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lzmir'de hergtın sabahlan çıkar, siyasal gazetedir. 

• 
Başl!akanımız 

9 Eylül Panayırını Açmak Oze
. re lzmir'i Teşrif Ediyorlar. 

Don.anmamız, Alidenize Açıldı. 
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t1a e um r , E ono i sı Taze Bakanı Tarihimizin Ş~ref li Gü-

T k V h D d Ankara'ya Çitti arşı ığı opra ere ilir·z, e i. Ôdemlt'ıeBozd.ğ'dıGölcGk· nü Hararetle Kutlulandı. 
ı\nıerika'da Zencilerle lt:iyan'lar Sokak Ortasında 

Vuruştular. Italya Manevra Yapacakmış. 
İstanbul 12 (Özel) İtıl· 

teki köşkünde istirahat etmekte 
olıo Tftıe (Adliye) bıkanı 

Şakra Sa:acoğlo Ôdemiş'ten 
gelmlı Ye dün sabah Afyon 
irenlle Aokarı'ya ghmlttlr. Bu 
gidiş; hakanlar kurulunun An· 
tna'da yapacığı toplıİıtı 
içindir. 

Eritre'de İtalya hesabına çalıoan yerliler cle•eler tiıUlode. 

~diı Abıba 12 (A.A) - Bı· · aeylrcl bun!an yaygaralarla 
it •tın imparatoru Hn18 ajan· teovlk etmekte idiler. Pollı 

'11ırını ~unları ıôylemlattr. kunetlerl dolıeınlnı dagtımık 
t\ llıbeşlıtao, erldnllğlne TU· Gzere ~Gzyıtı dGkıGren g11l1r 

1-..ak Jıteoen herhangi bir knllaq.mışur. Dôv6eenlerden 
"-tbey L 1 k df M beşi yaralanmııtır. Onblr klal e a.arşı ge me te r. a· 
~ıf lb B b 1 1 1 tevkif edllmlttlr. DGTiltCln ee· u· ı et ıtın ta yan preı· 
Jloin d 1 1 

bebl İtalyan Babee mee'eleal n 
~ e aza maeını ateme&. , 
~Oaıo-ıL f 1 1 1 

ıenci boksör Jbtı Lulı in İtıl · 
... - .. Te aanıe aeı0 ıra - ' .:a ,.llkıbıı " yan bokeörft Kamera yı ,....Gv· 
L topraklarımızın bir A 1 dı 
"•ın mut o mail r. 

•nı bıukmaga hazırız. B .t , i u· le rı an ya nın vaz ye : 
~Qı t~ey Cltı, 12 (A.A) - Pirlı, 12 ( A.A ) - Ecbo 
tlletto •dar İtalyın ve zenci Dö Pırfe'olu Londra ıytırı 
!ıld de bıçıldu Ye ıopalır Brhınyı htlktmetlnln ltalyın· 
... '-ğn halde uıebrln sokaklı· Babet aolıtmHhğında aldığı 
'1lıd 
Ilı a vuroımıya başlamıelar· dorumun keıln olduğunu bil· 
~raftı toplanın beşytlz dlrmektedlr. 

~ydın Bira F abri· 

ya'nın beıyaz bin a!!kerle Y•· 
pıçığı mıoevralarıo, Oçler 
konferaoıfle ayol zamanı ıe. 

e;adnf etmesi A nopı ılyıeıl 
mı haf ilinde nazarı dikkati 
caltb g_~rftlmektedlr. 

İtılyı'nın bu mıoenılırlı 

konferanı 6ıerlode bir tealr 
yıpmık lıtetllğl 11oılmıktadır. 
Bu mınnralara ıekerl rtllbeyl 
halı olan bnuın n111rl11 da 
Jıllrak edeceklerdir. 

Maden ihracatımız 
Muğla, 11 (A.A) - Tem· 

muz ayı içinde yabancı tUke· 
lere ilimizin Kalltık n Fethiye 
alınlarında bulnnan madenle· 
rladen 1970 ton ıımpırı, 

8190 ton maDKIOtZ 6137 ton 
krom madeni g~nderllmletlr. 

Dost lran'ın lzmir 
Konsolosluğu Açıldı 

"lzmir'in, Iran Şehinşahı;na Göster
diği Parlak Kabul Resmi Unutula-

cak Şeylerden Değildir •. ,, 

=« .... 

Dost İran Hiikt1mdanoın Tilrkiye'yi ziyareti intibalınndan 
(Y avuz'un Güvertesinde) 

Evelld gftn eaıt onblrde bl· 
rlncl Kordonda lrın hllkt\me· 
tinin umlr'de yeni teılı n 

( İran konıoloılağu ) tGunle 
ıçılmııtır. 

kasındak İ Kıya. td•••:d•• Il•b.:!.!euııı ı.mır 
~ . . , . zmır ay· 

K..rdeı İran deTl•tl İsmlr 
konıoloılulunan ıçuo t~renln · 
de ilbay admı emotyet direk· 
U~rfl Feyıl Akkor; C. 8 . • P. 
adını Dr. Ktmran Kenan n 

oarbay Dr. Behcet Uı ile İs· 
mlr'deld battln konıoloılır ve 
gazeteciler bulanmaıl1rdır. Da· 
ntlilerln zengin bir tekilde 

lltıl Ihrahım LütfO Vak ayı Tafsı· lığına Bursa 
~ latile Anlatıyor. Ilbayı Geliyor •• 

1Gta1dın bira fıbrlka11 direk· 1 bftkftmenllğlode (MOstantlkll· 
~ Çekoılovak ıebaah Emil 81nde) dnam edllmlı, bazı tı· 
'1fet't ağır aorette yaralamak Dlklırın (Şahldlerln) ifadeleri 

lt,, .l 
~ 1 Debrc'Ji İbrahim J.ütfü 

'• ltb hl fabrikada mıklnht Tark ,:•la Tiber Zelmek'I OldGr· 
b,b le ıuçlu fabrika kavalu 
"te'U 1brahlm LOtf a bıkkın· 

1 1•hldkıtı dDu blrlucl ıora 

ahnmıtllr. Cinayet için fabrika 
dircktôrftntın ...... İbrahim 
Ltıtf d'yn tahrik ettiği anlatıl· 
mıktadır. Sekiz aenedenbert 
fıbrlkıda knaehk eden İbrahim 
Ltıtf ft; ıon gtınlerde lOzumeuı 

bir şekilde eıkııtıralmıetı. 

Fabrikay" konan kontrol 
saati çeyrek a1at 6zerlnden 
ayar edilmlı ve gece bekçisi 
olan İbrahim LütfO'niin çeyrek 

saatle bir gelip bu uıtl kur· 
ması, ayol zamandı fıbrlbnıo 
her tarafını dotaomaeı kendisi· 
ne sGylenmlştl. İbrahim LfttfO 
fabrlkamn bOyOk Te bıbçeelnln .. 
genlt olduğunu ı6yllyerek bu 
genlt yeri çeyrek 11atte bir 
dolıtık kontrol eaatlnln kural· 
maaı mftmk6n olımıyacı8ını 

- Soau 4 acı 1Gıde -

• Yeni 1zmir İJbıyı l'azlı 

General K. Dlrlk'Jn yerine 
İzmir Ubayhğına BurH llbıyı 
F11lı'oıa ıtanmıaı onınmıotır. 

Bur11 llbıyhğına da Y ıloH ilçe 
bayı Şefik ıtanmıttır. 

Burea llbıyı F11lr; önce Bı· 
yındır n Bergama llçebıylık· 
lırlle mGlklye eapektOılGklo· 

rinde boloomoı, munffaklyetl 

Sonu Sacı 7Gıdo ~ 

•Aırlınması için b11ırbkl1r ya· 
pılmıetı. EnelA konıoloı lımıll 
Ban tarafındın eu sôyln ve· 
rllmlttlr. 

Herıeyden ent>l • uhdeme 
teretttlb eden gayet hot bir 
Odevl eda eylemek ftıere hali· 
eane teeekktırlerlml bogftn 
konıolatonon açım törenine 
iştirak etmek here burayı 
teşrif etmlt olın 'muhterem 
ınatı takdim ederim. 

Konsolıtomoı merkeılnln 

mımarlyetce "l'Clrklye'oio Gçiln· 
cQ beldeıl Hyılıo ve evvelce 
dıhl bir İran konıolosloğuna 
mıkar olmut olan lzmlr'e 
nıkllnden dolayı lıtıeeUlğlm 
ıevlncl ketmedemem. 

iki memleketi birbirine baA· 
lıyın 11amlmıne n kırdetce 

bıglırı gltdlkce ııklıtdırmı~ı 

- Sonu 3 a~Q n1fadı -

--Memleketin Birçok Yerinde 10 Ağus 
tos Zaferi için Tören Yapıldı. 

Çanııkkale boğazı 

Bo1u, 11 (A.A) - Dün 10 Ağuetos Anafartalardı Conk bayınodan 
düımanın ablıp ve Çanakkale'nin kurtuluou utkuaunun yıl dönllmü şeb· 
rimizde törenle kullolındı. Bu münaeebetle vehir lfayraklnrla ıllelendi ve 
elektirikle aydınlatıldı. 

Törende yirmi yıl önce yurdu iatilidan kurtaran Ulu Önderin de· 
hası ve askerlerimizin kabramıullğı anıldı. 

Bolu, tarihin yürüyüıünü değiotiren bu zafer yıl dönümünü her yıl 
kutluhyacaktır. Diln bu mutlu gün veaileaile Gerede eporcalarile Yqilofa 
kulübü arııuodı bir maç- yapıldı. Maç fiçer sap yapan beriki takım arı• 
unda beraberlikle bitti. 

Piyangosu 

35,000 Lira 13416 
Numaraya Düştü. 

----------~--------------
Dün ve Evelki Gonkü Keşidelerde 

Kazanan Numaraları Yazıvoruz. 
latanbul, 12 (Ôzel) - Tıy · 

yare plyıo~oıanon daokii Te 
bugtlnkG keeldeılode kııanıo 
numaraları bildiriyorum: 

13416 
Ozflm Mes'ele8İ 

ti 

No. ya 35 Bin 

11736 
- Sonu 2 inci yaıde -

Manisa Bağcıları, Koope· 
ratif ve Tecimerler. 

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

Turgudlu Bağcıları Da Bir Toplantı 
Yaptılar ve Karar Verdiler. 

I 

Üzümler ıergidc 

Üıam eatıtları etrafındaki Aline Ozilm eatışlınnın bu· 
netrlyıtımıı herine dao Mani· ralıra kadar ıkeeden acı H 

ta'dıD tU moktuba ılclık; - Sonu a ııcQ 7ilıdc -
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Nazilli Fabrikasında İ G lY li'i1 lY n T e oy ca ~ o H a lb ~ ır ·n e ır l 
1000 K~şi Çalışacak.Bashakanımız Panayırı A-.;- Vapurlar 

Fabrika Her Yıl 20 Mjlyon Metre 'k .. 1 '. ' G ı· J Ucuzluğa 
Basma Çıkaracaktır. ma uzere Zill r e e ıyor ar Başladılar. 

Nazilli pamuk iataayoou 

Bundan bir iki ay önce hil· Gine yetkili direktörlerden 
ktimeılmlz taraf1ndan hazırl n· öğrP.ndlğlmfze göre endGııtrl 
mış olan bt>t yılhk endilltrl plAnının yerhlml yolunda ku· 
pl4nın1n yerltJmlodeo bahseder rolmoş olan fabrikalarımızın 
ken Sümer Bankın dı .ı. ~ızllll'de Qretlm bogftn için hentıı yor· 
bftyfik bir b1&ma fabrJbsı ko· domuzun bGUlın lhtfyacJDı kar· 
racağını söylemiştik. tılayamamıktadır. 

DQndenberl Somer bankan bu Bonon için kurolmut ol•n 
yeni fabrlkasın1n iıııtermelerlnl fabrikalarımızı ydzde yaz bCl· 
yıpmış, kurolm1&ına baelımıt yfttmek yolanda çalıtmılar 
bulunmaktadır. - yapılmakta ve e1111en fabrika· 

llkônce dlrektôr nlnln, f ey ar larımızın ekonomik dorumu 
apartmanlarının kantin blnesı · çok Hğl•m bulunmaktadır. 
nın depoların ve demlryolları· Sftmerbaok ayrıca memleketi· 
nın kurulması içi o ftstermeler 

mlzde toprak ve kimya en· 
yapılmaktadır. Aıııl fabrika hl· dOstrlelnln kurolmaııı yolanda 
dll!ına birinci teşrinde bu ilk 

Anadolo'oon bir çok yerlerinde 
incelemeler yapmaktadır. 

ismet lnönü, Evvela Kayseri'ye Gide
rek Yen" Bez Fabrikasını Açacak ve 

Sonra Da Şehrimize Gelecektir .. 
Ankara 12 (Özel) - Başbakanımız İsmet İoöoQ Kayseri mensucat fabrlkaııını bizzat açacak· 

Jardır. Bıvbalı:aoımız, Kayııerl'den sonra 9 eyhil areıoluııal panaymoı açmak Ozere lamlr'l eeref 
leodlreceklerdtr. 

Kayııerl 'fabrlkaıının açılma tör~ol, bo haf la içinde olacaktır. Kayseri halkı, bftyOk bir ıevinç 
ve heyecan içinde bulonmakra, camorloğon biıyOk eserlerinden birinin daha tamamluıdığıaı 

gôrm,.kle haz doymaktadır. 

Portekiz Müstemlekeleri Bulgar 
Çeteleri Drama 
Havalisine Akın , 

Bu Haber, Birçok Avrupa şehirlerin- Ediyorlar .• 
de ve Lizbon'da Tees~Qr Uyandırdı. İııtanbul, 12 (özel) - Bazı 

ni Kime Veriyorlar •. 

Bulgar çetelerinin, Dramı ve 
bnaUslnde akınlar yaptıkları 

Sellnlk'ten haber veriliyor. 

İttanbol, 12 (Özel) - İnglhere ile A FranHn'ın, Almanya ve 
İıalyı'ya Portekiz mftııtemlekeletlnl peeket çektikleri Londra'dan 
haber nrlllyor. Bu haber, A nopa'nın bir çok paytabtahtlırında 
Ye bllbaua Ltzbo • 'da teeaııGr oyandırmııdu Tarihimizin 

Donanmamız Manevra- Şerefli Gttntt .• 

oe· İstanbul, l 2 (Özel) -
ot· 

nlzyolları lşletmeııl ile vııp 
colar şirketine ald bflodJOlll .,. 
nporlarda ucuz tarlfeafD 
bikfne bıılandı, 

Tire;de Andaçist 
Tire, (Özel) - 31 ığoı11tosd• 

Değlrmendere kamanonds l\feb .,. 
medclk aodacıDJo ve halk P 
kının açılma ıenliğl y•P' 

, .. 
cıkdır. k 

Şenliğe Tire Comorlyet 8•1 

partlıılofn moıılkf kolu bıod09" 
davet edilmiştir, 

DökOlen Saçlar 
Ö 

glt 
Ankara 12 ( zel) - 1 

dit doktoru Hğhk ve ıo•1' 
··o· yardım dlrekUSrlOğlfoe bıe 

"''' rarak ıaçı dôktılmOe o,,., 
larda yeniden eaç bitirmek lc

10 
,,. 

bir 114ç keşfettiğini bildir'° 
el' 

tlr. Bakanhk keefl tedklk 
drecektlr. 

Ynksek Mektep· 
lerden Çıkanlar 

Ankara. 12 (Özel) - fO~~ 
eek mekteplerden çık•~t 
gençlerlmlıln prk Ulerlt0IS 

''" mecburi olarak çahşı:o•.J 

hakkında bir kanon pr0J 
hazırlanmıetır. 

p14nda ftııtermeled yıpdmakta 
olan kııumların bitmesinden 
sonra başlıncaktır. 

Dan bu iş hakkında yet· 
kili direktörleri aylarımıza ver· 
dfğl bll~ye g6re yeni korula· 
cak Nızllll fabrikısınm diğer 
kısımları da Avropa'DJn en iyi 
fabrikalarından ahnecaktır. r a · 

M. Maksimos'un 
· Bir Diyevi 

Yunan içişleri Hiçbir 
Yerde Konuşulmamış 

lar için Akdenize Açıldı 
Donanmamızın, lzmir Limanını Da 

Ziyaret Etmesi Muhtemeldir 

Çanakkkale 11 (A.A) 
Çanakkale, dGn Conk bayırın· 

dan dilımanın atılıeını ve Ulu 
önder AtaıOrk'ftn yirmi yıl 

l>nce Çanakkale boğazmı Tftrk'e 
yeniden kazandır~n dGoya har· 
btolm gldlelnl ve tırlhtn yd· 
raya,oon değletlren eıalz deha· 
eını kutlamıştır. Şehir ve deniz 
elektlrlk nurları içinde sevinçli 

fener alaylırJle coşkun gôı · 

teriler yapılmıştır. 

Tire'de Bir HAdiee 
Ttre, (Ôzel aytarımızdıo); 

Bogan aaat beete ovadan gfk' 
melı:te olan Tire Uçeafnlo fet 

10 
141 maballeetnden lamall 0~ 

ı .. 
İbrahim, aralarındaki bft 1 

1 
cak mee'eleal yOzGndeo •fo. 
mahalleden Kadir oğla 830 ~· 
ğomlo Ahmed'tn yoluna b~lt 
lemlş ve Ahmed'f tabancı , 
ıol bacağından ağır surette! 1 

zilll fabrlkaaının lşlemeııl lçla 
ldzımgelen kômfird Nazilli'de 

işletilmekte olan kômftr 
ocakları verecektir. Fabrika bir 
yılda 18 le 20 milyon metre 
arnınnda basma çık racak ve 
bondaa başka da ayrıca ufak 

bazı ılıcah dokumalar yapa· 
cıkt1r. 

