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lzmir'de hergftn sabahlan çıkar, siyasal 

Hava Seferleri 
Yakında lzmir'le lstanhul 
Arasında Başlıyacaktır. 

al~anlar Toplantıları Devam Ediyor. 
. . . .. .. . . . 

;rupa Büyük 
•l' Buhran içinde 
c 1 . 

bb L· ~ er konferansı, epiyce sıkın· 
· 1 llkaç gün geçirdi ' e nihayet 
tdJ011ıatik mubaberelere denm 
~ altında. dağıldı . Bu konu§• 
,~ Ulaelar so yeteıi üzerine 
~ ır olacak bir kanı beklenir· 
h l btuıun akai gOrOldil. Yalnız 
~ : ~· İtal)a • Habeş anlagmu• 
'tetırıde en çok ilgili olan dev• 
~~ kerıdi fikirlerini karşıhkb 

l)• konu~a:ıak fınatını buldular. 
~ ~plonıatik temaslann devam 
't~ı ~•heri, (Beylik) dediğimiz 
". !la ~•.r. Gerçek olan bireey var· 
lt.llıiQ l'it. te f ogihere ve hal ya tez· 
~ oıtddetli bir ıurelte çarpı§• 
~lı) b~&~dur. İtalya bıeını (mat· 
~i,11 ,1Uun neeriyatında, hnttA lla· 
"ııtıı 11 dan ıiyade, lngihere'ye hü· 
t~l ttnıektcdir. Çüokil Habcı işi, 
a k,'"-0nomik sebcbler, gerek.&e 

l,til•_fllakları, Biodistan yolu ve 
~re' . 
~ lllQ Afrika imparatorluk 
ıo~ a hakıınından logiltere için 
~,, lleınlidir. lngihere'nin koru• 
~ltti, Ç~lııtı~.' ıey, hakikatte kendi 
~diı),kendı a ağlarıdır (menfeat·~ 
d, , tı.,,. . 
~i 10 • ı e, nüfusunu, anayurd· 
·~ Pra1t darlığını ileri sdrerek 
~ tkil<Ie büyük bir imparator· 
)~~tnıak dava ındadır. Dünya 
l~n.lt e ele geçirilecek ömürge 
~ıı~lt:ke) kalmamış gibidir. g., diğer devletlerin ömür• 
4•ır. ~.ti uzatmak zarureti vardır. 
~.t•, ÇlQ akla eo )'&kıo gelen, 
--~••tan t • ı t ek: o rnu tur. Fakat talya, 
~ 0tıonıik oüfua mıntnkııaı is· 
~Ogt Ot, l tikbale aid geni~ bir 
&ıı p~la acun knrşıııoa çıkıyor. 
l~d~granı ise, fogiltere'yi dil· 
~' Yor. Franaa'nın ba işteki 
,~ııtı:d da çok naıüktir. Çüukü 
'tı!tt 1 bir Almanya eııdi~i 

•littJ.tı~e !lmanya'ya kıı~ı, İtalya 
r~l nu tutmak istemektedir. 'tt' .6..lnıan. İngiliz yakınbğının 
~~)' ~'.litinde ayni endiıenin 

Sotttğ\n1 de bilmektedir. 
~ ... ~ 6çler konuımaıının boıa 
d ı ı~d~ göre, dıırum ne olacak• 
~ ley' b hnuın düuyamn dOtün· 

ı._ lı.ı udur. 
~~1Y•1 .. l1loelar aoayeteainin top
~ ın· don cylille kadar bekli· 

llti? ı, yokıa taarruza geçe• 

~ tı~ . 
~~ }a, ıleri bir adım atmıotır. 

.. ~ U tt haıkanıoın •e basınının 
~ : kat'i dileklerde bulunmaı, 

~il ~~kctnıi~tir. Nihayet alU1a 
~ li d6ııır •öz \'erilmiotir. Bundan 

totttı Olek için, istenen oeyin 
~Uııı~~@a dörtte üçünün ele ge· 
l~ıııı h~ gereklidir. Banş yolu ile 
~ ~,,tarınaıt imklioı olmadığına 

' if •n patlama81 da ancak za• 
~I~ ~oluyor demektir. Eger dört 
~ııı,ta •dar süel bir hareket gö· 

~ ror~ ~lu lar aosyetesi, elbette 
'~'1 b ul bulmıya çalıeacıtkıır. 

o,
1

11 fornıül ne olabilir?. 
~., 1 •da, hütfin devletlerin im· 
~· """ 11tı h' 

11 tr mienk vardır n bu 
~Ilı Côre, ltalya'nın Habeoistan'a 
~ İrd etnıemeai lhımdır. Ettiği 
~ tı tie de diter devletlerin ona 
~tlt ~''-1 •e ekonomik. tedbir· 
tltedi rekete geçmeleri icab et• 

ll t, 

'' l ıı ar d 1 t •tı d a • Uluslar sosyetesinin 

~ll'yı ~a lll~V!uubıbiıtir. Çünkü 
' ~l h'~nııne kalluşıraa, kurulu· 
it ~~tı 1 rtıeti kaybedecek ve in• 
Ilı '•ıı lt.t~ô~ünde )ıkılacaktır. l\li· 
~' kıtıe de muktedir ola· 
~11• b~g~ne nyui şelı.ilde düoecektir. 
~~ •i flktrndan logiltere'oin A•· 
~~11?,'&aaındaki nıevkiioi de sar• 
lı. ilıı 114 8 •rb baolodığı takdirde 

1~11)'8 t Y•pnıası ihtimali fazladır. 
•· ·~lttı' ~vusturya üzerindeki dil· 
~ lıııo1tnden geçmio deAildir, bun· 
~ ie 1 

cenuba doğru nüfuz el· 
ltdigi iddia edilmektedir. 

Italya Bugünlerde Habeşis
tan'a Saldırmak üzere lmis. 

' 

Hamidiye Mekteb Kru
vazörü Limanımızda. 

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

M. Mussolini'nin De D ğu A 
Gi eceği Haberi Do aşma 

~~~~~~~~~~~ .. ---~~~~~~--~~~-
0 on anmamızın Oa Bu Arada lzmir'i 

Sevindirmesi Bekleniyor. 

O ç le r Konferansı Dağıldı. Tngiltere, Fransa, ltalya 
Pat"İS Konuşmalarında Anlaşamadılar. 

l\l. Museolini bir geçid reemindc. 

letınbul, 19 (Özel) - Son heyecan ve Hıblyet nyandır· 
Gçler konferınıındı iyi bir mu~tır. ltılyı ııyıııl çevrele· 
neticeye varılımamHı, lıalyı'da rinden çıkan haberlere göre, 

Dün Borsada incir 
Piyasası Da Açıldı. 

Fiat Ozerinde Monakaşalar Oldu ve 
7000 Çuval incir Satıldı. 
~~~~~~---~~~~~~-

0 ftn yeni yıl incir ür6n4 diz trenlle lımlr'e 9-10 bin 
plyasaeı ıçılmıo ve eatıoları çuHI incir gelmlotlr. Ürftnler 

----- - - - - eabıhleylu erkenden ıatıcılarıa 

Dün Boreada incir f iıti teebit 
edilirken. 

bıtlanmıttır. E•elkl g6o Nazilli 
ve dolayından özel bir mırıan· 
~~~~~---~~~~~-
Bunun t 'ranaa'da da, 1ogiltere'de de 
akisleri olacağı oübheeizdir •e bel· 
ki de yeni ve geniı bir Avrupa 
karga~ahğı ortaya çıkcıcıktır. Gô· 
rftlüyor ki. 

Avrupa ıiyaaal çevresi iki kor• 
k.unc çıkmazın tam orta111ndıdır. 

Beriki yolun da aonunda genişle. 
miye eberiali 'fo büyük tehlikeler 
beklemektedir. Avrapa'oıo geçir· 
mekt., olduğu ııkıntı ve du1doğu 
yeıi de itte bundan ileri gelmekte
dir. Öyle ıannediyornz ki, acun, 
genel enaatanbeıi on nazik, en 
bubrınh günlerini geçiriyor. 

tehlrdeld mı~azı ve depolarını 
taoınmııtır. İncir plyıııııaın 
açımı için eaıt onda boreadı 

incir ıhcı, 111tıcı ve bir kııım 
Qretmeolerl ve elmıarlarıoın 

l@tlrakile bir toplantı yıpılmıotır. 
Toplantıda borsa ve odı baı 

kaolarlle yönetim kurulları 
6yclerl, borsa komlıert, TOrk· 
of le dlrektOrll bolunmoılardır. 

Enela borsa baıkanı M.z 
bar lzmlrlloğla kısa bir eOylcv 
'ermlt, yeni yıl incir OrOnll· 
ntın memleket, ulaı, Gretmen 
ve teclmerler için daha hayırlı 
olmaeını dllemlı, bu mOoaAe 
betle AtatGrk'G 11ygı ile an· 
mıl)tır. 

Kıea söyletin ıonuodı orada 
bulonınlar incir fiatlerlnl tee· 
bit için koou,m11ya çığırılmıo· 

tır. Enell alıcı ve eatıcılır 

f lıtln açılmaeı teklif ini blrbl· · 
rfne bırakmıılırdır. Tecimer 
Aydın'h İzzet; bu yıl :artıoOn 
çok olmadığım, bln1enıleyb 

flatlerln iyi ıçılmHını teklif 
etmlı, geçen yıl GrClnGnOn 
f11la olduğu 11nıl1tık f iıtlerln 

- Sonu 3 ncO 1azde -

artık taarruza ba,ıımık zımını 
geldiği kanaati oyanmııtır. Bıt· 
14, baabakan M. Moeaollol'nln 
bile doğu Afrlkı'ya gldecrğl 

rivayetleri tazelenmll)tlr. 
l'arlı, 18 (A.A) - M. Lnıl 

Biat 15.30 dı bıetımıı olan 
Qç detlet konferansının lnkl 
t11 oğrldığını ve bu ıkıım 

- Sonu 2 inci yOzde - llamidiye kru"azörü 

Sn Bakanlı-
ğı ile Tekiller. 

lzmir Piyasasın-
dan KuruOzOm ve 
incir Satın Alacaklar. 

•l Evelkl gtıo 111t }4,30 da 
Hımldlye kro,azOrQmüz Uma· 
nımıza gelmit ve menderek 
dııındı demlrlemlıtlr. KrunzOr 
komutanı; ;llbıyhğı te komu· 
tınlağı -.ziyaret etmlotlr. Akıım 
ilbay Genenl K. DlrU.; zlyı· 
reli lıdclemfıtir. Dooaomımı 
ıın diğer gemlll'ıioln de gtl 
meel beklenmektedir. 

Bamldlye pazar gtınil öğle· 
den eaıt onbeo ıul1rmdı kör· 
fezden içeriye glrmlo te halk, 
k artıdan Bımldiyeyl gOrOnce 
bDytık bir ınlnçle eahlle koo· 
mootor. 

Gemideki tılebe dGn oehre 
çıkmıt n birçok yeri.eri gez. 
mltlerdir. 

Şehrimizdeki buı ilgili day· 
relere gelen haberlere ~Ore Sft 
Bakınhğı ile tekiller (lnhl11r) 
ldareılnln hemen piyasadan 
kuru Gıtım te loclr ıatao ıl· 
mıga karar verdikleri ıe.lnçle 

doyulmuıtur. Bunan için TClrk· 
ofla .Ümlr ıobeılle temaea ge· 
çllecektlr. Yapılıcık olan mft. 
bıy1alar; OsGm •e tacir plyı· 
&Hında iyi flatl1r Hğhyıcakhr. 
(Temin edecektir) Tekiller ldı· 
reıl lle SO Bak•nhğı çok mlk· 
t1rdı ftzGm ve incir alacak· 
l1rdır. 

Panayırda Pavyonlarda 
Büyük H!lzırlık Var. 

~--~--~~-ı--~-----------

Ş ehi r deki Otel ve Lokantalar Doldu, 
Don Bir Toplantı Yapıldı. 

Ar11olo11l hmlr panıyırı 22 
ağoıtoı perıembe gGa4 111t 

18,30 da b4yGk törenle açılı· 

caktır. Şehrlmlıdekl otf!llerden 

öğretmenler Atatürk 

lerle dolo bir haldedir. Otomo
billerle gelenler de çoktur. 
Pınıyar yerinde pulyon fnea· 
atl tamamen bltmlttlr. P11ıayır 
yerinde yıpılmaktı olaa asfalt 
yolların iooaah dı dGn ıkpm 

- Sonu :l ncG yflzde -

Heykeline Çelenk Koydu mr ?zv~- w• 

renlık ornegı. 
lzmir'deki Muhtelif Mektehleri, Ku-

rumları ve Mnzeyi. Gezdiler. 
~~~----~~~~-

A o ıdo lu' da bir tetkik geıl· 'e oıoal IJOYU lkr1m ettlrmlıtlr. 
ılne çıbn luınbul O~retmen· Ôğledeo eoorı Boruna tarım 
lerinl pazar güotl öğleden evel okolonu ve tarım anış 1111111 

llbıylıkta ilbay General K. yooopa ziyaret eden öğretmen 
Dirik'f ıfy1ret etmfolerdlr. ll· lere oradı ayran -.e Oztlm da 

Konuk öğretmenler Atılfirk'On 

heykeli önUode. 

bay kendilerini köy bGroeunı 
götGrerek kOyc61Gk kılkınmaeı 

etrafında lzabıt nrmlt n ko· 
Dok Ogretmenlere limoaıtılar 

ğıtılmı1Jtlr . Son11 Kızılbıbçe ve 
Nerhdere örnek köylerini ziya· 
ret etmlılerdlr. Don eabıh öo 
tGkler (Asarıatika) mOzealle 
eıkl İzmir kaıııını (Hıfrlyahnı) 
ziyaret eden Oğretmenler ıaat 

14,30 AtıtGrk'do heykelini 
ziyaret etmloler n törenle bir 
çelenk koymnolardır. 

Burada hep bir ağızdan !etik· 
IAl martını ıöyllyerek eaygı ile 
ıyrılmıılar ye Kartıyakı'yı git· 
mitlerdir. Karoıyıka'dı kız Oğ 
retmen, sağır, körler 'e dilelr .. 
ler okullarlle, Fevzlpıoa ilk 
okulunu görmnoludlr. Sonr1 
AtatOrk.'Gn ınaaı Ztıbeyde'nln 

Soğokkoyo'dıkl mezarını llyı · 

ret etmloler ve bir çelenk koy. 

- Sonu 3 ncQ 7Gıdo -

Seyid '.ı."usuf 

Ban tehlikeeine kırıı 5125 
lira vermek ıoretlle, gftıel İz · 
mlr'de de alu11l ödevini iyi 
bilen ve iyi yapın teclmerler· 
deo tdtGn teclmcrl Seyld Ya· 
ıuf'o6 bu hareketi çok iyi 
karıılaomı~tır. Dileriz ki bu 
özverenUIL 11lr teclmer ve zen· 

glolere l1i bir örnek olıunt 
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Havacılık Bahisleri: * ' 1 l 1 G lil ifil lil ifil T e O y a ~ o H a b e ır o e ır n 1 ta .. !a~ . Havacılık 

Yoltında Ya-
pacaklarımız., 

Gilniln en gôz ahcı mes'eleel 
her yerde havıetlıktın doğuyor. 
Modern ve genel hiçbir top· 
lantı yok ki uçak yahut uçak· 
çalık davaları onun belkemlğl 
olmıınn. Eğlenceden en clddtğ 
ı,ıere kadar eoyıal ve siyasal 
havaya dalma uçaklar egemen 
oluyor. 

Yeni sinema filmlerinde eo 
beğenilen ve heyecanlı aeyre· 
dilenler, senaryoları o ak ve 
uçmanla dolu olandır. Bava, 
yent nesli kendine bağlamıştır. 

Hftkftmetlerln çalışma prog· 
rımlarındı ve le bıeına geç 
mek için çalııan partilerin tftrlil 
btldikrlklerJnde bavacıhk en 
karıvık ve araıuloaıl mee'ele· 
lerle bir değrrde anılmaktadır. 

Gelecekten eöz açanlar, uloıı 
1.rın anlatması ve yaklaoma ı 
kadar çarpışmalar ve boğu•· 
main lhtlmıllerlcl karıılaştı · 

rırken uçaklara dayanmak.ta 
darlar. 

Hangi memleket var ki, 
halkı bava ılllhana ve havadan 
gelecek tehUkeye kareı aeaelz 
ve hareketalz olıuo. Han kor· 
kuıu ve havayı bağlılık kah 
., ... lerln gftnlftk konoıuno yı · 

raımıktıdır. Bava mee'elelerl 
her yerde halkm mıh olmuştur. 

Bizi, öteki uluslardan ayıran 
en iyi tarafımız oloaal ınga 
yoluna olan bığlalığımız, oluaal 
ıevgı yolunda HlrlG '5zverlye 
teve ene ıtılmımııdır. Yordun 
fylllğl ilıtOnlOğG ~e erldnlltl 
için yıpalanlır, bizde, önerin· 
den deha çok lhflnmeye değ· 

mi yen bir borcun ödenmesi 
duygoeonn yaratır. 

Ve ,ımdJ Tarkfye f çfn meı· 

ele, havacılığı olueal eavgı hı· 

kımındın değerlendirecek hal· 
ka, TGrkevlne mal etmededir. 
Ve hava tehlikeslnl kareılamık 
ve TGrk hna orduıono mey· 
dana ıeılrmek isteklerimizin 
gerçekleemuf buna bığhdır. 

Buodın dolayıdır ki çalııma· 
larımızdın çıkın ibUlo nyı 

geri eonoçlırın onuru kadır 

eoravı da halk.tın ziyade bize 
alt olduğuna içten inanıyoruz. 

Birçokları gözlerimizin kapıla 
ve kulakla11mızm tıkah oldu 
~ondan yanı yıkıla dem vurur· 
lar. Donlar, hılk1D ancak iyi 
eey latedlğlnt ve bund•n başka· 
ıını duygularını bile düğilmle · 

dlğlni ve bundan baıkasına 

duygularını bile dOğQmledlğfnl 

bllmlyenlerdlr Te halk, kötft ve 
tıpon dinlemek ve okumaktan 
bıkllğı içindir ki yoğurda Of lf. 
yerek içmek yolunu totmuetor. 

Hılkm hakikat peelnde oldu· 
ğuno, iyi n fletQn dlleğiode 

olduğunu ınlayımıyanltrın do· 
romunu biz çok acıkh buluruz. 
Boalar, denizi bllmlyen deniz· 
ellere benzerler. Balktandırlar, 

hılkm içinde yaıarlu, ve halkı 
tanımazlar. 

