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A~USTOS l9:lö - hergftn eabahları çıkar, ıiya•I gazetedir. 

incir, iizüm 
Fiatlerini Dnşftrenler, Ağır 

Muamele Görecekler. 

llaheşler,Italya ile Uzlaşma!~ istemiyor 
~•-aow~Q~Q~~u-·~• ~•~o~--w~ 

Gnğcımız, Yunanistan, Y ngoslavya Ara- Bugün Tayyareden Para-
azeıeıer ve 

l'ecimerler. sında Yeni ittifak Mı? şüt)e Bir Atlama Var .. 
-------------------------iti.. İ&tnir Gıüm ib11catçılan, üzüm 

1ıt..ylıAa •erile.ek nporu ha· 
11'1.ı\... tunu ıla kararlaıtırmıılar: 
~aıir gueteleri bizi fiddealc çe
.... yorJu. Bu duıum (vaziyt:ı} 
il. tlretmen nezdinde .. üçühüyor. 
le,lb11ki bia de haklıyız. Bioıeoa• 
la il. Jtlk1ek mabmlardan yalvara· 
( • da lzmir baaıoıoın yayımını 

- Uzman, Saat Ouyedide Kordon Kar· 

Bleddeki Konuşmada lng·ı·z Kr3lının şısında Paraşütle Denize inecek! 

~riY•lloı) durduralım!» 
~ Bıı ıu ıilluolarda, böyle bir 
ı., •1111 't'erilebileceğine, hatta böyle 
1111r-· 
, ·-ılll dftaOnllüb kooaıma ko· 
........ (lllevauu) yapılabil,.ceğioe inan• 
~rua. "Oeıüm6ze aldığımız ağır, 
... l •e oazık ödevin (..-.ıiyeıin) 
'- .... 61çlleri vardır. Biade ba· 
---~ol~i (matbuat hilrriyeti) 
.... lllabdud birkaç alandı dil· 
-.. •e diaiplioe koouıuıtur. Bu· 
lııııl..._dıtıada kalan kı11m; bıuoıo 
~&ı ve çalıımak mecburiye'Oldup iyle bir kaalmdır "ki 
"Pla IDemleket itlerini kendinde 

Jor •• Zaaoedilmelİll ki, hüU• 
~ ?Grk bulnım direkıiflerlc 
~~·Yor, oaan İıfİH bnfayor, 
'et..e doAraea fwr • ., JUl ösgr.n· 
"', . (bGrriyctiae) dokunuyor .. Da· 
~· Saygı •e ilgi gö.teriyor.: 

a....;.""'9111 B.tbalM. ~ fçitlut 
~ıa Ttkk •n ,_,... 
...._ ~adaki 6-plllitini (bir· 
~)- daima beal mifler, daima 
~- asak tatmutbnlır. 

it.._ l'eeiaaerleria bayle bir dilek· 
1ilıııt a.-. hgeaJik ee•.,rli&i anlama· 
~ Tlrk b81ıaınıa itine b· 
-.._ demektir. Bunu ne bO.k.tl· 

Oğlu Da Hazır ~ulunuyormuşu 
M. Çahlari'"''in Temasları ve Prens Polon Rir C<'vabı. 
~---....-.. ........ ...-..wMw..,-.....,. ............... ~..,,...........,....,.~.....-.......--- ...... _,_,~....-,....-~~ -~~~~ ..... ....-....-

Sağda Prenı Pol, .oldı yakında M, StoyadiDoTk, altta M. Çald.ria, ...... ew..-. .. 
Adaa'• Ol._ Eelk011 Me· 1 '-1•'• e1111aW. bir 

lon pseteıl yasıyor: karoalanmııtır. 
Beıbakan Çaldartı. Yoıoe Çaldaılı Ye Madama, Yagoe· 

HabeeiAtan Mes'eleei 

Italya, lngiltere'ye Henüz 
Cevah Vermedi 

ıuya beı,bakanı Stovıdlno•iç 

ile .birlikte [ôıel trrn1e Bled 
tıtoeuna gltmlotlr . 

Dok Dö Kend (logllls ,kra 
llnın oAlo) •e zevcesi preneea 
.Muma " Yunen pıene&.rlnden 

- Sona 6 inci yGade -

llbayımız Artık 

Gidiyor Mu? 
Heniz Emir Gelmedi 

.. de bula llumedebilir. 
~ h •olı.tayı bil..._ dikkat et· 
.ftu...ı~ktir ki, Tlrkiye Cumuri• 
.... ~ y11a vardır, ösg,,nliAi iyi 
'8...1°1da geli,ıırmek, diıiplinhıe 

~· 6dew Te tonY <-'uliyet) 3000 1 1 A k . H l ox.nd il. ~ baa1D1D fD9rUDcla kurmak• la yan 8 erı 88 a U 
IU..y Geaenl Kaum Dirik 

İlbay GPneral IUsım Dlrtk'ln 
Edirne blSl~eel geael etpt.kler· 
ll(tlne (Umamt mlfetdıffglnr) 
•l•DmUI met'eleıi arllk bir 
h•lsikat •yllablHr. Baaanla 
beraber hrnls iç Bekaalıluaa 
hb.yhp reemlg hiçbir emir 
gelmemltti. 

.. ;_'ardır. J 'I H b · ' Sı·la"h V ~bir ..... kafalara. dile Ye apon arın a eşıstun a e· 
"- kUid Hrmak İlleamcmit • 
~bile grtirilmemiftir. Te- rectkleri Israrla Söyleomektedır 
.... a, b• 1091etede (cemiyette) 
"-. • •a... 71Uek idare aihoiye
lıa~ ..... ....,.. olmalın, yalnıs 
~ d~lil. ıat1rab Yerici bir hl· 
ı., ...... ltaogi maatakla blklyor• 

~ İaaıir gasetelerioiıı flzüm 
'-eiu •lı.i yayımı (aetriT•••) biai 

1or, bualan durduralım! 
~'1orlar. Biace tecimerlerin p• "°" .. ,,, değer olabilir. Çugu 
tııııkı:"ll&clur, ICYİfiria. J.o'akat tut· 
1lrıç.: it ll•temioe gelince, TOrk 
~6 llrio, Tlrk i.çıliaia, Tilrk 
._ 

11flıa laalr.uoa ve asıtıo• do
ıe_~a İçia elbette biai ilgi· ... . 
'-1 - Betca Util •asiyettrdir. Yir· 
~ı, bir karuı ktnna 6silm 

-ebari)'diae dlfllrüli)or! 
ltta ;ji 1 ıeirleriıa ilk yanlıt karar· 
4ıııır.a tıe •tıflan H•lttı, battA 

tltdıa. 

dea..:i' De•let tekitleri (inhiaarlan) 
_ lll6ba7eata geçmelidir! 
~ .... ~lflaı, İncir eeferberliii 

4-~raeyeeek miyia?. Yani guete 
~ DelDeJain ip, gicll nedir?. 
'k09ao ~ çevreainde çalaf8n ve 
~ Ötlenıli olaa bir bölge 'it? .................. 
tle Bia, lalını de yasana, inciri 
)Ol~ l6.tQa6 de, afyona da, 
~ :rifeyi de, timendiferi de, 
lıi, ara !.. ÇO.okfl b6Ula banlar 
~ >'• gelioee, bölgenin ekono
~ u,."~ klyllaüa, tlretm•in der• 
~"IW.t li~~canı. de.lelin de plir 
~:•ai tefkil ederler .. Nuıl 

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

kı, Afrlka'da•I 

iti bınkıb ge · 
len amele mtkta 
arı da bl11edlle· 
cek derecede arl· 

mıotar. • 
Gerek hula 

lar, grrek Afrl· 

ka'dan kaçıp •r.· 
len amf' le ltr le 

IU..y General K.. ~lrlk, 
hlı•ı •mimi g6rCltllklerlne: 

Bab.ıiııaa han tefk.illhnı tenıik etmek• ftze:re huı 
kumandaaıbtıoı kebıd eden Ameriba tay7areei .: 

Humbert Jinliao 

lıılyan'laran ıe 
ma11 flddrıle ya 
11k~dilmi1tlr. Da 
yaeaııa.a 1ebebl, 

banlaraa Afrika. 
ti.ki h11talıklara 

- lamlr'dea ayr1l .. klıAJm 
bhakkak ediyor gibi gGrClnl· 
yor. Şimdiye kadar her yıl bo 
mewılmlerde betb bir ite aıa 
naeaAım h•• kında habt>rler da· 
yalarda. Soa haber hakikat 

'"kllnde Jk .. Oyor. Bts; Al•· 
tlrk'Gn Hlnnç taııyıa. Nerede 
emred,.rleree orada çahııns: 

Demlıtlr. Kea41ılne enelkl 
~.-ee telgraf la malamaı Hril· 
dt~l de 16yleomekıedlr. 

Lundra, 7 (A.A) - · Röyırr 
Ajınıınıa teyid eutglne göre 
lıalyan gaselelerlnia ıoo H · 

manlarda İagilıere'ye ktrtı yap 
1ıklar1 tlddetU hlcaımlar Clıe 

rlne İogfllere blklrnetl ~6 
Temmaada Londra'dakl laalyan 
blylk ~lçHigt nesdinde kuneıH 
ıeoebbClılerde balunmaıtar. Bu 
bataıta İıalya~dan heab hiç 
btr cınab gelmemlttlr. 

Londra - Royter Ajan11nın 
Napoll mabablrt, •Aoetoean 
tl6rdlac6 gtlnl dola Afrika 
dan iki Hporla 3000 bata 
balyan ameleel getlrmltdr. 
Napoll'aln hMlanelerlae yatı· 

nlmıtlar .e bubneler .kordon 

alla• ab•llPfbı· S.8111• Mt 

•e glçlClklerl anlatarak mannl 
kunetl k1rmalarına meydan 
vermemek emelidir. 
· Berlln - Londra'dın •eri· 

- Sonu 2 inci ,azde 

İlbay Grnenl K. Dlrlk'le 
konuemak kabil olamamııbr. 

- Sonu 3.ncftyascle ..... 

Girid isyanında Siyasal 
Bir Mahiyet Yokmuş 

-
Adanın H~rtarafında Şimdı 

Bir Sokiinet Vardır .• 
--------~-------~~~--

Tam 

Alla•, 7 (A.A) - Atiılı lerl tHI baherler& Rk• Keadlye 
Ajanıı bildiriyor: grewlaln ·ki timdi ıamamen 

Gerek reemll bllcllrlmlerla •e bltmlt balaamaktadar • hiçbir 

gerek paeteleıba de ka7dı&dk· - Soaa ' Del filde -

Tlrk haH kuramunan (T4rk 
ka .. ) karamaaa İımir'de de 
letll etmek için asmaların 
lamlr'e geldlklerlal yazmıetık. 
Usmaaler İılaDbal •e Bana'da 
bu ıeıldlata yapmak, geaçlerl 
(Tlrk kata) lyefl yapank mo· 
ı6nG• uçaklarla açmaAa alııtar· 

-.k lçia tetkikler yapmıtlar 
dar. Ba ite ...... , ela• il. 
ADoblm ıalaa aramakı.. htka 
mobtellf •f'ltlır, ,.,.,aile aıla 
main · ıyapecaka.dır. So91el 
R111ya'cı. Bawa kuramama• 
tanfnıduı pairtlea umaalar 
dla eehrlmlsde ıeıktklerlae .... 
lamıtlardar. 

Bagla umaa Aaohln bir 

&çal• blneeek we IUI lam •m 

yedide birinci kordona yakıa 
bir ynden p•ratltle dealse 
atılacak we Jarcektlr. Birinci 
kordonla K.arııyakada deals 
kenanna ıoplanacak olan balt 
a•mının par•tlt deaemHbll 
gGreblleceklerdlr. 

Uı•aalar v.hrlmbde bir haf· 
la kalarak tedklkler yapec.k&.r 
•e bu tedlikleri 10naada b 
mlr'de de (l'lrk ka .. > , ..... 
ııu 7aptlaeaktır. (Tlrk kaea) 
genolerl 11eramalarda• bati•,.. 
nk moıGrtb apkla;ıa haqda 
açma•a alılbracak, panıltle at• 
lamılan bir epor haline IOA· 
eakıır. 86yleee u ltlr m..,.fla 
...ıekeı •a•peına (Mltlafu. 
11na) yarayacak pilotlar yedtd· 
rtlmeel mGmkGa olacakı1r. 

Almanya'da Yahudi'Jerle 
Nasıl Mücadele Edilecek? ____________ .. __________ _ 
Yahudi'ler Alman Kadınlarile Geze
miyecekler, Gorolıo Edemiyecekler! 

Danzig Panayırında Bir HAdise .. ........................................... 
lkrllD. 7 (A.A) - Naat Mak•le 1abıbt diyor kt; 

partili Uerl gelenlerinden dok· _ Ha gtbl alanl t••lardlr: 

'M. Bitler 

lor Zarnak Sobv11gee, Kerfı 
gazete indeki bacam kıtHhaıa 
organıdır. 

Bir Alman'ın •e gibi ahvalde 
bir yıhodiyl teTldf edebllecPAI 
hakkında maldmat nrmekıedlr. 
Te•kif bllbaıea amuml renleı 
mıbiyethule olaa abtalde 71pı· 

labllecek&lr. 

Bir yabudinin Alman ml•aflr· 
~nerlttlal aali,tlmal ederek 
bir Alman kadını ile halk en• 
1111a çıkmuı, bir y•badlnl• bir 
baloda k Gıtıhane bir ıorelle 

gGr61tQ çıkarma11, bir yaba•· 
nia Alman kaphtalarıadaa her 
hangi birinde gGrGltlyG maelb 
e•aa we etvar takınmaıı... Ba 
ıur..,ale barekeı edea yahadl 

umumi nizamı lhlAI etmlt •· 
yılır. Bundan bıtlla Almaa 
rubu oyanahdanberl cesa, Al· 
man hiııslyatıaıa y11alanmu•na 
sebebiyet veren bOUln ah•ale 
teomll edilmek gerektir. :EAer 
yabudi mukavemet gGııerecek 
olurl8 Alman'ın olddeıe mira· 
CHta hakkı vardır. 

VarooH, 8 (A.A) - Reımt 
çevenlerde &ôyleadfllne gire 
Oc1Dsl~ aolaemazlıAındakl ger• 
- Lt\tftn eabifryl çevlrlnls -

llabeş Elçimiz 
Adlı Ababa, 7 (AA) .,... 

Royte:r ajanıı bildiriyor: 

TGrkiyenta yeal lıgCldfıd NI· 
amecldla ban7a ıelmlfdı. 
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Avropa'dan Mtıktoblıır: 2 '( G dl f'il lÜ f'il T e o y a ~ o H a lb_ e ır o e ır 1 

Dar-Gef_;İ t Duruın Tehlikelidir, Uzlaş- Hey~~imiz 
sı •• ba F:~.:.~::· .~~:~ mak lmkdlll l(almadı.. Paris'ten Kilometre batına 1,50 frank! 

Brokıel ıakell~rlnio kapı cam· 
larında bu llAoı okoduğoon 

ıameo, Belçika fr1n~ınıo 4 ko 
rottın blnz fazla Df'ğul oldu 
ğonu dft~ftnftyoraonoz. 1,50 
frank yedi kuruş! 

Eo bOyQk otel lohntılarmrla 
6 fran~a yemek ylyebiliniolz. 
Artık Belçlka'dekl bıyat ocez 
loğoou bu rahmlarla luyea 
ediniz. Onun için timdi bOtfto 
Anopa bıt111 Brokıele akıyı r . 
BrDkael'de 50 kornea yediğinizi 
Berllo n Pıırl•'te 300 koruıa 

ancık bul•bllirshılı. 

Belçflıa'lılar fraoklerını yDıd,. 

22 dfttftrdCUer. Fakat hayat 
ancak yazde 5 artmıotır. Ufç 
klmıe •organc'uluk • ., t•tkın 
lığa totolm•mıfhr. Frenk d616Dp 
eergl açılıncaya kadar Belçika 
derin bir ekonomi ve tecim 
darlı~ı içinde idi. Milyonlar 
harcenao eergf, blnlerce Belçika 
lec;I Te tf'clmerlerlne bGyGk 
bir kazanç b1rektıktan ıoora, 

temmuzun aoo halta1ına kadar 
bCUDo maerafını da çıkardı. 

Bizim Akdeolz'de Yuoaoiı· 

tın ucuzluğu ne lıe, bur.lnda 
lklçlka ocuılo~u odur. Vasiyet 
odur ki, elmdı bftUln m,.mle· 
ketlerde ıarlam llAalırtnın ba· 
tında eo Ud kellm .. yl okuyor 
ıaouz: .. Ucuı hayat" 

DGtOk para Te çok Nhf! 

Kim der ki 11babıın gf'ce 
yarı1101 kadar, bir Londra 
kılabal:ğı Te ~elte gldle akını 
gl\ıırren Br6bel, eeklı mil 
yontuk bir m~mteketln mn· 
kealdfr Te nGfaıa Jııııobul ka· 
d1rdır, 

J.ıanbul'da tıkıl •aymoın 
binlerden yaılere da,ıa~ına 

gasetrlerde okuyoruz. Oıomo· 

bit maerafınıo, ıengtn A nopa 
memleketlerinde, lramvıy maı 
rafına lomlt olduğu bir ••· 
manda, Şiıll'den BGyGkdere'ye 
4, 4 buçuk liraya gitmek hın · 

gt keeenln itine gelf-blllr. 4ı 

buçuk IİH, 100 Belçika frao · 
gı! Fakat baztr enab •itrlnle· 
rinde 150 franga koıtGmler 

utalmakııdır. 

Belçlka'dao iki Oç 1111 geride 
herhangi bir Alman tehrlnde 
l•e flatlerln birdenbire blrbç 
misli arthğmı görfiyorauouz. 
Gerçi Alm.ular relsemark yolu 
ile, bu pahalılığı yabancılara 

daha az duyurmak yolunu bol· 
motlardır. Bllmlyenlere Relıe· 

merlun ne olduğuna kısaca 

anlatayım. Bir Alman markı 

bizim para ile 50 koroftor. 
Bılbokl eğrr letanbol veya 
Ankara'dı pnanızı Merkez 
b.nkaıına yatmr ve bir kredi 
mektubu alırtı•oız, merkı bu 
rada yGıde 33 ekelğlne almıt 

olorsonua. Yani mark ıJze 

33,50 kuroıa gelir. Almanya'da 
hugGn adam başına 50 mark 
ılabilirıllolz. 

glnllk baf lflemlttlr. Pek yakın· 

da bGtftn lbtlllf h mee'elelerln 
hılledllecegl ı6ylenmektedlr. 

