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Türk •• Fransız 
Tıecim Andla,ması Paris'te 

Peraf e Edildi. 

oğu Afril{.asında Müsademeler Oldu. 
Aydın Hattında Bazı Madde- Soo Haber= 

lerin Tarifesi indirildi. Haheşistan'da Yeni Bir 
- . .. Çarp şma O du. 40 Ital-

Hat Tozdan Kurtulacaktır. YenıKop· , '> H b ··td" 
rü ve Bir Sed Yapılacaktır. yan .. - a eş 0 u .. 

Habeş Komutanı ltalyan'ları Sosoz 
Çine Çay Seddi Sayesinde 100 Bge ltOJilleinde 3 Yıl Sonra Yal· 
Bin DBntlmltık Bir Pamak Ara· nıs Ek Cinsi Pamuk Ekile-

zisi Ele Geçirilmiş Olaeakbr. eektir. Denemeler iyi Çıktı. 

Bakanımız Isparta'd~ır. o.O: lz1&ir'e iletmeleri Mohtemeldir 
~~-·---.....-~~ -... -.:-. ~······ ........................................ . 

bayık Mendeıee kea...a wtcle· 
nk yeal yıpılıcak kGprtya, 
~idik banan.. Çlae ca1.1•• 
yıpılacık 1ed itini lncelemlt · 
!erdir. s.,lıftmı• Nami Top· 
f'lo&la. bu eed •yedade Çiae 
nyaaaa toplıucaiJ, iyi pa· 
mak yedttlıen 100 bin dlalm 

lopnlJ• ıaluıblleceltal lub edt. 
Bakan tekı1r •ydıa'a dGnda •e · 
VIJID f6lealacle Waatla. AJ· 
dıD'dan hareketinde btılD 

danklu donıblmlflı. B.tk 

kendlatnl •llmbfor Ye ••• 

yord11. NıSllUye •uıaca bira 

- 8"a 2 ~ 1tliılrJ -

Çin Sefiri 
lzmir'i Seviyor 
Panayınmızı Da Ziya· 
ret Etmek istiyor 

· Bırakarak Kaçırtmış .• 
ltalıa Fabrikasındaki lnfi· 
IAkta 30~ltı,20 Yarala Var. 

'•··· 

Lo-., t9 ıA.A) - Time· 
ı'la Adlı Ababa clakl ıytan, •I 
b1u lta1,_'1an kartanp• 
gele• maklaell •lfıeu yeıttl•· 
ceye kıdar 40 lıalyaa'lı 20 

o 

• 
HtNT 

• • 
DEtoa.ı 

Babet'l• eaalanu ...ı oliaa 
Uılkayıı bldllelhd tlJN et• 
mektecllı. Bu mHkl .(Erltn 
llmtrgeelala kıyımgıadam.) 

- Soaa 2 hael ya.de -

ANADOLU'non Aaketi: 25 

'Oıue, Bakanımız Aydın uraytaın ~len1ncle. Altta, Bakammas NHilli 
Pamuk iltasyoaoncla. 

Ayd•D (Ôsel) - BayıatLrlak yak H umlml teuhtlntla m· 
Bakanım•••• geldlAtal blldlrmlı 11laD1D1f. Bayıadırbk lılerbll 
dm. Ali Ceılakıya banda ba · 1ekden geçlrmlı, oıomobllle 

lzmir'in Ekonomik 
Durumu Ne Halde? 

Yunanistan, Ulusal Mii· 
dafaaya önem Veriyor .. 
l\I. Çaldaris önemli Bir Para Sağ· 
landığını Söyledi, lzah~t Vermedi •• ------

1.taabal, 29 (Özel) - Ya· dın Kafındarlı, Parlı'te Veni· 
Daa liberal parti elemınlarıa· seloı'la koaatmaı, parti bq· 

1ı1. Çaldım 

kıalağını dn11lmııtır. Ba ha· 
ber, mesklr pmrıl elemınlarıa· 

' dan butlarını n ba 111da So· 
kollı •e Guaıtarlı 1raeında 

... blyeı uyandırmııtır. 

Jeıaabal, 29 (Ôsel) - Ya· 
nan aıkert ıoraıı, M. Çaldırlı'ln 

bııkıahğınu, harbl1e, bıabrtye, 
h .. ı, dıılılerl hakınlınaıa it· 

tlr1klle bftylk bir ıopla11ıı 

yıpmaı, ordanan yakaek eııkl· 

nanın bu huutakl 11port.nm 
gGzdea geçlrmlftlr. M. Çaldarll, 

memleket mCldafıa11aı urfe· 
dilmek lsere Gaemll bir para 
•RlındığıDı IGJlemlfdr. Fıkıt 
ne ıÜretle tedarik edlldltlnl 

" mlklanm palemltdr. 

Çia aer iri general 80 Yoo Tm 
Aak11a, ~8 (ÔaelJ - Çta'in 

ilk Tarldye 1ef iri general 
(Bo Yoo Tıa) na• lsmtr anı· 
alahl puıymna zlyueı ede· 
ceRI yıB1lmıfh . Sel lr eeD1planaı 
zly11et ederek ba haberin 
dogto olab olmıdılJ•• (ha· 
dolu) adına 10rdam. 

Geaeı:al (Bo Yoo Tıa) ce· 
aıplın İzmir anıula•I pa••· 
yaranı ziyaret etmek fıilabm 

bulum çok memaan blaee&ım 
IGyledl ve: 

- •Ben lsmlr'I biç garme· 
dlltm hılde çok N•erlm. 
Çinke lsmlr, bana ae bdu 
blyllk olana olıa• tehlike H 

fell"etlerla, hlr ,......t •· 
mlade balan• bir mllled 
curete drClkllyemtyeceltnl ha· 
brlebr. 

Dedi. Çin diplomatı lsmlr'ln 
lmraaı haberlerlal snkle ta· 
klb ettlllnl de .a.letl•e ekledi. 

Omer Klltem 

Ibra~.aı,ılardan Hocazade Ahmed, lzmirin Ge
lişme8İ için Berfeyde Kolsylık ve Ueuzluk 

Llzımgeldiğini Sôylayor. 
Tuıamıı lh11caı teclmerle· 

rlmlsclea hoca adı Ahmed 
lta19b•ıa ikinci kordoachıkl ra· 
sıbanfllladeylm Bau beuplarlı 
meıgal balaaın ba deferU •e 
tecrabell teet... yOnllmin 
(Z•yaretlmla) aellteltlDI IGyledl· 

gtm •aktı gttlalDledl. 
- t.mlr,a denlerl çoklar. 

De4I •• 10rdatam uket IOl'D· 

im• (Saallerlne) ... gıdıkl 
ceftblan •erdi: 

- lsmtr'ln ekonomik ha· 
yıtında darmlmıludaq baluedl· 
liyor. Ba ldcltı dopa matlar, 
dogra be ılsce eebeplerl nelerdlrP 

- Dlnya ekonomik bohra · 
DIDla etkld (Tellrl) blrlaei M· 
recede gelir. Anapa'aıa ber 
yerlade oldaga gibi ba etki 
bmlr'de de dayalmaı •e ge. 
rllmlfllr. Fabl lmalr'ln bir 
çıkat (lbnct) merke•I olmua 
•beblledlr ki ba etki çok tld 
detU olmamıttır. 

lkblol HIMb ...., ........ 

flııaa, totanel aebeb aermaye-
aln a olaıadar. · 

lsmlr'la 
bo gldltl iyi 
bir lldlı de· 
itidir. Ben· 
ce, beı on 
bfala fflyl 
datl nce il 
leclm.:.r bir 
anyı g .. 11p 
lsmtr'la git· 
dkçe daral· 
mlllDI •e 

IGD mellae 
1ebep elan 
etkelerl tH· Tecimerleıiaisdea 
bit el ee ler Bocawle AJ.mcıa 
we baaa Ek.onoal Bekıa· 
la&mı blldlneler çok iyi ol•. 
Baaa ls..ır tecim odMI .... 
bll elmelt ff teclmerleıl top
layıp mltalealanm almalatbr. 

- Zaten ukedaals lmnaa 
için açalmııbr. BChell teelma
ledmlala ..eaal•l••• topla· 
yoras. 

_: Soaa S llCI fl'd• -
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[ G ü n ıü n T e o y a z o H a b_ e ır o e ır n 1 Keklik 
Kekik 

öter, 
Biter. 

- B•ı,ı 1 inci ytlzde 
Afyon, Uoal: yolu Kaladan, Kütah· 
ya. Simn yolu Demirci•den geçe· 
rek Gediz•in aol yakaaında kalan 
gazel yerlere ulaıırlardı ... 

Unun için buraluda o devir· 
ler kervanlannın konakladıgı ker· 
Yanaaraylann ak aık hanbelerioi 
gl5rüreüofiz. 

O devirlerde boranın halkı da 
genif bir bayat yatamıolardı. 

Boralann tecimi, endüıtrüstl 

epi7 ileri idi. 
Zaman, yqayıı tartlannı de· 

liotirdi. 
Boralan, totelerin, demiryolla· 

nnın faaliyete geçmeıile uğrak yer· 
leri olmaktan çılth, onun için bu· 
ranın halkı da yaoayıt oeullerini 
değittirmek zaruretinde kaldı. 

liuralann çalııkan, seki, aem• 
patik aakinl"ri neredo oleaoız etra• 
fılllD tarar. 

Hepei de mdltef it, miuf irper• 
ver, yabaocılan çok ıner inaan.lar ... 

Vaktile. Etme'nin kilimciliği, 
Kula'nın, Gördeı ve Demirci'nin 
hahcılığı zor, müıkil de oba gene 
3urddaıtara iyi kazançlar bırakırdı. 

Acun krizi bu geçinme yolauu 
kapadı, binlerce tezglh muattal 
kaldı, binlerce uıandaı da İflİz ... 

BeUi-baıb geçinme vautalana. 
dan biri de palamut idi. Şimdi 
o da para etmiyor. 

Buralarda iyi afyon yetipr, 
Yaktile afyondan iyi kazauçlar ya• 
pıhrdı. 

Afyon deAerinin ff'!na halde 
diltmeei Etme, Kula Göcdea H De· 
mirci halkım çok üıdll. 

Baaan 6ıtnne tfiy diken, eaa· 
1en iyi bir afyon bölgen olan ba 
Jerlerin afyon ekimi için yaHk 
bölge aayılmaıı olmuıtur. 

ÇWıkG, buranın halkı afyondan 
olduğu kadar hataııan da geçinirler. 
Daha de>Aruıu birkaç eeoedir ha· 
f&t• afyondan daha fazla Ur ge· 
tirmektedir. 

Geçen eene yaamıılu, yalvar
mıılar. Bir aene için afyon ziraa• 
tine müuade edilmit. 

Şimdi Ue gene enditder ba~ 
ladı. Gene hüldmetimiae mflracaate 
huırlaaıyorlar. 

Umana ki hük4metimiz bu 
mühim müracaati inceden inceye 
arqbracak, düıünecek ve gelecek 
yıllar için de buralarda afyon zi. 
rutine müuade edecektir. 

• •• 
Kula'daa Selendi'ye, Miae'ye 

giden yollar11 çıkarnoıı:. 
Şurada, burada; afalmıı lblan 

ezerek, aralanada, ortalannda bula• 
bildiği toprağı eşereıı;: ziraat yap· 
mıya çahf8D Türk köylOJeriae raıt• 
lamnız. 

Buaene kuraklık, buranın da 
zahireaini çok bozdu. 

O derece ki, bu civar halkı ge
çiıımelİ itibarile belki o kadar il• 

kılnuyacak amma aeneye (Tohum. 
IUk) ihtiyacı muhakkaktır. 

Günün birinde yakanda İfAret 
ettiğim tekilde lblar üıtünde ye• 
&ittirdiği zayıf nohuduna toplıyaa 
bir köylüye yak..laıtım: 

- .Merhaba Amca, ne yapı• 
yorıuo borada bakayım, ae eüb 
biçiyorsun? 

IHdim. 
Cevab Terdi: 

- Ne olacak oAlum; iıte görü· 
yor1UD, bi&.im bur.Jarm hali belli .. 
Buralarda "Keklik öter, &.ekik 
biter!,, Bizim zengin topraltlanmuı, 
geniı ovalanmız yok. Çaymmız, 
lnlmız ve kazımız yok .. Taıı ııkar, 
ıaynnu çıkanr, nafakamızı edin· 
miye çahpnz. Şimdi de afyonu 
yauk etmioler. Bakalım ae olacak 
halimiz? 

Ve, baıını biru daha kaldıra• 
rak, göılerioi gözlerime iyice dik.ti 
Te torda: 

- Acaba bu afyona tekrar 
müıude etmeıler mi? 

Tanm Bakanı, çok eevgili Te 
aevimli Mohliı: Kala köylüıft, Et
me, Gördes ve Demirci k.ö1lüa6 
amcamın ba ıualini doğruca katı· 
nıza ıunuyoram. 

O da, ben de mGıbtt cevabı· 
nıai bekliyonıa. 

Buralann afyoaculoğa yakanda 
yudJiım gibi birkaç cihetten IA· 
mmolaa bir ziraattir. 

T. Ttlrkollu 
K.a 7•'3S 

Başbakanımız Istan- Baladız· Burdur Hattı 
hul'a Dönüyorlar işleme Töreni .. ...... 

ismet lnönQ'nQn Istanhul'dan son· Törende Isparta ve Antalya saylav· 
ra lzmir'e Gelmeleri Muhtemeldir tarı Da Hazır Bulundular .. 

İttanbol, 29 (Ôzel) - Baıbabn İımet İnönft, Glreıon yollle Bordur, 29 (A.A) _ Bogdn Baladız - Bordur demlryolonon 
bureya gelecek ve ihtimal bir kaç gen ııonrm da İzmlr'e giderek Baladız lıtuyoaond• baılam töreni yapılm•ıtır. Törende Bayın 
9 EyUU arııoloaal p•n•yırını açacaklHdıt. dırlıl. Bak•nı Alt Çetlnklya Afyon, Bordur, İıparta, ltbayları, 

Izm 1• r ihracatçılarının Ha Antalya ve İspari• aaylavları bulunmatlardır. Törende Antalya 
d•a ve bUha11a Burdor'dan dinlerce kiti bulunmuıtur. Bordur· 

1 da yaptınlan gdmftş blnma ile Ati Çetlokaya Uk kum•yı vor· 

rek eti T eess Ü r uy !ln dırdı m~~::~d· Bakon, T6rk'6n kornlaı horeketlerlnl •• ll•rl•m• 

• • • S 1 yolunu aydını ıtan bir ııöylev ile bu yönden ı,lmendiferln öne· 
Torkof ıs, Sebebsız Alıvre atış arı mını anıatm•'· ıçten duy~oıarıa dor•lteız .,ı:.,ıanm111tır. 

için Tahkikat Yapıyor. 
Ankara 29 (Ôıel) - İzmir lbrac•tçılarıuın, hiçbir ıebeb 

yok iken, aline aatıılarla 6r6nlerlmlzln flıtletloi dDıftrmeye 
tetebbDı etmeleri, Ugllf makamlarca teeuQr ve lnflaJle kırp· 

lanmıı,tır. TGrkoflı bu itle meıgol olmaga baılamııtır. 

Yaş Meyva ve Sehzecilere 
Kredi Açılacaktır •• 

Ziraat Bankası Bu Hususta Bir For
mül Bttlmıya Çalışıyor .. 

Ankan, 29 (Özel) - ZırHt b•nka11, y•ı mey•• Ye aebsecl· 
lere kredi açılmuı için yeni bir formGI hHırl•makt•dır. Bo 
formGIGa, y•kında bltmeıl n kredi •erllmeılne baılanmHı 
karartaetmlmııtır. 

Ankara' da (Atatürk üni-
versitesi) Açılıyor •• 

Koltftr Bakanlığı, Yeni Oniversiteyi 
Basene Açmağa Çalışıyor,. 

