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Alivre Satıştan Sızlanıyor. ao:::.:.:.ı!:~.~.:~~ ·Durumu Ne Halde?. 
Batb.kan lımet lnGal Ş. Ka 

8aşb8kan ve Parti Başkanından Bu ~:;:,::. :~=~-· ... .., 
Gtre10n, 5 ( A A) - Ba ge~e 

-Menemen'li Hıfzı; Antalya ve Kuş· 
adası Limanlarını lzmir için Tehlike 

Olarak f;österiyor •• 
il ı Ç B ı Y 1 1 blaleree hafk lalae hudo a e are 0 Ullm8Sl 3 varı ıyor. 10 anea yıl martıaıllyHyerek 

S.,beD J.met JnGnlne candan 
ra, ft. k • d.-a ••si •• •JgılanDı ıanmak 
lqr Oretmenine Acımalıdır. Hiçbir Kimse Ulusal ...," 1ttınb•t ett1k1er1 tlbar 

koaaiaaıa &nine giderek bl· 
lımlr'ln tanlDm•ı teclmerle· 

ılndea Menemen'll Bıfıı'nıa 

yuıhaaealndeylm. Mını .. 111· 

bublballerde balanayorda. Aa· 
ket vealleelle keadllerlle de Orftn flm QzQ Rastgele Satamaz! ytk "&&ertde baıaamaılırdar. 

Halkta yuıma gelen •ıylk 
tınıımıf oldum. Blru glrlt· 
medea 10ara Meaemea'll llıf11: 

- Yuıblnealn dil"' kat
mana geçeltm. 

1Jclı, çapuı, emeli ....... btaJ. 
IDlf mıdır? 

HIVllar d6rt glltdflr çok ~ 
gidiyor. Ba vuiyet, bltlmla der
IW tairiDi gOetenaiJlir· 'Oailm g .. 
litmiyecekdr. Ton itibarile çok UJ• 
bedecektir. Şiaıcll fia&lerİI ele a.. 
lifmeei ... k ..... 

Sonra; tecimerler, ba Gribıb 
makadderabaa keadi ualannda u
ul Wleıılebllir N baa• IOl'piUa 

nuıl cevab verebilirler? 
'O retmeu, Jlatbakanındlll, Parti 

a..fkan•ndm YI dfTlelS. Jaıdna 
beklerken, itil de kuut ediyorm 
ki, 1 .... ............. .. 

Da lltaaluda ayal koaayı 

iftnr 11ınecetiL AWa&ıaus telgnır 
tadar: 

Alltehir: 5 - Mıatakam-
L ~ · ek ..... ik .._eleriedea en 6aem· 
~mas İamet İD6nl'nln bandaa eTel lsmir'e ......... P-1 jliNd ....,..,iri• ........ . 

binuuada incir ifiai t.e.ılkilrleri JDliWamaüa. lal .._.. billi'. Y ...... pi,..JI 
l'ı aneclileoeli ........ .. ..... 'llu gflakfl m,y ... mıada, dıt piy..,da hel ban 11..,,...ı.n.ı a.a.ıutmise ıe~a 16,tllea ...., 

....; aline 11t1f1ndaki boaukluA4 ve fildıleriae ve nlııelte llılldranda f i..a.a çok U4hr. g.&"t ._.... ... 
-......_ etmif ve ba hareketlerin, dı bul talamialeıe clayı....t f 19' 
~rea 'iretm•• brp itlea· tatmaflardar. Y ı geri tanfa: ber aldıiJama gire, k11ta ftUlıe 

S..baba ba tatkaa g61terldea 
memnu oldukllnnı blldlrmlı· 

ler •• cotkaa ltlr arette al· 
kaılumıfludar. Balk, 10 anca 
Jıl marpaa '31llyerek utll· 
mattır. 

Glrelon, 5 (A.Al- .... kan 
paenil 1-et la6d H J8Dla· 
nadaki sewat ba .. .._ enda 
'nrebola'ya barekel etmltler· 

dlr. Batbebn •• ınldade 
Danlı k&prlllal, yollah we 

, Tepek6yl'adekl ~·••to ala•• 
ile o ılaükl dller oeıltU ma· 
dealed pdea ıeçlreoekler •• 
ak .... Gire..,.'• dwceklerdlr. 

lleıaemea 'il Bafa 

la•• doktor Slılm de orada 
bal•nayor ye yanhaneye gel .. 
.... lretmt!Dlerlltı umlml 

Dedi, dokter Salm'den mi· 
Made lltedl Ye yuıbaaeala 

Oblr kıımana geçtik. AMii 
m H cHÜlanaa t-tı•t11. 

Yaa1oram: 
- bmlr'la ekoaomlk dua· 

maada darlıklardan bmbaedlll· 
yor. Banlann alsce eelteWetl 
nelerdir. Ve lamlrta plltmeel 
(İakitafa) l~a ae J8pmak M· 
... PWlll ..oaaa-.... ,., 

- ş ..... la.tr'de .... . 
- Soaa 1 lael ,.... --------· .......... ·-------

ltalya ve Habeşistan Harb 
Muhakkak Görülüyor. 

....... 1alllllfllk. ıl.flki&di, potMı, g6ktfp, u. - So..- 1: ••• , .. .., -

&.~ "t..._,., TGık anıtmeaiaia dl· y d Jtd • de .1t ki Habeş'ler, Italya'nın Neden ve Nere
Kemalpaşa ve Turgudlu· lere Saldıracağını Tedkik Ediyorlar. 

-.... 'Ye hakiki danamaaı lercil· ur u evın vrpe er 
~~l11t11ttar. Nitekim dh At.,.. 
~ icluehanemiae birçok mfla. 
-.._ ~ tar.fıadan telgnf çekilmit. 
~ ve Pani blyWeri.Din yar• 

leteamitair. 
'9 kona Gserindekl f ikideri· 
..._. tekrullmak ieli1orua: 

da Yeni Kaynaşo;ıalar Var -Kemalpaşa Oretıiıeni De flrftnftnfln 
Yozde oçano Veriyor. 

..._oao.. rwt1er1Dia ... bili .. , .. 
'ait alivre 11tap .. hiçbir uman 
" 1Ja9e1e 99 AdmlD .. liyetille, 
'-4e'l' dıt piyuaya ayguadar. Der· 
aı.... ltlor il f8be1i, ita iddiaaaü 
. ..._ ediJor.. Kemılp ... , 5 (6ael) - Ha· mak içia bltla parıl kantıa· 
... ~tarafta iH, tecimet"ler, ala· •• tehlike.tal lalemlye brar .. ft lltebeJa•aıD ... ı •• al• 
\et lrlntla mubddı:ntuu ta- verea lloemh lretmeDlerl .her tıau J•p&aldıra pael bir top· 
tıı....~. hiçbir rami makamın Çetld lrlalerlaln yıade içini laatıda ba ylktnlerln •18tb· 
~ -......... .... ... .... -.,...._r.. hna karamana .ermek •e nlmua eırafıada atqll g6118-

~~-!:.!:!~:!4!.--:='~.!!~:~~~~ı:~:~.!1.°!.'::!e.::'!~--·-=.!°!.~~~!~=-·· 

'14aa•c1q isel bir tre•le dlrtyıa kiıilik bir ko~~k .~fileliain P,lıli~Dl yumııtı.k •• YakarulA ~kim 
it ' A&atlr .. laeykeli dibinde ı&~lyorua. Jiril\Dde .el• Aydul ıwi ............ reiai .p l6s ~ll7or • 

... .., Akaaorn • 1.,... .ev a.r.uab p ................. _ 

Babet • Kuvvetleri Sımr lzeriode Toplanıyorlar. 
.-ft:w?""""""•~~---~~~.........._~ n ~ .-...-... ,._._............. 

Cebir Yok 1 - ltalya'aıa iç tarafh g6rlfleıe lftlrak ebalJeeek ile 
Ceanre 6 (A.A) - KoDM· 

, .. d ................. .. 
gGrlftlJll kabal etmeli. de Babetllta•'• berbaagl Wr 

lyt bir k•JDaktaa Gtrenll kotar .. aaretlala cea.ea k .... .. .............. ,. dWae g6re B•befMtaa ba etdrllmeel ula meaaa .... 
-8-----==========:m::::=:==-L.------ tlelllcllr~ 

ulgar, Leh, Macar itti· 2 -F,.....tagl•• ...... 
.. ,. da ıalAh bal..-aı •• ba 

h d S b ı 
M mlaa1ebat lagllls Alma deall a ının em o u aılatm .. aın akdladea en•lld 

umandıkl halini afmıfbr. 

Bu Kral, Uizden Dayak Yimiş 
Kafası Koparılmıştır. 

ve lıaly•n'lann Fikirleri: 
Roma, 4 ( A.A ) - R6Jter 

Aj•nıındaa: 

İıalyaa çevenlerl ılel hare· 
ktt yapdmadakça Babetlataa 
me1'elealala memaaalyete ... 
yın bir earelle koıarılmayHml' 

Solya. 4 ( A.A ) - Leh - ı 
lhear krab Vladl.lav'ıa hatılall 
~la tertip edllmlt oı.. l6rea 
Varna'da batl•mııtar. Ba ıöre•, 
Balgar · Leh . Mıcar lttltiadınıa 
bir ıemboll 11yılmıkıadar. ita 
ıGrenla tertibine Gn•y•k olanlar 
Leh'lerdlr. 

S6ylealldllln• g6re Lehlııaa 
Balprllt•a'ı İelb birllll petl•· 
de koımakt•D v11ge9lrmeye 
çıhımakıadar. Çek01loHk'larla 
Yug01IHlar heyd g6adermek· 
ten aoa d•klkeda H•geçmlf· 
lerdtr. 

Afyon 
ve inhisar. 

Maal• .. , ...... Tar1ead TO,k· 
o,ıa'nu l;a bafb°'k ·alba· 

dul bir yua•, y•ra•kl •1•· 
mı• tak80aklir. 

Soaa 2 lad ylsde 

ilbay 
Aramızdan 

4yrıhyor Mu? 
lıb•yımı• General ltba• 

Dlrlk'in Edirne b61geel pael 
eepekterliğlae ( Umumi mlfet· 
tltHAlae) aıaadı~ı hıkkına. db 
lsmtr•de hlr haber çıkta. Ftlha· 
klka eıkl eıpekter İbnhlm 
Tali, lıtlf• etmlıtlr. F•kat b. 
bayımıaın atanman hakkuada 
reemfg olarak hiçbir ...._ 
7oktar. Rl .. yete bakılane, .. 
hDIDllakl brar, Be ..... 
Atatlrk'ln yıbek __,.._. .............. 
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ANADOL~~.~un Anketi. r G ü n ü n T e o y a ~ 0· 11=11 a b e ır o e ır 1 
- Bııı 1 inci yazde - - İzmir bir endlbtrl ıehrl G • • d' d G ı B -, B .. 1 . 

mlk durumun daralmaıında hl· olablllr mi? ırı e rev e as ıyan u- zmıt 
rlncl etb (Amil) çıkat ftrOnle· - PekAIA olabilir ve böyle · 

rlmldn (İhracat mahsoHerlml· olmuı; lzmlr'ln lıılkball bakı· .. k B e 1 ' ç ı · ~"'abrikas k "g-' ıd 
sin) de4er)erlnl birdenbire kay· m10dan çok fıyda!ı ve iyi olur. yu ır sran l z-tı ı a 
betmelerldlr. Ôocelert kilosu Nilfuı artar, lşçUlk çoğalır, • ~ l'ıkarmag., a başladı 
50 kuruıtan ıatalan tııiim 5 10 foçlye it çıkar. • ~ 1 _,. 
kuruıa dOşmii~tflr. -AmbalAj masraf lan n yeril A • ı H k" • } l E · ı T • d l ) T İstanbul, 5 (Öz,.1) - • 

İkinci etke dtıoya ekonomi· kereııtderJmfz için ne mOtaı... Si er o umetı şga .:...llı er. orpı o ar a ayya· Uğıd fabrlklaı f•allyete ~ 
ılnde gôrOlen genel buhrandır. dasınız? lzmlr'lo çıkat baka reler Gön(lerildi Otuzbeş Yaralı h ölü v Bu fabrikanın. guete ~ 
Bu yaıden tecim lolerl bfttan mındao gelhmesl lçlo Ekooom~ ve eş ar da yetteılrf'Ce~i sôylenlyor. 
hftkftmetlerce bir takım tah· bakaolığıle Devlet d~miryolla 1et8Dbul 5 (ôzel) - GlrJd adaeında ııyao çıkmıtllr. İtı1an eneli grnle baol•mıt ve gittikçe 
dltlere tabi tutoJmoş ve özgür rmdan ve Liman genel direktör bftyOmftştftr. Aellerln, bükftmetl lıgal eyledikleri ve zabıta ile asiler araaında vukobolın kant. Beyazların V ab

şetine Rakınız.·· (Serbeıt) iş gl>rlUememeğe bat lörlOğftod"D neler lstenebil r? çarpıımılar Booucunda heri ki taraf t8D otozbee kitinin yaralandığı ve bet klolnfn öldüğü ııöylenlyor. 
lanmıeıır. Aynca gfret (lıbalit) - Çakal folle meogul olmııı· isyan haberi Atlna'ya d~ıl olur olmaz, bakdmetin emrUe torpido ve bombardıman tayyareleri 
itleri de bundan mftteeaelr ol· yorum. Bu ıorolarınıza ihracat· gönderllmlttlr. 
muttor. Önce her mal serbest cılar cevab verlrec değerli olur -----------••------------

Y reka, ~K.aliforolya) 4 ( A.j); 
Zoı la hıphhRneye gtreD ul 

klol Joborno adla hlr ıeoaır 

yakalıyarak bir •ğaca 11aı•~ 
dır. Jobnıon bir beyH 31d" 
mekle ıuçlo hulonoyordo. 

:a::~:~ı:~:~~:~ b:~::e:::c. zaonederlm.Şahap_G_ô_ks_e•_,Italyanlar A vustnrya Sınırla-
bariyed brııaında bulunuyor. ------,-

ma~:!:~.0 ~~,·~=g~:~·.~:.· ·=:~ ltalya-Habeşistan rında Manevralar yapıyor •• 

blr11da tıbll gôrayorum. Çanka Harbı Muhakkat. Oancig 
Yaktlle her tarla ftrDnlerlmlz 
yılnıı İımtr limanından ihraç 
edllfrken timdi Antalya ve 
Kotada11 llmanlarından da ihraç 
edilmektedir. Bllh.Haa Antalya 
Demlryolunun yapılması eoaa 
canda oraya yakın birçok 
lllerln Grftnlerl Antalya Uma· 
nandan ihraç edilıcektlr. Dev· 
let demlryolları ile İzmir Uma 
nında yftkleme ve boeahma 
lartfelrriode fnhllde indirim· 
ler yapılına belki bu yOıden 
eok kaybetmesi muhtemel olan 
İamlr Umanı durumunu kora· 
yablllr. 

- Aydın Demlryolları dev· 
lete geçtl~lnc göre İımlr'ln 
ekoooml alanının geliımulnde 

bir etke (Amil) olm111 matılea· 
ııtıdı bulunuluyor. Siz bu ha· 
1aıta ne dGtGaGyorıunuı? 

- Aydın demlryollarının 
devlete geçme~i birçok 1ebeb0 

lerden ôtClrCl lımlr'ln gelltm•· 
ılnde çok aaığlar (Faydalar) 
uğlıyacaktar. ÔoC#.lerl A1dın 
demlryolluı kumpınya11 gerek 
yolca, gerek aran Te eıya için 
yGkeek tarifeler tatbik ederdi. 
ŞI mdt ba tarif eler çok acuıla· 
talmııtır. Bo acuılak koıkuıaı 
ki pekçok faydalar aağhyablllr. 

- Kupdaıı lıkelulnln İı· 

mir Umanı kareılağını ~ellı· 
mekıe oldu~undan babaedlllyor. 
Danı lmkln ~örQyor moıunoz? 

- İımlr limanında yOkleme 
ve bopltma flcretlerlnde indi· 
rlm yıpılmazıa Kapda11 ieke 
leıioln gelitmeılnl tabii olarak 
karıılamak ve gôrmek llzımdır. 

- İzmir limanının Alean· 
cak ve Halkapınar semtinde 
yeniden inşası ve borada maga 
zen jenero yıptırılma11, ıbatftn 
glret VfJ eıkat lşlerf nln boradan 
gôrafmeıl diloiinalflyor. 

Yeni ve modt"rn liman; 
lımlr'ln ~ellomeılnde mileealr 
olacak mıdar? 

- Yeni Te modern liman 
uyealnde çıkat GrOolerimlz 
ıtmdild gibi bir takım fazla 
maerafJHdın kurıolacaktır. Şlm · 

dl kordon Te civarında bulu 
nan mağazaların Aleancakta 
Uman ve mağazaln yıpılnıca 

pekçok ıarıra oğrıyacaklarını 

da 11nnetmlyoı um. 

- İzmlr'de loçllfk ftcretlerl 
daımftttGr denlllyor. Çıkmaaa 

ihtimali var mıdu? Çıbrea 

maliyete etklııl (Te!lrl) olur mu? 
- 1ıçl 6cretlerlnln ytlkae 

leceğlnl zannetmiyorum. YGk· 
aeltlldlğl takdirde tOpbcelı ki 
maliyet f tatlerfne etkisi olar ve 
rakip plyaı•larda mOokOl da· 
romda kahrıı, mallarımııı aa· 
tamayıs. Zaten bereey ucuzla· 
m11 bulunuyor. İeçl Gcretlerl 
de eeklıl gibi yllbek kıla· 

mudt. 

••••• 
- Baeı l lncl yasde -

dG1Gnce11lndiJdlr. Bu çnenler 
diyor ki: 

Babeolıtın İtalya'nıo kov· 
vetlnl denemeli ve ö~renme· 

ildir. Bununla buaber 160,000 
kfılnlo ılllb altıDI ça8rılmaıını 
dılr olan blldlrlAln yapılmaıı 

lhdmall ıerlye ıtalacaktır. 

&ki anıa,ma; 
Cennre, 4 (A.A) - Uloılar 

ıoıyeteal kon1eylnln birinci ka 
rar ıoretlnde adı geçen 1928 
tarihli İtalyan •• Bıbeı ındlıt· 
maıının beılncl maddeel bllball88 
iki bftktlmetin aralarında çıka 
bilecek blıCln me1'eleler için 
yargıça gitmeyi yGkeamlı ol· 
duklar1nı bildirmektedir. Madde 
ayal zamanda dlplomaal aıold 
ile kotarılamayacak olın bo 
ıibl meı'elelerln kotanl~aıı 
için kat'•yen baı vorulmıyıcagı 
k•ydl vardır. 

M. Politİ8 Girecek: 

Parla, 5 ( A.A ) - Parfı 
Solr gazetesinin aandığına göre 
İtalyan.Bıbeı yargıçhk komla· 
yona atanacak beılncl Oye 
Yonınistan'ın Pırtı elçlıl n 
ve Ceanre delegeıl Polltlı 

olıcaktır. 