Varton, 8 (A.A) - Dıo 

ılg'den bildirildiğine göre bir 
takım alnsal ıoeyaılet grupları 

Danıtng panaymod•kl Yaho· 

dllere kartı bir htlcumdı ba· 
lnnmatlar •e lıportalırını kır 

mıtlardır. Pollı birkaç ktelyl 
yak.alımı... da ıoon ıerbeet 

buakmıellr. Y•hadller panayır· 
daa çekilmlfllr. 

veya tıpekaıı"1on y•pm•k tçın • Atina'ya :Geliyor· 
drğil, yalnız otf'l ve lokanta "' K 

1 
fE k Ankara, 8 (Özel) _ ıtard1 larda har:amak için verirler. lngı• ltere su•• veyş ana illi ~apalaca • oğlo Fılk'lo batboh~ınd•~ Almmnl .. r, memleketlerinde bir b , .. 

heyet, Parlı'ten Atioa'ya 1 

1 hdta oturmak tartile, tren nav· K b ld 
111 lonları01 da yabeocılat için yarı ? s· it lyan Tavyaresi ay o u ket etmlotlr. Yunan ekono 

flettao fezla lndlrmltlf'rdir At•· m} • } r a J • •• bakanlığlle yeni tecim aodl: 
maeı haklund• temaslara bıl ki~l bolooen tıir ltalyan tayya· 

~ı yukarı, bir yabancı, ıyol 

de•lrtfn perası ile bir Alm•o 
ynrddaeının yırt f iatl ile Y•t•· 
yıblllyor, demektir. 

Mrmleketlerloe Jtf'lrcek yaban 
cılara bo kadar kolaylık göıte · 

ren devletler, memleketlerlodrn 
~ldecek yordd111lar için pek 
11kı ve 8f'rtthlrr. Bir Alman 
ancek 5 Tork llr•11 ile 1toır· 

lardın dıtera çıkabilir. 01100 
lçta Almanya dıtıoda pekli 
Alman ~örftreftnfts. 

Btltdo bunlardan anhyaca· 
gımız fodur ki, her memlf'ketln 
ekonomik dGıenl kf'ndl şert •e 
ihtiyaçlarına •öre trkU almak 
tıdır. Huyerde ~ .. çer koral •e 
kanonlar devri ölmtlttlr. Brl 
çlka'da dogro olan Almanya'da 
yıolıe. Fraosa'nıo ioloe ~elen 

la•flıe:e için aakattar. Ekonomi 
bohraoı dediğtmlı Prernolo· 
tloa = denim, •ğrılenoa Te 

11zıl•rına ar11k ahtmıt olduğu · 
m"• bir baaıalık gibi deYam 
edlb gidiyor. 

111tanbol ile Atin•, lkrlfn'le 
BrGkeel, hiçbir ıaroan, ıarahlo 

en eıkt, en karanlık devirle 
rL.de, etyaoın hayvan ıntında 

tatıooığı, f'n ileri taeıt ıeknlğl 

yelken ve h•mot olduğu zaman· 
larda bilf", blrlblrlne bu kadar 
uzak, bfrtblrloden bu kadar 
aykm df'glldl. ln•aolırıa ıaatte 
150 kllomeıre kopn tlmendlff'rl 
·~•r, telgrafı ozon, deolıde 25 
mlli 11kıcı buldukluı telels n 
kaoıd 11rınd•, hf'ptl ayni me· 
denlvetteo olan, bepıl bir tarla 
d6şGnDb bir tDrll ltllyen •e 
yatıyao kaçacak Auupa kıt'a 

ıınm birbirlerinden oefeelerlol 
doyan memleketleri araeındıkl 
bo akıl almaz ayrılıklar bir 
bcıycık devrimi göıtermeı de 
neyi gösterir? 

Yaolıe görenler bn dar ge· 
çitten geriye dönerek çıkmığa 
çalıeınlardır. Emperyalizm n 
liberalizm artayaoluı'dır. 

1nsanlır, zorluk ve tehll· 
kelndrn,ne durarak, ne de 
~eri dönerek, fakat, anrak 
llerllyerek, yeni hakikatleri 
benlmslyerek, yeni tbdyıç ve 

fertler• oyarak kortul•gelmlt· 
Jerdlr. Uerpte ve barıeta lkt~i 

tek memleket gibi yıeıy•n, 

bhleıen Fransa n Belçika 
bile ekonomi meı'elf'lertnde 

aııığ kuga11 yapmakt•dnlar. 
Ber memleket kaıeoçh bir 
lt:cf m deng .. ıl karmaktan başka 
bl.fey dGtftnmlyor. Biç klmae 
batk11ı taraf.odan ıömtlrGI · 

mek btemtyor. Herkeı itinin 
ve ılıoterinlo d.-~nlni laılyor. 

F. R. Atay 

ltalya Bizden 
Balık Alacak .• 

Ankara, 7 ( A A) - TGıko· 

f Is bıa~kaohğındıo : 

Yepılan tee~bbas tlıerlne ltal· 
ya hlkômeıi Cllkelerlndekl kon• 

aene f abrlhları tarafından kal· 
lanılmak ClHre CUkemlıe 30 
bin krnıallık t11e palamut ba· 
hlı konteDjaıaı ayırmıfbr. . 

İttaobol, 8 (Öz .. 1) - R~ma'dan Maeav•'ya f?İ1en Te lçlnd" 7 
real kaybolmuetur. Bu haber, Roma'da derin akMer yapmıştır. 

Tıyyareoia ne olduğu bentls anlıeılemımıttır. 
lııtanbul, 8 (Özel) - logiliz'lerle ltalya b•tbıkaoı 

MoHollnl, barbdın vazgeçene yerini kaybedeceğini 
lnglliz'lere mftm•eat etmemektedir. 

Sirıyor Moııo1iolnln araeı fena halde açıldı. 
kanetle tahmin etmekte •e bu ıebeble 

l•tanbol 8 (Öz,.1) - ltalya . Babf'tlıtan ır.aırıda bir uılışma basıl olac•ğ• hakkındaki ftmldler 
keılldl. Bu ıebeble logUtere bOktlmetl, gene SIVf'Yf kınahnı kap•tacığından bıhıedtyor. 

Adlı · Ababı'dan h•ber verlldlğlae 1ar~. Rabeşlatao, 750 bla ktolllk bir kunet hHırlamaktadır. 

Baş bak anımız Dün Is tan· 
bul'a Döndü .• 

Venizclos -.... 
F ransa'dan Başka 

ismet 
---------- Yere Taşınıyor. 

lnönQ, \ apurdan Çıkınca Parıı s (A.A) - Gtri11••1ı 
b 1 s o· . hftkdmet darbreluln akim kıl· Doğru Dolma a 1çe arayına ıttı.. maıı Gırrlae Fr•nea'y• •ııA•D· 

lıtadbol 8 (Özel) - Batbık .. 011nıs İ4met luôo6, bu~On geıl mıt olen Veulzeloe, Eltselıdor 
d"D d6nd0. Uatb•kaD, vapurdan bir motötle karaya çıkmıo H ~azrlesl yHıcıla•ındaa birine, 
doğruce Dolmabıhçe ınrayın• giderek AtatGrk'e wCUAkl olmoıtur. Normandlye'yl yakında terke 

1
'

1
' • derek yas tallllol Fraoia dı 

U .. ru·· nlerimizin Fiatlerini ,ınd• baeka bir ıkllmde geçi · 
recf'~lnl ıöylemlttlr. 

Kıranlar Ceza Görecek ... Fransa'da 

Izmir'deki ilgili Makamlardan Bu 
Mes'ele Hakkında Malumat istendi. 

Ankara, 8 ( Özel ) · - lımlr'de ıebeb yokken Gr6olerlmfzln 
f i•tlerlol dfttGren teclmerlere k11tı tlddetll muamele yıpılaceğı 
ıôylenlyor. Bunan için lsmlr'dekl UgUI mak•mlmrdan mıltlmat 

lııenmltdr. 
~~~~~------·~~~~~~ 

Habeşistan 
•• 

- O.tı 1 inci y6ade -
len birkaç ' haber, doğu Afrl· 
ka'da ltalyao aeker · n ameleıl 

ıraemda eiddetll ıehlrll ııtma 

çıkhğıoı Te zayıata eebeb oldu· 
ğaou teyit etmektedir. 

İıtaabul; 8 (Özel) - İtalya 
h6kumetlolo Yuoanlııten'dao 

aatın aldı~ı nakliye gemilerinin 
adedi oobeıl bolmuftor. 

lıalyan'lar bondaa bııka, 

gene aakrri oıUiyıtta kullanıl· 

mık tlzere birçok Yunan ti· 
leblerinl de klralımıtlırd1r. 

Ktrel•nao gemilerden bir k111mı 

üç Taraflı 
Konferans 
için Görüşmeler. 

Parlı, 8 (A.A) - M. Laval 
dan ögleden sonra lngllla elçM 
Jorj Klerk Te İtalyan elc;tıl 
Kont Plgmattl Moraoo Dl Clı · 

d"zaa ile g&rftemtletGr. 

GörGeme, 16 Ağoeıoıta Pa 
rlı'te toplaomuı lhtlmall olan 
Gç taraf la konferans etrafında 
olmoftar. 

Bir Haceri
semavi Göroldn .. 

Brtlkıel, 7 ( A A) - Birçok 
yerlerde •e bele Belc;ika'nıo 

gftoe) kıımında bir hacerlıemni 

g&rGlmOttGr. H•cerlıemıd do· 
lodan baııya dogru as bir yftk 

eekllkte •e ufka mtlt1ıl olırak 
eeyretmtfl)r. 

Mes'elesi .. 
da Eritreye ıu naklinde kulla· 
n•lacaklardır. 

lstaıabol 8 (Özel) - BGtdn 
yılanlara rağmen Adlı ababa 
dın •e ıdel membalardan alı · 

nan bir habere göre, Japonya 
ile Babetlıtan araıında bir ma· 
kavele imzal1nmıelır. 

Bu mukavele mucibince, Ja· 
poo hftkumetl Habetlstan or· 
dneoon eaaıh 11oreıle t-ilAblan· 
d.rac•k, Bebetletan'• bir aıkerl 
ıelAb heyeti gönderecektir. 

Adi Ababa 8 (A.A) - Ha 
nı Ajaoeıoın ıytarıoın bildir · 
dlğlne göre Bıbet ıGel kanet· 
Jrrl 7 ordodan mftrekkrptlr. 
Uf'r orduda Gçer bin 11 lelltk 30 
alay vardtr. l:Su heupla Habee 
ordulerıoın yekuna 360.000 
klelye çıkmaktadır. Bonl.rın 

ıtncık 160,000 1 hGktimet tara• 
fıodao nrtlrn tüfek ve cepha· 
ne ile mOcebbezdlr. Babrtlıta· 

nın •tığı yukarı tarla tiplerde 
200 ıopa sahip olduğo unıl· 
maktadır. 

Bu toplana bazıları 1860 
da imal edUmtıtlr. 

Babeelaten'ID bundan batkı 
400 kadar makineli tbfek, bir 
o kadar oıam•tlk tftfrğl •e 8 
oçı~• vardıt. Do uçaklardan 
•ocak altısı havalanabllmrkte 
dlr. Bıbre kuneılerlntn kurey 
lllrrde ıoplaoma!ll hGkdmetlo 
bir emri icabı olmadı~ı ıoylf'D 
mekıedlr. Da toplanma B•bee 
mobırlplerfnin tf'bdtde en fas· 
la m1roı bildikleri b6lgr terdeki 
tef lerln emri altına girmek 
bueoıundakl temayGllerl pk. 
U.de IAh edilmektedir. 

Kuraklık .. 
lataobnl 8 (Öıel) - Fran· 

ıada n bllba11a Parls mıot•· 
kaıuoda tlmdlye kadar görtllme· 
mit bir kuraklık hGkdm ıClr 

m .. ktedlr. Uu mıntıkaya 40 
gdodeaberl y•ğmur yıgmı· 

mı ıtır. 

Firarilerin iz
mirde Bıraktığı 
l\loce,·herler .• 

İttanbul, 8 (Özel) - Firari· 
lerlo bıraktakları mftcevherlerl 
aramak için Atlna'dıkl tlrket· 
lerd"o blrlolo, YoHn adıod•kl 
aıtamı, yarın ( 8ogCln) Ankara· 
dan lımlr'e hareket edecektir. 

Salihli 
Haberleri •. 

Sellhll, (Özel)- İlçebay K&mll 
Sayar han kurumu lılerlnde 

gösterdiği çahtmılardaa ötOrft 
bna koroma genel ~atkanlı · 

ğıncı bir t•kdlroıme ile taltif 
edilmiştir. KAaıil Sayar'• can· 
dan kotlalarıı. 

• • • 
Nalua aayım leltırlnl ant 

tırma ve inceleme yolunda 
gezmekte bulunıo i:1tatlıtlk ıı 

dlrektörd Selim S.bh Demirci, 
Gördes ve Salihli ilçelerini 
gezmtıtlr. 

Boralardakl nomıratıj itle. 
rlnl ve alının tedbirleri çok 
bulmuıtor. 

Nılfus ıayım i1loe göstn· 
dikleri ilgiden öıftrG hu ilçe 
lerla Uçf'baylaraoın birer tak 
dlrname ile ıakdirlerl için ge 
nel dlrektörlO~e yazeldığıoı da 

gene aevlnçlc haber •Idık. 

Habrşistandaki Esirler 
İıuanbul, 8 (Özel) - Eolr 

ticareti ile mGcadde cemiyeti 
genel kAtlbt Slr Con Uarris, 
Okıford'dıa •ndiğl bir koofe· 
ranııa b&ll Habetiıtın'da bn· 
la nan iki •il yon eeirf n 600000 
adedinin İogttia tebeuı oldn 
gana 167leml1tlr. 

yıcakhr. 

Yalandır 
İstanbul, 8 (Öael) - Vebfb 

lf (Pıt•) nın, bo•umeılmlzln elll 

'• ve muvafakattle Babetlıt•I 

giderek nrtfe alıfı~ı bıkkı11dıkl 
babrrlrrl, (Aoadola Aj11nsı) 1'' 
lanl•makt•dır. 

Sarıyer Yangını 
Muğla 7 (A.A) - S.t•1'' 

yangını ıôodQrGlmGttGr. Y•o8'' 

nı ıöndOrm.-k için halk, ••"" 
ve jıındarmılar çıhşmıttır. 

Fransız Papazları 
Derli" - Poma'd•o ah• .. 

bir telgrafa göre, Papalık ,,.. ., 
hmı tarafındın B•beelıt•• 

gÔnderllen Fraoııs pıpıslıfloı 
Uabf'f kabllelerl ıllAbla k.,... 
lımıılırdır. 

Buca Söke'de 
Nasıl Yenildi .• 

&ke'den yasıhyor: 
Söke C. 8. P. epor .kul0'8 

ile Boca ıpot kıılObG araı0odl 
kararl•ttırılan maç 4·8 935 ı'' 
nil yıpılmıttır. 

Duanın fula rftzğArh olıO" 
11na rağmen aaba Söke'o11 

epora meraklı h•lkı ile dol· 
motto. Maç ıaat 17.5 te bit' 
landı. İlk daktkada bık'-' 
Bacat.lar aleyhine bit pr.otl" 

ki' verdlıe de kaleci muvaf I•~. 

Yelle kurtardı. Uıon bir OJ ,. 
det oyun her iki ıarafıo ,kı 
lan ile dev•m rtmekte lk'

11 

35 inci dakikada Bocıh"~ 
ıteyblae bir gol kaydedt~. 
BaCtayım 1 O S~ke'nio gıll 
yeti ile netlcelendf. ol 

İkinci devrede ıakımlır •1 ... 
v11lyette ıahayı çıkıılar. il . 
•Ar eıkl elddetlnt btraı ••1 " ,. 
betmlf, oyun d•ba aerl ık•~ 
larla dt:•am ediyordu. 20 19 d 
daklkadı Bucalıların kıyoıe~ 
bir akınında lop kale dir,11' 
çarparak geri geldi. Söke "'

1
, ,.,.. 

dafaası ıarafıadın kurı•fl d 
Bandın ıonra Söke hAkl1111111

1
, 

ıamımen •ldı. Buca tek k~S 
vaziyellnde sıkıttmlıyordd· lıl' 
dakikada Söke'oln aerl 
lnltl golle neticelendi. dl' 

Bu ikinci gol Boca'hl•rı dt• 
ha fazla gayrete 'etlrrof:,,. 
Fakat ıOrekll çahtmılerıu• ff 
men btr netice alamadıl•' .ı 

b·1•" oyun 2 O Sôke'nln gali 1 

ile netlcrl~ndi. 

AGUTOS 
1935 
Hıztr 

96 
9 

CUMA 
Arabi ıa54 
8 c .. m evvel 

Evk..at 
Gdııet 

Öğle 
ikindi 
Akf8m 

Yauı 

lmıık 

9,45 
5.00 
8,55 
12, 
1,45 
7,48 

p 
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ICo~d~n'da Elek· 
r .k •rı li Tramvay ... 
8 ...... _ 
unun için Uray 

l'arafıudan Bir Ra
Por Hazırlanacaktır .. 

Kordonda elekaldkli tramvay 
Y•pılaı ısı ve Baemabrneye ıram 
'•y ltletllmesl mes'elesi yeniden 
Canlandırılmıştır. Tramvav vtı 
~ektfrlk şirketi; ilbaylık ve şar 
d Ylık taraf larmdan bo k111m 

• elektirlkll traı:nvay lşletll 
lbeıi hakkmdakl mOtalealar et 
'"•rıd 8 ~l a ayındulık komiserli · 

ne hızı lekllf lerde bnluoul· 
Qlotıur. Buolarm etrafında gö 

~lemeler yapılacaktn. Bayın · 

b•rlık kornleerl Mahmud E~r"m ,.A 
., .. o şıırbay doktor Behcet 

tJı• 
u ziyaret edı-rek kordon 

lraaı '•yları mu'rlesl etrafında 
ga,o, k k ece lir. Bayındırlık Ha 
1011 ~ 1 bu mes'e!e hakkında 

ton k b atır1D1 vermek için şar 
•ylıktan gönduilecek olan son 

'•p oru bekJPmPktedlr. 

llağcımız, 
Cazeteler ve 
'tecimerler .. 

••••• 
- Başı 1 inci yilzde -

de Tur)( ha ınımo bu sosyete için· 
tt ~ırtına yfiklenıliği ödev, berbnldı• 

CilQe • b da rıo ağc1ya kor~ı taeıdığı vic· 
d.~1i Ödeve hiç de benzemez. Arada 
'"'15 •r kadar faı k vardır. 

l' . 
İııı\ ecımerler, haklılıklarını ishal 

bita:?larına malik oldukları halde 
lı.ıı 11

• hüıüo koouşmalımm gizli 
8ı.ı ~ya karar \Crıniolcr.. 0 edcn?. 
~d ararları lı:amuydao (•Jmumi ef· 
ile d •ıı) \'e hasından (ınaıJ,uallan) 
ili . iltGoce ile gizliyorlar, buna 
k,'iin lüzuın görüyorlar?. Onlar gizli 

tartı ı tte\n r a \'e konuşmalarla hareket 
ler, basın sussun. Sonra? ... 

llıiı ~ayır, bu, bizim yapabilece#İ· 
lbtrl 1tlerden değildir.. MeseJli teci· 
""- ~re bugüo de bir sual sormak 
~·~ .. ı111deyiz: 
dı.ır .ı\livre e.atı~lar bir hafta kadar 
otı.ı gı.ıo gidince, neden yirmi para, 
dtıı~·)lara tenziluı yapılmadı da Lir· 
liir ıre fiııt iki kurnş kırıldı?. 
)liıd llıahsulün fiatiode yüzde 20, 
oı e 25 aoi indirim olur mu?. 

tıraa b tit ' unun alıcıda yapacağı te· 
bedir? 8 ... 

haın una cevab ,·eremezler• 1~tc 
'1tııı Q bunlar, biz.im ıormakla, nrao· 
tııel;;ltla, hükumete haber ver· 
g0tte e, yardım istemek ve çaresini 
letdi tınekle borçlu olduğumuz i,. 
~ '· Parti programımız önümüz· 
dıı kanun gözüaıiizde, öde•; ve 
"' Ygı.ısu • • • d ı · D'l • • •ılrıc ıçımız eı ır. ı eğımıı, 

lliiıtı ba~cısıoı ezdirmemek, ürü· 
~zfi perişan ettirmemektir. 

rılııra da l!OD sözümüz şudur: 

. - Gölge eıme ba~ka 
•hsan · , 

ıstemem .• 

( A 1ADOLU 
1hayımız 
.\rtık Gidiyor Mu? 

- o .. ÇQ •ıı 1 fncl yilıde 
o,,~~ii dün Bergama'ya girmiş, 
l!ı ' bazı tetkik!rrde bulun· 

lloıur. 
ltrııt . 

t>acı r ılbayhğına kfmfn ata · 
Şı ğı henoz blllnememektedir 

t,,trıdlkı halde lçba"anlık milıı: 
•rı V hb Q

11 
e l, Sıvas Ubayı Akif, 

llb '•• llbayı { İzmir eekt yar· 

1!1~1

1) Fazlı, mülkiye f'ııpekterl 
El nlo adları eöylenmekte4'1r. 

•ttA t · , k leıı zmır o gf'ne aıı erUk· 
tı /ellş111iş tir zıhn atanaca · 

htıı 1 ıöylenlyor. Bu sebeple 
.._e~ koll1otanlarıo adları geç · 

~lı:lı tedtr. Keefn (Kıt'i) olarak 

lı~ lDılurnat yoktur. 

l..._1,~Y General K. Dlrlk'ln 
ta, l den ayrılacağı haberi bü 
ha t1nlr'lllerln ağzındıdır ve 

t.!.'k hlr teesaür gösterilmek· ...... ,. 

G Ü n Ü n ş a ır lh a lb> e ır o e ır Ü ·ı Buğday Koru-,_________________________ -- ması ve Tayyare 

~uiversi.teli .• Gümüldür Köyün- Salon San- . 
Gençlerın tetkıkı. dalları Ocretlerı. 

--••-.+·•···---
Gizlileri Haber 
Verenlerede lkra· 

• •• 
Dnn Berga
ma 'ya Gittiler. 

•• 
Bir htf tada o beri llln gfiey 

(Ceoub) bölgesi ( Mıntakası ) 

örnek köylerinde köycdlük ha 

reketlerl Ozerlnde tedklkler 

yapmakta olan ilnlvereltelf genç· 

lerle hukuk ml"ktebl tılebe ce· 

mlyetf Oyelerl bu hölgede ted 

klklerloi bhirorek dün Tire'ye 

geçmişler ve orada köy bfiroiu 

~f'lf 1 Durmuş Tarkmeo oğln İli' 

b .. reber Tlrf"'yl gPzmişludlr. 

Ttre .,arbayı Ali; gerıçlerl 

uray bahçeııinde konuk etml., 

ve bir şölen Vl"tmleılr. Halkevi 

bıodomuzlka•ı parçalar çalmış 
tir. GPceyarısıoa kıular iyi ea 

etler ~eçlrllmişılr Gençler İz 
mtr•fl l?"lmlşler. llbey GenPral 
K. Dirlk'i ziyaret t1tmhlr.r ve 

lh;ehayla hlrlikte dQo Berj?ama 

örnı>k köylPrlııe yPrlf'emfşler<flr. 

Ru bölgedf'ld kilylerde tıf r hafta 

kalarak etüdler yapııcaklardıı'. 

Hurda incirler 
Satın Alınacak 
Tekitler idaresi 
Bunun için Ha· 
zırlık Yapıyor . 

Teldtler idaresi bu yıl; g"çen 

yıllarda olduğu gibi A )'dıD, 

Ôdemfe vr dolayından önemli 

mlkdarda lıurd• incir satın 

Alacaktır. Bunlnr soma Japıla· 
rak rokı imalinde kullanıla 

caktır. Hurda incirlerin 4 ku 

ruşa, hana daha yiikııek ffate 

satın alınma11 mobtf>mddlr. 

Bonon lı;in emri beklenmek 
tedlr. 

incir ve 
üzüm Hanları .. 

Sağlık ve sosyal yardım dl 

rektörlO~il incir ve üzüm han· 

lıırında alınacak tenıizllk ted 

birleri için hazırlık yapmış ve 

bOtüo teclmerl~re bildtrlkte 

. bulunmuştur. 8iUQn incir ve 

Oz(lm hanları bu haf to içinde 

doktorlar 

edilecektir. 

tarafından tef tlş 

Hanlarda işe başlanınca dal mi 

surette birer eıbhal memuru 

bulunarak temizlik işlerini 

önemle kontrol f'deceklerdlr. 

Oı·mau Yangını 

Tamamen Söndü. 
C•ımaovası'oın Sandı ve Efen 

çu.,oru ormanlarında çıkan ve 

çok bilydmöş olan yangının 

e;öodürQldöğüuü y1ı1zmıştık. Köy 

161erle jandarma ve askerler; 

bOtüo gece yangu;m tekrar 

başlamnınrısı için ormanlarda 

katarak çalışmışlar ve tedbirler 

almış1ard11. Bu eayede havanın 

çok rüzgtirlı olmasını rağmen 

yangın tamamen batırılmışhr. 

§ Don öğleden sonra Öde· 

mlş'ln DaLbey ormanlarında 

yangın çıkmıış ve söndilrOlmesl 

için köylOler ~itmişlerdir. 

SerAerihk 
Torbalının Gere köyünden 

Ahmed oğlu Mebmed Balcılar 

içinde ııerserlyane dolıotı~ı 

görQlerek tutulmuş, tahkikatta 

dört ay evvel lzmlr'e gelıllğl 
halde el'an bir iş totamadıgı 

ınlaşıldığınıtan hakkmda serseri 

muamelesi yapılmıştır. 

de Bir l(ıya Oldu 
~~~~~~~~-----~~~~~~~-

