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Dil Bayramı 
Bu Ayın 26 ıncı Günü Herta-\ 

rafta Kutlulanacak tır. 

~ınam Yahya'yı l(ama ile Öldürmüşler. 
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. ~.:~d~ .~~!be~~le~~.ge l(ayseri Fabrikasının Yakın· Ege Bölgesindeki arih
~i:::.~;·.~:m~:~ro:.~.;::::. larımızda B·r Esı· Daha Yok selEserlerÇokDeğerlidir 
t ır halkının baoında hır (Tele·. • 

ı:ı:) helası oldo~unu öğrenemiye• ' T T T C • • J-k. • k 
~~ ll:ıişiınt (Telefon) sosyetesinin ' • • • ....emı yetı ıncı Baş anı Af et 
:~~~.ı:-·~~~!1!'!' ::kk;;:;~r:; F ahrika, Dün Celil Bayar ın Huzurile ve Ge~eral Kôzım Diı·ik'in ANA-

lltıla kar~ı )ı.arşıya geldikten son· 

~.:·~:~1;::ı.''!~~.~~:::.m ~:; ve Parlak Bir Törenle Açılmıştır. DOLU'ya Verdikleri Diyev. 
ltı l'ifet değildir. Hattll özür dile· 
b·'Yerek eöyliiyorum ki bu Şf'hirde 
~~ (Telefon) derdi olduğonu şim· 
~Ye kadar bilememek gazeteci ol· 
~k'~ itibarile benim için büyük bir 
a.. &ıkJiktir de. Bu kusuruma işte 
'"k1kta il 
t il açı&a söylemek suret e 
'tııd· c 11lli cezalandırıyorum. 

Cetelim gene telefon işlerine: 
~aı l\endi ağıdanndan işittik ki 

1•11~ar yönünde ikiyüze yakın va. 
'' •a sosyeteye başvurarak tel~fon 
d lllalı: istemişler. Sosyete bunlara 
a bize 8öylediği gibi: 

t~ . .._ Boı onmara 1ok. Tesisatı 
tıı~~leıoıege de hükilmet izin ver· 
%r! 

Cevabını vermiıtir. 
l(J lletediyenia ortak olduğu bir 
)~'Yetenin halka bn yolda cevab 
~ll:leei. en hafif tabir ile ayıp bir 
)~tt, f zınir halkı telefon alamı• 
tı~ '-, telefon alamamak yüzünden 
(U~lıYorsa, ıikiyet ediyorsa bunlara 
~ 1~fıınet) in sebebiyet verdiğini 
~~Yetek itin içinden ınyrılmak, 
ııı,~ l hiilCl.metteo soğotmağa çalıır 
~ tarı başka bir it olamaz ve her• 
tıı, dırı evet biz buna göz yoma· 

Yıt. 

l~iıı doğrusu ıudur: 
), {l'elefon) sosyetesi ödevlerini 

Pıııı )~t Yor, fazla masraflara boğolo• 
ı,11' !>ahalı malzeme 111t1yor, halk· 
~ ~ok para alıyor. Bundan on 
~-~ e\'el tezeldt'n aldığı imtiyaz• 
de" l!~irı kendi iıine yarayan mad· 
illi' tıııi taıbik ediyor, işine gel· 
~. ttılere yan çiziyor. Bükdmet te 
lllc~tteyi. bu çarpık. yollarda yürü· 
&~ teıı dıkoymak için nkıetırıyor. 
~ibi ••kış,k durumdan istedikleri 
ı~i "Ytılıp çıkmak için so19yetenin 
lı~1 'enedenberidir (Ankara) ya yap· 
tıı1111dha~"urmalar biikQmeti tuta• 
h~•li 110 vazgeçiremedi. (Ankara) ya 
~•s) ~t~iı defa gönderilen (Murah· 

r hep elleri boş döndüler. 

Ilı~~ ~ükuınetin soııyeteve yaptır· 
~ıileltı~etediği i~lerin neler olduğunu 
t~~ ~~Yoruz. Fakat tahmin ediyo• 
"ıh 1

' hu i~ler halkın lehine ve 
~ ıCteıf i 811 ın aleyhine olduğandaodu 

~~i)'o:Yete bu i~leri yapmak iste• 
11tt~i' Ayni zamanda hükumetin 
~i4 dilde haklı olduğunu bildiği 

t (Şurayı devlet) e başvurarak: 
ı ' a-k . ·~le :ı u tl.ınet bizden haksız ıs· 

t\le b l.l· ulunuyor. 

\ııı t 
1Yenıiyor ve iş de böylece bal· 

lltaruıa olarak ozayıb gidiyor. 
ıq laıı. - h 111 zararına olan bu duru• 
~'~r 11 ~ehrin (Amme hizmet) }erini 
ıl· ltlak. .. d 1Y!!) d o evinde bulunan (Bele· 
~ •ı~ e ııeıı çıkarmıyor, çünkü hal· 
~tt •ııtı 1 ·ı I· ll~tır ara 8okan bu eoeyete ı e 

1a~ıltıd ' Fakat eurasmı düoünmek 

1
1~1 ~.;~ ki, belediyenin bu ortak· 
~ııllll ın, sıhhati, işi, hayatı için 
~:ıı. da~ hir vasta olan lelefon işin· 
tiı~İt 8 k1yınetli ve önemli de· . 
ı1 l'elefo 
~~llld;ı, n 80&yetesinin bu da· 
1h ,. .. devam edib gitmesine bele· 

~J ı:ıO:ı: y • 
'4ıhc 0 rnea hıle hükumet razı 

~'}>ete ~ktır, Çünkü telefon işi bir 
~ttiııe rııu ~ete.digi gibi hareket et• 
~tıılkıe 1:1usaıd bir i~ değil, bir 
~.~ Old hizıneti) dir. Elimizde para· 
~llııta lı~u halde evimize, mağe· 
~lir telefon almaktan mahrum 
li~ti ~İze elb~tte ki hü.k.limet se· 

alacak df'ğildir. 
H. R. Ökıem 

Ankara; 16 (Özel) ·-- Kay . 

seri mensucat fabrikası, Eko · 
noml Bakanımız Celil Bayar 

-~ . ..... -... ___ -

Kayseri fabrikasının görüniişii 

tarafından büyük törenle açıl 
mıı,ıt•r. 

CehU Bayar, bo miinaeebetle 

Muahedeler Değişirse Bo
ğazlar Rejimi Değişecek. 
Dışhakanımız A.ssamblede Düşünce

lerimizi Sarih Olarak Anlattı. 
-· Cenevre 16 (A.A) - Özel 

ay1arımız bildiriyor: 

Dıe lelerl bakanımız Dr 
Tevfik Rüşdü Araıı uluslar 

soeyeıesl aHableelnde a~aJıdakl 
dlyevde bolonmm;ıtor: 

" - U mnmt mftzakere eso88ından 

tedUb .t b11kımmdao berk .. se 

e"tt moauıele yapllmaeıoda 

baheedtıdt. Bu müoasf'belle el 

l.dhtarı azaltma hususunda l'Şil 

lige vanlmak imkanı basıl ol 

mamasma karşı dt>rin tees.,ür 

lerhnl bHdirmt>ktea kendimi 

men ot> demem. M&11maf lh si 

la.binzlanma kooferamı iı;l"ri 

nin tevakkuf hıtllnde olmuına 

regmen bu busoııtakl Omldlmlz 

tamamen kaybolmue değtldlr. 

Bu ellahsızaaoma babııı dola 

yısile guek kooet.ıyde ve ~erek 
silahsızlanma konferanııınd• 

sırası geldikçe dalma işaret 

ettiğim bir ookta vardır. Yük· 
sek asııamble ... lz öoO.ode e<>z 

alışım da bo noktaya btr defa 

dahıı temıtı içindir. Blltrsinflı 

ki. Lozen aodlaşmas1 bazı stlel 
hilkftmterl muhtevidir Ve bu 

hükümler diğer bazı andla11· 
malarda IDf'VCud hiikfimler ka. 
dar ş11mfJllü olmamakla beraber 

milli ölkemtzln bir kısmında 

- Sonn 4 neft yüzde 

. ~: ,~.. . .: . . . . ' . . ;\ ·: . ' : , . - kurdlar • 1 Aralarında Ken 

Alman ve Fransız caeue teıkllAtının çarpışmaları, kın, aşk, 

zekA ve hırlkulAdellk dolu bir caeoı romanı. 

T~ tı 

çok partalı: bir söylev vermiş 

ve hararetU surette alkualan · 

mıştır. 

Açılma töreninde Raı ko · 
nulı:larımız ve binlerce halk . 
hazır bolunmuıtor. 

Fabrikada çabşın yft11lerce 
amele, açılma tlJreofode bir 
geçit resmi yaplılar. BCUQn 

Kayurl, baştan • baea ll.t'•lnç 
içindedir. Balk bayram yap· 

maktadu-. 
Ankara, 15 (A.A) - K.ayeerl 

lı:oD1bln1&ıaın açılma tfireplnde 

bulunacak olın Sovyet Roeya 

ağır endtlatrl komleer yardım· 

cısı M. Piatakof 'an başkanh· 

ğınrlald h~yet bug6a ek•pı~se 

bağlanan özel vagonla Anka· 
ra'ya gelmiş, duraktı Ekonomi 

bakam Celal 8"'Jı1T', ilbay ve 

ıarbay ile yardımcılHı, Somer· 

bank genel dlrektôril ile baştı 

Sovyet b0y6k elçlal Karahan 
olmak ilzere Sovyet bOyAk el• 

çlllk lııyarları ve gazf'tecller 
rarofından karş1laomJelard1r. Bir 
polis mllfrezesl de konok;an 
QelAmlamışlardır. 

Sayın konuklarımız Ankara 
palasta miı..f lr edilmişlerdir. 

flalk komiser yardımc1&1 M. 

Platokof, M. Karahan ile be:ra· 

her ekonomi bakanlığına gide· 

rek Ct'lat Bayar'e bir göıet 

yapmJş ve ondao aoora M. Vo 

robtof ile ttrlikte il ve şarbayı 

göre &itmfşlerdlr. 
• 

• • 
Kayseri pamuklu k()mblnaeı, 

beş St n,..lik eaoayi programı 

moclbtnce Sümerbank'm kur· 
doğa ve planda Bakırköy Bez 

fabrlkasrndao sonra işletmeye 

açht!ı ikinci fabrikadır. 

33 Bin iğ ve blosekeen tez· 

galılıı mücehhez olan fabrlkamn 

1Jenellk imalatı 30 milyon metre 

bezdir. Senelik earfedeceği pa· 

mok mlkdarı beş milyon kilo· 
dan lazlıdar. Bu sarf lyatı bo· 

günkü vHati pamuk flyatlle 

kıymetlendlrlrııek ve bu flya11 
da sabit farzedersek fabrikanın 

işlemeye ba"lamaeUe tôy ek.l· 

nomlslne, pamuk alacı için iki 
milyon liradan fazla para yani 
alam kabiyeti 11kacaktır. Kôyl(i. 

de ahm kabillyetlnln yOJuel· 
meel, "odüııtrl mallarının ıalı· 

tımn yilkeelmeelne tekabftl eder. 

- Souu 4 Oncd 7azde -

Kurul ikinci başko111 Af Pi Aydmlaytarımızla konuşuyo.ı 
Tftrk tarihi Qıerlode tetkik· 1 men Afet'ln başkanlığındaki 

ler y•pmak için şehrimize gel· heyeı evelld gOn bir mo· 

Tarih kumlu üyeleri Didim mabedinde 
miş olan Türk tarihi teık•k ı tokarla Selçuk.'a giderek Efes 
cemiyeti ikinci başkanı öğret · - Saoo 4 dncü yüzde -:-
Yunan'Jılara Göre: 

Anadolu Bezime inin 
Giz iSafhalarıNelerdir? 

Bir Yunanlı muharrir, İstiklal suaşmda Yanan ordusunun 
uğradığı inhlzamı, kendi bakımlarından yazmış ve bunda Yo· 

nanfetan'da meçbol lı:aldığını iddia ettiği bıızı safhalar or · 
t111ya atmııtu. 

Yakın tarihte geçen ve bizi çok yakından alilkadar eden 
bt1 tefrika yakında ANADOLU aütunlarmda çıkacakttr. 

Herhalde Takih Ediniz! 
.... ' .......... .;,. .. I\"! 
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Dftnya'da Havacılık '( 

A ·k 'd D.. . G ü ırı ü ın T e ova z o Ha be ır o e ır ı 
merı a a uşmıyen _________ .._ __________ _...., 

Fukara Tayyaresi yemen imamını Kama ile Ya- OMI. Laval, .~arb • maması çın 

ralıyarak öldürmüşler.. Çok ~~!~~yor. Tanesi 1000 Dolara!- Sokakta Oto-
mobil Gibi . • tst•nbaı, 16 (özel) - vıor 
. Bu Haherı Neşreden Gazete, Hadise Hakkında Daha ıer ka~omu, bu 11b1h t

0P"' 
Ynroyor· Bıç Uçmamış Adam Uçtu. mıt •e Hlt 12 yl 20 dakil' 

.Fazla 1'afsilat Vermemektedir.. geçeye t.der konaımıt•flf' 
denm eylemlıtlr. Bu toplaDll.,_ 

Bir Jakir tayyare i 

Neyork ( Ôzel ) - Bandın 150 kilometre ı6r'atle açacak: 
evel Amerika tayyare havadis· ve diğer ıehre geldiği nklt 
lerl mektubumda herkesi ha. hemen ımod derecealnde sobğı 
-valandırmak için borada neln inecek ve bir kıç metre gittik· 
yıpılmıkıa oldoğuna blldlrece· ten ıoun dar1cak, kıaıtl1rını 
ğlml y11mı1t1m. kaı gibi kıtlıyıcık ve eradan 

İki ıene kadar önce Amerl· itibaren otomobil gibi yol Ga 
ka tecim Bakanı otomobil ka· tGnde gidecektir. 
dar aco11 çık1rılıcak n daı · Fakın tıyy1re1lnln diğer bir 
me tehlikesi pelı: 11 olan tıy· modeli, tayyareye hiç blamemlı 
yuelerln yıpılmuı için çıhııl· ve kında bir IUt den almıt 
makta olduğunu gazetecilere olan bir .. hıı tarafından mn· 
ıöylemlotl. FHhıklka böyle bir vaf fakıyetle açaralmqf(ur. Ba 
ihtira bGytık bir eanalye yol adamı tayy11enla makloeal, it· 
•çacık ve refah tekertegtne bir letllmeal n açarolmuı için 
çabuk daha Uhe edecektir. tlfıllAt verllmlı, ıdlmc.gtı tıy· 
Dandan mHda memleketin flk· y11eye hinmlı, hnalanmıı n 
ri ve mtıdıfH ku•vetlerl de blrkıç dik.ika dolııtıktan ıonra 
ınmıı olıcaktır. Hk'aıı ve k.11111• yere lnmlıtlr. 

Bırptı terakki göıtnmlı olın 1ıte bagln ba " Berkealn 
tayyarecilik harpıın sonra on tıyyareetu teer6belerlne denm 
tene kadar dor1klıdı, bundan edlllyor Ye bualınn y1rıa 

10nra birdenbire bir yenilik "BarcıAlem,, olacak.lan kanetll 
hasıl oldu. Tayyare mtlheadlı bir ıorette amalayor. 
-ve tllmlerl cllmağlarıoda birik· Şimdi Nn York 10kakları 
miı olan örtımcek ağlar1nı ıtl· otomobillerle doludur 16 ya· 
pGrdCller, fabrlkala?Jnı yenile· tandan yukarı olan bdın n 
diler ve yenilerini kurdulır. erkek bunları kallanıyor. Bir 

Uçoeol1r lıe kendllerlal he kadının otomobil kallanmm 
mın bemın oçoramıyıcıkl111 biç nHarı dikkıtl celbetmlyor. 
lakı tayyarelerin eandalyaların· Beden ve beyin eıhmtl mu· 
da oturur gôrdCller. Makineler yeneal n bir lmtlmn ile oto· 
deilıtl, kablllyetlerl aru., ima mobil ıtırClcl tezkereal 50 
lttında kibrit kıdar tıhtı ha· ıente •eriliyor. Kua bir zımaa 
laamıyan .klblnell tıyyare mey· sonr1 10kaklann •e e• dam· 
danı çtkarıldı. larının .. Oıomobll tıyyareler., 

ile dolacaA• •e hail hasırda 
otomobil lmıl eden b~k 
fabrlkılann " Otomobil · tay· 
yueler " yapmaya ba1lıyac.kl1rı 
ve rebbet ile f lıtlerln 500 
doları kıd11 dGoeceğl tahmin 
edilmektedir. Amerlka'lılar işte 

bu suretle hnalınıcakıır. 

• 
• • 

A. R. 

İnglltere'de bir adamın, bir 
motoılklet motörtı kollanarak 
300 doları çıkardığı bir tayyare 
ile açtu~o buraya gelen ıelgraf· 

lıtınbol, 16 (Özel) - Balep'te çıkan bir gazetenin yazdığına göre, Yemen bükumdarı imam 
Yahya, kamı :ile yaralanmıt •e yarasıaıo ağıt olmHından dolayı kortulamıyarak iki g6o evel 
ölmtııttir. Bu gazete, lmam'ın kimin t1rafınd110 yaralaodı~ı hakkındı tlfetlAt vermemektedir. 

lrlında şefi Dova'er1 ile ~ 
lonya dıo lılerl babnı M. "' 
PÔZ ııöylemlılerdtr. J 

~-------------------.. Yunanistan'da Genel Oy 3 ikinci 
Teşrinde Yapılacaktır .. 

Jıtınbul 16 (Ôzel) - Atlna'd11n haber verlllyor: 
Yanan kablneıl, bugGn M. Çaldarlı'iu başkaohğında toplan· 

mıı ve genel oy mes'eleel etrafında uzan uzadıya konaetokıan 
ıonn ikinci teırlnin Qçtınde genel oya bıelınm11ıoı kararlathr· 
mıetır. Kıblne, ıhndlden esaslı ve çok cezri tertlbıt alınmasını 
•e halkın ılbnlnl balındıracak olan gazeteler hıkkınd~ ılddetll 
cesalar tertip edllmealnl tenılb eylemlı ve lçlıler bıkanhğını 
gealı ıelAhlyetler nrmlıtlr. 

Çelik Ağ Siyasası 
Yürüyor 

M. Bek, Sovyet dıı ftl 
bakanı Lltvlnof Yrldat•D ı' 
marteıl ıtınkll dlyevfnl te~ 
etmle ve Polonyanın iç ılf; 

O . 'd H Ik B sına kimsenin karıe..,r 
smanıye e a O· hakkı oımadı~ını eöylemtedt· 

....... ,._. __ 
yftk Şenlıkler Yaptı lıtanbol, 16 (Özel) - 8'f 

Ergınl . O•maolyel5(A..A)- ler komlt,.ılne batlı tAli _,. 

