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eliileceli Mi? 
l;~~~~M~•~f~:.~!.y) Kahraman Tayyareci) erimizi T. T. Tedkik Cemiyeti 
t.ba~~~:;:;~:~·~;~s~.:!:~: Türkiye Tur1ınu Bitirdiler. üyeleri lzmir'de. 
' yabancı sosyeteler depozito- --------
r..,. .tarak nime su, elektirik, H D S k ' G • • O d 

•&a.ı \'erdiler. - eyet ün ö e ye ıttı ra a 
r._ Belediyenin ortak olduğu tele. E k • h • F • ı 06 G ld • T 
~~~:::.:~1,:;~1::ım:1~ı: S ışe ır 1 OSU D e 1. ayyare• Eski Eserleri ~edkik Ediyor. 

ctlab şu oldu· • ı • • s • il K ı d ı Tark TarlbJ Telldt Cemiyeti harabelertle eski İzmir kazl!lnı 
~~;_,,~ı.yçöu~ndekkai.be0:ıenre0m•aerıaemroı~. Cl erımtz evgı e arşı an 1 ar.. namına tar1bse1 teıkıer yapmak ziyaret ederek ıetktkıerde hu· 
'°"' ,. "' '· Gzert! öğretmen Afetin hıtkan· lunıcıktır. 

8 lığında onsektı kltlllk bir kurul 
... Q cevab üzerine nramııda dftn ubab Ertuğrul yatlle şeb· 1 ltonuımalar oldu; deılik ki: 

8 rlmfze geJmlştfr. Yat flaat se 
' . a.ıka yönlere telefon ve· ktzde linnnsmııa vdml~ ,.e 

lllıaıniz? n 
lt-._':° Tesisatı geniıletme<l~n ve· Ct>mlyet Oyeleıllr. berabnlerind~ 

----1ıı. bulunan zevıt mo1örle paııa 

to..... ._ Tuisatl .• ...,_? niçio gt-oişletmi · 

._ llülı.iımd izin \°ermiyor. 

._ Neden ir.io vermiyor? 
)...; Bilemeyiz ki... Galiba bize °""-"1ak iııtediği bazı i:ler \"ar da ... 
~P~k iyi; büktlmetin ıize yap· 
..., latediği itleri oedeo yap· 

otallouı.? 
"-~ Yapıyoruz amm:ı bileme· 

, ..... Bilinemiyecek ne var? Mut• 
'bır elı.sikligiuia, bir çarpık ta· 
l4- t göae çarpıyor ki bükdmet 
'1tt4t '-e bizmeti) olan telefon itini 

letınekteo bıle ai&i menediyor. 
._ Orannı bi.lemeyiı! 

'-ler. - E\'leriae, dülliolanna yeni °" almak iıtiyenler nr mı? 
' - Maracaat çok, fakat nu

Jokl 
'lo.Qfmamııa devım ettik. Şir· 
' '1eclısi idare reisi olao muh· 

•rkadatıma dedim ki: 
~ - İamir hbayı, yahud &ıü .. 
'i' lb &tevki komutanı nya Em· 
' dhektörO tiuıdi benim otur• 
t~ lll e"i kiralasalar, yabud o 
~bir ev tutsalar ve evlerine 
~ koydurmak uteaeler, ne 

l&ıaıı? 

Cetab verdi: 
l~ - ISoı numara olmadığı için 

lbıeyiz! 

dat. 8Q ceYab karımnda donakal· 
't"6; itiraf ederim. Şunlardan 

lu. 1 - Telefon eosyetesinde be· 
.....,. Ortak. 

':Telefon iti imme biz· 

&..a 3 Am .. ·ı·· - k ~ - me ıı erını gorme 
C114 "-de olan bdediyenio ortak 
lıtit,.. ~r aoeyete; bakdmeti, Jz. 
......._ lleki telefon teeiaatını geniılet· -,e .. 
~ l&in vermemeğe mecbur ede· 
-.., derecede ak•k., çarpık iı gö· 

ıOt. 

~ t - Memleketin ticaretile, ııh· 
' Oe iç •e dıı emniyeti ile ilgili 
'lla telefon mGeueaeıi icab ederııe 

'~. lıbayıoa da. Komutanına 
nıyet direlı.törilne de. 

~ - Ne yapalım o taraflarda 
'"-•ramız olmadığından evle· 

n·lelefon koyamıyacağız! 
~ebilecek bir dorumdı idare 
~ te ve mar.eret olarak ta jUD• 

liıylenmektedir: 
' ff il.lttıaıet bitdeu birtakım 
)Ot b~larımazı tamamlamamızı i11ti· 
~ ~ it de yapmıyoruz, yapmayın· 
1ııa..:.!'1k6met tesiıatı geoiıletmeğe 
4oı. e etmiyor, biz de handan 
)t'1Yı Yeniden telefon almak iıti· 

tl'e telefon veremiyoruz! 

~ad OGnyanın hiçbir yerinde bu 
ar güt•· b. . •tllcl unç ır maıeretın oıtaya 

eo.., •ıtna rastlanmamıotar. Teldoo 
-ıet '1 ille eaı e hüktlmet arasında anla· 

o'-b~ınıı, o•anlamamıı batı itler 
..._ • Fakat bo balkın telefon· 
ııa_ 111•hruaı edilmeaine sebeb ol• 

lbalıdar. 

t...._8:_•• (Amme hizmet) lerini 
IMU olaa beWi7eoia 

portı çıkn.ıolardır . 

Törk Tın!hi ıeıkik remlyl'tl 
ikinci bıokaoı tiğretm"'D Afeı'1n 
bıokealı~ında bulunan heyr:ı; 
upurdı tlbıy Fazh Gtlleç, putt 
baıkaaı Yoıgad saylavı Avol 

Doğan, yarprbıy Soıd, t-mutyet 
dlrektôra Feyıl Akkor ve daha 

birçok zeHt tarafından kareı 

lanmıt; otomobiller Aleancak 

lıtuyonaaa giderek orada ha 
ıırlanmıt olan otokara blomlt 
ye S6ke'ye b1reikea elmlttlr. 
Kurulda profeic1r Y uııuf Zf ya, 
Foad K.GprtllOo~la, 7 Bayan n 

Tık/,· Tarilıi TctJ.dJ; Cemiyeti 
iiyelerirıi getiren Ertuğrul 

yutı limanımızda. 

Çanakkale; 13 (A.A) - Da· 
yan Afet'la bıtkanlaganda T. 

Dün turunu lzmir'de bitiren kahraman tcıy.,varecilerinıiz. tayyareden indikten .~01ıra kMdilerini 7 Bay vardır. 

Tarih koruloudan IH klelltk 
bir he1eı bo eabıh Erta~rul 
:'ah ile Çanıkkale'ye geldller. 
Şimdi Aaafarıaları Te Kamil 
AtatGrk yerlerlal zl1aret edl· 

yorlar. Da btlyDk ilim kurulu 
dGaOtte Torun banbelerlnde 

karşılayanlar ue ar~·adaşları ara~ında. S6te dolayında bulunan ba · 
nbelerl gesea heyet; :>Gke'dea TGrktye bava toru, dftn ı Toruna İzmtr'de bldreeek ıemisden bir arkadlf ye bir 

memleketin yedi ynlade--;; olan Eekltehlr kanetlerlae heledlye mOmeeelU hasır bolu· din akfUI geae moıokarla IHt 
20 a. tUıaır•e hareket etmlıler· 
dtr. K.ordoada Gaat ko••l•ncla 
koaakla7aa heyet; tehrlmlzde 

iç ıen kalacak, bo mlddet 

Hrfında Selçuk n Berı-ma 

Xvelki giinlercle şehrimizden geçen tayyareci/erimiz. 
yftbek bir muuffakıyetle ıo· meosnb bGlGk flloıa, dOD tam 

na ermlı, genç, gazide tayya· l!aat ıeklzl yirmi geçe, kara 

reetlerlmlı, bu uçotlard• keo uçak alauına lıımiıtlr. 
dtlerlne dGıen iidnlerl, genel 

takdiri uyandıracak ye uloıo 
ıevindlrecek ıeldl:ie yerine ge · 

tlrmltletdlr 

----------------------------------
0 rtak bulunduğu bir eoııyete, böyle 
mantıkeız ve halkı izaç eden yol· 
lara saparak yabancı ıoııyetelerin 
bile yapmadığı, yapamadığı güçlilk• 
Jeri ve lı.üçük.lülı.Jeri bu halka reva 
görmemelidir. 

J>oata, telgraf ve telefon genel 
direlı.törlüğünüo, İzmir telefon sol!• 
yeteııioio bu durumunu ve yaptığı 
iıJeri önemi' gözden geçirmesini 
dileriz. 

İzmir Belediyesinden de kendi· 
ıinin ortak olduğu bir ıoıyetenin 
İzmir halkına karp takındığı yer· 
ıiz, yolsuz ve zararlı durumu dü· 
seltmt:k içio bir parça kımıldama· 
ıını, soıyeteyi olduğu kadar balkı 

da eairgemek ödnini yerine getir· 
meıini isteriz. 

H. R. ôKTEM 

Filo kumandanı yüzbaşı Ihsan 
ve muavini yüzbaşı Basri 

Meydanda llbıylık Damına 

yar ilbay Sedad, hava karama 

aıauaı Bımdl Ak7tıek, gue· 

nıyorda. 

Bet l•71aradea lbuet olın 

f tloaaa gelltl, maDtaulllaD la· 

kip edlll1orda. Nihayet fllo, 

- Sona 4 aeO yftsde -

timi •nttırm•lar yapacaktır. 
Trakyı genel lepekt~rl Ge· 

neral KAiım Dlrlk. ye ilbay 
Nlzameddla heyetin yaaıada 
bolonmıkte•tır. 

-ıtaıya-yo1·unu-rerkeı-in1y·or:·· 
-----------------------.. ------------------------

1 n gi li z --Fransız 'tezi Galiptir. Ruzvelt 
Durumdan Endişe Gösteriyor! 

----------------------------------ı.tanbol, 14 (Ösel) - Bıbet 
dahiliye bakanı 1tal1• aleyhine 
tlddetlt neırlyat yapan Gç ga· 
zeıeyi kapatmııtır. Eaaıea Adlı· 

Ab.ba'da ti pzete çıkmakt•dar. 
Tatil edll~n gasetelerden biri· 
ılain dlrektGrO Uıl·Ual hAdlıeıl 

aıraıında Harar nllıl idi. 

Babeı hGk6metlain bu b1re· 
k1ıtl halk aruında hotnadtaı· 
lok oyaııtfırmııtır. 

lstaabul, 14 (Ôsel) - Sinyor 

Moaeollal, bGttln İtalyan nan· 

ıardlıtlerladen mGrekkeb 30,000 
kltlllk bir kunetla attlr.erl ma 

hlyettekl jlmaııdk bayramı 
münaeebetlle 50,000 Roma'h 

ta~1tfındıa tlddetle alkıtlıamıı 

ve ııarıayıa balkonundan: 

-Arkadadaılar! Bu muazzam 
tezıabGrdeo sonra bendt-n b~k· 

Uyeceğlolz fO aç kelimeden 

ıbırettlr: ileri gideceğiz! 
Demlttlr. Balkın alkıılarıaıa 

devamı aserlae, tekrar balkona 
çıkan Duçe: 

- Henden buno bekleniyor 

mu idiniz?. Diye ıormuı n 

halk btr ağızdan: · 

- EHi, 
Babeılıtaa! 

lardır. 

Habeşistan memnun: 

Kahrobun 

haykarmıı· 

Adli · Ababa, IS ( 4 A ) -

M tto•re ile M. Laval'ıa en ı geçen ıGyle•lerl rrıml~ çenn· 
alkbtaıne umodlırı budııdonu - Soon 4 nctı yGzde 

Bayan Sen vaktile üzüm. incir ıecimerlerinden bir :engi· 
nin yanında çal1.1ıyordun. Hani ya, böyle mi? 

H~metçi - Eger inanmazsanız onun markalı göm1ekleri"4 
ı'-ıtrebiUrim, Ben yalana ıeneual etmem Boyanım: 
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u·;;;~~'i~k Alem~nd~ .................. r·c;···(i··~ ü ırn ··· ··ır···;·i yaz o 

Görülen Son H:ıreketler. ltalya Uluslar Kurunıundan üzüm 

Ayrılmak Mı istiyor? Kur~.!~ . 
;...__--------------. - Direktörü Şebt1' 

Nazırlar Meclisi Bugürı Toplanmış ve ~onra da Res- . G 
1
. · r 

~ . . mıze e ıyo ·· 
miğ Bir Tebliğ Neşretmıştır.. '"••huı. u <ô··•> -ıı; 

İıtanbal, ı4 (Ôzel) - İt•lyan kabfneıl, bogftn iinemll bir toplantı y•pmıe ve mfltemluben bir reı tuım bHk•larının ltd,,l" 
mlğ tebltğ neşreımlttlr. Bo teblt~de; İt•lya H•beşlstao anlaşmazhğıoıo, banca fed•lı.Arlıklard•n ıonra ftzO.m flatlerlnl tutmlk tçlJI oı' 
h•lledllemedl.tl ve uluslar koromonon ıoo konuemalarıoda, ltalya'nm bu kurumdan ç~k:llmeılnl oekkol eden kurul direkt " 
intaç edecek bir doram baş giisterdtgl k:aydolonm .sktıdır. Bu tebliğ , siyasal çevenlerde derin lzmlr'e hareket etmtotlr. 

Lastikte11 bir tay) are : 
İzvestiyıı " Moskova,, dan : 

Lenlngratdakl "Kızıl uçak11 

fabrikasında laetlkten bir mo 
tôrıOz tayyare yapılmıotır. Bu 
uçağın bBUln parçaları ıôk41ftp 

parç•lanıabllf r ve o zaman bo 
parçaların hf'pel bir bavula yer· 
leıtlrlleblllr. Korulmoe ve açık 
halde de bo motôrsOz t•yyare 
açık bir vagona ytrlf'ttlrlleblllr. 
Tayyare kurulmak istendiği z•· 
man bBUlo parçalar hav• ile 
ılşlrlllr •e bu pnçmlar birbiri· 
ne haglanınc• motôraClz t•yyare 
meydaua gelir. 

Hava trenleri : 

TGrklyenln Ankara hna ko 

ıoua meoeop sekiz Tark genci, 
Sovyetler Koıetbel uçak oku· 
luında okumıktadır. Son sa 
mantarda bunlar bir motôrlG 
tıyyare ile 7 pl•nôrden ma 
rekkep hna trenlerlle çeoltll 
talimler yıpmaktadırlar. 

Bir motôrlG tayyarenin iki 
kanadına lkleer ve ukaeını 
Oç motôreClz tayyare takılmık 
ıoretlle tt"rtfp olunan ba hna 
kaflleel motôrla tayyarenin yar· 
dımlle 500 600 metreye yGk· 
ıeldlkten ıonra çeoltll hareket· 

ler y•pmakta ve 40 50 dakika 
ıOren bu açuotan eonra motôr· 

ılı tayyarelerin h"r biri bnada 
ayrılarak tek baelarına çeıhll 

mınenalar yapmıkıadnlu. Tftrk 
gençleri bu t•llmlerde bayDk 
hao•rılar göstermektedirler. 
Büyük uçak yar1-1ları : 

Oravda cMoekova .. dan: 

Sovyetler bfrllğl çeıltll ele · 
tamdekl uçakların mukavemet 
ve ıftr'atlerfnl d~oemelc için 
eyhl.l bette bayak bir hava ya 
rıeı tertip etmlıtlr. Bu yarııa 

havada hiç lnmedt'n en H otus 
saat durabilecek olan baycık n 
konetli uçaklar fttlrak ede· 
ceklerdtr. BOkdmet lttlrak ede· 
cek tayyare tiplerinin llıteılnl 

20 ağoıtoıtı haıırlamıı bola· 
noyorda. Do Jleteye göre yı· 
nıa 1 7 ılıtemde çeıltll tıyya · 

reler gireceklerdir. 
• • • 

MoekoYa'da M. SaHnıkl lı · 
mlnde bir mabendlı ıevk ve 
ld•re edilebilen yeni bir para· 
ıGt yapmııtar. Bo paraıtltln 

açılmuı için lhım olan bılka · 

ıındaa bııkl. temılye gibi açıl · 

dıktan ıonn illtaade ayrıc• 
iple idare edilebilen bir kapa· 
ğı vardır. Bo kapalın açıhp 

kıpnmaılle parafQtCln altında 
hava uahp, çog•lmakt• •e ba 
ıaretle de paraıltla lalı 

ıGr'atl tanslm edilmektedir. 

Moekon'da y•palan ıecrlbe · 
de 1500 metre y6klekllkten 
ltlıy•n bir uçakçı bu kapalı 
kollanmak ıuretJle enel& •· 
nlyede 30 metre hısla lnmiı 
ve yere 100 metre me•fe kı· 

hoca kapat• kıpayuak n pa · 
rafltln hacmı derhal genlıllye · 

rek inme ıDr'ıtl •ıdyede ' 
metreye dGtmlt1Gr. Uımanla· 

rın dlılnceılne giire ha balo .. 
tan ıavaı zamanında çok fay· 
dalınacakllr. 

akisler yapmıetır . 

. : General Kon-dilis, Balkan . 
Paktını Bozmak istiyormuş 
Italyan Donanması, Yunan Kralını Zorla Getirmek 

için Adalarda Dolaşıyormuş! 
lıt•nbol, 14 (Özel) - Bir İnglllı gueteel, İtalyan barb gemllcrloio, krala zorla getirmek 

mak:eadlle Yuaın ıalarında dolaımakta otdoğonu ve çQoka, bandın evvel Roma'ya giden Yunan 
ıa bıkana geuer1I Koodillı'ln, Balkan audlaımaııoı krallıkla yıkmak için Mosıollot'ye ıGz verdlğlol 
yaımaktadır. 

Bulgarista'da Yüzlerce Is Cenevre' de 
tikliilcı Tev·kif Edildi .. 

Tevkif Olunanlar Arasında Birçok 
Saylavlar Da Vardır. 

letanbol 14 (Özel) - Bulgar hflkdmeti, lıtlldAl eevda11 arka· 
11nda uaylıl boıan ve Bolgarlıtan'ı komeolarına kare• mlekal 
daramaa eokan ylılerce M•kedoaya'hlan yakalamıo ve birer birer 
tevkif eylemlıtlr. Te•klf olanınlar 1raıında birçok 1aylnlar da 
nrdır. 

Fabrikası Cu-

önemli Bir Top
lantı Daha Var. 

letaabol, 14 (Özel) - Ulus· 
lar koroma, yarıa ônemll bir 
toplaoh y•pacıktır. 

Balkan 
Festi vali Başladı. 

letanbol. 14 (Ôzel) Bal· 
kan feıtlvall, llbayın bir ıöy · 

inile baılamııtar. Kayseri 
Lehistan 

martesi Günü Açılıyor. intihabatı 
Törende Bulunacak Rus Heyeti Is- Kanlı Oldu. 
tanbul'a Geldi ve Ankara'ya Geçti letanbol 1( (Özel) - Le. 

hletan intihabata çok g6rOIUUtl 
İltanbol, 14 (Ôzel) - Cumartesi gCln4 yapılacak olan Kayseri olmoıtur. 

fıbrlkaıı ıçılma töreni çok bayilk ve ônemll olacaktır. Bu tö· Alanao neticelere göre rey 
rende hazır bulanacak Roı heyeti bogtln gelmte ve hararetli 1ahlplerloln ancak yflzde elllel 
ıorette kırtılaomıştır. Heyet, derhal Ankara'ya hareket etmlotfr. reylerini kullanmıılardır. 1930 

ihracatçıların Yaptıkları, Habeş imparatoru yeni ~:~.~~;,"n: .. ~:·;.·,k ;:::~·· ;; 
Memleketin Zararınadır. e· o· Yapt ldlü ç kişi ölmGottlr. Birçok la 

J r } ye V } • yaralı vard1r. Tevkif edilenlerin 

S 1 • • - eayıea lkiyoza geçmlotlr. 

öz erıııde Durmuyor, Fıat Kırıyor- Habeşler Hak ve Adalet Verilmezse, Belçika Sefirini 

lar, Fakat Bouın iddiaları Asıl~ızdır. Her Tecavüze Karşı Duracaktır. Almanya Ne için 
••• Aldığımız bir habere gör~; 

1 - İzmlr'dekl bazı ibra· 
cıtcılar TOrkof lein Oz6mlere 
•ld f latların ısgıri h•dlerinl 
teeblt ellikten ıonra dış plya · 
ealard•n elparlolerlo ke11lldl! l 
lddfaeında bulonmuolardır. Ay· 
nl zamanda rakip memleketle 
rln dıe plyasalardı ftztım f lat · 
larını dftşürme kte oldukları 
iddia edilmekte idi. Tılrko f Is, 
dıo kolları nsıtastlc yaplardığı 
incelemelerde her iki iddianın 
da doğru olmadığını, pal 
Tar.kof ı ~te asgari had f tatların 
ıeebltlnden ıonra ıhcıları em 

niyet ve itimat telkin edilmiş 
olduğundan birbirini mflte•klp 
ôoemll ılparlı,lerln verilmekte 
olduğu ve verileceği ve rakip 
memlebtleıfo de f iatlarıoı 
kırmıdıkları anlaoılmıehr. 

2 - İzmlr'dekl bazı ihracat· 
çıların ıon glnlerde kuru 18eyV1 
lhncatçılar birliği tarafıadan 

e•••lee lelblt edlllp Tlrkof bçe 

kabul edilen ve bundan daha 
•t•ğıya oforto yapılmaması bak· 
kmda temtn altına ıldmlmıt 

olan f latlerdca da hı aoağı f lat· 
larla evvelce verdlklt rl eöz hl 
IAfına dıt plyaealara teklif yap· 
tıklan haber alanmııt1r. Bo hale 
kartı gelmf!k Ozere İzmir ilbay· 
lığı ile Torkof fa İzmir eobeıl 
tarafından bazı tedbirlere baı 
vorulmuı fee de Ekonomi ba 
kaoltğı bu tedbirleri kifl giir· 
memektedlr. Verdikleri ıöza 

tutmayarak eakld n olduğu gibi 
harici tlrareılmiae kartı itimat· 
ııılık oya11d1rm•k Jıtlyen ibra· 
cıtçıların adları TOrkof leçe teı· 
bit edllmlo olduğundan bu gl· 
bllerin adlarının teehlrfne klrar 
nrHmletf r. Bono ota beraber 

mrzkur firma •dlarıaıo teıht· 

rlnden evvel kendilerine IOD 

defa olmak Gıere lbtuatta ba· 
lanulmaıı Ekonomi MkanbAana 
mava6k g6rGlml9t6r. 

3 - Yeal tefkll olaa b 

• •• Londra, 13 {A.A) - Adlı · 

Abıba'dan RGyter Ajıaıına 

blldlrlllyor: 
Babee lmpuatoru bu akşam 

radyoda Avrupa için Fransızca 
olank bir ıöylev vermlı ve bo 
ıaylevde Ual U•I hidlıeıtl ha· 
kem komleyononun hOkmünü 

batJrlattıktan ıonra İtalyan 
mohhraeındakl ithamları pto· 
~~~~~--~~~~~ 