Ve lete gtıntın en hayok 
uloeal davaeı olan bava tehll · 
kesini ınlattrken, bütan ha 
bir sfiril mes'elelerl yanyana 
getirip tedbir almanın gerekti · 
ğlnl görmekteyiz. Halka, bo· 
gfln sôylenenlerln, s6ylenmekte 
olanların gözOnO açıp dinle 
meal Ye öğrenmeıl IAzımgelen 

bir değerde oldoğono auyor· 
mak fçln, ona, gerçekten de· 
~eril çok ıeylerl birçok zaman 
n birçok def11lır ıöylemek 

icap ediyor. Halk koaferanı · 

lu• gelmiyor diye me.aan A· 

At •• k' •• 8 k l 'ıwl Al d B 1 •• B b k Mekteh GemiJetl atur - un aş an ıgı tın a aş ı- aş a an Istanhul'a Geldi· 

Yan Toplantılar Devam Ediyor.. lzmir';·E;.ugwrul İdanbul, 19 
(A.A) - ı;: 

. tol Kolomb ve Amerlko ~ 
------------------ y atile Gelecekler pocı ad1Dda ıkı tt.ıyaa ~ 

Bugün ögw leden Sonra Baslıyan Bu Toplantılarda Bn- · gemısı bu aabab eaat 8•
30

..., 
İstanbul 19 (Özel) - Bao· limanımızı gelmlıtlr. 1c•1r 

ton Bakanlar Hazır Bulunuyorlar.. bıkan İsmet laöntı'~On Erloğ· gemileri vehrl topla selAOJ"~ 
rol yatlle İzmir e gelmesi lırdır. Saat 10 da emlrıl -İstanbul, 19 (Özel) - Enelce blldlrdlğlld veçhlle, AtatOrk'On haıkanhğı altındı bogOn ö~· 

leden sonra baıhyan toplantılar devam etmektedir. Bo toplantılarda bfltftn bıkanlar b11ır 

bol onuyorlar. 

muhtemeldir. kard Daladlni Ubıyı ıt1"! 
etmfıtlr. İlbay bo göred 't/ 
den ıonra iade edecektir· f~ Mussolini 

C. Bayar 
Tecim ve 
EndOstri Oda

........ 
A . B ı d. n . . . Hareket Zamanı 

~ tına e e ~ye eısının Geıd· o· . . ı ıyor .. 

· - önenıli Yazısı ... 

İstanbul, 19 (Özel) - 1', 
kenlts mfttaharrlk iki İl•J 
mekteb gemisi geldi ve '° 
meraelml yaptı. 

Arsıulusal 
• 

sından izahat Aldı Tayyare ve Gemi Siparişinde Bir 

letınbol 19 ( Ôzel) - hal· 
yan • .baıbakam M. Mueaollnl; 
gazetecilere verdiği bir dlyevde 
hareket zımımaın geldiğini 

eöylemlıtlr. 

Fizik Kongresı 
M. Molotof, Bir 
Kabul Resmi Yaptı· Kumusyoncu Grub Rol Oynıyormuş 

•. •... lstanhul· lzmir tsıauboı, 19 (Özel) - ~ 
1 l ·ı ~il" 
etınbul 19 (6zel) - Atlnı belediye reisi M. Koçyaıı Eatlya Hava Seferleri Haıalıyor oloeıl oobeşlncl flzyo oJ f 

gazetesinde dikkate oıyan bir yazı neşretmletfr. Bu yazı, Yunan v grtsl Moskon'da toplaalP'f 

lıtınbul, 19 (özel) - Roe· 
ya ıeyabıtlnden dönen Ekono 
mi Bakınımız CelAl Hayıf, 

tecim ve endftetrl odaeını ziya· 
ret etmle ve durum hakkında bakümetlnln deniz ve hın knnetlnl için vereceği beı mllyn İstanbul 19 (Ôzel) - Hava Bıobıkan M. Molotof bO" 
izahat almııtır. drabmllfk ılparlel almak üzere aabık bir borea oyoncoıo, iki seferleri dlrektörlftğO; İstanbul· Kremlin earayındı k~ 

1 h l
'd banka memuru ve hır de "lo ıdam1Ddan,. mOrekkeb bir olrketln İzmir hav• seferleri için ara delegeleri ,ereflne bir *' stan u a teıekkftl eniğini lfıa etmektedir. Bo yasıyı göre bu ,ırket, bu lst111yonlırı arımağa bHşlamıe· kabul yıpmıı ve bunda b~ 

eon elpırltl aldığı takdrde 200 milyon drahmi kumusyoo alı· tır. Bu istasyonlar bolun· met Oyelerl ile 1500 deO ~ 

iki Toton cıktır. doktan ıonra hava seferleri delege hazır bolunmuştot· "' 

Gazete, Yanın mlllf mddı(aa :taekllAtının bozuk oldo~unn bıılıyacaktır. Molotof kısa bir söylef ~, 
K k B 

• ve M. Stıltn'ln eağlığın• , aça çı~ı ır- yazdığı için, M. Kondllfı'ln emrlle mıhkem~ye vertlmlı ve mıh· Rahmi Köken kaldırmıetır ve hazır bulun•,~ 
kum olmuıtor. Bu ne,rlyat, Atlna'dı heyecan oyandırmıetır. Sovyet Roeya'nın bftyGk ff 

birini öldürdüler. ödemiş Halkevine ayakta ıelAmlamıılardır. 
ıaıanboı ı9(ôzel)- Eyop ltalya Bugünlerde flabe· Yardımda Bulundu d 

te iki UlUln kaçakçm araaında Ôd 1 (ô 1) ö Yunanistan' ıı 
L L h iL( 1 L em ı, Ztı - Dilo de· 
.. avgı çı.mıı ve er • e yea.· • t ' s ld k •• Y h f diğerini öldflrmftıtftr. '118 an a a 1 rma uzere. mle çevresinde araştırmalarda a ancı arın 

K 
A • • , "ı/ bulanın eıylavlarımızdan Rıh Dini Propagandala~ .. 
azım Dırık e • • • mi Köken Bılkulnl ziyaret fo~ 

T hı • l Y ld - Baıtarafı 1 lncl ycııde - karıı aldığı menfi dorum kon· etmı, ve Ôdemlt Bılkevl ki· Bari, (Radyo) - ı' 
e ıga apt J. saat 20 de bir reımlğ blldlrlğ feranı çennlerlnde bftyflk bir ııbearayının teıleat gereçlerine Kültflr Bak:Hı ile Dıete\cı:~ 
lsıaobol, 19 •(Özel) - Trak· çıkanlacatını gazetecilere ıöy· hayret uyındırmııtır. harcanılmak Gzere lklyftz lira ~a:o~ı::~n:ea yu::a:let!:aı~ 

Ya geuel espekterlfı'tfne atanın lemletlr. İtalya, Habeeletan'da bir el· yardımda bolunmo•lardır. 1~1 e v yabancıların leh ve • '..ti 
llbıymız General KAzım Dl· Bu lokltıın oomnltınd ılm· yıeal nfifoz istemekte Ye Fran11, eayın Hylavımızın gösterdikleri yıpmığa baıladıkları dfal ~ 
rtk'e lçtelerf Bakanhğınca teb· diden kestlrmeğe lmkAn yok· İngiltere, İtılyı'nın Habeılıtan bu ligi ve özverlllk çevremizde pagındılara nlbay~t ver:~' 
llgıt yapılmııtır. Kendlelnln, tur. Ancak umumi intiba çok ile olan llgllerfnl teebft eden genel eevlnç ve takdirlerle kar· için tedbirler ılınmııı 
onhee gftn içinde yeni memu· bedbindlr. Reemiğ bildlrlğde andlıımalara elyaaal bir mıhl· ,ılınmıotır. geleceği kararlıetmlmıetır· 
riyetlne bı,lımıo bulunmı81 konferansın lnkltaa ağrıdığı yet •ermek euretfle Babeı -------==============----
muhtemeldir. ve M. Eden ile Alotel'nln hft· bakkındıld projelerlle müeterek Fransız Basını ltalya'nl 
Tayyarecı·ıerı·mı·z kt\metlerlle gôrQşmek flzere bir eekll •ermek dfteflnceeln· 

memleketlerine döneceklerinin dedir, 

Amerika'dan Geldiler bildlrllmeel muhtemeldir. İtılyı'yı gôre Fransız lnglllz inadından Bahsedı·yot•' 
Pufa. 18 (A.A) - Dıı hı· tekltf lerioi kabul etmek uluslar 

İetanbot 19 (Ôzel) - Tay· k ı" d 17 30 d an ı.,ın an saat • 1 ayrı· eoayeteal andlıımısının çerçeveııl ~ 
yareclllk için Amerlka'ya gön· ı İt l d l ı M Al ı ı - ~ıfe 
derUmte olan 8 tayyıreclmlz s::t ;;~: t::;.:• geı~ı, 0 :e içinde kalmak Ye dolayıelle ltalya, Hududları Civarındaki llJ. t 
i L 1 h 11 d L b l ffttobat projelerinden vazgeç· O 
t:::uı':a g:ld~e;~e. ugOn B· ~~::: ~- ~~:.~:n :e:01::k~~r~ mek demektir. leketlerin ihtiraslarını UyandırıY 
--~---------~~--~~-

n llı la r a halka konferans diye 
ne kadH boı llf dlnletllml ı 
olduğuna hatarlatmık doğrudur. 
Artık ve biç olmazaa bu olo. 
eal hnacıhk itinde, bunun 
böyle olmadığını göstermek 
zorundayız.. Halkı topla~mığa 

ve konferanslara koşar bir do· 
roma u'oşhrmığa ıhıtarmak 

için bogftn elimizde radyo vır. 

Radyo, işinin baeından, hıtt4 

kahveden ayralmıdan, halka 
eOylenenlerln değerli olduğu· 

nu kolayca öğretecek bir araç· 
tar. Memlekeıln iyiliği adına 

radyodan faydalanmayı bildiği· 

mlz gOn, gftnfln mes'eleel hızla 

bir yoroyoe alacak ve halk 
attık dinlenir oeyler e6ylend1· 
ğlne loınıcaktar. 

Bava tebllkeel, korkunç ıo· 
noçlar doğuracak kadar clıfdl~ 

bir mes'elemlz he ha hakikati 
sokak hıolarmı, meydınları, 

toplaoh yerlerine bol bol yer· 
ıe,tlreceğlmlz radyolarla halkı 
anlatmak, artık geriye bıraka · 
mıyaceğımız btr iş olarak ele 
ılın malıdır. 

BOyilk havacılık davamızın 

ytlrflmeel, dUelderlmlıln ger· 
çekleımeel dannın, halkın mıh 

olmaernı ve btılm radyodan 
(ıydılınmığı bilmemize bağladır. 

Şakir Bıum GGkmen 

İstanbul 19 (Ôzel) - Roy· f 
sonra dıe bakanlığından ayrıl· • - • - • flq 
mııtır. ter ıjaoeı bildiriyor: latınbol 19 (ôztl) - Frın · Parla, 19 ( A.A ) - · 'f 

Parlı, 18 (A.A) _ M. Laval 1925 İngiliz· balyan, 1935 eız gazeteleri, Gçler konferan· ra(lı konferansın mut1ff• 
1 

~ 
Franuı · İtalyan uyo•mılar•nı eının dağılmaemdan hleıl ola· ılzllkle sonoclanmaeı gır~ . .J 

ıaat 20 de konferıaı bıkkın· " '9y 
dakl bildiri ğl okomuetur. Bu berkitmek veya ıenloletmek cak tehlikeyi kaydetmekte ve kadar kesin ve bu kad;.elfl" 
blldlrlğde deniliyor ki: için yapılan ekonomik önerge· ltalya'nm ınadından, kendi bir lnklta beklemlyen bıtl 

Ü 
lerden baıka Etyoplde İtalyan b d dl · d Lf ı f ( h t deı'ter bir .• ç devletin delegeleri anla• o o arı cnarm a. mem e· ç n ayre e " ,."' 

" ekonomlaloln gdtemeııl için d ildi B k ı e b• ı mazhğın barış yollyle halline ketlerin lhtlraslarmın uyanma· eğ r. o onıeran ııl 
lmk4n verecek bir gôrft•me Fransa ve İngiltere taraf.odan sı lhtlmallnden bahsetmekte· da ileri ıilrOlen bazı fi' it 

" İtılyaya yırdım edllmeıl tekli· ı ıer eeaeı bolamamıel1rdır. Konu•· dlrler. dec sonra birçok k mıe ~r 
" f inde bolunmoıtor· Bo yardım 1 lk ı il tıcı8' "w 

malar sırasında ileri ıftrOlen Parla, 19 (A. A) - Akoama omıt yo e yapı et'" 
her ftç devletlıı elblrll.ılJe f• · L ı l d bot' 

teklif lerln tetkiklerinde rastla· 0 " doAru yetkili çevenlerde sôy· ce. ça ıema arın 1 

letme işlerini yapmaları ,eklin· d k dl ter· J 
nalan zorluklar glrlellen tetkik· de olacaklar. lendlğloe göre ftç taraflı kon· cağını flşllnme te r IJl,.,.-
lerfn geriye btrakılmaeıoı gerek· feraaeın eourayı bırakılmaeı Londra, 19 (A.A) - 1 ıfl-M. Lnal, M. Eden ve Ba· l p 1 ft aş10t ,. uf 
le•tlrml•tlr. Bu tetkiklere dJp· 1 yOıtltftlen görOemelerln k.,eln gazete er ar e g r .,.. 

" " ron A otel ekonomik tavizlerde y4•u .1 

k d blr sonucu olarak teı.aLLf e.ıııı . akamete u.ıraması f"' lomatl yollarla evam ede· il .. A 11ı1 o 0 

Cektlr. 
tamım e uygun bolonmıklı memelidir. Filhakika bu kon· loglllz kabinesinin be1De "'"' 
beraber Bflyfik Brltınyı Fran· ktıı!ov 

ıetlnbul 19 (Özel) _ M. ferane Cenevre çalışmalarını lınıcağını temin etme 
samn Habeş imparatoru tarı · 

Lanl ile baron Alolzl'lnln fından kabul edilmek ıartlle tamamlayıcı görfiemeler mahiye· 
konoımatara dfin Roma'dan Heri etırdOğft ılyaeıl tavlılere tinde idi. 
İtalyan delegesine verilen tı · kareı durmaktadır. Hıbeo lda· 
llmattakl ağırlığın bıraktı~• resinin bir takım ıubelerfnde 
fena tesiri eri ortadan kaldıra ye orduda lıalyan mftea ... ırlerl • 
mamıetır. 

Baron Alolzl'nln Fransız 

baıbakaoını slSyledlklerl konııe· 
mıların kadrosu ile M. Eden'ln 
ınlıemaıhgın bırıı yolu ile 
kotarılması için ne gibi ııyaPal 

inançlar letedfgl hakkında yap· 
tığı ıorayı İtılyı'nın kesin 
cevabı mahiyetinde ldJ. Üç 
dnlet konferansı ıaat oabeıte 

t.,krar ıoplanmıı ve ltılyı'nın 
lagtıb, Framı• tekllf lerlne 

nln bulunmaeı bo1cGmledendlr. • 
Londra 19 (A.A) - Royter 

ıjıneınının bUdlrdlğine göre 
Ogadeo bölgeelnde yanındaki 

5500 askerle İtalyanlara karıı 
ilk mukavemeti yapmaaı moh· 
temel olan bııhcı Babeı eef· 
lerlnden biri, emrinde btıyak 
miktardı ellAh ve cephane ol· 
doğa halde Dlredaoa balgealnln 
kumındaetoı almak Ozere ha· 
ıeket etmlıtlr. 

Bu çeveoler Frantıa'nın ulus· 
lar suyeteelne kareı olan doru· 
monu değletlrmedlğlnl ıl>yle· 

mektedlrler. Fransız efyaeıeaoın 
prensipleri Fransı'yı Genevre 
çerçevesi lçlode İngiltere ile 

blrleetlrmektlr. Fakat Fransanın 
ltalyı'yı karvı doydu~o dostluk 
hlılerl bir çözge bolonmaııı 

yolu da Frınea'yı çok bOyOk 
gayretler eırfetmeğ eevkeımtıtlr. 
Fransız delegaeyono elindeki 
bftttın lmkAnlırı tOketfnce e .. 
kadar bu gayretlerine duam 
edecektir. 

Hızır 
107 

Arabt 1354 
17 Cem. evvel 
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Gilnee 
Öğle 
lktndJ 
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Nasıl Değişti?. Tekiller; Şaraplık Tarifeler ve Yaş Bir Hasta Sabıkalılar Ara- T 
1 1 

S f? 

Bende ı•ıakaldım. aı.ım üzüm Alıyor. ilzilm ihracı.. Kaza Geçirdi. sında Bir Vak'a uva et e avaş .. 
P•ıar nüshaeında, sermürettip • 1 , • 1 • 15 • • •, • • , 1 • • Kadınlar arasında tuvaletle 

lt1 kıyım bir havyar keeert.k Giinde 20 · 30 Bin Ekooomi Bakanlığı Sairif ilmenam Qçft Ağır Biri Hatif mdcadele için btr hazırlık var· 
genel oilfus sayımının lklocl T B • • p mış.. Bono okoyooca acı acı 
le b Kilo Qzilm Alınacaktır. Bunun I.-.io et· irısı (~ncere- Dört Yaralı Var. 

