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lzmir'de hergln sabahlan çıkar, ıiyual gazetedir. 

Bayındırlık Bakanı 
Aydında Hararetli Surette 

Karşılandı. 

Bayındırlık Bakanımız Ekonomi Bakanımızın 
Tedkik Gezisinde. Rusya'daki Tedkikleri. 

Küçük Bir Fişek ve 
Bomba Depos Ateş 
Aldı ve Sondürüldü. 
Qfus Zayiatı Yoktur. 6 Hafif Ya

ralı Vardır. Hat Açılıyor. 

Cellad Gölnno, Azi2iye Tnnelini 
Hattı Gözden Geçirdiler. 

ve Bakanımız, Kalenin ve Voroşilof 'la 
Uzun Konuşmalar Yapmıştır. 

~ - ·-·-.. 27 (A.A) - Reamiğ Piyade fiıelderiııia Te bom· 
. 26.7.935 ~ ba1annın tek·tilk H çQk ..eyrek 

_........._ ia~ 
1 
~nfi ıaat 4·10 da iofillklerioe tesadüf oluauyor. O 

Ctpb. e eaı alanında bulunan civardan geçen demiryolu üzerine 
otltrlley tepoıu civarındaki patlımımıı birkaç bomba dOtmllt-
oldag 

0 culann attı~ ıiga• ıtır. Demiryolooda bir tahribat 
l"l Q &allDedilen bir ee- yoksa da bombalann patlaman 

bir 'j.'-lt yangın, kiiçük ve ibtimali dolayısile trenlerin hat 
dotrıı ~k Ve bomba depo- temideaioceye kadar o mıntaka· 
la6~r~emiye l.ılamııbr. dan geçiıi durdıualmuıtur. Bu ıc:• 

."iye lll 11 kia11eyf'l babet beble Toroı Ye Anb~a ekıpre• 
IGtadı:..':-~ ola~ıyarak kea· leri yolculan İamit'ten denb yo· 

-...., lllemıfM de ba· lo ile İstanbul'• naklolunmak ilse• -
tta.:_ .,,_· Y~a depoya lira· re fıtaobal'dan bir ••par yola Bayuıda.rlak vo TG&e Bakanlan ile Jbay-•e lluıiÜuylan-Refik-Şevket4 
._~ ,.. .. L__ İnce Te 'Oaiverlite'lller ca•-L'ıe . 
. '""JIOGı lla "'Vlltlana tutufmUJ çıbnlmııbr. Bu yolcular gece 11• ..,_ 

Loi.ta.ı.ı. e•cud piyade fitek tanbal'a naklôluaacakbr. Btıkdmetç.> •tın abnank laerek moıokarla Selçqa git· 
..... llllttır •ratında da iafillk• NGflllCa hiçbir sayiat yoktur. Dnlel demlryollara lllllDI mlıdı. Motobr Celtld ~616a· 
twıL..... • •••it Te Kacbköy Bir itfaiye neferi ile alb aaker laa a...... ·-..... 7e1;-_. geçlrllen A1d.. tb _,tan de• pomlt te AH Çeıtakayı 

..... ..:__~ ababm ..1Ut yangın eöadill'me w•ada çok 
"'-i -,,. teblıkenia plifme· bafifce yaralao~r. Bat ıa· ba.. tef ti.,, çakmıı olaa Hayı•· Gnemq •• çok mCloblt bir 

ledbi.ıer ~Dmlftır. nn açılacakbr. •arbk Bakaaı•M Ali Çellnbya .....,, bplam1t olaa ba blyClk 
nelkl ıGD BoadaJd•• Ôdemlı'e 'fe unrh g616a Selçuk ban· 

iti \'. "u~;--·------üı;-~i~;·K;·;~~~-:r;pi~;·;y;~-·-···-·-·· - Son• 3 - , ..... -

l'•bııın F· k · 1 J y • B. Ş k M. 8ozkurd 
~IU)I-ı;:_.. ta ra enı Jr e • DDn latan· 
~· •tJaa .. rlıayı Kot· 

1 
R 

1 
D _, • 1 • biıl'dan Gel~i •• 

-.._ "-eakl kral Yorgl e azı . egı mı~ ı...tr •1· 
................. __ ~Clae dair ga ' laTI •• eıkl 

": .. dlynde balan· Teze beka• .,,,,,..,..,,. 

'._ ır..t .._. ı..,..,d •• 
1

_ Amerika Da Hertftrlft Muharebenin :...:·"::: 
._:;:

1 
... ı.attaı .. Haricinde Kalmak t.,ikrindedir :::,. d!:. 

• g IODra gerek kea· •-----' etek ba parlle ı.. lbat d nedanının men· Roma 27 (A.A) - Trlbtıne gelenlerinden •e A7Aa tyeela· ta• bul 'ela• 
lk.ıNtıı .. ' ._:ıamektedlr. Oaaa .. teel, 1111lya'mn alaalar IOI· dea M. Niye guetecJlere de· ıeh rl m ı a e 

lat b&an yeniden ka· mf ttlr ki: gelmlt •e 
• IS._ ...... aygaa drlll· - Blrl•tlk Amerlka'aın ilk pata por ı ta M. Eaad Boskurd 

~--· tek•: beraber ba ha· amacı hertlrll mabarebenla bhçok MHI •cı doetlara tarafaa· 
't'•• klaa Yaaaa alma haricinde kılmak olmahdır. daa karoalanmıttar. 

IGyleaaekır.dlr. 

Ulullar K.unuDu Genel Sekreteri 

Avenol 
yeteelue Babeı mea'ele1l hak· 
lunda nrdljl notadan bahee· 
derek dt7or ki: 

- Bu aoıa V al · V al hldleed 
komlıyonDDDD itlerine dnım 
etmeıtadea yanadır. Ha ıa de· 
mektlr ki, 25 t.-mmozda 19t8 
İtalya Babeı andlatmuındaU 
anlaomaslıklarıa ketarılm.ııaa 

dair olan hftkOmlerdea beaCls 
nsgeçllmlı deAlldlr. 1111lya 
bunların yerine b .. ka bir uıal 
te7a girift konalmuını kabul 
edemea. 

Roma 27 (A.A) - İtalya 
laClk6med, alaılar karama kon· 
eeylade balaamaAa çalfalmıttar. 

Vaflngtoa ~6 (&.A) - Silah 
meı'elell laaklunda gerçi• yap 
.. .-, •emar k .. ..,oa ileri 

ANADOLU'nun Aukeati: 24 

lzmir'in Ekonomik 
Durumu Ne Halde? -Mısırcılık 'feci mile Meşgul Bir Tecİ· 

merimiz Ham maliye Tarifesinden ve 
Limandaki Zorluklardan Bahsediyor ____________ , _________ __.... __ 

- İımlr ekonomik b.yatıD rlfelerinlo her m•ddenln ha· 
da darhklardan bahıedUtyor. ıoılyetl •e tahammCU dereceıl 

Baolarıa eebeplerl llace ne· naarı dikkate ahnmakl•••D ılk · 
lerdlr? let eıaıı Gıerlnden teeblt edil· 

- lzmlr'la ekonomik baya· meıl. 
tındaki darlıklarıa 1ebeplertal Darlık eebeblerl böylece ıu 
ikiye ayırmak lhımdır, Biri nlf edlldtkt"D ıoara bunların 
genel, diğeri lael, etldlertaden (Teılrlerlnden) İı · 

Genel 1ebepler : mlr'ln ekonomik ba7atıuıu kor· 
1 - Dlnya ekonomik bob· taralmuı oeklllerlnl IHh ede· 

raoı. Um: 
' 2 - Ttclm eerbeıtlıl dll· 

taranan terklle tahdidat dıte· 
minin llulua. 

Osel eebrpler : 
1 - lsmir alfaıanaa aulıp 
2 - Natlaa, JGkleme Ye 

botaltmı Ocretlerlnla yakaek· ...... 
S - Glmlk laemmallJe 18· 

A - Genel mahiyette olan 
ee~bler mnsll olmakt•n ılyade 
ılyeıal •e clbınttlmal olmıla 

rana ~6re yalnıs lsmlr'la HY• 
Ttırklye'aln deıtı, btıt.Ga din· 
7anın ba ekoaomlll afetten 
kartanlabilmeel, her memleketi• 
ldareılal ellade ıutaa dHlet 

- Sona 5 S.d 7e.de 

Moıko•a, 26 (A.A) - Türk 
ekoaomlk heyeti baoıoda Celil 
Bayar olduğr. halde Nogonlnı· 
kl'dekl elektlrlk fabrlkaıını, 
ndyo merkezini geımlotlr. 

Dan gece agır endcuırl ko· 
mlıerliğl TClrk heyeti ıeref ine 
hl r kabul reeml yapmıı •e bun· 
da Tar kiye bayat elçlıl Zekll 
Apaydıa ile bitin heyet n 
elçilik ileri gel~nlerl. •A•r eD· 
daıtrl koml1erl, dıı bakanlalı 

1111 agar eadftılrl ileri gelenleri 
hazır balonmoılırdır. 

23 Temmoıdı Celll Bayar 
benberlnCle Zekll Apaydın, M. 
K.reıtlnıkl old~a halde M . 

' KaleDID ıarafındıa kıbol edil· 
mlftlr. G6rGıme olclakça ana 
MlnDGtllr. Tlrk ekf>noml e.. 
baı ile blytk elÇI ayal pinde 
ıeaeral Vorotllof tan6aden dı 
kabul edilerek aıaa aadlya 
16r6tm6olerdlr. 

28 Temmm UflllDI rarklye 
elçlllllude bir tl)lea Yerllmlı 

Ye bana bir bhal l'ellDI tıklb 
etmlfllr. Ş6teade ıJar eadlllrt 
komleerl Rozeagolls, IUelllnakl 
ile .ı.t •e 91'f eadftetrl Ye dıt 

tedm komleerlllderl ileri gelen 
lerl buır balaumoılardtr. 

Moako•a. 27 (A.A) - Tir· 

ktye ekonomi Bakaaı Celll 
Bay1r Toulada yeni maden en· 
dGıtrlal muktılerlnl gezmlt, 
elekdrlk eantrallannı gôsden 
geçlrmf odr . 
MoıkoH, 27 ( A.A) - Dıt 

tecim halk koml1eri M. Roeea· 
goltz TGrklye ekoaoml Bakanı 
Celil Bayır lçla bir ayralma 

CeW Bayar 

tl)leal •ermltttr. Ş61eaa.ı Voro· 
fllof, Llı•laof, Boakaof. Tar . 
kiye bftyQk elçlal Zekll Apıy· 
dıa Ye birçok So•yet bGylklerl 
balonmattar. 

- Sona 5 inci ylsde 

Ağırceza Haky .. rinde 

Komünist Taslaklarının 
ilk Muhakemeleri. 

Ooviyetleri Teshit Edildi, Kararna· 
! f.me Okundu ve Muhakemenin 

Gizli Geçmesi Kararlaştırıldı. 

Bıkyeri hey«"tİ H komünist uoıklanndao Cazım dlıılenirken. 

Cumorlyeı holulmellnln teı 

klllh e ... lye kanununu kuımeo 
Hya tımımea deglıdlrmek lçla 

teıkUAt yapank aralarında lo· 
calar açmak n Mıy11'ıa birin· 
de aldıkları muzır beyanname 

lerle halkı hlktlmeı ale1hloe 
harekete getirmek ıaçlanadan 

•nık ( Mııaaa ) Glrld'U kan· 

daracı Ba•n o81a Ahmed Can, 
Glrld'U C..ım, Ali otla Meh· 

med Emla, SeWaltldla1 M....,, 

R~ceb, koadoracı Buaa, ÇO• 

rapça SClrıyyı, baetooca Fe .. ı, 
tllr geçini lıçl Hayri Tekla, 
ICltGa loçlıl Yoıuf, Blıeyta ol· 
la İımıU n tof6r Etem oııa 
Zekerlya'aıa dorutmalırana dem 
6ğledtn enel tehrlmlı A~ırcell 
hakyerlnde bıılıamıfbr. 

Sut 10,SO da hakyerl ka· 
rala yerlerine geçmlıtlr. S.tİEaa 
yerinde Agırcesa hakyerl .... 

- So•• S•ol 711dt -
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Bir Tedbir '• 

1 G ü n ü n T e o ya z e H a b e ır o e r ı 111 Son birkaç yıl içinde, genel 
hlsmetler gôren birçok bsra· 
kıAh (lmılyazh ) lıler, dnlet 
elta" geçti. Afyon - Kuabı de· 
mlryolu 1atın ahndı, Aydın de· 
mlryolu Baslrandınbert dnlet 
mah olarak lıllyor, İetanbal n 
lımlr nhtımlar1 artılı: yabancı 
1apltaller için en k6Ul bir lı· 

letme ile çok kasanç ~etlren 

•ırer k•ynak deAtldlr. Her iki 
tehlr'de, llman •e rıhtım leleri 
dnlet y6netlml ıltında yalnıı 

Tlrk ekoaomlııinln y•lnız 6z 
anğını kall•nıyor. Ba ltlf!rfn 
de•lete geçmeden ônceld h•lle· 
rlnl blllyorus. Hiçbirlıl de iyi 
karolmaf, gereğinde itler bir 
halde deAtldi. 

Aydan demlryola, battan •t•· 
11 oa•nlm•k letlyorda. Yollar 
bakna ... , yıpılar çok eıld, 

lekatk kapaıhe dBtlktl. Ba 
battıe •erimli Egenin eı iı 
lrlalerlal naııl 181•y•blllrdl. 
Ba ya pek pahıh olmcalı:, ya· 
laad dı bakım81s bir tapmadan 
dolayı irinin dlterl eketleeektl. 

Eı" onrulnde dotapnl•r•n 
Aydın deytryola ls.,rlnde çek 
tikleri bir glnllk esine; yıllara 
naıal•mu. Vagonlar 16bne 
'98 bMık, trenin kaldırdıAı tos 
6rtınaı içinde aefet almak bir 
ltkeace. 

ga•M demlryolaacla ela da 
ram Aydın'ıakladea pek bmtka 
tltılllcll. Ekonomik akıt bunlar· 
da da çok glçl,.ttlrllmlfll. 

Bil •anlardaa deılet demir 
yollan•dakl prtlan lııemlttlk. 
8a lltek, eonanda bir •Dlıımaya 
•ardı . Şimdi dnlet, Tarldye'nta 
laatla yerl,.rlade oldaAa gibi 
f«e çnn1lnde de. iyi bir yol 
eaıaaaa, ekonomik bir ı .. ım 
...... demlryollle ol9Ca1ını ra· 
kıada gO.terecektfr. 

1..U nhbmıaın aca telli 
..... aaaıalm•mıttır. Bana 
ltletealer Tlrklye'de dnletl, 
•ı illerde lal11e •hlblerlal al 
•ıaeak birçok hilelere 1apmıı 
larda. Bıktmet •aktlade lee 
elkoyda. Banlar k6tl 98 bala 
•k hetablannın içinden çıka· 
mayacaklannı anladalar •• her· 
f8JI ytlallll bırakıb gltmel' 
glse •ldılmr. 

Ltanbal rthtımıaın bir ant· 
repo derdi nrda. Rıhtımııı yer· 
lerdea rıbbm J•pılmık için 
Wrçok panlar ahnmıtkın biç 
blqey yapılmamı1t1. Bana ıo· 
nalar olmamıt mıydı? 

Geçmlı dntrlerla bauıa eArl 
yollmada ylrlyerek ~yle bir 
IOnlDaD 6aGn6 kap.mıılırdı. 

Bitin banl•n anmakla bir 
yen llftmek lıtlyorus. Geçen 
•1 içinde İıtanbal telefon 1011 

yetetlle Aalı:ara'da asan ko 
•atmalar oldu. DeYlet tele· 
foalan •ttn almalı: için en 
iyi .. rtlar Uert llrda. 11 bir 
IODaea •armadı. Bayındnlı lı: Ba
kınbAı letanhal ıelefonlarını 
yaklnüa kontrol etmege klrar 
ftfdl. Babnhlı: lıyarlan IOI• 

yete içinde Nlıııyorlar. K.omlı 

JOD llfı: it olaral: tebekenlD 
oeınlmN1nı •e te1l•tın koY· 
fttlendirllmeelnl gerekil bal· 
maııur. Ba gllıterlyor ki Ba· 
yı•dnlık Bakanb&ınıa IOIJele 
lurladekl akı llglıl, blrgln 
bir mllyoaa yakıa nlfaıla teh· 
rla telefoaıaı kalmaman için· 
dlr H IOIJetenla gtdlflade b6y· 
le bir tehlike •ardır. 

Demlryollarında, nhbmlarda 
alaaa• 6nemll tedbirlerin 1.tan 
•ı &elefonlan için de abamıt 
old .. aaa girmekle, bllln mem· 
lelı:eı ..... Mı gl•enUk lc;ba· ...,, 

-ı KOçOk Habe 

Bayındırlık Bakanı Aydın da Rarut ş=arb===ay=ıs===ıan~- d 

H 1 K 1 d Fabrikası bul'a Gidecek• 111 

araret e arşı an ı. Yapıyoruz.. Panayır ı,ıeri 
---------•--------- Ankara 27 (Ôael) - eı için Orada Teşe.,, 

Bakan, bu2ün Baladız·· Burdur Hat- kı\meı, bır1ıanıır.brık ... r•p· ho,ıerde Bolun• 
'-' mata kanr Termlttlr. Fabrl· Ş.rbay doktor eellfl' 

8 1 T • • y k kanın nerede yıpılacağı hentls 
tının aş ama örenJDJ apaca tır. bent deiUdlr. lalr P9Dıyınna ald .,_ 

lç'n ba~D ulaMl ff 

Aydın 27 (Oael) - Bayın 
d1rlık bakanı Ali Çıatlnkay•, 

6zel katarlı lllmlse geldi. S.yıo 
baba, il ıınmnda llbayımıs, 

Aydın •ylnlan •e prh•yımıı, 
pertl b•ıkanı n birçok halk 
tanfındaa kartllaadı. Uray, 
•yın bakan 19ref ine bir f6len 
nrdl. 

Bakan Mendereı nehri ise 
rfnde lac-elemelerd• balanmaı. 
Naallll'dekl ıalama kanalını 

g6rmlt n baıan lııuyonl•rda 

dararalı: memurlar n b.lkla 
temaı etmlı•lr. 

Sayın konaıamm, ak .. m 
lserl DenlsU'ye hareket etmlt· 
lrrdlr. Haber aldıgıma gGıe 

Bakan, ba geceyi 0.lnlı'fde 
g .. çtr,.cekler H yana Baladıı 

Başbakanımızın 

l"edkikleri .• 
Trabaoa 26 (A A) - Hopa· 

••• bereket eden hqbakan 
lamel 1a6al Rlae'ye çıkarak 

bir mlddet calıımıı •e 25 tem· 
mas ık .. mı Trabson'• .., 
anıtar. 

llabsburgları 

istemiyorlar_. 
Avusturya Halkı, 
Onlann Gelmelerine 
Karşıhğıoı UAo Etti •• 

Loaclıa Z6 (A.A) - Ro7ter 
ıj•mı Vlyrnadan 61realyor. 