rom, flzerioe almıe olduğa na· 
zımhk vazlfeelnl ~k yakında 

ifaya baıhyacaktır. Bo koruma 
dlrektGr eeçllea iç ticaret umum 
madara İsmail Hakkı Veni 
bir haftaya kadar lımlr'e ge· 
terek mlbıyaata baelayacakt1r. 
Şirket, mtlbay1&larını bıolayın· 

caya kıdar Clretmenlerimlzin 
n bmlr eatıcdar blrlltlnln pi· 
ya•ya IClzomandan f111la mal 
anederek flatlerln bili ıebep 

d1,1rıtme1lne ve netice fdba· 
rlle lretmenlerla uru ~örme· ...... .., ......... ,.-11r. 

testo ederek bonon yalan ol· 
doğunu ıöylemlştlr. 

Negüs, Baheıtııan'ın bu 
muhtıraya cevab 'ereceğini •e 
Cenevre'dekl B•bıo delegeleri 
heyeti bir oloılar aoıytıteel ıab. 
klkat komleyooanon teoktlfal 
lıtemelc için talımat aldığmı 
blldlrmlotlr. 

İmparator, memleketinin ee. 
nevre'de bak ve adalete uygun 
anlatma temenni ettiğini ve 
fakat lcab ,.derıe her tarla le 
cavtlze keroı koyıcağını eôyll· 
yerek eôzlerfnl bitirmiştir. 

Uşak 
Şeker Fabrikası 

Buyıl lşlemiyecek 
Ankara 14 (Ôzel) - Utak 

teker fabrlkuı, yetecek kadar 
ptıncar bulımacbğından baeene 

ltleml,.oekdr. 

Kabul Etmedi 
İıtanbul, 14 (Özel) - Al· 

manya htıkdmetl, Belçlka'aıu 

Berlln'e yeni tayla eımek lı· 

tedfğl ,,,f JrJ kabul edemlyece· 
ğlnl resmi surette bildlrmlotlr. 

Almanya bftkumetl, M. For· 
tomo Ren eyaletlerlnlo ltg•· 
llnde Belçika h4kumetlnln Ah 
komiseri olduğono ileri edre· 
rek bo tayini reddetmiştir. 

Sayım 

Hazırlığı 
Auaııra 13 (A.A) - 20 ilk 

teerlo pa11r gana eayım me· 
murla111 eıyım kontrol memur· 
ları, bo . itle ilgili reemt oronlar 
baycık ve kGçGk loyarlar, ıa· 

yıma girecek hattın yorddaılar 
ve yordda oturan y•baocılar 

bir tek Gdevle yakDmlBdftrlel'. 
Ne bir eklik, ne bir fazla, 
Tlrk alusunoo eay111nı do~ro 

~ 

lngiltere 
Resmen Pro· 
testoda Buluodll ..... ~ 

Londra, 14 (AA) - vr 
Telgraf gHetf'elne g6re f~ 
tere dıt hakanlığı Bari ıe 

lı1ıasyononon Arabca n~or11~ 
bolunma11nı İtalyan b6ylk ,,ı' 
çlllğl nezdinde reımen trol ,. 
.. ımlotlr. Da nt1orlyat İn(lll' 
aleyhinde telAkkl .edllmekıedl'' 

Italyan 
GemilPrİ 

Yunan Sularırıd1 
Atına l' (A.A) - ltıl~ 

ların bir ıorpldo muhribi"""' 
lkl torpidoıo dalmı So07r. 

burna cıvarıadı demiri••~ 
bulunmaktadır. Gazeteler ~ ~ 
ktimetfn Roma nezdinde "' 
oebbaıte bulunmasını lıteıoe ..J 

bazıları dı bu hareketi r.....-. 
nlıt•o'a kare• bir tebdld ,,. 
blyetlnde te14kkl etmektedll"'' 

Bir Rakı 
Mühendisi 
ltal yanları Susuz IJ~ 
kacak Teşkilat Yapı~ 

letanbul, 14 (Ôzel) -
nkı mtlbendlıl doğu A~ 
ııoda İtalyanları IOIOS b•::; 
cak teıkflat y•pmakla ıo 

bulunmaktadır. 

lngiliz'ler 
Ne Yaparlarsa 
llalyanlar da Mu· 
kahele EdeceklerJIJİ~ 

Roma, 14 (A.A) - A•1'., 
Collnlale mecmoaeı yazdı#' dt'f' 
bir yazıda kendi denlılDJll a.Jt 
tavılf ettllf akdenlze yeol t)G' 
İoglllz harb gemfel geld da.Jt 
tarafımazdan mukabil ıe ol• 
ahnmımasma lmkAo yok~.,. 
demektedir. Do mecmu• , .... 

ları ilhe ediyor: •' 
İngiltere ınayord f 11~,ı· 

eahlllerlmlzlo yaklnlne o• .,ıt· 
tlğl takdirde tarafımııdaD ~· 

ııc• 
lecek ceV1p daha ağır 0 t'' 
tır. Ve ha cevap bu filo 10 
mezden evvel verllmlo IJO 
nacaktır. 

20 ILKTEŞR/N 0 
GOJV 1935 PA ZAR ,, 

Sıyım memurlan, -~, 
kontrol mtımorları, bo k fi 

ilgtll reımi orunlar, bG10 '"' 
ktıçllk levarlar, sayımı git ,4" 
batan yorddaılar ve 1° dı'· 
oturan yabancılar bir tek 6 

le yOktımlüdftrltr. . ıııP 

Ne Bir Eksik , Ne Bır fı 
Tftrk Uluıunua Sayııııll~, 

Doğru Çık• 

BaıveUl•I ~ 
İllatiaktik Umom JılOd 

cı 
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Olur Mu Olur? ,.,, a lr' Bir Tip 

Leniograd'h genç bir mühen· 
dts '"o-, ı t> gram ağırlığında bfr 
b:nıtn motörti yapmış. Bo mo 

tor, kOşOk tayyıırelerrı takıla · 
cakrnış .. 

705 gramlık motör olur da 
tıe y apar? Bu kadar kücOk tay· 
Yarelrrln imali boşladıkten eon· 
ra 

' Zentıedtyorum, dfinyemızın 

içinde hereey de~lşecek ve gök· 
lerd b e, olutlar araeında yeni 
Yerıı IDarlfetler olacnkıır. 

Evveııı herkesin bir tayyaresi 
olac k a tır. Meydana falana 10· 
toııı k 
L yo , evin taroeaeı berşeye 
"Afi Ü · ç dört tane tayyare, her 
garı daima oçmağe hazır. 

Sabahleyin işinize gldecekel· 
ıııı e · op, tayyareye atlıyacak · 
8•rııı }) Ve motörfi fşlelf'Ceksf nfz. 
.(\ llvalandınız mı; lteyf yerinde. 

~ 0nışu tayyaredekllerle konuşa 
000en, etr fı seyrede ede işe 

gideeeksfnlz. 

1 1 
Aek. alış veriş, zevk, seyran 

' :rı de baştan aşağt değişecek. 
4,ıktar bohıtlard randevu 

'ere k ce lu. Bay peder, hayan 
'•lld e, ZBvallı koca araya dur· 
•tın bakalım: 
~ - Nerede bizim kaz, bizim 
•tı Derede?. 

- Demin tayyareye bindi 
gı,uı 

&Jrı; Acaba nereye gitti der 

- Bilmem vallahi!. 

~ Urıdao sonra al bıkalım k ra 
•ta d 

D fişOnceyl!.. Bo kadar 
.. eı:ıış l göklerin içinde, km, 
•dını nerede bulmalı kl?. 

8 
Aşk hazretleri, bulutlar ara 

11ıd 
~ 8 IDOtemadlyen öpüşleri, 
lıı::a1tı la aşmaları ve izdivaçlara 
~eder, durur .. 

•tı:ı lı111etçl kazların çoğu, e&a· 
Ct~ı tenbeldlrler. Çarşıya gide· 
Yıı er nıl, haydi bakalım tay· 

tere!.. 

~ 8aknıışler ki, d6nüete, file 

~:ıtlıQş, e pet delinmiş. Patlı · 
le •, turplar, damatla, biber· 
r e 

•pır upur haydi aşağı!. 
t\ı k gelJ aca lı :kapıya doğru mu 

'' Yor •er elini güzelim tay· 
ti!!., 

~açbre kı"' G Y" 

Ilı... 6rnıoyor ki, tayyarelerin 
"'tl tn~ 

•d· ı bir mahiyet almHı, 
l bı 

t1rQı r nakil vasıtası haline 
ııtıık~sl takdirinde birçok ye· 
ı,t e\'e ohld olacağız. Bun 

'il 1 ~id çlnde bazıları da pek 
~. e bulandırıcı şeylerdir. Ben 
"tld' 

~Ci 1 Payıma topraktan ayak 

tld llletr:ıeğ" karar verdim. İle· 
b de edtneceğlan bir tayyareye 
e el 

't 'hndlden bir otomobil 
te111 ô,.. ere bol bol dua ederim. 
"'er B bıt ayyem'ın dediği gibi, 

CaL Peşin, bin veresiyeye mürec 
Qht B 

•t•ğı · atla bir kıt'eeanda 
lı YQkarı şöyle eöylfiyor: 

t1lld en şimdi bir bahçe kene· 

t 11fl a bulunuyorum. Elimde ~a 
~oı ltad"hl, boynumda cananın 

0 ol 

llbaylık 

özel Bürosu ........ --
"Büyük Tokmağı Kapın- Havaga~ı . 

. Uraya (7eçtı ---·· ... ---ca Karnıma Vurdu;,, 
Halkı Muakkıpların _ Mukavelenin Tas-
Elinden Oe Kurtarıyor ~,erhad Cinayeti işlemekte Haklı 01- dikine Kadar Şirket 

ltba} lıkıa yeni teşkil edilmiş d -- A ı k 1 . Tarafından işletilecek .. 
olan (Özel haş vurma bilroso) 11gUDU D atma Stıyor. Bavagazı ılrkttt; hGtOn teıl· 
na baş vurob hfikumet dayro· - satile bovtınden itibaren oraya Gaztl,,r mahallesinde Kemer genel eavamaolıkça yapılmakta t: 

larıodakl işlerini bu büro İ ge"ecektlr. Fabrika·, bogünd~n 
caddesinde brahlm'ln araba olan tahkikat eonuçJanmıe Vf'I " 

vasıtıseUe "ördürenler henüz h b ı ti L ı 
~ tamirhanesinde arabacı Rüstem katil; tahkikat evraklle mfts· eoora oray esa ına IJ Y"Ce-.t r. 

pek azdır. Bunan sebebi de D "' il ı ı b "' 
oğla Ferhad'la Arif oğla Etem tıntlkll~e verilmiştir. Dan bir evruteı 01 muamr es agun 

halkımızın b~yle bir bOronon ı k 
mnbarrlrlmlz Ferbad'ı tfizt1 yapı aca tır. 

açıldığından melumatter olma- Da B d ı L b k ı el 
korldoror da g~rmtlş ve kı-yaoın ° ayın ır ı-. a an ıeın· 

malarıdır. İşleri olupta (Özel d llb ı ı bl l ~ nll!ıl oldoğonu kendl~lnden an ay ığa ge en r te gra,ta 
büro) ye baş vuranların müra· h d ı k ı ı ı eormU!JlDr. Ferhad; kf"ndl@fol avagazı ev r ma ave es n n 
caaıları yazı 11~ ve şifaba olarak diki ı t b k ı k J 

haklı çıluırmak için demlatfr ki: tB!I ç 0 a an ar ora ona 
kabul edilmekte ve büro me· " ildi ı 

- Tl"kerlekler b,.olmdl ta ver ~ ve t&1dlk edlltnclye 
morları tarafmılan heml'n el d mlrhao~ye verml!Jtlm, Etem kadar amme hl zmttlnln ıekteye 

· olduğu büroda bitırllerek neli· onramaması için ııirlı:etin hl"eap 
almıo . Neden aldığını sordum, fi "' 

et i muamele Fahlpl<"rlne habtr larının katılmakla berabtr biz· 
verilmektedir. küfür etmeğe haşladı, küf ar 

Büronun bir faydası da, iş 

lerini tokib edemlyenleıfn bir 

tak.ım muakkıplara vererek le 

]erini taklb etmek mecborfye · 

tinden onları kurtarmasıdır. 

İlbay Fazlı Güleç'in açtırdığı 
bu önemli büro her halde çok 

faydalı l~ler görecektir. 

Göçmenler 

Katil Ferhad 

arasında bir kavga çı~t1ğanı 
Ferhad'ın tabanca korşunlle 

kalbini parçalıyarak Etem'f 

etmemesini söyledim. Araba 

tamircisinin bOyilk tolı:mağı.;ı 
kapınca karnıma •arda, çok 

acı doydum. Ben de g~zlerf m 

karardı, tabancamı çektim, atee 

ettim. Ne otduğanu bilmiyorum. 

Tahkikata göre araba tekir · 

leklerl Ferhad'a alttlr, bunları 

Etem· zorla tamirciden almıetır. 

EdbP.m'ln bunları almaeının 

Hbebl de Ferhat'ta btr mikdar 

metin oray namına ve orayın 

taylo edeceği bir heyetin mGra · 

kabf"&lode ııirket tarafından ted 

vlr edllruf'&I bildirilmiştir. Dfto 

oray dalmt encftmenl fevkal!de 

bir toplantı yaparak ba mf"&'de 

ilzerfnde konuşmoe, mürakabe 

heyetini seçmlt ve havagazı 

eaatlerlnl mahallelerde teıbft 

M o hacir Kağıdı Alan· öldi.irdilğftnft dOnk6 sayımızda alacağı oldoğn lmlo. Tahkikata 

J ..ı h k yazmıştık. Ferhad hakkında adliyece devem edilecektir. 

için özel memurlar tayin et· 

mtotlr. Bn memurlar bogOn 

bfttfio maballderl dolaşarak 

mevcod havagazı saatlerini teı· 

bit edeceklerdir. ar ı:e aamıza yazılaca ,------============:------
Göçmen sıfatlle yurdumuza 

kabul edilip 251 O sayıla iskıto 

kanonuna göre nOfos dafrele

rlnde kendilerine muhacir ki · 
ğıdı •erllmle olan göçmenler 

hakkında iç bakanlıktan ilbay· 

lığa bir emir gelmiştir. 

Banda nüfus kfttilklerlne 

kıyld moameleJerl yapılıp mo· 

hacir kağıdı verllmle olanlara 

nftfoe cüzdanları verlllnciye 

kadar bo muhacir kfiğıtlarının 

nftfoe cüzdanları makamında 

olarak kabul edilmesi ve Türk 

tebaasının bfttOo haklarından 

istifade edebilecekleri blldlrll· 

mektedlr. 

