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ACUSTOS 1985 hergtlo sabahları çıkar, ıiyual gaze 

ltalya Manevraları 
Bari ile Napoli Arasında 

icra Edilecektir. 

Bez F ahril{_aSının Temeli Dün Atıldı. 
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r•htekarıık üzüm ve lncirlerimiz Ekonomi Bakanımız 
apınayınız. 

Ue'ienı Aımn dOnka uD1h1&ını 
~ rl1ae •lanlar,19 Eyhll Pına· 
.. :ll•ıa ıçıhtı mftı-11ebetlle ya· 
re..: Ye gazetenin birinci uhJ · 

1 
1 bııı.o bata dolduran 

.:ll•n batında ea lrJ hırf lırla 
t 

1llllt olın ıa ııtarları haytet 
e laiddetle okudular: 

'-1 &.1 Cel&l Bayar ıon azam 
"••11ıdaa bıhıederek: 

.. 4rkıdaılar biz dDnya plya 

:::::• ınormıl k12.1oç hıraile 
, deoıtycceklcrl ıoo'i Ciaıler 
ı "Poıe etmekten uzak kalma .,.. y 
•kı · okea blrg6n ~uılıka 

~ioıellnla acaeını duyarız ,, 
bit llliıUr. ŞJmdl bir defa 
Ga 0 kur ııfaıile ıoa gOolerde 
~ flıtlerlal dOtilrme elra· 

1, Ja&ılmıt olan tlddetll 
-:_aaı, •nkobulın mGcadelelerl, 
-.. •tkıyı yapılan toplıatıları 
~layanıı; bir de Yeni Aıml) 
iti. Bayır'ın d6akG nuıko 
a.y de1a k.ıtea ıyınrak, pırçı 
ı.~ bıılık yapllA• fu cGrn· 
'-lb 0ka7anuı ve ellalzl •lcda · 
....: koyuaaa. Neye blkme 

l laP .. 
.._ lktet Ekonomi S.kınımı · 
ltıı..L lllııalu.l panayann açılı · 
~- latUade ederek IOD 

~ yıyımıaa (Netrfyatıaa) 
ro ettl~ne Ye ba Detrlyatta 
~~ flıtlerl knten ditCl · 

"' dretmenler kuten 
~ IOkalmaıtar) lddlaıında 
lılla larıa bu ölerlal in· 
-..:_aıaekte Ye Gallm f latlerlnl 
'-ek il teclmerlere bık 'et· 
~ oldağanı y~ bana hft· 
~ reıml llıanlle yapmakta 
&il 1 hllkmedenlnlz de· 

llllP .• 

-...~ki htklkat, notkan 
'e ~ ba ılnıl telmlhlerılen 
1'4 aıaktar? Efet, uyan 
~I S.kıaımıı memleket 
ı.ı.._ er11aıa genel durumuna 

•-ederken· 
l'tcqk • "'-t •dıtl1r biz dGoyı plyı · 
~ laormıl kısanç bınlle 
le, llllyecetlerl ıua'i f lıt· 
~ıııı:111lpoze etmekten uzık 
~ 'Y•ı. Yokea blrgCln mnt 
~.. •kaGl•mellnloln acısını 

# tıı D '-il 
1 

.,, emlotlr. Fakat nok· 

9' ~~~ bo cGmleyl de derhıl 
.. /i: de tamımlımıtt r. 

ffl~kat. i;bür taraftan arsı -
fiflel P•yasalardaki normal 
'ltc ı~den istifade etmek yolu-

uı1,,. 
"'-- L e.ı ve bulmazsak bıı da 

.... ,,.~keı · · 
ltaillı 1<-'"' oldugu kadar 
itte.. ekonorni için <le bü)·ilk 

1'q4 le' ı ·e zarar olur. Kanaa-
eı~k ~~rrnal neticeler elde 
IQl ıçın mes'elelerinıi:i ulu-

"e "elr ÇQl 8enel zaviyeden göre· 
' ıırna1t ldzımdır. Herıey· 
bt el et1tıeZ alıcılanmızı ciddi 
l._ -etıarrıı . 'k 
,"""ca,, .. ' uıı ·rarın emniyet 
b~IQ ıçınde piyasalarımıza 

" lrlalıyı-'-G .... " 
"-'-llallıle böyle tamam n tQ · 

)Of ki olarak ıhnmca gôrCU6· 

---~ 11J•n Bakanın yegAne 
9- te ' tlrla 1atııı dnuındı 
~ 11 ba t1rafı htk nrmek 

' bUtkte darama ylbek· 
.... ... 3 Del ., .. -

M.uhakkak Satılacaktır! Nazilli'ye Gitti •. 
-- Bu Akşam Dönecek ve Yarın Bazı 

CeJ&I Bayar Fiatlan Kırmanın Doğru Olmadığı Açım Törenlerine Başkanlık Edecek 
SGyledi, Kar ılı h insaf T V iye Etti. Sayıo Bakammız Şerefine Yarıo Akşam Pa· 

( Torkiye'nin Dış Tec!mi Hiçbir Yıl .Bu&e~eki Kadar Kunetli ve l ııayır Gazinosunda Bir Gardenparti Veri· l Memlekete lnkışaf Vadeden Dır Vazıyette Olmamıştır .. w-1,1 lecek ve Şen Bir Gece Yaşanacaktır •• 
Sayın kotıuğomaz ekonomi 

bıkana CelAI Bayar; dDn sHt 
onda parti merkezf nde koru 
aıeyn thrıcıtçılarlle bığ böl· 

_, _____ _ 
gelerlnden gelen tıretmenlerla 

6z6m f tıtlerl etrafında gGrGt· 
mek için yıptıkları toplıntaya 

- Sonu 6 ıaca ytısde -

Türkiye • Romanya Te
cim M nah edesi. 

ihracat işlerimizi Son Derecede Ko
laylaştıı·acak Maddeleri Havidir. 

-~~~--~~~ 
111anbul, 23 (Özel) - Romanya ile akdedilmtı olan yen' ti· 

caret mokueleei bu hıftı Bıkanlu koralondan çıkacaktır. 
Menak bir membınıa •erdiği malumatı gnreo, fzmlr n Trab· 

ıon'dan itibaren Eıe n Karadenls Umanları mıbıal&ta Anapa'y• 
Romanya yolu ile ihraç olonacakıır. Bu yeni ~ol uyeılnde ylscle 

Dün Parti binuandı üsüm için yapılan ıorlıntı inti.balanndan. kırk acnlok elde edllg,lt Ye aUMnden iki gln kaaliılmıı ola· 
Diba ubahleyla nat 9,5 ta cat birliği tanfından d6flr6len telkin eelllmlt oldai11nu .,. ei'ibr. Romanya htlk4metl, diğer memleketlerle akdeımlı oldup 

tall .. t ltlW lan bize de tepnll edilecektir. 
lamlı C.B.P. bbauaada parti Qatbll flatlerl lçla ileri drllen birlik dtflDda kala ı1r..-.. 

F.koaoml llüaalfiı ayal amuda ...a.alledmlda Terk MJ· 
bafkanı Ye Y ospd •ylaTJ 1ebebleda meTead olmadı8Jnı el altından, glslldea glsliye rqım tapyaa 1ef lnelerle Tau llmanlarıaa kadar naklini •e 
Afal Doğan'ın baıkaahğı altın · ve TGrkoflsln clıt kollan ftll· dlfClk flatlarla bfrblrllle reka· oradan Romen nakliye nmtalannı teıllml cihetini de baearmıak 
dı Ege 'ttuntakuıoıa dzClm ı111le yaptığı anıtırmılar .., _ Sona 3 ncG ylade - emeUndedlr. 

yetlttlren (yerlerinden gelen incelemeler netlceelnde makul ·-·---·-·-·-·-·--·-·-·----·····--·-·-·-·-·-·-·-·-·---·-·-·-·-·-·-·-·-·· 

muhtelif heyetlerle dzftm lhra· Ye mftcblr lktııadi tebeb bo· Harp Çıka·rsa Irklar Da 81· r-
catçılar blrHgt uıları maoıerek lanraadıgmı izah eylemlotlr. 

bir toplıntı yapmıılardar. Ba Mecdet Alkla, birlik tınfln· 

toplıntıda TClrkoflı baıkanı daa nrllen kararla Tlrldye h• ı • G • ki d • ' 
Dr. Mecdet A.lkln, IOD zaman· harici ticaretinde lıtlkranızbk ır erıne ırece er ır e 
tarda lsmlr kara mey H lhn· olduğu f lkrlnln dıt paurlan 

QzQm Fiatlerini Ofis Teshil Ede· 
cektir. Bağcı ve 

Tecimer Of ise Salahiyet, Verdiler. 
Dünkü toplan· 

bda verilen ka· 
rarlar şunlardır: 

1 - Dıo pazar• 
lırda rakib mem• 
leketlerin yapa· 
caklan teklifleri 
gözönünde tuta• 
ralt Türkofiı'in, 

ü zClmlerimizin 
muayyen kalite• 
leri içia aegari 

bir fiat l•)in 
ederek İhracatçı. 
lar Birliğine ver• 
meai ve bu f.iat 
ten baıkı her· 
haogi bir , l f iatl• 
ihracatçıların of· 
fert yapmamalan 
İhracatçılar Bir· 
liğince kabul edil· 
mittir. 

2 - Türkofiı 

leıpit ettigi fiati umumi piyasa 
vaziyetine göre iodirib çıkarmak 
ve neticeyi ihracatçılar Birliğine 
bildirmek 1&1ibiyetioi üzerine al· 
mı~tır. 

3 - Müıtahıiller müme11il· 
leri tarafmd.a izhar olanan dile· 
ğe göre TClrkof iı Kamutayın top· 
lanbundan evel müttahıillerin le
hine oluak, herhangi bir eebep 
teeirile f iıt ıukatunun öndn~ geç· 
mek içha bir Clzüm koruma 
kanunu projeei hazarluacaktar . 

bütün nakibi 

Bu proje bu&day 
koruma kanonu• 
nun ihtiva ettiği 
hükümlere ben• 
zer bir tekilde 
yapılıcakbr. 

4 - 1 'Ye 2 inci 
maddelerde zik• 
redilen f iatlekia 
Türkof iı tarafın• 

dan teabit edil· 
meıi ve KDı'u 
meyva İhracatçı• 

lar Birliğine \'e• 

rilmeıi huıuıun• 

da müııabıiller 

ta'ıfından Türk· 
ofiee .tam bir N• 

lAhiyet verilmil" 
tir. Müııahaillerin 
mümeuillerl Tdr· 
kof ia tarafından 

teıpil edilerek fi. 
atlcrden doAacak 
kabule hasır bu· 

lunduklannı teyit atmiılerdir. 

5 - Türk.of iı yakanda ya· 

zılmıı olan kararlann tatbikine 

aid tedbirleri ve kendilhıe mil• 
tahsillerle ihracatçalar birligi ta• 

rafmdan verilmiı olan ullhlyetia 
kallanılmau prtlarım ~k mı· 

kamlann bu hUIUlla •erecekleri 
direktifler üzerine ittiaat etti• 
recektir. 

-Habeş Kralı, Patlak Verecek Bir Dar
bı llabeş'lerin Kazanacağını Söyledi .. -Ingiltere Kabinesi Toplan- BugftnQn Mes'uliyeti M. 
dı. Uluslar Sosyetesi Pak- Baldvinle M. Mussolininin 
tının~ ())doğu _Gibi Tatbi- Omuzlarındadır.Ingiltere 

kini Kararlaştırdı.. Snel Tedbirler Alıyor .. 
~~-~~-~---,~~~~--~ 

Romı, 23 (A. A) - Bari ile 
Napolt araeındı yapılıcık olan 
bGytık mannrılar yarın bıt 
lıyacıktıt. Bo manevraların 

mevzuu tadar: 
Harbin bıtlımaeı herine 

birdenbire ıeferberllk illa edl 
llyor, hava kanetlerl geldi •e 

G. K. Dirik 
Yarın Gidiyor. 

Trakya genel eepekterl ıene · 
ral KAiım Dlrlk pazar glnD, 
Ekonomi Bıkanı CelAI Bayar'ın 
gidecekleri S.karyı Yaporlle 
lımh'den ıyrdacaklar 1ır. 

Şebrlmlsde bulanan yabancı 
btık6met koneoloıları, general 
Dlrlk ıeref lae bogln ögleyin 
mcııtereken bir tôlen nrecek· 
lerdlr. Etlbba oclaaı da bu 
ıkpm gene gtne11l için bir 

96lea huarlamatbr. 

bllha111 kırmızı taraf ta btlyGk 
haeu yapıyor. Mnl ı.rafın 

M. Muuoliai İtalya kralı ile beraber 

ödnl ıınar menllerlnl mfldıfaı 
etmektir. Bu mannralann 
amacı bClylk kanetlerln taar· 
raıluda kollaaalmuıdtr. 

Loadn, ,3 (A.A) - il, 

Bıld•ln'in baıkınhlında topla · 
nan kahine 4 Eyhlle bdar 
aalıoma çuelerlne batYaralma· 
ıını •e bQ gayretler bot1 çık · 
tığı takdirde Centıne'den alaı· 

lar ıoıyeteel pıktınıa olauı11 

gibi tatbikini istemeyi kırırlıı · 

hrmıotır. Kıblne oıla1t1rma lh· 
timıllerlnl gtlçleotlrmemtık için 
ıtlAh ambargoıona ıaımayı Te 

Babetfıtan etnfandıkl İngllls 
ınmtırgelerlne ılmdlllk yardameı 
kanetler göadermeğe brar 
nrmlıtlr. Ancak laglUı kabl· 
neıl halyı ile Habeılıtan an· 
ıında çıkacak bir harbın mub . 
temel ıonaçlarını da tetkik 
etmlıtlr. Bu ıoauçlar ıa ola· 
bilir: 

Irklar araıındı harb. 
İngiliz lmpıratorlogaıaa 

ekonomi bakımından mlteelllr 
olma11 ve alaılu 1e>1yeteılnla 

sayıl latalmua banan içindir ki 

- Soaa 2 lacl 7llde ~ 
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Tarihi Arholojiya fe 

ve Kütülem~are Hsrhı. Fabrikasının Temelini Attı E::;,r:~~:lo~e.:~.:~:~: 
Bu Zafer Tnrk'ündnr. Nihayet Al- • çıkarılan (Tark ıarıh. arkt01°'. 

',
1 

D I . f E .1 Bakan, Bütün istasyonlarda Hararetle Karşılandı. Te- ya ve etnografya dergısı~·:. 
man ar a tıra ttı er. T . d Bı·nıer .... ,e Halk Bulundu 1kınc1 aayıs• e11ınızdedır. e --------- melatma örenın e •. leketlmlzde arkeologya ve e1o~· 

Çanakkale, Kafkasya ve Galiçya'da Bir Milyon - rafya arıısırmalarına, b014 

ölD ve Yaralı Veren, Türk Milletidir. Nazllll, 23 \Ôzel) - Eko Borada Nazllil adını Bılkevl beo gdmftıı lira attı. Heyet, yarın önderin ltaretlle ve TOrk ••. 

Atatürk Aoafarta grub kumandanı iken erkanı harbiye ve 
maiyeti ile beraber. 

Son zamanlarda gerek "Ca· 
nakkale" muharebesinden gerek 
~Kfttillemmare" mohıearııın· 

dan bahseden bazı Alman ga· 
zetelerlnln bu euaı uıeydan· 

larındakl Tark kahramanlığını 

gözönGnde tutmıyarak meziyeti 
Alman tekniğinde bulmağa kal· 
k11tıklın görGlmOt n bun· 
lıra gaıetelerlmlzce lbımgelen 

cenp •erllmlıtf. Almınya'nın 

en mahlm gaıetelerindeo biri 
olın "Börsen,, gazetesinin aoı · 
ğıdakl mıkaleel mftnevnr Al· 
mın'larıa hakikati söylemekten 
çeklnmedlklerlnl ortaya koy· 
maktadır. 

Bllytlk eavaıın muharipler 
tlııerlnde bıraktığı izler, bugftn 
tımamlle bıtkı bir oekll ••. 
mıetır. Bir ıamınlar blrblrle· 
rlne ıfGoman olanlar, timdi 
dost.;. karşılaşarak birbirlerine 
ellerini verip ulusal Abideleri 
bıoındı, ıehlt dftten arkadıııılı · 

rınıu hatıralarını tebcil ediyor· 
lır. Artık felaket ve 61Gm, kor· 
hın ve yara hatırıları tamamlle 
eoldo ve kartı tarafın askerle· 
rlne nefret edilen bir dftımın 
gibi değil, bir cephe arkadaşı 

olarak bıkılıyor. Çftnkd herlkl 
taraftı da askerlik ôde•I on· 
Jardan, ulus ve utan için 
kendilerini fedı etmeyi emre· 
diyordu. 

Gerek bizde ve gerek başka· 
lımnda, yani yirmi eene enet 
birbirlerine birer dOşmın olan 
Glkelerde baıgöateren bu yeni 
dOofto-Ot tarzı, bizi ıevlndlrl· 

yor. l!'akat ba aralık, bizimle 
blrllkte omuı omuza, tA acı 

ıonoç gelinceye kadar eoslz 
bir mQcadeleye glrlten mOtte· 
f lklerlmlıl unutmamalıyız. 

Kendisinden daha bnyak bir 
kunetle çarpıtarak mağlôh 

uluaların aJdhetlerl ve meı'nm 
barıe muahedeleri yilzOnden 
dftnyının aldığı durum, tıpkı 

timdi eski muhaeımların ara· 
ıında olduğu gibi, eekl cephe 
atbdaılarıoın da karıılııarık, 

ııanı alanındaki mfiettrek ha 
tıralarını tazelemelerine mani 
olmoetur. Nitekim bllbısaa 

Tnrk-Alman silah ark~daıları 
aruındakl mQoasebetlerl kov· 
vetlendlrmek çok gaç olmuı,tor. 
Ba yOzden aradaki doıtluğon 

yavaı yavaı unutularak onun 
yerine anlıtmamızlıklar 'Ve aşm 

bir hasaHlyete yol açan bir 
ııe•I yabancılığın glrmeel teh· 
ilkesinden koıkulor. 

MeseIA;geçenlerde Alman ga· 
ıetelerloden birinde Kftttıll 

verdiği ıeref hlHeılnt aadece 
kendfslne •yırmak lsıedfğl zan• 
nını uyandırdığı için, Tark 
basınında çok elddetll bit 
mukabeleye maruı kılmııtır. 

Fakat TOrk okoyucul•rı, Alman 
gazeteelnln, Irak ıefeılnl ilmi~ 
bir tekilde incelemek eoretlle 
harp tarihine Ald bir etGt 
yapmaktan ziyade, y11ıcının 

özel maceHlarını anlatın nklt 
geçirici bir makale neıretmek 

IBtedlğine dikkat dmemltlerdJr. 
Tdrk ordolarlle birlikte çırpı· 
tın Alman askerlerinin kendi· 
lerlne dftten öde'Vi tıpkı 1918 
ıonbıhınndı Verdon'on önftnde 
Amerlkablırın hOcomlarına kar· 
fi, hiçbir zafer Omldl olmıdıAı 
halde ti sononı kadar ceaorane 
bir tekilde mukabele eden 
A vosıorya n Macar bıtaryalırı 
gibi Ua ettikleri kolayca& anlı· 

oılıblllr. 