Bir Sıgaı·a \7üzü1_ıden Bir Amele Ar

kadaşını Ağır Surette Yaraladı 
~~~~~~---~~~~~~-

Değlrmtndere kamonunun 

(Nııtılyeslnhı) Gümüldür lı:ö 

yünde bir kıya (Cfnııyet) ol. 

muetor: İki tütün amelesi bir 

sigara yüzünden çıkan kavga 

sonunda biri, diğerini bıçakla 

ksi!ığından tehlikf'll sure.le ya 

ralerm,tır. Vak'a bzklonda al 

dığımrz mahlmatı yRzıyoruz: 

Gümüldür köyünde tfitQn 

rarlalorınıia amPleltk eden Af 

yon'lu Mevlı1'l'le Said oğlu 

Arab Mustafa son günlerde 

mnhaclr Rl'7.R'nın çardağında 

i~llyorlardı . Bu iki işçi de pa 

r.ıııız ve fakirdi M vh\ıi'fio 

slğara alocak pan~ı dahi yoktu. 

Holhuk:t Arab Mustafı'oan bir 

paket halk slğaresı vardı. l\tev· 

lud; bu slğeralars arala anda 
takelm etmPğl teklif etmiış ve 

dört gOrıdrnberi tiğaraeız hu. 

lunduğunu eôy)emlştlr. Bunı.n 

üzerine Mustafa 011n beş el~ara 

vermiştir. 

.\f evhld; eıgaraları içmiş. 

sonra tıltün işledlklul Rlzu'nın 

getlrdfğl öğle yemt>ğlnl ylmt~

lerdlr. O sırada Muetafa'nın 

da tek bir eıgarusı kıılmıeh . 

.Mustafa; bo sıgaray• yemPkten 
eonra fçmek lçlu l!sklamışts. 

Yemek bitince !\fuetafa sıgara 

sını çıkarmıış ve yakmak üzere 

dodakları aratnna eıkıışhrmışhr. 

Mevlud birdenbire bu eıgarayı 

kapmış ve yıkarak lçm,.ğe 

bıolımışhr.• Mnstafa; hundan 

kızmıı ve bir küfür savurmuş 

tur. Bunun üzerlnP- Mevlud 

bıçağıoı ç .. keuk Ptf oeıafa'yı 
l!Bğ kasığından ağır surette ya 
ralıyaruk kaçmıştır . .Vek.'a tele 

fonla lımir'~ babPr vPrilloce 

yor gP-nd savamen Orhan ha 
dls" ynloe giderek tahkikata 

baelemışhr. İzmir bastanesloe 

~etlrllen yaTalı bakım altına 

alınıpış ve ameliyat yapılmak 

suretlle bıçakla hsllml11 olan 

bnyok damarı dllr.ilwl~llr. Ha 

yatı tehlikede görülmı>mektedlr. 

Genel tıavamanlık tuafı:ıdan 

tahkikata devam edilmektedir. 

Kaçuo l\levlud'un bugün tutul 
maeı çok muhtemeldir . 

ll aataoede kendlBlol gören 

bfr mnbarririmlre Arab Muı· 

lafa ba~ından g,.çen 

.,öyle anlatmıştır: 

vak'ayı 

- Flr sıgara yOzOoden ara· 

ınızda kavga çıktı. Tdt eıgaraw 
kalmıştı Ono da kıpdı, ben: 

- Ayılı yabu! Nt:derı ah· 

yorsun? 
Dedim. Hlrdt:nbire kızdı, 

bıçağım Çl'kerek üıl'rlme ahldı, 

beol yaraladı, kaçdı. 

Genel Nüfus 
Sayımı Hazırlıkları 

--------------------
Bunun için Gereken Defterler ista
ti~tik Genel clirektörlüğOnclen geldi 

-~~----~~------~-
20 ilk teşrinde yapılacak 

genel oüfoe sayımında kulla 
nılıcak sayım def terlerinden 

Hbaylık merk,.zlle bütüu df~er 

ilçeler ihtiyacına yetecek mik· 

tarının özel eandıkler iı;lnde 
doğrudııu doğroyı litanbul'dan 

göderlldlğl istatistik genel dl 

rektörlöğilndeu ilbayhğa bildi· 

rllmlştlr. 

Merkf"z ilçelerine gönderilen 

defterler miktarı kendi lbtlyıç· 

tarından yüzde otuz deraceııln · 

de fazla olarak gönderllmle 
oldoğoodan defterleri yetm!yeo 

ilçe terin ihtiyacı merkez ilçe· 

lerlndekl bu yfizde 30 fazla· 

dao eağlaoacaktır. 

ullyeıi) ilbay, ilçebay ve ka. 

mombaylıra teveccfih edecektir. 

Yeni Kültür 
Direktörü c;etdi. 

Şehrimiz kühür direktörlü · 

ğiloe aıanmı~ olan KdltOr 

bakaolığı ilk öğretim genel 

direktörü Ali Rlza Ôıkut An · 

kara'dao gelerek dOoden hibı. 
ren yeni ödevine başlamıştır. 

Bakanlık öğretim kuruluna 

ilye atanan Hikmet Tftrk kili · 

iOr direktörl6ğftoden çekil · 

nılştlr. Yakında Ankara'ya 

giderek yeni ôdevlne başlıya 

cık tar. 

T 
•r K •: B miy ._· Verilecektir 

arııe omısyonu azı 
I d. . l Y Buğdayı koruma rnrglslle 
o arım er aptı. tayyare reauıi m1:ktumlarıD1 ---··----' Kayık Ocrederlol teeblt eden 

tırlfe koml .. yonu aaloo sandal 

ları tıışımı tarlfealol yeniden 

tedkf k etmiş ve bazı indirim· 

ler yapmıştır. Bundan sonra 

12 yao•na kadar olan çocuklar· 

dan sakatlarla mohtaçlardan 

eandal parası alınmıyacıktır. 

Asker ve j11ndarmılardaıı vapu· 

ra giderken veyı gelirken 15 

k.uroş ücret alınacaktır. Yol 

cusunu o~ıırlamak için vapur. 
iare girfenl,.rden gidip gelme 

ücreti olank 25 kuruş alma 

caktır. Diğer yolculsrrlan eskisi 

gibi 25 kuru, ücrl"t alınması 

nıilnvıılp görülmü, ve bu kısım 
Qcretlnin iorlirilmeslne lmkıin 

görülememiştir. 

Yolcuların beraberlerinde gô 

IOrüp getlrece.L.l~rl eeya d~nk 

lerlnden 15 şer kuruı:ı öcret 
uhnacaktır. o~uk tabiri valiz 

ve çanla gibi kOçük ve elle 

taşınabilir eşyaya şamil dl"ğlldir. 

Işıklar 

Köyü Kıyası. 
Savga Tanıkları Do· 

haber verenlere ikramiye veri · 

lecf'ğlne dair dün Finans Ba· 

kanlığından ilhaylığ11 b!r ge 

nelge gelml~tlr. 

l 905 numaralı kanunun 

6 ıocı maddesi mucibince bina, 

arazl ve arealardao ıabrlr dı· 

şında kalanlarla kaınoç, hay· 

vınlar, veraePt ve iotlkal, mu· 

amele, dahlli lııtiblak ve damga 

gtbl daimi vergilnin glz\i ki· 

!anlarım huber Vf'renlere ilcra· 

mlye verlltctğl yazılıdır. 2466 

eayılı buğpay koroma karşılığı 

kıouou ile 24 ~ı9 rnyılı tayyare 

resmi kanunlarında bn vei'gl· 

lerln müvazcne vergleıi lıaoo· 

nunıfa olduğu gibi bir mOd· 

dt.tle koydalıına alınmamı~ o'· 
ma;ına gör,., buğıiayı koruma 

rergi:ılle tayyare resmi gfzllle 

rinl lblıar eden\erede 1905 

numaralı 

dairf'stndtı 

cektlr. 

karı un hükfimlt ri 

ikramtye verile· 

Boksör l\.arne-
ruşmad~ Neler söyledi ra'ya Ne Ol<lu .. 

Burnavı nın I;ıklar köyün 
de Çlf tÇİ Y tı11Uf 'u öldfirPD im r • • ... -

sah t1ü3,.yln'fo duruşmıısıoa Zencıden Dayak 
dün ağırceza h k)e rioJe de Yidi Oive Tnbi .. 
vam edilmiştir. Gl'çen durue .. 
moda suçlu: maktulün kendi iyel leıı (~ıkarıldı .. 
eloe hücum ettiği ve @avga 

(MOdaflB) doromuuda kalarak 

onu yaraladığı l!öylemfştl. 

Bonon fçfn gôıterdf~f eavgı 

tınıklan (Şabldlerl) dün din 

lenmiştir. Ceıaevlode bulunan 

bu tanıklar: önce bir mea'ele· 

den öUlrü cezııevioe dOşen 

maktul Yosof'un; maku~luk 

mOddetl d·,lduğu vakit ctzı · 

evinden çıktığım ve o sırada: 

- Sen bizden sonra geldin, 

evel çık1foraun? 

Diye takıldıklarını, bunun 

üzt'rioe Yoeuf '110; 

- Btn çıkıyorum amma 

gene gelecl"ğfm . Battı\ yatığı · 

mı da borada bıra1uyorum. 
Dediğini, sebebini eorı'ukları 
nkıt: 

- Dı.,arıda bir dGşmenım 

var qno öldilröb gelecrğlm. 

Drdiğloi söylemlşlerdlr. Hak· 

yeri başkanı; Bu adamın adını 

sormuşsa da mık tal Yusuf 'on 

kendilerine ad söylemedlğhıl 

bildirmişlerdir. Doroema son 

eaf baya gt'lmlştlr. Gelec .. k do · 
roşmada yargenel savamao tara 

fından itfdla ııerdolonacıktır. 

1stanbnl s (Öıııl) . - n .. yu 
Ekeepres gazrle~luio Uoma ınn

hahlrl şu haberi vnnılştlr. 

Boksör Prlmo Karnen, zenci 

bir bokeiSre mağhib olmuetP. 

Karnera 1talya'nın uluııal na 

mosunu herbad ettiği lçiu 

İtalyan tabifyetlrıd~n ciü~ürill· 

müe ve elioddd halyao Pa"• 

porto hokomeüı sayılmıetır. 

Karntra, Aml'terdamı gide· 

rt>k Alman ığır siklet bokeörfi 

Valter Nözeı ile bir mft81baka 

yapacıktı. 

Yeni Su 'l'arif esi 
Balkapmar ııu tarifesini ye· 

olden leeblt eden tertle komlıı· 

yoou kararı bayındırlık komi· 

serll~iuden tudlk 1:dllmek üze· 

rn Hakanlığa göoderilwl~tir. 

Yeni tarife 15 kuruş ftzerln· 

dedir. Bayındırlık Bakıol•ğınca 

taedlk edildikten sonra alh ay 

t.;ln lDUteber olacaktır. Bvııdıo 

sonra ao tulfeslnln bszırlıuı· 

Bundan başka Erzurum, Dl· 
yrırıbt:.klr, S11msun, Kayııerl, Beraet Etti r 

Rüşvet almak, lrıipı\p, vazl · 1 
fesini ııullatlmıl etmek ve il 

şıoda bayat ucuzluğu da göz 

ön6n~ alınacaktır. 

Sevban, E3klşehlr, Denizli, 

Knklarell ve Kastamool Ule· 
rinde her kazaya mürf'ltf'p 

m;kıar dışında ayrıca stoklu 

bulundurulacaktır. 

Herhangi bir il ve llçeoln 

kemdi hududları içindeki def· 

terler ihtiyacına yetmediği tak· 

dlrde telgraf la genel dlrektOr· 

lüğe milracaat edecekler ve 

derhal verilecek emirle hu ısıok 

merkezlerinden k"ndilerlne def 

ter göoderilecekıir. 

Gımel~cde defttr ihtiyacının 

gıyet iyi besab edilerek eksik 

veva arıık defter leteomemesl 

bUdfrllmlştlr. Neticede aıyım 

gaod bu fşe yetecek defıer 

bulonmamHanın ııornı (Mea· 

tlzamklraoe iş görmek suçla· 

rmdan hakyerlne verilmiş olan 
olan Kemalpa~ı ilçesi eskt 

müstantikl N uri'nln suçu sabit 
olmadığından beraetlne karar 

verHmlştlr. 

Kaburga 
Kemikleri Kırılmış 

Limanda Yunan bandıralı 

Ellae vapurunda loatromo Yu· 

nan tebeelı Dlmltrl oğlu 5 7 

yaşında Yor,ı:gavertede dayan· 

dığı parmaklıkların yr.rlnden 

çıkmae' yOzöodeo vapurun ya· 

nındıfd .,ata dftşmftı ve kabur· 

ga kemikleri kırılmışhr. 

sayım 

20 lıkteşrin 1935 pazar 
gO.nfl memleketin herta· 
rafinda genel nflf us sayı· 

mı yapılacaktır .• 
1 - Nilfos uyımrna esas 

olmak üzere belediyelerce b6· 
tün binalara numara konul· 
maktadır. 

2 - Numarasız binalarda 
oturanlar hükumete haber ver 
meğe mecburdurlar. Oturduğu 

blnı numarasız olduğu hılde 

t,aber vermlyenlerle bu nu 
maraları bozan ve etlen ve 
kaldıranlar için para cezHı 

vardır. 

Başvekalet İ8tatistik 

umum mildtlrUlğü 
---··--·. . ··---·· __ ..... .) 

1 

Iran Konsolosluğu 
Do!lumuz lran hftkumetlofn 

yerıi İzmir konsolosluğu, 1 l 

ağustos gönü tıaat ooblrde hl· 

rlncl kor !ondaki binaeındı t6· 

renle açılacıktır. 

Horsada 
Zahire satışları 

1 
Ç. Cinel K. S. K. S 

12ıi7 Buğday 4 125 5 875 

488 Arpa 3 375 3 50 

50 ton Bakir 4 875 6 

30!'7 bakla 4 875 5 

275 Kumdan 5 25 6 SO 

6 8. Pamuk 47 50 47 50 



Dış Tecimi
mizde Dnrtttslok. 

Uzak Şarkta Bonı·' Japonya Kore Kanalını Görftşler 
Sezi elet• 

Yazan: Eczacı K. ~ 
Dihiletlfik, gerçi bOtOn ça· 

hıma alınlarında ve bOUln sos 
yal ödevlerde ferdlerden aranın 
bir vHıf hr. Ancık öyle çalış 

mı alanlara da vardır ki bura 

ha Patlıyacak Mı? Neden Açtırıyormuş? 

R Poğu A@ya'ya Bu Kanaldan 11ehlike- lzmir'in Ekous .. Royter Ajansı 

Askeri 
"'1,5 Milyon 

Hazırdır,, Diyor . sizce Asker Geçireceklermiş. nomik Ourunttl• 

da dOrilııtlOk, mPmlekı-tfn ve 
oluııon hOyOk asığlerı ile llgfll, 
birinci dertcP.de <Socmli bir şart 

olur. 

Çıkaı (lbracnı) fşlerlmlzde t>n 
çok ıtkiyf't f'dllPn nokta llJo n,. 

olduğunu prk iyi blllnirıfz tc 
pezuda ftret19ent> "" dış p11zer 
d~ yoğııltmırıa lıar~ı dürüıot 

hareket etmı>ıue k . . Bu lı.<ildtl 

derdin meml,.ket L Paahıoa yup 

tığı zararlar eayılmakla biıml 

yrcelc ki.dar çoktıır. 

Çıkat tşlnfmfz tecimlmlzln 
koranubde kan~ren olmuş bfr 

uzovduı·. Torlrnf fel n y,.n ; al 

makta oltfııi;ıı sevlnçfe öj'.;rPn 

dl~lmlz şiddetli ıerfbhle rln ba 
yaraya kovv,.ıll bir Df'~tn dar 