Bu gibiler hakkında ha~ka 

eekilde muamele yapanlar hak · 

kanda takibat yapılacaktır. 

Sayım Hazırlıkla

rının Kontrolü 
Genel nOfoe ayımı hazırlık 

ları bugOo genel bir kontrol· 

den geçirilecektir. Bonon için 

polis ve uray zabıta memurla 

rfle sayım mıntakelar1na atan · 
mış olan mıımorlar çahşmışlıtr· 

dır. Dün saat 14 de llbnylıkta 

sayım bürosunda toplanın bo 

memurlara gl>receklerl ödeme 

hakkınde mol(imet verllmfş ve 

bugünkO kontrolü ve şekilde 

yapacakları. noksan blreey ~ö · 

rürlcree nıml tel!blt edecekleri 

enlahlmıştır. 

lh ti yar Katil "Beni MOrakabe heyeti; fabrikanın 

tolemesl ve idaresi işite meşgul 

öldürün." Diyor .. ı~'~·ki~drisatta 
Maktul Nesibe'nin; ihtiyar Kocasını Değişim .. 

Tehdit Ettirdiği Anlaşıldı.. D~rt Sınıfl~dan Fazla 
koy Mektehı olmJyacak 

Karantina'dn Halil Rlfatpaşa 

caddesinde eski karasa Neeibe'yl 

bıçakla onseklz yerinden yara · 

lıyarak öldüren Salih oğlu Ah 

dollab hakkındaki tahkikata 

Adliyece devam edilmektedir. 

Abdullah; cinayeti lelerkf'n bı· 
çakla bileğinden ağır yaralan 

mış ve çok kan kaybetmişti. 

Cinayetini teLdld eden tehlike 
tamamUe geçmletlr. 14,akat Ah· 

do ilah ifadesi alınırken: 

- Ben ·demletlr· vazifemi 
yaptım. Ne doruyonunoz, beni 

öldüreenlze ... 

Tahkikata göre ihtiyar katli; 

karısı Nesibe'yf kJskı1nçlık 
yüziinden öldftrmüştilr. Vak'a 

gecesinden evel bir gün clnı · 

yttl işlemek maksadlle eve 

gelmf ş3ede evde konuklar bu· 

lan.doğunu görere~ tekrar geri 

dönmOştür. 

Nesibe bir yal önce Abdnl· 

lab'tan kocalık vazifesini göre· 

medlğinden ayt'ılmış, fıkat Ah· 

dulleb gene eve gtıllp gidiyor· 

muş. Abdalloh'ın Qvey oglo da 

evin daimi ziyaretçilerinden imiş. 

Batta Mehmed Ali adını taşıyın 
bu gencin kadım Turgodlu'ya 

ile tehdit ettirdin? Onunla 

aJAkan mı nr?. 

Diyerek sorduktan eonra bı· 

çakla öldftrmlişUlr. 

Nesibe; kalbi ftzerlne sapla· 

Dan bıçak darbaeınt yldlğt za· 

man bOtfto lı:omeoları uykudan 

uyandıran bir çığlık kopar· 

maştır. Komeulır kapıya geldik 
leri vıkıt: 

- Aç kapıyı! diye bağırı· 

yorlar, fakat ihtiyar: 

- Azacık durun, 
Nesibe ölsün, hemen 

DJyoimuo. 

açacağım. 

açacağım. 

Bayatta hiçbir emeli kalma· 

dığını sôyllyen ihtiyar idam 

edllmeıılnl istemektedir. Fakat 

Türk ceza kanunu yaşının çok 

Herle mi o ol~aeından lhtlvar 

btlll idamdan kurtarmaktad1r. 

Söylendiğine göre kadın meza· 

ra gömOldükten ıoora kulakla· 

ruıdakl elmae küpeler alınmak 

fclo tekrar çıkarslmış ve kft · 

peler alına\'ek gömQlmüştür. 

Aokara'dan gelen haberlere 
göre, ilk tedrlaat mftfredat pro 

gramı ile tallmatnameıılode çok 
önemli bazı değişiklikler yapıl 

mışhr. Bu değlolldlklere g~re 
beşinci sınıf coğrafyasından bet 

kıt'a, hr.sap kıımındao da faiz, 
nlebet ve tenHftp bahlılerl çı · 

karılmıştır. ÜçClocQ ıınıf lar iki 

eömeetre olırak açılacaktır. Bo~· 
lardao birisi beo ay, lklnclsl 

dört ay deneli olacak, ilk &ö 

mestreyl bltlrmlyen lkloclye geçe 
mlyecektlr. 

Köy mtkteplerl için de btr 
karar alınmıotır. Bazı köylerde 

beş derehanell mektepler yap· 

tırıldığı görCllmftotOr. Bundan 
eonra köy mektepleri en fazla 
dörder ıınıf lı ve ikişer öğret· 

menli olacaktır. 

Kuşadası Belcdi)'e Seçimi 
İlbay Fazh Gilleç ile lzmlr 

Parti başkanı Yozgad eaylua 
A •ol DoğılD; don KoşadHı il 
ceslne gitmişlerdir. Bo ıeyabaı; 
Kueadaııı belediye ıeçlml ile 

ilgilidir. 

~LHAMRA 

Muhakkak ki, bilde de fikri 
Ye içtimai 8tı'11 yesl akord edil· 

memlş, yahod akorda bozuk 

bir tip, bir zOppe ıipl vardır . 

Bu zftppe, normalı insan 

plskf'llojlsl içinde, muayyen 

bir takım vuıf ları, karakterle· 

tik ve bozuk tezah6rlerlle 

dalını kendini gO terlr. 

Cehli mi, evet cahildir. Fa 

kat cehlini, je tlerl ile ()rt· 

mekte mahareti vardır. Hemen 

hiçbir eey Ozerf nde mftebeı bir 

bilgisi olmadığı halde, efzl 
dinlerken, gu.ya, bahsolona~ 

oey, nnuo için adi ve önemeiz 

bir eeymlş gf bi bir la 91r takı· 

nar. HattA dodaklarını da, yarı 

htlhzalı çl:ıgllnle bOkecek ka· 

dar kftetıhdır. füraz daha kur· 

11aıı, slıl dinler keo, af?ar bir 

mütefekkir Yekerı tıkaoır, ha · 

tını eatlar. gözlerini ozakhra 

diker, içini çeker. 

Kılığına, bllha~ııa boyuo bağı, 

pantolon. ceket omuzu ve saç 

larıoa kare• ihtimamı fazladır. 

Ayol zamanda serseri, zngnrt 

bir bedhdhtır. 

Fakat yılrilyüşftnde, ıyak 

ayak Ostftne ahşında, eigara 

lçrrken ellerinin parmaklığına 

•erdiği şekilde, 

&tr yarım milyarderin ki· 

barlık ve ualet (!) taklidi var· 

dır. Sokakta yürftrken. bana, 

size aldırış etmez. Yalnız güzel 

b'r kadın görünce, hususi bir 

jest yapar', gözlerini sözer, 

dikkati kendi ilıtftne Çt'!kmek 

!eter. 
Sinema, tiyatro, mfteam~re 

ve bo ~lbl yerlere bt"dava, 

kaçık glrmr:k lııter, bonu ya· 

parken de pişkin bir salon 

HhteUnnın bütOn inceliklerini 

kullanır: 

- Ot, monşer, nedir bu, 

ne bo izdiham, ne bo lntl· 

zamsızlak, ne bo havasızlık, 

öf. M; biç ealon hayata yaşa· 

m•maşlar! 

Der n yaDJndakllere tepe· 

den bakarak yalı:Hını sllker, 

ceketin kollarına sürtünmilşler 

dl ye ıılnlrlenir, toz o o o ilf ler. 

Foyası meydana çıkınca, 

kışlarını çatar, ciddiyeti arlar, 

karşmndaklol tepe·tımak göz· 

den geçirir. 
- Siz... Siz... Bir bedbaht· 

eınıı azizim, mftşterllerlolzln 

mıhlyetlerloi tanıyamıyacak ve 

onlara kareı ... Ne dlyeylm ... 

Ne bileyim. Kllstahlık yapacak 

ve onlara ltlmadeızlık göstere· 

cek kadar bir bedbahteınızl 

Der, ölı:çelr.rl Ostftnde döner, 

sert adımlarla çıkar, gider .. 

Bir ıfp ki, insanlığın yüz 

karası. sosyetenin maskarasıdır. 

Orha11 Rahmi Gökçe 

b~ll su. Bana siz bunu verin, 
l!fı 

lııı-1 1 
e yarınki cenneti bağış~ 

Bugün yapılacak kontroll.e 

İzmir s yım işleri şimdiye ka 

dar üçfincü def kontrol edil· götftrerek evlenecekleri de söy· • • • .... ••---idaresinde N\ILLi KÜTÜPHANE ıloemaeı 

Bağcıların 

Vergi Borçları 
lll,, 

80 kontrole mlş olncuktır. 
leni yormuş. Bunu ölümünden Finans Bakanlığın· 

'- Çimdi/.· önem verilme tedlr. den bir hafta evvel .Neefbe bazı s G d 8 E • G Jd" ~ komşularına söylemiş . .. h an, ir mır e ı .. 
s l\aıni] DHrsun Mahmud Esad Bozkurt ~eelbe ; eon zamanlarda bu n una . Üzftm üretmenJerlnln Milli 

d1ı. ayıavınıaz Kamil Dursun· O ihtiyarın kendisini taciz etme· Emllk idaresinden satın aldık· "il At ' gJunun r hatı!lzhğı hageblle 
tttL erıemen'e oltmlıı, ll"ebay, 1 sine, dövmek ve hatta ôldür· Bir felaket yftz6oden ökeüz kalın iki çocuk kardeş olmuşlar. Jara malların paralarına vnme· 

Q " "' '.'<' geçenlerde stanbol'a giden say· B 
""eaty Ve parti baş ananı zl· mek istediğini e6ylemealoe mani üyfimOşler, biri kanona v vı· lliam Povvel lerf için sıkıvtıralmamala11 hak· 

• etrbt )avımız eski adliye bakana temsil ediyor. 
11' tir. .Mahmud Esad Bozkurt·, ııehıf· olmak için tOtOo ustabaşıların· kında f lnane bakanlığından Ma· 

1 ~Atr:ıu 0 " Diğeri kanun harici Clark Gable q'l«ıa oreon; Menemen'de mlze dönmftştOr. dan Kara BOseyio adında biri bir adam olmuştur. nlsa llbaylığına bir emir gel· 

~laıenıı görOşerek ihtiyaçlarını veeıtaslle onu tehdit ettirmişti. Bo birbirine zıd yara&ılmıe iki eski Myrna Loy mlotir. Ba emrin bu. Qol,,rde 
Q'Y ş ve sonra yanında ilçe· Hayvan Hastalığı Bu tehditten ltıtiyar katil arkadaş ayol kadını seviyorlar. İzmir llbaylığına da geleceği 
()ıa~ğ §arbay ve parti başkanı Aydın merkezine bağlı Ova fena batde gızmaş, cinayet ge· Bcrkeeln görmesi elzem olan bir film. duynlmo~tar. Bunun ıebebl Oret· 

~IY•re~ halde Kubilay anıtını yeolköy sığırlarında yanıkara cesl: -~~R~I ... t:- A: Paramunt dünya havadisleri menlerin Orftnlerlnl satmaldçtn 
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Orta Avrupa Durumu ve BDrDncü 

Kü ük itilaf. ltalya Yolunu 
__ ç__ Terketmiyor. 

ltalya, Avusturya ve Macaristan'la 
Küçük itilaf Anlaşabilirler Mi? 

-.... 
terde fevkalade iyi bir intiba 

hAsıl etmletlr. 
As:>arnble me11mun; 

Cenevre, 13 ( A.A) - M. 
Laval'ın eöylevi Aasamble üze· 
rinde çok iyi btr tesir htsıl 

etmiştir. Çünkü A"samble bu 
P.öylevl 11amlmi bir davet say 
maktadır. Ulu!!lar sosyetesinin 
fiyesl olarak bfitüo devletler 
M. Mo!aoltol'yl ıeşrild meealye 
çağırmak için ton bir gayret 
urfeta.ılı oldogondan dolayı 

M. Lnal'a karşı minnet ve 

şükran hlHetmektedlrler. Uz 
!aştırma teşebbOaftoftn akımate 

oğnmHı takdirinde FranH'nın 
anıulueal teHnüd bakımından 

ödevini ifa etmeyi taahhild ey 

M. M11$SOli11i 
Küçii!. itilaf: 

ve Macar Başbakam .M. Gömbcş lemeıt kayda ,ayln götfllmek· 

eeae teşekkiilO fsılhdaf etliği ıedlr. 
gayesini elde ettikten bışka Faşistlerin protestosu: \'iyana'dn çıkan Neuı VViener 

Tagblatt gnzctesinden: 

S l Eylül 1935 tarihli nDs· 
huında yukarıdaki başlıkla 

yazılan bl r makalede Kftçilk 
ltlllf naz,rlHımn son zamanda 

yaptıkları toplantıdan bahsedll· 
mektedlr. Toplantıya mevzo 
olan ve ıtralarmda Tona paktı 
planı da bulunan mes'elelerln 
ehemmiyet n eumulil itibarile 
bu toplantı mfthlm Hyılmakla 

beraber ayni zamanda bunun 
bir jublle toplantısı olduğu da 
zikredilmektedir. Trlanon sulh 

Avrupa devletleri arasında Mootro, 13 (A.A) - İstefanl 
eakt Avusturya . Macaılsta· ajansı bildiriyor: 
nın yerini tutup onun Evrensel faşizm kongresinin 

nOfuzonu g~etermeğe ba~ladığı tanzim komisyonu İtalyan say· 
ve 19:~3 eabat tarihli organl· lavı Koseleloln başkanlığında 
zBSyon paktı ile Küçük ltllAftn yaptığı toplantada İtalyan·Habet 
daha yüksek: kudrette bir arsı· anla,mazhğı hakkında bir ka 
uluBBl cftzütam olmığı ve her rar sureti kabul etmiotfr. Ko 

üç devletin bir ekonomi kon· mlıyou bu katar suretinde 
seyl tesisini kararlaştırdıkları Montro kongresine letlrak eden 
yazıldıktan ~onra her ne de olsa 17 oloıı delegelerine tercüman 
K.flçDk hllafıo dıo ticarette ve olarak 11adece bir müstemleke 
ekonomik ihtiyaçlarında civar· iti mahiyetinde olan İtalyan 

larındakl komeolatma muhtaç bn· Babeo anlaşmazlığının nloıılar 
muahedesinin hükümlerini mıh· luodakları, diğer tarafta Tona sosyetesi vasıtası ve ııon't bir 

ha•zaııında İtalya. Avusturya. Avrupa lel eekllne ıokolmoo faz tutmak emelll~ bandın 

tam 15 yıl evvel . Çekoslovak Macırfıtan araaında akdedtlmle o•masını Avrapa barıoını teh· 
cnmorlyetlnlo Yugoslavya ile bir bir pakt mevcad olduğu, herlkl ilkeye di1oOrebllecek olan zecri 
ittifak akdettiği ve bu aktln grubun birbirine yaklaşmaları tedbirler teklif lnl ve bunun 
üzerinden bir sene geçince Re· ve anlaşmaları zaruri olduğa, muhtemel tatbikini protesto 

manya'nın da bana iltihak ey· bunun için de hukuki mileavata etmekte, faelst ve oloeal hare· 
ledlğl ve bu ilç devletin anlaş· ve milli şeref ve hayelyet mel· .ketlerin yapıcı ve bayırklr 
maeına "Kilçtik hlli.f,, adı ve· hamlarına ıntltekabllen riayet eserini yıkmaya matuf olan 
rlldlğl, bu üç devletlıı mülga şarllle anlaşılablleceğl ve bo batan knnetlerln Muuollnl 
Hıbsburır BBhanatınm ülkesin· 1 O A 'd İtalya'sına kar111 ittifakını haber " suret e rta vrupa a milote· w 

de taksime uğrayan erazlden rek bir meHİ heyatı yaratıla· vermekte ve Avrupa uluslarının 
en bnyak kazançları elde eden btleceğl kaydedilmektedir. bfttQn ıdnde kuvvetlerini barışı 
devletler olduğu, işte bu kazanç 

1 

kurtarmak lçlu blrleomeye ve 
•arının emniyet altına alınması Horsada 1 medeniyeti kurtarmak için olan 
küçQk itilaf devletleri arımn· mQcadeleslne devama davet t-l· 
dakl ittifakın ilk ve aaıl gaye .._ ___________ _., mektedlr. 

sini teşkJl elliği, bu ittifakın (Jzflm satışları 
mOnhaeırao Macarlstan'a karşı Ç. Alıcı K. S. 
tevcih edJlmlı, olduğu, Macarls· 1078 F. Solırl 6 50 
tan'da evvelA Kay8er Kralla 64.9 H. z. Ahmet 6 25 
ladel ıaltanat teeebbftelerlnln 527 Jnhlear ldı. 6 25 
ve ondan sonra da dalma yftk· 372 S. Gomel 6 
seltlleo revlılyon t.aleplerlnln 315 H. Alyotl 7 25 
susmasının kOçük ftllıifça teh • 305 S. Söleyma. 6 
ilkeli g~rilldft4ft, bu aHI eebep 284 K. A. Kaz. 7 25 

haricinde kftçflk ltUAfıo teoek· 
16:! H. vo Cev. B 
142 j. Taranto 5 50 

kftlftnftn ayrıca tabii bir Uizom 123 T. Debbaa 9 SO 
•e zarurete dayandığı kaydedile· 97 Ş. Remzl 9 50 
rek Çekoslovakya, Yugoslavya 97 Y. ı. TalAt 6 25 
Te Romanya'nın tarihlerinde 81 D. Ardltl 7 50 
etraflıca bahsedilmekte, bunla· 59 Len Reclyo 12 
rın eski Avoatorya·MıcarletRD· 52 M · 1' 11 . J· ara. 
dan milliyet problemelerl teva· 35 ş. Rlza ha. 9 25 
rfts ettiklerimi ve lçler~udekl 33 j. Kohen 7 50 
mtlli unsurların mücadelelerini 22 s. Emin 5 75 
zikrederek dahilde kuvvetle· 18 F. Emin 6 75 

4: Koope. tul 
2 M. Enver 

44.59 

8 25 
16 

• incir satışları 

K. S. 
14. 50 
,g 75 
7 
9 50 

11 
16 
12 10 

8 25 
9 

15 25 
15 

7 
8 

14 50 
19 
14 

7 75 
6 
6 75 
8 25 

16 
ninceye kadar bu dç devletin 

birbirine dayanmak için itti· 

fakla blrletmelerlnln bir zararet 
hallol alını' olduğunu yazmak· 
tadır. Nihayet ktıçök ltlllfın 

esas teşekkal gayesinde bogilne 
kadar muvaffak olduğa, mülki· 

J61lerlol mahfuı bnlandurdok· 
Jarı ve bu muvaffaklyette 
doktor Bene& ve TltlUeeko gibi 
ricalin takip ettikleri leabetll 
dıt sly1&anın amil oldoğo kayt· 
edildikten sonra kilçQk hllAfın 

Ç. Alıcı K. S. K. S. 

