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nın Temelatma Törenini Açacaktır. 

Anaala•l 5 laal h•tr pa · 
na11nma qa• tOreatae bat· 
balık etmek " NullH basma 
fabrlkınmn temel atım tôrenl 
yıpaiiat 'liere Ekonomi Baka· 
m CeW a.,. din nat 11,40 
da ,_.. (8111Gd) trenle a... 
dtnll.aA• tehrfmtM gelmlt ft 
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lngiltere ltalya'ya Karşı"' G lÜ f'il lÜ f'il T e oya z 0 H a lb> ce ır o ce 
Zicri Tedbirler Alacaktır Atatürk'ün 8askan)ı ~ ındaki Amiral 

- Bııı linci 7Gzde - bir beroborllk llo çahımıktı ' g , 1 

kanhğında toplanarak İtalyan, olduğunu kaydetmektedir. T ı t d N 1 G •• " " ld" K d ı• Habe~ anlaimazlığı etrafında Bu gazete İtalya ile 1ngtlte· op an } a e er orusu U Un uryo IS 
görtııma,ıerdlr. M. Eden ya· re'nln geçmltte Afrlka'da eJele ' lstanbul 22 (~zel) -
rınld fe•kalAde kabine toplan · vererek çahımıi oldukfar,nı ha· • nlstanın eski cumurlo 

tııında hasırlamak Gzere arka· tırlattıktan sonra diyor ki: Karadenı·z ve Dog""" u Illerı· lçı·n Yenı· Sa- kanı amiral Kundoryotf 
da,ımrına duruma anlatmı,tır. - Amaçlarına 1talya'nın ıl· yaşında olduğu halde a 
Bu toplantıda lrlanda'nın Af· yaaal yardımı ile erlımlı olan mflştilr. Amlrala btıyük 

rlka mGmeıstll de hazır bulun· 1nılltere bogan ayni yolda ,a. lahiyet ve Tedbirler Alınacaktır.. töreni yapılacaktır. 
maıtar. Bu toplantıdan ônce rGmelldlr. İnglllı lmperyallıtlerl 

Boare öğleyin M. Chorchlll ıanu 1.11lamalıdırlar kJ, logllte· • Dinarlı 
kabul etmlı va M. Eden de re'nln şimdiye kadar birçok 1atınbul, 22 (A.A) - Bıı· rint ve yapılması gereken iş· lendlğlne gör", bıkanlar heye· 
Lord Seell ile gôrtıımftetOr. Sa· faydalar elde etmiş olduğu bu bakan 1emet lnônO doğa Ye lerl anlatmıştıt. Devlet ldareıl· tinin doğu illerinde yapılacak 
b hı t Karad Dl il • y ti ı d pt &ı nln h~r noktBBını alakadar eden IAh t t f d bl • eyin nglltere'nln Mıeır beraberlikle çalı 11mayı İtalya'nın e z v a e er n e ya 1e ıs a e ra sn a r program 

t dklLI 1 Jt dALl 1 1 d h ı lılerden Bakanlar ealAblyetlnl h 1 L 1 l komiseri Laı.opson ile Mıeır'ın Hıbeşlstan'dakl harekeli dtğll, e .. er , gur u• er n , er .a azır amaeı -.arar •ıtırı mıştır. 
1 IA l 1 l 1 yapmıya kAf 1 olanlaranın der· p d d d 11ı 

Londra elçisi Sabri birbiri ar lnglltere'nln ısrarı bozacaktır. yapı maeı zımge en 1 er cu• rogrımı oğra an oı:;roya 
L mor baıkaoına arzeımlştl. Ted· hal tatbiki, yapılmaeı kanon ha•bakanbk bazırhyacak ve 
aıeındao dıı bakanı ile konuı· Londra, 22 (A.A) - Re11mlğ ile ve bOdce ile ılAkadar olan· " 
mu 1 d ı ili L d birler hakkında AtıtOrk'Gn ydk· t tblLf ı ı b L ı Lt t blf& 1 ar ır. og z -.amoyu U · olarak blldfrtldlğlne göre ufak tarının ıtmdlden hazırlanarak 8 • ç n a.an ı-. ara e " 

L bA L hl ilgi sek tanlblerlnl aldıktan sonra dil L f B roma &arıı uya-. r g6s· bir İngiliz kıı'ası Adle . Aba- kamutayın ilk toplantısında ka· e ece-.t r. 0 programın mu· 
termektedlr. ba'dakl lagtuz elc;lllğlnln mn· Bakanları İıtanbol'a çağırmıştır. nanla1tmlm111 muvafık glSrCUdQ. ayyen zamanda tatbiki de ka· 

Londn, 21 (A.A) - İngiliz hafızlarını takviye edecektir. Dan 21 Ağustos çarşamba AtatGrk, Başbakanı ve Da· rırlar arasındadıt. Doğa ille· 
ordu ve donanmaaında lzlnlerfn fspan)'a'nın Durumu: gftnd Florya denlzevlnde Ata· kanları ak,am yemeğine alıkoy. rlnce llbıylar "fe Uçebaylar ıra· 

kaldırıldığı hakkındaki haberler Barselon, 22 ( A.A ) _ Bir ttlrk'dn huıaronda toplanan muıtor. ıında değl11lkllkler beklen 

resmlğ olarak yalanlatalmak. İtalyan. Habeı harbi takdirinde Bıkanlara, başbakan gördakle· İatınbul 22 (Özel) - Sôy· mektedlr. 
tadır. 1 ıpauya'nın btt1raf lığını moba· 
Belçika ve Silahlar; fHa etmeal için bGkumet mdblm 

BrGklel, 22 (A.A) - Bugan noktaları takviye etmek azere 
çıkan bir buyrultu Belçlka'dan ıftel hazırlıklarda bulunmak· 
ılllh "Ve cephane ihracını ôıel tadır. 
mtl11adeye tabi tutmaktadır! 

logiltere ile İtalya 
Anlaşmalı imiş? 

Roma, 22 (A.A) - Jurnale 
D'İtaUa lnglllı kabJneelnln ya· 
na yapacağı fevkaltde toplanh 
dolayıslle İtalya ve İnglltere'nln 
durumlarını tahJH ederek iki 

memleketin yilce asığlarının 

aalatmHlıkta değil, fakat genel 

OzQm ve 
lncirlerimiz için. 

• •••• 
- baeı 1 inci yOzde -

Grünfhı bça mal olduğunu \ 'C bağ· 
cının da hakkını diloiinmek gerek· 
mez miydi? İtte bunun içindir ki, 
bagcı LilkGmete, partiye, gazete 
idarehanelerine koştu ve koşuyor. 
Bu hal, her yıl tekrarlanıyor, her 
yıl bağcı eziliyor. Bu, ne ukte 
kadar böyle sürecek, hükdmet, her 
yaz meniminde ilzDın, incir derdi 
ile mi uğra14caktır?. 

Tekiller (inhisarlar) idaresinin 
yardımı ve nazımlığı olmasa, \'azi· 
yet, düıilnüldüğünden çok korkunç 
olacaktır. f ıi, kökfinden halletmek, 
mete)i CeJlil Bayar'ın tütün mee'e· 
lesindeki kurtuluı ıekillerini üzüm 
ve incire ele tatbik etmekle bera· 
her, ıimdiki piya1a durgunluğunu 
gidermek, bağcıyı yıkılmaktan kur• 
tarmak için de tekiller (inhisarlar) 
idare!i biran evel Ozilm salın al· 
mıya başlamalıdır. işin, bcklemiye 
tahammiilü yoktur. Gareteler, hü· 
kümetimizin mftbayf'a kararını yaz• 
dılar. Emrinin verilmesi de gecikti· 
rilmeue çok İ)i olur. Ekonomi Ba· 
kanımızılan, Ege bağcuı namına 
hunlan yalvanyoruz. 

• • • 
Yalnız üzüm mü ya; bir de in· 

cir iti var. Bugün değilse, yarın; 
fakat muhakkak, onun da aızılt18J 

baolıyacaktır. Biz bu işi yıllarca 
denedik. Tecimerler, 60 paraya bur· 
da incir eatın almıya kalkmıflar 
ve Baobakanımızın tekiller idare· 
rine verdiği bir emir, Aydın ve 
diğer incir mıntakalarımııı korta• 
rabilmioti. Fiatler birbuçuk kurut· 
tan dört kuru§a kadar yükselmişti. 

Ordumuzun, tekirler idareeiniıı, 
mekteblerin üzüme de, incire de ih· 
tiyacı var. Hatta, ulueca, üzümlü 
ekmek yemek, üzüm şenliği yap· 
mak, yani içeride istihlaki arllr· 
mak çareleri gözönündedir. Fakat 
bu tedbirleri almakta ne kadar ge· 
cikmeaeek ıstırabı da o kadar ça· 
buk ve kesin olarak diktirmio 
olacağız. 

Üzüm ve incir, Ege çevresinin 
en önemli iki ürünü ıervet kay· 
nagı, yaoayıı dayanağıdır. Bunlan 
.,_rİfAD ettümemeliyiz. 

ANADOLU 

Katalonyı garnfıonanda topçu 
alayları EodiUGe'e n Balear 

adalarJaa 16aderUmlotlr. İki 

harp gemlıt devamlı olarak 
Barselon'da bulunacak ve diğer 
iki harp gemisi de Balear ada· 
larını gôzetecektlr. 

Zencilerin glJsterişi: 

Pırtı, 22 (A.A) - Pnls'tekl 
zenciler Babeşletan'dan yana 

bir toplantı yıpmıılal dsr. Don· 
lardan yf rml kadarı sokaklarda 
gl5ıterlde bulunmak lıtemlı1er 

ve poll" hft vfyetlerfnl tetkik 
için beı kişiyi yakalamıştır. 

Amerika bitaraf kalacak; 
Vışlngton, 22 (A.A) - Bir 

İtalyan · Babrı harbi takdirinde 
Amerlka'nın bitaraf kalmaıı 

hakkındaki kanunn senato ka· 
bal etmiştir. 

Vaşington, 22 (A.A)- Ame· 
rlka'nın bitaraf hğı ve dış du· 
rom hakkındaki bir soruya ce· 
vap vt:ren B. Rm velt, tebeısam 
ederek demi ştlr ki : 

Bu dakikada sôyllyeceğlm 
hiçbir şey yoktur. 

Londra, 22 (A.A) - Tlmea 
gazetesi uluslar sosyeteıılnlo İtal· 
yan Habeş işinde zecri tedbf r· 
ler tatbik etmesini istemekte 
ve şimdilik 16 ınct maddenin 
tatbiki daşaoalmlyorsa buna 
mukabil ltalya'ya harp için za· 
rari olan petrol, nikel, kauçuk 

pirinç gibi maddelerin gönde· 
rllmeslnln yasak edilmesi kabl· 

lloden menfi veya takyit edJci 
tedbirler alınması . gerektir de· 
mektedlr. D.~er zecri tedbirler 
bundan soıı-a dil :dnOleblllr. 

Dall Herald gazetesi de, bu 
gibi tedbirlerin tatbikini mo· 

vafık bulmakta, fakat Mornlng 
Post İtalyanın aldığı duruma 
lnglltere'ye karşı meydan oka· 
ma mahiyetinde teJAkkl ederek 
Stheyş kanalının bpanmaıı 

gibi cezri tedbirler tatbiki nl 
istemektedir. Banaola beraber 
bveın genel olarak kamoya ıd· 
kOoete çağırmaktadır. 

Londra 22 ( A. A) - Royter 
Ajansının öğrendiğine göre dtın 

ılreım toplanan kabine dıt 

lılerl komitesi bu Hbah top· 
lanıcak olan kabineye aşağıda· 
ki slyaeayı tnslye r.tmektedlr. 

1nglllı bGktlmetl oloılar 
ıoıyetesl paktından çıkan yfl· 
kenlerlne kesin ıarf'tte bağlı 

kalacaktır. Bu karu ıon çare 

olarak eıer alulu 1017etıd 

Italya'nın Adis-Ahaba Kon
solosunu öldürdüler .. 

