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A~USTOS 1935 zmir'de hergtln eabahlan çıkar, eiyual gazetedir. 

Ankara ·· Istanbul · 
Arasındaki Asfalt Şosesine Ya

kında Başlanacaktır. 

Bulgar'lar Tahl{imat . Yapıyorlar. 
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ray Fabrikası y onan Gazetelerine Bakılırsa 1 talya ltoyter AJ. ansının 
"e Ekmek ' ' 
On Derdi:Oiz. Türkiye'ye Karşı Hazırlanıyormtış!?. ~.:\~r:!C:i~"""' 

İauair'de bir ekmek iıi var. Un• njaDn bildiriyor : 

~~·~:,,;:;~;~: Adalar Sahillerini Toplarla Tahkim Ediyormuş.. =~: ~~:~~:~;.~;: ~= 
~;;:~;!:~ LerosAdasıSilih, Mühimmat Deposu Halindedir. ~uh:~!·~~~~::~~:1~ 
""' Balk Partiai \·e belediye; hu• • ~ •• • •• _. • 

~~~:!:r~u~~"C::kb:.~1;:: Mussolini Bize inanca Vermiş Amma Vakit Kazanmak için Bunu Yap· 
"' 11•ir'de ekmek 1ap•ı.11, narın ~ Oniki Adada Da Hava BulanıkmıQ!! .. 

poıu halindedir! Roıloı ve IAroe 
adaaıoda birçok evlere el k 
muştur. Bunlar Eritrc'deki İtalyan 
cephesinden gelecek balta Te ya• 

~ dtAiİecektir. Bu iıle ilgil~ mış. ... 
a..... bir komisyon vardır 'ft Partı 
.:.,...~ ha itle çok yakıodan ilgi· 
~tedir. Urayın narbı yüklelt• 
~ de, Şehir kurulullUD tkmek 
-....._.~indeki haauiyeliai gö .. 

tahkimat,. yaptı· 

A• hnkı•da ha:
berler çıkmıttı. 

raWara tabıiı edilecek.tir. 
\... ) 

~ır. 

Ala, güzel! 
Fakat hidi1elere ve geçirdiği· 

;:_denemelere bakanak ulana ki, 
~ •de UD f'abrikat8rle"9 yhbino 
lııı.ı..... kiplik. koca bir tcbria UD 

~ butday ifini, ekmek itini 
--~na almıtlardır. Piyata 6ze
~ tealrleri çok bilyüktOr. İı·j 
1ı~rini yapmak için büUlD im· 
~ tllmlldedir. ODlarla o&ra .. 
~ daha dOjnıta ba önemli itil 
~ ..... bına, genel .. rtlan Te iı;:: 
.. uygun olarak yoluna koymak 
tiıL... .. ,., bqtayınca, binbir eogel 
.J:!!. takıyor. 8eaablar o kadar 
~ it'- o bdaı ~, ....... ı. t"J. 
~ tetiilllllablJ, urayıllllDll 

~· ft memlekette ba kodretli 
-~6rlerle boy ölç6p:ek bil' 
~-olmamı• da, tamamen fab
~- yua bir durumdur. 

....._ ~- gibi, un gibi balkın en 
-~ bir gıda maddeliııin böyle 
~ _ altında balunmuı ciıldeD 
~~delir. Fakat it banaola 
.... ~ıyor. Bir de uny f'ıbrikaaı 
~ eleet karfılllldayız. Ba fabrika, 
~· İamir'lileriodir. Ba ,.bir 
1"' ol'8ya •f811·yakan bir ~l7on 
~ keder par• d6kmtlftflr. Bir 
~ Uranın ne demek oldatunu 
' ~eliyiı. Halbuki ba fabrika 
.... ıı ... Ddan dl11eae konma• 
&. • •e egemenlik fabrikatörlerin 
~ hohınduAa için, gün geçtikce 
~i kaybl!tmekted.ir. Makina 
llıı ~ maddeler, iflenmediii 
~ boaalm. Birkaç aylık iı· 
~ ' birkaç ıybk çahımadaa dı· 
'-'-la aiyaa yapar. Bizim fab-

lee yllda dokuz ay kapalıdır. 
t..... .. Bir taraftan an, ekmek, diğer 
~-.ı.11 da fabrika .. 
~ llir tehrin bu kadar önemli ve 
~1• dokunan iki itini baoarmak 
'IGodelik karardan ziyade itin 
~ • gitmek lbımdır. Baaun da 

fQdııar: 

~•brikayı daimt ıekilde çalıt
~ fi lı: Te bunu baıırabilmek için 
~ llıtaealan bir tqkilita bağlı· 
..- fahrib etrafında toplamak! .. 
"'1. tlQ faydalan da umdugumuzdan 

Olacaktır: 

~ Fabrika, çarilmekten kar
' r. Yani ,ebrin bir milyon 

lllr&ltüye gitmi1ecektir. 

'-it 2 - Fınncılar fabrika' ürlere 
~ıcıkhr. Çilakü bugOnkil 
~ . \'e az 1U1Dayeli fınacı, 
~de fabrikatörlerin eliodedir. 
ttbti 00oD heaabıaa çalıımıktadır. 
"- katönıu fiatioc fınncı zor iti· 
~ Te keza fabrikatör uo Ter· 
~ dakikada Cınacıoın çalacağı 
.. ~- d. gene bir bafka fabrikatör 
~Ildır. 

~ - Ekmek, wı f iatleriııde 
~. k6tQ1Qk ve hile kalmıyacak· 
-._ ~I nUaayet urayla yanyaea 
' 1tn, urıy fabrikuındı it gö-

111aya, abaamameye ~a&lı bir ..... 

DGak6 poııa 
ile gelea Yunan· 
ca g• sete ler de 
ba tahkimat et· 

rafıacla hanretll 
bası yayıma raa· 
geldik. Y DDanlı 
me1lekt .. la nmı· 

ua ek1erlya mO· 

baleRab H lfnd 
dereeede hıyal 

perettaae haber. 
ler Hr dik le rl, 
yuı yu dık lan 
herbeoe malGm 
dar. Blqolt ha· 
berledat• dogra 

Rodoı•un bir görilDüt 

Werdlkled be haberler dClD lı· ı agısa clolıemıotır. EHı hlbarlle 
mlrtle yala• yaabı olank n bb im netrlyatı ne dogra g6r· 
beyecanh lltYelerle •it•• - Sona 5 lnel yilsde -

incirciler.için 
Bir Toplantı •. 

hmlr9dekt lnctr lhncatçılan 
dan akeam Parti merkeslnde 
lamlr Parti hııkanı Y ospd 
Hylnı A•al Doğan9ıa b8fkaa· 
lığında bir toplantı yapmıtlar· 

dır. Bu toplantıda tacir mata· 
salarında çabıtmlacak ltÇllerlD 
birliğe Aidatlarını ae tekilde 

nreceklerl •e nrmlyenlerln 
incir lılerlnde çalıttmlıb çalıı· 

tınlmıJK•Aı da g'lrltllmlttlr. 
G6rlımeler keıla otank loaaç· 
landınlamamıttır. Yana tekrar 

bir toplull yapıleeak n kella 
olank kanr •erUecekdr. 

·"--·•defa 
larea gOrlllDflf 

.... ~ ............................................................................................... ~ ............ ., .•.. 
Harh Olursa, Ingiltere A vru~ OnUd adanın görüaüeö .• 

Geçenler&! Loadra kıynak· ah••ldeDdlr. 
larınan atfen gazetemlıde n J>oetomuı ltalyın'lana tekılp 
lıtanbu\ pıetelerlnde "ltalya· edeceklerini Omld etmek ille· 
Dın Rodoı n Leroı adalanada dlğlmlı Yanan gnetelertala pa işlerinden Çekilecektir. 
l . 'd .. .. ' -zmır e uzum Paris te Konuşmalar Devam Ediyor. Fransa, logilte· 

Piyasası Dün Açıldı. re'nin Durumundan ~ıdişe Göstermektedir. 
-------- Yalanmıt: haklnnda yabencı memleketler· telgrafın! diplomatik muharriri 

Muamele Ba&)adı Fı•at 8 J)e 18 Hakreı, l' (A.A) - Bir ha de ç.ku hatier yalanlanmak bir yuıııada diyor ki: 
V • bet lıymaın etki A•mtarya, tadır. 

Kurua Arasıodsdır. Macarlıtan ılba~lan aruıada lngilıere'nin Dorumu: 
~ . kayıd moemeletıne betladıAı Loaclra, l' (A. A) - Dally 

Üadm piyau11nın ıçılmıaını aid ilç intiba. 

Üılm plyaaau dOa tör.enle lhean Ayyllcbı bor• befbaı; 
açılmıtt•r. ilgili olanlula alacı Masbar Nurallah lsmlrl top · 

H •llcı teclmerler baar ba· lı11tı11 açarak bir IGJleY ••· - ........ _ 

lzmir Zenginlerine Yeni 
Bir ~~verenlik Dersi. .. 

lzmir'de De. Bir Tayyare Alabilecek 
Zenginlerimiz Vardır. 

-~~~-,~~~~ 

I'Grk hafa kurumuna verit 1 - Elbet! Yordun tehlikeye 
yapın öneren yorddaoın kim daımeeladen dogıbllecek batan 
olduiona öğreamek için bir acal1rı •e ııııları içinde duy 
ıytarımııı ban kurumuna gön· 
derdik. Aytarımıs kuram bat· 
kauı Hamdi Aky6rek'le atagı· 
dakl görOomeyl yapmııur. 

- Ona kurumuııa 40 bin 
lira nrf p yeni bir tayyareye 
MGdınya adı nrllmeılni lıtlyea 
bo yurddaı kim olM gerf!k? 

- Yakaek bir yardleTer 
oldnğono gftıel ı,ı ile göıteren 
bo yurddatın btl •iyeli koru 
momaıca da belli değildir. 
K.urumumus bu olgaa yurdıe· 
•erliğin lımlr dolayıada yat1· 
yan HD!lalerl de arkaundaa 
kurtaracak temlı bir dananıı 
oıaaıana kanidir. 

- Demek ki lımlr'de de 
ba kadar yClkaek bir •erit ya· 
pabllecek seaglDler bıilaad11· 

11bmlı ecU1onauf, 

İzmir Havı kurumu hııkaoı 
Hamdi AkyGrek 

mat otan lımlr'de de eenetln· 
dea bir par~ feda etmekte• 
yala11 eeaellk geHıl ile blyle 

- Solla 1 aol 711dt -

M. Laval 

Sanınm ki, Edea lıalya 
ile Babeolıtan ar11ıada harb 
hatladığı takdirde lnglltere'nln 
bu hareketi Cenene9ala bay· 
ealhk ılıtemlne •orolmoı Gidil· 
raca bir urbe tellkkl edece· 
ğlnl •e bunun lnglltere'ala 
A nopa lelerinden çekil metine 
ıebeb olacağını Luıl'a ıalat•· 

cakıar. 

ltalya'nıa, görlfmelerl, aı· 
lııtırma komlıyoaanua rapo· 
randan aoareya kadu aıatmap 
çahım11ı ihtimali nrdır. Bıl· 

tauya delegaıyoau ba maaena· 
tara aıla yanaımıyaaıktJr. 

MaUrrlr, Alolılye Hrllea la· 

llmatıa ona lapltere9ye kar11 

- s-. a 1ac1 JWi -
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Har~. Ç~kar~a , lngiltere i G tY lfD tY lfD T e O y a ~ o H a lb_ ~ ır O ~ ır i 
Hukumetı Avrupa Bakanlar heyeti Atatürk'ün 800 oııkika 

işlerinden Çekilecektir .. h I · ) ~ d T' l ltalya ____ as ian ıgın a op anıy r.. . . 
1 

b' 
Pari~'te Konuşmalar Devam Ediyor ' _ Onıkı Adada 8 

Fransa, Tngilteie'nin durumundan Bütün Bakanlar, Yarın(Bugün)lstan· kima!.!~pıyor·1 Endişe Göstermektedir. · b }' G ) . B l ki d 1etınhoı 15 (özet) - tıs· 
- ban l inci yüzde -

tahrik edici bir yol totmağı 

mecbur edebilPce~l f tkrlndadlr. 

Fran ız'ların dilekleri 

.•. u a e mış o unaca ar ır.. yanlırıo, on1kl adayı tahk1'° 
derdiği bir mektoptı ellAh etmeğe' baolıdıkları, mezkt1t 

Pırlı, 14 (A.A) - Bogftnkd 
gazeteler Parlı'ıe toplınacak 

olan ftç de•let konfrranıındı 
bllhıeeı lnglltere'nln ı1 ıcağı 
doromdan endişe etmektedirler. 

Pötl Parlzlen gazeteeloio 
'mu!~rl aytarı euolırı yazıyor : 

- BftUln Olke, dyelerioden 
bfrfnfn dlğ~rloe ealdırmaeına 

mfl!aade etmemeılol uluılır 

getirememek ynzftnden dGıtOğtı fıtanbol, 15 (Özel) - Vukobolan dnet Qzerlne bftUln Bıkanların, yaran (Bogtıo) lıtaobol'a adalardan verilen hıberterdtO 
fena durum bıkkındı konseye B L 1 b 1 1 A A ft L•.11 b k 1 " l d ı 1 Lt ınlı•ılmaktıdır. Leroa ve Jto· &relmelerl mok1trerdlr. a.a~ ır, ~yet . . pazartea ~ftou, tat r. un ae an ıcı a tm ı op anıca~ ır. v 
mOracHtte boluumuotor. " . . ... . ter· 

dos ıdılarıoı getirilen •I 
Roma 15 (A.A) - M. Mu· B 1 1 H k 'el T hl • d 0 

eollnl yıhıncı meml.eke\lerde u gar'\ . ar, . as o·· Y·· e .. a il- lerln bir kısmı, BabeeletıD'. 
otoran ltalyın'Jardsn dartbln gelen hHtalar da vardır. 

klontk bir ılyeh gamlekll gô· y ı d } Lehistan • Almaoyıı 
::·~r~~::ır.urulmı8ına mAeaı· nıat apma i.ta ır ar ee Berlln, 14 (A.A) - Siy•"l 

ıerl Parlt 15 (A.A) - G1Zeteler çevenler M. Bek'ln goroımt 

Pırtı gôrOomelerloln oldukça B J K • • ı • y H d dl hakkındaki Betılnfore bildtrl· 
durgon bir han içinde geçe· u gaı• omıtecı erı, onan u u 3• ğlnl memnuniyetle ktrııJtO' 
ceğlnl eOylemelde bera~er ba· mıelardır. 

:~:~:·:~:::ı~ı!'~:;~·~ı:~::: :.::.'-:.:'..d::··:ı,:~kbl:!1:: rını Geçe re k Köy ı ere Saldırıyor ı ar.. Feulan~iya hGktlmetlnl• , •. 

voralm1&ını menetmek ilzere donu M. La•ıl'ın gOrGşme ----- hıncı ılyuıya dair olan teli:~ 
bOkümetln elinden geleni yıtp · folerlndekl kıblliyetloe bağla· lıtanbul, 15 (Özel) - Bolgar'ların Trakya'da bazı hırebtlere bıolıdıkları, Sofyı'dın Yerilen kllerfnln Bltler'ln bırıt 
maeını keıln olınk dtlemek· mııur. haberlerden ınlaıılmıı,ttır. Bulgar komitecileri, Yunan topraklarını geçerek köylere 11ldarı11arı de· anlatma ılyaaaıındald preoılf' 
tedfr. Bu hlı o kıdır kunel· İngiltere Ylm ediyor. Boodan bııka, HııkOy tarıflınndı bir tık•m tıhklmıt yapmakla meogul balan· lerlne Ye ımıçlarına 01g00 

Londra 14 (A.A) - Reımfğ 

çnenlerde İoglltere'nln Babe· 
elıtan '• gidecek ılllblara ko. 
nulmoı olan ambargo me1'ele 0 

ılodekl dorumun Bıbee protea· 
toılle değlemiyeceğl ıôylen· 

mektedlr. 

ildir ki, genel ıeçlm yarın ya· Silim Verecek Mi? dokları da ınlıoılmıetar. oldoğu eöylenlyor. 
pılıcık olea bu mee'ele onun 
e aı nokt1Sını teekll edecektir. 

Parl , 14 ( A.A) - M. Lanl 
lngllfı delegeal M. Eden'le 
bogQn yıptağı gôrGıme esna· 
aında İtılyan·Bıbeo 11>laomaz· 
lığını katiyen barıe yolu lle 
bJr ıoouç nrmek Ulzomonu 
blldlrmlttlr. 

Bulonacık teniye ıureıl tı· 

blıtlle iki taraftan hiç birine 
zorla kabul ettirilmek yoloııa 

gldlJmlyecektlr. M. Laval Fran 
a'n1n bu meı'eltde:kl prenelb 

dnromona ınlatmıtbr. 

İtılyın delegesi M. Alolılnln 
de ayol doruma alması kov· 
vetle muhtemeldir. 

Parla, 14 (A.A) - M. Eden 
ltılyın· Bıbee aolaomaaını ya· 
kında fnkalide hakem HÇll· 

mlı olın M. Polltlı'le görilt· 
mftşUlr. M. Polhlı dıbı ônce 
M. Lual ile bir g~rftome yap· 
mıetır. 

ftal.}'a a ker toplayor: 
Roma, 14 ( A.A ) - 1914 

doğumluları S ay askerlik et· 
mek Ozere sllAh ıhma çağrıl 

mıolardır. Bu eıoıf kura erle· 
rlnln fillen sllAb şhına alın· 

maları ııyılamaz. 

Habeşistan SilAh İstiyor 
Cenene 14 (A.A) - Babet 

bOkumetl uloılar ıoıyeteıl ge· 
nel sekreteri M. Avenol'ı gôo· 

Üç deYlet a11111ndı Parlı'ıe 
yıpılmıktı olan koouomaln 
ıftrdftğO maddetçe İngiltere 
ambargoyu tutacaktır. Eğer 

konnomılar boeı çıkH11 o 
•akit lngtltcre özgdrlOğtlnG 
tekrar ele ılıcak Ye dlledJll 
gibi hareket edecektir. 

Ingiliz Gemi
leri Kaldılar .• 

Dışişleri Bakanlığı Şifre 

memuru Kayboldu. Gazeteleri 
, lngiltere'ye 

Italyan 

Gaybubeti Uzun Sürerse Mes ut Ola- li" Ed. 
. ucum ıyor .. 

cak, Hakkında Takıbat Yapılacaktır tıtanbuı, 15 (özel) _ 1tal· 

Şophe Edecek 

- yan gazeteleri, yazdıkları ıtd 
Ankara, 15 (Özel) - Dıtltlerl Bakın'ıgı olfre memuru Bay· detll makalelerle, 1nglltere'yn 

rlddin, tıç gClndenberl ortada yoktur. 8ıyrtddln'ln nerede oldağa yeniden bficomı bıolımıolardır. 
beUI değildir. Kendielnln, derhal nzlfeılne gelmedlğl takdirde 
meı'ol tutularak kanuni takibata maraz kılacagı blldlrllmletlr. 

••• 
lngiltere ltalya için Bir Ne Var ki? 

' M. Maris Nihayet 
Mıtta, ı4 (A.A) - Rayıer Tavizat Proiesiffazırladı Fırkadan Da Kovuldu 

Ajınıından: .J İetanbal 15 (Özel) - Ati· 
Kaeo deniz mınenalarını nı'tla dlvıD1harb tarafındın 

1,t1r•k edecek oıan ıkı torpn Proje, ltalya Tarafından Kabul Olu- aç 8ene aç ay• ve em14kue 

gemlıl ile iki torplto mohrl· H b . k) • ~ b ) k 11ervetlnln mQsadereelne kuar 
bine borada kalmaları için nursa a eşıstana te 1 te u unaca Yerilen eıbak maliye bıkana 
emir \lerllmlotlr. - M. Marlı'ln onlkl eene lçlode 

1ıtanbul 15 (Ôıcl) - lngllterr bakını Lord Edea, İtılya'ya elde ettiği muazzam serveti 
teklif Qdilmek Qzere tavlzat projesi hazırlamıotır. Bu proje, Yanınletın'dı ~GoGn dedik-o· 
eneJA Erınıa'yı .erllmlı n tetkiki lıtenllmlotlr. İtalya, ba pro· duıu olmueıor. 

Gtınnn 
.,.~. 

• 
KOçOk Haberler• 

lr=========-""'" 
Hasib Akıncı 

Kız San'ıt EoıtlttııCl dJrc~· 
ı· IGrü Daıılb akıncı; A nupı ıe 

N•· kik gezisinden dônmOotGr. •f 
poll, Pırla, Venedlk ve BrnkeeJ 
gezmı,, Franea'dı bir m11Y00 

!' lfrayı yeol yıptmlın Kız eO 

tlttı bln11ını görmftotar. 

HOst·yin Avni 
Mereln Tecim Odaıu bıtk•0: 

Btleeyln Avni pamuk ıet~lk 
için şehrimize gelmiştir. 

• 
TOrk Kuşu oyesı 
Altanordu spor koltıbilodeO . e 

1( gencin (TGrk Koeo) Dl o~. 
yazılmak için bava korouıo f 
mir oobeelne bıo varmak aztıre 
oldukları doyolmootor. 

Cumuriyet Enstiınsil 
Kız san'at enıtltOatı için JO 

bin metreye ilaveten daha 00 

bin m~tre mora\>bıındı ıre• 

BuJgaristan'da 
Temel Yasa Değişi yor jeyl kabul ederıe Bıbeeht•n hcıkumedne bir nota •erilerek bu B 

o eervetln membalarının alınacaktır. 
Sofya, 14 ( A.A) _ Baobı· proje mucibince ltalya'ya tnlzat nrmeal teklif olunacaktır. tftphell olmıeı hHebUe Abrar • j 

kan Toşef haıırlınmıktı olan fırkası idare heyeti, M. Maris'I Bir Bulgar Muharrır 
temel yısa projesinin EyUllde A n·k ara - Is tan bu ı fırkadan tarda brar •ermlotlr. Sofya'da çıkan kadın mecOJ0 ' 
hazır olacağanı ıôylemleılr. Bı 1 ol•IJ 

Ah d N . alarındın birinin muharrir 
kanlar korolu, ıelAhlyetll oıh· Asj:alt Yoluna Yakında Başlanıyor me azmı Madam Mateo Sıef•nO d00 
elyetler ve ıeçllen parlıtmento ıı 

0 Talim ve Terbiye lzmır vapurue lskenderıye'de - 6yelnl bu projeyi gözden ge· lıtanbol, I:> (Özel) - Ankara latanbol asfalt ooııesl için hazır· e· 
Yugo~Javya'da çlreceklerdlr. Karar bir geneloy lanın projeler bltmı, •e yolun lneaatanı blrın nel baılınmaeı Heyetinde Oye Oluyor eehrlmlze gelmlo V4S akoaDJ ~ı· 

ile değil parlAmento tarafından kararlaetırılmıetır. Ankar.., 15 (Özel) _ Kfıt. ue bo Hporla latanbul'o g 
Japon Dampingi •erllecektlr. Bo yol, ilkemizin eo muntazam bir ıoeeel olacak •• az bir ıar Hakauhğı Talim •• Ter· mittir. il~ 

--......... - -.- Loid Corc zaman içinde bhlrflecektlr. biye b,.yetlndekl 11yellklerdeo 11111111111111111111111111111111111111111111111111 
Yugoslavlar Vazıyetten • · • ·... btrıne lzmir lleesı rıyutye ôğ· Çeşme Ilıcaları UiiıJ1 

1 ·ıı HOkA ı• R G ti • B J retmonl Ahmed Nazmt getl· d• Şikayet Ediyorlar.. ogı ere ume 1 OIDeD aze eri U gar• ruecektır. 8 iuci Sahifede ır-
leıau bol, 15 ( ~ •• ı) - y o. Şiddet 1 e T enkid Edi Yor B I . k 111111111111111111111111111111111111111111111111~1 

goslnya gazeteleri jıponların Londra; 15 ( A.A ) - M. lara Ateş Pu·· sku·· ru·· yorlar e çı a-Almanya 
Yogo~lnya'dıld damplogloden Lold Corc lıçl blrllklerlnln • Paktı Haberi Asılsızdır AGU STOS 
sert bir lisanlı bahsetmekte· uloııal kornlundı nrdlğl bir • - • - Brftkael, 15 ( A A ) - Dıı 

1935 
dJrler. söylevde hdkt1metln ekonomi Dohrice'deki Teşkilat Romanya'ya bakanlığı Belçika ile Almanya Hızır 

Jıpon'•ar lstanbol, lekende· 'le dıı efyaaaeını tlddetle tenkld ar11ındı bir paktı yapılmaemın 103 
rfye ve Sel4oik'te teelı ettik· etmle Ye bogdnkG dorumun Karşı da Gösteriler Yapmış. gôrGıtıldtlğG hakkındaki haber· ____ c_,_U_M_A __ _ 
Jerl depolar vaeıtaelle Yogoı· yeni bir htlkumet ve yeni bir - lerl yalanlamaktadır. / 

Javyı'da manencat plyeeuını isteğini ıôylemi~tlr. Btıkreş, 15 (A.A) - Anadolu Ajanııoan ôzel ıytarındın: ltalya • Portekiz Arabi 1354 Rumi 1351 
blkfm bir vaziyet elde etmlı · Romen gazeteleri ıon HDJaolardı Bolgırletao'do Dobrlce adı IS Cem. enel 3 Ağoe~ 
lerdfr. Pamuklu mensucatta· Rum Kızına altında faaliyette balooan lre Dantlıte teşkila11nın geçen hafta Roma, 15 ( A.A) - İtalya tf 

ile Portekiz arHandı bir tecim Evkat Ezani VasS İtalya'dao ıonra en fazla mal Sataşan Hı·r Romanya ya kırı• tt'ftib etmlo olduğu gôeterller llglelyle şiddetli ıO 
1 1 1 t Gun- eo 9,59 5. 

8 ldhal eden japonlardır. yazalar yazmaktadırlar. an aımıın mza anmıo ır. Ö 
12

,l 

Son bet ıenellk ekonomik Bulgar öldOrOldft 'Onlver11l oazeteıl bu gösterilerin Vırnı'da Polonya kralı La· Lehsıan. Avusturya ğle 5•06 o9 
"' ikindi 16. letaılstlklere göre Yugoslav- 1nıobnl, 15 (Ôzel) - Yeni dltlaa adına dikilen anıtın açllma töreninden ıonra yapıldığını Varıon, 15 ( A.A ) - Dış A.kpm 

19
,Jt 

jıpon ticareti 19 milyon dinar köyde bir Rum kızına 11tııın kaydederek Bulgar'lar tarafındrn Romanyı'ya kartı gösterilen bıkana M. Bek Feolıodlyı 
20

,69 
japon lehine bir fark gösıer · bir Bolgır'ı, kızın kardeel dftomaa duyguların Romeler ftzerlnde gayet fena bir rtk'ln bırak· Gdylofaya dlla· g,15 

16 



, 

~ını gôzft ile: 

Çocuk Mede
biyet f;oneşİdir. - . 

-1-
t aıan: Doktor İhsan Öıgen 

ı Açık ~ava veya kır, orman 
btı:ıı l • y 1 •rı havının ve gilneŞln 
· •rdıoıcı hassasından ötürü ha· 
hdı k . . 

ço On almışdır. Hu uğurda 
Çok ö 
b nemli ve çok verlmlf 
eıneo ilk eseri ·Forgee Rouma· 

;rllıad mektebi adı ile çıkardı . 
f. 1:1 lzer bu soy mekteblerln 
'Ydalarını, her yerde kurul· 

:•aı gereğini özenle ortaya 

L 
0
Ydu. Bo okullar önce Be içi 

••'d a, Mfilhuzen'de ve Şarlo 
leınbı 'd li rg e, eonra Franea'da, 

Yon'da, Havr'da kuruldu. Bu 
Orına b n veya kır mekteblerloden 

b
eklenen faydelar yalnız bedene, 
eden 

8 
sığlığına bağlı kalmadı. 

tlgftoka tedrlı metodunun 
lft ' 

resinin ruhunu teşkil eden 

~fttıbhasdan mQcerrede, ma· 

bllından meçhule, hakikatten 
ayıle, yakından uzağa yQrQ-

lalek • Çocuğu şahst faaliyetlerle 
laleletelerl f ıler, otomatlkden 
lltık k ı mOteşebblıı, mzl mit, fnantlı; 
•rar verir, Vf!rdlği karorda 

•Ur1 

at ve kuvvet, sebat bulu-
tlQr, korkmnz, yılmaz, gördfiğfi · 
tlft 
do lbOIAbaza eder, dOeOnOr; 
d atındöğQnQ yapar; gfiçliı, be 

d eııı kadar robu da gOçlft vt 

diri gençler. ynrddeşlar yetiş· 
1
'tnek oldoğooa göre ha eo 

tltJcnn kazanılması lçlo bu alan 

~n elverf şif ve verimli olmuş 
dQr, Tabiatın kucağında ö~ren 
~e le ô~retme üreni Aoıerl 
"•'d 
1 

a darOlfıionnlars kadar Uer 
'tnl~dlr. Ne kadar eıbhi ve 

''IJt:ı• 1 olurBa olsun ~eblr mek· 
lt:bl J er ofn dar ve eıkışık çer· 
th•ealod<'n, şehirlerin gfirfilrCi 

•Ondeu, ruhu ve f ikrl, bedeni 

~1Prıtan, harap eden çevresin· 

1 
en tızakdn elde edilen fayda 

lar ııaymakla bitmez. Bete bfz. 
t:r, bizim çocuklarımız ve genç 
lerJ 1 
~ lb z de bedenin ve seciyenin 
d 'hvetfae, parlaklığına, ne ka 
•r çok · muhtacız. Bedeni ve 

•ecıyeel tamamile 
ltlek uyanık ve 

çocuklara 'Ve gençlere 
tılna on ihtiyacı dOnden bugün 
tok daha artıkdır. 
d Bn okullarda tabiat ve eşya 
1 

erelerfnden ba~ka bfitOn dere· 

be,r, hikmet, kimya, co~nfya, 
llk•ıb, kendese gibi dersler de 

nıekteblerden laf haren mu
"•f 1•klyetle verllmekdedrr. 

Bu okullardan genel sağlık 
~o~ istifade etmekdedir. Bun 

•rı yerleşdlrllen zayii, bakım . 
•ıı 

Çocuklar da bedenin orta 
•~ırlı~ı 2, 3000gramdın 4,800 
grını, hem ahı ay gibi kısa bir 

;~lbanda çıkıyor. Göğfts çevreei 
· 5 Barıtlmetre artıyor. 
Mırc · Gucrnert'fn Abbey 

~Voad okulundan aldığı sonuç 

~r hakkrnda bir raporu vardır. 
lldt1n şu birkaç eatırı oku

Yıdıoı· 

""Hekimlik lolni doktor Seara 
Y•pıyordo. Bu zat tekmil ço. 

hColttarı mektebe glrr.rken birer 
lrer h muayene eUI, onların 

erblrlne saAlık dorumu cedvrlf 

r:ptı. Ağırlıklara, boy ölçfilerJ, 
odakt hemoğlobln mikdars 

~Cuğun genel bedeni kabiliyeti 

: cedYele yazıldı. Bunların 
0 ntmanları da zıyff, bakıma 
l'nnhtaç, fakat sağlık kuruma 

'
0
11

reltorlnl iyice bflenlerden se
ç 1t1ı1u. 

1 
Kır veya orman okulu koru· 

•cık yer ağaçlık, (Şimal) rfiz 
glrlarını tutmaz, hazan denize 

Yakın veya oıak, bir yer ola · 

Caktır. Her okulda en son yQz 

~OCak bulanıcak· cuk 

G lÜ n Ü n h a b e r 1 e r D __ uray Fabrikası 
........................ _. .................. İllllİİİİ ............... ._ ................ _ 1 veEkmek, 

Panayırda Pavyonların 

Hepsi Satılmış Gibidir. 
Boslanyeri Dalyanında 

Bir Acın Oldu. 

Un Derdimiz. ___ ._ .......... __ _ 
0.oı l IDcl yOzde -

teşekkül egemen olacaktır, aahıslar

de~il.. 

Evkaf 
~~~ .......... ~----~-- A -~~~.-......~--- Hiçbir kimse bize çıkıb da; 011 

