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araç) Alıyorlar. 
Pırtimizin baıkan1 Avni Doğan, 
ı.: gazetemize incir işliyen yurd· 

111 derdlerioi anlattı. 
Bit bu de.rdi burada ta1ele
~. Çfinkn ha derd bu yılın 

tlli altmıı yılın bu meveim• 
t- . kanı) an yaraaınıo acıeı oldu· 
'ıt ~ herkesce bilinmektedir. Yal· 
~ ~' IAoktanan üzerim\e duraca· 

ı o da ondur. 
..... ltYııi Doğan, yanık bağrından 

il gelen bir eeale diyor ki: 
~8i~ incir işliyen ameleyi bir· 
' lllııe onların isteklerile bağ· 

· Bu, ou demelr.tir ki: 
\'alda kırk güo çalışan bu bin· 
>'•rddaşın bir yıl içinde ölü· 

' dolumula, baıtalıAıb, saL..at· 
. t•lenmeıile, dava~ile ilgile· 

"·· 'lıirli@iruize ba~lı öteki yurd· 
tı ne gibi yardımlar ve iyi· 
Y•pıyorsak bunlara da ayni 

._, tleyi yapaca~ız. Bütün hu 
~l.ra karşılık olmalı: üzere 
~r itliyen yurddışlar birliğe 

Y•ln11. kırlr. kuru~,tan il>aret 

" ~llt vermf'ği karorlaftırJılar. 
•tliyen vurddaşlano durum· 
göıi)nil~e getirerek l>u kırk 
da kendilerinden aJmamağa 

"erdik. Biz bu fedakarlığı 

lllıa halde in(lir işleten bazı 

r amelenin her gilndeliğin· 

lce.tikleri on kuruş (Baladur) 
beı kurut• oleuo indirme· 
olmadılar Te bunu yapma· 

~ ettiğimiz ricaları dinle· 

- "- bu iıi, o bazı tüccarların 
~ ~dıta kar~ı göıtcrdikleri 
~ttaizlik Te tef k.atlizlik nok· 
~ il iocelemiyeceğiz. Çünkü o 
~ ~rlann, dtğil fakir ve ça· 
\ ltçiye; bu yurda ve uloıa 
\ lteihlıklanndan, ve iuanlann· 

rPbeliyiz! 
~llio zavallılığı onların kalb· 
~ lberhamet degil, ıevinı; 

'" l'lr. Çilnkü o bası tilccarJar; S la•allıların abn·terleri ve 
S"'-ı ile §•mpanya kadehle· 

' 
10&1.nnı kolaycacık eilehi· 

\. ~ açlı&ı Te periııohğı o 
~rları acındırmaz, bilAkiı 
~ r. ÇGnkn aça yalnız boğazı 
1' :• it gördürmek daha ko· 
~ ondan ... 

~ U-. ' o bazı tüccarlarda yaııyao 
seron) ruhunu çoktanberi la· 
\ hf ':1' için onlardan merhamet 
~ •t beklemenin, zehirden ti fa 
-,._ ~•dar boo bir iıtek oldu· 

\' Yoruı. 

s:lıa~ !u. n~ktaya iliterek. ~i· 
~ ~1• ıtçının her güode~ın· 
l.~) en ıu on kuroş baladur 
~ lllın önüne kanunJar•mıza 

J .•~ engel olamaz mıyız? 
~ ~11l gündeliğinden keeilen 
:'il ~ •ı o kadar çok bir paradır 

~dar (Haraç) ı ancak yol 
"1 llabilir. 

oıa kuruı o kadar çok bir 
~ de•let bile hiç yurddaı· 
~ cınıo ilçte biri olan böyle 
1ı.-gi •lmaı Q' . 
~ ~il koruı öyle bir (Haraç} 

l'd "illa idare edilen mem• 
~~ böyle bir (Soygun) a mü• 

ilme• &.. •. 
~:il kuruı, incir ma~azalan• 

(l • (Derebeylik) bük.Om ıür· 
ct ~e bo on kuruoun kırbaçla, 

•le alınan (Baç) tan baıka 
(il 

01111•dıAını göıterir. 
"lladur) kimd· ? ("'tto Jr. 
'd lluo beli tabancalı , eli IO• 

•11ııı 
(} baı . 

de onu neden boğazı tok· 
•tJ!~lııtın\an ameleye beelet· 
~ Bo •damlannı kendileri 
t~ ar, kl'ndileri beıleeinler ... 

1 buna, o baıı Uiccarlar 
)'orlar, biabir dereden ıu 

Iskenderiye Limanı Demir 
Bir Ağla Kapatılmıştır. 

Tarihten 
-Bir Söz Alarak: Şimdi Mussolini'nin De 

Sezar'ı Cenevr~dir, Diyorlar .. 
15 inci Madde Tatbik Edilecektir. Fakat lugilte· 
re·Fransa Yakınlaşması Sanıldığı Kadar Değildir. 
...................................... ~~~----------........... ...._...._...._...._.__.. ...................... ~~~ 

M. Eden Londra'ya gidiyor: 
İstanbul, 28 (Özel) - M. 

Eden haf ta sonunda Londra'ya 

gelerek baeveldl n dıı bakanlı. 

vaziyeti konuıac•ktır1 · fakat 

I..ondra'da aı kalıcık, belki de 

ka(tle ıoplantuındı bulunama· 

yacaktır. M. Eden. komitenin 

hazırlıyacığı r1por için bu te 

maaı zarort görmektedir. 

M. /,mal ulus/ur lmrımıwulcı diycvi11i l'erıyor. 

İstanbul 28 {Özd) - Lon· 

drıdı çıkan l..lbnal Sıar gaze 

ıesl Lorcl Eden'in, bllhHH 

halya Ue uyuomak letlyenle 

rln yaptıkları diplomatik tulr 

lerle uğrıımığa mecbur kıldı· 

ğını hıttA mevlı:.llnln btle teh· 

Jlkeye dOttGğGuO yasıyor. lskenderiye 'de Vazi yeı: benzemektedir. Museollnl'oln 

Kahire, 28 (A.A) - ln~lllz de Se.ıarı ılmdl Cenene'dedlr. - Sonu ·t. nt>ü yüzde 

R Motahassısı Söylüyor -
Nazilli Fabrik!lsı üç Ay 
Sonra işe Başlıyacaktır 

Moakova 

27 (A.A) -

· Hafif ma· 

kanlk ima· 
14t genel dl · 

rektörü M. 
Z oh jlt rlr d l Nazilli do 
kumı fab 
rlkası için 

lüzumlu 
olan maki 

nal ar 
kı!lda 

bak 

Ta1 

Geçı>nleulc Kcı) seri fabrikasrnw kiişad re.~mirıe 

gelen tlo.~t Rusya heyeti. Ekonomi lJakam 

Ajaoeı aylarını fonları söyle 

mf~tir. 

- Kombinenin gerek iplik 

lğlrmt, gerek dokuma ve gerek 

perdah lı:.tıumları için lüzumlu 

büıüo makineler fıtbrlkılara 

ıımarlınmııtır. Bu makineler 

28,236 iğ, i68 otomatik ttz 

gib, muhtelif yıkama Aletleri, 
boyama •e perdah n ılla&tırmı 

makineleridir. Birçok fabrikalu 

daha tlmdlden bu mılı:.loaları 

yapmayı bıılımıılardır. Bir 

m6bendie grubu Kayıert kom 

blaeet yapıhrkea edinilen tec 

Bayar:la birlih·1<• 
rftbelere dıyaoar ak yeni basma 

babrlkaeıoın plioları ve forma 

proj deri ftzerlode çalıomıktıdır. 

Makinıların yapılması fol ve 

gıme ha tecrQbelere göre incelen· 

meltedlr. Mılı:.lna1ar 1936 ikinci 

liounda fabrikanın kurolaca~ı 

yerde .huloomuo olacak n 
kombina 1937 ikinci kAnuoCD• 

da tam olarak kurolmoı bolu . 

nıcıktır. Bu suretle fabrika 

ftç ay sonra çalıoabllecektlr. 

(Birinci &cilıi(edeki yazıların""\ 
\. &onları Dördiincü sahif edeclir) 

Gezginci Zerzevatçılar Mes 'el esi 

dlretootları Renov ve Bood la· 

kenderlye ön6ne demlrlemloler· 

dlr. Liman etrafına baycık men· 

silll toplar konolmoı, donınroa 
ve uçakların katlmıyla manev· 

ralır yıpılnııotır. 1ekeoderlye 

Umanı bir demir ağla kapatal · 

mıı, yalnız gemlledn girip çık· 

maları için dır bir gtçlt hıra 
kılmııtır. Rıhtımı bOyilk mlk· 

tarda harp gereçleri çıkarılmıo 
tır. 5 GClode 170 uçak gel· 

Orta Avrupa'da Yeni 
Bir Siyasa Mı? 

Almanya, Macari~an, Koçok Itilifa Belediye Bu Lüzumsuz 
Karşı Cephe _Alacaklarmış. inadından Vazgeçmelidir 

letanbul, 28 (Özel} - Hava& ajansına göre Mıcar baıveklll, 
M. Gômbftı'On Almanyı'ya gtdtılnden Alman • Macar ınla1mı11 

beklenebUlr. M. GömbDı, M. Görlng'le ava çıkmııtır. Fakıt iki 

arkadaı, pazar gOntl olacak M. Bitler • Gömbtıı mftltkatı semini 

haz1rlamaktıdırlar. Dıhı evel bir Macar 11kerl heyetin geldltlnl 

ve aftel konuşmalar olıcığa da söyleniyor. 

mlıtlr. 

15 inci Madde: 

Loodra, 27 (A.A) - Kon 

aeyln, İtalyan Hebeıletan ınlaı· 

mulığı hakkındı 15 inci mad· 

deyi tatbike karar vermeııl bOtOn 

gazeteler tarafından iyi karoı 

lınmakta, fakat reoklerlne göre 

mobtt:IU ıaretltrde tefelr edil 

mektedir. 

Amerika gazeteleri ne diyor: 
Nevyork 27 (A.A) - Utuı 

lar ıoııytteelnlo dftnkü kararın 

Berlln elyaea mehaf 111, koçak antınta karıı orta Avropa'dı 
bir elyaHI eletem temeli kurulacağını aöyl6yorlar. 

Ital yanlar Ekonomik ted· 
birleri Nasıl Görüyorlar? 

--·---
dan b•hseden Nevyork Timtı Bu Takdirde ltal 'ran Donanması işe 
gazeteıl diyor ki: J 

Bo karar ııoayeıeoln ılmdiye Müdahale Edecektir!. 
kadar vermlo olduğu kararların --------
en cftretllal ve mınaheıdır. letanbul, 28 (Özel) - İtalya karıa halyı k4f 1 atok yapmak 

Mueaollnl uloılar aosyettelne mehdili ekonomik tedbirler tıt · lçio bazı eıyayı eerbeıtçe mem· 

meydan okuyacak kadar ken · blkl ihtimalini görtlyor ve bono lekete aokecak, letlhlUI az ıha · 
dlelnde konet P"ÖrOyordayea da· letlyecek dnletlerln ltalyı'daa cak, buğday alıcık ve uloılar 

" korumu !ıarlclndek.I Japooyı; 
haLeme edı'lmeL Oze· daha fazla zarar •öreceklerini, Al vıeını mu • • " manya n Hrezllya ile mua· 

re aalA ıoıyeteye nrmemell idi. meeel4 lnglltere'oln 934 de ltal· mele yıpacaktar. Diğer devletler 

Muuollnl de ıılmdl, vaktlle ya'ya 700 m1lyon liret &1tıoa erzak nrmezlerae bu, Alelade 

davanı Sezar'a verdin; karar kartı 534 milyon mObayea yıp· bir abloka 11yılıcık n İtalyan 
Sezar'ındır diyen Roma'lıya tıgını ııöylOyorlar. Her ihtimale dooanm1&1 mftdıhale edecektir. 

............. ~ ............................................ ~ .............. 4 •• ~ .............................................................. ~ .............. 4 

getirerek bu beli tabancalı, eli eo· bu zulmün önüne behemehal ge· onu boğmaktır. Boğacağız da ... . 

palı inunları boğazı tokluğuna ~·· çeceğis. . . Bu boğuntuyu mevcu'.l. ka~u.n• 
hotırdıklan iıçiye beıletiyorlar. (Mı~ır) ın (Ebra?I) ları, (Babıl) ın larımıza dayanarak yapabıhr mıyız, 

O haldP.; o bazı tüccarlar; luz• lrnlelerı bundan bınlerce yıl önce yapamaz mıyız? :Bu ciheti araıtır· 
ıtın güneıin kavuran Blcaklı~ı, bo· yapılmış o zulüm anıtlarındandır ki malt İlbaylığa dü,er bir öde,·dir. 
;ah kıolann iliklere ioliyen ıoAuk· bugünkü ineanhğın vicdanı onları Eğer me•cud kanunlarımıza göre 
tarı içinde, baolarıoda; elleri zincir· yaptıran düoüoceleri (Linet) le an· bu [Banç] a engel olmak mOmkün 
den yapılmıt kamçılarla eüıılü (Ze· maktaılır. Onlara benzeyen, o bazı ise hemen ite batlamahyız. Eğtr 
bani) ler olduğu haJde (Firaun) un tüccarların hareketlerini de biz ınevcud kanunlara göre bu ( daç) ı 
yaptırdığı (Ehram) lara taı çeken böyle (Nefret) le .•nacağız. önlemek mümk.On değilıe o ban 

M ) · t ·ı b' · · · • b' Anlatılıyor kı o bazı tüccarların . . . ( ıeır eur erı e ızım ııçıyı ır . tüccarlar aevınmeııoler; onların bu 
tutu..,orlar demtk .. hanlarında bA14 (Kapıtülaeyon) ya• (D b .1 1 . 'd' 1 . 1 ~ · . . ere eyı v rı gı ıı tınne enge 

Evet· 35 kurut gündelik aJan oıyor. Bu~ (KapıtOlAsyon) a (Loıanl l k k l C • t .d . 
bir ioçid;n on kurut baladur paraaı da tekmeyi vurarak kendimizden ° aca aoun arı umurıye ı arraı 

~ · d'I ki L ş· d' ı · 'd tez elden çıklrıcaktır. keımek baıka tOrlü teıeır e ı emez. uza aotırmıotaa.. ım ı zmır e 
Bu, (Firaun) ca bir zulümdür. Biz öaümüae çıkar• yapıca&ımız ı•y; Haydar Rüşdii ÖKTEM 

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

Bize~ Verilen Cevab, Tezadla Doludur. Kemer 
altında Gezginci Esnaf Çalışır Da Yalılarda 
Neden Serbest Bırakılmaz, Anlamak istiyoruz 

Gii.zelyalıya ,Joğru !bir bakı~. ~ 

Guetemlzln danka naıhı· olarak ıarbayhktan ıu mektubu 

ıında çıkan " Naaıl it görftyo· 
ruz ~ ııerlevbılı makaleye cnap 

/'* 
Bfttün Darol'ir-
fanlılara, Sayın 
Halkımıza! 

MekteMnls yeniden yapıldı. 

Kıpılarıoı alıe 30 9 35 pazar· 

teal gona saat 17 ,30 da aça· 

cık ve açılma töreni yapıla· 

c11ktar. Mektep hepinizi bu 

törene çağırıyor. 

Yusuf Riza Okulu 
DirektörlOğll 

aldık: 

ANADOLU gazetesi direk· 

törlOğüne; 

28 eyhll cumartul eayınııın 

(Nasıl lı görGyoruz) bıılıkh 
a\ltonundakl (Belediye iki gOn · 
denberldlr yahlar yönGnde 

merkeklerlle, atlarlle ıebze, yo· 

ğurt aıtan esnafın caddede gez· 
melerlne izin vermiyor ve ge· 

zenlerin de hayvanlarını, mal· 

larını zept•dlyor) fıkraeına kar· 
1ılıkt1r. 

Cadde ve eokaklardın eeyyar 
eenafın geçmeleri menedilmiş 

deglldlr. Ancak ,ehrin bftyGk· 

lağft ile nhbet kabul etmlye· 

cek kadar dar olan ve Gıerln· 

- Sonu 4 ncii yii.zde -
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Taşlar. 