İıtHbul, 29 (Ösel) - KGltDr Bakanlığı, Aakara'da yeni bir 
Onl•erelte açmaga karar vermlttlr. Yeni Galnreltenln adı, 0 Ata· 
tftrk 6nlnrıılteel,, olacak ye bu yıl açılmuına çahıılacaktır. 

Fransız'larla Anlaştık 

Yunan'lılarla da Yeniden 
Andlaşma Yapıyoruz. 

İltanbol, 29 (Ôıel) - BGktlmetlmlıle Franııı'lu aruında 
bir tecim andl•ı,maıa akdedllmek bere Parlı'e giden heyet, mel· 
ıakerelerf nl bltlrmlt •e tanzim olunan andlatma protokolaau 
pnfe etmlıtlr. Heyet, dönGtte Atlna'dan da geçecek Ye yeni 
ltllAfnamenln m6z•kerelerlne glrlı,ecektlr. 

Çocuk Yurdlarında Sağ
lık Kazanan Y avrolar .• 

••••• 
Cemiyetin Yamanlar'daki Kampın· 

da (150) Kişi Bakılıyor .• 
İlbay General K. Dlrlk; De· 

nlzll'ye gitmlı ol•n Beyıacbrhk 
Bakanı Ali Çetlnkaya'dan •Y· 
rılarak İzmlr'e dönmaı n pa· 
sar gftad Yamanlar'• çıkmıı,tır. 
Orada llbaylık köy b6rOIODDD 
açtıgı çocuk yordu kampındaki 
çocuklarla bir ıudddet meıl(al 
olmaı, aonn mGcadele cemi· 

• yeti kampına geçmlı, eeılnçle 

kartılanmııtır. 

İlbay; Boadeğ'daa termoe 
tlteıı1le gtıtlrdlğl kaynak ıoyuaa 
bHı çocuklara n t•aıcbklara 

lknm etmlatlr. İlbay handan 
lımlr'e dönmfttUlr. 

Cemiyet k•mpı ile çocuk 
yordu kampında bulunanların 

Pğlıkları çok iyidir. Verem 
mdcadele cemiyeti kımpında 

(150) kiti nrdır. 
tıhay bir muburlrlmbe bl· 

tla ooaak J1lfdlaıqa41a OOCÜ· 

lana gayet iyi hakılm•kta ol· 
doklanaı n 11ğhk kaHndık· 

larını aöyllyerek demletlr ki; 
Y urdlardakl çocuklar 

15 20 g6n içinde dçer kilo 
almıılardır. Hepsi de canlı, kanla 
•Clcuctlu olmuıtar. Yordlardaa 
ba yıl elde edilen verim çok 
iyidir. 

öl om 
İJtanbal 29 (Ôıel) - Va· 

porcolar birliği baı,kaaı Ruı,en 

bugln ölmaatdr. 

Tnrk-Romen 
Tecim Konuşmaları 

Ank1ra· 29 (Ôıel) - B6kA 
metlmlıle bir tecim aadlaımuı 
yapmak lıere B6kreı'tea bir 
heyet gelmlı Ye ilk konaımaJ•· 

n Mtl•••fbr· 

Aydın Hattında Ooğu Af rikasında 
Ba2'ı Maddelerin Musademeler 
Tarifesi indirildi .. Olmaktadır. 

• •••• 
- Baıı 1 inci ytızde -

istirahatten eonra Horııonhı 
ıolam• kaoahnın Naallll OYHI• 
na kadar uzatılmıııı meıı'eleılnl 
gölden geçirdi ve pamuk 11llh 
latuyonan• gitti. Direktör Av· 
nlden luhat aldı. Bu lsahata 
göre, lıtaıyonon 8·10 claıı pa· 
mok Gıerlndekl denemelerinde 
Ekala clnılalo oygonloga tonu· 
canı •aralmıttır. 80711 500 dö· 
n6m ekllmlıtlr. Gelecek yıl 
çlflçlye tohum dağıtalac•k Ye 3 
yıl eonra E~e de yalnıı ba pa· 
mak yetlıdrllektlr. 

Bakanımı• lSıel kıtarda bana; 
- Ôdemlı,'e gittim. Bozdağ'a 

kadar çıkarak Ôde111lı Gıerlnden 
Sart'• giden yeni toaeYI ince· 
ltdlm. 0Hdan Gölc6k'e inerek 
köy teıkllAtını, mekteblerlnl, 
yollarını gGrdlm, çocaklarlı 

[konuıtom. Sağhk onıı kurutma 
•mel!yealni glSaden geçirdim. Bu 
iş hızla y6rDror. Yoll•rımız 
uaaıaa giren Aydın demlr7ola 
l11t111yoalarında incelemeler yap· 
tım .. 

Bu h•tt• da birçok eıya ·ta· 
rlfeılnla lndlrllmeıl emri Ye· 
dlmletlr. Hatb tosdan kurtar· 
mak için balıyhyacagız. Keıf 1 
de yapılmııtır. Yakında lı,e baı· 
l•aıcıkıır. Sar'ad arttırm•k 

için hıtta lcabeden ameliyatı 

yıı-ca~ıı. Diğer hatlar m•klne 
ve ngonlannın bu battı da 
lıllyebllmeel için Aılılye Ulnel 
ve dorakl1rında yapılacak tadl· 
Ht tetkik edilmektedir. Y I· 
kında bat, her bakımdın Dn· 
Jet demlryolları ayarında ola· 
caktır. 

Aycba bıyıodırhk ihtiyaçla· 
rını da görd6m. Uny n Parti 
alaularındakl lıtıeyon köprftıd · 
ndu genlıletllmeıl •e Çine 
çayı aeddlnln ha11rl•nm•ıı için 
keılf lerlnl haıırlatacagım.,, 

Bakanımıa timdi İğlıdlr ha· 
valldnde bulonm•ktadır. Aydın 
lhtlyaçlan ile y•kından ll~llen · 
meal halkımızı çok' ııevlodlr· 
mittir. 
Doydn~oma göre, klloaaetre 

batına tonundan onlkl kuroı 
ahnao zeytinyağı ile çiğitli, 
çllltelz pamuğun bundan ıoara 
tonundan 6,25 karnı alınacak· 
tır. İncir, lzmlr'e kad1r tonu 
5,5 llHdan taş•aacaktır. Tarl· 
lelerin tetkiki devam etmekte· 
dlr. Dahı tadilat yapılacakıır. 
Balk •e teclmıel biletler de 
eatılmıga bıelandı. Genel yolcu 
tırlfeıl bogftnlerdc. ına ıarlfe7e 
urdorolac•ktır. 

Iaı-rta 29 (A.A) - Bayın· 
dırlık bakanı Ali Çetlakıya 

bugdn ber•berlndekl snıt ile 
birlikte ıehrlmlze geldi. Uray 
tarafından onaranı bir tölen 
•erildi. Şölende Aydm hattının 
dewlete geçmealnln her alandaki 
faydaları ile cumorlyet devri· 
nln bayık Hrlakları tGkran 

" •JP Ue amldı. 

• •••• 
- Beı,ı 1 bici yftsde 
Habeı komutanı, İtalyan ••· 

kerlerluln H•beı toprakların• 

girmiş olduklarını lddf a etmek· 
tedlr. Komalın, 1tılyao'l1rın 
yanında çacbr kurdukları dere· 
ala mecr1eını değf ttlrlp kea· 
dilerlal ıaaaı bınkmak ıuretlle 
geceleyin bçma~ı mecbur et· 
mit, eonra da tberlerlne ıal· 

dırmııtır. 

Iet•nbul, 28 ( Ôıel ) - Bir 
habere gOre İtalya'nın Teno 
ıebrlnde bir harb malzemeıl 

fabrtkuında lnf 114k olmaı, 82 
kiti ölm6ı, 20 klı,l ağır surette 
yaralan mıttır. 

İıtanbal, 29 (Ôael) - Ja. 
ponya bG~lmdarıaın Çin im· 
paratorana dognm ııeneyl dn· 
rlyeel için çektiği telgrıf1 çok 
man•lı gOrdlmektedtr. 

lııtanbol, 29 (Ôael) - M. 
Said.ta aoa beyan•tıada, ••r•· 
batle 

- Ulaalar aoıyeteei İngiliz 
ılyuetlaln kOı,e taııcbr 

Demlıtlr. 

lıtanbul, 29 (Ôael) - ln
gillı baevekllf Slr Sıtmatl Ho. 
Tar, İtalyı veya e.beılıtan'ı 
yıpılıeak altab ve milblmmat 
ihracatı hakkında yakında cld· 
di bir tedbir lttlh•z edeceği 

avam k•mHaıııuda elSyleumlotlr. 
Hahef1İ&tan'daki 

Misyonerler: 
İetanbul, 29 (Ôael) - İn· 

gtltere hariciye neıaretl mlı· 

yoner cemiyetlerini Babeı,lıtaa· 
da bulanan mlıyoaerlerln en 
kıu bir umanda Adiı·Ababa'ya 
toplanmaları laıomonn bildir· 
mlıtlr. 

Japonya'nın bir karan: 
İetanbol, 29 ( Ôael ) - 1•· 

pon hariciye DHırı M. Birol•, 
Aıya devletleri n bllh•ııea 

İnn, Afgan aezdlndekl eeflr· 
lerlae nrdlğl talimattı, neı· 

dinde .bolandokları dewletln 
Babet ltaly• anlaımaılığı ku· 
pııada bftanf lıkları ıa~lamıya 
Ç11htmalarını bildlrmltdr. 

Adlı Ababa 29 (A..A) - Ha· 
betlıtaa dıı bakanı M. l..erul 
İtalyı elçili Kont Vlnclye 23 
temmuz tHlhll İtalyan notall· 
aın kar11h*ını vermlıtlr. Donda 
uılaıma komltyonu çaalıımala· 
naın keııllmlt olm•11adaa Habet 
hüktlmetlaln mea'nl bulanma· 
dığı •e uluılar kurama koaıe· 
ylnln ba it h•kkında bir karu 
YHece~I yuıldır. 

Romı 29 (A. A) - YetklU 
çnenler İtalyanlarla · Babeı,ler 
aruaada bir ÇHpitmı oldoguaa 

İagllla bJDakluuua nraalt 

1 

Kflçflk Haberle~ 

6oynk Köpr~ 
Açım 1'öreıı•· 
İlbay geneHI K. Diri' 

nemen ve Bergama'ya 
betonarma Gedlı klSp 
açım tlS .. enlnl oehrlmfıe 

cek olan Bayındırlık 

Ala Çetlnkaya yapı 

oradaki hazırlıklarla 

olmuı,tur. 

Manisa saylavı fil 
• 

Tflrkoğlo Şehriıll 
Geçenlerde, Manlea 

Torgud Tarkoalu'oon 
bölgeılae gitti Alnl ya11D•f 

Turgud, gezlntlelnlo bit 
mını tamamlamıı,, te 
gelmtotlr. Bo çaroamb9 
Salihli'ye gidecek, oradaO 
tlılne baolıyac•ktır. 

Defterdar 
Kenan Yılmaz. 

Defterdar Kenan 
Ağoııtoıon ikisinde bir 
izinini kullanmığa 

ve Boıdağ'a gidecektir. 

Birgi Kamunu 
OirekUirlDğll .• 

Ôdemlı'ta Birgi nıbl~ 
dlrekt0rlli6ne atanın SO 
f1çte iki nlıbetlade a1h• 
kllllk) maaı,ı nrllece ktlf~41 
çeşme Anasoolr· 
Tekltler (lnhlarlar) 

ılace Çeıme dolayında• 

lielnden) ınuo• alımı•• 
edilmektedir. DDı akfld' 
dar idarece ııatın alınllllf 
IDBIOD mlktan 24,000 
geçmlıtfr. 

Izmir KOltftr 
OirektfirlO~ft •• 

1smlr Kaltar dlrekt6rl 
met T6rk'6n Bakanlık 

korolu dyellğtae ilk Jtfl. 
genel dlrektlirft Ali 
lamlr k61Ulr direkt 
atanmalanaın yGkaek 
iktiran ettiği KCllt6r 
ğıadaa llbaylıga bUdlrll 

Yeni Yunan Kon 
Şehrlmlı Yan•n genert' 

ıoloıılağona yeni at-;; 
E. V rlaaklı gelerek 
baıl•mıı,br. Ddn İlbıf 

KAiım Dlrlk'le u 18'~ 
•d'ı ılyaret etmlıtlr · f 
neral konıoloıı; lamtr'I 
gazel boldoğona ıöylı 

• • Yananlıtan p.a•yırım•• ~ 
bir eekllde lıtlrak edee" 

oldukları bavadlıl ya 
makla beraber Habefler;_. 
İt•lyınların 40 öl6 . 'f ~ 
m•lannı m6bal4ğalı ., 

tacbr. 

1etaabal 29 ( Ôsel ) ; 
gelen haberlerden aoltt•

1 
gOre, doğu Afrlkaıınd• -
kanetlerlle Babet boci 
bıfızları aruında ilk rlflJ.. 
me olmoı n İtalyanl• 

Habeılerden de 20 JI~ 
tal düem6ft6r. Bu fi 
rgn lnglllı guetelert, ,;A 
rln hadudlara topltd 
duklannı bildiriyorlar· 

lıtanbol, 29 (Ôıel) "" 

ya baı,bakanı Sinyor &I; 
ltaly•• askerine "erdi 
söylevde : 

- Ben Bize yalo•• 
için d~ğll, llıımgeıtrt'..;.-
lan da ıtman için k 
recellm. 

Demlfdr. 
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yapmıthr. 

Ayni gGn ayni yerde C B.P. 
ncılar birliği de yıllık hayra· 
mıaı kotlalamıetır. 

A YCılardaa bir grab, Parti 
batkanı ile beraber Hleaa 
ulana dört bet eaat yol çlğnl 
yerek bur•ya ~elmielerdlr. K.ôy 

halkı, ba,kam ıevf oçle karıda 
mıı .e alk.ıtlamııt1r. 

• • • 
Haber aldı~ımısa göre .Eenaf 

ve lıçller bGroıu, kendi teıkl 
lthna byıdh olan bGt6n Gye· 
ler için p.rtller halinde bin· 
lerce kitlllk çok bClyDk geıiler 

yapmak istemekte Ye boan 
incelemektedir. Kubğıç çam 

lığının böyle bir kal11bahğa 

elHrltll olduğa unılmaktıdır. 

MHmaf lh henGı ,ekti etrafJD 
da kat'I bir karar nrllmlt 
değildir. 

Dikili Suiistimali Muha
kemesi Başladı. 

-Süleyman Naci; Suçunun ihtilas De· 
ğil, Zimmet Olduğunu Söyloyor. 

Ahmed, eandık emini Ahmed, 
eekreter Ahmed Hamdi ve la· 
mir Gsel beuplar tetkik memura 
SDleym•n dlaleadller. Saçl•rı 

ödevlerini ihmal idi. Ödevlerini 
ihmal etmediklerini ıöyledller. 

lımlr eıkl haıaıi muhaaebe 
bat ıekreterl Hilmi; baalran, 
temmuz ve agaetoı aylarında 

başkAttb olarak çahıtıAını, ha 
mDddet ıarfındaki heıabların 

tertemiz oldagano •e eaça ba· 
lonmadığını söyledi. Zimmetine 
para geçirmekle ıatla Berpma 
eakl huıaıi maba1ebe memura 
BDınD de hiçbir ıaç ltlemedl· 
ğlnl, iddia edlldllf gibi kim· 
.enin paruını nrmemeıllk 

etmedlllal IGyledt. 
Baadaa aonra Nnıklaran 

avakatlan kalkHak baıı dilek· 
lrırde bulandalar n 1aaıkların 

bundan eonrakl duruşmalarda 
bal anmaktan nreıte tatalm•· 
larını istediler. Sanık SDley· 
man N acl, iıtlntak dalreılnce 

yaptırtlan ehil •akaf tetkike· 
una kendlılnln balandaral· 
madığını; hakyerlnce paran 
kendlıl tuafındaa .erllmek 
prtlle ebll vukuf karalanan 
he1abları lacelemeılnl •e iken· 
dlılnln de ba incelemede basar 
balandarala1aııaı lıtedl. Bak· 
yeri ba dilekleri k•luıl etti ve 
daroımum deftmı 26 .pttota 
lurakalda. 