HertGrlG anlışmazhkl.ra ma· 
nl olmak için tonları açakça 
ı<Syllyellm. Almınyada kimse, 

Törklyenln elinden KftUUammare 
zaferinin verdl~l eeref I almak 
niyetinde de~lldlr. Tftrk aıkerlnln 

Kfttfılammartı'de çöller içinde bft 
yük ve teref dola bir mozıf· 

ferlyet kazandığını ve ha ma· 
zıt ferlyctln parlıkhğ1oın Türk 
tarihinde hiçbir zaman eolmı· 

yacağmı Almınya'da herkes 
tıkdlr eder. Eğer Irak, Çanak· 
kale, Fllstln ve Kaf kasya'da 
akan Alman k•nının ancak 
damlalarlar aayılmasına mukabil 
buralarda ölen ve yaralının 

Tftrk'lerfn bir milyondan fazlı 

oldoğunu unutacak olursak, 
Tdrk cephe arkadıtlarımızla 

birlikte yaptığımtı mncıdele· 

lerfn hatıruını karartmıt olu· 
ruı. Bizimle birlikte omuz omu· 
zı; Gallçya'da1 Ro:naoyı'dı ve 

Makedonya'd11 çupışan Tft.rk 
k•hramanlarıoı mlnnetlarlıklı 

anarak• şurada veya borada 
kazan ti an mtiıtenk: mozaf feri· 
yetlerln hleıeııl hakkında her 
hangi bir kimse ile çekltmeyl 
reddederiz. 

Bir tarafın diğer taraf tın 
ne kadar fazlı it bıeardığını 
bizden sonra gelecek nealllerln 
yazıcığı tarihle ıydınlahlması 

gerektir. Biz, teker teker her· 
kesin, kendi uloııu için mG· 
cadele ettiği dtitftnceıfle, daima 
büUln mevcudiyetini mOıterek 

gayeye hasrettlğlne kaollz. 
1917 yılında Bralla'dı 6 ıncı 

fırka kumandanı Hilmi Paşayı 
veda ettl~lm zamın bu mtıkem· 
mel aeker: Snaotın sonra Al· 
m1nya'dı Viesbaden de, Botel 
.Roeede ~rftımek lzere" de· 

noml Bakanımıı CelAl Bayar, batkanı bir söyle• •erdi. Eko· (Bugftn) eabah, Keçlbotlu'ya rlhl tetkik cemiyetinin çahodl• 
yanında eaylavlar, guetecller, noml bakanımız buna cevab gidecek ve aktam lzmlr,e dö· k bit 

•erdi .... bundan •onra fahri necektlr. larlle mO.vazl olarak bDyii ıı· Aydın Ubayı, Parti baekanı n • ... , a t 111• 
T 1 Nullll' 23 (A.A) _ ELo. önem verilirken bu çı ıe .. ,.1 oarbay olduğa halde 1aat 17 kanın temel tatını attı. eme e • ... .,ıı 

buçukta boraya geldller. Do· tu yazı konuldu: "T6rklye cu. noml Bakını Celil Bayar, iz. rın eonoçlarıoa llmlğ birer ~ 
rakta, Aydın Balkevl muzlka1ı morlyetlnln Ekonomi bakanı mlr'deo bathyarak bOtdn letae· halinde bir arıya tophY

1 
dl 

n binlerce halk tarafından kır. CelAI bayar, Sftmerbankıo kor· yonlardı çok içten kareılanarak bir derginin lftzmu meydıO r· 
oılandı. doğu ilk Tfirk basma fabrika· ve uğurlanarak eaıt 17 buçuk· idi. İtte bahsettiğimiz bo eıe 

sının temelini bogftn burada ta Naıllli'ye gel~i. Yanında, d b lhtl ctıvabıdır per· 
Bakınımız, Balkevlnde biraz Ege illeri ııay!nlarlle Aydın il· e o yacan . eli 

dinlendikten sonra bez fahri ~o~do·,, _ . . bayı, S6merhınk .. geneİ dl;ek· gl diyoruz, fakat büyılk lı;ıl• f 
• L'. ~- • • • • ~ ı il N illi b d t l 314 eayfahk bo eser herh•0 

kaeıoın 11.urulaca~ı ytra g tt e!·. .. az .. tar. ayı a.: e~~ e .t'öra, Ta~ ·.._ajansı,ajtarı, letanbol dt . ' . . . . ı· . . o· . . ve lzmlr'den 'gelen gazeteciler bir dergi kıt' asını hatıra ge J Harh Çıkarsa Irk ar a vardı. memelidir. Elimizdeki ık•"'. 
Nazilli l&tH onunda Aydın· sayıya biraz gö:G gezdirmek fi 

B • h • ı • G • k t • dan ve btıtün ilçelerden gelen nun ne kadar bOytik emekler ol· 
ır ı r erıne ırece , ır. heyetlerle tehirli Ye k~ylft ka· çalıtmalarla vftcude geloılt' 

dan, erkek binlerce halk top· doğun o anlamamıza kAf l gel 

M Ed lanmıo, memleket için çok Bu eayıdakl yazılar tonl•~",: • e- önemli olan fabrikanın temelini l ..... Hamid Ztıbeylr; Ahlatlıbe . . ı Ingiliz Kabinesi Toplandı. 
nin Raporu Konuşuldu. 

••• 
- Bıoı 1 inci yaıde -

İngiliz kabinesi oluılar ıoıye• 

teılne kıt'i olarak rlyaıet edJl· 
meel ltlıumunı varmıotır. 

Londra 23 (A.A) - Kabine 
toplıntııı ıaat 16,30 da bit· 
mlotlr. Uluslar ıoeyeteıl kon· 
seylnln toplıntıeından önce 
batkı bir toplantı d616n6lme· 
ml~tlr. Toplantının· sonunda 
M. Mıkdonıld ıooları söyle· 

rJlen kararın ıllAb ihracı ya· 
aaıı hakkındaki emrin 4 eyhile 
kıdır merlyetl muhafıza ede· 
ceğlne deltlet etmediğini öğ· 

renmlştlr. Meı'ele devamlı bir 
tekilde tetkik edflmlttlr ve 
tetkikata devam olunacaktır. 

Royterln ıaodığıua göre bG· 
ytlk Brltanya htlktlmetlnln bir 
çok fınıtlarda blldJrlldlil ılbl 
oluelar ıoayetesl Ye paktı kar· 

mlıtlr: 01111ndakl dorumu değlttlrmed 
- Biz doramomoao 11kl· için hiçbir ıebep yoktur. 

nane, eogok kanblılda ve m6ı· 

terlbaoe tayin ettik. V tı ne 
yapılması gerek olduğa hık· 
kında timdi açık bir f i~re 
eablblı. 

M. BaldTln dan ıkoam tek· 
rar Ekeleben'e gltmlttlr. Öteki 
bıkınlar da tekrar yaılık ev·. 
lerlne gtdeceklerdlr. 

Londra 23 (A.A) - Royter 
Ajaneının tahminine göre kı· 

bine toplıntııındı M. Eden 
Parletekl Gçler konferansı bak· 
kında tafsllAtlı bir rapor ver· 

mittir. Hatırlardadır ki Parlı 

toplantısından eonra M. Eden 
Btıyftk Brltınya hilkt\metlnln 
4: eylftlde yıpılncak olan Ulue· 
lar sosyetesi koneeylnln toplan· 
tıeına kadar Franıa hftktlmetlle 
daimi bir temae mohafa ede· 
ceğlnl ve iki hftktlmetln İtalya 
hflkumetlle diplomatik vasıta· 

tarlı aolatmazhğa barıoçıl bir 
çözge bulmak için K~rGtmelere 
devam edeceklerini bildlrmlttl. 

Mevcud lntlbaa göre bu 
kırarlar taavlb edllmlotlr. İtalya 
hflkumetlle diplomatik vıaıta· 
farla göriltmeler yapılmıaa hık· 
kındakl karar temwuıda İtalya 
ve Habeılstın'a ıll4h ihracına 

mQeaade edtlmemesl hakkında 

verilen kararda bir dt~lolkllk 
yıpmıyacaktır. 

