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ACUSTOS 1935 zmir'de hergftn sabahlan çıkar, siyasal gazetedir. 

Yahudi Aleyhtarlığı 
Almanya'da Son Derece Şiddet 

Kesbetmiş Bulunuyor. 

Uluslar {(urumu l(ararını Verdi. 

lng·ııere'nin u an Kuvve eri, Dar 
Çıkarsa Bazı Yerleri 1 gal EdeCekler. 

lıtınbol 2!(Özel)]-JIFran· Yalaomıt : - nl, Eden n Alolıl gece yen\. 
111 

: kaynaklarından •erilen Stokbolm, 2 (A.A) - Ha· den toplınmıılar 'fe _ kırar _pro· 

... Habeı KralJ 
, ~ habere g3rr.; İtalya ile 
~ eılatın araıında harb ıa· 
~'tQ ihtimalleri çoğılmıt oldu· 
S Qdın lngiltere•nın cenubi 
u:daıı•dakli konetlerl, harbın 
le : 1 gana Nil kıynıklar1D1 
~ il eden Çemmı ıöld ile 
bıa:tu mıntakalırını legal için 
ıltd lldn geçmek emrini almıı · 
f ır. 

'•lyanlar Faaliyette. 
ot ltonıı, 2 (A.A) - Mmr'da 
~ 11tan 1ıılyın'Jarın birçoğu İı · 
'-'deriye İtalyan koneoloıloAo · 
ta llderek btlUln altın eıyılı· 
ı.!:• bilezik, yaztık ve elm11-
"ıl 11

1 
• ını ntına armıgın et· 

beıletın ile laveç ırımnda te· 
cim n doetlok andlıımııının 
lmzalanm1111 1lzerlne lneç'ln 
Babeıfıtan'a ıll4h ihracı bık· 

k•ndı yıyınt•llf çı~mııta. 

İsveç dıt bakanı bu yayın 
tıları kealn olerak yalı>nlamıştır. 
Karar Hazırlanıyor. 

Ceeonene, 2 (A.A) - M. La· 
vat, Eden ve Alolsl dan akıım 
saat 19·15 ten 20 20 ye kad.r 
Franeız:delegısyono merkeıinde 

bir konoıma yapmıılardır. Az 
sonra karar projeıhıla yeni 
metni nl yezmık asere ebper
ler toplanmııtır. Bo arada M. 
Alofıl de Mouollnl ile telefonla 

lngiliz Ekonomi Bakanı Diyevde Bu· 
tundu. Fransa ile Anlaşmalar 

iyi Tesirler Yapacaktır. -Londra 2 (A.A) .- M. Ron· ı - latınbal'dakl lugtlla te· 
elman Anm kamaruındı bir cim odasının eon TGrk-İaglllı 
sorgoyı cnab ~i vererek de mit· 
tll ki: ~lr. 

~u-ğ-d---=a y=v e=U=n====;::::c:,...;.__--ı 

Mes'elesi önemlidiı·. 
l) -lln Tarım Banka~1nda Bir Toplantı 

Yapıldı, Görüşmeler Oldu. 

~., 
Tanm Bankası binası 

-.,.._ •lleılarla fıran fıçllerl ara· 
''~ llııyıp giden lbtllAf ev· 
~ gGn yapılın önemli bir 
~ h ile koıarılmıı ve farın 
'ttıaın tlklyet ve dilekle· 
~ ta11ıımen hıkb oldukları 

tek haklın teıllm edil· 

mitti. LFaklt bu me1'ele gôrd· 
tGlftr ve konaıulorken yeni n 
önemli bir mee'ele dıha mey· 
d11ıa çıkmııtır. Ba mea'ele on 
culaua darumodur. Uacalu; 
bogdar plyaeada çok n uca• 

- Soaa " DCCl JOM• -

Ekonomi Bakanımız Celal Bayar 

tecim ı.ndlaımaeundao memnun 
olmadığını, çOokO y•ptığı bazı 
tuetyelerln kabul edilmediğini 

lblllyoıom. Fakat bu önergelerin 
ıamımtn nazarı dikkate ahn· 
dığını te111fn ederim. Ancak 
ııoergelerln kıblll tatbik olma· 
dağı, incelenirse anlaıılır. 

üıkan, ıözlerlnl bitirirken: 
- Anlaımının logutı teclml 

için fay dalı olacağını baldı 

olarak umud ederim. 
Demlttlr. 
M. Ranclman baıka bir ıo· 

raya cnab vererek demlttlr ki: 
- Şimdiki ahval içinde en iyi 

ıerılt elde ettiğimizi auıyorum. 
Parlı 2 ( A. A ) - Bnaı 

ıjın11adan: 

- ŞoDG 5 IDCI 1ııcle -

Yordıner ve hava tehlike· Faoıazl ikbal mağasuı U· 

bibi Ha.eyin 8Clln4 1000 lira 
teberra eımlıtlr. Bna tehlike· 
ıılnl bilen Qye olarak tı 200 
lira yftkenmlıtlr. 

Şflkrd Z1de Sabrl'nln teber
rdd bin Ura, ilyeltk y4kenl 80 
lira, iplik teclmerlerlnden Rı· 
benı Polltl'nln teberr66 1500, 
tıyellk ytıkenl 150 liradır. 

Br.gtıa de dlAer bazı tanın· 
mıı vatandaıların kendilerine 
dGtea GdeYI yerine gedrecelde· 
rlnl ınloçle haber aldık. Hep· 
al de ·r1rolıanlar! 

MGıtahkem mefkt kamatan· 
lığından: 

lzmir'in Ekonomik 
Durumu Ne Halde? 

MGıtahkem mevki topçu 
kıt'ılıranın 2 Ağostoe 935 

Cama gGntl baılamak '"fe 9 
~altoı 935 Camı ganıne 
kadar dnam etmek llzere de· 
ala ve karadan topçu atıılan 
vardır. Seyrllefere mani olan· 
mıyacaktır. 

Turgud Torkoğlu, lzmir Yeni Lima· 
nının Ekonomi f;elişmede Bir 

. Etke Olacağını. Söylnyor. 
~~~~~~-~~~~~~ 

-2-
Manlu uylnı Torgud Tork· 

oğlunun anketimize !erdiği ce· 
nbın ıon k11mını da yasıyoruz: 

V enizelos, Krahıi Şartla
rını Nasıl Buldu? 

·-·-· . Kral, Ancak Botnn Partiler ve Mec· 
tisin Kararı ile Gelebilir. 

• 

Venizeloı pzete olı.uyor. Yanıodald , karısıdır. 

Neos Kozmoı adlı Yanan gönderdiği mektuba aynen ya· 
gaıetednlD O.el olarak gönder· ııyorus: 
dlgl bir muharrir Ve~lseloı'la "Venenlıeloı; beni lııtlraliıt 
11111n n önemli bir mdllkıt Mlonanda kabul eul. Birçok 
7ıpaaı~r. MalalrrklD·ptetotble - Sonu 5 lacı 71ltc1e -

Torgad Tdrkoğla anlatıyor: 
- Diğer snallerlnlsl birkaç 

fada ıyuablllrlı. 
- DDımaı olan amele tlc· 

retlerlnln tekrar yClkeetllmeel 
mnmkGn mG? 

A nupa ve Amerlka'dı ay· 
nl olan bu meı'ele için blrçek 
ıeıebbflelere bıı•uruloyor. 

Amerlkı'dıRoneltlzm, amele 
ftcretlerlnl endGstrlyellere mec
buri olara" attmyor. Amma 
hiçbir yerde bo ve buna mtı

mHll teıebblıelerln mflsbet bir 
netice verdiğini görCUmtlyor. 

Hfikt\metlmfz bu tezi daha 
mantıki bir yoldan mGtıleaya 

bıılamaıtır. Hayatı ocuılatmık 

suretlle az kazanın mGstehllk· 
leı1n eıluot ıını ııaltmık ille· 
yor, ki bence •e ekonomi ba· 
kımıodan bu daha noı mal bir 
yGrftyGeUlr. 

- TClUlnlerlmlzln bunda 
lıletllmlyerek harice çıklrıldıAı, 
bonon lee lıçlllk hayatımıu 

tesirler yaptıAını sôylayonnnoı. 
Bılbakl ben aksini gGrOyo· 

ram. Eekl Hmaolara g3re ba · 
gtln uıemleketlmlıde daha fula 
UltCln işlenmektedir. 

En bayak mtlıterllerlmlala 

oehrlmlıde yaptırdığı modern, 
bClyClk Ye birkaç tClttln ltletme 
mtleueıelerl bana delllcllr. 

- Soaa S Del 71 ... -: 
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•• •• B. s. Arıka:•ın ~iyevi 1 T e o ya ~ o itil a lb> e ır o e ır Ü .. ,. Günün ' 
Kultur lşlerımız 1 Knçnk Haherierı 
1 . N ı o·· .. -ı·· ? Uluslar Kurumu, .ltalya - Ha-ızmir'lilerin 
çın e er uşunu uyor. • • • Teessürü .. 

Çalışmaların Sonucu· Ktılttır Kurulu· Yeni heşıstan lçın l(ararlfi} v erdı Roa~:!;•: •1:•0(~;~· de~~;!ı~: 
Oyeler. Köy Okulları • Sınaçlar.. • gemisinin bir k11:1 yozood~ 

1\ 1 l • • K K h ı E • uı ı batarak içinde bolonan 55 a• 

Anbra - Kohor Bakanı dan en çok fayda çıkarmaktan USSO ifil ararı a 0 tt1, US ar :~~!:arl~ec~a~!~la~e!!~~~. :~ıı;: 
Saffet Arıkın'ı don Bakanlık· yanayım. Bu aakadaılarımı " v 

ta (alışırken ziyaret ettik. Ken· yeni bir lSdeY 'ferlrken ha K K B • s t • • bay Saad Yurdokoro dftn Sof' 
dllerl yord haritası Ozerlnde kıymetlerin ba yeni lşlerlnde o r u mu' ara rı n 1 r u re l Dl yet Roıya İzmir general too· 

ıoloao Treotlyef 1 konaolot' 
Hnıt okullarının yerlerini, kamoğaııyı daha çok yararlık H ' d B ı ı el 

h • İ • d • kt • lakta ziyaret ederek bo e 
çeuelerlnl 'fe çerçevelerini in· gaateıeceklerl kınııı ile hare· a eşıs an a a ı ırece ır ıo • kazı mfınaeebetlle lzmlr'lller 
cellyordo. Bakanlık ynnetgerl ket etmlt bolonoyoıum Ye genel teeseOrlerlnl btldirıntıtlf· 
ile mesleki tedrlBBt dlrektaro, bunların aldıkları ödevleri en • 
hangi illerin çocuklarının hangi iyi başardıklarını görmekle de İstanbul, 2 (Özel) - Ulualar kurumu, İtalya • Haheıistan anlaomazhğı haklundak~ karanoı .vermiıtir. f~C_ İr_ ve ÜZÜQI 

İtalya Murabhaaı Baron Aloizi kararın suretini Mussolini'ye telefonla bildirmiıtir. Muaaolini, "aran mov.fık . 
HDıt okoUırına gitmekte 0 1· aev lııç doyacağım. görmftı Te kabul etmi~tir. Konsey, bu gec~ 'topl.~a_?k· ve ~eriliği karan Babeoiıtana da bildirecektir.- Kararnı p• ) 
doklarını anlatıyorlardı. Bıkan Bco kOltOr kuruluna yalnız hi · h 1 d ld' E ı ı ıyasa arl ma yctı eo(b ma 4m e~i ır. • y ü e kadar barb yoktur. 
bo Ulerln okul bulanan ıehlr· haremde en 'JGkıek dereceli - Ayın Oniki veya .On~ 

~~~~:d~:·~::ıı~;ğ:::·::;::•·;~ :~~~:::~ s•ıırıım••• ııkrınd• Ankarada Büy·ük-Bir:MePlıü] şiode Piyisıilnrın 
konuşmaler eonunda kararlarını İştnde czmın n bu uzman· ~ Açılması Bekleniyor• 
Terlyordo. lığını ngretmenli~ hayatında Asker Anıtı Yapılacaktır Yeni yıl OrilnQ QzGmlerlOJ1~ Arıkın'1u, bakanlığa geçeli· taoıtmıı olan geoç arlradaıları · den ıimdlye kadar borsayı 6 
denberl birkaç kue kGlttır it · mın bo korulda faftdalı olma çunl kadar GzOm gelmiıd~· 
terimiz tlzerlndekl dft~Oncele· larını çalıeaçığım. Gerekirse • Kaçak partiler halinde getiri' 

rint ıormoıtok. Bıkanhkta ge· bunu kanonlıotıraıak için ka Bu Bu·· yu·· k Anıt ı~.· n Yurdumuzun Her mtkte olan Oziimler gıu•:: 
niı bir hazırlık yapıldığını bl· mutayın yakeek lrdeılne ya\va ~ ptyaıııda artmaktadır. Boıı ti 
lfyordnk. Devlet kurumlarından racagım lerde kunetll parttlerln gelıoe., · y d K ı G •• d • ı k • beklenmektedir. Teclmerler 
okullardan, uzmanlardan birçok - Bir tıkım kdlUlr uzman· anın an aya ar 00 CfJ ece tır mtıtılealarına göre azftm ply•· 
ıeyler ıoruldoğona okurlarımızı larını Anbra'y• çağırdığınız 1811 12 nya l3 ığoaıoaıı •f' 
da blldlrmlıtlk. Bay Arıkın doğru muda.ı? • 5 A°'' 

Ankara, 2 (Özel) - Ankara Bılknl, Bıcettepe'de 1ordon her tarafındın getlrllecek kayalarla lıcaktır. Bo mtıddetln 1 •-_ıır 
lJncekl ıoruılarımı11 Btedenberl - Doğrudur. 108 olması da mohtemelCJJ ' 
taııdığı lJzel doıancelerf ılJyle · Şimdi ılJJ ledlm ki ben itini bir meçhul aaker ınıdı yıpılmaııını partiye teklif etmlıtlr. Bonon la beraber birkaç gO' 
mek gerekmediği cenbını Te· l'JI bilir arkadıelarımdan fayda Vıpılıcık olan anıt için kullanılacak kıyaların en dsUlnde, Aııkıra'dın koparılacak bir parça içinde piyaHnın ne gftn 1çı1'' 
rl1or, ırııtırmalarınm ıonoçları lıumık leterlm. n hiç ıaudarolmlyecek bir •oık bolonıcıktır. bileceği ınlıtılıcaktır. 
tlserfnde Bayak Önderle Baı· 8abnhğı geldiğim gOnden• B 1 d • s İncir plyıaaıının da 15 ır" 
bakandın direktifler ılıcağını beri, onullırımızda agretllen u garı· stan' a on baharda tost• ıçılmaıı çok mohtemeıdlt· 
llSylayordu. "0 zaman ılSJll · ilim ve fenlerin hıogl kayna\· Şevki Suner 
yeceklerfm, K61Ulr lılerlnde fardan okuıalduğn iti ile uğ · Yargenel enamın Sef~I 
bltftn ynrddıkl genlı Uglyl raıtım. Cısrdam ki bu kaynık· Cumurlıık lla"' n Edı· lec~kmı· ~ - Soner mezuniyetle latınbol'• 
tatmin ederee ne mutlu dl· lır tek ılıtem tek khnb pren· '- · O - ghmlttlr. 

yordu. ılbfne uygaa değildir ve dtl· • ' 3 tlnctl Komiser Nedioı 
Bakanın masa tlaUlndekl ha· zehllme 1obonadar. eO 

rltadan ayrılın gGzlerlnl bırak· Bllgialne gtlfenlllr okutan ihtilaflar, için için Kaynamakta, Kral- ko=~~U&~011:ta:O:!~:. 0::~d' 
mıdım, hemen ıoıllml 10rdom. blıglnlerln de bonlın e .. ılı "' 

- Çahımılınnız Ozerfnde olarak glSzden geçlrflmealnl 1 k Al h • u -v 1 k d lanz. 
·bizi aydınlatır m11ınız? latediklerlnl nArendim. Bir itte ) ey ille graşı ma ta ır • izin 

- Bakanlığı geldiğim gdn· azman olanın ıaıane anem Foça hakyerl ( Mahke111~,t) 
denberl kOltOr tılerlnl bir pro· vumek, ancık iıtedlgioi eeaslı İttınbol, 2 (-lzel) - Sofyı'dın haber verU11or : Sfyaaıl lhtllAflar, için lçfn kaynamakta ve bat sekreteri Sıllh'e 25 ,,00 
grama n elıteme b•ğlımık dl· bir lrdel ıOıgecinden geçirmek krallık aleyhine gizli bir cereyan denm etmeltedlr. Bulgırlstao'dı ıonbıhardı cumorlok llAn izin 'ferllmlıtlr. 
rektlflae uyarık çılıımıya baı bllglye ıaygıeı olanlar için bir edllmeıl ihtimali kanetlldlr. Dog"' um 
lıdım. borçtur. Bo ıebebledlrkl g6n· -------••• ... • • t t • • ... •••-------

BftyOk Bnderlmlse Ye Bııbıkıaı nillr ırkıdıtlarımı bdrıya ÇI• Almanya'da Yahudı· G. Kondı·ıı·s Muharrir arkadıılırdın f'•~ 
mızı yaptığım izahları gare ğırdım. Banlar bu dediğim it Şemeeddln'fn dan bir kız çoC 

aldığım emirler çıhemı çevre· Ozerlnde ônemle çahııyorlır. ğo dftnyıyı gelmletlr. Y••:: 
ılal korınoıtor. Bo kumam • Bo cenbındı bakın. gaıse· Aleyhtarlıgw ı Aldı Verdı· Atatürk Şerefine nun ozon ômOrlCl olmasını 
içinde, bogOne kadar geçen telerln doğra olmayan yoruları • • ler, ana ve babasını kotlolıt••· 
samını sığabilen incelemeleri ozerlndeki doygnlırını çok yer Kadeh Kaldırmış. 
geçende Atıtftrk'e ırzetm,,kle vermişti. it alınındı, her kıy· y ah udi ile Evlenen Bir Kadının Sa- İııtınbol, 2 (Özel} - Gene· 

ral Kondllls'hı, mOlarekeden 
sonra latınbol'dı bolondoğu 
sıralardı bir şölende AtatOrk 
eeref ine kadeh kaldırdığı ba· 
banealle Metakeaıı partisine men
sub gazeteler kendfılne bacam 
ediyorlar. 

bıhtlyır oldum. meti, kendi çevreıinde fayda· 
Gazetelerde kOlttır korulunda landırmayı erge bilen bir ha' 

n bıkınbkıı epl değişiklikler kın için bu ıôzler 1alnız, ııll 

olacağı yazılıyordu. Ankara'dı bir ırkadıılık doygoaanon 
dı bir yığm tahminler gtınao ilhamı değildi. Bu cevabdı 
kouuımsları ırııında bayak ktıitOr lelerlnin birer baıarıcm 
yer ılmııtı. Uloı okoyocoları olacak her unsura özel luyme· 
için bono ıormamık doğra ola· tini vermlye çalııan ve bonon 
mazdı. İkinci ıoram bu oldu: için kendinde g,.nlt bir mea'o· 
Kollar korulunda ve bakanlıkta llyet duyan bir bakamn derin 
yapıldığından bıhsolonın değl· dOşOnOı kuvveti vardı. 
ılkllkler do~ru mudur? Bıkaohk ôrg6t0ndeki değl· 

_ Doğrudur. tlkliklerl adları ile pğrenmlı· 
tim. KtıltOr korolondı da kim· 
terin çıheacağını okurlarımıza 

bildirmek gerekti; hemen eordum 

KtıhOr korolondıkl arkada· 
tarımdan yalnız lklıılnln yerle· 
rinde çahomalarıoı, diğerlerinin 
kendi uzmanlakları içinde fay· 
dıb olmalarını, daha uygun 
buldum. 