beıd ~uracığmı umuyoruz. 

Çıht technile u~ra:arı yord. 
d'elar tn•zın ht>p ınl euçl11mıya 

ovyet orducıunda kadın askerler 

Japonya'nın yeni savaş planı 
22 Temmuz 1935 ınrihli Pravda 

«~foskovo dao: 

Japonya edalaram bhbtrlle 
VI" japooyı'yı da Asya kıt'aslle 

blrl .. ttlrme projeleri busuııuoda 
jııpoo baeıınında sık sık yazılar 

çıkmaktaılır. Bir müddet enel, 
Küıü ve Hourfo arla 1a rını bir 
blrile dı>ofz 1tltırıda bir tonelle 
bağlamak proj .. sl bakkınd11 oeı 
rlyat yspmıetı. Bu tanı-l Sirno 
nozokl boğazı altıorfen gPçnek 
Kü@il adıaııııoda Moıııl ff'brinl 

Rond~ı ıtdıısında Slmoıokl t"b 
rlne bsğlov11caktır. 

Uztnanlarıo ta•arlaml8ına eö 
re bu tanel çift batlı bir dt1 
rrıtr yolrını10 ~,.ç,.bllt>c,.tl 111 
kllıfl'I yapılacak Vf! 3 l ,000.000 
yen'e mal olar.aktır. Rn proj,. 
Japon hülcum,.tl tarafından 

ooavlanmı' ve iş" baelanuııştır. 

j"pooya'mu Sfmonozold eıbrfnl 
bığlıyacak ve 220 kilometrtı 

uzunluğunda olacaktar General 
Ü;?:akl'olo tahmtolne ~öre bu 
yolun murafı l,400,000,000 
yen olacak tir. 

Bu tOnelio asıl amacı Japon 
lerın Koreyf! ıasker ve CPpbanc 
çıkarabilmderi için giheoll bir 
yol elde etmt>ktlr. 

Mıaerafıo yüksek ve tuo,.lf o 
ancak on, flrıb110 &PoPde kuru 
Jabllmeet ve dfğn güçlükler tein 
ebt'mmlyetlnl artırmaktadır. 

Gen nal Ogakf d,.mletf r kf: 
o: Cihao eavao1 ıu alh ı;P.mllf'rl · 

oin oe kadar ônrmll bir rol 
oynaıfıklartnı ~O;ıerdl. Hu ee 
b,.ble karadan aak,.r taoıma 

ynlları hnlm11ya v,. onları kor11 
maya mf!cbıırnz. J•pnnva ı.tı .. ı 
çevf'ol,.rf gtılrcektPkt hftyük 111 

vae zamanında tehllke~tz bir 
yollııran1D hakkımız yok. Bunların ara· 

11nda çok nımtıelu ln111nları n 

da yer •lıfııtını bflfyornz. . An· 
cak lçlerlod,.n bir luımının 

daraerıata, gazl,.rfnl kazanç 
hır11 hGr6mftş ve bundan bae· 

İstanbul 8 (Özel) - RPyter Ajanın, U11k Şarktan gene~ 
lheyrcanh haberler vermeğe haşlamıştır. Son gonlerde Mogollstan: 

1 hodudlerında olan vak'alar1 Japon Ras müoasebat1n• pek ziyade 
f.IEergloleştlrmlotir, Moıkova hftkumetl, vukoa gelecek herhangi 
bir Japon veya Mançoku taarruzuna tlddetll ıurette mukabele: 
etme~e karar wermlştlr. ...1 

Ajaoı Royter, Mançoko ve Mogolletan hudodlarında blrbuçokl 
milyon Roa askerinin mevcod olduğuna ıöylemekte ve bu eebeble 
Uzak Şarkta harp bombasının patlamHının yakmfaştığıoı iddia 
etmektedir. 

İkinci proje de Kore j?f'Df'l 
vallel GPnnal Otıkl tarafından 
baıırlanmıetır. Ru proj·d11 ja 
ponya Utı Kor .. 'nin dnıiz ahın· 

dan hirle~r1rllm,.eloln aavıış ha 
hm11, ıfan Ünt'ml anlatılmakta 

dır. Üı?akl p ı oj .. el Kore boğa 
ZIDID en rfar frrİnrfe yapılacak: 

ve Kort''nlo Fuzom i .. hrl ile 

e\tte hnJunulm•ııanı teırm,.kte· 

iltrlen A~abf eazıatıoıııf ne eôre 
Aeneto11ta haelayarak j11ponvı 

Sü bakatılı~ı tarafındın doğa 

e101rlar1nı kornma kurmayı 

namı altında lSzel bir tt"şkillt 

yaratılacaktır. 
•• bfrtr.y ~lSrmfy .. nl,.rlo yap· 
tıl.lırı bGyGk zararlara ne ya 
•ık •i engel olaauyor. 

Bazı çıkıtçıların ,.lblrll~t 

yapmık tıurettle l rım aranle· 

Girid isyanında Siyasal Amerika'da Yt:oi Hir ~srarlı Şua Tecrilhesi 

B 51 Gemiden 48 Tanesİ· rlmlıln flıılnl dGottrdffğftne 

•• baylece ftreımenl we • ly· 

llJI. bau", mı•om• f latladen 
•I' mal utmak •nraadı bile 

.. ra•aıat aaııl esdlAfae yıaın· 
larla nporlar, dlle•~ıer ta· 
aıktır. 

ir l\lahiyet Yokmuş. 

f •kat ba, onlarJD ıebeb ol 
dakla.ı klıCUGklerln bir ceb· 

._.dlr. Rlr de. yıbancı plya 
•larda ktrıtık, boauk, kiti 

Ye hileli .-.ıl utmıkla mem· 
lekeı mallarının y•b•ncı paHr· 

lardll ~ftsden f10tme1lnde we 
ba lttbarlı cıkatımısıa •••ima 

•ada •e d,.a·ntılenm•alnfle 
oyudıkları rol wırd1r ki, ba 

... asua samaodaaberl ılrlh 
plen ntt ıcıldı bir blUye ol 

dupna dıt t4'cim ltlnlmlse 
tlyle kuthılLıtı bir ılz aımıt 
olenlar bile ınlamıtlmrd.r. 

Prnpaı• ntfanıo lf!Huloıal te 
cim alanında ea genle rol oy 

aadıjı biı dnlrdfl, dıtarıya 

TDrk mab adı altıada, bile 

bile hih·U tfllJler ıaıa ı lır, teaa 
dftfG11 eli rlne wermtı olduğu 

llltlu memlekrıin .. alhlae çe· 
•lrdtklertotn bHmrm ki farkın 

da mıdırlar? K 11zançtao bQyftk 

- Bıtı 1 lacı ylsde -
lly11•l m•blyetl yoklar. Ve il· 

dece hlr -6Ddellk •nlaımaalıAa• 

1
65 Yaşın
daki Kadın 
·ı ayyareci öldo. 

Ye kutıal h~bir f"Y tanımına ı . 
le1U1larm bana ıormık bile 
ıasamıusdar. 

Ancak bu adamlar unutma 
meladarlar ki, dewlrt, Tftrk hf'I 
dtatnl ayeklar altına •lan, TGrk 
•ıylGsftaQ u~ n ve Tork mah 
aı ~&sdrn dl~Qren bu ıuıbeı 

kre daha usun saman IUHf!ek 
.... Wir Meml .. keı, çok ••1Dan 
tlearçıtsltAI we 16rgG1Galft~ft 
y081Dd"n cttaenmrıin11 bo nu 
etm•ı oldu~u 111.larıaı Htek 

rop a r•yacak Ye hft,ak hak 

koruy•C11k olgunlu~• 
lmltılr. 

BatlıJNı ve d"••m edecek 
:olaa ıa•..Wa bOyGk "~ hayırlı 

açlaraaı pıok yakında göre 
mise ln•aıyoruz. 

Yllf&I' Nabi 

Ölen kadın graçliAinde balondan 
paraıd•le atılırken 

K,.tbrn t>ınluı namındaki 

Alman ••yy•re: I kedın, 65 ya 
tında olılo~ıı halde Berllo'de 
ölmftıtftr. Bu kadın, Almanlaran 
ilk kadın ıayyareclıldtr Ayni 
zamanda puaıGtle tayyarf!den 
lnm,.~e muvaffak olan illı: h · 
dındır. Oayatauda pHao6tle 
147 defa lamlı ve tayyare ile 
516 1ıtyıbat yapmıtur. Darbı 

umumide Alman•ıarıa bir pıra 

fil fabrib11D1D dlrekt&G idi. 

dıa ileri gelmlttlr. Ba aal•ı· 

mHhk dan kara OsOm ihracat· 
çıları ile ltÇllerl UMIDda yapa· 
Jaa ozan knaaemalar ıoaacaada 
bertaraf edllmitılr. 

it dbdeaberl aormel olar•k 
baılamıttır. Adanı• bertarafında 

tam bir ılluln .ardır. 
• • • 

Son Glrld lbtlllll hakkındı, 
hlk6met partlıl gazetelerladen 
Elllnlkon M .. Uon gaseteelnde 
ıa makale çıkmıttar: 

"Glrld'ln Kandı,,. ıehrlnde 
çıkan ıon kanh htdlıenla, bult 
bir grewla nellceıl olduğuna 

unn.,tmemek lbımd1r. Bo ha
reket, de•lete kartı kurolmat, 
ılya11I bir ~ye ile hHarlaaİnıt 
bir lhtlltldlr n bono karan 
da 1 Mart wak'111aı b .. arlıyan 
tirli Ye kanla ellerdir. Ve ma· 
hak:kskhr ki Kaadlye'de grew· 
ellerle birlikte Venlzellıtler de 
b rekete ~eçmltler ve ıteıl kCl· 
rGklemtılerdlr. Ba haklkatı göz 
önlnd"n tutmak mecburidir! 

Vakıa, bu ıôa kanla vak'ada 
da kıyımcılar ılllblaranı çabuk 
elden bınkmıtlırdır, we Yunan 
mllletlal tekru karıılannda 

maaewlyatına ıablb we udık 
olarak bolmotlardır. 

Vealzell11tler, IOD h11zlm,.tten 
flOnra K.audtye'de yıptakları ha 
tecrGbede de hezlmeıe oğramıı· 
lardar. 

GörGn llte «ör11, ha balnler, 
kanlı lbıtlAllrrlae a•hayeı ver· 
memek fikrindedirler. Bet ayda 
iki defa bala tecrlbelerde ha· 
lunanlar, her zaman, harekete 
hHır demektlrlrr. Ve bunlar 
dik.ilen bunc• kana ıcımamakta 
.,, 1915 d"nb,.rl mt1mleked mCl· 
teOladlyen kana boyamaktadır· 

lar. Hunların her fırıaua J"nl· 
drn bir Yunan e,.hrfnl kana 
boyam11ğa kalkıom•yacakları ne 
malumdur?. 

Kaodlye'de meydan alan mCl· 
e1Blf hldiaeoin failleri en ağır 
crzalara çarpıırıho•hdır ki nnk 
Yunan mlllrtl rabıt we emin 
bir lldkbal umababla .• 

nin Bu Şua ile Mahvol-
duğu Görülmnştür. 

Amerika douaomıaı 

lıtanbal, 8 (Ôsel) - Amerlk• bahriye uezaretl yeni bir "Ee· 
rarlı ta• .. tecrGb .. ıl yapmııhr. 

T .. crlbe, gece karaah~ından letlfade ederek Newyork'a tHrras 
11tmrk htlyea 51 eef ineden mClrekkeb bir filo Bserlnde yapıl · 

m•t we bu ta• aayeeh.dtt 51 eeflnrnln '8 1 mehvedtlmlttlr. 
Ba lf'crObe Vaıfn~ton'• Arlka Hbllleriuln m11outyetlnla 

tamamen aaııandıAı t•k•tade KÖrllmftetGr. 

Sivas'ta Bir Vagon Fab
rikası Yapıyoruz. 

AnkHa 8 (Öıel) - Bayıaduhk bakaahğı Slvııta 
fabrlkaaı ya'"ma•• k1rar wermlttir. Ba fabrikanın 

tk..t yat.ada JIPla..kllr. 

bir wa1rou 
temelatma 

Gazetemiz lzmtr'lo ,.,kol: 
lk durumu hakkında bir ıo 

1 ,ı.ıt açh, bu işle alAkadır o ı ~ 

blrf'r birer sordu. Berke• 
c,.pheden PÖZ ııöyledl. ı;re&ı 
lzmtr'de btr iş doreonlo~o ~ 
dır,. bono da dünya bobr••' 
rolQ bOyClktOr. Tftrklye'ye dt 
fen buhran payı De ise ı...ır 
de payını alıyor. Bundan .,,, 
lzmlr'ln bir de özel bob,.; 
var. İııtaobul İzmir f?lbl dr~ 
lzmlr'e oiııh~l edlllrae ht•P~f 

1• .. 
caoh, Ankara daha can '' ~ 
mlr'e oe oluyor? Bonon ne 
doğana ortaya çıkardık. ve; 
illet, hHtalık tf'eh ı ı edildi 

"''' yelim D.-rbel tf'davl teter, ll' 
hter, şo oöyle, bu böyle 
mektPD ôtf'lye geçm,.mrık -; 
kllode kalmıyaltm . Çareyi 
berabf!r ı<Sylly11ylm; baııtahk il' 
rada. çare de kar~ı81oda oıoool 
me,.'eL kalmaz. 

lzmlr'e çare lAzımsa drt: 
bulonmahd1r. lzroir'e oO d 
fetermle; hter mi, tetemrı "'k 
Nüfus 1ayımı yakın; çoğılda 

tdl• 
mı, azaldık mı ~özClkrce 

lzmlr'rle topdıncı ma~·-~ 
yok, fzmlr'de uafoı yok. 
mlr'de ou yok, bil yok.. fok' 
var etmek yollarıoı ar•~ 

di• 
için bir anket dıhı gerek 
yorum; lataubol'a canla ~ 
dftlcçe bu c•n•, bu ekoao~ 
kudreti lsmlr'de de ı~ 
bir bQyQk lıtek oluyor. e"" 
hğı evelce görlp ıeıhlı el 

lapllab bldncl merhıle, ı--..-

we çareyi bulmak ta li 
m11rbale olacaktır 

Zabıtada 

'f epecik'te 
Bir Vak'a . 
Şamlı Aliye; Bir A'° 

mı Dfivmtlş. 
~peclk'te SClrmell ıok~ 

Şamb Allye'nln genel e 
ıermaye. Bleeyln A vnl k•~ ~ 
kır İkbal ile Y akab otla !*r: 
Ahmed ara11nda para ınet':: 
ılnden çıkın kavga eo•• 
Aliye Seyld Ahmed'I .. ~ 
mittir. 

Tabanca Taşuna1' 
Tepeclk'te zeytin bakılll; 

mora Mehmed'de bir tab 
bolunmootur. 

Kadınlar Arasınb 
Auaıor'da Şetaret ıok~ 

ZGbrab kızı Ayşe evine gl 
ve önce llglıl olaıı: kala 
Bekir oAla K.&mil we k 
Rahmiye arasında kavga 
mış, Rahmiye taola Aft' 
yaralamıttır. 

Para Me1''elesi 
K.arttyaka'da Alaybey'de G:;; 

doğu ıokaAında Mebmed 
Hatice ile Baı,.yln ogtn il: 
tala ar11mda bir par• ınet'~aa 
ıladen kawga çıkmıı, y....-
tııla Bıtlceyl batından ~ 
lamıf11r. 

Hır8ızlık 
Baan oAla lımall ~ 

tramTly caddealnde d~ 
Ziya'nın evinden bir çanl ~ 
mento çaldıoından lutalıDlll'_. · 

Dfivmflt 
Trpeclk'ıe Yemltçl tokll'~ 

Mnıtafa oAla Ziya; Omer Dr'. 

Receb'ln lalae geoerek" 
dOtmlftlr. 
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1 Meşrutiyetten Evvel ve Sonra.. Yunani8tan ile lzmir'in yanında Güzel -
başımızdan Ge«;enler .. Yugoslavya Ara- o· K'' A dl ' 

sında ittifak Mı? ır oy: rmu U. 
--··· ... ····---5 7 9 Ağustos 935 Yazan: M. Doğan Batu - Baışı l Jncl yOzde -

l\l ~ Nikola zevcesi prenBee Elene. iki 

ı,eısi Nefisi Hümayı1n Arnavud'lara kerlme81, eabık kraliçe Ol~a 
Bu Güzel Köy, Modern ve Koçuk 

Biı~ Kasabavı Andırmaktadır. 
ol 

birkaç gOndenberl Yu~o81avya 
~~~~--.... -··----------~~~ 

