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lzmirde çıkar, akıamcı siyasal gazetedir 

• Dağcılarımız, bugD;n parti 
merkezinde başkan Avni Do
ğan'ın başkanlığı altında 

önemli bir toplantı yaptılar 
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lngiltere'nin kararı, Avrupa'nın mukadderatını tayin edecek Cumurluk :mu, Krallık mı? 

llaile Selase; yapacağımız har hın zafer-Muhalifler, müda-
le neticeleneceğinden eminim, diyor faaya hazırlanıyor 

lspaııya, Cebelütarık'ın cenub sahillerindeki kıtalarını taliviye ediyor. 
Bunun selJehi bitaraf lığı muhafaza edebilmek için imiş! 

))Urumdan Mussolini ve Baldvin mes'ul imiş! 

Venizelos ve oğlu Paris'ten iki
şer milyon Drahmi gönderdiler 

P•r· 2 b _ __ _.,,,,_ 
tet. 11 2 (A.A) - Gaze- l lstanbu1:23 (Uzel) - Pa-

lstanbul 23 (Özel) - Yu- zelos ve oğlu Kiryakos Veni
nan muhalifleri, plebisit es- zelos, Paristen ikişer milyon 
nasında cumurluğu müdafaa drahmi göndermişlerdir. 

"t' l~g~liz kabinesinin gö- r~sten gelen haberlere göre, 
ıa,,111t•ıoın önemi üzerinde ltalyanın Habeşistauda dal 
E~ tloıektedir. budak salmasına, lngiltere 

~ta ~ Dö Pari, Bugünün h. • son derece muarızdır. Bun-
lıt11Q 1Yttinin Baldvinin ve 1 dan dolayı ltalya-Habeşistan 
~ll:•~lininin üzerinde lop · anlaşmazlığında eJinden gel-
l1alil~i1nı söyledikten sonra, diği kadar Habeşleri müda-
llatd tre kat'i bir karar ver- faa ede<.ek ve İcab ederse 
~ ttı ö.nce Alman deniz onlara her suretle yardımda 
lıe)'trnasıle Versaya ilk dar- bulunacaktır. 
.ı,;~ ~;:~~ğunu hatırlamalı· ___ Y_a_l_a_n_d_ı_r __ _ 

topı 'ltn, Ingiliz kabinesinin Italya, 12 adada tah· 
~h •~tısında Avrupa istik-
~~!•ll bağlı bulunduğu kimat yapmayor 

için para toplıyorlar. Veni-
•• 
Malta 

Hakimlerinin yerli 
olması lazım 

İstanbul 23 (Özel) - Lord· 
lar kamarasında Malta adli
yesi hakkında uzun bir mü· 
nakaşa geçmiş ve müstemle
keler nazm, Malta hakimle· 
riain, Malta ahalisinden ol-
ması lizımgeldiğini söyliye
rek münakaşaların önüne 
geçmiştir. 

Londrada •ut:ı • Ö 
'-L. 11Yasası ortaya çıka- lıtanbul 23 ( zel) - 12 a-
qır d· -;-ıcıl~<ın ıoı>"'uları Bnyu .. k ''ano·ın ~ıktı l •yor. ' > dada Italyanın tahkimat yap- J " 'oJ" 

~tolldra 22 (A.A) _ Ka- sında Cenevre'de azimkira- ki kıtaları takviye için bri tığı ve bir hareket hazırla- lstanbul 23 (Özel)- Lon-
~ ıyrıtık partiler ara- ne hareket edilmesi husu- çok lspanyol müfrezeleri dığı hakkında Atina gazete- drada büyük bir yangın ol-
A ~ sunda bir anlaşma vardır. gönderilmiİtir. Bu tedbir Is- !erinin verdiği haberler, ita)- muş ve Radyo istasyonunun t\rapl ar Yalnız bazı kabine üyesi panyol bitaraf lığına riayeti ya bükü metince yalanlan· müştemilatından bir kısmı 

zicri tedbirlerin bir barb temin için yapılmııtır. maktadır . tamamen yanmıştır. 
~ b demek olacağı mütaleasın· • .. • ·---••---------
il Udileri iste- dadır. p d "' l ld Taymis ve Deyli Herald auayır On lureo e açı ı 

llıiyoı-Jar gazeteleri ltalya'ya zıcrı 
tedbirler tatbik edilmesini 
istemekte, f petrol, kömür, 
nikel, kauçuk ve pirinç gibi 
maddelerinin gönderilmesi
nin yasak edilmesi gibi ted· 
birler tavsiye etmektedir. 

~L -1./rik A t '4ltıb a rcıpları 
~~'te,· \ll 23 ( Özel)- Tan 
~t 'r •h~d~lceıirede Araplar 
\ ç•r •ler arasında kanlı 
~'1>1,rt'tnıa olduğunu ve 
~'''ki, n, ellerinde kızıl 
~ .. 'ı•rd,r ~.lduğu halde so-
1' h,b nuoıayişler yaptık
~'PI, tr veriyor. 
~., Yt tın, Y abudiler aley-
~-.r•ıtırdıkları yaftalar, 

Çe kaldırılmııtır. 

Morning Post gazeteıi in· 
giltere'oin barışı bozmak 
suretile boyun eğmesi kabil 
olmadığına göre, Mussolini
nin durumu bir daha tetkik 
edeceğini ummaktadır. 

Niyouz Kronikl gazetesi 
İngiliz bankasının ltalya'ya 
normal kredileri kestiğini 

bildiriyor. 
logiliz kabinesi bugün 

özel bir toplantı yapmışbr. 
Londra 22 (A.A) - Ha

beş imparatoru diyevinde, 
barış yolundaki gayretler 
boşa çıkarsa ordumun yapa
cağı harbın zaferle bitece
ğinden ~üpbem yoktur, de
miştir. 

Loııdra 22 (A.A) - Ce
belüttarık boğazının kapatı
lacağı doğru değildir. 

Nevyork 22 (A.A)- Nev
york Taymis gazetesi bita
raflık projesini tenkit ede-

rek, Amerikanın bir harbın 
önüne geçmeye mecbur ol· 
duğunu yazmaktadır. 

Londra 22 (A.A) -Ame
rika maslahatgüzarı dış ba
kanına Amerika'nın, ltalyan 
Habeş anlaşmazhğına karış
mamak kararında olduğunu 

bildirmiştir. 
Madrid 22 (A.A) - Ce

beliittarık'ıa kuzey ıabilind.e 

Celal Bayar 
bir söylev 

.,;ok önemli 
verdiler 

-------------------------Bu seneki panayır; Türk ekonomisinin dinamik 
• • 

seyrını 

Arsıulusal beşinci 9 Eylül 

panayırı, dün, öğleden sonra 

saat 18 buçukta ekonomi 

bakanı Celil Bayar'ın önem

li bir söylevinden sonra açıl
dı. Açılış töreni, bu yıl da 
çok 161teritli olmuıtur. Ya-

gösteren bir eserdir 

J>mıayır Açılış111tla11 intibalar ~ 
kın illerden gelen binlerce miş bulunuyordu. 
halk, panayırın bulunuduğu ilbay Fazlı Güleç, lzmirde 

cumurluk meydanını mahıe· bulunan saylavlar, parti baı
re çevir~iıti. Daha saat 18 kanımız, ordu espekteri ge
de gelmeğ'e baılıyan da· neral lzzeddin, general Ali 
vetliler, yarım saat içinde Rıza, milstahkem mevki ka
muazzam bir kitle teıkil et· mutaaı miralay R111m, ecae-

Alman 
Askeri partisi hare

kete geçti 

Mareşal Maken:en 

Istanbul, 23 (Özel)- Şim
diye kadar Siyasaya biç ka
rışmamış olan Alman askeri 
partisinin, son günlerde her 
işe müdahaleye başladığı söy
leniyor. Naziler, bu durum
dan endişe ediyorlar. 

bi konsolosları, memurin, ga
zeteciler ve daha bir çok 
zevat davetli idiler. 

