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EYLÜL 1985 lzmir'de hergfln sabahlan çıkar, siyasal "gazetedir. Telef oa: Z776 

inhisarlar 
idaresi, Yakında lzmir'den 
OzOm Almıya Başlıyacaktır. 

ulgaristan balkan paktına giriyor. 
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lngiltere-Italya Gerginliği Arttı,Ingiliz Donanması üzüm Fiatleriain 
: llayfa'da, ltalyan GemileriRados'ta Toplanıyorlar Son Durumu Ne Halde? 

-···· -• 

ıı 

llabeşler, lngiltere'ye Boyun Eğiyorlar, ltalyayı ~stemiyorlar, Malta 
Ahalisine Maske Dağıtılıyor, Adanın Etrafına Torpil Dökoloyor. 

l.tınbul • 4 (ôzel) - CeneY· f mtiyazdald lngiliz sermayesi 
tede11 haber verildiğine g6re, Londra 4 (A.A) - Lontlra· 
lllQelar korumu bugfto ôğleden nın ılyaul mebaflll Blcket 
'°''• loplınmıetır. Bu toplan· tılne ôsel İoglllı eermayealnln 
~·· eneli İtalya • Babeşlttın de karıımıı olmaıını mümkdn 

konooulmuı ve çok önemli görmektedir. 
~R- • 
-.uıkıoalar olmoşıur. Konee· Adiı Ababı, 4: (A.A) - Ha· 

Jl, bu meı,ele hakkındı n· beı hGkdmetl reamlğ bir bildi· 
;~~l kanr, bClttln ıılyaııal ve rlkte Amerlkıhlara .erllmlı 
11111 Çe•enlerde merak n he· olan imtiyazın Babeı hGlulm"· 
}~la beklenmektedir. tinin hukuku hilkClmr1nlııl da· 
~ lat.nbul 4 (ôıel) - balya bilinde olduğunu ve bn lmtl· 
~ l11gt1tere arasındıkl aoğak· yasın tamamen ekonomik bir 

•e aon gtlnlerde kunet mahiyette olup 6lkenln gelltl· 
~e teatrı gittikçe artan gergin· aalne yardım lçta •erildlglni 
~ ~ A•rnpa aıyaıal çennlerlnl Radoı'tuı bir ganlnflf. aGylemektedlr. 
GtGııdarmeğe baolamııtır. Cenevre, 4 ( A.A) - Ame bGyle bir batarı Amerlka'da BGkümet htldJrlkte; ba meı· 
ller iki taraf blr1blrlne tartı rlkan aenatörtl M. Pope Ame· ulaşma komlııyonlarlle elblrllğl eledekl daramana deglfllrmek 

ı... rlkan gautecllerlne demlttlr ki: etmek •olunda coıkan bir ha· · ti d ı .1.. .1_ llA .,._ltlaamakta ve tedbirler al· J nıye n e o maweını um •e 
..._, Uloıılar eoıyeteııl ltal•a ile reket a•ıoclineekbr. .. t Lt cll 
L.~ladar. Son dakikada alınan J 

1 
• e me .. e r. 

~ Babeılııtan araeında bir harbıa Eritre'ye pirinç gidiyor. 1 ·ıı fil a. tlere ıöre, İtalya donanmaıun ) ngı z osu: 
-.._ bir ftlo, rotaaını Radoıı adası ônftne geçecok bir batarı elde .Bombıy 4 ( A.A - .K.enlı Londra, S (A.A) _ Akdenl& 
~"-"da ve İl'glllı donanması· edeblllrae m6oterek g6Yenllk yaporu 200,000 çunl pirinci f Uoııuaa tak'flye ed.cek olan 
-._ prenatblnln mGeulr olduğuna hamilen Somallye hareket et· 

Akdeniz flloıandan m6te· S.rbam dtrltantı bagtln Pli· 
.u.. ıöaterecektlr. Beu eminim ki mittir. 
~ gemiler de Bayfı,aa top· maıhtan Malta'ya hareket et· 

)orı.r. B ) G } u mittir. ~ C.n. IOD doldkathı olınon u gar azete eri; ara- Eıçlllk için muhafız lat& 
~•flır; 1nglllz'lerln Mıha niyor: 

~d·~:~~:= ı:~rl~!~~ retli Neşriyat yapıyorlar. terA~;~!!:~:· 3b~t~> old:~ 
'ile lt.klannı •e adanın lalrele· göre Adlı Abeba'dalrt ltalJaD 

Ml bauın 11hll k111mlarına tor· Biz De 'türkiye'nin En Samimi Dost· elçlll~I elçilik blnaıının mi· 
d6kt4klerlni bildirmektedir. - Sona 2 inci uyfada -

11. ~:011• 4 (&.A)-
6 ıı.dyıtl~ ları Olmak istiyoruz, Diyorlar. Arada Bir °"1a lka'ya hareket e ecea. 

~ '-•entlno ve Getto vapur· 
~ bııka bir yönteme hareket 

' 'IDir ahqıılardır. Yayıntı · 
~ gôre bu lıtlkamet ~e de· 

lr. 

~~ ~•Poll'cle toptanmıt olan 
Lı,'G1a bırb gemileri ele batkı 
~Oııe hareket etmlşludlr. 

~GhN&oo1u - Muğlak .., 
ttıaı beı:n olın bu ajanı bebe 
'ı>ıa" blıe tebllğloden blr11 
~:·· lımlr Ye letanbol ıjıoı 
g, tleri aruında bir muhabere 
'l~Q»lt, latınbol ıubeıl Ege de· 
1-\ ~; bırekeı etdklerl bildiri· 
~ l ••pnrun boı oldogonu, 
r,t '11dan doğruya tıbli bir ıe· 
~~:•Pınak: flıere hareket et· 

il rt-.ı hlldtrmletlr. 

~-•tiı 4. (A. A) - Gazeteler 
tİt e'tte toplantısının yGkıek 
-.,, ônenıı oldoğanu eanma· 

~ı:• •e dikkatlerini P.1rlete 
L..' •• "•n bıke~lerln nrdlklerl 
""ttrıa 1 lt Çet rmektedlrler. 
,,:tna, 4: ( A.A ) - İtalyan 
'td ' lUctet lmtlyHındın bah· 

'tek b c.,,t o iode İaglltere'nln 
~be •çık bir mınenaeını n 
~ltı tlıtıaın da fena niyetle· 
-.e\ Yeni bir belgeıılnl gôr· 

l,dlr. 

Sofya, 3 (A.A) - Sofya ga· 
ut~leıl TGrk - Bulgar doıtluk 
m6naaebetlerl hıkkıada DoktOll 
·Tnf lk Raıd6 Aru'la M. Köte 
İ•anof t1rıf.ndan yapılan dlye'fl 
mGaald ıarette tefılre deHm 
ediyorlar. NoYodal ~ıeteııl 

diyor kl: 
- İkl dıe bakaDının m6ıterek 

dlye•lnl ıeTlaçle kartıhyor Te 
bonon iki memlekette lıtenen 
etkiyi uyındırac.~ını omoyo· 
ruı. iki memleket her Ulrl6 
hoenotıuılak ıebeblerlnl orta 
daa kaldırmak için iyi ana· 
dan m6lhemdlrlu. T6rkler 
ile Bulgar'larıo abl11m111 Ye 
doıtlagu Balkan 'Jarda banııo 

n Bılkon oluıları genliğinin 

uglam temelini Ye Balkan me· 
deolyetlnln munf fakıyetlnl teı; 
kil eder. 

Zıhla gazeteal yazıyor: 
- Tarklye ile Bolgarlıtaa 

araundıkl mtlnaeebetler en aı· 

c.k gClven ye dostluk haHınna 
glrmlotlr. Bonon baoka tjırlG 

olmıaı da mftmk6n deglldf r. 
ftq kadar karııık bir samın 

tôyle durııoa, herhangi abHlde 
oloraa olsun TftrklJt.. ile Bul· 

20 llkteşrio - Pazar 

Genel Nüfus Sayımı 
~ ~Vinlzde o Gan e.:;. iı:i'unan BO.tO.n f naanlan 
~•rınız •. 

Baıvekilet 

feıatlstik Umum Mtıdllrlağfl 

garlııtan araaında ltlmadaııhk 

ayandırabllecek hallere aall 
mft.ııa~ha etmemelidir. 

Dr. Tedlk Rltdtl Aru Bol· 
· garhtan'ı Ttlrklycı'olu en yakın 
doıtlan aruında gGrmek lıd· 
yor, bla de" 'tGrldye'nin en •· 
mimi doıtları olmak btlyoras. 

La Balgarl g11eteel mallık• 
ıamlmlllk nı 11tvet han11nı 

kaydettikten ııonra diyor ki: 
TGrk· Bulgar doıtlagu bakan· 

larımııın mGtterek dJye•lndcı 

de teyld edlldtgl gibi, hiçbir 
saman normal yolunu takipten 
hıll kılmamııtır. Buna binaen 
Tnf lk RcııtG Araı ile Köee 
lvınof'un keıln ·ôalerl hakikat· 
ta ttJ alaıa ınkeden genel blı 
ılyatın ndak terc6mınıdırlar. 

Bu ıGzler iki komea uluı bal· 
kının ruhunda tlddetH bir aklı 
uyandıracaktır. İki ulus kerıı· 
lıkb tanıtmayı bGrmetcı ve an 
layııa dayanan iyi komıalok 
mftnaıebetlerl ldameılnln lftau· 
munu da tarihten öğrenmlıler· 
dlr. Bogaa bu lftzom her sa 
manklnden daha ıt1ade tlddet 
ildir. 

Gacete mıkaleılnl ıu ıarelle 
bitiriyor: 

Bakanların iki memleket ha· 
ıınına yaptıklırı hararetli hitap 
biç tOpbeıls ltltllecek n bu 
batın tam lnkltıf liallnde bu· 
lanın uloaluımıa kune'tlcrlnin 
gellemeal için çok iham olan 
teııkln n anlatma eMftlne iiırltı 

- 5oaa 2 lncl 7Gido -

Fena Bir Rnya ..• 
Dilo C>Aledea •ara bir gaClet 

b11b. ŞöJle bir aıaaanm, dedim. 
Dalmıpm. Fakat ketki datmuay• 
mıpm; fena bir rllya gördOm. 

Gilya blı hlll 1918 eeneainde 
lmiıiı. BOyiii ıavaıta Iİllhlmw 
elimi&clea bıraktıkua, Vileon'un ca• 
ıibeli preıaeiblerine inana inaaa 
mO.tarekf'yi imuladıkhn sonra ga• 
lib devletlerden biriei Zonguldak• 
ta.ki kömGr hnaauaa aelı..er çıkar• 

mıı, bir baıkau Antalya taraflannı 
iogal etmlı, bir QçllacOıtı latanbol'a 
göz dikmlf, bir dördilacfleü f zıuir 
illcıriao kartı atzıoın ıularam akıta 
akıta hazırlık yapıyor. 

Ve bla, m~mleketin bakikt 1&• 

bibleri; büUin bu kabana ittibalar, 
bfttüa bu köpüren hırelar, bütün 
bu akan salyalar brtısıoda rahat 
rahat oturmoı cMaoda> milaakap• 
lara yapıyorduk. Kimimiz İngiliz 
maadasım, bazılarıuıız Amerikan 
mnndaS101, kimimiı de Fraaıız man· 
daoaı rabatımıı (1), eelAmetimiz (!) 
ve kurtuluıumuz (!) için daha iyi, 
daha bayırlı buluyorduk. 

Bıı hay-huylar arannda kan·t~r 
içinde uyandım. Etrafıma bakındım. 
Bagiin~ü muhiti, bugünkü &temi, 
bugünkü aevgili ve her,eydeo ü.a
tfln muazzez cumurloğu hatırladım. 
Allahım1 sana ıonıoz aaygılar olsun! 

Derken öailmcı bir ajanı telg. 
rafı koydular; taze taıe ok:udum: 

Londrat 3 (A.A) - Babeoietan 
e)çiei verd.iAi bir aöylo•de cEh•e· 
niıer olmak Ozere mfmleketim ta. 
giltere'nin makul idaretioi Jtalya• 
mn taballflmüoe tercih edecektir., 
Demlgtir. 

Dogu Afrika11nıa zuallı ve 
yetim Babet iJiJ ... 

Hamdi Ntbbet 

Ekonomi Bakanımız Celal Bayar, Bu 
işle Yakından ilgileniyor 

İımlr koru 
meyH satıcı· 

lar birliği, ya· . 
Dl mtlteHNlt 
eatıCJlar, don 
boreada bir 
toplantı yapı· 

rak ClzGm için 
alınacak ted. 
birlerin he· Celil Bayar 
men abnm111 haklunda Eko· 
noml bakanlığına ıelgraf çek· 
meğe karar termlşlerdlr. Og. 
rendlğlmfıe gGre telgraf dan 
ıktam çeillmlotlr. 

Dtl.n ekonomi bakana Celil 
Bayar'dan tehrlmudekl allka· 

darlara gelen bir telgraftı de· 
nlllyor ki: 

"'Ff atlerfn tutulması normıl 

bir v11lyetln lfıdeatdlr. Bunun 
etrafında l4zım gelen tedbirleri 
alacağız. Bu mık&1tla Ankaraya 
ıtdlyorum. Oradın elze tebll· 
gıtta bolunac.ğım. ~ 

Telgraf; tıretmen n 111tıcı 

teclmerlerlmfıl aevlndlrmfttlr. 
Ekonomi bakanım11ın Ankaraya 
hareket ettiği doyulmattur. 

Gene ıeYlnçle haber aldığı· 

mıu göre İnhlnrlır ldareel 
'° Ziraat bankaaı yakında 
6z6m almaya baelıyacaklardır. 

Altınordu, Eskişehir Ta
kımını 3 2 Yendi •. 

-----------------------Fener De Adana ile Olan Maçını 
9-9 .Kazandı. Yarın Takımımız 

Samsun'la Karşılaşacaktır .• 
İatıabul 4 

:(A.A) - Bu· 
gan Tıblm 
ıtad"y o manda , 
bıılınan Tar. -
kiye fa t b o l • 
pmplyoaaııaın 
llJf l:arıataı 

malın yıpıl· 

mattır. Netice· 
ler fQDlardır: 
lı m 1 r Altı· 

nordo E•klıeblr 
Demlrtporla dokıaa dakikalık 

maç netlceılade 2 · • 2 bera. 
bere kalmııtar. Y1rıw 111t 
temdit f'dllen maç ıononda 

Altınordu takımı 

Altınorda bir gol atarak 2 8 
Eeklıehlr Demlreporo yenmlttlr. 

Bu oyundan ıonra Fener· 
- Sonu 4ı nctı yaıde -

Tecimerlere De Biraz 
Saygı Göstermek Gerek. 

-------------Son Posta'nın, Altı Qstünft Tutmıyan 
Bir l\1ünasebetsizliği. 

----~---~----"Son Poıta,. nın bir eyldt n TOrkof lı ile lzmlr tftccır· 
11yııının, birinci ııahiteslnde iri lırının yaptıkları mllnıkaoılar 

harf terle ıu 11tarlar yaz•h: dan, ma11kerelerden, konuıma· 
• 0Bnlaoık ııuda bıhk avlamak lardan bahsediyor. Mektubun 

yok!,, içinde ( Fesıtcı) lık, ( Bulıoık 
"İımlr'll tacirler heeap ha· ındı balık avcı)lığı, (Tftccarın 

tına çagırıldılar . ., 

"Fe111dcıhk yapın tacirler der· 
hal mahkemeye verilecek!,, 

Do bıehğı g6r0r gôrmez me· 
rak enik ye alt tarıfmdıkl ya· 
zıları okumağa bıelıdık. 

