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Girid isyanı 
Alınan Seri Tedbirler Sayesinde 

Derhal Bastırıldı. 
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Girid' deki isyan, Siyasal Talı- Buğday ve Un 
riklerle Mi Doğmuş? Fiatleri Nor_?Ial Midir? 

------------------~~------------------ Parti Başkanımız "Birkaç Gone Ka
A tina Tayyare Karargihında Da ·Hi- · dar işi Dozelteceğiz., Dedi 

d • Ç k• V k l H • D 8 t Jd lsmlr flnncılulle on ı~clmer· ıse 1 ~•, r ra a epsı e as ırı ı. lerl araıındakl anlatmuh1t• 
l•mlr beılı:aaı Y ospd uyla,ft 
ATDI Doıaa'ıa Galedacle J•pl· 
lan ba ıoplanbya Bona, Tecim 
odaıı, Uray, Daimi karala •r•· Iayan Nasıl Başladı, Nasıl Bitti? , 

.............., .,,..J'ı•w ""- au:"'~~~---'"°""""w'."'• ı lerl, tehrlmlzdeld h•ab direk· 
ıGrlerl, an fabrlbıGrlerl, 6nn· 
cılar mClmeaalllerl. EIDal H 

lıçl blrHklerl btlrota tefi Oamaa 
Şen Te daha ba•ı ilgili seqt 
lıtlrak etmlttlr. Toplanbdaa 
makaad fmacılarla uncalar ara· 
ııada a•ayıb giden n lınacalana 

unrına otan m•'elenla kota· 
nlmaa idi. 

~'illlı glrlnflt6. 

.... ö (A.'A) - Bıftl 1 Glrld ._..... Kandl1e'•e 
Ajalilll Mltlld)'iJ; isme ...... .-eW. ltiMe ta· ...... ,, • ..,......., .. ~ ............... Ms~--

Körfez Vapurlan 
Tarifesi indirildi. 

Yakleme ve Boşaltma tıcretlerinde 
Birçok indirimler Kabul Edilmişlir. 

lsmir limını 

Liman tarife kemlayoe• din· 
il ıoplanftllnclı klrfes ••p•r 
leretlerlnde bir mlkdar indirim 
y•pmıt Te ylkleme, bofeltma 
o~retlt.rl tlatrlnde J•pılacak la· 
dlrlmlerl de ıeıblt e4erek da· 
l•lmıfllr. Yeni indirimli ıad· 
feler 6almasdekl alb wylak 
dene için muteber olacakbr. 
Karı•y•k• kGrlea Hpar lcret· 
lerl ylbekd. . Ba lcretlerta 
·hertefl• çok acas ohlaRa bir 
•rada· IDdlrllm.S IAumJı. Ba· 
na dair halkın dlleklerlnl ya• 
mıt te yayın (NetdJat) da ba· 
l•amwttak. Tulle kemllyona 
.. yay1D1maaı 1'9 ODIDe alank 
........ deri .......... 
ıha yıP-für. 

S.kfn .. ,_ aerederi tliDdt 
MllMI metkl 8.S kant. lkblal 
..... 7 karall•· Bhlacl •••· ................. ,u, 

katata latllıllmlfllr. GhHp gel· 
me ahaaa bilet loretlerlade 
de ln.uim yapılmttır. Gidip 
gelme blılllcl mnkl bilet 16 
kanattan 15 kmata, lkllMll 
me•kl 12,ö kanttaa 11,5 ka· 
rap IDAllrllmttdr. Bal lmdlrlm· 
lerdea halU..ma memnoa ola· 
cali tabiidir. 

Liman ylldeme n bolal•
lcreılerlnde de 1adfe komlayo· 
na buı ladlrlmler yapmıthr. 
Madea klmlrl ylkleme •e 
bopltm•nda Al•DCak ıemtl 
lklael •ntaka •yıbyor n 
barm lçla toa batı•• 66 ka · 
raf yerine 90 kant alımyorda. 

İkinci bnlp kaWarılmıt •e 
hertalf blrlaclı b61ge •Jılmıt 
br. Bam ..-.ıerla ....._ 
•IOlrm.t n kolay ....... ak ı.,m 
• ..... yllklem• ked 100 

- So•• s ... ., ••• -

Ual almıttır. GreYdler blkd· 
met dalrellal ltgal •e blroları 
tahrlb etmltlerdlr. Gıncllerle 

mllellah ka•ftaler anımda Ta· 
kabaa. bir mllaılemede 26 
kiti yanlnmıttır. Banl1rdaa 
htl j•tinit••r. Olrtd lı:a-· 
(allı 1ak.tye lntalarlle BaDJ•· 
M laanket ettlAI Bibi, iki IOr· 

ptao •alarlbl de KandJye'ye 
8Çllm1fbr. 

V aU iç Mbaıaa cekılll tel· 
- Sona ölnd , ..... -

Saylavf arımızın 
Tetkikleri 

Parti BatklDlmıa AYllİ Doğı• 

koı.rılmuı (Balledllmeal, lçla 
dla akpm tubaybkta GnemU 
bir ıoplnı. olmaetor. ilbay 
General K. Diri~ " C. 8. P. 

Fırlncılar; banan bir mld· 
det en{ bagday flatlerl ylbe· 
lince an flaılerl de ylbeldl· 
lladea arkın 10 karattu 
yakarı çıbnlmauaı itte· 
mitlerdi, ta•aı any karala; 

- Sona 3 aeıya.ıle -

Buraava sı,_h ANADOLU"oun Aaketl: 28 
~ I D iz • ,. ~k • k 
ı·~~illdo mır D onomı 

... .., .......... Ne•· ~ N e ld ~ 
-. s...11 .. s.a.•n. -. a.uU e 8 e. 
"••ılpııı ............. ,. .. 
.._ Wr lıltklk geslathf ,.,. 
matlar, lefllNDferl ile 9k11. 
•illerdir. llWntudakl muhtar· 
.... iladJn ...,... .... 1lftlJ 
•• .,.,d tetetilfted INl .. ıalara 
ft lfelerl " laalk ile ko•Df&a 
•ff••lrn hallml t•dJaçlanaı 
IOnDtlf, dllekleıJal Dol almu, 

Halil Akkent lzmir'in Gelitmesi 
için Daşondoklerini Anlatıyor. 

-SoH Sael , ... _ 

Bet yıldaaberl Aktehlı ...... 
k• lsmlr tobetl dlrekılrllp 
Ne.tal gftrea BaUI Akk•t 
ayal aam•tla bor• J"Dedm 
karala lyealdtr. BankaDan lklD· 

Haheş'ler Sevinçte! 
Sis dağılıyor, lfiyorlar 

--~~~~ .. ----~--~ 
Japonya, Silah Vermek için Habeşis· 

tan'la Anlaşmış Değildir .. 

Bal.epetan V eliaWı 

A•A._.. 6 (Al.~ - Balk ı atleJla .haber alauttır. C.aeY. 

...... -~·- unnm ... - Solla 5 l.m 11He -

el kordoadakl yuıhla ..... 
anlı:eı lçla konatayoraL Son· 

Aqebir Baab11 clirekt6d 
BaW Ak.kent 

lanma Hrditl cenWan ,_. 
yoram: 

- lsmJr'la ekoaomlk r ••• 

ramaa•kt darllkıaa ......... 
llyor. Ba daralmanın lll8Ce •· 
bebled aelerdlr, bana brla 
De tedbirler aba ... bdır ki İ• · 
mlria ekonomik duamaa• 
gelltme buıl oltan? 

- lsmlr'la lkbaadl bayıbm 
daraltan aebeblerla en birin· 
elti •e ehemmlyetlld dlayam• 
her ıanfJada hlklm ..,_ 
ikt118dl akıllbdar. Blylk •· 
nayl memleteılerlnlD, keadl· 
lerlae lamm olan lbddal mad· 
deleri memleketlerlade yeılle 

drm91e Mtlıyank laarlctea 
almamaları, baaları yedtdn• 
diler memleketlerla ele aab· 

- Soaa , ... ,..._ _ 

t 
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li·~;ı;:~i·~ l\leşhur ( G ü n ü n T e D ya z o- H a b e ır O e r 1 
H•t} G ı·k • G• } Başbakanımız Çiçek Sergisi Açıldı. ı er enç ı ev1ne. ıren er Bugnn Ankara' 

. ~~ Ortalığı Alt-üst Ettiler.. Buluna~~klar. 
Ankara, 6 (Ô~el) - sJI 

kanımız, bogiln Ankara'~ IJI 

Çiçek aergiıi ile Berlin'in Tayyareden görünüeü. 

Fankturm adlı kulenin yı· kulenin ıa\rlben elll metre 
nında 20.7 935 te atılan çl(ek yftksekllğlndeki. kıamında ' bft· 
ıerglııl eylôl'ftn birinde bpa· yak bir lok.ota vardtr. Tege· 
nacaktır. Bo sergi için Alman· ıindekl kötkten de dGrblnlerle 
l1r hiçbir maııraftan Çf'klnml· batan Berlln't ııeyretmek ka· 
yrrek bilyilk fed•Urhklara bildir. Şammerblomen adh bu 
katlanmıolcardsr. çiçek ıerglılnl en fula slyaret 

Berltn'in btııtftn meydanla edenler filpheıfz ki çfç,.ğe dıha 

rında ve 
0

b6yftk caddelerinde yaklD olan kadınlardır. 
ha kolenln altı metre yftk· Gazel Jzmlr'Jmlzde 22 ağa•· 
ıeldlğlnde mftce11em modelleri tottı açılacak olan 9 eyhll pı 
gnralmekte Ye gect:leyln içeri· naymm111n borada da rekll · 
leılnde yanan elektlrlklerle tl mını yapıyoros. Almanca, Fran· 
asaklardan dikkat n11arlarını 11zca ve İoglllzce dilleri ile 
çekmektedir. çok sarlf bir tekilde bııtmlın 

Baran dıvarlar br. aflflerle rekllm broffirlerlmlzl Berlla 
boydan ·boya örtftlmftı, bu koca konıoloııluğomusdan alarak all· 
tehlrdtı ıer~yl doymıyın he· kadar mfte•eeelere da~ıttık. 

men klmıe kalmamıftır. Yad illerden haıretlnl çekece 
Rektlmlara nrllen ehemmi· ~imiz panayırımııın baıene da 

yet Hyeılnde çiçek ıerglıılne hı fazlı rağbet garecf'ğl mo· 

~~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~--~~~~ 
Gençlik Evine Girenler ,"intikam Alı-
yoruz,, Y,aftaları Yazıp bırakmişlar .. -l1tanbul, 6 (Ôzel) - Berllo'deu Haber verlltyor : Hhler geoçUk nine giren meçhul fah11lar, 
ortalığı alt ftıt ederek bulabildikleri mobilya ve eşyayı kırmıflar ve ıonra da 0İotlkam alayoruz,, 
cftmlealnl taşıyan klğ•dlar bırakıp ghmlflı-rdlr. 

Lord Allenbi 

Pire'de Tahrikat Yapanlar Da Ya
kalanarak Divanıharbe Verildi •. 
hınbnl 6 (Ôıel) - Glrld'de bıtg3ıteren lıyaa, ahnan ted 

birler ıayeılnde derhal baıtırılmıttır. Pire'de baktmet hakdmet 
aleyhine tahrlklt yapanlar da hemen yıkalınmıı 'fe divanı harbe 
veıilmlttlr. 

Çatalca'da 
• 1. 1. 

trenin altına atllmııur. 

Bo adımı öldGrenler sabıtaca 
tlddetle ıranmakıadır. 

Zabitan 
Terfi LiAtesi 
Hazırlanıyor. 

halk adeta bacam etmekte ve hakkaktır. 

T•rım ·==~!:: !6dı:~::!!a Japon Askeri .Heyeti girme blletl almak için usun 
uman ııra beklemektedir. Gir · 
me paraıı bir marktır. (Poglı· 

mark eserinden Tark paraıı 

Jle takriben 3~ kurut ) lıtlfa· 
deyi arınmak için pllndı (6) 
Damarı ile gôıterllen pnlyoo-
1.,da muhtelif ıanayl eıyaıı 

tetblr edilmektedir. Ser~yl 
kolayca gezdirmek için hoıuıf 
kaçacak bir tren de yapılmıf 
tır. Banan "Hgonlın d6rder 
kiti almaktadır, Yirmi Fenik 
(Bir mark 100 fenlktlr.) bin 
me ftcretl olaa bu tren bauın 
habçelere ve pnlyoalara agrı· 
yarak lnııana utordoğo yerden 
rahatça ıerglaln her tarafını 

gfiıtarmektedir. 

Ankara, 6 ( Ôı,.l ) - 30 
ığuıtoeta Uln edilecek olan za. 
bltan teri l llıteel Si Bakanh · 
ğıncı hazırlanmaktadır. 

Banda Berlln nebatıt bah· 
çetinde yetlıtlrllen kıymetli 

birçok çiçekleri •e Almınya· 

nın meıhor çiçek yetlftlrme 
mGeueaelerlnln en gazel çl 
çeklerini gôrmekkıbUdlr. Ber 
çiçek Parterlnln veya nka11ı

nın ftserlnde o çlçe~in IAtlnce 
Ye Almanca isimlerini gösteren 
montazam etiketler vardır. 

Baıaıf memurin tntenllen 
htlt6n mahlmıtı derhal ver· 
mekte ve herkesi bftyftk bir 
neaaketle karşlamıkıadır!ar. 

n .. ,iı Akpay ff b . ' G J. 
Yunanisla,_n __ , a eşıstan a e ıyor .. 
Ve Arnavudluk Heyet, Bu Ayın Nihayetinde Adis· 
Yunan Mektehleri Ahaba'da Bulunacaktır. 
Gene Kapatılıyor Mu? 

İstınbol .6 (Ôıel) - La hay 
hakem mahkemeılnln nrdlğl 

karar hllafına olarak Arnnacl· 
lak hilkdmetlnln Şimali Eplr· 
deki Yunan halk me.teblulnl 
kıpatm111 Atlna'da derin bir 
teee~ftr oyand1rmııtır. 

Moskova'da 
ParaşDt TecrDbeleri 

Moekova, 6 (A.A) - Sov· 
yetler birliği merkeı yönetim 
icra komlteııl Molkon jlmn11· 
tik enıııltGııft talebeelnden olan 
ve 79~3 metreden okeljen ma· 
klnesl olmıdan paratfttle atla· 
yış yapan Madam Slımarene ile 
Madam Pfaıetııkayı'yı ceearet· 
lerioden ötarn Kıııl yıldız nl· 
şanını vermlotlr. 

, 

Bulgar .Bankası 
Faizi indirdi. 

Sofya, 6 (A.A) - 15 ağuı· 

tostan sonra ulusal banka lı· 

konta f la tini yftzde yediden 
altıya ve tkruat f alz miktar1nı 
yOzde ıeklzden yediye indire· 
cekrlr. Taearruf eandığı ile ta· 
rım baokaeı ve dt~er korum· 
lar da faiz f Jatlerinl indire· 
cek lerdlr. 

