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üniversiteli Kızlar 
Podra ve Allıkla Mücadele için 
Bir Cemiyet Teşkil Ediyoı-lar.I 

.1 

Bakanlar Istan.hul'a ağırıldılar. 

Y AZ4N: Manita Saylavı 
Targad 1'ürkotlu 

~ İltuyoauauo arkuaada 
""""IQ\a Tar. Ôğle yemeğini ben 
~ )İ7eyim dedim. Ma1amın 

teluada, aıcaktaa kollanm n· 
lltetını açmıı a&ır •11r biri 
7i7or • 

... k1 derin heeabl~ çetio 
var amma ue ki acaba? 

lif llllnaeeitFll• oau aıal eôy· 
difüoürken tlli baaa 

tttl. Muamua bir GçtlacG 

Pldi Ye bemeu koa..-ıya 

Habeş Kralı, ölünciye Kadar 
Çarpışacağız! Dedi. _____________ ..._ _____ .. __________________ _ 

üç Devlet l\'.lüzakeresi Başlıyor. Kralın 
Diyevinin Yumuşaklığı, Italya Süel 
Tedbirlerinden ileri Geliyormuş. 

uıı yıpaaak bllUln DID1lar ile 
tabım• benberlllfıae hamrdlr. 
Yalnız Babetlltın erkl~UAlnl 

lbtAI edeeek bllk6mnnl bak· 
laism uafa aıntacak .e lmpa· 
ıaaora ile alaı ·._ ord1111U1aa 
predlflal balelar eyUyeeek 
blcblr teri bbal etmlyeeekdr. 

Babet bala lkleılal 18 •· 
retle bldrmlfdr: 

Bıbet ukerleri mallffn4lı 

- •r ._. cabeak olana 
............ kelldhl•I 1011 nefe· 
llae ••dar .... , .. ..._IEdr. 

Adli A...... 1~ (A.A) -
Babet bala Yermlf ol•ap m6· 
.... Mr llJ'leNe; lhbetiltllD'aa 
çqnıma ... oh191a it IUafh 
Parlı k•fenaa g6rlflerlnla 
eoaaca hakkında timdi••• lak 

Adlı Allab., li ( A.A) - Blalm MU... a.ldllds ... 
Babet bab Ha•• AjDll •JI•· Jlk Brlt•,. ile ırn..'tlMlar. 
naa dlJHlade f1I lhlerl ..... Bılte...... ark •• memeb tulu 
etmltdr: pet...W.ln badlll ile elblı· 

Muhakeme Ba,ladı. 
117 ilJle-lk •lmtlD olal8da· 
..,........_. .. n .., .. •....• , 

- Y91f1u ..-.·n1a1a 
l1 rla Dikimini 

• 

Kim öldürmüştü? ... , ..... , .. ...,. ... ... ...... ••lnı ... ,.. ..... . 
bir ıana,te kot.,.._.. için 
......_ ita .. eeeklere hl· -Sanıklar ve Şahidler Sorguda! Mu· 

hakeme Çok Heyecanlı Başladı! 
- l•,a h-.. iki ... ar. 
pye •ker " malseme il••· 
mekdea ıerl darmayor. Bn ·-·-· aebllkell 9'•1'de afddl bir te 
kil ... ,.. a..... henller 

Urla elkl blllmelll (tilki· Dt:rerell ..... aldallllltbr. 
mi) lluaa Ztya'yı dGYmek .e Bil..._ dolıor Neltll'la tHkif 

- Soaa 4 11el ,..._ -6lllll'lne 1eheblyet ftlmek •• - Soaa 6 ınca ya.de -

~!:::e•t~ ~::·.~· ı::la::.!!~ _2_0_0 __ 0-...:ı:K::::::K:illüı:::::ll:Sls .. u=-=r-===-K=i=l=o:::z=m-_-e_t_r_e ...... -
k•,•etı Ahmed, Sadak çHaf, 

::.:·"'~e:.":~"·'::· Zü lik Bisiklet Gezisi •• 
Sabri 'fe ıahlrecl Salih Ze\ı. 
atn duaımılmaa dla Allr 
ceAda batla•m•t. ot••••• Hel 
H eoara yalnıı ba daq gG 
rllmlttlr. 

Bıkyerl karala ıgareeA 

batkım SGreJJ• ile iye ola· 
rak Z6be7de 'fe İffet'tea te· 
tekklll eımlıtl. Genel MYamaa· 
lak 7erlade Ali Akkıyı bola· 
na1orda. Sabri te Salih Zeki· 
drn bltk• ıaçlalar mHkafta · 
lar. Eneli ıaçlalarra h6TI· 
yelleri teeblt edildi, ıoara lı · 
llnıak kınrnımeıl okando Ye 

ıoçlalın ae dlyeeeklerl AOralda-. 
J>Hı 'fekllt Yaıln Fehmh 

- HAdleeden eonn çok aaoa 
bir samın geçmlıtlr. Dikim 
dGYllmGı, Gllaeeye kıdar en 
afak bir tahklkıt yapm11ı 16· 
som gGrmlyen mahkeme arkı· 

kadıtları adeta ba meı'eleye 

blgbe kalmıtlardı. Bakim 61· 
dikten IODa delillerin ort..taa 
kalkt•l•p• kant olan ba te'fıt 
artık itin aaaıatdaıana uhlb 
oldular. Bilin Urla halin ıuç 
haluaa ltls deın, b ... allrı ol 
doıaaa kanidir. ı1~bll Tallı 
O AmaD: 

- Blklm lylletlror, blıbo 
.... .... • ,... ... k. 

Gençler, Izmir'e Geldiler •• 

lımir'e gelen bieikletçiler 

Denlsll'dea 2000 kdıar ktlo· ılldet m6•bıblarına glrmlıler, 
metrelik bir tar yıpmmk Osere Ankarı'da lklncilllf, Bur.. H 

geıl7e çıkaa bet blılkleıçl, bıt Bahkulr'de blrlaellllf ılmıtlır· 
lırında Denlall klllalr b.119k· dar. Kuanın, Halid namıadakl 
reterl AH Rıu oldaıa halde ' gençtir. S.gb l.smtr hlelldetÇI· 
den telarlml1e gelmlılerdlr. lerile da bir Jlflf yıpmwlın 

Gda91er, Dlau Afyoa &itala· malatemeldlr. Otla .ı..tr'e ge· 
Y• FAklteblr · Ankara· Be1peun lirken ... , oMltula MeDeme•de 
G.t1•t 1.mlt · l•ubal· Yalat•· Kobllay Abldeılae aınyank 
Banm . Aynlak · BergatDa 7ole vel••k ko7maılardlr. 
berinde 1'100 ktlom•treden İamlr'dea aynldlktaa IODN 

fula me•fe at...ıant.r . .h- Kalabe-Al•hlı 7ola ile mem· 
.... .... ".......... ... lekedeılaı ....... 

Ingiltere, Pariı Konut
malanoda Ne-

ler Teklif Edecekmiş?. 
Pariı, 13 ( A.A) •• Matio gazeteeine g3re Jngiltere 

Paria konferansında ıiy .. ul ntıfnz b31gelerinin tak· 
ıiml .lıalya'ya toprak verilmesi, ftalya tarafından bir 

demlryola yapılarak ı,ıetllmesi, Habelfİ&tan'a bir 11. 
man verilmesi gibi teklif Jerdc hulonacakıır. 

flzOm Me8'ele8İ: 

Alaşehir Bağcıları Vazi
yeti Nasıl Anlatıyorlar? 

ANADOLUaaa O.Cim mel'e· 
Jeli etnlandakl J•Jlmı, blltlla 
1191 ma•tabanda deri• aldeler 
.,.. ......... Q4a .. Aa.hır 
............. 1ılr .. kt•b- ... 
dak. Okarlaramas gnetemlala 
JllllanDI ••Dtrr eatifen Te 
tetl•erleıl•, hmlr ... etelerla 
dea ıttayet ıaretladekl karar· 
larnnt brta •yretlerlal bildir· 
dlkıea _,. diyorlar kt: 

Kalalı tabla mahatalta (T•· 
dmere) hlt•pta ....,ım .. 
laaklbtlan, biat kora7 .. k " 
W.._ eU• .. ıaaak ea ~l'Jlk' 
lerlmbe da7armap çabtahm. 

laatr teelmerlerl f ld karma 
tar11ıı .. bdar 1a. bi• oa..ı 
aline islim ıabıı yapllllflar. 
8a •lifi ba 1enekl rekelteai• 
·badi .......... glte· ... 

- Solla 21 Dal yllde :-

Afyon 1 · Et afında • 
Torgud Tftrkoğlu, Tekiller Direkt6-

rQnQn Sözlerine Cevab Veriyor • 
ANADOLU'••• 7 ap.toı 

prpmba glakl n ....... nda 
ilana. 18Jla91 Ta,_.cl Tlrlol· 
la'aaa "AfJoa, lalılan,. adla 
Mr betpll çak... 8 .... Ol 

peıtemhe glakl Yeal Alar p· 
•.teala•• •e •J'lfdaraea .ad· 
deler lnhl•n lımir flbell mi· 
dink Vahid Demlrba'ın bir 
ceqbe okunda. Baaaa 18eflae 
Tugad Tlrkotla ile loallfdak 
n blae dedi ki: • 

- Hem de ılyareıelılaln 
IGyledlll•• .ıGre Demlrkın ar· 
kadaı hata d6tellade lkea ba 
cenhı Yermek için Gılllm.lı ... 

J>otraıa direktör arkadapn 
ba lslatlılladea bea de teeı 
ılr doydum. 

Mamaf lh bir yGadende mem· 
aaa oldum. Öyle J• Dmlrkaa 
utıdıt 8'bl JUllanmı J••lıt 
anlamıya ppet edenler olar 
lee timdi ba •ereceglm IAhıtı 
okarlır. 

Ve onlarda yok yere GıDI 
memiı oladır. 

Bir kea direktör arkıdaı 
yudarımaa (lınıtl) atfediyor. 
Uıan bir pseteelUk hıya· 

tımdakl 6mr6m.. böyle bir 
flll ltledllfml bilmem gBrlt· 
(erim gibi dltlnltlerlm Ye 
yııdanmda her ~ıkla objekdf 
(Afakı) dar. 

Sıalayu, agtıyaa at,oa lret· 
menleri gktyoram, görmek· 
teylm. 

Derd yanaa afJon teclmer· 
lerl g6rdll19, gGrmekt6ylm. 

Baalan dlalemek, aramak, 
derdleılae ~" _..ı..IE (•ar l1e) 
bep1.wa-..ı. . 

Bea de. o yuımla ita •· 
cama bir derece ollan Gfle. 
mek lltedlm. 

Targud T4rkot1G 

Oaan lçla Valatd arklMlata 
(lmıd) kellmealal oldata gibi 
geri ~Ylrlrlm. 

(-iddia).. Ba, doAradar, ld· 
dl•cıyam. lnhl11r, ıeelmerler· 
den tek.la llndıa •tagı afyon 
ılmımııtar. Bılbokl teolmerler 
öretmode• alyo.a iki •vak 
llnya ılıyorlar. Ba lddl•m Ye 
gGr61Gm yaalıt lae tftteltk 
ilden beni tenYlr etlla. Aal 
cenba deter nokta ha lkea 
banıaaı hiç te tıamadllar. 

Kendileri de benber, ayaı· 
taraca maddeler mleMeıeelnde 
çalıtaalann hloblr ıey ıaaamam. 
iyilik Hya kGtllDklerlne Ald 
hiçbir py de dinlemedim. 

Ba1 Demlrkaa baaaa .... , 
ki kanan••• .,.,. banrla it 
yapmadJiaaı baaa kup lalaa 

Soa• llMI ~ -
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iyi Çalışmanın 
Gilzel Meyvaları. 

- Başı 1 inci yOzde -
• • • 

Fakat yalnız bu hal mı böyle? .. 
Birkaç ay cvel Mcrein'e kadar 

gitmiotim. 
Eskiden Merain'le Adana ara· 

ıındald trenler boo gider gelirmio. 
Şosede iıe kamyonlar durmaksızın 

çalıoıyormuı. 

Şimdi ise kamyon kalmadı. 

Trenler tıka0baaa... Dolu gidih ge• 
liyor. 

Ulukırla'dan 'iğde'ye gitmek 
iıtedim. Evelce orada treni bir gün 
beklemek lizımcJı. 

Şimdi öyle değil. Trenler ara• 
ımda sefer yapan otoray v11r. 

* • l Gençlik Sntunu ... l _G_lY_a_n_lY_amıl!ln __ T_e_D _v_a_z_o_H_a_lb.._..çe._r_D _e_r_o_._ Isa Peygaınber 
Bakanlar Heyeti Atatürkün . ~merika \.1~~·:~:.:~~~::~········~ 

' Bllyilk Vapur- Yahodllerlo, çarmıh• •1ı0,; 
Bas, kan)ıg~ ında Toplanıyor ıar Yaptıracak.. :!:11;:~~··.~.::k~·yg ........ , 

Nevyork, 12 (A.A) - Tecim Do kora masala şıcohll~ 
gazetesine göre; kraliçe Meri L-d k ı ı ki 

Ankara'da Bulunmakta Olan Bbton Bakanlar 
gnn Istanbul'a çağırılmışlardır 

Bu .. 

İstanbul 13 (Ôzel) - Ankara'da bulunmaktı olan bOıOn bakanların, İstanbnl'a gelmeleri 
blldlrflmlotlr. Da çağrılıo, ATATÜRK.'Gn baokanlağı altında bogGolerdc yapılacık olan ôıel 
toplaiıtt ile llgllldir:- Bıkanların, yarın hemen harebtlerl mukarrerdir. 

General Kazım Dirik'in En Bnynk 

... ar ço oınmı~ ar ' .J 
ve Normındl vapurlarından da· cnmı Emevlye camUolD k•r 
ha bayak ve daha hııll iki bl k 1 ı r · na r ıtır getir yora · tf 
Amerikan npuronon yapılması Baıretl lsa'nın blollletl 
incelenmektedir. Do vapurlar· 
dan herblrl elli milyon dolara 

mal olacaktır. 

Alman 

• • • ı4f 
Heyecandan dizlerim tll ~ 

do. Korkudan soluğulll il _. 

gibi oldu. Glirdam, ja•ll~lf' 
lıa. dOo lzmlr'de g 

yere indi! ,,,tlf Otoraya bindik. Birkaç· d•kika 
eonra kravatlı, temiz giyinmiı ki· 

bhar birhgenkc dire~•iyon• geçti ve" T . . . T d. k Ed. ld. 
em~ ~e et et.tık. - • ayını •' ·~s ı . ı ı 

Otoray da yolcu ile dolu ... Ulu· O • 

Fotoğraf Makinesi. 
letanbul 13 (Ôıel) - Ame· 

rlka'da acunun en bayak .e 
kanetll maklneıl yapılmııtır. 

Kadın Uçmanı Istan· 
hul'a Geldi ve Döndü 

lstaobol 13 (Ôıel) - Al· 
manların meebur kadın tayyı · 

tecllerlndt-n Elli bo a.bab MO.· 
nlb'ten kalkıb İıtanbul'a geldi 

ve akıam tlzerl tekrar MOnlb'e 

dôndO. 

Baoıoda beyaz bir ıl 

uçuyor, 11yağıoda beyıı bl~ 
tart dalgılınıyordo. Do tkl ~ 
örtdnDn ort11ıada ıho el1'~.,
up UIUD bir sıkıl, DJlfl gfJ,, 
mnl denizin dstDne ayle ~ 
ağır bir indi ki, bak111•8'_,., 

yamadım. ÔmrGmde biç FJ 
dlğlm ba kadar gtııel bl.., 
görmekle n•lnçten doD 

klola • Kayseri arasında ıçılan bu 
010~a1 tıeferJeri de çok iyi 10n°çıar ·Bursa llbnyının da lzmir'e Atanması 
venyor. 

M~iu ıeb~e Ye meyvacılan Yüksek Tasdike iktiran Etdi 
İıtanhul a olan ihracatım hep de-
nizden yapıyorlardı. 

Gelen vapurlar hep küçiilı:. 
Mallanmn yann kalıyor, bozulo
yordu. Bundan eıHen bfiUln sahil· 
ler ,iUyeıci. İzmir de dahil ol· 
doğu halde .. 

Şimdi Mersin İıtanhul'a her· 
ıeyi karadan gönderiyor. Bem de 
kolıylıkla, ucuzlukla ve emniyetle ... 
Herkes memnun, herkeı 1e•iniyor 
n gültıyor. 

• • • Devlet demuyolJarile Tdrlriye-
nin nereaine gideneniz gidiniz. Yol· 
colar, tecimenler Jaep faaliyette ve 
bepei de ayni ıoretıe fnkalide ııe
Tiniyor, rejime, bOkOaıete dualar 
yapıyor. 

İnsan dünü d6tünerek bogü• 
nün hu bitmek tükenmek bilmiyen 
faaliyetini gözönilne getirince ıaıı· 
nyor, acaba ecferberlik mi var? 
Diye 1ılbheleni1or. 

Devlet demiryollarının mühim 
bir inamı yenidir vo tabiatile ıiya• 
nına çahımalan llzımgelir. 

Halbuki bir tıb11m, yukank.i 
hayatını uyandırdı. 

Bu yıla geliociye kadar devlet 
demiryollan bildceleri hep açıkla 
kapamyordu. 

Bu yıl halbuki hüdceeini ya· 
parken hem borc bırakmadı, hem 
de kauaında mfihim bir para bu· 
lunduruyordu. 

• 
• • 

Atatürk'ilo büyük Olkeıi, fi· 
kirle, ekonomi ile, ıoıyal hareket· 
lerile birbirine bynaımıı kaynamıı 
bu uluı, bir yurd yaratmaktır. 

famet fnönfl'nüa filkemizi de· 
mir ağlarla örmek için aarfettiği 

bitmek tOkenmek bilmiyen emek· 
leri de hep bunun içindir. 

Çetin Kıya, bunu iyi bildi, iyi 
d(iJündü ve itte yorulmadan, dur· 
madan aarfettiği emeklerle buna 
muvaffak oldu, muvaffak oluyor. 