-Doğa .Anadolu'yo batıyı bığ· misyon, bogftn toplanlDıf 
Jıyan ve c(lmarfyet fdareılnfn uzun konoımalardı boJOll .. ., 
çelikten timsali olan demlryolo tur. Ba toplantıdı, Fraı' 
Ergani · Oımaniye'ye olıımıı bııbıkanı M. LAHI da bfİ 

1 1 R T hl• • N 1 K J d tıran Yeni bir hayat mftjdeclıl balanmuıtar. 
ta ya esmi e ığı I ası arşı an 1 olan ba önemli bAdlıe hGtGn MtısyG LaYal, İtılyı g,..ı 

letaDbal 16 (ôıel) - Londra'dan hab*"r •eriliyor: halkın coışkon ıenllklerl ile meı'elealnln harpsıı net1cel~ 

••• 

laglhere dıt baklaı Samael 801r, ınıııın bıobakln Bald•ln'ln karoılınmıo n ba mClnaıebetle meal için btlttın kanetlnl i'' 
lkımet etliAI Şekker eayf iye.ine giderek İtalya hGkdmetlnln btlyGklerlmlzln adlan ıGkranlı eylemektedir. 

IOn neırettlAI reıml tebllt hakkındı lzıhıt .-erdikten sonH ıoılmııhı. Prens Dö Gal 
tekrar Lnndr1'ya dönmGıttır. ·sır Samael Ho1r, Cenevre konaı· R 'd 
maıannda bır •ortak .,.,ı.ua hemen eennre're gidecektir. omanya a Otomobille 
İtılya'nın reımt tebliği, Londr1'da iyi k.rıılınmımııtar. Havaların Durumu .. 

• • • lıtınbol, ıa (ôsel) - şımıli Seyahat Ediyor 
Fransız Gazeteleri Hitler'e Çatıyor .. Romınya'da hlValar boıal· lıtanbaı, 16 (ôseı) - ~ 

İttanbal 16. (Ôsel) - Bltleı'ln NorenberAte nrdlğl ıöyln muıtar. Bert1rafıa fırtınalar glhere vellıhdı prenı 03.,,. 
etrafında asan makaleler yazan Parla gasetelerl, daaya harıııoı ve nğmorl1r baılamııtır. otomobille Badıpeıte'ye gel~ 
korayıcak olan doıra ve dlrGat bir ılyuetln, Norenber, yolundın Bakreo n Köıtence tarafla· ve az eonra ıynl Hllll 

geçmedlilnl lled ı~mekte •e Hltler'ln ortılığı k11ııtırmak r1Dd1 ise dorum b6ıbGtGn bıt Vlyını'yı h1reket etmlıtlr· 
t11edl~lndea bahaeylemektedbler. kıdır. Baralardı yaz ha~dm ıtı· (talya 

rOyor. 

Dünya Durumu Karşısın- Lehistan Sıyasası ~1u~ı~r Kuromuolll' 
lıtınbul 16 (Özel) - Lehlı · Çekılırse Habeşler 

da Balkan Paktı. tanda yıp•••• ınt1hıbıt, Leh Derhal Seferberlik 
d klrı amumlyeılnla Almınyı -M. Maksimos, Uluslar Sosyetesi Pak· 

tına Bayrılığımızı Söyledi. 

ile değil, Fraaea ile azlaomak 
ve blrleımek sly11etlni tanlb 
ettl~lnl gôetermlttlr. 

Habeşistan'da örti 

ilan Edecekler ' 
lıtınbal; 16 (Ôsel) - ~ 

ya Uloılu karamandan çe f 
çekilmez Hıbeı hGkd111ed 
ael ııeferberllk ilin edece~* 

Cennre 15 ( A.A) - Ôael 
aytarımıadan: 

Yanan dıı bekını M. Mat· 
ılmoa, .,..mblede Balkan ın· 
tuta adını eu 16ylevl nrmlttlr. 

"Balkan antantının ılmdlkl 

bıokanı M. Tltaleeko bandı 

bolanmıdığındın ıntantın eıkl 

hıtklnı ııfatlle ha genel ıytıı· 
manın nrdlğl fır11ttın istifade 
etmek •~ k11a bir dlyevde ha· 

korolm11ını sarori kılın da bu idare ilin Edildi 
olmuıtor. Antaotın llerleyiı· İstınbul; 16 (Özel) - Adle f enİ 
!erini ınlıtın ve Herdeki gellı· Ababı'dan haber verildiğine 

meılnl gırantl eden de budur. göre, Bıbeofılln'ın b111 taraf· Atanmalar 
Ve en IOD, •inan bu ağır 1 d ö n lda ıı·- dil 1 

P! ıun ı r re au e m , . Ve Terfı·ler h&dllfllerl lçlnd., alaılır ımıye· 
ti~ ~ 

tesl paktına her zmmandan •·. 
fezla bayrı (11dık) bulunduk· Harp ha1ırhkl1rı, hummdı Maliye tahakkuk bqlll' .. :J 

t b d 
bir surette devam etmektedir. Abdullah 35 Un mıaıl• ~ 

1rını ara a söylemek ödevini I'. 
antant hGkümetlerlne yOkll· Adlı · Ab•ba 16 (A.A) - eıpekterllğlne, Üık6dır ~ 
yen de gentı itte bodur. Yağmur mevsiminin nlhıyetl bat memuru Şnki terf f~ 

Balkın ıntınta devletlerinin yaldaıtığı için borada eadlıe mir tıhıll baımeuıarlo 1 
uluslar ııoıyeteıl konseyinin artmaktadır. İtalyın açıkları· Kır.buran mılm6dGrft t:'I, 

Balkln ıntıntı kuruluğunun dauya barıoını kurtarmak için nın hGcomanı kartı hıtk ara· Özdemlr lıte~lle S6ğftd ~ 
lkhıcl yıh ıonanı gelmek ilse· verdiği emekleri içten bir ligi ııuda korunma tedbirleri alın· mCld6rl6ğClne, AydıD ~ 

lanmık isterim, 

redir. Antaotın denmı teki ile taklb etmektedir. Do emek· maktadır. mGcadele memnro Ne~ 
mailere a~rıyabllecek ltızomlo Jerln barıeçıl ve doğra bir Alplarda lirı Gcretle lsmir JDI ;I_ 
bir eeer olduğunu göstermek· kotarıma frlerneııl dileğindedir. ml!marloğunı, Anbra ~ 
tedlr. Antınt ile blrleemlı otan yeni Tnnel.. elcll muhafııı Etref " 
devletler arai!ındakl birliği mü· Dil Ba İıtanbal 16 (Ôzel) - Franea Gçftncd mıntıkı 11pd ~ 
n11ebellerl gQoden gOne sık yr!lfil) ve İnlçre hGkdmetlerl ırasında moh.fızhğ1D1, Aydın delll

1 
'-' 

Ne netice blaıl oldu? Re 
k.orl1r dGomeğe, bftyOk deniz 
ler aıılmağa, kotoblar görtll · 
meğe ve dDnya bir haftada 
devredllmeğe başlında. Bundan 
dıhı çok ônemllıl, ahali tıy· 
yare ile dolaıınlara (Deli ve 
ıbdal dereceılnde ceaurlar) dl· 
ye bak mıktan uzgeçtl. Jı 

ıdımları iş görmek için tıy· 
yare ile uçmağa ve vakit ka . 
zanmığı bııla lılar, tayyareler 
klr lçhı ticaret ve posta sefer· 
lerl yıptıl1r. Ba hareket 1927 
de kuvvet aldı ve 1930 da tardın anlaşılmıştır. A. R. lıım•t ve ulusal yayıolarıo bQ 6 E bıeltyao bia mClzıkereye bakı· komlıerl Fahri devlet d~ 

Bı·r Kaza tOn alanlarını yayılmııtır. Bun· 2 ylôJde lırea Monbtlan dığları ıltıedın yolları mtınablAl baık~ 
Basene havada yeni olarak merkez mtıbendlıllğlDe, 'f"'J 

ne var? S I 
44 

Y I V lar antant de•letleıinln barıo Kutlulanacak tır yeni bir tGnel açılıcaktır. taaaray llıesl febefe 111J~ J 

tekemmftl glJeterdi. 

B 
ö il ara ı ar döleklertnı ve bunu 1ıyaaa1 Fo,...a'nı K rtulua .. 11""~1 

orada "Fukaranın ıayya İ b Ô 1' n U yU Nureddin İzmir erke• 1 İstanbul, 16 (Özel) - İtıl· ekonomik ve ıoyeal ilerleme stao ul, 16 ( zel) - Dil .... ır"' 
resi .. denilmekte olan bfrkaç b Foça - Goıel 1''oçı'oın kor· öğretmenliğine, İzmir ••fi' 
makine oôrfiyoroz .,.

11 
ıecr'"'bı•.. ya'da birisi Venedlk.'ten diğeri ve bGtün komıalarlle iyi ınlaı ıyramı, 26 eyhilde yıpılı· t 1 b b k k.eılm ôı'tretmenl Aliye tJ 

" A u l d lbl Uğll il caktır. Bu husustaki kutlnlan· 0 011 ayrımı oıeae ço gCl· " _..1 ,. 
lerl yapılmaktadır. Ticaret Te· de Padoa'dao gelmekte olan ma yo on a e r J ver e- zel oldu. A11ker ve memnrl11 letanbol Pertevnlyal il..,..~ 

ILf elekırJk treni Novent y cek emeklerle •erçekleıtlrme.. ma programı b11ırlınmı•tır. •- ır .ı kılletl tayyere oobesiolo neza. • a a· " v tarafın4'.lan tören yapıldı, Atı· ılm öğretmenliğine, uı~"-' ,,, 
kınlannda mftsademe etmi• be• kar1rlarını konetlendlrmlı Alm O d t• L b• nkl LLa k b 1 1 _..a.pr-" ..J ret ve hlmıyeıl ah1Dda teşvik y y an r usu ur111. ve uyu ere tete•a.ur me te r yaı ye yapP .., ••. 

edici rekabetler teala edilmiş kişi ölmGş 44 :ıdol de yara· terdir. edildi, uftfoı tıyırı Zeki tara· retm1ınl Reıad İıtaobll~ 'ı 61 
laomışttr. Alınan 111onoçları eadece ilgili Ani Taarruzları Defet· fmdıo gtızel bir ıôylev eöylen 6ğretmen mektebi ıatbl ' 

tir. "Fubrınıo tıyyareei .. hin hGkômetlerln deVlmlı hıreket · dl. Progr1mdakl kıyık yarııları retmeuliğine ıtınmışl•rdJt· • .-
doler veya daha ucuz olacak r 20 lLKTE~RtN - .PAZAR "' terinde mGlbem oldukları da meye Muktedirdir denlaln çok fırtanılı olmıeı ' ,,,. 
ve çok az talim oôrmüş veya Y f d İstaobol 16 (Ôs•l) - Al· § - Çeşme h6kı1111' tJl'f " yınıımı ikrln en doğmımııtır. "' •Gzftnden yapılamımlıtır. R lf 'f 40 
hlol' tıllm g"rmeml• aofoMrler Genel Nnfıus Sayımı ' 1 

toru • n mllt• .... u v v Ba ıonuçlar ayal 111manda Ye manya nın son yaptığı mınev· 
tanfıadau uçarulaııbllmelt için bele alaılann kendi berı-•l ralar, ordoaon •eDi olmuıaa Fundalık Yandı Ç1kanlmıttır. Sayım yardomozan her ta· wr 1 

--- 1 ~ 
emniyet terılbahnı haiz bolu emellerinden derin n içten 116 men çok iyi neticeler •er· Çe•me Une1lnde Bırbora• -e Açık Muhabere ,,,. ~ 

rafında ayni gOnde yıpllacak e w .... .. • .,.,-· 
nacıkt.r. Şimdiye kadar yapı· ve bir gOnde bitirilecektir. olarak bıAlı balandaklın ulu· mlodr. GtUbahçe nahiyeleri ırasında Karllerlmfzden M. 00 
lın tecrilbelerde iki tayy1re lar MM1Weteıi pre•.t..lerlnl g6· Almıa ordaıonan Ani olank evelkl •tln çıkan yınnndı 20 lana: ~ 

Bunun için herkeı yılnız --ı -r " cıı- ';7-' ... 
çok iyi neticeler vermlıtlr. b 

1 
d d 

1 
setmek ıuredle gerçekletebUe· yıpılacak htıctlmlere, en kıea hektar •enl•Uıırıode fundalık Pınayırın kıpanlD•t .e 

o an oğo yer e yım acaktır. " w " 
Fok1ranın tsyy11esl tehrln BqveUlet ceAt buaıuncla beıledlkleri bir ıamanda, en iyi teçhiz yanmıotır. Yetişen hılt ve 11· eaan g6ndellk olJD8ll 

bir IODIJnda 20 metre kmdar .hta&iatik Umam M6dlılall mlflerek gtnndea dopaflur. edllmlı bir eekllde mukabele ker tarlfındın yangın ıöadl· yuanım maaleaef .,... . 
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Çimdikler 

Vallahi, Billahi! 
İtalya, Habeş lhtlldfı devam 

ediyor. BOtfin dünyayı ilgilen· 

diren bu hadisenin, nasıl bir 

•
0 noc alacağım hemen hemen, 

khnae bilmiyor. 

Arı · eın gazetelerde görü· 
Yoraz, her iki taraf: 

- İcabında şöyle yapacağız, 
icabında yurdumuzu fJôyle ko · 

ttıy11cağız, zaruret hAsıl olursa 

ber işi kendi mfz halledect-ğfz 
'te saire vesaire!. 

Diyorlar... Kulaklarımız hu 
ko't,etli ve hararetli sözlere 

r,•va, yavış ahşmağ~ başladı. 
k dlyevlerln, ilk süel sevki· 

Y•hn, ilk müsademeJ,.rin diin· 

Yadaki teıılrlerl gün geçtikçe 

•linftyor. Eskiden gazete mü· 
•cızllerf: 

- Habeş lmparatoronon 
dfye"tl!. 

- Habeş kraliçesinin ma· 
kıleef!. 

- Uluslar sosyetesi Habeş 
işini konuşuyor! ve ııalre!. 

Diye bağırınca, karl'ler be
tben harekete ve meraka gell· 
~f)r, bire! gazete alıyor, ayık· 
,~lti okomağa başhyorlardı .. 
Şıındı (Barb baeladı), " fralva 
Ştı cepheden hür.uma geçti · .. 

denilse de, aldırış eden bile 
01ınıyacak. .. • 

Bu tıpkı, eski bir llbayın 
tbarlfetlnl andırıyor. Belki hl· 
ltrslnlz: 

Bir ilbay baeladığı işinde her 

etrıkın altına " Mühim ve ace· 

~1dlr.. diye yazarmış. En küçfik 

1 
r derkenara, en önemsiz bir 

~lldaya da keza oyni kaydı 
• 
0rnıaş.. Memurlar, ilk defa 

ılb ayın bu kayıdlarına önem 
;erıyorlarmıe. Fakat bakmış· 
•r ki abur cobor şeylerin al· 
tında da ayni kayıd var. Nlba 
}et ld l a ırış etmeuıeğe başlamış 

•r ve alışmışlar. 
Gaa gelmiş, nli hl r işin 

~banıeleli evrakını gözden ge . 
t1r 1 • lı 111 ş ve görmiiş ki, mes'ele 
•ktkaten önemlidir ve acele 

'>l•rak neticelendirilmesi lazım 
geınıektedlr. DiişünmOş, taeıo· 
'Xıış "Ôbemlt acele,, decıe aldı· 
tış d 
d e en olmıyarak. ·ÇünkO o 

b '• bo şekildeki ha volenin artak 
, 1••1Ueştlğiol ve tesirini kaybet· 
~ QJ 
& anlamış imle- hemen kıi · 
t;1tlır l ı a mış ve altrnı yazmış: 

''V •ilahi, blllahl önemli ve 
'telcdlr! 

l Yanı, yarın öbürgün baki. 

d•len harb haşlasa, yeni ve 
•lı '>I 1 ljnemlf haberler gelmiş •• ot 1 gazeteler bunları serlevha 
•tak· 

' 
l - Vallahi, hlll4hl artık harb 
0~0Yor ve kopto! 

C.kl eınek mecbürlyetlnde kala· 
•rı gl, her iki taraf ta; 

}ıı ......_ Vallahl, veya btlldhl şöyl" 
Pacığız, böyle yapacağız! 
l>J ~il Yecekler. İşin doğrusunun 

td 01duğanu ben de temin 
Ctf ın: 

Vallahi veya blllabl! 

~- Çimdik 

Ctıehi Bankalar 
Ve Kredi 

ıil,~cbrlnılzdeki ecnebi banka· 
~tı geçen haf ta içinde kredi 

011 'lneleeloJ kesmişlerdi. Türk 

Q~ 8 başkanlığının teşebbüsd 
etine b 

ltedı o bankalar tekrar 
dıt 

8 
llıUattıeleeloe başlamışlar· 

• u 
darı suretle plyasadıtkl kredi 

..;:• bertaraf edllmlştlr. 

r 1 N 1 'ti o 1f u 1 ................................................... atı1111.1111111ım:: 

Günün Şar lhalbeo-Dern -üzüm isi Düzeltilecektir. 
' ----------------------.. ----------------------

yeni Şirket işe Başlıyor. Fiat Kıran-
lar Karalistede Teşhir Edilecektir. 
Geçenlerde Ekonomi Baka· 

oımız Celdl Bayar'm İzmir'e 
geldlklerl sırada fizftm durumu 
üzerinde inceden inceye tet · 

klkler yapılmuı ve Türkol isin 

tesblt ettiği asğari f Jetlerden 

daha düşkün ftatla dış piyasa· 

lara ihracatımızın oferte (Tek· 

lif) te bulunmamaları karar· 

lıştırılmış ve taahbiit edilmişti. 