Pırla, 5 ( A.A) - Mıten 1•· 
ıetealnln Londrı ıytan Adli . 
Ababa'dıo gelen ve 1896 Ada· 
an meyd•n mubarebeılne glrmiı 
bulunan eıkl muharipler tara· 
fındın dan tertlb edilen ynrd 
ae ter toplantıya bfty6k bir ka· 
labahlın lotlrak ettiğini bildi· 
ren telgrafluı neıretmektedir. 

Adla · Ababa'dıkl diplomasi çe• 
nnlerl muhtemel muharebeye 
ıld eOel hareketler gôriUmtk· 
tedlr. B•şlıca İlılyan bftcumon· 
da Maınra Adlgrat demlryolu· 
nu bir Oı olarak kollanacağı 

ve bu bGcuman batlıca hedef. 
lerlnio Akuun ve Adua olac•ğı 
sanılmaktadır. 

Akeumun halyan aııkerlerl 
taraCıadan zıph Habetler Oze· 
rinde pek bftyflk manevlğ bir 
tesir yıpacaktar. Çanka Akaum 
m6nblt bir bölgenin m,.rkeıl 
olduktan sonra meaellk zam•· 
nanda İıa'yao a11kerlerlnln Hı· 
betler tmraf1Ddan kılıçtan gf'çl· 
rlldlğl alandır. 

BI ı kıç gftndenberl Ual · Ual 
yakınında ıınır aırrlnde önemli . 
miktarda Babeı askerlerinin 
tuplındığı bildirilmektedir. 

Adana - Eıklden Oımınla 

orduıonda zabit iken İogfllıler 
ve Frınsııların blımetlne ıeç. 

mlş olan Suriyeli n Cebel Da· 
ruıla baıı sabık zabitler Ha· 
beelıtan'a kırt• harp için ltal· 
yan blımetine girmek arsatuDa 
göetermrğe blılamıılardır. 

İtalya büdmetl bo mln· 

Bu Manevralarda, Markoni'nin Son Elektirik Işığı da Tehlikede Mi? 
Tecrübe Edilmektedir.. Yeni TedbirJeraluı•1 

İıtanbol, 5 (Özel) - Vlyanı•dan haber verildiğine göre, İtalyan konetleri, Avusturya ıınırla· 
nnda manenalar yapmığa h•ılamıttır. Bu manevralarda, Mar9'onl'oln, motörlerl durdurmak için 
lcad ettiği ıon elekllrlk ıı•~ını tecı;Gbe edlyorlarmıf. 811 ıt•ğ•n tecrGbeleılndeD ne gibi eonoçlar 
çıktığı hakkında heoClı talılllt yoktur. 

nanclg, 4 (A.A) - Dıoell' 
deki Polonya genel kolll.,J 

M. Bopee Daoclge glreD .... 
mallardın vergilerin kaldırıl_, 
ıını datr lıııedll~o lzaba1t ~ 
kında öııar tehir· eaaaıoeo• 

Mareşal Peten ''Atatürküniversitesi Bu 
Londrayn Gidiyor " 

bir ce .. b almııtır. Senato ~ 
fOVI hGkftmetlnln Daaclg 1.-

p.::.,0:,.!.!~;~! .,.0:.·ı:::• Sene Ankarada Açılıyor .. _, _____ _ lle Polonya'yı gidecek ,JIJ 
mallar vergilerinin Pol~ 
gGmrClklerlne verllmeel bık~ 
da 1897 tarihli emlrD• 

kaldırmak lıtemeılae ıeeıı' 
etm«'kte Ye bOtOn Danclg ~ 
nomlıl Gzerlndeld tetir.,. 

dra'yı gelecektir. Mareeıl, lord K ) 8 k 1 8 H 
Derbynln mlaaflrl olacaktır. Q (Qr 8 8~ JğlDID U USUS(8 
Faanaa lnglltrre mGUehld •o•· y l "' T dk•k J • S 1 V d • 
yetelerfnln 23 birinci teırlnde ap ıgı e 1 at xı onuç ar er ı. 
verilecek olan yıllık tôlenlnde Ankara, 5 (öıe1) - KnltOr Bıkanl.gınca yapılın tedklkler 

önemle kaydetmektedir. hazır bolon•cektır. aonucunda (AtatGık Golterılteııl) nlo ba yıl Ankara'da açılıbl· 
Nota bundan baıka Po~~~ 

nm durumunun özgarlor"' Arab Birliği 
İ1tanbul, 5 (Öael) - Ara· 

blıtan'ın muhtelif yerlerinden 
Ye bu arada Balepten hHı 

Arab gençleri Irak krahna mCl· 
racaat ederek .. Arab Blrllğl., 

ıdı ıltındı aıked bir fırka tet· 
kil etme.ini n kendilerinin 
de bu fırkayı nefer olarak ka· 
bol edilmelerini lıterulılerdlr. 

lecegl ınlıtılmıttır. 

~----------~,---~--------~ 

Er. gani Şimendifer flattı Polonya baktımeıı ıarat•-"' 
Ver11y andlatm11ında ıaaı.-ı' 

A J T" • y ld olan Daaclg eehrlnlo h•~ 
çı ma orenı apı 1 tehlikeye koydnguna~ylt; 

tedlr. Son olan Senato ı.,.tl_ 
Balk, BOyOk Bir Seyinç içinde Cu- dan ılanan tedbirlerin ,. .. ~ 

1 8 k E A 1 k 1 aerbeıl eehrln bayat .. rd ~* 
mur uğun oyo serini ış ıyor ilgili oldukları Te ekonoP"" 

Ankara, 5 (öıel) - Birinci genel mGfettlı Zeynelibldln, alandan dııın çıkmıdıkllfl f 
bugGn Ergınl'ye vıran demlryolonun açıimı törenini yaptı. Balk zılmıktadır. ---Bu Tayyare 

Kimindir? 
bayftk bir ae•lnç içinde bulunmaktı Te comurluğon ha yakaek Oagv a Kaldı-
eeerlnl alkıılamaktadar. 

. M. s· ' K ~ rılan Gazetecile' 
Romanya'dan Geçer· lfil3r 1030 lll 818(881 'ı 
ken Bomba DftşflrmOş! llaydudlar Almao 

İatanbul 5 ( Öıel ) - BOk· 
ıeıten blldlrlllyor: Buodın bir 
kaç gdn net Köıtenceye bağla 
Oglal•IL köyft flıtftnden geçen 
meçbol bir ıayyneden bir bom· 
ba dGımftı n bombanın inli· 
lak ettiği yerde 8 metre de· 
ılnllğlnde bGyflk bir kuyu açıl 

mıtllr. T•yyarenln tabiiyet ve 
hO•lyell hakkında henftı hiçbir 

Mezardan Çıkarıldı.. s~ı~verdiler Diğe· 
rını Bırakmadılar 

Boyok ölülerimizin Kafataslarında tııal'lhoı! s (özet) - çıo; 
F T k•kl Y Kolyao'dan 70 kilometre iJ 

enni et 1 er apılacak . . 11.Cede haydudlar t.r•"' ~ 
İstanbul 5 (Özel) - BOyftk ölGledmlzln kafa taal.rı hakkında dağa kaldmtan Alman &I~ 

fendi tetkikler yapılması ve bunların antropoloji enflhflıftne ve İngiliz Con Gıret l•IO ~ 
konması takarror etmlttlr. Bo mık11tla mimar Slnan'ın kafa iki gazeıecrn•n kurtarılOJ ",/ 
tıeı mezarından çıkarılmııtır. 500 Ç6n'll pollı memur 

-:-.-:'.-~.-:-;t_k_·:-:-:.·d~-::-;-;-:'-:·-r~-a-rp-Almanya 'da Yahudi Düş-
mittir. ,A 

Bıydudlır Alman g•ıel ,ı" 
talmıılar, fakat Lold Ca I 
ıabık kitlbl olan lnglllı'~ 
koymutlardır. 100,000 "" 
•e 200 mnzer tabanca•• 
toloı f ldyesl istemektedir-' 

vakuunda bu vat•a11ııları or· 

dosuna alac•ğın• blldirmlt••r. manlıg" ı Gittikçe Artıyor 
latanbol, 5 (Ôztl) - Mısırda 

Habet lehine b6yftk bir ecre· 
yın bışlamıetır. Geçen gao 20 
İtalyan tayyarralnln Mısır ha· 
Yalarından geçerek Somall'ye 
ıltmeal Mı11r'blar tarefındın 

hoe görftlmemlttlr. 

Mıeır'dan amele tedarik latl· 
yen İtalyan ajanlar halt tara· 
fınd.an hftaoG kabul görmemi t 
lerdir. Ayni bal Yemeo'd11 de 
olmoı ve imam Yahya Babt>te 
karıı amele Termekten lıtlnklf 
etmlttlr. 

Napoll, 5 (A.A) 1500 
aıman ( MGtehaaııı ) loçl ve 

önemli miktarda gereç(Malzeme) 
taııyaa Nızarlo S.aro gemlei 
Erttreye hareket etmltdr. 

lşyaı-ların Yahudilerle Alış-veriş 
Etmeleri Yasağa Uğratıldı. 

--------~~~----
İıtan bul, 5 (Özel) - Yahudi bfttOn köy kapılarına ıu ibareyi 

aleyhıarlığı batan Almınya'da taııyan afltler aaılm11ını em 
kendini •öııterm11ktedlr. Frank· retuılıtlr: 
fort'ıa Y•hudl bir tGccardan " Burada Yahudilerin yrrl 
gebe kalan bir Alman kııı Gee· 
t•po tarafından t6pbell ln11alar 
k.arargAbını h•pıedllmlttlr. 

Yukarı Stllıya'dı da Yaba· 
dllere aleyhtarhk yıpılmıktadır. 
Alman'lar. burada Yahudi kıs· 

larUe nlıanlaamıı olaa L,.h'll· 
lere bile boykot yapmaktadırlar. 

Berlln, ( A.A) - Sllezya'dı 

Leaebu'de hüdmet Grkblerl 

yoktur.,, 
Anbalt Ulnln Rouln tebrl 

oarbıyı ayhk eahibl olanlara 
yıloız Almın d6kklolarındın 

ahı · verlı etmelerini, aksi tak· 
dlrde ayhklarının keılleceğlnl 

blldlrmlştlr. Uray ( Belediye ) 
yalnıı Alman Ct>pbeal ayelt>rln· 
den ve ari olan ıeclmenlere 

ılpulf nrmektedlı. 

1935 6 Bızır 
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Evkat Ez ant 
Gdnee 9,39 
Öğle 4,57 
ikindi 8,52 
Ak.tam 12, 
Yatlı 1,47 
lmaak 7,40 
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~----_;_m,t== G ü n Q n 
rArkada- I= Şar habarları 

.... -
--•ıOzQm ftretmen 

Yapılan Alivre 
tıştao Sızlanıyor 11110 Oğlu.. IlbayPazarGünüYaman.Körfez Vapur 

Bir arkıclaıımın @Ala var. 

.,.. bıba .. an••t•yordu: lar'da Bir Tedkik Yaptı. ücretleri Mes'elesi. 
Ço.p gıslaoyı ılttırmıılır 
~ lae•ıa iki yaııDı bitlrmf yen 

J•Yna, ilk lnttbaİır1nı g11l· 

- Batı 1 inci ,e.d• -
maerafı dahil oldup halde oaWr 
kurufl ublmıtbr. 

.... almıı 
Ldaalar tlfkı ıô. leme ye ... .., ... ; 
- y..,._ .. ,ı 
Dl1e h.tırayormuı. Arkada 

..... Jer ki: 

- Din ne geldim. Odada 
:: yalnısdı, bıgırıyordu. Din 

•, De duyum beğealulnlı: 
lalblm kalbim 91rpıyor 
S...a lana bakalı. 

ti 8ayret ettim. Blalm çocuk, 
114hden blb tılerl ile m•ı· 

.... Blraa aonrı beni gGrd6: 
~ Baba .. ·Dedi Banı .. Blr .. 

ı .. 
llopp.nıa; kalbin ç.rpıntı11· 

"- •bundan ba1eyl de lıtl· "'·· a... ne denin arkadıı? 
.. - Ne dly~yim dedim .. rl· 
...::. Lkt ihtiyarlar baylelerloe, 

ile eoeoıu derlerdi. y .. 
.... k •1111ının karnına dGtUl· 
.,:-denberl, hep bunlara.din 

• laep hanları ltftlyor. 
l11an llter gln, 
...., Ben Ltllaa BarYeye ııı· -ne biç eıımal 

.... -,:aea Dltrth bıkkındı bir 
tı. ••ı nrmete k,.kına 

'-ı. 
"'191.kı mablt, uman onlın 

le Jetfttlrlyor. 

,.:• kaçık iken maballısnla 
~ ~llade ılmlk çeklıılrlr; 
:~tiler an11odıkl kmk •1--·--- teımedea ıu doldurur, 

.• Onlar1n gôrenrgl de 
• korkma, otlan b11 J•t•• 

1•talmıa, hani ha 1•1•• 
Yirmi yatını glr1e gene 

1ok. Ba 111rdı aık blle, 
~ha vlç.11 gibidir, ae•yor •e 
~ °'· Llda ki, ıeclavlelnl 

......... r. 

""'- N1111 lmlı o?. 
~ &ıık olana konetll bir 
~ f •e bol meıple.. Tan· 
~it, hiçbir teJclğl kıl· ..... 

' Demek ki korkauyıyım 
• 

arası 

itleri .. 

Çimdik 

~-..:.•tlaruı yol paraları iki 
•e içer Un olarak 

ldll~kdt. ilk taklit 

..:,1'kl.na•u bellmlt· 
talıeltla mut •Jhk· 

.... leoell llb97lıkta• 
.. ~re&u dlıekt6rllkle· ...... 

Muhabere 

-Birkaç l\laddenin Tarifesinde indi
Bet kuflll aıaaraf kabul .uı. 

dili takdirde btlylk OdaUl Ye W. 
bir emekle yetitdrilea blmleri..ml 

rimler Yapılmıştır. yol paralan da dahil oldata ....._. 
• İzmir'e alb kunlf& mal etmek • 

tiyen ihrac.tçalanmıs, acaba ...... 
ıabaildea isimi ka~ kllftlfl ....... 

1ıbay Yamanlarda .. 

İlbay Genenl K. Dirlk Pasar gani otomobille Yımınlıra 
çıkmıı •e eemlyet kampı ile çoeok yurda n ortımPktepler 
kamplarında balunınların ... hk doramlırını Tedklk "tmlıılr. 
O~le yem•Alnl cemiyet kampında ve halk ar111nda 7l7en ~neral 
K. Dlrlk, çımhklardı bir maddet geadlkt.,n IODH ıynlmııtır. 

Memurları Resmiğ 

Doktorlar Bakacak. 
F a\(at 801100 için Bazı Şartlara Gö

re Hareket Edilecektir. 
Mr.morlıran doktorlmr tara · 

fından bakımları haklundı 

Sağlık •e 108y1I y1rdım Da 

rlnla taııt tedarik etmeleri la 
bildir. 

Acele olmıyın ve doktor la 
rafından lı ••manandı ı"rll 
meıl mlmkla olan h11ta me· 
mur ve aylelerloin lı ıımanı 

dıııadı detleı doktorları tara· 
fıadın muayene Ye ıednllerl 

fewkıllde bılludea 11yılımıya# 

cağından bu .. bl .... alırın le· 
da.tlerlade doktorlann bir le· 
reı lııemel. rinde baan hl 
kdmlerlae ıykınbk gôrll•e 
mekıedlr. 

Re1mll heki•ler memur ol 
daldın b61ge llnU'ı dııını •• 
cak fethlmeylt ve bolıt•CI .,ı 

gın haııahklaı ml1&e1Dı olmık 

laere t..kmbtın bllgl Ye iılal 

olm•daa reımll Netler gGrmek 
için de gönderllemlye~klerdlr. 

Llmıa tarife komlıyoaa din 
Uman itleri g•nel dlrekt6rl6· 
tinde ıoplanmıı H kc1rfes ••· 
por Gcrederl meı'eleılnl garlı 
moııor. 

DGnkG toplanhda yeni altı 

ıyhk devre için tıtblk edile 
cek tarlleye kıt'I tekil verile· 
cekd. Fakat 16rfu npur le 
realerl aıH'~leei berinde ko 
mll)'OD 67elerl ar111adı tam 
bir ıahtmı bual olamad91ıa· 

da• bogln de lıir ıopleaıı ya· 
pılma11 brarlattlralmıfbr. Din 
ki ıoplaabda komle1on Clyele· 
rinde• baaıl111 kGrfe• upaı 

Gerellerl11ia; bayat acaslımıı 

olduguna g6re lndlrllme1lnl ir
ıemekıedltlf'r. Bılbukl llmın 

itleri genel dlrekıGrllll; he· 
ulNlaa babllle ladlrlmla im· 
k &011s olda•uaa ileri ılrmek· 
tedlr. 

Daaka toplaatıda kGrfes ... 
par 6~tlerlala g6rltlaal epl 
bırueaH geç•lt " bir 10naea 
vanlamımıt1ır. Bagtlak6 top-

Şarbay 
Bursa'ya Geçti 

Paaayır komlteel bııklnı ve 
ı•rbay doktor Bebcet Us lıtaa· 
bul'dan BarM'yı geçmtıtlr. 

lataabal'dı olda&a- gibi Bar• 
dı da teclmer •e fabrlkıt6r• 
terk; bll..._ lpel:tfUk lserlae 
it yapan mle1HHler •hlblerlle 
glrlfecek. oalann t.•lr pa•· 
yınae lıtlra\lerl için tetebbal· 
lerde balaaacaktar. 

Malkiye Espekteri 
Ankara bllpal mll .. Je eapek 

teri Nihad (Eekl Menemen il· 
911bllJ1) t.mtr b6lged mllklye 
upekterlltl•• alaa .. ı Ye gel_,.k 
yeal Nevine Htlamıfbr. 

"kınhgındın Ubayhta bir .:e· 
nelge gelmlıtlr. Bunı gc1re 788 
11amarıla memurin kaaoaonun 
87 inci maddeli mucibince hD· 
k4met. ôsel idareler ve uray 
doktorlıfl Dlemnrlarlı nıfıka\l 

banlaran laerlne ıld olan ılle 
lerl halkını meeeanea tecla•I 
etmekle mGkelleftlrler. Bu 
doktorlar kınnn He m6kellef 
oldaldırı ba lnunl 6devlerlnl 
ılmdlye kadar •mlmlyetle yap· 
m•ktı laelerde 10n nmanlarda 
bası memurların kendllerlaln 
veya ıllelerl efr1dının haıtı · 
bklannda gaatllsGa miraca· 
atlan mlmkln iken me11I sa· 
manındın IODra •eya geeeleyla 
reemlA doktorlar tınfındaa 

muayenelerlal lıtedlklerl •e b':' 
hutaı.r1a ıeele Hk'alırdın ol· 
mayıp it samanında dıyreye 

gelmeleıl de kabil oldup, ı. 
men doktoran memur aylelerlal 
tedavi etmek esere g.ae yarı. 
11n4aa tonra mlıeaddlt defılar 
memur evlerine gittiği halde 
kencllılae Clcret verllmedlAI gibi 
t1tıı (Nıkll •1111111) dahi teda 
rlk edilmedlğl, buaa dı ilçe 
merkesi dıtında k67ler~ veya 
yıkın ilçelere memur ve 17le 
lerlal teda vl lçla doktora• git 

Fırıncılarla Uncular 

meye lc~ır ~Udlğl g6ı6lmD11Clr. 