SIJ81111 g6rmenler, re1mll 
çnenlerde Babtbarglara kartı 
g~erllmek~e olın 10pklaktan 
dol•yı hayret içindedirler. Son 
24 ••t içinde iç A •adarya 
ayal eti Nonlberg, yulı:an AYDI· 
torya H nrol Babeburglnıa 

A nıtarya•ya d6nmelerlne kaqı 
oldaAaaa Haa etmlttrl. 

Tuna Andlaş-
ması Taslağı 
Yeni Konuşmalar Var. 

Roma, 27 ( A A) - Dol• .. • 
16ylentllere ınre Stresa'ü ta· 
Nrlaamıı olan Roma kon~r•D· 

ıına e1u tetkll edecek bir Tana 
andlaımaı ıuleğt karmak ama· 
elle UgUI bOk11metler anunda 
görtJımelrr olmaıtar. S67lea· 
tiler reımea teyld ol~aı de· 
Alidir. 

Suriy P! Baş
k&nı Fransa 'da 

Parlı, 27 (A.A) - Suriye 
batkaaı Şeyh T•ceddlo, brra· 
brrlnde dota komlteıl baılı:am 
doktor Samne olduıa halde 
din darbhane, 1 gesmlttlr. 

Aydın Halkevi 
Yeni llbaya Tanı,. 
ma Ş31eoi Verdi •• 

Aydın 27 (ÔUI) - Aydın 
Hılked, ba akeam yeal llba· 
yım1• eereflne bir ........ t6 
lenl •erdL Şale•de, bitin me• 
morlar " p•tllk buar ba· ........................ 

••:•~ 

Parlamentolar ,ırket1ntn ı Akıa) •• ~ 
tanbal'a gidecektir. Ş•~ Hardur hanının baıl•m• tGre· 

nlnl yepacıklmrdır. 

S•yın bakanımız, burada 
Yerdiği bir ı6yleyde: 

- Blı; herlıf mlıde, yeal 
f lklr, yeol rf'jfm, yeni el •e 
yeni dGıenle ylrGyoraı. 

Demtıtlr. 

Bir Bulgar Çetesi Yunan 
Topraklarına Girdi .• 

Yunan 1\lofrezeleri Bulgar Komite· 
cilerinin Arkasını Takib Ediyorlar .. 

lıtanbal, 27 (Ôsel) - Atlaa'daa haber .eriliyor: 
Bir Balpr oete•I, Y11n•a hadudlanaı ıeomlıtlr. Vak'adan hı· 

ber alan Y aa•n mlfrezelerl, çetenin takibine baılamıı, komite· 
elleri koHlamıttlf. 

Belediyeler Kongresi ilk . 
Teşrınde Toplanıyor. 
içişleri Bakanlığı, Boton ilbay· 

lıklara MalOmat Verdi. 
Anlı:an, 27 ( ÔSf'I) - Beledlyel~r kongre1I, birinci tefl'lala 

25 iade banda ıoplacalı:!ar· İçltlerl Bakaaı.ıı, tlmcllden huar· 
bklan bqlamıı n keyfly•ti blıln llbayhlı:lan blldlnaltdr. 

Konferansı .• 
Deleğemizio Sfiylevi 

lıtanbul 27 (Ôıel) - Brik· 
eelde 81 inci anıoluıal parla 
mentolmr konferanıı açıldı. De 
lriemlı F"dal Ahmed, nrdf ~ 
bir ~7lnde hlktiıuellmlılo iç 
n dıt bar111 lıtedllhıl n ha•ı 
ki demoknıl alanına gevrek 
kadınlara açme •e Hçilme 
haklannı nrdlİlnl 16yle~lttlr. 

Şnkro Kaya 
Israobul'a Geldi. 
İltanbal, 27 ' (ôıel) - lçlı · 

ler Bakanımı• Şlkrl Kaya, 
bagla Anlı:ara'ün boraya gel 
mtı. e., ... ,,... lıtuyonaada 

ilbay •e dller ıetal tarafında• 
karıılumııtar. 

lrlanda'daki 
Karışıklık. 

. Dini Şekil Aldı. 
latanbul, 27 (Ôael) - lr· 

Jaada'ü Belfall'I• çıkaa kan· 
tıkbldar Moaayoa eyaletine de 
ılrayeı etmlıtir. 

Isparta Mürtecilerinin .. ıt;ı~:~:.:::~:::ıaı~: 
• lamıılardar. Vulyet dini bir 

Muhakemesıne Başlandı mlcaclele teklini ·•mııtar. 
Amerika'da 

Moddeiamumi, 110 Mevkuftsn Yal- Sıeaktan lHenler •• 

oız YirmiAioio Muhakemellioi istedi 
Lıanbal, 27 (Ôıel) - lıpmrta mlrtecllerlnln mabakemedne 

Eıkltehlr'de INıılaada. Mlddelamamt, lttlatak kararaamellal 

İltanbal 27 (Ôsel) - Ame· 
rika'da 11eaklar yealdea fn· 
kalada bir hal alaut •e bir iki 
glD lolade 147 kitinin 6llmt 

okamaı •e 11 O ma.kaf tu ylrmlılaln mohakemetlDI lılemlftb. beb 1 t So L--ae H o maı ar. n on--. 
Muhakeme, bal, tanfandaa ilgi ile taldb edllmlttlr. gtnln ııcak karbuı 250 yl 

Japonyada Yeni Müdafaa baıma,ıar. 
Aydıo'da Ya-

Progra~ı Hazırlanıyor. pılaeak Maçlar .. 

d 1 IAh y 1 k 60 M•I Aydın - Ege pap fadbol Ordu a s a at apı aca ve ı · blr1ac1uk1er1 y•nılar• ata"°' 
1 • 1 • L• S 6'. d • ı k ayı içinde Aydıa lpOr alanında yon ngı z ırası arıe 1 ece • y.pılaeagı fndbol federuyonan· 

Tokyo, 26 (A.A) - G9utelere gire onla tanfındn kabineye ün mıataka fadbol karama 
yeal bir mldaf.. programı nrllmlttlr. Ba program ordanan betk••blı•a blldlrllmlıtlr. 
yeAremlaln kanedeadlrtlmeelal, e1kllerta yeallerle delltdillme· Ayd n mıntakan n fadbol 
.. 1 hed 

' 

L d Pr 19->6 -----•ad L-( L ...__ heyeti ba arada mı ... ka biri•· 
a e ıaımaat• ar. ognm oJ - • -. ıyana --. cbl 1 A d k 1 b ha 

yıl içinde taıbllı: edilecektir. Programın tatbiki lçla 60 mllyoa 
0 

•• Y 18 0 1 101 
• 

k sırlım•a• n çabttaımata denm 
ı01g111~ lln1& barmaacaktar. BHa aneıleıl iki mlallne ç.b· etmektedir. 

n acaalar. -----------

Memlekette llava Korun
ması için Hareketler. 

Meraş ve Göyook'te Toplantılar Ya
pıldı. Halk oye Yazılıyor. 

Oaemll bir gelir nreeell tala· 
mln edlllyor. 

Kanpıaar (Osel) - Kamo· 
aamm; yeni karalan ban 
koroma 8nemll •e •erimli 
çahomalarına b•tlamııtar. Ba· 
gine kadar 42 daimi IJe 
yasılmıı bunlar 840 Ura ıub. 
hltl etmltlerdlr. Yedi •a1den 
yaaılan 131 yardımcı iye de 

tanbal'da beı gln 
.. rbıyh lı: ôdevinl ubkll ( 
kllllkle) yarbaılı:an Sa•• 
cektlr. 

Fasulyeler Oze
rinde fioemli Arar 
tırmalar Yapılıya' 

Nebati a••f larlle t 
deıerlerl ylklek taram 
ılnce anttmlmakta ol•• 
Jelı:eı faniye nnllerl 
yıl toplanacak n ~ 
lrlalealle mok•yeee y• 
lif. lımlr b61ged f11~ :aıJ 
bamlarıadan da ·ltteamqlP! 

Erkek Li"e-
sindeki Stajyerlet• 

Frlı:ek U1eıl tarlb 
ıt•jyerl Kemal ile F 
6~retmen .Ujyerl Cemal 
rlyastye 6treımea ıtaj1,,a 
mil OD•Q cognfya 
1tıj1erl Omet Orhaa 
6p-etmenllle aıumıı..,..,. 

Çam Ormanları 
Anştırma 

Meml,.kellekl kaml '911 
ormanlarında ç.kan r~ 
ulre I~• aedklkler 
tlsere bmlr'e gelen yO 
nm ealtltlll tlm1 .. erl 
Macid lbnblm Yamaa9'1 
ged ormaalan• gltmitd'• 

Manisa 
Orman Memurluf' 

Mani• orman maba,... 
mora Maıtafa hakyerlD .. 
mlı çıkııııadaa llbayhkfl 
nr memar ataamıfbr. 

Orman Yangıo• 
Akhl•r'•• Hergele k~ 

manlmnda yangın ç.km•ft 
il H j•aÜrmalana , ~ 
16adlrllmlfllr. Zarar ,,..-

Dr. Selim 
lsmlr deri •e te•..,a 

paneerl doktorlu&ana Çil 
f lrengl mlcadele dokıofll 
atanmıftar. 

Filibeli SQleymao 
Oğullarına Teeek1' 

Anlı:an 26 (ı\.A) -
Fllibell ~Dleyman oaaU8fl 
ban karamana 5000 Ilı' 
mtılerdlr. e... ka ..... 
merkesl deierll y.,dl 
dolayı bir teeekklr · 
l!lndtırmletlr. 

TEMMUZ 
1936 

G6ynlk 26 (A.A) - İlpartl 
baıkanı din h•lknlnde ha•a 
tehliked hakkında bir konfe· 
. ımnı •erdi, Konferaaı diol,.yl 
eller laeılade blylk bir tealr 

lrmek lçla de içten gelen bir 
lıtekle çaltımakıa Ye dller 11· 
celere 6mek olmak lllemek· 
tedlrler . 

Bııır 
110( llaa taabhld eımlılerdlr. B:J 
Kaaauaamusaa diler on-.kls ıı--------......:

28 

1apmıttır. Rasıt bala•••lar 
d.rul ıebllkeJI bilen iye y• 
salmıtlarclar. Balcalar " e1kld 
ler lrlalerlnl• ylacle lcbl 
haw karama• Yerawl' bbal 
etmltlercllr. 

uı....ı •ftfla a .. erlltklerle 
bMllerlal 111&ermlt ola Gaf· ...................... 

Mant 76 (A.A) - Oaq 
tahltkeıtae kartı •eriller Ma· 
nı'ta banretle denm etmek 
ıecllr. Bugta llbaybkta topla· 
au çiftçiler irini pyrl •fi 
71sde lklal •e çeltel'D py.I 
•fi yllcle blrlal baq kara 

·- •• ,.... braılatlınut 
lmllr. 8a karar W..ybk ... .... ..... ........ . 

k6y6nde daimi n yardımcı 
iye yasılma11aa de .. m edil 
mektedir. 

Koçaı b (Ôsel) - Kamana 
maada ba.a tebllkellnl bllea 
•e J•rcbma IJe yuımı 6aemle 
ylrlmekıedlr. Bagl•• kadar 
650 Un para •e Orl•lerbadea 
ya.ele bir tnbhld edllmlttlr. 
8a parama J•n• Aydta ban 
bn••• Jablllmat. biat • 

Arabi 1354 
25 R•blllahar 



- Yıb oı.. u, gôrdüo mQ, neler 
.. yor? 

- ~ayrola, ne var ki?. 

de -t aba De istersin, şimdi 
Hıobul 

lnı•I sporcuları kep1ş · ., ar. 

-v t ar lllı kırılın, dl'Skül,.n? 
hı;- ıtınbol Babıeında geç~n 
an ra epfyce hasarııt vukobol 

Of •• 

- Onu 8 l1IG1ıık ormuyoro:n. O:ı 
kort aşıyı gtrf'nler, küfür re· 

•rı kırnıağı ha,lcdılar m ? 

- Aşı~, yukarı! . 

Ça~ft Mr.ı'ele yok şu halde! 

Yıoc blıde kftlür başlama 
1 lılGoalta b' dfr d şa ilmek üzere· 

de ' lı: eınekılr. yakında bu işin 
_·~•nacağını aöyllyebillrlı .• 

ernek ki kn((ır 
- E .. 

iti veı, bizde ınilnakaeenın 
Çtııdır 

' l!Brnltüriidür -Y . 
çıkın 1 

düDkil A TA DOLU' da 
Yazıyı ne derslon• 

- Anl11nııdım .. • • -c . 
.\ıj •nıın, he herif· fsıanbul 

0
• karışık L ' ' Soo 11 laıumtarı maçında 

ra rüş t leını, 1 ve verdfğlmfzl söy· 
Şle ya! 

- Eveı k d o~ıo ' 0 u uın.. Hertrçl 
1 he Türk 
klıioı • ne de Yunan' ı. 

n ara d de0 d ıo a, fakat lkfaln· 
d e d,.~11 Ç 

edili " ılk yumurıa 
"ti el 

kArı8,d,o nsten .. Böyle yadi 
hekleııır ' t:lh,.rte böyle marifet 

1 · Aldırmak oerek: 
t Ora " 

- S ,., kervan yürOr .. 
lçt0 Por işlerhnizin ıslah' 

ne Y•p _ S malıyız der iniz? 

- l!oru kıldarmak lizım .. 
ı.ıarur b 

'•rdır azı idareciler 
• onları a tek? 

d - Onlar d6 e,,Q ' rt ayl!k fietüne 
lı lhıbı. k 
l}dı U ata benzerlu 

ıı olına ' 
lın P z. Kepıd ın kovar 

'llc,.red . 
l'ede en gırerl r, P"'fCe 

Çorııalı. I 
tt'rl,r u arsın bacaıian gt 

. ı•ılı: a d 
Çıkrııız r,. ı-n at ak canları 

- lırnı 
topı. r ltlıntaka kongreE!i 

olbalı lludır? 
- l:l11yır b 

•leyb ' unun şldd1:tle 
tırıyıın. 

- Neden? 

d - o tık~ı d 1 kodu r e grne por de· 
lırı d ıu, Yeni spor dal4vcr11 

•e ~" "Y•k, kfifür dlolivecek 
!)urecek d J 

b11 11.. e~ll miyiz? Fırsat 
~ •t b' 

- F 'k ııaz rabıt edelim. 
tatrJ· a at bu y 1 

ı d"ğildir? apı an şey of 

- Olur 
lunı .. . tey dcttlfsf n dos 

• .. ızınıı " 
- S olan, hangisidir ki? 

lçiQ ile porculırı yükseltmek 
_ Y•po:ıah dersin! 

E,,elG ı 
ltJal1 

8 nlr tedavisi }ap· 
IQ ' Beıırı 

ılı., epor mektebi aç 

- Fakat b 
garip u fikirlerin hep 

ıeyter .. 

- Öyledir h 
Porcu 

1 
za lr.. Ç6okft 

- 8gl bt dOşOnoılyorum, 
• r epo l tırtaınak rcu ar martı ha· 

!Ofeırı? fetesen iştirak eder 

- Edtrfoı b 
töyıe b ta 1 • Hem de 

•tlırdıoı . 
Rakı . 
1r ' tırap f çulz 
l\.Cbdfm· d t 

lilzr. ıı en geçeriz, 
O 8P0 rcu der lt'r 

ttalığı hlçerlı . . 
• 

Yoktur • • 
lill onun emeği 

Biı~:'1' tftt çekmeyi, 
A porcu derler 
lırıı d 

a lekmeyl 

I _ Çimdik 
lldirinı y 

Seıaaık apılmış 
lttblr areıuluııal panıyırını 
gaıa, ... ı veya ziyaret maksıdlle 
1 .. ec,.k 
Çf11ı b eeya ve gldecr.klt'r 

~oınıny 
Yleı tıraf ı vapur kumpan. 
1-rife l ~Ddau % 50 tndlrlmll 
Qatttlr. ıt tk edileceği blldiril· 

Nüfus Sayımı 

•• 
Genel nilfu!I uyımı için ya 

pılan nomaratej işleri b11kkında 

istatistik genel dlrektôrliiğftndrn 
lıbaylığa bir genelge gelmletlr. 
Bund;;; bbzı yerlerde numarıtıj 

f~lerlof n flnıns (Maliye) teeU 
IAtıoı meneub me nurlar tara 
fıudan kontröl ve ıak.lb ettiril 
dlğl gôrüldllğfi bildirilmektedir. 
Balk ta,ıl!lız mallar (Gayrfmcn· 
kul mallarıorn) kayıd ve numa 
ralaoması fşlerlnde f fnaos me· 
murlarlle kareıla,mayı runHk 
!kafat ıabrf ri veye kıymet tık 

diri gibi urgl lşlerile mQnase· 
bf'tll zannedf'rek snyım hazır· 

lıklarından endişe duymaktadır. 

Böyle bir enditenln yersiz ol· 
makla beraber bu gibi ııulzan 

lara yer verilmemesi için nu 
merataj ve sayım hazırlıklarıma 
mümkün olduğu kadar diğer 
memurlara yaptırılması blldlrtl 
mfeılr. 

Avcıların Bayra
mı Kutlanacak .. 

C, H. P. Balkevl avcıl11r 

derneği nyl'll'fl yıllık bayram· 

larını bugün Buca'oın Tahralı 

köyünde kutlıyacaklıtr lır. Av· 

cıler yapacakları bayrama C 
H. P. llyöokurul Lı1şkaD1 Yoz 

~ad eaylavı A vnl Doğan 'la 
d11ha birçok zevaıı çağırmış 

lardır. Avcılar bayramında 

bölge tarım mücadele müfeıtfşt 

radır ysal va tarih dlrekıörü 

Zühdü HayPal iştirak edecek· 
ler~lr. 

§ - Buroava'ııın Naldöken 
köyünde bugün 1zmlı'den bazı 

avcılarındı ittlrak le köylO ta 
rafınrlan büyük bir liÜrekavı 
yapı lıtca k tır. 

~10zedeki Hır

sızlık Davası. 

Jımir müzesindeki 
(Aı.ıarıatlka) altınlarını 

ön tük 
çalıb 

satmakla şuçla müze ambar 
memuru Eead'la bunları bile 

rek satın almakla euçlo Hrraf 

Lroo hakkındaki duruşmaya 

Jüo Hllyecua hıkyerlnde de. 
vam edilmiştir. Diloka duruşma 

celeıeslnde çalınmı~ olan öntQk 
altınların değerleri hakkında 

azman ıııfatlle Döyçe bank 

şeflerinden M. Körber dinlen · 
mlştlr. M. Körber bu ıltanların 

e:zans, eski Osmanh ve Vene 
dik hilk umetlerloe eld olun. 

doğunu ve herblrloio 2 5 lira 

arasında dr.ğederl oldu~unu, 

beş ve ooberlncl a!ır parala· 
rındao olduklarım eöylemleılr. 

