfyecektlr. 

7 - MualeceJer hakkında malumat almak ~letlyeulerln İl~~ 
ve Denizli ve Sarayköy belediye muhasebelerine mOracaat etd' 
1.-ri füln olıınnr. 10 l!l 
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Gomrok Muhafaza Alay Satın Al
ma Komisyonu Riyasetinden: Anadolu'nun Tarihi Tefrikası 

/{ATUN HAKAN 
i 

Tt-frika No. 94 l O AğuAtos 935 M.AYRAN 

1 - Gamrflk mobıfHa alayı ikinci tabnru ihtiyacı için 18 
kalem erzak pazarlıkl• Htın alınacaktır. İh•l,.ıl 14 R 935 
çarpmba ~Gn6 Hal 14 te pa11port1a -ftmrftk muhafaza 
alayı btn11aod• ıatın alma komlıııynnonda yapılacaktır. 

2 - ı;ertDlmf'ıl hergGn komlıyonda gôrGlebllir. 
3 - Ersakın tahmin edilen mecmu toıarı 3637 lira 75 ko· 

rottor. · 
4 - )t;rıakın blzal.rınıfı yazıla f lat tahmin edllmltttr. 

Hava Kurumu 
Piynngosu 
Keşide: 4 

11 Ağustos 1935 
Büyük lk.ramiye 

Salak Bir Boşboğazlık Etti ve Yakar 
Herşeyi öğrendi .. 

5 - Trmloah mPYakkate paraları da her eıya hfzaeındı 
1tlSıterllml1tlr. 

6 - İ8teldller ticaret odaııında kayıth oldoklanna dair nıika 
~ö~termek mecborlyetlndrdlrler, 

7 - P•zarh~a iştirak edecd:ler 2490 eayılı arhrma Ye flk· 
ılllme kanoouoon 46 ıncı maddr.ılnde •e ıırtoamf'de 
yaıılı nılkalarlle teminatı mu .. kkate makbuılanoı lbal" 
ıaatlndf!n rn,• bir Hat enel komlıyona Termit bu· 

35000 lira 
Bıleılerinizi Ayın Yedinci Güofi 
Akaamıoa Kadar Bayiioizden 

f ııeyiniz .. 

Ilı 4Ybey teredcJftd içinde idi. 

l.~ 11kt 111 ter•p yonrl•dı. Şa 
'-tı •tı derhal atmıya batladı, 

11dı bir o~oltu •ardı: 
lo""""' N11ıl anlatayım bilmem! 

111 btrlıl ı,.beb oldu!.. 
..... Kim o blrlsl? 

. . . . . 
ie ..... &ylemlyecek mlılo, ben 

' glıU mı?. 
'ı ..... Bıylr, ılıdrn gfıll olur 
~ '- biç? So~d'd• ôlen barlıtlyan 
Yhıtn kar111 hatun hao! 

""""' Nı.-?.. Anl•madım!. 
Lı,' Eveı, öylf'!. Hani b•ol 
~~defa Acr.m Ull'rlne göodt-r 
tı '1111a. Dnoa~ıe onunla kar· 

g '-tııaı .. Aramızda fazla lıl rv.y 
~~-ed ~ 1 amma, galiba yOre 
o,~e eplce tr.ılr y•ptı. lete 
bıe 111 ıooradır U Yakar'• Çto 
~ tfıı elinden aldık. s.ıak bir 

"Jlb"R•t.hk etti Ye Yakar her 
atreadl. 

Gthekln baıını Hll•d•: 

t ..... Meğrr lıla içinde lı 

"-···· ' E•ea! 

t ' Peki, tfmdl ne dftoana 
Qt •1lrı? 

; Ne mi daıaoayorom? 
gtı .. lllozlarını ıllktl, acı acı ... ,: 

"' lllç! .• Gebermek iıtlyonam. 
•t Gtltekln ıorakl bir kıbbba 

la: 

11._' Girmek kolaymıdar? Dl· 

~~ g!bl canı gôğGı tabıaeına 
._ •lcı.,, olanlar, bôyle blr iki 

••tta ôlmeylı. 
...... Belli olmaz!. 