Habeşistan'daki BtıtOn ltalyan'I~~ Kaçtı, Mtt~asehe
tin Kesildiği Hakkındaki Haber Yalanmış .. 

~~~~-....-ı~~~~-

İstanbol, 22 (Özel) - Adle Ababa'da ve df~er Babee ıehlr ve kasabrlarıadı bulunan İtalyan 
tebeaeı Habeı toprakl•rından uzaklışmışlardır. 

İştanbal, 22 ( Özel ) - İtalya'ntn Adls·Ababı eehrfndekl konsolosu, kazaen • Habeşler 

tuafından ôldftrtUmtletilr. 
İtalya · Habeşlıtan sly111l mOnHebatının kesUdfğl hakkındaki haberler, Roma'dan yalanlaa•yor. -------· ..... .. ..... ·--------
Yeni Zelanda 

Ingiltere De Beraber 
Harbe Girecekmiş. 

İatanbol, 22 (Öıcl) - Yeni 
Zelluda mdmeulllerl; Londra 
gazetecilerine dlyevde balon· 
muşlu ve İoglltere harbe gl· 
rene ZelAnda'nın da iştirak 

edeceğini sôylemlılerdlr. 

Ilkmektepler 
EylQl 15 de Açılıyor. 

AnkBl'a, 22 (Özel) - ilk· 

mekteplerin, "yhUGn 15 inde 
açılması kararlaştırılmışhr. 

konseyi de mutabık kahrsa 

İlalya'ya karşı zlcrl tedbirlerin 
kollanılmaeını tazammun eder. 

İyi malumat alan İnglllz çeven· 
Jerl Fransa'nın İngiltere tara· 
fından ahnması taearlınan hattı 

harekete karşı tevclbkAr bolun· 
doğu kanaatındadırlar. Slr Ho· 
arln dQn ayrııık parti grup ve 
llderlerlle yıptığı görGşmeledn 
amacı kabinenin bu 11bahkl 
toplantl8l sonucunda takip edil· 
me!!l muhtemel bulanan ılya 

810111 anı hatlarından kendi· 
terini haberdar etmekti. Mutat 
olmıyan bu gôril,meltrln hft· 
kt1metln 29 llkteırlnden evvel 
parlımentoya toplanmaya davet 
etmek niyetinde olmadığıos gôs· 
termektedlr. 

lstabul 1 22 (6zel) - Ame· 
rlka hokdmetl, İtalya ile Ha· 

beıletın arasında hlr harb va· 
kabuldoğu takdirde bitaraf 
kalmıya karar nrmlıtlr. 

Vaolngton, 22 (A.A) - Se· 
nato ikinci defa oya mftracaat 
edllmekslıln harp halinde 
muharip Glkelere ıllAh verilme. 
ılnl kanun haricine çıkaran 

ve mllteca•lıe karşı bir fark 

göıtertlmeılnl bertaraf eden ka· 

nı mıedal bbaJ elmlt&lı. 

Italya ile Hiçbir Alıp 
Verceğimiz Yoktur. 

12 Adaya Saldırmak istediğimiz 

Hakkındaki Şayiaların Aslı Yoktur. 
İstanbul 22 (Özel) - (Akşam) gazetesi; yazdığı bir baı yazı· 

ıındı, İtalya lle aramızda hiçbir mee'ele mevcut olmad,ğını yaz· 
mıklı ve İtalya'nın Afrlka'da uğraşmasmdın istifade ederek 12 
adaya saldırmak lstedlglmlz ve boğazlar meı'eleslnl halledece· 
ğlmlz hakkındaki eaylaları tekzip etmektedir. 

Y unanistanda Bağcıların 
Hararetli Bir Gösterileri. 

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

Almanya; Yunun Ozilm ve incirlerini 
Memleketine Sokmuyor. 

yoksa ölGme razıy,z!" ya111ıları 

olduğa halde çok heyecanlı bir 

ndmaylı yapmıelardır. Klporls· 
ya'da nfimaylı kanlı olmoı ve 
birçok kişi yaralanmııtr. 

lsıanbal, 23 (Özel) - Al 
manya hGktimetlnln basene 
Yonın çeklrdekelz Qztlmlerlle 

kuru incirlerini Almanya'ya 
ıokmıyacağı hakkındaki kararı 

Yonanlıtan'da çok derin bir 
tee11flr husule getlrmlıtlr. 

Bo haber, en alyade Glrld· 

de tellı 7apaufbr. Çlakl Al 

İstanbul, 22 (Özel) - iz. 
mfr'll teclmerlerden Said Yusuf, 

hava kurumuna 5125 ·ura te· 
berrll etmiştir. Bava korumu, 

bu yorddaoa teeekkGr etmlıtlr, 

"ZAMAN,, 
Aleyhine Dava Açıldı. 

İstanbul, 22 (Özel) - İran 
ıefaretl, yıpmıı olduğu neşri· 

yattan dolayı (ZAMAN) gue 

teel aleyhine hakaret davaıı 

açmıt1ır. 

lzmir'e 
Gelmiyecek. 

İstanbul 22 (Özel) -
federasyonu, Dinarlı Mt 
İzmlr'e gônderlb gftreı 1 
maktan vazgeçmiştir. 

Yeni Generali 
mız Kimlerd 
Ankara 22 (Özel) -

llste11I, bitmek Clıeredlr. Er 
harp mlralaylarıodan Md 
Kemal, yardımcı sınıf taD 
alay Şeklp, Eyüb Sabri, 
miralayı Abdurrahman, A 
Temyiz mahkemesi aycıeıl 
Kemal Erman, genert 
terfi edeceklerdir. 

Deprenme 
Çan.km 21 (A.A) -

mlzde bu aabah uat !i,ll 
bir deprenme olmaıtur. Z 
yoktur. 

İstanbul 22 (Özel) -
sabah, Çankırıda ılddetll 
zelıele olmaıtor. H11ar 

insancı zayiat yoktur. 

Konikshurg 
• 

Panayırındaki Pafl 
numuzu 150 Bi 

Kişi Gezdi 
Konlkıborg 22 (A.A) 

Anadolu Ajansının özel •Y' 
bildiriyor: 

Borada açılan areıuloıal 
nayırdakl Tılrk pavlyooO 

k11rıı büyilk bir ligi göıt 

mlştlr. Pavl yonurouıa k• 

gösterilen ligi her tOrlft t 
minin 611Ulndedfr. Ouod 
ötilrft TOrk pnlyonu öO 
mazdekl pazau kadar oJI 

mııtır. Dört gan içinde P' 
yonamazo 150,000 klof 
mittir. 

Yurdseverlik 
Böyle 0111 

~ Bahkealr tunln GlresoD 
monunda zenginlerden Ali 01 
Hakkı isminde onbeı y•ı•0 

bir cenç ôltlrken bdtftD ,,rı 
hava kurumana bıralunı,tıt· 

Genç yaşta hıyata g6ı yofll 

bo yordsenr genç lçlo k•:: 
gençleri bir anıt dikmeğe k 

verml,lerdlr. 

1935 
Bızır 

110 

Arabi 1854 
22 Cem. evvel 

Evkat Ezanf 

Gtlneı 10,18 
Ôğle 5,15 
İkindi 9,06 
Aktam 12, 
Yatlı 1,39 
Lmak 8,28 

f 
5,11 

12.11 
16.0' 
ıı,00 
20· 
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M. Makdooeld'ı tanırsanız. 
F..ekt İngiliz başvekllldlr. Vak· 
llle ıosyallsttl; sonradan fırka · 
••ndan koğuldu . DQnyanın ıayıh 
dlplornatları araeında yer al· 

lnıştır. Bu zat 1914 ten beri 

(Y •nl seferberliğin başlamasın · 
dıo bu zamana kadar ) dünya· 

~ııın hiçbir giin bu kadar teh · 
lkeıt bir vaziyete dOşmedlğiol 
lôylemlı .. 

Okudum dı giildtım: 
l Matah yumurtlamış sanki!. 

k 0 B·kor.a dağın {ar" doğurması 

1 
ılıkla hlreey!. Bunu dlplcımat · 

•r dtğll, bizim mahalledeki 

~etn:ılşllk kınah Ayee teyze ile 

•pı Ôbiinde eftmflk çeklştlrf'n 
Y••rqlar bfle biliyor... Herke! 
ıruı ' 

tıfakh birer df plomat ol· 
muştur. 

1 
Ayıe teyze, dişsiz ağzım, 

: •rllnıtı çenesini oynata oynaıa 
Yle bir aoltıyor ki: 

Ege Ilhayları, Bugün Şeh
rimizde Toplanıyorlar. 

Hava Kurumuna üye Yazma işi Konuşulacak, Trak
ya Genel Espekteri De Buluaacaktır. 

---------------· .. ----------------Bava knrumuna fiye yazılanlar, ülkemizin her tarafında günden güne çoğılmıkta ve bQ 
yok bir yekun teşkil eylemektedir. Ba~bakanımızın, k·ulağımıza kftpe olması lbımgelen sözleri, 

hava kuvvetlerimizi ziyadeleştirmek huııueunda yOrilyeceğlmlz yolu göstermeğe kiridir. 

Tftrk ulosn, yord babeında dalma özvcrenllk gôstermlıı ve bundan hiçbir zaman kıçın· 
mamıştır. Köylftmüz, • t'!Soafımız, tüccarımız, memurumuz, genclmhı ve lhdyerımız, hep bu nok 

tada bfrl~şmlo ve bir halita olmuşuzdur. Ulusun bu yükııek hissiyatım gôren bilyöklerlmlz, 
hna kurumuna üyo yazma itini daha iyi bir hale koymak için tedbirler alınması lüzumuna 

karar kılmışlardır. Bu münasebetle bogOn llbayımız, Aydın, Denizli, Manisa, Balıke!lr, IBpartı 

ve Bordur llbayları, Trakya genel eppekterlnln de lıstlraklle hükumet konağ•ndo özel bir top 

lıntı yapacaklar ve bölgemfzde (Mıntakamızda) hava karumuoa ılye yazma fşl etrafında esıslı 
tedbirler alınmaeı için konuşacaklardır. 

Civar Hler llbayları, bu fş fçlu şehrimize gelmle balcnoyorlar. 

~~--------------------------------------------------------------------------"'· 

Ortamek-
teplere Yazdı
rılan Çocuklar .. __ ................ __ _ 
Bu Y flzdeo Bazı Ha· 
diseler de Olmuş ... ----

İlk okullardan mezon olan 

çocuklardan orta okollıra kayıd 

ve kabul edilecek olanlar bölge 
ve 8emt itibarile ayrılmışlar. 

Buna rağmen bazı çocuk veli· 

lerinln; bu ayrımı gözönftae 

ılmıyarak çocuklarını istedikleri 

orta okula kaydettirmek için 

fol çekiş ve dövftte kadar gö· 
türdolderl görllmOştar. 

MOnasehetile Gelen 
Tebrik Telgrafları. ---Panayır mftnHe betile Şar 

bay lığa oo telgraflar gelmlttlr: 

Behçet Uz İzmir panayır 
başkanı 

169 Ankara 04185 19 8 18.!fl) 
Davetinizi memnuniyetle al· 

dım, Gözlerimin rahıtsızlığ• 

yfizOnden doktorlar seyahati· 
me mfteaade etmedlkleriodea 

panayıran açılış töreninde bu· 

lunamıyacağımı kederle bildi 

rlr hepfnfze Paygılarımı ın· 

narım. 

B. M. M. reisi 

A. Rende 
Bıay direktör Behçet ,arbay 

iz mir 

5329 Beyoğlu 1106 17·8 18 10 
22 Ağuatostı ıçılacak olan 

; Ayol, dOnya çok karıemış 
to !. Con kikirik kalkmıe ta 
ltlıkı ı rnacı talya'ya oyun oynu· 
Yorn:ı 
~ uı.. Hani eskiden duyda· 
l '1tnuı Babeş'ler vardı ya? .. 

Kazım Dirik 
Şeref ine Şölen. 

Celal Bayar Bugün 1......-ı!.~R-o-rs_a_d~-----I'' 
Nazilli'ye Gidecek. tıznm BBtışıar• 

Kaltor dlrektörlftğü; orta 

okullar• bir eoalr göndererek 

önc_, klrırla,tmlmıı olan böl· 

gelere göre talebe kayd •e 
kabul edilmesin\ blldlrml~tlr. 

Arsıalo&al panayıraoızın pırlak 

'e verimli olmaeıoı diler ın· 

glln eoaaram. 

Nafıa vekili A. Çetiokaya 
Dr. Bıy Behçet Uz: 

Panayır komlteııl hışhnı 

ve İzmir oarbayı 

tılya işte onların memleketini 

•ltnak istiyormuş... İstiyormuş 
•0.111 d a, cOce boylu, parmak ka 
•r ayaklı Cıponlır yok mu, 

Onla d r a Habee'ıcn yana olu· 
)'orlırıuış ... 

4 
Cördonoz mO politikayı? •.. 

1 
lnn:ıa Makdonald ile arkadaş· 

•rı, hu vaziyeti daha ustu:apla 
•lllatıyorlarmış. Ne çıkar, Ha· 
••n bt •raplı Arep haeau arasında 

r fark yoktur ki... , 

}ı Çocuklara gelince, onlar daha 
Olan eeylcr: 

----~····----
Eski ilbay Pazar 
Gftnü Gidiyor. 

---·· .. ---

Ç. Alıcı K. S. 

Bugün Nazilli'ye Giderek Fabrika- 997 Alyott bfrı. 5 50 

ııın Teınelatma Törenini Açacaktır. 
- Başı 1 inci yOzde -

bankı direktörleri. şehrimizdeki 

ihracatçı teclmerlerden birçoğu, 

ve pekçok halk ıarefındao kır 

şılanmışlardır. 

bOdce encftmenf bat !!ekreterl 

Nuri şehrimize gelmlt,trdlr. .. 
• • 

Hugün Jzmlr'dekl lhılm Jh· 

761 M. j . Taraoto 5 50 
479 H. z. Ah. 5 25 

413 j . Tıra . mah. 5 
316 Ş . Rlza mı. 5 50 

286 T. DehH 

272 Vltel 

228 B. Alyoli 
238 K. A. Klz. 

163 D. Ardhl 

158 S. CelArdln 

l 53 Y. 1. Tal At 

5 25 
5 50 

7 50 
6 50 

5 50 

5 50 
5 

K. S. 
11 
12 
11 50 

11 
11 75 
12 
14 

11 50 
9 50 

11 
8 25 

11 

LOtuf Ur daveti o ize icabet 
edemlyeceğlmden ve panayırın 

açılma töreninde balonımıya· 

cağımdan çok mGteeeelrlm. 
Pek hararetli olarak tetek· 

kür eder ve tem muvaffakıyet 
dilerim. 

Arsınloeal İzmir pııııym 
Tnrklye'oln t'kooomııal geUt· 

meılnln bOtQn 11mlmi doatları 

nazarında bir t11batı olıca&ı 

gibi GOzel İzmir'ln m08tı•bel 
lokltafına hadim olacaktır. 

Karahan . 
!\'---------------------~ - Amca, babı, ağabey!. 

G il. •teıed.., okuduk, konferans 

Dün saat 13 te İzmir lf.cim 

ve endftıtrl odaeı tarafından 

Trakya bölgesi genel eepekter· 

Hğlne atanmış olan fzmlr eski 

llbeyı General K . Dlrlk ecre · 

f ine lzınlrpılae salonunda yü:r. 

klştlll bir "yrahş şôlenf veril· 

mlştlr. Bu eölende Ekonomi 

Bakanımız Celal Bayar'la ilbay 

Fazlı Güleç, ordu es~ekterle 

rlnden Genereş lzzeddlu, ~arbay 

doktor Behcet Uz, pmtl baş · 

kanı Yozgad eaylavı A vol •Do 

~an, 1ıtazetemlz sahibi ve bne 
muharriri Baydu Roşdü Ôk· 

tem, İzmir eaylavları Rahmi 

Köken, KAmll, Sadeddin. Moğ· 

la eaylavı Hüsnü, Tılrkolh 

başkam doktor Mecdd. Somer· 
bank genel dlrektörQ Norollıh 

Esad, denlzyıllan işletme idaresi 
genel dlrektörQ Sadeddta, Te· 

cim odl8ı başkanı Bakin Balcı 

Süel muzıge, aaker, jandar· 

ma kıt'aları ile pollı ve uray 

zabıta müfrezeleri. C.B .P esnaf 

ve işçi birltkleri bürosu men · 

sabları ıarefından kar,ılanao 

Celal Bayar, tren inince ken· , 
dlıılol karşıhyaolarıo ayrı ayrı 

ellerini sıkmış ve garda lotoğ · 

racatçılarlle ilretmenler Eko 

noml bakanı CelAI Bayar'ın 

başkanlığından pırtl merkezinde 

bir toplaota yıpacaklardar, bo 

toplantıda flzQm ihracatı lıl ve 

f lallerln letlkrarı mea'elul et· 

rafında hısbıhallerde bolunulı· 

cıktır. Saat 11 de C. B. P. 

50 Tan Gazetesi 
11 

13 88 S. SfUeymı. 7 

86 M. Alberll 6 25 
t ,P• Yntmut. Neydi adı, Cenev· 
ede bir cemiyet 'ardı ya, f ote 

~ bile artak blrşey vapamıyor. 
l
'lb bu def ı öyle' bir harp 

1) IC L •ili: 'f; he heeeeeey!. 

Cocnkların bu görfien dP-
•ta~1 ._ 
d YU&arı, hakikatin bir ifa· 