Saat on sekizde, Ekono
mi 8Rkanı Celil Bayar, ya
nında Trakya genel Espek· 
teri General Kizım Dirik 
olduğu halde göründüler. 

Halk, Celil Bayar'ı hara
retle alkışladı. Bunu müte
akip, iplik fabrikasının ban· 
dosu istiklal marşını çaldı 
ve bundan sonra panayır ko
mitesi başkanı Şarbay dok
tor Behçet Uz, söylevine 
başladı. Şarbay'ın söylevi 
biter-bitmez, törene başkan
lık eden Ekonomi bakanı 
Celil Bayar, aşağıdaki söy
levi söyledi: 

Sayın bayanlar, baylar, 
Beolncl arııuloHI İzmir pa· 

nıymnı bGyftk kıvançla ıçıyo· 
rom. Yıldın y•lı daha ileri ve 
olgun mahiyet ılın bo panı· 

-Devamı 4 üncü Sahifede· 
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Yabancı g6zile Tflrkiye 

::::.._ ...... = Köyflnde yapılan - -=s = araştırmalar 
_=;-~ eyaz apag"" anın=_~ Kültür tarihi akademisi, 

Don nehri kıyısındaki Lim-= SIRRI= liyanski köyünde arkeolojik 
~ 23 8_935 l 1~;~~'7rze: KAlUi OUAL = kazımlar yapmaktadır. Bu 

Türkiye balkanlarda harı~~ 
hizmet eden yegane devlettı1 

Italya, sözünü tutmaması..;dan dolayı iki memleket 
E§ 'J efrika umara 1 : 23 ~ yerde yedinci asırda, Hazar 

F.mllllllll 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 lllllll llllllllllll lll lllllllllllllllrffi Türklerinin baş şehri olan 
- Birde diyorsunuz ki, - Bu kadar yeter-dedi- Sarıgöl bulunuyordu. Bu ka· 

arasındaki ticaret te tenezzül etti bi e 
luğun sözü geçse, b~ 
gülünç olmıya k&fiydı· d•~ yanı başınızdaki kamarada sizi mahkeme çağıracaktır. zım esnasında yüzden fazla 

çıkın çıkın mevcut olduğunu Bunun için Hamilton'dan 
d mezar da açılmıştır. Bunların 

bil iğioiz paralar, sizi ala- başka bir tarafa gitmiyecek-
kadar etmiyor muş!.. siniz. Memleketimizde iş bir kısmı XI-Xll inci asırla· 

T b ra aiddir. Bu mezarlarda aunt, u sefer ciddi bir aramakta ısrar ederseniz, 
tavırla cevap verdi: daima burada mı ikamet çok önemli Türk eserleri 

- Evet mösyö, bu çıkın- edeceksiniz? çıkmaktadır. Bunlar arasın· 
lar hiç te beni alakakar et- - Evet, bu pansiyondan da değerli zinet eşyaları, 
miyordu. Zira zihnimi başka şikayetim yoktur. Fakat mös- kılıç, hançer, altın eşya ve 
gaileler işgal ediyordu. yö, benim madam Honhard' avanı bulunmaktadır. 

- Gaileler mi? Taunt, la hiç bir alakam yoktu! KızıJyar şehri · civarında 
kıp-kırmızı kesilmişti ve Taharri amiri, Taunl üze· da kazımlar devam etmekte 

- Evet, yabancı bir mem- rinde fena bir tesir bırakma- ve burada eski Hazar şeh-
lekette ve hem de iş zama- mış olmak için: rinin anıtları araştırılmakta-

The Christian Science Mo· 
nitor gazetesi ülkemiz 
hakkında yazdığı bir başma· 
kalede diyor ki : 

Tilrkiye, kendiliğinden bal
kan devletleri arasında ba-
rışın teminine uğraşmış bir 
devlet halini almıştır. 

Sonra hiç bir komşu dev
letin arazisi üzerinde amal 

dar. Bu işlere akademiden 
başka Azak ve Karadeniz 
müzeler müdürlüğü de iştirak 
etmektedir. 

beslememektedir. Türkiyenin 
yegane g~ye~i, Türkiye da
hilinde e etrafında sulhu 
temelleştirm ektir. 

Türkiye, ltalyanların Ana
dolunun cenup sahillerine 
ayak basmak istediklerine 
dair çok söylenen sözlere 
fazla kıymet vermemektedir. 

Mamafil.ı, Türkiye, bu ha
valide lazım gelen tahkima
tı yapmıştır. 

nında işsiz bulunmak, az - İyi, bize verdiğiniz İza· s --------------
gaile midir? hattan size teşekkür etmek ' a r p ı· y arış 1 a r ı n a 

- Nereden geldiğinizi söy- borcumdur. 

Her ne kadar ltalyaya 
karşı bir ıüphe varsa da, 
Türkilerin kendileri bile bu
nu muhik bulmak için sarih 
bir sebep bulmamaktadır. 

lemediniz? Dedi ve Taunt'a müsaade b 
Taunt, tahaarri amirinin etti. Taunt, kamaradan he- ugu" Il haslanacak 

bu sualine bir kaç saniye nüz çıkmıştı ki, sivil polis . ' • 

ltalya Türkiye'ye 15 mil
yon dolar yüksekliğinde bir 
borç verecekti. Bunu mani· 
faktür ve makinelerle yapa
caktı. Italya'nın sözünü tu· 
tmaması üzerine, iki mem
leket arasındaki ticarette 
bir derece tenezzül etti. Ve 
ltalyan işyarları artık bura· 
da fazla hususi rağbet gör
memektedir. 

sonra cevap vererek: Pain içeriye girerek: 
- Demuam'dan geldim - Bu fakirin odasında 
dedi ve ilave etti: değerli hiç bir şey bulama-
- Ev eşyası yıapan bir dım. Kanaatim, bu adamın 

ıirketin mümessili idim. Bu parasızlıktan ıztırap çekmek
şirket, patatesleri istediğiniz te olduğu merkezindedir. 
şekilde kesmek için güzel Taharri amiri de sivil Pain 
ve küçük bir makine de icat in sözlerini tastik etti. Ve: 
etmişti.. - Evet Pain, ben de öyle 

Str un heman sordu: anladım. Sen şimdi Pola 
- Bu şirket şimdi nere- haber ver, bana kadınlardan 

dedir? Barker'i getirsin. O burada 
- Şimdi ... Hiç bir yerde. iken, sen de odasında iyi 

Dünyaya borç yaptı ve en araştırmalarda bulun, haydi 
nihayet, beni de çır-çıplak bakalım!. 
ve işsiz bir halde bıraktı. 
Hamilton'da iş var dediler, 
onun için ben de buraya gel
dim. 