() ...... Adamına belli olur bu!. 
.. ~llıton Ban, hakikaten de· 

Le 9tl kadır gGzelmi? Çanka 
~de doymoıtum adını!: 
~' Bak ağ ... , ben eana 
-.:'arı hiç açmadım. Oda ıe· 
,1 •dıoı, 11nını duymuı. Se· 

~~çln yGce bir yiğittir, dly& 
dt ttl. Ooun fçlndlrkl, bls· 

'- l1t1dad tsıemf ıtl. 
da CtUtekin baımı eğdi . Bıtın· 
"-~~fil bir ıarhoılu hleaedl 
•''tGQ: 

~"' Şu Arab'lada çarpıpcağa 
tlyoruz Aybey! 

' ' Dilerim bôyle bir eey 
e..~! Çbokft on• karoı mah· 
~ Ilı. Fakat bir daha onu 
... ~Gb göremlye~ğlmtz meç 

dır 

...... N.,den? 
..... ô j 

fı.b yle ya, oralardan bir 
f>el~t ~elmedikl!. Kimbillr; 
~it ide Arab9 l1r Soğd illerini 

~'lbltlerdlr. 
Gltrktn· 

' 
~" Evet! . Diye mmldandı· 

·~ı d D ••• 

lı,~byey ıya~ı kalktı. Güfte· 
Gp Obq kucaklayarak aloıodın 

tG: 

,1._' Y •t•mık için döğlloecek· 
\' Çocukluğun lilzumu yok. 

llrd d 't 1 ôoGoce onu kollarının 
•11111 b 
.\ 1 .. n verec•ğlm .• 

d Jbey cevıb .ermedi, çadır 
... k "it Çı t,.. Biraz ileride yOk· 

t) bir kayının astGnde durdu. 