Royter Ajanıı kablnece ve· 
~~~~~-..... ~~~~~ 
yıl için Almanya'ya gelerek 
Vlesbıdende, tftfekçl ılıyındı 
hizmet etmlttl. Bu zaman ken· 
dfsfnde çok tatlı hatıralar bı · 

rakmıeta . Hilmi Pata tarafın· 

dın verilen randuo, hemen 
hemen bfttfto cephelerde Türk 
n Alman aakerlerl tarafandao, 
eavaotan eonra görOtmek Oıere 
verilen valtler gibi sonsuz kaldı. 
MarJeeef! Bununla birlikte 
Tftrk mflttef lklerlmlıln zaferle· 
rlnl unutmadığımız gibi, bftyftk 
eavıotakl oayın1hayıet movıf· 

faklyetlerlnl laylklle takdir 

Parlı, 22 (A.A) - Gazeteler 
İogUlz kablntıelnln gôrftwmeıl· 

nln önemi Clzerlnde ısrar et· 
mektedlr. 

Eko Dö Parl, bngGndn meı'o· 
llyetlnlo Baldvto'ln ve Mo1110· 
llnl'nln Qzerhıde toplandığını 

eöyledlkten eonra. 
- İngiltere kat'i bir karar 

vermeden önce Alman deniz 
anlıamaslle Veraıyı ilk darbe· 
yl "Vurduğunu bıtıılımahdır. 
Diyor. 

Mıten İngiliz kıblneslnln 
toplant1S1ndı Avrupı letlkbıli· 

nln bagh bulunduğu İngiliz 
elyasaeı ortaya çıkacaktır. Diyor. 

Loudra 22 (A.A) - Kabine 
n ayrıtık partiler araeındı 

Ceneue'de aztmktrane hareket 
edilmesi huıoeunda bir anlaşma 
vardır. Yalnız bazı kabine 
ftyeal zlcrl tedbirlerin bir 
harp demek olacağa mftıaleı· 

eındadır. 

Taymlı ve Deyll Berald 
gazeteleri ltalya'ya ılcrl ted· 
birler tatbik edllm~slnl lıte· 
mekte, petrol, kömOr, nikel, 
kauçuk ve plrtnç gibi mıdde· 

ferin gönderilmeelnln yaeak 
edUmeel gibi tedbirler tuslye 
etmektedJr. 

Mornlng Post gızeteıl, lngll· 
tere'nlu barııı bozmak ıuretlle 
boyun lğmeel kabil olmadığına 
göre Muaeollnl'nln durumu bir 
kere daha tetkik cdece~lnl 
ummaktadır. 

Nlyooz Kronkl gazeteel İn· 
glllz bınkaeıntn İtalya'ya nor· 
mal .kredileri kestiğini bildi· 
rlyor. 

İnglllı kabinesi bogftn özel 
bir toplantı yapmıotır. 

Habet Kralı Ne Diyor? 
Londra, 2!? (A.A) - Habeş 

lmparatorn dlyevlnde, barıı yo· 
londakl gayretler bota çıkırsa 
ordumun yapacığı harbin 11· 

ferle biteceğinden ıGpbem yok· 
tar demltdr. 

atmak Gzere gelen Ekonomi K l r V 
rlyatı, Rezl Oğ'lz; ara a ~J 

bakanını bekllyordn. Halk, ha· p 

kanı çok candan alkışlarla kar· rlyatı, profesör doktor Ek~. 
oıladı. İlbıylık ve Uçebayhkla Uoger, yızıhkıyadakl k• o4 
oarbaybk mhaflrlerlnl çok gft· maların izahı, A. Aylz şob ~· 
zel bir programla karıılıdı. kaeabısında bulunan lıbld dO 
Balk.evi Aydın bındoeo çıh· tor Arif Mftflt, letanbul •-:; 
yorda· atlka mftzeelodt'kl korto0 

Ekonomi bakanı Ye yan1n· hldler kollekıdyonu, prof~ 
dıldler Balk.evinde tfıbrlkının F. l\lhner, SılAhlddln İJOl" 
Roıyı'dan getirilen Alltlerlle ,,ll 
maklnelnlnl tetkik ettikten de Roma devrine rh foro 
eonıa fabrikanın kurulacığt yapılın hafriyata alt rıptl' 
meydana gittiler. Borada, fıb· 9goz deatan1Ddan bir p•~ 
rlkı dlrektörft ile Sovyet ve ô. Ferid, eşsiz bir ID•d.ır 
Tftrk mOhendlelerl tı:afından Tahsin ŞOkrG; bir harb pllf"

1 karıılındılır. Borada Nasllll U ı"' M. Ce"Vdet: Gazi aıo t:~ 
Balk.evi bıtkanı, Nazllll'ler 11' 

cımll kltabeel, İh8'D .J 
ıdına bir aöyleY verdi. Bun· ldıehlr khabelert, Abdi"" 
dın eonra Bakin, önemli eöy· ol" 
levlnl eöyledJ. Dehri; Anadolu'da atlı oyo f' 

cldd, Abdftlkadlr lnıo; OP IJ 
Genel ı~ü-
fus Sayımı •. 

Dıvar Af işleri 
Heryere Asılıyor .. 

Bu yıl yaptlacak olan genel 
n6fos sayımı için propaganda 
olmak fizere dıvırlara aaılmık 

için letatletlk genf'l direktör· 
lftğilnden gelmlt olan dı•ar 

af leleri uray tarafındın dıvar· 
lara yapııtmlmaktadır. Ayrıcı 

bazı genel yerl~re asılmak üzere 
mukavndan af itler de asılmıthr. 
Bu •fitlerde kalabıhk bir halk 
kOtletloln reaml yanında Ana· 
dolu harf tasını elinde tutan bir 
geno glJrftlmektedfr. Bir elinde 
bir ILale)m tutın ba gencin ya· 
bıoında ( Ulusal kunetlerln 

ve Tös kelimeleri hakkı• 
11 

mftzeclltk haberleri ve Y ... 
rın Fransızca hulAeaları. pd 

Dergide bzı yırlerf oe 
11 

birçok krokilerle beraber bO 
rlt 

nan iskeletlerin ve eski eıe 
11
, 

rln bazıları renkli le•b• ,,. 
halinde çok güzel basıloı1I .,ol 
elmlerl vardır. Bo kıdıt 

f' reelmlerle dokilmante bit ~ 
kilde hazırlınan dergi r•':, 
bizim küUiphanemlı için ,,t 
dünya arkeologlarını ve eleıl' 
rafyacılarmı llglllyecek del 
bir eeerdlr. 

AGUSTOS 
1935 
Hızır 
lll 

24 
kaynağı nftfuetur. ) Ya~1111le C • 
(Yord nftfoela yilcellr. 20 ilk· ll marteSI 
teorin 1935 pasar) yazısı vardtr. ll•Ar_a_b_f_1_3_5_4 ___ R_uınJ--"';l~;ı 

Bergama Mn- 23 Cem. enel 11 Ağ0" 
Mndn n Evkat Ezanf ~ ze r ... 5,ı 

Gftnet 10,21 ı6 
Bergama önlükler (asirıatlkı) Ôğle ıtı 

m6zeel dlrktörü Osman Tekin 5•17 ıth~ 
tehr'mlze gelmlotlr. Öğrendi· İklndJ 9•06 19,~9 
ğlmlıe göre; Osman Tekin Ber· ~~m !~;9 iOı~ 
gama'dakl öntftkler hakkında 9,1 
hl L d imsak 8,31 ~ 
~~r~e~z:er~y~ı~ım::a~ .. t~ı~ır~.========~~~~~~~~!!!! 

- ,.-' 
Boğaz Kapanmı}or: Londra, 22 (A.A) - .;_• 

Londra, 22 (A.A) - Cebe· rlka mıelahıtgflzarı dıt 6' 
liltank bo!azanın kapatılacağı nıoa Amerikanın, İtıly•0 'I_ 
doğra değildir. beo aolaımazhğına karıt..,,il 
Amerika'da Bir Gazetele kararında oldu~uno bUdftd' 

Ne Diyor? ispanya bitaraf: ~ 
Nevyork, 22 (A.A) - Nev· Madrlt, 22 (A.A) - ~ 

york Taymls gazetesi bitaraf hk lftttarık'ın kuzey eıbtll•, ~ 
projeelnl tenkit ederek, Ame· kıtılırı takviye için bl2 
rlka 'nın bir harbın önQae geç· panyol mDfrezelerl 1 ~ 1 
meye mecbur olduğuna yazmak· mittir. Bu tedbir İ11pıt11 t'! 
tadır. taraf lığına riayeti ıeoall 
Amerika bitaraf: yepıl1D1ttır. 



Çimdikler 

Şarhaylığın Ver
diği Ziyafet .. 
._!-rb•ylık; Ekonomi Bakanı· 
b teref tne bir ziyafet nrdl. 
ueıaı d 
lataı e çagumak nezeketlude 

~ıırrıuel1r, eksik olmHınler .. 
llt GITanı nimet olmasm am· 

.;.• bu ziyafete çağme eekli 
_,

111 
bayii enteresan oldu. Be 

22 
datetfyede şöyle y1aılı idi: 

ıı.ao cam1rteel akıamı saat 

il 8aııoa İbrablm'ln davetiye· 
'9 hıkt.m· 
24 . 

cuma akıımı nat 21 30 
Pıtr ' 
22 

onun dneıfyeslode: 

8a cuma akıımı ıa1t 20,30 
letı r hıeka arkadae bana te

oa edfp ıordu: 
- Yahu ziyafet hangi akeım. 
- Dnetllsln galiba? 

1.e;... Etet, dnetJlylm, fakat 
-._ kutta (AylD yirmi dôr 
dtt de •e 20,30 da) yazılı ol 
~q halde baıka bir arkadıeın 
2o ııact. ( 22 cumartesi ıaat 
ıSQ) kıydı Hr. 

t ........ Aının dostum, ı ... bftsbft· 
ç..ıaua111 • 

- Neden? 
-Bııı k"I ~ m ı er de bam bıehda 

'1ta il.. Demek oluyorld, bet 

Veelt gan ve saat yazJlmıe. 
;- Yııaı? 

dt~ •rk.daı telefona kapı· 
._ •onra belecUyeden eor· 
~ itin doğrusunu öğrenerek 
"4.ı,:e gidebildim. Fakat bir· 
le . ' tıaat 21,80 da ıeldller 
.... li1afete sokulamaddar. Ba· 
1.911 rı dı hll& bekliyorlar. Kim 
p. t, belki bu akıam ıoluğo 
~Jlrdı alacaklar. Hem de, 

4-... ••at, 20,30 da kimi 21,30 

Sebeb aatdeııb ini ıraetırayım, dedim. 
fett I !re belediye baı ıekre· 
'le Yeni Asn'ın Abldln'I 

illa geldi. o •• 
~•te •r, boğaı fşlode, kırkblr 
detdırılbataıllıb on kltlye be· 
"-a er. BôylelerJae eskiden 
ti eı:ra dGtmaaı derlerdi. Galiba 

•ermlıler: 

~; 81•1m doyıbllmekllğlmlı 
C•itrae dıtetllJerJu bir kuımının 
~ lbtıal ltıım! 

I.._ lbltler •e dnetlyelerde 
lltırt111 

-...ı ıca oyununu becer· •r. Ga hl '"-e11ı aı ırını girmek hı 
beıkld • hakikat belki böyledir, 
~ ... e ( Teearrof) GzDnUlslle 
~I l flrbıy tarafından lcıd 

1111..a p ı&ır. Adı dı ıudur: 
anayır model 

~- Çimdik 

b lge llhayları 
il Gn Toplandılar. 
"•a rr '-' ~urumu· 

~ı --~ Yardım Mes
eeııı · G 
1 

1 ôrfl~tOler .. 
•11ıır M 

'tııı l' anl11, Aydın, De · 
1tr1 h pa rtı •e Burdur ilbay 

.... '"• kuru111nmuza bıı iller 
tt,ı ''P•lıca\ yardım eekllle 

"4,:Groırnek Ozere din ôğ · 
"-ı b "•el •e ıonrı parti mer· 
l••e lnaıındı Trakya bôlgeıl 
btıik•~P,kterl Ceneral Kizım 
'-.k 8 hıtkanh~ındı topla
-...ı.rdGtaerrıu gGrGtmeler y• p· 
' ır. Bu toplantılara de · 
41)

0 
•dUecektlr. Toplıntılırı 

-., I ~ •e KGtıbyı llbıylarınıa 
"-ae~ erek ltllrıklert çok muh 

~'IGa lr. hbıylar toplantısı 
de de•ım edecektir. 

Günün Şar haberDeırn 
Dostlarımızın 

Tebrikleri .. 

"Sovyet Rusya Paviyo· 
oti Bir Abide Olarak 

Y Okselm ektedir.,, 

Araıulueal lrmlr 5 inci pa 
nıynınıa açılmıeı mDaısebe

tile Moskova tecim odası ile 
panayır komheıl başkanhğı 

arHında samimi kutlama ve 

teşekktır ıelgraf lar1 teati edil· 
mlştlr. Uualar1n örneklerini 
yazıyoruz : 

Arıuolosal İıtJJir panayırı ko

mitesi başkanlığına, 

Arınulosıl panaymo açılıeı 

mtlnaaebetlle biiytık movaffakı· 
yerler dile .. iz. 

So•yd teşkllıitrnan iştiraki 

aramızdaki dostluk . n ekoao 

mlk bığlırıaı daha saglımlıı· 

tırdığıoı emlnfz. 

Moskova ticaret odası 
• • • 

Moıkova ticaret odası b•e 
kanlığına, 

Areıulusal 1zmlr pınaymnın 
açıheı mftnasebetlle izhar etti· 
ğlolz umlmi hlHlyata teı~k

kOr ederim. 

Sovyet paviyoou panıymmız 
içinde iki bOkumet -ve mtllet 
arHındakl sarellmaz bOyOk 
dostluk vt1 k1rde1llğl gösteren 

gazel bir Abide. olarak yilk· 
ıelmekte n panayırımııın de 
Aerlnl art1rmakıadJr. Don 
memleketin modern bGoyeslnl 
lfale eden bu eeerle ôğ6ntl · 

yoruz. 
Bu mOn1&ebetle İzmir hal 

lnnıo ve paoay1r komitesinin 
eıcak doıtluk duygularını ~e 

kardeş mllletln refahı bıkkın· 
dakl temennilerini teyld et· 

melde şeref duyuyorum. 
Dr. Behçet Uz 

Areıulueal İzmir pıoayır 
komitesi haıkaaı 

İzmir ıarbayı \.. ______ _; 

Havagazı 

Uraya Geçiyor .. ........ ___ _ 
Uray Tesisatta Birçok 
Yenilikler Yapacaktır .. 

Ankara'dı ur1y (Belediye) Te 

bnagazı soıyeteıl murahbaılın 

arasında imza edJlmlo olan mu· 
kaveleye göre Unıguı (abrl· 
kııu ve tesl111Jnın oraya deul 
b11ırlıklarına bıelanmııt1r. 15 
EylUlde ıoayete batan teıleatlle 
U11ya geçecek Te 011y tarafın· 
dan lşletllmeğe başlıaıcaktır. 

Bnagazı teel11tı oraya ge· 
çloce birçok yenilikler n onar 

mılar yapılacak, -verimli ban· 
gazı sağlanacak, batkın hu me 

d .. n•yeı nsıtaaındao azami ıe 

kilde asığlanm1tıı 11~lanacaktır. 

Şu Sosyetesi 
Parayı Verecek. 

lıt"llr ah soıyeteelnln bıl~tın 

ılmıı olduğu teeblt edilen 150 
bin Ura ile hOktlmettea gizlediği 
tetkikler ıonucunda ınlıtılmıt 

olan 85 bin liranın geri •eril· 
meıl kt1ln bir şekil ılmıtlır. 

Ôğrendlğlmlz11 g6re soıyete bu 
parayı nrecektlr. Bunun için 
deHm etmekte olıa mua ınele 
yakında ını erecektir. 

2 

Finans Teşkilatımızda MahmudlEsad _ _ 
" iç Bakanı Mı 

••• 
- Baeı 1 lacı yGıde 

ten ve bltara(aae g6ren bir 

de•let ıdımı 11fatfle mGatıh· 

elllere n teclmerlere bu iti 
nlusal •e genel bir ıulyeden 

locelemelerl lilıumuoo işaret 

etmektedir. Genel ve ulo1Jal bir 
hin açılışı törenlode bir de•let 
adamının ı~zındın çıkın eöı· 

lerl böyle Adeta tahrif ile öıel 
mabatlua "et iıtlh11 etmek. 
oluHI bir gaye takip etmek 
tddlHIDda olan bir gazete için, 
hlçolmazsa, ayıp ve ıdl bir 
harekettir. 

Islahat Yapılacak. Oluyor? -Bunun için Tetkikat Yapmak üzere 
lzmir'e iki Uzman Geldi .. 

Finans (Maliye) Bakanhğı 

tardından f loını işlerimizde 

yapılacak ıelAhat için Fransa· 
d.n getirilen f lnantı uzmınlırı 
letanbul'dı f inanı tf!ekllttımııı 

tetkik ettikten aoara beraber· 
lerfode finans e•pekterlertnden 
Halil boluadoğo • bılde İzmlr'e 
gelmltlerdir. Ofla defterdarlak 
dıyreslnde flnaa teşkll&tımııı 

tetkik eni kten sonra baştarık 
f loaas ıubeslne giderek orada 
meşgul olmoılar ve vergi tab. 

kik tşlerlnl gözden geçirmişler

dir. Bugtln gene ayni ıubede 
vergi tahsil işlerini tetkik edil 
ceklerdfr. Uzmanlar; İımlr'dekl 
baynk mileHeaelerl de gu 
mektedlrler. DDn öğleden ıon 
ra tekltler (lnbl11rlar) başdlrek · 
tôrlllğilade bir mtıddet tetkik· 
ter yapmıtlırdır. Uzmanların 

bası ilçelerimize giderek orı· 

larda da tetkikler yapacakları 

oraalanmıktıdır. (Tahmin edil 

mektedlr.) 

incir ve O.Zmlerimiz Satılacnktır. 
-------

- Batı l inci yOzde -
bet t!derceslne oferte yapmaktı 
olduklarını, bo hareketlerln 
mftstahılll Te dolay1&lle memle
ketin yftkeek meafaatlar1nı bıl· 

tatadığını uzun uzadıya anlat· 

mışhr. 

TOrkofia bıtkanı ıynl za 
m.nda bu seneki cihan rekol 
tealnia Te rakfb memleketlerin 
f lat Hzlyetlerlal, omomi cihan 
konjıktôrGaftn lcabatı f latlerlo 

ıukotono intaç ettlrt.mlyeceğlnl 
ilaveten söylemle •e Tftrklyenln 
bu yıl ftzOm rekoheılaln 1932 
eeoesladekl rekolteye hemen 
hemen mflsnl olduğu bılde 

ılhre satış flıalerlnln basene 

adı geçen yılda~i ıllv"e sattş 

farından % 50 aiıbetlade ·~· 
ğı olduğunu, 1932 sesindeki 
alivre ,.tıt flatlerlnln bfl e ın · 

cak maliyet flatlerlne ıekabOI 
edebildiğini Heri eaımt!ı olen 
Hamburg'dıkl alıc.ılarJD bu se

neki f lıt sftkutu kar~11ıad• 
hayretten kendilerini alamı 

dıklarım n hıttA Yaaaale· 

tın ihracatçılarının da hl 
zlm f latlerlmlzla ıGluito 

kar1111ndı bilmecburlye flat· 
tarını lndlrmlı olduklarını 

anlattık tın eonr1 Tftrk mGltıh · 
elllnln meydanı getlrdtgı •e 
blUln lmldlle bağlandıgı lstlh· 

ealılbnın spekftlAtôrlere fedı 

edllmlyeceğtal, mlıtıbıllla IYUi 
umumi ef k&rıa tercamını olan 

mıtbuıtın son gtınlerdekl net· 
riyali azerlae Tarkoflsla muk· 
teıl tedbirlere tenuGl etmlt 

olduğunu tuh eylemiflfr. 
Ttırkof Is batkanımn ba 111· 

batından sonra mftstabslllerle 
lhracıt blrliğtnln manbhaıları 

ve Haları tar.tından birçok 
mltalealar etrafında mflnaka· 
oalar cereyan eylemlotlr. 

Bu sırada toplantıya Eko 
noml Bakanı Celıil Hıyar ile 
ikinci genel espekter Genenl 

KAiım Dlrlk, lımlr llbıyı GG· 
leç ve Ege mıntıbı,ndaa İı· 
mlr'e gelen llbıylarla Balk 

partlıl fi yeteri lıtlrık etmltler· 
dlr. Ekonomi Bakanı Celil 

Jlayar; cihan 1932 yıb üslm 
rekoltesinin ba yıl rekolteeln· 
den dıbı fazlı olduğunu lbeai 
mıhi10ılı istinaden l11b etmlı 
ve busene ortada flatlerl k1r· 

mık için makul aebebler ~lma· 

dığıaı ıôylemlotlr. Bıkıa Celil 

Bayır, hakumetla aldığı ted· 
birler •e takCb ettl~I l11betll 

"konomlk ılyaeet sayeeıude 

TGrklye'nln harici )lcareılnln 
hiçbir yıl boıeaekl kadar kov· 
veıll •e memlekete inkişaf 

n Jeden nzlyette olmad,ğını 

birçok maııbet lelerle anlatmıı 
ve ezcftmle muhtelif memle· 
k . tlerJ., _.Yapılmıı olın kllrlng 

aolışmalarlle memleketimiz lrDn 
lerl için eml n mabreçler elde 

tdllmlı olduğunu, hattıl raklb 
terimizin bizim gibi verimli, 
mflsteaaa bir VHlyet .,Jde ede· 
memlt oldoklarıaı, blnaeıtleyh 

TOrklye'olo 6ıflm, incir ve 
fındık gibi mıbsollerlnln bebe· 
mehal tamamen elden çıkarı· 

lacığını ıarıılma& bir kanaati 
olduğunu Uerl eOrerek 1 bracal· 

çıların fiatlerı kırmaktakl lea · 
betelıllğlnl l11h etmlt ve neti· 
cede tflccar Te mtlsıaballla 

birbirine daha ia11fla duran · 
mıları lhım geldiğini ı~yle · 

mittir. 

Ekonomi Bakim CelAl Bayar· 
ın verdiği bu kınaaıbıhı izahat 
ihracatçılarla mftstıhslller Gze· 

rinde iyi bir teelr yıpmıf, bun· 

dan böyle elbhllgl ile çalıtıl· 

muını, f lıtlerla lstlkrar.aı te · 

mla husoıundı ahnacak tedbir· 
ler bakkmdı tekrar Balk par· 

tlıl blawnda bir toplantı ya 
pılmuıaı kırar nrilmlttlr. 

Öyleden eonn gene lımlr 
Camarlyet Halk Partlıl blaı · 
sındı Parti baokanının bıtkın· 

h~ı altıntlı yıpılın toplanhda 
birçok mGnıkıt•lar cereyan 
etmlı ve neticede c;erÇtve için· 
de gl\aterdlğlmlz kararlar ılın · 
mıotır. 

78 Bin kilo 
Şaraplık OzOro. 

••••• 
'fekitler Y6netgesi 
Aldığı OzOmleri 
Şarap Yaptı. 

Tekiller (İahlıarlar) yôaetged 
ııraplık çeklrdekılz ,., ftıftm 

ılmıga devam etmektedir. DDn 
ıktama kadar satın ıhamıı 
olan ıaraphk yıt aıcımler 78000 
kiloyu bulmaıtur. AhDID ftzlm
ler hemen taraba çnrllmekte· 
dlr. Birkaç giln ıonn Buraava 

dolayından tarapbk mlıkeı 
btlm ıatın abam11ıaa b.flaaa· 
cıktır. Mlıkeı tııcımler 3,75 
karattın ahaacaktır. 

lımlr 11y· 
lnı ukl uı . 
ıe bak•nı 

Mıh m od 
E•ad Boz 
kurd'un iç 
bakın lığına 

getl rlle Cf'ğl 
bak k ID da 
şeb rlmfz de 
bir eıyb 
dolıtmıkta· M. Esad Bozkurd 
dır. Dftn yaptığımız tahkikata 
g3re Mahmud Esad Bozkurt 
lstınhul'~akl otlunun apandlılt1 
baetalığıa. tutulduğu · hakkında 
~elen bir telgraf Gzerlne enel

kl gan İstanbul'• gltmlotlr. 

n ni versi teli 
f;ençler 
Yamanlar'da ...... 
Gençlerin Köyler
deki Tedkikleri 
Verimli Olmuştur 

Bergama dolayındaki örnek 
köylerlmise geıerek Selçok'a 
giden •e hırabelerUe Kuıadaeını 
g~ren ftolverlftell geaçlerf mlı 
eebrlmfze gelmltler, paa1yırı 
ılyareı etmltlerdlr. DGn Yı· 

mınlar'dı verem mGcadele ce· 
mlyetlnfn kampına giden genç· 
ler orada bir gaa istirahat et· 
mitlerdir. ilbay Gtıaeral K. 

Dlrlk'Je beraber yı?Jo İl'tan · 

bol'ı hareket edecekleri haber 
alınmıotır. Üolveuhell geoçle
rlmlsla ~rnek kGJlnladekl 
tedklklerl çok nrlmll olmuı 

tar. Gençlerlmlı devrim hak· 

kmdı köyltımdze birçok kon· 
feranslır vererek onlara dahı 

fıldell bir ııekllde çalıımak 
için neler yapmaları lbım gel· 
dlğlnl gôatermlelerdJr. 

Yeni Aaır aklı sıra ayrıımak 

(Muhal~fet) temaytılterl beıllye · 

bilir, bıtlA ıyrıımık yıpıbtllne 
ulusal partinin faaliyetlerini 
beyeolr nya tenkit edebilir, 
bo bizim umurumuzda blle 
değildir. Eskat bGyle bir dnlet 
adımının hemen heme• resmlt 
bir ıôylnlol ıdeta tahril eder· 
cealne, cGmlelerlnl keyfine göre 
ayırarak, parçalıyarak mak11dı 

tamımlle teralfie gösterecek bir 
eekle eokarsı o samın bunaa 
adına ıyrıımak demezler. Ke· 
llmenln tam maoaelle eabteklr· 

hk derlr.r, 
Yeni Asır gııetrel bu •hte

kArhğıaı ne tekllde tevil etmlye 
kalkarsa kılks1n blı, bftyak n 
tadhıel devrim parttılnln •dik 
yolcuları, sabtekirlıktın •e •h· 
lekArlardan nefret etmekte ol· 
doğamuıo bir defı dabı illa 
etmlye IGıom gôrGyoruı 

Ôıel •e '' hei emelleri misi 
010111 ısığları alet etmlye kıl· 
kıtmıyıcak k•dar olıun dClrltt 
olalım Muhalif lerlmlzden bek· 

ledlğimlı yal01z budur. 

Ulus Okulları · 
Açılacak. 

Bu yıl da bGUla llçelu!fe 
te köylerde ulus okollİn açı · 
lacaktır. Bu okullara "denm 
edecek olınlardın muhtaç bu· 
lunınları paruaı dıAıtılmık 
Oıere Kfthtır Bakınhgaadın 
ıehrlmlı kfllltır dJrektörlagaae 
birçok kırıet kltahı gelmlttlr. 

ELBAMRA Idaresinde·M. 
KOtGpbıne ılnemaıı 

29 Aguııtoı 935 Pereembe gtına açılıyor. 

ilk program : 

Sevmek Yaşamaktır 
0.ırollerde: JOAN K.RA VFORD FRANCBOT TONE GENE 

1zmlr'ln sinema ıever halkına mOjde 

ELHAMRA slnemaeı btıttın dftnyadı baz1rlaaen 
en iyilerini ba menim için temin etmiştir. 

Bazılarının isimleri ıoolardm 

KASTA DIVA Bitmemtı Senfoni •e Çardat Faratln mQ 
me11llesl Martı Eggerl 

ANNA KARENİN mGmeulllerl Gretı Garbo.Frederlk Mut 

ŞEYTAN KADIN ulR " Marlen Dletrlcb 
BİR AŞK BÖYLE BİTTİ 11 Poule Veaıelel. V. Foret 

SALABITTlNl Eyyablnla kıhcı Rejlsôrd Seıll de Mille 

SiLAH BAŞINA mnme11lle1I Annabella · Vfcıor Fraagen 
SARIŞIN KARMEN " Marta Eggert 
SEVMEK YASAK. MI 11 N. Schearer • F. Mırch 
BENGALE AVCI TABURU mGmee11lll Gary Gooper 
FAKİR BİR DELİK.ANLININ hlklyeıl mameselleıl M. ~lla 
ŞEN DUL mtlme1111l Mıurlce Cbetaller Jıneue Makdonald 
KLEOPATRA rejlsôrtı Seıll de Mille 

MAZRUK.A mflme11lleeJ Pola Negrl 

SEVGiNiN SESi mtımeulleıl Jeaa Kepora • Martı Eggert 
TARZAN VAHŞiLER ıraııada VOLGA MAHKUMLARI 

Ve11lre Ye11lre 

Bitin bo fedaklrbklara r1~men bu yeni ımnılm EL 
HAMRA duhuliye f lıtlerlnl de ncoılatacaktır. 

Ankara Birası Orman Çiftliğinde Yetiştirilen Hususi Bir Tip Arpa 
ile Uubloodan (Şerbetçi Otu) Yapılmaktadır. 
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Kraliçe Olmak Istiyen 
Çiçekci Güzeli. 

Bir Bir Asırlık Uyku Okurların ,;. 
Fikir ve Dilekl 

Kabil Olacak Mı? Bu işçilerin fi~ 
5 Gön Dondurulan Maymuna Tek- ları Ne OlacB~! 

deD' -Roza Benko Skandalını, Eski Zaman 
Arabacısı Tafsilatı ile Anlatıyor. 

C V •td• Don havaırazı sosyeteııl• '1 
rar an erı ı. ioçl ldarebanemlze geldi· ~ 

• • 1 ları dinledik ve öğreodl~..ıt 
Nevyork, ağaıtos 9 (Özel) uyku ihtimalinin gDnda birinde 11oıyete, senelerdenberl Çil"" w 

100 ilene hattl 1000 11ene hakikat olacağanı söyledi ve dığı bu işçilere, ueultı ve~ 
d"oyanın nasıl olacığını sözüne ıöyle devam etti: "Dok· il 1.leP" 

Vlyını gızetelerl, harbın bir 

t4rUl ilin edilemediği fU 11r1da 
kendllerlne iyi bir it boldular. 

lmpıntorlok devrinde saray 
adamlarını ar1bıcılık etmlt bir 

lbtly11m 11Şabıne rezaletler., 
etrlfındakl bildiklerini yazıp 

duruyorl1r ve.. Birçok ta kari 

toplı yorl11. 

Ar1bıcı ıahane rezaletler ha· 

tıralarındın blrfıılnl ıöylece an· 

latmıotır: 
11 0 11mın henQı gençtim, 

ıhrl n gtlael bir ııakıtl çenemi 

ılılllyordu. Bıoımda ipek n 

ılllndlr bir oapk., p11ıl parıl 

parlardı. Ah o zamınlar ve ıh 
gençlik! 

"İtim arabıcılıktı; fakat 11üf li 
•rabıcılak değlJ; yükııek ve ki · 

bar ırabıcılık! Güzel bir arı· 

bım vardı; arabamın atları, te 

mlılik, gOzelllkte birinci dere· 

cede ıar1y ıılarına tat çıkar· 
tlftb. Otomobiller, lakı hayatın 

ba gDael kı11mını da tarihe kı· 

nttırdı. Bir çift gGıel ıt ko· 

ıalmaı, ıDllG ve gOael bir ara· 

baaıa haımetlnl, ben otomobil· 
lerde bulamıyorum, doğru11u! 

"Me11Jegtmlz Jcebı, birçok 
ıık reulellerloe hem de yGk· 

eek mevkili kadın ve erkek· 

lerin giılt ıtk macer1larını 

bizi eahlt kıhp darmottur. Ve 

ayni zamanda benim ılbl ltlb 
uabıcılarm her birinin bir 

preaal 'feya preaaeal, bir kon 

tHI, bir yak11ek kadın mOıte· 

rl11I bplunurda ve bl z onların 

bir aevl yardımc:m, 

mahrem eıır1rı idik. 
yaveri, 

.,BagGnlude A'fu11turya il•· 

rayıaıo "Aık omuru nazarı., 

yani mabat otelci madım Şı· 

her'den fazla bıbıe.IUdlgi lçta 

ben de bildiklerimi ıôylemek 

umaaı geldlğlae kani oldum. 

:kmtn olmık llzımdır ki, ban· 
lerJ bea olmdlye kadar hiçbir 

ldmeeye ıö1lemlt değilim! 

Blı mıdam Şıher'lo tn 
kvnetll muulnlul, m1109ız 

fakat 1adık memurları idi .. ? 
Çok defalar, bir pren11, bir 

kont ve... Bir bakamdırın 11eç· 

tlat. beyeadlğl veya 11evdlğl 

lladını biz davet eder. 

madam Şaber'ln oteline kadar 

da gene biz götQrOrdnk! Fakat 

ha husoıta her hangi bir va· 
zlyet kartı11ında ağzımızdan bir 

harf bile çıkarm11d1k, 111n'atı· 
mızın hlhıkkla trl idik! 

Bogiln 11bık Sarblıtın kralı 

'fe Obreno•lç baadınıoıo ıon 

hftkOmd111 birinci Alekııandr'la 
VJyaaa'aın çiçekçi gftıell Roza 

Benko'oun maceraııındın hah· 
eedeceğlm! 

"Bir akoam, ıek lelerlnde 
mahremi olduğum arştda .. , 

bana Saber'iu oteline mOracaat 

etmemi emretti . KArh bir lo 

olıbllecetlnl dDeGnerek ( Hım· 

barg ıarayının aık nazırı) olın 
ba kıdına hemen mGracaat 
enim. 

" Beni hemen GçtıacQ katta, 
gtıll fakat çok lftks bir daireye 

gôUlrdftler; burada f11la miyop, 
kıea uçla fakat Açları alnını 

kaplımıı ciddi bir mGıyO ile 

karıılaıtım. Bo mDlyftyG hemen 

taaıdlm: Sırblataa krala birinci 

Aleklaadı Obroao'flç idi. 811 