Viyana Bfllhnlo 
Marta Egert 

1460 Muhte. alıcı 5 50 15 

Zahire satışları 

Ç. Cinsi K. S. K. S. 
60 Ton Buğday 5 6 

161 Buğday 5 6 
96 Komdarı 6 50 7 
25 8. pamuk 45 45 
41 Ken. pıla. 270 410 

Buğday Satışı 
Muğla, 13 (A .. A) - Bugftn 

p1Zarda buğdayın yirmi litresi 
dokıau ·yaz onbeş, arpa elli 
be.., kıdar eatılmıttır. 

Ruztıelt endişede : 

Nnyork, 13 (A.A) - M. 
Rozveh M. Hul'un balya ile 
Balıeşlstan'da Kelloğ paktına 

riayet edilmesini lstlyen mara· 
caatlni tamamen tasvip ettl~lnl 
söylemle ve durumun kend.Jalnl 
endloey• dOoftrmekte olduğanu 
ilave eylemlotlr. 
lıalyarı'lsr ne diyorlar? 

Parlı, 13 (A.A) - Tan ga· 
ıeteıılnlo Roma'dao aldığı bir 

telgrafa göre bazı teklifler ara· 
ııında İtalya Habeeiıtan'da İn· 
glltere'olo Irak'takl durumuna 
bemıer bir dorum verilmesi 
hakkında olan teklif Roma'da 
en çok kabule değljr gibi gö· 
ranmektedlr. Bununla beraber 
İtalya tatbiki Babeolstan'ın iyi 
niyetine mGtevalduf kalacak 

her tarla anlıomayı reddettiği 

için İtalya'nın Habeolstan üze· 
rinde sly1&al ve sOel kontrola 
elsem addedilmektedir. Negfte 
bu takdirde tacını mohafau 
edebilecektir. 

Yalanmış! 
Roma, IS (A.A) - Jstefanl 

Ajansı blldlrlyor: 
Havas ıjan1t, İtalya'nın le· 

cim borçları h•kkmda mora· 

toryom ilin edeceği hakkında 

Deyll telgraf tao aldığı bir hı· 
beri oeşntmlotlr. Bu haber 

tahrlkimiz ve esusızdır: 
Komite çaln:ıyor: 

Cenevre, 13 (A.A) - Reo· 
ler komltetlnln tali komlteel 

Eyldl 15 ~ 
• , , illi 1111211111,11 .iiliıhll hiilli iiiiiiihhliiU llUIUll, 1,,1,, •• Uıııılh Ull 1 •• ihhil 

yüz<dleın cao··"ltaın yazooa~ 

Kahraman Ta yyarecilerinıiı 
Türkiye Turunu Bitirdiler· 

Sa(;da, Ş<?hir ga.:inosımdaki ziyafet. solda, gelen tayyarecilerin 

çok gGzel bir uçuş şekli ile 
ufuklardan gözftk.tft ve biraz 
80Dra meydanı o fi&tilnden OÇa·, 
rak. tayyıncllerl ve istikbale 

~r.lenlerl selAmtadı, bir kavla 
çf zerek yere indi. 

Filonun uçuşu ve yere lolşt, 

tayyırecllik bak1m1Ddın çok 
mnvaffaktı. Konandan, İzmir 
bava konr.tlerl kumandanı bin· 
başı Mozaf fer'i selAmladı ve 

bono, gelenlerle bekllyen tay· 

bngdn iki toplantı yapmıesa da 
kararının Hlı ~noanden evel 
bildirilmesi zannedilmiyor. 
llep ltalya'Ja Karşı: 

Ct'nevre, 13 (A.A) - M. 
Lual'fn söylevinden sonra sôz 
alan Hlndlı1tan morahh111 Ağ•· 
ban uluslar 8osyetesloio Avrupa 

menaf llnl tercih etmekte olma· 
sından dolayı memnunlyetsfzll· 

ğlnl beyan etmlttlr. 
Cenubi Afrika birliği murah 

hası M. Cevaler, M. Boar tara· 
fından tarif edilmiş olan eıya· 

eaya tamamiyle mileahlr olda· 

ğonu ııöylemhtlr .. 
Ştıl morahha11, uluslar sosye· 

tesl prenıılplerlnl kabul etmekte 
olduğonQ blldlımfştlr. 

Başkan celıey1 tatil etmiştir. 
Assamble öğleden sonra toplan· 
mıyacaktır. 

lıalya yolu deği~ıiriyor: 
Romit, 13 (A.A) - M. l~ıi· 

nl'ın 8öylevl genio bir anlayış 
blHI ve mtlsald bir ztbntyetle 
karoılınmaktadır. M. Laval'ın 

Franea'nın uluslar ıoeyeteel 

mlsakma olan sadakatlle dost· 
!oklarına olan 11adakatını telif 
etmek için Hrfetmekte olduğa 

mesai takdir olunmaktadır. Do· 
nonla beraber bu söylnln İtal 
yan noktai nazarını de~lştlr· 

mekte olduğa ve ltalya'nın 
kendisinin çizmiş oldoAo yolu 
tekzip edece~I beyan edilmek· 
tedlr. 
lngiliz'ln de memnun: 

Londra, 13 (A.A) - Resmi 

mebaf 11, M. Laval'ın Fransa'n1n 

uluslar sosyetesi mleakına sa· 
dakatını yeni baotan teyit et· 
mesloden ve 8ôylevloln Fransız 
ve İngiliz tezleri arasında tam 
bir mutabakat hasıl olduğunu 

göstermesinden dolayı memnnnl· 
yet beyan etmektedir. Halen 
mevcat olan hM tarla ozlao· 
tırma umudunun M. LAval'ın 
CeneVl'e'de gerçekleştirmiş ol· 
doğa beraberlik sayesinde daha 
ziyade kuvvetleneceği ehemmi· 

yede kaydedllmekted.Jr. 
Komite ne ııahit toplanacak? 

Cenevre, 13 (A.A) - Beeler 
komitesi pazartesinden evvel 

toklanmıyıcaktır. 

yarecflerlo blrlblrlnt kucaklıyıp 

~ptışmr.lerl taklb etti. Hava 
kabramanlar1D10 bn hueuet 88· 
vf omelerl, hararetli, onurlu ko· 
noşmaları, geoçllk ve zlndegi· 
lerl f!~renlere j?Urur ve heye· 
can veriyordu. Uçoı,larını biti· 
renler, yolculuk intibalarını 

anlatıyorlardı. Bundan bizim de 

anladıklarımız şodar: 

Dtın 11abahleylo İstanbul'da 
Yeşllkôy meydanından havala· 
nan f flo, Çanakkale GetGnden 
geçerek ve dlrektlf lerdekl bft· 
tftn barek~tlerl yaparak battın 
ödevleri yerine getirerek torunu 
bltlrmf"ğe muvaffak olmoetor. 

Keza, don 11abah İzmir ftlol!lu 
Antalya'da ve diğer f llolar, 
memleketin muhtelif markezle· 
rinde oçoelarını bitirmişlerdir .. 

Şehrimize son gelen filo, 
Çanakkale Gatilndo bulutlar al· 
tından oçmağa mecbur kalmış· 
tar. Gençlerin hiçbiri, en kaçak 

bir yorgunluk göstermemekte· 
dlr. BllAkls, nee'ell, zinde ve 

sevinç içindedirler. 
Havacıların busnıi aevlı,me· 

lerlnden sonr., llbayhk, nray 
ve bava kurumu namına, f llo 
kumandanı yozbaıı İhııan'a bu· 

ketler •erilmiş, arkadaşımız da 
ANADOLU namına kendilerini 
eelamlamıı kotlolamıştır. 

Bandın 8oora zarif ve zengin 
bir masada hep beraber bir 
ıabah kahvealtm ve bu vesile 
ile de BBmlmi, ailevi bir has· 

blhal yıp1lmıttır. 

Filo kumandanı yQzbaşı 

lhııan'dır. Diğer arkadaşları da 
yOzbaoı Basri, birinci m111Azlm 
BOseylo, birinci m618zlm Ma · 
allA, birinci mi11Azlm M. Ke· 
mal, makinist Necrtl, pilot 
AlAeddln, başgedikli Hakkı, 

baeçavue Halistir. 
Davalarımızın deierli ve 

kahraman çocuklarını bu ııft· 

. toolardr tekrar kntlulamağı ve 
gururumuzu kamoy karşısında 

açığa •armayı bir şeref ve ödev 

blltrlz. 
• • • 

Konuk ve kahraman tayya· 
recllerlmlz şerefine dün Uray 
tarafından Şehir gazinosunda 

t:lll klelllk: bir öğle eölenl ve· 
rllmletlr. Şölende llbaylık na· 
mıoa yarllbay Sedad Erim, 
mOstahkem mevki komotanı 

general Rasim, Bamldlye kra· 
nzörü savarlsl, yarearbay Suad, 
ıüel örküoltr, konuk tayyare· 
etlerle İzmir tayyarecileri, İzmir 
bava kurumu başkanı Hamdi 

AkyOrek ve dlrektörfl Şevki 

Demir ve gazeteler mOmeullleri 

bulunmuşlardır. 

Şölen çok samimi Te baycık 

1 
'" 

ve arkadaşlarının kahva ıı ~ 

tura Ald intibaların h\U~ J 
ırasında geçmiştir. Ş6~ 
8ooonda yarearbay Suad; 

dakf söylevi •ermletlr: ~ 
SevjEIU kounldarımız, k 

man Tftrk çocukları, ; 

Gftzel yurddmazon se -
rında yalçın da~lar, yetti i 
lar aşarak, yaptı~ınız 1°.,ıl 
vazife uçosuno İzmlrde _,; 

diniz. İzmlr'de başlayıp ;ı· 
ıehrlmlzde biten bu J 
vazf fenfzln bayak bir 111:,, 
fakıyetle bıt1rtılm1f olOI 

eehrlmlz için uğut sayar1•1 
Y ordumuz blr taraftaO ~ 

ağlarla baotan·bao• örJIOf ,1 
bir taraftan da bava kOİ 
lerlmtzlo motör gilrCllt4~~ 
havalardan da garptan ';' 
cenuptan elmale doğrd ı 

meııl, yord madafaaaı ''ı 
yerkeki kadar göklerde ~ 
kavveılmlz olduğunu atol' 
acooa göstermiştir. of 

Sizlerin bu ağardakl b~ 
kabiliyetinizi, kıbramaob il' 
yazClnQze karşı övecek de~~ 
Hakiki kahramanlar .,,oı ~ 
ve övflnmek istemezler. ~,; 
ŞDCU söylemeliyim ki, Of' 
ulusu size her zaman g~• 
gere, gere gövenmektedlr· f 

Yaptığınız bu son vazife 
01, 

ıarı, yurd madafaası b•"'I 
dan önemli bir le, bir b• p 
olduğa kadar havalarurıısı01 
cim poetalarımn çok 1110;,., 
kıyetll le göreceklerini g / 
mek bakımından da bir b 
elyet ifade etmektedls. df 

Biz kavgacı, knga te •' 
bir nine değiliz. CumorlY~t 
kumetlmlıln acun genel ı 
için kollandığı açık ıly•"ıl 
çalıema bunu en zayif g(Jf 
lıtlle gösterml~tlr. / 

İstiyoruz ki ulusal ekoO~ 
ve 8osyal dorum tatlı blt 

1 
4' 

havası içinde lnkleaf e~llldf f 
insanlar insanca ve me• 0 

şaeın tar. ~ ı1 
HOkılmetlmlzin ve bftYO *ıl 

recllerimlzln dıota koUınd• 1',f 
bu si yan, yurd lelnde 

0 
" 

d•" bünyemizin her bakıdl d ır 
dalma ileriye gitmesini e ı,# 
tlhdaf etmek suretlle bfttOO 

mektedlr. · ~ 
Siz yiğit tayyareciler, ,1 

1 bO 
evvel sôyledlğlm glb 0ql 
yaptığınız movaffakiyetll ~, 
larla geıterdlğlnlz ki 0 

dj 
yalnız yurd mCldafaasıodl ~ ~ 
fakat memleketin ekon° ,-'I 
tecim hayatında da mOk j 

iş görecektir. ,eff 
Bu oçuşlarınıııo, çok ed'~ 

bilyftk baebakanımıııD .......aa / 
- Sona 6 ınc• .,.....-

b 

' 1 
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Yıldız katli ve baydod ya· 
lağı olduğu kadar gfizel kadın 
~' kızlar için de adr.ta bir 

•ra idi. Yüzüne hnkılamıya· 
~dt kadar güzel, ne kader 
•r(eıı kızı varsa nncak ve 

''cık zillullabl f la leme IAyık 
tlbdlt gibi şuradan buradan dde 
t ile 1 
1 

11 rr Yıldıza mevsim çiçek· 
trl gibi sunulurdu. Allohm 
1111"lığı bu güzeller böylelikle 
'lıb •n yrre dfişmfie gölgesine 
~••lh olurdu. Bu Çrrkr.e kız 
~rına son zamanlarda Giircü 

lberleri de cklenmtetf. 

AbdQlbamfd'ln Kaf kesyoden 
Ad •pazarının köylerine kadar 

r•Mınış bir olay kayınblrader 
erı "•rdı. Kendisi Tftrk ol· 

:•~ itibarile nikah dOşmez 
ı?e Türklerden kız almazdı. 
blQ hanedan için bir an'ane 

t Adet olmuştu. 
L Sarayıhumıyun kapısından 

..... k 
1 • ıo içeri giren bu kız · •r llb pek sıkı bir zabtı rapta 
~ 1 idiler. ÔmOrlerlnl sarayda 

1
• t bl tı er yealle geçirmiş saçla· 

,_:• hu uğurda ağartmış kıl
~ •r vardı. Bunlar gelen kız· 
lltbtyelerlle meıgul olurlardı. 
~er kalfanın bf r manga kadar 
l •lırdan mftrekkeb partisi 
•tdı. 

I' Oknmak çağına gelenler sa· 

~)dı hnııuııi hocalar tarafın· 
~ 0 knttorolordu. Onbeş onaltı 
le1ı'lla basanlar (Gözde) deni · 
be ••oıfa geçerlerdi. Gözdeler 

~ gftn her dakika ya padl· 
'- 1 llempenabın, veyahut şeb · 
_:elerlnden blr•otn koynuna 
~ille~., Amade bir vaziyette 

1"odurılıyordo. 
içi Allıhın emri yer bulması 
'-t. il hılifel ruyozemloln dört 

Ilı e kar1111 vardı. Bunlara ka· 
- laefendl denirdi. Haremi htı· 
~nn dairesi demek yftzlerce 
l lte, renk ve biçimde kadın 
~d kız deposu demekti. Dört 

~d~n ile kifafı oefeetmek 
~ •t•b harcı olmadığından 
h~lf •e neş'ell geçen her gece 

) lôzdeyl lıtllraş etmek sara· 
•ta 

le eııktdeo kalma gOzel adet · 
111ldendl 8 . 

ile 11 ıaray Adetleri hlr kanun 
~I llınkayyld imiş gibi hiçbir 
o;:ee tarafındın bozulamazdı. 
l L da haremağıları denilen er· 
'•ilk ''- ten naelbinl almış bir 

'• 1 tavaşlolo bile vaztfelerl 
tdı y bt · ılın kılında hazreti 

lıra takArın yatık odaSJnın kıpı· 
ldf.

1 
beklemek bunlaran vazlfe~I 

ı,, Bu tavaşilerln reisine (Kız · 
•lıı~~•ııı) denlllrdl. Vezir rütbe· 
(() e idiler. Reııml elkapları 

e~ıeuıı lnayethi efendim haz· 

} uzan: M. Doğan Batu 

retleri) idi. Barem dairesine 
girecek olan baremağaları bu 
devletlii lnayetluoun tensibi 
ile l!irer)erdi. 

Ne kııdar vezirler sadrazam, 
ne kader paşalar vezfr olmak 
için bo siyahinin eteğini ve 
oyağım üpmüşlerdir. Bir zaman· 
lar mımanlı ealtanall bu he· 
rif lerln baziceel olmuşta . Meş· 

rutiyeti idareye kadar sarayı 

humeyon bunlımo ellerinde idi. 
Sermusablb hazreti şebrlyarı 

denilen padişahın akıl hocası da 

gene lflysüz bir tovaei idi. Ve 
rütbesi d" vezir ve elkabı da 

(Oevletlu kerametlu efendim 

hazretleri) idi. 
Asıl tuhaf olan eey bo dev· 

letlilerfn nlkAhh karıları vardı 

vrı banlar da earayda yetişen 

kadınların en gftzellerlnden 

idi. 
Bir gözde, Padhahm koynu· 

na girdikten sonra Heııekl olur· 
du. Her koyDa girip çıkan bu 
rfttbP.yt tremezdl. Zıllullahı fil 
Alemin irade buyurmaııı icap 
ederdi. 

Hazinedar oııtaya Hazreti Pa· 
dlşah iradesini kendi tebll~ 

ederdi. Bu haeekilerin adedi 
çokça olduğuodın Halife Haz. 
r.,.tl,.rlle yılda ancak on defa 
yatmak naıılp olurdu. Bunların 
içinde tıvaşl reisini memnun 
edenler haremi hftmayonda söz 
saz 111hlbl olurlardı, 

~-------ı~-~~-~-

Ço han Mehmed ve Kara Mustafa 
Hasımlarını Yendiler •. 

----•----+-~~~ 
lstanbol, 14 (Ôzt>I) - Bu· Yunan pehlivanın sırtını yere 

gün Balkan gilreş şampiyonlu · ~etlrdl. 
ğnna başlandı. Son güreıte Çoban Mebmed 

İlk olarak Bulgar Yantef ile Bulgar Muhrel'lr karıılaşll. 
Yngo!lav Markovlç giireştller, Çoban Mebmed'ln gömleği 
6 dakika 2 saniyede Markovlç dftz kırmızı idi. Gökeiinde de 
Yan tef 'in sırtını yere getirdi. beyaz hUAl ve yıldıa bulunu· 

Bundan sonra Türk Kara yordu. 
Mustafa ile.. Yunan Samos kar· Çoban Mehmed, binlerce kişi 
~ılaı;tılar. tarafından : 

Samos Mısır'dın ııort'tl mab - Yaşa Çoban! Anzelerile 
eusada getirilmff ve Balkan gft alkışlandı. Orta hakem Yunanlı 

reşlerlne ilk defa olarak gir yan hııkemlerl de Romen ve 

~ektedir. İyi bahlm111 ve ye· Yugoslavdı, 
tletlrllmlştfr. Karı Mostafı ise Çoban dalma hAldm olarak 
altı g6olük uzun bir mesafe '. gtlreşmle, lik dakikadan vaziyet 

den gelmiş ve yorgunluk al· belll olmuştu. Kuvvetli v., 
mağa vakit bulamadan er mey· şuurlu hamlelerle Bulgar peh· 

ttaoma glrmlttfr; hona rağmen llvanını moı~madlyen 11arııtı ve 
baemını bir dakika 7 111niyede kıea bir zaman içinde galebeyi 

yere vormağı muvaffak oJda. elde etti. 
Kara Moatala radyoda acuna [Çoban Mehmed, radyoda aco· 

karşı kendi ağzı ile: na göğftB gere gere : 
- !demnooum, her zaman - BOttın takımımıza galibi 

yeneceğim! dedl. yeti sağladım, Tftrk'ler her za. 