Gelecek duruşmada genel eava· 
man tddtaeını aerdedecektlr. 

hakycrine verilenler 
Hurn :aa'dı Bftseylo oğlu 

Süleyman'• eopa ile yarala 
mak ıa suçlu Aziz oğlu Raofd, 

pına kıymetini koruma kano 
ouna aykırı hareket etmekle 
suçlu Ahmed Necati ve kım· 
blyo kanonua moh·ıllf hare· 
ketten suçlu Ahmed oğlu Me· 
cld, haczedllmlt olan etyıyı 
teslimden f mıtna etmekle suçlu 
Basan oğlu Seyfullah, yalan 
yere şahidllk yapw11kla suçlu 
İbrahim oAlu Mebmed, B1ean 
Bulkl ve Selim o~lu Mebmed 
dnruşmaluı yapılmak Oz,.re 

Asllyıceza hakyerlne (Mahke· 
meılne) verihulolerdir. 

~~~~----~~~~·4~----~~~-
- Batı 1 inci yozde z11dealoln yanında teclmer sek 

kanı Süreyya, genel savamınlık releri olarak çalıştığını, bekAr 
yerinde yar genel eavıman olduğunu söylemletfr. 
( Mdddel umumi muavini) Şevki Said oğlu SelAbiddlo 1etan 
Suner bulunuyordu. bul'da Fatlh't., Bafııpaea'da 

Sanıkların (MazJunlarao) iş· Baı;ıimam sokağında oturduğunu 

ledlklerl suçlara ald deliller bir kunduracılık yaptığım, ilk tab 
yazı maPaıınıo üst6nde kala· 
bılık bir yığın teoldl ediyordu. 
Burada ağzı mühürlft bir çuul, 
paketler halinde, gene mühlirlü 
muzır beyannameler, ( Emekçi 

kızıl İzmir) başlıkla mecmualar. 
bu mecmuaların yazıldığı bir 

yazı maktoesl ve daha bazı eşya 
görQuüyordu. H11kyeri ealoou 
kadın, erkek duruşmayı din 
lemeğe g,.lenlerle dolu idi. 

Jandarma mubafazaaında suç 

fular getlrlldl. 
Hakyeri başkam evveli H 

oıklarıo hüviyeılerlol birer bf. 
rer teabft için hepelnl kaldıra 

rak adlarını, babalarının adla· 
rını, ya~l11rını, memlekeılerinl, 

evli ve bek4r, çocuk sehtlıf, 

önce mahkum olup olma lıL.lıt 

rıuı sordu. llf'psl cevaplar 'er 
diler. Karşıyaka 'da Alıyb,.ylude 
Dündar ııokağında oturan Hay 
rt Tekin yirmi yaşında, ilkm,.k 
ıek mezunu, beklr ve ,ayak 
fabrikası amelesi, Ömer o~lu 
Yusuf tOtüo mağaza&ıoda ame 
le ve 23 yaşında olduğunu. Eş 
ıefpaşa'da oturduğonu, okuyup 
yazma bildiğini, tab-lll olma 

dığını, Hüseyin oğlu lsmaH Or 

haniye mahallesinde 'uzoo BO 

kakta kunduracı, okur }azar, 

brkir '" 22 yaşında, şofôr 

Etem oğlu Zekeriya E,refpata· 
da ikinci Süleymaoiye mabat 
hr;lnde oturduğunu, okur y&zar, 
evli olduğunu, mıhk umlyeı leıl 
olmadıklnrıoı ııöyledıler. Sıra 

GlıftU Rasih oğla Hüseyin Ca· 
zım'a gelmlı,ıl. Alsıncak.'ıa Gazl 

Kadınlar eok~ğında 21 numa 
rada tecim 1 şlerile meogul ve 
bekıir olduğunu, Girlt'te Yu· 
nan lisesinde tahsilini bitirdi 

ğlnl söyledi. Baek.an : 

- Hiç mahkum oldunuz 
mu? dedi. 

- Ever. Tekerrilre esae ola· 
cık bir mahkümlyetlm ~ar. 

19 30 yılı oda işlenen bir aoç· 
tan ötQrft İstanbul ağırcesı 

hak yerinde ı 932 yıhadı mah· 
kum edildim. 

Af kanunundan istifade ederek 
heplshaoedeo çıktım. Üç yıl 
bıtplehaaede kaldım. 

Dedi. 

lımlr'de komftnlet tetldlAtını 
yapan ve bunun için Ayvahk· 
tan gelmiş olan Hasan oğlu 

Glrid'll Ahmed Cao: 

- I:HS Doğumloyom. Ay· 
valık'ta Altbey mahallesinde 
Mltatpat11 ııokağıuda oturuyor· 
dom. Esas mesleklm kundura 

'cılıktır. Son defa da bununla 

meeguldftm. Okuyub yazmak 
bllf rlm. Tahsilim ilk derecede· 

dlr. Glrld'de Reemo'dı mekteb 
de okumuştum. Fakat btlAhare 

tahei mütalea ve tetkiklerimle 
bilgimi artırdım. Ne tftzel (Adli) 
ve ne de etyasal sabada mıh· 
ktimtyetlm vardır. Evliyim. Se· 
klz aylık bir erkek çocuğum 

vardır. 

Dedi. 
Amerikan Kollf'jl mezunla· 

rrndan Ali oğlu Mehmed Emin 

Etrefpııa'da oıorduAonu, amuce 

ıılli, beUr ve 28 yaıında bu 
lunduğunu, M~hmed oğlu Maz 
bar İzmir'de Sdvlllmesclt ma 
balleıılode kundnracıhk yaptığı 

nı, llkmektebfn Qçüncü aını(ından 

ayrıldığım, 28 yaşında oldo 

ğuou, Recıab ogl o Ahmed ser· 

vlll mtscidde kunduracı, evli, 

bir erkek çocuk babHı, ytol 

harf lerl okur yaZ11r ve 31 ya· 
oında olduğuoo; Said o~lu ff a· 
ean Sellllooğlu maballtslnde 
kunduracı, hlru okur yazar, 
btklr •e 26 yaşında, Hamza 
oğlu Sılreyya İ•m .. tpaşı mahal· 
lcalnde birinci yilkef'k a.kağın 
ıia çorapçı, evli, bir kız çocuAo 
babaal, yeni harf ini okur ya 
zıtr olduğunu ıı6yltdl. İki kol 
ıuk drğn,.~lne dayanarak yO 
rüyeo ve lcıtaobul'da baston 
cnluk ettiğini eöyllycn Ahmed 
oğlu Fevzi İııtanbul'da Meh 
mudpaşa'da oturdoğunu, 33 
yaşında, beklr, az okur yaıır 
olduğunu Eôyleml~tlr. Böylece 
sanıkların biri 11 .. e, df~erl ko 
lej mezunu olmak üıt"le geri 
kal•olarıom ilk tabslllerf Llle 
olmadığı anla~ılıyordu. 

H OHyetlerl te&bft edildik ten 

'"ora bak) erl bat~ ııoının em· 
rile zabıt sekrctnl ıarıfından 

dava d.nyaeındakl htlntıık ka· 
rarn11neel ok ondu. Bunda '1 ür 
kı ye cumurlyeıi teşkilitı Cila 

siye kanununu t•mamf'D nyı 

kısmen drğl,ılrmtğe tt~ebbOıı 

f'dcn onlkl ldşl hak.kında yapı· 

lan tahkikatın neye lsıinad et· 
ti~I uzno uzadıya izah ediliyor 
ve Glrlt'lf Abmed'in Ayvalık· 

tan lzmlr'de komünfet ttşktl4ll 
yapmıya gelerek buradı eanık· 

Jarla görO~tOğll, onların tahsil 
lerl nokıan ol malarıııdao lali· 

fıde ederek f lklrlerlol kendine 
imale ettiği, kendisinin bir ke· 
nara Çf'kildlğl, baatırdıkları Ye 

yazı makinesinde yazdıkları 

bir takım beyanname ve (Emek 
çi, Kızıl İzmir) adlı mecmuaları 
kendi aralarında dolıttır~rak 
ve mayısın blrlnde Hmklardan 
SelAhlddln'jn fstınbuldao ge 

tirdtgl beyannameleri ııokaklara 

attırd_ığı teabit edildiği, lzmlrde 

komünist locaıı denilen teekllaitı 
yaptıgı ve böylece tetkllAh eea 

elye kanununu tamamen •eya 

kıamen değiştirmek lıtlyerek rf'jim 
aleyhine huekete geçtlkltrl bil 
diriliyordu. Kararnımed., suç 
dellHerl de birer birer eayılmıa 
ve l•h edllmittl. K1raroameye 
g~re, sanıkların halkı hOktimet 
aleyhine tahtlk ederek günde 
llUerlnl artırwak ve fıraattao 

istifade ile paralı mevkiler 
kapmak istedikleri tesblt edil· 
mitti. Sanıklar hGkumet aley• 
hine bfroey yapmak niyetinde 
olmadıklarını ve bepıl beyan· 
name atmadıklarını eöylemfoler · 
se de hareketleri tetebbftalerlnl 
tamamla~ak mıhlyedode oldu· 
ğuodın yalnız küçftk Hilmi 
baklundı ııoçu sabit olmıdığıo· 
dan men'i muhakeme, diğer 

ıoçlolar hakkında Tilrk ceza 

klDDDDDUD 116, 17~ ~e 64 

. ..... 
lzmir'jn en gO~el eğlence ve 

lııtJrahat yeri olan lnclnhı 
geçen yıllarda oezabaıiDI kay 
betmlt bir hale gelmlttl. Gece 
lerl rnbah 1ara kadar anormal 
bf r tı-kllde kadın ve erkekler 
aruında eğlenceler 

ıöylenl yordu. 
yapıldığı 

Bu yüzden &)leltr için incir 
altanda f'ğlenmek, gum~k im· 
kAnsız bir bale gelwişrl. Bu 
çirkin durum il jandarma kı· 

mutaolığının glhterdiğl llgl ve 
aldırdığı tedbirler sonucunda 
tamamen ortadan kılkmışhr. 

Şimdi orası ayle kadınlarının 

da gldeblleceğl bir yn olmuttur. 
fzmlr'le lnclraltı ar88ındı 9 

otohile işletilmesi muvafık glJ 
rQlmOştftr. Bir kHayı ıebeblyet 
nrllmemesl için otobQeler, 

kahvehane •e gazinoları biraz 
uı.ak bir yerde durdurulmak· 

tadır. 

Tire'de önemli 
Bir Kaçakçılık .. 
Toprağa GömQ}Q çu· 
valda Sigara Kağıdı 

ve Para Varmış .• 
Tirl 'de rpfy zamandan heri 

kaçakçılık yııpao Dramıh Ke 

rlm adında biri; önemli sayıda 
kaçık eşya lle totalmuştur. Ke 

rlro'fo kiralamış olduğu bosıan 
tarlasıoda toprağa ~ômültl bir 

çuval içinde 516,000 yaprak 
sigara kAğıdı jandarmaca bolun· 
muştur. Gene bu çuval içinden 

1579 Törk liralık Uğıd para 
ile 33 Türk altını dı çıkmıştır. 

Kerim ve anası Huri ile hr· 
de@I 1drla tutularak Tire geııt:l 

uvamanlığını verllmfolerdlr. 
Duruşmaları yapılmak Gıere 

telJdmlı lhlf~H bakyerfne gt'll· 
rlleceklerdlr. Kıçakçıl1r10 arka 
dışları dı araotırılmaktıdır. 

Arabacı Hak yerinde 
Kemerde beş yaeında Baerl 

ıdlı çocuğa arabaeını çarptıra· 

rak ölümQoe sebebiyet v~r· 

mekle ençlo arabacı "llHao 

oğlu Oaman bıkkındı üçüocıi 

ıorgu hlik6meollğlnde yapıl· 

makta olan tahkikat bitmiş •e 
ııuçu eablt olarık doruşmaaının 
Asliyecezada yıpılmasına karar 
verllmfetlr. 

lociraltıoda 
loclraltında Enveı'fn gazino· 

sonda kötü bir kadın bulun· 

doğu anlatılmış ve bu gazino 

zabıtaca kepattmlmıetır. 

ilncll maddelulne göre duruş· 
ma isteniyordu. 

Karar11ame okunduktan ıonra 
ha,kan SGreyyı; genel ene 
mını duruemanıa gizli nya 
açık olmaıı baklund11 bir mtl· 
taleası olub olmıdığıoı sormue 
tur. Yır genel eumın; bazı 

sebeblerden ötürft şimdiye ka· 
dar yapıldığı gibi duruemının 

glıll olmaaını fatemfottr. Bık· 

yeri kurulu baokao ve Qyelerl 

görüttGkten ııonra duroımanın 

glıll yapılmasını kararlattırmıe, 

bu karar ealondı bulunan hal· 
kı ve HD»klara bildlrllHe~ 

dlnleyicllet dışara çıkarılmııtır. 
Duruemının bundan eoorald 
kısmı gizli geçmiştir. 

Sanıkların nukathğını Halid 

Natık, Boluel ve Cevdet Ak 

Ômeı almışlar •e dftnkd du 

ruşmada hazır bulanmoılardır. 

......... 
üaeı 1 inci yazde -

11odao ve kılçilk Meadereı 

yatağına y•kın bir y~rde haı· 
hmıe olan kurutma i~nl Sel 
çok'llo oromobllle yerine ka· 

• dar giderek dört lı&ıylik ekko· 
nıör (Kazı) maklneılnla ve 
loçlJerla ç.lıımaeıoı görma,, 
bilge almıotır. Geceyj Aalylye· 
de Aydıo demlıyolluına ald 

otelde geçiren All Çeılokaya 

dDn 11bıh devlet demiryolları 

muhtelit katarluının reçme· 
elne mGeatd bir dorumda bo
lonmayao ve etraf tan dolıa· 

mak ıuretlle yeni hat yapıl· 

maeını lcah ettiren Azlrlye 
t6nellol ve daha sonra Söke 

hattını tef tlı etmiş ve •aat oo 
ikide K.ueaduına gitmiştir. Ôğ· 
leden sonra moıokarla Aydın 

ve Dtnizll'ye hareket etmiıtlr. 

Ôdemfı, 26 (Özel aytırımıı 
dan) - Bayındırlık Bakanı Ali 
Çetlnkaya'yı ıa~ıyao moıobr 

Hat onda Ôdemh fstıısyonqna 
gelmlttlr. Ôdemit~Hler; Bayın · 
dırlık Bakanımızı kartılamak 

için hazırlıklar yapmıelar, le· 
taeyonu bıyraklarlı aOılrmlş 

lerdl. Ödemiş moılkaeı eellm 
mrroıoı çalarak sayın Bakını 

aelamlamıı ve halk enr~kll bir 
şekilde alkışlımıa, saygı n 
sevgi teuh\iratı yaproıştır, Ba· 

f ize GOlçüo adlı bir mektebll 
kız: 

- Roo gddlo sayın Bakan 
diye başlıyao bir söyle,. oku 
moş, büyOk işleri başaranlar 

dan blrlnfo Ali Ç~Hakayı ol 
duguou ııöylfyerek: 

- Geçm ş bf rgün de lşlutm 
dl. Bir All Ç~ıhıkaya Bayın 

dırlık lşlerfmtzlo başına g,.ç 
mlş. Yurdumun dört bucığına 
bir örimcek ağı gibi y•pıtan; 
bir sfllOk gibi Türk'Gn kanını 
emme~e çalıtao TürkQo alın 
terlle ~azandığı paraları çeken 
ve ıdıoa ( 1 mtlyazh şirketler) 
denlled kuramları, ıosyett.lerl 

batımızdan, ihUlmtızden atıyor. 

Ne mu lu bize, ne mutlu 

bize ki 8tlvilk Atatftrk slıln , 
gibi yam.a tılr adımı bu işin 

batını geçirdi. Yarınki Yarhğı· 

rı.ızı koroyacık olan bo lolerl 

baoırıoı af mdi kartımızd• göriı 
yofuz. Sevinmek hakkımızdar. 

Sevindiği mlz, sevi ndfrdlğlniz için 
de elıe candıu, yfirekten bir 
daha bot geldin diyorum Ya,. 
Büyiik Atıatürk ve yışaaın onun 

dayandığı Tark ulueo. 

Demfş, alkıolanmıohr. Ali 

Çetlnkayı, bu kGçftk ynrayu 
okeamıo, eevmletfr. Sonra Birgi 
yolandan Bozdıg'a çıkau e.. 
yınd1a lık Bakanı Bozd•ğ ka 
ynnde köyhl ve ftnherehe 
gençleri tardıııdın karıılan · 

mıetır. Kôytl gezdikten ve kô· 
yftn oocok yurdunda mootasam 

blr tekilde halulao yurufarı 
ıevip okşadıktan, kaylDlerle 

baabıballerde bolunduktaa ıonra 
Gölcilk'e giderek Ttiıe (.AdUye) 
Sıkanı Şükrll Sarıcoğlo'oa ko· 
nuhl11mı,tır. l\fanlea saylnı Re· 
f f k İnce de orada idi. Gôlclk 
te de kôyltUerle hasbıhaller 

yapın Ali Çetlnkaya leuhlrat 
arısında otomobillerle Ôdemle'e 
hareket etmiş ve saat 16 da 
motıklrla lat11yoodaa hareket 

etmiştir. 

11111111111111111111ıı1111m1111111111111111111111111 
Çeşme Ilıcaları ilanı 

8 inci Sabitededir. 
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Japon'ların Sarı Lftvren~i 
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~1tın Mı? 

~lançuri lmp:ı ratoru, Çiri'd Pki Gizli 
• Bi Cemiyetin \eİs· miş. Çan-Kay-

• 
ek ası l enildi? 

Dilnkü sayımızda leponya' de 

"Sara Lhrene11 adı ile ,öhret 

balao Japon caeoe tl'13k" ~u rel 

fo!n bayıttrn dcıo bah!eımt~ıHt. 

BagQo l-Q sayımızı!a de bu adıı 

mın ne!ı-r YP • tıkfor.m yıtz• · 

yoruı. 

Japoo siya e· 
U, Mançuri'n iu 

Ros'lardau olın 

ması l e Çfo'" 

vtrlloı f'ac merke· 

ziotle idi. 1904, 
1905 harbi o de 

Çar Rof.ya'aını 

mağlup eımfş ve 

Mancurl'yi kur 
ıarmıştı. 

Jrır 1a mflha· 
rlsıled f-e Mau 

çorl'nio de Kore 

kıt'ası [!lbf Ja 

ponya' ya ilhakı • 
JQ zo mu na şld 

det le loan mıe 
lardı . Jepon em 

per'ya lfz mi nt r.. Mao~uri 
plştsrları olan Ja pon mil i ıulst 

lerl el'lldl büt6n Çfn' io J.y;n 

ya he~cmonyaoıı ahır de bulun 

masıDı latemektedirJ er ve bu 

makııad Jçlu de mıldiıfe bir 

prop11ıenda ve CDfiosluk teekl· 

IAt1 vOcuda eetlrmfşlt:rdtr. 

Japonya, "Asya, Asyalılaun · 
dıı!., esasını, birer. da "BüıOn 
Asya j •pon'larıodırl. , şekline 
dOkmOo buluı•maktsdır. 

Cuo°KD)·Çek 

Gennal Arakl 'oln idare et· 

ıi~i mOfrh milfıarlet tee,.kkOI, 

bo maluıatfa doğru kuvveıll ve 

eualı adımlıırla yfir6mektedlr. 

ErkAoıb.rb gen ı>ral Suçu ve 

casus tr9k ti Ah reisi erntral 

Dnhlbara (Sarı Ldvrens) ilk l~ 

olarak ~tı:mçurt'yl Japonya'ya 

ilhak e mi~ bulunmaktadırlar. 

j apon doPtluğu eeılanıaktır. Fa· 
kot ~erek teeekkül V6 gerrk 

azası japon para :ıile geçinir! 

Malİud Hanrl Po yi ntn l\Iao· 

ı,ıurl imporaıorlu~ona getlrU· 

me:oi de bo cemi yetfn ee .. ridfr. 

lilr rlvoycte (!Öre Çin'ctekf 

imparatoru, Japon eef . ri ile. 
Aufu ctmtyeılnln hakiki relı,I 

ha esnren,?lz •damdır. 

Bu adom, Pekln'de hakanlık 

yapao ııon Çin bokümdarıJır; 

Mançu 10lale11lo'n de son miras· 

çısı~ır. ] 922 de Çfn'ue comu· 

rlyet Udn1 fü~erln" ıabtıodan 

inmfe 1924 te hırfetfyın gelle· 

ral TPog Ya Ooyang "Balk H· 

keri bı1tında,. Peklo'e ~lrdfğl 

zaman J"pon g,.f aretbao,.ıfoe 
lhlcu eımfş ~e Uobtkara tara 

fındao bıiyük bir D"uhabbetle 

karşılanarak kortarılmıştır. ,Ba 

" Gölılerto ,, o zaoıındanbeıi 

j npon casus teşldldunın hrm 

kıymetli btr mlsaf trl, b,.m de 

kıym .. all bir vasıtHı olmuotor. 

Ve Dohtkar• bu andan iti· 

haren de bütOn faaltyetlui 

Marıc_uri•ye ba6rt:tmi,ur. 

On St ne sOren bu meE~inlo 

n .. ticrel ön .. mlldir; 193 l l!f'De· 

sin•le ~eddtkebirl a~ar ak P~lltn 

ö~nloe yftrOyecek 100,0110 Man 

çnko Hluui vücude ı?"Urilmiıştlr. 

Gr.on11l Çan Kay ç .. k m"f 
hıır Çıu 19 unru lı.olrrduım 

k u marıdHct olarak Şıuıghay'dı 

Jııpon' lıuın rnütr.fevvılı: aıtlı."r 

ve ell4blarıoa kar"ı harıka "ek· 
lınde ınaı1nfaa f'd,.rk,.o, bu 
Muoçuko oı dı•sü . az maktarda 

, jııpoo o6k e\" ve Z•bhlerl lda· 
Tcfltnrfe p ,.kln'n 2•r.ııletlrl 

Vı, Ş-ı n ıebııy'na j apoo kuy. 

veılerf k,.ndilerlnf kareıhy~ 

cıık, yardım edece-k, haber \e 

rt'Ct'k pt' çok Çınll bnldul11r. 

Haıön bun lar, Dohlkan'oan 

eeerlerl ldı !. 

• • • 
Du:ılkımı 'Ve "j ııları bugfto 

j ~ pooya'nrn himay~9f altında 

bir Mımçurl hO~umetl tesis • 
etmt~lerd ır . Şimdi de Yebol 

A''rupa'da silah yarı ,. ı cle,·nnıdachr. Biltfiu devletle korunmn tt>Clbirlt>ri ıılmak ,adır. Hatta 
letler tecav:llz baznlığı ~eklinde de telakki etmektedir. Bu resimlt,rdc, İngiliz donanmasının 

bunu, bazı 
bir hafta e 

Kral beşinci Jorj huzurunda yaptığı manevra ile yeni Alman tıınkhırı gôrnlmektedir. ..................................................................... ~.~· .................... ~ .............................. ~.~·...-· ........ ~.~· .............. ~·~·~· .......... ~ ..... ~ ....... . 
Avrupanın Duydug"' u l{orku. •t•;~:,m~.~:'.:·":,m••" 

t?Ödlşmelf'!1"e ızlrlşı-eek 0 

------------• ôhftr nloılan ılntrleodl 

Denizde, Karada·, Havada Silah Yarışı ~~~ ~~ıı:~1~1 "ev:1,~ır~··c 
Alman - Fransız ~l}rftf 

V S N O 1 k? haberlerini J?OzlSoftode 

3 r • 00 U e aca • dorac-ak olan Avrupa, ber 