Ağzını, Bur-
nunu Kesmiş. 
Dokuz Yıllık Karısın· 

dao Şnph .. Jenmif .. 
Tepeclk.'te Alman k.alealnde 

Şakra oğla Hurılt; dok.us yal 
daaberl nhlbı.ı geçladi~I Ay· 
fe adındaki kar11ının lboser 
adında bir erkekle alAka peyda 
eıdğinl öne etlrerek ekmek bı· 
çağlle barnandan ve dudakla· 
rından ağır ıurelte yaralamıt 

tır. Hurıld bıç•ğll~ beraber ID· 

tolmuıtur. 

Panayır için önem 
Ji Bir Teşehbos 
Jıkenderlye Ttlrkof lıı direk· 

tör1Gğ6; panay1r komlteel 
batkanlığına bir mektupla bet 
Yararak panaymn açdt bola•· 
doğa ıırada lzmtr'e oğrıyaa 
lıtanbul poata vapurlannın ı.. 
mir'dı iki gGa kalma11 •Ala· 
nana M1e1r'dan bir çok z~agl•· 
lerln panaym görmeAe gele· 
ceklerlnl blldlrmlı:ıtlr. Ba mi· 
racaat lıtanbul'da bulanan ve 

panayır lılerUe meıgol olaa 
tarbay doktor Bebcet Uı'a 
bildlrllmit ve llgllllerle ba ite 
bngltmeei lıtenmlıtlr. 

Torkspor Ku
lnbo Kongresi 

Tnrkepor kultlbG yıllık 

kongreıtnde kolClbDn onurul 
(fahri) baıkanhğına Devlet de· 
mfryotları 7 ve 8 ncl ftletme 
mClfettltllklerl atelyeler tefi 
Mebmed Ali, fHI beıkanlığına 
Devlet demlryolları fabrika b· 
ıaacı tef 1 Sa~ık, geuel ıekre· 
terlftlne ayni fabrika mata•· 
goılarından Şabıp, yGnedm 
dlrektGrlGğClne maraagos M. 
YılmH, g~nel kaptanbtıaa ı.. 
mir naraı memarlannda• Ce
mal, meı'ol morabhaıılıi• Emin, 
muhaelpllğe Dnlet demlryolları 
atelyeılnde tenlyecl ıef 1 Ba· 
llm, Dyeıtıe pltkGvl fabrlkMa 
ubibl 1. Hakkı ve GbeU.mlJ 
nakliyat ,ırkeıl bl11edarlanadan 
B. Baııri ıtçllmlılerdlr. Yeni 
yönetim karulano katlalarıı. 

llak yerine Verildi 
K ıı kaçarmakla ıaçln Halil 

otla Cafer hakkında blrlacl 
tora hflklmeallğlac" yapılmakta 
olu tahkikat blımlı, daraıma· 

unıa Aallyeceu hakyerlade 

19plm••• bru nrllmltdr. 
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Yunanlı ir Don Juan 

Nihayet Tutuldu 
-·-Bu Adam, Beş Yılda 80 Kadınla 

Evlenmiş, 400 Kadınla ·şanlanmış 
BOkreş -

Romen zabı · 

tası burada 

Kostantln Ma 
nea namında 

bir Yunanhyı 

ya kain mıe tır. 

Bu adam, dnn 
yada en çok 

evlenen bir 
erkek olarak 

tanınmış, ya 

man bir Don 
Juan'dır. Tev 

kıf 1 nln sebebi 
de gene bu 

şekildeki çap 
kınlıklarıdır. 

Keodls nr 

tlstlr. Beş yıl 

içinde seksen 

kadınla evlen 
mlş, dörtyOz 

kadınlo da nt 
şanlanıb ay 

rılmıştır. Yani 

aşağı yukarı 

gOnQl elmP.arı Rai 
gibi bfrşey ol R'wi~L:::.:;!tfı..m~~~~.l~~~-U 
muş ve kadın 

k a l b 1 a ,. la· 

makta dOnya 

Don J uan bir rolünde kadınlar arasında 

gözüküyor. Kenardaki do kendisidir 
rekorunu kır· Sualine karşı da: 

mıştır. 

B4klmln suellerlne karşı 

şunları eöylemf9tlr: 

- Nfkca ve Karrua, benim 
ençok evlendiğim ild şehirdir. 
Diyebilirim ki yalmz bu iki 
kHabada kırktan fazla kadınla 

evlendim. Buralarda, blrç{\k 

zengin ve ynksek taba· 

kayı meneub kadınlar, benimle 

e•lenmek için yal varır, can 
atarlardı. Benim de tuhaf bir 
tabiatım var: 

Herhangi bir kadın benimle 

evlenmek arzusunu izhar et~e 1 

ona red cevabı veremem: Yaot 

ruhumun gıdaeı, mOtenevvl bir 

aıktır. 

Bu aari Don Juan, bak.yeri 
b~şkanının: 

- Peki, zevcelerinden niçin 
ayrılı yordun? 

- Bunda da mazurum ·de· 
ınişrlr· ~Doku nlşanlt iken hana 

söyledikleri ve ndettik.leri 
servet, evlendikten sonra yok 

oluyordu. Yani vadediyor ve 
evlendlktP.D soDt'a sl\;:lerioden 

dön6yorlardı. Kabahat benim 

deAildlr. Onlar yalancılık ya· 
pıyorJar, hen de karşılığını 

yerine getiriyordum .. 

Uray Mühendis ve 
Fen Memurları 
Uraylarca atanmaları yapıla 

cak mühendis ve fen memur· 

larına Atd lnbalırın doğrudan 

doğraya uraylar tarafından 

bakanlığa gönderiliyordu. Ba· 

yındırlık bakanlığı bundan 

sonra bu işlerin llbaylık vası· 

tulle yapılmasını lstemJştlr. 

Almanya'da Hitler'cilik 
Aleyhinde Teşkilat .. 

~~~~~~--ı~~~~~~-

Bu Aarada Zahitler de Val"mıs ve Epi-
ce Tevkifat Yapılmış ... 

r.. . 

İstanbul, 29 (Özel Berlln'den alınan telgraflara nanran ek· 
eerlyetl orduya men oh zabltl6rden mftrekkeb geoit mikyasta 

ve Bftl,.r aleyhine çalışan bir teşkildt meydana çıkmıştır. Bo 
mea'ele ile bizzat Bitler, M. Göerlng ve M. Göbele meşgul ol· 

maktadır. Son dakikaya kadar eplce tevktfat yapılmıştır. Fıkıtt 

bu hoeasis azami ketumiyet gösterilmektedir. 

Bu aleyhtıtrhğı ld re edenlerin bir kısmının Katoltk, bir kıs· 

mının da Musevi olduğu zannedilmektedir. Bhler'ln diyanet teş· 

kUltını dağıtması da buna atfedilmektedir. 

1 

Amerika'da 
•• Londra Hava Manevrası 

Bnynk Bir Bombardı· 
man 1,ayyare~i Yapıldı . 

----------------------.. ----------------------
Sa o ay i Mıntakası Tehlikede imiş! . , __ _ 

Seattlt 2& (A.A) - Ame· 
rlka•nın en bftyfik bombardı· 

ıoan uça~ı 299 numaralı uçak 

30 dakikalık btr deneme uçu 
~o yapm•ştır. 

Tnmamlle madeni olan bu 
uçakta 5 tane mitralyöz var· 
dır ve 15 ton ağırlığındadır. 

3000 beygir kuvvetinde 4 trme 

motörle işlemektedir. J.0 k işi 

ve birkaç ton da cebhane ta~ı· 

ya bilir. 

Almftn Donanması 
Dnnyanın En Kuvvet
li Bir Donanması Ola
cak diye korkuyorlar. 

ietanbul, 29 (Özel) - Loo· 
dra'dn yapılan son hına mıı 

ne\·ralan, cenuptan gelecek 
kuvvr.tli hir bava taarruzunun 

Londra'mo ııaoayl mmtakala 

Başkaları Ne Diyorlar? 

1
Türkiye .l\'lüsaid 

Bir Sürün Alanıdır. 
ıngiliz-:tayyarelerl ~son .. maoavralar<la ---------------

Tüı·k - Alman ve Türk· ~"'ransız 
cim işler· Ne Halde? 

T . lrınıc-tahrlb 
e termlştir. 

edeblleceglnl gös· Mftnakaşının :ruhunu, Slr 

' Çoruçilio. 

Kam4l Atatürk'On, ekonomik 

pl4oını ~nerjlk bir şekllrte 

tatbtk ettlğı Tilrklye, birçok 

bakımlardan Almanya'ya ben· 

zlyen bir vaziyettedir. Tftrklye, 

programını tayin edebtlmek 
için fazla miktardu ldhslit 

yapmağa mecburdur, fakat te· 
dfyat pl4oçoeaou ko:umak için 

de miimkOn olduğu kadar mi\ 

vazenell bir ticaret plaoçoeona 

malik olması IAıımdır. Bu ydz· 

den, Almanya'n•D güıtOğü le· 

cim sıyaeaeını takl b ederek 

mürnkün olduğu kadar " Moş 
terlslnden satın almaya u çalı· 

şıyor. Alm•nya ile Tcırklye'ntn 

bu önemli esasda birleşmiş ol 

malan, •on senelerde Tsrk · 
Alman tecim mcınaeebetlerlnln 

inkişafını temin etmltdr. Her 

iki memleketin 19:l4 senesin 
deki genel dış teciml, bir sene 

evvelkine nlahetle ytızde 60 
lır.lalaşarak, hemen hemen btı· 

tOn Tilrklye dış tecimlnln Oçte 

birine baliğ olmuştur. 

Bu fazlalaşma Almanya'da, 

ihracatının yftzde 40 nlsbetlnde 
fazlalaşmHile, Ttırklye'de de, 

Aİmanya'ya yapılan ihracatın 
yozde 80 nlsbetlnde çoğalmastle 

tezahtır rımtotlr. 1935 yıhnın 
ilk Qç ayı :rarfıoda Alm•nya'nın 

lhracatt, gt.çen yılan ayol ayla 

rrna nhbetle ycızde 11 bir faz. 

lalık ~ostermfştlr. Diğer taraf· 
tan Tnrklye'oln ihracatı ise, 

yftzde 90 artmııtır. FHbaktka 

bu miktarın mevsim ile çok 
btıycık bir rılAkaH vardır; zira 

Tdrldye 'Lio ihracatı, daha zl· 

yade zirai maddeler üzerinde 
(Mese14 tüUln zeytinyağı ve 

sairr) toplanmııtır. 

İlerldf'!kf ihtimaller gözöoüne 

getirildiği zaman, bunların daha 
mGeald ve ömld verici bir ftı· 

kilde oldoğu gOrGoQr. Almanya 

dış teclmt için ıaos te14kld 
edilecek. iki önemli nokta var 

dır: Bunlardan biri Tiirklyenln 

ikinci beş eeneltk: plloı, diğeri 

ise Törk Fnnsız dış teclmtnln 

lnktıafıdır. Bbincl beş senelik 
t114oın roOohıearan memleketin 

endftetrfleımesl lle alikadar ol· 
ma&1na mokabll, ikinci beı 
sen~ltk plAo madeniyat ve 

ı elektlrik kuvvetinin lnklıaf fle 

meıgol olacaktır. Bu mMbatlı, 
madenlyat Ye el .. kdrlk ekono 

mhi için birer tetkik enetlUistı 

tesis etuılştir. fJu ~nerhült>r, 

ytni bir jeolojik hatltamu neşri, 

petrol tıurguları, me,cud kudret 

membalarının araştırılması ve 

hanların rasyonel bir şekilde 

leleulmesinln temini gibi lelerle 

meıgDl otae.klarcbr. 

Bu işlerin f inanemanını ilk 

sermaye olarak 20 milyon 

Türk lireını temin eden Eti 
bankası df'!rııhte edecektir. Bu 

para devletin maden ocakla· 

rına ve memleketin elektlrik· 

lenmesine tabeie edll .. cekrlr. 

Bu ~aye için Anadolu'oun şi· 

malinde, klSmdrden ve cımobta 

da su kuvvetlerinden letlfade 

olunacaktır. 

lşte kısaca bola~• eottfğlmfz 

muazzam ekonomik projede 
Alman ihracata için birçok 

lmk4nlar mevcuttur, bahoeoe 

Tdrkfye Jdhal4t ve ihracatı 

ayni 81'1 wiyedtı tntmıya muannf· 
dane bir enntte karar vermiş 

de~lldlr. BllAldı Tftrklye letlh. 
ıal4tını Alman alıcılarının arzu 

ve lhtlyaçlarma uydurarak dış 

tecimine daha genle bir esas 
temin etmek niyetindedir. Al 

man ihtiyaçlarını nygun bir 
pamuk nevinin yetişdrflmesl 

güzel bir misaldir. 

Türk •· Fransa teclml ise, 
Alman va ile Tdrkf ye arasında 

bu dostça faaliyetle tam bir 
tezat teşkil etmekıedlr. Burada 

da Türklyenln durumu Almau 
yanınklne benzemektedir. Fran· 

ea 1'ürklyenln muntazam bir 
transfer yapmadığıoı iddia ede· 

rek şlkAyettedlr. 1928 yılandan 
beri Tork ·· Franea dış teclml 

• 
evvelkhlnin altıda birine do" 

' 
müştftr. (1928 Frans?Z ibrıtcatı 

484 milyon franklık, Türkiye 

ihracatı 17 4 milyon franklık 

193,ı f'raneız ihracatı 79 mil 

yon franklık, Tilrldye ihracatı 1 

33 milyon franklık) Bu mOd· 

det zarfında Fransız ihracatında 

600 milyonluk bir fazlalık kay· 
doluomuştur. TOrklyeye göre, 

bunuo 100 milyonu, mal al· 

mık soretlle transfere edllebl· 

Ur. Halbuki FranH, Türkiye 

den daha çok mal almak sure· 
tile ihracat faılaeıudan nzgeç· 

mek niyetinde de~Hdlr. 
Bn şerait dahlllnde, 30 ma· 

yıe 1935 tarihinde biten tecim 

aolaemaeıoın yenilenmesi için 
pek te lmk4n me•cud değildir. 

TOrklye gOn geçelkçe Fransa· 

nın yerine baeka satıcıların ge· 
tlrllmeelne mfilemaylldlr. Funea 

btlhaeaa demir ve çelik mamo. 

IAll, cam m11mnl4tı, tpllk do 

kuma eıyalar satmaktadır. Al· 
man dokuma ihracatçıları bu 

eabalarda biraz fazla ga yn~t 
göetudlklerl takdirde her hulde 

çok iyi neticeler elde edebilir· 
ler. Bu bakımdan Tclrklye pi. 
yasasının tetkiki, çok yakında 

kıymetli ve daimi meyvalar 

ver cek biı YHlfedir. 

Manevralarda 145 tayyare 

cenuptan hncom yapmış ve 
mftsavl kunetlerle tardı için 
çalışılmıştır. Altnan neticeler, 

İngiliz hava kuvvetlerine bir 

derece daha önem verilmesi 

Jüzomu göeterllmektedlr. 

İstanbul, 29 (Özel) - Avam 
kamarasında Almanya'ya bahıe· 
dlleo deniz kuvvetleri hakkında 

" - Alman donınmı111 

son tecrllbelerln ve en y6 
bir teknlkln eııerl olacağı 
cihanda en kuvvetll blf 

nanma teşkil edecektir.,. 

Sözleri teşkil etmiştir. 

Bonon üzeri ne leci sa11' 
rın bahriye bfttçestnl endi 

hososundakl teklifi 44 
karşı 24 7 reyle reddol 

şiddetli milnakaşalar olmuştur. muştur. ./ 
~~~~~-====================-~--........-' 