Bundan sonra ağır alkletler man galip gelecektir! Dedi .) 
gftreşmesl başladı. Bugün vakit çok dar geldi· 

Yunan Hane& ile Yugoslav ğloden yarın gGreşlere daha 
Beya~ kar~ılııtı. Yugoslavya erken, yani saat 14 te başlana. 

pehllvaoı 6 dakika 3 saniyede caktır. 

Rus Takımı Gelecek!. 
Ertesi f!abah hazinedar nstHına ---------------

haseklllğl hakkında trade sadır Fakat Bundan Evvel Mıntaka Kong· 
olmıyan dol gözdeler saraya 
mensub rntbesı maeaıd bekAr· resi Toplanmalıdır!. 
lara nlkAh ile verilmek soretlle t • 

çırak edilirlerdi. Federasyondan mıntakamısa 

Hakiki hftrrlyete eahlp olmak gelen bir mektupta, birinci ıeı· 
demek olan bu çırak çıkma rinde ıehrlmlze gelecek olH 

birçok cahil tazeler için bet· Rus talumına kareı oynayacak 
bahtlık eayıhr. Padişah koy· lımlr karııık takımının teebltl 

nundın kovulmak izzeti n..-ffs· blldlrllmlı ve yirmi eyh'.ilde Is 
lerlnl rencide ederdi. D"rt ta· tanbul'da olduğu gibi 1zmlr'de 
rafı kapanık saray odaları bo de kamp kurulacağından kam· 
zavallılar fçfn bulunmaz bir pa iştirak için hangi oyonco· 
nimet bir ııaadetti. lara izin temin edileceği sornl· 

Haııeldlerden çocuğu olanlar muştur. İzmir mıntakalarının 
artık bahtiyarlığa ermlt de· buna ne cevap vereceği malum 
mektl. Hemen teri i ettirilir değildir. MHmaf lh bu temH· 
(ikbal haseki) olurdu. Bunların )arın tenılnl için her 'Hllttaya 
çocuklarına erkek ise şehzade, teveıeftl edilmesi ve İzmlr'lml· 
kız be sultan derlerdi. zin latanbol'dın daha iyi bir 

Kadın efendilerden bir taneal netice almaın için daha şimdi· 

ölfirse ikbal haeektlerden ıııra den IAzım olan tedıblrln alın · 

kimde lııe o ölenin yerine ka · maeı temenniye ıayandır. 

Y onan atletleri ıon ekzerelz 
lerlnl boglln Pınatlnalkoı uba· 
ıında yapacaklar ve öotlmtlz· 

deki sah gftntl İstanbal'a lba· 
reket edeceklerdir. Kal ilenin 
ldareııl için M. Karabatıa Pe 

paıı · Apostolldls · Lanltiıı ve 
Lorantiıı tayin edllmlılerdlr. 

Bunlar ayni zam•nda hakem 
vazlfeelnl de gl\receklerdlr. 

Leoiograd • Prag 
Prag lÔzel) - Lenlngrad'da 

kırkbln seyirci huzur".ladı ya· 

palın Lenlngrad · Prag mobte· 
lltler maçında her iki tıkım 
lldeer eayı yaparak berahen 
kalmıılardır. Oyun çok ıert 

olmuıtur. Birinci devrenin 1 O 
dın efendi olurdu. Haber aldığımıza göre mın· onnco dakikasında Prag oyunun 

Barem dılreıılnln en nftfuzlo taka kongresinin 29 Eyh\lde ilk ııayl8lnı yaparak faik bir 
kadmı ne Valide sultanı ve toplınacığı ııöylenmektedlr. İz. oyunla blrlnel devreyi bitirmiştir. 
nede kadın ofendllerdi. Bazı. mir ııporo ve onun ıılAhı için İkinci devrenın:151ncl daklk11ında 

--------
Sonusiler, Bingazi Hududunda Ha-

rekata Başladılar .. 
~-~-----~-----İ ı tan bol, 14: (Ôzel) - İtalya dııında faaliyete geçen Faıl•t 

aleyhtarlınnın hareketleri gGnden gihıe çoğalmaktadır. Bundan 
başka, Trablosgarbın ltgaUnde Mıııır'a hicret eden Sftnuıller de 
budodlırda esasla ıerıibat almağa bı,lamıı bulunuyorlar. 

Bo ııabah fevka1Ade ıorette toplaoan:lrılya nazırlar mecfüiode 
baı,ıbakan Sinyor Mo11ollnf buna dair ozon izahat vtrmlı, gerek 
Blogezl hududlarında ve gerebe İtalya dııında baılıyın hare· 
ketlere karıı İtalya'oın uyanık bulunduğunu llhe etmletlr. 

İtalyan baıbakanı, lıalya'nın do!u Afrlkı@md11kl kumandanı 
General Debono'ya genlt 11ltblyetler verildiğini de l'öylemtştlr. 

Sinyor Mossolini, uluıler kuramundıkl konuıaıalaran ıon do 
romandan ve İngHtere dıı ltlerl bııkanı Slr Samuel Hoar ile 
Frınıız bııbakıoı Plyer Lnal'An tıöylevJerldlln de uzuu usadıya 

bıbsPtmlı.ı ve herıeye rağm~n halya'uın polhikasıudı drğitt~llk 

0Jm11ıcağıoı beyan eylemletlr. • 
t. t 

Uluslar Kurumunun 
Dünkü Toplantısı. 

M. Maksimos, Balkan Paktı Adına 
Bir Söylev Verdi. 

lııaobul, 14 (Öıel) - Uluslar koroma bu eabah Beneıı'ln 
baekanhğı altında toplaadı. Bo toplantıda eneli Portekl• dele· 
geıl aöı ıöylemlt •e hükömetlnfn dalma uloelar kuromonnn 

koyduğu e11slardan ıyrılmıyacığını beyan eylemltllr. Banclaa 
10011 Sovyet daı l•lerl bakını Lhvlnof söz almıt n laglltere 
dıı leleri bakanı ılr Samuel Boar ile Fren'ııız bıtbıkanı M. Le· 
nl'ın ıöylevlerladen bahııettlkttn •e her iki diplomatın iyi 
niyet beıledlklerlnl ııöyledlkıen sonra demiştir ki: 

Rusya. Uluıılar kurumana yeni dahil olmuetor. Bununla bera· 
her, ıolha korumak fıtlyoraak, ölmek dıere bıdunın ıllihları 

bırakma konferanıını ihya etmeli Ye btUGo devletlerin ılllblan 

bırakmaların• temine çılıtmalıyız. 
Lltvinof'tan aonıa ktlçilk ldlAf devletleri adına M. Porlç ıöı 

ıöylemlı, ba teıekktUlln merkeıt Avrupa ıalhn için bir kunet 
oldopnu beyan eylemlfllr. ıllundan ıonra Yunan dıt itleri 
bakanı M. Makılmoıı, Balkan paktı adına &öz alarak aıoa 

beyanatta bolonmut, iki yatında olan Balkın paktının, iyi 
1 

komtnluk ve mtltekabll doıtlok esaıılarına lıtlna.t ettlglal •e 
sulha f hlımet etmekten batka hiçbir amacı olmadığını beyaa 

eylemiştir. M. Mıkalmoe alkıtlanmıetır. 

• •• 

••••• 
Italya Erkanı· 
barb Başkanını 
Kabul Etti. 

lıtanbol, 14 (Ôsel) - Ftan· 
1111 uumur baıkanın Alber Leh· 
roa. ha 11bah İtalya genel ka. 

rumay batkanı mareşal Padoğ· 
lloyu kabul etmlotlr. Mareıalın 

yaDJnda İtalya'nın Pırtı elçlııl 
kont Ceroti de 98rdı. 

Ingiliz 
. ···-Dış Bakanı 

izahat Verdi 
İıtaabol 14 (Öıel) - İogll· 

tere dıt bakanı Slr Samuel 
Hoır, Londra'ya varmıf •e 
İngiltere batbakanı M. BaldYln 
tarafından kabul edllmlttlr. Slr 
Samuel Hoar, baebakana Ce· 
neue konuomıları hakk.nda 
uzun uzadıya izahat •eımlttlr. 

nedar uataııı denilen kadın ha- fevkalide lOzumlo olan ha Rualer birbiri üzerine iki gol 

rem dairelerinin reisi idiler. kongrenin 29 Eylulde değil. atmııtar. Oyunun bltmeıılne iki Parı· s 1 talya 
Hazinedar ustaııının padişah çok daha evvel toplanması lA· dakika kala Prag ikinci goUl· 
lrıdıaal kadar milesııir idi. Sa· zımgellrdl. na atarak mtlıınatı temin et· ( Ed• 
dakat ve merbutlyetl padleah Roıı'Jarla eebrlmlzde teırlnde rıılıtlr. Gazeteleri srar ıyor. 
tarafından yüzlerce defa tec· yapılacak olan temaslar çok İııtanbol 14 (Özel) - Ro· 

d 1 d Yeni Neşriyat: 
rObe edllmlı hasekiler en ra ei önemlidir. Bu temaısların ma· ma gazeteleri, Franıız batkını 

!!enlye ile ıaylo edebilirdi. Bir vaffakiyetle ldareıl için yeni PerQembe Çıktı lngiltere Plyer Lanl'ın Ceneue'de •er· 

------ kere ıayin edildikten sonra da heyetlerin biran enel it baııaa "'i Lehine Maka• dlgl ıöyle• etrafıada azaa ma· 
Siyasal Gazete azl olunmazlardı. geçmeleri Jıizımdır. Akııl tak· Peroembenln 21' ncl ııyı11 kaleler yumakla ye mGtılem· 

A NA_n_o_ı_u_· 

Sahip ve Başyazganı ••-------- S00,_0_"_•r_-___ 
1 

dhde bogCink6 biter kltllik renkli olarak çıktı. Zengla leler Yazıyorlar larını yftrfttmektedlrltr . 
., llaydar Rüıdü ôKTEM ,- mtlnderfcatı aruında İbrahim 
\Jı.ıtınıt neeriyat ve yazı iıleri SeJanik'te Maçlar : heyetlerle ba lelerin iyi bir AIAettfa G"nanıo, Nurullah İıtanbal, 1( (ôıeJ) - Partı Ba gazetelerin neırlyıtına 

ınua yola konamıyacsğı muhakkal tır. g· L l k it llnl , ld ilrtı: llamdi Nüzhet Selanlk (Özel) - İki maç Atıç'ın, Faruk Naf lz'ln maka· gazeteleri, oluılar koromandakl ore, ueı er om e n ere· 
•;ebaııesi: .,__ için ıehrlmlze gelen Yogoıılav· Balk an Atletizm leleri, Reıad Norf'oln, Mahmud llOD durumdan uzan makaleler ceğl karar ne olana olıon ltal· 

C. 0ıtıir İkinci Beyler 11okagı yı'oın maruf takımlarından Yeaarl'nln hlkAyelerl, Suad yasmakta ve İngiltere lehine ya, Babetlııtan'da tam bir mın· 
l'c1..:lk Partiııi binası içinde Graciyanskl takımı birinci te· Birincilikleri Denie'ln romanı, Kemal Ön· f lklrler ytlrlterek, 86y6k Brl· da lıtemek boıuınndakl ilk· 

l'eJerıcr•f: tzmir - ANADOLU Ü orı: 2776 •• Posta kutusu 405 masını mllli kOrue takımların· gdre'nln ıkftdar'dan Anado· tanya'aın, genel barıtı karo· rlnden aılA vaıgeçmlyecekmlf. 
• y ananistan'dan Beşbin lo'ya ıllAh ve cephaneler naıııl m Ldan ba•kı hl hl 11 M ıl»f H . 

\' 41BONE ŞER t 1 P. A. O. K. takımlle yıpmıe u-. v ç r eme De a astaoesı 
lllıgı 12 A T : 2 1 il l 1 1 Gezici de Gelecek. kaçırıldı tefrlkaııı, Maktul ka· olmadığını ileri ıftrmektedlrler. 

00, Altı aylıın 700, Oç ve ga P ge met r. Mu•lı, 13 (A.A) - Buınıi 
\' •yhAJ 5 e· dınlar tefrfkaııı, M. Sami Kı· S e tlıaıı 00 kuruıtur. İkinci temasını şehrimizin Atlna, (Özel) - Eyhllftn ııon iyasi Bir Kıya mabaaebe memleket haaııneal 

•bocı lllemleketler için eenelik rayel'fn yelken n kadın iıılmll 
Q rıe ücreti 27 liradır. maruf Aris takımfle yapmııtır. haftasında İstanbul'dı yapılacak yızıaı, Hava tebllkeılnl aalatan fıtanbal, 1( ( O.et ) _ ı..e. lola bir roDtkeD mdlneal ı•· 

eryerde s Kuruotur. Aris takımı gazel bir oyundan olan Balkan atletizm birlnclllk bir makale, karlkator, sinema blıtan'da Polonl'de, maballt tlrtmlttlr. Makineyi yerf .. e 
1 geçnıio nu:ıar 

25 
kuruotW'. sonra kuvvetli baemını O 2 miiBabakalarını aayretmek Clıere sahifeleri n muhtelif dtınyı mahılefet reı,ı M. Vlen .. ık, karmak bir de asman gelmltdr. 

~AD() mağlup ederek yeni sezonun Yonanlatan'dın 5000 kltillk haberleri Yardır. bile Ue celbedlldl.ı.ı bir yerele Rontbn clhaıı en ıon model· 
LU MATBAASINDA 

8 

l. ~~~~B~AS~I~LM;;IiŞT~IR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l~b~t~rl~o~c~I ~e~cu~e~b~l~te~m~aa~ın~ı~k-az_a_n_·~~b~lr~ıe~y~l~rc~l!k~a::_f_ll_e_Bl-g~e-le_c_e~ğl_h_a_· ı~F~l~ı~tı-7~,5-k_a_r_uı~t-ar_._T_•_•_el~y-eı~k~ı~tl~edl~lm~lt~tl~r~. O~n~a~y-et-ta=m~a~m~l~leJ~dlr~~· ~O~ha~ı~U~la blycık bir 11111· ._ ma~a muvaffak olmottor. her ıhnmıetır. eded•. ılyul mablyeUedlı. ,..ı at•wltdr· 



Köstence Yolu ·Ile iş Görmek Teci
merlerimiz için Çok iyidir .• 

Ankara Tür kof le başkanlığın · 

dan odamıH g~lt'n bir yazıda, 
orta Avrupa ve cenubi Alman· 
ya'yı yapılacak ihracatın Kös· 
tence yolundan geçlrllmeei için 
bOktlmetlmlzle ltomınya ara· 
eında bir anlaşma projesi hazır· 

ladığı bildirilmekte n şimdi· 

den bo yolun tercihini, ftrftn· 
terimizin çıbtını kolaylaştır•· 

cağından şayanı temenni olduğa 
ilahe edilmektedir. 

Bo yolun bııhca faydaları 

ıonlardır: 

1 - K~ıteoce yolu Trlyeete 
hathnı nazaran e6rat bakımın 
dan yarıdan fazla kısadır. Trl 
yeate yolu ile onblr ~Qo eOren 
b9 ıe•klyat, Romanya, Köatence 
ile beı gGnde yapmağı taahbftt 
etmektedirler. 

Habeş 
Genel Seferberlik 
Emri Yalanmış 

Adle·Ababa, 14 (A.A) -
Royter ajaneıodao: 

Habeş btıkumetl, genel ıefer· 
berllk emrinin neıredllmek 

Gzere olduğu bıkkandald yı· 
yıntıları resmen yalanlamak· 
tadır. 

Mussolini 
ve Bitler 
Faşizm Esası Dahilinde 
Anlaşmak istiyorlar. 

latınbul. 14 (Özel) - Faşlet 
İtılyı ile oıeyonıl eoeyallet 
Almınyı ırasında dikkate çok 
liyık bir yıkınlışma hareketi 
bellrmeğe bıılamıştır. 

İtalya'nın Berlln'e yeni tıyln 
edllmlı olın sefiri M. Bermır· 
do Atollkc;'non hlmataame1lnt 
M. Bhler'e nrlrken lradettlğl 

noıkun ruhunu "Meşru menı· 

f llne ve yeni glrlotlğl bOyOk. 
loinde tabii haklarını., hftrmet 
latemek teşkil etmiştir. 

M. Bhler'ln cevabı daha 
mOhlmdftr: Bitler ıynen " Fa· 
tfet İtalya ile naııyonıl ıoıyı· 
Hıt Almanya'yı birbirine bığlı· 
lıyın ideal rabıtaların daha 
bırlz bir şekilde iki devlet 
menafllol müdafaaya Hlih bir 
bale getirileceğine eminim,, 
demlıtir. 

Ko. Lokner 
DDnkn Dnşman 
Londra'da HOsnO 
Kabu~ Görflyor •. 

İstınbol, l!i (Özel) - Umu· 
mi barbte bir yelkenli ile İn· ı 

glllz donınmaıı arıaendaıı geçe. 
rek bOyük denizlerde korsanlık 
yapın ve " Denizler 11eytanı ~ 

lemini alan A iman bahriye za· 
biti kont Fellka Fon Lftkner 
Londra'yı ziyaret etmiotlr. 

Kont LOkner, Loadra'da bir· 
çok mGblm şahsiyetleri ziyaret 
etmiş ve honlır araaında, İn· 
glllz bahriye Eatelllceıılnde ıer· 
•la Amiri olın ve kontu elde 
etmek için fevkalAde meul 
urfeden Slr Rejlnald Bıll de , 
•ardır. 

Viyana BDlbOlfl 
Marta Egert 

Y ae meyVI ve Stbzelerle, 
yumurta nalliyatında iki yol 

arHıoda bok.dar biiyftk bir mftd 
det farkı Köetence mGnakalAtı 
nın faydalarını göstermeğe ki· 
f ldlr. 

2 - Romen Seyrleefıln ida· 
resi KOstence'den vapurdan 
booıltma ve yftklem() işleri için 
İtalya'da oldu~o glhl ayrıca bir 
motavaHıtı ihtiyaç olmadığını 

bildirmektedir. 
3 - Nakliye ftcretlerCnt , 

mBBraf lar dahil olduğu hılde 

Romen Seyrlsefaln acentıları 
Tflrk llraaı ftzerloden tıhıll 

edebilecekleri gibi Lehistan, 
Cenubi ve vHatl Almanya için 
de doğru konşimento keeehlle· 
ceklerdir. 