.... '

11

1 

dtr 'e binaenaleyh, yOksek 
rO itik 
~ô acıların vaılyetl gittikçe 

ltlleşrnektedlr .. 

d - Donyanm gidişi tekin 
'All111te!. 

!yol, bunu herkes blllyor ... 

bô J 914 ten beri eöyleymie te, 
Ylcyıulş! •. 

ltl - Kıea keselim taneı; ma· 
iri eey .. 

- lıttkbalfn harbler:I!. 

tar- Onu da bırakın bir ta · 
•!. K lk a ıp ta; ... 

tıt;- Barb olmayacaktır, yap· 
tnıyacığız!.. 

de~lyeblllyor musunuz?. Bunu 
te~ ığlolz gün, bizim de diye· 

'ô :tnlz yoktur. Fakat akılnl 
P ly CQJege kalkıştığınız gtın ya · 

1 ac k 
lQ L • şey; kulaklarımızı tıka· 

•11;1•n "b lıl ı ıuet olacallır. Biç 
trlıı f 

•ıırıa 8 neınlar, hıkUı:aU başka 
l~rı görmek lstlyeolerln t cefr 
b "dı•n kurtulmuı olarlar ki, 
u da bir 

oğlu, borea başkam 

lzmlr oğla ve daha 

zevat ile gazeteciler 
muşlardır. 

Mazhar 

birçok 

bulun 

Şölen çola. samimi hasblhal· 

lerle geçmiştir. Şölen devam 

ederken Ekonomi bakam yı· 

nanda bulunao tarbay ve Parti 
baekanımıza: 

- Nazilli Basma fıbrlkaeı 

ekonomik hayıtnı.•zda önemli 

bir hadise olacak ve çok önem· 

il bir ihtiyaca cevab verecektir. 

Demiştir. 

General, pazar güoQ İzmir 
den ayrılacaktır. 

esnaf ve işçi birlikleri böro 

raflar çekUdlkltn sonra fstae· sunu ziyaret edecek ve baro· 
yoodın çıkmak üzere hareket non açım törenini yapacaktır. 

etmiştir. Sayın bakanımız; era Sayan Bıkan Celil Bayar; 
tın önftne gelince tıkım subay Basmahane latuyonundın ay· 

larının ellerini 8ıkank: ralarak İzmlrpıla!'ı konukla-

- Merhaba, merhaba! yıncı panayır komitesi bıekanı 
Diye eratı eeJılml11m1ş, erat: 'fe şarbay doktor Behçet Uı'u 
_ Sa~oluo!. kabul etmiş, bıtbakanımız 111· 

Olye karşıhktı buluomoo· met İoönd'oOn kendlelle gOn· 

tur. Ondan sonra CeJAI Bayar'• dermit olduğu ve özel kıımı· 
uray ve parıl adını iki buket mızdı yazıh meklnbonu ver· 
takdim edilmiştir. Bundan ba~· mlştlr. Celal Bayır, Batbıkt· 
ka muhtelif kurumlar tarafJn nımızla bfttfln Bıkan ark.adat· 

larının eellmlarını blldlrmlt, 
dan da buketler takdim olun· 

hepılnln panayıran ıçım töre· 
muştur. nlnde bulanmak istedikleri bal· 

Celil Bayar; garda ve gar de işleri 11ebeblle ~elemedlkle· 
dışında toplanmıt olan bin· rlnl söylemiş ve mazeretlerini 
lerce halk tarafından samimi· bildirmiştir. 
yet n hararetle alkışlanmuıur. Celal Beyar; yanında bazı 

Ekonomi Bakanı; gır önftn· saylnlır ve gazeteciler olduğu 
de kendisini karşılayanlara te· halde bugün eaat 13 de Nı· 
şekkürden sonra hazırlınmıf zilliye hareket edecektir. Ya 

olan bir oto ile İımlr pala&• rın akşam Nazllll baama fab· 
gitmişler ve orada konakla· rlkaeıuın temel atma töreni 

K ÜÇÜ k Bir m•tlardır. parlak bir şekilde yapılacak 
Sayın Bakanla birlikte özel ve ertesi gOn ~azlllt'den Ke· 

Çocuk p en. trr.nle 1etanbol'dıo df"nlzyolJerı çlborlu k4kürt madenlerine 

işletme idaresi genel dfrektörO gidilerek kftkOrl fıbrlkıea ge· 
cereden Diişt ii.. Sadeddin He Sümerbank genel zllecektlr. Oodın ronrı ı~mlrfl 

50 L. Galemldl 8 

35 j. Kohen 8 50 

23 S. Emln 6 

li B. ve Cevdet 8 
18 Len Reclyo '/ 

11 P. Klırk 5 75 
4 S. Gomel 

4778 
8 

incir st..ht1a1'ı 
Ç. Alacı K. S. 
283 N. Ali Bıy. 7 

155 F. ı. lzzl 7 
144 Ş. Remzi 6 50 

88 8. ı. Alazrıld 5 

30 F. Pıker 8 

6 M. Ardld 8 
706 

Zahire . 
Ç. Cinai 

5:>7 Buğday 

1&tışları 

K. S. 

'625 
2i2 Arpı 3 75 

53 Nohut 6 25 

25 Ton 6 25 
5000 Kilo pamuk 46 

126 Ken, pala. 415 
19 8. Y11pak 42 

6 Yapak 42 
26 B. Keçi .. ıh 4 7 25 

6 Keçi kılı 4.7 25 

8 

10 50 

u 75 

8 
9 

6 50 
8 

K. S. 

14 

9 
10 

14 

8 

8 

K. S. 
5 375 

:1 75 

6 25 

6 25 
46 

415 
46 

46 
47 50 

47 50 tescili, bir kArdır. Ç 'f ) direktörü Nurullah Eead, Ana· dönecek ve pasar gftoO ıaat 
eııesi aş ara dola Ajaneı mümessili SOreyya, onda C . H. P. Dolaplıkuyo 

......__ Çimdik ç k y ı d Go Dk Mot t · · ~ ~- arpara ara an ı. comurlyet muharrirlerinden cahlye11lnln açım törenini ya· mr e tışı 
t "tısturya ve Macaris- Karataşta Celll'io aUe evinde Fuad, Tın gazetesi dlrektörfi pıcaktır. İzmir gftmrlklerlnhı teftişine 
lln'a T otoran Yılmaz adında bir ço· Ali Naci Kancan, Kuron ga· Bo toplantıda bohJna>ak ftze· memur gGmrOk ve teldtler 

OtQo Satacag"" ız. cok, komşuları lbrahlm'ln evin· zeteal neşriyat d!rektöril Refik re baır bölgelerindeki bağcıların A-. "' mafeufıf Ceıml hııtalınmıt, 
b'1 nsturya'lılarla Macar'iarın de ve üst kattaki odada bee Ahmed, Akşam muhabirlerin· birer mftmeeıfl göadermelerl tedı•I için 1sıanbul'ı gltmledr. 

Yalanlanıyor. 
----· ··,·----lstınbul, 21 (A.A) - C. B. 

P. genel eekreterllğloden yalan· 

lamı: 

Tan gaıeteeloln 116 •ayı ve 

16.8.9:i5 tarihli nftabaıanda Ke· 
aın'ın İrau'a hareket ettiği ve 

yolda giderken ıraoıh yollar1na 

eonra dı lran'a alt filmler alı· 

cağı ya1ılmaktıdır. 

Kenan Ankırı halknl ılne· 

ma memurlarındandır. Kendlet 
yıllık iznini lran'da kullanmayı 
tercih etmfttlr. Bu aeyıhalla n 

ılnema lşlerlle Aokua balke•I · 

nln hiçbir ıoretle llltlğl olma · 

dığı gibi lı.endlal de 11ıh11en 

böyle bir ıaeanurdı değtldlr. 

Sarhoe Kadın 
Hükumet caddcılode aarhot 

olarık dolaşuğı v~ nlra allığı 

gôrGlen Basan kııı MelAbat 
tutulmuştur. 

Tavcıhk 
Abdülkadirpap hanında oturan 

Mehmed oglu Tireli Abdullah, la· 
nımadığı iki kişi tarafıodan yangın 

yerine götürülmiiş ve orada ta,cıhk 
6uretilr, 35 lirası çahnmıftır. Tn· 
cılar aranmaktadır • 

gömlek çalmışlar 
Alsancak'ta Doktor l\lıısufabey 

caddeııinde oturan Borsa muhaııe

ciei f smail'in habç.eıindeo bir ğöm· 
tek ç.alan oniki yaşında Muzaffer 
,.e arkadaşı Bekir tutulmuılardır. tı.,.J' 1 nıemlekeılml.ı tfttftnle· yışıodakt Saadetle oynarken den Cemıleddln, muharrirler· blldirllmtştl. Bo mftmeHlller Sağlık dileriz. 

-.ı,., en önemli aayı<la UltOn al· Yılmaz penceredtn dıeardakl den Kamran, foro mohablrltı· kısmen 'dftn gt-ce gelmltler, mft· Köpek çalmış 
l)tlk lııtedlklerl duyulmuetor. çocnklera bıkmığa ba,lamış ve rlnden Remzi, Namık, iş hın· tebaklst de bo sabah gelecek· Filme çekildi Kordonda Şehir gazinosunda 

•ı '1ttıetlnılz, hnnun için la· birdenbire eoka!ı dOşmOşlOr. kası genel eepekterlerlnden lerdlr. Toplantıda~ gerek Gret· Don araınlueal fımlr pını· Bflseyln'ln onbeş lira değerinde 
~ lbgeleo hertürlO kolayhğı gôıı · Çocuk çenesinden yaralanarak Asım, Bakırköy br.z fabrikası menler ve gerekte lbraıcatçılar ymnın açım tOıenl f Jlme çe. ki köpeğini çıtın Muıtafı oğla 
'cc~ktlr Lf I t;g · hastaneye kaldırılmıştır. dlrektörıl Fazıl ve Kamutay ayrı ayrı dinlenecektir. • mlştlr. Osman totolmuttur.: 

r~ ............... ~...;.;;;;;~;.;;;;~ .... ~;.;;;;..;.;~;..;;;~.----.......................................... .... 

Anliara BiraSı 
. 

Orman Çiftliğinde Yetiştirilen Hususi Bir Tip Arpa 
ile Huhlondan (Şerbetçi Otu) Yapılmaktadır. 
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Alma~ıara Göre , • . •• • Aşk Yüzünden Doğan üç Arnavutluktaki isyan 
Bogazlar Mes eles~ Turkı- Kanlı Kıya. için için y 3şıy 

ye, Ilusya ve logıltere .. • •• 
"Boğazlar Türkiye'nin Kasa Anahtarıdır.,, 

"TOrkiye Artık ihtiyar Elasta Adam Değil, An· 
kara'oın Genç ve Yilkselen Bir Devletidir,, ve 
"Atatilrkfin Şahsında Boğazların önemini Ber
kesteo Daha 1 yi Bilen Bir Devlet Reisi Vardır., . 

Kurban 14 Kişidiı·. 3 Kıya Ayni 
Gün ve Saatte Olmuş. 

Asilerin Kaçan Reisleri Itolya' 
tica Etti, Deniliyor .. 

·-· Alman dergelerl, Alwao ga· 

zeteleıl son zamanlarda boğazlar 

harbı ile ve bogazlano keodllerl 

Ue yakındın u~raşmaktadırlar. 

Bu arada Berllr;er Tsgeblat 
gazetealode Margaret Boverl 

imzası ahında bJr yazı oeere· 
dilmlotlr. Bu yazının bizi ya· 

kından tlglleodlreo çok önemli 
kısımlarını iktibas edf yoruz: 

boğazlar yalnız Roeya'nın ev 

anılıtarı ve logllh bahçesinin 

kapıcı locası df'ğll, ayni zamanda 

TOrklyc?nin kasn anahtarıdır. 

Bu kasanın içindeki macev· 
her ise lataubul'dor. · 

Bütün bu "Silahları bırakma" 
konferanslarında berşey daha 

ltorl idi. ÇOokO: A~ır topun 
kaldmlmaeıoa clddiğ olatak 

klm!e inanmıyordu. BilyOk harb İngiltere anlat· 
mıetır ki, boğazların kupalı 

kelm11ı İoglltere için yeter eıı· 
yılmamak gerektir. Eski dil~ · 

manlar ve o zamanki bağlaşık· 

lar boğazlarla birblrleıiod~o 

ayrılmışlardı. Ba da Tilrklyeokı 

elinde tahkim edllmlıı bola· 

İşte bu hakla loıomaıhk 
1933 teoberl politika durumu· 
nun d,.ğfştfğlne bir beldektl. 

Bu da "Uluslar ıosyetesl,, ide· 
ıltnlo ve otoritesinin ıayıf la· 
ması demekti. Sağda: Romanya'h:dilber,~aolda Amerika'lı daktilo kız. 

noyordu. 

Vlnatoo Charchll, eskiden 
maliye num, emin bir foei· 

yalda ba noktanın politik ve 
stratejik önemini ınlamıo ve 

boğazların ele geçirilme ini za· 
rurt gOrmtıştOr. 

O nkte kadar zaptolonmaz 

aayılın latlhkAmlar Almanlar 

tarafındın (Batı cebhefi) zorla· 
nıp elde edilmişti. Bu haki· 

kıt ve kendi kuvvetli mizacı, 
boğazlar latlhk4mlerıoın da 

böylece zaptedlleblltc•ğl kını· 

atini vermlıtl. 

Chorchlll'ln bu aykırı plloı· 

nı akamete uğratmak f~fn tek 

bir halastlk uzmanı yeterdi. 

(İngiltere kamoyu bugQn böyle 

dGoOnftyor.) ÇO.nka "İıtlhkAm· 
lır doz mıhreklJ gemi toplarl· 
le yıkılamazlar; bunun için dik 

mıbrektl hına topları I&· 

ıımdır.,, 

Vioeton Cbnrchll'lo boşuna 
gitmlı glrlıme11lnden alınan bu 
den, İngUtereol. boğazlar me 

ıelealnde, barb IODU 8JYl8HIDID 

temelta111 olmootor. 

1918 den aonra da kahra· 

mınc1S1Dı harbeden Tftrklere 

Lozan bıraş1nda istedikleri her 

ıey •erllmfttl. Yılnıı bir şart 

kalıyordu: 

Boğazlar lstlbk4mlarının yı· 

kılması, ho&azlardı toprakların 
nötralfze edilmesi. 

Boğazlar Loıendıoberl tecim 
gemilerine olduğu gibi herb ge· 
mllerlne de özgtırdOr. 

Bununla mee'ele, bir daha 

ortaya çıkmamak ilzere kotarıl· 

mıı g6rGo0yordo. Ancak 1931 
martında Mac Donald pl•oınıo 

görOoOlmeal aıraınoda ınlaııl· 

mı§t• ~l : Bogiln bir de boğaz· 
lar mea'eleıl nrdır! 

TGrkl ye, Lozan andlıımaeı· 
nan boğazlara afd lusmının ve 

Trakya 11ıaırlarınıu re.fzyonono 
letJyordo. 

O zaman bu meı'ele herıey· 
den önce bir Tbeorle idi. 1933 
Mıyuında da, hareket edehlllr 

a~ır topların kaldırılmaeı bahse 

konurken, gene teori olarak 
kalmımııtır. 

Boğaılara yeril top yerleıtfr· 
mek, Lozaodınberl Tarklye için 

yHaktı. Hareket edeblllr ağır 

top kollanmak lhtlmıll de eJfo. 
den alındığı takdirde, Tdrklye· 
nla en hlıll uokt11ı ıng1Bız 
kalıyordu. 

BdtOn bu A vrnpı 11ığ çır· 
pıımılarında, oautmımıhdır ki, 

Lozan aodleşmasıoda boğaz· 

lıırıo emolyetlni Tilrklye'ye Hğ · 

layın tek garanti uluslar ıosye· 
lesine dayanıyor .. 

( Madde 18 ) Bu maddeye 
göre, imza 111hlbl devletler 
(Fransa, İoglltere, İtalya ve 

Japon>•) boğazların ôzgGrlft· 
ğüoQ giheo altına almak yani; 

baılıyacak 11aldırımı defetmek 

için, uluslar aosyeteıloln IOzom 

gOrdDğa bOtilu araçlara earıla· 
cıklar. 

• • • 
l'Orklye'nlo, boğazların ko 

roomuıoı çok prevlkmatik 1ay· 
maeına ve hanların gQ.enlol 

kendi kuneıile Hğlr.mık: ille 

meeloe kimse blrşey diyemez. 

Tona devleılerlolo tekrar 
etl4blanma~ı konuşulduğu bu 

earadı, kendi etinde, kendisi 

efendi olmak Jçlo, ayni hakkı 

(Yani boğazları kapatmayı) fi. 
temdslndeo dolayı Tarklye'ye 
ne denilebilir? 

Fıkıt bu noktada İnıfltere 
için bık ve mantık ilzerlne 

hiçbir dOştınce ileri ıdrftlemez . 

Y apılacık hlrıey nraa o dı; 

gftrOltüsQzce, kamoyda yanat 

veya karşıt blrtey ıôylelmeden 

gftc; durumlar doğurabilecek 

mahiyetteki ha meı'eleyl 6rtb11 
etmek! 

Cenevre'de 19:.JS nlean top· 
Jant111 loglllz'lerln batmoda 

kılsa gerek. Bu, Alman'lıra 
kar111 alınan karardan değil, 
belki Tevfik ROotO Arae'ın 