(Son Poeta)oan İzmir moha· 
biri tarafından y11ılan, gônde· 
rllen bu mektubun baehAı ile 
mGnderecatı arasında hiçbir 
mflnaaebet göremedik. Mektup; 
mı bot Gıftm 111111 '° f latl el· 
rafında bııta ANADOLU ol· 
clagu halde, İımlr guetelerlala 

he!ap baoına çağmldığı, mab· 
kemeye verilecekleri) yolunda 
tek bir keU111e bulunmıdıgı ve 

eaaaea ne Tftrkof leln tebllga· 
tında, ne lımlr g11elerlnln 
aylarca denn eden neırlyatındı, 
teclmerlerlo hepelne kartı 

böyle bir dil kollınılmadıği 

halde (Son Poetı)dı tüccarları· 
mıı hakkında bu kad1r ağır 

ııôsler yaıılm11ana doğroıo çok 
mtıteeaalr olduk. Eıaaen gne· 
tecllik bakımındın da bir Y•· 

- Soaa ' acQ 7Gaclo -
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Yolda: r G n·n n u·· n T o H b o a 'ı logilte~e, ~talysJJ 

iz mir ~ e Y 8 Z O 8 8 lr e O"' O Gerginliği Arttı· 

::?~~~:.z:~:rlb~:.:~~~~E B ulgarj s tanın, Balkan Paktı -P art~.~ ruhu :::::· eg!~{!~~:~~:;S: 
yaka'aın bOyGk caddelerinde • T e Ol k 
ııralaDln her biri ayrı Gshiptı a ' .,1. rmesı - emın unaca Ayın 28 nde Anka- 5edllmeslnl Hıbeı hClkdmed .. 
bazıları uzak memleketlerin Il '°7 · e , den lstemlıtlr. Hakt\met bf 
baH ve kokusunu getiren lD· ra da Toplanacak. lsteie hentıs cenb .,eraır 
haf tekUlerde evlerin değişik Bulgaristan H nku metinin, Dış Siyasada Yeni Bir y,oı ~nkabra, 4 (Ô2ıe81)1 -d b Pardtl mKl:tmlr.;•yon ı"alerı·ni bitirdi= 
maasaraları g6z1erl oyahya. ık ırouo, o ıyıo o e ora a •• ao v S•· 
oktıyor. Bunların içinde cld· 1'uttuüu Anlaşılmaktadır.. toplanacakt1r. Parls, 3 (A.A) - İtalya· 
den bir Clsh1p taheıerl sayıl · " bet o:ııı.l•tma komisyonu b ..... 
mıya değer olanları bile ur. İaeanbol, 4 (ôıel)- Sofya'dan alının SOD hıberler, Bıılgu da hOkdmetlaln, yeni bir ılya1a taklb c Bayar lşlerlnl bftlrmledr. Yar8'çll' 

Hayatnı her gösterltiode ve etmrğe ve komşularl·e dost geçlnmeğe karar verdiği blldlrllmektedlr. Bonon Gzerlne Bolgarlstanın • oy birllAll• kabul ettiği kırtt• 
her ıınıfta olduğa gibi mono Balkao paktına girebilmesi ve bonon lolo bir formGl bolanmaıı dCltClnCllmaı •e bu haıaıta A k , her iki hakdmetln Ajaal.,... 
tonluğun ne kadar can sıkıcı Bolğar htıktlmettne teminat verllmlttlr. D ara ya verllml,tlr. Bn kararı oıo.ı-t 
blroey olduğunu dOtOnftyor ve - Hareket Etti. ıosyetesl genel ıekreterll~I 1" 
acaba diyorum, modern, gazel lı·an Malları için Erzurum ve '[ rab- pıcaktır. Ancak timdlden t0~ 
fakat blrlblrJne pek fazla hen· İıtanbol, 4 (ÔseJ) - Eko· anlıtılmıttır ki, kararda u.ı.V 
slyen bloalarlle yeni Aokara· • M k • Ol noml Bakanımız CelAI Bayar, h&dlseıloden hiç bir t.,.,.. 
nan manzarası bizi bir gfla zon Transıt er ezı . uyor .. bngCla (DCln) Ankara'ya hareket eornlı totulamıya~ğı kıyd'° 
bıktırmıyacık mı? Artistik il· etmlotlr. dilmektedlr. f 
nareız yaratıcılığı dar bir raı · • • Qç imtiyaz geri mi kala~ 
yonallamln dört duvarı içinde HnkOmetimiz, Dost ve Kardeş Iran HokOmetıne Londra, 3 (A.A) - jd1' 

haptetmek istemek neden? Ne· ~OD Derece KolayJıklar Gösterecektir.. . Bulgar Zabiti Abıba'dakl lngHlz elçlsloİD ı.t 
batıa gClneoe ne kadar ihtiyacı - Y kumetlnden Habet lmpırıl~ 
HrH, ıan'ıt ta o kadar hflrrl· Ankara 4 (Ü~el) - lrın'la hftk\lm~dmis arasında motab~k kahndııına g~re tnnılt ıuretlte onan Topraklarına katında gtrı,uerde boloD ....... 
yet lıter Vd mlmarlnla, her Trabzon n Erzurum'• gelec~k olan İran Grtınlerlle tecim etyaıanın n11kllnde ıon derece ılr'at iltica Ettiler. Rlcket imtiyazının mer'11,&t 
aman kartımızda olmaktan ve kolayhk gösterllect1k.tlr. Bllktmetlmlz, bonon için en ıon ılstem otobClıler Itletecektlr. l.etanbal, 4ı (Özel)- Yanan· konolmaeımn geri bırakıbDa:: 
daha öaemleteo, bir san'at fU· • • • • f t • • • 1 Yagoala• hodadlarlle Bnlpr iSğGılemek Clsere talimat ıl 
ben oldaguno da hatırdan çı· R , d 1 h • ld • y k d badodlannın blrlettlgl yerden teyit olunmaktadır. 
karmamak iham. omanya 8 0 JSar aresı a }0 a Yunan topraklarına Gç Bulgar Loadra çevenlerlnlo k• .... 

lımlr'de çok gazel bahçeler 8isiklet Turu. zabiti iltica etmfttlr. Bunlar, tlae göre böyle bir tmd~ 
gördGm. Jkl lnHDID aocak ku· .. •• Al Başlıyor ıtyaıl mGcrlm olduklarını eöy· Habeolstan'ı timdi dayıadtr 
caklayahlleceğt kabalıkta 'fe iki - •• 1 • uzum mı ya lemltlerdlr. oluılar sosyetesi paktını _1 
katlı bir n bo,ond•ld her çe. Bizimkiler Sona Kaldı. •• Makedonya amami •allli~l mak alanından daha çok c:;. 
fitten olgun palmiyeler, hele Bakret 3 (A.A) _ ~oman· Genel Direktörü HugO.n, Yarın Is· bunların sabit •eya komiteci bir doruma koyacak ve 
Karııyaka'aın manaaruına çok ya bisiklet turaaon 166 kilo· olap olmadıklarını tahkike baı tedbirler alı.;maktaa yana olfl" 
hot bir ekıoılkltk katıwor. b J 'd J • ' G ı • la .. ~ 

J meıre Gıerloden Oltj ile Top tab U an zmır p e ıyor mııtır. ların daYasını sayıflataeakı"'' 
Fakat '"K.lrahktır"" lHbala· ~ 

L 1 lltae araıındıkl etabl kooul· Almun Habea elçisı· ne diyor: rına eedı gGselllkte.ı ya ılarıa l b ı .a (Ô 1) t hl ı ı dlr kt6rCl ba tl n " ..-moıtor. Netice Romaayala Mor· stan o ~ ıe - a ear ar gene e g n ya n S ..... 
Ye kötklerin berinde ııkeık hmlr'e ıelecektlr. Dlrektörln fımlr'e gelmeeUe beraber lobl1ar Deııı·z Manevrası Londn, 3 (A.A) - -11 
rutladım. lsmb'tn bir derdi, mocca 7 ıaat 17 D. 16· S. lstın elçisi •erdlll bir 16y~•_:;; 

Lehlıtan'la Pletıonki 7 Mat ldareıl tlzGm mtlbayeaı•n• baıbyacaktır. Be il .. ( ar f lat dGtkGnJGğllnden doğan ıı· 1 • 1 r n ~ A. A) - BClyClk - Eh•enlter olmak 
kınlı ise bir baıkuı da nClfoı 17 D. 17 S. Romaaya'la Bop· M ç ld • R • • 1 • d deni• manenafan 11 'fe 19 1 L ti 1 ...fJtere'ala -' 

Cine 7 ... t 19 D. 40 s. Le • a arıs . e1ım şın e mem eae o, De· ~ kıtlıtıdır. Şehir atlfusonua eyhıt ansında kaıey Baltık ILol ldareelni ltalya•nın il ll 
yllbloden fala ekıllmlt olmaıı bfıtanlı D•alel, Romanyalı Ta denizlerinde cereyan edecektir. kClmGae tercih edecektir, 

kendini hemen hiuettlrlyor. apo, Lehlıtanh Llpnbld, Ro· Ne Du .. şu" nu·· yor?. Bir Facia mittir. 
Bu kadar genlı yapılmıı bir maayah Tadoee, genel tahaf Bir teblUlr: • t 

bl 111 1 l b labll ' M Nnyork 4. (A.A) - Mlamt -e d 
te r, tam ge ı m n o • taanlf Romanya b ormoca Aclls·Ababa, 3 (A.A) -..,,_P 

L d h b Leh 1 yakınında yaı kadar ailenin 
mea için Grt, attl eıyCls 40 .... ' 0 • ss 38: D ,4.t6ansı Mofrit Kralcılar Asker Kuvveti ile bulunduğa kClçftk eômClrge bir kAmet n~orettlil bir teb f-,,+ 
hin klflllk bir nClfuı fıter. Ba Dantel 40 1aat • . . Amerikan kampanyuını .,, 
·-Ldı-..1 b hrl L_ 1 .. O 88 hortomla banp olmr.-ııar. h ,,. 
UA KUe em te n UtlDS ne Romanyalı Tadote .. ...ı Hareket lsti yorlar. len lmtlyuın otla aııraa fi 
blru daha bn _gelecek n D. 50. S. Kuraklık nomlk mahiyette oldagaa~ 
hem de geliri artan arayın, Ulm bakımından genel tlWılf l.tanbal, 4: (O.el) - Yana· kraliyet •e rejim daHluıncla J>Clsce, 3 (A.A) _ Y91mar· Babetfıtan•ın dller de'fl• il 
bagln yapalmamıt kalan bir Romanya, Leblıtan, .YagoılH· nlttan'ıa bagClnlerde yeniden Londn'da bulanan M. Pesmu· mala~tın mmr ve fasolya kartı glrtımlt oldaia uab1'"" 
çok itleri bqumuına imkan ya, Tttrklye, bir kabine bahruu geçlrece~ otlanan udednl beklemek •e ClrClnlerlnln beıte dOrdCl yan· -lere aykın bulonmadıgıa• 
olacaktır. BClkret 3 (A.A) _Romanya tahmin edHmektedlr. Anapada ondan tonn icaba ıGre geael mııtır. TCltCln geçen yıl iki dlrmektedlr. ~ 
Unyın ela blylk dereli pan· blılklet tarana lttlnk etmekte bulanmakta olan :M. Çaldarlı oy• mlracut IClsamu•a baldlr. milyon kilo iken bu yıl 800 Venedik'te bir top ,1 

•ılık. Bolluk samanlannda, olan YaıoelH takamı arada yedi eyl6lcle Atlna'dı bala· Bltta C. K.ondlllı olmak bin kiloya lnecekdr. Fakat Roap 3 (A.A) - Bo il" 
9ellr ılmdikladea fazlayken, faslı çıkaa bir hldlıe yGıladen tan n.eaktır. esere mlfrit bir kııım, amaml. nefuet hibarlle dlger yıllarda ıam Venedlk meydanınclı ~ 

oömert ellerde uny bankalara devamdan kat'I ıorette imtina M. Çaldarlt, Yaaanlttan'da araya IClınm olmadılt n he· görCllmlyen bir iyiliktedir. yak bir ttyaıal halk te•abd-1 

bo l d l ŞI cULI d 1 1 krall•etln kola•ca iade edile· men mll•etln ladeel icabetti· Muzır Hayvanlar tertip edllmittlr. M. M.....,_.., rç an m mıı. m a any, a · etm tt r. , , ı çok mClhlm bir 861le• fP-
nlmıf, bCldcelile bu borçları öde ------ ceıtne kani degtldlr. Aıkerl ğtnl 'fe ba fikir kabul edil· K .. tamonl, 3 (A.A) _ Mu· 

TClrL lzmlr'de L Lla d h L bb d cekılr. ...J meye çahıırken yenl borçlara bat a. ıoaaa r •ı kanete lııinat ederek bir kra· meae, tlallmet ce elin e zır hıyHnlerla ve dlırer geçici ı (O l) tttlr. 
d L e ıtınbul, 4 ze - ~ 

•armadan elinde kalanla tehrl gazinolarda, tramHylar a, sı. llyet teıltlne de ön olmamaga .. rııntı olaca8ını ileri dr· nebat bastalıklarlle 0ırraımak l 1 8 L- •- 'd• , 
"' gasete er auct111tan 

bayınclırlamaya da ugraııyor. Kor ıık yabancı bir dil koaatolma· karar vermlttlr. Banan için mektedlrler. Clzere lllmlzde bir mOcıdele dlodl 
ıına raıtlamak imanı nbateız morların tamamen - _..Jf 

donda caddeye yeniden parke teıkllAtı kurulmut ve korumun bildirmektedirler. Ayal gP"' _.a. 
d6tenmeye batlanmıt. Bahrlba· ediyor. Balkevlnla her tarafa Makedonya Komitesi dlrektörll ile lıyarı oehrlmlze lere göre, Adla Ababa'1• 1~ 
ba mesarlığı iki yıl içinde çok astığı : "TClrkçe koaotmayana gelmletlr. k tı17 .... 
gtlsel n yeıll bir puk h•lf ne TGrk diyemeyiz . ., levhalarını, muı mbt ... ner bayı tt' 

F 1 • M • G • ? ) I bacam n bombarclım•0 
:~~i'K:!::~1 ~~~:~. b;:_:.:~!~ ::r~;~~~11d~~1:0;:::~;;:redk aa I yete I eçı yor. Bu gar Gazete eri r1beter1oe ba,ısnm•tt•f· ~-

" 

t ı · Ba tecrGbe, Babeılıtall ~ 
hararetli 'fe sporca gençllğlnln dı,tarımııın TGrkçeyl pek eey· D H ı · :--d- ş h ı · s ara re ı dudlarına yakın yerlerde ..... 11 
zamanlarını içinde faydalı bir rek kullanmaları göze pek ba· rama ava ısın e Op e 1 oyguo- N . y Clzerlnde btlyClk bir teılr la~ 
tarette geçirmesine yarıyacak lar bir halde. _,, eşrıyat apıyor. get(rmlt ye halk Of .... 
olan bu park gerçekl~ttlğt bir Asırlardanberl otordoklan bir euloklar Olmaga Başladı.. • . • . • kaçmıotır. _, 
gCla İstanbul ve Anbra'nın memlekette çocuklarını TGrk· t • t baıı 1 inci yftzde lstınbul, 4 (Özel) - ti 
bile gıpta edebileceği bir eser çeden önce Fransızca öğreten, İstanbol, 4 (Ôsel) - Dra· gece vakta meçhul eahıılar mek için meı'ol hDkılmetlerln hftkdmetl, İngiliz n &fıllt "-
meydana çıkmıt olacaktar. evlerinde Franaızca koouoın ;e manan yakınlarında ve Bulgar tOcc~rdın Aoaatu'ın nlnl ba· •e eatellektftel mabfellerfn ot· kederinin · mCltterek olıfl~ _-.J 

İzmlr'ln haklı olarak öğCln· biraz ıervet yapınca Franea'da hududu Gıerlnde Lef kayır köyCl uraa 230,000 drahmi para ve raolarına yardım edecektir. beolıtan hododlann• t•~ 
dGğG paaaymn da bftyftk bir yaşama'a gldf!D lnsınlu, Tark clnrandaa köy!erlne dönmekte birçok luymetll eıya alırak Slowo gueteal, Krlsto Statefln edildiği hakkındaki haberi 
b ld ırr 114 l 1 1 ld 1--1 1 savutmaolardır. 1 il b b L d •tarı 0 0 euna .veye Ozom konukeevMllırlnl nuıl yaralayor· 0 •n 1 rm en HUi a 1 rut ame· 8 mzas e netrettfgi lr etae e ıarette tekslb etmlttlr. ~.~ 

e a batkıncılann hCl'flyed v 
. .,.r mı? lar, bilseler! lesi GnGae Bulgar hududundan henQz belll olınamıflır. diyor ki: lıtanbol, 4 (Ôzel) - '-. 
İımlr kordonundan ath tram· t ıektz kiol çıkmıt ve Ozerlerln· - iki mCltterek diye• önemli llttarıL•da tlddetlı" pallı 1 · .A zmlr, bu brandan dolayı il· . .. ser 

nylar kaldmlmıt. Şimdi ıe· kıntıda olmakla beraber yokeol dekt 2000 drahmiyi aldıktın Girid Gene bir ılyasal hareket tetkll eder. lerl ittihaz oloomaıtar. s: t• 
ferleri 22 klıllik otobGııler le· ıoara gene Bulgar hududuna Da dlyevln gelecek bası hare· bir mucibince, CebeUIU•fl .-

değildir. Bayıt eski canlabk ve Karı Q) or M ? ~· mln ediyor. ft'akat caddelerin dönmClolerdlr. v y U. kellere kıpılmanın önClne geç rlae gelecek ecnebiler," 
1 

.J 
hareketini gene muhafaza ede· bO fY 

dbenll olmamaııı bu otobCls Da ıeklz klol hem Yunanca KomOnı·sıler mek için iki tike kamoya pollı :oearetl altında ...t 
1 ld L h bllmlo. Ve İzmir orayı da, hıl h d B L L d fV .. yo culotuno o oaçı ra aUız em e olgarca •ODUtma.ta orontakları tarafından tam ma· caldar 'fe ıehlr hırlclo e 

11 
' 

bir bale koyuyor. kı gibi, mtıtevazl bGdcealne n Bulgar ukerl elbleeel giy· Daha Geniş Bir aulle takdir edllmemeıl lmkla· bllerln geımesl, ota~;" 
Atlı tramvay Karııyaka ta· rağmen çalıokao ve titiz. So· mekte, aııker tClfeklerlle m6ael· Grev Tasarlıyorlar. 111clır. Bo kapılmalar geçirdi kat'I ıurette ya81k edlllP" 

rafına ayrı bir hoolak veriyor. kaklar tertemiz, belediye ka· llh bulunmakta lmleler. l.etanbal, 4 ( Osel) _ Glrld Atmlı denede ve araıulaeal do· I .,,ıf 
Ba Lıı b l d lba k ı y b L ı b 10 Lirası l"'a ıll~ Jf naa vuııaeı CltCln ilkel· non arı söz en ret ı ma· anan 6a6met a dnn umumi vallal tarafından Atfna· roman genel lhtllltında barıo, ~ ,,. 

mıo. Sıkı ve d~leall bir kon· mClhlm miktarda kırbekçlıl gön· ya verll~n reımlt bir habere rahat •e göne ayni derecede Tepeclk'te &qıcJbıDe 1',,. 
trolon •Clcado her yanda d•r· dermifdr. gGre, Glrld koıqClalttlerl tara ihtiyacı olan iki memleketin tinde Ali oııo Mall•'-::i 
ı.ı W..dW7or. Y ... r NiBI Bandu b.tb geae Drama fulden 7eal •• daha ıealt bir mlDuebetlerlnde yenls gClHn· tıg. kaaape Clzerlade 
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• . ? SayJavlarımızın Çiftcinin Ziraat Ban- llbayhkta 
ler Kımlerdır. Tetkikleri. özel Büro 

hnok-n 0 d- 0 . 1 T k Jtd . T' kasına Olan Borçları. ş h. A 1 1• · •1 u uruşma a ın enen anı • u emış, ıre ve · e ıt y e erı e 
lar Bin Lira Vadinden Bahsettiler. Torbalı'da Halkın 15 Taksi_t_M_e_s-'e_l_e._si ____ H ___ a_k_k_ı-ndn Köy Yetimler ve 

dG Urla b4klml İhsan Zlya'yı - m~s'glelerlo tanıktan sorulma• 
.._•dtırerek ôltımilne sebep ol· aını lııtedl ve dedi ki: 

t ~la ıoçlo dava vekili Yasin - Değirmenci Mehmed ken· 
~e illi ile kardeıl Ahmed ve dlelne telldnattı bolunuyormuı. 
dtr ıınıklırın duruşmalarını Bonon kendisinden aorolmaıını 
edl 4~ırceıa hak:yerlnde devam isterim. 