Bana rağmen lzmlr'deki ibra· 

catat teclmerlerdfln yedi seki · 

zlnln kararlsetmlan ve taahhü· 
de girişilen f latlerden deha 

~~~~-...... ~~~~-
ucuz f latle dış plyasalardakl 

alıcılara tekllf lerde bolonduk· 
ları Ekonomi Bakanlığınca tes

blt edllmfştlr. Bakanlık; sözle · 

rinde dormıyan bu teclmerle· 

rln hareketini memleket aley · 

hine bulmaktadır. 
Dıın Bakaolıktao Türk of ise 

gelen bir bildirimde bo tecl· 

merlere rnn defa ihtarda bula· 

nulmaeı ve bir daha böyle bir 

barP.ltf'tte bulunacak: olurlarsa 

bunların f lrmalarının iç ve dış 

piyasalara bir kara liste halinde 

yayılacağının haber Hrllmesl 

blldlrllmlştlr. Türlı:of le; bugftn 
bu ihracatçılara tebligat yapa· 
caktır. 

Hüktimetçe üzilm plyHaeı 
fizerinde nazım roUl oynamak 

va ~nemll mlkdarda iizüm sa· 
tın almak ftzere teşkil edilmiş 

olan blrbuçuk milyon lira ser· 

mayeli şirket; bugftnlerde İz · 
mlr'de faallytıte geçecek, bunun 

için teşktlAt yapılacaktır. İe ve 
Ziraat bankaları tarafından tee· 

lı:H edUen bu şirket; birkaç 
gOo zarfında piyasadan ftzüm 

Genel Nofus 
Sayımı ....... 
Bunun için Yapılan 
Kontroldan 1 yi So· 
nuçlar Elde Edildi. 

Evvelki g6n İzmir şehrinde 
(300} bilktl.met memurlle polis 

ve belediye memorl1r1Dın işti· 
nklle genel ntlfos sayımı ha· 

zırhldarı teftft ve kontrol edll
mlttlr. Kontrol iyi aonoçlar 
verdiğinden tehir derhal ııayım 
mıntakularına ayrılacak Vd bu 

mıntıkalara memurların atan· 
mae1Da başlanacaktır. 

Yakup Kalgay 
Devlet demlryolları 7 lci 

loletme sabık mftfettişl mO.ben · 

Şehirdeki Fırınlarda Az 
Ekmek Çıkarılıyor . . 

aatın almağa haşlıyacaktır. 
Şirketin ııatın alacağı ~nemli 

sayıda 6z0m iç piyetada kat'ly
yen eatılmıyac•k, mahreçler bu· 

lonmak ııoretlle ihraç edllcc~k· 
tir. Bilhassa yorıi ve paskalya 

zamanlarında bu fJfrketln önemli 
bir fJekllde ihracat yapıcağı 

dls Yakop Kal,ı;ıy'JD yeni ya 

pılmakta olan (Irmak Filyos) de· 

mlryolo inşaat başmOdftrlftğftne 

atandığım doyduk. 
Yakop Ka1gay, az bir samın· 

da kendini İzmir muhitine 
ııevdlrmfı.ıti. 927 yılındanberl 

demlryolu inşaat ve işletme 
işlerinde stlrekll hizmeti olan 

Fırıncılar Ekmek Fiati arfırılmazsa Kalj?;•y, ınilll milcadelede dftı.ı· 
mınlarca bombalanan demir· 

Zarar Edeceklerini Söy 1 oyorlar. 
şimdiden söylenmektedir. Şirket 
zarar ederse hftlnlmeı; bu zararı 

tazml n edecektir. 
yolu mak18l1rıoa · O vakit elde 

vasıtalar bolonmadığındao- me· 

ı.ıe ağacından göbekler oymak 

ve oydurmak ve dinamitle par· 

çılanan beylik lröpriiyil de ha· 

lıtlarlı bağlayarak trenlere ge· 

çit açmak soretfle de iş batın· 

dan bir aD bile ayrılmamış ve 

Btıyük Millet meclisince istik 
lal madalyaelle tıltlf edilmiştir. 

İki üç gündenberl İzmir'dekl 
bazı fırınlarda az ekmek çıka · 

rılmaeından ötiirü halk sıkıntı 

c;e'kmektedlr. Evelkl akşam Al· 

sancok, Kemeraltı ve İklçeşme 
ilk fırınlarında ekmek hu· 

lamıyan halk diğer mahalleler· 
deki fırınlara giderek ekmek 

aramışlardır. Lokanı alardan ha· 

zıları da önceden kendilerine 

lazım olan ekmeği alıb ayırtma· 
dıklarından akşam müşkll va · 
zlyette kalmışlardır. 

Yaptığımız tahkikata göre 
fırıncıların ihtiyaca ydecek de· 

recede ekmek çıkarmamalarına 
sebep; son zamanlarda on f lat· 

ı~rlnln yilkeelmiş olmasıdır. 

8 Eyhille 11 Eyh11 arasında 

un Ciyatlerlnde çuval başına 
~5 koroş, 11·16 Eyh11 arasında 

da 25 kuruş olmak 11zere elli 
kuruş bir yükseliş görülmGşUir. 

Fırıncılar bu dorum karşı. 

sıoda şarbaylığa başvurarak on 

kuruşluk nerh üzerinden ek· 
wek çıkarmakta devam ettikleri 

takdirde zarar göreceklerini 
bildirmişler ve narhın artml · 
masını istemişlerdir. Uray; 
f lalin yükeeltllmeslol icap eni . 
recek kuvvetli bir sebep mev· 

cud olmadığı kanaatindedir. 
Onun için narhı artırmamıştır. 

Haber aldığımıza göre İzmir 
ekmekçiler birliği; bir istida 
ile llbayhğa başvurmuş ve 
kark saat zarfında narhın ar-

tmlmadığı takdirde lzmlr 
fuıncılarmın ekmek çıkaramı· 

yacaklaranı blldirmlşse de bu 

lsılda yarllbaylıkça kabul edil . 

memlştlr. 

Bazı fırıncılar; un bulama· 
dıklarından iddia etmişlerse de 

beledtye tarafından bo fırın· 

larda yaptmlan tedldkatta sekiz, 

on çuval un bulunduğu halde 
az ekmek çıkardıkları ve hal· 

kı müşkül vaziyete soktukları 
anlaşıldığından bu gibiler hak· 

kında zabıt varakas1 tutulmuş· 
tor. Bunlar ~arbayltkça müd· 
deiumomUlğe verilerek bakla· 
rında takibat yapılacaktır. Dün 

bir muharrlriıniz, bir fırıncı 
ile görüşmüştür. 

Bu fırıncı demletlr ki: 

Un f fatl yükse imiştir. 

Buna rağmen bfze eski nar~ 

üzerinden ekmek çıkarmamız 

söyleniyor. Bizde geçinmek 

isteriz. Zararıoa nasıl çalışırız? 

Bizim derdimizi de aramalı 

ve çare bulınalıdır. Zararımızı 

belediye versin, bu f late ekmek 

çıkarmağa razıyız. Yahod bize 

,. Birinci ve ikinci nevi ekmek 

onlarını paçal yaparak ekmek 

çıkarın,, desinler, gene bo f I· 
ate salacak bir nevi ekmek çı 

karılır. 

Fmncınm sözler! bunda hl· 
ti yor. 

Asıl mee'ele; İzmb'de oo pl
yaeası üzerinde n4zım bir rol 

oynıyan beledfze un fabrika· 
sının kupanmış olmasıdır. Oo· 

dao sonra un f fatlerf yüksel· 
meğe başlamıştır. Fu ffatler 

ne dereceye kadar yOkeelecek· 
tir? Bunu da hilen yoktur. tı. 
haylıkla şırbaylığın bu mes'ele 

tle önemle meşgul olmalarlD• 
Jaterlz. Halk ekmeksiz bırakıl · 

maeıo!. 

• • • 
Geç vakit aldığımız mılü· 

mata göre belediye tarafından 

on f latlerl Ozerinde yaptmlan 
tetklkatta daz kırma oo flıt · 
lerlnde çuval başına 25 kuruş· 
luk bir yükseliş olduğu anla· 
şılmıştır. 

Bugiin toplanacak olan be· 
ledlye daimi encümeni; ekmek 

oarhı mea'eleslnl ~ôrftşecek ve 

kuvvetle tahmin edildiğine gö· 
re kflo başına 10 ve 20 para 

bir zam yapacaktır. 

Şirketin dlrektörlil~6ne atan· 
mış olan ekonomi bakanlı!• iç 

ticaret genel dlrektöril lzmlr 
eski ziraat bankası dlrektörG 

İsmail Hakkı Veral1D Ankara· 
dan bu günlerde fzmlr'e gel· 
mesl bekleniyor. 

Ziraat bankası İzmir şubesi 
dtrektörlOğünden, İlbayhğa ve. 
rllen bir l!!ttdada bankanın pi· 

yaeadao üzüm satın ılmağa 
beşlıyacağı blldlrllmlıtlr. 

Yakında Zongoldak'a gide 

cektlr. 
Kutlular, bıtarışlar dileriz. 

Mektehliler Durunıu Na
zik Bir Safha Göstedyor. 

--------
Egitim Kurulu üyesinden Hikmet 

Türk Tetkikat için lzmir'e 
Geldi, işe Başladı .. 

~~~---~~-~-
Kültür Bakanlığı tğhlm k.u. mdracaat eden fazla talebeyi 

rolu üyesinden ıehrlmlz · eski okutmak için gerekli olan ted· 

kiiltQr direktörü Hikmet Türk birleri teeblt edeceklerdir. Dik· 

Ankara'dan şehrimize gelmiştir. met Tilrk'On tetkikatı da bu 
Hikmet Tfirk; lzmlr'de killtftr şekildedir. 

itlerini tanzimle meıgol ola· Tetldklt lld·üç gftn eürecek 
caktır. Bnnun için Killtftr Bı· ve ondan sonra alınacak ted· 

kanlığının emrlle İzmlr'e gel· birler kararlaıtmlarak bu karar· 
mlştlr. Bu yıl yalnız İzmlr'de 11rın tatbikine geçilecektir. Ha· 
değil, TOrklye'nln birçok yer· her aldığımıza göre KiJltQr ha· 

lerlnde dorum aynidir. Eğitim kanlığı; bo yıl tahsil çağında 

kurulu dyelerlnden daha bir· ~ulunan çocuklarla orta okul· 

çoğu bu şekilde bazı illere gön· Jara fazlı mtıracaat eden llkmek· 

<ierllml,tlr. Bu zatlar; yapacakları tep mezunlarının ihtiyacına ce· 

tetkiklerle ihtiyacı kartılıya· vap verecek hertürlG tedbirleri 
caklar, ilk ve orta mekteplere alarak hiçbir çocuğun açıkta 

kalmasına meydan •~rmf ye· 
cektlr. 

ELHAMRA • • • 
f lk: tahsil çağındıkl çocuklar 

idaresinde .MİLLl KÜTÜPHANE ııfneması 

Son Günah 
Büyilk muvaffakıyetle devam etmektedir. 

Gece 9 15 seansından sonra bütftn 
' me•kflerde leozllAt 

Birinci 2 5 Balkon 3 5 Hoııuei 5 O 
Geceleri sinemadan sonra her tarafa otobOe vardır. 

Gelecek program: 

Vüy©ına BDbüDlY 
.MARTA EGERT 

dan mek.teblere bıı,oraolar 

kadrolardan pek artıktır. Fazla 
ıube açmak suretlle de lhtlya· 

cın sağlanması imkansız görıl· 

layor. 
KilltOr bakanlığı eğitim ku· 

rulo; ilç6ncft sınıflarda dı 

yarım gO.o tedrisat usulünü 
tatbik kararuu alırsa ancak bu 
suretle tahsil çağına girmiş 

olan 1928 doğumluları tama· 
men mekteblere almak müm· 

kilo olacağı söyleniyor. Bo 

nokta üzerinde tetkikat yapıl· 

maktadır. 

Goreşçilerimiz 
Gftreıçller\mlz, "TOrk gibi 

kuvvetli,, darbı meselinin do~· 
roluğuno, minder tbttınde btı· 

tün dflnyaya ispat ediyorlar . 

Amerlka'da movaffaluyetle yft•· 

den fazla g1lreı yıpan Dln1rlı 

Mebmed, lstanbo\'da Müllylm'• 

yenlldl ve bo dı gösterdi ki, 
Tllrk nesli, batı illerinde Ga 

11lan Dinarlılar gibi ve onlH· 

dan dah11 zorlu çocokl1r yetiş· 
tlreblllr. Eğer bo yönden blfH 

çahşeak, Tftrk kadını, "Pehli · 
nnlar ına11» etiketini ılacak· 

tır ki, tulh boyunca bo ad 

onun malı idi ve onun kalma· 

hdır. 

Bizim gtıreeçllerlmlz, kıç 

senelik: güreeçldlrler, na11l ye· 

tfşmfılerdir, nıııl yaşıyorlar, 

nuıl çalışıyorlar?. 

Bir de bunları ele alacak 

olur ve gO.reşln ba asırda bıı· 

tın aşığı bir iyi terbiye, iyi 

yetlşmt-, iyl yaşama ve teknik 

iıf olduğuna dtışilntırsek, ço· 

cuklarımızın aldıldarı netlcele· 

rln df'ğerl bir kat dahı artar. 

Pehlivanı, ana doğurur amma 
onud pehllvaolığını yaşatan •e 
müebet hele ııokao, bakımdır, 

yetlotlrmedfr, tekniktir. Bun· 

dan birkaç sene evvel Ankara 

gftreolerlnde kuvvet itibarile 

onda birden aşağı değeri olan 

bir gtonç, yeni güreş tutmof 
olan Çoban Mehmed'I, blr·lkl 

hımlede 'yere sermişti .. 

Mak11dım ı.ıo: 

Bir taraf tan gtıreıe ve bizim 
tarihe yazılmıı lı:uvvetlmldn 

teklmftltlne çalışmakla beraber, 

diğer taraftan da sporun geri 

kaldıgımız şübelerlnde daha 

aletemll, daha k61Ulrlfl ve dıhı 
iyi hazırlanmış bir tekilde tıe 
başlamalıyız. 

Atletizmde geri; 

Futbolda yaya, 

Denlzclllkte biç, ve dlğf'r 

tobelerde de aBB~ı yukarı ba 

vaziyette bir sporumuz vardır. 

YftztımOzd gOldftren 11dece gii· 

reıtlr. Bundaki muvaffakıyell· 

mlzl neden dlğerlerlude göıter

mlyellm? Bizim çocukların bış· 

kı mlllet çocukl1rındau ektiği 

nedir? Kablllyetlerl mi, ıngl· 

terimi ek.sik? 

Hiçbir klmee, f lzlk ölçQlerle 

Tftrk İnllletlnlo spora kabili· 

yeti olmıdığını iddia edemez. 

Bllıikla bizim kanımız, yapımız, 

gO.cümfiz ve herıeylmlz ııpora 

daha mtlsalttlr. Kalds ki, bize 
tefevvuk edenler, bizden apğı 

nüfusta olan komşularımız ve 

onluın ııporodar. 

Beden eağlamhğı, boy ve&alre 

ooktHından bizim çocuklar ba 
mllletlerln sporcolarınden her 

halde farksızdır. Unların tcfu· 

vuklarında lııe b111kasıol1rı ıra· 

malı: gerektir. Bu sebeblerln 

bıılıcaeı eudor: 

Bizde spor işi, belll baıını 

bGyOk bir meıı'ele, bir mevzu 

olarak ele ahnmımııtar. Spora 
karşı gösterilen ilgi ve hlmıye 

11dır. Spor teıkllAtı bozuktur, 

spor idarecileri olgun değildir. 

EvvelA ha pOrftzlerle oğrışmıh 

ıonn iti prognma devlet. kont· 

rol ve murakabeılnde yep yeni 

bir teşkilata bağlanmalıdır. 

Yoksa ygpılın masraf 1111 da 

yazıktır. Çok akeak: gidiyoruz: 

Orhan Ralımi Gökçe 

... ANl(ARA BiRASI Orman Çiftliğinde öz Türk Sermoyesile Kurulan 'ı Ankara'da 
Milli Bira ___ fabrikasının Pek Kıymetli Mahsulodor. 
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Gönül Yolunda Kan 
içen Genç Kızlar. Kayseri Fabri

kamız Açıldı .. 
Bunların Baba ve Annelerini öldür· 

meleri Moda Oluyor! 
••• 

Amerlh~nın en gi1zel yer· Erk~k namını ne bulur@a, he · 
terinden birisi, hiç ~Ophu'.s mencecik teslim olmağa baola· 

Kallforolyaoın San joze ıehrl· mıştır. 

dlr. Clhanm en gOzel bahçeleri Bu hal, bflyftk dedJ·kodula· 
borada bolanor; en gilsel mey· ra, rezaletlere meydan vermlt 
nlar da borada yetişir. Eski ve kızın hah.sına, hızı clddf 

bir Amerikan darbı meseli bu tedbirler ittihazı zaruretini hle 
şehri en gllzel meytalar cen· 
neti olarak tnelf eder. 

Kınadı't:L. çok zamanlardan· 
beri yerle11mlt olan Franeızlar· 
dan M. Rob.,r Boean, ıon zı· 

manlarda San Joze'ye yerle11mlş 
ve oldokçı baycık bir servet 
sayesinde, 
ansın da 
mıştır. 

en mee'ot adımlar 
gösterllmeğe hışla 

Bu adam, hayatında sevglll 
zevcesini pek çabuk kaybet· 
mekten başka bir keder gör· 
memlştir. Bu acıkb h4dlseden 
sonra, bQUln hayatını tek kı· 
zını vermfttfr. 

Asıl letnl Veronlk olan 'e 
babası tarafındın BllU diye 
çağrılan bu kız, kif 1 derecede 
anormaldir; BlrgQn bolondoğu 

kız mektebine, kızlardan biri. 

elnln 18 yıolırında bir oğlan 
kardeşi gel mit V eronf lt bu ya· 

kıoıklı ve taze delikanlıyı gö· 
rftnce kendisini totamıyarık 

boynuna earılmıştır. 
Mektep öğretmen ve idare· 

eller( Veronlk'I bu delikanl,. 

nın bu niyetinden güç ayıra · 

bilmişler ve kendielnl doktora 
sevketmtılerdlr. 

Doktor, genç ve çok güzel 
kızı sıkı bir muayeneden geçir· 
mlş ve asabının çok bozuldn· 
ğunu teshil ederek babaema 

luzını en kısa bir zamanda 
evlendlrmeslnl tavsiye etmiştir. 

81111 cidden güzel bir kız 
idi. Slnlrleri erkeğe kartı fa· 
hammülsQz fakat eair huau· 

11tta iyi olduğundan, babası 

doktora: 

- Görflyoreonoz ya bay dok· 
tor. Ben H~lım bir adamım. 
Frengi veya verem haetalıkla· 

rına mClbteJıi değilim. Binaen· 
aleyh ıiı yınıhyoreunz, benim 
gibi fıağlım bir babadan anor· 
mal bir çocuk doğamaz! 

Demiş n arkadıtlarına da: 
- Bu doktorlar ht'!p böy· 

dlrler. Demekten kendisini ala· 
mımıttır. 

Fıbt bir gece Bllll, yata· 
ıından kalkarak bir dell gibi 
erkek hizmetçinin koynuna 
atıldığı zaman, kendtıılne ve 

kızınm eeı\bına c;ok ltlmıd 

gl\steren bo babı, hakikati bü· 
tün acılığı ile aolamııtır!. 

Zavallı baba, kızını memle· 
keılo en yükıek bir elnlr dok· 
toruna göstermiş n: 

- Bu luzm ılnlrlerlni dö· 
• zeltmek için yapılacak ilk it 

kırlara f1Zla alikıdar etmektir. 
Demlıtlr. 

M. Bosan kızı Bllli'yl gftzel 
n havadır bir ,maya g6tOrmOo, 
fakat kız borada havının gfl· 
selll&l nlsbetlode fenalıtmıı, 

er~ek g6rd6ğ0 vakit çok tohaf 
ve gl zleyemlyecek derecede hı re 

•e ıehHt hareketleri göatermeğe 
bışlamıttır!. 

Genç kız, bir zamanlar vü· 
codunu ancık gece vakti ve 

biraz gôrftnmekten eakınmık 

snretlle erkeklere teslim eder· 
ken, git gide hicap hislerini 
büııbOtftn kaldırmış, Vtlls clva· 
rıdul çiftçi, sOrOcO ve amele. 

&ettirmiştir. 

M. Boean, eneli kızını yal· 
nız ve izinsiz evden çıkmaktan 
kat'I eorette menetmiştir. Bun · 
dan sonra iki mfttehıısıs sinir 
doktorunun miitemadl tedavlel 
ahına verflml~ ve hooların tat· 
bik elliği banyolar ve enjek· 

Babasım öldıireTl Billi 

slyonlar Bllll'de bir hafta ka· 
dır s6kdnet hoaole getlrmfı,tfr! 

Buna ra~men, btı: gece şOp · 
heli bazı gürUIUiler doyan M. 
Basan, hemao klryolasından 

fırlamış ve gürültülerin geldiği 
tarafJD penceresinden bakınn, 

kızını gene; seyisi Villanın hah· 
çeelnde çok çirkin bir halde 
görmftştQr. 