ıoo aylar içinde ekmekte, unda, 
buğdayda ( iat oyunları yapılmadı· 

Aını eağhyama:ı. Çünkü görünen 
köy kulağuı: istemez. Bir elden 
buğday aatılıb diğer elden ahnd .. 

Ve Tecim Odaları Da Paııa- iki Kişi Dalgalar Arasında Çırpına 
yira İştirak Ediyorlar. Çırpına 8oğuldulaı·. 

Panayır komitesi dllo akşım 

eurbay doktor Behcet Uz'uo 
başkanlığında toplanmış ve pa· 

nayır leleri Qzerlnde bazı ke 

rarlar almıştır. Panayır yerin· 

deki bütün pavlyonlır eatıl· 

mıştır. Dtln akşam satılmamış 

olarak tek bir puiyon kalmıştı. 

Komltt>; başkaca pavlyon iste· 

yen olursa dışarıda hazırlattı 

rılmak ve yaptırılmak aoretile 

tıskma ve seyyar pnlyonlar 

yaptsrmayı kararlaıhrmııtır. 

Panayır yerinin arka tarafın· 

dakl lhoş sabada özel olarak 

yaptırılan pavlyonlarda da boş 
yer hiç kalmamış · gibtdlr · 

Pasaport dayraeı karşısında 

panayır tşl ,. rlle meşgul olmak 

O zere bir raneenyl man bfiroeu 

açılmıştır . Burada panayır hak· 

kında maJumıt letlyrnlere ma· 

itimat vermek Ozere dfl blllr 

memaı lar çalışacaktır. BOro; 

bugftnden ftlbaren açıfmııttr. 

Yunanlstan'dan panaysr m6na 

sebetlle l>zel gezilerle birçok 

göretçl geleceği anlaşılmıştır. 

Komite başkanı doktor Beb 
çel u~; dün akşam geç vakte 

kadar pnoayır yerinde çalışmış 
hr. Aydın tecim odası adına 

İzmlr'e gelmiş olan bir kurul 

(Beyet) Oç pavyon tutmuştur. 
• • • 

Penayırda evkaf idaresi bf r 
pavyon hazırlatmaktadır. 

SnoayU nefise prolee5rlerin· 

den lsmatl Hakkı, mimar Nec· 

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

için açılır, kapanır bir lı!kemle, 

birer battaniye, birer monto 

hezırlat.acaktır. Kış için çadır· 

lar veya ealoolar ku111lur, salaş 

iki tanedir. Biri açık, öteki 

camiadır, cam çatıda ve bir 

yandadır ve kolay atılır kapa· 
nır, çıkarılır ve takılır haldedir. 
Bu salaşlar dört dlrek' ilzerlne 

kurulmuş hangar 

çok maaraCaızdır. 
tarzında ve 

Bu direkler arasına dl'mlr 

çıbı k lar ve oo ların üzerll'rlne 
halkalar geçlrfünlştir ki o hal 

katara da rfizgar ve yağmura 

karşı durmak için bezler gerilir. 

Bunlara yemek sıra ve mı· 

ealarıoı da ekleyiniz,. kır oku 

lunu kormuş olureunuz. 

Bu okullarda dersler yarım 

saatten fazla ve gnnde dört 

keıden arlık değildir. 6: 13 
tamamlle htlrebat zamanıdsr. 

GOode dört kez d,. yemek ve· 

rutr. Ufak ve uyandırıcı gezin · 

tiler yapılır, o gezintilerde ço 
cuklsr hayli ôğrtnlrler . 

Ç"k az maerıfJa emekle ka· 
zanılan Irat kat faydayı burada 

sıralamak çok uzun sürer. 

Bu okulalardı yapılan ıraı· 

tırma ve iocelemelerln ı aporları 

parmak ıeırtacık kadar büyük· 

tür, önemlidir. Kansız çocok· 
larda hemoğlobln tabli mlkdara 

çıkıyor, tenbel, gevşek çocuklar 

canlaoayor, şenleniyor, çevik ve 

dioç oluyorlar. Dfmaği .kudret 

ve kabtllyetlerl artıyor, çahı· 

malan kolaylaşıyor, iotlha, oy· 

ku yoluna gidiyor. Asabi, hır · 

çın ve h11teız çocuklar mü14. 

ylmleolyor ve tabii de muti 

oluyor. 