Eski Fakir Avukat 
Milyoner Olmtı 

--~~-~~--~ı--~~-~~~-

Atina Belediye Reisi, Kralın EIJJ 
]ini Geri Ver~lim, Diyor .. 

~~~~-~--- \ 
lstanbol, 29 (Özel) - ~on İstanbul 29 ( Ôzel) -"" 11' 

Yunan IB) HDJDI karışıb divanı .. nanlı 16~4 svokat krl,/i 

barbca gıyaben 20 seneye yana bir mahzar hazırlıdljlı 
mıhk1im edilen eski Veni· dır Krallığın iadesi etr• 

zellst maliye veklll 1. Mı· sayla. ve vekiller araeıod• 1 
rrıeın;meoknl ~ve gayri menkul allyet artmağa baolamıştıf• 

nınmış elmalardan M••"°.~ 
halle te bu maksatla LoolP··ı 

Eski Yunan Kralı Y qrgi 

eıyaeının zaptı da kararlaştml· 

mış, Atloa bankası ile milli 

bankadaki Ud kasası da anah· 
tarlar sahibinde olduğu için 

sadece mühürlenmişti. 

Bu nazır, Atlna'ya dönmüş, 

davanın tekrar görfllme11lııl le· 
teml,tlr. Divanı barb, bu tale· 

bin kabulünden evel, kasa 
anahtarlarını istemiştir. Atina 

bankasında zevcesinin namrna 

olan kasada torba içinde 56 
kilo altın para, mllli bankada 

kendi namma olan kasada de· 

f loe halinde ve paketler içinde 

yabancı devletler parası, muh· 

telif tahvilat, çubuk halinde 

altınlar görülmüş, 

edllmlştlr. 

mQsadere 

Hu adaıu on ecue ~v,.l orta 

halli blr avukattı. Kirada otu· 

ruyordu. Şimdi Parls'te apıırt· 

mantarı ve· ecoebi bankalarda 

da mOhlm mevduatı vardır. 

Jı'akat bunlar müsadere edile-

memektedlr. 

gitmiştir. ,)_ 
Y onan ordusunun ııl1 

uğraşmaBı yasak edllmletit· 

ı ••• ~, 
Atlna şarbayı M. KoçY1 

nüşünde bir dlyev 11tt 

Anadolu Ajansında kısı ~ 

bu diyevln aoo kıemıod• 
hassa deniliyordu ki: 

- Kralla yaptığım ""fı 
mayı hilkumete arzedect 

Bilahare llAn edilecekdr· ~ 
hükumet idaresini ve çaıd• 
bu kadar elim hAdisellj 

sonra rejlml ve reytaını ~ 
m1Bını tebrik ediyor. "/. 
şu var ki, Venlzellat .ıe 
olan elmdlki idare, iki~ 
geçtiği halde, Kralın, ıııO ~ 
edllmlı, olan emval ve ııet 
den bir k.ıemını bile tıd' 
memlotir. Bu yOzdeD 

hesabıma utanıyorom0 

bu hueueta birşey söyleoıe 

Fakat biz otaoıb kral• 
borcumuzu yerine geııro:ıell o' 
Altay'lılar çalış~ 

Altay güreşçtlerl Al 

takt kulOb blnısında ~tı 
başlamışlardır. Altay lı: (! 
bahçesinde de voleybol ff ı 
ketbol mtısabakaları fçlO 

lıklar yapılmaktadır. 

Eden Bulut 
Bir Berlln haberine O 

zimmetlerine dörtyftı blO 

geçirmekle şoçlu iki 

memura idama mah .. ıl°' 
mleler ve bakam derb•1 

ohınmuıtur. 
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~ 1 Meşrutiyett~n Evvel ve Sonra .. ! iti! <(?ıJ:ii fi)~~(!},...:-"~ '_&:ti 
başımızdan Geçenler.. Pazar Günü De Atletizmlflpanya'da. 

50 30 temmuz 935 Yazan : M. Doğan Batu M .. b k I Y ld Spor Kraliçesi ; ~ usa a a arı apı ı. Arşak Ağlıyacak V sziyette, Yazıklar ---------------
Cumartesi gflnQ başlı yan at Basan 10,60 ltt! lklnclllğl ve 

Olsı1n Kızıl Sultan ({urtuldu Dedi. 
lk· k ~-------------------.. ~-------------------d 1 işi tle Audon ile Aıtln rnrt tfle ara be ya Y"T VPrdiler. Bo' udrazam llfl konoıştoğo için 

ye~ h•@ka klmııe dcğilJi. BrcLlo üç kfşf d~ gece konaışan h,.ş dıearıya çıkmaonetı. Arabada 

00

1 
•za pek yaklaşllğı sıralarda komitacının OçQ idi. Bunlar patlıyıcak bombanın teılrl ha. 

ti•; Gıeriudcki ı~aı;lart.lao Li daha ene) g •lerek binek taşı rlclnde, eplce ozıkta duran 
lll o•'ol gölgcblnde elgaralar101 yaL.· yaklnlndf" seyirci imiş gtbl ara · beş Erm~ni komitecilerini bir 

• a teJAı, a.lmılJlı. 
,, IUt:şgul iki kişi Hreki bıı için ytr tutacaklar ve araba 
"eçerk - Acaıbı H11mfd neden ca· 
blrl81 

tn ı.ördül .. r. Buaılardan aellr gelmrz IR O' l t-ttlklerl yer 0 
v "' "'"

8 
· • miden çıkmıyordu? Bomba ne-

daaını~ayvıoı taoımışll. Arka· lerl arabaya bırakacaklardı. rede fee pathyacak ve gOoıb&1z 
Ot'r 1~ tamamdı ve şimdiye ka· birçok adamları uçuracaktı. 

iri - Bizim kel ·Dedi gene dar falsosuz yapılmıştı . Gerçi bunlar nasıl 01111 oçıcık· 
•ngıra k d 

•lrt 
1 

on u. Baksana, bey· • tardı. 14'ıkat Hamlt'te beraber 
" o fren • • d 'Okla b ge ııatm ış . Herhalde Açık duran sarayın bahçe olsaydı! Emel ve makıa a lrlşfl. 

l\ k ir para almışhr. kap1&1odan zevali aaat on ikiye dlğl için beraberce telef olan· 
t •dışı cevab verdi: çeyrek kala Sultan Hamid salta · lar kefaret kablllndeo olıcakla. 

- Dö ed nOşte gider, sıkboğaz ıanat arabHma binmiş, adeti ol· rıodan kimseyi mOteesalr etml· 
er bir hb k l tur 1 ab sofrası kurdu· doğu '"eçblle güler blr yftzle me· yece t · 
;ı. raslm dairesi önünde dizilmiş Arşak sol blleğlndekf eaate 

Q kon baktı. Bombıoın ayarı bu BBa· 
ltc't 0~olan sözleri komi· vulrleri, eefirleri, btiyôk rüt· 

1 erin " " te göre yap1lmışfl. Saat tamam. 
Fıkıt k uçu de fşftrnlşlerdL bdlleri elJle eelAmlıyarak gf"Ç· dı. Gözlerine inanmak latemf. 
'••ti 0"uemınm ehbab eof· miye başlamıetı . 

e bet' 1 yen ArıJak, lnlrlııarı hayale oğ-
blrd ıce eomf'sl azerloe aça Yaşa avuelerf arımnda yft· 

en 1 rayanlarda ekseriya tesıd(lf 
birhi 

1 
gen ş bir nefes almışlar rftmf'ye devam ~den araba, cı · 1 L 

r erf o edildlğl Ozere ·~ ayaca-.. bir 
l'•k e yangözlerle baka· mlln bfurk taşına gelmişti. 

' g"ç . vaziyetle : 
ll:llat nıış olauo demek lstt'• Sahaoat arabasaodan inen 

v 'tdi - Yazıklar olsun Kızıl S.ıl· 
Bu k~ Hamid, Adeti olduğu üıere el · tan kurtuldu. 

bur l buşanlar tiyatrocu meş· rafını selamlamakla beraber Dlyeblldt. Sözftnfi bitirir bi. 

1anıy et Baııan'ı p.,k yakından bir kerre gcnlye dönda baktı tlrmez kurulu bomba da patla· 
•n " Cclerı e onu ara Bıra ge ve soorA camiden içeri girdi. mışu. 

d1 k t\'lnden alıb Galıta· Saltanat ırabasınıo arka&1 

lcın 
11

8
b'•kolda görOlt'cek işler sıra earaydao camle ve camiden 

• •h k 

- Sonu var -

r 

let'zm mil!ıabıkalarının gtrl Altınordu'dan Sababeddio t O,:l L 
kelıın kıııuıı da pazar gOnil He Oçılncülü~ü aldılar. 
Alsancak. stadyumunda yapıldı Üç adım atlama: Birirıcili~I 

Yt' t1onuçlandırıldı . Alunordu'Jan lJOıı"yin Şükrıl 
Çok yazık ki bu tf"rnfz ve ıl J J 3 ·> l ı ı k uı . . ,... mı- ı e ıtt ıyara ... 

nezih · ~pora llgt pı-kaı rlı . yeni bir lzmlr r.-knru m .. y 'a., 1 

JOO metre finale ııhı yarı~çı ~eıirdl. Alıınordu'Jao Ttv( ik 

girdi: l 2,t9 ııtlıyarak ikinciliği v~ 
Blrlnclllğl Altay'don BHan Alıay'dan Basan • 12, l 5 uılıya 

aldı. Rr.k.or 12 ııanlyedlr . lial rak ilc;Oncül!iğü aldılar. 

bukl Vahab seçmede bo ko~uyu 4 X 100 bayrak yarıtı: 
11,4 5 de ko muştur. 8 

u toplu mfiBBbakayı yalnız 
ikinciliği Vahıb'la Tevf lk Alı ay ve Altınordu takımları 

aldılar. Hakem kurulu ekıerİ · girdiler. 

yelle Tevf lk'l ikinci göıterdl, y ırıoa bıelandığı samın iki 

Vahıb da GçGncü kaldı. yaz metreye kadar Altay'hlar 
110 metre manlıh koşuda 15·20 metre kadar ileride 

Alhnordu'fu Te•f lk 17, 2 1 le gidiyorlardı. 3 neft yClaü ko,ı 
birinciliği, gene Altıoordu'dan cak olan Cemll'ln bayrağı alı 
Hibeyln Şftkrft lklucllfğl •e maması Altınordulu'lar1n öne 
Altay'dıo Soba üçGocOIOğG geçmelerine ıebeb ve bitimde 

aldılar. Altıoordu tıkımı yarıoı kHan· 
1500 metre kooueonda Bo· mıe oldu. 

ca'dan ~,erbad 5,5, 2 5 ife hl· 1500 metre Balkan bayrak 

rlocUlğl aldı. Necati (Altınordu) yarıtı: GGoOn son mfhabakHı 
ikinciliği, İsmail ( Ahıoordo) balkan bayrak koeoıu idi. Bu 

üçönc41Qğ(l ıldtlar. m611bıkanın ilk 800 metrcılnl 

5000 metre mukuemet ko · koşan Musaffu rakibini ıerlde 

tasuoda Buca'dan BGseyln bi· baraktı, lkiaci 400 metre ko 

rlnclllğl aldı rekoru 18,23 tfir. şan Vahap d• önden ghti, bu 

GGıle atmıdı: Alhnordu'dao ıuntle Hasın Bllll ve Baeının 

Tnflk J 0,9 l metre atarak hl · ôoden glditleri Ahay'a bu ya· 

rloctll~i aMı. K. S. K.. dan rıeı kaaandudı . 

Bu genç )uz, fspıDya'da bir 

atlettir. 19 yıeıodadır ve atle· 
tizmde bGyülı: muvafiakıyetlerl 

görülmüştur. Kendisi 11yni za· 

manda gllzeldir. İL1panya ıpor· 
cuları ara:ıodı tertip edilen 

ıpor krıliçellğiol kazanm•A• 
muvaffak olmuetur. Adı Mer· 

cedes Gago'dur. 

Büyük Bir 
Bisiklet Turu .. 

l11haf t h a adar kaldığı vakitler saraya kadar gldlo ve gell~ler· 
lctn • hu af )Aflarla f'ğlendirmesl de yaya olarak yürüyen kısma 

a a Bak 1 M .~ Yln111 
11 t>hmed paşama rük!bı hümayun denllirul. Bu 

ltr1b
1

1 
götüren iki haf iye idi. gibi rOUbı hümaynnlara yalnız 

Okurlarımızın Fikir 

ve mıekıeri .ılzmirspor Manisa'da 

Pazar gftnft 8abah erkenden 
bisiklet e hareket hareket eden 

İzmirepor'lo K <\zı m, Altay'lı 
Mustafa ve K . S K. lı Rlrl 

J\fınlsa, Akhisar, Kırkağaç, 

Soma, Kınılr, B~rgama, Mene· 

menden dolHşarak lzmir'e gel· 

mi~lı:rdlr. Hu gırnçlerdeo Ki· 
zım yaloız ve Mustafa . ile Rlrl 

b~raber olarak l uru mu eaf fa 

kıyetle bitlrmlşler ve her git· 

tikleri yerden p::uıtahan,.lere 

ellerindeki kağıtlara damga 

Yurdorarık bir hdge elde et · 

mitlerdir. Bu me1afe 16 aaatta 
ahnmı,tır. 

()ltın' Ve beygir hakikaten kel Ümera Ve erkan dahfl olurdu. 

ho,_11~
11 

idi. Hafiyeler arabayı lstanbnl'da erkAn •e Omua 
1cln 11 

1
'• yenlleşmlş olduğu pekçok olduğu için bunlar 

lk1 :•Y•oıaauelerdı. sıraya konulmuetu. Bu rilkAba 
cı1r111 ç •dıoıdao sonra araba memur olunlar da camlio dış 

n 1•o 
'•ııtıın it ıoa gelmişti ve binek avlısında Bamld'to camiden 

llç kı.1 berisinde ayakta duran çıkmasına lntlzaren ayakta 
..., v eoı 
~ -..........._en oradan çekilmek dururlardı. O gilo de gene öyle 
A ~ olmuştu. l., A O O L U t.Jamlde cuma ve öğle na 

" :---:-__ mazı kılınmış tesblhler çekil · 
'->ilnlilJt .-----

Sıyasal Gazete mit Paditıha istida vnmek 

. ıı~;~p--:'"e""'-:B~a-,-ya_z_g-an-ı---1 f çin ayağa kılkaolauo elleri o· 

lJbıu-i ar Riltdü ÖKTEM den, yaverler vasıtaslle, istida 
... ne · 

I lllGda ~rıyat ve yazı j~Jeri lar toplattmlmıe, dualar edil· 
dareb ~·.Jlaındi Nüzhet mlş ve namaz bitmişti. 

1 
•neaı: 

c Zltıir l.kj . 
· Ua)Jt l> ncı Beyler eok.ır.1 l' 1 artiai b' . . c l' e ı;taf. r ınas1 ıçınde 1 

elefoıı: 2'7 zrnir •. A 'ADOLU 
76" l>o l L 

A 6 a ııı;utusu 405 
'\' ~Bo 'B 1llııı ı 200 ŞERAiT!: 
)' ııytıı.1' Ahı aylığı 700, Oç 

•haı:ıcı " 500 kuruştur. 
1L. nıeınlek tl . . . 
~ne ücre ~ er ıçın ıenelık 
llerye d u 27 liradır. 

Gtıii g~ . r e !,. Kuruotur. 
. -:wnııo nüaJı ı 

Hamid'io eadrazamdao eoro 

lacak özel bir fşl vardı. Ak• 

lına gelmlştf, Ellle sadrazam 

paşaya işaret ederek yanına 

ça~ırmış ve hafif bir seele 
konuşmağa başlımışlardı. 

Padişahın harekete geçtJğlnl 
gören eelaınlık gidiş teşrifatına 

memur yaver kaymakam Hım· 

di bey de uıuldca olduğu 
.\tiAno a ar 25 kuruıtur. 

LU MA. iizere askerin hazır olması için 

...,, ~:::B:A:S:IUf~ı~~~~~~~AS-IN•D•A-•I beher göndermişti. Fakat Pa· 
:"" • dleah birkaç dakika kader 

---
~1.hh ı - · 23 - :3 ') teoımuz- 1935 