Bn nzlyet ftzerlne M. Buııan 
ertesi günü vuıa•dakl erkek 
hizmetçilere, l)Oföre yol vermle; 
kızını daha sıkı bir inzibat 
altını ılmııt1r. 

İşte bo andan ltlbartn, M. 
Basın, baoının ftstftnde bir fe · 
liket bıykuşunnn dolatbğını 

anhyemamıe ve genç Dilli bir 
gece gene yatağından gizli, gizli 
kalkmış, fakat bir Atıkı ile 

bulatmığa değil, uyumakta olan 
babaeının odaaına glrmlt ve 
soğokkanhlığını biç kaybetme· 
den babaeının beynine n göğ· 

ıGoe bet el kurıun atmıo, b6· 
tüo hayatını ve ıervetlnl ken· 
dlelae baeıe:len ıdamca~ız.ı öl· 
dDrmilşUir. 

İte nz'ıyet eden istintak 
bikh:'ll: 

- Bu menfur cinayeti yap· 
maklı en sevgilf ldmsenlzln 
hayatım mahvettiğinizi biliyor 
moeonoz?. 

Diye aormut ve güzel BUU de, 
omuzlarını sllkerek: 

- Cezasıydı, geberdi. 
Zaman kızlarının matlık bir 

serbeatlye muhtaç olduklarını 

anlamıyor ve kabul etmiyordu. 
Cevabını vermiştir. 

• • • 
Malum olduğu ftzere geçen 

sene Parlı'te Nozoje hmlode 
böyle şuuraoz bir kız •yol 
eebebler altında anne n baba11· 

nı ölddrmeğe kalkı~mıı, fakat 
yalmz bıb11ını ölddrebllmletl. 

Dondan az denecek bir m'ild· 
det sonra •ukobulın bu 
vık'ı Amerlkı'da cidden da· 
eilodürQcil bir hadise olarak 
tel4kkl edilmektedir. 

__ _. ...... 
Köylft ılım kabUlyetloln bo 
eatıeı hiç şftphealz dalga dalga 
ekonominin diğer kollarında 

da tesirini gösterecektir. Yalnız 
tek bir fıbrlkan1D uloı ekono· 
misinde yıptı~ı bu genlı dalga · 
lanma hareketine program mo· 
ciblnce kurulacak diğer fahri· 
kıtırın tesirlerini de llhe eder· 
ıek dıt pazarlarda maltna mtlt· 
teri bolamıyan, bulea bile dd· 

ştık fiyat alın tarım ekonomi· 
sinin ve dolıyıılle btıUln ulusal 
ekor omlnln memleketteki en· 
dtletrileomeden temin edectğl 

fayda kendiliğinden ınla11ılır. 

Kayseri pımoklo kombinası, 
bet senelik endtııtri progrı1mı· 

nın ikinci lşlemeğe bışhyan fab · 
rlkasıdır. Fakat bu fabrika baş · 

lıbıema ekonomik kalkınmanın 
kovv~tll bir manhelAıu olacak· 
hr. Kuro1ncak olan diğer pı· 

muklu fahri.kalım sıra ile 
Bakırköy, Ereğli, Nazilli, Ma · 
latya pamuklu kombloalardır. 
Bu fabrikalar da kurulduktan 
sonra Ttırkiye pamuklu bezini 
artık fthıl etmlyecek, kendl81 

imal edecektir. Bu sur~tle ola· 
eal ekonomi bir taraf tın en 
kısa bir zamanda pamuklu fe . 
tlklilfne kavoı,acak, diğer ta · 
raf tın geni, bir döviz taear· 
rofu yapacaktır. 

Kayaerl pamoklu bez kom· 
binasının, teknik techlzah ha· 
kımıodan yakın farkta ve 
Balkanlarda eşl yoktur. Teal· 
eatının en mllbfm kıamı Sov· 
yetlerden alınmıı olan fabrika, 
en Uerl ve en yeni teknikle 
milcehbezdfr. Fabrikanın gece)( 

gündüzlft çoltştıracağı amele 
miktarı takriben iiç bindir. Üç 
ekiple çalıştığı zaman işçi adedi 
dört bin beşyftz olacaktır. Bun· 
ların ailelerini n diğer idare 

unsurlarını dı hesaba katareak 
Kayserlye fabrikanın açılması 

dolaylslle eeklz, llA oobln fazla 
nüfus akmış olacaktır. Sanayi 
programı memleketin yalnız 

sanayi cihazını kurmakla kıl· 
mıyor, ayni zamında nllfoso· 
nun da memleket içinde le 
sahalarına ıöre makul bir da· 
ğıhşını temin ediyor. Sanayi, 
nQfos bolluğa getirir. Tdrklye 
eanaylle1Jlrken aan•yle lhıım 

olan kol kunetlnl yıratmıo 

olacaktır. 

Muahedeler 
Değişirse .• ....... 

mfldafaa vasıtalarımııı tahdld 
edecek mahiyettedir. 

Bu hdkftmlerden Trakya 'yı 
alt olanlar, komun ftç hükumeti 

llglllyen al1Ah&1zlandmlmıt böl· 
geler lhdee etmektedir. Bu böl· 
gelerio dorumu, dediğim gibi 
Gç hOluimetl llgllemekte olduğa 
için onlırtn muhafazasına karar 

vermek hakkı da kendileri ne 
ahdlr. Ba eebeple Lozao ınd· 
Jaımaııının bu hftkftmlerlnden 
bıhıetmek niyetinde değilim. 

Fakat bo~azlar meı'elesl bu H · 

zlyette değildir. Ooı alt olan 
süel hftkQmler Tftrklye'nln &a· 

bil muhafazıeı hıklal'ıaı ve 
memleketimin boğazlarla ayrıl· 

mıt olan iki bölgesi arasında 

geçiş ve ıa~ı m leleri ne ağır za· 

rarlar gell rmr.kt,.dlr. ttu hal 

D..aennıı bahis hükümleıio ka 
bulO eırasmdakl mevcud vazl 

yetltrdn derin değlolkllkf,.r hu· 

ıule gclml ıJ o1mııeına "re bu va· 
zlyetlerlu bugQn bile birçok 

~-- --------- ------
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Ege B~lgesindeki Tarihsel Eserler Çok Değerlidir·· 
----------------ı~------------- 111· 

harabelerini ziyaret etmiştir. 

Dftn otomobille Sarı harabele 
rint görmeğe gitmiş ve Kemal· 
paşanın Karıbel yolunda (Hl· 
tlt baba) kıbartmaeını gördilk· 
ten sonra Sart'a gltmlıtlr. Dftn 
ıkpm dı Svrt harabelerinden 
şehrimize dönmftştür. Heyet, 
bogtın İzmlr'dekl tarihsel eser · 
lerl tetkik edecek, mftze 

lerl guecek, eski lzmfr hafrl · 
yatını tetkik eyllyecektlr. 

Bo akvam urıy tarafından 

heyet şeref lae kordonda Şehir 
gazi ooeundı saat dokuzda 60 
kişilik bir şölen verilecektir. 

Bo t~lene ıehrin ileri gelenleri 
ve gazettcller davetlldlrler. 

Tftrk tarihi tetkik cemi yeti 
tıyeletf; yarlD Bergama'ya gl· 
derek Bergama harabelerini 
tetkik edeceklerdir. Ertuğrul 

yaht heyeti Dlklll'den alacaktır. 
.Maamdib yatla boradan Dl1dll · 
ye gidilmesi, oradan tetkikat 
yapılmak Oze:e Bergama'ya oto· 
mobille geçildikten sonra tek· 
rar yatla Dikili'den İstanbul'• 
dönülmesi oıohtemeldtr. Türk 
tarihi tetkik cemiyetinin bu 
gezisine bfty1lk öoem verilmek· 
tedlr. 

İlbay Fazlı GOleç; dftn Tftrk 
tarihi tetkik cemiyeti Qyelerlle 
blrllkte Kemılpaı,a'ya gitmiş, 

huduttan heyeti uğurlamıştır. 

İlbay d~nOote Kemılpıça ilçe · 
sinin bazı köylerinde kalarak 

tetkiklerle meı,gol olmuştur. 

Aydın, (Özel) - Türk tarihi 
araşttrmıa koroma ikinci baş 
kanı Afet'Je Trakya genel es· 
pekleri general KA.zım Dlrlk 
ve kurul Oyelerlnden Eskişehir 
aaylavı profesör Yoaof Ztya, 

profesör Fuad Kôpriilft, Konya 
aaylavı Muzaffer Göker, doçent 
Nimet Akdee, öğretmen Ahmed 
Sadi, Parla büyük elçimiz 

Suad'm eşi ve kızlau ve diğer 
öğretmenler özel otokarla dün 
lzmlr'den Söke'ye gelmiş 
ler, burada Aydın llbıyı Ôz· 
demir Günday ve Söke parti, 
Halkevl ve lıyarları tarafından 

kıroılıomıtlırdır. OtomobUlerle 
Söke'den ayrılın heyet (Balat) 
köyftndekl (Millet) harabelerini 
gezmloler, oradan (Yenihisar) a 
geçerek ( Didim) mabedini in· 
celemltleıdlr. YenlhıHr'dı Ay· 
dın Balkevlnden bfr heyet 
Hılkevl adını konukları eel4m· 
lamıtl1rdır. 

Dldlm'den Dalyıntı gelinmit, 
borada biraz dinlenilmiş ve 

saat 20 de Söke'ye döndlerek 
otokarla İzmlr'e ogorlınmışlar· 
dır. Duraktı toplanan Söke'lller 
candan alkış ve göeterllerle 
heyeti selAmiaraıtlardır. 

Gerek kural b11şkıoı Afet ve 
gerek Traky& genel eıpekterl 

general KAzım Dlrlk'le gazete · 
mlz adına konuştum. 
Bayan Af et Dedi ki: 

- Dnn Aoafsrtıları gezdik. 
Geoeral Galip bize çok caulı 

izahat verdi. Oradan Tron'ya 

glulk. Bugiin de lzmlr'den Sö· 
ke'ye geldik, Mllee ve Didim 
harabelerini gezdik. Buradan 
~~~~~-ı---~~~~-

tebeddQllere marnz bir halde 

bolunmaeıaı rağmen devam et· 
mektedlr. Bu milnasebetle ııa · 

ğıdakl nokta ıı earlh bir sareue 
ortaya sOrmek isterim: 

.. Şayet me vcurl muabede'erle 

tesbh edilen var:lyelte deği~\k.. 

ilkler vokua gellree, Türkiye 
bunları boğa darın askeri re jl· 
mlode icap P.den ıadllAtın icra· 

sıDıı vabeste kılmeJ;. zaruretinde 

kalacaktır.,, 

dönOtte Efeı, Bergama ve Ege 
havzasındald dlger eski eeerlerl 
de inceleyeceğiz. ilimizdeki di· 
ğ~r tarihsel eaerlerl, diğer bir 
gealmlzde görecek ve inceleye· 
ceğlz. Esasen bu kez genel do· 
romlarını görftyoruz. Sonra ay· 
rtca gelip birer birer inceleye· 
ceğlz. Bu gezimizde gördftğft 

müz eserler çok entere81!1andır. 

Tarih bakımındın bu bölge 
o kadar ıengln ki gezmekle bit· 
mez. Onun fçln saf ha saf ha 

gezeceğiz. Bugün ilimizde gör· 

dOklerlmlz Trova'yı gölged" 
bırakll. 

Bayaa Afet'e yolculuklar hık· 
k1Dda sordum: 

- lzmlr'den gelirken oto· 
kardaki heyecanımızı hiç onnt· 

mıyacağız. Trakya genel iepek· 
teri General Kazım Dlrlk'in 
İzmir n Ege havallsine ald 
derin btlgllerioden ve vakıt 

geçirmek hususundald tath ko · 
nuı,malarındın çok mdt .. hassıs 

olduk. 

Aydm'dan gelen 
mftteaddld defalar 

heyetle 
alAkadar 

olan Afet bu strada o heyete 

dönerek: 

- Aydın'h arkadaşların göı· 

terdfğl ilgiden çok mflte9ekkf • 
rlz. Bllhaıısa, hazırlamakta ol· 
dukları Ege'nln Aydın bölgeıl 

ne ıld tırlhael eser bizi çok 
alakalındırdı. Bu eser hakkın · 

da kendilerinden aldığım lza· 
hat ta çok tatmlnkArdır. Eserin 
baeılmadan evel Tftrk tarihi 

araı,ttrmı kurumuna gönderi· 
leceğlnl söylemelerlle eserin 
kurumdaki ilgili arkadaşlar 

tarafından lncelenmeıl bllhıeea 

dikkati celbedecektlr. 

Ayd1D'h 
sellm. 

Dedi. 

arkadaşlara çok 

Trakya genel espekterl K. 

Dlılk'io dlyevl: 
Geaeral K. DJrlk'ten ıo be 

yanatı aldım. 

- İki hıftadanberl Trakya 
nıo hattın bölgelerlnl:teftlt et· 
mekteylm. Romanya'dan ve 

Bolgarlstaodan gelen ve gel 
mekte olan l öçmen kardeşleri 
kıştan önce yerlettlrmek ve 
yeni yıpılmıkıa olan e'lerl 
yedttlrmek için btıyük bir 
hızla çahomaktayız. Tftrk tarihi 
kurumunun Çınakkale, Anı 

farta, Trova ve Ege inceleme· 
terine lotlrak etmeldlğlm için 
aldıgım yüksek buyoroklar hfl · 

yok ve şeref H bir ödevdir. 
Bir hlfta içinde gene Trakya· 
ya giderek lılerlml takibe baş · 

lıyıcağım. Bununla beraber 
hergiin benim aradığım itleri, 
İzmir vaeıtaslle n telgrd ra· 
porlarlle almakta ve icaplarına 

bakmaktayım. 

Blllrelnlz ki benim Ege'de 
geçen on yıllık bayarım, benim 
için bir okuldur. Bundan ötürii 
bukez aldığım vazife de ayrıca 

bir se,inçtlr. 
Bundan sonra General KA 

zım Dlrlk Aydın Parti ve Hal 
kevinden gelen heyete: 

Aydın'lılerın heyete göster· 
dlğl ilgiden çok memnunuz. 
Ben, Ege'nin on senelik okul 
talebesi, sayın Aydın'hlıra Edlr· 
ne'nio eelAmlarını ıunar ve 

arkadaolarımıo gözlerinden öpe· 
fim. Büyük Atatürk'ün Türk 
ıarlbl hakkında en yakından 

gösterdiği llgtnlo en kuvvetli 
kolları olan bu heyet ve ooon 
saylD başkanı Alet, Aydın'lıla 

rın bu cana _vakın ilgisinden 
çok memnuodarlar. Dedi. 

Don akşam Söke Hıtke• 
de Nazilli HılkevlUer ke!Jl'; 
ve klanet ile muvaffaklyetll b r 

konser vermişlerdir. 
1111 

Konseri Hılkevl babçt! 1~ 
dolduran çok kalabalık bir b• 
dlnlemlıtlr. _/ 
-----·-~ 

Yeni Neşriyat: ................ .............-._, ...... ,., .......... _............. 

Yeni Adam 
yeııl 

89 uncu sayısı çıktı. ~ 
Adam'ın bu eayıeındı bir ço 

yeolltkler vardır. Yerli ve 1' 
~'" hancı birçok yazanların y• ~ 

rıoı bulacaksınız. Gençlik 1 t 
bt 

biiyOk tehlikeler serlelnt 
1 ~enç adamın okuması gere);' r· 

Yeni Adamı okuyun. 

Çocaklar Içio 
Çocuk esirgeme kurodJO \ 

nel merkezi; yeni doğan çoc~ 
ların bir yaşına gelinceye "' 

,,~o 
naııl bakılaca~ıoı öğreten ıı 

neler ôğftıü., do l inci e•Y'~tf 
tekrar haetırmıştır. Bo 6ği11 

birer aylık 12 tane yızıdıt• 
1 

L 1 be 
Ayrıca çocuıdarın oııı 

81
1 

leneceğlnl ve mamılırıoı rı• ,. 
hazırlanacağını öğreten "~110dJ 
lere öğtıt,. 2 inci eayısıP1 

baetırmıDhr. ıl 
1 ıı 1 ve 2 1ayıh öğiitler t 

t•rf yenlere kurum parasız o ~r 
gönderir. Ankara'da çocok e J 
geme korumu genal dJer: e• 
bışkanltğına yazı ile • r 
bildirmek yeter. 

Değirmenderede ıem.~il 
0
r 

Karantina Kurultay 
6f J 

koliibü temsil kola gePç ıı' 
•'°' enelkl giin kortulat bayt !Jıl· 

kutlulıyın Değlrmendere .., 
kına bir temeli vermlşlet 

ılkışlınmıtlırdır. 

r 
OKURLARIN al 

DILEKL~•' 
~~er 

Mekteplerden ŞikBı . 
ıııe~ 

Dün bir karilmlzdeo ou 
tubu aldık: ,, 

İlk okolalıra çocuk kaYd ~ 
kabulft için bışvoranları0 {.& 
çevrllmlyerek mekteplerlP oı 

1 rııJ roları dolmuı olaa dıb 
11

6' 
zet olarak kıydı hak~' ıe.ı' 
Kültdr Bakanlığının eOJ

1
' ~o 

olduğa halde iki kız çocoğ:,ı&l' 
İıtlklil, lem et, Topıltı; lo dO~; 
ilk okulalarını bao•0 ' d•' 

seC 
"Kadrolarımız dolu oıOJ .. 41 

b ""I"' hl kaydedllmemeıl • uıt•oı 
emir aldık,, diyerek çocok oııı" 
mektebe kaydedilmedi. fe 

doğom lklçeemeltk seOJ'preıl 
ekte 

el varında bo dört dJ ıl'" 

başka ilk me31teb olOJ•d•~:,oıı.' 
çocuklarım mektepten OJ• 

kıldılar. &J~' 
KtıltOr dlrektörlügünii0

1 
JI· 

kıt nazarını belbetaıeolı 
lerlm. 

Halka Kolaylık 
Gösterilmeli ,,. 

o 40 
Evvelki gece eaıt 2 ' lf ot 

puro için Karııyaka vııP b•''~ 
k11l• ~· keleslnde fe,kalAde ~ Ol 

yolculır için bilet verOJe 1,plJ' 

re yalnız bir gişeden ç'
00 

~el· 
Pot • 

yordu. Do ılee de vı rılıs''' 
~ 111 llY- t· 

meslne bet dakika 8 
1 

ıJJ'ş'' 
ve bilet vermeğc baO 

11 ıcoll'' 
Fazla kalabalık olaD 1° ııı•d•0 

,111 d~ 
dan birçoğu bilet ıçerl~ · 
vapura blndlklerlodell ecf:ıı:l 
iki kat Qcret vermek oJ 

yctlle kartılıomıştardırdltt~,ş:: 
Liman leleri genel ' ce 

lftğiinftn nazan df kk•tl~f 
bederliı. 



ı• 

... 
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Yılızın bekçlll@iol, moha· 
l.ılıtJıı yapanlar da ayri teş· 
kilb t4bl idiler. 

C'tarlhlerde ikinci ve 6ç0ocü 
0 rchlar m6etesna olmak üzere 
he- orduda iki nizamiye fırkası 
l.anbol birinci ordu merkezi 
UI. Birinci ordunun adı (HaBBa 
>rduro) idi Birinci fırkanıo 
lbPrkeıl İstanbul olob kuman· 
dını yaveri hazreti şehrlyarldeo 
lbGtlr Sadeddin pata idi. Do 
P•tı ayol zamanda merkez 
'1erkez kumandana idi. 
l ikinci fırkanın merkezi de 
•ldız idi. Kumandanı mfişir 

~•ket paşa olob Barayı hftma· 
~Qll kumandanlığını da yapardı. 
it 1••rnlye lırlıal1r~ lkf livadan, 
'•lır lkleer alaydan, alaylar 
~ dôrder taburdan lharettl. 

0 onaltı taburdan maada 
40trudan doğruya fırka ku· 
~11ldınlığının emri altında 

8 
r de nleancı taburu vardı. 
11 hlbula nizamiye fırkaları 

°'Yedişer tabnrlu (idi. 
b &er taburun kamaodanı bir 
~llbışıdır. Alaylarda koman 

il tnlralaydır. Kaymakamlar 
~'1ıvıo gibi ldll~r. Sekiz ta· 
~~'dın ibaret llvamn koman· 
..._, da liva riltbesl nde bir 
~ idi. Fırkaların kumandanı 
1 

tik ordolarJDkl de milşlr 
di ve bu usul bizde olduğu 

&lbt dftnyanın biltüo ordula· 
taada da böyle idi. 

8u dftnya aekeri ueuluue 
:1kırı olarak ikinci farka teş 

f 
llltı vardı. Bu fırkada kadro 
ita -1! il yoktu Bonon kadrosu 
~lbld'ln dodaklarından çıkan 
l de idi. Kendisine eadık ne 
•dır asker elbisesi giyen 

:---.. varsa btpslnl taltif ve 
~tfldeo mahrum bırakmıyan 

ta tıbane doğrudan doğruya .................. 
ANADOLU ___ , ___ _ 

Cüntük Siyasal Gazete 

Sahip ve Baoyazgam 
tJ Saydu Rfi§dii ÔKTEM 
llıuınt neşriyat Te yazı işleri 

I~ lbiidiiru:. llamdi Nüzhet 
ebaneai: 

e, lzınir İkinci Beyler eok.ağı 
l' lla1Jt Partisi binası içinde 

'l'eıe~•f: İzmir ··ANADOLU 
fon: 2776 .. Posta kutusu 405 

l' ABONE ŞERAİTİ: 
lJlatı 1200, Altı aylağı 700, Üç 
l'~ aylığı 500 kuruotur. 

.. ~ nıemleketlu için aenelik 
"'VODe ücreti 27 liradır. 
8eryerde 5 Kuruıtur. -geçıniı nflshalar 25 kuruştur. 

~ADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

Yuzan: M. Doğan Batu 

kendisinin hftkmft alt•nda bu 
loodorduğu •bu ikinci fırkal 

hümayoou da aBker usolftnden 
maatfa horşeye benzetmişti. 

Köprfinftn Galata tarafı baş· 

ka bir usuJ11 tabi idi. Köprft · 
nfto başında bir Aziziye kara· 
golu vardı. Bir bölQk kadar 
asker alan bu karakolun ku· 
mandam birinci ferik idi. Bu 
ferik paşa liva tiltbeslle oraya 
gdmlo birinci ferik olmuştu. 

l\f ftşir de olea bir ziyanı yoktu. 
Hümayun 14kıtbını taşıyan bir 
binanın kumandanı yftzhatı da 
olur mOşlr de olur. Bunda 
bir mahzur yoktur. ÇftokO 
bölük kumandanı birinci ferik . 
bilmem ne paea denilmiyor, 
karakol bnmayoo kumandanı 

dl"oillyor. Matlôb olan ftç bPş 
odalı taştan yapılmıt tıir binayı 

idare etmektir. İşin bo cihetine 
bakılınca burada ne rfitbe 
olana olsun aranmaz. 

Galat88aray'dakl karakolun 
kumandanlığında bir zamanlar 
mllletln batına hela\ keetlmlt 
olan Fehim paşa adında pek 
haşarı bir canavar, uçkuruna 
dftşkfto bir çapkın yapm1ştı. 

Rütbesi Ferik idi. 
Beşiktaş muhafızı demek Dol· 

mabahçe ve Çırağan earaylarının 
bekçisi demek idi. Kumandanı 
mfişir rfttbeılade zaptiye nef~r 
llğlnden yetlemt biri idi. 

Kadroları Bakantılberreynl 

velbahreynin dudaklarında ol.u 
bu farkanıo her taburunda dört 
bloba:ı, her alayında dört mi· 
ralay ve her lhuında dört liva 
pata bulunuyordu. Ve bunların 
hepsi de tabur kumandanı, alay 
kumandanı, liva kumandanı im· 
zasını atarlardı. Öyle miaaflr 
falan değil doğrudan doğraya 

bllflll kıt'a kumandanı idiler. 
Mesela üçiincü llva kumandan· 
lağına diye yazılacak. bir tah· 
rlrata: 

Üçftncü liva kumaodınlıkla 
rına diye yazılırdı. Üçftncft Iha 
kumandanı bu tabriratı beşinci 
alaya havale edecekml beşinci 

alay kumandanlıklarına d~nlr 

ve altına: 

Liva kumandanı, liva koman· 
dam, liva kumandanı, liva ko· 
mandanı diye dört tane liva 
imza ederdi. 

Alayı gelen bu kağıd birinci 
tabur kumandanlığına diye gl· 
der fakat: 
Alay kumandanı miralay, alay 
kumandanı miralay, alay ku
mandanı miralay, alay koman· 
danı miralay. 

---
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'- ••ııyeue bir saat kadar aç1lırsak eahtle dönmek ılzln ....... 
"hıu •rdı. Arman ntanının için lmkıinıız olacaktır. 
~l efiııhn uzaklaştıkça kal· Lord: 

il •ııladığını doyoyordo. - Peki!.. 

.;.h Acala bu eablllerl bir Diyerek Arman'a döndG: 
t:lgôreb.lecek miyim? - Sevglli doıtom adlyô .. 

'-tan_, llleıı be gftçlakle gözyaş - Daha gitmeyiniz.. Beş 
'- ••pteımeğe çalışı) ordu. dakika daha oturunuz rica 
~••ın 
'•p •ıpuı s6r'ıtlni keıd. ederim. 
'h.lıllroıı ikinci kaptam lorda - Hayır, doğru değildir. 

, ... ~alı: deci lı:I: ÇQnka kaptın tebligat yaptı. 
'-a obtere11 lord artık - Şu halde adlyô!. 

1 IÇlld ' 
~ ita. 1A1mudan lnmeklfğl Arman bundan eonra Ful· 

llldır. CtnkCl blr11 daha men'in elini 6pmeıe bqladı. 

tere de Çok Göze Çarpmaktadır şenlikte Atılan Bir sı. -M. Bitler, Muhaliflere ve 
Yahudilere Poskordn. 

Moskova'ya Karşı 

Karşı Kanun Çıktı 

Ateş lahıan 2 Kişi Yaralandı 
Evelkl gan Df'ğlrmendere D•· 

biye merkeslnln dGımandan 

de kortoluıunon 13 6ncfl yıld6a6· 

M.~ Hiıler . 
Nurenberg, 16 (A.A) - Ya· 

hudl'lerle Alman'ların evlen· 
melerlnl yasak eden kanon, 
bunların araemda clnet mana· 
sebetlnl dt! menetmektedlr. Bir 
yabodt lurkbeş yrşındın daha 
genç Alman hizmetçi de tol· 
mıyacaktar. Kanonun tayin 
ettl~I cezalar on ıene haptı 

cezaeına kadar gitmektedir. 
İç bakanı Frlk, Alman say 

lavlar korolu nlzamname11lnln 
bundan böyle baekaBJnın otorl· 
teslni bAklm kılacak şekilde 

de~lştlrllmeılal teklif etmiştir. 
Baıkan ruzname ve ~6rtlşme· 
lerl tam serbesti içinde tayin 
edecektir. 

Havas Ajan11 aytarı, dftnkft 
eaylavlar korolu toplantııının 

bir tiyatro salonunda yapıldı· 
~~~~~---~~~~~-