~~~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~~~ 
Fransız~lar; Sık Sık Şarktan Bah~eden llitler, Bizirn 
Şerefimize Sadık Kalmamıza Şaşmamalıdır, Diyorlar. 

.... 

Yazan: Ilaori dö J ovenel 

Ne kacfar yazık kt, karşılıklı 

aoç yOklemekttn blrt~Y çd' mı· 

yor! Bn bOyle olmakla bnaher, 

bogiloka ~ftnde olualınn benüı 

daha bir yana a!am11dıkları bl 

rfcik değiş maddt el de budur 

Hatta son ı;Onlerde bo dc~iş 

ı,ı ölçOsOnft bile f!enfeletmişttr. 

l''aket, anlaşmanın b~rkP.B fçln 

bir tbıf Y"C oldnğıı bir zaınauda, 

anlaşmıızhk bir 16kı eşya halini 

almıt ve dola)Hlle de çok pa 

beh blrşey olmuştur. Kara ye 
fipnfz yımşının yanına bir de 

bava yarışı kahlıvor. Tekoi~io 

llerllfği yüzılndeo bilyOk endOs 

triler çölttüln; memlek .. ıln en 

gaeı alaolarıodakl boynk tlerlllk 

yüzOodto de. yakında bOyftk 

uhu;ların yıkılıb do.rl!melerloe 

' sıra gr.lrcektlr. 

Böyle bir gelişim korkueu 

bOyiik Brhanya'oın canıoa tak 

dedirttiği için, Almanya ile do· 

oaoma anlaşmısını yaptı. Eğer 

ki, bu wolaema, öı)!urlii~ftrıı1 

koruyacağını btldirdtğl ve ki :ıı 

ııeoto aldırmadığı 17 nisan 

l 9:{4 tarihli notasma bir cı-vep 

olmuş ulsaydı, Fransa biç ıesi 

ol çıkarmazdı. Faket, İoı.tilıere, 
lı11lya ve Ftansa'oıo Ozel biç 

bir andtıı,ma yapmamak yölı.ü 

mil altı · a ~Jr<!ikl,.ri Sıreza kon 

ft'ransının fu·meo arkasından 

hu aQ1f.şnıaoıu yapılmıf olması, 

beoO:r. per.çlolemlo olan b:r bıtğı 

yenld~n çözmek lçlo loglllz 

bük umeıtnlo çok ac,.ıe eımf~ 

olduf!u r.ıktelol yapmıotır Höy 

lt'hkle bir ol at ortaya atılmıt 

oldoğondım. bunun y,.receğl 

ıonucu brk ı .. mekteo bavka b ir 
çare kaluıamıttır. 

Fren ız hiiktlmetl tftrlft olan 

ılf Ablanmaların birbırlertne bJğh 

buloodolı.lannı her vaklr söy· 

lemtoıir. Brlıanya · Almaova 

eodla~mıısıoıo ortaya çıkardığı 

mes'elentn kr.sln biçimi IZP.rln· 
de durub koııu~ınaoıo biı;hir 

anla nıı )'Oktur. Tıpkı logiU:ı 
ierlo d~olzdc yaptıklerJ ~tbl, 

-----------

biz Fransız'lar da, kara allıib 

lın.masını dOı;Onrnek V6 Alman 

yıı'oın, • denizdeki hırt 1 ı rının 

bocalanmaları ~iM Avrupa kıt' 

a·n için çok daha hfiyük öfi,.m 

de o'ao bu alandaki ~i lahlan 

roamo bucalanrl ırılması df'ne 

clodfl bulunmak zorusuntfayız . 

Böyl6 Mr gerd Jçfn he b"r 

ş,.yden önce Almenya ile ıtö 

rOşlllmeye başlanmHı şarttır. 

Bu ~örüş'De hiçbir sonnc ver· 

mlyt>ct'k bile olsa, j!'l'De buna 

l?lrl"ın"k gnrktir· Çüolı.ft bu 
enroşmenin ıonuc nrmemf'ııl 

(Yapılacak ilk iş) 
.,,...._,,. ... -- """"" -................. """"' 

hir ders olaıue olur; Avnıpa, 

b,.r eeydı-n öne" aydınlığa çık 

mıtk zorundadır. 

Hhltr
1 

hr.r 'akit tekrarladığı 

lıarışı mı, yoksa İn"ilı,.re ile 

Franeıı'nın blrl,.şmt~lne s~br.b 

olan ikinci Vllhdm Ue prens 

Rülov'uo donanma eİfHasını 

batırlıyarak lnj?:l lıere'yl t'ııkl 

h~laeı1tınıfan ayırm•k mı isti 
yor? DürO~t bir karaktt.r bu 

and11 ne birini ve n., de ôte· 

kini bir cırpı tla reddedl"mt"Z. 

ı~ın lçyOzil ara~hrılmah mı, 
yokl!I bun-tan böyle drı tereddftı 

Almanya'da Yahudi Ve 
l(atolik Düşmanlığı .. 

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

Yahudi Sermayesi Tehlakc;de Pa
palık Ta Endişe içindedir .. 

M. Bitlı-r pıpanın eefiri ile konuşuyor. 

Bf'!rlin 27 {AA) - Almanya glzlt polis korumu baekenı 
Hlmlrr, gençlik dfnt kurumlarının fHllyetlol darıltan tıf r ka. 
rar ılm1ehr. Bn karar g,.çeolrrde Prusya için Görlnp;. Almanya 

için de iç bakanı Frlk taraf lanodan verilen talimatı ta· 
mamlımaktadır. . 

Bu kurumlar Qy,.l,.rlolo 6nlform11 ve lbd a14met taşımaları, 

ınreni yapmaları, kamp yapmaları, göz~oftode bayrak taoımaları 
ya11aktır. 

bir Fran11ız - Alman arıl 
h~' hıkkında alacağı b• 

kadar slnfrlendlrecektlr. 6' 
lardao birinden barb çı 

için. öbftriindl'n dl'l bfr 
m,.nlik korolac11tı için '
korkuyor Ron-4ao dolayı 

H, loılher" gibi bar,.kr.1 

mez. Fraosa'nın lSrdOğ4 

·~· kr.ndfılnf ba~lamık 
Ru duruma gôre ancak 
ll'rfof n adına d,.ı,.ge olarlk 

rftş,.hllir. Görüoo,te yala•• 

maoya tlfl Franııa arHıodl 
J?lSrüşme diye baelamıf 

olH, Aımany• ile Frao9' 

sındakl her gOrOşme, baki~ 
Almanya ile Avrupa ar 

yapılan bir görftşme dedi' 

Ooon için gOrO~rneler beoJ 

ve b,.m de a~ar tarıııiaıiıf· 
Hltler, gôr0dm"ll'rin ıl 

IAzım olan karf'kttri pek 

bilir. ZatP.O buna rn~~ı 
orıada hiçbir Ş"Y olmadığı 

bunun daha başl•DJ?lÇll 

tanmaıııntfan yana olmak 
berşey nrdır. Yapılacak 
andlı~ma, nr1ıoael bir ıO 

mayı temel olıca~ından ~ 
olarak ancalr Cf'!nevre'de 1 
labillr. Bu görü~mr.ler y• 
ken. Alman'ların iki fi 

gör6ome metodu, Franıns'l 
gftvenllğlnl blrge olarak lJt 

lenmesl tezi ile oygun bit 

çime sokulabUlr. 
Ooaylamalı: Ozere uluslar 

yett:sloe getlrllmesl 14zımgel 
ve Fransa ile Almanya ar•., 

kara sllAblanlOHını bocalıO 
mak çerçeveııl lctode bir 

ıa,ma yapmak maksadlle , 
nacık olan @öriişmeler 8" ti 
vermezse, aldamlmıt ol111•k d, 
dolayı bir parca acı do1 ~ 
caktu; ancak başarılı bir çıl' t 
girecek oluna; gôrü,melerl j 

ropada kolayla~tıracaktır. , 

Fransa, bir ada deİI ~ 
lt'ransa'oıo cografyadakl dot:,, 
dostlu ı. ları ve aodlaomalar• ..,. 
Avrupa lutaııına bağlamak••.,,, 
Buolar çözmek hremedfğf 

1 
_. 

tardır, Fransa b irço k yaol~ 
ler yapmıt oiıbltlr. Fakat ~~ 
katelzlik etmemle oldugo 7j 
ilerde de buna fmkAo .,,t f1' 

yecf'ktlr. Bazı memleketlet •' 
dan ayrılmış olıtblllrler. f'~ 
Fran111 oDlardan ıyrılmıdl'-' 

Bundan ba1Jk• ôıel andl•f 11 ,,, 
Bo nettce Japorıya'oın P ekio 

ıefaretbaneslnin 100 200 milyon 

japou yeni sar f He elde ed il· 

mlath; j•ponlar, Anfo i"imll bir 

Çia cemiyr·dnl elde etmte!n ve 

bu cemiyet, hnı;o rl'ıı:o j!ı pO~ 

em,.Ueri::o tl} ~uo h·neketJai 
sağlı:ımıştır. 

eyıılr.ılnf ayol şekle sokmağa 

çalıomaktadırlar. 6Jıı moka· 

vemetlere rağmt>.D Slddlclnln 

cenubunda da ·hdki de Pu y,i 

nln btikQmJıarlığı altında· ikin· 

el müstakil fakat hpon hlma 

yeı::h•de blr Çin billu'.hr ·ti da· 

ha teşek.kfil edecelutr. 'i,Jçür.cü 

sııf ha olmak O zere l'u yi ~~hft 

natglbıoı Pekıo'e kaldıracaluır. 

·-- -----
l ı1tanbol 27 (Ôzel) - Berlln, Drud ve Stettlodekl yahudl 

alf'ybtarlığı yf'oldeo bQyftk bir galeyan peyda f'tmiotlr. Gelen 

bııberlere bııkılacak ol ur~• ı,abısl11r tarafından yapılan tecavfizler 

deo .başka şimdi reıımiğ ttıbdııJlt>r de baolamıştır. Hrrlln de Ya 

budılnt köıQleyeo bir filme karı,ı Yııhudiler tarafından yapılan 

bir tr..z1thürl bıolıyan bu dü~manhk, Yahudllnln tamamt"n tar. 

.:tını ve h .. Jkt de lbıl1a: f bir teıi"ıtr (Jlmık üzr.re Yahudi kapt 
tallerioln hıcılol mucip olacıAktar. 

Jara geae 'lzel ındlıe111• I 

Çto'Ul«;r, b filftn Çfo'de ja· 

ponya leh ine çıtlıenn bir te~t:k· 

kOIOn mevcudiycıio l bilmrk 

te«!Jrler. liu c· miyet! n h aki ki 

hcdcfJ ecnebl dO mımlı C'ı ve 

J ... pooya'nıu hede{i ştmdikl 

halde: 

1 - Maoçod gibi, Çio'de 

birkaç m ü tıkil lıuküu1et d ba 

k"lrınol. ; 

2 - Ru"'Jarı Moogull~ton'dao 
uzaklaştırmak. 

R - Berbl ri dabll ,.n miis· 

ıııki1 , lıı11tci Ye ik 118 .. di ı, ı .. rde 

Japouya'ya ı'bi hüktlıoeıler•s..n 

ruüı ""kk .. b ve Pu yi'o,ıı i oı'ara · 

torl nğ ıı altıo:Ja bir Çıo birleşik 

hülı.uaıetleri tdcudc g~ttrmekılr. 

J~ıanbul, t.7 (Ôı.,1) - Almınya'da kıtoltlt milee~eseler V6 le· 

şe lLkftll,.r aleybino başlamıo olı1n hıneket Roma'dıt papıılık nez 

dinde c!d11t eod6~eierc ııebeb olmaktadır. Papanın proioetosuodao 

batkı Almıa Evekled de proıoaıoya baolamıtlardır. 

cevab Yermek niyetinde I 
değildir. Sık ıık: eerefteD .:., 

aed~o Bitler, bilim, oeref 1 fi 
sadık kalmamıza biç de 

m•malıdır. 

1111rt111111111111111111111111111111111111 lll~ ... 
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k onomı Ba- ANADOLU'nun Anketi. y enipazar'da Köylü yeni Görflşler 
anımızın Rus· · 

ya'<laki Tetkiki. - Baıı linci ytiıde - sıoda liman leleri dlrekt6rlftSO Bir Sulama Kanalı Açtı. Sezişler. 
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- Başı J inci yüzde -

b M. Rosengoltz eöylevlnde, 
arışıo k 

1 orunması ve kuvvet 
eodirltrn l .. 
] es ıçıo çok önemli 

o an Ta 
rk Sovyet do tluğurıu 

•rıl11nııııt 
" ır. Bu dostluğun iki 

lllernıPk ıl h 
e n er ğüo gittikçe 

Btlrnııkı 1 
ı 

1 
a 0 an rkonomik ligi· 

er nde d 
a e görünmekte oldu 
buou eôylemfşt~r. 

Balk k 1 iki orn seri bundan sonra 
rnernleht arasındaki cko 

1lo1nlk 
il çalışma btrli~lnln ve 
ueya'nın T· k ' 

ı ur tye nin endüstri· 
eş1n .. aıne ı 

1n ° an teknik yardı · 
ıoırı dab i 

in 
1 

a z yede kuvvetlen· 
e&' •rtma 1 , 

lnl~tlr, eı tJteğınl gösler· 

M. Rosena h T 
nurı b f'lo z, drk ulusu· 
t6rk'a Oyük şef 1 KamAl Ata· 
5

09 
° ve Türk hükumetinin 

Yet Tbrk sıyasal ve ekono· 
inik yakl 
Oldultl aşrnadarı gö termiş 
J8.... 

8

1
11 bOyük korumanın ve 

'41Ct OÖ Ü 
Arı ' n ne Tevf fk Uüşdil 
V e ın Sov R • 
oroşllof 'u f et ueya yı ve 1\1. 