,.:tlıı derin gôğGı geçirdi, ne· 

tlclı .. Berkea 71tmıftı .. N6· 

~~~------~~~~ 
betçilerl 1töremıyurdo. Bu ara 
lık yaoıbaıında bJr gölge he· 
lltdl. 

- Kimdir o? 
Diye ııeılendl . Gölge ce•ıb 

yeı ioe daha yakl•eh: 

- Seo mlıf o Salak! Yat mı 
dın mı dah•? 

- Hayfr, oykom yok. Yanı 
baeımııda çadırda bid nr. fen• 
horohu çıka•ıyor. 

- Kim o? .. 

- Pulak! 
- Bnak, aıfını anma onun! 
- Yok, b IAklıı adını anma· 

hyım ki oou btç uoutmıyahm. 
- UouturNk ne olur? 
- OCl;mıınlı~ına kurban gl· 

ıferlı!.. 

- Anlamadım. 

- Yarın konottıroı . Y•lnıs, 

yarınki ıuaetı rtrafına iyi bak .. 
Dllernan ölan yalnız brtım•zıfı 
d,.~iltllr. Bizim aumızd•kif,.r 

den biri d,. kalkar. ıana o kar 

ı•t•hkta btr banç,.r ııaplıy•hllfr. 
Ayb,.y ı•yrl ihtiyari h•~ırtlı: 
- Alçakhk! RaloUktlr bo!. 

Salık ~Glftm•edl: 

- ye bunl.r, fnsenl1ra 

mabsoı ff'ylerdlr drJll mi? 
Ayhey cevab •ermr.dl, (aılı · 

rına doJru yftrGdft. Bo çaıf m, 
s.ıak, yaram ,... enel hazar. 

l•mıetı. Bir kae,.ye çelLildl, 
~ôılerlol ııkı ııkı yumdu. Eplce 
ugraıtı n nthay,.t uyuyakaldı. 

- Deum Pdf'cek -

iş Bankasına Yeni 
Memur Alınacaktır 

l'nrkiye iş Bankasından: 
Bınkamıı ıenlılerlnde çıhımak Os11re lise •aya ticaret llHlert 

meaonlaraud•n imtihan ile 15 memur ahnıcıktır· Maaabıkada 
kazananlar araaında ayrıca yakeet tahell gôrmGı •e yabancı 

lisanları iyi bilenler tercih olunacaktır. 
Alıoacık memurlara lmıtbandakl mn•affaklyet •e tabıll drre· 

celerloe göre "100,. lira ile .. 70,. Ura araaında aylık Tertlecekdr. 
Y Hl ile imtihan 31 a~uııoe 1935 de 111anbul, Ankara n 

lsmtr eabelerlmisde y•p•l•caktır. . 

lunacaklırdır. 
Miktarı 

Clnıl Ktlo ırr. 
C•y ıo 

Mohım. ffa•I 
Ku· S. 
250 00 

-Ttıt•rı % de 7 ~5 temi. := -LI Kn. Lira Kn -
25 1 ~7 
~o 2 2s 

Vapur Dumanı 
Z"ytln t.aaııl 150 
s.ıtryatı 400 
Snt•n (Keıru) 500 

20 00 
7-l 00 
5 00 

10 00 

296 22 ~o 
25 1 R7 =.Gözlük 

Rıılror 1000 100 7 50 
"Ozom (ç,.Jtfrıfe\ıılı) 400 1 t o' 

lR 00 
25 00 
20 00 
22 00 
10 00 
29 00 

ô6 ' 20 = 
Koru fHolye 1000 160 -12 00 = 
K armızı böber a 
Makerna 11no 
Pirinç 1100 
Mr~lmek 85 
Zrvtlnyağı 150 
Patat·ı rııoo 
Rderl (Viıne) 90 
S•hoa 
Arp1 
Ot (Koro) 
Un 

~00 
))000 
7500 

15000 

8 O() 

40 00 
24 00 

4 00 
4 00 

10 00 

2:?0 
242 

75 

3 60 
43 50 
88 
:l6 
72 

440 
300 

1500 

oa -
16 50 
18 00 

2R 
8 2~ 

6 60 
2 70 
5 40 

83 00 
22 öO 

lt2 50 
36~7 75 . (15'0) 

Nafıa Bakanh~ı lzmir ikinci daire 
Su lşle~i Modnrloğonden: 

4400 Ura 26 koru, bedeli k~elf il ~ke cl•arındı hft•ftk 
Mendereı DPbrt lf!dlrrlnde yapılacak tamirat Ye kıyı mftfl11fııuı 

Şimdiye kadar J.lSriU _ 
mf'mie d .. r .. cede serif ve 
ucu• bir ~özlilk almak 
lıtersenlz : 

Başdnrak 

Hamdi Nn:ıhet 

------
---SIHHAT 

ECZANESi = 
nr ofravınız 

mı 1111 1!111111 

Ool•Mthf'df" OlSçeot, 
(Muario Profeııör) 