Orman Yangını 

lıtanbul, 6 (Ô1el) - Bir jıpon ııkeri beyetlnla, Habeıtıt1na 
gitmek bere Tokyo'dan hareket ettiği haber •erllmektedlr. 
Heyetin, ba ayın nlbayetlade Adlı Abıbı'ya •umıı bulanacağı 
eôylealyor. 

~~~~~~-·--------·~~~~~~-

Cumurluğun Demir Eli 
Daha Çok Şeyler Yapacak. 

Bayındırlık hakanımıza Gelen Tebrikler .. 
Elhls 6 (A.A) - Cumnrl· 

yetin çelik iradesinin bir zaferi 
daha. DGn tren bakır madene 
girdi. Elhlz'd.-n, Dlyarıbeklr· 

den ve civar k3ylerden gelen 
binlerce halkın lştlraklle btıytık 
tfir.-n yapıldı. Birinci g--nel 
eıpektôr Abidin Ôzmen, Etlzls 
ve Dıyarıbeklr llbayları mrra· 
ılmde hasır bolandolar. Cnmo· 
rlyetln demlryola ııyaauının 

koraçları Atatftrk'e, lımet 
lnönftae, Ali Çetlnkaya'ya 
eftkrın ve mlnnettarlak telgraf· 
ları çekildi. Halkın ıe•lncl 

ıonıoador. 

Ankara. 6 (A.A) - Bayın· 
darhk Bakanı Ali Çetlnkayaya 
demlryolunon bakı\' madenine 
nrmaaı mftnaıebetile gelen tel· 
graf lar ıeağıdadır : 

Bayındırlık Bakanı Ali Çe· 
tin kaya An kan 

Comarlok btıyak eMrlrrladen 
olan Dlyarlbekir hattnun ma· 
dene kadar olan kmnıaıo mil· 

Gamarloğnn alaıal bııı bCl · 
yak bir amacına daha alıttı. 
Kutııal tatamunazlı daha yGce 
amaçlarına da varacaktır. Ba· 

lur madeni lıtaayonanan açılma 
tôıtnl halkın yftrekten kopan 
göıterlolerlle yapıldı. Sonıoz 

aaygıluımı ıanıram. 

ilbay 
T. ·ıar 

Bayındırlık Bıkanı Ali Çe· 
tlokayı 

Ankara 
Bugan bakn hattının p~su· 

na meraılmle ıçark•n bo bft· 
yak eıerln baıarılmaıına çok 
himmetleri meıbok olan ıatı · 
devlerini ııaygı ile andık. Teb· 
rlklerlmle anederlm. 

Dlyar1beklr llbayı 
Falı Ergun 

Japonya ve Çin 
Arasında Veni 
Dadiseler Oluyor. 

Heyetimiz 
Ukranya'ya Vardı 

Moıkon, 6 (A.A) - Tlrk 
endtııtrl heyeti Ukranya'da 
Kramatorııa varmııtır. Heyet 
Kramatonk mekınlk lnoaat 
fıbrlka11nı gesmtıtlr· 

§ Moıko"H, 6 (A.A) - Ku· 
llnlcano tırdından yıpılın p•· 
ratat balonunun oçaı ve karaya 
lnlf deneçlerl dan baprgl ile 
yapılmıftır. Balon 5200 metre 
yakeekllğe çık.nca oçmanlar 
balondan gaz çıkarmıılar ve o 
samın zarf lnoa11ndakl huıa· 

ılyet ıebeblle paratGt ödevini 
yaparak balonunun yavaı yanı 
yere lnmaıılnl ıajtlamııtır. 

Muğla Tolonleri 
Mnğla, 6 (A.A) - ilin her 

tarafında tfttftnlerln yıpılmaıını 
ve kırılmuını baolanmıştar. 

TatCln tGccarları Clr6nfl ince· 
lemek için loyarlannı yolla· 
mıılardır. İnhlıar ldıreal de 
ekııperlerlle araotırmalar yap 
maktadır. Her ne kadar kurak· 
lık varıa da Or6nün yetlftirll 
rueıl iyidir. BGtün ilde Gç 
milyon kilo Uitdn olacağı 

um olmaktadır. 

l7 unanistan 
Tecim isleri. 

1stanbol, 6 (Ôzel) - Atfna 
tecim n endOıtrl oda11 ııalon· 

·fuoıcaklardır. 

Ordu; 6 ( ~.A) - Dil• 
1 ~ de febrlmlze gelen 
kan ismet .laönft iki ıııt ,, 
dıktan .ıoora şebrlmlzdeD 

nldılar. 

Ordu, 5 (A.A) - Batbl~ 
İsmet İnônG .1 Ağuıtoetı fil" 
bolu .e civarını tetkik ~ 
bogftn Clreııon'dan hart 
öğleden ıonra Ordu'ya of 
mıttır . 

Yolcu Tay
yareleri Alınıyot 

lıtanbal, 6 (Özel) - ~ 
yollara ldareel, aç modera 71 
tayyareııl almaga karar 
mlıtlr. 

Çocuk Esir-
geme lşlerimiı 
15 Gflnde Ne Yap• 

.&akan, 5 (A.A) - ~ 
eılrgeme koramunnn ıae f' 
16 temmaıdan 1 ağuıtOI l .J 
tarlhlae kadar 1699 ~ 
yardım etmlıtlr. ',J 

Bunlardan 276 baeta ~ 
ve ınne genel merkesla ..._ 
llnlklerlnde bakllmıt ye / 

d•ğıtılmııtır. Genel IDe~ -
banyolarında 780 çoea~"' 
anne yıkanmııtır. Dif ~ 
evinde 825 çocu~an s' 
bakalm11 ve ıağıtılmıttıf· f 
damlaıındın her g6n l oO 'I 
coğa ıllt veıllmlı n l 020 fi 
bedava ıtıt dağıtılmıttır. ~ 

dım için baf varan 13 ~ 
para yardımı yapılmııtır. 

• . . ,.,. 
lzmir'de tı-mmoz ayı "'f 

da çocuk bakım evlmlsde I 
çocuk muayen~ ve tedıfl ~ 
mlo, lllçlan paraıız yeri ,1 
Ayrıca bet aile ye yardılll 

mlotlr. ~ 

Muallim Gezintile ~ 
Çankm, 5 (A.A) - C-:ı 

ögretmenlerl blr grob b•~ 

Ilgaz dağlar1nda incele ıı/ 
yapmışlardır. Öğretmeni~ 
geçidinde Pontoacolar ~ 
dan ıehld edilen bir jall:;; 
nın meıar1nı slyaret 
çelenk koymoılardır. 

1935 
Hızır 

94 
7 

Bazı çiçek mile11eselerloln 
yaptırdığı zarif pulyonların 

haTozlarında yOzen kuğu kot· 
)arı insana bOyftk bir zevk ver· 
mektedlr. Muhtelif reokll ha 
kiki çlç,.klerden yapılan on 
metre kutrunda bOyilk bir s.ııt 
dikkat nazarlarını çekmektedir. 
Toprak ftzerlne bftyOk bir ıa 
nada yapılmış olan bu çl(ekten 
uatl gayet doğru olarak itle 
mektedlr. Serginin bftyftk gazi 
noıanda B,.rlio'fn en meşhur 

orkeetraıı çalmakta n gecrlerl 
yakeek artlıtler tarafından ha 
let ve akrobasi numaraları ya· 
pılmaktıdır. 

Muğla 6 (A.A) - Gökt,.pe 
alanındaki orman yangını IÔD· 

mftş ve oraya yakın Sarıyer 

alanıoea tekrar orman yangını 
çıkmışı1r. • 

ıaadelrrlle ıçılma törenini bin· 
terce balkın minnet n şGkrao 
dolu coıkanlaklarlle yaptık. Hu 

Pekin, 6 (A.A) - Din La· 
aobov'da çıkan bddlıe 6ıerlne 
Japon'lar1n· yeniden Çin'e karfı 

larında Atin• tecim kultıba bir 
toplantı yapmıı 'fe Yunanistan 
genel teclmlnln nzlyet,nl ted· il·---------:""" Arabi 1354 

Çiçek ıergielne gelenler 138 
metre yaklekll~indekl kaleye 
de aııanıörle çıkarak Berllo 'I 
eeyretmektedlrler. Tayyareden 
ıbnan ıu fotoğraf aerglyi ve 
kaleyi iyice g~termektedlr. 8u 

lla vada } eni Rekor 
Moııko•a, 5 (A.A) ~ Sovyet 

plınörlatl Yodln 124 kilometre 
meaafe Gzerlode yeni bir acun 
rekora yapauıtar. 

vref il iti bana tndllnlıden 

3tGrtl de minnettarlığımı fahııl 

hflrmetlerlmle beraber uy· 
derim. 

Birinci genel mGfettlı 
A. Ôımen 

Bayındırlık' Bakanı Ali Çe· 
dabya hkua 

hızı lıtekl,.rde bolanmalarandan 
korkuluyor. 

Bir Facia 
Parla, 6 (A.A) - 3 yıldan 

beri Gzertnde çalışılmakta olan 
bir Straıoefer uçağı ilk oçae 
denecl J apıhrken yere dftılp 

eclllmltdr. 

kik etmlftlr. 

Çok gftrGlttılü olan bu içti· 
mada, Yanan harici ticaretinin 
bet sene nveline nazaran dartte 
bir dueceılnde darlaftı~ı mev· 
ıaubıhı olmoı ve bakdmetten 
teciml kolaylaıuracak tedbirler 
ittihazı lıtenllmeelne karar ve 
rllmlıtlr. 

6 c~m en el 

Evbt Eseni 
Gtlııeı 9,41 
Ôğle 4,58 
ikindi 8,53 

Akfam 12, 
Yallı 1,46 
lmaak 7.42 



fyon· 
İnhi~ai. 

' · ' Borsa Komise--
F-_G __ Q_n __ U_· -"llllİlllİIİİllll$_a_1r ...... _h_a_b __ e_r_ı_e_r_n· ___ , ri'ni'n Cenazesi 

- B.eı 1 inci y6zde -
~~~rdır. Uretnıenlerimizin (Alın 

iki Defa 
-•lllı) . ill'lll yıyorlar diye kıımıya, ha· 
bir ıya haılıyacaldardır. Beo de 

Sınıfta Kalanlar --............. __ _ 
;ftddet öyle düşüodfıın. 

ıt..... •.kat kazın ayağı hiç de öyle 
~lınıı! 

Bu Gibi · Talebelere 
N{~ Şekilde Belge 
Veı·ileceği Bildirildi. 

11 
Muıuaasıt, uretmendcn afyonu 

...,1eı1 ılırsa aleıo, inhisann omu. 
Gda değil! 

.. Mutavaaaıtın on.ı afyonu nasıl 
11J&ına gelince: 

Bir sınıfta iki defa fbka ka
lan tal~beye verilecek belgeler 
(Vetııfkalar) hıkk1Dda Kfiltilr 
Bıktnlığından kDltQr direktör· 
lfiğQne bir genelge ~elmlştlr. 

lf: Mutıvaeıııtlar, üretmenlerden 
ı.!.000 topladıktan sonra ya depo
~· bı~akırlar, yahud bankanızı 
ıı...._ •enb faiz ile bir mikdar 
rııqı •lırlar. 

4'k.0ndan sonra, İzmir. 1stanbu1. 
l.._

1 
ra ırannda mekik dokumıya 

..., arlar. 

lid Ciderl~r, gelirler, gelirler ve 
trler .... 

Binbir yakanı, yalvanı .. 
Binbir vasıta ve batır .... 

~Gene böyle iken ancak bir 
-.U. lltabiliyor, yahud elindeki 
torı.;n az bir lmmuu veıehili· 

-._ Bu yıl iee inbisann afyon al· 
0•ulleri daha şık, daha zarif! 

te.Ji Afyonunuzu muhterem idareye 
ın edec:ek.-iniz. 
Tart111ak yok, para istemek yok. 

tlti Depo, sigorta il&h.. m11ııflan ... 
... t Ş.y~d günün birinde (Şerefli 
"-) gelır de inhiaar (Lütfen) afyo· 
~q alıyorum derse o vakit tar· 
'e ' tahlilini yapacak, nuibinize 

ç~orea size buyurun! Diyecek. 
haa ter .. flj saat ne vakit gelrcf!k; 
tltı tlıkta bir de ıu var ki bir kez 
'ayı gözönDne ke&tirecek.sin. 

da sıra bekliyrcekein. 
._ CôrOyoreunuz ki yukarda it•· 
·q; ttı· • 
llııala ~ınıia üretmenle mutavae11t1 

'1tt ••11u ile iohiur arasındaki 
"- ~fark.fan tahiatde ve m11laha· 
~ 6t6 yöriiyüıünden doğan fark· 

'· 
'Ve ftırası muhakkaktır ki hu 
~aı~ıtlar da olma1a kôylüaün, 
~llıo hali daha periıan, daha 

S olacak ... 
'oııra •uırım ki inhisar kurulıluktan 
~fyoo ilrünümfiziin ve firel• 
°'4'h 'mizin uğradığı feci akibeti 
lıQdil gibi yazdık ve izah ede· 

... 
ıı.. Şitbdi kolayca vereceğimiz bük· 
~·~i1?: İnhisar, euscn ürün 
-._ .:bun düımeainden zedele
' flrfinümüaü daha berbad 

~le, bir vaziyete aokmuıtur. 
halde? -o . 

~ halde durmadan bu kötü va· 
il bir çare aramak lazım. 
~ i e~leketin, milletin bayırlı 
' g ~il ~konomi Bakanımız uzun 
ı._.._ eıiııtıden henüz geri dönmüı 
'"Yor, Onu bu yorgun halile 

)' ı etnırk iıtemczdik. 
lılt 'I •kıt De yapalım? Bu, mühim v1

• mühim bir derddir. 
~~ o, . btıgibi derdleri, yaraları 
~lldt.U.: ıyi etmek kabiliyetinde, 
-. •ı... de olan bir varlık, e.kouo· 
11-,d~lllızda Ö•ündOğümfiz, gurur 

n_ · Dıoa bir ıı..hıiyettir. 
ııı...a':" ...... 
t ~ •çın yorgunluğuau düıün• 
... ite. Ondan dileyoruz, artık elini 
~ 1au.!e'•gi gibi aokıun, hu fecaate 

tJ Yet venin. 
'Gı '::nı~n~er bu yıl drunlerioin 
~, buı Pllnı ellerinden çıkarma· 

Ce tlGoyor. 
ıt. Iaı Ba b . h" 
~ eıa· k yar, u ın ısara bir •b... Je aiyon y b" h" • -. 111,lı: •parsa, ır ıçım 

~ ......... o:- •1'2:uıuou gösterirse vaziyeti 
~Dıal,:· 
-~11ı· ııoltinlarınıo birden gü· 
"'- Yo~Ye haılıyacağından şühhe· 
""Qa tur. Bundan da kar edecek 

eııler olacaktır. 

Turgud T-0.rkoğlu 
Mantı• SaylHı 

t Zahire 88hflan 
tı: Caıı.ı 
'"'41 IS K. S. K. S. 

5 50 &o u~ıy 4 125 
as 8

0ta111 12 s•• 
'8 ~ len. loha. 4 25 
,89 obQt 5 625 
~86 keo. pılı. 21 O 
lıt kllo P.mak 4 7 60 

toa bakla 4 75 

12 50 
4 25 
6 05 

455 
47 60 

5 

Bu gibi talebt; bazı mek· 
teblerio yaptı~ı gibi, tasdikname 
değil, orta okul veyı lise yok
lımı öğreneğlnln 58 inci mad 
dt:slne göre bir b~lge verile· 
cektlr. Bu belgeler devlet ba· 
eımevlode hazırlanmaktadır. Ya· 
k10da okullara gönderilecektlr. 
Şimdi belj!e vermek. zorağı kar 
fl8lnda kalınırsa devlet baıııme · 

vlnden gönderileceklerle drğlş· 

tirllmek fizere eğreti bir bt'lge 
verilecektir. 

Genel Na
fus Sa}7lmı . 
Bunun için Bastırılan 
Dıvar Af i~leri Geleli. 

20 Birinci teorin de bütün 
memlekette yapılacak genel nfl 
fos Hyımı propagandası için 
IRtattstlk gen,.J direk.törlQ~(l ta 
rafından bastırılan dıvar af le· 
lerl llhylığa gelmlttlr. Dıvar 

af işleri köyler için ildeki köy 
eaymnın yarı fazlHıoa göre ve 
oeblrlerde de 75 - 100 n6fcıea 

bip tane ftzerinden hesaplan 
lanmıştır. Af işlerden kftçOk 
köylere ve h6yük köylere Jklştr 
tane gönderilecektir. Şehirler 

için ayrılan af olerln yarısı he· 
men şehir içinde dıvarlara, 

resmlğ ve11alr genel binalara 
asılacacak, geri kalanı da 1 hl 
rincl tt:erlnde Hılacaktır. 

Körfez Vapurları 
Tarifesi indirildi. -.... 

- Baıı l inci y6ıde -

roetın 70 koru~a lndlrllmlotlr. 
Böylece bam madenlerimiz ko 
runmue olmakırdır. Yerli ko 
tuluk kereRteler için de önemll 
indirim kabul edilmletlr. Tftr· 
kiye llmınluından geldiği için 
bo kerestelerin metre mlU. 
hından 100 kuroş yerioe boa· 
dın senra 40 kuruş alınacaktır. 

Bu ıoretle yerli kerestblerimfzln 
dıba ucuza eatılınası lmkAnı 

sağlınmıı (Temin edilmh) ol•· 
cıktır. 1 Numaralı tarifede bazı 
yaolıtlıklar olmuştu. 

Bo yanlışlar da diizehilml,. 
tir. Böylece bazı enanın ytik· 

' leme ve boeahma Ocretlerl de 
olsbeten lndlrllmlı olmaktadır. 

Gazete kAğıdlanoın tou baJJına 

ol•n 250 kuruş ücreti de 150 

kuruoa lndirllmlştlr: Çıkat 

ftrftnlerlmlz için önce zaten 

tarifede indirim yıpalmıo hu· 
lonoyordu. Bunlardan pekaz 

bir masraf alınmakta olduğun· 

dan komiıyonca olmdllik indi · 

rlm y•pılmaıı oydaıık görftl· 
memiollr. 

Yeni tarife; onaylanmak için 
Ekonomi bakaolığına gônderl· 
lecektlr. Ooaylandıklın BOnra 
tatbikine baelanacaktır. 

Uray Kurulu 
Uray ( üeledfyt') daimi korolu 

dan oarbaylıkta toplanmıı, hl· 
rlken iıleıt çıkarmıtllr. 

Bir Otom·o- Don Kaldırıldı. 
bil Çalındı .. ........ __ _ . ..... 

Mezarına çelenk kondu 

Ualıcılarımız Dün 
Türkofiste Toplandı. 

~ehir Gazinosu 

Halıcılığın Gelişimi için ileri Sürü- önfİode Duran 

l F.k. I Bak I "' (.,ö d .1 k Otomobil Aranıym-.. 