Baılangıcda, yani yolcu ve cı· 
ya tarifelerinde yerine göre yapılan 
yGzde 70 kadar tenzilat herkesi 
me.raklandırmııtı . 

Hele mıliyeci zihniyeti ile dfi· 
tüncnler hep ıunu söylüyorlar. 

Bu kadar mühim tenzilat? .. ı-·a· 
kat saten açık olan Devlet demir· 
yelları büdcesini dalın ziyade boz· 
mı, acak mı? 

Netice tımamiJe aksine çıktı . 
Demek ki Kamutayın büdce 

encilmeni tarafından birkaç yıldır 
tarife eiyasetimize temas eylemeai 
pek yeriode bir · düşilnce imi~. 

Y almz her kahramanlığın bir 
eri oldugu gibi her itin de bir 
ıdamı var. 

1ıte bu İ§i de Çetin Kaya be· 
cerdi. 

Devlet demiryollan; yaptığı hu 
d"lifiklüle.rle göriıliiyor ki ynloız 
para kazaom11kla kalmadı. 

Soıyal hayatımızda, ekonomi 
alanında yapllgı iyilikler, puıdan 

hbıl olın kira göre çok daha fazla, 
çok daha mükemmeldir. 

Cumu~uğua her güzel, her 
yü.kaek eaeri gibi bu eaer de in• 
una gurur Yeriyor. 

Rejim namına, devletcilik na• 
mına inunıa göiıü hbanyor. 

Atatürk'do ülkeıiode ve onUD 
ilkem ile yaııyanlar ba güael itler
den Dih•yetliı bir hu duyuyor. 

Ankara, 13 (Ôzel) - Trakya mO.fettltltğfne atanan llbay•nıı 
General Kbım Dlrfk'Je onoa yerine ataoan Borea İlbıya Faslı · 

nan atanma nrakı, bogftn Comar Baokaaının yabek t11dlkle· 
rlne iktiran eylemlıtlr. 

Bulgaristandaki Türkler 
. 

Haklarını istiyorlar .. 
Kardeşlerimjz, Bulgar Bakanlarına 
Bir Heyet Göndererek Konuştular .. 

lataabol, 13 (Ôael) - Bolgırlıtan'dakl TGrk'lerden ôıel 
heyet, Bulgar lçtılerl Te Taze bakanlannı ılyaret etmltler Te bu 
muahedeler mucibince kendilerine nrllmfı olan hakları iıte· 

mitlerdir. 

Afyon iş~ . ..... 
- Baıı 1 lncl ybde deAtl ıabje.lf olarak mlltalea 

çalıımuıada beyhade y~re etmlttlr. Ba, belki de bir haf· 
telle gnıtermletlr. 

Eneen ben klmıeye ktrıı 

da böyle blrtey iddia etmedim. 
Betkemde " ... blnblr yakarıı, 

yal•ar•tı blnblr nııta ve 
hat1r .. . ,. 

Dedikten aonra: 

"Gen• böyle iken ıncak 
blr·lklılnl eatablllyor yahad 
elindeki mallarin aı bir kıımını 
Tereblllyorlar . .., diyordum. 

Bundan kolayca anlatılır ki 
teclmerler ne yapsalar gene mal· 
tarını eatamıyorlar. Oemek Is· 
tedlm. 

<! halde (Kanunınz) (Hatır) 
gibi (Kuşkulanma) lar nereden 
çıkarıldı, anJıyımadım. 

Kıldı ki ben herhangi bir 
yerde, herhangi bir foyarın ka· 

nunsuz le yaptığını g6r6nce 
hemen bir gazeteye bir (Betkc) 
yazmıyı kılkıoacak değilim. 

Bu, zahmete değmez bir ha· 
reket olmue olur. 

Demirkan direktör lnhlsardı 
çılıoıa yorddaoların çalıemı 

tarzlarını, zihniyetlerini de hey· 
hude yere hına ınlıtmıya ça· 
httı .. 

Comurlok mOeıseeelerlude 

çalıoan arkadao ve yorddaıları 

ben, aksi sabit oluncıya kadar, 

iyi, çahokan, iradeli, Glk6ld 
yurdda,ıar blllrlm. 

801411: Bay Demir Ôzkan 
maalabata benim gibi objetlf 

&adın, erkek çoluk0 çocuk .. Hep
si ve bütllo uluı demiryoll1rile öğü• 
nüyor, en ufak bir vesile ile her· 
taraftı, her yurddaı tflkraolannı 

ıunmaktan zevk, neı'e duyuyor. 
Bi.z de bu ıüıunlarda, memle· 

kete ve ulusa bu güı.el hizmetleri 
) ıpanlara, bu gllıel eaerleri hazır· 
lıyanlara borçlu olduıumuz ıilkran• 
lan candan sunmayı bir ödeY 
bildik. 

Turgud Tftrkoğln 
Mani• S.ylnı 

tadın futıdır ıOren haetılıgın· 

dan ileri gelmlıtlr. 
Hakikat halde ben; 1akat 

yGrGyen bir dClaeal tenkit ettim 
ve ediyorum. 

Yardan 6nemll bir llrGn4 
ile uğratan bu da.enin teklmGl 
ettlrllme1lnl lıtlyoram. Ve ba 
ol•caktır. 

Üretmenin 2,5 llTaya ıattığıaı 
baıkaları neden 1eklıt1, onı ... 
Sattın ... 

lnblıan da1Jtlaenler, yapanlar 
1111 b6yle blrıey doıaamemlı · 

terdi. 

Demekkl daha yapılacak, dG· 
oftnQlecek çok ıeyler nr. 

Bunları bir dakika enel 
ırayıb bulmalı 

Donları ise kimin bolob, 

kimin becerebllecetlnl o ( Bet· 
kem) ile anlıtdım ve dilekle· 
rlml de onun kıtında yapdım. 

Mes'ele bundıa lbaretdlr. 
Ortada oahd bir dOşllnfiı ve 
binaenaleyh telAş edecek bir 
cihet yokdur. 

Ve ıapbe etmlyeyJm ki Co· 
morluk rejimi, yeni kutulan 
bu milcsseıenin de yurda ve 

yµrddıea en faydalı olabilecek 
bir biçime koymaeını bllecekdlr. 

17 Fırın 
Kapatılacak .. 
Fırıncıların Milracaah 
Urayca Ahamlandı .. 

Şimdiye kadar hamur yo· 

ğorma maklneıl koyımamıt 
ıılaa fmncılar tarbaylı~a bıı · 

vurarak plyaıada elektlrlkla 

ltllyen hamur yoğurma maki· 
neal bolamadıklırındın elle 
lıllyen makine yıptırmak için 
mOsaade lıtemlolerdlr. Şarbıy· 

lık bu mOracaatlerl kıbul et 

memlı Ye 17 fırını kapattır. 

maıa bnr nrmlıtlr. , 

Bu fotoğrafla altıbln metre 
yGkıekten ve 325 kilometre 
muhlttnde bir sahının reımlnl 
almak mdmkClndilr. 

Is tan bul Telef onlarını Da 
, Satın Aldık .. 

Bayındırlık Bakanlığı ile Şirket 
Arasındaki Konuşma Bitti .. 

Ankara, 13 (Ôael) - Bayındırlık Bakanlığı ile lıtınbul te· 
lefon ıirketl aruında dnam eden mGaakereler bltmlı ve tele· 
fonlar hDktlmetlmlzce eatın ıhamıttır. 

Bayındırlık Bakanlığı, bundan ıoora Ankan, fıtaobol n İzmir 

Telefon konoıma ücretlerini ocuılatmağı karar vermietlr. 

Basmahane ve kordon 
Tramvayları işi .. 

Urayımız, Bu işin (;öztepe Tramvay 
Şirketine Verilmesini Muvafık Buldu 

• 
Ankar1, 13 (Özel) - İzmir kordonu ile Baımahane tramvıy 

ltletme hakkının, Göıtepe tramvay tlrketlne nrllmeıl, ortyınıı· 
ca da maYafık garGlddğGndea, Bayındırlık Bakanlığı tedklkıta 

baılamıttır. 

Podra ve Allıkla Mücade-

kaldım.. ta'. 
Ey genç! Basını bolD ,,-ı 

6sUlode gezdirirken ( All1 

Sllll : ' 
TGrk çocuğu; kaoatl•O• 

yOzünde uç! 

Diyor. ıl' 
Bu ula ııesln uğrund• _. 

vermeğe hep blrllk andl~ 
mi? Ne duruyorsun? Btll ; 
ıln bir topun arkaıınd., ~ 
ıOrdklenlp gldecekıla? ::,, 

011ndık artık, bıktık, o "' 
o ardı ar11ı gelmlyea ıe .. 
tokattan, bitip tDke~111ek 

mlytn dedi kodadın! Dlnll1'*" 
llye pıelandı kulıklarıllld 
edebiyatından 1. ~ 

Spor mu; itte ılıe gflolt 
meydao: 

Gı1kyClzO! . 
lıte ılıe koıı koca bir ıof ~ 
GOneı!. Doğudan bat•Y' 

dar koıonoıl ~ 
Kızlar! itte ılıe goıel 

ealıocak : 

ParaıGt! t•Do~an ôzy• ~ 

le Cemiyeti Kuruluyor m,:· ;:.!::.:·1~:::~b~ 
Cemiyet, Oniversiteli !Kızlarımız Ta· •on•• 1 

... ı .. ,~ 
rafından Teşkil Olunacakdır Turgud Türko~~ 

Manlea ıulnı Torgod ~ 
koğlo bugftn Torgotla'y• 1 
cektlr. Oradan dı M•01",,c 
geçecek ve ht-r iki yerde,,,, 
menleri. ilgili olaolarlı ıe.,. 
lar yapacak, tetkik.attı bol 
caktır. 

lıtanbul, 13 (Özel) - Oaher1ltell k1zlarımıı, 
lıkla mQcadele için aralarında bir cemiyet teıkll 
Termlelerdlr. 

poira •e al · 
etmeğe karar 

Ro~tanlı'da Bir 
Sandal çalındı .• 

Karoıyaka'da Boıtanlıda ba· 
lıkçılık yapın Sftrmenell Ya· 
kup releln (Yeell kauad) adın · 

dıkl aandıh bağlı bulunduğu 
Bostanlı iskelesıad~n çalın 

mıetır. 

Yıkop reis, harsıılığc zabı· 

ıaya haber vermlı n ırattırmıya 

baolınmıttar, Sıadal bir mtıddet 
sonra Turanda M. Hermaaın 
baaoyosuoı bığh olarak bulun· 
muştur. Banyo eahlplerl bonon 
kim tarafından banyoya bal· 
landığını bllmedlklerlal ıôyle· 
mlşlerdlr. Sıadal eahtblne ve · 
rllmletlr. Hırsız aranıyor. 

Alfabe Kitabı 
MOsahakası 

2259 11yılı kınanan tatbl· 

kine dair olan talimatnameye 
göre ilk okullar için bir alfabe 
kitabı yazılma11 Kftltftr bakan· 

lığınca oydıeık: (muvafık J g6· 
rGlm6ttGr. Bunan lçla bakan· 
lıkca bir mftıabılla açılmııtlr. 

MG11baka m6ddetl 24 Şobıtta 

bltmlı olacakbr. 

üzüm Piyasası 

Yarın Açılıyor. 
Yarın yeni yıl ilıtlm plyasaıı 

açılacak ve 111tıelara bıtlana 

cakdır. Borsa yönetim kurulu· 
non verdiği karara göre plyaııa 
seat 11 de boruda Tftrkof lı 
ve borsa yönetim kurala ôndade 
ıçılacaktır. Ü rctmcnler plva 
sanın ilk defa kaç kuruşdan 

açılacıgın1 öğrenmek için sabır · 

ıızlık gôstermekdedlrler. 

incir Piya-
sası Açılıyor .. 
Tecim Odası Başka

nı Nazilli'ye Gidiyor .• 
Şehrimiz Tecim Te endGstrl 

odası bııkanı bo~an azllll'ye 
gidecek ve incir durumunu tel· 
kik edecektir. Bu tetkikten 
ııonra yeni yıl Grdn6 incirlerin 

ne gan lıaalr'e gelebileceğini 
telgrafl Tarkofls'e bildirecek:· 
tir. tacir plyaeasının Pazırteel 

gaaa açılman n eatıtlua bıı· 

laamaaı emredllmektecllr. 

Mekteh Geıııiei 
cıeol' 

Üç gQa enel yDksek JS 
tecim ok.ola tılebeııiodell ol'' 
genci İzmfr'e getlrmlt f". 
S6ğfttlft mekteb gemisi ,,._, 
yarısı Çeomc ve Kuııd• , 
gltmlotlr. Gemi; bir k•ç,o1ıl 
ba lıkelelerde kıldıkt•D ~ 
İıtanbul'a dönerken gllle 

manımıza uğrıyacaktır. 

.. 

1935 
Hızır 

101 
14 

Arabi 1354 
13 Cem. enel 

Ev kat 

Gtıneı 

Öğle 
lklııdl 
.Aqam 

Yatsı 

lmtak 

Ezani 

9,57 
5,05 
8,58 
12, 
l,~s 

8.02 



r ı 

~ 
I 

~hekim g~zn ile 

Yurd inancında 
((öy Çocuğu 

Geçeq yıl ilbayhğıo birkaç 

i'tfnde köy çocukları için 

a'llıplar, klnderhalmler kuruldu. 

1 
°01na zatf1 bakımsız, vQcud· 

~rı dQşknn, hastalıklara karşı 
Y•nıksızla~an çocokler gön 

derildi. 

Ve buralarda kalma zamanı 
tok 

ız olduğu halde gene elle 
toıoı Ur sağlık faydaları alındı· 
~Ilı öğrendik. 
d Bu yıl da geçen yıldakinden 
a •hı artık bir özene ve kıvançla, 
'illernıe bu iş başarılmıkdadır. 

1
°rdon. Türk yurdunun temeli 

: dnğu herkesce tanınmış olan 

layıcı için, hemen Türk ve 

l Clrktye için bir remz olan 

ôylQ uğruna lzmfr'de başarılan 
•e başarılacak olan leler ara· 
11111 kay çocuğunun bn yönden 
.. ~lık işi oln de alınması çok 
•lkıtlara değer. 

Ve Torklye'de köyHl için 
;ıaçok, en verimli kertede ça. 
1••0 'lb lı • ayhkların en başında 
llıl:r'ln bulunduğu kuşku· 

•nıdur • 

lleplmlz artık öğrendik ki 
Yord 
~ ve ulus f çln olan her işte 
l'ôytilnQn ilgisi vardır. Yehud, 

il Grk köyfine, TOrk köylO!One 

b~llt olan en kftçük bir lş1 bir 
ıs ırrıet yurda \e ulusa çok 
llerrılf sonuçlar verebflf r. 

it 80 yôodekl çok çok işlerlle 

d
' 1•oan değerli Ubay hiç kuşku 

e ll 
rneı ki o örneklik gOçliiklerl 

tok1 k ı. an evramış ve bu işlerde 
UQd 
l!G er oJmuştur. lzmlr'in kôy· 
ea 111k alanındaki çalışması köy· 

t 
111M çok iyi, çok özla kav· 

11bı h 
b f ulunan sayın mektupçu 
Uth t 
'il 8 nıo titiz ve özençlf çalış 
~tile bu yıl 11fielenmektedtr. 

.ı Urddakl bu engin eavaelar· 
q•tı 
} ııoneuz kı venç duygoeu her 

C 11'ddışın hakkı ve aevgfsMlr. 

b 611 krı yurdda böyle, çocuğu, 
~ele köy çocu~onu düşünen ve 
oruy 

~ an kafalar, yurdda~ler, 
l Oturnlar yarmın varlığının 
L 

11
'"etle korundu ana göğQs 

"•bı F rtıcı şablddlrler. 

"· erd, sosyete Jçlnde varlanan, 
""lın l 
1 an lJr kıymettir. Ferd· 
''• . b ıçıı dışlı, beden ve ruh 
ıını d ~119 ır an parlak ve yalçın, 

to •etli ve metin olan bfr 

o:'ete. bir ulus değerli olur; 

•e Yanıklı olur. Varlığı nurlu 
ç )'ılınaz olur. Hele bu fşe 
b~Oltlardao başlanırsa ve o 

•••• dı 111 f da böyle çocuğun mıd · 
lı& 'e llıaoevi varlığını, o var-

l§IQ k 
01ad orunmaeına flgtlendlrlree 

Qll: oıuvaffak olmak, bir 
~ 

1 
için snaemak olur, ve o., 

8 
olur, ~erçek olur. 

da llgUnün perişanlığı, sefaleti 
~,1tıiln, dünkO çocukların ölil 
1111 l'tlıt ruhıı kovvetlerlnfn 80 

ı,1~~dur. l~vde fe mektebde 

dıı Ye rllye güdQleo veyu gt 
"il 1 tor Yo un çıkmoz ve boşuna tcu oluşudur. 

•bı;•aı diye verilen St!Belzlik, 

8ftli1' dl ye a~ılanan hareket 
hıı 1 cansızlık olunca elbette 

ı .. d~Gako hayatın, yaşayışın tş 
ttı ~l kôklendlrdlgi atılganlık, 

Utluk k d ,1~1 , en ine gOveo1 iş 

tı_ 
1 
• tuttuğunu koparmak

1 
yani 

b,: •dığı fşl eonuna varmadan 
•km b,,

11 
•ınak, biraz hntti bir 

'-ıatı de feragatçı olmak.. Gibi 

ctıade "•aıf lar bugüoOn gen 
b._

1 
Ve olgunuoda bulanmaz, 

tırı,111 ''ta ız . Onlar olmayınca 
•e Yıı elbet tekke telkininin 

lflı lelAkUeluln verdiği miskin· 
tre dayanır: 
4llıb' . ''4 ın keremi, kaoaatıo 
e hftyak hazine olması, 

- -- - -- ---- ---------------- - -

E G ü ın ü ın ş a ır Dıı a lb> e ır o e ır o 3 
üzüm ve incir Alivre Sa- Panayırda iyi Mal Teşhir 

tışları Yüksektir.. Edenlerle Satanlar .. 
~~~~~~~----~~~~~~~-

- Başı 1 inci yftıde -

Ber l in Türk 1'ecim Odası Satışlar, iyi Dekorasyon Yapanlara Altın ve 

luğtı oaıarı dikkate alınarak 
kAf 1 görmemişler. 0Jha faı.la 

satı~ yapabilmek için iki koraş 
Ciat kırmışlar. Bu ftat kırma 

ıarfbindeo itibaren de tecimer· 
lertn bir an için eamtmi oldu

ğooo kabul edec eğimiz düşilo· 

celerl hilafına eatış yapmadık· 

farını gazetenizin neşriyatından 

anlıyorvz. Durum Hakkıncla Rapor Gönder(li. Gümüş Madalyalar Verilecektir!. 
~~~~~~---~~~~~~-

Çıkat (ihracat) Orünlerlml · 
zln Almanya plyacıalarında 3 

ağostoa haftaeındald dornmu 

hakkında Bedin Tdrk tecim 

odasından oehrlmlzdekl Uglll 

dayrelere önemli bir rapor gel· 

mlştlr. 

