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Mazhar Olacaktır. 
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tllünç Bir 
nşonce. 

N. A. KOçftka 

Oınıanlı imparatorluguna kar,.ı 
Uran ,. 
1 

e onun çabuk yıkılıb par• 
1 aıı111••ın1 iatiyenlerin ellerinde 

b
e diUcrinde kıaa bir cümleden 
•ret b' rU. u sô: dolıprdı: Oul.ıı~ 

6 
Ve Aıya hdıu, Bu süzle hızı 

aJfik Avrupa sosyetesi içinde eon· 
ö •n gclrni~ tilredi bir ulus gibi 
~lt~~~yc ~,alışırlardı. Tarihçilerin 

Cftı~ noktalardan biri de be· 
Cll b• 
, UlUn Anupa uluslanwn Aft, 
•nın · 

genıı ve yilkack yaylalann· 
)' koparak: ayn ayn tarihlerde 
~ ayrı yollardan Avruııa'ya gel· 
'O ul 1 il 01

• arıdır, Şu hale göre bü· 
n Avru 

e A pa ulusları tamıuuile ~:ırklı 
'l 

1Y•
1

hdırlar. t'akat burada ve· 
ı lllck . 
•rkı lltcnilen anlam bu değildir. 
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Bayındırlık Bakanımız Ali Celal Bayar'la Zekiii 

Çetin Kaya Dün Geldi. Apaydın _Moskova'da. -
Kuvvetle Umuyo uz: Bize Y enı Bazı 

Müjdeler D Ge irmi laca 1111
• 

Sovyet Birliği Odası Ekonomi Sal
gıtımız Adına Tören Yaptı. 

Moakon 22 (A. A) - Cci&l 
Bayu ve ZekAI Apaydın dan 
Lenlngrad'dan boraya dönmüş· 
terdir. Sovyetler birliği tecim 
odHı Türk ekonomi salcrıtı o 
adına bir tören yapmıo ve 

bunda dıo tecim komSııerliği 
-------

Amerika'da 

muavini Ellava Tilrklye'deki 
SoYyet tecim oruntıkı Vorolılof 
dış komlııerllğl birinci doğu 

•int •e Aıya'Jı ıöıü Doğu me 'e· 
•ınb 0 doğurduğu politika dilinde 
ir. ı::ka anlamı olan bir kelime• 
"t tanda bir daha dirilmemek , .. re ül 

ı en bu kelimenin buı Bal· 
1 ko 

Kaza, F ı rlına, 
Sıcak ve Y anğın 
Bir Gflnde 90 öln Var 

etlikte .111t~lannm: tarafından, oet· 
a 11 kitab ve dergilerde orta· 

atıtm 
fiııdc .~ dolayııih: bu eöz ila• 
·-· . goruıtcrimizi n dilıüncelo
-ıaı anı 
lıcatı •tnıanıo herhalde faydalı 
r 111 umuyorum. Oımanlı im· 
~rl.tıta 'La anlamda Avrupa'da 
• 

1111f bir dogu devleti idi. Yö· 
IQ biçı·-ı . d" . d 1 . -· - en, ınıg ev eli ve 

-... l)'tti ·ı 
fiııde 1 e Anupa topraklan 6s-
ir Y~ı)'aa bafka uluılardıuı ayn 

reagı ,.. ı,· . . 
etti. fak ıçımı olan bir dev· 
etiniıa i~t ge1ac Tiirkiyc cwnari· 
.tL paratorlQ.la il•iei. diğer 
"U&8Q uluııla d er 
~'di rıo •ı:ı pek de farklı 
~ r • O.nııul • 'bi• ı; ,__ ı ıınparatorluğu ta• 
~ C-.efe adte • 

ellecek 1 il ardından ince-
ı bir 0 

urea, bu iınpar1torlnk: yal· 
da ~~ıun dc&il içinde Balkan• 

llllll'J 
0 

ugu halde yakın do&u 
ort .. L ~ .Y•rıttıklan bir impara• 

.. , lipı ·a· 
iirk•ı 1 

•. Bu ırklar ara11nda 
etli erl dahı enerjik, daha kuv• 

o du•u •. 
ttlet.Uı " . JÇıı:ı bükflmdarJarla 
•lllllf rea11ııg dili Türkçe olarak 

1'e Türk kuvveti diler alaa
egeıneı:ı b' 
O ır durum almııtı. 
•maı:ıl • · "nde 1 •ıdparatorlugu biltü.a 

lııa.1 b" bugiiokQ anlamda aıli 
ltibt~r politik. güdmü~ değildir. 
e lo Anadolu ayaklanmalan 

llra Obla iirk 1 nn baıtınlmaeı için 
() •ıy 

rı ~· •n generallerin yaptık· 
İtıde ta bııınçlar Oımınlı tari· 

l!ıparatg.yl et •çık olarak yazılıdır. 
or ııık h' d 

re öldo • .ır aba dirilmemek 
'girı ul gtttı. Türk uluau diğer 

uılar ·b· b" eni d gı ı ır devlet yarattı. 
· 

0A•rı b l •llllerdell u u oaun b6yük dev· 
•ııa &oora Avrupa'lı anla· 

' tnede A L 
"lllıı il bı •anuoile, aoıyal ku· 
tınııı e t•111•mile kanımıo oldu· 

•rtık it b 
8 1 • ul etmek lazımdır. 

n gıri •h. ka •tan Roma ayle tipioe 
u tıll'.ı rır~anııolardır. Diniğ kuru· 

lll ..ın• '•ıle doguuldır. Şu bılde 
"-e\I ti · · örtıld _ pıoın ha komoumu&da 

ilguo· 
lllaı111 u ıöylcmclde hakikati 
• 

11 oldu& • · • 'llec .. L• rıum ıçın onlann ıo• 
"'len ' o, aı biç ummuyorum. 

lllaolı • 
llQ kabr ınıpar.ıorluAunu ku· 
•il ••anlar Nllarla Gelibolu· 
· ~erek &e • 
•ltikç. b )'tiny~ı damlası gibi 
~d 

8
il)ildQ 1'e VAynna'ya kadar 

'· u hid' i •ltı7'a •&eler biç oGbhe yok 
lflllıtt )'ılın çerçevesi içine sı· 

ır. Faka T it .... L.d, t ürk Rumeli'de 
-• ır O. Cdo0 , ' ıuanlı ordulan Ma· 

Yaya · 
llte }J gınııeadcn daha çok 
tl'de l :edooya'da birçok kiliee
ollla'd kçe 1'aıa edildiğinden ve 
'1tkçe '; gaaderilen miıyonerlcrin 
""- Arenmeleri lQıumuna dair 
........ il SeıA 

e bugcın anık Tekilinin yazdığı 
la1a lll k Roma arıi1'lerinde saldı 

tı1aıltt e lublardan acaba muanzla-

~~ haberi var mıdır? Bfitüo 
'-t, ~,hacet Balkanlarda Slav. 

1• bdar etki olu g .. 

Ortada Bakanımız vagondan indikten sonra. Sağda , .e aolda Bakanı 
11bay Te diğer bası 1evat. 

Yakub ve 8 inci bölge eepekterl 
Tahıln, emniyet dlrektörCl Feyzi 

Alı:lı:or, devlet demlryolları bıo 

kartılamıya gelenler arasında 

eıpekterl İlmi, bayındırlık dl· 

rektörü Mehmed Nuri ve olr· 
- Sonu 4 nctı yOzde -

Nevyork, !l2 (A.A) - Ame· 
rlka'da haf tı sonu geçirmek 
Gzere geziye çıkmıo olanlar 
ara11nda kıza, farhne, ııcıklık 

1'e l ıngın gibi eebeblerden öUl· 

rO 90 kiti ölm6t ve birçok 
klmıeler yaralanmıttır. 

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

&Ioakova Elçimiz Zekai Apaydın 

ıobesl dlrektôrO Zokerman Tar. 

kiye elçiliği ve dıt lolerl ve dıı 

BGtdn ödevleri arasında iz. 
mir'ln ihtiyaçlarına kartı da 
yakın bir ilgi göıteren Bayın· 

dırlık Baklnımıı Ali Çetlnkaya 

dan akpm Afyon trenlle erh· 
rlmlse gelmlt n Baımabane 

lıtaıyonanda çok ıamlml Ye çok 
canclaa gelen bir ıe.gl ile 
karıılanmıotır. Pakaoa Afyon 
trenlnbı ıonond• bir ıalon 

aynlmııtı. Beraberinde dnlet 
demlryollın geael dlrekUJrCl 
İbrahim Kemal'da balana· 

teclıJl komlıerllklerl yaksek 

Dünya Vahşet Devirleri Ka-;::~ ;~·;m•••··d··· 
nununa Mı Dönüyor? drOnO OzOm 

Don Kemnlpaşa'dan 

1 1 F • H •b A _. } ""' K } Borsaya Bir Çuval ta ya ınansı, ar ın gır ıgını a • nznm Geldi 
yordu. 

811mıbaoe lıt11yooundı İl· 
bay General K.. Dlrlk ile fz . 

dıramaz; Bozuktur, Diyorlar. 
mir 11ylnı Maırafa Rıbml ( ) A • l( • ~Q K J L 
Köken ve Sadeddin, Mogla 18y. ta ya mıra erı, u veyş 8D8 1010 .n..apaomaSI Ih ti-
lavl HaıaD, mDıta~kem •• . ka· malini De DOşQnerek Tedbirler Almışlur. 
mutanı miralay Raılm. C B.P. 
İzmir llyôa adına yönetim ku· 
rol tıyeelndea Dr. Klmran, 
devlet demlryolları 7 inci bölge 
loletme eapekıerl ( mafettlol ) 

Dally Berald yazıyor: 

M. Mu11ollnl yomro~o indir· 
mek ftıeredlr, Barıo lmkAnı 

azalmıotır. Yaklaoaa harb, ıı· 

Eti Devrinden Kalan 
Eski Bir ~ledeniyet. 

Kanalizasyon, Silo, Banyo, Dershane , 
Gibi Şeyler, lsa'dan 3 Bin Yıl 

Evel Eti'lerde Vardı. --Parlı, 22 (A.A) - Franıız 
eaerler mtlteha11111 Andre Per· 
rot Sorlye'de Ebakemal yakın· 
larında toprak altında yıpmıı 

gauzlann Türk oldogu da yadısa· 
namaı ya! Türk'lerin Anupa'da 
herhangi Anupa'h bir uluı kadar 
eıki olduğa, artık riyaaig bir f81" 

mazlılli anlatılmıı bir bakikauır. 
Uluılar ara8lnda 1ta11ılıklı sevgi ve 
Bayp yaratmak için bütün uluelar 
biribirlcrinin tarihlerini ıoıyal aD• 

lamlınnı, psikolojik yöademleriui 
bilmelidirler. Biz doıtlınmıadan 
bir kere daha rica ederiz ki gene 
Türkiye cumuriyetioden baheedcr• 
terken, Oımanb zamanına özgü olan 
tekilde konuımaıınlar ve bize Oı· 
mantı gözü ile bakmaeınlar. Yeni 
Türkiye'nin yeni bir anlamı oldu· 

gunu ulamak lUımdar. 

olduğa araotırmaların ıonoç· 

tarını blldirmektedlr. 
Perrot İ•'dan 3 bin ıene 

evet burada çok perlak bir 
medeniyetin yapmıo olduğuna 

göeteren mClb!m eserler bul· 
muotor. Blyorollf yazılardan 

bunda Etilerin Y•tadığı ve 
bunların Mııır'a Te Sabile kartı 
çok çetin ıavaılar yapmıt ol· ' 
doğu anlıtılmaktadır. 

Perrot'un buldoğu tey ıor· 

larının çeueel kilometrelerce 

u1171b giden ve bacam ;tzlnl 
taı•yan bClyftk bir EBraydır. 

Burada kral oturmık1a ve 
hallı:, dOıman 11ldırıtı karı•· 

11nda boralara ıığınmakta idi. 
- Soau 5 lacı 7Dlde -

halyan aektrlcri 

kılmıdıo utanmadan açılan rom, mezara ğirmlt olıc4tktır. 

kaıdi bir tecavüz ve yığma Danyı ~vahoet devirleri ka 
harbidir. logtltere'de de bono nono:t na dönüyor. Bu ise 
kabul edenler vardır. Babeı· tebllkelldlr. Tehlikeye giren 
lerln bir utanı vardır. Demek 1 A b ı ' ile ı eo !itan ın atisi değU, 
oluyor ki onu almak için, medeniyettir. 
1talyan'lar Hıbel'lerl Oldtır· 

mee ğmezondorlar. Jhon Marley 
- Babııetdğinlz barbler, aıığ 

mıkeadlle yapılmıı cfnayetlerdlr. 
Demlıtl. Halbuki dnletler, 

k•tllt alkıılımığa hazırlanıyor· 

lar. lnglhere ve Fransa da bu 

zihniyet 11blblerl, ne yaktıkla · 
rının farkında mıdırlar? 

Eger hılya herteyl hiçe 11 · 

yarık harbe girer ve uluelar 

kurumu blrtey yıpımuaa, ku 

• • • 
Daily Mail yazıyor: 

Amerika, mtıdıhıle teklif ini 

reddetti. Bu, lnglltere'yl esir 
yetlttlren bir memleket namına 
eıld btıyok müuef iki He çatıı· 
t1rmak lııtlyeolere bir örnektir. 

· Amerika hakem uıolGnG tavsiye 
etmlttlr. Yani ılAlı:adar ola mı· 
yıcağıaı blldlroılıtlr. 

İngiltere balkı da İtalya itle· 

- Soau 4 acQ 7Dlde -

Dan Kemalpııa'nın Pena 
koyaoden Hatıl ve Kemal adlı 
iki ftretmen ıehrlmlıe bir çuval 
çeklrdekıılz koru azam gön
dermlılerdlr. Bu yılın ilk kura 
GzOm Greol böylece plra•ya 
gelmio oluyor. Üzam teclmerl 
Meeerret'cl Nurl'ye gelmlttlr. 
Boreada muayeneel yıpılmıı ve 
6z0.mlerln kemale geldikten 
ıonra korotoldnto n bonaya 
gönderildiği ınlatılmııtır. Boraa 
yönetim korulu bu Oretmenlere 
l~ramiye verecektir. Yeni o.za. 
mün, ftretmenlerlmlze ve mem. 
lekte bayırla ve bereketli olma· 
sıoı dileriz. 

~--~--------1------~ 

T'elefon 
---··.-.---

Mürakabe Heyeti 
Istanbul'a Geldi .. 

Ankara, 22 ( Özel ) - Ba· 
yındırhk bakanlığı tarafından 
gönderllen bir kural ( Beyet) 
lıtaobul'ı1 ghmlotlr. Do heyet 
latanbul telefon iti O.zerinde 
kontrol ve mOrakıbe Ue meı· 

gut olacaktır. ----
Hindistan'da 
10 ölO, 74 Yaralı 
Yeni karışıklıklar oldu 

Loodra, 22 (A.A) - Dally 
Telgraf 'a Lahor'dan blldlrUiyor: 

Son kıutıklıklırdı ölenlerin 
ıayııı 10, yırahlarankl lee beti 
İogUlz poliılednden olmak 

here 74 klıldlr. 
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Durumu Ne Halde? lstanbul'da Büyük Bir Yan-Ev~~~~:~e:ı.~:::k•:,~ 
Vapur ve Şimendifer Tarifelerinin 

indirilmesi Lazımdır, Diyor. 
3-

Akeeki'll Hüeeyln Remzi Öz· 
göcen'Jn aytmrımızla yıptığı 

anket konuşmasının eonuo11 da 
bugflo ba.ıyoruz: 

• • • 
- Llmıoda yftkleme ve bo· 

oaltma masraflırı yakeekmldlr, 
uygun (Munfık) mıdır? 

İetanbol ve lzmlr yak· 
leme ve bşıltma tarlfelnlnd" 
esaeb bir fark yoktur . .. İstın· 
bol'da rıhtım Ocretl diye ay 
rıca bir Gcret alınmaktadır ki 
.lı.mlr'de bo yoktur. 

- Aydın demlryolu dnlete 
geçtiğine gare, tatbik edilecek 
indirimli tarifeler eebeblle İz 

mlr'ln ekonomik durumunda 
gell~me olacağını umnyormo· 
80DUZ? 

- Şimendiferlerde ucuz ta 
rlfeler memleketin tecim lele· 
rint dıfma k:aynaıtmr. Tart 
lelerin ucozloğu nlıbetlnde ge· 
simler (Seyıhıtler) çoğıhr ve 

bunlardan birçok tecime! adlıı 
mılar doğar. Bundan kuık:o 
eozkl memleket n Gretmeu 
için birçok asığler olacak Ye 
teclmerledmlz de faldelenecektlr. 
Vapur Ocretlerl yOkeek oldu 
ğondan 1ıtanbol'lı İzmir ıra 
sındı gezim yapmnlar azdır. 

Eskiden birinci meYktde gldlb 
gelenler timdi ikincide gldlb 
geliyor •eya s«herte bileti ah· 
yor. Vapur taııma Qcretlerln· 
de şf meodlferlerde olduğu gibi 

indirim 1ıpıhrea latıabul'a te· 
cim ve gezmek için gfdlb ge· 
leceklerin say1&ı daha artıcık 
ve vapurlar bir ıey kıybetmf. 

yecelderl gibi ktzınıcaklar· 
dır da .. 