' ıeını, bir otomobil kazasın · ~ gftlftmııedlm. 
ılı ôlen zavallı yavruya ald ya Tekiller (lohlHrlar) idaresi kikat Yaptırıyor.. den Aşağı Düştü. Enelld güo Peıtemılcılarda Ben, genç Tilrk kızını, m6· 
•11110 fhUloe, onun bı ıı hıiını da bugünden itibaren Boruna do · Zekerlya'nlD kahvesi önGodo nener Türk kadınını böyle 
11 v o 1 d 1 k Ekonomi Bakanlığı uzman Evelkl gece Keetellt cadde· d k 1 Y•ını atd yaııoın birinci bııı . ayıo ı yetişen şarap ı ilzüm ört itinin yıra ınrııaslle biten "Hafif ve havai" itler petlode 
lı " lımıdan Alın Eroest Röter ile sinde 102 Hyıh evde bir vak'• .. Aının altına koymoa.. Yani satın almağa başlayacaktır. 1 1 

d' k ,,. 1 bir kavga olmootur. UçOnüo görme" htemlyenler aruındayım. 
tô v bakanlık tarlıe er ıre tur fiğü olmo~tur. Doktor Mınastır'h ğ d V k' b bf 

)'le oloıuş: Flatler evvelce de yaıdığımız il l t 
1 

yarası a ır "· 1 ının se e TOrk sosyeteel içinde mftuev· 
" lbl 1 k ki d L 1 .n. " ozoıanı Sıtkı nem oğ 0 zm re İsmail Hakkıoın muayenehane· Leman adındı bir kıdmdır. 1 1 L '>ene] Nofıus g oarap ı c;r r e-..s z uzum· 1 1 11 d ver kadınlar tçın, , enece .. , 

d 7 gelmitlerdlr. zm r manın a sinde yatıp kalkan ve BHma s b k ı ı d \. lı:if M t f S ler için iyi mallar a 2, 5 a 1 a 1 81' an ~ • 08 a 11 etüd edilecek ve çalışılacak ne 
ayınıında Çalı· kurue, karışık ve kilçilk tınell ve bilhassa çıkat (İhracat) Orftn . hanede kebabçılık eden Ha Ahmed ve Kemal Zekeriya'nın kadar alanlar 9 

lerlnde vapurların tatbik ettik· ' d k lb hl k h 1 d k ... var·· 
Şacak M ) mallar da 2,5 kuruatur. f ' ret · 81'-' ın yanın ı çıu ra m ı ves o e oturur en ıuuela · l 

n 
emur ar. y lerl tarifeler 6zerlode önemli b k k b ı sppnya'da hurafelerle uğra• 

" menler Şebhleıde idarenin aç d l l oğlu Şuayl ; Oçil ten eri müb· fa'oın arkadatı amali oradan •an cemiyetler varmı•·, olabilir. 
urt Ya~ında tetkikler yapmakta ır ar. Jz . tela olduğu uyku hutahğı yö geçmiş ve dört Hbıkalının ya· " "' 

bı'r Y mış oldol'u aarap lmalAthane ı l ı 'd ,. Lat evleri t A e lka'dı okuma1'a d•tmaa 
Q a T k 0 ... man ar zm r e ... ı-.. n ° züoden bir kazı 11eçlrml11tlr. nına sokularak evvelce Mostıfa m r " u 

ı vru e er· ve deposuna Ozümlerlnl götü· lıi b ı ı n " l l k l bQ ekle l üzQm ve incir ima l aoe er ol Ş lb' 1 lf il d ile benb~r ya•arkeo s&o za · o an ar u il varmıE~ orası 
r atında Can Verdi. rilp eatacaUardır. Bugiln 20 :30 k4 K k: uay ıe sar megam e· '" Amtrlka'dır. Amerlka'da bö· n gezecek.terdir. Diln zam ır . DllP.n hastalık vardır. Ara sıra manda Kemal'le dOşOb kalkan 

..,. lğ"r serlevha: bin kilo çekirdeksiz üzOm alı · 1 ı ft Om im lat ceklerl himaye cemiyetleri bo· "- ağaç ı oğ uouo z a · oecelerl uykuda ol Joğu hal · J,eman hakkıoda eöyleomeğe 
estelli Caddesinde nacaktır. Her gOo bu miktar hanesini gezmişlerdir. Uzman· " başlamıştır. Mustala; tahrik lunuyormuş .. Belki!. Halli me· 

O M k 
de kalkıp gezmekte ve gene to h üzilm satın ahnacaktır. le et ların yaş ilzile11 ihracı bakı· edilince, Kemal'e ft"na bir söz deıı\yetle milcadele.. Cemiyeti 

ç. Dıo il Kazası Oldu. üzOmlerfnln alıomasaoa birkaç mından dı tetkikler yapacakta. yatağına gelip yatmakta idi. söylemiş, ağız kavgası ba,la· de kurulsa, bence bir fevkıl&· 
ı.,nuyan McmurlarOlursa gOn eonra başlanacaktır. Misket rı haber alınmıştır. Evelkl gece gene böyle bir mıştır. deliği yoktur. 

::~ya Carptırılacaktır. ffatlerl daha yftksektlr. halde pencereyi açmış ve avluya Bo sındı Mustafa hiddetle· 
<. o!) Elekıı· rı· k dftşm0şt6r, sağ kolu He 88~ İsmail Fakat yeni Türk kadınının 

annedtyorum ki bizim eer D 8 d h nerek blc;ağını c;ekmlı; bu ııımarıkça itleri ta1dld et· 
btG 1 

• ün orsa a t>acağı berelenoılştır; yaralı H '" reuıp bile marifetinin bu T • l y ile Kemal de kavgaya tutuş· meal, bizde kafa 'fe maıbet 
Çttldl k eSIS3 1 8• taneye kaldırılmıştar. muştur. Kavga bGyOmüt ve 

arş•s•nda acı acı gnımoe; lncı· r Pı·yas~sı ış ölçaıerıuın oe kad•. •yaraı• 
a ~ Ol 1 p d B ok kahvede bulanan Kemal'in 

' - ay Allah müsatabakk:ını pacak an nr.. an ayır a üy arkadaşı Ahmed ve Akif le olduğaou göstermez mi? 
el'lln, ile yaptık yahu? Oa AP-ıldı.. Orada okumı5a daımaa D ~ y • T • t Ehi" t H ) k V kavgayı karışmıthr. Blçak e 

..1 elblştfr. Tahrir müdOra ne euı csısa ıye 08• azı r ı ar.. b b b L olanl1rı tetkik ediniz: 
,.edı • • • • • blçağa, oğaz oeaza aavga 

Mutlaka dolverelte tahallle l. 1 ile yaptı bilmem .. Fakat - başı 1 inci yüzde mesi Verilmemesi • 1 kızışmış ve kavga edenleri 
.._tırırn b 1 0 d - başı 1 lncl yOzde - M t»ır , k.~· gene o şekilde geçen , düşkün açı maeı yoz n eo za Emredildi.. ayırmak için ıraya giren o· rint yapmışlardır. 
blıı 1 ı geldi. onu yazarak

1 
rar görüldüğOnO, rekoltenin hhmlştlr. rad adındı biri de beraber Hurafelerle milcıdele eden, 

1 ID ıermftrettlbl teselli etmek azlığı anlaşılıp teeblt edildikten lmtlyaz1ar kanonu ile elek· Panayu gazinosunun öst kıs· olmak Qzere hepsi yaralanmıt· lnııandın evvel böcekled dCl · 
ltertın. sonra fiatlerln yükeeldlğlol thlk tevziat nlzamnameal ve mıoda bir (Amerikan bar) la lırdır. şüoeo kadınlar ve erkekler l&d, 

of VıktlJe bir yerde lk:l vak'a söylemiştir. milmaelll konular (Mevzolar) (Asmababç") yapılmıştır. Zabıta memurları; vak'a ye · babadm kalmış mirasların dı· 
•h71lf. Birisi l:ıdlvaç, birisi de İhracatçılar ise tlatın 7 8 ve Ozerlode eeaelıcı tetkikler icra Atatürk'Oo heykeli pıoayır rlne yetiştikleri va1dı Akif, tünde cao sıkıoım kafalarını 

lbıııhk.. 9 kuroş olmaeınt istemişlerdir. elle bunların halihazır ihtiyaca geceleri fevkalade bir şekilde Mebmed ve Kemal kan içinde vormuş yarı tufeyli loaınlardır. 
O ,, J h 1 Ok göre ıtea-fşllrllmeslol ve ıslah eiektlrlkle aydınlatılacaktır. Bu yerde yatıyorlardı . Kaçan l\lue 

,1 .. 1 
J er n gazetesi de her iki · Birkaç t racatçı; p y1&amn Y • e 

.. d ı d çarelerini aramak üzere Bayın · nun için bilyilk emekler sarf ile tafa aranmaktadır. Ahmed, 
..... Yazıxıış . Yazmış amma, sek ac;ılmaeınıo oğro o ma ı d l k iL 
" .. illa d d · ı dırhk bakanhğ1Dda bir kom'e· heykelin üıerln e e e tir • Kemal ve Aklf 'io yara!an c;ok 
let.. ı rermOrettlbl bir gaf ğını, sonra f iatlerlo Oşeceğın tesisatı yapılmıştır. Jstanbol'dan 

" gel ı l , 1 yon teşkil olunmoştor. Bakanlık ağır ve hayatlan tthllkededlr. 
hı..a ıxı ş ve iki yazıyı blrl eöy em şt r. ve Uray rtdaolıır.ından gelirli· 

••Qe lı: T ı d b l n üretmen tan llbaylığa gelen bir bildl "' •ft.. arıştırıvermf ş . Ertesi op anlı 8 0 ona · len birçok ağaçlar ve çiçekler 
" .. n k l d ö ü k a•rak rlmde bu komlsyooon işleri 1.ıe e çı sa beğenirsiniz?. er e g r tmtıye arı.., panayır alanına yerleetfrll· 

ôrneğl: f latan 9 10 kuruştan olmaeını içinde bir de dah\li tesisat tali· mlştlr. 
&fes' d B • 1 d letemlşlerdlr. matoımeıl tanzimi bolonduğo Paoayırdı1kl radyo ve hopar 
DGrı U ır Z İ vaç Görftşme uzamış, h~rlkl ta · bildlrllmlştlr. Bu gibi teelHtı lor tertibatı da milkemmel bir 

1etı şehrimizin marof şahsi raf kendi teklif lolo onanma· yapacakların tAbl olacakları ha\ tekilde yapılmıştır. Denemeler· • • ı • • 
ltle1'

1
'
1
nden hııy f lldoıo kert eıodı ıerar ederken Aydınlı ve şartlar bu talfmatoame ile de iyi eoouc;lar elde edllmlştlr. - Başı 1 inci yllzde -

öğretmenler 

Atatürk Heykeli
ne Çelenk Koydu. 

ile 
1 

felf veslmelerl bayan ( ... ) lı.zet toplan ta ııalooonu bırakıb tayio ve teeblt P.dlleceğloden buılarıoda yer kalmımılJ gibi · muşlardır. Bogfto Afyon treolle 
lbGne d l ı,tltııı •ver ve kıymetli genç gitmiştir. ve şimdiye kadar alaka ar 0 ao dfr. Lokantalar pek kalabalık Kooya'ya hareket edeceklerdir. 

lcr1 kıden bay ( ... ) ın akldlerl Oodan sonra da görftşmelere lara yeter derecede ehUyetoıme oluyor. Aydın ve Afyon tren· letanbol'lo öğretmenler Adana, 

9
11 

ı~ooıııtır. devam edilmiştir. Aradan çeyrek verilmiş oldoğundao bundan lerl panayır fçto fzmir'e gelen· Merala, Kayseri, Samsan, ve 

111.. er iki ıhliluız ve kabı saat geçmişti ki, borsa komi sonra hiç kimseye teelHt ehli Dan panayır mQoasebetlle Aokara'ya gideceklerdir. lstıo· 
rulb:UY•kalanarık adliyeye ve· eerllğl telefon o çalmıştır. Te yetoameel verllemlyeceğl blldl· C. 8 .P. eeoıf ve işçiler barosu bul öğretmenleri De•let demir· 

tea,1 ve bunlara leledlklerl lefonda Aydınlı 1zzet'ln bir rUmlştlr ve talimatname çıktık · ealonondı bfttün esnaf şarbıy yollarının ucuz tırlfelerlodeo 
Çeltu ~tin ceıası adam·akıllı ihracatçı ile anlaşarak ilk par tan sonra yeni ebllyetnallle&I doktor Behçet Uz'un haekao istifade ederek bllUln bu seyı 
tarı ;1

1 ınelldlr. Ehemmiyetle nı · tide ııra mallar için 8 korn~tan, verilecektir. lığında bir toplaoll yıpmıelar· hıtı 12,5 liraya yapmaktadırlar. 
nı~!ka~~1celbederlz. iyi mallar için de 9 kuruştan Mektebler dır. Şarbıy; pınıyır için İz Bana öğretmenlerinin Panayır 

o dtı ~ r habere gelince, eatış yaptığı bildirilmiştir. Bu · mlr'e gelecek olan göretçllere mQnıeebetlle lzmlr'e bir gezi 

tôyle olmuş· nan tizerlne toplantıda bolonan Ne Vakit Açılacak karşı esnafımızın almaları ge· tertip edecekleri doynlmoıtor. 
Çirkin Bi . n Ad. alıcı ve eatıcılar: reken durum hakkındı izahat 

l)G11 ( r a ıse - Hayırhsl olıun. Bo flat İzmir merkez mekteblerl ile vermiş ve blr ıehrl aevdlreo, Alivre p9 .. 
kek b" ... ) sokağında biri er· özel TO ı k, azınlık ve yabancı 

' ırt k iyidir. şehrin tabii gOzelllklerladeo k S t lkı Lı,ı adın olmak ilzere mekteblerl, Buroava, Boca ve mu a ışı. 
ıııı; Dl k birbirinin ellerini ıl d hl d t h lk o tltLı @arhoş bir halde ... yere t 1 le; ya e o şe r e o urın ı ı 

b ıııı; b •ııı ... , sıkmışlar ve oradan ayrılmış · Karşıyaka amon arının konukseverliği ve dııardan ge· 
«'tkat YetteJyakalınmışlardır. okulları, İzmtr•e bağlı Mersinli, 
oılllQ l gene kaçmıya muvaffak tardır. Gelerllkuyu, Bostanlı okolJarı lenlerl samimiyetle karıılımak 

8 
1 •rdıt. Bu suretle teablt edilen ilk .e nüfusu oobinden fazla olın olduğono anlatmış, konaklara 

11 gen f iıt üzerinden dan akşama 1 karşı, asığ hasebile yapılacak 
•e bl ç çlf tin Hadetlerlal Ödemiş, Tire, Menemen ilçeler 

r Y• t k kadar piyasada bulunan incir· d ı en ufak hareketin 1Jehrlo bft 
lelbe .. 

1 
1 1 ta lhtlyarlamalarını iç okullarının l eyini e açı a· 

.. b d ı d 7500 1 e t lm ı tihı sakinleri namına en kötd 1-.ı, , ı e er, ıllelerlntlde kut· er eo c;uva a ı ışır. rak onbeş gOa kayıd işite ağ · 
G t . Ffıtler rnsati olarak 8-9 ku· nştıktan sonra 15 eylô.lde bir propaıanda olacağıuı eöy· 

1 ôrdooo ruotur. Satılan incirlerden ak L ı llyerek ezcGmle: er ... 
1 

ZIDQ okuriuım, ne derslere baılımaları il .. öğret m 
" uyo ııoma kadar borsada yazdırılan k 1 1 - İzmir; eski İzmir değil, 

ltrQıA rnıuş? O gazetenin .. kurolooca arar aştırı mıştır. 
d -.rett1b1 mlkdar 4823 c;uvaltlır. G 1 1 d dl il l r bir panayır şehridir. •r t ertesi gOo De ka · e eo em r e ğer çe e 

er dök. Bunun l"inde 200 çuvalı 8 k ll il L L k ı Demiştir. Toplantıda bulanın 
)~ .... - d tO, dtye dOailnft ., o u ar e -..amon ve -..öy o o · 

.... , " k ğ 20 l da esna( lzmlr eenafının zaten 'tGyor 1 bebim hile sırtım uroştan aşa 1
• çuva 1 larıoın 1 ilk teerlnde derslere 

vıUıbl! 9 kuruştan yukarıdır. başlamaları blldirllmlştlr. hiçbir vakit asığ hlaalle haıeket 
~ Çimdik İncir bôlgelerlnden gelen ha İzmir, Ödemiş, Tin, Mene· etmediklerini söylemiılerdlr, top 

C g:----- berlere göre haval•rıo sıcak meu, Btrgama içindeki okul- lıntıya iyi duygularla son ve 

ş. azını Diri k gttmesı yaznnden toctrıer çabuk ıarın 1 hazırın 936 tarıbıode rumıotır. 
erer in ermektedir. ÜrOn plyaHya fazlı öteki ilçelerle İzmlr'ln Gelerll GOmrOk Resmi 

l'rakya ~ô~ölen Verildi gelirse flatlerhı dilşmesl lhtimıli knyo, Bostanlı, Merelnll, Bal · 
lerlJtın gesl genel espek· vardır. Ouun için üretmenleri çuva, Meuemeo'tn Emlralem, Alınmıyacak. 
it Dı~kAtanan ilbay General mlz lnclrlerlmlzln lzmlr'e KÖn · Yeolfoça, Urla'nın Kızılbahçe Yeril örGnlerden nebati yağ 
gallG şebrtıxıtzdeo Cuma derilmesi işinde ihtiyatlı hare · okullarının 31 mayıs 936 da çıkaran tasırbaoelerle ihraç edl· 
h 1Yrılırık 1tlı1a111ı; yeni ödevine ket etmelidirler. ilgili teclmer· diğer kamun ve köy okullarının 
tek:ttr 1 Oıere l'rakya'yı gide· lerden tahkik ettik. Bu yıl 15 mayıs 936 dı derelere son 
leL • ıınfr'de 
~tile d n ıyrılao mftoa· incir plyHası yaksek açılma · vermeleri ve beş sınıf h okul 

1
'dlye) d ftn akşam Uray (Be. mıştır. Onun için f latlerln fazlı farın bir haf ıa, dç eıoıf la 
()ltlk1 

1 
ına ilbay General K dOameel · lmkAneız görülmekte· okulların da dç gftn okulu 

e Şehir ı · " 
M&e1a (ZI gıı noaundı bir dlr. Üretmenlerlmlze hayırlı 111 bitirme sınaçlarını yapmaları 

Y•fet) "erllmlıtlr. tatlar dileriz. uygun goraldnga blldlrllmlıtlr. 

lecek çikolatalar ve 1l11e, eam 
fabrikaları için kabul edilen 

iptidai maddelerin gQmrGk reı 
mlnden muaf balunduklıra 

hakkında Bakanlar koruluncı 

onaylanan kararname llbıylığa 

gelmlıtlr. 

Şehrimizdeki ihracatçılardan 

bir kısmı kilosu 46 kuruştan 

400 balya alivre pamuk 11tıtı 

yıpmıolardı, bu f lat iyi görQf. 

mektedlr. 

Milas'ta 
TOtfln çok iyidir. 
Mlllı (Özel ıytarımızdın) -

Milas tcıtan rekoltesi busen~ 

son derece oef la ve ıımımeo 
baetılıkaızdır. Rekolte yOzbln 

kilo tahmin edilmektedir. 

Taıaactllerle yaptı~ım ko· 

noımılardı, MUll'ın huaenekl 
kadar nef lı t6lftn elde etme . 

dlğlnl anladım. MllAe C. H. P. 
bışkanı n inhisarlar dlrektôril 

Ceıml mdıtahıılll" ıoo derecede 

kolıylık göstermekte ve laydah 

öğGtler vermekted•r. 

T. TOrkoğlu 
Manl1a ve dolayında seçmen· 

lerlle görOıen Manisa aaylavı 

Turgut TGrkoğlu şehrimize gel· 

ml1J •e Egepılıe'ıa konukla· 

mııtar. 

Turnlet mücadelealndeo ne 

çakar? l\t Orıbet bir iş midir bu? 

DGnyadı boyınmıyın kadın 

kalmamışlar ve: 

- Boyanma, bir ltlyad de· 

~il, bir ihtiyaç, hıtt4 bir gftzel 
san9at hallol a'mı,tır. 

Diyenler bite vardır. EeHll 

hona beb de dftşmınım. 

Fakat bo to•alet iptilasını gi· 
dermek için eğlence, fantızl ve 

liikı ıekllndekl mOcadeleler ka· 

dar manasız ıey olamaz. 

Evvela kadının kafaıını yap· 

mık lbım. 

Ç6nkQ bizde kıdınıo kafaııı, 

yaradılıtıodı olduğa gibi doı· 
maktadır. Onu, dolduroocı, 

ooo mfttıbet bir yola do~r11 ın· 

kedlnce, o zat~n keadlllAfnden 
bu tuvaletten ıuynlıcaktır. 