;llllştlr. Tanık izahat verdi: 

dl lk kez tanık (Şahid) olarak - Bir gftn belediyeye çığı 
llle11 H ltee en amtş ve Haşim hft· rıldım, orada tanımadığım kim· 

len dediler ki: seler vardı, bana değirmenci de; Vak'a gecesi gördüğftmftz Mehmed'in aleyhinde bolun· 
--~•r1t1encloğlu Mehmed, Boş· mamı aGyledller. Bono yap11· 
._ .\rlf ve Glrld'll Muharrem'I mıyncığımı kendilerine aôy· 
lo llıdık, BattA bunlardan ellnde ledtm. 
: olan değlrmencloğlu Meh· Daha eoorı tanık şoför Mue ! (Gebernlk) dedi. tafa dinlendi, suçlulardan Sadık 
ıt.~•llık Haean dinlendi ve çavuıun kendtelne: 
'llQf ki: - Bu içerde yatanlau ma· 

~ ...... BAklm lhB1n Zlyı'nın sumdorlar. Bana 150 Ura 'fe· 
~tdeeı lstanbul'd• Bürhan Ziya recelderdl, vermediler, Fehmi 
"'Ilı dedi ki: vurdu diye dava edecektik. De· 

...... B dtğinl söyledi. Sadık talk.ırak: 
ıı..... en Urla'dı ldmeeyl tını· 
...... - EvP.t. Ben bunu aôyledim. 
~ 'te klmıeye telgr1f çek· Bana para vereceklerdi. Bono 
bltf lın, Ban• Fehmi adında haber verdim. 
t~ geldi, yengem Leman'ı dı Tınık irfan da: 
lt a,, vektletname lıtemlş, 
"'laıa11 kendisinden şftphe ettiği 

' •ekAletname vermemi f . 

~er Fehmi bu telgrafı sahte 
°'1a k ÇP.kmlşse hugftn de 

ti ' durumundan ı,ıilphe ede· 
~ '-· Bazı yazılar•nı dı ben 
'-erdı111. 
~ S.1ıık (Suçla) Fehmi ıyağa 
~h: 

"-' K.endlalne yazı yndır 
'~ lbea'eleslne temae edece 
'- · Tanık kendisine paye ver· 
, tlı: lııtfyor. Ben iyi yazı yazar 

: derdimi anlatabilirim. İslan· 
"'l' ~ 1 DHıl ve niçin gittiğimi 
't~ 611 arkadaılarım bfllr. Ben 

'4~1etnımc aldım ve sahte 

t~ •f çekmedim. Haberim 

' t11r. Temiz bir adımım. 
tlJ ili lekdem,k lsıiyenler ken· 
.. erı lekelldlrler. Bunların 
~i en kıranhk noktalara 

t ıydınlanmcakhr. .. 
ltb 1111dan ıonra ıaa1k Abdur 

._,n dinlendi ve dedi ki: 

'•"" lnceaalu Mehmed'ln ya· 
~ '' ghmlıtlm. Birlikte bele· 
'te'ede Falk'ln yanana gittik 
~ lı:ıbveye geldik. Mebmed 
'•: 
' Bir it var, dedi, 

'o"" Ne olmuş? Dedim, lerarla 
t~'1Qa: 

''~ BAklml dövmDıler, ce· 
•taı verdi. 

l '-b 11ldırmıya haber nılldl, 
~ ~lkıt baalıdı. Kumand•n 
ıl. lacyı sordu. Bana da ıor· 
~ı.t '-t ıonra suçlu Mebmed'l 
~1 "b dövdiller ve ıonra bırak· •r tlıı 1 ıradan bir mtıddet ge· 
~t Ce beni kumandan çağırdı, 
\~ labıt varakHı tutuldu, 

~~•t değirmenci .Mebmed'e 
~I '1ttnr diye sonra bunu Jlft· ,, s 
ı._ · anık İncesulu Mebmed'ln 

)fl~ b&dlıede hiç bir Uglıl 
'd~ıır. Zıteıı loceaulu Meh· 
~ ' lna•n içine karıımaz, 
~dl halinde bir adımdı 

lı •okan - Zabıt varakasını 
lal Yırttı? 
~~ Jandarma komutanı yırttı. 
ı oıt 
t~._ "•rahaında hAklml öldO· 
~Ye değirmenci Mebmedmlş 
..,,Y•ıılmıştı . Sanık f ehml 

- Bfteeyln'ln yazıhaneıılnde 
oturuyordum, dedi, Sadık geldi. 
lhBBn Ziya'yı öldılrenlerl bil· 
dlğlnl aôyllyerek: 

- Zeynel 11de ve ar.kadaı· 
ları değildir, Fehmidir. Onu 
ihbar edflceğlm, dedi. 

Suçlu Sadık: 

- Zaten beni bôyle söyle· 
meğe teşvik: eden de budur. 

Dedi. Diğer tanık Fıalk; 
Hk'a hakkında blrşcy bitme . 
diğlnl, blrgdn ceza evine ye· 
mek götftriirken Abdorrahmanı 
gördftğftntl ve konuıtuklarını, 

tanık Ali oğla Yaşar da: 

- Abdorrabmın bf rgfta hına 
dedi ki: "Zeynel zade Bilıeyln 

ile arkadaoları içeride hakııa 

yere yatıyorlar.,, Ben de bono 
şarbay Atıf 'ı aôyledlm. 

Suçlu Ahdorrıbmaa ayağı 

kalktı: 

- Abdi kAbyıya gittik ve 
birlikte kaymakama çıktık . 
Bana dediler iri: 

- Sana bin lira vereceğlı. 

Bıılmle 

değlştirt. 

Bamlt'ln lladealnl 

Fehmi ayağa kalkarak: ta· 
nıkın buna gldlb niçin ıllk.a 

dar mak•mlara söylemediğini 

ve ıarbıya ıôyledlğlnl aordra. 
Tanık Y •tar: 
- Ben uray oktrova memo· 

ru idim, ıarbay Amlrlmdl. Ta· 
bli kendisine malumat verdim. 

Tanlk İbrahim ve Naci de 
dinlendikten sonra eekl şarbay 

Adil, islim oğlu Baydar, polis 
Hayri ve eekl jandarma bışça· 

voşo Fehml'nln dinlenmelerine 

'\'e 15 savgı ( Mddafaa) tanığı· 

nın çağrılmaeına kaur verilerek 

doruemanın devamı 20 eyinle 

bırakılmıotır. ----
Altay'lı Vahab 
Kulübüne Döndü 

Haber aldığımıza gôre, ge· 
çenlerde kulftbQnden çekllmlt 
olan Altay'h Vahab, gene ko· 
lnbüne dönmftşUlr ve eıklel gibi 
arkadaşlara ar11ında Altay for· 
m•alle oynayacaktır. 

Vabıb'ın döntıın Altıy'hları 

çok sevindirmiştir. 

Dileklerini Dinlediler. d 8. e·td• . (.., d •td• Halkın işleri. 
Saylavlarımız K•mll Dursan Borosun an ır 1 ırım ,.ön erı 1 İlbay Fazlı Galeç; hakOmet 

Ô ••• 
ve Sıded!lin evelld gtın demle '""'retmenleıln tanm bankııı· senetleri 1 1 6 6 dayrelerlade bazı balkın lele· 

u mza amıea ça.,ıra · rlnl kolayca gôrdDrmelerl için 
ve Tire ilçelerinde seçmenleri nı olan borçlarının onbee yıl· caktır. 
ile konuımak azere bir gezinti llbaylak evrak kaleminde (Özel 

lık takelte bağlanmuı hakkın· F - Borçlular bu bildirim· 
yapmı9lardır. bilro) adı ile bir bftro açılmHını 

dald kanundan b•hslle Ubaylık lerl alınca yeni borç ıenetlerlnl 
ilk Gnee Ôdemlı'e giderek ayr1eık (Mnnfık) görmn,ıftr. 

kôy btıroıuncı bir bildirim ha· lm11 etmek Gzere beaıen ban· 
geceyi orada geçiren nylnlar Bo bilronon şef llğlne il baylık 
ertesi gftn ıarbayhğı, partiyi ve zırlınmıt ve bastarılmıştar. Bo kıya baevurmalıdarlar. Bank.. evrak kalemi memurluğuna 

bildirim bilta il l 1 ka nın bildiriminden ıonra altı llçebıyhğı ziyaret etmleler, halk un çe er e, · yeni •tının CelAI atanmııtt•r. 
ile konoomoılardır. munlara ve k.ôylere g6nderll· •Y içinde bgakaya bııHrm•· Bftro; ıehlt ıvlelerlle yetimlerin 

Buradan Adagide'ye ve Gôk· mek ftzeredlr. Biitftn ftretmen· yHlar haklarını kaybedecek· ve dayrelerde lelerini tıldb 
çen kamunlarını gltmfıler, Beç- lrrlmizl llgllendlren bo bildi· lerdlr. edemtyecek durumda olanların 
menlerlle temastan sonra Tire rlml yazıyoruz: G - Kefaletli borçlardı para muamelelerini aonuçlanıfıracak 
ilçesine geçmişlerdir. (Ziraat bankasına olan borç· alındıktan sonra ôdenmedlğln· ve her tftrlft kolıyhkları ıağ· 

Saylavlarımız borada dı halk Jarın onbee seneye takahlendl · den ötilrO öte.ki yıllarda birkaç hyac11ktır. (Temin edecektir.) 
ile temııta bulunmoılar, lhtl· rllmeelne dair olan kanon hak· 
yaçlart hıkkınd• notlar •lmıı· kında borçlu çlftçllere ~ğOtler) 
lar, hava kurumuna ymrdımın Kamutayın bu yıl yaz asa· 
önemi ilzerlnde h1&bıhalde bu. t1D1 baılımıdın blrgftn önceki 
lunmoıludır. 

toplantısında çiftçilerin Tarım 
Avdette Torbalı'da 11tma 81· 

bankasına olan borçlarını bôlft 
vaş dlııpanıerlnl slyarede dok. 

ile ve onbeı yıldı ôdemelerl 
tor Şadl'den hıatıhk ve mft. 
cıdele h•kkınd• lzıh•t ılmıı· için çok önemli bir kanun 
tardır. onayl1nmıştır. 14.6.935 ıarJhll 

Saylnlara verilen izahatta, 'Ve 2814 aayıh olan bu kann· 
dlııpıneere hergtın yiiz kadar nan adı: (Tllrklye Ziraat ban· 
haııtanın m firac1at ettlğl 'Ye kaııının ipotek.il 'fe mtlteıelell 
bunların tedavi edlldlklerl, kefaletli ziraat alacaklarının 

kendilerine kinin ve ealr lltç. takeltlendirllmeılne dair kın un) 
lar verildiği, bilhassa .kazının dor. Bu kanon 24. baairan 
pazar gftnd olan perıembe gfln . 935 tarihinden itibaren yftrtır · 

lerl milracaat edenlerin befYflle lOğe geçmiştir. 

hallğ oJduğu, mıntabda bulo. işini bUlr ı•yın çiftçi ark•dışf 
nan yetmle köyde beş eağhk Bu kanunda aenl ilgilendiren 
loyarı vaeıraelle her yerin kon. birçok ıeyler vardır Onl1rı 
trol altında bulundoruldoğu sarada birer birer ve k.1&aca 
bildirilmiştir. bildiriyorum: 

Saylnlır Tire'de bulunduk· A _ Bu kanond•n ancak 
ları ıuada, Cell&dköyft batak.la· 931 yılı ıonona kadar baaka· 
~ıaın kurutolmağa bıılıdığı d•n ipotekli ve slnclrleme ke· 
gilndenberl baıtabğın önft alın· f llllkle para abp ıa bunları öde· 
dığını, satmanın artık kalma· mlyenler ve ıonrakl yıllarda . bu 
dığını da lşltmlşlerdlr. borçlarını yenl ıenetlere bağla· 

K.tmll Dursun ve Sadeddin !ayanlar fıydalanıcak, 932 yıla 
dan lzmfı'e avdet etmişlerdir. t..eıadau ıonra para ılanlmr 

Karşı yakada 
Yamanlar Suyu 
için Tertibat Alınıyor 

Sağlık kurultayı dftn uğbk 

direktörlOğftnde ilbay Faslı 
Giileç'Jn bqkanbğındı toplan· 
mıı ve ıehrln ılhhi işleri etra· 
fındı gôrQımeler yapmıı, kı· 

urlar vermiştir. 

Verılen kararlar mey1111ndı 
Karşıyakı'dı, Boıtanlı'da orıy 

tarafındın genel bir çeıme 

yapılmaaını ve balkın Yamanlar 
ıoyondın lııtlfade etmeıl, bo· 
radakl bir tolu mba eoyaaun 
içmesinin yıeak edllmeelne ka· 
rar verllmlıtlr. 

Gelecek Yıl Panayira 
iştirak Edecekler 
Arııulnaal İzmir pınaymaa 

önftmOzdeki yıl Çekoılonkya, 

Almanya ve diğer birçok htl· 
kıimetlerln lttlnk edecekleri 
duyolmuttor. 

Bo yıl lotlrak edilememesi· 
ala sebebi kontenjan mGn•ıe· 
betile panayardı teıhlr edilecek 

mallerln ıatalamıyacığı daıcınceıt 
imle. 

ilk Tedrisat lspekter· 
teri Rapor Verdiler. 

ilk tedrlnt lıpekterlerl tef· 
tlelerlne dair yıllık raporlarını 

vermlılerdlr. 

gClnG gelen borçlarını bu yıl 
içinde ödemeye mecbur kala · 
caklardır. 

B - 931 Yılı ıonuna kadar 
borçlarını ôdeyemeylp te bu 
yıldan 10nra bu borçları için 

tıeıteı• malları bankaca ellerin· 
rtnden alınanlar da yeni ıenet· 

lm11lamak ıoretlle bu mallırını 
geri ılı bileceklerdir. 

C - Zlndrleme kel llllkle 
bankaya borçlu olın zirai (Ta· 
rımıal) kredi kooperatif lerl or· 
tıklmrının ılrkellerfne denedi· 
len borçlarından ıtmdlye kadar 
ödenmlyealerl de tekrar Ban· 

kaca geriye ahnarak takeltlen· 
dirilecektir. 

D - Tıklhlendfrmeğe tabi 
borçların takeltlerl beı lirada~ 
•tığı olamıyacqından tıkelt 

ıdedl tıkritlendlrllecek pırauın 

miktarına gôre olaoadtır. Yani 
24 bazfran 935 te fnlslle bir· 
ilkte 4 Un 99 karaea kadar 
olın ufak borçlar takıltlendl· 

rllmlyecek ve hemen borçludan 
•eya tef ilinden abnıeakhr. 