İşçilere, eeıeen ;,ağı Tadili · 
nfn yakınında kurulacak olan 
fabrikadan şehre dönmeleri ka· 

bil olacağı için ayrıca evler ya· 
pıhn&11oa lüzum ka~mımıştır. 

İşyarlar için yapılmasına haşla · 
nılacak 4 apartmanın ikisi 8 
d>1yreU dfğer ikisi de 4 da}'.re· 
ildir. Burada 24 eylenin otar· 
maeı ııa~lanmışhr. 

Fabrika Kayeerl'dekl bez 
fabrlklıııoın dörtle (lçQ b6yfik 
lftğfinde olacak ve makine 
kısımları da Kayseri fahri ka· 
sıodakl makinelerden eksik ol· 
mıyacağı gibi boyacılık ve 

hnynk tablo makineleri atelye· 
lerJ daha ııeogfo bir ~eldldedlr. 

Yeni Nazilli basma fabrika · 
sının pamuk ihtiyacını Nazllll 

pamuk Orüoü ile karşılaoa · 
cektır. 

AGUTOS 
1935 13 1935 
Bızır Gnn 

100 31 

SAL 1 
Arahf 1354 Rumf 1351 
12 Cem. evvel 31 Temmuz 

Evkat Ezıınt VosntJ 
Ganee 9,54: 5,07 
Ôğle 5,04 12,18 
İlindi 8,58 16,09 
Akşam 12, 19,13 
Yatsı 1,14 20.57 
imsak 7,59 s.12 

İstanbul 12 (Özel) - Yunan 
İç bakanı M. Makıılmoı gaze. 
tecllerlo bir ıoalloe karşı şu 

cevabı nrmletlr. 

- Başbakanın ecnebi bir 
defletle Yunan rejim lelnl 
müzakere ettf ğl hald.ındald 

haberleri hayretle kareıluım. 

H•llhazır hflktimet, dahili işler 
hıkkında hiçbir de•letle mü· 

zakereye ğtrJemJo değildir. Ve 
herhangi bir zaman olursa 
olana dahili lelerlmlz hakkında 
ecnebi devletlerle mftzakere 
meızunbahls olamaz. 

Amerika'da 
Beyazların Vaheeti 
lııtanboJ, 12 (Özel) - Ame· 

rlka'nın Mi88orl hilkumetlnln 
Pltsborg şehrinde halk haple· 
haneye bacam ederek iki zenci 
mehbueo cehren almıelardır. 

Bu iki zenciden birisi hallı: 

tarafından lloç edilmiş Te al· 
dığı korşuo yaralarile vficuda 
deli& deşik bir halde bulun. 
muştur. Fakat ikinci zencinin 
ne öliiefi, ne de dirisi meydana 
çıkmıştu. 

BuN asıl Şey? 
İstanbul: l 2 (Özel) - Bit· 

lercller, Çeko eloflkya'h Ye M. 
Benes'Jo naey onel soeyallııt fır· 

kasına mensu p iki Çekoelo•ak· 
yahyı Morue ka Oetrarı• clva· 
rmda Almın topraklarını da· 
Vd etmişler ve hududun bee 
metre içerisin de tnklf edilerek 
hapsa aulmıel ardır. 

Söğndın Mektep 
Gemisi .. 

Deniz tecl m mektebinden 13 
talt.beyl İzmir 'e getiren SOğGd· 

Hl mektep gemlel Çeşme Ye 
KutadHına d a gidecektir. 

Yavuz 

İstanbul 12 (Özel) - Yavuz dlrltonota da dahil olduğa halde 
bGtftn donanmamız, mutat manevralarını yapmak Osere bugtıo 
İstanbul llmaaındao Ak.denize ıçılmışt1r. Donanmamızın, İzmir 

""' limanını da ziyaret etmeııl kuvvetle muhtemeldir. 

Lahey Divanına 
O ye göndereceğiz. 

LAhey adalet divanında Ja· 
poo mGmeııalll ölmOşda. Divana 

yeni Japon ve Tark Oyeler 
atanacakdır. 

r.; ,,ıı 
ulamıştır. Neticede yı•1 

mıştlr. 

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

Ereğli Bataklıklııt~ı 
Konya 1 l ( A.A) Ereğllde 

91 
batakhk alanının karotolo>'

0
. 

için lnfçrell uzman · Dr. Gt .. 
Y Oz lira kazananlar: 
498 261 / 2278 

2969 3348 48!8 
6123 6670 7528 

10830 10870 11387 
13022 14621 15258 
16508 18868 20065 
2l621 21651 22688 
2~398 25180 25741 
27356 27486 27607 
30000 830 671 

Der tarafındın araştarmalar ~ 
2678 pılmıttır. Buoa göre, k,urot , . 

5451 projeleri batakhğıo uçak 
111 ıı 

8344 f1ndoo fotoğraf Jarı wlıod•~'' 
12017 eonra yapılacaktır. 

16117 1 1 o d 
20425 ta ya r u-
2314!ı sun da Hastalık· 
26229 ıo>ll 
28389 Doğu Afrfka'eına gônderf ıJI Tayyare ~yangosu 

- Bıoı 1 inci yüzde -

No. ya 15 Bin 1
l7499 
18145 
18937 

18003 
1825! 
19431 
21491 
22528 
24656 
26236 
28229 
28989 

18007 
18415 
20034: 
21781 
22691 
24700 
26984' 
28625 
29417 

2060 2168 3559 
18084 6828 6902 7031 
18702 9519 9574 10343 
20067 13136 13493 1~711 

16 ı 4 olan İtalyan askerleri ır•810 , . 
ıçe 

5728 haetalananlırın hemen ger , 
1 

8802 rllmesl, fakat bunların hıl1:;1 
12345 gl>tOrGlmlyerek Radoıı'la d ıl · 
13773 adalardaki haetant>lereı yerıee 

13686 2180) 14932 16402 16588 17075 rllmeııl emri ıertlmletfr. 

umaraya 12 Bin, 

21306 
22068 
24538 
25998 
27665 
28743 

22821 11111 1752t 17624 t789s N d A ba 
24soı 18192 19293 19454 19780 e en ca 5otJ 
37016 20395 21091 2170•t 228:l5 Tokyo, 12 ( A.A ) -eller'' 
28722 23054 25271 25731 26022 leleri genel dlrektörti g ııO· 17383 

Numaraya 10 Bin, 
20114, 24601 

29994 25525 
29715 ı6425 28981 29194 29812 Nagata ail bakenhğıodıkf ııı · 

Otozbee bin 9 e onbee bin roeuoda muavini tarafıııd• 

Numaralara 3 Bin Lira 
d(lşmQşUlr. 

Yflzellişer lira kazananlar: lira kazanan numaralar1n yet· çakla yaralanmıştır. 
186 677 1109 1180 mleb~e aeağı ve yakarıııındakl Maden Kö· 

2858 4153 4347 5763 ntımaralar amorti alacaktır. 
Bin Lira Kazananlar: 

2227 26861 

6765 6392 6555 6752 
7000 7488 87S9 10153 

10553 10899 12618 15264 

• • • 
15 bin Ura kızanın 11736 

BeşyQz Lira 
273 

11445 
~5200 

29641 
5225 
7838 
1~734 

15271 

88, 
14086 

• 25920 
1971 
6798 
8210 

13425 
166ıl 

Kazananlar: 16698 l 7 lfl4 20760 2 UJOô numarala bilet eahlblerl Baa· 

332~ 8368 24691 26711 27415 2938~ 
14544 15754 1978 2782 2870 2959 
28581 29549 3A69 4193 4890 5063 
2007 5143 7927 8912 9435 9787 
6808 7317 10751 11404 13371 14136 
84~6 9811 15821 15745 10626 16102 

14871 15082 16797 18441 18778· 19402 
15913" 16532 21050 

mabane yokD'1JDda yapıcı ftd· 
ıeyln ve Ahmed ustalardır. 

Emrazı sariye haııtaneııi ecza· 
c1111 Hlkmet'e de tıçbln lira 
dGşmGştGr. Her QçCl btietlerJnl 

Çorakkapı'da Saadet glşeııl sa· 

bibi Hasan Tıhıln'fn uğurlu 

elinden ılmıılardır. 

mnrn Satacağız.. ,,,,, 
İetanbol, 12 ( AnıdolıJ) ıııtı 

oıet . 
Yapılau teıebbOaler 0111 

ı;oe 
Fran11z'1ar TOrklye'deD ,ıı· 
oılkdarda maden köoıôtl1 
caklardır. ıJtl 

Memurlar ArasııJııı.ııt 
Foça nGfuıı eekreterl 10~0 

ile İzmir ndfoa dl rektÖ~fıe~ 
aekretetl Ferlde'oln beo•1 
Ubayhkça onanma.ıır. 

cı 

ti 

o 



ıs....,. • 

bİ8a Bağ· G Ü n u·. n -- Dosı lrau'ıo 
.~n,K~pe~- ~~~~~~~~-Ş~-a~r~-h~a~b~•~_r_D_e~_r_l~~~~IzmirKonso· 
lif ve Tecimerler .. Yamanlarda Panayır Dokuz Şişe Fah· losluğu Açıldı 

- ea:i.•;n~ı y1sde Maskeli Balo G S A rikamızda iyi - e.1• ~ia~';a.d. -

~ea darama bııcılarımızı ün onra çılıyor. Sonunçlar Alındı çahıan Irak dnletl Şehlntahlal 
..,_ L d d Yımıular dıa.ındakl çam or· 

&lrı i t in GrmektedJr. "' eognfl mnkll •e teclmlala 
Biat mınlarında nrem mlcadele çe· 

1 ID puamıalı beher ldloıa G · y 1 Gö p y • d ehemmiyeti ile meıhur ola 
"'-P•'cla teıllm .. rdle, OD mlyetlnln kurduğu kampta 125 eçen 1 a re anayı r erın e lıtaabal'da Paıabahç de yeal lsmlr gibi ı•sel bir teblrde 

laerlıaden all•re edilen kiti bakılmaktadır. Kamptaki B IJ • kJ Ol k yıpbrılarak faaliyete geçirilen bir Jran mlme111ll bulmama· 
,... a b L d bası aylelerln te,ebbOıtlle CD• ftZI öze J er aca tır. tlte n cam fıbrlkUIDID IJlr 

Q ... ra çealr ektla kara muıaa kıll olmadı. Ha mea'ad 
..... al f marteıl ak11mı kendi araların· ----•,---- baftabk deneme lılerlncle A•· 

Q ID lyet lıd her halde u l ı a L l d ı L ı R 1 l L Hk'a benim memarlyedm .. '- ko d d dı bir mukell balo tertip edil .-ıaıymn ıçı ma g n Y••· er e ıe ece..t r. eem A 0 ıra. rapa fabrikaları a•arında ılte 
1La.. - '11fl•• •fllı eğil lr. ı 1 ı ı d LI ı ı L L 

/ manana teıadGf etdlğl için çok 
~L• A 'd 

11 
miı H geç ••kte kıdar e6len attığı ç n pınıy.r 1 anın a.. pınıymmıa" tt ra. aarannı n cım yapaııtı H maT1f fak 

ıu; •rapa a teı m on "' lı 1 l d dil t ı y 1 " meararum. Blalerl ba dilber 
il d 1 b 

celerle Hkh ge ... rllmtıtlr. ça ıma ara Gnem e nam e · nren 11 yı, aaın ıtaa 98 olda.,a g6rllm••tlr 
.....__ • •re e 1 en a malla?J .... 9 ... • tehre ba"hyan allkalardaa biri ~--· Kampta boplan çadırlara mekıedlr. Komlre 935 ıreıa- Yugoılnyı pnlyonları dı in· İobakaalaktan llbaytıa.a gelen e 

' 

·-t teclmerler burada 1 1 1 1 lı da b L d il ı ı e ŞehlDfalı bHrealulle bir kar· ... __ d 
1 

fı bu""'nlerde 11r11ını bekll•eD uu •m r pınıy ıo geçen faat ı1aımın •• er em tllr. bir genelgede •eril eadlltrlml 
ı..._ -.. • o ı Gt ea n mer· e- / / det mllletla BO•lk Şefi Ala· ~ 1 d L bası ayleler çıkacak n yerlete· yılı göre bası 6aelllkler teba· Panıymn anıyollar1 atfılt ala gelltmeei btıkımından ba ı 
lııı.... • ea 1 b ye 1 aarattan fas rtlı ettirmek gereken kararlar olarak yapılmığa, yollana aı llrk'Ga ıeçea ıeae banyı tet-

~..,. ılmıyıcaklardır. Ve aten cektlr. fabrikaya lhım olan ılpırltle · rlf etmlt olmaları babruadJr. 
nrmlıUr. Pınıyuda dekoraeyon faltı d6kllmaA• b8flnmıtar. rt l ı dtl 

.._ elerlne de imkla yok· u 1 c• ı• D yapı muı taYı ye e . İsmlr'la metbaa mClfehbamım 
:!'111 c•-L 1 L • 1 r a ınaye 1 ı,ı. panayır itinde Çllıpn mCl- Yollar tamamlandıktan ıonra mtıtlr. 
~ uuaG; ıöy e uuy e Clç headJıler tarafından önemle hakikaten gClsel bir ıekll almıı Şehlnıah hazreılerlae yaptlılt 
...: karatla nakledllebllen Oavası Bugon.. arkalınmıktadır. Gllsel ean'at· olacaktır. Cezaevi parlak •e mahteoem reemlkaltal 
'-t kilo llsClm; d•ba yGkeek Urla eıkl hlklmeal 1h11a lar ıkademlai profeı6rlerlnden Yunan'lılar kolay· anuıalacak teylerdea dellldlr. 
,.._he~:~ kar1tılılı olarak ah· 7.1.a'yı dG•delrmek •e Gllmtlne İemall Bakkı'nın buırlımakıa hk Gaıteriyorlar: (;ene Doldu. O ı.rıda fran'ı •e slpa 

av yer ne uru mabık· .... , ld d•· rl d bClklmdarına karı• balluae 
eebeblyet vermekle ıuçla dnı 0 aJ.a tecim 98 en -t 0 111 Atlna elçimladen pınıylr ko Son gtlnlerde lımlr cesanl 

~l teeiıborledıdıa tire&· 
he•bıaa bol keeedea 

..... lan ba çok acas aline 
~~ pek tablldlrkl, rekabet 
~1Jlellle yapılmakta4l11. 

~ar blllyorlar n yaklaea 
...._ - balanayorlarkl, bagcı 
~ndar, yokıaldar n ııkı · 
-.ar. Ba ytladende, lıter lıte 
"-. teı elden malını çıkaracak 
fll. lltacakbr. Ba Jtlbarla 
...__ içine bir (Ara • e taleb) 
~q glrmlı oluyor. Da 
.._le olancada teelmer dltl· 
-ıor, muhakeme edlyo; 

..: Delllmlki; daha mılıtal 
," edfJr etmem baRc• aıı 
..._ 1 lalaeak •e plya11ya ar· 
_-.e.ktlr. Abetdı bea olduk· 

IODn tıtedl~m •• tayin 
,,........ plyua f lad Oserinden 

•e elden çıkarmaya 

dar. 
~eaaley lı benim elim 
~ 1ııedlğlm gibi ıll vreml 
...... •e ırau ettiğim nçhUe 

ere f lıt tayin ederim. 
ltltektm ki; banlar hep yı· 
~ 'te yakarıda ıGyledttlmlı 
"'9 e aline ıahıları yara 

1ıe cereyu almıttır. 
.... d., bir uklkate teren 

......._ °'•ık sanreılnt daya· 
~~-: 
~atifçilik: 
~ de ·NedeacHr ınhyımı· 
L._ - • kooperatif orıaklılına 

~r çeklageaUk H bir 
.,. memeallk .. ,. Ktlçlk 
-......_ "atdarma n inceleme IO· 

~· ortaya çıkıyor ki; Ma· 
~ latıt koeperadf lerl or· 
~ ı mncad baiealanmısıa 

'· on nlebetinde bile de· 

tg. b61geılnln en 'Jnemll, 
~trllDll •e en bereketli bir 
...:-.. ~laa Mınba bıtcıları· 
\.:_... blglnellkleri n ademi· 
~illeri ylaOadeadlr ki; 
~ latıı kooper•df tmlı kendi 

' '- doArudaa doğraya bir 
~ llrltmek cOr'et Ye CeU· 
~ gôıterem~mekte, taabbCl· 

' Yerine getirememek :kor· 
-...._ · ile hiçbir ileri adım atı · 
~kda&r. 

L...... Gyle geliyor ki; 1atıı 
~l'IUf 1 ortakları memleket 
~Dın yarıııaı oleun tet 
~ ... bllıelerdl; bagtla ba 

h 

llbılar ba derece afagt 
le yaplmH n yapıla· 
1 

• eklll Yaeln Fehmi ile altı pnlyona graf ikll H kabartma mlteıl baıkıaı doktor Behoet dolmuıdar. Cesanl -600 kiti· hlelerlnl g6ttermiı olan lamlı· 
arkadtııınıa doroomalınna bu· teklllerlle bab Anıdolo bölge· Uu gelen bir bitikte doet Elen Jlkdlr. Halbuki 925 mıbkClm Ulerln bagCla ba binanın 
gln IHt onda bıtlınıcaktır. ıbdn çıkıt (ihracat) Grlnlerlnl hGkdmetlnln İımir pınıymna .., Dletkuf balanmıkdıdır. fnklnde kardet- memleketi• 
Onbeı tınık dinlenecektir. bakımından çok değerlidir. Bu lıılrak edecek ekıposan, ılyı · M hkl 1 1 r1 k t (.,. - bayr11ını yakeelmlt gGrtlace 

Çeşıne'de Bir Hadise 
E•elkl gGa Ceıme plajlarında 

berberlik yapan bir zatın yedi 
yaıandıkt çocuğu denfıde boğul· 

muıtur. feln garibi halk enelA 
boAolın çocuğun yOıdlğloe 

kani olmuı, ıonradın it anlı · 

ıalmııbr. 