, tltJn ~ Lende' dlvenlJ kadın baro. o-ıdn . .... 

6 • ı ı u Şimdi hıtikamıma hedef 
~ın, "" AI! oe ha)retle baktı· 

"ur"'nce d olacak üç kfşl kaldı. Bunlardan 
)e~ Yedı kl 1 e;;IU etti: birisi pek ıoOthle ve korkunç 
~ 1 ltitld ş 0 oğunozo ve bir ölüm cezası görecektir. 

1 
"•nıı olden birinin efzln kor. Ç 

, u& ünk.Q ılzl o topladı. Kılınç · 
llın,.. l'ıonu pekAlıi bıtar. l 
_ .. , değil llll? arınızı o idare etti. BGtGn 

E,et G arıolarına uydunuz. 
...._ Ş ' ondraoı 

' Q b ld • - Binbaşı Leon? 
••. Ya • e •hı kiti kaldı· 

'>l1ıta1t tbaeı Loınbl.tn birinci Diye haykırdı. 
~•tt Ceıasını huld - Evet.. Diğer iki arkadaş· 
ı:a. ' l'eı u. Sovarl tan blrlelni affetmeğe karar 
~ltlad & aaıoı kendi b ld 4-.a ırı1111 u u. verdim. ÇQokft intikam sava· 

kottol lllftthft intikam · tınıda bana bClyQk yardımlarda 
•rak •ttan dGıta n bolundu. 

Bir Şikayet 
M. Bıkkın f ınzaıılle ıo mek , 

taba aldık: 

Şu Eırefpaıa ıemtlnln Bay· 
rımyerl'ode yani dlSrt yol ağ· 

zıodakl radyolu kahvehaneden 
şlkAyetçlylz. 

Geceleri geç vakte k ad11r, 

saat on bire kadar çahşıyo·: 

ıaat onda yatmamız lizımgelir· 

bn, on bire kadar uyumoyo· 

ruz. Ancak saat on birde radyo 

paydos ettikten ıonra nykuyı 

dalıyoruz . Haydi bu ne ise; 

buna katlanılır. Ya sabahları da 

eaat altıda plık çalmığ8 bıe 

lınırea bum ne diyelim? ... 

Arazozcular Dikkat 
lz..ılr'jn sokRklınnı ıulayın 

uray arazozlarını idare edenler 

halkın 11lıoacığ1Dı hiç dQfGn· 

memekte ve hattı\ bazı bayan· 
ları htlyerek ıslatmaktadırlar. 

Cumartesi gOocı btlkumet önAn· 

de adını bllmedlğlmls tık bir 
bayan bu tekilde ıılatılmııtır. 

Şarba ylığın dikkat nazarını 
celbederlz. 

Baronun tGylerl ilrperdl. Si 
yıh eldlnnll kadın denm 
ederek: 

- Baron Mordlye aen H 

arkadaşınız Oktu de Roma 

lk:f olz kılıoç ile düello yapı· 

cakeınız . Hanginiz ölOrse diğeri 

af !edilecek •e bu ıuretle bu 

mes'ele de bpanacaktır. 

- Şu bılde oonnlı •orut· 
mıkhğımı mı arzu edlyorıonoz? 

Evet .. Arzum bodur. 
- Ya öldtlrGraem? 

- O samın ılıl af lede· 

ceğlm. Hemen yarın Almanyaya 
hareket edeceksiniz. Arkadaıı · 
nızı herhalde bir bık.arı ma· 
sasında bolacakımız. Çank6 

o bakara ma1aıındtın aynlm11. 
- Bu emrinize de lt11l 

edeceglm. 

- Şa halde timdi m..ereket 

Sakarya'yı 2-1 Yenebildi 
Manlaa (Özel) - Manisa 

f8mplyono Sakarya takımlle 

bir mıç yapm•k Gıere bugOa 
tehrlmlze gelen lzmlrı1por bl· 

rlncl takımı eehrlmlı sporcuları 
tuafından aamlmiJetle kartı · 

landı. Maıabaka öğleden sonra 

PBat onseklzde başladı. Hakem 

Mantıa'dan Baba .. Motad me· 

raalmden ıonrı lımfrıporun 
•nraıile oyun başladı. Manisa 

tamplyooo tik dakikalarda bo
zuk oynadı. Yirminci dakikada 
lımlrspor lebfne bir penaltı 
oldu n gol ... 

Bo sayı Sakarya takımıoı 

llu z etmle olıcak kt, ciddi bir 
surette çahşmatı başladı •e 

otuzuncu dakikada ıuığı bir 

golle beraberliği temin etti. 

BIHncl parti bu ıoretle l · l 

ber.berllkle bitti. 

Oyunun ikinci kıımı bıolar 

baılamaz lzmlrspor takımı 
ikinci ve galibiyet uyııını 

kazandı. Bond•n ıoora beriki 

edecekatnlı. Artık hanı lhtlya · 
cınız yoktur. Muhdderatınııı 

tayin edecek olan çarpıomıyı 

bin.o enel y•pmığa gldlnl11. 

Bu mGIAhtın lcraıın.dan Gç 
gtıo ıoora baron Frankfort'tı 

bulanoyordo. Orada bayHnla· 

rıoı değletlrerek Hamburg'a 
hareket etmlttl. Oktu de 
Rome'ye harada mtlakl olacakll. 

Bu · adam ılyah eldlnnll 

kadınm iadbmındaa kurtul· 
mak için Parb'tea kıçmıı n 

Bambarg'• gelerek dllh arka 

daıları tetkllı\tt eayeelnde pyrl 

meıra bir ıarette edindiği dal 

aenetlnl bakara m1111ında 

harcamığa bııl•mııtı. 

takım çok iyi bir oyun oyna· 

dılaraa da netice deilımedl •e 

oyun da bu ıuretle 1 2 lzmlr· 

ıpor takımının galebeaile bitti. 

A~aıtos ayı içinde yapılacak 

olan Tdrkiye bhincllllderl için 

bir ıuretle çalııın Manisa 

tımpiyono önOmOzdeki pazar 

giloü de Altıyı bir maç için 

dant edeceği ıöylenmekıedlr. 

Zayi MtıhOr 
2924 numarala cftzdarıla zl 

raal bıokaeının lzmlr şube@ioe 

tevdi eylediğim mebıllğ lçf n 
lıtlmal etmek Ozere bankanm 

evrakına tahtlm etmiş olddğum 

tatbik m0hriim6 dftşGrdftm . 

Bundan sonra vukubulacak tev · 

dlat Ye reddlyat için aşağıdaki 

imzamı kollıoıcağımı llio ederim 

lımlr'de jandarma merkeain· 
d~ 104. numarada kayıtlı Be 
klmhanh Ali oğlu Mraıtafa 

Saçlarını •e bıyıklarını ıraı 

ettirerek yerine kırmızı bir 
ıakma uç ile bıyık takmıttı. 

Bir İngiliz seyyah elbisesi 

gtymletl. Bu kıyafetle baron 

gftçl6kle tanınabilirdi. Miikem· 

mel İngilizce bildiği için Pa. 

rls'tt-n hareketinde yanında bir 

tercüman aldı n ıeyıhatl ee· 

a11mda ığ11ndan birtek Fra0 . 

sızca kelime çıkmadı. 8u 

ıoretle İngiliz ıeyyahı roltıocı 
oynoyordo ve ıdı da Baron 
Slr Artar Kin idi. 

P ... portondı Blndlıtu'dtın 
çakarak Hollanda tarlkile Al· 

manya'ya ıeyah"t mıbadlle . 
geçtl~I kaydedllmlıtl. 

Sahte baron, Fr•nkforta ~el · Baron tanınmıyacak bir kı· 

yafete glrmlıtl. Bu IHlft•D 

galib çıkmak ve ha ıaretle 

bira daha 7qamak ltdyorda. 1
, dlğlnde bir Maae'i bankerloe 

mlncHtla ktllllyetll miktarda 
pan aldı. Oç _, kadar ban· 

Bisiklet Yarışı 
Mınraka bfslklet &ür'ıt bf rfa· 

clllğl yarışına hazır olmak 

üzere önümüzdeki pızar gönll 
sabah saat 8 de birinci Kor· 

donda doktor Muetafabey cad· 

desldde teş"Vlk mahiyetinde ol· 

mık ftzere blelklet sGr'at ya · 

rışı yıpılacaktu . Y arıoı gire · 
crklrr Hat 7 buçukta oraia 

hazır bulunacaktır. 

Altay Hisikletçileri 
Altay bislkletçllerlod,.u Meh· 

mP.d Kenan ve Cevdet pa:aar 

gün4 Çf~me'ye kadar gidip 
gelme 180 lr.llometre yol al· 
mışlardır. 

Cane Salih Zeki • Ahmed, 
Fethi ve Mehmed All isminde 
dört Altay'lı blıikletle f'oça'ya 

gidip gelmloler •e l 60 k'llo 
m~tre yol almıelardır. 

da lııtlrahat ettjkten aonra bay· 

'flnlarını de~iştlrert k yola na 

devam etti. Üç 111at ııonra 
Hamburg'a gelmlatl. 

Şehir içinde bir gtıf otl yap· 

hktan sonra tabel,.slnde bOyGk 

hırf larla "G A Z 1 N O,. yazılı 
bGyük bir bloıya rastladı. 

Yirmi otuz kadar fraklı H 

beyaz krnath şahıs gazinonun 

kap11ında keyif U olarak doru · 

yorlardı. 

Saat akşamın beti idi. Bu 

adamlar gazinonun açılmaaını 

bekliyor u bakaraya baelımak 
ilzere gbırsızlanıyorlardı. Sahte 

baronun araba11 Kartal otelinin 

kapısında durur durmaz, yeni 

maıterllerlnl karşılamak here 

otel garsonları derht.l arab•y• 

koıtalar. 

- Sonu Tar -
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30 temmuz 935 _ 15 ... 

Beyaz Kulenin Sarışın 
4 ktrisi: SUZ.Lt.\N 

~ ................... ... 

Şimdıye Kadar Başka Defa Zeplin
den Paiaştttle Yere indiniz Mi? 

Jeplin 85 hazırlık yapıyor .• 
Tamıuvar tehrl, Macariıtanın 

ea tirin tehlrlerlnden biri idi. 
Makedonya ve Romanya hu· 
dodlannın merkeılnde halanın 

bo ıehlr, Almao'lu tarafından 
bombardıman t!lyyare ve Jeplln· 
lerln lat&eyooo olarak manaslp 
g~rGlmCltta. 

14 ili 20 •Aoıtoe ıraeında 

Sel4nlk'I bombardıman edecek 
(Jeplln 85) in boradan hareke· 
d de mGnaelp fE~rGlmiletD. 

]eplln 85 in mürettebatı on 
dört sab!t ve neferdel! ibaretti. 
Kumandanı Baron de Roıelek 
aer, ınk memuru da tayyare 
mllhamı eneli Omper ldt. 

SOun tayyare kırargih ku· 
mandanın• mlr•ca•t ederek Al· 
man erklnıharblyeslnden ıldağı 
emri mubtnl mektubu verdi. 

K.ararg&h kornandını ı.ıordo : 
- Şimdiye kadar bı~ka defa 

Zeplinden paraıCltle yere indi· 
Dls mi? 

- Evet iki defa Berlln'de 
pa111lt~e inme tıllmt yaptı.n. 

- Fakat herhalde bu defa 
da bir iki prova yıpeanız fena 
obnu. 

KarargAh kumandanıaın bu 
anaıa tlzerlne Slsaa dedi ki: 

ProHda hayatıma bir sarar 
gelmeel thtlmall •ardır n bftyle 
Mr kasa Sellnlk'" gldib ftnemll 
olaa nzlfeml tfa etmeldlğtmt 

de •kim bırakabilir. 
Blnaea•lerh pro•adan evel 

Alman blylk erklnıharblye rl· 
yuedndea tıtban eteenls fen• 
olmut 

Karargib kumandanı; 
- İki eaat eonra ıtse ce•ab 

'Hrlrtm. 
Diyerek konotmaıını keıtl. 

İki ıaaı ıonn Shın karar· 
gah kama.adanın• mClracaat etti: 
&.umandan: 

- Erkhı harblyel amamlye 
rlyuetl bir kasa buıule gel 
meel lbllmallae binaen paraıtltle 
pron yapmanıaı mraedlyor. 

Dedi Ye Ube etti: 
- Ba •kf8m kararglhta ka· 

lacak11nıı •e tn dakikadan iti· 
buea jeplln 85 kumandanının 
emri altınduınız. 

Sina kanrgib kumandanına 
tetekktlr ettikten ıonn yeni ,, 
emrinden talimat almak lzere 
ayrıldı. 

MZepUa 85,. in 15 •la•toe 
1915 akf8mı ... , yedide yerin 
dea cakarılarak aokeanlanaın 

................ amellyellae bat· 
landı. 

SO... Mr Makedonya kGyUl 
elW.llnl bamllen zeplin idare 
mahabereltıule yer almıfb. Bo 
tand. eaıa1 •kil hiç eblk 
olmasdı. 

Ç•k defa Fran111 ıepllnlerl 

Alman kırafetlnde casoelar 
bııyerak hodaddan geçerktn 
eua1lar pantGtle yere lnf'rlerdl. 
Buaları yakalanarak kendilerini 
bekllyen Akıbeti balorlard.ı. Bir 
k•ımı da tutalmıyarak aldıkları 
ıaUmab mu'laf lakıyede netice· 
leadlrlrlerdl. 

Slan monf faluyetlnden 
emladl. Tam bir kanel mane· 
'tiye ile hareket ediyordu. 

O gla aktam ıaat ıeklsde 

(JepUa 85) ynaı ynaı hava· 
laank bab lıtlkametlnde 701 

•'•• ........ 

Hnı ıakindl. Seyıbat Yanan· 
Bulgar hododlarına kadar sftkdn 
içinde devam ~uı. Zeplin bo 
istikamete geldi@I saman Sazan 
Makedunyab k~ylfl kadın elbl · 
ıeslnl ~lymtıtl. Üzerinde bir 
t11bınca, btr bıçak ve ilk tedul 
için IOzumlu lltç ve sargı 

paketi ve bir miktar YuD1n 
dubmlıl vardı. Sabahı kartı 

eaat iki de jeplln Vardarın 
Ozerlnde idf. 

Sftzan jeplln komındanlle 

sevk mt-muruna ve dlğPr .ahı 

te veda ettikten ıonra p:1ra1Gtft 
giydi. Kendlılnl boeloi• atarken 
jeplln de bir bombardıman yap 
mak 61.,re Selanlk lıtlkametlne 
döndCl. (Ceınrlıra - tallh yardım 
etfermlt) darbımeaell tamamen 
Sazao'ın talibine oygnndo. 

SG1an ıukatondın birkaç 
dakika ıonra bir tarl• içinde 
bolanoyordo: Fakat 11bıh ol· 
madan yakın ka1e bereket et· 
mek imklnın• oldu.ollılan 1a 

Manisa icra me
murluğundan: 

Bayan saf lyenln emlak: n ey· 
tam bınbeınd•a &ICloı; al· 
dığı paraya mukabil bankaya 
ipotekli bulanın n geçen ıene 
yapılan aatıı; 2280 notDarah 
kanana göre tecil .,dildiği belde 
bir 1ene içinde birinci takılı 
borç 6clenmedlğlnden ıon ve 

kıt'i olarak rr.krar masayedeye 
konaa Manlıanın alaybey 
mahalleılnde .. Aı ahmet kalfa 
haneıl eolu yunoıon emine ha· 
Deli ark111 yııar dayı haned 
ana yol ile mahdut tahıa iki 
kao•th elmle kapııından glrl· 
lince zemini beton dft!ell ufak 
bir Hla, Hloda bir motbak •e 
mntbaktan glrlllr bir hell bir 
ufak hayvan damı •e gene ••· 
ladaa bir ayak tq merdl.ea· 
den çıkdır semini çini dGtell 