Bu rapora göre gerek eıkl, 

gerekse yeni yıl kuru üzftm 

Ozerlnden muamelelere devam 

edilmiştir. lzmlr'dekl eski 

stokların azalmasına karşı Bam 

burg'takl stokların hayli ye 
kıio tuttuğe, bununla beraber 

bunların bir yandan harcandığı 

görülmftıtOr. 

Yeni olau nronden aatışlsr 

hakkındı başka başka f lktrler 

l;ltllmektedlr. Bezim kanratl 

mlze göre yrnt maldan yapılan 

eaıışlar önemli miktarlara baliğ 

olmaktadır. işlerin ya kırı da da 

ha çok canlanacağı eôylenlyor. 

Fiatlere gelloce geçen bahaya 

~öre hemen hemen hiç değişme 

olmamış ~lbtdir. Rapor haf taeı 

içinde fzmlr'deo aşağıdaki 
f latler üzerinden teklifler 
alınmışhr. 

l 00 kilo başına 7 numara 

1934 mohsulfi lok o Hamhtı<rh 

14,75 9 numara 16,5, 10 oo 
mara 18, ı ı numara 20 lira. 

1935 mahealCi eti Hawbarg 

7 numara l 2,50, 8 numara 

13,501 9 numara 14,:iO, 10 
numara 171 11 numara 20 lira 

incir 
loclr piyasası da ııormal geç 

mlştlr. IYalnız bir hafta önce· 

ye göre 100 kilo ba,ıoa 01 25· 
0,50 Ura kadar indirildiği söy

lenmişse de önemli hızı evler 

gene geçe o haf takt f tatlar dze· 

rinde tekli( yapmışlardır. Yani 

klloso 68 70 tanelik ek&trlema 
cemulne İzmir naturel incirleri 

için 100 kilo başına sif Bam. 

burg 9 Ttırk llraeı latenmekte 

idi. Tekmll incir tipleri için 

rapor haf tası f çlnde istenen 

f tatlar şunlardır : 

1935 İzmir incirleri 100 kilo 

başma Türk lirası beeablle etf 

Hamburg Eyh11 teslimi ekstrle 

mı c. flS 70 tanelik 9 Ura, 
emperyal 60 63 tanelik 10 llra1 

• Süperlyor emperyal 55 57 tan11 

Uk 11 lira. oslee süp~rlyor em 

peryal 53 55 tant>lik 12,5 Ura, 
Nec Plua Ultra 45 48 tanelik 

16 lira, fyl seçme 42 46 tane · 
ilk 17,5 lira, en iyi sOıme 38 
40 tanelik 19,5 liradır. 

Blrlnct KAnıın teellmi gene 

ayol malJar fçlu ıııra Ut: f lıtler 
şudur: 

8/15, 9, 7 5, ı o, 7 5, 12, 15,50, 
l 7 ve 1 9 lira. 

Tapu ve ({adastro 
işlerimizde Tekamül. 
~~~~~~~----~~~~~~~-

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

Oiin toplanan panayır ko 

mlt~81 panayıra iştirak edenler· 

den iyi mal teşhir edenlule 
88tanları\ ve f yl dekorasyon ya 
pacaklara altın ve gllmüş ma· 

dılyalar, bazılarına da takdir· 
nameler verilmesini kararlaş· 

hrmı,tır. Lokantalarda ylye:cek 

Qcretlerlnl göstnen listeler bu 
lonacağı gibi otellerde de ya· 

takların l fatlarıoı f?Ö8lerfr ifa 
telt:r hazırlatılmaeı ve bunların 

her odaya koomaeı şarbaylık· 
tan otel sahiplerine blldirll · 

mfştlr. İki gün sonra yapılacak 
genel kootrolda oı!.lıarına bu 
şeklide liste açmamış otelciler" 

deo birinci kez yirmi beş, ikinci 
kez elltşer lira para cezası alı· 

nacaktır. 

Bn listelerin altında ayni 

zamanda her mO,terlnln Uray 

zabıta baş4mlrllğioe 2:n2 tele 

fon nnmaraslle ıtkayette bolo· 

nıbllec~ğl de flive edilmiş 

olacaktır. Panayıra lsıaobul'dan 
lttlrak edecek bazı ekspozanlar 
tlmdlden gelmiş, pavlyonlarını 

bazırlaınağa başlamışlardır. Ya· 

cltllerden bazı f Jrmalar1n mtı· 

meeslllerl de gelmiştir. Panayırda 
bu yıl posta, telgraf ve telefon 

pavl yonun un iyi bir şeklide 

haıırlanmuı kararlaşhrılmıthr. 

Bo pavlyoolarda fthlrler ırası 

telefonllc de rahatca konuşula· 

bilecek ve pniyoncJa karı ve 

mektob yaımak için . tertibat ra 
alıoacakhr. 

lzmir'de Define Arıyan
lar Gene Çoğaldı. 

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

Fakat Şimdiye Kadar Yapılan Araş· 
tırmalar Boşa Gitti. 

Yonanlata11ıla bir şirket adı · 

na çalışan Y n va o adlı birisi 

İzmlr'e gP.lmlş ve bazı yerlerde 

deffne bolundoğo uloeal emlale 

direktörlüğüne haber vermiştir. 

Yapılan haz:rlıklardan Bonra 

ilk önce eski balık pazamıda 

hamam sokağındı, şimdi ell•hçı 
All ~altm'io dQkkAomda bir 

araotırma yapılmıştır. Burada 
döşeme altında gaz tenekeleri 
içinde altın ve mtıcevherat bu 

landuğu haber verllmltmfş. Dö 
~eme k:eetlml~ ve arattırma ya· 

pılmıı~ea da blroey bulonamı · 

eelerden birinin dovarında da 

bazı şt>yler bulunduğunu eöy· 

lemlş ve orada da arattırma 

yapılmıısa da bu kilisenin biı · 
yök yangında yıkılmış olduğu 

anlaoılmıftır. Böylece iki yu 
de de blrşey bulunmamıştır. 

Başka bir zat Finans bakan· 

lığıadan fzmlr'de Qç yerde 
def loe aramak için milsaııde 

almıştı. Bayraklı'da bir evde 
yapılan arattırmada da blrşey 
çıkmamı,ıır. Fakat bu zatın 

Sicil Muhafızlıklaı-ı Te·şkilatı BiitOn 

1,ürkiye'de Vücuda Getirilecektir. 
_ • -• mı~tır. 

araştırma yapılmaeını aöyledlğl 

rlahı iki yer vardır. Boralar· 

da blrşey bolonmaaı çok moh 

temeldir. Yakında bu iki yer· 

Tapu ve Kadastro Genel Direktörünün Diyevi. Yangın yerinde meırıik klll· de araşttrma yapılacaktır. 

Tapu ve kadastro genr.l dl Jarı teşkflatı yapılacaktır. Bu ı ı ı h ı A 

rektôrd Cem::~ Aron ve kadas te~kllAtın öoemll faldelerl gö ta ya t a at ta 
tro fen baş eııpckteri Balld rülmOştür. Bu iyi sonuçlardır 

Ziya şehrimize gelmt~lerdlr. ki diğer yerlerde de yavaş ya· y . B. T k. t Kurdu 
Burada ftç gün kalarak tapu VBŞ teoktlit yapmak için bir en ı 1 r e 1 
ve kadtslro işlerinin tetkikle· kanun projesi hazırlamıya bizi 

rlle meşgul olacaklardır. Genel se~ketmlştlr Bu proje Kamu· 
direktör ve baş sekreter dün ııya verilmiş bulonuycr, Floani 

tapu ve kadaatro dayrlllarında encümeni; projeyi tetkik ve 
teftişlere baelamışlardır. Genel kabul etmiştir. Şimdi bQdce 

dlrc:ktör; dün elcll tapu 1zmlr encumenlnde tetklk edllm•.1r 

grub dlrektörlüğOode Jzmlr'dckl tedir. Kanounn bn yıl Kamu 
eicll muhafızlarını çağırarak taydan çıkaceğını zannediyoruz. 

keodflerll e ynpdıklar1 yeni eldi İzmir slcll muhafızları arka· 

işlerl hakkında görıl,meler yap daşlanmla konuourken ayni 

mışdır. Üç gün sonra Bandırma Zllmanda tekıio idaresinden dev· 

Maksad, Veresiye iş Yapmak, Fiatle
ri Tutmak,ödemeyi Kolaylaştırınak .. 

~~~~--~~~~-
Ankara, 12 (A.A) - Ttırko 

f la başkanlığından: 
:il Temmuz 935 tarihli ltal 

yan resmi gazetesinde basılan 

28 Temmuz 1935 tarih ve 
1375 nomualı muvakkat ka 

yolu Ue 1stanbul'a ~tdecekdlr. redtllp tlmdlye kadar eJll.altmış Donla İtalya hükumeti dışardan 

akitleri ııözd geçen idareden 
izin almak t•rtlle ıerbeıtçe fo . 
raya mezun bırakılmışlar he 

de mu.akkat kanunun netrin 
dtn enet aktedlldlğl halde 

henGz cari bulunmıyan ve hü 

kümlerl 31 A!uatoı 935 tarl· 

hinden daha sonraya aed mo 

kaveleler için idare bunların 

akhlerlnce kısmen veya tama 

men icrasına izin verlb verme· 

mek aeliblyetlnl muhafaza et· 
mektedlr. 

Dün kendisini göreo bir mu· bin kadar tescil edilmiş olan alınacak kömftr ve kok ile 

lJarrlrlmlze yeni kadastro ve gayri menkulltrdeo kalanlarının 

sair ı,ıerl hakkında gr.nel di da muamelelerinin kısa bir 

rektör oşığıdakl dlytvde bo· zaman içinde bitirilerek uzayıb 

lonmuşdur. giden bu l~lerlo temizlenmesi 

- Yeni kadaströya latan için ne gibi tedbirler almmaeı 
bul'da Beyoğlu ve Heğbelfada· fcabettlğlnt müzakere ediyor ve 

da başlanmıştır. Yakında Ada· teablte çalışıyoruz. İııUu işle· 

na'da da başlanacaktır. lzmlrde rloden kalmııJ olanlar yah.ız 

olduğu gibi Türldye'nln her Burnava ve Buca'ya ald 2500 
tarafında tapu sicil muhafızlık· kadar gayri meokotoo tescil 

- muamelesidir. Bunun için yer· 
mukadderden fazlı olmıyaceğı, 

bakır, ka'ıy, nikel ve bunların 

hurdaları lçln devlet monopolo 

tesis etmiştir. Bu muvakkat 

kanuna göre; 1 Ağustos 1935 
gftoündeo sonra yukarıda söz6 

Bu .eziyet kartısında onla · 
rın earnlmiyetlerlnl bir taufa 

bırakarak yoz bin çuval mah 

ani Ozerlode yaptıkları hatayı 

teşrih edelim. 

Bir çnval Ozüm yaz otuz, 

114 yaz elli kilodur. V aaati 

olarak yQz kırk kilo kabul 

edelim. Beher kiloda tkt kurut 

kmldığına göre bir çuval 

üzftmde iki yoz eeket>n kuruş, 

yaz bin çnnlda iki } üz sekBPn 
bin Ura f tat kırma farkı vardır. 

Çok tabiidir kl piyasa son 
alivre flaller (izertnden açılacık 

olan ha f lattan da yirmi pın 

veye bir kuruş kAr istenilecek 

binaenaleyh teclmerler yüz bln 

lira da bu şekilde kar alacak· 

larJır. Gerek flat kırma farkı 

ve gerek t•bii kirları olarak 

yoz bin çuvallık bir mheuld8 

tlç yüz eekaeıı bfo Ura gibi 
bir klr temin edeceklordlr . 

Şimdi de ılretmenln yaptığı 

bütOo masraf lua ve geçen 

zamaoa rağmen t.llne gf!çecek 

para ile bu teclmerlerfn yapa· 

cakları kArları karşılaştıralım. 

Yedi numara QıümO borada 
altı kuruşa almaya başladılar. 

61r çuval yüzkırk kilo ofdu · 

ğona göre bir çova\ fizümOn 

turarı eeklzyOz kırk kuruş eder 
yOzbln çuvahn yakQnü he sek.iz 

yoz kırk bio liradır. Bir çoval 
üz0man ne emt"k.lerle Te ne 

maııraf lıırla meydana geld5ğlnl 
arzo ederseniz; alelmftCredat 
gönreblllrlz. Seki Gz kırk.hin 

liralık bir ahş nrJşte mutavaeeıt 

olarak ~eçlnen sınıfıo temin 

etmfo olduğu Ur Qçyüz seksen 

bin liradır. Bu vezlyet karşı· 

aında muhitin yOzblnlerce bağ · 

cl8l lzmlr'fn aşığı yakın otuz 
adediot geçmlyen leclmerloto 

mütemadi çalıışır kölesi vazlye 
tinde demP.ktir. 

Hükumetten ve bayüklerl· 

mtzden dileğimiz ve yılnrı· 

ıımız: 

Vaziyeti içinden tetkik edlb 

bu işi çabuk dOzene koyeunlır. 

Alıoehf r Qzüm ruQshıhelllerfnden 

Emin Kazman Ha1taoğlu 

Ttpeköylü: Mehmed çııvuış 

M. Ç11lapverdl 
Bağcı: Hfts,.yln 

ANADOLU - Bazı lmıalar 

okunamamıştır. 

Bu Akşam 
Konser Var 

Tayyare sineması bu akşam 

için zengin bir veda mQeame· 

reel hazırlamıştır. Mileamere 

saat 21 den İstanbul radyosu 
muganniyelerindeo Belmı Cev· 

det VP. arksdaelarının zeogln 

bir konser programlarilc bıtlı· 

yacaktır. Bunu taktbrn orijinal 

f llmler gösterileecktlr. 

Uray Encftmeoi 
Uray daimi t'ncOmenl dfin 

Şarhaylıkta toplaomıo, biriken 
işleri çıkarmıştır. ne kadar çalışıb çabalasan gö 

tOreceğln on aı şıo bez par· 

çaeı ... Gibi dO~ünceler bük.Om 

eOrer. O, o zaman ereksiz, ge· 

llşt gftzel, saman çöpü veya 

kurumuş bir yaprak gibi her· 
hangi bir rilzgirın önftnde 

kaybolan, uçan blrşey olar. 

lerf ne birer tapu memuru gôn· 
derP.rek tetkikat yaptıktan eon· 

geçen maddelerin memlekett> 

eokulm11ı hakkı yalnı:6 devlet 

demlryollan levazım tlObealne 

verilmiş bulunmaktadır. 1 Ağue· 

toe 1935 tarihinden önce bu 

maddeler için hariçle mukavele 

akdetmiş olanlar 14: Ağostoa 

gftnOne kadar bu kontratlarını 

ve bunlara maheobeo şimdiye 

kadar hhıl ettikleri ve bakıye 

kalan miktarları demlryolları 

levazım şubesine bildirmeye 

mecbur tutulmakta :tırlar. 

Monopolon ihdası tarihinde 

ecnebi limanlarında yOklen · 

mekte •f"ya yolda veyabud bir 

İtalyan limanında boşaltılmakta 
olan malların girişi aerbeat 

bırakılmıştır. Kezalik kara yola 

gelen malların 1 O Ağustos 

1935 gGnOne kadar memlekete 

girmeleri aerbeat bulunmak· 

tadır. 
~~~~~--~~~~~-

- Sonu Yarın -

ra bunların tescil muameleleri 

bltlritecektir. 

İdare 933 934 yılları zarfan· 

da bütün T6rklye'de 500 küsur 

bin tapu senedi vermlotlr. Bu 
sonuç eıkı bir tıklb ile elde 

edllmloıir. 

Elycvm cArl n bdkGmlerl 

31 Ağn!lloa 935 gdndne kadar 
muteber olan mukaveleleri 

Bn muvakkat kanonun çıka· 

rılmaaı İtılyı'oın ha maddelere 

olan faala ihtiyacına binaen 

mabayaatı bir elden yaparak 

f tatların yak.eelmealne meydan 

nrmemek, ithalAtı kesin ihtiyaç 

ile denk tatmak makeadına ve 
ödeme mee'elealnde gOnden 

g6ne artmakta olan deYlet ma· 

kanlzmuının daha kolaylıkla 

ecnebi memleketlerde vert1lye 

ahılar yapabileceği ftmldlne 

matuftur. 
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Habeş Ordularındaki Efrad 
Sayısı 650,000 d.ir. -

Amerika'da 
Büyük Zelzeleler __ ............ --
ölenler, Yaralananlar 

' 
ve Ziyan Pekçoktur .. 

Biı- Yahudı'nin Başına Gelenler 

Viyana'daki Alman Dil· 
heri Meğer Kimmiş? 

Japonya'dan Top ve Mermi, Alman• ~ lıtanbul 1 13 (Özel) - · Lon· 
&dra'dan bildiriliyor: 

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

Paket Açıldı, Banknot Yerine Bo~ 

ya'dan Da 40,000 Gaz Maskesi Aldılar. 

Habeş ı askerleri. " . lıtanbal, 13 (Özel) - Ha· 5 - Ru Kosa ldarealnnekl 
beılııtın hftkümeıl Alm•nya'dan arab ve merkez ordo1u, 

40,000 fmohnlk gaz maeke&I 6 7 - Habee vellahh Aofa 

dald irtibat ıon derecede mil· 

kemmeldlr. 
650,000 kişilik konet! Bu 

yedi ordu, halen 650,000 ki· 

şllllt bir kuvvet teşkil etmek· 

tedlr. 
Bu askerlerin 250,000 ka · 

darına mHkezl hükumet f!On 

· sistem silah vermiştir. 400,000 
ldşİiıl Ros denilen mahrlll reis 

lrrln aakertdtr ve bunların 

silahlara yerlere g•'\re değiş 

m,.kttdir. 

HabPş orduııuoıın 200 topıı 

vardır; boo lar roubtellf mo · 

dellerdendlr. Bir kısmı da 

1860 seneıf nden kalmadır. 

Maamaflb, Japooya'dau mQhlm 

Dliktardı top ve mermi gel· 

mlştlr. 

Amerika' da Kolomblyada PH· 

fo kaeabaemda gece yaraııı bir 
hareketlarz olmuş birçok evler 

yılulmış ve 20 kişi ölmOştür. 

Ekvatör hudodlarlDa yalun 

Aldtna: Yakomker ve Yalmetel 
de de hareketlarzdan mftleesııir 

olmuş n bu üç şehirde 50 
kişi ôlmOştür. 

Yaralı mlkdarı pekçoktur. 
~~~~~-----------

Habeş Kralı 

ölünceye Kadaı· 
Çarpışacağız, dedi 

--~·· ... ···---
- Baı.ıı 1 inci yllzde -

Omldlm uluslar sosyeteslndedir. 