25 Yatılı 
Genç Alınacak .• 

Bu yal lıt•nbal'da BOyClkde· 
re'de orta Orman okuluna pa· 
ruıa te yatılı olarak orıı okula 
bltlrmlı ylrmlheı genç alını 
caktır. 
~~~~~---~~~~.....-

ler elbetteki; bapdu alabile 
ceklerl GıGmlerle lSdeaecek ~e 
o 11yede ifa edtlmlı olacaktır. 

O halde ortada yarı memleket 
bağcılığını ılne llne ulmıt ve 
onan batan mukadderıhnı be· 
nlmıemlt bir ullt kooperatifi 
elbetteki; teclmerlerEn keyif le· 
rlne Alet olmıyıcak, onların 

tayin ettikleri flıtlerle GıGm 

nlmıyacaklar n hauı aattır · 

mıyacaktı. Öyle yı.. Mal elinde 
bulundukça ve lbracatçılann 

ifayı taahhGdl de o malın elde 
edllmemeılne bağla bulundukça 
neden yok pabaıına Gılmlerl· 

misi yadellere kıptıreınlar? .. 

Diğer taraftın kooperatif teı 
klllllmııı ldtıre edenleri mah· 
ıoltın idrakine takaddClm eden 
aylardı ekonomi, flnınJ, lnhl· 
earlar bıbnhkları n haul 
Baıbıkaalık nudlnde teıebbtlı· 
ler yaparlar, aıamlerln dahilde; 
meeelA orduda, mlıklrat ima· 
llnde, ispirto lıtlhıallndc veHI· 
rede ıarf •e lıtlhllkicl 11ğla 

mını çahtırlardı .. 

Filhakika dahilde blaa bu 
GsQmlerlmialn bedell g~ne ken · 
dl paramısdan tediye ve ıenlye 

olauacak11 da ha para hırlcılen 

getlrllegel111ekte olan teker H 

teker mımallııaı nrllen para 
lırlı tekAbGl ettlrlleblllr H OD· 

tara kartılık uyılırdı. 

Ne yasık kt; genle mlky11ta 
kooperatif ortaklarından mıh· 

ramlyeıl buradaki tlalm utıı 
kooperatif inin elini koluna bıA· 

lamıı H barlcle tem•• H maa· 
meleden ona roıhram bırak· 

m•ttır!. BIUID baalınn zara· 
nnı da itte bu acaz aeua ıll•re 
ıatııları yllslnden bıAcılırımıa 

ylklenmlılerdir. 

ltte koopendf teekllitau bl · 
gbeU&tmW. ....... 

s.Au~ 

1 bi 
L Q 1 f d a m yel e etf nletm t a.11t• bafkl bir le9IDÇ duyacaklaftD• 

PH yon r a.aç g D ç D e retçi n beraberlerinde getire· Ueımtı) olanlardan bir kıımınıa 
l l L G dıa çok eminim. Jraa konlO· tamam anmıı o ıcaa.t1r. eçen ceklerl emteıya blyClk kolay· lıtaabol te•a dl.,er lllerlmlı 

l L 
/ 

11!1 loılak merkealnln lımlr'e nakli 
yıl pınıymnın en gize •Gıe- lar göıterlldltl blldJrmlıılr. deki cesae\lerlae •6aderllmetl 
l 1 d biri 1 So t _ " eonaeuada iki memleket an· 
er n ea uyı an •yet Yanınlltın'dtın uımlr pıaa dlıGnllmekdedlr. 

pHlyona ln11a11 tamımlınmak ymaı lıtlrak edeceklete deni• 11adakl teelmell •e ekonomik 
Oıerr.dfr. So91et pnlyonaada l yollarında yllsde 50 indirim fzmİr ilbay- mlnaeebetlerln çok tyllqeeeAfal 
teıhlr edilecek Sotyet çıkat 

1 
yapılacaktır. indirim 7 ı~aı Gmld ediyorum.,. 

maddelerlnln bir kıımı gel· toııaa 26 ey16le kad1r dnım lığına Bur~& Bu •Gylne .. rbıy doktor 
mittir. Kalın luımı dı bagCln· edecektir. Behçet Us aıığıdakl e6yle•le 

Motörsuz Uçakla 
Uçmak için .. 

Bugün Uzman Tire'ye Gidecek ve 
Araştırma Yapacaktır .. 

İsmlr'de (TGrkkQf11) İola 
tetkikat yapan •e geçen gla 
kordonla Karoı71kı aruıada .. 
tayyareden pı.ııtltle ıtılank 

deolıe inen azman Anoblm, 
İımlr el tarın da yıptıl• araıt11 
malırıoı Menemen'e kadar 
uuımııtır. Moı6nGa açaklerla 
açmıAı yarayan bir yer arı• 
maktadlr. Ban11D için annan 
alan bir tanlı •eyı iki tarafl 
çok rOsgir alan n pliDlrl 
ıulandırae11k tanda balaam bir 
tarafl udi olmak Osere iki 
kilometre aaanlakta bir yerdir. 
Burada moılSnlls aça•; daimi 
ıurette eıen rOaglnn eakWle 
(Tellrlle) dalma ba•alnamk •e 
yere lamlyerek kanatlan• yar· 

damı ile baeallea 7Gkeekll19 
çıbnlabllecektlr. 

SoYyet Raa1a'da Krımda b6y 
le çek m~d bir yerde bClylk 
bir mektep nrdır. Burada genç 
ter moıGrelz uçaklarla açmayı 
ôlrenmektedlrler. 

Usman Anobim; ba mektep· 
ıe mot6rh uçakla biç yere la 
•eden tam s} IUt uçmaıtor. 
Ayrıca A •e B PrGHll deni· 
len bir ani aletlerle 11trama 
p mılıtue alınlarda aranmak 
tadır. Baaı elnrlıll iki ılaa 
balanmottar H banlar Lımlr'e 
yıkıncLr. 

UamıD bagGn otomobille n . 
reye gidecek, orada tedklklerlae 
dnam edecektir. 

Ilbayı Geliyor k•rt•ı.k .ermı,11r: 
Sayın koneoloı lımall Bul 

- Baıı l inci yaıde -
Doıt komta Ye kardet lna 

g6rGlerek İsmlr yırllbaylıiını 
aluıanaa İ•mlr'de ılat~ •11• 

ıtaomııtır. lımlr'dekl çalıtm111 
neaıketl •e •akala ile k.-ndl· tıhılyetlalale '\emeli edllmlt 

olmaıındaa dogaa tetlnçlerlml 
ılnl çok ındlrmlıtlr Baradıa 

gerek 11h11m n ıerek tamir· 
lııanbul yarllbıylıgına daha 

lller namını ifade tla1ek fana· 
ıonn birinci b61ge ~eael U · tını kıHnmıı olmakla babd· 
pekaGrlGll bqmlp,lrlltlae y•nm. İraD'aD blyClk H kad· 
ataamıt. IOD memarlye&I Bana 

retli phlaplu Rııa Pebled 
llbayblıdır. 

lamlre ilbay atının Fasla Buretlerlnl lamlrlller yakıadaa 
gGrmaı, tınımıt H 1e•mlt 

taerjtk, lemis, dGrGıt, mukte· 
olmanın tath hıt1ra11nı hiçbir 

dlr ~e eempatik bir sattır. 
uman anatmıyacaklanbr. 

Turgutlu Bağcıları da Tırlhea birbirine beila ola 
e· T t y 1 •bu ıu kırdeı uıaıaa 1ıu.t 
ır op antı aptı ar.. Şefltrlnln ır .. dlarile lakı .. ı 

Turgutlu (Ôsel) - Buenekl eden ekonomik •e teclmel ••· 
isim mabtaltlala maliyet pa· aıeebeılerla tamir gibi mlhlm 
raııadan dGtlk flatlerle Ubt bir tecim bôlketlnde çok çabak 

edilmekte halaadatuna •e bu •e feylsll eoaaçlar •erecetme 
ıeklldekl atıılın ihracat tı hiç ıGpbe yoktar. 
clrlerlnla btlylk tealrlerl olda· Şarkın ba iki kudretli kudet 
ıua g6rlb doyıa Targaıla alaıu elele Hrdlkçe ılsla de 
aaD batcı balkı bu halden pek glael 16yledJAlala gibi 
çok he7ecaa •e teeulr daya· baynn. lylllAla, gGsell'lla Ye 

rak din tecim n endaıırl bınıın en iyi birer bektltl ola· 
odaaaada bir toplantı J•pmıt· caklardır. 

tır. Ba toplantıda dertleıerek Bu ınlaç H uadet duygu· ya Q ve Kuru u" zu·· m IQı· daydaklan acıyı Baıbakınlığa luı ·~·de blylk İran mllled· 
V "( n Parti baıkanhAına hlldlrmeıe nln enerjik teflnln nala Öa· 

, - •e mlıtabılUn 6ıClnlDGn daıa derlmlı Atatlrk'la 11hbat " 

Tekiller idaresinin Piyasa Açılırken r11memeıı çareıerıaıa ıemıaını refl•e kadebımı kaldanyora• .• 
yalnrmagı karar nrmlılerdlr. Her iki 16yln de ılkıtla•· 

Alıma Batlaması Bekleniyor Haha Koldaa • 1
• " eoara ç.ğrı1ıa.ra .... 

v pınya H putalar ikram edil· 
Tekiller (İahl .. lar) idaresi· ılnde) yetloea euaphk mlıket iki gtlDdenberi rabaa.ıabtı mittir. Dıhı eonra lı aa bay· 

ala 15 Ataıtoeta laGm ply.... Gztımlerl atın ılmık için te· ylalnden 6dnl . ... ına ıele· nl• ilk defa olarak bin .... 
açıllnca flatlerl taımak ip kitler ldareel huarlı.ıaı bitir· mlyen u yarllbıy S.ha Koldıı Gael yerine törenle çekllmltdı. 
plyauya çıkm .. ı beklenmekte• mek heredir. fJa6m ıbnmap lylleımlt 98 din itine batla· Pertl adana doktor Umna 
dlr. Rekolte darama, lsmlr lla· bıılanmak lçbı Abancakta ka· mııbr. Kenan; koneoloe lımall Batu 
rıcatçdarınıa indirim brarlHI rulan tanp lmılAthaaulade iki l·-----------•I katlulamıt .a kendidae ee•l•o
blr raporla lekltler genel direk· gtla IODra bltGn lnpal blımlı 1 Borsada· l lerlal ıaamaıtar. lamlı lna 
t6ılGglne blldlıtlmlttlr. olacaktır. _ konıoloeluga; TOrklye'nla yirmi 

Nlıbi kankblı: yllslndtıD yeni TeşkilAt .... ---------·1 ilinde balan•• lran'blann ••• 
Aımılar yıpraklannı dGkmOt· Zahire eahtlan ramlarlle llglleaecekdr. 

Tire llçealnde Boğaalçl ka· K 
tar. Salkımlar gClDeıe kırfl ...1- (N hl --· d ) LI b Ç. aaıl . s. K. s. manuawı a y-• e eıa o a 
açıktı kaldıklarıadaa O.imler kGyGntla ba kamandan abaa· 562 Batday 5 875 5 125 
yınmık tehllkealn~edlr. 150 Arpa 3 50 3 50 Bir mlddetten beri Ana,.. 

rak merkes ilçeaine, Delirme•· d sld L-1 hrl ... 
O lçJ h 

22 Bakla 5 5 a ge e uu anaa te 
aun n Greımenler er dere kamanaaan Çilen köyl· ..__ 

3 .. Nohut 5 825 5 75 tecim n eaffttrl od.il ....-
yerde tlsGmlerl eergllere eer· Dtln kaldJnlarak Saacaklu kl'· ~ L 8 LL a-•-AAI brl IH 

867 K.amduı 6 6 75 •••1 
•••

1 """"ve•0 fe • mekle metgaldlr. Kıç glndlr yClne bir mahalle ballDtle d 
27 B. namak '7 60 47 50 Gamlttlr. 

fırtınalı devam eden havalar baglanma11, Bergıma'nıa Kınık r- G ) 
y•tmar tebHkeetaı de doıar· kam11Daaa . bal" K.11ıkçı n lllllllllllllllUUllllllllUlllllllllllllllllllllllll flEçflnkctl 

1 
ekoe 

matta. Fakat ba tehlike kal· Dai••tan kayleıinla Serp•• Çeşme · Ilıcaları IIAnı spe Ulr G 
.... ,..... isimler eergllere merkes Uoedae ı..,taam• lç Emaram lçbol geael ti• 

koa .. ~ladır. kaalıkta o,clatak (llaftfak) ... 8 inei Sahitededir. ,.kllrllll ...W Mll•ek....., 

Hakkı Balcıoğlo 

-- .Mımllıla dl Mir. 
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H a be Ş Hükümdarının Yunanistan · üniversiteliler Tire'de Çok Derin Aydın Bira Fab· 
. 

8
. u· 'b nznmleri Bir Sevgi Gördüler.. rikasındaki Kıy•·· 

Acuna ır ıta ı. - eış• ı ıncı 1azde -

- - ---------·--- Son Yağmur söylemiş, fakat makinist 11:;: 
B. s· ı "h v k B. f 1 k D E . z· y d ile direktör Emil bekçiye J. IZC 1 a ermeme Itara 1 C• pıce ıyan ap 1' vlnl (Vazifesini) bo şekil~ 

ğil d i r' !ita ı ya si 1 ahı a Dl yor' Dedi. na!:::::.~~ 1:.~~~;·> mm ta~: · ~:.m::.!~~~ •• ~~'.·~.S!:~!~~ 
• ııında Messlnlyo'ya şiddetli yağ· Lütfü; kontrol eaatlnl fabrlk~~ 

morlar ya~mHt ve iizllm malı her dolaştıkça kormuş, I• ~ 

Habeş Kralı baloda 
Babe, imparatorunun medeni kuarın biz Habe,'Ulerl barba 

uluslara bir hitabe neşrettiğini ıilrüldiyecek mahiyette olmı· 

kftlA~a oluak yazmışhk. Bu yacağı kanaatıodayız. 
hitabenin ıalıaı veriyoruz: "Fakat, sllAbsız Habeş'lilere 

Hazreti SOleymın "Bfr fnsa elJAh vermemek bir bitaraflık 
nın bir kelimeyi söylemeden de~lldlr1 devletlerin bu hareket! 

l dili 1 ğ d dl k 
sallı için P"k tehlikelidir. 

e•e o a zıo a Y" ere 
Çünkü ltalya'nın dışarıdan el· 

çevirmesi IAzımdır. ,. Demiştir. l"'h d iki th 1 k 
11 t~ ar ne t yacı yo tor; 

Bu, elya3etle me,gul bir adamın H b 1 · b b 1 ı 
hb 1 d 

, a eş atan ue ar ma 1emee 
re er olmalı ır. yapmığa muktedir değildir, 

,.Diot kltıblarımıza göre Da· sllt!lh ve mfthlmmat fabrikaları 
vod peygamber, Golyeta ancak 

bu naelhatı uymak soretlle mağ· 
hib edebl!mletir. M 

cSolb için tarafımızdan yı· 

yoktur. Bu karar, halya'yı 
k:onetlendirmekte ve harbın 

vukuuno da kolaylaştırmak· 
tadar. 

pılması lbımgelen herşey yapıl· "Fransa ile Habeşistan arasın · 

mıştır. Buna delil olarak da da sftren bir doııtluk münasebeti 

hereeyden evel iki sene mühlet 
istedik; ondan eonra Uluslar 

kurumuna başvurduk ve biz 
hık bulmak için sonuna kadar 
uğraşacağız. 

"Har hın önQne geçmek için 
birçok tedbirlere başvurduk; 

fakat topraklarımızı kaybetmek 
fedıkArlığıDl göateremlyaceğlz! 

"Uıl Ual ht!ldlseslnl ve hal· 

vardır; garp llHolarınden Ha· 
he,ısıao'da en ziyade revaç 
bulan Fransız dilidir. Franeı 
memleketimi zln terakkisine çok 
yardım dmtş ve memlekptl · 
mlzde bilyOk aeığlara sahiptir. 

Ballı\ 1923 le Uluslar Koro· 
muna girmemize Franea yardım 
etmletlr ve biz bunu hiç unut· 
mıyacağız. Banan için, Habe· 

şletın 'ıo bugilnkil vnlyetlnde 
Fransa'nın bu dustluk çerçevesi 
içinde çalışacağına ve ayaklar 
altını ahnmak istenilen letlkli· 

Umlzl mftdafaa edeceğine ima· 
nımız vardır.~ 

S il e l 1 ş l e r: 

solü yüzde 15 niFb etlnde zarar bunu her çeyrek ~aatte y•P
111 

mümkün olmamıştır. 
ıı;örmilşdür. ,eri Direktör çok haşin ye 

Phyos char11Ja da yağmur t•hlatll idi. Frabrlkadı çılıl'', 
yağmışea da hafif olduğundan lara en kilçOk ve lilzodl,. 

zarar görülmemiştir. lı,ıler için blle bağmp c•A'rı 
yordu. Kıva@; erteıl gOD f•b 
rlkaya gldence: Yugoslavya 

Arnavudluk 
Hududunda 
Kanlı Bir Hadise 

İstanbul, l:l (Özel) - Ro 
ma mehaf ilinin Belgrad'dan 
alarak verdikleri bir habere 
göre, Yugoslavya hudud mu· 
hafızları hududları geçmek Is 
tlyen ondôrt ıilihlı Arnavud'a 

ıteo etmiştir. 

Bu ondört kltlden dört er· 

kek ve iki kadın ölmnı, diğer · 

lerl f lrar etmlşlerdlr. 

Eski Bakan 
Mahkum .. 

İstanbul, 12 (Özel) - Veni· 
zeloıı zamanındı ekonomi bı · 
kanı olan M: Mart dhanı harp 
çe Qç ıene Oç ay hapse mah· 
küm olmuştur. Bütün emvali 
menkule ve gayri menkulesl 
hftkumetçe mftıııdere edilecektir. 

Rusya'da 
iki idam 

letaobul, 12 (Özel) - Moı 
kova'dın ~elen bir habere gö 

re mensub oldukları mOeHese· 
den kauçuk çalan iki amele 

idamı mahkum olmuştur. Bun· 
ları yardım eden dört k.letde 
oo eene hapse mahkum ol· 

moetur. 

Üniversiteliler Tire'de .. 

Tire, (Özel aytarımızdan) - Yeştl Tlre'nio, Tılrklyemlzln gö· 
rOlmeğe en z•yade lAyık gftzel muhitlerinden biri olduğuna ,ap · 
he yoktur. Tfre'yi gelip görenler hayretler içinde kalmaktadırlar. 

ÜnlvershelU•riınlzde ayni hayreti duymuşlardır. Ünlverelte ta· 

lebeıl, Tfre örnek köylerinde ara,tırmılar yaptıktan ııonrı asıl 

Tlre'ye geldilır. 

İlçebayımız Şef lk Yışar'ın başkanlı~• altında Tfre'Jllerden ve 
lzmlr tıvkaf dlrektörd Halim Baki ve arkadaşı gOzel eao'ıtlar 

ıkademlsl öğretmı-nlerlnden lsmıll Hakkı, Tfre'de bulunmakta olan 
Ankara Halkevl köycülük tubesi ftyelerln ·ien mimar· Fahri Gftr· 
den milrekkep bir heyet ftnherslteUlere rehberlik yaptılar. Çok 
eôylevler verildi. 

Nedp Paşa kütftphanesl mlsaf lrlerlmlz tarafındın çok beğe· 
nflmlştlr. Y akıoda mOze yapılacak olan Y ıhşl Bey camii ile 
mimar Slnın'ın krokileri üzerine yapılmıt olan Yılınıyak camii 
gezildi. Bu iki bloaoıo gilzel sao'atlar yônandco kıymeti hayret· 
lerle karşılandı. 

Tireliler, ftolversltell konuklara Tire ve köylerine ıld çok 

- Sen işe yaramazsın . 1ıl" 
eoo •ereceğim . Demiştir. 

Bunnn üzerine kana dı: 
- Beni ı,ten çıka rır. ak ıııe 

dlğlnlzl ıohyorom. Beodell 

yapılacak bir h değil, yıpôıl~~ 
yaeak bir iş lıtlyononuz. 1 
ise işime son veriniz. 

Demlstlr. Bo sözler gectP 
ten sonra fabrika dlrektÖrt: .. 
muhasebeci Sıml'yl çağırnııt.1,ı 
kavasın heaabının keıth:oee> 

bildirmiştir. ~ 
Kavas İbrahim LatfO; f•b 

itadan çeklllb gltmlt, erteıl g" 
tekrar ~elerek muhasebeci Si' 
mi'ye baş vıarmuı: 

- Bo kadar yıl fıbrl~' 
ı~· 

hizmetinde çıhşhm . Tabii b· 
ramiye almak hakkımdır. f• . 

bır 
rtkatöre söyleyin de ban• h 

değerli birer albftm verdiler. 

Konuklar görülecek yerleri gördftkten sonra Tlremlzden 
dılır ve çok Hmimi eurette vğarlaodılar. 

miktar ikramiye verilsin· 11, 
buluncaya kadar bo pırı 

ayrıl · geçineyim. Demlttfr. Fabrik.•16' 

Romanya Kralının 
özel Vagonu Soyuldu 

Kralın Muhaberat ı~Ôtları ile Eşya
sını Çalıh Gittiler .. 
~~~~~~--~~~~~~-