boğazlar mes'eleelne dokunma· 

ııodan ve Lf tvlnof tarafından 
dı tutulmaeındındı. 

Burada logillz'Jer için baki· 
klğ bir tehlike var. 

Roeyı, yeni Sovyet elblaeel 

altında eald dOeman ve TOr· 
kiye, artık Karadeniz boğaıının 
11 ihtiyar h•sta adımı " değil, 
Aokara'.oıo genç ve yftkeelen 
devleti! 

Bo iki dnletl blrleımlş gôr· 

mek, İngiltere için bir korku, 
bir 11Dlkkat et!., tir. 

Çftnkd bogftokO durumda 

boğazların kapatalmaeı demek: 

Jnglllı'lerlo Karadenlıe girme· 

elol yasık etmek, ( Eeklden 

bOydk: h.rbda oldo~u gibi). Fa· 
kat buna karıa Ruı'lıra boğaz· 
ları açmak! (Barbdıkloln ter· 
ıloe). 

Şo halde, eğer Balkın kon· 
feraneı Balkan'larda sllAhlanma 

mea'eleelol ortaya atacık ise, 

İngiltere için bunu unuttur· 

maktan bıoka çare yok! 

Loodra gazeteleri, ayol gOn· 
de ayni aaatte ayni eebebler 

altında fakat blrlblrlne çok 
uzak memleketlerde olma~ Qç 

cinayetten adtunlar doloıo ya· 
sılırla bahsetmektedirler. 

Cinayetlerden birisi A vropa · 

da, Romınya'da olduğu için 

ilk önce ondan ba11lıyalım: 

Karadeniz kıyılarında, K"B· 
teoce'olu ıerf plıtjfarınıo en 

lOke otellerinden birisinde, 
Bilkreş'lo haf il mOzlk salon· 

larının yıldızlarından madma· 

zel Valerlyan Bereateıtm ile 

Romanyı'.oıo genç, güzel ve 
çok ,ık zabitlerinden Aoto· 
neetu ile hl r hafta kadar çok 

meı'ot bir hayat yııamıılardır. 
Bo iki gQzel n gene çillln 

ıaadetlerl pl•jan bu Arlatokrat 
muhitinde berkedn ağzında do 

Jııtağı sırada, bundan on gQn 

enl biç beklenmlyen bir facia 

ile nihayet bolmuıtor. 

Bu it için Bdkreı'e gldib 
dlSotn gene zabit, otelde ın· 

gllld yıldızın dairesine glrmft, 

fld tabanca sesi lıJltllloce, her· 

kes bo daireye koımuo n .. _, _____ _ 
İn fltere'nln Cenevre 'df! bo ... 

ğazlar mea'eleelol ortaya ıttırt· 

mımak ve TOrk'lorl ıuıtarmak: 

için kuvvet ve oOfuzu oldu· 

ğuoo biliriz. Fakat, eğer logfl· 

tere °Churcbfll,. in boğazlar 

eerOvenlnden bir ibret, bir 
dere almışaa ... 

TOrkiye'oln, boğazları mO· 

dafaa eden Atatürk'ün şahsında, 

boğızfarın aftel ve etrajetlk 

ônemlnl herke eten daha f yl 
bilen bir devlet relal nrdır. 

O daha hazırlanıyor: Trak· 
yadaki şoseler yapımı, İzmir· 

KHaba hıttınlD satın allaıp 

onarılmaeı: Bıhkeelr · Kdtıhya 

hathnın Bağdad bıttlla blrlet
lettlrllmeel, bütQo bunlar etra· 

tejl bakımındın yapılmaktadır. 

Marmara deolılnde İzmit bir 

ftuQbabrldtr. İmroz Te Tenedoı 
adaları tekrar önemli birer 

tıe1ftbahrl olabilirler. letlhkAm· 
lnı yıkılan (Edirne) den pek 

uzakta olmıyın Kırklırellnde 

yeni letlhkAmlar doğmaktı! 

GörOIOyor ki Ceoevrede bo· 

ğazlar mee'eleai bir zaman daha 

örtbaa edilebilir; fakat Balkan· 
larda ve Akdrnlzln do~111ıuoıla 

ely11al gellşmelerln önOoe geç 

mek imkanı olmıyacaktır. 

Boğazlar mı-s'eleıl ergeç or
taya atı lıcaktır. 

Turkceye çeviren 

M. R. M. 

İki genel de lı anlar içinde ruh· 
soz ve caouz bulmoşlardır. 

Kıyı naeıl oldu, bono bll· 
mlyeo yoktur. Fakat kıyanın 

sebebi tee çok kolay anlaşıl 

mıetır. Gene zabit Matmazel 

Bre!1auo ile evlenmek hazır· 

lığında iken, Marmızelln Bir· 
yankerle de çok huaoei müna· 

aebetlerlnl öğrenml11 ve bundan 
bu katmerli kıya doğmuştur. 

İkinci facia Nevyork'ta ol· 
muotor. 

Mletu Artor Roaman lamla· 
de bir le adamı, yazıhanealnde 
kollandığı Vfrjlnyı Sey lamlodo 
ki daktilo kıza gönftl •ermiştir. 

Bu kız beoDz 23 yış1nda 

•e çok güzeldir; Jo adamının 
bu kız yaoında kendi kızı var

dır. Buna rağmen it adamı 

Vhjfoyı'ya fevkılAde total· 
muotur. 

Kızı malik olıbllmck için 

it adamı ref llı:aaını Jazıhane· 

sine davet etmio, kalbini yakan 

ateşi, eevdaemı aolıtmıt ve 

karıeıodın talak letemfıtlr. Re· 

f lkaeı bu teklife muvafakat 

etmemiş ve şiddetli bir kavga· 

ean ıonrı yazıhaneyi terkedlp 
gitmiştir . 

Yaob Aııkın yaelı karısı bü· 
tilo gece bo badlıeyl zihninde 

bOyOtmüı ve ertesi giloft Vlr· 

jfoya'oın apartmanına ghmlo ve 

genç kız kendlelnl kırmızı pi· 
jama giymiş olduğu halde kı· 

bul etmfıtlr. Biraz soura bun· 

lara ihtiyar Atakan 23 yaşındaki 
kızı da katılmışt1r. 

Ne oldu, ne geçti; hiçbir 

kimse bUmlyor, fıklt biraz eon· 

ra bu daireden lklal 23 yaşın 
da birlal ihtiyar olmak Ozere 

dç kadın cesedi çıkarılmıı Te 
bl r de tabancı bulunmuştur. 

Üçılncü facia, Afrlka'da, Bel· 

çlka Koogosooda Bota kasaba · 

aaodı olmuştur. Pl4oçoeu dokuz 

ölll ile kapanan bu facianın 
kahramanı İtalyan bir maki· 
nlettfr. 

Ru İtalyan, bu lı:aeabıda ça· 

Jı,mamılı:tı olan Belçlka'h bir 

makinistin güıel karısı ile ee· 

vlemle ve biraz sonra bu ka· 

dınla birlikte Belçika Kongo· 

sonun Bıogoeu kasaba!ına kıç· 
mııtır. 

halyın He güoehkar lcnrlın 
Lir müddd derin bir ı;urlrt 

lçlnde ya11uuaılar, fakat eon 
zamaolısrd11 İtalyan metresinin 

diğer arkadaşlarilede müoaee· 

beılnden şllphııye baolamııtır· 

Bu tOpbeılol hal için, met· 

--------
İstanbul, 22 (Özel) - Ce· bütilo konetlol ve yardı 

nubi Arnuutlokta çıkmış olan elmalden aldığı halde, 
isyanın bastırıldığı ve isyan Arnavutluk lhtllAlcllerl 

rehlerlnlo lıalya'ya iltica ettik· ve parayı Bari tarlklle 
lerl anla,ılmaktadır. Bnnoola laroııo. Booonla beraber, 

berabrr Arnavutlukta aftkuo iade hareketi Muharrem B• 
edilmiş dt'!ğlldlr. Şimali Arna rm hyan sahasının ge11I 

vutlukta 1\tobarrem Bayrakdar aiol mucip olmottur. 

l11yıo hareketi kuvvetlenmiştir. letanbul, 22 (Özel ) 
Muharrem Bayrakdarın ce· gelen haberlere g4'rt, /,t 

nubi Arnavutluktaki lbtilalctler luk'ta hala İşkodra'da ' 
rem Bayrakrar, Debre 

lltı bfçblr alıtka ve mOnasebetl Vlryooi Ailesi rlyagctiode 
yoktur. Bauıt aralarmda lbtl- isyan oca~ı kalmıştır. 
!Af ve anlışamamazlıklar da Elbaeao, Avlooy, G"rlc 
vardır. Muharrem Bıyrak.dar isyan bastarılmu~tır. 

Komünistler Yunanis
tan'da Faaliyete Geçtil 
Estiya Beraet Ederse, Gôya Geıı 

Kondilis De Çekilecekmiş .. 
• •• lıtanbul 22 ( Ôzel ) - Yo· İataobul, 22 (Özel) "" 

nan kraliyet taraftarı gazeteler, tlya gazeteaf.olo YonaP 
Makedonya ve Sel4olk'te cu· teşkllıltaoın memleket 1110dl 
murlyetçflerle komfloletlerfn aına kAf I gelmediği hakk111 

hükumet aleyhine bir hareket iki makalesi Qzerlne açıl•11 

hazırladıklarını iddia etmek· vaoın bu gazetenin be 
tedlrler. Komünlat teşkllAtı neticeleneceği ınlaoılmıetJt• 
Drama llsesl telebeslol hemıo Bu karar tef hfm edl 
başlan başı elde etmişlerdir. anda Harbiye Bakanı fe 

bakın vekil General Koocll 

Jettra zaruretinde kalıc•l1 

lenmektedlr. 

General Kondilia 

Bundan başka amele sınıf· 
ları da hükumet aleybioe tıh· 
rik edilmektedirler. Bu tabrl· 

kAtın yıkın bir zamanda Ma· 

kedonya n garbi Trakyı'da 
kanla hadiselerle neticeleneceği 
aöyleomektedlr. 

latınbol 22 (Özel) - Dra· 
mı clnrında dört kişi kooıQ. 

nlst tahrlk4ta yaptıkları fçln 
tnldf edilmişlerdir. 

resine uzak bir yere gideceğini 

aö1leml11 ve ayulmıştır. Fakat 

iki giln kalacağıDI aöyledlğl 

halde ayol gllnde, dört saat 

aonrı eve dönmüş ve karısını 

yedi arkadaşile birlikte ze~ k 
ederken bulmuş ve tıbancasfle 

etrafına ölüm eıçmıya başla· 
mıştır. 

Herif in attığı eeklz kurıun, 

hiçbirisi hedef J taşmamış ve 

yedi erkek ve !birde metreel 

olmak üzere sekiz kişiyi öl· 
dOrmftştOr. 

Katli, tabancasını cebine 

koyduktan eoorıı eyden çıkmış 

otomobile binerek Hhrıya 

doğra çekmesini söylemiş, bir 

iki saat bir mesafe katettikten 

ıonra otomobili dordurmue ve 
eoförQ d~ katl~r mfşllr! 

İşte, ayni günde, ayol saatte, 
ayni aehebler altında işlenmiş 

üç cloıtyet budur. Loodra ga· 

leleri mobarrJrleri bo garib 

tesadüf hakkında kafa pıtlal· 

maktadıalar 1. 

İetnnbol, 23 (Özel) -
rae'ıa yapılacak olan cll~ 
yetperverler mitingi AtlD• 
verilen bir emir ilzerlne -' 

edilmiştir. 

Japon'larla fot 
dun Rekabeti 
Japon'lar 300 IJO· 
lara Otomobil Satıı 

Japon'lar yeni bir d•'°:.a 
hazırlamaktadırlar. Bu d1ı0r· 
bllb11aa Ford otomobll I• 1 
katarını aarsacakhr. ÇftD~~
ponlar 300 dolara ver 1 

dıf· 
üzere otomobil yapmıkt• dd 

Ford'da buna karşı bot 
10 

mamaktadır; henQz gizil •;ıl' 
malda beraber, elde e e~ 
hıberlere göre Ford'oo J ıo' 
otomobillerinde benzin 1~,tl 
mazot ve ağır gaz yak•O 

motörlerl kullaoılacıktaf· '1' 
Nevyork'tın KalfforolY~•' 

giden bir otomobil elll do)'• 
lak benzin y11kwaktadır· t'o~ 
pal•n tecrübelerde yeni fJ 
otomobltlerl bu mesafeyi fl1' 
buçuk dolarlık mazot e1r 

tile katet mittir. 

sayım _, 
20 lıkteşrin l 935 ~· 
gO.nil memleketin b f' 
rafinda genel nüf Ul!I 91 

mı yapılacaktır·· ,,,. 
1 - Nüfus Hyunıo• "' 

olmak ilzere beledfyeleı;:,ol· 
tOo binalara numara 
maktadır. 1_,d' 

2 - T umaraeız bllll fi'' 
oturanlar hükumete babe~ol' 
meğe mecburdurlar. Otd b•ad' 
bina numarasız olduğa ,o 
t .. aber vermlyenlerle b: 

0 
t' 

maraları bozan ve ıl ~;,; 
kaldıranlar için pır• 

vardır. ·,ıl~ 
Başvekilet istı111 
umum modfltl 
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~7ı:!:~: Dile:.eri 1 L ___ M __ e_m __ n _e __ k_e_t __ H __ a_b __ e_r_o_e __ r_ı __ • __ , dı~~mlrde onca mehmet ıabrl 
- beyin menemende ınket efea• 

Bağ, Bahçe Söke'de Korkunç Uşak Urayı Etra- =!::blt1·7:; •• t~:·0 :.:!":: 
OrQn Sahipleri Ik. K 01 fj d k. s M .. k uluyol mevldlnde bet dôntl• 

G .. d ....... 1 ıya muştur lll a 1 OD I una aşa ve ıçıade dört •ğ•ç kaya•• •v 
or Okleri Mahsul, _ _ ığaç nar ve beş ağaç zeytini 

A bul hududu tıpa kaydına mll• 
ğaç Hastalıklarını Birisi, Kendisine Boyun Eğmiyen Aytar iddiasında Israr Ediyor. K.S.K vafık oıan ve ter• ••ptanda 

Anadoluy y l d yazılı bulanın lıbu 5 d6nGm 
a azama 

1 ır Kadını, Diğeri De Karısını öldürdü Tenisçileri Uşak'a Gittiler bağın milıkıyt:tı açık aruırm• 
Kıymetli gazetenizin 20ıağoe · • • t • • • eoretlte birinci ertırma11 

•os,935 sayısında Ôdemlş•ten Aydın (Özel) - Bu yıl Ay· Bonon üzerine federasyon Utak'tan yazılıyor: caddeal ve oehrln muhtelif semt· 2:1.9.935 tarihine mClıadlf pa· 

Oaydır Ginal (mzah bir mek· cfın spor bölgesi şampiyonu ·biz inceledik şampiyon Nazilli Saygı de~er garetenlzln 17 lerlnde gilzel ve eağlarn binalar zarteel g6n(l eaat 16 da yapal· 

tnb var, Haydar Ginal bonlm Aydın kulüb6 olmuş, buna takımıdır· demlo. Bu ötkayo ağueıoe 935 gOolemeçll nöeha· yapılmaktadar. Bu imar faall· mık Gzere !lhlı~a çıkarıldı. 
Verdiğim Uıicın kanlı bısrayı Nazilli kulübd itiraz etmişti. herkesin bilmesi lçlo yazdım. 11nda Tın gazetesine Uoak için yetinde bel"dlyemlzln dikkat Bu artırma neticesinde gayri 

ôld<ırmedlğlnl yazıyor. Çok Fudbol federasyonu bu itirazı Bölgemiz oamplyonu Nazlllt'yl yazdığım yazı hakkJDdakl Uşak ederek ~azı kdJGt1tftr •e oehrln meokulftn heyeti umnmiyeeine 

Y•ıılış olan hu yazı vn düşün · yerinde görerek: dün bölgeye candan kotlulanm. şarbayının yazu•ını matbuat en mChlm yerinde nlzameız tıhmin olanan 950 Ura kıy· 
Cenin l Ô l k 1 J 1 d ayn e6toolarda aşığı· çektiği bir telyazı ile Nazlllt Aydın ( zel) - Söke ilçe · kanununa dayanarak takzlb o ara yapı an evlere mao o · metin yftzde yetmfı brol nlı· 

•ki yazılarımı baaarak: dQzelt· kul6b0niln şampiyonluğunu efoe bığlı köylerde eon giln · ediyorum. masını dileriz. beti bulursa encok artıranın 
lnentzı yalvarmm onaylamıştır. terde iki kıya olmuotur: 1 - !laklkatlerl Uoak ear F ftzerlnde bırakılır. Akıl tak· 

lı4c 150 kllom~tre uzaktan Hu hueusta ounları öğrendim. Y~s~r köyünde Ziya karısı kurulu hakkında çıkan yazı An lep ıstık la- tirde en çok artaranın 
Y•pılao görllşlere dayanarak Söke kulübü bu yıl llk Zelihayı bedeli kara bayıt kö münakaşeeını şıhslyata dökme rında lnceJeme)er taahhoda bıkl kalmak oartlle 