Bıkınlıktı da açık olan ortı 
öğretim genel dlrektödOğOne 

Ankara kız lleeei dlrektftrO 
Avnl'yl geılıdlm. ilk llğretlm 
dlrektllrtl Alt Rlza'yı da yeni 
açılan İzmir kfiltftr direktör 
lagcı ile ndevlendlrdlm. Do 
dıyreyl de Bakanlık mDzeler 
dlrektôrG İsmail Hakkı şimdilik 
vekillikle yaoetecektlr. Ancık 

bu değlılkllk bir kıııım yazıcı· 

larımısın yoromık istedikleri 
btedlkl~rl tekfl Ye ynode de· 
&ildir. Bea her na.ndaııa keD· 

- Kaltar kornlonda kılın· 
lar kimlerdir? Çekilenlerin yer· 
lerine kimler geliyor? 

- KOltOr kurulandı ııılın 
iki tlyelik ıçıktı. Bonlerdın 

vekil boluoın Saffet daha ônce 
kendine bı~ka bir lı verilme· 
ılnl dilemioti. Yerlerinde hırı. 

kılanlar başkan İhaen ve ftye 
Alt Haydardır. Açık dyeliklere 
~imdfllk lımir kOhOr direktlS· 
ril Hikmet Tftrk getirJlmiotlr. 

Saffet Arıkanın bu cevabı 

ile kftltftr korolonnn alacağı 

ytnl yôn ıydınlynmıetı. Bakın 
lakta kollar kurolanun nomal 
c;abımııından bııka lJsel ko· 
milyonları da eeaalı 10ralar 

• 

çını Keserek, Yafta Yapıştırmışlar. 
lıtıDbol, 2 (Özel) - Almauya'da bir Yabııdl ile evlenmlt 

olan bir Alman kadını, Nıayonıllet gençlerin nefretine nğrımıt 
ve 1açları keıılldlkten ıonrı, kalasına: 

"Ben bir 1ahodi ile tem1111ta bulunduğum için bu cezaya 
uğradım" yaftası yıpıotırılarak teşhir edllmtıtir 

- ••• ısa 

Erzurum - Sivas Tah
villeri Hazırlandı 

ikinci Teşrinde 25 Milyon Liralık 
Tahvilat Piyasaya Çıkacak 

Ankara, 2 (Özel) - Sınıı Erzurum hanı için çıkarılacak 
tıh•lllerinln d6rt milyon liralığı, bn yıl ikinci Tetrlnde eatıta 

ırzedllecektlr. 

Gür 
Denizaltı 

Gemimiz 
: İstanbul 2 (Özel) - Yeni 
ahoan ve "Gilr" adı verilen 
denizaltı gemlmlıe yakındı 

tlJrenle bayrak çekilecektir. 

Uabeş 

Istanbul S~~·~yicileri, Pa- Kadınları 
1 . k Ed ki Yurd Uğrunda 

nayıra ştıra ece er. Mücevherlerini 
Şarbayımız._ Bursa Tecimerlerile Ko- Satışa Çık ardı .. 
nuşmak Qzere Bursa'ya Gidiyor.. İstenbul 2 (Özel) - Habeş 

. . kadınlan, macevherlerlnl yord 
İstanbul, 2 (Özel) - Ş .rhayınız Doktor Behcet Uz, ık.ı gün sonra uğruna ıatıoı çıkarmışlardır. 

Bursa'1• gidecek ve oradaki tüccarlarla panayır bakkıoda konuştuktan M h l I d 
ı · • d k · t b 1 · ·ı · ki b' 1 d Ocev er er a pararaeı oğr u eoora zmır e öncce ıır. atan o UDayıcı erı, yaptı arı ır top antı a 

Lmir puayırmı iıtirak etmiye braı veımioler ve bu brarlanm Behcct dan doğruya hDkdmetln kaea· 

Trakya 
Genel Müfetti· 
şimiz istifa Etti. 

İstanbul 2 (Özel) - Tr•~1'1 t 'f•I' genel mfHeıtlıl brabhn 
0
. 

h1&talığının devam etmeııl 1 
zOnden mOfettltllkten tadf•f' 
mecbur olmuştur. 

Şokrü Kaya ,, 
Ankara'dan lstanbııl 
Hareket Etti. fJI' 

Ankara, 2 (Özel) - lçiolejp1· 
kanımız Şükril Kaya, bugün 
bnl'a hareket etmiotir. 

AGUTOS 
1935 
Hızır 

90 

Arahl 1354 
2 Cem. enel 

Ev kat 
Gftneı 

Öğle 
ikindi 
A.qam 

3 

Ezani 
9,33 
4,5~ 



- Bışı 1 inci yftzde -
tGt &lııınaffb şunu bilmeliyiz ki, 
l llo •hcıl1rım1z Ultüolerlml· 

\ borada işletmekte bizden 
!Y•de kArlı ve taraftardırlar. 
c:.ğer 1 lıa '•·sıra bunun akefne bazı 

1 :eketler görOlüyorH bu mut· 

it~ zaruretlerin bir neticesidir 

<;~ buna da blrşey diyemeyiz. 
oktı bl~lm için asıl oJao, 

Clrtı11(ioıAzAn 
u u alınması, ihraç 

edlloıeefdlr. 

ll&Tırlfeler baheıoa gelin~ pek· 

1 gôrGyorsunuz ki devletin 
ebll•de bulunan taşıt, indirme, 
•dlroı e vasıtalarının hepsinde 

lllotııe ı 
t1 1 ve zamına g~re indi· 

8~ler (Tenztller) yapılmaktadır. 
la llıerıaleyh bu cihetten dftşfl· 

eeek, telAo edecek hiçbir nok· 
it Yoktur. 

111111 '1 llıt ' n liman işlerine ge· 
te.. İzmlr'de Uman işi çok 

lllllbt ' 
1 

Dl ve çetin bir iştir. Fakat 
... 'l'lı•ea varmak, İzmir Hmanını 
.... oder11 bi . 
... r liman haline koy· .... k ,,., 
tadır. v n muntaıam çalışılmak · 

8•zılırının dnşnndftğQ ve 
~Yledfğl ~lbl hu fşde, Uman 
TUJle (1) at UtPa, burada olorea çarşı 

t11r·0 eder diye ciddi bir md· 
bô eıya n" rastgeldlm, ne de 

01 
Yle bir mOtalea cOz'i bile 

8t Dııkeadı geri bırakmıştır 
•e bırıkabllfr. 

8111rılnlz ki lzmlr Uman ha 
l'eketı ı 
1 

er ni en mOeldl bir vazı . 
eıe k 

111 so an Amil, liman işleri · 
ta lllftttaddld ve bllhaesa ek· 

letlyerı 
Ilı e ecnebi ellerde bulan· 

'1ş 01oııeı idi 8 . 
dı~ lr tlmendlfer bışbınnın, 
L f)fJt bir tfmendifer bir ha, 
lll1111 
t b ıo, rıhtım bir dl~erlnlo, 
: tnll tabliye ohlrlnln idare 

11 
ilde idi. Oouo için vaktlle 

l~. J•pılmak letenee beyhude 

gôr~Dldl lee şftkranla, minnetle 
l'Q Yoroz ki, bunların hepsi 

11 
:k nlueunun elindedir. Ve 

•llu 
• • Yftkleme, boşaltma tarife 
e tlcretlerlnde de fevkalade 

te11aı11 
dok er yapılmıştır, IAzım ol· 

vÇ• da yapılacaktır. 
il e itte bundan sonradır ki, 
... 'l'lıını lllodern bir bale koy· 
.... k f L 

111 llldnları dı hasıl ol· 
OftQr. 

ta 8e11ce, glret ve çıkat işleri 
ee~'Dılle AIHncak'ta olabile· 
'l'IJ tekilde, orada bir liman 
L eydana getirmelidir. O vakit 
llllfa L 

1 badiye vHıtaları dı bir· 
eıuruı k 

1 
'• çıkat mıddeleılmlz 

111~ 'Yhkla, daha fazla bir ucuz· 

~· YflkletllebUlr. 
bı "•kit ucuzlukta en bDyük 

1 r •oıu olan (İşleri mlhaolkl · 
'ttlr k y Ole ) lmkAnıda hasıl olur. 
be •lnız tonu bllmelfdlrkl bu 

h1a YGk bir ııermaye itidir ve 
... )•pıldıkten sonra da epey bir 
.... Qdd 
bUak, eı fçln Ocrctler dfişmtz, 

111 la biraz yOkilellr. Amma 
Oder b leee 11 lr Uman aocak böy· 

b olabilir ve olmalıdır ve 
b e•hılde Tftrk.'ün tradeel de 

'111q 
Y•pıcaktır. 

o 
llıa '•kit tlmdlkl liman yal · 
... Yolcu limanı, IOke bir il · 
...... 1 
lıı o ur ve kordone iner 

111 
lbeı gôzümOze çarpan çirkin 
•nıır d 't 1 a ortadan kalkar. 

._ 
1 Alsıncak'tan bOkt\met ko 

~1~'11• kadar kordon zarif gü· 

01 bir eğlenti, gezinti yeri 
Qr. 

re la1r1lr'fo zararına olmak Qze· 
rı naak ve yakın bazı şehirle· 
ti IQlıln ihracat ve hhalAt işle · 

ili el 
-.ı e ıldddaranı, bonon İz · 
ilk rlıa lıtlkbalt cihetinden teh· 

tb bir manzara göeterebile· 

Günün Şaır lhlaberDeırö 
........................................................... I ................ ~ 

Asgari Kazanç Vergisi Panayırımıza Yugoslav-
Verecek Olanlar. ya Resmen iştirak Ediyor 

Bunun için Finans BakanlığındMn Sovyet Rusya'dan Panayırda Teşhir 
Defterdarlığa Bir Genelge Gelmiştir. Edilmek için Eşya Geliyor. 

--·-· Asgari kazanç vergisi kano· 
nunun ne şektlde tatbik ~dile· 

ceğl hakkında Finans Bakanlı · 

ğından llbaylığa bir genelge 

gelmletlr. Banda aşağıdaki lza· 

hat verilmektedir: 
2729 Hyılı kanonun birinci 

maddesi, asgari milkellef lyetln 
konusunu ıayln ermektedir. Bo 

maddeye göre 2395 Hytlı ka· 

nunun 6 mcı ve 7 inci mad· 
delerlnde yazılı ve btyannameye 
tabi bfttOn mOk.,lleflerle beyan· 
name nrmeğl ihtiyar edenler 
asgari vergiye tabidir. 2895 
numaralı kanunun 6 ıncı mad· 
desinin birinci fıkrasında yazılı 
sosyeteler ve şftbelerlle lkf ucl 
fıkrada yazılı ecnebi mftessese 
Jeri v" diğer mfteeeeselt!r de 
verginin mevzuu lçlndedfr. 

Bunların mftkf.11,.f ly,.t vek· 
llne gellncr; 6 ıncı maddenin 
birinci fıkrasında yazılı sosyete· 
ler 2729 numaralı kanonun 
ftçdncQ maddesinde yazılı hl· 
rlncl, ikinci, OçOncO kısımlara 

dahil tecim ve znnaatlardan hl· 
rlle oğraştıldarı takdirde, bu 
tecim - ve zanaatla so9yete hı· 
llndrı olmıyarak: iştigal eden 
mOkellef lere tatbik edilen mft· 
kellr:f lyet nlebetlne ve muame· 
~---~---~~----
ceğlnl eöyllyenler var. 

Bfzl yani İzmlr'llleıl hu cf. 
bet korkutamaz. 

İhracat ve ltbılAt lşltrl mali, 
maddi; maned birçok organı 
.ıasyonlara, kabiliyetlere, coğ· 

raf i vazi1 elltr«' taalluk eden 
muğlak bir mee'eledlr ki bu· 
nan mftvaceheelnde İzmlr'Jn 
egemenliğini bozabilecek kıratta 
uzak veya yakındı bir mahal 

görememekteyim. 
Olea olH ilk cevaplarımda 

okunacağı veçblle bazı hareket· 

ler olur kt İzmir bo euretle 

bir taraf tan kaybedectğlol dl · 

ğer taraftan ve baıka yollardan 
kolayca temin edebilir. 

le~ine tabi tutulmaları tabiidir. 
Yani bu sosycıtelerden de A 

V'! B cet vellerlodı• gösterllen 

m'ktarlı fabrikalar ve basım 
evleri (Matbaalar) hakkında 

tayin ve tebliğ olunacak nle 

betler üzerinden vergi alınacak· 
tır, 6 mcı maddenin birinci 
fıkrHmda yazılı olob 2729 na· 

maralı kanonun üçOncG mad· 
desinde yazılı birinci, ikinci ve 
kısımlarda zikredilen tecim ve 
zanaatlardan başka bir işle le 
tlgal eden eosyetelerln asgari 
mOkellef lyetlerlnln ise bu ka 
nunun 9 uncu maddesinde .ka . 
bul edilen esasa göre A ve B 
cedvellerlnde yazılı zanaat ve 
tecim grnplarından birine hhal 
eoretlle Finans ve Ekonomi 
Bakanhklarıoca müşterek olarak' 

teshltl lazımdır. 

Filhakika gerek htı~umetio 

tl'kllffne gt'rekse Kamutny rn . 
cQmenlerl mazbatalarıoa göre 
kanunun makFadı nz'ı, bn. 
tün beyennumelllerl asgari bt r 
vergiye tAbl tutmak merkezinde 
olmasına ve kanunun bu mak· 
eadı da, 2395 numaralı kano 
ooo 6 ıncı ve 7 inci maddele . 
rinde yazılı millcellef lerln asgari 
vergiye tabi tutulmalaranı mut. 

lak oektlde tesis eden 'l729 
numaralı kanunun birinci mad· 

desinde vazıhan tayin edHmit 
bulonmaeına göre bo şirketlerin 
ver,ı mevzuona dahil oldoğo 

oftpheeiz bulunduğu gibi bu 
kanonun 9 unca maddesinde 
nevi ve ulsbeti kanuna bağlı 

A ve B cedvellerlnde gösteril 
memlş olanların asgaıl mftkel· 
lef iyetlerlnln cedvellerdekl te 
cim ve zanaat groblarından hl· 
rine eokolarKk taylol için bil 
ktlmete izin verilmiştir. 

Panayır komitesi, don BHt 
15 de Türkof le dlrektörlOğüode 

ıoplınmıetır. Panayır işleri üze· 

rinde görftşfilmdştftr. Tecim 
odaeı, TQrkof le Borsa için 

panayırda yapalacak ve propa 
ğında pavlyonu mes'elesl de 
lrnnuşulmu, ve bunun için ayrı 

bir pavlyon lneaeı kararlaştml· 

mıştır. Sanayii nef lee profesör· 
terinden 1small Hakkı'oın foea 
edectğl bu pavlyonda bftt6n 
çıkat ( İhracat ) maddelerimiz 
gOzel bir şekilde teşhir edile· 
cektlr. 