Eeld İzmir . KHaba ofmen· 
dlfer ldareıl zamanında bizzat 
gördftğftm bir nk'ayı ılze ın· 
latıyım: 

Buradan it için Bergama'ya 
oradan da Soma'ya gltmlıttm. 

Bir k:aylft gl>rdüm, Balıkeelr'e 
gidiyormuş. 

- Neden Bergama yolundan 
gidi yorııun? niye sordum. 

- Daha ocozda ondan. 

Dedi. Bu adımcığız; el men 
diler onlononon yftkeeklfğln · 

den ôtGrü Basmahane fstHyo· 
nandan trene blnlb balıkeılr'e 

gf deceğf ne, kamyonetltı evvell 
Bergama'ya gitti, orada bir 
otelde geceyi geçirdi, ertesi giln 
Soma'ya giden bııka bir kam· 
yooete bindi, Soma'danda trene 
binerek Bahkeslr'e gitti. Bal· 
bold ti mdl çok ucuz olan 
navlunlar enyeslnde böyle za· 
man ve it kaybeden h1reketler 
görQlmez olmuştur. Şlmendl· 

ferlerin devlet ellne geçmesi 
bir memleketten diğerine mal 
göoderllmesl bakımından da btı

yük fıldeler sığlar ( Temin 
eder ) ve çok it yapılar. Ön· 
celerf Aydın'dan, mesela Kon· 
ya'ya gönderilecek bir mal ev· 
velA 1zmlr'e gelirdi. Bu malı 
Aydın demlryolundan alıb iz. 

mir • Kasaba hattana •ermek 
için lzmlr'de it yapan kumu&· 
yoncular 'ardı, Afyon'dıo Kon 
ya ıf mendlferlne vermek içinde 
ayrıca kumosyoocolar çahtırdı. 
Bo suretle birçok fuzuli mae· 
raflar ol urda. H•lbukl timdi 
bunların hep l katkmıt bolu· 

noyor ve mal gônderllmeııl 

elmendlferler tek idare oldu· 
ğondın doğrudan doğruya ya· 
pıhyor. Bandın l\tilrG devlet 
demlryollırına memlekette tecl· 
mel hayatın gelttmeal bakımın· 

dan teşeklfir etmek lbımdır. 

Bftyük kolayt.klır Hglanmıt 

holuoüyor. 
V ıpar nnlonlarının ucuz· 

JatılmHı lbım geldiğini söyle· 
mhtlm. Danı lzmlr'le lııtıobol 
arasmdıkl me11feyl kıH bir 
zamına indirecek ıekllde npor 
aelerlerf Hğlanmık IAzımdır. 

Hızlı giden nparlar grrektir. 
- Ekonomi Bakanlığından 

İzmlr'ln gelltmeel bakımındın 
neler lıteneblltr? 

- İzmir için istenecek ,ey 
bor11ının 11naylle1tlrllmeal fe 
bôylece nftfoıooda artmaııının 

11ğlanma11ıdır. 

Hakdmetlmfsfo AlmHya ile 
yıpmıt olduAa tecim anlaımuı 
geçen yıl çok fyl ıonoc;lar nr· 
mittir, bu yıl dıha btıydk fal· 
deler görQlecektlr. İngiltere ile 
yapılan tecim aolışm11ının da 
böyle sonuçlar vermeal beklen· 
mektedlr. DJğer hftkdmetlerle· 
de böyle ıulaımılar. y•pıhnca 

memleket Grftnlerl daha f yl 
satılacak, bôyl«'ce k6ylCl halk 
sıkıntıdan kurtularak refıba 

olatıcıktar. 

fıçlllk ftcretlerl İzmlr'de çok 
daımaıuır. Bu Gcretler arta· 
blllrml? Artarıa maliyet f lıtloe 
teılr etmezml? 

- işçi dcreı lerl artaru ma· 
liyete labfatlle tesir edecektir. 

Bunan ucuz olmaııı çıkıt (İhracat) 
Ozerloe faldelldfr. Her tey UCUZ· 

lağa doğru giderken, lıçl ftcret· 
lerlnln yakııelmeal bence müm· 
kan değildir. 

Şahap Giıksel ··-Eti Devrinden 
Kalan Eski 
Bir Medeniyet .. 

- Batı 1 inci ytızde -
Devletin eodüıtrlyel merkezi 

de borada holo~uyordo. 

Çok çetin bir kngıya rağ· 
men Dahil kral ve aav.ıçılan 

earayı ele geçlrmlt Ye yakmıt· 
tır. Telbarrlrl 11rayıoda güzel· 

ilkler ateşten kurtolmot bolu· 
ouyor. Bunların arasında mlhl 

binlerce t•blet Yardır ki, bun· 
ların açılma11 birçok yeni ıey· 

ler ô~retecektlr. 

Bo taleblerden batka devleti 
kuran kralın olm11ı muhtemel 

bir heykel ele geçmittlr. Bo 
heykelin Ozerlnde mlbl yazı 

vardır. O zaman gelip ok.o· 
dakları bir derebınedlr. n.,r1. 
hanede sıralar n kfirefiler ol· 
do~a gibi k•lmıotar. Suıyın 

mimarisinde Auopı'nın kora· 
nuvftıtıda bile tınımrdığı kon· 
fer vardır. Znlyel kalmell 
soka\lar sarayın içinde genlı 
merdivenler, ı,eblrde yiyecek 
ııllolır Ye pis ıuları tehlrdeo 
dıoarı atacak mOkemmel bir 
kaoallzaıyon ıebQkeel vardır. 

Evlerin çoğunda banyo ve plt· 
mi~ topraktan b.uyolar nrdır. 

Old · 33 E y d reddin Ktper Ôdemlt ve &of' 

gın u ve v an ı ~:~:,a.,~!~7~:··::r.!a .~:.::~ 
----------------------.. 1----------------------

Y an g 1 n, Dikkatsizlik Ynznnden Çıkmış ve Evlerin 
Tahta Olması Yüzünden Çarçabnk Büyümüştür 
İıtanbul 22 (Özel) - İstanhol'on Klğıdhıne ııemtlnde bOyftk bir yangın olmotto:. Koyda 

çık1n bo yangında 33 ev yanmıı,tır. Yangın bir dlkkatelıllk yaıanden çıkmıt n e~lerln ahııp 

olması yazftndeo ıtet birinden ötekine geçerek bayok bir f•claya eebeb olmottor. Birçok Aileler eniz 
Ye yordııtız kılmıotır. Adliye; yangın baklunc1a tahkikata devam ediyor. -------·· ........... ·--------
Japon ya Habeşistan işinde 

ltalya'ya Yüzçevirdi. _____________________ .. , ____________________ __ 

Roma Gazeteleri, Japonya'ya Şiddetli Hücumlar Ya
pıyorlar. Siya~al Çeveuler De Hayret içinde. 

~------------- .. 1--------------
İetınbul, 22 (Özel ) - Ro llfa hiç karıtmı1ıcığıoı bildir· ponyaoıo Babeılstaola ne gibi 

ma'dan bıber verllfyor: mitti. japonya'nın; bfltfto don aıığfar (Menfeıtler) kartıhğı 

İtalyan gazeteleri; Habeı,htan, yanın önem verdiği ve metgal olarak İtılyı'ya cephe aldığı 
İtalya mee'eleelode Jıponya'oın olduğu bu meı'elede · ııonradan henQz blllomemekıedfr. 
ıon tıkındığı durum mfloase· Hıbetlıtan'dan yana dôomeıl latanbol 22 (Özel) - Gelen 
betile tlddetll ve ateell m•ka· her yerde hayretle klrtılan· haberlere gôre Babeolıt•n hft· 
leler yazmaktadırlar. Japonya; mıetır. kumetl; İtaly•'ya karıı 14zım 
son zamanda Babf!t - İtalyan Son dorum; Jıponya'oıo, gelen her tGrlft hazırhllırla 
ihtilafına karıımığa karar nr· ltılya aleyhine Babeılıtan'la meeguldftr. Bllhııısa hna htı · 
mlştlr. Halbuki ônce bu lht'· blrlettlğlnl göıtermektedlr. Ja· cumana klrıı halkın ne ıekllde 