"erilmiş değildir. BBl!talık; hah· maçlarında bir asker oyoatmıo. yftnden Mehm~d oğlu Cemal yectğlm. m6zayede oobtı gdn daha 

Çenlzdeki hastalıkla bolaıtml · Bu asker ayni kolilpıe geçen tabanca ile öldilrmilştftr. Ce· 2 - Uoak hakkında yaz· • • •' • uzatılarak ikinci artarmuı 8. 
tnış incir ağaçları üsUlnde dört yılda oynamış. Yapılan itiraz mal Zellhaya toıulmuı, fakat dıklarım bfnr hakikat ifade· iyi Sonuçlar Alındı 10.985 salı g6nil aaat 16 da 
Yıldır yapılın ve her mev•lm 1 d l 1 k S k ' 1 ld' O l h 1 b G 1 t (Ö l t •dıoı d ., yer n e görü m yere O e o n Zelthadan yftz bulamayınca za· e ır. n arı er zaman e at aı an tp ze ay arımız menemen icra dalrealnde yapı· 

1 
8 ım gOdülen deneme oampiyonluğu onaylanmıı, hatıl vallıyı kıymıştır. edeblllrlm. bildiriyor) - Şım fıstığa nı Jıcaktır. lıbu gayri menkul 

ere ve Jncelemelere dayına· 3 U k b B k il 1 f k l A t rak; d U~ak'ta yapılan g~ub maçlarına ikinci vak'a GöllObahçe kö - oa şar ayı ak ı m e ana an ıstı ya nız n ep Qzerlnde herhangi bir ıuretle 
1 ay ınlıtılmıştır. Bo ince· da iştirak etmlı. Doğan yazılarıma cevab verir· ve m61hakatından baza yerler· hık talebinde buhınınltr elle-eoı ı yOnde geçmiştir. 8u köy hıl · 

e ere dayaoarek 25,5,935 Bu yıl gene bu aaker oynadı krn şu mdhlm Batırları ceveb de yetfotlrllen kıymetli bir rlodekl reımt veHlkl ile bir· 
ROnı kından Ali kötü yollara eftrdk· 
ilL :nıecinde kanlı b1&ranın diye Nazllll'nln yaptıg• ltlarz sız bırakmıo. Bunu da hatır· mahsuldar. Bu maheuldn iki ilkte yirmi giln zarfında bl· 

ıı;; -. lendlğinl ve kendlBlne hlyanet 
uşağı verdiğini gördük önce abınlaomış. Bunun Qze· laımak istiyorum: bin ton olan geçen yıl rekol· rfncl icraya ye menemen icra· 

"e Ege'nln hOı6n incir alınla · rlne Nazilli kulilhilnden Nlhı i ettiğini Bezen yeni karm Bati· - Bir belediye ki, çöpleri teıl oehrlmlze bir milyon lira· 11oa mllrıeıatları 14zamdar. Ak· 
rını tel ile ve ayni gOnde btr fstanbul'ı giderek tezini fede· ceyl uzun bir dil kugaeıııdan v~ sOprOntOlerl bula bulı, ge dan biraz eksik varidat temin el taktirde hakları tıpa elci· 

'-lto:ıaı ile duruşu, alınacak ruyoodı mddafaa etmfo. Fede · şonra bıçakla ağır yeralamış, tlrrulo, lar1&yonı dökmftotOr. etmişti. 935 rekoltesi geçen yıl· lince malum olmadıkça pıylat· 
~~iletim ve yapılacak ilacı bil· raeyoo telyazıelle Aydın fudbol Haılce aldığı yaraların etklsile Saokl bu kıeabınıo çöp ve dın dıbı azdır. madan hariç kllacaklardır. 

rdtk. Alınacak bhfmlerln de kuruluna: "fükl fudbol kurulo ölmQşlür. eüprGnrüeft gelip geçen tren Fıstıklarımız hakkında ince· Şartname tarihi lllndan oo 
8
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gOoOne bize bildirllme· ıarafmdao onayl .. an bu o•m · Bir tah!!lildar mahkum yolcularına göeterllecek bir gO· lemelerde bulunmak ftzere Ta· gOn eonra menemen lcrasıaea 8 nı istedik. fd h I" 1 1 gtbl B L l b • plyonluğun yeni Aydın fudbol Aydın, - Nazilli llçeeinln z e mı eu u m O •• rım ıa.an ığınca oraya gun· açık bulundurolacakıır. Tıh· 
Ser elan bu yolda kurağı· korolu da onayladı mı" dly~ Atça kamun tabelldarı olup 4 - Yurdıever iki ntan· dertlen ziraat enıtlUlt16 profe· mln olunan kaymetln yGıde :;;!• bir bağlanh korda. Ôde· sormuş. Burası (Manevlğ şıh · lbtllôs surctlle zimmetine 1700 dışın takdire df'ğer yardımla- eörlerlnden Mcısya Vaysberg yetmft beşini tutacak derecede 

teı leq 25 gün sonra gelen slyet onunla, bununla kaim Ura geçirdiğini önce yazdığımız rlle meydana gel~n aeri me· mıheuUln yetiotlğl yerlerde ted· bedel verilmediği taktirde eaııı 
savaştan ötürü hiçbir şey değildir) diye karşılık verme· Arif in duruşmaıu Aydın ağırceza zarlık ve modern halAya Uoak klklt"rde bulunarak raporunu 2280 numaralı kanona tevf I· 

~~:toıyor. Yaloız kanlı baer11· mlş.. bakyeriode dan bhlrllmlo, Arif ear kurulunun yıphtı loler hazırlamıttar. kan beo sene ı~cu· edilir. Ba 
y ~o 10 olduğunu bildiri· 5 yıl 11 ay ağır hıpee mıh meyıoına koyan Uşak onba Kendlılle görftotftğdm profe· eatae peoln para iledir. Mllt1e· 
b~tdu. İki ay sonra aldığımız nasıl çalıoması ve drünilnü kum edilmlılfr. yıoa buyurduğu gibi tabsllim eör tedklkltrlnden iyi eoooçlar rlden yftıde iki buçuk telllllye 

r tel il d .lf nasıl kurtarmasından ötftrQ ı ki b b b LIL ı ( L L 1 c e ver:ı ğloılz llAç· • H o ma • era er aa aat ere elde ettiğini ve ~nergelerl Tn· ve yftzde yedi huçua. pey aa.• 
•tın hOcülerJ 61dürmediğl ya · cevab lıttlyeblllrdt. Ôdeml~'t" İlimizde b.;: tclılikcslni hl· p~rde germemeelni tnıiye eder, eiyelerl) B•lı.anlıkça tntulduğu çeııl alıntr. Talib olanların dai · 
lılıyordu. Örnek istedik ve bizimle böylece bağlantı kuran eevglll Anıdolu'ya eaygı ve &e· takdirde bu lain iyi bir Pellr remizin 932.9989 dosya nama· ga len ve yardımcı üye yazımı ., " 

tdQk ki IUıç vaktinde yapıl · birçok insanlar varken H. Gl · 1 h d b ı lıi 14mlır yollarım. membaa haline getlrllebllecelrloi raelle menemen icraıının 934· QJ iş er gün a a ço • :.ırıan r ı; 
"•1nış, höcfUer kabuklanmış nalın eayıo gazetenize bu hl · hızlı yürilm~ktedlr. Tın gazeteefoln Uşak aytarı eöylfyerek Antepte bir dineç 1! 4 doıya numarasına Ye mtl· 

' Yapılan emeklere yazık ol· çimde mektup yazmasındaki ŞtıkrQ Kaya Akdarı (Tecrabe) bahçesi açılarak yeni nadlye milracıatlara IQzuma 
lnı:ı k d k H Gi 1 Karap1nar kamuoon ·' a 296 
bfl '· Henıeo duruşu yerine üt ayn aolıyama ı . . ne e bava ıehllkeelol bilen 25 yer fzmir Tenisçileri u,ak'ta: sene göstereceği pl&n dalretlnde ilin olunur . 
.... dlrdlk, firOn sonunda tall· ve daha höyleel ursa onlara U l K S 1r çalı•mak tnıl•ealnde bulunaca· 
,...ıt damcı dye yazılmıo, ayrıca 480 oak, - zmlr . . a.. tenle· v , 

lııeoıeslnl yazdık. kurağımızla bağlantı kurmalı· il d L. il L b ğına llhe etli. Bu bah.- ileride 
Q lira ıeberrQ oluomuotor. ç erin en dört •it la. lr grup .-

" · Gi oal'da fi Acı nkılnde rından fayda göreceklerini bil Uşak Şeker kuldp tenlıçlllk bir enıtlt6 baUne de getlrlle· 
e 1 ı dl t ı Merkez Aydın llçeBlne bağla 

01• Y yapmıyaolar arasmda r r m. oobeelnln dnetl n-..erlne ıehrl bllecektlr. 
oeı k o t •tlt-"ı" dl kıJ:. A kamun ve köylerde bogdne p 1 V b 1 1 bt gere tir. Vaktinde yapıp ışıra en.. u u re vı u mlze gelmloler ve hararetle kar· ro eıör ayı erg zeyı o er 
ıe N'h j "b kadar hna tehlikeelnl bilen ı 1 le~ekkor eden ve gördOğü ı at yrı oz oılanmıolardır. Gıerlnde de tedklkatta bulunmak· 

'deyi ANADOLU B h llye eaym 730 u bulmuotor. 1 d b L. l f 1 iki ~ söylemek için buraya - dUln mı · zmfr tenlıçllerl borada iki la ar ve o mawıo Gn n ç n 
•dır ı Bunda Aydın oehrl dahil de· ld bi ıl ı·ı.· ti BI Y ge en çok üretmen vardır. eollerlmlze arız olın veya ola· maç yapacaklar ve meml.,ketle· yı a r ye t ıeı ıoa ne : r 

d 8Phğıoıız yayımlar gôlgeye bilecek h1&tahklar hakkanda ğlldlr. rioe döneceklerdir. yıl fasla ftrftn verdiğinden ikin· 

t t~H, 14boratuvar ve deneme bundan böyle bir eiltuo açaca · Çan kırı'da Gelen grupta lzmlr'fn değerli el yal sayaf dGoerek çiçek to· 
•rı,... d b h h t 1 il · d SA Glb " ti dlıı.t Y ~ ... ıı a gflddlen ilmi te· ğız . Bığ, a çe, ma eul, ağıç en eç er.o en ureyya ay, murcap,ının ye oeme 6 .e ze · 

IQelıere dayanır. Bunları böyle ııablplert, gördiiklerl haetalıkla Atalürk Günü.. Haaan Tiikel, Blleeyin ve Cahid tinin çubuk ile develrllmekte 
t Celerneden ve dOoünmeden rın tedulelnl leteyorlarea vakit vardır. bulunduğu, oekllode c«!Hp .er· 

ç:~dedhermek Olke hesabına geçirmeden bize haber versin· Çankarı 21 (A.A) - Cuma MGeabaka nellceel eabareız· mlotlr. 
ı.t ıararlı olur. Herkes bil· ler. Enstitü direktörd Nihad gOnii ATATÜRK'Dn Çaolurı'ya lakla beklenmekte ve Şeker Profeıörle birlikte Dzdmlerl· 
elldır ki: Jyrlboz arkadaşımız, derhal bu ilk gelltioln yaldön6mGdür. kolGp tenhçllerloln iyi netice mlz haklunda incelemelerde bu· 
lıur lf tl B .ıı "' h b dil elde etmesi kuvvetle tahmin 1 n L 4 zere gelen balrcılıL lçıll aeı ulusun Qretmeoler ıütunlarda ç tç ere cevap ve· ugunun atırasanı e e eş· u ma.. u e a. 

ll •çtığı pırısız bir kliniktir. rerek mahsullerinin, ağaç, fi · tlrmek için ATATÜRK adıle edilmektedir. mGtahıuııı Bay Mustafa da H· 

d erkea gibi H. Ginel de bize dan, küllik ve Hlrelerlnln hH açılacak bulvarın yapa lolne Uşak'ta Bayındarlık işleri: porunu bazarlamıetır. 
d ll~tıeu vuktında ve doğrdın talıkıan nasıl kortolacığına ken 23 8 935 cuma gClnCI baılana· Uoık'ta bu yılki bayınd1rlık Her ikiel de Nlğde'ye ıltmek 
ogruyll bildirir, gün6 gdnQne dllerlne izah edecektir. caktır. işleri gGo gün ilerlemekte. İıtuyon 6zere buradan ayrılmaolardır . 

- 3s - 23 Ağustos 935 
d, - Sizi, ihtimal verdiğiniz yoksa Dl muBBuz bir bayat içinde 

hı::c;den daha fazla tanıdığımı edrilklenmesl mi? Bu iki tık 
~ ı •n size ispat edeceğim elze teklif edllıe hanglelnl ter· 
llçak bayan! clh ederdiniz? 
St 

"1 Y•h eldh,.nll kadın artleıe 
d •~tor bir nazar fırlattı ve 
'•llnı etti: 

bı - l\tadoıazel, dinleyiniz; 
r,ı l 

'ııı•ı c ddl konuoılım. Arman'ı 
Yor musunuz? 

t,p- Onu sevmek de~ll, ona 
'Yorum ruadam! 

"a - Arman 'ın bir kıhnçıa 
''d ce Glmeıl mi daha iyidir, 

- Ooooo! .. intihap edectğlm 
şıkkı belki bilirsiniz. Fakat 

şimdilik iş bu dereceye gelmlo 

değildir. Arman namuslu bir 
genç ve iyi bir ei1Hrldlr. Onu 

namuBBuzlukla itham etmek 
k.Dstahlıktır. 

- Pek yanlııııoız. 

- Hayır madam, iyi blll· 
yorum. ÇtınkQ herkea Arman'• 

hOrmct ve sevgi bf'ellyor. 

- Eğer ona yapılan bu 

hürmet bllihare nefr~to k.albo· 
lurııa ne diyeceksiniz? 

- Bu lmkaoeazdır. 

- l\ladmazel . ounu iyi bili· 
nlz ki, Armao'ın lılabaea olan 

Leon'u haul yarın, bir tatil, 

bir hırsız olarak idam eebpa•n· 

na sürüklemeye muktedirim. 

O zaman Arman'an alnından 

bu kara damga çıkabilir mi? 

Fulmen acı bir ııayha ko 

pardı. Evinden fırlamış gözlerlle 

siyah eldlveoll kadına baktı. 

- GördOndz mtı madmazel 

eevglli Arman'ınızı nereye eak· 
ladığınıza kendiniz ıöylemeğe 

11aecbur olacaksanız. 

Folmeo'fn alnını bir öllm 

teri kaplamııtı. Kıltılnln dara· 

cagını eanıyordu. 

• • • • 
Arman mahbue bulunduğa 

yerde uzun ve GzGntGIG bir 

gün geçlrmlotl. llk e1aılerde 
bunun fazı,. e6rmlyeceğlnl zau· 

nedlyorda. Fakat uatler geç · 

tikçe ve kimse tarafından ara· 
nalmadajtını gördnce Adeta 

kabına eığamayordo. Odanm 

içinde bulunan kmlıcak t"tyayı 

hiddetinden bıttınaeağı parça· 

layıb kardıktan ıonra ıile ba· 

earak hizmetçiyi çağırdı Te o 

dakikada herhalde lordu gör· 

mek istediğini söyledi. 

Beı dakika sonra lord G. 

gene sakin ve ııo~okkaoh ola· 
rak Arman'ın yanana geldi ve: 

- Beni aramıeıınız, emrini· 

ıe Amadeyf m. 

Dedi. 

- lılleytl ba .. kaDlllD daha 

f11la ıOrdb eGrıiılyeceğlnl ı ·r· 
mak hterlm. 

Bunu şimdiden kHtlre· 
mem. 

Naeıl? ya kim kestire· 
bilir? 

- M. Arman bu ıeyler ben· 
den ıorulmas. 

- Sakan Fulmen'den ıorol · 

OJHaD? 
Hayır; ondan da ıorol · 

maz, 
Şo halde kimden? 

Mahboılağonuı ılıin bil· 

medlğlnlı bir takım eebeblere 

baghclır. Bu eYden ne zaman 
çıkacağınııı eöylemeye n16hlye· 

dm yoktnr. Herlklmlı tarafın· 

dan maltim olın yalaıı bir 

insan, ılıin tabliyenlıln ama· ı 
nını tayin edebilir. 

- Sakın ll7ıb eldlHnll k•· 

ANADOI"'U 
Gilnldk Siyaeal Guete 

Sahip ve BlfYugam 
Haydar Riledö ÖKTEM 

Umumi neıriyat Te yuı itleri 
mldilrll: Hamdi Nbbet 

taarebaneei: -
İzmir İkinci Beyler IC>Mğı 

C. Halk Partiııi bioaaı içinde 
Telgraf~ tzmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Poıta kutuau 405 

ABONE ŞERAiTi: 
Yıllı~ı 1200, Alb ayhğı 700. Oç 

ıyh~ 500 k.uraoıur. 
Yabanca memleketler için eeaelik 

ıbone ücreli 27 liradır. 
Beryerde 5 K.uruotar. -Güuü geçrnit nüııhalar 25 kuruıtar. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