Roma, 12 (A.A) - Gazete· 

ler Babeo imparatorunun Ha· 

vaa aylarına Terdlğf dlyev hak· 

kmda henOz tef11lr1Ua bolun· 

Kağıd Çıktı ve Gizli Teşkilat 
ta Elini Uzattı .• 

Sovyet Rus· 

ya'da bir Gepeo 
olduğu ğlbi 1 Hlt · 
ler A lmaoyaeın· 

da da bir Gesto · 

po gizlt polis 

teşkllAtı vard1r. 
Ru tf',kllatm ha . 

dndu yok, dlyf' 
biliriz. Çönkn 
Alman y a'd an 

başka, lnlçrn, 
Avaeturya, Ma· 

carlatan ve Çe
koalo vakya'da da 

lııtedlğl şeklide 

çalı e• bil mek te· 
dlr. Hiçbir ay 
geçmez ki bu 

ııatın almıştır. 

Aynı zamanda mtıhlm mlk· 

tarda gaz bombaları ıamırla· 

Posanın kumanduındıld Hıl 
merkez ordnlıu. 

Mitralyöz miktarı 350 400 
dftr. Yeniden mltralyOz bol· mıyorlar. Yarı reemi çevenler 

teşkilltın kanh 

ve feci bir bldl· 

ıesl olma111D! Gea 
topo bu mem· 

Merkez orduları, ayni za. 

manda dahili a1Jıylşl teminine 

doklara ttekll edllmektedlr. hu yeni dlyeve hiçbir ehemmi· 
leketlerde Al· 

Şimdiye kadar Habeş ordueun · yet vermemektedirler. Bu çe· 
manya'dao kıç· \'ak'anın kahramanı"''Alman Gizli "tc11ldlitın' 

• • • 
memurdurlar; ve tayy1reler Ba· da 8 tıyy11e vardı. Şimdi 25 nn\er nek.uııon yapmıya ımad; " . ,. 

mıe slyaef mu· uıensob Elizabet Bergn . ef'ı 

B b • t 'd fı b ı· ? yesinde bu yedi ordu araılD · bulmuştur a etıB an K se er er ır. · olduğanu sOyledlğl tufzlerln hallf ler Teya Almanyı'dan Af. Ur ay bu teklif Qzerlne g 1• 

dan kovulmuş yalıudl milliyet· ve güzel artistle Berlln'e ~ Uluılar koromond•, bir İtal· E • o • l d s • matbuat yolu ile değil, resm n 
JID·Bıbeo b11blnln Ondne geç· ngı n enız er e erserı yıphğınd•D daha az ebtmml· 
mek lzere · lııter umlmi, leter 

çiler 11a11ında faaliyet göster· mletlr. 1~ 
mekdedir. Berltn'de birkaç gOn çok 1' 

dlplomatlk!·tedhlrler ılınuken B • 1 • 1 • K yetil olduğunu n çilokii Ha· 
halya doğu Afrlka'11nı bir çok ı r ngı iZ ızı.. btşlıtan'ın ·Ogadan ~liloe mu· 

Bundan bir mOddet evvel, geçmiş ve genç kadm M. \Jıt ,,. 
ilk yıhudl tehciri ıırnmd• blrgftn btırmetll bir paket 

aıker g~ndermeğe muvaffak l,kabll Habeş ttbdldlni artaracık 
Berlln'de slnamacıhk yapıo rerek : O' 

olmoetnr. Bununla beraber, Z H G 
beri taraftan Habeş'lllerde bot Hem engin, em Qzel! Fakat Son 
durmao değlllerdlr. d 

Bagao Habeoletan'ın şimal Gezinti en Ağır yaralı Dönd n .. 
lllerlnde toplanmış mtıhlm mlk· Loodra yüksek 
tarda 11ker nrdır; Bunlar, m eh afi 11, ııon 
hak~met merkezinden verilen günlerde meyda· 
eeferberllk emrinden ılyade, en na çıkan ve mey· 

ziyade lııt r lbtlmıllerlne kıirşı danı çık maaile 

olan illerde reisler tarafından beraber feci bir 
toplanmıe kunetlerdlr; merkez, vadyet doğuran 

ancak kıemen iaşeyi ve allah bir s ka an da lrn 
•e mlhlmmat tedarikini ftıe· dedi .. ko duslle 

rlne •lmıet.r. meogoldOr. 
Babet kuvvetleri Hn skandahn 

Habeolıtan'ın askeri kuvvet· kahramauı 1 11bık 
lerl yedi ordu olarak toplan· bir İngiliz müs· 
maktadm . tem leke nllslnln 

1 - İmparator Yohomea'tcı kızı olın Lıdl 
torunu Roe Seytım kamında· Dlyanı T. dlr. 
ıınclakl thnıl orduau; Bu kadrn elmdl 

2 - Şimdiki imparatorun Londradı huııuei 
damadı Deıta'nın komand•lln' bl r hH ta nrı de 
dakl cenah ordoeu; ölOmle pençeleı.ı· 

3 - Sabık Adlı-Abıba va· mektedlr. 

llıl Naklbo idaresinde merkez Bu genç kadı· 
Ye .. rk ordoau; 

idare· 

nın hare ketle rl 

Londra arlıtok· 4 - RH Emeaonon 
etndekl arıb ordoau, raıl mu bitin de Vak'anın kahramanı Diyana _, _____ _ 

lngilterede 
Yeni Bir Tecrübe! 
Bu Aletle Sisli Havada 
llerşey Göı'Dlecektir. 

İatınbol, 13 (Ôıel) - İogl· 
Ilı bahriye mftbendlalerinden 

M. Pol Mışel, alell havalarda 

nporların tehllkealıce aeyrQ 

1eferlnl N~hyın bir ılet keş· 

fetmlı n bu aletin tecrabeal 

lagtllz matbuat mftmeıııillerl 
ôalnde yıpılmıot1r. 

Tecrlbe neticesine gOre bu 
aletle en alıll bir bnıdı bir 
adamı blrboçok kilometreden, 

bir teline veya tıyyıreyl çok 

uzaktın görmek mGmkftn ol· 

maıtor. 

Ba alet aolb zamanında ti· 
earet ıef lne n tayyarelerine 

1eyrl ıefer işini nrecek h11p 

a111a11larında da aon'f ateleri 

blklmlh bırakacaktır. 

nefretle kareılanmıktı ve ken· ve tek dönen bahriyeli de ıor· 

dlıl bu mehaf ile çoktan beri gn altını ahnmıetır. 

kabul edilmemekte ldf. Conaon lemini tışıyaa bu 

Ladl Dlyanı, eskldenherl bıhrfytll eo ifadeyi vermlttlr : 

zevklerlode gayri ıablillk. g6a· - Lıdl Dlyana'nın aeyahat· 

teren blc kızdı. Bahriye ve de· ltrlne tıçGncd defadırki lotlrak 
nlz neferlerine mechibiyetl çok 

fazla idi. 

Lıdl Dlyanı, zengin olduğu 
için kendine mıhsoıı ktıçQk 

bir yıla maliktir. Ve bununla 

Norveç aahlllerlne kadar uza· 

nan deniz gezlntlltrl yapmak· 

tadır. Bu gezintilerin de bir 

buıoelyetl vardn. Bu genç kı· 

dın, yatını aevdlğl Teyı aevle 
tlğl bahriye neferlerini ahr n .. 
ııeyıhat mfttemıdi bir zevk 

içinde geçer. 

Yalnız eon seyahate kendi · 

sinden bıokı aç bahriye neferi 

iştirak ettiği halde, yatın dönft· 

eande kendisi 61Qm derecealnde 

yarah n Oç yerine tek bıhrl· 

yeli nr idi. Lıdl Dlyını he· 

men bir bıetıneye kaldmlmıo 

ettim. Ben bu kadının adetle· 

rint bildiğim için 11ğ olarak 

dönebildim. 

Diğer iki bıhriyelf, ilk defı 

olark bu çeeld aeyahıte letlrak 

etmfılr.rdl. lık bıyretlerl ge· 

çlnce DJyını'nm aşkmı kendi· 

terine haııretmek arzosonı dao · 

müşlr.r, birbirlerini kıakanmıe· 

111, nihayet blrblrlle amansız 

bir kavgayı glrlemlelerdt. O 

kad11 ld, hl"m D'>ana'yı ya· 

ralıd lar, beın de ikisi bir· 

den dü~erek boğuldular! 

Ştmıil de tkt babrlyellnln 

ne olduğunu enlamak için Lon· 

dra zabıt•ı11 1 Lıdi Uiyaoa'oın 

lylleometlnt beklemektedir. 

kuvvetli bir sllAh olan bir mıh. 

reç lıtedlğlnl kaydediyorlar. 

Bu çennleıe gare imparatorun 
dalıa barııpner olan bu h•ttı 

hareketi İtalya ıilel tedbirleri 

yaıandendlr. 

Londn, 13 (A.A) - İyi ha. 

ber ılın çevelenrde ıôylendl· 

ğhıie gore Negoııun Havas 

ajansının Adlı Abıba .aytarını 

en ıon verdiği dlyev burada 
genel olarak mncod tahminleri 

teyld eder mahiyettedir. Bu 

tahminler M. Eden'ln 24 Da· 

zlranda Muııııollnt'ye yaptığı 

teklif ferin bili değerini mu· 

bafazı ettiği ve Parla konuı · 

mılarının hu teklifler etnfrnda 

cereyan edeceği merkezindedir. 

Londra, 13 (A.A) - M. 
Eden'ln Gç dnlet araıındakl 
konferansta müebet tekliflerde 

bulunacağı teyit edilmektedir. 

Londra, l!J (A.A) - İogll· 
tere'nln Cenevre'de daha metin 

bir ılyaea g•itaıeılnl temin için 

gfrlıtlğf mGcadeleye devam edtn 

uluılar !oeyeteııi birliği Habe· 

~lıtan'dakl dorumu lncelemtk 

Gzere icra konıeylnt toplan · 

mıyı çağ1rmı1hr. 

M. Urak lııminde bir Alman - İete servetim! Şh:ndl b.-J 
yahudlelnln başmdan geçen feci nu kaçarmak çaresini bolıh 
macera, bu teeklldtın n1&ıl ça· Demiştir. "" 
lışdıgına çok gOzel bir misaldir. M. U ray bu iş için }. f 

Berlln'den kovulurken, bu isminde bir Franeızla ınl•t"''. 
1 dtr 

M. Urak sınamasını bir Franaız'a fakıt paketi açmcıl iç O bl' 
280,000 markı satmış ve para· bankonot bOyilklOğOnde bl' 
ııını da kıçırmığa muvaffak sOrQ kAğıdla karşılaşmc•ı 11 
olarak Vfyanı'dı ayni işe de· tuzağa dOşQrOldftğQnO 111 

vım etmeğe başlımışdır. ~ıetır. 

2 yaşındı bir genç olan bu Bu vaziyet karşmndı flıt; 
ıılnemacı, Viyanı'da Madam dan başka çare kalwaoı•t" ,ı 
Tolmay lam:ode bir Vlyanalı Yahudi ve Fransız arkad8'1,cı 
dilberle ve bunun vaııılftsile de, bir tayyare kiralamak o•e • 
Vly•na'da dınaözlGk ve artist· Tampelrop tayyare karar~·~~t· 
ilk yapan Alman dilberi Elfza koşmuşlar, tam tayyareye b ı~I 
bet Berkner ile tanışmıe ve ceklerl sırada GoatıponuP dil• 

memuru tarafmdan tevkif e 
ıevlşmeğe bışlamışhr. 

M. Uray
1 

Alman gizli poll· mitlerdir. 'd•' 
ıılnden ço~ korkmalttıd.r. Ve Uray ile Abel Almanya ti' 

barice pıra kaçırmak 8UÇll r 
bin tedbir ılmış olmaalDa rağ 1 tele 
men bu gftzel kadına çok ça huıusi mahkemeye veri 111 dt 

ve birinci on sene, lklocl .. ldfl· 
bok kapılmıetar. iki sene hapae mahkum e 

Ellsabet, M. Uray'a Alman· 
mlşlerdlr. dlf· 

ya'dmn kıçllğını ve Almanyada 1 d rrll 
t bu kadarla kılmış e" d-"' 

mOblm bir paraaı olduğu halde a "' Vlyana'dald ırkadaeları, ar 
1 1

, 
bir UirlO kaçıramadığını eOyle· uzun bir 11maa geçtiği ç ,

1 
mlı.ıtlr. Ve blrgOn gizlice Ber· meraka dOşmüeler ve M. l]r•:,ı 
lln'e giderek ba parayı kaçır· aramığy bışlımışlard1r. F• rl 
mıgı teklif etmlıtlr. M. Urıy'ın başından geçro~, 

Aşk ve ktılllyeıll bir para lSğrenioce kendllerlde şu b• 
kare111ndı şuurunu kaybeden tebliğ edilmiştir: b 

Londra'da Alnı.an Geste
peo Teşkilatı Mı Var? 

- Uğradığı bir asabi b:, 
ran arasmda M. U rıy bapl~il' 
ne baeıaoeslod" yatak çare• t ld. 
boğulmu ş olarak bulonınol f 

Ve .... Vlyana'lılur da buod;, 

soora, Vlyana'da çok r11A11,s 
gören gilzel danıöz ve •' 0 
Edzabet Berkner'ln cib•

111 

en korkunç bir kıdıDI old01° 
nu öğrenmişlerdir. 

Bir Muharririn Evine Sırtı-Sıra 
Dört Defa Hırsız Girdi .. 

İatanbul, 13 (Ôzel) -
Geııtıpeo polla teoklllhnı 
meydanı çıkmıtt1r. 

-·-· Londra'da Almın ılyaei ve gizli mahud 
bığh bir şubenin faaliyette olduğa 

Lndra'da bulanan Alman mOlteclleeloden Fon Lehman · 
Raıbeld lıımlnde blrlıt, Alm,aya'oın ellı\hlanmaeı bakkmda bir 

eııer yazmış ve bunu baehrmıyı bışlamıetır. 

Önemli lfş111tlı dolu ole :ı bu kitabın tah'a verildiğlui geze· 

teler yaı1Dca, muharririn evine ast ilıte dört defa bıreu~ girmiş ve 

b1Jh1tsız veya hıraızlar yalnız mOavedde, elyızısı vesaire gibi veel· 
kıları çalmışlardır. 