Demvanda iken nerede 
ikamet ediyordunuz?. 

- Montani caddesinde .. 
Taharri amiri, karşısında-

kinin yüzüne bir müddet 
dikkatle baktı ve sonra: 

- Dün gece, yanı başı· 
nızda odada, eşya karıştır
mak, hırlamak gibi bir 
takım gürültüler işitmediği
nizden emin misiniz?. 

Taunt, papağanın sesinden 
başka bir şey istemediğini 
ısrarla tekrar etli. 

Teharri amiri biraz düşün
dükten sonra: 

- Hatıranızı iyi yoklayı
nız, işittiğiniz ıes, papağa· 
nın mı, yoksa istimdad eden 
Madam Honhard'ın sesi 
mi idi? 

- Bu ses, papağanın sesi 
idi. iyice işittim. 

- Saat kaçta idi? 
- Bilmiyorum, saata bak· 

madım. Evvelce söylediğim 
gibi, ben yarı uyumuş bir 
halde idim. Elektiriği sön· 
dürdüm ve derhal uyudum. 
Polis memuru gelipte, oda-
dan ayrılmamaklığım hak
kındaki emrinizi tebliğ ettiği 
zamanda hala uyuyordum. 
Ben Madam Honhard'ı hiç 
tanımıyordum. 

Con Straun, Taunt'tan 
fazla izahat alamıyacağını 
anlamıştı. Bnnun için: 

il: 

Bu sırada kapı çalınıyordn. 
Taharri amiri 

- Giriniz 
Diye bağırdı. Kapı açı· 

hoca pansiyon sahibi Madam 
Pontesi içeri girdi ve: 

- Mösyö, telefonda sizi 
arıyorlar. 

Beşinci fasıl 
Boni Donti, paravananın 

arkasında fa:ıla beklemedi. 
Con Straon, birkaç dakika 
sonra odaya döndü ve kapı-

yı kapadıktan sonra para
vananın arkasında duran Bo
niye yaklaşarak yava)ça : 

( Dm:am edecek ) 

Ulusal 

Birlil( 
Gdndelik 8iyoenl gazete 

Sahibi: Haydar Rüşdü Öktem 

Neşriyat müdürü: 
Hamdi Nüzhet 
Telefon: 2776 

Adres : lzmir ikinci 
Beyler sokağı 

Abone şartları : 
700 kuruş senelik 

400 .. altı axhk 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti iliinat 

bnrosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilanlar : idare· 
hanede kararlaştırılır 
Basıldığı yer :ANADOLU 
matbaası 

Istanbul ve '~rakya 
Şeker Fhrikaları ~üı·k Anonim Şirketi 

Sermayesi 3,000,000'fürk lirası 
lstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

Türkiye futbol birincilikleri haşlı
yor. Final Istanhul'da olacak!. 

Geçen hafta Cumartesi ı 
günü başlaması mukarrer iken 
bir şarpicinin dışarıda bulun
masından dolayı bu haftaya 
bırakılan lzmir Şarpi birin
cilikleri yarışlarına bu -
gün öğleden sonra baş
lanacak ve sıra ile üç günde 
bitirilecektir. Malôm olduğu 
üzere bu yıl Türkiye yelken 
birincilik müsabakaları bu 
ayın sonlarında şehrimizde 

yapılacak ve bize en birinci 

rakip olan Istanbul şarpici· 
Jeri buraya geleceklerdir. 

Bu düşünce ile mıntaka bi
rincisini seçmek için şarpi 
müsabakaları bu hafta be-

cumartesi günü ilk evv~l Ay
dın ve Bahkesir mıntakala
rında başlıyacaktır. Bundan 
sonra sırasile Çukurova; Es
kişehir ve Trabzonda oyunlar 
başlayacak ve mıntak bi
rincilikleri maçları 1 Eylüle 
kadar bitirilecektir. 

Mıntaka birincileri 2 Ey
lülde Istanbulda toplanacak
lar ve 3 Eylülde maçlara 
başlı yaca klardır. 

Türkiye birinciliği ancak 
8 Eylülde yapılacak olan 
maçın neticesine göre, anla
şılacaktır. Bu maçta galip 
gelecek olan takıma mükAfat 
verilecektir. 

Türk - Yunan paktının 
akti, Avrupanın bu köşesin
de yeni bir devir küşadetti. 
Ve bu Balkan antantının te
melini teşkil etti. 
Türkiye, Yugoslavya, Yu-

nanistan ve Romanya sağlam 
bir anlaşmaya vardılar. Bu 
ise, Yunan ihtilali devam et-

mekte iken muhakkak suret· 
te patlıyacak olan bir harbin 
önüne geçmiştir. 

On sene önce, Türkiye ile 
Yunanistan arasında bir dost-

Deniz kuvvetleri 

Tahdid nakratı isi-
' tilmez oldu 

, hemehal yapılacaktır. Yarış 

sahası 7 deniz mili olarak 
tesbit edilmiş ve çıkışın Kar· 
şıyaka sahilinde olması ka
rarlaştırılmıştır .' Şarpiciler 
Karşıyaka sahilinden başlı· 
yarak Karataş istikametine 
gelecekler ve oradan Bay
raklıya doğru yol alarak tek· 
rar çıkış yerine dönecekler· 
dir ki, bu suretle yarış ha
zırlanan bir müselles dahilin· 
de sona erdirilmiş olacaktır. 
Yarışlar için hazırlıklara baş· 
lanmış ve bir de hakem ve 
himaye hey'eti seçilmiştir. 

Almanya, Jtalya 
nanmalarını 

ve Fransa'da do
kuvvetlendiriyor 

Hey'eti aynen yazıyoruz : 

Deniz kumandanı Fikri, 
deniz gurup kumandanı bin· 
başı Remzi, deniz gurup 
kumandanı muavini Faruk, 
deniz binbaşısı Süreyya, de
niz yüzbaşısı Kemal Ali, 
gilmrük mu haf aza enıpek
törü lsmail, mütekaid deniz 
kaymakamı Mehmed, körfez 
vapurları enspektörö izzet, 
doktor Hüseyin Yusuf. 

Bundan başka yarışları 
takib için bir iki tane mo
tör bulunmuş ve takib ha· 
kemleri seçilmişlerdir. Bu 
yarışlara 6 şarpinin de işti-
rak edeceğinden bu yıl 
aralarındaki iyi rekabete 
bakılırsa lzmir birincisinin 
tayini· için iyi bir mücadele 
olacağı muhakkaktır. 