E - T•k.ltlendlrme itine ha· 
zırlak olmak bere zlnat ban· 
kuı ılmdlden baUl11 borçla· 
lırm ced9eUnl yıpmalla meı· 

guldftr. Banb ba ced9ellerl 
yıphktan ıonra ipotekli borç· 

lol1ra •yrı ayrı ve kefaletli 

borçlulara da kôylerln• kadar 
listeler gönderecek Ye yeni 

kea ıenetler yenllenmlı ve 

kendi borçlarını ödeyenler ıe · 

netlere girmemle olealır dıhi 

ilk lbaz zamınmdıld ıenet· 

lerde imzaları •eya mGhGrlerl . 
bulunanlar kefillikten kurtula· 

• maalar. Bunan için banka ilk 
ikraz nktlnde eenetlerde 
yazılı ol•alarıa hepıloin elm
dl yeniden alacaAı senetleri 
lmıalarını letlyecektlr. Muhtar· 
tarlar bu işte çiftçileri aydın· 

latmah, bankaya yndım etme· 
ildir. Borçla n ilgili çiftçiler 
de kendi lelerlnin sağlım olmHı 

için bankanın çağr11ıoa kartı 

çeldngl etmemelidir. 

H - Kefıletlller yeni ah· 
nacak eeaetlerl imzalamak için 

ayni gllnde bankada hazır ha· 
lonmazlaraa baıkı bir gftn ban 
kaya bıe•ormık ıoretlle aynca 
bir ıenet imsa edebilirler. Ve 
borçlanaı takeltlendlreblllrler. 

1 - İlk lkrasdtı birbirlerine 
mtlıterek borçlu -.e zlaclrleme 
bef ll ııfatlle bılh olarak borç· 

lınınlır. • Kendi borçlarını nde· 
mit olanlar bile • mtııterek ee· 
netteki borç ödenmedikçe ke · 

f llllklerl devam ettiğinden ve 

borcun lftmft ôdenlnclye k•dar 

taoatlı ve t111ıtııs hertftrlll mal· 
luı ve icar bedelleri ve battA 
mlraı ıoretlle kendilerine g~lp 
le daha tapada muamelealnl 
yaptlrmadıkJarı malları da bu 
kanona 16re bankaya rehinli 
ıayıldığındın bu borçların tak· 
ıhleadlrllmeılnde ve vaktin· 
de· odenmeelnde borçlu köy· 

halkının ıamonan elblrllğl ede· 
rek çahşmıları kendi ·çıkarları 

gereğidir. 

J - Bankaya ipotekli borçlu 
olanların ııoatlı ve taıatıız her 
tQrlCl aerbeı mallara dıbl bu 
kanona göre 
hnkmnndedlr. 

bankaya rehinli 

K - K.anao; borçluların 

bankaya giderek borçlarını ye· 

nllemelerlnl eırt koımottor. 

Bunun için Noterin ve bınka 
lıyarlarının gftndellk ve yol 
paralarını eonradaa Ulelkll olan· 
lırclan toplamak Gsere köy 
mobtırları köy 11adı1'ndan 

bınkıya ödemeli ye eenetlerl 
yenlllyecek bir heyeti köylerine 
k•dar gettrtmellatr. Do ıoretle 
blllftn borçlu knylalerln iti bir 
kalemde kotanlmıı olar. 

L - Bu kanondan faydalı· 
nabllmek ve yeni senetlere gl· 
rebllmek için ölen borçluların 
mlrucılan ıimdlden hakyerle· 
rtnden lre belgin'I (nrHet llAmı) 
ılmılıdırlır. 

Haydutlar Tutul· 
mak Ozeredir. 

Aydın'ın Aziziye ve Ortaklar 
kôy ve nablyeıl ıraıındıkl 

ıoygon vak'aııı failleri tutulmak 
Gzeredlr. Şehrimizdeki alAka· 
darlara 

önemli 

gelen haberlere göre 
bası bler elde edil· 

mittir. Bir yolcuyu da ôldftr· 
mnı olan haydutları meydanı 

çıhrmak için tutulan şftphell 
baza k.lmıeler soyguna uğrayan· 

lara birer birer glSeterllerek 
eoyguncoların teşhlı ettlrilmeıl 

için çalııtıllyor. ' 
~~~~~-... ~~~~~-

M - Taklhlendirllccek borç· 
J1rı takeft tarihlerinde ödemlye 
çalıımalıdır. Eğer borçlar taksit 

tırlhlerlode ödenmt'Z8e banka 
hepılnl birden ödetmek için 

petiotze dftıecrğlnden buoa hiç 
meydan vermemelidir. 

Çiftçi kardeş! 

Bu bankanın Ziraat bankı· 
aıoa borçlıamıe yord çlf tçlle· 

rlnfn bugilnkft ekonomik dorum 
t•rtlın içinde bir defada öde· 
mlyeceklerl borçları on bet 
iene vade ve takılte bağlanmış 

ve hu ıurelle borçların azar 

azar ôdeme kolaylığı verllmiı 

Ye çlf tçllerln biraz dab• ge· 
nlılemelerl ve topraklarını 

bağlanmaları imkanı basırlıa· 

mıt oluyor. 

Her yerde bulanın Ziraat 
bınk111 ıube ve ıındıklara 

borçların tıkeltlere bağlanma· 

ıını çalııacaklardı. Bunun için 
borçlulatın kanunun baRıtl•dığı 
faydaları iyice knrımaeı ve 

haklarını bybetmemeal ve yor · 
dumusun tarımHl istihsaline 
çok iyi bir yônet ve dftzen 
verecek ve borçlu köylftnün 
kalkınma11nı uğlıyacak olan 
bu kanun hnkamlerlne göre 
tfmdlden hemen paçaluı sıva· 

yarık bankaya koıman, borç· 
tarını on bet yıla takııltlendlr· 

men lAzımdar. lıl nvnklanan, 
Zir1at bankaaına mftracaatı 
geri bırakaraan ve böylelikle 

altı ayı dı geçlrtnen bankı; 

senin borcunu takeltlendlrml· 

yecektlr, ıenl bu kanonun iyilik· 
lerladen aıığlandırmıyacaktır. 

Değerli çiftci!. 

Dalma ıenln iyiliğini dftıd· 

nen Ziraat bankııı ıenl çıR•· 

naca itini bırakarak bankaya 

koı. 

PGrdalG itlerini dtlselt! .. 
Bôylellkle Hrar etmez, mat· 

lak kazanırıın . 
Haydi it baeına!.. 

Anliara Birası En Son Sistem ve Tamamen Otomatik ve Modern 
Bir Fabrika Yapılmaktadır. 



Dtın koııdasıodan bir mek· bir kısmını tahkir edan beyan· Nazlı arasında kavga çıkmıt 
top aldık. Bu mektuptan anlı· nameler asılmı1Jtır. BGkdmet, ve Ahmed'ln attığı bir tı~la 
yoruz ki, yeni yapılacak Ku· bu itle Ugll~nmlş ve beyaona Nazlı bııından yaralanmıştır. 
eadaaı belediye seçimi için kaza melerl asanları yıkalımı1Jtır. Bıçak çekmiş 
merkezinde bazı hareketler var· Bize mektob yazanlar, kayıkçı K"stelll caddesinde Mehmed 
dır. Bu, gayet tabiidir. Fakat başı Lıitlf oğlu Haıbl ile hamal Said oğlu Musa ile Ahmed oğla 

bu arada dıvarlara : (Reyleri· başı Ahmed Reis oğlu Mohar· Haıtm arasında kavun mes'ele. 
afzl bir takım hamallara, ka· rem'dlr. Bo vıtandatlar pek sinden kavga çıkmış, Musa hl. 
yıkçılara, satılmış, menfeat ar· haklı olardk; çakla Haşlm'ln ilzerine ytlrft. 

lı:aaında koşın yaygaracılara - Ne sağır kulaklar varmış mfteUlr. 
vermeyiniz, tecrdbe edllmlt, le· ki, oo yedi milyonun avaz avaz § - Gece Kestelli cadde· 
kelenmemiş kimselere veri· söylediği "İmtiyazsız, 111nıfsız, sinde İbrahim o~lu Emin ile 
nlz!) teklinde yardda11ların kaynıtşmış bir kitleyiz" ulusal Mebmed oğlu Ahmed ve lr· 

______ ,_ şarkmnı duymamı11lardır?. Ka· kadaşı Mustafa oğlu Ali bir 
AJtınordu çocuk mes'eleafnden kavga et· 

yıkçı ve hamal, TClrk yurttaşı mlşlerdlr. Emin bıçık çekmiştir. 

Demirsporu 
3- 2 Yendi. __ _.... .. ._. __ 

- Ba,ı 1 inci yüzde 
bahçe Adana Toroeapor takım: 
ları karşılaştılar. Fenerbahçe 
birinci devrede 4, ikinci dev· 
rede 5 gol atarak Toroesporu 

9·0 yeumlıtlr. 
Cuma cdnd İzmir • Samsun 

oamplyonları karoılııacaldar ve 
ba maçın galibi pazu gftnd 

Fenerbabçe ile tamplyona f inal 
maçını yapacaktır. 

lııtınbul, 4 (Özel) - Bugün 
~ğleden sonr• Ahınordu Ue De· 
mlrıpor araaında yapılın maç, 

çok heyecanlı olmuo ve Altı · 

nordunun gıliblyetile sonuç· 
lanmııtır. 

Birinci haftayımda :;ald'le 
Bamd~ birer gol yaptılar. İklncl 
haftayımda Eakltehlr'lller teh· 
llkell akınlara bıtladılar. Biri 
orıadın diğeri ftç defa arka 
arkaya olan kornerden iki gol 
yaptılar ve oyunu bu suretle 

berabere kıldılar. Bonon azerlne 
oyun yanm saat uzataldı. 

Bu ııef er Tevf lk . ftçtıncd bir 
golle Allınordo'yo kazandırdı. 

Cuma gano (Yarın) Altm· 
ordu ile Samsun'Jular çırpııı 

caklardır. Bu maçta Ahınordu 

kazanını Pazar giiafi Fener· 
bahçe ile karşılaşacaktır. 

Celladgölftn-
de inekhane ... 
Bunun için En 
Mnnasip Yer Seçildi. 

Yeni beı yıllık sanayi pli· 
nımızda hayvan iıtlhııılatı en· 
dfiatrlsl önemli y~r tutacaktır. 
Bunun için · THım Bakanlığı 
tırafmdan İzmir merkezinde 

btıydk bir inekhane tesisi ka· 
rarlııtırıhnıı ve yerinin tesbltl 
için ulusal emlAk.e ve tahısları 
ald çil tllklerde tedldkat yapı· 
larak mtlnaslp birinin inekhane 

tulhaz edilmek ftzere blldirll· 
meelnl llbayhğa emretmlıtlr. 

Baytar dlrektörlüğtınce ya· 
pılao tetkiklerde CellAdgöltınün 
kurutulacak: bir yerinde inek· 

heuenln ıealsi uygun görOl· 
mOttGr. İçinden Menderes nehri 
geçen geoit bir arazi parçası 

bunun için ayrılacaktır. Buna 
dair yakında Bakanhğa bir ra 
por gönderilecektir. 

Frengi Mocadelesi 
Kaıtamonl, 3 (A.A) - Cide 

kazuındakl flrengl ile mflca· 
dele etmek ıızere Samıon böl· 
geııl mdcadele heyetinden bir 

grup lllmlze ataomııtır. Grup 
bu bölgedeki f lreagl ile esaslı 

bir mOcadele yapacaktır. 

değil midir, Tftrk değil midir?. Dört Kadın Bir Olunca 
Bu iki işte şerefsizlik mi var· 
dır? Banu ne hakla ve hangi 

yasa Jle soyllyorlar?. Cumorlıık 
idaresi, eyırdaız olarak bdtftn 
yurtta,lara cumur başkanı ol 
mak hakkını bile verdiği halde 
ilçenin orayı için seçme ve 
eeçtlme hakkına hangi kov· 
vetle karşı durmak lltiyorlar, 
ne bakla bizi yurtloz, ıerefelı 

ve sosyete harlc.i tutuyorlar?. 
Demektedirler. Bu f Udrlere, 

bu itirazlara hık vermemek 
imkansızdır. Propagandanın bir 
ıekll, bir haddi vardır. Kano 
nun dııına çıktığı gftn, tftzenlu 
de vazifesi baılamış demektir. 

Bu yurtta11lar da seçmek ve se· 
çllmek hakkına mallktirler. 
Llyakatı olan, sevilen ve lı ya· 
pıbllecek kablllyetludekl her 
vatandıe, belediye ftyeıl de 
olur, ıarbay da!. Bu memle· 
keue ıoyul sınıf telAkkid yok· 

tur. Yorttaılar, ancak it bölilm· 
lerlne göre ayrılırlar. Klmıe 

kimseden ne Ostdn, ne atağıdır!. 

Bu zihniyeti yıkmak gerektir .. 

Tecimerlere De 
Biraz Saygı 
Göstermek Gerek ...... 

- Başı 1 inci yazde -
ZIDıD İçinde bolonmıyan fey• 
lerl, baıhk ol1rık kullanmak, 
iyi bir niyetin ifadesi değllcilr. 

Üzftm dnaeında mGnakaıa 
olmamı~ değil, olmoıtnr. BattA 
bu mQnakaııyı açan gHetelerln 

baımda "ANADOLU 111 vardır. 

MOııtahsllln hakkını korumak 
elbette ödevlerlmlzln en öuem· 

illerindendir. Fakat hiçbir mı· 
kam, hiçbir kalem, hiçbir ağız 
teclmerln hepeloe bi~den ( Fe· , 
eadçı) dememlıtlr. Çdnkd bu 
teclmerlerln arasında mftnevver, 
yurdunu, yurddaıını sever, lca· 
hında memlekete elinden gelen 
hizmeti eslrgemlyecek insanlar· 
da vardır. Hal bundan ibaret 
iken (Son Poıta) nın teclmer· 
lerlmlzl böyle topyekun, tahkir 

eder bir tarzda neırlyıtta hu· 
lunmıınnı esefle karııla.nz. 

ödemiş'ten 

Çıkan Hayvanlar 
Ağustos ayında Ödemlı ilçe· 

ılnde Türklye'nln diğer ilçe ve 
tilerine ihraç edilen haynn ve 
hayvan maddeleri hakkında 

baytar dlrektörltığftne aıağıdıkl 
malumat gelmlıtlr. 

3~3 koyun, 198 keçi, 391 
oğlak, 231 kozu, 510 inek, 419 
döğe, 296 dana, 107 ökfiz, 
2105 koyun haraağı, 150 11ğır

barsağı, 200 koyun derisi ve 

1500 oğlak derlıl, 188 kilo 
keçi kılı, 170 tavak, 310 piliç. 

Tepeclk'te Sürmell sokağında 
Arab Mele!ln genelevinde Meh. 
med kızı Melek, Yusuf km 
Feride, Rlza kızı Saniye ve Ali 
kızı Sabahat: para mes'elesfn. 

den lsmall oğln Mutafayı döv. 
maılerdlr. 

Sarhoşluk. 
Karııyaka 'da Kemalpaıa cad· 

dealade Mehmedln gazinosunda 

Hasan oğlu R.f kı aarhoı olarak 
gtlrGhil yapmıı ve herkesin ra· 
batını kaçırmıotır. 

Hırsızlık 
Alsancak'ta Mes'udlye cıd· 

desinde Şftkrft karısı Razlyenln 
barakasına girerek bazı eıy•· 

aını çalan Aptullah kızı Na· 
dide tutolmuıto~. 

Turanda Bir Vak'a 
Toran ılmeadlfer caddesinde 

oturan Osman ojtlo Haaan 
Bani ile AbdGlkadir oj?lo 
Sft.eyman arasıoda bir ev bo. 

tıltmak mes'elealndea kavga 
çıkmıo, ~tUeyman Haaın Baa· 

rl'yl tekme ile dövmflı ve 
Baeao Baarl de Gzerlade taıı· 

dığı tabancayı bir el ateı et· 
mittir. Zabıtaca tahkikata 
baılanmıetır. 

Yangın Başlangıcı 
P. eıtemalcılar baoında 53 

ııayılı ayle evinde oturan Sa· 
batay karm Sazbone'nln oda· 
da yanık bıraktııtı mıngıl kö· 

mtırlerladeo yorgın ateı almıı 

n yangın çıkmıısa da yetlıen 

komıoları tarafından ııôodd· 

rQlmGıtOr. Vak'ada kaııt ol· 
madıtı anlatılmıotır. Zarar pek 
azdır. 

Y aman]ar Kampı 
Kapandı .. 

Bu Yıl 300 Yurtdaş 
Sağlık Kazandı 

Verem mftcıdele cemiyetinin 
Yamanlar kampı bugtın kapan· 
mıııır. Çadırlar ve dlger eıya 
buglln Yamanlu'dan tıtına· 

caktır. Ba yıl kampı 300 den 

fazla halk gelerek l • 6 haltı ' 
kalmak euretlle istifade etmlı-. · 
!erdir. 

Pazar gtıalerl burasf halkın 
bir eğlence yeri halinde kala· 
bıhk fazla olmut ve birçok 
ntadatlar sağlık kazınmıılar· 

dır. Bu yıl Yamanlar kampın· 
dan cemiyet zarar etmemlıtlr. 

lsveç Elçisi 
Ankara 4 ( A. A ) - leveç 

elçisi M. Vtnther blrk11ç hafta 

dinlenmek Ozere Yalovaya 
gltmlıtlr. 

Borada bulunmadığı zamanda 
elçilik sekreteri M. Tamm it· 

gdder ıııfatlle kendlılae nkAlet 

edecektir. 

Tork, Yunan, Romanya, Yugoslav- ı~tanhul 
ya Donanmaları Toplanacakmış Kadınları .. 

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

İstanbul, 4 (Özel) - Son posta ile gelen Yunan gazetelerine 
göre Yunan donanması yarın Sel4nlk ve Siroz denizlerinde ma· 

neualara baılıyacaktır. Ba manevraların kaç gün devam edeceği 
belli deglldir. 

Yunan mea.bllnln verdiği bir habere göre Yunan donanması· 
nın İstanbal'a ziyareti sırasında Romanya bahriyesine mensab btr 
filo ile Yugoslav harb gemilerinden bir kaçı ve TOrk donanması 
bir arada büyük bir reıımf geçfd yapacaktır. 

Ba haber hakkında, mflıterek manevra haberi glbt İstanbul 
ealAblyettar mahıf ll!nln mah1matı yoktur. Bil4kls Yanao donan· 
mıııının gelmlyeceğl ınlatılmııtır, 

••• 
Italya Hükftmeti Tiran'a 

Asker Göndermiş. 
~~~~~~~~ı-.~~~~~--~~ 

Yunan Menabiinin Verdiği Bu Ha-
ber, Henüz Teeyyüd Etmemiştir. 
latanbol, 4 ( Ôzel) - Yanan gazetelerinin verdikleri bir ha · 

bere göre; Arnavudloğa İtalya taı:afından bir miktar asker ve 
Draç llmamna da bir harb f iloıu göoderllmlştlr. 