M azbat• şeklhıde dört tane 
miralay lmza&ını taıırdı. Tabur
daoda bölftklere böylece dört 
blnbıtı lmzııılle giderdi. Yabnz 
bölftklerde bir yftzb•t• bir mft· 
lblmenel ve iki mülAzımaanl 
vardır. Yınl bölftklerlo zabit 
kadroları malum şekilde ldt. 

Ytrcnldört eaaua bir nöbet 
toıulduğu için llvaeından tabur 
kumandanına kadar aıker ba 
oında bulunan kumanda heye· 
tinde bir noksanlık yoktu. Eea 
sen padioahın arzusu da bo idi. 

Yirmi dört saatini evham 
içinde geçiren Abdalhamld her 
dakika bir lhtllAl tuanur et· 
tlğl için elinde bulunacak kov· 
vetln erkAn ve Qmera ve za. 
bltanda nok11alık görmek lı

temezdl. Uaıtalık, ea~hk, izinli 
gibi şeylerle kumandı kaclroeu· 
nun noksan olmaman için bu 
usulft lcad etmlttl. 

İkinci fırkaya menıop afak 
n bOyak rfttbell hiçbir erkan, 
ümera ve zabitan İıtanbul el· 
betinde oturamazlardı. Bunlann 
evleri, barkları Yıldız ve Be· 
ılktaş cihetleri idi. 

- Sonu Vır -

Fulmen de hem, ıdly6, diyor, 
hem de g6ıyaılarıaı zaptetmeğe 
çahşıyordo: 

- Adiyö, adtyö, ıevglll 
Arman'ım. 

Lord F olmen'l zorla ayırdı 

ve vapurdan indiler. Kayığa 

bindikten ıonra ıon bir defa 
olarak tekrar Arman'ı uzaktın 
selAmladı ve kıyık Marıllya'ya 
doğru ayrdıb gitti. 

V ıpur şimdi açık denizlere 
doğru yol almış bulunoyordo. 
Fulmen ve lord, aandal içinde 
ayakta vapur kayboloncaya 
kadar bıktılar. Sonra ıındal 

Marsllyı limanına gelirken 
lord Folmen'e dedi ki: 

- Fulmen kısım, Parl!'e 
gitmekten vasgeçtlm. 

- Şu halde nereye gldeceğlsP 
Falmea hanları 10raıkea göa 

ğıoı ve yalnız ·binanın detti, 
civar eokak:larında hınca hanç 
dolu olduğunu blldirmektedlr. 

İstanbul, - Almanya ile 
İtalya ara&ındı başhy~n yakın· 
laema hareketi İoglltere'de ıl· 
yaei mehaf itin nazarı dikkatini 
celbetmektedlr. 

Deyll Meyl'ln Parlı naıhaıı, 
baımakaleıılnde: 

cGeçen Pazar Bitler tar•fın· 
dan yrnl İtalyan ıef iri için 
g~ıterllen kabul meraılmlne en 
bftyftk bir dikkat atfetmek IA· 
zamdır. 

Eneli, hlmad mektobunan 
verllmeal, e•elden teıl>lt edilen 
mGddetten tıç hafta daha evnl 
olmoıtor. Bu meraılm, hadden 
fazla ıamlmi yapılmıttır. Bun· 
dan ıonn, İtalyan aef iri Nae· 
yonal eosyalist kongreelnde ha· 
sır bulunmak Ozere N6remberge 
gitmiştir. 

"Teati edilen nutuklar, iki 
devletin mftfterek menaflinln 
çokluk ve uğlamlağını göıtermlı. 
tir.. Bu pek tabiidir; çClnkO her 
de•let te ayol hedefe ylrClyen 
faıist devletlerdir; her iki dev· 
let te fazla n6foı ve b6y6k 
aanayl beılemek için hodutla· 
rını gealoletmek ihtiyacındadır. 
Her iki memleket, aanıyl için 
hariçten mtıblm miktardı ipti· 
dai maddeler almaktadır. Bu· 
nuo için, ha iki devlet ara· 
ıında kuvvetli bir ittifak lhtl. 
yacının bakım ıGrdftğOnCl 

unutmamak ltzımdır.,. Dımek· 
tedlr. 

İıtanbul - Naıyonıl Soıya
lillt koagreelnde M. Bltler'ln 
ıözlerl, birçok noktalarda çok 
şayanı plkkıttlr. 

M. Hltler, nutku ile hertey· 
den evvel dört tarafa ıteı aaç· 
mıe, muhaliflere, yahodllere, 
katollk partlıl taraf tarlanna ve 
boleevlklere llAnı bırb etmlıtlr. 

Bo nutoktı; "Ror'da dalgalanan 
üç renkli Franııs bayrağının 

a 
yaıları da gOael yanaklarını 

ıılatmakta idi. 
- Mıha 'ya gideceği•. 
- Malta'ya 1111, orada ne 

yapıcağıı? 

- Evet Maltı'ya gideceğiz. 

Çan~Cl Malta İngiltere h6ku· 
metine thtlr ve ılzlnle İngiliz 
kanuna mucibince evlenmek 
istiyorum. 

Folmen'ln eeıl thredl: 
- Benimle eıleamek mi 

dedlnis? Fak•t ıöyledlklerlnlsln 
manuını anbyor muıunusP 

- Kısım!. Senin maslal 
irtmek ve ne kadar yOklek 
ruhlu bir kadın olduğunu ll&n 
ve lıpıt etmek btlyorum. Ba 
da ılıe hmlml ve eenetlml 
vermekle kabil olacaktır. 

Arman, lord G. nla teYglllel· 

al ••ehlllnll. Ben iM Armaa'aa 

verdiği acı ve elemlerden» 
babaedllmlotlr. 

Franııs matbuatı nutkun bu 
noktuını atablyetle tenkld et· 
mek.tedir. 

Ayni nutukta: 
"Moıkowa'aın yıhudi bolte· 

•lklerl cihana yeni bir harp 
illa eımlelerdlr. Biz, n11yonal 
ıoeyalhtler, bıyrağımıs altında 

daha bnyak bir kuvvetle bu 
eıkl dftşmaaımısla mQcıdele 

mecburiyetindeyiz" • denilmek· 
tedlr. 

mil idi. Değlrmendere'de yakın 
k6yl6lerln de lttirakile bayık 
tezabtırat yapllmıı, her yer hay· 
raklarla ıOılenmlı, olueal ha•a· 
lnla oyunlar oynınmıotır. Ba 

tezahDrat 11raııada ge~çlerdea 

blriılalo hnıyı atbğı tabenca· 
dan l;lr kortun Baaan adında 
birini ağır ıorette, Şerif 'I de 
_haf u ıurette yaralamııtır. Ha· 
ean'ıa g6ğeQotıu eağ tarafında 

giren kureun ıol tarafındın 

çıknııttır. 

Pazar Günkü Güreşler 
Istanbul'da f;Q.reşçilerimizin Za

ferlerile Neticelendi 
lıtanbul; 16 (Ôzel) - Bal· 

kan giiret eamplyonloğu mGıa 
bıkalırına pazar gOaQ de de· 
vam edllmle •e gftretlere ıaat 
14 te bıelanmıttır. 

Stıdyomda pf'k çok kalaba· 
bk vardı ve gOretler çok heye· 
canlı olmaotur. 

Korgeneral F abreddln Altay 
da ıeylrcller ara11ndı balon· 
makt• idi. 
. İlk gClret Bol gar Y orokorıa 
Y ugoeln Toe ara11nda olmue 
ve 6 dakika 46 ıanlyede To• 
rakibini pnmlttlr. 

Bundan eonra Romen Toaar 
la Yunan Trlıl glreotl ve Ro· 
manyalı pehlivan 2 dakika 58 
unlyede haımanı yere vurmot 
tor. 

61 Kllolak Romen Yagoe· 
IH Yogo.tçl S dakika 81 H · 

nlyede yeamfttir. Yunanlı Ra· 
Ilı Bulgar Borlı Moıanofo 7 
dakika 23 11nlyede yenmiştir. 

66 Kiloda, T6rk Saim Ya· 
go11lav Nogırl m6aabakayı gir· 
medlğl için bakmen, Romen 
8arlayın Bulgar Teodor'u 6 
dakika 28 11nfyede yenmlıdr. 

72 Kiloda, Ya,oıln Fleel, 
Romea Batua'yı j dakika 18 
•nlyede yere vormuf, Yonan'lı 
Zaharya ile BGaeyln g6reılade, 
BCleeyln bir gan nelkl maçta 
kabnrga kemikleri kırılarak baı

tanede oldoiu için Yunan'b 
Zıbarya hokmen galip ıayıl· 
mıttır. 

79 Kiloda Yogoılu D!ıkal· 
maa Yunan'lı Vokıklı'I &ayı 

heaablle, llomen Kakao Bulgar 
İçakayeb'I 1 l dakika 44 11nl· 
yede toıla. 

78 Kiloda Romen Zlnlıbam 
ba Bulgar Gorglefl 6 dakika 
13 ıanlyede tuela yenmlttlr. 

Bundan ıonra Yogoılav'ların 
1928 Olimpiyadı pmplyoau 

benim ıevdlAlm kadınla deill, 
benden dul kalaa bir kadınla 

isdl"8ç ettlllnl lıtlyoram. 

Fulmrn'ln benıl unrdı, he· 
yecanla INltırdı: 

- Doetum deli mi oldanuı? 
Sizden dul kalan mı dediniz? 
Şa halde ölmek mi lıtlyonaauıP 

Lord gCUdO: 

- MCllterlh olaaus ynrum. 
Ne 4lmege ve ne de lndhara 
kanr .ermlt deillim. Benim 
ömrClm eeuen udır. Parla'ıen 

hareket ederken doktorum bana 
Anı olaa kalb butabAının ben· 
de ancık daha dört bet 1ene 
bir 6mClr bırak111ına tayledl. 
Bet tene 10nn Arman göpCla· 
de nleaa laflJan bir Ahit ola· 
cakbr. O Amaaa kadar da 
lord G. Ledl lualnl aap,..
olu-. bllla etn6••klleda 

Kalkulç ile Muııafa glretmlt 
Muıtafaa raldblal çok sorlamıt 
Ye 20 dakikalık bir gOreflen 
ıonra Muıtafa aayı ile galip 
Uta ~dilmlttir. 

Ağır ııklet glretlerinde Ya· 
~uıln Bagaç Romen Şotna'yı 
eayı heıabile, Yuaan'lı Levoe 
Bulgar Oimltrl'yl aabneye gel· 
mediğlnden h6kmen yenmlftlr. 

İkinci eeçme dnreıl bu aa· 
retle bltmlt ve lçGncCl ıeçme 

deueıl batlımıtlır: 
Baseyln Yogoıln Toea 12 

dakika 12 &an iyede tuelı; Ya· 
,ar Yugoıln Molovlçl 3 dakika 
3 eanlyede totla, Saim Ya· 
aan'b Vıtonldlıl ıayı beaablle 
yenmlttlr. 

Bulgar Yu vanof Y ugoıln 
Fteel tarafından 5 dakika 14 
ADlyede yenilmiştir. Nu .. I ile 
Yunın'lı Vafıklı araıında çok 
çetin bir m6ıarea olmut n 
Nuri rakibini gGçlGkle H ıayı 

ile yenmlıtlr. Romen Usenbak 
rakibi Yıının Statofa 5 dakika 
84 aanlyede mığhib etmlttlr. 
Romen K.akot 'ıa Y o~oıla" Fll 
Kolmanı aayı beublle yenmletlr. 