Bakanbjın emrlade memur 
lar kanunaaaa 51 inci mıdde 
ılnde memurlırıa gftnllk ÇM· 

ı...,, mlddetlerlnln 6 8 Halı 
•adar dejltecetl ve bu 1118ddet· 
lerla O.kanlar karuln11Ca tayla 
olamcajı, ç.lıtm• 111tlerl dı· 

11Dda it g6rmek. aacak fnb· 
1eıle mecburi laallare alı olab 
bıtkı ••kitlerde memurluıa 

rlulannı Hbeete oldaıa gôa· 
terllmlı oldatondan reamtA 
doktorların da çailımı •allerl 
dltıadı hule memur •e ayle· 
lerlnl meCMnea tedavi etmek 
Gdnl fnkıltde hallere muaha· 
ıır oldaju blldlrllmrktedir. 

Bn huıılarıa tedıvlll lol• 
Gcret lıtemelerl hala olmamakla 
laeraher gidecekleri 7erler auk .............. ....... 

.. 
Arasındaki l1n Mes'elesi. 
Bugftn Şarbaylıkta Y epılacak Top· 
lantıda Bu Mes'ele Kotarılacaktır. 

Bagla .. rbaybkta llbey Ge· 
aeral K. Dlrlk1ba batbahl'•cla 
lnemll bir toplutı 19pılacak, 
oncalarla, flrıncalar aruaada DD 

f lıtlnla ylkHkll~ mee'eleala· 
den dogıa anlaımaahk glrltl· 
lerek kolırılaeaktır. 811 topla· 
ııyı lamlı parti batlnı Yos· 
gad uylHı A•al Dogın'la ı.. 
mlr'deki hlnkalar dlrekılrlerl 

uray (Belt:dlye) daimi encGmen 
iyeleri, bor• ve oda bııkın· 
lan, an fıbrlkıt6r Ye tecılmer· 

lerl ile fınacılır eemlyetl iye· 
lerl, eınıf nlt\I birlikleri hlro 
tefi O.mı• Şen ltdn'i: etle· 
ceklerdlr. 

1amlr'e her taraftan. Jlkll 
ıalkdarda Ye aoaa baaclaı g"I· 
dlğl n baalar bGnada .... 
11tıld1Aı halde ancalana baa· 
dıu bir mlddet HTel lta&da)' 
flatlerl 7lkaeldlil umaakl 
f latlesden •tat 19pt1klan ideli• 
edilmekte •• baadıa bakla 
olarak tiUJette w • .ı ... kta· 

daf. ID&-4'tı , ... •ııılı .. 

ulde •• flaııuı.ıa de ..... 
lablm• ıa. ... r. 

Fınaeal•r; ba ylsılea urar 
etmekte old•klannı w .., ... ,. 
lakça ekmek auka da Jlbel· 
tllmedlllndea m~ll daramü 
kıldaklarını l;lldlr•ltlerdlr. Ba· 
ghka lnemll İopt.atıda ba 
6nemll daram glrlflleeek n 
ketin bir bnr ıhaıeakbr. . 

Bulgaristan'da Panayır 
Bblprima'dla Varna'da 4 i8 

•l811oeta dlr.._. • .._. 
puayırı ............. · 8a peaa· 
1'' itla tl......,rlerde iter 
tirli ••cllrlaaleı ,. ........ ... 
.......... Usllllen ....... . 
mittir.. 

Turgud Tarkotlu 
a... tetkikler lfla Mulıla. 

Salihli ............ gbmlt .. 

llıat. •Jla•lanHaa Tar ... 
T6rkotla dla t.mlr'e plmlfdr. 
Bagla.. "9_.,....,. ..... 
cekdr .. 

laatıdı bilet lcrellerlnde hiç 
oı .... bir karntlak bir indi· 
rl• yapılıca19 H komltyoaea 
ba karana . oaa1lnacatt kuY 
•etle ora•laamakııdır. (Tılamia 
edllmekte•r. ) Çabtcla { İbra· 
rallı ) madealerl..W.n tona 
100 karatt•• 70 karDfl indi 
rtlmlıtlr. Maden k6mlrl nulr 
buı llfJI •e emtia••• ylkleme 

Ye bof-llm• leretlerlade epl la· 
dirlmler yıpılmııt•r. 811 indi· 
rlmlerde gWalade taıalu 

6nemll nokta; maliyet fletını 

um yapılmayacmk bir tekil 
•llaamuıdır. 

Borsa Komiseri 
Vapurda Bayıldı 

••••• 
Hastao•n Du· 
romu Tehlikelidir. 

Şehrimi• bor• komlterl 
Hidayet bir tehlike gPçirmtıtir • 
E~•elkl •ktam klrfcı nparlle 
k11yaka'dakl nine glderkea 
•apartla laeılne feaılak ....... 
t.a. tarafı felce •lr•m•t H 

bata• kn blaam etmltttr. 
Yolealar ıra11n• dlf6b Jlsl 
moımor ke11leu borıa komlırrl 
••purda bir odayı ıhaarek 

ilk bakımı yıpılmaı Ye ıun'i 

tenefflıle hayati •Alar.m•'I, 
•9or KertıJÜ•'yı •an-. 
t-..• bir doktoraa lıakım 
e.tae gM6rftlmlft8r. Doktor 
ilk bakıtta BidaJet'ln tanalyo· 
aanaa çok ylktek old•Aana 
•nlamıt hemen bir miktar kan 
almıt, 'Leynlnde toplaaa• kanı 
afaiı çekmlıtlr. &.r• komite· 
rlDID lallliJHU )'lrmlbete 
kadar çakautta. 

Evlae gltlrllerek onda 
komlltalJ•• yapel... •e aesf l 
.... ıı ... glralmlftlr. e •. 
Jlb telallteMdlr . 

1u., Geaenl Dlrlk we 
bona batk••• llulıu t.mlrll 
otla; komlterla ıqbp ile ço\: 
19kladn llglleamlılerdlr. 

ilbay; UAhk .UrektlrlDI •e 
blk6mtt doktorlanaı ıOatlenmit 
lml•y• bllktarmlfbr. 

Bakı1111 deYDl .Ulmektetllr. 
Tehlike bea .. ta .. •e• ıevmlı 
•11tm.maktatbr. 

Şlfalu ....... 

Kırk Bin Kilo 
An•son Alındı •. 
T~er ldued Çefme dola · 

J••daa tlmelJe kadar 40,000 
kilo aaaeon alaufbr. rı.t1er 
19 SO karaıtar. Rekolte uchr 
Fakat randmaa y6bokllr. Be 
koltenln öO 60 bla kiloya 
geçmlyecell onaluıyor. 

Oda ve 
Borsa Paviyono 

Dla .. brlmls lecl• •e ea· 
dlltrl odMuada Uhai ~-al 
~. J>lılll!ia '-tkdbi1Dtla lalı 
loplaaaa J'prlmıfbr. lo• 
Mtk•Dt ile...... ı..tıo&la H 

Tlrkefll •re•lfı• •• t,,._. 
btk •••• Dql ............... . 

Janta itana Ye ..... 
...._. ..... tellalı ...... .. ........... ...... .,. 

lltfancla balaucaklqduf 
Ş.laal arsularla aUYıe ....... 

keyfi l8l'eUe takdh edilen ,...._, 
nihayet ba yetil isim bl .. ırl .. 

iki eeaede ~· çerinli,. kail -
lıaaatta himayeye möaat .._ 
üailm utıtlanma normal Wı ..... 
ifntı için batta Avni DOtaa'ıa kar 
metli gayretiaden ve yaıdaaa .... 
ytbek ba&hhklanadaa yalY......_ 

Bu .prda gllterecUleri .._ 
ylk. ilgi ile 16amek IHre W.• 
DIJI lmidleriaııiu aar ı peekla•. 

Balibaar ubflar m•..WV. 
tamamen urarmachr. Baadaa ...,. 
yapılacak karatma murıf laa .. 
caba! Binaeualeyb ullf .......... 
riDdeki keyfi ifleria 6al alı••• 
daiJ takdirde boadaa IODN ...... 

nmıu bakmak tiyle dana k• 
bns ki, mOteUef bal• ....... • 
bınml borçlaiımıaı ela lkltı•tlll• 

-~ BugOokl tüllne Daurall ~ 
ltlaq. memleket Koao•W. .._, 
Jf ltir saran oldata .. m•lukbkfat• 

Çok •ferin .... Ye g6rl .. ... 
nisden, ba lllemll ltha B ... ~· 
mm... İemet İaöa6'ae de a ..... 
maiai yabam we yüluek M't ..... 
uisi bekleriz. 

Tanm oclaaı •fkanı· O..... 
Şarbay •ekili: Ali Kemal, S.71 Ali 
Fehmi, Aladaih lıluafa. Blliijtll 
Baımacı, Btleeyba pata o&l• ..... 
tara. Abdülreaaak otla Tallt, E.Ura 
otla Mehmed, M...-. 

• • • 
hmlr kura m~1•• lbr .. ı· 

çılar blrll&i J6aetlm knl• 
7arrn borudekl kel bllol•· 
dı toplaaank aline lal• .,atı 
flatlerl laak•ıpda k•....,.kbr. 

fisım bllgelerladea 1enl 711 
lrlaGndea kara isimler ... ı. 
mık lsere lsmlr'e gedrll~· 
tedlr. Plyıu•ıa ıçılıealt ... 
yakında bona ylaetlm kan· 
laaea teıbh edllecekılr. 

Tekitler ve 
Şaraplık Ozllm • 

••••• 
Bu Yıl Tekitler idare
si Fazla ~arap yapacak • 

Tekltler ldarealala ita pi 
BanıH Ye dol.yıadaa (Ba•· 
Utlndea) taraplık Jat mlabl 
•e dyıh 6a6mler lç'a h...,. 
lıklın bitmek lseredir. 

Tekltleı; ba yal laemU ~· 
tarda tanp yap.c:aktar. Blr~fl 
gtin içinde mı•1•a tali_... 
nın glmetl beklealyor. Tekk
ler tu•p lauılAlbaaeelal• •· 
maa (Ml~bulll) memara fs. 
•lr'e ıelmlt, ite t..ılamtfllf. 

Alaucak'la bir lmattıbue be 
.nlmattar. 

Halılarımı

zın Satışı .• 
Bılılanmısın daha llCM 

gtimrlk reeml tathtk .m..elE 
•retlle ')'lbnCI ilkelere U... 
ltlal prtlfmek a..re ...... tell· 
.. rlerlmlala ile ltdnW. .. 
gla Torkef.... Mı topll• 
,.,.a.ntaır. ---
Bizden 
6rnek Aldılar. 

Adama - S.rlJ• hableli 
de reaml aaHn •e ltuh\r 
bidaıllllfbl'. ..... .., •• 
Ye•lere Wle _... •ıh•• ••"•* ~ ıl••n11•11r • 
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Parti Arkadaşları Bir Arada: 

lzmir'den Çeşme 
yan Neş'e ve H 

lngiltere Yeni 

ve Pl3ja Kadar Uza· Tayyare ~!pıyor .• 

D ı B • G •• Ayrıca Balonlar Da in· 
yat O U ! • UO. şası DüşDnillmektedir. 

--------------------~--.. ------------------------
Deniz, Şuh Biı· Kız Gibi!. -Keklik Düz Ovada Avlanır· 
Çeşme'nin Tadını Biz Dt'ğil, Başkaları Çıkarıyor. 

.. 

1 

1 

birkaç yıl evvel bu çurı1erı tn· 

tofltırDll'f ve bütt:ın çamluı 

yakmış. Gördtıklıırlmiz lcc , hc•p 
~ene; v" yeni ağoc;' 1r! 

Alnçatı da yar harabe! 1 
1 ArkaJrı e arın at ılatllğıoa göre, 

borad" taktlle yedl eCZ!IDf' nr· 
ı mış. Bir nıhfy,, merkPzlode 

yedi l"C'8De oe rlemP.ktir, iyi 
.Hı~ft!::f'lim! 

Gt ııe yolda hlr ldlleeytı r tal 

geldik kt hüyak bir lcıvla eo· 
kııırnı andırıyor. E•velcfl hnra 

ela bflm,.m ktçyaz (Tariki don 

Eenaf ve f cci birliği ürk ünleri plajlarda. 

ya) drdtklerl bndala kıslar v11 

hodala kadıolır otururlarmıt . 
K,.u, Urla, Barbaros, Çrome 

kôylf'rlnfn bf'pııfode lklşf'r pa 

pazlık bir kllfıe varmıt •e ne 
ltr de nelrı? Yani neredeyse 

İH, buralara lnecckmft .. 

Cuma gftnft C. H. Pnıhl tz . 
mir Eıaaf n İtçller blrlf~lnfn 
btlro tef n feyarları ile gene 

partinin •vcıluı; d•ğlau, o••· 

lan, Cetme plajına n hau& 
Cetme kaHha!tna ze•k nrdller, 
heyecan nrdller. 

Parti batkauı Avni Doğeo, 

bertkl teeekktUtıo geçen bdta 

Tahtahkôyde kendi ~rl!f ine ver· 

dikleri ~lent, ıabseo breılamı~ 
•e onları ç .. tme'ye çağırmışu ... 

Bo arada bfln de unutulma· 

dım. Talle bakın; ırldltlm E~naf 

•e lıçllerle, gelltim de ttvcılarla 

oldu •• 

• • • 
S.bıb.. Gftn yeni do~mot 

•eya doğmak Ozne.. Eıoaf ve 
İıçller blrltğlnlu Kordoo'dekl 
blroıanun ônftndeyfz. iki oto 

bOt blal bekUyor.. Baro tt.f I 

Oıman Şen, kst.n baııtoouoa 

dayanarak n tkl tarafına aal 
lana e•llaoa geliyor; 

- Yoklama yapılım, tamam 
mıy1z? 

Diyor. Yoklamada bir lkt 

kiti ektik. İo.uıyorom ki buu 

lar da •et keç•ğı df'ğlldirler. 

1~•en ve mektepten kaçılır em 

ma zfyef,.trrn lı.açılmuı. 

Atal•rtmız bili'; 

- Ptıtvdao dôn11J0İn &aoığı 
kmfııo! 

o .. memltler mi? Çıktık yola. 

dO,tGk aulo bir Hbab lçlod~ 
yımaı yrşil kırlara ve deı tz 

kıyı11na! Gftnef, areıo ar~ıo yol 
alıyor. Oıubft8lerln lçiud" vük 
lf'leo neı'e ve çığlıklar taşlun 

birer ıuhıç halinde etrafa ya 

yılıyor. Pürtle .. iiz, ışıklı, snio 

bir ••hah .. _.Sliokf deniz. bOıOn 
kirini, yrtlillkl"r bOtOn uyku 

1000 n tozlarını silkmiş, yf'p 

yeni. lf!r6 · taze bir çehre ile 

göıGkGyor. 

Oımııo Şen; 

- B•kıa bre çocuklar! · dİ· 
yor· ae gftzf'l?. 

Ve ıonra arkadıtlan soruyor: 

- Yiyecek blrşeyler aldık 

deAll mt? 

- Aldık, aldık. Yol kahve 

altıaını T .. tarçe9mf'de yaparız. 

Karpo1; nr, peynir var, ekmek 

•ar. Batka ne Jbım. 

BaJçova ıhca1uını, Narlıde· 

reyi 90f da bıraktık, artık de 

nlı kenarından llerllyoroz. 

Balk tarlalara dGşmüe Uzaktan 
uza~a bizi ıelumlıyor. Df!nfz, 

komHlda carı :ıuyor.. Kaçak, 
l••ektr dalgalar. eahlll öpQyot 
H tekrar r.r.ak.lara doğru kaçıb 

gidiyor. 
lçloılzde bayat, neş'e ve top 

lolok ıevkl fışkmyor. 

Tatar çeıme, blr geçldde IU· 

11or.ları, gurbet dftşkftnlef lnl 

bf!kllven, mtltenat, feklrene bir 

yerdir. Bir de kahvebanf'ıl var. 
Kırık, köhne eandelyf'lerlne 

yerl,etlk, kabv,.ahı y•pıyoroz. 

Oıman Şeo, bir bab11 gibi; 

- Çocuklar · Diyor · bı>p· 

ılol mideye doldormıyıo. Ôbllr 

otohftl!tf'ktlerede k•lım, onla· 

rın da hakkı nr. 

Diyorlar kt, karşı da ~lu 

ıurtlanfa, domnzla dola lml!J. 
flatt• ~f'Çf!nlerde jandarmalar, 

dört tene domuz yavraımoo, 

dlb.dlrl yakalamıel1r, eş"k ıı· 

pası gibi ığaçları b•ğlamıılır. 

Gene yollara dftştGk. Osman 

ş .. n yakaııı ıçıhnadık zarif ıôı· 

lf!rile bize yolcoloğa oootto• 
ruyor. 

Urla yem yeşil bağları, bıh· 

çelerl içinde ne kadar bırab, 

ç,.11me'ye tı;eldlk. Oldukça 
kalabalık. Bir arkıdıt fO he· 
sabı çıkarıyor: 

Yftzde dokean Moquf, yftz. 
de ftçft l'Coebl, yfizde ytdlsf 

de Tftrk!. 
MHleeef ôyle, bfa kahrını 

ç,.kerlı, başkaları tadını ha· 

kar. 

Bizim baokao, avda imiş .. 

80 da btr meraktır, Ye gftzel 

bir t1pordur. Dığ, t119, keklik, 

tavoın, domuz pe,inde, o he· 

yecaDI tala tata ko,mak ta 

elhfltte 1;01ı.: zevklidir. Ya!nız 

dönüt bot olmamalıdır. 

Baokao, bizi lstanbul otelin· 
de koouklıyacaktı. Avcı arka· 

daılarlD yarıııı gelmiş . PIAjıia 

Yokanda avcılar avdan gelirken, aoığıda avcılar f(>lende. 

o~ kadar k ı mııız kalmış? Kar· bir l tlrıthat devresi g,.çlrdlk. 

tıdao görQnel• yt 1 ftf'ğlrmeolerl, Ve borudaki hM çeııld görfte, 
ioeao ""'t 14 bf r kale duverı bhsl of ne bfltıyfm, oradakileri o hl'p• 

veriyor.. Şehrin en gıhel par ılnl meıt hlr hale ge-tlrdl. 