Yunan İçbakaoı, Yanya'dan ııorduğu bir ııoale menfi cevab 
aldığını ve Arnavndloğa ltalyan askeri çıkarıldığı hakkında resmlğ 
hiçbir haber olmadığını söyleml~tlr. 

Habeş Müdafaası ve Beşe
riyet Davası Yolunda. 

••• 
Fransa'daki Arsıulusal Toplantıda 

ı~e Kararlar Verildi? 
Parts, 3 (A.A) - Bugan hu· 

rada Babeı milletinin mtıdafaası 
için arsıolaııal bit toplantı ya· 

pılmııhr. Nobel bırıı moka· 
falını ka11nan amele partisi 
Gyeılnden Norman Aogel Franl!a 
ile İngiltere araııında Cenevre· 
de sıkı bir tefriki meıafd., ha· 
lunolmaııını latemiftlr. 

Birçok hatlblerln söz aldığı 
bu toplantıdan sonra kabul 

edilen karar 1111retlnde, arırnlu· 
ııal hukuk mGeııııeaelerlnln n 
Babeı milletinin mftdafaaaı ve 
beıerlyet davasını ele almak 

Gzere hftUln barıı teeebbcıaıe. 

rlnln ve kuvvetlerinin hema· 

henk kılınması Ulualır sosyete· 
sinden istenmektedir. 

ödemiş'te Torba-
lı'da Yinen Etler. 

Torbalı ilçesi mezbahasında 

ağostoa ayında l 98 koy on, 69 

keçi, 12 inek, 16 danı, l ma 

lak olmak Gzere 296 hayvan 

keııllmlştlr. 

Ôdemlı uray mezbahasında 

187 koyun 37 keçi, 76 kuzu, 

51' oğlak, 106 ökOz, 81 Jnek, 

55 bana, l malak kesllmlıtlr. 

Donların kllo tutarı 27085 dlr. 

Tork diyarının ber , 

Türk bOyO.k devrlınİ 
görtınayor. Bagtıo borıdl 
kadmı çaroafını, peçeel,ı 
yor, o bir gtın orad• 
kadıoı ayni fıl yapıyor, 

telerde okuyoruz. oao 
bir gazete geçti, bu ff" 
(İstanbul kadınla11 çt 
peçeyi çıkarıyorlar.) Vl1' 
haber yazıh. Tuhaf bit 

dedim. 

İstanbul kadıDI çartıfı , 
ralı, peçeyi fırlatalı çok~, 
1stanbul'da bugO.n çare'~' 
dm, peçeli kadın bol °' 
zor şeylerden biridir. ~, 

ga~ete lsıanbol'da çaretf j 

dın kalmadı dlyecekd· ' 
İstınbnl kadınları çarı•fı 
rıyok demek İstanbul ~ f._ 
rına kartı yakışıkeıı bit 

yazmak olmaz mı? let•O 1 
mfizelerln hepsini geıdlll'• ~ 
keri müzesinde yakın bit~ 
hin izlerini gördam. &f• ~ 
Şevket paşanan, mlralaJ -/ 

beyin kanlı elbiseleri, ,al_ 
hükumet konığına Yon•ll tıl f 
astığı Yunan bayrağı ; 1. 
kın tarihin el ile tutul~ 
aını &ördftm, pek yak / 

kadının çarıafıcı, deçeııifl; 
zeye koyacağız. Nlnel~ 
giydikleri bu acayip / 
kara peçeyi orada, mcııed' 
rcdt.ceğlz. ,/, 

Hey gidi acun, dey gtdl /. 

tarih aahifelerlnl çabuk~ 

yor_ düıftotın blrkeı / 
mOzeye uzatıyoruz, yırrol I 
sonra flzerlade durulup ~ 
şOnOlecek blrıey olacak&Jr 

Akbaba Mec· 
muası Kapaııtd; 

Ankara 3 (A.A) - / 
bir devlet oefl aleyhinde~ 

riyatta bolondağundaD " 
Akbaba gazetesi icra te ~ 
heyeti kararınca mofık 
kıpatılmııtır. 

lK U liU./ 

N~> 
o JI ıu ıı- ' 
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Meşrutiyetten Evvel ve Sonra .. Gizli Silah ve Mü- orsada 
himmat Ticareti. fJzam eatışlan 

f;. Aheı ~- S. L S.. 
n •- • -• 

başımızdan Geçenler~. 
75 5 Eyhll 935 Yazan: M. Doğan Baıu Denizlerde Bir SOrO Vapur Gizli S

. 27 85 Alyett hlra. 5 25, 8. 
I • 150,,5 jlro ve şGL 6 16ı 

Bu devrin en büyük rezaletlerinden ıah Tsş~::!aktadır. 

h 
• • d k k • • d • Cihanın ıalhGnO en 6n 1afta bir limanından bir Hpar kalk· 

642 S. S61eyma. 6 25. 16. 
635 S. Gomel 5 50 8 
541 D. Ardhi 5 25 10 

14 
10 60 ırı e as er sev ıyatı 1 ı. bozanların ıllth tlcaretlle yaı•· mıı, bu Yaporoıı bamoleel de 

yan ln1anlar olduğuna ılpbe dôktGrdlmGı eıya, ıo veya bo· 

434 Vltel 6 
509 B. Alyotl 7 25 
403,5 Y. t. Talat 5 7 25 

10 so 
11 

.. Ztraıt daireleri de böyle idi. 
te~tbı111et1 padlşablden olarak 

lftd muameleleri pek yapıl· 
"•dıı.. d ~ e•D aa ömrft yetlnceye 
kt dır her memur hOlnimet 
hl pıııaı •nadan babadan kalma 
4-1' geçinme ocı~ı saydıklarm· 
lıtı il 60 70 yaoında masaları 
.. :bdı uyuyan memurlara le· 
lt~f hayreti celbetmezdi. Bo 

Ptea draat daireleri de 
~•al olmaktan ozak pinti bir 

1 lc;ladeydl 8 . 
1~ Q daireleri ıamyan olmadığı 
llb hemen uğrıyın da yok 
~ idi. Arazinin mahıuldar 
'9l •nı lld tarlaların ve hah· 
,...:tin dön Om hl barlle olsun 
~ ıt ve meaahaf aathlyelerl 
-.._kında bir tRpo dalreal kadar 
ı-._ bot kuyuda malik olması 
Jtl Ilı gelen bo dairede her 
-. tıkllen tohum ile ılınan 
~--nlGa clnl!İ ve nev'lne göre 
ce.. tırt.rını yalan ve yanhş 
-..:.ırlr bir cedvel bile bolun· 

ı. 

'l' ite 0Pl'lğlD verim kabiliyetine 
le. llerelerde ne gibi ıecrilhe · 

'-s Y•pıldığı ve ne derecelerd~ 
~de edildiği ve böylelikle 
~ dan görenek neticesi arpa 
~ 1 lllııır ekilen bir toprağa 
~ dıy veya pateteı ekmekliğin 
~dalı ve bereket il olacağı 
'kı11dı köylillere tek öğtıd 

8 
•eren yoktu. 

'tlrıdakf memurlar da birçok 
'daıları gibi. @enenin QçyGz 

"' •t beş gQnftnG kuru masa· 
~ hıeında çıkacak maaşların 

bttlle demgilzar n duıyl 

- -CG.ııiük Siyual Gazete 

Sahip ve Baıyuganı 
lJı.. llaydar Rilfdil ÔKTEM 

tllnt oeıriyaı ve yazı ioleri 
'lrlfldanı: Hamdi Nüzhet 

baneei: 
t, \mir İkinci Beyler aokağı 
l' •lk Partisi binaa içiode 

l~lgrar: İzmir - ANADOLU 
oıı: 2776 - Posta kutU1u 405 

~,ABONE ŞERAİTİ: 
1200, Alu aylıgı 700, Oç 

~'ht •yhp 500 kuruotur. 
~- IDemleketler içio eenelik 
~ne ücreti 27 liradu. 
lleıyerde 5 Kuruoıur. -geçınio oüııhalar 25 kuruotur 