Devem edecek -

mlddln Emre ve Türk tezyini 

san'atlar oetalarından Yusuf bu 

lıle uğraşmaktadırlar. 

Evkaf Hali 
ihale Edildi.. 

Evkaf idaresinin mezıulık 

beşında yaptıracağı bal dQn 

mftbendls V abld'ln ftr.erinde 

52092 lirada kalmııtsr. Moka 

veleye göre (istenci (Mütrahhtd) 

hallin inıaeını dokuz ayda bitir

mek mecburiyetindedir. ÜsUln· 

cü lıışaatı hu müddetten daha 

kıaa bir zımaoda bltlrmeğl 

vadetmlotlr. 

Ekmek Mes'elesi 

Tedkikte .. 
Halk ekmeği denilen bir 

nevi ekmek çıkarmak fçlrı ya · 

pılon denemeler fizerhıde ı:ıar · 

baylık ı.raf1Dd1n tedldkler ya· 

pılmakıadır. Sonuç bir raporla 

il bay lığa ve gazetelere verllt1. 

cektlr. 

Istaııbul'Ju öğret

menler lzmir'de .. 
lstaobal ôğretmenlerloden 60 

ktemk bir gorub Anadolu file· 
rlode tetkik grzlslne çıkmışlar· 

dır. Yarın akşamki Bandırma 

eluıpresile şehrimize gelecekler 
ve borada Qç gön kalacaklar

dır. İzmir kiıltftr dlrektörl0ğ6; 
letanbu l'lu öğretmenlerin kar· 

ealanmaeı ve gezdlrllmerıl için 

bir program baslırmıetır. Ôğ 
rııtmenler yarın ıkıam ssat 

18,50 de Basmahane teusyo 

nunda karoalaoacaklar, ertesi 

,ftn ilk olarak Atatürk'ıln hey· 

kelini ziyaretle çeleok koya· 

cıklar, 6orııavı ve fzmlr'dekf 

okullarla llselerf, mftzeyl, ör· 

nek köylerini, Şıeal kaynağını, 

körler ve dilsizler mfteeseslnf, 

Atatfirk'üo anasınm mezarını 

zf yacet edecekler ve bfr çelenk 

koyacakl•rdır. 

Burnava'da 
Yangın Oldu ise De 
Derhal Bastırıldı. 

Dıln gece, Bornava'da De· 
mirci sokrğında AbdJ'ye ald 

koneene fabrikasının bacaaın· 
dakl karomların ateı ılmaalle 

fabrikanın yanı başındaki şo· 

för M obarrem 'in evi totoımoo 
ve halkın yardımlle ateo der· 

hal baetırılmıştır. Evin tannı 
kısmen yanmış, başkaca ziyan 
olmamıştır. Yangın eıınaaındı 

halk heyecana kapılmış ve 

eplyce telaş göstermfttir. 

Snıçolnk 
Kontrol altına alınacak 

Sağhk fe sosyal yardım hı 

kanhğından İlbaylığı gelen bir 

talimatnameye gôre, bundan aoora 

süt laine önem göaterllecek ve 

satış kontrol ahına alınacaktır. 

Silt lııtlheal edip satanlarsn 

Uraydan bir vesika alacaklar 

dır. Uraylır (Belediyeler) fca· 
hında bo vesikaları lstlrdad 

edebilecekler ve bo glbllerc 

acıt ıathrmıyacaklardır. 

En~lkl gan Urla'nın Özbek gfrmeğe batlamıttır. Hayri; suyu ğını duyduk. Menin limanından 
pöyünde bostailyerl dalyanı btr tareftao boşaltırken diğer gelen ucuz buğdayların lzmir bor· 
y•kınıuda iki ktıtoln bO'ğolma 

sile aonotıatıan bir deniz ka 

taraftan htlmdat makeadlle ha· sasından büyük fHk.larla 11tıldı~ını 

H1• iki el tabanca atmıştır. da gördük .. 
Fakat Hayri lrlyarı olduğundan Nihayet halkın midesine, gırt· zası olmuştur. 

Gamrük mubafı1za memut· 
lormdan M~hmet, Sabri oğlu 

lıığına taallilk eden ekmek üzeıinde 
bir aarsıntı netlceelode ka1ık ve İzmirlilerin malı olan bir fab0 

devrllmto ve lçlodekller deolze rika karşısında işi sağlama bağla· 

Hayri, dalyani kontrole gitmişti. 

Ödevini gördükteD sonra gene 

dök ülmftolerdtr. mak Iazımgeldiğini kimse inkar 
Vak'a yerine Özbek. köyftn· edemez. 

bu dalyanda bıılonao va aha· 

basını gôrmeğe giden Kuşçular 

den Ali oğlu Hftseyln kayığlle Bir in~an tatlı yimiyebilir, içki 
içmiyebilir, aigara kullanmıyabilir, 

yell~"mlşee de iş işten gf'çmlı, 

kôyftnden Mustafa •e 12 ya -
01Dda oğlu Mehmet'le birlikte 

halta yemek almıyabilir. Fakat ek· 
Oıyrl'oln ve Mustafa'ma bo· mek, hunların hiçbirine benzemez. 
ğoloı.uş oldukları görftlmilştilr. Beoikten mezara kadar, zengini 
Bu iki klıl yOzme bllmedlkle . fakiri ekme~e muhtaçtır. Bu ihti· 

Ntyazl oğlu Mebmet'fn idam 

ettiği kayığına binerek dalyan· 
rloden leci bir tekilde boğul- yacı, şunun bunun elinde bir i~. 
muşlardır Çocuk fazla 110 yut· ıunun bunun kaHsını doldu~~lıiı 

k vasıta olmaktan kurtarmalıyız. 
dao ayrılmışlardır. Kayı su muı olarak baygın bir halde 
alıyordu. Dalyandan 150 metre kurtarılmılltır. Mehmet te kor ANADOLU 

_"_a_d_ar_•_çı_ıı_n_ca_k-=·y=ı=ğ=• =f·=z=ı.=su==ı=u=ım=u=şı=u=r·==------- lzm i r Zen gi 0 le-

f z mir' de üzüm rine Yeni Bir 

P • D A ld özvereıılik Dersi ıyasası ün çı ı.. .. .... -
~~~~~~---~~~~~~-

- Başı 1 inci yüzde söylendi, ihracatçılardan Kazım 

mlş ve demiştir ki: Kırkağaçh oğlu ply8'anın ilk 
Sayın arkadaşlarım; açıh~ında yüksek açılmaaıoan 
Memleketimizin kıymetli zararlı olduğuna. eonra f latle· 

OriiolerJnden birini teşkil eden rlo dfişmesl glbt bir sonuç 

çekirdeksiz kuru fizılm piyasa (Netle") karşısında kalmamak 

aını biraz sonra açmakla kı için dıha oynııık bir f tat fes 

vanç doyacağız . Der eeneden bhl daha doğrıı olacağını ıı6y · 

daha bereketli olan bosenekf lemlş Te şu f laılnl teklif 

ürünümOzlin flretmenler, teci · etml~tlr. 

merler ve ulusumuz hakkındı 7 Numara 8 koruı, 8 nu 
daha hayırh ve uğurlu olmasını mara 9 Jıoruş, 9 numara 10,G 
temenni ederiz. kuruş, 10 numara J 2 koruı, 

Yönetim kurulumuz karartle 11 numara 15 kuruı, 12 nu 

alıcı ve satıcıların plyaea açıl· mara 18 korno . 
mazdan evvel f latler hoansondı Bu teklif koooşoldo, kabul 
fikir birliği yapmalarını faydah edildi. Sonra OzQm borsaeJDa 

gördüğ6m0zden bu toplantıyı çıkılmıetı. 6or1a aalono aftelen 

ihzar etmiş bulunuyoruz. mtıtl. ÜıOm nQmonelerl salon· 
Alınacak sonuçların memle· dıld masalarda latif edllmtotl. 

kete nafi olmalarını temenni Saat tım onblrde keskin bir 

ederken Atıtürk'e, İsmet İn· zU eeal ile pazırlıklnı başlandı. 
Nftmoneler alıcı teclmı-rler ta 

ônQ'ne le Celı\I Bayar'a ve 
rafından avuçlanarak tetkik edl· 

onların 88yıo arkadaşlarına 
b flyor, flıtlerl sornloyordo. Aıı 

üyOk '!evgl ve saygılarımızı 
ğıdakl salonda kırarlaştmlmış 

auuırız. 
olan f latlerl düşftrmek gibi le· 

Bu söylevden ıonra eatıcı 

mutavaasıt teclmerler araamda 

f lat mcı elesl konuıulmığı bış · 
lanmııtır. İlk olarak aatıcı te· 

clmerler ıu f latlerl teklif et· 
mlşlerdlr. 

7 numara 8,5 koruı, 8 nu· 
mıra 9,5 kuruş, 9 numara 
10,5 kuruş, 10 numara 12 
kurne, 11 numara 15 kuruş, 
12 numara 18 kuruı. 

Bu f laller ortaya atı hoca 

görtışm.elere başlandı. Ahcalar 

hiç söz almadılar. Bu f itlerin 

oydııık (Muvafık) oldukları 

,-
Alaşehir 

Bağcılarının 

Toplantısı 

Alaşehlr'den gazemlze tel

graf la bildiriliyor : 

Alı,ehlr 15 - Alaşehir bağ· 

cıları dün yaptıklar bir top 

lantıda maraz kaldıkları hu· 
günkQ feci Aktbetlerlnl yGce 

Başbakanımız ismet lnönil'ne 

anlatmak Qzere bir heyet eeç· 

mltltrdlr. liaşbakanımızın iz 

mlr'e gelmelerini bekliyorlar. 

M. Çalabverdi 

ttbbftslere meydan verllmemr.sl 

için boreıa komiseri tle Tftrkof Is 

ealooda bulonoyorlar ve duru· 

mu tetkik ediyorlardı. 
Nihayet ilk partfnln aahldı~ı 

duyuldu . lık pfyaHyı Şerif 

Rlzı halef teri tlcarethaoeel 

açtı. Reşad Lebleblcloğlu'oun 

oümuuelerlndeo 7 loomua 

Qzftmden 8 kuruea, Zlhnalı 

Sıld'den 9,5 kuroıa ııatın aldı. 
Bundan sonra plyaBI hararet· 

lendi ve ôğleye kadar 2861 
çoval QzQm aatıldı. 

Ôğleden sonrada devam eden 

aatıılar sonucunda 2316,5 ço· 
val Ozam aatılmııtır. Flatler 

5-14 kuruş arasındadır. 8 
kuroetan aşığı l latle aatılmıı 

olan Ozftmler ihraca tlverloll 
olmayan koruk ve yanık nevi· 

ferdir. 7 numara QzQmler 8 
koruştın Aşag• eıtılmamıştar. 

Tahklkıtımıza göre bo }tl 

yaklft olan rekoltenin yOzde 

60 · 70 ini 7 ve 8 numaralı 
iizümler teşkil etmektedir. Bor· 

sa baekanı bir moharrlrlmlze 

demlotlr ki: 
- Rekolte fazlalığından fi. 

atlerl iyi buluyorum. Böyle de 

vamı. içeriden lımlr'e gelecek 

malların iyi idare edilmesine 

ba~lıdır. Bu meı'elede arz n 

- başı 1 locl yüzde -
bütün yurdda sevinç ve takdır 
oyandır.11n öz verenllk: örnek· 

lrrl verecek kadar kudreıll,. 
değerli insanlar vardır. 

- Bunlardan birkaçının iılm· 
lt'flol misal oluak zlkredebl· 

llr misiniz?. 
- Buna oe hıcet'l lzmir'd,,. 

yaşıyınlır kadar lzmlr'in dı· 
şında bulunanlar da lr.mir'de 
yüksek gelfıl olanları bilirler. 

Onlar yurddaşların varlığını. 

olusun letlklAliol ıehllkeye do,, 
mekten korumak lçtn aç•k ve 

temfz bir iradenin lcabJ olarak 
blosun özverenllğine baıvurul· 

doğu bugftnlerde verimli olma· 
nın yüksek zevkine ermek lı· 

terlerae İzmir adını da ferdi 

Onerenllğlo mOsteenı örnekleri· 

nl göstermek şerefini kazanmış 
olan memleketlerin yınını ka· 

tabUlrlf'r. Biz lzmlr zenginleri 

nln lzmlr'I böyle temlı bir 
şöhretten de mahrum etmlye· 
ceklerl kanaatini muhafaza 
ediyoruz. 

ödemiş'te Bir Hadise .• 
Ôdemlş'ln Hamım mahalle· 

sinde Mustafa oğlu Şevket, bıcı 

Baean o~lo AU'de alacağı olıa 
yüz Urayı istemek için klpmna 

gitmiştir. Bundan kızan Hasan 
bıçakla Şevket'l kapı önilnde 

üç yerinden ağır ıorette yara· 
lamıflır. Şevket kanlı bıçaAlltı 

totu!muştur. 
~~~~~~ı---~~-~~-

tal ep kaldeııl caridir. Birden 

bire plyaS1y• gelecek yftklG 
partiler f latler Oznlode fena 

tesir y4pabillr. 

İzmir ihracatçıları ığaıtos 
ayı için A vropa'dakl alıcılarla 
bOydk angajmanlara glrlıme· 

mlolerdlr. Onun için büyak 

ııatıelar da beklenemez. Fakat 

eylul ayı için yapılmıe olan 

alivre Htışların 1,400,000 kuta 
otdoğo kesin olarak oranlını· 

yor. Buoon için eylulde kn•· 

vetli ve büyftk satışlar ola· 
catıır. 

Piyaaada 4000 5000 çanl 
kadmr üzQm vardı. Bunların 

çoğu don eaulmııtır. Fakat 

bugOnlerde azam bölgelerloden 

önemli partiler gelmeıl bek· 
lenmektedlr. l l ve 12 namın 
tyt cine llıOmler bondın sonra 

gelmeğe ba.,lıyacaktır. 

DünkO üzOm utıoları bona 

haberleılmla araundadt• 
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Yunanistan'daki Çıplaklar Kulübü Amerika'da Sıcak ve Zel- Göraşler 
Zabıtaca Köşe Köşe Kovalanıyor. zelelerdenTelefatÇoktur...__ __ se~zı-=--·•1' - -Bir Skandal Oldu. Meğer Son Yerlerinde Tabiate Rü- Bir Volkan Ateş Pnskürmeğe 

cu] DiyejDiye ve Sefahatııı Cıvc1\11nı Çıkarıyorlarmış. ladı, 200 Kişi öldü .. 

Baş- lstanbul'un 
Havası .. 

birçok genç kadın ve erkeğin 

geldlklrrl ve gOnlerce kaldık· 

lan bu balkın göıilodro kaç. 
mamış ve cesareti fazla olan 

Llrlel, dereden ·~arak gizlice 
burada ne olup bittiğini anla 

aııştır! 

1staobul, 15 (Ôzel) - Amerlka'dı sıcaklar zencilerin bile 

tehımmiil edemiyecf'ğl bir derrceyl bulmuştur. K6rek mahkuma 

ve ziraat lolerlodc kullanılan Zf'ncllerden beşi gilnet c;arpmHı 

yfizftndeo ani olarak ôlmOş, 11eklıl de bayılmıştır. Hararet defe· 
Cf'8f Farmbeh dt!receslle l 00 dür. . 

İatanbul, 15 (Ôıel) - Amerlh'da Kolomblyı'da 
mOtblş bir zelzele olmuıı ve Gıferae volkam ateş 

başlamıştır. 

liegato'dı da 

püekürmeğe 

200 Khl ölmOııtOr, nıüoıkale tamamen kesilmiş Lir haldedir. 

f0te bu vukur, çıplakların 

son sığındıkları y ovanın d~ 
mt>ydatJa ı;ıkmal!ına eebeb ol· 

ıu ,ı11r. 

Hu kulüh~ d e vam rdenltr 

a · uında yüktıek mevkili kim· 

selt' r vatmrş ve bunun fçfn za 

Yunanistan'da Ingiltere· 
ltaJya Çarpışıyor. 

lstaobul'da havadın. 
bahsetmek, blllrl&D; b••-' 
sudan JAfetmek olur. Be ..... 

zQm o de~Hdlr. htın 
ııuyundın, havasından de .. 
racık dellllm. Basene 
hul'dı berrak, yaz bavıll• 
gOneşl, yaz semaııı bul111a~• 
giloe kadar mukadder ol 

BOtftn İsıanbul'lular bu I~ 
ret ediyor. Hergüo Karı 

den yorgun, ağır ya~ı:oot ~ 
lutları Sarıyer OıerıudeO (,1 
karalı;, Beykoz HrllarıodaD 

lıca üzerinden Kartala, 1~ 
kadar uzanıyor. TeDJıD ' 
•ğonosun kızgın gQnetl bO, 
mer bulutlar ıraeından 1••' 
ğll, bir ııonlıabar gOnt.tl f 
görüofiyor. leıaobul'un k•~ 
rOzgArı Tardır, lzmlr'ln 1 ~ 
tının ta kendisidir. Yaln1

' 

tanbul'loların bir sözO ••~ 

-~---..-·...__ __ _ 
ltal ya, \1 enizelos'u, Ingiltere De Kra-
lın Tahtına Dönmesini istiyorlar. 

Çıplaklar dl yan ve çıplak lor 

kulübü eaumayıoız ld yalnız 

Fraosı ve Almınya'da wya 
ıadece Amerlka'dı vardır. 