İstınbcıl, 12 (Özel) - Ro· 
manya kralının özel vagonu, 
Könence garında hırsızlar tara 
fıodan soyulmu,tur. 

Hırsızlar, vagon memurlnı· 

bunu doyunca: 
- Zattn yoz lira borç P'~ 

ılmı,tı. Eneli ona gedr 
11
• 

yatır, ikramiye meı'eleılnl 0 

dan eonra görilşarnz. 

Demt,tlr. İbrahim Lfttf6d: 
yapılamıyıcak bir it ütenııılt 
Çönka yoz lirayı bir b•f ~ 
evvel evlenmek için ödGDC • 

mı~ ve harcamıştı. Bo pır•~ 
defaten getirip yatıramıy•e' . 
bir duramdı idi. Parayı ,e~. 
mlyeceğhıl ıöyleyioce ıert t•: t 
atlı olan direktör Emil Fa1 ıı 
bekçiye : 

- Pezevenk! 
••• Demiştir. Bu ağır ııöz k•' 

eında bekçi : 

yan'Jarın topraklarımıza girmesi 

tafellatıoı fngillz Habeş heyetin 

döoOennden eonrı öğrenebildik! 
Ve ha hidleenln sulh yolunda 

kapanması için de bitaraf dbV· 
letlerlo verecekleri kararı kabul 

edeceğimizi cihana bildirdik. 
Jngllfz'ler bile Itılyan'larm 
topraklarımıza tecnQziloü pro· 
teeto etml;lerdlr. Bunun lçtodlr 
ki uluslar kllrumuoun verecetl 

Yunanistan 
Süel Durumu 

13/ Harb lngiltere, Yeni 
Gemisi Yaptırıyor. 

nın eşyadle birlikte kralın hu· 

Vağoo bekçileri hıreızlığın 

yapıldığı eıralardı hiçbir kim· 
senin glrlb çıktığım görmedik· 
lerl gibi ,aphe edecek hiçbir 
gllrüllft duymadıklarmı eöyle· 
mektedlrler. 

Altı Ayaklı 

Bir inek Yavrusu 

- Ben namuslu bir adat111'°' 
~· Demle, bonon Gzerlne dtrıı ,. 

tör; bekçinin karısına kilfrıı 
mit, bekçi: 

- Bu m'mlekette "8°
1111 

vardar. Cezı gôrQreOnftz. . 

General Kondilis'in 
Son Bir Diyevi. 

İstanbul, 12 (Özel) ~ Yu 
nao hükumetlolo askeri kuv 
ntlerloln lhtlyacd1D çok aşağı 
olduğundan bt!lbh yazılar neşret· 
tlğl Estlya gazeteet ııüel hakan· 
lığı ta.afındao mahkemeye ve· 
rllmişdi: Mahkeme ufahatınıu 
E .tlya Jehloe foklaaf etmesi 
Gzerloe 1\l. Koodllle Elllolkon 
Melloo gazetesine şu beyanatı 
•ermlşdlr: 

" - Yunan hnkumetlnln ad· 
el kudretini az gösterenler, 
hami yet perdesi altından htl· 
kumetl devirmek gaye;I gilden 

bir takım gizil Venlzellstçller· 
dlr. Bu sorotle hareket etmekle 
memleketin dahili ve harici 
emniyetini tehlikeye eokmıktao 

ve dftşmınlar•mııı memleketi· 
mi& hakkındı kötü emeller 
beelemeğe eevk~tmekte olduk· 
larını elbetde bllmekdedlrler. 
Bunları karoı, Yunan eftel H· 

zlyetinln hiçbir zaman ihmal 
edilmemiş ve Yunan htıküme· 

tinin herhaogl dOşmanı kar,ı 

koyacak derecede silahlanmış 

olduğuna göstereceğim ve mıh· 
keme de o zamıo haklarında 

lbımgelen kuuı verecekdlr . ., 

Bir Amerikan Gemisi 8attı. Çin'deki 
Kızılordu 500,000 i Buldu. 

İstıobul, 12 (Özel) - Ame· 
rika'nın bundan iki ııeoe evvel 

denize entJlrllmtı hırb gemi· 
lerlrıden "Geeoııl., kruvazörn, 
makine dairelerinde çıkan bir 

yangın yüzünden sahile yakın 
bir yerde batmıştır. 

lstanbol, 12 (Özel) - Bu 
eeoe İngiltere hokumetlnln 
yaptıra~ağı yeni harb eef lnele· 
rlnden ' ılnız dört taoeel reeml . . 
inşaat tezglhlarında ve 19 ta· 
nesl de hueuııi ve ofrketler 
inşaat tezgAhlırındı yapılmağa 

bıtbnmıştır. 

Eski sef loell·rln yerine ye· 
ntlerlnlo lnıasıoa 

başlanacaktır. 
1937 de 

lataobul, 12 (Öz.el) - Ko· 
mlsterm'de Çin munhhasların· 
dan Vıns Mln, Çfn'de faaliyet 
göstermekte olan Kızılordu 

hakkında bir rapor okumuştur. 
Bu rapor'da: 
"Bogftn Çin komO.nlııtlerloln 

Kızılordosu 500,000 kişiden 

fazla ve muntazam bir kuvvet 
olmaıtur. Çin Kızılordueunuu 

ı,gal ettiği saha ~geçen ııenekl· 

tam iki mlelldlr! Kızılordonon 

kuvvetinin artmaııına sebeb, 

Jıpoayı tarafından Çin lıtlkll· 

Uoe her zaman indirilmekte 
olan darbelerdir. Çto vatanper· 

verlerl, bogQn ntanlarını ve 
lstlk.IAllerinl kurtarmak için 
Kızılordoya lltlhıkı bir zaruret 
blllyorlır. Çin Japon htllıhıoa 

karo• koyacak ancak. bu kov· 
vetl bulmaktadır ve bu kını· 

atınde bakladır. 

Şam da 
Komftnitler Faaliyette 

Adını - Şam'da bugGnler· 
de dl ... kate çok lAylk bazı hl· 
dlseler olmaktadır; Şım'ıu muh· 

telif yerlerinde halkı ieyanı 

teıvlk eden beyannameler bu· 
lunmıktı ve bazı yerlerde kil· 
çak dinamit pıketlerl pıtlı· 

maktadır. 

Zıbıtının yaptığı incelemek· 

lere gör" bu beyanname n 
bombalar komQnlstlerln . eeerl 
dlr. Dinamit paketlerinin in· 
f HAkıuf'fan hlçbfr zarar olma· 

mıştır. 

Mısır Hicaz'ı Ta11 ıyor 
İet 11Dbol (Özel) Mısır 

hdkuuıl'tt Utcaz (lbn'8t1uud) 

hüluimetioi ıeemeu taoıtmığa 

karır vermlıtlr. 

Kral Karol 

suei muhaberatını, notl11ını, 

kralın şıheıoa ~ahsuı gfy~ctk 
eoya ile Golformalarandın bir· 
kaçını da aşırmıolardır. 

-------
Bulgar Çetele-
rinin Yaptıkları 
Yeni Bir Grup 
Daha GörOldn • 

letanbul, 12 (Özel) - Ora· 
ma'nm Mlkropol ormanında ve 
civarında görilnen beı, klşlllk 
Bulgar çeteeloden tıa~&ta, A ' "k· 

eaudrpol'da bir Bulgar ça ı"sl 
daha görftlmOt \le tıklblerloe 

başlanmıştır. 

Çeteler, bir iki köyden yl· 

yt.cek almış ve b11zı köyltılerl 

dô•m6t ve yıralımıılardır. 

BH Köyde, 
Hep Böyle Ga-
rib Doğuçlar Oluyor 

fstaobul, 12 (Özel) - Frao 
sa'nıo küçük l'ttavllll köyünde 
bir loek aha ıyakh bir yano 
doğurmuştur. Bu yavru bir kaç 
sut yaşamış ve ôlmOşUlr. 

l~ln şayanı dikkat ciheti bu 
lı.öyde böylcı hilkat garibelerlM 

pek çok teıadilf edilmesidir: 
1906 seneslode iki batlı bir 

köpek, 1914 le Oç ayaklı bir 
domuz, bir kaç eene enel 

de birbirine blttoik iki kedi 
doğmoıtur, ki bu garlb mahluk 
Jon'lo mQzeslode eaklan· 
maktadır. 

Belçika'da 
Bir Alman Casus 
Yakayı Ele Verdi. 

İstanbul 12 (Özel) - Bel· 
çlka'dı Öpen'de bir Alman 
casuıu tevkif edllmlttlr. Belçl· 
kı mukabil caauı teşkllAtı bu 
c11susun uınn zawandaoberl 

peelnde idi. Y ıpılan tahkikatta 
Jozef Primadıula isminde olan 
bo adımm, Belçlkı'nıu şark 

hododları latlbkAmlan bıkkın · 

da iki mühim krokiyi Alman· 

1•'1• g6Ulrda1•1 ınlıtılmıtbr. 

otı· Demiştir. Bo eöze de ge 
- Kanunu da .. . 
Diyerek kOfretmlştlr. 
Bekcl; başka yapacak blrşe1 

kalmadığını görünce dlrcıktörO" 
•1' ve mohıeebeclotn yanından ,ı 

rılarak a,a&ı lnmfo, iki 81 
0 oo· 

kadar kendl lı.endlne dOI ~· 
müe, sonra birdenbire dft:rı 
töriln odaeıoa çıkarak onu d d • • yerinden yaralamışdır. O s~r ftl 

maldolıt Tiber içeri glrı:oıe 
6
. 

direktör kendini hHtaneye g o· 
türmek için ondan bir oto'ft. 
bil getlrtmeelnl istemiştir. dl 
her; elinde tabancasına tutınık ,~: 

olan İbrahim Liltf d'yl yakahY'' 

- Sen ne yapdm? tO 
Demlşdlr. İbrahim LO' .JI 

tıbıncasındakl son kurıuoo 
ona booaltarak: gı 

- Zaten bana bu feo•1' 
yapan sen değil mteln? 

Demlşdlr. ,,_. 
Bütiln bu sözler; taoıkl• 

lfadelerlle tesbh edllmlşdlt· " 
DlrektörOn vilcudondı k•~, 

iki kuroonun don rontke Sd 
yerleri tesblt edllmt,dlr. ,,. 
kurşunların çıkarılmaııoıt tefl'0, 
bfts olunacıkdır. Dlrekt6f ... 

bol O"" hayatı hAIA tehlikede 1,ı 

makdadır. Katil; evltdlr Bit bi' 
önce öleo!.karıııodao sak•' a.I' 
çocuğu kalmıtdı. Son del• .,ti 
hafta enel J Barnnı'dall .JI 
kadınla nlenmltdl. Elli yr· 

lerındadır. 
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lzmir Y Qzme Birincilikleri 

tlpiıan Muhtelif YarıŞia-rda K. S.K~ 
't~kımı Kazan mışŞam pi yon Olmuştur 
1 

ı._ tıına gftuii İoclrahında mın 
.,, ,,... b' 

J uzme ırlnclllk yarışları 
hpıt h rnıştır. Neticeler hakem 
'Yetinde tcsblt edllmlşllr. 

1 
Aynı gftnün akaamı lnclral 

ıtıda l de tğ euceler yapılmış ve gar 
l 11Part1 verlJmletlr. 

Oo ınetre serbest 
lkıBlrluct Ra~im (K.S.K.) 1,20 
U tıd Mehmed (Göztepc) 1,45 

ı~::~ü5 Hüeeyln (Türkepor) 

~ t 

Oo nıetre kurbalama 
ı~} kişi glrmtşılr. Birinci Suha 
S.~•y) 4,8 ikici Haldun (K. 
Ce ·) 4,16 üçQncil (K S.K) dao 

9•d 4 35 
l"' ' 

i>OO ınetre Yüzmelere iştirak edt>olerd~n bir grub 

(~6 kiti girdi. Birinci Orhan 
(f( ;tepe) 3,25, ikinci Fethi 

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

(l'G ~~·) 38,~5 OçüncQ Faruk 
tllapor) 

et o o 
nıetre serbest 

ı~1:1~lncl Raalm (K.S K) 8,18, 
~ÇQ c A-ıehmed (Göztepe) 0,41 
ıo~C(l Btıenü (K.S.K) 

nıeıre ınrtnslil 

dQ~eltıı kişi girdi. Rlrlncl Bel 
._ (K..S.K) 2,20, ikinci HO· 
!~eddtn (K.~.ıq, Oçftncü 

20~ed (Türkepor) 

nıetre serbe t 
~.:1 kişi iştirak dtl. Birinci 
~~ Ilı (K..S.K) :~.4 , ikinci 
td ~etn (K.S.K) 4,10, OçOncü 

tıa ( rr l' ~.S.K) 
(8) Ört bayrak yarışına (A) ve 
gır tık.ınılarlle yalnız (K.S. K.) 
lb,~lş, Azmi, Cevad, Aziz.den 

4 
et (A) takımı kazanmışllr. 