~4notu MATBAASINDA 
BASILMIŞTIB 

~~~~----~~~~-
ömrtı afiyet hazreti t&cldan 
111mlyl yad ve tezg!r ile meş· 
gol idiler. 

VllAyet bıytar müdftrlyetl 
adı verllım bu daire de diğer· 
lerl gibi idi. Eeaeen baytar mft· 

dOrfyetl adma bakıp aldanma· 
mık lılzımgellr, bazı ynlerde 
bir kutlbl bile yokta. Mevco· 
diyeti kendi şahsına mtınb11ır 

gibi bir şeydi. Korradan ve 
çlf tllklerden baytarların ayığı 

ekalk olmıyacak gibi hA~ıl ol
moo bir zlhab varaa maalesef 
doğru değildir. Bunların vazı. 

leleri alel'omum bir zabtlye 
veya jandarma zabitinin veya· 
hod ınvari yazılın bir zabtiye 
neferinin "ldığı hayvana "' El· 
verlılldf r,, diye rapor vermek. 
ten ibaret gibi idi. 

İetınbul'dakl nezaret blnaeı · 
oın kapoeona (Boraeı aatılıktır) 
diye bHı erbabı hamlyetmen· 
dan tarafmdan gizlice yafta 
asılan maarif devıhi hıkk1Dda 
aöz aöylemek fazla olıcrktır. 

Adaletin tevzif ne vazlfeten 
memur olan adli devılrde ol· 
hıyetl bolunmıyan bir gayya 
kuyoao gibi ldt. Giren çıka· 

maz, dOıen kalkamazdı. Eo 
adi bir yumurta bıraızhğıoı 
altı sydın evvel halletmlt mıh· 

kemelere teaadOf şeytındaa 

rahmet beklemek kadar gClçtD. 
Bele bir cinayet meı'elealndeo 
yakıyı kaptmp ta gayri mev· 
kof bir tevkif mDzekkerealle 
Ilga edilen mahpustan tebrlyel 
zimmet k1rr.rlle ftç sene aonra 
yakayı kurtarabilmek az aaalp 
olan eaadetlerdeudl. ' 

Mevcut oııulQ muhıkemat 

kanonono okuyan her hıagi 

bir şahalD kAbô.e lıtllıl eder 
gibi thrememeal ter dökmemeal 
mftmkCln olamazdı. Hiçbir ad 
llye memuru baklunda deva 
edilemezdi. 

Bidayet oııhkemeılndtn tik.Ayet 
edllıe Adliye nezaretinden emir 
lsdhıall icap eder. Emrin vara· 
dona kadar vak'anın delall ve 

emareleri ortadan kalkar. Ve eaa 
ıen o nkte kadar da ya mtıddei 
veya mftddeiıleyb ölmftı bo· 
lonur. 

İstinaf mahkemeleri azaların · 

dan danya hiç yeltenmemek 
iktiza ederdi. ÇGnkCl davanlD 
göriUeceğl yer mahkemel tem· 
ylzdlr. Bağdad'dın yahud Van 

ve Bltllı'ten kalkıp mabk~mel 

temyizin bolundugu İıtanbul'a 
gelmek davayı neticelendirmek 
herhalde Karun kadar hazineler 
doluau ıenete lhom vardı. 

Para da olaa lnaan ömrG yetlı· 
mf'zdl. Muhakemenin neticesini 
görmek mtıddelnln veya ma~· 
duran torununa blle aaalb ola· 
mıyacak kadar tablatlD fevkinde 
uıun bir ömftre malik olmak 
iktiza ederdi. 

Bu devrin en bftytlk reza . 
!etlerinden biride aıker eevkl· 
yatı idi. Ana ve babalarından, 

evlerinden, yuvılarıadan ayırd 

edilen bo vatın kozolrı birinci 
gf'ceyl zaptlyt:lerln ığıs doluıu 
eavordukları kaf Grlerle tevkif. 
hanelerin 111ız, piıı koridorla· 
r1Dda mfttebakl gecelerlde köy. 
lerl abırlarmda veya cami kô· 
şelerlnde çıplak n örtGııGz her 
ttırltı hava tehlikelerine maruz 
blarak geçlrlrlerdl. Böylece 
daha ilk akşamdan itibaren 
11kerllğlo; darGIAzab oldotuna 
dair baıııl olan kınaat Te bun. 
dan doğma yele ve Gmltılıllk 

bir çok gençleri baatanelerfn 
ıef il yataklarında öltıme mıh 

kıim ederdi. 
Bilumum dairelerin ıene nı. 

hayetlerlode verdllderl fıtıtiı· 

tikler omomlyetle yalan ve 
gelişi gazel oydurma vey1er· 
dendi. Do lstatf ııtlkler için her 
yıl saptlye daireleri neler c;ek· 
mezlerdl. Sıhhiye dalr~ıl bir 
posla çıkarır ölenlerin 11yiılle 

ne gibi haetıhklardan öldGğG· 

nfln mftmklnıf dalrealnde bil · 
dlrilmealnl lıter baytarı hakeza 
mevcut hayvanların clnılerlle 

ölftnlerlnln uy111aı lıter. 

Ziraat memarlağa bir kA~ıt· 

la mClracaat eder, ekilen hiçi· 
len tarlaların d6nClmlerlnl n 
mClmkCln lae neler ekili oldu· 
ğana sorar. Nftfm memarluı 

mevcut defterlerden doğruyu 
bulmak mdmkCln olamayacağın · 

dan köylerde erkek Te kadın· 
ların toptan mClcevherlerlnl 
ırattlrır. 

Adllyeel infaz edilen edUml· 
yen mGzakeratın adetlerini 
ıorar. Velbaaıl mevcod k6prl· 
ler derelerin geçtd nrcllklerl 
yerlere kadar hep lııerler H 

bunların hepılnl de köyClD 
muhtarı Mehmed dayı ile ka· 
rakolon kumandanı Ahmed 

yoktur. dar. Ba Yapordan kimin ne 
Devletlerin ılltb lhncını n diye ıtıpheleameğe hakkı vard1r? 

ılJAh ticaretini ılddetle menet· Gene lanedlnls ki bir Hpor 
mit olmılarına rağmen, ıllAb Habeılıtan namına tam mtlblm· 
ıaccarları itlerine rahıı, rahat mat ytlklle İaglltere'den hare· 
devam edebilmektedirler. ket etmlı.. Bono dı konetll 

Bonon iki ıebebl vardır: bir caıoı tetkllttı İtalya'ya bildir 

1 - SU&h tftccarlırı cihanın mlı, ltalyan donanm11ının bo va· 
en zengin adamlarıdır ve boa· puro elde edebllmeel, en bClyGk 
luın fıbrlka ve mGeueaelerlnln bir ıanı lel olabilir. B6yle bir 
akılyonlarıodan bir kıımı da npor rotıı.nı, umumi yollar· 
cihan alyaeetlne btklm olan dan aykm olarak totarıa .. 
aly11et adamlarının elindedir. Allahın genlı, ucıoı bucak.uz 

2 - Gizil veya atlkAr 80• denizlerinde bir ceviz kabuğa 
rette ıllAh tedarik etmek tali· kadar kftçtık kalan bu vıporo 

yen devlet veya groplırın lhtl· 
yaç halinde en pahalı f latle 
aflAh ve mtıblmmıt lıtemele· 

rldir. 
Bu iki ıebebe bir de dn· 

Jetlerinin gizli ılyaaeılerlnla 

~izll emellerini kataraak, ıllAb 

tedarikinin kolıy blrıey ol· 
duğona ve alllh lbracın1n 

meonedllemiyece~lne inanmak 
daha kolay olur. 

bulmak naııl mGmkfla ohır?. 

Ticaret Horlarınıo hamule 
fütelerlndekl havyar. ıa veya 
bu fıcılarında ıll&h, mahlmmat 
oldoAona bilmek için keramet 
IAzımd11! 

Çln'de, yeni bir htUrtimet 
kurmak lıtiyen, Cenubi Ame· 
rlka'da re'ılktrdakl bGkftmetl 
devirmek lıtlyen t4'ıekkallertn 

arkaeında gene bu ıllAh ticareti 
Tardır. 

Da adamlar, hırb çıkmaaı 

için çalııırlar, barb çıkmaıı lh· 
dmall aulınca cihaaın dört ta· 
rafanda lbtlltller çıkartırlar; 

muhalif ıruplara hant para 
vererek meı'elelr ibdaı etti· 
rlrler. 

401 T. Debb11 6 25 
384 S. Celtrdln 6 
383 M. j. Taran. 8 50 
819 Ş. Rlza halef. 6 
294 K. A. Ktz. 7 
215 j . Tara. mıh. 5 50 
132 Suphl Emin :i 50 
112 H. Albertl 7 75 

75 F. z. Abdol. 7 75 
63 O. z. Ahmet 6 50 
58 j. Kobea 6 50 
55 P. Pılımbo 8 25 
39 H. ve Cev. 6 50 
27 M. NI. şube. 5 50 
16 P. Klark 7 50 
10 Ş Remzi 9 
4 Len Reclyo 1 l 50 

26 tor. Ma. b. ko. 12 
10043 

incir satıtlan 
Ç. Ahcı K. S. 
734 F. z. İzzi 6 50 
344 Ş Rlsa halef. 6 75 
265 F. Paluıra 7 75 
108 Egln ova11 ko. 5 75 
50 B. Frank.o 7 25 
43 P. Pıcl 14 
40 K. A. Ktz. 9 
39 A. Mohtar • 11 
38 M. j. Tuao. 7 
82 Dinar bobu. 8 25 
31 O. Eğil 7 75 
31 E. Alazrı~I 6 

15 50 
11 50 

9 25 
10 50 

9 50 
10 
7 75 
6 50 

10 
8 25 
ıs 

6 50 
7 50 
ıo 25 
11 50 
12 

K. S. 
9 

18 
7 75 

16 
9 50 
ıs 

ıs 

11 
7 
8 25 
7 75 
9 

Sllth yapın ve ıllAh n mO· 
himmıt ıatan memleketlerin 
hemen bepal de • g6yı harbın 
6nGne geçmek için· Babeıl•t•· 
na ıllAh gönderllmeılnl yaeak 
etmlıler, Hıbeılıtan bu y11ak 
haaeblle bası devi etleri cemi. 
yeti ak.Hma bile ılkAyet etmlı · 

tir. Bana ra~men, Habe,lıtan 

ordaao bogftn ıGr'atle ıllAh· 

lınauakıa, Babeılaıan da btlytlk 
mClhlmmıt ıtoklan TG•acle ge· 
tlrlhnektedlr, 

Her taraftaki ıjınlarlle her 27 j. T1ra. mab. 7 8 25 

Şa halde?.. Habeflıtan bu 
ılltb bolloğoao Japonya'dan 
mı buluyor? Vakıa, Japonya 
Habefletan'a allih n mClhlm· 
mat nrmektedtr. Fakat Hıbe· 

olıtan'a her~fta Yaparlar doluıa 
ıllAh gelmektedir. 

Bu auıl oluyor?.. Diye tor· 
madaa evvel arsın ae kadar 
gealı, dealslerln ucu, bacağı 

balanmu oldaıuaa dtlılnmek 
lbımdır. 

Fanedlols ki 1ngtlıere'nla, 
Danimarka ve Bollaada'aıa Te· 

1• Mir bir A vrapa dnleıialn 

oabaıı baı haf8 vererek yıpar· 
lar nya köye bile gider bir 
oey becerlverlrler. Bunların 

yanhı Teya doğroloğaao ne 
anlayan Te nede tetkik eden 
Yardı. Acele lşaretlle geldiği 

gibi ayni lş1retle makamı aldlne 
giderdi. 

- Sonu Var -

tarafa bAklm olan bu ıllth 1782 
IClccarlan me•cod oldukça el· 
handa ıalh dalma ıtıpbell Ta· 
slyette kabri. 

llçehaylar 
lzmir'e Çağırıldı 

ilbay Fıslı GGleç on eylulde 
bGUln ll~abayların bmlr'de 
toplaamılarını blldlrmlotlr. 

O gtln Ubaybkta ôaemll bir 
toplanb yapılacak n köy kal· 

kınma hareketi lserlode tel· 
kikler Te garaımeler olacaktır. 

Ba toplanlld• k3yc61Clk hare· 
kcstlerlle ilin dlger idare işleri 

konaıolaeak, lnemll kararlar 
abur.ak n oadaa eonra baycık 
bir hızla ite batlaaacakbr. 
Bllha ... köycCllClk iılae önem 
verllecektlt. 

Sedad Erim 
İki ay izinle latanbol'a git· 

mit olan yarllbay Sedad Erim 
dan lzmlr vapurlle ıehrlmlze 
gelmiştir. Sedad Erim; bogln 
6devlne bathyıcaktır. 

Zahire satıtlan 
Ç. Ctnııl K. S. 
185 Ton buğday 4 75 
514 Buğday 4 75 

75 Ton bakla 4 25 
480 Bakla 4 25 

77 Nohut 6 25 
26 Komdarı ' 25 

497 K.en. pala. 345 
25 B. pamuk 46 

K. S. 
6 26 
6 25 
4 25 

' 25 
6 50 
7 50 

460 
46 

Tren Kaza
sında ölen Yok. 

İsmlr'den Aydın'• giden pOlla 
treninin Aziziye - Ortaklar 
ar1aında deri yClklG bir kam· 
yoau parçaladıgını yasmıttık. 

Kasada 61ea yoktur. 

Baha Koldaş 
Üç, dört gtlndenberl haıta· 

bgı yDzClnden öde.I batı· 
na gelemlyea llbaJbk mek· 
topcoıo Baha Koldat lyilete• 
rek dtinden itibaren lılne bat· 
lamıştar. Baba Koldaı 10 ey· 
lt\lde aylık izinini kullanmıp 
baıbyacakıar. 

- Blobıoı Leon, ııenln ka· dürmek Clsere buraya gelecektir. yara11 ilzerlne koyarak karma· Jarın mtıst•bak oldukları cuayı 
ranlık mazin hakkında beadea Boğuk bir hmltı Leon'un zıya boyadım ve o Hman in· bulmoolardır. ÇClnkCl onları 
malumat almııhr. iyi bil ki bir bogHım tıkamııtı. Znalh kalk· tikim almadea bo kan lekeelnl ıenden evvel cualandarmay. 
adamım, bir kölem de oadaa mık lıtedl. Fakat o kudreti ellmdtn çıkarmamığa, bo el· arzu etmiştim. Bir arkadapm 
mtıhlm bir ıerveı kasıamıttır. kendisinde · bulamadı. O ııradı dlvenl elimden ayırmamağa da bundan ıekl• ay enel een 
itte o adanı oğlana (Babın pencereden bakınca eTID ônlade abda peyman ettim. Blnbaıı kendi ellerinle öldGrddn. Bn 
katil, baban hıreızdlf) diye bir .ralta durduğunu ve Ar· Leoa, hen, Marklı Gondraa De Ektor Lamblen idi. Kont Aıtl 

- '6 - 5 Eyltll 935 bağırmııhr. man'ın bitap bir vasiyette Lul'ylm. Seni bekllyen Akıbe· cezaıını allahıadan bulda. 

~~. Geliniz beni takJb ediniz benim için mevzuobable olan Blnbıoı, ona deli gibi ba· hlsmetçl Şarl'ıa omosana da· tla Hatl gelmlıtlr. Ölmek için Kendi kendine haynnıaclu 
'''• ben ılzl oğlunozuo ya· herhangi bir yerde bulunmuş kıyor ve oturduğu yerde inli· yanarak içeri girdiğini gôr· hazırlan!.. dClterek geberdi. Üçtl11cld 

it. 8ôtGreceğlm. olmahaınızdır. yordu: mGotcı. Siyah eldiveDll kadanın eon Marki De Flar Mankrl ôlmlı ,,,:d; bono mftteaklb bin· Bundan aonra alyıh eldivenli - Oğlun blr11 ıonra mu· Tam o orada kadın, eldl•e· 16alerl Leoa'a yaldınm teılrlnl bir vasiyette dtınyada bulaaa· 
~I olundan tuttu ve ken· kadın ellnl göııterdl: hakkak buraya gelecektir. Ta· nlnl çıkararak kanla elini yapmııtı. Birkaç dakika eeı yor. Karlll, çocaklan ona 61· 
~ 

81 
tıktbe icbar etti. Leon - Ben -dedi· oğlunuz .lr blatın bir cilvesi olarak katli ihtiyar Leon'a göet.,rdl. Kadı· duyulmadı. Atsı açık, IAktrdı mClt uaırak arkaııadaa •il•· 

'e Y•h eldlnnll kadın evin mın'ın dellceılne ıevdlğl ka· bir adamm temlı ve merd bir nın elinde kuromoı birçok llylemekten Aciz bir vasiyette makta Te matem tatmaktadır. 
'"' doğru yflr11dfller ve Ar· dmım. çocuk yetiıtlrmeıl pek gariptir kan lekeleri Tardı: gôalerlal kadına dlkmlı bıkı· D6rdlactlıd baron Morcllye bir 
\! ~'Q ılgara ıalonuna kalbet· - Siyah eldlvenll kadın mı? değil mi? O merttir ve eenln Ooool. Anbyorum ki bin· yordu. kıbnçla cesaıını baldo. Betin· 

4._ 1' odaya girdiler. Bono ıöyledlkten aonra bir kirli ıenetlae ıeaezzCll etmez başı; benim kim olduıumu - Oglaaun baaa Atık ol· clılae acadım Te ona affetmek 
'~ Yeı kapıyı kapadıktan kanıpeye dcııtft ve titrem ege ve etmemiştir. Bu borcunu hilA anbyamadıaJ Şu halde m•aın eebeblnl kolaylaıbrmak lıtedlm. Lakta oao da afle" 

.... blnbaıı Leon'a döndCl: baılamıttı. ..d k L d l d il b L d ı...ı L rd • ... _ -' dl .... Be u eyece ~o rette o ma ığln- e me aa, on aa eoara mal· ..,.n ao Deom paauı ,.m mlyeceAtm. .Keadld mlthlt 
L.: t nl GmrdnDade göımClı Siyah eldivenli kadın ıözdne dan namaı Te ıerefl namına mala ol •• Bu eU, blrgDa eeatn anladın mı ıefllP. bir kamuea oldn•udaa o da 
l ....... la de l -e --~~~i1!...-....111.tl.[___ı11.U.L.J.....aeuıııı....e:w:..~~~~~~-L..dıUlalAD....6JıLIDJllL_kıımllaL..JlL~.m11ılalll.Jlhlldlılllllt...ltllL.J111mm~L_J8eD!l!!lljdlal!J!le~·-b~lbtGll~~uk~•~t:J~- - Sona••-



Otobüsler 
Berlin Radyo Sergisinde önemli Bir Yer Alan Kordon Seferle

rindeki Şikayetlere 
Çare Hulunmalıdır .. TELEFUNl(EN • • •• • 

. 
Soper 564 WlK 

Son gftnlerde kordon otobfts· 
lerl hakkındaki şlkiyetler art· 
muğa başlamıştır ve bu elk4yet· 
ler baııtan aı,ıağı haklıdır: 

Modelinin TELEF UN K EN Radyosu Panayır 
6 Lambalı Şerefine Gelmiştir .• 

Bazı okurlarımız diyorlar ki! 
Ôğle vakti saat on iki Ue 

onbeş arasında kordon ve Al · 
&ancak arasında karşılıklı leli· 
yen otomoblller, ekseriya dolu 
olarak hareket etmektedirler. 
Bu yQzden hattın orta yerinde 
şehir gazinosu, Tayyare sine· 
maeı, pasaport civarındaki yol· 
colar, boş yer bulamamakta, 
gftneıı karşısında yarım saat, 
hattA daha fazla beklemekte· 
dtrler. Uraym nazarı dikkatini 
çekerJz. OtobGscftlerle temae 
edilerek halkın gftneş karşısın · 

da beklemeafne, ıstırap çekme· 
meelne ve lelnden kalmaeına 
mani olmalıdır. 

Kısa Orta ve Uzun Mevceleri Boyttk Bir Hassa
si yetlc Alan ve Kudreti Sair Makinalardan üstün 
Olan Bu Makina Zarif Bir Şekilde Arzedilmiştir. 

Fennen En Son Tekamilllerini Nefsinde Toplayan ve En 
Mfişknllerin Hayretini Mucip Olan Bu Makina 

1936 Mevsiminin Bir Harikasıdır. 
••••• 

Sayın lzmir Halkı ve Panayır Ziyaretçilerinin 
Bu Makinayı Tedkik Etmeleri için · 

Tayfundan 
Ooğan ~,acialar .• 

Bir Sflrfi ölü var. 
JaksanvlUe (FlorJda) 4- (A.A) 

- Bir tclelz bıberlnc göre Bourla Birader~er ve Şürekası Florlda adalarındaki yol yapı 
ielerlnde çahean yetmle beş 

eakl mohariblo bir tayfun eıı· 

Dışında ôldtlklerl. kırk yedisi· 
nlo de yarılandığı haberi te· 

Ticarethanesinin Pavi yonla-
rına Hararetle Davetlidirler .. 

eyyüd etmektedir. Hayattı kılan· 
larr su ve yiyecek götOrmek 
Qzere gemiler gönderUmlotlr. 

Satılık Akarat 
lzmir Vakıflar DirektörlOğOnden: 

Vakfın ismi Ctnel No. Mevkii Tahmin olu· 
nan bedel 

Bata niye oda 63.65 pazar yeri 200 
lamın Hrım arsa bili lklçeşmellk 1000 
Saçmacı ev, avlu 28 tellAlbaeı 1000 
MtlfUl muatıfa oda 7,18 çerçi oğlu hını içinde 800 
Baean boca arsa 66 Molla sokak 200 
Bacı mahmul arsa 5 karantina kadri ef. ı. 400 
Karataı arsa 39,40 çancılar 200 
Hatip oğlu Meaçltten bozma ev beeyOı elli a. 250 

.. " ev 31 uzun imam a. 200 
Esnaf llf!Yhl ev 19.1 mekke yokuıa 600 
Mabut evkaftan area 148 dolıplıkuyu kabakçı a. 100 

Mftlklyetl peşin para ile eatıhğe çıkarılan yukarıda clnıl, 

mevkii, vakfı nomaraaı ve tahmin edilen bedelleri yasıb nkıf 
akaret ve arıalara arttırma ve uzaltma mftddetlerl içinde istekli 
çıkmadığından ilin tarihinden itibaren bir ay mlddetle puar· 
lı~a bırakıldığı ve bu müddet içinde tahmin olunan bedeli ve· 
ren isteklilere ihale yapılacaj;ı ilAn olunur. 2822 

Nafıa Müdürlüğünden: 
Nafia mtldilrltlğGnfin Karantlna'dakl ambarında mevcut bur· 

dalar Bahlığa çıkardmışhr. İstekltlerln 11.9.935 Çarşamba gtlntl 
aaat 8 den 11 e .kadar Karıntlnıdakl ambarda bolnnulmaaı. 2833 

Söke Malmodorloğünden: 
Karyeai 
Akkö1 
AkklSy yeni hfıar 
Akköy 
Akköy 

Mevkll 
Bölme çiltllJ.l 
Yoran çiftliği kırık içi 
Kaba hayat 
lıpiro oğlu aok.rıt otlu dlmltrl arazisi 
dalyan clnrı. 

Akköy İıplro oğlu klryako anzlıl dalyan ırazlıl 
Sınkemer kel •aıll bdktl. 
Doğanbey Domatça mer'aıı tuala kırı 

Yakanda yazılı otlaklyelerin ıenellk icarları 20,9,935 tarihinde 
cuma gQnQ aaat 15 te ihale edilmek Gsere arttırmaya konul· 
maıtar. Taliplerin ve fazla mahlmat almak latlyenlerln ~ke 
malmGddrlftğtlne mtlracaat etmeleri ilin olunur. · 2820 

Dr. Zekai Tarakçı 
Merke hastanesi Dahiliye Mntehassısı 
İkinci Beyler sokağı TGrk mC!ııayede salonu lttl111Ilnde 

numara 45. Baatalarını liğleden sonra 15 den 18 e kadar 
kabul eder. TELEFON : 3806 

1111 !il 11111 il il 111 1111111111 11111111111111111 il il il il 1111il111111111111111111!ilil11111111111 il il il il il il il 111il1111111111111111il1111!il1111111111111111111111111111111111ilil111111il11111111111il!!il111111111 
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Her Halde Görün.üz. 
.............. 

Kayseri Pamuklu Doku~a Fabrikasının 
ilk Defa Olarak Çıkardığı Mallar Sergide 

····-•• 

Burnava aekert sa. al. ko. dan: 
1 - Asker ihtiyacı için 12700 kilo koro 

me eoretlle ll,eylıll,935 çarşamba 
Batın alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 762 llradı . 

3 - İlk pey 67 llrad1r. 

k ""' ııoğan açı l " 
gftnd ... , l 

4 - Şartnamesi hergftn komisyonda glSrOleblllr. ""' 
5 - İstekltlerln bildirilen vaktinden evd ıemlnatlırlle f'' 

ilkte Boroavada oskeri Batm alma komleyonoO~ 
melerl. 2ıi 1 5 10 ~ . 

Kuşadası MalmDdilrlüğündeıı:__., ~ 
No. Mahalle ve köyQ Cinsi MeBahaeı Mu!ıt " 

k•1 ... ı. 
Jı. H. M. M. 

13 Selçuk Alman gölü % 2 saydlye rOsumo 220 
ıo 
ıo 
ıo 

15 " Clvaeır c » c 90 

160 
16 c Gebe klllse c c » 70 
17 Belvl kôy elvan » » < 230 

119 Merkez körfez deniz " " c O 
voli mahalli. 6 f. 

Yukarıda yazılı göl ve deniz saydlye rosumlarına 1!9s6 
içinde talip çıkmadığından 10 gOn mOddetle arttırılarak 9,i,Jff' 
cumartesi gftoil açık arttırma soretlle ihale edilecektir. O 
Jerfn Ko~adaeı malJyeef ne ınftrıcaatları. 285 

=özel Yusuf Riza Ana VI 
Ü Ok Okulu DirektörlttğnndeJJ 

Binası yeniden ve nokHnsız bir ıurette yapılmıe olılll ,, 
mekle· A S'\ IS\ a o k kı 11 

blmlzln n~ ve o lafl .. 

talebe kayıt ve kabolC!ı eyUUQo lklılnde baılar. 

A ~ a kısmı 4, 5, 6 yaı.ı1Ddakl yavrol•fl' 

U U C yetfştldlmesl için en eon aıoll""' 
glSre hazırlanmıştır. 

Kayıt işi için bergtlo Hat dokuzdan onyedlye kıdl'1 ~,. 

yeni binanın Keıtelll caddesi ftıerlndekl kapısından ~· 
lerek okul dlrektôrlOğftne mQracıat olunmalıdır. 

loji Moessesi MüdOrlOğOnden: 
1 - Mle11eıemls için •Erneat Lelıs. fabrlkaaı _,.alJ~ 

Al At ve edevat letlra olunıcaktır. Talipler Ala tın clnılnl •" ,j1 
namesini anlamak için 17 eyhll 1935 tarihine kadar b 
öğleden ıonra mtleaaeaeye m6racaatları ,ıJ 

2 - M6esaesemlı için »Korda" febrlkuı mamıilAtıaclt• '.,I 
tlrlk aantlfujuro satın ılınıcıktır. Taliplerin 17 eylıil 1935 

hine kıdar hergftn öğleden ıonra mGeueıeye mQraca•tlıafl• rl' 
3 - Uç adet btlyftk model orjinal ealamandrı aob111,,-'f 

ahnacakt1r. Talipler 17 eyldl 1935 tarihine kadar ıofte 
mftrıcaatları. ,,ııl' 

4: - MOessesenln elmıl tarafındaki pencerelere demir ~ 
yaptırılacakt1r. Donların imaline talip olanlar olbıptakl ~ 
anlamak Qzere 17 eylıil tarihinine kadar mfteaaeı.,ye merıca• 1, 

11 ' Yukarıda zikrolunan ilAtı edevat veaalrenln lhaleıl '_;I' 
ealı gtlnQ saat onbeşte mezkur mGeaııesedekl komlııyo~s' ~ 

tile icra kılınacaktır. 27 1 5 X. 
Istanhul üniversitesi A. E. P. 1'd 

misyonundan: 
Cinsi Miktarı Mahım. Tatarı Teminat 

flatl 
Maden 1125 ton 17 lira 19,125 L. 1434,37,5 
kömtlrft •• Kok 1172 ton 19 Ura 22268 L. 1670,10 j6 
köftmra •• J1 
Odun 1866 çeki 2.5 " ~4:15 L. 256,12,5 ,, 
Mangal 2200 kilo 3.5 krş. 77 L. 5,77,5 k. ali' 

SUMERBANI( 
Paviyonunda Teşhir Olunmaktadır. 

klJmürQ .. eti'~ 
Lıtanbol Univereltesl mf'rkez blaaelle Fıkillte • 6 '°00~ ~ 

tımn yukarıda yazılı mabrokıtı 11.9.935 çarfanıba 8 ..,ı · .J• = veralte binasında ayrı ayra ihale edilmek Dzere kapılı rlı ı~ = lile eksilt meye konulmuştur. feteklllerln verecekleri ~ 11 o1~· 
nat ve vesikaları 2490 Hyah ihalAt kanunu maddelf'r ~,_,... • 
olmılad1r. Yukarıda yazılı mahrukatın ayrı ayrı olıD ur· Jfı 
lerl hergftn Üniversite komisyon kAtlbinden okaoıbl dl' Jl 
toplar ihale tarihi olan Jl,9,935 ,ona saat 13,30 • !~ı· 
tlirlC!ığe makbuz mukabilinde verllmlı olmaıı Jpı ",.Si 

25 so 5 10 498• 
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Anadolu'nun Tarihi Tefrikası 

Tefrika No. l 1 O 2 EyltU 935 M.AYHAN 
.ııı· ' 

" 
1Çyüz kadar Arap süvarisi, Ayhey'le 
arkadaşını arkadan çevirmişlerdi. 

bit' 
1 nıte ---------------f · fit~ t taraftan da Emir, yeni içinde garlb bir deli parılt11ı dan indi. 

'-' r Y•ııyor ve bunlar beste· ile tutuşmuş glb.ydl. Deminki Arap aanrfei gene 
lfotd ' u. Bundan bışka, asker - Yepımam bono! İmkAoı bağırdı: 
111d d 'Gtle ' a oydorma tertipte yok. Bana GOlteklnln baş toğ · - Kollarınızı klldmnız, yık· 

oıeO 8 ler bışlım19t1 . caıo Aybey derler. Ben ne laoınız! .. 
1 lltıQQ L 

el ~d a .. tslerl, yanş yavıı Çinliyim. ne Arab? Kıhcımı, Aybey arkadaşına oydu. Dur· 
,,. ~ ~ e doyaluncı, Buharıda da mızrağımı, atımı bırabmım.. mad•o homurdanıyor, kafre· 

)~0~Q patlak verdi. Balk Arkadaıı mıznğını atmıı, diyordu. 
it~ da. Bu ne rezalettf?. atından eıçramıı, kılıç kemerini - Vedalaımıyacak mıyız? 
,~: bınına kim göa koya· de belinden çıkarmııtı: - Bayır Aybey, ben öyle 
'ı · O arlık, kadınlıktan - Aybey, in diyorum. Ha· aanıyorum .kf, kurtolecağız . Fa 
~~ tblllcllne mal olmuş bir tan Hakanın bııı lçlol Daıan, kat benim dediklerimden hiç 

arkada bıraktığın genç bir ayrılmamak ıartlle •• 
• ' .. 

, ~Ybey, dikkat! 
, lie Yar?. 

~I\ renı bir yola dOttak, 
4 lbıbYofduk .. 

\~bty. atının gemini çekerek 
~.,....1111 baktı. Arkadaıı, ba 

\ ~tntıtl. Yaznnde bnyak 
, ec.n okunuyordu: 
lıt ~e oluyoruz? 
,1e •ordu. 

"a..ını kaldırda bayıra 
4 bıkt 
~bty, bapnı kaldırdı Ye: 
bı ltıp'lar! 
,1e tnırıldaadı. 
\, EYet, Arap'lır, ta ken· .. 
' \ lendi mfıl pahalıya ••· 

~~•dııı Aybeyhı yftzüne 

\~lle bıktı, ona acır gibi . 
\ 4.ybey, bu temiz ynrek 

\~ •arken, kugalar letlne 
, konacaklar! 

4.olamadım!. 

' ~ 4.ıılamıyacak ne nr ki?. 
~: Jıpmık Ye baıkaaınıa 
\ 

1
111 koımık mecburiye· 

\, Olduğunu bilmiyor ma· .. 
' ıe~ ' .. ~ . e J \> 

11r• ~ 1 •pılacak şey, çok uysal 
'~"1ektedlr. Kaçabilme kliği 
~~ ~k&oı ) oktur. ÇOnkO bık, 
~ ttııı, doğra sarkıyorlar .. 

~l t'blır o kadar seri hareket 
.'?cı,, 
~I •tdı ki, Aybey 111ır1r 

\ 01du. Bir uctan boşınan 
ttı 

~ ~ tr, genle hlr kavla çfıe· 
~~ elldllerlnl arkadan çeviri· 
~ 'dı. Bunlar belki de Oç, 