Ganftn en mlhlm glretl 
Çoh.n Mehmed'le Romen Şa· 
tan• arHındakl gtlreo olmuttur. 
Çoban, bir f ki hamle uyeılnde 
rakibini yere yıtırmıt Ye Oıe• 
rlne blnmlttlr ve blru .onra 
yerinde bir oyun eayeılnde 

Çobıa rakibinin 11rtını yere 
getirmlitlr. Bu gftree ancak 1 
dakika 28 eanlye ıClrmletClr. 

BugOnkft gGreeler, Ankara'lı 
BOeeyl~'ln bakmen m•lhibl· 
yeti lıtlına edlllree tamameD 
lehlmlıe olmuttar. 

G6r6DGıe g6re en tehlikeli 
raklblerlmls Romen pebllnn· 
lardır. 

bDrmet •e engtılal ıoplamıt 

olacak110 n o saman elini 
iftiharla ae•dlgfn adama DA· 
tacakıın! 

Fulmen lordan eilnl alarak 
h6rmetle dudaklarına g6tClrdCl 
ve gözyaşları içinde pueeleH 
gar ketti. 

• • • 
Arablıtan'ıa kannlık bir ge· 

ceılnde, bulutlar gökylsClnde 
birbirini kovalarken Hfta, genç 
ve b.tı kanlı bezlerle aar1la 
bir zabit oldop halde bir 
mClfreze Fraa11s ukerl Aljerlye 
giriyordu. K.ıhvede otana bir 
kaç sabit birbirlerine dedi· 
ler ki: 

- YhlNltı Leon'dar. Ba· 
aaala onanca defa olayor ld 
..... böyle perllaD olarak 

- Soa• v. -
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metrelerinde 26 adet betonarme menfez ln1111tı 11580 
lira 98 koruıluk kewlfnameel '1zerlnden kapalı zarf 
uıuh1 ile ekılltmlye !konulmootur. 

2 - Şartname ve11lr ketlf evrakı para11z olarak manlıa nafıa 

s 
mGdClrlilğünden ahnır. 

EkeUtme teerlnlevvelln 4 Clnctı cuma gtıntı saat onblrde 
manlııa vllAyetl daimi encftmenlnde yapılacaktır. 
Ekılltme kapalı zarf uııolft lledlr ve 2490 eayıh kanon 

esastır. 

E • S • h • h • ı k • f • 5 Muvakkat teminat mlkdan 868 lira 58 koro11tor. 
mır aıt, er ) tıma e arşı mısa Jr• 6 Ekıılltmlye gireceklerin kapalı zarf içine bu senenin 

ticaret odaııı veıllcasını da koymaları n teklif mektup· 

ı erin ça dı rd a kalmaları Dl emretmiş ti. __ __.;~_::_:;_ıı:_. _sa_a_t 2_~0-6 a_L k-tt-da_~_7 d_a_ı;_;_e_;~_tl_m_;n_2r_ıy_ae_e_tın_e_t_ev_d_ı 
Emir Said, çadırın altına 

girmiş, gölgeye eığınmıı:ıtı. 

Neferi gôrftnce: 

- Ya İemıll ·dedi · aç, aç!. 
Neferin adı İımall'dl. Hem 

çadıra yaklaııyor, hem de 
mektubun flstOndekl yaldızı 

dlelerlle k1Zayordo. 
Çabuk be herif !. 

- Şimdi ya emir, işte açtım. 
- Oku, oku, ne diyor? 
Lımall mektuba bir göz gez· 

dl rdl ve gftlerek; 

- MOjde yı emir ·dedi· 
geliyor, bu akşam geliyor .. 

- Yalnız mı? 

- EvQt! .. Bakınız ne diyor? 

Çadırlarında ya emir!. 

İyi, otursunlar. bol bol 
ııarab ver, yiyecek ver!. Fakat 

bugftnliik dıearıya çıkmasınlar .. 

- Olur ya Emir. 

- Ne olur, ne olmaz, Tftak· 
Uir(er! İkindiye doğru bana 
getir, biraz konuşayım. ÇftnkQ 
ben onlara, en bftyftk Emlrlmla 

Koteybe'ye göndermek letlyo· 
rom. O, kendilerinden daha 
istifade edebilir. Haydi git, 
yalnız kalmak istiyorum. Çe· 
neni kapa, dlllnl kıea tut, hattA 

mftmkdnae yot! Al fU yakut 
taeh yüzogo, Emlrlne dua et! 

İs mali, eğildi, Emlrln ete· 
~ini öptcı. Yakuta bakan göz· 
lerl, parıl parıl yanıyordu. 

- Mfıdlrlerlmln baema bir 

kaza, bir felAket gelmesi lhtl · 
mail vardır. hlras eabretılnler, 
bir.iki gftne kadar kendilerini 
alacağım, Buhar. 'ya beraber 
gideceğiz! 

Dedi .. 

Aybey atıldı: 

- Domanbey, bu nefer Bu· 
hara'dao bahsetti? 

- Emir bili yakında Buba· 
ra'ya gönderecekml9. Şimdilik 
biraz sabretmeli imişiz. 

Aybey çok sevlnmletl, fakat 
Domınbey sert bir bakıııı ile 
toplandı. 

- Demek ki bugıln çadır· 
dayız .. 

Uyuşturucu Maddeler inhisarı Di
rektörlüğünden: 

l haziran 1935 gClnltl tamimlmfzle yeni ve eski seneler rnah · 

aulO afyoPlarlD 30 eylftl 1935 e rastlıyan pazarteııl akşamına 

kadar depolarımıza teeUm edllmealnl ve ha tarihe kadar teslim 

edllmlyen afyonları idaremizin 15 haziran 1936 dan enel 
alm•yacağı mıntakalarda afyon ekimi ve alım satımı ile l11tlgal 

edenlere blldlrllmlıti. 
Teslim müddetfohı bltmel!llne az bir zaman kalmıştır. Köylll 

ve tftccarın mağdur olmaması lçlo kendileri gelmedikleri tak· 
dJrde kooperatif teri vaeıtaslle veya birleşerek aralarında ıeçe· 

celd~rl blrlle veya lstanbol'dıkl komlsyencolar vasıtaslle bu 
mOdd11t içinde afyonlarını idaremize getirmeleri ehemmiyetle 

tnelye olunur. 
Gedrmlyenlerln lıtll!lnal muamele gGrmlyeceklerl ve ellerinde 

kalan mallarla inhisar idaresinin gelecek 1936 senesi mahso· 
lOnftn teııelldmtınden evvel meşgul olmıyacağı alAkadarlarca 
bilinmek için tekrar llAn olunur. 2971 

.. İki millet aroımdakl vazı. 
yeti iyi bir şekle bığlamak 

isterim. GOolerdenherl eQren 
muhaberemlz, bunun esasları 

hazırlamııtır. Hulusi niyetinizi 
de görilyorum. Bu Jşfn karşı 

karşıya ve kat'i olarak halll 
zaman"• gelmiştir. Çilnkft tebe· 

Kota koeı, ordngAha doğru 

kaybolup gitti. 
Ve biraz sonra Aybey'lo 

çadırına daldı. Ansızın içeriye 

girince, Aybey bir yay gibi 
fırladı: 

- Evet, ben de size ırka· 

dışhğa geldim. Bir milnaaebet 

bulabilirsem sizi Emlr'ln yanı· 
na gadar ~ötOreceğlm. 

lzmir 2 nci icra 
- Sonu Var - memur)11ğundan: 

- ----------• İhııan , fablre, sflreyya •e 

bir hell ve banyo ve 2 oda 
ıolda 4 oda ve balkon vardır. 

daha yukarı çıkılınca tavan 
arasında iki oda vardır. 22500 
lira kıymeti muhammloell bu 

yerin 
m da vaziyetten artık vazı. 

yetten bizar olmaktadır. 

Son mektubunuzda. kendi 
ordunuzun arasında itimatla 
dolaeablleceğiml yazıyorsunuz. 
Ben Buhara hanı, söz1inuze 
gdvenmekle beraber, böyle bir 
endişe duymamıetım. Bono 
ispat için de yalnız bir kuman· 
danımla beraber geleceğim.,, 

Said, sevincinden ellerini 
çırptı. Keyf ine payan yoktu. 
Parmaklar1Dı çatlattı: 

- E her şey bitti, artık 

elimdedir, hiç bir kunet onu. 

benim kollarımın arasına dıle · 
mekten kortıramıyacaktır. O 
gOzel kadını biran için ağu· 
eomda dOtGniiyorum da.. Şey .. 
1smatl, bilinin ya, aetmrım 
ııeal, ayaklarımın albnda kö · 
pekler gebertirim.. Bani bir 
doyaream .. 

eler eğildi: 

- Aman ya e~lr, merhı· 
met buyurun.. Ben en sadık 
kolonuzm!. 

Said, 'arlb, vahşi ve hırlı 
bir gtUfiıle; 

- BIUyorum ·dedi· eminim 
zaten .. Of, ak,amı nasıl bekli· 
yeceğfm.. Dar bakayım, o iki 
Tflrk nerede?. 

- Kim o? 
Onlversltede Döçent, 

(Muavin Profesôr) 
- Geç kaldım değil mi Do· Dr. A. Safittin manbey! 

- Evet arkadaı!. Sıkılmıya 

baeladık . Bllbal!lea arkadaeım 

~eftphelendl de .. 

Ağız ve Diş Hekimi 

Baatalara hergün öğleden 
sonra bakar. - Yemek getirdiler mi elze? 

- Evet, hem yemek, hem 
fatildil caddeai No. 99 

Ankara apartmanı 2 inci kat 
Telgraf· ı ST AND UL 

Telefon : 49250 

de eorab geldi. Fakat biz dı · 

earıya çıkmıyocak mıyız? 

- Demin Emir hazretleri 
de bono eöyledl: • Kışlada Mfts. Mev. sahn alına komisyo· 

nunda ihaleleri yapılacak ilinlar 
Met. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 

1 İzmir Met. Mv. askeri haetııneılnln 60000 kilo koyun 

2 

3 

4 
5 

6 
7 

8 

dl ihtiyacı kapalı zarf ueollle eksiltmeye konmuıtur. 

İhalesi 24 eyhil 935 ealı gilnıl 8l1Bt onalh buçukta 
Jzmlr'de kıelada Met. Mv. Satın alma komlıyononda 
yapılacaktır. 

Şartnamesi hergilo komisyonda görtlleblllr. 
Koyun etinin tıhmlo edilen tutarı 24:000 llradu. 

Beher kilo koyun eti için 40 kurue flıt tahmin 
edtlmı11tlr. 

Teminatı muvakkate ıkçeel 1800 llrad11. 

leteldller tclıret odaıına kayıtlı olduklarına dair nılka 
gOatermek mecbnrlyetlndedf rler. 

Manakaeaeına lttlrak edecekler 2490 1ayılı artırma n 
eksiltme kanununun iki ve Gc;dncfl maddelerinde ve 
ısrtnameslnde yazıh veılkılarlle teminatı monkate mık· 
buzlarını ve mfthGrlO teklif mektopltrını ihale saatin· 
den tın iZ bir aaat evvel komisyona nrmlş boluna· 
naeaklardır. 8 12 17 22 

CASUS RON\ANI - 40 17 Eyh1l 935 ediyordu. 

Beyaz Kulenin Sarışın 
Aktrisi: SUZAN 

SGzan miimkün olduğu ka· 
dar çabuk ghmlıtl. Bu defa 
itina ile en lakı tovaletlerfnl 
giymişti, biraz ıonra Lembet 
karargıib merkezinde idi. Bora· 
dı Peplo tarafından; elmaeın· 

dan Fransız olduğa anlaşılan 

tık Ye zarif bir zabite takdim 
edildi. 

Pepln bu zatla Noksan tali· 
mali dahilinde serbestçe ve 
arzu ettiği gibi mtıdnelel ef. 

karda bulunabtlece~lnl Sftzan'a 
eöyledl. 

Pepfo çeklldlkttn sonra Sil 

zan Boncfol (Fransız zabitinin 
lıml ho idi) ile (Kırmızı ktıllh) 

te@kllAtının Makedonya cebhe· 

sindeki f•altyetl hakkında m'1· 
nıkııaya başlamıotı. 

SOzan şimdi blyftk bir oyu· 
na glrhmlş bulunuyordu: Hlr 
taraftan birçok esene kadınla· 

rın isimlerini vererek vazifeye 
alınmasını tavelye ederken dl· 
ğer taraftan Alman caııuı tetkl· 

!Atına mensup olup aleyhinde 
birçok ifşaatta bulunan kadın· 
larm te§kll4ttın uzaklaetırılmı· 
ları için lletelerlDI teuzlm 

Franıız zabiti de Siban'ın 

verdiği isimleri not ediyordu. 
En bışta Sırp artisti Vinta idi. 
Lehli Alman artisti Berta 

Prokter ile iki siyahi Atıkı, 

Dezl Blan§ Denlzet ve iki Ro· 

manyalı artist ve Morlzet mer· 
kez kumındınlığındı yftzbı@ı 

Fr1neız Kruze ile daha batkn 
birçok leimler ifşa etmişti. 

Bunlar klf fesi (Kırmızı KO· 
Jıib teşkllAtlDa mensup olan 
klmaelerdl. Sazanın beı altı 

arkadıeından Jan Darae, prens 
Narlsklu •e k üçıllt Parls'll 

Luslyen Ioli lıulyalt Meri Fran· 
eız ı;abltln e verilen listenin 
harici o de .k o 1011 ol ardı: 

l4'ron11ız zotıltl Sazanan bu 

lleaaımdım dolayı beyaoa te· 
eekkür etti. Ve kendisine o 

bay bedri ve fahrinin eml&k 
ve eytam bankasından ôdQnç 
aldıkları parayı mukabil hın· 

kaya ipotekli bolonan ve ge· 
çen sene yapılan satış 2280 nu· 
maralı kanona göre tecil edil 
dl~I bı.tde bir sene içinde hl· 

rlncl takılt borç ôdenmedlğln· 
son ve kat'i olarak tekrar mil· 

zayedeyr konan lzmlrde gözte· 
pede şaklr bey sokağında 

11,13,15 yeni numaralı gayri· 
menkultın kapısından girilince 
içinde mohtellf ağaçları bolu· 
nan bir dônClm mlkdar1Dda 
bahçe rkae1Dda bir yemekhane 
ftenk taşlle döşeU avlu ve sıra 
ile iki oda, beli, çamao11lık, 

mothak ve gene iki oda olup 

ftzerl tr.mamen taraçalı olan 

bo kısmın altı tamamen eah· 
raoçtır. Bo kısmın arkasını 

ihata eden dıvardakl ayrı bir 
kapıdan girilince bir avlu bir 
garaj, arsı tle altı oda ve ıl· 

tında havan damı ve gtlvercln· 
llk kilmel!ll ve havuz vardır. 

İlk avlnnon ortasındaki bina 

kısmına glrlllnce bir salon altı 

oda vardır. Merdiven altında 

be14 ve bftfe vardır. Bir kapı 
Ue arka tarafa gec;lllr, iki ta· 
raflı merdiven ile yukarı çıkı· 

hoca merdlYen ortaııında bir 
eandık odası, bir aalon, ııağdı 

dakikadan itibaren Fransız teı· 

kil4tıoı tayin edilmlt en yGk· 
sek bir memur olarak tl&kkl 
ettiğini söyledi. 

MOlakat hitam bulduktan 

sonra yüzbaşı Pepln tekrar 
Sdzın'ı SelAnlk'e kadar gö· 
tilrmOştcı. 

Sarniğ'in bllklenmiyen izdivacı 
SOzan'ID Frans•z zabıta me· 

murlle görftşmeslnden on gOn 
gecmlştl ki bir ak,ım Molı 

Manası Silaao'a Saralğ'ln iki 
Clç gfln zarfında prenses Narlı · 
kin ile evleneceği haberini 
gôndermletl. 

Süzan hu hıılıerl bir hnmhs 
patlaman telakki etti. Çiinkô 

şimdiye kadar prenses kendisi· 

ne haşkomaodın ne işi lzdlvo · 

ca kadar efirükllyecek bir ra· 
bıtadao zerre kador bahset · 

memlttl. 

Mftlkfyetl açık artırma ıure· 
tile ve 844 numarab emlAk ve 
eytam bankası kanonu mucl· 
hince bir defaya mabauı olmak 
ve kat'l artırması 2 11·935 
camarteel gdoil ıaat 11 12 
de İzmir hükdmet konağındaki 
2 ncl icra dairesinde yapılmak 
ftzere 30 gün mOddetle satılığa 
konuldu. 

Bo artırma oetlceelode eatıe 
bedeli her ne olarsa ohun 
kıymetine bakılmayarak ençok 
artıranın üzerine ihalesi yapı· 

lacaktır. Satıe peşin para 
ile olup mftştcrlden yalnız 

yOzde yedi buçuk dellAllye mae· 
rafı ahmr. İebu gayri menkul 
ftzerlode herhangi bir 11ekilde 
hık talebfode bulananlar elle · 
rlndekl resmi veealk ile birlikte 
yirmi giln zarfında İzmir 2 ncl 
icrasını müracaatlau IAzımdn. 

Akıl halde hakları tapu el· 
clllnce mılom olmadıkça paylaı 
madan hariç kalırlar. 22 10·935 
tarihinden ltlberen ıartname 

herkese açıktır. Talip olanların 
yftzde yedi buçuk teminat ak· 
çaeı vey~ mllli bir bankı hl· 
bar mektubu n 933 ·1813( 
doıya numanalle ikinci icra 
memurluğuna müracaatları ilin 
olunur. H. le No. 136 

Erteel gilnO öğleden sonra 
Sft.zan Rus prensesinin ealonoo· 
da oturmakta idi. Prenıea mah· 
cop bir vaziyette Stızan'a 

anlatı yordu: 

- Bende bo lıe oaııyorom. 
Generalle, diğer dostlarımla 

görftıtOğilm gibi görüşClyordum. 

Bet gan evel hiç beklemediğim 
bir • tek.Uf karşısında kaldım: 

Başkumandan benimle evlen· 
mek kararanı verdiğini ve bo 
kararının kıt'i olduğunu ııöy· 

ledl. Ben ilk defa ••ka ıannet· 
dm; ldkln General benim ce· 
,·abıoıı lıeklemedeu .Matya He 

He Ssfplyl davet ederek beni 
nişanlm olarak takdim etti. 

Şimdi 11evgill Süzao, bu htı-n 

niçin haberdar olmadığının es · 

bobını aoladın mı? 

- Sonu Vır -

Czo.m ~ışları 
Ç. Alıcı ~ S. 
934: K. A. KAz. ) 50 
810,5 S. Stlleyma. ~ 25 
649 H. z. Ahmet 6 
599 S. Celirdln 6 75 
573 B. ve Cev. 6 )0 
505 T. Debbaı 7 ~5 
420 S. Gomel 6 51 
330 Vltel 8 2$ 
285 F. Solari 7 25 
234 D. Ardf ti 7 50 
218 Ş. Riya ha. 6 50 
194 Mani. b. koo. 5 75 
185 j. Taran. ma. 5 50 
152 Alyotl bira. 7 ı,5 
145 M. Ardhl 7 
141 B. Alyotl 8 50 
171 Y. 1. Tallı 7 25 
127 H. Alberti 7 75 
117 Koope. itti. 8 
108 S. Emin 5 75 
92 B. s. Alazra. 7 
60 Albay. tlca. 8 '15 
60 Beşikçi z. 7 50 
52 P. Pacl 6 25 
42 Kaptan Rtza 7 25 
32 F. Emin 6 50 
24: Şınlak z. hl. 6 
22 Len Reclyo 18 50 
15 Kaptan Mus. 6 50 
13 M. j. Tara. 14 
12 F. z. Abdal 8 25 
37 Ş. Bencuyo 6 75 

7358,5 

incir sahşları 
Ç. Alıcı K. S. 