22 Ağostos'ta açılacak olan 
Aısıulueal panayıra Sovyet Rus 
ya geçen yıldan daha astün ve 
geniş bir ŞP.kllde iştirak ede· 
cektlr. Panayıra Uueya'dan 
g,.tlrllt•ce k olan önem it mik· 
narda ~oya dfln Ode~a'dan VS· 

pura yükletilmiş •e yola çıka 

rılmı~tır. 

Yugoslavya bOkumetl 1zmfr 
panayırına resmen iştirak et 

meğl kararlaştırmıştır. Dün as 

Köycülük Kal
kınması Tedkiki ..... __ _ 
Ankaı-adaıı Altı Hukuk 
Talebesi Geldi, örnek 
Köylerine Gidecekler .. 

şarbay Saad Yordukoru'yo zl 
yaret eden İzmir Yugoslavya 
General konsolosu Radomlr 
Marlnkovlç Yogoslnya için gn 
zel bir yerde pavlyon istemiş 
tir. General konsolo3; bizzat 
panayır yerine gitmiş ve gftzel 
bir yerde bir pavlyon eeç 
mlştlr. 

Yeni Bor
sa Başkanı .• 

Boraanın yeni başkauı 

Mazhar lzroiroğlu 

Yeni Y'l için borda yöoetlm 
kuroluna eeçlleo zeı-at dün 
boreada bir toplantı yapmışlar· 

dır. Bu toplantıya tecim odası 

tarafınd11n ıeçllen iki üye dr 
iştirak etmiştir. Borsa başkan 
lığı seçiminde Mazhar İzmir 

oğlu, ikinci başkaohğa Kazım 

Kırkağaçlı oğlu htlfakla ka· 

zanmışlardır. Ondan sonra yeni 
yönetim kurulu; Mazhar İzmir 

oğlun on baıkanlıgında topla· 
narak biriken işler Ozerlnde gö 
rftşmOştür. Muvaffakıyet dileriz. 

l\.arısının Bur
nunı1 ve Dudak-
larını Kesmiş .. 

DDşllodtıklerim ... 

Romanlarımız 
Bir kariim Lana derd yantlı: 

Roınancılnrımız ·dedi· ver· 
dikleri eserleri, ıiılete devşirme \'C• 

ya hurda yı~ıoı gibi çıkanyorlar. 

Sen ıle roıuancısıo, fakat darılma, 

bu bir gerçeı..lilı.tir .. 
Sao'at ve romancılık Le8abına 

ooa hak verdim. Hepimiz, bütün 
roman yazanlar, ıtazetelerin aahife· 
leriode gündelik hayatın cereyan· 
Jarına kapılmışızdır. Romancı, mi· 
deei ile sen'at \•e ideali arasında 

dolaşan biçare vaziyettedir.. Yalnız 

san'at ve sosyete için roman yazan 
Türk münevveri, henıeo hemen hiç 
yoktur .. JJir iki edebiyatcı ve ro• 
mancmın birkaç eserleri \e ıercll· 

meler müstesna, bütün telif lerda 
kafad11n ziyade, midenin kokuıu 

duyuluyor .. 
Devrim, beklediği sao'atklrları 

hulamamıotır. Ve bizde roman, rea· 
liteye, sosyete ve ihtilôlin davatına, 
başanşıua, kalkmma&ıoa yar olma· 
dığı gibi, onu te!bit de edememit
tir. Bundan un'atklirlor da ıeurab 

duyuyorlar. Döne dolaşa, bunun da 
schebini, gene memlekette okumıya 
karşı gösterilen omuz silkmede ara· 
ıııak gerek .. 

Bayan, günde Lirkıç ) üz kuruş 

tul'aletine harcar. Gazete, kitab 
okumaz .. 

Bay, zevkine, içld,:;ine şu kadar 
sarfeder. :Fakat beŞ on kuruşunu 

gezete, mecmua \'e kitaba ayırmaz .. 
Ve sonra. yüksek kalitede ro

man, ıan'at eseri!. 
Hayır, hayır, bu iki kutub nok· 

llU!ı Lirleıir sanmıyahm! .. 

Orhan Rahmi Gnkçe 

Hırsızlar 
Cezalarını Hııldulaı

lzmh'1n muhtelif yerlerinde, 

Burnava, Bııca \'e KP.malpa,a'da 
hırsızlı kl11r ye pa ıı ve kendile· 

ıioi )'akalanınk üzere Fellah 
mahall,.sf bek-;ıel lbrehlm't ta· 
banca korşnnUe yaralıyan aabı· 
kalılardan Mustafa oğlu H111ıın 

Ali ile E,ref oğlu Hlldai'nln 
Ağırceza Bak.yerinde devam et· 
mekte olı. n duru,malara bitmiş, 
Baean Ali beş yıl. 3 ay, l gao, 
Bfidai yaşı küçilk olduğundan 

bir yıl, 6 ay hapse ve mahkum 
edildikleri maddet kadar genel 
emniyet altında bulondurul· 

mağa mahkum edllmlelerdlr. 
Donlara bilerek yataklık et· 

tikleri anlaşılan Aziz 7 gln 
bapee ve 3 lira ağar para ceza· 
sına, Oııman da sekiz giıa bıpiı 

ve beı Ura ağır para ce11ıına 
- hmlr bir endOetrf (Sana 

yl) şehri olabilir mi? 
- Bay hay! Zaten azçok bir 

endüstri şehri idi, timdi daha 
fazladır. İleride bu hususta dı · 
ha fazla lnkleaf etmek için de 
her tGrlil şartları camidir. 

2395 nomarah kanonun 6 
ıncı maddeelnln ikinci ve ilçftn· 

cft fıkralarında yazılı olan ec· 
nebi mOeseeselerle genel, mOl· 
bak, özel bDdceli dayı alarında 
ve genel asığlara (Menfeatlere) 
hizmet eden cemiyetlere ald 
tecimel mfteeeeeelerln ise 2729 
numaralı kanonun üçftncft mad 
desinde yazılı tecim ve zanaat 
nevllerlnden hınglıılle Jedgıl 
ttmekıe iseler o zanHt ve te· 
cim nev'i için tayin olanın 

miktar ve nhıbetler dalreılnde 
rzami mftkellef tyete tAbl tutu· 
laceğı 2729 sayılı kanunftn 11 
inci maddesinde göeterllmlttlr • 

Ankara hukuk fak dltesf tale· 
be cemiyeti; köycfilQk tedk.lk· 
ler, yapmak Ozere talebeden 
bir kısmının İzmir örnek koy· 
lerlne gönderllmeel için ilbay· 
laktan müsaade tstemfştl . Veri 
len mQsbet cevap üzerine dün 
akıamkl Afyon trenlle Ankara 
dan altı hukuk talebesi gelmlt· 
tir. Kendileri; istatistik dfrelt· 
törü Nazım Balkuv ile köy 

büroıo lıyarı LOtfQ tarafından 

karşılaumıtlar ve Erttk (San'at) 

okuluna konuklamışlardır. Bu 
eabıh llbaylağı ziyaret eder«'!k 
General KAzım Dlrlk'le görft 
şecek, köy bürosunu gôreı:ekler 
ve örnek köylerinde bulunan 
dnlversltell gençlerle birlikte 
kl\yc616k tedklklerl yıpmak 
Qzere Ôdemlş'e gideceklerdir. 

---···----0 .d ~ F mahkum edilmişlerdir. 
urşı n.arıRının ena 

- İzmlr'in sıkıntısı 

azaltılabfllr? 

nasıl 

- Birinci n en mühim ça 
re : Acun krizinin sona ermesi, 
acunda, areıolntıal ekonomi mQ 

naeebetlerlnln yeniden vücud 
bulmatıı! 

O odan sonraki çarela ise 
malumdur ve E~e'oln çalışkan, 

mdteeebble, bilgili çocukları bu 
çareleri, büyOk Kurtuluıtan 

eonra nasıl buldu lee gene öy· 
lece ve kolayca bulur. 

' NOfue mes'eleelnl de soruyor 

ııunuz. Bilirsiniz ki lzmlr'ln 
genel eavaştao evelkl nOfoeu 

şimdikine onaran çoktu. 
Amma lzmtr'tn genel sanı 

lan evelkt Türk nQfusu, ,imdi· 

kinden daha azdı. 

• Yani lzmlr'ln nüfusu, TOrk· 
Hık bQnyeelne ve aeığlarını 

(Menfaatlerine) göre çoğalmak.· 
tadır ve çoğalacaktır. Yeterkl 
işler biraz açılaıo, yınl normal 

bayat geı l gelsin. 

Şahap Göksel 

Yunanistan Al· 
manya'ya Ne Ka· 
dar Tütün Sattı .• 

Yunanlılar bu sene Alman · 
yaya 3,5 milyon kilo tfttftn 
ihraç etmişlerdir. Bu tütünler 
klerln eaaeına göre çıkarılmıf 
ve mukabilinde şlmenddfer le · 

vazımı, tıbbi ecza ve bazı eQel 
maddeler ithal olunmuştur. 

Bıçak ve Kama 
İametpaşa bulvarında yapılan 

sU&h ıraıtırmaBlnda Ali oğlu 
Muetafa'da bir bıçak, Derviş 

oğlu Norl'de bir kamı ve 
Tepeclk'te Mebmed oğlu Re· 
old'de bir bıçak bolunmuı ve 

zabıtaca ahamııtır. 

Berberlerin 
Pazar Tatili 

Geçen haf ta tecim odası 

yönetim kurulunun verdiği 

karara göre bdtQn berberler 

pazar tatili yapmıelar ve o gün 
çelaemamışlardır. Y ılnız iki 
berberin bu karara aykırı ha 

re.ket ettl~I görfilmfiş ve buolar 
odala.r kanununun betlncl mad· 
desine göre cezalandırılmış 

lardır. 

Altay'Jılar Mani
sa'da Maç Yapacak 

Altay birinci takımı; Manlea 
ıamplyono Sakarya takımının 
çağrısı üzerine yarın Manlaa'ya 

gidecek ve şampiyon takımla 

bir mftıııbaka yapacaktır. Altay, 

Sakarya araeındıkl bu mCiıaba. 

kaya lSoem verilmektedir. Al· 

tay'lılar yarın sabah otomobil· 

lerle saat 6,30 da kulab binası 

ônfinden Manlaa'ya 

edeceklerdir. 

hareket 

Yollara DOştDğDnfi Kadınları 
Söylemektedir. 'l'eşvik Ediyörmuş 

Tepeclk'te Alman kulesinde 
oturan Hurşid adında biri I; 
dokuz yıldanberl nlkıibsız ola· 
rak yaşadığı karası Anentn ek· 

uıek bıça~lle bornono ve do · 
daklarını kesmiş ve kadını ı~ır 

ııurette yaralamıotı. Horıid dün 
birinci eoro bökömenllğlnde le 

tlcnp edllmlştlr. İfadesinde : 
- Karım fena yollara Hp· 

mışh. Onu nz ıeçlrmek için 
birçok defalar tenblblerde bu· 
luodom. Vezgeçmedl, ben de 

onu yarıladım. 
Demletlr. Oorold tevkif tdll-

mletlr. Hastanede bulunan ka 
dının dudakları ve burnu ke 

silmiş ve çirkin bir tekil almış 

bulunmaktadır. Hurşid hakhın· 

da tahkikatı devam edilecektir. 

Çırağın Mariteti 
Karşıyaka'da Alaybey Nadir 

sokağında Ali kar un Emlne'nl n 
evine giren kocaeının çırağı 

Musıafı tarafından 16 lira para 
bir ıaat ve daha baıl eşya ça· 

hnmıotır. Mustafa aranıyor. 

Asığ (Menfaat) mokablllode 
bazı kadınları fuhşa teıvlk 

etmekle euçlu Karatıt'ıa 

lhHn wkağında 4 ııayılı evde 
oturan Alaşehlr'll Edibe bak 
kında tahkikal yapılmak (lzere 
birinci soru hükümenliğloe 

verilmiştir. 

§ - Aeığ Karşılığı olarak 
ötekine bcrlldne kadın tedarik 

etmekle euçlu Keçecller'de 
Tevfik paea aile evinde Blee· 
yln kazı Falına tiızeye ( Adli· 
yeye ) verllmiştfr. 

Gardenpartiler 
C H. Partlel GOzelyah oca~ı 

binasında fakir halk için bir 

dispanser açılacaktır. Ge.ek bu 
hayırla teşekkOIQo, gerekee Gôs· 
tepe kulObü denlzclllk şubealnla 
aeığını hu akeam Güz«'lyala'da 
Şule gazinosunda gazel bir .gar· 
denpartl verilecektir. 

• • • 
C.H. P. Şeb ocatı adına bu 

akıam HalkevJ ayle bıhçealndı 

de bir gardenparti •erllecektlr. 
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Tarihten Yapraklar: 

Büyük Iskender, Güzel 
Kadın Yaptırnyor. 
~~~~~~~- .... ~~~ 

BugünUn Güzellik Ensti üleı·i De Ay· 
ni Şeyi Tekrarlayıb Duruyorlar. 

GOzellik her zamau bir 
istek ve irade işidir. 

Eski tarihten en örneği alı· 

yorum : 

BOyOk 1akender, uzun ve yo· 

roco bir eefeıdeu eonra, bir 

yerde konaklamış ve o gfto hae 
nedimlerinden blrlelne : 

- Baoa bugQn gOzel bir ka· 
dm bulacaksın! Emrini vermı,. 

Fakat nedim cidden gilç bf r 

mevkide kıllmıe. Çaokü bolun· 

daldın muhitte kadın varoıış 

ammı; gOzel kadm hiç yok· 
mat! BununçOn : 

- BOyftlc İekenderlm ·de· 

mlş· borada gOzel kaoın yok, 

fakat gfizel develer nr. Emret 

eaoı cihanda eşi buluomıyıcak 

derectde güzel bir dne getire· 

ylm. Fakat gOıel kadıo isteme 
benden! 

lrkender bo; blıtftn cihana 

boyun eğdirmiş, yok.tın anlar 
mı hiç? 

- Deveye ihtiyacım yok 

demle. Ren kadın isti yor om, 
kadın! 

- Fakat arslınım, güzel 
kadın yok! 

- Şa halde Y'pını1.! Bir kadın 
yapınız, diyorum ılze.. Bu kı· 

dırcık bir iş de elinizden gel 

miyor mu? 

Caç, fıkat yıpılaıaz bir iş 
değil! Nedim ve ırkadı~ları 

muhitin canı en yakın görO 

nen kadıo1Dı buluyorlar, eaç· 

lırını ytıol bir tarzda dO~elılb 

taıatıyorlır, yOzlloO dOzgOoltı 

yorlar, vOcodOnQ gOzrl koku· 

l.rlı oğoşturuyorlar n o gftn 

aktım aıerl lskender'e bu ka· 

dını ırz n takdim ediyorlar 

Ve... Bııta İekender olmak 

Gzere b6tQn kumandan ve ne· 

dlmler hayretlerluden parmak· 

larını ıanmıya mecbur kah· 

yorlar. 

Çankft, hiç gOztl kadın bo· 

lucoııyan bu yerde, bir nedim, 

iki yudımcı, cihanda hOkme· 

den bir diktatöre çok güzel 

gôrfine.cek bir kadın halk et· 

mit idiler! 

Bu nedim, bogOne yethmlş 

ol1aydı, İııkender'jn talebi gibi 

bir ıaleb karııaında hiçbir gOç 

IO~e uğramazdı. LAalettaylo bir 

kız veya kadlD bulacak, bir 

gbelllk enstltn llne götOrecek 

Ye o gllnftn ak~amı mel!elA 2 

numaralı bir Grata Garbo ola 

nk alacaktı! Garbda bug6nk0, 

gtızolllk mOeeeeeelerloe kadın 

çılardır. Esirleri pervasızca 

memleket haricinde yüksek le · 

pelere p;OUlrftp orada S•tmak 
onlar için pek basit bir iştir. 

Ba eeirlerl alan zengin t6c 

carlar onları bir hayvan gibi 

kallınmakııdırlar. Daghk Bı· 

b~etetan, Südan He Kızılde 

olz aro 9ındıa dev!ea bir kaleye 

benzer benzer ve Afrika'nın 

lavlcree,dir. Dağların ttpelerl 

karlaörtOlil ve lklbln metreden 

f ez a vüksektlr. • 

r-· --
Bu memleket, 

ziyaret ettl~lm 

mt mı,. kel le rin 

en geribldir. Bu 
mrınlckette Ey· 
lulden Mayıs11 

kadar yoz efirer 

diğer Dç ay kış 

tır ' ve dt'vemlı 

olarak ys~mur y11~er. 

'J emmuz ile Ağuetos ara 

emdı da m6dblo yağmur afet

leri, gOk gOrlemelerl görQlftr ve 

yıldmmlar dftşer. O zaman çay· 

lar, nehirler, taı,ıor, Nil nehrine 

bir takım kırmızı tamor yığın 

ları taşıD1r. Bu kırmızı çamur· 

lardır ki, Mmr toprıkler1n1 ihya 

eder. Habeş'liler siyah alkenio 

en yakı,ık:lı adamlarıdır. 

Bmsılyan dlnlndedlrler. Yu· 

nanlılara karşı btıyOk mubah· 

betleri vardır. Bu yOzden Yu· 

nınlılara "Asi mikyasta imtiyaz 
verllml~tlr. 

llabt'şler çok nazik ve ml!ı· 

f lrpcnerdlrler. Mfithlı.ı cengA· 

verdlrler. Ziraatlut çok ilerle· 

mi,tlr. Bo yOzden de f'Blr eatıı,ıı 

el'an devam etmektedir. Doğu 

Afrlkası k4mtlen rençber oldu· 

ğundan fazlı aDJeleye ihtiyaç 

vardır. Bo yaıden zengin 

çiftlik salilblerl yOksek flıılerle 

esir mübayeı etmek mecbarlye· 

tinde kalmı .. tadırlar. 

Herııene eyhilde civar mem· 

leketlerdcn l!e1'kedlltn esir 

kaf Heleri Babeşlstan'ı ıkın 

etmektedirler. 

Habeşlstın'dı iken böy1e bir 

esir kaf lleelne mftlAkl oldum 

ve onlarla yolculuk ettim. Bo 

zavallı adamların, ıılmearlarıa 

elinden çektikleri eziyetler in· 

sanlık lçlo blcapaverdlr. Yol 

da aç n susuz y6r0mek mec· 

burlyetlnde oldukları gibi ayak· 

larına v.enclrler de vurulmuş 

tur. Yüriiyemediklrrl takdirde 

çıplak t!lrllartna kırbaçlarla '9U· 

rulmaktadır. Bu suretle şlkA · 

yetlerine meydan bırakılma · 

maktadır. Zavallı esir de bir 

gQo Adle Ababa'yı gelerek bir 

ağaolD eline dOşcceğl ve her 

gtın kuru olsun bir parça ek· 

mek bulup yiyeceği Omldlle 

sabreder, ~oear .. 

BabOlme:ıdeb civarında dı:ı· 

mir şlmeo~üf,.rle Adlıı Ahaba'ya 

bağlı bul ..ıao Cibutl ltmaD1ndı 

Ahmed bin S ı...lm namında bir 

esir tOc' "ı He ıanıı,ıtım. Bo 

adam yırml Sf'D" fr ticareti 

yaparak ml:yoner olmuştu . Ge· 

rek: hod!slnden ve gerekse 

bu işle meşgul olan arkadaşlı 

nndao hu i~I D~ f&rt!ar altanda 

yıpttklannı söylemeleri için 

yalvardım. 

- Sonu va: -

Başından Yaralamıf:I 
Keçecller'de Selçu otelinde 

Nezir oğla Stlleyman ile l\fos· 

tafa oğla Şakir arasında kavga 

çıkmıı,ı, Sfileyman imndan kı · 

zarek gece Balcılar caddeıfnde 

Şaklr'!o yoluna keserek çakı 

ile baeınd110 yaralamıı,ıhr, SO· 

leym!ln tutulmu~tur. 

Avrupa Sarı 1e iyah Irkın Egemen· 
liği ı ltına Girecek. -Habeş'ler, Afrika ülkesinin 

kışıklı Siyahlarıdır. On altıncı 

aeırdıı yoeomış 

ve rasadatıha · 

vrııf ye fleuğraş 

Tamus ırn ımn· 

dıt moruf bir 

tılma 'tttrı:lı r . 

1355 del ınn· 

sadn doğmu~ 

tur, onr.s ıl Ya 
hudldlr. Ayni 
zamanda be 

kimdir. Fakat 

heldmllğl hı 

rakarak yıl 

dızlar ve gök· 

lerln eerırlle 

uğrnşmağa 

balamıştır. Ya· 

ı,ıodığı tarl bte 

Fransa kralı 

ikinci Fran· 

sova onu, 81· 