Sovy 0 başkanlığındaki 
et ııılgıt T 

inci 1 •oın ürk.tye'yl grz· 
er nln ~ 

•e bu on .. uılnden babselmiş 
llılll geziler eenHında iki 

tıt • 
ltcrıdıoı rasındaki sempatinin 
İJA gô•termlş olduhuou 

ave f' I o 
M Y '"Wl~tir. 

S lfo~ena 1 C ovyf't R ~0 tz elıil Bayar'ın 
1 usya' k llcd,. Y1 gezere orada 

ln"ler 
Yet devi yapmasının ve Sov 
••nırı 

1
_et adaoılarlle konuşma 

"•rnn ·ıc Ca~ı roıo oını alanda oynıya 
eorıra b n ônernlnl anlattıktıııı 
lalurıu~u ardağını Türkiye cu 
.\tııü 1_, nun liiiyOk Şef J Kemal 

'111. üo 1' •e c .. 141 • ürk hükumetinin 
Baya ' @enıı~ı r •n göne.ne ve 

8 ııc kıldırarak lç.ııl~tlr. 
· C"ıaı u 

Cetıp v 1J1yar bu söyleve 
~il'ter·ı er«-rek, kf"ndls!oe kare• 
d ı en 

Olay1 ı;ok iyi kabul<fen 
dı11 tl'e -ıkkür t>tmlş, yakın· 
ttıl Rôrlllek f 

ş oldu ıraatıoı elde er. 
P•11 il ğu büyük ve göze çar· 

erJeQ\ t •e b . e erden bah~etmlş 
b u llerl 1 •klkf d enıe erin Rus'ların 
8ôrınıı .. 1 ° 3tlırı olan Tfirklerlo 

"' rıı tı old eevln~le doldurmak· 
0ğurıu 

Ceıaı söylemiştir. 
do llu&u Bayar Sovyet Tftrk 
t t; nuo s • ı 
•r•fıo ıg anılığı vr iki 
duğuou •;nı•tnile anlamış ol 

•oor, l'o oernıe kaydettikten 
rkıy ' 1 lalesı •l e n n endüetrlleş 

"1111
10 

anındaki beraber çolış 
'9e S 

~ırıı y ovyctferlo doaıı;a· 
v 8Plllakı 1 e lek1ıi1t a o dukları llmiğ 
bl 11 Y•rdır:nın ve kredi 

erJc d 
Qınudu 111 e eksilmlyeceğl 
Qıl~tır, 1 olduğ•lnu bildir · 

Ct141 8 
011 tıd şôyt ayar söylevinin 110 · 

8aJ Ok c demiştir. 
8•Ygılc ~cflnlz Sıaltotıı adını 
)' ıtrıar ve b 
et ltusy ardağımı Sov· 

tı anın 1 tak eığı gen lğine kaldı 
1erı1nız ığınıza ve memleket 
ll L •rasınd k' 
.,:,~ •dı a 1 eağlam dos· 

-.... 01 lı;erhn 
---~ . 
AN A~n~o=--L-U-· -· 
Gü~.-----
s Sıyııeal Gazete 

aL• 
lllp Ve ll lt Ydar aoyazganı 

lJllıurnt Riiodü ÔKTEl\1 
nee . 

ta llıiidnrii· rıyaı ve yazı i~leri 
''ehaneıi: · • .!!11 "ı!!H Nüzhet 

C İtrnir lkin . l l::laııt Part"~ Derler aokağı 
l'eı elgrır: f ıs_ı hınaaı içinde 

efon: 277 znıır .• ANADOLU 
An 6 

" Posta kutusu 405 

'tı.JJıtı ı2~~E ŞERA1T1: 
't,h •ylıAı' s~tıkaylığı 700. Oç 

ltlcı ın uruotur. 
•b.ıtıe enı(i lek~tler için ıeoelik 
ll cre11 27 r d eryerde ıra ır. 

il geçın· !._ Kuruetur. 
~ 'O nOıbalar 25 k 

Aüotu ı. 
6 

uruetur. 
Ü-'.., "AA TBAASINDA 
~Uıı~na 

adamlarının beynelmilel anlış ıliikadar görünmfiyor. Bu lol Yınn: F..cıaM K. K. Aktat 
mılarla t,.hdld sistemlerine ya gOmrOk bımmalları görerek 

1 '"n,, yavaş nihayet vererek ar· omf tarife üzerinden hanıma 

tık dOnya ticaretinin mübtaç liye ahyorlar. Halbuki tficcer 

oldugu srrbest devrin yeniden şal üurlnden malını alamamı· 

açılmasına müsaadekar kararlar sandan dolayı gümrük anharına 

htibaztJe. teslimde Uman leleri direlı.ıör 

2 - Özel mahiyette olan 
seb,.bler mevzii olmaları ltlba 

rlle lzmir'in ekonomi hayatınd11kl 

darhğına genel setıehlerden zf 

yade müessir ve buolaran ref 

ve def 'f verilecek basil karar· 

lara mütevakkıf bnlunmalarına 

J?Öre bu kararların alınoıaıJınıfa 

istimal edtlmesile mümkflndür. 

NOfus azalışı: 

1zmir'lo nüfusu gün geçtikçe 

azalmaktadır. Bu ezalı!Jı iktı· 

eadi darlığın tabii tılr nellceel 

olarak kabul etmek lazımdır. 
Bundan baeka k6ç6k un'atlar 

kanononun tathlkından dolayı 

İza.lr'dPn bfrçok ecoebller 

memleketlr.rlne gltmlşlHdlr. 

Blçolmazea bo ecnebilerden 

boşalan ynlerl Romanya, Yu· 
goe1avya ve l:Jul3arlsıan'dan 

gelecek ve İzmlr'de yaeamak 

kabiliyetini ~österecek muha· 

clrlt'rle doldoranak lzmh'de 

nüfus keaafoti temlo edilme 

ildir. 
Navlua, tahmil ve tabliye 

ücratlerlnln yüksekliği: 

Dahili oavlonlıır dl~er mem 

lekf'tlere nhbetle memle"etlmlz 

de çok yüksektir. 

lzmlr'le Karadeniz arası D 

dakl doğru sef,.rlrrln kaldırıl· 

ması sebeblle letanbol'da y•p• 

lacak akıarmalarduı; navluodıırı 

baeka aktarma ma~r.1fı da alın · 

maktadır. l\leeela; oradan iz 
mlr'e sevkolunan fa ulyel~rin to 

nandan (550) kıırut navlun 

alındığı halde İiltanhul aktarma 

masrafı için de wynca toouo 

dan (2:l0) kuruş ılınıyor .. ki 
fasulye gibi fakirin ylyecf'ği bir 

maddeden bu kadar navlun 

alınması doğru df'ğlldlr. Diğer 

maddelerin navlun ağırlığı da 

gene bu durumdadır. 

Vapurculuk lnblearsnın teel 

sinde motörlerle yapılacak sev 

kiyat bir iskele lo;ln müteaddld. 

birkaç lekele lçlo de iki cins 

eşyayı hasıedllmt:k suretlle 

lüğü kt-ndi ameleıılni btlhdauı 

ettlgl halde eattan arabıya 

verllt-n mıllarda l>o alakınıo 

gösterllmlyerr.k tilccara ayrıca 

gümrük bammllllyrsl verdlril 

mest movafık dt-ğlldlr. BOtün 

ha masraflar hep mail yet f la· 

tloe yükletllmekte ve eatıo pa· 

balı yapılmaktadır. 

Gerrk: hammaliye tarlfrlerl 

siklet esası 6zerlne teıbft edil· 

mekte olduğundan (75) kilo ipek· 

llye (10) kuroı bammJlfye ve· 

rtllrken (75) kilo arpa ve t1alre 

gibi masrara tahımmftlil olma· 

yan madddnlo; hammaliyenlo 

maliyet flıtlerlne etki (Te31r) 

yapmayacak diğer marldelerle 

mQııavi ftcrete tAbl tutulması 

yanlılJ bir f~tlr. 

Şeker f latlerlntn ucozlıtıl· 

maeı hakkındaki hnun Qzerl 

ne tf!sblt edilen yeni flate göre 

lstanbol'ıfa oeker flatl fahri· 

kada vagonda teslim f tıılne, 
yaol (25) kuruea eatılıtlu n lı 
mir'de ~26) korue (~O)~s9:otime 
lı şak fabrlka~ının ıeker eatma· 

ıı lzroir; bütün şr.ker m6şterl· 

lerlnl de larAobol'a kaçırmış 

ve bu suretle ı~tan bnl'un re· 

kabetl kareıeında lzmir ezil. 

mt-ğe mahkum edilmiştir. iz 
mlr'I lstaobul'un bu rekabe

tinden kurtarmak için şeker 

flaıl lzmlr ve leıaobul'dı mil 

savi olmak IAzımdır. 

- Antalya itmam demlryo · 

lanı kavuşunca ge-Uoebllecek 

durumda mıdır ve inkişaf eder 

ee lzmlr limanı bundan ne 

derec~ zarar görecektir? 

- Konuk ve Hyıo bıka· 

nımız Ali Çetlnkıya bunu 

lzıh etmi~lerdlr. lzmlr limana 

dalma yilkeelmeğe namzelllr. 

Tıblıt ona bu mtımtaz duru 

mu ve limanı vermiştir. 

- Kuşadası iskelesinin iz 

mir limanı aleyhine gelişmek· 

te olduğu söyleniyor. Bo ge· 

llşme sizce mümkftn mddftr? 

- Şf mdl hile Kuoadasından 
yuğ, hububat ve hurda incir 

üzerine önemli i~ler yapılıyor. 

ÇünkQ Kuşadaeında liman araç 

ları (vasıtaları) daha ucuzdur. 

Bu bakımdau İımlr'de de ucuz· 

Direcik kö) ünde tören hazırlı~ı eenııFında .. 
Y t-nlpızarıJın yazılıyor: 

N•hiyemlzdelı.I •"çay ımyo, yıllardıoberl boşuna akıp gidiyor 

du Doodurao. Direclk köyil halkı, Donduran köyftodo okutanı 

hmaU Ergiheohı de irşadı Ue toplanmış, topraklarını soeuzlok 

ıan kurtarmak için bir solama kooeratif 1 kormoılardır. Muallim 

lsmall aldığı ealiblyetle bir mfthendle getlştmlı ve mQhendls 

projf'yl hazırlamıştır. Nihayet kôylülP.r çalışmıel~r ve kısa bir 

ıamanda kanalı hazırlamışlardır. MI saf frler gitmiş, kamubay İb· 
rahim gftz,.f bir söylev 'vermiş ve kurdelAyİ keamletlr. Davol 

zoroa ile İitlk1al ve cümborlyet marşları çalınmıştır. Donduran 

köy il balkı, mlsaf lrlere Röleo verm!ştlr. 

Bu kanal sayesinde 110 htly~o pamuklar derhal fayda görmile 

tür. Buoın•lan sonra etrafındaU arazi tllmameo işlenecek ve iyi 

netlcdl'r alınacaktrı. 

Atletizm birincilik Mü
sabakaları Dün başladı. 

---------------
Atleılzm müPabakalarıoın hl 

rlncl gflu y11nşları dfio yapıldı. 

Saat 17 buçı1k.tan ltlbarro 

başlayan atldizm müeabakala 

rına 100 met reni o seçmelerlle 

glrl!Jlldl. 
İki ııeçmede f lnale Altay'dan 

Vahab, Basan, Altınordu'dan 

Tevfik ve Çavoe kaldılar Eo 
gQzel rekor Vabab'ıodır. Dere 

ceıl 11,4 5 dlr. 
800 metre yarışta blrhıclltğl 

Altay'dao Muza( fer aldı. De 

recesl 2,21 2 5 lklncUtğl Al 

tıoordu'd ın Adli, OçQocülüğii 

Ahay'dan Yuenf kazandılar. 

Yüksek atlama: 

l,70 ile Süreyya (Göıtepe) 
birinci, Saim (K S K ) ikinci, 

Süha (Altay) Qçftncn geldiler. 