Şr.hrlmlz borı• komlıerl BI· 
dıyetln körfez vapurHe Kırıt· 
yaka'dakf evloe gldeaken bor. 
oond.n kan geldlğfni, bayıldı· 

ğını Ye ığır haııta halde evine 
götftrtUd6ğiln6 yazmıştık. Nef· 

f t dlmagı tehlikesi geçiren eı. 
daver, doktorların her Ulrll 

aağlık tedblrlr.rlne rağmen eY· 
velkl gece &lmO~tOr. Cenazeıl 

dan törenle e•lndea kaldmla· 
rak Soğokkuyo mezarlığına g6· 
malmnetftr. Cenaze töreninde 
ilbaylık adına 11 flb•y Baha 
K.oldeş, Bora başkanı Mazhar 
İzmiroğla, borsa ve oda kurut· 
lırı Dyelerl, Türkof h dlrektör6 
ve d•ha bf rcok zevıt He pollı 

ve uray zabıta müfrezeleri bu· 
lunmoetnr. Mezarının baıında 

boraa genel sekreteri İhsan bir 
söylev vermte, ölen komlıerln 
hayatını anlatmıotır. Mezarına 

çelenk te koomoetor. 

en ı ır er an ıga y n erı ece 
~-~~~~~------~--~~~-

İz m lr' de halı teclmer\erl dtın bu tarihsel ve önemli tecim ve 
Tür kof lıte yardfrektör Rahmi endüıtrlnin (Sanayii o) tekrar 
nf o ba~kınlığında toplanarak gelişmesi, halılarımııın fazla lh· 

halıcılığımızın gf'llşmeel için dQ. raç edtlmesl için teclmulerlmiz 
şfincelerlnl, mütalealarını bildir· 

mütalealarım bildirmhlerdlr. 
ml:lerdlr. 

Bütün dünyada aoce meşhur Btlkumetlmlzln diğer hftku 
olan halılarımız bazı s~bebler metlerle yıpacığı tecim aulaı 
yfizilnden ihraç edllf'memekte malırında halılarımız için özel 
dlr. Dönkn toplantı ekonom\ l-ıazı kayıdlar koydurması isten· 

bıkanlı~ın ı n emrlle yapılm ı ş. mf'ktrdlr. 

üzüm ve incir 
Hanlarında Temizlik 

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

Bu Mes'ele için Dü.n Sağlık Direk-
törlüğünde Bir Toplantı Yapıld1 •. 

----······---ÜzOm ve ioclr piyasasının 
açılmaeı çok yakla,aııotır Şehri 
mlzrlekl çıkat (İhracatçı} teci 
rnerlerl Ozılm ve incir lollye 
cekll'rl hımları temtzletmif ve 

hazırlatmıolardır. 

Bilyftk çapt• iş yapacak ahı 
ihracatçı vardır. Diğer tecl 
merlertn işleri köçilk mlkya1ta 
olacaktır. Birçok fizQm ve in
cir hanlJ rı olmdlden teçl teda 
rlkine baolamu~lardır. Udla lo· 
çiler .ugaje edilmektedir. 

Dün şehrimiz Sağlık ve soıı 

yal yardım dirrkıörlüğlliıde 

üztıaı ve incir lmalıltbaoderl 

meB'el.,al için bir toplaotr ya 
pılmıştır. Hükumet ve uray 
doktorlarının da lotirak ettiği 
bu toplantıda 6züm ve incir 
işlenecek hanların ltmlzllk do· 
romları, teçllerin ne oektlde 
glylnecf"plerl, nasıl ç•heacakları, 
temizlikleri hakk1nda kararlar 
alınmıştır. ÜzOm ve incir han· 
larnnn daimi doktorlara ; bolu 
nac,k, temlzllğe bu doktorlar 
bak.acık ve Qrfinlerlmlzln temls 

bir eekllde tılenmf'81 flBğlan•· 
caktır. Bonon lt;fıı ikinci bir 
toplantt daha yapılacaktır. 

Buğday ve Un 
Fiatleri Normal Midir? 

- Baoı 1 inci yftzde -
un narklDı on kuroetan yukarı 
çıkarmamılı;ta Hrar etmhti. Bu 
dorumda (ırancılar zarar ettik· 
)erini ıöyli yerek fmn ltçllerl · 
nln gftndeliklerfol lndlrmltler· 
sede eıoaf ve loçl blrllklerl 
b6rosa şe( lf ğlnln teıebbilslle 

bu mes'ele kotarılmıe ve lfçl 
Gcretlerl hrmcılfnn da zar1rını 
mucip olmıyacak bir tekilde 
kotarılmış, aıtınlmıftı. 

E~mek narkrnın lndlrilmeıl, 

fıkat ayni zamanda un 11tıola· 

rlle buğday ıatıe f laderl ara· 
sınd•kl farkın kaldırılması meı· 

e!e&l için dıın yapılan önemlf 
toplantıda uo fabrlkatorlarının 

m6talbları dinlenmlttlr. Daha 
evvel y•pılan tedklklerde bun· 
dın evelkl doruma göre buğday 
ve un f tatları araeında otmdlki 
halıle önemlice fark bnlunduğa, 
boğd•y f lıtları dGetOğG halde 
un f latlarının hAIA indirilme· 
dlğl soouncuna varılmıetır. 

DOnkQ toplantıda un fahri · 
katorlarının un f tatlarını in· 
dlrme mee'elesi mennbabs edil 
mfş, fabrlkatorlar buğday ve 
on f latlırı arasında fark olma 
dığını, dorumun normal oldu· 
ğuno sôyllyerek bazı aatıı ced· 
nllerl göatermiolerdlr. 

Uo fabrikatörleri daram 
böyle normal olunca kazancın 

da az oldo~uno, on f latlerl 
Qzerlnde indirim yapılımıyaca· 

ğını eöylemlılerdlr. Bunun 
6zerlne ilgilılerden mQrekkeb 
ihzari bir komlıyon ıeçllmeıl 

ve bu komlıyonun gereken 
tetkiklerini muhtelif tetellCll· 

lerden ve plyaeadan yıparak 

Oç g6n aonra genel kurumun 
tekrar toplanması, ihzari ko· 
misyonun yapacağı tetkikat 
ıouncuna gôre mea'ele Gzerlnde 
keıio kırarı vermesi kararlao· 
tarılmıotır. 

• • • 
Toplantıdan sonra bir mu· 

harrlrlmla, C. 8. Parti bıekanı 
Avni Doğan'• görerek bu hu· 
susta gazeteler va1ıt111le bal 
kımızın tenvlrlnl rica etmlo n 

ou cenbı almıotır: 

- Bu toplantı ve mOzakere 
lerde bllbMS88 anlamak istedi· 
ğlmlı iki 4ey vardır. 

Bugftnfln buğday plyaaaeına 
göre un flatlerl normal mıdır, 
değil midir? Değilse, indirmek 
imkılnı var mıdır, yok mudur? 

Eğer bunların hepal de menfi 
çıkarsa, yani ekmek, belediye· 
nln örneğine uygun olarak imal 
edilir, fakat ffatlnl dDeOrmek 
lmllnı bulunmaz11; acaba ayni 
gıda hauasını hılz bir ekmek 
çıkarıb f latlerl indirmek clhe· 
tine gldU:mez mi? lote bu hu· 
suııta tecriibtıler yaptırıyoruz. 

Kazancı zaten az olan •atın· 

dao!arın ekmf)k lılni mutlaka 
birkaç gOoe kadar, hem de iyi 
bir oekllc:le dtızeltmeğe çahta 
cağı• ve çaboıyoruz. 

Kepsut Panayırı 
Balıkesfr'ln Kepeul kama· 

o unda 18 •Au•toetaa 2:J ağua· 

toıa kadar bet gCln dnam et 
mek ftzere bftyftk bir paoayır 
kurulacaktır. Panayırın progra 

mı Ubaylıl• gelmiıtlr. 

Efelkl gece ıehlr gazinosu 
önünde bir otomobil hıraızlığı 

olmuştur Tecimer Andon oğlu 
Jan, akoam Gzeal 245 aayılı 

öz•l (Bo!loıi) otomobilini ga· 
zlno dıoında yol flzerlnde 

bırıkank gazinoya glrmlo 
ve saat birde evine gitmek 
Gsere aradığı vakıt otomobilin 
yerinde olmadı~•nı görmütUlr. 
Çalının otomobil zabıtaca aran· 
maktadır. 

Körfez vapurları
nın Gece Seferleri 

Panayır komitesi baekaolığı, 

ar11Ulusal İzmir panarının de· 
vım ettiği mftddetçe körfı?zde 

lşliyen vapurların ~ece ıeft-rle · 
rloln btr Hat daha uzatılm11ı 
için IİD"an folerl genel dfrr.k· 
törlftğft nezdinde teoebbQıte 

buloomnetor Genel direktörl6k 
bonon için Ekonomi Bakanlı· 

~ındao mG@aade tıtt:mletlr. 

Saylavlarımı

zıu Tet~ikleri .. 
- Bıoı 1 inci yftzde -

yukarı Kıaılc• köyilnfio ilıtftn. 
ôekl çamlıkta kurolmoe ol•n 
(Çocuk yordu) nu geımişler ve 
borada ba•ıtan yavrularımızı 
görm6e ve ıevmlolerdlr. Akt•m 
Gzertde Burnava yolundan fz. 
mlr'e dlinmftılrrdlr. 

Burna•,. kamoouna u~rayan 
uylnlsr, parti ve orayı ziya· 
ret etmlıler, prbay Fehmi ile 
görftom6tler ve bağcllarıa da· 
romu hakkında mald1.0at almıı· 
ludır. Şarbay; Burnava dola· 
yında yetieen ılyah 6zftmlerrn 
ıekftler ldareelnce geçen yıllar· 
da eatln alınııkf!D bu yıl olgun 
bir hale geldiği halde el'an 
eatın ahnmımakl• oldnğana 

ve bu y6zden bağcıların ııkıeık 
duromdn kaldıklarını ıöylemlş, 
banu çok önem ve ilgi ile 

karşılayan saylnlarımız mtlete· 
rek bir telgrafla ılyah ftz6m· 
inin gene atın alıa111Hı jçlft 
Tek itler Ye gftmrlk Bakanlı· 

~ına bir telgr•f çıekmfelerdir. 
Sıylnlar Burnu• parkınıda 

gesmlolerdlr. ----
Bir Mofto 

Hac için Biriktirdiği 
Para ile Bir Köprft 

Yaptırıyor .. 
Onsa mQ(tflsG İsmail Blca· 

za gitmek için para blriktlrmlı 
fakat sonra Baca gitmekten 
•azgeçerek biriktirdiği pıra ile 
hayrat bir köprfl yaptırıp ınap 
kazanmağı daha 4ıUln uymıttır. 

Kôpril; LAdlk kaııabaııının 

kara aptal nahlyeılne bağlı 

Mazlum oğlu köyG yakınında 
Lldlk gölGuden çıkan tere 
ırmak Gserlnde ve göle 200 
metre uzaklıkta ve k•rsfr ola· 
rak yaptırdmıttJr. 

Köprl 28 metre usaolağan· 
da iç buçuk metre ytlktekll· 
~inde tlç metre 7 5 untlm ge· 
nltlf ğlndedlr. 

MaftQ bu köprflyQ yaptır· 

m.ık için 1400 kflıtl.r lira 
h•rcamıftır. 

Yurdun hıyındırhğına çahoan 
mClfUl l11mall'ln bu gGıel hare 
keti, takdire. teoekklre ve 
örnek olmağr I•ylkılr. 

Hidayet, Erkılnıharp kaJma· 
kamhğından tekaild edlhoiw. 
önce de İzmir boreaıı genel 
ıekreterli!lnde boluumootu. Ka· 
rısı ve 10 yaışında çocuğu kim· 
sesiz kalmıştır. Baoları 11g 
olıun 

Borsa komlıerli*I ödevini aa 
olarak borııa genel ıekreterl İh· 
san Ayyıldız ,rör~cf'ktlr. 

Tıırgudlu'da 
Telefon ve Sıtma 
M flcadetesi işleri 

Turgodlu'da t>Akidrn yapıl 

mıe telefon tt"oldlttı noksınh· 
ğını önemle gözöo6ode tutan 
ilçebayımız busene Ut.enin her 
köyllae t"lefon tetkilıltıoı yap· 
mayı, kararlıetırmıt ve ba it 
için köy bftdcelerlne tabıiHt 

koydurarak lbım olan malse· 
meyi slparlt verdlrmlotlr . 

Torgudlu'da halkın HAbgı 

ile çok yakından alakadar olan 
sıtma milcadele tel,.rl fız::rlade 

harer<!tle calıeılmakt•dır. 

Ru haıusta toplanan mftca· 
dele komisyona gerek ıebrln 
içinde Ye gerekse ovalarda bu· 
loaan bataklıkları karatmak 
için b6tln halkın bet g6n 
m.ftkellef lyetle çahımauna, on· 
indeki artlıyenlere muıluk 
takılmuına, arasl hendek&erlaln 
kanallarla bağlanarak ıulann 
akıtılmHın• şehirde kanallua 
yon yapılıncaya kadar solana 
her ude açılacak 6st6 ltapakb 
çukurlara akıtılmasına •e Ur· 
gınlı köyllnde bulunan batak· 
lığın kurutulmaaı icln proje· 
ılnln yaptırılmasına karar ver· 
mit ve bu kararlar 6zulnde 

ite geyllmletir. 

Çocuğun 
Dişleri Kırıldı. 

Halkapınarda Mehmed oğla 
StUeyman ç.ıydı yıkanmak lçia 
keadlılne Abidin •dıada biri 
tarafından 

Şıban oğla 

verilen hayvanı 

Aıı m adlı bir 
çocuğa veamfe, Asım hayvanı 

çaydan çıkarken hayvan Bey· 
tullah oğlu Feysullah'ın apına 
tekme fle •ararak iki dlflnl 
lurmıftlr. Yaralı çocuk mem· 
leket haebneeiae kaldırılmıftır. 
Hayvan aabibl hakkında .. h 
klkat yapıbyor. 

Defterdar izinli 
Defterdar Kenan Yılma• 

bir aylık lslnlnl geçirmek Clsere 
bog6n Ber~ama'nın Bağylsll 

kôy6ne gidecektir. Defterdarlık 
ôdnlal aelıkla mnhaaebe direk· 
tôr6 İbrahim ıGrecektlr •• 



Alma':1ya~nın Dörthin U ça~.1,!~:0~:;.;~:~:? 
Sekızyuz De Tankı Var. Aıımı,hioçittçioion•· 

• mayiti b&disesiz bitti .. 

Bunlar Beş Ayda Yapıldı. Yılbaşın~ 
Kadar Tanklar Ikibin Olacak! 

Almanya'••• elllblaam111 çok 
Mil bir tekilde •okabalmat 
ledar. Abnen neticeler. Avrupa 
dnleılerlnio bir çopau hayret 

•e delatete dGtGrmeluedir. Bı' 
•J ehelf ne gelinceye lradu si 
lalallS bulunan Al~anya, şimdi 
ea ka·netll dnleılerln gBzunft 

7ddıncak kadar ıll&hlanmıştır. 

Ko.,.nhagda alımıt bin çift · 
çl ıırafıadıa yapılan muıaum 
aGmaylt. kralm alleıl efradı ile 
blrltkt., ıaray& bıllkon11Da gel 
meal aıulne btclflellıce bini. 

Bu ntlmaylt e1aı ltlb.rlle 
s0tıyal demokratların aleyhin• 
dlr; n çiftçiler, nılyetlerlnln 
,;tin geçtikçe daha berb•d bir 
bale gt?lmeıdnl, lbraeatın dur 
ma11101 soyııal d"mokrat blk6 
ınrtinia m"ahaı bir eteri ad 
detmf'kt .. dlrl .. r . 

Bu nlmayltl idare .. d .. nlerln 
yakalarında mabad Bitter it• 
retl olan game baç bllbuıa 
naur dikkati eelbf'tmfttlr. 