Seheh Akdeniz Siyasası 
~~~~~ 

8ag6ıı Yun rnietno'd• da 
çıplaklık modası hükOm sOr 

mektedir. 

ilk çıplaklar kulftbö b andun 
üç eene evvr-1 Atin 'nın IOkcı 

kenarında, yaol Klf lsya'da 
kurolmuo, bir zamaıı s ora da 

Attlk . nıkledllmiştlr. Fakat 

ne tuhaf ki, ldmsenfo nazara 
' dikkatini celbetml'mlotlr. 

Booon dı sebebi, bu mev· 

simde Atfnı'yn yakın plajların 

blnblr çıplakla dotu olmHıdır. 
Her plAjı:tı Atloa'nıo rıı gOzel 

kadınların\ çıplak gôrmek 
mGmk6ndftr. 

Fak11t ..• Çıplaklar dıyarı ya· 

sasını göre bunlara çıplak 

denemf'Z hAel! .. Kalçalarnıda 

bir karıe mayo taşıyan bu 
•adın ve kızlara hiç çıplak 
denebilir mi? 

Yunno çıplaklarının ya~ayı:ınılan iki intiba. 

gelmemelldlr. Buraeı, etrafı 

çitlerle, dere veya lundalarla 

çevrilmiş geniş bir arazidir; 

içinde kfiçOk hfr göl ve güzel 
bir ev vardır; birkaç da bekçi, 
hizmetçi ve hademe .. 

Civar halk, burada bazı bazı 

büyOk zevk ayhılerl yapıldığını 

bilmekte ve ığızdın ağızıula 

mübılAgalı rivayetler dolaşmak· 

tıdır. Bu sebeble onphell Va· 

zlyette olan bo mılikAneye 

eon zamanlarda otomobillerle 

bııa bu kaodılı meydanı vur. 

mamıt, fıtkat tekerrftrü halinde 
hallerlofn yaman olacağını bil· 
dlrmlş imle!.. 

Mallkloe eabtbl h:f'; 

- Biz; tabiata ruco etmiş 
insanlarız. Sıhhat şartlarına çıp· 

Jıklıktın ziyade uyan bir usul 
yoktur. 

Demekte imle, fakat gftoler 
sOren Jçkl ve muzlk Alemine 

bir kolp takmakta mftşkOIAt 
çemekte oldo~ul!B da şftpbe 
yoktur. 

İi!t11ubul, 15 (Özt'l) - Pa 

rh'lo "fko dö l'ert,, gazetel!f· 

cin Loodra mubalıirl Yunan 
dabtli ~tyaeaaı bakkınt:l11 İogtıfz 
nokıat nazarını gösteren uz uc 

bir mt'ktup yazmıştır. 
Un oı .. ktuba ı:öre, lrıgiltere, 

Locdra sıuaylle sıkı 11lAhsı 

olan ııablk kral Jnıjuo Yuo11n 

Jtahlıoa gf'lmefinl earih sur,.tte 
istemektedir. Çüukü kralın f u. 

oaoietan'a avdeti, VeoizeU ıler 

tarafından mftdaf.ıa edileo lıal 
yan:Akdeolz elyaeetlol baltala 

mık demek olacaktır. 

Muhabir diyor ki : İtalya, 
Venizr.loe'un relııkAre gelmr.elnt 
lsıemelr.tedlr. ltalyan parmağı 
el!erl olan l Mart leyanındı, 

İngiltere mühim bir rol oyoa 

mı~hr. 

Fdyftlı: Brltaoya hftktımetl, 

halya nokıal nazarına hadım 
herhangi bir vaıııtayı Yunanls · 
tao'dan uzaklışlırmık kara· 
rındadır. 

Bundan baoka, Almanya bil 

kOmetl d" Yonınlstan'da kral· 
lığın avdetine ve Jorjun kral 

olruasrna taraf tandır. Kral Jorj 

sabık hı.paraıor Kayser Vllhel. 

Bandın sonra Falf'r clva· 
rında geniş Te ııılı: •ğaçb bir 

bahçeye ve bıbçenfn yOksek 

dınrları arkasına ıığınmış bir 

Tlllada bir çıplaklar koUlbft 

~arulmootur. Bu kol6bft Ya· 

nın zabıtHı haber almıo, nd· 
yet (Utaomığa Te edebe aykırı) 

............ ~ ........................................................ ~ ..... ~ ............................ ~ ...................... ~ ........... 4 

Fransa ·· ltalya Ittifskı üzerine Italya 
Sınırdan Fırkalarını Çekiyor. -görOlma, n kulilb da~ıtılmıştır. Habeş . ltalya Harbinde Almanya'da Somnrge Siyasa-

Çıplakhk, mılftm yı, A vru1>9 

•e Amerlka'da da eski blrşey sını YOrQterek Kazanmıya Çalışacakmış. 
değtldlr. Fakat ahlU:i telAkkl· 1etaobul 15 (Ôzel) _ Berlln 
lere tamamen ııt olmaaıoa, ı ( · ı dlLI h: gra •JaDı arının 'er & eri 
blyftk hacumlara maruz kal · haberlere göre Almanya, Habet 

maıını rığmen çıplaklık eeT· İtalya meı'eleslnde bitaraf kal · 

dHı garpte çok çabuk ılmıı, mıyıcıktır. Ve bu huso1111 bazı 
yaramaotllr! O kadar ki, bir· tedbirler almn bnlonmakıadır. 
çok aakandal ve hıltA kanlı Almanya bu lhıllAftan isti· 
nk'alıra sebep olmuına mu· fade ederek yeniden m6slemle· ' 

kabll gôaden dDtmüı değlldlr. ke edinmek gayesini gftlmek· 
Bunun için, zabıt•nın takl ıedfr. Lltler Almanya'da leslz 

bine ve men'ioe kartı Yona. lige ancak mftsternleke temini 
nlııan'da da çıplaklığın kökOne eayeılnde nihayet Terecektlr. 
kibrit auyu dökmemlttlr. Eranıız'Jar Bitler Alm11ny1&ının 

Yunanlıtan'da çıplaklar ku· bu slyuetlnl cihan sulhu için 
llb Te diyarlara azdır; her gft· tehlike addeırnektrdlrler. 
sel heykelin cıplak olmaııını İtalya ile Habeşistan araeında 

bir berp çıktığı takdirde Al· g6rlp oradan Yonıınların çoğa 
ba rllyarlara ktn ve nefretle mınya Hıbeıtetan'a ell4h ve 
bakmaktadır. mftblmmat @atacaktır. Fakat 

takt p ettiği slyHetl meydana 
Ea ıon çıplaklar yu VHı da 

durmak için fırsat ve mOnaslp 
bu kin ve nefret yftz6nden zaman heklemektedlr. 
daAılmak mecborl~etlnde kal · 

Almanya'nlD geçen kış :kat'i 
mıtlır. Gltfazada hOyftk bir olarak kararla~tırdığı mQ tem 

çiftlik Tardır; bo çiftliğin H · leke edlnoıek makfadıoı lıalyın 
bibi ıeagln ve ıevk dtışkOnQ Habeş brrftında koll1Dıcığına 
bir adamdır. Çtftllk dediğimize iyi haber alan mebd il oOpbe 

Fran111z 

Bu masakere netlceılnde 

,acuda getirilen mukavelename 

nta İtalya erkAnı barblyel 

umumiye reisi ıeneral Paotı· 
llıı'ln yakında Parla' e yaprcağı 

ziyarette imza edllece~I söylen· 
mektedir. 

Fnnıız hududunda bulanan 
İtalyan fırkalarındao birkaçının 
doğu Afrlka'ya gönderilmesi 

bu aolıemının bir netlceııl H· 

askerleri 

A vasturya ·· Macaristan ordusu 
zabitlerinden 80 ldtlyl kaydet· 
mit ve bunlar muhtelif yollar· 

dan Babetlıııa'ı gltmlotlr. 

Habefletan halnlmell ordu· 
suna giren ecnebi zabitlere 

8000 frank lknmlye, iki at 
ve bir deve Yermektedir. Rdt· 

besine gör ede maao Yerecektir. 
Heyet 250 zabit bydına 

muundur. 

göre tçtnde yozıerce cıtıçı ve etmemektedir. 1ııma1undır. Papanastasyo Geli' or 

- - ..... -
1\1. Veoizeloı 

mln yeğealdlr; bu suretle Bal· 
kanlardı eıkt Aln>an doıtlu~u. 
DUn canlanacağını Gmtd etmek· 
tedir. 

Bir Zihniyet 
Zencinin Sefir 
Olması Amerika'lı· 
ları Hayrete DOşOrdO. 

İstanbul, 15 ( Ôzel) - Mle· 
ter Ruzvelt, Ltberya hilkdmetl 

nudine Sesler Vallon isminde 
zenci blr df plomatı aef lr tayin 
etmletir. 

Amerlkı'dı, her lftrld medeni 

ve ln11ni haklardan mahrum 

addedilen zencilerden blrlılne 

bu mevklla Terllmeal, umumi 

hayret oyandırmıe ve l:ıona 

benzer bir hldfıe Amerlka'dı 

geçmemlotlr. 

M. Vah on, zeki bir gazeteci 

ve birçok kitap ıahlbl bir mu· 
harrlrdlr. 

DolaodırıcJ 
Bir Yatla Kaçıp Gitti .. 

letınbul, 15 (ôzel) - Fren· 

aa'da milyonlar dolandıran •e 
husoıi bir yatla f lrarı munf· 
fak olan Amerikalı Teldeker 

bııııüz hHulruamışıır. 

İki haf ıadırı beri arandı~ı ortakçı bulunan bir yer akla İstanbul 15 (Ôzel) - .Fran · İsta bol, 15 (Özel) - Hı Jstanbut, J 5 (Ôzel) _ Bu ud 

llflllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllflll sız @'"neralı Gameleo'ln Roma beefsın11 hüHırnf'!tl merkı>d Av işini için Amerlke'ya ghml1ı halde f lrıtri bankerin yalının 
Çetme Ilıcaları ilanı zlyareıl sırasında mOzakeresl ropn' cf n zıı blr kaydı için Ro olın Yunan mobıllf çiftçi amele izi bile bulonamamııtır. Yaı, 

bıolamıı olan Fransız 1ıalyan manya TP. rthcarfııarı 'o bir pıntf..t başkanı M. PapınHtaeyo on kl~lllk kawaro ttrtlbıtına 
8 İnci Sabifededir. askeri anlıtm11ının IOD 1af haya heycı göuJeıwiıtlr. llu heyet Ncıvyork'ıın Yunaulsıan'ı here· malik l'e 6 kiti tarafından lda· 

- Karayelin gözft yıtl• ~ 
Derler. Bu han böyleci 

mlr'd,. olsa, bftttln ren~ 
bir doonncc alırdı, bergG~~ 
bulutlu.. Ha yağdı, ha y•r"'; 
Bu böyle olmuını rığ111eD (,t 
liijlar! vıporlar hınca hın\! .,,. 
zel 1zmlr'i artık özledllllı i 
tün yemişçiler, manavlar b lı 
rlmlzin (izümlerlle donıoda• ,f 
tanbul'lulara Gzüm llfı eder~J 

- Hani sizin tıarı y•P111 

çavuş nerede? 
111• 

Diyorum, onlar bağlıtı ot 
mahsullerini eyhll de bek111

11 
lar. Ereoköy, Yakacık b•~, 
rında güzelim çavuş korok -' 
rok sallanıyor. Gene yıfl 
fzmh!.. / ___ ___., 

Çeki Koğan · 
Nişanlanıyor .. 
200 Bin Doları Alae'• 

111tanbul 15 (Ôyel) - al~I 
hor çocuk ılnema yıldı•• () _, 

Koğan eyhllde yirmtbir yıfl it' 
girecek n çocukluk ıaınaOI 
dıkl artlslf ğlnde kaııo~!, 
200 bin dolara nı'lyet e 

cek ve ayni zamanda aı.:, 
lanacaktır. Bir dOzloe ki dl 
yıldıza nlpnlanmak tıdlO 

C L FolllDflbUJODdDğU için e&t D. e 
kiminle nlşanlanıcağı kat'i ,o· 
rette bellf değildir. 

Sparta'da 
Yangın 

letanbul, 15 (Özel) - f; 
oanhtan'ın Sparta kaeaba"~o 
bftyQk b!r yangın çıkın•f 

yak bir fabrika 4le 8 e• 1•0
' 

mıştır . 

•' Pire yolundaki oar•P bil 
bığcılık şirketi fabrika•• 

yıngın neticesinde harab ollll:.~ 
ve bu yangın 6 milyon drablll 

bir zararı mucib olmuıtor. 

Acaba Neden? 
lıtanbul, 15 (ôzel) - &I:;; 

koH, Lenlagrad n Klyef r• 
Ruılar'lı maç yapmak OJtl 
ığuıtosun son gdnlcrlnde ~~ 
yet Rusya'ya gidecek 0~. 
A vosturya futbol takımıaıD ti 
rekealne preH Strabeınbe 
mftıaıde vermemlttlr. 

Çin 'de Haydutlar ,,,. 
letaobul, 16 (Ôıel) - ff 

kinden gelen bir habere 1~11 
30 hıyduuan mQrekkep ol 
çete, Tebet . Çin n Pao · 1'I t 
yolunda bir Gmnlb0ı6 .,.._. 

ve içindeki 15 yolcuy~ ~ 
llllllllllfffllflflUlllllOlllllllllllllllllllllllll geldiği ınlaıalw•ktıdu. bQUlo tebiblere raımea Mbık ket etmiftlr. re olaaıa bf176k~ bir npardaı. 

·~~...=.._.__..:..__....___,.....__,_...__...._..~~..__-----------:;;_.. ________________________ ....;__.._ __ ....;_~~-=-~------------------bldarm•ıhr. 
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kası Hazırlığı ~evamda. 

1 Meşrutiyette 

basımızdan G 
-telerine Göre .. 

f_; e fi ı er • • Italya Tfi'~kiye'ye ••• ' 62 16 Ağusıos 935 Yazan: M. Doğan Batu Karşı Hazırlanıyormuş Koçarlı Halkı Da ürününün Yüzde 

A 
- Başı 1 inci yOzde - • 

skerden Kara Said Beyin Hayvanını mek, nedefevkalAde bulmakla üçilnü Havacılığa Verecektır. 
bf'raber, yazılan şeylerin hık.iki 

utan Seyis Yaralanmıştı.. ::~i:~:.~··~::~~~··g.~:~~~:7:~ 
Şorıu da llhe tdellm ki, bu 

haberlerden birini, Gazetenin 

fstaobul, diğerini de AtinA 
ajan&ınrn Beıllu ayhrı •er 

mckıedlrler. l1te tercfimr lerl: 

-----------------------.. ----------------------En nihayet sellerde bir ha bıı~anda bir zabitin bulanını· mi~ Te tam terfi ·ve tahU def. 

reketelzll görOldti Artı ne sıodan vç Arnavutların da alel terine sıra geldiği eenalerda 

•}ağa kalkan ve ne de ıekblr umum bt>rkesce malum olduğu köpıü tarafından evvelA bir 

knreun atan kaldı . Bu bore· üzne ol~angAh yerine ba~par sH!hıo birbiri ardınca atılroan · 
ketslıllk hütfin k18lmlara ya· maklorını kullanmaları gibi dan çıkan sesler •e bu se-elerl 

Y1ld,. Bizim taraf ten da ate o endııht kaldelerloe ay hıra ha müteakib beş on eli Ahın hl rden 

haf lf lt dl, lopçu sustu. Bütün re ket etmeleri \'e bir de keetf \'c dl·vamlı surette ntılm ıunndan 

çıkan dtğer ıeııler vazfyelP. 

t bl!ınmlyet verıllğlnden mnklo~ 

ba,ıudan lşfof blllrmeden ku 

0 va yaralı ve ölü ile dolmuştu . bfr bal Ozerlode ve daima bO 
Zabitlerden .\rnavuıço bilenler vük: hedef teşkU ederek ilerle 

hağrıyorlardı: mel~rlnden bıışka bf rşı>y de · 

- Geri gidin!. 
Fakat asilerden .kimse lu 

rnıldaumıyordu. Sonra bunun 

@ehebl anlaşılmıştı. Meğ r bu 
2•vallılar ateşin gittikçe şid· 

detlenm~lnden hfikfımetln ken 

dıl"rlle beraber olmadıAanı an 
1•r.uııler ve fakat iş işten geç· 

U~fnl de kovromışlar, ateşi 
ke nılşler . . Keanıl ter amma, 
gilpegOndQz •elinde ell4b eağ 
"e aallm olarak geri gftuı,.ğl 

de rnerdllğe yakıştıramamıolar, 
•keanı kor nlığını, k ço mal 
01urtıa olsun beklemeğe karar 
•eroılşler. Bu cebll4ne lnad 
0 ulara pek fazlo cana mel 
01ınu~ıu. 

Askerden Kora Said beyin 

beygirini tutan bir seyis yara 
1•nrnı~tı. nu tek neferden 

lllaada kimeenin burnu kona 
ltıaı:ıııştı . 

Etı afa l)ldeıı iyiye kerant ık 

~~~~::~~ s;!~e:. te;:~:~e ~~r 
deme geri çekiliyorlardı. Gider· 

krn yer hlarını d n beraber ol· 

lllı~lardı . O vada ne yaralı inil · 

ti 1 ve ne de canlı hlr malı 
lutt knlrnıştı . Devriyeler dolaş 
lıtıld ı, uzaklara kadar gönde· 

l'lldıı <'anlı olarak kimseye ıeea· 
ılt\f cclllemedlğln e ve fakat 

:ek, Çok cesetlerln meydanda 

1 
Ylece duıduklarınn deir rapor· 

'r alındı. 
~abeylo ıeltiş içinde hiç uyu 

tnaınışta, T1arruz eden Arna· 

"lltlır eekfzbio ile onbin arı· 
81

"da tahmin edllmletl. Bunla· 
tın h6yle binlerce ölfi ve yaralı 
~ere L 

re~ alyaei hiçbir hıidleeye 

~C}'dan Yermeden gerisin geriye 
g tınelerl pek büyük bir mu· 
•• , t ı_ 

a~ıyeut. Haenü htzmcılerl 
~ôraı ı b en erin terfileri için ça· 

b Uk bir defter letetmletl. Evet, 

)' 
11 

Pek büyOk bir muvaf fak.l · 

b;: idi. Aekı~rlerden sersem 
b kur~uola tekbir neferden 
aşh kt · 

8 
ınsenıo vurulmamasının 

ıtru b'k d 1 meıf; efradın efprr!er· 
en iyi b ce letllode etmeleri ve 
ecnen b on ee } irmf nef Prln 

--=mrzı::::ll!c::ııciS!lilE!ı 

ANADOIJU 
---.._:Ü:ifik Si;sal Gazete 

Sahip ve Dovyıızganı 
lJ Uııydar Rüodü ÖKTEM 
tnuıni n . . 1 . eenyat ve yazı ıo en 

fd tnfldüra: Hamdi Nüzhet 
atebanesi: • 

c.1unıir_ İkinci Beyler ııokağı 
l'e.] nlk Partisi binası içinde 

'l'eletgraf: İzmir .. ANADOLU 
on: 2776 •• Posta kutuırn 405 

\'ıu, ABONE ŞERAİTİ: 
ğı ı~oo, Altı aylığı 100. Oç 

'tıb •y 1Aı 500 kuruotur. ':b ınenılcketlcr için .enelik 
l:I ono ficrcıi 27 liradır. 