1"'ürkiyc Futbol 
Birincilikleri 

Tiirkiyc futbol birinciliği 

müsabakaları önümüzdeki 

Londra (özel istihbarat )- ı mek ve diğer d~vletlerden 
lngifiz diplomatlarından mis- geri kalmamak istiyorlar. 
ter "Ektor Bapoter,, " eski· Deniz kuvvetlerini azaltmak 
den daha berbad,, başlığı bahsi, artık tamamen ka
altında yazmış olduğu bir panmış sayılabilir. Ne büyük 
makalede diyor ki: d~vletler, ne de, donanmala-

u Bundan on ynl önce, tay- rını takviye maksadile büt· 
yareler karıısanda harp ge- çelerine tabsiıat koyan 

milerinin rolü bitti sanıyor- diğerleri tahdid mes'elesin
duk. Halbuki son durum bize den bahsediyorlar. 

gösterdi ki, hava kuvvetle· 1936 yılı için bütün devlet· 
rinin ilerleyişi ne olursa ol· lerin, geniş progralJllar ha· 
sun, donanmasız bir millet, zırladıklarını söyliyenler, her 
emniyet ve selametini tama· şeyi, herkesten daha iyi gö· 

men temin etmiş sayılamaz. 

1921 yılında, büyük harp 

gemilerinin imhasıoı istiyen· 
ler, bugün olanca kuvvetle

rile donanmalarını kuvvet· 
lendirmek kaygusuna düş
müşlerdir. 1921 de yalnız 

lngiltere, Amerika ve Ja
ponya bir-birlerine rekabet 
ediyorlar, yeni zırhlı yap· 
mak hususunda adeta mü
sabaka ya girişmişlerdi. 

Şimdi, Almanya, ltalya ve 
Fransa da çıktı, onlarda de
niz kuvvetlerini ziyadeleştir-

renler ve bilenlerdir. Alman· 
ya, geceli gündüzlü yeni 
zırhlı inşa ediy9r. Ingiltereye 
gelince, donanmanın takvi
yesi için 1889 yılında gös
terilen kaygunun bir ayniei 
de ıimdi hüküm sürüyor . 
Londra ricali, iktiza ederse 
100 milyon Sterlin raddesinde 
dahili bir istikraz yap1lma· 
sını tavsiye ediyorlar. lngil· 
tere, bu hususta haklıdır. 
Çünkü denizde temin etmiş 
olduğu hakimiyeti ancak bu 
suretle muhafaza edebile
cektir .,, 

Fakat bugün, aral~tlÔ~e' 
dostluk bir hakikattır· ·~ 
telik her iki taraf sııoı' fl 
dir. Eski kin, hakikaten \t 
tamamen gömülaıüştiir1nrr 
bütün dostluklardan f•ıl' 
Yunan . dostluğu en 
inkişafa müsaittir. aıı•(. 

Bulgaristan'la olan ııJ ıı>ııı~ 
bet iyidir, fakat oıiike v•h' 
olmaktan çok uzaktı~· r~~ 
geniş bir Balkan bır 1 ııısd 
suhuletle tahakkuku~ ıeoe' 
olan ve üzerinde seP e ,d•~ 
taş, işte burası. ,A.;ıılf 
gerginlik, Ankara 0,ı 
elçisinin yeni bir beY~ ~' 
izale edilmiş denil~bilıt·Jllol 
Bulgaristan'ın Neuıll.Y 1,rıt 
hedesinin askeri kı5ı0l bl 

niyet denonse etmeye 
lediğini söylemiştir. ,ıııP 

Bu imkan son ıs~ ed 
da bir tehlike telak1'1 ~ 

•o•" yordu. Zira AlaıanY8 t 8 
sali önde vardı. f ~k• ,v~( 
gar elçisinin sözler• ~I~ 
rada iyi bir tesir yapın• 
geri kalmamıştır. ol 

Bulgaristan, birçok ,,r 
Jetlerin mutavassıtlık1°' elİ 

·yas 
men, kendi tecrit 51k, 15te~ 
de musir kalıyor. Ta 

1~,&s 
eri yerine gelinceye tl~t 

Bulgaristan Balkan '
0 

na girmeyecektir. b' 
' taO ,ı 

Resmi Bulgarıs . ısı'" 
Adalar denizinde bıt e~if 
istemekte devanı .. lf 

·st• .. 
Gayriresmi Bulgar• ·~' dafl 
Trakyada topra~ te orıııt' 
de bileceğine daır el'· 

B o>es I 
beslemektedir. u oi§ı 

d T- k" yuo• . ..ıı e ur ıye ve ..ı· bil' 
,. d 1 pıÇ I çok alakadar ır ar. . t jııl' 

Bulgaristana bir iktıs• 1''( 
.• d n bııf ~ 

nının temının e ·5t• ıdarı 
razı değiller. Bu z, si b 

·p[Jle s 
Adalar denizine 1 sS' 
aunda Türkiye çok lı•tiııl' 
Bulgarların kuvvetle bb 

• tefe .o 
kendilerine teoıın ıı>•"' ~ 
kar.şısında, onlar~ Je' 
mak için, TürkıYe 01,. ~' 
harbe girmeğe hazır Jef•~, 

Tilrkiye, müker.re~1,sı yakın şarkın yeoı rı'ı ~ı 
diselerinde, uzakl~~:iştif• ~ 
tavassıt olarak seçı tidi' 

d"I eıJJe ,~ 
hiç şüphe e ı ıJJ bir fo 0' 
Türkiye yakında 'ı ~e 

· taıı ı• bularak, Bulgarıs "ıJ' 
tecrit ha vasındanl ,,1<t1' 
maya muvaffa~ 
- S ~ ·ue" i vrı sı ,JJ ;, 
L\:lficadelesi b•• ) ~i 

soııuç ver~~ıe~: 
S. . . k oıoca ~ef 
ıvrısıne . ıet ıı 

bu sene iyi netıc~r ço1' i 
d. v. l . İP bı ..iP r t 
ıgı ve zmır ı.ıe•· I"" · ·ne~ ı"' raflarında sivrısı 0 tsf ~'' 

fazla çoğaldığı 
1 
~,1' 1, ,e 

pı a f" 
gelecek yıl ya es• ı~'' 
mücadelenin ~ab:st• 0 ur' 
daha geniş DJtkY sı 'le ıi 
için tedabir ah~~~re1't6' ,ıı 
la Sıhhat işler• ç1M61 

nün beraberce 
kararlaştırılaııştar· 
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0U\7İerveşQreki---~D~O~K~T~O~~R~· 
81 Limitet vapur Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
acen tası Mütehassısı 

d~•deli Han. Birinci kor- '"'inci Beyler Sokağı N. 68 
-· Tel . 2443 • Telef on 3452 

.. ~lllerınan Linyn Ltd. alacaktır. 
"- AMINIAN" vapuru ay Doyçe Levante Liniye 
ltadllda Liverpol ve Svven- " ANGORA" vapuru 13 
'• • gelip tahliyede bulu- temmuzda Hamburg, Bre· 
~ktır. men ve Anversten gelip tah-

t DRACO " vapuru 29 liyede bulunacaktır. 
4':d11ıda Hull, Anvers ve Not: Vu.rut tarihleri ve 
~ tadan gelip tahliyede vapurların isimleri üzerine 
t.O..';•cak ve ayni zamanda değişikliklerden mes'uliyet 

ta ve Hull için yük kabul edilmez. 