~~~~Gı kişi idiler. Ellerindeki 
\ ~ t havada parlıyor, bığ· 
' •~rıve ilerliyor Ye daireyi 

Çe kGçDIUlyorlardı. 
~ 'Yakalanıyor muyuz yınl? 

lı~ l'abH, ona ne ıOpbf'! Sa· 
~ eflnt kılıcını gôt6rme! 

4,~ktırla delfk deolk ederler. 
t ~ ey diolerinln arasından 

JS Gfnr savurdu· ' . l,1 ltepızellk!. Tavuk gibi 
?~ 

1 
•tııcak ve hiçbir şey ya· 

> ,Y•cı~ız. 
>\. Soı oOphelenmeelnler! 
\ıt•blardan otuz kadar ıG · 
d:ı Ylrtnt metre gelince ba· 

~· "'· Ber ikisi de 1rabça 
t 

1>'orlırdı. Bu sırada diğer 
•tab A 

>b a""arl acemce bığırdı. 
'Yln k \ •r adaoı: 
~ lıırakları, kılıçları ıhn. 

\k hıto, luhçlarınızı da yere 
b •ıa diyorlar. Haydi ıeağıf 

edl. Aybeyln yQıQ ••p . kır· 
Olaı 

kız var.. - Ben dalkuulduk Y•· 
Aybey y6zGnCl ekılltl : 
- Nereden hatırladın onat 

neredeın?.. T4b, linet olsun 
bahtıma!. 

pemam .• 
- Hen yapıcığım. Hem de 

senin hesabına.. Biraz iyi dCl 
ttln, benim için öhlm bir hiç 
tir. ÇOnkil arkamda kimse yok· 
tur. Fakat een ôyle df'ğllsln! 

Ve mıırağını, ad~tı\ kırarca· · 
sına yere çarptı. Arap'lara nef· f 
retle H kinle baktı, sonra atın · - Sonu ur -

Muhtelif mevkilerde ihaJeJeri yapılacak 
asker ilinlan 

Bayramiç Set. Al. Ko. dan: 
1 

2 

Tamen kıt11tınJn ihtiyacı olan (11280) kilo Hdeyığı 
kıpıh ıarfla ekalhmeye konulduğu. 

Beher kilosunun muhammen bedeli 77 koroı 50 ıantlm 
olop ihalesi 23.9.935 rarlh P11arteıl gftnft eaat 16 da 
Bayr•mu; tftmen eatıaalma komlıyono blnuında yapılacağı. 

3 - MGnakaeaya glreceklerla nrecelderl ıade yağıaın oeralt 
\'e enafıoı boloadu~o yerfn aatın alma komlıyonunı 

mOracaat ederek öğrencblllder. 

4 - İsteklilerin 2490 numaralı kanunun 2, 3 GacG madde· 

lerlne göre lııenllen nHllde moukkat teminat tatarı 
olan 656 Uranın nya bank mektubunun ihaleden bir 
uat enellne kadar tftmea muhuabealne tetdll ile ko· 
misyonda hazır bulunmaları. 5 10 15 20 2886 

Bayramiç Sıt. Al. K.o. dan 
1 - TOmenfn bayramlç garnizona cınrında bulunan piyade 

kıtaatımn ihtiyacı olan 418,000 kilo un kapılı zarfla ekellcmey4' 
koaoldağu 

2 - Beher klloıunon muhammen bedeli 12 karnı 15 ean· 
tim olob lbaleel 23 9 935 tarihine mlleadlf p11artesl gtınG uıt 

onbeşte bıyramlç tftmen satın alma komisyonu blnaeında ya· 
pılrcağı 

3 - MClnakaeaya gireceklerin nreceklerl uann eeralt •e 
enafını bulunduğu mahallin aatın almı komOıyonona mClracaıt 

ederek ôğreneblllrler. 
4 - İetekUlerln 2490 numaralı bnooun 2. 3 Oacn madde· 

terine ıöre lstrnllen nealkle muvakkat temioıt tutarı olın 3777 
liranın Yeya banka mektubunun ihaleden bir 111t enel tftmen 
mubaaebeelne tndll ile komisyonda hazır bulunmaları. 

2s~s 6 10 ıs ~o 

Bayramiç Tllmen Sat. Al. Ko. dan; 

1 - Tümen bayramlç garnizonu clvarıadı bulunan kıt'atın 
Jhtlyacı olan 100,000 ktlo • ıııman aleni münakasaya 
konmuştur. 

2 - Beher klloıunun muhammen bedeli 83 santim olup 
lhaleıl 18 9.985 çaroamba gllnü saat 11 de bayramlç 
satın alma kmnlsyonunda yapılacaktır. 

3 - EkaUtmeğe gldeceklerln verecekleri Hmanın ft'ralt ve 
enafıuı bulunduğu yerin satın alma komisyonuna mll· 
racaat ederek öğrenebllirler. 
Taltplerln 2490 sayılı kanunun 2 Ye 3 llnc4 maddele· 
rlnf' göre lıtenllen veealkle birlikte monkkat teminat 
tutarı olan 62 lira 25 koruşan ihaleden bir saat nvel 
tümen mubaeebeelne tevdii ile komisyonda hazır bo· 
lonmıları. 2769 29 5 10 15 

DenlıU Sat. al. ko. dın: 
1 - Denizli garlnzonundakl kıtaatın ihtiyacı olan 278000 

2 

3 
4 

5-
6 

kllo koro ot kapalı zarf usallle ek.lltmlye konuldu. 

İhaıeel 13,9,9:15 gftnlemeç couıa g0n6 ııaıt 17 de ıatın 
alma komisyonunda yepılacaktır. 
Muvakkat teminatı 1229 liradır. 
Teminatla ihaleden lSoce maliye veznesine 
maeı ve teklif mektuplarını kanunda y11ılı 
gao bulanması ltzımdır. 
Şartnamesi hf'rgOn komlıyonda görftleblllr. 
Tahmin bedeli 16380 liradır. 

nrllmft ol· 
formftle oy· 

7 - Kapılı zarflar ihale gana aaıl 16 da komisyona Termit 
10 

FRIGIDAIRE Yalnız Evindeki Konförü 

Temin Eden Soğuk Hava Dolabı Değildir .. 

·FRIGIDAIRE 
Ayni Zamanda Ticareıhane~izin ihtiyaçlarını Karşılayacak 

Büyük Tesisatı 
Da Meydana Getiren Yegane Miiessesedir. 

Bakkallar, Kasaplar, Pastacılar 
Mahallebiciler, Lokantacılar, 

Birahaneler .. 

11,RIGIDAIRE 
~oğuk hava Tesisatınız için Mahendislerimiz Emrinize Amadedir. 

Istanbul ... Ankara -- lzmir 

Kışlada Mns. Mev. satın alma komisyo· 
nunda ihaleleri yapılacak ilanlar 

M. M. V. eaı. al. ko. n. den: 
1 - ff,.pefne bfçllen eder (~8 J00) Ura olan on dokuı kalem 

earaclye malıemeel kapalı sarf la ekeUtmeye konul 
moıtur. 

2 - İhıleel 1 l ·9· 935 çıroımba gcıno aaat ıs tedlr. 
3 - İlk inanç parası (2887) lira 50 kuruştur. 
4: Şartnameler ytlı doksan Gç korot M. M. V. 11t. al. 

ko. daa alınır • 
6 Ekelhmeye ~lrecekler ilk inanç paraH mektup ve mık 

bozlarUe 24.90 ıayılı kanonun 2 ve OcllocG maddelerin 
de yasılı belgelertle birlikte teklif mektuplarının ihale 
ıaaainden bir .. at enel M. M. V. sat. al. ko. nonı 

vermrlf'rl. 2645 20 25 31 5 
Mat. M •· Sat. Al. Ko. ın: 
1 - TClmenln bayramıç garnizona civarında bol11nan kılının 

ihtiyacı için (7 5000) kilo yulaf aleni manak.a11ya ko· 
nolduğu. 

