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EGE 
~ l Dün de Camuriyel yönetiminin 
~ •k bir eserinin (Cumorlok Ge· 
tı köprflıünfin) ıçılma törenini 
~· Oraya gidenlerin göğlii k.a· 
~ . ller geçen yolcu kıvanc için• 
ler eli. lıea um.mır içine, çok iı· 
'aaa "i~l'Dıak mecburiyetinde bulu• 
"""-bir uıut, çok defalar, it ba· 
~: kadar yol aldığıııı ~k iti 

• Ali •• 4Ar Çetin Ka7a, be§ on gfin• 
4-! ll'aauzdadır. 1zmir'den, Bur· 
~ Udu gitti. Balk.la konoıtu. 
lttd dileklerini dinledi. 1htiyaçlan 

1 •e incelemeler yapu. 
• a· • • ~ar zamanlar, deYletciliğe ça• 

}4 • onu begenmiyenler çoktu. 
Olıo11aik • l . ~ . ıı ere dnletın kanımau 

111aı7ordo, llal bnntar-
- Şiaıendife~leri utın almayın! 

tGle: ~~lllllaı yaptırmayın! Kö~ 
"1zi kurmayın! 

- 8-taıdıklanmııı:ı kurutmayın! 
- l.aauanauıı açmayın!. 
~ lllif'e itlerimbe el uzat• 

''I'ecimerler, kaça utarluaa 
~ '• 0 1llana kendi tabüğ dü· 
~ biıi korur, buna dokun· 

~11,0...ek üıtiyorlardı. Boalın 
~ ~· timdi bizimle beraber, 
~ ~ ileride.. Bunu, haki· 
' ı olmak dolıyuije, IO· 

~,onaa. 
• 

~ ... 
_ l' diror ki: 

de.Jet. "'illa tarifeli yüluekte. Ey 
liy0~: h6k.Gmet, MDden bek· 

~ Bu battı utın almuun ne 
~ elııono11ıim, ne de yurdun 
tıp, t•llıfid•f1a11 bıtarılabilir.. Ne 

_ p .bııııu bıprl 
~illa· Çıııe Çayında bir aed 'ap• 
~bin d6n6mlük toprağım 
~. Pa11ıuıun iyiüoi yetiı· 

leıı ~llatodifı;rlerde halk bilet• 
""- dır. BtıgGnktl durumu· 

\J"-1.tg:• ~nloolar ~tir. 
"'9., selitt gidif. it Te temu 

"-' ~ lleıadree nehrini temizletir· 
l.,,,:_ lellgiQ Ol ld ')t' ~ 
-.q 'e a, yı a ı ı udln 

IQiktan :L: •u• - ş • ~ mıauı utar .. 
le be..1. 11 yolu baıuınao iı adına 
~lır lllı tu kadar z:man ta· .. 

l11ıi 
detletcfülL! lıaık, bunlan iıterkeo, 
le -gı1a ta11ıa • • • i 

01aa1a teb.. ınen ıçıoe prm ı 
"it •1aı. 111 lal'tıl'etini, reel ola· 
Q~ "• İlteaıiı bulonuyor. 

~ birer it de bu ihtiyaçlara bi· 
~ ~•ab •eriyor. Bayındır· 

~-iei •ellıızın di7evi, 1«• eko
~ leraıı bayındırlıAt itlerinde 
nl4~6. •ereli. Balkın yfiailnil 

ı-.. ttıaka · 
~ dı. lıte r· ~filbet olarak baı· 
'1 •ıı J>arı t:Dlll'yollan tarifeleri, 
t cediı• L·~· Uğurlu ayağı ile dün 

e..._da · 
r gıtti, kôprlyil açtı. 
• 

'1'1ı ).ge, bet bıaiı • 
'- 'lll Çok . aıdan Türk yor-
~ toı:;guı bir gelir aluudar. 

~--Ilı Çok' IU '• bava, ıimdiki 
'· t.U . artıracak bir dorum• 

' ' \eyı de 'Vl\L } 

~iki lll' .
1 

, .... 1e tmek f&r• 
ı11 • Gç • -:ı r....-- illlk&ııı nullll raadman 

'"'"'lQ lr' - •ardır. Nitekim Ali 
'-ıl~. ~,... it • 
"""flit. • llllu açıkca aôy le-

" ta,..:_ Te -~q- ki 'h ' 
terı.ad ' 1 111•çlara çarçabuk 
1) • olarak 

lllaa ••letiıı b . cıetab •erilıin. 
ı._ . leçtilt u ııteki ha"8tiyeti 
..._ i..ı_- ce •rtaaak.t dı 

""Ge d a r, Ege'nin 
4 ' "ler ••rilnıekteclir 

' 7dı1a de i . ~.ollarıaa lll ,ollannıa, dnlet 
""-~ lllbbq ettirilmeei 

ca, ·ki b 
ltelt1ı ' 0

• pek •an 
• bk adamı •hmf ola-

Başbakanımız 
Erzurum'da Hayvan Sergisini 
Gezdiler ve Memnun Kaldılar. 

ir'de hergftn sabahlan çıkar, siyasal Telef on: 2776 

r Bilmeliyiz Ki, Tehlike Gonlerinde 
a Canlı Cansız, HerşeyJ Devletindir • --·--Parti Başkanımız SöylDyor: 

....~~-~~~~.._,....~~ 

D6o Tark hava kurumunda, kaqı gôıterilen Ugl ne mer· 
anemli bir topl•ntı yıpılarak, ~kezdedJr? 
Bııbakanın btUGn yurddaıları 
ulu11l ödeve çağırdığı gOnden 
beri bugilne kadar ne yapıldı· 
ğı; neticenin neden lb1ret 
oldnğu uzun uzadıya ve harı

retll bir ıekllde konnıulmuııar. 

Toplantıyı Ubıy Generıl Kl· 
ıım Dlrik bııkanlık etmlı, Pır 
ti bışklnı Yoıgıd ıaylnı A 'ol 
Doğan'la ıehrlmlzde bulunan 
diğer aaylavlar da hazır bolun· 
moıtor. 

Bayındırlık Bakanımız kurdelayı keserken ve köprü. 

Toplantının aonondı bir mu· 
barrlılmlz, Parti bıı•anımıı 

A•nl Doğın'ı ziyaretle konoı· 
moıtor. Bu konoımadan öğre· 

nllenler, gerek lımlr'ln yordae· 
ver, heyecanlı ve fuarla ço· 
cuklarJ gerekae bu işte llgtll 
olanlar Jçla çok anemlJdir . 

Dön, Bayındırbk Bak•nı rlyetlnde kalıyorlardı. Ayni 1 K6prüa6n batındı (bir 
Ali Çetlnkaya'nın: ~hosorUe zamındı eski köprtl ile Mene. yapılmııtı. iki tarafıada 

tak 
Ata• 

Menemen O'f~nda bllyClkjve 
betonarma Gedlı köprd&Gnfln 
açılma tOreril yapdm11tır. 

KOpril mimari tıraı tdbarlle 
çok gOzel 'fe bftyftktGr. T• 
uzaktan bey11 ellat:tl göıe çarp 
maktadır. Ba köprO, ıOel ha· 
kımdao dı, ekonomi n tehirler 
ır111 mOnıaebet bıkımıadaa da 
Oıel bir değer taıımıktubr. 
Zıman uman tıtan Gedlı 

çayının tlltClnde n 'enlş bir 
ovanın içinde, herkesin göğ· 

ıGal kab1rtt1nn ..... nCuôiarC 
yetin mChbet varhAını, it, y•p· 
ma, yıratma kablltyetlal, Tark 
tekniğini• kudretini tebarb 

etdren bu eıer, Ege havu11 için 
de hemen hemen ea blylk n 
mimari' ltlb1rUe yegtne bir 
kOprldar. 

84yGk bir ihtiyaca cenp 
Termlttlr. ÇcıakG bu köprlye 
yakıa ve daha altında olan 
köprG ıık ıık tehlikeler yarat 
mııtır 'fe yaratmakta idi. Daha 
blr ay eyel tahta k6prldt'n 
geçen bir kamyon, çıya ya· 
•ırlınmııb. Kıt olanca, ko'f· 
vetle ıkan ıol1r, kôprlnla tah· 
ta lıtlaatgWarına hırpalıyor, 

k6prd allanıyor ve geçmek 
lmklaı gtıçleılycrdu. 

Bonon teılrUedlr ki, kıtın 

çok kere otomoblller ve yolcu· 
lar •llarla çayı geçmek mecbe · 

cağız. Bonon. ardı .. ıra diler bayın· 
dırhk itleri gelecektir. 

Kurutma, nehirleri, çaylan 
antma, kanallar, köprüler, yollar, 
aedler te ilh ... 

Mademki bunlar ihtiy~br Ye 

madamki bunlann ba1anlma11, dev· 
lelin genel aaığı için de büyük faJ• 
dalar getirecektir. DeTletçi olan 
temel laönil hükdmetiain bonlan 
da baıaracığı koıkuıozdar. Ege 
ekonomisine, Ege'deki yurddqla· 
nn yaıayııına, kuaocıaa, iı Ye 

ürf1o alanlannın yeniden hızlandı· 
nlmı11na dotru bir yenilik, bir 
canblık açıldatana inanıyoruz. 

ANADOLU 

Koantma töyle olmoıtar : 
l.mtr'de haH tehllkeatae 

Parti 8a§kaoımız Avni Doğan 

- İzmir de baebakının yor· 
don tehlikede oldogo yolundaki 

- Sona 2 inci yCllde -

Lnval - Eden Konuşması 

Sağdı, Bakanımız Meoemea'de yemekte. Solda, Bakanımız Kubilay 
mektebi kapıeı önGode. 

Darbın önüne Ancak 
Mucize Geçebilecek. 

Dail Telgraf Gazetesi ltalysn'ların 
ödftnç Para Aradığını Ya21yor. 

mea aruındakl yol da dar ve 
bozuktu. Bu k111m Gıerlade 
karııbyan otomoblllerden biri, 
mutlaka yola terkedlyor, fakat 
sellerden batakhk laallae gelea 
kenar tarlalara uplaaıp kıh· 

yor11rdı. 

Bu tahta kaprl, oıun mcıd· 
det 'UAyet bGdçeılnden fedı · 
kArlıklar yapılarak baktlmıı, fa· 
kat nihayet kallınılmıyacak 
bir hale ~elmlıtlr. Yeni taprl 
GıUlnde lıflclılt tarihini yıllar· 
ca ıClrGtı;llyecekılr. Yapa çok 
•ğlamdır. Fenni bGfGn incelik· 
lerl taıımaktachr. San'atktrane 
yapılmııhr. U.Tıtrlng Stllne 
yılundır. 

• . .. 
Tören çok •mimi 'fe pırlak 

olmoıtor. KaprG batında lımlt· 
den, Foçı'dau, Bergama'dao, 
Dikili'den heyetler ve kllıba· 

hk bir halk kGtleel toplınmııtı. 
Saat onda, Bayındırlık Da· 

kanımız Ali Çetlnkaya ile ilbay 
General KAiım Dlrlk, İsmlr 
•ylnlıra Benal NnHd, Rab· 
mi, Kamil, Sadeddin, Muğla 

•ylHı BaınG, Devlet demir 
yollatı genel dlrektörtl lbr1blm 
Kemal Bayban, Bakanlık ld1re 
mltHlrl Sarorl, bıyındırhk 

b•tmtlhendlıllğl, Ubaylık encG 
meni 1&1l1rı n gazeteciler oto· 
moblllerle Menemen'e gltmltler 
'fe dogroca yeal k6prGye geç. 
mitlerdir. 

tGrk'le General lımet laftnG· 
nGn n Ali Çetlnkıya'nın fo . 
tograf ları g6ıGkGyordo. Bılk, 

Bakanı •e mllaflrlerl hararetle 
ılkııbyordo. Foıognfcılar faa· 
llyete geçmlolerdl. Objektif lerl 
mClcemadlyen ltleyordo. 

- Sona 3 neft yftıde -

.Lıtanbal, 31 (Özel) - Ab· 
aener pzetellnde Slr J. L. 
Gar•ln "Babetlıtan'da h1tbın 

On6ne ancak bir mucize geçe· 
bilecektir!,. Demektedir. 