~~~~--~~~~-
8 a beşlslao mcı'elesl hugfto Ve... Bir gtızeHlk dpl 

diinyeyı alfıkeJ r eden bir mes· meel için ön0n6 bir sOrO 

ele olmuştur. Gerek İtalya, ge tograf lar konular! 

rek Habee bül uruetlerl Beb~ Yüzilnde buruşuklukl•' 
şletao sınırlarında o kf'r tabşldotlle ,,.,..? Mi!rttkı hacet yo•i 
m Pegul olmoktadırlor. Bo mes'ele f!euelerln derlo lzlerile çflfl 

etrafında Habeşistan hakl rnda olan yoz, atlas kadar dOı olııt 
yazıloolar p ek çoktur. Hınrl rau eğri ise, bllyOk görGo01 

De Mooket l 11mlndı• kuvvetli ehemmiyeti yok; buot•rı• 
bir muharrir, Oabe~lstao eoma çaresi vır. 

llelnde elın de:vam eden eetr Yoz ve vftcoddald bef J 
ticareti hokkında bir y1Zı yaz kinlik, her lğrillk ve bO 
mıştır. luk burada mOkrmmel •0 

Bu muharrir bir roman mev tamir oluoor. Yeterkl, gfl1' 

zuu bulmek ve şimdi bile gidi mek lstly~n kadın ne iste 

kalan noktaları keşfetmek late btldlrsfn .. 

mle ve inci aray1Cısı eıfattle Bazı bazı gazelleşme~ 
Areh iilkelcrlne ~ldfp dolaştık yen kadınlar, gftzellik e ..... tr 
tan eonra memlekete dönmfiş lerloe kocalarlle btrllkte F .. 
tür, Bizzat gördOğU esir tlca· ler; ve kır1 ile koca blf~f 
retl hakkında, bakınız ne ya· etrafmda anl•şımazlır ' 9 b,I' 
zıyor: ga başlar. Bunlar da vukd 

r il y he k f m f Doktor No ıra o 1 ıTıınıuı "Habeeletan'ın yOkııek alma· maktadır. eP 
hrı bir kanunla etıareti yHak Fakat kim ne derae d ~ olarak Parls'e aldırmıştır. Bu ırkın hakimiyeti altına gire· 
etmlşlrrdlr. Fakat bu kanonun yaradılışın verdiği bir 8 _.,, 

adam Parlı'te halk arasında da 

hoyok bir sempati yaratmıştır 

ve Parle, veba salgıDI tehtlkeel 

karşısında kalmca birçok Parİ9· 

lllerln hayatını kurtarmıştır. 

O zaman, dış 'fflAyetlerden 'fi· 

ki davetlere de koşmuştur. Her 

ynde sevflmfş ve iyi tesir hı· 

rakmıı,ıtır. Meı,ıgalesl gizli ve 

esrarlı idi. Ancak karısı ile 

oğla ve kral bUlyorludı. 

Bu adam, sarayı girdikten 

ıonra lSzel mrşg•leelnde daha 

fıılı çalışmıttır. Odasındaki 

bir ıs•roskop (Yıldızları teras· 

ıod eden Aler) Jle, mfttemadl 

yen yıldızları tetkik etmiştir. 

Noatran, dOnyanın gldlolnl tel· 

kik ile gelecek yıllar hakkındı 

birçok önemli f lklrler yOrüt· 

mtıı ve bunları bir not defte · 

rinde toplamıştır. Fıkıt bu 

notlar, özel bfr şifre Ue karı· 

lındığı için, oradaki yazıların 

haklkf anlamlarınan mtydana 

çıkarılabilmesi için yıllarca 

birçok anahtarlara başvurol· 

muştur. Mesela bo adam Franea 

kralı 16 ınm I..nl'yl (Gtıneş 

kral), Nıpolyon B\)ndpuı'ı 

barb llAbı (Arlıı), Oçftncft .ı. a · 

polyon'u {Arisin yeğrnl). kllf. 

11eyl (Ayoı Petronun kayığı), 

Franaa'yı (Oorotı) kellmelerlle 

ifade etmiştir. Bu notlardan 

bazıları şu suretle açılmıştar: 

.. Cenevre'nln Leman gölü 

lı:eoırınd11 bazı 11kandallır mey· 

dana çıkacaltllr. Beklenen sulh 

olmıyacaktır. lneaoları ıoplıyao 
bir teşekkOldekf bGtfto devletler 

birbirini aldatacakludır. Ey 
Cenevre'de bülunanlar, oradan 

kaçınız, uzaklışıoıı!" 

"Altrn htıktmtyetl, ntt'ş. do· 

mir hAklmlyetloe mOnkalib ve 

harp hılklm olacak lir. u 

"Cenevre, Alman · Fransız 

harbine mAoi oll\mıyacaktır. 

Harbi Almım'/ar llAn edecektir. 

Ve orslon ın (Bu kelime He 

bOytık bir askerj kumanıiun 

kısdedllwek letenlyormu~) zo 

ferinden so •fi Ahoıo'lar meğ 

lt1b olncoklardır. u 

Bu ad en; İsvl çre'oln de bu 

defa 1 l rof alamıyacıığıoı 

anla m . r ı .. ıemf'ktedlr. Diğer 

bir notunda da diyor ki: 

.. Şıırklı gurb çarpışarak \ ' e 

bu çarpışma yirminci a Qrın 

sonlarında vukua ı;clecektlr. 

Neticede Avmpa, earı ve siyah 

cektir. ,, 

Yalnız hu adam, 

tarih koymamıştır. 

vak'alara 

BÜYÜK 

Gard en partisi 
--- .. ··---

3 Ağuslos Cumartesi 
Gonn Akşamı 

Deniz Sporları 
Yurdunda 

Dans mOsabakaları, sOrprlz 

ler, Dlonoloğlar caolı ve neo'e· 

11 bir geceye hazırlanınız. 

taıbl~ edilip edilmediğini tah· ilkle eostlttıde sonradıo 7~ 
kik ve tetkikP. zerre kadar 10· talan gOzelllk arHında e 

zum gôrmemlelerdlr. fuk vardır. b•f 
Habeşlstan'dıkt tetklklerlm BOyfik lskender, belki J 

esoaeıuda siyahların, kadmJa. rette kalmıotır, fıkat b "6~ 
rını, çocoklannı satmaktı de· nfin insanı, hunları pe 

vam ettiklerini gördüm. Bu ayn·d edchlllyor. 
ticaret en hararetli bir tarzdı 

Somall'de hüküm sürmektedir. 

İtalyın'lar bu kôtd Adetin önü· 
ne geçmek lçlo boşuna uğraş· 

maktadırlar. Çllnkft habeoliler 

en kurrıaz ve becerikli bçak· 

lar gizli n tan1dık hiçbir kim· 

seye görünmeden gelirler. 

Enstitüde onlara to aaal l!O· 

rol ur: 
- Naeıl bir gOzel olmak 

istersiniz? Mllo Afradh mi, 

Brlglt Helm mi?.. lsıeratnfz 
May Veııt de olabllirıılnlz! 

Buğday 

Ve Un Mes
elesi önemlidit· 

__ __. .... 4 .. ---

- Başı 1 inci yazde ;..ı 
olmasını rağmeo on flıtl ~ 
indirmemekte ısrar eımek':.0-

Bu Adam Lavrens Mi, 
Yüzbaşı Bremley Mi? 

Goya buna ııebeb do o ,tt' 
ların ellerindeki buğdayl ,;f 
vaktlle pahalı Balın ılıO ıl' 
olmuından fırıncılar; f latle ~· 
dOoürOlmeelnl lıtemekte b•~., 
dırlar, Çnnk:O mOokül dorO 

dadırlar. J 
Bu mes'elenfn görfttOlııll Of 

ve kotarılması için öaClOI ~ 
deki sah gftnft llbıy, P' rt' 
bışkaDI, şırbay, oda ve bO il' 
adına birer zat ile fırıaCI 
ve un fabrikatörleri bir ~· 
lıotı yaparak konuı,ıacakl•f r 

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

ff a beşi s tan' ı Geziyor, Halkı ltalya ile 
llarhe Teşvik Ediyormuş. 

\ 

Habeş itlerinde yeni bir 
Lllvrcns mi? 

Rom• 2 (A.A) - Bezılan· 
mo meı,ıhur albay Lhrens ve 

bazılarının da yOzba~ı Bumley 

olduğunu iddia ellikleri esrar· 

englz bir şahll! l!ftel maiyeti ile 

blrHkte Habe~ bölgelerini do 

loşmakta ve balkı İtalya ile 

harbe ve İmparatora bayrı 
kalmağı tahrik: ve teşvik et· 

mektedlr. 

İetınbul, 2 (Ôzel) - Sudıta 
Habeşistan hududutıda yerli 

kabileler nrasmda faaliyette 

bulunan lnglliz ajansının; ge· 

çenlerde öldüğü rivayet olunf!D 

Arabhtoo'm mahud taç!!ız bil 

kftrodarı LAvrtne olduğa bok 

kmdakt rivayetin aslı anlaşıl · 

mıetır: 

Buralarda !oglltcre namma 

çelışrnnkta olan Lhre:ne değil; 

lo,rllfz mtııekald zabitlerinden 

Br~mt,.ydtr. Bu casus, ) l rml 

bnrelarda çalış 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Çeşme Ihcalurı Iıanı 

8 inci Salıift·dedir. 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

makta, kublle\er ve şeyhleri 
tarafındın en kıymetli bir 
dost uyılmaktadır. 

Lavren11 
Bremley, A rah'çayı, Haber 

lehçelerini ço\: iyi bilmekte 
ve bOtQn klbllelerl Habeşletı · 

nın lstlkl41l sııvaşıon koşllİr· 
maktadır. 

Sarhoşluk 
Birinci kordonda aırboe hal· 

de görülen '9e ilzerlnde bir bı· 
çak bıdunan Osman oğla Oı· 
man tutulmaıtur. 

Bo önem il toplantıyı b•" _, 
hk olmak üzere dOo ık~0 
'

ehrlmlz tarım baoka11 ., ,.,. 
nunda bir toplıoh yapıloı•;,.. 
İlbay General K. Dlrlk'la 

1
,_. 

kınhğındı yapılın bu ıop 
11
, 

uya un ve ekaıek meıı'ele•1 

ilgili olan uzmanlar dı çtl' 
nlmıştı. 

d ol' İzmir'e karadan ve e 
1
, 

d ••• , yolundan gelen buğ •ı 
111

, 

mevcud etok buğdayları ıe'ıat 
için beryerdtn ge1eo rapor 

111 .. ,. 
gözden gt.çlrllmlştir. Fırıncı 

0 
buğday ve un I iyatları sr•'~ııı 
da denklik bulunmadıR• ,e ,
f latlerlnln çok yOkeek old"dı 
dan lodlrilmesl hakkındaki 

111
, 

tekleri için eeaa itibarile ıdf'· 
kotarma ~ekli bulunmuo glb ~ 
Sah g6nk0 toplantıda 

11 
meıı'ele kesin olarak kotıt' ~ 
caktar. Bu toplantıya lzmtrd ) 

bınkı direktörleri de gelee' 

terdir. 

Orman Yangını 
of 

Bergama'n10 Koaak çılO I 
manlarında yangın çıkmııe;,,,ı 
hemen söndftrülmGttOr, 

pekizdır. 
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- Baeı 2 ıncı yDzdc-- Turgutlu'dan 
•erlldi~iol ve banlar ızerlnde Bı-,1-l-ln_c_l_y_a_z_d_e _____ e_tm-enı_e_m_e_m_l_ek_e_t_ln-sl1111ıl du· G. d E 1 o· k ı k 
1111'1•1d·ı··· ôğ<eamı·•k. 0 •· ••r•" ıakand.u ... a kabrom•n• ruma mn •• ıd d•tııdır. Çaldaris ıtme en ve 1 tatör n Bir Şikilyet .. 
llıtnlırJı karalın fU komla· l l l f } K d• ı • 'I K )' l olan bu ihtiyar diplomatın po Şo hılde sizin e 8 yı@a i· çı· n on 1 ıs e onuşmuş on •r, yıpılau gtilİ' ara ıtır· • • 
11 ı litlkadan nzgeçmeğl hiç te dil kirler mDnıkleı etmediğimizde 

Dan Tıırgutlo'dıa Halli 
1 ıra teknik bir yönden ince· muJıbıkız,· ıılze bfroey eOyleme· 

leyı L efinmedlği, parllyın gözlerinden lstınbul, 2 (Özel) - Yunan 1 
P 11:1rar alhnr ahıııcak eek· dlm, ıılze kır•ı memleketim 

le belli idi. Söze bıolıyarık de· w hl ı ı d C·' h lyet 1 d11e gelfreceklerdf lı in bir fikirde bolonmailım oe r er 0 e um ur · 
B dl ki: ~ l d 1 kt 1 u cnabsle Bıka11, kaltar de&ll ml? Fıkat hiç olmazsa s n en yanı yıpı ma ı o ın 

iti 1 - Tıblt benimle buradı gö " ı ı ı ı hl ti gittik er Dde tutoJıcak yeni yolun bir parçacık ıOyllyeylm: m t ng er n mı ye çe 
•na çlıgllerbi aydınlattı. Ok ot raotOğGnfizO lolnize gellrae yı· Bize hak vertn milletin vlc· endlee nricl bir tekil ılmıe 

tekzip etmlo, fakat Camurlyet 

nımını bazı mOtıleı dermeyı· 

nı lçtn Comar baek11unı ılyı· 

ret ettiğini eöylemletlr. 

adındı bir yorddış idarehane· 

mlze geldi. Bo yarddıt, kala· 

bıdı yemlo hını mOeteclrldlr. 