Bu h1rıızlıklar etrafında yapılan• tahkikat neticesinde Londrı. 
da, Almın mühc:cll"ıl ile meegul olmık Oıere kunelll bir 

Geııtapeo teokllltı mncod bolonduiu meydanı çıkmııtır, 

Kuduz Kurd d' 
Dörtyoldı Erzin kamo

00 r' 
kudurmuş bir kurd klSyl•,. ..,. 
saldırmış ve kısa bir •• .,, 
içinde 30 dan fazla b•1 
ve sek.iz kişiyi dağlamıştır· IJ 

Kamun Urayı bu 1•:,, 
hayvanları toplatarak bit I' 
mını ôldOrmOş, bir k11111ı011, 
milşahede ahına almııstıf· ~-' 
rah fnHnlar dı ti merke 

gönderllmlıtlr. 

il 

' 
' y 

g 
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Ovada Yanan Ateşleri Kışlada Otu· 
ranların Hepsi Görmüştü. 

~~~~~~~~~~~-.. ~~~~~~~~~~~ 
Kona ovaeı kAmlleo Prlotlna birbirlerine soruyorlar ve kimse - Baf tl ayak ıeslcrlnl lthl 

:8Clğının hodudları içindedir. kimseye müsbet bir cevab ve yor musunuz dfyebJlmlotl. 

d eylın, Vflçetrin ve Metrovlçe remlyordu. Y ılır.başı Hamid kar Biri blru daha yftkeek eesle: 
f)e bn sınc.ğıa bığh kazalard1r. şısındakl bir arkadaoırıa: - Ben bııreket eden bir 

1~rılırın hepıloln de bu ova - Ml'bmed Ali bu l~I ya gölge bile gördOm. 
•IUaluı vard ı r. İ~te Aroa een halledtcekslo veyahuud da Dedi. 

tQdluk'd 
•eren 

a asker vnen, vergi ben! Artık ayak srslerl tam ola 
• mOsrllahao f!!yen etml· Dedi. rak faitllmitıl. Mehnıed Ali 

Jen bl v 
r yer varFa o da Prlştlne ,Mebmed Ali bey derhal ce· Beyle diğer iki nefer fEelmfşler. 

._cagıdır. ·Her vaLh hak umete vah verdi: dl. Hemen içeri girildi. Ml'b 
lldıkıt Ye haatdan ayrılma - Ramld ben de onu dft med All Bey : 
"1ıdır. 

• 
3 •• 

19 senesinin yaza yakın 
:•lerlnden bir gOoOn akşa. 
l •da Vllçetrln'fn beunz metre 
.::-r llerlslndekl kl>prftniln 
~ Dden Metrovlçe'ye giden 
ıOl,11 11.e ıat ve ıolunda Obek 
~ 'c Yanan ateşler ovayı kap 

ltb •t gibi idi. Bir açık ordıı· 
~ 1Dınzar111 veriyordu. Alaca 
be, nlığına bftrftnen kasaba 

Ilı @Gnka gibi seHlz ve aadaeızdı. 
t çbır teyden haberi yokdu. 

te'8abanın şimalinde ufak bir ,f'01
11 ııraında yeni yapılmış 

"•'c bir k11,la ~ardı. Bu kı~la· 
~~ iki llAve ( Muinsiz redif ) 
b ra için iktiza eden odalarla 

11 tab ı 
191 nr arın bekAr zabıtanı 

"' bir iki oda ve bir de nl· 
~ lallye bölOğOnO alacak kadar 

•~'' odaları vardı . O tarlbde 
il "••yedinci alaydan yüzbaşı 

•tııııd b ,... ey kumandasında bir 
llilld tılye hölOğfl vardı . Bu H1t 

() hey Rcıne'U idi. 
lft '•da yanan at r~le.I kışla · 
ita OlQrınların hepsi ~örmOşıü. 
._1;~'1 ıablton bir araya gel 

r, bonon ne olduğunu 

A NA_o_o_L_u-· 
-------Siyasal Gazete 

Sahip ve Baoyazgam 
tJ llaydar Rüşdü ÔKTEM 

......... i . · ı . neırıyat ve yuı ış en 
~ ltıfldara: Hamdi Nüzhet 

etı.ne8i: ·--

c.1:'ir İlinci Beyler ıokağı 
l' 

1 
•lk Partiei bioaın içinde 

l'eae~8?•f: İzmir •• ANADOLU 
on: 2776 •• Poeta kutusu 405 

't ABONE ŞERAiTİ: 
~ 1200, Altı aylağı 700, Oç 
't~Ylıgı 500 kuruştur. 

•ho IDcnılekctler için senelik 
lf DC ücreti 2 7 liradır. 

cryerdc S Kuruotur. 

Seç111io na;b;Jar 25 kuru,ıur. 
·~.\Ootu MATBAASINDA 

BASILMIŞTIR 

şOoftyordom ovada açık ordu ..ı_dl ı - Arkadıelar ın: ı fenı! 
g4h kuranlar Hker olmnı ol· Yarın şafakla beraber Metroyf. 
ıalar efrad için olmaea bile 

çeyi basacaklar. 
zahhao fçln olsun l>le beri al 
mak için hademe neferlerini · Hamid bağırdı : 

çarşıya gandermelerl lbımge· - Bo naaıl ıey? 
llrdt. Ayni zamanda burada Mehmed Ali bey soğuk kan. 
birde kııla vardı. Hiçbir kıt'a hlığını muhafaza ederek ıu 
gelirde kıolaya uğramaz olur cevabı verdi: 

mu? Sonra köprftye giden yol - Size öğrettlklerlml kuaea 
kasabının lçlndea geçiyor. De anlatayım. Bu geceyi burada 
~il kıt'a tek bir nefer bile geçben Arnnudlar Lap ve 
görmedik. Ôyle bftyak ve ka Golatlılardır. 
çak bir kıt'anm geleceğine Hamid bey gayri ihtiyari, 

dair bir telgrafta yok. _ Şimdiye kadar biç lıyın 
Hamid bey; etmemlo ve danyanın ea cesur 
- Tamam! iki kabilesi. Diyerek Mebmed 
Diyordu. All'alo ıoıona keımlotl. 
Mehmed Ali bey eözfino de Mehmed Ali bey ııözGne de. 

vam etti: vam eni: 
- Bunlar olsa olsa cQluı 

- Şf mdlye kadn isyan ne 
( İeyan ) için bfr toplantıdır. 

dlr bllmf yen bu cesur ve fa 
Şimdi yapılacak ı,; 

kat cıbll adamları bu sefer 
Burada mevcud arkad11şların 

kaodırmıelar ve kendilerinden 
hiçbiri Arnavad'ça btlmezler. 
Sende ve bt'nde Reııoe'lfylı ölmek var, dönmek yoktur dl 
Aronud'çayı pekAIA biliriz. ye beea almıelar. Bunlara de 

Shll elblse glylb bu herif terin mleler ki, (Da lete hakumet te 
içine dalmaktan başka çare sizin ile beraberdir. Me~ovlçe 
yoktur. Fakat een buradaki d., görmlyor mııınız; ne Şemd 
askrrln kumandan1Bın böyle paşa, ne de bir alzımiye aakerl 
zamanlarda şenin ayrılmaklığın var!. bir tabur, Kavalı redif 

olamaz. Sen gQzd tedbirler al, taburu var o da çareı karakol 

kışlayı muhafaza el. Yalnız hına larına, cebbaoeliklere, şuraya 

Arnavud'cı bilen iki nefer ver. haraya dağılmıe, biç bo aralık 
Bunlara da sivil elbise ve ıa Metrovlçe bot kalır mı?. Don· 

banca bulalım, iş bhnılş de· dan makead yapılacak lelere 

mektlr. Dedi. 314 sınıf tan olan htıkômet te razı olmo1Jtor. 

Bu Mehmed Ati Bey de Res Gerçi ftç dört top •ana da, 
neli idi. Merdane eözlerl oda· bunlar da dostlar ahı verlete 
dakl bOtün arkada~larını hay· görsQo diye bnaya bir iki 
ran etml~tl. Derhal elblıeler ve giil'e atacaklardır. Siz 0 .akte 

tabancalar bulundu. Mehmed kadar Scdniç köprOıaaden 
Ali Bey de kışla kap181ndan içeri gtrerıılolz. Eeasen konıo· 
çıkarak iki neferle karanlıklar loıhaoe kaeabanın ağzındadır. 
arasında ovaya doğru dahp gitti. Bir baoılede Moskof 'un kon 

Kışlanın öoOnde hareketsiz solosu parça parça edilecektir. 
duran arkadaşları gözlerlol ova Bu. cilluı hem memleket için 
nın karanlıklarına dlkmioleı-, ve hem de din için çok bayırb 
soluk: bile almıyorlardı. İçlerin· 9lıcaktar) 
den biri : - Dnam edecek 

nus dostum!. 

- Siz de görQomez oldanus. 

- Fakat ben birçok ltlerlml 
bılleımek için ıeyahıle 01k· 
mıttım. 

- Seyahıtinlzl slyıh eldhenll 
k.dıola mı yaptınız? 

•tta - 32 - U!Ağuıtoı 935 
... g6lerek pek: ıevdlğl kadıDI !ediniz yı, ismini sormığa-~ 

Arman yt>rladea fırladı ve 
heyecanlı sordu: 

t'tr •6 
' " receğlnt dOeOo il yor ve lnzum var? 

4-hıyordu. Hizmetçi Şarl kendi kendine: 

~ 11110 kapı açıldı ve Şarl - f.lıkkı var ·diye mırıl· 
Klrdı: dandı· kedeıll adam yalnızlığı 

~ l\\e İetlyonqn? tercih eder. 1''akat nee'ell 
l 'itti 
--,..._ lllıhıun ve mtlkedder adım dalma nee'eelnl izhar 

, ' ••llıdı: etmek için arkıdaeını ister .. 

' lllr •rkadıeınız ıılzl gôr· Şarl derhal kapıyı açtı: 
1
•llyor.. - M. Morlı Stefın! .... p 

, ekı neden getlrmedlnfı? DJye baAırdı. Arman ayığı 
'l>ekı .. Sizi arayan adamın kalktı, Stefınl'ye doğra yarada, 

, bile tormuyorıanuz? ellal ııkta: 
4rkıdııım oldalunu ıôy · - Ne kadar mlnınl oldu· 

- Hunu elze kim a6yledl? 
- ~ana kim mi IÖyledl? 

Fakat b61an Parlı bu meı'ele 

ile meıguldar. 

- Parlı'lllerla benimle met· 
gol olmak huıuıundıkl ne••· 
ketlerinin hayranıyım .. 

Pırlıılller çok acayiptir. 
- Fakat bu meı'ele etra· 

fıadı onlar heatız tatmin edil· 
memlştlr. 

- Çok batı edlyoreanu• 
donum .. 

Mo~ahakaları .. 
lıtekholm FJnlındlya, 

Amerika, Japonya •e ineç aı· 
lanaın loılraklle reımi atletlım 
mfleabakaları yapılmııt1r. Japon 
atletleri bo müsabakalarda btl· 
yflk bir mevcudiyet gnıtermlı 

ve alkı1Jlaomıı~lardır. Elde edi 
len netice ounlardar. 

200 metrede Aaıerlkah Hora· 
pol 21,7·10 Hafye, 5000 metre 
mukavemet Flolandlyah Salml 
nen 14,52 dakikada, 400 metre 
manlrh İsveçli Areıkonk 54 
8 10 · 11ulye, Yfikeek atlama 
Japöoyalı Tınaka J ,96 metre, 
cirit Finlandlyah Tohonrn 
69. 72 metre1 Sıukla irtifa 

Amerlkah Broun 4,!lO metr~ 
j•ponyalı Oıe 4,20 metre, 

1500 metre mukavemet Ffnlan· 
dlyalı Malılılnen S,f>5 dakika 

Paris'te: 
Parla - Franaa, ltalyı n 

Amerika atletleri araııındı mu· 

karrer mGsabıkaları Kolomblyı 

ııtadındı yıpılmıetır. Alınan ne· 
llceler ıonlardır: 

100 metre Amerikıh Plkok 
10,6, 10 FranM Doadellager 
10,8,10 11nlye 400 metre Ame· 
rlkah Fokla 48,2 10 Fran•a 
Beorl 49,6 10 ıanlye, 800 
metre İtalya Lanet 1,53,4· 10 
dakika. 110 metre mantı Ame· 
rlka Kosp 14,6·10 eanlye, 400 
metre mania Amerika Mor 
54,8 1 O ııanlye, gaile Amerika 
Lalmın 15,40 metre, dike 
Amerika Noel 45,50 metre, 
tek adım Amnlka Pi kok 7 ,84 
Fransa Pol 7.70 metre, yftk· 
sek allama Amertka Conıon 
1.96, 4X 100 bayrak yarıeında 
Amerika 41,8 10 eanfye ile 
birinci, FJ'ınsa ikinci gelmlı 
lerdlr. 4 X 400 hıyrak: yınııaı 

3,191'110 rekortı Amerika ta 
kımı kasanmııt1r. 

Val"fOva'da: 
Vartovaaa yıpllan ıenellk: 

atletizm blrlaclltklerlnde ayrıcı 

k:.alır aruıada da mtıaabakılar 
terılb edilmltıl. Bo mlhabakı· 
iarda iki yftz metre danyı re· 

kottmeal olan Madmısel Stelı 
200 metre ıar'at koıuıunu 
23,6 1 O saniyede bltlrtrek yeni 
bir dan ya rekor teılı etmlıtlr. 

Ayni Madmuel 100 metre 
sar'at koıoıuno 11,7-10 ıanl· 
yede koemuttur. 

Almanya ·Hollanda 
Berllo'de kartılaean denfl 

topa Alman mllli takımı ile 
Hollanda mllli tıkımı maçını 
Almanlar 2 3 kazınmıelardar. 
Almanlar bu mCllıbakıea gG•el 
oynamışlar n galibiyeti flak 
eımlılerdlr. MQeabakanın birin 

el devreıl bir eayı farklı Bol· 
landı takımının galebeıile bh· 
DIİftl. Almanlar aç gollerini 
de ikinci devrede yıpmıtl.rdır. 

Arman ılnlrlendf: 
- Her neyıe!.. Benim bir 

kadınla ıni11mekllglm Parlı'I 
neden ıllkadır eıtıln? 

- Fakat bu kadın canlı bir 
eerardır. 

Arman ataldı: 

- Fakat bu eerır benim 
için değil!. 

~ Sence öyle.. Fakat bu 
kadın batan Parlı lçia bir 
ıırdır. 

- Demek: ki Pırlı blslm ba 
mee'elemlzle bu kadar meıgul 
oluyor öyle mi? 

- Evet hem de pek çok •. 
Stefao bu ııöslerlnl çuk clddt 

olarak IÖylemlıtl. 

- Gerek benim •e gerekle 
ılyıb eldt.enll kadın hakkındı 

Parlt mahal ili aeler dltGadl · 
ğlal Gtfeamek lltedm. 

~~~~~~---....-~~~~~-

Aydın Sporcuları Çalışıyor. Köşkte 

Havacılık için Toplanıldı. ·-

' 

.. 
1 

Aydın ıpor 11baa1. 

Yakında Aydın •por alanında 
yapdacık grub birloclllklerl 
maçları Cçln, Aydın bOlgeel 

şampiyonu olan Aydıaııpor ku· 
taba çılıtmalarını hıı vermlı· 
tir. lzmlr'de Altınordu'yu ye· 
nen tıkımnoıaın bu mGeabı · 
katarda da iyi eonuç elde ede· 
ce~lnl umuyoruz. 

Gônderdlğım ıeıtlmler Aydın 

ııpor alanın genel ve ırlbanle · 

rlnl göııterlyor. Spor bl>lgeıl 

vtı tar badcelerine konulan 
tahılıatlı bayıl alının birçok 
ekılklerl daha tımamlınacıktır. 

Bir ıoplanll: 
Aydın, 10 (Özel) - Aydın 

ear korala ayelerl dftn parti 
llyôn kurol11 birlikte parti ku· 
ragındı toplandılar. llbayımız 
Salim Gandayın da bulunduğu 
bo toplaotıda memlekeı leleri 
kona~uldu. 

Şar korulunda: 
Aydın ıar korala dGa 6ıao 

mal olınk toplandı. Kadınlı· 

r1mızın peçe, çarpf ve peete· 

mal ıa,ımalarıaı yıeak etti • 

Şar kurulunan hemen yayılın 
bu kararı kıdınlarımııı çok 

aevlndlrdl. E11111en tlmdlye ki· 

dar ha yoldı yapılan bir çok 
t~eebbaıler kadınlarımısın bu 
denime çoktan hazır bolun· 
doklarına buna daha ziyade biz 

erkeklerin engel oldoğamoso 

g«ktermltd. 

Hava kurumu faaliyeti: 
Kötk, (Ôıel) - Bogtın ka· 

manumoza Aydın ban kuruma 

•e hılkt1vl kGycOler tubeıl baı 
kını Ahmed Arkayıaın baeh· 
ğında Aydın hılknlnden Aeaf 
GOkbel, Vasf 1 Bilge, l. lkmeı 
Şölen ye Becerik gelerek bava 

tehlikesi için propaganda söy· 
levlerl verdiler. Bıl~evlnln 

bunun için baatudığı beyana•· 
melerl ~ğıtlllar. Kurul paura 
gelen kamunun batan köyleri 

- h.ı clbettrn ıizlale alt 
kadar olayorlar. 

- Eneli blrlnclılnf anlı· 

ya hm. 
- Birlaclıi, ııpınırca11nı 

ıevdl~lnlz ılyah eldhenlf kadın 
ılzl ınmlyor. 

Arman dadıklar.nı ııırdı: 

- Bana neredtn •e nıııl 
ınhyorlar? 

- Bu kathn batkı blrlııinl 

eevmektedlr H Pırla mıhaflll 

bana antamakta gtlçlak çek· 

memlttlr. 

Arman bana lıldlnce t.cıuın 

kını ayaklarına lnmlı Kibl 
betl·benzi attı. Stefıa d,.•am 
etti: 

- Ve bu ındlgt adaga bir 
616 ...... lır. 

Arman Stefaa'ıa ba ikinci ••ti - ....... kı .. ır .... 

alo ma:htar ve parıl ocak 
bıekanları ve bütan köyleri · 
mtıle konuemılar yaph. e.~. 

tehlfkeılfnl bilen aye H J8f• 

dımcı aye y11ıeı devam ediyor. 

Tek itler 
Ne ~adar 
üzOm Alacak? 

Tekhlrr ldareslala bo yıl 

Qzüm plyıMıı açılınca hemen 
piyasayı çıkarak. kuru Clzlm 

mab~yaasıaı bışhyac•~· hık· 

kında bir yayınlı vardır. Bu 

yayıntıya gOre tekiller ldareıl 
bu yıl piyasadan yedi mllyon 
kilo kuru azam alacakhr. Yap· 
tıgımıı tahkikata göre idarenin 
lzmlr bıedtrektörlGğCloe heniz 

ftıOm ıııttıo ıhnmaeına dair bir 
emir gelmemf!Jtlr ve bunan 
için mlkdar tayini tlmdldt n 

fmCl.mkla değildir. 

Genel Nofus 
Y ıtzımı için .• 

Dıvar Af işleri Berta· 
rafa Asılacak •. 

Genel nafus ınyımı ptopa· 
gıadaeı için lımlr lllne gende· 
rllea bayak dınr ıflelerlnd~n 
tlçte birinin bemt:n, Clçle birinin 
Eyhll lptldaeında Ye geri kalı· 

nınıo da 1 ilk tetrlnde dnar· 
lan yap111tmlmaeı lııalllllk ge· 
ael dlrektörlftgaaden blldlrll· 
mlelfr. 

Bir Yangın 
Karadeniz kıyılarıadıkl Meı· 

udiye ilçesinin Beybeklr kô· 
yGnde acıklı bir yangın çık· 

mıe ve 70 evla 55 l •e 15 
harmınlık yaamıtlır. 

Yangın RGıdcı oğlu S.llh 
leminde birinin harmınhl•D· 
daa çıkmıı ve birden etrafı 

earmıttır. 

oldu: 

Ve IJODU iyi bllmdlılnts 
ki. mezarında blle ıevil,.n •e 
unutolamıyın bir şahııan raLlbl 
mevzuubablı olamaz. 

Bu ııözler Armaa'ı çok in· 
cltmfetl. Fakat muharrire cevıb 
nrecek kelime bulamıyordu. 

- Bu birincisi .. Y ı lklaclıl? 

- Hay kör ıeyıaa .. 
- Zınnedereem akhnızdıthr. 