Or. A. Safittiıi 
lntaatı 8 8 9:15 tarihinden lılbare'a ,.kılh'lllfe konolrno•tnr. İhale 
~8 8 ra5 t.rtblne rutbyan ç.rt•mbı gani ıaat 16 da açık ek 
ıUıme ile y•pılacakıır. 

Bu itin .. rtoıme •e prnjrılol ,nrm•k lıtlyenlf'r lkl~ct d•lre Ağız ve Diş llekimi 
ıa lel•rl madırU,~lne ••y• Söke bf.l•dl1e11lne mlncaaı lan. 

Ekelltmr~e ~lr~ceklerln 330 llra 2 kuroıtın ibaret olan mu 
nkkıt teminatı maleandığına yat1rdıklarına dair ma•bos ••yı 
banka mektuba Ye bn ,tbl ltltr yaphklırına dair ntlkalartle 
IN-rabrr Sö~" malmlcflrlfttftn" C'"lmelrrf 1 O 15 20 2ö 24.84 

Uaetalara bf'rgiln l\ğledeo 
aonn balLu. 

En ıon yazılma tarihi 15 ağuftoı 1985 tir. 

b•!=::: •. :·::~~ .. !,'i:,.::o:m:!b;:mı:::=~.=~~ ':.~:~;:.·1• llllllllllllllllla.. Dr H :j;~tA lataQ ..-1111111111111111_ 
2:l72 2 4 6 8 ]() 1 ı ., § • ~ -

f atiklAl ~addr.1i No. 99 
AokaH •partmam 2 inci kat 

Telgr•f • a S T A N B U L 
Telefon : 4.!:f 250 

1 . u T Ok 1 (Z. § Eski Tıbbiye Mektebi Madara, Garp vbbeıl Sıhhiye Relıl E; llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
2mır. uurnava arım u ası ı- 5 ) H 1 I ı,ı Mot h = Çefiııme .tlacuları ilanı · ) G. ş 1 · • ~ ç as a ili arı a assısı ~ v 

raat Mektehıne ırme art arı. ~ e ... ı.lanoı Hacı 811an Oteli Kare11ında Şımb Soka~ında ~ 8 inci Sahifededir. 
1 - Okula yatılı •e pera ile girmek lıtlyenlerden kadro fu· ~ (20) No E•ld Mnayrn,.baneelnde Kabul E""r· := 

IHı kaldığında pıraıııdar. Yıllık flcret ftç taksit olmak asere • 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• llllllflllllllllllllllllllllllllllfllff 111111111111111 
(20 ) liradır. Devlet Demir yol- lô,8.935 ıar6hlod~ ekllltme&I yapılacı~ı UAo cdllmlt olan 

2 - Okula llee kerteelnde olup amacı (gaye) tanm bilgilerini balaıt iti .. rtname •e mokneleıloln Y'"nl .. ralarla d~ğlomeıl 
lyl ô~renmlt gençler yetletirmektir. ların -lan: n bir grnb daha lla•eıl dolay11lle tehir •e ibaleei 2~.8 935 

3 - Okolaya girmek için gereken belge (•edkı) )ar •tağıda · tarihine talik edllmlttlr. 
kilerdir. Koru incir •e meyan lkôka En,.lce ılınan mokHele tırln•mel.,rln bakmft yoktur. 

n•kil Ocretlerlnde teaslltt. Muhammen bedelltrl ile mtktmr .e niıf lıra •e bl!r grob için A) Orta okula tahadetnameıııl 
B) Tark teba11 n yaıı 16 19 olmak. 

•ey• t11dlkll örne~t) 

(BGTlyet cftsdanı ah 15 Ağustoı 1935 tarlhlnılen lcabeden muY1kkat teminat paralara •ş•ğıda yasıh b111Fat 2:! 8.935 
ltlbarrn Aydın battı dıhll ol per,embe gana 1aat 16 da kapıh zırf uıultle ve dört grub ola· 

C) Taram lelertol yapacak •Gcut uıhıını g&ıteren doktor n· mak Gaere Dulet demlryollan rak ayn ayn tamirde Bıımahaoede D~vlet dcmiryollırı 7 inci 
tebekeıl Gaerlnde ••tınacak Joletme mftfettltll~I blnaıında ıatıo ıhoacakıır. pora (Oasıaoe olan yerlerde heyet raporu) 

D) iyi ahlAkh olduğunu gôsteıen belge 
E) Çiçl'!k aeı11 .• 