Ba hareketin aklılerl merak 
la beklPnnıektedlr. Ve D•DI· 
marka nHilerlnia ilk hmrekeıl 

M. Bıtler'fn Vereay muahe· 
...._I yaruııı 15 M r. '135 den 
b9 tarihe kadar m"bJ.-llf ılı· 
Mmde 4000 tayyare yıpılmıttır. 
Yani 150 gtD içinde Fnnaa n 
... a kanetleı'fae k~ rtı faildyet 
elde edllmCetfr. Ahnu:"ların 

..... ki 'gayeleri, fagtltere'yi 
Wr de•I• aalatm•11aa yaaaetır· 
-kb. Almu hHa anan GG· 
eria~'Ja ba a.oaa,rakl maqf. 
•kıyeti lnalltere'yl ••11rtmıttaı. 
lactlrere ba ... ı,.et kaqı11ade, 
AllD8Dya'aın deala ka••r.tlerlnl 

Yeni model Raı toplan 

1 Eski Nazır 

Hak yerinde .• 
986 yıh 10nuı kadu ba n· ee ıilllalanma lç'n p1r• teda· 

arbrmak haaaıuaılald btellae 
...... Jel,.mesdl. Çtınlktl ba 
takdirde bub •e ba•a telallkeel 
nıdır. Almuya ile, flnmtlar· 
tlan .. •ifade ile dl~er mılarme 

kam iki biae çıkaeakbr. Tem rlld yollarm• dltmlttGr. 
fmaada farkı prlsyada yıpılaa Alwıaya'da etkiden mevcut 
blylh maaeYnda 55 tank 100 bin .. kerllk kadroya 500 
hulr balaamuttar. Alır lok· milyo•, deala kanetlerine 200 
lar ıaatte 50 kllom6tre me•fe mllyoa muk •rfedlllyorda. 
kat'ıaı maqffak olmatlardlr. Aıker mlktın ırtınbaca ba 
SUih imaline ayda 600 mll1oia muraf yek6na 6 milyar marka 

' 

ÇJkaufbr. Almınya'aıa mıraf 
• lkı11ad doktora Şahı M. Bit· 

lere bir mektup yuarak ba 
k ... m..,.fln bir gla Alman· 
yaJI feaa bir •••ly11tıe a,nkı · 
btlec•glnl btldlrmlttlr. Bana 
nımea bu1rbk denmtladır. 

tııaabal, 6 (Oıel) - 1 Mart 
lıyaolle alakadar ~Gril erek gı · 
yaben 20 HDe klrek eesaıına 
mahklm edilmlt Ye gPçealerde 
Yanıalıtıa'ı udeı etmlt olaa 
eıkl maliye nasm M .. Marl'nla 
neahabi mubalkemedae din· 
den ltlbrren batlanmı,tar. 

f#peraoto Kongresi 
Roma, 6 (A.A) - 27 lad 

Anıula•I Eıtperanto konl'reıl 

birçok ulaal•rdın 1500 del,;e 
ala katımıyla dla Roma'dı 

aodmıttır. 

Başbakan M. Çilldaris, Se-
18nik 'te Neler Söylemiş? 

Son maaaenacl. tanklar •• tof'6rleri 

" •lhl•malını da hasırla mark 1arfedllmektedir. AyrıH 
..... r. Gerek ltrop, grrekae benkalııdan Sl mllyırltk dıhill 
•ıer lll•la fabrlkalan Jet:ell lıtlkrat alkıedllmfttlr. BDUln 
........ yeni ııaklar yetltdr baqkalar ihtiyat ıkçelerlal •e 
Blf'llle mftflUldlrler. ıermayelerlala mlhlm bir kH 

Al .. nya mart •JJ•a kıd.r mıaı ba tıılkrasa batlamıtlar 

tek ta•ka •ablp -'etildi Şimdi dar Rayfttıınk ıoa umanlardı 
ile 00 ıantt tana• •1rdıl' .,. ı ......... faally .. ıloı baralkmıf, ude 

M. Ruzvelt ve Almanya· 
da'ki Yahudi işi .. 

1 -- • -· Gftya Puzvelt, M. Hitler'in Bu işten 
Vazgeçmesini Söyledi.: 

........... 6 (Oael) - Ame 
llD'tla Almaaya aleyhine yapı · 

lıla Y alaadl atlmayitlerl duam 
... rkledtr. Amertkı'ya yerlet 
... Alma• Yabacb'&erlo~a ve 
W• Amerika DNb'aılanadan 
s.üer Wr ••••Jlt arauacla: 

- Ca•ar relll Roswek ba 
pııa•olar1181•• neyi lıdbdaf 

....,., aalamlflır. Ve b••I• de 
, ...... ,.,... v ..... ..,. 1ef iri 

Dr. Llterl beye• anya dant 
_,.., • ditle•'ia ba yaptık la· 
nm utık yapmımaklı iyi ha 
nket etmlt olıeağıoı lııl!dluuı .. 
alı!. Demlttlr. 

ı....bal, 6 (Osel) Brla• 
....... ıabıtal ayae ye, ~iman 

mlM ._.._. ladıolarJ, mi· 
_ ...... olıilp içi•-.-. 

dl'lerl kafile halinde IHklf 
etmlftlr, 

M. RG&Yelt 

Dairde• onlc; Yabadl ayal 
1ebeb al&aada .. pee alllllllfllr. 

Ben Halkçıyım ve Onun Dediğini 
Y apmağa Mecburum. 

lıl. ç.w.n. 
Sellalk'ten Ya••• psetel•· ı 

me yU1byor: 
M. Çaldarll bar•• geçti 

w Sırbbtab'a gitti, hlk6met, 
Ya•n .,...,_b•ımn emniyeti 
I~ bayırh tedbirler alm•t •e 
~Wt1e~k ... umeydu 
wermemlftlı. 

M. Çaldarlt'I• reld olcl-ta 
Balk farkaum me1111Jb btltl• 
SellnllL'IUer lıtlkb.ldt' •e bq. 
babn•a 16yled111 nutukta hısar 
balanmatluclar. KralhA•• De 
Yakıt iade edlleCl'gi balı.kandaki 
halkua ıaallne, M. taldarlt: 

- Bu ılse atd bir ittir; ba 
ha1a11a hak •e rey Mhlbl 
halkbr. 

Ve pseteallere de: 
- S. o, Yanan dablllltlerlae 

bir nllb Terebtlmek için tik 
ıedbtr olarak bltanf •e ~nel· 
oya mGr11cı•tı ıegladım 

Deınlttlr. 

B.ılkıın blrlei: 
- Fakat ba haıaııa çabuk 

olmak lhımdar, dlfmaalaraaua 
çahtıyorlar ,. tuuk k111u701lar. 

De7laoe; 11 .... ku: 

Dltaaaa yoktur, dlfmu 
--•lellllls de Yaaulıdır. 
llemleketa llwaet ...... , .,.. 

•la•danlda " elde edilenler 
bAlt cealaadınl .. ktadar. Öyle 
ki .._lana Yamlltaa'da yer 
.. 1 .. 1uı.. ı.... lhnkılma· 

-.aır. 

-'AJkm dltlnee •bibi ola•· 
iM kendilerine ....... .,.rıller 
ttıtkll edeblllrler. 

• Tattuıa•a• ayua, dahilde 
ılkda •e ua7ltl .. glıyacakıır. 

•Ben milletin ar•mom tabtim, 
mlllella iradeli tola eu ••rlrlml 

M. Çaldarll'e ba defa belk· 
taD blrtll: 

- Blse hakiki flkdnlsl hı 
kikı n etki bir balca slbl 
ldldlrl•lst Dedi. 

.... bll: 
. - Ben •cleee bılk01J1m. 

Balk ne lıtene onu yarmağı 

bir mecburiyet blltrlm! Cna· 
bını nrmtııir. 

Gatetecllerla Bel~rad'a agn 
yıb qramıyacaıı bakkıadakl 

ıuallae de: 
- S&optDOYlt 1lri6adaa 

üç, Beş Ararken, 
DörtbinGel -işsizler, Bağrışa Çağrışa Bel 

Daire~ini Işıal Etliler •. 
lmınbal, 6 (ôıel) - Loadr• pblr meellli aalanm• 1", 

llne batlıdılda11ndaa blrkao gla ıoara, belediye dalretl.W 
eını birkaç l"lf•C• n uwacı lhım olctaıa hakkında Wi 
yıpıttrnlmıı. . danaa 6serla• •bableyln .. t 8.SO da 
kiti belediye önGnde ıoplanm ttlr. Banlar içlacle ueak fi 
nnıo it bilen amele oldaAa ınlatdmıı fakat M ..... 
lpial,.r ar.11nda gftrGhl çıkraıt Ye belediye bu l ... sler 
l•gal t'!dllmlttlr. "it lıtlyoros!., diye bıRaraa ba lltlllei 
polle kanetlerl ıarafıaclan bir, iti ıaat agratılmak ıaredle 
m111lardar .. Ba nlmayltte ılllb kullımılma11tıt. fakat bl 
eopa darbelertle yaralanmı111r. 

Fakirler, irade Kuvv 
IJe iş Görürlermiş! 

Avrupa 14.,akiri, Kılı~ı, Fındık Sa 
larını ve Zinciri Nasıl Y utta? 

g1Zetelerde oka· 
rus: 

Blnd'U oldu· 
ıaaa iddia edea 
n kea dl le rl •e 
" Fakir .. lemini 
•erea buı kim· 
aeler, harlkallcle 
bir talkım tecrl· 
beler yaparlar. 

Bla buaları 

gh baJcıhk • 
yar geç~rl•; fa· 
kat oalar1a•ha· 
kllkaıl lııedlkle· 

ri •kbyıbllme· Kılıca mi.ı.,.e ia6ir .,.. açan yatarU9o 

lerl nya y•pbklan heiba•gl k garip maddeler 
betlt bir hareketi fe•kallcle •e kı.t.r mldetl•de kıldıt 
kenme• diye •labllmel-9 11e lltçW. anr •lrme• 
ile kabil oluyor? Fakir de•llea babkları•da da ba bal 
ıdamlana ID1andaa farka nr· Ayal bal huı ıa ... 
mıd11? olayw, Banlar, idare 

Vlyana'da, lla -bl harlkallcle bir noktaya toplaenak 
•e rabl mee'elelue ald tet•lklt IDfllerl•de baam .e 
yapmakta olan •• fen adım allkelan olmıy•• ee1•• 
lar1adaa mlrelkkeb bir cemiyet mektedlrler. 11 .. bat 
ırırdır. Ba cemiyet, faklrl•ml• çok IQenlerl boalar 
ne oldaıaaa kaide H etUlara •yablllrl~ Bir ~kıaa 
ballıyank alamak letemek· inde ka"9tlal .taM •• 
tedlr. •ltbiyetle bllaamaktl, 

Cemiyetin relli ylsbe" Ra· p, fladak 11cuaı glW 
dolf GrOI, Viyana gasetel•rln mahldkatı ôtmakta. 
den blrlnae geve• gta ba k ... r tltler, kabçler 
halGlla demlttlr ki: tadarlar!. 

- Yalaı• Btadlataa'da, de· Bir gla oe•l1ntıh9ll .. 
111, Anapa'da da fakir ftnlır 
•• yetltmektedir R11lal hülteled 
tetkik He alı•• oemlyetlml• 
bir iki 1enellk çrb1ma11 ile 
elMh nedeelere nrmıttar. Na· 
ur dtkk•tlmlsi eneli mldele· 
rlae pda olmakt• .,ok asak 

lo defa oluyor ki Belgnd'a 
da•et edlHyonam. 8a da•ete 
leabeı edecellm, ,ayal •m•ada 
knl naibi ile ~oe61m Ye 

e.tku mee'elelerlal To lttlfa· 
fanı koaa .. cagaml Ceubıaı 
•ermiıdr. 

1etanbal, 6 (Ösel) - Yanı· 
nletan'ın clmbarlyeıçl ıasele· 

lerl, Yaaan şeblrlerlade knll 
yet tanftarlanaıa tedblt ko· 
mltelerl tetkll ettiklerinden 
be'-tmekte "e bir takım ı•r· 
d kaauDI badlwlere hlk4meda 
....-. dlkbtlnl celbf.11nektedlr. 

t .. ıubal, 6 :O..ı) -Yaau 
aabalefet• 6rblanadu tenk· 
klpener 6rbea relll •e AYrll 
pa'clın yeal din• .. olan 0..y 

"Kafaadnle .......... , Te bir 
poUkllnlle yallrılmıfbr. 

Atine, 6 (A.A) - Blktlme· 
tlD, eumarw karamlan daA•t· 
mata aiyed balanda&• 7alu· ........ 

mak Rretlle, ..... 
balbh llCGD• .paa 
tirdi. Ba Wbdaa tldd• 

mldeelndea •e apadt• 
oebrdı. 

ikinci teerlbe, .. d 
ıla yau•ak •• gene .,..,. 
ketle Ç1karmak oldal 

•· Baaclaa IOlln, A 
kiri, blr.,ok doktor " 
mı Galade ca•la bir 
yana.•• .. tn ..... JI 
ltlr umu IHn ... 
ge11e eub olank ca~ 
torlar •e fen .... ,.,., 
ret.ede bir fe•u.....a 
dllu, ota•• bir 
bir midede DIDD .,Aılıl~ 

metini pek tabii .,.ı. 
Şa clbed de 117· ... -.~ 

dır. Ba fakir, tecr8lıiıdlll'llF.' 
laJ-1' .... llt .... 

- S-• .... 



, 

111110111111

' "'''''''''"''""'""'"'··""""'""'"'"""''"'''''""'''''""''''.t.: •• 
1 

'

4

• •• E .• !.l .......... "'""''''"''*'""'"""'"""'""'"'"'''''''""'"''"''m"""''"'""BUtlWttt., .. =.t .. ,: .. ,.,.U\• 1 Meşrutiyetten EvVel ve Sonra .. I "Girid'deki isyan Türk'ün Büyük Zafer 

başımızdan ·Ge.;enler .. 
55 7 Ağuetos 935 Yazan: M. Doğan Batu 

Ben -Dedi- Asker Olmaz Dememiştim. 
Bakaya Olmaz Demiştim. Dedi .. 

,Uzunca boylu genç bir zabit 
01aa mubıtabı da: 

- Mahdumunuz AH beyi 
•hnağa geldim. 

Deml~ti. Ba cenb lir.erine 
rengi 11psarı kesilen boca kı· 
Jıfetll ıdım hiddetlendi. 

- Alt benim oğlumdur ne 
1•pacakeınır.? 

- Askerdir, dıireye göt6 
l'eceğiın! 

Bu cevmb adamcağızı daha 
'1ıılı aeabll,.eıirmletl. Tttremf'ğe 
htet.yan hane ıablbl ile zabitin 
1'•1ırında şöyle bir muhıbere 
geçı1. 

- İfte bu olam1r.. 

- N,.den? 

- BenGz 
d1aruyor. 

gökte yıldızlar 

- Hu ne demek? 

- Hu o demektir ki; ne 
••1t1t gökde yıldı& görftnmezse 

l.e.ahn evlld da o vakit Hker .... , 
- &onlu e•l4dının 

........ için kıyametin 

.. ._ı mı b~kUyelf m. 

aeker 

kopma 

- O etzin bilecrğlnlz bir fo! 
- Efrodl IAfın luaa11. Sı-n 

'thınu oimdl bana teellm et 

"'1ece k mleln 

- Eımezeem ne yıpıcakeın? 

~ - lıtf\ btıtm blle~Rlmlz f ş 
il ittir. Y 11p1Hığı zamao gö 

tir ıolareınıı. 
lfobavere sarpa earmıeh. 

4-bıyet her iki tarafı kapla 
'-'•tı 

Ba konoemılar Farukiaade. 

:• konağında mleaf ir odaeın 
Cereyan ediyordu. -------· ANADOLU -'-.._ Gdııliik Siyaaal Gazete 

Salı.ip ve Baıyazganı 
tJ Baydar Röodfi ÔK:TEM 
lluınıt aeıriyat ve yazı itleri 

f.a_ 1'16dın:6: Hamdi Nüzhet 
~aııen: 
C. lanıir fk.iııci Beyler sokağı 

Balk Partiııi binası içinde 
lı l'eıgraf: famir - ANADOLU 

tlet'on: 2776 - Posta kutusu 405 

l' ABONE ŞERA1Tl: 
~ 12001 Alb ayltğı 700, Oç 
~ ayJıAı 500 kul'Uflur. 
...... eı memleketler için eeaelik 

alaone flcreti 27 liradır. 
Be.yerde 5 Kurnıtur. - . 
PÇmiı alabalar 25 kuruttur. 

4l'iADoLu MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

Muzaffer bey b .. ~ırdı: 

- Askerlik farzdır eOIAlel 

ıablreye meneub (Alim) böyle 

eöylermt? 
Muhaverenin cereyanını de· 

ğlştlrmP.k tstlyen Faruki eordo: 

- Zahit efendi, zanneder· 

ııem siz yeni mektebden çıktı · 

nız nerelisiniz? 

- Evet, dört bet ay olu· 

yor. İzmlr'liylm . 
- Oğlum All'oln zabitler 

den arkadaoları çok.tor. Slzlile 

yakında erkıadaşları eıraeı nda 

görmek letrrlm. 

- Efendi! Abbab olmak 

için hu işi enel4 dostça hal· 

letmek IAzımilır Ali bt.yl götü 

reyim, vazlf"ml yapıyım, sonra 

ahbahlığı d6oftn0rüz. 

- Ali beyi Yt>rmP.Z~em . 

- Ren dtı boradan çıkmam 
ve kimııeyi de çıkartmam. Ko 

nağınız Hkf'rler ıarafıodan ne 

zarr.t altına alınmıştır. Bir 

milddd Bakıhoı sıvazhyan Fa 
ruki dedi ki: 

- EvlArtırıa Mustafa 

eeoden blrt"Y ietiyeceğim . 

- Buyuroooz. 

bey, 

- Şimdi sizin ile m6ofrl 

yet dairesine gidelim. Müşir 

Osman paoadan oğlum için 
emir alayım. Şayed t.mlr ala · 

mazsam şeref tm hakkı için 

eOz Teriyorom. Oğlumu size 

teslim edect!ğlm. 

- Ben de size şrrefl aekPri 
namına eöı veriyorum. Mil 
elr paoanın emirlerine kadar 
oğlunuza blrşey yapmıyacağım. 

Ali bey de bizimle beraber bu 

looııun her üçQmüz arabaya 
binelim. 