Kültür işlerimizde Ye
nilik ler Muhakkak .. 

~~~~~~--ı~~~~~~ 

Kültür Bakanı Saffet Arıkan 
Istanbul'a Gitti. 

Ankara, 22 tözel) - Kftltftr Bak•nlığ1; mftfredat programları 
Gzerlnde iığretmenler ara11ndı bir anket açmıttır. Bu ankete 
ö&retmeolerin ganderdlklerl cnaplar araeında çok faydalı!olanlar 
nrdır. Ankete verilmekte olan cev.plar toplanmaktadır. Yakında 

KOltftr Bakanhgında ônemll bir toplantı yapıl•cak ve ankete 
gelen cevaplH tetkik edilecektir. Bonon için bir komlııyon 

topl•nacıktır. 

Ankara; 22 (Özel) - KOltO.r Bakanı Saffet Arıkan latınbol'a 
baret etmlıtlr. 

KdltGr Bakanı, kOltGr lılerlmlz Gzerlnde usmanlırla gö· 
rfttmeler yıpmıttır. Bu derı yılı batındı k6ltGr ltlerlmlzde 
birçok yenilikler yıpılm111 beklenmektedir. 

Atina Şarbayı Londra'da 
Kralla Konuştu .. 

Şarhay, Bazı işler Etrafında Kralla 
istimzacda Bulunmuş .. 

lıtınbul, 22 (Özel) - Atin• earbayı M. Saya, Londra'yı 
varmıo, kral joıj'lı ozon uzadıya konntmq~tnr, Bu konoımalmrın, 
kralın Yonınfıran'a dôomesl meı'eles!le llgtll olduğu ve M. 
Saya'nın, Atloa'nın ıarbayı sıfallle kralla muhtelif itler etra· 
fanda letlmzıcdı bulunduğa söyleniyor. 

Yugoslavya'da Durum 

Demokratlar. Hırvatlarla 
Birleşmek istiyorlar. 

Bodce Onaylandı 
izahat 

Belgrad. 22 ( A.A ) - Par· 
llmento bGdce munzam ktho· 

rat y11asını ilk okonootı ikiye 
kartı 192 oyla onıylamıtbr. 

Bundan ance baıbakan M. 
Stoyıdlnovlç hflkftmetln dile· 

diRI mıhdod yetkelerl n pırlA· 

mentonun hık ve yetblerlne 

dokonmıdığını izah etmlotlr. 

Belgrad, 22 ( A.A ) - Bir· 

ve Başbakan Da 
Verdi. 
letfk demokrat ve aynoık par· 
tiler batkaoı Lf yobadavldo•lç 
dan Hırvat mes'eleslnl bftyftk 
bir siyasal toplantı esnHmda 
incelerken demiştir ki: 

- Demokratlar Bırvıt'larla 

ınlatamak dlleğlndedlrler. Zira 
Hınıt'ların Yogoılnya devle· 
tlae ve kralhğa candan yanıt 
oldukları kanHtlne nrmıt · 

tardır. 

korunacağı hakkındı birçok 
yeni kararlar alanmııtar. Hıbe· 

efstan hftktlmetl; latlkraz için 
hızı teıebb6tlerde bolonmuıtor. 
Bunun için muhtelif hGlnimet · 
lere baı•urmuıtar. 

Adls·Abıbı'd• genel ııefer· 

berllk bazarhklarına iSnemle de· 
vım edilmektedir. Babeolııtan· 

da İtıl1ao'Jarın Habeş alkeslnl 
harple zabtetmek slya1ası~a kareı 
hmreket, kesin olarak kıh Jl 
edildiği için genel ıeferberllk 

kararı ıbnmıttır. 

İstanbul, 22 (Özel) - Pa· 
rlıı'ten bildiriliyor: 

Franııa'nın İtaly•'ya karıı bir 
dorum almaeı aebeblle in· 
glltere'yl gGcendlrmemek için 
Babeılııtao mes'eleelnde ltal· 
1ı'ya fazlı yardımcı olmı· 

yıcığı anlaoıhyor. Fran11'nın 

bu 'meıı'elede" İiıglltere'deo ev· 
nldenberl ayrılmamık slya11· 
ıııoı gftttOğCl n gftdeceğl mey· 
dana çıkmıttır. Bu dorum 

İtalya 11lya11l çevenlerlnde (ma· 
haf ilinde) eodlıe uy•ndırmıttır. 
Çftnkd bu mes'elede Franııa'nın 
tamımen İtalya Ue beraber ol· 
doğu oranlanıyordu. 

Loodra 22 (A.A) - Kabine 
bu ıkoam özel bir toplantı 

yaparak B•beı·halyan meıı'elesl 
nl görDıecektlr. 

Dayll Telgraf gazetesi bu 
hoııosta diyor ki: 

- İnğlltere bOktimetl barıo · 
çıl bir kotarma yolu boluna· 
mıyacağı anlatıldığı takdirde 

ne gibi hlr teıebbftste buluna· 
cağını kararlaotHmahdır. Bu 
kararın İnglltere'nln 1914 yıh 
yazından beri ılmıı olduğu 

kararların en önemlilerinden 
bl.rl olm111 muhtemeldir. 

Londra, 22 (A.A) - Dayll 
Ekspreıı gazetesi ayları ile yıp · 

mıt olduğu bir gôdonmede 
Londrıda'kt yeni Hıbr.t elçlııl, 

bugün Hıbeşlııtan'ın elinde 
ôoemll ııllAh ve mOhlmmat 
ııtokları ve bilhassa makineli 
tClfek, Levolıı tOfelderl, obaı 

topları, ozon menzllll aabra 
topları ve birkaç uçak topu 
bolondoğonn söylemletlr. 

Roma, 22 (A.A) - Bogdıı· 

ıkı,am tekrar Jzmlr'e gelf!cektlr· 

General K. Diri~ 
İlbay General Kbım oırit 

Pazar gftntl Bergama llçeeıod 
bazı köyleri teftlt ederek Af 
nhk eınmna kadar gltmlı f 

ıynl ıkoam fzmfr'e danmftıtOf· 

GOneş Doğdu 
Emniyet dlrektörlOğft ldll~ 

kmm baıkanı Barıt'ın bir er· 
kek nlAdı dünyaya gelmiş f 

"Gftneo11 adı verllmlttlr VzoO 
ômftrler diler ve anastle bıb• 
sını kutlolırız. 

llayvan Hasta· 
lıkları Hakkında 

Bir Emir Geldi. 
Tarım Bıkanhğıodan yanıt• 

ra ve tnok kolerası hastalı~ 
lırı h•kk•nd• oehrlmlzdekl il 
glll dıyralara bir genelge gel 
mlştlr. Buna göre yaoı~ırf 
haetahğınıo ııf'yrlol n mabdod 
olduğu, çabuk seyreden bO 
hastahğın moıııblırma bebelJJe 
hal ııerom verllmeıl lhımgellf' 
ken. bazı yerlerden daim• ••~' 
ııen lsteolldlğl gôrGlm6ıt4f 
Bakanlık ıerom tatbikini eıtl 
retmlttlr. 

Tavuk kolerası çıkınca eli 
enelA serom tıtblkl ve on g4~ 
sonra vakeen yapılmak IAııdl 
ken yalnız . ııeromla iktifa edil 
dlğl görülmGıtGr. Genelgedt 
booı da dikkat edilmesi eıtl 
rodilmlıtlr. 

ödemiş'te Yangın 
Ödemlo, (Öz,.l) - Bugil°' 

Ödemlt'ln doğoııundı, ıaat JC 
da Serf lcell Nacl'nln babçeııtodt 
bir yangın çıkmıehr. Y•nt0 

Kanla'h kahveci AH'nln orJ 
ğıodan çıkmıt, hna r~zgırl 
olduğu için ınlde yayılmıı''' 
Yangın yerine ltfılye kolu •' 
ker yetişmlt, jandarma ko.0 11 

tını llyaa Y ıldmm bllf Hl 16 

netimi gfizeylnde yarım sı•'1t 
sôodilriUebllmlıtlr. 

Hava r6zg4rlı oldoğond•0 

yangının yıyılmaıından kor~o· 
ln}ordo. Yangında tfitftnc4 ~I 
zamettln, Mehmet, KilçGkbt1 
ve Cumalı Hftıeyln'ln 2000 Ur' 

değerinde tGtftnlerl yınm~ 
- il kü İtalyan gazeteleri, jıpoıı1 

nın İtalya - Bıbet anlıomıılıgı 
karıısmdıkl yeni battı hıre~e 
tJnl k•ydetmekte ve bu b•ıe 
keti "Tadbte gôrülmemh bit 
ric'at" diye tavsif etmektedll 
Hele Mesajero gazetesi uV01 

mın,, baıhğı altındı çok ıtd 
detll bir betke yazmııtır. 

Londra, 22 ( A.A ) - 8' 
kanlar bugfio toplandılar. 11' 

ı 4' beş talya mea'eleslnl göt ' 
UUderl zannedilmektedir ..J 
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Yeni Açılan un Fabrika Bizden Mal "Bl'idisatın Yarattığı Ve Bir Borç işi , 
Urla'nın Alan Ve Alını- Tahiiğ Bil" Mahluktur,, 

Kamil, kadıoların D .,,; • ı • 
ayakkabılarıoa im· ve egırmen erı.. M l k 1 Ellinlzmo~ yazıyor: 

renmı Bf yan em e et er İstanbul mÖhalılrlmizden: 

&enıııl 
çarık tipi Temiz Evladları 

e. r yazısında ba ayak · 
kabıların içinde bir güvercin firilnlerinin Yflzde E l . •. • • • "Boradaki ltomca gazetelerde 

gftzellfğl He g'1rüneo ayakları, ü.çilnil Veriyorlar. Bunun için sas ı ·Araştırma Yapı- Tt1rk parasının kıymetini ko· muharrirlik yapan Yonanh ga· 
penbe ökçeli, 7 arif pedlkürlii ___ J k K AJ k roma hakkındaki kararnameye zetecllerden T. Markulzos, Türk 
t b aca ve arar ınaca tır.. d r ırnakları anlatıyor. Dlin Urla'dan ı,ıo mektu o göre1 Tiirklye'ye aldığın an az · Yunan dosıluğo hakkında mü · 

- Ah dl aldık: --------------- la mal satan ve Türkiye ile hl m bir konferans vermiştir. 
· yo r- ne oluı , er· 

keklerde de böyle bir moda Toprak firün1erlnlo b6t6n 2466 numatalı buğday ko· açılmasına, gerekse mevcod de· kllrlng veya henzerl anlaşma· Ba konferansta hazır buln· 
çıksa... kötü tahminleri geride hıra · roma karşılığı kanunu değişti· ğirmenlerdekl vals ve elek ter· lar yapmayan yabancı memle· nanlal' YooenlıJarla Türklerin 

O k kacak bir f lat diişkftnlilğilne ren kanunun beşinci maddesi tlbatmm kaldmlmımna keeln ketlerle anla,.malar yapan ve ruhlerıoın derin notualorrna 
ta tirde Kemal Kamil, " 

derb l ug~rıması yüziioden epeyce mucfbJoce yeniden on fabrika zaroret olmadıkça müsaade edil· TürJdye'den, eattıg-ıudın fazla kadar ndfoz etmi~ olan ve 
a çarık giyecekmiş.. Ke· -ınat K eıkıotılar geçirmiş olan Urla ve değirmeni açılması ve fah · mlyeceğl için bu cihetin teyl· mal alan memleketlere karşı 1922 faclaslle n eticelenen uzun 

ilmlPiı:ı ayakları ne çe· d Olttir hU halkı, özverenllğioden ve yurd rikalarda tamir mahiyetinde nine eııas oJmak üzere ho glt:>i başka türlü hareket edilmek- ve çetln mücadeleler en sonra 
bat11e mem. Fakat esas iti· işlerindeki müstesna gayretin· olmayan değişme ve llheler müracaatler üzerine aşağıda ya· tedlr. Son durama göre Al doğan bu do:ıtluğun kıymetini 

ayak denilen nesne, vil· k l d codon den, hiçbir şey kaybetme· yapılabilmesi için hükftmetten zıh Poktalarden araştırmalar manya, Avostorya, Belçika, avramış ıır ır. 
en çirkin bir uzvudur. M.:.. ü M k · T· k \re gö mlştlr. Hava knrumoouu mey müsaade. ahnması lazım geldiği yapılacaktır: Çtıkoslovakya, E stonya, Fransa, usy ar uızos, ur - -

6Ubas:• on; hiç alışmamıştır.. dene geıirildlğl yıllarda başka cihetle 1 KanouooAanl 935 ten ı - Fabrika ve değirmenin Holaoda, İngiltere, lneç
1 

İs· Yanan dostlnğnonn slyıaeal ve 

llr..ine 8 er ek ayağının çirkin· 
1 

ki 1 b 1 d i b 1 k ld 1 k d 1 İ 1 ekonomik sahada meydana ge · 
o diyecek yoktur. Cild ke· ilçebay ı ara n s ete a me er gere yen en va seız, açılacağı kaeaba veya ôy e, ve· v çre, ta ya, Macaristan, Nor · tirdiği muazzam neticeleri sıra· 

lı11, daıııarlar fırlak, kemikler fazla t eberrüatta bulunmuş elekcılz değirmen açmak, ge· ya en yakınlarında faaliyet veç, Yugoslavya, Yonanlııtao'le sile anlatmış ve bu konferans 
katı le nıeydanda.. olan Urla'lılar, korumun yük· rekee mevcod fabrika ve de· halinde valssız, elekslz kaç de· aramızda bir kllrlng anlaşması derin bir etüdün semeresi 

Y sek menfaatlerini arııımak &frmenlerdekl vale ve elek vardır. Bulgaristan, Finlandiya, b bl ll t ' 6tyüzünde moda dJye bir c ğlrmen vardır, bu değirmenler olan lr tez gl Hm et oı 
Çok Re 1 yolundaki Ugilerlnln hiç ek· ıertlhataoı kaldırmak üzere her Rusya ve Japonya ile aramızda tenvir etmfRtlr. 

" Y ere tahammill edebili· kasaba balkının fakir kısmının " 
tlı:n. F k silmediğini bıtva tehlikesi kar· , taraftan Finans bakanlığına bir kllrlnge benzlyen bir anlaşma Hatip diyor ki "Türk-Yo· 
taya ç: at erkek ayağının or· şısıoda gösterdikleri verlmll · çok müracaatlar yapılmaktadır. ve köylünün ihtiyacına yetmf · yapılmıştır. Amerl'ke, Arnavut · nan dostluğu moshedelerln ya· 
blrşey~I nıaeıt zevk bolandmcı Ukle tsbat etmekte bulunu· İzahnamenln 7 net maddesi yor mu, yetmiyorsa fakir hal· lok, Danimarka, Filistin , Hicaz, pısı drğll, h4dlsatm yarattığı 
tab r kanaatindeyim. Bonon yorlııır. Grob grob korumu mucibine"" ho gibi mfiracaet· kın ve kaylfinüo miktarı ve Irak, Letonya, Mısır, Suriye, tabliğ bir mahlüktor. Onda ol-

ayyül(i hile insana öğürtü "' leılr. P muza başvuran müetahslller larda eleği ve valsı kaldırılarak on ihtiyacı nedir, değirmen · Malta, Kıbrıs bize sattıkların· guoluğııo gürhüzlüğöo, sağlam · 
hantal le, uzun tırnakh, iri, kazamız holkının yordseverll· verlgsiz bir bale getirilmek 18• lerJn imal miktarı neden iba· dan dahıı çok mal almaktadır· lığm müvezenesi ve yaşayao 
P•rrnaklkeoıtkU, nııeırh, güdük ğlne oyacak sonocu elde et · tenllen drğfrmene köylünftn ve rettir, bo ihtiyacın bir iki saat lar. Bu memlckeLlerden mal bir varb~ın makyajsız gözellfğl 
ıı .. Llld 1

• düztaban, 11u ve bo L i l k dil t teklif vardır. Uzun müddet süren v..-.. " me.. Ç n en er ne kasaba halkının fakir kısmının mesafedeki değirmenlerle eağ· alan tecimerlerin bu malların 
e bir düzüne ayak döşü· edilecek: her yökiimö sevinerek sergüzeştler, fırtmalar ve her 

nGyor d ihtiyacı olub olmadığı yerinde !anması mümkün değlJml dlr? karşılıklarım satıcı hesabına k 
1 a gôılerlml kapıyorum.. kabul etmeğe hazır oldokle· i 1 mllletln kurban verdiği 
nean le btib teehlt edilerek bakanlığa blldi- 2 - Kasabaların fakir hal· Türk parası olarak cnmurlyet 11ehitler, esatiri ag-8 .. olbl bu 

kuRun ae!lsa P-rkek tavus rını bildtriyorlar. v v " 
l " u andırır .. Ayaklarını sak· Yurdun selametini korumak rilmek lazımdır. kından maksad; ötedenherf merkez bankasına yatırmalarına dostluğun kökdnü ter ve k110 

aması PQ lll k Fakat buna datr verilen ma. kendi lbtlyaçlau için adi de· lüzum yoktur. Arjııntln, Bre· snlamı"lardl'r. 1 
" ze ğlne bir etperdir. için her isteneni verme , • 1 " 

• b himetın f'ksik olması eehebJle ' g-ırmenle.rde buğday ve çavdar· zlJya, Çin, lraot spanya, Llt · Uzon yıllar süren nıubare· D verebildiği herşeyl ulus oyo· 
doı:n U.~n yolda •bir poeula bul· roğune hazır bulundurmak açılmak veya değiştirilmek iste- larıoı öğütfib evinde ekmeğini vanya, Hindistan, Meksika, beterle hırpalanan Yonani!ltan 

İçind kil b ki ollen dt>ğlrmenlerln açılmasına yapanlardır. Fakir belkıo mlk· Peru, Polonya, Portekiz, Ro komyııularile ı' yl ,,eçı·n.mek lhtl · 
Şunla e ere Jr göz attım. şıartle olu~lar arasında ÜS· l'l 

rı gôrdum: tünlüğüoü kaybetmlyım Türk veya değletirllmesine Kesin za. ıarı ona göre teebit oluna· manya, Siyam, Şllf, Yemen, yacıoı bissetml~ ~e elini Tdr· 

Aıiıirn Şevket! çocuklarıodao beklenen de bu ruret olob ohnadığının tayı. caktar. Batı Trablusı Btngozl, Efga· ktyeye uzatmı~; Türkiye de bu · 

~ Suna insanlık namına 
50 

Ura de~il mldtr? Halkm bu asil nlnde merkezce zorluk çekil. 3 - Toplanacak olan bn nlstao, BOlücfstan, Orta Ame · 00 samicnfyP.tle kabal etmfştlr. 
e;~ı:ntşthn. Ailem ettin kellP.m heyecaoındau aldığı ilham ile mektedir. Fioan bakenhğından malumatı yerinin yöne.tim ko· rlka hükumetleri ve İo~lllz Mütekabil hlmad çok çabuk 

t n. Birlıoç k l ' L ü l 1 d ü d Uba~1ag· a gelen bir genelgede rulo tetkik ederek karara domloyonlarUe aramızda bir iktisap edilmiatlr. Bunun için· 
tı11 • S u yı benl aldat· topraa. riio er n en y z e ı " 
Yunca 0 nra icraya ghtlğ\ml do· üçünün aynen veya para ola gerek yeniden valssız ve elekslz bağlıyacak ve bu husustaki klirlng anlaşması veya benzeri dtr ki bn iki milletin doetluk 

araya ı rak kurumumuza terkedtlmtl· olarak açılacak motörlü, motör· mazbata Bakanlığa gönderile· olmadığından ve bn hükumet· ve muhabbeli Balkanlara kadar 
g .. ı;hd\n F oııan koydun, uz 

· •k t elnt ortıtya attık. Teklifimiz sQz fabrika ve değlrmf'Dlerln cektir. ler ve memleketimize, altlıkla. da iotfAar ve tevessü etml .. tir. 
durmadı , 8 gene bÖzünde " .., 

il.. En · ı "Ok içli bir sevln,.le kar .. ılan · rından fazla mal eattıklanudan Biuaenalcyb Türk - Yuoau 
Uoı sonu ıcraya g l · v v y Nüf S B ... f f • t • Ye01tn ettf mıı,ıtır. us '- ayımı ugt ay ıa ... bu memle'lıttlerfn satıcıları CD• do9tloğu Balkan paktının bir 

- liorcnnı Y:k! Yurd davası konuşulooca 1 N J • D muriyet merkez bankasına de. nüved vazifesini ~örmO.~ ve 
DedJn .. Ka d hüliln aahsi ihtiyaçları ve ÇİD umara.. erl üşüyor.. po ettikleri mal karşılığını an· bonon kuvvetini anlayan Av. 

pı an çıkarken; " 
- lıeot k d d mahrumiyetleri bir tarafa ~ ; cak Türkiye'den Türk mah rupalılar Balkanları haktki bir 

Yere ız ır ın da yalan K T B k 8 ., 
aene/elOfn ettirdtn .. şımdı bır atarak sevJuçli hır özverenuk Bundan Sonra im arım an ası ug· alarak aynı memleket göndermek höıük devteı gıbi görmt-ğ8 
ftıaaııı lereylın, hundan sonra topluluğu görunüşünü alan Numara Almazsa dayları satmag" a haşladı soretlle kullan11 bileceklerdir. başlamışlardır. Esasen Türk· 

v rt:ıdan k Urla'nın bu temiz çocukları · y d ı d B ı 
n eetfrlrein! • Y k T b k T b k Yeni Neririyat : unım osı uğu olma an a · 

Af 
edlıı. Ve nın hu asil harek~tlerlnden Bına aptıramıyaca •• arım an eeı, arım a an· ,. 

Senedi dl lı kan misakı tasavvur olu· 
eğct ver D.. açıkça haheetmeğl ve karo. ğından gelen bir emir Oze. "K Ü 1 t Ü r,, 

d11, bendçaenlıetıg1ın1 yerde maaşını Genel nüfus sayımı 20 hl· 1 namazdı. ,. 
momuz namına te~ekkilr et· rlnci te,.rlnde yapılacaktır. Nü· r ne dünden itibaren plyaeada Muharrir de ııonları llavf'ı 

tcııı g z ~uın. Sen, ne d " h d K l L k d " ıdaoıeın h mı-ğl borç bil im. f 11 1 ağ ey eetışına başlamıştır. ü türün a.ır ıncı sayısı a ediyor: 
t'.nt1au"'? ya u; utanmıyor S t 1 . b h 1 us sayımınan teme o an DO· 8 d T b k çıkmı,.tır. Dr. Necati Kemal 

1 
... ayın gaze en zın u ayır 1 muralame işlerinin bazı yerler· orea 8 arım an eeınıo sa· " .. Türk - Yunan dostluğu iki 