:11ilil11111ilil111il11111111111111111111il11111111111111111111111111111111111111111111111~ 

'f ürk Hava Kurumu~ 
Büyük Piyangosu ~ 
Şinıdiye kadar binlerce kişiyi § 

1 
zen~in etoıiştir. :: 

9· cu tertip 5. ci keşide 11 Eyltildedir ~ 
lıoyok ikramiye: 35,000 Liradır ~ 
. Ayrıca: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ~ 
:llranıiyelerle (20,000 lira) lık mOklitat ~ 
8l'dır = 
~ . = 

011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ı ı ı ı ı ı ı 111111 K# 
11111111111111111111111111111111111111 ı ı ı rr ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı 1111111111111ırr1111 ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı • 
Zınir yün mensucatı 
iirk Anonim şirketi= 

~ 8" ınftcssese, iki yoz bin lira sermaye ile ~ 
ek'koı etmiş ve Di Oryental Karpet Manu-;; 

~çarers Limited (Şark halı) şirketine ait ~ 
"-irdt Halkapınardaki kumaş fabrikasını satın E§ 
'-h '!t°:. Fabrika bftttln teşkilat ve tesisat \'e mfts- E§ 

~•ınıni ile eskisi gibi l kanunusani 1935 ta· ~ 
• • •·• ~de? itibaren yeni şirket tarafından işletil- ~ 

~ tedır. Her nevi ynn iplikleri, kumaş, batta· = 
..-: "~ çorap imal edilecektir. Mamulabn emsa- = 
a.. fAıkiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. ~ 
~lllulAt Peştemalcılar başında eski Orozdibak ~ 
' • .deki sergide teşhir edilmekte ve satış fab· S 

Po •Çtode yapılmaktadır. ~ 
•ta kutuıu: 127 ~ 

?e,1 .... af d . 1 ' ' ' Al k :: l' .. ~; a reaı: zmır"-- sanca § 
.,....on oamaruı 2432 ve 3564 5 

IUUIUIUllllllllHllUllllUIUllUlllUlllllllllllllllllUllİİ 

ihtiyat 
Zabiti yetiştirile
cek kısa hizmet
lilere : 

lzmir Askerlik Şubesin
den: 

1 - İhtiyat zabiti yetişti· 
rilecek kısa hizmetlilerden 
330 doğumlu ve bunlarla mu 
amele görenler ve daha ev
velki doğumlulardan olupta 
muhtelif ıebeplerle g\:ri kal
mış deniz sınıfından gayri 

sınıflara ayrılmış olanlardan 
yalınız askeri tam ehliyet

namesi olanlar 1 Eylül 935 
tarihinde ihtiyat subay mek

tebi komutanhğındıa bulun

mak üzere sevk edilecekle
rinden 20 Ağustos 935 tari
hinden itibaren yerli ve ya

bancı bilumum kısa hizmet· 
liler As. ehliyetname hllvi

yet cüzdanı ve mekt~p şa· 

hadetnameleri beraberlerinde 
olduğu halde şubeye müra· 
caatları . 

2 - Tam vaktinde mek
tepte bulunmıyacaklar hak· 
klnda kanuni muamelenin 
tatbik olunacağı ilin olunur 

~atılık motör 
12 beygir kuvetinde (Dizel) 

markalı az kullanılmıı bir 

..,otör satılıktır. Taliplerin 

arehanemize mllracaatlan 
l in olunur. 

Kitaplarınıza Gflzel Bir 

Cilt, Hatıralarınıza Şık 

Bir Albftm, Ve sair 

Cilt işleri Yaptır· 

mak isterseniz: 

* YE Ni KAV AFLAR • 
Çarşısında 34 Numarada 

· - Ali Rıza - · 
Mtıcellitbanuine ajrayıma. 

VV. F. H. Van ROYAL NEERLANDAls KUMPANYAsı 
"CERES .. vapuru 26 ağuıtostan 31 atuıtoıa kadar 

Der Zee Anvera, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limaalan için 
& Co. yük alacaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE LıNIE "ULYSSES" vapuru 9 eylülde gelip 14 eylülde Anver1, 
Rotterdam, Amıterdam ve Hamburg limanları için ylik 

" ALIMNIA " vapuru 14 alacaktır. 
ağustosta bekleniyor, Ham-

"ORESTES" vapuru 23 eylülde gelip 30 eylülde Anvers, burg Bremen, ve Anversten d 
Rotterdam, Arıııter am ve Hamburg limanları için yük 

yük çıkaracaktır. alacaktır. 
"ANGORA" vapuru 19 ağus- .. UL YSSES,, vapuru 22 ağustosta beklenmekte olup yli-
tosta bekleniyor, 22 ağus- künü tahliyeden ıonra Burgas, Varvna ve Köstence liman• 
tosa kadar Anvers, Roter- larıaa hareket edecektir. 
dam, Hamburg ve Bremen 
için yük alacaktır. "ORESTES" vapu.ıu 5 eylülde beklenmekte olup yüklinll 

" TINOS " vapuru 2 ~y- tabii yeden sonra Burgas, V arna ve Köıtence Jimanlanaa 
hareket edecektir. lülde bekleniyor, 6 eylüle 

kadar Anvers, Roterdam, "HERCULES,, vapuru 19 eylülde beklenmekte olup yD-
kilnü tahliye ettikten sonra Burgas, V arna ve Köstence 

Hatnburg ve Bremen için limanlarına hareket edecektir. 
yük alacaktır. SVENSKA ORIENT LINIEN 

"iT AURI" vapuru 16 ey· 
"VIKINGLAND" motörü 2 eylülde beklenmekte olup 

illide bekleniyor, 20 eyinle tahliye ettikten sonra Rotterdam, Hamburg, Dantzig, 
kadar Anvers, Roterdam, Gdynia, Goteburg, Oslo ve Iskandinavya limanlarına 
Hamburg ve Bremen için hareket edecektir. 

yük alacaktır. "HEMLAND,. motörG 16 eylülde gelip yükünü tahliyeden 
ARMDMEND H. SCHULDT sonra Rotterdam, Hamburg, Dantzig, Gdynia, Goteburı. 

HAMBURG Oslo ve lskaodinavya limanlarına hareket edecektir. 
"!fANSBURG" vapuru 28 "VINGALAND" motörü 2 teşrinievrelde gelip yllkünll 

ağustosta bekleniyor, 1 ey- boşalttıktan sonra Rotterdam, Hamburg, D..antzig, Gdynia, 
lüle kadar Anvers, Roter- Goteburg, Oslo ve lskandinavya limanlarına hareket 
dam ve Hamburg liçin ylik edecektir. 
alacaktır. SERViCE MARITIM ROUMAIN 

"NORBURG,, vapuru 26 
eylülde bekleniyor, 30 eylüle 
kadar Anvers, Roterdam ve 
Hamburg için yllk alacaktır. 

SERViCE DIRECT 
DANUBIEN 

TUNA HATTI 
.. A TID" motörü 26 ağuı· 

tosta bekleniyor, Budapeşte, 
Bratislava ve Viyana için 
yük alacaktır. 

THE EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

"EXCELSIOR,. vapuru ba
len limanımızda olup Nev-
york için yük almaktıadr. 

SOCIETE COMMERCIALE 
BULGARE de NAVIGATION 

' A VAPEUR 
"BULGARIA,. vapuru 14 

ağustosta bekleniyor, Bur
gas ve V arna için ylik ala
caktır. 