~~~~-----~~~~-
kral mıltlm olduğa ilzere ka· 

rısı yOıOoden ve onunla bir· 

ilkte bir l11y111 aetlce11lnde kıt· 

ledllmittl, yerine de Mırıllyı · 

da blr sollı:aetla lUdGrGlen Alek· 

111ndr'ın babası birinci Plyer 

geçmlttl. 

Kralın benden ne lıtlyeceğl· 

nl ııhmfn ed.,mlyordum; yalnız 

o ana kadar hiçbir hftkdmdar 

kart111nda bulunmadığım için 

tuhaf bir hlele tltreyordum. 
BugQn olsa, metelik bile 'fer· 

mem ya.. Ne iıe, bunl1r o 

zamanın halleri, itleri idi! Hat· 
tA o zaman bile, kralın benden 

lııtedlğlnl öğrenince, eatırmık· 

tan n.. Kralı çok kGçQlmftt 

görmekten kendimi alıma· 

mııt1m. 

"Kral benden çiçekçi gazel 
Rozs Beoko'yo l11tlyordut 

Bu gGçlO, kovvetll, gazel, 

etil, canlı dilber, Vlyına cin· 
randa bir babçevanan kızı idi. 

Babaııının yetlttlrdiğl çiçekleri, 
o zeman Vlyanı'nın en kibar 

kefe kon11erlertndea olın Ronı · 

ker köşeılnde 11tardı. 

Aldığım t:mrl yerine getirmek 

için gtızel çiçekçiye kootom: 

- Seni bfr zat 11evmlt .. De 
dlm. 

Kız ne bir bıyret, ne de bir 

11cvloç e11erl göstermeden ıordu: 

- YQkııek mevkili, faraza 
bir baron mu?. 

Daha yftkııek bir adım!. 

Bir kont mu?. 

HıyJ? .. 

Şu halde bir prens olıa 
gerek? 

- Hay•r kızım, hepıılnden 

de yftkııek.. Bir kral, Sırbl11· 

tın'ın krah birinci Alekııandr! 

Bu son 11özlerlm üzerine 

gene kız mr.tanetinl kaybetti, 
fakat kendini çıbok topladı ve: 

- Ne ise ... Tornayı gösftn· 
den vurdum, demek! dedi!. 

Ben, kr11ıo bu gene kızı bir 

ıeceden fazla yanında totmıy•· 
cağanı 11anıyordum; fakat tıh· 

minim doğru çıkmadı. Bir hafta 

içinde Roza, bahçnan kızı kn· 

im en sevdiği bir kadın ol· 

muıtu. Kral ile Roza'yı hergftn 

kooulara, zevk yerlerine götfl· 

rGyor ve gezdiriyordum. 

Bahçevan kızı, derin bir saa. 

det ve zevk içinde yftzGyordu, 

yaııdığı hayata Adeta lnınamı· 

yor, raya gördftğönG sanıyordu. 
İtin tuhafı, Kralın da değlomlo 
olmaııı idi; herif, unki ele geç · 

meı blrıey bolmvt gibi 11amrıt 
ııabyordu. Çok parasını aldım, 

Allah takdratıaı aflellla, ba 

kralda dıvara ıftrtecek akıl bile 

yoktu. 

11onra u tor Vlllard'JD bu muvaffakıyetl ikramiye vermemle, d e•, 
görmek ister mlelnlz? Kallfor · de kolık asmamıotır. &o # 

Roza'oJD kıymeti o kadar 
bftyflktft ki, bu kız nihayet 

nlyalı doktor Robert E. Kör· bir çok ihtimal ve lmkAnlara lige de bışvurulmao, bir • 
nlt, .ırllnftn birinde bonon ka· yol açacaktır. Genç bir balağı 

"'.. çıkmamıetır. -"' 
bil olacağını ıöyllyor. Bonon almak, k111katı dondurmak ve 1 ,,.-Hıriıtlyan krallçeııl olmığı hile 

aklını ıokmuotu. Kral da ken· 

dlılol Belgrad'a alıp göUlrmüo 
ve 11rayında uzan mflddet tut· 

Bo işçilerin bir kııılll ., 
için bir llboratuura gitmek, bir zaman 11onra yumuşatmak b it 

lanmıo, zehirleomlt, o -
.kendini kaııkatı dondurmak, ve balığın tekrar ve tamamlle b 1.,,11 

tında ııhhatlerlnl kay e - . .JJ. 
boynuna kalkmak istediğin ıe · canlandığını görmek senelerden · k bırr' .. 

müesse11e için eme - ~ 
neyi bildiren bir yafta bağlat· beri bilinen blroeydtr. Doktor insanlardır. Har zaman b~ mattu. Fakat bir gQn Roza, 

Vlyına'ya geldi, arabımla bir 

yere kadır götftrdOm, hını: 

mık ve vGcadunu buz dolabı · Vlllard l11e sıcak kanlı hayt1n· ot 
çahşabllecelderlnl uaııD 1 

- Yakında kraliçe olacığım! 

na koydurmak kAf idlr! lar Qzerlode bu tecrObeyl mu· bığlanmıolardır. Bfz bfçblt J 
DOLtor ıır örnlt, geçen ıene vaffakıyet ile başarmıo olan ilk ki ı~ • "°" e88ese tanımıyoruz , ~ 

Dedi. bir Lllnlkte birkaç k .. pelifn zattır. Bu tecrObeden ta ınla· b k ld b k 1 r fi 
• u e U oe 1 e ao a 8ftırı .~ 

C.Dıot aldı 'fe birkaç g6n 1100 . ıılıyor: Fıreza, 40 yataoda bir 1 k 1 il fae P' Bondın bir mGddet sonra, 
Knl Alekuandır ve karm 
Draga öldftrülddkten birkaç 

v r yapar en şç er ~ 

ra bunları canland1rdı Bo adamı alınız, kanına (Sodlum mlye vermesinler ve onlıfl 
tecr•beler çok allka oyaodır· altrat) karııtmnıs, kaııkatı don· d bl L 1 ı 

gCln sonra Roza'ya Vlyaoa'dı 

bir daha rastladım, ha defı: 

mıotı. 

u en. re so.ağa atsın ır. ..~ 
darunoz, 1000 11ene için buz· UAI• .. 

- Kral eğer beni kraliçe 

yıpeaydı kıtledUmlyecektl. Ben 
f~lerl tanzim edecektim, hiçbir 

tey olmıyacakh! Dedi. Dondan 
ıoora Rozı'yı bir dıbı gör· 

medlm, ne oldu bilmiyorum! 

Hollvod'da "Gland., lar üze 

rinde ırattırmılar yapmak.la 

meohur olan daktor Raif Vll· 

lard bdş gdo için kaskatı don· 

durduğu bir mayrouno 7 Ağo11 · 

tosta tekrar canlıodırdı. Bunun 

dzerloe doktor Körnlş 100 sene 

Ingiltere, Mısır Hava üs
sübahrisini Kaldırıyor. 
lngiltere Akabe ve Hayfayı 

bahri ittihaz Ediyor. 
ÜSSÜ· 

İngiliz donanması Maltada 

Şark n haueten Flll11tln mat· Malta ad1111 Mıııır n Flllstln'e 

buatı. lngUtere'nln eon zaman· uzak bulunmaktadır. Londra 
lardı tarkta gGtt6ğG yeni po· sftel ek11()f'rlerl diyorlar ki: Mal· 
Utlkaya bftyftk önem nrmek· ta abal111lnln eon zamanlırda 
tedlrler. İngiliz hariciye bakanı, aldıkları dorum İngiliz kabine· 
İtalya· Habeo ihtllAfı ile Akabe sinin endloc11lni uyandırmakta· 
m1ntakHı temlik hakkını ince · dır ve bu yGzden lngllfz hft· 
ı~mek ftzere M1111r, Fllt11tln, Irak kılmetl muazzam Hayfa llmı 

ve Wcaz yilkııek komiserlerini nıaan sQr'atle f ntaıına çalışmak· 
Londra'dı mGhlm bir toplantıya tadır. 

davet etmlıtlr. loglltere hGk.umetl bu pllnJD 
İngiltere Malta tı110bahrlslni tatbiki ile Filistin ve Mavera · 

Kızıl denize nakledecektir. İn· ylerden kıt'alarıoın 1nglllz ege · 
glltere Hayfa'dan Akabe'ye bir menliği için bir garanti teokll 

demlryolu 011tacak ve bu iki edeceğine emin bulunmaktadır. 
mıntıkada mGhlm G1111Gbahrl Bıyfa • Akabe demlryola in· 

meydana getirecektir. İngiliz ı• edildikten ıonra 1nglllz mal· 
imparatorluğunun yıkın ve orta larının Sftveyt kanallyle nak· 

oarktaki menfaatlerini mGdafaa llnden vaz geçilerek gerek Bığ· 
bıkım•ndan Ffl111tln ve Mavera· 

dada ve gerekse Kızıl denize 
ylerdın lut'aları İngiliz ordu11a 
için bir hareket merknl halini 

alacaktar. lnglllı ıOel 9k11perle· 
rlne göre, Maltanın gerek 11trate· 
jlk 'fe gerekse ekonomik bakı· 
mından f'bemmfy,.tf kelmamıış · 
tır. Bunuıı llt'bebi de ~•dur: 

Maha limanının bir ıanhan 
1nglllz f Uol1rımn ihtiyaçlarına 
kAfl gelmemeııl, diğer ıuaf tın 

da lıalya · logtllı mrnaf itnln 
ileride blı Lidut) zıd blc hal al· 

mua lbdm.Udlr. Baadaa batk• 

yapı!ıcek nıklf yatta Hayla yola 
takip edilecektir. Tlmeıı g11e· 

teıl hayli zamandanberl bu hu· 
eu11ta mOhlm netriyatta bulun
muştur. 

Filletln gaz,.telP.rlOfı göre. Jn . 
giltz hükumeti Mıınr'dald bava 

Qsı6.babrlılol dahi Akabeye nak· 

!edecektir. Ba suretle İoglltz 
lmpıratorloğunon doğu yolluı 

11ağlam bir oek;lde lemin edil· 

mlş olacaktır. 

loğa koyunuz ve ha zaman loleBa~~~~:!~~ ko~;:=0111e.t , 
zarhnda vficadondı hiçbir de· 

ğltlkllk olmama11 için tutunuz, 

ve vakti gelince vftcudu çıka· 

rınız ve yumueatınız; bu adım 
tekrar yatamağa devım ede· 
cektlr.» 

Doktor Körnlt ·maymun Oze· 

rinde yapılan bu tecrdbe ile 

hayvanlar donduğu vakit kanın 

pıhtılanmımaııı keyfiyetinin hal 

edilmiş olduğunu 11öyledl. 

Doktor Vlllard, bo tecrObe· 
lerl verem tedavisi için yıp 

makta lmlo. Beo gtın için don· 
durduğu ."Cekel., taaaludekl 

maymun fenni bir surette yo· 
muşatıhh dlrlltlldtkten 11onra 

tabii gevezeliğine baolamıt ve 
elma yemiştir. 

Ooktor Körolo, şimdilik kö· 
pek diriltme tecrdbelerlnl hı· 

raktığını ve klinikte ôldflrQb 
canlandırdığı .. l 3., adlı lröpe· 

ğln Bollvudda baytar nezareti 

altında olduğunu ıöyledl. Bu 

köpek henQz tabii haline gel· 

memf ş ve yardım edilmeden 

yOrflyememlotlr. Ayni tecrObe 
için kullandmıt olan "Skutf., 

isminde diğer bfr köpek yar· 

dımeız yftrdmektedlr. 

(AHMET) 

Altınordu 

Dün Aydın's 
Hareket Etti. 

--·••• .... -91--
TOrklye birinciliklerinde iz. 

ml'I tem11U edecek olan Altı· 

nosdu takımı Aydın'da yıpıla · 
cak olan maçlara lotirak etmek 

üzere ddn eabahleyln ekııpre11le 

AydJD'a gitmiştir. Grup birin· 
ellikleri bogftn başhyacıkhr. 

Altınorda kaf lleel, kaleci Saba· 

hlddlo'f n ldareıl altJDdadır. 

Hueletten evvel kendisini 
gören bir mubarrlrlmlze tıkı· 

mandan dmlnar olduğuna söy· 

len.iştir. Mu vaffaluyctler dileriz. 

Silah Taşıyanlar 
Gece yapılan ıilAh arama· 

eında İklçeomellk te Mehmed 
oğlu Mehmed'de bir tabanca, 

Kemer'de Kerim oğlu Reflk'te 
bir blçak ve Cemal oğlu sa. 
leyman'da bir ıu11talı çakı bo· 

lunarak alınmıotır. 

Direkten Dnşen Çocuk 
Kahramanlar'dı oem11lye 110· 

kagrndı Ali o~lu yedi ya~ıuda 
Nureddin ls.nlode bir çocuk 

evinin önündeki elektlrlk dl· 

reğlne tırmanma~ ve birdenbire 

dGoerek yilzilndcm yaralınmıı:ttır. 

Yaralı çocuk hastaneye kal· 

dınlmııtır· 

zımd1r fikrindeyiz. 

Otobosler , 
Burnava OtobOsJet 
de Tarife Derdi\'~ 

Burnava'ya lşllyen otob sJI 
panaymn devamı ınftdd~ 
gece servlelerfne bıoh1' ı 
rını ilin ettiler. Y alnı• b•, 
ferlerde 12,5 kuroı:t olıO 

pafa11ını onbeoe çıkardılar· •' 
Dıha geçen gtın de ıO ,.11 

k (111"' 
rnotao 12,5 karat• yel ıe si 
lerdl. Karşıyaka Jdtoııae dl 
Bornavadan daha uzak 0~ff' 
""" ( 811amahane) tazaDÇ f,.,,ıf 
tajı da olmadığa halde ~ 
yaka bilet dcrederl el•~ 
kuruşadır. Karııyaka otobeJ 

rinde 10 korue idare (.. 
halde Burnavıya nlçlo bO , 

111•• az geliyor? Bunu o zı ~d~ 

yazdık. Nazarı dikkati çe 1 ı! 
BogO.n de ~ece · sefer1er1°

1 
~ 

korooa çıkardılar. HalbO~ f' 

1 11eC~ mir kordou otobüsler PJ bl 
gOndüz yolcu taşıyorlar. f 
de g~ce tarlfeeloe lil•0 '° ~ 
rdlmedlğl halde 8ornı••1• tıt~ 
çln lüzum görtılüyor. sev 

b tll .. 
sorulunca Barona 1 eeJlf'. 
zarar ettiklerinden bab8 'I 

r•' lıır. Eğer hakikaten ıı ı•~ 
b• yorlarsa bu zararlarıoı 1,..ııı 

Bartındao mı çıkarmaları ıJlf 

lzmlr •e Burnava be~ 
terinin bu ite alAka 91 
melerlol bekleriz. BfttftO 

1 
,ı 

nava halkı bundan olkAYe 

mektedlr. 

Tramvayla KsıJl' ,,,, 
yon ÇarpısınıŞ _,f ,, .... 

Evelkl gece Karatıo f--' 
caddeılode bir kaza olıO~ 
Konaktan Gözelyılıy• 11 
gitmekte olan Ali oğlu E•';,_1 
idaresindeki 6 sayıla tr• ,,,.~ 
arabasına Alıçatı 16 

1 
f 

kıamyon çarpmıo, tr1111f•1' o1-' 
baeamağı eğrilmiş, tıdl~t 
dı bazı kı11ımları pırça1•0 

Genel Savaıııs"~ 
Genel ııaVlman ( ftfO 11" 

'• . .JI· umumi) Asım Tuac•Y fp 

Bakanlığınca bir ay ıılll 
1
'1.._ 

mittir. Genel ıavam•0; 
1
,
1 
f 

geçirmek için İııtıabO 
mletlr. 

Mahkt1m oıcl; ~ 
Urlada yenice mab•ll ~ 

çocuğu zorla kirletmel' ~· 
bas eden Ahmed ıgıreel' tJI. 
yerinde bir yıl al•' 

mıhkdm edllmletlr. 