tnza k işe delaletini eeirgemlyeceğln · b" tııa çıkardığı bu"'daylardao 500 Ktp'to (Ah,ô.k!a mtleavnt), NI · 11 
Fakat arJşıktı. Okuyamadım. den emin olarak saygılarımı de numaralama ameliyesi ır eı had lyrlhoz'un (K.öyciUük), m let lçjn refah amili olmuş· 
kır""ız•ltıada iri harf terle ve kere yapıldıktan sonra arkası. çuvalı satılmışbr. FJat 6,25 tur. Temin ettiği faydalar az 

-u sonarım. k Asım Kültür'ün (Kitabı sev· 
be~ent 1 

Yazt Ue ne göreyim Urla Türk Hava Kuruma nın taklb edllmedlğl ve bunun urnştor. mlyene), Dr. Bilglner'lo (Na· değildir, Bo dostluk daha zl· 
rslnlz? Başkanı sonucu olarak ya kendiliğinden Dün Borsada buğday satış · mütenahillğin fethine doğru), yade kuv\et bulecak ve moaz· 

s!hdal!~ Isa Baydar düşme veya kasden koparılmı, lerı; bankeo1D piyasaya çık· Kadri Ahmed'ln (Nebatat dün· zam işler başaracaktat. 
Şevke son kelimeyi muhakkak '-. _) yahut de yeni yapılma dolayl· maeı üzerine iyi bir şekilde yası), Dr. Necarl K.emal'in Dostluk ileride daba rn<l· 

d t Y•ZlQı'"t Ôb' h -----------· slle bir takım binaların num•· olmu,.tur. Bazı teclmerlerln (G 1 d l ) R kemmel semereler vereceğinden 
ar ac " 1• ürune o ka· M J " örü, er, üşünüş er , omen 

llbdaı ~dtlQ ki?. ZavaJlı , bir de eyvacı ı- raeız ka)dıkluı görülmilşttlr. lae banka Batışa beşlııy nca Rols'nın (lavJçre üniversite şimdiden bOtün semerelerlnl 

aıııgaaı ylmfştl.. V ff Bu dorum sayının doğru buğday piyasasından çekildik· talebesi), 1. Aytekin Kültür'ün vermlo sayılmamaktadır. Terak· 

1 
Çimdik: ğım iZ e 8 J · yapılmasına engel olablllr. İe· leri söyleniyor. Donunla bera· (Epllı.Or'ün haz felsefeeİ), Ste· kiye tapın ve sulhu seven her 

llllllllllllllllllll tatlstlk genel dlrektörlOğüoden Tıltk ve Yonanlı bu dostluğa 
Ce!İlhıa 111111111111111111111111111111111 vancılıg ... ımız. .. Ubaylığa gelen bir genelgede her banka plyaı:aya çıktığı için phan Svefg'in (Cinsel hayat) yardım etmelidir. Çünkü bun· 
• 't'•.-..e il } il buğday f latlerl düşecektir. başlıklı hetkelerl, Aytekln'ln 

ıca arı anı bonon önüne geçmek için dan aoore Yunaaietan'ı Be"'mi· 0 • "' k k T · ül ı • h l ı (8 ı dl 8 ü h lif b"I ı (lşçl olacağım) öyküsü, Sıdkı .. 

il 
o ıncı· Sahı•tededı·r. J. il se arım enatıt er aa ıno tar ar ve uray ar e e · erg n mu te o ge er· hl T 

il S-k - p - ' (BI K yen r ürk vatanperverliği llUllllllll rıru fakültesi dekanı ve meyva yeler) tarafından sayım terlhlne den önemli miktarda buğday .. o ru amurta nın r o- T 
r~llllllllllllllllllllllllllllllllllll kadar her hafta bir kere nu• gelmekte ve satılmaktadır. ralı'nın dirimi) başlıklı tercü· ve ürklye'yl sevmlyen bir cılık profesörü M. Galaysberg y 

meaa teftişi yapılması ve nu· me tefrJkaları vardır. onan vatanperverliği tasavvur 
" yanırıdıı Bur:ıa tarım okulu T J J • .n. Ok 1 olunamaz. ,, 

mera vermeden oraylar tara· arım ş erı uze- ur arımıza tavelye ederiz. 
meyvacılık öğretmeni Mustafa fından hiç inııaata müeaade --'------------ıı 

Doğum 
J~velkf --ak __ _ 

Yöttet şam, gazetembln 
b· hn lşyarı Basameddln'fo 

tr erk k e c;;ocu · d~ 
ltılştır ga unyaye gel· 
letfl~i Yavruya (Ömör) adı 
in oı .... şllr. Adı gibi çok ömür· 

o.uasın1 dil 
bıeını L er, anasını , ba· 

e.OtlQlarız. 

• • • 
'feşekknr 

Oğt0 hıı~ak rnun doğumunda büyük 

ı:nış e:l ve ligi K6steren tanın· 
Ü _elerlnılzden Eşref Vehbi 

Q'9er' 
tflkran e, şııhsııu ve allemln 

larını sonarım, 

Dtısameddin 

D h ld h ld v • d A . Sarhoşluk Yu·· z:.On lamıştır. Yaralar göğsünde, 
uflpe o uğa (1 e yarao olunmamaeı mecburiyetinin tal· rın e raştırma. u - arkasında ve kaba9ındadır. 

Türkiye meyvacıhğını incelemek blk edilmesi hlldJrUmlştlr. 
den Kıya Oldu Hal!ltaneye kaldırılan Hüseyin 

üzere Niğde'ye doğru yola çı· 

S Aykut nel bir araştırma gezleloe çık· evela yarası haf il sanılmış ve 
kacaktır. Oradan da Malatya, y 

O • mı .. olan Tarım bakanlığı Ta· apıcı 1'lası Salih,· hatta genel savamanlık tara· 
Amasya, İnebolu, Glresoo, r· ' G• " Manisa ya ıtti.. rım yar genel direktörü Şevket ı~çi Hftseyin'i o··ıdu"rd fındn:c tahkikat yapılm11mışea 
du, Trabzon, Gümüşbaneı Er- Y il da liö11eyln hastan~de yarala· 
1 E V ' ı t · 'd il ı d 1 Tuncok Trakya bölıreslnde araş · ç L 'd b z ocan, rzorum ve an e g · zmır e ve çe er e yapı mııı " u .. orçeşme e yiiz aşı Ha· rının etklsile (eeslrlle) öl · 

d ki d 1 ı f h tırmalarım bitirerek şehrimize ğ k d ece er lr. o an gene no us eıyımı azır · Bana a so •ğın a bir kıya möııtür. 

Yükeek enstitü zeoteknl pro· 
fesörü M. Şpötel de yanında 

bu enstitünün doçenti Kadri ve 
Borsa tarım okolası zeoteknl 

okotnru Fikri Karaesen olduğu 

halde Türkiye hayvancılık do· 

romunu incelemek üzere doğu 

hkları teftiş etmiş olan istatle· gelmiştir. Burada da tarımsal (cinayet) olmuştur. Yapı usla· Bunun üzerine genel tıava · 
yar genel direktörü Selim Sabit araştırmalar yapacaktır. İki gftn tarından İzmlr'll Cemal oğlu mantık tahkikata haşlaroıştır 
Aykut don Manlsa'ya gitmiştir. şehrimizde kalarak Burnıtva yirmi dört yaşında Salih 11~ işçi Kaçan Salih evinde kanlı bıça · 
İzmlr'den ayrılmadan evel İlbay tarım okulunu ve tarım sava" Ali oğlu 27 yaşında Hüseyin ğıle totulmnştur. Tahklkat11 

General Kbım Dlrlk'i ziyaret hıtasyononu, okulda vücuda ge· arasında bir kavga olmuştur. göre kıya tamamen sarhoşluk 

ederek ildeki nüfus sayımı ve tlrllen örııek zeytinliğini geze· Sarhoşluk ydzünden çıkan bu yüzünden olmoetnr. Katil eu· 

numarataj işlerinden ötürii. cek ve tef tiş edecek, sonra kavgada Salih bıçakla Hoeeyln'l çono sfiylemlştlr. Tahkikata 
_________ -JI illerine gideceklerdir. memnunloklarım blldlrmlttlr. Manisa ve Bılıkeelr'e gidecektir. üç· yerinden ağır surette yara· devam edilecektir. 
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Almanya ile Japonya Rusya
ya l(arşı Anlaştılar! ______ __, ______________ .. ____________________ __ 

Lehistan'ı Da A mak Ist\yorlar. Sov
yet Gazeteler· icabında Yurdumuzu 

Korumasını Biliriz, Diyorlar. 
Mo kova'd çıkeu Prnvda ga· 

zeteel, (Teblfkell oyun) başlığı 

eltrnda diyor kt: 

Japon BÜl l mOfrez Jerf, Amur 

ve Mnnçurya bududlarmdn yedi 

berabnce hareket edeceklerdir. 

Bu pl4o süe l, - ılyaeıl ve eko 

nomlktfr. İki bftkumet arasın· 
da def!ll, fakat bakanlar ara· 

SIDda f mzalaomı!Jtır. Berllo, 

J~hletan'ıda bu anlaşmaya sok 

mak istemekte ve Varşova'nın 

jııponlar için sağlam bir ö.ssül · 
hareke olup olınıyacağı ince· 
ıeomektedir. 

• 
• • 

Bundan başka Tokyo'dakl 

Japon - Taymls gazetesi de 
ba~bokao liirota ile diğer ha· 

kanlaru} Japon - Alman dost· 
luğu hekkıodald yazılarını bas 

maktadır. Başbakanın yazısının 

başlığı §odur: 

'•Almanya ve Japon· 

birleşen yegane dost· 
lar!.,, 

ı ya! .. lt;Hle ve kalbde llirota 

ı-----=======----

Dünya Vahşet Devirleri 

Bayındırlık Hakan~ Ali 
Çetinkaya Dün Geldi. 

----· ... ···---- Davı l inci yüzde - Bonon, mıntıkamızda bırak· 

ketler komiseri Mahmud Ek· tığı iz ve se9fnç, daha geçen 

rem ile şehir kurulu üyeleri ve 
dayra direktörleri ile birçok zevat 

tarafındın kareılanmıştır, Tren 
18,55 de Basmahane letaeyo · 

ouna gelmlt ve Bayındırhk 

Bakanı aalondan çıkarak giller 

yilzle keudlslnl karşılayanları 

eelAmfamış, ayrı ayrı ellerini 

ııkmışhc. 

O eırada ıael mozlka ıelam 

marıını çahyordu. Bir bölük 

asker, bir müfreze polis ve bir 
mü.freze o ray~ Belf'dlye) 1abıtaı11 
tarafından karşılanmıştır. Ali 

Çetlnkaya erıatın (Aakerlerln) 

önüoe geHnce: 
- Merhaba Hker! 

DJye kendilerini sellmlamış, 
- Varol! 

Seslerile kartılınmıtbr. Her 

mQfrezt!Dlo batında bulunanla 

rın da elleri of 11ktı lı tan ıonra 

ıalona döoab, Al@ancık lsıas 

yoouna gitmek isteğini göster· 

mlşıe de tarbay doktor Behçet 
Uz'un Şehir gazinosunda bir 

kahvtı almaları hakkındaki rl· 

gnnlere kadar basın ıfttonla· 

rında yer ılıyordu. MOjdeden 

babeedltlmlzin sebebi ıodur: 
Bakınımız, bugGnlerde yıpa· 

cıktan incelemelerden sonra 

bize her halde tarife indirimi· 

ol söyllyecektlr. Çaokd bu, 

evelcede yazdığımız gibi, bizim 

de•let demfryollarımısın gGttd · 

ğft slyaeanın ve eUnde bulan· 
durduğu tarifenin bir zarureti· 

dlr. Bu meı'ele ftzerlode Ana· 

dola dütOncelerlnl zaman za. 
man ya'zmıetır. 

İhracat Orünlerlndc dıı pi· 

yasalarda kareılaetıgımız dorum 
blıe maliyet f tıtlerlnln indiril· 

meıi zaruretini hatırlatıyor. 

Bunda ide gerek demlryolu, 

gerek liman tarifelerinin n 

teleme, leletmenln btıytık bir 
rolo vardır. Bunları tekrara 

lftzum görmiyoruz. Bu ırada 

Uakaoımızdan oaoları yalva 
racağız: 

İzmir, yıllardanberl birinci 
kordonun atlı tramvıyındın 

şlkAyr.t ı> tmf~tlr. Bundan kor
toldok. Balk, Cumoriyet lda. 

r~sinln bo baearm11ına karşı 
gönOlden şGkreo doyuyor. Fa 

Hitler 

defa bododo geçtiler. 4 a!lke· 

rlmlzl öldürdfiler. Birini ağır 

yaraladılar. Japon gemileri kara 

ıulırımızda resim, plao aldılar, 

hodud karskoliarımıza da ateş 

açtılar. Yani brp tecavOz eni 

ler. Japonya bilmelidir ki, do 

ğo cebhPı:ıindekl kuvvetlerimiz, 

onları derhal dağıtabilirler. Sis 

tematlk bAdfselerle karışıklık 

çıkarılmak istendiğini görüyo· 

ruz. Çin Şar" demlryolonon 
satılmesı, oramızda barış havası 

do~ormuştu. Bazı Japon askeri 

mebafllt buno hazmedem!yor. 

Kanununa Mı Dönüyor?ı 

CB!!I Qzerfne Bl8mabane istas 

yonundao balkın alkışları ara· 
11oda otomobile binmiş, ş,.bir 

gszloosuna gltmfttfr. Orada aay· 
lavlar, ilbay General K. Dlrlk, 

tarbay doktor Bebç~t U,z, parti 
adına gelen doktor KAmran 

Kenan ve diğer bazı zevatla 

baabıhıllerde bulunmuetur. 

kat ba yol ilz~rlnde kat'i bir 
şekil · Otob088e otobfte, ıram · 

vayea tramvay • eeaslı, seri ta· 

eıma vıeıtalırı ea~lınmalıdır. 

Konak • Kemer araaındald 
kl!!mın yıllardaoberl lellyeme· 

Biz susuyoruz, eabrP.dlyoroı. 
Fakat bonon soravı Japonya· 
ıundır. Hlz icabında yurdumuza 
korumasını blleceğfz. 

• • • 
Pravda gazetesinin Nevyork 

muhabiri, gazeıeilne verdiği 

bir habere göre, N~vyork'ıa 

çıkan Bflmlz Sen gazetesi, bazı 
hldlselt-rln, Ruııya'oın bir hü 

cuma uğramak korkueano doğ 

ru çıkırdı~ım yazarak şunları 
eöylemekıedir; 

Bitler, faşizmi Avrupıda ko· 

monizme karşı bir varlık ola· 

rak göstermiştir. Japonya'da, 

Ruııya'yı, kendi genişleme ve 

hıtil&sına engel sayıyor. Yani 

her ikisi Rueya'ya karşı veztyet 
almış tab.i wfittef lkler gibidir 

ler. İşte bu sebeble Rusya. 
onların taarruzları geclkdlrmeğe 

•e mOdafaa ım kuvvetlendir 

meğe çalışıyor. Roeya'nın ha 

rışseverlfğinden şuplıc edflemez. 

Fakat tec vüze karşı da boyun 
eğemez. 

• • • 
Prağ'da çıkan Narudntllst 

gazetesi de Lt>hfstım dış baka· 

nının geçenlerde Berlln'i ziya· 

retlnden bahsettikten sonra 
şöyle demektedir: 

- Gerçi Japon - Alman 
sftel anlaşması 1 mzalanmış de 

ğlldfr. Fakat herhangi blr halde 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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8 inci Sahifc·dedir. 
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- Başı 1 inci yazde -

rfne karı!Jılmamaııını istemek 

tedir. İtalya'oın ekonomik ted· 
birler, denizden karadan ve 

hav11dan yapılacak hareketlerle 

tazyik edimcsfol lstlyenler, yıp 

ratıcı azt.lı:lardır. 

l\foes linl, bir diyeviode böy· 

lelerile uğraşacak vakti olmadı· 

ğı söyledi. İngiltere İtılya'ya 
büyük bf r sempati göıterlyor. 

Hakiki logllfz dftşftnceıl, ya· 

kında ortaya çıkacaktır. 
• • • 

Moı;kova'da çıkan İzveıtiya 
yazıyor: 

hal ya, Habeşfıtın'ı kork ot· 

m';.k istiyor. Bo bal, Mouoll · 

nl'nln ıeklz bakanlıktan baoka 

mastemleke bakanlığını dı ele 

almasından sonra, seferberlik 

euretile bışlımıttır. Y ılnız 
mayıs sononı kadaa doğu 

maııemlekeelne ve hududa 4 
piyade, 4 milis fırkaıı, 4: el yıh 
gömleklt faofst taburu, 2 yerli 

fırka, oobln loçl ve teknlkelyen 

göndermiştir. Moıeollnl, bun 

ların enaz tkl ml.-U artması 

lazım geldiğini ~ördyordu. 

Teknik falltlyetlnden it 

çıkmazdı. Tayyare hOcomu 
için eanayl şehirleri yoktur. 

Yani 1ayyarenin rolQ, beff 

lştnde kılacak gibidir. Yerli 

halk güçP.bedlr. Topçu da le 

yapamez. lrtf 'aları dörtbfnl 

geçen da(;ltlr ve bunların ara· 

sıoda nehir ler, uçurumlar var · 

dır. Trok ta lo göremez. Şa · 

hllden harp s•baıını yGzlerce 

kUometreUk yolıoz, ıuıoz çöl· 
ler vardır. Bunlar lıılya için 

çok ç~tiPdlr. Habeşler fırkaların 

yolunu da keılb tehlike yara· 

tabHfrler. Erzak, mdbl..omat 

kollarına keza.. iklim earlları 
ltalyıalar için çok ağırdır. 

6 aydı 11kerln yOıde 30 o 
gropfk b11tılıklara totoldo. 

Bloseoaleyh mQhlm bir kune· 

tin Eyldl ıonona ııcadar oraya 

nakli llzım geliyor. Hahetlı· 

tan'dı yı~mor Eylolae biter. 

Ondan sonra harelAt bailar, 

Mıyııa kadar :ıarer. İtalya'nın 

en cenobondao Somall'ye 6000, 
Erltre'ye 4000 kilometre me· 

eafe vardır. Nakliyat zordur. 
Bazı lhtl > açlarını Bfndlıtan'dan 

almak laterae, f inansel vaziyeti 

elvermez. Biltçeılnde 4 mtlyar 

liret açık vardır. Jç borçları 

927 de 83 milyar llrettl. Şimdi 

105 milyardır. Ticaret mftva· 

zeneıl 934 te 2 milyar açıktı. 

Tediye milvazenesl de kıHlftlr. 

Devlet bankasının altın karşılığı 

12 milyondan 5,5 milyona 

dftşmfletftr. Yınl İtalyan mıll · 
yeal ha:-bın ağırlığını kaldıra· 

maz. İstikrazda yapamaz. Siya· 
Pal ağırhkta cabı!. 

• • • 
M111r'dı çıkan 5 temmuz 

tarihli El Abram yazıyor: 

Romı, Londra'yı kandırma· 
ğa çıhtırken dlger tarafındın 

ltalyan amiralleri, SClveyş ka· 

nalının kıpanm11ı ihtimaline 

karşı sevki yatı artırma kararını 

vermişlerdir. Amiraller, kanı· 

lın kapınmaaına kartı da gizli 
tedbirler almışlardır. İngiltere· 

oto durumu önemlidir. İngil · 
tere Habeeiıtan'ın mCldıffldlr. 

Bo mildafaanın fekli ne 
olacaktır? 

Ya siıAb veya para gönder· 
mek yahut uluslar ıoııyetesl 

ınlaowaııı dıhflfnde 1ıalya'y• 
kareı ekonomik karar almak 

ve kanalı kapatmaktır. 

Fa.hı lnglltere, alacağı ted 

birleri açıkça söylemdldlr. Onun 

Hzfyetl 914: deki vaziyetine 

benzlvor. HH4 Ağustoıuodıkl 
kararını, Temmuzda söylemle 
olaaydı. Genel sanı olmazdı. 

Şimdi f lkrlnl açıkça ıöylerse, 

barb olmaı. ÇOnkft İtalya. 
ozak denizlerde harb yapmak 

tan ve Joglltere'oin düemınb· 
ğını kazanmaktan çekinir. İn· 
glltere, hRlya'oıu, Afrika, Hind 

yollarında htr imparatorluk ku · 

rarak Nil kayoaklarını almağa 

kalkışruası r. a tabammill edemez. 

loglltere çare arayor. Barışsal 

nııtalara batfarıcaktır. Batta 

Ro sırada tehir orkeıtr111 

gilzel parçalar çalmıştır. Bakan, 

bundan sonra Aleancık lstas· 
yononı gitmek Ozere gazino· 
dan ayrılmış, şarbay doktor 
Bebcet Uz'la bir otomobille 

Alsıncak istasyonuna gltmle ve 

ha lstaeyooan iç kısmında eakl 

Aydın demlryolları genel dl· 

rektörCln dn otarmıııaı ayrıl· 

mıt olın evde konoklamıetır. 

G~nel direktör İbrahim Kemal 

de bo e•de mleaflrdlr. 

AH Çetlnkaya biraz lstlra · 

hattan sonra d&vlet dt1mlryolla· 

rı ıekizlncf ltletme espektörll· 
ğil olan Aydın hattını, bu 

hatta yapılmaeı IAzım gelen 

dellefklflderl ve tarifeleri göz· 
den geçirecektir. 

Ali Çetfnkıyı, bugtın Al· 
11ncak leıaeyonunda demlryolo 

memurlarlle görfteecektlr. 

Ôğrendfğlmlıe göre bdtdn 

Aydın .demlryolo hattı boyun· 
dı halk Ali Çetlokıya'yı kar· 
tılamık için hazırlanmaktadır. 
Balk bu ıuretle hftkumete bo 

demlryolonun satın alınmasın· 
dıo doğan eOkraularını öde· 
yeceklerdJr. 

• •• 
Ali Çetfnkıya'aın gelişi, Ay· 

dın demlryolonon halnimete 

ğeçmeıf nden eonra, bize yeni 

bir mftjde nrmektedlr. 

Çftnkft. Ali Çettnkayı, iz. 
mlr'ln, telefonu ile, tramvaya 

Uf!, yolları ile Uglll olmaktan 

haoka, Aydın demlryolo gibi 
bu mıntıkanın ekonomisinde 

ve genel hayatında ıol oynı· 

yın bir yolan de•let eline geç 

meıfnde Amil olmof, çıhımıı 

ve bono lıaoarmıttır. 
~~~~~---~~~~~-! 