Kadın, lşelzllk, el •e kıfı 

ataleti içinde bolonduğo mld· 

detce, kendi cinsel temay.Olle· 

rlne oyarak, tıblıtlle tuvaletle 

oğraıacaktır. 

e yapsao, ne ile nğrapıo?. 

Çıldıracak değlldlr a?. 

Binaenaleyh; bo tuHletle ıa· 
vı ş arzusu mı tıeıyan lıtaobol 
bayanları, beyhude zab~et bu· 

yoruyorlar.. Davaları yftrüml· 

ytcektlr ve yürftyemez de!. 

Aklımın kıbol ettiği te'- ook· 

ta şodor: 

Mekteblerde bOtdn kızları· 

mıza 11dellğl, temiıllğl, gazel 

llğln lnıan ruhunda, lnaanhk 

ahlAk n ölçdleriade olduğunu 

ınlıtmak ve boolırı kafalarına 

yerlf'ştlrmek! . 

Orhan Rahmi Gôkçe 

Parasız Yatılı 

Mektebler 
Ktillllr Hıkıol.ğıııı bı~lı 

liselerle orta okullarda parasıı 
yatalı olarak okumak lstlyenler 

23 eylal pazarteel gllnG ııoaca 

(lmtlhıo) edileceklerdir. Ban· 
lırın ne glbl şartları balı ola· 

caklırı bıkkıoda kdlUlr direk· 

töılGğQnı tafılltt gelmlttlr. 
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Harb Mussolini ve Fa- Tire'de incir Tarihten Yapraklar: 
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yı ır etıceye 

!(adını Ne Roller Oynadı? Habeşistan'a Silah Verilmesi Mes'e· rılaeağı Umuluyor", 

F 
" 

ıd Tire (Ö.ıel aytarımızdıo) 
- lesi, Italyan'ları ena a e Tfre, iyi hlr incir bölgesi ol: 

Bir iddiaya Göre, Napolyon'un Mısır'dan Kovulmasm- Sinirlendirmektedir.~J ~~ ~~;::~.!1•2!'ç:.~~~ ~:;,, 
da, Akku önünde Ycniluıesiııde De Parmağı Varmış. hektar arazı de 600 ıacır ıı' 

Ledi füsir Sınohop 

Arablsıan'dakl eaysoı hayret ÜçftocQ Jorj, loglllz olmakla 

muvaffaklyetleri ve macerala. beraber, yftıft gnler ve oakacı 

rlle tanınan mıbut11 Ltvrene,,io bir adımdı. BlrgQn Vllyam 

ölOmft efsanesi, matbuat eü· Plt'e: 

tunlarında cıeuelnk macerala· - Sevgili baıveklllm, ben 

rının en esrarengiz kmmla· senden çok kablllyetll bir bıo · 

rının yeniden neorfne eehep vekil buldum. 
olmuıtor. Demiş, Vllyam Plt, kralın 

Bu aradı, Ege ve Akdeniz kendlelol pekçok eevdfğlol bil · 
kıyılarında rol oynamıı bir mekle beraLer: 
lnglllz kadınının maceraları 
meraklı okunacak parçalardır. 

Bu kadının lemi Ledl füslr 
Stınhop'dor; kendlet1 maruf 

logllfz rlcıllndeo Lord Şarl 
Stanbop'on ve Ledl füelr Ph'f o 
kızıdır! Yani meıhar lngilfz 
diplomata Plt'lo yeğnldlr! Bu 

ıuretle Napolyon Booapart'ıo 
can dftımını olan Hll Vflyam 
Plt de ba kızın dayısıdır. Bo 
kıs, Pil atleıılne mensup ol 

mıkla damarlarında mecerıpe· 
reıı bir kan yaıatmıotır! 

• • • 
Ledl Eaıılr Stanhop, bir Po· 

meranya Grenadlyeel kadar iri 

•e osun boylu, fakat mevzun 
endamı., kırmızı dudaklı, gftzel 
beyzi yazHl bir kadındı 

Ceıur, kunetll •e maceralı 
leleri çok sever idi. 

Hayatı, dalma açık ve kırlık 

yerlerde geçmfı bu eayede ade· 

leleri ve ruhu çok bOyftk bir 

laklıafa muhar olmuıtu . 

VUyam Pjt, evinin idaresi 

lçla bir kadın aradığı vakit, 

Ledl EHir Stanhop bu tol 

Gıerlne almıo, bu vazifede 

mablm roller oynamıştu. Bu 

kıdan, bu saralarda 27 yuşında 

idi; dayısına drrln bir Hygı ve 

ııe•gi ile bağla idi. 

Resmi ve hoıuei btUOn mu

habereler, bfttüo evrak elinden 

geçtlğ• gibi, VUyam Ph'ln 

nlnde yapılan huıuei veya 

reıımi içtimalarda hazır bolun 

muı ve bu Hyede de•rlnlu 
ny11i ve içtimai en mlihlm 

meı'elelerlne adam akıllı viluf 

olmuıto. 

Ayni zamanda o zamanki 

İngiliz krah ÜçQncü Jorj ile 

de birçok defalar karşı karııya 

mlsakerelerde boluomuı ve 

çok defalar ayol sofrada yemek 

yemloılr. 

- Haımetmeabımızın seçe· 

ceğl bf r baıveklllo İnglltere'oln 
en muktedir •o kabillyetlt 
adamı olacağını ıtıphe yoktur. 

Ben bu bftyQk İogtllz't tını· 
makla şeref bolmak istiyorum. 

Demekten kendlılnl alama· 

mııtı. ÜçftncQ Jorj gftlerek: 

- Siz, bu kudretli ve yGk· 

eek lngUlz'l benden iyi tanır· 
eıoız, her zaman karııoızdıdsr. 

Demlotl. Vllyım Plt, kralın 

yf'ğeni LAdl Eeelr Stıohob'dao 
bahsettiğini anlamııtı. 

Genç ladinin bu saltanatı 

tam Oç aene, dıyıaınıo ölilmüne 

kıdar devam etmlotlr. 
Bununla beraber, LAdl Stan· 

hob'uu yıldızı aönmemlş ve 

zekası, güzelliği, 11mlmiyetl sa · 
yeainde eski mevkllnl muhafaza 

etmiş, ayol zamandı Jorj Brom· 

mel ile münaeebet peyda eyle· 
mittir. Bu müo11ebet biraz 

sonra gönQl ve aık mfioasebetl 

oekllnl almııtır. Yalnız bu aı· 

rada kuzenlerinden Lord Ka· 

melford Ue de enlomtğe baola 

mııtır. 

Ladinin alleal, nedtnee bu 
gençle e•lenmesloe mQsaade et · 

memlştlr. Genç kadıo, tallln 
btrgO.n gellr de bu buıoetı yil· 
ziloe gftlmeel lhtlmallle bir 

mOddet beklf'mlştlr. Fakat, ka· 

der, genç kadını bu mee'elede 

en acı yOıOnO göıtermfştlr: 

Se•dlğl genç Lord, İ@panya'da 
Franeızlar'la harp ederken 1809 
dı yarılıoarık ölmüştür! 

Genç Udi, bu darbe ile, 

bertarafı karanlık görmeğe bıo · 

lamıotır. Kıea bir zamandı en 

ziyade endiğl dayıaı ile eevgl· 
ilet genç Lori Kamelford'un 

ölilmtln4 görmaotilr! 
Bunun için, Fraoıız'ların 

aleyhinde blr ııeyabıt merakına 

çeel •ardır. _,. 
dü~müe. eıra He Rnsya'yı, Yo · ld""-Busene d l", g"çen yıl o JJJ 
nanlstan ve f etanbol"n gezmiş, k d I' gibi incir urdu mOca e __. 

o t:ırllıte btr kadın fçln fev · başlanmış. lzmh'dtn iki ~ 
kılade bir fş olan ehramları cadelr. mt murıı ge lmiştir. il, 
p:ürmü~. adalan gnmlş ve nl mh z\raet memura şntrO o' 
lıeyrt Kılırıs0a ı;clmf~. "e Afra· bu iki memur milcatlf'leye 
dit"ln doğıfoğa bir muhitte de zare t etmektedirlt't ı,I 
servetinin son kııımım bitir· Sar foluna o emeklerin it 
rolştir! ghrrılyc c ,. ğl ve il çemfı tııcfr~ 

Arz üzrr:nde yalmz Ye pa · rintn bu kurdlaıd ım '- u rtarıl• 
raeız kaldığını hinedm bu ka Ct'~I muhakluktır . 
dın, ıe~r.hlıü&ü ı:ahshl ile tarihte Gtı;~n Sf'Jl "' llç,. m'z I~ 
tam yer bırakmak letemi!J ve rekolıesl 75,000 kllo idi. ~ 
Sor1yr. Filletln'e grçmtğl, orada eene daha fazla ve deh• 
nroder'f D evvelden haber Ter olacağı nı tahmin etOJekte~ 

llabe~ .. , skerleri. f • il ı 20 bUlllO"' 
di~l ~t'ylerl hakikat yapmağı - ·--·- - - - -- - - - --- ncır eerg er ne af' J. 
düşünmfioiür. .._ Cumarteıı:;cenevr~'de lttlh11z Ve mfttuklben gene konsey baolaoacaktır. ilçemizde =J 

Ru Broder kimdi? olunan kararda llk olarak göz · mee'eleyl üzerine alaraktır. ar,eı mficadeleei de :;-

Bu adam bir bahriye zabiti ~nQnde tutolıtcalc ııok.ta , hıı Fazla olarak, (Bu ctbetl Moı· maktadır. Yebanl dodl 11 
idi; Sen Jao'm Apokollplslerlle :ı:ararın, halya · Rebt'ş mes'e1e· eolfni derince mfttalea etse hiç Jçlo d" bir mficadel" beıır ı,ıt 
k ( •- K .-ini kat'i h'r ısrarla milletler fena olmaz), konsey erlik hal· maktadır. Dllyduğuma göre'.,eo 

a a;mı çoa. yormuştu . en· yaban domuzu kuyruğa gell J 

dlslne de "Allahıa yt'ğenl ve cemiyeti kaza kudreti dahilinde yan · bebe, mee'eleellı-, Millet· çiftçiye iki lira mökAfat ''~ 
yabudllerln prensi" ünvanmı ctörmesl cihetidir ve ~ayet mev· ler cr mlyetl paktının kaldele lecektlr. Yeni gı·len ve iyi 
vermletl! Kcndleiot bir peygam· cut bOıftn dfğer va•ıtalar reefr· rlne göre meşgnl olmak mec· sevgi kazanan Uçebayımı• ~ 
ber fauıyordo. londranm tah· elz kahrııa, b•ı iki hükumet burlyetlndtı kalacaktır. f lk, yak.md11 yapılacak ıO 
rlp edlleceğfol, ve fblls'fn Pf. arasındaki müşkül On Cf'mlyet M. Eden, Cumatreel giinO. uma baıkanlık edecektir. 

" bdilll'deo geleceğini Eöylüyor· paktının kaidelerine tevfikan konsey maeaeında, Brltanya hO· 

du! lnglllz hükumeti bu adamı hal ve fasledllmeel lcabettfğlnl, kumetl çarpışan nazar nokta· ltalya'da 
Maden Kuyularındtl 
Yeni Bir Hadise 

vazlfeılodeo affetmeğe mecbur tHrlh etmiş olmasıdır. larıodao doğan vaziyetin veba· 

kılınca, kral ve hilktimet ıley· Sahhtao bakıldıkta, geçen metini tamamen mfldrlktlr. Ve 

bine de atıp tutmığa baıl•dı · haftanın mfizakerelerl eade boı, cemiyetin bir aıaeı eıfatlle ken· 
llıkırdı<1an ibaret imiş gibi g3· dleloe dOoen vecalbt hatırda 

tsi 
leranbol, 19 (Özel) - 1 

Napolyoo 

~ıodın kendlıılnl bir tlmarha· 

neye atmık zarureti b11ıl ol· 
muştu . 

Ladl Staohop, daym eağ iken 
işte bo deliyi ziyaret etmlı ve 

Uroder kendisine: 

- Sen bir gfto gelecek Ku· 
dOıe gidecek ve orada bu bl. 
yftk milletin (Yahudilerin) ha · 

ıına geçecekııln!. Fakat bo nok. 

taya gtılioceye kadar yedi sene 

çöllerde kılıcıkeın! Oemlıtl. 

Hakikat! Ladl Stteohop bo 
hatif liğln tabktkl)çio Surlyeye 

geçmtıtl. Y ava o yanı arabçayı 

ve çöllerde kullanılan lehçe· 
lerl öğrendi, birçok çöl adam 

larlle iyiden iyiye ıaoııtı; bir· 
çok paıa ve ıeyhlerin mlaafirl 

oldu, bnralarıoı adım, adım 

öğrendi. 

Bu eayede Suriye •e Flllstln 
çollerloln nafiz bir ıahalyetl 

hıllol alan L•dl Sltenhop bu 

kudretini Napolyon aleyhine 

kullınmıığa haolamıı, yaol hl· 
zlm bildiğimiz nfnglllz haku 

meıioln bir caeul!u" olmnştur. 

Batıdan sonra, yerli elbise · 

ler giymiş olduğu halde Lıdi 

Sltenhop gnıel bir arab atı 

ftzerlode TedmQr barabelerl 

muhitinde, kııgın cöllerde do· 
1111mıt. e:ırarı>ngi.ı bir hayat 

yıtamı~tır . 

Bu esrarlı gidip · gelmelerde 

dikkat it dikk delz mOlıikatla· 

rınd11 ha kadın ne aramış, ut: 

bolwu~lur. 

183' de öldağCl saman, bu 

rftoüyor. Fakt e11tıh alt1Ddao tutmaktadır demlıtlr. M. Laval 

bakılacak olursa, bir ana preo · ise, Franea Milletler Cemiyeti 

ya'd• yeni bir kaza dıb• 
11 

muı,tor. Rtbbola llolt ın•d'ı 
lerlode. kuyulardan birisi •~ 
zın au bftcomona maruz k•1 el 
ve ameleden oodört kiti ~11 

elbln bıyet veya memata mev Paktının obllgasyonlarına sadık· 
zoubahlı olduğu, tıablttir. tır, demiotlr. 

Baron Alohl, doğrudan doğ · Bu sözler mnbtm eözlr:rdlr 
mıyarak boğolmuotur. ~ 

raya "Daçe., den almıı olduğu ve ehemmlyetlerlnl tam mana· 

emirler ve talimat çerçevesi sile hisseden klm9eler tarafın · 
Sa fazla miktarda geldl41 el 

olduğundan ölen ameleolO fi 
iç!nde hareket ederler, diğer dan eöylenilmfoıir. Hiçbir zaman 

d4'vlet mQmeBBlllerlne Moeıo· ne logllfz •e ne de Fraoeız 
setleri benftz çı karılama1111• dl 
dlğ~r koyulardı da it 

11 

llol'oin teılol kabul ettirmek bakumetl bu tarzda söylerken, edtlmlştir. 

istiyor. Bir taraf tan mee'eleye btlmiyerek anl11m•yarak söyle· Skandinavya Milletler cemiyetini karııtırma · 

mak ve diğer taraf tan İtalyayı 
Babeolstao mdvacebf'slode, lele · 
dlği gibi serbest kılmak. Böyle 

bir tul, "precedent,. haline 

getirmeden hbul etmek, mOm· 
kilo olmHdı. 

Ve böyle bir " Precedent " 
cemiyet paktını bir maoaııız 

kağıd parçHı vaziyetine dOı4r· 
mekten geri kalmıyacaktır. M. 

Eden: M. Laval ve diğer koo· 
eey azaları kendi mevkilerinde 
moeır kaldılar, İlalya'nın rey 

vermekten lmtf na edişi · ki 

vaziyeti değlttlrmemlotlr. · .Mil· 
letler cemiyeti kontrol arzusunu 

ifade etmlo bulunuyordu. 

Milletler meclisi yerinde ola· 
rak, blrkıç haf ta ııabredecektlr, 

ı4kl; Muuollnl'nf n de kabul 

etmlo olduğu Qç de•let arasın· 

deki mOzakereler bir daha de · 
nentlslo, anlaşmak, İt11lya'yı 

lkn• etmek fmkıloı var mı, 
yok mu. 

Faksı, oayet bir ay oeılce· 

el o de, bu mQzıkereltr, ltalya 

ve Habeşistan tarafından ayol 

veçhtle kabol edilebilecek bir 

bal çaresi bulunmak ta faldeelz 

çıkacak olursa, o nkit logHlz 

ve Fransız hnkumetlerl, ha yol· 

da konseyi neticeden haberdar 

edeceklerdir. 

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

hu ıuela hiçbir ktmeenln mahl 
matı yokto; fakat şlwdl J.ıı ı.ı · 

ları iddia ediyorlar ki Nıtpol · 

yon Puoapart'ı Mısır'dao kov· 

duran, Akk4 kıl~sı önftnde 
Türk kunetluloe k.arşı mağlup 

t:lliren bu kadının bede•tler 

araıında kurdugu tuzaklardır. 

mez. 
"Duçe0 ye ş~ml11 ihtar vaki 

olmuş oluyor. O ıtmdl artık 

blllyor ki, İtalya, muahedeleri 

ve mukavelAtı biçe ııayarak 

hup yolunu tutal'ak olursa, 

o vakit milletler cemiyeti Pak· 

tının cemiyet azalarına buna 

- Sonu 7 inci yüzde 

Konferansı. -
İstanbul, 19 (Ô~el) - fi r' 

elngore'dan alınan bir b•"',t 
·göre, Fenlandlya hakuı:Petl ~ 
"•ğuetosta Oıılo'da kurı1!-" 
~ ~~ 

olan °Skındlnav de•letlerl 

ferınsı,. na iştirak ede~ 

Amerika Yeni Tayyartı 
Karargahları kuruyor· 

M. Ruzvelt Bun~~ı~in 125 Milyoıı 
~ . ' 

Dolar Tahsisat Kabul Etti .. 
ı., .~ 

Bir Amerikan tayyare:gemi i "' 

ı O 
~ d •• ,, .. it 

t1 ıaol111•, 19 ( zı::l) - Aaıerlka cumur relıl .yenl eD ~ ,.. 
yare karıırgAhı vücode t;"tlrllmek Qzere 125 milyon dol•rl• 

tabıieatı kohul ve imza l'tmlştir. ~ 
Bu yeol tayyare Qı1eOlhurekelnl Alaka'da, Bahrimabltl ~~ 

olmali garblelnde, A merlkı hükumetinin cenubi garbiıi eabllle~ 
6ıhrl mobltl ıtla9loln şarkı ceoublelnde, Aotll adalarında •e 

mıntakaeındı teılıı edilecektir. 