Biga' da 400 Bina 
Nasıl Yanıb Gitti? 

~~~~~~ .. ~~~~~-
insanca Zayiat Yoktur. Fakat Zara-

rın Paraca Tutarı Boyttktur. 

Biga 
Blga'dıkl yangın etrafındaki Dan yeni mahallede otuna 

~Clfekçl Kadir uıta adında biri· 

- Soaa 5 lacl Jbcle -
en son hıberler tö1ledlr: 

Bip, 30 ( Ôael ıJtanllllldıa) 

Ayni makal~de: İtalyayı harb· 
dan menedecek 'fe tedbir elma· 

M. Musaolini 

dığındın bu bo11Dııta mDdaha· 
lede bolonıcak devletin nlha· 
yet b1rb mecburiyetinde kala· 
cağı pek tıbildlr. İtalya'yı ceb· 
ren harbdan men için en bi
rinci t~dblr ekonomik ıbloka· 
dır. Bono tıtblk etraek, cihan 
aolhfinll tehdld edecektir. 1ıal· 
ya, ablokaya kartı kunet kul· 
landığı takdirde ne olıcaktır?. 

Diye ıorolmaktadır. 

Londra :n (A.A) - Dally 
Telgraf g11eteel, İtalya'nın 
- Ldtfen uhlfe7I çnirlals -
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B: DuGygusuz Zle~~:ıeBr ~:m•::dkir? 1 T e o v a ~ o lhl a b e ır o e ır n 'ı rı Gtınon 
zmır ene ıgı uyu ~ .. ~ Kaçtık Haberleri 

I~ı·nde' Mısır M uslumanları Hahes· Lima~ Tarife 
~ • ' ' Komısyonu .• 

ler Lehine Toplantı Yaptılar. ,ı~•m:.~.::~:: .... ·:~~·0~.~:'. 
Bir Heyecan 

- Başı 1 inci ydzde -
sesine bOy6k doygu ile karııhk 
verilmektedir. K.öyUl herlflrltl 
ürftnftııftn yazde 4çflnft gönül 
isteği ile ve toplu g6aterlşlerle 

altı kuada y~lı:enmlotlr. (Taah· 
htid etmiştir) ÖbOr ilçebaylılı:lar 
da ha yola evgf •e istekle 
tatıcaklardır. 

İşyarlar ftatlerloe dftşent ya· 
pıyorlar. Kuancları onıhalU 

olan yord çocukları baıbıkaoın 
g6stcrdJğl tehlikeyi çok candan 
doyarak yışayışlarındın, çolak 
çocuklarının geçimlerinden lı:e . 

&erek sen ıeve vermektedirler. 
Yurdunu, paraeındın daha 
çok eeYeo birçok ıenglnlerlmlz 
ödevlerini yerine getirmekte . 
dlrler. 

İzmir, Akdenlz'ln en doy· 
gulo ve ıteıll blblerlnfn çarp· 
tığı bir bölgedir. Hiçbir yerden 
eblk ve geri kılmık, onun 
eevmedlğl bir ittir. Yurd için 
ee•lne sevine DldGğG gibi pa· 
rasını da ıevlne ıevlne veriyor 
ve vermektedir. Yılnıı bu 
memlekette hiç yok.tan emeksiz 
ve başka11nın alın terinden çı. 

kll'ılmık yola ile bol para 
kazanın birkaç daygaeoı, bot 
beyinli, ıenetlerlnden beklenen 
ödevi 7ıpmamaku lnıd edi· 
yoılar. 

- Bu zevatın lef mlerlnf Oğ· 
renemezmlylz? 

- Bo gaç doyan n geç 
anlıyan zavallıların yakındı, 
tehlikeyi ıezeceklerlnden Ye 

yordun kendilerinden beldıdlğl 
borcu yerine getJreceklerlnden 
umudumu henfis keımedlm. 

Eğer doygoıuıloklırı denm 
edene, yılnıı adlarını değil, 
f otograf lınnı da size nrece· 
ğlm. Ulusa kare• yordselAmetl· 
nln mes'ollyetlnl omuaonda to· 
tan partim, harb tehllkeal kar· 
ıteındı, (Yordda canlı, canaız) 

hereeyl devlete mıledecek kı· 

dar programında keılnll karar· 
lar almıetır. 

- lzmlr'de birçok heyecanlı 
ve ıuorlo gençler tarafındın 

hu hareketelzlere .. arıı bir 
g5aterlş yapmak letenlldfğlnl 

doyduk. Bundan hıbtrdar mı· 
eınız? 
~-~-~----~~-~ 

ödOnç para aramakta oldoğnno 
yazıyor. 

Parla, 31 (A.A) - M. La· 
nl ile M. Eden dtın saat 17 
den 18 e kadar dıe bakanlı· 
gındı göraemtıelerdlr. Dış hı· 
kanlığı genel ıekreterl M. 
Aleksls Leje ile lnglltere'nln 
Pırla bOydk elçf!I Sfr Corç 
Klerk •e İngiliz dış bakanlı 
uluslu kurumu dairesi baekaoı 
M. Straog bu görOomeğe işti· 

rak etmleıerdlr. 
M. Lavıl gazetecilere bu gö 

rDşmenln İtalyan · Habeş dava· 
sına taalluk ettiğini ve Cenev· 
rc'dc de buna dair daha baeka 
ğör6omelerde bolanıcdklarını 

söylemiştir. 

M. Laval ile M. Eden gece· 
leyin Cenene'ye hareket etmft· 
)erdir. 

Londra 31 (A.A) - Diplo· 
maıl çennlcrt lngllterc'nfn 
uluslar koroma konııeylndeki 

durumunun tamımlle M. Lnıl 
ile M. Eden'ln d«ınkil görflı 

meleıl aonncunda belU olıe11ğını 
Hnıyorlar. 

~nevre 31 (A.A) - M 
Eden, M. Lanl, M. Leje 'e 
M. Roea bug6ıı burayı gelmlı· 

t11• 

- Evet, memlekeıln doygu· 
lo çocukları, bu yord borcunu 
bllmtyenlere, her medeni mcm· 
Jekette yıpılmaeı OdeY sayılın 

bir dere nrmek lııtlyorlardı. 
Fakat 11yıeı •• olın bo kıt 
anlıyıelı para dOtkOolerlne n · 
recek.lerl dersin hendz eıruı 
ıelmcdfğlol ıl\yledik. Parti ka· 
rotlarının bu iti cıodın benim· 
ııemedlklerlnl kendflerlne gftç. 
lftkle lıbat edebildik, pek haklı 
olan ha ulu11l heyecanın lioG· 
ne, ancak bu yolda geçebildik. 

- Bazı zeogfolerln Yerdik 
lerlnln az olduğunu görftyoroı. 

Bu haıu11a bizi ten,lr buya· 
ror moıunuz? 

_____________________ .. ____________________ _ 
fçln yakJeme ve booıllma url 
fealnl ve bu ında körf •Z ,,. 

Bu Toplantıda Ne Gibi Kararlar Ve- par acretıerının ındırımı creo· 
ılll) mee'eleslnl konotıcaktıı· , 

•td• • M l Ol Memurlar Kooperatif• rı ığı !l Um mamıştır •• lzmlr •• hnallel Memarl•' 
• kooperatif 1 yönetim korol0 

latanbol, 81 (özel) M11ar'dald mileUlman birliği bir toplantı yıpmıt ve Habeeler lehine konut· don akşam llbıylıkta G~ner•I 
moıtor. Bu konuemıyı anem Vf'rflfyor. Birlikte ne k1rarlu verildiği malum değildir. KAzım DJrJlı:'Jn baokaobğıod• 

-------••••+M...,•H•~tHt~• •HM~· toplanmııtır. 

M 1 • •' • B 1 • M .. Borsa Ylioetim KarulO 
usso ını nın arış c;ın u- ,ıı:.~;~ ::~::~ :~:~m~~: 

racaat Ettigw i Söyleniyor ~::.0:h~:;·1cR.:~m:: ~~ 
dınlı İzzet ıeçllmlotlr. BogO 

- Doyulan bu bıberlerde • yeni hona ve yanetlm kurol~ 
eksik yerler •ardır. Danı da H b 1 u b H 1 1 toplanarak baolı:aa Ye lkfOC 
bazı teclmerlerln az verdikleri a eş er ar e azır anıyor. mam batkın eeçlmlol yapacaktır. 
yolanda doyumlar gelmektedir Hasan GOnal 
Ye bu elı:atk 61çftlere gDre f 1. y h it ı ' A k v • 
kirler de yaratalmektedlr. Me- a ya a ya ya S er ermıyor 
ıelt, Bılcıoğlo Hakkı •e Kar· 
dJçı'lı İbrıhlm'ln biner Ura ve· 

rltlerlal ölçft tutmak lıtlyeoler 
nr. Halbuki banin yılluk üye 

taahbGdlerldir. Kendilerinin ıer· 
fellerlnden olarak yıpıcak· 

ları tebenu, bandın ayrı ola· 
calı:tır. 

- Ege bGlgeelaln dlger u. 
baylıldınnda da 3 yıl için 
Orftnler 4ıerlnden yftzde ftç 
verllmeel yolanda bir gör6tme, 
bir aolaıma gadayor maeunoz? 

- General Dlrlk'ln bı~kan· 
htı altındı bogan yıptıtımız 

toplantıda bunlar konntolmot 
tur. Zaten Tdrk hın koroma 

bııkanı Fuad Bolca Ege bölge· 
ılndekl yedi llbıyhğın gaode· 

rtceğl dele~elerle bir koraltıy 
yıpılmıeını uygun bulmaktadır. 
Bandın alınacak ıonoacon, 

yordun yGıftnft gtUdiirecek ka· 
dar iyi olaca~ıaa lnanıyoruı 

tfmdldea ÖYtlntlyoroz. 

Yun an is tan' da 
Rejim işi 

Eylill Ayına Kadar 
ı Asıntıda Kalmaktadır 

M. Zoimu 

Atlea, 31 (A.A) - Comar· 
lok baıkaaı M. Zalmlı sınelle 
cumorlok putlel önderlerinden 
Sofolle, Pıp11ndreu n Mtlo· 
oael kabul ederek bunların 

rejim mea'eleıl hakkındaki gli· 
ram noktalarını dlolemletlr. 

Rejim mee'eleal hakkında 

bfttftn ılyısal partiler hıekan· 
ları arasında t11arlaumı' olın 

konferan11n M. Çıldarle'ln ya· 
hıncı Glkelerde eeyahıtten dö· 
nGoGnrle toplanacağı ınlıııhyur. 
Demek oluyor ki njlm meı'e· 
le!I eyldle kadar ı!lntıda ka· 
~br 

Aden 31 (A.A) - Borada 
dolaşan ııyıaları göre İtıl 
yanlar, İtılyaa lıtlhkıtm kıtııtı 
için 11ker toplamak Gzere 
imam Yahya nezdinde teeeb· 
bGslerdc bolonmoılaraa da 
imam Yahya bu tetebbftıft 
reddetmlttlr. Diğer tnafcın 

lmım Yıhya'yı gôrmek 'fe 
Hı bet ordma f çf n asker lete 
mek Gzere bir Hıbee delgeel 
yoldadır. Ve imam Yıhya'oıa 
Uabeeletan'a kı"t• tneccftbQ 
oldaduga için bu önergeyi 
reddetmiyeceğl 11nılmılı:tadır. 

Londra, 31 (A.A) - Raytet 
ıjınsının Adlı·Abıbı ıytarı 

bildiriyor: 

ma oeoliklerlae fotlrak etme· 
meel burada bayok blr hakaret 

ıekllnde telAkkl edilmekte n bazı 

çennler İtalya ile dlplom11l 
mftnasebetlerln keellmeslnl tav· 
efye etmektedirler. Zira bo hı· 
reket dlplomael ananeye oy· 
can gôrOlmemektedlr. 

Londra, 31 (A.A) - Röyter 
Ajıneı Romı'dan ağrenlyor: 

Bogftn bura çnenlerl M. 
Mo1&0Unl'nln barışçıl bir hare· 
kette bolonmut olduğuna dair 

Şarhayımız 
Istanhul Toccar

Bır milyondan faslı Habee larını Bugün Top· 
ıllAblarını temlılemek nya hl· 
Iemek ıoretlle barba hHırlın· layıp Konuşacak .. 
maktadır. 10 11 yreında çocuk· İatanbol 31 (Özel) - lımlr 
lar bile ıUAh kollınma11nı öğ· ıarbayı doktor Behçet Uz, ya 

renlyorlar. rın (811gGo) lıtaobul teclmer· 

bir takım haberler dolaemak· 
tadır. Sanıldığına göre İtalya. 
beılocl bir hakem gösterilme· 
elne kartı tlmdlye kadar yıptığı 
muhalefetten nıgeçecektlr. 

İtalya, Uluslar eoayeteıl uz· 
lııtırmı ueolft bir aonoç nr· 
mez 'fe konsey iham göıterlne 
lıalyı'nın Bıbeılıtao'a k11tı 
olıo durama hakkında l11hat 
verecektir. 

Başbakanımız 
Hayvan Ser· 
gisini Gezdiler. 

Erzurum, 31 (A.A) - Bat· 
qıkan lımet loönd dan hae· 
taneyi n değome•lnl gezmle, 
hayvan eerglılne girerek. atları 
garmftf, yetlotlrllen h ıyvanları 
beyenmlşlerdlr. 

Yalandır 
ltalyın'ların memleketten lerlnl tecim odasında toplıya. letınbol 31 (Özel) _ Tftrk 

ayrılma11 devam ediyor. Adla· cak n 9 eyhll panayırı kak· zabitlerinin Habet ordoıooda 
Ababı'da yalnız bir halyın kında l11bıt nrerek letlr1lı: .azlfe almak istedikleri haberi 
kıdını kalmıotır. ltalyın orta edecek olınlann mtıracaıtlannı yalandır. 
elçlılnln, lmparatoroo yıldönft· teeblt edecektir. K } H d 

ızı ay ut-
Y ahudilere ve Katolikle- lar Faaliyette. 

re Yapılan Muamele Moğolistan'da Beş 

Japon 'u öldOrdfller. 

A •k 'd AJ ' K M lıtaobol, 31 (Özel) - Man· 
merı a a manya ya arşı en- çko Ye japon konetlerl, N11'· 

fi Tesirler yapmaktadır m•n cı•at1nda ~·zı1 haydutlar 
tanfındın bet Japon'on ôldfl. 

~~~~-~~~~ 

lstanbul 31 (Özel) - Almınyı'da Yahudiler Ye K.atoUlı:ler 
aleyhine yeniden tatbik olunan muamelerln Amerlkı'da menfi 
tesirler yıptığı görGlmektedlr. Ayan aza11ndan Klng, ha hıtdlseler 
dzerlne Almanya ile siyasi milnasebetlerln keıllmeelnl letemlotlr. 
Diğer t1raftıo Nevyork beledlyeelnln bir Almın şobealoe kartı 

yıptağı muamele hakkındı Nevyork Alman konsoloao 11yaai 
teşebbftılerde bolonmığa memur edllmlıtlr. 

P aris, Alman Tayyarele
rine Karşı Müdafaasızdır! 

rftldOğft hıberl mıntıkaya ••· 
sıl olmoıtur. 

Kızıl haydotlu 800 klol kı· 

dardır. Mahalli hftkumetl ıekıt 

etmlo ve siperlere geçerek mft· 
daf11 halini almışlardır. Donlar 

haplıhınedekl mıhktlmlart da 
eerbeet bırakmıelar, bunlar dı 
kendilerine kıtılmıt bu ıuretle 
kuvvetleri artmıetır. 

Japon kuvvetleri, yeniden 
tıkvlye kıtaatı almadan t11rroz 
edemlyecek (erdir. 

Y Oksek Müdafaa Komitesi Bunun Mussolioi'nin 
için Tedbirler istiyor.. Oğulları Hare

htanbal, 31 (Özel) - Loodrı Gııerlade yapılın eon hava 
mınevra11nıo nrdlğl neticeleri tetkik etmek fizere Parla ofok· 
l.rım mCldafaa ydkıek komitesi toplaomıttır. 

Komite, Parlı'l bllhıaea Almanya'dın vukobolıcık bir han 
taarruzuna karoı pek mOdafHıız bulmakta n yeniden birçok 
tesisat •e looaatı lhtlyıç garmektedlr. 

l 
Komite reisi M. Dueac'nln kanHtlne gnre, Parle'ıen çıkıt yol· 

dek dardır. BaDlırı eoltletmek lbımdır. 

ket Etmişlerdir. 
İatanbol, 31 (Özel) - Mue· 

aollnl'nln iki oğlu ıftel rfttbe· 
Jerle Erltre'ye gittikleri hıber 
nrlllyor. 18 yııında olan Vlt· 
torlo Mo88ollnl pilot m018.t:lm, 
17 yıoında olan Brooo MoBBO· 
Unl de bıoça•uıtor. 

Üçftncll eora hOkftmenl (&tC'' 
tıntlkl) Ha11n Gtınıl'a blıtf 
izin nrllmlıtlr. Haıın Goo•

1 

izinini Koııdaeı'nda gcçlıtı' 
cektlr. , 

Tekitleı- EspekterJet• 
letınbol ve Barsa tekftlt' 

espekterlerl Rlza Numan ,e 
Mcınlr Ata İzmir teldtler 1>31' 

tft gesl espekterllğlne atanmıt 

dan gelerek ye~I odevlerloe 

bıtlımıelardır. 

Nalbantlık lmtibaıJ1 

d' Dan baytar dlrektörlağftO 
•• 65 nılbıntın lmtf hanlatJ 1d• 

pılmıetır. ıo kiti ~mtlht0 ~ 
movaf fak olamımıı, diğerle 
k1Zınmıttir. 

Maç Var 
Aydın, Denizli, 
Nazilli Muhteliti 
lzmir'e Geliyor 

1 ..,,c 
Altınordo takımı ile b r U 

yıpmık ftzere Aydın, Deol• ' 
re' :Nazilli fodbolcularındao o>4 o· 

oekkll bir 1nobteUt takıdl D ~ 
marteel g6nG tehrlmlze gelec:e,, 
n pazar gGnft öğleden ı00 d 
e11t 17 buçukta Al11ncak •11 

yomondı Altınordo ile k•rfl' 
lışacıktır. 

Bisiklet Yarışı 
gdt 

Pızu g6nft 11bab 11at dl 
doktor Moıtafıbey caddeıtO 1 
teovlk mahiyetinde blılk.ltl ı4t' 
yarıoı yıpılıc::_~ 

ltalya 
Elçilerini 
Değiştiriyor .• 

tıılf' İatınbol, 3 t ( ~zel) - ıet 
hftktlmetl, mftteaddlt devlet Jf 

nezdindekl elçilerini değlO' 
mrğe bıtlamııtır. 

AGUTOS 
1935 
Bızır 

88 
1 

Arabi 1354 
30 Rablalahır 

Ev kat 
GG.net 
Ôğlo 
Wndi 

Aktam 
Yaw 
iman 

Ezani 
9,29 
4,52 
8.49 
12, 
1,49 
7,25 



Köprüsü) Törenle Açıldı lstanhul'dan ..... 
- Başı 1 inci yOzde 

'ôylcvlcr: 
l~vvelA bayındırlık bae mil. 

berıdlsl Mebmed Turl Kuran 
bir sö, lev verdi ve dedi ki: 

- Sayın arkadaşlar! 
Bugftn açılma tôrenlnl yap 

lQakıe olduğumuz Gediz beton 
•rme köpıüeO, Cumurlult bOkume 

tinin onbfr yıldanberl durmak· 
sızın ve dinlenmeksizin ülke· 

nılılo her k6oeslnde yapllğı fen 
•rıçlarınan en önemlilerinden 
blrltıl ve yapı bakımından da 
birincisidir. 

Ege Çevresinin bu noktaemda 
Y•pılnıış olan bu yftce P.Ser, 
llleoıleketlmlzln gerek ekonomi 
•e gerek dehe birçok işlerine 
btıynlt lyllkler getireceği için 

~e çok önemlidir. Bu k1'prüde 
cber 0ôıü otuzar metreden l o 0 
lllak üzere beş gözil vardır. 

Ve bunların tutarı, yani köp· 
tllnnn boyu 166 ve en i de 
ô,98 eaoılmetredlr. 

9J2 yılında ba köpronno 
Y•pılnıası karar ahına alanmış 
"e k I gere olan proj eleri hazır· 
d•ornı lJ , fJk yapılan proj~ler 

•ba geniş bir noktada altı 
~ôı olarak tanzim edllmlştl. 