S l\f lOO Bayrak yarışını; (K. 
~~ 1n Muhlddlo, Tarık, Fethi, 

tettı, d 
ti~ 

1 
en ibaret takımı rakip 

Qıı 0 
•rak ve 9,43 le kazan 

Uır. 

ltt 
8hlııc1t1klerden hariç asker· 

)Q •taıııoda (100) metre serbest 
~llıed b b1111d e lrinclllğl Mayin gru· 

l~ıı:ıc~o Bayreddlo rekor (J ,43) 
~gob~ll~ı Krekoz, OçüncfiUiğü 

\' 
l 8.ğlı direk tırmanmada: 

~dııO kl~t gfrcnlş Mııvaf fak ve 
() ktıanmışlardır. 

b,~ 6
1

11 •koomkl atlama mQsa 
"ar d 7,3
2 

ın a (K S.K) ten Rasim 

~lltı l Pn~onla birinci (Altay) 
S.t_ı brahfm, 5 ,23 ikinci (K. 
CQ ı tın Nusret 36,49 la fiçOu 

(~1tnlelerdlr. 
ltlllı;S K) bu ııuretlc 1935 
cıı1 11 YGznıP. ve atlama birin 

ıılt11 ,_ ' 
a.azau mıştı r. 

Bisiklet Yarışı 
Pazar günü aabah Torbalı 

yolund• 54 kllomeıre üzerin· 

den yapılan mmtaka birfnctlfğl 
bisiklet mukevemet yarışında 

birinciliği lzmfrspor'dan Kazım 
almıştır. Yolda blelkletioln il! 

tlği aonmilş ve zaman kaybet
meshıe stbeb olmuştur. Reko· 

tu 1,55 dlr. 

lklorJll~I bir metre farkla 
1zmlrspor'dao Süleyman, üçQo 

cüli\~ü İzmJrdpor'dan Cevdet 
almıştır. Yarıı:ıa Altay'dao 3 
lzmlrspordttn dört klı:ıl gfrmlı 
lerdl. Önümüzdeki hafıa saat 
8 de dokıor Mustafa Bey cadde 

sinde mıntaka blrlncllik bleik: · 
let sür'at yarışL yapılacaktır. 

Edessa Yangınl 
İstanbul, l 2 (Özel) - Bun· 

dan yirmi gün evel bir yan 

gında yarısından fazlası yanmış 

olan Yunan Makedonya's1Dm 
Ede~ea ıehrlnde ikinci bir yan· 

gın çıkmıı 30 ev ve bir ipek 

fıbrikası daha yanmıştır. 

Yangının nereden çıktığı ve 

sebebi henüz anlışılmamııtır. 

Prens Dö Gal 
Avrupa gezleloe çıkmıo olan 

İngiliz veliahdı prens Dö Gal; 

Sofya ve Atioa'ya sldecek, 

aoorıı lstanbııl'edo gelecektir. 

• 

Operatör 

Cemil Şerif 
aydııı~ 

Numanzade eokağı No. 5 

Saat 9 12 Tele. Ev : :3857 

,, 3 · 7 ' · Kıl : 322 

dı:liıi 
l~ıQ ttlnı kt: hayatımdaki 

- 31 - 13 Ağustos 935 

~'tıtı llıalu nıat toplamağo 
e rar olmadın kendi lboşıma~ başar· 

kal· mak isterdim. 
ayınız. 

....._ E 
~'Ilı Yet hakhaınız· fakat o 
~" ' 11

danberl beni b~ esrarlı 
ı ''ltını ı. ~llk ta ı.ı.orıştırmedıoız mı? 

tı~t~~ rolünüze beni alet 
tıt it llılı mi? Bu hususta hiç 

faaua bulundum mu? 
...... J.' 

''ttall bvet haklısınız. Madamkl 
I~ t. tr kısmını biliyorsunuz 

lltld 1 

ı;, e elze şimdi eoo bir eır 
~ edeceğim. 

lı4d ttnan bu yeni ifşaat karşı· 
' titredi· 

~ lltca ~derim söyleyiniz! 

tlı.ı Fakat hu son ifşa edece· 
tedbiri de size muhtaç 

- Fakat benim hayatım, 
ruhum ve vücndum elze atd 

değil midir? BütQn emrinizi 

yerine getirmek için benliğimi 
bile feda etmeğe hazır olduğu · 

mu bilmiyor musunuz? 

- Fakat ben sizi bu işe 

karıştırmak istemezdim. Ma· 

dem ki ısrar ediyorsunuz, mu· 
kadderat böyle imiş demek. 

Derhnl yerinden kalktı: 

- Yarın öğle vaktJ sizi 
evde bekliyorum. 

Arman bu davetten dolayı 

kendi!lnl dQnyaoın en bahtiyar 

adamı teldkld ederek kadıoıo • 

Burdur Bisikletcileri 
Burdur'lo blelkletcller beş 

klşflik bfr kaf lle halinde evel· 

ki gün akşam 6zerl şehrimize 

gelmlşltrıUr. Blelkletcller evci 

ki gün Menemen'de, Menemen 

öğretm<'olerl ile birlikte Kobi 

14y andacına çıkmıılar ve Bur 

dur'Jular adına bir çelenk koy 

muşlardır. Btelkletctlerln şlm 

diye kadat gezdikleri yerler; 

Afyon, Kütahya, Eskloehlr, 

Bursa, Balıkesir, Edremld, Ay· 

valık, Bergama ve Mene. 

mendir. 

Burdur Sakarya Hk mektebi 

bae öğretmtnl Haydar'ıo bış 

kanlığıodskl blelkletciler grubu 

bu eabJh ıehrf mtzdeo ayrıla· 

caklar, Aydın ve Denizli yolu 

ile Burdur'a dönecekltrdlr. 

11111 il llll l il l l lll l l l 111111111111111111111111111111 il 
Çt;şme Ilıcaları ilanı 

8 inci Sahifededir. 

l l il l l il l l l llll l 111111111111111111111111111111it111111 ........ ~--~ ......... 
Elinizdeki Fotoğraf Ma· 
kinesi Bozuk Mu; Resim 

çckemiyorsunun demektir. 

Bize Makinenizi Ge· 
tiriniz Ucuz ve Ga· 
ranti Olarak Tamir 

Ederiz .. 

Refik Lütfü Or 
Resim Evi 

Hükumet civarı 

t•liul öp' ü .. 

Uf r saat sonra elyah eldivenli 

kadın evine dönmilştü. Her 

zaaıau yaoındın ayrılmıyao 

emırenglz adamlardan birisi 

kendisini bekliyordu. 

Siyah eldivenli kadın onu 

görünce: 

Hakkınız var sevglll dostum 

·dedi· bir insan mukadderatında 

ne varsa, onu mutlak bula· 

caktır. Birçok defa Arman'• 

intikam programımdan hariç 

bırakmak istedim. Onun bana 

beslediği aşktan mı, yokea 

ona merhamet eevktle mi ne Ur 

bilmiyorum, ona plıloımın dı· 

ı:ıında bırakmak arzu ettim. 

Fakat meçhul bir kuvvet onu 

da bıraktırmıyor. Ben onu 
affetmek isterken, o kendi 

kendini ıuahkum etmiştir. 

- Şo halde Arman buraya 

gelecek? 

Evet!. 

- Ne vıklt? 

Ekmek llatlerlnln yiıkı~lmeel ıebeblle mohammenatı dı tadil 
edJlmlı ve enstlUloftn 935 malt yılı gerekenlerinden oJr.p lıtek· 

Uel ~ıkmıyao va aşağıda adları yazıla olan diğer nuneler ile 

birlikte yeniden elulhmlye konmoıtor. lııteklilerln şartlarını 
görmek Ozere hergllo enstlUl idare heyetine •e 27 .ağastoa .93ö 

sah gftnfl saat 15 te muvakkat teminat makbuzlarını alara~ ııh· 
hl ye dlrektörlOğQnde toplanaetk komisyona bışvormalarJ Han 

oluonr. 

Cinai EnllZ Eo çok Enaz Eo çok Kilo ve adedin 
muhımmenatı adet adet kilo kilo 

1 inci nevi ekmek 
Koyun ve kuzu eti 

Vana eti 
Silt 
Yoğurt 

Odun k6ınilrfl 

Kok kömilrft 
Yumurta 

Patates 
Koro soğın 
Tomatu 

Taze fasulye 
Patlıcan 

Limon 

8000 

4500 
3500 

10000 

5500 
4000 

9000 12000 
2000 2500 

1500 171 0 
800 1000 
800 1000 

3000 4000 
10000 14000 

1500 2000 
1000 1500 
1250 150 1 

600 700 

13 16 20 23 

Ku. S. 

o 
35 
20 
10 
lo 

75 
00 

00 
00 
00 

:ı 00 
Devlet rayici 

l 00 
6 00 
6 00 
5 00 

8 00 
l 50 
2 00 

2529 

Istanhul Deniz Levazım 
ma Komisyonundan : 

Satın al-

215 roda 2 borgatılık çelik tel halat 29 ağustos 1935 p.•r· 
ıembe günu saat 11 de Kaeımpışada komlıyon blnaeında kapalı 
zari la ekalhmlye konolmnştur. T11hmlo edilen bedeli 18060 ıı. 

radır. Sartnameel hergftn komisyonda görOleblllr. 111teklllerln 
1354 lira 50 kuruotan ibaret muvakkat teminat makbuz ve mek· 

tuba ile kanuni belgeleri hui teklif mektuplarını eksiltme eaa· 
tinden bir saat evvelhıe kadar komisyon ba~kanlığına vermeleri. 

13. 18. 23. 28 4659 2530 

lzmir Bölge Ertik Okulu Oirektör
lüğünden: 

Adet K.g. 
Ekmek 40.000 

Koyun eli 12.000 
Dına eti 3.000 

Sadeyağı 2 .600 
Şeker 4 .000 
Domıte11 6 000 
Taze biber 600 
Taze fasulye 1.600 
Koru soğan 1 .700 
Tue eoğen 5.500 

Kabak 950 
Bamya 600 
Patlıcan 18 900 

Okulumuz için yakarıda çeşidi, miktarı yazıh erzık ve sebze 
13.8 935 tarihinden başlıyarak 15 gün sure ile açık ekslhmlye 

kooulmootor. Vermeğe istekli olanların oartname ve şarınımeye 
illıtk çizelgede oranlama bedellerini ve neıf tarını görmek Qzcre 

hergün okul yönetgeefoe uğramaları ve 7 ,5 yüzde geçeğen inanç· 

larını genel esğışmanlık dtrektôrl0ğ6oe yıtırmaları, şlrkeot adına 
geleceklerin tecim od1&1 bıekanla~ıodan verllmle belge ile bir· 

ilkte üsterlm gfinü olan 28 8.935 tarihine rastlıyao çareamba 

günü saat 15 te llbayhk kurağı kiUtür direktörlüğü dayrealnde 

toplanan alım ve ealım komisyonuna bışvurmılan bllhleolr. 

1:3 17 21 26 2531 

Kınık Sarhaylığından: 
Kınık'tı (Atatürk) bOetüoQn kaidesi ile bir (Mt'hmetçlk) •D· 

dıcı yapılacağından bunların kıt'i ihalesi 23.ağuetoB.935 cuma 

günü saat 14. te icra edileceği cihetle şartname ile plAnları be· 

ledlyede boluoduğooden o gQo leteklllerln taoçı ustalarının Kı· 
nık belediyesine müracaat etmeleri ilin olunur. 

• - Yıırıu!.. 

E~rareoglz adam hayretle 
sordu: 

- Pekf; ya müthiş karannız? 

- Verdiğim karan harfiyen 

tatbik edecek kuvveti kendimde 
hiReedlyorum·. 

Bunlar kadının hınçereeln· 

den titrek bir şeklide çıkmıeta. 

Esrarengiz arkadıeı taaccüble 

onun yüıiloe baktı: 

- Ne eöyllyeylm madam; 

arbk kalbinizi dlnlemeğl unut· 

tonoz. 

Slya lı eldivenli kadın uıylerl 

ayağa kalkmış vaziyette sordu: 

- Siz babaeıodan alacağınız 

intikam için hazırlattığı011 

adamı .... 

Anyeı ııabırsıılandı: 
- Evet, devam ediniz!. 

- Evet, o ıd"mı ıevlyor· 

soouz! .. 

Siyah eldivenli kadın mos· 

mor kesilerek bağırdı: 

- Aaaaa, hayır, hıyar! .. 

- Velev ki bu ıdamı seve 

cek derecede sukut etmlı bile 

olsam, intikam programımın 

akim kalacağını mı zannedl· 

yorsunvz? Babasından intikam 

almağa ahdettlğlm bu adamı 

sevmiş olsam bile, gene lntlkı 

mımı alacağım. ÇönkQ bu 

beyaz saçlı ihtiyar Leon ancık, 

oğlooun ölmeelle ceHlandırı· 
lıcaktır. 

• • • 
Siyah eldivenli kadın evden 

çıktıktan sonra Arman yazıha· 

nesine gelerek kapındı. Sevin· 

cinden deli gibi k4h ağlıyor 

- Devam edecek -

kokonıkl ye birinci Ye ikinci 

derecede lkl kıt'a ipotek ıenedl 

fle 6470 lira borca mokabllia· 

de ipotek eylemlo olduğu eal 

hanede tramvay cıddeslodJ 

5:10 numaralı hane işbu borç· 

tan dolayJ açık awma suretlle 

11t1hğa çıkarLlmı;tar. 

1 - Mezkur hane Qc katlı 

olup bodrum kılınan cadde 

tarafında bir oda ve bir mut 

bık ve avlu lerdfında bir oda 

ve bu odınan içinde bıınyo 

odaeı ve bir bı!l4 ikinci kelta 

bir ealon ve cadde tarafında 

iki ve avla tarafında gene Jkl 

oda ve üst katta bir salon carl· 

de tarafında bld balkonlu di 

teri balkonsuz ikt oda bal· 

konta odaya mottuıl bel4 ve 

avlu tarafn.da j?l"ne iki ode 

aıağı katta bahce ve iı;lnde 

havuz ve df'nlz tarafındı bon· 

yoeo ile balkapına: auyunu 

havi hanenin tamamına yemin· 

lerl icra kılınan Qç ehli vu· 

kofça 9000 Ura kıymet takdir 

edilmiştir. 

2 - Blrlncl artırm1&1 13·9· 
935 tarihine müeail( cuma 

gftnil Put 11 den 12 ye kedar 

lzmlr birinci icra memurluğun· 
da yapılacaktır. İobo artırmada 
takdir edilen muhammen kıy· 

melin yüzde yetmiş beşini bul· 

maaı~ı takdirde pey sürüp pa . 

taşa lotlrak edenlerin taahhiit· 

ltrl bakı kalmak ür:ere artırma 

onbeı gün daha temdit edlltp 

&atıı ikinci artırmaya bınkılır 

ve ikinci ırtırmuı 28·9·935 
tarihine müsadlf eumartcsi ~ü 
nil ayol saat ve ayni mahalde 

yapılacak ve en çok artırana 

ihale edlll cektlr. lebo artırma 

dıa gene takdir edilen kıyme· 

tin yüzde yetmiş btılnl bol· 

mıdığı takdirde eatJo 2280 no· 

maralı kanun mucibince tehir 

edilir ve pey eilrüp Blhfa itti· 

rak edenler bu suretle taah · 

hOtlerlnden korlulmoı olurlar. 

;~ - İobo gayri menkul Oze· 
rinde bir güna ha~ iddia 

edeoler, evrakı mOsbhelerlle 

birlikte yirmi gfin zarfında 

dairemize mftracaatla haklarını 

kaydettlrmel«'rl lazımdır, aksi 

takdirde hektarı tıpa elclllerl ile 
ııablt olmadıkçı aahş b"delloln 

pıylıımasıodıo hariç kalacak. 

lıırdır. Ve artırmaya iştirak 

edenlerin gayri menkohln mu· 

l.ıamm~n luymetlntn yüzde yedi 

buçok nısbetlnde pey akçeııt 

veya milli bir bankaoııı temi· 

nal mektubunu tevdi rtmtlerl 

şarttır ve yOzde Jki buçuk 

dellillye mOıterlye aittir ve 

şarıname tarihinden itibaren 
herkern açık bolundurulacıkltr . 

Şartnameyi görmek ve fazla 

toMJat almak fatlyenl r 932· 
167 l n•1maralı dosya He birin· 

el icra mt.murluğıına mürocı· 

atları ilan olunur. :l544 . .... ................ .. 
ANADOLU 

-------
Günlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Baoyazganı 

Haydar Rü~dü ÔKTEM 
Umumi neariyat ve yazı işleri 

müdürü: Hamdi ~üzhet 
İdarehanesi: • 

İzmir ikinci Beyler aoka~ı 
C. Halk Partisi binası içinde 

Telgraf: İzmir .. ANADOLU 
Telefon: 2776 •• Posta kutuıu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
Yıllığı 1200, Alb aylığı 700, Oç 

aylığı 500 kuruatur. 
Y ıbıncı memleketler için ııenelik 

abone ücreti 27 liradır. 
Beryerde 5 Kuruıtur. -Günd geçmiı nOebalar 25 kuruıtur. 

ANADOLU MATB~INDA 
BASILMIŞTIR 

• 
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Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilAnlan 

Kırkağaç askeri sat. at. ko. dan: 
l - Kırkağaç mıntakaaındıkl kıtHll askeriye baynnıhnın 

42000 .. llo kura ot ihtiyacı açık ekalltme ıuretlle 11tın 
alınacaktır. 

2 - İhalesi 20 ·8· 935 salı ıona 111t on beıte K.ıragıç'tı 
aakerl eatan alma komisyonunda yıpılıcakllr. 