Bocalamaya Dair lÜ oıı lÜ oıı T e D ya~ o D=ll a b_e ır O e ır ü l Habeşler 'Y 

1 ı K k MühinıtJ18 
Konagın kapısının önünde 

birkaç ;şçi sokağı •eliJOr, bir 
şeller yapıyor. Sorduk; dedi. 
ler ki : 

- Telef on hatlarım tamir 
ediyoruz! 

Baş;·azıcımı:.uı oturduğu evin 
·okağında gene birkaç işçi yeni 
dikilen bir direğe tırmanı) or. 
birşcyler yapıyor. Sorduk; de 
diler ki : 

- Yeni telef on lı<lttı çeki 
yoruz! 

Bu çalışmayı görür görmez 
b~yazıcımıza mi'ijde vermeğe 
ko~tuk. Aramızda şu Uf/ardılar 
geçti : 

- Patron! Gözün ay dm! 
Sizin eı:in sokağına telefon tel
l(•ri uzatılıyor. Şu halde evi 
nize telefon alabileceksiniz. 

- l:mir'd~ boş numara 
yoktur. 

Diye miiracaaıleri reddedilen 
iiç dört yüz yurddaşa ne zaman 
telefon verilirse ancak o zam01ı 
etime telefon koyduracağım. 

- O halde bu. tf:lefon şir

ketinin bu faaliyetine ne mana 
t·erirsin? 

- Ne mana ı·ereceğim; bom 
boş sandıkları denizde istedik 
le'[i gibi pupa-yelken giden şir. 
ket, bir (Çetin kaya) ya çar
pacağını anladığından şimdi 

bocalıyor di)'eceğim. 

- Bu bocalama onları kur
taracak mı der.•in? 

- Kötü iş görenler. halkı 

sı:.landıranlar ne bocalama ile, 
ne alarga ile, ne istopla, ne 
iskele, ne de sancakla kurtula 
mazlar. Mutlaka (Çetin KaJa) 
ya çarpacaklar ve layık olduk
l<uı sonunca uğrayacaklardır. 

- SAPAN -

Atalürk'ün 
Teşekkürleri 

Anbra 27 (A. A) - Cu· 
mor bıokanhğı genel aekre· 
terliğinden: 

Dil bayı.mandan öUlrll 
yurdun her yerinden gelen ve 

yurddaşl•rın ınlnçlerlni göa· 
teren kutlol•m• ymzıluına 

teşekkflrlerlnl U.,tmeye At• 
tOrk An•dolo Ajmnaını ödev· 
le mittir. 

Anbra 27 ( A.A) - Dil 
bıynmı don memleketin her 

tmr•fınd• bu bıyrama y•luo•n 
önemle kutlolınmıo, halkevln 
de törenler tertip edilmlotlr. 
TOrk dili korumu genel ııek 

reterloln İıt.abul radyoeUe 
nrdiğl ııöyln dlolenmfe, hal 
knlerlnde blrço~ ayıaçlar ta· 
rdındmn halka dil de•rlmlz 
anlatılmıotar. 

Hanri Ford 
Amerika Cumur Reisi 

Namzedi. 
latanbul 28 (Ôıel) - Ame· 

rlka cumurlyet partlıl milli 
komlteıl, 936 comur reiıl lnd· 
hıbıttndı yınl bir namzed 
göıtermek için ılmdlden fHll· 
yete geçmlttlr. 

Herhangi bir k•nııkhğa mey· 
dın nrmemek için cumurlyet 
pırtlıloe menaub ve profe~r· 

terden mGrekhb bir grub oto · 
mobil fıahrlkat6rd Hanrl For· 
da, 936 ıeneeeei intihabına 

cumur relıllğl camzedllğlnl 

koymaııını teklif etmlolerdlr. 

Uluslar Kurumu Müza
kerelerini Talik Etti .. 

. ta ya, 12 Adanın Tahkimi a~eçirdiler. 
1 • B • I' N e İat•obol, 28 (A.A) - 8•~ 
~ın ır '-ararname esrettı Ajınaı bildiriyor: Belçlk•bıl 
~ ' • Çekoaloveky• milhlmmıt fi I 

-----------••------------ kalarından alanao ktUlfyeıU ~ 
IAh n cephane, Cthutl'deJJ ~ 

Hükitmetimizin, Buna Karşı Mukabil 
Tedbirler Aldığı Bildiriliyor .. 

lıtanbu, 28 (Özel) - Roma'dan haber veriliyor: 
12 Adaya aıbr gönderilmesi için İtaly• hOkftmetl tar.tından tedbirler •hndığı ve bu huıuela 

bir karmrname neeredlldlğl anl•eılmıetır. 
İııtanbul, 28 (Ôzel) - 12 Ad.at0, İtıly•n'Jarcı tahkim edlldlğl ve bu halin, hOktimetlmi· 

sin gözCinden kaçmadığı ve tarafımızdan mukabil tedbirlerin ahnmıo olduğn blldtrlllyor. 

............. 1 . 

Almanya ile Belçika Ara M~ Laval 
sında Konuşmalar Oldu .. onu N:;;;. 
Bu Hafta, Hitler'i; Başkanlığı Alım- larla Konuştu. 

• • l11tanbul1 28 (Ôzel) - P• 
da Çok önemlı Dır Toplantı Olacak .• rla'ten bildiriliyor : Fraoaız bao 

bakanı M. Plyer Lnal, bu ıa 

b•h nzlfeelne bıo'amıt n bil 
İltanbol, 28 (Özel) - Almanya'nın Brllluel'e gönderdiği Von 

Rlbentrob, Belçika baobakanı M. Vaozeland ile ııaatlarca ıilren 
bir mdllkatta bolonmootur. Belçlke b•obıkanı, bu mdlAkattan Ulu nazarlarl• konoıarak Ce 

nevre lılerl hakkında izahat 11onra kabineyi ve meb'u11nla •y•n encilmenlerlni duet etmiş 
n konotmoılur. Bu mdllkata çok önem verilmektedir. 

İatanbul, 28 (Öıel) - Almanyı'nın BrOkııel'e gönderdiği de· 
lege Von Rlntrob, t•yyare ile Berlln'e daamftıtOr. Paıarteııl güutt 
Bltler'in baıkanhğı altında önemli bir toplantı yıpılac•ğı 

ıöy leulyor. 

Roma --·· .... ·---Gazeteleri 
lngiltereye 
Hücum Ediyorlar 

latınbul, 28 (Özel) - İt•l 
yan gHefelerl, lnglltereye karoı 
yeniden olddetll m•kaleler yaz 

m•ğa bııtamışlardır. 

ispanya ___ .................. __ 
Ansızın Süel 
l'edbirler Aldı. 

İetanbul, 28 (Özel) - Mad 
rld'den haber verildiğine göre, 
İep.aya'da ani ve genlı mlk· 
)alt• bir takım ıüel tedbirler 
ahnmıı:ıtır. 32 merkezde kıt'at 

toplmnmıo ve muhtelif yerlere 
bıtary•lar tkaıne olunmuştur. 

verdikten ıonra Frınsa'oın Var· 
oov. elçisini kabul etmiş, 

vz •ın mOddel konoşmuotur. M. 
Plyer Lavel, muhtelif partiler 
bışkanlarlle de konuşmuştur. 

- Dönüyorlar 
Baron Aloizi ve M. Li· 

vinof Cenevre'den 
Ayrıldılar. 

lııtanbol 28 (Özel) - Ce· 
nevre'den bildiriliyor: 

halya delegesi Baron Alofzl, 
11Ht 12 de tayyare ile Romayı 
ve M. Lltvloof t• ögleden ıon · 

ra Moeko.a'ya hareket eımto· 
lerdlr. 

çak auretlle H•beolııt•o'ı g 
rllmlotlr. 

F ransız'lat 
Denize Yeni 
Bir Kruva
zör indirdiler 

l11taobul1 28 (Özel) - P') 
kaydolon•n gtlnlak btdltel 

en öuemllııl, Franııız'larıD d;; 
todirdlklerl ( Doara ) adı I 
kruvaıör için yapıl•n tör":~ 
Bu törende FranH'nıD lı 
ricali hazır bolonmoolardıt· 

Yunan 
Muhalifleri 
Komünistler 
ile Birleşmişle~ 

lııanbul, 28 (Özel) - ~ 
h•ebakloı M. Çaldırlı, 1! 
kralcı aaylnlar tar.fındıııJJ 

olanın ıılya~aı kulftbilo •",; 
törenini yapmıo ve bo " 
ıebetle bir eöyln veroıt~/ 

M. Ç•ldartı, bu ıöyletf lf' 
kr•lın dOomeıılle Y onaol• 
refah ve ıdkuoet gel 
beyan etmlo ve HAyfşl 
ederek ~enoyu ltar11tardl•' 
komilnletlerle blrleoen "' 
lff le re teeııııGf lerJnl ~öııter 

Makdonald ,. ,. 
Bir Söylev Verıl'' 

. -- · -· . Tork· Yunan Te-
Muhtelıf delegeler konseyın muvak- . A dl 40(),000 işçi 

Trakya llhayları 
Göçmenler işi için 

Toplanıyorlar 

lat•nbul 28 (özel) -
donald, bir ıöyln ver-" 

StreH konferansında k0'1' 
lınlar hilafına hlçblrte1 ,pt/ 
lamıyacağını beyan eyle 

k t t •1 kt·r .1 d. cım n aşma~ı a en atı yapmasını te ı ettı er ı .. 
ı Ô 

Hangi Esaslar Oze-
•t•nbut 28 ( zel) - Cenene'dan blld,rlllyor: Uluslar kurumg 

hogdn IHt 11 de toplanmıt Ye baıkan M. Benea, kııı• hlr rine Yapılmıştır? 
ıöylev vererek demlotlr ki: 

- Ulua'ır kuru1Do, İtalya· Haftetlotan anl•tmHhğını halletmek 
için çok bGyGk bir g•yret göıtermlotlr. Ancak ilk defa ol•r.k 
muhtelif delegeler tardındın gösterilen arzuya tlbl ol•rak mu· 
nkbte1a :mftukerelerl talik etmek mecburiyetindeyiz. 13 ler 
komlteıl, •nlatmHlığı incelemekte devam ediyor. Bir sureti h•l 
bolac•ğını dmid ediyoruz " 

Konaey, mftteaklbeo genel ıekreterfo okuduğu buı r.porları 

dinle111lo ve dağılmııtır. 

Devletler Ilava Kuvvetle
rini Gittikçe Artırıyorlar 

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

Italya'nın Haheşistan'a 

Uçakların Sayısı Bini 
Gönderdiği 

Bulmuştur 

--~---------~------Devletlerin ban konetlerl: çıkmıştır. 

10 eyhil 1935 tarihli laveııtlya İnglltere'de 880 birinci ıuoıf 
0Moıkon., dan: ıanı uç•ğ• nrdır. Bu aene 

İtalyanın Babeolıtana karıı mlkt•r 1460 a çıkacaktır. Frmn· 
1000 ınaı oç•ğı yollımaıı n uçaklarının nyııını Almanya 
her tuaft• devletlerin hna derecesine çıbrmat için bu 
kunetl hakkmda mQoakaı•lar ıene 1,800 milyon frank t•h · 
doğnrmaıtnş. Şimdiki nzlyette aleat kabnl etmlıtlr. 
ltalnnın birinci eınıf 2000 Blrleıtk Amerika devletleri· 
bombardıman uçağı nrdır. hal· nlnde bu ıene kunetli mo· 
yanın hna .lmo•etlerlnde torlırla mGcehhez yeni 400 
40.483 ıtlbay n nefer ç•lıo· uçak lnıutı nrdır. Amerikanın 
m•ktadır. Bombardım•o uçak· 1938 bıoındı ınaı uçakları 
Jarı ara1ındı nıtte 248 kilo· 2320 olacaktır. j•pony•'nın 
metre uçanları vt 500 kllo hna konetl de gittikçe art· 

bomb•yı durmad•n 1200 mile m•ktadır. japonyanın olmdUlk 
kadar .:aUlrenlerl nrdar. Bava 1400 ın•o uçağa nrdır. 5 
ılllhlannı hararetle çog•ltın eenellk. plloda bu ka••etln 
Almuya'aıa IAHf uçakları ,.. artmuı lçba 900 milyon ur· 

Atlna, 27 (A.A) - Bogftn 
imzalanan Ye 1 llkteorlnde me · 
rlyete ~lrecek ve altı•y ıGrecek 

olan yeni Tftrk· Y nn•n tecim anl•o· 
maııı bono oıultl yerine umomt 
lderlng koym•kt•dır. Anlaom•· 
nın eı•ıları kömtırden baoka 
bCUtın TGrk malluı bedelleri· 
nln ytııde elllıl ııerbeıt döviz. 
ycızde elllel muhtelif suretlerde 
kull•nıl•bllecek ve klerlng yolu 
ile ödenecektir. KömGrlerln 
bedelleri Trlpartl yolu ile öde · 
necektlr. Tranılt malin ıerbeııt 
dll•fzle ödenecektir. 

225 kiloya kadar canla hay· 
van,aruınzın resmi 7 madeni 
drahmiye, yab•n domozluının 

reeml 15 drahmiye indirilmiştir. 
Yunan takdiri kıymet ko· 

mlıyonlmrı kıymet biçmekte 
TGtk menıe t•hJdetoamelerlnl 
eıaı alacaklardır. 

Anlatm•d•n mftdener tabı 
bonoları yeni •nl•tma mdddetl 
eınHında Y un•n m•b •lmakta 
kullanıl•bllecek n t•mamlan· 
mamıt huaoııl takae muameleleri 
tamamlan•c•ktar. 

Sağlık Bakanı 
Bir Heyetle Beraber 

Trakya'ya Gitti. 
İltanbul, 28 (özel) - Sağlık 

Bakanı Reflk'ln baokanhğı al· 
tında bir heyet geldi ve Trak. 

ket etti. 

Birleşik Amerika'da 
Grev Ilao Etmiştir 

lıtınbul, 28 (Ôzel) - Ha· 
nıı ajanııının verdiği bir ha· 
bere göre Blrleolk Amerika 
kômQr madenleri ameleıl grev 
flAn etmlotlr. 

Greva 400,000 amelenin 
lştlr•k etmiş olmaeına nazaran 
bunl•rın aile efradı da ııayıya 

kahhrea, 1,250,000 kişinin 

htıkumete karoı cephe aldığı 
anlaşılmaktadır. 

M. KeJloğ 
Lahey'deki Vazi
fesinden istifa Etti .. 

İııtaobul 28 ( Özel ) - M. 
Frank M. Kellog, Lahey ha· 
kem mahkemeal hlklmlfğloden 
latif• etmlotlr. 

Yunanistan'da 
Sftel Tedbirler 

İetanbol, 28 (Özel) - Yunan 
hftkumeti terhtıı müddeti gelmiş 
olan aııkerlerln terhlıılnl tehir 
etmiştir. 

Aekeri tedbfrler hakkında 

ııkı bir ketumiyet muhafaz• 
edilmektedir. Aııkeri tedbirler 
ve hareketler hakkında ifşa · 

atta bulananların şiddetle ceza 
landmlacağı tlAo edilmiştir. 

C. B. P. Kongreleri 
Bolu 27 (A.A) - Cnmorl· 

yet halk partlııl kongreleri bao · 
lamıştar. Birinci kanuna kadar 

deY1m edecektir. 

İıtanbul 28 (özel) - Trak· 
ya'da blltOn llbaylırın lştlra

klle yapılacak olan genıl top
lantlda, Bulgaristan 'dan gelen 
göçmenlerimizin durumu görll· 
tülecektlr. 

Huğday Yükseliyor 
Adına, 27 (A.A) - Borııa 

mızd• boğd•y değerleri yilkeel· 
mlotlr. Buğdayın klloeo dört 
buçuk kuruştur. E .. meğln kilo· 
ıu da 8 buçuk kuruştur. 

Mısır pamuğu değerlerinde 

dftşüklük vareı d• alıcı çoktur. 
Mısır pamuklarının klloeo 40· 
4 l, yerli pamuklarının ki de 
36 37 kuruştur. 

