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Celil Bayar'ın önemli Bir Diyevi: 

iş 1( unu l(amutayın Bu 
Devresinde Çıkacaktır. 

alk • 
cı o 

a ı r. 
andı arı le Esn f v 

eratif eri Beraber Çal 
lıirlikler Bürosu Açıldı. c:ıaı Bayar, Parti Başkanım 

ve Büro Şefini Kutlu1adı. 
Lı C. B. P. e naf ve lvçllet 

rllJderlnln ktışat töreni, res · 
trıi ol k t• ıra pazar gflnQ ve biz 
t t Ekonomi Bıkllmmız tara 
'hdao yapılmav11r. 
bıı &ordoodakl birlikler binası, 
b lllflnaeebetle baetın aşağı 

1 'Yrak.farla donatalmıvtı . Blrıt · 
tre b le ağlı ftyelerlo teokll enik· 
~ti kesif bir hal kitlesi, 
ll!Otdonu duldormueto. E ono 

il~ Bakanımız, eekl ve yeni 
dl 'Ylarla parti başkanımız ve 

ger ıeut, Dolaphkoyo kamun 
Ocıg 
bı:ı •tıın açım töreninden r;onra 

taya gelmiılerdlr. 
ttk3a,ooo işçiyi toptu bir te· 

1 kJt halinde çevresfnd top· 
•ınıy " ı ıonvaflak olan bu ha· 
tıkla ve kanetll mOeHesenfo Ekonomi Baknnı fş knounu hakkıoda diyevini veriyor 

•tıl Çok lbı töreni orada bulunanları 
~ Yıkından llglleodlrmletlr. 

01:1omf Bakanımız şiddetli 

Banuo en mdtekAmil vekll 

Roma lmparatorloğonda idi. 

Osmaoı. idaresi zamanında es· 

londoklarını, yılhk 86 blo lir 

totan •nridıtlarındao ancak 15 
bin lir eını yardıma, dlğ~ ' • 

1 
Parti bnckooımız Avni Doğan Bakan'a ve konuklnra izahat voriyor. 

' ~101 
1 1 

ar araeında otomobilden nıf loncaları v1rdı •e comorl · mıoı kiralara ve m11elarn bar· 
~tJ. ilce esnaf •e tşçl eşe kOllerl rlyet idaresi boolıra kıldırdı. cadıklarını söyledik.ten sonra; 
'P•sıodakt kordel4yı keserken: Fıh o teıekkOllerle bu birlik eözlerln" ıöyle duam etti: 

; "Munffaklyetler dilerim,, . ara11oda bArlz farklar vardır. - Son btıytık Pırıl kurul· 
' e11ıleler, ondan eoore hOro Loncalar, korporeayoa ıeklln tayınd11 da bo mes'eleolo ônemll 
b~ glr11ılolcrdlr. BOyQk •e ge• deydi ve ekonomik payların bir konu (menu) olduğa ka· 
bt ~ bir yıpı içinde 28 ayrı yanında dinsel izler, tarikat· bel edildikten sonra btıtOn bu 
d tll~ıo çalışma bôlOmlerl öntın · çılık vardı. Hogüo borada ıop· tttekküllerl, birlik içinde ÇI· 
tn 

ta 
1 

geçen Baklnımız birliğin lıoaa bhllk teeeU.Ollerl lee lıştarmığı fıydıh bolduk. Bo 
it p •ntı eılonondı yüzlerce 1 çl doğrndno doğruya ııoyeal, sıhhi suretle, bGyQk bir katlenlo bol 

c beraber yer lmıalardır. •e lktıeadi durumdadır •e ka bol lıttlfıde hakkı 11ğlanmıo 
C, B. P. birlikler bürosu oun çecçneel içinde bulunmak· oldu. 

terı Oamıo Şen celseyi eçmıı tadır. İzmlr'de 3!1 birliğimiz Dedi ve birliğin hakikaten 

Oe l.onoemılara başlanmıetır. vardır. bOyük bir intizam ve f91betle 
Oce &ôz alao parti başkanı · Başkanımız bu bfrllkltrin tatbik ettiği çahoma intizamını, 

ttlıı Avni Doğao klireftye gele vaktile ayrı ayrı çatılarda bu· soysal, aağlak yardımlarını, tef 
te~ 
btr eenar ve leçl bhlikleıioln 
dtı tarlbtderlnl yapmış ve 

elı.ıerlnl şa sQzlerle ifade 
ttrnıııtlr: 

~ Sayıu konuğumuz ve ez(z ar· 
•daalarun! 

t ~Qtıda çalışan mQeesese, doğ 
bu 811 doğruya bakanlığınıza 
~·~ta bir teeekkOldOr. Od lar 
anqn 

t tınoo verdiği eeldblyetle 
'll•f 8 k Cemlyeıterl hakkındaki 

,: Bolar heyeti kararnameal 

i i llledeni kanun çerçeveal 
Ç Od 

Telef on: 2776 

Ingiliz 
Mareşalı 

Tftl"k U J usu 
l~in Ne Diyor 

Trakya 
Askeri Manevralarımız, Büyftl{ 
Bir Muvaffakıyetle Sona Erdi. 

Şimdi De Hayasızlık! 
Bu Tertip Hatası DeğiJ, Dopedoz 

Sinsiliğidir. Bozgunc11 
~~~~--~~~~-

(Yeni Asır) gazetesi Ekonomi şılımoyo çarpacağım kendisine 
bakanımızın panıym açma verilen haberlerden ınlır anlı· 

1stonbnl, 26 (Özel) _ Genel dlyevlnl t hrlf ederek ozam mız, bizim yazılarımızın çıktığı 
isinde hOk\lmetl bir taraf Jı, gao, mızrağı çuval sığdırmak 

s Hşta Çaoakkıle'de loılllz 
daha doğrusu üreımene kareı kabilinden bir te•ll ile o söy· 

kumandanı olan Mareşal Drlt· O 
(Mfietahıll ııleyhfne) oösıermek levdeki ( rOn) sözQnfln (Tertib 

not, bugün 1etanbol'a geldi. " Ü 
ctır'dlnde bulunmaş ve biz de yınlışhğı olarak) " aOm" yazıl· 

Mıreeal, gazetecilere verdiği d n ı ıır k aa. hona lAyık oldoğo karşılığı •o•D• on atmıea a •h Te 
dlyevde: Termlvtlk. klı ııra bununla halkı ve 

- Allcenab Ttırk ulusunu Ba gazete yaptığı eahtekur· llgtlllcrl lnandırdığJDı sandı. 
dalma takdir ederim. lığın gözden kaçmıyıcıAını n Bu dı yetfomlyormuı gibi 

Deml~tlr. bu hareketin şiddetli bir kır · - Sonu 2 inci yClzde -........... ~ ..................... ~ ........ ~.~ ... ~ ...................................... ~ ................................................ .., ........ .... 
Tecim Odası Şöleninde: 

CeJ818ayar,TecimerlereÇok 
önemli Tavsiyeler Yaptı. 

Köylümüz, Şükranını, Sükutla ifade 
Eder, Aksi Takdirde Sesini Yükseltir! 
Bakan; Tecim işi, Tecimerlerin Şahsi işi Değil, Ken· 
dilerine Verilmiş Bir Vediadır. Dedi. Hakkımızdaki 

Şikayetlerine De Cevab Verdi. 
Ekonomi bakınımız Celil 

Bayar lımlr'den ayrılmadan 
İzmlrpılıe otelinde Tecim ve 

Eadtlstri odaemın verdiği öğle tbavkanı, 88Jlavlar, Snmerbank 
16leıalnde bulunmoıtur. ::;ölende genel dlrekt&rQ Norullıh &ad, 
yeni n eıkl llbaylarla Parti 

Dolaplıkuyu Yeni 
P8rti Binası Açıldı. 

"lzmir, Ege ve Bntttn Memleket Ata
tOrk'on Yolunda Seve Seve 

• 
ölmiye Haz1rdır.,, 
~~~----~----~~~ 

Dolaplıkoyo kımununda yeot labahğı çok fazla 
yapılan parti binasının açılma parti bındoeu da 
töreni pazar gGnO Ekonomi 

Bıkanımıa CelAl Bıyar'ın oğor· 
la ellle yapılmıştlr. Pazar ea· 
bıhı erkendea Dolaplakuyu 
kamana parti bioaeı Türk ve 
parti bıyraklarlle baştan • başı 
ethlenmft bulunuyordu. Yakarı 
mahalleler halkı :parti binası 

öntınde toplanarak sayın Eko· 
noml bakıoJDın gelmeelnf bek· 
llyordo. Bn civarda halk kı· 

kllı\tını anlattı n tıugtln en 
bGyQk lıteglo kdçGk esnafın 

kredi miltkillAtını önlemek ol · 

duğono e6yllyerck; 
- Sonu 4: ncil sayfada -

idi, Tllklllk 
oradaydı ve 

K.amon binasının açımında Belkis 
söylevioi veriyor. 

Bakan Söylüyor: 

Ttırkof is reisi ve gazeteciler 
bulonuyorlardı. 

Şölenden önce çıkıt teclmer· 
terinden bazıları Ekonomi ha· 
kanı Celal Bayar'ı O:zOm ibra· 
catl yapanların mtııtahell ve 
memleket umumi ef kArı kar· 
eıeında suçlu olarak yer aldığım 
bu izlerin elllomeslol temenni 
ettiklerini söylediler, gazetelerin 
nt>şriyatıodan tlkı'lyet ettiler. 
Bir teclmcr: 

- Gazeteler bize dolaverecl 
dlyorlır, fena ndyette kah· 
yoraı. 

Dedi. Diğer bir ıeclmer de: 
- Biz yıllardanberl Qret· 

m enlerle bil vıunta temaıııtayız. 

Şimdiye kadar kôyltı bizi 
şimdi olduğa gibi °Kandı~ıcı, 
aldatıcı,, olarak tanımıyordu. 

KöyltınOn sesi bundan evvel 

çıkm•yordo, olmdl neden çı· 
kıyor? 

Sözlulnl ili ve etti: 

Ayaktı, hılilbıhıl şeklinde 

cereyın eden bu gôrtııme llrl· 
ıında Etonoml bıkaDlmız Celil 

~aı e çalıemakt dır. Bo teeek 

4 tırztarını, tarihin daha ukl 
e•lrltıtlnde de görmflıOzdOr. 

Sağda Bakan, Birlikler bftrosunda kurdelilyı keserken, Solda Bftro ôoOnde işci 
ve esnaf ile ilgili olanlar Bakanı beklerken. 

gOzel par~olar çahyordu. Saat 
on birde Ekonomi B11kammır:, 

yanlarında hbay Fazl. Gfileç, 
doğa Trakya bölgesi genel eı 
pekterl KAzım Dlrlk, parti 

bııktnı •e Y ozgıd aaylavı :A. •nl 
Doğan, ~arbay doktor Behçet 
Uı, oebrlmlzdekl aaylnlar, İs· 

tanbol ve İzmir baeJD tırktın· ı 
leri olduğa halde Dolapbkoya = Soaq ij inci 7Qıde -

Bayır, teclmerlere ıo tenbı 

•ermlvlerdlr; 

- Sona ' acQ 70zde -: 



111 Sayfa 2 ı .. ııno ttil ......................................................... ··········· ················ 
Şimdi De Hayasızlık! i,_G.;._u_··_n_ü_n_T_e_n .. v_a_z~o _H_a_b_e_r_o_e_r~ 

Tertip Hatası Değil, Dopedoz Trakya'da Askeri Manev- Tarika···tçıl Bu 
Bozguncu Sinsiliğidir. __ _ 

- baıı 1 inci y6zde -
pazar gGakG nClıbaaıoda bizim 
ba tahrif 1 tealr.ld eden yazıla 
nmıu cenb vermeJe yeltendi. 

"Yeni Atır,,ıa bermotad lr.en· 
dltlnl ôğe ôğe ıağa, ıola akıl 

'H hamiyet dereleri saça Hça 
yasdıl• bo cenb •e ayni za. 
manda ANADOLUya ve onun 
m~nıoblarına karşı kollandığı 

dit acaln, eabtekAr göıtMltlo, 

übı dogroıo hıya11ahğın 
ipuç bir Orneğldlr. Biz bu 
qrenç hokkabazlıklara bakmağa 
Ye onunla u1raım11ğa 16zum 
g6rmesdJk. Ne yapalım ki, 
bq.mısdakller, en nazik bir 
Amanda, ea HUhlyetll bir 
bakanın, en Onemll bir GrGa 
Oserlnde gdya Gretmene kmrtı 

(YClıtahııll aleyhine) e6ı eöyle 
mit oldotana ·btlerek veya 
•Umlyerek· ortaya atm•k kle· 
a.hhjında bulunmuılardır. 

Eger bunu bilerek yapmıı· 
lara k6Ul mak .. tları var de· 
mettir. KôlCl malr.latlar1n utık 
M ulu aruında yapılm11ına 
mlNade edemlyec~ğlmls için 
gldltlerlni kGtGlemek nzife· 
mlsdl, ODD yaphlr., 

qer bllmlyerek bu (~af) ı 
yapmııtar11 buuu da tGkdt ile 
geçletlremeyls. Bir gazeteni u 
... hklarını elbet •i dlameoler 
yapmaz, yazı dlrekt~rlerf ya· 
pu. Bo ynı dlrekt6rleri de 
(ClrGa) le (Bslm) ıa&lerlnlu 
kallanıh11ndakt anlam farkını 
ayırd edemeaııe, ba da bağııla 
••r bir ıaç olmaktan çıkar. 

Kaldı ki, gerek bilerek ol· 
IDD, gerek bll.,rek olmuın, 

(pf) yapıl1Dıt v~ zarannı, kGtl 
H bosaco ıeatrlal bırakmıetır. 

Açalıa, Areıuıa .. 1 bir pana · 
Jlrdır. Konu .. n bir Ekonomi 
Bakanıdır. Konaıulan mnza, 
•atla (0 rln) H eadClltrlmlsle 
ilgilidir. 

Panayır lsmtr'de açllmııtır. 
Açıhı glnlr.rlnde de lımlr'de 
bir isim .. taıı ve flatl dan11 
nrdır. Elbetaekl Anıulaaal bir 
panayırda babuıaı Cetll Bayar 
gibi •tr Bakın yalaıs (ÜsGm) 
ltladea habeedecek ve bunda 
da mlltahıll ıleyhlne ıöa e6y· 
llyeeek •adar d1r daşGacell 
deiJldlr. Şa haldn aerlnhalarda 
iri yuılarla yapılın ha (Gaf) a 
karıı, ıuHlım mı? (Tertlb ha· 
taıı deyip geçelim mi? Bu 
(Gaf) ın ilk görGıte halk Te 
lretmea Gzerlade yaptığı te1fr· 
lere de eeı çıkarmıyah&a mı? 

DlnkG telAeh yuılanadan, 

perlpn e6slerladen anhyoruı ki 
(reni Aıır) cılu her yaptık· 
larıaa olduğa gibi bu bozgun· 
caloklarına da eeı çıkarmamızı 

biç letemedller ve baauu için 
de teılrlnla glderllmed gaç 
olan (Gaf) larından 6tGrQ 6aClr 
dlllyeceklerl yerde a~ıa kala· 
balığı ile iti gGrGltGye boğmak 
lltedller ba aradı bize de hl· 
ca~ etmeğl unutmadılar. 

Bir umınlar (Balk) çı, bir 
nkttler (Serbeıt) çl, blnz ıon · 

ra (Sotyallıt), Oç gln geçmeden 
(Bolee•ik) bee gtın ıonra (Maı 
takti, g6r6aen ve ıoa zaman· 
)arda dı (Balk Parti) tine ça 
nak tutan bra gaseteoln bize 
yaphğı hGcamlara ayrı ayrı 

karşdık •erecek kadar lr.OçGk 
değiliz. 

Yalnıı kopardıkları yı.yğara 

)arının ara~ına eokoıtordokları 

baza mGoafıkça propagandaları 

önlemek ve ikide birde parti· 
mfzfa bp111nda eşik aıınd11an · 

lara eon bir; 
- inayet olı! 
Demek lçto birkaç aatlr da· 

ha yumağı ödn bildik. 
Birinci olarak tonu ıöyllyf'· 

llm ki (ANADOLU) dalma 
mGıtahıll hakkını aramıı, ko· 
rumuı bir gazetedir. Bonon 
d,.1111 her gGnk6 yazılan ve 

kollektlyonlarıd•r. Demek lıte· 

rb ki ba ıeref yalnıs (Y t-nl 
Aıır)ıa fahlearında kalmamııur. 

hinci olarak Yeni A111r'ıu; 
.. Bi::im gibi Parti prensip· 

lerimi::i, kendi prentiplerini 
korumak için ekonomi müca 
deleıinde milstahsil laaklarının, 
ulus asığlarının her giln koru· 
yurulugunu yapanlar ( ANA 
DOLU) ya inıiıap mutluluğunu 
ka::anmcularsa ancak (Muhalif) 
sayılırlar" 

Diyen yazııana kartı da de· 
rl• ld; 

Allah blılm preallplerlmlzl 
H putlmlsl llslD aııslanaıs)a 

ve kılemlerlnlzle 6ğ6lm·:kteo 

koruıun! 