Cn- erye.rde S Kuruotur. 
"'U.(1 " -~CÇıniv nilshnlnr 25 kuru tur. 

~ADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

ğlldlr. 

A tt'Ş hatrında buhıııııo zabl 

tondan ençok rehlik .. U vaziyetle 

kolanlar köprOofin mildofaaeın · 

de bulunoolnr olduğundan bo 

kısımdaki zabitan ile Mebmed 

Alt heyin bir<' r derPCC terfileri 

dlğrr kısımlarda bulunan zabl 

lan fle Hamid btıylo de nlşao 

ile taltif edllmderl kumandan 
lıkça takarrür elmiş ve bu yol · 
da bir defteri o taozf mi tabur 

kurooodanlığındno istenilmişti. 

:Satınh olmuştu . Ovada kimse 

kaloıamışh Vllc;etrlnden gelrn 

telgrafta o havallde de tek bir 
kişinin ovada görünm ::dlğl bil 

dl rlllyordıı. Menide bulooao 

efrad ve zabi on geriye htlra· 

hote oldıralmıştı. Kumandan 

tık ta neticeyi mabeyne bildir 

fizilm işleri: 

mandanan oyrılnın~ına sebtb ol 

muştu. 

Sabah olunca: 

Teaf fün etm..ıdeo ovadaki 
cesedlerln toplattırılmHı em· 

redilmlo ellAh:ız neferler, lee 

kereler, arabaiar, mQeademe 

sahasına gönderUmlt ve bora· 

larda kimsenin dolaemamaeı 

emri veıllmlştlr. 

Ru3 konsolosu öğleye doğrn 

baelllyıb akeama kadar eüun 

bn müeadcmenln cereyan f'ttfr.t o 

sahayı görmek O.zere lrnowl'1s 

haneden çıkmıştı. Muhafazasına 

memur onbaşı kumandasında 

bir manga a!kerde verilen ta 

limat dairesinde otuz kark adım 

kadar gerlden kooeolosu takibe 

bwolamışta. 

(Sonu var) 

cı ·sa lağc lığını Da 
Unut01anıalıdır. 

Tecimerlcrin Fiat Düşitr~eleriue 
imkan Bırakılınaması isteniyor. 

" ... ~~~--~-
Uzüm l~l,.rl etrafı oda, lmzHı nan orta ( iıttla değeri 8 kuru~, 

bizde mahfoz ve yeıerlkll bir 18 santim demektir. 
zalta Manlea'dan gazetemize eu Geçen eene ayol tarihe ka· 

mektubu göndermltllr. dar ise 5 ile 14 kurut arasın· 

Çekirdeksiz koru ftzümlerl dakl {iatlerle 700 çuval öztım 
mizln aşağı {lat!erle yıpılmakta satılmıo ve bunun orta fiatı 
olan aataşlarıodan dolaya üret· da 8 kurue 83 santim tul· 

1 

menlerimiz lehine vaki neeri · muşta. 

yatınız burada alılka ile taktb ;l - Müstahslllerlmlzin kal· 

edilmekte olduğundan bu yol· dardıkları üzftmlerloi değer flat· 

dakl neşrlyatanıza devam edtı· lerle satcbllmelerlnl temin için 

bilmek tmkAmnı vermek için İzmir borsasında ihracat ticaret 
şehrimiz bölgeJI ftzüm vazlye evlerinin ( latlerl dOşürmelerlne 

ıtol gösterir a§ağıdakl mahl fırsat bırakılmamak Qzere nı· 

mata blldlrmeği faldell buldum. zımlık vazifesini görecek her· 

1 - Manisa merkf'z kaza haugl bir mfleesesenln TC bil· 

eJoın busenekl çekirdeksiz ko f srz inhisarlar ldareefnln ırada 
ru Ozüm rekoltesi yapılan ıah sırada plyııeada görOnmesl ve 

ruhılere göre geçen yıldan yüz · yatı mektcblerlle ordu için ya· 

de ylrmlbeş, otuz nisbctlnde pılacıık mübayaata tedrici eu · 

bir fozlahkln (130) bin çuvnl rette lıwtr boreaeından yapıl · 
oiarok ıesbft edtlmfijse de üç maf!l lazımdır. 

eydaoberl havalımn yağmursuz 

gitmesi yQz(hıden hoş gö teren 

kuraklıktan mabeulao k:eyf tyet 
hlborlle geçen eeoeden zayıf 

ve cansız olarak tımelerln kü· 

çük kalmasına sebebiyet ver· 

mlştlr. Bo itibarla keyf lyet 

fizerlade husule gelen bu lesi· 

ratıo sıklete de müeıelr olacığı 

pek tabii oldoğondan bu suretle 
tahmin edllmit olan rekolte 

fazlalığının her gao biraz daha 

zayiata uğrayarak aşağı düş · 

mekte olduğu görülmektedir. 

2 - İzmir Boreasında heotlz 
plyaea açılmamış olmakla beıa 

her bugQne katlar Manisa Bor· 

eamızda 5 9. 7 5 kuruş arasındııkl 

fletler fizerloden 150 çuval ka· 

ele olmu tur ki ba 

Ü1kemlzlo her şehrine 6ıt0n 
derecede yeşil bir o.aya, zengin 

bir toprağa malik bulunan ve 

be~ altı eenedeoberl QzOm f lat· 

terindeki da~künlük baeebile 

zlralğ ve mallğ vaziyeti b6tüo 

bütOn sarsılan Manisa gibi mü· 

hlm bir llbaylık merkezinin 

ihmal edllmem,.81 lAıımdar. Bu 

memleketin zlralğ ve iktıeadf~ 

vazlyeıinl yükseltecek herhangi 
bir tedbirin de.leıçe ittihazına 

lOzomu katlğ olduğnnu alAka· 

dar makamlara duyurmak için 

çok değerli ve aaygııara IAyık 
olan sevimli gazeıeulzfn ılAka· 

dar olmaeı çok yerinde bir iş 

olduğunu saygılarımla bildi· 

rlrlm. 

Eleftron Aotropos gaıeteslo 

dtn: 
lstsnhııl, U - Ooild adada 

nel~r oluyor? .. Bu sual borada 

Türk siyaset aıhmlarıoa çok 
m,.şgul etmdı:tedlr. Bunun fçlo 

Törk rlcell de Oolki adada lıal 
ya'nın yaptığı şOpbelt askeri 

barekt-t ve tahşldleri elAka ve 

eııdlşe lle taldb etmekte ve en 

lulçük bir rıoktayı bile gözdtıı 

kaçırmamak.tadır. T6rk'lt>re gO 
re, ltalyan'Jnrın Oalkl odadaki 

hareket ve tabşldleri. Aoadolo 

kıyılarına karşı bir tedbirden 

başka birş•"f değlldlr. 
Oolkl adaya aBker tabşldloln 

'"e buraların Hkeri ftssülhareke 

haline lfrağının ancak Babeşls 

tan 'a kare• melhuz olan barb 

için bir tedbir olduğooa datr 

Sinyor Muisolloi'nio temloıh 

Tftrk'lerl ikna ve teskin ede. 

memlı;ıtlr. Ç-Ook11 ltalyan'lar ayol 

zamanda s11blllerl de ku vvetll 

ve büyük toplarla tıhklm et· 

mekte VI'! asıl b'l clbd lralyan 

larıJ\ Anadolu kıyılarına bir 

taarruzıt hıızırlınmakta kanaa 

tını kuvvetlendirmektedir. 
ltalyan'laran lıu husu8toki 

inancaea, bir voklt kazanmak 
tedbiri eayılmaktadır. Mossoliot 

Habeşfstan'll asker sevkine ba•· 
laltıf;a zaman da Habe,'llleıe 
Vfı Avrnpa'ya karşı ayni temi 

natı vermietl. K4f 1 derecede 
vakit kaazaoıldıktao ve aeker 

tahşld edildikten eoora Babe 

şlsıao 'a karşı olan letllı\ emel 

lerl meydana yurulmu,ıo. Türk· 
ler bo vaziyeti bir nümone 

telikkl ediyorlar ve hılyaolı· 
ran bo şüpheli taholdıtına IA 

zım gelen ehemmiyeti veriyor 

lar! Ve : "Aceba. İtalyan'lanu 
on lkl adaya tahkim etmekle 

Anadolu eahlllerlne ani bir lh· 

raç hareketi yapmak hedef tol 

takip etmemekt" mldlr?11 De· 

mcktedirler. 

Türk'lerln bu düoüoce ve 

endişede hakları nrdar. Çftnkü 

bütün adalardaki askerleri nl 

Anadolo sahillerine t'D yakın 

olan Rodoa ve Lcryoza topla 

maştar. Kallmuos ve Pserlmos 

adalarına göoderllrn 111kerin de 

oradaki ba.,lıneler için olduğu 

iddiası da Loştur. 
lıalyao'lar ba adalardaki de 

nlz nakliye vaeıtalarıoı, motör 

lü balık kayıklarına askeri 

eevklyat namını zapıetmlşlerdlr. 

Bo hareket Moeeoll'oln Ana· 
dola hakkında beslediği IRırruz 

fikir mak&1dına mahsus bir 

ıedblr olea gerektir. Bu cihet 
te Tılı klertn endioelerlne bir 

derece daha bak •ermektedir. 
Bonon için, Türk'Jer artık 

Moeıollol'nln gizli bir mıkead 

takib etmekte oldoğuoı htık · 

metmlşler ve 14zımgclen moka· 

bil tedbirleri almağa karar ver· 

mlşlerdlr. 

TOrk'ler soruyorlar: 
- Onikt ıdada bogQn acaba 

ntler oluyor? 
Muesollnl'oln Anadolu hık · 

kında bir f lkrl nrsa bugftn· 

lerde me danı ıkıcıkbr. 

A) dın Hava kurumu başkanı 

Tadllf (Özel) - flc;emfzde 

yapıla<'ak mensucat labrikasıDın 

Nazilli durağll" birleşme demir· 

yolunun ve işçi pavlyonlarının 

lbaleııl yapılıoı ilçemizde çok 

sevim; nyandırmıohr. Fabrlkrt 
alanında uzmanlar Bondıj işleri 

ile uğrıışmsktadırlar. Fabrika 

oın eo ibthacrnı l.arşılamak • 
Qrere açılan artezyenltrden hl'r 

ikisinde de 66 meırede Bu 

bulunmoe ve nniyede ahı 

Jhre eu akmağa ba~lamıotır. 

Buolardao hirlslode doba 

gür eu huluomak için J :30 
metreye kadıır lnıllrilmtş ise de 

orada daha az suya rast !a :ıdı~ı 

için elmdl fıııla bomlar çıka 

rılmakındır. Fabrika alouıoda 
daha altı lone arırzyeo kuyusu 
açılacaktır. Çıkoralııo eu çok 

iyi v~ Boğuk olduğundan a eğ• 

Nadlllliler bu ııudan kullun· 

maktadırlar. 

Zavlllh: 
Nazilli ilçemize l ı aglt Mınas · 

tır köyOnden Mustafa Süleyman 
oğlu evvelki akoam domuza altt 
ederken çifte arkadao pathya· 

rak her iki gOzftoden a~ır ın · 

rette yaralaom11ana aebeb ol 

moo ve Aydın memleket has· 

tanesine kaldmlmıştır. 

Sohaohlear, (Özel) - Ka 

munomuz lhtly1r kurolo kua 
banan bayındırlığına önemle 

çalışmaktadır. Altı ay içinde 
1 sıhhi alta kaaab dük.kAoı l:ıtr de 

manifaturacılar için 16, uncu· 

lar için de 8 dıayreU bir hal 
yaptırılmıot1r. 40 · 200 mf'tre 

uzunluğunda ve 5 8 metre ge 

nloliğlode yeniden 10 tane cad<le 

cçtırılmıo kamuoa gelen ve 

portakal bahçeleri sulunrn eu 

yun geçtiği yerlerde beton ve 

karglr eedler yaptırılmaktadır. 

Geçen yıl ihtiyar llurolunun 

Marttan Ağustoa sonuna kadar _______ , _____ _ 
Fakat muhakkak biroey 
Onlki adada bulanık 

bava hftküm aOrmektedfr. 
• • • 

var: 

bir 

Berlln, 13 (Atlna ajansı) 

Ankara'dan Alman gazetelerine 

vnll~n haberlere gC5re, ltal ya 
hftkumetln Rodoı n Leryoz 

ıdılarıııa asker tahşldlne ve 

letlhk4mlaran tccdldlne denm 
etmesi Tnrk mabafllh,de eodloe 
n aaablyet uyandırmaktadır. 

Bir zırhla kruvazör, iki kru 
vazör. dört muhrlb ve beş 

denizaltı gemisinden mftrekkeb 
bir Türk filosu Ege n Mar· 

mara denizlerinde manevra 

yapmak emrini almıştır. Bu 

manevra, İtalya battı hareketine 

bir cevab eddedllmektedlr· 

K.öok'te bıılka söyle v veriyor. 

1 

beş aylık toheilaıı 1929 · 11ra 

lkrn bo yıl oynl çoğdo 6652 
llr elde f'dllmletir. 

Koçıırlı ( Özel ) - Aydın 
halkevl köycülf'r kolu ve bava 

kurumundan h!r kurul diin 
kamumuıa gelerek köy muhtar 

ve pırıl ocak başkımlarilr. ko· 
nuşmalar yapmışlardır. Kamu 

numuzda bo ve tehlı kesin\ btlcn 
üye cayıeı 60 olmuştur. Köy· 
liilerlmlz Orünlerlnln yüzde 
1,5 unu tuahbüd etmişler ve 

bunun yüzde 80 tol kuruma 
ıeellm etmişler dir. 

Koçarlı (Özel) ihtiyar 
bf'y,.tl bir lokanta "" dört 
ko ~ah dükkanı yaptırmış ,.e 
bunları tamamen klrııJ \'er· 
mlştlr . Dünden hibııren z:ıblre 
pazarı da bu semlten kaldı11l· 
mı,tır. İhtiyar kurulu bir de 
bal yaptırmak fizeredfr. Ko · 

munbay o~man'ın bayındırlık 

lelerlnde ihtiyar kuruluna yap · 

tığı yardım ve gösterdiği ilgi 

ile baoun da yakında başarı · 

lacağına şüphe edilmez. 

Koçarh (Özel) - Ocde kö · 

yünde köylöoıüzün yaptıracağı 

beş sınıflı yeni bir mektebi o 

tamel atma tlirtnl yepaldı. 

Horsa da 1 
fJznm satı ları 

Ç. Alıcı K. S. 
6:16,5 Y. 1. Tıalit 5 50 
544 B. z Ah'Det 5 
319 Alyotl bira. 7 25 
:.Hl Jlro ve ,11. 7 
309 Ş. Rlza hı. 6 
~84 l( Solıırl 7 50 
~33 M. j Taranto 8 
159,5 T. Jlcbbas 6 50 • 
147 K. A. Kdz. 5 25 
80 Vhel 7 
57 M. Alberıl O 
50 S. CelArdin 6 

38,5 S. Süleyrua. 7 
26 il. Alyotl 8 
14. Len Reclyo 7 ~5 

4 J. Taran. mr. 8 

K. S. 
l:i 50 
12 
12 
12 
1:\ 
14 
12 
10 75 
ll 

9 50 
9 50 
9 
Si 50 

10 50 
7 25 
8 

4 Şınlak r;, bira . 

3216,5 

9 

Satış yekünundan !l8fi çn· 
velı adj mallar oluµ 5 ile 8 

koroş arasında s tılmıştır . 

Zahire satışları 

Ç. Cinsi K. S. K. S. 

1119 Buğday 4 50 5 3115 

50 Bak.la 4 875 4 875 
500 Komdarı 6 25 7 50 
rna ken. pala . 250 250 
218 8. pamuk45 47 50 

9 8 . . .. 45 :17 50 

111111 lllllll il llll il l l l l l lll l l il l il il ili 1111111ltl111 
Çeşme Ilıcaları ilanı 

8 inci Sahitededir. 
J l l l llllll l l l l l l l lllll ll l l il ll l l l l l ll l il l l l l il l il l l l l I 
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A.1ıteblr icra memuiloğondın: 

Casus Rom anı: lti Ağoıms 935 •• 24 .• 

Beyaz Kulenin Sarışın 
Aktrisi: SUZAN 

, ...................... . 
Casus Frianta Kararı Soğuk Katı
lılıkla Dinledikten Sonra Dedi Ki: 

Casus kadını vapura kadar lır ele verdiler. Bu 8ebeble Dedikten sonra bir kanıpe· 
nln altmdan bir cın kurtaran 

çıkardı. Eline bir de torba n 

rerek dedi ki : 

g3Ulren İngiliz bıhtlye inzibatı Almanlara kar,ı bundan böyle 

Frlınta'yı bo dört zıbltln ya· bealemeğe başladığım nefretten 
nıoı bırakarak dıoarıyı çıktı: pjzln IAylk~le istifade edeceğinize 

Bir dlvınıbarb mıhlyetlnde eminim. - Şimdi ıtzl denize atacağız. 
olan bu dört zabitten birisi Makenıl'den baıbııı olmıyın ÇftnkG mabkO.mlyetteD ıonra 

bu mevelmılz banyoya almak 
mtcburlyetf vardır. Denize dilo· 
tGkteo ıonra bu bıçakla torba· 
nın fplerlnl keserek lrortula· 
cakemıı!. 