T 1. Ed·ı . G.b. s· d. hilktimetl naibi prens Pol'on es ım l mış 1 ı 1 rşey ı.. mfeafirl bulunmakta o}ddkla· 

Armodlu. (Ôzel) - Jzmir'e sene çlf tçiye 45 bin lira dağı· 
40 ktloml'tre meı:ıafede ve "ita tılmıotır. Yeni kanun, bu ça· 

• •• ve davulu çaldııtnıışta. - Şevkethim tahkikatı yap· 

- Dan dadan dao! Dan dan KonBoloeban~ olabilecek b6 tım . lşto içinde bir kasd yok· 
dtıı• "· yilcek bir bina vardı. Sahibi tur. MüelOmao Aroavııd ııadık 

- İşittik işitmedik demeyi- gel,.n adamla temas etmiş pa· kullannız bu ıziivurları çeke 
~1

1t: .ff erldoı Rus konsolosu zarlık kesilmiş idi . Fakat del m~ml~ler biz yıll11rca padişahı· 
ç 11 evini verirse murtaddar ldlıo bağırması bfoa sahibini mıza saıJakatla çalıetık ve çalı 
to ' rulacaktır haaaa!.. ürkütmüştü 11emen vazgt>çti. şıyoruz. Bunların bizim üurl· 

d - Dıın dadan dan!. Dao Bu glrH~le Lıfr htna dt--~11 bir rııiz" ~elwelni doğru dl'ğildir 
•dan danı kümes bile ele ge\·iremlyect'ğl· d,.mfşlı· r ve içlerinde marangoz 

l'etıAI b • . nf anlıyan mr.mur da yüz011ert hanenizin muhe(aıasrna memur 
P 

uynona aetığı davulu o 
•tlıtır ( ıküp'e döndü. olan ddl Uamııt bu cııhll fakat 

Caeana vuıuyor, gırtlağı yır 
tılıocay k rf J\! es'eleyf mabe) 11 beher al ııactık kıılunıız kendi aldıncn 
819 8 

a ar ho~ırı)ordu . Bu f~f ııfze duyurmak fçln böyle 
d Yılının başlarında Koeova mıştı Slye~i htr cıkmeza ~ir· 

1
1 M,.ıro~lçe h~abaBmda olu· m,.mesl için Ahdülh . rriid'I ev hll'~"Y yapmı~. 

tt"du. Meırovlçe Sr.IAnlk'ren ham ka plamıştı. Nefsi nef tııi Demft. 
katı'.., v d A dl hOını.yoo Arnavud'lara te;ıllm Bnnun tahtındaki saklı hn t. e ora an rnavu o 

bir dernfryolunuo nlha)·etlode edilmiş ~lhl blreeydl Serıüfen v~yl anlayan Hamid hiç ee~ 
t kaıa mnkezl idi. Sırp ve gli hazrt>tl Şl'hrlyari df'nileo çılurmamıe.. Karadağlıları be-
t •tadag bududlarının ortHında Milşür T11bir Paşa ıaşçılıktırn mrn geldlklP-rl yerr. iade eımt~. 

b~ııl\•oeturya ile hudurlumuzun yetişme İşkodralı bir Arnavud ddf Hamza'y• da çırak maaşı 
d eıoıı, bulunduğu Ta~lıcaya idi. Sarayın dahlldl'n muhafa vererek memleketine gönder· 

b:~•llao yolun baelangıcında zesı bu adamı tevdi ed~lmi~tl. mletl. 
lbl 111luyordu. Mevkii pek ehem· Yllzlerce ellah~or, "1 ürkçe bir MelNvlçe'de çalınan davulu 

,111Y~lll idi, Nizamiye oosekl kelime bllml'Z bir aloy hoh Jşlten Hrmlrl bunun Arnavud 
c fırkanan da merkı-zl tdl. katil herifler tüfeokçl df'nHrn kullarının besledikleri pP.k f uz.la 

J,t!rnıvud'lukta Avusturya'lı teşkilatın en eadık oefnlul idi. bir sadakat e<Jerl olduğıma 
1 tırafından çr.vrllen fırıldak.· Hu türt'okçtlerhı cur'et v" hükmetmft, Otf'deoberl lsmloi 

1:~!~n vaktinde haberdar oluh serkeşllklerl hakkımla ağırdan lşhılğiıniz bu cesur ve eadık 
ltd •rlt.r almak IOzumunu his· ıığıza <lolaeao bir takım bikA kolunu görmek ve taltif etmek 

tlç:'~ Rusya hükumeti Metro yeler de vardı. flzt.re: Velçentltnll ha Bulatın 
d e bir kooeolos bulun 3 IH seneııfnde Karadağ prr.nef beyin mOreffehan İııtanbul'a 
~::ln•sına karar vermte ve bu lsıanbol'a gelmletl. O tarlblf'r ve mabeyo h6mayuna gönde 

k •rda Babıalice taevlbedllmtş, de Karadağ da Bulgaristan J?İbl rllmesfol hemen irade etmiş ve 
011•01 Ü · d 1 • O l 1 b · ( k 1 f 1 t ona sküb'e gelmfşıi. gııya ev ell ııman ych n ı telgra far Çt' t rm et . 

'ıeı skQb'e gf'len konsoloımn nıayes!ode bir beylik idi. Bu Arnavud O~era ve rüesa!lının 
eırırtordtJçe'ye gfdebllm .. sl için evvel Karadoğ heyi Karadeğlıların ce hemen hepsinde aekrri ve mül 

ı11._ e bir blnao1D elde hu· ııaret ve sadakatlndfn bahset· ki rütbeler vardı. Mtseld: 
d,'Qrtııııoa IOzum görOldüğün miş Sultan Hamld'de ne dil 0, hre'de bJr Yusuf Poıştfna 
.._,~ lbthıa3tb bir bina kirala şftomüe dü,ünmOş! vardı. Beylerbeyi rQıbesinl 
lb flzere Meırovlço'ye bir - Beş on tane gönderin haizdi. Bunun asker rOtbc 
tQıQ d t 4,, r ~ôncierllmletl. Bu fo • em IJ. karşılığı mfralay rftthesf oldu~ıı 

gtı 810rya'nıo hesabına biç Karada~ heyi Nikola memle için bn adıtm Avniye denilen 
'il. tlledlğl Jçln ti altından ketloe döner dönmez boyları kuk o lalala bir kaput giyer VQ 

OlQ:l•r ~ôodererek buna mani ikleer metreden aşağı olmamak m1ralay rfttbesl için 0 zemao· 

111 lnaya çalışılmıştı. Bu ha· Ozertı ele g,.çfrdfğl çam yarma ları lmllanılan üç kırmızı 
-:•• o ha valinin meşhur eı gibi herif terden beş on tane . düğme taşırdı. 
dt te"ef ftzao ve serkerdelerlo Karadağ'lıyı mabeyne dayamış. Ayol zamanda birçok ctrel 

" Veı 1 1 ı Bunların gdlşl bilhassa hırls mln faili olan bu adamın ıuu to, d çeır o i sa Bolatfo'den 
t erece istifade olunmuş. tlyen oldukları balifel ruylzeml · hakemesl Debre mahkemesinde 

d 
1• kıtı hl l nln muhafazasına memur edl cereyan ederken kendisi üç •ti r mutaas~ı > ve 

lbt~~ bir cahil olan İsa Bolattn llelerl ne Tabir Paşaca ve D6 adım öte taraf ta elinde mavz«'r 
dıA ekello Moskof tara 88111. de matyyetl tüfon~I efradınca birkaç tevabille kah vade otu· 

~Ilı ikna Ldtlmlştl . makbule geçmiş Makbule gf'ç ruh narglleeiol çeker beş dakl· 

r1ndan fbno lır Y onan Laebakanı, 

gözyaelarll6 kareılaomıe1ardır. 

Y ,.mekdl'n sonra, Çaldarle 

ile prens Nlkola Dük Dö Kend 

araııında tam üç ııaat eüren bir 

mü!akat yapılmıştır. 

Hu mülAkatda Yuoanfatao'ın 

dahili vaziyeti g'>rüşülmüş ve 

ndfc,.de tam bir mutabakat 

elde edilmiştir. 

PrenR Pol'un bu mi saf irini 

sabık Yunan kralı Jorjıın tam 

@alAhfyet it \ek iJl,.rf dfr. 

Alınan ma1umatJ göre bu 

Oç eeatUk uzun aıCllikatta ~u 

f'Sl!llar da mutabık kalınmıştır. 

1 - Kral Jorj'un Yur;anla 

tana avdt"tl Çaldarls'in nokı al 

nazari veçblle ram, serbest ve 

dOrıl~t bir ğenoyun net 1('elerlne 

göre mümkün olabllf'c ektir. 

2 - Yunanl11tandaki dahili 

karışıklığın kralın avdeti ile 

ortadan kalkmasında gerek kral 

''e gerek be~bakao mutabıkttr. 

3 - Kralın avdeti He yeni · 

den intihabat vapılmlyacaktar. 

4: - Gerek dııhlli ve gertk 

harici siyasada kralın avdeti 

için hiçbir df'ğloikllk ol mı ya 

caktır. 

BuDdao wnra, Çaldarla ve 

Dük Oükeot ile ııai bl hülni 

met Prens Pul ve Yugoslavya 

dış fşl,.rl ha.kanı arasında bir 

Yugoslavya Yuııan ittifakı mft · 

z11kl'nsl yapılmıştır. Bu mOza 

nla neticesi en olmuştur: 

Yugoelnyı h6ktlmet naibi, 

Yunaoletan af yasal vazlyeıiolo 

kralın avdeıHe kat'i bir ıınutl 

halle lkılaanını temenni etmiş 

ve ayol zamanda böyle bir 

ittifaka balkan mfsakıoa halel 

gelmemek eartile taraftar ol · 

duğunu s6ylemfş 1 fakat bonon 

tahakkuku lçlo evvelA Yugoa · 

lavyanın lllmat ve htinad ede· 

ceği bir siyasal durumun vü· 

cude gelmesi lbım olduğunu 
ilave etmiştir. '1,u'' ıııra hükümete darıldıkça mek şöyle dursun arada bir k a nf'l keodl!!lnl gıya hen mob 

g .. çt;pı yolu Ozerlndekl bir münaf lret ve zıddiyet başgös kum eden hakime kahveler Panayır 1 çin 
~~ı,8: hakim olan meşhur tt'rmlş. Ôyleya yıllarca bir baba ısmarJar: 
"""' .. e kapanarak birçok za· ocağı sayılan yıldız yavaş yava~ - Ve işin yokmn beyefendi Kolaylıklar .. 
J.. '' hülı.ıimetl işgal eden elden kaçacJk. korkusu herif bunlarla uğraşıreuı diye kGa 
oı, Pulıatln f1rka kumandanı lerio uykularmı kaçırmış . tahlıkta bulunurdu. Bu Yusuf lzmlr panaymna gelecek 

&le: Şelb•i paşanın o sıralarda 81r gün Sultan Hamid hııh aga Beylerbeyi riltbeslnl taoır· olaolar için iç Bakanlıktan 
l topi ' ld •llfıd çe de bulunamayışından çede dolaşırken dan! Diye pat k .. n iki kardeelde jandarma Y"n en baza müeaadelerde bu· 
~hı e etmiş adamlarının hl lıyım bJr tüfeuglo kurşunu kaymıtkaru vr. biobaem idiler. lunuıuştur. Türkiye'den mQba 

ıC&lod 
dı:ııllııı e olarak tuttuğu bir ''ız!. Diye kulağının dlblndeu Ve eıre ile lıwlr'de Çakarcıh deh• suretile ayrılmış olao 

Ş:ırbny Celal Türko~lu 

yetin çok ıröz~ı. şirin ve ba 

kımlı bir köyO olen Armcdluya 

1,15 saatte geldim. Caddeler 

temiz, tenvirat ve elektlrlk .. 

Çarşı, a~ac göl~elrrl içinde 

genç earbay Ce141 Türkoğlu ile 
kooperatifte garüştüm. Koope 

raılf te dOzenlt, kuvvetli ve 

giJz,.ı bir mfte11set1t; 835 ortağı 
vardır. 70 bin liralık @erma 

yeBlnln yarısı toplanmıştır. Bu 

lzmf r ikinci icra nıemorlu 

ğuodan : (24. 8~)) 

Bir borçtan dolayı icram 

mahcuz ve paraya çevrllmt'el 

nıukarrer muhtelif boyda Lava 

gn.ı fle yanar soba, para kasa 

tarı, yaz hane in, terıno!!iforı lar, 

bnag11zı fırıolıt r•, tek ve çeeh 

ocaklar, seyyar ıtobalar, lamba 

abajorlaıı, saat am1ant, camlı 

dolap, katran, zlf t, muhtelif 

eb'atta dem 1r borular ve saire 

13. 8. 935 etla günü SHl 3 
buçukta birinci kordona bava 

gaza şirketi binasında ve Alsan · 

cakta mf'Zkur tlrketln fabrika 

sanda birinci artırmaları yapıl 

mak tlzere açık arltumıya ko 

nulmu~ıur. Birinci arttırmada 

muhammen kıymetlerle talip 

çıkmazsa 19. 8. 935 pazartesi 

gene saat 3 buçukta ikinci ar 

tarmıları ayol mahallerde yapı 

lacıktır. İhale bedeli pe~in öde 

necek ve yOzde lklbuçuk del 

Jallye resmi alıcıya ald olacak 

tır. lsıeklilerio satış gilulı- rlnde 
Htış mahallerinde bulunmaları 

ve ili~iğl olanların da eatı~tao 

önce 935. ! 11 O dosya numa 
ruüra 

dt,\.ı) boynuna geçlrlllğl bir geçmiş. Bomld ayılm\Ş, bayıl Efenin takibinde Çakırcah tı· Rumlsr da panayır günlerinde 

tıııd ile Metroplçe sokakla mış tahkikata memur etrlğl rafmdan vurulmuşlardı. lzınlr'e serbestçe gelebilecek· raslle meıuurlyetlmize 
' 8a ti 

lışrn.11 alanını genişletecektir. 

Şi mdiye k.adar bir rençbere en 

yük wk kredi 750 lira idi. 

Y r.nl kanun , tapu kıymetine 

göre para Hrebllecekıir. Kö 

yün ekilcote 12,400 dönfim 

toprağından 10,5 O döoOmQ 

boğ, 1500 döuümft zryılnlik· 

tir ki uşoğı yukarı 40 bin e~aç 

tutuyor. Ek ilmiş taı la ı 300, 
fundalığı 200 dönümdür. 

Geçr.n Bt'nrld zeytin 400 ton 

üzüm 18( 00 çurnldı. Bu rak· 

kamlar, iyi bir çalı~manırı eee 

rfdfr. Ş11rbay ve koop~ratif 

dlrt>ktörfi ilr. bu SOO evli 400 
dükk4nlı köyü gezdim. Koh 

veheuı ler, fırın ve ahırları da 

var. Nüfusu 4000 e yak111; so 

hklar temiz v~ dö11"melrr 

düzgün .. 

Şimdiye kadıır 4 700 metre 

murabbaı kaldınm yapılmıetır. 

Dtık.Uolar temiz \C zariftir. 

Elekırlk fabrikası, mezbııha•ı, 

güzel bir tavuk istasyonu, gene 

güzel ve havuzlu bir parkı, 

belediye gazinosu havuzu içtodı· 

hfr anıdı, nizami bir spor H• 

bası, borularla getlrllmt~ temiz 

bir memba 11uyu 1 70 
ve hülA•e her~'") i ile 

çt>şme~t 

mü kem 

mel, modern bir köy. Halk 

partisi ile okuma oda~ı \'e genç 

ilk teşldlAh hep bir çatı altındı. 

Şar hay, gençtir, çalı~kandır ve 

çok sevllmi;tlr. Bdediyı nin bir 

doktom var. Küçftk Lh ecza 

hane ve dispanser de olsa bir 

ekel~I kapardı. 

Köyden dönOşte Cuwurlyetln 

bu gfizel eseri hına bu kıvanç 

verdi. Çalışkan Annutlu'ları ve 

ışarbayı takdir ederim. 

l~ürk 

Hava Kurumu 
Piyangosu 
Keşide: 4· 

11 Ağustos 1935 
Büyük lkraıniye 

35000 liı~a 
Hılealerioizi Ayın Yedioci Günü 
Ak.Ş&fi1Da Kadar Bayilnizden 

İsteyiniz .. 
1 erce d ellal hat;ırtmış l\tü~lr Tahir paşa: Devam edecek - lerdlr. caatları ilao olunur. 
~ ........................ __ .... __________ ~ ...... ;.;.;.;m;.... ...................................... iijiiiiiiiiiiillıiliiiıiiiıiiiiiiiiiiiıtıl 

ve elyab eldlVto!i kadından fakat bır Dt'tlceye varsm•dım. Genbını verdiler: dolayı karı~nıı~ bıılundı.ğum iıu 

işten muvaffrkıyetle Rıyrılmak 

lçfn Jardımınızı lt1temiştlm. 

----
F 29 - 9 Ağustos 9:35 

L '~ıt K 
llltıı ont çevik bir hare· Baron dtırhal yere serllmlııtl. 
' e •cı " ı-. 1td codonn arkaya doğru alnız şu kelimeler ağzından 
d,tb 

1

1
· Ve bu ııuretle Baronun çıktı: 

ea rıd k 
611 en urtuldu: Kont birbirimizi öldarmek 

defa Kont· 
-..... ı:ı ' mukadderatımız icabıdır! b Qafol 

iye b - Fakat bir eey anlayama 
~ •Aırdı ve kudormu•· 

"• 8 " yorum. Sis kimsiniz? 
b ırona hficum· etmhtl. 

t ~toQ - Ben, Baron De Mordl 
"'•'dl llıuvaf fak olacağandan yeylm. 
eı,dt •e Kontun bu hamle 

~itti 11 
•acOJak bile isteme DördOncft Kısım 

tcı"~ıı Fakat Kontun kıhcı Ba 

,,._;acbdQn(l delerek Obtır 
çıkmııtı. 