Tarım Bakanı 

,, Ordu' da .• 
Ordu, 27 ( A.A) - Tarım 

bakanı ve Zfraat Bankaııı genel 

dlrektOrG dGn 11Ht 19 da yanın· 
d•kflerle Gireııon'dan tehrimlze 
gelmfolerdlr. Yarın lncelemele· 
rlne başhy•cakludır. 

lngiliz 
Deuiz Manev
raları Başladı. 

lıtanbol, 28 (özel) - Cebe· 
IO.ttarık't.a blldfrlldfğloe göre, 
loglllz donanmaııı mınen•la· 

rana bıılamıotır. Deniz.hı ge· 
mllerf, deniz uçakları ve uçak 

ıemllerl m•nenaya lttlrak et· 
mitlerdir. 

Şarapçılık 
Istihlik Artıyo' 

lnbla.~lu ldueıloln "'I 
Bornan ve hnallalodeD 
ıldığı yao QzGmler ti,,. 
o.rap yıpılmıetır. Gec"' 
lzmlr'de özel mcıeat' I' I 
birlikte inhisar ldareol0 

rap lıtlhHIAll 300 .j()O 
litre raddeılnde idi. lJO 
bir milyon kllod•D 

bolmuotor. Çnokft 1;,,. 
şu•p lııtlhlikl artmakt• 

Menelig'in 
Torunu Hapiste· 1 

Ö 
.,.., ~ 

lııtanbol, 28 ( zel) 
Ababa'dan bildiriliyor: o' 

Adoa harbında 1t•11' ılı 
El•~ mağlup etmiş ol•D •t• 

peratoru Birinci Meoell~ 
ronu n hali b.zırd• 1~1,111 tarafından t•htındın ıo tJdıol. 
bir klleye h•peedUıoll.... 1 
L1jl YaYo'nun mob•lt JO 
mfthlm tedbirler tttib•• j 

moetur. ıest'İ 
Bo prenı, H•rır e1' ' dll ~_,, 

Garmmolato d•ğlarıD b"'-·~ 
kem bir kalede OJ'10 elı 
Flrarma mAul olmak iç ,ııı~ 
kelepçeli ve kelepçeol~o" l 
de blr gardiyanın IJt ,oıı 

fe., 
lıdır, 300 aııker gece '''' 
prenel taraıısut etaıek'eıı"I~ 

111111 "11111 il 11111111il11111 ııı il ıır ,., 
Son Telgraf di' 

6 ıncı voıde 
11111111111111111111111111llH1111 
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Tnınn Satışları 

~absul Nefistir, 

l 
~İatler De iyi Olacaktır 
~:llbte.rlu lduesl tilUln md· 
.. t ~11 hazırlığındadır. Genel 
~fJfJ lôrltU: ilgili (Alakadar) fen 
lbtt~lltları ile birlikte, t1ltftn 
~l Y'•••nda naeıl çahoılıcağını 

ırt1'1. ~~ t etınlotlr. Tauın milbayea111 
''"J t @enı, tııtulacaktır. 
~I tG._ıe:taktık ıebeblle bu yıl Ul· 

• dt ktıçcık yapraklı olmuıea 
1., ııı.c:k nefistir. Flyıtler iyi 
',l lı.;e hr. Tauınlerln denk ha· 
_ .. i to~ getlrllıneel denmdadır. Bir· 
""'ı~~ tedı )'erlerde bo lı bitmek Gze· 

e-..ı r. Pt 
o ııı"' 'otara Y•eanın 20 llkteırlndeu 
• ~ ~he açılacağı ıOyleumektedlr. 
o~/ lıtıe lllın açaimı8ını 15 İlkteırloe 
~ l~ d "arınayıca~ını iddia eden· 
''''ıı~ e •ardır. 
,ı"llP ~.. • ıtf>a •• 
( , ı._~ea lspekteri Geldi: d•' ~tlbt •arlar genel dlrektOrlftğd 

le ~t,, ~· fen lepekterl Yuımf 
lanbul'dao lmlze el· 

mlı n tOUln bölgelerinde (Mın· 
takalarında) tetkiklere baıla· 
mı ıtır. 

Harmandalı'da 
Su Bulundu .• 

Menemen'Jn Harmandalı kö· 
ytınde çok eski tarihe ıld bir 
su bolonmoetor. Köyün karşı· 

sındaki dağlık arazide bulııoın 
bu 80 çok gtızel ve boldur. 

Geçenlerde Barmandalı'da 80· 
yon açılma töreni yapılmıt v~ 

törende, Menemen ilçebay• ile 
bazı lıyarlar hazır balnnmoı· 
lardır. 

flzQm Piyasası 
Üç gD.ndenberl plyaeadan 

azam satın almakta olan lnhl· 
earlar ldareııf, don de 400 ço· 
val azam almııtır. Şimdiye 

kadar lnhlııar ldıreslnio eatın 
aldığı azam mlkdarı 3000 ço· 
nh bulma tor. 

halberDeırü 

K. S. 
U. 50 
s 25 

11 
6 75 

10 
7 'i 5 
R 50 

:2 50 
14 

7 75 
12 50 
12 75 
) 1 

" 50 

EILHAMRA 
İdaresinde Milli Kdtüpbıne sineması 

Gönül Acısı 

13 

7 50 

K. S. 
14 

Şuh ve çok gOzel bir ku~ın iç gıcıklayıcı aşkı, hayatını 
insanlığa, hizmete nkfetmlı bir genç doktora vazifesini 
uaottorablllr mi? 

BAŞ ROLLERDE 

Clark GabJe, Myrna Loy, Elizaheth Allan 
PARAMUNT JURNAL DA 

H b 1 t Satha doa ediyor. Bel· a eş mpara oru çlka lnallçtslnfn cenaze 
merasimi n son haberler. 

Seans ıHtlerl: Hergüo: 15-17-19-21,15. Cumartesi 
13,30, 15 te talebe matinesi. Pazar 13 de baelır. 

11 Aktım slnemadaQ sonra her tarafa otobtıs 
ve ttamny vardır. 



· Büırüncôden artan yazda 
Gezginci Zerzevatçılar işi IskenderiyeLi 

, • • nı Demir Bir A 

Siyah Gözler 
"Siyah Gözler,. umumi harpten evvel Rusya'da Sen Perresborfta bışlamış ve orada bitmiş bir 

aık f Ulmldlr. Kıtlna Tanya rolünil .:>lml')ne Slmoo yapmış ve bermutad çok muvaff11k olmuştur. 
Eski Rus hıyatının IOks bir l!ahneelnl görmek, bugün için cidden hoş oluyor ve intan ihtiyar 

111 olarak yerinde yeller esen bu hayat karşıeında derin derin dDşüoflyor. 
Yokarıkl resimlerden birinde Slmone Slmoou lTan} ayı), vak'aoın kahramanı İtan lvonovlç'le 

(Barry Bıur) ile l Hlmde görüyoruz. Diğer resimde, gQıel Rus kızı Tanya'yı, ydoız çiçekleri, kır 
ları ve romanı enlp te hayatı tanımadığı bir çağda gösteriyor. 

---------------------.. ---------------------
yıldızların Giyio~e Zevkleri .. 

Gtlzel sinema yıldızlarından 
Jean Pırker, ıeten pljaaıaları 
pek sever ve bu pljaaıa, gör· 
dGğGnQz gibi hakikaten çok 
tıktır ve bllhaaaa artiatfn hu· 
sual yetine çok yakışmaktadır. 
(Numara 1) 

Bandın evvel "Kız Arkadaş,. 

filmini çevirmiş olan lnez 
Courtoey saçındaki kordelAdan 
ayak parmaklarının uçlarına ka· 
car tam bir mektepli kız kıya· 
fetlndedir. Ve bu kıyafet, bir 
çok arlleıler ara mda moda ol· 
muştur. (Nomara 2) Ayni yıl· 

dız, kolt j kızlarıoıı yiln elbise 

altından giyilmek Gzere krep· 
ten yekpare kılçQk bldz yakalı 
bir rop tuelye etmektedir (Nu· 
mara 3) 

l'eni bir J ilim: 
"llcr akşam, ıeklz saat!,, İa· 

ml altında cok güzel ve şık 
bir komedi (ime ılındı! 

den gtınde 2500 nakli vaııtaaı 
geçen GOzelyalı caddeıinl her 
hangi bir gezi eınafın merke· 
hini tenvirat direğine, evlerin 
kapı ve pencerelerine bağlamak 
scretile balkın ve taşıtlıırın ge· .................... 
Silviya Sidney 
Yeni "~lelez,, 
Filminde" 

Şilviya sidnt>y, "Melez,, 
/ilmi rolünde 

Mihael Kerter leminde genç 
bir Amerlka'lı bir ıktım tım 
earhot olarak ewlne daaeı; oda 
hlzmetçlıl yarın evleneceglal 
lSğrealr. O da buna gencin ebe· 
veynlne bildirir. Ebeveyni kıe~ 
bir tahkik netlceılnde oğulları· 
nın nloanlıaıaıa bir daktilo kız 
olduğunu Oğrenlrler. 

Moeya ve Madam Karterln 
oğullan için taaanor ettikleri 
izdivaç tabii bu şekilde bir iz. 
divaç değildir. Bonon için MI· 
baelln hemolreıl Diyana'yı, dak· 
tllo'ya, kardeılnlo kendisini biç 
sevmediğini alSylemek Gzere 
gönderirler. 

Bu haberden tımltalıUğe dft· 
ıen genç kız intihar eder. MI· 
hael de intikam almığa karar 
verir. Bir seyahat eenaaıoda 

yola Amerika yerlllertn:en bir 
kabilenin arazisine dOıer. Bu· 
rada Tonila isminde karmızı 
derili bir kızlı tanıtır, buna 
nlııol1Dır Te nlealr. 

Toolta, kocasının kendltlnl 
ıeTerek değil, haaaal bir mak· 
aatla aldığını ular. Dlyana'da 
kendi aevdlğlnl · Tonlta'nıa öl· 
dtırda~a kın11tlnl verecek te· 
kilde· ôldGr6r. 

VAkıA, itler çabuk yoluna 
glreı; fakat Dlyanı için it bo· 
zolmoıtur. 

• • • 
Sihlya Sldney, kırmızı de· 

rlll kız rolüode harikalar ya· 
ratmış we alkıılar toplamııtır· 

Sinema yıldızları manalı gözlerin ve bunların OeUlnde gayet iyi şekil verllm'ş kaşların değulnt çok iyi bilirler. Gözlu, ruhi 
haleti ifadede en kuvvetli mCleaalrdlrler. Neı'e, teeaaOr, canhhk:, cazibe, gençlik, aık, be~glnUk •e yorgunluk dalma gözlerde yaşar. 
Bu gôrdClğGnGz bet tanınmıt artlıt te bunu gayet iyi idrak etmektedirler. Fakat kaşlarına Yerdikleri oeklller gözlerini Te kirpikle· 
rlnl ltleylılerl tamımlle ayrıdır. MeaelA 1 numarada Dolareı Taaey katlau ile klrplldetlaln er•aında koyu kahve rengi bir gölge 
yapar. Kat kalemini, kaıan tabii çlzğlel Ozerlnde yClrtıttdkten ıoma biraz uzatır. Sonra göı k:apığı ile kirpiğinin blrleıtlğl yere hafif 
bir çizgi nrlr n ba çlsgl mat bir gölge gibi görClnGr. 2 Numarada Mary Plckford'u, 3 numıradı Jean Harlov'u, 4 numarıdı 
N._ aae.ı.'I. betlacl namandf ADba Pıj'ı btlmm dGIOldrken gôrOyoros. 

Up, geçmeılne engel olmuı ) K ) t 
omu111an aelAmetlnl tehlikeye dd· 8 8p8tl mtŞlJ 
ıftrmekteplr. • • ı • • 

Belediye kınoaonon 15 inci M. Edea, dGaClıClade 
maddesinin 1, 11, l' ve 19 mdttCllAh M. BaldTla'e 

uncu fıkralarıı;a ve belediye 
nrgl ve resimleri kanonun 15 
Lcl maddeıinln ıon fıkr11ındaki 
(Sokaklar veyı yaya kaldırım· 

Jarı hiçbir vesile ile lıgal edl· 
lemez) earahatı kanunlyealne 
dayanılarak ıergl kurmak, araba 
ve eıekle bir yerde daracık 

cadde, sokak ve tretovarların 

lşıılloe fzlo verilmemek sure 
tile yaııanın boyuruğa yerine 
getirilmekte ve aykırı hareket 
edenler mevzuat dairesinde ce· 
zayı çarptırılmaktadır. Tuıl· 

hini dilerim. Saygılarımla. 

Dr. Belıçet Uz 
İzmir Şarbayı 

Şarbıyın mektubunun bizi 
ve bfzlmle birlikte ef kArı oma· 
mlyeyl tatmin etmesini ne kı· 
dar isterdik? Biz belediyemizi 
her hangi bir icraat kararı .,.. 
rlrken, kınanan hakiki mCley. 
yedelerlne lıtlnıd ediyor zan· 

derdik. Şarbıyın bu mektuba 
belediye hakkında beıledlğlmbı 
ba htıanCl niyeti hlo te takTlye 
edecek mahiyette deglldlr. 

Meı'eleyl eğer koro bir mi· 
nakaıa aabaııaa ılrClklemek 

lıteaeydlk prbıyın lmzaıını ta· 
ııyın ıa mektuba GnClmClze 
alır, her fıkrasını ıyrı ayrı 

teırlh ederek, yekdiğerlnl ta· 
klb edea ctımlelerdekl tezadı 

gözönCln" koyarak: dört ıClton· 
lok bir yazı çıkaıablUrdJk. Fa· 
kat maksadımız mGnakap de· 
ğU, henaı lmkAn Tirken bir 
kmm İzmir halkının t.ltnden 
aebebelz olarak alıamık iste· 
nllen bir .. olıylığı onı iade 
ettirmek tir. 

Eneli meı'ele nedir, kııaca 
hGIAaa edelim: Yalılar caddeel 
yapıldığı zamındanberl IClrGp 
gelen bir Adet nrdır: Zarzant· 
çalar aabahları ya ıırtla•ında 

taııdıkları Yeyıhod merkeple· 
rlae ytıkledJklerl aebzelerlnl 
ıokaktan geçerken halka la· 

tarlar. 
· Ba ıebzecller bClttla ıeyyn 
aabcJlar gibi bir noktada dn· 
rap sergi karmagı, llbtlarını 

orada yapmaya mezun deAlldlr· 
ler. Fabı hanı mukabil to· 
kıktan geçerlerken kendilerini 
dnet edip blqey almak latlyen 
bir mfltterlyl de red etmealer. 
Nitekim ıeyyar 11bcıların hlk· 
metl Tftcnda da ancak ba ıa· 
retle IHh edilebilir. Belediye 
yalılar halkının ıeaelerdeaberl 

gördGğCl Te hiçbir klauenha 
tlkayetlal danı etmlyen ha 
kolaylığı her nedene Go gda· 
d4r ortadan kıldırmak lıtlyor. 
Sabahları taraf taraf belediye 
zabıta memurlara cadde 4111D· 
de ne bdar ıeyyar 11tıcıyı 

raatlıyorlareı hepsini toparlıya• 
rak ıokıklua doldaroyor, za· 
bat nrakılırı yapıyor nya 
mıntakalara ınkedlyorlar. 

Seyyar eatıcıların kanunda 
yı yeri n mGıaadeıl nrdar we 
yahut yoktur, eğer wuıa ·Ki 
biz öyle blllyorwı· o takdirde 
boalar sergi kurmadıkça, yınl 

caddenin ny• tretuvarın bir 
kısmını daimi ıurette iogal el· 
medikçe hiçbir ıebep ve babı· 
ne ile ıicaretlerlnl 'apmaktao 
menedJJemezler. Cadde, eokık 

nya tretovarlarıa lıgall ancak 
onların llseriae aergi kurmakla 
mftmkfllldQr. Gesglncl emafıa 

yoldu geçerken mahna •&mak 

tıcaktır. M. Mo11ollal'yl il 
dlrmek lçla olaalar korall 

lılyınet tehlikesi artık • 
mıo .. r. 