F) Arazi eablbl nya çtfıçl çocuğa olduğunu göııteren belge 
( Anzloln buluaduğn Uçebaybk, yönetim korolu nya ıapodın 
alınacaktır) 

G) Okula n tarım dfrekt~rlftklerluden ahnıcak kefıletname· 
ola noterlikten tHdlk t'tllrUmee:. 

4 - Perasıı girmek lstlyen lstekltler kadıoyo gt-çtl~lnde ma 
ftbak• imtihanına girerler. Hu imtihan dere Ye gftolerl ayrıca 
namıedere bildirilir. 

5 - Okulaya girmek lstlyenltr yukarıda JH•h bel~el~rı tam 
olarak ya doğrudan okula dlrektôrlftğiloe veyahut buluod11ğu 

yrrf a zlrHt tduelerloe h•e•orınalıdır Kayıt lşlerlne ( 15) ağus 
toetı haşlanacıkttr. 217fl 2 IO 20 1 tO 4!0 

Manisa Şarhaylığıudan: 
1 - 4 77 Lira 60 kuroı bedel keelf 11 Manfıa hftkt\met önan 

deki iz mir kah •esinden hatun iye caddeeine kadar 2100 m,.tre 
murabbıundıkl yerin adı döıeme tefriti lelnfn b•ş~kreterllktekl 

keşif "" tertoamesl nçhlle 1alnuı foçlliğl l 3 8 !#35 tut hine rast· 
lıyao Salı ~QoG ııaıt 14 de açık ekııtltme ile ihale •dil•cektlr. 
lşttr•k için :36 Ura mo•ıkkıt teminat para11 •eyı m .. ktubu ile 
ıöyleoen gftn •e saatte MaLlea beledlyeslnde mQteıeklul arttırma 
ve ekRlhme komlııyononı glmelt-rl. .. 

2 - Kr.şlf bed~ll 1:~4 lira 31 koruıtan ibuet meabahı bina· 
11010 ıamlrat işi baş tt'kreterUktc:kl kf'ışlf Ye şartnımeel Ttçhile 

13 8 9;15 tarihine rHtlıyan S.h gfloQ eaıt 14 de açık ekıllıme 

ile ihale edtlec~kılr. fttirak için 11 liradan ibaret mu•akht 
ıemlaat mektubu nyı para11 ile ıôyleoen ~60 Ye IHtte Mıolta 
~ledlyeılode mftteıekkU arttırma Ye ekılhme komlıyoaunı gel· 

melerl. 10 11 2513 

koro incir Ye naturellerden ton Bn ite ~rm~k hı•yeolerln ıt•~ıda her ~rub yani grubu '"ekil 
•e kilometre batına 5 .,. horda eden kmmların hiıa'arındı gÖdrrilen miktarlarda muvakkat 
lnclrlerden 4ı kuroe acret alı· ıemlnatları •ermf'lerl •e kanunun tayin ettiği •eılkaluı ve ka· 
nac•ktır. nooun 4 ftncft maddeel mucibince toe fElrm"ğ" maoll kaouof 

Eeaı Şf'bekede l ·9· l 935 ıarl bulunmadı~ına dair beyann•me ile eartnam,,ye uygftu olerak 
hinden itibaren m .. r'lyete ~re her grub için ayn ayrı teklif m .. ktubluıoı ayni g6o, saat 15 e 
erk olan meyan köta nakllya kadar komlıyon rti 1Uğlne verm•lerl IAzımdar. 
tına mahsus muaddel O O. 101 Grobları teşkil eden k111mlar10 mikhr ve 91sıflarma gôre 
numaralı tulfenln Aydın bat· muhammen bedelleri de~ittiğlnd .. a her gntba alt teklif m,.ktub· 
taodı 158•19:15 tarihinden hl· larıodı grubu tetkll eden kı11mlar için ayrı ayrı fiaı nrll· 
haren tatbikine bıelanacak •e melidir . 
ıeyyanen ton Ye kilometre hı Bu b•pta fazla izahat almak lıtlyenltr 7 inci işletme yol bat · 
ema 4 kurut nakliye Gereli mflfeuiell~ine mGr.cHt edeblUrlrr. 
alıoıcakttr. ite girecekler ıarıname n mo1 uelenameyl yol baemQfeulı 

Fazla tafıdltt için let11yonlHa llğioden paraaıs alabtlirler. 
mftracaat edllmeıl . 4. 7 10 24'17 Grub No. Miktarı M11b11m. bedeli Teminat mlk· Enafı 