O akşam Fulmen iki oahıu 

maııaeına davet etmişti. Biri 

ııevgUlıd Armın'da kurtarmak 

lnlihm almak üı"r" yardımını Dedt. O zaman Fulmeo yedi silah 

f Heyeo ve o gündeoberl aktri· - Sizi buraya çağırmaktan arkada,1ari t«'şkilitaoın mace · 

eln yanından ayrılınıyan İnglllı makrnı!ım Arman hakkındı rasını siyah eldlveoll kadının 
İ!lgillz lordu G. diğeri de görOşmektlr. bo teışk.ll&t mensubundan tntl 

. gaute muharriri Morla Stefan _ Nasıl? Arman lçlo lordun kam almak , Qzere yapmıo ol 

idi .. huzurunda gôrOomek mi? doğu yemini ve bu teşkilatın 
Masada toplanan bu Qç kişi _ Lord benim dostumdur. menııubuoo mahvetmek ftzere 

dereden tepeden konuştJyorlır· Lord istemeye istemeye: 6zıere kullandığı plinları kaml 

dı. Fakat hizmetçi likörleri _ Evet!. len anlattı: 

getlrib masaya koyduktan sonra Diyerek Fulmeo ' ln sözOnO Bunları dioleyen iki duetll 

Fulmen ciddi bir vaziyet tasdik etmlıştl. hayretle Fulmen•ın yilzQoe be 
takındı: kıyorlardı: Arman'ın slyab el· 

- Benim gözlerim o kadar 
- Eminim ki sizi burayıt çok hAdiıeler görd(l ki bn da r.ıhenli kadınle olan aşk mü· 

niçin davet ettiğimi hlçblrlofz beol hayr~te di1şliremez. nasebatını duyunca her ikisi 

btlmlyorsunuz.. Mftnakaeayı bırakahm: nln de tliylerl ayağa k jlkmıştı. 

İoglltz lorda yalnız başını Beol fen• halde milteeselr Muiz' miltecsplr bir vaziyetle 

eallamakla lkttfa etti, lstefanl eden ve kalbimi kemiren bo sordo : 

ise: baışarabllmek. tein D"Uavenetlnfzl Peki; bo mes'eltııln ne· 

- Borayı oturdoğomuzdan· istiyorum beni dloleyiolı: tlcesl ne olacak? 

heri ben de davetlnlztn sebeb· Her ikisi de: - Bo mee'elenin eonuno 

leıinl araıtırmakla meıgold6m1 - Ololiyoıoz!. latlkbal &österecektlr. Bundan 

.. ıısıl na.,ıl? 

- MOsyü lstefın unutmayı· 
oız ki Arman'ı sevmek için 

beni sevkeden 8İzelnlz: 

- Bakkıuız var. Şu halde 

siz Arman'ı eevdtğlnlzden ve 

Armau'da siyah eldivenli ka· 

dım sevdiğinden .. 

Folmen letefanl'nln ııözOna 

kesti : 

- Durunuz • Evveli burada 

konuotuklarımızdan ve daha 

konuşacaklarımızdan harice blc . 
bir şey eızmıyacağana kat'i söz 

veriniz .. 

- Söz veriyoruz .. 

- Şu halde sJyah eldivenli 

kadrnın ahı ay evvel tekrar 

- Soau Var -



Viui) ol Fransı7. gizli zubıta 

direklôrn kimdir? 
Her kim Fr n ız'I rı erf'k 

mPmlPketlPrlnde, ırnehAe rufie 
tPmlf'kelf'rfnde tanımı~ fcıe sur,.,,. 

yani (Gt>nel t'mn\vrt) fn ne 

demPk olrlu~unn hllrrPktlr 

lıır?lhn,.'nhı Enttliı•t>n S 'Pli 

r>ffmınna 1iof'mlf rol oynıvao 

bir tPşktl dtı vıır a, Fron .11lnın 

da (Sorere ]PDf'ral) teşkilatı 

vard.r. 

80 fe•ldlilt Frencıı?. rnmıırl· 

yeti oz .. rtne kurıılmoe htr rlik 

tatörl6k tQr. Rfr eıd.:P i L:ıımnn 

dam htıkıimf't" lf tlr11 llt> ihJ.,ar 

eım,.k bo tt!şkild 1ın PD nfak 

Casus Romanı: 9 Ağu-stoa 935 •• 20 .. 

Beyaz Kulenin Sarışın 
Aktrisi: SUZAN 

Siizau Tek Bir Kelime Sarfetmiye
rek Gitnıek üzere Ayağa Kalktı. 

1kfocl deri'cede m•'nsubları ol 

du(;nnon farkına varmıotı . 

Emnf yet cHrektörQae deı hal 

~u ct-v•bı verdi: 
- Ernnlyetlnfzl kuanmaya 

çulıeacoğım dlrt>klör .. 

Sfü:a ha~k a tek bir kf'llme 

serfetm'yt rek gitmek fiznP. 

avs~a kalkmıetı .• 

1ı,.rlrrken f lkrlnden de şu 
g~ciyordo: 

- Sl'!nl de yol" ~etirPrr.t:irn 

mllsyfi direktör .. 

Süzan'ın Vlnlyol ile mölA 
katından dört ~arı geçmlotl. O 
ak,am Seldnik'lo bu bOytik 

kabaresi hıocabıoç dolmuştu. 

SOznn kaharede ikinci d,.fa 

olarek ımbnf'd,.. ııözOkQyordo 

BHke!I yara ııarhoş bir vaıivrrtf! 

Süzan'ın ta$?anııl elliği mPlan· 

kollk bir parçayı dinlemek lçiu 

ıosmuotu. 

- D.-vım eıf Pc,.k -

--~-~--------~------------------~----~--------~=--ı ş lada ~f üs. l\tlev. satın alma komisyo· 1 
nunda ihaleleri yarulacak ilanlar 1 

Mat. M v eıtl al. ko. "'· den: 
l - Mııt. Mv. kıt11t11tı Sçln (40050) kilo koru ııoğan ihtiyacı 

bir işiydi. l 
Bu t~şkildtı Sf'lllnik 'te u.hl • 

r~n ha kumauden Saralğ ve 

baldkette Vlnlyol emniyet 

dlrektôrO ldar" edlyorda. 

acık rkııthme RUr,.tlle ııalln alınacakhr. lhaJ,.el 12 ·Af!•H· 
tos· ~:l5 p•zarteıd 1?006 eaat on hf't buçnkta lzmlrıfe 
kışlada Milt. M v, 111tm alm11 komlııı•onunda yapılataktır. 

Seltnlk'tf' P.D y'Ob,.k ve hn 

eo11f dafre le:?al Pdrn maruf 

kokotlardan tutnooz da f'n Adi 

bir artist kokota ka~ar kAf f ,.sf 

Violvolftn emrinde tdt. ' 

Berhaoıd umnmt ev ldere 
edrnl,.rle eerbe~t kokotlardan 

ve h .. rhınıl kabaraya m,.nıub 

olan kızlardan birisi b,.rrftn 

Vlnlyolün adamlııırın• cOıdamnı 

lbrız rtmf zııe nyabnıt ıtOşOb 

kalktı~• insanların hOvlyetlol 
gb.leylb te yanlış Ye yalın 

lfatfe verine, başına gelecek 

ft>IU et çok hayakuı. 

Sftzan'ıu ReJazkol,.nln kaba 

re1lnde l?arOıırneal ve Sarat~ ile 

Sırp vellabdlle yaptıiı temHlar 

Vlolyolftn ,röı:Goıfro kaçmamıotı. 
Bu lf'ytan Hhıta lmtrlnla 

kalbinde Suzao için bir tftpbe 

bııgôstermfetl SDun'ın k•bare 
de oynadı~ıoın ikinci gOntıode 

aldığı hlr mektupta derhal 

emniyP.t dlrektôrltığftne m6rı · 

caatt blldlrllmf!kte idi. SOz•n 

bundan 
btltkhı 

mGtt.et11tr ol•c•ğıoa. 
çok ıevlndf. ÇOnk4 

emniyet dlr,.ktôıiloft atlatmak 

için böyle bir daveti bekli 
yorıtu. 

Sazın derhal davete lcab,.t 
etti. Emnlyrt dlrtkıörOoGo 

Sban'a ilk ıözft oo olmuotu: 

- Madam bir Fraoıız eıfa 

tile bftkihuetlmlıe ıu eırada 

yudım etm,,olzl çok arzu 
ediyorum. 

Ayol zımında bazı pbefyet· 
ler hakkında; hllba1aa SOz.u'ı 

ıaldhe mr.mur olanlar tçla 

Soz n'dan izahat hıtcmfştl. 

Alman casus kadın emniyet 

dlrektörönfiu ordu~u şahAtyf'!t· 
lerln Franııız cıısmı te klJAımttı 
........ sm ... ._._ ... ,.. •• 

ANAD<)LU 
-------

Günlük Siyasal Gezele 

Sahip ve Ba:v~anı 
Haydar Rfişdü ÔKTEM 

Umuwi neşriyat ve yuı işleri 

rnfidörü· H mdi üzhc-t 
fdarehnut'ei: 

İzınır fk.inri Bf'yler eok l'iı 
C. Ualk Partı ı buı ı ı~ ndl' 
TcJ~raf: Lunir •· A AUOI U 

Teleton: 2776 .. Po ın kutu u 405 

ABONE ŞlH iri· 
Yıllığı 1200, Ahı ıtylı~ 700, Üç 

yhgı 500 kuru~tur. 
Yabancı memleketler ıçiu enclik 

ab'lne üercıi 27 lırndır. 

Bcryerde 5 Kurutıtur. 

Giloil geçmiıJ oüabalar 25 kuruştur. 

ANADOLU l\tATHAA.'S~DA 

8ASH.Ml~ Tlli 

2 Şartnam,.ıııl h~r ıı:on komlsyond11 ı?Ör6lt!blllr. 
3 So~anm tıthmlo edll,.n bedeli 2025 liradır. 

4 Rrbf'r kilo aotao için bee koroe f iat tahmin edilmiştir. 
5 Teminatı movakkate akçf'sl 152 lfradtr. 

6 l!!tel lıler Tfoarr.t odasında hvıdlı oldoklanoa dair ve· 
ıııika röstf'Jm~k mP.cbvrlyetfndf'dlrl,.r. 

7 Mftnakaıasıoa fetlrak ed .. ceklrr 2490 ııayılı arhrma ve 
eksiltme kanonunun 2 ve 6.;0ncO maddtılt"rlnde Ye oart· 
oameRlndr. yazıh Vf'&lkala" ve trmlnatı nmvakkate mak· 
buzlarlle birlik le ibıle ııaatlod,.n enet komisyonda bazı: 

bnlonmaları . 2280 24 !lO 4 9 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
aMker ilanları 

A. kara M. M V Lv. Am. sat ıl. ko. rıı. den: 
l - Aokara ttarolzonu dabllindeld kıt'a ve mfteHf'll"nlo ırne· 

Uk mahrukat lhdJaçlar•n• sarfedilmelt (h:ere 22:l2 ton 
liolt kömftril kapalı rarf uaullle mtlnakaııaya konmuıtur. 

2 Şıartoame&I Aokara levazım Amlrlt~l aahn •ima komlı· 
yoounda tatil gOolerlnden m~ada her ıran ırl\rülebiltr 

8 Ekslhm,.ıl 29 · Ağosıoe· 935 tarihine mflıııadlf prrtembe 
günft Paal 11 de Ankara lnazım Amlrll~t satan alma 
kom•11yonuoda yapılacaktır. 

4 Eltııiltmeye konulan 2t3~ ton llolt kömOrftnfto h,.b .. r 
tonunun flarl J 1 Ura ve mecma tutarı ( 24552 ) lira 

olup teminatı mo•akkatrıl ( 18'1) lira 40 kuruştur. 
5 - İateklllerlo miloabıaoın yapılacağı moayyen ıaallf!D en 

aoa~a bir saat enel temtnah muvakkate malı.huzlarlle 

birlikte teklif mektoblarını Ankarn levazım Amhli~t 1atıo 
almı komfııyonnna verm,.ı,.rt t4 !l8 !l 14 20 2n 

Aaık••a Lv. Aw. Ht •l ıw. d•n: 
1 Garolzon efradının ihtiyacı ldn 800 bfo kilo ekmeklik 

Un hpalt ıllffla maoakaıııa konmuetor 
2 Şartnamesi 14:1 kuruş mukablUode aokara lev1Zım Amir· 

Jl~I HhD alma llOmlıyonundan her gOn •~rilir. 
3 Eksiltme ~9 ·Aguatoe· 9:J5 tarihine ıoil1adlf perıembe 

,anft IHt 15 te Ankara levazım amlrlelğl satın alma 
komisyonunda yapılrcaktır. 

4 - EluUtmeye konulan 300 bin kilo oaao beher kllo -aoun 
f '"" dokuz buçuk korootur. M~~mo tutarı ~R500 Ura 
olub tf'mloatı munlhateal 2137 lira 50 lu~roştor. 

5 - lııteklilrrio miloakaııanlD v•pılıcığı muayyea ııaatlf'D en 
ee11Aı bir 1aat evnl temlnau movakkıte mıkbuzlarile 

birlikte tf'kltf mektuplarını Ankara levazım Amirliği 

satın alma komlıyonuoa nrmelerl. 
2499 9 14 20 25 

Auk.ro M. M. \1. Lv. Aw eat. al ko dao: 

1 -- Mılli Müdafaa VekAletl ile ErkAoı harbiye katlrGt'erle · 
rinde sarff'dllmek Ot.ere ROO too yerli kok kömftrft ka 
pah zarf la mGoekaeaya konmootor. 

2 Şarln'1me11l Ankara levazım amlrllğl eatın alma komla 
yonurıdu ücretsiz olarak görQlebtUr. 

3 M1lnak1Pıya kooulau 800 ton kömdrftn beher tonunun 
f tatı .. al Ura ve mecmu tutarı 24800 lira olup teminatı 

nıovalr.kaıeel 1860 llr•dır. 
4 - Eksiltme 28 · A~ustoe· 9$5 tarlbln6 mft111dlf çarıamba 

~ün6 eaat on beeıe Ankara levazım Amirliği eatıo alma 
komlsyoouoda yapılacaktır. 

5 - 1ııddilerlo mOnakaııaoın yapılacağı muayyr.n ıanttea en 
tıQ• f,• hır eaat evnllve kedar tf'mlnah mu vak kate mak 

bozlarile blrhkte teklif mrktııplarını Aukara levazım 
fimlrlığl 6atıo alma komieyooon11 vermeleri. 

2500 9 15 21 25 

lzmir 1\1uhasehei Husu~i,,e Müdür-
.1 

Oğüaden: 
ldarel hutmııly,.~ c alt olub palaocılarda ac,.w laaD1 arkasında 

&edin 31.3:~ No. h rlOkk4oıo mOtldy~ri paıarlık ıoretlle satıla· 

coi(tır. Mtl<tdetl ihale tarihi ilAorlan iılbarr.n bir aydır. lerekli 
oı nlımo her ht1fta pazarte l ve per~"mb e güolerl eaat 9 dım 

12 ye kadar encQmenl vil4yeıe müracaatları UAo olunur. 2496 

• 
ıcra 

memurluğundan: 
Hdseylo ve Muzaffer'fn 

emlAk ve eytam bankasından 

~dılnç aldığı parayı mukabil 

bankaya ipotek eylediği Kn· 

oadaeında alaramesclt mahalle 

ılnde eekl e~rik6lhan yeni fetteb 
sokağında tapunun 930 tarih 

ve l O numar1111ında yazılı eekl 
2 sayılı ve 4 750 lira kıymetli 

evin tamamınm mülkiyeti 111tı · 

lığa çıkarılmıo ve 10.5.935 ta 
rıhlnd" yapılan açık arurma 

aında verlltu flat takdir edilen 
kıymetin yOzde yetmlebeşlnl 

bolmadı~ındao 2280 Pay•lı ka· 
nuoa göre ıı.t·~ı g .. rı bırakılıp 

Aene tıoounda verilmeııl foabe 
den taksit verilmediği için bu 

defa kıt'i olarak ııatılma1ına 
karar verilen gıyrlmeokoliln 
tamammm 

Mftlktvc-tl açık arhrma eore 
tile ve 8i4 numar11lı ı::m14k v~ 

e.ytam haokaeı kanunu moci 
blnc6 bir defaya mabt1uı olmak 
ıartlle artırmHı ~O 9. l 9:l5 
cuma gOnü saat 14 de 

Kuşad&11 icra m,.murlu~rın<la 
y•pılm11k iiz""r" :rn t?ün müd 
dl'tla utılığa konuldu. 

Bu artırma nerlce11lnde ıah1:1 

bedeli h,.r ne olurH olsun 

kıymetine bakılmıyarak ençok 
arrıra~uo Ozerine lhalul yapılı 
caktır. 

Satış 8H. numaralı tm14k 
ve ejıam bankası kısnunu bü 
lLümlerlo,. ~öre yapılacağından 
ikinci artll'ma yoktur. 

Satıo pc-olo pıra 11,, 
olub mftoterldeo yıaloız yOzde 

lklbuçuk dellAllye masrafı ıhnır 
iobu gayrl menkul 6zerlode 

her baoJ{l bir oekllde hak tale· 
binde bulunanlar ellerindeki 

reıımt ~eııalk ile blrllktr 20 
g6o zarfmda lzmtr ~e kuoadası 
lcrHına mQracaatları IAzımffır. 

Akel halde baklart tapu ,.fol 
Uocf! malum olmadıkça pavl•o· 
madan barlQ kahrlar. 10 9 9:fü 
tarlblodeo htbar,.o oartname 
herkese açıktır. Talib olanların 

yilzde yedlbuçok teminat ak 
ÇHı Vflya milli bir banka iti 

bar mektubu Te 933 18669 

dosya numara&ile lzmlr birinci 

ve kuoıd11ı lrra memorluğuoa 
mürar.aatJarı llAn olunur. 

O İo No. 169 8.10037 249:J 

lzmir 1 nci icra 
memurltJğuodan: 

Ahmet ve tal4tın eml4k ve eytam 
bauka11ndao ôd6oç aldığı pa 
raya mukabil baokava lpott>k 
eylediği •e borç ödtnmrdlğl 

için ııatıoına karar verilip 
10 5 934 tarihinde yapılan 
açık arhrmaeında verllPo kıy. 
met yftıde yetmlobeolot bulma· 
dığıodan 2280 sayılı kanona 
~öre eatıoı geri bırakılın ve 

b,.ote bir tabltl ödenmediği 
için kat'i ıattoına tekrar karar 
verfl.,n Kuead111n ın ılacaml'!ııclt 
mahalle8inde \'e tapunun 930 

tnih ve 5 eay111nda kayıtla 
8500 lira kıymetli deve hanı 

ile brraber hın ve ayol semtte 
tapunun 930 t.,lh ve 6 •ayı· 

ıında yazılı 1500 Ura kı ymetll 
ka hvehanenin tamamının 

Malklyetl açık artırma eore 

tfle ve 844: nomarah emlllk 
ve eytam baokaııı kanonu ~u 
cihloce bir defaya mahsus ol 
mak şarttle artırmaaı 20 9 · l 9:l5 

cuma ~Ooil eaat 14 de kooıdası 
icra memorloguoda yapılmak 

fizere 30 gdo milddetle eatıh~a 
koooldo. 