- Aklımda, fakat buna 
&Oylemeğe ce11retlm yoktur. 

- Neden? 
- Kıncağınızdan korka· 

yorum. 

Armın'ın dudaklarında aca 
bir g416meeme belirdi: 

- Yemin edertm ki, kı•· 
mam .. 

Şu halde Parlı dedi koda 

- Soaa Var -
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Beyaz Kulenin Sarışın 
Aktrisi: SUZAN 

' -
Kumandanım, iyi Bir Balık Tut

tuk, Aşağıda Mahzendedir .. 
Çelebi mevkiiodeki hildise: sal malOmıt ile blrllkte Hker· 

27 olsan 1916 da Frlınta lere erzak taııyacık vapurların 
PJre'ye varmış, büyük Brhan· 
ya oteline fnmletl. Ayol akıam 
l!'rlanta Alman Arkeolojlt pro· 
fr.ıörft M. Leser ile otelin ııa 

lononda bulonmooto. 
Alman profesörft u~ Frlan· 

tanın bu buluomalarıoın hiçbir 

tarife ve hareket zamanlarını 

gösterir bir listeyi de havi idi. 
Bo g6r0omez mftrekkeble yazılı 
zarf ve muhteviyatının Atlna'ya 
Frlnta tarafından getirildiği ve 

ha kadının Almanya lehine 
casusluk ettlğloe artık şftphe 

.. almımıetı. Bo kadın casoaoo 

mıotı. 

Fakat bu kararı yaloaz başına 
tatbikten çekinen Rokfefğ, İn · 
glUz caeoe teşkllAh reU balo· 
nao Makenzl'oln yardımmı lı· 

temeğe kırar vermişti. Ayni 
gGnQn akşamında Rokfefğ ile 
Makenzl Klf leya'da bir evde 
bolo.,aralc Frlınto'nun tecziye· 
ılnl kararlarını vermiolerdi . 

lzmir Tamirhanesi 
Alma Komisyonundan: 

İzmir sllAh tamirhanesi ihtiyacı için aşağıda cinsi vr. miktarı 
yazılı bee kalem malzeme 847 Ura 26 korno bedelle ve açık 

eksiltme ıuretlle eatın alınacaktır. 

Tahminen 
kiloıo 

1 - 32 adet 20 ll~ U demiri, beheri 4,:~5 Mtr. 
10 adet 16 ltk 1 potrel demiri. beheri 12,00 Mır. 
10 adet 16 hk 1 petrol demiri. beheri 14,80 Mır. 
13 adet 12 ilk 1 petrol demiri beheri. 12,00 Mtr. 
08 adet 4X l200X 2400 M.m. demir eaç levha. 

3520 
3008 

1740 
720 

Fransa'daki 
Komünistler .. 

s~ Paris Zabıtası, Yeni f 
Hareket Mi Bekliyor· 

latanbol 13 (Özel) - roı: 
Breat aakeri llmanlarınd• fi 
kan kanlı hldlselerle 8' 

111 
transit limanında çıkan ',ı. 
grevin koa.ilnlatlerln eaerl _. 
doğu artık tahakkuk et111lr 

2 

Y ıloız, komftnletler bu ~~! 
ııelerl 20 ığoetoe 1 çln h.,..r 

Bu buııusa alt ıartname, lzmlr birinci kordonda yeni · ...ı 
makta iken eon malt ıı"'Jı 

maliye dairesinde pul tetkik memurluğundan bedelsiz kararnameleri bu hareketi lfli"' 
olarak ahnablllr. 

etmiştir. it 
2.eyhil.935 gdolemeclne rastlıyan pazarteal gdnft aaat Komilohtlerln hareket P 
onbeete yeni maliye dalreaind«' pul tetkik memur· nında Parle'te " Mı1cte1 
luğunda teeekkftl eden komlayonda açık ekalltmeel ya· hareket ~ mevcud olduğod• ,41 
pılacaktır. re, Parla zabıtası bugaole

1
1t 

İstekliler 63 lira 54 kuruşluk moHkkat gftvenmelerlnl bir komOn•et hareketi be -
fzmir mal aandığana yıhrarak mıkbozlarlle birlikte ko · mekte ve uyamk dıvraadl 

3-

4-
kimsenin ofipheslnl uyandırma · 
mas• gftya profeıl\r artiste bir 
khab, artistte onı bir mektub 
vermletl. 

- Devam edecek -Cualandırılmaaı kararlaştml · mlsyoua ~elmelerl. 14 18 23 27 2570 tadır. e' 

-U~rl-a-H~ik-ı-·m~i -lh_s_a_n_Z_i~y-a~'y-ı Kim öldürmft~ü~ Iı~ıkat Fransıı casusu tıkl b 
tetkllAtının reisi boluoın Rok· 
felğ bir garııon kıyafetinde bu 
mGIAkah aynen görmQıtil. 

Profesörle artistin konuotuk· 
ları odaya muttasıl bir odAda 
aç oahıe yaHı seele konuş· 
makta idiler. 

R"'kfelg garaon kıyafetlle bu 
iki misal frfl servis yaparken 
artistle prefeeör arasında teati 
edilen mektup ile kitabı glSr· 
mOt ve usul dairesinde ara ka· 
pıyı açuak ynış sesle konu· 
eanları derhal vaziyetten haber· 
dar etmfotf. Bu Oç esrarengiz 
ııhıe blrblrlerlnln gözlerine 
baktılar. 

Blrlıl atıldı : 

- Alman'ı derhal yakalama· 
layız. Kapıda otomobfltmiz ile 
ada111larımız bekliyorlar. Alman 
profesörft otelden çıkarken her 
halde yakalanmalıdır. 

Bitaraf bir devletin pıyltah· 

tında en işlek bir yerinde bir 
Alman'ın yakalaomaaı, Fransız 
lır için pek baılt bir mee'ele 
idi. Franeız'lar ktıçOk Yunan 
devleti içinde adeta bir hükd· 
met daha kormuşçasına hareket 
ediyorlardı. LAalettayln bir ada· 
mı ietedlklerl zaman ve mev· 
kide yakalıyarak caauı takip 
merkezine ifrağ edilen Sina 
caddeelndekl Arkeolojik mek· 
teblne ııevketmek Fransızlar 
için bir hiçti. 

Alman profesör için de ayni 
hal 'flkl olmuşta. 

Hiçbir eeyden hıberdır ol· 
mıyan Alman profeııör otelin 
kapt81ndan çıkarken zebani 
gibi bir Fransız kafaaına bir 
yumruk lndirmlotl. Yarı baygın 
k.alan Alman diğer üç ıahıo 
tarafından bir otomobile atıla· 

rak derhal hareket ettlrllmlotl. 
Polis Rokfelg o gfin Frlmto 
hakkında yapılacak taklbaun 
netlceelnl beklemekte idi. 

Alman profeeörG merkeze 
getirenlerden birisi içeri girer 
girmez: 

- Kumandanım, iyi bir 
balık tuttuk. Atığıda mahzende 
Alman argeolojlk profesllrfi 
Leıer bulunuyor. Ono buraya 
sorla getirdik ve O zeri of ıra· 

yanca ıörClnmez mOrekkeble 
yazılı bir zarf bulduk. Herhalde 
entreean bir veılka olacaktır. 

Dedi ve zarlı kumandana 
uzam. Komandan derhal şu 
emri verdi: 

- Zarf ve muhte•fyatı der· 
bal klmyahanede tahlil ·edllel n 
n arkadaılar Frtanto'yo gözden 
kaybetmemek oartlle taklb et · 
ılaler .. 

Alman ptofee~rG Franııız ca· 
ıoı tıklb teşkll4tının eline dftş· 

IOğftoGa erteıl gftna tahlil edl· 
len zarf ve muhteviyat•; mat
tef tk ordular hakkında mufaı· 

- Başı l f net yGzde -
edileceğini bekledik. Ç6nkft 
ödevini yapuıamıott. Beolm o 
zaman ifadem alınmış olııaydı 

hakikat meydanı çıkacak ve 
ben de temize çıkacaktım. 

Bir arabacı, bir köleci, bir 
bilmem kim ba ölQm hldlee· 
si ne bir zabıta memorondın 

daba fazla ligi (a14ka) göster· 
mlştlr. Ben hiç bir ıey yapma· 
dım. Dedikoduların kurbanı 

oldom. Biç bir sahide ifadesini 
değlştlrmeel için para vermedim. 
Ben vereceğim l11hatla bu 
hadisenin aydınlanmaaını sağlı· 

yacağım. BAdlse ile alAkadar 
olduğuma ihbar eden sat lıir 

kaçakçı idi. Onun kaçak sJ· 
gHa Uğıdı sattığını ben ihbar 
etmiştim. Doktor Nebil; yaralı 

bakimin evinde kendlılle gtlya 
Suçlulardan dua veklll Sab· 

rl de vak'a gecesi yazıhane· 

ılnde mevki kumandanı Maz· 
har'fa beraber lçdf klertnl, RI· 
derlerken vak'ayı doyduklarını, 
çok müteessir oldoğono, mOd· 
deiomoml Şevkl'nln; 

- Arkadatlar! TelAşe lClzom 
yokdor, vak'a failleri bizce 
maldmdur, dediğini, fakat ıonra 
tahkikat yapılmadığını, hAklmle 
arasında boeomet olmadığını, 

Yasin Fehmi ile de effelce 
aralarında bGradet Tarken ıon· 
radan Hmlmlyet f IAn baelama· 
dığını, blrgftn h&klmle kahvede 
oturub konuşurken hildmfn 
kendine Zeynelzadeden tlkAyet 
ettiğini, vak'adan onbeı gan 
kadar evvel aralarında bazı 

ııövfişmeler olduğunu ıöylemlt 

ve demlodlr ki: 
- Zeynelzade ile araları 

vazife ve dil mee'elelerlnden 
açılmıştı. Tdrkçe konutmık 

mee'eleelndeo bu husumet bfi· 
yümQştCl. Tahkikat için İzmir· 

den jandarma k•ımandanı ge· 
tlrtmek ne demektir? Benim 
adımım olan ve Yogoslavya'dan 
yeni gelmlo olan blrlılnl totob 
dövdüler. Guya hAktml ben 
öldürlmfteilm ş.:kllnde ifade ver
dlrtmeğe çalıştılar. Oıha evet 
de çobanımı gıiya gene ben 
öldGrtmfişftm. Yani kartılığımda 
( Aley!ılmde) çok çalıtılmıştır. 

Fakat delll yoktur. 
Suçlu Salih Zeki; hakimle 

çok iyi konoıtoğunu, Hk'a 
gecesi evinde Haean'la birlikte 
içliklerini, ııonra evden çılub 

tiyatroya gltt.lklerlnl, vak'anın 

naeıl oldoğandan haberdar bu. 
lonmadığını eöyledl. 

Başkan - Slı haetaneye git· 
d~iolz vakıt ıılzlnle gOrGımek 

istememelı. 

Dedi. Bundan sonra ıoçlolar· 
dın Ahmed ıaçla Uglıl bolun· 
madıg.aı ıOyledl. Sadık ÇHUf 

dinlendi, hAklmln döfüldüğQ 

sırada dua vekili Febml'nln 
yananda odacı olarak çahttığını, 
Abdorrahmın dı kaymakam 
TılAt'ın kendisine: 

- Bu fol dava velclll Fehmi 
ve Sıhri yaptı diyecekıln. Ydz 
lira sana yftz lira Haolm'e ve· 
recf'glz, dediğini söyledi ve 
dedi ki: 

- Başkan! Bizim arkamız 

yoktur. Onun için bu ıoço 

bize y6klemek leteyorlu. 
Soçloludın ince ealu Meh· 

met Balçovada bulunduğu ııra· 

da bir jandarma ile birlikte 
gelm bir zatan kendlılnf yaka· 
ladıklarını, döverek işkence 

ettiklerini, Urla'ya götBrdftkle· 
rint ve bakimi ölddrmfto olmak 
soçondın nihayet mahkemeye 
ıevkettlklerlnl tazyik etmek 
ıuretlle "Bn iti ben yaptım, 
hAklmf ben öldGrdftm .. dedlrt· 
tiklerini ııöylemlştlr. 
görftşmGt ve hıklm ona: 

- Fehml'den 6Gphe edlyo· 
rom. 

Demlı. Mademki böyledir, 
neden doktor N ehil herke~: 

- Hakim ıôz ıOylJyemlye. 

çek duromdadıı, sabıta memur 
ları lfrdeıfnl almalıdır diyordu. 
Biz başkaları nam ve hesabına 
ceza evinde yatıyoruz. Asıl fa. 
iller dıoarda kollarını ıallıyarak 
dolaııyorlar. Donları yakal•mak 
lhımdır. Altı aydanberl iki 
kardeı mevkof bulunuyoruz. 
Derbrl tahliyemi isterim. Bazı 

ki mıeler haki.katı boğmak için 
hakimle benim aramın açık 

olduğunu uydurdular. Böyle 
blreey yoktor. Dona her yönden 
bbat edeceğim. 

- Hayır. Ben her vakit 
kendlılle çok iyi görOıilrdilm. 

Ekeerlya birlikte ymek yerdik. 
Atamızda hiçbir hoeamet yokta. 

Dondan sonra dava doıye· 
ıl11de bulunan reporlarla bir· 
çok zabıt varakaları okundu. 
Raporlara göre İbean ZI ya bı· 
şına vurulan sopaların teafrlle 
nezt 1 dlmağlden ôlmftıta. Otop 
el de bono meydana çıkarmııtı. 
Şakir adında bir kömGrcGnOn 
zabıt varakaılle teıbh edilen 
lfadeei okunda. Şakir diyor 
dı ki: 

Ulamış köyünde komar yak· 
tık. Bunları Urla'ya getiriyor· 
dok. Yolda bll'lne raetladık. 
Cezaevlnde kardeşi varmıe. 

Yanımda Mebmed bolunnyor· 
da. Yolda raetladığım11 adam; 
cezaevlodell kardt'~lol kurtar· 
mık için kimi avukat totmaeı 
muvafık olarağını ıordu. Bu 
nnn (berine Mehmed: 

- ' Dava vrklll Febml'yl tut. 
Geçen ıene hikimi o öldürua, 
meı'ele hiç meydana çıkmadı. 

Bu şekildeki zabıtvarakaeı - Ben böyle blrşey yapmış "Bak, koca hlklmln başın• 8' 
Ozerlne Mehmed kendlılne lf· oleaydım onu gOcendlrmez ve patlattık,. dediğini söyledi. ~ 
tlra edildiğini ve Şakir'le ara· elde ederek her Cedakirlığ• ya· nun (lzerl ne Emine ve Ali af' 
ııınıa açık oldoğona söyledi. par, söz söylemesine engel olur şılaetmldılar. İklal de söıl•_.-
Blr muhbirin vermlt oldu~n dom. Halbuki böyle blrşey ~ok· de ısrar ettiler. A vokat ~· 
ihbara ald zabıt varakası okun tor. Burada suçlu yerinde bo· oğlu Ekrem de dinlendi. ,ıt 

du. Bunda vak'a akşamı !aat lunanlar bl gılnabtır. Vak.tile tor Nebfl'lo hAklmle gör·~dl' 
onda bir fırında Fehmi ile Ah· Urla mOstantlkllğl hakkımda ğdnQ ve hakimin Feh1D1 d' 
durrahman ve ayakları çizme takibatın men'lne karar ver· şftpbe ettlglnl söylemlt 0~,ı 
il daha bazı kimselerin gelib mlşth. Yeni deliller de ortada ğuoo, sonra İzmir meıo1 

ğörOştıllderlof, aldıkları talimat olmadığına göre ben suçsuzum. haetaoeslnde iken hAklmi ~ 
fizerlne yangın yerine doğru Cevabını verdl. Abdurrahman da: rete geldiğini, o sırada J 
giderek bir kısmı önden, bir - Ben ne mendil salladım, parti mutemedi Hilseyln j,' 
kısmı arkadan sarhoş halde ve ne para aldım. Zıten o vakit· ve parti sekteterl Muamlll'~ 
hfzmetclsl Ktmll'ln kolanı da· ler bir çocuk yaşında idim. orada oldııklarını, htki t' 
yanarak nine gltnıekte olan Dedi. Bundan sonra tahld· kendini hllmez bir halde 11 J' 
hAldml iki taraftan sıkıttırdık· lerln dinlenmesine başlandı. na bakmakta olduğuna .Ş 
farını, Abdorrahmaa'ın sopa Dava vekili 67 yaşında Ali oğ· yerek dedi ki: ~ 

ile batına vaıduğuno, ıonra dl· lu Hilıeyln dedi ki : - Hlklme vak'a falllerlolD 
~erlerinin de vordnklarını bfl. - Sadık çavuf birgfto yazı · oldoğonn sordum. 
diriyordu. haneme geldi : - Yanımdakileri dııat• f 

HUlm: - 80 cinayeti Uz Fehmi karda söyleyeyim, dedi. ~ 
- Of anam! Diye bağırarak yaptardı. Ben kendisini ihbar Yanında.kiler dışarı çık f 

yere dftşQoce kaçtılar, denlll· edeceitfm. Bana elli lira vere· - Fehmi ziyaret tçlo r;t' 
yordo. ceklerdl, vermediler, dedi. C'lek istiyor. Gelslnml? 

Doktor Nebll'fn ifadesi okun· - Kim vermedi sordum: .,J 
do. Banda yaralı İhean Ztya· Diye sordum. Cevaben: - Namussuz gelelnde 
om kendlılne: - Sôylemekde mazurum bu halde göredo. ,,J 

- Afukat Fehml'den eOp· Dedi. Bir gftn de avukat Dadf. Vak'a failini sor 1.,ı 
hellylm dediği bildirilmekte Ekrem'to yazıhanesinde kıitib tım, fabt benim ıöylediklel' ~ 
idi. Suçlu Fehmi: Naci ve nüfus kAtibl Haaan aynen tekrar ediyordu. ÇO"" 

- Bunlar hep oydurma ve gördşftyordak: BAklmln mee· kendisine tımımen malik deoll' 
daıme ıeylerdf r. el esinden bahıedillyorda. Haean: Tanık olarak çıArılm•t jd 

Abdorrahman'da: - Eehml'yl ba mes'elede jandarma Liltf f, Basın, ,,Jll 
- Bunlar hep eaçmıdır. kurtaracağız, dedi. Nuri ve daha bası klOI ti-' 
Dava veklll Sıhri: Başkanlık Sadık ÇHUf8 SÖZ gelmemltl"rdf. Bunun oıe ıer 
- Zabıt Hrakaııı mOddelo· verdi: suçlunun vekili bazı dile~ il' 

mumllfkçe 
edllmlotlr. 