Geliı tarihleri ve vapur· 
lann isimleri lberine mes'u 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 20Cf8 

Öksftrenler! Mut· 

laka (Okamentol 

ôksftrftk şekerle

rini tecrflbe edi 
• uz •. 

Garbi Akdeniz için ayda bir muntazama sefer 
"SUÇEAVA" vapuru 5 eylftlde gelip 6 eylülde Malta, 

Cenova ve Marailyaya hareket edecektir. 
.. ALSA JUL YA " vapuru 30 eylülde gelip 1 teıriniev· 

velde Malta, Barselona ve Marsilya limanlarına hareket 
edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Hamiı: ilindeki hareket tarihlerindeki değiıiklilderdea 

Acente mes'uliyet kabul etmez. 
FazJa tafaiJit için ikinci Kordonda Tahmil ve Tabliye 

şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına mllracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

Taze temiz ucuz 
ilaç 

Her tOrlO tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Raşturak No: 37 

Hamza Rostem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hamza Ribtem l>eyin fotograjlıanesi, /~mirde en iyi 
fotokf"af çekmekle ş6hreı bulan bir san'aı oc~dır. E'll 
ma,kalpeaenı olanlar dahi, burada çekıirılikleri fotolıraJ· 

Zardan memnun kalm11lardır. 
Hmma Rilııem beyin , fotoğruj mıılt·emcıi salan ma-

&ması da muhterem ma,terilerinin ince ı:etılderine slire 
1aeT çeıiı malları, folo!Jraı makim:lerini bulundurmaAıa· 

dır, Bir sıyaret heT ıeyi ispata kafıdir. 

(lzmir • Bqturak caddesi, Refik 

.-Sümer Bank--

Ve Pftrjen ~ahapin 

en ftetftn bir mfts. 

hil tekeri olduğu 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli mftshil 
ietiyenler Şahap 

Sıhhat stlrgftn 

haplarını Maruf 
ecza depolarmd 
ve eczanelerden 
arumlar. 

Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla
mı, en ucuzu en güzeli 

Dereke kumaşları 

F esane kumaşları 
Beykoz kunduralaı·ı 
Bakırköy h~zleri 

Somer Bank yerli mallar pazarY 

lzmir şubesinde bulursunuz 
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Ekonomi Bakanı saat birde gidiyor 

azi ili ahrikasınııı 
temel atma töreııi 

Asilerden 70 kisi ölüme mahkô.m ol- Celal Bayar Pazar günü Kazım Oi· 

d h ı 'k d• ·ı • • rik'Ie birlikte lstanbul'a dönecektir 

Arnavutluk isyanını ~ıkaranlar, şimdi divanı harpte hesab veriyorlar 

mus ve er a ursuna iZi mıstır Ekonomi bakanımız, bugiln ve saat 17 de yapıJacaklO' 
' .,... ........ , ~...... ' ' saat 13 te özel otoray ile rende hazır bulunacaklardır 

Is,1anın ef~ . ~·ı;;şııarı Italya'ya kaçmışlar hudutlarda 600 Nazilliye gidecek vo Nazilli- C~lal ~ayar Nazilli·:;: 
J ' de kurulacak olan mensucat Keçıborlu ya geçerek or k'~ 

kişi yakalandı, generailn cenaze töreni fabrikasının temel atma tö- kükürt madenlerini tel ı~· 
• • • k edecek ve fabrikayı ge. e 

isyanın bastırılması Ozerıne Yunan hudutlarına ka- renını yapaca tır. cektir. Ertesi gün şebricPıı Jstnnbul 23 ( Özel) 

lnrın elebaşılarından 

şiddetle aranmaktadır. 

söyleniyor. 

Armıvutluk isyanını çıkaran· 

Viziyoni kardeşler, hnkilmetçe 

Bunların, Italyaya kaçtıkları 

isyanın çıktığı Fiyer mıntakasında kurulan divanı 
harpler, 70 kişi hakkında idadi kararı vermi~ ve 
mahkO.mlar, derhal kurşuna dizilmiştir. Bunlann yir· 

mi i Jandarma ve diğerleri sivildir. 

Sırplar 
logiltere'den tayyare 

satın alıyorlar 
lstanbul 32 (Özel) - Bel

graddan haber verildiğine 
göre, Yugoslavya. hükumeti, 
lngiltereye on bombardıman 
tayyaresi ile 70 motör ısmar· 
lamıştır. Bu iparif, için 200 

bin lngiliz lirası tahsisat ayrıl-
mıştır. 

Bağcılar 
Parti merkezinde 

toplandılar 

Amerika 
Çapulcuları Yunan 
konsolosunu kal· 

dıracaklardı 
lstanbul 23 (Özel) - Yu· 

nanistanın Nevyork konso· 
loıu, gansterler tarafından 
bir eczahanenin içinden kıı· 
kıvrak bağlanarak kasırıl· 
mak üzere iken yeliten po· 
!isler tarafından kurtarılmıı· 
tır. Gansterlerle polisler ara· 
sında çarpıtma olmuıtur. 

Mısır 

çanlar, hududu geçemediklerinden yakalanmışlardır. Bugün, Celal Bayarla bir· dönecek ol,n C.Bayar, p.ııı~r 
Bunlar 600 kişiden fazladır. likte Trakya genel espekteri günü vapurculuk şirketin'~, 

Istanbul 23 (Özel) - Arnavutluk. isyanında lJldftrO· Kazım Dirik, ilbay Fazlı S~karya .vapuru ile fstaobtı 
len Arnavut generalden Cıraldi'nin cenaze merasimi Güleç, Parti başkanı Avni gıdecektır. ··f ttişİ 

k 
Doğan, sayJavJar, Sümer Trakya genel oıu e 

ço mutantan olmuştur. Alay, Kral Zogonun sarayın· K~ o· 'k' p 11000 bank genel direktörü Nurul- azım ırı te azar o I 
dan geçerken, Kral balkona çıkmış ve cenazeyi selam· lah Esat, iazeteciler ve da· Celal Bayar ile birlikte. s· 
lamıştır. General, Katolik Arnavutlarındandı. vetliler Nazilliye gidecekler tanbul'a hareket~ 

Panayır dün törenle açıldı Bir ço~u~a karılc' 
-Baştarafı birinci sahifede - otuzaltı milyon lira blrlkmlo metinin tatbik etmekte olduğa 
yırın munffıkıyell _yolunda ve bloke edllmlo hulonoyor. devletçilik prensibi, m~mleketl Şİni ö)dQrdO . 
İzmir ilbay ve oarbıylırını n Bo yekun, ihracatımıza llhe en kısa yoldan ve en ileri hızlı Adana - Burada çok fe:~ 
bo lote değerli hizmeti geçen olar1k TOrk plyaealarından mal bo amaca vardırmaktır. bir kaza olmuş ve beŞ. YJS 
bGUln arkadaolarımı kutlolarım. alınmıya ıyrılıcak demektir. Bayok ve yarıtıcı öndnlml· şında bir çocuk kardeş• f 
Çok çalıoın oarbıyınızın olmdl Tark ihracatının artması, zln ekonomideki bo ana um· aylık ürüvvet'i çifte tafeıı 
huzorunuzdı lfıde ettiği doy· 010111 Qrünlerlmtzln, ham mad· demfz hakkında hanı verdiği ile öldürmllştür. 
gularını da ıevgl Uo takdirle delerlmlzln gittikçe daha çok emir ve direktif lerlnt borada, Vak'a şöyle olmuştur:dall 
karoılırım. aranması ve normıl değerini size kelime kelime olduıu gibi Salhane memurJarıP ,. 