dın olma!un? 

- Evet, La kadın ne v.klt 

Parlıı'I terkederse el• de o H· 

nıan tahliye edllecekelnlz. 

- Ş•ka mı ediyoreunnı? 

Lord eOkuaetle cnab nrdl: 

- Namoıum dztrJne eiıl 

temin ederim. 

Arman hiddetinden eıçradı 

ye bığırdı: 

- Biç gôılerlme baktığıaıı 

var mı? 

- Evet baktım n beni 

ôldGrmeğe karar verdlAlnbl de 
g~zlerlnlzden okudum. 

- Şu halde bu hiddetimi 
ve kanrama durdurmak için 

tedbir almayacak. m11ıa? 

Lord tam bir e6k6nıtle: 

Her nmaa emrlnlıdeylm. 

- Solla Var -
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Ekonomi Bakanı P anayırımıZı Açtı ve önem Diye 
- Bıtı l inci yOzde -

ki, dOnya bobrınından kendi 
nrhğınıo buaualyetlerloe göre 
hlaae ılmıetar. TOrk ekonomisi 
de df ğer oluHl ekonomiler gibi 
bo buhranın taıylktnden ve 

11demelerlndeo aıyrılmak ve kor· 
tulmık yolunu arsıulusal mü · 
badele o in muvazene esası dahi· 
Uode genlşlemeılnde ve mem· 
leket içindeki iş hacminin ut· 
mıeında görmektedir. 

Panayırın asıl ımıcı evelce 
olduğa glbl bugQn de, ınıolueal 
ekonomi bığluıoın doğmasına, 
gellemesloe n genlıılemesloe 

yardım etmektir. 
TOrklye ekonomlelnde ve 

Türk lhracıtçılığında özel yeri 
olan İzmlr'de, her yıl açılan 
bu panayır, kendleioe bağlının 
umutları ve kendisinden bı::kle · 

nen ödevleri yerine g~tlrmeğe 

başlamıştır. Bir taraftan bu pa 
nıymn doğmaeınıı çılıetığı yeni 
m0nl8ebetler J~racıtımııa yeni 
lmkAnlar açmış, diğer taraftan 
Tork ekooomfafnln modern le· 
tlheal tekniğiyle clhazlınmaıu 

hareketi hhıl4tımızı genl~let· 

mlştlr. Ttlrldye ile ırıııuloHl 

pazarlar ar11ında hararetlenen 
alış ·verlş harekdlerl hem TOr· 

kiye için hem de ononlı ılış· 
Terlşe glrmlı olan uluHI eko· 
nomller için ~nemli faydalar 
vermletlr. 

Geçen ıene ile bu ıenenln 

ilk altı aylık devreelne ald lh· 
racat lstıtlatlklerl, bu ıene ge· 
çen ıeneye göre memleketimiz 
lehi ne altı milyon liralık bir 
fıalıhk kaydetmektedir. Kle 
ringle bığlındJğım,z memleket· 
lere mftmktın olan lthıllt kı· 

paalteııl nrildfğl içindir ki, ftha · 
IU fazlıeı k tşıhğı olarak bo 
memleketler hesabını, bogfto 
otazıltı milyon lira hlrlkmlo 

•e bloke edllmlo bulnnoyor. 
Bu yekun, ihracatımıza UAve 

olarak Tark plyı111lırındın mal 
alınmıya ayrılacak demektir. 

Tark ihracatının artması, 

alas.I QrOnlerlmlzlo, hım mıd· 
delerlmlzln gittikçe daha çok 
aranma11 •e normal değerini 

balm111 Tark mftetabelllnlo n 

yorddıtlınmızın günden gftne 
refahının artmasını lmkln ve · 
recek n TOrklyenln dftnyı 

pazarlarında ılım kovuetlnln 
ço~almHını temin edecektir. 

Memleketimizin bazı yerle· 
ılndeld ilrftoler busene kurak· 
lıktao m lltee111lr olmuelardır. 

Fakat buna kareıhk bazı ClrOn· 
lerlmlzdr.ld bereket le Tilrk 
mOstahıllf nlo yOzünQ gGldare· 
cek mahiyettedir. Ulu111l ek.o· 
noml beeabmı bize Qmf t ha· 
vaeı veren bu dorum, öğrenl· 

yorum ki bazı tarif tarda yınlıe 
ınlayıılara yol açmıet.ar. 

Arkadıelır, biz diloya plya· 
aalarını anormal kazanç hır· 

elle hazmedemlyeceklerl eun'i 
f latler empoze etmekten nıak 

kalmıhyız. Yoksa bir gOn mat· 
lıkı ıkaiUamellnln acısını do· 
yarız. Fakat öbQr taraf tın 
arsnılosal plyaeılardakl normal 

f lıtlcrden istifade etmek yo· 
lunu bilmez ve bulmazsak, 

· bu da memleket için olduğu 

kıdu mllli ekonomi için bO· 
yak hftarın ve zarar olor. 
Kanaatimce normal neticeler 
elde etmek için mes'elelerlmlı~ 
oloeal ve genel ınlyeden gö 
rerek çıhemık lazımdır. Her 
veyden evel ahcılarımızı ciddi 
ve devamlı bir istikrarın em· 
niyet havaaı içinde plyaeaları· 

mıza ba~lamahyız. 

Biz ulusal ekonomi 

menfaat ayrıhkluı, menfaat 
tezıdları tanımıyoruz. Bııhca 

kaygımız uloeal ekonominin 
koronmaaı ve eağ kılmaaıdır. 

Arkadıelır, boaenekl pınıy1r 
elze Türk ekonomisinin dlnı 

mlk bir ıeyrlnl de yakından 

taklb etmek lmkAnlırını ver· 
mektedfr. 

Türkiye cumorlyetloio bıe· 

luı, Tftrk: ekooomlelnln iki 
anı temel (lzerlne mQnzel~n· 

dJrmektedfr. Bu ma vazene Tark 
tarımınıo, Tfirk endd!trfelle 
tamımlaomaıındıın sonra sağlam 
olarak kurulmoı olacaktır. Ata· 
tOrk fnlulAbının dayandığı te· 
mel TDrldye'oln ılyıeal ve eko 
nomlk bütQnltlğOdftr. 

Ttlrldye comorlyetl boku 
metinin tatbik etmekte olduğu 
devletçilik prenılbl, memleketi 
en kıea yoldan ve en ileri hızla 
bu ımııcı vardırmaktır. 

Bftydk ve yaratıcı ônd,.rlml· 
zln ekonomideki bu anı um· 
demf z hakkındı bana verdiği 

emir ve dfrektlf lerlnl boradı, 
size k.ellme kelime olduğu gibi 
okuyorum: 

"Tdrklye'nln tatbik ettiği 

devletçilik alsteml on doka1nn· 
co asırdınherl ııoıyallzm nazı· 

rlyatçılırının llerl eQrdtığll f l · 
kirlerden alınarak tercOme 
edllmlı bir ılatem de~lldlr. Bo, 
Ttlrklye'nln lbtlyıçlırıodan doğ· 
muı, Tilrklye'ye bıe bir ılı· 
temdlr. 

Detletçlllğln bizce tıılnaaı 

ıodur: 

Fertlerin bueust teoebbaıle· 

rlnl ve eahıi faaliyetlerini eaaa 
tutmak, fakat btlyftk bir mil· 
lelin vtı genle bir memleketin 
btltftn lbtlyıclarını •e birçok 
şeylerin yapılmadığını gözöndn· 
de totuık memleket lktıaadl· 

yıtıoı devletin eline ılm111. 
Tarklye cumorlyetl devleti, 

Ttlrkfye ntanıoda uırlardın· 

berl ferdi ve hoıuıt teeebbfte· 
lerle yapılmımıı olan ıeylerl 

biran evel yıpmık istedi. Ve 
görilldüğa gibi kıaa bir zamın· 
dı yapmıyı muvaffık oldu. 

Bizim tıklbettlğimlz bu yol, 
Liberalizmden hııka bir tıis· 

temdlr. 

Arkadaılar, Baılı·baıını bir 
lnkılAb ldeoloj ıelne direktif ve 
temel olan ve kendi tedbirle· ' 

rint kendi içinde taıJyın bo 
prenalb, btıtOn uloeal bıyıtı· 

mızı • varmak lıtedlğl yaksek 
refah te•lyealne ulıotıracak ye· 
gAne ve en emto yol olacaktır. 

Ulusa bıt olan AtatClrk'ün 
adını buradı bOtfto yurddae· 
ların ôntıode ve hepimizin en 
candan doygomaıa tercDmao 
olarak minnetle ve tazimle 
aoarım. 

Şubıyıo diyevlode çok de· 
ğerll ıeflm lımet İoönCl iıık· 
k1Ddıkl ifadeden doyduğum 

tahıHde çok bil} Oktftr. 

Sayın bemıehrllerlnfn bu iyi 
duygularını kendilerine bildir· 
mekteo kıvanç dayıcığım. 

Diğer vekil arkıdıılarım ve 
ııhııım hakkında gôaterllen eev· 
gloln beni bahtiyar ettiğini 

bllb11ea söylemek leterlm. 
Şimdi hep beraber gözQmft · 

zftn önQode canlanın bo me· 
deolyet anıtını gö~ıamftz kı · 

bararık ziyaret edt biliriz." 
SOrekll bir ıurelle alluıla· 

nın iki eöylevden sonra ma· 
zllıa onuncu Cumarlyet marıını 
çalmağı baılımıe ve bu ıırıda 

CelAl Bayır; panayırın glrlo 
yerine do~ru Uerlemlotlr. Orada 
panayu komitesi bışkauı ve 
şarbay doktor Behçet Uz; bir 

tabla içinde tatulan makaeı 

alarak 11yın Bılıanamıza ver· 
miı ve glrlı yerini bığhyan 

kırmızı beyaz kordellyı keıme· 
ılnl rica etmletlr. 

Ekonomi Bakanı; mık11ı 

ılmıı ve gftlftmıeyerek fU söz· 
lerl ıöylemletlr: 

- Her ıeae dalma böyle 
movaf fıklyetll itler diler ve 

kutlarım. 

Bu eözden sonra doktor 

Behçet Uz'un elini eıkmıı, ma· 
k11lı kordelAyı keaerek içeri 
glrmlı, arkasından batan çağ 
rıhlar (Davetliler) glrmlıler n 
baetan bışhyarak her pavlyon 
öoClode durmak Te lzıhıt almak 

ıoretlle görmaıler, tetkik etmlı· 
lerdlr. 

Bıkammız evvelA C.B.P. ola 
Qzerlode ıhı ok loıretl bulonıo 
ve içinde partinin yaptığı leler 
hakkında birçok fatıtlıtlkler ve 
rtelmler bulunan pavyonunu 
gezerek çini fabrlkaıı, mftcev· 
berat, hamur makineleri, aynı, 
eapka blıbı, Comıovası Unlt 

Te tıo kömOrlerl, zımpara, kd· 
kftrt ve cın madenleri pavlyoo· 
tarını gezmletlr. Maden pnlyo· 
nundı kömOr f Jıtlerl, lstlh1111At 
veHlrc bıkkındı malumat al· 
dıktaa eonra: 

Yerli maden kömftril 
lıtlbeılAtını OCUZI mıl edip 
ocozı 11tmık lazımdır. 

Demle ve bu suretle yerli 
mı-len kömilrlerfmlzlo revacı 

lçln gidilecek amacı göstermlotlr. 

Zlrut bankaeı pnlyononda 
kendlstol kırııhyııın bankının 

lzmlr ıobeal dlrektörft Aekl 
Eren'den bllba1111 buğdıy 81· 

tıeları ve nQmunelerl bıkkındı 
malumat ılmıı, pavlyoodıkl 

muhtelif buğday tiplerinin 
ıstandardlze edllmlı olup olma· 
dığmı 104 muı, ıstaodardlze 

edllmlı oldoğono ~ğrenmlotlr. 

Sonra Yunan hOkdmetlnln 

pnlyonono gezdi. Pavlyondı 

kendlılol Yı:-nın General kon· 

ıoloao Vrlzıklı karııhyarak 

f11hıı vermlıtlr: 

Bo pavlyonda zengin "Ve 
clldlettlrllmlı bir ansiklopedi 
ile Atauırk'Oa vaktlle Anka· 

ra'dı ilk uluHl savıo zama· 
'nında yıpılmıe bir bftıtft bu· 
lunmaktıdır. Konıoloe; Eko· 
ooml BakaoJmızı izahat ver· 
mlotlr. 

Buradan ıonra Yugoelavyı, 

İtalya, Sovyet Ruayı pavlyon· 
tarını ziyaret ettiler. Her ftç 
pavlyonda da bu bClkdmetlerln 
İzmir ceneral konsoloaları 
kendlılol kareılıyırak teehtr 
ettikleri mallar hıkk1ndı lza· 
bat verdiler. Pavlyonlardın ıy· 

rıhrken ıreıoloHl İzmir pına · 
ymoa letlraklerlnden ötDrd 
lt!tekkOr etti, kendlelne ılbilm· 

ler, broe~rler tıkdtm edildi. 
Bundan sonra SOmerbınk, 

lnhl11rlar, uray, Aydın ve De· 
nlzll pavlyonlırını ve diğer 

pavlyonlırı ge:ıdller. 
Saat ylımlblrde panayır gı· 

zlnoıonda uray tarafındın ee 
reflerlne verilen ziyafette bn· 
landolu. Ziyafet çok eamlmf 
h11blhıller içinde, eğlent.ell bir 

eekllde g~c;tl, Panayır yerindeki 
havuz çeeldll ıııklarlı solar fıı· 
kırtıyordo. Halk 111t yirmiden 
eonra panıym gesmeğe hıela · 
dı. Dan gece panayırı ziyaret 
edenlerin 1!8y1111 çok kılıbalık· 

tır. Pıtoıyır ınuvaffak olmue 
bir eserdir. 

• • • 
Paoıyır, ,hngılo sabahları 

saat 9 da açılacak ve gece eaat 
bire kadar açık bulunacaktır. 

Urıy, İzmir ve civar yerlerinde 
lollyen otobftılerden 66 ıdedl · 

nlo, hareket yerlerinden doğ· 

roca Comurlnk meydanına ge 
lf p gitmelerini emretmlı ve bu 
suretle balkın, kolıyhkla pını · 
yırı gelmesini temin eylemlotlr. 

• • • 
Şarbay Dr. Behçet 
Uz'un SôyleYİ 

lzmlr'fo değerli saylnJ, sayın 
Ekonomi bakıını CelAl Hıyar 

Onuraıl ae bıekaohğmızlı 

k11vvet kızının ve ekonomi 
alanındaki mnvaf fıluyetll ve 
'Verimli çalışmılarınızm yeni 
bir baearığı olan arsıoloeal 

beılncl İzmir panayırının uğur· 
lo elinizle açllmHı biz İzmir· 
Ulerl çok sevindirdi. Bugün 
Egeliler bu panayır mOnıeebe· 
tile haklı bir sevinç ve kıvançla 
ekonomi ve endOıtrl bayramı 

kotloloyorlar. 
Hiçbir dnlrde yurdumuza na· 

ılb olmıyıo tatlı bir bıyBallık 
içinde yapılan yOkselme atıl· 

malırıoan bugankft gilr ıonuç · 
larını, bo açılıo dolıyHlle bir 
kere dahı göz önftne getirerek 
ğorur doyoyörnz . fote bonon 
için bOtOn Egeliler, oloeı. bu 
ulusal gururu tattıran devrim 
partisinin bfiyOk başlarını ve 
o partinin yükseltici, flerletlcl 
prenılblerlne olto bağlılıklannı 
eu vesile ile ete berkhmekle 
bıhtlyardırlıt. 

Saltanat deninde yok baha· 
eıoa heder edilen Tdrk emeği· 
ol, OrOnftnO ve o gOnkO doru· 
mu dtışftnmek bile taylerlmlzl 
Orpertlyor. 

Bu kftçOk ihtiyaçları için ya· 
bıncıl1ra el avuç açan ve hona 
kırşıhk ağır borçl,.r yaklenen 

Osmıoh Ttlrklyeslnl ne kadar 
geride bıraktılımızı bir ız !!OD· 

ra gezeceğimiz bu panayırdı da 
bfiUlo ıçıklığlle göreceğiz. 

Yıllırdanberl acunu kaeup 
kuuran genel kriz karş181nda 

totaomak, ona sadece göğüs 

gerebtlmtık baelı bıeıoı bir ha· 
ı~rık iken, endOatrl alınına 

yep·yenl bir hızla atıldık, yer 
yer bacılar yakeelttlk. Maden· 

ler lolettlk, raylar dôeedlk, yol· 
lır yaptık, bataklıklar kurut· 
tok, yeni okullar, iç ve dıetı 

f inanı kurumlan ıçttk. 

Acunun en güzel, en ucuz 
ve en sakin yeri olan bu gil · 
neı illkealnde iyi durumlu, gil· 
ven ve gönenç yolunu buldok. 

BtltQn bunları yalnız olueal 
varlığımızı dayanarak yaptık. 

Btıyftklerlmlaln değerli direk· 
tlf lerlle hazırlanın ekonomi 
programımızla ve oluHl ,ımen· 
dafer alyısımızla ürünlerimizin 
mıllyetlnl ucuzlatarak onları 

acun plyısalnıodı layık olduk· 