•kat sonradan selef terim za . 
'llıoında daha dnr bir yere 
getirilerek beş göze lodiril· 

~ittir. İllı: yapılan ihale tutarı 
~3,851 Ura iken k.öprünOn 

e gôze inmesi eebeblle, bu 
ltılkı d • d •r a 98.0110 kOsar lırayı 

11:~nıüştür. 27,700 kfisur llraeı 
b •ylak özel yönetim kurulu 

7~dceeinden ve üst tarafı olan 
d .Ooo küanr llra!!ı da Bayın 
•rlık bokaolığıııca verflm,.k 

~reme işe başlanarak şa gör 

t:tflnoz büyük eserin gilzelllğl 
ı:n· !ağlamlığt meydana gel· 

1~llr. 

it lıte, biraz ı~ağıda ağaçlan 
Uru1 

Qıl Oluş ve aşağı yukarı ylr · 
ti )'ıldanberl, bu bOyü~ eae· 

P
ili ôdevinl görmek ilzere ya 
1 lllı 1 

bo, ş 0 an ah~ab kôprO, şimdi 
it bir kamyon ile bile geçi· 
ttJ llll 

1
Yecek bir d ereceye gel· 

llf r B k ı · ona mu ·abil cumur 
11gUlQ 

}ftk Uzun doğurduğu bu bü· 
~ ve canlı eeer, her ihtiyacı 
•tııl 
C •rnak Ozıare yükeelmloılr. 

b '1tnurluk ylioellmlnln ve 
llı1.1sıı b ô 

liltk' e Oyftk nderimlz Ata · 
L <ın heree J de oldur•u "ibl 
q''gCı t:: " ' 
lop 11 bu ve buna benzer, 

r11tı 
'•e 

1 
arımızı eOslf yeo yeni 

lllt;e t~ol görmekteyiz. Böyle· 
'tıı:rı ıvanç duyuyoruz, guru . 
'-le ~z yükeellyor. Bunların 

Yuı01 1 dırtılc ge mest için de Bayın · 
tQk Bakaoıoın gt3sterdlğl 
tal bbOyük dikkat ve himmeti 

fltü 
~tQdfırı·n varlığımızla anması 

Ş ize bir ödev sayarız 
u ~ 

•tr... gordo~ünQz büyük beıon · 
~e k ~ 

'-1· 0 prfioQu et ı lmo töreni 
y~k lid~ıınlıgı mütemadiyen 

eetı k ç0~ Ole le ol n ' e daha bir 
'bak Yeoı "eserleri ortaya koy· 

til1 
111 lılJlnnau yOce Bakaoımız 

il) ç 
C(lttJI ellnkaya'ya ıerked,.r ve 

eniz 
'"ta .e derin aaygılarımı 

llltlrn 
~ea,· 
fı1.1od nıen ıJarhayının söylevi: 

~.,, I an eorıra Menemen ~ar 
'Gn,.,

1
dtls bir eöy lev verdi. Bu 

S. de ayuen yazıyoruz: 
''~ Yııı Bakan ve eayın ko 

( '"1 nıııı 
I~ • 

~ il 'l!ıiıin bayındırlık alanın· 
~ erı,.... 1 
"ttı._ ... es , Türk ulusunun, 

"ı._ uluslar aıuında ve 60 

' ' bulunması fçln Atatfirk 
~'tadan uluaa karşı, cihana 

' 
1~k olarak verilen eöz, 

JO 

Başbakan J~met lnönO ve Ba· 
yındırlık Bakanı Ali Çetloka 
yanın yOluek, kırılmaz azimle· 
rlle başarılmış bulunmaktadır. 

Yurdumuzun her tarafında yer 
yer demir dalgalar, beton kôp 
riller, sağlam yollar yapılmak· 
ta, bu yftzden Ekonomi ve sOel 

kudretimiz artmaktadır. 
Yabancı soayetelerln ahında, 

ekonomi kudretimizin lnklşa · 

fına engel olan demir hatlar 
bQtOn eayın Bakanımızıo yOk· 
ıek varlığı ile olOaıJlaşmıı bu 
lonoyor. Saym pekçok olan 
hayındırhk eserlerimizden biri 
de, bngQn tamamlanmış bulu· 

noyor. O da şu Qzerlnde bu 
londuğumnz bnyok Gediz köp 

rQeftdftr. 
Menemen, M uradlye, Manisa 

yolunun yakın hlr zamanda 
açılışı da gene Ali Çetin Kaya 

mo, baesrao himmetleri erasına 
girecektir. Balı Anadolu'nun 
en önemli ve tecim -ve ekonomi 
merke:d olan lzmlr, bu köprü 
He Balıkesir, Çanakkale, Bursa 
ve bo yollarla İç Anadolu'ya 
bağlanmış bulunuyor. 

Bu b11ğlıntıoın bu ekonomi 
alanından ba~ka eöel bakımın · 

dan da ôoeml apaçık bulun· 

maktadır. 

E kiden Sallı, daha sonraları 
şu ilerideki genel Hnşta ordu 
tarafandan } aptmlan ve her 
yıl binlerce Ura tamir paraeı 

ylytu ve artık eoo takalı da 
kıılmamış olan tahta köprll ile 
yapılan geçişler, tOrJü zorluk 

Jarla oluyordu. Bugün bu ölmez 
lzer ile arhk bu zorluklar orta 
dan kalkmış buluomakıadır. 

Cumurluğuo her alandaki 
etğlam lzMlerlne bugOn ağzın· 
dakl kırmızı ipek kurdelAya 
vurulacak blı makae darbeıtle 

katılacak olan boyftk Gediz 
köprOsü bize başka bir yönden 
de kıvanç vermektedir. Diğer 

lzerler gibi, bu lzer dahi T6rk 
mfihendlslerl ellle meydana 
gelmiştir. Ulusal zekayı, ulaeal 

kudreti, ulusal kabiliyeti bbtfto 

acuna karo• apaçık gösteren 
eserlerden biri, işte, gözQmOzOn 
önftode, hayret ve takdir dolu 
gözlerlmlztn ôoGnde yilcelmek · 

tedlr. 
Bu yOce eserin yapılışınd• 

sayın llb1ty general Kazuı.ı 

Dlrlk'ln bOyOk hizmetleri hiç · 
bir zaman unutulamaz. 

Büyük Gediz kôprüsQ önOode 
Generalin gayretlerini, varlık 

larını anmıığı bir borç sayarım. 

Bize cumurluğun eayıeız re 
ylılerlnl veren ve Türk vatan 
ve ulusunu bayındırlık, eko 
nomi alanında yükselten Büyük 
Aıatilrk'e, egemenlik eavaşından 
sonra bu savaşta olduğu gıLf 

\'&tallın dört bucağını demir 
botlnrla birlbtrlon bağlamakta 

) Oksek haşarılık göelet~o B11ş 

bakan Jemet İnônftne ve Bayın 
dırlık Hakem Ali Çetiukaya, 
yalnız Menemen'Hlerin değil, 

• 
bütOn batı Anadolu'nun ıooııuz 

eevgt ve eaygılınoı beotw ağ· 

zımdan sunmığı bir vazife la 

yarım. 

Ya,aaın Atıtök, yaoaaın le· 
met lnönO, yaoaaın AIJ Çetin· 
kayı, yaşasın boyak TOrk 

ulusu!. 
Alkıelanan bu dlyevlcrden 

eoora Bayındırlık Bakanımız, 

bir tepsi içinde kendilerine 

uzatılan makası aldı.J 

" Cumurluğun Gediz 
kôprllsilnfl Atatflrk'On, le· 

Panayıra Gele
cekler Çoktur .. ---·· ... ---Panayır Komitesi Bnş· 
kanı Teşebhftslerlnc 

Devam Ediyor .• 
Jetanbul'da bulanan ve lzmir 

araıulueal panayırı lçtn tecim 
mileı!!eselerl eahlplerlle görOşen 
p11nayır komitesi başkanı dok· 
tor Bebcet Uz; don telefonla 
panayır komlt"11I gf'nel La,kanı 
Ubay General K. Dlrlk'le gô· 
rüemOş ve fsıanbul'dakl mües 
seeelerdrn pek çoğunun İzmir 

panayırına iştirak lçlo hazırlan· 
dıklnrını bildirmiştir. Doktor 

Behcet Uz; panayır için teşeh 
bOelerloe devam etmektedfr. 
Daha iki gftn kadar 1etanbuldı 
kalacık ve sonra İzmlr'e döne· 
cektlr. 

Bir Depoda Ge
çen Acıklı Kaza .. _____ ,... ___ _ 
Zavallının Baş•, 

yQzO Ezildi .. 
Dün şaphane sokağında M, 

J. Taraoto'oun l nomaralı zey 

tinyağ df'poeuoda bir kaı" o\. 
muş, hamalbaşı Konya'lı 53 

yaşında Baıııo oğlu M,.bmed 
ağır aurette yaralanmıştır. 

Depodaki Zt'Jlfnyağ bidonları 
arabaya yokleniyormuş iki ton 

luk bidon el arabasına yüklen 

mrk için kullanılın ip birden 

bire kopmuş, bidon aıağı yıı · 

varlanmıı bamalhıııı Mehınedln 

baıı Ozerfoe dOemOştOr. Meh· 
med'tn yüzü yam ya111 olmuı, 

kafatası dı ezllmloılr. Kulağın · 

dıo, ağız ve burnundan kan 

gelmiştir. Zavallı haeta hastanc1· 
ye gölfirOlrnüştOr. Mebm~d'io 

yıraaı tehlikell durumdadır. 

Yar genel direktör (MüddP-fu 
m1Jmi muavini) Mümtaz tara 
tından bAdlee tahkikatı yapıl 

mıe. vak'antn hamalbaoı Meh· 
mtd'Jo dlkkateizllğl yftzftnden 
olduğ11 aolaşılmıotır. 

met lnônn ve cumuriyet 
hOkOmeti namına açı· 

yol'um,,, 
Dedi kurdelAyi kesti. Hılk 

bağnııyorda: 

- Yaeuın cumurlyet, yaşa· 
ıın AtaıOrk, yaoaııın ismet İnö· 
nO, yaşayın Ali Çetlnkayı! 

Ve durmadan tezahGrat ya· 
pılıyorda. Bunu mtıteaklp ko· 
ouklara, bayındırlık ldareelnce • 
efğara, paeıa, limonata ikram 
edildi. Köprü, bir baştan hl r 
ba~a gezildi. Ayaklan incelendi 
ve boradan aşağıkl eakl tahta 
köprOye gl'!çtldl. 

Ba köprü, baldkateo çok 
fena hlr durumdadır. Kuvvetli 
bir ıel, köprüyü alıp gölüre· 
bilecektir. Fakat bu köprnnoo 
tahtalarından fetlfıde edllmerıt 

onanmıştır· Foça, Altınova, Ti· 
re clvarloda bazı koprü tıml· 

ratı lüzomu vardır. Bu hily6k 

köpr6nün tahtaları oralarda 
kullaoılacaktır. 

Boodan sonra mleaf lrl .. r, Me· 
nemen Camurlyct Balk partlııl· 
ne geldiler. Biraz dinlendiler. 
Daha ııonra KubllAy mektebinde 

M.,nemen'Uler tarafındın mlsa· 
f lrlere bir öğle eölenl verildi. 

Bu şölende lzmlr'den giden 
heyetle beraber kımatıalır, 

Eşekten Sonra Deve Eti Elinde 
Kanlı Kama 

Evvelki Gece Eşrefpasatla 390 l\.ilo Koşturuyormuş. 
Kaçak Oeve Eti Tııtuldu 

lzmlr'dc kaçak et 
vam etmektedir. 

satışı de· 
Geçenlerde 

eş k etini keçi eti yerine eatar· 
ken yakalanıolar henüz unu· 
talmadaa bir de dev" eti 
mes'elesl meydana t;ıktı. Dıın 

390 kilo kaçak deve eti tutul· 
mu~tur . Vak'a şöyle olrnuıtur: 

Evvdk.I gece saat ylrmldörtte 
E,ref paşada Değlrmendığı cad 
dı>elnden inen Nlhad'ın lda 
resindeki 204 sayılı tek yok 
arabaeı kueku üzerine ıutulmuo 
ve uray el taklb mf'morları 

tarafından arabası ar anmış ve 
arabada yeni kesilmiş yarım 

Hak yerinde 

deve bulunmuştur. Bunun kime 

Ald olduğu eorulmoo ve Eşref· 

paeadı Terzi 11okığında 21 
eayılı evde oturan GJrfdll 

Mlnçlkof Hasan'• ald olduğu 

anlıoılmıetır. Dıha birkaç me· 

mor getirilere~ ev earılmıe ve 
arama emrUe Hbıhleylu arıı 

tırma yapılmıştır. Evde kesik 
defenln yarm ve bir de kesil 
mlo oğlak bulonmoştor. 

Mezbahaya gOtOrGleu etler 
tartılmıe ve 390 kilo gelmlşılr. 

Kaçakçı hakkında takibata 
baelanmıştır. 

Katil Sabri Kefaletle SaJı .. 
veı·ilmesini istedi .. 

-·-· 
Altı Tanık Gösterdi. Keııdisini Ko

rumak için Vurduğunu Söyledi .. 
-~~-~~---~~-~-~-

Nanıezgahıa Şeyh mahalle 
dnde kız kardeşinin nişanlısı 

Ahmed'I vcı yoldan geçen ma· 
kfolst Ba~an'ı tabanca kurşunlle 
öldürmekti'! suçla Sıbrl'nln do· 
ruşmasına dıln Ağırceza hakye 
rinde devam etfllml11tlr. Sabri 
dOokO danışmada kefaletle ea 
lıferllmesiol lstemlş3e de bak· 
yeri kurula bu dlteğl kabul 
etmemfıtlr. Bunun üzerine Sıh· 
rl, maktul Abmed'fo; kendlelne 
taarruz etılğlnl ve bu haksız 

taarruzu karşılamak için bu 
-~~~-----~~~~-

Urla Cinayeıi Sanıkla· 
rı rnn Duruşması 

Urla eski hökömeol lhııan 
Zıya'yı öldürmekle ııuçlo dava 
velr.111 Yasin Fehmi ve arka 
daşlarınrn duruşmalarına 13 
ağustosta ağırcezada başlanacak· 

tır, Dün eanıkfarın ilk telle 

vaplara a~ırcna bOroeunda ya 
pılmııtır. 

çhardan geleu heyetler de bu· 
lunuyordo. Şölenin sonlarında, 

Menemen C. 8. partlel baş· 

kanı avukat Kemal bir ııôylev 

verdi, kıeaca dedi ki: 
Sayın konuklarımız! 

Şa dakikada Menemen'lilerlo 
duydukları garuru tıılf edemem. 

Bunu nasıl doymasınlar ki, 
bllkatın tek olarak yaraltlğı 

Atatürk'ün eeçllmlş bir arlıa 

dışını aramızda görm.ekle hah· 
tlyerıı. BüyOk bir Tılrk beri
ni donyamıza açmak veslleelle 
kasabamııa şeref veren, Ata 
türk'Oo yakın arkadaşı ve ulu · 
ııun df'ğerli evladı Alt Çetin· 

kaya'yı Menemen'lller namına 

eelimlamağı bir zevk ve bir 

borç telakki ederim. 
Eskı devirlerin birçok kötQ 

lüklerl He karoılışın ve birçok 
darbelere maruz kalan bu 
muhit, devlet ricalinden en 
belli baohlarını, ancak comut· 
lok sam•nında görmek oereflne 
nail olmuıtur. 

Cumurluğon de~erlnl ölçmek 
için bu mokayeee kafidir. 
Eskiden. devlet rlcallnl df'ğll, 

herhangi bir devlet işyarını 

ballı: arısına karışmıe görmek, 
idela aokı kuşunu maddlğ bir 

bale ifrağ etmek demekti. Cu· 

mnrlok idaresi ba zihniyeti 

euça işlemek mecburiyetinde 
kaldığını ııöylemlo, Salihli'de 
ve fzmfr'de bunu bilen altı 
taoıkın (Sıbidln) müdafaa nok 
tal nazarından dlolenmeslol JR· 
tl'!mlotlr. Hakyerf kuruln: mü 
dafH hakkı dolıyıeHe bu tanık · 

ları çağıraıığa karar vermletlr. 
Duruşma başh bir güne hıra · 

kılmıştır. 

Veznedar lleli Mi~ 
lhıllle Hretlle zimmetine 

parı geçirmekle en~lu sahil 
sıhhiye veznedarı Fuad Cena· 
hın duruşmaeıoa dün A~ırceza 
hakyerlode devam edilmlşllr. 

Geçen celeede kendisinde sinir 
ba~talığı bulunduguou söyllycn 
t~uad Cenab mileahede altına 

alınmıştı. Doktor bu ııanıkın 

(Maznunun) dı ha Ud ay mO· 
şabede Hlıında tutolmasıoı 10 
zumlu gördöğOnden duruşma 

nın devamı iki ay sonraya 

bırakılmıştır. 

kökftndrn atmakla tam mana 
elle halkçı bir idare olduğunu 
gôetermlotlr. 

Bu itibarla bize bugünü ya · 
oaıan. bize benllğlmlzl, lnrnolı 
ğımızı tanıtan ula Ataıürk'e 

ve onun sevgili ve candan ar 

kadaolarıoı minnet ve ~ükrao· 
larımı arzetmeğl vecibe eayarım. 

Menemen Parıi reisinin bu 
eöylevlne Bayıodulık Bakını 

mız kıııa bir cevap nrerek de 
diler ki : 

- Müsaadenizle, arkadaşı 
mıo Menemenlilerin blelerlne 
tercilman olarak eöylediklerl 
sözlere klBa bir cevap vereyim: 

Mınemenlllerlu bugOu göı· 

terdlklerl iyi kabule ve şuurla 
duygulara haııaateo teşekkOr ede· 
rlm. Bu duygular tabii bizim 
şahıslarımın değil, eoeyetemlz 
deki toplu harekete, ulusal ve 
birlik 'kalkrn hamlelerine ve 
ulusal yurd llıtııloe karşıdır. 

Ve bu temiz duygular, istikbal 
1 çln, refah ve eaadet için bir 
zımındır. 