MSze baol11dı: bu adam. (Olrah) dedikten 
Alla Tlyentont 11 Yat 24 " 900 •1 Frlaoto•ya bir bıçak UZI· 

Fransızlar aleyhinde c1Buslukla tarak: 

itham edlllyoraonuz. Sellnfk - Şu bıçakla 81lAblınınız 
ilmınındaki barb gemlltrf nln ve verec,.ğlm emirlere lntlZlr 
8eyabat programı hakkında ediniz. - Devam edecek -
Atlnı'yı mfthlm malumat ge· --------------------------
ttrmek ve mtuıetık orduların• Devlet Demiryollarından: 
altkadar eden Gnemll bırekAta 15 8 93ı;; lhl d L d l , • o ıar n e eaılltmeal yıpılıcı~ı llAn e llmlo o ın 
ald evrakları Alman cıeoso balaet tel ıartname •e mukavelesinin yent şartlarla değlomesl 
Le8tera ile bftyGk Brltanya ve bir grob daha llbeıl dolayıelle tehir ve ihalesi 22.8 935 
otelinde y•ptağınız bf r mftlAkat tarihine talik edllmlotlr. 
etnHında kendisine tevdi et· Evvelce ılınan mokanle ıartnımelerln bOkmft yoktur. 
mekle suçlusunuz. Sizi bekllyen Muhammen bedelleri ile miktar ve vasıfları ve her grob için 
•kıbetten haberdarmmnız? lcabeden muvakkat teminat paraları aoağıdı yuılı balPat 22.8.935 

Frlanta fect akıbetini anla· perşembe gilntl eaıt 16 da kapılı zarf usollle ve dört grob ola· 
mıetı. Do akıbetten dftnyanın rak ayrı ayrı lzmlrde Baamahanede DeTlet demlryolları 7 inci 
hiçbir kuyvetlnln onu kurtara· loletme mMettlılfğl binasında satın alınacaktır. 

Bu lı,e ~rmek htlyenltrln aşağıda her grob yani grubu teşkil 
mıyacağını bildl~lnden soğuk eden kısımların hizalarında gösterilen miktarlarda muvakkat 
kanhlıgını muhafaza etti, yıl· 

temlnatlırı vermeleri ve kanonun tayin ettiği vealkaları ve lı:a· 
nız •o kellme:leıl eoyleyf'blldi: nunun ~ ftncO maddesi mnclblnce lı,e glrmeğ" manll kıuunt 

- Bir an eve) vazifenizi boluomıdığını dair beyanname ile şartnameye oygiin olarık 
ifa ediniz, her grob için ayrı ayrı teklif mektublıranı ayni g11n, saat 15 e 

Odada b~e dıldkalık bir eft· kadar komisyon rei91fğloe vermeleri IAzımdır. 
kdt geçti; ııonra dôrt zabit ya· Grobları teokll eden kısımların mlktsr •e 'fHıf )arına gôre 

••t se8le arıtlarındı konuştular muhammen bedelleri değlıtlğlnden her gruba alt tekllf mektob· 
•e dhınıharbın refef ol doğa Jarında gruba teolı:fl eden kısımlar için ayrı ayrı f lal verfl· 

anlaşılan birisi yOkeek sesl~ mtlldlr. 
kararı ekomaya batlıdı: Do bıpta fazla izahat almak fstlyenler 7 inci işletme yol bat· 

Karar mtıfettlolfğlne mdracaat edebilirler. 
lıe girecekler ı•rtname ve mu~·uelenameyl yol baımOfettlş· 

- ÜçftncO !ıarp mıntak1&ı · lfğfnden perasız alabfllrler. 

nın onyedlncl fevkal4de divanı Grub No. Mlktan Mobım. bedeli Teminat mlk· E'feafı 
barbı tarafından Fransızlar M3 Lira tarı lfra 
aleyhinde ve Alman lehinde 1 8000 10~00 '180 Toplamı kırma ocak 
cuaslok yapın 8. 37 E. lıı· 

retli caaaı Frlntı, vatana ha· 
yınet ıoçondan idama mahlı:dm 
edllmlıtlr. 

C11u11 Frlnta kararı soğuk 
kanlılıkla dlnledilı:teo ııonra 
dedi ki : 

- Ne hak ne mfleavat ve 
ne de medeniyet için çıhımı· 

yoreaaoı. Bııınızda bulunan 
btıyftk hırsızın nam ve heeabı

nı çabımaktan başka blr,ey 
bllmlyononos. 

İngllls torpidosunun bir ea 
lonuada oturan bo dört lı:loi 
kararın tef hlmlnden ııonra dı· 

ıarıya çıkarlarken ozon boylu 
bir ıdaoı ealona girdi. Frfınta 
ha adımın içeriye ne makeatla 

girdiğini derhal anlıyarak aon 
bir kortulmı çareel olup olma· 
dığını dGşGndd. 

Bu ozon boyla adım içeriye 
gf rer girmez Fransız ti veılle 
ıanları 83yledJ : 

- Frlanta; 0.brlaefld Hke· 
rf mıntalı:111 17 lncl fevkalade 

divanı harbioin verdiği bftlı:Om 
bet dakika ıonra lnfaa edile. 

cektlr. Ben İagllfz caıos teokl · 
lttının kumandanıyım. Bloı· 

enıleyb eana 80n bir bayat 

Gmldl vadediyorum ı,u ıartla ki 
lnglJls caeoıı tefkllAhnı deha 
let etmek ıarıHe! Yaoımak fa 
tlyor moıon? 

Do teklif Frlantı için tam 
btlfıde edilecek bir fırııttı. 
Derhal bu adamı ou cnahı 
nrdl: 

- Beni kurtaracak olın bo 
teklff inlzl kabul etmemek, he· 
nim için bir bodılıhktır. Ôm· 

rGmGn ıonunı kadar emrinize 

amadeyim. ÇankQ beni Frınııız· 
lar yakalamadılar. Beni nam 

•• ..._ tt• m Alman· 

4000 3400 
2 Afyon 10000 13000 

hattı. 

1500 1425 
3500 3325 

3 Bandır· 1500 2100 
ma hattı 3000 5200 

4: " .. 10000 4000 

255 
975 

107 
250 
158 
390 
300 

u .. u 

Toplamı · k1tma 
" .. 

Ocak 
" 

Dere kam ve balaa· 
tın vagonl111 yGk· 

lenmesl. 

10 13 16 19 2473 
9 Eyh11 İzmir pınırm mG· 

naaebetlle 16.8.935 tarihinden 
6.9.935 tarihine kadar "Söke, 
Denizli, Çivril tubelerl dahil., 
Germencik Eğirdir arısındaki 

htaııyonlardan yftzde 50 tenıl· 
lı\tlı onbeo gftnlftk halk tlca· 
ret biletleri aatılacıktır. 

Areı alasıl İzmir panıym 
ve 9 eylGI kortoloo bayramı 

mGnuebettle 8 inci işletme 

mıntıkaeındın lzmlre geliş, dô· 

nQı bileti ılıcaklara umumi 

yolcu tarifesi Dıerlnden yGzde 

75 lenzllit yapılacaktır. Do 

tenzllAth tarif,, 20 ve 21 ağoe · 

108 7 'fe 8 eyltll tarihlerinde 

tatbik edfltcektlr. 8ogflnlerdekt 

Bu ücretler birinci tınıha 

1750, ikinci 8ınıha 1250, 
ftçOncft sınıfı• 875 koraotur. 
İobo bilet hamilleri ilk ııeya· 
hatları tzmlr'e olmak prtJle yevmi yolcu katarlarından ma· 

onbeı gGn zarfında Devlet de- ldı 20 ığuıtos gftnft yalnız bo 
mlryollarnun bdUln akeamında yolcuları almak Gzere EğlrdJr. 

ayol biletle yolculuk yıpıbl· den tamire huııuei bir katar 
leceklerdlr. tahrik edJlecektlr. 

İlk 9eyahıtı en kıea yoldan Şlmendlferle gôtftrGlDp 8er· 
İzmlr'e yaptıklarını tev8fk içi• gide teşhir edilen ve ııtalmıyan 
lobu btlet hamilleri lzmlr'e mu· eoya mahreçlerine meccanen 

vaHlıtlrnnda biletlerini Aban· iade edilecektir. 

cık Jet1&yonuoda Ylzo ettire- Fazla tıfaflAt lstıeyonlardan 

cekl erdir. 2557 14 16 18 alınabilir. 16 18 21 25R9 

lzmir Muhasehei Hususiye Müdilr
lttğOnden: 
No. Clnel Mevktt bedeli eabıkı 
19 hane Buranı akkıı 80. 30 lira 
24 tt " 35 tt 

Yukarıda cina ve mevkileri yasılı evler 1 yıl mftddetle kiraya 
verilmek tlıere osatılan arttırma ve pazarlık la klrull o 11Ja~ üzere 
yapılan llAnlara ra~men istekli çıkmadıttından b1;nlar ytnlden 
20 gtın maddede ırttırmıya çıkarılmıotır talip olanların taribi 

llAndan itibaren hergün ouıltl öğrenfiltk Ozere mohı8rhf"I ho· 
ıaslye mftdGrlyetlne ve artırma)• iştirak edı:cflklerlnrle ihale 

gQaG olan 6·9·935 peıeembe KünQ 8abıh d.:poaito makbua;lar•ıe 
~llA et eaclmealae m6ncudan llAa olmalar. i598 

Alacaklı: TDrkly e iıraat ban· 

kası eandığ• . 
Borçlu: Alatehlrde hıcı M uaa 

o~lo Hilmi. 
Rorç miktarı: 2051 Ura ve 

lcıa maarif ltI ı . 

Borçlunun yokarida yazılı 
borcondan dolayı mahcoz bo 
lonan liudod, miktar •e eveafı 
aoığıda yazılı bir kıt'a gayri 
menkul açık artırma ıoretlle 

eatılı!a çıkırı1mıoter. 

Satılacak gAyrl menkol: Alı· 
,eblrl hacı Oaman ağa mev 
kllnde kAln nisan 935 tarih ve 
22 nomata ile tapaya bağlı 

hodotlara: Şarkan: Silleli oğla 
tarlası iken halen Kavalah 

Ômer tarlası, garben: Keresteci 
Moıtafa oğlu Şakir ve Agll 

oğlu SOleyman tarlalaranı ayı· 

ran ark, olmaleo: Çavoo oğlu 

Mustafa ve Şakir tarlaaını ayı· 

rın ırk, cenoben: Yol ile mıh· 
dottur. Ehli vukuf marlfetlle 
mahallen yapılan vazıyed ve 

takdiri kıymet muamelesinde 
hodotlarının tapu kaydına oy· 

gun olduğu, halen 3, 2 ve 1 
yaprak yenice bağ olduğu ve 
içerisinde mlyan bolooduğa 

litÖrftlmfto ve bllmesaha 5 bek· 
· tar 256 metre geldiği görtılmfto 

ve blldlrllmlotlr. Heyeti oma· 
mlyeıl ne 1500 lira kıymet 

takdir olunmootnr. 

Do gayri menkule ald şart· 

name ve ilan varakaları mah· 
keme ve icra dlvanhaoelerlne · 
ve daha lcıh eden ytrlne aaıl· 

mıı ve 111tış 10.8.935 gtlnOn· 
den iti bar en herkeııe açık bu 
loodorolmo,tor. 

Bu gayri menkul 18. 7 935 
gtlnft Alaıehlr icra dairesi 
önflnde yapılen birinci arttır· 

madı etırGltın 200 lira pey 
muhammen kıymetin yOzde 

yetmiş beşini bulmadığından 

ikinci arttırmaya bırakılmıştı . 

İkinci arttırma gftnQ olan 

2.8.935 gGnt\ de dosyı temyiz 
mahkemesinden gelmediğinden 

bizsaror ikinci arttırma yapılı· 
mamıştır. 

Do defa doııyanın temyizden 

iade edilmesi ve ılıcakhnın 
talebi üserlne 15 gftn mftdderle 
yeniden ikinci arttırma konu· 
lan bu gayri menkul 2.9.93ö 
tarihine mfteadlf pazartesi gOo6 

saat 14 den 16 ya kadar mOdet 
içinde Alııehlr icra dılreel 
önOnde açık artt11ma eoretlle 
11tılıcaktır. 

Şartname : ikinci ırtırmı gft· 
nö lobu ~ayıl menkul yftkaek 
ııeele Oç defa ba~mldıktın ıon· 
ra en faslı lstekllsl Ozerlnde 
bırakılacaktır. Eğer sftrlUen he· 

del tahmin edilen kıymetin 
yüzde yetmlo betini bolmH ve 

yahod rGchaola ılacakhnın ala· 
cağına kAfl gelmeıııe ftzerlnde 
bırakılmı yapılamaz, aatış dft· 

şer ve gayri menkul 2280 no· 
mııah kanun ıhkAmını ted l· 

kan ılıcaklı berine kınan! 

ipotek olur ve borçta bet 8ene 
mGddetle taksite rapt olunur. 

Artırmı netlce81nde üzerinde 
bırakılma kararı verlllrae alacı 

artırma tutarını letenlldlğl za. 
man derhal verme~e mecbur· 
dur. Vermediği tıkdlrde dahı 

önce pey koyan alıcıya teklif 
olunur. Koyduğu bedel tlzerlo· 
den almığı taUp olorea ve ya· 
had bu bedel ftzerlnden her· 
hangi bir lııtekll çıkırııa onun 
Oıerlne ihale olunur. Böyle 
bir istekli ~ıkmazsa ılzerfnde 

bırakılma karara bozulur ve 

gayri menkul 15 gün mQddetle 
yeniden ertırmıya çıkaralar. 

Takarrür rden bedel ftıerlnden 
sıtılır. Arıdaki fark ve mah· 

ilde bet W. 

Bayramiç askeri ııa. al. ko. nondan: 
l - Bayr•mlç garnizona clvaranda bnhınao piyade kıtııtı ... 

senelik ihtiyacı için 855.000 kilo on kapalı zarf la oiftoık 
kt>nolmoo vtı Uiıle ~Gntl talibi ~akmadı~ından yeniden k 
zarf la ekelltmlye lı:önmoştut. .J. 

2 - Hef kll~sunon Hede il muhammen f lah 9 İmroı . 25 # 
tim ihalesi 19, 7 ,935 tarik aaa.t 15 te Bayradil~ tftmen aatill 
ma komisyonu binasında yapılacaktar. 

et 
3 - Mftoakasaya gireceklerin verecekleri onun şerait ve 

ııafını bnlondoğo yerin aatıo alma komisyonuna mftracaat eİ 
rek öğrenebilirler. ,l 

4: - · İıteklllerln 2490 numaralı kanonun 2 ve 3 Onctı Ol~ 
delerine göre istenilen veııalkle 5204 lira :l8 koruı mov.) oaı' 
teminatın veya bank mektubunun ihaleden bir saat evel tll 
mub1&ebe8lne tevdi ile komisyonda hazır bulanmaları. 

31 6 11 16 2363 

Bayramiç aekeri 81. al. ko. dın: 

1 - Baramlç garnizonu eharında bulanan kıtaatın lbd~ 
için kapılı zarf osullle 7390 kilo saıdeyağı ekalltmlye koouldO· 

2 - Her kllosonon muhammen bedeli 75 kuroıtor. JbııJ 
19,8,935 tarih Hat 11 de Bayramiç ttımen aatan alma kooıl' 
yonu binasında yapılacaktır. 

11 
3 - Ekelltmlye glreceklerln verecekleri eadeyağıo şerılt 

evaafını bolondoğo yerin eatın alma koml8yonona mftracaıt ; 
rek ôğrencblUrler. dt' 

4 - İsteklilerin eksiltme kanonunun 2 ve 3 tıncft aııd .,ı 
lerlne gôre istenilen nealkle 415 lira 65 korno muvakkat ıe tJ 
natın veya bank mektobunon. ihaleden bir saat evel tGOS 
muhasebesine teslim ile komisyonda bulunmaları. 

31 6 11 16 

Ankara M. M. v. iv. am. eat. al. ko . dan: t' 
1 - Yeril veya avropa fabrikaları mamolltındın olmak Ol~ 

bir metresine biçilen eder 65 koroe olan 28500 ıoe 
arka çantılığı bez kapılı zarfla ek8lltmlye koomootof• 

2 İhalesi 2. 10,935 çaroamba gdntı saat 15 tedlr. 
3 İlk inanç parası 1257 lira 75 kornı,tnr. bel 
4 Şartnamesini almak ve örneğini görmek lstlyenler 

ıtOn ö~leden sonra komisyona oğrıyabtllrler. f 
5 Ekslltmlye girecekler ilk inanç parası mektub •e ~ 

makbozlarlle kanunun 2 ve 3 GncO maddelerinde r-;, 
belgelerle blrllkte teklif mektoblırıoı ibate saatlO "' 
bir e11t enet M. M. v. satın alma komisyonun• 
meltrl. 16 31 15 29 2567 

Ankara M. M. V. aatın alma ko. dan: bi' 
koro, olan 40 f 1 - Bfr metrealoe biçilen eder l 1 O 

metre ekmek torbalığı bez kapah 
koomoıtor . . 

zarf la ekslltOle 

2 
3 
4 

İbıle!d 3 · 1. Teo· 935 perşembe gftnü saat 15 tedlt· 

İlk inanç parası 3800 llradır. 
Şartnamesini 24 O korooa almak ve örneğini göraıek ' 

5 
yenler her ~Qn komisyona oğrıyablllrler. f 
Eksiltmeye glrtcelı:ler ilk lnaaç paraııı mektup ~ 
mıkbuzlarlle 2490 aayıh kanunun 2 ve ftçQnctl OJ•.,.ıı 
terinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektuplarını 1 ; 
11atlnden bir s111t ent:l Ankara M. M. V. aatıt1•~ 
komleyonnna vermeleri. 2586 16 81 15 

Aokara M. M. V. 8at. al. ko. re. den: et' 
1 Bir metresine biçilen eder 500 kuruş olau 7000 rJJe ,ı 

hAkl gabardJn koma, kapalı zarf la eksiltmeye kooOJUf1 

2 İhalesi 7 ·EylO.l· 935 cumartesi gilnft saat 11 dedir· 

3 İlk inanç oarası 2625 liradır. il 
4 Şartnamesini 175 kornea almak n örneğini 1ör111ek 

tlyenler her gftn komisyona oğrıyablllrler. f 
5 Ekelltmeye girecekler ilk lnaoç paraaı mektup ~~ 

mkbuılarlle 2490 11yılı kanonun 2 ve 6çftnc11 111• il 
terinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektoplaraoı 1b;0 
saatinden bir aaat evvel Ankara M. M. V. eatınalııı• 5 
mlıyonona vermeleri. 2585 16 22 ~8_./ 

Ankara M. M. V. aat. al. ko. dan: il'' 
1 - Bir nanesine biçilen eder 6 kuroo olan bir milyon ,ı~ 

değftlk renk ve uzunlukta makara kepıh zarflı e~ 
meye konmoıtor. 