Köetence Umanı, TOrkiye 
ihracat emtlaeının merkezi ve 
şarki Avrupa ıevkl için trınelt 

tarik olarak kıbul etmek lktı· 

11di menfaatlarımızı oyıondur. 
TOrkof 18, tftccarlarımızın bu 

yolu ihtiyar etmelerini ve lhra· 
cat eezonunon hışlıınaeı haee· 
bile bu tarikin kendilerine 
tauiyeelol bildirmektedir. 

Bfik,tmetlmlzlo bOyftk bir 
ehemmiyet verdl~l bu yolun 
kullanılm•sından iyi neticeler 

elde edlleblleceğl kanaatındıyız. 

Ankara 
D ususi OtobOs
leri Yasak Etti 

Ankan, 14 (Özel) - Borıdı 
hoıoei otobftslerln çalıııımısı, 
urayca ya&ak edilmiştir. 

Aydın Haberleri 
ilbay Köylerde 
Tetkikat Yapıyor. 

Aydın, 13 (Özel ıytanmız· 
dan) - ilbay Özdemlr Salim 
Gdnday, aaylnımız Nuri Gak· 
tepe n kGltftr dlrek.törft ile 
birlikte köyleri teftlı etmektedir. 

Söke'nln Doğanbey kamooo· 
nun Atboğazı köyG halkını 

toprak tenli muımeleslnl göz 
den geçirmiştir, 

BoPdan ıonra BığarHında 

köylüler tarafındın yapılacak 

okulRlar yerlerini teıblt ve bu 
mOnaııebetle Kocagöz illeelnln 
kdltür alınındaki fedıkArlılda· 

rındın bahsetmlttlr. İlbay geıl· 
lulne devam etmektedir. 
Elektrik i#. 

MDteıbhld elektrik fabrlk .. ı 
motôrQnft henGz 1ngUtere'deo 
getirememl~tlr. Bo ıebeple te· 
elaaıın kfteıd gGnfi 10 klnono· 
aanlye bırakılmıetır. 

Kültür ge.:Ueri: 
Şehrimiz hılkevi dil ve tarih 

ıfibeslnden bir kurul il çene· 
sindeki eekl eaer ve : mezarları 
tetkikte denm etmekte ve Ay· 
dın tarihi için malzeme topla· 
maktadır. 

Temsil: 

Tatilden lıtifrde ederek Ay. 
dJD'a gelmiş bulunan Üalver· 
siteli Veyıel ıılebe tarafından 

hava korolu menf11tf ne bir 
temsil verilecektir. 
Yol nuikellef feri çalıştırılıyor: 

Aydın lll yol mftkellef lerl 
çahıtmlmığa baelanmıştır. Mft. 
kellefler kafile, kafile lı yer· 
lerloe ıe•kedllmektedlrler. 
~ .... 

Muallim Dr. 

A. Hulusi Alataş 
• 

iç Hastalıkları Doktoru 
Şımlı ıokıgı No. 20 

Çalınm~ 
Odonpazarınden Değirmen· 

dağındaki dllkkAnına kumıe ta· 
eıttınn Dede o~lu Moetafa'nın 

(520) kuruş de~eriodekl bir 
top kum•emı çalın Musa oğlu 
Mebmed totolmuştor. 
Silah Taşıyanlar 

Fatih mahallesinde Hamza 
o~lo Şftk?G ile Tepeclk'te Bft· 
ıeyln oğla Bfteeyln'de birer hı · 

çak, Keç~cller'de lbrahlm oğlu 
Moıtafa'da bir tabanca bolun· 
moıtor. 

Esrar içenler 
Y an~n yerinde Yunuı ile 

metresi NHmlye tedarik eıtlk· 

lerl bir earır kabığlle Aptal· 
lıh oğlu Maetafa, lhean oğla 
Şinasi, İbrıhf m o~lu Mebmed 
ve Halil oğla Abmed'le Basan 
oğlu Şerif 9 Q earar lc;lrtmekte 
iken yakalaomıılardır. 
Yol Ü$tünde otobüs 

GGıt:lyalı'da oturan 452 aa· 
yılı otobftıı ıoflSrıl Şerif oğla 

Haydır; otobilııtı yol ilzerlnde 
bıraktığından lStftrft zabıt va· 

kası totın Bahir oğlu Bftaeyloe 
hakaret ettl~lnden totolmo~tur. 

Polise hakaret 
Çorakkapıdı Şeyh mahalle· 

alnde oturan Muıtafn kızı 

Zehn; ılıcağını kşreılık Basan 
kızı Seber'fn eşyasını zıbtet· 

mlştlr. Bunun üzerine nine 
giden polfa memoruoı Zebra: 

- Ünltormana mı gihenl· 
yoreon? Kılın kafalı, cahil 
pollı! 

Diyerek hakarette bulundu
ğundan tutulmoetur. Tahkikata 
devam· ediliyor. 

Yüz lirasmı çalmış 
Gaziler mahallesinde çolak 

sokağında Zeybek rakı fahri· 
kaaı sahibi Emin oğlu Meh· 
med Sıllh'ln yo.z Uraeını çıl · 

dığı iddia edilen Gazel oğlu 
Mebmed tutolmuıtor. 
Kadın dövülür mü? 

Kar11ıyaka Alıybey'lnde Emin 
oğlu 65 yıoındı Tahsin ile 
Ömer. kızı 25 yııııındı Atiye 
arısında bir mektub mes'ele· 
slnd.,n .kavgı çıkmıı, Tabela; 
Atiye'yl dövmtlo n kulığındıkl 

kilpeıılnl çekerek kulağından 

yarılamıollr. 

Hastanede llırsızlrk 

Aleancık'tı FranBJz hastane· 
sine moıyene olmağa giden 
İbrahim oğlu Hılll'ln jilet hı· 
çağı ile cebini kesen Ali oğlu 
Şefik tarafındın 46 llrası çı· 

lınmıştır. 

Su Karası Yı'iziinden 

Demirciler çarımndı arabacı 
Balll İbrahim oğlu Ahmed; bıy· 
vanını ıulımık için arıbıcı 

Maıtafa oğlu All'aia 80 kon
aını istemle, •erlla1emeıl Gzerlne 
çıkın kavgayı Ali de kır111ırak 
Abmed'I dö•miletftr. 

Germeç'te ilk 
Kendir Satışı 

Hflyflk Tören Yapıldı .. 
Taek6prtı, 13 (A.A) - Kaı· 

tamonl bölgeıılnln kendir kıy· 

nağı olan Gcrmeç derimi paza· 
rında ilk kendir Grilndndn pa· 

zarı gell,I mQnaaebetlle bilyük 
gôıterle yapılmıştır. 

Kendtrhıne bayraklarla ıfts· 

lenmlı, kendir elyıfları, kendir 

çubuklan atasında alclmler ya· 
pılmıı, birinci, ikinci n ftçDn· 
cftlftğft kazananları tecim ve 
endGstrl oduı tarafından hazıT· 

lanın hediyeler verllmtıdr. 
Pazıardı ylrmibln kilo kendir 

elyafı eatışı olmuı, birinci 25, 
ikinci 24, nçoncft kendirin ki· 
loeu 18 korott•n tatılmııııtır. 

Turu Don Bitti. 
----+••-+•---

rlle hava koroma&ı için yurtta 
bıelamıt olao geoit hareketin 
en canlı ve hızlı bulunduğu 

bir sıraya teHdOf etmesi bil· 
haeea şayanı dlkkattır. 

Türk ulueu, havı mftdııfaaıu 

için verdiği paraların ne kadar 

hayırla bir işe earfedfldl~fnl ve 
ahnan feyizli neticeleri hna 
cılağımızın kaydettiğiniz yük· 
eek movaf faklyetlerle şimdi 

daha çok canlı bir eorette gör· 
mftştOr. 

Sizi ve bfitftn kahraman ar· 
kadaılarınızı yurıta yaptığınız 

hu ftç btıytık hizmetten dolayı 
lzmlr'lller namına reisim dok· 
tor Bebcet Uz'• vekAleten ha· 
raretle tebrik ederim. 

Al1no1aoın bo aaylevden ıon· 
n .hava bölflk komutanı Yoz. 
başı İsa ayağa kalkarak: 

- Y ıptığımız kO.çflk tordan 
dolayı lzmlr'Jllerln gösterdikleri 
alakayı arkadaşlarım namına 

te1Jekktır ederim. 
Demle ve alkı11laomıştır. Mtı. 

teıddld fıtoğraf Her çekilerek 
ıölen çağrıları ayrılmışlardır. 

letaobul, 14 (Özel) - Bava 
toru, bogiln muHffaklyetle 
bltmlt ve uçaklarımız yerlerine 
dôomilettlr. 

Köyceğiz icra Me
murluğundan: 

Türkiye f o bankası İzmir 
şubesine borcundan dolayı köy· 

ceğlz karyesinde öld Cemli ve· 
reeeeloin bankaya merbon gayri 

menkuller arasında muhtelif 
orm•nların bir aene mGddet!e 
taliplerine ver.lmeelne İzmir 

birinci lcra11na kırar verllmllJ 
olduğundan umum gftnltık or· 

mınenın bir ıenellğl 525 lira 
kıymeti muhımmenell ve çam 

ormanının metre mikabı ga ytf 
mımolan (80) kurut kıymeti 

muhımmenell ve 
diğeri tıblr edilen 

çınar nam 
ığıçlardan 

keıa metre mikabı gayri men· 
koltın (60) kurulJ kıymeti ma· 

bımmenell ve kızıl ağaç nam 
diğer buyı tabir olunan ağ•can 

gene beher metre mlkibı gayri 
mıbllon 40 karnı mobemme· 
neli ve çamdan kereste imaline 
elverişli olmıyın odunun beher 
kentali 5 kuroı kıyml'Iİ mobam 
meoell ve .k6mQr olmsk ka· 
bili yetinde olmayan kızıl 

ağaç beher kentelt dört ku· 
roı kıymeti mohımmlnell ve 
bu ağaçların dal ve bu· 
dıklarındın yapılacak beher 
kentali 10 koruı kıymeti mo· 
bımmenell kômQrftn köyceğl• 

icra dılreslndeu 23.9.935 tarl· 
hine mOaadlf pazarteıl g6nil 
pat 14 den 16 yı kıdar açık 

· arttırma ile aatılacaktır. 

1 - Artırmaya iştirak tein 
kıymeti muhammenenlo % 7 ,5 
nlabetlnde teminat gösterile· 
cektlr. 

2 - Muayyen gcınde artırma 
bedeli malın muh•mmen kıyme· 

tJnln yftzde yetmlebeııılnl bulma· 
dıj?ı takdirde utıı geriye hıra· 

kılır ve artıranlar teıbbCldOnden 
kurtulur. 

3 - İtbu aatılığı çıkarılın 
gftnlGk ormanlarının ıyrı diğer· 
lerloio ayrı olarak ve kıt'iyıt 

lçlo muktezi ro beatı letf bııall 
ve dellAlfye ve meHrlfl ealresi 
mftıterlye aittir. 

Fazla malümat almak l8tl· 

yenlerin 934·72 do!ya numa· 
raefle kövceğlı icra dılrealne 

mOrac11t eylemeleri UAn olunur. 

Evlere Kolaylık 
Ekstra - Ekstra ömer MuharreJJ1 
9 Eylôl Panayır Markalı Sahull 

Dörder Kiloluk Paketlerde 

lzmir Sicili Ticaret 
ğundan: ~ 

fzmlrde Daraı!;açtll ticaret yapan mfteeccel (Gayri dl"~ 
emvali işletme TOrk ltmltet şirketi} olo eeaa mukueleHlolo 4 f 
maddeelol değiştiren IAylba tlcarel kanonu bftkftmlerloe 
ııiclllo 1483 oomara•nnı kayıt ~e teecll edildiği fl4n olooot• 

lzmlr elcll ticaret memurloğd 
Resmi m6hrtı ve F. Tenlk 

lmzaaı ~ 

Gayri menkul emvali işletme Tllrk JiJJJİI' 
şirketinin 31 temmuz 1935 ça~şamba gll~t 
içtima eden hissedaran heyetı kararı 
tadil edilen dördüncü maddesi ~ı 

tP' 
Dördtınca maddenin yeni Dôrdiincft maddenin 

oekll: şekli: ,.; 
Madde 4 - Şirketin aerma Madde 4 - ılrketln '" ... ıı 

k JIP' yeel 1(0,0UO yftz kırk bin yesl (10,000) onbln Tar oOI 
Türk llra8l ohıp bundan beş olup hunlardan beebln (6~ 4' 
blo (5000) lirası mösyö Jııık T. lirası maeya Jak :Ne"ooOl 
Neef da Salnval ve diğer be, Sanlval ve diğer beıblo (5 rl 

bin (5000) lirası maeya Morla T. llraeı da Morlıı Verbek" 1 
rafından kabul ve taabbtıd " .. ıı V erbek ve yilz otuz bin 1ıv 

( 130,000) lirası da şark sanayi mittir. ŞOrekayı mumail:,.111 
lalmlerl hizalarında göel 

1 
fi 

kampanyaeı T6rk anonim elr· l k bO 
keti tarafındın kabul ve t11h· mebalfğln tedlyeeln a 1 lı"' t11hbüd ve nıaıf hiuelerlD _.11 
h6t edllmlıtlr. Ştırekıl muma. veçhi petln tediye eyleıol':, 
lleyhlm leimlerl hizalarında c1tr 

Hleeedıran adedi beşi te ıeıt' 
gôlterllen mebalfğln tedlyeelol etmedlnl maddetçe hl•" .,, 
taabhiit ve nısıf hlııeelerlnl 0 .. 

ahara devir ve forohto ,e -•' 
berveçhl peeln tediye etmişler · mayenln tezyit veyı tenklel o.,• 
dlr. Bl88edaran adedf beıf te• ftfflP' 

cnftz etmediği müddetçe blı . sermayeyi temsil edeo e ,,Jc' 
eelerlo ıhara devir n forohtu nın ittlfaklarlle, vefat ,e ~ 
ve eermayenfn' tezyit veya gibi ııoretlerle hleeedaraoaJJ ~ı# 

beıal tecnfiz eyledlal tık · .ıl tenkisi umum eermayeyl temeli .., be ıeoP' 
eden oüreklioın lttlfaklarlle, ıerm•yenln ftç ro noo ~it 
vefat vesaire gibi suretlerle eden ş6rek4oıo muofelı• ıJ' 
hlssedaranın adedi bt11~I tecniiz sermayenin tezyidi calıdlt·ııe~ 
eylediği takdirde sermayenin takdirde şQreki veya hale ıet' 
Qç a:ob'unu temeli eden şfire· hisseleri nlıbetlnde yeni hl811e 1~ 1 ,,, 
k4oın muvafekatlle sermayenin sahip olur ve bedellerin ° 
tezyidi caizdir. yesinl taahhüt ederler. t1ct't1 

Keza ayni suretle ve ticaret Keza ayni suretle ve ,,,ıııı· 
kıounuoun 506 ıncı maddesin· kanonunun 506 ınc~ madd ~~ 
deki miktardan ı,ı!ı düşme· deki miktardan aşağı dOşdl" 1,,ııı 
mek ı,arllle olrket sermıyeelnln şartlte şirket eermayeelolO •• 

Şore tenkleloe karar verllehlllr. Şcı. kisine kırar verilebilir. ,ııı · 

rek4, eehaeı aalleeye karoı dahi • eşhHı aalleeye kartı d•b~,,ı' 
ancak sahibi oldokları hisselere cak eahlbl oldukları blB ıoıfl 
tekabal eden mebıllğ nlıbe· tekabiil eden mebaliğ nleb"' 

tinde mes'oldflrler. mee'oldiirler. ıeO~ 
Gerek tezyit ve gerek tenlr.lıl Gerek tezyld ve gerek ol'' 

sermaye dolayulle vikl olacak el eermwye dolayıslle v&kl 
0 

sıı · 
mukarrerat ve tadilltıo tekem · cak mukarrerat ve tıdllAI• ıçl'9 

l ••• mtUQ ve muteber olmaııı için, kemmiUii ve mutf'her o Ol ı.ıı· 
h b edeD 1 ba mukarrerata itti az eden bo mukarreratı 1 ul az _,ı• 

heyeti umumiye evrakı ve yeti umumiye euak ve ·~,,d"e 
nHlkl ealrenln lktıeat ve· sıirenln iktisat •eki ıe" 
kAletlne te•dl ile ve lazım tevdi ile ve lbıdJ g" ıo· 

1 o 
gelen izin ve muvafekat lstlh· izin ve munfıkat 1Htlb8' 

111 olunacaktır. nacaktır. 
4 

oocO 
(Gayri menkul emvali işletme Tftrk llmhet şirketi) nlP ~,,o· 

maddesini değiştiren bu layiha uygun gOrtUmekle ticaret 
oonun 514 OncD m11ddeelne oyarak ooandı. 

İktisat vekili N. 
imza okunamadı ,tll'~ 

Şirket sermaytslnln 10,000 liradan 140,000 liraya çık'{:z IO 
dolayııtle damga kanununun 26 ıncı maddesi delAletlle 11ıoJ' 

. l rekll rJ'' maddr-elo., uyarak. artan kısım üzerıoden a ınmaeı ge ,ıı 
iki ni~bi resim veluUeue eaklı esas mukaveleye ildyO• 
liralık pul yapıştırılmak suretHe tahsil edilmiştir. 