•• 
il 

• 
lb 

rı 

b 
lb .., 
lb 

• 
b 
y 
tı 

b 

' tı 
l 
ç 
't 

' 
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[(an Gütme Yüzünden Se~hest Dola- Bam Deri ve Çay istihsal Edilecek. 

şan Erkeklere Tesadüf Edilmez. 
ÔlQm ile neticelenen her tahıddfis ederse mığhib tarafın 

'•L.' b k k d 'il lr kandır. Yalmz teşhir komşusu •eya dok An ar a aşı 

ile kalsa dıhl ellAh çekmek ve alacaklı yerine geçerek hemen 
Getfceslz kalsa dahi stlıih at· orae1kta kan almıya kalkar v6 

inak ~e bir tokat vurmak ya· ılır. Bonon için ellAhsız kimse 

~ırıı kıu sayılır. Tokttan maada dolaomaz. Herkeste gizli veya 
11 kanların hepsi zaman geç aşikar elllh vardır. 

llıeslJe affedilmesi, bağışlaoma@ı 321 senesi haziran ayının bir 

tbt\nıkünd6r. Arnavop'lukta za· sancak merkezi olın n.,brelbılA 
illan zaman yapılan ıslahat kasabasının çarşısında zenclrle · 

~tıaında ara sıra teşekkfil eden me UıJollle tahaddtıs eden bir 
lrde (MO!a14bal dem) komla kon duası yüzünden iki dııkl· 

;onları vardı. Bo komisyonlar ka l-Jlnde yedi kişi ölmüştO. 
b•kdlr edilen bir diyet muka· Her pazartesi derede pazar 
llt kan isteyen tarafı mem· kurulur, o gün bütün pazar, 

tııın ederek her iki tarafı ha çarşı V6 ıokaklar liifeok Dam· 
tııtırır idi. lularından bir orman hallol 

Yırıın kan olan tokat mee'e · alır. Köylfilerden tutunuz dı 
leaı 

ne ha komisyon karışmazdı. yıra vahşet Aleminde yaşıyao 
Ç(lllkd tokat hiçbir veçhlle af maltsorlara kudar herkes akıo 
•e telif kabul etmez, yeni su ıkın çarşıya gelir. Mallsor dün· 

~Ôl6rmez yarım kandır. Bonon yaya geldiği gündenberl ne 81 · 

~·ııu mutlak ve mutlak bu kanı çını kestirmiş ve ne de sabunla 

fjttılle ödemlye mahktimdur. yıkanmıştır. Erkeği karm bir 
N &erine bir ellôb sıkılacaktır. kıyafenedlr. Uzun örğülft saçlı, 

ettcede yaralanırsa veya kor· pis kokulu, kirli suratlı, belde 

~1111 lsıbet etmzse sll4b çekil· taşıyabildiği kedır ffşenk, 
.:~· •e atıldığı için intikam omuzda martin ve mavzer, sırtta 

111nıış demektir. kolsuz ve kısa bir kehe, ıyakta 
1 Atılın sllAh ölOmle oeıice bir potur. Bunlarda hiçbir in · 
deıııree Eıllabı elan taraf bu sani his yoktur. 

efa llıQdafaa mevkllnde kalır, İşte bu mıllsötlerden iki klşl 
tQI llkQ lyaram kan borçlanmış pazardan dönmüşler derin neh 0 ıır B 
it! · lr kınh ( Bo benim has· rlnln kenarına kadar gelmişler, 

ıındır. ) tobar tcsadfif ikisi de tp almış · 

için fazla parayı vereceksin. 

Demiş. DakkAocıda: 

- Veremem. 
Deyince Malleör: 

- Dao! Diye mavzeri 

latınrmfştl. 

pıt· 

Her yerde olduğa gibi Ar. 

oavud'lukta kOfilrbazlık yok· 

tur. Ana avrat sövdü.kten sonra 
yarım saat sonra oturup ko 

nuımık bo ne görülmQş ve 

ne de leitilmlş şeydir. KftfGr 

denilen dil kabahati yoktur 

orada hiçbir şey nzatılmaz. Bu 
olor mu, olmaz mı? Alacağı 

cevab işine gelmtzee el slJAhın 

aksini çeker. Bo bu kadardır. 

Bonon lı\m1 cimi yoktur. 

Bizim Mıltc;or'da dükkancıyı 

vurunca dükkAoa bitişik olan 

diğer bir dükkincı o Hnlyede 

Lega kanunu bilkmQne girmiş, 

kan alıcı me"tkllne grçınl1Jtt. 

Teredddd, batıra gelmlyen ~ey. 

dlr. Hemen çekmecenin önQo. 

deki tıbıocayı kaparak M11lf. 
eor'a patlhtı..DılJlı. Tabancanın 
seal henOz kesilmemişti ahlan 

bir mavze ile bu da ,ıeçınlşlne 

kavuşup gitmişti. Bu mavzerlde 
Mallsor'un arkadaşı atmıştı kıt 

ladan asker yetlşlnctye kedar 

iki d•kika içinde yerde lam 

yedi cenaze olmoıtu. İşta size 

belliler mübareki!.. 
b Diye mntemadlyen taarruzda lar. Tebrin kenarında biri Öle· 
lllıın 1 Bu kan gOtme yüzünden 

• L ıaıaz. lk vulrnatta kam kine ipi kaça aldığını eormuş, 
ıı.ıan köylerde eerbest dolıışım erkek· 

L taraf, lntlk mım alıncaya ötekide: 
~•da lere tesadüf etmelı. muhal gi· 
Ilı r mutoarrız mevkllodedlr. _ Ookean para b~! · bldlr. Erkeklerlo çoğu tı~lao 

ğerı tedafü.I vaziyet nlır. Ve Demi•. Arkıdaaı hemen ce · l ı 0 k d " " örülmüş, her tarafı aleş ç o 
b en isine taarruz edllweslol vap vermla: 
ekı b " mazgrllar eçılmıt kuleler içinde 

""- er öyle yapmoyıpta müte · _ Seni ıtldatmıolar ben iki 
"'ildi elde sllıib; vekalye muntazır, 
llQ.. Yen bir aileye ker~1 taar· koru•ı aldım. d 

.. " ölünceye kadar seferber halin e 
'd etmekte load ederse bu En nihayet beriki ipin bir vakit geçirmekle meşgoldQrler. 
led•lın kendi kabilesi tarafından dükkıiodın alındığı anlaşılono 

b ol Bilhiga ermlyen Çocuklar, 
unur. ve hem•~n böyle yalın ve htlle 

~tnavudlu birçok kabilelere L deliler, kadın ve kızlar kıodao 
''ltı(..... 1 bazlık lnE!anı y•aışmaz diye f 

1 
Ç 1 b:1. ~ il• 

..... ı d k bil muıt tu ar. arşııa uıunm " lll ş ar ır. Ayu a eye yfizgeri edertk doğruca çarşıda 
eneub 'ki ki i 1 l erkekler veya yanını karısını l • Ş arae1Da g ren dükkAncıya gelirler ve mes'eleyl 
•tı da ı. b ı ı d veya çocuıtuno alarak dolışmık 1 vaeı •a l e er uraeına a ınlıtırler. " 11
llk11t et-t d ktl B - mPcborlyetlode kalan katillerde d ... O eme r. u yuz Dllkkıincıyı döoeo le birin· 

0~tı bir\ılrlerloln besmıcanı df!n fazlı aldığı on parayı ve· bu zilleti irtikap ettlklerlnden 
'lluş kabil 1 k o an lçto muaftırlar. Erkek e er ço tor. rlb bunları başından anmak 
l\ın ho ı d k Lt"IDfltl olan Lur•uo bu hl dl rcu o ıo a amın P.n olacağı yerde bu sefer dilkkAn· • "' • " 

tQalnden veya ailesinden (Sinni cınro da Aronod damarı ka· yapmakla merdllkteo çıkanlara 
... tte girmiş erkeklerden) veya barmış: atılmaz. Bu da Legınanonoo 
~~ · dl 

letanbul, 23 (Özel) - Eko· 

nomf bakanı CelAI Bay•r mıiy· 
yetlodekl mütehaasıelula bir· 

ilkte So•yetler aaoayi mtıeaae· 

ııelerl ile, hım maddelerin lo· 
lenmeel ve umum fakftltelerl 

etrafındaH tetkiklerinin netice· 

lerlni gösteren bir rapor buır· 

lıyarak bakanlar kuruluna vere· 

cektlr. 

Bu rapor, TOrkfye'mlz en· 

dOstri Aleminde yeni bir devrin 
açılmaaı es19lır101 gösterecektir. 

CclAl Bayar refıkatlndekl 

maliyecilerle blrllkte so ... yet 

Rueya f inınsel işlerini gözden 

~eçlrmlşler 'fe ayni zamanda 

Rosya'dın dönfto eıras1Dda gene 

refakıtlodekl mOheodlslerle Rus 

ha vzaeı maden eabasını da 

memleketimizin lstlfıdeıdol te 
mlo makııadile tetkik etmişlerdir. 

Bu tetkik eeyahatln•n Ooemll 
tzerl olmak ftztre Ekonomi 

Bıkaolığı yeni ve çok kıymetlf 

projeler Qzerlnde çalışacaktır. 

lstanbol, 2$ (Özel) - Eko 

nomt Bakanlığının bo sene 

memlekette tetkik ve tatbiki 

cihetine gideceği işlerden birin· 
etsini hım deri n çay teşkil 

edecektir. 

Bam deri yüıftnden mem· 

leketten senede dıı,ırı kaçın 

uloeıl ıenet oo milyon T6rk 

lirasıdır. Çay için de dı,ırıya 

verilen pıra az görOlemlyecek 
kadar çoktur. 

Eeaaen evvelden yepılmıo 

tetkikler Rize batalislnde güzel 
Ye memleketin ihtiyaçlarına 

göre yetieebtleceğlnl gösterml1Jtl. 
Ekonomi Bakanlığı, bu iki 

maddenin en luH bir zamandı 

içeriden teminine çalıı,acaktır. 

1 ldocl iş olmak O zere, mem . 

leketin en ziyade muhtaç ol· 

duğo yübek demir sınayllnln 
temlol etrafında çalışılacak •e 

Merzifon charında eablldeo 

60 kilometre içeride ytıkeek 
demir izabe fırınları tesis edi

lecek, oralardaki demir maden· 
leri leletllecektlr. 

Yapılan tetkiklere göre, Mer· 

~lfon'un bu havallsl dtmlr lhtl· 

yaçlarımızı karşılayacak derece 

de demir ve kömOr madenle · 
rlne maliktir. 

b euh olduğu kabilesinden ve - Seninle öyle pazarlık ehemmiyetli maddelerinden r. 
~~t14 komşusundan gelişi gOzel ettim. - Sonu Var - Ya petrol, Ya da benzin 
) ıne tesadüf edilir veya pusu· Demlo. Mallsör de cevaben: lıııaobul 2:l (özel) - J•:ko· 
d 

1 dOşürQlürse bllıi merhamet - Madam ki iki kuruşa U ray Encftmeni noml Bakanlığının yeni eko· 

erhaı kan alınır. kurtarıyordu, sen benden dok· Uray (Belediye) daimi encft· nomlk programı içinde çok 

l~fÇar~, Ve pazarda gelişi- güzel ean pava neden istedin. Ben wenl dün şarbayhkta toplanmıı, mtıhlm ve çok bayati bir mes· 

kişinin müberezeslodrn kın eenlo söıOne lnındım. Runuu blrt1n işleri çıkarmıotır. ele olan "Mayii mahruk" da 
.;;;:::~ ............ ~ ............................. ııııııiıl .......... ~~ .. ~ ......... ~ .... . 

Ne yazık ki, ae•lyor, fa· - Arman, sevgili Arman'ım. 
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iti Pedlk.ten onra odadan çık · oın açılış1D1 duydular. Açılın 
81:~• haıırlınmıştt. Tam bu kapıyı bakan Lord ve Arman 

tQ 
8 1 kapıda bir araba gdrDI· bir kadınla karıılaştılar. Bu 
atı lşitlldt Lord mmldandı: gelen kadın Folmen idi. Arman 

ot - Acaba bu vakitte kim istihfaf kAr bir gfllüole: 
•bllir? - Gflıellm ·dedi· eslrlnlzln 

gel~ Herhalde beni kurtarmığa f lrar edlb etmediğini görmek 
Yortar. için mi geldiniz? 

- Biç le zannetmiyorum. Folmen Arman'ın bu fetih · 
G Şatonun bahçesinde kumlar fef kAr gülOşüne karıı kederli 
tertnd 

gQ e ıraba tekerleğinin bir tnırla: 
, ft\ltQe(l işitiliyordu. Biraz - Zavallı Arman ·dedi· sen 
Ollta 

19 merdivenlerden ayık benim eşkımlD canla bir timsa· 
•lertnı, daha ıoora bir kıpı· Uslu .. 

kat sevil mi} oreun. Birgön gelecek bu söylediğin 

Fulmt>n içini c;ek\I. ~·ıkat sözlerden pişmanlık duya 

Armıo'a kızmada. Tath bir caksın . 
lleıola: 

- Armun ·dedi · seni Hf 
bir a~kla B;vdlğlml billyorduo, 

bfnaenıleyh benl bu suretle 

tahkir etmlyecektln. 

- Evet.. Bana kar~ı beale· 

dlğln aşk o kadar saf ki, iki 

vlcdaueız adım, anlamadJğım 

sebebler dolayıslle sana merbut 

bol onuyorlar. 

- Sırf beni tahkir elmlı 
olHydınız zerre kadar mtltee&1lr 

olmazdım. Fakat bizzat sizin 

de se•cliğlnlz ırkadaolanmı tah· 
kir ettiniz. Bundan dolayı çok 

mdteeslr oldum. 

- GOzelfm; benimle ııkalı· 
ııyor muson? 

- Oou blıe zımao göstere· 

cektlr. Yıloız şu dılı.lkada 

istiyorum. 

- Nedir, söyleyiniz! 
- Hemen boradan gitmek 

isterim. 

Fulmen'Jn yüzQ sarardı: 

- Gazel Arman'ım ıenl 

Ozmek lstemlyoiom. İşte ser· 

bestılo, nereye istenen git! 

- Sahi mi? 

- Enıl 

Arman bu serbest kelimesini 

doyunca Adeta bir çocuk gibi 

sevindi. 

Futmen Armın'a o dakikada 

bir mektub uzatmıştı. 

tereddtıdle mektubun 

Arman 

zarfını 

vaııını 

Hrdır. 
-kök On den halletmek 

Benzin veya petrol. memle · 

ketin henüz istihsal edemediği 

fakat ht-r noktadan en fazla 

mohtıç olduğumuz bayati bf r 
maddedir. Bonon için boıeoe · 

den itibaren azami bir faali 

yet fü• memlekette petrol 11ha· 

ları aranıcakhr. 

Petrol bulma iol, tftpbe yok· 

tur ki, her ıeyden evet bir şıns 
işidir. 8onuola beraber, hodnd· 

lanmızın birleştiği oark ve 
cennb komşularımızda, hudnd

larımıza çok yakın sahalarda 

mebzul petrol madenleri var 

dır; bo koyuların dımarların · 

dan bir kısmınının hudodla 
rımız içinde olması da çok kuv· 

vetll bir ihtimal içindedir. 

Eğer petrol araşhrmalarmdan 

önemli bir netice elde edile · 

mezse, memleket dahilinden 
ulusal benzin vilcude getirile· 
cektlr. 

Memlekette, bllbal8a SllğOt 

havalfslnde pek çok. olan Lty· 

nltlerden sınai surette ham ben· 

zin lstlheal edilecektir. Söğ1it 

llynitlerinden stnede on mil· 

yon ton hım benzin alJDabl 
leceği kuvvetle Omld olunmak· 

tadır. Bununla beraber h"n 
b =nzlo memleletlmlzde pekçok 
olan Şlylt madeninden istihsali 

de mümktlodnr. 

Basıh, Ekonomi Bakanhğı 

codmleketln ihtlyaçlırı derecesinde 
mayii mahrok bulecaktır. Yeni 
hedef: Ya petrol, ya da ben· 
ıfodlrl 

lstınbul, 23 (Özel) - Man· 

yas ve lznık göllerinden istifade 

cfheılnl ekonomi bakanlığı e81sh 

surette araottrmağa karar ver· 
mtşılr. 

o~ iki gölün ,;ılınndan isti· 

fade edilerek bôyQk ve kov· 

vetll bir elek.lirik isıibaal san· 

tı ıh vücude getlrllmeııl •e bo 
radan alınacak kunetle, fstan· 

bol, İzmit ve Boraa oehlrlerlte 

bu eahadakl bOtOn kaaabıların 
elektlrlkleotlrllmesl düşQnQlmek 

tedlr. 
Bu eulardan istifade edileme· 

dlğl ta\dfrde Ere~11 FHyos bat 

hnı loletecek olan büyük elek

trik htlheall sıntralıodıo isti· 

iade olunacak n 1etanbol fle 

Ankara elektriği de bu sor~tle 

ve en ocoz olarak temin edile · 

cektlr. 

lsıanbol, 23 (Özel) - Keban 

ıçll ve şunları gördü: 

Dostum! 
Yarı gecedir. Bu mektubu 

aldığınız zaman saat bir ola 

cıktır. Vaktin mil!ıld olmınıa · 

sına rağmen ben alzl behrmehıl 

bekliyorum, geliniz. 
·Sevgtllnlz 

Mektupta imza yoktu. Fakat 

yazıdan mektob eahlblnln af yah 

eldivenli kadın olduğunu anla· 

yıncı gOzel kadının eli değmlo 

olduğu kAAıd parçaııını öpmeğe 

baolıdı. 

- Gidiniz dostum ·dedi· 

fakat bu yıptığıDlz 
derecesini anlayınca .. 

hatanın 

Arman Fulmen'io sözDnD 
kesti: 

- Allah aşkına ıosoooı, 

beni rabıt bırakınızl 

Fulmen ıoıtu. Lakin bir 

dağında altın, gftmüş ve bakır· 

dan mahlut bir maden vardır. 

Bu maden enelce fvlettfrllmlı 
ve bir moddet ıonra terkedll· 

mittir. 

Bo madenin, istihsal masrı· 
fını koroyımıyacak derece az 

olduğu hakkındı bir kanaat 

vardır, fıkat son yapılan tel· 

klkler, bo madenin anc•k n · 
sıtaslzlık ve yolsuzluktan tell· 
yemediğini ve zengin btr maden 
olduğunu göstermiştir. 

Ekonomi Bakanlığa bu ma· 
den eabaeında esaslı tetkikler 

yıpllracaktır. 

Memleketin maden işlerini 

hakiki bir değer. dahilinde fş· 

letmek için A vueturya'lt maden 
miltahassm m6hendls Greni 

davet edilmlotlr. Bu huııuetı 

muknele oktedllmek Ozeredlr, 

bu mütıhBSsıa yakında birkaç 

mOheodlı arkadaetle Türkiye· 
mlze geltcek ve çalıımağa baş· 

lıyacaktır. 