ufak bir aofa ilerinde yanyana 
olob biri caddeye nazır diğeri 

ulaya nuır iki odadan ibaret 
oldu~a Ye 1300 Ura kıymed 

mahammlnell bir bap hane 
Mllklyetl açık artarma ıare· 

tile n 844 numaralı emlik •e 
eytam banbıı kanona mod· 
blace bir defaya mahsoı olmak 
ıarttle artarman 7.9.1985 
uh gdntl eaaı 14 d" 
manlH htlkAmet konaAındald 

len daireelnde yıpalmak tllere 
80 gtin maddetla ntılığa ko 
nulda. 

Bu artırma netlc .. alade f8ht 
bedeli her ne olana olsan 
kıymetin" bakıbaıyarak eDçok 
artıranın tlıertoe lhaleıl yapı· 
lacaktar. atı" pel)ln para tle 
olab mtlttertden : .ıoıı yaıde 
lklboçuk dellillyeı murafı alınır 
ltba gayri U?eakol aıerlude 

her hangi bir tellide hak tale· 
binde bulauanlar ellerindeki 
reıml veıatk ile birlik~ on 
gln sarfında manlea lcruıaa 

mtlncutları lhımdır. 
Abl halde hakları tapa ıici· 

lince malum olmadıkça pıyl•t· 
madan hariç kalırlar. 18 8.985 
tarlhlndea lttbaren t•rtname 
herkeıe a~ıktır. Talib olanların 
ylzde yedlbaçak teminat ak· 
çaeı veya mllll bir bınka iti· 
bar mektuba n 933 1825 
doaya numaraılle mani• icra 
memurloğaaa mtlraeaatlan illa 
olmam. B. it No. 35 24101 

babı bakf P.mt:ğe btoladı. İlk işi 
pat•ıOtn nzerlnden atmak vo 

ono çahlar arasına aaklımak 

oldu. EvvelG parRıiitü yakmak 
ve lmh, etmek fıtedl. Fakat 
ateşin alf'vi onun için tehlU f'll 
idJ. 

Saat dörtte civar kôylP.r ayak.ta 
bulunoyor)ardı: SOzan nklt 
kayhetmiyerr.k yakın bir kôyıı.ı 
yGrDmeğP. hatlıİdı KG} e girdiği 
Hman Hkl'd oıomobll ve karo· 
yonlaran gidip fı'"lmeılle j!ftrftltft 
içinde o~nldıyan bir yolı dftşt6. 

yol dan ceçl!D Fran111 ve 
s,,n,.~al Hkrrlerl ona ataemak· 
tan ~eri kalmıvorlar, fakat Sft · 
san ıerbeıt bir vazly,.tle bir 
va kaya mevdan Vf!rmemek 
asue dlkhtle yarıyorlardı. 
Anıııın kafHındın tlmtek gibi 
bir f lklr ~eçtl 

Matedonye'lı blrkıç adam 
tarafından dordorolub bir ıoal 
kareıııncla kıhrea ne llMD Gze· 
rinde konnııcak11P 

- Devam ed.,cek 

Manisa icra Me
murluğundan: 

Hatice ve K.ıdriy.,nln em!Ak 
Ye eytam baoka!llDdan ad4nç 
aldığı paraya mukabil hın· 

kaya lpoır.kll bulanan ve 
ıeçen ıene yapılan MI••; 2280 
numaralı kanana gftre tecU 
edlldlğl halde bir aene içinde 
Mrlncl talılt boTÇ ~denmedi· 
ğlnden ıon ve kat'I olarak tek• 
rar mazayedeye konın Mınl•· 
nın çengi sade mahıllealnde 

hamam eokaıında ••'1 ve eolu 
uhlbl aenet haneleri •e 11ka11 
.. bibi aenet ar .. 11 Gnl yol ile 
mahdut haneılnln beton bet 
banmakla hanenin elmle kapı· 
ıından glrlldlkte beton döıell 

bir ıofa llerlade caddeye nazır 
bir, baboeye nazır bir ki iki 
oda •e beton dôtell ıo mer· 
dl venden lnlldlkte allık bir 
avla ve bir matbak ve bir 
bela H bir akar ıaya havi 
olan ve 800 Ura kıymedade 

olan bu haaenla 
MGlktyed aoık artırma nre· 

tile n 844: numarala emlak 
n eytam baakaıı kanona mu· 
ciblnce bir defaya mıhıaa ol· 
mak .. rtile artırmuı 7 9·1935 
ulı gtına eaaı 14 de 
manlea hak4meı konaAındakl 
icra dalre11lnde yapılmak tlsere 
30 gdn maddede aatıhga ko· 
nalda. 

Ba artırma aetlceelnde ıatııı 

bedeli her De olana oban 
kıymedne bakılmıyarak en ook 
artıraoı" berine lhaleal yapı 
lacakbr. s .. ııı petln para ile 
olup mtııterlden yabıtı yGade 
iki buçuk dellAllye murafı alı· 

nar. lıba gayri menkul ise· 
rinde herhangi bir tekilde hak 
talebinde bulunanlar ellerlndekt 
resmi VP.Satk ile blrltkte on 
gda sarfında mıDİM icrasına 

mtlracattlan laıımdır. 

Aksi halde baklan tapu tıl· 

clllnce mılftm olmadıkça pay· 
latmadan hariç bhrlar. 18 8· 
1935 terihlnden itibaren ,.,,. 
uame herkese açıkttr. Talip 
olaularm yuzde yedlbuçuk te· 
minıt akçaıı .eya milli bir 
banka mektubu •e 9:33 l 796 
doaya numarutle mani• fora 
meuıuılogunı mGracaatları ilin 
olaaar. H. it. No. 87 1200 

Osmanlı 150 lira Goretl tehrlyell iki breap eklıperl tayin 
Atağıdald eHafı ve ıerahl haiz olanların defterdarb&a m 

Dem·iryollarının 1 - Tftrk tebauından olmak. 
2 - YClbek tahıll g~rmtlo bulunmak 

Salın Alınması.. 3 - Maliye mftfettltlttlnde, dlnnı mohuebat blrleel 

--~· ..... -Fioancial Timeı yazıyor: 
fzmlr ·Aydın demlryolları his· 

ır.dırları ile tıhvllAt Hhlplerl 
dan oeorenlklerl beyanname 
ile bir mayııı tarihli Htıo ın· 

Jışmasının TOrkf ye hilkumeti 
ve kumpanya tarafındın tasdik 
edUdlğfnl blldlr111fşlerdir. Anlıo · 

mıya lld bfltOn formaltteler 
tamamlaomıştar. 

Demfryolu koQJpanya tar•· 
f1adaa bir mıy11tan ttibaren 
Tdrldye hDkdmetl bPsabına 

loletllmlo ve bir temmuzdan 
ltib.ren bllf 111 balulmet ldıre 
elne devrrdllmlttlr. 

Her oe kadar anlııma projesi 
kumpanyanın hhıedarlar ve 
tabvlltt ıahlplerl tarafından 

kabul edilmlt ve mahkeme 
tarafından ıaıdlk edilmlt lıe de 
ıauı bedeli olan ylıde yedi 
buçuk falıll 1935 TGrk borçlar 
ıenetlerlnln tatarı olaa 18~5840 
lo~ll• llrHının Looduda Oı 
manb bankHına tevdi edtl,,ceğt 
tarihten ıonra kat'iyet keıbe· 

decflktlr. 
Bo tedlyıtın eyhll 93°5 de 

yıpılmaBt kararl•ttınlmııtır. Bu 
tedly .. tı matealdb tlrkf't bine· 
darların• mıhlmat ver,.rek hlHe 
eenedlrrlle tah•lllerlnln tutarını 
nakld olarak kendllerlae iade 
tdlleeektir. 

Tah•llit aahfplt!rlnla 31 bl 
rlncl kAnon 1934 e k•dar top 
lanmıt falılerl de kendilerine 
•erilec"ktlr. 

Ttırk tah•llitının faizleri •e 
yeni .arldat debentor tahnllerl 
bir hazl11n 1935 den itibaren 
beHplanacıktır. 

mGraklpHğlode veya Halı~ında veya malt n ticari mCl 
en az b~o yıl muvaffalnyetle çahımıı mahaıebe oıull 
ticaret kanunlarına vakıf bulunmak. 2364 

Manisa Şarbaylığından: 
Urayım•ım 60 lira Gçretll baytarh~ı açıktır. lıtekllle 

hıyht• mftrar.ut eylemeleri. 2343 

D. D. Yolları 8 inci işletme MO 
tişliğinden: 

Aydın Demlryollaranda mer'i umumi ve haıusi zeytlnflf' 
muk, bıh, gu, benıln, motorin, masot n maden yağldl 
felerl l ağoıtoa 19;Jô tarihinden itibaren llğ•edllecektlr. 8tl 
delerio nakliye acretlerl, Devlet Demlryolları umumi dok 
tarifenin birinci sıDJfındakl eey• gibi ton ve kılometre 

5 karnı 25 ııantlme lndlrllmlttlr. 
371 kilometreden fasla me11afeye taıınacak motorin, 

n maden yağları için ağoetoı gayesine k•dar Aydın 
umumi ikinci ıınıf tarlfetl tatbik eıdllecektlr. BondaD _ _..ı 
sabiblerlae ılt husus! ıarnıçh vagonlarla nakledllecek pelP" 
mGğtakkata için 5.25 kurut aserlnden ayrıca yftzde 10 
llıh D. D. 10 numaralı tarife gene meıkO.r tarlhlerdell 
baron 8 inci ltletme mıntıka11na teımll edilecektir. F~ 
ılllt lıtııyonlardan ıbnabtllr. 30 1 3 2P". 

Aydm Demlyollın tlrketlaln Alıancak ·· Buca ·• Se 
bınllyoso içini mer'jyyete koydugo 1olco n aboneman ta 
l Ağustos 9:15 tarihinden itibaren llgvedllerelr. yerine • 
6cretll D. D. 113 •e 114 numaralı tarifeler ikame edil 

BiLET: 

Alıancak'tao K."mer'e, Kıııçollo· 
daa 8uca'yı. Kıaılçollu'dan Gasl· 
emlr'e ve Seydlkfty'e ve Seydl· 
köy'den Gaslemlr'e ve mDteka· 
bile o. 
Aleancak ve Kemer'den K.ısılçol· 
la veyı Boc•'y•, Bocı'daa Sey· 
dlkGy'e veya G11lemlr'e ve mi· 

1 

8 

tek!lbilen. 15 
Alsaneık ve K.emer'den Gazle· 
mlr'e •eya SeydlkGy'e ve mGte· 

Gldlı 

il 

7 

10 

m 

5 

6 

kabllen. 20 15 10 

Gldlt 
1 ıı 

15 ıo 

20 16 

Ba k11ım dahilindeki katarlarda mnld deglıtlreadeD 
katıra blletalı binenlerden 26 karnı ahnır. 1 HAV ACILIK 1 Atlelerlle birlikte ıeyahat eden 5 yaıana kadar çoeakı.t 

___________ ,, J•t dıhll) paruıı aakloloaar ye daha bClylk yattaki 

Sovyetlerde tam ıcreıe tabidirler. 

Tork Uçakcıları .• 
Pranında OdeH aylarından: 

13·Vll de Odeeaya aeklz TGrk 
açake1d gelmltdr. Banlann 
biri de Sahibe GGkçea adında 
genç bir Tart bayaaHhr, Ban· 
lar Tarklyede mot6nls tayyue 
ile açma konlannı Sovyet uçak· 
caları Anohln •e Roman"f daa 
geçmlılerdlr. Banlar Koktebelde 
iç ay mtlddetle uçak denlerlae 
devam edeeeklerdlr. Gelen TGrk 
oçakCJlan PrHda aytarına IO•· 
yeder blrllAlnde açlikcdık ha· 
reketlerlnl çok takdir ettikte. 
rlnl ı6yllyerek, Tlrklye camnr· 
ıaıanda da uoakcıhgın ilerle· 
dlğlnl blldlrmltlerdlr. Bayan 
Sahibe TClrk açakca bayanları· 

nın yabek ce1aretlerlnl ı .. reı 
ederek onlar gibi yetlteceglnl 
16ylemlıtlr. 14:·Vll de lncazya 
•11porlle Ttlrk ıençlerl Kokte· 
bele hınket etmlılerdlr, 

Uçuculara 
Nişan Verildi .. 

Moekon'da Avlyablm fahri· 
ka11nda çabf8n tkl amele tara· 
landan imal olunan kaoadlarla 
uoma tecrftlMlerl yapılmııtır. 

Kanadlar onlç kllô •AırlıAında 
n darı metre genltllğlndedlr. 
Bunlar uçucunun arka11na bağ 
lanmakta ve huıaıt iplerle lıtl 

kameti tayin lolade yaramakta· 
d.r. Ba kaoadlar tayyarelerden 

atlayan paraeaıcGler tçln ytııra 

makta n ona lıtedlğl yere in· 
mek ve hayada aerbaet dolat· 
mak imkanını vermektedir. Bu 
snreıle ye yakl•t•n paraıClıcG 

en eoura paraılttlntl açarak 

topnl• -.70r. 

ABONEM AN: 
Alaucak, Kemer, Kızdçalla 

Berkeı için 
· Boca araeında: 

Talebe için A 
il ili 

Bir aybk 

Bir aylık 

1 il III 
150 125 75 75 50 

Alıancak · (K.ııılçulhi, Boca) araıında: 
ı ıı m ıı m 

400 300 200 200 150 
Alaaacak (K.ııılçalla, 

Berkeı için 
1 il ili 

Baca) arauada: 
Talebe tola 
11 m 

Üç aylık 1100 850 550 
Onbeı gtlnltlk -

Bir aybk 
Oç a7bk 

Altancak · Gaslemlr •e SeydlkGy 
ı ıı m ıı 

600 450 300 300 
1600 1200 ' 800 

U'Ulnda: 
ili 

200 

Fula tafıllit lıtaayonlardaa abnablllr. 
30 1 s 9 ı 

Aydın hattının ılrketten mldener olup mer'lyyetlerl S 
maı 935 tarihinde bitecek olan ... Aıda numara •e b 
yaııb haıoıi tarifeler ılmdlllk yeni bir lt'•n kadar a .. 
Bmael tarife namaıuı Bal'8a 

976 K.oıpınar'daa lzmir'e bftralee aakU•• 
977 Kaklık · Eğirdir taruındakl lı ti 

lsmlr'e b6r61ee, fual7e, merclme~ 

1002 
1018 

1014 

1019 

10~0 

1112 

1028 

bat aakllne mabnl. 
Denizli'den hmlr'e auaaon nakUae 
Kaklık . f.Alrdlr ara11ndakl lıtaıf 
lamlr'e darı nakline malmaı. 
Altancak'taa içerideki lltaıyoalad 
çember nakline mabıa1. ...ti 
Sarayk6y'den lzmlr'e pamuk çeklfCl"I'" 
llne mabıaı. 
Tire, B•yıadır, Çıplık H Tepek61~ 
mlr'e pamak çeklrdegl nakline ...,... J 

Eglrdlr'den K.araknya'ya kereete 
maluoı. 

Barbanlye · ortaklar uanndakl 1 
dan lsm(r'e pamuk çeklrdell aakli" 
mı. Bu tarife ile yapılan her .ol 
nakliyat 6cretlerlnden 8'61p 1016 
ralı tarifeye göre 3000 IOD aakllf'1 

lara verilmekte olan 7Cllde 17 ,öO 
miktarlarınca tenalllt yapılır. Y ... 
2 inci llDlf tarifeden 88 125 % 
ıemtllta tlbl tatalaeaklardır. 

80 2 ' 
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A K l T · ~ Dr. Hulôsi Alataş ~ • ema onay ~ Eekl Tıbbiye Mektebi MDdftrft, Garp vbheıl Sıhhiye Reisi ~ 
Bakter11oıog ve buıa,.k ile •li•n wtahktar § Jç Hastalıkları Motahassısı § 

mfttahuıııı 5 = 