10,000 Mrlrti koşoda finale 
son iki tur kala Altınordu'dao 

Be-sim rakibini blr tor ıçm1şken 

yoruldu ve bir ınro telifi eden 
~~~~~---~~~~~-

Buca'h Dfieeyln Beslm'f geçti 

vt yarılJı kazandı. Hekor 40,4, 

4 5 dur. Bel!lm yarışı bitiremedi. 

400 Metre: Alıay'dan VabıL 

56,l 5 koşarak birinciliği aldı. 

Ahınordudan çavu~ ikinci geldi. 

Sırıkla )'Okeek atlımada Al 
tay'dao Silhı blrlnclltğl aldı. 

Dı::rece 2,90 
200 metre sür'at yarttında : 

Altay'd .n Basan Bilal birinci· 

llğl, Altınordu'dan Vedıt ikin 

<'iliği, gene Ahay'dan Baı:ıan 

üçilncOlüğü aldılar. 

Disk atmada Altınordu'dan 

Sabablddln 27 ,02 ile birinci. 

Tevf lk 26,05 ile lklocl, K. S. 
K. dan Tarık 25,89 la üçilncü 

geldllrr. 

4X100 bayrak yarışını Al 

tıoordu takımı kazandı. Derece 

3,58, 1 5 
Bugün saat 17 buçukta stad 

yomdı atletizm müeabakalarının 

diğer kısımları yapılacaktır. 

• • • 
Manlrn'nıo Sakarya takımı 

mletlr. Oncelerl I~ çok, işçi 

azdı. Mesela lıalya ve Yuna 

oletan'a btle tütünler işlenme· 
lıtılmaeı gerektir. den göoderHemezdl. 

IstanJJurda ~aşal 
Gnz·l Şa1ıl suyumuzu 1-1tan· 

bnl"ch ıradım ne denini,.; f 4. 

tanlıurJa a·1 aramak. çolc sodan 

1 ir f~ olnynr. İ·lnb'll°un gıir.rl 
ııolJrı '"rlen hrnir'•n Ş•eal'ım 
ırama,;"• h .. n de man1 verme· 

dim, vrrmedlm emmı lett-Acı 

nr drnlr, ı~trdim ı,tf'! . 
Ş ıeıl'ımızda liıln vardır Rad . 

yo · aktiııırl1r3l b6ı0n sulardan 

o~tftnııtk Dabuı var: 

Ş•~nl ııoyonun bir ~zrlliği 

nrdır. Dirik Jıbayımızın nro'eet 
Şa)al euyundı Hl\kl bir guoı 

gıbi kebanr. Şıeal rnyo, fyl 

bir n, Utlnt bol, radyo · akli· 

vitesi y6keek bir su olmakla 

kalmıyor. Şaşal kellmesile Dirlk 

generalımızıo 1 mao ve azmini 

görOyoro:ı, ben ne zaman Satıl 

soyunu bardağa döksem, suyun 

içinde llb&yımızın Dlrik neş'e· 

sini o gııöleştiğlni gör nr gibi 

oluyorum. 

laıanhul • uculannıo şeytan 
1Jeytın dönen belhirln çıngırak· 

.ları bıına ıış11lımıza hatırlatıyor, 

Taşdeleo, Çamlıca, Kayıedağı, 

Karakulak isimini araenıda 

Ş:11ıl'ı, lzmır•ıı suyumuzu arı 

yorum. 1zmtr'lioln İstınbul'da 
lzmir suyu aramaeıoı ·dOşünö 
yorum, tobafdır, bunuo tubar 

lığı yarının tablillğldlr. Güzrl 

lzmlr'to, gazel suyu selim sına! 

Kardeşlerin T •edelen 'lo, Kara 
kulak'ın ssygılerıoı eunuyorom 

~Ü~P( IU! !. , 
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UJusJar Sosyetesi 
Toplanıyor. 
Davetiyeler Hazırlandı 

Pırla, 26 (A.A) - Dış Ba· 
kanllğı uloıılar eosyeteeluio 3 l 
te..omuzda toplıoacağını bildir· 
mektedlr. 

Cenevre, 26 (AA) - Uloı· 
lar sosyetesi kon!eyinln toplan· 

tıeına ald davet mektuplarının 

bu 111bab göoderllmlş olmeeı 

muhtemeldir. Toplantı tarihi 

çarşam~a olarak tl!eblt edilmiştir. 

Ceoevrr, ~6 (A.A) - M. 
A ven ili ı..ooeey üyelerine göo· 
derdiği Lir telgraf ta konıeyl• 

toplantısı için 31 temmuz 'e 
yabud J ığushH tarihinini 

önergemietlr. 

motör sevklyatına mevzu tah· 

dldata kaldırmak IAzımdır ki 

Elfremld'Jen Fethlye'ye kadar 

oıaııan llmanlımo lzmir'le te

clml gelişi~ ve buralardan lz 

mire az masraf la fazla mu varl· 

dıt eavganmış olsun. Lacml 

(100) tonu geçen · motör ve 

gemilerin boşaltalmaeı için ken · 

dl ameleeiol letibdam edeo 

liman leleri dlrektörlüğO çok 

ağır tahliye ftcreti almaktadır . 

- Aleancak ve Bılkapıaar· Ooun için ı.,çl gflodellkll'rl 

da yeni ve modern bir Umana yakı,.fml~ti. Bılbokl elmdl bH 
hmir'fn ihtiyacı nr mıdır, mabautye kadar bir araba ile 

yP-ol liman yapılarsa İzmlr'ln 4?5 kuruşa gidebiliyorsunuz. 

ekonomik durumunda oe derece . Vaktlle 120 kuruşa gldlleblllrdl. 

ile bir maç yıpmık üırre lı· 

spor takımı bu 11abab Manl.!ı'yı 

gitmiştir. Göynnk'te 
Memlekette Hava Bayındırhk Faaliyeti 

Bu itibarla yüz tondan fazla 

hacimli bir motörl" lzmlr'e 

gelen eekerlo kendi amelesile 

tabliye edJld :ğioden dolayı çu 

valıodao (:lO) karne tabliye 

Ocretl almaktadır. 
Halbuki tftccarlara iskele 

hamallarile tubllye se14hlyetl 

verilmiş olu çuvalda (2) kuruş 
ücret vererek Şf'kerlerl tabliye 

edeblllrlr.r. Tüccar bir çuval 

şekerde (10) kurUIJ kazınırken 

liman işleri direktörlüğüne (20) 
kuruş tahliye ödemesi dOnya 

oın hiçbir ıa:-arındı görQlme 

mlştlr.; 

Liman işleri dlrrktörlüğil 

vapurlardan aldığı mall~rı güm· 

rQk aobarlarına kendi hammal· 

larlle teslim etmeğe mecburdur. 

Gümrük aobarlarıoı hhallne 

ltizu...ı bAsıl olmıyın ve ~at 

üzerinden tüccara teslim edUen 

verı-. malların arabaya atılma· 

geliş olabilir?. Bu Ocretler, herşeyl ncozlatu 
- Bu sorunuza şahsen ce· ça yavaş yavaş ucozhyacaktır 

vah veremlyeceğlm. Bu mee'ele • 
• • 

çok eskidir, fakat bdkumetln Okurlarımız ınkteke bu ce 
limanı oraya kaldırmak kar11· 

rı da kesindir (kat'idir.) ve llmıa 

g6nüo birinde modern araçlı· 

rlle (vaeıtalarlle) orada yapıla 

cak, lzmir'ln tecim lolerl oradı 
gördlecek.tlr. Vaktlle tecim 

odasında nyellğlm zamanında 
da bu mes'ele menuubahls 

olmakta idi. 

- İzmlr'de işçi OcretlerJnln 
eskisine olsbetle çok dOştDğO 

söyleniyor. Ydkselmr•I mOm 

kfinmftdür ve yOlnellrse QrGn· 

lerlmlzin mallyeı f la tine etkisi 

(teılrl) olurmu? 

- Bence işÇt ncretlerl İz · 
mir'de dfttmemlştlr. Vıktlle 

lşçlllk bizde çok para ederdi. 

Bu anormal bir doromdu. Şlm 

dl normal durum geri gel· 

vahları veren teclmerlmlz için 

herhalde merak etmişlerdir. Ce· 

vablarda daha ziyade mmrcıla 

rımız1D işleri üzerinde önemle 

durulduğuna göre bu cevabları 

verenin de mısır tecimerl ol· 

doğunu eapb~ıdz ki anlamış 

lardır. 

Tenıo göetererek adını ıo· 

kette yumamak.lığım için çok 

ısrar etti. Fakat bu f lktrlerl, 

Hhlbl ile beraber tınıtmıklığımın 

daha iyi, daha doğru olacağanı 

d6tflod6m. Bu sebeble lemini 

de veriyorum: 
Drğerll teclmerlerlmlıden 

Mısırcılar Birliği ba1Jkanı Meh· 

med Akoemao o~lo: 

Şahap Göksel 

Ve Zelzeleler Gittikçe Artmaktadır. 
Eo YükRek Sıcak." Göyuok, 26 (A.A) - Her 

taraCın bağ ve bahçelerle çev· 
lık 40 Derecedir 

Ankara, 26 (A.A) - Tarım 
Baklnlığı meteoroloji enıtilG · 

s6nden: 
I 

Orta Anıdolu'da gökyüzü 

bulutlu, bava sıcaklığı bir giln 

evelklne göre 2 7 derece daha 

dGşflktOr. Yordda bugQo en 

yüksek sıcaklık Dlyarıbeklr'de 

40, Malatyı'da 39, Adanı 36, 
Kilis ve Nazllll'de 34 derecedir. 

Aokan, 26 (A A) - Tarım 
Bakanlığı meteoroloji enstitü· 
sünden: 

Do .. bah Hat 4,:iS te Balı· 

keeir'ln 25 kilometre koze· 

ylnde Kebımtta ve 4 55 te lı 
tanbnl'da l O saniye devam 

edrn depremler duyulmuştur. 

Zarar yoktor. 

rlll olan Göyoftk hrr yıl yeni 

yeol bayındırlık felerlle ilerleme 

yölooda hızla yftrdmektedlr. 

Goçen yıl içinde bir fırka Ye 

bir de urıy kora@• yapılmıotır. 

Bir çocuk babç~Rlnln de davar· 

ları çevrilmlo, bahçenin tanıt · 

mine başlanılmak Ozere plAoı 

beklenmektedir. Bundan baıka 

iyi bir ııpor alanı da yapılarak 

etrafı dıvırla çnritmf'ğe bıe· 

lıomıetır. 

Mersin 
ilk Pamuk MahsulOnO 

Yetiştirdi .. 
Jstınbul, 27 (Özel) - .Mer· 

alo ilk pamuk mabeolil boraa· 

ya getlrllmlt Ye 20 lira • 50 
kuruıtın eatalmııtır. 
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Anua IJOyüdokçe Fransızlara Kar

şı ı 1efreti Artmakta idi., 
Eski Aşıklarla mnlukat 
Aona llerlln'e geldiği nman 

fon Dorfo ziyaret etmekten 

çekinmedi. Alman erUuı harp 

zabiti Aona'nm tahavv ~ l!tını 

hayretle karşıladı . Annu ZumP.r 

artık aşlc kadım o1mn11to. Fon 
Dorf Aona'oıo bu mütbi~ tli · 

bavvtUAtındın cesaret alarak 

ooo bir eve yerle('tfrdl. H"r 
gece eğl,.nlyor. zevk ve nee'e 
içinde Y•iıyorlardı. 

Anna ye va, ye vo~ onun 

Alman erk4nı ler~iye .. .hıdeki 
mGblm vazlfesfue vdk ( oıda. 

Aırne eev,;lıeloln Al roa o Prkôoı 

bubıye Ilı.inci ijube r.-fsl oldu 
ğunu "Ve Almao cw :.. .ıe teşkil4 

tını ldar~ye memur f-u loodu· 

Rana da öğrenmişti. 
Anra ile fon Dorfoırı ikinci 

birl~ır l · lerloden fiç ay gcçmfetl. 

Fon Dorfun mOhlm vozıf,.ııl 

Annı U6 olan alıi!ıaııını daha 

fazla uıatmasmı lmkaueız kılı· 

yorda. Bu ctbet te erk4oı 

barbly~I umumiye tarafından 
fon Dorfa lhMaı edHmlştl. 

Anoa zabitin bu oui kararını 

ıoğokkanhlıkla .Akı rşıladı •e 

Alman erUoı barblyeei em· 

rladekl CHUS tr~kilaun:ı lntlsab 

etmf'k arzusunu sevgilisine 

ı6yledi 

Annı, "atınr. namıııa canla 

bıela çalıemık istiyordu. 

Anaenın bu tddifi hirteinm 

teralt dairl"Blode kabul t'dtlrul~tl, 
Ve derhal onu Uradf'mbotğ'da· 

ki caeuı mr.ktehin~ t?önderdiler. 

Aona C81uı m,.kteblndn 1914 
ıeaesfain fptldaı.ııına kadsr kaldı. 

Me\ttob mftdfira Anna'oın mes 
!ekteki munffakıyetlntn emaal· 

ıia oldu~unu tudik etmtııtl. 

Yapılan imtihan neıtcr.elnde Jı· 

tlbharata 111yin f'dılıil. 

Aona umum ıııık"rt bo11osları 

ö~rcodiluen ha~h meelrki lca 

bat olarak spor •e ıeblik,.lf at· 

lama, n•oruubıl, ruotoelk 1.-ı. tıy· 

yare idare eımesiol dcı öğren 

ml~tl. 

Artık Annının ~ayr.ıl bftyftk 
l-ir muwaff11lt1yt't ..ılde ,.,m,.lı: vcı 

bu ıuretle arkadı!Jı Foo Dorl 

ayaruıdıa olmaktı 

Uaıbı umuınf ba,tamadan iki 

ay e•el Anoa Pe1reıp11r~ bil 

y\lk k-barelrrlodeo bıriııiode 

ıktrtı olarak çalı 1yordu. 

Alman casusu '"tkllAıının 

Ana.aya nrmle olduğu hir pıı 

••porlla SOzao Ddrtı va adı ile 

n t'raneız olarak kaydedilaıi1ıi. 

Şo hall'fe 1arift1mlzln ba~lım 

gıc1Ddan bu ana kr.dar hnıt ge 

SOzılD Dartoa'oıo r:sas hml An· 

Da oldujto snlaşılmıştar. 

Sftzın'ıo Petrespor~'a git" esi 

nztfet~n olmu~to Orada bazı 

Rus zabiıaoınıo ıakfbfne me 

mnr r.dilmlştf, Bu fşl başarmış, 
bltlrmleıf. 

SOzan b Uk muvaftakiyetten 

t:onra Btırlln'e çağrılmıetı. Al 

maa c.auı ft>şlı:flAtı Sozın'dao 

daha önemlt ôdevlerfo !f1u11nda 

istifade etm•Jc btfyordo, Sor.sn 
Barlln'e dôoer döome~ ilk ruo 

vaffakiyetioden l'ynktıt ealıb 

nlpoın.ı göğ~ilne takmu:ıı.. 

~Ozan ~erlln'e erlh ce f'bkl 

e,ılu Fon Oorfon la~edonya 

cebheıtodtt cHoe '""" ilitı ı 
ldarrye memu"' o?duguou 6t 

renmt~tJ. 

Berlin Almen erkAoıheıbl 

yel!i görofigü IO~um fi ~erine 

Sftıao'ın derhal Sellolk'e ha· 

rek,.ılnl emrelnıleıl. 

SOzan SelAoik'te kendisine 
Fransız sfit10 verecekti. CBSUS· 

lok alanında d'll icraatta hu· 
lonmak Oıere IAzım olan f!V• 

rakte erkambarblye tanıhndan 

eline verllmlttl. 
• • • 

Sazın Setaoik'i bombndı· 

roan etmek ü1ere hareket eden 

( Z• ppe!ln 5 } Ue Be n'den 

barr.h.e! f" ltl. 

ı\tman casus t,. ,kllıih bfr t~ 
yapmak 1 tetllği zouıan mania 
dlıılem,.zcfi, .Sozan derhal 5,, 
llnik'e hareket etmek iceb . 
erıi~loden bil ecyabau~ her 

banal bir •aeıla ilt olt.rea ol · 
son mubahakkalt yapıl11caktı. 

85 Zepp,.lın Macerletao'ın Ta· 
metl\lar hava i11tHyonunda bu 

luooyordu, S"IAnlk: civarında 

bulunan mftttef tk 111lt.nlerlo 
orcfuF!Abterım vtt bllbaMa hsrh 

aelLerlerinin kunel maneviye 

sini im mek üzrre cebh,.yi 

bombardıman etmPk fü:erP. hıı· 

r-kete müheyya bulunuyordu. 

SüzRn'rn hu •a"ıta Jle ör!c9 
mahalline gitmesi kurar ahına 

al1Dmıeh. Şn şartla ki SQzırn 
köylft kadın kıyefetlndP. olarak. 

zeplin Vardar nı·hrlnden ~f'! 

çerk,.n parafüt1e dvar kövlt>r· 
• l t'.O birl.,lnr: loer.ek ve orada 

vaztı ,.t"t. hulonan Alman casus 
IPŞk,ıAt mf'rısuhlni tarafıntiao 

ı am hır emnfy,.t altuırla M" 
kedunya'mn m~rk,.zlne g~tiri 

lf'c.-kti. 

Süzan'ın bu tarz eeyahatı 

pekte trbltk,.ıılz rf,.~Jldf: 

Faket Sozan bftyük nam 

kazanmak ~ıyeı-Ue VP ayol za 

manıia S,.14ntk.'re bulantın Aşı· 

in Foo Oorfa mOIAki olmak 

bu t,.blik,.li eeyabaıi tıevJoçle 

kabul etml~tt, 

Saran l O ağuııtos 1!ll5 de 

Tamışvar'da bulunuyordu. 

- Dctvam f'Öer.ek -

Askeri Lise ve Orta Mek· 
teplerle San'at Gediklisi-: 

ne Talebe Alınıyor .. 
1 - 9:i5 936 df'rc tıenf"el için fsıanbul'da bulunan kuleli, 

. malt epe ltselerile Bo a'da bulunan Burea aekeri lisesine ve 

kırıkkaf,.d,.ki askeri san'at liı~ıılle Konya "" Er~lncan oekerf 
orta mekı,.pl .. rloe ve kırıkkaledekf een'at gedikli Hba~ mekte· 

bine talebe alıoacaktar. 

Lfsrlr.rln 9, JO ve ort11 mektf'plerlo 6, 7 sınıflarına ean~at 

Hs'"slnln 9. stnıf lle eao'at gedlkll&toto birinci eıoıfaoa talebe 
ahoacakur. 

2 - Talebe aekerl 118e ve orta mektepl,.r tallmaılle Hn'at 
gr.dlkll erbıaş talimatına göre kayda kab 1l olunur. Bo talimat 

talebe alac&k mektehlr,rde ve aeık:erllk şub,.lerlode f?Örftl,.billr. 
3 - Atideki husuııların gllz go6nrie bulundurohoası lazımdır. 

a) Almanca okuyanlar tercih ,.dlllr. 
b) HOtöo mt>ktcplerde k•ydukıahul 1 temmoz 935 de baijlar 

15 a~u tosta bhcr. MQHhaka imtihanı IAzım geUree 15 ağudos 

1 "'YIOI araııınd" yapılır. Buoonla bcraht>r kadroda Y"' kalırM 
dere .. en~aloin devamı mfldddtoce ai"il lise ve orta mektepler 
den nakil &urcıile talebe ahnma~a devam olunur. 

c) Mekt,.plerlo bulundukları yerler harlclodtıkl yerl,.rdeo Hhrl 

ifa., VA orra nuıkt .. p!Pre k~yd,.dilmf"k iııtlytıoler 1 temmuz 9:i5 den 
3 l irmmıız 935 lırlhine karlar buluodullları yc:rlerln askerlik 
şubl"ler!nf! mor.,. .. , f'<leblllrıt:r. 

d) M,.ktebe girmek içia yaoını bOyOtOp k.GçQltenler mc:ktebe 
•lınamazlar. 

r) w .. klller evrakaoı tamımlahp lst,.kll bolondoklırı mekl,.p 
fere aııkerllk eııbderl VHıtatıfle Yrya doğrud.n do~ruya gönde• 

rirler Mekt,.plHd n davet nı..t olmadıkçs h'çblr lıtt.ldi mek. 
tf!be ghmfy,.cektir. • 

f J Mftsabaka f ıntlbao1Dı m,.cborfyet ha•jl olurpa mOıııbak 
lmubauı yı·p1lacak yere kadar gitmek l'e lmdbanı kazanımı. 
ymca gnl dc'\omek için lbıtyar l'dtlecek masraf istekliye alt olup 
mt:ktebn Labol edllmedl~lndf'D dolayı htı;btr hık iddia f'dil,.mn 
Onun için ~ .. li~ ı,Mtş masrafının bt'.raber ,ı;6Ulr61meei lbımdır. 

4 - M"ktrpler ı,.yll ve mrccanldlr. T11l,.bcolo iaş,.11lodf'D 

haoh ~lydı: iırnt·tıl, teçhizat ve k.hablau bülkümete ıit olduğu 
gtbt ayrıra her uy bir miktar maa~ta nıilir. 

Liseyi m•ıvaffaklyetle bhlreolerden arzu _.tJ,.nlerln mOsabaka 

imtihana ~ rnttk kHandıklara takdlr<ie ııık e rf mfıbenMl11 ve fen 