3 - Şartnamesi bedelsiz olarak komlıyondan ılanıblllr. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi yftz on Ura yirmi bet ko· 

ruetor. 
5 - İsteklller Ticaret odasında kayıdlı oldoklaranı dair ve· 

ılka göstermek mecburiyetindedirler. 
6 - Ek&Utmeye iştirak edecekler 2_4 90 sayılı artarmı n ek· 

ılltme kanununun 2 ve fiç6nccı maddelerinde ve şartna· 

meslnde yaralı nslkıdarı ve teminatı muvakkıte mık· 

buzlarlle birlikte ihale saatinden evvel komisyonda hazır 
bulunmaları. 2423 3 8 13 18 

Ankera M. M. V. Sat. al. ko. dan : 
1 - Bir metresine biçtlen ~der 25 kurut olan 500 bin met· 

re 90 arzında çamaşırlık bez kapala ruf la ekslltmlye 
konulmuştur. 

2 - ihalesi 21.8.935 çarpmba gOnü saat 14 dedir. 
8 - İlk inanç p1raaı 7500 liradır. 
4 - Şartnamesini 625 kuruşa almak ve örneğini görmek lıı· 

tlyenlr:rln hergOn komisyona uğramaları. 
5 - Ekalltmlye girecekler kanuni muvakkat temlnatlarlle 

2490 sayıla kanunun 2 inci maddesinin birinci fıkra· 

8Jle OçdncQ maddesindeki belgelerle birlikte teklif mek· 
tuplarını ihale ıaatloden bir saat evvel M . .M. V. aatın 
alma komlııyonuna vermeleri. 3. 8. 13. 18. (2396) 

Ankara M. M. V. Sat. al. ko. dan : 
1 - Bir kilosuna biçilen eder 180 kurut olın 30000 kilo 

pamuk çorap ipliği kapalı 11rf la ekelltmlye konulmuttor. 
2 - lbaletl 22.8.935 perşembe gQnil 1111t 14: dedir. 
3 - llk inanç parası :~750 lfradır. 
4 - Şartnamesini 270 kuruta almak ve Orneğlnl görmek lıti· 

yenlerin hergOn komisyona uğramaları. 
5 - EkaUtmlye girecekler kanuni temlnıtlarile 24:90 Hyılı 

.kanonun 2 inci Te tlçQncQ maddelerinde yazılı belege· 
lerlle teklif mektuplarını ihale saatinden bir ıaat enel 
M. M. V. eahn alma komisyonuna vermeleri. 

3. 8. 13. 18 (2392) 

Turgudlu aakeri satın alma ko. dan: 
1 - Torgodlu un o takasındaki kıtlah aek.,rf ye hayV1natının 

104000 kilo arpı ihtiyacı yeniden kapalı narf la mtl· 
nalı:aHyı konmuştur. 

2 - İhalesi 23 ·Ağoetos· 935 cama gQo(l saat on Llrde Ka· 
aabı'dı aakeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartoameıl her gün komisyonda görQleblllr. 
4 - Teminatı monkkate akçesi 682 liradır. 

5 - İatekUler Tlcnct odaeındı kayıdh olduklarına dair ve· 
ıılka göstermek mechurlyetlndedlrler. 

6 - Mtlnıkaeaımı letlrak edecekler 2490 eayıh artırma n 
eksiltme kanonunun 2 n tlçGnctl maf)delerlnde ve ,art· 
nımeıılnde yazılı 'eslkılırı •e teminatı movakkatelerlle 
teklif mektuplarını ihale ıaatlndeu eo n bir ıaat enel 
komfıyooa vermlt bulunacaklardır. 

8 13 17 21 

Ankara M. M. V. Sat. al. ko. dan : 
1 - Bir tanesine biçilen eder 800 kurot olan 10000 llA 

16000 tane kilim kapalı zarf la ekelltmlye kooulmoıtar. 
2 - lbaleal 26.8.935 pazartesi gftoQ e11t 14 dıdlr. 
3 - ilk inanç parıaa 3375 llrıdır. 
4 - Şırtaımeaint 225 kuruşa atmık ye öeneğlnl g6rmek Is· 

tlyenler bergftn öğleden eonra komisyona oğrıyablllrler. 
5 - Elnlltmlye girecekler kanuni ilk inanç paraslle 2490 

eayıh krnonun 2 ve flçQncil maddelerinde yazılı belge· 
lerfle birlikte teklif mektuplarım ihıle s11tfnden bir 
111t enel M. M. V. ıatan alma komlıyonunı vermeleri. 

3. s. 19. 18 (2397) 

Ankara M. M. V. Sat. al. ko. dan : 
1 - Bir metreelae biçilen eder 25 kuroı olan 500 bin met· 

re 85 arzında çamıtırlık beı klpılı zari lı ekılltmlye 
konmoıtur. 

2 - İhalesi 23.8.935 cuma gana s11t 14 de yapılacaktır. 
3 - tık inanç parı8J 7500 liradır. 
4 - Şntnamesfol 625 kornea almak n arneginl görmek Is· 

tlyenlerln hergtın komfııyona uğramalara. 
5 - Ekıılltmlye girecekler kanuni temlnatlarlle 2490 111yıh 

kanunun 2 ve nçnncn maddelerinde yuılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat enel 
M. M. V. aatın ılma komisyonuna vermeleri. 

3. 8. 13. 18 (2398) 

Ankara M. M. v. sat. ıl. ko. re: 
22·8·935 perşembe güocı eaat ondörtte Ankarı'da M. M. v. 

Htınalma komisyonunda kapalı zarcıa lhıleııl yapılıcağı Anadolu 
pzeteslaln 3·8·935 8·8·935 tarihli noıhalarlle filo edilen 30000 
kilo pamuk çorap ipliğinin ilk teminatı 3750 Ura olmıyıp 3950 
oldo~a taııbfhao ilin olunur. 

Aakırı, M. M. V. Sat. Al. Ko. dan: 
1 - (2500) tane hayvan Teleneesl kapılı zarf uıollle yeril 

malı veya memleket dablllnde me,cad ecnebi mımolA· 

tından olarak ııatan ılınmak için ekılltmfye konmuıtor. 
Tıhmln edilen umum bedeli (30,000) liradır. Şartnı· 

meıl bedeline karşı alAkadır oobelerden alınacaktır. 

lbaleal 28·8·935 çırtımba gftnft saat ondadır. İlk te· 
mlnıta (2250) llradır. Eksfltmlye girecekler 2490 ııayılı 

kanunun 2,8 cfl mıddelerlnde yazılı belgeleri ile birlikte 
teminat n teklif mektoblarını hnl zarf Jar en geç ihale 

.. ılndea bir ıaat enellne kadar M. M. "· Htın alma 
kombyoa11 relallğlae werllecektlr. 1S·l7·21·2ö 

Askeri Lise ve Orta Okulalara 
öğretmen Aranıyor. 

Ankara M. M. V. Sat. Al. ko. dan 
1 - İttanbol ve borHdakl U&elerle karakkale aakerJ ean'ıtlar 

llıeslne n orta okolas•n• ve erzlncan, konyı askeri 
orta okulalırını her derıı için öğretmen ıhnacıktır. 

2 - Öğretmenlerin kanun! şart ve vaeıf lırı tııımaları gerektir. 
3 - Da gibilerden istekli olınlaran dilek kiğıdlaranı ankı· 

rada asked llııe mftfettlellğlne göndermeleri. 
4 - Dilek kAğıtlarına lllıtlrllecek k4ğıtlar ıonlırdır. 

a) Fotograf h ve taadikli flı. 

b) Çıktığı yftkeek okulının tıhıdetnımeal nya tasdikli 
ıoretl 

c) Gnhereltede imtihan vererek ehliyetname ılmıı ise 
bonon taadJkll sureti 
Donlardan tetkik edildikten ıonra uygun garOlenlerden 
ayrıca hftsn6bal llmtlbıberl, ııhhıt raporu •e taahhilt 
11enedl fatenecekdr. 

5 - Ücretler şöyledir. 
lıtanbol'dıkf aekerf liseler için riyaziye ve fizik ders· . 
lerlnin ıyhk Qcretl 108 llrıtya, diğer dereler t\cretf 98 
liraya kadardır. BurH llıetl tein riyaziye, f Jzlk ve kimya 
derelerinin ıyhk tlcretl 126 lirayı, diğer derelerin üc· 
reli 108 lirayı kadardır. 
Karıkkale aan'ıt llııeaf için riyaziye ve fizik 165 liraya 
kadar, diğer derelerin aylık 6cretl 126 liraya kadardır. 

Konya orta okulııu için bütQn derelerin dereli 108 
lirayı kadardır. 

Erzincan orta okula11 için btıtftn denler 126 liraya 
kadardır. 

6 - M11rlf okolalarında derel olan öğretmenlere derıı batına 
Qcret verilir. 

7 - İsteklilerin 1 eyUU 935 tarihine kadar mllracaatlerl 
13 15 17 20 22 24 27 29 31 

Ankara M. M. V. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - 28·8·935 çarıımba gftnü aaat oobJrde Ankara M. M. '· 

aatınılma komlıyonundı kapalı zırf lı ihalesi icra kıh · 
nıcı1ğı Anıdolu gazetesinin 10·8 ·935 tarihli nushaslle 

Devlet Demiryollarındaıı: 
15181935 tarihinde ekılltmeel yıpılıc•A• !IAa edllnılt oll1' 

balaat iti ıartnıme ve mukavelesinin yeni oartlırla değil~ 
ve bir grub daha llAveal dolıy11Ue tehir ve ihalesi 22.8.9 
tarihine tallk edflmlıtlr. 

Evvelce ılının muknele ıırtnımelerln hftkmQ yoktur. W' 
Muhammen bedelleri ile miktar ve vaııf lırı ve her grob 

fcıbeden muvakkat teminat paraları aıağıda yazıt. bıleat 22.8·~ 
perşembe gOnQ ıaat 16 da kapılı zarf usolUe ve dört grob 
rak ayrı ayrı lzmfrde Baamabanede Devleı demlryolları '1 ı,cl 
işletme mOfettlolfğl binasında satın alınacaktır. 

Bu lıe girmek iatlyenlerln aşağıda her grub yani gruba 1~ 
eden k1&1mlırın hizalarında göaterllen miktarlarda mova 

~· 
teminatları \'ermeleri ve kınanan tayin ettiği : vesikaları "'' .,ı 
nunun 4 OncO maddesi mucibince lee glrmeğ" manff k•• 
bulunmadığını dair beyanname ile şartnameye uygftn o~ 
her grob için ayrı ayrı teklif mektublırını ayni gftn, sa1t ıs' 
kadar komisyon reiılfğlne nrmelerl IAzımdır. 

Grobları teıkll eden kısımların miktar ve vasıflarına gtJI' ...,. 
muhammen bedelleri deAlttlğlnden her gruba ıll teklif nıekl rfl· 
larında grubu teşkil eden kısımlar için ayrı ayrı flat ,e 
melidir. 

Do bapta fazla IZ1hat almak lstlyenler 7 inci ltletme yol 
.,... 

mftfettlıllğlne mcırac11t edeblllrler. 
İee girecekler ıartname ve mu~avelenameyl yol baımftfetdl 

llğlnden pıraııız alıbllf rler. 
Grob No. Miktarı Muhım. bedeli Teminat mlk· Evsafı 

M3 Lira 
1 8000 10400 

4000 3400 
2 Afyon 10000 13000 

hattı. 

1500 1425 
3500 3325 

3 Bandır· 1500 2100 
ma battı 3000 5200 

4 " " 10000 4.000 

tarı Ura aJ 
'/80 Toplamı kırnı• 

•I 
255 " .. 
975 

107 
250 
158 
390 
300 

Toplıına . kıroa• 
" il 

Ocak 

" 
Dere kom ve ~,o* 
tın vagonlar• 
lenmesl. 

10 13 16 19 2479 
filo edilen 22000 kilo y1ln çorıp ipliğinin tık temi· at' 
nah 2905 lira olmayıp 2970 lira olduğu. Basmahane htaeyonundı bu· lerlnl hamilen mezlulr ea• 

11
. 

2 - 2 9 935 saat onbeıde kapalı zuf la ihale yapılacağı ili.o lonan ve senellğl yecU Ura komlııyonı mftrac11tları 
edilen 18000 kilo çorap lpllğlnln ilk teminatı 2295 kiraya tebammtıln olduğa tah· zamdır. 
Ura olmayıp 2l30 lira olduğa. mln edilen bir bankı ve bir Bu işe ald ıartoame ııtedl' 

3 - 5·9·935 ıaat onbeete kıpalı ıarfla ihale yıpılıcagı ilin kOçOk depo 20·8 935 tarihine kalemlndfr. 9 11 IS J5 
edilen 50000 metre kaputluk komaean ilk teminatı mileadlf Hh gcıntı saat l5 te haa· 1.,t 
8700 llrı olmayıp 8000 lira olduğu taehihıın ilan olunur. mahantde 7 inci ltletme komlı· Her 15 gftnde p1Zar gO~,ıl· 

yonundı pazarlıklı kiraya 'eri· fzmfr ile ıomı arasında it 
Kışlada Mfls. Mev. satın alına komisyo- !er.ektir. len gezinti katarlarmı eoD ... 

nunda ihaleleri yapılacak ilinlar lııtekll olanlarm kanunun rllmlttlr. Gezinti katarları IJI' 
4: ilocQ maddesi hftkftmlerfne haf ta paıar ganlerl tznılr !~ 

Mıı. Mv. eat. al. ko. rs. den: b 1 1 56 k ıla•ehlr ıraaındı l•letlleO't" 
1 - Met. Mv. nfn göstereceği yerde 4115 llrı bedel ketff 11 uygun eyıoname ere o· v w 16 

fntHt açık eksiltme ııoretlle milnıkaaya konmoıtur. 
1

' ruşlok muvakkat teminat akçe· UAn olunur. 2528 13 ~ 
lhıleal 24 ·8· 935 r.umırteıl gOoft Hat 10 da lzmlr'de •llllllllllllllllaı.. MualJim ... 11111111111111 
kıılada Mst. M•. !atın alma komisyonunda yıpılacaktır. -

2 - Şırınameııl h~r gcın komlııyooda görtılebfllr. ~ Dr. ffulôsİ Alataş 
3 - Teminatı movakkıtesl 308 Ura ıltmıı bet k oruetor. ~ Eski Tıbbiye Mektebi M1ldftrQ, Garp Cebheııf Sıhhiye Reill 
4 - istekliler Ticaret odıııında kayıdlı olduklarını dılr ve· -

sıka gö•termek mecburıyetındedirıer. ~ Jç Hastalıkları Motahassısı 1 
5 - Mcınakıaasını lttfrık edecekler 2490 aayıh artırma ve = Haet•lırıoı Hacı BaHn Oteli Kıremndı Şımlı Sokıgıodt' 

elulltme knnoounon 2 ve Qçbncft maddelerinde ve tart· = (20) No. Eekl Muayenehanesinde Kabul Eder. 

:::::!~debl~~ı~!: ~~~l~•'::~,;:d::m~:::ı k:~;:y~:~: ::~~ iilll 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111il111111111111111111111111 , 
___ b_uı_on_ma_ı._r•. _____ 8 _1_s __ ıs __ 2~~- Izmir Milli Emlak MndnrlüğündeJJ' 

Mst. M•. Sat. Al. Ko. Rs. den: Jılrf 
1 - Tayyare kıtıta için pazarhk ıuretlle ııatın atanacak 

(72000) kilo ekmek tbtlyıcınan beher kllosana verilen 
dokuz kurut eekeenbeş santim flıt komotanhkçı bahıh 

göriild616nden lbıleef 17 ığastoı 935 cumartesi gftnft 
1111t onda lzwlrde kıılıdı Met. Mev. satınılma komla· 

yonoııda yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi her gQn komisyonda görftlebllir. 
3 - Teminatı munkkate akçesi (594.) liradır. 

4. - İstekliler ticaret odıııındı kayıtla olduklarını dair vesika 

göstermek mecborlyetlndedlrler. 
5 - l:'ınrhğı fetlrak edecekler 24:90 sayılı artırma ve ek· 

ılltme kanonunun 2 Ye 3 ftncn maddelerinde n oart· 
nımeıfnde yHılı nafkaları ve temlnıh mova.kkate mak· 
buılarlle birlikte pazarlık 111atlnden evvel komisyonda 
hHlf bolonmaları. 

Met. ?th. Sat. Al. Ko. dan: 
Seferlhfııardı 11ker yemeklerfnl plelrmek dzere aydı otoıheı 

Ura cıcret verilmek üzere bir aşçıyı lftzom vardır tıllp olanların 
16 ağoıtoı 935 cuma gtıntı eaıt onda kıtladı Mıt. Me•. ııatın 
alma komlıyononı mQracaatları. 

Gümrük Muhafaza Alayı Satınal
ma Komisyonundan: 

1 - Urla iskeleılndekf gdmrOk muhafaza eratının gftnlOk 
lhılyıcı olın 150 çift ekmek pfprtthllmesl iti açık ekalltmlye 
konulmuştur. lbalt"Bi 26.8.935 pazartesi gcına 111at 14 te pıH· 
p~rttı gOmrOk moh.Caza alıyı Wnaemda satın ıtlmı komfııyo· 

nondı icra kılınacıkllr. 
2 - Evııaf n eartnımrel bergtın komfıyondı gördleblllr. 
3 - Pl,lrme ftctetlnf o tahmin edilen mecmu tutarı 821 Ura 

25 kuruttor. 
4 - T,.mloah mnvakbtr. parHı 62 liradır. 

5 - İdt .. kliler tecim oıiasında kayıtlı oldnklerJDa dair Vt ika 
göstermek mrcburtyedodedirler. 

6 - Ekelltmlye iştirak edecrkler ~400 eayıh artırma ve ek· 
ıfltme klououoon ikinci ~e Qçüocü maddelerinde ynılı veılka· 
Jarlle teminatı muvakkaıe makbuzl1rım ihale saatinden enaz 
bir eaat evv.,ı kömlsyona vermit bulunacaklardır . 