Karııyık• lsıaayonood• bu 
lurıaa •e sraelltl 200 Ut 250 
lira kiraya t•hammGl oldo~u 

tahmin edilen bir bGfe ile bir 

lı:•hvebaoıonla 4 eyhll 935 
llriblode çareamba 1E6nft ... ı 
15 te karşıyaka İ•ta41yonuntfa 

flHrlıltlı kiraya vrrll .. crkdr. 
f9t,.klilr.rlo "8DUDQn ( ca mad 
deel bakamlnlnde lee ~frm,.ğe 

kanuni mani olmadııtına dair 

~yann•melerle (1875) nuroo
luk muHkht teminat akçe· 

lerbal bamUea -~-Ar .. tte 

M:J Lira 
ı soou ıu.aoo 

4000 :1400 
2 Afyon ıuooo 13000 

ham. 
1500 1425 
3600 3325 

3 Band1r 1 600 ~100 
ma hath 3tı00 5ıoo ' .. .. 10000 4000 

iare hra 
'i80 Toplamı lurmı ocak 
255 .. " " 
915 

107 
~50 

158 
:rno 
300 

Topbma . ktrma 
" .. 

Ocak 

Dere kum ve b•l11&· 
tın •agoolara yok· 
ı,.nmeal. 

10 13 JR 1~ 247:l 

i.t•ııiyooa WOC•C.•ll•U. y•IL• ıeaaeıyouuud•ttır. ıu••9 

8a 119 aid fUUIUDe brta· ıo ıs ~o 2s 
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(. ünkü Ankara Birası 
--------Ulusal Bir Fabrikanın Mahsıılndnr ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi binasında 

TELEFON: !2383 - -----+•--- ----••• 
HertDrln (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 

Vadesidere % 4 

------Er§ Ucuz, Temiz ve Sıbhiğ Bir Gıdadır. 
Türkiye'uiu hertaraftuda 

içilen yalnız (Ankara Birası) dır. ~ 
~ Mevduat Sarıları: A!t• ay vad.-liy~ % 5 

' Bır sene vadeh J e % 6 faiz verilir. 

Zahire, ftzllm, incir, pamuk, yapak, afyon vesaire komisyonculuğu yapılır. Malin gdcP 

'1'ratelli ~perco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLA.NDAlS KUMPANYASI 

11 GANYMEOES .. upuru 1~ ağu1toetan 16 ağuııtoııa kadar 

Anvers, Roıerdım, Ameterdam ve Hamburg llmanlarl lçlo y6k 
alıeakıır. · 

·•CERES., vapuru 26 ağoıtoıtan 31 ağoetaaa kadar Annrs, 

Roıerdaam, Ameteerdam ve Hamborg limaolan için yak alacıktu. 

SVENSK.A ORIENT LINIEN 
11NORDLı\ND., motörft 20 •ğoetosta Rotndam, Bamborg, 

Copımbagen, Dıanızlg, Gdyota, Goteburg Üdlo ve İıtkandlnavya 
llmaolarma hareket edecektir. 

SJi:RVlCE MARITI~ ROUMAIN 
"ALBA JUL V.A,. vapuru l l ağoıt'lıta gelip ayni gdade Mal· 

tı, Napoll, Marısllya ve Barseloo'a hareket edecektir. 

Hamiş: İlılolardakl hareket tarihlerindeki deRtıtkllklerden aceat~ 
mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafslllt lçla ikinci Kordona Tahmil •e Tabliye ılrketl 
blnalJ arkuında FratelU Sperco acr.ntabgına mOracaat edllmeıl 

Tr.lflfon: 2004 • 2005 · 2663 

Evlere Kolaylık 
Ekstra· Ekstra ômer Muharrem 
9 EylO.l Panayır Markalı Sabun 

Oördt>r Kiloluk Paketl~rde 

\ı. N. 

' ' V. F. il. Van 
ller z~e 

& Co. 
DEU1SCHI'.. 1.~VANTI!: LINll 

.. DERINDJE " vapura ba 
len llnıammızıia olop Anveflll, 

Hamburg ve Bremen için )ilk 

alnıaktarlır. 

.. ALlMNIA " vapuru 9 
a~uııtosıa bddenlyor. Henıburg, 

ttr .. m .. o ve Auvue'len yük 