Bu eon söz Qzerlne Faruki 
zade ayağı kalktı: 
tim ftçftmftz beraber gideceğiz. 

Diyerek elini zlle bntı. 

İçeri giren uşağa: 

Fayton hazırlansın. Ali 

ye de haber verin o da bi 

zimle beraber gelecek. 

Emrini nrdi. 

Sokak kap111 önüode bekli · 

yen arabaya her üçil blnmi~· 

lerdl. Araba hareket etmeden 
evvel Mustafa Bey birkaç adım 

öte taraf ta dolaşan aııkerlere 

ellle daireye gitmelerini işaret 

etm(!Jtl. 

Araba Uulemlı, bük ılmet ko 

nıgının kapısı ônQndekl kemer· 

den gP.ÇmPğe baelamışh. Bir 

~lq - 27 - 7 Ağustos 935 
~~rğe _ _baeladı ... görd6m? 
~ ark111ndı duran adamı Diye dftetınmeğe daldı. Fakat 
htt "k ıçln eerl bir hareketle fazla dOoftnmeğe lflıum gör 

dôndft: medl. Sert bir llıınla berona 

~ - Bu oguraazln&a kim ge· dedi ki: 
I? - Erendi, oğareuzlak getl 

~di. Ba dakikada .Kontun rlyoreoanı .• 
'tlırı Laronun nasarlarlle loglliz lordu rol6nft oyoıyan 
-.. 1•taıııtı. Baronun nHerl•rı baron bu eözlerl anlamamıe 
''- •t1ı111 •e lıkayıddı. Kont ılbl oyunu eeyre devam etti. 
~'et bıfısaeını toplamakla Fakat k.4ğıdları idare edenin 

'-ı ~l bulunuyor ve gayri ikazı Konıun, &u•llnl tektar· 
Jırt: lamasına nkh btrıkmıdı: 

- Ben bu ph11 nerede - Efendl oyanunup dikkat 

kıt'al muntazara Bocayı ee· 

lıimlıyordu. Faruki zade selıim 

lçtu mağı·or bir tanır ile elini 

haşrne g6tftr0rken Muzaffer 

Beye yan gözle bakarak : 

- f şte evJad, bizi böyle as 

ker ve zabit selAmlar. Dedi. 

Muzaffer Bey de cevaben : 

- Sizi askere eelıimlatan 

bu rütbedir. Halbuki siz, bu 

rütbP.yl size verr.n devlete oğ 

lunozu askere vermemekle mn 

kabele eıllyoreunuz. 

Dedi. Bu söz ftzrrlne Faro 

ki zade kızarmıotı : 

- Bt.n dedi· asker olmaz 

dememfotlm. Bakaya olamaz de· 

mek htemletlm. 
Diye bir tevil 

reblldl. 

ile cevab ve · 

Sonn var -

r 

1 
Okurlarımızın Fikir ı 

vP Dilekleri 

Hergaına'dan 

Bir Şıkayeı. 
Uray ııiumları, malüm ol 

doğu üzere ., .. ııır içlerinde ve 

mahalle aralarında i"tlal edtcl 
maddeler bnlunmaetoı mtnPt· 

mlı,tlr. Halbuki tebrlmlzin en 
güz~l binalarının ve inhisar 

idaresinin depolarının bolun· 

doğu yrrıie bazı mağazalara 

hırdavat yık•lmaktadır. Bu ot .. 
tarın, bir gece içinde 'en •e 
meı'ut Bergama'm1zı yakıp kol 

etme~I her zaman için mOm· 

kündOr. Bir ilçenin büyük yan 
gmları karşı koyacak derecede 

kuvvetli itfaiyesi de ol11mıya 

cağına göre, bu tehlikenin olm 
diden öofloe geçmek lazıındır, 

kanaatindeyim. • 

lnkıltp mahalleelnden 
·5 numuıda 

Esıtd Akman 

Kiralık Evi 
Olanlara 

Birinci ve İkinci Kordon ile 
Karaotioa, Göztrpe "" Gazel 

· yalt semtlerinde IAakal "6,, 
odalı kiralık bir ev arınmak· 

tadır. Evini kiraya vermek 
letly6n ev eahlblerl ile ellerinde 

kiraya verllecrk evleri balanın 

elmearlarrn matbaamıza milra· 
cadları. ı.ıo 

edlnır!. 

Kont de Roma atıldı: 

- Siyaha eltıbln frank .. 
Maeayı idare eden adam 

k4gıdlar1 dağıtarak bağırdı: 

- Sek izll!.. Kırmızı kazanır, 

siyah kaybeder. 

Kont de R.oma kaybetmişti. 

Hiddetle yumruğunu maııaya 

vurduktan sonra arkaııındı 

duran ve İngiliz jeetlnl muha· 

fezaya çahpn, 14\ayıd barona 
danerek; 

- Muhterem ·dedi· bundan 

evvel uğunuzlak getlrditlnlzl 
ııöylemlştlm. 

Maeadıktler oyunu terkrde· 
rek Kont de Roma'nın ıldığı 

vaziyete bakı yor lırdı. Slr Artar 

Kin ınlamıyan bir adam 

tanlle: 

- Aaa!. 

Siyasal Tahrikler· 
Giinlerinden Biri. le Mi Do~muş? 

---~-· ..... ---- Başı 1 Jncl yüzde -
grafta, grevcilerin siyasal saik· 
Jerle hareket etmle olduklarrnı 

bildirmiş ve eilkunun bugün 

iade edileceği kanaatini göster· 
mlştlr. 

Bir bombardıman tayyare 

f lloso da hareket etmiştir. Roy· 
ter ajansı da bu haberi teyit 

ettikten sonra grevcilerin adada 
bir tersaneyi ele geçirdlklerlnl 

blldl rtyor. 

Atloa 5 (A.A) - Banyadan 

blldlrildf~ine göre lııyan hare · 
lc:f'ti Kandlya civarındaki bazı 

kiJylere de sirayet etmleıfr. 

Buralarda grevcller mahalli 

hükurneılerl orradao kaldırmılJ 

l11rdır. Grevcilere karş• Kan· 

diyada bulunan süet kuvvetle· 

rin ~Af 1 J?«"lmedlği ~örilldüğft 

için HanyRdan askPf eevkedıt . 

mlş Pirt:'drn de iki torplto 

acele yol11 çıkarılmıştır. Ko•· 

VPllP.rln hu alcşRm h4ılfse ma· 
halline varacakları ıahm'n edil · 
mf"ktP.dlr. Bu lıııyın ha .. ,.ketlnln 
etyaııal bir er~,. fi" yapıMığı 

şiiphP.efz olmakla hnah,.r, gr""' 
d ı,.rin V rnlzdfst tıfr cereyan 

ıakib ettlklnl henüz Hbit 

olmoo de~lldlr. 
Hük\1met çevenleıi lııyao ha 

rekeıinln t11mamlle mevzii ka· 

lacağı ve kuvvetler gelir ~el

me& derhal yaııotmlarağı ka 

naetlnd,.dir. isyan harl'keıl tel· 

graf la Çttldarls'e bildlrllmişılr. 

Parltı, 5 ( A.A) - Poyter 

ajansı bildiriyor : 

Buraya gden bf r telgrafa 
göre. Atine tayyare kararg4bıo 
da 25 Hker hükumet aleyhin· 

de tahrti.Ana hulunmıya teşeb · 

bile etmfe ve k1rışıklığı bastır· 

mak için oraya g,.Jen kunetl 

8ilih ateşi ile karoılamıolardır. 

Siikiiıı"t teeeeüs etmiş ve yaka · 
laoan 15 aeker divanı harbe 

verilmiştir. 

Atioa, 5 (A.A) .J Royıer 

sjansı bUdlıiyor : 
Harbfy., nazırı Koodllls GI· 

rld'dekl askeri ve ehil erkAn 

ile görOotOkten sonra harp ge· 

mllerl ve tayyareler göoder· 

meğe karar verdiğini blldlr 

mlştlr. 

iç bakan1Dın bir bildiriğine 

göre, Kandlya llbayı grevcilerin 

elyaeal teslrat altında hareket 
ettikleri kanaatindedir. Grev. 

cllcrln Gtrld'deki cepbaneltk· 

lerden birini de geçirdiği eöy· 
lenlyor. 

Atlna, 5 (A.A) Hülni· 

metin Glrld'den gtneral Bako· 

polostın aldığı bir bildirlie 

göre, stıkiin iade edllmlo n 

grevciler sakunetle dağılmağa 

baijlemışlardır. 

• Diyerek lisana aşina olmı· 

dığını anlatmak letedl. Baron 
ayol zamauda kokota bir göz 

kırpmı~h. Kokot baronun oe 

demek lttedlğlnl anladığından 

Kont dfı Roma'ya dönd6: 

- Kont cenablau, dOelloda 
katlettiğiniz Alferd'in · samimi 

dostu bulunan Baron Artur 

Kln'J takdime mClsaade «!der 

mlsinfr.? ' 
Kont de Romı'nın tftyleri 

aya~a kalkmıılı. .K.Ağıdları ma 

eaya fırlatarak doğruldu. Fakat 

meçhul bir kunet onu geri· 

l,.meğe mecbur etmletl. Bu 

tanıdı~•. fakat kim olduAunu 
hatırlayam•dığı n kendisine 
ıığıırsozluk gl"tlren bu adım 

ktmdı? Baron blrtek eldhenlnl 

çıkıararak kıpkumısı olmue 

bulunan K.oatua yClıiinQ ok· 

Bulgar Kralı 
tan 

Anıdı Açarken 
Yana Söyledi. 

Barış-

-----·------
Leh 'Hicrin Hir Yalanlaması 

Sofya, 6 (A.A) - 1444 
Harb alanında 6len Lehistan 
ve Macaristan krah Ladlslas 

için Varna'da yapılacak törenler 

dolayısUe bazı yalnm kayuık

lardan Lehistan 'ı Bulgarletan'ı 

SIAv blrllğfoden ayırmak iste· 

dlğl hakkında çıkan haberler 
bıitanbaşa asıleızdır. 

Sofya 5 ( A.A ) - Bulgar 
ajansı btldlrlyor. 

Varna ylJres'nde 14~4 Leh· 
Macar kralı üç6ncft Ladlslaeın 

kamotanlığındakl Leh, Macar, 

Romen, Sırp. Çek ve Slovak 

ordolarlle TOrk ordolan ara· 

tında kral Lıdlelaern ölOmü ile 
sonuçlanın muharebenin oldu 

ğo yerde kralın ve bu muha· 
rebede ölenlerin hatıraeı için 

dikilen anıd dOo törenle açıl · 

mışhr. 

Törende başbakan Tooef, bil · 

tüo hilkiimet üyesi, V.•bistan 
bOktimf'tl adına kilhiır bakanı 

Jenezejevlç ve Leh ordusu adı· 
na general Orllıı~ Dre&Zf'DI • 
başk11nlığındaki LPb heyeti, 

Macar naibi ve Macar böku 
meıl adına Macarlstamo Sofya 

orta elçisi ile Macar ordusu 

adına general Marealkonun bae· 

kanlığındakl Macar heyeti ree 

miğ şahsiyetler ve diplomatlar, 

Bolgar eGel müfrezeleri ve 

binlerce Varna halkı hazır bu · 

lonmuştor. 

Antd kral Borle terafındıııı 

atılmıştır. Kral açma eöylevfn· 
de, kral Vlidlslae zamanında 

barba hlzmeı etmlo <'lın ruh 
ve imanın bugGo barışa ve 
nluslarıo genlfğlne hl&met et· 

ıuesl lizımgeldiğlnl kaydetmiş 

ve demiştir ki: 
-------

Atloa, 5 (A.A) - Telefonla 
saat 24 de: 

Glrid genel llbayı işçi tahrl· 

kah hakkında çektiği bir tel 

grafta: Kandlye'de sükunun ta· 

mamlle iade edildiğini .bildir· 

mektedlr. 
Genel ilbay ayni 111manda 

çıkardığı bir blldlrlkte halkı 

rahatça lşlerile uğraşmağa ça· 

ğırmaktadır. Glrld'e gönderli 

- "Bunun için bf'plmlı uluı· 
lar araı!lnda eamlmi ve doatça 

bağların dalma daha çok ber

kitilmesine çalı~alım . UAraşları· 

mız dalma arsıulusal, killtGrel 

ve ekonomik elbirllğl için ya· 

ratıcı ve barıoıcı bir faaliyete 

mthevtcclb olsun. Kral QçOncG 
Vladielae'ın ve barb eden her 

iki safran bu yerde ölen b0t6n 

kahramanların anıtı öoQnde 

Bulgar ulusu adına eğilirim. 

Onların jeref ve hatırası eıeli 

olsun ... 

Açılış töreninden @onrı bir 

öğle yemf'ğl verilmiş ye yemekte 

ba~bakan Toşe{ Ue M. Jeadr~· 

zeljeviç ve Matıuka eöylevler 

vermhlerdlr. 

Da beşler 
Sevinçte .. 

- Başı l inci yar.de -
rede de Babeşisran hakkında 

gösterilen sempatiden öt6ril 
hılkta biraz nikhlollk hlsıl 

olmuştur. 

Jabeeseel ga:ıeteel diyor ki: 

Tanrrnıo kurtarıcı kuvveti, 

dünyanın hart~~·• komlşyonun 

ııempaıislnl kendi Qzerlne çe· 

keo Bab,.şletan'drn yanrdır. Slı 

dağıhlıyor, 11pk dı•ğmağa baeh· 

yor. Uluslar eosyett-tl Babrele· 

tanıo er kinll~iol korom•hdır 

ki H11beşlstanda soy~ıllık itine 

devam edebtlilo. 

Tokyo, 6 ( A A) - B•b"e 
kuvvetlerine sllib ve cebhaae 
rnğlamak amıclle Babr.fletan 

ile Japonya arasında bir ma· 

ka"le lmı.alanmıe olduğuna 

olduğuna dair Babee kaynı· 

ğından çakan haherlel'I Japonya 

dıt hakanlığı yalaulııu.aktad1r. 

Ayni zamanda Bıbr.elıtan'a 

bir japon ııüel heyt:tlnln gön· 

derllmckte olduğu hıkkmdıkt 

haberlerin de yalan olduğu 

bl ldirll mektedlr. 

Romı, 6 (A.A) - Yeniden 
iki fırka asker seferber edil· 

mietlr. 

Hu Ne Cnr'et? ' 
mlş olan iki torplto muhribi Koltukçu KHım'la kan11 
sökün iıde edlldiglnden geri Aliye Bozyah'dan f zmh •deki 

dönmek f'mrlnl almıolardır. • evlerine gelirken Mehmed oğla 

Atiaa, ti (A.A) Atioa Bftseylo; yanında bir arkada· 

ajanBlnın haber verildiğine göre şile kadına tecavtlı için ııldır· 
Kandl ı'dakl grev arlık bhmlo mışlu ve kocası Kaeım'ın Gze· 
tir. Patronlerlı ltçiler araeında rinde iLi l ö lirayı zorla almıe· 

görüşmeler başlamıştır. lardır. 

oadı. Sonra yarım bir lngilizce 

ile: 
Ben Alferd'lo doeto, sizi 

OldGreceğl m .. 

Dedi. Bu söıler Kont de 
Roma'yı dılg1nhktan uyandtr· 

mağa k4f i geldl. BilUln Hlon· 
daldler bu halin neticesi ne 

olacağını bekliyorlardı. 

Kont de Roma ma11da duran 

altın ve k4ğıd paralarını av~çlı 

toplıyırak kırı@ık bir vezlyette 

cebine soktu. Sonra herkee 

tarafındın lnclllı
0 

olduğuna 
şftphe kalmıyan barona dönerek 

tledl ki: 

- Lord cenahları, emrinize 

amadeyim! .. 

Yalancı baron derhıl yanın· 

da bulunan tercflmanıoa döne · 

I rek blreeyler ıöyledl. TercGmın 

Kontun sözlerini ayntn barona 

tercüme P.ttJ. Baroo lııgllizc .. : 
- Yee!. 

Diyerek: tercOmınUe beraber 
salondan çıktt. Kont do Romı 
da kendisini taklb ediyordu. 

- Sonu Ver -

Ahkimı ~atıelye ıulh hukuk 
mahkemesinden: 

23 7.935 tulblnde lzmlrde 
lklçeşmellk cGmhurlyet ote· 
tinde vefat eden tepedelenll 
ırnavut 1!14m oğlu veyeeldea 
alacıkh veya borçlular v•ru 
tarihi llAndan itibaren bir •Y 
fçlude gelip deftere ya•dırma · 

lırı, bir ay geçtikten eoara 
mClracaat dlnlenllmez. ve GIG· 
nftn mlraeçıl .rı var11 ıarlbl 

llAndan itibaren ftç ay sarfında 

mlrat1çıhk klğıdlle birlikte 
mGracaatlırı, bu mllddet için· 
de mOracaat edllmezee ôlladn 

bGtfln teıkere•I baslneye deno· 

lonıcağı ilin olanur. 2469 



__ ................... __ 
- •batı 1 inci yO~de 

beleıinl dnet etmiş, bu yBz 

..ten .r aloaal ticaret çok lı:a . 