Panayır ılze yerli te yabıncı bulması TGrk mOetabslllntn ve okuyorum: Ahmed Hamdi'nin beŞ {oe 
tırnalerlnl ve eıerlerlni arzede· yorddıolarımızın gilnden gQne hTQrklye'oln tatbik ettiği şındaki oğlu bağda . e 

1
jle 

cektlr. Adı ıtbl man111nı da refahının artmasın• imkan te· devletçlllk ılsteml on dokuzun· geçirdiği çifte tüfeogı tO' 
oumullendlren genlı ilgiden recek ve TGrklyenln dOoya co asırdan beri sosyalizm naza· oynarken, dolu buluoaP I 1Ş 
atara panayıra lıtlrak edenlere pazarlarında alım kuvuetlolo dyatçılar1nın ileri sGrdOğQ f ı. fenk birdenbire ateş 1 ısı,. 
teıekkClr ed6rlm. Bu bizim çoğalmasını temin edecektir. kirlerden ılıoırak tercilme ve namludan çıkan saÇıı1011 

Manisa, Alaşehir, Mene· 
men, Urla ve diğer kazalar· 
dan gelen bağcılar, dün 
parti merkezinde parti baş· 
kanı Y ozgad saylavı Avni 
Doğa'oın başkanlığı alhada 
toplanmışlar ve uzun müddet 

için bir borçtur. Burada yer MemleketJmfzln bazı yerle· edllmlo bir sistem de~lldlr. Bo, Jar, bir salıncakta yat•P 
01

ç1 

Büyük. İnşaal işle- alın yabancı memleketlerin rlndekl ürGnler baaene kural· Tnrklye'nln lbtlyıçlarındaa doğ· beş aylık Mürüvvetin ~ar er' 
lıtlraklnde yalnız ekonomi de· laktan mllteeııılr olmoolardır. TO ki ' b bl ı ve vu-cudunun mubtehf Y ,,, 

hasbıhallerde bulunmuşlardır. 

Zaman gazetesi 
Aleyhine dava açıldı 

lstanbul - Iran aefareti, 
Zaman gazetesi aleyhine ha· 
karet davası açmıştır. 

• • • • 
rıne gırışıyor 

Mısır hükumeti, Kahire 
ile Süveyş arasındaki bü· 
yük şosenin asfaltını yenileş· 
tirmek için bu yıl bütçesine 
bizim para ile 783 bin lira 
tahsisat koymuştur. Bundan 
mada lskenderiye ile Kahi • 
rede yapılacak büyük işler 
için de 31 milyon Mısır Ji. 
raıı tefrik edilmiştir. 

SON DAKiKA: 
Durum, gergindir --

.ır.u·, ekonomik mınıslle beraber muş, r ye ye .. r s S• 1 • z, ... 11' 
e Fakat buııı karşılık bazı OrOn· dl J t ' doıtluk tezahClril de görmek· tem r. erıne sap anmış ır. ~ aııf 
teylm. lerlmlzdekt bereket te TOrk De•letçlllgln bizce C'llnası yavru bir müddet bagır W 

mGslahılllnln yQzftnft ıır6ldOre· d ld w aJarıP Bayanlar, baylar, J " ıu or: ve sonra a ıgı yar 
Tdrktye ekonomisi, blllrelnls cek mahiyettedir. Ulueıl eko· Fertlerin huauef teıebbGsle· sirile ölmüştür. ...,../. 

noml hesabına bize ftmlt hı· l l h fa 11 - ~ı:ııı ki, dOnya buhranından kendi r o ve o• ai a yetlerlol esas Akhisar icra mea1url&JB 
1 1 1 vaaı veren bu dorum, öğrenl· t t k ı k bft ak hl il nrhgınıa husus yet er ne göre u mı , a at y r m · dan: ..,•İ 

h T L L lsJ yorum ki bazı taraf Jardı yanlıo ı ti ı bl ı k ı oe"'" ine almııtır. ar ... e ... onom e n ve gen f r mem e el n y ayaköyde Celil "' .. J·ıı 

d d L il ..fbl lnlayıfllfa 'Ol aÇmlfltr, bQ Q fb 1 l bf L r~V e lger olosal e ... onom er l!"ı" t n t yac arını ve rçoa. kardeşlere borçlu o koh...,e! 
b b b t ILf d ArkıClıelar, biz dOoya plya· • yl in y p 1 d ır. n ö ö a d "' u o ranın azy .. n en Ye .,e tr ı ı mı ıı:ıı ı g z n n· hacı Abdullah oğlu '"et ..,,il 
d 1 1 d 1 k L ealarını anormal kazınç har· d t t k l L t lLt dl ""' 111 eme er n en sıyrı mı n ... ur· e u 1ra mem eae 11. ıaa · mürisleri Ramazan ;ı 0111 
tulmık yolunu arsıulusal m6· aile hazmedemlyeceklerl sun'i yatını detletlo eline almaeı. Fethiye Cemile f~t~'sifle 
badelenln munzene eeaııı dahi· flatler empoze etmekten uzak TOrklye comurlyetl detletl, haciz ve paraya çevrıl02" iğ' 
ltnde genlılemeılnde Ye mem · kılmıhyız. Yokea bir giln mut· TOrklye vatanında asırlardan · k k .. yiiP 

lakı ıLs·"lameliolo acısını du· arar verilen Yaya 
0 

b ~t•r leket içindeki it hacminin 1rl· • u beri fMdl ve hususi teoebbüı· d )' k d 1 e ~ 
Fakat öbOr taraf tan e 1 mev iin e O ı• mHında görmektedir. yarız. lerle yapılmamıı olın oeylerl 2516 metre içinde lkı:"'Oll 

P 1 ı arsıolosal plyaealardakl normıl birın •tel yıpmaL f t dl V y a "' anıymn 111 amacı eve ce ... • s e · e zeytin ve yine •Y ~t•r 
oldugo gibi bogQn de, arııulueıl f latlerden lellfıde etmek yo· görQldOğO gibi kısa bir zamın· UJucak mevkiinde 5 :: ,.~ 
ekonomi bağluının doğmasıoa, lono bilmez ve bulmazsak, da yapmıya muvaffak oldo. 5005 metre içinde 1 1ı6toıı 
gellomeelae ve genl~lemesloe bo dı memleket için olduğa Bizim tıklbettlğimlz bu yol, zeytin ve keza Yaya 1't'r 

sonra harp nıı var ? yardım etmektir. kadar milli ekonomi için bel· Lfberalfzmden bıoka bir Pİi· kırkağaç mevkiinde 1 bi:,delİ 
TOrklye ekonomisinde ve yClk hGeran ve zarar olur. temdlr. 2177 metre tarla ve io40 

15 Eylülden 
lstanbul 23 (Özel) - ltalya • Habeşistan arasındaki an· 

laşmazlığın, harpsiz bal dilemiyeceğine, bütün Avrupa siya
sal çevenleri kanaat getirmişlerdir. Son gelen haberlere 
göre, iki memleket arasındaki münasebat, tehlikeli bir su· 
rette gerginleşmiıtir. Italya, 15 Eylüle kadar Uluslar kuru· 
munun kararını bekliyecek ve i tediği gibi bir sonuç temin 
edilmezse, derhal harp ilin edecektir. 