Diyor. 
imparatora teşekkür: 
Habeı lmbaratoroaun 

ıonu hu dodtan 30 kilo 
çekerek mGtahede 
ftzerlne konıey, ha late~ID 

blld için 3 ekhper aeçml1t 
no imparatora blldlrmekl• 
raber hareketindeki 111 

verllktea dolayı tetekkOI 
mlştlr. 

ftf uhalif kalmı~ı=: 
Royter ajamıoa g6re, 

manya, TGrklye Te Buya. 
ler komltHI projellne 1 
.kayıcllan ileri 16r•1tloıdif. 

Fransa •• lngilıere: 
Komeyha pertembe Ol 

de İnglUs, Framq m 
lannın 16ylnlerl blrlWdlll 
mamen taımadı~ndu 
ııua ltalya'daa asaldı .... 
İaglltere'ye yıklatmaaa.., 
nıldığa kadar ileri gl 
ıöylenlyor. 

ltt1Dbol 28 (Ôul) -
ral K.ullat; malta ukerl ~ 
mudanlıAJnı derahle ~ 
bere eYelkl gCln maltaya 
olmottar. 
Fransa'nın sevkiyatı: 

Martllya 27 (A.A) - (Jtll 
tiye gitmek bere Ti~ 
iki tabar tômClrge Mked .,.. 
dlrllmfı&lr. 

Yalanmış 

~dlı·Ababı 27 (A.A) - -
ktimet geael ıeferber~ ~ 
edUdigl haberini yalaD...,.. 
tadır. 

fçln bir d.aklb darmuı ---, 

ıını, insaf ıabihl hiçbir ~ 
eergl kurmakla teftlr ed• , 
Neteklm Yalılar cadde. .. • fi 
betle birkaç defa daha '8',., 
bet oa defı daha ka .... lall ' 
Kemeraltı·Batdarak ~ ..M 
tinde aeyyar ıatıcalar bel "';r 
dolqmakta, belediye ... .., 

mnrlarımn hiçbir 1ua&a:$
mıbıaın mallarım • 

dırlar. W 
BCltCln yalılar halka" ff.;.I' 

lerl icabı hergGa yalalaf ,Jtf 
dedndea geçmekte ola• bl ,..,11 

ce 'H binlerce Yataadafa ,,,,,,- · 

rlmlzha dolralupna ~,,,. 
taıak aoruyor1111: SeyJa6 ·.~ 

fan Te bllhuta seru•••oa::M 
hngClae kadar cıdcle ~ 
veya lretanrda 1ergl ~ 
nnı bir defa lçha ollall ..--.: 
mGt olu k.lmte ftl ti 
Vına beledlyemls k~ 
lıtlaat ettfAi kanaaP ~ 
alade hıkhdır. Fıkd ~ 
·ki yoktur.· O takdirde fi'. 
ıoz Te lcapaı• bir laatıtl' ~ 
ge~rek bu hakııs k_.,, ")il 
almak )hamdır. Beledi7e~ 
bir kabahatleri olm•Y .. _.ı ~ 
Yatçıların her ıeyyar _......, 

1erbeatçe Hhtlarını yı,_,, IJll 
mlaaade etmedikçe, ...... ~ 
ruıa İzmir halkıadıD -~ 
bir kısmının latllıde •1 .,,,. 

olduğu eebzealol kapılllJllD bil 15" 
den tedarik etmek gibi.,,,. i.111 
laylı&ı fıde etmedikçe ~ 
rlyatımıada muor gOr ~ 
Biz o kaoaatteyl• ki~ ~ 
ler halk lçladJı, Te lfl'. 
kaa fıldeehae, kol8yl..- # 
met ettikleri mO.....,, A 
1111D1, bir bitme& 1,.., 
ler. Baglallk ba 
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• unan lılara {7öre: Sovyet Rusya' da yeni Ke- Bugünkü Maçlar 

~ ~nadolu'da Yunan Bozgunluğunun şifler ve Yeni Eserler i~:~g,::.J.~~~\.;;,~::::E 
Gizli Sehehleri .. -Manevralar Yapıldı· Kuzey Buzde-

• • l 29 9 935 -

~ Ağu.@tosta Sabahleyin B~ş~ıyan Tnrk Taarruzu, 
N:91 nızı Yolları Da Açılmış Bulunuyor 
iki ·--·--Rnsça Gazetelerden .... __... _______ _, 

at Içınde Savaşın Akıhetının Ne Olacağını Gösterdi 
-~3 ıguıııos 1922 gftnQofin 

l ltınıo hr.şlode!. 
"1.ı 'ton Karablear top sesleri 
~dı · Top ateşi gltılkçe 

ret peyda ediyor. 

6taŞ''•pneller, aaker Qzrrlne 
"4tı,. laçırkt'n zabiılP.r yara 
ıı...trıııı bir h11lde k.ıt•atarının 
lı.t1 Ilı koşuyorlar, otomoblllerlo 

gidtb onu geliyordu. 
~, 

"-. 100 Kırabhar kelimenlo 
'lcl lrıınıslle bir harp sahnesi 

11 
11

• Birinci kolorduya daha 
'-dJd ltbtj. 'D mağh1b nuarlle tiakı· 

'•r. Zıt bitler şa~ıronşlu, 
lfbt k oraya boraya ıııkınlar 
l' koımakta idiler. 

'-Irk bombardımanı ilk au· 
~ itibaren mtıeealr toplar iyi 

'"~e edllmlı, hAklm mevkllere 
il.le ltlrllmlo ve çok gazel 
~rıılş!.. Yalnız merkeıl 
~ eepbe ve cenablarıa her 
._. Ilı da mDeıılr alet altında 

;adarabJUyorlar. 

~ '8tafa Kemal, haf tatarca 

'-•:lllertıJmlzJ tetkik ermiş ve 
, .. eak bir şekilde ha topçu 

f>. •unu Luırlamııtı. 
'1 ha ilk ateote, cephemizin 
~ 'liAfol anlamak Tark'ler 
~ gGç oJmamışıı. Ve ayni 
,

1
• da Bocak ormanlık tt'pe · 
~ bacomfa elde etdlcr. 

'-e •paı .. , Duımania, Hacl · 
lf1ı •tı Afyon Kn,.hlear cephe· 

e ··z 1 -., or anmaz cephe., lımlol 
'ı ltlerdl. Bu meıbur ve 

to" •llfflaz cephe, bir Hat içinde 
s:hal kaybetti ve zorlandı. 
•, l 6,15 le, dôrdüncil {ırkı 
'lldana hOcoma maruz 
M, 'te ıol cenahını 11,. locl 
~t ~ alayına dayıımıı buluna o 

lt f Cepheyi idare ediyordu. 
il . 

'-t~ alaydan ve 35 inci 
~ • yardım lıtedl. Ayni 
~ dı fırkanın erkılaı hu 

~~ telıl de •azlyetl birinci 
'dayı Erlkmende bulunan 

'"- fırkHının sQr'atle 
"1 lrıı IDsumoau bildirdi. 

~ •ralık TDrk hacomo 
~ Jllndan TUkl Klrpibele 
l~ genlıledl. Bu ıuretle 
~talan soldan dördDnctl 
'-t~ birinci fırkaya kadar 

S. 1 oldu. 

~balı.n 1aat yedlıl. Birinci 
~il general Pl .. tlru'a dar. 

~ı 6rkaya yardım gltmealnl 
~otala bildirdi. Fakat general 
~"-, telefonla nrllea bir 

" L. •oldlnl terkedemlyece. 
•lldtrdl. 

ta..J~ Si;:'saJ Gazete 
slhi il. P ve Baıyazganı 

b.._._;.ı.r Rtıdd ÔKTEM -.,! 11etriyat ve yan itleri 
Griı: Hamdi Nüzhet 

llae.j: .. 

t.~ ikin. il.ti ~ Boyler tokağı 
~}~ Partııi binan içinde 
"iero11• r; fzmir .. ANADOLU 

· 776 .. Poıta kutusu 405 

~,·~~NE ŞERAİTİ: 
~ı •yb-.' Alb aybğı 100. Oç 
~~ ~ 500 kunıetur. 

aLo:'•IQJeketJer için 1e11elik 
il e Gereli 2 7 liradır. 

9'Jerde 5 Kuruıtur. 
~illi -~ 1 11Clabalar 25 k.Ul'Uftur. 

4I>Otu MATBAASINDA 

-Saat 8 ... .l\lostafa Kemal 
fırkalarının hilcomu gayri ka· 
bili tahammül bfr eekll aldı. 

Cephede bfllOo flk hatlar ahö1t 
bir hale gt>ldt. 35 inci alayın 

solu tebdid altında . 

İki 11aat içinde l 7 zabit, 14 
ihtiyat zabiti ve :l:l2 neftr 

mallıul düştt\ler. Vaziyet biç re 
iyi görülmüyordu. 

Dördüncü {ırkı, miltemadl · 
yen fmdad istiyor. Illçolmazsa 
Pll.tlraı'tın, Kokkino'dao birer 
alayla vearkadan bir tabura 
ihtiyacı var. 

Birinci kolordu kr.mandaoı 

bösbQUio şaıırmış bir halde ... 

Türk hocumo, hOtOn cephede 
kendlılnl hfHeUlriyor, anodına 
bir hOcom!. 

Dördanca fırkanın mDşldl 
vasiyeti, onuncu fırkaya ve 

ikinci topçu alayına da ılrayet 
elli. 

Tilrk obftslerl ordu ve karar· 
g&ha kadu daotıyor, tarabneller 
aeker araeında panik husule 
getiriyordu 

Birinci kolordu bu feci va· 
zlyetl ayol saatlerde lzmlr'de 
umumi karargAba da bildirdi. 

Plôstiras'm rolü 

Sabahın dokuzu ... 

Dördöncft fırka, ikinci mü· 

dafaa hattını çeldlmf'ğe lıa~ladı. 
Bo hareketi hem birinci fırkaya 
hem de birinci kolorduya 
bildirdi, hazırlaklı bulunmala· 
rını istedi. Fakat burada ııll· 

ıılzllk kendini gösterdi; nzlyd 
bu fırkaya ancak hlr efzun 

taborlle yardımdan başka hiçbir 
şeye mileaade ttmedlğl gtbimevklde 

taeavvur olanan derecede mQ 
Pald çıkmadı. 

Vazlyet müakll, htrhad ve 

harıA ümhpizdf. KOçük AAya 
srfn h~yetlnln frd mnkedd~rah 
şimdiden göze çarpmağa lıa~la 

mıştı. Crphe geıiletlodt", lzmtr 

ve Atlna'da alAkadarlar hu 
feci vazlyt"ti ıilkkatle ve biıtabl 
czap ve ııtııapla takip ediyor 
lardı. 

Vaziyeti kurtaracak ancak. 

fkf şey vardı: Yunan aakerlnio 

ölftnceye kadar harp ederek 
zaferi kazanr:oağa çalıımaeı bir; 
Yunan zabit ve erkADI harpta. 
rının azımt dirayet gaıtermelerl 
iki! .. 

Yeniden konet gönderile · 
mezdl. Yen iden cephe teılı 

etmek.. Bu da ancık aakerln 
ve erkAnı harbiyenin yıpacığı 

işlerd~ndi!. 

Harp bo ıelllde geceye ka. 
dar devam eni. Tark'lerln te · 
fenoku, saferi aelkArdı. 

Bu bal Mhında Yunan teri 
hinin en feci bir Hf baeı olin 

13-14 ağustos geceel başladı. 

Tftrk'ler Kışlıcık'ta kuvvetli 
ve olddetll bir hdcomla Ct"phe. 

nio m"rkczloc yeni bir taarraı 
daha yaptılar. 

Ve .... 80yfik Kalecik cfva 
randa Ani bir oeldlde iki Tcırk 
fırkaaı görGldn. 

- Sonu var -

Trahlus-Mısır Hududun
da önemli Kımıldamalar 

Bu::lar arasında bir gemi 
Bu yaz ilk dda olarak ko· rlnl doA-ormoıtor. Boz denlıl 

ıey boz denizi yollle kuzey beı, ahın boz kıran tarafıodın 
A vropı limanlarından npor durmadan boılardan temlılen· 

hareketleri tanzim edilmiştir mektedlr. Yalnuı Lenin buı 

ve bu hareketler bir tarife da· kıraat bu yıl 40 gnn lçlnCle 
hlllnde yapılabllmlotlr. Mor· 53 ecnebi nporooa Obl ve 
manık ( Karadenlz'lnde ) He Yeneel maneablarını kadar gl· 

veladlvostok (Japon denizinde) debllmelerl için kılavuzluk 

arasında dört ydk vapuru yas yapmıotır. 

boyunca gidip gelmi1Jtlr. Bu Kozay boz denizi yollarının 
Taparlar " Andır, Skara, Van· açılması Avrupa ile Aııya'yı 

zettl, Strllograd vapurlarıdır. en k111a yoldan blıbfrln11 bağ· 

Bu vapurların hareketleri boz lamaktadır. 

• • • 1ı. .. anların, ke1Jif tayyarelerinin, 
radyo ve meteoroloji istasyon· 
larıo1n yardımı ile tanzim edl· 
lebilmektedir. Şimal boz denizi 

Hava savgasına lwzırlı/.:: 

Heri ki Taraf Ta rfahşidat Yapıyor. \ 
lngiltere Trahlus'u işgal Edecekmiş 

13 Eyhilde Moskova'da •e 
Lenlngrad'da bava savgaeı mı 

nevraları baoarı ile yapılmıoıır. 
Tehlike gftotı olarak ilin l'dl· 
lf!D gr.cr., eokaklarda ıeıklar 

azaltılmıe pencereler kapahlmıe 
ve korunma mahzenlt1rl mavi 
fr.nr.rlerle aydıolahlmıetır. Fab 
rlk•lardan çalınan düdOklerle 
ııaat 15,2:J te biitftn et.bir tam 
bir kııranhga gömillmftş ve so 

kak.farda hareket durmuştur. 
Sokaklardaki halk dt'rbal mab 

ıenlere iltica etmiı ve gH mH 
keleri glymlşludlr. Çeyrek Hat 
sOren bu ıı01'11nellen ıonra 

ikinci defa çalınan dadGklerle 
tehlikenin geçtiği llAn edllmlıtlr. 
Yeni bir ada: Bngao ( 12 Eyhil) Mııır Ba· 

kanlar korulu mtıhlm bir top· 
Jantı yapmııtır. Bu toplantıda 
İtalyan hlktlmetlaln Mısır sı· 
nırlınndı yaptığı aekerl tabet· 
dat lncelenmlotlr. Mısır ıQ ha· 

kanı bu hoauıtı mdhlm izahat 

nrmlotlr. 
İtalyan hDkumetl, bu tedbir· 

lerl yalnız Stıaoııi'lerln faallye· 
tine karoı almıo olduğunu he· 
yan etmektedir. 8oaonla bera· 
her İtalya bdkumetl Trabloı· 
garp'tı muazzam tahşldat yap· 
maktadır. Şimdiye kadar Trab 
losgarp'ta sekııenbln aeker top 
lanmıotır. M111r bakanlar korolu 
bu hususta gerek olan aDel ted· 
birleri almak kararını vermlotlr. 

İngiliz Akdeniz f flosu kıı· 
mandaaı Amiral Şarl Morbls 
MHır ordusu umumi mftfettlıl 

General Forblııln refakatlle doğu 
sınırlarını tdtlı etmlo 'fe lrl11ır 

Harbiye bakanı ile oıun uza· 
daya görQomcıoıDr. 

Mııır'da bulunan ecnebi te· 
baaları kendi elçilerine mDra· 

caat ederek ıehlr il gaz maıkeel 
lıtemlşlerdlr. 