~·---------------------
Görftşler 

Sezişler. 
Yazan: Eczacı K. K. Aktao 

Kiralık Kat 
İetanbol'dı yeni bir llAn mo· 

dası var. (Kfrılıktır, kiralık ev) 

gibi tıliolar araeı.nı (Kiralık 

kat) diye hıoka ttlrlOsQ karıt · 

m1ş. Anlarım; hlr aparlımıoın 

her tilrlii ev teferruatını ta~ı· 

yeo bir kah klray• verilir, ki· 
ralık kat olur. Benim tuhafıma 

giden iki kath bir e•ln meB11li 

Ost katı kiraya veriliyor, kira· 

lık kat oloyor. Türk'ün bnyok 

dorumu, barem dılreslnl orta· 

dan kaldmnr.a pansiyon gibi 

evinde oda klralıtan TOrk elle· 
lerl meydana çıhtı . Kiralık 

kattan başka kiralık oda da 

var. Kıııltoprak, Kalamış, Mo· 
da, Feoeryolu, hde Kadıköy 

bo~azıo hemen bertarafı kıra · 

lık kat, kiralık oda luhıslle 

dolu. lzmlr'lo otelcileri duy· 

maslD, bu usul Jzmir'de ht:nilz 
yok, muzlbllk almBSın amm, 

.lımlr'de de kiralık kat, kiralık 
oda; eli 

anladım 

lı.ulığtndaflır. 

btllr misiniz; 

bul'da ne ha,larH az bir f ıısılı 
llo lımir'de de tlit ellod"o!. 

Matbaacı arkadaolar, iri yeı• · 

lar (Kiralık oda) (Kfrı1hk 

kat) bı4JEalar diyorum, iş mQş. 

teri bolma~a kalıyor •. 

dımla gözyaşı yanaklarıudsn 

ya•arlıodı. Arman ise Fulme · 

nfn bu göoül ıstırabın• ~heu.ı· 

mlyct bile vermemişti. Yalnız 

orada bulnnan Lord G. ye 

doğru bir adım att ı : 

- Lordum, biraz evvel size 

söylediğim sözleri batu lıyor 

mueanu.1? 

- E•etl .• 
- Şu bılde yarın eabehtan 

itibaren emrime amade olacık· 

sınız! 

- Evet efendim. 
- Yaran saat sekizde Vulan 

ormanında .. 
- Evet, orada bulunacağım. 

- Kılınçlı mı dllello yapı 

cağıı?. 

- Nasıl isterseniz. 

Fulmen atıldı: 

- Sonu Var 
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Casus Romanı: 24 AAoıtoı 935 •• 28 -

Beyaz Kulenin Sarışın 
Aktrisi: SUZAN 

,I _______________ . Süzan, Sırh Veliahdine Bir Suikasd 
Hazırlandığını ihbar Edecekti. 

Sırb zabftlerlle bir ıoplıntı 

yapacağız . Bu toplantının vo · 
kobulacağı Palonon bir kôee· 
ılnde general Artamanof eaklı 

bulanacak ve eufkHt mea'ele 

ılnln varld olduğunu bizzat iti· 
decektlr. Bonon temini de size 
aittir. Şano ııôylemeğl zıld 

gôrtırftm ki toplantıdı bulanı · 

cık dôrt Sarb zahiri bizim tef· 
kllAtımıza menınh olacaktır. 

General Artımanof ile yapa 
cıtın ıık mtılAkatlarda dalma 
Sırb vellahdlne kareı yapılmak 
Gzere haaırlanan ıolkHttan 

bıhaedecek bo ııuretle pek 

ıılu görOıtGğft nllahdın ktılı· 
ğını gitmek lmkAnlarını haasr· 
byıcıklın. 

Bllh11111 preuıeı Narıkln Ue 
ııkı doıt olmağı çahıarık onun 
naıtHlle de Apla ile tanıoacık 
n verece Af mlz direktif He 
onu ılze bildireceğimiz bir 
yere getlrecekıio. 

Aplı'I getlreeeğlnlı yerin bir 
tarafında teoklllbmıza men· 
ıab birkaç kiti ııaretı Vellıhd 

Alek11andr'ın otomoblltne bir· 
kıç el ıllAh atacaklardır. O 
Hman Artımanof oradada ha· 
lanacak n eeaeen evelden Apfıı 
tarafından ıolhııtta methaldar 
olduğun o bildi ğlnden Artama· 
nof derdeııt ve Sırb divanı 

harblace mahkum edilecektir. 
O zaman Zlf kovfç fıraauın 

lıtlfade Artamanf la beraber 
Karaelden birkaç klolyl de kor· 

eunı dlseeek n o zaman mık· 
1affımıH nıll olıcağıa. 

Bu ıulkHd meıı'eleıılnden 

meneab olduğunuz İn~lllz Fran· 
111 caıoı teokUAtanı ,imdiden 
haberdar ıdeblllrıılnlz. Bu hı· 
berlnlz teeyydd eut~I zaman 
onların n1ıarında meYldtnlz 
daha aağlamlıııcak ve ıılze 

kaqı daha faıl• ltlmıd beall· 
yeceklerdlr. 

Sban kumandananı dikkatle 

dtnUyorda. Bu adımı buııuıt 
tarette ıeTdlğlnden maada ona 

kar" bGyak ltlmıda da nrdı . 
Fon Dorf 'an ha parlak plbını 

SGun pek fula takdire eayan 
balayorda. Çftnka hakikaten 
Fon Dorf 'on vatanını mGdafaa 
edecek bcıyak leleri bıearmaktı 
•e bu huıuıta plan kurmakta 
bayak bir isabeti •ardı. 

eauın mevcudiyetimle emri · 
nlze Amadeyim. Yalnız yaka· 
rıda aöyledlklerlnlzln lfaııı için 

kaç giln maddet tayin ettiği · 

nlsl öğrenmek lıterlm. 

- BugGn de dahil olmak 

ANADOLU -Günlü Siyasal Gazete 

Sahip ve Baıyazganı 

Baydar R«ıdü ÖKTEM 
Umumi ueıriyat ve yazı ioJeri 

müdürü: Hamdi Nüzhet 
ldarehaneai: 

tamir li:inc:i Beyler eokağı 
C. Balk Partiıi binası içinde 
Telgraf: lamir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 •• Poıta kutusu 405 

ABONE ŞERAtTJ: 
YılJıtı 1200. Altı aylı~ 700, Oç 

aylı~ 500 kuroıtm. 
Y abaucı memleketler için eenelik 

abone Gereli 27 liradır. 
Beryerde 5 Kuruıtor. -GöaG geçmiı ıafldıalar 25 kmoıtW'. 

Ozere ıılze onbeı gıln mühlet 
veriyorum. 

Fon Dorf bandın sonra çık· 

mık Gaere ıyığa kalkts: 
Sazan eekl Atıkı ve ,ımdl 

kumandanı bulunan Fon Dorfu 

bftyftk bir hürmetle ııelamlı · 
dıktan ııonra aevgllfıl tarafın· 

dın terkedllmlı bir kadın te· 
ılrl ile batını öoOne eğdi. 

Binbaşı Apine Tuzak 
Stızao kumandandan ayrıl 

dıktın ııonra plinın ,ekllnl flk· 
rlle lncelemeğe ve ite nereden 
bıelsyıcığını dGoGnmt'ğe baılıdı. 

Eneli general Artamanof ile 
b!teCl!k mClhlm ftlol ba,armak 

için kendlıl ile tanııtırılmaııını 

prenıea Narlıklden rica n te · 
mtn etti. General bir hafta 
ıufında bGUln varl•ğı ile Sft· 

zının ıokına kapılmıı bnhnm· 
yordu. Her ıkeam prenıeııln 

evinde koralın maaalar ıam· 

panya ve vJııkfye boğulmakta 

idi. Sözan Ruı generaline daha 
fazlı ndfos etmek için molla· 
ııl onun ,ehvetlnl gıcıklıyor ve 
vılcodonon en ateşli noktaları· 

nı göıtermekten çekinmiyordu. 
Sazan nihayet bu ııuretle veri· 
len emri baıarmağa muvaffak 
olmuıtu. 

- Sonn Var -

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilAııları 

Ask eri Lise ve Orta Okulalara 
öğretmen Aranıyor. 

Ankara M. M. V. Sat. Al. ko. dın 

1 - fştanbol •e boreadakl llııelerle kırıkkale aıkeri ı•n'atlar 
lleeslne ve orta okulaama ve enlocan, konya aıkeri 
orta okolalarına her derı için ôğretmen ılınacaklar. 

2 Öğretmenlerin kanaat ıart 'fe nııf ları taıımaları gerektir. 
3 Bn glbllerden latekll olınlırıa dilek klğıdla?Jnı ınka · 

rada 11keri Uııe mGfettlellğlne göndermeleri. 

4 Dilek .Uğıtlanna llletlrllecek ktğıtlar ıunlardır. 
a) Fotograf lı •e tudikll flo. 

b) Çaktığı yakaek okalaDID eıhadetnımeıl 'feyı taıdlkll 
ıuretl 

c) Clnlveraltede imtihan Yererek ehliyetname ılmıı lae 
bonon taııdlkll ııuretl 
Bunlardan tetkik edildikten eoora uygun görGlenlerden 
ayrıca hClanGhal llm4haberl, ııbhat rapora •e taahhtıt 
ııenedl lıtenecektlr. 

6 - Ücretler töyledlr. 

İetınbol'dakl ukerl liseler için riyaziye Ye fidk dere· 
lerlnin aylık dcretl 108 llr•ya, dlger dereler Gereli 98 
liraya kadardır. Borııa Uıeel için rlyaalye, fizik Ye kimya 
derıılerlnln aylık Gereli 126 lirayı, diğer denlerln Oc· 
retl 108 liraya kadardır. 

Kırıkkale un'at llııed için riyaziye 'fe fizik 165 liraya 
kadar, diğer derelerin aybk dereli 126 liraya kadardır. 
Konya orta okalaıı için bdtGn deralerla Gereli 108 
liraya kadardır. 

Erzincan orta okalaıı için bfttdn dereler 126 liraya 
kıdudır. 

6 M11rtf okalılarında derel olan öğretmenlere dere bae1na 
ftcret •erlllr. 

7 fateklllerln 1 eylal 935 tarihine kadar mGracaatlerl 

13 15 17 20 22 24 27 29 31 
Ankara M. M. V. ut. al. ko. dan: 

Aııkeri llıelerlnln aon ıınıf Jarma talebe alınoıağı denm ede· 
cektlr. İıtekliterln 30 ·Ağaııtoı· 935 tarihine kadar İıtanbul'da 
bulunan Kaleli, Maltepe aııkert llaelerlle Barııa'dıkl Burııa aıkert 
Uııulne veya aıkerllk ıubelerlne mtlracaat etmelidirler. 

2641 20 21 22 23 24 25 27 28 29 
Bayramiç ııat. al.J ko. dan: 

1 -: Tamenln Bayramiç garnlı~no için 128000 kilo 11man 
aleni mftnakaııaya konmoıtor. 

2 Beher Uloıonnn muhammen bedeli 83 HDtlm olup 
lhaleııl 11 ·9· 935 çarıamba gGnG uat 11 de bayramtç 
tGmen ıatın alma komlııyona blnııında yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin •erecekleri eamanın oeralt ve 
eYıtafını bulundukları yerin uıın alma komlıyonuna 
mnracaa ederek öğrenebilirler. 

4 - Taliplerin 2490 ıayılı kanonun 2 Ye ftçftnctı maddele· 
rlne göre tıtenllen ve11lkle mnakkıt teminat tatarı 
ol•n 79 lira 68 karaoan ihaleden bir ıaat eni tOmen 
muhaıebealne . tevdi ile komisyonda hazır bolonmıları. 

2708 2~ 29 3 8 
Bayramiç askeri aa. al. ko. dan: 
l - TOmeuln baynmlç garnlıonond• bulanan k•t•ıııoın lhtl· 

yacı için (24.8,000) kilo yulaf kapılı zarf la ekılltmeye 
konoldogo. 

2 - Beher klloaanon muhammen bedeli 5 klJ?Df o lop lhı · 
leııl 10·9·985 tarih 11h gftnft sa.t 15 de Bayramiç Ul· 
men aatıa ılmı komlıyooooda yapılaca~•· 

3 - Eksiltmeye gireceklerin nrecekleri yulafın 94'Hh ve 
neafını bulunduğu mahallin eaım alma kooıi•yonuna 
mtıracaat ederek ôğreneblllrler. 

4ı Talihlerin 2490 nnmaralı kanunun 2, :l OacG maddele· 
rlne göre lıtenflen veıalkle muvakkat ttmluat tutan olın 
930 liranın ihaleden bir eaat Hel tnmıon muh•ııebHlne 
tevdi ile komlayondı h11sr bulunwı.!au . ~707 

l Tdmenln bayrımlç garnlaono ihtiyacı için 37000 kilo 
eamın mftnıkaaaeı aleniye konuldoğa. 

2 Beher kilosunun muhammen bedeli 83 eantlm olup 
ihalesi 12 ·9 · 935 tarih perıembe gOna saat 11 de 
bıyramlç tdmen eatın alma komleyona binasında yapı · 

lacıktır. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin verecekleri Hmının ,eralt ve 
evııafını bolundoğo mahallin Baha alma komisyonuna 
mftrıcaat ederek ôğreoebillrler. 

4 - · Taliplerin 2490 sayıla kanunun ~ ve tıçftncft maddele· 
rlne göre lıtenllen vesalkle muvakkat teminat tutarı 
olan 9 lfranın ihaleden bir saat enel bayramlç tOmen 

mohaeebeıılne tevdi ile komfıyouda hazır bulunmaları. 
2710 24 29 3 8 

BJyramiç ııat. ıl. ko. dın: 
1 - TGmenln bıyramlç garnizonu ihtiyacı için 125000 kilo 

ııamın aleni milnakasaya konmootur. 
2 - Beher kilosunun muhammen bedeli 83 ııantlm olup 

lhıleal 10 ·9· 935 salı gılnil aaat 11 de bayramfç td· 
men ııtın ılma komlııyonu bln11anda yapılacaktır. 

3 - Ekıılltmeye glrt>ceklerln verecekleri umanın eel'llt ve 
evsafına bolonduğo mahallin ııatın alma komfııyonona 

m\lracaat ederek öğrenebilirler. 

4 - TaJlplerln 24 90 tayıh kanonun 2 ve üçftncO maddele 
ıloe p;öre latentlen vesalkle muvakkat teminat tatarı 
olan 77 Ura 81 knruıun lhıleden bir ııaat evvel tümen 
mohaııebeılne tevdi ile komisyonda hazır bulunmaları. 

2711 24 29 3 8 

Bayramiç askeri ea. al. ko. dan: 
1 ~ Tılmenln Bayramiç g1rolzonu lstlyıcı için 249,000 kilo 

yulaf kapalı zarf la ekelltmeye konoldo. 
2 Beher klloeunun muhammen bedeli . 5 kuroe olup ihalesi 

11 ·9 935 tarih çaroambı g0n4 saat 15 de Bayramiç 11tın 
ılma komlııyoou binasında yapılacağı . 

3 -- Eksiltmeye gireceklerin verecekleri yulafın şerait ve 
evııafını bnlundoğu mahatlln 11tın almı koml11yonuna 
m6rac&1t ederek öğrenebilirler. 

4 - Taliplerin 2490 numaralı mftnakaaa lranunu 2, 3 cft 
maddelerine görtı lııtenllen veııalkle munkkat teminat 
tutarı ol"n 933 Ura 75 koruoon ihaleden bir ııaat evel 
tftmen muhasebesine tevdi ile komlııyonda hazır bulun· 
m•ları. 2706 24 29 ;1 8 

Evlere Kolaylık 
Ekstra - Ekstra ömer Muharrem 
9 Eyini Panayır Markalı Sabun 

Dörder Kiloluk Paketlerde 

Torbalı tıpa leyarhğından: 

Doğancalar köyOnde bayram 
dere meYkllade doğuııo dere 
batı11 yıoar kuzeyi dere gClneyi 
kara haıe)ID ile çevrili on dö· 
ndm tarlayı lmım o~ln deli 
r.aehmed t. ıanl 307 yılındı 
ziraat hankaııına rehin ederek 
35 yıl önce çakırbeyli köyan. 
den halll oğla memla haricen 

lıtfra etmek ıoretlle bili aenet 
n bili niza taaarrufundı olob 
bankanın matluba verilmedi· 
ğtnden banka n•mıoa tefenoz 
edllmlt ve ııonra memlt dahi 
ölerek o~alları gani ve .meh. 
med bankanın matlubuna öde· 
yerek temmaa 330 yılında deli 
mehmet namına reddi ferağ 

"auretile tecil ettirmekle . . . 
taııarraf edegelmekteler iken 
nfıatlarlle vereaelerl namlarına 

y .. nlden teaclltnl lhtl yar heyeti 
UmGhaberile istemektedirler. 
Bu yerin tahkikatı için 3·9.35 
ıalı gantı mahalline gidilecektir. 
Bn yerde llglıl olan varııa bel· 
geelle birlikte maballtude balo· 

nacak ı,yara veyı torbalı topu 
dıtrealne haıvarmaları. 

Akblıar asliye hukuk biklm· 
llğlnden: 

Akhlııarın cami kebir mahal 

leıılnden gGmftlcenell tıhsln 
kızı azfmenln kocası kethClda 
mahılleılnden bıcı ali oğla 

abmet aleyhine açtığı lht11 
dnaııı ftıerlne danhnın ika· 

metglbı meçhul kaldı~ından 
dolayı llAnen tebligat lcraııına 

~arar verllert!k nııhk,.me 

23 9 9;J5 pınrteıl ııaat O u la 

ilk kılınmakla yevmi mezkurdı 

dnalıoın btzaat mahkemeye 
gelm"sl akıl takdirde gıyaben 

mabkemeeloe bakılacağı tlAoeo 

C.H.P. Birinci Ka
rantina ocağından 

Önemli bir it hakkında gö· 
rftemck Ozere ocağımız kauı . 

ğGnde kayıtlı Oyelerln 28.8.935 
Çarıımba gGnG !aıt 20 de oca· 
ğımııa gelmelerini yalvarmı. 