Bir zamanlar berteylmlse, 
herkeılmlze, her lılmtse dolu 
dolu ıO•en atıslar da bu~an 

ngtllmemlıla tlkelatlıl hAIA de· 
nm ediyor. 

DGne kadar bizi taıbyanl~ran 
bogGa: 

( Parti prenılplerlmlz ) df ye 
eöylenmelerlne bakılır• bu ha· 
yaııılann nerede ite 

(Parti) nlo t11puıu da bizde· 
dlr!. 

Diye yazmadıklanna laııanın 
hayret 11deceğl gelir! Ne gtln· 
lere kaldık yarabbi! 

Isparta'da 
Çar~af, Peçe Kalkıyor 

leparta, 25 (A.A) - Çar .. f 
ve peçt>nln kalkmaeı muhitte 
çok ilgi uyandırmıı ve bayın· 

lar kendilerine verllr.n eoyııal 

ve 101yal haklata kavaıtukla· 

randan dolayı çok eevlnmle· 
lerdJr. 

llparta'da peçe ve çaqaf 
tamamen kılkmıı Te kapalı gl· 
ylmln yerini manto almıetır. 

Acıklı Bir 
Tren Kazası. 
6 ôlD, 2ı Yaralı Var. 

Viyana, 26 ( A.A) - Viyana 
gGneylnde bir trea, geçit ye· 
rinde bir otokan çarpmıı ve 
ezmletlr. 6 ôld 24 yaralı •ardır. 

lnun Enerjiai; BCllfln Ene•jilerin En BClyClgft ve En 
Ytıbeğidir. ÇClnllCl BCltCln Enerjileri lnıaa Yaratır. 

20 llkıeşrin - Pazar 

Gen~l Nüfus Sayımı 
Bize Ttirk Uhuundaki Bu Enerjilerin En Doiru 

S.yuuıı Tanıtacaktır. 

ralar Muvaffakıyetle Bitti -Ordumuz l\.ırklarelin'de 6nynk Bir Geçid Resmi Yaptı 
Tanklar, Tayyareler iştirak Etti .• 

---------.. ~--------

Kısmen Tah
liye Edildiler .• 

Ankıra, 26 (Özel) -
eehlr'de gôrtllen ıarlkatçt 

mabıkemeıt eonuada 27 
tahliye edllmlatlr. 

lıtau bul 26 (Özel) - Mareşal Fevzi Çakm•k.'ıo ldareal ahında Trakya'da baelıyan ordu ma· T • G 
nnraları, b6yak bir maHffaklyetle bltmlıtlr. Ordumuz, mannralardın ıonra Kırklart"liade hcıyak aymıs azet 
bir geçld reeml yapmıt H geçld reemlae her ıınıf taa askerler, tanklar n tayyareler latirak M B da 
eylemlııJr. asa aşın 

1 .1 M 1- Ad ·ı Ad Haber Uyduruy 
ngı tere, a ta as1 e e- mı~'";~:;..~6 .. ~.~J.k-;-1'·---· 
n'ı· Tahkı· me Karar Verdı·.. meurhkların•D , •• rru•• ~ 

dığını, meıar taılarınıa • 

1
_____________________ ğıoa ve ba ylsden birçok 

_____________________ .. 
. , . k J • J • , K aelerln tevkif edlldlilni , ... Italyan'Jar, Afrıka ya Gıtmeme çın svıçre ye açı- . 

yorlar, Amerika Doktorları Habeşistan'a ilaç Gönderdi Lıste Çıktı 
letanbol, 26 (Özd) - Afrlka'ya gitmemek için ltalya'dan lnlçre'ye kaçan İtalyan gençleri, KfllUlr DirektörlOk• 

gladen gClne çoğalmaktadır. )erine Gônderilec~ 
lıtanbal, 26 (Ôıel)- Ameılkı doktorları, Babeılıtan'ı bir milyon dolarlak ecza, eargı ve Hlre Ankara 26 ( Özel ) _ ll 

gOndermlılerdlr. retmenlerla tayla llıteel ,,.,-
leteobal 26 (Özf'I) - lngltere, Malta adaelle Aden'l tahkim etmege karar vermlttlr. L h b 

1 
~ 

' • çıktı. lıte, eman it ·~ 
-------.. -· ... .. • • • • .. 1 • tClr dlrektOrlGkledne " 

üçüncü Genel Espekter- Saylav.ımız 1•00tıır. 
• "" • •. • Rcıhmı Köken.. Jandarma 

lıgı ihdas Edıldı.. Tire n:ı.;~;ine 200 

Erzurum Saylavı Tahsin, OçQucQ 

Genel Espekteri Atandı .. 
İıtanbul, 26 (Özel) - Doğa llleılmbde teele edilen Gc;Gnc6 

genel eapekteıll&lae Ersaru• aeyla~ı Tahıla eeçllmlıtlr. Oçanca 
eıpekterllk teıkllttı boglbılerde bltecel. ve eıpekterllk merkezi 
teablt edilecektir. 

••• 
Yunaoistan'da Yeni is
yan Mı Çıkarılac@.ktı~ 

Venizelos ve Oğlu, Amerika Rum
ları Para Göndermişler 

1ıtaabul, 26 (Özel) - Yaaan guetelerlnden baslları teüı 
ye heyecan verici bir haber vermlılerdlr. 

Bo habere gGre 11bık meni bakanı M. Zak... Venlzeloe tı· 
nfından bir milyon, Venbeloe'an o~lo tarafıadaa da iki milyon, 
Amerlka'da balonan M. Papanutaeyo vaaatulyle Amerllr.a'lı sen· 
gln Yunan'lalar tanfıadan da çok m6hlm bir mlkdar drahmi 
gönderi lmlıtlr. 

M. Zakae bo paralarla Yonanlttan'da yeni bir lıyan hareketi 
hasırlıyacaktır. 

YoDan emniyet mGdGrlG~G bo haberin tamamen aıılııı oldu· 
guno ıöylemlı lee de, kraliyetçi mehafllln telAt ve heyecanı 

htnGa ıaktln bulmımııtır. 

Yeni Yugoslav Kabinesi 
Daha Kuvvetlidir 

Dış Siyasada ölen 
r'ın Yolunda 

Belgrad, 25 (A.A) - Töze 
bakanı Aner, eatlık bakanı, 

orman ye madenler bakanı 

Stefanovlç'la lıtlfaları r•jan 
tarafından kabul edllmlı ve 
bqbabnın 6nergeıl herine 
tlseye Nlıkolln, orman H ma· 
denlere devlet bakanı Y anko.lç 
getlrllmlıtlr. 

Slyaeal çevealer kablned,,kl 
ha değlılkUklerln batbabn M. 
Stoyacllaovlç için bGyGk bir 
ba .. rı oldoğana H bGyleee 
daba ılyade konetlenmfı olan 
blkAmetln it programına yeni 
bir atılpnbkla devam edeeeghal 
kaydetmektedirler. 

1-üal. 26 ( Ösel) - Ya· 

Kral Aleksand
Gidilecektir 

tlaad edeceği yeni fırkanın 
ltml "Yogoılav radikal ittihadı,, 
dır. Bu fırka Azo Stanoyevlç'in 
radlkallerlle Boıoa Benek'ln 
doktor Spabo rlyaeetladekl 
MGtlGman radJkallerlnl ve Slo 
yen Papaz Koroıes'ln radllr.ıl· 

inini bir araya toplamııtır. 

Fırka Mare hey'etl baabalkan 
M. Stoyadlnoriç, Aso Stıaoye· 
vlç, doktor Spaho ve Papu 
Koroıes'den mlrekkepdr. 

Fırka dahilinde ılyaıt ıerbeetl 
temin edecek, harld itlerde 
mlteveffa kral Alekeandr'ın ıl· 

yuednl taklb eyllyecektlr. 
Ba fırka •yelinde YogOI· 

la91a bb ....... ln me•kll tok 

Lira Verdi .. 
Ttre (Ôsel ayıanmısdan) -

Seçmenlerlle g6rtlamek, tarım 

durumunu yakından gôrmek 
Gzere kGçftk mendereı bölge 
ılnde tetkik ıcyabaıl yapmakta 
olan 11yın uylnlarımızdan 

lzmlr ııayluı Rahmi Köken, 
Ttr .. ye de u~ramııur . 

Rahmi Kôken C. B. P. yl, 
Halke•lnl ziyaret etmlı ve 
Balknl kGt6bbaaeel için 200 
lira teberrO etmiatir. 

Saylnımızıa ha yGktek ha 
reketl, bGt6n ilçede derin 
ıakran hlılerl oyaodırmııtır. 

Halkevl Gyelerl toplanarak 
saylnımızın namına ayrı bir 
dolab yaptırmağa karar ver 
mlşlerdlr. 

KralZogo 

İıtaobol, 26 (Özel) - Ar· 
•odlalr.: hilkt\metl lıyan meı'e· 

lesini ıeheF ittihaz ederek bet 
11nıf aekerl tllAb altına almııtır. 

Arnnudlok'takl isyanın ele 
batılan Barl'ye f lrar etmltlrree 
de, isyan bölgeılnde eilAhb ael· 
ler k6ylf>rde ıık aık g6rGlmek· 
tedlr. 

İdarel örf iye beaOs kaldırıl· 
mımıetır. 

Ondokuzuncu 
Siyonist Kongresi 
657 Delege ile Isviçre
de Tuserne'de Açıldı. 

İıtanbul, 2d (Özel) - Oa· 
dokasanco elyoalıt lr.:ongreıl 

LGeerne'de açılmıetır. Kongreye 
457 delege lıtlrak etmlıtlr. 

İlk celıede alaılar ıoeyeted 
komlıerl; 

- Almanya'daa koYolan 
Yabadlleıdtn 30,000 kitinin 
Kudle topraklatına yerleıtlrdlk. 
Eğer ba muhacirler için Kadaı 
kapıları da kapatılmıı olta, 
cihan Y ahodlllgl blyGk bir 
felaket içinde kalııda. 

Genel Komutanı 
Orgeneralliğe 

Terti Etti •• 
letanbal, 26 (Özel) 

darma genel komutanı 
orgeneralhla terfi eımlttlr. 

ltalya'nın Bir 
Yalan laması 



Panayıra gittim, bir hayli 
.. latbm, glsel eaerler pek çok. 
\'e pulyonlana blylk bir 
'-ı da hakikaten, bedii bir 
le'tkle, ince bir •n'atla hasır· 
..... ,. Paaayınausın reklama 
u.a1aca yoklar. Gidenler g6re· 
• 'te IMAeaeceklerdlr. Fakat 
... ba anda ıanaa farkına 
'11rdam: 

Paaayınn lelade diğer bir 
,_aJlr daha •ar ki, o da, ka· 
... tanlederlcllr. Bir pa.tyoaa 
toa...yordam. Birkaç bayan da *'""· l~rlde de batb bayanlar. 
Ga. gGse geldiler. Oadaa ıoara 
1ılıblrlerial g6sacandan tetkike 
..... dalar: 

- Tanıyormaıun bana, f illa 
.. , .. br111. 

- Yaaaa? Baıındakl .. pka 
~k glsel .• S.olanna bak, b67le 
Olidllllyoa g6rmemlıtlm. 

- Bele hele elblMlhaln gl· 
.. llillne dlyeeek yok. Genlt 
llpka ile ba kapab ude yaka 
.. IUlfdr. 

- iyi amma, etekte kaıara 
~k .• 

- Camm, o bdara kadı 
'-11acta da halanar. 

Ba pa.tyoadaa ~khm, bir 
~e girdim. Onda da 
'lllı yakuı a1nl eey, ayni .... ..,., . 

- Garclenpartlde g6rmlt1lk 
laaaı.. Sırb bellne kadar ıç•ktı 
.... ID •• 

- Ba, hal.. 8atırladım, ha 
a.ıa.t1am. Ayol o akpm onan 
'-tlan b6yle de&lldl. Hatırlı· 
Jer ••••P lace, yarım htlü 
hknadeydl, "mdl bak1ana ne 
ôtea .... 

- Amma ba katlar, yeni 
llloda!.. 

- Kalakları b67llı: oım ... 
-.... gtlsel gGrlaecek. Elblae· 
lertaı yeni gelen bir terziye 
'.lkt1rm1e.. 

- Bak, balı:, pedlklrlerl ne 
...., tabii g6alklyor?. Zarif 
'1lk itte bana derler. 

... b bir pHlyond•; 
- Kas bltHt, nb•a hak, 

"'-•! 
- Ne "rP 

.ı..:..._:- Dell onbaıılarıa Sıdıka 

..ııyor. Amu ae olmaf o 
'71er Şitmlt mi flımlt, kar1r· 
;:, aa karanrmııt Batına da 

mit mi llyala .. pkayı, pel· 
~: etlerle; tıpb bir kart 

- Baal anae, nerede, ben 
"4lea g6nmlyoram. 

- itte kıs!. Şa un krep 
~llrlll kısıa &bir tanfında 
-.:;:.•• ••pıdakl bdaaa ba 

- C6rdlm, gGrd6m!.. Sehl 
• .... olm8f blyle?. 

..,... Kim bilir!. 
Ve lula dlalemeden ~•k· 

'!"b.I~,-.. Yaal peuJ1rda, kadın· 

~-•••ea4 aeılerl de&ll, eneli 
"""llbfrlaı 1eyredl7orlar, o•daa 
.._. -kit bulurlar• etraf la· 
..... bir gOa gadlrehlllyorlar. 
h laate g6re, bls iki pana11r 
.....,, olayoru, denem hak· ..... ,. .... 
'------ Çimdik 

Nakil 
"-4-bı. .okala ııretmenlerln 
ILL ~ep Dop lle Mutia 
~ okul 6P•tmealerlndea 
~ beoaJlflerl &llttr 

la,&.qca ~aflanauflır. 

G ü n ü n ; $ ta r, h ,~ b ~ r 1 ~ r il -, .. jı~;~:r~ıu~~m 
üzünı ı~i Konuşuluyor Orta Okul ve Vapun1:uğ:r1aodı 

' Lis~lerimizde.. Dol• Traky•11 genel 
• terliğine ıe7ia edilen eelsl 

Ofisteki Konuşma Bugün Sona.Ere- Orta okalnli1elerde talebe ::::n!!:':.tn!:i: 
namsedl yHamına da.am edil· 

k N • T • 1 B • ı d • • ı k mekıedlr. Şimdiye bw ya· aoml Bakea11ms Celll a., ce ' etıce ecımer ere 1 ırı ece . pılan mlracaatlerfula delfldlr. ltlrltkte Sakarya npara ... 
Bana .ebeb oa.nk, çocuk H· mlr'den aynlmıfbr. S6el 

~~~~~~----~~~--~~-
lflerfnln byıdlena betlamuı •ilki erkan, ayn Daa kara meyva ihracatçılar birliği lyelerladen bClyClk bir kıımı T4rkoflı mldlrllllade 
hakkınc:'a Klltlr BakaabAının ları, kGy mabtarlan " Tlrkoflt bafkaaı Mecdet Alkla ile isim utıoları hıklı:ında asaa audıya koaaemalarda 
yaptıg. bildirimden haberdar kadu giderek eepekter ISeıHlll balanmatlardır. . 

Vaktin geclkmeıl dolayHlle konatmalann daha slyade devamını lmkla g3r1Uememlıtlr. Maa· 
mıflh gGrllımelere bagtln de duam edilecektir. Banan eoaaada atanacak kararlar, bagla topla· 
nacak olın blrllgln genel heyetin,, tebliğ edUecektlr. 

olmadıktan ileri ıtlrllmektedlr. Dlrlk'i uğarlamıılerclar. ~ 
Ltae 98 orta o•allarcla pmn· kalkar•en etpekıer Ge 

ııs J•bh olank okamak letl· Dlrlk k6y malatulanu: 
yealerla uçme 11nolan 23 - Da dakikada ...... Verilen kararlar anmada blylk n klolk baıan kara me7H lhracatçılanaın blrllle glnnelerl 

•e genel heyetoe teıblt edilecek olen f latte• .. agı f latlerle Te brarlqtıral11c•k .. rtlara aykın 
.. rta.rla dıt pasarlan oforto yapmamal.rıoın u~laamHıcla nrdır. Ba karara aylı:ın hareket 

eyltl pnartell gtlal IUt do· nlayoraİll, .... , ... 
kasda yapllacalı:br. Seçme 10• dua yanınasda hlrl,.flk 
ralara K.tUtlr Bakanhg.aca ha· mhl baearmak lçla .,_. 
sırlanarak iapala urf larla gaa· malara baaırlaaıyonm. T 
derlleeek n ••aç koa.l1Jonlan topraklarıaan fa teya •• 
tanfandan lmtllwa gbl açı. diye hlr aynl•Aı yoktar. 

edenler h1ılı:lı:ında Tlrkoflı tarafındı• kanana .e idari, leabedea tedbirler abnacakttr. Ttlrkofle 
ılmdlden. birlik haricinde kalan firmalara lbım~elen tebllga11 yapacaktır . 

üzüm Havagazı Yunanistan Taze 
ihracatı Başladı. 

laeaktır. ıerdltinls Ugl IH-al vek 

~~~~~---ı~~~-----

21 Gou içinde ihraç Edilen Mik .. 
tar Az Değildir. 

••• Y anaa lHe izim ihracata baılamııtır. lhncat 25 Temaıasda 
batlamıı Te 16 AgıtC>lla eeYlı:lyat miktarı 564' tonu balmuotar. 