çası, timdi gtın"ş'n. sıcak tat· Deniz ptıfür pflfftr, oımarık 

ların kaynaştığı bir yerdir. zallm bir kısı andırıyor. Kareı 
Urle'Jılar. bo korknuç boşloğıı dağların dlMnde koyu mavi 

doldurmak: lçfa, daha çok yıl· bir rt!ok · gösteriyor. Beriye 

IBr çılıeacaldarl doğra yııklışrakça bfraz ıçılı· 
Şehirden Çeome•ye doğru gl· yor, sonra hafif bir grilik 

den yol kısmı da becbatlı~m ahyor V "J hlrdı>n ,,re değl~lyor. 

rekoronu kırmıttır, ııaoılır. Sal Koyu yf'şll oluyor, f llld o'o· 

laoa sallana geçiyoruz. G~oc yor, dlil ua vi ve nih11ytıl beyaz 

ovalıır, gene dağlar arasındayız. bir reıt': ıtlıyor. Bfr r··sı:ııunın 

Çam ormanlarıDln güzelliği, tablosunda gi\rıi ıw , (T bit dr.~ıl) 
göz1erlmlzl 11\lrll, sevdalı btr denilecek kadar reoklt, f,.kaı 

dekorla dolduruyor. Çamlığı ineaN sevk ~e bayut içinde 
erlt'biyatta okumak değil, tabi bm kan bir dınıiz .. 
atta g~rmek ltınm.. Kmlaeı \ Kuoıea\ın bir kHmı, ka\bur-

blr el. k.ôr oluı bir gaf lel, - Souu 6 ıocı yClzde -

letıobul, 5 (Ôzel) ·- lngll· 
tere hfllulmetl, Hhillerlnl mil · 

dafaa kuvvetierlnt tamamlamak 

için yeniden 200 keşif tayya· 
resi ısmarlamıştır. 

DeyU Herald gazete inin ver· 

dlğl bir habere göre ayni za. 

mnnda lcoblli sevk bslon esa· 
ems mü~tenld küçük halonlar 

den milrekkt"'p bir sahil rnuha · 

faza filosu da trşldl olana 
caklır. 

tJngiliı. hava manevrasında 24 kişilik bir müfreze silah ,.e mühioıoı•ıil' 
bir tayyareye binerken. 

------------------------.. ------------------------
Gelecek Harh Cihan Harhı Olacak? 

d
., 

Bir Alman l\'JQtehassısı Konferansında Nel~r Söyle 1' 
İııtanbul, 5 (Ôz .. 1) - Almaoya'tl11 Mıloih harbiye mektebi mildilrıl nılralay Slebert, iki btodef 

fazla harbiye telebeel öoQn•fe "Mil~takbel harb, ancak yeni bir cihan harbı olacaktır,, ıne'"' 
Qzerloe bir koofr.raoe urmı, ve demişıfr ki: 

-· - Darbın llıloı ile beıaber herıarafıa kanlı boğoşmalar da başlamıe olacıktır. Taklb ve bO 
bardıman tayyarel,.rl, moıörlil toplar, hododlarda ııralaomıe uıun mr.ozillt toptar hemen fııll1,&f 
~eçecrkler ve konr.tll tf'lslz ıinya~ooları da dö,mıtn maneviyatını bozına~a başlıyacaklardır. rftl 

"Ba~lıca m"ııai. gr.çen Umumi harbda olıfo~u gibi da,aıaoıo mildafıtı naıtalarıoı ve kuvvetle 
bndoıf'u• ff'Iİrllmf'ııln,. m11nl olma~11 hasrPdtlf'ce" tir. w .,.,: 

..................................................................................................................................................................... ~ 

Z ı ı E • 1 N ı nizl.,rde birçok harp sefiD ava l Si r er 1 ası do•••·P durar. 
Tutulan lstatlıtlklere ~ 

her sf'ne Amerlka'dan Arfbl:, Toplanır ve Satılır? 
---------------

Çin'in IçTopraklarında Bile Milyon· 
)arca Esir Vardır. 
~-~---~----

- Yirminci aıırm merleni, fakat Şimali Afrika'yı, iiç milyona yakın 
Berbf:ri ve :;udılOh'yı t>ııareıi altında ezen Museoliııi ltalya'&ı, flabeşietao'ı 
esir ticaretine mtisaade ettiği için medenileştirmek isıiyor. 

Diyenlt•r pekçoktur. Amerika'nao t-n me('lıor mecmualarından olın 

cKorerıt fbtari • mecmuası esir teciminin • Ulu11lar lrnrunıuoun bütün 
gayretine rağmt:n • devım etti~ioi gösteren bir makale nerretmiiltir. 

llu makalede şöyle deniliyor: 

Ealr dcarell ... 

Resmi loanceya 

rağml'D bAl4 ar· 

15 devl,.llnıfe 

devam etmekt11· 

dlr. Ve bu dn 
leılerlo 

h~pıl de 

hemen 

Cemi· 
yetl Akvama da · 

bil veya Cemi· 
yeti Akvam10 

hlmeyeıl ahın· 

dıdır. 

Mese14, bu tlca· 

ret Afıik11'oın 

büyük Liberya 
cQm huri yetin dt 

dl'vam etwt k 
r~dlr. V akı11 btr 

cumurlyetln lda · 
recllcrıotn Ce 

oevre teoekkal 
lerlle çok ııkı 

el!ka -ve mtloa 

ıebetlerl Tardır, amma, bazı 
k4fl miktar ıllAblı asker 

ı~r mtmleketln iç taraf la 

rıoa, nbd zencilerin buluodulr.· 

ları yerlf're gönderllfr ve bura· 

dan badce açığını kapatacak 

bdar "Siyah f fl ditl,. toplayıp 
gdlrlrler. Do "Siyah f lldltl11 

Llberya hftkumetlnln resmi moa· 
meltltrlnde kullanılan btr tı· 

bl:-dfr. Baklkatte ise (Esir zen 

eller) demektir! 

Llberya haknmetlnln hu 
"Malları,, porteklz bOkllmeti· 

nfn ldareıl altındaki yerlerde 
boluoı~ oılleueselerde ıatılır. 

Bıb"oletın de cemiyr.tl akvam• 
dahil devleth:rdenrttr. Fakat bu 
mt•mlekette menkul ıı~rmaye 

olarak iki milyondan fıtıla 

zeocl esir vardır. loklr kahtı 

deAildlrkl Haheelıtan lmpara 

toru Halle SelAstye Dd11lye 
bu ılcaret\en memnun cleğUdh 

n seocl •lıb uıımını, uvalb 

Esir eatı oı 

zencileri cebren kaçırmı 1a men 

tçln çok çalıemaktadır, haıtA 

bu esir ticareti ile mOcadele 

için bir de oezarat teala et• 
mlştlr. Fakat bu ıedblrler bQ. 

kOmıftz kalmaktıd1r. Babeşfa. 

tao'ıo iç taraf laundakl beyler, 

ağalar, " Ros ., denilen yarı 

miletakll Yalller, Afrika orta· 

larıoa akınlar yapwakta, zenci 
kablleleıfoin ihtiyar ve erkek· 

lerlnt ölttOrerek kad1nlarını 

kaçermekta deHm etmekte· 

diri er. 

Bo tş, Çfo'de de caridir. 

Çin de cemiyeti akvama dahil 

değllmldlr? Şimdi anartl lçfode 

bulunan Çlo lçlerlode bogfio 
milyonlarca eeir vardır. 
Esir Teclmin'n eo zlyede revaç 
bulduğu yer, kırmızı denizdir! 
Bu deotzde bir takım bnynk 
ve ktıçOk vaporl.n, yftzeo birer ,,. 
eetr ticaretbaoeıldlı 1 Bıı Hltcl 

yapurları ıuımak. lçbı de bu de· 

ten'a 5000 d~n fazla st>ncl tfJJ 
nakl,.dllmektfldlr. N4' ne ~~ 
ıf r ki bo bf'f t.lo eıfrla ~ 

olmaz!a br.ş te llçil lnıtll• ol" 
maye ve idaresi ehıoda 

yerlerde eahlmakıadır?. t' 
Bir ğOn, bir ıicaret ••!'0 

kırmııt denizde bir vaporl' 
harf' ket lerfnl otıpheU g3r;: 

ve vapura yanaşmıştır. V•P fi 
rahleler Qzulne oturllJdf 

ayaklarıod•n hlrblrlerloe -;: 
clrle bağlanmış ve ıeoef 
1 ki uco da yerdeki df'!mlr_ ~ 
kaler• bağlanmıo bir bV 
250 tane zavallı sencl eılr -: 
mfi,Hir. Tecim vapura vaılJ 
bikfı:o olamıyac•Aıoı aolı1•-' 
telsizle chardakl harp eef 11' 
lrri ne haber verD'lotfr. .,,t' 

Esir vapuru da bllmok• fi' 

vaziyeti anlamıf, bfttüo k"' 

tUe Arablst~n Hhlllerlne d~ 
keçmıe ve bJr yere baoııo~ 
etmiştir. Bu suretle bOtOO ~ 
lt' r kaçmlmıe •e bu ••P9 

t'Blr kaçerdığı • lebat edile_.. 

mlştlr. 

b 
,,.

Afrlka'dan ıtırıhb el ' 
dört tarafında Batılan ve c:;: 
d~ld esirlerden rn bahtly•''.,, 
Arab'1tan'da Htılanlardır. ~ 

rada, esirler ev hizmetçisi t• fi 
çoban olarak kullaDlhrlıt,.., 
esirlere kötll muamele dl 
yasaktır. ,1 

Cl~de ve Mekke'de bi ,1' 
esir pazarları vardır. Bofll1 

11 
alenf surette lnBBD ahoıb :,_ 

hr. Ve kadın bir esir. '{IJ 
Uğloe "" yaoına göre 1~• 
franga kadn kıymet bulur! r.' 

İbol88uut eon samaolır~~f 
ealrler yftzlloden bir t:ııd f,ı' 
daşmDttOr. Arablıt•o'da. ,1 
blst•an'h babadan ve zeocl ~"' 
anad•n doğan melez çoc~ 
göze batacak kadar çoğıl ı-" 
tadar. Bnoonçün esir tdb•~ 
öoGnft almak zarorednl b ,_,, 
mit ve bu ıebeple Arıbl9l ti 
ealr oaklıoe mAol ohoık fi 
İogllis'lerle bir ınlıtm• el• 
mı1t1r. ,,.,_ 

lio haller" hakılıoC-• ,,ı.J 
ımrlarda mı, yoku yır~ 
Hırda mı yaeadığımızı ao 

lmklosıa oıu.,or. 

Manisa Sayla'11 ~ 
Maolaa ıaylavı doktO~ _:ıl 

Ankara'dan ıehrlmlse ~~ 
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Talih Yenilmekten A.;ıldı. 
lzınir Sporcuların-a Maşallah!. Altay 
Da, Altınordu Da, Buca Da !Uağlftb! 

iz mir Şarhaylığının Son 
Jea~ı Bekf eniyor .. ____ .............. ., __ _ 

Mü ta· 

Birinci kordonla Basmaha ııdır. Bu ıuretle kordon gGzel· 

ne - Kemer araıında lşletllmetıl leştlrllmlt de olacaktır. Zaten 

dilşiinülen elektlrlkll tramvay İzmir bayındırlık komlserJlğl de 
me..'deel için şarbayhkça tel hu şekilde mCUaleada bolun· 

lJkler yıpılmaktıdır. Bundan muıtur. 
evel llbaylıkla şarbaylık ha Şaıbaylığın ha dlh~ğe göre 

~--------.. ---------
mes'rle hakkında bir rapor ha· mOtaleasının ne olduğu sorul. 

zarhyaralt Bakanlığa göoder. muştur. Şarbay doktor Bebcet 
1 z nı irs po r Da ltalyan'larla 3-3 Berabere 

1 ..,..~~-.....-~~~~ ........ "'Y"':.w'""+-' .. ~ıP""'"~~ ... 

b toılr fndbol l~leri, Uolli İkinci haf ıaymda Altay mft· 
•yeılerl " 

old" n 88Y"slnde pupayelken dafaasında Hilmi bf'ke, Şef lk te 
rı ıyor ve d k nne P. fer, baf.ltan hafa geçmişti. Oyun d11 tazyik 

lra"decek. ~ 
D ve hAldmlyetlnl göaterlyordıı. 

ğa enlıeporunuu alıb yfhüdü Fakat Sakarya kalecisi A0zel 
bugünl,.rde maç kabul kurtarışlar yapıyordu. 

ttın .. k ~afleti, öyle şah,.eer hlr BauA bazı defa. da topun 
'"Ydir ki 
ki 

1 
• ' ne kadar yılraoaa, dfrf'k kenarından avuta çıkışı 

r allınm G ez. eçeolrrde Uşak Altay'm şanasızlığıoı "Ôsterlyordu 
lbobtelltl " 
lelt . geldi ve fzmfr muh Son dakikaya kadar Sakarya 

ıı il l 1 1:1 e bnıhere kaldı. kalecisi ldris'lo elinde kal 

gtltı;non tadı glımeden cuma makta devam eden goller Al · 

' yeni yt:nl ve Jzmir tay'ın mağh1b dünecctrlnl göı 
1Porrı ı ı e 
, b ç n yiız kızartan maçlar terlyordu 
e Q 

'•lett 111"Y•nda bir dayak re· Altay'ın sol beki, eanterhafı, 
Yap oldu. Şöyle bir büld,a eeğ ve orta muhaclmlerl çok 

•yoroz: fena idiler. Şükrü'~ilo orta 
Altay M 

ı.0 ' anlsa'da Sakıtrya'ya mobactm mevldlnde yer ıl · 
Olağhlb. maııı çok bayak bir bata ol· 

.\ltıno d 
llıob r u, Aydın mıntakası muştur. 

· B~elhlne 2·1 mağhlb, Sakarya takımında baota ka· 

1 c., Söke'de a l mağlô.b leci idris olmak üzere çok iyi 
Zntir&p 1 be b or, lalyan'larla 3 3 oynsmışlardır. Bllhaaaa Jdriı 

rı ere 
Ve Al İzmlr'de eşi bulunmaz bir ka· 

ıtord 11•ncak Hhaaında Altı leci olarak gö;ıterllebilir. 
te ... 

1 
u AydJn maçında E"ad gibi Bu ay içinde iz mir ve Ma· 

... z bl b L !it r h.eme dayak!. ol@a &1balırıoda İzmir tıkımlı· 
ay • Sakarya rlle .., areılaean Sakarya takımı 
Pııar il Ah ~ DÜ Maolsa'yı glde".l çalısmalarının m6kAfatıoı gör 
ay tak M tırır •oıı, anlsa @porcuları nıü,lerdir. 
ından k d kıra 
1 

ar eşçe bir töreole A)dtn ·• Altmordu: 
yı •noı t 

lııı ış ır. 8lraz gezfod ve Aydan takımı alkışlar ara~ın 
rahau 

Çtakı 80 l!onra eeat l i hu da sabaya çıktı ve balkı ııelAm· 
• lak ı et 'Ol ar Manisa ltıtaeyon ladı. Biraz tıonra Altırıordu ta· 

'•rıodakı 
••ba geniş ve teehklı kamı da tam kadrosile sabaya 

Ya k Vah b' çı talar. Altay takımı olrdi. Hakem K. S. K.'d .. a 
• •od l"I 

teklldr: •o mubrum ve eu Esad. İlk akım Alllnordo ta· 

.\hay· kımı yaptı. Mildafaada kırılan 
&leh · CeoıH, Ali, Necip, bu akından eon)'a mbllf lrler 

lntd , 
Sabrı ' Eover, Silmt, llyae, mukabil bftcuma geçtiler. Hfr 

Sak Şakro, Ba~rı, Hakkı, az eoora da Altınordolular mi· 

'•bt •rya: İdrltı, 1hsao, Ga· llaf tr takım kaleelol çember al 
1\ er, R f 
"Qıer •o • Hikmet, Fethi, tına aldılar, falı.at gol yok. Ay· 
hırre' .Kltnrııo, Adoau, Mo · dıo canlandı, Altınordu çok 

p oı, StU .. yman fena oyıııyor. 
ara •lıtı d S dı~1 1 1 

n a akar)& kazan Saha acemiliği yfizünden mü 

Rtl"t't ç n Altay'lılar rüzgAr ve tereddld oynayan mlsaf lrler 

hıt •hırıa dOştölar. yirminci dakikada açıldılar 
haırıı l · rfle e ef Altay m akınla ve blkimiyetl aldılar. Ve Al 

Sa1t8~"çtl ve bir defasında top tınordu kalesinde lt>hllke yarat 

kaldı 1'
0 

kalrd l İdrl~'io dinde maya başladıler. Fakat tıağaçık 
. yu 

llGa g nun yarım saati g(\l birkaç fırsat kaçırdı. .Mlsaf tr 
eçtl A dır ... b · hay bftcum ve mı1 ler ;l 1 inci dakihda Şevki'nlo 

'dll-ı •tlırı l@abetslz tanzim ayağlle ilk gollerini yaptılar. 
... Otl 

lbQbıcı ve Şükrft de orta İkinci devrede Altıuordu'oun. 
taı:, 111 : Dlevkftnde yer alıoca daha düzgfto oynııyacağı umu 
~ Chblltiıo boıuldu lııyordu. Bu umud ~oşa gitti. 
eııen . 

bô1ıe b taşlı ve ufak rnhaya Mleaf irler çok güzel oynayor. 
S5 1 lr •akıoıla k Al Ve Altınordu kaleılnl tazyik 

ocı d klk çı an tay 
bat,91 

8 •da Eol bekinin ediyorlardı. 10 dakika için 

.. Yllı6od 1 d f b ~•Çığı Ô en ve Sakarya oyun A tınor u nıeı Aa asına 

.,tltı ilk: oıerln •yağından oyu· intikal etmtotl . 15 lııcl dakikada 

..., z:::::...::. son golQna yidL Ahıuoıdu mukabil hacuwe geçti 

AN A-D 
0
,.L U a ve hiildmıyett ahr gibt oldu. 

Bir hOcum etıııaeında Aydın 

G«-:;---.____ müdafii J8 yard11 çizgisi d .. hl 
~dk s· 

-::--::ı~y:aaal:--G.::az:e:tc:.__J ltnde f nu l yaptı. Penaltı n 
SaJıiı 
u.,~ Ve Ba,yazganı rlldl ve Ahınordu beraberlik 

lltı:ııınıt Rürdil ÔKTEM Hyısıoı çıkardı. 
Detriyat v t tnildiirfı. e yazı ioleri Aydan takımı hemen muka· 

de.~banesi: ·._!!anı!!: Nüzhet bil hücuma gı>çti. Arlık Ay· 

c tniı- ile.in • • dın'hlır hAklmdl. Altınordu'da 
. llaIJt :Parı;:. Berıer ııokagı 

1' leıgı-ar. k ~ bıoaaı içinde ise mQdafı Ziya'dan baoka 
eleton: 277 IQu ··ANADOLU kimse düzgün oynamıyor. Htp· 

AB 
6 

•• Po!!ta kutuııu 405 ııl de bozuk! .. 35 inci dakikada 
'taıııaı 12~NE ŞERAiTi: eolaçık topu kaptı. Cemll'I at· 

o. Alta l lab •1ht,1 soo ıı.?r:ıA• 700, Ôç lanı. Kaleci ile karşı karııya .. 
-~~ IUeınleketJ .o~ur. Şilt ve gol mieaf lrler galibiyet 

8->ne ft • er •çın 1eneli.lt 
Q creu 27 liradır say111nı kazanmıı,lardı. 

eryerde 5 K · Al GtaG _ uruttur. tınorda cenlaaır gibi oldu 
geçlllit D611bal fı k t d 0 ~ • ~ ar 25 kuruıtur. • a ouunuz oynıyor o. 81 

~OLU ... ... rada bir penaltıyı vermedi111 
-a.TBAASINDA e .......... 8.AS~I~LM~U~~ŞT~l~R~---11 lddiaeı ile Ahın ordu mGdaf il 

.CCmU'ln maaleaef hak.eme tk.t 

tokat attığını gördllk. Şimdiye 

kadar eabadıt v4kf çirkin bAdl· 

Sl'lerio en çbklnH Polltı işe ka· 

rışh ve c~mil tıahadao çıka 

raldı. Be, dakika tıonra da oyun 

2 l Altınordunun msğla1hiyetlle 
hitema erdi. 