n....a1ıaıı 1 = Haıt•larını Bacı Baean Oteli Kareunnda Şamlı Sokağında = 

h ey Ye maa :ne ... '1°~0 brp11Ddaki dibek ıobk bqında 30 Nyt• § (20) No. Eslı:I Moayenrbaneılnde Kabul Eder. § 
~ u'buı =~de Nbah Nat 

9 
dan akıam Hat 

9 
a kadar İilllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l llllllllllllllllllllİI 

•ibo!"~t eden hutalara yapılman lbımgelen ..U tahlil&t ve , , -
l'fllea .,:pık muayeneleri ile veremli hutalara yapılma11na cevas gö· K d 1 T • h • 

Olbotorake muayenehanesinde muntazaman yapılır. a 1 n ar e rzı an esı 
Mulıtetü mevkilerde ihaleleri yapılacak 

asker ilAnlan 
....... .. L f 

••• 
lzmir'li Aileler Her Hususta Mem· 

nun Kalacaklardır . 1 Aer •t. •l. ko. n. den: 
- Mani• •ıkerl butaneel için (12000) kilo koyan eti İetaobul•dakl dlklı atelyeml 

~bt~11cı açık ekelltme wretlle eatın ahoacaktır. İhalesi fımlr'e naklettim. BfttGn aile· 
AAaıtoı· 935 nlı gdnCl ıaat on yedide Mani• ukeri l11rl, hem acazlok, hem de te• 

2 latıa •im• komisyonunda yapılacaktır. ·nfs ve Hrlf dlklıl ean'atl nok· 
a - ı•rtaıame ıaretl bedelılı olarak komlıyondan alınabilir. taeıDdan me;"uon bırakaca~ımı 
' - t emlnatı mo•akkate akc;eıl (~70) liradır. ~(henerek eôyllyeblllrlm. Eo 

- ~~ekliler Ticaret odauoda kıyıdla oldukların• dair n• 
800 

metodlarla çıhtıyorom. Reı· 
5 1 gôetermek mecburiyetindedirler. 

- Ekıllt mlğ Ye lSır.l d•lrel,,rdekl Bayan 
·•ı meye letlnk edecekler 2490 ıayıh •rtırm• •e ek· 
.. tme kıaonuooa 2 n lç6oc6 maddelerinde n tart lşyarlara takeltle kol•yhk göı 
:ameıfnde yamlı •eılkalmrı •e teminatı ma•aklı:ate mak· terlrim .. 

aalarlle birlikte lhale Halinden enel komlıyond• huır lklnclkordon - Zade ıokak 
............. balaDmaları. 2t8 l 2' 27 80 3 

ma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli 17 655 lira 85 kuruı olan 20 kalem 

boya malzememeıl 5.aguıtoı.935 pazartesi gOnG ıaat 15 te Ka· 
ıımpaıa'da komisyon bioaıınd• kapalı zarf uıollle ekllltmlye ko· 
nolmaııtor. Şartaameel ve ôrnelderl her gftn komlıyobda gôrfl · 
lebllir. 111ıeklllerln 132' lira 19 koroıtao lbıret olan muvak· 
kat teminat makbuz ve mektobo ile kınuni belgeyi havi teklif 
mektoblarını elulltme ıaatlodeo bir saat enellae kadar komlı · 
yon baekanhğına •~rmelnl. 20 25 30 4 4089 2171 

Hamza Rüstem 
Fotoğraflhanesn 

FnkalAde ıGr'at •e nefueale ye temlnatb olarak fotoğrafa 
mltealllk her it yapılar. 

Vesikalık Resimler 6 Saatte 
Amatör işleri 12 - 24 " verilir. 

Portre realmlerl, ağrandleman, kart postal ftlrrl temlaath •e 
pek elverltll flaılerle ve mllmkDn mertebe az bir zamanda 
yapılar. 

Satış Mağazasında 
En mnuf fabrikaların cam, f llf m, Uğıt, makine n ecza 

lan '"kabet kahol tıtm,.z flatlerle Htıhr. 
~, ~.4 

ı -r'.:•ç ••ter1 .. ı. a1. ko. d••= Gümrük Muhafc.,za Genel Komutan· 
kllJramıç •e civarındaki kılHt bayvanatının ( 424000) ·: MOnevver Etem 
111 °~~,llid1~ b~•· sarfmuıı~ ma~ku•~ koo- l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~llığı Istanbul Satın Alma Komisyo· 
be11

tt11r. lhaled 2 ·A~uıtoı· 985 cam• gtını ••t on Kışlada Mfls. Mev. sabo alma komisyo· d 
itle Bayramlç'ıe ukeri •tın alma komlıyoaanda y•· k )~-) DUO 80: 

2 _ P1 iemktır. nunda ihaleleri yapılaca i wı ar 
• Ş•rta d b 1 - Glmrbk mahafaH luıaatı:: için 4000 çift aıker fotlal o _ •me er .An komlııond• gGrlleblllr. M M ı L d 

leh L e- 81• "· eat: • · ao. an: k 1 il 21 8 9''5 b ı~ d L il il 
..a. er allo yol•f için dôrt kuroı elli ıuılm f lal ı.hmla 1 - Met. M "· kııaatı için 136200 kilo patatee lhtly•cı ka· apa ı ıar • ;, ÇHf81U • gaaa H•I v e eas ıme 

4 -..lllllttlr. yapılacaktır. 
- Te ı p•lı Hrf uıallle mGnakaHya koamuıtar. lhaleıl 2,ağoı · 

S _ 111 Dab mankkaıe ak,..a•I (1431) llrmdır. 2 - T11ınlann tutan 20000 Jlradır. 
L L• -w- toı,935 cuma glnd eaat onattı buçukta lımlr'de kııladı 3 E f L d G b ~ııuller 11caret oclaunda kayıdlı oldakl•nna dair •e· - '"' ve nftmaneei -.omhyooda ır. GrlUe lllr •e alınır • .. .._ Mıt. mv. eatıa alma komlıyonanda yapılacaktır. 1 _ 

6 __ .._ ıGatermek mecborlyetlıadedlrler. 2 Şa 1 1 b • L 1 d .. blll 1 4 - ut,.klller hu lıln yOzde 7•5 totağ• olan 1500 liralık 
~ .. - rınaml'& n er gun -.om ıyoa a gure r er. 

laakuu.aa lıtlrak edecekler 2490 aayılı artırm• •e S _ Patateıln t•hmla edilen mecmu tutan 8512 lira elli •ezne makbuza veya banka meluubaooa tekltf mektuplarlle bir· 
;!"lime k•aununan 2 ve GçlncCl maddelerinde •e tart· karnıtur. Ukte saat l' de komleyoo-e nrm~lerl. 4:~02 ·'l340 30 4 10 15 
bQ IDelfade yHıb YeılkalarJle temlaab moHkkate mak· 4 - Beher kilo ı»-t•tea için •Ilı kumı ylrmlbeı •ntim flat 
b ıı.., .. Ye teklif mektoplanaı tbale aaadndea en u tahmin edllmletlr. 

~ lr laat enel komlıyona nrmlı bulunacaklardır. 5 - Temlaatı muHkkate akçeıl 638 Ura kırkdôrt karuotur. 

89
1 

Jıamıo k 18 18 23 3o 6 - lıteklller ticaret oduında byltll oldoldarına dair ve•lka 
- Ta •ı eri •· •1. ko. dan: gG11ermek mecborlaetindedlr. 

kı...... llleaıa bayramlç garnizonu clYarınd• baluuaa piyade 7 - Ekelltmlye lttlHk enecekler 2490 ••yıb artırmı Ye ek· 
ille e~~:;•llk lh.l~acı olan 501000 kilo ıığır eti bpah sarf uıa· ılltme kaaonanon 2 ve Oc;Clnc6 maddelerinde ve tart• 
'-~ ~ konalmaı Ye ltıale g6a6 talibi çıkmadıgındaa · nameelnde ya11lı t'eılkalarlle temlnab maHkk•te mak· 

6 1 - &er 9Ufla eblltmeye konmattar. boaları •e teklif mektoplannı ihale aaaılndea enaz bir 
~8 935 lartla kUoaaaaa muhammen bedeli 15 karnı olub ihaleli .. , enel komisyona nrmlt bulunacaklardır. 

illa k~ pquıeeı gtlnft .. t ıs de b•yramlç tlmen •tın 17 21 25 30 2152 
.. : - 11..::~_blaM1acla yapalacak,ır. Mıt. Mv. ••t. •l. ko. ıL den: 
~ a..ı,11d ..... ya gireceklerin nreceklerl etin teralt Ye ey. 1 - Mıt. M•. kıt•ıtıtı için (40050) kilo karo aoğan lhdy•cı 

aer.ae:fu IDahalUn •ha alma komlıyoaana mClracaat ede· açık ekelltme ıuretlle eatıa •bnacaktır. lhaleıl 12 ·AAa•· 
4L~ la !I ..._ -...kil ıoe· 935 pasarteıl gtlnl .. t on beı baçokta mirde 

5olle IGre 1 lerta 2490 namarah baua 2, 3 inci m•ddele· kıılad• Mıt. MY. uun almı komlıyonunda yapıl•cmktır. 
' lleallea Yetalk ile mlnkk•t temln•I• olan 562 lira 2 - Şarınameıl her g4n komlıyondı ~lSrlleblllr. 

llae1a -~.::Y• baak mektabunaa ihaleden bir ••t e•el ti· 3 - Soğ•nıa tahmin edilen bedeli 2025 liradır. 
~ llae teallmlle komlıyonda hHır balaam•ları. 4 - Beher kilo aoğ•n için bet karat f l•t tıhmln edllmlotlr. 

817r1 1 i245 21 25 30 4 5 Teminatı ma••kkate akçeıl 152 liradır. 
~:... ....,, ... ol. ko. daa: 6 ..... ııı •• n .. ret ..ı.nıd• ka11dh oldatlanaa doJr ••• 

ba •ala beyramlç clnnada bulanan topçu kııu-tıe elb gôeteJmek meebnlyetlndedlrler. 
~ ~ leaellk ihtiyaca için (69,000) kilo 11ğ1r eti kapah 7 Mlnıbauına lftlnk edecekler 2490 eayıh artırma ve 
~ .,::.~itmeye konalmuı Ye lhaleıl glal ı.llbl çıkma· ekalltme kaauaanan 2 ye ClçlncCI m•ddelerlade Ye f&rl· 
2 ._ 8 D bpala sarfla ekdltmeye konmuıtar. nımealade yazılı ndkaları •e teminatı muHkkate mak· 

llaaıe.t 6 8 ~3~1laaaaua bedeli mahammea fl•tl (15) koraı olap busl•rtle birlikte 11 .. ıe ıutlndea enel komlıyonda buı: 
lllte,otaQ bt tarih •lı glntl IUt 15 de llmea aabn alma ko· bolonmalan. 2280 24 30 4 9 

3 
- 11::-•da )'•pılacaktır. Met. M•. Sat. ıl. ko. re. den: 

~CI llaaddel~kaaa)'a glreeeklerln 2490 aamarah k•nuaaa 2, S ı - Mıt. MY. kıı.at hayHnatının 426600 kilo kura ot lb· 
d oı.. (776 l~e gGre lıtenllea Ye•lkle ma•akkat teminat ta· t1yae1 kapalı ekılltme ıuretlle ıatan ahnacaktır. lhaleıl 
..:: bit lla lra 25) kuraıoa nya bank mektabanoa ihale· 6.a~oıtoı.935 uh gtlnd Hat onalb buçukta 1smir'de 

' .... laa~;nel Ulmea muhaaebeılae teıllmlle komlıyoada kıtlıda Met. Mv. ı•tın alma komisyonunda yapılacaktır. 
B17r1111 •n. 2241 21 25 80 4 2 _ Şartnamesi hergGn komlıyonda gôrlleblllr. 

l - a.1~ ..._eri •tın •ima komtıyonundao: 3 - Koro otan tahmin edllen tutarı 1706j ·Jlradır. 
letaell:1~t ıaralaoaa clHnnda bulunan piyade kıta•tıaın 4 - Beher kilo kara ot için dGrt kuraı flat tahmin edll· 
ille d1ffa lota (578.000) kilo Un kaı»-h urf aıu· mlıtlr. 

i .t.1ı:::•tmeye koaalmuıtar. İhaleel glnl talibi oakma· 5 - Temlnab maHkkate akçesi 1279 lira aekıen koraıtor . 
..._ 8 Jealdea mGnak .. ~ konulmuttar. 6 _ 111eklller ticaret odulnda kayttU oldaklar1Da dair nelka er ldloe 

IJaaı_. 17DDaa muhammen bedeli 9 karaı 25 18Dllm gôıtrrmek mecbarlyetlndf'dlrler. 
••ba al ·B· 935 tarih ••I 9 da S.yramlç tGmea 7 - Ekılltmlye lıtlrak edecekler 2490 •yılı artırm• ve ek· 3 

- lıllaaka illa lı:omleyoaa blaa11ada yapıl•caktır. ılllme kanununun 2 n Gçlncl maddelerinde Ye ıartna-
116 •ya gireceklerin nreceklerl anan termit ye eY· meılnde yHıla Teılkal•rlle temlnab maHkkate makbas. 

•• balaadna.. th 
4 caat ed k ,.. yerin UhD alma komlıyonaaa mira· larını ve tekllf mektablannı ale 1Utlnden enaz bir 

- lllaak eıre ltreaeblllrler. IUI enel komlıyon• nrmlı balanıcaklmrdır. 
8 laCfl -ya girecekler 2490 numarala kanunna 2 ve 20 25 30 4 2225 
lira 25 Lma•delerlae gGre btenllea Yeealkle 3923 lira M M 1 d 

ADfU klı: et. "· Nt. •. ko. re. en: 
b11aa iDi k 1 mu•a at temln•baı ny• bank mekıa. 1 - Met, MY. kıtaatı lhalyacı için ( 486 ) ton llnlt maden 
kotnı- nı lladaa bir •at enel tGmea utıa alma L ili ı llt7r1 -,onunda hazır balnnmalan, (~361 ) 30 4 10 15 kômlrl Aapalı zarf aıa e •tan alınacaktır. haleıl 

l ••o .. k ı ' ' • 5 · Ağnıtoe· 935 pazartesi gdnQ ••11 on altı baçakı. 
- 0.1r.mı er •tıa alma komtıyonondao: fsmlr'de luılada yıpılacaktır. 

2 kıp.1ı .:rralaoaa lhtlyaeı için (ll280) kllo udeymla 2 - Şartoameıl hrr gdn komisyonda glSrftl~blllr. 
..._ Ber kll aeaUle ekılltmeye konmottur. 3 - KômGrGn tahmin edilen mnhammen tutan (7533) liradır. 

17 ·8· :;~nan mahammea beddl 75 karuttur. İh•leıl 4, - Beher ton kômlr için oa b.ı buçuk lirm f lat tahmin 
a kOIDI tarih •at 11 de S.yramlo tClmea •ha •ima edllmlıtlr. ' 

..._ lbQ IJonaact. yapalacakbr. 5 - Teminatı muvakk•te •kçed (565) liradır. 
e .. _~aıeye glreoeklerta nreceklerl -·-...Jey••ıaıa -r.tt •e t .. ._.., balaadap rl .... e .... " 6 - ıteklller Ticaret od11ında kayıdlı . olduklarına dair Ye· 

' laeaat ede k ye n Hba alma komlıyonana mi· ılk• gôetermek mecburlyetlndl'ldlrler. 
..._ leaek.11-._'' li"9 Deblllrler. 7 - Ekelltmeye lıtlrak edecekler 2490 eayıh artırma •e ek· 
~ llre ekllltme kuaaanaa 2 Ye S inci madde· elltme k•nunanan 2 Ye ClçtlncO m•ddelerlnde Ye fart· 
.......... hteatıea •eealkle 616 Ura 50 karnı mankbt a•mealade yuıh nılblarlle teminatı ma•akkate mak·I 
9Y9el ..._ "Ja laulk mektabaaaa llaaledea bir .. t balarını •e teklif mektuplarını ihale . •••laden en •• 