2695 

Akhl&ar ııulh \ hu kok hlklm· 
fiğinden : 

Selendi köyGnden ahar tara· 

fından öldftrillen Kındır oğul· 

larındın Moııtalı oğlu İbrahl· 
mln terekeıılne ııolh bAklmll· 
ğfnce ve ııeptl defter edilmek· 
te oldoğondaa kanunu mede· 

nlnfn 5o3, 560, S6 l ve 562 
inci maddelerine tevfikan ve 
tarihi llindan bir ay zarfında 
mdteveffanın borçla ve alacak· 
lalarının mahkemeye bllmdrıcaa 

hukuki vaziyetlerini teeph et· 
tlrmelerlol ve ıkııl takdirde ka· 

• noua meılttlron 5d9 tonca mıd· 
deııl hakmnnan tatbik olonıca· 
ğı tlıto olonor. (269 l) 

Akhlııar Sulh hakok hlldm· 
ltğlnden: 

Dereköy ahallalnden olup 
mukıddema İstanbul'dı aııker 
iken ölen SGleyman köylü Meh· 
med'ln oğla 327 doğumlu Bil 
eeylnln terkeslne Sulh hildm· 
llğlnce vaziyet ve ıeptl defter 

edilmekte olduğundan kanunu 
medeninin 553,560 ve 561 ve 
562 inci maddelerine levf ikan 
tarihi llAndan bir ay zarfında 

müteveffanın lıorçl ıı T e alacak· 

lılaranıo m11bkemeye bllrnüra· 
cut hukuki vaziyetlerini teeblt 
ettirmeleri akııl takdirde kanuna 

mezlul.run 569 ımcu maddeııi 

hOkmQnfiu tatbik olunacağı ll'n 
ANADOLU MATBAASINDA 

BASILMIŞTIR 
24 29 8 8 tebllg oldDar. 2692 olunur. 2694 

• 
Nazilli'ye Git11· 

- başa ı inci yoade ; 

başkanlık etmlı ve ıııal l~ 
parti merkezinden ayrılı 
bir gazlnoaonda berıb 
bulunan 111ylularlı blrllkl' 
mek ylmfolerdlr. Oıadıll 
roca Alsaucak lst1Byooun• 
bakammız Celil Büyır; I' 
karla saat 13 de NazUll'1' jf 
reket etmiştir. Beraberinde~ 
dın, Denizli ve Iepart• ~ 
ları tl6 Scımerbank genel JI 
törü Esat Narnllıh, So'1'1

1
; 

ya şehrimiz ceneral koP~ 
Tör kof lı gen11l mftıı•lrl ,ı 
Taı Ye Anadolu Ajanıılafl f 
bahirleri İzmir ve lııtıabol 
zetecllerl bulunmaktadır. ~ 

Bakanımız; AlHneık it , 
nonda ilbay Fızlı Gftl~,, 
ordu eıpekterl General 1sst~ 
General Khım DJrlk, ili_ 
baokanı Avni Doğao, &I ,,JI 
kem Mevki ıs komutan•~ 
lay Raaım, Tılrkof is b ',ti 
doktor Mecdet ve b•k;,.a: 
bağla 1zmlr'dekl dayralır (1. 
törleri bulunmuşlardır. f 
Bayar, motokara binmede• 

1 f 
kendisini uğurlamak tıze~; 
len zevatın ellerini ıı ·~ 
ıyralmıe ve motokara btodı~ 
sonra motokar hareket ';,1 
tir. Celal Bayır; letı•f tal 
bnlunınları el ııallıyarak ~ 
lamııtır. Bakınımız bD ,; 
tekrar İzmlr'e hareket ed dl' 
ve akşam• doğra İzmlr'e 
mOe bulonıcıktır. 1' 

Bo ıkeam uray ( beledi-' 
tarafından Ekonomi bık•oı f. 
CelAl Bayar ı,ıeref ine paO'~ 
gazinoıundı bir gırdeO eıf. 
verllecelttlr. Gazinoda prof~ ~ 
nel mozlıyenler bulonıct afi! 
amatör bıyan ve baylar dJ"OJ 
landan da numara ve 

yapılacaktır. ._J 
Dans mileabakaları, dır' 

f lşekler, kotyonlar fe ,~ 

bol eğlenceler vardır. tıoJlk" 
çok oen bir gece yaeaııac• 11 

yarın ııaat 11 c. e. l'~"
naf ve l~çller blrlllderlnlD ~
törenine haıkaolak edeceblf 
G . H. P. Dolaplıkoyo o• ~ 
ııfnln açım törenini de 11~ 
tan ıoora 1zmir'den ayrıl• 
lardsr. __,(.. 

~· Akhlııar a•llye hukuk 
kimliğinden: s• 

Camllkeblr mahalleıhıdeO j~ 
Hl kızı Hisblyenln kocal• etti' 
eeklolo urla köyOndeo '' ,.ı• 
il nOfosta 21·316 oodJ'111~ 
hanede mukayyet AbdO ,JI 
oğlu l\lehmed ile ır••::;.,f 
açılın ihtar dnaııaadao fi" 
davalanın lkametgAhıoıD il' 

apı 
bollyetln(mebnt llAneD Y ~f 
tebllğata rağmen mabk• f'~ 
gelmemi, ve bıkkındı f,,,, 
kararı ittihazı ile mıb~ofl 
18 9 935 cuma saat do-, 
talik kıhnmıo ve o gan ' ı~ 

tt(JIO"'" 
okunarak eııaeı glrletlec~e "" 
yevmi mezkurda davıho1ıı ~f' 
zat mahkemeye gelmeai .,,.. 
gôod.armeııi akıl takdirde ff 
kında gıyaben yapılacakd;.; 
melelerln muteber adde 

ğl ilAnen tebllğ olun!:4-

Akhlııar Salbokok bPI 
ğinden: ftff1 

Selendi'de mukaddeOJ11 
'' 

'ı0 eden Kaııım oğlu Hıeıo fi 
· rekeslne Sulh hlklmllğiııc' ~&' 

zlyet n eeptl defter edil_,., 
oldağondın kanunu nıed'':,-4 
553, 560, 561 •e 562 locl ·" 
delerine tevf ikin tarihi ll~t" 
itibaren bir ay sarfında •fi" 
veffanın borçlu ve al•-~ 
rının mahkemeye blldJOfC el' 
bokoki vaziyetlerini ıeıb .,. 

tlrmelerlol aksi takdirde;' 

ouno mezkuron 569 uocd ı-" 
desi hOkmanan ıaıblk ;,, 
ca~ı Ula olunur. 2 
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Yhey, Yakar'ı hatırladı ve durdu. iki 
Uçurum arasında kalmış gibi idi. 

QQ L --.................................... _ .. __ .................................... _ 

•Aı 11~~dltılnla bile anlıyı· - Do kadın Söğd lllerlnln - Hayır, belki daha iyi bir 
hı r duyguya benziyor· Hatun Bans değil mi?. yer buluruz! 

1 rdenblre Yıkar'ı hatır · Aybey'lo gözleri açıldı, yftıft - Geldiğim lıtlkamette mi, 
t 1 •tının 
{Otlb gemini çekti. iki sapsarı oldu, ırkadaıını omuz· gittiğin yoldı mı?. 
'-Yor:~ Y•mıç arasında bolu· inandan yakaladı. Gırtlığını - İıteraen benim gideceğim 
'-.ı b ' Ve bo yamaçlar, baı yırtın, garlb bir eeele bağırdı: istikamette olıoo? 
\l •tı YClkıek, ayık baemı· - Sen ono nereden tını· 
İçtlneıelerle örUUOydD. yoreun, bono nereden anladın? 

ili çekti· Arkıdaıı gftl-Gyordo. Dostça, 

- Peki, nasıl lıtereen.. Zı· 

ten ben muayyen bir yere git· 
mlyordam. Eğer ano ederıen, 
kıhcınm yanına başka bir kılıç, 
yftreğf olo yanını baıka bir y'ft. 
rek, bileğinin yanını başka bir 
bilek daha gelsin. Olur mn 
Aybey!. 

'tie k · · l>ı •dar uzaklardı kaldı? mertce bir gftlQ~le ona bıkı . 
L 1e it •Uı ID~rıliındı. Karııdan yordu. 

8t1 k gelıyordo... Aybey onu 11rıh: 
~lir 1

1Ddf?. Bir dOıman ola· - Söyle, çabuk ıöyle!.. En 
'' 1ıılydl?. Yad, yabancı iller- ıevdiklerlnlo bııı için ıöyle! 
tlrfı.t g:çlyordu .. Kılıcını, hın Fakat bu ıon cftmleyl ağzın· 

...., ~~eltU: dan çıkarır çıkarmas, plıuıın 
Aybey aulınmıı göslerlle ona 

baktı: 

'ita t b 1111 ıen de ·Dedi· n11ıl oldu: 
e ilk · 

\te eye •tatmıyor mayam? - Bar.i dfet, dftıftnemedlm. 
- Bana knnet ye dirilik 

Terlreln bıhıdmm!. 
.l •tı ...... "il. Ba ııııengfılne dokon· - Bıkkın var, çok heye· 
"-ıacta •ta, ıon Tarkeş'ler kav· cında~u:.. Benim ıevdlklerlm, 

- Öyleyse marı!. Atın nasıl?. 

- iyidir. 
teıag18d ele geçlrmlıtl. Kestane sizin kılıçları011ın altındı pır· 
~t it e, ıoJmJI, zeki ve genç çalandılar Aybey... Şimdi en 

Aybey, bono. kendilerinden 

aldığını ıöylemedl. 

'·· tı, Aybey'e çabuk ahı ıevdlğln loeanın bııını, diye - Demek Hatun 8101 gör· 

iL ınd verirken, kendi batımı .......... k dGo ve tauıyorınn? • 

Yota_kl ırırak atıldı. Bozuk koymoı oldun. Saua gönlftm 
"ttay taı parçaları, eağa ıola çok yakın arkıdat! 

- Yalnız o kadar mı? 
Konoıton mo? 

tt~ Ofdo, Karııdıkl yolca git· Aybey, bo aıll ve yaksek 
41Cklıoıyorda. insanlık kırııaındı tftylerlnln 

Dahası nr! 
. . .•• ? 

f11td,: 1 blraralık hayretle Arperdlğlnl doydu. Gözleri yaı Sormoyoraoo! 
-.... 8 tçlndd idi. Oao bir dıhı ku· 
4u Q da kim?. O mo yokıa? cakladı ve birbirini öpUUer. 

- Dinlemek lıtlyorom. 

\et~~ dı aynl şekilde bir - Şurecı~a oturaak Aybeyl 
~•ttıl ~d göeterdl n 80nra 

- Seni konoıtuk, ıenl! 

- Sonu Var -

le 1&lı t. it gene atlarına tftrdQ . 
b.,, ~l'faıındıkl bağırdı, kGIA· 

tlıttı: 
..... t\ 

lt11 b ? Ybey, yfğltlm, ıenıln ha, •. 
4ybe 

lettQ Y de heyecanla 6zengl · 
Gauınde doıı.roldo· ..... he tı • 

~hr, ilim, bemlm ya ıd8lı 
ga,,IQ~•o!.. Seni bir daha 
lıııa k Yece~iml umarken, hah· 

\1 •r~'111• çıkardı. 
1 e •ti ~I gc •r Y•nyana gelince, 

,,baç babadır karıılaştılır. 
dl ey" 

llllJ it 111 karşısındaki, ken· 
1dı. Urtaran meçhul süvari 

iyi oldun 

...., E 
'-tıı b 'et, iyileştim. Hayıllmı 

orçluyum' ...... 8 .. 
llayıc b Unları bırak Aybey!. 
e ... eıa ~rçları tanımam bent. 
'"11 •na ılSyle, ordudan 
ı 1Ytdd ~tı?.. O ın, nereye gidiyor· 
.. Ilı adın eonra da benim 

•at1ı ._ 
t\yb •ca&larıoı nr. 
....._ ey haf U bir sesle· 
~o , 

ltltı •ld rdodın, arkıdıılardın 
li'•lııt •ın da öyle ayrıldım. 
~.~ 1 llereye gittiğimi, ne yap 
)ol'QIQ~tedfğlml hen de bllml· 

nı,e 
...., l!ıırıldandı. 

Sctıd 8•tıa bakean ı Aybey! 
e bir d 

cıu0 eğleUdlk var. İnean 
1 ' tııaa 1dır. &. ını içinde tutmamı· 
llllettı? •saca söylemek letemez 
h•tıcı' d Korkma, kareında ya· 

..... • 0111 .. 

hır do 'Y •hıncı dcğtl! V ıktlle 
hıt "ıı. Oıtıandık, timdi bir dost 

'~~k ' ....., S arkadaşı. 
......_ 

0 
llyle öyleyıe!.. 

htdıın kıdına g!dlyorum. Ona 
'fetdt11ı etnı.,k letlyorum. Söz 
.__ k • gec kıldım. Anhyo· 

1 0 timdi tehlikeler için· 

ithalat Gomrüğünden: 
K.llogrım Cloal E111 

11254 Mftatımel Gal.anlıll demir varil 
Yukarıda yazılı bir kalemde 188 adeıl 112ö' kilo mOetımel 

demir .arlllerfn 9,9,935 el pazartesi 1111 14 te açık arıtımı eo· 
rettle aatılıcığındın işine gelenlerin hhalAt gfımrOğft sıtıı ko· 
mlsyooonı mOracaat etmeleri 1140 olooor. 24: 25 27 28 2688 

Denizli Lisesi DirktörJüğOnden: 
-20 ığoıtoeta bıtlıyacıkOlı'iı- tılebe ~ namzed kaydı 31 ağoıtoı 
ıaat onftçte bitecektir. 

Derelere 30 eyhllde bışlan1caktır. 2632 
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~ Akşam Okulu i 
= -~ Tlllebe yaımığa 
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bışlanmıştır. Telefon: 3902 ~ 
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.,. Doktor -. 

Zekai Tarakçı 
iç Hastalıkları MO.tehassısı 

İkinci Beyler ıokağı Tftrk mtızayede aalonu lttl11llode 
numara 45. llastılarıoı öğleden ıoora 15 den 18 e kıdar 

kabul edtr. TELEFON : 3806 

Horona 11ked sa. al. ko. dmn: 'Oznm satışları 
1 - Aıker ihtiyacı için 30100 kilo pıtıteı açık ek:ılltme Ç. Alıcı K. S. K. S. 

ıoretlle 11,eylul,935 çırşımbı gcına ıaat 10 da aatın 522 H. Alyotl 6 75 12 
ılınıcıktır. 

429 Ş. Rlzı hı. 7 10 25 
2 - Tahmin edilen bedeli 2107 liradır. 419 Hoca •· Ah. 5 25 11 75 
3 İlk. pey 158 liradır. 5 50 11 392 M. j. Tarın. 

Şartnımeıl hergftn komlıyonda götftleblllr. 6 50 11 25 
lıteklllerln bildirilen vaktinden evv~l bornHadıkl il· ~~: t.!;rınto 

6 25 10 7 5 5 
keri ntan alma komlıyoua gelmeleri. 24 1 5 10 2701 

Horona aakerf aa. •l. ko. dın: 
1 - Aık:er ihtiyacı için 12700 kilo koro ıoğın açık eksilt· 

me aoretlle ll,eylt\l,935 çarıımba gOnG aaat 11 de 
aahn ahnıcıktır. 

2 - Tıbmln edilen bedeli 762 lirada. 
8 - İJk pey 67 lfradır. 
4 - Şartnameal hergftn komlıyonda g~rftleblllr. • 
5 - İıteklllertn bildirilen nktlndea n~ı temlnatlarlle bir· 

ilkte Barna.adı oıkeri aatın atma komlıyouonı gel· 
melerf. 2t 1 5 10 2700 

Kışlada Mfts. Mev. satın alma komisyo-1 
nunda ihaleleri yapılacak ilAnlar 1 

1 umlr Met. MY. merkez kuaatlle tayyare Te deniz kıta· 
atının {247250) kilo ıığır eti, (1500) kilo koyun eli, 
(2450) kilo kusa eti kapalı zarf la eatıo alınacaktır. 

2 - İhaleıl 5 ·Eyhll· 935 perıembe gftnft eaat on altı bo. 
çokta lımlr'de kııladı Met. MT. eatın alma komlıyo· 
nanda y•pılacıktır. 

S - Şartnımeıl her gan komlıyondı görCllebller. 
4ı - Etin tahmin edilen mecmu totmrı (48557) lira 50 ka· 

rootor. 
5 - Sığır etinin beher klloıu için 1» korue, koyun ve kuso 

etlerloln beher klloıo için de 40 kuroı f lat tahmin 
edilmlıtlr. 

6 - Teminatı muvakkate akçesi {3641) lira 81 karuştor. 

7 lıteklller Ticaret odaıında kayıdh olduklarına dair n· 
ılk• gllatermek mecburiyetindedirler, 

8 MClaakaaaıını fıtlrık edecekler 2490 ııayıh arttrmı ve 

ekllltme kınunonun 2 n dçOncfl maddelerinde ve ıart· 
nımeılnde yHıh vealkalarlle teminatı monkkate mak· 
boılarını ve teklif mektuplarını ihale ıaatlnden en 81 

bir uat enet komlıyonı vermlt bulunacaklardır. 
2644 20 24 28 3 

San'at okulu direktörlüğünden: 
Gerek okulomoı ye gerekee Ankara inşaat uıtı okulu için 
Yeni öğrenci yaz:mına baelanmııtır. Yazım itleri 4 ·9· 1935 

tarihine kadar ıGrecektlr. İlk okuldan dfplomala 13-17 yaı 
anıınd•ld 'leteklllerln bir dilekçe ile Ubaylıga baş'furmaları 

bllltlllr. 2666 22 24 . 27 28 

Devlet Demiryollarından: 
Mohımaien bedeli ile mlktat ve enafı ııığıda yazılı tahmil 

n tahliye iti 5 ·9· 985 perıembe gftnü aaat 15 te İzmlr'de 
Basmıhane'de 7 inci loletme bloıaındı açık eksiltmeye konul· 
mu,tor. 

Bu lıe girmek latlyenlerln 307 ,50 liralık muvakkat teminat 
vermeleri 'fe kauunon dördflocü mıddeıl mucibince lıe glrmege 
mantı kanuni bolonmıdı~ına dair beyanname ile ayni gan saat 
15 e kıdır komisyon relıll&lne mQrıcaatları lbımdır. 

Bo ite ald oartnameler parasız olarak 7 inci loletme cer baı· 
mftfettlıllğlode dağıtılmaktadır. 

Glnst Mlktuı Muhammen 
bedeli 

Lira Koruı 

1 - Halkapınar n Aleancak de· 
polarıaı gdecek olan kömftrftn 
vagondan yere tabliye edilerek 

Ton 
Takriben 

18000 2145 

muntazam latif yıpılmaaı. 
2- Y•pılmıt latiften Halkapınar Takriben 

deposunda m•klnılua tahmil 8500 
edllmeel. 2649 

1955 
21 24 

8 inci lıletme mıntabeındı 
mer'i olup •ğoıtoı ayı içinde 
mQddetlerl biten •e ıtığada nu· 
maraları göıterfleo hoıoıi tarl· 
felerln mftddetlerl yeni bir 
lı'ara kadar a1atılmı1br. 965 
çimento 'fe demir. 968 maki· 
neler, iooaat malzemeıl, çimen· 
to ve kereate, 974 kibrit, 982 
mensucat, 983 odun, 991 il· 

bun, 993 tfttOn, 995 kepek, 
1004 tOtOn, 1074 eabun. 

Mazot, motorin ve makine 
yağları 965 nomarılı tarifeden 
çıkaralmııtır. Bu tarifelerdeki 
taabhftd ve teminat şartları 

mülgadır. (2664:) 22. 24. 27 
8 inci işletme mıntak111ndı 

herh1ngl iki lıtaeyona araeında 
taeıttırılacak prlna yığları, Dev· 
let demlryolları omumt 9 no· 
maralı tırlfeainln birinci aını· 

fandı y11ılt ıeytlnyığı gibi ton 
Te kilometre batına 5,25 (Bet 
katot ylrmlbeı aantlm ftcrete 
tlbl ta&ulacıktJr. 