Ba blmlerla mlhlm kıımı "Çnaı, rasakı •e iyi ç,.klrdek· 
ıls .. dlr. K11au uamı Glrld'den n bir luımı da Pelopoaea'dea 
lbno edllmltdr. 

Yanan Gslmlerlnln en ziyade ınkedlldlgl yerler Bertin, V u• 
fOft, Viyana H Png'dar. lnl(re Ue Loncln'ya tlmdlye kadar 
ancak yedleer ton tase isim g6aderllmltftr. 

Sayın Saylavlarımızın 

Tedkik Gezintisi 
Seferihisar, Urla ve Kilizmao'da 

Halkla Temas Edildi. 
lsmlr 11ylaıları Benal Nev· 

ud, Kamil Danan •e Saded· 
din ba ıabah SeferHılur ilçe· 
alae gltmltlerdlr. 

BalklD dilek H latellerlal 
•nfbn• •yıa MJla'tlar; par 
tlyl, arayı n anyan baaene 
blylk gayretlerle •6eada getir· 
dlgl parkJ UJHel l'tlDltler H 

pard bbaaund. ba1kın dilek n 
bteklednl dlalemlıler, halk ile 
asan mlddet 'te umlml bir 
haabahal yapmıılardır. 

Parkta, C. B. pardelala tea 
bld lserlne ilçe.in b6Jlk bir 
lhd7acına ce•ab olaa baado 
mGalkayı dlulemltler ..e parti 
bqklnlle t•rbaya teeekklr et· 
mitlerdir. 

S.ylavlenmıa; Seferlhltu'dan 
Urla llçeelne glımtıler •e Urla· 
da da parti blnuını alyaret 
ederek orada teplanmıt olan 
baicalarla usan mtlddet ko 
naımaılarcLr. 

Buca'da 
ftzOm Bayramı 
Bag Bozumu Busene 
Nasıl Tesit Edilecek 

Baca'ba.r ba aonbaluı:rda, 

eıkl Yanan devirlerinde yapıl· 
dıgı gibi bir isim baynmı 

yapmaya karar •ermltlerdlr. 
Ba karar maclblace, bel basa· 
ma samanıada eAlenceler ter· 
tlb edilecek, ba baynm glal 
halka aepetle O.im dapbla 
cıakbr. 

t'JıGm Gretmenlerlnla flat 
dGtkGallğCl hıkkında •erdikleri 
lubatı H balkın dlger lbtyaç 
lannı dlnlemlıler H ak .. m 
lserl IC1USman kamaounclan 
geçmlılercllr. 

Ba reçfı aruıuda uylnJa 
nmıs Klllsman hal'bm da dla· 
lemltler, mektehla eUıled Ye 
kamanaa lrlııled aergllbd si· 
yareı •e çocuklara me•••Di1et 
beyan ederek lamlr'e dlamlt 
lerdlr. 

Balıkçılar 
Marmara Adalannda 
IskAn Edileeekler .. 

MarJDara eabll •• a....,._· 
dan m6badele aaredle plen 
Rumlardan bot kala anslye 
K.aradenls boyaadakl ı..lalfta. 

getlrllib yerleftlrlbaell oaay· 
lanmıtbr. lo Bakaalaklaa ilbay• 
a.ıa gelen bir bllcllrlm4• sar. 
mene •e Rlse'den bmlr IUae 
gelmlı babkçı allelerta•• Jlar. 
mara 1abll •• adalarında itkin· 
larını lldjenler balanab ba · 
lanmadatı aoralmnttur. 8a gl
bllere Muman adalarıada ara· 
si TerUecekdr. 

Avor Piyesi 
Baca Ballı:e..1 temtll kola 

taraflnun MoUyeı'I• A•or 
plnd komedlal t:e•I Mile. 
oekdr. 

Temeli kola oyuaa 'prOQ• 
larlle m9t1aldlr. 

Urava Geçti IAee H orta okullarda 935. dlrdl. Beplnlse H •11• 
itlere eo ... a 1911kk1r1t• ...... 

lamlr .... gua IOIJtıtealDID 
anya aeçmed koaaımal•n 
Ankara'da aonaçlanmıııar. C6 
rlfmelerde lam Mr aalafma 

986 den yalı betlaagıeı 30 hlldlrlrlm. 
eylaldlr. 

elde edllmlt •e lsmlr ........ 
teelaatıaın 15 etlal puar gtl· 
Dinden ltlbarea J.mtr lll'aJIDıa 
ellle ltleıllmeel manfak K6r6l· 
mittir. Din ba haealta Hba1· 
hla balı:aalıktan bir ba~nlta 
gelmlttır. 

Teşekkar 
Oı n anımın eenase · Ulre· 

af ne gelea n dil ile, 1••• ile 
'*tullıtında hal•- arb· 
dqlan ailem adı•a tqekklr· 
lerl•I •• •7plan• 1Gnanm. 

C. B. Pardtl Mane lly6a 
karala bafkaaı Bardw 

uyla•ı 

Halid Onaran 

Demlttlr. &61 mabı~IUI• 
h11ırladığı baketl •••I 
Geaeral Dlrlk npar 
edfaeeye kad.r 11pk•le 
eUle lsmlr'd• keadlllal 
lrrl 1elAmlamıfbr. 

lniversiteliler 
Bir aydaaherl Ul.Jlak 

blroaanaa mhafld 
laıaobol lal.enlee 
pHar glal Sabıya 

İıtaabal'a d6amlflerdlr. 

S.11ndırlık habablt komi· 
aerlllf, hav•psı IOIJelell teel · 
ubnı• onbet eyl6le kad8r 
dem •• t-.J!.m mumelellnln 
tamamlanmauaı temla lola 
anya de.tr l•bllpbm yapaufbr. 
DeYlr maameletlae çaqamba 
geaa batlıaacaktar. 

Halter aldıg.mıu g6re tamir 
arayı, havagaaı ted•tının slyq 

Biitün Yücelikler 
Ancak Nüfusla Başarıl 

etmeden lılemeel içi• tetllat 
lcretlednde acaalak yapmak 
fl•rt111Wtr. 8a ..... flloelea· 
dikten lODra Wr bnr •erlle· 
eektlr. 

Hepimiz Bu işi Benimsemeliyiz. 
limle.r De Hazıı-lanmıştır. 

••• 
Haınll Erginer Genel nlfae uyama buırhk· mııtır. Aynca at elDt bfllMI 

llUat lilbı.rlar mldOrl 
Bilal E~aer, Edirne •illye· 
tinin Usa• k6prl kasan lnhl 

lanna 6aemle •e•am edilmek· aflt, lobata, otel, afi 
tedlr. Batbakaabk btattıtlk n Hparlara a11lmak ...,_ 
genel dlrektklliCl tanfıadu mittir. Ba ıf...-..: 

earlar mlldlrllğane rayla edil· 
mlttfr. 

haaırlaaan dınr af itleri gele· - 88tb yeceUklef alt'9lil 
ret danrlan •lmap batlaa· batarllır! 

ELUAMRA idaresinde M. 
&lt.,._e llaemaa 

29 Apaaot 985 Perwembe pa -.hyor. 

ilk program : 

Sevmek Yaşamaktır 
Batrollerde: JOAN llA VfORD FRANCBOT TONE GENE 

lsmlr'ha tlriema ae•er laalklaa mljde 
ELBAMBl ... ._batla dlayacla laqarlaun flllmlerla 

en lyllerlal lrii meftlw içi• temla etmltdr. 
Bualarım• lllmlerJ taDlardır: 

KASTA DIVA Bltmemlt Senfoni •e Carclat Funda mi· 
mellllell Marıa Egert 

ANNA KARENiN mlm...Ulerl Greta Gara.o Frederlk .... 
ŞEYTAN K.ADINvlR .. Marlen Dlelilch 
BiR AŞK. 8ÖYLE BiTTi " Poale Veaeelel . V. Font 
SALABl'ITINI Eyyabl• kıhcı Rejlt6rtl See11 t1e lllU. 
SILA.8 BAŞINA ma..-ıeel A••bella . Vlctor Frupa 
SABIŞUf KÜlMEN ,, Marta Egert 
SEVMEK. '! AS•E MI ,. N. Schearer · r. lılarcla 
BENGALE AVCI TABURU mlm91dU GB)' Gooper 
PAK.IR Btft DELIKANUNIN blUyetl mlm..Ueal M. Bella 
ŞEN DUL •fmeallU Maarlce Qae..ıter Ja•tte Makdon•l• 
K.LEOPATRA :ıejWrtl Seall de Mille 
MAZRUK.A mime.ileti Pola Nepl 
SEVGiNiN SESi mllmeallleel Jea• K.epan · Marta Eggert 
TARZAN VAHŞiLER .-... VOLGA MlBKUMLARI v.-. Teaalıe 

BbtlD ba fe41ikArbklara npaea ba yeal meftlm 
HAMRA ......,. flatlerlDI de aenlaaaeütır. 

g.ydı nrdar. 1 •tailadk 
ael dlrektk1480aae dlldtl• 
afltlerl ... yanlar ..,. 
lau etmlyealer ~·2i U.. 
eeael&e. ita eeMlan ...... 
adyaler de j 26 ... 

eeAllle ceulalMhnılMııMfllJ 

Ba ceular ldı-•t. 
llbaylar, ilçelerde n:eillıııiWM 1........ .. t ........ 

t.a.ılttlk genel dlıell&rl 
n6fot •r•ı ............ 
ınıdatlar.. ltltllrllmeal ~ 
keı tarafıadaa be..._ 
ltla propagu4a f IUmlerl 
lamııtır. Ba flllmlH .. 
•yımınıa memlelı:eıı için 
Te ntaadaflarıa alfaı _,. 
dald blylk roll aalabihıi• 
dar. Flliaaler ltlıta ...... -
1 eyltldea ldbard 
cektlr. 

Aydın'da 
Maçlar Devam 
.,... - Daakl ....... 

taaorda Dmlall'yl 1-1. 
.... Ma&la'ya •o , ........ 
Ueak 11 ... ~a aaka8lul .. 
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Celal Bayar'ın önemli Bir Diyevi: Tecim Odası Şöleninde: 

iş Kan ı~u Kamutayın Bu Celili Bayar, Tecimerlere ço 
Celsesınde _çıkacalitır. önemli Tavsiyeler Yaptı. 

Batı 1 inci yOzde - Şurayı devlet projeler Ozerlnde meıl Jçlo nazariyat ve hayalden • 
-Hedefimiz dedi koopera kora.ılar verdi. Ve timdi de uzak olan en mOhlm nokta, - Başı 1 inci yflzde - ten en mOhlm lıtlhsalAt ve lerlm. Şıhı.ıt kazanç Jle 

tJfleımektlr. Blrtanr.alnln nlzım kamuıayda bulunmaktadır. Pro kendi lhtlyaçlarıalD t"mln edil· - Size TOrk köylftıfta(l an· ihracatımızı da ba~lar tetkll menfaati teltf etmeleri 
nameefnl bakanlığınıza takdim jenln bina evel çıkması için meel keyf lyetldlr. latayım: KclylOmüz çok kanaat· eder. 

eulk.ÔaiimOzdekl sene içinde bir de kamotayrn formıllteal bari · Oarlçte balkan faiz yftksek· ): ardır. Memnun olduğu, tlkA· Arkadı~laa! 
laç yDz bin llrKlık bir banka cinde tetldk edHlyor. İlgllerJ llğlnden ve bllbaesa k6çClk yeti bulunmadığı zaman tüt· Her zamın tekrar ettiğimiz 
kurarak bu kredi lşlol tanzim olduğu için projenin kamutayın 11o'atklrların bu faiz bun11ltı· ranını ıOkut ile ifade eder. mlllt ıervet battl devlet b6d· 
eımek letlyoroz. BlrlfklerJn Oye bntnn encfimenlerlndeo geçmeıl sındın doyduğu ıstırabı ve Memnun olmadığı Hının ıeelnl çeelolo lntlıamı, harici ılc1re · 
yekdnl 38 bindir ve bu tiyeler mecburiyeti bulunmakta ldl. hattl Caiz bulamadığını da hl· yOksehlr. Bu yıl üzOm mftstah· tlmlztn milli menfaatle her•· 
taahbGdlerJni muot11amao ye Bunun lçfn de uzun zama · Jlyoruz. İhtlUrla mftc•dele eillnfo yOkeehtlğl eeee gazeteler her yarümeefne bağlıdır. iyi 
rlne getiriyorlar. na ihtiyaç hasıl olabileceğinden için tedbir aldık. Fakat ha tercfiman oldular ve ligimizi hatırlarım, Aokarada toplanın 

Ve bu ıözlerd~n sonra TClrk mubtelh bir encClmtn ayrıldı. mClcadelenio eedece menf 1 flla· celbettller. Gazeteci arkadıı· umumi ticaret odaları kongre· 
leçl•lnln, TGrk esndıoıo diğer Ve faaliyete geçti. Kamutayın rak yChOmeeinln bir faide ver· lar da bizim gibi uluıal ekono· sinde tOccarlanmızın, bilhassa 
memleketlttr içtimai hareketle son lçtiw11nda bu projeyi bu mlyeceğlnl de evelden anla· minin yOhelmeel Ozerlnde nafi dııart teclmle uğratanların rol· 
rladen uzak olarak tamamile celsede çıkarıp çıkarmamak mıot1k. Hakiki krediyi ve bil· olmak isterler ve köylünfin alA· lerl bftyOktOr. 

milliyetçi ve devletçi oldu~uou isteyip İl!temedlğlml bana eor· haeaa kftçOk krediyi tanzim kalaodıtı lelerde mOatahallle Onlar bizim emin ellerlmic 
oalara beazemedl~lnl, içtimai dular. Kendilerine urdlğlm için ona mftebet bir fetlkamtt yanyaoa yftrftrler. BoeOn Türk dir, demiştim. Bu ııiı0m6 bu· 
blnyemlze göre bir huııuıılyet cevap aynen ı,ıodur: vermek için teıkll&t lhımdır. gazeteleri mOoener ellerdedir. rada tekrar eflerlm. Fakat uıl 
lqtdı~ıaı anlatarak, sözlerini o - lı kanununun biran ev· Bunun için de halk ıandıkları Ef klrı umumi yenin tonun mea'de ellerindeki işi yalnız 
IODuada mevcod kararnım,nlo vel çıkarılcbasıoı şftphealz ki, yapacığız, kanunu da çıkmıthr. veya bununla v., aleyhinde bir şahsi ıaadet ve aenetlerlnl te· 
klfayr.tılzllğloden bahisle, bir arzu ediyoruz. Fakat ba arzo hiç· Kaounoo tatbiki için maddi bük.Dm verdl!fnden haberdar mln etmek için değil, kendi· 
ilk '6yelerl namına Ekonomi bir zaman kanunun ehemmi· bir kuvvet ve lmkAo arıyoruz. değilim. Ancak ftzflm folnl mft lerloe tevdi edllmlt bir vedia 
bakanımızdan, her cihetten yeti dablllodelı.l tetklkatına Ve bunu da bulacağız. h!mııeytrek halletm.,k elzemdir. olarak ayni umanda memle 
ihtiyaca daha gea.lt cevab ve mani olmamahdır. Zarar yok, Yalmz ihtly•tkAr olarak söy· Stzlerdeo bteğlm ı,ıudur: Şab ketin oluııal menfaatine uygun 
recek bir kanun çıkarılmaeı kanunu 9.JS yılı içinde her lljeblllrlm ki, tlmdlden bunun ei kaprieılerl bt.rlaraf ederek şekilde kullanmaktır. Bizim 
rlcuıada bulundu ve dedi ki: ·halde çıkaralım. Fakat biraz zamanını laylndeo Acizim. Fa· Türkofts relstle birlikte oturob milli gayr.itrlmizden biri de 