• • • 
Hahı r aldığımıza göre Fud 

t•ol bf'yetl dan fevkalade bir 

toplantı yapank CemWt iki 

tıene için dlskallfe etmletlr. 

• • • 
Dan gece geç nklt haber 

mişlerdl. Uz İııtanbol ve Bur1a'ya gitmiş 
olduğundan ıerbaylıkça bu me&· 

Şehrimizdeki llglll dayreler· ele hakkındaki ııon rapor be· 
den aldığımız malumata göre nOz hazırlanamamıetır. Şarbay 

8ayındırlık Bakaohğının da lı· İzmlr'e döuance bu mee'ele 
tı>ğl; İzmir'lo bir an enel hakkındaki mütaleatıını bir ra 
elektirlkll tramvaya kavuşma porla Bakanlığa bildirecektir. 

Hakyerinde 

Şaban'ı Kıtır Kıtır Ense· 
sinden Kesmiş .. 

aldığımıza göre, Altınordo ku. ------------------

lübft 'Anetım korula fevka•Ade Hak verinde Bu işin Razı Arub'lar 
hl r toplantı yapmıı ve Cemll'fo " 

pıızar ıtönkü çlrkto bareketını ,ıd. Tarafından Yapıldığını Söylftyor .. 
detle kötftledl~I gibi, bu oyun 

cuyu bir daha oynaımımağı ve 

takımda yer "ermermeğl ka· 

rarlaştırmıetır. 

• • • 
Bu maçların netlceıl böyle 

iken diğer taraftan da Söke'ye 

gfd,.n Buca takımı 3 · l ye· 

nllml~tlr. lzmfrt1por ise kendi 

111baa10da Altınordo İtalyan 
larlle zorlukla 3 · 3 berabere 

hlmıştır. 

Galatasaı"ay Da 
Macar Takımını 
2--1 Yendi .. 

İ~raobol, 5 (Özel) - Ulpeşt 
talumı pazu gGna de Galata· 

l!Bray ile karşılaştı. Saba çok 

kalabalıkta. Galatasaray takımı 

iyi bir tazyik yaptı. Bryecao 

dan istifade ile ilk golü attı. 

Bu golden sonra mlııaf lrler 

canlandılar, tazylka baı,ladılar. 

Jı'akat netice çıkmadi. Galata· 

Hray oyunu açtı. Gene hücum· 

dayız. Muhaclmlulmla ele ge· 

çrn muhakkak bir golü kac;11· 

dalar. Mııcar'lar mukabil hl· 

camda beraberlik tıayuııını yap· 

tılar. Oyunun bltmeelne az kala 

Galatatıaray takımı 2 inci ve 

galibiyet golftnft k11andı. 

Burna\'&· Armudlu 
Pazar gftnil Burnava Gene;· 

larblrliğl Armudlu'ya giderek 

Armudlu gençleri ile bir fad· 

bol maçı yapmııtır. Rer iki 

takım, çok güzel oynadılar. 

Bornava'hlar bir ıayıya kartı 

7 golle oyunu kazandı. Ar· 

mutilu gençleri Burna•• kir· 

deşlerlne karşı aondnece mlıa· 

f lrperverllk göetermlılerdlr. 

Hisiklet Yanşları 
Ağuıtoııun 11 inci p-JHr ea 

babı Hat 8,30 da Kızalçollu 

lkrlılnde Karabığlardın batla· 

yarık Torbalı ıoseıl üzerinde 

devam etmek ve gene baılaoı· 

lan yerd" bitmek iizere 70 
kilometrelik mukavemet yarat 

ları ve gf!De bu ayın 18 inci 

paıar gQnü Hbahı Hat 8 de 

birinci kordonda Şdblr gazlnoıa 

yanında doktor Moıtafabey 

caddt'ıılnde mıntaka ııGr'at bl · 

siklet yarııları yapılacaktır. 

Mıntaka blrloclllk m6ıaba· 

kaıına haz11lık olmak· Ozere 
blıılklet kurulu tarafından ter· 
tlb edilen blılklet aClr'at teı~lk 

Karoıyaka'oın Bacıblııeylnln 

köyande lııtaıyon yanındaki.-

bakkal dGkkAaında pa1tırma hı· 

çağlle Şaban'ı enııeılnln Gç ye 

rlnden ığır ıarette yaralamak· 

la ııuçlu bakkal Ali'oin duruı 

ma11na dan ağırceza hakyerln· 

de devam edUmlıtlr. 

Suçlu, bakyeri baıkaaı Sa. 

r~yya'oın sorulırını verdl~l 

cevapta:. 
- Bana Arap'lar görilnQ· 

. yordu. ikide birde beni bir 

ku1nnun öo6oe kadar göUbG· 

ymlır ve : 

- Burada namas kal! Dl 
yorludı. Ktııdlml koyunun 

ağzında gör6nce aklım baııma 

gelir ve orıdto uzaklaımm· 

Bu haller bende l'ıncel~ri yok 

ta. Fıkat oğlum delirdi. Ba 

kamı için çok para harcadım, 

fakir kaldım. Ondan ıonra 

Arab ordaııunun 

görmeye baeladım. 

aııkerlerlnl 

Şaban'• b•·n yaralamadım, 

bo aııkcrler varaladı. Benim 

hiçbir eeydea hab~rlm yoktur. 

Şabao'da 10 lira ılaca~ım ol· 

duğonu ıöylüyorlar. Böyle bir 

alacak mee'eleef ,.areada onu 

bir kad•na bnale dmltıi ve 

beo de almıotım 

Dt!df. 

Buoun 6zerloe eoçlu hak· 

kında maeah•d4' altınd• bulun· 

dordo~u tıbı a iİI mCleHetfnd~n 
gelmi-: olan rapor okunda. 

Bu raporda ıuçla da ateh 

hail mevcut olduğu, bu halin 

ceza meı'ullyetlnl tamamen kal· 

dırmakla heraber ıaçla hak 

kında Tark ceza kanununun 

4 7 inci maddesinin tatbblkt 

lizımgeleceğl ve kendisinin da 

imi mebcurlyet ahında bula•· 

dnrolmaıı, terb,ıl bırakılma 

maıı lcıbettlğl blldfrlllyordo. 

Şalıan'ın enıeılnden aldığı 

aç delik yara ile damarlar1nın 

keıllmlt oldo~undan bir tarafı· 

nıa felce oğaamıı olduğa hak· 

kındakl rapor da okunda. 

Bunan Gıerlae ıuçlonun 

avukatı; Şıban'aı ııbbat beye 

lince muayeneelnden . epl 1a 

man gec;mlt olduğa için bir 

yarııında blrlnclllgl Cevdet, 

ikinciliği de Mebmed Kenan 

Altay kazanmışlardır. 

Bu yarışa K. S. K. dan Rlrl 

glrmemlttlr, Altay'lı Muııılfa 

nan blılkleıiala zenciri çıkda· 

ğı;;dan yarııı kuaaamamıttır~-

kere daha muayene ettlrllmeel 

madafaa noktal nazarından 

istedi. 

Mcıdafaa bakkıDI batı oldu· 

ğoadan bu dllek Bakyerl ko 

rolooca onaylandı "e duroıma 
nın devamı baıka gane hıra 

kıldı. 

Yurd ödevinde 
örnekler. 

------· .. ··--Batı 1 locl yiızde 

riılerdc bulnomu4lardır. 

Turgodlu, (Özel) - 2 8 935 
Tarihinde Turgadla Türk lıavı 

kurumund• llçeba7 Said sayının 
haıkanhğında bir toplantı yapıl 

mıı ve bu toplantıya 1ayln 

Yaoar Ôzey ve Nedlm Boıatak 

•e bGUln kurumlar örgltleri 

(MDmea811lerl) ve gOılde m6on· 

"erler iştirak etmlıtlr. 

Toplantıda Torgudlu'Jarın ha 

n tehllkeılnl önlemek için ya 

pacaklan yardım n genlt ve 

işin önemine uygun derecede 

yapılabllmeel ıeklllerl ve iz 
mlr'de toplınıcak E~e binter· 

landl hava tebllkeei koogreıılnde 
görftıOlecek egılar hakkında 

görGemeler yapılmıı v" Turgut · 

lu'ların bu bayak yur iti üze 

rlndekl fedakar dDşDnceleri leıı 

bit olu11mu,tur. 

Gerek nylHlarımııın ve ge 

rekıe llçebıyımızın tehlikeye 

karıı a\ınacak tedbirler için 

göııterdlkltrl yakın bağlılık ve 

çalııma Targatlo'ları çok ııe•ln · 

dlrmlıdr. 

Bu toplantıda bmlr koogıe· 
sine gitmek Clzere Z6btCl Akıncı, 

Ekııper HOaeytn GGrelll, Ziraatçı 

Haeane Lenger, Eczacı Kemal 

Halid, ATokat 8Clrban marah 

haıılığı aeçllmlelerdlr. Morah· 

baılar bu teref il ödni fahri 

olarak yapacagı memnuniyetle 

kabul etmlılerdlr. 

Yunanistan 'dan 
Kovuluyor .. 

Atlnı, 4 ( A.A ) - Eglne 
adasında yakalanın Baham 

Otto Stn11erla Yunanlıtaa'cla 
olduğuna fakat balondugu ye· 

rla nereıl oldo~ona bilmedi· 

gtal ıô1leml1tlr. Panportıuı 

ve glıll olarak Yananiııtan 'a 

giren Buham memleketten çı· 
kıralae&ktır. -------

Gôroşler 

Sezişler. 
~: Ecucı K. K. Aktaı 

l\.iı·alık Mağaza 
fııtanbul'dı, Beyoğlontlı en 

bftyGk caddelerde .kapalı dik· 
kanların Qıerlnde sık ıık bu 

levhayı görüyorum : 

Kiralık mağaza! Tünelden çı· 

kınca Taksime kadar eöyle tab· 

mini bir heeapla ylrmlbeı tane 

levha var. 8t'yoğlu lııml gibi 

keodltl de aristokrattır, lı.lra 

lık mağaza 114' B.-yoğlu trrad 

oluyor. Taksim babçul, T,.pe· 

başı tl'p·tenbe .. Bir lokauta gar 
aoounuo f lkrinl aldım Yasın 

Beyo~f u ho~•nırmı~. Beyoğlu 

Adaya, Erenköy Soadlyeye, Do 

ğniçfoe akarmış. A· lkın Bey 

o .. lunu boşaltması, T"p"bııımı 

T11kıılml tenbalaıt ıayormuş 

Khatık mağazalara nedenin! 

Dedim. 

- DakUocılarıa llkrlnl ah· 

oız! Dedi. 

Bir rom mınifaıurıcıyı ıor· 

dum. Vereceği ce"aptan enci 
bf'nl töyle bir enzdQ : 

- Mal ~ablplerioln fazla pa· 

ra istemeleri! 

Dedi. Galiba Kirye beni bir 

patron zaoneul. lııanbal"nn 
bir pzelllğl nr. Hem,.n klmee 

klmııe)İ tanım•yor. Beyoğlu 

d6kUolarında hr-p yabancı Te 

geçft'i müşteri görüreOoüz. iz. 
mir öyle mlya, berketı birbirini 

blllr. Ben İittanLol'da hUlnme· 

menln, tanımamanın 

çıkarayorum, ne kadar 

yor bir bll~eoiz .. 

Gozeller 

ze•kinl 

iyi olu· 

Gırtla~ )aşmışlar 
ikisi de GQzellik 

Mflsabakasıoa Girmiş 

Akraba Kızlarıdır .. 
İiıtaubul, 5 (Özel) - M111t· 

da yapılan gftzt'!lllk mftsabakası 

bu.ene çuk tuhaf blr baıtlıeye 

ııahne olmuetur: Mısır gftzellik 

kratlçell~tne namzed bulunan 

ve l.i rblrloln atrab,.ası lkl Mı· 

ıur•t.dırlar. Jarl hoıoruoa gire· 

ceklerl ıırada kavga etmişler 

ve blrblrlerlnio yftıftJ6 tar · 

uaUarlle yolmneltrdır. Naıa · 
zedlerd~n blrhioln yazDndekl 

tırnak yaraları de indir ve ba· 

yatının ıonuna kad•r izi baki 
•alscaktır. 

lstanbul'da 
Çocuklar için 
Dispanser Açılıyor. 

İstanbul 5 (A A) Ole doktor 

ları ıoııyeteıılnln mektebli c;o· 

cuklar için b1Zırladığı dltıpanee· 
rlo açılış töreni bilyiik bir 

lalabalık önDnde çocuk eıılr· 
geme knrumu binuıoda yı· 

pılacaktır. 

-------------------·--
Ônlverılted11 Döçent, 

(MuaTio Profea6r) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Haıtalara bergb 61lcıd• 
eonra bakar. 

letikW caddeli No. 99 
An.kan apartmanı 2 inci uı 

Telgraf • ı S T A N BU L 
Telefon : 49250 

Sıhhat Eczanesi 
Hamdi N llzhet 

Baıdurak bClyilk Salepçi hanı 
~arııaıada .. 
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Casus Romarı: 6 Agoııto3 935 •• 18 .. Parti . Arkadaş· Kömür Satışımız 
Beyaz Kulenin Sarışın 

AJi trisi: SUZAN 

' -
tiilhas~a Rus Prensesi Nariskiıı Ro
fl Bizi Fazlasile Alakadar Ediyor .. 

Violyolun sizden letiyec,.ğt Fr11neıı, dı~ed de Yooaolıdır. 
1 

Suzan 'ı Sf"IAwladı, Hker yflrd· 

oOle eelondan çaktı. eeylerl biz temin edeceğiz . Bu Buolarm Franatz'lar namına 

suretle emDlyet dlrektörQuüo ç11lıştıklarıoı şGphe etıl~lmlzden Snzan gônftlld hem~ire 
emniyetini kaıanmığa çalışa harekAtları, tetkik edllmeel ve Süzan askeri huıtaneelnde 

gôoQllü h emolre olarak deum 

etmeğe b ış lıyalı üç haf tayı geç· 

mtıtl. 

cakeıoız. ne rot oynadıklarının anlaeıl 

Vintyol bu defa flb:d•n daha •naeı IAzımdır. 

bftyiik lş1er te~ lyecektlr. O za· Kabareye artist olarak girin 

mao bl7. s•na dlrektU veuce~lz ci) e kadar yarmd•n iti baren Bu baııtaned" en ziyade 
n biz de iki Alman casuannnn gönüllO hı1tta bakıe1 aıfattle Frans ız ve Sırb zabitanı ve 

H m•ktnrda uker tf"davl Pfll 

llyo rdo. Suna vaılfeıiof! bao 

Fnnaız'lar tarafındın totu!ma· ( Pr,-oııes Mırlya ) hH•anesfne 

ıını aığlıyaca~ız . ÇOokQ ha fld devem cdr.ceblnlz kabare ha· 

oaheın tf'ekllA••mııdıc vazi fe rlclnde ve her hoeusta kullana· ladığı tik ![Onftndeo hlhar~n 

görmelrrfal rehllkeJi gördük. cağıouı ve pa!!8portn11da ruukay· haetane mensubunun hlbnO 
Donlar olduk.tav tıon ra artık yld oho J.on Tortlye lıımlol teveccGbDoCl kezaomııta mu 

nf fak olmuetu. Fran11z casusa teıki!Atıoda ta· baobemolreye verd•~lolz zaman 
mamlle vezlfe alıtsır ,ı. O za· ıtzl wemnuniyeıl,. bbol t-dt"cek· O sam.o Sdtulk'le mevcud 

mOuefflı: dnletlf're aid haetı · 

neler kAmllen zabitanın eğ· 

mao loltr d ha kol ylaşmıf tir. Ayol zamanda hmfnlz biri 
ol~caktır. tararından !Orulıcak oluraa yo· 

T~tkll&t kumandanı eôziinG kıtrdakt ielm ile beraber bun ltnıl yerleri olmuştu. Yftkı!ek 

rdtbell amera ve zabitan otur· bitirdikten sonra SOzan'ıo ce· 

vah vn meslne meydan bırak· 

madın odıdan çıktı . ~lrl aç da· 

klka sonra elinde b; · Qiyah çan · 
tasile Jçerfye t ekrar ge1di. 

Valfa adeta bir tuvalet takı· 

mı ile dolu fdi. Bunlar Saza 
nın tn'tBlf'tioe yarayacaktı. Va 

Hede birkaç tatte ipekli m,.b 

dille ludıo kombio,.zono dı 

vardı. Fon Dorf lzabatlne de· 
vam etti: 

- Vallsdeld iki fırça içinde 
16 numarala mü. ekhple rasıl 

mubebrre tdccf'ğlnlz gô@tcrll 
mloUr. MOblm bir lıHhede hu 

mGrekkrble yaloız henlmle mu· 
hı.bere e<lecekeiniı. 

Dıt tozonozun içinde de bıı 
ka bir ıdamım11la mnbabere 
ed~t'rğfnfz zeman 33 uomaralı 

mGrekkeble nasıl muhabeff' 
edec~ğlolz g~alerJlmlotlr. 

Llryondao ulldenlzden geler 
mektubl.ra ııaralt bulunan kA~ıtda 

mDnasebet peyda edec,.ğlolz ea 

hıılarla hattı hareketlolıi tayin 
edecek malumatı vardır. 

Fazla olarak ta onno ıôyll· 
yeylm : 

Florlnı ve Mınaalır havali· 

ılnln c8ioı teokllAtıoı idare 

eden n ıık ıık SelAolk'te bu

lunan blnbaoının maookası ol
mak için çabnk ve çok çaltoa· 

calmnız . Bu aıiemı lklyftz bin 

Frao11s frangını aşmıyacak bir 

çekle ıattn •lmık lbımdır. 
Son Frao:uz aak .. ri mftbayeat 

mftteahbldt Muııed Kalderooun 

hayvaot hlılerlnl hreılamığa 
çıhıacakıııo ld, bllAhare nre· 
ceğlm emirlerde de bu adam 

hakkında oyoayacağıuız rolft 
lsah edf'cı·~hn. 

daa 1 evel gelmle Vf! burada Jao 

Lasta ile evleomle olan bir 
hemşirenizin yaoıoda olduğa 

@öyllyecekelnlz ba,hemelreye ve 

rı>Cl"ğlnlz i&abatta Fr ... oıııız yoz 

harm P elinin tavılyeıılle orayı 

ghtlglniz! ııöyllyecekelntz . .\ı· 
keri baıraneeinde vazife ~ôr· 

mf!nlz mGtteflk devleti rle ıabı 

ıaernca nzlyetiolz tahta lemine 

olacaktar. Verdiğim kA~ıdlardakl 
izahatı daha mof11s111l bulacak 

emız. 