-----------------
Satılık akarat 

lzmir vakıflar direktörlüğünden: 
Tahmin olunan 

Vakfı Cinsi No. Mevkii bedel 

Alaca mescit mescit, arsa O namazgih civan 1000 ' 
Çiçek mescidi dük kin 1 çiçek mescit civarı 200 

" ,, " 1-1 " " " 200 

" " 
arsa 2,4,6 " " " 400 

Yapıcı oğlu dük kin 1-48 yusufdede civarında 200 

" " il 2-48 " " 200 

" ,, ev 20-30 kantarcı sokak 200 
,, " hala yeri O yusufded 100 
,, ,, ev 144 ,, 300 

Bıyıklı h.mustafa sebil dükkan 84 kestelli 400 
Pazaryeri oda ve arsa 525 bayram yeri 800 
Perşembe tekkesi ev O kara k pı 600 

Peşin para ile mülkiy~i satılığa çıkarılan yukanda cıaıı, 
mevkii, vakfı, numarası ve tahmin edilen bedelleri yazılı 
vakıf akar t ve r alara artırma ve uzatma m\iddetleri 
içinde de istekli çıkmadığından ilin tarihinden itibaren bir 
y müddetle pazarhia ~ırakıldığı ilin olunur. 2678 

Tork lhracatçılığandı özel yeri Kanıııtlmce normal neticeler Arkadaolar, Bıolı·başıoa bir mevkiinde 1 hektar bir s1 
olıo lzmlr'de, her yıl açılan elde etmek için mes'elelerlmlıl lnkılAb ldeoloj sine direktif ve metre murabbaı tarla çı' 

1 l l •>'' ' hu panayır, kendleiae bağlanan o asa ve gene znlyedeo gö temel olan ve kendi tedbirle· müddetle açık artırıo3 9.93} 
omotlırı ve kendisinden b"kle rerek çılıtmık lilzımdır. Ber rlnl kendi içinde taoıyan bo karılmıştır. ihale 2 ~crsd.' 
nen adetleri yerine g~tlrmege şeyden evet alıcılarımızı ciıtdi preneib, bOtOn ulueat hayalı· pazartesi saat 15 te eşiııd'' 
baolımıotır. Bir tuaftan bu pı · ve devamlı bir istikrarın em· mızı varmak istediği yOkııek yapılacaktır. Satış ~ fsı16 
nıyırın doğmaeuıı çahotığı yeni niyet havaaı içinde plyaeaları· refah ıevlyeeloe ulıotıracak ye· dellaJiyesi alıcıya aittır·.,,,.d6 
mCln11ebetler l!:ıracıtımıza yeni mıza batlamılayız. gine ve en emin yol olacakllr. izahat almak istiyenl~t,1 geliP 
lmkAnlH ıçmıı, diğer ıaraftın Biz uluaal ekonomi içinde Ulusa baı olan Atatilrk'üo asılı satış şartnaa1e9ıPıy sor; 
Tark ekonomisinin modern 111· menfaat ayrılıkları, menfaat ıdını burada bütOn yurddao· okumaları ona göre pe ı6B' 
tlheıl tekniğiyle clhızlanmuı teZ1dları tanımıyoruz. Bı~hca ların antıode ve hepimizin en meleri ilin olunur. ğıltı' 
hareketi hhılAtımızı genlolet· kaygımız ulusal ekonominin cındın duygumuza tercQmao Akhisar İcra 01eıourl&J 
mittir. Tarklye ile areıula .. l koroomaeı ve 11ğ kalmasıdır. olarak minnetle ye tazimi• J• 

l d h "' dan : tbOP 
pHar ar araeıo a ır.retlenen Arkadaılar, busenekl panayır auarım. Ju )(e f t• 

ılıı · terlı barekdlerl hem TGr· size TClrk ekonomisinin dlnı Şnbayın diyetinde çok de· Zühreye borç r kıZI ·~-
kiye için hem de onunla ılı•· 1 mahaJJesioden V. e ı" 1 .. ,,ıııe00 ., mik bir aeyrlnı· de y L oda .ır.ecll tef im ımet İoônG hık· t n p 1 verişe glrmlı olao ulusal eko· ıa.ı 0 

" ma ve Ayşeye ~ı . dsh ı.jt 
taklb etmek lmk&nlarını ver· kındakl ifadeden d d ı5 't k w d ık• 0 11 

nomller için Onemll faydılar oy 0 ı:ı 0m cı so agın a buıuıı•" 
11
,. 

verml tir. mektedlr. taha11fts çok hO}ftktOr. metre avlusu etİPde ıl' 
Geçen ıene ile bu senenin Tarklye cumurlyellnin bıo· Sayın bemoehrUerlnin bo iyi bap 125 lira kıyıll 

8 
çılc'p' ,, 

ilk allı aylık devresine ald lh· ları, TOrk: ekonomlıılaln iki duygularını kendilerine bildir· ne açık arttıroı•Y9_935 " 
rıcaı letatlstlklerl, bu 1ene ge· anı temel üzerine mGvazeltn· mekten kıvanç doyacağım. mııtır. ihalesi 23· Jcrs d~, 
çen 1ene7e göre memleketimiz dlrmektedlr. Ba mG,1Zene Tftrk Diğer vekil arkıdaılarım ve zartesi saat 15 te ti•' , 

ı Ta L d ı il b h LL d · d 1 aktır· pe lehine altı milyon liralık bir arımınıo, ra. en tlııtr s e ı,ı 111m a ..... ın a gôıterllen ıev· resın e yapı ac 't ,,uş ;er 
lu.lalık kaydetmektedir. Kle· tımamlaom11ınd111 sonra 11ğlım glnla beni bahtiyar ettiğini tellAliyesi alana 81 isti'/ell e' 
rlagle bığlındığım•z memleket· olarak kurolmuı t>lıcıktır. Atı· hllha1ea söylemek feterlm. şindir. Fazla izahat ,rto•:cı• 
lere mdmkftn olan lthılAt ka· tGrk fnkılAbının dayındagı te· Şimdi hep ber1ber gOıilmO · icrada asılı satıf I ~a .;e JıJ""' 
paılteel verildlAl içindir ki, fthı· mel TClrldye'nln aly11al n eko sQa önGnde cıalınan bu me· sini gelip okuıll• ~·ıaıs 0 

ltt f1Zl111 kartılığı ol1rak bu nomik bQtQnlagtıdtır. dealyeı anıtını göğsftmtız kı· göre pey ıürırıelerı 1 
2681 

memleketler heubıoı, bugfla Tarklye comorlyetl hGkd· bararak ılyaret edebiliriz.,. 