Aydın hattında prlnı yağı 
lçio mer'i umumi ve huıoıi 

batan tarife mQlgıdır. 
20 22 24 2620 

Akhisar aıllye bokok hakim· 
llğlnden : 

Akhiıarın bas hoca mahalle 
sinden Ahmet kızı zebra tara· 

fından koc11ı Boreanın İnegöl 
kuaaıoda Sinan bey mahalle· 

sinde Zafer ceddeılnde 63 DO· 

maralı evde Serezll Basan oglo 
HGeeyln aleyhine açtığı aolh 
teıebbftıG duuındın dolayı d •. 

valının JhmetgAhının meçhull· 
yetloe mebni tebllğıt yapılma· 

mıf ve llAnen tebllğat lcraaına 

karH verilerek mahkeme 13.9. 
935 cuma gftnft eaat 9 talik 
kılındığından ye.mi mezkılrda 
danlının blı11t mahkemeye gel· 
meal ıbl takdirde gıyaben mıh· 
kemeılne denm olon•cağı teb· 
llğ makamını kaim olma~ Gze· 
re Uta ol1111ar. (2690) 

189 Alyotl bira. 7 25 12 
175 T. Debbıı 5 50 9 25 
173 M. Albertl 6 75 11 50 
143 8. S. Alazrı. 6 10 50 
286 D. Ardltl 6 10 50 
138 j. Kohen 5 75 10 
124 Y. l. Ta1At 6 8 
74 S. Sftleymı. 6 75 9 25 
48 S. Gomel 6 50 9 50 
42 Len Reclyo 7 12 25 
41 8. ve Cevdet 9 14 25 
23 M. Ardltl 7 9 
26 P. Klark 6 50 
20 K. A. Ktz 7 50 
16 Mani. b. koo. 7 25 
'15 F. Emin 7 50 
10 G. Abdollıh 5 
10 Kaplan Ha. 8 50 

9 L. Gılemldl 6 25 
5 M. Mlhalef 9 50 

3899 
incir eatıoları 

7 50 
8 
9 75 
7 50 
5 
8 50 
7 25 
9 50 

Ç. Alıcı K. S. K. S. 

413 Tnııtı il" temiz. 5 50 12 
251 F. Paker 7 14 
209 Ş. Remzi 7 10 
13i A. Muhtar 7 12 
84 Ş. Krlıpln 5 50 9 
79 8. S. Alazrı. 7 50 14 
65 e. Şeıbeı 9 60 1 o 
50 K. A. KAz. 8 9 
39 F. z. İzzi 7 11 60 
17 Ş. Hiza hılef. 5 50 7 25 
11 Koope. itti. 12 12 
12 P. Franko 9 5,0 U 50 

9 M. j. Taran. 13 50 13 50 
6 E· ~· Roditl 12 12 

1369 
Zahire satışlan 

Ç. Clnıl K. S. K. S. 
150 ton buğday 4 125 6 25 

958 Buğday 4. 125 6 25 
25 Nohut 6 6 

146 B•kla 4. 875 4 875 
3 B. pamuk !17 50 4 7 50 
1 B. 0 4 7 50 4 7 50 

36650 adet oğ. de. 21 50 43 
50 ·Kon. pılı. 320 440 

Acele Müzayede 
ile fevkalade satış 

25 ağoatos 935 pazar günQ 
öğleden evet 111t onda Gözle· 
pe tramvay caddeıl ealhıne 

meTldlnde 383 nomırah hane· 
nede MneyQ Basanı alt Jnglllı 
mımolAtından yeni bir halde 
bronz birer boçnk kltlllk keı· 
me iki direkli karyola maa 
eomyaları onl aynıh kOçQk 
ılfonyere Qç aynalı toHlel ko· 
mldlooıu ve kadifeli şezlonk 
maelf cevfıden mamul lkt ka· 
pılı •yoılı dolap ıat perdeler 
kornleler •lyına mamolAtından 
tablalı kınepe maa iki koltuk, 
cevizden mıınul bdle fantazl 
kare yemek maa1&1 mu~amba 
kınrpe maa iki koltuk taplalı 

ve haeırlı aandılyalır ayuah 
aıkıhk, mavon orta mıaası, 

bısma lethalar, balkon estorlırı 
kördklQ çocuk arabası, gıyet 

tık hasır takımı mıeaılle, oda· 
lardıkl taban mooımmar ı, 

pate markala grımafon maa 11 
adet ıablblnln sesi plAklarile, 
gece IAmbası poreelen vazo ce· 
vlzden mamul ipekten kınape 
takımı eemslyelik kadife kine· 
pe takımı 9 perçalı ktıblk orta 
m11aıı ve iki ılğara maeaeı 
bıh ve ıtccadeler vesaire 
birçok eıyalar mfizayede ıo· 
retile 11tılacektır. Satış pe· 
şlndlr fıraatı kaçırmayınız. 

Tftrk mOzayede -salonu 
Modarlyetl 
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k~:rLi:~:~a:a- ~ Alişehir Banliası 
Cendell Han, Birinci Kordon • • • • • 

Tel. 2443 Ü ~ m Ü lf' (S. U lb e S n 
Ellermın Ltyn Ltd. Cfl" 

ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi binasında l.iverpool Hattı: 
·'ALGERIAN,, .aporo Llver· 

pool ve Snanııea'dın 18 •gua. 
stosa geJlp tahliyede boluna· 
caktır. 

" FLAMINlAN ,, nporo 20 
ağoetoetan 24 ağoatoea kadar 
Ltverpool ve Glaııgon için 
yak alacaktır. 

" OPORTO 11 nporo eyhll 
bıelaogıcında Lherpool ve 
Svvanııea'dan gelip tahll7ede 
bolonacakıır. 

Londra Hattı: 
"POLO., npuru 25 ıgoıtoı· 

ta Hull, Londra ve Anven'ten 
gelip tahUyede bolonıcık ve 
ayni ıamandı yalnız Boll için 
yak alacaktır. 

'' ALGERlAN" vapuru 29 
ağo~tosta beklenmekte olup 6 
eyhlle kadar Londra Ye Boll 
için yok: alıcakhr. 

.. F ABlAN,, nporo 7 eylftl· 
de beklenmekte olup 18 eyJftle 
kadar Londra ve Holl için 
yftk alacaktır. 

Tbe General Steam Vavlgatlon 
Co. Ltd. 

11 ADJUDANT ,, vapura 23 
oğustoeta beklenmekte olup 27 
ı~uetoea kadar Londra ve Letlh 
lçto yok alacaktır. 
Not: Vurnt tarihleri ve nporla· 
rın isimleri Ozerloe denlılkllkle· 

rlnden meı'ullyet kabul edilmez 

V.N. 

VV. F. H. Van 
Oer Zee 

& Co. 
DEUTSCBE LEVANTE Ll.NIE 

" ALlMNlA ., vapuru 14 
ığustoata bekleniyor, Bambnrg, 
Bre~en Ye Anverı'ten yak 
çıkaracaktır. 

0 ANGORA., vapura 19 ığuı· 
tosta bekleniyor, 22 ığoıtosa 

kıdır Anvera, Roterdam, Hım· 
burg ve Bremen için yak 
alacaktır. 

0TİNOS,, vapuru 2 e 1l6lde 
bekleniyor. 6 eyUlle kadar An· 

vere, Roterdım, Hambnrg ve 

Bremen için yftk ılıcaktır. 

11İTAURİ11 vapura 16 ey· 
UUde bekleniyor. 20 eylOle 

kıdır Anveııı, Roterdam, Hım· 

bnrg ve 8remen için yok ala· 
cıktır. 

ARMEMENT B.SCBULDT 
BAMBURG 

0 HANSBURG,, vapuru 22 
ığuatoııtı bekleniyor. 1 eylOle 

kadar Anvera, Roterdım Ye 
Hamburg için yok ılıcaktır. 

uNOR BURG,, nporu 26 ey· 
UUde bekleniyor. 30 eylQle 

kadar Anverıı, Roterdım ve 
Hamhurg için yok alacaktır. 

SERVİCE DlRECT DANUBIEN 
TUNA BATii 

" AT!D ,, motlSra 26 ağo11· 
tosta bekleniyor. Budıpeıte, 

BratlııJav ve Viyana için yok 
alacaktır. 

THE EKSPORT STEAMSBlP 
CORPORATION 

11EKSCELSIOR,. npnru ha· 
len limanımızdı olup Nevyork 
için yok: almaktadır. 

SOCIETE COMMERClALE DE 
ANVlGATION A VAPEUR 

" BULGARlA ,, vapuru 14 
ığostoata bekleniyor, Borgaı 

n Varnı için 7ok ılıcaktır. 

TELEFON: !2363 __ __. .. ...__ __ 
Herttlrlft (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılar. 

Vadesizlere % 4 

Mevduat Şartları: A~tı ay vad~liy~ o/o 5 . . • -
Dır sene vadelııe % 6 faız verilır. = 

Zahire, dzftm, incir, pamuk, yap-a-k,-a-fy_o_n_v_e_ııa-ir-e-ko-mlıyoncoloğo yopılır. Mollo~jj;~;~;;,I 
ıtnde ıablplerlne en milııafd eeraltle avını werlllr. = 
1 il 1 11111 1 1 1 11111 1 11111 1 1111111111 11111111 1 -

[ &lrCJOll D A NKA SI 1 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAİS KUMPANYASI 

•
1CERES., npuru 26 ağoııtoatan Sl ağoııraaa kadar Annra, 

Roterd•m, Am1teerdam ve Bımburg limanları için yak alacaktır. 
"ULYSSES,, vapuru 9 eyJalde gelip 14 eylOle kıdır Annre, 

Roterdam, Amıterdım ve Bamborg Umanlara için ytık alacaktır. 
"0RESTES,, vapuru 23 eyUUde gelip SO~eyldle kadar Anverı, 

Roterdem, Amııterdam ve Bamborg limanları için yak alacaktır. 
"ULYSSES,, vapuru 22 ağuıtoııa beklenmekte olup yakana 

tahliyeden sonra Burgu, Vırna ve KOıtence limanlarını hareket 
edecektir. 

110RESTES,, vapura 5 eylOlde beklenmekte olup yakana 
tahliyeden 16Dra Bor!•• Varna ve K.öııtence limanlarına hareket 
edecektir. 

11BERKULES,, npura 19 eyUUde bek•enmekte olup yalLOod 
tabliye ettikten ııonra Burgae, V 1rna ve Köııtence limanlarına 

hareket edecektir. 
SVENSK.A ORlENT L1NIEN 

11VIKINGLAND,, motôrll 2 eylalde beklenmekte olup yOkOnO 
tahliye ettikten ııonra Roterdam, Bamburg, Dantzlg, Gdynla, 
Goteburg, Oılo ve İakandlnavya lf maolarma hareket edecektir. 

118EMLAND,, moUSıd 16 eyltılde gelip tahliyeden ıonra 
Roterdam, Bamborg, Dantzlg, Gdynla, Goteborg, Oılo ve 
İıkandlnavya limanlarını hareket edecektir. 

11VlNGALAND,, motôrO 2 birinci teırlode gelip yOkOoO. bo· 
ıaltİıktın ıonra Roterdam, Bımburg, Dantzlg, Gdyola, Goteburg, 
Oılo ve İııkandlnavya limanlarına hareket edecektir. 

SJlllVICE MAR1T1M ROUMAİN 
0 SUÇEA VA,. vapura 5 eyUUde gelik 6 eylOlde &Ialta, Baraelon 

ve Marellyı'ya hareket edecektir. 
0 ALBA JULYA,, n~uru 30 eylOlde gelip birinci teırlnde 

Mıhı, Bıreelon ve Marellya llmıolarına hareket edecektir. 
Yolcu ve yok kabul eder. 

İIAndakl hareket tırlhlerladekl değlolkliklerdeo acente mee'u· 
llyet kabul etmez. ~azla tafıll&t için iki ncl Kordonda Tahmil 
ve Tabliye blnaııı arkaııında Fratellt Sperco vapur acentahgıua 

mOracaat edilmesi rica olunur· 

OksOrenlerI Mut· 
laka (Okamentol) 
ÖksD.rilk Şekerle· 
rini Tecrilbe F.di· 
ojz •• 

ve l'Otjen ~ahapın 
En Osuın Bir 1\-IOs· 
bil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayınız. 

Kuvveti i M«s bil 
lstiyenler Şahap 
Sıhhat SOrglln 

Haplarını Maruf 
ecza depolarından 
ve Eu.anelerden 
Arasınlar. 

cc: 
cc _. 
>
< cc 
w 
> 
:z 
cc 
>< ca 
cc: 
LU 
c:» 
LU 
Q -

Sıhhat E<~zanesi 
Hamdi Nflzhet 

Telefon: 2004.2005°2663 · 

=_• 1111111111111111.. Mualli.m _..1111111111111111! ~ Muhasip Aranıyor 
- D ff JQ AJ İyi bir maaılı, muzaaf ~ r. U 81 af&Ş ~ oeulOne aeloa bir Mohıee · 
§ Eekl Tıbbiye Mektebi MOdftrO, Garp ubheıl Sıhhiye Relııl 5 heci aranıyor. Taliplerin 

~-= iç Hastalıkları Motahassısı ~-~ Udncl kordon Şahtn zade 
ıokağı 18 numarada Boca := H11talar101 Bacı 811110 Otell Karıııanda Şımh Sokagındı 5 zade Ahmed tlcaretbaneıılne 

ES (20) No. Etki Moayenehaoeılnde Kabul Eder. 5 
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Vakfı No. Nev'i Mevkii 
Soğakkuyu 115 DOkkln Soukkuyu 

" 182 .. .. .. 184 .. " 
" 121 " " 

Baladur mehmet ağa 53 E• Dof uphkuyu 
Aziziye 28,32 " Gtıllzar ı. .. 35 "' Kırım 
Zenciye emine 35,25 " Saraç ali ı. 

10 .. Dllher ı . Mir dergihl 
Hflaeyln 111 21,29 Dilkk4n Burnava şadınao ç. ~O .. 17 " " " .. 6 .. " eıkl hftkQıneı ~: 
KeatelU 91 .. KeıteUI 4S 

" 95,97 Depo " 60 Piyale oğlo 62 Ev Morabaue 
7~ 

H11tı meaçlt 43 " Huta sokak 
" " 62 H .. .. 60 

Vakfı alt yok•rıda yerleri ve numaraları ve tahınfD 0~ 
bedelleri gôıterlleo ıkaratın aeoellk: kiraları on gftn 1111 
açık arttırmığa çıkarılmııtır. 1haleıl 28t8,935 çarııınbl ı; 
ıaat ondôrttedlr. İıtekll olanların o gQo aaat ondörtte 
dlrektôrlOğftnde toplanan komlııyona mOracaatları bUdJrill~ 

18 24 28 262' 

~Doktor.,. 

A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bulaşık ile salğm hastalıklar 

mO.tehaesısı 
Basmahane iıtaeyonu karııruıdaki dibek ıokak baııoda 30:,:, 

lı ev Te muayenehane.inde ubalı ıaat 8 dan akpm eaat 6 • 
haıtalannı kabul eder. fi 

Müracaat eden hastalara yapılm11ı 14zımgelen ıair ıabliUI f 
mikroakopik muayeneleri ile veremli has.talara yapılma11oa ce•" 
rdlen Pnomotorakı muayeoehaneeinde muntaıı:aman yapılır. 

Telefon: 4115 

Kültür Bakanlığından: 
1 - 2259 11yıh kanunun tatbikine dair ol•n tal~ın•f ...... 

gôre ilk okullar için bir ılfıbe kitabı yızılmısı aıO•• 

konuJmoıtur. 

2 - MftHbaka mOddetl eyhi.l 1935 den baılımık '" '1J 
bıt 1936 cumartesi gtıoa öğle vakti bitmek üzere aiti •f4'1' 

3 - MOııabakayı lttlrake karar verenler 30 lkiocl 1 

1935 comarteıl gOnd öğleye kadar bir dUtkçe ile ktıllOr 

lığına mOracaat ederek bu m011bakaya girecekler dJ 
adlarım yazdırarak bir numara alacaklardır. 

4ı - M1lııabıkada blrlncllltl kazanan kltıp ftç yıl OJI 
okullarda okotolacık ve mOeJllflne her yal için 500 Uc• 
hakkı verilecektir. ikinci çıkan kitabı yazana bir defayıı 
olmak Ozere birincinin mQelllff ne verilenin bir yılhjlı 
dördtıocd ve beo•ncl çıkanlaıa da birer defıya mahıua 

ftsere lkloer yoz Ura mftkAfat verilecektir. 
5 - Ma.abakaya gireceklerin eııerlerlnl Oç nuıbı 

Ozere makine ile ve kAğılların yalnız birer taraf larıoa 
olarak kftltQr bakanlığına makbuz mukabilinde vermeleıl 
göndermeleri lAzımdır. Kitaba girecek reılmlerln aeıllıt• 

nuııha olar .. k mChveddelerle birlikte verilir. MGııabıkaya 
bir kitapla girenler de khıbıo üç naııbuıoı bakanlığı yer 
veya göndereceklerdir. . 

11
tf11 

6 - Mdaabakaya girenlerce eser müaveddelerlle blfl"'." ..aı 
eaerl kabul edildiği takdirde, eıerlnl llAn edilen telif hakk• ~ 

llnde ve her torla taearrof hakkından nıgeçerek kftltDr .,.,, 
lığına üç yıllık bir devre için terkettl~lni ve kitabın o ~ 
içindeki 1her buılııınıo ııon tasblhlerlnln keodlıl yeyı ~ 

meııullyetl altında tayin edeceği diğer blr zat tarafındın~· 
aağını gôıterlr noterlikten taııtikll bir taabhtıtname veril ~ 

7 - Kitapta bolonma11 lazımgelen pedagojik ve 1 ;; 
vaaıf ları göıteren oartnıme ile noterliğe taetlk ettlrflece~ ti 
bGtnamenln formillj beı koruı mukabilinde kOltiir b•~,. 
yayın dlrektôrlOğtındwn ahnıblUr. Ankara'dan bııka yerd• 
ların aynı adreee bu kıymette pul ıöndermelul Jtzımdır. 6 

1 8 16 24 196 

lzmir Memleket Hastansi Bıı''"' 
hibliğinden: ~ 

Memleket ve Eorelp•oa haatıoeeinln bir yıllık lblly,c•0s gJ5 
tıhyacak olan 67729 kilo ekmtık 10,8,935 tarihinden 29t :,,.· 
tarihine kadar 20 gftn mftddetle ve kapıla zarf ueulile ,., 
mlye konulmoıtur. Şeraiti mO.oakasayı görmek lıtlyeoler b;,_-· 
İzmir Memleket haelaneel bııheklmllğioe mftracaıtlara. ~ 
kaııaya l•tekll olanların bedeli mohammenln yOzıJe yedi t1f' 
nlıbeılnde depozito ıkçeal muteber mlllt banka mıkbO~ll' 
mektubu lbrat etmeğe mecburdur. 1ııeklllerden lıtlrak e ;,ıf 
bir zarf derononda teminat mektubu veya makboıo bil ,.,ı• 
içinde de tekllfnımeılnl ve iki zarfın da bir zarf içine ~~· 
rak Oııta mOlaOrJenerek zarfın O erinde hangi it için Ol 4' 
ııaya lıtlrak edeceğinin yazılm111 ve açık adreıılnln ve tıOJ~f', 
yızılmaııa eksiltme gOntı olan 29,ıgoıııoı,935 gOnOoe r 4'~ 
perıembe gano saat 9 dan 12 ye kadar İzmir vlltye~I 

5
,1 

encOmenine maraceatları. 11 15 20 24 2 

Posta T. T. BaşmüdürlilğOndeJJ: ,,.,, 
Telgraf hatlara için ııahn alınacak demir Jlrek tıka• '~ 

bin altı yh Ura muhammen bedelle 13.8.935 tırlblodeP j ~A 
15 gfln mftddetle açık ekıılltmlye konulmoıtnr. Verilece~ ~ 
uygan gOrOIQrııe Ağoııtoııon 27 inci Sıh günü 1111t ooıfll~.,tf' 
olunacaktır. Taliplerin ıartlarını anlamak Gzere baıaıfl &Sf 
kalemine mftracaıtları. l!l 16 20 2~ 2 