- Tftrk ltçlsl devrime oy· geclkalo kat mutlak olarak bu kano· konutunuz Şabıi lolerlolz h· budur. 
muı, ylrftmektedlr. Kltı bların Arkadaşlar: oun emhlerlol yerine getire· dar, ~zftm mee'elcelolo bir mem Kendilerine kat'l11etle ifade 
larlf ettl~I tek.tide bizde bir Tetkikat eaf h111 bundan ccğls. Bu kanunun küç6k le ket m~s'elcal olduğunu dalma ederim ki, aadece kendi liberal 
amele n ftçl eıkıntm yoktur ibarettir. Açıkçası IAylhayı bu krediyi bulmak ve ihtikara mQ batırlıyarak iki tarafı tatmin dü,ftncelerlne ve tecrübelerine 
Tark leçlei TDrk tarihinin kay· devre mu bık kak ve mutlak c•dele etmek eaaeları ile bera edici milttnek bir f lat tesblt göre, hareket etmek genel bir 

naklarıadan aldığı kuvvetle çıkaracağız. Ve işçiye mal ber eıoaf n leçllerln kredi ediniz. refah yolu de~lldlr. Heyeti 
dalma Atatfirk trjlmfnin çiz edeceğiz . hizmetleri için onlar1o ıeıkllAh lzmir Jbracatçılar bJrllgl umomlyeyl gören bir adam 

dJgl yoldan yGrGyecektlr. Bundan bıtka memlekette ile beraber yGrayecektlr. Oıilm •lhrelerl hıkkında ilk eıfatUe kendllerlne tavsiye ede· 
Yalaıı, bilgili ve mGşflk eJler işçi dediğimiz sınıf la beraber Sn halde eıaaf maeaseıelerlle karaunı verirken mflstabell, en rlm: Hükumetin emirlerine in· 

tarafından, onların blrll!lnln çılıoan ve az çok farklı gôrG· beraber bizim halk hizmet mG· ufak bir eea bile yftkseltmiş ıibak etmek zarureıl vardır. 
tamılmt, bizim fçin de bOyük nen bir ıınaf vardır. Elemeği e88eeelerl ve halk bankasının de'11ldl. İkinci karar öoftnde Hugan bütln acun teclml 
bir ltılr. Kanunun bu devre~e Ue çılıean kftçftk sermayeli meaal ıeorlkl lmUolan mev· derhal itiraz yollu aealer yOk· bir taraflı değildir. Hepimiz 
çıkaeagıodan emlo bolunuyo· eınaf ve ean'atkirlar.. Bunlar cottur. Kredi işlerine ne kadar 1eltildl. Şu halde milsıahall bu blllyoroz ki, tecim berkee için 
ram n tlmdidea tetekkilr bile üzerinde aynca tetkikat yap· ehemmi) et verlllree )erlndedir. ikinci "İndirme., kararından eerbeıt bir eaha idi. Herkea 
ederim. maktayım. Naaırlyatıa hayalin maddi it memnun olmamııtır. kendisine, kl'odl aahaeına göre 

Y6alerce lıçl tarafından ha Haylı bize benzlyen •e ben· kadar n~tlce vermlyecf'ğlnl he· Celil Bayar'm hem m6stah· bir menfaat payı ayırabilirdi. 
rareıle alkıılanao bu ıözlerdeo ıemlyen ekleri memleklerlo pimiz blllrlı. Ve her ltlmlz aiti, hem dtı Tork gHeteclelnl Takip ettiğimiz ılyasayı açıkçı 
eonn klrıye gelen Ekonomi bunlara ald uıul, prenelp ve gibi de reel Ye mtlabet it nok· koruyan bu ıôslerl ftzerlne ar· aöyllyoruz. Ea ıtl&hfyettar ağız· 
lakaaımıa aayıa Celil Bayar, kanonları tetkike baıl•dık. tuında, yani hakikat ve f m kadaıımız Orhın Rahmi Gökçe; !ardan da blrook defa bunu 

çok 6aemll bir dlyevde bolun· Matebauıelar getirdik. Tetkl· noktalaa1a11nclan dltClnmellylı. - Teff!kkar ederiz, vazife· işitmek earetlle hepiniz bili· 
muttıar. kat yıptmyoras. Birkaç lnııaoın bir araya gel· mlzl yapıyoroı. yoreonoz. 
CelAI Bayar'ın Di}evi Ayni zamanda memleketin meal için eevgt eeae olabilir. Diyerek mukabelede balonda. Eıkl ıerbest njlme avdet 

"Arkadatlar! içtimai, lktıaadi hayatını bil· Fakat bunan yanında oahııi Cel&l Bayar, Tarkof lala fiıt etsek bile, karşımızdakileri bu 
Hepimizin bll&lıtlıına mOtte dlğl mlzl de iddia edebiliriz. menfeatları ve bunun zımmında teıblt etmeılni, ayol zamanda ıletemde bolamıyıcağız. 

f lk olduğu bir nokta vardır. Danlardan banyemlze göre memleketin menfeatlannı ıamll azam için buğday kanunu gibi Biz de acun ekonomi aben 
Ba, memlekette it hayatının kat'ı bir netice alacağız lı bir teıekkale •lcuı verilirse 0 bir kanan ile aağlıma bağlan · gine uymak zaroretJodeylz. 
biran enel tanzimidir. Ş6pbe· kanunu projeıladen baheeder· teoekkal yaıar ve 1arıılaaz. maıı hakkında verllmlo olan Memlekfıtte ıatbik ettiğimiz 
lls bu hayat aaırlardanberl ken, ıtlze nkAletln tetkll&tın· Biz teçl n eeoaf teıekkftlle· kararları doğra bulmadı. biricik oey uluital ekonomi eea· 

ihmale Dğrımıttır. Bunun mllli dan da bahaetmekllğtm lhım· rlmlzln kuvvetli olmııını lıtl - Olımaz, bunun tatbik ııdır. Metro ıiy ile memlekette 
lllıladlyatımıaa tamamen uygun dır. Bakanhkta ıoretl mahtu· yoruz. Partimiz •e hGkdmet, kabiliyeti yoktur, bugClnkl kazanmak lıtlyenler bil& lıtlsnı 
Mr tekilde tanzimi için vakii· aada tetekkfll etmlı bir bflro it ve ltçl hayatına, klçdk eı· azam meı'eleıl, yarın fındık doetamuzdur. Bu doıtlo~u her· 
tea kaybedildiği muhakkaktır. •ardır ki. adı it ve leçller ba. nafa iham olan 6oeml nrmek için de, incir •eya diğer mıh· keı hakkınd11 ılyyao ve idil 

Heplnlı blllreln'z ki cumu· rosudur. Bu baronun yapacağı kararındadır. Bunun cla teze· ıoller için de çıkabilir. Her bir ıeldlde kullaamığa c;alıoa· 
rlyet Balk p1rtl11I it hayatına leleri çok önemli addediyoruz hGratm• yakındı göreceğiz. Te· mahıalü kanunlı mı koroya· c.ğus. 
blylk ehemmiyet vermekte ve ve bu veetle iledir ki, bu bfl· menol ederim ki, diğer bGyGk cağıı.. Gayelerimizin bu teklini na· 
htlkclmeı te bunda kuvvetli bir roya memur ettiğim gençler, lılerdekl muvaffakly.,tlmlzden Dedi, Delicede yeni tem811 • zarı ltlbare alacaklarına tflphe 
hueulyeı göııtermektedlr. Gene Avrupa'da eureti mahıoaada hona da pay ayırmak lmUo lır yapılarak tr.lefoo 'f'eya tel· yoktur. Kendilerinin beıapları 
bllilllnlz ki eıas prenslplerl bu işi ıabstl etmlt olan genç· ve ıudetlnl bulıhm." graflı kendilerine blldlrllmeal ne oluna olıun bir de hökü· 
mladea blrlel ıiy ile ıermıye lerdfr. Buna da klfl görme· Faedalarla ılkıtlauan b~ ıöz· ve mOtıleaııoı aldıktan ııoora metin heHbı vardır. Şu dakl· 
ıraeında tevaaan husule geılr dlm. Cenevre'de cemiyeti ak lerdeo ıonra Bakaoımıı loçl kat'f1ete bağlanması kararlaş· kada içinde bulunduğumuz 
mektlr. Ne ıermayeoln •Ay ve vanı mesai bOroeandakl bir barolarını gezmlo ve gördlğG tmldı. teralt ve ı.ıekle göre bu yıl 
De de dylo ıermıyeye kartı Avrupa'h mOtehal818l getirerek intizamdan dolayı gerek ptırtl Şölene Biat on11çte baılandı. genel teclmlmlz geçen yıla 88• 

gayri tdlline bir faaUyet ve baro ile hizmetini blrlettlrdlm. baıkanımızı, ıı;erekae birlikler Neı,ı'ell geçen daklblardıo son· zaran emniyet bahthr. Fakat 
hakimiyetini letemlyoroz. Kanunu eline alınca hu büro bGroıa tefi Oeman Şen'I tak· ra tecim •e endtlatrl odası hayat earprlalerle doludur. HA· 

Matevaz•n bir uıul ve pren çok yakından ltcllerle alikadır dlr etmlı, kutlulamıttır. namına çıkat tecloierlerlnden dlsatın beklenmedik ıebedda 
ılp kurduktan ıooradır ki, olacaktır. Kanun çıkınca bu :. Şerif Remzi kısa bir dlyev lftoe karo• slı~ teminat verecek 

it hayatını hatan ehemmiyeti bOro f111fyete geçecektir. Ayni Bakanın Takdiri: yıparak Ekonomi Bakanına deRlllm. Bu dakikada harici 
ile ele almıı olacağız . Bo arzu zamanda kaçak sanatlar h"'roıu C l B 1 odanın ıölenl nde bulunmak ticaretimizi ele aldııırımız tak· 

u elA ayar. motör e vıpara "' 
Ye ahdimizi yerine getlrebllmek da aızenııırtm ıetklkat ıoounda h k d 1 p aureılle göeterdlğl alikadan do dlrde tüccar ve miletabatllerf. " are etin en eve aaaport lı 
için en mftbim mDeyylde ıabll · loe bıtlıyacakhr. keleılnde blro teli Oımaa layı tnıe .. kor ettJ. Ve Bakanın 
dlr ki it kanonu olacaktır . Biraz evvel eöyledlğlm gibi her gellılnde olduırru gibi bu 

Macboaua zaman zaman oko . 
dana•. it kanununun kamu 

taydan çıkmaeı geclkmlttlr. 
Birkaç defa kamutayın heyeti 
amamlyeıl ne de gelmle, fakat 

timdi arzedece~lm mecburiyet· 
ler dolaylılle ıeclkmek zarureti 

W..1 olmaıtor. Fıkat her hal· 
de banan bir haddi olmak 
lhımchr. 

lı kanaana projeılade mi· 
tMCldlt defalar tetkikat yaptı· 

nida. Enel• ylbek lktı1at 

.... Pbtla. llllaleaJar aldı. 

- Şen 'in ellul 11karak, birlikler e 
tıcl hıyatında\l ıletemlmlz, LL d L defada İzmlr'e uğur getlrdııırıuı ha .. 11.ın a.ı memnuolyetlal Is • 
Parıl proıtramımızda sarahaten h • 1 ıöyledl. 

" ar ,eım e: 
yazılıdır. O da ne ılyln hak E Ekonomi Rakanı ayağa kal· 

kını ıermayeye, ne de sermıyenln 

baklnoı eAye geçlrmlyerek mel· 
tevazln n tdll bir poletika 
takip etmektir. Banu da mat· 
lıka temin edeceğiz. 

Kaçak ıaDatlar için ayal 
zamanda iddia t'dlyoruskl, leçl· 

iM için korporaıyoa-ki teıanlt 
maaaııoa ahyoram · çok fayda· 
hclır. Ve kıymeıUdlr. Ba leaa· 

nldla ameli te -deh olaWI· 

- lf'lrlnlz gGzeldir ve mu karak d 
•af fak olmnttor. Tebrik ederim 10 lyevde bulunmuı 

Diyerek lltlfatta bulunmuotur. 

Kuyruk, Kafi 
Muzır hayvan 11an~ında, öl· 

dftrGlen hayvınm altmr.ti ola 
rak hayvanı lHdOıeoden bDtGn 
bölgelerde yaloıı kuyruk lıte 

nllmtai Tarım Bakanlı~ıncı uy· 
gun g6rGl111D• ve llbaylığ• bil· 

dtdlmlfdr. 

lardır: 

CelAI Bayaı 'ın diyevi: 
Aranızda kaldığım pek kısa 

bfr ıı:amao fçlnde gOrclükle · 

rlml ve duyduklarımı hulA~a 

etmek isterim. Ege mıntakası 

umumi ve tebU bazı taelrlere 
rağmen geçen yılı göre daha 
varlıkhdır. Pamu~a, tGtlnG, 

IPclıl H isimi ldlauile.. Z. 

mlzio kuvvet manevlyeılol ula 
bozmıyarak çahtmaları liaım 

gelir. 
Teminat meı'eleılne gelince-; 

maho biran evel elden çıka · 

rılmaaı dOtGncealne kendilerini 
ıevkedebllecek elamanı göre· 

mlyorom. Şa halde tabii eenld 
itinde mahııullerlmlzl elden 

çıkarmak gibi oeyler dOşQume· 
lertol temenni ederim. Banu 
da bana bu lı;tlmaı temin eden 

Ulccarlardan beklerim. Ş•hsım, 
vek&letlm, bGkümetlm ve mil· 
letlm namına uluıal ekonomi 

namuaa tlocmlaamıP4•a bek· 

dar. Ve kendilerine de 
hareket tarzının bondaJI 
blrı,ıey olmıyacağına da k 

Bana bu ıôılerl ıöylt 
f1reat verdikleri için çok 
BİZ eabeım hakkında IDO 

eöetermek için bu yelD~ 
tlb eulklerlndeo dola1ı ~ 
lerloe teşekkOr ederim. 

At•tftrk, 1ımet 1nao0t 
tfirk bfttdo clbıenca ııevUe• 
şahsiyettir. TOrk olııuD 
Ulrk'I ıevmeıln ba o 
Nazllll'de IÖylemlt oldaP .. 
fıkra aklıma geldi. 8 
ghtlğl için buradı dı 
edeceğim. " AtatOrk'O il 

daimi bir ibadettir.,, 
Bunun herkeı tarafıodaD 
edllmeelol hterlm. Bo 1 
her zaman yapalım. 

lamel İalln6 öyle 
alyelllr ki, ıeklılle, 

yaptıklarını bir ıarafı 
kacak oleak bile mflyo 

eser kendlltrlnln bQfl f 
hakkında bath baıına bir 
nrmeğe k&f ldlr. Şu da 
arkasında ıerel il mua.., .. 
tarih vardır. Biz öyle ,_
bir TGrk mllletlylı ~l içi 
böyle g6zlde evlAllır yel 
yoroz . Bu bDyGk e•I• 
lf tlbar etmeliyiz. 

Her yerde gördOğOm " 
ve dDşftncelerlolzl Atıl~ 
İsmet 1nöoane ıöylemel8 
ıacağım. (;ene yakın bit 
manda sevgili Ege mıal• 
ve size knuımık trıae 

ılze veda ediyorum. 
Sayın Bakanın İzmlr'de• 

rılma 111ıtl yaklaımıttı. 

blllere binerek pasaport 
ılne geçildi. Orada bir 
mafreze, jandarma, e 
beledi ye zabıtaıı memurllrl 
aekerl bando reıml ,.ıtoaı 
ediyordu. S•yıo bakan 
sel&mı yapanların hıurl 
ıorduktan ıonra moıare 
mek Gzere paıaport bl 
girmltlerdl. Orada ıael ve tJJ 
erk.Anla vedalaıarak 1D ~ 

vapura gitmek Qzere ıytJ1

1 Sakarya •ıporonda 

Giileç, tarbay doktor .» 
Uz, yarllbıy Baba g.,,....·_ 
mektupça Dilber, ıGel er,; 

veda ettiler. Vapur ı•al ff' 
OD altula lzmlr'den ayrıltJJI 

Hazinenin Gizli 
Hakları Qzerin· 
deki ikramiyeler~ 

Hulaeye alt glılt fi' 
hrber verenlere lkraıalf' f' 
rllmeıi oe dal r düa Jı'loı8' .,.a' 
kaıılığıodan Ubaylığa bir ,, 

rlğ gelmlıtlr. Banda 1906....., 
manh lkrımlye kao•:,,; 

ahıneı maddesi geregeÇ ~ 
cek lkramlytnfn sureti te~: 'JılJJ 
lıah edilmektedir. ellclt"'-
kuıaıı töyledlr. ..,,. 