Soran 

sonra: 
bunları dinledikten 

- Kumandanımın emlrlerf ol 

munffakıyetle neticelendlrece· 
ğlme ve emniyetini kazanaca· 
ğıma efiphem yoktur. 

Otıdl. Joodo .. f eıkl doıto · 
na bir tebe1t16m bile hltfet 
mekılzln re,mt bf r vazfy,.tle 

dolı:ları evlerde lıt~dlklerl gibi 
tğlencmlyor lndı. Yükeelı: taba· 

kadan gönftlUl olınak yazılmış 

hemelrelerle dolu bulunan hH· 

ıaneler le müoasebtt peyda edi, 

yor Te or11larda eğleniyorlardı. 

Bu rezaletl1:ıre en ziyade 

Franııtz prenı;ee Marya lıaeta · 

netıl ııahne oluyordu. O zaman 

aok macer.ları yüke~k rütbeli 

zabhıula yaptığa rn11letler şo · 

yu bolmuf olan Rus prenees 

Narlskto; bu hastaneye devam 

ediyordu. 

Prenses Narlskln harbı oma 

mi patlak verdiği zaman Pa· 
ria'te bulunıyordu. p,.(t sev· 

dlğı bir Fransız tayyare zabiti 
Ue beraber Selanlk'e gt-lmlttl. 

-Devam edecek-

Tire Şarbaylığından: 
ı-

2 

3 
4 

5 

Kapalı zerf eluıfltmeelle ihale edllemlyen elektlrlk aan· 
tralımızın •t•ğıda cine n mlktarları yasala ıenellk lbtl· 

yacı olıa beı kalem malzeme pazarlık ıuretUe ihale 
edilecektir. 

Miktarları 

50000 Litre 
3500 u 

850 u 

175 u 

75 Kilo 

Cfmlerl 

Mazot 

3 ve dört sıfır makine yalı 
Bensin 

Gaz 
Stopl 

Pazerhkla ihale edilecek malzemenin muhammen be· 
dellrr1 tatara 6059 Ura 25 kuruıtur. 

Movakkat temioat parası 455 liradır. 
Şartnameler hedelııtz olarak earbaylağımızdan verilir. 

leıeklilerio 1140 tarlhlod~n ıonra tf'elm odaeından ala· 
caklnı ılcll keyt veılkalarlle taehbDt edecekleri maıo· 

tun tasdikli tahlil raporonun pazarlık komisyonuna 

g~ı1termel,.rl ıarttır: 

6 - lsteklil.,rtn 20.a-oıtoı. 935 ea'ı ~ftnCl Hıt 15 te Tire 
uı aymdıı toplenacAk ol•n pazarlık ~omlııyonuoa mu vak· 

kflt tf'mlr.at makbo:ıı ve mek.tublarlle mftracaatlRrı lftzo· 
mn UAn olunur. 6 Q 12 15 2445 

Emlak ve Eytam Hankasından: 
Peofn Yf"fa taktltle ve pa11rlakla Palılık emltk 

Eııu ·o l\1ev.kU ve cev'l Pey akçol 

8 . 2 Ôdeml~ eaıoH cedft m. azlzlye aolı:aAında atelye· 5650 
ı:He beuber ıloemı binası. 

ları Bir Arada .. 
--·~-...... 

- Başı 4 ncQ ytızde -
dao geçlrllmlo, eıımer renkli 
bir un gibi. Ve çıplak vQcudlar, 

~byoların çeohllııf, insan ya· 
pısaoın tftr lil biçimi burada. 

Viyana Gaz 
KttmOrtt 

Fabrikaları Tnrk 
Satın Alıyor .. 

Vfy•oı'da «;ıkan Telegraph 
gazete~lodeo: 

rcl••· sol&tı satıa almığa baıı ,.,. 
Diğer taraftan birçok A •01 

Etraf ta oturanlar, bu vOcud· 
ları hendeııt ölçfllcrle, özel 
zevklerle, yandan kaçma g~z 
lt"rle öyle bir 11eyredlyQrlır ki 
Fakat dak ikalar geçtikçe btı 
ilk fevkelidelik tablil f'şf b gf 

diyor. Göz de doyuyor , ruh ta 
ve 1ahşılıb ~iıllyor. 

Ü.iman Şen , arkadaolara et 
refına almış, bOyftk bir gurub 

trokll etmff. Avcıların hfr kıs· 
mı da borada ... 

Nihayet Çf'şrne'yeı, Ott"le dö 
nfiyoruz Oıello ôo(lntie davu 

luo bağıı dôkfilftyor.. Balk 
toplaom•f· Rfraz ıoora baoho 

Avni Doğan geliyor .. İçeride 
eaz, droerda davul.. Ve foplo, 

samimi, arkadeoça g~çım ıaet 
ler. . Oyuolarn> çeoldf.. Avcılar· 

dan ve diğer guruptan ôyle 
eett-tlk ve cazip oynıyıolar 
var ki hayret! .. 

Yloillyor, içtllyor, baPbıhallar 
yapılıyor. Çeşme ayaklaomıo, 

p1Aj •D bütQn halkı burada top· 
1100110 •• 

Sutler birbirini konltvor. 
Akr~b 6 yı göıterlyor. . 8f'n, 

dOumek mf'lt:bııriy~ttnıleylm . 
Ghm~k l11t«>mlyorom, fakat ~il · 
nahlar bırakmıyor. ffu defa 

avctların . kamyonl'tlf'rlne akta 
rıJıyorom Vfl tezahürat arasında 

Ba;kao bizi uğorluy(lr ve av· 
cılar; 

- Yışa! . 
Avaz .. lerll~ onıı 11r. l ılmlıyorlar. 

Groe yollara dOoıük. Kamyo 

nette dnnl vuruyor, blr avcı 
parçaıı çalıyor: 

Kekliği düzovada avlarım. 
Telli uçkur bağlarım .. İlb! .. 
Çeşmeden tplce ıyrılmıerık. 

Geo., keklik hnesı çalınıyordu. 

Bu aralık sağımızdın . solumaz· 
dan keklikler uçmağa baolama· 
ıan mı? . . 

- Aman bre! 

Diye ba~rıean avcılar çifte· 
lere saralıhlar .. 

- Çat, çat!.. Çat!.. Çat! 

Hep hot.. Çifte enleri, ıçık 
ovada "Çeı, çat" ıekllude do· 
yoluyor. Anladık ki, dClzovada 
a•laoao keklik, fcabınJa oto 

bileti'! gôrdGğD avcılarla da ılay 
edermlf .•. 

Zurna ftf leyor: 
Kiretryi beıtılar 
Çalıya da martin astılar 
Yar Çakıcı'nıo koquouoden 
Zaptiyeler kaçlllar 
Si4aramın domam 
Haydi yallah .. 
Yoktur yArin imanı!. 

Ve bunun arkasındanda Kör· 
oğlunu tutturdu. Avcılar, ka· 

çtTdıldırı tnoaoların, keklik· 
lf'rfn heıabını gl!rmekle, .ktlo 

)arını tahmin etmek.le meegul! 
Hrp oen insanin, iyi lnaanlarl 

Kıranlık alçalıyor. o ... ı.ra 
eımu bir UU yayıldı. Ratadan 
gOntıln Hçlara . çekileli eplyce 
oldu. Urla, Alaçata ve köyl~r, 
davol eeılerl ile h~p ayaklan· 
dılar ve biz, bir ned koltuk 
lı:abartmaalle geçtik, gittik .. 

lzmlr'l'! gı-llb de dokuz vapuru 
ile Karııyaka•ya glderkeo bu· 

işittiğimize göre, Viyana ee 
bir !?RZ fıbrUtalarma tecrübe 

lçio Turk kömüriloCin tedarl· 

kini tetkik me•zoo olarak al · 

mıı l'e genel direktör Or. Ltıd · 

vij Povlaczkry'oto de latlrak 

eyledi~I görOımeler ıftrıtle Uer · 

lemt:ktedir. Bahsi olan teteh 

bil~e ~Ortı, g11z fabrikaları şim · 

dilik 2000 ton Tilrk kOmftrQ 

ve bunu da t~crftbe için teda 

rlk edec,.klerdfr. Uıak. olıo 

me;ıafeye rağmen Türk kOaıü 

riluQo f iad "MObrlach · 0-ıtra· 

ner.. kömQrdoOokftoden yük 

sek olmadı~ı ve ayol zamanda 

Türk kOmQrOodn eveafıoda 

hiçbir kusur bulunamadığı do 

e4allldne, Vfyaoa tehrl gaz 

faftrlkalarıoıo bir trcrabe ah 

oıodao ıoora daha bOyftk mlk 

tarlerda TClrk kömftrftofto ııatın 

alıoabtlı•ceğl elmdlden kesti 

rlleblllr. 
Bu da bllhıHa Tılrldy,.oio 

dlhlz letememf'lslle bir d,-rece 

daqa kolaylaomıo oluyor. Zln 

Türkly,,, A•oetorya"a alınıca~ 
olan Türk kömQrQ ithalatına 

karşı takas yolu ile yOze yQz 

nfıob~lle A vo•tury" 111mal mah 

yalı sanal lf'febbftslerl sade" 
keodt mıh11ullerlnln Tarkiye'r' 

lbrar.at olııbetlol artaroıak 1~ 
bile olsa pren11ib ltlbırlblrl; 
ıakae yolu ile Tark u1116' it 
Bitin ahumasını kıbol etcO 

bl· balonduklarından, ııaoal ıo0 

tinde, Tftrk kömftrQoü 111'
11 

alma lş,olo müstakbel ıokl~' 
fana böyftk bir alaka ile bt ' 

maktadırlar . 

Suikast nn? 
Lıde• Adana - Bal,.p'te eea t 

r,.jf dlrekıörlOğOode boloO~:. 
olan Oragl leminde Cebeli d' 
ruzlu bir ıdamıo evi yakini• 

1 1 tJ. 
geceyar1111 bir boa.ha pat • 

1 m•ı••tt;;~;~~j 
O'z4m satı~ları ,. ,. 

Ç. Ahcı K. S. 
9 

So 
19 K A. KAıım 9 

Zahire satışları ,. s. 
Ç. Cinsi K. S. 

33 Ro5day 5 s 16 
20 Halda 4 75 .. 

6 ~s 
277 Kumd11rı 5 75 

93 K,.o P'la. 196 s~ 

Devlet Uemiryollarından: 
tob 

Muhamml'!n bedelleri fle miktar ve vaaıfları ve her g0
1
; 

için lcı1beden muvakkat teminat paraları aeağıda yazıla b• S 
15,8,9:.J5 P"rşembe gloO saat 16 da kepalı zarf usulu ile ·~,. 
gurup olarak ıyrı ayn lzmir'de Baemahane'de Devlet De 
yolları 7 inci hletm.., mafettlşllğl blnaernda satın alıoacakttr· b• 

Bu işe girmek htlyenlerfo . ao11gıda her gorop yınl ~urO~ 
tr.,kll eden kıııımhrıo hizalar1Dd11 ~öaterllen mlkıadarda .,,o• .O 
kat teminatları vermt-lerl ve kaououn tayin elllbl ve1tlkıl•' 

" ki' 
ve kanun an 4 Qocü maddeıt mucl •·ince lee glrme2~ mınlnll c' 
DODİ bulunmadığın• dair beyıoname ile oartnttmf'of D 29 °0~. 
maddesine uygun olarak her gurup i çio ayra ayrı tekJlf '° . 
tublarını ayol gftn aaat 15 e kadar komioyoo reisliğine ve,-' 
lerl lbamdır. ar' 

Gorubları tre\ il eden k1111mlır1n miktar ve naıf larını ~ •· 
muhammen bedelleri değlşdğlodf'n her guruba ılt teklif 111~1• 
tublarıod" guruba teıkll eden k181mlar lçla ayrı ıyn flıt ,e 
melidir. .,.e 

Bu bapta f.,zıa izahat almak l1tlyenler 7 inci lıletme yol 
mDfetdtll~lne mftracaal edeblllrler. 

İte glrr.cekler ıartoameyl yol b11şmClfettl~llğlndf'!D paraeıı -1" 
bilirler. 
Gurup • Miktarı Muhaınmea 

bede il 
Temloat 
miktarı 

No. 
1 
2 

Metre M. 3 

Afyon 
battı 

8000 
4000 

10000 
rsoo 

Bandırma 3500 
battı 1500 

3000 

Ltra 
10400 

3400 

Ltra 
780 
255 
975 

Enafı 
Toplama . kırlO• 
Ocak 

3 

13000 
1425 
3::J25 
2100 
6200 

107 Toplama · kırıo• 
250 " " 
158 Ocak 
390 

Devlet demiryolları yedinci 

işletme kıleml .. rlode mncnt 

&Pklz yazı makinıt1ın11ı tamCrl n 

bn ay temfzlenmeıl lel 9· Ağoı· 
tos· '35 teribloe mftsadlf cuma 
gftnd pezırhk ıoretlle tallblne 
verılece~lnden istekli holonan 

lır makioalırı ~örmek ve mu· 
ıyeoe totmek dzere Bumah•ne 
lıleıme mOfettlşllğlne mftracaat 
etmelrrl. 2435 

28 1 6 ıo 23~ 
--- ------- 01· 

İobharlar lımlr bış1110d 
lGıtftnden: 

e 1' 
Çamılh tuzlası için beo "'~· 

gir pazarhkla eatın alto•°' . 

tar. İstlyenlerlo 7 ,8,935 ~· 
fllmbı gi'loft Hat dokuzdl "'

111
• 

glrlerlle birlikte İzmir 1• I· 

ıarlar baemGdflrlGğOne f 
mf'lr.rl. 4 6 2~ 

modorlil' 

.:>onrı; SelAolk'te snkfyat 

kumandana bulooıo Yunıo bin · 

baom MrH"lao He mGoHebet 
ptıyda edt-cekıılolz ve bu ada· 

mın h111I hnırda n erede bulun· 

doğunu ve teşktlAtımıza men 

ıup artiet Frhınra He mQnase· 

beıl.,rlolo dereceııfnl aohya· 
cakıııo. 

C. 54 İLmtr abcoet a~a mahalleılade ikinci kordon doda 7000 
11okai•Dd11 J t DI 13.10 eıkl 12.10.l No. h palamut baaı 

1 

g4oftn bir mobaef!beelnl pptım: 
Izmir ithalat gümrüğü 

ğnnden: 
Bllbıssa Ruı prenıeıt Narfs 

kin rolft bizi fazlaslle alAkadar 

etmektedir. Bo prenseeln Sırp 

aıkert kararg6hıoa ve Sırp ve 

ilahtı Alek11ndır'ın earayanı •ık 

gidip gelmesi calibi dikkat lr . 
EetkUAtamıze meoımp olup 

yeni tew,tığtn:z El ııa Beıl'den 

baeka Odeon kabaresinde nr· 

tlıt Berta Pıoktor da şayam 

ltlmad taaanlarımızdaodır. 

teıkllthmıza mensuh dftba öç 
kadın vard1r. Artist Denlzct , 

BlaDı, Morllet bun!ardan Udıl 

C. 58 lzmlrde lktocl koadonda eıtkl 4 yeni 13 No. lı dört 5000 
karlı han. 

Yakarıda yazıh mGlklı-r bedelleri peeln para ile veya ilk tak· 

elti peolo ~erlsl oodlSrt ! f'D,,de mtıeavl takahlerle öd,.nmek ear· 

tile ııutılmak ftzere pazarlıkla artarmıya konulmuıtur. 

1 ihale birdir ~ ., ket'idtr. 16 8 9~5 cumı gChıft Hat onda 

2 

3 

tımlr oobeıt ıatıo komtıyoou ıarefından yapılıcakur. 
Bu mtUkl~rtn hedellerl ltlrinct taksit petln rlmak üıere 

ondört ıenelik ıD ft!lnl taklltlerle öd~nect>ktir. 

Peeln ödenf'D hMncl tak~htt":n •eri kn1 .. n ondört t11luh 

yGıde 9 faiz ve yarım lomı syona tAbl olarak lkrazat 

faiz ve eerattlce tevfikan ıenr llk ıofthe uıulile be:'lıb 

tıdilir. 

4 - Daha fule lzrıbat almak istlyeuluio oub~mlz Ew1'k 

2•58 ııenlıılne mGracaatları. 6 11 

Mdlı:emmell. Arbdatlık, H· 

mimlyet, tabiat, muhit, hava, 
ııo , gOnee, plAj, av n huoeyt. 

BauA, bir aralık Oeman Şen 
bizi Çeımeye de gôtOrdQ. Kale 

kar~ısında kahvehane ~oDnde 
dJ ~ ulları vordurduk. bir Hat 

eğlf'odlk . . Ayrılırken bir Çe9 
m,,'U aynen ıuoları eöyledl: 

- Tanrı sizden rrz ı ol: uo, 
mrmlrk,.dmlze o ·nUk getirdi 

ntz, gôzilmüz, göolOmüz açıldı .. 

Yalan da değil, şendik, neo'tı 
Jlydık: H ayattao giızfll blrgün 

çaluıııuk! Felek ten kim al· 

mıttık .• 

MOstımel demir baekı 

Mllstımel demir gaz ıobaeı 

Borda gaz IAmbaeı 
Hurda demir parçaları 

Barda demir gırlko 
Mtlıttamel Çf'tçhe 

KölJDe baek Ol tııhtaeı 

K. 
50 
20 
o 

29 
28 
46 

565 
Hurda Bandalya O 

Adel 
s 
s 
8 
o 

Köhne yer ve yol halısı 93 dfP 
Yukarıda yazılı etyılar gümrüğftn demlrbaı horda eşyı11° df'P 

olup açık arlırma surettle 13 ·8 · 935 ıalı gftnD aıtal•ee''" of' 
tıllplerin o gftn Hat ondı itbalAt gOoırGAD H

1

tıo komflY00 

mdracaatları illa olunur. 2313 6·8 
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.... 
Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 

asker ilanlan 

1 
tsayramtç Tameo aat. al. ko dau: 
- Bayrımlç garnizona clHrıoda bulunan kıteaho ihtiyacı 

için {6975) kilo Hdeyığ• kapalı Hrf oeulll.1 ekelltmlye 
konmuatur. 

2 - Der ktloıanan muhammen bedeli (75) koroı ihalesi 
21 ·8· 935 tarih eaat 15 le Bayramtç'ıe tftmen eatın 
alma komisyonu bloa·uoda yapılacaktır. 

3 - Ekıılltmeye gireceklerin -.erecekleri 111deyağ10 ıeralt Ye 

evıııfıoın bulunduğa yerin &ı1t1n alma komisyonuna mü· 
racaat ederek ~ğreneblllrler 

4 - İeteklll rlo 2490 numaralı kanonun 2 ve Qçüocll mıdt 
delerine göre istenilen belgelerle matakkıt teminat 
tutarı olan 392 lira 34 karaıan veya mektabaoun 
ihaleden bir ııaat cvvr.l t6meo muhaeebeııloe ıeııUm ile 
ihale Halinde komisyonda bızır boloomıları. 