Bir ellı:Ayetl varmıe, dlaledlk 

ve ounları öğrendik: 

11 L 11cakeınız. Fıkat fnlı yazmağı bil ı .. AdA ld d y hot.ı ti 8 
.. aynıkıarının tek sistem dını ve ecne er D guzu ur. o uğun an unın me 

•e kk khtb prenelbf ue, uy· lftzom yoktur. BflhHll tD veyı Muhterem gazeteniz, Fransız ne Krallık ve ne de Cdmburl· 

C.H.P. 
Genyôn 
Kurulunda .. 

g 1 bo mee'ele fizerlnde milnılı:aıı l 1 ll 1 1 bl hl d 1 1 00 •ehrıfoııııı llerlkl kahilr 111y n ır mec B D n ecne yet leh ve aley D e m t ng 
~alıtlDıJrrıoın eııaaı oluyordu. etılğlm1zl, tu veya ha hususta umnru tedklk bıohnı B1&tloa. yıpılmaeını keııln olırık yıHk 
4 11 L fikir yorduğumozu n arımızda nan Yonao comurlyet rejimi etml•tlr. eı., bu erncıtuo Hptınmı w 

11111 cereyan etmlyen mes'elelerl yaz· hıkk1ndakl önemli heyanıtını Buna mulı:ıbll, ba1ı yerlerde ıııa geçilirken ozmınlarrn ı ı ) 
SGıl rl mıy1nız. yaymıotır (Neeretm ot r. Bu me .. ztı• •e movıLLıt grevler ' De önem nrllmektedir. .. .. .. .. 

Bil YDrfitmek lııtedl~lm f ilı:lr, zahn, bizim comurlyt.t rı-jlmlne olmıkıaılır. 
7Gk Parti kurulıayı ge Hdık lı:alma1J1ızdıkl lsabetlmfzl 

~·o lb 1_ Cumurlyeıçl bir gazetede Neos t~tınbul, 2 (Ôzrl) _ Yunan •vıeta .. ahOrOmOz için nısıl tıLdlr enlafol oörd0n6z 
Ytıal hl Kozmoe'dı lntlear edece~lnden • e " b ı ı il ı b k ı 

r preıılb koydu ve köy ma? Bu diplomat bize hık ver· mu ı eıet part er •o ın arı, 
tGeokı çekinmem. Llkla vatınımızın S f il K f d l MU ı· arının ilk öğretim oek· mletlr ve hık vermekte devım o o ı, " an a' s ve onı· 
~nl değletirdl. Bunlar için çalkandığı IJD ıly111 buhranı edecektir. nın comur bıekınrnı ziyareti 
llllfa a zamınındı fazlı ıOz ııOylemek, ı d d dl L d ı d l •rnıudı pratik bayıl için Ne ç•re ki Yunınlstan dik· eıraun ı e •O o H evarn 
llı ...... ı bil "O veya bu mdtılutla bolun· d b 1 L h L dl 

, .... q giyl verebilmek ftç v tıtörJOk eotğln e o nnmı11: te · etme .. te r. 
~eya dört ıOmestrll köy okul· mık gOlfinç olur; Bllhauı be· Hlı:elerlnl ~eçlrlynr. Fıht bun. Bışbıkan Ç•ldırle'la ıeyıhı · 
.rı koralması eııası programa nim için pek gtUOnçttır. Mem· ların htpılnl bırakalım; cumn· te çıkacağı gdnden evvel Kon 

girdi, leketlmlz öyle ellm ve nazik rlyetçl OrkGnlerlmlz benim hle· dille th yaptığı uzun malAkını 
'c.Bu okullar, çocuklın yak· bir buhrın geçiriyor ki bu do· slyıhmı, neler daoandGğllmtl icap ederse htlktımetln darbesi 

~ ôAretlrn dereceleılne h11ır· romda lııınlm f lklr beyan et ve Yanın sly111aeının netfceel oekllnde kralhğın lıdeıl konu· 
1•a ilk okulılardın iyrı olı· mlye hakkım yoktur. Memle ne olıcı~ını pekti& blllyor v11 eulduğu söylenmektedir. 

takı.r 8 1 d L kelimiz, fhlr beyın etmek SU· tıkdfr eıUynrlır. Muhalefet partileri bı•kınlı · dıba · ura ar ı çocu .. lıun v 

retile iyiliğe kavo~amaz. Bun· Venlzeloa eazlerlne burada rının bu elbete naıarı dikkati 
..__ olgnn yaştı okomığa fıeılı vermfetl. Bu Pıralarda 
.... ııoa1ı L dan dolayı benim fikir be;ın ol celLu için Cumur b ... kanını 
d arı ve o .. umanın araHz ı ı d k v 
etaıo ------------- g"len Fransız g11ete tr n e ra d 

• k etmetıl ve bu tel devletin çerçeve içine ıhmurndı tıı çok lın Yunınletan'ı ~elmek için ziyaret ettlkleri de rivayete il 
g:,:rUk, borcu gibi BJlu tatmıeı fıyda oldu~uııo kıbat11lak kes dermeyın eniği earılırdı baeıt . mektedlr. 
lb Programdı ifade olun. tirdim. Gözettiğim ımıç; köy mıotı. Bu lueımları Venlzeloe'ı MOIAkıttıo ııonra, Liberal pır 

llttor. okula tılrbelerlnln, Kemallıt, okudum ve bo boıuetakl f lkir. tisi bıokanı Sufolle bu rhıyetl 
S.ffet Arıkan Karaltıyı yurdeever, uhucJI, birer ferd; lerlnl ıordum. Dedi ki: -------------

1'11111 ' k d ·rork- L.,ransı·z tlı'G ao parti programı tıslığı· kımuğ111ıyı özel dOeilnce 611 Bunlara zerre a ar l' 
t ı bııarJınıtındı pntl genku Ulnde tutar f:konomlk blrn ehemmiyet verllmn. Biç dil I 
'! Gyeel olırak bolanmoetar. un~ur olm1t1ıdır. Bu amacı eGnmlyor ki onı taraftır olan. Türk -lngİ iz 
'Qr 1 lınlar, onnn bir krıl gibi, k.... Q tay ubı~kını. Arıkan, varmık için yeni bir proAnm Tecı·m Anlaşmagı. 

•
1 u1t flklrlerlol letemedlklerl bir o @&iti •yın onıylıdığı ulusal harırlımık; var olanı bu pro 

-ll!i 111 L • B kral gibi geri dönmealnl lele· .. efa!larını bıkan olarak grama aydarmık gere .. tu. a· 
':,••ık ôdenlnl ılmıeta. nan kolıy bir le olmıyıcığını mlyorlar. ''l Onu ıırf keadl ılyaaalarının 

kt kG lGr bıkanının, programda keılfrlrılnfz. yarGmetl ve dornmı hıklm' olmuı 
.a_ 1 okulları (lzerlnde Ole· Yalnız eunu dı aöyllyeylm ki 
'lelaberı için bir alet olarak getirtmek 
dıa~ çalıetığıııı dı blllyor· köy eğltlmlnde, bılı:anhklınn letlyorlar. 
,~ · Bıuıuu üzerinde Ulu! kOylOdtıı bilgi olarak ne iste · Ulus~ 
.a_ QJQtularının ıydınlaıım111n· dikleri,· bu progrım:ıı temeli d ki 
"' b - Seni letlyoram eme r; 
itti 

1
1Clk drğer vardı, buou olıcakt1r. Bakanlığı geldiğim bir kral gelip tahtı otor•maz. 
hırıkauyırak sordum: ganlerde bıkan arkadıtlarımı Genoy (Umumi rey) lı:rıhn av 

Gae .... Parti progrımmdı bir yıptı~ım bu eoralıra önemle detl için tif I değildir. Bunu 
'-ilk 

'-•tı it •erllmeııi göa6ofine ılı· hazırlımakıı olduklın cevab ıılze Parlı'te evelcc 116ylemlo 
"tlıkl Gy okallın için ne hı· lırı bekliyorum. Bunlar gellncJ tim. Kral ancak memlekette 

•r •ırdır? lrdeleLecek, h11ırlık yıpılıcık, mevcut partilerin letlrıklle ve 
~o::.. Çok yerinde olın bu bu yıl itidir. Bunun içindir ki meclisin kararlle uluı vekille· 
ıl.._-ll!i'lll ın dd ı il ilk ılze kesin blrıey sôylfyemem, rlnla mtltıle1111le udet edebilir. 
~be 1 eı e gau· Venlzeloe'a sordum. 
"-du'I flgUendlm. Ancık ılze demlttlm. _ Fıkat lı:rıhn bir eartı var: 
tu...

1 
lk keıfıı bir karar a6yH· Ktıltilr lolerlnde batan yarda 

~ t(! L d - Bitin partiler beni dueı ~- e11; ııonucı varmıt değl• llıllendlren konalırdın biri e 
. eıı· 1 d ederae gelirim. L.ı ırılntz ki b•yl bdtfi ınuçludırr. Buoun Gıtr n e 

"'lt k v e 
11 

Diyor. Buna ne deralnls? L.ı Gtleyı en,.9k il il dl her ıımın birçok ıeyltr sOy· 
~de .. g eo ren Venizelos galamılyerek de· 
p_,~ ' Y•pılıcık şey, tn ince lenir. öğretmenini ııuçla çıkı dl ki: 
)'l'll 1111

• •1rıncıyı kadar naeıl ranlar olar, çocuklar çıhemı· 
)e,ı.,.•cı~ı dOoOntllmek; yapacağın yor dt'lllllr. Usallne itiraz edi· 

~ •• ; kendisini koymak; ynpı· lir. Bu bir yığın fikir arasın· 
' k oldağona kaııdıktın dı tek blrletllen nokta, on bini 

- Kral bugftae kadar bG 
tOn partilerin davetlle geri ge. 

- e.,. l inci yfladt -
TOrk· Fraoıız tecim Modoı 

•ivendlsl ile klerlng ındlıemaaı 

prafe edilmlıılr. Akldler hemen 

bauın mcvad için en ziyıde 

maeaadeye mazhar millet e11&1nı 

mnbafazı eımektedlrlu. 

T6rklye bQytlk elçiıl Suıd 

milzakerelerln ıonundı bakim 

olan ınlc1tmı ruhondın ötara 

memnuniyetini bildlrmle ve 

ınıa,mınm iki memleketin ge 

nel ıılyaeısı Gzerlndekl ~nemini 

kıydeylemletlr. 

Parlı 2 (A.A) - Anadolu 
Ajıo11aın özel ıytarı bildiriyor: 

Ankara, 1 (A.A) - C.R.P. 
GenyOn korulu bngOn belli 

toplantısrnı yaparak bazı ilçe 

bıekanhkları ile llyOn kural 

Dyellklerlnr ıeçllenlerln 6devle· 

rlnl lncellyerek ooıyl•dı. Par· 
tfnlo lçlolerl ilıerlnde goraıme· 

ler yıph. 

Busya'da 
Bir Uçuş Tecrftbesi 

Moskova, 2 (A.A) - Şimal 

eryr09eferlerl of tel bıekı.ııı 

profesör 0110 Sobmlt nçmın 

Levablevoskt'nln ~trleeceğl açmı 
treebbaıa hıkkıuıfa ,a dlyevde 
bulonmuetor: 

- Bu açao baeıre ile ııonoç 

lanırea uçmantınn getireceği 

malumat Kutup yollle Sovyetler 

blrliı?I ve blrletlk Amrrllı:a ara 

e1ndı m11nt11ım seferler •C· 
mağı lmkin verecektir. 

Solu-Adapazarı 

Yolunun Tamiri 
801111 2 (AA) - Bolu· Ada 

pazarı yolunun onır1lmaeı •·;ık 

arhrmıya konnlmuotur. Çok 
6nemll olın bu yolun onırıl 

m11ı için 20,000 lira harcolu

nıcıktır. 

Bolu · Ankara araııındı Ge 

rede llçeııl ıır11ındakl afatlar 

köprlıfl de Bay1Dd1rhk Bakan· 

lığı tarafındın yıptırılm•ktıdır. 

Bolu 'non ekonomik hıyıhnda 

iyi gellelmler aağhyıcık olın 

bo yapılar halk ıraeındı bayftk 

bir memnuniyet uyındırmıetır. 

Malta' da 
Italyan'lara Karşı 
Bir 1 Qmayiş Yapıldı. 

l!tınbut, 2 ( Ôıel ) - Mal 
tı'da ltılyın'lır aleyhine bftyük 

bir nllmıyle y•pılmı~, Maltı 

pollııl bu ntımıyfel dağıtmıktı 

çok milelı:Glit çekmlıtlr. 

Mıhı'dı İtalyan kooıoloa · 
haaeıl konetll polfı mafrese· 

lerl muhıf1111andıd1r. &11.,. arar ve emir vermektir. ıtııı çocuğun htr yıl en iyi 
~ G -..,. içindir ki bıbnhgın bir eıııımıyı lrfemeeldlr. 

)~~ellll olın bu fol ile bu y, ııi Koh ar BıUnının ıı· 
---~ .. 11 

her ın zihnimi yor nıçlırımız azrrinde dnracağım· 
1~ncık lıln n111ıl bir dın ıOphe etmemit•im. Sordum: 

~ ir- - Smaç ~greneğl11de namı· 
1, A D O L U ralarıııdı değişiklik yıpılıcağı 

cQ;ı--ı--- hıberi doğra wudor? 
Git Siyaeal Guete - Evet, bunlndı değfelk· 

leceAtnl eöylayordu. Fakat 

timdi hıklkl diloGncealnl ort•· 
yı ath. ŞırtlerındA diyor ki: 

- BugDo mecllıte yer ılın 
partlltrln dnetlle gelirim. Bu 

I 1 kirleri ile dedeelnln de~ll, 
babıeı Koetıntlnln slya1111ını 

gilttfiğil •elkArdır. 

Bandın 1011rı Venlsel01'1 

hılyı · Hıbe' meıı'elt:ııl bıkkın· 
da ne dDeandOğftnii ııordum. 

Ttlrk • Fransız tecim ve kle 

ring anlaımılırı parafe edil 

rnlotlr. Anlaemılırın birkaç gan 
içinde lm11lınm1111 bekleulyor. 

Tecim ınlıımuının bakDmle 

rlne göre Fraosız'lır TOrklye· 
den yazde 35 nlsbetlnde fazlı 

mıl alacaklardır. Banuİı fçln 

ınlı~mıya gereken kayıtlar 

konmuetur. Fnnsız Tecim bı· 

kanı M. Bonnet laformıtlon 

gazete!İne dlynlnde, ınlıımı 

ların bagtlolerde lmzalınıcı 

~ını umud ettl~lnl ıOylemlıtlr. 

Habeş işinde 

Hrzırlanan Proje 

Dört Haydu
dun iddiaları 
Bir Diplomat 
için, Bizim Reisi· 
mizdir Diyorlar .. 

~thi'.-P-ve_B_a_ıy_a_z.g_an_ı __ -11 ilk yapılm1111ndı aakıu 1cık bir 

\J._~dar Rflıda ôKTEM tey ğörmüyor ve faydı oma· 

I -~ 11e1riyat ve )lzı ifleri yoram. Kıldı ki ben fazla ola· 
,..... firii: Hamdi Nüzhet rak ıırnaç ıorularının, tıleblnln t"."Q'1ıtei: .. , __ _ 

t, "~ kapasitesi gOzönDne ıhnarak 
~ 1kin.ci Beyler aokağt 1 d bl l l'~ l»ırtıei bioau içinde haradııı gönderllmea D e; · 

Venlzelos bu ıoruyı ilgi ile 
cevab vererek dedi ki: 

- Bu meı'ele çok acıklıdır. 

lııtınbul, 2 (Özel) - Ame 
rlkı'nıo mtthnr Slng · Slog 
zlndınındı balu11ao ve idamı 

mahkum edilen dört bıydud, 
MeeacOıat hakdmetl relııllğine 

Turgutlu belediyesi, bir hıa 

yıpllrmıo ve diğer hınlırda 

yıpılın yemlo Hhşını y111t 

etmlo. Bundan hıek:a batan 

otomobtl ve kımyonetlerln an· 
cık kendi h1n1Dd1 yer ılmı· 

lan mecbortyetlnl koymoe Bu 
yurdda, diyor ki: 

- Eğer eehtrdc bir bal yı· 
pılmıt olsaydı, lttraz edemtz · 

dik. Fakat o da handır, bizim 

kilerde hın! 

- Oıomoblller, kamyonet 
ler hakkındaki mecburiyet te 

yerinde değlldlr. Çonkil ortıdı 

bir tali.si mahıll mea'eleal yok· 

tur. Sadece arıbılıırın kendi 

haD1ndı huloomaaını ve grce· 

lerl ouda bırıakılmHını laılyor. 

Halbuki biz de para dOktGk, 

ıermaye koyduk, aile eahtbtylı, 
vergi werlyorus. 

Bu vatındaoın elktyetl blse 
çok makul ~örOndil. Madem 

ki fenni bir yenilik yoktur. 

Bu ~tbl loterl beledlyelee· 

tf rerek digerlerlnl 11rarı ııok· 

mık doğru de~lldlr. Tetkik 

edlllrae çok iyi olur. 

Pis Kokular 
Karatıo'ıı denlı k~narınd• 

biriken deniz yosoolın urıyca 
temtzl..,ttlrllm.,dığlnden ve kıl · 

dmlmıdığındın fenı bir koku 

çıkarmaktıdır. Bu koku; ge 

celeyln etnftılı.I halkı bile 
rahatsız edecek dereced,.dlr. 