Vergi temyiz koıal•~ 
nıa nihai kararları il' 
glzlJ vergiler kat 'fl.,olrt' .,
De det Şdraaına mGract•' .,

llnde kat'lleten verglolJl •-~ 
zlll veya na tamamen k;ır;, 
maıı mQmkCln balund~ 
hazinenin kat'I ıarette -
etmediği bir baktın dolat;, 

ramiye •erllmtııl doğrll 0 ~ 
yıcağı cihetle ona gare ~ 
ket etmek lhımdır. Ba l ~ 
vergi .. f halanaı temaıad 
vlr etmeden ıote bir • 
de dahi oba alAbblad 
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27 Ağustosta Afyon kara- Mussolini ltalya Geri Parti Binası Açıldı. 
bl·.sarı Almıştık. Dönmiyec_ektir, Diyor. - Boıı 1 inci yusde - ··~uman kısı buı oa.ıede pırıl 

"' kamonu parti blnaı11nı gelmlı ocağının yapılma~• ile yukarı 
200,000 Askerin Kendiliklerinden ıerdır. m•haueıer banuuıu bıeıerıne 

__ .................. __ _ 
AtatOrk Diyor ki: 

Bu mevazi çolc müstalıkemdi. 
Mevaziin l'Z)Weti tcdafiiiy esi11i 
en son ted/;ih cderı bir lngiliz 
erkanıharbırıın verdiğı raporda 
ela egcr Trirk 'ler, bu mevazii 
dört, beş a) dcı işgal ederlerse 
bir günde ıskat etti/derini iddia 
edebilirler. Demişti: " Fakat 
Ordumuza bu mcvazii ,ıskaı 
eırnek için, dört ay değil, bir 
8iin değil, yalmz bir saat 
kafi 1 · · ge mıştı. ,, 

Bogoo 1 inci ordu ihtiyatta· 

:ı 12 ve Oçüncü fırkaları dı 
tıllanmak eartlle l!abah erken· 

den gene taarruza geçti. Öğleye 
ltıdır Çeklltepe mOetesna ol · 

lllılı: Ozere karşısında bulanan 

~Chan mevazl tamamen dfiştft 
e birinci ordunun sağ yanını 

leıkU eden 8 inci fırka akşam 
Gıerı Afyoo'a girdi. 

b 57 inci fırkanın devam eden 
Gı.:urntarlle Çekllt,.pe de saat 

ikide ele gecmtş bulunuyordu. 

Burada 57 loci fırka komu· 

'•tıa Reşad'm varlığını uğruna 
8e" 
d e, &eve bağladıgı başkuman· 
•tııo keodlsloe tayin ettiği 

lllftddet zar(ıoda · tepeyi ele 
geçiremediği için fevkalAde bir 

l"easore uğrıyarak intihar et · 

llllı olduğunu kaydetmek li 
tıQ:ıdır. 

Bu bal bize Türk ordusu 
~tııı Laşkomutanına olan bağ 
ılığıt: derecesini ve verilen 

tQılrlerln tesir kudretini göa· 
ltrı:nektedlr. 
~ Sıdakıtın ve Cektlttpe'oln 
•hranıauı olan hu fırka ko · 

lbt1tıoımız Çeklhepe'oin dDv· 
t~~(l •ndedir ki gözlerlnl zafe· 
'•ıı , lleş esi il" doldurarak ka · 

:::
1
• Tork ordusu işte böyle 

b ruhla harbetmlştlr. Ve 

1 
11 

ruh onu tanıyan komutan 
•tın it 
aı e nde harikalar yaratın 

llıeı kudretin ifadesidir. 
• 

B • • 
irinci ordunun eağ yanı ve 

lberk 1 
~ eı bir sftrO muvaffakıyet· 
~ t kızanırken Alıır dağ gedl· 

lb ilden dQşman gerilerine dal· 

bı'' 01ın silvarl kolordumuz da 

14'111cı fırkaslle Ayvalı 2 ve 

.\~Onca fırkalarlle Be§klmae, 
~ Çıtebır, Kfiçftkkoyu mınta · 
''•r llıtk •nı varmış ve garba git· 

t1 letfyen da~mın kuvvetle· 
ile t 

d aarroz ederek bonl1rı dar· 
tltQı 

ta Uştu. Bu kolordumuz ık· 
~tftlı doğru dtımiryoJono filen 
llı 8Q:ıf9 'Ve Jzmlr yolunu taka. 

•• b l 
~11 11 onuyordu. 1 lncJ ordu-

~.~ Bol yanını teekll Pden pi· 

'• 1 6 1 ncı fırkawıı: Toklu eO· 
r ela 

..,, e ealdırmış ve Banaz 

..... il, ·•11.:ısıb 1 tebdld eımlo oldu· 

A NA_n_o_ı_ı_J -· 
~~ Si';eaı Gazete 

Sahip ve Ba,yazgam 
lJ lfaydar füıodü ÔKTEM 

.tl:ıtttni neeriyaı ve yazı ioleri 
ltta tlıfidüra: Hamdi Nüzhet 

reban . ·--lı . esı: 
~ lltnir İkinci Beyler eokağı 
l'eı a}k Partiei binası içinde 

l'tlet graf : lzmir .. ANADOLU 
on: 2776 •• Posta kutueu 405 

l',11 !BONE ŞERA1T1: 
~a 1200, Altı ayhğı 700, Oç 

\'th •ylıgı 500 kuruotur. 
•n~ nıenıleketler için senelik 
~ ne ilcreri 27 liradır. 

erycrde 5 Kuruştur. 
Q -geçnıiı nüshalar 25 kuruıtur. 
~.\l>otu MATBAASINDA 

BASILMIŞTIR 

ğu için 1a14mköy · Uşak mmta· 

kaaında bulunan 2 inci dOeman 
fırkasını kımıldamaz ve baeka 

bir tarafa faydası dokunmaz 
bf r bale dfişOrmOştO. 

Pmrtl binası öoOade bekleşen tercüman olmuştur. Bellde, 

B ık• D B• A pa.tl sevgisini, hükumet çalıt· At Açacag"" illi e ) e tr Vropa yOzlerce paltlll, Ekonomi Ba· eş ' ma te"kklslnf çok güzel •n· kanlle, en bftyilklerfol c\lokun 
b Ç k S ı laımıe ve heyecanlan hareketo Har 1 ı aracagw ını öy '"'yor bir sevinçle kıroılamıe ve der· 

U • getirmiştir. 
Daha cenahta bulanan 3 neli 

süvari farkamız Kerimler clva· 

rında bir nakliye kolunu bas· 

mış ve İlhanlar garbında de· 
mfryolunu ve telgraf hattını 

kesmtetlr. 3 tıocil eiharl fırka· 
sının yaptığı bu işlerden başka 

diğer muvaf faklyeti de dOşmanın 

biricik sQvarl fırkasını karşı· 

smda meşgul edebilmlı olma· 
sıdır. 

Birinci ordu emrinde bnlo· 
nan bu kıt'atan 27 Ağustos 

gün(l elde ettiği neticeler: Af 

yonun legali, dOşmanın l ve 
2 inci mildafaa hatlarının ıs 

katı, dü~mao gerllerlnlo kı-sil 

mesi •e esaa vazlf e olarak al 

dağı (dü~maoıo ~tmalP. atılmas•] 

işi başarmış bulunwuflc ho· 

Iasa edJlcblllr. 

- Dr.vım edect!k -

1,am Teşkilatlı 
Okullar için 
Balıkesir ilinde 
önemli Çalışmalar 

Balıkesir, (Özel •ylarımızdao) 
- Balıkesir ili köy okulılarana 
büyük bir önem vermektedir. 

Tutulıo yol, köy mekteblerfnto 

hepsini de tam te,kHiilh okul 

haline sokmak, tek öğretmenli 

ve gayri sıhhi olan mektebleri 
tamamın kaldırmak yoludur. 

Bunun için, ceçen sene 

adedi onblr olan köy yatı 

okulularıoın sayısı bu@ene ylr· 

mlye çıkaralacaktır. Ve bu sayı 

her sene artırılacak, llln htr 

tarafında lam tf'lşkilith okula· 

lar kurulacaktır? 

lngiltere 
Kıhrısıa Askeri Bir Ka

rargah Yapıyor. 
İstanbul, 26 (Özel) - İngl· 

llz hOkumttl, ıon isyan hare· 

ketlndeb beri Kıbrıe adasında 

bulundurmakta olduğu kuvvet· 

leı f çekmen.ıeğe .karar vermiş 

tir. Bunun için Lef koşa'da bü 
yük bir Hkf'ri karargAb lnea· 
ıına başlınmı~tır. 

icrada Tayinler 
1zml icra memurları kadro 

sonda ufak bir degtşlkllk ya 

pılmış, Kemalpaea lcta memuru 

kadrosu olan yirmi Ura Jzmlr'e 

nakledilerek İzmir memuru kad 

rosu Kemalpaea ile değiştiril· 

mfı,tfr. 

Loodra, 26 (A. A) - Dally 
Matı gazeteıd Roma özel ayta· 

rıom M. Mussolinl ile yaptığı 

bir görüşmeyi ynymaktadır. 

Mossollnt; ezcQmle ıunları elSy· 

lemlştlr: 

- İtalya geri dönmlyecektlr. 
İtalyan hükumeti durumunu 

değlı:ıtirirse, etmdt doğu Afrika· 

aında bulunan iklyOz hlo İtal 
yan Hkerl kendlllklerloden 

atee edeceklerdir. 
Bize karşı tedbirler alınması 

Ctnene'de kararl•ı:ıtırıldığı lak 

dlrde İtalya uluslar sosyetesln 

den drrhal çekilecektir. Şuuo 

anlttmak geıekılr ki İtalya'ya 
karljı tedbir almak tsıiycnltr 

bftıiln b.r ulu11uo silahlı düı:ı 

waulıgı He karoılatacaklardır. 

Uluelar soeyeteRi bir sömürge 

mficıdeleslnl tatmin rdılmsmiş 

hı relaı a kapı açacak bir Avrupa 

harbi eeklloe 6okacıtk kodu 
ibıtyatsııl k gfüt,.rlr~e böyle bir 

h arbe mil yoularca ha yat kur 

ban gltmfy(c"k midir? Böyle 
bir f dak,.tf n eornı doğrndsn 

doğruy uluslu soayetasine alt 
olacakıır. 

Bütün dünyayı İtalya'uın 
durumunu kesin olerıık açıkça 

anlatmak niyeti ite ulueler 

sosyetesi konseyine bir delegee· 

yon göodereceğlm. Orada bir 
çok vesikalar ve fotoğraflarla 

davamızın haklı olduğunu göe· 
tereceğlz. 

Bugün bile ealr teclml yapan 

Babeı:ı'luln barbarca yaşayışla · 

rına alt bir sandık dolueu ki· 

tap göndereceğim . Bu ve~lkalar 
incelendikten sonra uluslar 

sonra Habeeisten'a yaptığı mua 
melenin ayolnl İtalya'ya yapa 

mıyacağanı iddia edebilirim . 

İtalya Lokuoo ve Sıreza pakt 

larıoıo ıınm içinde elblrllğl 
yapmak arzuııunu isbat et 

mtetlr. 

İıtaobul 26 (Özel) - Lond· 
radakl ıly1&al kaynaı:ıma, doğ· 

rodan doğruya oloılar ıoeyete· 

slolo otorheatnln mubafazaeı 

Vf.l Streza cephesinin kmlmHı 

içindir. logllfz elya~ct erbıbı, 

Paris'te üçler konferanıını ba· 
la hılyayı tatmin edecek bir 
zemin addetmektedir. Fakat, 

ltalyanlarm emellerlnlo çokluğu 
loglltere'yl k.orkutmog n Ba· 

ron Aloisl'nio konferanstan 

ayrılması Ozerlne İtalya'yı ye· 
den müzakereye davet etme· 
mlştlr. 

Bitler Almanya'sında 
~ 

iki Büyük Kaza 
Tunel ve Yangı.o Kazasında 8 Kişi 

öldn, 46 Kişi Yaralandı. 
İstanbul, 26 (Özel) - Berllo'de ayol gOode iki bOyOk kaH 

olmuştur; kazalardan blrlel radyo meşherinde çıkan bir yımgındır. 

Bo yıogu::da 3 bal yanmıetır. Sergi esasen heı:ı halden mürek· 

kf'ptt. Y ıngın çok l üç slSndOrfilmOe lld ktei ölmfte 26 klet de 
eğu surette yaralanmıştır. 

İkinci kazo, daha mOhlmdlr; Berlio'de Herman ·Gödno cad· 
desinde yapılmakta olın yeraltı tramvay tunell 150 metrelik bir 
aabıda çökmOştilr. Bu kaza (lzerlne enkai altından 6 010 çıka· 

l'ılmıe ,e enkaz altlnda yirmi kıdar amelenin kıldıgı tahmin 

edilmektedir. 

İngiltere hükumeti bu hare · 

.ketlle lıılya'yr 4 eyhlle, yıol 
uln;ler eosyeteıılnlo toplanma· 

na kadar bir nevi Ohlmatom 
vermlt ğlbldlr· Öyle bir Ohi 

matom kit yaza11z, sözlert kor· 
kuoç bir sftkll.ttan ibarettir. 

Eger İtalya. 4 eyhllde de 
ha çok btlyfik emel ve fhtl 

raslu peşinde devam eder~e, 

logllte::re bcıkumetl son Londra 
kabine lçtlmaında verilen ka· 

rarlıra tatbik mevkiine koya· 
caktır! 

1ıalya krala M. l\tu~solioi beraber .. 

Bu tedbirler nedir? Bu ho· 

suna hiçbir kimse mftsbet bir 

o~y bilmemektedir. Yaloız Jor
oıla d'İtalya diyor ki : 

,.Uluslar eosyeteslnln esasla· 

rıoa muarız banket tdf'n bir 

devlete ne tatbik olunabilir?. 

Abloka, sllAb vermemek, erzak 

yollarını kapatmakt nihayet bo 

ttazların s,.rbestlslne nihayet 

vek, değil ml? Şn halde bon· 

lora bir de ltalya'ya llAnı harp 
lliveel lbımdır!,, 

lsıanbul, 26 (Öıel) - ltıl 
ya'nın Hıbee mes'eleslode uz 

laşmak tein ilk e•rt olarak Ha· 

beolstan'm ellAblarından tama 

• men tecridini letedıği ıöylen · 

mektedlr. 

lstınbol, 26 (Ôıel) - Dogo 

ve şimali Afrlka'nın yığmur 

m""slmf basene endlee verecek 
bir hal göstermektedir. NU neh 

rfofn Babeolsıan'da•t memba· 
larında yağmurlar emealsiz bir 

surette yağmakta ve NH de gö 

rülmemlı:ı bir sür'atle yüksel 

mektedlr. Evelkl gOo 2( saatte 

NU'io eniyesi 75 santimetre 

yükselmtotfr. 

İstanbul, 26 (Özel) - Na· 
poli civarında geçen gOo çıkan 

bir ılklondı çok bftyftk maddi 

zarerllf olmoa ve 11 kJı:ıl öl· 

müştOr. Ölenlerden dördD kızdır. 

lstınbul, 26 (Özel) - hal· 
ya'nın levazım memurlarından 

bir heyet, lngllterrı'olo Rodul 

mftetemlekeslnde Bolnayo böl· 

geefne gelmlı,ıler ve }~rltre'dekt 

ltalyın askeri için 10,000 baş 

ka!!aplık hayvan mQbayea et· 

mlolerdlr. 

Karar Dikimine Verildi 
Baı:ıkasına ıld bir nftfos cOı· 

danını kollıomılda ıoçlo, Moı 

tafa oğla 811an hıkkındakt 

tahkikat evrakı 6ç0nc6 kırar 

hülmliAlne nrllmlıtlr. 

hal törene hıelanmıçhr. Önce 
Ekonomi Bakanımız, bundan 

Dolaphkuya ocağı başkanı Meh sonra kilrsOye çıkarak 11u •rclı 
med Kemal, kıH hfr ılSylev slSylevl vermişlerdir: 
vererek yeni yapılan parti bi· Ekonomi Baka· 
nHınıo yukarı mahalleler balkı nımızıu Sôyle~·i 
topluluğu için ne kadar fıydah "Dolaphkuyululır, tayın H· 

bir ıeıekkDl olJo~onu anlatmıf, kadaşlar! 

ondan ıoora parti il yönetim Sizi çok yakındın tanıdığımı 
kurula ba1kanı Avni Do~an iddia edebtllr ve bu itibarla 

bir ıc'Jylev vrrmletfr. ıöylt eblllrfm ki, memlekete 
Parti Başkanımızın sôylevi: Eadakatl çok ınerefntz Bilhıl!aa 

Arkadıelar 

80yftklüğ0n kaynağını tarl 
hlo çok karanlık devlrlerlnden 
beri eeref lf'ndlreo bOyilk b 1 r 

ulusun çocuklarayır. Büyük 

ulıımo en kua vakıiode, eıkı · 

şık zamanında hndl böyüUü 

ğı'i Hcı mü:eoasth olıırıık bağ 

rıudan çıkardıAı ~914dı Aıatür 

l ün par1 illehılrıiı. 

İzmir, büyük da•anın ~ur 

tulu~ s"mbolu olmuş bir yerdir. 