kendlndentokrak bile vermege 

hazırdır. Bu, tarihte eti olmı 
yan bir fedık4rhktır. Fakat 

b6yük devletler anlaşamıyorlar. 

Frao&11'ın vaziyeti, İagillere'yf 

umodıuzloğa dOefirmOttftr. Şlm 

dl ln~lltere, bir istll4nın yapa· 
cağı ziyanları incelemektedir .. 

Neticeye göre kendine bir yol 

tutacaktır. 

m~ef lıe, şehrin ~enel hayatında 
büyOk bir ıkeakhktır. Bo iş, 

ne zamandınberl kırt11lyeclllğe 
boğulmoe, gitmiştir. 

Bunlardan başka da incelen· 
meal gerekli olan bir so 

tarifesi ve hın gazı lel 
vardır. 

Su tarifesi, gerçi fndlrllmle· 
tir. Fakat bu indiriliş, hiçbir 

zaman, eıkl tarifenin ıartlarını 

oyguo değildir. 

Ali Çednkıya'nın bu leler 

Gzerlnde dorıcığını ve bunun 

için, yakında gazel ıonnçlar 

duyacağımızı kuvvetle umarak 

kendilerine: 

- Boıgeldln, İzmir'lflerl 
sevindirdiniz! 

Diyoruz. 
Aydın haltlnda tlmdlye ka· 

dar klloıo ıhı koroşı ıatınan 

incirin kilosunun iki koruoa 

indlrllmeıl kararlışıırılmıştır. 

Bu f lat teclmerlerlmlzle ftret· 

mealerlmlzl sevindirecek dere· 
cededlr. 

Devlet demlryollırına geç· 

mlş olan Aydın ıfmendlferlert 

için l ağustostan itibaren halk 

biletleri bdtftn de•let demir· 

yollarında olduğu gibi 11tıl· 

mağa bıolınacaktır Devlet de· 
mlryolları istasyonları tarafın· 

dan vaktlle aıtılm•ş olan halk 

tecim blletlerl buıiloden hl · 
haren Aydın hattı için de mu. 
teber olacaktır. 

Gene Ağuetoıtan itibaren gız, 

benzin, moıorfu ve aalr makine 

yağları için devlet demlryolla· 

rında tatbik edilen tarife bora· 

da da tatblkaı baelanacıktır. 

Teneuftb trenleri de hılk 

nya korumlıı- isterlerse her 

haf ta pazar gOnlerl hareket 

edecektir, bu trenlerin hareketi 

balkın leteğln11 bırakılmıetır. 

Panayır Yerinde itfaiye 
Panayır yerine bir itfaiye 

poıt111 konmuetur. Herhangi 

bir tehlikeye kartı itfaiye ha· 

zır bir halde beklfyecektlr. 
Pavlyolarda faaliyet ve tesisat 

lılerl bıılamııtır. 

Görftşler 
Sezişi 

Çarık?! 
Ayak.kaplarının, pabO 

en demokratı çarıktan 
diyorum. KöyUl ayaklafl 
çamurlu, topraklı, kirli 
senden bahsedlyoroın. f 
bot, terlik gibi tekilleri, 
bir dltllfk, kadınlık 1 
lıkırplnlerl dOtftnftyoro.,; 
kadın lıkırpfnlerlnf ... ı 
gördnmek için ayakları 
bftzen yilklıek ökçeli bo 

ayakkaplara demokrat ~ 
birkaç ıene içinde raklb 

Yazın çıplak bacaklı 
ayıkkaplarını birkaç ıtf 
sararak topukları, parlP I 
arılık bırakan gOzel, ıırl 
rıklar çıktı. Reog4renk, 
modern çarıklar.. GAh etli 
mo,ak birer gü•ercln gibi 
ları hl rkaç aıgı ile ıı 

kAh pembe tırnaklı, petl 
ayakları, pllj dönfted y 
lamalkılr kavramıelar .. Bo 
dekolte çıplak ayakkaptırsı' 
çarık diyorlar. Bllmelll 

çarıiı çok ıevlyorom, A 
tan'dı bedevi Arıb kadıal 

ayağında gört1nen bu 
ayakkabı, İıtanbol'lo, Is 
bayanların ayağında 

oluyor. Erkeklere de böyle 

çarık modaeı çıkH ilk 
erkek ben olacağım, ıö• 

yorum, hemen moda 

beklf yorom •.. 

Turgutlu'dıl 
Ortamekteb Ihtiya 
Nıısıl Karşılanaca~ 

Turgutlu ( Özel ) - P 
yapılan dant Gzerfne ort• 

teb yaşında çocuk velileri 
binuında bir toplantı ya 

Partice yapılan teeebbOI 

bir ortamekteb açmak 1 
bolonımaılığından bo top 
da yapı lan gördşmede me 
25000 nGfuso bolın ve 
den fazla ortım~kteb y 
okuyamıyan çocuğu bo 

Targotlo'non çocuklarınıd 
tolma11 çırelerlul dGtOndfl 

Neticede Bayındırlık 

lığından Torgotlo'ya tahıl• 

nacak bir otokarla il 
ortamekteblne devam et 

uygun görftlmOt ve 
mektebe gitmek ftzel e bl 
7 8 çocuk adı yasdırıl 

Parti idare heyeti Bayıo 
Bakanlığından bu hıyarlı 
için Turgutlu'ya bir oto 

verllmeıl için ve Kftlt4t 

kanlığını dı ManiH ort 

teblne Turgutlu'dan çocu~ 
devam etmeleri imk&nıo•• 
mln edilmesi için tetebbOli 
bolonolmu,tur. 

Memleket halkı putloi' 

teAehbGaönden çok ıevla 

Bntcın Torgotlnlolar bo 
le~nln kabuUlnü Hhıraı 

beklemekte ve comuriyel 

kdmetlmlzden bu hayırlı 

terinin kabulüou yıl•• 
tadırlar. 

Sesli sinema: 
Turgutlu' da parti 

de ıenelerdenberl yurdoOI 
çok bayırlı ve verimli bit 
kilde çalışan gençlik yurdO 

hl nuıaın geölt bahçesinde 

gutlu'da ilk defa ola~ 
ıeıll sinema vllcude ge&l 

muvaffak olmuetar. Do 
ilk fllml ~öıterllecek ol,

ılnemı hem memleke&l• 

yerinde bir ihtiyacına ol 
verecek n hem de 1 
ilerideki çalışmalarını 

•erimli kııacak olan bit 

kaynqı olacaktır. 
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başımızdan Geçenler•• sakaryacevah veriyor 

20.1935 ••rıhıı g•••••nızın Altınordu 6, Manisa 1, 
du~ haberler sütununda, Sakarya 

4,5 23 temmuz 935 

Söz söyliyen ihtiyar Graçal kilisesinin 
Yazan : M. Doğan Batu 

mn Manisa şampiyonu olmadığı B 6 D . r ol 
hakkında, Yıldırım kulübftndn urnava ' emJ y ll 

94 yaşındaki meşhur baş papazı idi .. 
yala~lama&ını okudum. Kulü· 

Pazar günü 
bf1miln yeterikU hf r dölenmesl 

öğleden eoora 

Birkaç lıtn ığız, birden: 

- Yaşasın Sırbistan! 

--------- eıfattle huna c
1
enb vermcğl Aleancak stad· 

Dedi ve sözlerini bitirdi. telkioatı yapıyor, onları vatan uygun buldum. Ik çıkacak say. yomunda federe 
Bu klllee Koeova'dakl meş· için. mefkure için ölftme sal· gılı gazetenizin efttunlarında 

hor (Graçal) ldtfsesldlr. Söz dırıyor ve bu ölenlerin başında basıJmaeını yılHrmm. 
söyliyen de hu klllsenin doksan da kendi oğlunu bulundu. 1 - Sakarya takımı Gediz böl· 
dört yaşıodakl baş papasıdır. ruyor. geslndekl ilk maçlarının üçünü 

Dl ye bağırdı. 
olmıyan lıtkım 

lardao lik ve 
şlld şampiyon

ları Burna va 

takımlle Demir· 

Bey ecan hiitün maoasile de· 
~•m ediyordu. Papas yaptığı 
Pozlıtrla, söylediği eözlerle mu· 
\'llffak ı 0 muşta. Gene paplt!m 
gllr sesi l~ltlldl: 

Bu hAdlse 319 yılının Teşrini · Bulgar ve Romlar da ayni yenerek, birisini de beraberlikle 

evvel ayının sonuna doğru O*'kllde teşvik ve lcrglp gör: bilirmiş ve kazandığı 11 pu· yolu takıma ve 
olmuştu. Bolgar'lar Eyhil ayı· müşlerdir. Gerçi bu cemaular vanla bölge şampiyonu olmuştur. Altmordo ile 

- Sevgili evladlarım. Bu 
sefer d lk 

mn ondokozuncu gfto6 battı ve mJlltıtler bizim d6şmanımız. 2 - Ltklerln l!onucu da 

e lncl oğlumu şimdi 
teşekkül d 

imtiyaz ftzerlnde Köstendil ka· dırlar ve kasıdları, amaçları da Salihli ve Yıldmm arasmda 

d e ecek olun vatan or· sahosınm cenubnn11 dftşeo Sol- doğru ian doğruya blzfııı, başkası yapılacak ve bölge ikinciliği 

tan Selim tepelerinde son mü· değildir. Düşman ve doet kim meydana çıkacaktır. Şimdi dl· usunun hl 
1 

r numaralı neferi 
0 ;•k kaydettim. sademelerlnl vermişler n bu olursa olsun, herkesin hakkını ğer takımlardan Yıldırım'ın 

aşa sedaları ayyuka çıkı · 
Yordu. 

müsademeden sonra da Vlrho· vermek lazımdır. 5, Salihli'nin de 4 puvanı var-

Birkaç saniye sonra tekrar 
Sôze ba•lıyao 

vlst ve santral diye ikiye ay · Bolgar'lar, Rum'lar, Sırp'lar, dır, ki bu son maçın neticesi 

rılmışlardı . Yukarıda izah etti· Ermeol'Jer hocaları, papaslarlle ne olursa olsun Sakarya'ya ye· 

" papas: 
- Sizin hatırınıza belki 

gelir: 

ğlmlz veçhlle bu ayrılış Make· çalaşırken, biz harf lerl dört elif tlşebllmek lmkı\m yoktur. 
donya mes'eleslnl bilsbütün mlkdarı çekmekle uğraştık. ~lr 3 - Yıldırım'ın Sakarya 

C k
- Pıpaı:ıımız oıolnslz kala 

ı hr o 

alevlendlrmll); Romları ayaklan· hoca efendi tanırmıyız kf; Ud oyuncuları hakkındaki itirazları, 
1 d ll"h köylü çocuğuna bu kafa ile dırdığı gibi Sırp arı a s 11 e bölge yönetim kurulunca tetkik 

sardırmıştı. yetiştirmiş olsun. Yetiştirmek edilmiş ve nizamsız bir hareket 
O 

' na kimler bakacak? 
ersini B hiç do _ z. ayır, hayır beni 

'I h- ük şöyle dursun, askerliğin fazlle· 
(Graçttl) Sırp arın en uy 11örl1lmemlştlr. Binaenaleyh bu 

dö Şuonıeylnlz. Tam doksan 
rt Yaş d 

d tinden bahsetmiş bulunsun? e 
bir kllfseeldir. Borada sene e haftaki maçın neticesinden sonra 

tnlUet •n ayım. Bugüne kadar 
ta bana baktı. Milletin va · 
nın 1 b 

la d • O eklediği hu zaman 
t a b" b 

06 ·~ lr Sırb kendini dıi· 
ge 

11

1
tnlyecektfr. Ba zahmetler 

aı: llclye kadar herkes kendf

Cağ:~. ben de kendime baka· 

Diyerek ıürekU 
sa1ı~ .. rdt bir kahkaha 

ve llhe etti: 
- Gö -Bflrn ruyoraunuz, neş"e ve 

r lçlndeyt 
rhıdedı m, kuvveıim ye· 
illan rk. Bnynk oğlum kabra-

•r ad J il küçtılt aş ar e cennetiı'ilada, 

ğlnıız a:ığ:r.rı da şimdi verf'ce· 
için hu dA 111111 bııeında .. Benim 

n •n hü -nıaz S yok saadet ola· 
· on 8Öz· 

&fzt heku , ' vatan orduao 
-- yor. 

--~ AN A~D-O_L_U-· 

. ~ptı111 bl - EIS ~ 23 temmuz 1935 
ı - -tı r yığın f l ..., - -- - -------
' llıoş~-~'* ığı unnt· almağa başladı. - -··· u. Cezailın k- - · - "'·7""' lakttn ' çe mek için Salamber arahanm· içinde 

Y•klaştıg-and h b _ Yoktu. an a eri döşünuyordu. Bu aut vaziyetten 

E\'foe k hiçbir şey anlamamıştı. Yalnız 
•dını bt ya laşaıek içln yilz bildiği blrşey varsa, iki meçhul 
~ÔOeden r mesafe kalaııştı kJ; adam tarafındın bağlanarak 
•d aneızın iki h 1 h d 1 1 -anı ö a meç n meç ol sebehler o ayıel e go · 
adaqı ~~ ne çıkta, Bu iki türüldüğii idi. .A khna gelen 
l•dıkıa" •nıberl sıkı aıkı bağ · ihtimal şo idi: 
d \' ve ha -an " gırmasına mey- - Belki zengin olduğumu 
l ernıeden il n k 
ili". y k e er e aldırdı· blldlklerlnden para almak 

11tab a ında hekllyen bir istiyorlar. 
kı- aya gettrlb attılar Anha 

~eerıtn b b · ' Biraz sonra büytık ve mü· 
1 eri olmadan yol kellt'lf bir salonda bulunduğunu 

- Sonu var 

Borsada ddnkü üzüm ve 

60 Susam 
47 Kumdarı 
24 Nohut 

12 
5 50 
5 

6 25 takımlarının merkez yardım· 

6 25 cısı yerinde oynattıkları Hüse· 

4 3124 yin'ln bonservisini alab eski 
12 kul6hü olan Sakarya ile ala· 

6 25 
5 

Manlea'oın ' Sa· 
karye takımlara 
karşılaştılar. 

Sonuçta Bornava'Jılar 4 6 
demlryoluuu Altadordu'lular 

1 6 Manfsa'hları yendiler. İlk 

zamanlar bozuk bir oyunla iki 
gol yiyen Burnna'hlar daha 

eonraları açılarak yedikleri 3 
gole mukabil üç golde atahll· 
diler. ikinci devrede Demir· 

yolluların yapeb\ldiklerl bir 

sayıya karşı daha 'ilç eayı çı· 

karan Boroava'hlar oyunu 4-6 
kazandılar. Burnava sı~ açığı 

şampiyonluk maçındaki kadar 
güzel oynadı ve takımana oyu. 

no kazandırdı. 