ıonradan tanzim 

Oedl. Daha bazı zabıt vara 
kaları okondoktın eonra du· 
rotmanın devamı ô~leden son· 
raya bırakıldı. 

Saat 14: te celııe açılınca 
dosyadan bir miktar daha ev· 
rak okundu. Sadık çavoıon bir 
lhbarınJa dava vekili Fehml'nln 
bir gfto: 

- Ben bu lhean Zıya'yı 
ortadan kaldıraca~ım. 

Dediği, ıonra Abdurrahman 'la 
yazıhanenin ilet katında iki 
saat görOştGklerl, Fehml'nf n 
Abdorrabman'a para verlb İz · 
mlr'den gelen bazı klmıelerle 
dönen Abdorrahman'ın bu ııoçu 
lelemek için tertibat aldıkları 

bet gOn eoura hAdlıe vuku 
bolduğo, vak'a gecesi Febml'nln 
metresi Kavala'lı Emtne'oln 
evinde beklediği ve Abdorrah· 
man'ın dayak vak'aeından sonra 
gellb mendllle kendlılne parola 
ile ltaret verdiği •e: 

- Der iş tamam oldu. De. 
dlğfnl, İımlr'den getirilen 
adamların blrlnlo lsaıaU, diğe 
rln•n Ahmed adında oldu~ları 

blldirlllyordu. 
Başkanın soroau üıerlne Sa· 

dık çuuı; 

- BGyle oeyler yoktur. 
Dedi. Fehmi'ye aoralda. Oda. 

- Fehmi hakkında ihbar. de bolundu ve bu dıft..,td 
nameyi yazın kendisidir. B~n allkalı Urla mtıddetoıo0 .V 
ona gldlb mftracaat ettim, yazdı. ğlndekl bazı doıyalarıD ge 
Sö1leeln. Dedi. Bunun ftzerloe .Umeelol letedl. ,'I 
Haııan: Hak.yeri karola ha dolf f 

- Basir, ben ihbarname rın tedklk için celblerlO''ıııtt 
yazmadım. CeHbını verdi. mlyen t•hldlerln zorla g• ; 

Batkın suçluya ıordo: melerlne, suçlu Fehml'ofO J' 
- Sen Fehmi'ye kızdığın le~l Gzerlne Hamit ve 8 ılt' 

için fğblrarla böyle bir ihbarda adında iki tanıkın ayrıcı ~ 
bolundan öyle mi? tllmeillne, Akşehlr'de bol ,, 

- Hayır. kaymakam Tallı, KemalP'"~O' 
Batkın - ihbarnameyi ya· do~tor Nebil ve jandırıo•~1_, 

zan kendleldlr. Ben ona mdra· mutanı Zahld'le daha b .. 1 t' 
caat ettim dedin ya? ıelerln ifadelerinin istloıbe,,.,.. 

- Hayır. Ne ihbar ettim, retlle alınmaııoa karar •e O" 
ne de yazdırdım. lir. Ayni pmaodı dflek feb' 

Bundan sonra şahld Mosıafa rfne Urla mClstant!ldiğlDCe ~-· 
oğlu Ali ve Ho,cyln kızı Emine ml'ntn kerdetl Ahmed b~-~· 
dinlendiler. Emlnei bir gGn dakl tevkil kararı cez• ,,U 
bağındaki 150 liralık OzOmdu menllğlnce tasdik edil~~--
40 liralık bir alacak yüıanden olduğundan eerbeat bırık• o-· 
h 

' -
acze dll di ğln t, Sadık çnotun ekeerlyetle kıratlaştıraı• -~ 

bağa bekçi tayin edfldlğlnf, bir rotmaya; 4 Eylftl Çl~f,.-
gtın Sadık çavuşun: aababı saat 10 da 

- Senin kızı kaçıracıklar. edllecektfr. 
Engel olmak lııtersen kafanı da 
kıracaklar. 

Dediğini, 

- Bı,ımı ııasal kırarlaı? 

Deyince Sadık çavooon: 
- Bak, koca hAklmln hı· 

şını patlattılar. 

Dediğini söyledi. Diğer tanık 
Ali de: 

Emine bana Sadık'ın 

Panayırda 

Tflrist Bflrosu. oıo".' Panayırdı (TürlıC b _,-
açılacaktır. Bu, bGroooO ~ 
morlara panayır mGo•ııe ,ıl fi 
lzmlr'e gelecek ecneb~ 
gezenleri panayırda ge• ~ , 
ayni zamanda Jzmlr'de 
talderl de ~eterecektlf• 
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Bornava ıa.bn alma komiıyonuoda iha· Devlet demiryol· . 
Anadolu'oun Tarihi Tefrikası 

/fATUI( RAKAll 

Tefrika No. 97 14 Ağoıtoı 935 M.AYBAN 

Siz kazandınız delikanlı, siz! .•. Bize 
gelince, hız bittik, yok olduk •• 

_.. __ ıe_ıe_r_i_.y._aııııilıımmıl_a_c_ak_o_ıao __ •_ık_e_r_il_An_ıa_n_....._ lanndao: 
Baraan ukerl •· al. ko. daa: 
1 - Aaker haJYUlan lht11acı l~a kapalı aarfla maaat....ıa 9 Eıldl lamlr paaayın mi· 

balaaaa S2' toa kara ota Yerllea flaı kombyoaca pa· auebetlle 16·8·9S5 tarihinde• 
bala gGrCUdepadea paurbkla 19.8.935 puarteal gbl 6·9 935 tarihine kadar ._Sike. 
••I 15 te •b• alaaaeaktır. Dealsll, ÇtYrll eabelerl dahil,, 

2 - Beher kllOlaaa tahmin edilen bedel 3 karat 25 aabmdlr Germencik Etlrdlr 11n1ıadakl 
S - bk pey 790 Undar. lttuyanlardan ylade 50 teul· 
' - lateldllerla blldlrllen •aktladen enel ıemlaatlarlle bir· IAtla onbet glalDk halk ticaret 

Hkte BaraaHda aıkerl •il• alma komaayoaana gel· biletleri 11utaeakıır. 
melerl. Ba Gcretler blrlocl .. aıf ta 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 1750, lklacl 11aıfta 1150, 
uker ilAnlan lçlacl ııaıfıa 875 karaetar. 

_. _________ • ____________ ..._! İtba bilet hamilleri ilk NJ•· 

ADkHa M. M. V. LY. Am. ••· al. ko. n. dea: hatları tamire olmak .. rdle 
ı - Alakan gBDboDll dalaUlndekl kit'• •• mle•eeeDID Nae· abeı gl• sarfında De•let de· 

A llk malanakat lhdJaçlanna aufedllmek laere 2232 toa 
Jhey tam Palak'ı• dıeaqı - Ndlllın dellkaab?. batk• yerlerde ar•IDIY• ~kq Halı klmlrl kaP11h sarf ...ıı1e ••••k .. ya ILoamaflar. mlryollanma bitin aklamJada 

~_&•ilaca atıaun •çradı •e Bana, Bltay T6rkçetlle dit· lmanlarua batka blreey deli· · 2 - ŞartDameel Aakan le9Ulmd a.lrllll •b• alma komt. ayal ltlletle yolcalak Y•P11bl· 
'~'ı eaae kGkladea yakaladı: lbaaı aorayorda. Hm .. Sea, ba berllla peelae yoaaada tadl plerladea maada her gln gGrGleblllr. leceklerdlr . ..:_lak, bir partal yıtanı ha· - iyiyim yiğit!.. S.al aaat· takıldlkdaa 10Dn, laer iki taraf S - Eblltmeal 29 ·Aga1t01· 935 tarihine mlladlf pereembe İlk 19yabab ea kıea yoldA• 

Jdl. mıyacaıım. Baaa, bir bbbellk bira dlaleadt. Soan gene ça. glatl •aat 11 de Ankara leYU1m lmlrUll •ta• alma lamlre yaptaklarmı teftik lçla 
• .::- Llbuia al~k herif! baberlal nrdla .. Adaa ne! a.e&k. 8bla bahadar Gtlltekla'I koml11oaa•da yapalacakbr. lfba bilet hamlllerl tamire ma• 
...... da. ddla de bonk ma? Meçhul ceagber omaalanm d6tlftlrke• gkdlm. Aalu gibi ' - Eblltmeye koaalaa 2232 toa Uah k&mtlrtl•I• beher ftlala&lanada biletlerini AIMa· 
.._'• on tlddetle çekti. Palek lllkdl. Uuklara batda: ~aruıayorda. Seai hatarla41ım.. . toaaaaa flad 11 Un Ye mecmu hitan ( 2'552) Hn cak lltuyoaaada YiH ettire· 
....... Hyerek •1•18 kalkmıta - Adım mı? .. Adam haP.. Seala gibi bir dlfmaala kea- olap temlaab maqkkatell (18'1) lin 40 kanlfhlr. ceklerdlr. 2557 Uı 16 18 
~ kalda. ltılaca blrH ile· Kalmadı arllk, kalma.hl.. dimi denemek ltterdlm. Ya 5 - 1tteklllerla ml•U.aın Japalaca&a moayye• ... tte• en 15 Al•toa 1935 tarlhlDde• 
-ı• dDtm• .. ı A be d YI ı · L•- L- •it bir ... t HYel temlaab maftkbte makbularlle itibaren eıki A•dln demi-ol· '- kalaea ...,. · Y Y aaçra 1' - 1 um, ..... .,.. -· aen be•lm kıhcl••• yahad da birlikte teklif mektablnam A•bra leYBI• lmlrllll •b• 1 -ı 

kapta •• naibe aadık pltba!.. bea aeala klbcm.. barayas. alma komhyoe••• •ermeleri. 1498 9 1' 20 25 lan yolca Ye bapj tarifeleri 
- Ali •• S.ka tat!. Mahatabı 1-'al -kdl, "--m .,_ ,.. 1 d ------__,;---~~~d---.,-------1 IAI• ye yerine Dnlet Demir· .... k ,,. ,,.. -. c.11tea MD bir yt9.t o ... , •• Ankara L•. Am. •L al ko. u: 

1ane Jant keadlne ..u..t.: habe _..11 Se 1 _.b 1 _ G·-•--- 8.__..1_81• lhtl•acı ._._ SOO •'- kilo eLmekUk yolları amaml yolca •e bagaj M,., gibi 
1

..11.. r •erme .... m. a • e• 1 __ ...,. ..... 1 •'i.. .. .. 
w - Sis ka .. adıaıs dellkaala, bir dellbabaıa kam, bDCak~ Un kapab sarf la mlaak .. koamattar. tarlfeal ikame edllecekdr. 

;, 41be7 7epma! als!.. Blse gellaee, bls blıdk, d&ktllmem~Udlr! 2 - Şartaameal 143 arat mabblllade ubn le._• lmlr· Yolca tarifelerinde •ptadakl 
• lelleadl.. yokold11k .. Bea de kıımetlml (S-n war) 1111 •bİI alma Koml11oaaaclaa her gl• •erilir. ... dıalıHlade teasllll yapala· 

.. -;.. Ne J8P11Jlm ite dan•• lmiı!!mııl!!~-------~ııı--------~--·• S - Eblltme ~9 ·Apaaoa· 935 tarihi•• 1DO.dlf perpmbe eakm. 

~ ~ ..... !a.:.:ı.~~ Manisa şarhayhğından: e:.;:..!t ';.!:...~- 1m1r1e111 .... aı- m.! ... - ::. .. ~~::0~ 
...__- •• arkamda• kıbç •p· k k 4 - EblltlDfJ8 koaalan 300 blD kilo aaaa l»eber kllo!DDDD Odemlt Ye Sike ıubelerl d•bll) 
,,.. 19benmek lltedla.. Asgari ta riben 240 beyoir UV· , •••• doka baçak karattwr. lleema talan 28500 Un gldlı bileti için ylsde 50 .. 
~,.. e· olab teml•b ma .. kbateel 2137 lln 50 karaeıar. 

"" J hem baalan MSyll Vetinde kondeDSeli kampaveod SİS• 5 - lateklllerla mlaabaeaıa J•pal809it •Da1JM Maltea ea gldlt dônlt biletleri lçla ya.de 
~-=-de teredclld ediyordu. •it bir .. t enel temlaab ma•akkete makbaslarile altmıe. 
" karpaaadakl, aman temi dakikadaki adedi devri takrj. blrllkte tekUf me•ıapıan .. Aabn lenm• Amlrllp 2 - Goncah' Eglrdlı kaa 
.... •ır adamda. Ybtl gl •ta• alma komlay011an •ermeleri. mıacla (Çlnll eube.I debil) gl· 
~k lçl•de, slllellerla ben 200 olan lokomobil veyahut 2ı99 9 '' 20 25 dit bileti içi• ya.de 40, .. 
"'k dlfmlt. adeta acana k b b h -.. k ı~ ... .-..-.--..~.~ .. --.MevPPl ___ bn __ allll!!'l-m-~k--1!'.--.-ı gldlt d6alı bileti l~a ybde 60. 

bir Ule gelmifll. azaDI ayrı İr ll &r ma İDeSİ İle • sa a omuyo- 3 - Torbala (D•lüt) Tire, 
"""' Ne daruyona•, haJdl, b k • · ı d " d .1 • nonda ihaleleri yapdacak ilAnlar Odemlt ıubelerladekl t11a11on· 

aa.U Tun l»el ... nr· U m& IOe l e ogru rapte l mlŞ 11!5"1'. MV. SAT. AL &o. d•• hrclan t...tr'e •eya mıı~bbtlea 
.... ~gibi darma!. (kayışsız)200 kilovatlık "Triphase,, ı - llST. MV .... rr ..._...._ .. ..,... _,.. ......... gldl .. d1111, bllet1uıade % 66. 

,..._ auakl aa,..yorda. bal ... 60000 kllo • .,.. ..... ...., oak.......... ' - Ş.beler dahil .&ı.acak· 

,,~;: yer• lllUltd. 380-220 votluk en son model jene· 1 _ =k~ ::.:·;;;~ ........ 1 -• ••tba· :=':.~-:-;::, =.0
:: 

..... l>eUrdl gaUba! ratörO ile beraber Manisadaki yeri· ..- ...... kltlada lıtat. mY. •b• ..... komlayo- yoalan• HY• mltebblle• bl· 
hL •• .. yapdaeaktu. let alacak •olcalana Yereceklerl 
-J9hk yaaın yaklatll. Fa· k k • 1 b• h Jd la ı .... ne onma ve iŞ er ır a e teslim 3 - ŞulDam8ll er g6a komılyoada glrlleblUı. lcret beriki ka11m lcrederl· N.La. k tam ba •nda bir 4ı - Koya etlal• meaaa talan 19200 llndar. Dln llA•eel nretlle 1ı..ı, edl· 

...... • ı1r'at1ıe buçer1nı edilmek şartile (GOmrOk resmi be- 5 - &eber kilo ko,_ ed içla Ohlll ıkl kantftaı 1a1ım1a •~kt1ı. 
Aw..~Jhey'e •pladı. ) edllmlttlr. 5 - Gldlt · dGalı blletled· 

th'-.Y• g1191ndea olduk~ Jediyeye aittir bir makine a)ınacak· 6 - Te .... b mankbte akOMI 14'0 llndar. ala dGnGt kaamlarlle, blletla 
~ '- Jan alm1fb. Fabt Po· 7 -· Lıtekltler deant a•mnada byalh oldaklan•..., •ellka •blda&a gaa dahil olmak esere 
IML "': laaBçer ıaı.. .Unla bl· tır • · gGltermek meebmlyedlldedirter. bir ay lçlade eeyahata 0 bqla••· 
~ yablı•fb· Deheedl T 8 - Pmarhla ltdnk edeoekler Z490 •yala Ubnu •e ek. 
~ -.c1e. ,_ .. ,... s.akl sliplerin f iatlarile birlikte Ma· .uıme k ........ z •e 1ç1aeı matldeı.r1.t1e " .. n. bı11r. ea mer'ı1e1 mı.tded içi• 
·~ ......... JU11l ...tkalan Ye temlub maYakkate mak· de batln•• aeyahatler ay•I M· 
~ .. A•acaadakl bllell, Dİ8a Ş&rbay)ığına 20 ğftn zarfında •aslarlle ltlrllkte paaılak .. dadea enel komllyonda lede ikmal edilir. 
"-~ kaftrda. Polak inledi ..... r bala•malara. 2568 8 - Bapjlardıa alınacak 

41ttey rı:ı yere dlflrdl. mQracaat)arI İlan OIUDUr. 10·13·16 llST. MV. ~&T. AL. &o. daD lcret kilometre bqaaa beber 
ı..-._ ınoerl kaptı •e Po· 1 - MST. llV. kıtaabmn eçak •l•k•H .. balam '°°50 10 kilogram Ye klima iti• 
~ ""1•- bıııa h••• ue lzmir Muhasebei Hususiye MftdOr· kilo kua aon• 11ı11y..,... talip .-..,.... ..... 0.15 karaetar. 
' • Polat, ........ ad. ke· ıo v o d b. OD gtbl tahdit •ı.rek lhalell IS ..... Ol 85 -·· r .... ıaflll•ı latuyoalartlu 
'... lıayqa hınltı• ÇI· g D en: glDI .. , oabetbD'8kta isminle ki ..... llST. MV. •hn alınabilir. 9 11 1, 2495 
4w.. -· Se•deledl, ya•arlendl. CiMi Me•kll Na..- alma komlt7oaaHa 7apd ... kbr. 
~ h111ta hayal. meyal g6· Dllkb Bilar camii arba 9 2 - ş.r1na1a..a llargla IEomllyoada glrlle•lllr. DGrdGMft mıDtab tapa il· 
~ Mqau Birinci belediye caddeli 16 3 - Kara •ftDm taluala 8dtla ..... tatan 2025 llndar. ell mahıfıslılınclea: 
~ .... bac11klanada bir Kabnba•• Tilkilikte 6,8 4 - Beher kilo kara IOftll için 5 kanat flat tala_.. Baraanda medreee aokqıada 
~ da7da, göılerl karara· Dlkkta Tıtç1larda 60 edtlmlftlr. aa&a Yataa Nikola1• alı dtlkkADID 'I; J>.lı.r, t ... ar, ormanlar .. Allpap meydaaıada · 18 5 - TemlDab mankkaıe akc-1 151 llndar. lklDcl medball, 10la cami 188, 

Grdu. .. T11t91lar çarııll 17 6 - 111eklller ıı...a oduaada kayath oldaklanna ..., ftlllka halli arka. nkıf dlkkb &aa 
~ Oıı1oram! • 'Oc;ıacl kara OlmeD aol..-a. 16 gGatermek mecbarl,etladedlrler. medreee aoblı ile çemU bir 11 
~ e •-•-...1~ -e• 7 - M1Dabea11aa ltllnk edecekler Z,90 •Jlh Ubrma •• 

.