Menemen, uloeal 1ayeştı her 
tilrlO hidlııelere eabne olmuş, 

eğac felAketler geçlrmlıtlr. BOy· 
le toplantılardı onun akislerini 

tabii vlcdanlarımııda duyarız 

ve işte bu duyuotur ki blu da· 
ha fazla, daha imanla çalıımak 

1 

___ ......... __ 
Bornava'nın }ıııklar köyünde 

çoban Mcbmed Alf'yl fild6rea 
ve Yaeuf 'o fş.ne oo giın engel 
olacak derecede yarılıyan Ali 
oğlo Muea'nın dııruımaeına dGa 
Ağırce1.1 bakyeriode de•am edil· 
mJştlr. Masa; tarlHındıkl boğ. 

dayları biçtikten l!Onra demet· 
ler halinde tarlada hırakmııta 

Mehmed Ali ve Yusuf 'un lda· 
reelndekl hayvanlar tııla için· 
deki dar yoldan geçerken de· 
metlere zarar yapmışlardı. Bun· 
dan çıksa kavga fi~erfne iki 
tuaf da birbirine ~üf Or etmlo, 
Muaa 33 santim uzunluğundaki 
kamaı:Ue .Mebmed Alt'yl ôldtlr· 
mn, ve Yua•ıf 'u da yaraladık· 

tın sonra arka!!ından kovala· 
mıutı . O sırada Ab-Jurrahim, 
Hüseyin ve Mdımsd çavuş keu· 
dislnl tutarak kamasını elinden 
almışlardır. Dünkü celsede bu 
Oç lamk (Şahid) dinleooılştlr. 

- Keı.ıdlmi müdafaa mec 
buriyetlnde kaldım, bf'oi alt 
larına aldılar; h~n de kamayı 

gelişi gOzf'l aall11yaıak vurdum. 
Demiştir. Balbulı.l tanıklar; 

elinde kanın ile koşarkt:n gör· • 
dOklerlol eôylemlşlerdir. M6da· 
faa tadıklarının dinlenmesi için 

duruşma başka gOue b.rakıl· 

'fekitler Hazır
lık \ 1 

3]ll yor ---.. ··---Bu Yılda Bur-
na va Misketleri 
Sallıı Alınacaktır 

ll~r yıl Buroava kamonu 
dolayında yetloen önemli mlk· 

darda mlekel üzümü bu yıtda 
tek itler ( lnhlsarlıır) idaresince 

satın al111acaktır. T~khler ldı 

resi hazırlıklara başlamıehr. 

Kaçtan flat açılacağı belll de· 
ğlldlr. Oobf'ş gOo kadar mis 

keti er lımamlle ermlı olacak· 

lir. Fiıt için genci direktör· 
liikleo emir beklenmektedir. 

kodret ve leteğlnl nrlyor. 

Başka bir yerde söylemiştim: 
Ulaeal aavaşı bışladığımıı 

vakıt şüphesiz evveli yordu 

kurtarmak için ellblrllk çalı~· 

mık, boıno balkın vaztresl idi. 
Başımızdaki büyOk adam, BG· 
yftk AtalOrk'On sevk ve ldarul 
ile nlhıyd yurdu kurtardık. 

Fakat yalnız memleketi kurtar· 
mıkla hlmak, dalalete dnşmdE 

olurdu. Aerıo Jcabıoa ve ulu· 
sun, yurdun ihtiyacına göre 
çahomak, hazırlanmak gerekti. 
Bunu anladık. 6ışıa Liderimiz 
ve Ba~bakıDımız olduğu halde 
o günden itibaren idealimize 
bağlanarak çalıştık ve . caheıl· 
maktadır. 

Bugftnkn lıcr, ufak gôrdoc 
bilir. Fıkat o, Curuur İ} c ı :udlr 

ve ul ul!ll bir değeri vardıt'. 

Bunu tebarüz etılrdlkten eoora 
eski gO ılcrl de hıt1rlıyarak 

Meoemen'in temiz halkını kal· 

blmln bfilOo eamlmlyetl 11 .. , 
ulueal ve ideal eevgllerle eelAm 
larım. 

Bakanımızın sözleri, hara· 
retle alkışlandı. Burada daha 
bir mOddet dinlenildikten ıonra 

Bergama, Dikili, Foça heyetle· 
rlne veda edlldl ve eOtl kamu. 

tınhkta birkaç dakika kadar 

otuı aldu Te lamlr'e döoOlda. 



Kışlada Mos. Mev. satın alına komisyo· 
nunda ihaleleri yapılacak ilanlar 

Met. Ah. ıat. ıl. ko. dao: 
l - Met. Mv. askeri hastanealolo kapalı zarf la mflnakasaaa 

bulanın (60000) kllo koyun etine talip çıkmadı~ından 

pazarlıkla eatm alınacaktır. lbaleet 5 ·Ağustos· 935 pı· 
Hrteal gOntı saat on altı buçukta İBı.olr'de kışladı Mııt. 
M v. ıatm elma komfsyononda yapılacaktır. 

2 Ş11rtnamesl her gQo komisyonda gfüilleblllr. 
S ...,... Koyun etinin tahmin edilen mecmu tatarı ( 19200 ) 

liradır. 

4 Beher kilo koyun eti için otuz tkl kuruş f lal tahmin 
edtlmletlr. 

5 Teminatı moukkate akçesi (1440) liradır. 

6 lıtekliler Ticaret odasında kayıdlı olduklarına dair ve· 

alkı göstermek mecburiyetindedirler. 
7 Maoskaeasını iştirak edece kit r 2 ı 90 eayıh artırma ve 

eksiltme kanununao 2 ve iiçftncO Maddelerinde ve şart· 
uamf'alnde yazılı vesikaları ve teminata muvakkatelertl e 
birlikte ihole saatinden evvel komisyonda hazır bolun· 
mıları. 2395 

Mıt. Mv. sa. al. ko. as. den : 
1 - Met. Mv. kıtaetı için iki kazanlı onahı adet demir ye· 

mek ocağı açık ekı.ıflrme snretlle yaptırılacaktar. Jbalesl 

13 ığnatos 935 sah g6nd saat onsltıda lzmir'de kıtlada 
Met. Mv. eatıo alma komlııyonnnda yopılacakhr. 

2 Şartname ve keşlfoameal hl'lrgao komisyonda görQlebillr. 
3 Demir yem .. k ocaklarının mecmu tutarı (4960) ltradır. 
4 Beher odet yemek ocağının tahmin edilen f latl Oçytız 

on liradır. 
5 Teminatı mnvakkate akçeıf (372) liradır. 

6 İetekltler ticaret odasında kayıtlı olduklarını& dair vesika 
göstermek mecburiyetindedirler. 

7 Ebiltmlye ltılrak edeceld~r 2490 say1h artırma ve ek· 
elhme kanunnnon 2 ve Cçfincft maddelerinde ve şartrıa· 
meslndc yazılı vesikaları ve teminatı mavakkate mak· 

buzlarlle birlikte lhele aaatlnden evvel komiayona mtı· 
racaatlerl. 27 1 6 11 

Mat. Mv. satın alaıa ko. dan: 
1 - Met. Mv. Foca mıntakaı11 kıtoatının kapalı zarf la mfi· 

nakaaıda bulooan 63300 kilo sığır etine talih çıkmadı · 

ğındın puarlıkla ı.ıohn alınacaktır. İhalesl 5,ağostoa,935 
pazartesi gOnQ aaat onııltıda lzmlrde kı,lada Met. mY. 
satın alma komlıyoounda yapılacaktır. 

2 Ş.artnamesl her gftn komisyonda görilleblllr. 
3 Sığır etinin tahmin edilen mecrou tutarı 9(95 liradır. 

4 Beher kilo sığır eti için onbeo kuruş f tat tahmin edil · 
mlştlr. 

5 Temlnetı muvai.kate akçesi 669 Ur11 kırk koru,tur. 
6 İeteklller ticaret odasında kayıth olduklarına dair vesika 

göstermek mecboı 1 yetlndedlrler. 
7 MOuakasasına iştirak edecekler 2490 sayılı artırma ve 

elulltme kanaoonon 2 ve ftçftncQ maddelerinde ve oart· 
nam,.alnde yızıh vesikaları ve temiuatı muvakkate mak· 
buzlarlle birlikte ihale saatinden evvel komisyonda hazır 
bulunmaları. 239( 

Maı. Mv. aıt. al. ko. dan: 
1 - Mat. mv. Seferlhlaar mıntıkası kıtaatının kapılı zarf la 

mftnakaeada bulanan 46900 kilo sığır etinin beher kilo· 
ıona verilen ondört kurut yetmlşbeş santim f iat pahalı 

görOldftğftnden pazarlıklı satın alınacaktır. İbaleal 5,8,935 
pazartesi gOnO eaat onbet buçukta İzmlrde kıtlada Mat. 
mv. satın alma komlayonunda yapılacaktır. 

2 Şartnameal hergftn komisyonda göriUeblllr. 
3 Sığır etinin tahmin edilen mecmu tutarı 7035 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate ıkçeal 527 lira ahmışOç knrottnr. 
5 - , İıteldller ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecborlyetlodedlrler. 
6 Manıkaeaaına iotlrak edecekler 2490 sayılı artarma ve 

ekllltme kanununun 2 ve OçQncC maddelerinde ve 
ıartnameslnde yazıla vesikaları ve teminatı movakkate 
makbnzlarile blrllkte ihale saatinden evci komisyonda 
hazır bulanmaları. 2393 

Bornava sutın alma komisyonuoda iha· ı 
Jeleri yapılacak olao asker ilanları 

Burnıva~ aekerf satın alma komlByonundan: 
1 - Gazlemir'dekl aakerf hayvanları !ı;in 6 aylık (60) ton 

atpının b~her klloeo ( 3 ) koroıı ( 50 ) santim ile talibi 
ftzerlndcdlr. Son ihalesi 3 ·Ağustos· 935 cumatteal gCnfl 
saat 11 de yapılacaktır. 

2 - Daha •eığı talih olanların blldlrll,.n vaktinde (158) Ura· 
dan ibaret ilk temlnatlarlle birlikte Curnua a1keri 
satıo alma komhyonuna ~elmelerf. 

lzmir Evkaf MüdürlOğand ~n: 
Mezarlrkbaeındı karakol karşııundald vakfa ah 152 No. lı ha· 

rap kahvehanenin 80 llrı bedel tahmin olunan enkazı 6,8.935 
tarihinde aaat onda yerinde pazarlıkla fhaleal icra edJlmek (lzere 
kılmen ıatılacaktır. Alm&k istlyenlerln yftzdcs 7,5 pey ıkçelerlnl 

nkaf veznealue yatırmaları ve hergiio evkaf varidat memorlo· 
guaa mQrıcaat ederek eartnameyl görmeleri ve ihale gaııa aaat 
onda yerinde bulunacak ko.nhyoua ~elmeleri ll!n olunur. 2!189 

Akhlıar icra memurluğundan: kıymetli çeklrdelulz ba~ açık 

İzyıya bakıye 323 lira 39 arttlrmıyı çıkar,lmıetır. İhalesi 
koroı borçlu ?Sla Seltm'lo işbu 26.8.935 pazartesi eaat 15 de 
borcoadan dolayı haciz altında icrada yapılacakur. Harcı del· 

bulunup bo kerre telrrar parayı l&llye!I alana ıld satış peelndlr. 
çevrllmeılne karar verilen Ak· Fazla malftmat almak l8tlyen· 
Jılur'ıa fnnkll mevktlnde 7380 lerln icrada asılı tartnameyt 

metre gellb okumaları ve ona gôre 

Muhtelü mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilAııları 

Baynwlç askeri ea. al. ko. dan: 
1 - Tümeofn hıyramlç garnizonu piyade kıtaatanın senelik 

lhtlyac• için 63,000 kilo sığır eti kapalı zarf ueulile eksiltmeye 
kooulmo v ,. ihalesi gnno talibi çıkmadığından yeniden kapalı 
zarf la oktılhmlye konmuştur. 

2 - Her kilosunun mohemmen bedeli (lô) koruı olup iha· 
leal 9 8 935 tarih cuma ı;finil ea11t 15 de bayramlç tflmen Htıo 
ılmı komisyonu blnaaıoda yapılacaktır. 

3 - MOaakaaaya gireceklerin nreceklerl etin 'eralt ve evea· 
fıoı bulanduğo mahallin satın almı komhyonuna müracaat ede· 
rek öğrenebilirler. 

4 - İsteklllerln mfioakasa kanunu. 2, 3 flncQ maddelerine 
göre istenilen vesaik ile muvakkat teminat tutarı (708 lira 75 
koroşu) veya bank mektubunun ihaleden btr eaıtt evel tümen 
muhaeeheslne telllml komisyonda hazır bulunmaları. 2240 

21 27 l 6 

Bayramiç a!!keri 88. al. ko. dan: 
1 - Tilmenlo bayramlı; garnizonu ihtiyacı için 60,000 kilo 

sığır eti kapah zarf uııollle eksiltmeye konmuştu ihalesi gQnO 
ıallbl cıkmadığ1Ddan yeniden kapalı zari usullle eksiltmeye 
konmoştor. 

2 - Her kfloauuun muhammen bedeli (Hı) kuruş olub lha 
lesi 9 8·935 tarih cuma gftnft saat 15 de bayramlç tilmen utın 
alma komltııyon binasında yapılacaktır. 

3 - Münakatıaya ı?frer.oklerln verecekleri etin eeraft ve ev&•· 
fını bolonduğo mahallin aatan alma komisyonlarına milrıcaat 

ederek öğreneblllrln. 
4. - istekliler m6.oakl8a kanonu 2, 3 cü maddeltırlne göre 

lst~ntlen vesaik ile muvakbt teminat tutarı olan (675) liranın 

veya hınk mektubunun ihaleden bir saat evveline kadar tflmeo 
mohaeebeelne tevdll ile kom,eyondı hazır bolnnmalan. 2242 

21 27 1 6 

A nkarı M. M. V. ııat. al. ko. dan: 
1 Bir tanesine biçilen eder 8 kuru, olan 2,000,000 de· 

ğlşlk renkte makar11 kapalı zarf la eksiltmeye konmnştnr. 

2 Şartoame91nl 800 kuruş" •lmak letlyenler her gün ko· 
mfeyona u~ravablllrl•r. 

3 İhale 16 ·Eylıil· 935 pazartesi gilnQ aaat 14 tedlr. 
4 İlk inanç parası (9~50) liradır. 
5 - Ekslltmr..ye glncekler ilk inanç parası mRkbnz veya 

hınk" mektnbu ve 2490 ıayıh kanonon 2 ve 3 GncO 
maddelerinde yazılı lıtlJ!:elerlfl bfrlfkte teklif mektoplarmı 
ihale saatinden bir @aat evvel M. M. V. ııatıo alma ko. 
mfsvor.a vrrmfllerl 2391 l 20 30 14 

Bayramiç Askr.ri sa. al. ko. dıın: 
1 - Bayramiç garnizonu kıttıatanın senelik lhtf yacı için 

629.000 kHo on kapalı zarf la ekstltmlye konmuş ihalesi gOnQ 
talibi çıkmadığından yeniden ktı:pah ıarf lo elullmlye konmostor. 

2 - Ber kilosunun muhammen f latl 9 kurut 25 eantlm 

lbaleııl 20,8,935 tarih saat 15 de Bayramiç tOmen aatın alma 
komisyonu binasında yapılacaktır. 

3 - Fkslltmlye gireceklerin verecekleri unun eerah ve ev· 
eafını bulundo~o yerin Htın alma komlıyoouna m(lracaat ede"Cek 
öğrenebilirler. 

lıtekltlerln eksiltme kanununun 2490 numaralı kanon 2 ve 
QçOncft maddelerine gi're lıttenilen veealkle 4159 lira 12 kurut 
muvakkat t.,mlnatın ve hınk mektubunun ihaleden btr ııaat evel 
tOmen muhasebesine tevdii ile komisyonda hazır bulunmaları. 

l 6 11 17 2367 

Bayramiç Asked aa. al. ko. dan: 
1 - Bayramiç ~arlozono civarında bnluoao kıtıatın ihtiyacı 

için 10172 kilo sadeyağı kapalı zarf ueuflle ekelltmlye kon· 
moıtur. 

2 - Her klloeonon mnbammen bedeli 7 5 kuruş ihalesi 
20,8,935 tarih ve eaat 11 de Bayramiç Ulmen satın alma ko· 

mlıyonu bloaeıoda yapılacaktır. 

3 - Ekrılltmlye glrecelderln verecekleri sadeyağın şerait ve 
evaafını boloodoğu yerin ıatın alma komisyonuna mOracrat 

ederek öğrenebilirler. 
4 - İsteklilerin eksiltme kannnu 2 ve 3 Oncft maddelerine 

göre istenilen belgelerlle muvakkat teminatı olan 517 lira 18 
kuruşun veya bank mektubunun mflnakasadao bir saat evvel 
tOmeo muhasebesine tevdii ile komfe yon da hazır bolonmaları. 