Bu haf ta içinde mflteaddlt 

barb tayyareleri (Bordvll) gala 
tllerlnde uçmakta ve SGvey0 

bıaab mıatabuada ıtlel tem· 

rlnat yapmaktadırlar. 

loglliz tayyare gemlıl Gloriuı 
Clç gDndenberl lıkenderlye 11 

manında bolonmıktadır. Bu 
geminin hamil olduğu tayyı· 

reler, Abukır tayyare lıtuyo· 

nundaa uçan tayyarelerle bera· 

her M181r göklerinde uçuımalat 
yapm.ıktadırlar. İngiltere ıon 
gClnlerde Abokar'a 300 tayyare 
göndermlıtlr. 

11 Eyini tarihinde blrlıl 
tel ôrgDlerl diğeri de lnf llAk 
edici maddeleri hamil iki İn· 
gUlz gemisi lskenderye'ye gel· 
mittir. Bunlardan başka prenı 
Llne elrketlne menaob ve 800 
nakliye otomobilini hımll diğer 
bir gemi de gelerek yDkClnD 
boşaltma ıtır. 

lıkenderlye'de bulunan Ak· 
deniz f llosuna menıJJb gemi· 
ler dörder dörder her gdn ıçığa 
çıkarak' teftlıte bulunmaktı· 
dırlar. 

Roma'dan gelen haberlere 
göre, İıkenderlye sularında mu· 
azzam bir harb f llosu topla· 

mak, gDndellk mDteaddlt tayya· 

reler göndermek ve Maltı ada· 
ııaıu lstlhkAmlarıaı Te aıkeri 

kuvvetlerini takviye etmekle, 
.angllterenla taklb edeceği ilk 

hedef Trabolusgarb'ıa loıalldlr. 
İtalyan pıetelerl de 1tılya'aın 
her ihtimale karp hUll' btahm· 

M. Stalin l>ir söyleı:inde 

yolunun ozunluğo 11,500 
kilometre tatmaktadır. Bu yo· 
loo açılması So•yetler Rusya· 
aınıa kozey baz dealıl kıyıla · 

rındakl ııenet hazinelerinin le· 

tlsmarını Ye ol mal A •rop• ile 
uzak doğa Umanları arasındaki 

rabıtaları kol•yl•ıhracaktır. 

1932 yılına kadar beyaz 
denizde arkıojel llmınıadı 
Lena, Obl nehirleri manıebına 
kadar olan yerlerde lstlktaf lar 
yapılmıı n buralarda yaoayaa 
Y•kot Tcırk'lerloe ncılık için 
gerekli olan malzeme, ıeker, 
petrol, komae gibi eıya gônde· 
rllmlo ve buralarda avcılık bam 

maddeleri ahnmıou 1932 de 
Stılln'ln emrile Siblryanot va · · 
puru Mormansk'ıan Veladlvoe· 

tok'a ilk defa muvaffaklyetll 
bir sefer yapıbllmlı ve bu su· 
retle kuzey boz denizinde mun· 
lazam deniz yolları teıılıl ilk· 

doğunu yazmaktadırlar. 

BDyDk Brltaayı'nm bugda 
Akdenlzde toplanın barb ge· 
mllerl 144 den ibarettir. Bun· 

lırdan maada lnglltere'nln ti· 
mal denizinin anavataa f llosa 

da (Home lleet) CebelClttarlk 

llmaaıaa gelmlttlr. 

SoYyetlerlo kuzey boı deni· 
ılnde dolaoan Sıdko lılmli 
bazkınn •apara tarafındın 

yeni bir ada bolonmoıtur. Bu 

adının boyu 25 ve genlollği 
17 kilometredir. Keııfolunan 

ada 81 arzı elmıll ile 78,5 
tolft tarkl araaında bulunmak· 
tadır. Uçaklar ve gemlcUer ta· 
rafından iyice incelendikten 

ııoara bu keolf Moako•a'ya bildi· 
dlrllmletlr. Moakova'ınn emdle 
Sadko bn yeni adaya bir uı· 

man ulğıdı gôtilrmDotQr. 
• • • 

Okranya'da bü)'ük 
• 

siiel manevralar 
Taa aytarının haberine göre 

13 eylalde Klyef eır.fında bü· 
yak ıGel manevralar baolamış · 

tır. Moekova'dan Sovyetler ıD ba· 
kam Voroşllof ve diğer mDblm 
ıahılyetler hu manevralarda 
balanmuelardır. Manevrada pi· 
yade, stharf; havı kuvvetleri 
zırhlı ve motôrlQ fırkalar va· 
ıife almıolardır. Yabancı cılke· 

lerden Franııı, Çekoılonk ve 

İtalya generalleri bulunmuşlar· 
dır. Mıaeualar bir hafta ıft· 
recekdr. 
Hazar Türklerinden 
kalan anıtlar 

Madclı kGl&lr tarihi akade· 

olan muhtelit takımımızın ilk 
çalışma mOeabakaları yapıla· 

cak1ır. Oyuna şebrlmbıde ha· 
looan Galata!aray aoıreaörD 

idare edecek ve ayni ıımanda 
f otbolcolazımıza bazı nıoller 

öğretecektir. Bo mCleabakadan 
evvel tj,30 da Alaay·Gôztepe 
rakımları karşılaşacaktır. Der 
iki takım muhrelfte verecekleri 
oyooculardan mahrum ııahada 

yer alacaklard ı r. 

Yeni Neşriynt: 

P er~emhe Gazetesi 
Pn~ı>mbı>oiu 26 rncı ıı~yuu 

renklf olarak çıkıı. Zengin 
mündnlcntı arasında Ercümend 
Ekr,.m'in flahıoeli!tan'da bir 
Tıirk t,.frika r, HaUdP. Nueret 
Zorlutuna'oın nef Is bir etirl, 
Zıya Şakır·ın O~manlı tarihin· 
dı- maktul kadınlar himll ta· 
r lbi romanı, Saad Dervlı'iu 

sosyal bir raportajı, Kemal Ôn· 

gören'in Üsküdar'dan Aoado· 
lo'ya silah ve cephaneler naaıl 
kaçmldı isimli tefrlk111, Mah· 
mod Y esarl'nin bikAyeıl, edebi 
roman, kıdan ııablfeıi, gdret 
ıamplyonuıaı n11ıl kasaadığı· 
mııı anlatan llglll bir yası 'fe 
gôrCllmemlo rulmler, ainema 
Hhifeıl, resimli dGnyı haber· 
lerf, sair birçok meraklı y111 
resim ve karJkatôrler vardır. 

Perşembe bu eayısındald bilme· 
ceyl doğru halledenlerden bl· 
rloclye 25 lira, diğer do~ro 
halledeolere birçok kıymelll 