2 eylıll 1936 ıol' 
Ticaret işleri umum mfld4;919 

Resmi mtıhrü 
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1 - Bir metreılae biçilen eder 1 l O karaı olaa 40 bin 
asker ilAnlan metre ekmek torbalıtı be• kapalı sarf la eblltmeye 

llJ;;-ı konmattor. · 
... ç TGmen Sat. Al. K.o. dan: 

1 T 2 - lbıletıl 3 · 1. Teı· 98S rwıreembe glnl uat 15 tedlr. 
- Clmen bıyramlç garnbona clHraada bulanan luta'atn r-

IL 3 - İlk lnıne paraıı 3300 liradır. 
utlyacı olan 100,000 ktlo Aman aleni mlnak ... ya 

konmattar. 4 - Şnıaameılal 240 karoıı almak •e örneğini görmek lı· 

I - Beher ktloıonaa muhammen bedeli 83 1antlm olup yenler her~· komisyona ugrıyablllrler. 
lhaleıl 18 9 93S Çlrpmba glnl Aat 11 de baynmlo S - Elrılltmf!ye girrc,.kler ilk inanç pmrHı mf'ktap •eya 

I Mtın alma koqılıyonanda yıpılıcaktır. mıkbaslarlle 2490 nyılı bnanan 2 ve Gç6nc4 madde 
- Eketlım .. Ae gideceklerin •ereceklerl 1amının tenlt •e lerlnde yHıh belgelerle ,btrllkte teklif mektaplannı ihale 

Htafıaa balaadaia yerin MbD alma komlıyonana mi· IHtlnden bir 1aat e•nl Ankara M. M. V. ••nıalma 
neut ederek 6treneblllrler. komleyonon• Yf'rtnf!l .. rl. 25R6 16 ~1 15 29 

' - Taliplerin 2-&90 Ayılı kanunun 2 ve 8 inci maddele- ı-~~~~~~~-~~----.... --.... -'----=--
ıl•e gire lltenllen YeMtkle birlikte IDOffkkat teminat 1 Kı('lada Mtıs. Mev. satın alma komisyo-
hltarı olan 62 Un 25 karatan ihaleden bir IUt enet nonda İhaleleri yapılacak iJAnJar 
limen mahuebeılae teYdll ile komlıronda hasır bu· 

~ lanmaları. 2769 29 s ıo to Mlıtı!lkem me•kl •· ıl. ko. dH: a. 1 - Mıt. M•. kıtHtının 66100 Ulo Mdey•Aı ihtiyacı kapalı 
l Jtamto S.t. Al. K.o. dın sarf aıullle mtlaakaeaya koaolmottar. 

k - Tımenln baynmlo -•rnlsona cannnda bulunan piyade ~ 2 - İhalfltl 2~.eyltll,9 ·•5 pasarteıl ıftnl ... ı onalll buçukta 
loı;...:S~~a ihtiyacı olın 418,000 kilo an kıpab sarf la ekelhmeye tamirde kıılıda Mıt. m•. Atın alma komlayoaanda ya· 

1 pılıe1ktır. 
lııa ..... Beher kllotanan muhammen bedeli 12 karat IS un· 8 - Şertnımf"ll 258 karaı bedel mukabilinde komlayondan 
--~•b lbalul 23 9 935 tarihine mlaadif pasartetl gln6 ... t ıhnabUlr. 
~ baynmlç tlmrn llhn alma komleyonu bln1t1ında Y•· 4 - Saf111yatınıa ta!unla edilen ıatın 51558 llndır. 
a M 5 - Bf!her kilo •deyalı için 78 karat flat tahmin edil· 
~ - lnakaAya gtr .. ceklerln nreceklerl anan eeralt 'H mittir. 

...... :• balaadaAa mıhallln Atın alma komlayonana m6rıcut 6 _ Tttmlnatı ma•ıkkate akçeli' 3R27 11,.. 90 karaıtar. 
~ GAreaeblllrler. • 1.t 7 - lıt•klller tle11ret oda11nda kıyhll oldaldanna dair •ellka 
~ - eklilerla 2490 namırah kınanan 2. 3 lacı madde· ,a.ıermek meeharlyetlndedlrler. 
' llre lıtrnllen nnlkle ma•akkıt ıemlnıt tutan olen :i777 
llıııı.L-• •eya banka mektubaaan ihaleden bir IUt enel tlmea 8 - Mlnakı•a~n• ltttrak edf'cekler 24QO 11ayıb kanonun 2 
~beelae tewdll ile komlayoada hasar balanmaluı. •e S inci mıddPlrrlnde •e 11rtname•tnde YH•h •ellfka 

'--. 2R9S 5 1 o ıs ~O we teminatı ma•akkıte makbaslınnın ihale ••atlar1n· 4-..... dan en•• bir .. t e••el komlıyona wermlt baloa.eak· 
l M. M. •· ı,, am. At. ko. dan: 

...... Yerll nya A •rapa fabrlkılan mamalAtından olmak bere lırdır. 6 11 15 20 2850 
Wr metrealae biçilen eder 65 karat ol•D 25808 metre Met. M•. MI. al. ko. dan: 

l arb çaatahla bes kıpah sarfla eblltmlye konmllflar. 1 - lsmlr Mtt. ••· kımatınl•flnın s&ttettell mıntakada 
a ...... lbaı.t 2,10,935 çaqamba Kin• ... t 16 tedlr. k1rkbet bla lklyb •ltant lin bedf.l kf'flfll muhabere 
t - İlk laano pen11 1257 Un 76 karattar. pbekHI kapah urf Dlallle mln•k-ya konmnttar. 

- Şut.amet1nl almak n Gnaeıtal gGrmek latlyealer her 1 lhalMI 27,9,9!l5 cama -8•4 aut oaalh baoakta ISftllrdtı 
S '8a GA'ede• aoan komleyoaa aınyablllrler. kıtfad• Mıt. m•. Mbn alma komleyonaada yapılaeakhr 

- Ektlltmlye ctrecekler ilk laınç paruı mektup •eyı 3 Şartname ketlfaame tekil H rulmlerl hergtla komla· 
•kbasladle •aaanan 2 n lçlnc6 maddelerinde yasılı yonda K6rtUeblllr. 
belgelerle birlikte teklif mektuplarını ihale U1tlndea 4 Temlaab maftkkate akçeal 8'194 lln 50 karattar. 
bir uat e••el M. M. •. ubn alın komllJoaaDa •er· S - İtteklller ticaret odU1ada • ayltll olclaklanaa dair weılka 

'-..., -.1er1. 18 31 15 29 2567 g6ıtermek mecbarlyetlndedlrl.r. 

~l'atnlç aekerl ıa al. ko. dan: 6 - Mlaaka..,ına lttlnk edecekler 2t90 •Jlb artırma n 
- Tim• beynmlç KHDlaoaa ihtiyaca lotn 10180 kilo ekılhmeı kaaaaanan 2 we 6c;IDC8 mıddr.lerlnde •e .. rt 

' •deyall kapalı urfla eblltmlye konalda. nameıinde yaııh ••llk•larlle temlnıtı maYakkate mak· 
""'- Beher kllNOaaa muhammen bedeU 77 karat 50 •n· baslanDı Ye m6blrl6 fekllf mektaplınaı ihale •atlnd .. n 

tim olap lhaleel 27 ,9,985 tulhlae ml•dtf cama -·• .... bir ... t enet komlıyoaa •ermlı balaaacaklardır. 
IUt 16 da bayramlç tlmea •h• alma komllyona blaa· 11 15 19 24 

l ••d• yıpalaca1t. 8 1 k · d ·b 
""'- llGnabuya ~receklerln werecekled RdeyalJnıD pnlt OrDaV& 8Ubn a m& OmJ8YOD00 a 1 8• 

..... ,... balandap yerin A~a alma komllyonana leleri yapılacak olau asker ilAnlan 
t •lncaat ederek Glfeneblllrler. 

""'- l.teklllerln 2490 aamarab bneaaa 2, 3 lacı amlde· Baraaq •t. al. ko. n. dea: 
leıtne K6re lltentlen weıalkle maftkkat teminat tutan 1 - Paurb•la AbD alıaacrk 5200 kilo lrmlle talibi tarafın· o... 68' lin•ı• ihaleden bir ••t enel t6men maba· daa •erile• flat komatanhkça pabah gGrllmlf olmakla 

'-.. ......_e tndll Ue komlıyonda hasır balaamalara. tekrar puarhaı 16 ·E7ldl· 935 puartetl g4al IUt 
~ 9 15 20 26 2R4i 10 a IHnkılmıttır. 

l BtJramlç Sat. Al. K.o. dan: 2 - Tıhmla bedeli 845 Un olup ilk pey 64 llndır. 
- Time• kıtubmn llıtlyaea olaa (11280) kilo udey911 3 - leteklt olaalaran bildirilen Yaktladen enel temlnatlarlle 

l bpab arfla ekllltmeye konaldap. blrllkt.ı BDrDaft'da ukerl Rbn alma komlayonaaa gel· 
""'- lleiaer kllmaa1111 muhammen bedeli 77 ka-• 60 eandm ·- melerl. 

olap ihaleli i3.9.93S tarih Pasarted g4•1 Aat 16 da 1----------------------ı a ~ramıç tlmen •tıaalma komt.yoaa blnamnda yapalaeqı. Burna•• •kert AUn alma komlıyonaadu: 
""'- 11._U.ya -9receklerln nrecekled ude 1•1taın tenlt 1 - Puarbkla •tın alıa1C11k 6,200 kilo lrmlle talibi tan· 

•e e._fını balondaga yerin UhD alma komlıyonana fJndaa •erilen flat komatanhkça pahab gGrGlmlı ol 
t •lneaat ederek 6peneblllfler. makta teknr paurbgı 16 ·Ey161· puuteel gln6 ... t 

' l.t.k!Ueda i.{90 aamuab kananan 2, 8 lactl madde· 10 a bınkalmıtbr. 
lerlae gire lttenllen •eulkle ma•akkat teminat tatara i _ Tahmin bedeli 845 lln olap ilk pey 64ı llndır. 
olaa 656 llnnın .aya bank mektabanaa ihaleden bir 8 _ latekll olanlann bldlrllen ••ktlnden nHI temlnatlarlle 
.. t enellne kadar tlmea mabaeabeelne tndll ile ko- blrllkıe Buraa98'da ukerl laba alrna koml11onana gel· 
lblıyoada hHır balanmılın. S 1 O 15 20 2RS6 ~k.f~------------------------ _______ m_e_ı._r1_. _________________ 2_~_s_o ____________ _ 

l, • lıl. M. V. ..ı. al. ko. daa: f l h J I , M d 1 
Bar •a•eııae biçile• deAer 6 karaı oıaa bir milyon taD.e zmir t a it uOmrQğQ. O Qr Q. 
delfflk renk •e mualakta ma~ua bpah uıf la ebllt· 

a 111e1e koamattar. ğOoden: 
l " na.ıe11 t ·ı. Tee· 935 çaqamba glntl ... t 11 dedir. Betpmada teni dcaret ederken A•rnpaya glttlll baber ahun 
t " llk lna•o paran 4250 llnclır. A•ram Krokldlnln gtlmrl~Gmlze tewdl eyledlgt 1405 MJlh Ye 

' Ş.nnameılnl 3 tin bedel kaqıhltnda almak •e Grnek· 6 l~ 934 Klal6 be~annımedea araaılaaıkta olaa 293 lira 73 k. 
S ...., ~rint gGrmek latlyenler herg4a komlıyoaa aınyablllrler. gilmrlk. retml lçla kendi balunamıd•Aıadın tebllAal yapalamada. 

Senttllk mahamm"D kira bedellerlle mnki n claılerl ... ııda 
g6ıterllen gıyrl menkuller l,]0,9:lS ıab gGoG nat 15 te paur· 
bk aıolile tamirde b11mabıne lıtaıyonanda 7 inci lıletme blnı· 
ıında iki raya "ff'rllecekılr. 

1 .. ıeklilerln gene ıta~ıda blaal1r hluıındı ~6ıterllen mlktuda 
ma•akkat teminat nrmelerl n kınanan tayin ettlil veıtkalar 
n lee ~lrmr~e kenanl mıal balnnmad•l•D• dılr beyannamelerle 
ayal ıGDde Aat l 6 y• kadu komlıyon relıliğlae mlracutlan 
llıımdır. 

Ba ı,e alt 11rtna111eler alııne11kta uklslacl lıletme mGfetdtllk 
blaa11nda paraııs daııtalmak11dır. 
Mnkil Claıl Senelik maham. 

men kira bedeli. 
Mankkat temi· 

nat mlktan. 

Al11ne11k lıtal)'O · 
naoda bekleme 

1S5.~ No. b 
tltlnc6 ba· 

11lonu lolade. raka11. 

6.80 

Alıaocık lıtaıyo · 137kapı No. lı 800 22.50 
2885 aandı. b6fe. 

·Amrle için yGsıle 70 tenıllAt · 

15 eylCU 1936 tarihinden 
itibaren bet kttlden mlrekkep 
olmık •rya bet kiti Clcretl 
•ermek f8rdle Aydın battı da· 
bil •e Enarom S.rılklmıt. Bor· 
• Mudanya, S.mlDD Sahtl bal· 
lın hariç olmak lsere bltltlk 
tebekedekl leıuyonların ber· 
hıngl birinden diğerine lı 

bulmak •• itten d6amek 6sere 
eeyabat edecek amele lçla 
ylade 70 tf'nallAt 'ıpıhr. 

11 ıs 

Bu tenılltnan lıılfıde etmek 
lıtlyen ımfllenln bulundukları 
yerin en bOylk mOlklye me· 
marand•n •e bu memaraa 
balanmıdıiJ yerlerde k6y lhtl· 
yar mec·ı.ıerlnden birer •ed~a 
ıhp lııuyunlara g61termelerl 
lkımdır. 

FHlı ıafdltt için lıtuyonlan 
mlrıcaıt edilmelidir. 

Aydın hatb dahli olmak 
bere dnlet demtryollın ee
cek n •f8~ıdıkl lcreıtlere tabi 
tuıalıe1kı1r. · 

lzmir Milli Emlak M OdOrlOğOoden: 
Ka111yaka baUrlye ta1Ylr aobtında ~4 etki 22 taj No. b 
15 7 ,80 metre manbbaı ...... 660 
K.artıyaka bayrakb barnHa nddeelnde 86 No. h e• 2100 

c turan menemen cad leatade 73 etki ~4 tıj No. 
kah•ehane. 1540 
GHller k6mer caddeelnde 190 eıkl 198 t•j No. h dGkkla 1050 
BaraHa beyler aokatanda 40 eekl nam•rah e• 490 
X..nntlna lıkele caddeelade 117 eıkl 107 No. la 225,50 
meıre marabbaa dlkkta •e ar•. 
Al••oak kOpecl oııa aokaııada 104 eıld ~o. la H 

Retıdlre tnm•ay cadd .. ılade 807 eekl 947 taj No. h 
~P4,~' mııre murabba• m•thılll arA. 

1500 
1760 

800 
Yokar1da JHıh em .. ltn mllklyetlerl bedeli• rl pt!flD •eya 

pyrl mObadll boaoaa ile Gdenm .. k lsf're 1:4,9,935 tarihinden 
tdbarea bir ay urfıada pasarlıkla Mtalacaktır. Tıltplerla ba 
mldd•t •rfıadı h,.r~8a MllH r111lik mlcllrlJtıtlDe 1116r•caatlan. 

Kiralık Han 
lzmir Vakıflar DirektôrlOğOnden: 

Vakfa Nn'I No. Mnkll Muham bedeli 
Balba.ınh Ban 10 Mf'sarlıkbep 600 

Meurbkbatında lklcetmellk .-ddeel Gserlnde kilo baAbuanh 
ftluf hanı adile bilinen •e eenelik icarı aluyl• Ura ıahmtn ola· 
naa 1ebse n mey•• hanı aÇ1k arttırma n asaltm• mtlddetlerl 
içinde btr kU çıt.madı~ıadaa bir •J mlddetle paurhl• koaal· 
dalandan ba m6ddet içinde lltekll ot.alan• E•kaf dlrektGrll· 
_.ne mlracutlan blldlrtllr. 

lzmir Milli Emlak ModorlOğOnden: 
Kantat 9 eyl61 aokalıada 6,8 kep• aamuah 
264,26 metre anm. 
Re .. dlye teklp çıkmHında ferah eokıiJnda 
22 nkl 26 taj namuala H. 

bedeli 
182 pan. 

petla 

bedeU petla 
100 HJa lklDCI 

tertip boao. 
Yakanda yaııh ana n e•ln mtllklyetlerl 12,9,986 tarlhladea 

itibaren bir ay sarfında paurlıkla •lılacakt.r. Taliplerin ba 
mG.tdet serfında her Jiln Mlllf tımitlr mftdlrlyPthıe mlncutlın. 

lzmir ithalat Gomroğtt ModorlO· 
ğOnden: 

K. G. Adet F.tyaaın cinai 
11254 00 188 Gal•anlslt kallanılmıt 

demir •arll. 

Teeblt No. 
2~3 

Yalanda yas1la e11a 27,9,935 acl cama glal ıaıt 14 te açık 
arttuma ıaretlle barice ıatıl•caAından lılne gelenlerin lthallt 

kllltmeye girecekler ilk inanç paruı atektap nya mak· Arandan pann1a tarihi lltıııaden itibaren 15 gla urfında 
b .. larlle 24ı90 uyıh bna•an 2 •• lçlacG maddelerin· glmrlk vesneıiae yattnlmuı ıkıl •kdlrde ıabtlll emHl kaaa J • M l k 
de yasılı belgelerle birlikte teklif mektapluını ihale ZW 1 f em e et nan 9 anca maddeel yola ite emnllne hacla koaalıcaıı H ltba 

ıGmrGtG 11atıf komlıııynaunı mft,.eHtltrı ilin olanar. 2~3(. 