9 13 17 21 2486 

Reşaadlye 6çkuyolar Urla caddesinde 
numaralı natamam n. 

1099 eııkl 1135 tıJ 
11

5 

Göztepe tramHy caddesinde 733 eski 55 taj No.lı dtıkkAD 
İkinci Karantina Arapderesfnde 6, 7 ve 7,5ıi taj No.lı ev 

2
1s 

maa tarla. ,,,. 
soO 

Yukarıda y1Zılı emvalin miUklyetlerl bedelleri peeln pır• rt;,& 
lklncl tertlb uıftbıdU veıikaelle adenmtk tııere 12.8.93G pasa 

ıor· 
gftnü ıaat 15 te ihale edilmek Qzere mftzıyedeye konulnıO!,pt 
Taliplerin o ıaatte Milli EmlAk mtlddrlyetlnde milteoekktl 
komisyonuna mcıracaatları. • 2324---"' 

..;.;;~~------------------------------.....-:~· Berııma icra memorloğondao: tarih ve 20 11yıh Ulmıo• 111 .,,. 
Gaiplerden olup Bergamının tenlttlr. lcrı relıllğlndeP ti' 

Turanla nıblyeılnden Mahmut lıdel muhakeme yola· Ue •"' 
oğullarmdın Arif oğlu Mıh· olduğa mahkemeden ny• :..., 
modı. yfz ma!ıkemeaindeıı lct _.-

Turanla nahlyeıfnden Arif dormuı 1 çln bir kırar gel~ 
oğlu Salih ve Mustafa klhyı dik.ce icraya dnım edil 
oğla Ahmet veklllerl Kınık tebliğ olunur. ~ 
nahiyesi mtıdtlrQ Şokrcı Se:ııgln dot· 
tarafından 181 lira 32 kurutan İnhlııarlar lzmfr bıt1111 
ödenmeıl için aleyhinize açılan lftğQnden: et' 
icra takibi üzerine çıkuılan Çamıltı tuzl11ındı ıu• dit' 
icra emri, lkametgAhınızın belli karma iti bıtlamak Qıere 

11
• 

olmamuını bfnıe11 tebliğ edl· Tuz çıkarmak n yığınltt• ••· 
bil ' il ..... 

lememlı ve te ğatın, alacaklı oımık itleri götilrft y•P 
00

-,, 
veklllnln talebi mucibince 114· caktır. Do tıler için bir 
nen yapılmasına kırar ..eril · d >#' 

ameleye ihtiyaç var ır. dil· 
mfıtfr. ı 

lenin yatacağı yer temlD 
Yukarıda zikri geçen parayı 

1 0ıori' 
5 giln içinde Berıımı lcraıını mt,dr. Çalıemık lst ye 11,_ 
yıtmoır;. Ve bu mOddet içinde hemen tuzlayı gitmeleri 

mal heyınında huluomağa mrc olunur. 11 13 2s~ı1-
buraunuz. Haki katı mu hıllf llllllllMllllllllllllllllllllllllllllllllllllP 
beyınıtta bulunmak ve mal ÇeQme Ilıcaları ııao• 
beyanında bulunmımık hapisle .,.. 

tazyik ve cezayı meı'ollyetlerl 8 inci Sahifededit 
intaç eder. Takip llerııma ıulh 

hukuk hıklmllğlnln 13 5 985 lllllllllllllllllllllllllllllllJlllllHllll 
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Aoadolu'nun Tarihi Tefrikası 

'teltlka No. 96 13 AAuıtoı 935 M.AYBAN 

lzm i r Sicili Ticaret Memurluğundan: 
Mlleccel (l.nalr pamuk meuucab Tlrk •noalm tlrkeıt) ala 5 •lottOI 1935 t•rlhlnde fnk•l&cle 

ıoplaaaa beyed umumiyeti sabıtnamul " lallledann eetHll ticaret k•aaaaaua hDkClmledae te•· 
flbll 8lclllD 1'66 aamHUa•• kayd Ye teldi edlldtll ilan olunur. 

1 - Z•bıtaame hmlr ılelll dcaret memurlata reual 
2 - Sllledar•a cet•ell mClblr •e lmH11 aam•n• 

İ Aad•t lmuu 
lsmlr pamak meaneab Terk aaoalm tlrkeılala 5 •IOllOI 1935 pauneat gClnf\ G'ledea Hvel 

uat on birde tlrket merkes ldarellade mla'•klt olap ubıta•mell aıaiJda , ... 1a bulunan fnk•llde 
laeyed amamlye lçdmaında hHır bulanan hl11edarlu ile hluelerini -&terlr ceı•eldlr. 

d 1 S 1 M VU.IL Bl11e Ara k &hl l M Z A ay i, O Beyle Kozunu Paylaş, Sonra ________ ,_ad_edl __ •de-dl 
1 

••e•g ___ _ 

Da Benimle Dövüşürsün .. 
~C.., Tlrbt'lerdea biri ut letedli• gibi •aramamıfb. Omu 
~ IOldaa ıaldırmıtlarda.. tanfıadaa mrba •Jııuak bota 
~ ki çok da1aaaaacb. Bir gltmlfdl. 
~,. ......... A1bey OD• - Alçak! ·Diye U,kmll· 

Ser ı•t adı, biti• luslara ile 
ıerlye datn uakla•ıyorluda. 

S.Ht yerinde• epl1ee •Jl'll· 
............ , .. , ....... ~Ylrlb 
bakb: '9t toe::kt S....11a, glMlae, ayıl ylr•ll uıılmıt kGpeld 

.a • k!. Vutyetl çok buulda. Kar· Ordaı tethb edilme• bir ta• .. ,.,._., L_ 

~ • a1hca laoJDu•a. talı 1111adakl dltm••• o 'dakikada labalak ballnüydl. Anlanadakl 
'-"11a. • •• doina lamlttl .e lttete, A ybey'I lldlreblHrdl. meufe ghdk~ .._..,...._ 
1'... .. lrde•Mn data•ermltll. Fakat Gyle yapma•tda. Demir· Karanaı •ermlftl: 
~ •rada eoWül genç kın, yakeek boyla •b••• dls· _ Ya 0 heni, ,. ... oaaL. 
fti • ..a.:_ AJbey'• flrl•tm..... glalerl~I tatmat. baf lf hafif Polak'aa ab IJlcle• IJIJe J0-
1:.i.._~aeU. bir a. __ ._ olmaf, gGllmalJorda. L-~- ..._ 
~ ....... LL ralmafhl .• O. ..ere .....- .... 
....__. ~ahk,. A1be1'1a koltak Merd, uaaıchr bir kiti idi anbklm ftfth: 
·~ ......... ba1.. Daraıu, bakıfl, kaf tabfl, 

.. ..._ ..- - Kan7eıla dlbbae glnea 
O ~ 11•1tlenlr gibi olda. gllltl ı0eter1Jorda ki, ö, yl eiımdea brtta .. ••• it .-...ı. 
lraı._ - Jak •18fm•tlardı ki, lltl•rln Jltldedadeadl. • ~ 
::--aa k U.. Aybej'e kabea ile bir liuet Polak prlye .. kıaoa or.ııta 
~ • mada Ye ıenç yapda. Ba liuetİa .... ; lte ~. ~•ıiet Mtmlt de-
....... ':.~ ... ~kerek k••· - Ba•dl oaanla komana mebl. ... S.ftf Y....... illi U· 
~· ,.,..., ~ da helllmle 116· bdafiaı aloakt911• nnaak 

Mlq •ıt1a blab .......... lltAnlDf lltemellla .,.. •• , oekmek .. ...... • ........ .., .. ,.. 
~ ...... -.kta •e .. -ba Şekllade idi .• AJbeJ oaa bir nydl .. Dlslert.la ...... thll· ...,... ıza. - aeltm ftnnk abm bira ile· •lftL 'Dtrlyorda. T ....... , 
~ S.:- eupb, ..._ileri dd .. ged OHlnU. Palat kata· ....... ,. .......... 
... • ...... IJlae UlflD•fb.. yordla.. O da taklb edlyorda. - Denm ea..k -

~ '8tlıdbaıak., ....... ·--~--~mımlll!~~----!!1111111--------~~~--· ... :::_:-1or.ı... eıçMr lzmir ithalat GomrOğO. Modor-
~ 'J*• ki. '8llef f•AQ d ~ r kampa, lnabdar J8t,ca ue D en: 

g110 Gr. 
'........ 820 T•hetlr ton iılt lop11klarıa. 1 6'0 Lılllmlt kqat kopJa ltla 

••Jorda. Bir anlak 

-...ı._'-alta .. ...._ ..._ 1 820 Keıll•lt •akana ·r- .... 1 020 Ya.W HllmH nkltm 
~ llraidı ki, Wdlllrlai • llO Boyalı ftllllk .tkolll 
... 'f .. ..... ...... 1 790 Blok ... • 

'ta..... ~ Wbaı ol-fla.. ü0 S..et ...... 
.... --..... ..... ... . ldakl 1 040 Alkolll ... . 

taıaa .... r, '° 3 300 Rell.U , ... h ntu. 
"'llai,""8. tuafa• dotna 2 000 gqıt nkllm 

..&......~ . o 100 •• .. 
.., --;;'• .._ kttillk lllr •il· t 4'0 llab••• nkltaa 
1'!lie ........ b,.ı.. lilt 1 600 ReelmU J811h mauna rekl~m 
~ .... Tiıbt'le 411. SOO Bileti laf* 
~ Bir ..a.t geri ta· i 180 Makanı reklbl 
'1lt ....._ 1~•• •-dllerlallea 1 780 Bir nakU pt'nea.. ~ 

a. -;.,....._ ,..._.ll•l ılrdL 1 710 CAm ka•aaos 
~ .,:1e-. ..... Patak JSO &qat etiket 
............ ket'ler, ArbeJ•t• it- SO 000 S.lık 81' pamuktan mlltamel 
~.... 64 000 •• .. ipi ....... 
~ ':: ....... Genç 1 100 gq.ı ıekltaa 
~ k.,_ • Wri dit- 1 950 llab•ft rekla. 
'-...... ....,, .._boy· 150 GalaUttea mam61 elekdrlk ..... 
....... : ....... •e ....... 2 130 Demir ....... t .... 
.......... -..... ........ bir 1 000 Kqat reelmU , ....... .. 

,......_,· r. ' 000 Bot teaeke 
.,_., 1 520 &.Glme el batan 

• 

...... a-.,.. ı1 ooo .. •mir balb 
il._ ..... dl7e '-lanb... Yakan•• ellıl Ye miktara JUlb 28 kalem etJı eeaeM .... 
~) ' ....... ( Pn.-. lekele glılrllmek tardle 23.8.935 ca .. glal ... t 18 1e .. k 
._. ~ br.a atnaa, uka artll .... •ndle ublaeapldaa lıtekUlerla İtUW sbarlll ... 

'---...~ - •111119 ubf ko•llJo•aal mlneut eylemeleri Uta oluar. 
~ ~ •Yap olank . 13 21 U88 

~ .... :..':,.-..""': .Sarayköy Şarbayhğından: 
...... ~ JetaWea hlatl- 8an7k6y beledlJ• ecuhaaell için Uba aLU011k ewlar icla 

49'.- L bpala eadlrme 1aredle •ltdül tutlar tlalr..-.. •• ._.,. 
i.&...."-J ·~ ı koe.-attar. 
:.~nlw '- .. artanm• ı _ Belediye eaHI• ıanlaadaa Yerilen defterde ,...b 698 
~ lllledea kartalmak akayla dok .. ıo Un 21 karat kıymetli 265 kalem mDaleee 
~ bpala olarak eadlrmeye koaal•••· 
~·- klaia Jamaa Wr 2 _ Dellall7e, aakUye Yeulı bllclmle mMUa6 •leterlJe .W 
() .. OW.a-. ••lamı... olmak isen muleceler Sua7k6J heledlJe ema•••e t
"'-~l ...... ,.1.,..k olaaaeüıar. 
llt......' ._ki. lletla S - Mttterllerla eadlreceklerl •lkdar IMrbMlea , .... 7,5 
--~ .ı Tlrk alll»ed•de •pmlıo akçaa 7at1ncak Ye llaaledea ..,.. ,.... ıs • 
~ .._L edfdreeekdr. 
bay. • ' - Deft_.. JMlh .. .aece balaamachl& takdktte maadll 

"tt.; ?~ Ye Aybe7'e, •eJ8 t.eased b9fka bir lllo ftlllmeJlb aJ8I ol- tuttar. 
...... y Clllle; 6 _ lacbleaee .. eldi llJlkl man6k glrlllne Ap.IOlllD 
~~ lakaa ba••I, eeaı 16 lllGI puar gllll _, 18 da Sua7kOJ Wedt7eelade ihale edl· 
~Glfatf •dl •kadatlma lecekdr. 

l\a... 6 - İflta eatllrm•J• lfdrak etleceklerla beledlyeleree Japtla· 
~ 11A•e •iti. cak mtuye• Ye mlaaU.. H llaallt hakbadakl alam .... ah-

J'la laaatrma derhal po· ka.ı•a riayet eamek mıetlle ltdnk etmeleri ıla7et etml7ealedll 
lilıil 111 , ... etllenk ... pe7led kabal edll..,._kdr. 

7 - ........... , ................. k lldy .. ıwta lamlı 
:,.··fl'llllrt &flall. n D ıl 1 w a..,u, ......, ...... ., ....... mlr...a em.. 

W 11111 ılı rn. ıt ll .a.H 

Blleyla Fent Beler 6011 10 lamlr F. Beler 

ç. J. Jlro •e flrektu M. Mlalr 8000 10 .. M. Mlalr 

BuıJ Gtraa• Jaa 1~000 10 .. B. Glnad 

Rahmi Anlaa 6000 10 İttulNal Rahmi 

.._ ... Glraad 10000 10 lamlr Ed. Glraad 

ş..aı Neft. - 10 .. Ş Nafi• 

4000 10 ., · G. B. Glnad 

B~ Jol7 8780 10 " 
B. Joly 

ll09 10 " 
F. Loltar 

Y••• elH .. , Mil .... aeaedhllr. 55000 Rey toplamap memar : 
Ş. Nafi• B. Joly 

Umaml kadp ı F. &er. 

Yabnal eetTelde meftlll 
ı....ıarm ....,lerblhl blaat 
na'edlle• llaklkl lmnları btl· 
ı ....... Ye ulılplert.la &il 
aeı11.. Wf .ıktarile itti..................... ......, ..................... . 
.anbamWuu .... ae· 
..-a.... eem'u. (55000) eli .... .......... .........., ... -- ................ .... 
••••••••• ı-...w.aa 
.... ............. -•te•· 
dl edil .... •e ..... ....,. le•· "-•••· ................. . 
- Ye Ua- .. ..,.. amel 
te la'lbt edip Uffel ...._. 
tabii allamea matelaer balaa· 
......... ,... ....... ., .. d .. 

ı..... s ••••ı ıns 
&omlin Ma.....,.. 

ı... Z. Orp 8.8.J9S6 
r. a.ı. z. 0rgoa 

otu karatlak pal 
laaalr pamak meua· 

cat T. A. Ş • 
ı... okmmada 

ı-•.-WlllKeıelll.., 
ninni ..._ Ue •••• hy 
Bet .. rt Joly .., Edmud jlro, 
ltay 11....ta llhlr, baJ Ş.mla 
Nafls Ye bey BlleJla fHll 
Beler baar IMlla• ...... r. 

1 - TlrklJ• camlaart7etl 
lkbMt •eklledal te..U• ko· 
mleer ufadle J.dr Tlikofll 
dlrektkl baJ mlJ• Orıoe ... 
ur Waamlqlur. 

3 - TeYdl .UUp makül· 
........... , ........ ha 

..... (65000) kata .... •· ....................... .......................... ···-· .......... __ . b•·•···-·· ..... ...... eberlyed teeldll eJWll " ........ ., .............. ...... ltd-·· ._. ... 

.................... komiler 
tan6adu tef blm etlllmekle 

bepd am-'Je tlrbı -
............... " IDel 

riyueıi albada mlsakereye ........ 
' - Şamb Nafls Ye Her· 

beıt jolJ rey toplama .. me•ar 
olarak ...... , .. .... 
s- ............. .. 

17 .. - 1935 tulhll .... 
............ lçdmm daftt• 
...- ok....t h8Jed ama· 
miyeee maft6k ı&rlldl . 

6 - BlyMeda talebi ise· 
rlae Nan ••yed nporlle bil•· 
f8 .. m..klp npora okudu • 

7 - AtaltUkl ....... t it· 
dlala ara ile kanrlqttnl .. . 

A - Alb a7llk ltlbto tet· 
kik Ye kainat olyda. 

B - lleclW ıaue nponna· 
da teklif ......... •echlle ., • 
mayala blı mW1 tfsyldlle iki 
.... ,_ iki ,.. bla 0n,. ...... 
C- -...-. .. e1 .... ... 

8 lllCI ................... . 

terilen tekilde tadili. 
...... 6 

Şlrkeda 1erma7ul belaed 20 
Tlık llrMt kaJmeatad• 110,000 
W..ye mhkulm 2,200,000 
iki mllyoa iki yla bla Tlrk 0r..... lbaetdr. .................... .... , ....... , ........ .... 
..UY••·-_,· ....... .. ....................... 
... ............ ...-.Umltol ............... , ....... 
..._.. olap 1te•U me•adl 
adde •8Dderlo tekil dalretiade ..... ,. .. ........ 

D - lleallel ldareala tek· 
Hfl ..... .._ fe•kaltde llaal 
,.. .......... tefrik edbecek 
lllktalla .. ller W.. 11Dedlala 

' •-arab kapoaa müabllla· 
.. (O.·) Tlik llna •erll•ek 
................ te ..... 