Bo arhrma netle sinde oats~ 

bedeli her ne olursa ohun 

kıymetine bıkılmıyarak t>nçok 
artıranın 'Oıerlne ihalesi yıpı · 

lacakttr. 

Satıe 844 numaralı emJAk 

\ 'c eytam bankası kanonu h6· 

lClmlerhıe göre yıpılacagındao 

Evlere Kolaylık 
Ekstra - Ekstra ömer Muharreııı 
9 Eylôl Panayır Markalı Sabuıı 

Dörder Kiloluk Paketlerde 

Kadınlar Terzihanesi ----···----lzmir'li Ail~Jer Her Hususta Menı· 
nun Kalacaklardır. 

ılı.ind arurmaeı yoktur. 

Sıtıo P"eln para ile 
olup mOoterldeo yalmz ya:ade 

iki buçuk dellAltye masrafı alı · 

mr. İşba gayri menkul Oze 

rinde ht>rhangl bir otıktlde bak 

tılr.hlnde bulonaolar ellnlndekl 

tl'@mt ve1Blk ile birlikte 20 

gOo zarfında koşada111 icrasına 

müraca-ttları lazımdır. 

Ak&i halde hakları tapa el· 
cilioce malum olmadıkça pay 

laemadan hariç kalırlar. 1 O 9 · 

1935 tarihinden itibaren ,art· 
name herkese açıktır. Talip 

olanların yftzde yedlbuçuk tc 

minat akçası veya mlllt bir 

banka meltubo ve 9:\3 J 8665 

dosya numarHlle lımlr birinci 

ve kooıdası icra memurluğuna 

mOracaatları llAo .. oıunor. 

H h. No. 167. lOO:l6 24<>4 

Üı;ılocft m1Dtak.a tapu ılcil 
mubafıılığındao: 

T,.peclk Kanç,.şm11 mevkllnde 

kard"o1er sokağında numara 
4,1 UA 4,10 

Bahçe, m,.kt,.p bio1111, ye 

mrkhant-, yatakhane, çamaeır 

haoe, iki ev ve mftetemtlAll 

Miktarı Kıywetl 

Döuüm Lira 

130 25000 
Hududa 

Sa~ı: İımlr boca caddesi 

Solu: Dağ 

A.-kHı: Muel'lfJ mPr.arlığı 

Ôofl: Kardeşler yolu 

Yukarıda hudud clnı ve 
evsafı salred yar.ılı gayri mrn· 

kul4t yeri tarla lkl'!D elll sene 
evvel haricen Tepecik mahal 

lesinden blnbaoı bay İbrahim 
N uri'deo eatıo ılmak ıoretlle 
Fransız tab'aıııodan ÔkOsten 
kızı Rıtblbe eör Keryerpcrt'fn 

tahtı tasarrufunda olup kırkbeo 
11ene evvel yukarıda nevi ve 

cinsleri yazılı binaları inşa Ye 
tarla kısmını dahi bahçe haline 

koyduğu ve aldığı tarihten 

bogOne hd11r bili niza taearrof 

etmekte bulunduğu ve vergM· 
nln dahi . kendisi taraf1Dd1n 

verlldl~I cihetle bo kere &enet. 
Blıden bulunması baseblle Da· 

mma teıclllle tapu senedinin 

•erilmesini talep eylemekte 

olduğundan bu hoeueon tahkiki 

için 20 8 935 paz•rteıl giloü 

ruahalllne memur gônderilece 

~inden bu yerler hakktnda bir 

hak iddia edenler olduğu tak 

dlrde veııalklerlle beraber ma 
hılllode veytthud tlçllncıl mm· 

taka tapu eicll mubafızlığma 

müracHt etmeleri blldir1llr. 

lsıaobol'dakl dikiş atelye1111 

lzmlr'e nakleulm. BdtiJo ıll" 
' lerl, hem ucuzluk, hl':m de 1" 

olz ve zarif diklol ean'arl oo~· 
ı aeıodan memnun bırakacığılll' 
!ihenerek ıöyUyt.blHrlm. gıı 
on metodlarla çalıeıyorum. Itt•· 
oiğ ve öz,.l dairel,.rdekl lby•0 

şyarlara takeltle kol•ylık göl 
.-rfrlm .. 

İkloclkordon - Zade sok•~ 
No. 4 

M ftoevver Etefl1 

Devlet Demiryol' 
tarından: 

15 Ağnıtos 1935 tarlblO~ 
itibaren eski Aydın derolr1 ~ 
ları yolcu ve bagtj tarlfel' 

IAğv ye yerine Devlet Delll1~ 
yolları umumi yolcu ve b•S-1 

tarlfeıl ikame edilecektir. ~ 

Yolcu tarlf~lerlnde aoağıd• 
eeae dahilinde tenr.llAt yapı1' 
caktar. 

1 - Alııaocak . Deofzlf "" 
mında (Buca, Seydlköy, f~ 
Ôdemlo ve Söke eubel,.rl d• 
gldlo bfletl için y6zde 50 ; 
gidlo döo6~ biletleri lçlo yO• 
altmış. 

2 - Goncalı. Eiilrdlr ~ 
mında (Çivril oubesl 

0 

dahil) ~ . o f dlo bileti lçıo yüzde ti • O. 
gldlt döoaş bileti için yazd" 6 

fitil 3 - Torbalı (O.thll) , 
Ödemle oub ı,lerindeki let•!~ 
lardan lzmlr'e veya mfitrkıtı11 

gidio·dôoOş blletl,.rfnde % 65,. 
4 - Şubeler dahil Alsıocl ,,r 

Denizli kuımmdakl lstaeyo0 
" 

dın Gonc11lı Eğlrdlt kıınn• l•'ııt' 
yoolarıoa veya mütekabllcıO ~ 

kle let alacık yolcul1rıo verece ~ 

ftcret her Ud klllm ilcrealj 

nln llheal auretlle hesıb 

lecrktlr. ~· 
5 - Gldlt · dönflo bileti' 

1
, 

nln dön6o kısımlarlle, bil"' rı 
Htıldığı gftn dahli olmak 4t' f 
bir ay içinde ıeyabara bııl•', 
bilir. 8u mer'Jyet maıtded 1~,,ı 
de başlaoan seyahatler ayol 

letle ikmal edilir. ~ 

6 - Bagıjlar.iın ıhO,e' 1 bela, 
Gcret kilometre bışına tef' 
10 kilogram ve kOıoro 

0.16 kuruştur. 

"' Fazla tafsllAt lııtaeyool•;,g6 
almablllr. 9 11 14: "°' 

Basmahane 1 stHyoouod• ıtı' 
looan ve eenellğl yedi b' ,. 
kiraya tehammcıld oldoğll IJI' 
mfn edHen bir baraka •' .,,e 

'bJ"' 
kOçQk depo 20 8 935 ısrJ 11-' 
mıleadlfealı gOnil tıaıt 16 '" ıı· 
mabant>de 7 inci loletme ~odJ _ı, 
yonunda pazarlıkla klr•11 

ftJ' 

lecektlr. 

1.ıekll 
oo' 

olanların k•1111 tıs' 
'"' 4: dncft mıddeel hilkOIO ~d 

uygun beyannamelerle 06 ~ç' 
ruşluk muvakkat temlo•' ;.ıfl 
lerinl hımllen mukdr fi 
komlıyona mOracıatl•'1 

zımdır. ,,., ,.,, ... 
Bu loe ald eartname it JS 

kalemlndlr. 9 11 ı:J 
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Geoç Yakar'ı Seviyordu. 
Kaç Defa Sezmişti •• 

lakeı ~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~-
ıa110 e erle harbe girecekleri turlllDŞ, kaelar1D1 çatmış, bir medıgioi öğrenmiş oldun. BQ 
?ttga~ gece i, Goltekln'•n ka ona, bir de ObOrQae bakıyor· yilk kavgalar, bOynk şöhrr.tlı>r, 
Ceı 1 •oda bir toplaoh olmoetu. do. Birer. durdu: yemen lneant.r, blle"bl zorlu, 

ckıo 
ltıı çok neı'ellydf. GOneo - Aybey ·d,.dl· bono be· yfirt'ğl ateell ylğftlerle doğar!. 

feıııo 
~Qı 1e yanakları, daha kı · ğt>nmedlm. Benim çadırımın Baydl baka hm ar kedaşlar. her 

1'0tı, G(iılerl de haUf do· lçiode, benim mlsaf irim olana kes yerine çekildin .. Aybey, ıeo 
1!dı, 

ı;61 hançer saplamak, baoa ba\a biraz gl'rl kal, eaoa söyliye· 
~l Gyor, kooueoyordo: ret etmf!k: demektir. Senden ceıderlm "ar!. 

t-o10rc, 'l kartıda Tftrkl'şler do bunu b~ldr.mf"zıtlm. Oraıiukll~r hirn birer Gül· 

~ı.~' b?olarıo yııılandıklım Aybr.y kıp kırmızı old.o. Al tf'kın'i 1,.ıtmlayarak ç .. kUdıl~r. 
, b' ıılm bol ormınl& dağ· nındao ter akıyordu. Gö~ıG (kt ceogher yalnız kaldıl11r: 

le~ Cflzeuılyor amma, mf"yva h.lb kalkıyordu. Baenu r&ıti: 
11 Qlır1 d e - ~o df"ııtlyl getir, orada 
"'•l o ıo da geçilmezmlo. - liaklmo dedi · ayıb et en lyletod"n oarep var.. Şöyle 
•ı ••ıo, blleklerholzdekl ka· tim. BihOklGğtloGıtl dilşQo 

1 Çog8ı geç, kareıma otur .• 
' l~ıll:I tınılı, yilre~lmizl sıcak medlm. Fakat kendimi de l'J 

•lıyıı. Ayb .. y, kumınılaornın drdlkle. 
~'h tamadım. Bu eöhretlo" gö'e 
ı ey ld rioi yaptıktan eoora oturdu; 

•tı u n~o yerdro yapıh, çamur lu· 
• ; u,,ıaıııı da domaolıl hkh herif, Yakar'•, arkeeın · ıloirlerl bozulmuıto, çok mG· 

U.,e111tk uımındakl bir Tuban dan kooulacak bir dlol kö teesslr görDnftyordu: 

tttı: pek uoıyor.. Söyle bay!. 81 - Beni dinle Aybey!. Ben 

; Yareğlmfzl de eevdah! ıtm kıbllemlzde nr mıdır ıendt>n yaşça bOyOğilm. Benim 
ıı._,. e bııou sö1lerken manalı o n ,., tecrQbem çokıor,· sen bAIA bir 
~"Ilı & DO elJ f,., 
"'t ııybey'e hıkmışta. Ay· Gohek.ln bo ıorAI karıı11nda: çocuk rubu, bir toy ruh taoı 
dtııı Mtlerlnl ona dikti, hld· - Yok dedi yok!.. O hl· yorauo .. üu kızla ıenln aranda, 

Co~~ddetll bıku. ılm yıldızımızdar. YOre~l, ab bt"nim anlamadığım birşey vnr, 
tl7

0 
d fi bu genç, Yakar'ı ıe· llikı, kafuı olgun n yGkıek, o da seni ıe•lyor, sen de ona .. 

ıııı1~ Q, Bono kaç defa ıea · eıl de doğmıyacak bir yıldız. Bu bOyle olduğu halde ne oldo 

~ tlıı~ Mtıtemadiyen Yakar'ın Ve ondın ıonra Pulaka vrya ne oluyor ki, birbirinize 

'1tr-. c dolaoıyordo . . Bir iki dlSodll: karı• içil ve gizli bir darızınlık, 
ıa,l ''dı onu Yakar'la gOrCi· - SIDa gelince, merdltk bir kırganlık taşıyoreunuz?. 

tıı 
~~ garmGetft. Fakat 81'1! mf"ydımınıfa. şllhr .. •ln para f't· - Dıaum ,.decPk -

tııı 
'ıııı._d •ınıotı. ÇOakQ Yakar'dın 

ı. 
aıt 

~tlldf defa da onu uzaktan, 

"'-ı ttlerf nl g6zdea geçirirken 
•tnıe· 

....... ' 
•tt llııho nde arıdığın bir ey 
~ gııtbı! 

L ''e L "tt l> re., bir ldkırdı atmı~, fa. 
Ulık· 

..... ' 
d~lb d llayır · Demlotl· geçiyor· 

, a ıcal dG~QodOm •. 
~G",8enı dOeGnme, kendini 

l>ı • 
t•çıı:ı~c ters bir 
~ m. o gfln 

cevab verib 

bugQn ooJar llıı,lll ' 
~le tıyorlardı. Şimdi onun 
te 

0 
lbınah bir cOmle ıtmıeı 

ı. '»dı 
~~ctı n ıoara alay eder gibi 

•eı beynini alt fi t etmlotl. ...... s 
to~ •? erı ıeslnl keser misin, 

Oı1c 
tlhı hayk1rdı. Meclis boz 
Lıt 

11 
dootnuoıu. Tarhan gerçi 

~-~•t ~it, bir kahraman dl'ğlldl. 
)otd BfilAleden beylik ı şı· 

Q l' 6 ona gdvenlyordu: 

Setı.' ~eenıezıem ne olacak?. 

~., 
1 

1 ınsıo ki?. Bir to8co .. 
l,11 b~cu.. Bana gf'lioce, ben 

ı, •t 
.\ •sı •~lam bir beyim. 

Lıt Ybcyıo hıuçeriol çekip de 
Mık '-kıı •rpmaaı içinde Pulıkı 

lııd •rna 1 bir oldu. Haoçerl'll 
•roııetı. 

...... lô 
ti l'a pek ·diye ha ırdı hın · 

rk'Q 
tıa b 0 kanı bozuktur ki 

~)~ dcnıesln! Domuz yOrekli 
a e'J \1 • 

ı. e bun 
'41b~ n etsyler ııöyl~mez, 
l, b «'rl biitıhı hızlle Pulak 'sn 

~t pne doğru indirdi. Çelik 

htıt'/,'erıç", tanı zamaaıoda ooo 
bltıd en yıkalıdı• ...... v . 

lı ornıa Aybey! 
ı tllka ı 
Qaı 1 ° 1• bnton konetlnl 
~lltt Qdı loplıyarak bllrıtiol 

•tdı • 
litı 11 b ve genye çekllert'k 

•lı:ta: 

~l GfUtekln!.. bayim!. 

lekfn, kollarını bvoı· 

Gümrük Muhafaza Alayı ~atıual
ma Komisyonundan: 

1 - Urla hkeleılndekl ~Gmrük mubafaı:a eratanın gftolcık 
ihtiyacı olan 150 çift ekmek plolrttlrUmesl tel açık ekelhmtye 

konulmoetor. lhaltel 26.8.935 pazartesi gOoQ eaat 14 le pasa 
portt• gGaırGk muhafaza alayı binasında eatan ıdma komlsyo· 

nonda icra kılınacaktır. 
2 - E•eaf ve ,artnamrel bergün komisyonda g~rOleblllr. 
S - Plılrme dcre&lnlo tahmin edilen mecmu tut11ra 821 lira 

25 korootor. 

4. - Teminatı muvakkate parası 62 liradır. 

6 - istekliler tecim otlaeındı kayıtlı oldoklarıPa dair vesika 
göstermek mecborlyetlodedirler. . 

6 - Etıfhmlye fotlrak edf'c,.kler 2490 11yıh art1rma ve tk· 
slltme kanununun ikinci ve Qçüocü maddelerinde yazılı vesika· 

lırlle teminatı muukkate makbuzlırıDI ihale saatinden enız 
bir eaat enel komisyona nrmlı bulooacıklardır. j 

9 1~ 17 21 24R6 

Açık Eksiltme llauı 
Manisa Defterdarlığından: 
1 - Maol ı bcıkumet konağımn tamlrahna alt keolf bedeli 

959 lira 31 kuruştur. 

2. A - Bu lee alt eksiltme eartnamesi 
8 - Fenof earıoame 

C - Nafıa leferl eeralt ameliyesi 
D - Kf"şlf cetnll 

S - 1 tenllt>n bu eerıoamelerlo ve evrakı parasız olarık 
maliye dalrealnden ılabilırler. 1 

4 - Ekslhmlye gfrt>cek olaolar bedall keefln yüzde 7,5 tzo 
olan 71 Ura 95 kurueu maliye vezneslo6 yatırma • ~nrllır. Et 1 

t-iltme l 8 935 tarihinden 15 8 935 peroemhe gOoü eaat 15 ıe 
Maolea hOkdmet konaAında Def terdıırlık Milli emlik dalre11lode . 
müı,.e.-lt idi komtııvontfa vııpı lor.ek tar. 2n01 

Söke Şarhayhğından: 
Belediyemiz mezbahası lçla 28 kolem IAboretovar. A14t ve 

ede98tı edvlyeel açık eksiltme ile 5 8 935 gOoOnden itibaren 

21 gGn mOddetl~ ekelhmlyt. kooolm•ıetur. 

Bedeli muhemmeol 4:3;3 liradır. ibate 26 8 9:l5 pızertesl giinO 

Söke brledlyesl encGmen huzurunda ea t 16 dıı icra kılınacak 

tır. izahat almak letlyen tılıblerin Söke bel .. diyHlne müraot 

eım,.lrri llln olıınnr. 9 14 18 2t 

Jzmir Ziraat Jlılektebi 1"Jüdürlü· 
ğttnden: 

KötGrft olarak ihalesi yapılacağı blldlrUeo dôrt h~ktarhk taze 

Gzam mıbeulCl gOnOode ihale edllmeôfğinrfrn 15 8 9:15 gOoü 888t 

onbeote ihateıl yapılmık Ozere on g6u mOddetlnln uzatıldığı 2461 

ı fit HI ................................... 
lzmi r Sicilli Tica
ret Memurluğun
dan: 

lzmlrdc ticaret y pan mfi· 

seccel (Türk fanayt '°e tlcar,.t 

anonim şirketi) nln 8 .4 .935 
raribll adi toplantı zabıınn 

mest ticaret kanunu hükümle· 

rlne gOre sfcilln nomdrasında 

koyt ve te cil r.dildlğl ilao olunur. 

1 - Zabıtname 

2 - Hissedarlar cedvell 

İzmir ılclll ticaret me 

morluğu rıı:snıi mGbOr& 

ve n11mına imaası 

B. F. Tioç 
Türk sanayi V6 ticaret ono· 

nim şhkr.tlnln 8 nisan l 9:15 
gftolemf"ÇI olan perartesl günft 

eaat 10 lzmlrde Türkiye pıla 
motçuları aoonlm ıirketl tdare 

h11nf"Plnde yapılan adi umumi 

dlari araştırıldı. Ginııe kiadı 

alanların bf'pslotn geldiği gO 

rfildO. 