2 lhaleal 2 ·ı. Teo· 935 çaroamba g11nü eaat 11 dedlt· 

3 tlk inanç pıraeı 4:250 liradır. • 
()t01 

4 Şartnamesini 3 Ura bedel karoılığmda almak ye 
1
,, 

terini görmek letlyenler hergün komisyona oğrıyablllt,) 
.5 Ekalltmeye girecekler ilk inanç parası lllektop veyı Ol,tll' 

buılarlle 2490 Hyılı kanonun 2 ve ftçftncQ mıddel"111ıı 
de yazılı belgelerle bhllkte teklif mektuplarını 1 ~ 
ıaatlnden bir ıaat enel Ankıra'da M. · M. V. :>~ 
ko. na vırmelerl. 2584 16 31 15/"• 

hftkftm letlhsallne hacet kal· """ 

---------------makatzın tahell olunur. 
Bu gayri menkul Qzerlnde 

bir hak iddia edenler veya 111· 
olğl olanlar bu mtıddet içeri· 
81nde evrakı mftsbltelerlle bir· 
ilkte dtiremlze mGracaıt etme· 
lldlrler. Bu mOddet içerisinde 
mftracaat etmlyenler ve hakları 

rapa 8lclllle sabit olmıyınlar 

artarmı tutarının paylaomaaın· 

dan hariç kalırlar. 
DellAllye ve tapu harcı ah· 

cıya alddlr. Artırmaya lttlrak 
edeceklerin yilzde yedibuçuk 
nfııbetiode rlt po akçeıl yatır · 

mılara veya milli bir bankı 

mektubu geti r meleri JAzımdır. 

Da gayri menkul yukarıda Y"' 
ııh tartlar dairesinde aatılıcoğı 

illa olaaar. (2695) 

Üniversitede Döçeofı 
(Muavin Profee6r) 

Dr. A. Safi ttiJJ 
Ağız ve Diş He1'ifJJ 

Hastalara hergdn 6ğledeJI 
ıonra bakar. 

fstiklll caddeei N~·:, 
Ankarı apartmanı 2 jpel 111' 

Telgraf • ı S TAN JJ25o 
Telefon : 49 

~1111111111111111111111111111111111ııı1Jlıı~ 
Çeşme Hıcaları 

8 inci Sahif ededit' 
il lll llll lllllllUll l il il l lll l il l llllHI 
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Anadolu'nun Tarihi Tefrikası 

Bankasından: 
' Etki Yeni 

Eıae No. Yeri No. Ctnıl Depozlıoso 

fiATUI( f(AKAtl 
417 Birinci brantlna yıldııtep Ye gôntU ıobkları 

• 951 952 Akdenlı m. eablllye caddeıl 
26.2 26 rHa 55 

40 38 hamam ve ıltmdakilOOO 

Tefrika No. 99 15 Ağustos 935 M.AYHAN 

anrı Neler Yetiştiriyor, Bu Da Adsız
ların Bir Başk!l Çeşidi .. 

8taı ki ----------•ı----------
1 111 ler, çil yanuııa gibi Yaraeı kıpenmıetı. Kendini çok kadındır. Oo erkek kıratında 

1 dıktııı n ço6 a Lılıçtın 1 l b o • y oluyordu: bir bahıdır. 
L ldlkten eoara ııenl arıma - Gırlb lley'. . Dl•ordu· h•r Gaı Lf b M t it v ı " u te .. n ba cen Clz~rlne 
.. ,.'

1 
tun. K11metlmde ıenlnle hınçer Ye Lılıç yarıııı Lıpın· ı ı b L ~ " .. • mana ı mana ı ona a .. mıe •e 

)'ttl IDek yokmuı yiAh! Seni dıktı~ ıoıara ,;ftcOm, kuvvetim yılnız kaldıklın bir ıındı; 
tıft ' buldum.. Sana k6ç6k daha arhyor. DôvGşme ıevkim, - GôrGyoram ki nltd • De. 
dG'G lylltk yaptım. içim timdi kab1rdıkça kabarıyor. Sınkl mini • ona ald her şeyde çok 

llllGı kadar rahat!. akıtlıgım Lan yerine damar· ı · d , A t lızeln... Dememkf; b ın kor. 
Adına ıı~yleıeydtn!. la.ama daha çoL Lan geliyor. L L L d L 1 d L d , - .. • &a•tır, .. a ın a .. ı 111 ır, •• ın 

ieıııı Olnı11 dellkanhm.. Bak Sılak, hlr defaııında ıo cevabı bir erkek gibi çarpı1am11. Fa· 
• •dıaı da ıormayoram.. vermlıtl·. L d L d ..... Be aıt ne e olıa, gene •• ınd1r. 

"- a,.. nlmkl Aybey! Goltekl - Bar.ı insanların çeliğine Aclı kalm .. .a onların yelıl bayak 
~,0 tnğcoıayam.. Ôyl., •a· Myle ıu Yerlllr. Ocağa ııokıu. olur. O nl~bettede yıkalmalın 
~ID ki, ıen de Telelerden ğan bir çelik n11ıl taze bir çabuktur. Bono anotmı! 
e.. la, belki de Taıkeı ka kanet ahraa, çelik lnhçten Aybey ıea çıkarmadı. Kea· 
~••a oğla! yara alan her lnıaa yıpıeıda dini ıor tutuyordu: 

'(bot cengber ba ~slere ôyla ~iç bolar. - Bey1r ağım, hıyar!. O, 
Yaklr çok osaklarda kal· baıka bir kadındır! 

~'.,.l.ığın &idi ·dedi· Sadlar· mıtta. Diye bağ•rmamak için ken· 
, •lf1r1 da lHdd. Dilber Hatun fae yalunlarda!. dini ıor tatta. Blras dıba 

'• l.ılııılar nrd11 tabii.. Ve b111 haberler g&eterlyor· dllşGnGncr; 
...... '; ... bir taneıl.. dukl; Bahara tileri ateı tçla· - Klmblllr, belki onlar doğ 

lhnem! dedir. Bıtan BaLan'da Arıb d ' Y b ..A ld ....._ • ro ar.. 1rın ô Gr e .. n • an· 
~ Ben biliyorum, bfrlıl 11~ pledarlarına kate• kıhcını ııyır· mıyacağım• bana kim ı&yleye· 

&t' 0 da kareımdı! mıı, toprağı, tacını korumaya bilir? 
~t~bıt.bı uzaklara doğru huırlınmaktadır. Diye mmlda11dı. 

....._ •e eglldi: Bu nıl7etlerln konuıuldo~a .*. 
lJ~ Cet aenl kaeakbyab1D! bir gGn, Galteklo'ln yananda Anb ordaeu, ııankl kayna· 
..._ tı11 gJtl 1 1 bulunanlardan biri, yordu. Biç durmadan tı•• La·· 
..... , • ._ u ge tr ge lyor. B,.Jkl ..., a " 
'-te._ ... ıerdlr. Ben ealr dGtmek - Bir kıdın • Demletl · ne Yatler geliyordu. Acem illerin· 
... eın G• de olıa kadıod.r lıte!. Ne ya· den yı6anlarca aıker toplamıe · 
~11'1.Je ' un gelir belkf de e 

L pabillr, bir erkek gibi çarpııar, lardı. Bandın baıka ıJrdlklerl 
"-·· geae aarellııırıı n o orduya Lamanda ederml? 1 d T • yer er e Clrk'Jerl, TClrk deli 

.. l...... Bea ıına kıhç kaldırmım 
~ .. !. 

~~il de 1aııa yiğit!. 
'1 nt ıtbn1n gôzlerl yıear· 
toı,~ Birden dağruldo. Tekrar 
~t lıt fııeelne baktı, ,., ıonra 
'-.,

111 
Ollede alına ııçradı n 

Cıdl ere dokunda. ._, f 0 r değil, 1anld uçuyor· 
toı.._ tk1auıa hiç bakmadan 
1"-t, te ötelerinde kaybo. 

, :Ybey haııaı 1alladı: 
'- dt •arı neler yetletlrlyor? 
~tı •dtızlar1n bir bııka 
L l>f )e 
'tttdlı Olırıldaodı. Biraz ııonra 
) , .. , d 
""• il en bir ath bölGğG 
~-1,L~ııta. 8a~ıoda Salık nrdı 

'111 . 
' leefne bir tekme attı: e, .. 
f>edı •nlamııhm 11ten .•• 

,, . AyL- 'I 
ı''t •t uey kucakladı Ye 
1~1-t ır fola dOttftler .• Kuın· 
~I ' •lyab 
L.t )•t Ve ve görOnmlyen 
~)Qp:Qr gibi dığları, ovaları 

Q, 

... ~ı,., :. 
-,c1,ln ııobra!. GQaGn yeni 

""'• ııııtter.. Orıalak bir 
8" h~Ydanlığı içinde.. ' 

Aybey gıyri ihtiyari; kınhlarmı da kandırmıya çalı· 
- Fakat • Diye bağ.rmum · ııyorlardı. 

arkadıe!. O kadın bıeka bir - Dnam ed,.cek -

2 ve 20 komprimcl. k a mbalajlarda 

bulunur 

1\mbiılaj ve komprimelerin 

':'..c-:nde hnlisliği n timsali 

Posta T. T. Başmüdürlüğünden: ~ 

779 İllncl ıGleymınlye m. ytbbıfl h11an n deotebın 
ve hıfıı, ıokakları. 

64d 
666 
789 
921 

969 
1032 
1049 
1057 

1058 
1059 
1060 
1063 
1064 
1065 
1066 
1069 
1070 
1072 
10.3 

1074 

1075 

D~rdGnca ııoltaolye m. birinci horasancı ııokak. 
DördllncG ıoltaolye m. birinci tene.zzah ıoke~ı 
Birinci karatae teş•lklye ıokeğı 
Karııyaka oımanıade m. nazlı ıokık 

Kıntaı tGrklye ıokalı 
ÜçGacG karatae doygu ıokak 
Kaeıp hııır mıhalleal bılıadırlar çareaııı 

İkinci g111ler m. yeni açılan kemer caddesinde 
106 No. adada 4 par1el No. 

» » "' » pareel No. S 
" ,. » "' ıs pınel No. 
M '6 '6 M 16 "' M 

Baaan boca m. ali p•ı• caddeıl 
"' "' u oımanlye caddeıl 

K11ap b111r m. ha ·an huetı ıokagı 

c c hayrettin p•ı• c 

Toraman m. cedld ıokak 
lUncl kantat tehit nGuet ıokağı 
Sellmlye m. halll rlfat P'I' cıddeal 
İkinci dleymanlye m. kAmll p•t• eaddeel 219 
adanın 4 paraellade 

c c c c c c 

219 adanın 1 paneli 
c c c 

1076 c c c 
158 A. 3 p. 
159 A. l p. 

1077 İkinci .. aleymanlye m. 
160 A. 9 p • 

birinci klremltcl ıobgı 

1078 c c 167 A. 15 p. 
1079 İkinci ıGleymanfye m.2 lacl klremltcl ıokak 

164 A. 11 p. 
1080 
1081 

c 

c c 

« 160 A. 2 p. 
c GçGncfl klremltcl aokak 

40 mağazanın 24 de 
1 6 8. 

5. 5,1 
32 

15 
6 

9,15 

15 
4 

14 
11 

3 
59,4 

44 
132 
134 
110 

1.10 
10 

42.2 

73 
19 
ı 

18,2 
42,1 

55.57 n ve bahçe ve ar· 240 
IBDID 371640 da 
46080 eehml 

9 
77 · 

9 
40 

19 
27 
13 

15 

' 12 
9 
3 

Ev 80 
Ev 30 
Evin 64,35 hissesi 350 
248,50 M. mur.b· 100 
bat HH• 

E• 500 
nln 1,3 bl1&eıl 18 
Mığaza 100 
112M. murabbaı 11ea 80 

112 M . 
127,17 c 

116,79 c 

Dok.kin 

Ma~aıa 

Dakkln 

c 

c 

c 

"' 80 
c 65 
« 60 

220 
250 
40 
70 

e•ia 40 ta 28 eehml 85 
71 211 M. morabba1 ar11 35 
30 EY 20 

278 M. murabbaı arsa 14 

72 c 

242 c 

153 « 

342 « 

10!l7 c 

1078 M 

3 .. 66 M 

279 ,. 

c 

« 

« 

c 

c 

c 4 

« 12 
« 8 
c 14 

c 42 
"' 45 

M 140 
M 12 

160 A. 10 p. 
1082 c c « çonk IObk 150 adaaın 14 p111el1 20,l 1688 u "' " ' 70 
1083 c « c mont relı ı. 150 « 5 c 1,22 774 » » "' 40 
1084 c « « mııırh cad. 154: « 9 c 125 142 » " » 10 
1085 Barana lıtaıyon mnkll orta ıokağı l~ 12 E• 460 

Mnkl ye numaralara ya.karada yuılı eml&kla peıln para ile 11tı1lıra 31.8 9;l5 com1rtP.11t gflnG 
•a•t oada ihale edilmek bere •çık artarmıya konulmaııur. lıteldl olanlarlD blzalarmda yazıh 
pey akçelerlnl nınemlse yatırarak artırmaeıaa ~lrmelerl IAzımdır. 16 20 28 2602 

Mnzayede ile 
Fevkalade Satış 

Yoleolak dolayıılle &oGmGı 
deki p111? gGnfl Hhahleyln 
ıHt 10 da G&atepe npar İı· 
keleıl karoaeında halU alya bey 
ıokağı CGmhurlyet kız un'at 
enetltflıfl ıepet •e çlcek mek· 
ıebl arkaıında 383 Ye 885 
no. b hanede maruf bir ecne · 
biye alt birçok laka n nadide 
mobilyalar bUmflsayede ıatıla · 
caktır. 

Dikkat: 
Yaolaolığı mahal kllmımak 

için mf'kteb kapm önflode 
m611yede yerini gôetereo bir 
adımımız bulunıcaluu. 

Satılacek mobilyalar meya· 
nında ~ıyet lflkıı cevizden ma· 
mal tlf lnyerah aynah dolab, 
bir adet iki ktelllk iki direk.il 
earı keııme karyolı, ve cibin 
llAI, telr n çift kanatlı aynıh 
dolabl1r, nlkeltjh keıme yarım 
karyola ma ıomyı, kGıGpbane, 
birçok hezeran 89rupa ıanda · 
llye, yeni bir hılde Gç pt.dalh 
bile markalı alman piyanosu 
~e tabaraeı, gayet ,aıel oy 
malı hare, ıı.ılır dOrt köşe 
ma11, •e 11ndalyelerl, komo 
dlnolar, kornezalar, gayet ga 
zel yağlı boya lnbal1r, ayakh 
dikit maklaeııl, etejer, çocuk 

Bakteriyolog ve bulaşık ile salğın hastalıklar 
mfltebassısı 

Bumahane iıtaıyonu karp11ndaki dibek ıokalt batında 30 eayı• 
b eY Ye moayenehaneaiaıde ubah eaat 8 dm akoam 11at 6 a kadar 
hutalannı kabul eder. 

Milracaat eden baatalara yapılman lbımgelen ııair tahlilAt ve 
mikroıkopik. muayeneleri ile veremli baltalara yıpılm111na cevaz ğö· 
rfllen Pnomoıorakı muayeoebaneeinde muntazaman yapılar. 

Telefon: 4115 

lzmir Muhasehei Hu~usiye MüdOr· 

lttğOnden: 

~ ~lGr~ •;da neler olmaeto: 
'"~'l'l 't lerden ıonra K1ra 
~ '1•k~r, Ga1te1Lla'tn atlıları· 
'- •eroa7

1 •handı yeoilmlıler, 
ıı._11tıde tler, kGçQk kafileler 
,_~ Q~ bir daha toplınama. 

" ere d " 1 ,,.lltekı •~ı mıılardı. 
No. Clnıl MnkU Bedeli ıabılu Telgraf hıtla11 için 11tan alınacak demir Jlrek takaz Ye 11lre 1raba11, Gç adet abıjur, baııır 

bin altı yaz lira mobımmen bedelle 13.8.935 11rlhlnden itibaren kanape, kadife weıloak, peoldr· 
Çtl 11 •ırtıaara iki kapa 

llıtl ııae11ııo11: 
'-tı Ak d 

il!, ' lğerl KHatGrkeı· 
~e 

t..~ ordu k >'" ' arh bir dağ tepe. 
~Q~~'1tıı lanın çığ gibi bQ 

'
ı,.. 8hayanıa,, bl rçok ka· 

' oık llerdı Drd bayrağı alhna 
~ .. 
~ taı lol, tlmal, ceaab hep 

~ )Orda. 