Turgutlu İcra memurluğun· 
dau: 

lzmlrde tOccardao kadıo~la 
Ahmede borçlu Ali Rıza ve 
zevceal Fhnat'ın mukaddema 
icraca tabu hacze alınıp bu 
kere eatllmaaıoa karar verilen 
Torbalı kazasının karakoyu 

mevkilnde kl>y kenerında şır · 

kan hacı SOleyman ve konyalı 
Ha&10, garben vol ve Hatice, 

elmılen yol, cenuben Hatice 
ve ıolık Mehoıed tarlalarlle 
mahdut 27579 mefre murabbaı 
bağ ve içinde tahminen 150 
ağaç zeytin l O ağaç tacir ve 
iki armut ve bağan içinde bir 
kule ve bir kuyu ltbo mahalle 
919 1\1. M. otoz beeer liradan 
tamıımır a hio elli lira kıymet 
takdir edllmlşıtr. hbıı mahal 
açık ertırrua euretlle ~arılığa 

çıkarılmıştır. Birinci arrırmaeı 
2·9 9:~5 tarihine tea11dı1f rd~n 

pazarteıl günü s111t 15 Je Tur· 

ba 

1 6 ll 17 2366 

satışla tahmin olanan kıymetin 

y6zde 75 şlnt bolnrsı en çok 
artaranın üıerlne ihalesi yapı · 

lacaktır. Akıl takdirde en çok 

arııranın taahhüdft baki kal· ' 
mak şartlle eatıt onbet gOn 
daha uzrtılarak ikinci artırması 
17·8·935 tarihine teeaddf eden 
sah gftoQ aaat 15 de gene 

Torbalı lcraeında yapılacaktır, 

borcun ftdenmeıl tarihi 2280 .. 
numarala kanunun mer'lyyete 
gl .. dlğl tar!hten aooraya teaadftf 

ettiğinden ikinci artırmadı 

satıt bedeli ne olursa ol 
eon kıymı~tlne bakılmıyarak 

en çok artırana ihale edl· 
lecektlr. İebo gayri menkul 
üzt'Tlnde herhaoııl bir eorette 
hak taleblode bulunaolar f'lle 
rfndekl resmi ve&1lk tlo bir 

llkt~ yirmi gün lı;lnde dairemi· 
ze mQracaatları IAzımdır. Akel 

hılde haklara t11po slclllnce ma 

hlm olr.ıııdıkça paylaımadın 

laarlo bankıhrlar. 2 8·986 taılblP 

Alpullu, U~ak, Eskişehir ve Turhal 'iieker fab• 

rikalarmda "c JSTANBULDA fabrikaların ıcsliııı 
edecekleri taı·zda : 

KRiSTAL Kilosu 25KurP 
l(ESME Kilosu 28Kuru ... 

tur. 

Müşterilerimize bir kolaylık olmak Qzere ıtağıda yaııb 
yerlerde de ve hlzalırındakl f fıtlerle 10 ağaetoe 1935 tı· 

rlhlod110 itibaren satışa baelanacaktır. 

Kristal Kesme 
8ursa'da 25,50 28,60 
lzmit Vagonla 26,10 29,25 
Balıkesir " 26,40 29,70 
Adana " 26,80 30,15 
lzinir " 25,25 28,30 
Adapazarı " 25,65 28,80 

Limanda 

Samsun Fob 25,10 28,10 
(Fob Sam!!on flati; Karadeniz eahlllerlode herhangi bit 

lekel~ye gönderilmek Qzere fabrika tarafından vapura yok· 
letllmte bulunmak kaydlledlr ve Samsundan eoorald navloO 
vesair masraf müşteriye Atddlr.) 

Slparioler, fabrikalardan gayri yerlerde on gQn içinde fit 
edilir. Fabrikaların bulundoğo yerlerde en az BiR TO~· 
letanbul vesalr yerlerde enez BİR VAGON siparft kab01 

edilir. 
(Bir ngoo 150 çaval veya 260 sandıktır.) 

Yukarıdaki flatlere sigorta dahil değildir. 

Slparlo bedeUerl fabrikaların bolonduğo prlerde ~e1' 
letanbul, Aokare ve Samsun bOrolarında ödenebllfr. 

Diğer sipariş şartlan fabrikalardan veya letaobul, Ank•" 
ve Samsun hörolarından öğrenlleblllr. 

1 
1\'Janisa icra me-
murl uğ~ndan: 

Arnavut oevket ve Cevdetln 
emlıik ve ey tam bankaaın· 

dan ödOnç aldığı paraya 
mukabil bankayı ipotekli 

bulanan ve geçen aene 
yapılan eatıı; 2280 numaralı 

kanuna göre tecll edildiği hıld" 
bir sene içinde birinci taksit 
borç ödenmediğinden aon ve 

kat'f olarak fekrar mılzayedeye 
konan Maolsanın mimar aloao 
mahallesinde saltın caddesinde 
sağı beklr hanesi solu ve ar· 
kaeı merhum mOftO alim area11 

öna anhan caddeaUe mahdut 
işbu hanenin sekiz ayak beton 
merdivenle çıkılınca cdmle ka· 
pısıodao glrlldlkte bir sofa 
ilzerlnde caddeye nazır iki 10· 

faya nazır bir ve bahçeye na· 
zır bir ki cem'an dört oda n 

kAf 1 miktar avlu üzerinde 
bodrum v~ bahçede bir çam 
ağacı bir koyu bir motbak bir 
hela bir hamam ve hanenin 
altında bir küçük kapah dftk· 
kanı olup bu kıamıo ayrıca 

bir tahta iki kanatlı cdmle ka· 

eytaw ban~aeı kanunu ıo ~ 
hince blr defaya mahsus ol 9~ 
zartlle artırmuı 11.9.l j 

çarıamba gOnil eaat I!i ,J 
manlsa hiilı:ömet konağıO 

icra dairesinde yapılmak •' 
30 gOn mt1ddetla eatılığ• 
nalda. 

Bu artırma neticesinde -., 

bedeli her ne olursa :,t 
kıymetine bakılmıyarak e ..J 
artıranın dzerloe lhaleef 1" 
lacaktır. 

Satıı peşln 

olob mftşterlden yalnız b 
lkiboçuk: dell4llye masrafı • 
itbu gayri menkul i1• 

her hangi bir tekilde b•" 
binde bulunanlar ellerfO J 

reımi veealk ile birlik'' 
gao zarfındı manlea 1 

mOracaatları 14zımdır. 1 
Aksi halde hakları t•P0

1 
lince malum olmadıkça ~.P 
madan hariç kahrlır. 25· 

tarihinden lttbaren t•' ol' 
herkeee açıktır. Talib ol• ı 
y6zde yedlboçuk ıeoılo•1 

~ çası veya milli bir baO jP 
bar mektobo ve 939 
dosya numaraelle maolJI 

memurluğuna müracaatl•''~ 
pıeından girilince zemini taı olunur. H. İş ~o. ~ 
döşeli bir avla Ozerlnde bir -
çam ve bir zeytin ağacı ve Akhisar icra memurl0~0 

kareıda zemin kat bir oda bir Mostafa'ya borçlu b•
11' 

mutbak bir helA ve bir dam· mehmeı Allnfo .ketbOd' 
dan ibaret olan işbu 2500 lira halleıinde alacı mesçll 1 
kıymeti muhammtnelf evin ğında 14 No. lı ıah1'"_., 

Mftlkl yeti açık artırma aure· oda ve bir miktar ••
111 IJf' 

tile ve 844. numarılı emlAk ve luoın 100 lira kıymedode0 
mnfrez hane bir •Y ... ,_, 

den itibaren eartname herkese açık arttırmıya çık•" J 
açık bulondorolıcaktır. Sıtıo İhalesi 26·8·935 pııarl 
peşin para olup müşteriden 15 te icrada yapılacakP.:--
ayrıca yüzde 2 buçuk dellallye Harcı dell&Uyeıl 1 

alınır istekli olanlar.o yüzde satıt peelndlr. Fa•1' 
yedi buı;uk ltwloat akçesll" ve hlmat almak letlye.Plerl' 

milli bir banka mektublle 305 asılı şartnameyi gelip 
nomarah doeyımıza mftracHt· ları Ye ona gôre pe1 • 
ları llAa olanar i88" la.uan olaaar. -
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1 Meşrutiyetten Evvel ve Sonra .. 1 

başımızdan Ge~enler .. 
Çocuklar Kar· 
pil PaJlattılar. 

51 1 Ağostoe 935 Yazan: M. Doğan Batu Bir Çocuk Yüzllo· 

Korkanlar I~erisinde En Ç~buk Ken- de~.~.~.~:c~.!:r~!:.~.~:~ 
~ Siileymın oğlu 011lkl yışrnda 

d • • G ı K ı s it Ol f Fevzi ve Ueelm oğlu Ali bah ISJne e en iZi U an IDUŞ U. çede açtıkları btr çukura kar· 

Yer gök inlemiş, cami zan· 
gır, zangır sallanmıştı. Hamid 

•yakıa idi. Ueogl 88p sarı ol· 

muştu. Tltrcmeğe başladı. Etra· 

fındakller soluk bile almıyor· 
lırdı, Dışarıda göz. gözQ gör· 

llllyecek derecede toprak ve 

lonı eağnnğı vardı. Yaralılar 
lnlenıeğe, öteye beriye kaçanlar 

bağırnıağa bafilamışlardı. Bu 
an· 1 felAket birçoklarının akil· 1 • 
arını da oynatmıştı Ôrkmüş 
bayvaoların altında. ezilenler, 

can Vereııler ayrı bir facia idi. 

llatk ikinci bir bombanın pat· 

lamasından korkarak gelişi gO 

:el kaçışıyorlardı. Bu şuursuz 
•rekete hiç kimse h4klm de· 

Aildı. llele earay hümayun bo 

~anr.n1ş gibi idi. Saraym fç 

abçeal görülecek bir manzara 
•lrıııuı. 

Merdivenlerden inerken yu· 
larlaoanlar, kolları bacakları 
Çılı:ın ve incinenler pek çoktu. 

Bahçeye çıkanlar bu defa eff'n 
dl! 1 er nl dOşiinme~e başhyor· 
lard l •. stlyerek olsuu lstemlye· 

etne gelen Hamid olmuştu. 

Yavaş adımlarla ilerledi, cami 

kapısından mermer ta~lığa çıktı, 

gözleri askerde idi. Askerin 

kaçmadığını gôrOnce çok sevnl· 

mlştl. Dört ıuaftın: 

- Padl~ahım çok yaşı! 

Seelerl yükseldi. Hamid mut· 

taeıl ellle aekerlerl eelAmlıyor 

memnunlyetloi izhar ediyordu. 

Mabeyn mOşlrl Şevket paşa: 

- Askerden ve ahaliden 

ağır yaralılar yıldız hastanesine 

haf tf yaralılarda gOmOş sn ya 

hastaneslof'I şimdi kaldırılsıo!. 

Diye irad-, etti. Parçalanıb 

uçanların do bir defterini Is. 

tedl. Bir mOddet eonra herşey 

yolurıa girmişti. 1nllyen, kaçan 

ve koşan kalmamıştı. Sarayına 

aydet eden Hamid bu glbl iş · 

lerde kullandığı arablardan 

Necib .Melbameyi yantna çağırttı 

ve onu bu bomba faciaeımn 

faillerini meydanı çıkartmak 

üzere tahkikata memur etti. 

BUumum osakt şahane kollarmı 

da (SelAmı padişahı lltı mesrur) 

ve gümfiı,ı Hyakat madalyalarile 

tıs iti f ettl. 

plt dola bir teneke kutu yer· 

Areak ve arkadaola111 ellerin· leşılrmişlerdlr. Banu yakından 

deki muntazam pasapor la he· 

nüz vukuat etrafa dal budak 

salmadan acele olarak Galaıaya 

gelmişle: ve rıhtımJ11 buluoan 

ve o akeam hareket edecek 

olıın Fransız nparuııa binmiş 

lerdl. 

Necib Melbame'oln komOs 

yona o zamana kadar lşldilme 

dik, görOlmedlk zalum ve 

lşkencderle tahkikata devam 

ediyordu. Ateşte kızdırılmış 

demirlerle imanlar dağlanıyor 

ve her akla gelen vabşPt tat 

blk olaonyorda. 
Kel Basın herşeyl doğru 

söyl emişti. Vak'adan onbet 

yirmi güo evvel araba ve atı 

satılığa çıkarttığını ve en nlha· 

yet bir Ermeni gencine Battığını 

tazyıkslz ve lşkeocuh: söyledi. 

Birçok ta şabld dinletti ve 

yakayı eıyırdı. 

Hamld'ln nuıunda mes'ele 

nln Ermeni komhrlerl tarıfm · 

dan yapıldığı ıevazzuh etmişti. 

Bu kadarla kaldı, bir netice 

çıkmadı. 

- Sonu var -

görmek lçiu giden Sayld oğlu 

oo yaşlarıdda Adem; Ali tara· 

f1Ddao karpitin birdenbire ateş 

Jeomesl ve patlamaeı üzerine 

sağ yanağı ile duda~ından ya· 

ralaomı~tar. 

Sarhoşluk 

Karataşta Sabllpark gazino· 

eunda Nazmi oğlu Sadullah 

Feti ve arkadaşı Cemil Hthoş 

olarak halkan rahatını kaçıracak 
derecede gfirültü yaptıklarından 
tutulmuşlttrdır 

Yangın Başlangıcı 

Dün İemetpai• mıhalJeslode 
birinci Sakarya sokağında bel· 

vacı Mehmed'Jn c•lnlo baca· 
eıodakt kurumlar atcı,ı almıı,ı!!B 

da yeılşllerek eôndilrdlmOşlQr. 

Başından Yaralanmış 
Asansôr'de Şetaret eokajtında 

Vcyeel oğla Yusuf adındaki 

çocuk; Hlnyamlo oğlu ll"klz 

yı~ında Baruh tarafından lşhll 

mt>k euretile de dflsiirillerek 

başından yaralıomışhr. ;ek olsun bfr ağlaşmadır baş 
•nıışts, Yıldız luyametten bir 
llfloıuoe ol muştu .. 

.\sker, lntiznmına bozma 

lllı~1ı. Havaya uçanlar uçmoş, 
~•hlılar da eııf tan çıkarılıaağa 
•olaınıştı. 

Orman Yangını 

81.g""' a'da 400 Bı·na Urla, Kemalpa ve Torbalı 
llçt'İerlndekl ormanlarla Tahtalı 

N ı Y b G 
• •? köy yakınındaki orm:ınlarda a Si a ll 1 l l tı. çıkan yang•nıar söndarülmiişıür. 

Savarı kıt'ası arasında hini 
tlılnl devlrf p kaçmış veya gö· 
IGrrrı Q 

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

b ş beyglrlı-rJn bırakhkları 
d Oşluklar görülüyordu. Hunlar 

k 1 
lotbama eokuluyordu. Kor 

&olar içinde eu çabuk kendi. ,.,,_ 
sa .................. . 
ANADOLU 

-------
,.............._Günlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Başyaztıanı 
U Haydar Rü§dü ÖKTE.M 

l'lıtınıi neoriyat ve yazı ioleri 
İda lllüdüru:. Hamdi Nüzhet 

rebanesi: 

C bınir ikinci Beyler sokağı T Balk Parıiai binası içinde 
l'eı ~lgrar: İzmir .. ANADOLU 

e on: 2776 .. Posta kutusu 405 

l' U ABONE ŞERAİTİ: 
1 ıgı 1200, Altı aylığı 700, Üç 

\'ah aylığı 500 kuruotur. 
anbcı memleketler için senelik 
• one ücreti 27· liradır. 

ın lleryerde 5 Kuruştur. 
\ıııfltın -
~· geçınio nüshalar 25 kuruetur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
~ DASILMIŞTlR 

- Başı 1 inci yozde -

nln evinde çıkan yangın Biga 

için büyük bir felAket olmuş· 

tur. Saat 18 sıralarında 

baelıyan yangın bitişindeki fi. 
şenk ve ellih dükkAoına slra· 

yet etmiştir. Fişe ok ler ateşin 

eiklslle lnflılk ednek dört yana 

mermllrr saçmağa başlamış or 

talık bir harp yeri hallol al · 
mı~tır. 

Yangını eöodOrmeğe koşan 

halk ve itfaiye, f fşenklerln pıt· 

lamaeıodan korkarak geri kaç

mağa ve ateşe uzaktan seyirci 

katmağa mecbur kalmışlardır. 

Mermi yağmuru uzun zaman 

devam ettiğinden ateş her ta· • 

rafa earmış ve dört koldan 

llerlemeğe baetamıştır. 

Biga, itfaiye teekllitının çok 

büyOycu ve bOyümekte devam 

eden yangını eöndü"remlyeceğlnl 
anlamış, komeu il VP. ilçelerden 

çabuk yardam istemiştir. 