çıkar acak lır. 

."ANGOR:\., vepuru 19 ıgoı 
to;ıta hekl~11lyor, 22 ağıuııoı.a 

kadar Aovrrs, Roıudam, Ham• 

burg "e tbrmen için yok 

alacakrır. 

SERViCE DIRECT DANUBIEN 
TUNA HATTI 

"TISZıt ., moıörü l l ağuıı 

ıo~ıa bekleniyor, Hudapet•e, 

Braılslav ve Viyana için yftk 

alacaktır. 

" A Ti D .. motörO 26 ağııe 
tosta bekleniyor. İJuıfapt-IJle, 
Hratlslu ve Viyana 

1 
lçlo yok 

• 
alacııkıır. 

•·Tl ... zA, motlhtı 5 ryldlde 

b,.klenlyor. Hudııpe!Jle, Bratlı 

la., ve Viyaoa için yftk ala 

cakıır. 

JOHONSTON VVARREN Lt 
NE~ LTD. LIVERP\'L 

"QtJE'iMORE,, vapuru 12 
Anvnı 

A. 

ve Ll•erpul'daa yak çıkH•p 

Kö11teac11, Galaç ve Oralla tçla 
için yOk alacakttr. 

TOE EKSPORT STEAMSBlP 
CORPORATlON 

"EKSCELSIOR,, vapura 10 
ağuıııo.ıt• bPklrnlyor, Ncvyork 
lçtn yok al•c•kllr. 

SO•:IETE COMMERCIALE DE 
NAVIGATION A VAPlUR 

" hULGARl\., 'flpuro 12 
ığoıtoııa be.ıenlyor, 81.rgH 
vr. Varoa için yftk alacaktır. 

Oli' ier ve Şüre
ka~• Limited Va

pur Act'ntası 
CeoCiell Han, Blrtact Kordon 

Tel. 4?44;J 
Ellnmıın Ltya Lıd. 

"FRAMINIAN., vapura ay 

ıooonda Lıvrrpool ve Snan· 

ua'dao gelip tahliyede bulu 
nacakı1r. 

"DRAGO., npara 29 trm· 
muzda Hull, Ao•uı ve Lon 

dra'dan gelip tahliyede bulu 

oacık ve ayni zamanda Loodra 
ve Holl için yGk alacakt1r. 

Doyçe Levante Llolye 
0 ANGORA,. vapuru 18 tem 

muzda Hımburg, Bremen ve 

Aovuı'ıen gelip tablly . de bo 
luoacaktır. 

Noı: Vurut tarihleri ve vapurla• 

r1n lılmlerl Ozerloe denlolkUkle 
rlndrn mH'ullyf't kahul rdllmrz 

Bakteriyolog ve bulaşık ile:salğıo hastalıklar 
mO.tehas~ıaı 

Baıımahane ietaeyonu kar~modak..i dibek ıokak bqında 30 saya• 
h ev •e mua en~baneeinde eabah eaat 8 dan alLoam eaat 6 a kadar 
haeıalarını kabul eder. 

heryerden arayınız. ttmif' ııahtpl .. rtnl'! "" mü,.RM Ş""•'' le a•an11 9f'rlltr 

.. lK~ıruf 

UksOreoler! l\lut 
laka (Okameoıol) 
ÔksOrO.k Şekerle· 
rini Tecrnbe Edi· 
n.ız •.• 

ve Pflrjeo ~ahapm 
En fJetfln Bir Mfls· 
hil Şekeri Olduğu· 
nu ooulmayımz. 

Kuvvetli Mfle bil 
fstiyenler Şaha 
Sıhhat SOrgfln 

Haplarını Maruf 
ecza depolarmdan 
ve Eczanelerden 

1 
.\ Arasınlar. ~ 

. . .Z.lrCJCll .DA N i.<.ASI ı... ~ 

Çeşme 1Kaplıcaları 
- '--~ 

Karabina - Bnyok Türkiye ve 
Istanbul Otelleri 

Daoyanın em•alltı ıhca ıulartle ~·mora, komııal drnizl 
•e Çeşme'oln ıef bu111 Ue en zengıo 00Radyo Aktnh,,., yt'. 
tabtptlr. Konlörlll mo•uam otellerUe zamanın en ucuz 

ılıcalerıdır. Flatlerl kurut 

Y ah odaları tıaayo ile yatak l t5 
İkinci llDlf Odalar banyo ile yatak uıo 
Arzu edenler lçio tabUdot 100 
Lokanta yemekleri ('iO) eeoedrobul lzmlr'de tanınmıe 

Mebmed u-ta tarafından idare edtlmf'k 1edlr. 

Otelde her aiJeoio huıuei yemek pleirnıeıiae klf f matbah 

ve ıaıh ıular mevcuttur. Otellerlo karyola ve yaıaklare 
makemmel olduğundan ıhcaya gelecek müşlt>.rllerimlzlu eşya 