Siz lzmlt'd" partloio en çok 

çalıeıo, lSzvtrrn'ik y•pan bir 
mıntakHıeıuız Çoluk çocu~u · 

nuzon nafakıRınrlan, keyif ini· 

rlıden ntırarak bu binayı 

kurmakla btbılyareıoız. 

Celil Bayer, Türkiye'de iş 

yapmıe ve iş yepmının nıuııl 

olduğunu bilen lıtr varlıktır. 

Bu pırrçası •e taşı, hamiyetli 

bir Tftrk. çocoğonuıı; varlığı 

ar:, fakat hamiyeti çok bir TOrk 

çocuğunun blSyle bir ı,ı nasıl 

yaptığını bilecek bir arkıda~ıo 
karşısıod&1ınız 

Demin buraya gellrkr.n, hu 

mahrumiyet içinde yıpılao fol 

kendllerlle lonuouyorduk. Mu· 
bil halkının ılAkaeından ve vefa· 

1 sıodan bı be ile çok iyi tanı· 

dıkları İzmlr'I ve bllbaasa bu 

rasını yüksek surette 
tiler. 

methet 

Hol ve blnblr vasıta ile le 

yapmak kolaydır arkıdaelart; 

fakat yokluk içinde ıevgllerle, 

blrle11me ve t~110Gdle yapılan 

eserlerdir ki bOyftk k•ymet ta· 
ı:ıırlar. 

Sayın Celil Bayar; pınayırı 

açarken bftyGklerlmfıln bu mu 

bite olıo alakılarındın bahlı 

buyormootunoz. Biz. baıımız· 

dakl dOnyanın en boyok ada 

mının partilllerl,başlarımız dimdik. 

göğsümftz kabarık onun 'olunda 
yürümek ~treC ve heyr.cıoından 
kabarmıı oluak, verecrğl r.mlr. 

le yilrilyeceglz ve yilrOyoroz. 

BDUlD İzmir, Eğe. TOrklye 
onun göstr.receği yolda eeve 
eeve ölmt!ğe, yürftmf'ğe hazır 

dır. Bono btltiin Tdrklftk için 

pırtllller adına kendilerine söy· 

UyeblllrslnJz. ( Bazmz, seılerl ve 
alkışlar) 

Arkadeolar; 

Bu eserin yoktan tir oln · 
oonda yardım eden Kazım Dl. 
rlke. Behçet Ua, nkaf direk· 
törüne ben de alenen teıekkdr 

ederim. Kendi eenetlertle mf1 

ten1&tp olmadıAı halde, yilz· 

inle llrı veren ve isimlerinin 

teohlrlni lüıumsuz gôrmediğlm 
vatandaalarıo rrelmlerlnl bo 

bloıyı Hacı~ız. 

Aıatftrk'an bftyftk partlıluln 

ı:ıeıef 1 için Qç dala Şal Şat Şal 

Belkis'in sôylevi 
Sık sık kesilerek barır"tle 

alkıılaoan bu ıöylevden aonra 

genç bir 6ğretmen olaa Belldı 

vefa ugıunda yılmaz bir kod· 
retlolz vardır. Açtığınız Halk 

partlıl, doğrudan doğruya mem· 
lekeli kurtaran ve hepimizin 
kalbinde yışıyao Atatürk'Go 
nurunu ta,ımaktadır. 

Btırada br.nı eahınnızıı, hem 
çok f!evdiğlniz fırkanıu blrwet 

• tmrk yotıınu bulııcakeınız. 

Sizi tcurlk f"ddm. Hanı bu 

hayırlı t,io acm• töreninin 
bsekanlolı; ocref iol •ndlğiolıe 

ve d .. ğ.-ralz eabsıoı hııkkrnda 

göstndi~lolz iltl(ata trtıdtkftr 

edt'llm." 

Ht'yf'cao· ve ~evgl ile alkıt· 
tınan bu söylnt tuk'lheo Ctlil 

Bayar kapıdaki kurdrlayı m•· 
kaela ke~erek parti bloaıuoa 

glrilmle v" blDa gezilmiştir. 

Konuklara üst ııalooda loclr 

'e @igara iknaı r.dllmfotlr. 
Parılll gf'nçler hu ara.la 1 ıtklAI 
maroına föyleml~l~rdir . Y ıpı 
başlarken nablpı kasasrnda 11 
lira gibi k6çük bir para •ardı. 

Fakat partlalni seveo o civar 
halkı teberrOle, hlz .. at gelip 
çalışmak surdile bu gOzel eseri 
vQcudc getirmişlerdir. Binaya 
2865 lira bar~anmıetır. Dolap· 
lıkuyu'loları, öz yOrektrn tut· 

lolarız, varolsonlar. 

~----------------------
GörOşler 

Sezişler. 
Y uan : Ecaacı K. K. Aktaı 

lstanbul 
Sokakları .. 

İstanbul eokakları derkea 
Bkhma ba lelmlc bir ılor.ma 

f llml geliyor. Sıyın okuyocn · 
larım, bu eloema filmine rek· 

lam yapıyorum zaancıtmeılnler. 
Vakıa reklAmdan, reldAmcalık · 

tın baheedlyorum amma f Um· 

dtn değU; 1sıanbul ıo~ıkla· 
rındııı! . lsıınbul tok.klaunın 
temizliğinden, kalıbıklığındaa 

'eya genlşllğlnden dem vurııcak 
d~ğlllm. Jsıanbol'da rnkaklar 
tıloema mev!lmi olmadığı af iı 

ıeo, duvar tlArılgrıodao ı:.-cil· 

mlyor. iki adımdı bir biiuOk 
büyö.k levhalar, rengarenk 

ilanlar. Plajları glSrmeyh>; l/An 
dolu! 

İstınbol tftccarJarı galiba 
gazete UAolarına ehemmiyet 

vermiyorlar da aokaklırı dol · 
duruyorlar. İzmir gazetelerlle 
.ıtınbol gazetelerini rAIAm· 

cılı.k cc:bbeshıden bir tetkik 
edin. lımlr sokaklarıodakl 

aftelerl de letaobol tftcc ~ rları 
dolduruyorlar. lzmlr'fn rek · 
lamcılırı dabı akıllı galiba, 

çtınkft gazete rek.lamıaıa kov· 
veıl af işte yoktur. Serde t'CH· 

cıhk kadar reklAmcıhk ta var! 
lstaobul tczahanelerlol alacı 

gözftle gözden geçirirken rek· 

IAmcıhğı ihmal edemedim. 

lstaobol nftfueooı lııtınbal 
tlcarl hareketine kırı:ıı ilAacabk 

117ıft1r, bla yatuan lamlı!. 



Kı~lada Mfts. Mev. satın alma komisyo
nunda ihaleleri yapılacak ilAnlar 

Mıt. Mv. aat. al. ko. re. den: 
1 Mıt. Mv. kıtHtının ( 66100) kilo eadeyığı ihtiyacı kı· 

pah zarf uıullle mOnabıayı konmuştur. 
2 lbıleel 4. ·Eyhll· 935 çarıamba gOııG saat on altı bu· 

çokta İzmlr'de kışlada Met. Mv. eatın alma k.omlayo· 

nundı yapılacaktır. 

S Şırtnameıl (258) koruı bedel mukablUnde komlıyoodan 
alınablllr. 

4 Sadey•ğının tahmin edUen mecmu tutan ( 51558 ) 
föadır. 

S - Beher kilo Ndeyığı için 78 koroı f lat tahmin edilmiştir. 
6 Teminata movak.kate ıkçeal (8827) ltra 90 koruıtur. 
7 1ıteklller Tfcaret odaaında kayıdlı olduklarına dair Ye· 

ılkı gôtıtermek mecburiyetindedirler. 
8 M6nıkaa11ını lıtlrak edecekler 2490 eayıh artarmı_ !!_ 

eblltmeı kınonouon 2 ve 3 Qncil maddelerinde ve ıart· 

namesinde yazılı veelkalulle temloaıı movakkate mık· 
buzlarını ve teklif mektoplarıDI ihale 111tlnden en ız 
bir 111t evvel komisyona vermlt bulunacaklırdu. 

2616 17 22 27 1 

Mıt. Mv. Nt. al. ko. dan: 
MJklan Tahmin edilen 

Kilo Cinsi 
104!300 Arpa 
69400 Arpa 

Teminata munkkate 
akçeal 

mecmu tutarı 

Vra Kr. 
4859 25 
8296 50 

İhale glln n 
tarihi 

Beher kilo arpa 
lı;lo tahmin edilen 

f lat 
Kr. S. 

4 75 
75 

Mftnıbaanın ıekll 

Lln Kr. 
364 f 5 

Saat 
11,9,935 Çareımbı 15,30 Açık ekılltme 

247 25 11,9,935 il 16 Açık " 
1 - 1ımlr Mıt. Mv. kıtHl bıyHnatınıo yok11ıda clnı ve 

miktarları yasılı iki kalem arpı ihtiyacı iki kıt'a eart· 
name ile ayrı ayrı açık ekaUtme eoretlle satın alını· 
caktır. 

2 - lbaleltrl hhalırında yazılı ~an u tarihlerde lımlrde 
kıılıda Mıt. mv. satın ılmı komlsyonondı yapılacaktır. 

3 - Şartnameleri herglln komlayondı görllebillr. 
' lateklller ticaret od11ındı kayitll oJduklarını dair vesika 

gGetermek mecburJyetlndedJrler. 
S - Ekeiltmlye lotlrak edecekler 24:90 aayılı artırır a ve ek· 

tfltme kaaunuoon 2 •e Gç6nctı maddelerinde ve ıarl· 

namelerinde y111lı veılkıları ve teminatı muvakkate 
mıkbaılarlle birlikte ihale uatlnden evvel komlıyonı 

mClracaatları. 21 27 3 8 2653 

Mıt. Mv. aat. al. ko. re. den: 
Mlktın Arpanın tahmin 

edlleu mecmu 
tutarı 

Kilo Cloıl Lira Ar. 
612700 Arpa 27571 50 
110000 Arpa 5225 00 

TemlDatı muvakkıte ihale giln ve 
ıkçeıl tarihi 

Lin Kr. Saat 

Beher kilo arpa 
için tahmin edl· 

len flıt 
Kr. S. 

4 50 
4 75 

Mtlnıkaaanın ıekll 

20fi7 86 10.9,935 ealı 16,30 Kapalı zarf 
391 ~2 10,9,935 ealı 17,30 Kıpıll ıarf 

l - İzmir Mat. Mv. kıtaat hayvanatının yukarıda cine ve 
miktarları yazılı iki kalem arpa ihtiyacı iki kıt'a tart· 
name ile ayn ayrı kapalı zarf uıullle ekılltmlye ko· 
nalmuıtor. 

2 - İhale tarihleri hizalarında y11ılı gftn ve Hatlardı fz. 
mirde kıılada Mat. mv. eatıo alma kombyonunda yapı· 
laeaktır. 

3 - Şartnameleri hergftn komlayondı görGleblllr. 
.ft - lateldllet ticaret odıeında kayltll oldok1arını dair nelka 

g&ıtermek mecburiyetindedirler. 
5 - Mtınıkaaaeına iştirak edecekler 2490 eayıh ertırmı ve 

ekellıme kanununun 2 ve üçQncil maddelerinde ve prt· 
namelerinde yazılı veelkalarlle ~mf nah movakkıte mık· 
bnılarını n teklif mektublarıaı ihale ıaatloden enız 
bir ıaat evel komisyona vermle bolunıcıklardır. 

21 27 3 8 2652 

Mit. Mv. ıat. ıl. ko. r4. den: 
Mtkterı Tahmin edilen 

mecmu tutarı 
Kilo Ctoııl Lira Kr. 

42000 Süt 3780 
30000 Yoğurt ~300 

Teminatı maHkkate ihalenin tarihi 
ıkçeal ve gtıntl 

Un Kr. Saat 

Beher klloaoaun 
tahmin edilen f iat 

Kr. S. 
9 00 

11 00 
Mn .. kaıanın eekll 

283 50 12,9,935 pertembe 15,SO Açık ekellmc 
247 60 12,9,935 " 16 Açık " 

1 - hmlr Mıt. Mv. uked haetıneılnln yukarıda cine ve 
miktarları yazılı iki kalem sftt ve yoğurt ihtiyacı iki 
kıt'a 11rtnıme ile ve açık eksiltme ıuretUe eatıu ıbnı· 
caktır. 

2 - lbılelerl htsalannda ya~ılı gan ve tırlblerde lımlrde 
kıılada Met. Mv. satın alma komlıyononda yıpılıcakhr. 

S - Şartnameleri hergftn komisyonda gôrtUebilir. 
4 - lneklller ticaret oda1ında kayltll olduklarına dair veılka 

gGttermek mecburtyeliadedlrler. 
6 - EkaHtmlye lttlrak edecekler 2490 ıayıh artırma n ek· 

ditme kınaaunon 2 ve 6çdncfl maddelerinde ve prt· 
aameJerlnde yuılı veılkalara ve teminatı mova•kate 
.. tbaalarlle birlikte ihale autlnden enel komlıyonda 

MChtalıfrnw mevki sa. al. ko. noodan: Rorsada 1 Arnavutluk. f 11,' 
1 - Met. Mv. kıt'alarının ihtiyacı için açık eksfltmlye ko · 

nuıan 40050 kilo koro soğana taup çıkmadığından p•zartıkıa .._ ___________ nan Münasebet• 
aatın ahnıcaktır. tJznm eatışlan • 

2 - Pazarhğt 29,8,935 pereembe güoa e11t 10 da kıılada Epir Mektepleri ·~· 
Mıt. mv. ııatın alma komlayonunda yapılacaktır. Ç. Alıcı K. S. K. S. ot 

:1 - Sartnameııl hergtın komleyonda gl\rQleblllr. 1287 K. A. K4z. 6 75 rn Yeniden Canlan•Y 1' 
4 - Koro ıoğanın tehmfn edilen mecmu tutarı 2025 liradır. 830 F. Solarl 7 10 İstanbul, 26 ( Ôzel) ..... ~ 

Beher kilo .soğana beı korue f lal tıhmln edllmlıtlr. 836 Y. 1. TalAt 6 9 50 nan htıkumetl, cenubi ~ 
fi - Muvakkat teminatı 152 llr1dır. 706 M. j . Taran. 5 15 vutluk'ta Rum Dlekl / 
6 - lateldllerln ticaret odasında mukayyet oldaklarına dair 597 H. z. Ahmet 6 75 13 hakkında Arnavutluk bit!!; 

nelka göstermek mecbarlyetlndlrler. 527 s. Snleyma. 5 50 12 nezdinde şiddetli te~eb~ alt· 
7 _ Ekalltmlye fetlrak: edecekler 2490 sayılı kanvnanoo 2 425 T. Debbas 5 75 9 bolunmağa karar vt'lrlJJJf ~ 

ve tıçdocft maddelerinde yazılı vealkaları ve teminatı mu vak kate 
30 

Ş Rt h 6 ll Yunan hiikumetl, At.,,,.. J 
l k 1 • 2 . ze a. ~ .. 

makbuzlırlle birlikte ihale ııaatlnnen ent om ıyona milra · lok dabllf vaziyetinin 
2722 279 H. Alyotl 6 75 11 50 ~ 

caatları. · 
260 

Vltel 6 25 
l l lağından istifade edert 

Mat. mv. 18 al. ko. noodan: mekteplerde Rumca l 
229 F. z. Ahdol. 6 25 9 25 I kl b il ı 111•~ 1 - De1'1zll garlnzooundakl kıtaatın ihtiyacı olan 257 ,000 emr va a oe get r 

d 172 j . Tarınto 7 25 7 79 L dl kilo arpa kapılı zarf osullle ekalltmlye kon o . mea.te r. 
2 - İbaleıl 12.9,9:35 gftolP.mecl olan pereembe gdnd eaat 165 D. Ardltf 6 10 75 ~ 

17 de at. al. ko. da yapılacaktır. 150 H. ve Cev. 6 50 12 Devlet Deınİı; 
3 - Muvakkat teminatı 1157 liradır. 118 Beşb~cı z. 5 50 8 50 d 
4 - Teminatın ihaleden önce maliye veznesine verllmlo ol· 114.5 Mani. b ko. 7 50 12 50 farın an: 

maaı Vd teklif mektubunun kanonda yazılı formille uygun bu· 38 Şınlak ı. bl. 8 50 11 50 8 fncl işletme mınt• 
lunmıaı lbımdır. 36 M. Mlhalef 5 50 5 50 mer'i olup ığuetos ıyt ~ 

5 - Şartnamesi hergdn komlayonda gôrGleblltr. 21 S. CelArdln 6 50 6 75 mQddetlerJ biten ve af•l'.ı ~ 
6 - Tahmin bedeli 15420 llrıdar. 21 Len Reclyo 7 7 maraları gösterilen bo•0 , 