Altınordu· Sakarya yarışması: 

Manlsa'dan gelen Sakarya 

takımı pazar günü Altmordu 

ile bir maç yapacakta' Fakat 

ancak saat 18 buçukta Altıonr· 

du'lolar oyuncularını toplayıb 

sahaya çtkablldller. Manisa 

sporcuları halkı seJamladalar 

ve oyuna başlandı. Seyirci 

200 ya var ya yok. 

Güneş ve rüzgdrı arkasma 

alan Ahıoordu'lular ara . sıra 

yaptıkları akınlarda bazı. fırsat · 

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

Attınordu takımı 

ları kaçırdılar, halli oynun l 
~ohlnü de Sakarya takımı at 
1ık devre tkt tarafın da yaptı 
birer sayı ile bitmişti. lk~n 
haf tayına çıkıldığı zaman 

nlu'lıların en iyi mubacl 

Altınordu'Jo Cemil tarafınd 

sakatlandığı için takımında y 

almamışhr. 

Zaten en iyi btrkaç oyuoc 

suoa bir disiplin mes'elesl ol 

rak cezalanduao Sakarya t 

kımı bu oyuncusundan da ma 
rom olunca mağlô.blyet te ke 

dlslnJ göstermişti. Maamaf 

oyunun bu kısmında daha d 
şüncell oynıyan Altınordu 

kımı daha 4 gol yaparak oy 

nu bire karşı beş golle .k 
zandı, fakat eonuncu gol k 

rauhkta oldu. 

Cuma günkü oyunlJe Ahı 

ordu takımı da iyi bir doru 
da olmadığım göstermiştir. 

Yamanlar l(am
pında Konser .. 

Erkek lisesi ve erkek öğr 
men okulu son sıoıf talehele 

ders yılının sonu münasebet 

açılmış olan kamplardan dö 
mii.şlerdJr. Erkek öğretm 

okulu talebeleri için Yamanı 

dağmda verem milcadele ce 
yetinin kampı yananda 
kamp kurulacaktır. Hazırlıkla 
haşlanmıoı1r. Bu mekteb 
mandolin ve kltara çalan ge 
lerlndeu mürekkep muzlk 

knın ara sıra Yamanlar ka 
pında hulonıtnlara konseri 
verecektir . 



do~m lllmız olacaktır. Bu ka· 

dın benim esas işime vakıf 

olmasıı bile benden f ntikam al· 

mak için fazla bir kuvvete 

mallktfr. 

- Vazifemizde hiee.iyst yok· 

tur Muiz. 8auti tercih te yok· 

tor. Vinıa'nın ona ker,ı olan 

a!D.keııı bence kıymet!lfzdlr. 

Şayet Vlota'oın ileride hl· 

zlm vazifemize halel g>ıtf rccek 

kuvve•lere malik: olduğunu 

hlsaedlyors n eenln malumun 

olan bo korkuların husul bol 

mamaeı için evveldı.>n tedbir al. 

Sı'lzou'ın bo eoo sözleri üze· 

rlne Muiz yerinden fırladı. 

Çfinkil: 

Süzan'ın teklif l, doğrudan 

doğruya Vfnta'yı Lir casus 

olarak müttefik zabıtaya teslim 

etmek ve oou ye kor~one diz· 

dirmek ".'eyabud ömrünün so· 

uuno dnr Malta haplshıme· 

.sinde çfirOtmek idi. 

Muiz Süzan'ın bo teklif ine 

onu dikkatle bakerok dedi ki: 

Şu halde lçnklığın hu dere · 

ceefoe nrm kmı fcab edlyo ( 

Süzen, Mulz'in Vlnta ile ohm 

sevgilerine bir nl bnyet 

arzuslle kat'Jyyetle 

söyledi: 

vermek 

şun lan 

~ ulz, eğer Vf ota 'nın 

e~kı bu işi yopınaklığına meal 

lee bunu manlnu!mnuof ye ben 

yerfo~ getlrebilırim. 

Muiz Sözırn'rn bu at'i lfe 

destndtn donub kolda. 

Ani dı ki , f ikrlnde sebat 

ettiği takdirde kendisi de teh · 

ilkeye düşPcektt. Çünkü ku· 

mandan hissiyatı bir mazeret 

telftl;kl etmlyen bir odamdı: 

Muiz, SOzan'ıo her emrine 

amade olduğunu ve arzusu da· 

bilinde bnreket edecf'ğlol te· 

min ettikten sonra tahrik 

edllmfş slalrlerlni yatıştırmak 

t~in piyanoya oturarak klAeik 

bir parça ~alme~a başladı: 

Muiz'io bu teminatı Ozerlne 

Süzoo bir drekttf vermek IAzım 

gf'ldlğlnl anladı ve dedi ki: 

- Y rın akı;am çayını Jan 

ile beraber bizim evde içeceğiz. 

Ve verdiğim izahat dairesinde 

hareket şarttle sen de bu çaya 

iştirak edeceksin: 

Sözen bu suretle tnklb ede· 

ceğl yolan başlangıcını ele ge· 

çirmişti. Ve takib ettiği bu 

amaç S<izan'a şunlara sağh· 

yacaktı. 

1 - Ba~kamıındunln görüş 

me ve Nokıı ile arasında ge· 

çeo mfikAl~meyl ona izah etmek 

var.iyeıl ele geçirmiş olncaktı. 

2 - Bsşkomandanı teshir 

eden adamla karşı kerşıya gel· 

mek fırsatı da ayeğıoıı gelmiş 

olacaktı. 

3 - 1 n'ı lyJ bir arkadaş 

ve icabında mflhlm işlerde çs· 

lıean bir lneon olorak koli . 

nacaktı. 

4 - E!kldenberJ hiç eev· 

medlği Vinta7dan da kcrtolmoş 

olacaktı . 

• • • 
Mesajerl M rltlm kumpanya· 

sına m oeuh (Amiral Dubere) 

11111111111111111il11111il11111111111111111111il111111 
Çeşme ilıcaJarı ilanı 

8 inci Sahif ededir. 
l lll l l il lll il l il l l lll il lll lll l il ili il l l il lll l il lll llll 

Casus Romunı: 23 temmuz 935 •• 11 .. 
w w 

• 
enı 

• • 
trısı: 

Alnı Denizaltı Gemileriniı1 Ak-
de Bulunduğu Hahe:r Alınmıştı. 

namındaki büyük şileb bir 

saat evel Selnolk r•htımına 

yanaşmıştı. Mitos Yunan ada

sından gemiye refakat eden iki 

1ng1Uz torpidosu da limana 

girmişti. 

Almau denizaltı gemilerinin 

Akdenlzde bulanmaları dolayl· 

sile logillz deniz kumandanlığı 
emrlle bu gemi bir hafta MUos 

Yanan ıda111nda kalmıştı. 

Bo nakliye gemisi rıhtımı:ı 

yanaştıkıan sonra Tulontlan 

yü ledl~I harp molıemesiol 

büyük bir faallyetll'I çıkarmağa 

başladı . 

Malzemenin çıkarılmasında 

işi olmıyan bir kısım müret · 

tebat ta karaya çıkmıştı. Gemi 

Tulondan SelAnlk'e gelmek 

içln tam yirmi gtin vakit kay 
betmlştl. Balhuld ııradakt me· 

aef e yalnız dör günlük blr 

yolda. Lllktn Almen dentzalh 

Manisa icra me
murluğundan: 

Şahbaz zade hacı hafız Ah· 

med'in enıldk ve eytam banka· 

amdao ödünç eldı~ı paraya 

makabil bankaya ipotekli bu 

lunan ve geçf>n ıeoe yapılan 

satış; 2280 numaralı kanona 

gör., tecil edildiği hulde bir 

sene içinde birinci taksh borç 

ödeomedighıden son ve kat'i 

olarak eıkrar müzayedeye ko 

nan manlsanın alaybey mDhal· 

le inin kn_aba caddesinde eağı 

4843 parsel numaralı arif ve 

yağcı hafız ahmed veresesi ar 
eaları ve 407~ parsel ımmarolı 

ali, solu yol ve 4838 parael 

numaralı şerif oğla ahmet ve 

biraderi ıll ve 4840 pareel 

numaralı kadir nğa vereselerln 

den eül~yman Rahmi hanesi 

arsalara, arkası 4811 parsel 

numaralı muetafa refikası şe · 

rife ve 4853 kar el numaralı 

bacı abmed ar ası, önü kasaba 

caddesi ile mahdut hanenin alt 

katı bodrum, yan yana cad· 

deye na1.1r iki oda na tamam 

bir kiler hlr hele bir moıbak 

bir saman damı bir hayvan 

damı bir fırıu erke ıarafca ge· 

nl ş ön dur kenarı demir pat· 
maklıkla taş fJüton bir ki iki 

bahçe üRt katta geniş bir sofa 

üzerinde caddeye uozır iki hah 

çeye nazır iki bir sandık oda· 

ı ki cem'an beş oda bir hellyı 

ve taraçayı havi kargir ve 

5000 lirıı kıymetinde bu evin 

Mülkiyeti açık artırma ınre· 
tile ve b\14 vamaralı emlAk ve 

eytam bankası kanunu mnci· ı 

hince bir defaya mahsuıı olmak 

zartlle artırması 3 l.8.1935 

cumaTtesl günO. eaat l l de 

maolea hftkumet konağındaki 

ter dairesinde yapılmak Ozere 

30 gün müddeıla satılığa ko · 

nuldu. 

Bu artırma netlcasfnde tatış 

bedeli her ne olarsa olaon 

kıymetine bakılmayarak ençok 
artıranın 6zerJoe lbıleııi yapı· 

lıcııktır. Satıs peeln pıra ile 

olob mftştertdeo yaloaz yOzde 

i lbuçuk dellı'lllyc we!rafı ılınır 

işbu gayri menkul üzerinde 

her hangi bir şeklide hak tale· 

hinde balooaolır ellerindeki 

resmi vesaik ile blıllkte on 

gemtlerJnln Akdenizde görün· 

meal vapuru Aljerl, Tonaa ve 

Mllos odaıııoa ilticaya mecbur 

etmle ve gemi gCiçHlkle Seli· 
nlk'e varabilmiş idi. 

Amiral Duber,.nlo kumanda· 
sına meneob şişman bir ıı:ablt 

vekili karaya çıkarak sahilde 
birikmiş seylrctlerl yardıkt.u 

sonra caddede yftrftme~e baş · 
ladı. Ro zabitini taklb ett•ğl 

cadde p~k kalabalıklı. Seoega· 

lt!Z Aljt"rl Franeız müetemleke 

lerf yerlileri İtalyan, Arnavod, 

TClrk kadın çoluk çocuk, çln· 
j?ene hep bu yolun tızerlrıdekl 

kalabalığı teşkil ediyorlardı. 

Amiral gemisinden çıkan şiş· 

mın zıbtt ha kalabalığı yara· 

rak llerllvotdo. Anıızm bu 
yolun üzuinde bntonan of&k 
bir mağazanın ôoftnde durdu. 

Mağazayı iyice tetkik ettikten 

ıonra lçeılye girdi: 
- Sonu var -

gün zar(anda manİRa lcraeına 

m6racaatları IAzımdır. 

Akel halde hakları tapu eicl· 

Uoc" mahlm olmadıkça paylaş · 

madon hariç kahrlar. 12 S.935 
tarihinden tttbsr"n şartname 

herkese ncıktır. Talih olanların 

yüzde yedlbuçuk teminat ak 

çası veya milli tıfr 

bıtr mektubu n 
banka iti · 
93:~ 1797 

dosya numaraeile manlsa fcra 

memurlıığnoa müracaaılerı iliin 

olunur. B . İIJ No. 16 2188 

Manisa lcı·a Me
murluğundan: 

Saraç fikri ustanın emlAk ve ey 

tam bankasından ödünç aldığı 

paraya mubbll bankaya lpo 

tekli bulunan ve geçen ecne 

yapılan 8atıo; 2280 numarala 

kanona gör., ter.il edildiği halde 

bir ıene içinde birinci takalı 

borç ödenmediğinden !OD ve 

kat'i olarak tr:krar mOzayedeye 

konan manleamn kilim hon hı · 

tunlye lımir caddesi mevkltnde 

ııağı hafız şerife alt dükkin 
solo kaymakam hllminln dilk· 
kAnı erku:u çUtlikll zade meh 

med çavuş ve hacı şerif dok 

kA.oları ile mahdut ve önflnde 

lzmlr hatonlye caddesine nazır 

bir metre murabbaında demir 

sQrme kepekli ve içi tahta ta· 

ban dô~eli tavoneız klrglrden 
in1Ja edllml~ ve 1000 Ura kıy· 

metinde olan bo dükkanın 

Mulktyetl açık artırma ıore 

tile ve 844: numarala emlak 

ve eytam bankası kanonu mu· 

ciblnce bir defaya mabııus ol · 
mık eartlle artırması 31 8·1935 

comarteııl günü ıaat 1 l de 

manlea hilkOmeı konagındakl 

icra datreelnde y•pılmak tızere 

30 gftn mQddetlo eatılığa ko· 
noldu. 

Bo arhrma uetfceslode s ta~ 

bedell her ne olurea olsan kıy · 

metine bakılmıyarak en çok 

arıırauın Ozerlne lhaleel yapı· 

lacaktır. Saııo peeln pıra ile 

olup müşteriden yalnız yOzde 

iki huçuk rl,.lllillye wo&rafı eh· 

lJlf İşbu j!ayrl ıneukul üze· 

rinde hedıunı;i bir oeklldn hak 

talehicde buluC1oolar ellerindeki 

teemi ve!alk ile birlikte on 

güu zıır(ında waoi~a lcıasıoa 

milracaıtları lazımdır. 

Çeşme Gezisi 
Eğlenceli Oldu 

Turlng ve otomobil kulObü 

İzmir komitesinin Pazar gOnii 

Çeşme plaj ve ılıca1arına hazır· 

ladığı gezi çok eğlencelJ ol 

muftur. Gezenler akşam üzeri 
geç vakit f.r;mlr'e dönmüşlerdir. 

Bayındır mahkemesi rıatış 

memurluğundan: 

Bayındırın Kurt mahalleeln· 
de oturur PJava !.!Öçmeolerlnden 

Osman oğlu Yusuf nam di~eri 
Elmas ve anası Arife ve karısı 

8abılye ve lrızları Emine ve 
Babtlye ile ynl mnbollede otu· 

ror Plava ,:öçmenlerlnden Ars· 
lan oğln Recep ve karısı El· 

m11110 taytyan mDetnek bolun· 
doklnn flAmmda Kurt mahal· 

le&lnde eağı mobnclr Boenak 
SCUeyman solu ve aı kası muhacir 

Boşnak Ağan oğla Rf'cPp hane· 
lerl önü yol ile çenlU alt katta 

m•a taohk bir ahır bir samanlık 
tklocl katta bir Pofa iki oda 

bir mutbah ftçüocü katta bir 
ıofa fiç odnvı oıılştemfl 300 

lira luymet\t bir evin bUkf'ştf 
kablll takAlm olmaılığından ıa· 

tılmak suretile şoynnn lz~l,.slne 

ıolb boknk mahkemesinin 3 
haziran 935 tarih ve 110 111 

oomarah UAmUe karar verllmle 

olda~oudan mezk1\r evin tama· 

mı 28 temmo7, 935 j?ÜnOnden 

jtlbaren bir ay mfüfdetle açık 
artırmaya konnlrrıuş olup 2ı8 

ıj?ustoe 935 µününe rtuıtlıvan 

çarşamba ırünO. ııaot onda Ba· 

yındır mahkeme kulemlnde ea 
tılacaktır. 'Kıymetin yüzde yf't 
mlş beşini hulmndı~ı takd~rde 

en çok ı1rhraoın taohhiJdu hakf 
kalmnk üzere ikinci artırma on 

heş gDn sonra J 2 eylül 9 :i5 

gı1nüne rMJtlıyan per embe günü 

ssat onda ayol dairede icra 
kılınacnktır. Artırmaya iştirak 
için yüzde yedi buçuk teminat 

parası vey muteber bir banka 

kefalet mektubu alınır İhal .. 

bed .. ll İbolel kaılyf'de tamamen 

alınır. Hakları tapo aletli fi,. 

eablt olmıyon ipotekli alacaklılar 

ile dlger altikadarların ve frılfalt 

hakkı eablplerinden bo hakları 

ve husuelle fıtz ve masrafa dair 

olan iddialarını ilin tarihinden 

itibaren yirmi gün içinde evrakı 

m6sbhelerlle btldlrmelerl lA 

zımdır. Akei halde hakları tapu 

sicili ile eablt olmayanlar Htıe 

bedelinin paylaşmasından hariç 

kalırlar. Şartname herke in gör 

meal için 28 7 9:15 güo6nderı 

itibaren açıktır. Tellallye ile 

lhal11ye dair tapuca alınacak 

mıısraf lar müşteriye aittir. 