g"tlrm .. k kalfetloe ~lrmemelerl tavsiye olunur. 
ŞUah suları birçok kimııeleı to hayalım kurtarmak ıure 

tile eöhrd almııur. Mr11bor KarU.pad ve Vlşl kaprıcalarnıa 
faik banyo sularıle çamüru, romaılzma, siyatik ve mafııal 

haeııalıklarıaı bir daha avdet etmemrk Ozere kat'i tedul 
eder. Böbrrk ve meııanedeki kuru ve tıtlnı birkaç banyo ile 

temiıler. Mide ve bağırsak ve bll'omum ad11li ağrıları, sinir 

zaf lyetl ve bilhHH rahim bHtalaklarıoda teıılrl kat'ldlr. 

Şlfne banyoları da clld baııtalaklarıDI envaı ve butıuıile ek 
ıemayı bir daha nOkııetmlyecek derecede tedavi eder. 

Fula maltimat almak lstlyenlf'r Batut hanında ılmıar 

Nrcml'ye mllracaat rtıloler. 

• 

lzmir Vakıflar Uir~ktörlüğündeıJ: 
ı - lzmtr'de M,.zarlıkbaoı mevklindekl vakıf arsa oıetfııı' 

2 

3 

yaptmlacak 68793,84 lira kPeif bedelli h•l bınaııı ı.,t'· 
ah kapah zarf uıullle ekeUt meye koaulmootor. 

1 İbal~ıı 15 •~oıtoı 935 peroembe gOuO ıaat lö te b'9 ~ 
nluf lar direktörlüğOnde dlrektörlOk odasında ıopl•o' 
c•k' komiııyoada yapılacaktır. eı' 

Bu ite aid projeler ile lmalAt •e eketltcoe oarını111el 
1 

ve mukueleu.me nOsbaları 2,49 lira mukabilinde 1•"'1 
IJ' 

Ankara ve İııt•nbul'da nluf lııır dlrekt&rl61Llerlnd~O • 
na bilir. 

j;~' 
4 - Munkkat teminat miktım 419 l lira 56 kurueıur. 

ııUtmiye glrf'crklerln teminat makbuzunu vey• 111eı..ı• 
bunu, Ttcırt-l odaııında k•yath olduklar1na dıir veel~'~ 
~., fenııi ehliyet veslkasrnı le~hf lerUe beraber verıoelt' 
lAzımdır. t 

5 - Elr.ııılımlye girecek müteabbhlerio kendilerinin 11110'' 

~·· vrya mobendls olmaları veyabud lnşaaıın her ıorUl ~ 
nuııi, idari •e fen11i mes'uUyetlol kııbul ve ifa ed~ 
mCltebuııı mDbeadtı veya mimarla bOUln muamelı·I t• 
mllştereken meı'ul olmak (lzere biıUkte çaherJJ•" 
prthr. ,_ 

Ayni zamanda bu ekllltmeye glrebllmek için e• ~· 
30,000 llr•lık bir bJpaaıa lntaahoı mu .. f fakı yeti' ,.,M 
tlrmlt oldu~oDa dair reııml fen beyetlerlndf'n ve~ıl 
veya taıdlk edUmlı belgeler göeterUmeıt mecburtdıt• 1., 

6 - Eksiltme ve ihale 2490 eayıh artaıma, elulltme 'fe lb' 
kanonu uyarrnca yaptırılacaktır. IJ'' 
Teklifaameler bu •aouna tamamtle uygon ol.r•k ~-· 
zırlınıp ea geç 15 8 93ö puşembe gOaO ııaat 14 e 00., 
dar makbuz mukabilinde İzmir Vakıflar di·ektörlOr 
Vf!rtlf'Cf'kttr. ~8 l 6 1 O 23,!!/ 

Gümrük Muhat~.za Genel l\omutsıl" 
lığı Istanhul 
nundan: 

Satın Alma KonıisY 
O" 

1 - Gümrbk muhafaza lntaata için 
kapah zarf la 21 8 9J5 çarıamba gOnCl 
yapılacalı.tJr. 

atıl 
4000 çift aaker 

1~,,I 
nat 15 de ek:Uı 

~ - THınlaoan tutarı 20000 llrad.r. 1ıo•'' 
3 - Enaf ve nQmunesi lı.omisyoodadır. GörOleblllr ye • ,ıı~ 
4 - latrklller hu lolo yaıde 7•5 tat•~• olan ısoo 11' .,ıı· 

•ezoe malı.bozu veya banka mektubunun teklif mektuplarlle
0 

ı5 
ilkte eaat l' de komlı7oa• nrmelorl. 4;102 ~3'0 . 31 • 1 