7 - Kapalı zarflar ihale gftoG saat 16 da komlayonı veril· 11 L. Galemldl 7 50 7 50 felerln mGddeılerl yeoı ~ 
mle bulunacaktır. 27 S l 4 8 6 S. Emin ve 9 75 9 75 fş'ara kadar ozablmıeur·; 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 4 Keten lzzet 8 50 8 50 çimento ve demir, 968 ~ 
4 P. Klark 6 25 6 25 neler, inşaat malzemeal, 

asker ilAnlan 7221,5 to ve kereste, 974 klb;ı 
....ILı---------------~~-~~----·ı f mensucat, 983 odun. .,/ 

Ask eri Lise ve Orta Okulalara ncir earışıar• bun, 993 uuan, 995 ~ 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 1004 ıaıan, 107 4. ııabo•· 

öğretmen Aranıyor. 2021 Ş. Remzi 7 75 9 Mazot, motorin ve 

1326 Tllteft ile te. 5 50 14 yağları 965 numaralı 
A•kara M. M. V. Sat. Al. ko. dan J B 11 55 7 F. z. zzl 6 25 13 den çıkartlmııtır. o 1 - Jştınbul ve buraadakl llseltrle .kırıkkıle aakeri aım'atlar 

1 1 llıealae ve orta okulaama ve euiocan, kooya aekeri 458 Ş. Rfza halef. 6 12 deki taahhftd ve tem o• ' 
orta okulalarını her dera için öğretmen alınacaktır. 301 N. Ali Hay. 6 50 14 mtllgadır. (2664) 22 

2 .,,,~ 
~ Öğretmenlerin kanont şart ve vaeıfları taşımaları gerektir. 158 H. Şeşbeş 7 75 9 50 İzmir ikinci icra rae' 
3 Bu gibilerden lıtekll olanların dilek ka~ıdlarını anka· 130 Y. Bencuya 8 11 50 ğundan: 

rada aıkeri lise mftfeufılfğfne göndermeleri. 112 F. Peker 6 50 8 75 Bir borcun tıhstlf ti' 
' Dilek klğıtlarına Ulştlrllecek k4ğıtlır eunlard1r. ll l B. Frank o 5 50 8 50 velce baczedtılp bu kerf8 

a) Fotograf h ve tasdikli fit. 56 B. Rodhl 7 l' . ya çevrilmesine kırar...,-. 
b) Çıktığı yakeek okutanın eahadetnameel veya tısdlkll 16 M. j . Taran. 11 50 15 Akaekl ticaret bank fi 
ıoretl 15 İeak Barkl 8 75 8 7ö 3140 llrıhk hlase sene:., 
c) Onlversltede imtihan vererek ehliyetname almıe ise 13 A. Muhtar 12 14 mfteaslıllğlo açak artı 
bonon taedikll sureti 12 Koope. htl. 9 50 g 50 satılmasına karar verllıD11 
Bunlardan tetkik edildikten ıonra uygoo ~örftlenlerden 5286 ğundao ve birinci ırl' 
ayrıca bllııntıhal Umdhaberl, ııbhat raporu 9e taahhtıl yOzde 75 ol bolmadıl1

9. 
senedi letenecektir. Zeytinyağı satışları ikinci ve son artarmada i·,O 

5 - Ücretler oöyledfr. Kilo Alıcı K. S. K. S. pazartesi gOnfl saat 11, 
letanbul'dakl ısked liseler için rlyHlye ve f iılk dere· 26500 T. Debbas 27 50 27 50 arastada aarraf lar a,_ 
lerloin ıylık tlcretl 108 lirayı, diğer dereler Clcretl 98 (Eakt !atıı) bllmüzayede satılacığ•11 

liraya kadardır. Burea lltıeel için riyaziye, f lzlk ve kimya Zahire satışları llplerln mezkur çarııd• 
1 bO derelerinin aylık tıcretl 126 lirayı, diğer derelerin üc· Ç. Cinai K. S. K.. S. cak teJlila ve hazır ıaıı 

retl 108 lirayı kadardır. 150 Ton Btığdıy 4 125 5 375 memura müracaatları j s6 
Kırıkkale ean'al lleeal için riyaziye n fizik 165 liraya 864: Bnğdıy 4 125 5 375 nor. _!!/ 
kadar, diğer derelerin ayhk tlcretl 126 liraya kadardır. 1200 Arpa 3 75 3 75 
Konya orta okulaıı için bdtdn derelerin ftcreıl 108 44 Bakla 4 875 4 8 '/5 

liraya kadardır. 152 Nohut 6 125 6 50 letlklal 
Erzincan orta okolaaı için batan dereler 126 liraya 
kadardır. 39:-J Komdarı 7 25 8 

diplomayı zayi 
çıkaracağımdan 

mü olmadığını 6 Maarif okulalınnda dersi olan öğretmenlere dere başını 50 Saeam 12 12 

tlcret verilir. 55000 kilo pamuk 45 47 50 
Jklncl aftleymanlye ~ 

laman 80. no. ıs j ,r 
kızı Balf~ 

7 _ İsteklilerin 1 eyUU 935 tarihine kadar mtlracaaılnl 23 B. pamuk 45 47 50 
13 lö 17 20 22 24 27 29 31 28 H. " 45 47 50 

1-----~--~~':"'"""~.....;;;.;;...-:-~--::;::~------------------- ı-~~~~-...... ~~~~~-
Ankar• M. 1\1. V. eat. al. ko. dan: C d 

Aakeri Uaelerlnln 800 ıınıf larına talebe ılınmığa deHm ede· enova a ,b~ 
Menemen asliye rD 

cektlr. lıtekliluln 30 ·Ağuetoı· 935 tarihine kadar leıaobol'da 
bulunan Kuleli, Maltepe askeri llaelerlle Buraa'dakl Burea ıakert 
llsuloe veya askerlik ıubelertne mGracıat etmelidirler . 

2641 20 21 22 23 24 25 27 28 29 

Ankara M. M. V. eıt. al. ko. rs. den: 
ı Bir tanesine biçilen eder 200 kuruş olan 25 bin tane 

eaplı koyun derlal kapalı zarf la eksiltmeye konmuıtur. 
2 1haleel 14 ·Eyh11· 985 cumartesi gano aaat 11 dedir. 
3 İlk inanç para&ı (3750) liradır. 
4 Şartnameler 250 kuruşa M. M. V. 11tın alma komiııyo · 

aundan ahD1r. 
5 Eblhmeye girecekler ilk lnınç parası mektup veya 

mıkbuzlarlle 2490 sayılı kanunun 2 ve Gç6nca madde· 
terinde yazıh bılgelerle birlikte teklif mektuplarını ihale 
11atlnden bir ıaat evvel M. M. V. eatın alma komlsyo· 
oona vermeleri. 2672 22 27 3 8 

Fethiye MalmttdttrlttğOnden: 
Ummi ve huıoai ı:ıartları ihtiva eden şartnameler mtındereca· 

tını nuarın Fethiye kazası btlkdmet konağının tamiri len kı· 
lınmık üzere tanzim kılınan kaimesi 12,8,9J5 ıarlblndeu hl· 
baıen oobeo gan mftddetle ve UOO Ura keılf bedeli mukablltade 
açık 11katltmlye konulmoıttır. Eksiltme gftnü 27 .8,935 tarih n 
Hat 16 dıa yapılacaktır. Ekelltmlye gireceklerden bu gibi işleri 

yapabileceklerine dair veNlk ibraz etmeleri ve kaouDI ikamet· 
gAhını gôatermeltrl ,arttır. Teminatı movakkate 67 lira 50 ko· 
ruetor. Uwumt ve huı.ufi eartları anlamak istedikleri takıfrde 
Fethiye mallyealue müracaat eylemr:lerl llAn ol1Jnur. 27t5 

Erkek lisesi diı·ektörlüğünden: 
Okolomuımn pıoılyondakl eakt ve yeni yatı öArencllerJnln ilk 

takıltlerlnt EJlulDn baftHına kadar ödemeleri gerektir. Ödemi· 
WWldrlm. 278 

Bftyflk Bir Kasırga Li· 
--uıanı Harap Etti. 

Cenova. 26 (A.Al - Son 
derece elddetll bir kasırga lf. 
manı harap etmle1 gemileri hı· 
aara uğratmış, vagonlarla •lnçlerl 
devirmiştir. Şehir karınlıkta 

kalmıştır. Be~ ölö 30 kadar 

sinden: 2731 ~ 
Menemenin ahı bıd•' t: 

lesinden kimsesiz olıt•" fi: 
eden arap fatmaya ılıcl ı1 
vereceği olanların bit 4' ~ 
(atmaya veraset iddia••" dl I 
lanauların ilç ay ıarf•"",e ; 
rakı mQebltelerlle birli , İ 
nemen hukuk hiklOJUgi~ 

yaralı vardır. racaatları IOzomo UAO 
,~...._--------~--~~----~·b' Bornava satın alma komisyonuuda 1 

leleri yapılacak ola~ asker ilanlar• 
Bornova aıkeri sa. al. ko. dao: 

10
11 

1 - Gazlemlre teslim edilmek şartlle 315,000 ldlo 1 j 

2 

3 

kömürft açık ekelltme eoretlle eatın alınacaktıt· ~"'' ; 
2 eylül 935 pazartesi gfinü aaat 11 de yspıl•"'0ıot 
Kömür lc;in tabmln edilen bedeli 3150 Ur• ;1 

teminatı 236 liradır. ı11' ~ 
Şartnamesini Cgôrmek için her glln ve ekallt111~1~ ~ 1 
ı:ıeceklerln bildirilen valr.tlodeo evvel Borool'• ~ı 
alma komisyonuna ~elmelerl. 2580 15 l, 

Boruna aekerf ea. ıl. ko. dso: 6,10 1 
1 - Bir Şartname içinde ciheti aalr.erlye için 1 ,t1•' 1 

motorin ile 1425 kilo dört eıfır makine y•ğ:.,S J 

3 
4 
5 

elltme ıoretlle 2.eyliil.935 pazartesi gtıoO J' 
tıatın ahnacaktır. ,1 
Behrr kllolaramn motorin Jçln 8 ve maklD" 
kura" f Jaı tahmin edlhnletlr. 
Jlk: pey 112 liradır. J'.. 
Şaıtn•mesi hergün komisyonda gô:ftleblllr. ~ 
Eblltmeefue gireceklerin bildirilen gftn •" 

1 evvel temtnatlarlle birlikte Boraavadıkl aıker 
mı komla7oaDDa elmelerl. 15 21 27 1 
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1 Ağustostan itibaren vasati kisı Limited Va- ı Kız Enstitüsü i 

kutular içinde . .,.. 
satılmaktadır. 

~ •hı c; ueuöu istemeği 
'-ıııı .. ~anayırındaki -inhisarlar Paviyoounda Bfltfln inhisar lçkile-
~ rioi Gfirtlp Bepsi Hakkında Malftmat Alabilirsiniz. 

~ 1•m•• ı...mııdıır. Fratelli Sperco Vapur Acentası 
lııı..._ ::- Tlre'de lDta olanacak ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 
. ...._. ·•CERES., nparu 26 ııaetoatan Sl qaetua kadar Aa•en, 
....... L lltGn ambarı kapab 
......-._ ekti Roterdem, Amateerdam ve Bambarg limanlan loln yık alacakttr. 
1 ltme~e koaalmattar. "ULYSSES,, .. pura 9 eylllde gelip 14 eyllle kadar AD.en. 

...., ....., Tıhmla edilen bedel Roterd•m, Amlterclam Te B•mbarg llmaalHJ için ylk al1caktır. 
a 2

0743 lira 15 karaıtar. "ORESTES,. .. para 23 eylalde gelip 30 eyllle kadar An•en. 
,- baaıee1 9. 9. 1935 pa· Roterdem, Amıterum n Bımbarg llmanlmrı için ylk ılacakbr. 

• llat 14 dedir. "ULYSSES,, npara 22 •iutlotta beklenmekte olap ylklntl 

nımea '* -.aruı 

'

- Ş.n l 10,. L tahliyeden aoan Bargae, Vırna ve KGtteace limanlarına hareket 
il de la edecektir. 'de 8 

mir baımddlrl· "0RESTES., .. para 6 eyl6lde beklenmekte olup ylkbtl 
~ •erilir. 
u ııhllyedea 16DH Barpı Varna •e KO.tence ll•aalanna hareket '-o"' Eb11tme~e glrece•lerla edecektir. 

'
1111

-.rah kanand• yuıla 11HERK.ULES., •ıpora 19 eyl6lde bek•enmekte olup yü.tlatl 
\ "-bilinde m01yyen gftn ıehllye ettikten eonra Bargae, V1rna Ye KlSltence llmanlanna 
~~"-8 bir eaıt enel 1556 hueket edecektir. 
~it teaıınat ve ıekllf mek· SVENSKA ORIENT. LINIEN 
~lat e kıbıtııtm lnızım •e 11VIKINGLAND., moUSrl 2 eylllde beklenmekte olup ytlktlntl 
'r!.t•t tobeıladekl •lım ko· tahliye ettikten eonn Roterd•m, Bımburg, Dutslg, Gdynla, 

• 11111aa aıGracaatları. (2651) Gotebur~, Oelo •e lıkaodinavya llmıaı.naa hareket edecekdr. 
22 27 

11HEMLAND,, motfSrd 16 eylGlde gelip tmhllyeden 10nra --........ ____ _ 
0 ...... tede Dllçenı br (lıt11a9ia Profee&r) ' 

· A. Safittin 
Ve Diş Hekimi 

~ leawtı emdded No. 99 
'1'.a~ ... 2 inci kat 
-,.u • ıSTANBUL 

T ....... : '8250 

Roterdam, Bembarg, Dıntılg, Gdynla, Gotebarg, Oelo •e 
İekaadlaıvy• limanlarına hmreket edecektir. 

11VINGALAND., mot3rl 2 birinci teırlade ~ellp ylklal bo· 
talttıktın ıonra Roterd•m, Bımbarg, Daabtg, Gdyala, Goıebarg, 
Oalo .e lıkendla•vy• llmanı.rıaa hareket edecektir. 

SJi.IlVICE MAB1Ttıl ROUMAIN 
11SUÇEA VA., .. para 6 eyUUde gelik 6 eylllde Maltı, Baneloa 

ve Mırallya'y• hareket edectktlr. 
11ALBA JULYA,, 91para 30 eylllde gelip birinci tepiade 

Mıhı, S.reeloa ve Marallya llmaolanaa hareket edecekdr. 
Yolca Ye yak kıbul eder. 

İllad•ld bereket 11rlhlerladekl deiltlkliklerdea 1eeate mee'u· 
llyet k•bul eımes. FHI• tafıllAt lçla ikinci Kordonda T•bmll 
.e TahUye blnıu arkuıada Fr•lelU Sperco npar acent•bit• 

, pur Acentası § v E § 
Cendell B•a, Birinci Kordon e o l e 

Tel. 2.u3 ;== Akşam k u u §_=--
Ellerm•n Llyn Ltd. 

Liverpool Hattı: § Talebe yaım•p b•tl•nmııtır. Tel .. fon : 3902 § 
::::1 = •l~:~!:1~!A:~~ı:::ur•ua!~ §1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111§ 

Llverpool n Glugon için ~ Doktor .. 
yak .ı.cakıır. A K } T 

u OPORTO" npuru eyh\l ema onay 
beılengıcand• LIHrpool Ye • 

Sn•nee•'daa geUp t•hll1ede Bakteriyolog ve bulaoık ile AIA•n hastahklar 
balonacakur. mDteh888ısı 
Londra Hattı: Bumebane iıtaeyona karpundaki dibek eokak bapnda 30 •yı· 

"POLO., ••para 25 •illllOI• b e• ve maayeaehaneaiDde ubalı uat 8 dan akpm Hal 6 a kadar 
tı Hali, Loadn •e Aavera'tea butalanıaı kabul eder. 

k Mdracaat eden baetalara yapılman lhımgelen eair tahlillt •e 
gellp tıhllyede balonaca ve mikroıkopik ma•yeneleri ile veremli baltalara yapılmaaana ce•u g6o 
•yal um•ad• yalnıs Bali için r6len Pnomotorab moayenrbaneeinde monıauman yapalar. 
ytlk alacaktır. T~•~fon: 4115 

•· ALGERlAN" ••puro 29 
•Aoıtoeta beklf'nmekte olup 6 
eyltlle kadar Londra H Boll 
için yak ılec.lı:t1r. 

"FABIAN,, •ıpara 7 eylAI· 
de lwklenmekte olup 18 eyhlle 
kadar Londra .e Boll için 
yık almcaktır. 

Tbe Genenl Stf'am Va•lpıloa 
Co. WI. . 

" ADJUDANT " npara 23 
•A"aetoetı bekl~nmekte olup 27 
ı~aetou k•ar Londn H Letlh 
lota ylk ıı.eakttr. 
Not: Varat tmrlblerl •e npart.· 
nn lllmlerl berine denltlkllkle· 

rladea mee'allyet kabul edllmes 

V.N. 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

& f.o. 
BE8T8CllE LBV ANTE LINIE 

.. ALIMNIA ,, vapura J 4 
ap.eo.ta beklealJ•, Bambarg, 
Bremen Ye An•en'tea ylk 
çakaraakttr. 