Daha fazla izahat almak ve 

dosyasını görmek lstlyenlerln 

Bayındır sulh hokok mahke· 

mestnln 110 dosya numarreile 

mahkeme kalemine mtırecaat 

etmeleri Ulu olunur. 225 l 

Elinizdeki fi'otoğraf Ma· 
kinesi Bozuk Mu; Resim 
çekemiyorsunuz demektir 

Bize Makinenizi Ge· 
tiriniz Ucuz ve Ga· 
ranti Olarak Tamir 

Ederiz .• 

Refik Lotftt Or 
Re im Evi 

Hoktlmet civarı 

Akei belde hakları tapu si· 

cillnce malum olmadıkça pay· 1 

laşmadan hariç kalırlar. J 2·8· 

1935 tarihinden itlhıııren ~art 

name berke e açıktır. Talip 

olanların yüzde yedlbuçuk '"' 
ınioat akçası veya milli bir 

hanka mektubu ve 933·1831 

dosya nnmarastle maolsa icra 

mı:murluğuna müracaatları ilin 
olunar. H .. İş. No. 15 2189 

Cinsi 
T o. 

lahatgttzarımız, 
Ankara, 22 (Özel) - IP 

arsıulusal adBleı divana r:ı:ıtl~ 
hatgftzarlığına dıe bak•tl 

bldncl dayra şef t Seyfi Abd~ 
halik aıaomıetır. 

arzular hakkında 

termelldlr. 
M. Dlmltrlyavlç Sovyed 

birliği Ue diplomatik Ugile,ı-. 
haşlamaemdan yana eö:ı söyle 
ve fakat mQeait zamsoıO 

' geçilmesini hükumete bıt• 

hım meni 

Ll. K. Lt. K. 
Zeytinyağı 73 Sagancı 6500 00 487 50 İsılratf 
fabrikası 

Yukarıda evsafı yazılı fabrlkasıoıo mftlklyetl satılmak il• 
26 ·6· 935 günftnde 20 gfto müddetle ve kapah zarf ueol 

arllırmaya çıkarılmıştı. Arttırma günft olan 15 ·7· 935 pozıat1 • 
günü tetekll çıkmadığından kanunun 40 ıncı maddesi mucibi' 

bu yerin bfr ay miiddeıle ve pazarlık soreılle açık artıraıf 
konulmuş olduğu 1140 olunur. 2257 ./ 

lstanhul Liseler Satın Alma Kuı-0 
mundan: 
Erzakıo cinai MI ktarı 

Dağlıç eti 
Karaman eti 

Kozo eli 

Sığır eti 

Ekmek 

27000 
17000 

5000 
4500 

158000 

T .. mınatı 
L. kr. 

1891.87 

1303,50 

Tahmin Eksiltme g
0

0nO Ek&~tl 
bedeli ve saati şe~ 

50 K. 
45 " 7.8.935 çar· 

eamba 15 te 
50 " 

35 " 
11 " 7.8·935 çar· k•P' 

şamba 15 te ı.arfl 
Kurumumuza bağlı İetenbul Erkek ve Kız muallim okull 

nın mayıs 9;rn sonuna kadar yokarıdo yazılı et ve ekmek I~ 
yıçları bir ı;ıartnamc ile kapılı zarf ııuredle ekıılltmiye ~ 
muştur. 

Eksiltme İstanbul Koltnr müdOrlyetl hlnaeıoda Liseler oıob 
eebecttlğlode toplanan kurumda yepıladaktır. ~ 

Eksiltme 7 .8.985 çaroamba günü ııaat 15 te yapılacaktat· 

siltmlye girecekler 935 yılı Tıcaret odası veelkalarile biti~ 
2490 en yılı kanoc da yazılı şutlar içinde kapalı zarf la belli 8 

ten bir sant evvel makbuz mokabtllnde korum beşkanlığırJ• 
rllmlş veya gönderilmiş olacaktır. Bu bir ııaalten evelden eol' 

verllen veyo göııdcdlecek mektuplar kabul edilmlyeccktfr. 
ili 

pah zarf mektublorıno kanunda yazılı oldnğo Qzere ilk ıeıJJ I 

nakit makbnzu veya bank teminat mektuplarlle diğer ,es~ 
koymaları lazımdır. Bu işe atd şartnameyi görmek \'ey• •1 

üzere korum kıitlpUğlne m6racaatları ve belll Hallan e\'fel 

mlnatlurını muhasebe veznesine yatırmaları UAn olanur. 
23 27 31 4 4143 2249 



~tanb;;li;==~;;;;;ms;;·~·:·;i:ıa 
0ınisyonundan: 

ı Tıbaıla edile bed il -•61a11r 
29 

D e 58000 lira olan t500 ton rekompoze 
ko1a1ı temmuz 1935 pazartesi gftnü saat 15 da kaeımpaşada 
Ş IJOD blnae d k 1 lrtoameaı 

29
;• a apa 1 zarf O•ollle ekelhmlye konulmoııor. 

•lıoablll la .50 koroe mokablllnde her gftn komisyondan 
lllıkbaz r. tekltlerlo 4175 lfradan lbmret munkkat teminat 
lllekı 

1 
•eyı banka mektubunu n kanuni belgeleri bul tek!lf 

op arının ek Ut d lllleyon b k s me ıaatın an bir saat evveline kadar ko 
•ı anh~ına •f'rmt!lerl. 3880 2094 l:J lS.23 ·28 

şlada Mfts. Mev. satın alma komisyo· 
nunda ihaleleri yapılacak ilanlar 

'1ıt. M l _ M •. ••t. al. ko. rı. den: 
81• MY. kıtııtı lhtlyaC1 için ( 486 ) ton llnlt maden 

~ÖIDAClrCl kapata zarf usullle 11hn ahnacakllr. lbaleal 
o . ğ I uıtoı· 935 pHarteıl gftnG ıaaı on ahı buçukla 

2 _ •mlr'de luelada yapılacaktır. 
3 _ t~naameıl her gGn komlıyonda gôtDl~blllr. 
' _ Be:ClrGn tahmin edllen mnbammen tutarı (7533) liradır. 

edU eri ton kômClr için oo b . t buçuk lira f lat tahmla 
5 T m ttlr. 

- e 1 6 İt m natı movakkate akçeıl (565) liradır. 
- teklller Ticaret odHında kıyıdlı olduklarını dair Ye· 

7 _ ~~11göttermek mecborlyetlnd"dlrler. 

111 
tmeye lttlrak edecekler 2490 •ayılı artırma ve ek· 

8 
ime kanononan 2 ve ftçftnctı maddelerinde n ıart· 

.,:melinde yazılı veslkalarlle teminatı monkkate mak· 
blrlennı ve teklif mektuplarını ihale eaatladen en az 

laat enel komlıyona vermlt bulanacıklardır. 

il 2164 18 23 28 3 

1llitelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
Be asker ilAnları 

ı Jra11aıç k - Be u eri eat. al. ko. dıa: 
kll)'ramlç ve cl•anndakl kıtaat bay•ınatının ( 424000 ) 

0 Jalaf ihtiyacı kapalı urf asallle mGaakaeaya kon· 
~ıtar. ihaleıl 2 ·A~ıtoı· 935 cama gftnl eaat on 
pı~e Bayramlç'te ukeri eatın alma komtıyonunda ya· 

2 _ Ş eaktır. 
3 _ ~•meıl her gGn komlı1onda gôrGleblllr. 

edu r kilo yolaf için dart karat elli eaatlm f tat tahmin 
4 _ ? mittir. 

S _ ~IDlaaıı mavakkate akçeal (1,31) Ura\lır. 
lika klller Ticaret oduıada kayıdb oldaklınna dair •e· 

6 _ iti ~Getermek mecborlyetbıdedlrler . 
• .:.~:kaeu.na lttlrak edecekler 2490 eayıh artırma •e 

111 
me kaaananan 2 •e ftçlncl maddelerinde ve oart· 

bQ ~•ılade yasala veılkalarUe teminata mankkate mak· 
Lir• arını ve teklif mekıuplarını ihale saatinden en az 

IQt ev•el komlıyona vermlt bulunacaldardır. 
iz . 1 s 18 23 30 

PQ nıdr ithalat GomrDğO Mtıdorln
" o en: 

lUo 
ı 

30 
64 

2 
2 

Gram 
340 
130 

Umba ol,eıl 
Kl~ıt etllust 
Balık aJı pamakıan 
Balık aAı ipi 

180 Jilet bıçaAı 
100 Ktgıt •reklAm 
950 Makara rekllm 
150 Galallttea mamôl f'lekthlk akıamı 

~ 330 Demir moılak aklama 
KAtıt resimli rekllm 

4 Bot teneke 
1 ~ 5~0 K.abne el kantarı 

l'k.raa. Kôhne demir halka 
:-• tataı11,Jukı. e11alann açık artbrma ıaretlle 5 aAaıtoe 985 

11 
da l...t eı anlacağından alıc.lann o gftnl ıabahleyln eaat 

lıı •ha • ._ r ithalat gGmrlğl ıatıt komlıyonaaa mlnc.atla11 
. 21 23 2069 

8a ilin 
J.•~dır Belediyesinden: 
L 8 uır b 

1 
~kili rl •ado maalllmlne ihtiyaç vard1r. 

0~ bta..te 8 maalllmllk ve ehliyet •eıllkaları ile ve mlmkftn 
•1a11r. mırıcaaı etmeleri •e dileklerini blldlrmelerl ilin 

il 
22'7 21 23 24 25 26 

•. p 1 . E 
nı · zmır snaf ve işçi Birlikleri 
~ini Barosundan: 

~0t11skt .:.~:. (lamlr İncir İeçllerl cemiyeti) karulmuttur. Blll
!1•tler. laaa e batlı:a baıka lılerde çalıoaalar incir vakti incir 
... ek •-- .-ır •••d de eıı -ere Jeal Y•D•tmıttır. Baroca incir ımeleelne •eril 
... •de olma ve 0a•ıkkat bir cDzdan yapılmıttır. Su cftıdan 
... ed J•nlar lnclrd 1 IDQelbfa b e ç. ıetırılmamaıı da llbaybğın beyanna· 
, ~- itte .,.;e itin tClccarlara, hanları yazılmıttır. 
• tile aı._,1

1~:k ti kadın erkek bGtda leçinla ba clzdıadaa 
Itırı• 8 mrllden 8Clro'a l'"lmelerl tnılye olunur. 

taa ır Vakıflar OirektörlDg"' Dnden· 
be, tel ••eeeeı d • 
tt CWI•-. baga" e ;• tahakkuk etmle olan 250 Un 66 kurut 
:ı '"' da ol de •dar ~demlyea ve paraya çevrilecek menkul 

Je-.· ma 1Aı ani 1 R • 
._, 1 •n111arab dGU.aıı aa •tel e ıld palancılırda 1 1 eıkl n 
"' t11a1 ••Ut Aaın karat n mukataalı nkf lyenln me· 
,
1 

• 11Jınaca1~ C:bdli hakkındaki 20 temmuz 330 tarihli ka· 
4e "'it letly 

1 
1 

De Ye aatılmaıına kerar •erllmlt oldaAandan 

ııı...~to •• :~r· V 2:· 7 · 935 perıembe gına eaaı ı• ıe yazde 15 
......... bildirilir e • ıf lar direkUlrltıAGındekl komlıyonuna gel· 

. 11 14 18 23 2066 

~SPIRIN 
' ........... 

2 ve 20 komprımelık ambalaılarcle 

"' bulunur. 
) 

~mbalaj ve komprimeJerin 

üzerinde hal i sli~in timsali 

olan EB markasını arayınız. 

lzmir Oefterdurlığından: 
lı.ı111ının vergi borcundan ôtOrll tehılll emval yaaaıına gôre 

haczedilen gdlelyard mahallesinin azlıler ıokagıada kAln 8 eayılı 
hane tarihi llAadan itibaren yirmi bir gan mftddetle aahlığa 
çakarıldığından pey ıClrmek iıtlyenlerln defterdarhk tahlllAt kale· 
mine ıelmelr.rl. 14 18 23 26 2121 

lzmir Defterdarlığından: 
l11ııının vergi borcundan ôUlrQ tahılll emval yaıHını gôre 

hıczedll4'D lklac! sultaniye mahalleılnla lklncl bani ıok.lğında 
klla 4 eayılı arıa tarihi ilbdan ltlbuen 21 ~la maddede satı 
bğa çıkaraldığıadıa pey ıGrmek lstlyenlerln Defterdarlık tabılllt 
kalemine ıelmelerl. 14 18 2:1 26 2120 

lzmir~Ithalat .Gomroğo Mndnrlo
· ğnnden: 

Kilo 
Harda demir parçalara 121 
Harda ta~la parçıları 38 
Harda elek 1 
Saç levha 38 
Mftstımel otomobil dış liıtl~I 90 

» kayık klreğl 3 
Harda muıloklu teneke :ı 

Hardı lıtor perde 5 
Horda demir soba l 96 
MGslamel 11de ağıç ve camlı kapı 129 

.,. demir kapı 42 
Kabne yer bahıı n kilimi 131 
Maıetamel huıgazı feneri :Z5 
Hurda demh karyola 183 
Mftıtıml'I demir bıek61 29 

M Q25 paacor ., 
Hardı bukCll 223 
Maııtamel ağaç karyolı 21 

" merdiven 18 
" muıamba minder 25 

Hurda baıkGI 112 
Hardı demir 276 
Maıtamel bakır tulumba ak.11mı 3 l 

Yakarıda yazılı eıyalar temmuzun 29 unca pıızıırteıl gClnd 
sıtılecağ1Ddan taliplerin o gfto tebahleyln saat 9 da lımlr İtba · 
llt ıGmr6 ıaue komisyonuna mftrıcat etmeleri ilin olunur. 20{ 7 

lzmir Ziraat mektebi mOdDrlQ

ğOnden: 
Sabit sermeye ile lıllyeo baglann dört bektarhk çeklrdekdz 

ııze Gızilm mahsulG kôrftrG alarak açık artllrmaya kooulmattar. 
5 ·8· 93a pazartnl gcını saat oo bette mekteptt. thaleal yapıla· 
caktır. 

Temloatı muHkkatesi olen altm"J lira mektepte teallm alınu. 
lııeklllerla gôıterllen gftn ve ıaatte mektepte bezar bulanma· 
ları. ~250 23 25 28 31 

Somer Bank Umumi MndnrldğDn· 
den: 

1 - Nazilli baıma oabrlkHı lltleak de111lryolu toprak teni· 
yeal ııaıi lma1Atı, balast ıedarlk •e dötenmeei ve poz 
lel vahidi flat eıaelle ekelhmiye çıkarılmııtır. Tahmin 

edilen bedeli 28.588 25 liradır. 

2 - Bu loe aid enak oonlardır. 
a - Ekalltme ıartnameıf 
b - · Mukavele proj,.ıl 

c - F'enni tartnameler 
d - Huıuıi ıartnamfller 

e - Metraj nhldl f lal Ye keoll hnlAIHı 
f - Brojeler 

iıteklller ba enalu 1,45 lira bedel mukablllode Slmer 
bank Ankara eubeıladea n İzmir Yerli mallar paza· 
rıadan tedarik edeblllrler. Fazlı tıfılllt Ankan'da Si· 
mer bank iaoaaı ıenlıladen abnablllr. 

3 - Ekalltme 7.8.935 çarfamba glnl Nat 17 de Aakara'da 
Ztraat baakııı blaaıında SClmer bank amami mtlddrll· 
ğlndekl komlıyonda yapılacaktır. 

4: Ekelltme kapılı zarf uıaUle 1apılacıktır. 
5 Fkılltmlye girebilmek tçln lıtekUnln 2145 Ura mank· 

kat teminat nrmeıl •e fenni ehllyetl1;1I lıltat etaaeel 
lhımdır. 

6 Teklif mektubları yakarıda yualdığı gDn ye eaattan bir 
ıaat •neline kadar Slmer bank amaml mCldtlrlGgGae 
makba. mukabilinde nrllecekılr. 
Potta ile gönderilecek mektablann lbıle ... dnden nlha· 
yet bir eaat eneltae kadar gelmlt n urba kanaal te· 
kilde kıpatalmıt olmaıı IAzımdır. 23 26 29 1 

Kelepir Otomobil 
Acele Satılıktır. 