§ - 8ıhrlbıbı parkının ela 
tarafındaki k1111mdı bazı kim· 

eelerln leedlğl blT yer yoldan 

gellb geçenleri fenı bir koku 

ile rabatııız etmektedir. Hal· 

bukl park fçlnde genel tuvaleı 

yrrl vardır. Şarbıylığın bu lkt 
mee'ele ile llgllenmeılul dllerla. 

Ayıb Değil Mi? 
Evelkl ıkeım aaıt 19 da 

Alıııncak'tın Boca'yı b•re· 

ket eden trende OçOnca mevki 

bileti ılmıı olan birkaç bellrılı 

kimse ikinci mevkle oturarak 

blrblrlrrlne küflre bıtlımıılar 

ve orada bulunan bazı ayle kı· 

dınları çok mü~kOI durumda 

kelmıolırdır. Dıln bandın ôtl· 

rd mıtb11nıı11 tlklyette balo· 

nulmuıtur. Bu gibi hallı-re 

meydan v~rllmemek için gne· 
ken tedbirlerin ahnmıaını dllerls. 

Arnavutluk'ta 
Kanlı Hidiseler oldu 

leıınbol, 2 (özel) - Yunı· 
nletın'dıa verilen bir habere 

göre Arnavutluk'ta Erglrl mtll 

hıkatındı Rumca gora,en kcly· 

lerde vergi tahsili yOzGndea 
tıhelldar ve kırbekçlleri ile 

köyHUrır araıın la ılddetll bir 

kavgı olmuı, birkaç klol yara· 

lınmıttır. Birçok kimseler de 

tevkif edllmlelerdir. "'-'· '2 lırnir .. ANADOLU rlncl ikinci ve gtnel emıçlıra 
· 

7
76 ·• Poeta kutueu 405 ve öğretmeninin tılebeılne dere 

~,~NE ŞERAİTİ: yıhnda yoklamasını ayrı ayrı 

Şo ıırıdı böyle bir harbın va· 

kou bizi çok geriye çevirecek 

ve d6nyadı bfiyQk hırablyeıler 

hnsule getirecektir. Donyıdı 

böyle bir harbın vnkounn mftm· 

kClD olduğu kadar uzaklıttır· 
mak IAzımdır. 

Batı 1 inci yftzde -
eolloi bu !ıbıh anlıeılıcık 

olın kararı beklenmektedir. 
Proje, buadın ıonra Uıbet de 

legelcrlne veriler.ek ve kabil 

olurill Uloıl•r ııoeyeteııi konıe 

,ıne tevdi olonıcıktır. 

logiliz dooaamaeı 

terakklper.rerlerln namzedi olı 

rak gösterilen Nelsonun Sir M. 

Klırkın menıob oldukları çe 

tenin baıkanı olduğunu genel 
uvamınlıja ( M Gdelomumlllğe) 
blldlrmlelerdlr. 

Dikkatsizlik ve Yangın 

~'L.. ''h:' Altı aylığı 700, Üç luymet nrmek IOsamanı da 
~ 500 kuruıtur. kınllm. 
~.:e111Jeketler için aenelik KGlttlr bakanını teeekkGr 
11--· Gcreıi 27 liradır. 
~erde 5 Kuruıtur. ----· -~40(} •t llGtbalar 25 kuruıtur. 

LU MATBAASINDA 
~IUoŞTIB 

ederek ayrılırken içimde ulmııl 

eğltlao Gzerlnde ılının yeni 

kararların ıydınhk ve diri be 

yecını vardı. 

ULUS -

Bu harbın vukaunı mini 

olacak ve ıulhu 11ğhyıcık bir 

çare nr11 o dı İngiltere ve 

Fran11'nın beraber çıh,malı· 

rıdır. Bu uğlına blilrae harbın 

vukua gelmemeıl Gmldlerl ço 

gılaut olar. 

Londrı ~ (A.A) - İeçl 11y 
lavlardan M. Cookı'an bir ıo· 

raııunı cevab veren deniz bl· 

rlncl lorda Slr Salton Eyrea 

Moneel ltılyın Bıbet ınlıem••· 
hgının muhtemel gellımelerl 

kare111nda ılı:denls f lloıunan 

tıkvlyed dGttlDtllmedljlnl aôy· 

lemltdr. 

Da lıtldı ve itiraf berine 
tıbklkata yeniden baılana· 
caktır. 

Bıydadların bu eureıle hare· 

ketlf!rlle idam karnını bir 

oaddet geri bınkmak lıtedtk· 

lerl uaılaaıktadar. 

Kemılpaea bedeıteal arka· 

ıındı oturan Soleymın oAlu 

Basın Fehml'nln altı yııınd• 

Badaverdl adlı oğla ellne ge· 

çlrdlğl bir mlkdar ilplrtoyn 

ıte,Hyerek m111 clrıaıaaa ta· 

taotormnı ve yangıa çıkmı ... 
da yedıen halk tanfladan lclD· 

dlrllmlftlr. E• tlgortMIHa. 
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Ankara M. M. V. Sat. al. ko. dan : 

Casus Romanı: 3 Ağusto 935 •• 1 7 .• 

8e)1az Kulenin Sarışın 
· tı~isi: SUZAN 

~ ................. .. 
Beti Süzan'ı'fakdim Etti ve Müsaa

de §tiyerek Çıkıp Gitti. 
Fakat aekerf mehaf il bn lın · rJnl okumağa daldı . bfrleetirmek ve bo suretle mnt 

tel ikimiz 'fürklye'yl de mao· 

hedeye mecbur ttmektlr. 

ınıta ketnm davranıyor; Kumandan geliyor: 
JeplJo 85, maruz kaldığı top Sazan okumasına bit eaat 

aletinden yaralanarak Vardır kadar devam etmişti. Kapı an 

nehri kenarında fnmege mecbur sızıc oçıldı . İçeriye ozon boylu, 

Bereket versin ki SelAnlk 'te 

toplımnı kto olan dftemao oe· 

kerlerl Adi clnsdrndfr. olmuıtur. tavırlarından yftkeek bir rOtbeye 
Jeplln yere indikten eonra malik olduğu derhal anlaşılan 

onu yakmağa ve bitaraf bulu bir adam girdi. SOıan ani bir 

Oymyaceğıoız rol şudnr: 

nan Yunan hududuna iltica hareketle ayağa kallı.mıetı: 
Borada hf r evde Is Un edllt'· 

cekıılnlz Ev eablbl sizi bemıl · 

l'eal ol11nk gö ter,.ct-ktlr. etmeğe çıh~mılır. Fekat bir SelAolk'te nzl(e glSren Al-

Frınıız ılhıırl mftfrezesl jepllnln man casus teşkllltınıo koman 

kaptanı ile mftreuebatmı ~sfr danı, kaymakam Fon Dorf 'ın 
ılarak: Seliolk knmanı:ıanlığına ôoftnd~ ldcta titredi; hayalinde 

Bu elle ~erçe Bolgn'dır. Fa· 

kat SrolAolk'ln Yanan'lılar tara· 

fından işgalinden ıonra Yonın'lı 

rolft oynamaktadır. ınketmfetlr. Bu hadiseyi dfo· beslediği ideal erkeğin, eekl 
lerken SOran'ın yftıü sap Hrı dostunun matyetfnQ gtrrnekteo 

keellmletl. Fekat ba j plf n ile ve böyle bir ıere(c naillyetfn 

O?lfa kadar geldiğini Betl'ye den dolayı yarı mest halde idi. 

İki ay sonra Btyazkule'nlo 

kehnrt!elne n1&ıl lntleab edece· 

ğlolzi gôııtereceğb. Birkaç ~lln 

lzıh etmeğe IOzum gôrmlyerek Kaymakam Fondorf Sftzan'm 

dedi ki: kalbinden geçeni derhol anladı, 
•onra otoracağnııı eve, g~llb elze 

bir zarf verr.ceğlm. Bu zarf 

içinde Franıız konsolosbaneal 

tarafından kanuni e~kllde ha· 

zırlanmış blr pasaport bulacak· 

SIDl'l:. 

- Biz hlçolmazsa c ... lr dfteen eakt ee•gllfefnlo yanına dogrn 
(Jeplln 85) mftrcttebatlle kap· yOrfidO: 
tanını knrıarmağa çalışalım. Ba· 
nun için de beni bo akş~m 

3. D. 12 nomaralı memura tak· 
dlm etmeklfğlnfz 14ıımdır. ,&a. 

ıen yanımdaki emirler onunla 

mutlak glirftşmekllğlml bildir· 
mektedlr. 

- Hazırlandığınız dakikada 
ılıl oraya g~UOreceğl m. 

Sftzan derhal hazırlandı: 
- Emrlnlzd"ylm: 

- Boradan bir an evel 
kaçalım. 

Vakit kaybetmeden; arka ta· 
raftaki bir kapıyı açınca Tark 

mıhılleslnln bir eo.kagındı bu· 
lundqlar: 

Serf adımlarla ve oftphell 

ayrılmıılardı: 

Eplce yaradokren sonra bir 

arabaya ti nerek 11bil tarafın 
eon evinin kapıeında durdular. 

Kapıyı açın bir hizmetçi 

onları derhal Arab tarzında 

daıenml11 bir eclonı gliUirda. 

Oturmıya vakit kalmadan sarı· 
tın, uzun boylu, yakıoıklı bir 

adam önlerine çıktı. 0 Bu adı 
1nın yukarda hnıl geçen Muiz 
Maoaeıdaa bı11ka kimse olma 

dığını okuyucularımız tabii an
Jamııt1r.,. Beti Stban'ı takdim 

ettikten eonra ayrılmak Ozere 
mlieHde latı:dl ve çıktı gitti. 

ı, başındat Suzan Dcartua 
Molı, Sazanla yalnız kalmıetı. 

- KomandılD gelec~ğlmf ıl 
haber alıncı çok ae•lndl. Ma· 
dam maal~eef bngfio vukua 

gelen eljm bldlse Almınya için 

çok fenadır. (Z~plln 85) bom· 

bardıman nctleeelnde eokot 

etti, •e mftrettebıtı da esir 

dootfl. Mftrettebattan f frıra 
mo•affık olan dlirt klil Fnn· 

ıız ıflvarilerl tarafından elddetll 

bir tazyikten 11oora yakalındı· 

lar. Blnaeoaleyh eo dakikada 

zeplinin bOtfto mllrettebatı 

Frınıız orda katarglhandı esir· 

dlrler ve kendilerinden Alman 

11kerlerl tertibatı hakkındı JQ. 
zumlu maldmat alıoabllmeal 

için lekence glirmektedltler. 

Ba huaaeta bize pek çok 

YBılfeler tf!rettftb ediyor, kamın· 

dan nerede be gelecek n 
emfrlerlnl verecektir· 

- Kumandan gelinceye ka. 

dar ılz ;emeğinizi ylyeblllrelnlz. 
Hakikaten Sftzna yirmi dört 

uattenberl ye111ek ylmedigln · 

den karnı fazla acıkmı~tı. 
Ôoftoe getirilen yemeği tetlha 

ile 7ldlkt6a t.oara bir Tart 

- Merkezden almıv olduğa 
noz emirleri muvaf faklyl'tle 

Ua ettiniz. Sizi tebrik etmek-
Beyaz kule kabaresinde ıkt· 

rls olduktan sonra Sellolk Fran· 
sız emolyr.t direktörü Müsyft 

lfğlme mOsude edfolz. Bn mu 

vaf fıklye1inlz Amirleriniz tata· 

fındım takdir edflmfetfr. 
Violyol ve muavini Benna ile 

mflnaaebet peyda etmiye çalı· 
Yalnız, burada çok mühim 

vazlCeler bizi beklfyor.DDeman· 

Jarımız Makedonya hududunda 

mftdble tab§ldat yapmakla meı 
galdGrler. Bo tedbirden mık· 

sad Bolgarlstan'ı moahedeye 
yanaştırmak için Romanya He 

şacakl!ıoıı. 

Fransız emniyet dlrr.ktörll 

Fransız caeuı teekil4tına 1 od 

aaba muktedir olub olmaıiığao111 
anlamak için 11lze ufak tefek 

işler teklif edecektir. 
SoDu Vır -

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilanları 

Ankara M. M. V. Sıt. Dl. ko. dan : 
1 Bir kUosona biçilen eder 180 kurut olan SOOOO kilo 

2 
3 
4 

5 

pamuk çorap ipliği kapalı 21rflı ekeUtmlye konulmuıtor. 
İhalesi 22 8.935 perşembe gllnO Hat 14. dedir. 

llk inanç paraeı ~760 liradır. 
Şarınameefnt 270 kornea almak ve örneğini g<Srmek letl· 
yenlerin hergfln komiByona uğramaları. 
Ekelltmlye girecekler kanuni temlnıtlırile 24.90 sayılı 

kanonun 2 lnct ve ftçilncft maddelerlndtı yazılı brlege· 
lerlle teklif mektuplarını ihale 11aatlnden bir saat enel 

M. M. V. eaıın alma komisyonuna vermeleri. 

3. 8. 13. 18 (2~92) 

Ankara M. M. V. Saı. al. ko. dan : 
1 - Bir metresine biçilen eder 25 koroı olan 500 bin met· 

2 
s 
4. 

5 

re 85 arzında çamıeırlık bez kapalı zarflı ekelltmlye 
konmuıtor. 

lbale11t 23 8 935 cuma gcınn saat 14 de yapılacaktır. 
lık inanç parası 7500 liradır. 
Şsrtcam,.elnl 625 koroıa almak Ye örneğini gôrmek fa· 

tfyt!nlrrln hergftn komisyona uğramılın. 
Ekelltmlye girecekler kaooof te~lnatlarlle 24.90 eayılı 

kanonun 2 •e OçOncft maddelerinde ya.ıılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden bir eaıt enel 
:M. M. V. satın alma komlsyonona vermeleri. 

3. 8. 13. IR (2398) 
Ankara M. M. V. Sat. al. ko. dan : 

l 

2 
s 
4 

5 

ll!r fBDf' ine biçilen eder 300 kurut olan 10000 116 
J500U tane kilim kapah zarfla •.ık&iltmlye konolmuıtar. 

lba. e,31 26.8. 935 par.arı esi gOntı e11t 14 dedir. 
İlk loanç p11aeı 33i5 liradır. , 
~ rtname ini ~25 kuruşa almak ye öeoeğlnl girmek le· 
• JyelJI r hergOn öğleden sonra komfeyonı nğrıy.blllrler. 

Eketltmfyc girecekler kaounf Ut inanç pıraaıle 2490 
yılı krneınon 2 ve üçdocft maddelerinde ya:ııh belge· 

leılltı hfrF\..te teklif mektuplırıoı ihale ıaatlndeo bir 
Hut evvel M. M. V. utıo alma komhıyonooa vermeleri. 

3. 8. 13. 18 (2397) 
Hoyramtç TOmen 1at. al. ko dan: 

1 - Be ramfç garntzooo civarında buhıoao kı taatın ihtiyacı 

için (697Ô) kilo sadeyağ• kapalı zarf ueulll,, ekelhmlye 
konmaetur. 

2 - Her kilo onan muhammen bedeli (75) koroo ihalesi 
21 ·8· 935 tarih saat 15 te Bayrew(ç'te tftmın eatın 
nlma komisyonu blnuında yapJl .:ı cekhr. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin verec,.kl< rl eadeyo~ın ŞAnft ve 

4 

evsafının bulooduğa yerin eııtın alma Jrnrulsyonana mtı· 
racaat ederek Oğrenebllfrler 

İateklll rln 2490 numaralı kaoarıoo 2 ve ilçOocO rnad· 
delerine göre istenilen belı,.lerle muvakkat teminat 

tutarı olan 392 lira 34 kuroşao veya mekıubuoun 
ihaleden bir Hat en,,ı tümen nıuhıuebeefne te111tm He 
ihale saatinde komisyonda h11zır bulunmalan. 

242, 3 6 11 17 

l - Bir metresine biçilen eder 25 knruv olan 500 bl• met· 

re 90 BfZıoda çamıvırlık bez kıpah ıarf la ek.alhmlya 
konulLlUIJlur. 

ihalesi 21.8.935 çarşamba gilnil eaat 14 dedir. 
İlk inanç parası 7500 liradır. 

2 CJztım satışlan 

"· s. Alıcs K. S. 
4 Şartnamesini 625 kuraea almak ve örneğini gör111ek h · it. A. KAzım 10 10 

tlyenlerln hergiln komisyona uğramaları . 
Ekelltmlye girecekler kınont muvakkat tewlnaılarllc 

~ahire sah~ları 

Ç. Cine &. 5. 5 
2490 sayılı kanuoon 2 inci maddesinin birinci fıkra · 
elle Oç6oc0 maddesindeki belgelerle birlikte teklif mek· 50 Ton lJJğday 

K. S. 
5 5 26 

toplarını ihale saatinden bir eaat evvel l\f. :M. V aatı11 202 Boğda, 
alwa komfııyonona v~rmPlerl. 3 . 8. 1 S. 1 . (2396) ~29 Arpa 

----~~ı~.-n-te-a--aM~k-e~ri=--e~at-.-a~l-.~k-o-.-r-a-. ~d~e-n-:---------------------ııoo Toobak~ 

5 5 25 
3125 3375 
4 75 ıl sı2S 

l - Manisa oekeıt haetaneel tçln (12000) kilo koyun eti 184 Bakla 4. 75 4 sı26 
5 625 5 625 

3 50 s so 
ihtiyacı açık eketltme euretlle eaırn alınacaktır. İhalesi 5 obut 
6 ·Ağustos· 935 eala gfinft saat on yedide 1anlsa aeked 100 Yulaf 

salto alma komisyonunda yapılecakllr. 238 ken. pala. 