Çanakkale, Gönen, Bandırm11 

- 24 - l Ağustos 9:15 
dl&Cartıonlardan biri kapıyı açtı Sahte baron Slr Artur Kin 

ö'fl ~ arabanın perdelrrlol otelin salonuna girdiği zam•m 
~bar 

llr L 
8 çekti, UçOocösfl ise derin bir alAka uyandırdı. 

•uan 
ltadı ın nıOtcharrlk baeamağıoı Oturduğu maeanıo yanındaki 

11 brdı ve otel eablbl de bizzat masada otel tarafından aydı 
a ay 

l!Ja\ 8 gelerek ve elini uzat· iki frank maaşla ve eadece 
y enretlle baronun inmesine mOşterilerloi eğlendermek için 
''dıtQ etti 
8 · tutulmuş kadınlardan biri otu· 

ç611~ letlkbal pek parlaktı. ruyordo. 

leL 6 kı, ganlerlode bu mem Kadın derhal barona doğru 
llete k t,,

1 
Pe az seyyah giderdi. geldi; 

~· keeadlık otel aahlplerlnl - Baron Franıızca görOıe· 
erUerlne karşı bGyGk lıtlk· mezler ml? 

er lfaıına mecbur ediyordu. 811 koket kadının eaall de 

ve Balıkesir itfaiye takımlara 

yetişerek kudarAo alev ftzerlne 

eu sık mağa başlamıelır blçol · 

mazea k.lan ev ve d6kUoları 

ateşten korumak için çahema· 

lar ve ate~ln önana kesmiş 

lerdlr. 

Biga, 30 (Ôzel aytarımızdan) .. 
Yangın biitOn gece sabaha ka 

dır silrmae, halk ve itfaiyenin 

büyOk gıyretlerile ancak ııba· 

hm eaat ahıeında söodftrQlebU· 

mtştlr. Zayiat çok fazlıdır. 

Şimdilik oftfueça bir zayiat 

yoktur. 

Biga, 30 (Özel aylarımız 
dan) - Halıkeslr, Çanakkale, 

Göuen ve Bandırmadan gelen 

itfaiye takımları, yangının önü 

alıomıo olmasına rağme11 hAIA 

buradadırlar. Arazozlır, için 

için yanan ankazın yeniden 

parlayıp ikinci bir felAket do· 

ğurmamıları için kftl n aukaz 

yığınları üzerine mOtemıdJyen 

eu sıkruak.tadırlar. 

yerinde idi. Çünk6 baronla 

vakit geçirmek ve onu eğlen· 

dlrwek için, loglliz lordunun 

Fransızcı btlmemul kadının 

l~inl güçleştlrecektl. 

Kadın bunu eorarken kendi 

kendine söyleniyordu: 

- Bu baron merhımeıe 

gellb le heran geçtlkç,. ıaçları· 

mı biraz daha beyazlııt.nn bu 

çirkin hayattan beni kurtaaeaydı 

ona sevmek değil, fakat ona 

tapınırdım. 

Kokot sualinin cenbsız kal· 

dığını görünce tekrarladı. Bu 

defa baronun tercGmını cevab 

verdi: 

- Lord maaleıef Iı'ransızca 

konuşamaz. 

Tercflmının bu cet1bı koko· 

ta mtlteeulr etmlıtl. ŞJmdl 

lagllla lordu ile ıltka peyda 

, Yapanların vak11laomaeı için 

taklblerlne başlanmıştır. 

Kuzu Çalmış 
Çorakkapı'da Hacıefrndl cad· 

deelode İbrahim oğla Tahlr'Jn 

15 lira değerlnd" bir kuzu. 