1 

' 
6587 Mute. •lıcı 5 50 

Zahire ~atışlarJ 

Ç. Cinsi K. S. 
ıv 
6 

74 Buğday 4 9 
64: Ken. tohu. 7 
44 Bakla 4 25 ' ' 1 

190 Komdarı 4 '6 
22800 kilo pamuk 44 2~ 

Alaka Kat'ı d~ 
İzmir palae mildOrlitğOD ~ı 

Uzun zamandanberl otell~,ıd' 
mflstahdem iken son zaıo•0 ~ı 
kitabet vazlfeılol Ilı el~yl 
olan Muammer'ln, 16 ııd ~ 
935 den itibaren otelio> ,.; 

~ aldkısının kesildiği UAD 0 

, (' 
Devlet DeJ.Jl1 

yollarından: ~~' 
·Amele için yftzde 70 tt~03ııl 

15 eyldl 1935 tarlb ~~ı{ 
itibaren beş kişiden 111ftt~cl'~ 
olmak veya bet ktel 

11 
P 

vermek şartlle Aydın b•' Jlof 
bil ve Erzorum·SarıkııP•e• !Jlı 
ıa·Modanya, Samsun Sıb~ııl~ 
ları hariç olmak Qzere ber 
şebekedeki letaııyoolar•0 e ~ 
hangi bitinden dlğerf P 01i 
bulmak ve işten dönOJ"Jı;; ı"° 
ıeyahıt edecek aoıele 
yftıde 70 tenzllAt yapılıt~,ısıt1 

Bu tenzUAttau fııtf fade ~ı,r' 
ı od11 r 

latlye• amelenin bu 0 ıye t1 
yerin en bOyftk mClk rl' 

pJt:ı11 ı.~ 
morond•n ve bo 

6 
iv 

boluomadığı yerlerde ~ ~~~ 
yar meclhlerlnden bfrel' ..,,ıe 

l)stefl>" 
alıp letasyonlıra g 
lAzımdır. 0.,ııt' 

Fazla ıofalldt f çin fııtaff 
• mftracaat edilmelidir. 0ı~' 

Aydın hattı dabll t! 
il•'' ~I tlzere devlet deoılryı e ı• 
t1et 

cek ve aıağıdakl ücıg25 . 
tutulacaktır. ı ..., fi , ...... ~ 

Evvelce ilin edtJeD 
0 

,,ı 

gon hamolesl MeyaD k6",ııı1Jt1 
llyatıoa alt tenz~ll t~JJJ1'3eP 
baıka 15 Eyhll yS5 uıt 

0 
pel

1 b tııo• ~ 
ftlbareo Aydı.-;ı a •"sııı • 
hanld iki lata"ono .,,cı 

ı•e• ..J 
perakende auıeılle •'tr. 

aıış ıv fe 
baeılmıe veya tasııma 100 f 
köklerinin ~eti de ~ııtd 
kilometre baJıDa 5,26 ~ 
lodlrllmfştlr. 011~: 

Fazla tal~llt lets91° ~ 
alınabilir. 



o 
o 

o 
5 

~•Jrııntç askeri 111. al. ko. dan: 
- Tamentn Bayramiç gırnlıono clHrındı bulanın kıtaahn 

lhtlyıcı olın 561,000 kilo on kıpılı sarf la ekılllmlye 

2 
konuldu. 

- Beher klloıonon muhammen bedeli 12 koroı 14 110· 
thn olup lhaleıl 25,9,935 tırlh çartambı gana 181t 15 
bıyramfç Ulmen 11tın ılmı komlıyonu blnııındı yıpı· 
lıcaktır. 

3 - Manıkasayı gireceklerin •erecekleri onun teralt ve n· 
sO lafını bulunduğu. yerla Htın ılmı komisyonuna mQra· 

4 
Cilt ederek ôğreneblllrler. 

._ Uteklllerln 2490 numarala kınan 2 n 3 ilocft mıdde· 
lerlne göre lıtenllen nsaUde muvıkkıt teminat tutan 

6a olan 4658 Uranın ihaleden bir 111t enet tfimen mohı· 
sr ıebe-lne tndll ile komfıyonda b11ır bolonmılırı. 
60 ...........__ 7 11 17 21 ~R40 

;S l Ankırı M M. •· 11t. ıl. ko. dan: 
.._ Bir tınealne biçilen eder 2800 lira olan altı tıne 

2 kamyonet kapalı ıarf lı ılınıcıktır. 
a ._ Şuıuameıl para11z olarıL komisyondan abnır. 

4 ._ İbıleel 28 ·9· 935 cumarteal günG Hıt 11,SO dıdır. 
._ EbUtmeye girecekler 1260 Jlralık ilk loınç pıruı 

mektup •eyı mıkbuılarlle 'M90 ıayıb kanunun 2 ve 
GçGncG maddelerlndekl belgelerle birlikte teklif mektup· 

~ lınnı lhıle uıtlnden bir uıt enel M. M. v. ıatın 
~ ılmı komlıyonunı vermeleri. 
~ "-...., l~ 17 21 26 

14nkıra M. M. v. eaı. al. ko. dan: 
- Bir çiftine blçtlen eder 500 korno olan 7900 - 8250 

çift ch .. n •e 3410 - 4300 çift içeri mektepli fotlnl 

2 
k•pılı zarflı ekılltmeye konmaıtur. 

a - İhaleal 28 ·9· 935 comuteıl gGnO 11at 11 dedir. 
9 ( ._ Şırtnımeıl 814, kurup komlıyondan alınır. 
~ - Etelltmeye girecekler 4 706 lira 25 karueluk ilk lnano 

par111 mektup veya mıkbud.rtle 2490 eayılı kınanan 
2 •e Oçanca maddelerinde yasılı belgelerle birlikte 
teklif mektuplarını ihale 111tlnden bir uıt enel M. 
M. •· gtın alma komlıyonanı nrmeled. 

~ 12 17 22 26 
l Jtımtç aıkerf u. al. ko. dan: 

..... Tameu garnlsoaa clnrındı bulanın kıtaatını ihtiyacı 
olan 8100 kilo ıadeyığı kapılı adlı ekılhmlye ko· 

2 Doldoğa. 

- Beher ldloıunun muhım'llen hedell 77 karnı 50 sın· 
llırı olup lhaleıl 25,9,935 tarihine mGladlf çaqamba 
glnG 11at 16 da bayramlç limen ıabn alma komlıyono 

a btoınnda yıpllıcağı. 
- M.tıoıkaaayı gireceklerin nreceklerl 11deyağının eeralt 

Ye n .. fını balondoğa mıbılUn eatın alma komlıyonuna 
IDftrıcaıt ederek Gğrenebtllrler. 

• - Lteklllerln 2490 namaHlı kınanan 2 n 3 anca m•d· 
delerine göre lıtenllea veealkle motakkıt teminat tatarı 
olan 471 llnnın veya bank mektubunun ihaleden bir 
ıaat nel tGmen mahasebeılne te•dH ile komisyonda 

~ hHır bolonmılan. 7 11 17 21 28:J9 

~1ramıç ukeri ıa. al. ko. dın: 
- T4men kıtaıtıaın ihtiyacı olan 444,000 kilo an kapılı 

~ aarf Jı ekılltmlye konuldu. 
- Beher klloaunan muhammen bedeli 12 karnı 15 ıan· 

tim olup lhıleal 24,9,935 tarih 11lı · gftnd eaıt 15 te 
ııt 3 tGmen ubn alma komlıyonu bln11lnda yapılacaktır. 
oe' ..... Maaakıuya gireceklerin verecekleri onun ıeralt ve ev· 
.~ .d aalını bolandoju mıhallln eabn alma komlıyonona mft· 
er_: racaat ederek öğreneblllrler. 

41 t - lıteklllerln 2490 namıralı kanonun 2 •e 3 Onccı mad· 
v' delerine göre lıt.,nllen veslkle monkkıt teminat tatarı 
~1 olan 3918 liranın veya hınk mektubunun lhıleden bir 
~p '- -t enel tllmen mobııebeolne ı .. dıı lle lromlıyondı 
~er ~hazır buloomılın. 6 11 17 21 2337 

" 4n~k--------------------------------~---~ l •ta M. M. v. 11t. ıl. ko. dın: 
fi ...._ Bir taaeılne biçilen eder 300 koruı olan on bin 114 
I~~ 2 on. bee bin tıne kilim kapalı zarfla alınacaktır. 

...._ İhıleal 30 ·9· 935 pı11ntıl gftnd saat 11 de M. M. y, 

a ••tın al mı komlayoaondı y•pılıcıktır. 
f. ...... Sırtnımeel 225 koroeı ıdı geçen komlayoodın ılınır. 

...._ Eksiltmeye girecekler 337 5 liralık ilk inanç parııı 
mektup nya mıkbozlırlle artırma, ekılltme kanonunun 
2 ve ftçftncft maddelerinde yazılı belgelerle birlikte 
teklif mektuplınnı ihale eaıllnden bir ıaat enel M. 

'-... M. Y, ıatın alma komisyonuna vermeleri. 
~ 12 17 21 27 

ol,r' l ~'kıra M. M. •· eat. al. ko. dan: 
- Bir metreelne biçilen eder 500 kurut olın 7000 metre 

2 hAkı elblaellk komıe kıpıla zarflı ekelltmeye konmootor. 
a - İhaleıl 27 ·9· 935 cuma gOoG BHt 15 te yapılacaktır. 
( ...._ Sutnameıl 175 kornea komisyondan ıhnır. 

- Eksiltmeye girecekler 2625 liralık ilk lnınç p•ra11 
.,.~ ID.ektop VeJ• makbozlarll~ 2490 taydı kıounun 2 veya 

10
4e- 2 ve çOftncG maddelerinde yazılı belgelnle birlikte 
ae~ teklif mektuplarını ihale saatinden bir Hat evvel M. 
"ıl \... ~ M. "· Batın ılmı komlayonaoa vermeleri. 

41 ~ 12 17 21 24 
,.ıı ~ l Yrıaıtç ıakert aa. al. ko. dan: 
'~ ._ Tcımen garlazonu civarında bulanın kıtı'aın ihtiyacı 
e ,t olan 7 l 7 5 kilo sadeyağı kapalı zarflı ekalltmlye kon al 
o 2 doğu. 
,,fi - &ıh " er klloıonon muhammen bedeli 77 karnı 50 ıın· 

tlın olup lbıleal 24,9,935 tırlhlue ma .. dlf ula gftni\ 
16 dı Baynmlç ttımen utan ılmı komlıyonu blnannda 

a Y•pılacığl. 

..... '1Gnıkaaa11 glreceklerba •erecekleri eadeyıgınm ıerılt 

C. No. 
1 
8 
4 
5 
6 
7 
9 

10 

11 
12 
16 
17 
18 
20 

22 
2-1 
25 

86 
40 
41 
41 
48 
49 
50 
53 

63 
72 
73 

77 
79 
82 

83 

85 
86 
87 
89 
90 
91 
91,l 
92 

93 
95 
96 
14 

15 
27 
29 
32 
83 
46 
59 
59·1 
60 
60·1 
60·2 
60 3 
60 4 
69 
70 
71 
78 

23 

35 

97 
98 
99 

100 

No. 
MeYldl Eski Yeni 

G11iler mahalleıl kemer sokağı 
K. tobıflyecller ç. 13 No. b adada .. c 

ikinci atıleymınlya mahal. bıkkı b. ı. 

karııyıka alıybey m. hayal ı. 

k. tuhafiyeciler ç. 13 No. b ıdadı 

46 
4S 

ikinci ı61eymıolye m. ruhi babı ı. "ııırı 2,ıl 

bey ıokağı" 
basan hoca m. b. tuhafiyeciler çarıııı 
8 No. lı adadı . 
k. tohıflyecller ç. 13 No. h adadı 
kareıyakı alaybey m. han "gGnaydın so. 21 
memdohlye mıhalleıl kireçli kaya ıo. .. 

c 

basan hoca m. k. tuhaf lyecller çaqıu 
13 No. h adadı. 
karııyaka boatanlı kôy6ode 
ikinci ıftleymınlye m. kAmll p. cıd. 138 

•5.45.l 
12 
11 

6 
10 
18 

S,5 

82 

6 
19 

6 
8 

10 
20 

40 
148 

c .. mahalleel s anca 24 24 24: 2,4,6 
nezaket sokaAı 2 1 
b. tnhaflyecller ç. 8 No. h adada 4:3, l 43 
Gçftnca karıtaı m. hılll rlfıt pata cıd. 283,235 
ikinci ıGleymınlye m. hftıeyln ef. so. 12 12 
memdubfye c. b. tohıflyecller ç. 8 No. adadı 105 

" c .. .. " .. 67 
Memdoblye c. b. tohıflıecller ç. 8 No. ıdıda 68 
lumldlye m. tire kıpın ıokağı 40,4~ 54: 
memduhlye m. k. tuhafiyeciler çartııı 61 42,27 
13 No. h adadı. 
ahmet ığı m. yemlı ç. 11ğ1r ı. 25 28,24 
keatelll m. bıtdonk 2 ncl keıtelll çıkm111 91,l 101 
kırtıyıkı ılıybey mıhılleal hın Ye 23. 1 2S 
cgtın aydın ıokağı,. 

kırııyakı oımın zade m. ret•dlye ı. 

meıadublye m. k. tobaf iyecller çarı111 
» m. eekl bılık pııarı ı. b. tabı. 

flyeeller çarım. 

25 21 
sı 

37 

keıtelll m. ba1dar1k ikinci keatelll çık· 97.77 99,79 
mızı. 

ıkdenls m. b. tohaf lyecller çar1111 g11I 
balvın. 

ahmet oğı m. yemle çarem 
" " m. mdyYeter gftmrGğG ı. 

c 4:.4,1 
6 

16 
kıdlrlye mahılleıl ııurecl ıokağı 

bacı mabmat m. bacı mıhmot ı. 
ak.deni& m. b. tuhaf lyecller çarfıll 

c c c 

dôrdGnca sultaniye m. hacı mnlat çu· 
koro ıokağı. 

4:2 

9 

4.4,1 
8 

36 
5 

52 
90 
91 
14 

ak.deniz m. b. tohaUyeclyecller çarıın 81 
b. tohdlyecller ç. 8 No.la adadı 111 
reeıdlye mıhılled tramvay caddesi 985 1021 M. 
Manita Çıpruı kebir uz.ter,. M. Balık 121121 
pazarı C. l 
Manisa Alaybey M. Hendek kahYe "Fırın,, ıokagı 12 
M. Alıybey M. Tramvay C. Baern ığı camii kar1111 56 
Manleı Saray M. Gıiım pazarı 5 

tt Bfterev ığ• M. belediye ıo. 57 
> Saray M. Uıonyol C. 38, 38 1 
> Yarhıeantar m. karı Mızrak eokağı 25, 25·1 
" Mimar Slnın m. b11tahıne C. 2 

> > "' 2·1 
" Saray mıhılleal lise ıokığı 29 
> > > " 
> DeYclyan m. Sar1çhaae, kurıonlo mektep C. 

31 

' 6 

" 
" 
" 
" 

" " 
" " " " İımetpae• maballeıl Çay Ferah caddesi 

Alay bey > hendek kıh ve S. 
Saray ,, Banka ıoklğı 

Hüsrev ığı ,, hamam "' 
AY D 1 N 

8 
7 

21 
810 

8 

Cinai 
Ev, dtıkk&o 

Dllkktn 

" 

Dakkto 
EY 
EY 
Ev 
EY 
Dakktn 

" 

c 

DGkklD 

Mıgıu 

Ev 
iki H 

c 

EY •e ahır 

Mağna 

.. .. 

c 

E• 

M•gısa 

iki mıgaza 
EY 
EY, dGkklD 

E• 
E• 
Mağaza 

EY 
EY ve DGkk&n 
E• ve Dakk&n 

E• 
EY 
EY 
EY 
Dtıkkln 

D4kkAD 
Dakkln 
J!y 

E• 
EY 
EY 

Depozltoıa 

400 
100 
100 
200 
300 
100 
700 

300 

100 
300 
160 
160 
160 
100 

300 
140 
360 

200 
400 
860 
soo 
200 
200 
240 
60 

500 
500 
600 

520 
lOO 
400 

1100 

760 

800 
600 
240 
70 

900 
24.0 
240 
160 

300 
600 
900 
500 

500 
500 
400 
800 

1000 
800 
800 
800 
800 
800 
300 
400 
300 
600 
240 
4()0 

400 

Aydan Hisar M. Belecllyenln 142 No. Adanın 838 839 No.lu analın dtıerlne 
yıpılmıı ey 

Aydın Balcılar M. Belediyenin 240 adının 4437·1 No. la arHıı Gzerlne 
yapılmıt eY 

Aydın kartoloı M. Gazi bulvarl ftıerlnde 158 No.lo adada 236 Taj No. EY 
Aydın Basan efendi M. Gazi bulvarı G.ıerlnde98 tıj No. ev 
Aydın Ramazan paşa M. Mimar Sinan S. 77 No. dftkk&n 
Aydın Mea'a<'lye M. "8alcılar"' e.,ıedlyenln 237 No.lu ıdınndı n 

KASABA 

700 

300 
200 
200 
180 
100 

38 Tarğotlo kı&1bısı Yenice mıhıleei eıkl killıy yeni comhudyetC.94, 94 A TıjNo. Ev500 
Yukarıda mevki •e numaraları yazalı emlAk petln para ile veya CSdt.nmeyr.ın ıakıltler yüzde 9,5 

fılze tıbl olmak tartlle senelik tıkeltlerle ödenmek bere 19 9 935 per@embe gO.oG saat ona ka· 
dar pazarlaklı ırtarcnıyı konolmoetor. 1ateldl olınlarıo depozftoaono yatırarak ihale nmanında 
pazarlığa ietlrık etmek Gıere mGrac11tları. 298;J 

Bay hamil Ye bayan e6bey· 
lA zebranın emlAk ve eytam 
bınkasaoıın .Sdftno aldığı pı· 

raya mukabtl bank ya ipotekli 
bolonın ve geçen tene yapılan 
eahş; 2280 numaralı kanona 
gare tecil edildiği halde bf r 
ıene ikinci blrlocl taksit borç 
CSdeomedJğlnden IOD ve kat'f 
olarak tekrar mGzayedeye ko· 
uan hOktlmet çaddeelnde ve 
baktlmet konığı kar111ında 

30,32,34,36 yeni numaralı 

d«Srt mığaıa ile ba mığazalarm 
Gıtaode klto olup caddeye ıy· 

rıcı bpııı olıt0 13 odanın 

:kal feıl 40,000 lira kıymeti 

mohımmlnelldlr. hu gıyrl men· 
kollerlo 

Mftlldyetl ıçak artırma eore· 
tile ve 844. numaralı EmlAk 
ve eytam bankaBı kanunu mo· 
clbloce bir defayı mahsus ol· 
mık ve kal'I artırm111 2,11 
935 cumartesi gana saat 11 12 
de lzmlr hftkdmet konağındaki 
1 inci icra dairesinde yapıl· 
mık ftıf're 30 gGn mdddede 
utıltga kooolda. 