Nakil dolıyıılle kapılı 1931 Vlktorya modeli bir Ford 
teaeuGh otomoblll az kullanılmıt olank (750) lirayı ıab· 
hktır. Talihlerin 26 temmuz 935 cama gftnQ ıkıamıaa ka· 
dar (AlAacak Şel beaainl eatıt memura Bay Şahab'a mtl· 
racaıtlerl. D. 2 

Izmir Evkaf DirektörlOğOnden: 
Tahmin bedeli 

VıUı Ctnıl No. Mevkii Lira 

1 Mazbut çiçek mea. dGkkln 1 çiçek meacldl clvarnada 200 

2 " .. .. M 1,1 .. M .. 200 

3 " Ol .. ar• 2,4,6 " M M 400 

' 
116 yapıcu>tla dlkkla 1,48 Yaaaf dede 200 

5 M " .. 2,48 " .. 200 

6 " " ev 20,30 Şoıyl kantarcı 200 

7 .. .. beli yeri o Yaı11f dede 100 

8 " " ev 1,2 " " 300 

9 .. " ev 23 Şuayip kalfa 100 

10 " yılan kırba depo 122 Keçeciler 2000 

11 " bıyıklı h. 11ebll 
mutalı. dGkkln 84 keıtelll 400 

12 " pasaryerl oda 98 

ana 525 bayram yeri 800 

13 Malhak alacameaclt met· 
çit ve ana O Namazglh civarı 1000 

14 " ealı tekkeli ev o kan lapa 400 

15 " peqembe 0 ev o bn kapı 600 

16 " ean halas 71 Aarp fınnı 600 

17 .. " .. 73 " u 500 
Yakanda cimi, mevkii, vakfı, nomaruı ye tahmin edllea be· 

dellerl yasılı •akıf akarat ve uaaluın mGlklyeti petln para ile 
•hlığa çıkanlmıtttr. Arttırma 98 ihalesi 7 .8.985 çaroamba &ini 
eaat 14: te lsmlr EYkaf dlrektörlGğtlnde toplanan komlıyonda 
yapılaeıktır. Almak lıtlyenlerln ytbde 7 ,5 teminat ıkçelerlle 

ihale glal komlıyona gelmeleri ve lsahat lıdyenlerln hergtln 
EYkaf dlrektGrlGAG •arldat memarloAan• mlracaat etmeleri ilin 
olunur. 23 27 31 4 2263 

Kadınlar Terzihanesi 
lzmir'li Aileler Her Hususta Mem· 

nun Kalacaklardır . 
İıtıabal'dakl dikit atelyeml 

lzmlr'e naklettim. BGtln aile· 
lerl, hem acazluk, hem de te· 
mis •e urlf dikltl ean'ıtl aok· 
tuıadan memnun b1rakıcağımı 
~Cl.eaerek eôyllyt.blllrlm. En 
q)D metodlarla çalıııyorum. Reı · 
mi~ n ôzel dairelerdeki Bıyan 
ttyarlera tıkeltle kolaylık göa 
ter irim .. 

lklnclkotdoo - Zade eobk 

No. 4 

Mtınevver Etem 

.. 



• 
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Anli.ara Birası Al~sehir Banl{ası 
içiniz. 

' Çonkn Ankara Birası özmör şubesi 
Ulusal Bir Fabrikanın Mahsıılodor ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi binasında 

TELEFON: 2363 
••• ---·--··---

HertOrlfl (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 

Vadeaizlere % 4 
Ucuz, Temiz ve Sıhhiğ Bir Gıdadır. 
TOrki ye'nin bertarafında 

içilen yalnız (Ankara Birası) dır. Mevduat Şartları: A!tı ay vad~liy~ o/o 5 
Bır sene vadeh J e % 6 faiz verilit• 

Z•hlre, azam, incir, p•mok, yap_a_k_, -a-f-yo_n_v-eı-ı-lr-e-k.o-mlsyonculuğu yapıhr. Mallar gel' 

(Ankara BDraso) 
(Müfettiş namzetliği ve şef namzet· 

liği için mftsabaka imtihanı) 
Türkiye Ziraat Bankasından: 

l - Bankamıza mdubaka ile (5) mdfettlt namzedi 
tef namzedi alınacaktır. 

2 ~ Bu md1abakalar 5 6 .e 7 a&uıtoı 935 tarihlerinde 
Ankarı, lıtanbol ziraat bankalarında yıpılacıktır. tahriri lmtl· 
banda tasanaalar gelJı •e dönClt yol paraları nrllmek ıuretlle 

Aokara'ya getirilerek olfabl bir imtihana tabi tutulurlar. Bu 
imtihanda da kasaoanlardın beıt 140 lira aylıklı mGfettlt n•m· 
zetllglne n dlger beti de ( 130) llrı aylıklı tef aamzetllğlne 

aayln olunurlar. 
3 - MGfetdt namzetleri iki ıeae ıtıjdıa eonra mdfetdtllk 

ehliyet imtihanına girecek n kuanırlana 175 lln aybkla m6· 
fettlıllge geçirileceklerdir. 

Ankara'da amam mldOrlClk eenlılerlade çahthrılacak 

tef namıetlerl lee bir eenellk ıtajlarıaın ıonunda ebllyeı 

hanına girecekler n kazınanlar terfi ettirileceklerdir. 
4 - M6Mbakılara girebilmek için (Slyual bilgi ile •eya 

ylkıet ticaret n lktaaat) okaluıadan nyahot hukuk fakClhe· 
lladen •eya bunların yabancı memleketlerladekl bemerlerlndeu 
dlplomah bulunmak gerektir. 

5 - imtihan programını nulr .. rtlan go.teren lulmameler 
Ankara, letanbal .e İzmir ılnat baakalarıadan elde edilebilir. 

6 - Jıteldller, arunlan belgeleri bir mektabla blrllkt" f'n 
ıoa 26,7,935 cama gGaCl akıamıaa kadar Ankara Ziraat bankaeı 
teftlı heyeti mCldClrlGAClae gGndermek nya nrmek ıuretlle mG· 
racaat etmlı bulanmabd1rlar. 
2102 18 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 

Askeri Lise ve Orta Mek
teplerle San'at Gediklisi

ne Talebe Alınıyor .. 
1 - 935 936 dere eeneel için lıtanbal'da balanan kaleli, 

maltepe lleelertle Bar•'da buluaaa Baru ukerl llıetlae •e 
kmkkal~dekl aekerl ean'aı lleeılle KoDJ• •e Erslncaa Mkerl 
orta mekteplerine H kırıkbledeld eaa'at gedikli eırbat mekte· 
blae talebe ahaacakt1r. 

Lleelerln 9, l O n orta mekttplerln 6, 7 ııoıf lanaa 
lleeılaln 9. ııaıf ile eaa'at gedlkllelnla blrlad 11aıfıaa 
abaacakllr. 

~ - Talebe a1kerl llee •e orta mektepler tallmatlle 11n'at 
gedikli erbıt tallmıtıaa gGre kaydı kabul olanar. Bu talimat 
talebe alıeak mekteblerde n aıkerllk ıobelerlnde görGleblllr. 

3 - Atideki huıuılnın gl\z onthıde balundorolmuı lbımdır. 
a) Almanca okuyanlar tercih edilir. 
b) 84tla mekteplerde kaydakabal 1 temmus 935 de baolar 

15 atuıtoıta biter. Maeabaka imtihanı lbım geline 15 ~oıtot 
ı .,ylCll araııaclA yapılır. Buouola benber kadrod. yer kabr• 
den eeaeılala dnamı mClddetlnce ıhil llee n orta mektepler· 
den nıkll ıaretlle talebe alıam•A• JeHm olaaar. 

c) Mekteplerin baloadakları yerler haricindeki yerlerden ukerl 
ille •e orıa mekteplere kaydedilmek ietlyenler 1 temmas 935 den 
sı temmas 935 \arlhlne kadar bulandallları yerlerin ukerltk 
ıubelerlae maraeaat ef'.leblllrler. 

d) Mektebe girmek lçla yatını bayCltGp kGçlltenler mektebe 
•hnamazlar. 

e) ıeı"klller enakını aamamlahp latekll baluadakları mektep 
lere ukerllk ıobelerl THıtulle nya dogradln doAruya gGade 

rirler. Mekteplerden daHt nU olmadıkça hiçbir lıtıkll mek. 
ıeıbe ghmlyt cektlr. 

f) MGıabıka imtihanına mecburiyet hltal olarıa mlubak· 
imtihanı yapılacak yere kadar gitmek H imtihanı buaama. 
yınca geri dnomek için lhdyar edilecek muraf lıtekllye lllt olup 
mektebe kabul edllmedltladen dolayı hiçbir bak iddia edile••· 
Onan için g"llt gldlı munflaın bent>. g6t6rllmell ....... r. 

4 - Mektepler leyli •e meccanldlr. Talebeala ..... ... 
batk• glydlrllmeıl, teçblaat n kltablan hlktlmete ala oldaia 
gibi ayrıca ber ay bir miktar mı•• nrlllr. 

Llıeyl maHf faklyetle bitirenlerde• ana edealerln mllaheka 
imtihanına girerek kuaadıklır1 tıkcllrde ukerl mlhendll •e fea 
memuru yetlttlrllmek Clıere bir klım• Anapaya tabllle g&I· 
tlerlllr. 

5 - Bir eeneden fala terki talaell ola•lar Mr •YMlki MiM 

derıleriala bepetnden imtihan •ermeıe meebonlular. 1936 
i 5 7 11 l' 17 IO IS 26 18 !1 

heryerden arayınız. tlndf'! ııahlplf'rfne f'n mft11•ld şer•hle avans 'tnlllr. 
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Fratelli Sperco Vapur Acental• 
ROYAL NEERLANDAIS .KUMPANYASI 

" 0RESTES,, vapuru elye vm limanımızda olup 19 teıa .. 
Aoverı, Roterdam, Amıterdım ve Hamburg Umaulerı içi• 
alec•khr. 

" GANYMEDES ,. vıpara temmuzda beklenmekte olop 
kilnft boıalttıktan sonra Borgas, varna ve Köıteace il 
için yftk alaçaktır. 

" HERMES,, npuru 27 temmuzdan 1 ağuıtosa kadar A• t 

Roterdam, Amıterdam n Hımburg Umanları lçfa yak ala 

Çeşme .. Kaplıcaları 
---·-··---

Karabina . Boyok Torkiye ve 
lstanbul Otelleri 

Olayanın emealılıs ıhca ıularlle çamuru, kumıal denizi 
•e Çeome'nln ıaf havuı ile en zengio 06Radyo Aktevlte,, ye 
eahlptlr. KonförlG maauam otellerlle samanın ea ucaı 

llıcaland1r. Flatlerl koroı 
Yab odalar1 bfllJO ile yatak 125 
ltlael ıınıf odat•r banyo ile yaıak 100 
Arzu edenler için tablldot 100 
Lokanta yemekleri (30) eenedenberl 111mlr'de tanıamıt 

Mehmed aela tarafından idare edUmektedlr. , 
Otelde her ailenin hoıuıi yemek plıirmeelne klf 1 matbab 

•e tatlı ıalar mncuttur. Otellerin karyola ve yataklen 
mlkemmel olduğuadaa ıbcaya gelecek mGıterllerlmlzla eoy• 
getirmek kCllfeılae girmemeleri tanlye olunur. 

Şifalı ıalan birçok klmeelerln hayatını kurtarmak ıare · 

tile tGbret almııtır. Mt"obar Karllıpad .e Vltl kaphcalarına 
faik baayo ıularlle çımuro, romatlıma, ılyatlk ve mafsal 
haıtalıklarıaı bir daha Hdet etmemek Gzere kat'ı tedavi 
eder. 86brek H meunedeki kuıa "e ta1l•r1 birkaç banyo ile 
temlıler. Mide H bığıreak H bll'amam adıll ağrıları, ılnlr 

safiyeti n bllha11a rahim h11tahklırıada teılrl kat'ldlr. 
Şlfne banyoları da clld baetıhklır1nı en•aı H baıuıile ek 
semayı bir daha nlkeetmlyecek derecede tedavi eder. 

Fazla mahlmat almak letlyenler Barut hanında ılmıer 
Necmi'ye mlracaat etılaler. 

" GANYMEOES ,, uparo 12 ağuııoetea 16 agaıtoea 
Anvere, Roterd•m, Ameıerdam ve Bamburg llmanlari iç .. 
alacaktar. 

SVENSKA ORIENT UNIEN 
.. VASLANO., motöril :10 temmuzda beklenmekte olup 

bot•lttıktaa ıonra Roterdam, Bamburg, Copenhagen, 
Gdynla Oılo, Go~barg ve lakandlnnya limanlarına 
edecekti r. 

SJl:RVICE MARJTIM ROUMAJN 
0 ALBA JULYA,, vapuru 19 ağaıtoıta gelip ayni gClade 

tı, N•poll, Marıllya •e Bareelon•a hareket edecektir. 
Hamlı: İllDlardakl hareket tarlblerladekl degttf kUklerdea 

meı'ullyet kabal etmeı. 
Fula aatnlat için ikinci Kordondaı Tahmil •e Tahliye 

bln111 ukuında Fntelll Spereo aeentahgına mlraeut e 
rica olunur. T11l11fnn: 2004 . 2005. 2665 

V. N. 

VV. F. H. 
Der Zee 

& Co. 

. 
Van 

OEUTSCHE LEV ANTE L1N1E 
0 BERAKLEA ,, pıpora ha· 

len limanımızda olup 25 tem· 
moıa kadar Aavere, Roterdam, 
Bambarg •e Bremea lçla yClk 
alacakt1r. 

0 DERINDJE ,, Hpuro 5 
ağu1toıta bekleniyor 8 a~oıtou 
kadar An•ere, Roterdam, Ba111· 
borg .e Bremen için yClk 
alacaktır. 

" ALIMNlA ,, •apara 10 
ağuıtoala beklealy~r, Hambu.-g, 
Bremeo •e Annn'ten yok 

Vapur Dumanı 

Gözlük 
ŞlmdlJ.e kadar &Grll' 

memlı derecede urlf., 
acuı bir gOılGk ıhn,
lıtereenlz : 

Başdurak 

Hamdi Nazhet 

Doktor ~ çıkaracaktar. 
----------~DEN NORS.K.E MIDDELBAV& 

SIHHAT 
ECZANESi 

Kemal Tonay LINJEN < os. As sPANSKE 
LINJEN ) OSLO 

ne uğrayınıı. 

Bakteriyolog ve bulaşık ile 11alğ1D ha&talıklar " SEVILLA ,, motOrCl balf'o 
mfltaha&sııı liwanııda olup Dippe ve Nor Kitabınıza GDzel 

vec llmanlaraaı ynk almaktadır. B••mahane iıt•syoou kar1111odaki dibek M>kak bapnda 30 eayı• 
b e1' ve muayenehane.inde ubah saat 9 dan akoam Hat 9 a kadar 
haıtalannı kabul eder. 

Mflracaat eden haııalara yapılmHı lbımgelen ıair ıahlilAt ve 
mik.roıkopik muayeneleri ile veremli haetalara yapılmaaıaa cevaz gö· 
rGlen Pnomotoralı:a muayeaehaoeeiode muntazaman y•pıbr. 

•1111111111111111~ Muallim ~1111111111111111• 

SERViCE olRECT DANUBlEN Cilt Yaptıracaksa 
TUNA HATTI Yeni kavaflar çarp11 34 a 

ALI RIZ~ "TISZa,, motOr(l 31 tem· 
muıda bekleniyor, Budapeıte, 

Bratlılav •e Viyana lçln yClk 
alacaklar. 

" BUOAPEST,, motora 10 
MflceUitbanesine uğr• 

t. 

~ Dr. Hulôsi Alataş ~ == = ~ Elkl Tıbbiye Mektebi Madara, Garp Cebheıl Sıbhlfe Relıl ~ 

ağaıtoata bekleniyor, Bodapeıte, 
BrattılH n Viyan• lçla yak 
alacaktır. 

k 
Oalnnltede DGçelll• 't, 

(Maarin Profeek) 

§ Jç Hastalıkları Motahassısı ~ Olivier ve Şore-
e Haet•lannı Bacı Hıua Oteli .K.arıııında Şamlı Sokağında :: 
§ (20) No. Eıkl Maıyenebaaeıtnde Kabul Eder. ~ kası Limited Va-
Iİlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll• A ce n 1 lzmir Vakıflar Direktörlogw ünden: pur ası 

Ceadell Han, Birinci Kordoa 
Baham İlya Le.inin motaıerrıf oldaga lklçtımellk caddealnde Tel. 2443 

ktla 42, 46, 48, 50, 52, ~4, 56 n gebeı ıokagındıkl 4, 6, 8 Ellerman Llyn Ltd. 
No. lı dakktalarla 10 namarah evla lcarel maecceleıladeo ta· 11 FRAMINIAN,, npora ay 
bıkkuk eden 675 lira 36 karuı borcunun bugGne kadar öden· eoaaada Ll•erpool n Snıa· 
memlı olmaııadan dolayı •akıf alıceğınıa tabılll için İklçeıme eea'daa gelip tahliyede balo· 

nacakhr. 
ilk caddeılndekl 46 aumarah dGkktuın bacslne te ıatalmuına 

0 DRAGO,, Hpara 29 tem· 
karar nrllmlotlr. 

15,8,935 peroembe gClaCl ıaat 14 te lbaleıl ıcra olanacağındaa 

almak iıtlrealerlo ya.de l ö pev akçeılle Hkıf lar dlrektörll· 
gendeki ••ıt komlı1onana gelmeleri blldirlUr. 

l' 23 2 11 ~113 

maıda Bali, An.ere Ye Loa· 
dra'dan gelip tahliyede babı· 
nacak •e ayni samanda Loadra 
H Bali için yClk alacaktır. 

Do1çe Lnıate Ual1• 

Dr. A. Safittif 
Ağız ve Diş Beki 

D•etalara hergb agıed" 
IODU bakar. 

Jaaiklil cadden No. ~ 
Aakan •partmam 2 '-'o• 

Telgraf • ı S TA~ JJ s'if 
Telefon : 49 

1 
"ANGORA,, Hpora ı~.. 1 

musda Bambarg, Bre...- ' 
An•erı'ten gelip tah111-" 
laaacaktır. 
Not: Varol tarihleri ye 

rın lılmlerl llerlae deDI 
rbadea met'aU7et bllal 