............ 2424 !l 6 11 17 

~•Jrımıç a:ıkert sa. •l. ko. ouodan: 
leQ 

1
;- Bayramiç garnizonu civarında bnlanan piyade .kıtaatının 

ko:tı)k ihtiyacı için 855 000 kilo OD kapalı Hrf la mftoakaya 
ltrf 

1 
nıuı •e ihale gftoll talibi çıkmıdığınd•D yeniden kapılı 

2 
1 eksthmlye konmuıtur. 

tt
111 1

- Ber klloaooun bede il mnbammeo f latı 9 korno 25 ean . 
._.

1 
k bılesl 19, 7 ,9:35 tarih aaat 15 te Bayramiç tamca eaun al 

3 
Omlayonu blnaııındı yıpılıcaktır. 

.. ~ - Müoakaı•y• gireceklerin verecekleri onun ıerah Ye ev· 
te~nı bolunduğu yerin eatın alma komlııyonona mOracaat ede· 

ôğreneblllrler ' . deı - İııeklflerf o 2490 numaralı kanonun 2 ve 3 ftnca mad· 
le erfoe göre lııteollen 'feealkle 6204 Ura !l8 kuroı muvakkat 

l'Olnıt -.,
11 

ın •eya hınk mektobonon ihaleden 
1lebeıılne indi ile komtııyonda haıır 

'-......... 31 6 il 

bir ıaat nel tftmen 
bolanmalan. 
16 2363 

~•yrımıç Hkeri H. al. ko. dan: 
tçt

11 
k Baramlç garnizonu channda balanın kıtaetın ihtiyacı 

ı •pılı sarf oııollle 7:390 kllo Hıdey•ğı ekııllımlye konuldu. 
19 

8 
g Ber ldlosonun muhammen bedeli 75 kuruıtor. İhaleıl 

1o~ • 35 tarih saat 11 de Bayramiç tftmen eauo alma komla 
a' blnaıındı yıpılıcakur. 

e,11~ - Ekelhmlye gireceklerin •erecekleri 11deya~ın ıerılt ye 
tek !01 bulunduğa yerin eatın alma komlıyonana milracaıt ede· 

uAreneblltrler. 

lett4 
- İeteklllerlo ekıılltme kanonunun 2 •e 3 ftnca madde· 

•·· Qe ~ôre lıtenllen nHikle ( l5 lira 65 koroı muvakkat temi 
-.ı, 'f 
._, .. __ eya bank mektubunun ihaleden bir ıeat eni tftmen 

oaeııebeıine teıllm ile komlıyonda bulnnmalar1. .. 

~ 31 6 11 16 2364 
l 7ramıç 1111kerl ııa. al. ko. dao: 

l\u - Tamenlo bıyramlç gırolıonu piyade kıtaatının eenellk 
·~J~cı için 63,000 kilo 1ığ1r eti bpalı zarf uıolile ekelltmeye 
'-tr~ lboı ve lhıleal gGnQ tallbl çıkmadığından yeniden kapalı 

2 
1 ekelltmlye konmoıtor. 

'eal 
9
- Der kflosooao muhammen bedeli (15) kuraı olup ibı· 

'111at 8 935 tarih cuma ı;tıoa !Bit 15 de bayramlç ttlmen ıatın 

3 
ko111fıyonu bloaıııada yapılacakt1r. 

~ ... b- Mftaakaeaya ~lreceklerln nnceklerl edn ıeralt ve ev ... 
tek nlondoğu maballla eatan almı kombyonuna mtıracaat ede· 

4 
~Arenebllf rler. • 

8Gre ;- İtteklllerlo m6nakaea kanunu. 2, 3 6nc6 maddelerine 
k, •tenflen veaılk ile mu•ıkkat teminat tutan (708 lira 75 

--~::ı veya bank mektubunun ihaleden bir tHt e'fCI tftmen 
'-..._ beetae telllml komlıyonda hazır bulanmaları. 22(0 

"' - 21 27 1 6 
l 7rıl!Jtç a~kerl u . al. ko. daa: 

.. lır - Tamenln bayramlç garnilonu ihtiyacı için 60,000 kilo 
'-tıbı ett kapah ıuf uıullle ekatltmeye konmotto lbaleıl gGnG 
'°•11ı cıkmadıgından yeniden kapalı ıarf oıullle ekelltmeye 
ı '••or. 
~ 

9
"8 Der klloıouun muhammen bedeli (15) kuraı olab lha· 

...... ·935 tarih cuma gana Hat 15 de bayramlç tftmen ı.-tın 
3 ko111tıyon blnaııındı yapılacıktar. 

f11a1 b MGnakaııya •lrer.eklerln nrecekleri etin ff!Hft TC nea· 
e.lere1t olunduga mahallin 111tın alma komiııyonlarıaa mtıracaat 

( 6ğreoeblllrln. 
~llll lıteklller mftoaka111 kanonu. 2, 3 ctı maddelerine göre 
te11 :;11 •eeatk ile muvakkat teminat tutarı olan (675) llr11nın 
lb11baae'0 k mektubunun lh•ledeo bir eaat evveline kadar tOmen 

healne tevdii ile komlıyooda bızır bobınmaları. 2242 

'I;;---- 21 27 1 6 
l 7rı1111ç Aııkeri aa. al. ko. dıu: 

629 o"Q Bayramiç gırnlıono lutaatınuı eenellk ihtiyacı için 
ltlibı O kllo oo kapalı zarf 111 eblltmiye konmue lhaleııl gftnft 

2 t;•k111adı~ındao yeniden kapıla zarf la ekııllmiye konmoıtar. 
lb,1 ; Ber kiloıuoun muhammen f lı:l 9 kuroı ~5 111ntlm 
'°-..eı: 20,8,935 tarih eaıt 15 de Bayramiç tOmen 111tın alma 

3 7oou blnaııında yapılacaktır. 
'tt1111 ~ Fkalhmlye gireceklerin verecekleri unun ıeralt ve e'f· 
~t~ll•b~tlondotu yerin ıatın alma komlıyonooa mftracaat ede~ek 

l 1 lrler 
' •tekıu t • ~GlleQ er D ekııUtme kanununun 2490 nomarah kanon 2 ve 
'ta11._kk IDaddeierloe glire lınenilen nsalkle 4159 Ura 12 kurue 
•G.._e, ıt l~1nlnatın ve bank mektubunun ihaleden bir saat nel 
~ohııebeelne tevdii ile komisyonda h11ır bulunmalar.. 

b, - l 6 11 17 ~367 
7ra1111 l ç •skert u. al. ko. dao: 

lttf ;;111;aaıen kıt111t1nın ihtiyacı için 34250 kilo Ahun kıpab 
2 _ •~ ekıılltmlye konmoetor. 

21.a.9
35 

Her kllosonon muhammen bedeli 26 kuruı olup lbıleıl 
11ta'd• · tırlh 1aıt 9 da Bayramiç tümen satın alma komtııyo· 

3 Y•pılıcıktar 
e, .. , - Eketltmtye

0 

gireceklerin nreceklerl 111banon ıeralt ve 

Bayramiç Aıkeıl sa. al. ko. dan: 
1 - Bayramiç garlnzoou civarında bulanın kataatın ihtiyacı 

için 10172 kilo 111deyağı kıpah zarf uıullle ekıUtmlye kon· 
moıtur. 

2 - Her kilosunun muhammen bedeli 7 5 koroı lbaleıl 
20,8,935 tarih ve eaat 11 de Bayramiç tftmen utın alma ko· 
mlııyonu btnaıımda yapıl.cıktır. 

3 - Ekelltmlye gireceklerin verecekleri ıadeyağın oeralt •e 
enıfıoı bulunduğu yerin ıatın alma komlııyonuna mOrıcrat 

ederek ~ğreneblllrler. 
4 - İl!lleklllerlo ekıılltme kınnno 2 •e 3 Clncft maddelerine 

g~re lsteoilrn belgelerlle muvakkat teminatı olan 517 lira 18 
kuroıun veya bank mektubunun mOoıkaıııdan bir 11at evvel 
tümen mubaıebeııioe tevdii ite komisyonda bızır l".ıulanmaları. 

1 6 11 17 2366 

A~kara M. M. V. ıat. at. ko. dan: 
935 - 9:J6 dere ll'Dt"ııl için İııtın~ol'da bolooau Kolell, Mal· 

t~pe llıelerlle Borea'da b11lonın aııkert Uıeııloe 'fe Kmkale'deki 
ı~k,.rt ııao'at llseslle Konya Yfi Erzincan askeri orta mekte-plerlne 
ye Kmkkale'dekl 11n'at Gd. Erba, mektrbloe talebe altnacaktar. 

Ltııelerln 9, 10, 1 l 'fe orta mektrplerln 6, 7 inci ıınıf laraoa 
ean'at lleeıılnlo 9 uncu ıın,f ile 11o'at gediklisinin 1 inci 11oıfına 
talebe alanacıktır. 

1 Knlr lf, Maltepe, Boreı aııkerl liselerinin 11 tucl ıınıf 

2 
larını da tı1,.he ahnıcıkhr. 
Talf!b.,, aııbrt ll"e •e orta m~ktep1"'r taltmatlle ttın'at 
•edikli nhıe talfmıtenı ı3re kıydokabol olonor. 80 ta· 
llmat talebe alacak mekteplerde ye &1kerllk tnbelerlnde 
ır3ral .. bfllr. 

3 - \tıd,.kl bu•o111erı11 ılSzllnftnde bulondoralmaaı lbımdır: 
A) Alman'ca okoy•n'ar tercih eılfllr. 

8) Bfttftn mekteplerde kaydokıbol 1 ·Temmuz· 935 te 
baelar. 
15 Atuıtn,ta blt,.r, mtbabaka lmtlbanı ltzımır,.Urıae 1 !l 
A~oıtoıı -1 E,161 araaındı yıpıhr. Bonanla bf'raber kıd 
roda yer kahr1111 drrıı lf'Deıılnfn de•amı mldd,.tfnee ılwfl 
llıe ve orta meklepterdeu nakil ıuretlle talebe ahnma~ı 
devım olunur. 

C) Meb.-pl,.,rtn bulnndok:•arı v.-rler bırlclndekl yer1erd.-• 
aıı~,.rt llae ve orta m,.kt,.p1,.re kıyd .. dltmek lıtfy,.nl .. r 
1 ·Temmos• 935 ten 31 ·Temmos· 9!15 tarihine kıdar 

bnlondoklan yerlerin aıkerllk: tnbelerlne mlracaat ede· 
blllrlf!r. 

D) Mektebe ,treblln1,.k için yaıını bftyfttlp kGç6ltenln 
mekt,.be ahn.aaılar. 

E) 1111,.klller evrakını tatnamlatıp lııt,.kll balnndollan mek· 
teplflre a'kerllk tob,.lerl nıntaılle nya do~rodın dot 
royı r3nd,.rlrler. Mf!kt,.pl.,rd,.n da•et ••ki olmadıkç. 
blcblr lııtekll mektf!be R'd .. mlyreektlr. 

F) MG•ahakı imtihanına mecb1Jrlyet bıı .. ı oltiraa mluıha\a 
imtihanı yapalıcak yere kad11 ıltmek •e lmtlh•nı ka· 
sanamay.nca ~"rl dönmek için ihtar edlleuk ma1nf 
lıteklfye ıld olup m,.ktrbe kabul edtlm,.dlA'fnden dolayı 
hiçbir bak iddia edllmea. Onun lc;la gellı gldlı maara 
tının benber ıötGrOlmeıl lhımdır. 

( - Mekt,.pler leyli •e meccanldl. Talebenin laeeafndea baeka 
glydlrtlmeıl, techl11t •e kltaplan htik6mete ald nldo~o 
~bl ayrıca her ay bir mf ktar maaı ta Yerilir. Llır.yl 
monf faklyetle bitirenlerden .arzu edenlerin maııabaka 

imtihanına ~rerek kaıındıkları takdirde ••kert mahendlı 
'fe fen memura yetlıtlrllmek here bir kıımı Anopa'y• 
tahalle gllnderllfr. 

6 - Bir aeueden fasla t~rkl tıhııll olanlar bir evnlkl ıene 
denlerlnla hepelnden imtihan Yerme~e mecburdurlar. 

2414 2 ' 6 8 

Kışlada Mfts. Mev. sabn alına komisyo
nunda ihaleleri yapılacak ilAnlar 

Mııt. Mv. 11. al. ko. u. den : 
1 - Mııt. M•. kıtaatı için iki kızanh ouahı adet demir ye· 

mek ocağı ıçık ekıılltme ıoretlle yaptırılacaktır. Jbaleel 

2 
3 

' 
5 
6 

7 

13 a~oetoı 935 sah gtıod ıaat onıhıda lsmlr'de kıılada 
Mıt. Mv. aatın alma komlıyonundı yapılacaktır. 
Şartname ve keıtfnaaaeıl hergGn komisyonda görGlebiUr. 
Demir yemek ocaklarının mec1nu tatarı (4960) llr1d1r. 
Beher adet yemek ocağının tahmin edJlen f latl Clçylz 
on liradır. 
Teminatı monkkate akçeıl (372) liradır. 
lıtekltler ticaret odaeında kayıtlı olduklarına dair vedka 
~llııtermek mecburiyetindedirler. 
E\ıılltmlye leılrak edecekler 2490 uyıh artırma ve ek· 
ılltme kanonunun 2 ve Oçftncft mıddelerlnde Ye prtna· 
meıılode yasılı veıılkaları ve teminata mankkate mak· 
buılarlle birlikte· ihale ııaatlnden enel komlıyona mi· 
racaatlerl. 2 7 1 6 11 

Bornava s~ıtın alma komisyonuoda iha· ı 
leleri yapılacak olau asker ilanları 

öuroawa aılLtrl il•· al. lr.o. dao: 
1 - Gaziemir için p11arhkta balanın 375800 kilo llnlt ma· 

den kllmftr0o6n beher tonun. verllrn :9 lira 90 kuroı 
flat komutanhkçı pıhıh gör6lmfto olmakla eon p11ar· 
hğı 10.ığoıtoı.935 comarteal g6nd Aat 10 • b1rakıl· 
mııtır. 

2 - Bu lı için ilk pey 28~ liradır. 
3 - Şırtnameal hergftn komltyonda görftleblllr. 
4 - Ba teralt dılreılnde verme-ğe lııtekll olaoluın bildirilen 

vaktinden evel temlnıtlarfle birlikte BoraHada aııked 
eatın alma knmtııyonona f"'lm,.l,.rl. 2456 

Arsıulusal lzmir Panayırı ~"'aal Ko
mitesi Başkanlığından: 

tt~ IQı bqf d 
6tr un oğa yerin aatın ılma komlıyonona mO.rac111t ede · Panayırın açılma tarihi olan 22 •ğuıtoı 935 gtlnftnden kapa 

~ eoebllirler. nıcaAı l l Eylt\l ~35 ~anane kadar gelecek !eyyab vc styaretçl· 
~re ~ l1teklllerln ekıılhme kanununun 2, 3Gncft maddelerine lerln Gcretl mukabilinde yatmaııı için evlerinin bir kıarnıaı pan· 
..._it entten belge il~ muvakkat teminat olan 668 llra e•ya ılyon haline ifrağ edebileceklerin oartlarlle adreılerlnl bUdlrmfllk 
.._ ... ektub L 

Kadınlar Terzihanesi 
•• 

lzmir'li Aileler Her Hususta l'lem· 
nun Kalacaklardır. 

lsıanbul'dakl dikiş atelyemi 
lzmlr'e nıklettlm. Bütün aile· 
ı~rı, htm ucuzluk, hf' m de te· 
•olz ve zarif dikişi sao'atl nok 
ıumdao memnun hırakacağımı 
güvenerek Böyliyt:blllrlm. En 
son metodlarla çaheıyoram. Res· 
miğ 'fe ÖZf'l dalrelPrdekl Bayan 
ıeyarlara taksitle lı.olayhk gös 
u·rlrim .. 

lkioclkordoo - Zade sokak 

No. 4 

Mtınevver Etem 
.............................................. 

Manisa icra Me
murluğundan: 

Bay mehmed tevflkln emllk 'fe 
eytam baokııııodan öıttıoç 

atdığı paraya mukabil bıD· 

kaya ipotekli balonu ve 

Keçen sene yapılan 11tıt; 2280 
numaralı kanuna göre tecil 
edlldlğl halde bir aene içinde 
Mrlncl takılı borç ödenmedi· 
ğlnden ıon •e kat'! olarak tek· 
rar mlzayedeye konan Manita· 
nın alıybey mabılleııtnde ben· 
dek bhve ıokağında Hğı tarik 
arkaıı 111btbl ıenet hınr.ııl sola 

raklcl moıtafa hıneel öol1 alay· 
bey caddeılle mahdut tahta 
cOmle kapıııından f çeri ~lrlllnce 
ıemlnl taı döıell bir avlu 6ze· 
rinde Oç basımakh tae m•rdl· 
•enle çıkılır önG cımekAoh bir 
ıof a Ozerlode biri caddeye dl 
ğerl eofıya nazır yan yana liri 
oda, ı•lodiı bir moıbık bir 
hay•an damı bir bellyı bul 
•e J 500 Ura kıymeti mubam 
mlnell bir bap hane 

MGlktyed açık artırma ıore· 

tile 'fe 84' nomarah emllk 
n eytam bankaıı bnanu mu· 
ciblnce bir defaya mıhııoı ol· 
mak n kat'! art1rm111 16 9· l 935 
p11arteal gftnd eaat 14 de 
manlea h6kGmet konığındakl 
icra dalreılnde yapılmak 6zere 
30 gtln mtlddetle aatıbğa ko· 
nalda. 

Ba artırma netlceelnde ıatıw 
bedeli her ne oluraa olsun 
kıymetine bıkılmıyarak en çok 
artırauın lzerlne lbıleıl yıpı 

lacaktır. Sıtıı peıln para ile 
olup mtleterlden yalnıı yftzde 
iki buçuk delllllye maıırafı ah· 

ınr. İIJbu gayri menkul dıe· 
rinde herhangi bir IJf!kllde bık 
talebinde bulunanl1r etlerindeki 
resmi nııalk ile birlikte on 
gan zarfında manfaa lcıaıını 

mtıracaıtları lazımdır. 