memurı y~d§!h!İ'nek üzere bir kıemı Avropaya tıhl!ile ~ön 

d .. rı llr. 

5 - Bir t'en .. d,.n f11zla terki tabıll olaolar btr enelki ""De 
deralerinir; bP-p8loden imtihan verwete IDPChurdurlar. 19;~ô 

t ;:, 7 1 1 14 17 iO 2l 26 28 ~ t 

l\emalpaşa l\Jalmüdürlüğündeu: 
Bedeli ke~ft 2516 Ura 10 kurut o'an Kı·tnalp şa kezaııı hü· 

kılmet koo11gı tamiratı açık ekıiltrne u ulu He muoaka-eya kon· 
muştur. 

Miloakasa 9 .8.035 tarihine m'1eadlf cuma µQnft e:ıat 15 t~ ve 
hftkumet kooağı rn11hnüdQrlüğü d .. ! eııtn c1f" )'BJlıfaralıır 

T11llplerin teklif lr.rlni, cari eeof' ye OJ h-ıııs ticaret odası v11 

fenn i ;-bllyet veatkalnı ' e yüzde 7,5 lc.1 etilJde m•ıvakkat tPml 

nalln vtzoeye yarırıldıgına dıılr m -l kbuz V t: ~ a banka k,.f11let 
makbnau tle birllkıt. ayol gC.o - n tt~n evvel kowtoyon r••li! 
h(lioe u ilmeıd Jbımdar. 

Talipler hu bueastatl şartmırne ve evr kt kt>şf iyeyi bedelsiz 
olarak maımütfdrlü~ilndeo al•bHirl .. r . 

Tat'srlll almak tatlyt·Dll!r B. M. hğa wOı acaat edebilirler. 2331 

t!EDKAL • 
1 A 

-~ - . ... ... -.. . .. .. : ~ : .. •; .,,. . . 
~ -
Sümerhanl{ Umum l\lü-
dürlüğünden: 

1 - Nezllll tıa~mı fabrikası iltisak denıfryolu toprak 
tesvtye&l eıoııi lma•iu, bıtlast tedarik ve döşen 

mP~İ ve poz işi vabıdi flat eııaslle ek•llımive çıka 

rılmıstır. Töbroln edilen bedeli t8.588 25 liradır 

2 - Ru l~e aid f'vrak şunlardır. 

a - Ek .. tltme şartnamesi 

b - Mnkav,.le proj .. sl 
c - Frnni şartnameler 

d - A nımei şartnameler 
e - Meırııj vahi dl f let ve kf'şlf hol4seeı 
f - Broj•.!er 

İeteldiier hu ..vrakı J.45 lira bedel mukııhlUnde 
Silttıerhaok Ankara enbestnd,.n ve lzmir Yrrll 
IDb llııır pazarından te •'arlk f'debillrlt>r. Fazla ıaMlıiı 

Ankara'cfa Süruorhank inşaat 8Prvlsinden alınahiftr 

:3 EksUtme 7 8 9:-\5 çar,anıha f!ÖnQ 11eat 17 de Anka' 

ra'da Z inet hauka ı blııatnnda Sümnbank 

mllrfürltlğüoıield koınl11yoncia yapılacaktır. 

4 Ekıılltm e kapalı zarf usııhle ~opılacekrır. 
fl Fksiltmiye girebilmek tçln htrklinlo 2145 

muvakkat ıemlnıu vermesi ve fenr,i rhlly~llol tsbeı 

etu.eel laz ı mdır. 

6 - Tt'kllf nıekıuhlan yukarıfle yazıldığı ~ftn ve saatten 

hır saat evveline ked1.1r Sfimnhenk umumi mOdür 

)fi~üoe ruakbuz mukelıillnde verilecektir. 
Poara fle gönderilecek mektublann ihale saatinden 

nihayet hır eııat evveline kadar t?elmtş ve 

kenuut şekilde kepaıılmı~ olın8!!1 ltizımdu. 

~lanisa icra me
murluğun~an: 

Bayan lfakatrn, emlAk ve ey· 

tam bankaeındao ödOoç al 

dı~ı parava mnkııhll bankaya 
ipotekli bulunan ve ~eçen eene 

yapılan ııatış; 2280 numaralı 

.kanuna /!Öre tecil ı·dtlrllğl hsld" 

bir l!lf'ne içinde btrlocl takelt 

borç ö rlenmedl~lnden eoo ve 

k11t't olarak tekrar mfizayedeJ6 

konan Maııteanın cami kebir 

m11balle&f nde muradlye cadde· 

ı! lnde eeğı 2121 nouıarah mf'Ç 
bul ar·a solu 22:~7 numaralı 

Saylp Polhl arsası arkası 2245 

numaralı mekıeh areım ve kıs 

mon 2247 numaulı m,.çb ul 

arsa ile mahdut olan hıoento 

bir eakaf ohıoda oı ladao bir 

dıvar çekilmek suretile lkly~ 

hölOnmfiş ve ikly,, bölftnf'o 

y~rlere avnca )&pıları taşlıkta 

ht>r b61ftnt0 ikişer hane olarak 

görü l~n b irinci hana ınndlveo · 

le eıkılnıctt bir sofa üzerinde 

cartrteye nazır iki sof 11ya nazır 
iti ki c~m'an dörr oda bır 

w11ıh11k bir beli bir betoola 

yapılanı bir traçı olduğu gö· 

'l!l tö 29 1 

kalla bt'loo 

döşeli ufak bir ııofa Ozerlnrle 

caddeye nazır bir ıofıya 

nazır lkl ufak bir kömOrlOk 
ufak bir avlu, mutbak ol 

doğa ve lldncl lıölme hanede 

ftet katın dl~erloln bU4 nok11n 

ve bllA llhe ıynt olduğu ve 

alt katta dl~erf nin ayni oldoğo 
J?ÖrOlen işbu 5700 lira kıy· 

m .. tıı hane 

Mülkly,.tl açık arhrma eore· 
tile ve R44 numaralı emllik ve 

eytam bankası kanonu mucl· 

btoce bir defaya mahsul! olmak 
ıı:artil6 artırması 6 9 . 19~~5 
cuma gOoü eaat 14 de 

maolsa hükumet konağındaki 

icra dııirf'efnde yapılmıtk üzer" 

:rn gün möddrıla s11tılığa ko 

ouldu. 

Bu urlırme n etle elodc oatıe 

bedeli her ne olureı olsun 
:kıymetine bakılmıyarek ençok 

artıranın Ozt'fln" ihalesi y11pı· 

lacakhr. Satıs pP.şln para He 

olub mü~terldeo yalnız yilzde 

lktlıuı.;uk rletlaliye waerafı alınır 

işbu ga}ri menkul üzerinde 

her ban~l bir eekllde hak tale· 

binde buluoanlor ellerindeki 

resmi •eealk ile birlik le oo 
• 

Okurlarımızın Fi 
ve Dilekleri 

Haklı ve Yerinde 
Bir Dilek 

İzmir limııo vapur ştrked 
rlfe komisyonunun top'ıD 

bogOnl,,rde beşyJz haneye 
km Bayraklı yorddaşlarıdl 

pek yerinde ve pek yerıud• t' 
pek haklı olarak öneoıll 
dtlf~ğlnl de dikkat nazarın• İl 
caklarını kunetle umuyo 

Bayraklı'da oturan okuyo 
rımızdan bir çoğu matbaıııO 
haşvurnrak Karşıyaka yolıı ~ 
rinde bulunan Bayraklı lsk' 

sine de biç olmszga be 
eabab, öğle '7e akşam eefe~ 
rloden birkaç vapurun uğtt 
maeını yOrekten yelvarıyo 

Şaramızın en gOzel fayfl1 
rtndeo biri olan ve Kare11 
yolu ftzerlnde bulunan B• 
lı tehleslnto ihmal edil 

clrldf'D yazıktır. İlbay Ge•' 
Kı\zım Olrlk'f,. tarife kodl 
nunun ve liman sosyete dl 

törftnün dikkat nazarını 

krrlz. 

Serbest 
loıtaobal, 27 (ôz,.l) -

caz hududu mnhafızları 

fındsn Akahe clvannd• , 
f'dtlen Slr Üill"D Çembl"r!Aflt 

b• o{?lıı zahit ç .. mber14yn. 
Loodra 'yı ziyaret etm,.kttı 

lunan Hicaz vrllabtı P 
Suud'uo vertflı?;I emir G•'~ 
ıahltv,.. ~dUmlştlr. 

Operatör 

Cemil Şerif 

Baydur 
Numanzııde sokağı No. S 

Saat 9 12 Tde. Ev : 986 

,. !J . 7 • Kıt: ;l2 

ııiı-ııı 11-1111-1111-1111-111,-1111-1111-ım-1111~11111:.. 
ç~~me IJıcaları il 

8 inci Sahif··dedit• 
111111111111111111111111111111111111111111111 

Zayi 
G3 Oocü alaydan almılJ 0 

ğom terhis vesikam ue 
meyanda fzmlr busol!i be" 
müdürlOğüne tediye eli 

muhtelif srnelertı aid yol 

malı: buzlarını vesait evr• 

'l4 7 9:15 tarihinde zayi '
1 

olduğumdan yenisini alı 

E kisinin bOkmfl oloı• 

ilin eyl .. rlm. ,1 
lzmlr tık tuvalet aalooO 

94 numarada Mebmed o~ 
Kemal 2 28 

İobteaı lar İzmir başoJ 
lüğiloden: 

Dıırığaç mtısldrat dtp 
mevcut 18 l kilo ııkl' 
lıakır kazan ve teferriiıtll• 
içki B a n d ı ğ ı ve ıools 
hacımda 536 dane bolJ eff' 
mftteferrik eşya pa.zırbl.11 
tılacaktır. 

İsteklilerin on iki 
1~ 

teminat paralarlle 2·8 9:J 
ma gOnfi saat on beşte 

inblııarlar ba~mftdftrlft~nod«' 
te ekkU komisyona ugr• 

6 
21 24 28 12:l' 

gfto ıarfrnda maoisa 

mfiracaatları IAzımdır. 

Akıl halde hakları tıl'" 
lince maltlm olmadıkça ~ 
madan bartç kalırlar. 20 

tarlhtndeo ftlbarf"n IJl1 

btırkeee açıktır. Talib ol• 

yüzde yedibuçuk. temlo•
1 

~· çaeı nya millt bir baO J 
her mektubu ve 93:1 
dosya numaraeilc maot" 

ml"murluğuna müraceaıl•" 
olunur. 8. İt No. 32 



Anadolu'nun Tarihi Tefrikası 

~ATUI( JlAKAll 

Tefrika No. 87 28 temmuz 935 M.AYRAN 

Bakan Devam Etti. Çekik, Kara Göz
leri Kıvılcımlar Saçıyordu. 

011111ııy ~~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~~ 
lllı d ayım, Dlh•yet f!lrafı · B•kan devam etti. Çekik, - Evet, Gtıheklo bizim 

llr •ltr ı. 
to111 ti · tedlğtm vormaı kara g3ılerl lu•ılcımlar 111çı bıyr1ğımıı gibidir. D•lma te· 
Fık~t ç tıneılol tepeledlm. yordu. Dim·dikll. Sol eli ile refle, kabrmmaocı dalg•lınır. 
'""1 eoauacaıu; gôrdGğftaGı mfUemıdlyen hınç~rfnfn kah· - Şu halde b11hnım, ıay 
l'ıkıt ~~ı .. Bent ôldtlreceklerdi. saRıoı ııkıetmyordo. Biraz eı nıtıoııı Rf!ne gdtlrtellm. Onu 

Ootar r te .. dGf yardım eni: mf'rce bir nn~t nrdı. Bıyık· horrya çağıralım.. Aalatama. 
bir ' Y••ubıtlınndı batkı ları dDıgaa, dod•klırı kalıncı mazh~ı ıon verelim.. • 

OtQkJı bl 
kıtgıh hol r mera ynıaaden •e blrH l'enlı, dfılerl inci gibi - Sona •ar -
6bt tler .• Blı c;erpıtırken bem·b .. yaadı .. 

r oraktan k k • 
tepeıerdeo •r f'llt atlı, kartı AyıJı kalktı : 
~oıro gftrGndtller 'H blıe - Çnrelerden gelen haber· 

la gel11a,.~e bıtladılar.. ler J3ıt-rlyor ki : 
g6,ID 't•IDb dakUer onları gôrGr Blı Çin hğanın• bane tek· 

tı e111 b 
diler eo lrlblrlne 1eılen· lif etmekle aldanmıtıs. ODiar 
t_ •e beat b L 
... , bG l ıra.arak kıçtllır. . açyaı bla kltlllk bir orda ile 
b,,_11

1 eee karıldaaa .. Oraıfan . harekete ~eçmltler. 
ltçtl., ~inceye kıdar iç gh Pııdallerlt", Bıtıylalar ayık· 
ll111a de.. • de açtım, hıyH· lındtrmıılar. IHse ~Qcenea k•y· 
So~k nıtam bını, Aybeyln ıt aeağı 

de b1t1rcİı. k.r •e rGıglr lklmlal ile bir mektup g3ndermlf. E•· 
- C Yel& Bıtayhlarf a Paelmllerle 

S...kt •rtaldan ya ona bak blrleeecek n blse Aldıracak· 
l1rm•ı. Onlara kaqı koymak 
için de diyor ki : 

- Ba iki kabilenin ıruı 

çok aalrt1r. lhtıylılar, Bınbı· 

laken (Pekln'ln) tlm•l tarafın· 
· dad.rlar. Blraı dıbı ıldartnda 

uygarlar vardır. Onlar, Bala 
hıı r~aıa ÇeYreelnl geçerek 
Paılnlılerle blrleıl11eeye kadar 
P11lmllerl Yarmak gerektir. 
Glrayllarla Mo~ollar blıdrn 

yanadırlar. Garlyoreanvı ki, 
lı:ayaaıam, gene blıl dGılnmlı. 

S.tb llleule balandata halde 
biae akil •eriyor .. 

GClltekln ayığ• kılktt. Kar· 
deıl hını hıt ildi: 

- Ben blrteY dGıanayoram 
bakanım!. 

- Söyle bıbıdlr GGltekln, 
kardellm.. Sea blılm •arl•I•· 
mızın gaıbebeğlela.. Değil mi 
arkıdıılar .• 

Dl.erleri cenb verdiler: 

Terzi Bayanlara 
Bir trrıl bayanı ihtiyaç 

•ardır. ş-raltl lSJrenmrk hıf. 
yt"nler Gaf fmr zade oteli ( 4) 

'nom•rıyı mdr1caat etmelerl . 
Mlracaıt 1111tlerl:I 
Sabah 10 dıa 12 ye 

Akıam 13 tr.n 16 ,. kadar 

labturlır ldareıl lımlr ba .. 
mtldarıeıanden : 

A~oıtoıon blrlndrn ltlharrn 
llk3r ve v~rmut flıtlerl ine· 
e•ktlr. Elfnde llkc'Jr Ye Yermut 
baloaaa beyllerln tf!mmusun 
otosaaco glnlne kıdır mevcut 
llkGr n •nmotlınnıa nevi, mlk. 
tar Ye hacimlerini bir beyan 
rıame Ue lnbiurlu ldarf!tlne 
blldlrmeıl •e ı~oıtoıan blrlnr.1 
gla4 moılaka llkGr Ye wermot· 
lırını Darı~ıç mftekirıt depo 
ıana . g31Drerek orada balana 
cak heyet Gnande fiat bıuda· 
rıaı değlıtlrmeel )hamdır. 

Bıntlın drilttlrllecek llkGr· 
terbi ftıt farklmnı mukabil 
Hhlplerlne llk3r verllec• ktlr. 

25 28 (2282) 

Sıhhat E<~zanesi 
Hamdi Nflzhet 

Bııdorak bGyftk Salepçi hını 
Lar111ıadı .. 

Manisa icra Me
murluğundan: 

Abmed'la emlik ve eytam 
bıokaıandın lSrlloç aldığı paraya 
mukabil barakay• ipotekli bola· 
nao •e ıeçen 1ene yapılın 11tııı 
2280 nomırah kına.na gGre tecU 
edlldl~I halde bir leD$ içinde 
Mrlncl t•kıılt borç Gdenmedl· 
~faden ıon Ye kaı'f olarak tek· 
rar mftuyedeye konan Mıaı ... 
nın eebhler mıhılleılnde 57 52 
"Ve 51 ve 11 aamarılı e.Sa 
iki kıttan ibaret olup birinci 
kıttı bir odı ve bir koridor 
•e ikinci kattı iki odı ve bir 
koridor •e 60 Uletre morab 
bıındı bebçf'll ve babç .. nla 
içinde bir mothık "Ve bir bellcı 
bulanan •e 2500 lfra kıyme· 

tinde olan bu klr~ir nln 
Mnlkfy,.tf açık artırma n•e· 

ille "Ve 844 DOIDITah f'mllk 
"Ve eytam banka11 kanona ma· 
fihlnce bir dflfHa m•h•11• nl 
mık tartUe Uhrmuı 6 ~·t9!l5 
camı ıtln4 Hat 14 de 
mınlıta bflkOmet knnıtındakl 
icra dalr,.ıfnde yıpılmık l111re 
30 dn m4ddeıle Htıhl• ko· · 
nalda. 

Ra artırma netlceılnde Ntıw 
bedrll h,.r ne olurH olıon 

kırmetf ne bıkılmıyınk en çnk 
arhra'lın Gserlae lbated yapı 
lıcıktır. Sıııı prıfn pan ile 
olnp mlttertd:n yalnıı yGsde 
iki bocuk df!lllllye m11rafı ah· 
nar. ftbo rıyrl menkul ise· 
rinde herbınıd bir ,,.kllde hık 
tıleblnde bulananlar 1111-rtndelrl 
'""mi •eglk ile birlikte on 
ıan arfıad• mani• lcra1ına 

mant"aellan 111ımdır. 

Akıl hılde haklın tapa il· 
elline• mal6m olmıdıkça p11r· 
lıemıdan hariç kıhrlar. 22·8· 
l 935 t•rf blndea lılbarea ,.rt 
name heneee ~·ktır. Tallp 
olınlınn ylıde yetllbaçak te· 
minıt ako-11 veya mllll htr 
benka mektuba ve 9~3 18:l4 
doeyı nnmarulle mani• icra 
m~marıaıana mlrıeaatları illa 
olunur. H. İt. No. SS 2198 

l•mlr lnhleular batm4dlr· 
llpaden: 

C•maltı tasl111 için mahtellf 
eb'adda 17258 kllo demir, •9 
adet ıomon •• bir mlktat boyı 
ile çlmeaıo, çakıl, kam ve slft 
paurbkla •lla aba8Cllktır. la· 
ıeklilerfn teminat paralarfte 
2 ·8· 9:35 cama ~ini .. t 
15 de lnhl•rlar bıımldlrlye· 
tindeki komlayoaı •elme· 
ltırl. 2342 

IK u ıru./ 
N~A 

o .il ıu ıı-
1 

Kışlada Mas. Mev. 8atın alma komisyo
nunda ihaleleri yapılacak ilanlar 

Mıı. My. 111. ıl. ko. re. den: 
1 - Met. MY. ia g3atereceAI yerde {467:3) lira bedel keetf 11 

laııat açık eksiltme ıuretlle yıptmlıcakhr. lbıleel 
9 ·A~aıtoı· 935 camı glnO Nıt on beı buçukta lımlr 
Mıt. MY. •tın ılmı komlıyonondı y•pılıcaktır. 

2 - Şaıtnıme •e keıtfn•meıl her gDn komlıyoadı Raraleblrllr. 
3 - Teminatı moHkkıte akçesi ( 350) Un kark aektz ka• 

JQftUr. 
4 lıteklUer Ticaret odı!lındı kıyıdlı olduklarına dair we· 

ılkı ~lSıtermek mecburlydlndettlrler. 
5 Ekltltmeye ltdrak edet!ekJ,.r 2490 11yalı arhrme •e ek· 

ılltme kanonunun 2 n ilçflacft maddelerinde n tart· 
nameılnde yısah vrılkılırı Ye teminatı muvakkıte 
makbuzlarlle birlikte ihale ı ·ıdaden enel komisyonda 
hasır bulan111alın. 2~79 -.!4 28 3 7 

Muhtelif mevkilerde ihaJeleri yapılacak 
asker ilanJan 

tSayramıç aikeri 11t. ıl. ko re. den: 
1 - Bayramiç mıntıkaıındakl kuaat hıyY1natının ihtiyacı 

olan 400.000 kilo ) ulaf kapah zarf uıuUle maaaka111yı 
konaıattnr. lbıleıl 3 l,temmus,935 çarı•mbı gftafl Nıt 
onbeeıe 8ıyramlçte aektııl 1atın alma komlıyononda 
yapılacak tar. 

2 Şartnımetl berJila komlıyondı ~arnleblllr. 
S lleber kUo yulaf için dört kurue elit Hntlm flat tab· 

mla edllmlttlr. 
' T~mlnatı muvakkıteal 1350 llndır. 
S - lıteklller ticaret odeııadı yayath oldnklınna dair vedka 

glSdermek mecbarlyeıtadedlrler. 

6 MflnıkaHıına lttlrak edeceklt:r 2490 ıayıh artmna ve 
ekllhaıe kaaaaunoa ~ •e :1 GacCl mıddelerlnde n 11rt· 
nımeılnde y11ıh "V~ılkılırlle teminatı movakkate mık· 
buıların1 Ye te ... Uf mektublaranı lbıle 1Udnden eau 
bir Hat "nel komlıyonı vermlt bulunacaklardır. 

12 17 21 28 2092 

14'ratelli Sperco Vapur Aceutası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