Do artırma neticeılnde 11t11J 
bedeli her ne olorea olsun 
kıymetine bakılmıyarak ençok 
artıranın azerlne tbaleBI yapılı· 
cıktır. Satış peof o pıra ile 
olup mGıterlden yıloıı yazde 
Udboçok telllllye masrafı ala· 
Dır. lıbu ~ayrl menkul Oze· 
rinde herhangi bir ıekllde bak 
talt:blode buluoaolar ellerin· 
deki reeml veıalk ile hlrJtkte 
yirmi gfto zarfında izmtr 1 ncl 
lcraaını mftracaatlan JAzımdır. 

Aksi halde hakları tapu ıfol· 
lince m•hlm olmadakça pay· 
lıomıdın hariç kahrlar. 22,10· 
935 tarihinden ldbuen eart· 
name herkese açıktır. Talip 
olanl1rın yftzde yedi buçuk 
temi oıt akçe&i veya mtlll bir 
baoka htbu mektubu ve 933· 
1818;J doıya nomar1elte l ncl 
icra memurluğuna mtlrac atları 
il&n olunur. H. f~ No. 135 

• Ali Riza 
Mocelliıhanesi 

Yeni kavaflar çarşısı 

No. 34 

• 

• İzmir Tıcaret mahkemesinde: 
Dan oluuan İzmtr'de Gazi 

bulHrındı Arpacı oğlu hanında 

tGtflo ttlccarıodau Ağabeyzade 

Ahmed Cevad. 
Dnıcı İzmir Akseki ticaret 

bankaeı tarafandan clrohı bir 
parça emre muharrer eenede 
dayanarak 3450 liranın tah m 
hakkındı ılcyhfnfze açılın da· 
vaya mflteılllk dilekçe örneği 

ve dnetlye kAğıdı oturduğunuz 
yerin belli olm•dığı eôzO ile 
mftbışlr tarafındın geri çev· 
rllmlt olması Ozerlne t•hklkat 
hAklmlf ğlnce llAnen tebligat 
yıpılmıeına ve tıbklkaım 5· 11 · 
935 ula gOnft saat ona hırı· 
kılmıeını karar verllmle oldu· 
ğuudan ba Utnın gn.zde ile 
neerl gftulemeclnln ertesi gQ· 
nftnden itibaren on gQn içinde 
eaaa dnı hıkkmda Jlylba ile 
kartıhk vermeniz ve g~sterllen 

tahklkaı gftnftode hazır bulun· 
mınıs lftsomo ve karşılık ve· 
rilmedlğl ve bildirilen gdnOnde 
gelmediğiniz takdirde hakkıoıs· 

ve enafını bulunduğu yerin Htın ılmı komlıyononı 1111--.. -..---- --,.. da gıyıp karara verileceği v~ 
mtıracaat ederek ôğrtnehlllrler. Muallim Dr. dlle~çe örneği ile davetiye kA· 

4 - İateldllerln 2(90 numaralı kınanan 2 ye 3 Gncft mıd · ğıdlarıoın mahkeme ealononı 
delerine göre lıtenllen veealkle muvakkat teminat tutarı A. Hulôsİ Alataş ıaılda~ı hukuka usul mobake 

olan 417 liranın veya bank mektubunun lbalenen bir iç Hastalıkları Doktoru melerl kanununun 141 inci 
saat evvel tGmen mob1&ebealne tevdii ile komlıyonda maddeelne tevfikan llAo olo· 

Şamb soka~ı No. 20 
h11ır bulanmaları. 6 11 l 7 21 2838 am. 2970 
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VV. F. H. Van 
Oer Zee 

& Co. --

: Al{.sehir Banl{_ası 1 ~:~~~1:::uhuı saıın Aıma KoDli~ 
' • • • • • = 1 - Muhafaza memurları için 1JattD1meıl veçhtle 119S ı•~~ -DEUTSCBE LEV ANTE LlNI~ §§ D

a c:.w m Da n==a (§ n n lb e tea D = elbl&e Ue 545 iane kaputun 7,ı0.935 pazartesi eaat 15 te k•P' 
~ U ~ ~ i/2J - zarfla ek&lltme&l yapılacaktır. uceıos,, vapuru 16 eylulde 

bekleniyor, Bamborg Bremen 

----
den yok çıkaracaktır. -

"1T A URl,, vapuru l 6 ey = 
lalde bekleniyor. 20 eylille -
kadar Anveu, Direkt Roter = 

ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi binasında 
TELEFON: !2363 

e..---

2 - Bunların ta81nlanao parası 23 .~35 lira 80 kuroetof· 
3 - Evıaf ve eartnıme ve nilmoneler komtıyondadır. 
4 - İ3teklllerlo muvakkat teminat olarak 1788 Hrahk •ı-" 

= makbuzu veya banka mektuplarını tekUf mrktuplarll"' ber•~ 
Vadesidere % 4 = &aat l 4 e kadar komleyooa vermeleri. 12 17 24: 29 5351' ~ 

Hertftrlft (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 

dam, Hamburg ve Bremen Me d l S ti Al d ı· % 5 - N f• dd ıçın yok .1.cakhr. - V 03 ar arı: .t1 0 1 va "·1~ = a ıa Hakanlıgv ı lzmir ikinci p' 
' Bır sene vadelı1e % 6 faiz verilir. 

"VVINFRIED,, vapuru: 1 inci • • ) • d ) "' d 
tqrlnde bekleniyor. 5 8. el tee· - Zahire, Ozftm. İncir, pamuk, yapak, afyon ve&alre komlsyoncnluğu yapılır. Mallar geldi· = ıre su ış erı m o Or Ogün en: 
rloe kadar An vere. Roderda m, !!!i~· t~I n!fd!,.!l!'!ııa!'Ph!lp~l~,.rp,l!n!IJl!tı "'e!'Pn!l!IJIP.m"'O"ea!l!IJl!d"'e"f!~ra!IJl!t"'ı ll!l!le ~a!l!l!vlJl!al!ll!lne!l!l!l!l!vlJl!f"l!ll!lrl~ll!l!l!r ·~!l!l!l!l!~!l!l!l!l!~~l!llJll!l!l~!l!l!l!l!"'-'!'-ll!l!l!l!l!l!l!"-'!~•~i ( 3 82 6) lira ( :n) kuroo bedeli keışlf U Mumara gôlil ıa~d~ 
Bemburg ve Bremen için yok §§lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllll kanalı ıemtzlemeıl ve Gedlz'deo kanala ıu almak için mo••k 
ılacaktıa. bağlantı y•pılmaaı 7 ·7 · 935 tarihinden itibaren açık ekıU&ot'~ 
"VVASGENVVLD" npuro: 14 koomueıur. ihale 28 ·9· 9:J5 tarihine ra&thyan cumartesi go•, 

1 inci teorlnde bekleniyor 18 Hat 10 da Sıllhll MalmildDrlQğd dahe&lnde yapılacaktır. Bo I~ 
1 inci tf'erlne kadar Anverı, oartname ve projeılnl görmek l&tlyeoler lzmlr Udncl dılre -

• Roterdam, Bamburg ve Bre· lolerl mOdftrlOğClne veya Salihli beledlyeıfo11 mOraca1tları. il' 
men için yakllyecekdr. Elutltmeye gireceklerin (286) lira 97 kuruştan ibaret 

0 

" SOFIA,. motörd 31 Bel muvakkat teminatı mıleaodığına yahrdıklarma dair makboı ~ 
teıriode bekleniyor, 4 ikinci banka mektubu ve bu ~tbl f,lerl yaptıklarlDa dair veıtbl"

1 

birlikte ıhale gOuQ Salihli MalmGdQı·lğOne gelmeleri. 

~ . "" 8 13 17 teorine kadar Anvere, Roter· JI JkH ~ 
dam, Bamburg ve Brem~o için 1 r 1 · · · 24/ 

yokuy .. cekıtr. lllifJIJfJf ~ ffi)I ödemiş belediyesinden: 
"ANUB1S .. motörG 11 lkloci 1 d' - RO~gAr&ız havada 6 rfizglrh havada 3 k.llometredeD _.ı 

teşrinde bekleniyor, 15 ikinci yulebllecek IJbhlr elektrik. cereyanUe leler bir cıo•...-
tetrloe kadar Anven, Roter· düdOğtl "&tren~ açık arhrma ile &atın ıhnacaktar. 
dam. Bımburg ve Bremen 2 İhale tarihi 25 eylOl 935 çaroamba gftnO Hat 14: 
için ynkıtyecektlr. Muvakkat teminat 50 liradır. Mukavele ve şırıo 

ARl\lEl\'EN B . SCBULDT b,.1,.cilv~df"rlir. 13 14 15 17 18 29?.!/ 

BAMBURt7 
0 TROYBURG,, vapuru helen 

llmammııda olop Anver&, Ro· 

terdam ve Bamborg tçln ytık 

ah yor. 
"NORBUR~,, npuro: 8 bl · 

rlncl teşrinde bekleniyor, An· 

•en, Roterdım ve Bamburg 

için yok alıyor. 
DEN NORSKE MlDDEL· 

BAV~LlNJE 
(O S. A·S. SPANSKELINJEN) 

OSLO 
" SARDlNIA ,. motörtl 27 

eylGlde bekleniyor, Bavre, 

Dleppe te Norveç lJmıolarına 

ytlk alac•ktır. 
"'SAN AN DRES., motGrft 28 

Bel. teerlnde bekleniyor, Dl 

eppe ve Norveç limanlarına 

yak alacaktır. 

ARMEMENT DEPPET ANVERS 

"EGYPTE .. vapuru l~ Bel. 
tFerlode br.kleolyor. An vere, 
Direkt mal yftkliyecektlr. 

TBE EK~PORT S S CO'lPO 

RATION · NEVYORK 
Şimali Ameıika'ya doğru 

Sefl'rler 

ExECUlVE,, vapuru: 18 ey 
lulde b,.klenlyor. 

ExlLON A" vaporu: 30 ey· 
161de he~leolyor. 

"' AliOUKIR " vapuru 20 
eylillde g,.llp 30 eylftlde, Bir 
ıe,ık Amerika için •ld•~• mal 
luı l&k«'nderiye'de "EKSETER,. 
Trıoııatlantlk vapuruna aktar 

ma edecek.tir. 
SF.RVICE DIRECT DANU 

BIEN 
TUNA HAITI 

.. ALİSA" motlSrO: 1 o,.y lt1.lde 
bekleniyor. Belgrad, Novl&ad, 
Komaroo, Bodapeete, Brat&lava, 
Viyana ve Ltnz için yflk ala 
caktar. 

"TİSZA,, motörtı 18 eylGlde 
bekleniyor, Belgrad, Novl&ad, 

K.omarno, Budıpe~te, Bratl&ln, 
Viyana ve Ltnz içlo yakllye· 

cektlr. 
.. BUDAPEŞT" motörG: 25 

eylftlde bekleniyor. Belgra~, 
Novisad, Komarno, Bodapeşte, 
Bratlslava Viyana ve .a.Jnz için 
yOk alacakt.r. 

AVUSTRALYA HATTI 
Bldlvlye kumpanyall!ının 

•• ABOUKIR ,, vapura 29 
eyltUde bekleniyor, Penln&ular 

Orlent Ltne kumpanyaeınıo 

"BEN ulCO,, vapuruna Port· 
Sahte aktarma edllmek Gzere 

A vuHralya'nın bGtGa limanla· 
nna mal alacaktır. 

•• AB0UJ1R ., npaıa apal 

K \lJ 1i\U ./ 

Olivier ve Şüre
kası Limited Va-

pur Acentası 
Ceodell Ban, Birinci Kordon 

Tel. 2443 
Ellnman Llyn Ltd. 

Lh,.rpool Battı: 
0 ROUMELlAN.. vapura 20 

eylOlde Llverpool •e Svvaneea· 
dan g,.llp tahliyede buluna· 

caktır. 

"DIDO .• vapuru 17 eyltllde 
bek1eomekte olup 21 eyi file 
kadar Ltvnpnl ve Glasgon 

•·RoUMELIAN,, vapuru 29 
eylOld" bekleoilmelı:tr. olup f> 
blrlocl teorlot'ı kadar Lıverpool 

ve Clat1gon lc;lo yük alacaktır. 

Loodra Hattı: 

.. FA BlAN,, nporu halen il 
mammızda 17 eylGle kadar 

Lorıdra ve Hull lçln yük alı 
caktır. 

11 EGYPSİAN " •apuru 27 
eylOldc Londıa Bull ve An· 

vers'ıeo gelip tıbılyede bola· 
nıct k ve ayni zamanda 6 teı· 

riolevvele kadar yflk alacaktır. 

General Sttam Navlgatloo 
Co. Ltd. 

"STORK,, vapuru 20 eylOI· 

de beklenmekte oluı 27 ey· 
lale kadar Londra için yak 

alacakhr. 
Deuuche Levante Llole 

11GAL.LEA., vapuru Hım· 

lturg ve Anv~n'ten gelip tah· 

llyede bulunmuotur. 
Not: Vurot tarihleri ve vapurla· 
rın lalmlert Gzerlne denloUdlkle· 

rlnden meı'ullyet kabul edilmez 

samırıdı Port · Salt aktarmaH 

olarak Hfndletan, Akıayl ıark 
H prld Afrlka'nın bGtQn 11· 
maalanna mal alacaktır. 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI 

11ULYSSES,, vapuru elyevm manımızdı olup 14 eyliUde 
Anvera, Roterdım. Amaterdım, Bambarg Umanları lçlo yftk 

alacaktır. 
0 0RESTES., vapuru 23 eylOlde gelip 30 eylOle kadar Anvere, 

Roterdcm, Ameterdam ve Bamborg limanları için yak alıcaktsr. 
11 BERK.ULES., vaporo 7 tt'şriolevvelde gelip 12 teşrfnlevnlde 

Aover&, Roterdam, Amsterdıım ve Bamburg Umanları için yok 
alacaktır. 

.. BERMES,, vapura 21 teorlolevvelde gelip 26 teerlolevvelde 
Anveu, Roıerdam, Am&terdam ve l:lamborg llmıoları için yQk 

alacaktır .. 
11 HERCULES.. vaporn 20 eylCUde ~ellp yOkOnQ tabllyedr.n 

ıSonra tiuq~ll8, Varo• ve Kö .. teoce llmaolanoa barrket edecektir. 
.. HERMES., . ıpuru 4 teı,rirıleHelde gfdip yökQoQ ıebıty.-den 

aoora Hurgıae, V.rua ve Kö,;teoce Umaolarına hareket edec~ktlr. 
•,GANYMEDES,, vapuru 19 ı.-şrloiendue gelip yQküofi tab· 

llyedeo &oora HurgH, Varoa ve Kösteoce limanlarına barelı.t:t 

edecelulr. 
SVENSKA onlENT LINIEN 

11 BEMLAND,, motörü llmaosmızda olup yOkOn6 tabliye 

ettikten &onra 15 eylülde Roterdım, Bamhurg, Copenhagen, 
Daotzlg, Gdyola ve İekaodlnavya, Oalu Umanları için yük 

alacaktır. 
0 V lNCALAND,, motörCl 2 birinci tf'şrlnde gelip yilkOoft bo 

ealttıktan &oora Roterdam, Bamburg, Dautzlg, Gdynla ve İskan· 
dinavya Üdlo limanları için ynk alıcaktır. 

0 VASLAND., moıörtl 15 teşrlolenelde gelip yOkfto tahllyf'· 

den ııonra Roterdam, Bamburg, Gdyola ve İskandinavya liman· 
larına hareket edecek.tir. 

uNOROLAND,, motörG 2 teerlnl&anlde beklenmekte olup 

yGk6n6 tahliyeden sonra Rotr.rdam, Bamburg, Copeohageo, 

Dantzlg Gdnla, Oalo ve lskandloavya limanları için yak alacaktır. 

SltJtVlCE MARJ11.M ROUMAlN 
"ALBA JULYA,. vapuru 30 eylillde gelip l birinci teşrlnd" 

Pire, Malta, Napoll, Ceoova. Maullyı ve Har&elon için yak 
ılacak.tsr. 

11SUÇEAVA,, vapuru 27 teşı:lolevvelde gelip 28 teşrlnlevvelde 
Pire, NapoU, Cenova, Marsllya ve Bareeloo için yük alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA :s. A. KUMPANYASI 
0 LEVV ANT,, motör6 15 teşrlnlenelde An vere ve Gdynl11 

ltmıoları için yak alacaktır. 
İltndakl hareket tarlblerlndekl deSlolkliklerdeo ıceote mea'o· 

llyet kabul etmez. Fazla tıfsUAt için ikinci Kordonda Tahmil 

'e Tabliye blnaeı arkHında Fratelll Sperco Hpur ıcentahğına 

mlncaat edllmell rica oluaur· Telefon: 2004·2005·2663 

A. 

Dr. Zekii Tarakçı 
Merke hastanesi Dahiliye Mfttehassısı 
İkinci Beyler ıokağı Tark ma11yede ıalonu lulullPdfl 

numara 45 .• t:fıııtalarıoı ö~ledeo ıoora 15 den 18 e kıdl' 
lı:ahul f'df'r. TELEFON : 3R06 

ı~ıaubul Uenız Levazım 
ıı:ı: 

ma Komisyonundan: 
Tahmin fiat Muvakkat 

t..-mtnah f'' 
3000 ton rekompoze kömtır 33000 lira 24. 75 L. 23.9,98:6 ıe· 

zarıeıl 111al f'' 
1~00 ton rekompoze kömür 13200 lira 990 L . 23.9,95:6 61' 

zarteıl ... ı ,01' 
Yukarıda yazılı kömOrlerlo kapılı 11rf la ekallm~&l bl••1:~ 1'' 

göetertlen gfto ve aaatta KaHmpıoadıkl koml&yon b1Dlf
111 ~b''" 

prlıcaktar. İ&teklllerlo muvakkat teminat mektup veyı '°1 
_,,. 

ve kanuni belgel~rUe birlikte teklif mektuplarını mo•Y1efJ ,_,,. 

ten bir Hat e•el koml&yon başkanhğtoa •ermeleri ve fiti~· 
lerl almak veya görmek t&tiyenlerln hergOn koml&yooı 111 11ııd' . k•b 
atlerı ve 3000 tona alt ıartDllmenln 165 kuruı 111° 2ssı verileceği ilOo olunur. 7 12 17 22 5278 ~ .. -

' l'ür ki ye Ziraat Bankası lzmir ~ 
hesinden: ı~"' 

cJtl "' Seydlköydude htaayoo charıudrkl uıuu alim oAla bt _,o 
1 gOO -'' 

rlka&ı nemile maruf on ve zeytinyağı fabrlkaH ylraJ 95s r 
dede mOzayedeye konulmuııur. Blrlocl ihale 30 eyhll .Jf 
aarte&t gClotl aaat onbeotedir. ~~ r' 

Tıllplerln tartları öArenmek •e ylıde 7 ,5 nlebed• f8'8 
ık(elerlle baakamııa mQrıcaatlan. 11 17 2.t Z1 

.. 

.. 