4 - (293'15) adet hle~e se· 

nedi eabiplerl toplaut1da hazır 

bulunduklara ba k o torafından 
blltflrlldl. 

Toplantıda hazır bulunan 

bfeeecfarlarm 1ahf p olduk lan 

biıı e senetlt'rl eermayenln ynn· 

ımdan çok olduğundan 3tftrQ 

nfzamnam,.nln 26 ıncı •e tice 

ret kanonunun 3ti6 ıocı mad 

df"efnde yazılı nisabı fçtlmarn 

ha ıl olduğu ve t•ğırma ile 

roplantmın yordamrna oy~un 

olduğu boy komleer tarafından 

da bildlrlldl. 

5 - Rey toplama~• eoçotr 
hl se eab pl .. rl, tOrkiye pala. 

motçuları anon1m şirketi na 

fl ıoo bey fuad ile bay cim 

jlro ve yazıcılığa bay hO f'yln 

abu seçllôllt>r. 

6 - idare bP.yetl ve mOra· 

(:i:i4~.fı1) lira nizami ve 
( l l l 58.8~~) llra f P.vkel4de lhlf· 
yat akçeleri eyrılıtıktao eooro 

gnfye kalan (84:!01,14) llr 
8efi kôrdao (44000 ) iirımom 

his e ba~ıoa birer Hra tem ,.llQ 
olarak dnbıtılma_ıo ve arlan 

(40301 , 14) lireomdo kdr ve 
zar r beı!abıoıia bırakıluak ge· 
lrcek eenr.ye dHrlne ht>p bir· 
llkt6 karar verlldl. 

DördOncQ karar: idare he· 
yet( azasından gfioferf yft,.o 

bay Fuat ile b Mu lafa Mü· 
nir yr.nldeo azah~a 8f' çildıler. 

Brelncl karar: 1 Q:~5 yılı lc;lo 
mOra ip olarak (3110) llra Qc. 

retle huy Fuat Loetar yeniden 
seçildi. 

Altıncı kar r: Aea~ıda ·I ho· 
1ıue l fçlo ldar., beyı-tine me· 
zuntyeı ve ııalı\hlyr.t verlldl. 

( ı\) M a.tnrler tayini ile üc 
ret ve &} lıklanoıo bağlaomesı 

•e verllmrsf. 
(B) idare bf"yeıt azalarmdan 

birl111 her türlQ muame llilı Ulc 
toplantı zabıtoamesldlr. 

1 İı fııre bı>yf"tl maksmıorfa: kip raporlan ve :l 1 12 1934 cariye ve akitlerde hulunma ı. 
ı?tlnlemeclnrte bit• n yıllık bl Yedinci kı r.n: l 9:i5 Yılında 

İdue bı>ff'li başkanı bay 
llrıc;o il" mevcudat crdnll ve lılue· beyelinio toplanma hakkı 

Fuat, idare bey,.ıt eza•ı bay 
lıAr ~e zarar bı>suplan okuoub olarak her ıoplantuia h,.bt'r 

Clın Jirn, idare ht>yetl ezaeı a~a~ufakl bul!ııl!at müttefik o ez için (IO) lira k ıı h ıl f'dlldl. 
bay Ardaoh İzzet, mQrokip karar ahına alınrtı. Sddzlr el karar: Toplantıya 
bay Fuaı Lo tar tdRINCI KARKR: idare he saat ı O 40 da on Vt'.rıl..ıi. 

2 - Hülnlmetl comurlyey1 yeti ile mOraklp raporları Ba,kan 
temıfltn tktıııtat ve141etl namıoa onaylandı. r fuecl ve imza11 

komber eıfatlle fzmlr df'ftf!rdarı ( Ru karardı idare heyeti Rr.y ıoplameğa memor 

bay K,.nan Yılmaz hazır bu reye karatmaıiılar) Fuad j. R jlro ve imzaları 
lunmuotur. IKINBl KARAR: BllAnço Yezıe1 

3 - Heyeti umumiye bay ile k4r ~e zarar bl'sebı kabul H. AhuoAlu ve lmzaeı 
Fuadıo batkanlığınd.a Hat 10 ve ta,.dlk rdif,.r,.k idare hPyPtl Muraıklp 
da açıldı. lıtonamelerde yazılı aralarının zlmmetlerl ibra Fuad Loııtor •e imza ı 
olduğu üzere, bildirilen ıam•o oluuıto. Komiser 

lçlode, şlrkrt merk,.zioe bao ( Ho ka arda idare heyeti K. Yılmaz ve imzası 

vurarak ~frme klddJ alan •e azalara rrve karışmarlılar) Aslımn aynidir 

isimleri toplan ta yerinde a ıh Ü ı;OncQ karar: idare bl'ytıl l :J 4 .9:l5 
bulunan his ~darlar cetveli 11., raporunda tek lif f'dildfğl .,.çhUe 1 O Kuru luk pul 

ıoplao1ıya J!tleıılerln ı:lrme kA bu yıl elde edtlen kArdıo K. Yılmoz lm2a~ı 

Türk enoayl ve ıicaret aoootm efrkeıinlo 8 ohan 19:fü gOı.lemeçl olan par.artrı;l gOnft saat 

10 da 1zmlr'de TOrkiye palumutçulım anonim etrketl ldart'haoesiode yupılan adi umumi 
toplonıı,la hıız r hııhınen hi"ıı"d"rl .. r C"'""" 

HiSSEDARIN fSMI 

Türkiye palamu•çoları A Ş 
rıamıoa tJay Fuad 

• 

Bay Ctm Jiro 

Bay Çerli Jlro 

Bay Çarlton VVltel 

Bay Aydınla İzzet 

Bay Fuat 

Otorduğıı Yer 

fımlr 

" 

" 

ft 

" 

His!c Mi.don Rey Adedi 1MZALA~ 

13i5P 10 Fuıt 

7000 10 J. R. Jlro 

3000 10 Ç. J. Jlro 

1100 10 Ç. VVttel 

825 10 izzet 

200 10 Fuat 

·-~~----------------- -------~---

Bay Rığıp Dor an 
" 

500 10 Roğıp 

Bay Salih Sümer 
" 

500 10 S . Sümer 

Bay Selimi oğlu Ziya 
" 

500 ıo Ziya 

Bay laman Hakkı 
" 

1500 10 Hakkı 

Bay Kapıın Z. Ali Baydar " 500 10 A. Z. Ali 

TUTARI ft 2937!; 110 
i ............................................................. 

Asıınuı •) nııur. 

İwzı okuoaa.ıadı J 3 4. 9:15 on kurneluk pul 

1,. blearle.r İLrulr bıı müd6r 
lü~QrfıiP.n: 

Ç11m lıı tuz•a ı lçfo 2500 
kilo mekina yai!,ı Ue :lS:W 
parça kl'reııte, muhtelif mikıar 
da baha, lulrek, ı.ıap ve ıal e 

pazarlıkla alınacakhr. lsıekll 
ltrln t,.mioaılarlle ı:~ 8 tl3., 
l!Onü lııbi arlar başrtıOıiOrlü 
~O~de topl•nacak komi yona 
gelmeleri. 24 7 2 9 11 

fzmf r Tılrk ııanRvl VP. ıicarrt anonim etrkeıi mObrü 

lzmir Muhasehei llu~usiye i\1üdür

IOğünden: 
lderPl husu iyeye ait ol11b Bayındırda Uin otel •e gazloocııo 

demirbaş f'Şyaslle beraber mülklyrtl 4 tıeoe ve 4 mil avl t11kslt1e 

öd .. omek üzere 9 8,93a t11rlbtoden hibarPD temdldı-n 10 f?Ün 
mQddelle açık arttrmıya çıkarılmıştır. Milzayedt'ye l~tlrak etmf'!k 

1 ıtyeolıırln mahalli muh11eebei hususiye memurluğuna möracaat · 

lııı ilan olunur. :lf>OS 



Ulu!Oreuler! ıUut· 

laka (Okameoıol) 
Ökenrn k Şekerle· 
rioi TecrObe Edi· 
o.z •• 

ve l'Orjto Şabapm 
En OstOo Bir MOs· 
bil Şekeri Olduğu· 
ou unuımayımz. 

Kuvvetli l\lns bil 
lsıiyenler Şahap 
Sıhhat SOrgOn 
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14"'ratelli Sperco Vapur AcentaSI 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI ~ 

" GANYMEDES ,, npuru 14! ağuıtoeıan 16 ağuıtOll f 
Anvera, Roterdem, Amıterdam n Hamburg llmenlarf içil 
alıcakhr. ffJ' 

·•CERES., vıpura 26 eğuatoıtan !ll ağuateH kadar ~ 
Roıerd•m, Amıteerdam ve Hamborg limanlau için yalk al 

SVENSK.A ORIENT LINIEN ,,JdlA 
"NORDLAND .. moıör11 ~O ağustosta Rot~rdem, Hı tf 

Copeohagen, Daotzlg. t;dyola, Goteburg Oıılo ve İııkıadlt' 
Umaolarını hareket edecekür. 

Sl<:RVICE MARITIM ROUMAIN -' 
0 ALRA JULYA., vapuru l l ağusıoıta gellp ayni goode 

tı. Napolı, Manlly• Ye Baraeloo'• hareket edecektir. -" 
Bamlo: lltnlardakl hareket tarihlerindeki değlılkllklerdeD 

] 
meı'ollyet kabul etmez. ~ it 

Fuıa ta'81lit lçlo ikinci Kordonda Tahmil Ye Tabliye .S~ l\IZ 
binası arkuında Fratelll Sperco acenıahğıne mGracaat edt tr 
rtf"ıt nlnnnr. Tr.lrfnn: 2004 20flS 2f'f'5 l\Q 

Operatör 

Cemil Şerif 
Baydur 

Numenzade ıokağı No. 5 

Saat 9 1 t Tele. Ev : 385 7 

.. 3 . 7 ' · K.ıl : 32t8 

1 Olivier ve şort ~a 

kisı Limited "' 11. a 
pur Acenıası 

Cendell Hın, Birinci ,~ 
Tel. 2443 

EllP-rm•o Llyn Ltd· ' 
"FRAM INIAN., upor;, 

?~' ,.,. 
'" 

Haplarım .Maruf 
ecza depolarmdan 
ve Ecwoelerdt!tı 

4ra~mlar. 

1KU1iUf \ı. N. 
ıonunda Lıv .. rpool ve S ti 
ın'dın gelip tahliyede 
nacak ter. ti 
' 

0 DRAGO,, vapuru 29 JI 
muzda Bull, Annre •8 ~ 
dra'dın gelip tahliyede_ ~ 
nacak ve ayol zamandı 1" 
ve Hull için yftk alacattıf• 

VV. F. H. Vaıı 

Der Zee 

lzmir "fayyare ~iııeması 
Veriliyor. 

Kiraya ~_., Uoktor "'W 
& Co. 

DEUTSCHE LEV ANTE L1NJE 
Doyçe Levaoıe Ltol1' rl 

Tnrk Hava Kurumu lzmir Şube
sinden: 

lzmlrlo en gflsel ıiaemua olan birinci kordoadakl tayyare 
eloemaın s:cogin donanı, m•ldaaları n elektlrlUerlle benber iç 
ıeoe için kiraya Yerilmek dzere arttırmaya çıkarılmıttır. Artllr· 
ma 22·7 ·935 ten 1 l ·8 9!35 e kadar ienm eclecfogtad~a lıtekll· 
lerla hu samın ıçlnde prtları görmek n athayet 11 ·8·935 
pazu güaG nat 18 e kadar kapah aarflarını nrmek lsere ı.. 
mirde bua kurumu tamir tubeılne, lıtanbulda ı.ıanbul tabe 
ıın,, Arık-r•fi• rr.nrl m .. rkrze 11~ram•ları. 2:U 7 21 ~O 9 

•1111111111111111.. Muallim ~11111111111111111 

~ Dr. Hulôsi Alataş ~ - -§ Eekl Tıbbiye Mektebi MfldDrD, Garp vbheıl Sıhhiye Relel ~ 

1 iç Hastalıkları Motahassısı i 
§ B11~111l•renı H•cı Haaan Otell Karıııında Şamh Sokağında 5 
~ t20) No E .. kl Mo•pn .. baneıtnde Kabul E.trr. ~ 

iiııınııııııııııııııı11111111m11111111111111111111111111111111111111111111111111 u1111111H1111111111 
1"ire Şaı·bayhğından: 

1 - K•p•h z.rf ebihmeaile ihale edllemlyen elektlrlk un 
tralımızın ·-·~•da cloı n miktarları JHılı eenellk lhtl· 
yacı olan bet "•lem malseme paurhk ıareılle ihale 
edllec .. ktlr. 

Mi1Ltarlar1 Cfmlerl 
50000 Litre Maaot 

3500 .. 3 n dört ııf.r makine Yal• 
850 .. Benıla 

175 M GH 
7 5 Kilo Sıopl 

2 P11arlıkla ihale edilecek malaemenlD muhammen be· 
dellt-ri tutarı 6059 Ura 25 kurattur. 

3 Muvakkat teminat paraıı •55 llndır. 
4 Ş11rınameler t edeletz olarak .. rbaylı~ımıadaa nrlllr. 
5 - lııeklilerln ilin tarlblndf'D ıonra teelm oda11ndaa ala 

ca.kları alcH byt veıikalarlle taabhlt ed~eklerl maso 

tun ııedlkll tablıl raporunun puarhk tomlıyonana 
gösı .. rmelrrl ıırmr: 

6 - leteklilerln ~O.a~u•toe 9:15 ••h ıtal ••t 15 te Tire 
ureyında loplanecak ol•n pesarlık komlıyoaaaı mank 
kıt teminat makbus Ye mf'ktublarUe mlracaatları llıa· 
mn tlıtn olunur. 6 Sl 12 15 ~4 45 

~ünkü Ankara Birası 

A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bulaşık ile~ ealğın hastalıklar 

mOtehaHısı 
Bumalwıe iatuyonu karpnndaki dibek aobk bapoda 30 sayı• 

h eY Ye muayeaehaaeeiude abalı saat 8 dan akoam ıaaı 6 a kadar 
butalanm kabul eder. 

Hamza Ilüstem 
Fotoğrafhanest 

FeYkelAde ılr'•t ve nefaıtetle ve temlnallı olarak foıoğnfa 
mltealhk her it yapılır. 

Vesikalık Resimler 6 Saatte 
Amatör işleri 12 · 24 

" •erilir. 
Portre reılml,.rl, ağrandlıman, kart poatal lelrrl temlnath Ye 

pek f'IYerlıll flatlerle ve mtlmklo IDenebe az bir samanda 
yapıhr. 

Satış Mağazasında 
En maruf fabrikaların cam, filim. 1Ağıt, makine ye ecza 

lan rrkahrt kehnl rtmrs f f•tlerlr. ıııatılır. 

" DERlNDJE ,. vapuru ha 
len llmenımısda olup Annra, 
Bamborg ve Bremen için )tlk 
almaktadır. 

" ALIMNIA ,. ••para 9 
•ğuıtoııa bekleniyor, Ba1nburg, 
öremen Ye AnYen'ten yak 
çıkaracaktır. : 

0 ANGOR!\,, npuru 19 ığaı 
tosta bekleniyor, 22 ağostoıe 
kadar Anvera, Roterdam, Ham 
burg ve Bremen için ytık 

•lacaktır. 

:iERVlCE DlRECT DANUBIEI' 
TUNA HATTI 

" TISZı ,, moıöril l l agaı 
ıoıle bekleniyor, Budıpeııe, 

Bretlsln Ye Viyana için yak 
alacakhr. 

0 ATlD,, motôrl 26 ağoı· 
ıosta bekleniyor. Bodaprııe, 
Kraıtaln ve Viyana lçlo yak 
.a-ktlf. 

··11 .. zA,· moıörl 5 ryhilde 
brklenlyor. Hud•pette, Braılı· 

la. ve vı,.~-.· için ·--yık"-.ı •. 
caktır. 

JOUONSTO~ VV ARREN Ll 
NES LTD. Ll\'EKPvL 

0 QüE'.'JMORE,. npuru 12 
aaoııoaıa bekl"nlyor, Annre 
ve Llverpul'dan yClk çıkarıp 

KöılenCf!, c;aıaç \'e Oralla için 
ıçta yak al•cakhr. 
TBE EKSPORT STEAMSBIP 

CORPORATION 
"EKSCELSIOR,, Yapnro 10 

•ğuıtoııa beklt'olyor, Nevyork( 
ıçın yak al•c.kıır. 
SO•~IETE COMMERCIALE DE 

NAVIGATION A VAP~UR 
0 liULGARl.l ,, npuru 12 

ığoıto•I• bekleniyor, Bıırgae 
vt1 Vno• için yak al•c•ktır. 

"ANGORA,. nporo t8 f 
muzda Hamborg, Bre111'1-, 

AnYere'ıen gelip tehlly -111 
lunacakhr. _.,,I 
Noı: Varaı tarihleri ye 911'; 
rın isimleri lserlne dealtl~ ~ 

rlndrn meııı'oll,.-ı hhul ,.dl 

11111 1111111 111111 

Kübo&< 
Vapur Dumao• 

Gözlük 
Şimdiye kadar ~orol· 

memio der .. cede sırlf_~ 
ocos bir gGsllk alllP"" 
latereenls : 

Başdnrak 
Hamdi Nozbel 

SIHHAT 
ECZANESi 

Kirahk Evi 
Olan isti 

"'' Birinci ve İkinci Kord~ 
Karantina, Göıırpe • ., 61 
yah ll'mlleriode l takıl ;;. 
odah kiralık bir ev ar••~ 
tadır. Eftoi kiraya ''~ 
leılyen ev eahlblerl ile tll'

1
;,' 

kiraya vrrlll'Ct-k nlerl bO _,, 

ılmearlır1n matbHm••• 
ta iıer1. ı ıo 

şubesi 
Ulusal Bir Fabrikanın Mahsıılodor -

ikinci Kordonda 801'88 civarındaki kendi binasında 
TELEFON: !2363 •• • 

Ucuz, Temiz ve Sıbhiğ Bir Gıdadır. 

Tnrkiye'nio bertaraf.oda 
içilen yalnız (Ankara Birası) dır. 

(Ankara B ftraso) D l heryerden arayınız. 

-- •• 
Dertllrlll (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapıhr· ---= Vadeaidere % 4 

: Mevduat Şartları: A!t• •y vadt-liy~ % 5 • • .... = Hır eeoe vadelı1 e % 6 faı~ yeti alJ' 
Zahire, lsGm, incir, pamuk, yapek, atyon ve..alre komleyonculuğu J•pllır. Mallar I' 

tfntt,. •ahlpl .. rfn,. rn mft•111d t'"ratlle avanı ,.,.rfltr. 