.çOJmilf ve emtea f latlerl de 

.o nlıbette dftemOştür. 1zmir'fn 

bftylk lhr..cat ve ithalat mer· 

kezi olmak blbcrile dftnyıaın 
her tıraf Ue lktaaadi mftoaae

betl fazlıdır. Bloaeoeleyh İı · 
mir arsıola!ll mflbadeleotn 

daralmaeından en çok mOteeıı · 
tir olıo ;;ehlrlf'rdeo blrfdtr. 

ikinci sebeb; İzmir ı-o bin· 

terlıodıoıo yetl~tfrdiğl ürftolc 

rln bPnıederlni Y"thtlr<'n 
memleketlerin çok kavvctll 

ve her ç il artın r ekebetl,.ri 
ile karşılaşmasıdır. Bu ral.ib · 

lu; ürllolerlr:ln evsafını yfık 

eehm,,k, maliyet f tleıfol 

ucozlıtarak müstPbllk piyasu 
lardı •ilrftmQ lcu1.ıı etmek 
için fazla ~ayrd AÖ teri vor'ar. 

Bu bal. flrfiolnimf~ !• •leı?e r 
ffatlo eQrfim(in .. tee~r' hfbıırfle 

çok Oaemlldir. 

ÜçiincCbQ; eime..ıdif~r ve 
vapur nnlunlırı, l!lhwll ve 

tahliye maarafluı bu zcm,na 

göre yOkscktlr. Çfin\-iı toprak 
<flrOnlerhıdzln f fatlerl beş altı 

'lene evelkl ply-ı•al,.:e: nıı"'aran 
yarıya ve hattA :Qçte bire dfio· 

mlletGr. Navlonlar.n ve dl~n 

m1&rafların fadalığı cıkatı 

(ihracata) çok z11ar vermf'k· 
tedlr. 

DôrdQncibfl İzmh'in lhracatl 

ıon ıenelnde ftç b"t tkautba· 
Dtnln elinde kalmı,tır. Halbuki 

piyasada eeımıy,. "e iş eahlple· 
dolu, yani alıcının çokluğa 

ftrOnlerln değer I tıtlerlle ve 

n kolaylıkla Nt:lmaeıoa yer· 

dım eder. Çaoka bunlar ddo· 
ya plfa&alarlle alAka ve milna· 

eebet tealı ederek it çıkırarlar, 
diğer taraf tan 11ayııı mahdnd 
alıcılar her aamao Qretm,.olerln 

urarına bfrleımek lmkAnını da 
bulabillrler. 

Betlnctsl, eablll,.rf mlze yakın 
adalar evvelce ••hlre ve Hlre 

lerlnl lamlr'den ahrlardı. tJu 
ıebeble Eıce mıntakaelle beraber 

Konya ve Af yon lllr:rl de dıhtl 
olduğu halde bftyGk bir böl 

gt:rln zabfreel lzmlr'e gelir. 

adalara ntılırdı. Bugftn ıdalula 
ticeretlmlz remımen dor~ondnr. 

Alhncm, bu*dayı korumak 
lclo ziraat banh&ının bilkumet 
lıenbıoa yOkiH!k f latle rtnçber 

den lahn aldı*• bu~ftavları ~ene 
memleket dahlliode tekrar pi 

ya1aya ıGrmeııl ~idi tç ptyaea· 
aın baran ıene dGokOo bir 91 

ziyette ı,.çmeılne ıc-b,.b oluyor. 

\;GnkO b•nkaoın ,.Unde topla· 
nan bGyGk ııoklar dalma piye 

1ayı ôıedenbf'rl tebdtd elliğin 
bo itle m"tgul tecimer n u 

naf sarardın kurkerık ite gbl· 

temiyorlar. Bonon neılce•i ola 
rak harman ıonu hep birden 
pHarlara dölıalleo flrGnG tek 

batına ziraat bınkaııınıo mOba· 

yuya mecbur olmaıı hem ban· 

kıyı ve hem de rençberf eri 
•ıkıntıya ıokmakıadır. 

Yedincisi, tireımenltorlmfzf 0 

çoğu eakı ıeoelerdeo devredtıib 

geltın ağır borçlardıan kurtula 

mımıılardır. 'CretmenlerJmlzln 

bogGotfl iltıe f ta derine göre 

tak.aitler tıdeoemedi~f nd,.n wıb 

cua v .. ya kunuoi ipotek olın 
tıtıt11z mallar d01Jküu f ialltı 
eatıl1rak köylünftn elinden 
çıkmaktadır. 

Seklılncisl, lzmlr'fn idba!At 

teclml de çok gerilemi tfr. 8o 

nan da muhteUf etbe t<:ri var 
dır. Evelce harl.-;trn atın a l 

dığımıı eşyanın bir hıewı şimdi 

memleketimfade yapılmaktadır. 

Bo yeril malların çoğu dı 1eh· 
rlmlze fetonhal'dan gelmekte 

dfr. Kont ja ı v takae tevzi· 

atında da İzmtr'r r .r. pıy do~ 
mekt,.dtr. fzınlr'de mıeratların 

fazlalığı ~ebebile ftatlerln Is 
taobrıl'dan yDkse'k olrnaeı ve 

letanbol'c!a bilyOk idhalAtçaluın 
1ayıeı fHln oldoğondan ıranın 

çe~idlerln daha kolay bulan· 

mısı sebı-htle Anadolu tecimer· 

lerlDio mal cf!lblnde letanhtJru 

tercih elmelnt, diğer tıraflın 

toprak Orftol,.rimlzlo ocoılnğo 

dolayısfle nüfusumuzun rlreerl· 

yetini tf'ekil eden kOylaooo 
l!tlblik ~-udretlntn zıtyıf lamıe 

olmH1dar. 

Dokuzuncuıo bina ve lrad 

flayrl aaf Ueri enlce çok vOk· 
a,.k yazılmıştır. Bo @Pbeble 

büyOk yangını mflteaktb yıpı· 

lın biiyftk mığezR!ardı iş ya· 

panlır fada mu,.akkafıt •e 

kazanç vergıt .. rlne tlbl olda· 

ğood11n bo gibi binalar bo~Oo 
totolmıy1rak bot kalmak.tadır. 

Bundan tectmer ve eıınafın 

'1kliyetl çoktur. 

Kınaetımcı alınması gereken 
tedbirler IJOn lardır: 

l - Heoaz trclm ınhomasa 
yapılmımaş olan hillulmetlede 

blrgGo evvel ınlaerual1r y11pı· 

lerak ç:~ata ehemmiyet veril· 
meli. 

2 - OrGnlulmlıin maliyet 
f latierlol ucozlıtacık, evııafını 

yOkeeltf'cek, mftMtthltk ply•H· 

lerda t·olayhkla ıChftmQaQ te· 

mfn edecek tedbirler ahomalı 

ve trtkUAt y11pılmahöır. Bil 

haBaa ilzQm ve incir wabsulle· 

rlmlaln btıyak bir kıımının 

dahilde nıf ve lıtihlakl çare· 
lert bulunmalıdır. 

3 - lzmlr'in lktındl baya 
tının lokfı,afına, piyaaadıkl bot 

luğo doldorma~ı yırıyıcak nG· 
fuB getlrUmeU. -

4 - Çık~tlarımızın f latltrlnl 
ucuzlatmak için eimendafrr, 

npor ve liman tarifelerinde 

ihtiyacı, ftrftn f iatlt'rlnin dGt· 
k6nlftğGne, raklb mf'mleketlerla 

doromııoa p:öre eıaıb tenalllt 
yapılmalı. 

5 - Yakın ıdalırla tlcare 
tlmlztn lnkltdı tela ılAk•d1r 

bftkumetletle anla,malar yapıl 
mala. 

6 - lzmir'de gıyrlıaf l lrad· 

lar bu~OnkO t•rtlara gOre ye 

nlden yazılroah ve tr.eblt edl!mtll. 

7 - Çifıçtlerln ethıaaa olıa 

eıkt borçluı taef iye olunmalı. 

- Zi ı a1t banka11 yalnız çı 

katı (lhracıta) el•t'fltll ve ev. 

eafı yG • ıek, lçlode ecnebi mad 

deler hulunmıyın bnğd11yları 

Htın almRlı, dlğn1eri flS,.rİDde 

tecim i ini tecım .. rl,.re bırık· 

malıdır 'e lıaoka aldı~ı boğ 

dıylar1 doğruca Avrupa'ya eat· 

rualı. iç tıiyaaada ıatıf yapma· 
malıdır 

- K d aı lshletlnln İz. 

mir llnııoı kar ıl ,;ıoı gelfıtl · 

ğlndAo hehsedtliyor. Bu gellı 

me elzce mfiııakao mildftr •e 

lzmJr bondao ne derec:de za. 
rar g~rılr? 

- Yılkleme ve ratıma maa· 
rafları İzmir' den daha ncoz 

olduğundan Kueadaeına yak1D 

olan ytrletdtın bit kıımı yağ 

ve zablrellnl oradan ihraç et· 

mtktedlr. Bugftnkd prtlarla 

ben Kotadaaı lıkeleeinl lımir't 

korkutacak bir durumda gl'r 

mliyorum. İleride Aydın demlr 

yoluna h•~lınırra dorum de· 
ğişlr. 

- Antalya demlryolo yıp 

tırılınca bu Umının da Jsmlr 

limanı Ju r,ıhğını 

mtlmkftn mftdDr? 

- O tak~lrde İsperıa ve 
Burdur iı•er1otn zehlre ihracatı 

Antılytı limanından yapılıcık· 

tıA.. E;11& .. n bn bölgenin bazı 
itleri İstanb ıl;lıdır. Rnnunla 

beraber İ9partı ve Bortlıır ille· 
rfnln Ant•lyı'nın hlnterfAndı 

içine glrmeıl İzmir için önemli 

de~lldlr. ÇOnkft bmlr'Jo kendi 

tabii binterliodı gelişmesi itin 
yeler. 

- Aydın demlryollerı dt·V· 
itte geçtlğl11e göre bo h"vallde 

lulh!!alAt artacak mıdır, yob" 
~tmdlkl ~lbl mi devam erJ.,. 

cektlr. İrmf r elrn11oml hayatın-o 
gellemealndf!, hı1 hatta tatbik 
edllt-cPk tenzllAth tırir,.ı,.r n,. -gibi f•ytfalAr tf'mfn ed,.c,.ktlr? 

- Ç1\atlarım,zm navlunla 

rıod111 e11Hh t,.rz•llt lcra"ın• 

lmUo bulonıbtl,.c,.~lndtn tsılh · 

ııılAtın da o nl!lhette artacatı 

tOpht"!fzdlr. lndlrtmll tarife 

bllhHta s•hlre lııib,.al4tımızın 

çotalma11nı •e lbracatımızm 

inkişafını çok yarayacaktır 

Y aloıs Yon1'of•tao; bnğrley 

ihtiyacını btıden ahıa baışll:a 

y,.re ihracat yıpmamuıe Hizam 

kalmaz. 

- YtıklP-me ve boealtma 

dcretlerl lzmlr llmaoındı ,nk· 
ıek OJI dlr, yokH indirilmeli 
midir? 

- İımfr'ln huao!Iİ vaziyeti 
111Zarı dikkate ıl ı nuak çıkatlar 

Jçln indirimli tırlfe tatbik 
edilmelidir. 

- lzmtr'de leçi 6crf"tlerlnln 
eskisine n1rarın diltlft~ü ıöy· 

lenlyor. Bonon yftkf!e1mesl 

mamkftn miidtır. yftkoeJfne 

mı it yet; f latlerloe bir tesir 

yapır mı? 

- Çıkatlarımızdan bazılar. 

ya mahallinde lelenlyor veya 

baılt bir ltlemedea eoara ihraç 

ediliyor. Mevcud ite naaaran 

ımrle Ye lıçl f11la boluoabfUr. 

Bu eebeble Clcretl"rln yakael 
meılne JmUo gôr• mlyorom. 

- İzmir llmaoının Halka· 
pınara kıldırılma&ı ve orada 

modern btr liman lneası İzmir 
ekonomi hayatındaki daralma· 
nın önGne l!"eç~bllecek midir. 

lsmlr'de magazen jenero yıpıl· 
mııı ve bfttOa hballtçılırla 

ihracıtçıların borada topla bir 

belde it gOrmelerl sizce muvafık 
mıdır? 

- lsmlr'ln en yeni Te&altltı 
techlı edilmlt modern bir 

llmaoa ihtiyacı çok tlddetlldlr. 
Çanka lıo sayede Umın işleri 

kolaylıkla ve iZ maerlf la ' a 

pılır. Fıket Umanın H•lkepı 

nara kalkmnı ve orada nmumt 

mığaaalu loeHı bayat 1ermaye 

Hrfına ihtiyaç 'ôııtereceğl gibi 

tehrio v~ çaroınıa bogtınkG 

durumnno da eıaıılı tekilde 
de~lttlrectginden çok ehemmi 

yetil hl cıenudnr. 

- Yerli kutuluk ktreeteler 
ihtiyacı karıılayıcak derecede 

midir. Yok a ecn .. bl mıh ke· 
reıte getirmeli mi? 

- Y r.rll malı kt!r~@tf'ler 
ihtiyacı kırıılıyıblllr. Yaloız 

f laller çok yftkerktir. Fabrika· 

lar1n zıild mHraf ları ta1arruf 

ederek kutuluk .kereateleı 1 
ecnebi kueııte f latlerl d,.rı•ce 

elode ucuzlatmıları lhıaıdır. 

Şahap Gôksel 
·----..·~· ... ·---

K uınhara Çalınmış 
A ca0 t 'da Liya o~ıu R fall 

Sul ami'cıln 2. ·5 uyılı dükkAnnı 

Oetünden l• İrP.n hlr hırıız ıaro 

frndcın çırak Nc:sJmt~ ald l"e 

içle J,. 20 lira bolorıan bir fo 
Benk•sı 1ıı; u mbarası ç:ı!mm:tlır. 
Hıraıs ar•nıyor. 

Bir Vak'a 
PeŞtemılcalat'da lİa\kl'oln 

tiyatrosunda sırhoelok vftzün 

de"n gftrOllü çıkaran Abdullah 
oğlu Ali ve Öm'er karakolda · 

poll!dere hakaret ve ttcavOz 

etttı. lerlodeo tntulmutlardn. 

Kumar Oynayanlar 
Karı,ıyaka'da Kt"malpa,a cad· 

deıılnde lamatl oğla Mt-bmed'ln 

kahvesinde komar oynarkl'!n 
tutrılan Cafıor oğlu Gfrld'JI 

MP.hmed, arabacı Salih v., ahçı 

St.yCI adilyev" vnllmişl,.rdlr. 

Denizde Hırsızlık 
Karoıyaka'da Alaybf!f terıa 

nf'&I dlrektödl Blheyio'ln de· 

olzdtt1 df'mtrll boluoın romor· 

kôrOne yftzerelt ~Men Ahmed 

otlıı 14 ya~ında Culıl bir ıu 

df'ııltııl lf e bir alet çaldığındau 

tntolmuetur. 

Mender~k 

içinde Bir Vak'a .• 
Kordou'da Gftmrftk ~nftnde 

Salaporvacı N aflz o~ln Ş"rlf; 

liman nlzemnamHfnln 26 ıncı 

marfd,.tılne avkırı olarak men· 

fi,.relı: içinde yf'lkf'o •çll~ınıtan 

VP. oolı:ta poltB memnl'onun do 
dOkl" lhtar1111 lrnhk a•madı 

~ındao hakkında ınoamele ya· 

pılmak 6zı>re karakola rlhft 

r!llmilo. oralla polis m,.mornna 

karşı gelmfe ve kard"el Nuri 
de f'IJlf'I tecavOzıie bulunmuştur. 

ö'dnrmek i~temiş 
Gece Çayırlıbabçe'de Si inci 

adada Muharrem kııa Hadice 

din oda4ına Hldıran ve kapısını 
açarak öldürmek ka•Jlle kadırıa 
bıçak Çt'kA.o Mehmed oğlo Yu

suf totah~u9ıor. 

Tombala ile Kumar 
Çorakkapıda Lahna sokağında 

eabıkılılardaa Ahmed oğlu Üı!· 

man tombala ç~kdlrmek ıoretile 
kumu oynatdığıoıtao zabıtaca 
totolmottur. 

Bıçak Taşıyanlar 
Çorakkapıde Mehm.-d o~lo 

BdBf"ylo ile Mustafa oğla Alide 

kem~r'de Celeb Kadri de birer 
bıçık bolunmut. alınmıştır. 

Eve Saldırmak 
Çorılı.bpıda Tabir aokaftında 

toför Hdıeyio oğlu Mebm,.d 

Ali'nln evine tıarroz tderek 

kıpıyı yomruklıyan ve bağırıp 

ça~ırao Muetafa oğlu Oemın 

tutolmu,tur. " 

Tire'de SpQrculuk 
Tire (Ôıel) - Ti re İdman 

Yurdu tırafından belediye par 
kında verilen gardenparti çok 

gnzel olmut ve Tire'lller unu· 

tulmaz bir gece daha yaean· 

mıettr. Gardenpartlde 400 den 
fazla davetli vardı. Ballı:: Per 
tlııiata moılkt kolu cazı bo 

g,.eeyl idarede h•kkile movaf· 
fık olmootor. 