2 - Beher klloıonun muhammin bedeli (5) koroo olyp lhı· 
leıl 16.9.935 tulh pazartesi ganCl eaat IS de bıyramıç 

tümen aatın alma komtıyono blnaıında yapılacağı. 
3 - Eksiltmeye gireceklerin nreceklerl yulafın teralt ve 

enafını bolonduğu mahallin 11t1D alma komlıyonona 

• 'lürk ..._ 
Hava Kurumu 

Piy:ıngosu 
Keşide: 5 

11 Eyini 1935 
Boynk ikramiye 

35000 lira 
Biletlerinizi Ayın Yedinci Günü 
Akeamına Kadar Bayiinizden 

İsteyiniz .. 

Zayi 
Vglam Vedat Yaşar Bergama 

Zftbeyda hanım mektebinden 
şahadetname alarak çıktı . Her 

naaılea atmıı olduğu 103 no· 
marah şabıdetnamesinl zayi 
etti. Yenlslı>I alacağımdan eski · 
sinin hnkmil kalmamıştır. mOracaat ederek öğrenebilirler • 

4 - Taliplerin · 2490 numaralı kanunun 2, 3 Onca maddele· Bergamada ıurıaelyecl 
Halil Hilmi rlne göre 1 ~tenllen 'tCl!atkle munkklt teminat tutarı 

olan 28 l lira 25 kutoşun ihaleden bir saat enel tGmen ~ __ , 
mohaeebeıine tevdii ile komlıyonda hazır bulnnmalaıı . , l\luallim Dr. 

25 31 5 10 
------------------- A. Hulôsi Alataş Mat. M•. eat•n alma komleyonundan: 

Miktarı Cinsi Tıbmtn edilen Beher kilosuna tah· 1 fç Hastalıkları Doktoru 
mecmu tutan mtn edilen flat ı 

...1 Şamil eokaA-ı ro. 20 • 
Kilo Lira Kr. Korno Sa. 

100000 Un 10500 00 10 50 , 

76000 un 7980 oo ıo so 1 Satılık Ev 
Teminatı muvık· İhıle gönn Miloakaeanro 

kate akçeel ve tarihi Saat oekU Karanıf nada lekele yoku 
Lira Kr. şanda 60 72 numaralı ev 

787 50 7.9.9:l5 cumartesi 10,SO Kıpah ucuz flatle satılıktır. Bina 
598 50 7.9.935 " 11,30 " iki kat Ozerloe 7 odalı ve 

1 Met. Mv. kıtaahnın yukarıdA cine ve mlktarlır1 y11ıh kArgirdlr. Büyük bahç .. FI 

2 

3 
4 

5 

iki kalem on lhllyıca iki kıt'a oartname ile ayrı ayrı vardır. Görmek için içinde· 
mllnakuaya konmuştur. kilere, f tat için lzmlrde, 
lhaleled hizalarında yezıh ~On ve 111atlarda fzmlr'de Karantinada San'atlar mek 
kı~lada Met. M •· satın alma komisyonunda yıpılacaktır. tehi arkasında ikinci Kasım 
Şartnameleri hergftn komhyonda gôrftleblllr. 1 dokağında 21 numarada bıy 
istekliler ticaret odaemda kayıtlı olduklarına dair vesika Cemaleddln'e müracaat edil · 
göstermek mecboriyetlndedlrler. mf"llıilr. 

Manakaeaeına iştirak edecekler 2490 sayılı ırhrma "Ve ----~-----•• 
eksiltme kanuounun 2 ve 3 üocft maddl'll'rlnde ve şart· Süpürge Sat· 
nımeleriode yaıah veelkalarlle temloatı movakkate mak· mak istiyormuş. 
buzlarını ve teklif mf!ktublarını ihale eaatluden eoaz 

' bir eaıt evci komisyona vermlt bulonacaklardır. 

20 25 so 5 26~2 

Akhisar belediyesinden: 

Bir Yunanlı efipOrge ıecl · 
merl şehrimiz Tecim odaeıoa 

müracaat ederek memleketlmlze 
çok. miktardı ~Opilrge hhal etmek 

12.9.935 pe.şembe gftofi saat 16 ia ihale edilmek ilzere 1117 
lira keşif ve tensel ıart yHıları gereğince, yeni kaldırım yıpılması 

lşt kapah sarf oıulCl ile aı tırmıya çıkarılmıştır. İ~tekll olanların 
ogan sut 13 e kıdar 2490 Hyılı kanona uygun olarak h1Zır· 
hyacakl1rı istemlerini şubıylı~a •ermeleri ve kl'şflnl görmek 

ltııedlğlol blldlrmle ve bu t e· 
clmlc meıgul olan tectmerlerlo 
adreslerini lstemieılr. 

Tecim odası; kontenjan liste· 
)erinde yazılı olmıdıgı için 
Tdrklye'' e sOpOrge hhııl edile · 

mlyeceği cenbıoı vermiştir. lıtl enlerin ura ı baıvurmaları bllit olunur. 2815 4 5 6 
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------------ Zından ve Çangal Ormanları Türk Anonim Şirketi 
---- I ---------= = e = s = 

Karadeniz sahillerinde A YANCIK'ta dünyanın birinci derecede hüyftk ve son si~tem maki· 
nalarla mücehhez fabrikalarına malik olan mftessesemiz muhtelif orman mamulatını dnnya 
piyasalarına tanıtmağa muvaffak olmuştur. - •• 
1{01{ TAR 

Marangazluk için fevkalade elverişli budaksız ve yumuşak Mavi mar
kamız bütün memlekette }üksek bir şöhret kazanmıştır. Kırmızı vesair markalar yapı, am· 
halaj kutular imalinde çok rağbet görmOştDr. 

" 
Yapı işlerinde umumi bir rağbet temin etmiştir. ÇIRALI 

KAYI Kaynatılmış ve buharlrnmış budaksız ve çatlaksız olarak piyaElaya ~rz 
olunur. Buharlanmış kayınlar çekmez, çatlamaz ve kurtlanmadıkları için mobjlya, otomobil 
karoserisi, sandalyetl kundura kalıbı, ökçe ve fabrikalarda bulunan makinalarıo ahşap ak
samının tamirinde kullanılır. 

= ---= 
~ ---= 

PARKE 
Etnvden geçirilmiş ve kurutulmuş döşeme tahtalarımız rendeli, yivli 

kusuru olmıyan gnrgen ağacından ihzar edilmiştir. dilli olur hiçbir 
ve 

§ GOrgeolerimiz Slovauya gllrgenlerinden daha iyi cistendirler. - . ~ - ................ ~--. - ---

§ Park!c. v~ kayınları.o lzmirde Rilil Kereste F ahrikası olup blltlln bu saydıklanmw P .. uayarda BllAI Kereııte Fab· 
satış yerı Kerestecılerde rikasınm 29 numaralı pavyonu g3rmekle mflmkGndOr. 

'11111ummnmrırı:ı1111111mu1111111111111111111Hn111Hmmttmn111111nn11111 11111 mıtt mı 
• 

F ra t e 11 i S perco Vapur A cen tası ~'=iiiiıiiiiilıliliilMlıliiiljlllilMllllıılılılılılıillllll1111111ilıılılılılıMMlliiiilıllliiiiliiilıiiiliıiiiifiiillıiıiiiiiiiiilılıiiiililıiiiiiılıliiiiiiJıiiliiıiiiiJ 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI ~ Al h. B 1 

·•CERES., vepuru 26 ağuıtoatan 31 ağoHası kadar Annre, ~ zşe ır an z-ası 
Roterd11m, Amsteerdım ve Bamborg limanları için yak alacaktır. ~ ı_ ~ 

0 ULYSSES,. vapuru 9 eyJOlde geltp 14 eylCUe kadır Annra, 

Roterdam, Amsterdam 'fe Bamborg Umanları için yflk alacakttr. = Da r;;;, m Da n-. ·g·: n ~ e s 1 
"ORESTES., vapuru 23 eyltHde geUp 30 eylüle kadar Annrı, = '25:1 U °if"' ~ lb:ıl' 

Roterd:m, Amııterdam n Bamburg limanları için yak alacakbr. ;;;;;; ikinci Kordonda Borsa civarmdakl kendi binuında 
"ULYSSES., vapuru 22 ığuatoeıa b~klenmekte olup yOkloil = TELEFON: ~363 tahliyeden sonra Burgae, Varaa ve KOetenee llmuılaraaa hareket := 

edecektir. = HertOrlO (Banka ve Komisyon) Muameleleri 
"0RESTES.. ..puro 5 r.ylolde beklenmekte olup yGkGoG Vadeeizlere ·~ 

Yapılır. 

4 
5 ~~~~!~~:~ sc.nra Burgae Vırna Ye Köııteace UQJaolaıına hareket Mevduat Şartları: A!b ay vadt-liy~ % 

"BERKULES., npura 19 eyUUde bek'enmekte olup yal6n4 · Bır sene vadelııe % 6 faiz verilir. 

Olivier ve şort 
kası Limited ~,, 

pur Acenıas• 
Cendell Han, Birinci g,I 

Tel. 2448 
Ellerman Llya tıd· 

Liverpool Hatb: ıa-1 
uol'ORTO., l'aporo 1 e1 f 

Eberpool Ye Snanıea'dl',f 
llp tahliyede bolunare• ,e.ıJI 
ıımanda 7 eyUlle •adar f 
pool Ye Glaagon lofO 
alacaktır· ~ 
. "ROUMELlAN,, npo'" ,1 

Zahire, GsGm, incir, pamuk, yapak, afyon Haaire komlıyoncolap yıpıbr. Mallar geldi · eylalde Lherpool Ye S•''~; 
tindi'! Hhlpl,.rtn1ı "" mG11atd tflnhle nanı •f'rlltr. dın gelip tahliyede IJO 

tabliye ettikten sonra Burglie, VHna Te KOııtence Umınlarına 
hareket edecektir. 

SVENSKA ORIENT LlNIEN 
uvJKINGLAND,. motora 2 eyl41de beklenmekte olup yakana 

tahliye ettikten sonra Roterdam, Bamburg, Danıılg, Gdynla, 
Goteburg, Oelo ve Jskaodinnr• limanlarına hareket edecektir. 

0 HEMLAND .. motôrü 16 eylOlde gelip tahliyeden ıonra 

Roterdam, Bamborg, Dantdg, Gdyola, Gotehorg, Oelo Ye 
İskandinavya llmanlar1ua hareket edecektir. 

0 VlNGALAND,, mot6ra 2 blrlucl tf'trlnde gelfp yakana bo· 
ealttıluan sonra Roterdam, Bamborg, Dıotılg, Gdynlı, Goteburg, 
0dlO ve lııkandlonya limanlarına hareket edecektir. 

SJt:ıtVICE MARITl)ı ROUMA~ 
0 SUÇEA VA,. vapuru 6 eyUllde gelik 6 eyUUde Malta, Bareelon 

ve Marellya'ya bırelr.et edectktfr. 
"ALBA JULYA., vapura 30 eyUUde gelip birinci teorlnde 

Malta, Bueelon Ye Marıllya limanlarına hareket edecektir. 

Yolca ve yok kabul eder. 
İIAndakl hareket tarJhl~rlodekl değfolkliklerden ıcente mee'u· 

llyet kabul etmez. Fazla tafelllt için ikinci Kordonda Tahmil 
ve Tabliye blnaeı arkaeıoda Fratelll Sperco vepur acenıah~ına 
müracaat edllmı-sl rica oluour· Tr.lr:foo: 2004 2005·t663 

~ Uoktor ~ 

A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bulaşık ile ealğın hastalıklar 

mO.tebassısı 

Baınnabane iatasyonq ka111eındald dibek ıobk ba11nda 30 eayı• 
1ı ev ve muayenehanesinde eabah saat 8 dan akl8m nal 6 a kadar 
haetalanoı kabul eder. 

Müracaat eden hastalara yapalmHı J4zımge1en uir tahUIAt Te 
mikroskopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmaona ceTu g6-
rülen Pnomoıoraka moayeoehaoeııinde muntazaman yapılır. 

Telefon: 4115 

~------ll!l!l!l!l-•.ıı!ll!l!l!M~~-~-------""-"'11!1!1!l!lllR""""""""'""'""'""'lllll!!liil cılttır. 

Der Zee 
& Co. 

Van 

UEUTSCHE LEV ANTE LINIE 
"TİNOS,. nporo Balen il· 

manımızda olup 6 eyldle ka 
dar Anvere, Roterdam, Bam 
burg n Bremen için yak ala· 
cakhr. 

uceıos,, veporu ı 6 eylulde 
bekleniyor, Bamburg Bremen 
n Anvera'ten yak çıkaracaktır. 

"İTAURlu Hporu 16 ey· 
ICUde bekleniyor. 20 eyUUe 
kadar Anveu, Direkt Roter · 
dam, Bamboıg n Bremen 
için yok al•caktar. 
.. VVINFRIED,, vepuro: 1 lncl 

teı,rlnde bekleniyor. 5 B. el tet· 
rlne kadar Anvere, Roderdam, 
Bımborg Ye Bremen içla yak 

alacaktıa. 

"VVASGENVVLO,, Hpora: 14 
1 inci teerJnde bekleniyor 18 
1 inci tf'trlne kadar Aavere, 
Roterdım, Hımburg Ye Bre· 

1 men için 1akl17ecektlr. 

0 TROYBURG,, npara 7 
eytdlde bekleniyor, Anverıı, Ro· 
terd11m Ye Bamburg için yGk 
alacakttr. 

.. NORBURC,, nporo: 8 bl· 
rlncl teırlnde bekleniyor. 8 hl· 
rincl teorine kadar Annn, 
Roterdam Ye Bamborg için 
yak ılıcaktır. 

ARMEMENT DEPPET ANVERS 
"EGYPTE,, nporo 12 Bel. 

teerlode bekleniyor doğru An· 
yera lçla yftk alacıktır. 
AMERlCAN ExPORT LINEi 

NEVYORK BiRLEŞiK AME 
tdKA'YA DOCRU SEFERLER 

ExEGUlVE,, vapuru: 18 ey· 
hllde bekleniyor. 

ExlLON A,. nporo: 30 ey· 
ldlde betı.lenlyor. 

DEN NORSK.E MlDDEL· 
BAVSLlNJE 

(D S. AS. SPA.NSKELINJEN) 
OSL O 

u SARDİNıA " motôrtl 27 
eylalde bekleniyor, Dlppe Te 

Norveç llmınlarına yak alacaktır. 
"SAN ANDRES., motôra 23 

Bel. teırlade beklenl7or, Dl· 

Bola belediyeıloden aldı&ım 

68·84 N. b ebllyetnameml Ye 

Mani.. •llAyeılndeu aldıAım 3 
No. la otomobtl Tlzeelol kay· 
benim. Yenlılnl çıkartmak için 
mOracaat edeceAimdea eıklle· 
rlnla hGkma yoktur. 

Demircide Ddl boca 
oğla Ahmet 

eppe Ye Noneç limanlarına 
yak alacaktır. 

SF.RVICE DlRECT DANU· 
BIEN 

TUNA BAITJ 
.. ALISAft moUSrG: 9 eyldlde 

bekleniyor. Belgrad, Novlead, 
Kom1rao, Badapeıte, Bratılava, 
Vlyaaa ve Ltns için yak ala· 
caktır. 

.. BUDAPEŞT .. motôrG: 18 
eyldlde bekleniyor. Belgrad, 
No•lead, Komarno, Budıpeıte, 
Bratlılua Viyana Ye Una için 
yük alacakt.r. 

"ATID,. motora 29 eyUUde 
bekleniyor, Relırad, NoYlead, 
Komarno, Bodapeıte, Brıtlı

lua, Viyana Ye Llnz lçla yGk 
alacak tar. 

Londra ve Hull Hattı: ; 
•· ALGERlAN ., Hpo'" r

manımızda olup 8 eyl01" f 
dar Loadra Ye UuU içlO 
alıcakhr. ~t 

..FABIAN,, Yapaıo 12 e1ı'ıı 
de beklenmekte olup 18 e1 ıl 
kadar Londra 'fe eull 
y4k alacaktar. ,~ 

0 EGYPSİAN yapotO '' " e /Y 
eyldlde Londıa Bali f ~I 
nr1'ten gelip tahltyedt 6 ıl nacak n ayni zamand• ~ 

rlalısnele kadar Londt• 
Holl için yGk alıcaktıt· ıJi 

Tbe General Sttam N••ts' 
Co. Ltd. ~ 

" ADJUDANT ,. T•P0~,a'" 
manımısda olup 80 •I ~ 
k•dar Londra için ycık ıl•"' 1ıı1 

0 STORK,, nporo 20 7 e~ 
de beklenmekte olu/-~ 1' 
14le kıdar Londn lıır 
alıcakttr. t~ 

Deoteche LeTanle Ll0 

0 1. 
11GALILEA uporo J i 

" eti 
lalde l. ımburg, SreJIJ do f 
An•erı'ten gelip tıbll1e 
looacaktır. 0ı'f 
Not: Vorot tarihleri ffl ••:.ı•''' 
rın lılmlerl berine de11lfl~ 

rludea meı'all7et kaba.I ' 

1 