Şartn•me eor~tl bed~lslz olarak komisyondan alınabilir. 318 Komdırı 
2(1) 250 

2 
3 Teminatı muvekkate akçesi (270) liradır. 

b 50 1___..... 

4. 1 :ekliler Tlcard odamıda kayıdlı olduklarına dair n· lzmi r 2 inei jcrıa 
elka glSstermek ınecbnrlyetlnd,.dlrler. 

Eksiltmeye letlrak edecekler 2490 11yılt artırma •e ek· 
slhme kanonunun 2 •e ftçftoca maddeleri ode ve ,art· 

namesinde yazılı •eslkaları ve teminatı movakkate mak· 
bozlarlle birlikte thıle eeatlnden evvel komisyonda hazır 

memu rluğu.ndaıı: 
İzmir esnaf n abalt ball~· 

eına (2500) lira borçla 1110 

zaffer hamdlofc ubdel ,.,,, 

rofunda mukayyet ve 111etk0' 

backaya ipotekli boluoıll ~ 
zılçolloda lst1&yon clvarıodl~ 

boluomalerı. 2281 24 27 !lO S 

Kırke~aç askeri sat. al. ko. dan: 
l - Kırka~eç mıot1k11ıodakl kıtaatı askeriye bay•anatının 

42000 Ulo luru ot ihtiyacı açık ekelltme ıoretUe eatın 
alınacaktır. 

2 

3 
4 

5 

6 

1bal~11ı 20 ·8· 935 salı cıına saat on brşte Kıragıç'ta 
askeri eatın alma komlııyoouoda yapılacaktır. 

Şartnamesi bedrlBla olarak komlı.yondın alıoahllfr. 
Trmloah monkkıte akçesi yoz on Ura yirmi beş ku 
roetur. 

letf'klil~r Ticaret odasında kayıdh olduklarına dair 'Te · 
tılka gö t"'rmP-k mecbortyetlndf'cllrler. 
Ekslltmf'yc f ştlrek edecekler 2.ı 90 eayıh artırma n ek· 
elhme kanununun 2 ve Oçüocfl maddelerinde ve şartna· 

mr.efnde yazılı veslk~ları •e teminatı muvakkate mak· 
buzlarll~ birlikte ihale eaetloden evvel komisyonda hazır 
holorımelerı. 242:'1 :l 8 l~ I~ 

liayramtç askeıi a. al ko. dao: 

1 - TOmen kıtaatının ihtiyacı için 34250 kilo eahun kıpalı 
zarf usulfle r.hlhmf ye koomuetur. 

2 - lier klloııonan muhammrn bedeli 26 korno olup ihalesi 
21 ·8 9~5 tarih ı;aat 9 da Bayramiç tümen 81tın alma komlsyo· 
nonda yapılecaktır. 

3 - Ekelhmlye gireceklerin vtreceklerl aahooon eeralt ve 
n11fını bulunduğu yerin ıahn alma komisyonuna mGracaat ede· 
rek öğrenebilirler. 

4 - Jsteklllerln ekelltme kanunuuon 2, 3ilnccı maddelerine 
gôre istenilen belge llf" muvakkat teminat olan 668 Ura evya 

bank mektobuoan mflnakaeadaa bir eaıt evel tOmeo mobaaebe· 
elne te•dtf ile komleynndı bıızır bolonmıları. 2365 !J 6 1 t 17 

Kışlada MOs. Mev. sabo alma komisyo
nunda ihaleleri · yapılacak ilanlar 

Mıt. M v. eat. •I. ko. r11. den: 
1 - Met. M '· kıtaatı ihtiyacı için ( 486 ) ton lfnft maden 

kômftrfl kapalı nrf usalile ııatın alınacaktır. İbalrel 
5 ·Ağostoıı· 9!35 pazartesi gOoO eaaı on ıhı buçukta 
1zmlr'de kıılada yapılacaktır. 

2 Şartoameıl hrr gDn komleyonda glitftlebillr. 
3 - KömQrllo .tahmin edilen mobımmen tutarı (75:13) liradır. 
4 - Beher ton kömür için on b. ı buçuk lira f lat tahmin 

edllmlıtlr. 

5 - Teminatı movakkate ıkçeel (565) liradır. 
6 - İıteklller Ticaret odaeında kayıdlı olduklarına dair Ye· 

elka gôıtermr.k mecborlyetfodıl'!dlrler. 
7 - Eksiltmeye lotlrık edecekler 2490 eayılı artırma Ye ek· 

&lltme kanonunun 2 Ye ftçftncQ madrlelerfnde Ye eırt· 
namesinde yazılı vesikalarlle teminatı muvakkat• mık 
bularını ve teklif mektuplarını ihale saatinden en az 
bir aaat evvel komleyona •ermlı bulunacaklardır. 

216~ 18 2S 28 3 
Met. My. sat. al. ko. rı. den: 
1 - Met. MY. in gôetereceğl yerde {4:678) Jlra bedel keıff 11 

lnıaat açık ekalltme eoretlle yaptırılacakt11. İhaleel 
9 · A~ustoe· 935 cuma gfinO 11ıt on beı buçukta İzmir 
Mat. MY. 11atın alma komlıyonundı yapılacaktır. 
Şartname ve ketf Cnımeosl her gftn komleyooda görilleblrllr. 
Teminatı moYakkate akçesi ( 350) Ura kırk sekiz ko· 

2 
3 

5 

ruetur. 

İeteklller Ticaret odaıında kayıdh olduklarını dair •e· 
elkı göııtermek mecburiyetindedirler . 
Elnlltmeye lttlrak edecekler 2490 sayılı artırmı ve ek· 
ılltme kanunaooo 2 ve üçGncQ maddelr.rlnde •e ıart· 
namesinde yazalı vr.elkalan ve teminatı movakkıte 
makbozlarlle birlikte ihale natfnden evvel komleyonda 
hazır bulanmaları. 2279 24 2R 3 7 

Mat. Mv. 111t. al. .ko. dan: 
1 - Tayyare lutaetının kapalı zarf la mftnakaeada bolnnan 

72000 kilo ekmtık lhdyacrnın beher kilosuna teklif 
edilen on karuo f lat komutanlıkça pahah l,ôrDldftğOn 
den pazarlık.la 11tın ahoacakhr. 

2 - lbaleel 7 ·Atu tos· 935 çar~amba gOnQ eaat on bet bu· 

çokta fzmlr'd" kıelıda Met. MY. satın alma komleyonon· 
da yıpılacakıır. 

8 
4 

Ş•rtnameel hergDn komisyonda 'örOlebllir. 
Tewln11tı mu•akkate akçası (594) Urarlır. 

1 - 6 numaralı bak 

dökkAoı ve dstftnde Ud o4' 
bir balkon Ye onbeı lir• ~ 
ile muatafı tarafındın 111ett'1 

•• 2 - Ayni mevkide 8 j, 
maralı bir fırın ve asıO 
ham.ur yoğurmaya mabeos -' 
hal ve iki lira kire He ıı...J 
tarafındın mP-şgul ,.. 

3 - Keza 10 numaralı "'1 
mini beton ve hateu bol 

dok Un ~ 
'4 - Ve keza 12 nolll• ,el 

demir kapılı tarlaya gtılli,) 
etrafı do•ar ve demir p•rlll il 
lılda çevrilmiş tarlı deroo00 fi 

bir koya bir çamaeırb•";_,. lG 
bir he14 bftydk ve kftçQk e tı' 

moemlre Ye gayri 111o1111 fll' 
mevcuttur tarlanın sağ '''# 
da zemini beıon 1 ki ko tJ 
ve dlSrt oda bir hamam •• 

motbahı hnl bir bıp b•O;,... 
Takdir oluoao kıymeti: ol' 

kAnlar ve hane dahil old f 
halde (~550) Uradır lıbu ~ 1' 
menkullerin açık arttır_. 
kon•ılmaeına kırar verll1111~ 
5 9 935 tarihinde pert4' 

1
.,r l\t~ 

gana aaaat ,11 de birinci •:,,,. ~ 
maeı lzmfr 1 kinci icra d ,.cıt ~ 
sinde yapılacakt1r ba • eJ' 'l 
mada tahmin olunan kıyOI ~il b() 
yftzde 75 ini bulmadı~• t• 6'. ~ 
de eon arttıranın ıa•bb;,J ~il 
bıkl kılmak şartile I~ ,1 le 
aruırma 20 9 ·935 ıarlbi _., J.ı 
çoma gOnft saat 11 de 1~ ~'l~ 
caktır bu gıtyrl meokoll ~ ~Ilı 
her ne suretle olorH ols00 / ~lflf 
talebinde bulunanlar 20.,; "i ~ 
zarfında resmi veealkl Ue " 411 
ya mOracaatl IAzımdır fi ~-
takdirde baklarJ tıpa 111~ ~111d, 
malum olmadıkçı paylat f ~~. 
hariç kalacaklardır ı•r'~ ~,, 
25·8·935 tarihinden I~ ~~el 
herkese açık ,bolandorol ~ it •ı 
mOoterldea yazde 2,5 d4s ~ ~ttı.,, 
n tapuca ahzı lcab edeO ~ b, 
tan mada maeraf alınm••· ff,I 
peıl n para iledir pır• 

1
;' 

meden mal lf'dllm e~1_,I 
ftstftnde ihale yspalaD (, 
bedelini mftddeıl zarfıodl Jf 
elnen vermez ise yeol~:ıJ 
gGn mGddetle UAn e ~ 

aradaki fark ve dlğet ~ 
lardan mlloterl zemin ol•~ 
dan bu soretle letekll ~ 
yOıde yedi buçuk ııfll ti_ 
pey akçesi nya mlllf b~1~ 
ka mektubu ile ııylo pırt 
saatte jzmlr ikinci fert / 

s 

6 

lııteklller Ticaret odn~ında kayıdlı olduklarına dair ve 
elka göstermek nıecburlyeılndedfrler. 

Pazarlığa lttlrak ed,.cekler 2490 Hyılı artırma ve ek· 
elhmtı kaouoonon 2 le Qçftncft maddelerinde ve ~art 

ile mGnodl mehmet oll~ 

ııiıiUini:ıiliııtı:~,1,,,1,·,1,1,1,;iııı~ 
Çeşme ılıcaları Jli' 

8 inci Sahif ede'Y~ 
namesinde yazılı vesikaları ve teminatı munkkate mık 
buzlarUe birlikte puaıbk eaatindra evvel komisyonda 
hazır buluamaluı. 2422 

l l l l l l l 111111111111111111111111111111 



81 Hırsızlık 
"Pe.a l'lıcı Aziziye mahalleılnde 
'il. '410kaAJnda oturan Oamın 
' •ıtıfa, Halil oğla 01-
~e Afaatafı o~la Arll 'Jn 
'kları eve giren hıt1ıs 
~ -.. a kıt elblae çalın· t._. · .&.r11s araaıyor. 
~Ye Başpehlivam. 
~Çrtıe Goreşleri. 

'8f ille k ealrgeme karama ge· 
it "-tkeslnce tertip edilmek· 

' TQrldye baıpehlhranı 
C. 4- Preılerl 1 ikinci teorin· 
'ktr•'da yeni ıtadyomda 
... kbr. 

~ Ptıhllvanhlı kıanına 
~ P9ra ile blrllkte bir de 
~ •erllecektlr. BGttla 
-..._ -~e PtıhUnnları ba gflrcıte 
tWl!adır. 

l\lltıan · 
~ tıanması • •• 
~ili 
l Yapılacak Gemi· 
;.: kaç Parçadır?. 

~-:baı 2 lôzel) - Yanan 
llııı-. ett yeni bahriye progra· 
~tatbik lçfa bir milyon 
'-t ~r•hk fevkıllde tıhlJ. 

4tt 1 etmlotfr. 
~- '•'d l._""_ • ın, Yaaıa doaanmı· 

Alpnllo, Uşak, Eski,ebir ve Turhal ~eker fab· 
rikalaranda ve ISTANBULDA fabrikaların teslim 
edecekleri tarzda : 

K RIST AL Kilosu 

KESME Kilosu 28Kuruş 
tur. 

MOeterHerlmlze bir kolaylık olmak tlzere •e•&ıda yHıla 

yerlerde de ve hlzalarındald flatlerle 10 ağoııtoıı 1935 ta· 
rthlndea itibaren sataıa baılanacaktır. 

Bursa'da 
lzmir V agoola 
Balıkesir " 
Adana " 
lzmit " 
Adapazarı " 

Limanda 

Samsun Fob 

Kristal 
25,50 
26,10 
26,40 
26,80 
25,25 
25,65 

25,10 

Kesme 
28~60 

29,25 
29,70 
30,15 
28,30 
28,80 

28,10 
(Fob Samııan f lali; Karadeals ıahlllerlnde herhangi 

lıkeleye gfinderilmek flsere fabrika tarafından yapara yGk· 
letllmlı bulanmak kaydlledlr ve Samııundan eonnkf nulan 
veealr maııraf mflıterlye llddlr.) 

Sfparioler, fabrlkalardaa gayri yerlerde on gen içinde ifa 
edilir. Fabrikaların bulundugu yerlerde en as BİR TON, 
lstınbul nealr yerlerde eu11 BiR VAGON ıipırlı kabul 
edilir. 

(Bir vagon 150 çanl veya 260 •adakbr.) 
Yukarıdaki flatlere ılgorta dahil dejlldlr. 
Slparlı bedelleri fabrikaların bulunduğa yf"rlerde 

İıtanbul, Ankara ve Sımıun barolarında lJdeaeblllr. 
Diğer ılparlı ıartları fıbrlkılardın veya letanbal, Ankara 

•e S.mıun btlrolarınd•n oırealleblllr. 

---------------------------~ Kadınlar Terzihanesi 
••• 

lzmir'li Aileler Der Hususta Mem· 
nun Kalacaklardır. 

İsıaabal'dakl dikit atelyeml 
lsmlr'e naklettim. B6tfln aile· 
lerl, hem ocazlak, hem de te· 
mis ve sarlf dikltl •Q'ııl nok· 
taıuadan memnun bırakacağımı 
gfhenerek 167Uyeblllrlm. En 
aoo metodlarla çabııyoram. Reı· 

·"""~"""'tllP';~ rnlğ ve ôsel dairelerdeki Bayan 
işyarlara tıkıltle kolıybk gôı· 
terlrlm .. 

j İklnclkordoa - Zade ıobk 

No. 4 
~~ ltıllcak ka netler hak. 

~ •erilen haberler kaıımen ·========================::! ~,olduğa blldJrllmektedlr. •-

~lb &aıuımeıi yeaıdea 6 Hamza Rüstem 

.. ....., MOnevver Etem 

~ .. ,:~ır •e 16 111abrlb ve 

' ' 

1 

ın..,.01 k1rarıa,ı1r. Fotoğrafhanesl \; L._ Bn11lar 9'0 yılana ka· 
-tlıralacaktar. 

~eletios fildft 'L haı, 2 (Ôzel) - 1919 da 
t uaı p rf "- d •t ğl olan ve Matı· 
)'Pile etrlnde Tirit 'Jere kr.rıı 
'>" la hlrç"k fenılıklara lJD· 
'..:!d1agQ lçla .latanbal'aa 
~ Dda JıUtf kanetlerlle 

' h ~kllmeğe mecbur ka· 
so_ 111k Meletlos OlmflotGr. 

Fevkal4de ııflr'at Ye uefaııetle ve temlnatlt olarak fotoğrafa 
mltealllk her it yapılar. 

Vesikalık Resimler 6 Saatte 
Amatör işleri 12 - 24 

" Yerilir. 
Portre reılmlerl, ağrandlıımaa, kart poıtal leleri teminatla ve 

pek elverleU flatlerle n mllmkfln mertebe az bir umanda 
yapılır. 

Satış Mağazasında 
En maruf fabrikaların cam, filim, llğıt, makine •e ecu· 

lın rek•het kabul etmrz flatlerle ıatahr. ~~ 'lllleıl İıkeaderlye rom 
~ idi, Yunan gazetelerinde 
~ Pltl'fk nımına birçok aeı · Bir Katil 
,._.~i hp:ı1naktır. Mahktim Oldu .. 

Kesilen hayvanlar 

f.t. Dır Gazeteci l\ldO Urla'nın Eski cami mahalle· 
..-~lıbuı, 2 (Ôzel) _ İlk ıılnde Bilııeyiu oğla Haeaa'ı 
\~ lbekteblal açın n bel ıapı ile baoıaa vararak öl· 

..... mıtbaat kongreal ilk dGrmekle ıuçlu Saleyman oAla 
la Mehmed'fn aAıreeza hakyerfnde 

._: D Slr Valter. VUyam denm etmekte olan dantlllMI 
) da Kolomblya tehrlnde bhmlt. yatı kGçflk olan katUfn 
'laafla olda a 1 e 

Temmas ayında Torboh mez· 
baba.anda 117 koyun, 8 keçi, 
70 kasa, 4" oğlak, 17 manda, 
8 inek, 10 dına olmak flzere 
2L4 bat hayvan keıllmletlr. 