15 gGa mGddetle açık ekelltmlye konolmuotur. Verilecek bedel ilk, gayet gGıel kat tGyl6 ka· 
... uygun gôrOIGrıe Ağoıtoııon 27 inci Sah ~flnil 11at on1ltıda ihale dllell kan1pe, kadın tanletl, 
:oıonıcıktır. Taliplerin şartlı11nı aalımak azere baomGdDrlyet koneol ayna, lnumen, tuvalet, 
kalP.mlne milracutlan. 14 16 20 24 2562 du .. r laalı, wemelyellk iki 

adet tamdan, kolona eemılye · 
~1111111111111111~ Muallim ..ımllllllllllllllllll ilk, keame ıarı çocuk karyo 

-~ Dr. Hulôsi Alat&fil =---= l•ıı, Yazolar, hala, kilim, Ye = V _ eeccadeler, •e1aire birçok mo 
§ Eekl Tıbbiye Mektebi MGdlrG, G1rp Ct'bbeıl Sıhhiye Rebi § bilyalar bllmGsayede eatılaeak· = J H I k) M h = tır. Far•tı kaç1?mayın11. i ç asta ı arı Ota assısı ~Fırsat artırma saloou 
:= Baatalınnı Bıcı Baeaa Oteli Kar1111nda Şamh Sokagında § Aziz ınık -

3 6 dakktn Kemer eaddP.ıl 110 lira 
3 masa Bekir pa~a hanı içinde 60 " 

29 dolap bıktr bedeetenl içinde 2Ş " 
10 bank• Kartıyaka Neıf mlye eo. · 8 ,, 
26 masa yol bedeııtanında 200 ,, 

32 ·2.~ " bahkbane çarııııada 45 ,. 

ldarel huıuılyeye alt olup yobrıda yer Ye clael,.rl g3eterllen 
aklr 3 yıl mGddetle temdldrn 1rhrmaya çıkarılmıetır ihale mCld 
detl 15 8·935 tarihinden 2 9 935 t1rlblne kadardır lcarana tallp 

olanlann teraltl '6peamek Gzere hergln 9 dan 12 ye kadar. 
haıu•I maha.ebe mldGrlGgGne Yf! pey ıflrmek letlyenlerlnde ihale 

kbllslarlle 



~ün kil Ankara Birası ····-
Ulusal Bir Fabrikanın Mahsıılodor ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi binasında 

TELEFON: !2383 ••• -= 
Ucuz, Temiz ve Sıhhiğ Bir Gıdadır. -

~ 
HertDrlO (Banka ve Komisyon) Muameleleri 

· Vadesizlere % 

Yapdır. 

4 
Tftrkiye'nin bertarafında 

içilen yalnız (Ankara Birası) dır. § --
~ 

Mevduat Şartlan: A!h ay vadt-liy~ % 
Bır sene vadelı 1e % 

5 
6 faiz verilir· 

= Zahire, 4zClm, incir, pamuk, yapak, afyon ve881re komisyonculuğu yıpıhr. Mallar geJdf• 
§§ j!lndr. 11ablplPrlmı f'D mihald .,f'rahte nan8 nrlllr. «Ankara l83ötraso) Dl heryerden arayınız. 
§§i lll lll lll lll lll il lll lll lll il lll lll il lll il lll il lll l il lll il lll lll lf lll ll lll lll il ll lll lll lll l lll lll lll lll ili 111 11 11111111111 1 

fi,ratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

·•CERES., nporo 26 ağoıtonan SO ağaııaaı kadar An.erı, 
Roterd•m, Amıteerdım n Hımborg limınlın için yak alacaktır. 

"ULYSSES,, npuru 9 eylalden 13 eylale kadar Annre, 
Roterdam, Amaterdam ve Hamburg Umanları için yok alacakter. 

"0RESTES,. vapura 23 eylOlden 30 eylCUe kadar Anvers, 
Roterd~m, Amıterd•m ve Bamburg limanları için yak alacaktır. 

"ULYSSES11 npuro 22 agoıtoata Burgaı, Varoı ve Köatence 
Umanları için yflk al•c•kter. 

SVENSKA ORlENT LINIEN 
"NORDLAND11 motörfl 21 ağuıtoıta Roterdım, Bımburg, 

Copeobageo, Dantzlg, l7dynla, Goteborg Oalo ve İıkındlnHya 
limanlarına hareket edecektir . 

.. VlKINGL~ND.. motörG 3 eylalde Roterdım, Bamborg, 
Copenbagen, Daotzlg, Gdynla, Goteburg, Oalo n lıkaodlnnya 
limanlarına hareket edecektir. 

11AEMLAND11 motörd 16 eyUUde Roterdam, Bamborg, Co· 
peobagen, Dıntılg, Gdynla, Goteburg, Oalo ve İakandlnnya 
llmnolarına hareket edecektir • 

.. VlNGALAND,. motörG 3 birinci teırlode Roterdam, Hamborg, 
Copenhagtn, Dantzlg, Gdyola, Goteburg, O•lo ve 1ıkancllanya 
limanlarına hareket edecektir. 

Sl4JlVICE MARITIM ROUMAIN 
0 SUÇEA VA,; nporu 5 eyltUde gelik 6 eyUUde Maltı, CenoH, 

Marallyı ve Barıelooe için yak alacıktar. 
"ALSA JULYA., npuru 30 eyUUde gelip birinci teşrinde 

Malta, CenoH, Marıllya H Barıelooe için yClk alıcıktır. 

İIAndakt hareket tarihlerindeki değltlkliklerden acente mee'o· 
Jlyet kabul etmez. Fazla tıfallAt için ikinci Kordonda TabmU 
ve Tahliye blaaeı arkaııodı Fratelll Sperco Hpur acentıhgıaa 
mllracaat edllmeıl rica oluoor· 

T~lefoo: 2004 2005 2663 

\ .1'. 
VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LlNIE 

11 ALlMNlA ,, nporu l 4 
ığoııtoııta bekleniyor, Hambo .. g, 
Bremen ve Anvera'teo yok 
çıkaracaktır. 

0ANGOR~ .. vapuru 19 ığoı· 
t0tıta bekleniyor, 22 ağuatoea 
kadar Anven, Roterdam, Hım· 
burg •e Uremen için yak 
alacaktır. 

.. TlNOS,. vapuru 2 e1lalde 
bekleniyor. 6 eylGle kadar An 
verıı, Roterdam, Hamborg •e 
Brc:men için yak ılacakhr. 

ulTAURl,, npuru 16 ey· 
lOlde bekleniyor. 20 eylftle 
kadar An•eu, Roterdam, Hım· 
borg •e Bremeu için yak ıl•· 
cıktsr. 

ARMEMENT B. SCBULDT 
HAMBURG 

11BANSliURG11 vapuru 22 
ağustosta bekleniyor. 1 eylille 
kadar Anvere, Roterdım ve 

Hamburg için yak alacaktır. 
.. NORBURG,. vapuru 26 ey· 

Ullde bekleniyor. 30 eylale 
kadar Anverı, Roterdam ve 

Hamhorg için yak alacaktır. 

SERVİCE DlRECT DANUBlEN 
TUNA HATTI 

" ATİ O " motörG 26 ağoı · 
toeta bekleniyor. Budaprııe, 

Bratleln Ye Viyana için yftk 
alacaktır. 

THE EKSPORT STEAMSHlP 
CORPORATION 

11EKSCELSlOR,. ••pnro ha· 
len Umıoımızd• olop Nevyork 
için yftk almaktadır. 

SOCIETE COMMERCIALE DE 
NAVIGATlON A VAPEUR 

Olivier ve Şüre
kası Limited Va

pur Acentası 
Cendell Han, Birinci Kordon 

Tel. 244.3 
Ellerman Llyn Ltd. 

Liverpool Hattı: 
·•ALGERIAN., nporu Llver· 

pool ve Snaoıea'dın 18 •Aoı 
11011 gelip tahliyede balona· 
caktır. 

" FLAMINlAN,. nparu 20 
ağoıtoıtan 24 ıgaatou kadar 
Ltnrpool ve Glaagon için 
yClk ılacakur. 

"OPORTO" nporu eyltll 
baılaogıcıada Ltverpool ve 

Soanıea'daa gelip tahll1ede 
bulonacıluır. 

Londra Hattı: 
.. POLO., ••puro 25 ağaatos 

ta Uull, Loodra ve Anven'ten 
gelip tahliyede itulonacık ve 
ayal aemanda yalnız BuU için 
yftk a1acaktır. 

•· ALGERlAN .. nporu 29 
ağoetoıta beklenmekte olup 6 
eylt\le kadar Loodra Ye Holl 
için yok alacaktır. 

"FABlAN,, nporo 7 eyltll· 
de beklenmekte olup 18 eyltlle 
kadar Loodra ve Hali için 
yak alacaktır. 

The General Stram V avlgatlon 
Co. Ltd. 

" ADJUDANT 11 npora 23 
agoıtoıta bekl•nmekt" olup 27 
•tuıtoea kadar Loncha ve Letlb 
lçhı yok alac.kttr. 

Not: Varol tarihleri Ye Yapurla · 
rın iılmlerl Gıerloe denlılkltlde· 

rtnden meı'ollyet kabul edllmes 

" 8ULGARIA. .. npuru 14 
ığuıtoıtı bekleniyor, Borg11 
ve Vırna için yat alacaktır. 

Çeşme Kaplıcaları 

Karabina . Boyok Tnrkiye ve 
Istanbul Otelleri 

DGoyının emealelı ılıca ıulırUe çamuru, kum11l denimi 
•e Çeome'nln eaf ha.aıı ile en zengio ·•Radyo Aktn·lte,. ye 
ıabtptlr. KonflSrlCl mua&zım otellerlle umanın eo ucuz 
Ilıcalarıdır. Flıtlerl koroo 

Y•lı odaları banro ile yatak 125 
İkinci ıınıf odalar banyo ile yatak 100 
Arsa edenler için tıblldot 100 
Lokanta yemekleri (30) ıenedenberl İzmlr'de tanınmıo 

Mebmed U•ta tarafından idare edilmektedir. 
Otelde her ailenin haıosi yemek pltirmeılne kAf 1 matbıb 

ve tatlJ ıolar mevcotlor. Otellerin karyola ve yatakları 
makemmel olduğundan ılıcayı gelecek mOıterllerlmlılo eıya 
gf!llrmek kalfetlne girmemeleri tanlye olunur. 

Şlfıb ıulan birçok klmıelerln hayatını kurtarmak ıore 
tile töhret almıttır. M~ohor Karllıpıd ve Vlel kaplıcalarına 
talk banyo ıolarile çamuru, romatizma, ılyatlk ve mıf11l 

baatılaklırını bir daha Hdet etmemek Gzere kat'I tedavi 
eder. Böbrek ve meeanedeki kum ,.e taolırı birkaç banyo ile 
temlder. Mide ve bağerıak ve bU'umum adali •Arılan, ılnlr 

&afiyeti ve bllba11a rahim h11tahklarıodı ıeılrl kıt'ldlr. 

Şlfne banyoları da clld haıtıhklarını envaı •e hneoıUe ek 
semayı bir daha ntlkletmlyecek derecede tedavi eder. 

Fazla malumat ılmık lıtlyeolcr Bırot hanında ılmıar 

Necml're maracaat rtılnler. 

• Kültür Bakanlığından: 
1 - 2259 ıayıh kanunun tatbikine dair olan tallmatnam,.ye 

~lSre ilk okullar için bir alfabe kitabı yuılmaın maııabakıya 
konolmuııor. 

2 - Maıııbıka mOddctl eylôl 1935 den bıelamak ve 29 ou 
bat 1936 comarteıl gaoa öğle nkd bitmek dzere altı aydır. 

3 - Maeabakaya lttlrtke karar vereDler 30 ikinci teırln 
1935 cumarteıl gGnCl lSğle1e kadır bir dilekçe ile kahar bakan 
hğıaa mOracaat ederek bo mOaabakaya girecekler def terine 
adlarını yazdırarak bir numara alacaklardır. 

4 - Mtıeabakada blrlocllltl kazanan kitap aç yıl mftddetle 
okullarda okutulacak ve mftelltf ine her yıl lçlo 600 Uta telif 
hakkı nl'llecektlr. İkinci çıkan kitabı yazana bir defaya mabıueı 
olmak Ozere blrlnclotu mflelllflne verllenlo bir yıllıı'!;ı açOocfl 
dördOncG •e beı•ncl çıkanlara da birer defaya mabsoı olmak 
azere lkleer yoz lira mtıUfat Yerilecek tir. 

5 - Ma11bakayı gireceklerin eaerlerlol Oç noıba olmak 
Ozere makine ile •e klRıtların yal.oız birer tanf larına yazılmıf 
olarak kflltar bak•nlığtna makboz mukabilinde verm~lerl •eya 
göndermeleri lhımdır. Kitaba girecek realmlerfn aııllara birer 
noıhı olar .k mfh.eddelerle birlikte verilir. Mfbabakaya bı111lmıo 
bir kitapla glrt'nler de kitabın Oç nflsbaııoı bıkaolıga nrecekler 
veyı göndereceklerdir. 

6 - MOsabakaya Rlrenlerce eser mOneddelerlle birlikte, 
eeerl kabul edildiği takdirde, eeerlnl llln edilen telif hakkı mukabt 

tinde •e her tOrHl taııarrof hakkından vazgeçerek kflltflr bakan· 
hgını Oç yılhk bir devre lçtn terkettl~loi ve kitabın o devre 
içindeki her baeıl•e•nıo ıon taehlhlerlnlo keodlıl veya kendi 
meaallyetl altınd• tayin edeceği diğer bir zat tarafından yapıla· 
aagını göatuir noterlikten tııtikll bir taabharname verllecekalr. 

7 - Kitapta bolonma!ı IAıımgelen pedagojik ve teknik 
Yaaıf ları göıteren oarıname Ue noterliğe tııtlk ettirilecek taab· 
hOtnımenla formOlJ beı kurut mukabilinde kaltar bıkaohğı 
yayın dlrekınrlOğflod_n alınabilir. Ankara'dan bıoka yerda olan 
ların ıyaı adreae bu kıymette pul ıöndermeleırl IAzımdır. 

1 8 16 24 1955 

Istanbul Liseler Arttırma EksiltJJlf 
Kurumundan: 
Ylyeceğio clnıl 

Ekmek 
Miktarı 1'ahmlol f latl 
260000 11 kuroı nark OzerlndeD 

Beı okulun temloıt miktarı 
Ltra K. 

Galatasaray lleeel 825 
Baydarpaıı lhesl 792 
Ereoköy kız llıeel 24. 7 50 
Kandilli kız Uıeıl 115 50 
Çambca kız orta okula 165 d 

Korumomuza bağla beo okul için yukanda yazılı ekmek ı~,ı 
yaçları oartnameılne göre ve okollarm yınlarıodı ilk temlo•1 

göaterllmlotlr. Eksiltme 21,8,9:15 çaroambı gOnd İaat 15 ıe V 
pah urf ıoretlle yapılacaktır. 

Ekalltme latanbol ktıltGr dlrektörlOğtl bln11ında ıoplıoao ~; 
romda yapılacaktır. Etelhmlye girecekler 935 yıla Ticaret od 
ve 2490 11yılı kanona göre ellerinde bulunan bele eler ye ıf~ 
rethaoe namın• lıe glrecelderln lobu belgelerden maada IJO~ 
ilkten alma •eklletnamelerlle ekelltmtye girebilirler. Kepıh ı" 
ekılltmelerlnde lıteklUerln yukarıda adı yazıh kanona ıof ; 
olmak Gzere kapah zarf mektoblaı ındı lıtenllen belgeler.,,~ 
teminat makbuz veya banka meluoblırıoı koymak ınretUo ~ 

larsn Gzerlnde tekliflerin baogl loe ıld olduğunu ve k•0°11 lkametglhları yasılı ve zarf larm kapanın yerleri m6h6rU1 ° fi 
rak belli gOode, belli ıaattea bir aaat enel mflteıelsll ııuıkbıd 
mokablllode korum baıkanb~ıoı verUmeel •e temlnatlaruı 1>'

01 
zamandan evvel Ltıeler mohaeebecillğl vezoeeloe yatırıl11> 1f er 
ma11 ve ekelltme ıartnamelerlnl görmek Gzere korum ıekrtl 
uııoe ıormaları ilan olunur. 4 8 12 16 4~56 24".!9 

~ağır Dilsiz ve Körler EnstitosO 
Direktörlüğünden: 

Ekmek f latlerlnln ytıka•lmeıl eebeblle muhammen atı da a"! 
edllmle •e enıtlUloan ~35 malt yılı gerekeolerloden olr.p telefi' 
llıt çıkmıyan -va aoağıda adları yazıla olan diğer neıoelet 01 
birlikte yeulden elulltmlye koamootur. 1ıtekJllerlo ıartl•~s~ 
gôrmek Ozere hergOn enıtlttl idare heyetine •e 27.ağoıto8· ~ 

ıah gGofl ıaet 15 te muvakkat teminat makbuzlarına alarak 
1
fp 

hlye dlrektôrlOğGnde toplanacık komlıyonı baıvurmıları 

~OD~ ' 
Cfoıl EoH Eo çok Enaz Eo çok Kilo ye ıde ,P 

l inci nevi ekmek 
Koyan ve kuzu eti 
Vana eti 
Sat 
Yoğurt 

adet adet kilo kUo mohao>Dl.,., 

9000 
2000 

12000 
2500 

Ko. s. 
9 76 

1500 17• ·0 20 

35 oo 
o O 
oo 
oo 800 1000 10 

800 1000 16 
3000 4000 s ootel Odun köm6rCI 

Kok kömflrtl 
Yumurta 

10000 14000 Dnlet r•1 
8000 10000 1 oO 

Pateteı 
Koro ıoğın 
Tomatee 
Taze faıulye 
Pathcın 
Limon 

1500 2000 6 oo 
1000 1500 6 oO 
1250 1500 6 oO 

600 700 8 °0 
4500 5500 1 50 
:JSOO 4000 2 oO 

13 16 20 23 2~ 
lzmir Muhas~bei Hususiye Modil'' 
loğttnden: v 
lklçf'emellk c11dd,.llode 351 No. kahve hıoe bedeli 11bık• ı;g 1' 
NamaıgAbta 46 No. dOkUo " ,ıı' 

İdarel hoııuelyeye alt olan yok ıradı yer ve clnıleri ~l}stt tlt~ 
akarın Gç yılhk icarı uzatılan aruı_malar netlcealode bu 1;d''' 
verilen bedel haddı lAylk görOlmedl~loden müzayede lll Jj 

10 gilo deha nzablmıotır iıtekll olanların bergön saat 9 ~e~,ııı' 
ye kadar oeraltl ögreomek için mohaeebel hueuılye modOr 1 j9 

. d-
ve ihale gGoö olın 26 8 935 pazarteıl gilnOde aaat 9 , ' 
ye kadar yatıracakları depozito makbuzlarlle birlikte V'illJe 
cGmr.nlne mftrecaatları tlAo olunur. 259 

Evlere Kolaylık 
Ekstra - Ekstra ömer MuharreoJ 
9 Eyltil Panayır Markalı Sabtııl 
Dörd~r Kiloluk Paketlerde 