sona cılao Osman oğla Meh· 

•nıed tutulmuşlar. 
~~~~~---,~~~~~-

Civardan gelen itfatye takım 

larıoJD, bllhaeea Bıhkealr ltfal· 

yeelhlu yangının söndGriilme 

sinde çok bGyftk gayreti görCU 

müştGr. Yardımcı itfaiye takım 

larınıo bugan de borada kala 

rak tertibat almalara mubte· 
meldir. 

Biga, 30 ( Özel aylarımız· 
dan) - Yangın tamamen eön· 

dftriilmOşUir. Zarar çok b6yilk:· 

U1r. Yeni mahalle, bGyGk çar· 

şıda bir mağaza mfletesoa tama· 

men; dl~er mahallelerden de 

birçok evlrr yanmıehr. Yanan 

bina 111yıeı dörtyaza bulmu,tur. 

insanca zayiat yoktur. Zararın 
pıraca ıutarı pek büy6ktür. 

etmek lçtn ne gibi bir veelleye 

başvuracaktı? Bu mee'ele ko· 

kotu dilşilodllrilyordu. 

Y emt kt" baron ığzını, yalnız 

yemek lçiu açmıştı. Başka tek 

bir kl'ilme ıöylememlo n eon 

olarak masadan blkmıotı. 

Yemekle bulunanlardan her· 

birisi baroQ hakkı oda bir f lklr 

beyan ediyordu. Birisi: 

- lote bakara maeaenu her 

havı edecek bir adam.. Tipi 

adeta kiğıdları manyatlzma 

edecek bir kudreti haiz .. 

Bir diğeri: 

- Cdzdını pek elşman ola· 

cağa benziyor. 

Pekaz konuşan bir dl~erJ 

atsldı: 

- Bu adam iki gtın eonra 

ölecektir. Zira GlGm mukadde

rab alaıada çlallmltdr. Ve bu 

Son haf ta borsa aatıoları 

hakkında boreada hal talak bJr 

rapor hazırlaamıotır. Bo rapora 

göre 3, 125 · 3,25 kuruıtın 357 
çuval yerli arpı, 4,3125 · 4,5 
kuruştan 4 l 04 çuval bakla 

hazır, 4,375 koruetao 194 çu· 

val vadeli, 4 7 · 48 kuruetan 

603 balya preeell birinci nevi 

pamuk, 180 · 4.30 karuetın 

1339 kental palamut, 8 · 11,5 
kuruştan 329 çunl çekirdeksiz 

Ozilm eatalmıttı. 

Zeytinyağı, afyon ve incir 

Qzerlne le olmamı ıtır. 

Geçen yılın gene bu haf ta· 

eındaki eatıı,ılar şöyle idi: 

2,875 kuroetan 22 coval 

Uşak arpa, 2,25 · 2,75 kuruş· 

tın 266 çuval yerU arpa, 

3,875 · 450 kuruştan 2264 

çuval bakla (Hazır), 3,50 · 4,25 
kurootan 19L9 çuva bakla 

(Eski eatış), S7 . ;JS,50 kurue· 

ıan :H8 balya pamuk birinci, 

34 kurueıan :390 balya pamuk 

ikinci, 156 · 448,5 kuruştan 

2437 kental palamut, mod fol 

80 kuruştan 1290 kilo yftzde 

13 ve 13,25 dnece morf inil 

afyon, 6,5 · 12 kuruştan 611 
çu-val çeklrdekelz azam eatıl · 

mışlır. 

İncir ve zeytlnya~ı 6zeılne 
muameJts olmamıştır. 

( "' 
Altınordtı 

BÜYÜK 

Gardenpartisi 
---··---

3 Ağustos Cumartesi 
Gono Akşamı 

Deniz Spoı·ları 
Yurdun(la 

Dans müeabakaları, &Orprlz 

ler, ll'Onoloğlır caolı 'Ve neş'e 

il bir geceye hazırlanınız. 

"'- .) 
Arsen LOpeni 
Yakalıyan Gardiyao 

fzmlr'in Arsen Lftpenl diye 

anılan Mudanya'lı CelAleddlo'I 

yüz6 bezlerle sarılı ve luyıfe 

tini değlştlrmle olarak İzmir 
den Kemolpa,ı'ya kaçarken 

teehlı eden ve tutan İzmir 
cezaevi ~ardlyınJarındın Mab· 

mud çavuş llbaylıkça bir takdir· 

name ile taltif edilmiştir. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Çeşme Ilıcaları ilanı 

8 inci Sahitededir. 
l l l l l l il l il il il l l l il l 111111111111111111111111111111111 

sözlerimi batırlıyacıkeınız .. 

Dedi. Bu eon şahısın sözleri 

ol baron da işitmişti, Fakat bn 

adamın kim olduğunu derhal 

.. oruştarmağı doğru bulma· 

mışh. 

Baron kahveeini lçerktn sa 

fonda kokouan başka klmae 

kalmamıotı. Baron usul daire· 

aiode kokotuo kulağına lğllerek 

mClkemmel bir Franeııca • ile 
dedi ki: 

- Buredı çok rğlenlyor 
musunuz? 

Kadın hayretle baronun yn 

zdne baktı. Blrıek kelime 

Fransızca bilmediğini .1aaoettlği 

baronun şimdi mClkemmel Fran· 

sızca konoıma11 kokotu Adeta 

bir sevinç fırtınıınnı kaptır· 

mı,tı. 

K.okot'DD ba bayredal gGrea 

orsada 
Ozam sahşlan 

Ç. Alıcı K. S. 

15 İ. G. TalAt 10 10 
6 M. J. Taraoto 8 8 

21 
Kilo incir horda (Vadeli) 

200000 M. J. Tar. 4. 4 
Zahire satışları 

Ç. Cinsi K. S. K.. s. 
300 ton bağday 3 875 3 87 
401 " 5 5 375 
853 Bakla 4 375 4 6'16 
38 Nohot 5 25 5 50 
89 Kumdan 5 25 7 2S.: 
80 Yulaf 3 625 8 625 

262 8. pamuk 47 50 47 50 
25 B. 

Simitçinin Marıteti 
Tılklllkte seyyar elmltçt Btl. 

eeyin'Jn bir çift beyaz hkar· 

pinini çalan simitçi Mebmed 

tutulmuştur. 

Hırsızlık 
Halldbey okulu baş öğret. 

meal Receb Bilgenin evine 

giren hırsız larafıudan karısına 

alt elbise dolabından 150 Ura 

değrrlade bir paotaıif çahnmıe• 

tır. Ge bu evde blzm~ıct .Eml· 

neden şüphe edllmekt,.dlr. Tah· 

ktkata başlanmıştır. 

Sermayeler arasında lravg 
'K~mtrde LAie eokağında Sab· 

r"nln genel evlode ıermaye Ab· 

dolhıb kızı Nazmiye ~ene bu 

eokakta Ahmed kızı Bahtiyarın 

dostu Ha anla gecelediğlndc:n 

Bahtiyarın hücumuna uğramış, 

Bahtiyar ve arkadaşı Kadriye 

tokat ve yumrukla 'Naımlyeyl 

dövmü~lerdlr. 

Tabancalar toplanıyo 
Sürmeli sokağında Bilal oğlu 

Ömer' de ve Ke .fdler'de Der 

viş oğlu Muzaf fer'de birer t.1· 

banca bulanarak alınmıştır. . 
Operatör 

Cemil Şerif 

Baydur 
Numanzade eokağı No. 5 

Saat 9 12 Tele. Ev : 3R57 

., 3 7 •. Kıl : 3228 

İnhisarlar f zmlr bışmGdGr· 

IOğdodeo: (2246) 
D.ra~ıç mnek.lrat clepoıonda 

mevcut 18 l kilo nkl11tlnde 

bakır kazan ve tıferrGıtlle 600 
içki sandığı ve muhtelif 

hacımda 536 dane boe elşe •e 

miUeferrlk eoyı pazarlıklı ıa 

talacakur. 

İsteklilerln on iki llrahk te· 

mlnat paralarile 2.8. 935 cu· 

ma ğüofi Hat onbeote İzmir 
lnblearlar haomüdilrlGğihıde mfl· 

teşekkll komisyona uğramaları. 

baron, parmağını dudakluına 

götOrerek bir siiküt iş retlle: 

- logllfz olmadığımı ıeodea 
başkaın bilmiyccektlr. 

Dedi. Kokotun hıkışluından 

bir et.vlo ışığı geçli: 

- A .... Deaıek :Franııı· 

eınıı? .. 

Garsonlardan birisi kapıyı 

açtı. Diğeri arabasının perde· 

ltrlol kenara çekti. l fçftaclıl 
ise arabasının miitebarrlk ba. 

eamağını indirdi. Ve otel aahl· 

bl de bizzat arabaya gelerek 

ve eılnl uzatmak ıaretlle Ba 

ronan inmesine yardım etll. 

Bu istikbal pek p1rlaktı. 

Cilnkft kıt gftulerlade bu mem· 

lekele pekAz ıeyyah giderdi. 

Fazlı keeathk otel ııahlplerlnl, 

mlıterllerlae ••rp blylk il· 

-~·,,,-
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lzmİr SİCİlfj tİC3• sermayenin tezyidi calzdlr. Bu MOıterek alAkıdarların mOmes· Madde 12 M1ldlrıındou dlrde hlesed111001 davetle şirket tarihten itibaren batlayıp gayri 

takdirde tü ·ek& V•!ya halef lerl sil veya '\'ekili eri olmaı:l.ğı olmayan oftrek4 diledikleri za· manaf ti için muvafık gGrt.fOk · mahduttur. Sermayenin Qçte 

re memur)UğUll• hfnelerl nisbetlnde yeni hisse · takdirde eh·ketln muamelOt: manda bizzat veya blhekile lerl hosueu mtlzakne n bir Udelnl temsil eden tO.rekA tar•· 
ltre sahip o ur ve bedellerinin velevkl l.anlardın yalnız biri· evrak ve defatlrl tlrketf tetkik karara rapt etttreblllrler. fından hUAfına bir karar •e· 

dan: tenlyeslal taahhüt ederler. elne kartı bile olsa cftmleel He umur ve moamelitı tirkete Madd.J 18 - Şirket serma· rilmedlkçe tlrketln feeh vey• 

(Gayri menkul emvali işletme 

Tdrk Umlter şirketi) tlcareırun· 

vaulle İzmlr'de Darağaçta men· 

kul ve gayri menkul malların 

alım, satım. icar ve lşteıtlmesl 

ve bu gaye ile al4kadar bll'u 
mum teşebbO atı ticariye ve 

mollye ile oğro~an işbu şirke· 

tin ticaret unvanı ve şirket 

esas muknvelenımesl ticaret 
kanonu kOk6mlerhıe göre sici· 

Un 1452 oumoruına ayıd ~e 

tescil edlldl~I U4n olunur. 

1: Mukaveler,ame 

lzmf r .sfolll ticaret memuru 
fi,. Tentk 

Resmi mOhür ve lmzneı 

Esa~ Mukavele-
name .. 
şirketin tesisi: 

Zirde vazlulimza: 

1 - Mr. Jacqoes Neef de 
Saınval: 

2 - Mr. Mıurlce Verbeke: 

Aralarında işbu eaas mukrıve· 
leoamoye ve Ticaret kanona 
ahkamına tevf t an bervechl Ad 

ş ralt dairesinde bir mahd11t 

mrs'olf yetll Limited şirketi teş· 

kil edilmiştir. • 

şirketin unvanı: 
Madde 1 - Şirketin onv nı 

gayri menkul emvali işletme 

TOr.k Limited tlrketl (Emval). 

Madde 2 - Şirketin mer· 
kezi lzmtr şehrinde .k4lodlr. 

Törklyt.. dahlllnde ve bari· 

cinde eobeler kOtad olunabilir. 

Bu takdirde İktısat vekile· 

tine mah1mat verilecektir. 

şirketin maksadı: 
Madde 3 - Menkul ve g•y· 

rl menkul malların ılım. 11tım, 

icar ve ieletllmeıl ve bu gaye 

ile alakadar bllomum trşehbü 

satı tüccarlye ve mıllye Ue it 

tlgaldlr. 

Bo maksatlı. hernevl fab · 

rlka, atelye. bina, arsa. ticaret· 
hane tasarruf, mabıyea, letlcar 

lnıa, idare, eahş, ipotek. mü· 
bedele ve nihayet etrketln gı· 

y"elle herUlrHl teşebbft8atta hn· 
luomık, şirketler teşkili, yahud 

baeka tlrketlerle ferik olmak, 

yıhud şirket Hlın almak veya· 

hud. bf'r ne ıoretle olursa, all 

ka teılı etruek ve tlrketln mak· 
ıadına hadım her nevi meli, 

sınai yıhud tficcari muamel4t· 
ta bulunmaktadır. 

Şirketin Sermayesi 
Madde 4 - Şlrkelln sermı· 

yesl 1110,000., (On bin) Tftrk 

lirası olup bunlardan "5,00011 

(Bet bin) T. lirası Mr. Jacquee 
Neef de Sılnval ye diğer 5000 
bet bin T. llraaı Mr. Manırfce 

Verheke tarafından kıbal ve 

taahhüt edilmiştir. 

ŞQrekAyı mumalleyhlm isim· 

lerl hlzalımndo gösterilen me· 

ballğln tediyesini taahbft.t ve 
nısıf hlıselerlnl berveçhl peşin 

tediye eylemftlerdlr. Hlssedaron 

adedi beşi tecavQz etmediği 

mtiddetçe hisselerin nhara devr 

n foruhtn ve eermayenln tez

yit veya tenkisi umum serma· 

yeyl temsil eden şftreklnın it· 
tlfaklarlle. vefot ve saire gibi 

suretlerle hlesedaraoın odedl 

beol tecavOı eylediği takdirde 

serm"yenln Qç rub'unu temsil 
eden şQrekAoın movafakattle 
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Keza aynf Emretle ve ticaret hakkmde mateberdlr. htfJ4 edebHfrler. Ancık bun· yeeloln oısfının zıyaı halinde lnf laahında, tfrketlo tasf tye· 

kanonunu n 506 ıncı madde&ln· şirke in tem~il l 're lRrın umuru tir kete moda bale· bir müdür veya mftdürler hle · elne m1ld0rler memurdur. BuP· 
deki mikı rC: !l :.enğı dfteme· lerl sureli kst'fyede memnudur. sedarao heyetini davete mec· lar emri tasfiyede saltihfyetl 

umuru idaresi mek şurttle eh· et sermayesinin Madde 13 - Hlseedaran burdurlar. Iltseedaran şirketin tammeyi haiz olarak müotere· 
tenkisine karar verilebflfr. Şa Madde 9 - Şirketin umur reyleri tahriren verirler. devamını veya f~eh veya taa· ken hareket ve emval ve ee· 
rekA, eebası ulLeye karşı dahi, ve mr.ıamel6tı türek.4 ıc'edt ittihazı karar için heyeti f lytıeine karar verebilirler. yayı şirk"tf ticaret kınununuJJ 
anc .. k ıablbl oldukla.ı hlBBelere beti tecav(lz etmediği takdirde umomfyenfn içtimaı mutlaka SeDCİ h~sabiye Ve tasfiyeye dair ahkama daire• 
tekabiıl eden meba\lğ nlsbelln· oftrekAnın htlfıklle ve tecaviiz lıizımdır. Mokarrerat, şüreka sinde nakde tahvil ve matlP' 
de mee'oldorler. eylediği takdirde, sermayeyi nan içtimaı fle basıl olao he· defatir batı tahsil ve duyun ve tıab· 

Gerek tezyit ve gerek teo· eirketln IAakal üç rub'unu yette ittihaz edllecf'ğl gibi mu Madde 19 - Şirketin senet büdatı şlrkeıi tediye ederler. 
klel sermaye dolayıslle vaki temsil eden şQrekAnın mu vafe habere ile de letlhaal ve reye uııllyeel kı\ounu ani lptldasın· Taaf iye memuru olan aı4· 
olacak mukarrerat ve tıdflAtın katllfl ve tlrketfn teşekkülünden iştirak oluoablllr. Bu son şe · dan bathyarek kAnunuevvelln dürler ııalr ş6rek4oın muval•· 

tekemmftlCi ve muteber olması sonra llcarl'l kanununun 510 cı kllde 1Jlrket müdürleri mevzuu sonuncu giln1l hitam bolar. katile 1Jlrket mevcudooo heyeti 

için, ba mukarrer~tı ittihaz maddesine ıevf iken tayfo rdi· bahis hususu veya mütesavver Fakat ilk senel maliye m6slesnı umumlyesl He baoka eıb!l 
eden heyeti umumiye evrakı ltcek bir veya m6teddld mü kararı taahhütlü m eklobla od· oları~ tlrketln sureti kat'lyede maddt veya maneviye devrede· 

ve vesaiki safrenln lktıeat ve · dlran tarafından idare edilir. rcık4dan her blrl:dne tebliğ ve teıekkülü ile 19:35 senesi kA· btllrler. Umur n muamelAll 

kılletlne tevdii ile ve lAzımge· MOdlrın hlıısedaraodan vryı onlar reyleri tahriren lblAğ nonuevvelln sonuncu günft tfrketin tasflyesfnd,.n baldye 
len lzlo ve muvafakat istihsal harlçt~n intihap ve tayin olu· ederler. ŞOrekAdan merkezl beynindeki mOddetl şamil ola· kalan miktar hlaeelerl nlsbe· 

oluoocaktır. nabtlir. ŞGrekA adedi ikiyi te şirkette bulunanlar tarihi teb caktır. tinde şiJrekAya tevsi olunur. 

Madde 5 - Ştırek:Aoın hle. cnftz etmediği ve bu iki şerikten llğden itibaren 8, taşrada hu· Madde 20 - Şirketin mua· Madde 24 Şftrekad•O 
aletini mftbeyyln veeatk nama biri veya ikisi de ber lldsl de hl lunanlar 15 V4' memaltkl ec · meliıı hesablyesl fçto, mevcudat birinin nfah veya U J4ıu fP' 

muharrer olacaktır. Şürekl his rer tabeı hilkmi oldukları tak Of'biyede bulunanlar 20 gün ve mO.vazene defteri ve yevmiye kounda şirket mdnfeelh olaı•ı· 
selerlnl sermıyel şirketin lRa · dlrde tlrketln idaresi, şürekl zarfında cevab vermedikleri defteri ve kopya defteri naml· Diğer hlseedırlar beyninde fobıJ 
kal Oç rub'uou temsil eden tarafındın nrllmlo ba,kıca bir taktirde mevzuubahis teklifi le 6ç defter tutulacak ve mukavelenamede muharrer 

şQrekAoın muvafakıtlle diğer karar olmadı~ı takdirde, bu kabul etmlt addolanorlır. Ao moamelAu Ulccarlyeye dair müddet lçlo ve ayni ıeralt d•' 
oerlklerloe veya aharı devr n ıahsi bftkOmlerln meclisi idare cak her ne suretle olursa ol re'sen ve cevaben ahzettlğl lreslnde bihakkın devam edet• 

foroht edebilir. tha devr ve murahhasları tarafından mildftr son eürekAoın adedi yirmiyi mıktublar ve telgrafnımelerle madde 25 - Şirket uaıU' 
furuht keyf iyeli blseelerl mfl· sıfaılle tedvir edlllr Vfl bu tak· tecavilz ettiği taktirde hlsseda· tedlyatı motazammın evrak runa mftteferrl her mesailde 

beyyln vesalklo zahrına keyf I · dlrde bo mftdftrlerln vazifeleri ran hf'yetl omumlyt>sl içtimaı muntazam muhafaza edllı-cektlr. işbu mukavelenamede abk&ı01 

yeti devr ve Coruhtun derci temsil ettikleri t>şbası hükmi· Anonim şirketlerde cari olan D~fatirl mezkure oeulen notere kAf iye mOnderlç olmadığı t•~· 
ve defteri mabsueuna kayt ve yenin tayin edecekleri müddet meraef m ve koyodu kanuDiye tasdik ettirilecektir. dlrde ticaret kanununun sarf· 
lbkol üç rub'u sermayeyi tem· ve eeralte tabi olacaktır. ye tabidir. Madde 21 - MuımelAtı şlr· h•t ve delAletlle amel olaout· 
sll eden eürekanın mo\'lfakat· MOdQrler omur ve muame· Bu takdirde heyeti umumi· ketin fazlal haeıhndan ve do Madde 26 - Aksine sı1ff' 

tarı hasıl oldoğano mfibtyylo 14tı tlrketl mllçtemlıo •~dvlr, yenlo içtimaı nihayet on btş yooıt ve taahhüdall şirket ve hat olmayan hoeoııatta ltbo ı0P' 

şirket mQdOrlerlnln terb ve şirket namına her nnl evraLı güo akdem tahriren lktıead maearlfatı umumiye ve her kavelenameofn tadili, adedi şO· 
lmzalarlle tekemmftl ede:. Bu resmiye ve gayri resmiye ve vek4letfne ihbar olumıcak ve oevt amortlsmao ve tedennll nkl beşi tecavüz etmediği tıı~· 
minvali muharrer hlııselere le· senedat ve mokavelAt vı;, taah · bunu muıazımmln olıın istida· f latteo mütevellit farklarao dirde tekmil teriklerln htlfakJl~e 
sahOp edenler veya halt>f lyet hcıdata mOçteoılan vaz'ı imza nameye içtima edecek heyeti tenzilinden sonra bakly., kalın ve tecavüz etliği takdirde tatdlt.

1 
tarik.ile ellednde tlrht hlHe· ve ahzo kabz ve sulhu ibra ve omumlyeye arz edllm,.k fizere miktar şirketin safi temetUl · sermayenin sQl1l.anını teı081 

lerl bulananlar aynen ve ~ili huzuru mehaklmde tlrkeıl biz· ihbar edllmit olan meclisi ld re üdür. eden şüukinın muvafakadl~ 
kayda 'art işba esH mokue. zat vtya bilvasıta temsil husus· ve murakıp raporları, eenelik lobu temettO berveçhl ıtr icra olunabilir. 

lenıme ahkimını kabul etmiş larında sal4blyet ve mezuniyeti bllioçooun birer sureti mn· tevzi edilecektir, oôyl" ki: Maddt1 27 - Adedi ,arek• 

ıddolonorlar. tımmeyl halzdlrler. eadda.kaları raptedllecek v., ge · A) - Yilzde on nizami lh yirmiyi tecavcız ettiği anooldl 

Madde 6 - Blaselerfn tir· Şirketin hukuk ve vezalfi rek Adi ve gerek fevkalAde he· tlyat akçaaına kadar bu ihtiyat ıltkealer hakkındaki ıhk&oı' 
kete t~vdl olunmımıe kıımı, elrketln onHnile vaz'ı lmıa yeti omomlyelerde lktısat n. akçesi sermayet şirketin nısfıoa tevfikan bir veya m6teıdd1' 
gerek hl rincl hlesedarlardan ve eden bir veya iki mOdOrOnQn kal eti taraf1Ddan tayin edilen baliğ olduğa takdirde ondan murakıp tayin edilecektir. 

gerek mezkur hisseleri devren taabbtıdatile taayyOn eder. M1l bir memur, komleer sıfatlle socra ltraz edllmlyecek ve fa · Madde 28 - İşbu ,ırktı 
tekabCll edenlerden ve ealr so· dılrler kendilerine vekllet et· bızır bulonaeaktır. ŞClrekAnın kat herhangi bir seheb tahtın · lktıııat vekAleilnln tasdlklo.Jef 

retle hallflyet tırlkile sahip mek üzere vekili umar tayin adedi yirmiyi tecav\Jz etsin et· da sermayenin nıefından aoağı ve sicilli ticarette tescil ,e 
olanlardan talep olonablllr. An· edebilirler. mesln, meclisi idare n mora· tenezzül ederse gene tefriki llloından sonra sureti kıt'fytde 
cak hlseeslnl devretmle olan MildOranın ve tayin 'edecek· kıp raporlırile eenelik bilanço mecburi olacaktır. teıekk61 etmiş addolunacıktıf• 
hissedar, tarihi devrfoden iti leri vekfllerln esami n selA· dan ve heyeti umumiye zabıt· B) - YOzde altı tarihli te· İşbu mukavelenamede ıct• 

ıe· haren iki sene sonra bu meı'u· blyetlerl gazetelerle illa edilir. namelerinden ve heyeti mez· dlyelerlne ve tedlyatıo mlkda· edilecek her nevi tadilatın ,s· 
Hyetten kurlular. Şerikler müçteml lmzalarile kurede hazır bulunan .hl&1eda· rını nazaran hlesel temett1l kemm610 lktıeat veklletloln ı 

) 

Sermayesini şirkete tayin tlrketf ilzam edecek olan mG· ranın eaamf81nl ve mlkdarı his · olarak sermayedarlara dikine vabeetedlr. fi' 
olunan milddet zarfında tediye dür ve vekili omftrların adet selerlol mftbeyyln cetvelden C) - Kendileri tarafından Madde 29 - Şirketin de 

0 
etmlyen eerlke yenide~ mftddet ve imzalarına :tayin ederler. musaddık lklter nushaeı heyeti tanzim edllmlt bir tallmatna · mı veya taef lyeel oftrek~;,. 
tayin edilerek yloe tedlyat McıdOrler vekillerine vere umomlyt:nln eon içtima günftn· meye tevfikan taksim edilmek yekdiğeri ile ye gerek m6 o· 
vuku bnlmadığı takdirde şirket · ceklerl ulAblyetlerl gazete He den itibaren nihayet b!r ay Ozere miltebaklnln yQzde onu terle muamelat& ıtrketten ı:O 1 
ten alAkaaımn kat'edtleceglne llAn edeceklerdir. Gcrok mil· zarfıuda lktasad vekaletine gön· mildQrlere tevelllt lhtlllfatın halli metkef~ 
dair teblfRıtta bolonablllr. Bu dürter ve gerek vekili omdr· derllecektlr. O) - Müteb11kJ kalan mlk· tir.ket ticaret mahkeo>e8111 

vade Jıiıkal bir ay olacaktır. ların eeaml ve sellhlyetlerl Madde 14 - Mukarrerıh dar da ikinci hissel lemelt1l aittir. ,. 

lobu vadenin hitamında taah alel'usol ılcllll ticarete tescil teecll ve kaydı mıbsoe olmak olarak hissedarına Alakadıran thtUAfatı •ıı~1

1 Ozere bir mukarrerat defteri c)i ~· 
h6dünü lfı et mi yen ferikin ettirilir. Şerikler heyeti umumlyesl nın taraf tarından taylo e 

11
A 

tutulur. Bu deftere kararlar ta· ı ı " 
hissesi ve o zamana kadar vo· Şerikler müdOrlerln makta mftdürlerlnto ekseriyetle vaki cek tlcad hakemler marl "t"' 

rlh Pır.aile derç ve ziri şdrekA ı " 
kobulmuş olan tedlyatı elrket veya nlsbl iicretlerlnl sermaye· teklif lerl üzerine temettüfin hallini n hakem marifeti " .,, 

tarafından imza olunur. Bnzır t" 
ınenfaatına k4r keyt olunabilir. nfn Qçte ild~lne temeli eden tamamını veya bir kısmını ge tll4f münsellp olmadıkça ı:O ., .. . 

bulonamıyan ve fakat tahriren k Af ... . 
Bo husus diğer terlklere tılırl· ekseriyetle tayin ederler. rek fevbJ4de ihtiyat ı çaeına kemeye müracaat etmeme,, 

rey veren tftrekanın tahriri ce· hl h 
ren tebliğ olunmak lAzımdır. Madde 10 - Şirket mOdClr· ve gerek herhangi r mo le· bol etmlelerdlr. ı.I• 

vaplarının ve baladaki müd· h l ı " 
Her ne suretle olursa olsan lerl eureUdan oldukları mCld· mel kartılığa ta B e veya yen Tarafeylnden miinteh•P 

1
• 

detler zarfında cevab nrmedtk· j • • 
şOrekAdan birisinin taahbat detçe reye letlrak etmemek ııeoeye devredebilirler. rer hakem arasında tesıvJ ""' 

lerlnden dolayı kaNrı vakıf h ı L "'Ç"" etmiş olduğu sermayenin letlh· dzere 9 unco maddede muay. Fevkıllde 1 l yat a ... çaaı ıer· vukuunda boalar blllttlfak" .... 
kabul etmle addolunan türeklyı ı ltf s ndı kullanılablU d ce~ 

salloe fmluio hA ıl olmadığı yen ittifak veya ekseriyetle mıyen ° a 1 r. cO bir hakem intihap e e 
1
.tl 

1 mildlron tarafından göoderllen ut88et temettü mftdürler tara• d dl" P 
ve zororf't ·aı.unlye ve tftcc•· lndel'lcap tebdil olonablllrler. terdir. Ve ittifak e eme 111 mektupların tarihleri kaydo· tından teshil edilecek zaman ve k dl 
rlye bolundaJrı t11kdlrde mez· Şirket mOdürlerloln veya bun· takdirde flçftncü bir hı e .,0. 

k 
lonur. mek4nda senelik olarak tediye 1 ., 

dr ıerm .yeyl diğer şerlklerln lardnn blrlııinlo azlJYe tebdili, edilir. intihabı merkf'ZI tlrket Dl ..... b· 
Madde 15 - 1vbu eıaa mu· ..,,...• 

nlebet daireeınde tt'dfye ederek istifaları, vefalları glbl ahvalde kevelenamede ve Ticaret kano Talep edileceği zamandan loodoğu maba~deki tlcare cJIW 
hleselere sahip olwaları IAzımdır. ~arekA derhal içtima ederek d kemesi reisinden rica e 

v nun a aksine sarahat olmadığı itibaren bet eene zarfında talep 
Maddo 7 - Mokarreratda ittihazı mokrrrerat ederler. ta dlrde ldokal sft.lfteın eerma· edllmlyen hlHel tcmetUiler tir· cektlr. ol~ 

her eerlkln hlsaeal adedine gö Madde 11 - Şirket mtıdfir· yeyl temsil eden oOrekAnın ket lehine muroru zamana Bervechl bilA eadır 01~,ı 
re reyi vardır. Ancak bir his· lerl vazifelerinin devamı mnd mfizakere edilen huausun lehine h•kem kareranın tebliği tl""j 

1 uğrar. l .~ 

ıedar umum hleseler mlkdarı· detlnce Torklye'de ltbu şirketin karar vermiş olmıısı Hzımdır. Madde 22 - Hlesedarandan hioden itibaren bir gun• ~· 
oın scılüsftoden fazlı reye mı· mevzaunı gerek doğrudan doğ· Ak.81 takdirde mQzakerat keen· hiçbiri veya halefleri her ne ve temyize mftracaal ~dJl:~-f 
lik olamaz. ftayi reye vek6lf'l ruya ve gerl'k doley19lle taalluk lemyektlndur. eurede ve '6beple olorea olsan sizin onbet gt\o zarfın 8 

için mezuniyeti tıhrlrlye lA· eden umtlr n haeusatlı ayrıca Madde 16 - Mokuretanı hisselerinden veya menafllnden olunması kabul edllmtetlt· O' 
.k'' zımdır. eahean fşılgıl edeblllrler. Md· mftdlranı tfrket veyı vekilleri dolayı olrket aleyhine lkamel Madde 30 - Ticaret ~,ıı 

Madde 8 - Hisseler tlrket dOr tayin edildikleri zamanda tuafından mOçtemlao mueod dava. emvali şirketi haczede· nunon euretl tatbiki b•~ .~ 
nazarında tecezzl kabul etmez. Tflrkiye'de iştigal etrlklt>'rl hu· dak 11Bıl veya hülıi•alan ~üre · mezler. IJlseedurao oüreka he dakl kanunun 13 O.ocil ~~j 
Şirket her hine için bir eahlp suEatı icraya ıJeum edeı1ilecek· klya ve Oçüncü şahıslara veıi· yetinin mukarreralını hbule desine tevfikan h.tasad "'~' 
tanır. Ancak lre glbı bir suretle feri gibi bu sıfatlı gerek rloğ lebtlir. Bu aeal veya hOlAııalar mecburdurlar. letl ılrket 1lıerlnde IJldr~,,,-
blr hisse mftteaddid alAkadarlırı rodan rioğroya ve gerek dola· elrket hak.kında bernevl mua Madde 2;J - Şirketin müd ve lüzum gördOkçe blsee ,eıı 

df 
arasında gayri kablll takelm yıslle mevzuu şirkete dahil melitta muteberdir. ded: Şirketin teoekkfilO lktıaat heyeti umumtyelerlnl "'fl 
kaldığı ıurette bunlar haklarım muamelatı oirketle yıpabilcıcek · .Madde 17 - !;)irketfn Jkt vek.Aletince tasdik ve sicilli kanona ve işbu esu ııtll "'' 
mfiştere.k:eu istimal ederler. !erdir. mQdflril ltızum gördOklerl tak· ticaretçe tescil ve UAn edildiği lenıme abk4mıoı mog•f1' 
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Ankara Birası ' a a 

o~mu1r 
~~~~~----··-....... ·~-~-----~~~~~ 