§ - .Torbalı Yıldınmspor 
kulftblle Tire ldmao Yurda 

mıçı hıkem Nıcl'nlo ldare 

9fode Te çok heyec.tnla olmot 

tur. Beı m•ça jandarma ko· 
mandını Balld Andaç ta iştirak 

etmlf ve oyun 2 2 berabere 
bitmiştir. • 

§ - Yakında Tfre Dlrlk 

!por kolGhtı ile Alay ıporculırı 

kareı laeac-aklard1r. 

Operatör 

Cemil Şe .. if 

Baydur 
Numınzade soka~ı No. 5 

Saat 9 l :.! Tele. Ev: 3857 

" 3 7 • K.ıl : :~2:l8 

. .. 
Manisa icra me-
murlugundan: 
Hafız mnJlafanıo em14k ve eytam 

bankasın dan ödOnç aldığı pa· 

raya mubbll bankayı ipotekli 
bol onan ve geçen eent'I 

yapılan 1atıe; 2280 numaralı 

kanuna göre tecil edlldlğl hııldtı 
bir sene içinde birinci takalt 

borç lSdenmedt~lnden 80D ve 
kat'i olarak '"krar müzayedeye 

konın Mantsanm 11:azt paea 

m11hallet1lnde muammror bey 80 

keğındı 1.2 198 99 No. yesarl 
berber adem ile aH usta ver~· 

ııeal, arkası oOkr6 arsaaı, cf!b 

heıl tarik tle mahdut 1 ma~aza 
ve ZP.mfnt karlı zadr.IP.r ıreaBı 

ve arkası hafız muM.afa mağ1ZH• 

Y"ııarı ve cebh .... ı tarik ile mıhdat 

iki kattan ibaret olan ve J lncı 
katta le bınkaaı olarak kulla· 

nılan rene alt kahnın m•lasa 
olan tkt oda "Ve yukarı kattı 

dahi 10 odı "Ve iki taraflı ko· 

rtdnr iki & .. Jtıııı •e Oç b11lknnu 

bulunan ve bPr tarafı ktrrfr. 

d,.n yapılmıe ve 1 ROOO lfra 

kıym,.tl mobammlnelt bo gayri 

menlrnlfto 

M Olklv,.tl açık artırma Mure 

tile ve R44 numaralı f'mlAk ve 

eytım bankHı kanunu mucl 
hince bir d11fıya mah!!oııı olmak 

rartlle artırmHt 17 Q 1 !l:J5 
ealı gftnfl !laat 14- d,. 

maolea hftkdm,.t konı!rndakt 

icra dair,."lnde yapılmak fiz"r" 
:rn ızdn mtıddrtla ntılığa ko· 
nuldu. 

Bu artırma netle ıılode t•t1e 

bedr.U hflr n., oloraa olıtan 
kıymetine bıkılmıyarak eoçolı:: 

artıranın iızerloe thıleel y•pı · 

Jıtcaktar. 

Satıe peoln para ile 
olub m'iielerldr.n yalnız yGzde 
lklbuçok dellAllye mairafı alın1r 

fehu gayri menkul üzerinde 

her hangi bir eekllde hık tale· 

binde bolooaolar 

reımi vePalk ile 
ellerindeki 

birlikte 10 

gftn zadanda maolsa icrasına 

mOracaatları lbımdır. 

Aksi hıılde halduı tıpo •İci 

lince malum olmadıkça paylat· 

madın barlç kalırlar. 4 9 9:J5 

tarihinden lttbar,.n tartname 

berkeıe ıçıkhr. Talib olanların 

ytızde yedlboçuk teminat ak 

çaaı veyı milli bir bankı iti 

bar mektobo ve 93;l 178!1 
dosya nom1rat1ile mınlıa icra 
memorloğ11oa mür1cııtları ilin 
nlonor. R fe No. 61 2215 

. ' 
Kuvveti ile iş 
Görnrlerriıiş .. ___ ......... ---

kaz -:u ~:1:e~t:~~. y~:e,;dt 
midesinde 5 ·6 litre su bol ... 

durmoe olmaktıdır . 
Bo adam l!teree bu ıDl~.,r 

earap ta içebilir. 
Bn ıdım bir defa dı ,.

içinde gebe fındık eıçıD.,ıt 
doğurtmuştur. 

~· Bundan bıek• uzun bir 
lacı ı~zından tA mldeetoe ki' 
dar eolı::muetur. 

Fakir, bu yaptı~ı teyl~ 
nasıl muvaffak olduğunu '° 
doğumuz zaman tD ceft~ 
aldık: ,.. 

" - İrıdflye kat'i •ıırette ~ 
bip ve Amir olmak ve lcabıO 
lraıfe kodretlnt bir nokttf' 
toplamak llrt.. Blnd'll faktrlefı 
iraıfelMloe l8tf'dlklflrl zamıD; 
lıtedtklerl OP.kilde blkhD alı.il 
adamlardır. 8f'D hona ,.,..,.
r:tthn ve ozon ııeneler ıO,.
bl r rayretteo ıonra, irade~ 
hlklm oldum. Ben t.ade.,.. 

kuıirfltlle bdtOn 8lnlrlr.rlıDI I~ 
ediyorum. Metel4: oo y•1 

tutonoz, tabii bir halde bol~ 
eunuz. Şimdi totonoz, bir ,.. 

tlyan, bir kO!lelP. kadar eer~ 
mlştlr. Olmı~ıian ıttl"n ko t1' 
bir rle tutmak kodrf'tf of, lf 
ayağa yflrOmek, bir dllf' -61 
mek kudreılni na11l -.erir; 
h~n de hr.rhıan~ bir adıle 
kPyf ime glSre bir barekel fi 
muavl'net ver,.blllrlm. işte ~ 
ktrlik budur: A7.ami &orr.tte .lıt 
arzoyı ~füe bAkimlyet Ye 
d,.yl idare ed .. bllmf'k! .. 

1'111111 11111111 11111111 

Külb>Dk 
Vapur Dumanı 

Gözlük 
Şimdiye kadar ~örftl· 

mf!mit d~r,.certe ıarif ve 
ocua bir göılOk alma~ 
isterseniz : 

Başdnrak 
Hamdi NDzhet 

SIHHAT 
::: ECZANESi --

Kışlada Mns. Mev. sabn alma komisyO" 
nu.nda ihaleleri yapılacak ilanlar 

Mıt. Mv. 811t al. ko. dan: 
1 - Mıt. mv. kıtıhoın kapalı zarf osollle mftnıkl!ıd• .,,-

2 

3 
4 

5 

6 

7 

luoan 486 ton Uolt maden kömtırQne talib çıkaııdlr' 
dan pazarlıkla eaıın alanacalLtır. fi• 
İhılesl l~.8.9:J5 pazartesi gftnO saat onbet boçokP f" 
mirde kıoladı Met. mv. ıatın alma komlayonoodı 11 

!ar.aktır. ~ 

KömGrftn tahmin edUeo mecmu tutarı 75:13 UraclıtİI" 
Bebı:r ton llnlt maden kômGrQ için 15 boçok lira 

tahmin edllmletlr. 

Ternloah movakkate akçesi 565 liradır. 

lstekltltır ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair •"*' 
göstermek mecburiyetindedirler. ,t.· 
Pazarlığa lıtlrak edecekler 2490 sayılı artırmı 9e f""' 
ıUtmf'I kanonunun 2 ve ilçftncft maddelerinde •' •· 
namesinde yazılı veılkaları ve teminatı movakkate ~ 
bozlarlle birlikte pızarlık 8aatioden e•el koıDl•1° 
bnır bolunmılırı . ~ 

lzmir Muhasehei Hususiye Modor 
loğnnden: . , 

Jdart:l hususi yeye ait olub bahrlbabada kAtn 104 No. b e ~· 
tamiri tarihi tlAndan itibaren 20 ~On mftddetle ekelltmlf' ~ 
moıştur. Bede il kP-tlf 25 7 llra 16 karuştor. Şeraiti 6greJJ0dl' 
tMtlyeolerln her~Qo 9 dan 12 ye kadar Ho&oıi muhaaebe ~...tı' 
rlyetlne •e yövwi ihale olıc 2'.!.8.935 perıembe gönft de~ 
makbuzu veya bank mektubu ile encClmenl •lllyete ..,o • 
lan Ula olunur. ,,6 
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Anadolu'nun Tarihi Tefrikası 

Tefrika No. 91 7 Ağustos 935 M.AYHAN 

Salak Bir Aralık Sol Tarafında Bir 
. Cengaverin Sarıldığını Gördü .. 

Caı ----------------------.. ----------------------'Jr tekin ordonan baıında Yaoıodın 11yralmıyacığım. mışlndı. 
ılırken kardeşi Bıkan; ÔIOraek brraber ölelim? Gaheklo, okçuları ormanla· 

~ ....... Kardf'tim · Demfştl· gitti Ve anlamıfh ki, bo genç, rı ormaularan altına sıralamıştı. 
b. Yerler le ak alınla yOriıl yorddan içi kmlmıı, manen Buradan, uıtıca ok atıyorlardı 
~rler , t l e ıcı. Şrblrlerl yı• mat bedbaht •e harab oluıoı oluık ve ekserfya lııabet oluyordu. 
'~•t b "Ga aeefmeyene de gaco ayrılmıştı. Yıktr'ıo yaptığı Ôlf'n, yıralanan çoktu, Kugıa 

at Q •ôiter!. Ve daıon ki, bi ona çok acı gelmfıtl. Jar müdbfı telefat vermtıterdf. 
.: lıte~lmfz, bGUln Tork'Jerio Salak; Çıdırları, bayHn, baearat, ne 

'dar~'Yrak ahında toplanma - Kıı da haklı yal. nraa ıoplaomıetı. TA karıı 
O Diyordu .. . Ylmed"n, içmeden da~lara doğra çekllmlılerdi. 

ll.k •rahk Aybey'I de gören Oç dağ ortaıında, ormanların GOneı o akıam, kaolı bir 
~ •il Y•nına ıokolmoeto. Ay diblode birbirini kovalaya ko çehre Ue b .. 11b gltmltti. 
~ ODbn elini lotmueto. Ha· valıya ak~ama bdar çarpıt D,.vam etff'Cf'k -

gGlayorıfo. ~ 
b .. ~ Boralarda bir gCU bırak· 'ratelli ~perco \' apur Acenlası 
~il 1 ôyle gldlyorso11! Geldl ROYAL. NEERtANDAIS : KUMPANYAsl , . , -.. . 

O 'lt'lflan 'dGğClnil yapacağız! 11fERES., .~~ ~ .... .-aAo,toeİa: 80!8~~' Ya~~;-- ff \ 'K.§etence ' 
"-a rdnlar, Gökmrn dağlarını llmauları lçtn yôk alacaiiır. 1 ·~-
111 .. ~tlırdı. Bu dağların batı " GANYMEOES ., nporu 12 a~uııtoıtao 16 a~oıtoH kadar 
_......_ K Anvera, Roterdam, Amıterdam n Hamborg llmanlarl için yak 8', 1rgıılar otaroyorlardı . alacaktır. 

~il ~bıh ansıııo onlara baı· ' ·•CERES., vapura 26 ağoıtoetan !ll ağo1taH kadar An•erı, 
.._ ermlılerdl. Kır~ıılar ya· Roterdem, Amateerdım ve Bamborg limanları için yak alacakı1r. 
't 

11 dôğftıftyorlardı. Üc; koldan SVENSK.A ORIENT UNlEN 
to otanın içinden ıarhn TGrk "NORDLAND,. molôrd 20 ağueıoııa Roıerdam, Bamburg, 
"-•Uatırı, anııızıo genfe bir Copenhagen, Dantzlg, Gdynla, Got.,barg Oelo ve İ•kaodlnuya 
~•ki Kırğıılua ıaldırdılar. Umaolauna hareket edecektir. 

'1ı '~ıılılar ne oldoklaranı SJıJlV1f.E MAR1TIM ROUMAJN 
'-.''lb•mıılardı. Fakat htmen "ALBA JULYA., vapuru 11 ağoıtoıta gelip ayol gtınde Mıl· 
~UerJnf mftdafaaya baıla· tı, Napoll, Marallya •e Ba~ıelon'a hareket edecektir. 

d tdı. Hamlı: lınlardakl hareket tulhlerlodekl deAltlkllklerden acente 
'lltlık bir aralık ıol tarafında meı'ullyet kabul etmez. 

.... Ct11ıherln ıarıldığıaı gôrdCI: Fala taf811At için ikinci Kordonda Tahmil Ye Tahliye tlrlı:etl 
"' A be blnuı ulı:uında Fntelll Sperco acentahgına mtlncut edllmeel 

\,._ y y! ·Diye haykırdı· rt~ olunur. Tel,,fnn: 2004 · 2005 · 2663 
\' , yetlef yoram!. 

~· elindeki kargııını, iri 
'\l klı, zırhının altında kalın 
"-- bulunan bir kırgıı ıCl•a· ......... 
' gôğıftne hpladı. O ka-
'ıt\ kll••etll •urmuıta ki, kargı 
\ı 1 deldi n koca kırgıı ya· 

••dı. 

'tt 4'bey, tamım beı kiılnln 
l.J '-ıada dô•Gıilyordo. Blrlılnl 
~1• •armoı ve apğı daıor. 
~!at. G. Fakat bo kırgız, elindeki 
"- • ıon bir hamle ile Aybe· 
..._ •haın bacaklarına indirince 
~,ıı ' 
~ ' bay91n sendeledi, toton 
"-11ı.lıtedl, yapımadı ve kapak· 

018 ~ltgı 'Ol muhakkaktı. Diğer bir 
~'fi 1 •tharlsl, kılıcı kaldırmıe, 
4)~ 'den sağı doğru earkarak 
~')d 1'1a hııına vurmak tıze 

1., 

'~•k bir nara ılh. Bu nara 
"• •r kov.etil idi ki, Kırgıı 
l 'rt kılıcı indirmeden evet 
......... it 
~-- •ldmb bir kerre etra· 
~ b~•kıcak oldu. Salak için 
dt~ı ır, iki Hnlye geldl. Elln· 
"t~ bıltayı, herif in haldmna 

••• 
tı, .. 

't1 b e•Z bir hayvan gibi acı 
\'tt. ·~•rdı ve tepe takla yu 'd lldı. Ayhey de o 11nlye 
,, e bir baıka ba5ı bot ata 

'-tl,:ıetı. Fakat Salak blreeyln 
• ••rmıeh: 

ı. 4.ybe 
''ıaı y, ôlesfye çarpıı•yordo. 
\f._

1 
dôtaıtırken hiç te ken 

L ... korumağı dGıftnmlyordu. 
~Ce I 
'~ atı •yor, eadece ötdilr· 
t~ıı.._ i1tlyordu. Fabt bu ko 
~,. •lbağa bakıhraa bir baıka 
'-t 1"dı da olabilirdi. Bu mak· 

o,•e •çıktı. 
il -.aek lıtlyordo!. " 

'llQn mGnaka,a edllecek 

'1.u~eğlldl. Salak kararını 

~ .1'. 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE L1N1E 

11 DERINDJE ,, vapuru 7 
ağusloıta bekleniyor 8 ağaetoıa 
kadar Anvetı, Roterdam, Baın· 

burg 'fe Bremen için yak 
alacaktır. 

11 ALIMNIA ,, npuru 9 
ağuetoıta bekleniyor, Bamburg, 
Bremen 'fe Annrs'ten yak 
çıkaracakhr. 

"ARTA., vapuru 19 ağoı · 

ıoıta bekleniyor, 22 ağoıtosa 
kadar Anvers, Roterdam, Bam· 
burg ve Bremen için ytlk 
alacakt1r. 

SERViCE DlRECT DANUBJEN 
TUNA HATTI 

"TISZa,, motörü 6 ağna · 
tosta bekleniyor, Budıpeıte, 

Bratisln n Viyana için yok 
alacakhr. 

11ATJO., motörtl 15 ığastoıta 
bekleniyor. Bodıpeıte, Bntiı· 

in n Viyana için yak alıcakhr. 
"DUNA., motörft ağoıtosun 

ıonuna do~ru bekleniyor. Bu 
daprete. Bratl11lav ve Viyana 

Olivier ve ~Ore

kası Limited Va
pur Acentası 

Cendell Ban, Birinci Kordon 
Tel. 2443 

Ellerman Ltyn Ltd. 

"FRAMINIAN,, ••puro ay 
sonunda Llverpool ve Snan· 

eea'dan gelip tahliyede balo· 
nacaklar. 

1 
11DRAGO,, npuro 29 tem· 

moıda Holl, Anvuı ve Lon· 
dra'dan gelip tahliyede bolo· 
nacak ve ayni za~anda Londra 
ve Hull için yftk alacaktır. 

Doyçe Levanıe Llnlye 
11ANGORA,, vapuru 18 tem· 

muzda Bamburg, Bremen ve 
Anvers'teo gelip tahlly , de ba 
lunacaktır. 