"ANGORA,, •ıpara 19 •A'a•· 
toel8 bekleniyor, 22 •ta1to11 
kıd1r Aa•en, Roterdam, Hem 
burg te Bremen lçla ytık 

•lıcaktır. 

"TINOS,, •apara 2 eılalde 
bekleniyor. 6 eylQle kad•r Aa· 
•en, Roterdam, Bamburg •e 
Bremen için ylk ıhıcakıır. 

"İTAURlu Hpura 16 ey· 
lllde bekleniyor. 20 eyllle 
kadar Aave11, Roterdam, Hım· 
barg H Bremea için yık ala~ 
caktar. 

Evlere Kolaylık 
Ekstra· Ekstra ömer Muharrem 
9 Eylftl Panayır Markalı Sabun 

Dördt>r Kiloluk Paketlerde 

lzmir Amerikan Kız Kollejindeo; 
Kolrje talebe •aydClk•ballae Eyl6l'Cla 18 iade beıleaaeakıır. 

Keyld umaaı paurdu baeb hergla Mat 9 · 12 .e 15 · 18 e 
kıdardır. 

Okutma 6creti birinci 60 ikinci ıınıflar için 80 dl~er aıaıf • 
lmr için IOO)lradar. Leyli Gcreı 350 lirıdır. Mekteb Gereli ama· 
mlyetle iç t•kıltte ılın•r. 

Fasl• m•ltlmat ılmek fıtlyf'nler Koleje maracaat etmelidirler. 
Po•t• lrntaıu : 11 l T .. lefon : :H O 1 

Kadınlar Terzihanesi 
• •• 

lzmir'li Aileler Her Hususta Mem· 
nuo Kalacaklardır. 

lııaabnl'dakl dikit •telyeml 
lımlr'e n•klettlm. B6t6n ılle 
lerl, hem acuzlok, b~m de ıe 

mlz •e sarlf dikltl ... '•ti nok· 
tıııadaa memaan bır1kıcag11m 
glheneiek e67Hyeblllrlm. Ea 
IOD metodlula Ç1bf1yorom. Ret· 
mlj .e Gzel dairelerdeki B•yaa 
tıymrlıra takıltle kolıybk göı 

ıerlrlm .. 

lkloclkordoa - Zilde ıokık 

No. 4 

MDoevver Etem 

ARMEMENT s. sceULnT Izmir liman ve şehir bakteriyo· 
BAMBURG 

.. BANSBURG,, npmu 22 loii mOessesesİ mftdQr}OğOndeo: 
•Pltoeta bekleniyor. 1 eyllle .J 
kadar Annrt, Roterdam •e 1 - MtleeMMmls için .. Erneıt Letta-. fabrlkuı mamdlAtındıa 

Altt .e ednaı ittin olaaacıktar. Talipler Alttan clnılnl •e .. rt· 
Bambarg için JÜ alacaktır. aameelnl ulamak için 1'1 ·Eyhll· 1935 tmrlhlae kadar her gtlD 

11
NORBURG,, npara 26 •J· lt'•den IODn m6e11e1eye mlracaatlan. 

lllde bekleniyor. SO eyllle 2 - Mleeeeeemla için 161'.ordı .. f•brik•u mamAIAtnıd•n elek· 
kadar AD•en. Roterdam •• drlk untrlfajara uıın ıbaacaktır. TıUplerla 17 ·Ey161· 1935 
Bambmg için yit alaeaktar. tmrlblae kadar her gaa ıgleden ıonn 111tle11eeeye mlracaatlln. 

SERViCE DIRECT DANUBIEN 3 - t)ç 8deı bayık model ortjlnıl •l•mıadra eobuı 11t1n 
TUNA &Am abaacaktır. Tıllpler 17 ·Eyl61· 1935 tmrihlne kadar mtleeeeeeye 

" ATID ,, motktl i6 qaı· mlneutlan 
IOlta bekleniyor. Badmpetıe, 4 - M6eeeelenla etmal terafınukl pencerelere demir peacere 
Bnllalay 99 Vlyaaa . tola yak yaptlrıt.caktır. Baal•rıD imaline tıllp ol•nlar olb.pt•kl .. rtlan 
•lacaktar. ula•ak here 17 ·Eylı\l• tarihine kad1r mle11e1eye mlUC8atlan. 
TBE EKSPORT STEAMSBIP Yakana zlkrolaaaa Alatı ede••t •e 11lrenla lbalr.d 17 ·Ey. 

CORPORATION ltl· ula gaaı uıt oa beıte mesktlr mfteeeeeedekl komlıyou ma· 

"EKSCELSIOR,, npara M• 1 _rı_fe.;..•.;..ile...;.lcn~-k,;..ı_ba~mca-k_h_r~. ---=---..-~~-2-7-;l4~~~~-
len Umaaımtada olap Ne•york Nafia Hakanlığı lzmir ikinci Daire 
lçla ylk almakwlır. 

SOCIETE coMMERclALE DE Su işleri Modnrloğondeo: 
ANVIGATION A VAPEUR 972 ika 48 karaı bedell keılfll Sallhllde ıula nıhfyeet aatlD· 

" BULGARIA " npara 1' de merman t'idlye k•a•la GserlDde Ye Gedlala geçit yerinde 
•iutoeta bekleniyor, Darga yepal.-k betoaume k6prWatla iap•b 26 8 935 tmrlbladen 
•e Varna lol• ylk alacaktır. ldbarea aÇ1k ekelltmeye koaulmaıtar. İbıle 17·9 935 ıarllılne 

Muhasip Aranıyor 
İyi bir mufla, muaf 

aalODe qlaa bir Ma..._ · 
heci anDJyor. Taliplerin 
lklacl kordoa Şahin ude 
eob&ı 18 Damanda Boca 
ade A..._. ....... ...._ 

UllbJUI 1ab g6n6 uat oada S.llhU ID81mldllrl11Cl dılrealade 

yapalacakttr. Ba itfa .. rtaame •e projellal g6rmek lltlyenler ı.. 
mir lklnd daire • itleri mldlrltllGlle nya Salihli beledlyedne 
mOracaatlan. 

Eblltme7e glreceklerla de '71 Un 94 karattı• lb.ret ola 
mankkat temleab mal ••dalt•• yabrcbklanna dair makbns 

' "Jll llaaka mekt•• •• .. glW itleri yapbklan•a dair Yelik•· 
..... ... • ..... ..1eı1. 
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Zından ve Çangal Ormanları Türk Anonim Şirketi 

Karadeniz sahillerinde AYANCIK'ta dünyanın birinci derecede hüyOk ve son si~tem maki
nalarla mQcehhez fabrikalarına malik olan müessesemiz muhtelif orman mamuJatını donya 
piyasalarına tanıtmağa muvaffak olmuştur • 

•• 

Marangazluk için fevkalade elverişli budaksız ve yumuşak Mavi mar
kamız hOtQn memlekette yüksek bir şöhret kazanmıştır. Kırmızı vesair markalar yapı, am
balaj kutular imalinde çok rağbet görmQştilr. 

R .. 
Yapı işlerinde ul!lumi bir rağbet temin etmiştir. 

Kayuatılmış ve buharlrnmış budaksız ve çatlaksız olarak piyaE1aya arz 
olunur. Buharlanmış ~ayınlar çekmez, çatlamaz ve kurtlanmadıkları için mobjJya, otomobil 
karoserİMİ, sandalye, kundura kalıbı, ökçe ve fabrikalarda bulunan makinaların ahşap ak
samının tamirinde kullanılır. 

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

Gflrgeulerimiz Slovanya gtırgenlerinden daha iyi cistendirler. 

Parkt-. v~ kayınları_n lzmirde Hilal Kereste Fabrikası olup biltftn bu saydıklarımızı Panayırda Hilal Kereste Fah· 
satış yerı Kerestecılerde rikuının 29 numaralı pavyonu girmekle mDmkftndar. 

~il 1111111 il il MI 1 il l l l il l l l l l l l il l l l l ll l l l l l l l l l l l l l l l l I ti 111H1111 il 1111111H1111111 ll l l l l il l il l ltt il l il lll il l l il ll l l l ll l l l l ll il l l l l l ll I i 1 U 11111111111 U1 l il lll l llllll l l l il llllll Hl 111111 IH l l lll l il l l l l il l l l l l l l il l l l l l l l l l l l l il il il lll l il l il l il l l l l il IH 11111111111111M111111111111H1111ilitilill1111 lU 

Izmir Silah Tamirhanesi Satın San'at okulu direktörloğnnden: lzmir tecim okulu direktörloğO 
Alma Komisyonundan: Gerek okuluma& Ye gerekee Ankara lno11t 0811 okula için den: 

Yeal öğrenci yısımına bıelaamıotır. Yazım itleri 4 ·9· 1935 tJI 
lımir ıUAh tımirhıneel ihtiyacı için •t•ğıdı clnıl •e miktarı 

yHıh beı kalem malzeme 847 lira 26 karat bedelle n ıçık 
eksiltme ıuretlle 11tın ılınıcaktır. 

tarihine kıdu ıilrecektir. İlk okaldın dlplomıla 13-17 yae 1 - Ôğreod kıyd• kabuliloe 20 ·8· 935 tırlhlndeo ld 
aruındakl lıteklllerla bir dilekçe ile llbıylığa bıı•ormalırı bıılınmıııır. ,.;! 
bUltlllr. ?666 22 24. 27 28 2 - Okula ıhnıcık öğrencinin ıtağadald belgeleri getir 

Tıhmlaeo laıımdır. 

kllota Uoktor .. A: ilk mektep tıhıdeınameBI. 
1 - 32 ıdet 20 lUı.: U dtmlrl, beheri 4,:i5 Mır. 8520 B: HChlyet cOıdanı. 

10 adet 16 l·k 1 potrel demiri. beheri 12,00 Mtr. 3008 Zekai Tarakçı C: Sahhat raporu ve aoı klğıdı. 
10 ıdet 16 bk 1 potrol demiri. beheri 4,80 Mtr. - Ç: 4, 50X6 bftyflklaAnode ıhı foto~r.tf. .9P 
13 adet 12 ilk 1 potrol demiri beheri. 12,00 Mır. 1740 iç Dastahkları Mlltehassısı 3 - 3 Eyhll mezuniyet, ikmal Ye dftbtU ıınıçlırın1 2 ·9 ~ 
08 ıdet 4 X l200X2(00 M.m. demir taç le.,ha. 720 tarihinde batlanıcak ve 20 ·9· 935 tırlblnde nihayet bol•d 

2 B b l 1 1 bl 1 1 L d el ı İkinci Beyler eoka&ı Tark mOıayede 11lonu ltllHllnde - u oeoeı a 1 ıartnıme, zm r r ne aor on ı yen e 4 - Derelere 30 ·9· 935 tarihinde haolıoacaktar. " 
maliye dairesinde pul tetkik mtmarloğandan bedelilı numara 45. Baıtılarını öğleden ıonra 15 den 18 e kıdır 26n" 2r: 27 28 ~'' 
olarak ahnablllr. kahul rdrr. TELEFON : 3R06 '"'" " ı1t.( 

s - 2.eytdl.930 gaa1emecıne ra•th1•a pazırıeeı giln• ... , lzmir Bölge Ertik Okulu Oirekt11 

onbeote yenı maliye dılreatnde pul ıeıkık memur 1!11111111111111111~ Mualli.m ~1111111111111111=_· )Q"' ilnd .• 
~~r.::::1r~etekka1 eden komıı1ona• açık ekıuımeaı y•· i Dr. HulOsı Alataş ~ g en 6'I' 

4. - fetekliler 63 lira 54 kuruoluk ma•akkıt gGHnmelerlnl S F.ekl Tıbbiye Mektebi MGdftrO, Garp Cebheıl Sıhhiye Relıl §§ çeoldl Adet K.g. Orani~ID; 
lzmir mal 11ndıgına yttırarak mıkbualaılle blrltkte ko 6 ml!y.oııa rr.lmr.lut. 14 18 2:l 27 • 2570 __ §_- Jç Hastalıkları Mntahassısı ---~ Ekmek 40.000 9 

7 

Koyan eti 12.000 33 
Jzmır memleket b&SlaneSJ başta• § 811tılınoı Bıcı Hıean Otell Karouundı Şamh Sokağındı :: Dına eti 3.000 22 

5 (20) No. Eıkl Ma1yenehanesfode Kıbul Eder. =: Sadeyığı 2.600 60 

bip 1i ği 11 den: i11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i Şeker 4.000 27 50 
Memleket ve Etrefpıp haetaneelnln bir yılbk ihtiyacını kırt•· Domıteı 6.000 2 

layıcık olın 1068 kilo seytlnyağa, 1059 kıhp buı n 500 meıre Taze biber 600 2 
ha11e bezinin teoılnl için 16 ·8• 935 tarihinden 5 ·9· 935 tı• Tue fasulye 1.600 3 
rlhlne kadar 20 gfta mOddetle ıçık ekelltmlye konolmuotar. Şe· Koru ıoğaa 1. 700 4 
ralli mftnıka&ayı görmek lıtlyenler her glln memleket huıaneelne Tese eoğan 5.500 4 
mdflcHtları, m6naka11ya lotlrak edecekltrln de bedeli muhım · Kabak 950 ~ 

menin y6ıde yedi buçuğu nlıbetlnde dlpoalto akçeelnl mGnab· Bamya 600 4 O 
ıadan end mobıııobet huıodye dfrekUJrlGğGne yatırarak ılıcağı Pathcın 18.900 O 6 ',I, 
mıkbuı veya mektupla birlikte ihale ~ant olan 5 ·9· 935 il· Okulumuz için yukar1da çeoldl, miktarı yazıh erı•k f~ 

11
'/_ 

rlblae '"etilyıa pertembe gGafl eaıt 9 dan 12 ye kıdar •lllyet 13.8 .9:J5 tarihinden bıılayuak ı5 gQn ıftre ile açık ekti , f 
daimi r.ncOmenfnt.ı mftrac.ıılara. 2621 18 2:1 27 ~l konulmootur. Verme~e lıtekll ol1nların prtnıme H oarııı'~ 

lllelk çizelgede oranlama bedellerini ye Heıf larıoı gördle" ~ 
bergla okul yöoetgeılne uğramılın •e 7 ,5 yasde geçeıe• ~ 
larıaı genel Hğıomınlık dJrelfl~rllğGoe yıhrmaları, olrke:lt' f 
geleceklerin tecim odıı• bıokantacıındın nrllmlo belge ıc'~ 
ilkte Gııterlm gftnCi olıa 28 8.935 tarihine r11tbyao çl e" 
gftnil 11at 15 le llbıylık kurağı kftlUlr dlrektörUlığG d•1'1,. 
toplınıa ılım .e Atım komlıyoouna bıı.urmılırı bUttle;9ı 

lzmir Memleket Hastanesi Başta 1 tatbik ve Rontken ile KEL tedavileri yapılır. 

hihliğinden: 
Memleket n Eorefpıeı h11tıneılnln bir yılhk ihtiyacını k.r· 

~lıyıcak olao 21800 mette Ye meıred 9koruı kıymeti muhım· ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
meaeu gaıb~zınıa ıemını tçıo 19,8,935 ıarıhınden 2,9,935 ıar• · ithalat Gomrog .. noden: 

L:~~: ı~, '°' "~ ""·-~:::,-=,,.,2_J ____ T l'lefon_'!_'.J_.12 __ 

hfoe kıdar 15 gaa mftddetle açık ekılltmlye çıkarılmıııır. Şeraiti 

mftoıh&1yı görmek lıtlyenler hergftn Memleket hııtaneel batta 
blbllğloe mGrae1ılları. Ekllltmlye lttlnk edecekletln de bedeli 
muhammenla yGzde yedi baçuAa nlıbetlnde temlnatlarlle ebllt· 
me gaoa olın 2,9,935 ınlhlne mO...dlf paıırteıl ıını 111t 9 
dıu 12 ye kadar lsmlr •tlAyet daimi enclmealne mlracat· 
J.rı. 20 23 27 31 26'0 

Kllognm 
11~54 

Clnıl 

Mftıtımel 
Eoyı 

GılHnlıll demir varil 
Yukarıda yuıb bir kalemde 188 ıded 11254: .. •to mftıtımel 

demir Hrlllerln 9.9,935 el pıurteel 11at 14 le açık arttımı ıo· 
retlle uıılacagındın lılae gelenlerin lthılAt gftmragı ııbt ko· 
mll7oaDDa mlracaat etmeleri Ula olaaar. 24 25 27 28 2688 

13 17 21 26 2 ' 

Denizli Lisesi Dirktörloğonde!İ 
20 ağoıtoıtı bıthyacık olan talebe nımıed kaydı S l 

eaıt oalçte bitecektir. ""' 
Denlere 30 e7l6lde Hflaaacaktır. 