hediyeler vermektedir. Flatl 

7 ,::> kuru~tur . 
~~~~~----~~~~~-

misi ekiepe dlslyonu Daollenkl 
başkanlığı ahında Kırım yarım 

adasında bazı eıkl eehir bara· 
belerl civarında onllçftncfl aııır· 
dan kalan kaoallzaııyon teslsa· 
tını lncclemiıtfr. Bu yollardan 
ve borulardan bazılarından 

oimdl yedi asır aonra bile ufak 
bir tamir ile iyi ıu vereblle· 
cek halde bnlunmalan, onların 

vakılle ne kadar mOkemmel 
bir teknikle baearıldığını lııbat 

etmek.tedlr. Feodosya ı,ehrl el· 
varındaki Sııltanovasında onG· 
çQncO aeırda yapılmıı bGyQk 
bentler, barajlar Te borıı teıl · 

aıtı ıebekesl bogOne kadar 
kalabllmlıtlr. 

Tclrklııtanda Aokıabat cha· 
rıodıki kazılarda da Parfl alo· 

sonı ald bDydk bir kale hara· 
besi ve Pırf l paralarında gô· 

rfUen bir hOktimdarın keykell 
bulunmoıtor. 

Yeni Ke~if ler: 
14 Eylul 1935 tarihli Pruda 

yasıyor: 

MoıkoH'da petrol gasların· 

dan lıplrto lıdbıall usuld ket· 
fedllmlotlr. 13 Eyhilde btiyDk 
lıtlhaalit yapılmııtır. Bu ıoretle 
gıdal maddelerden değil, petrol· 
dan çok ucuz lıtlhıallt lmklnı 
elde edllmlttlr. Beyas Ruııyı'da 

yoncadan 3 cine lif imali k~t· 
tolonmootur. 

• • • 
sovyetlerdc yeni bir ke~if: 

Sovyet Akademi uılarından 

kimyager Şimuk 1932 · 1934 
araeındakl IAboratonr tecrGbe· 
teri sonucunda tCltCln yaprak

larının damarlarından Te dalla· 
rıadan kıyılan 'fe maborka 
denilen maddeden Umontoaa 

lıtlbsal etmlıtir. Bundan bir 
ıenedenberl istifade edilmek· 
tedlr. Boeeae de mahorkadaa 
elma bamııı lstlbeall kabil 
olmuttur. Bu latlbealln artan 

poıaeındau yDlde 25 paktla •• 
gllkoı elde edilmektedir. Dl~er 
bir kimyager de tltDa dahi· 
Uaden baıı ıtriyat e1aD1ları 

lldbeallal balmattaı. 
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Anadolu'nun Tarihi Tefrikası 

~ATU/( f<AKAtl 

~!!!t>L's!~.l:i-l!~!!l~rl 
Mussolini Diyor ki: Italya, lngiltere il 
Anlaşmağa Her Zaman Hazırdır. -

TıOfrlka No. 124 29 Eyhll 935 M. AYHAN 

Hatun Han Sözünü Bitiremedi. Arka
sından Uzanan Bir El, Hançeri Almıştı 

Habeşistan Ordularının Cepheden 30 Kilometre Ge 
Çekjlmeleri, Mahirane Kurulmuş Bir TuzakmıŞ· 

lotaabol, 28 (Ôzel) - Roma'dııa blldlrlllyor: T.alya nasırlar korala, bagtıa (Vlamale) oa~ 
Sinyor MoHollnl'nln bııkaolığında toplanmııtır. SHtlarca earen konoımalardan ıonra M 
reamlğ bir tebliğ netretmlştlr Bu tebliğde deniliyor ki : ~ 

••Hıbeofstın ordularının cepheden otuz kilometre geri çekilmeleri, mahirane korolmot bir ,J 
tar. İlalyı bu tuzağa doımek latemedlğl lçtn derhal do~o Afrlka111ndakl tedbirlerini genltl 

Bıtan Hın bir çığlık altı: 
- Emir, ya Emir!. Bu ne 

rezalet?. Siz mieaf iri bôyle mi 
kıbul edJyor ıunuz?. 

Emir karomudaydı. Gözleri 
bir yılan gôıG, ıoloğu bir yı· 
lan ııbğı gibi ldJ .. 

- Hıyır, dllberlm, hayır! 
Yalnıı ıeuln bu adımın nk· 
tile bize fenahk. etmio bir 
adım olduğu için tevkif ettir· 
mek zaruretinde kıldım. 

lmklnı yok. Emir yalan 
ıöyllyordu. 

K1rıboga yerde yovarlınıyor, 
kemendlu iplerini koparmağı 
çapalıyordu. 

Bıbı yiğit Tclrk'dn hatırına 
gene Aybey gelmlotl. Seel çı· 

kıblldlği kadar: 
- Aybey!. Aybey yetiş!. 

Aybey Hatun Hını kaçırıyor · 
lar, beni öld4rOyorlır! 

Diye b•ğırdı. Bo ıeı, bir 
dıg garaltilıü gibi ta uzaldua 
kadar yayıldı .. 

Emfr'ln ııatJ111: 

- Ağzını hkıyın be eşelder! 

Emrini nrlnce bu defa da 
ığıını bir pıçavra ile tıbdılar 
ve Karaboğa'yı, karga tulumba 
kıldırdılır. 

- Yı Emir!.. Yapmayın! .. 
Onan ılze fenalık yıptığını 
hiç Hnnetmlyorom; bu hareket 
ml11f lr bir Bın'a, bllba11a mi· 
.. tır bir H1a'ı kırı• kabı· 
hkıır. 

Emir, onı dıhı yıklaımıotı, 
elini ozatmıotı. 

Hıtuo Han, elini hınçerlne . 
götarmOştd .. 

- Hao, gazel Hın, onunla 
oyn•mıyın!. 

- 14,akat elz... Siz neden 
bına yıklıııyorennuz? Geri 
çekiliniz, geri çekiliniz dlyo· 
rom... Gözleriniz o kadar kor· 
kanç, çehrenlz o kadar vahıi 
bir hal içinde ki. .... 

Hatan Han eözüna bitire· 
medJ, arsındın azının kuvvetli 
bir bilek bir hamlede hançeri 
çekip ılmıı ve ağaçlığın içine 
fırlıtmıetı. 

Hatan hın, tuzağa daıtOğfl· 
nCl ınlımırh. Ve bunun neti · 
ceıl onan için klmblllr ne çir· 
kin, ne korkunç olacakh? 

Deb,etten arperlyordo. Ba. 
ıan taylert kıbırmııtı .. 

- Alçaklar, haydutlar!.. Siz, 
amirinizle, efradınısla bir yığın 
eenerlden, hJ?euı, vlcdınıız bir 
ıef il gdrohondıa b11ok. blroey 
değllılnlz! 

Diye haykırdı. Ve ıonra ince, 
keıkln eeı, d•ha yftksek bir 
tonda gecenin kıranhgını yıruı: 

- .Aybey beni kurtar! .. Ay· 
bey mah•olayoram!.. 

Fıkat daha fHlı bığınaııdı. 
Dôrt kanetll kolun kendJelnl 
yıkalıdıklarını te ıyaklarıaın 

yerden keılldf~lnl duydu. 
Kırmnlıkte, ldetı açuralırak 

bir yokaıta ileriye doğra gö· 
llr61Clyorda. 

Emir, önlerinde leli. lkldeblr 
.tara yor; 

- Yı han! MClltertb olan!. 

-Size karıı hiçbir kötü emeli· 
mlz yoktur. Ben eadece o 
•damınızı yakalatmak lıt.,dlm. 

Eger bo ıözlerlme luınıreanız 

yıoınızdıkller ılzl ıerbeıt bı · 

rakırlar ve gene benim aziz, 
muhterem mleaf irim oloreonoz. 
Aramızdaki meı'elelerl bılle · 
deriz. 

Diyordu. 
- Sus ıdll, 808!.. Seıfnl 

bile doymak istemiyorum .. Be. 
nl salınız, beni bır1kın11ı! 

Fıkat biraz ötede durdu: 
- Söyle bırakeınlar!.. Bo 

kadar hakaret., tahamm61üm 
yoktur. Da,ob bıyılacığım!.. 

Ve tarih seni llnetle anıcıktar. 
Emir yaklaıtı: 
- Hayır ya mukaddes Ha· 

tun, kabahat bende değil, sizde! 
Danı itimat etmlı ohıaydınız, 

bu kabalığı reva göraıezdJm .. 
Ben de mahcubum.. Size tek· 
rar ediyorum, mdsıerlh olunuz. 
BuyurunDZ çadırımı gidelim. 
Zıten yıklaıtık.. Adamınızı da 
getirir, hozorunozda eorgoya 
çekerim... Bakalım bana hık 
vermlyecek misiniz! 

Emlr'ln bo ıözled Ozerlne 
Hatun hının kollarındın lo· 
tınlar, biraz uzaklattllır. 

-Sonu nr-

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI 

Annre, Rotterdım, Ameterdam ve Hımburg limanları için yfllı: 

alacak olan nporlar 
"ORESTES,. vapuru 23 eylilldea 30 8ylCUe kadar yak alacık. 
0 ACHİLLES,. vapuru 24 eylülden 30 eyUlle kad1r yalı: alacak. 
"HERCULES11 npura 7 birinci t~trlnden 12 birinci tetrlne 

kadar yak alıcılı:. 

"BERMES,, •apuru 21 birinci teorlnden 26 birinci teırlae 
kader lynk alacık. 

"GANYMEDES,. npuro 5 ikinci tetrlnden 8 ikinci tetrlne 
kadar ydk alacık. 

Borgaı, V araı ve Kôetence limanları için y6k ılıcaktar 
"HERMES., vapuru 4 birinci terinde bu Jlmınlar için yftk 

alacak. 
"GANYMES;, nporo 19 birinci teorJnde bu Umanlar için yak 

ılıcak. 

SVENSKA ORlENT LlNlEN 
Rotterdım, Bamborg, Copenbage, Dınılg, Gdala, Oılo 'fe 

lıkındlnnyı Jlmınlın için yak ılıcak olan npnrlır 
"VİNGALAND., nporu 2 birinci telflnde bu llmınlır için 

yCllı: ılıcak. 
0 VASLAND., motora 16 birinci tetrlnde boradan hareket 

edecektir. 
0 NORDLAND,. motôrCl 2 ikinci teorlnde boradan hareket 

edecektir. 
SJillVICE MARITbı ROUMAIN 

Mıhı, Kıtenya, Ceao'fı, Mırellyı, Banelone ve Cezalr 
Umanlar. için yak ılıcak vapurlar 

"ALBA JUL YA,. nparu 2 birinci teorlade gelip ıyal gClnde 
hareket edeeektlr. 

0 SUÇEAVA,. vapuru 27 birinci teorfnde gelip 28 birinci teo· 
rinde hareket edecektir. 

Yolca ve yak ılır. 

ZEGLUGA POLSKA S. A. KUMPANYASI 
Doğru Anverı ve Gdynla limanları için yalı: alacak olın vapur 

"LEVV ANT., moıörft 1 birinci teşrinde yftlı: alacaktır. 

İlludıkl hareket hırlhlerlndekl değltlkliklerden acente meı'u· 
llyet kabul etmez. Fazla tafefllt için ikinci Kordonda Tahmil 
ve Tahliye blnaeı ırka11nda Frıtelll Sperco vapur ıcentalığını 
mdracaat edJlmeel rica olunur· Telefon: 2004:·2005·2663 

Olivier ve Şnre
kası Limited Va

pur Acentası 
Cendell Han, Blrtucl Kordon 

Tel. 24'3 
Ellermın Llyn Ltd. 

Lberpool Battı: 
0 ROUMELIAN,, vapuru 20 

eylftlde Llverpool ve Snıneeı· 
dın gelip tahliyede boluna· 
cıktır. 

"DİDO., vapuru 17 eylGlde 
bek~enmekte olup 21 eyUUe 
kıdır Llverpol ve Gl11gov'f 

0 ROUMELIA.N,. npnra 29 
eyUUde beklenilmekte olup 5 
birinci teorine lı:ıdır Ll'ferpool 
ve Gl11gon lçla yttk ılıcaktır. 

Londrı Batb: 
°F.ABIAN., Hparu balen ll· 

maoımısda 17 eyllle kadar 
Loadra ve Holl için yftk ılı· 
caktır. 

" EGYPSİAN " vapuru 27 
eylülde Londra Bali ve An· 

vere'teu gelip tıbltyedt hulu· 
nacak ve ayni zamanda 6 teı · 

rlnlenele kadar yak ılıcaktır. 

General Steam Navlgatlon 
Co. Ltd. 

11STORK11 vapuru 20 eylfll· 

de beklenmekte olup 27 ey· 

lale kadar Londra için yak 
alıcalı:hr. • 

Deuteche Lennte Ltnle 
0 GAL.LEA,. nporu Ham· 

burg n Anvera'ten gelip tab· 
llyede bulunmuştur. 

Not: Varut t1rlblerl ve npurla· 
rın lılmlerl aıerlne denlelkllkle· 
rlnden mea'allyet kıb11l eclllmes 

ve cephelerini takviye etmlttlr. , 
ltılya, uluelar koromoadan çekilmek istemiyor. Ancak mecbur ediline kurumdan uzıklıım ... 

göze ılmıetır. ı./ 
İtalya, lnglltere'nla Doğu Afrlk1&ındakl aaığlarına hiçbir zaman dokonmık lıtememlıtlr. J 

oluıu bilmelidir ki, İtalya, İngiltere ile anlıımagı dalma arza etmlt ve bu hoıoıtı hazır oldOB .. 
Bayak Brltanya'ya def11tle bildirmiştir. 

V.N. 

VV. F. H. 
Der Zee 

& Co. 

Van 

DEUTSCHE LEV ANTE LlNJE 
uITAURİ,. vaporu halen il· 

manımızda olop Anvere, Dl· 
rekt, Roterdım, Hamburg ve 
Brı~men için yak ılmakıadır. 

"VVJNFRIED., vapuru: linci 
teşrinde bekleniyor. 5 B. el teş· 
rloe kadar Anvers, Roderdam, 
B•mborg ve Bremen için yok 
ılıcaktır. 

11TROJA., vapuru 2 birinci 
teşrinde bekleniyor. 5 birinci 
teorine kadar Anvere, Direkt. 
ve Hamburg için yfikllyecektlr. 

"VVASGENVVLD" vapuru: 14 
1 inci teırlnde bekleniyor 18 
1 inci tetrlne kadar An vere, 
Roterdım, Hambarg ve Bre· 
men için yftkllyecekdr. 

~' SOFİA,. motôrCl 31 Bel 
teırlnde bekleniyor, 4: ikinci 
teorine kadar Anvere, Roter· 
dam, Hımbarg 'fe Bremen için 
y4kll yecektJr. 

0 .ANUBIS,. motörCl il ikinci 
teırlnde bekleniyor, 15 ikinci 
ıetrfne kadar Anver11 Roter· 
dam, Hımbarg ve Bremen 
için ylkllyecektlr. 

ARMEMEN H. SCBULDT 
HAMBURG 

Haber Gene Tazelendi! 
' ltalya, 12 Adada Tab"1 

mat Yapıyormuş! 
Atioa'da çıkan Meeeager d' atbene gazeteline göre Yunan ~ 

mabafili, gôya, oni.ki adada yapılan İtalyan bazırlıUan ve tahkiın•11 

k.1Dda önemli malılm~t alınmııtır. . . :ti_ 
Asker, top, miihımmat, petrol ve henzm naklıyatı ve adalar~ 

humalı bir faaliyet ile devam etmekte imio. Fevkalade ıurette ~ 
dınlmıı yirmibeş büy6k bombardıman tayyıreıi Lenyoz ıd1111ı• iJ! 
mıtllr. İtalyan'lar, Lenyoz adasının tabii ve güzel bir Jimam olaıa 1" , 
yi tayyare karargihı ittihaz etmiıler, limanın medhailine. çe!ik ti~ 
dirmişler ve civanna da torpil dökmüşler. Leryoz eahillenae 1 ' 
ağır top bataryaları yerleıtirilmit ve bu bataryalar otlarla, ağaç1trll ~ 
tülmüf. Bugünlerde İtalya:dan binlere~ aeker Leryo~·~ g~tirilmİf ,: '/ 
kllif harbiye aoretile temın olunan bınalara yerleotınlmıı. Leryo• ...; , 
yük petrol ve benzin için mahfuz depolan yapılmıt ve bunlann ber 
doldurulmut ve mühim kömür stoklan da vücuda getirilmif .. ~ 

ARMEMENT DEPPET ANVERS terinde bekleniyor. 8~ 
"EGYPTE" nporu 20 Bel. Novl11d, Komarno, e:.,. ;I 

teerlnde bekleniyor, Anvere, Brıtlalav, Vlyını 'fe E 
Direk lçlo yflk •lıcaktır. yak ılıcakbr. l '/J-

"ESPNGE vapuru 11 Bel. AVUSTRALYA ve YE~ c1t 
" LANDA'YA SEFER~ teorlnde bekleniyor. Anver1, D~ JJ 

Direkt için yftk alacaktır. Hldlvlye kompanyall il'", 

.AMERiKAN EKSPORT Lt. 11 ABOUKİR " npat11 ~ 
. N VVYORK limanımızdı olup PeD•-J1 

NES E Orfent Ltne kump••'fl 
u EKSMOUTB,. npuru 22 uBENDICO., Tıparanı ~ 

birinci teorlnde bekleniyor. Sal"e aktırma edilmek -_,., 
11~K.SCELSIOR .. vapura 30 ATaıtralya'nın bitin il' 

birinci teırlnde bekleniyor. rına mal ılıcaktır. __/ 
0 .ABOUKIR " Hpuru ha· J 

len llmanımısdı olup Bir· 14"'inans BakaJJ ~ 
leeik Amerika için aldığı mıl· Dfln lstanbol'a Gel 6 

lın lıkendertye'de 11
EKSETER.. lıtenbal, 28 (Ôsel) _:;, ~ 

Tranutlıntlk nporunı ıktar· Dlnı Bakını Faıd Ağl'P' 
ma etmek Clıere lakenderlye· 

NORBUR/". rmyı geldi. 
ta \.7 11 vapura: 8 bl· ye gidecektir. ----

rtncl teorlnde bekleniyor, An· JOHNSTON vv 4RREN LİNES Teşekktlr ~ 
.en, Roterdım ve Hambarg LTD. - LİVERPUL Karnımdan mClbtelA oll' ~ 
için ytıkllyecektlr. ı.. ı hllk U balpb ıJ 

u JESSMORE " 'fapuro 30 ı"ır ve e e ti , 
DEN NORSKE MİDDEL· eylCllde bekleniyor. Llverpol zamandı ımeUyıt 'fe tedt

1 
Sif 

HAVSLINJE operatör bıy Ceaıll Şeri .J ~1 
ve Anvera'ten ydk çıkarıp iP'" 

(D S AS SPA.NSKELlNJEN) dor'a en derin mlaaeld_ıaf · · · · Borg11, V ımı, Köıteace, Brı· d "" 
ıonıken iyi bakımın aD oı· 

O S L O fla ve Galatı için ydk alacaktır. 1 bibi_ -"' 
" SARDİNI.A " motör4 hı· SFRVlCE DİRECT DANU BİEN Alıancak Sıhhat n .. ..,.-

Bay Sıdık Ahmed '' dOf 
Jf manımııda olup Hane, Dleppe TUNA HA ITI bakıcılara k1rtı teielı:kOr 0..,ıı 
te Norveç lfmınlınnı yak weUDAPEST" motörft: 25 galarımın de~erll gaseıe 
alacaktır. eyhilde bekleniyor. Belgrad, olaıtmlmllını yılnrırı~ ""S 

11BOSPBORUS,. motôrtl 28 Novbad, Komarno, Buclapeıt, Ayvahk Hıyreıtlnr .. ısO 