• 

' ıı 

• 
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t!lf: JK~ Ji ;j 1 ~~~~=.~a 1Uy~~::i1;;;i;'i:~:iş!?ı'R!!!?i:P 
O Ç. Alacı K. S. K. S. 1 •ı 

enizli Bisikletçileri, 519 Alyotl bira. 6 15 ngı tere 
a61 K. A. &Al. 6 14 Fakat 80 Yaşında Olduğu Halde Bir 

••••• Memleketlerine Dö 'JdOler.. 28t Y. ı. Ta••ı 6 50 ıı 5500 Gene Kızı Kı·rıet k U 
_____ 48 209 şerlfRıaa s ı2 me ten tanmamış. Kıbrıs Adasına 

l>entıU, 19 (A.A) - Halk· Bur&1 le Bat.kesir yı111l1rında 177 F. Solarl 6 l l GO ................ •----
•t1aı11 tertip ettiği 2168 kilo· birinci ~elmlotlr. 161 B. Alyotl 9 25 11 25 İıtınbul, 19 (Ôıel) - Pey· bir kızın bekrlni izale etmlı Y enİ Jandarma 
:etrellk blıiklet turnesini bitılk· Blılkletçllerl, gençlerimiz, 11y- 158 Jlro \'e ıGre. 6 25 12 gımber olduğunu iddia eden bu ıebebren mahkemeye da,. 

içiler munflıklyetle bitirerek lnluunızlı, parti, hılkevf, ur1y 172 s. Cellrdln 6 75 11 50 AlmlD Jozef Veyıenberg on maıuır. Bo ıdımın Berlfn el· kuvvetleri gelirdi. 
:1ırl111ııe dGomGılerdlr. Biılk· baokanlıra, kuruı.0lar oruntak· l 29,5 S StUeyma. 5 625 12 ar.ldz ıy k6rek cu11ına mah· nranda binden fazlı m6rfdi 
L-~lerfn gezileri sarasında An· lın, Boldan'dan 16 l blslkletçl ı•'>S Vltel g ı ı kllm olmoıtor. 
"'Vt &ı \'Udı r. 

• Boraa Te Balıkeıılr'de ko de SaraykGyden kartılamıtlardır. 125 M. j . T1rınto 7 75 13 80 yııında olın bu adım 
Mohıkr.me esnaaındı 37 oahld :••r Y•pmııludır. Bfılkletçl BlefkletçUer, ıehlrde de Bılk· ı 0{ Hocı ı. Ab 5 75 7 P"ygamb"r olduğuna lddlı et 

rden Halit Ankara yarııma · evi tarafındın co~kon bir su 95 T. Debbu 5 50 7 25 met.le ber1ber 14 yıoında gene diolenmloılr. Ma1nun, birçok 

landı ~-·--------·--· ~'!:_farklı ikinci, rene kareılınroıt Te alkıolaomıı · 89 I. Kohen 6 625 'I 25 ,.. Ok urların J kim•eleri hıtı4 dirllttiğlnl eôy· 
8 1 k la:-dır. Halknl adına Terilen S:l D. Ardlti 6 50 1 O ledllLtrn @oıırı, tıbldlerdeo hl· 
a an Olimpiyat söyle.de gf'nçlerlo baonıları 67 s. Goaıel 6 50 9 Fikir ve Dilekleri rleioi göstererek: 

h 1\ h k 1 J övülmüşHlr. Dtıo akıam Balkevl 6 l Sopbl Emin 6 75 ll 50 8 hldl d b b 
lf) llSQ a 8 arı S• f d 1 bl ö) 1 • • ı - U lja e tD e edi 

ııra tn an onur arını r ~ en 45 L,.n Rt'clyo 6 11 50 llCJ fCI er l uykodın oyanclardım! Demiştir. 
*lnbul' <la Olaeak veıilmlııtlr. 40 F. z. Abdul. 9 12 ç A . 1 ? 
a B lk G 17 Mınl11 b koo. 6 75 15 are rıyor ar . Pegambf'r, bu kudretine rağ 

men kendlıdnl mahkumiyetten 
.. t

• orııeo federasyonu 2L-22 29 3 30 QreŞ 19 D. Kl11k 6 8 25 
ıhı Ôdemlı lockcllerlodr.n Ba.J 

.. , •• erinde lsııobul'Jı yıpıl 8ı·ı·ı·ıJCJ•)ı•klerı·.. ·w4:J,5 kurııramam1ttır. .. .., dar Glual lmzaalle ıu mektuba 
le11ı ehelce kır1rla11ırılın 935 incir 8Alıtları ıldık: 
lıa~~~ Balkın olimpiyat mihı Geçf'n sene Bal kin gtıreı ç. Alıcı K. S. K. S. Geçen •Gn, yeni Asır gHe Urla ilçebay• 

Memleket h11raneslnde ha · let·-ı,'t'ı·o. ıo bir h.r tı tehiri ol birloclliklerlne fotlr1k etmlyeo, 9 .,0 Ş. Rtıa hı. 6 ı 1 " 
...... t) teelnl n 25 temmuz tulblf bir 

Romanya, busene gfireıı takımı 825 T.sısA ile t. 8 9 kım ıhında bulunan Urla ilçe lllGsab L 1 1 1 1 u u nChhııı •eçtl, bu naebıda ... ıu arının organ zes o nı göndereceğini organlzatGr " 
fe~lle ılmıı olan Türk atletizm Tılrk.lyeye bildirmleılr. Bu ıu · luclr f· Boraa'dan tetkik ıeyabıtfnden 
tal rasyonu Romen'lerfn bu retle maeabıkalar fazla ıllka 787 Ş. R"mzl dônf'D mıntakı h••arat lstu 8 9 

:~ini kabul etmemlıtlr. uyaodıracakflr. Şimdiye kad1r 7:34 N Ali Bay. yonu dlrekıôrfl Nlbad'ın beya 
.. ıL 462 A. MohtH •·ôd 1 il 1 b b 

-~ 9 

8 9 
leıı &in olimpiyat blrlocilik· ~'r aene yapılın Bılkın gftreo nah Tir; em f çem z a 

e1ıuı• 1 lbl 1 d b 326 Koopna. itti J 1 d L 1 b h 1 ,, 8 9 1a, uD y rm r o e !lf mGsabıkalarıoda Bulg1r'lar en Ç'" er n e •an ı Hor asrı ı.,ı 
'°9 "-k le ayol ayın 29 ozonda sonı hlıyorlırdı. Bnlg1r g11e· 291 F. z. İzzi var,. bıohğı altında: 8 u 
btl' erecektir. Keyf lyet Bılkan tel erine bakıhraı, Bulgar'lu 21 8 8 · Şeıbeı "80 bastılıiı Ôdemlt'lllerln 

llbetlerl ı d 1 156 8. s. Alazr1. 
8 50 lO 
5 50 8 tee e eraeyon 1rını buııene m6sabalı:ıl1rı letlr1k ehemmiyet vermediklerinden ve 

'llıeQ blldlrllml,ıir. etmlyeceklerdlr. Şu bale •öre 54 B. Franko 
1 

b ı h b b d ı 8 9 
b " 40 Şermin 11tı ığın er ı çe e o mı · 
uolu'da Maçlar 935 ıcneal Balkan g6rcı birin 4823 dığından,, "Bu Grnekler insi· 

8 9 

l\a&oıu, 19 (A.A) _ Dao, ciltklerl Tdrklye, Yunınlıtın, yeleriol ynlne getlremlyen bir ;:ee Ballı:evl tıkımlle Yetil· Romaoya ve Yugoelnyı tılum· bahçeciye ılddir, yokla tnel 
Zahire satışları 

te .tb L L L 1 luı mraeında yıpılıcaktır. welerlmizl werloe •etlren Te "-a n at •H•t•• tıaım 1rı ı ı " 

Ç. Claıl K. S. K. S. 
136 Buğday 4 75 5 375 

"-a Ddı iki bin seyircinin GOrflltOJQ Bir HHfl dlkbt edenlerinde bir 

-...._d~ bir mıç yıpıldı. Dllzce Boks MOsabakası. tey yoktur,, denilmektedir. 

150 Nohut 5 50 5 9325 
884 Bıklı 5 5 

.::~rı bire kuıı iki He Bo ite, dlğt!r bahçe eahlblerl 
L_llla geldll S 1 il e•york - Bok.ör Karner1 . gibi ben de flttım, hldım! 

100 Su&1m 13 13 

-Jtıea er. ey re er maçı ile Amerlka'b zenci Coe Sola U "' 
...... Qlı tıkib ettiler. Şehri rugvay Görlyoros n blllyoraı ki h11· 
...._ 'P L 1111ıodtı yıpılın ıon mfleaba 1 d L "'-· ora 11.1111 gllnden gOne I l'l 3 l tı ığın uğnmı ığı mıntaaa 
·oq bir ligi v1rdır. kıdı, Karner1 bir dıbı mağhlp spanyo arı • yoktar; iki bıbçem •ardır, 

il' olmoıtur. Maeıbaka eınaıındı MablAb Ettı• bl ı Nihad' ı ı ı · • '· S. K. Galip " u ·• r ne ıa ta•ı ye er nı 
, seyirciler meyınında bulıının Cenubi Amerlka'da dolıııa harflyea tatbik ettim, Odemlt 
~ S. K. tılı:ımı, Mınlaa'dı yflz kıd1r zenci Te İtıl1an bı· İpınya aloıal takımı, Monte slr11t memura ııbldlmdlr. 

1 takımını 3 4 yenmittlr. çık ve drğnekle birbirine gl· Tldeo ıehrlade Uruğ•ay ulaul •· DJğerlne t1e, hiç nokun 

ı\ NA DOLU rlımltlerdlr. Karnera'nıa mağ takımlle kaııılaımııtar. Mıu madım, h11talık ltlb11lle bir· 

~ Si;-ual Gazete 

Stbip ve Baıyugam 
'1 lfeyc1., Rfltdü ÔKTEM 
"1llııl tıqriyat Te yuı itleri 

l.L... ~ld~:. Hamdi Nüzhet 

~eec 
t, ıı.ik İkinci Beyler 10kağt 
'l'':llt. Par1iıi binau içinde 

ltlefoaa f: fzrnir - ANADOLU 
: 2776 •• Poıta kutuıu 405 

t"aı 4BONE ŞERAlT1 : 
" 1100, Altı aylı~ 700, Üç 
•"7 it 500 kuruıtur. 
~ llleınleketler için eeııelik 

11 
__ e Geren 2 7 liradır. 

--Yerde 5 Kuruıtor, 

~llliı nfld:ı.r 25 kurUftur. 

4ri4n0LU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

hlbiyetlnl çekemlyen hılyın'Jar babyı otoıbln eeylrcl taklb el birinden hiç farkı olmayın bu 

bu hAdlseye aebeblyet nrmlı· mlıtlr. İspanya takımı yGkıek iki bahçeyi, Nihad IGtfen tet· 
lerdlr. Zabıta kuned bunl1rı U klL •d•rlene baa•l ... n• •erdfL. oyununa rağmen ruiHY oyan· • ... " •• ... " • 
ayarmık !çln hdlf tertipte cularınıu konr.tll hClcumlar1aa lerl tanlyeyl 1ıpt1Aımı tefrik 
gGzyaıı ıkıtıb g11 bombılan dayanarak 3 . 1 mağl6p olmaı · edeblllrler mi? 
lıtlmıllne mecbur kılmııtar. lardır. 

35 hafif "' 5 ığır yar1h nr· UroğHy beyaelmllel uluı 
dır. Kugıyı ıeheblyet Teren· bu oyunda ıan'ıtklrane .e 
ler &1bııaca teshil •e te•klf cesurane bacumlarlle moYlf · 
edilmlelerdlr. fak olmool1rdar. Oyunun hl 

Rize Galib rlncl kıımıaı Uroğvay takJmı 
Rize, 19 (A.A) - Don Or 

du Yıldızspor takımfle Hılkevl 
ıporculuı 1111andı bir maç ya 
pılmııtar. BDyilk bir ıeylrcl 

yı~ını öoOnde yıpılın maç he 
yecınlı olmuı, Bılke•i tıkımı 

safıra karı• Oçle Ordu'luları 

yenmlıllr. 

1 · 2 11y•l• gıUp olarık blalr· 
mitti. Oyunun llı:lncl kıımıada 
~O dıklka kıdar İıpanyollır 
fevkalade bir oyun oyaamıı· 

larsa da &1yı çıkarmığa mu'fal· 

fak olımımıılardır. UrolH1 
tıkımı 3 Oocll goll oyunun 
eon dakikılarına doğru atmııt.tr. 

- F ıklt alı ldmelnlı? 
- Bep lord G. ylm .• 
Arman Fulmen'I batırlamıı 

" tayltri Grprrmlıtl. Lord G. 
ıGzClne denm etti: 

"Blıl.r incir mıbıalGnl iyi 
flatle eatacagımııı daıanırken 
hıstılık enıemlae bindi, bıh 
çelerlmlıle bizi de birlikte 
mahTeli. 

"Bir ıenellk emeği maka 
blllnde bıhc;elerlnden meded 
aman biz bagcıl1t h11tahğa 

çare bulunmadı~• için çok 
mfltee1111lrlz. Yılın ıöy lemlyo 
ram: Verilen lllç Te tnılyeler 

den hiçbir falde gGrmedlk. 
ÇOnkQ Nlbıd bize ybelU ki· 
lometre uzaktın llAç Termlttlr.,. 

yıpacığımı bilirim. 
- Çok yıh1rırım H nılo 

otormanııı IHılye ederim. Akıl 
takdirde ılıi bıglımık için 
emir nrece~lm. 

~ >; tlııle, - 35 - 20 Aguıtos 935 

·- Bilmediğim H ıGylrmeıe 

de 111Ahlyett1r olmadıgım ee· 
bebterden dolayı ıa dakikadan 
ltlb1ren eılrfmıln. 

Lord ıGzQnl bitirir bltlrmea 
bir ıllln kordonuna çekti, 
odıyı derhal aç hizmetçi gf'l· 
mlıtl: 

'1:~1 ••rdır 
mecmuı, gaıete bir kapı dıhı ıçıldı Te içeriye 

it:''· 
Şara11 d• yıtık bir adam girdi. Bu adım elll 

~~ .. ~etçi bunları ıöyllyerek 
~111 ıçtı. 
~ ~ odıya doğru yGrGdtl. 
~en meraklı bir kıdın 

•im edllmlı arif bir 
Oda.ındı bolanoyordo: 

Setıı ·diye bağırdı· bıaa 
etinde balandu&umu 
il leD blllrtlnl. 

Mimini bltlrmedea 

yıolarındı, karnçh, solgun 
ytlzl6 bir erkekti. Arman kar· 
ımnda dnraa bo adamı bir 
lnglliı'e benaetmlttl. 

Yıbıncı ldım Armın'a 

dön da: 
- Mtııya; bu ıuıUnlse ben 

cevab •ereceğim. Da kendi 
etlnlıde, ha benim evılmde 

balanayoreunuı. 

Armıa ba yabancı adamı 

1elAmladı: 

ArDıın bu aGılerl duyuacı 

blru ıereeml.,dl. Fakat kendini 
toplıyuık hiddetli hiddetli 

ıordu: 

- Sakın bir delinin elinde 
bulunmayayım? 

lngtllı lorda ıognkkanhlakla 
C~fab nrdl: 

- MClıyl; ıtıl mahaflıa 

etmege memur edildim. 
- PeUIA .. Ba emri kimde• 

aldınıı. Rica ederim açık g6· 
ıltlala, ondu 10nra bea ae 

- Mtısy6nln emrine amı· 

deılnlz . Sizden ne arar,. dn 
hİI getlrmeğe H ona hizmet 
etmege mecbureunuı. Şıyed 

mClıyG kıçmık te.,ebbthlnde 
bulanacak oluraa flrınaa mey· 
dtın TermemeAe n 11yed ıorluk 
ghterlne hlAlamağa ealAhlye 
tlulı nrdır anladınıı mı? 

Arman ne ıGyllyeceğlal bil 
mlyorda. Ba laglll• lordunun 
elinde e1lr b.ılandaıunu anladı. 
wdlnl toph1arak maraldacdı: 

bayı Kemıll'ia Brğbelitdı &1oa 

toryomu1ıa kabul ve tedavisi 

Sığlık ve sosyal yardım bakan· 

lığınca oydaşık glhtılmOotor. 

1111111 11111111 11111111 111111 1 
KübDlk ~ 
Vapur Dumanı 

Gözlük 
Şimdiye kadır gôrftl 

memit derecede ıutf \'e 
ucuz bir gOzlak ılmak 
lıtersenlz : 

Başdurak 

Hamdi NOzhet 

SIHHAT 
ECZANESi 

------

Maııya, emrlntıde7tm, fı· 

kat bir ıuıltme cevıb nrmeğe 
mlı11de edlnlı. Arkadıı tellk· 
ki ettiğim Morlı Stefıa .• 

Lord Arman'ıa ıGıOnG keıtl: 
- E•et hem de 11oılml bir 

arkadaıınııdır. 

- Şu hılde bo kurduğunuz 
kapına onun da dltmeıl ilzam 
gellrdl. 

- Hıyar M. Armın, c:lnkG 
bu bpanı blızat Morla Stefın 

kurmoııur. 

- Ne için? .. 
- Çankl ılzl ıevlyor, çlnkG 

arkadııınııdar. 

- Slıl temin ed,,rlm ki 
hanlardan blreey ıalamıyoram. 
Hlçolmaua nerede bulunduğu· 

ma 16yleylnlı .• 
- Sise aGylemlttlm. Erim· 

dellnlal. 

Bari ( Rıtdyo ) - fogfltere 

htik.umetl, Kıbrıs ıdaınn• yeni 

jandarmı_ kuvvellerl getfrmlttlr. 

M. Çaldaris, Sofu
Jis'e Cevab Verdi 

Bari (Radyo) Almınyı 

da bulunmakta ()fan Yunın 

Baııbakaoı M. Çaldarlı, llberıl 

partlel baıkaoı M. Sofuliı'fa 

prote1toeonu ılmıt ve keneli· 

alntı nrdlğl cnıbıı bık.la ol· 

dığunu n hakdmeıle tem11 

etmeılnl blldlrmlıtlr. 

M. Pezmazoğlu 

Londraya Gidiyor 
Bul (Radyo) - Yuaın 

finans bakanı M. Pezmızogla 

Parls'e b:ırek.-t etmlıılr. Ma· 

mılleyb, l'arlıı'ten Londr1'1a 

glde::ek ve Yonınlıtan'ın dıt 

borçlan hakkındı İoglllı bl11e· 

darlarlle konuıııcıktıt. Flaını 

bık.anını, Tecim baklnhğı ıe 

nel dlrektörfl Londra'Jı iltihak 

edecekılr. 

General Koridilis 
Zabitan Hakkındaki 

Şayial.ırı Yalanladı. 
Bari (Rıdyo) - Bııbakan· 

lak 'ekili ve Sa Bakanı Gene· 

r1l Kondllfı, ordu aabltanıaıa, 
k11llık lehine propıgınd• yıp· 
tıklan hıklundakl faylalan tek· 
zlp etmlt Te baDI IGıom ol· 
mıdığını çClokG plleblıt 11ma· 
DIDID yıklaıttiını blldlrmlıtlr. 