lırı yerine yftkaelulk. TClrk 
paraeını, döviz ve tecim denk· 
llğlol çıboklok ve dtıriletlilkle 

sağlama bığlıyarak iç ve dıı 

piyasamıza hareket ve düzen 
verdik. 

Arkadaılar, 

Bcıttın borı;lar herhangi bir 
te11dOf le olmadı. Bu loler, in· 
sının ıkıl ve hayaline zor sığ · 

dırablleceğl gClç eartlırlı başa· 

rıldı. Ancık, AtatOrlt'On erfell· 
mez debıeındın fıekırın yıllı· 

rıldı enerjisi ve direktif ile, onun 

yapıcı, yorulmaz arkadıeı lamet 

Jnöod ve muvaffak ekonomi 
bıkemmız Celil Bayırın milblm 

bir riiknOnO teekll ettiği hnku· 
metlmlzln elinde biltOn zorluk· 

lar eridi ve yurddı çok verimli, 
faydalı eaerler doğdu. 

DOnkd acıları tatmıe olan 
bir neslin çocuklarısınız; gördO· 
ğilmftz bu eaerlerlıı mutla so· 

noçlarıdır ki, bizleri eef lerlmtze 
çok ııkı bığlarlo bağlımıkta 

ve yarına glhenle, inanlı bak· 
tırmaktıdır. 

Egelller, Hyın hemeerller, 
De"Vletfn ekonomik alandaki 

ilerleme pro,ramı içinde, Egeye, 
bu verimli topraklara da, 14yık 
olduğu önemli yer ayrılmıştır. 

Araıulueal panayırın İzmlr'ee 
kuruloıu bonon açık bir deli· 
ildir. 

Hükumetimizin, bllbaeea il· 

yın ve sevgili Baıbakanımızlı, 

bilerek çalıean ve yürGyen 

Ekonomi Bakanımızın sıcak 

korumalarlle Ege dolayı ·Hiç 
şftpbe yok ki· az zamandı bü· 
yak gellemelere ulıoacıktır. Bu 

bakımdan, İzmir areıolu11l pı · 
nıyırının gelecek ydJardı daha 

evrim bir varlık ve önem ka· 
zanacığı tabtlğdlr. 

Yeni Tılrklye, u-eıulueal ye· 
rint almak ve olnsların sevgi 
ve gü venlerlnl kazın mıklı fn. 
ıelllk için hergün biraz daha 
iyi olmak ıımıcındıdır. İzmir 

panaym ile bizleri yakındın 

tanıyacak olanlar, Cumorfyet 
TOrldyeelnl yalnız tecim hayı· 
tile deıAil, onda her bakımdan, 

dayanabilecek birçok ıoyaal 

konet kıynıklara da bulandn· 

gooo görerek onu tanıdıkların· 

dan hoonot kılacaklardır. lete 
hu yönden pıoıyar, ulualar ıra 

ıındı mal alıp verme durumu 
kadar, iyi tanıomı ve ıe•leme 

yollaranı da hazırlamaya bir 
araç olacıktu. ,. 

Bu görftşteo bizim bo loıel 

duygularımıza kuvvetli yardı· 

mını kıyrayın ve pıınayHımıza 
genle ve zengin bir nrhklı 
iştirak eden başta boyok dos· 

JttJ 
lerf ayrıca eevlodlrmlştlr. 

tsfl 
mlğ, özel oloHl kuroOJ ~ 

,eçe 
mızın öz mallarJmızı ~ ~ 

yıla nlabetle bu yıl dah• t"t 
göaterdlklerlnl de gororl• 

tdkranlı anarım. 

Sayın Bakanımız, ~ 

Sözflmtı bitirmeden, At•ıar 
bO 

devrinin ve lemet foöoO e~ 
kumetlnln çok gnıel bir eS ~ 

Yac• olarak Ege dolayında yıea 1' 
İzmir arsıulusal panayırıll 

k•O' baearığı için sevgili Bıeb• ~ 
mızın lütfen gösterdlklerl yö 

~· sek ve sıcak himayeye ,e ıol 

tında bulunduğumu~ Eko00 ı~ 
Bakanlığının modern bir b•' 
yiirüyen of le ve dfğı-r karıl~ 
larını yıkından ilgllendf rı:tıt 

Y,r 
eoretlle yaptığınız değerli , 

ıJJIO 
dımları hemeerilerlm n• 
teeekkör Qamek isterim. 

rffelt 
Devlet demlryollırı ts ~ 

psfl rinde en çok: ucuzluk ya ~o 

panayıra letlrık ve geziyi ~· 
laylıetıran Bayındırlık lJ• ~ 

fJllV 
nır.:uz 11yın Ali Çetlok•11 ı~ 

tltf 
adını ve muhtelif eure f 

yardımlau dokunan dığer e•~ 
bıkanlırım1r.ın kıymetli v• ıoı 
yetlerlol boradı anmak beO 

için ayrıca bir borçtur. 
r1J1 

Panayırı tzmlr'de hı!• oı 
ken, baota General KazılP 

0 
rlk ve İzmir parti baek• b 
A "Vnl Doğan olduğu halde ~ 

1 
rlmlzdekl koosoloalar ve dlf :~ 
eeçkln uzmaolardın kut0 ıe 
genel ve leçen komite o.ye 

ııo• 
rlnln ve Türk basınının P 

11
, 

yırıda baearığı için eokt• ıJ 
aııı> değer yardımlarını huzur tP 

sunmakla böyilk hız davsfl ~ 
Tark ulosunıı, her gOP 1;, 

bir ufuk ve yeni bir beY~of 
yaratın 11Atıtfirk 11 e ve ıtr 

d ·· D blc oğu reJlme tıemaya tl 
lığımızı tekrarlamak, lçteP 

dıt· 
eın en büyilk kıvancıınız , 

"•~·sı Cumurlyet, .1. 

Vapur Du~aP1 

Gözlük 
Şimdiye kader görOl· 

memfo derecede zartl "; 
ucuz bir gözlflk al1JJ11 

isterseniz : 

Başdurak 
Hamdi Nozhel 

SIHHAT 

ECZANESi 
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Al{.şelıir __ Banliası -§ -

ü~möır ŞlYlb<esü 
ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi binasında 

TELEFON: !2383 •• 
HertftrlO (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 

Vadcsi1.lere % 

Mev(luat Saı·tları: A!tı uy vaddiy? % 

4 
5 ·rt· 6 faiz ver• 1 

' Bır sene vadelı1e % 
.rreıdl 

Zıhlrıı, ftzQm, incir, pamuk, yapık, ııfyon vesaire komlsyonculoğo yapılır. Mallar l' 

en mOsold şeraitte ovane "erilir. 
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Kiralık Ev ve Dükkanlar Olivier ve Şüre- t\cele Müzayede· 

lırnir Evkaf Direktörlnğnnden~ Yedikule Gazhanesi kası Limited Va- ile fevkalade sacış 
QVlkfa Ne.'I No. Mevkii Muhammen b. İSTANBUL 
~ 11rttthı P•ta DOkk•n 917 hHın hoca 84 Vıporları kalafatlamak için yomuıak 

t 'Pleaoğlo " 2 ali reis 24 • 

~ •hoıet p. ·· 39 yol bedesteni 80 z 1 F T 
Ilı.., " Mığeza 34 " " 4.00 

" ca11111 DGkk.An 84,80 hisar meydanı 120 
" 13 yargıncılır 125 •• 

•• 
" 12,14 kolancılar 240 .. 

•• 
•· 6 pılancılar 72 il 

•• 
" 92 hlaar meydını 145 

il 

•• 
" 13 birinci belediye 300 .. ., 
" 2(6,254 ırHtl 150 •• 

•• 
•· 74 hisar meydanı 14i 

., ,, 
•• 4ı ikinci belediye 170 " ,, 
11 11 aımıncı soklk 48 .. 

•• 
" 15 birinci belediye 300 •• 

" 
il 9 " " 200 •• ,, 
" 30 bıt pazarı 72 
" 56 tek.erciler 80 

" ~ .. ilde ,, 
tilLL " Dıpo 54,2 keatane pıHrı cami altı 25 
O..~lq DGkkan ti 1 cami ıltı 35 
~CllıQaı l f at kat yHıhıne 56 hıllmığı çarııaı 72 
~ Dilkk6n 54,2 11 

" 96 
,, oğla 11 4.6,5 gön hını 75 

ll •• 11 60 bdkt\met cıddeıl 441 
o=''enu llledreae il 44,l osmın r.ade 60 
't r IGtfd n 311 ıılhıne 240 
'Plea Vlkfa Oğla ev 4 saraç ıU 60 

18.terq ıh yakarıda yerle~ ve numaral1rı ve senelik klrıları 
.__ ...;rı •brıta aruırmı mGddetl zarfında lıtekll çıkmadığın· 
~ leleri 26,8,935 pııarteıl gftntıne kadar UZltılmışllr. İı· 
~ 0lanlırıo o gGa aaat ondörtte Evklf dlrektörlft~ftnde top· 

kooıııyoaa mClrıcaatlırı blldirl\lr. 2676 

l . Kiralık Ev ve Dnkkinlar 
lttıır Vakıflar Direktörl Oğünden: 
lktı 

.. 

Nev'i No. 

DGkkln 6 
Ev 26,35 
DGkkln 38 

il 

il 

Meıkll 

batdorak 
kııakapı 

kemeıaltı 
il 

" 

Mahammel' 
bedeli 

60 
120 
400 
400 
400 

23 
4.0 '-- .. 

~e cımU " '88 lhHnlye camit aiti 36 
........ - il il 43 6 .. il il 36 

,, -eaçlt 11 195,207 11mah meaçld 72 
~.~ .. il 2 il .. 24 

'· :etç1 H. İbrahim Aaaa 67 ,69 keatellf meeçldi 50 
t 1111 taa111 P•ıı Ev 12 san'atlar mektebi 11kH1200 
.. ._ eraıta eaoıll Depo 8 kemeraltı 120 

tlı ı 8 
tıa~ · · lbrıhlm Ey 16 lıtanköy hamımı sokak 132 

' ''da y11ılı vakıf ak1tatı açık artırma ve uzatımı mGd· 
' bit laıfıııdı dı istekli çıkmıdığındın illa tarihinden hl ba· 

11 ••rfındı paz1rhklı ihale yapılacağı U•n olunur. 2677 

Lid8 Mfls. Mev. satın alına komisyo-
4' 11tında ihaleleri yapılacak ilinlar 
~rı M M l . . v. 11. ıl. ko. dan: 
' Bir çiftine biçilen eder 190 korot olın 8000 çift 

~ terlik kapılı zarf Jı ebfltmeye konmuıtor. 
3 : 1Jiıaleıl 17 eyhil 935 aah gdnQ Hat 15 tedlr. 
( lk inanç parııı 1140 llrıd1r. 

' Şutnamesl parasız olarak M. M. v. aatıaılmı komlı· 
S Jonandın ılınır. 

' Ekatltmeye girecekler Uk Jnınç paraeı mektup veya mık· 
baılarlle 2490 ıayılı kanunun 2 ve ftçClncü maddele· 
rinde yaııb belgelerle blrlJkte tektff mektuplarını lhıle 
llatından bir 111t evvel M. M. v. satın alma komla· 

4 
Yoııonı nrmelerl, 2673 23 28 4 10 

'ktt• M ~ . M. V. aat. al. ko. dan: 
~.'~t llaelerlnln ıon sınıflarını talebe ılınoıığı de Hm ede· 
\~ lteldilerln 30 · A~ostoı· 935 tırlhloe kadar İetanbol'da 
""- l.alell, Maltepe uked llııelerlle Buraa'dakl Borsa ıııkert 
~tt 'feyı ıskerllk ıobelerlne mdracaat etmelidirler. 

l' 20 21 22 23 24 25 27 28 29 

,. flrk Hava Kurumu lzmir Şuhe
'tıd 'en: 
""-~lrde b' ~ 
~ le •tinci kordonda kuramamaıı alt tayyare slnemaaı 
~ tl tlıııatı ve mıkiaelerile beraber 4lç ıene için kirayı ve· 
~ • .,,~re 21.8.935 tarihinden 26.8.935 t1rlhlne kadar açık 
l'~u çık1rıtmı1tır. 
~ ~ .. erın ıartlın görmek üzere bo mGddet lçfnde lımlrde 
'~• l'lıaıu lamlr eubealne, lıtınbuldı lıtıabol tnbeelne An· 
~'""& ~el aıerkeze mOracaatları ve artırıma letirık için 26. 
~ı, rteıl gdnG 111t 16 dı lzmir oobemlz merkezinde hı· 
~~ ...... h. 21 23 25 2633 

\ 1,41
e Şarhaylığından: 

~ ı:eaıııın bir senelik flektlrlk ımpftlft 6.8.935 den hl· 
gQn mllddetle ekılltmiye konolmuıtar. İhale 26,8,935 

s:GaQ eaat 16 dadır. Şartnımeelol anlamak lıtlyen tı· 
ke beledl1ealne mllrıcaatlın llAn olunur. 

17 19 21 23 

ve tu~lı, hoya ve yaya kaldmmları için sert 

• Zl},T 
Stoklarım1z daima vardır. 

lstanbul Deniz Levazım Satınal
ma Komisyonundan : 

215 roda 2 borgıtıhk çelik tel halat 29 ağustos 1935 pt>t· 
ıembe gilnd saat 1 l de Kaaımpaoada komlayon blnıemdı kapalı 
zarf la ekılltmlye konolmoetnr. Tahmin edilen bedeli 18060 l{. 

r1dır. Sartoamesl hergGn komlııyonda gördleblllr. İıteklllerln 
1354 lira 50 kuruıtın ibaret muvakkat teminat makbuz ve mek· 
tobo ile kanuni belgeleri hui teklif mektuplarını eksiltme aaı· 
tinden bir saat evveline kadar komisyon bıekanhğını vermeleri. 

13. 18. 23. 28 4659 2530 

Denizli Lisesi DirktörlüğOnden: 
20 ığoıtoatı bıthyıcık olan talebe nımzed kaydı 31 ığuatos 

saat onGçte bitecektir. 
Derelere 30 eylôlde bıtlınacıktır. 2632 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

·•CERES,, nporu 26 ağoıtoıtan 31 ağuıtısa kadar Anvera, 
Roterd•m, Amıteerdam ve Bımburg limınlıu için yak alacakhr. 

11ULYSSES,. vapuru 9 eyUUde gelip 14 eylClle kadar Anvere, 
Roterdım, Amsterdam ve Bımborg llmınl1rı için ydk ılacakhr. 

110RESTEŞ,. vapuru 23 eylGlde gelip so;eyUUe kad1r Anvere, 
Roterd~m, Amaterdam Te Bımborg limanları için yak alıcıktır. 

0 ULYSSES11 vapuru 22 ığoatoaıa beklenmekte olup yGk6n6 
tahliyeden sonra Burgu, Varna ve Köatence llmınl11ma hareket 
edecektir. 

0 0RESTES,. vapuru 5 eyUUde beklenmekte olup ydkftnft 
tahliyeden 16Dra Bor~11 Vırnı ve Köstence llmanlarınııı hareket 
edecektir. 

11BERKULES,, vapura 19 eylftlde beklenmekte olup yak.tına 
tahliye ettikten sonra Burgıs, Varna ve Köstence llmınlırını 
hareket edecektir. 

SVENSKA ORIENT LIN1EN 

1 

11VlKlNGLAND,, motörCl 2 eylGlde beklenmekte olup yGkdnd 
tahliye ettikten sonra Roterdam, Bamburg, Dıntzlg, Gdynlı, 
Goteburg, Oılo ve lıkandlnavyı llmınlarını hareket edecektir. 

11BEMLAND,. motörü 16 eyldlde gelip tahliyeden sonra 
Roterdam, Bımborg, Dıntılg, Gdynla, Gotehurg, Oslo ve 
İekıodlnavyı llmanl1rıoı hareket edecektir. 

"VINGALAND,, motörtı 2 birinci teşrinde gelip yükdnft bo· 
eahtıktan sonra Roterdam, Hımborg, Dantzl g, Gdynlı, Goteborg, 
Oalo ve İskandinavya limanlarını hareket edecektir. 

SJıltVICE MAR1Tllt ROUMAlN 
11SUÇEA VA,. vapuru 5 eyldlde gelik 6 eyUUde Maltı, Bıraelon 

ve Mınllya'yı hareket edeceıktlr. 
11ALBA JULYA,, vapuru 30 eylGlde g.ellp birinci teşrinde 

Mıltı, Barıelon ve Marsllya limanlarına hareket edecektir. 
Yolca ve ydk kabul eder. 

lltndıkl hareket tırlhlerlndekl değlelkliklerden acente meı'u· 
llyeı kıbol etmez. Fazlı tafıUAt için ikinci Kordonda Tahmil 
ve Tahliye bln11ı 11kısındı Fr1telll Sperco vapur ıceotabğını 
mGr1c11t edllme1I rica olunur· 

Telefon: 2004·2005-2663 

V.N. 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCBE LEV ANTE L1N1E 

u ALIMNIA ,. Hpuru 14 
ığuaıoııta bekleniyor, Bımbul'g, 
Bnmen ve Anvera'ten yak 
çıkaracaktır. 

0 ANGORA,, vapura 19 ığos· 
toata bekleniyor, 22 ığoııtosa 

kadar Anvera, Roterdam, Bam· 
burg ve Bremen için yflk 
ılıcaktır. 

11TlNOS11 vapuru 2 eyltUde 
bekleniyor. 6 eylftle kıdar An· 

vereı, Roterdım, Hamburg ve 
Bremen için yftk ılıcaktır. 

111TAURİ,, vapuru 16 ey· 