Not: Vorat tarihleri ve npurla· 
rın isimleri Claerlne denlolkllkle· 

rloden meı'ollyet kabul edflmeı 

lc;io yflk alacaktır. 
JOBONSTON VVARREN Ll· 

NES LTD. LlVERPVL 
11QüENMORE,. vapuru 12 

a~oıtosta beUeulyor, An.ere 
ve Lherpol'dan yük çıkarıp 

Köıtence, Galaç Te Oralla için 
için ,nk al•cakhr. 

lzmir Kadastro MOdOı·JügDnden: 
Kadaetroso yapılmağa yeni bıelanın pazaryerl, gôıtf'pe, gG· 

zelyalı maballelerlodekl gayri menkullerle bundan evel kadH· 
roları yıpılmıı maballrlr1rde bulunup henftı kadutroları yapıl· 
mamıı olan gayrlmenkOllerden iolerl bhlrUenlertn tettllı.io., Ye 

ftzerlerlode bulanan ayni hakların lı.aylt •e teıbhlne UAo ıarl · 
hinden oobeı gdn sonra her salı, çarfamba, pertemhe gOnlerl 
beılanacakhr. 

Söıa geçen gayrlmenkollerde ayni ahakları bolonanlır1n yıkık 
minarede aaçmacı hamam eokağınd• 20 numarala binada kadH 
ıro komlıyonooa ealı, çaroamba, prroembe gClnft maracaatları n 
mftracaat etmlpnlerin ayol hakları 2613 eayılı kanun htıkftm · 
lerine göre komlıyooca haııl olacak kanaate göre kaylı ve teıblt 

olanacagı llaa olaDor. 2468 

KASE 

NEDKALMiNA 
Tftrkiye 

ŞEKER F ABRIKALARI 
ANONiM ŞiRKETiNiN 

Alpullu, Uşak, Eskişehir ve Turhal şeker fab'!.. 
rikalarmda ve ISTANBULDA fabrikala&rın teslim 
edecekleri tarzda : 

Kilosu 28Kuruş 
tur. 

1 1 111111 .............................. . 

Manisa icra l\le· 
morluğundan: 
Oaman kızı eminenln emlAk ve 

eytam baokae1Ddan ödftno 
aldığı paraya mukabil ban· 
kaya ipotekli bulanan n 
geçen sene yapılan sata,; 2280 
numaralı kanuna göre tecll 
edlldf ğl halde bir sene içinde 
~lrlncl talı.alt borç ödenmedi· 
ğlnden son ve kat'i olarak tek· 
rar müzayedeye konan Manisa· 
nın veli oğlu mıhıılleslode ka· 
rakalak çıkmazında kAin ve 
taponan 30.4 927 tarih ve 12 
kadHtro nomaraeında kayıtla 
eeğı yol arkası hatlceoin mftş 

temtl4tlle "vl ve haf lıenfn evi 
ııolu biaılze evi önQ yol Ue 
çevr111 olub kapıdan girilince 
kftçQk avlu ve muıhak ve ht:IA 
ve · bir iki •yak merdivenle 
'tıkılınca bir bayat Ozerlnde 
iki odası olan yarı g6rgir 
500 Ura kıymetli evin 

Matktyetl açık artırma eore· 
tile ve 844 numaralı em14k 
ve eytam bankaaı kanunu mu· 
ciblnce bir defaya mahaus ol· 
mık tartlle artırması l 7 9·1935 
eah güofl saat 14 de 
manlsa b6kODJet konağındaki 
tcra dairesinde yapılmak Ozere 
30 ~do maddede satılığa k.o· 
nuldu. 

MOıterllerlmlıe bir koa.ylık olmak ftıere apjıda yasılı 80 artırma neticesinde eatıv 
yerlerde de ve blzalarıodakl flatlerlo 10 ağustoa 1935 ta· bedell bf'r ne olursa olsun 
rlhlnifeo itibaren ıatııa baılanacaktır. kıymetine bakılmıyarak en çok 

Kristal Kesme artıra'lln iiıerlne lhaleal yapı· 
lecaktır. Satıe peelo para ile 

Bursa'da 25,50 28.60 olup miiştertden yalmı yflıde 

lzmir Vagonla 
Balıkesir " 

26,10 29,25 iki buçuk dellAllye mıarafı alı· 
nır. Jebu ~ayrl menkul Dze· 

26,40 29, 70 rinde herhangi bir tekilde hak 

Adana " 26,80 30, 15 tall'blode bulunanlar eUnlndekl 
resmi vesaik ile birlikte on 

lzmit " 25,25 28,30 gfto zarfında maoi~a icrasına 

Ad " 25,65 28,80 mftracaatlar1 lazımdır. 
apazart 1 Akei halde bılr.ları lıpo ıl· 

Limanda 1 cflince malum olmıdı~ça pay· 
Samsun Fob 25,10 28,10 taşmadan h•rtç kalırlar. 5 9· 
(Fob Sımıon f lali; Karadenl• eahlllerlnde herhangi bir 1 1935 tarihinden itibaren ,art· 

lekel"ye gônderllmek Gsere fabrika ıanfından ••pora yak 1 name herkeıe açıktır. Talip 
letllmlı bulanmak kaydlledlr Ye Samıundan ıonrakl navlun ! olanların yOzde yedlbuçuk ,.,. 
Healr muraf maııerlye Alddlr.) mioat akçası veya mtlli hlr 

Slpariıler, fabrikalardan gayri yerlerde on gGn içinde lfı banka mektuba n 934 1874 
edilir. Fabrlk'aların baloadoğa yerlerde en az BİR TON, dosya numaraslle manlsa icra 
lııtaobul •eealr yerlerde eaaz BlR VAGON ıiparlı kabul m~murluğona mftracaatlıra llAo 
edilir. olonor. H. 11. No. 65:} 2214 

(Bir •agon 150 çuval veya 260 sandıktır.) 
· Yukarıdaki flatlere ıigorta dahil değildir. 

Slparlt bedelleri fabrlkalar1n bulunduğa prlerde 
lıtaobol, Ankara ve Sımıon btırolarında ôdeneblllr. 

Diğer ılpırlt tartları fıbrlkalardın veya lıtanbol, Ankara 
ve Samıııon bdrolarından ll!renllehlllr. 

(!1111111111111111.._ Muallim .allllllllllllllll~ 

~ Dr. Hulôsi Alataş ~ - -§ Eekl Tıbbiye Mektebi MddilrG, Garp Ct-bheal Sıhhiye Relıl =: 
~ lç Hastalıkları Motahassısı ~ 
S Baat,larını Bacı Baean Oteli Karemnda Şamh Sokağında -
S (20) No. E~kl Moayenebanealnde Kabul Etfr1r. § 

• 1111111ıı111111111111111111111 m 11111111111111111111111111111111111111111111111 ı 11111111111111111111 • 

Bornava sııtıo alma komisyoouuda iha· 
leleri yapılacak olao aMker ilanları 

l:Soroota aa. aa. al. ko. dan : 
1 

1 - Gazlemlrdeld asker beyvauları ihtiyacı için (6:1000) 
kllo koro ot açık eksiltme euretlle 12 ağuııoe 9:JS pa· 
zartesl gOod saat 10 da sahn alınacaktır. 

2 - lebo k.uro ot için tahmin edilen b.,del (2048) lira olup 
ilk teminat ( 154) liradır. 

3 - Şartnamesi hugtın komfeyooda gôrtUebUlr. 
4: 111ıelı.lllerln bildirilen gDn ve saatlndto evvel teminatla 

rlle birlikte Bornova'da aııkerl ıatıu alma komisyonuna 
ızelmrlerl. 27 2 7 1 l (23t3) 

lzmir Muhasebei Hususiye Mndoı·
ltığOnden: 
İdarei bueoslyeye alt olob Allpat• meydanında kAln 20 numa· 

ralı bir h"P dokkloıo artırma soretlle Gç ıenrliğl icara nrlle 
eektlr. İhale gtloft ilılodao itibaren onbeı gan ıoaradır. TaHp 
olanların Ye ıerahi öğrenmek lstlyenleria hergfta dokoıdaa .,o 
ikiye kadar Muhaeebel hoıaılye mftdGrlyetlae mOzayedeytı işti · 

rak edeceklerin de 19,8.935 paıarteel glntl dtpaalto makbuzu 
•eya bank mekıobono hamUan encClmenl TllAyete mGracaatluı 

na. oloagr. J~ 

Türk 
Hava Kurumu 

Piyangosu 
Ke~idc: 4 

11 Ağustos 1935 
Büyük ikramiye 

35000 lira 
Biletleıioizi Ayın Yedioci Gfinü 
Akşamına Kadar Bayiinizden 

lsteyioiz .. 

Devlet Demiryol
ların .. rJan: 

Koru incir ve mf'y•n kökft 
nakil Ocretlerlode teozillt . 

15 Ağoıtos 1935 tarihinden 
ltibarf'n Aydm hattı dıbll ol· 
mak \bere Dulet demtryolları 
eebekeıl fta.eriode taşınacak 

kuru incir ve naturellerden ton 
ve kilometre baş1Da 5 Vf' hurda 

lnclrleıden 4 koruı Ocret alı· 
naC•ktar. 

Esaıı Şf'bekede l ·9· 1935 ıari· 
hinden itibaren m,.r' lyete gire· 
cek olan meyan köll.ü nakliya · 
tını mıbsoe muaddel D D. 101 
numaralı t..rlfenln Aydın bat· 
hnda 15 8•1935 tarihinden hl 
baren tatbikine ba"laoacak ve 
ıeyyınen ton ve kilometre ba · 
şına 4 kurut nakltye Ocreti 
alıoıcaktır. 

Fazla tafsllılt için l&taıyoolera 

mClracaat edllmeeL 4.7.10 2'17 



ilk ~aksitioin tutarıdır. 
Bu kOçQk Qcret moka· 
hH!nde arhk siz de bir 

FRIGIDAIRE 
Soğuk hava dolabına 

sahip olıeaksınız. 
j 

---____ • •i;ufdu, .. 
• 

.. ·L. ___ 
• 

~ R I G I O AI RE Her evde artık FRIGIDAIRE'in yeri ayrıld•· Herkes alacağı FRIGIDAIRE'in hayalini ku· 
r- ruyor. Eninde de sonunda da siz de bu mükemmel soğuk hava dolabına sahip olacak· 
Bir tanedir. Oaoo lemine 
dikkat ediniz. Ve yanhobk 
la bıoka bir ıoğok han do 

sınız. Onun ucuz satış şeraitinden biran evvel istifade ediniz. Havat arkadaşınızı bir 
labı almayınız. 

FRIGIDAIRE kadar sevindirecek bir hediye tasavvur edebilir misiniz? 
Şu halde daha nekadar tereddot edeceks~niz? 

~«D:)DJRLA BDRADERLER ve SDa Galata: Hezaren Caddesi-Beyoğlu: istiklal Cadde&i• 
lg) \\:: Ankara: Bankalar Cadde&i • fzmir: 

lzmir Evkaf ModorlOğOndea 
Vakfı 

M11bot bıcı hDaeyla 
.. hlaar c.mll 
.. aalepçlogla 
" emir ıulta 
w ulepçloğla .. .. 

lblanlye camii 

c 

Aemıh meaçit 

Nevi 

DGkkAn 
Ev 
DGkkln 

No. 

6 
2 

57 
Ev 25,~5 

DdkUn 38 
.. 23 
" 40 

438 
436 

.. 195,207 
.. 2 

.. Pekslmetçl 8. lbrahlm arıa 67 ,69 
" Hacı oımaa paf8 EY 12 

" Kemeraltı c:amU Depo 8 
Mftlkak 6mer lGlfl vakfı DDkktn 61 
Mııırla sade e. lbrahlm EY 16 

Mazbut bezml Alem 320 

Mevkii Mobım. bedeli 
Lira 

batdank 60 
kaftanı ıokak 150 
kemenltı 210 
kara kapı 120 
kemeraltı 400 .. 400 .. 400 
lhıaalye camii 36 
altı .. .. 36 
Atmalı me1Çlt 72 

c M 24 
keetellt me1Çldl 60 
ıan'atlar mektebi 
arkuı. 200 

kemeralb 120 
burnaH 100 
lltanköy hamamı 
10kegı. 132 
birinci kordon 600 

Vıkla alt yukarıda yerleri n numaraları n eenellk kiralan 
göıtterllen akarat on ~ftn mGddetle açık artarmıya çakarılmııt•r. 
lhaleıl 12,8.935 pazarıeıl gGoG uat 14 tedlr. aıtekll olanlar 
ıar•laraoı gôrmek ve pey ılrmek llıere hergGo E•kıf dlrekt6r· 
lftğftnde varidat memorlo~una Te ibate gGnO 11at 14 te komiı · 
yona mftrec.ıt etmelı-rl bllllirillr. 'l 7 12 24 00 

Doktor~ 

A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bulatık ile •lğın hutabklar 

mft.teha8818l 
Bamıabane lmayona karpnndaki dibek eobk bapnda 30 uyı• 

b eY Te muayenehanesinde ubah uıt 8 dan akıam uat 6 ı kadar 
haatalanaı kabul eder. 

Mlracaat eden hastalara yapıJoıan lb1111gelea uir tahlilAt Ye 
mikroekopik muayeneleri ile Teremli baltalara yapılmanaa ceTu gö
rftl~ Paomotorake muayeaebaahinde muntuaman yapıbr. 

Telefon: 4ll5 

lzmir Evkaf Modttrloğonden: 
Tahml~ ~ 

Vakfnrbml Ciaıl No. Mevkii nan .,_.... 
Batunlye oda 63,65 puaıyerl 2oO 
Pasaryerl 0 61 11 300 
İımall Nnm ana bllA lktçeımellk c. 1000 
Saçmacı n, Hla 28 klllhan ıokağı ıooO 
MGfUl maıtıfı oda 7 ,18 çerçi oğla hani içinde 90() 
Baeaa hoca ana 66 molla eokak 2oO 
Toraman " 24 yıngın yokaıa soO 
Bacı mıbmot araa 5 karantina kadri ef. ıo. 4oO 
Batça meeçlt " 2, 1 gedikli ı. 8()0 

d 
Karataı .. 11 39,(0 çancılar 2oO 

Mıntaka Orman Mo ftrlOğOnden: Hatip oğla meıçltten bozma 

Nnl e• betylselll ı. 250 Klloıa 

127630 
532590 

4650 
17490 

600 
200 

Odan " " H 31 ozan imım ı. 200 
Çala Eenaf teybi n 19,1 mekke y~koıo 500 

Abdullah ef, arıa 4 f eaerel ı. ~6 
Çam kabuto oO 

Kıba ıoğın araa kabı ıogan 2 
Somak yapragı . Maabot evkafındaa araa 148 dolaplaka10 kıbakçı ı. ıoO 
Kömor Lnn San hafıa ey 71 aıap fannı OV"' 

Çıra " " eT 73 " " 500 
118 Krreaıe Yukarıda cinai, mevkii, nkfı, Damara11 ve tahmin ed~ 

9 DöAen bedelleri y11alı nkıf akarat Te ar aluıa mGlklyetl peılD r:, 

Adedi 

2 Beha ile eabh~a \ıkarılmııtır. Arttırma .., ibaleıl 19,8,935 P'_..... 
Yakandı ne•llerl yasılı emnl 29, 7 ,935 t11lhlndrn ltlbarrn glnG ıHt onClçte İımlr evkaf dlrektörlOğClnde toplanın kD-;: 

onbfıt gla mGddetle açık arttarmı ile mduyedeye konalob 13· yonda yıpılaeaktır. Almak lıtlyenlerln yGıde 7;5 teminat ••..,, 
8-5}35 tarihinde lhıleıl yıpılaugından ihale IClnCl uıt doknıda lerlle ihale gClnG komlıyona gelmeleri .., lıahıt lıtlyealert• J 
letbklllerln Ormaa mldlrlyetlae gelmeleri llaa oloaur. gln ETkıf dlrektörlllgtl nrldat memurluğuna mtlraeaıt eıoıel 

30 8 7 11 2326 lllo olunur. 2 7 11 15 241 ~ 
• 
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1 Ali.şehir Banl{ası • • • 
ıçınız. 

~nnko Ankara Birası 
Ulusal Bir Fabrikanın Mahsıılodor 

' .. 
Ucuz, Temiz ve Sıbhiğ Bir Gıdadır. 

Torkiy.e'~in hertaraflnda (Ankara Birası) dır. 
ıçılen yalnız . 

(Ankara Bfiraso) Dl heryerden arayınız. 

·-·--Dzmfir şubesi 
ikinci Kordonda 801'88 civarındaki kendi binasında 

TELEFON: :2363 

HertQrlfl (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılar. 
Vadeeıdere % 4 

Mevduat Şartları: Altı ay vad .. Jiy~ % s 
Bir eeae vadeh ıe % 6 faiz verillt• 

Zahire, GıGm, tacir, pımak, yıpa-k-,-.,-y-on-•-e•-1-re-k-omlıyoncolağa yapıhr. Mallar geıdl· 
tlnfl,. 11ebfpl,.rtn11 rn mO"•'" 9f!rehle nınıı •,.rtllr. 