birinci teırfode bekleniyor. Bratlılnı Viyan• ve Lln:a için hılleılnde çifte ıok"1 oflO 
Dleppe DOnkerk ve Norveç yilk ıl•cakt.r. ııyılı hanede lem•1 

llmanlarıaa yükllyecektlr. w ALİSA " vapuru 8 birinci HALiL 

~ 111 111 

= Al~şehi~_. _!Janl~ası 
özmöır şubesi 
ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi binasında 

TELEFON: 2383 

HertOrlO (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır· 

Vadesizlerc % 4 

Mevduat Şartlaı--ı: A!tı ay vadt:liy~ % 5 • riJlt• 
Bır sene vadeli ıe % 6 faız ve 1'· 

Zahire, ftıam, lndr, p•mok, yap-ak-,-.-fy-o_n_v-ee-ı-fr..._e_k_o-mleyoncoluğa yapılır. Mallar ge 
en mduld oeraltle avanı verilir. 
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znıir Milli Emlak ModorlOğünden: Gümrük Muhafaza genel komutan-' 
~l bedeıtenl ıenlll hın dıhllJade yukarı kattı 55.15 DO· lıgv 1 Istanhul satın alma komi~yo· v~ H »Da K un ~ 
l l'lla depo ve yazıhane. 125 ~ 16 ~ 
:· bedeetenl eenUI hın içinde 55.12 eıld numaralı oda 125 nundan: tr=!A~ ~ ILJJAn N rc::;:ıle.Da 

" " u " yukarı katta 55. l u " 225 ~ C'!:::::. U--U ~ ;;;;;;!) 
' " " " dnhlllnde 55.11 nnmanlı oda 100 1 - Denl11 vasıtaları için satm alınacak olan 100 ton ikinci 
: " .. 41: içinde yukarı kattı 55,3 No. oda 75 nevi benzinin 16 ·10· 935 çariambı gtına Hat 15 te kapalı 

w c aa u u u 55,2 " c 200 zarf la ekılltmesl yıpılacakttr. Bllhıaaa demir işlerinin hüsnü muhafazası 
için ~ayanı tavsiye 0.-ı ı 2 - Tae1nlının tatarı 33 bin liradır. 

D ye kara oıman oğln hını derunuda 26.37 No. h u 120 
-. 3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Para ile verilir. 

" u " u u 26,42 Ne. lı oda 50 
" " u c < 26,36 .. < 125 4 - İsteklller yOzde 7 ,5 tutağı olan 2500 liralık vezne 

makbu11 nyı banla mektuplarım teklif mehuplarile blrllkte 
Paslaıımaz Siyah Boya 

" .. " u " ynkan katta 26,40 eaat 14. te komisyon• vermeleri. (5708-3064) 24, 29, 4, 11 
numaralı oda 50 

Stokları daima hazır bulundurmaktadar 
TafellAt ve sipariş fçlu: « c c yukarı katta 26,33 

\' numaralı oda 75 ..:! bedeatenl kaçak hamım ıokığında 2 eıkl 2 taj an· 
il. ıh dGldr.An 7 5 
q. rdı•ıtçılar kaçak demir hanı içinde 23,2 No. la dGk· 
~ •n D•hf hlseeıl. 7 6 
t.~eee tepe damlar mevklfnde değirmen 150 
~aıınlar akın ıokağındı 4 numaralı ev 100 
Yokarıda yazılı emvalin bedelleri peşin veya ikinci tertip :::dil nıtkıılle lSdeumek ~ızere mGlklyetlerl artırma uıultl ile 

"- yedeye konulmottnr. Alıcalırın 3,10.935 pazartesi gftnft 
"15 te Milli emlAk Batıo komfıyonuua mOracaetları. 19 29 3016 

GümrOk Muhafaza Genel komu
tanlığı Istanhul Satın Alma Komis
Yonundan: 
elhl - Muhafaza memurları için eartuımeıl veçblle 1193 takım 
"r lae ile 545 tane kaputun 7,10,935 pızarteıl ıaat 15 te kapıla 

fla ekalltmeıl yapılacaktır. 
2 - Bonlınn tasıulanın paraeı 23.~35 lira 80 kuruıtor. 
a - Evıaf ve oartnıme ve nftmuneler komlıyondedır. 
' - İsteklllerln muvakkat teminat olarak 1788 liralık ve11ne 

::buıu nya banka mektuplarını teklif mektoplulle beraber 
,14 e kadar komisyona vermeleri. 12 17 24 29 5359 2879 

lı11ıir Milli Emlak Müdnrloğnnden: 
~Jırka yoran mea'emen caddtılnde 5 eıkl 225 taj 
t_ flıtralı 276 metre morıbbaı arsı. 770 

18 '••yakı turan ılmeudlfer cıddeılade 47, 4.9 eıkl 133, 
~ tej No. 1ı 279,68 metre murabbaı ıraa maa kahvehane 910 

tıyakı bayraklı buın•H caddesinde 71 No. lı dakUn 840 
it 

" birinci takılm ıokağında 2,1 No. lı ev 280 
~ alaybey piliç yıldız ıokağındı 1 No. lı 250 metre areı 420 

,,. mflrkez ıokagında 66 eekl 78 yeni No. lı dGkkAn 560 
.. kaeak çay .. 17.21 eıkl 25 c c eT 700 

J.. .. topçu kaya .. 21 eıkl 23 yeni namarah (Mey· 

k~e) dakkln. 840 
~kya karamanlar aepetçl ııokıgında 66 numaralı dGk· 

L; aıaa aralık ana. 560 • 
~ bedeıte.-lade kıslırıRuı hanı lttleallnde 40 No, lı htıcre 300 -t. bedeetenl dahilinde 38 numaralı hacre 350 
~~IİDa btllbGl aokağında 8!&,54- numaralı ev 420 
~~o paralıkl>pra tramvay cıddealade 116,118 numı· 

190,61 metre murabbaı arH. 980 

-ti:kında yazalı uynınlı emnUn bedelleri peıln veya gayri 
'dil bonoılle ödenmek bere artırm•yı koaulmuotor. Alıo· 
....__ 3,10,935 peroembe g6.DG Hat 15 te Milli emlAk eatıı ko· 
.... .,,.otılllla mGrıcaatlırı. 22 30 3078 

l'İşlada Mas. Mev. sabn alma komisyo
nunda ihaleleri yapılacak iliıılar 

AılGetabkem Mv. eat. al. ko. dan: 
1 - lıımlr Mıt. M•. kıtaatının 141800 kilo bulgur ihtiyacı 

kapalı zarf usaltl ile eatın ılmıcaktır. 
2 - lhaleıl blrlnr.1 teorin 935 pazırteıl gantl ıaat onaltıda 

lzmlrde kıılada Mst. Mv. aatıa alma komisyonunda ya· 

3 
pılıcaktır. 

- Bulgurun tahmin edilen mecmu tutarı 15598 liradır. 
4 - Beher kilo bulgur Jçln onblr koruı flat tahmin edil· 

mittir. 
5 - Temlaıtı muvılr.kate akçeıl 1169 lira 85 kurattor. 
6 
7 Şarınameıl bergtın komhyonda görGleblllr. 

- ltteklller ticaret oda11nda kayıtlı oldoklarına dair veılkı 

8 
g&termek mecburiyetindedirler. 

- Eblltmeğe lttlrak edecekler 2!&90 aayılı ırtlrmı ve ek· 
elltme kanununun 2 ve GçGncd maddelerinde n oırt· 
nameılnde yazılı •ealkılarlle temlaıtı muHkkate mak· 
buzlarını n mtlhtlrld teklif mektuplarını lhıle eaıtln· 
den eaaz bir aaat evvel komisyona •ermlı bulunacaktır. 

..-.... 20 25 29 4 

1 
~llıir Mubasebei Hususiye Madnr-
tlğtınden: 

._,~UAyet kGnığının perdeleri 15 gan mtlddetle ekslltmlye ko· 
"- 11110ttur. ihale birinci teorin ayının 10 nancu perıembe gGnft 
S.tlt l 1 de -.UAyet encflmenlnde yapılacaktır. Şeraiti lSğrenmek 

{ Yetilerin vllAyet encGmen kalemlne milracaatları. 3179 

~:ıı.ir vilayeti Nafia müdnrlnğnnden: 
lfı ' 64 lira keıllll Tftrkell ·Foça yolunun 22+000 - 27+100 
~O 01119

trelerl araeındı mevcut tıılırın dlSteDlp ılllndlrlenmeıl 
ı.9:ın aıtlddetle ıçık ekılltmlye konulduğundan lıteklllerln 'l ~yılı 1aı11a glSre huırbyacaklan temlnatlırlle birlikte 

Del teırla 935 puartetl gGDO •at 11 de llbaylık encD· 

lzmir Kültür Direktörlüğünden: 
Derı ııraeı 166 adet 
Beherinin flatl: 600 
Tahmin edllen bedeli: 996 llrı 

Fabrikaya: Telefon 22072 
Metro hanına: Telefon 44.800 

Eğreti teminat: 74 lira 70 karnı ' Müracaat Olunması --·' 
İlk okullar için yukarıda yazılı 166 adet dere sıraeı yaptırı· -~~~~~~~----------=-~~---::---::~~~--.--

lacaktır. Bu ı, 20,9,935 tarihinde baolımık Oıere 15 giln için f • A ı· h herkese açıktır. Talip olanların 
açık ekelltmeğe konulmootur. Ekelltmeğe girebilmek için 2490 Zfillr S ) ye fil3 • yOzde yedi buçuk teminat ak· 

nomarah kanunun t1tlf ettiği belgeleri getirmesi tart11r. Sıraları kemesi ticaret daİ• çası veya milli bir banka lllbar 
yapmağa istekli olanlar nftmune, fenni ve hususi ıartnamelerl mektuba ve 33 . 1790 dosya 
g~rmek ftzere hergftn k6hftr dlrektörlftğüue, ekslltmeğe girmek 
fstiyenler de 7,10,935 pazartesi g6nft saat 10 dan 12 ye kadar 
yukarıda gösterilen eğreti teminat ile birlikte sürel koml&JODa 
mtlracaatları. 20 24 29 5 3007 

Doktor ~ 

A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bulaşık, salğın hastalıklar 

mO.tehassısı 

Bumahane istasyonu karoıımdak.i dibek ıokak haıanda 30 eayı· 
h ev Te muayenehane8Uıdo eabab eaaı 8 dau uıam ıaat 6 a kadar 
haıtalanm k:abol eder. 

Mftracaat eden hastalara yapılman lbımgelen eair tahlilit ve 
mikroakopi.k muayeneleri ile veremli haetalara yapılmaeına cevaz gö· 
rülen Pnomotoraka muayenehanesinde muntazaman yapılır. 

Telefon: 4115 

Bornava satın alma komisyonunda iha· 
leleri yapılacak ola.o asker ilanları 

Borana askeri 11. al. ko. dan: 

Cin el Miktarı ilk pey Saati 

Lira 
Ekmek 59208 511 9,30 

175 10,30 Sığtr eti 13245 
Yulaf veya arpı 68592 309 2 

Kuru ot 45776 138 3 
Samın 32990 50 4 
K. odan 52628 60 11,30 

1 Yukarıda cine miktar ilk pey yazılı 6 kalem ersak pı· 
zarlık ıoretlle satın alınacaktır. 

2 Pazarhğı 2,1. tte,93ö çarşamba gilnft hizalarında gôıte· 
rllen eaatlardadır. 

3 - Bu ermaklıra alt eartname hergfln komisyonda gôrGle· 
bilir. 

4 - lıteklllerln bildirilen vakitlerde Bornnadılr.l~ askeri eı· 
tın alma komlıyonnDa gelmeleri. 

Borana askeri ea. al. ko. den: 
1 Bornavadaki kıt'a ihtiyacı için 60 ton ekmeklik on 

2 

3 

4 
5 

6 

kapalı zarflı ekslltmlye konmoıtor. 
lhıleıl 30.eylul.935 pazartesi gftnft eaat 15 te yapıla· 
caktır. 

Bu un için tahmin edilen bedel 6600 lira olup ilk pey 
4:95 liradır. 

Şartnımeal hergOn komlyonda gôrOleblllr. 
lsteklller ticaret od111Dda kayıtlı olduklarını dair vesika 
~öıtermek mecborlyetlndedlrltır. 
Mftnakaeaema girmek lıtiyenler 2i90 eayılı kanonun 2 
-.e 3 tlnca maddelerinde göeterllen •eaallde teklif ve 
teminat mektuplarını yukarıda bildirilen vaktinden enaz 
bir ıaat evveline kadar bornavada aııkeri eatın alma 
komtıyonona makbuz mokabutnde vermlo olmaları. 

14 20 25 29 2935 

Dr. Zekai Tarakçı 
Merkez hastanesi Dahiliye Mütehassısı 
İkinci Beyler ıokağa TOrk mOzayede aalono htlsallnde 

numara 45. Bastılırını öğleden l!ODra 15 den 18 e kadu 
TELEFON : 3806 

resinden: 
lzmlr Aıllye mahkemeıl ti · 

caret dairesinden: 
İzmlr'de Kıedlçala hanında 

44 numarada Dllllzade bira· 
derler olrketlne izafeten Remzi 
ve Semiha taraf ler1na: 

İzmir EmlAk ve Eytam hın· 
kaeının aleyhinize açtığı 676 
lira 3 kurut alacak davası 

6ztrlne 2'1 ·6· 935 pereembe 
aaal 9 da mahkemeye gelmeniz 
için gönderilen davet .. Ağıtları 

lkametglhınmn meçhul olma· 

sındao dolayı tebliğ edilemeden 

geri çeullmlş ve mahkemece 

ilAoen rebliğat yapılmasına ka 

rar verilmiştir. 
Tayin olunan 5 ·11 · 9:15 eah 

saat 10 da İzmir Ticaret mah· 
kemeelne gelmeniz veya bir 
vekil göndermenlı icap eder. 
Akel takdirde gıyap muamelesi 
yapılıcığı tllo olunur. 

fi. fo. No. 196 

Manisa icra Me
murluğundan: 

Yunua ağının emlAk ve ey· 

tam bankasından ôdGnç aldığı 

paraya mukabil bankayı lpo· 
tekil bulunan ve geçen ıene 

yapılın aatış; 2280 numaralı 

kanona gör6 tecil edildiği halde 
bir ıeue içinde birinci takılt 

borç ôdenmedlğlnden son ve 
lkat'i olarak tekrar müzayedeye 
konan Manlııanın eehltler ma· 

halleslndekl evin birinci ka· 
tında dç oda bir çimento tat· 
bk bir motbak bir hayvan da. 
mı bir beli, 200 metre mu· 
rabbaında bahçe bir koyu ve 
tkln~I katta iki oda bir sofa 
balkon ve ·yukarıda nı tamam 

bir oda bir de ıofıııı olan ve 

2500 lira kıymetli bu evin 
MOlklyetl açık art1rma sore· 

tile u 84.t numaralı emlak 
ve eytam bankası kanonu mu· 
clblnce bir defaya mahana ol· 
mak eartlle art1rmaaı 18·11-935 
pazarteıl gflnü aaat 14. de ma· 
nlsa bdkumet konatındakl 

icra dairesinde yapılmak 

6zere 30 gtın mDddetle satalıA• 

konoldo. 
Bu artarmı netlcealnde satış 

bedeli her ne olursa olsun 
kıymetine bakılmayarak en çok 
Hhranın Ozerfoe ihalesi yapı· 

lıcaktır. 

Satıt peşin pıra ile 
olop mftşterlden yalnız yDzde 
iki buçuk delllllye maerafı alı· 

nar. İşbu gayri menkul Qze· 
rfode herhangi bir tekilde hık 

talebinde bulonınlır ellerinde· 

nomaraslle manleı icra memur· 
loğona mOracaatları il Arı olunur. 

B. İe ~o. 21 314.8 

Manisa "icra Me
murluğundan: 

Halil ve fatmanan emlAk ~e 
eytam bankaemdan ôdOnç al· 
dığı paraya mukabil bankaya 
lpotekll bulunan ve geçen sene 
yapılan eatıe 2280 numaralı 

kanuna göre tecil edildiği halde 
bir sene içinde birinci taksit 
borç ödenmediğinden son ve 
kat'i olarak tekrar müzayedeye 
konan manleanın danlşment 

halll mahallesinde s•ğı, eolo, 
arkal!ı araa ve 6n6 yol ile 
mahdut olup 8 ayak beton 
merdivenle çıkılıp iki kanat 
cnmle kapısından girildiği r.a· 
man geniş bir sofa Ozerlnde 
caddeye nazır iki bahçeye na· 
Dil bir ki cem'an Gç oda ze· 
mln kat karanlık bodrum bir 
oda ve gene caddeye nazır na· 
lamam bir oda ki iki oda ve 
iki kiler ve ayrıca genlşce bir 
avlu üzerinde bir mutbak bir 
hela ve evin en ilet kı9mı oda 

şekllude bir taraça ve tavan 
arasından ibaret ve 2500 lira 

kıymetli bu evin 
MOlkiyeti "çak arhrma sure· 

tile ve 844: numaıalı emllik: ve 

eytam bankası kanonu ~ucl· 

hince bir defaya mahsus olmak 
ıartlle artırmaBı 18.11.1935 

pazartesi günü saat 14 de 
manlea hükumet konağ1Ddakl 

icra dalreainde yapılmak üzere 
30 gün milddetle satılığı ko· 
nuldu. 

Bu artarma netlcealnde sataş 

bedeli her ne oloraa olsun 
kıymetlnetlne bakılmıyarak en· 
çok arttıranın Ozerlne lhıleel 

yapılacakllr. 

Sallş peşin para ile olup 
milşterfden yaloız yilzde lklbu· 

çok dellAllye maera{ı ahnır. 

İşbu gayri menkul üzerinde 

herhangi bir şekilde hak tale 
binde bulunanlar ellerindeki 
resmi vesaik ile hl rllkte yirmi 

giln zafmda manlsa icra· 
sına müracaatları IAzımdır. 

Aksi halde hakları tapu elci 
lince malılm olmadıkça paylaş· 

madan hariç kalırlar. 30.10.935 
tarihinden itibaren eartname 

herkese açıkhr. Talip olanlaran 
yüzde yediboçnk teminat akçası 

veya milli bir banka itibar 
mektubu \'e 33 1787 dosya 
numaraelle manlea icra memur-

luğuna mOrecaatları ilan '11a 

nur. H. İş. No. 22 3149 

ki reami veııaik ile birlikte ~---~..,..-... --••-•••il. 
yirmi gfin zarfında Manisa 