lftlde bekleniyor. 20 eyldle 

kıdar Annn, Roterdım, Ham· 

burg H Bremea için 7Clk ıl•· 

caktır. 

ARMEMENT B. SCHULDT 
HAMBURG 

.. HANSBURG,, vapuru 22 
ığostostı bekleniyor. 1 eylCUe 

kadar Anvera, Roterclam n 

Hımborg için ydk ılıcaktır. 
"NORBURG,, vapuru 26 ey· 

16lde bekleniyor. 30 eylGle 

kadar Anverı, Roterdam ve 
Bamborg için yftk alacaktır. 

SERViCE DİRECT DANUBIEN 
TUNA BATT'ı-

" ATiD ,. motörCl 26 ağos· 
tosta bekleniyor. Bodıpeete, 

Bratlalav ve Vlyaoa için fftk 
alacaktır. / 
THE EKSPORT STEAMSBlP 

CORPORATION 

"EKSCELSlOR,. vapuru hı· 
len limanımızda olup Nevyork 
için yftk almaktadır. 

SOCIETE COMMERClALE DE 
ANV1GATION A VAPEUR 

" BULGARIA ,, vapuru 14 
ığuatoata bekleniyor, Bargıı 

Ye Vama it alacaktır. 

pur Acentası 
Cendell Han, Birinci Kordon 

Tel. 244.3 
Ellerman Llyn Ltd. 

Liverpool Hattı: 
·'ALGERIAN., vapuru Llver· 

pool ve Svvansea'dın 18 ığu&· 
sto81 gelip tahliyede buluna· 
caktır. 

11 FLAMtNIAN ,, vapuru 20 
ağustostan 24 ağustosa kadar 
Llverpool ve Glasgovv için 
yilk alacaktır. 

11 OPORTO ,. vapuru eylul 
bıtlangıcında Ltverpool ve 
Snansea'dan gelip tahll1ede 
buluoacakıır. 

Londra Hatta: 
"POLO,, vapuru 25 ağustos · 

ta Hail, Loodra ve Anvers'ten 
gelip tahliyede bulunacak ve 
ayni zamanda yalmz Hull için 
yok alacaktır. 

•· ALGERlAN ,, vapuru 29 
ığuıtostı beklenmekte olup 6 
eyhile kadar IJondra ve Bull 
için yük alacaktır. 

11 FA BİA ~.. vapura 7 eylul· 
de beklenmekte olup 18 eyhile 
kadar Londra ve Hull için 
ytık alacaktır. 

The General Sttam VavlgıtJon 
Co. Ltd. 

11 ADJUDANT ,, vapura 23 
ağustosta bekl'l'nmekt.s olup 27 
ağoıtoaa kadar Londra ve Letlh 
için yftk alacaktır. 

Not: Vorot tarihleri ve vapurla· 
rıo isimleri dzerlne denlılkllkle· 

tinden mes'uliyet kabul edilmez 

1 Muhasip Aranıyor 
, İyi bir maaelı, muzaaf 

osulane aşina bir Muhaee · 
heci aranıyor. Taliplerin 
Udacl kordon Şahin zade 
ıokağı 18 numarıdı Hoca 
zade Ahmed tlcıretbanealne 

mftncaatları. ...................... 
Devlet Demir-
yollarından: 

l ·9 935 tarihinden itibaren 
en aoığı 5 tonluk tım vagon 
hamolf'll hıııt tohumu, ketf'n 
ay çiçeği, susam, aapir, flıtlk 

ve zeytin daneslne mabıus D. 
D. 106 numaralı tarife 8 locl 
leletme mıotakaaını da teşmil 
edllecekl gibi bu muddeledn 
perakende nakliyatı da Devlet 
demlryolları umumi dokuzuncu 
tarifenin birinci sınıfını lrhıl 
edilerek ton ve kilometre ba· 
ıını 5, 25 kuruo flcrete tılbl 
tutulacaktır. Fazla tafsllAt le 
taslyonlerdan alınabilir. 

23 25 28 2663 
l eylül 1935 tarihinden hl· 

haren 8 inci işletme mıntaka · 
ıında taeınıcak ipliklerin beher 
tonondın kilometre bııını 5,25 
(Beş kurae yfrmlbet aantfm) 
dcret alınacaktır. Bo tarife 
Aydın hattında iplik için mer'i 
umumi ve husuEi bdtün tarife· 
lerl Ilga ile onların yerine kaim 
olur. (2619)18 21 25 

Soma maldftrlOğünden: 
Somanm Karabfsar köyOnde 

ve sünnetçi mnkllnde un 
değirmeni arsasının blrlkmlı 

vergi borcu ödenmediğinden 
haclı edilen mezkur değirmen 
arsHının açık artırma sonunda 
233 liraya mOıterfsl Ozerlne 
ihaleıılne karar nrllml§ oldu. 
ğundın işba 1 hbarnamenin 
tebliği tarihinden itibaren on 
gün ıonanı değin ödenmediği 
takdirde · m6ıterlsf uhdesine 
ferağ muamelesi yaptırılacağı 
ltbu arsıya eerlklerden hacı 

Osman kııı Halldenln kayıp 

bulunması aebeblle tebliğ mı . 

kamını kaim olmak f\zere Ula 

obuaar. 

25 ağustos 935 pazar gilaü 
öğleden evel ısaıt onda Gözt8.· 
pe tramvay caddesi 11lba11e 
mevkilode 383 numaralı IJaae· 
nede Müayfl Basana alt lngtl(l 
mamulAtandan yeni bir hala 
brous birer buçuk kişilik keı• 
me iki direkli ~aryola mıl' 

somyıları .. koval aynıh k6ç0k 
şlfonyere ftç ıynılı tuvalet ko· 
mldfnoso ve kadlf eli ıezlonk 
maelf cevizden mamul lkt kı· 
pılı aynalı dolap tQI perdeler 
kornişler viyana mamulAtından 
taplah kanepe maa 1 ki koltuk. 
cevizden mamul bOfe fantazl · 

karı yemek masası mu;ambı 
kanepe maa iki koltuk taplıh -
ve hasırlı sandalyalar aynalı 
askıhlr, f!lavon orta mısası, 

baamı levhalar, balkon estorları 
körükld çocuk arabası, gıyet 

şık baıır tıkımı maaasUe, oda· 
Jardakl taban muşammaları, 

pate markalı gramafon maa l l 
adet aabtblnln sesi plAklarile, 
gece IAmbası porselen vazo ce· 
vlzden mamul ipek.ten kınape 
takımı ~emsfyellk kadife kaae· 
pe takımı 9 parçalı kiıblk orta 
masası ve iki slğarı mısıaı 
halı ve seccadeler veaalre 
birçok eıyal1r mOzayede ıo· 
reıile &atılıcıktır. Sıtıı pe· 
1Jlndlr fırıatı kaçırmıyın1s. 

TGrk mdzayede salonu 
M üdfirlyetl 

İzmir birinci icra memur· 
luğondao: • 266 

Ahmet cevadın akseki ban· 
kaamı işbu borcundan dolayı 

ipotekli karşıyıkada osmann· 
dede yılı caddesinde 24:3 nu· 
mun, kapıdan içeri girilince 
etrafı demir parmaklıkla çev· 
rllmlş bir miktar bahçe ·ve ha· 
deha boradan haneye beton 
merdivenle glrlldlkte bir hane 
ıon bir oda gene bir salon sa· 
lonun önGnde bahçeye nazır 

c.mektnla betoa ıyrı bir salon 
ve arkada gf'ne bıhçeal ve 
garj mahalli ve salon hizasında 
bir kiler, bir mutbak ve heJA 
ve bıclehu merdlvente tıst klta 
çıkıldıkta bfr aofı ve beş oda 
ve bir banyo ve helAsı ve mftı· 
temllAtı salreyl havi onbin lira 
kıymetlJ bir bıp hanenin mili· 
klyetl açık artırma suretlle ve 
birinci artırması 23.9,935 pı· 

aartesl gOnilnde ıaat ooblrde 
yapılmak Clsere aatahğı konuldu. 
Bu arlırmıdı satış bedeli tıh· 

mlo olunan luymetln yGzde 
75 lal boluraa ençok artırana 
ihalesi yapılacak aksi takdirde 
ençok utırana taabhdda baki 
balmık şartlle aatıe onbeı gün 
daha ozıhlarak fldncl artırması 
8.10.935 sah gilnftııde saat 
onhlrde yapılacaktır. Bu artır· 
mada ııahe bedeli gene rahmin 
olanan kıymetin yüzde 75 ini 
bolmazt!a 228 inci numaralı 
kanon maclblnce 11110 gul hı· 

rakılıcaktır. İşbu gayri menkul 
flzerlnde htr hıogf bir seklide 
bık talebinde bulananlar elle· 
rlndekt re!ml vesaik ile yirmi 
gGn zarfmdı birinci icraya md· 
rıcaatları IAzımdır. Aksi halde 
hakları tapu slcllloce mah1m 
olmadıkça paylsşmadan hariç 
kıhri!I Htış peşin para tle 
olup mOeterl ayrıca yfizde iki 
buçuk dellAllye ile 1O.9.935 
tarihinden itibaren taliplerin 
7 buçuk teminat akçesi veya 
bank itibar mektubu 35.3811 
dolya oomar191 ile birinci le· 
raya mfiracaatları ilin olunur. 
~ ................. .. 
iç Hastalıkları lUntalıassısı 

Zekai Tarakçı 
İkinci Beyler ıokağı TGrk 

mftzayede aalono lttles llode 
numara 45. 

Bıetalarını ô~leden eoura 
15 den 18 e kadar kabul 
eder. 

Telefon : 3806 
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Zından ve Çangal Ormanları Türk Anonim Şirketi 
= 

Karadeniz sahillerinde A YANCIK'ta dünyanın birinci derecede büyük ve son si~tem maki· 
nalarla mücehhez fabrikalarına malik olan müessesemiz muhtelif orman mamulatını dünya 
piyasalarına tanıtmağa muvaffak olmuştur . 

•• 
Marangazluk için fevkalade elverişli budaksız ve yumuşak Mavi mar

kamız bütO.o memlekette yüksek bir şöhret kazanmıştır. Kırmızı vesuir markalar yapı, am· 
halaj kutular imalinde çok rağbet görmüştür. 

Yapı işlerinde umumi bir rağbet temin etmiştir. 

Kayııatılmış ve buharlrnmış budaksız ve çatlaksız olarak piyasaya arz 
olunur. Buharlanmış kayınlar · çekmez, çatlamaz ve kurtlanmadıkları için mobjlya, otomobil 
karoserisi, sandalye, kundura kalıbı, ökçe ve fabrikalarda bulunan makinaların ~hşap ak
samının tamirinde kullanılır. 

-EZ 

Etnvden geçirilmiş ve kurutulmuş döşeme tahtalarımız rendeli, yivli ve 
dilli olur hiçbir kusuru olmıyan gorgen ağacından ihzar edilmiştir. 

Gflrgenlerimiz Slovauya gDrgenlerinden daha iyi cistendirler. 

Vakfı No. 

M. eeyh bedri DakkAn 269 
.. .. .. 265-267 

Mas. H. oımao paoa E• 8 

.. ıelAtln oğlu 
" pateryerl 

" 
Mu. mum yakm111 

hacı nll. .. .. 
" emine belklı 

EY 
DDkkAn 

Arıa 

EY 

66 
6 
9 

266 

266.1 
31.83 

10 

Me•kll 

çorıkkapı .. 

Mol:iim. bedeli 
Lira 
120 
240 

eantatlar mektebi 
arkaın . 

100 

tamaıahk 48 
pauryerl camii altı 24. 
ear hıw 
tilkilik 

keten Ç11r1111 

11n'atlar mektebi 
arkaın. 

50 
96 

60 
86 

120 

.. rumkaı DftkkAo 129 keçeciler 100 
350 .. ömer ltUfl Nuııf hın l ııphane ıobk 

.. mınleıdı bıcı 
nli mağ1Z1 ;J mlrikelAm hanı 70 

.. ŞeybtUlslAm Dakklo 28 etki balak pazera 75 
" tereflye .. 35 bozyıka 18 
" .. Kıh.., 3i .. 25 
" basla meecld EY 4:9 hasta ıokak 60 

Maz. boetınl Hde Dftkklo 15 çıngarı çar1111 14.4 
Vakla alt yakarıda yerleri Ye o umanları Ye tahmin olunan 

bedelleri g~sterllea akarat on gflo m'1ddeıle açık arhımJyı çıka· 

rılmıetır. İbıleef 23,8,935 cuma gftatı aaıt 14 tedlr. istekli 
olanlar şartlar1D1 görmek ve p~y ıllrmek ftıere hergtln EYkaf 

" dlrektörlOğtlode varidat memotloğooa n ihale gOnft eaat 14 te 
komlayooa mtıracat etmeleri blldlrJllr. 15 19 23 2583 

Bölge San'at Okulu Direktörlü· 
ğnnden 

1 
l 
J 

Oranlama deAerl 
Adet Araba hay.anı ile birlikte 120 Lira ko. 
Takım Çocuk od111 9 parça 100 .. 

« Mutfak takımı 8 " 175 .. 
1 « Oturma odaaı 9 u 150 •• 
2 Adet Taı kırma makfaeıl yatagı 50 
Yakarıda cinsi yazılı eıya 19,8,935 tarihinden baılıyuak: açık 

1r1t1rma ile ıatabğa konulmuıtur. Bu eıya hergtın okulda görCl· 
ıebllir. lıtrkUlerio yftıde 7,5 geçegen lınıcalarıaı genel aağıt· 
maohlr. dlrek:törlOğdııe yı11rmaları ve arttırma gnaa olan 4,9,935 
çarıımba gGnfl ıaat oabeıte karantinada aan'at okulu kura&• 
içindeki abm aatım komlıyonoaı bıt•urmaları bllltlllr. 

18 23 28 2 

8 brik 8 S} olup bnuıu bu saydıklarımızı Pamay arda UU.11 Kereste Fab· 
rikasının 29 numaralı pavyonu gGrmekle mGmkGndOr. 

Bumahaııe iatuyonu kaqmndali dibek ıobk batında 30 aayı• 
h eY Te muayenebaneainde aabah 1Ut 8 dan a.kıam eaat 6 a kadar 
haıtaluuıı kabul eder. 

.Müracaat eden hutalara yapılmı111 l&z:ımgelen ıair tablillt ve 
mikroıkopik muayeneleri ile veremli hallalara yapılmasına ceTH gö
rGleıı Pnomotora.ke muayenehaneAindo muntaumıuı yapılll'. 

Telefon: 4115 

lzmir Memleket Hastanesi Başta
hihliğinden: 

Memleket Ye Efrefpaoa haıtaneılnln bir yıllık lhtl11cını kar· 
tılıyacak olan 21800 metre 'e meıreııl 9 kuruı kıymeti muham. 
menell gazbulntn temini için 19,8,935 tarihinden 2,9t935 tırl· 
hine kadar 15 gOa mtıddetle açık ekalltmlye çıkarılmııtır. Ştiraltl 1 
milna~uıyı gGrmek lıtlyealer hergcın Memleket hastıaesl bıııı 
blbllğlne mtıracaatları. Ekılltmlyc lttlrak edeceklerin de bedeli 
mohammenlo yOıde yedi buçuğu nlıbetlode temlnıtlarlle ekıllt· 
me gana olan 2,9t935 tarihine md11dJf pazarteıl gGnQ ıaat 9 
dan 12 70 kadar lımlr YllAyet daimi encflmeolne mGracat· 
~n. 20 23 27 31 2640 

l inci ani ekmek 
Koyun •e kuıa eti 
Dana eti 
Sftt • 
Yoğurt 

Odun kömOrft 
Kok kömllrO 
Yumurta 8000 10000 
Patıtea 
Kuru ıoğın 
Tomııeı 

Taze fasulye 
Pathcan 
Limon 

4500 
~500 

5500 
4000 

1500 
800 
800 

3000 
10000 

1500 
1000 
1250 

600 

2000 
1500 
1500 

700 

ı~'~ cloıl ~e dJ ,~ 
bedelle fe 

ııı'' 
'ftbO'_..ıı 

~ıtor 
$~0 

1 - 32 adet 20 ilk U demiri, beheri 4,85 Mtr. S 006 
10 adet 16 Mı: 1 potrel demiri. belieri 12,00 Mır. 3 

/ 
10 adet 16 bk 1 potrol demiri. beheri 4t80 Mır. 140 
18 adet 12 ilk 1 potrol demiri beheri. 12,00 Mır. l 1ıo ~f 
08 adet 4 X l200X2400 M.m. demir eaç lnhı. f" 

2 - Bu haıaıa alt ıartoıme, lımlr birinci kordood' dtı)' 
maliye daf re1lnde pul tetkik memurlugaodın b~ 1 
olır.k ahaıblllr. o; 

3 - 2.eyhll.93ô gClnlemeclne rutlıyın pasarteıl gO~eı"~ 
onbeıte yeni maliye dılreılnde pul tetkik eıl f 
luğunda teıekkOI eden komlıyonda açılı: ekılUO' 1 
pılacaktır. ıe1JP 

4 - lıteklller 63 lira 64 kuraıluk munkkat ga,eo~:ıı *g 
lımir mıl ıandığını yıtırank makboılarlle blrll 510 
mlı7oua gelmeleri. 14 18 23 27 ı 