"0RESTES., Hpuro elynm llmınımııdı olup 19 temmoıda 
Annn, Roterdım, Amııerdam ve Bımborg limanları için yak 
ılıcak ur. 

" GANYMEDE3 ,. Hpora temmoıda beklt:nmrkıe olup ytl· 
kini bof8llllktın ıonra Burgu, nrnı Ye Köıtenee. Umınl•n 
lçla yak alıeıktır. 

••BERMES., npora 27 temmoıdın 1 a•aBtoaa kadar An•ere, 
Roıerdım, Amıterdam ve Bımburg Umanları için yok alacaktır· 

" GANYMEOE~ ,. npara l~ a•uıtnetın 16 a•oıııon kadar 
Aawen, Roterdam, Amııerdam ve Bamburg llmanlaıl için yık 
alMaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
"V ASLAND.. mot~rG :iO ıemmuıda beklrnmektl' olup yakanı 

bo .. lttıktıa 10nn Roterdam, Hambarg, Copt"abıgf'D, Dınızlg, 

Gdynlı Oılo, Got .. borg Ye İakandlnuya Umınlarını hareket 
edecektir. 

SJıllVICE MARITIM ROUMAIN 
"ALBA JULYA,. ••para 19 aıoıtoetı gelip ayal gGnde Mal· 

tı, Nıpnll, Mınllyı ve Bareelon'ı hareket edecektir. 
Damlı: lltnlardakl hareket ıarthlertadekl degtflkllklerden acente 

mee'allyet kabul etmes. 
fula tafdltt için ıklncl Kordonda Tabmll .a Tahliye flrked 

blulı arkuanda fntelll Spereo acentah8t• mtlncaat edilmeli 
rfm ola•ar. T,.ı,.fnn: 2004 · 200!\ · 2AR3 

\'. N. 
VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCBE LEVANTE LINIE 

" BERAKLEA ,, pıpvro hı· 
len llmınımısdı olup 25 tem 
masa kadar Anvere, Roterdam, 
Bımbarg Ye Bremea için yGk 
alacaktır. 

.. DERINDJE 11 •ıparu 5 
ığoıtoeta bekleniyor 8 •-aıtOA 
kadar AnYen, Roterdam, Hım· 

barg ve Bremea için yok 
alacaktır. 

" ALIMNIA .. Hparu 10 
ııaıtoetı bekleniyor, Bamborg, 
Bremen ve AnYere'ıea yak 
çıkaracaktır. 

eonanda Lınrpool Ye Snaa· 
aeı'dan gelip tahliyede bola· 
nımkt1r. 

"DRAGO., vapuru 29 tem· 
• moıda Boll, AaYnı Ye Loa· 

dn'daa gellp tahliyede bala· 
nacak Ye ayni ıamında Londra 
we Bali için yak alacaktır. 

Doyçe Lnante Llalye 
0 ANGORA,. npura 18 tem· 

malda Bımburg, Bremen Ye 
Anver1'ten gelJp tablly . ıle ba· 
lanıc.khr. 

Not: Varol tırlhlerl Ye •ıporla· 
ran lılmlerl Dserlne denfılkllkle· 

rlnden meı'ullyeı kabul edllmes. 

lsmlr birinci icra memurla· 
ıundan: 

SERVİCE DIRECI' DANUBIEN 
TUNA HATTI 

Bir borçtan dolayı lcraen 
mahcaı ve peraya ce•rllmed 
mukarrer muhtelif clnı Ye 

eb'ıdda ~60 lira muhımmen 

kıymetli 300 parça direk H 

krre1ıe 30 ·7· 9:JS glatlae nıt· 
hyaa Hlı gDnl Hat açıe İı· 
mtr'de k•relleeller 16 Tıtçıl1r " 

" TISZı .. moıôrCl 6 a~aı · 
toıta bekleniyor, Budapeıte, 

Bradılı• Ye Viyana için yak 
alacaktır. 

Olivier ve Şore
kası Limited Va

pur Aeentası 
CeadeU Bu, Blilacl Ldoa 

Tel. 24'3 
Ellerm•D LIJ• Ltd. 

"l'llAlllNIAN. 

Ç9rfl91Dda ···- •• ıon artır· 
muı y•p•lıcaktır. S.ııt bedeli 
petlnea ödenecektir. Y iade iki 
buçuk dellillye ıhcıya altdlr. 
lıteklllerln yakandı y1S1b tarih 
Ye Halle 11tıt mıballlnde ba· 
lanmal.n •e llltlll olanlara• M 
935-33jl dosya No. ılle me· 
marlyetlmlse mlraeaatlm ilin 



28Tem•• . 
Pürjen Şahap'ın En iyi Müshil Şekeri Olduğunu Unutmayınız! 

D. D. Y otları Yedinci işletme mü· 
f ettişliği nden: 

Muhammen bedellr.rl ile miktar ve vuıf lara ve her gorob 
için tcabeden muHkkat temloıt pualırı ıeagıda yazılı bal11t 
l 618.9:i5 peroembe gtınO aaat 16 da kapalı zarf oıolo He •e a 
gurup olar1k ayrı ayrı lsmlr'de 811mabıae'de De•let Demir 
yolları 7 inci l11letm" mftfetdollğl blnaaındı Htın ahnacaktır. 

Bu toe girmek lııdyeolerln •t•~ıda her gurup yani gorobq 
ıeıkll eden kuumlımn blzalımodı gö•terllea mtluarlardı moYlk· 
kıl ıemloıtları vermt'lerl ve kanoaun tayin ettiği veılkalarıa 

ve booooa 4 iioca mıddeıl mocl ·ince lıe glrmıote mınlnli kı 
nuoi buluomıdığını dalr beyanname ile ıartnamenln 29 uncu 
mıddeıloe uygun olarak her gorop için ayrı ayrı teklif mek 
toblarıuı ayni gQo aaat 15 e kadar komlıyon ıelıllğlne verme· 
lerl IAıımdır. 

Gurublırı teı\ il eden lmımlıran miktar n va11f laranı göre 
muhammen bedelleri değlotlğlnden her guruba alt teklif mek· 
tublmrıada garoba ıeıkU eden kııımlar için ayn ayrı llat .eril· 
melidir. 

Bo bapta f.sla lsahat almak lıtlyenler 7 inci lıletm• yol bao 
mftfettlıllğlne mOracaat edeblllrler. 

İee girecekler ıartnameyl yol baım6feul,llğladt'ID paraııı ala· 
bilirler. 
Gurup Miktarı Mubarnmtn Teminat 

hede il miktarı 

No. 
1 
2 

Metre M. 3 

Afyon 
hattı 

8000 
4000 

10000 
1500 

Bandırma 3500 

Ltra 
10400 

3400 

Ltrı 
780 
255 
975 

EHafı 

l'oplıma · kırma 
Ocak 

3 
battı 1500 

3000 

uıooo 
1425 
3:l6?5 
2100 
5200 

" 
107 Toplama · karma 
250 
lf>S Ocak 
390 " 

2~ ı 6 10 2341 

Muhammen bedellrrlle miktmr •e neaf lan ... gıdı )'Hıh ıam · 
poa grelGr ırırnlt6rlnl 3 l. 7. 935 çar .. mbı gCloCl eaat 15 le açık 
flkılltme oaulCl tle 1ımlr'de 7 inci loletme m6fettlıllğl blauında 
utan ılınıcıkur. 

Bo lee girmek lıtlyenlerlo 255 Un 56 knruıluk mankkıt 

lemloıt ile ve •aouooo 4 CloGcG mıddeıl moclblace lee ~rm,.ıe 
mani k11nuoi bulunmadığını dair beyınnamcyl ayni g6a aut 
15 e kadar komisyon rlyıeellne •ermeıl ltıımdar. 

Ba ite ıh earıname lıleıme mtıfettlıllglnden paru11 oluık 
nrllecekdr. 

Cinai Eb'at Mlktan Mohım. 
bedeli 

Tampon greaôr gırnltlrtı 240X~OO Nllman,.ıl Yf!Ç· 2250" 
hUe n tart· 

240Xl70 aımeye yuıh 1500 ... 
oldugo Clse.e, 

2ooxı20 6500 il 
16etX 120 öOO M 8407.50 

75 M " ıoox ıoo 
200Xl50 200" 

İlk ikt eluıhm.-ııl feıtbedllf'D 

muhammen bedelle miktarı 

•ta&ıda yazılı elblae Ye aerpoı · 

lar 12 8. 9:i5 paarteıl g6n4 
uıt 15 130 da puarlıklı An· 
kara idare bioıaıoda aatın ılı· 

aacakıır. Bu lıe girmek latl· 
yooltırln 4'198. 7~ llralık ma 
nkkat teminat vermeleri ve 
kanunun tayfa eulgl nıılblar 

w lee glrm .. ğe maull kanuni 
bulunmadığına dair beyınnı· 

melerle ayni gCln tayin edilen 
nanı malzeme dalreıl komla 

21 29 2146 

yonuoda hazır bulunmaları 

lbımdır. 

Bu lıe alt tartnamcler 325 
kuroı mukablllnde Bıydarpaoı, 
Ankara m,.rkrs .., lzmlr ves· 
nelerinde uıılmaktader. 

Takriben 4. 709 l•kım n 
parça llclvert eerj, llcl•ert ta· 
yık ve gri ıayak elblır: Siyah 
kaıtor, gri ııyık palto, llcl•ert 
çuha, kırmııa çuha, ltcl•ert 
eayık •e gri ı•yak tapkı ma· 
harnmen bedtll 

6.J97 4 35 lira. 
~6 29 31 2 1845 2:!85 

Jznıir Ziraat 
ğüuden: 

mektebi mndorlo-

• 
Sabit sermaye ile lollyen balların dôrl hektarlık çeklrdekıls 

ıue OıClm mahaulCl kôrGrCl ılarık açık ırttarmaya koaolmuıtar. 

6 ·8· 93..> puarıeal g6nd uat on bette mekteple lhaleal yıpılı 
caktır. 

Temloıll maYlkkateııl olan ıltm•ı lln mektepte ıeallm ılınıf. 
İıteklllerln gG•terllea gGn •e ıaaue mektrpte h•sır bulanma 
lan. 2250 23 25 28 31 

1 

Çeşme tKaplıcaları 

Karabina - Boyok Torkiye ve 
Istanbul Otelleri 

Dllnyının emulılı ılıca eulartle çamuru, kom1al df'nlıl 
ve Çeeme'nln ad havası ile en zengia ••Radyo Aktevlte11 ye 
Pahlpttr. Konförlll muazzam otellorlle ıımıoın en ucuz 
ıhe1larıdır. fjatlerl kuraı 

Yeh odaları hnvo ile yatak 125 
İkinci iınıf odılar banyo ile yııak 100 
Arıo edenler lçla tablldot 100 
Lokanta yemekleri (10) ıeoedcnberl lzmlr'de tanınmıo 

Mehmed a ;ta tarafından idare edilmektedir. 
Otelde her ailenin hoeolİ yemek ploirmeıılne klf l matbah 

.., tatla aolar mevcuttur. Otellerin karyola ve yatıkları 
mftkemmel oldağoudan ılıcayı gelecek m6oterlledmlzln eşyı 
getlrmf'k kGlfetlpe girmemeleri tavıılye olunur. 

Şifalı anları birçok klmeelerlo hayatını kurtarmak aare· 
tile tahret almııtır. Mrıhar K11Uspad ve Vlel hplacalarına 
faik bınyo ıulırUe çamuru, romatizma, ılyıdk ve mafıııl 

hastalıklarını bir dıba avdet etmemrk tııere kıı't tedavi 
eder. Böbrek ve meeanedeki kuru 'fe ııolırı birkaç banyo ile 
temizler. Mide ve bıgeruk ve bll'omam adali ağrılan, alolr 
zafiyeti n bllh11aa rahim haatıhklarında tealrl kat'ldlr. 
Şlfne banyolın da clld h111tahklarıaı eo•a• ve bosueile ek 
zemıyı bir dıha nClkeetmlyecek derecede ıednl eder. 

Fazla maltimat almak latlyenlrr Barut hanında almaar 
N,.cml'ye mftr1cHI ,.t,.fnl,.r. 

Doktor~ 

A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bulatık ile ealğan hatalıklar 

mOlahaaf'ıBı 
8Hmıbıne iıtasyonu ka1111ındaki dibek ııokak baııoda 30 11yı• 

h eY •e muayeuebıneeinde ubıh 1111 9 dan akpm 11111 9 a kadar 
bııtılannı kıbul eder. 

MGrmcaat eden bı.-talara yapılmHl llzımgelen aair tıhlilit ve 
mikroıkopik muıyeoeleri ile veremli b11ııl1ra yıpılmaıını cevu gö
rilrn Ponmotnrakı muayenf'banf'.tıinde muntazaman yapıhr. 

lzmir Vakıflar UirektörlüğOndell: 
1 - lzmlr'de Mezarhkbııı mevkllodekl vakıf aru oserlt' 

yıptmlıcık 58793,84 Ura kcılf bedellf hıl blnuı .... 
atı kapılı zarf oaollle ekeUt meye kooolmaıtor. 

2 - İhalesi lö ağoııoı 935 perıembe ~Oı.G Hat lö te Js~ 
vakıflar direkıörlilğGode dtrektörlO.k od11ındı ıopl ... 
cak. komiıyooda yıpılıcıktır. 

3 - Bo ite ıid projder ile lmal4t ve ekafhcne ıarıaımeıJ 
ve mukaveleoıme nüıhı1arı 2,49 Ura makablliode ı..,tr 
Ankara ve İıttanbol'da vakıflar dlrektörJQUerJnd"D ,11 
nabllir. ~~~ 

4 - Muvakkat teminat miktarı 4191 lira 56 kuruıtur. 9' 
ıtlltmlye glrecelderln teminat makbuzunu veya mel.., 
bono, Ticaret odaa1Dd1 kayıth olduklarını dair veılk•~ 
"e leoot ehliyet vealkuını teklif JerUe beraber veraıel"" 
llzımdır. 

5 - Ekeilımlye girecek mdteahhhlerio kendJlerloln aıl_., 
veya m6bendle olmaları veyahud loşHUD her tOrUl ~ 
nuot, ldart n fenni mes'ollyetlnl kabul ve ifa e~~ khir~Qf 
mCltehı1111a mahendlı veya mimarlı bCltGn muamele..,..- de 
mOotereken mee'ol olmak dıere biıltkte çıhıaıaa.ı' loQ 8-& 
~~ ~~ 
Ayni zamandı bu eksiltmeye girebilmek için eD ~ ~ 
30,000 Ur1hk bir blnının lntaıtını moHffakıyetl•.~ li 'la 
tlrmlt oJduğoDI dair resmi fen heyetJeıfnd~n .erllJlll' C~ 
veya taıdlk edUmlı bel~eler göıterllmeal mecburidir. lltı , 

0 

6 - Ekllltme ve ihale 24 90 eayıla artır mı, eblhme ye ıflll' lib 11 
kannnu uyarınca yaptmlacıktır. l&i.te, 1 

Teklifoameler bu kanuna tamamlle uygun olarak 111 ~ 
zırlanıp en geç 15 8 935 perıembe gOnG ıaal 14 e ıt U 
dar makbuz mukabilinde İzmir Vakıf lu direktOrlGAI" lait o,,, 
•nllrcrktır. 28 1 6 10 22~2/ Ş.. 

Söke Helediy'e Riyasetinden: ~;.: 
Madde 1 - Söke kirasının fenni ao teeleehna alt 48891 6' '-d. l 

koruı bedeli mubaromenll muhtelif eb'ını 11081 buçuk melı' it ~ 
tulilnde çelik veya font boru n armetOrlerl bpalı zari uıolll' ~ 't'-r., 
16 temmuz 935 tarihinden itibaren 31 gfta mOddetle ekıllıaı11' ~. 
kooulmootur. 

Madde 2 - Ekallıme 15 ağaıtoı 935 perıembe gOnCl ,; 
l 6 dı Söke beledtyealnde encOmen hozoroada icra kılına~ 
dan taliplerin bu uaueo bir tBlt enr.line kadu tekUf me~l, 
tarım belediye rlyaaetloe nrmfo olacaklardır. . ~ O 

Madde 3 - Şartname model ve projeleri 7 boçak lira ... W d 
kabilinde Söke beledlyealodeo ılablllrler. .._ 

Madde - 4 Ekalltme hine girebilecek tallpler 2490 D~ ~ 
ralı artırma ve ekılhme ve ihale kanonunun 2 ve :ı Clnccı ;,,> L..ı,.~ 
delerlndekl evsafı haiz •ctılkl haiz bulonacakludır. ~ 

20 24 28 1 2180/ ~ 

lstanhul Ueniz Levazım Satınalııı• "-P 
Komisyonundan: 
Tıhmla edilen bedeli 58500 lira olan •SOO ton rekom~ 

kômar 29 temmuz 1935 pazartesi gcıncı aaat 15 da kıaımpaf." 
komisyon blnaeındı kapılı ıırl otullle ekallımlye konulma~ 
Şarta1meel 292.50 kuruı mnkablllade her gfln koml•y.,u-. ..-..... .._._. 
ıhnıblllr. lıteldUerln 4 l 75 .,.lfradan ibaret muvakkat ıeaı~ 
makbuz veya bınka mektubunu ve kanuni belgeleri baYI teP" 
mektoplaranın eksiltme Halından bir eaıt evveline kadar ~ 
mt11,on haekanll~ını •rrmrlrrl. !'l880·20~4 18 18 ~3·.ıl 

•llllllllllllllllaı.. Muallim ..-1111111111111 
ı= Dr. Hulôsi Alataş 

Piiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiİiiiiiiiiq ES Eski Tıbbiye Mektebi Madara, Garp vbbeıl Sıhhiye Rel .. 

Hamza il.üstem ~ lç Hastalıkları Motahassısı 
ES B11tal1rını Bıcı 81110 Otell K1rııaıodı Şamh Sokıgındl 

Foto ğ ır ~ f h a n es ô iııl~~lıı~liııı~iU:11U:üiılıiiiıi~üiıiü:iıtıiıııfıiı~ü:11:üiiııı 111111111111111111 
Fe•kaltde ılr'ıt ve nel..;tle ve teminatlı olarak fotoğrafı lzmir Milli Emlak Mndnrlog· QodefJ: 

mGteılUk her to yapılır. 

Vesikalık Resimler 6 Saatte ıt" Reııdlye Gçkuyolar Urla caddeelnde 1099 eakl 1185 taj 
6 

A 1 1 • 12 24 numaralı natam'm ev. J1 
ID8lÔr Ş erı • " verilir. Göıtrpe ırımHJ caddeılade 783 eakl 855 ııj No. la dOkklD 9()0 

Portre reılmlerl, ağrandlıımın, kırt poaıal lol,.rl temlnııh ve 
pek elYerloll flatlerle ve mflmkOn mertebe 11 bir zamandı 
yapılar. 

Satış Mağazasında 
Ea maruf fabrikaların cam, filim, LAğıt, makine n ecu 

len rrk•brt kabul f'tmıoz fta1lerle tııtJlır. 

İldncl Karanllna Arapderealnde 6,7 ve 7,64 ııj No. la eY 
maa tmrla. 215 
Yukarıda yazılı emnlln mGlklyetlerl bedelleri peıln par• ; 

ya ikinci terılb m6bıdil veıılkaalle ödenmek O.ere ı~.s,9 
p11erteal g6nil &Hl 15 te ihale edilmek Oıtre mftsayedeye •' "'11a 
nulmoıtur. Tıltplerln o aaıne MUI! EmlAk m6dClrlyetlade rJJOI' ~ 
oekkll ııtıı komlıyonuoı milrae1atları 2324""" 

...................................................... lllİIİllll .......................... , .................................................................... ~...,..~ 0 ~i 

~ 111111111111111111111111 11111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111 1111mm111111111111111111111111111111ııı1111111111111111111111~ ~~t 

1 Alisehir Banli3si : ' ..... 
DzmDr şubesi 
ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi binasında 

TELEFON: !2363 

Hertllrltl (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 

Vadeei&lere % 4 

Mevduat Şartları: Alb ay vadt-Uy~ % 5 
Bir eene vadelıje % 6 faiz verilir. 

------------~~ 
Zahire, 6aftm, incir, pamuk, yapak, ıfyo• Ye11lre kombyonculuga yapılır. Mallar geldi· 

ttnd.. ııahtpl,.rf ne "" mft,.•M lf!Httle nanı ~f'rtlfr. 

• • • 
ı ç 1 o 1 z. 

Çonko Ankara Birası 
Ulusal Bir Fabrikanın Mahs11lodor 

••• 
Ucuz, Temiz ve Sıhhiğ Bir Gıdadır. 
TOrkiye'nin bertarafında 

içilen yalnız (Ankara Birası) dır· 
Aınlkara ll::§Drası) n• heryerden arayın•• 