- Slı ldaaatolz? 
Bu ılıl alllı:ad1r etmn. 

- Benden ne isılyorsunuı? 
- Menfaatiniz nımına ça· 

lıııyorum. 

Arman pGrhlddel bıglfd•: 

- LAkln ben size ba uli· 
blyetl nrmedlm. 

Lord bir f ngtllı theıfle: 

- Ya dedi· fakat birgfta 
bana medyunu ınkran olacak· 
8lDll. 

- Beni mıbbuı totloğanoı 
için mi? 

- Muhakkak!. 

Lord bııka blrıt1y aGyleme· 
den hizmetçilerle beraber oda· 
dan çıktı. Arman 1alnıı kabaca 
dlıGumeAe batlıdı. Ba balla 
maaaıı ne idi? Ona bçırıb 

ba nde hep1etmelerlnln eebebl 
- Soaa Vu -



ıı.111 .... =~.:: .. mn~ıJwı ....... m .................... ·"'''"''""'''''"·;~~=======~==~~~===========~;;~~~~;;~~;~~~~~~~~~~;r:: uhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak Kışlada Mfls. Mev. sabn alma komisyo-
asker ilanları Y edikule Gazhanesi nunda ına1e1eri yapılacak uAniar 

Ask eri Lise ve 
öğretmen 

Orta Okulalara 
Aranıyor. 

Ankara M. M. V. Sat. Al. ko. dan 

1 - İştanbul ve bor11dıki liselerle kmkkale askeri sıo'atlar 
lleesloe ve orta okolas.na ve erzlocan, konya askeri 
orta okolılarına her dere için öğretmen alınacaktır. 

3 

4 

Öğretmenlerin kanuni şart ve vasıfları taıımaları gerektir. 
Bu gibilerden leteklt olanlaran dilek kiğıdlarını ınka· 
rada aekeri lise milfettlşllğlne göndermeleri. 
Dilek kAğıtlarına iliştirilecek k6ğıtlar şunlardır. 
a) Fotograf lı ve tasdikli 119. 
b) Çıktağı yQkaek okulınm oıhadetnameel veya tHdlkll 
sureti 
c) Qnlvershede imtihan vererek ehliyetname almıo ise 
bonon taediklt sureti 
Bunlardan tetkik edildikten sonra uygun görOlenlerden 
ayrıca hilsndhal llm4baberl, sıhhat raporu te taabhat 
aenedl istenecektir. 

5 - Ücretler şôyledlr. 

6 

7 

İıtanbul'dakl aakeri liseler için riyaziye ve f izlk dere 
lerlnio ıylık Ocretl 108 llrıtyı, diğer dereler ftcretl 98 
lirayı kadardır. Borsa lisesi lcln riyaziye, fizik ve kimya 
derelerinin aylık Qcretl 126 lfnyı, diğer derelerin Oc 
retl 108 liraya kadardır. 
Kmk.kele san'at ll!!eel için riyaziye ve f Jzlk 165 liraya 
kadar, diğer derelerin aylık Ocretl 126 liraya kadardır. 

Konya ortı okolaıu için bOtfto derslerin Qcretl 108 
liraya kadardır. 

Erzincan orta okolaeı için hattın dereler 126 Hraya 
kadardır. 

Maarif okolalarında deral olan öğretmenlere dere haşana 
ftcret verilir. 

isteklilerin 1 eyltıl 9 35 tarihine kadar mftracaalltrl 
13 15 17 20 22 2( 27 29 31 

Ankara M. M. v. eat. al. ko. dad: 

1 - Bir tanesine biçilen eder 55 11ntlm olan 4 milyon 

2 
3 

tene değişik numarada mıh kapalı zari la r.kılltmeye 
konmoıtur. 

ihalesi 23·9.935 pazartesi gflnfl saat 15 dedir. 
Şartnamealnl paraeıı almak lıtlyenler m. m. v. saıın 
alma komisyonuna uğramaları. 
Elı:ıılltmeye girecekler kanuni ilk inanç para111le 2490 
11yılı kanonun 2 ve OçftncO maddelerinde yazılı belge· 
terle blrUtte teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
a.at evvel m. m. v. eatınalma komisyonuna vermeleri. 

4 20 4 19 2440 
Ankara M. M. v. eat. al. ko. ra. den: 
1 - Teferruatlle hlrlllı:te blr taneeloe biçilen eder 67 lira 

GO kuroı olan 1000 tane mahruti çadır kapıla zarf Jı 
eksiltmeye koomoetor. 

lbaleıl 22 ağoeıoa 935 perıembe gfloCl aaat 11 dedir. 
Şartnameelnl 338 koro~ı almak örneğini görmek lıtl· 

yenler her gdn m. m. v. satınalma koml!yonona 
uğrayahfHrler. ı 

4 - Eblltmeye girecekler kanuni ilk inanç paraelle 2490 
•yılı kanonun 2 ve dçflnca maddelerinde y11ılı belge· 
lerle birlikte teklif mektuplarını ihale ıaatfnden bir 

saıt evvel ankarada m. m. v. satınalma komlıyonaaa 
vermeleri. 4 10 15 20 24!U 

Ankara M. M. v. 1at. al. ko. ra. den: 
l - Bir klloıoaa biçilen eder (700) kuru~ olan beıbln kilo 

deRttlk renk ve numarada keten lpllgl kapah zarf ta Ntın 
alınacaktır. 

2 - lbaleal 24:9·935 &1lı gtınft ııaat onbeştedlr. 
3 - Şutnameel 170 korue karoıhgında M. M. v. ıat. al. ko. 

dan alınır. 

( - Ekalltmtıye girecekler 2625 llraltk kanuni ilk inanç 
mektup veya makbuılarlle birlikte 2490 uyıh kanunun 2 ve 
GçClncG maddelerinde yazıtı belgelerle birlikte teklif mektup· 
Jarsaı ihale uatlnden bir aaat evvel m. m. v. ıatsnalma komla· 
yonuna vermeleri. 4 20 4 19 2442 

Ank1ra M. M. V. Lv. Am. eat. al. ko. ra. den: 
1 - Ankara garnizonu dahilindeki kıt'a ve m0e8tfllenln sene· 

2 

3 

ilk mahrukat lhtl}açlarına ııarfedllmek Gaere 2282 ton 
Hah kömGrfi kapalı zarf ueollle manakasayı konmoıtor. 
Şartnamesi Ankara levazım amlrlfgt Htın alma komla 
yononda tatil gflnlerlnden maada her glln gGrQleblllr. 

Ekelhmeal 29 ·Ağustos· 935 tarihine mGıadlf perıembe 
gilnQ Paat 11 de Ankara levazım lmlrllgl eatın alma 
komleyononda yapılacaktır. 

4. - Eksiltmeye konulan 2232 ton Unlt kOmQrftnftn beher 
tonunun flaıJ 11 lira ve mecmu tutarı ( 24552 ) Ura 
olup teminatı movakkatcel (1841) lira 40 koroıtur. 

5 - İateklllerlo mClnakaıanın yapılacağı muayyen eaatten en 
aşağı bir aaat evvel teminatı muvakkate makhozl1tlle 
blrllkte teklif mektublarını Ankara levazım Amirliği eatın 
alma komlayonuna vermeleri. 2498 9 14 20 25 

Ankara M. M. V. SAT. AL. KO. RS. den : 
Cinsi Miktarı Muhammen Muvakkat 

f latı teminatı 
kilosu Lira 

ISTANBUL 
V sporları kalafatlamak için yomoıak 

• 
ZiFT 

vo tuğla, hoya ve yaya kaldırımları için aert 

•• 
ZIF,T 

Stoklarımız daima vardır. 
1 

Denizli· Lisesi Direktörlüğünden: 
20 ağustosta baılıyacak olan talebe namzed kaydı 31 ağuetoe 

Hat onClçte bitecektir. 
Derelere 30 eyhilde baelanacaktır. 

1 

2 

3 

Ankara Lv. Am. Ht. al ko. dan: 
Garnizon efradının ihtiyacı için 300 bin kilo ekmeklik 
Un kapılı zarf la mflnakaea konmuştur 
Şartnamesi 14.3 korno mukabilinde ankara levazım Amir· 
llğl ıaho alma komleyonondao her gftn verilir. 
Elulltme 29 · Ağoıtoe· 935 tarihine mfleadlf perıembe 
gOoil saat 15 te Ankara levazım A.mlrlelğl satın ılma 
komisyonunda yapılrcaktar. 

4- Ekelltmtye konulan 300 bin kilo onun beher kllo:;onon 
f fah dokuz buçuk kuruştur. Mecmu tutarı 28500 lira 
olob teminatı muvakhateal 2137 lira 50 kuruştur. 

5 - lıteklllerln mQnakaııanın yapılacağı muayyea saatten en 
aşağı bir eaat evvel teminatı muvakkate mıkbozlarile 
birlikte teklif mektuplarını Ankara levazım Amirliği 
Htıo alma komlayonuna vermeleri. 

2499 9 14 20 25 
Ankara M. M. V. eat. al. ko. rı. den: 

1 - 6000 çlf t kondura kapalı sarf la ekelltmeye koamuıtor. 
2 İhalesi 2 ·9· 936 pazartesi gilod ıaat onda M. M. V. 

3 

4 

atı. al. ko. da yıpılacıktır. 

Hepsine biçilen eder 30000 vo ilk inanç parası 2250 
liradır. 

Şartnameelnl 150 kuroıa almak ve Grneğlnl görmek la 

tlyenler her gtıo, ekelltmlye gtrncekl~r 2490 eayıla ka· 
nuaun 2 ve açancO maddelerinde yazıh bedellerle Uk 
lnınç makbuzlarlle blrllkte teklif mektuplarını ihale 
aaatlnden bir aaat evvel M. M. V. aat. al. ko. na 
vermeleri. 2520 10 15 20 25 

Ankara M. M. V. sat. al. ko. re. den: 
1 6000 metre mnl renkte kıılık elblıellk komat kapılı 

11rf la ekılltmlye konmootor. 
2 

3 
4 

Bepelne biçilen eder 16,500 ve ilk inanç parası 1238 
Jiradır. 

lhaleal 29 ·8· 935 peroembe gO.ntl AHt ondadır. 
Şartaamealnl paruıı almak ve Gmeğlnl görmek lstlyen· 
ler her gaa, ekelltmlye girecekler ilk inanç paraıı mak· 
bas ve 2490 aayılı kanunun 2 n ClçClnctı maddelerinde 
JHılı belgelerle blrlJkte teklif mektopl1rını ihale aıatln· 
den bir eaat enet M. M. V. ıatın alma komisyonuna 
vermeleri. 'l519 10 15 20 25 

Kırk•ğat aa. eat. al. ko. dan: 
Clnıl Miktarı Muvakkat Tahmin edilen bedeli 

temlnıtı 

K.Uo Lira Kr. Lira Koroe 
Taze fuolya 6400 25 320 5 
Patlıcan 6400 19 20 256 4 
Bamya 2400 18 2~0 10 
Kırmııı domatla 1500 4 50 60 4 

1 Kırkağaç'takl P. A. yıaın ihtiyacı olan yukarıda clnı 

2 

3 

ve miktarı yazılı aebze açık elulltmtıye konmoıtor· 
Şartnameleri bedt1lelz olarık Ktrkağaç sat. al. ko. yon· 
dan alınabilir. 

Sebzenin ihalesi 28 ·8· 935 çaroamba gOnd aaat 15 de 
ıçık eksiltme uaollle Kırbğac;'ta H. Hl. al. komleyo· 
nunda yıptlacaktır. 

4 - Sebzenin muvakkat teminatı hlzılarında göeterllmtıtlr. 
5 - Sebzenin tahmin edilen bedelleri hizalarında göeterllmlttlr. 
6 2490 uyıh kanun mucibince lıteklller istenilen veaalkln 

7 

komlıyonı g3atermeğe mecburdurlar. 

İateklllerfn 28 ·8· 935 tarihinde Hat 15 de Kırkağaç 
Htın alma komisyonuna mftracaatları illa olunur. 

2521 10 . 15 20 25 
Ankara M. M. V. 11t. al. ko. dan: 

Askeri llıelerlnln eon ıınıf larına talebe ahnmağa denm ede· 
cektlr. lıteklilerln 30 ·Ağoetoı· 935 tarihine kadar lıtanbal'da 
bulanan Kuleli, Maltepe aekerf llıelerlle Boraa'dakl BorH 11keri 
llet.alne veya aıkerlilı:: ıubelerlne mGrac1at etmelidirler. 

2641 20 21 22 23 24 25 27 28 29 

Şartname Ekılltme İhale glln Saati 

paraeı ıekll tarihi 
Kr. 

Yan çonp ipliği 22000 kilo 190 2905 11 187 Kapalı zarf 28.8.935 çıreamba 
Kıılık elbise ~omaıı 65000 Mt. 250 9375 15 813 " " u " " " 
YCln çorap ipliği 18000 kilo 180 2295 1L 153 " " 

2. 9.935 
" 

Kıılık elblıellk kama, 60000 Mt. 250 8750 J '; 750 
" •• .. •• " •• 

., " " 56000 " 250 8250 ) 1 700 " it 5. !J . 935 " 
K.apotlok komao 50000 " 270 8700 15 67f> " " " " .. " 

Şartnameleri yukarıda yazılı f latlar kareıhğıoda almak ve örneklerini görm,.k lııtlyt1nlerlo hergüo l\ğleden ıoora komisyona gel 
•elerl. Ekelltmeye gireceklerin yukarıda yazıh kanant temlaatlan ile artırma ve ekelltme kanununun 2 inci mıddeeinla birinci 
fıkrııındı Te ftaca maddeelnde yaıalı veelkalarla teklif mektoplannın lbali} gı>nü ıaatlndrn • n H bir saat evvel M. M. V. eatın 
alma komlıyoaana •ermeleri. 10 15 20 25 (2518) 

Mıt. M v. ıat. al. ko. re. den: 
1 - İzmir Met. Mv. merkez kıtaatlle tayyare ve deni• ~ 

atının (247250) kilo 11ğır eti, (1500) kilo koya• 
(2450) kllo kozu eli kapalı sarf la 11tın alınacak111• t' 

2 - ihalesi 5 ·Eyltll· 935 peroembe günd ıaat on ıltJ..., 
çokta lzmlr'de kıılada Met. Mv. aatan alma koJJPl'r ... 
nanda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her giln komleyonda gôrftlebller. _, 
4 - Etin tahmin edilen mecmu tutarı (48557) lira 50 

roıtor. 

5 - Sığır etinin beher kilosu için 1» karnı, koyun ye~ 
eti erinin beher kilosu için de !10 karaş f tat ta 
edilmletlr. 

6 - Teminatı muvakkate akçesi {3641) lira 81 kuruııo1·., 
7 - lateklller Ticaret odu1Dda kayıdh olduklarına dılı 

atkı göstermek mecburiyetindedirler, ~ 
8 Mtınakaeaeına lıtlrak edecekler 2490 ııayılı artarlll~ 

ekelhme bnoouooo 2 ve OçüocQ maddelerinde ve ;,i tı 
namesinde yazıh veslkalarlle teminatı muvakkate ' tae 
buzlarını ve teklif mektuplartnı ihale aaatlnden e• l', bir aaat enel komisyona vermlı bulunacaklardır. 

2644 20 24 28 5 

M. M. V. aat. al. ko. r!I. den: tıı', 

1 - Hepsine biçilen eder (28500) lira olan on dokuı k;_; 
earaclye malzemesi kapah 1ad la elulltmeye k 
muştur. 

2 - ihalesi 11 ·9· 935 çarıamba gClo6 eaat 15 tedlr. 
3 - ilk inanç parası (2887) Ura 50 kuruştur. r 
i Şartnameler yaz dokaan ilç kuruı M. M. V. ,.a. lt 

ko. dan ahnır. ,; hı 
G Eksiltmeye girecekler ilk inanç pıraııı mektup ye ,ıJ il 

buzlarlle 2490 sayıla kanonun 2 ve Qct\octı mıddel~ 
de yazılı belgelerlle birlikte teklif mektoplarınıD , 
ıaatiodeo bir eaıt evvel M. M. V. ıat. al. ko. o 
'fermelerl. 2645 20 25 31 S 

Mıt. Mv. eattn alma komleyoonndan: 
Nlktırı Cinsi Tahmin edilen Beher klloıon• ıab· 

mecmu tutarı 
Kilo 

236000 
88000 

Un 
Un 

Lira Kr. 
24780 00 

924.0 00 
İhale gano 

mln edilen f lı& 
Kuruş Sa. 

10 50 

10 50 ' 
Teminatı movak· 

kate akçesi ve tarihi Saat 
Manakl11111 

şekli 

Lira Kr. 
1858 50 6.9.9:i5 cuma 10,30 Kapılı 

603 00 6.9.935 il 16,30 .. , 
1 - Met Mv. kıtaatınıo yukarıda cins ve miktarları 1,f 

iki kalem on ihtiyacı lkl kıt·• şartname ile ayf1 

2 
milnakaeaya .. onmuotur. 11,ı 
ihaleleri hizalarında yazılı gftn ve tarihlerde İt~ 
kıelada Met. Mv. 11tın alma komisyonunda yıpıl• 

3 - Şartnameleri hergftn komisyonda görflleblllr. ~ t 

4 - İateldtler tlcarat odasında kıyıtlı olduklarına dair f 

glSetermek mecburiyetindedir. 
5 - Mtınakaeaama lıtlrak edecekler 2490 sayılı artar_,;' 

ekelhme kanonunun 2 ve 3 Oncft mıddelerlode fe,;, 
nameılade yazılı veeikalarlle teminatı movakkıt0 ;/ 
buzlarını ve teklif mektoblarını ihale saatinde• 

bir aaat evel komisyona vermlı buluaacaklardır~S 
20 25 30 4 26• 

Met. MY. ealln alma komleyonondan: 
Beher klloeooı ııb 

mln edilen fl•1 

Koraı Sa. 

Miktarı Clnıl Tahmin edilen 
mecmu tutarı 

Kilo 
100000 Un 

Un 

Lira Kr. 
10500 00 10 50 

76000 7980 00 
ihale gftnft 

10 50 ,, 
Mftoak.,.o 

1ekll 
Teminatı muvak· 

kate akçesi ve tarihi Saıt 

Lira Kr. 