B - Tlaaret m•aau 
984 ._. ......... tedlkaa 
ballı biJarlanaa lltlmal ede· 
rek ,.. oakanlamk ...... le• .................... 
........... , ........ k .... 

•••stms• ... ~ ..... 

Reli: Rahmi 

temettCle makabil ybde yirmi 
beti tedl7e edllmiİ bir hble 
....Unla ltau •e mltebül 
ylsde yet•lı betlnla de meellll 
idareye ..walyet •eril ..... 

F - Elaa makaMle....-. 
(71) MI m..w..t (B) fıkr•nm 
llldlll • 

Madde 77 
Fıkn 8 

B: Ea çok % 10 ybde oa 
olmak bere her eeae heyeti 
amaml1• bnrlle mecllel idao 
re7e •Jl'llacak miktar. 

8 - Ranametle mO-kere 
edilecek bafka bir m•'ele ol· 
madJit lçla Ud OD bir baQUta 
1-m allaayet .erildi. 

imalar: K.omleer Z. Orgoa, 
amaml katip F. Beler, •ara· 
kip F. LOltar, reli Ralulıl 

.w. gibidir 
8 AIDllOI 985 
30 karatlak pal 

hmlr pamuk memacata T.A.Ş. 
F. Beler ı ....... 

lamlr lldael icra memar· 
lapndaa: 

Bir boreu ..WU itle ••· 
Yelee ._...lfp ita bre paraya 
temlmeli.. kanr nrllea 
dearet ........ lld 31~ 
Unhk bl11e •••dlala aQak 
ut111• ile •talm811Da kanr 
•erllmlt oldopndan blrlnel 
arbrma 15 agaıtOI 935 per· 
tembe glal ... ı 11,SO da 
Anlt•'da urraflar çar1111ada 
bllmluyede ıatılaoaıuulaa ta· 
llplerla naeak6,r çaqıda dola· 
.-eak telllla .e baır bal••• 
memanma •lncaatlan l'la o1.... 2639 

Zayi Mllhar 
Yeal lauflerle •e adim seli· 

n yuılı mlhrlml safi etd· 
il-•• " ba mllalrle kim· 
1e1e betpua bile ltoram ol 
-d•l .. daa bir g6u lalkml 
olmacbit• Oh ederim. 

ltnfpap OrMDlye maW 
hlbacle , .. , decle ...... 

llade 111 o. h e9Je .. ....., ....... 



Anl~ara Birası 
• • • 
ıçınız. 

~Onkü 
~~~~~-----..... -~ .......... --~~~~~-

şube s D Ankara Birası 
Ulusal Bir Fabrikanın Mahsıılndor ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi binaaında 

TELEFON: !2383 ••• 
HerUlrlO (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapıhr. 

Vadeei~lere % 4 
Ucuz, Temiz ve Sıhhiğ Bir Gıdadır. 
Tllrkiye'nin bertarafında 

içilen yalnız (Ankara Birası) dır. Mevduat Şartları: A!tı ay vadf:Jiy~ % 5 
. Dır sene vadelı ıe % 6 faiz verllir· 

(Anlkaıra Böıraso) 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI 

" GANYMEDES ,. npuro 12 ıguıtoıtan 16 ıguıtoıı kıdar 
Anvere, Roterdam, Amıterdım n Hamburg llmınlırl için yak 
ılıcak tar. 

·•CERES,, vapuru 26 ığoatoıtan 81 ığuataea kıdar Annrı, 

Roterd•m, Amsteerdam ve Hımborg limanlıu tçln yftk alacaktır. 
SVENSKA ORlENT LINlEN 

11NORDLAND,. moıara 20 ağoıtoıtı Roıerdam, Hamborg, 
Copenbıgen, Dantılg, Gdyola, Gottıborg Oılo ve İtkındlnHyı 
limanlarına hareket edecektir. 

SJı:ıtVICE MARITIM ROUMAIN 
"ALBA JULYA,. vapuru 11 ağoıtoıta gelip ayni gftnde Mıl· 

tı, Napoll, Mıtellya ve Baraelon'a hareket edecektir. 
Hamle: lı&nlardakl hareket tarihlerindeki deltftklllderilen acente 

meı'aUyeı :kabul etmea. 
Fula tafallAı için ıklnd Kordonda Tahmil n TılhUye tfrked 

bhıuı arkuında FnteW Sperco acentaı+.na mlıaeut ecllliiieil 
rica olunur. Telefon: 2004 • 2005 • 2663 

\'. N. 
VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINtE 

11 DERINDJE ., •ıpuro ha· 
len limanımızda olup Annn, 
Bamburg .., Bremen lc;la ylk 
almaktadır. 

11 AL1MNIA ,, nporo 9 
agoıtosta bekleniyor, Hamburg, 
Bremen •e An•era'ten yak 
çıkarıcakt1r. 

11ANGORA,, nporu 19 •ğot· 
toata bekleniyor, 22 ıguıton 
kadar Anvera, Roterdam, Ham· 
burg ve Bremen için y6k 
ılıcaktır. 

SERViCE DlRECT DANUBIEN 
TUNA BATTI 

0 TISZa ,, moıara ı l agaı· 
tosta bekleniyor, Bodapetıe, 

Bratlsln ve Vlyanı için yak 
ılıcaktır. 

" ATJD ,. motora 26 ağaı 
tosta bekleniyor. Bodape~te, 
Braılıln ve Viyana için yak 
alacaktır. 

11TISZA,· motörft 5 eyltl.lde 
bekleniyor. Badıpeote, Bratla· 
lu •e Vlyanı için yak ala· 
caktır. 

JOBONSTO:N VVARREN Lt. 
NES LTD. LIVERPVL 

"QuENMORE,. nporu 12 
ı~oıtosıa bekleniyor, An•era 
ve Ltverpol'dan yak çıkarıp 

Kôateace, Galaç .., Oralla için 
için yak alacaktır. 
THE EKSPORT STEAMSBIP 

CORPORATION 
0 EKSCELSIOR., npuro 10 

ığostoıta bekleniyor, Nnyork 
için yak alac-ktır. 

SOCIETE COMMERCIALE DE 
NAV1GATION A VAPEUR · ı 

Olivier ve Şüre
kası Limited Va

pur Acentası 
Cendell Haa, Btrlacl Kordon 

Tel. 24'8 
Ellerman Llyn Ltd. 

Liverpool Hattı: 
·•ALGERIAN., .. para Ll•er· 

pool .., s .......... n 18 .pil 

nota gelip tahliyede balanı· 

caktır. 
11 FLAMINIAN ,. Y8paro 20 

ağattoltın 2( agaıtoeı kadar 
Lherpool •e Glugon l~D 

ylk alacakt1r. 
.. OPORTO ., nparo eylM 

bıılaagıcında Llnrpool 
S••ınıea'dıa geUp tahll1ede 
bulunacaktır. 

Londra Hattı: 
"POLO .. npara 25 apıtot 

ta Hail, Londra .., An•erı'ten 
gelip tahliyede ftolunıcık .., 
ayni 1.amanda yalnıs Hail için 
yak alacakı1r. 

•· ALGERIAN " npara 29 
agoıtoeıa beklenmekte olup 6 
eyhlle kıdar Londra .., Hail 
için yak alacaktır. 

°FABIAN., npara 7 eyhll· 
ae beklenmekte olup 18 eyJftle 
kadar Londra n HaU I~ 

yit alacakhr. 
The Genenl Stf'am Vatlglltlon 

Co. Ltd. 
" ADJUDANT.. npara 23 

agustothı beklenmekte olup 27 
a~ostoea kadar Londra •• Lettb 
için yftk ılıcaktır. 
Not: Varol tırlhlerl .,. .. parla· 
nn lılmlerl berine denltlkllkle· 

rlnden meı'allyet kıbal edllmes 

" BULGARl& ,, npara 12 
ığoıtoıta bekleniyor, Borg11 
•e Varna için yak alacaktır. 

Bumahıoe iıturoaa kupaıodaki dibek ıokak bqında 30 uyı· 
b eY •e muayeoehaoeeiade eabah uat 8 dan akpm ıut 6 a kadar 
laaatılannı kabul eder. 

Mfirıcaat eClen hutalua yapılman lhımgelen Mir ılhlillt Te 
milroekopi.k mU1yen~eri ile Teremli haıtalara yapılmulııa ce'fU g6o 
rClleo Pnomotonka muayenehaoeainde muntaumaıı yapılır. 

Telefon: 4116 

heryerden arayınız. 
Zahire, 4sftm, lndr, pamuk, yapak, afyon naalre komisyonculuğu yapılır. 

ıtndfl eablplerlne en mClıııld tenltle ınnı 'terlllr. 

Çeşme Kaplıcaları 

Karabina - Boyok Torkiye ve 
Istanhul Otelleri 

DGnyuın em11bls ıbca nlarlle ~maro, kumul denlsl 
•e Çefme'nln uf hanıı ile en sengin ••Radyo AkteTlıe .. ye 
•lilptlr. K.onlôrla mouum otelleille. amanın en acus 
alacalandır. Flatlerl korno 

Yalı odaları banyo ile yatık 125 
İkinci ıınıf odalar banyo ile yatak 100 
Arsa edenler için tablldot 100 
Lokanta yemekleri (30) 1enedenberl bmlr'de tuınmıı 

Melamed U·ta tarafından idare edilmektedir. 
Otelde her ıllenln haıml yemek plıirmeılne kil 1 matbah 

ve tatlı ıutar mncottor. Otellerin karyola ve yatakları 
matemmel oldugandaa ıbcaya gelecek maoterllerlmlıln eoy• 
getirmek kGlfedne girmemeleri tnılye olunur. 

Şlfab ıoları birçok Jdanelerln hayatını kurtarmak ıore 
tile tfthret almıflır. Meıhar K.arllıpıd •e Vlıl kaplıcalanna 
faik banyo ıolarlle ~mora, romatlsma, ılyaılk ve mafıal 

baıtalıklınnı bir datiı Hdet ttmemek tlzere kıt'I tedaTI 
eder. 86brek .., mennede•i kom u tatları birkaç banyo ile 
temlaler. Mide .,., bagınak ve bll'omam ıdall ıgnları, ılnlr 

uflyed •e bllba .. rahim ha1tabklarında tealrl kat'ldlr. 
Ştfae banyolan da clld hutalıklannı ea•ıı •e haaoılle ek 
semayı bir dıhı nQkeotmlyecek derecede teda.l eder. 

Faslı mahlmat almık lıtlyenler Barut hanında almıar 

Necmi'ye mtlracaat f'tılnler. 

lzmir Evkaf ModorlOğOndea 
Vakfı Nnl No. Mnkll Maham. bedeli 

Lira 
Masbot bacı htlıeyln Dftkkln 6 bıtdurık 60 ... hl11r camii E• 2 kaftanı ıokak ıso .. ulepçlogla DakkAa 57 kemeraltı 210 .. emir nlta EY 25,35 kara kapı 120 

... •le"'Ggla DClkkla 38 kemenltı 400 .. " ... 23 .. • 400 

" .. .. 'o .. 400 .. lblaalye mmll .. 438 imaniye camii 36 
116 .. .. 436 altı .. .. 36 c .. Aıa.lı meeçlt .. 195,207 Almalı -meeçlt 72 .. .. 16 ... 2 « " 24 .. Peblmetc;I B. lbrahlm arı• 67 ,69 keetelll meeçldi 60 

116 Bacı oeman pa .. Ev 12 ean'atlar mektebi 
arka1ı. 200 .. Kemeraltı camii Depo 8 kemenltı 120 

Mtllkak Gmer lfttfl vakfı DGkkln 61 boruna 100 
Mııırlı sade H. lbrablm EY 16 lıtınköy hamamı . eokagı. 132 
Mazbut bezml tlem E• 320 birinci kordon 600 

Vıkfı alt yakarıda yerleri n numaraları n ıenellk kiraları 
göıterllen akarat on gaa mlddetle açık artırmıyı çıkarılmııt•r. 
lbıled l~,8,935 p11arte1I gaaft eaat 14 tedlr. lıtekll olanlar 
.. rtlarını görmek .., pey ıarmek Gzere hergan Evkıf dlrekıôr· 
lGAande nrldat memarluğaaı .., ihale gftnft nıı 14 te komlı· 
yona mlracaat etmeleri bildirilir. 2 7 12 2~00 

lzmir Def tert.lurhğından: ' 
İ11lılnin vergi borcundan ôtGrQ tılulll emnl y11111ını ıôr., 

hacsedllen akçalı meaclt m
0

ıhalleılnde lımlrll ıoka~ında klln 
8.1 O uyılı hane tarihi lllndaa itibaren ylrmlblr gfta mClddetle 
ntılıga çılı:arıldıgındın pey ıQrmek llllyenlerln Defterdarlık tah· 
ıllit kalemine gelmeleri. 8 13 18 23 , ~M79 

Kurumundan: 
Ylyece~in clnıl 

Ekmek 
Mikta rı Tahmini f lıtf 
260000 11 koroı nark tlıerladeD 
Beı okulun teminat miktarı 

Ura K. 
GılataHray lisesi 82S 
Baydarpaıa Iİaesl 792 
Eren köy kıı lleeal 2ci 7 60 
Kandilli kıı llıeal 115 60 
Çımlıca kıı orta okulu 165 , ıtJ 

Kurumumuza bağlı beı okul için yukarıda yazıh ekmek .a.ı 
yıçları tartnımesloe gare ve okulların yanlarında ilk teoıl•,..... 

gösterllmlotlr. Eksiltme 21,8,935 çaroımba gancı ıaat 15 &• ~ 
pah zarf eoretlle yıpılacıktır. 

Ekalltme lıtanbol koltar direktôrllğft bln11ında toplaıaa•; \ 
romda yapılacaktır. EksUlmlye girecekler 935 yılı Ticaret tf'/J ~ 

•e 2490 11yılı kanona göre ellerlnd bulunan bel. eler "' tlf/I.. 
retbıne namını ite gireceklerin lıbo belgelerden maada il ',,J ~ 
ilkten alma •eklletnımelerlle ekılltmlye girebilirler. Kıpıll-" ~ 
ekdltmelerlnde lıteklllerln yakarıda adı yızılı kanana 019-;, 
olmık here kapah zarf mektoblannda lıtenllen belgeler~ 
teminat mıkboz nya bankı mektablarını koymak ıaretll• ~ 'il 
lann berinde teklif terin hangi lıe ald olduğunu n k ı/I f't 
lkametglhları yımh Te urf Jarm kapanan yerleri mftbarll 
rak belli gClnde, belli ıaatten bir ıaat enel mftteaelsll 111•~ 
mukıblllnde korum baıkınlıAını nrllmeal n temlnatlarıD ; 
samandan enel Llleler mah11ebeclllğl nınHlne yatırılD11~..r 
maıı •e ekılltme oartnımelerlnl görmek Claere kuram ıek,.,...-
11-'ne 10rmaları illa olunur. 4ı 8 12 16 4456 24~9 

--------------------------iıııııiıım-----------------· iş Bankasına Y eııJ 
Memur Alınacaktır 

l'orkiye iş Bankasından: 
Bankımız ıenlslerlnde c;alıımak lsere llee ••1• ticaret ~ 

meıunlarıudan imtihan ile 15 memur alınacaktır· MGll~ 
kauaanlar araaında ayrıca yakaek talull görmao n 1"" 
ll11nlara iyi bilenler tercih olanacaktır. lfJI!_ 

Alınacak memurlara imtihandaki mnnf faklyet •e tabell -...,. 
celerlae göre "100,. lira ile 0 70,. lira ara11nda ıyhk nrl..,_....fl 

Y 111 ile lmtlbın 3 l ıgaıtoa 1935 de 1.ıanbol, Ankaıt 
bmlr oubelerlmlıde yapılacaktır. 

En aon y11tlma tarihi ıs ığaetoı 1985 tir. ~ --
lıtekll olanlar girme ve lmtlhıa 11rtla11na alt lsabot 

bonbm11ın Anbn, htonbal •• !amir 111bolorlndon ol•~'~ ' 
2872 2 ' 6 8 10 ıı t~ 

Tire Şarbaylığıodan: ,,_ 
1 - Kapalı zarf ekıılltmeılle ihale edllemlyen elek.tiri~ ;,; 

trılımısın ... gıda clnı n miktarları yasılı ıenell~ 
yacı olan beı ~ılem mılzeme pısarbk ıoretll• 
edilecektir. 

Mlktarlan Clnılerl 

50000 Litre Mısoı 

3500 .. 3 •e dGrt ııfır maklae 1" 
850 .. Benıln 

175 .. G11 

7 5 Kilo Stopl t" 
2 Paurbklı ihale etlllecek mılsemenln mohalllOI,. 

dellerl talın 6059 lira 25 kuroflur. 
S MaHkkat teminat paraıı (55 liradır. 
4 Şartnameler bedelılz olarak oarbayhğımııdan .,erıllt•, 
5 - Llteklllerln ilin tarihinden ıonra tecim odaııocll" ~ 

cıkları ılcll kayt •ffikalarlle taahhat edecekler~~--
tun taed_lkll tahlil raporunun puarlık koaaPr 
gôıtermelerl prttm fi' 

6 - isteklilerin 20.ı~ostoa. 9SS malı ganft nat ıs ",;· 
. arayında toplınıcak ol•n pasarlık komlıyonoD• "-.,, 

kat teminat mıkbaı •e mektoblarlle maracaatl•:,t 
mu illn olunur. 6 9 12 IS 2 

Evlere Kolaylık 
Ekstra· Ekstra ömer MuharreıJJ 
9 EylOI Panayır Markalı Sabıl,. 

Dörder Kiloluk Paketlerde 