... ..,.... Ve IODl'a kendini .. .. .. • • 16 etki 9 yeDI ao. la dlkkb yap 
eblltme baaaaaaa 1 •• lçlllel mad41elerlllde n .. ILlacl Lordoa 2 alkoladaa meııı\k olarak hal. 

• 
~.. . 
.~ ..... . 
~ tdal •91•1• Yaldt, kea. 
~ a,.ı yerde boldu. Fakat 
l', "1• ... da, gla batıyordu. 
~ ...... bir tos balata 
~ ....... kımlldaboca •I 
'~lrlal•l gGrdl dolral· 

Ot. 
0 

Y•pamada. Tuımıeh: 
ba... ~, idi. Tlrteı prem .. 

, ....... "9Dgt•er ODDD g6s· 
~ IÇIJltaa gGrtiee yanına 
~ "1 "'forpa, maetarlp bir 

da. Ayltey hayretle oaa 
a. Vak'alan bir tirli 
llllJorda. 

.... •7ık llOalUla, Palakıa 
llrbee, .... .,,ı ha 
Öldlıaatlf. fakat ... 

a a eart•medllde yasab •eelkalan Ye temlub matakbte , 
.. All pata meydanı 26 makMslarlle blrUkte ihale -llade• enet komlayoMa •eye .. dkal eyaedlllade• lıMlae 

Yakarıda mnkl Ye cluled yHıh akanı iç yal mlddede ki· ~r balawmalen ~566 •mıaa leacll olaaarak Abmede 
nya nrllecektlr. Mlıldetl ihale tarihi llAndaa itibaren oa gtlll· M8T • .MV. SAT. AL &O. daa •blacalt lsmlr defıerclerlı&aa· 
dlr. Şenltlal GVeamek 1tt/yealerl11 her gb ... 9 daa 12 ye 1 - llST. llV. kataabD .. bpab urfla ml•k .. da balam daa lalldlrllmlfllr. Sahibi batta.. 
kadar Ba1111I mabaaebe mldlrlyedae, lcarıaa lallb olaalan• dm 136200 kilo P1118181 lht1J8C1• '8Up ~ .......... ,.. da tahkikat y•pllmak llere 26.8 
ihale g'Dal olan 22.8.4985 peqembe gbl ... ı 9 du 12 ye k•· aarhkı. .... abueakhr. 935 puarteal glnl mahalllae 
dar deposlıo makbaslan ••ya Hak mektablarlle eactlmeal dit· 1 - İbaletl 19 epitOI 9S5 P11artell gbl ... ı on ..... açakıa tahkik memura gGaderlleoetl•· 
yete mlncaaılan illa olaaar. 157i lsmlrde kltlada llST. MV. ••• aı.a komtlJoauda de• H pyrl menkal laerlade 

Muhasebei hu~usiye ModorlOğftn· 
den: 2571 

1 - Vlllyet içi bir it otomobili •ta• ab"aeakbr. 
2 - Ba otomobil illa tarlblaclea itibaren 22.8.935 tarlblae 

kadar oa Ki• ••k eblltmeye ÇJkmralmıfhr. 
3 - Ekılltme fUllaraaı germek llllyealerla lıergln IPI 

9 daa 12 ye kadar laalGll mabalebe mldlrlyetlae, mlsayedeye 
lfllrak etmek labyealerla de ihale gDatl olan 22.8.935 peqembe 
gbl •bala mankkat temlaal -"'"' YeJa buk .. ktaplarlla 
........ .... , ... •il••'- ......... 

yapdaeakbr. beru•gl bir ayal hak lddl•llda 
3 - Şll'leamed herplll llomlayoa .. 16rGleWUr. •aluaaların o gtla mahalllade 
4 - Patadlla talamla edllea mecma talan 85 lZ llrMar. 
5 - Beher kilo pallldl lçla 6 kant IS .. tim flat tabmla lalaklk memarau •eya o gtlDe 

edllmaltdr. bdu .._.rde mataka tapa il· 
6 - TemlDall mankkate akOlll 658 Un klrk41Grt brattar. ell mabafıslı&a .. mlncutla iti· 
7 - laaekUler lleareı odul•da ka11th oldakı.n.. dair Yedka nslanaı bildirmeleri illa olaaar 

glltermek mecbuılyed-...rler • 
8 - Puarhla ltdnk edeeekler 2490 •Jlh amıma n eblt• 

me maun 2 •• ltlMI ............ Ye tartma• 
•e••e JMllı .... kalan Ye te.._b ••nk•aae mak· 
...._... lalrbkae 11111e-••• enel t..ı.,oHıl .._ 
......... 1661 

Sıhhat Eczanesi 
Hamdi Nazhet 

........ blylk Salepçi ..... ....... 



• 
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-Ali.sehir Banl~ası Anl~ara Birası 
• • • 
ı ç ı n ı z. ' .... 

üzmnır ŞlYllb>esn Çünkü Ankara Birası 
ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi binasında 

TELEFON: !2383 Ulusal Bir Fabrikanın Mahs11lndnr 
••• ---·--··---

Hertflrlfl (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 
Vadesizlerc % lı 

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

içilen yalnız (Ankara Birası) dır. Mevduat Şartları: A!tı ay vad«:liy~ % 5 
Bır sene vadelı1e % 6 faiz verilir. 

--------

' 
F ratelli Sperco Vapur Acentası 

ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI 
" GANYMEDES " npuru 12 agustoıtan 16 ıguıton kıdır 

Anvere, Roterdam, Amsterdam ve Bamburg llmınlarl için yok 

alacaktır. 

·•CERES., vapuru 26 ığuıtostan '81 ağoııtaaı kadar Aann, 
Roterdem, Amııteerdam ve Hımborg limınlın için yak alıcıktar. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
11NORDLAND .. motl>rQ 20 ığuııtoıta Roterdım, Bımborg, 

Copenbagen, Dantzlg, Gdyola, Got.,borg Oelo ve İıkıadlnHyı 
llmıolanna hareket edecektir. 

SJ4J{VlCE MARITIM ROUMAIN 
, 

"ALSA JULYA11 vapuru ll ığastostı gellp ayni gande Mıl· 
tı, Napolt, Mırsllya ve Bareeloo'ı hareket edecektir. 
Hımlo: lıtnlardakl hareket tarlblerlndeltt degtıtkllklerden acente 

meı'ollyet kabul etmez. 
Fazla tafslllt için ıklncl Kordonda Tahmil H Tahliye tlrketl 

blnaııı ırkasındı Frıtelll Sperco ıcentılıAtnı mlncut edllmeıl 

rica olunur. T11lefo11: 2004 · 2005 · 2663 

. N. 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCBE LEV ANTE LINlE 

" ALIMNIA " vapuru 14 
ığoııtoata bekleniyor, Hımborg, 
Bremen ve Anvera'ten yak 
çıkaracaktır. 

"A ,.GORA., vapuru 19 ağoıı· 
toeta bekleniyor, 22 iguetoaa 
kadar Anvers, Roterdam, Hım· 
burg ve Hremen için yilk 
alacaktır. 

"TlNOS., vapuru 2 eyUUde 
bekleniyor. 6 eylQle kadar An· 
ver.J, Roteıdam, Hımburg ve 
Brc:meo için yok alıcaklJ,r. 

"İTAURl,, vapuru 16 ey· 
UUde bekleniyor. 20 eylüle 
kadar Anveıe, Roterdam, Ham· 
burg ve Hremen için yak al•· 
cıktır. 

ARMEMENT 8. SCBULDT 
BAMliUR<7 • 

"BANSliURG,, vapuru 22 
ığuetoeıa bekleniyor. 1 eylOle 
kadar Anvere, Roterdam ve 
Hamburg için yok ılıcaktır. 

"NORHURG., vapuru 26 ey· 
lQlde bekleniyor. 80 eylfıle 

kadar Aovera, Rotcrdım .;te 
Hamburg için yak ılıcaktır. 

SERVİCE DlRECT DANUBIEN 
TUNA HATTI 

" ATJD " motôrtl 26 ağoe · 
tosta bekleniyor. Budıpeıte, 
Bratlsln ve Viyana için ytık 
ılıcaktır. 

TBE EKSPOR1 STEAMSBlP 
CORPORATION 

0 EKSCELS10Ru vapura hı· 
len limanımızdı olup Nevyork 
için yok almaktadır. 

SOCIETE COMMERCIALE DE 
NAVİGATION A VAPEUR 1 

OJivier ve Şüre
kası Limited Va

pur Acentası 
Cendell Hın, Birinci Kordon 

Tel. 2448 
Ellermın Ltyn Ltd. 

Liverpo()l Hattı: 
·•ALGERIAN., nparu Ltver· 

pool ve Snıaıea'dan 18 ıgoı· 

eıoııı gelip tahliyede buluna· 
caktır. 

" FLAMINIAN " npura 20 
•ğustoııtın 24 ığuston kadar 
Ltverpool ve Glıegon için 
yak alacaktır. 

" OPORTO " nporu eyhU 
bıılıngıCJodı Lherpool ve 
Svvanıea'dan gelip tahll1ede 
bulunacaktır. 

Londra Hattı: 
"POLOu npura 25 ığutoı· 

tı Hali, Londra ve An•en'ten 
gelip tıbllyede lıulonıcık ve 

ıynl aamındı yalnız Boll için 
yak alıcıkıır . 

•· ALGERlAN" nporu 29 
ığuttoıtı beklenmekte olup 6 
eylule kadar Loadrı ve Bull 
için yak ılıcaktır. 

"FA BİAN., vapuru 7 eyhll· 
de beklenmekte olup 18 eylQle 
kadar Lond11 ve Bali tçln 
yGk alacaktır. 

Tbe General Sttam VHlgatlon 
Co. Ltd. 

u ADJUDANT " vapuru 23 
ıgoıtoıtı beklıenmekte olup 27 
ı~ostoıı kadar Londra -.e Letlb 
için yak ılıcaktır. 
Not: Vurut tarihleri ,.e vapurla· 
rın isimleri aserlne denlılldlkle· 

rlnden meıı'ollyet kabul edilmez 

" BULGARlA. " vapuru 14 
ığostolta bekleniyor, Borgaa 
ve Varnı için yak ılıcaktır. 

~_., Doktor ~~ 

A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bulaşık ile salğın haetahklar 

mQtehassısı 

Baıımahıne istasyonu kaqmndaki dibek ıokak bıpoda 30 aayı• 
lı ev Ye muayeoehaneeiode ubab ıaat 8 dan akıam eaat 6 a kadu 
haetalınnı kabul ede.r. • 

Müracaat eden haıtalara yapılm111 lbımgeleo aair tahllllt Ye 
mikroskopi.k muayeneleri ile veremli baıtal1ra yapılmaaoa cena gô· 
rtllen Pnomotoreke muayeoebıoeaiode munlHamao yapılır. 

Telefoa: 'llö 

Zahire, Qztlm, incir, pamnk, yapak, afyon vesıdre komlsyogculuğu yapılır. Mallar geldi· 

heryerden arayınız. ttlnd,. sablpl,.rlne .-n müı-ald eerahle avans •erilir. 

UksOrenlerI ~lut· 

laka (Okamentol) 
ÔksOrOk Şek.erle
rini Tccrnbe Edi· 
nlz .. 

ve l'Orj~n Şahapın 
En flstQn Bir MOs· 
hil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayınız. 

-

_AV~Aııı.. 

o 11 ıu ıı·· 

Kuvvetli Mns bil 
fstiyenler Şaha 
Sıhhat SQrgQn 

Haplannı Maruf 
ecza depolarında 

Evlere Kolaylık 
Ekstra · Ekstra ömer Muharrem 
9 Eyltil Panayır Markalı Sabun 

Dördf>r Kiloluk Paketlerde 

111111111111111111~ Muallim ..ıımllllllllllllllll• 

i Dr. Hulôsi Alataş ~ 
~ Eekl Tıbbiye Mektebi Madara, Garp vbbeıl Sıhhiye Rebi fİ - ~ 
~ Jç Hastalıkları Motahassısı ~ 
~ B11ıeları111 Bıcı Baean Oteli Kırıııında Şamh Sokağında ~ 
5 (20) No. Eeld MHyenebaneelnde Kabul Eder. = 
i111111111111111111111111111111111111111111111111111111ı11ilil1111111111111111111111111111111111111111 • 

iş Bankasına Yeni 
Memur Alınacaktır 

1'orkiye iş Bankasından: 
Bınkamıı eervlslerlnde çahımak Ozere llııe vaya ticaret llselert 

meıonlarından imtihan ile 15 memur ıhnacaktır · MDHbıkada 
kazınanlar ır11ındı ayrıca yOklek tahsil gOrmOt ve yabancı 
llsanlırı iyi bilenler tercih olunacaktır. 

Ahnacık memurlara imtihandaki mnvaffıklyet ve tıhell dere· 
celerlne gôre "100,. lira ile "70,. Ura nasında ıylJk verilecektir. 

Yazı ile lmtlbın 31 ığuıtos 1935 de İetınbul, Ankua ve 
lzmlr ıobelerlmlsde yapılacaktır. 

En ıon yazılma tarihi 15 ığoetos 1935 tir. 
lıtekll olıolır girme ve imtihan ıartlauna ılt lzahnımeyl 

bınkımııın Ankırı, lııtanbul ye lzmlr ıobelerlnden alablllr. 
2372 2 4 6 8 10 ıı 1, 

Söke Şarbaylığıodan: 
Belediyemiz meıbıb111 lçla 28 kalem IAbaratovar, 414t ve 

ede•!tı ed•lyeel ıçık ekıılltme ile 5.8.935 gtlnOnden itibaren 
21 gan maddede ekıılltmlye konulmuıtur. 

Bedeli mubımmenl 433 liradır. ihale 26.8.9:35 pazarteııl gftnft 
Sôke beledlyeıl enclmen huzurundı 111t 16 dı icra kıhnacık 

tır. İsıbıt almak lıtlyen tıllblerln Söke beledlyeelne mftraat 

etmeleri ilin olaaar. 9 1' 18 22 

Eczanelerden 

A - 45 llra kesim acretll bir mftrebblyellk .ı 
B - 30 lira keelm OcretlJ bir nalut, dikit, eliti ôğretıne11lle· 

açıktır. 

1 - Bu ôğretmenler maeHeıede yatarl•r Ye yemektea lıdftd' 
ederler. ı 

2 - Marebblyellk için kız 11n'ıt enıtltGııQ veyı aıa•I: 
mektebi meınuo olmak teyı llkmekteblereo en aJ ' 
yıl ôlretme11Uk etmiş olmak. Nıkıı dlklı ve el ~ 
öğretmenliği için kız ean 'at ensthGıtOnden veya detlel,, 
taedlkll dikit ve biçki yurtlarından iyi derece ile çıkdt 
olmak t-rttır. 11, 

S - Mlrebbtyelerde ıranın ciddiyet, talebe Gserlnde otor 
ve tahsil yükeekliğl tercih sebeblerldlr. 

4 - İeteklller bir eylule kadar fotoğrafı, maıbet naalk ••C 
taadtkU ıuretlerl ile ve bir istida ile İzmir Kart•1' 
eoellUhfl dlrektôrlOğOne bao vurmaları 

5 - İetekll çok ve tercih ıebehlerl mOoterek bulunduğu ı•~ 
bir mf111bıka yapılacaktır. Gerek mfleabaka gani geııtr· 
kabul edlllb edilmedikleri iııteklllelere ayrı ayrı bildir 

2 8 14 (240~ 

Nafia Başmühendisliğinden: 
Yoll1rda kullınalO\ak ftzere 30 çadır l!apı ile beraber 8 ~ 

yaz kazını ve kOrek ve t>O faryoz 100 yaba ile 80 ır.aekCl :.-. 
el 1rıb111 14 tanede tomro arıb1111 ntın ılınmak Dzere 15 ,sol 
mOddetle açık ekelltmlye konulduğundın leteklllerln 29 Ago 

1 ıer · 935 Perşembe günO aaıt 10 da Ubıylak eccümen1ne geldi~ .J 
2545~ 

' Posta T. T. Başmüdürlüğünden: ,,,,, 
Telgrtf hatları için aatın ılanıcık demir direk takaz •e ,,, 

bin ıhı yftz lira muhammen bedelle 13.8.935 tarihinden tal~ 
15 gOn mtıddetle ıçık ekelltmlye konulmuştur. Verilecek "'" 
uygun gôrQIOrae Ağaetoııun 27 inci Sah giloü eut onıltıd• ~f" 
olunıcıktar. Taliplerin ,aralarını anlamak Qzere ba,modO ~ 
kalemine mQracaatları . 14: 16 ·20 2ıl 206 r 

lzmir Liman işleri genel direktD 
lüğilnden: "'-

A~uaıoe'un ytrmlblrlncl Çarıımba ıkoımındın paaıyırıo dı~ 
mOdddetlnce gece seferleri bir aut u&1tılmı1tar. Konı~"o ~ 
ııyıkı'yı saat ylrmidôrl yirmide, pa111porttın ylrmldör;; ti 
yedide, Al•ancaktın ylrmldört otU&befte bir vapur kıl~ f 
Karııyıka'dın 24.50 de dOaecek&lr. iS6 