787 50 7 .9.935 cumartesi 10,30 Kıp•11 

598 50 7.9.935 " 11,30 •• 1, 
1 - Met. M v. kıtaatının yokırıd" cine ve mlktulırı 11 

1t• 

2 

:3 
4 

5 

lld kalem un ihtiyacı iki kıt'a ıartoame ile 1 

mftnakaHya konmootur. ,,,11" 
ihaleleri bb:alarında yazıh giln ve saadarda l~ 
kıolıda M11t. Mv. eatın alma komisyonunda yapıl 
Şartnameleri hergOn komleyonda görftlehlllr. .,/ 
lstelı:Uler ticaret odaeıada kayıtlı olduklarına dair 
glSetermelı:: mecburiyetindedirler. ,; 1 
MGnakHaeıoa iştirak edecekler 2490 ıayıh artı.,~ 
eksiltme kanonunun 2 ve 3 Gacd maddelerinde 'J 
namelerinde yasılı nelkalarlle teminatı movakk•*' "I 
boılarıoı ve teklif mektoblarını ihale ıaatlndeO 
bir &Hl evel komisyona vermlt bolonacaklardtt· ,.,d 

20 25 30 5 209 

Met. Mv. eat. al. ko. re. den: _.b / 
I - Deniz kataatının 60000 kilo ekmek lhtlyıcı k•r-

aaallle ekeiltmlye konmuştur. il' ~ 
2 - ihalesi 26 ·Ağuatoı· 935 pazarteal gflnll 11at oD :~ 

çokta 1ımlr'de kışlada Met. Mt. aatın aloı• ~od' r 
oonda yapılacaktır. Şartnımeal her gfin kooılsJ0 

:ı 
4 
5 
6 

7 

rClleblllr. ırtl'J 
Ekmeğin tahmin edilen mecmu totarı (6000) ~11,
leher kilo ekmek için on koruo f lal tahmin e 

/ 
Teminatı movakkate akçesi (450) llradsr. ~' 
İ11tekltler Ttca,~t odasında kayıdlı oldukların• I 
slka göstumek mrcburlyetlntJedirler. ,; ~ 
M Qoakaeaeına l~tlrak edecekler 2490 aayıh ırtJ fi~ 
.. kstltme kanonunun 2 ve OçQocd maddelerıode 'ı 
namesinde yasılı veslkalarlle teminatı muvakkal' 1 
buzlarını ve tekJtf mektuplarını ihale eaado_d~ ~ 
bir nal evvel komisyona vermlt balonanacaklP

0
• 

2517 10 15 2 
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llatun Hin'ın karşısına getirilen ya
bancının halinde asalet vardı. 

Eu --------------------~ .. ----------------------tt.. ertnla bığlan çözdlftnce, yordu. Fakat boğalmak ilzere - O da ıavallı! Klmblllr, 
'"''•11 b , 1 akındı. Ne eaoırmıı, idi. yarın öbür gan belki biz de 
ede k L 

'tabı 0ra.moıa benziyordu.. . Pencereye doğru koıta . tahtsız, taÇ!ız, bayrakıız kn 
i bir hıll vardı. Şimdi ileride, mermer hava· laca~ızl 

, - L ıoın kareıe1nda bula· zon dibinde onun ozan boyunu , - Korkunç şeyler dfteftnQ. 
111°rtıoı ıanırım! merd doruıunu görüyor gibiydi. yorenn Bınımız! 
Dedf. Sesllll duyuyordu. Sanki gaz. - Fakat gerçek gibi gôrü-

ı., - E?et yeğlt, şöyle yık· 
la otur! " .. t eçboı cengher ağır va 

~Qr , ' 
'trd adıoılırlı ilerledi. SelAm 
btr 1. ba ıelAm nrlşte öyle 

lırz d fi. •ar ı ki, onu ancık 
il te B k ''kı ı aoların evlltları, 

8 il •krıbılırı yıpırlardı. 
t_ 0 •ıılyet Bıtuu Han'ın da 
~b 1 

llaa Oğaoın dı gözdnden kıç· 
lllııtı,. 

llıtoıı Hın hemen· ..... ş ' 
ledt ô1le tahtıman yanındaki 

re ot B 1İın ur., anların, eadların, 
ıı_t kını ııeıyınların yerleri 

"1dır l> • 
k,lltedı... Meçhul bıhıcLr, dfk· 

8attua Ban'ı bıktı· 
&il.- Ben ·Dedi· onlarda

0

n de· 
otıa Ilı.. lıtn nrln de enrada 

rıyıoı .• 

Seı~ Ne kad1r glıleıenlı nıf ile! 
"'-a •erlelnlz hereeyl mey· 

terdJ. 

°'••k l~ •oh içini çekti n bir 
tt,:e oturdu. Çok meyus gö 

Yordu: 

::' !dıa ne yiğit? 
ofrı 
....._ 1 daeanda: 

'-1ı Adıoıı ıormıyıa Hın, 
loroııyın. 

...... llnılerdenıla? 

...... l'Grkeılerden! 
'N .. 

lldı ereden gellyor, nereye 
Yoraon? 

...... Oo 
'-ere, ~odan geliyorum, fakat 
'otta e gideceğimi de hl imi . 

Ilı, 

81~ 
"'lei1ıp doğudan haber •erir· 

811 • 
llbıtdı nıı biç hoeunı gitmemle 

....._ Q Bı,ını lSnGae eğdi .. 
l~to,, •her mi?. Gahekln kan 

...... 
, Aoladım! .. 

l',,~ ~IE Tarkeolerl de, karı 
t,, '' crı de çiğnedi, gitti. 

, gôtdeyl gôtılrdft .. 
"-1 ıı1_ Bnrılırı doğru gelecek 

~•lo? 
ı. ....... 81 
"it dtu loıem! Ben onlardan 

'-ı hlrık"nlı ile konuotnm, fı · 
"-ııı ey açmadı. Bu dellkao· 
~l"1e:~ kahp kılmadığ1Dı da 

Q •dı Aybey'dl .. 
t •t11ıı 8 k 
'dı a an, yerinden sıç · 

ti le t b 'de, 1 hnın merdivenle· 

''"•••• inerek bu bıhıdma c ... dikildi. 
Ôzlcrı d ?\ Onmaşıo. 

~} lbl e dedin, ne dedin, Ay· 
t,bt)' , •ôyle çabuk, ı6yle 

l>ıye ~l? 
IAırdı '€ e " 1-&1ı.. "et, Aybey! Gnltekln'ln 

""''1 . 
~ ınııe .. 
•ton 8 k 

,~ "1nıt ı ın çok perleın 
'Pact ltlptf. Ellerini yftzftne 
~.,, .. '· Uıçk.ırıklar gökaftnQ 

vtdll ..... . 
~. o .... 
~ tal tanıyor muydunoı, 
ll.ı.. 111luınızdan mıydı? 

11 Bıkan cenb nrmedi. 

lllılı; lçla kendini tutu· 

lerlnln içine bakıyorda. Geriye nen eeyler!. 
döodft. 

İçinde derin, keskin bir acı 
vardı . Onu seviyordu. Onunla 
geçen o bir iki giloilo ter-temiz 
hıtıralırı ıimdi içinde ya~ı · 
yordu. 

Geriye döndtı. Karaboğa, 

onunla konuşuyordu. Bir aralık 
Karabo~a kalktı. Hını yık· 
ııetı: 

- Bo ylğh1 Aybey•ı ôlftm· 
den kurtarmış. Aybey'I kendi 
ordolarıodan bir bıekı arka· 
dışı ôldftrftyormoe. Nihayet 
kendJal de gebermlı ımına, Ay· 
bey yıralanmıt ve bu delikanlı 
sarmıı yarasını. 

- Acaba kurtuldu mu derıılo? 
- Ooa kıhrsı, far.la lehli· 

keli değllmfe. ~mma, ne olur, 
ne olmaz, diyor. 

- Bu genç, herhalde bir 
Han oğlu olacak. 

- Ben de öyle zannedl · 
yorum. 

- Bize mleaflr oleonl 
- SlSyJedlm, kabul etmedi. 

Handan yıharıyorum; brni ser 
best bırıkaınlar. Benim derdimi 

dağlar, taelır dlnlendireblllr, dedi. 

- Bu gece kalsın. Yarın 

sabah kendisine hediye ve bir· 
kaç kese allan vtrlrfz. İnsanlık 
halt, belki de yanında hiç pı· 
raeı yoktur.. Ben de dinlenmek 
ihtiyacındayım.. Hıber nrla, 
klmıteyl görmek latemİ}orum .. 

- Emrederelolz hıaımız! 
Karaboğa geri dlSoda. İki 

erkek Baıua hanı ıellaılıdılar. 
Fabt Hatun hın sırtını onları 
çevlrmle, pencereden kıreıkl 

siyah dağlara bakıyor ve ığh· 

yordu. 
- Aybey... Aybey! · Diye 

mırıldandı· ıen kalbi mi zaptet· 
tikten eonra bu tacın, bo tıb. 
tın ne kıymeti kıldı?. Ben şimdi 
ealr bir hilkumdırdın baekı 
bir şey değilim. Uzaklardı bir 

tuğcu için ığhyorum. Kalbim, 
bir tuğcunun bıyalile sarakle· 
nlyor, kıvranıyor .. 

Burada olsaydı da tahtıma 

otursaydı ve ben onun erkek 
kollarında aadece bir kadın, bir 
zevce olarak kalnydım!. 

- Sono Var -

Evlere Kolaylık 
Ekstra · Ekstra ömer Muharrem 
9 Eylul Panayır Markalı Sabun 
~der Kiloluk Paketlerde 

lzmir Memleket Hastanesi Başta· 
hihliğinden: 

Memleket ve Eırefpaıa haetaneelntn bir yıllık ihtiyacını kar· 
şılıyacak olan 21800 metre ve metresi 9 kuruı kıymeti mobım· 
menell gazbeılnln temini için 19,8,935 tarihinden 2,9,935 tul· 
bine kadar 16 gftn mftddetle açık ekalhmlye çıkarılmııtır. Şeraiti 

mfioal a&1yı görmek iııtlyenler bergQo Memleket hHtınesl baeıa · 

blbllğlne mQracaatları. Elulltmlye ietlrak edeceklerin de bedeli 
mohımmenln yflzde yedi buçuğu nlebetlode temlnatlarlle flkellt· 
me gftnft olan 2,9,935 tarihine mü~adlf pazartesi günQ eaat 9 
dan 12 ye kadar İzmir vlllyet daimi encümenine mGrıcat· 
lırı. 20 23 27 31 2640 

Kadınlar Terzihanesi 
lzmir'li Aileler Her Hususta Mem· 

nun Kalacaklardır. 
İetanbol'dıkl dl.ide ıtelyeml 

lımlr'e naklettim. BütOn aile· 
ı lerl, hem ucuzluk, hem de te · 

mlz ve zsrlf diklel Hn'ıtl nok· 
tasından memnun bırakacağımı 
gfhenerek ıôyllyeblllrim. En 
ıon metodlarla çılıeıyorom. Reı· 
mlğ ve 6zel dılreterde)d Bayan 
lşyarlara taksitle kolaylık göa· 
terlrlm .. 

lklnclkordon - Zade ıokak 

No. 4 

MOnevver Etem 

............................................................................... 
Emlak ve Eytam Bankasından: 

Eıkl 
Esas No. Yeri No. 

417 Blrtnct karantina yıldııtep ve gOnOl sokakları 

951 ·952 Akdeniz m. eahlllye caddesi 40 

779 İ~lncl eftleymanlye m. yGzba,ı basın ve deotehan 
ve bıfıı, eokaldarı. 

64j 
666 
789 
921 

969 
103~ 

1049 
1057 

1058 
1059 
1060 
1063 
1064 
1065 
1066 
1069 
1070 
1072 
lo.a 

1074 

1075 
1076 
1077 

DlSrdftocft sultaniye m. birinci horasancı sokak. 
DördllncQ ıohanlye m. birinci tenezzfih soka~ı 
Birinci kıratae teovlklye sokağ& 
Karııyıka oımanzade m. nazb ıokek 

Karatıı tftrldye sokı~ı 
Üçftnctl kırıta, doygu ıokak. 
Kaa•p bızır mabıllesl bıhadırlar çarfısı 

İkinci gaziler m. yeni açılan kemer caddesinde 
106 No. adada 4 p1reel No. 

"' w " "' parsel No. S 
" u "' " 15 parsel No. 
w " " w 16 " w 

Hasın hoca m. ali paşa caddesi 
" " "' oemanlye caddeıl 

K•sıp hııır m. ha ·an huca ıokığı 
c c hayrettin pıea c 

Tor1mın m. cedld sokak 
İkinci karatae ıehit uOsret ıokığı 
Sellmlye m. hılll rlfıt pııı caddeıl 

İkinci ıGleymınlye m. kAmll paıı caddesi 219 
adının 4 paraeltnde 

c c « « c « 

219 adanın 1 pırıell 

c « c 158 A. 8 p. 
« « c 150 A. 1 p. 

İkinci ~Oleymanlye m. birinci klremltcl ıokagı 

160 A. 9 p. 
1078 "' « 167 A. 15 p. 
1079 İkinci ıiUeymınlye m.2 inci kiremltcl ıokak 

16!! A. 11 p. 
1080 
1081 

c 

c c 

160 A. 10 p. 

c 160 A. 2 p 
c tıçtıncO klremltcl ıokak 

40 
1 

5. 6,1 
32 

15 
6 

9,15 

16 
4 

14 
11 

3 
59,4 

'' 
110 

Yeni 
Cinai Depoılloıa 

26.2 26 HH 55 
38 hamım ve altındakllOOO 

mağazanın 2!l de 
6 •. 

55.57 n n bahçe ve ar· 24.0 
sanın 371640 da 
46080 ıehmt 

• 

9 
77 

9 
40 

19 
27 
13 

15 
4 

12 
9 
s 

71 
30 

132 
134 

ı.ıo 

10 
42.2 

73 
19 

1 
18,2 
42,1 

EY 80 
Ev 30 
Evin 64,85 htaaeıl 350 
2!18,50 M. murab· 100 
bıı arsa· 
Ev 500 
evin 1,3 hlııeal 18 
Mağaza 100 
112M. murabbaı ıraı 80 

112 M. « " 80 
127,17 c c « 65 
116,79 c c c 60 
DOkkAn 220 
Mı~na 250 
Dakk&a 40 

c 70 
evin 40 la 28 eehml 85 

211 M. murabbaı araı 85 
E• 20 
278 M. murabbaı arsı 14: 

72 c 

242 c 

153 c 

8!l2 c 

10~7 c 

1078 » 

3i66 » 

279 w 

c 

c 

c 

« 

c 

" 
" 

« 4 

c 12 
« 8 
c 14 

» 140 
w 12 

1082 c « « çorak ıokak 150 adının 14 parıell 20,1 1688 "' " ,, 70 
1083 c « c murat relı ı. 150 c 5 c 1,22 77'- "' " w 4.0 
1084 « « c mısırlı cad. 16!& « 9 c 125 142 w " "' 10 
1085 Boruna letaayon mevklt orta ıokağ& 12 Ev 460 

Mevki ve numaraları yukarıda y11ılı emllkln peeln para ile ııtııları 81.8.935 cumartesi gQaG 
eaat onda lhıle edilmek Clsere •çık ırıırmıya konalmaıtur. lıtekll olanların blsılınndı JHılı 
pey akçelerlnl veznemize yatırarak artırm11ına girmeleri llsımdır. 16 20 28 2602 

Devlet Demiryol- Harp fi"'aşizm 
)arından: için Tehlikeli Mi? 

8 inci leletme mıntıkasında 

herhangi lkl leiasyono ırasında 
tıeıttırılıcak prloı yığları, Dev· 

let demlryollırı umumi 9 no· 
maralı tarifesinin birinci ıını· 

fında y11ıh zeytinyağı gibi ton 
ve kilometre bıeına 5,25 (Beı 
koraı ylrmlbeı santim Derele 
tAbl tatolacıktır: 

Aydın hıttındı prlnı yağı 

lçin mer~ı nmnmi ve haıuet 

bauın tarife mftlgıdır. 
20 22 24 2620 

Karoıyakı letaayoounda bu· 
laoan ve seneliği 200 lll 250 
lira kiraya tehımmal olduğu 

tahmin edilen bir bOfe ile bir 
kahvehanenin 4 eyldl 935 
tarihinde çareamba gftnil Hat 
15 le kareıyaka ieıaalyonunda 

F•Hrlıklı kiraya verilecektir. 
1steldllerlo hnunnn 4 cft mıd· 
desi hakfimlerlnde ise glrmeğe 
kanoot mani olmadığını dair 
beyannımelerle (1875) nuruı · 

luk muvakkat teminat akçe· 
lerfnl hamilen mezkur saatte 
letıılyonı müracaatları . 

Bu lıe ald eırtname karo•· 
yaka lıtaelyonundadır. 2509 

10 ıs 20 25 

Blrlucl icra memurluğundan: 
İzmir Anadolu gazeıeıinln 

l. . 935 tarihli nftehHlle çıkan 
mnf ile ealepcl zade reflk'e 
alt klllzmındıkl tarlalarının ea 
tışına dair Hlepcl refik U Ilı 
ldareelof n lllnındı ikinci ar 

tırma tarihi 20.9.935 göeterll· 
dfğl halde gana göıterllmedl· 

ğloden itbo araırmınıu meskOr 
tarihe teeadaf eden cuma gana 
aHt onblrde yapılıcağ• tnzlhan 

iıAa olunar. 2631 

- Bııı 3 neft yflzde -
benzer haller için tahmil etmlo 
olduğu vazife n vecibeler, ye · 

rlne getirilecektir. Bu me1ınd11 
ticaret 'fe f lnıns mftnısebetle· 

rlnln kesilmesi, ve kendi yord· 
dıelarlle Mllleıler cemlyeıl pak· 
tini lhlll eden hilkumetln ı,b•a · 

ları araımdakl blccQmle mftnı 
ıebetl menetmek 'feaalre gibi 
ceıalar tatbik edilir. 

İtalya, ıayet, kendi bildiğine 
gidecek olursa, 11lpıo fıcto,. 
Milletler cemiyetinin diğer 111 

larıaı kartı dahi bir harp fili 
lelemlı olacaktır. Blnıenıleyb, 
ılgaor MuHollnl böyle bir H· 

zlyede karıılıeıcığını dOeftn· 
melidir. 

Sonra, 'f8zlyetln doğuncağı 

neticelerin İtalya için ve f•elıt 
' rejimi için ne olacağını daıtın· 

ruelldlr ve kendi kendine ıcıba 
Habeılıtıo cldalt batna bu ka· 
dır fedıklrlı~a değerml diye, 
sormalıdır. Bllha11a bir nok· 
tada, Muuollnl yanlae f lklr 

beılememelldlr. lnglltere'de, fır· 
kı mensubiyeti haricinde, ba· 
yllk bir amme efk&n eluıerlyetl 
vıırdır kl M. Eden'lo ıOzlerinl 

tamamen tanlp r.tmf'ktedlr. Ve 
.l\Ulleıltr cemiyetini kuvvetle 
tutan her hangi bir kabl neyi 
knnr.tle tutar. E~er Duçe cld· 
den akıllı lee. gelecek baltalı· 
rın sulh Ue pıea'eleyl bal im· 
kAn ve fır11tlarındın latlfıde 
ve bir mnzaf fer harbin dıbi 

kendlılne temlo edeblleceğl oe 
reften boyak bir şerefi İtalya 
henbını kaydeder. 