Akııi halde hıkları tıpa ııl · 

cillnce mıhl.m olmadıkça pay 
laımadan hariç kalırlar. 3·9· 
1935 tarihinden itibaren ,art· 
name herkeıe açıktır. Talip 
olanlınn yazde yedlbuçuk te· 
mioat akçası •eya mUli bir 
banka mektubu Ye 933 l 7i8 
doııya nomıra&lle manlea icra 
m~murloğana mtlracaatları ilin 
olunur. H. 111. No. 60 2212 

DDzelıme 
l ·Ağuıtoı ·935 tarlhll gazete· 

mlıin d~rdGncft ıahlf~ııhlln 

Gçauca ve dördGoctı ıGtuounon 
alt k11mınd11 Torbalı icra me· 
morlogundan lımlrde tftccardan 
kadıoğla Ahmed'e borçla Ali Rı11 

n kar111 f ltoıtın baeıolanaa gayri 
menkulOnDn utıııoı dair olan 
illada ikinci artırmanın l 7 9· 
935 tarihine teeadaf eden 1ah 

gına yapılacagı yaııhoaııı llınn 

gelirken yaohıhkla 17 8 935 
salı diye y11ıl111ıı oldugundan 

Manisa icra me· 
morluğundan: 

Bayan ıktdeoln emllk n eytam 
baokHıO dao ödftnç aldığı pı· 
rayı mukehtl bankaya ipotekli 
boluoın ve ,ıeçen ıene 

yapılan ıatt~; 2280 nu'Daralı 

klnuoa göre tecil rdllfllğl bald~ 
btr tene içinde birinci takelt 
borç ödenmediğinden ıoo ve 

kat'i olarak tekrar mOzayedeye 
konan Manlııaoın attar hoca 
ma ılleslode sağı karaca hafız 
ların mlolre hanım hanesi ıo 
lo yol arkası ,,.beklhıin emin 

dıyı arilneı önü yol ile mahdut 
baoeulo ah katand• beton eayı 
dzerlnde bir na tımım iki oda 
bir kiler bir mutbllk ve bir 
helA 'fe içinde bir yedhtr~n 

asman •e iki kaysı fidanı •e 
bir mlkt•r avla ve Ost kattı 

tıhıı döşelt ııofa ftz"rtnde eıtd 
deye ııaz•r iki odadan ibaret 

1300 lira kıymelll · bir hıp 

hanenin 
Mftlklyed ıçık artırma ıure· 

tlle ve 844 numaralı emlAk ve 

eytam baok11• kanunu mocl· 
hince bir defıya mıbsuıı olmak 
zartlle artırmaeı 16. 9 .19 35 
pazartesi gftoft saat 14 de 
mınl111 hOkumet kon•ğın<1a1d 
icra dıireelnde yapılmak üzere 
30 gtın mtıddetla satılığı ko· 

nuldu. 
Bo artırma netlc .. ainde oatıe 

bedeli her n" olursa ohun 
kıymetine bıkılmıyarak ençok 
artıranın Gzerloe lhaleıl yapı· 

lacaktır. 

Satıı peeln para ile 
olub mOeterlden yalnız ynıde 

lklboçok dellAllye maerafı ahnır 
lıba gayri menkul iızerlode 

her hangi bir ıekllde hak tale· 
binde butunanler ellerindeki 
resmi 'fetalk ile blrllktt 10 
gOo zarfında mıolıa icraeına 

müracaatları llzımdır. 

Akııl halde hakları tapu ı:icl · 

lince mılôm olmadıkça pıylae · 

madan hariç kahrlır. 3 9 9:15 
tarihinden lttberen ıırtname 
berkeııe açıktn. Talib olanların 
yftzde yedlboçuk teminat ak· 

çaeı •ey• milli bir banka iti 
bar mektuba ve 93:J 18 l 5 
doııya numaraııile mınlaa icra 
memorloğooa mOracaatları llAn 
nlonor. R 1e Nn. 59 2t 13 

Kiralık Evi 
Olanlara 

Birinci ve İkinci Kordon tle 
Karantina, Gözt•pe "" Gazel· 
yalı lf'mtlerinde Ilakıl "6" 
odalı kiralık bir ev aranmak· 
tadar. E9lni kiraya vermek 
lııtlyen ev eahlhlerl ile tllerlnde 
kiraya vtrlltct'k evleri bulanın 
ıtmııarlar1n mııbaamızı mQra· 
ra tları . l -10 

• 

e 'etdJ unoa mftna .. a .. dın bir ıaat evci tGmen mohuebe· here fımir belediye dalrealnde bulunan pınıyır bGrotnna mft· 
--L---....;.=:!l....l.1LJ~a1uı-a......ııı.-ıa...J..ı...-...ı.h-~.6S.....LLILL17.....!...zm:aaılllm la olaaar. 2318 27 30 1 3 6 

~~~~~~~~~~~~~~-===~~~~~~ 
dOtehlrla. 
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Ulusal Bir Fabrikanın Mahsıılndnr 

••• 
Ucuz, Temiz ve Sıhhiğ Bir Gıdadır. 
Torkiye'oio bertarafında 

içilen yalnız (Ankara Bir8sı) dır. 
heryerden arayınız. 

Banliası 
ikinci Kordonda Borsa civarıodaki kendi biıı88ında 

TELEFON: !2363 

HertOrlO (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 
Vadesizlere % 4 

Mevduat Şartları: A~tı ay vadtliy~ Cl/:ı 5 
Hır sene vadelı J e % 6 faiz verilir. 

~~~~~~~~ 

Zahire, ftzftm, incir, pamuk, yapak, afyoo vesaire ILomlsyonculoğo yapılır. Mallar geldi· 
ffnrfl'I Hhlpll"rfn4' f'n mftııald 9"rahle aYan& 'tf"ffllr. 

~1111111111111111111111111111111 ti l l l il il il lll l il lll l lll l lll il lll l il 111 1111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111 1 

iş Bankasına Yeni 
Memur Alınacaktır 

!lllllllllllllllla.. Muallim ~111111111111111111 Fratelli Sperco Vapur Acentası 
i Dr. Hulôsi Alataş ~ ROYAL NEERLANDAls KUMPANYAsı 
~ FAkl Tıbbiye Mektebi Madara, Garp Cebbesl Sıhhiye Relel = "BERMES., npuro llmanızda olup 2 a~oatoıta Anverı, JIO-= ) b - terdam, Am1&erdam ve Bamburg Umanları için yftk atacakl~ 

1,ürkiye iş Bankasından: 
~ iç Hastalık arı Mota assısı = "LERES,, ••puro ' ağuıtoıta beklenmekte olup yakanı = Haıtılarını Bacı Hasan Otell Karo11ında Şımlı Sokağında - llye ettikten ıoora Burgaı, Varna •e Knıtence limanları ~ = (20) No. Eski Moayenehaneelode Kabul Eder. _ yak ılacaktu. 
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l lllllllllllllllllllliİ " GANYMEDES " npuro 12 a~altoetan 16 ağuıtol8 k~ Bankamız servlalerlade çalıımak Gsf!re llıe Taya ticaret llıelnt 

mezuolarmdao imtihan ile 15 memur alloacaktır· MGıababda 
kazananlar araıanda ayrıca ytıklek tıhıll görmGı Ye yabancı 

ll1anlara iyi bilenler tercih olunacaktır. 
Ahnacak memurlara imtihandaki mnnffıldyet •e tıhıll dere· 

celerlne gôre uıoo,, lira Ue ••70 .. lira ır81ında aylak •ertlecektlr. 
YHı ile lmtihın 31 a~oıtoe 1935 de İttanbul, Ankara n 

lsmtr eubelerlmiade yapılacaktır. 
En ıou yuı•ma tarihi 15 aguııoı 1935 tir. 
lıtekll olanlar girme n imtihan tartluına alt lubnameyl 

bankamıaıo Ankara, lıtanbul Ye lımlr ıubelerlnden alablllr. 
2~72 2 4 6 8 10 2 1, 1 

lzmir Vakıflar Oir~ktörlüğOndeo: 
1 - İıı:ılr'de Meaarl.kbatı mnkllndekl Hkıf ara Gıerlne 

yapımlıcak 6879j,84 Ura ketlf bedelU bal blnuı l•fA 
atı kıpılı zarf uıullle ekelh meye konalmaıtar. 

2 - lbaleıl 15 ağaıtoı 935 pertembe gGud uat 15 te lsmlr 
nluf lar direktörltı~Gnde dlrekt3r1Gt ocltııında toplana· 
cak komhyoada yapılacaktır. 

3 - Bu ite ald projeler ile lmaltl •e ekllltme f8rtDamelerl 
•e mukneleaame atlehılan 2,49 Ura makablİlnde lsmlr 
Anken n 1etanbul'ct. .akıllar CllrektGrllklerlnd"D alı· 
nablllr. 

4 - MoHkkal ıemlnaı miktarı 419 l lln 56 karuttn. Ek· 
ılhmiye glreceklerln ıemlnat makbusuaa •eya mekta 
bunu, Tıcuet odaıında kayatlı olduklarına dair nılkayı 
•e fenol ehliyet nalk81ını ıekUf lerUe beraber .ermeleri 

5 

6 -

llzımdır, 

Ekeılımlye girecek mdte1hbltlerln kendilerinin mimar 
nya mObendle olmat.rı •eyabod lnfHtın her tGrld ka 
nuol, idari •e fenni mea'ullyeılal kabul n ifa edffek 
mOtrbaı11ıe mGbendlı •eya mimarla bGtGn muamelelerde 
mGotereken mee'ul olmak dıere bicllkte çahımaları 
prmr. 
A ynl zamandı ba eksiltmeye girebilmek için ea ıs 
80,000 liralık bir blnanıa lo .. atını ma•affakıyetle bl 
tlrmtı olduğuna dair re•mi fen heyetlerlndf'D •erUmlt 
•eya tatdlk edllmlt bel~eler gnıterllmeıl mecburidir. 
Ekılhme nihale 2490 uyıh artarma, ekılltme Ye ihale 
kınonu uyarınca yaptırılacaktır. 
Teklifoameler bu •aouna tamamlle uygun olank ha· 
ıırlanıp en geç 15 8 9:Jö peroembe gGaG ıa1t 14 e ka· 
dar UJakbos mukablllnde lsmlr Vakıflar dlrektBrUtgGne 
vrrllrcrktlf. 28 1 6 10 2341 

Urla Sarl•aylığındao: 
Urla beledlyeeloe alt elektlrlk fabrikan •e kuaba elektlrlk 

ıebekeelnh 4'30 dört bin dört yas otu• lira bedeli keflf il ta· 
mlrat ve bet lene maddetJe ltletme itleri açık eblllmeye Çlka· 
ıılmı1tır. 

1 Ş.rtoameıl belediye kaleminden altkıdarlan puan• •e· 

2 
rllecektlr. Kf'tlfname kalemde görOleblllr. 
Eksiltme 7 aguıtoı 935 çar .. mbtı gGnG uat 15 te Urlı 
belediyeı-iode mabıu• komlıyon baaurundı yapılacaklar. 

3 - Eklthme 19 7 935 ten 7 8 9:~5 gGnGne kadar 2ı• gGa 

4 

s 

6 

mGddetle olup açık yapılacak11r. 
Muvıkk.t ır.minıt mıkt11ı 33!1 Gçyll otaaaç liradır. 
N11klt •eya banka mektubu olarak lheledea bir ı .. t 
enel beledlre mubaatıbeılne teıllm edilerek makbasu 
ahnmıt olmak lbımdır. 
Ekeiltm"ye glreceklnin elektlrlk lolerlndf'n anlar olmak 
Ye buna dair fenol ehliyetname lbraı eylemeleri tarttır. 
İıteklileılo ihale gGoG 118t 15 t" beledly,.de toplu ko 
mleyo11• ı,.lmelnl tıtn olunur. 21 27 1 6 

lznıir Pamuk 1\'Jeo~ucatı l'ork Ano
nim Şirketinden: 

6 Agustoıı 1935 t1rlblnde fevkaltde olarak içtima eden blue· 
daran heyeti umurulyeıl behrrl ylrmlıer liralık elli betbln bl ee 
eeaedl çıkarmak ıuretlle eermayeolo bir mlıll teayldlne karar 
nrml11tlr. 

Şirk~ hleee ıenedatına mıllk olanlar tarihi lltncltın yirmi 
gOo ıarfında firkete mtlr•cHt ettikleri tıktlrde ticaret kanunu· 
oun 39.J OocG maddeılola keodilerfae bahoettf81 1eUbiyete blaa· 
en ellerlndekl hlHe ıeaedl nlıbetlade yeni çıkaıdaeak blHe H· 

2 ve 20 komprımelik ambalajlarda 

bulunur. Ambalaj ve komprime· 

lerin üzerınde halisli~ini tekeffül 

eden El) markasını arayınız 

Çeşme MalmndorlOğondeo: 
lhhılleel Sokılı Muidi Claıl No. Metretl 

iakarya barmıhk dlkk•n 25.27 86 
G. fabrettla mekteb ara 16 517 
G. " " ar.. 571 t:l5 
lnnnı elm81 harım 108 209 
G. fabrettla 1Ubmoı ana 49 49 
JoGaG davut ana 573 226 
Bacı memlt emla çıkm•ı .. 16 74 
TokoAlu deAlrmen yıkık de&lrmen b. 166 

" kayalu mr• 31 150 
İn6aG m.:bmeı ara 157 

kalkandere yıkık degtrmen b. 78 
ıop baran adi ıarla 5095 

• • il il il 4995 
il u " 4795 .. " plaka .. .. 84 07 

.. köylçl " u 910 
abrıa .. .. 5395 

" .. palaka .. .. 8896 
M .. .. .. .. 7tı98 .. .. " .. 769~ 

Kıymeti 

Ura kr. 
500 

12 50 
10 
10 
10 
12 so 
08 
10 
12 50 
10 
10 
10 
15 
15 
10 
02 
ıs 
16 
17 50 
20 

Yuklr1da yuıh )lrml kıt'a f'mnli gayri menkulelerln bedel 
t81f l1e Hılkaılle veyahut peıto p•n ile mGlklyetlerl ıatalacak 
tir. ihaleleri 9,8,\#:J5 cuma gGoO •Hl unbeıte çr.fme malmD 
dGrlG~Qade yıpılacıktır. l'ıllpler yGzde 7,50 df'poılto verrcek 
lrrıtlr. 2 6 2412 

Zayi 
lıbaltt gDmrGAGnDa .. ağıda beyanname t1rlh •e numar uı ile 

makbuı numaralıırı yazılı erdiye malF.buılıırıoı ••yl ettik. Ye-ol 
terini çık1racığımısdaa sayl edllenluln blkGmlerl lualmadıgıoı 

illa ~derfs. 
Ardıye makbas 

numar111 Tarihi 
140197 17 ·9· 914 
140881 4 ·10· 934 
137585 ıs ·7· 934 
137478 10 ·7· 934 

Beyaonam 
Numaratı 

8668 
4:190 
1419 
1282 

Knroı 

2740 
338 
670 
729 

aedi ala~IMJMl.l[LJl&a....8lbla!IL.~~~~~~~__;aAl:llL~..l....~~~~~~~~~~____.ıuu~.....111ıau.ı1LJL11ULU11L..._~_: 

Anvere, Roterdım, Amıterdım ve Hamborg llmınlarl için 7-
alıcaktır. 

·•CERES., nporo 26 ağaıtoıtan 31 ağu1t11a kadar A•,,_ 
Roterd•m, Amıteerd•m ve Bamburg JimınlaJJ için yat ala-

SVENSKA ORIENT UNIEN 
11VASLANO,, motnra llmanuoızda olup 1 ağuııoeıa Rote~ 

Bamburg, Copenhagen, Oaotzig, Gdynl•, Goteburg, Oılo 

l~kandlnavya Hmınluı için yftk ılacakhr. L_.. 
••NOROLAND .. motörtı 20 ığuetoıtı Roterdam, Ha...,.."" 

Copenhagen, Dıotslg, t;dynlı, Gotebürg Oılo n İtkud..,tf' 
llmınlarına b1rekeı edecektir. 

SJt:R V ICE MARITl)l ROUMAIN 
"ALSA JULYA,, Hparo 9 ağuıtoıta gelip ayni gClnde -' 

ta, Napoll, Marallya n Bareelon'a hareket edecektir. 
Hamlı: İltnlardakl hareket tarihlerindeki deAltlklltlerden .,,,,,. 

met'ullyet bbol etmes. _ ~ 
Fala tafllllt için lklnd K.ordonct. Tahmil n Tahliye ~ 

blnuı arkuıada Fntelll Sperco acentalıAına mdncut edl....,. 
rfoe nlonur Tr.l,.fon: 2004 . 2005 . 26~ 

1'ork~ 

Hava Kurumu 
Piyangosu 
Kqide: 4 

11 Ağustos 1935 
Boyok ikramiye 

35000 lira 
Bileıleıioizi Ayın Yedinci Gdııfl 

Akıamıoa Kadar Bayiioi&den 
lııeyioiz .. 

Olivier ve ~Qre
kôsı Limited Va

pur Acentası 
Cendell Ban, Birinci Kordon 

Tel. 2443 
· Ellr.rman Ltyn Ltd. 

11 FRAMINlAN,. npuru ay 
ıonaoda Lt nrpool •e Sn an· 
aea'dan gelip tahliyede bala· 
nacaktır. 

"DRAGO,, npora 29 tf'm 
muzda Hull, Annre H Lon· 
dra'daa gelip tahliyede bulu. 
nacık ve ayol samanda Londra 
n Bull için yok alacaktar. 

Doyçe Lnante Linlye 
"ANGORA,. vapuru 18 tf'm· 

muıda Uamburg, Bremen •e 
Anvere'reo gelip tablly . de bu 
luoacakllr. 
Not: Vurul tarihleri •e npurlı· 
rın lılmlerl Gaerloe de"ulolkllkle· 

rlntlrn mr.11'1111•"' kahnl rtlllm~s 

\'. N. 
VV. F. H. V-' 
Der Zee 

& Ü>. .. ..... 
DEUTSCBE LEVA.NTE ~ 

11 DERINOJE ,, .aparO 
ağuıtoeıa bekleniyor 8 ~ 
kadar An.en, Roterdam, ·~ 
burg •e Bremen tçto r 
alacaktır. I 

0 ALIMNIA ,, .. ~ 
aguıtoeta bekleniyor, Ballt~ 
Bremen H Anvere'teD Jr 
çıkaracaktır. 

"ARTA,, ••para 19 . ~~ 
toeıa bekleniyor, 22 a~ 
kadar Anvere, Roterdam, '1' 
burg •e Bremen ıçto 

ılacakıır. -' 
SERViCE DIRECT DAN11fl" 

TUNA HATn J 
11 TISZa ,, moıörG 6 ~ 

toıta bekleniyor, Bud•P""",I 
BratlılH ve Viyana içi• 
alaeakt1r. _J 

11A'(iD., motörl ıs·~ 
bekleniyor. Bodapette, _.,, 
la• •e V lyaaa lçtn yak al• ~ 

"DUNA., motörG ajo•• fi 
ıonuna dogru bekleniyor· f" 
dapeote, Br•tlılH ve fi 
için yak alacaktır. ı> 

JOUONSTO~ VV ARR~f., 
NES LTO. Ll VERi'' ıf 
"QüE~MORE,, ••P0

'' ,J 
ı~uıtoeıa . belı.lenlyor, ~:,.I 
ve Lt•erpul'dan ytık f tf 
Köıteoce, t;alıç n Brail' 
için ,nk 

~~ Uoktor 

A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bulatık ile ealğın hutahk.,ı 

m0teha88ısı tA'. 
Ba•maluıoe iruısyoou kartınodaki dibek eobk bqıada ~ t,J! 

h ev Ye muayeo .. baoeeinde Nbah ıaat 8 dan ak11m Hat 6 • 
haetalanuı kabul eder. • ..... ~ 

MGracut eden haııtalara yapalmuı lhımgelen aair ...._, 
mikroıkopik muayeneleri ile veremli luııtalara yapılmaaın• oe 
rGlrn Pnomoıorakı mueyenebaoeaiode muoıaumu Y!Pıbt' 