Hastanesi Haşla· 
~tinden bir ••t enel Ankara'da M. M. V. At. al. UAnın teblll llmlhaberl makamında tatalank boreaaan ketbl hı• pJı•gv ı·nden: 

iL~ o. Da •ırmelf!rl. 258' • 16 31 15 29 
-...~ kat'iyet edrcPll ltta olanar. 2942 o l 911r lal. al. ko. daa: hmlr memleket •e etrefpmı• baıtanetlnln bir aenellk lbılya· 

..... S.lakeetr'dekl kıtaab aıkerlyenta 400 ton Ua ihtiyacı Seferihisar '-arbaylığındao: cını brıılayarak olan 1068 kilo seytlayagı 1059 kahp bu• ~e 
~pab suf malile ekılltmeye konmattar. lhıletl 2 ·10• "rl 500 metre haMe besi ile (21800) metre p• beaslnla temlal 

35 çartamba gla6 ... t on altıda llalıketlr'de uked 1 - Beledlyemlsce açık eblltmeye c;ıkuılan mesbeha ı..... temini tedariki lçla 20 gln mlddetle illa edilen açık ekellıme· 
~ , llb11 alma komlıyonaada yapılacaktır. tına talip çıkmadıAıadan 23 9 935 paarteel glal .. t elnde çıkan iıteklill tarafından nrllen bedel ltyık hadde g6rtll· 
l ....... ~l'tllamed her gln komlıyoada g6r6lebiUr. on bette ihale edilmek lsere eblltme oa gtla asatılmıttır. memlttlr. Ektlltme 18 9 935 ıarlhlndrn ıs 9 935 tarihine •adar 
• , l •batnmen bedeli 86000 llrad1r 2 - İfla bedeli ketfl '630 liradır. oa gln mlddetle ekıllıme~e asatdmıttır. ı.ı .. at ol•nluın 28 9· 
& emı•ab ma•akbte akçeli :!850 llrıdır. 3 - Tallplerla f8rlDame HMlr ewrakı gGrmek bere Seferi· 19 ~5 tarfblne raıthyaa pasarteel gbl Aat 10 da lsmlr •llAyet 

..._ lttfklller Ticaret ndııında kıJldlı oldaklanaa dair Ye· blMr f8rh•yhtwa• mtlrıeeıtlın ilin nluaar. 2P5 j daimi f'DCtlm,.alnf! bıt•ormalan. 2843 
6 ....., :ka g8eıermek mecbarlyetladedlrler. ı-J---.--D--f-.--d---,-.. --d----------I·-.-~, ----M--1...;. __ d ____ J ____ d_.;;..;..,_ ____ _ 

ıaarc....aa ı,t1rak eclecekıer 2490 11y.1a artırma, zmır e ter ar ıgın au: ~eşme a mO Or Oğflo en: 
eblbme kanananan 2 n lç6ncl maddelerinde Ye Imıın•n nr~ borcundan 6tlrl tahılll em•al ya•a11aa ,are ŞartDameal maelblace alıeade •••• l..tanbal ottJllalD tamiri 
..,..._..ade yuah Yeılkalulle ıemlaab maftkkate haesedllrn lklacl karat•t tnm••Y eaddeelade kala :s62 432 250 tin muhammea bedel ile mlnıkuara konalmattar. Ebllt· 
... l ....... , " tekUf mektaplarını ihale .. tinden en ••ıh e• tarihi lltadaa ltlbarea yirmi bir gln mlddetle 1ahlıp me 2' 9 936 •la ıeaı •at 15 de Çetme aalmldOrl~e '•· 
11 lllr - enel ....,.,_ ftrl8it bala-•lardlr. tabnldagl•daa peJ llnMk llleJ•lerl• defıerdaıbk tabııMlı P'lwkbr. Tallpler ,.... Jedl ...... temi- elafak 18 lln 16 
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v. N. '" 1111 ı ı ı il ı 1111m11111111111111111111111111111 111111111111, Nafıa Hakanlığı lzmir ikinci Daire 
VV. F. H. Van ~ Al h• B ı ısu işleri Mndorlnğnnden: . 
Der Zee ;;; i.Se ır an {.aS ı ;;;;; 972 lira 48 karnı bedollkeıtrıı Sıllblldo ıdılı nıb11eıl ö•O:, 

& Co ;;; ' = de marmara tağdlye kanalı tızerlnde ve Gedlr.ln geçit yerlo • 
• := a a • • • • • - yıpılıcak betonarme kDprGaOnfto lnoaatı 26 8 935 ıarlblodl, 

DEUTSCHE LEVANTE LlNI• = o .:;;;, m D ~ (§ n n b e te Da = itibaren açık eksiltmeye kooulmoıtur. ıhale 17·9 935 ıartbl0 
"CBIOS,, vapuru 16 eyhllde §§ e5:I U e;f' ~ Ciii!J = raıthyao eılı gDnG Hat onda Salihli malmGdQrlüğQ datreılo~ 

bekleniyor, Bamburg Bremen = ikinci Kordonda Dona civarındaki kendi binasında =: yıpılıcıktır. Bu itin aartnıme ve projealot gOrmek lıtlyenler ıJ 
den yok çıkaracaktır. =: TELEFON: 2363 = mir ikinci daire ıa itleri mOdGrlOğOne veya Salihli beledlyeei

00 

"İTA URI,, vapuru 16 ey - • • = mGracaatlın. 
UUde bekleniyor. 20 eylllle = HertOrlO (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. - Ekelhmeye gfreceklerla de 72 lira 94 koruetın lbırel 01: 
kadar Ann11, Direkt Roter _- 4 =:_ muvakkat teminatı mal · ıandıı&mı yatırdıklarına dılr ıııakb 

M 
Vadesiı.lere % " 

dam, Bımborg Ye Bremen d t ş ti % = Yeyı banka mektuba n bu gibi lılerl y•ptıklarını dılr yetik•' 
için yak alacaktır. ev ua ar arı: A!tı ay vadt-liy~ S = laılle bfrUkte ihale gana Salihli mılmOdarlOğClne gelmeleri. 

VVIN RIE 
Bır sene vadelı1e % 6 faiz verilir. -" F D,, vapura: 1 inci E 2716 27 31 7 15 / 

tearlnde bekleniyor. 5 8. el teı · Zahire, ClsGm, incir, pamuk, yıpat, afyon neaire komlayonculuğu yapılır. Mallar geldi· = 
rloe kadar Aoverı, Roderdam, flnıf,. 111ahlpl,.rln11 f'n m011atıf ef'!raltle nane ~tırllir. = 
Bemborg Ye Bremen için yak ~llll l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
ılıcıktıa. 

"VVASGENVVLD,, vapuru: 14 
1 inci teerlode bekleniyor 18 
l tocl teorine ludar Aovere, 
Roterdam, Hamborg ve Bre· 
men için yOkllyecektlr. 

" SOFIA" motGrG 31 Bel 
tetrlnde bekleniyor, 4 ikinci 
teerlne kadar An vere, Roter 
dam, Hamborg Te Bremen için 
yftkliyt>cektlr . 

.. ANU nts.. moılSrft t 1 ikinci 
teerlode bekleniyor, 15 ikinci 
teırlne kadar Anvere, Roter 
dam, Bamburg ve Bremen 
için yftkllyecektlr. 

ARMEMEN B SCBULDT 
BAMtiUR\7 

"TROYBURG., npurn halen 
limanımızda olup Anvere, Ro· 
terdam H Hamburg için ydk 
alıyor. 

"'N0R11URC. .. vapuru: 8 bl 
rlnct tetrlode beklf'ntyor, An 
vere, Roterdım Ye Hımbur~ 

lçlo yok al.yor. 
DEN NoR~KE M1DDEL 

HAV ... LINJE 
(D S. AS. SPANSKELINJl!.NJ 

O SL O 
11 SARD1NJ A ., moıGrG 27 

eylCUde b«"Ueolyor, Hane, 
Diepp" •e Noneç Jtmanlarına 
yak atacaktır. 

.. SAN ANDRES., motora 2:1 
Bel. tetriode bekleniyor, Dl 
eppe H Noneç limanlarına 
yftk alacaktır. 

ARMEMENT DEPPET ANVERS 
"EG Y PTE.. vapura 12 Bel. 

tf'orlnde bekleniyor, An•ere, 
Dlrr.kt mal yakltyecf'ktlr. 
Tl::IE EK.'iPORT S S CO'IPO 

RATlON · NEVYORK 
Şimali Ameılka'ya do~ru 

Scfe-rler 
ExECUlVE .. npura: 18 ey· 

ldlde bekleniyor. 
ExlLONA,, nparo: 30 ey· 

16lde be~lenlyor. 
" AliOUKlR 11 vapura 20 

eylOlde gelip 30 eylGlde, Bir 
leılk Amerika lçla ald•I• mal 
ları lekenderlye'de '"EK.SETER,, 
Tranıatlantlk nporuoı ık&at· 

ma edecektir. 
SF.RVlCE DIRECT DANU· 

BIEN 
TUNA BAITI 

... ALISA.. motora: 1 Oeyltllde 
bekleniyor. Belgrad, N0911ad, 
Komarno, Bodapeıte, Bratalna, 
Viyana ve Ltnr. için yat ıla 
caktır. 

"TISZA., moıora 18 eylalde 
bf!lı.leolyor, Belgrad, No•l•ad, 
Komarno, 8udape1te, Bretlıln, 
Viyana Ye Llnz için yakllye· 
eektlr. 

11 BUDAPEŞT .. motora: ' 25 
eyh11de bekleniyor. Bel~ra~, 
Novt~ad, Komarno, Budapf"fte, 
Bratlelava Viyana ve .i.Jns için 
yok alacakt.r. 

AVUSTRALYA HATii 
Bldi•lye kumpınyaııoın 

11 ABOUKİR" •apuro 29 
eylCUde bekle~iyor, Peolneolar 
Orlent Line kumpanyasının 
0 8EN ulCO., npurona Port· 
Sahte aktırma edilmek Qzere 
A yaeı ralya 'nın b6tCla limanlı· 
na• mal alacaktır. 

•• ABOUJIR ,, Tapana ayal 

~ . 

.N~A 
K u ru f ıl o JI ıu ıı-1 

Olivier ve Şore· 
kası Limited Va-

pur Acentası 
Cendell Hın, Birinci Kordon 

Tel. 2448 
Ellrrm•n Llyn Ltd. 

Ll•rrpool Batu: 
0 ROUM ELIAN., nporo 20 

eylalde Lherpool •e Snıoııea· 
dan gellp tahliyede boluna· 
caktar. 

0 0100., nparu 17 eylDlde 
bek'enmekte olup 21 eylale 
kadu Ll•rrpol Te Gl11gon 

.. ROUMELIAN., nporu 29 
eylCllde beklenilmekte olup 5 
blrlocl teorine kadar Ltverpool 
ve Glaıgon için yflk alıcıktır. 

Loodn Battı: 

"FABIAN., nporo ha,en JI . 
mınım•zdı 17 eyUUe kadar 
Londrı n Hali için ytık alı 
cakur. 

" EGYPSİAN ,. npuru 27 
eylCUde Londra Bull Ye An· 
nre'ten gelip tahllyedt bola· 
nacı k •e ayni , zamanda 6 tef· 
rlnlenele kadar yak alıcaktır. 

Genenl Stram Nnlgaılon 
Co. Ltd. 

0 STORK... vapura 20 eyltU· 
de beUtnmekte olar' 27 ey· 
lale kadar Londra lçln yak 
alacaktır. 

Deuteche Ln•nte Llole 
0 GAL .. LEA., npara Bam· 

ltorg Ye Annre'ten gelip tah· 
Jlyede bolunmooıur. 
Not: Vorot tarlblerl Ye npurlı· 
rın lılmlerl Gıerlne denltlkllkle· 
rlnden mee'ollyet kabul edilmez 

zamal\da Port Salt aktarması 

olarak Ulndletan, Akeayl ıark 
Ye ıarkl Afrlka'nın bltGD il· 
mularıaa mal alacaktır. 

[ &lrcıc.l J:!>AN~ASI ı 

Fratelli Spereo Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

"ULYSSES,. npura elynm manımıadı olup 14 eylOlde 
Anvere, Roterdım, Amıterdam, Bamburg Umanları için yak 
ılacakttr. 

0 0RESTES,. nporo 23 eylalde gelip !lO eylcıle kıdır Aonn, 
Roterdem, Am•terdam Ye Uımburg Umanları için yak ılacaktar. 

"BERKULES., npora 7 lf'trinlenelde gelip 12 teırlolent:lde 
Annrı, Roterdam, Amıterdam ye Bamborg Umınl1rı için yok 
ılıcaktır. 

"8ERMES,, upora 21 tf'ırlnlenelde Rellp 26 teırlnlenelde 
An•ere, Roıerdım, Ameterdım ye Hamborg llmınlaıra lçlo ydk 
ılacakur. 

0 HERCULES.. vapuru 20 eylGlde gelip yakana tahliyeden 
eonra BurgH, Varoı ye Ködleoce limanlarına bereket edecektir. 

"HERMES,. 'ıporo 4 teorlolenelde gelip yaktına tahliyeden 
ıonra öurg11, Verua n Köetence limanlarını hareket edecektir. 

•,GANYMEDES., vapura 19 trırlnlnvelcıe gelip yakana tah· 
llyedeo eonra tJorgae, Varoa ye KOatence llmaolarıoa hareket 
edecektir. 

SVENSKA ORIENT LİNİEN 
ueEMLAND,, motôrft limanımızda olup yOkGnfl tahliye 

ettikten ıonra 15 eylOlde Roterdım, Bımburg, Copeobageo, 
Daotzlg, Gdynla Ye lakaodlnnya, Oalo limanları için yak 
ılıcaktır. 

"VlNGALAND,, moUlrG 2 birinci teorlnde gelip yGk6n6 bo· 
talttıktan sonra Roterdam, Hamburg, Dıntzlg, Gdyola n leken· 
dlnavya Otılo limanları lçln yak alacaklar. 

"VASLAND., moıora 15 teorlofenelde gelip yakan tıhllye · 

den eonrı Roterdam, Bamburg, Gdyola ve lııkaodlnnya Uman· 
larına hareket edecektir. 

0 NOROLAND.. moıOra 2 teorlnlaaotde beklenmekte olup 
yGk6n6 • tahllyedrn ıonra Roızrdam, Bamborı, Copenhagen, 
Danızlg Gdnlı, Oalo ve lıkandlnavya llmaolırı için yClk alacaktır. 

SJıJ{VfCE MAJU1l:M HOUMAJr. 
0 ALBA JULYA., vapuru 30 eylOlde gelip 1 birinci trerlode 

Pire, Malta, Nıpoll, Ceoova. Marailya ve Hıreelon için yak 
alacaktır. 

.. SUÇEA VA,. nporo 27 lt>trlolevvelde gelip 28 teorlnlenelde 
Pire, Nıpoll, Ceno•a, Marellya •e Haraeloo için yftk alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA ~. A. KUMPANYASI 
"LEVV ANT., mot6rft 15 teorlnlenelde An•era Ye Gdyol• 

Umaaları için yftk alacaktır, 
İltndakl hareket tarlhlerlndekl de~ltlkliklerden acente meı'a· 

Uyet kıbol ctmes. Fazla ıafellAt için ikinci Kordonda Tahmil 
Ye Tabliye bla111 ark11ıodı Fraıelll Sperco •apur acentahgına 

mClracaıt edllmeel rica olaaar· Telefon: 200' 200S·:ı663 

1 

Bamıahane iıtaıyono ka1'flıındaki dibek eokak bapnda 30 .. 1'" 
h e• ve moayenehaoeainde ubah uaı 8 dm ıkıaa 11at 6 a tadl' 
haıstılamn kabul eder. 

Müracaat eden hutalara yapılmın lhımgeleo uir tahlilAt te 
mikroıskopik muayeneleri ile veremli hastalara yıpılmuına ccv .. F 
rillrn Pnomotorakı muayenebaoeeinde muntazaman yapılır. 

Trlf'foo: 41 16 

Dr. Zekai Tarakçı 
Merke hastanesi Dahiliye Mfttehassısı 

ikinci Beyler sokağı Tnrk mazayede 11lono ıulı•llDde 
numara 45. Uııstalarıoı Ggledeo eoor. 15 den 18 e tıd•' 

TELEFON : ;\R06 

lzmir l nci icra lzmir 2 nci jet' 
1 

Memurluğundan: memurlııg--uodsfJ' ,,,. 
O.yan fablre •n•er'ta emltk Kerim ığı zıde bıy ~ 

n eytam bankasından OdOnç met alinin emlü ye e f 
aldığı paraya mukabil bankaya banlı.uından GdOnç aldıAı f>"' il' 
ipotekli Te geçen ıene yıpılan makabil bankaya ipotek e~f 
11111; 2280 numaralı kanona dlgt lzmlrde g6s•epe er•" ,IJ 
gare tecıl edHdlğl halde bir cıddeılnde 1067 numırıl• ~o' 
ıene içinde birlncl tıkalı borç kapıaıadıo girilince bir fi 
Odenm~dlı&iodea eon ve kat'I iki uda bir motbık ye beli .A 

"' IJıl•,... 
olarak tekrar mGaayedeye ko· banyo Ye yakarı :kıt• çı ı•" 

bir 11lon Qç oda bir bl 1ı 
nan lzmlrde karoıyalı.ıdı rahmi ,_,, 
bey eokagında 178 J68 •e 16 ve hududu llğı Ye ark•ll ~ 

• met ıll bey hane ye bl t11 
laJ numaralı n 2 katlı 6 oda 1 b b 1 0 a ır•_, 
2 aofa 1 motbak 1 kiler 1 ça· ıodad mlul tar haad r 

0 AlooO it" ca eı e mı ut ve ,. 
mıeırhk 1 bıoyo 1 kaya n kıymetinde bu nlD ,;_ 
arklf• dGAro bahçesi ile 5000 Malklyetl açık artırdl• fi 
Ura kıymetli olın ba e•la tile •e 844 aomırala eoı•:ı 

MCllklyetl açık artırma ıure· eytam bınkuı k•aooo ,,.; 
tile ve 844 numarah Emltk hince bir defaya mıbıo• n~5 

l l•P 
ve eytam bankan kanunu mo· 
clbloce bir defaya mahıoa ol· 
mık Ye kaı'I artırması 1,11 
9:l5 comı gGod ıaat 11 12 
de tamir hCl .. timet konağındaki 
1 inci icra dıireelode yıpıl 

mak Gırre 30 gOn mGddetle 
eatahğa konuldu. 

Bu artırma oeticeılode 81tlf 

bedeli her ne olarsa olsan 
kıymetine bakılmıyarak ençok 
artıranın Gzerlne lbaleel yapalı· 

caktır. Satıf peolo para ile 
olup mftıterldea yalnıı yftzde 
lklboçuk telllllye maerdı ala· 
nar. lıbo gayri menkul Gze· 
rinde herhangi bir tekilde hak 
tıltblnde boluoaolar ellerin 
deki reıml nıılk ile blrllkt.-
yirmi gün zarfında iamlr 1 ncl 
lcr11ını mOracaatları ltzımdır. 

Akel halde haklara tapo ılcl· 

Hace maltim olmadıkçı pıy· 
laomadan hariç kalırlar. 21,10· 
935 tarihinden itibaren tart· 
name berkeec açıktır. Talip 
olanlır.n yOzde yedi buçuk 
teminat akçeal veya milli bir 
bankı hlbar mektubu ve 933· 
18093 doıyı nomaraeUe 1 ncl 
icra memorluguna maracaatlırı 
Uta olaaur. B. it No, ıa2 

oarttle artarmıaı 1 · ıf 
camı gaoa eaıt 11 d'~t 
de İzmir hftkumet koa•g•~;; 
2 ncl icra dairesinde y•P' .. ııt 

l .... 
azere 30 gon maddet e 
koooldu. ,,rıf 

Bu artırma netteeılode ..,,,~
bedeU tahmlo olunan k•1,. ,1 

ycııde yetmlı betini b010'~· 
çok artıranı lhaleei y•P

1 

0,,- it' 
tır. Akıl takdirde 2280 otl lı" 
rab kanana gOre ıatJI I' ~ ~lı:ı 
ıakılacıktır. Sıtıı pt•101,ı,ı' 
ile olup mGıterideO il", 
vazde yedi buçuk dellAll1t ,~J 
I 1 rJJ" ,, 
rafı ılanır. lıba gıyı ,,.ıı 
berinde herhangi biti 1 ,,a' 

1P I .. et 
bık talebinde buloO .,1,ıı .. ~ 
rladekt resmi veıalk ile ~ ' 

ı .,,ır _.1 , . 
yirmi gan aarfınd• • ılf•':ı 
icruıaı mftracaadır• ,po 

Akel halde bıkl•'1 'p•1''~ 
cllloce malum oımadıkÇ; 10 9~ 
madan hariç kalırl•t· 2 .,,,,., -
tarihinden ltlbıt"P 1,ol'/ 
berkeee açıktır. TıllP ~-•' 1~. 
yazde yedi buçuk ce:,..*' ' 
çaeı veya mili! bir 

99
j J~ 

bar mektuba ye kıoel 
1
.,

doaya numaıaelle 1 ıJ.ı' 
memorloAona m4rtct' ıJO 
olunur. e. it rıo· 

r. 

1 

~ . 