icrasına mftrıcaatları IAıımdır. 

Akel halde haklan ıapu ıılcl· 

lince maltim olmadıkça eıylaı· 
maden hariç kalırlar. 30 10 935 

1'1uallim Dr. 

A. Hulôsi Alataş 
iç Hastalıkları Doktoru 

Şımlı sob~a No. 20 
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M h lif kil rd ihal ı . ılacak Balıkeılr ıat. al. ko. dan: 
U te mev e e e en yap 1 - Balıkeılr'dekl kıtaatı aıkerlyenln 400 ton Un lbtlyıcı 

asker ilinları k•pılı sarf uulile elulltmeye koamuıtar. İhaleıl 2 ·10· 

Ankara M. M. v. lv. am. 1at. ko. dan: 985 Çlff8mba gGaG Mat on altıda Balıkedr'de ukut 

1 - Yerli veya Avrupa fıbrlkalırı mımulltıadan olmak Qzere 
2 
3 
4 

1abn alma komlıyoauada yıpılıeaktır. 
Şutnımeıl her gG.ıı komfayonda gôrllleblllr. 

2 
3 
4 

5 

bir metresine biçilen eder 65 karnı olan 25800 metre 
arkı çıntahğı bez bpıh zarflı ekelltmlye koamuıtor. 
1hıleıl 2, 10,935 çarıamba gGnQ ıaat 15 tedlr. 
İlk inanç parası 1257 lira 75 kuruıtor. 
Şırtnameılnl almak ve örneğini görmek lıtlyenler her 
g6~ öğleden ıoara komlıyona oğrıyablllrler. 
Elı:slltmlye girecekler ilk lnınç parası mektup veyı 

mıkbuzlarlle kanunun 2 ve GçGacQ maddelerinde yuıb 
belgelerle birlikte teklif mektuplarını lhıle aaatlnden 
bir !Bil evvel M. M. v. 11tan alma komleyonuna ver· 

5 

Muhammen bedeli 36000 liradır. 
Teminatı munkkıte ıkçeıl 2850 liradır. 
.lat~klller Ticaret odasında kıyıdlı olduklırıaa dılr ve· 
ılka gôıtermek mecburiyetindedirler. 

6 - Mftnıkaıaaına lttlrak edecekler 2490 Hyılı artırma, 

ekılhme kıaononun 2 Ye QçQncO maddelerinde ve 
11rınıme1lade y11ılı veılkalulle temlaıtı munkkıte 

mılbuılanaı ore teklif mektuplarını ibıle ıaadndea en 
u bir uat enel komlıyouı nrmif bulunacaklardır. 

2959 15 20 25 29 
melerl. 18 31 15 29 2567 Ankara M. M. v. 11ıın alma ko. dan: 

Ankara M. M. v. Htın alma ko. dın: 1 - Gunlson dahlllodekl kıtaıt ve m6eateaat hıyvaııabnın 
1 - Garaiıon kıt .. t ve mfteaeeHt hayV1nıtının ıenellk 810000 ıeaellk ihtiyacına aarfedllmek bere 636,600 kilo arpı 

kilo koro ot ihtiyacı kapılı sarf la ebHtmlye konul · kapılı ıadla ekılltmlye konmuıtur. 
muıtur. 2 Meıkur arpının mecmu tutarı 30,238 lira 50 kuruı 
Moba1Dmen bedeli 40500 liradır. lhaleıl 12,10,985 tarİ· olup teminatı muvakkateıl 2267 lira 89 kuruıtur. 
bine mGHdlf cumırteıl gClntl Mat onblrdedlr. 3 Şartnameel 152 koroı mukıblllode hergGn komlıyonu· 
Şartnımeıl Ankara levaım Amirliği eatın almı komla· muzdın gOnderlllr. 
yonundın 203 kuruı mukablUnde alınabilir. 4 Ekdltme 14 ilk teırln 935 tarihine mtlndlf pı11rted 
Ekllltmlye glreceklerln 303 7 11ra GO kuruılok teminat gGnQ aaat onbettedlr. 
mıkboz veya banka mektuplarını 2490 numaralı bnu· 5 Eblltmlye girecekler 2490 ıayılı kanonun 2 ve GçGncG 
noo 2 ve GçflncCl maddelerindeki veıikalarlle birlikte maddelerinde yaıılı veılkalarla teminatı movakkate mak· 
teklif mektuplıranı belli gGn ve ihale aaıtındea bir 11at bus veyı bınka mektuplarını ve teklif mektuplarlle 
evvel Ankara levaıım Amirliği aatın almı komllyonunı birlikte mGnakıaanın yıpılıcağı belli ııattın enız bir 

2 

3 

vermeleri. 24 29 4 9 3060 aaıt tıvel Ankara levuım imlrllgi ıatın alma komlıyo· 
Ankara M. M. V. eatın almı ko. dın: auna vermeleri. 25 29 5 9 S061 

1 - Bir metreılne biçilen eder 110 karat olan 40 bin Maalla uked 181. al. ko. dan: 
metre ekmek torbalığı bez kıpalı ıarf la ekılltmeye ) Mınlıa merkeslndekl kıtaat ihtiyacı için 240,000 ldfo 
konmoıtur. un mGnakı11ya konmuıtur. 

2 - İhıle91 3 ·I. Teı· 935 perıembe gGnG 11at 15 tedJr. 2 Şartnımed 145 kuraı makıbillnde Mınllıda Ulmen 
3 
4 

İlk lnanc par11ı 3300 liradır. 1atın alma koml9yonundan alınıblllr. 
Şartnımeıılnl 2'0 kuruta almak ve örneğini gôrmek lı· 3 Eblltme kapalı zarf uııaUle olacaktır. 

5 
yenler her ~Gn komisyona ağrıyablllrler. 4 _ Elulltme 11, 1. teı.,935 camı guntl ıaat 11,30 da Mı· 
Ekılltmeye glrf'celder ilk loaaç para11 mektup veya nlaad• ttlmen aatın alma komlıyoaanda yapılacaktır. 
mıkbozlarlle 24:90 sayılı kanunun 2 ve GçflncQ madde- 5 _ Ma•ıkkıt teminatı 2160 lira ve beher ldlotanun ma· 
lerlnde yazılı belgelerle birlikte teklif mektuplarını ihale hammen bedeli l~ kuruıtar. 
ıaatlnden bir ı•at ene! Ankara M. M. V. ıahualma 6 ikdhmlye gtreeekler 2490 ıayılı kanunun 2 lacl mıd· 
komisyonuna vermeleri. 2586 16 31 15 29 dealade tarif ettlgl veaalkl ve temlaatlagnı birlikte ba· 

A k M M V t l k d luadarmı6a ve kanalı urf ları ihale uatladen bir 1aat a ifa . . . 81 • ı . o. an: e r-

1- Bir naneılne biçilen değer 6 koroı olaa bir mflyon tıne evel komlıyon relıliglne verme~e mecburdurlar. 

~gt~k unk ve uıu~uk~ mıkara ka~lı urf ~ ebllt- ı-~~~~~~~~~~~2-'~-2-9~'~-9~~~~~3_ı_o_s~-
meye konmuıtor. Aakua M. lıt. Y. aatıa ılraı ko. dıo: 
İbaleııl 2 ·1. Teı· 935 Çlrf8mba gtlntı 1aat 11 dedir. 1 - Garnizon daWliadekl kıtaat Ye mGeeae1ata alt bulunan 
İlk inanç paraııı 4250 liradır. hıynnlula eerom ıtı nladekl hay•aalann ihtiyacına 

2 
3 
4 Şartnameılnl 3 lira bedel kartılıgmda ılmık ve örnek· earfeclllmek lsere 510320 kilo yulaf kapalı urfla ek· 

terini görmek lıtlyenler hergGn komlıyoaı nğnyıblllrler. llltmlye konmattar. 
5 - Ekılltmeye girecekler ilk inanç paruı 111ektup veya mak· 2 _ MG.ııabu 15,1. teı.,935 tarihine mGlacllf •b glal .. t 

buılırlle 2490 1ayılı kanonun 2 ve lçlllctl mıddeledn· onblriedlr. 
de yazılı belgelerle birlikte teklif meluoplarını lhıle 3 - Yulafın mecma tatarı 28067 Un 60 kanı olap ma· 
ıaatlnden bir eaıt evvel Ankıra'da M. M. V. 11t. al. nkbt teminatı 2105 Un 7 kanqtur. 
ko. na varmelert. 2584 16 31 15 29 4 Şartaımell t'l karat makablllncle Ankara lnuım 

Aak1ra M. M. V. ıaun ılmı ko. dın: lmlrUAI •tın ılma komltyoPaaclaa HdUr. 
ı - Beher klloıunı biçilen eder yb yetmlı altı buçuk ka· 5 Eblltmlye precekler 2490 1ayah kanaaua 2 Ye lçlDcl 

ruı <'lan otaıbln kilo pamuk çorap ipliği kapab urfla maddelednde yuılı nllkalarla teminatı munkkate mak· 
ekelltmlye konmoıtur. bu yeyı baakı mektuplarlle teklif mekluplanaı mG.ııı· 

2 İbıletl 11,10,935 cuma gtlnft ıaat 15 tedlr. kıHnıa yapıl~cıgı muayyen Hattan bir Hıt eTel Ankuı 
3 - Ştrtnımeel 265 karuı M. M. v. ıatıa alma komlıyo· le tasım Amirliği aatıa alma komlıyonaaı nrmelerl. 

aundan verilir. 25 29 5 10 8062 
Ekelltmlye ıirecekler 3971 lira 35 kuruıluk ilk inanç 
parıl•lle birlikte kanuni tektlde hızırladıkları teklif 
mektuplarlle birlikte lhal., 1aatlaclea bir aaat enel M. 
M. v. ıalln almı komisyonuna vermeleri. 

21 25 30 5 8058 
Ankara M. M. v. ıat. al. ko. dan: 

1 - Bir metreelne biçilen eder 25 karat olıa ve 21 ·8· 935 
gGnQ leteklller tarafındın verilen flat pabab gGrGlen 
500 bin metre çamaprhk bes yeniden kapılı sarf la 
ekelltmlye konmoıtur. 

2 - İhalesi 8 ·IO· 935 ıalı gftnft 111t 11 dedir. 
8 - İlk inanç para11 7500 liradır. 
4 - Şartnameler 625 kQruıa M. M. v. ıatıa ılmı komlıyo. 

nanda verilir. 
5 - Ekllltmlye girecekler ilk inanç pıraıı mektup veya 

mıkbaılarlle 2490 Hyılı kaaaaua 2 ve içince madde· 
lerlnde yezılı belgelerle birlikte teklif mektaplarını ihale 
Halinden bir 11at enel M. M. v. Ntın alma temlıyo 
nuaa vermeltrl. 3022 20 25 i9 5 

Manlıa Aıkert Satın ılma Komlıyonundan: 

Cinai Miktarı tek il bedeli 

Bulgur 
Sadeyı&ı 

Ku. fııulya 
Nohut 
Patateı 

Ka. Gılm 
Şeker 

Zeytinyağı 

Karo ıogın 
Sabun 
Odun 
Sımın 

53700 
10550 
35700 
10800 
10500 
10300 

6500 
7900 

13200 
11000 

414500 
324000 

İhalenin Muhammen 
Kapalı zuf 10 

.. ,. 85 
Açık ekılltme 14 

c c 10 .. " 7 
" .. 12 
" .. 26 
" .. 85 

" .. 7 

" .. 26 
< " 1,5 
" .. 1 

yekdnu 
Bedel 
5870 
8968 
4998 
1080 

735 
1236 
1690 
2765 

924 
~860 

6218 
3240 

lzmir Milli Emliik ModorlOğOnden: 
K.araıaı lıllbaae cddeılnde 2,2. 1 kapı 2.4 tMj Ye ına 

ıokaA1ndı 'S eekl '7 yeni 55 tıj numaralı n. 125 
lklacl brandna m11ırlı caddealade 269 bpı 180 tıj na· 
mıralı 6rın. 200 
K.arııyakı ılıybey mlrıt ıokığındı 23,25 eski l 7, 1 taj 
namıralı tarla. 302.50 
K.arııyaka nıldGken tramvay caddeılade 111 eıkl 107 
tıj aamanlı ev. »Bedeli aekls ıene H nkl• mllla•I tık· 
dtte 1atılacaktır." 1075 
Karııy;kı bahariye t11nlr tokıııada 27 aamuılı 95,5 
meıre marabbıı bahçe yeri. 191.20 

Yukarıda y11ılı emvalin bedelleri petln veya lklacl tertip 
mGbadll boaoılle Gdeamek bere mllklyetlerl 26,9,935 tarihin· 
dea itibaren bir ıy ıufında paurlıkla Ntılaeaktır. 

Alıcılana bn mlddet ur6Dda bergCla Milli ~emlak mldllrl· 
yetine m Gracaatlan. 3189 

Teminatı 

mankkateıl 

403 
873 
375 
81 
56 
98 

127 
208 
70 

215 
467 
948 

Şartnameler İbateleri Saat 
Bedelıla 11,10,985 camı 

11,10,935 il 17 
12,10,935 ca. teel 9,80 
12,10,935 ca. teıl 18,SO 
12,10,935 ca. teli 16 da 
1,,10,935 p. teli 9,30 
14,10,936 p. leli 13,30 
14,10,935 p. tetl 16 da 
15,10,935 .... 9,30 
lö,10,935 1ah lS,30 
15.10,935 1alı 16 da 
16,10,935 çartamba 10 da 

1 Manlıa merkezindeki kıtaat ihtiyacı için yakarıda yasılı 12 kalem eruk ıyrı ayrı tuhaamelerle mlaakuayı koamattar. 
2 Şartnımelerl Manisa ttlmen aatın •ima komlıyonuada hergGn' gôrGleblllr 
3 - Ekllltmeel Ye ekılltme gGn ve ıaatları her elada hlumada gGltedldtil mal ve Yıktlade Maalaa ukert 1atın ılma ko· 

mlıyonande yapılacaktır. 

' - Muvakkat temlaatlın ve muhammen bedelleri bbalarında g611erllmlttlr. 
5 - EluUtmlye gelecekler 2490 numaralı kuaau 2 bacl maddeılade tarif ettlll nlalkl •e tembaatlarıaı blrllkte balandaı· 

magı ve kapalı 1af ları ihale •adadea bir .. , eni toml11oa rellU&lae •ermeıe mecbaıdurlu. 24 29 5 9 3104 

MARK.Ali ŞERIDLER 
Paketlere mab1111 markalı 

ıerldler için mlteba11lı bayi aranı. 

yor. Adreı: P. P. Payae & Som Ltd. Maaufıctaren, 

Road, Nottlngbım, Englınd. 

Acentı bulaamıyıa yerlerde acenta aranıyor. 

Devlet Demiryollarından: 
Muhammen beclelleıile miktar ve ev1af ları aNıÜ ıuala " 

pon greaOr garalUlrlerl 14,10,935 puuted ,glDG 11at 16 •" 
mirde bumahıaede 7 inci ltletme mflfettltllgl hlnUJada lfli' 
nın komlıyoa tarafıaclan kapalı urf usallle Htın ılı 

Bu ite girmek lıd1ealerln 44 7 lln 59 lruruıluk muvatbl l'f 
mlnıt ile teklif lednl Ye kaaUDUD 4ı laca mıdded lmad~ 
ite ~lrmege muit kınuni; bulunmadığına dair beyannameyi tr' 
gGn 1aıt 15 e kadar komlayon rlyueılae vermeleri gerektir:... 

Bu ite ılt .-rnameler lıletme cer baımGf ettltllllnden .,...... 

olırak •::ektir. Nı~:~:l•:v:7.da g6:~~!~~· MuhaauDf•tt 

M.M. ıdedl deU "UD~l 
murabbaı O, 

tar111ı ... 

Llı"..aa 1 - Tampongre· 240X200 almune YeÇ• 2250 er 
ıôr ıarattGrQ hile Ye tutaa· 

2-
8-
4-
5-
6-

.. 

c « 

mede yaıılı ol· 
dap gibi. 

240Xl70 1500 
200)(120 6600 
160)(120 500 
ıooxıoo 1s 
200X150 200 

27 29 315~ 

~nelik muhammen kira bedellerlle mevki ve claalerl ~ 
göıterllea gayri menkuller, 9,10,935 çartambı gtlal ... t ~ 
pazarlık uıulG ile lımlrde baımahaae latu7oaanda 7 acl iti 
bln11ında kirayı verilecektir. ~ 

lıteklllerln, geae •f81ıdı binalar hl1a11ada ghterllea mlk~ 
movakkat teminat vermeleri ve kaaaaaa tayin ettlll v~ 
ve ite glrmege kıaunl mani bulunmadıgıaı dair beyınaa••a;ı 
ayni ılade Hat 16 ya kadar komllyon relallAlne mGractal 
lbımdar. ..Jll 

Ba ite alt tartnameler abucakta aekfad ltletme mil•.., 
bla .. ındı paru11 dagıtılmaktachr. ._... 

Mnldl Ciaıl Senelik MataP'I' 

.lamlı kemeri 21 No. h bllfe 
kahvehane 

.......... 
klnlae4hH 
~ ... 
15080 

12" 107 No. b 
kabYebaae Ye 

yanında ey. 

19000 

c Yolca 1alona itle· 5000 
de tCltClcl bınlE•· il 15 29 S 

• Seaellk mabammen kin bedellerlle .... , ... ft ...... 

gGlterllen gayri menlı:aller 7, \ 0,936 pMUa..I sbl ..a 
açık artırma aıullle lsmlrde bumabaae .....,.D .... 7 ol 
blnuında klra7a Yerllecektlr. 

lateklllerla, gene qagıda binalar b .... Dd ......... 
muvakkat teminat yermelerl ve ye._ __ tfJla eldf 
lu ve ite glrmeıe kanuni mani .............. tl89' 
melerle ıyal glade Mat 16 a bar lı:....,.. nıl1ll'l'N 
cutlın lbımchr. 

Ba ite alt prtaa111eler Aluacakta •''eled 
Uk bl .. aü panı111• dlı~bı..ktır. 
llevkU 01111 

lsmlr, 1 inci kordoa 
ahmet ap mahal· 
leelade. 
lımlr, 1 laci kordon 
çeUkU 
IOkqıada 

11 No. hm ..... 
ı• .. depo 

S,,586 No. h 
depolar (çivi ... 
rlkMI olarak kal· 
lıaılıyor.) 

Ş..Ws ....... 
kin .... u 

u. 
1"00 

SIO 

.lamlr At..aeak 
bayık depolar 
içinde 

A 6, 7, E 6 ve illa· IOOO 
el kat depolu " 
lçladekl bU.. 
maklaelerl Ye teli· ıd ~ 
•b· il 26 19 J '°~ 

Mahımmea 1eaellk kin be· ş...,., .. , Alt••~: .. 
dell 80 lira olan lsmlrde Al· lfleame IEll'Bl .. t 
1aneakıa, 1 lael kordon çellkel ...,_._ ..... 
10bitada 682 No. lı depo IS 17 19 il 
14,10,985 puarted glnl iMi 
ı 6 da açık arttırma nredle 
lsmlrde bumahane latayon•· 
da 7 inci lfletme m6fetdfllk 
blauında kiraya Yerllecektlr. 

lateklllerln 600 kanqlak te· 
mlnat nrmeled Ye baaaan 

tayW ettlAI veılkalar ve ite 
glrmete kaaanf maal bal1111· 
mıdığıaı dair beyuaımelerle 

ayni gtade IUl 16 ya kadar 

betmbıae lltalJoaaada komla· 
yoa nlllltl•• mlncullan Ja. 
11mdu-. 