••••ebeelne te•dl ile kombyoada bam bir IUt enel komllyoaa Yermlı bahuawklardaı. 
l8eo ao ' ıo ıs 

Bomava subn alma komisyonuuda iha· 
leleri yapılacak olau asker ilanları 

Bornan aıkeri Nlın alma komlıyonondan: 
1 - GHlemlr'e dôrl takeltte le.tim edilmek şartlle ( t 40) toa 

Unun kapah zarf la yapalaa mftnakuaıında beher kilo· 
ıana nrllen (12) koraı (59) eaatlm flat komolanhkça 
pabah gGrllmeal ise bir ay sarfında p ... rbkla •tın 
ahnacakbr. 

2 - P~rlığı 2 ·Agaıtoı· 935 cam• glnl ••t 15 de yıpı· 
lacaktır. 

3 - İlk pey (1322) liradır. 
4: - İetelı:lllerln Ticaret oda•ında kayıd~ olmaeı mecburidir . 
5 - Şartnameel her tıfln komlıyooda görllleblllr. 
6 - İıteklllerin blldlrllea •aktlnden enel temla•tlarlle bir· 

ilkte Barnıu• •ıkerl ıabn alm• komlıyonana gelme· 
lert. 2359 

Mıntaka Orman Modorloğnnden: 

\ 

Klloıa 

127630 
382590 

4650 
17490 

500 
200 

Adedi Nevi 

118 
9 
2 

Odan 
Çalı 

· Çam k•bo&a 
Somak yapral• 
Kömar 
Çıra 
Kereete 
DlSğea 
Bel ta 

Yakarıda ne,,llerl yaaıh emval 29, 7 ,935 tarihinden itibaren 
onbeı gtln m4ddetle açık arttırm• ile mGuyedeye konolub IS· 
8 935 tarihinde lhaleıl yapılacağından lb•le Alnl ıaat dokuda 
bteıkUlerln Orman mtldlrlyetlne gelmeleri Uta olanor . 

~o s 7 11 2326 

Jzmir Eşrefpaşa Hastanesi Sertaba
betinden: 

Etrefpaf8 haıtaned için ekılltme ıaretlle eatın ılınacak ol•a 
bir adet Remlgton yHı maklneal ekılltmey~ konularak nrllea 
flat haddı llylk gGrllmedl~nden ,pıtoeun 9:i5 g6nlae bnakal· 
mııtır. Remlgton llllarkalı yua maklaaıı bolun...-dıta ı.kdtrde 
lde•l marka Ye 4 anman yua ........ lllla tatulacaktar. 
T.Uplerla o glD aut o•tklJ• kadar F.trefplfa lautaaetl lae1et 



•m .... ::::.~~ ......... ~ .. lllllllDllDIU ............................................ "'" 
Gümrük Muhafaza Alayı Satın Al

ma Komisyonundan: 
1 - Gtımrllk muhafıu alıyı blrlacl tabanı ihtiyacı içlo ekli 

cotYelde yuılı 25 kalem enak Ye mıbrukıt açık ek· 
ılltme ile Atın alınacaktır. lbıleıl 12.8.935 pısartoıt 
gaaa 111t 14 te P•uport'ta gtlmrClk muhafaza alıyı hl 
nasında ıatın ılmı komfıyoaaada yıpılıcaktır. 

2 - Şartnımeıl hergGn komlıyonda gôrGlf'blllr. 
S - Ersak Ye mıhrakıtın tahmla edJJen mecmu tutan 

18487 liradır. 

4 - Etli cet•eldo yaıılı ersak Ye mıhrakatıa hlzalarındıkl 
flat tahmin edUmlıtlr. 

5 - Teminatı monkkıte paralandı her e11a hlıuıada gôe· 
torllmlıtlr. 

6 - lateklller Ticaret od11ındı ·kıyıtll olduklarına dair veıl· 
ka göstermek mecbarlyetlndedlrler. 

7 - MGoık1111ına letlrak edecekler 2'90 Myılı artırma ve 
ekılltme kanaaaaan ikinci ve tıçGacCl maddelerinde ve 
eartnamelerlnde y11ıh vealkılırlle temlaıb mu•akkate 
makbozlannı Ye ihale Aıtfn.ten en u bir 1111 evYel 
komisyona vermlı buluı11caklırder. 

Miktarı Muhammen k. Tatan o/o de 7 ,5 teminatı 
Ctaıl Ktlo gr. Ka. ı. Iha ka. Ura ku. 
Çıy 27 250 67 60 5 06 
Toı teker 1600 27 50 44.0 33 
Sığ•r eti 18000 25 4500 337 
Sadeyağ 1500 7 4. 111 O 83 25 
Zeytin tane 3240 18 583 20 43 7 4 
Kunı(aıolye 12500 16 2000 150 
Kara ıoğu 5000 5 50 27 5 20 62 
Las 8200 3 96 7 20 
K.rmııı bClber 100 26 26 1 95 
Ptrtnç 4000 22 880 66 
Kara tlstlm 1800 13 234: 17 55 
Zeytinyağı 1600 29 464 34 80 
Pıtateı 5'00 9 486 36 45 
Sarnmak 100 60 60 4 50 
Bulgar 2300 11 253 18 97 
Nohut 2700 12 324- 24 30 
Mıbraa 2700 20 540 40 50 
Arpa 36100 3 50 1263 60 94- 71 
S.maa 24000 1 50 360 27 
Ot 16000 4 640 48 
Odun 100000 1 20 1200 90 

K6mtlr mangal 30000 t 1~00 90 
" maden 8000 8080 246 40 18 45 

G.. 3600 2' 40 878 •o 65 85 
Saban 1500 24- 360 27 

26 ~o 4 s 

lzmir Tayyare ~ineması 
Veriliyor. 

2306 

Kiraya 

Tork Hava Kurumu lzmjr Şube
sinden: 

lzmlrtn en g6ıel ıinemuı olaa blrlacl kordoad•kl tayyare 
llaemuı sengin donanı, maklaalan Ye elektlrlklerlle beraber Gç 
eene l~n kiraya Yerilmek tlaere ırttarmayı çıktralmıttır. Arttır· 

mı ~2·7 ·935 ten ll ·8·935 e kadar ievam edecf'ğindea lıtekll· 
lerln ha 11man tçlnde tartları g«lrmek Ye Dthayet 1 l ·8·935 
paıar gCloCl 1111 18 e kadar kapab 11rfJırıaı nrmek tlsere ı.. 
mirde bava koroma İsmlr ıobealae, lıtıabuldı lıtıabul ıabe· 
ılne An karıda ıeoel merkue oğr.malan. 2:! 17 21 !lO 9 

Arsıulu~al Izmir Pana}' ırı faal Ko
mitesi Baskanlığından: 

Areıula11l lımlr panayırında pavlyon ve bot yer klralımıt 
olıa 11yın flrmılada ekıpozaalırın lntaıt, ıımlr•I ve dekora•· 
yon lılerlae biran enel batlımalırı ihama Ula olaaar. 

(2319) 27 30 1 ~ 8 

Arsıulusal lzmir Panayırı Faal Ko
mitesi Başkanlığından: 

Panayırın açılma tarihi olan 22 ıgaetOI 935 gtntladen kıpa· 

naaA• 11 Eylftl ~35 gClnGae kadar gelecek ıe111h ve ziyaretçi· 
lorla tlcretl mukabilinde yatmw için evlerinin bir kıınııaı paa· 
ılyon hıllae lfrı~ edebileceklerin ıartlırlle adreılerlnt blldlrm~k 

Gaere fımlr belediye dılrealnde bulanan panayır bGroıona mtl· 
rae1ıtları ll•n olunur. (2:ll8) 21 30 1 3 6 

Kapalı ZarfUsulile Eksiltme lanı 

SümerbankUmum Mü
dürlüğünden: 

1 - NızUllde lop edlle~k buma fıbrlkıeı birinci 
kııım tnıHtı Hhldl f fal euıtle eksiltmeye çıkarılmıotır. 
Tahmin edilen inşaat bedeli 328,942 lira dört kuruıtor. 

~ - Bu loe alt ekelltme nrakı oanlardır: 
A - EkaUtme tartnamcsi 
8 - MakHele projeal 
C - Fenni şartname 
D - Metr1j, Yahldt flat •e kotlf bulAauı 
E - Projeler 
latlyenler bu euıkı 16,50 lira mokablllnde 

Ankara ıabeılnden aetıo aJablllrler. 
3 - Eltalltme 8 ıgoatos 1935 pertembe gftntl aaat onıltı 

buçuktı Ankırıda ziraat bank11ı bln11ıodıkl aOmerbıak 
merkeılndekl komlayonda yıpılıcıktır. 

4 - Ekılltme kıpalı zarf ueulUe yapılıcıktcr. 

5 - İeteklflerln 16.908 lira moHkkat teminat vermeıl 
handan başka en az 50,000 lirallk bir tek bina lnoaıtını 
mavaffakı yetle bfdrmlo olmaaı lhımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda yazıldığı gtın saatten bir 
ıııt enellne ~ıdar ıllmerbınk umumi madaılağtıne mık· 

boz mubblllnde ferllecektlr. 
Poıtı ile gönderilecek mektupların nihayet ihıle eaaılnd.en 

bir ııaı enellne kadar gelmlt ve zarfın kanuni f Pkllde 
bpıtılmıe bulonmıeı llzımdır. 24 27 30 2 2269 

Denizli \ili yeti Uaimi EocQme
ninden: 

Dealıll vll•yetl muhııebel hueuılyeıl için yaptmlacak delttr, 
m'kbuı ve kAğ•tlar.n ba11m iti 2 ', 7 ,935 t1rlhlodea 14,8, 935 
çarıambı gana uıt 16 yı kadar 24 gGa açık ekılltmiye konul· 
muıtor. 

1 - Muhammen bedeli 550 llrıdıı. 
2 - ilk teminat akçe11I 41 liradır. 
3 - İbıle 14,8,935 çar11mba gtına vllAyet daimi eacGme· 

nlade yapılıcaltır. 
4 - Şarıoame n yıpılıcak lıln 35 parçadan ibaret bolouaa 

ôıneklerl lımlr vllAyetl Mahaaebel huaualye mCldarlGğtıne de 
gônderllmlıtlr. Görmek lıtlyeolerln lımlr Ye Denizli Mub11ebel 
hoıualye madarlaklerlne baovormıları gerektir. 

5 - Reılm, harç, llAD veealr maaraf lar al1D1 ılnlr. 
25 30 228, 

Fratelli Spereo Vapur Acent 
ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI 

110RESTES,, vıparu elynm llmınımııd• olup 19 te ... ..,.. 
Anvers, Roterdım, Amıterdım ve Bımburg Umanları lc;bl 
ılacalmr. 

" GANYMEDES ,, vapura temmuzda beklenmekte oJop 
ktınft boplttıktın ıonra Burgu, Hraa n Kôıtence lh• 
için yak ılıçaktsr. 

0 8ERMES,, npara 27 temmuzdan 1 ığuetoıı kadar AO 
Roıerdım, Amaterdım Ye Bımburg limanları için yak al;.;_ 

" GANYMEDES ,, vapura 12 ağustostan 16 ığuatoııı 
AnYera, Roterdam, Amaterdam ve Hamborg Umınlarl lçlD 
ılıcaktır. 

SVENSKA ORlENT LlNlEN 
11V ASLAND,. motDrO :-JO temmuzda bekl~omekte olup 1 

bot•tlttıktan aonrı Roterdım, Hımborg, Copenbagen, D 
Gdyofı Oalo, Goteburg Ye İakandfnnyı llmınlırını 
edecektir. 

S}JtVlCE MAR1Thı ROUMAIN 
"ALBA JULYA,. Hpora 19 ığoetoıtı gelip ayni gande 

tı, Napoll, Marallyı •e Bareelon'ı hareket edecektir. 
Hamlı: İlAnlırdakf hareket tarihlerindeki de~flkUklerden • 

meı'aUyet kıbol etmez. 
Fazlı tafall•t için J)dncl Kordonda Tahmil ve Tahliye 

blnuı arkuıadı Fratelll Sperco ıcentahgın• mtlracaat e 
rica olunur. Tf'lefon: 2004 . 2005 . 2665 

Olivier ve Şüre
kası Limited Va

pur Acentası 
Ceadell Ban, Birinci Kordon 

Tel. 2443 
Ellermın Liyn Ltd. 

" FRAMINlAN ,, vapuru ay 
aononda Lherpool ve Snan· 
aea'dan gelip tahliyede bala· 
nacaktır. 

0 DRAGO., vapuru 29 tem· 
muzda Hull, Anvera ve Lon· 
dra'dın gelip tahliyede bola· 
nacak ve ayni 11mındı Loadra 
Ye Bull için yak ılıcaktır. 

Doyçe Lnınte Llalye 
11ANGORA;, nparu 18 tem· 

muzda Bamborg, Bremen '° 
AnYera'ıea gelip tıhlly .de bu· 
lunıcaktır. 

Not: Vurul tarihleri Ye vapurla· 
rın lılmlerl tlserlne dealılkllkle· 

rlnden meı'ollyet klbal edilmez. 

V. N. 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LlNIE 

0 HERAKLEA ,. papura hı· 

len limanımızdı olup 25 tem 
muıa kadar Anvera, Roterdam, 
Hamburg n Bremen için yak 
ılıcaktır. 

0 DERINDJE ,, npanı 5 
ağuıtoatı bekleniyor 8 ığuıto11 
kadar Annfl, Roıerdam, Bıın· 

burg n Bremea için yak 
ılıcaktır. 

0 ALlMNlA ,, Hporu 10 
a~oıtoata bekleniyor, Hımbol'g, 
Bremen Ye An,vere'ten yak 
çıkaracaktır. 

SERViCE DlRECT DANUBIEN 
TUNA HA'ITI 

" TlSZı ,, motörO 6 ığaı· 
toıtı bekleniyor, Badıpeıte, 

Bratlılav '° Viyana için yak 
alecıkhr. 

Zayi 
63 Gncd alaydın ılmıı 

ğam terhiı Yealkını ile 
meyanda lzmlr hoıoıi b 
mtldflrlüğQne tedJye e 
muhtelif ıenelere ıid yol 
makbuzlarını naalr evrl 
24 7 ·935 tarihinde sayl 
olduğumdan yenisini ala 
Eıklaloln hClkmft olm• 
H•n eylerim. 
İzmir ıık toHlet ealoD ba 

94 numandı Mebmed ol~ tlr: 
Kemal 21 28 

11/Jm .................... ~ 

Okeflrenler! Mut 
laka (Okamentol) 
Öksflrllk Şekerle· 
rini Tecrflbe Edi· 
njz. • 

ve l'Orjen ~ahapın 
En Oıttın Bir Mtıs
hil Şekeri Olduğu 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli MOehil 
letiyenler Şaha 
Sıhhat Sftrgfln 

Haplanm Maruf 
ecza depolarand 
ve Ecmnelerden 
Aruınlar. 

Sıhhat Eczall 
Hamdi Nozbe& 

Batdorak bClyilk S.lepçl 

Anliara Birası il il il 1111 il il il il il il il il il il il il il il il il il il il il il il il il il il il il il il il 111111 il il il il 11111il!1111ilil11111111111ilililililil11111111111111il111 m ~ 
Akşehir Banliası -

.. . .... 
DzmDr şubesi 
ikinci Kordonda Dona civanndaki kendi hinuında 

TELEFON: 2383 

Hertflrla (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 

Vadeeialere % 4 

Mevduat Şartları: Altı ay vad~liye % 5 
Bir 1ene vadellıe % 6 faiz verilir. -----------Z ah 1 re, tlsGm, ladr, pamuk, yıpak, afyon n..tre kombyonculaga yapıbr. Mallar geldi· 

tfndf' Mhlplf"rfOe en mGlıafd torıltle HaDI Hrlllr. 

• • • 
ıçınız. 

Çünkü Ankara Birası 
Ulusal Bir Fabrikanın Mahs11lndnr 

'.' 
Ucuz, Temiz ve Sıhhiğ Bir Gıdadır. 
Torkiye'nin bertarafında 

içilen yalnız (Ankara Birası) dıt' 
Ankaıra Böraso) n• 