• .. . 
Habeşistan'a 

Silah Veriliyor 
Gioraali d'llalia Roma'dan: 

Bası İngllfı gazeteleri y11· 
daldın yazılarla Bıbeelıtan•a 

bollukla ılllh gönderllmeelal, 
hftktimete tavsiye etmektedirler. 
Bu huıusta neerlyıt yapın 

Nev'f Chrontcle ve Mancbeeter 
Gurdlın, gazeteleri uluelır soı· 

yeteıl ne n genel barıea tır1f· 
tarlıklı taoınmıtlardır. 

Bu morallıt adımların top 
fabrlkıtôrlerllt bir tekilde bir· 
leolk oldoklırındın bahse lil· 
som görmlyoruz. Yalnız birkaç 
noktayı teıbh etmeyi laıumln 
gôrayoroı: Babeeletın zaten 
ılllhlınmııtır. Bıbeelıtan'ın ıl· 
IAhlınmıı olmaeının bir neti· 
ecel olarak ıon zamanlarda 
İtılyın ııığlırına kırı• aldıAı 
dorum, İtalya Bıbeolıtın Ue 
ilgilerinin radikal bir ıekllde 

kotarılmasını istemle ve letemek· 
tedlr. 

Tftze ayni zamında tarafaıs · 

lak da demektir. Eğer ltılyı 
bGyftk barbın ilk yılındı ta· 
rafıız kllmımıe olaaydı, İngll· 
trre zaferini daha birkaç yaz 
bin ôlil ve ulusal kaynakları · 

nın dıbı kota sarsılmıslle öde 
mle olacaktı. Sonra fnglllz im· 
pııratorluğoonn batkı birçok 
hldlıeleri karşısında bt< ıaze 
adını İngiliz daımınlarını ıl· 
lAb nrmekten klçınmamıe ol· 
saydı, İoglherenln H•ıoı çok 
daha gGç olurdu. logtllzler 
euna unutmamalıdırlar ki, ıcu· 

nan ucu Adleabıbı'da değildir 

ve tarih te lıalyı · Babeı ınlıe· 
mazlığındı kapanmıyor. 

İleride daha birçok mfthlm 
bidlaeler zuhur edecektir ki 
ltalya ba bldleeler karıııındı 
likayı bir aeylrcl @ibi kılır ve 
hıttı hareketini bugdn kendi 
yfikeek menfeatlerl mevıuobı· 
hlı olduğu umanda başkaları· 
nın tanıdıklara •Hlyete göre 

ıayla te ıeeblı eder. 
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Anl~ara Birası Al~sehir Banl~ası • • • 
ıçınız. 

Çünkü ' --·-· ö~mürr ŞlYllbe~D Ankara Birası 
Ulusal Bir Fabrikanın Mahs11lndnr ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi binasında 

TELEFON: 2363 ••• • • 
HertOrlfl (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 

Vadeslzlere % 4 
Ucuz, Temiz ve Sıhhiğ Bir Gıdadır. 
Tftrkiye'nin bertarafında 

içilen yalnız (Ankara Birası) dır. Mevduat Şartları: A!tı ay vadt:liy~ % s 
Dır sene vadelııe % 6 faiz verilir. 

--------

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

•
1CERES., nporu 26 ağoıtoatan 30 ağa1t11a kadar Aonre, 

Roterd•m, Aml!lteerdam ve Hamburg limanları için yClk alacaktır. 
0 UL YSSES,, vapuru 9 eylCUden ıs eylCUe kadar Annr1, 

Roterdam, Amaterdam n Hımburg Umanları için yak alacaklar. 
"ORESTES,, nporu 23 eyUUden 80 eylale kadar Annr1, 

Roterd:m, Amııterdam ve Hımburg limanları için yllk alacak.tir. 
"ULYSSES,, npuro 22 ağoıtoıta Burgu, Varua n Kaıtence 

Umanları için yok alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LİNIEN 

"NORDLAND,, motora 21 aguıtosta Roterdam, Hamburg, 
Copenhageo, Dantılg, Gdyolı, Goıeburg Oılo ve İıkandlaHya 
llmaolarına h.reket edecektir. 
"VİKlNGLAND,, motora 3 eyUUde Roterdım, Hamburg, 

Copenbagen, Dantzlg, Gdynla, Goteborg, Oalo ve lıkaodlnHya 
llmaolırana hareket edecektir. 

11AE1\ILA.ND,. mot6rft 16 eyltılde Roterdam, Hımborg, Co· 
penhagen, Dantzlg, Gdynla, Goteburg, Oılo ve lakandlnnya 
limanlarına hareket edecektir. 

"VINGALAND., motora 3 birinci tetrlnde Roterdam, Hamborg, 
Copenhıgen, Dantzlg, Gdynla, Goteburg, Oalo n lıkındlnnyı 
limanlarına hareket edecektir. 

SJıltVlCE MARITlM ROUMAlN 
11SUÇEA VA,; npura 5 eylOlde gelik 6 eyUUde Mıhı, CeooH, 

Marallyı ve Bareelone için yak alacaktır. 
11 ALBA JUL YA., npuru 30 eyUUde gelip birinci tetrlnde 

Maltı, Cenova, Mınllya n Barıelone için yak al•cıkıır. 
llAodakl bereket tarlhlerlndekl değlşlkliklerden acente met'o· 

llyet kabul etmez. Fazla tafılltı için ikinci Kordonda Tahmil 
ve Tabliye bto111 arkaeında Fratelll Sperco Hpor acentatıııaı 
mfiracaat edllmeıl rica olunur· 

Telefon: 200j·2005·2663 

V. N. 
VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

u ALIMNlA ,, 'fıparu l 4 
ığoıtoata bekleniyor, HımbUl'g, 
Bremen Ye Anver1'ten ytık 
çıkaracak tar. 

0 ANGORA,, nparu 19 ıgaı· 
... tosta bekleniyor, 22 ağaıto11 
kadar Anvers, Roterdam, Hım· 
burg ve Bremen için yok 
alacaktır. 

0 T1NOS,, vapura 2 e1lalde 
bekleniyor. 6 eyltıle kadar An· 
vers, Roterdam, Hambarg ve 
Bremen lçlo yak alacaktır. 

0İTAURI., vapuru 16 ey· 
lalde bekleniyor. 20 eyltıle 

kadar Anveıa, Roterdam, Ham· 
borg 'fe Bremen için ytık al•· 
caktJr. 

ARMEMENT B. SCBULDT 
HAMBURG 

0 BANSBURG" nporu 22 
ığuatoıta bekleniyor. 1 eyUUe 
kadar Anverıı, Roterdım n 
Bamburg için ytık alacaktır. 

"NORBURG., npuru 26 ey· 
lOlde bekleniyor. 30 eylflle 
kadar Anvere, Roterdım n 
Hamburg için yok alacaktır. 

SERVİCE DlRECT DANUBlEN 
TUNA HATTI 

" ATiD ,, motora 26 ağoı · 
tosta bekleniyor. Budıpeşte, 
Bratlıln n Viyana lçlo yftk 
ılacaktar. 

TBE EKSPORT STEAMSHlP 
CORPORATlON 

"EKSCELSlOR., vapuru ha· 
len limanımızdı olup Nevyork 
için yük almaktadır. 

SOCIETE COMMERCIALE DE 
ANVlGATlON A VAPEUR l 

Olivier ve Şore
kası Limited Va

pur Acentası 
Cendell Hın, Birinci Kordon 

Tel. 2448 
Ellermın Llyn Ltd. 

Liverpool Hattı: 
·'ALGERIAN., nparo Ll'fer· 

pool 'fe Snanıea'dın 18 •Aaı· 
ıtoıı gelip tahliyede boluna· 
cakı1r. 

" FLAMINlAN ,, Hporo 20 
ığaıtoııan 2!1 •Aoatoıa kadar 
Llnrpool n Glugon lçla 
yak alacaktır. 

" OPORTO" npuro eyhll 
batlangıcında Ltnrpool n 

Snanaeı'daa gelip ııhll1ede 
bulunacaktır. 

Londra Hattı: 
.. POLO., npuru 25 ağqıtOI· 

ta Hali, Londra 'fe Anvere'ten 
gelip ııhllyede a,alonacık n 
ayol t.amanda yalnıs Bali için 
yok alacaktır. 

•· ALGERIAN,, npura 29 
•ğuttoıta beklenmekte olup 6 
eylule kıdar Londra n Boll 
için yftk alacaktır. 

"FA BIAN., npuru 7 eyltll· 
de beklenmekte olup 18 eyltlle 
kadar Londra ve Hull için 
yak alacaktır. 

Tbe General Sttam V nlgatlon 
Co. Ltd. 

u ADJUDANT ., npora 23 
ığuetoıtı bekl,nınekte olop 27 
a~aıtoaa kadar Londrı n Leılh 

için yak alacaktır: 
Not: Vural tarihleri Ye nporla· 
rın lalmlerl azerlae denltlldlkle· 

rlnden meı'ullyet kabul edllmes 

" BULGARlA ,, vapura 14 
ıguııoıta bekleniyor, BorgH 
n V arna lçla yak ılacıktır. 

Zahire, ft&Cluı, incir, pamuk, yapık, .Cyoo 'feaalre komisyonculuğu yıpıhr. Mallar geldi· 

heryerden arayınız. llnde aablplerlne en mft.8ald oerahle nana •erlllr. 

ve erkek öğretmen okulları direk· 
törloklerinden. 

1 - Yeni ve eakl yatı n glndtız aday Oğrenlcl y11ılma lo· 
lerl 20 Ağuııoı ıalı gtlnG bathyacak ve 31 Ağoatoa cu· 
marteıl gtınCl bitecektir. 

2 - Senelik yatı aktıaı Uıelerde 200 lira olup aç etil b6 
IGmde alınır. 

3 - Yazılacakların 4,5X6 hilyftklGğftnde 6 fotograf, bavlyet 
kağıdı, aağlık nporo, ıoı ktğıdı ye okul dlplomılarını 

yanlarına alarak nlllerlle beraber her gGn eaat dokuz 
dan on iki ye kadar okullara batvurmıları. 

4 - İlk okul mezunları kendi ıemtlerlndekl okullara yazıl• · 
caklardır. · 

5 - BatGDleme, engel llıeyl bitirme ve engel bi1Ulnleme l!ll• 

atçları 2 Eylül, olgunluk 'fe eakl öğreueğe gOre orta 
okul ve llıe ıınıçları 11 Eyltllde baohyıcaktır. 

6 - Paraaıs yata ıınacı 23 Eyltılde yapılacak, 1Jartlarlle ne· 
rede yıpılaca~ı ayrıca lltn edlle<'ektlr. 

lzmir Memleket Hastansi Başta
hibliğinden: 

Memleket ve Etrefp•t• bHlaneılnln bir yıllık lbtlyıcanı kır· 
tılıyacak olan 67729 kilo ekm~k 10,8,935 tarihinden 29,8,935 
tarihine kadar 20 ~fto mtıddetle 'fe kapalı zarf oeullle ekıllt· 
mlye konulmottor. Şeraiti mQnakasayı görmek latlyenler hergt\o 
lımlr Memleket haatıneıl bıobeklmllğioe mtlracaatları. MOnı· 
kıaayı lı1tekll olanların bedeli muhammenln yOzde yedi buçuk 
nlıbetlnde depoıho akçeıl muteber mlllf banka makbuzu nya 
mektubu lbraı: eımeğe mecburdur. lııekUlerden lttlrak edec4'kler 
bir sarf deroaunda teminat mektubu veya makbuzu bir zarf 
içinde de ıekllfoımeılnl ve iki zarfın da bir sarf içine konula· 
rak Oıta mabtırlenerek ıarfıa dzerlnde hangi it için mcınakı · 
aaya lıtlrak edeceglnln yazılma11 n açık adreılnln ve lımfnlo de 
yazılm111 ekılhme gftaft olan 29,aguıtoı,935 gaoane ra1tlayan 
pertembe gGntı ıaaı 9 dan 12 ye kadar İzmir vlllyetl daimi 
encQmenlne maracHtları. 11 15 20 24 2527 

Söke Şarhaylığından: 

NEDKALMiNA 
Sağır Dilsiz ve Körler EnstiıosO 

Direktörlüğünden: 
dil 

Ekmek f lıtlerlnlo yükPlmeal sebebUe mohıınmeoata da t• 

edllmlo n enstlUlniln 935 mali yıla gerekeolerloden ol~p fııt~~t 
llıl çıkmıyan n aoığıda adları yazılt olen diğer aeaoeler .,, 
birlikte yeniden ekılltmlye konmootur. lıteklllerlu oard•rs~ 
görmek Ozere hergiln enatltd idare heyetine •e 27 . ığoeıoe 9 
ıalı gftnil l!IHI 15 te munkkat teminat makbozlaranı al•rak ••:0 
biye dlrektOrlOgtınde toplanıcık komisyona bıoYOrmaları ti 

En11 En çok Enaz En çok Kilo ve ,dedi! 
adet adet kilo kilo mubımPleo• 

olunor. 
Cinai 

Ku. S. 
linci nnl ekmek 9000 12000 9 75 
Koyun ve kozu eti 2000 2500 35 00 
Danı eti 1500 17fı0 20 00 
Sat 800 1000 10 00 
Yoğurt 800 1000 lo 00 
Odun kömara 3000 4000 3 00 el 
Kok kGmllrCl 10000 14000 Devlet r•11 

Yumurta 8000 10000 1 00 
Pat•tee 1500 2000 b 00 
Kuru ıoğan 1000 1500 6 00 
Tomateı 1250 1500 5 00 

Beledlyembıln bir senelik tlektlrlk amptUa 6.8.935 den hl· Taze faıulye 600 700 8 oO 
haren 20 gftn mftddetle ekılltmiye konolmottur. İhale 26,8,935 Patlıcan 4.500 5500 ı 50 
pızarteel gaaa ••I 16 dadır. Şartnameılol anlamak lıtlyen la· Limon ~500 4000 2 00 
llplerln Söke beledlyealne mflracaatlara illa olunur. J 3 t 6 20 23 25~ 

17 19 21 23 1 . (ıl 
N fi B k 1 ... 1 · ık· · d . 2'mır • Burnava Tarım Okulası a ıa a an ıgı zmır ıncı aıre . . 

Su ı leri MttdOrlO~ttnden: raat Mektehıne) Gırme Şartları: "' 
Ş g 1 - Okula yatılı n para ile girmek lıtlyeolerden kıdro tf 

44.00 lira 26 kuroı bedeli ketlf ll Sôke charında hayak laaı kaldığında paraıızdır. Yıllık dcret aç takalt olmık oıe 
Menderes nehri eedlerlode yapılacak tamirat ve kıyı madaf1&11 (20 ') liradır. 

101 faoaalı 8.8.935 tarihinden itibaren ekılltmlye koaolmu,tur. İbıle 2 _ Okula llae kerleılnde olup ımıcı (gaye) tarım bilgiler 
28.8.P35 tarihine rutlayan Çlftamba gflnCl ıaaı 16 da açık ek· iyi Oğrenmlo gençler yetlttlrmektlr. d• 
ıllıme ile yapılacaktır. 3 - Okulaya girmek için gereken b l (•ealkıs) lır •f11g1 

Bu itin prtname ve projealal görmek latlyenler lkhııcl daire kilerdir. e ge 
ıo leleri madarlGğQne nya Söke beledlyealne maracaatlara. 

Ekalltmeğe gireceklerin 330 lira 2 kuruotın ibaret olan mo· 
nkkıt teminatı m•lHndığıaa yatırdıklarına dılr makbuz veya 
banka mektubu ve bu gibi lıler yaptıklarına dılr veılkalırlle 
beraber Söke malmGdftrlOğGne gelmeleri. 10 15 20 ~5 2484 

1 1111111111111111.. Muallim .. 111111111111111111 

~ Dr. HulOsi Alataş i 
§ Eakl Tıbbiye Mektebi Madara, G1rp Ctbheel Sıhhiye Relıl E/5 
! iç Hastalıkları Motahassısı ! 
5 811t•lınna Bacı Hasan Oteli Karoısındı Şımlı Sokağında ES 
5 (20) No. Eııkl Maıyenehaneılnde Kabul Eder. =: 
•ı ı 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ı111111111111111111111111111111111 

Doktor ~ 

A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bola~ık ile ıalğın haıtalıklar 

mdtehııssHı 

Bıemıhıne iıtHyonu karpnndaki dibek tobk bıfllld• 30 Hyı• 
h e'f 'fo muayenebaneliode 11bah Nil 8 dan akfam ıaat 6 ı kadar 
hattalan.nı kabul eder. 

Mflracut eden hutalara yapılm111 lbımgelen w.r tahlil&t ve 
mikroıkopik muayeneleri ile veremli hıeblua yıpalmınna cenz gö
rlllen Pnomotorakl muayenehanealndo muntazaman yapılır. 

Telefon: 4115 

A) Orta okula oahıdetname .. ı 
D) Tcırk tebaaı 'fe yaoı 16 19 olmak. (BOvlyet 

nyı taadlldl örneği) 

,,ı 

cftıd•JJ• 

C) Tarım itlerini yapacak vftcut aağlı~ını 
poru (Baatane olın yerlerde heyet raporo) 

D) lyl ahlaklı oldugunu gaeteren belge 

ı ,, 
göıteren doklı> 

E) Çiçek •@ısı.. .11 
tıt~ 

F) Arazi sahibi veya çiftçi çocuğu olduğunu g6stereD d'o 
(Arazinin buluaduğn llçebıybk, yönetim korulu yeyı t•P11 

ahnıcaktır. ) ~t 
G) Okula ve tarım dlrektOrlftklerlnden ılınacak kefıletO' 

ola noterlikten tHdlk ettlrllmes•. ,p6 
4 - Peraaıı girmek fetlyen leteklller kadıoya geçtlğfJlde t"" 

ıabıka imtihanını girerler. Bu imtihan dere ve gftnlerl ' 
namzetlere blldlrllf r. 11~ 

5 - Okulıyı girmek lstlyenltr yukarıda yHılı belgeltrl d~~d 
olarak ya dogrodın okula dlrektOrlGğQne nyabot buJIJO g"* 
yerfo ziraat idarelerine bıovorınıhdır. Kayıt lolerlne (16) '90 
toata bıtlanacıkıır. 2176 2 10 20 1 tO 

Posta T. T. Başmodttrloğnndeu: ırt 
e fi -Telgraf hatları lçlo eahn ahnacak demir direk take• 1 tlı'ı' 1 

bin altı yGI Ura muhammen bedelle 13.8.935 ıarlhlndeP 1' 11'' 
15 gan maddede açık eketltmlye konulmuıtur. Verilece~ t~ıı 
uygun gOralone Ağoatoıun 27 inci Sah gtınn seııt ooaf11d;0~f

1 

olunacaktır. Tıllplerln tartlarını anlamak Gzere baıaıO 6, 
kalemine mClracaıtlan. 14 J 6 20 24 ~6 

g 
)' 