şubesö 
-------------------Ulusal Bir Fabrikanın Mahsıılüdilr ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi binasında 

TELEFON: !2363 ---- 1. ••• ----------
Ucuz, Temiz ve Sıhhiğ Bir Gıdadır. Hertnrlft (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 

Vadesizlere % 4 
TOrkiye'nin bertarafında 

içilen yalnız (Ankara Birası) dır. 
------ Mevduat Şartları: A~tı ay vadt:liy~ % 5 

Bır sene vadeli ıe % 6 faiz verilir· 
~~~~~~~~ 

«Alfillk©ırra l83örrasu) Dl heryerden arayınız. 
Zahire, dzdm, incir, pamuk, yapak, afyon vetıalre komlayonculnğo yapılır. Mallar geldi 

2f ndP. eabfpl,.rfne en milsafd ı,erahle avans •erilir. 

1m1111m11ilin111111111111m11ili1111111111m11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ı 11111111 11 ı 

lzmir Vakıflar Direktörlüğünden: 
1 - İzmlr'de l\fezarlakbaşı mcvkllndeld vakıf arsa Or;erlne 

yaptırılacak: 58793.84 Ura keşli bedelll hal binası lnıa 
otı kopalı zarf usullle eksilt meye konolmaıtuı. 

2 - ihalesi lö ağustos 935 perşembe gOod ıaat lö te lzmlr 

3 

vakıflar direktôrlilğftnde dlrektôrlilk odaaında toplana· 
cak komisyonda yapılacaktır. 
Bn işe aid projeler ile imalat ve ekelltaıe ıartnamelerl 

ve mukavelename nOshaları 2,49 lira mukabilinde lzmlr 
Ankara ve letanbul'da nkıflar dlrektôrlOklerlnd"n ıh· 
uablllr. 

4 - l\fovakkat teminat miktarı 4191 lira 56 kuruıtur. Ek· 
alltmlye gireceklerin teminat makbuzunu veya mekto· 
bono, Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesikayı 
ve fenni ehliyet nslkaıııoı teklif lerlle beraber vermeleri 
Jizımd1r. 

5 - Ek&Htmlye girecek müteahhitlerin kendllerloln mimar 
veya mObendls olmaları veyabod inşaatın her tftrlft kı· 
nuni, idari ve fenni meı'ollyetlnl kabal ve ifa edecek 
mütebaSBıs mOhendlı veya mimarla bfıtftn muamelelerde 
mOotereken mes'ol olmak ilr.:ere biıltkte çalıımaları 
farttır. 

Ayni zamandı bu eksiltmeye girebilmek için en H 

30,000 Jlralık bir binanın lntaatıoı moHffıkıyetle bl 
tirmiş olduğuna dair reemi fen heyetlerlndf'D verllmlt 
veya tasdik edllmlt bel~eler gôıterllmeel mecborldlr. 

6 - Eksiltme ve ihale 24 90 ıayıh artırma, ekelltme Ye lhıle 
kanonu uyarınca yıptıralıcaktır. 
Teklifoameler ba kanuna tamamfle uygun olırak ha· 
zırlanıp en geç 15 8 93r> perşembe gtıotı 11at 14 e ka · 
dar makbuz mukabilinde İzmir Vakıflar direktôrlağflııe 
verllPcp,ktır. 28 l 6 10 2341 

Urla Sarhaylığındao: 
Urla belediyesine ı!t elektlrlk fabrikası Te kaeaba elektlrlk 

şebekesini,, 4430 dört bin dört yftz otuz lira bedell kealf 11 ta· 
mlrat ve beş sene müddetle ioletme işleri açık ekılltmeye çıka· 

rılmu~tır. 
1 Şartnamesi belediye kaleminden alAkadarlara paratııs n· 

2 

rllecektir. KP-şlfoame kalemde görftlebillr. 
Eksiltme 7 ağustos 935 çarşamba gflo(l saat 15 te Urla 
belediyeeiode mabııu' komisyon bozorunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltme 19· 7 9:35 ten 7 8 9:35 gfinüne kadar· 20 gftn 

4 

5 

6 

mOddetle olup açık yıpılacaktır. 
Muvakkat teminat mıkterı 333 ilçyQz otuzfiç liradır. 
Nakit veya banka mektubu olarak lhıleden bir Hat 
evvel beledl1e muhHe,beelne teıllm edilerek mıkbozo 
alınmıı olmak Jdzımdır. 
Eksiltmeye gireceklerin elektlrlk itlerinden anlar olmak 
ve buna dair fenni ebllyetnıme ibraz eylemeleri ıarttır. 
İeteklllerln ihale gilnQ saat 15 tr. beledlyf'de toplu ko· 
misyona 1?elmel,,rt 114n olunur. 2 l 27 1 6 

Arsıulu~al lzmir Panayırı Faal Ko-l 
mitesi Baskanlığından : 

Aret0lusal İzmir panayırında pulyoı.ı n boı yer klralımıı 
olan s yın f lrmalarla ekepozanların inşaat, tamirat ve dekorH 
yon işlerine biran evvel baolamaları ıo~umo UAo olonur. 

(2319) 27 30 1 3 

Arsıulusal lzmir Panayırı fi""aal Ko
mitesi Başkanlığından: 

Pııoayırın oçıtma tarihi olan 22 ağotıtos 935 ganOnden kıpa· 
nacağı 11 EylOI ~35 gQoftne kadar gelecek eeyyıh ve ziyaretçi· 
lerln Ocreti mukabilinde yatmaııı için evlerinin bir kısmını pan· 
elyon haline ifrağ edebilecelderlo ıartlarlle adreslerini bildlrmP.k 
iizere İzmir belediye dairesinde bulunan panayır h1lrosona mü· 
recaatlorı i14o olunur. (2:H8) 27 30 l 3 6 

Söke Belediye Riyasetinden: 
Madde 1 - Söke kazasının fenni ıu tesf11tına alt 48891 60 

koroş bedeli mubaromenlt muhtelif eb'attı 11081 buçuk metre 
tulnnde çelik veya font boru ve armetürlerl kapalı zarf oıallle 
16 temmuz 935 tarihinden htbıren 31 gün mOddetle ekslltmlye 
konulmuıtur. 

l\1adde 2 - Eksiltme 15 ağoetoe 935 peroembe gflnO saat 
16 da Söke belediyesinde encilmen huzurunda icra lulınacağın· 
dan taliplerin hu eaatteo bir •aat evveline kadar teklif mektub· 
larını belediye riyasetine vermiş olacaklardır. 

Madde 3 - Şartoame model 9e projeleri 7 buçuk lira mu· 
kebtltnde Söke heledlyesladen alabilirler. 

Madde - 4: Eksiltme f ~tne glrebllecek talipler 2490 numı· 
rah artırma ve eksiltme ve ihale kanonunun 2 ve :ı anctı mıd· 
delf'rlodekl evsafı haiz nsalkl hılz bulanıcıklardır. 

20 24 28 1 2180 

Çeşme Kaplıcaları 

l 
• 

Karabina · Büyük Türkiye ve 
Istanhul Otelleri 

DOnyının emıaltıfı ılıca ıolarlle çamuru, kumeal denizi 
te Çeıme'nln saf bnaaı ile en zengio "Radyo Aktel'lte0 ye 
ıabfptlr. Konfôrld muazzam otellerUe zamanın en ucoz 
ıhcılırıdır. ' Ftıtlerl kurut 

Yah odaları banvo ile yatak 125 
İkinci tnnıf 0011lar banyo ile yatak 100 
Arza edenler için tablldot 100 
Lo"kanta yemekJerl (30) ıenedenberl İzmlr'de tanınmıo 

Mebmed u~tı tırafından idare edilmektedir. 
Otelde her ıileoin hususi yemek ploiroıetılne kAf 1 matbah 

ve tatlı ıular mevcuttur. Otellerin karyola ve yatakları 
milkemmel olduğuodon ılıcaya gelecek müoterllerlmtzto eıya 
getirmek kalfetfne girmemeleri tavsiye olunur. 

Şifalı ıulın birçok kimselerin hayatını kurtarmak enre 
tile oôhret almıetır. Meşhur Karllspıd n Vlol kaplıcalarını 
talk banyo ıulartle çımaro, romatizma, ılyıtlk ve maftıal 

hastalıklarını bir daha avdet etmemek Qzere kat'i tedavi 
eder. Böbrek n mesanedeki kom 'fe tatları birkaç banyo ile 
temizler. Mide n bağırsak ve bll'omum adali ağrıları, sinir 
zaf iyeli ve bilhassa r1blm hastalıklarında tesiri kıt'fdfr. 

Şlfoe banyoları da clld hastalıklarını ennı ve hueuslle ek 
zemayı bir daha ndktıetmlyecek derecede tedavi eder. 

Fazla malumat almak lsdyenler Barut haoında ılmaar 

Necmi'ye 

• 

Mani8a Şarhaylığından: 
Urayımızın 60 lira Oçretll baytarlığı açıktır. 

baylı~a mftracaat eylemeleri. 30 1·3 
İsteklllerf n oar· 

23t3 

~ ~ Doktor .._~ 

A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bulaşık ile salğın hastalıklar 

mntahassısı 
Basmahane ietasyoou karoısındak.i dibek aokak baaında 30 eayı• 

h e9 Te moayenehaoelinde eabah saat 9 dan akaam 11 at 9 a kadar 
haııtalannı kabul eder. 

Müracaat eden hutalara yapılmaeı lhımgelen eal.r tahlillt ve 
mikroekopik muayeneleri ile veremli haetalara yapılmuına cevaz gO. 
rlllen Pnomotorake moayeoehancaindc muntazaman yapılar. 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

11BERMES,, npnro llmıoızda olup 2 agoıtoıta Annrı, ll0 

terdam, Am1terdam \'e Bamburg Umanları için yOk atacaktır· 
"CERES,, nporo 1 ıgoıtoıta beklenmekte olup yakana cıb· 

llye ettikten sonra Burgatı, V arna ve Kötıtence llmınlırı ıçto 
yflk alacaktır. 

11 GANYMEDES ., upuro 12 ağustostan 16 ığoıtosı k•~ 
Anvere, Roterdam, Amıterdam ve Hamburg llmanlarl için yO 
alacaktır. 

·•CERES,, nporo 26 ağutıtotıtın 31 ığust11a kadar Anfetfı 
Roterdem, Amtıteerdam ve Hamburg limanları için yak alacık"'' 

SVENSKA ORlENT LlNlEN 
11V ASLAND,, motôrO llmınıroııda olup 1 ağustosta Roterd•111' 

Bamborg, Copenhagen, Dantzlg, Gdynl•, Goteburg, Oılo ft 

İskandinavya Umanları için yak alacaktır. 
"NORDLAND,, motôrfl 20 ağastotıta Roterdam, Hanıbot~· 

Copenhagen, Dantzlg, Gdyola, Gotcburg Oslo ve İtıkandloı'11 

limanlarını hareket edecektir. 
Sl4:RVICE MARlTlM ROUMAİN 

11ALBA JULYA,, nporo 9 ağaıtoıta gelip ayni gando .&f•1' 
tı, Napoll, Marellya l'e Bareelon'a hareket edecektir. 
Hamlı: 1ıtulardakl hareket tarihlerindeki değltlkllklerden aceoıt 

meı'ullyet kabul etmea. d 
Fazla tafılllt için lkfncl Kordonda Tahmil \'e Tahliye ılt~j 

bln111 arkuında Fratelll Sperco acentahğına mClracaat eclJIOJ 
rtca olunur. T11lefon: 2004 . 2005. 266~ 

Olivier ve Şnre- 1111 11111111 ı ı_' 

kası Limited Va- Kübök 
pur Acentası 

Cendell Hın, Birinci Kordon 
Tel. 24~8 

Ellerman Ltyn Ltd. 

" FRAMIN1AN,, npuro ay 
sonunda Ltverpool n Svvan· 
ıea'dan gelip tahliyede balo 
nacaktır. 

"DRAGO,, npuru 29 tem 
muzda Hali, Aonre n Lon 
dra'dın gelip tahliyede bolu 
nacak ve ayol zamanda Londrı 
ve Bnll için ydk alacaktır. 

Doyçe Levante Llnly\ 
"ANGORA,, npuro 18 tem· 

muzda Bamborg, Bremen n 
Anvera'ten gelip tıhlly .de bn 
lonıcaktır. 

Not: Vurul tarihleri n vapurla 
rın isimleri ftr.:erlne denitiklllde· 

rlnden mes'uliyet kabul edilmez. 

\'. N. 
VV·: F. ·u. Van 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEV ANTE L1N1E 
11 DERINDJE ,, vapuru 7 

ağustosta bekleniyor 8 ağuıtosı 
kadar Anvera, Roterdam, Bam· 
barg n Bremen için yak 
alacaktır. 

11 ALİMNlA ,, vmpurn 9 
ağustosta bekleniyor, Hımbul'g, 
Bremen \'e Anvere'ten yok 
çıkaracaktır. 

11.ARTA,, vapuru 19 ığos· 

tosta bekleniyor, 22 ağoıtosa 
kadar Anvertı, Roterdam, Hım· 

burg ve Bremen için yak 
alacaktır. 

SERVİCE D1RECT DANUBIEN 
TUNA HATii 

11 TISZı ,, motörü 6 ığoı· 
toıta bekleniyor, Budıpeıte, 

Bratislav n Vlyıaa için ytlk 

Vapur Dumanı 

Gözlük 
Şimdiye kadar gôrftl 

memlıı derecede zarlf ve 
ucuz bir gözlfik almık 
isterseniz : 

Başdurak 
Hamdi Nftzhet 

SIHHAT 
ECZANESi 

alacaktır. '' 
"ATİD,, motörtı 15 ığ0810~r 

bekleniyor. Budıpeıte, Br''Jr' 
~· lav ve Viyana için yok ıJıc• 

0
9 

"DUNA,, motörG ığo&10~0• 
tıonunı doğru bekleniyor· 11, 

dıpette, Bratltıln ve ~11' 
için yllk ılıcaktır. jJI· 
JOBONSTON VVARRE~ 

NES LTD. LlVERPV.(J Jj 
11 QuENMORE,. vıpuro ~1' 

ı~ostoeta bekleniyor, J.O 
1
,,p 

n Ltverpul'dın yak çı~ t~' 
Kôıtence, Galaç n Brıtl• 
için 7tık ılıcaktır. 