Barnava kamana mesbulndı 
40 koya, 8 keçi, 286 kuıu, 
l 25 o~lak, 4: GkGs, 1 O inek 
ı:ıo dana olmak illere 603 

Bayın Emlae'nlo emlAk ve 
eytam baokaımdan Gdduç 
ıldığı paraya makıbll ban· 
kaya ipotekli bulonaa ve 

ıeçen ııeae yapılan 11tı1; 2280 
numaralı kınuna gfire tecll 
edlldlğl halde bir tene içinde 
Mrlncl takıılt borç ödenmedi· 
ğfnden ıoa ve kat'I olarak tek· 
rar mGzayedeye konan Maal11· 
nın uray mıhalleılade çay le· 
rah caddeıılnde ııagı slnat mfl· 
dGrG ali haneııl ıola 7 pınel 

numarala uukat ıll tHflk baae 
aruıı ve ark:aıı 2 pareel DO· 

marala area lJa6 çay ferah cad· 
deıılle mahdut alt kıtta came· 
klnh n ıGrme kepenkli bir 
dGkkln ve caddeden demir 
ufak bir kapıdan girilince ze· 
mini beton dôoell lo içe iki 
oda bir ahır bir matbak bir 
kaya n bir hell ve bir mlk· 
tar Hlo gerek caddeden kenar· 
ları demir parmakl kla merdi 
venden çıkılınca Gıt katta cıd· 
deye naaır iki, bahçeye naur 

' iki ve aofaya nHır bir ki · cem· 
ıa bet oda ve semini çini dö· 
ıell olan uloa ve klrglrden 
lnp edilen ltba 5000 Un kıy· 
metl mahammlaell bir bap hane 

Malklyed açık artırma ıure· 
tile ve 84!1 numarala emllk 
ve eytam bankan kanana ma· 
ciblnce bir defaya mıhını ol· 
mık .. rdle ubrmuı 13 9·1935 
cuma gtlnfl ual 14 de 
manita hflkGmeı konağındaki 

icra dalreelade yapılmak Clsere 
30 g6n mGddetle eahb8• ko· 
nalda. 

Da arbrma aetlcealnde eatııt 

bedeli her ne olana oban 
kıymetine bakılmıyarık en çok 
arhnaıa flserlne lhaleal yapı 
lecaktır. Satıt peela pen ile 
olup mfltterldea yalnıs ytlzde 
iki buçuk delWlye murıfa ak· 
nır. lıba gayri menkul 6ze· 
rinde herhangi bir tekilde hak 
talebinde balonular ellerindeki 
reaml veulk ile birlikte on 
gCln zarfında mıniııa lcruına 

mtlracaıtlan luımdır. 

Akıi hılde hakları tapa ıl· 
clllnce mıhlm olmadıkça pay· 
laımadan hariç kalırlar. 29·8· 
1935 tarihinden itibaren ,.rt. 
name herke1e ıoıkbr. Tıllp 

olanların ytlzde yedlbaçak te· 
miaat akçan veya milli bir 

banka mektuba ve 933-182!1 
doıya aamaraılle manlea lcr1 

m~marluğuna mllracaatları llln 
olonar. H. ı.. No. 52 2209 

Kübik 
Vapur Dumanı 

Gözlük 
Şimdiye kadar glJrGI· 

memlı derecede arif ve 
ncus bir gfislGk almak 
lıterııeabı : 

Başdorak 
Hamdi NOzhet 

SIHHAT 
ECZANESi 
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Çeşme Ilıcaları ilanı 

8 inci Sahitededir. 

Lira 
Karantina mısırlı caddeılude 3'7 eııkl 231 taj No. lı ev 62 
Gfiztt'pe m111rh caddeılnde dar ıokağındı 22 No. lı ev 155 
Rt'tadfye mtlııtecabl ııabğında 2 eıkl 2 t•j numaralı dflkkAn 67 
Bayraklı menemen caddeıılnde 49 numınlı kahvehane 42 

» 11 .. 49.1 numaralı dakkia 23 
Kemer cıddeelnde 195 nomarah dnkk4n 65 
Tepecik ıGrmell ıokığında 79 eıkl 69 t•j No. h kahvehane 105 

" " " 5 L numaralı dakkAa 72 
" altay ıokağıada 21 11 

" 16 
İkinci kordon toıhaae ıok•ğında 14 nomarah dakkAo 36 
lklçeemellk caddeelnde 171 No. h d6kkAuıa 14., hlNeııl 14 
Tepecik çakır ııoka~ıada 6 • 8 numarah ahır 42 
Boıtanh mekteb ıokağında 'O eıkl ll8 taj No. b dakUn 28,50 
Karantina TClrk oğla eokağında 43 numaralı dllkkAn 27 

Yukarıda yazılı emHlln bir senelik icara 19.8 935 pazartesi 
rflnfl IHt 16 te ihale edilmek llıere mazayedeye konolmuetar. 
Taliplerin o eaıtte Mllll Eml4k mCldDrtyetlne mGracHtları. 

3 15 2413 

lzmir Milli Emlak Modorloğnnden: 
Lira 

Altındağ kılımbak dere mewkllnde 181 ağaç incir mahıulG 6 
11 batı mevkllode 257 ağaç incir mabıulG 11,57 
" ırap dereıl eııkl muarlık un yol 

Kankol kar1111 fayraklık koca meıe bıtı 1348 ağaç incir 67,40 
mevkllndde. mahıulCl. 

Yakandı yuıla 935 aeneıl incir mıhsola 5.8.935 pazarteııl 

~Cln6 IUt 15 te paarhkla utılıcaktır. Talfplerin o saatte MUJI 
CEmlllL mfldflrlyetlne mflracaatlan. 2425 

Satılık ev Dükkan v'e Ar· 
salar: 

lzmir Vakıflar Direktörlüğünden: 
Şarın her kôoeılne yayılmıt olan n, dilkklo ar11 depo veı•· 

lre gibi dağınık ve kGçGk vakıf D;Jıllırıo elden çıkarıhp yerle· 
rlne topla bGyGk ve modern yapılar korulmaııı prt'oalp olarak 
onıylanmıt olduAandan eatıt çlıelgeleriue giren vakıf mallar P• 

raeHe ye uygun flatlerle eatıoa çıbnlmaktar. Boalar gHetelerle 
Ula edlldlAI gibi llln klgıtları arayın (belediyenin) ilin tahta· 
ııDa ve evkafın oorakkapı ve hlaar camUerlnla kapılarında ve 
ewkaf dlrt1ktôrlGgtlaGa alt katında bulanan llln tabt.larına da 
ualmaktadar. Bunlırdın artırmıyı konalaa 17 danenln lhaleıl 

7 8·935 tarihinde arat on dörtte ve 18 danenln lhaleıl de 19· 
ağaıtoe 935 tarihinde uaı 011Gçte yapılıcaktır. İstekli olanlar 
her gfln evkaf dlrektGrlfltOae mflrıeaat ederek lsalıat alabl· 
lirler. 2420 3 8 

Manisa icra me
murluğundan: 

C..fer ılınan emllk •e eytam 
bankana daa lJdGno aldığı pa· 
raya makabil bankaya ipotekli 
bnlanan ve geçen tene 
yapılan •tıı; 2280 numarala 
kanana glJre tecil edildiği halde 
bir ııene içinde birinci takılt 

borç ödenmediğinden ıoa ve 
kat'I olarak tekrar mtlzayedeye 
konan Mınlııanıa yeni cami el· 
varındaki •ahvehaaeelnla nğı 

belediye anuı, ıola ve GnG 
yol arkaeı ali kerlmeal aeflre 
hanıma ald dflkkAn ile mah· 
dut 54 metre murabbaı eserine 
lnoa edllmlı klrglr ve rtrafı 
cımekAnlı demir ıflrme kepenkli 
ve semini beton 800 lira kıy· 
metinde kahvehane ile gene 
ıağı Ali kı•• ıerlre hanım ar· 
1111 eolu 1ablbl eenet dGkkAnı 
OnCl yol ark111 filG tıUp efendi 
veceııeılne alt fmn ile mahdut 
900 lira kıymetinde bir bap 
hane ve gene yenlcami cadde· 
ılnde topçu ıll çavoı dGkklnı 

ve talip efendi vereeeıılne ıld 

fmn ônCl yenlcaml cıddeıl 
arkası sahibi aeDeıt baneel ile 
mıhdat zemini betoa •e öaCl 
ıftrme demir kepekli ve mlk· 
darı klfl bahçeyi havi 1000 
lira k•ymetlade dGkkla ki 
cem'an 3 parça gayri menkalfln 

MGlklyetl ıçık arbrma ıare· 
tile ve 8'4: numarala emllk •e 
eytam banka11 kanana macl· 
hince bir defaya malnaı olmak 
ıartlle 1rbrmua 13.9.1985 
cuma glDG eaat 14: de 
maalu h6k1lmet kon'l'ndakl 
len daireelade yapalmak illere 
SO mlddetla •tah ko· 

Bu artırma netle ıılnde f8llt 
bedeli her ne oluna olıua 
kıymetine bakılmayarak ençok • 
artıranın tlzerlne lhıleııl yapı· 

lacaktır. 
Satat peıla pan Ue 

olub maeterlden yaluıa yClsde 
lklboçuk delllllye maırafı abmr 
lıba gayri menkul ftıerlnde 
her bıngl bir tekilde bık tıle· 
binde bulunanlar ellerlndekl 
reımi veHlk ile blrllkt~ 10 
gtlo zarfında manlea lcra11na 
mflracaatları llzımdır. 

Ak:al halde hakla11 tapu ıicl· 
Hace mah1m olmadıkça pıylaı· 
maden hariç kılarlar. 2' 8.935 
tarihinden lttbaren ıartname 
herkeııe açıktır. Talib olanlnın 
yazd~ yedlboçuk teminat ak· 
çaııı veya mllll bir banka ttl· 
bar mektuba ve 933 1812 
doııya namaraıılle maolııa icra 
memurluğuna mGracaıtları illa 
olunur. H. İt No. 5!1 2208 

l'erzi Hayaolara 
Bir tersi ı,ayana ihtiyaç 

vardır. Şeraiti ôğrenmek hd 
yenler Gaffar ude oteli (4) 
numaraya maracaat etmeleri. 

MGracaat saatleri: 
Sabah 10 dan 12 ye 
A keam 13 trn 16 vı lraılu 

Kiralık Evi 
Olanlara 

Birinci ve İkinci Kordon ile 
Kanatiaa, GGstepe 'H G6sel· 
yalı eemtlerlade llıkıl "6" 
odala klraltk bir n aranmak· 
tadır. E'lni kiraya vermek 
lıtlyea ev 111hlblerl ile ellerlade 
kiraya •erilecek ewlerl balonın 
ılmeulana matbaamısa mtln· 
caaılan. 1°10 
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Çünkü Ankara Birası -- ' ö~mörr ···-ŞlYlbesD ---
Ulusal Bir Fabrikanın Mahsıılodor -------

ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi binasında 
TELEFON: !2363 ---- •• • • • --Ucuz, Temiz ve Sıhhiğ Bir Gıdadır. HertOrlO (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 

Vadeaizlerc % 4 
------

Torkiye'nin bertarafında 
içilen yalnız (Ankara Birası) dır. Mevduat Sarıları: A~tı ay vad~Iiy? % 5 

' Bır sene vadelııe % 6 faiz verilit• 

Zahire, ftzflm, incir, pamuk, yapık, afyon •eıalro komisyonculuğu yıpılır. Afallar geldi (Ankara Böraso) 
Mıntaka Orman ModürlDğOoden: 

Klloıu Adedi Neti 
127630 Odan 
332590 Çala 

4650 Çam kabala 
17 490 Somak yapragı 

600 KGmar 
200 ~" 

118 Kereıte 

9 l>ağen 
2 Belaa 

Yukarıda ııe•llerl yazılı emval 29,7,935 tarihinden itibaren 
oubet gftn mOddetlo açık arttırma ile mGuyedoyo konulab l3· 
8 935 tarlbJnde lbaleal yıpılıcagandm ihale ıana Hat dokuzda 
letekllledn Ormın mGddrlyetlne gelmeleri 11111 olanar. 

80 8 1 11 2326 

l>evlet Demiryollarından: 
Aydın Demlryollaunda mer'i umumi Ye hmuat zeytinyağı, pa· 

mok, halı, gız, benzin, motorin, masot n maden y~ları tarl· 
leleri 1 ııuatoa 1935 tarihinden itibaren ltğ,edllecektlr. Ba mad· 
delerin nakliye Gcretlorl, Do•lot Demlryolları amaml dokuzuncu 
tarifenin birinci ıınıfındakl etya gibi ton Ye kılometre bapna 
5 kuruı 25 .. ntlmo lndlıllmiıtlr. 

871 kllomettedea fazlı meııfcye tafınacak motorin, mazot 
ve maden yağları için aguetoı gıyeılno k•dar Aydın hattının 

umumi ikinci ıınıf tarlfoıl tatbik edilecektir. Bandın baıka 
11biblerlne alt huıuıl aarnıçlı Hgonlarla nakledilecek petrol n 

mGğtakkatı için 6.25 kuroı Gzerlnden ayrıca ytlsde 10 temi· 
ltı lı D. D. 1 O numaralı tarife gene moıktlr tırthlerdea lalba 
haren 8 inci ltletme mıntıkuına tetmll edilecektir. Faıla taf · 
ıllAt lıtaıyonlırdan ıhnıblllr. 30 1 3 233!1 

Aydın Demiyolları tlrkeıtnla Alaancak •• Hacı ·• SeycbkGy 
bınllyoeo içini mer'lyyoto koyduğu yolca Ye aboaemıa tarifeleri 
1 AAuıtoı 935 t1rlhlnden itibaren lA1ndUerek yerine •taA•daki 
Gcreıll D. D. 113 n 11'6 namarah tarifeler ikame edllmlıtlr: 
BİLET: 

Alıınc.k'tın Kemer'e, Kısıçolla· 
dan ltoca'yı, K'zılçallo'dan Gıd· 
emlr'e n Seydlköy'e Ye Seydl· 
kOy'dta G11lemlr'e Ye mlteka· 
bllea. 
Alunc.k Ye Kemer'den K.uılçol· 
la nyı Bun'ya, Buc.'daa Sey· 
dlkGy'o nya Gaslemlr'e Ye mi· 

1 

8 

Gtdlı 

11 

7 

ıekabilen. 15 10 
Alııncık Ye Kemer'doa Gızle· 

mlr'o veya SeydlkGy'e n mite· 

m 

s 15 10 

6 20 15 

kahllen. 20 15 10 SO 20 15 
Bu kıaım dahilindeki katırlarda mo•kl degltdreadea 16 H 

katara biletsiz binenlerden 26 koraf8lıaar • 
Allelullo birlikte eeyıhat eden 5 yıııoa kadar çocuklar (Bet 

yıf d•htl) parHıa nıklolonor ye daba blylk yattaki ÇQÇaklar 
tam Ocrete tabidirler. 

ABONEMAN: 
Alıancak, Kemer, Kııılçolla • Boca araıında: 

Herkeı için Talebe lçla Amele için 
ı 11 nı n ııı 111 

Bir aylak 150 1~5 75 75 50 
Alııocak · (Kııılçolla, Bacı) araıındı: 

ı 11 nı n nı 
Bir aylık 400 300 200 200 150 

Alaaacak (Kııalçallu, Boca) mr11ında: 

111 
150 

Herkee için Talebe için Amele için 
ı 11 m 11 ın m 

'Üç aylık 1100 850 560 -
Onbet ganlak - -

Alaancık · Gaziemir •e SeydlkOy 
I lI m 11 

600 450 300 300 

-
aruında: 

1 111 
200 

-
75 

m 

beryerden arayınız. ~lnd,. 11abfplnlne en mftHld şeraitte nanı ~erlllr. 
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Çeşme Kaplıcaları 

Karabina • Boyok Türkiye ve 
Istanbul Otelleri 

Olayanın emglıls ılıca ıolırlle çamuru, kumul denizi 
Ye Ç«tıme'nla uf hatuı ile on seagia 0Rıdyo Aktovlte11 ye 
ıahlptlr. KonfôrUl muazzam otellorlle zamanın en ucuz 
ılıcalarıdır. Flatlorl koruı 

Yala odalara ~aaro ile yatak 125 
İkinci ıınıf odalar banyo ile yatak 100 
Arzu edenler için tablldot 100 
Lokanta yemekleri (30) aenedenberl lzmlr'de tınınmıt 

Mohmed uda tanftndan idare edilmektedir. 
Otelde hor ılloalo haıaıl yemek pltlrmoılne klf 1 mıtbıh 

Ye tatlı ıolar mevcuttur. Otellerin karyola ve yatıkları 
mftkemmel oldugandan ıbcaya gelecek mftttorllerlmlzln ety• 
getirmek kGlfetlno girmemeleri tnılyo olunur. 

Şifalı ıalan birçok klmaclerln hayatını kartarmık ıuro · 

tile t6hret almıttır. Metbur K.arllepıd n Vltl kıplacılarına 
faik banyo ıalarlle çamuru, romatlıma, ılyıtlk ve maf11l 
baıtalıklarını bir daba avdet etmemek Ozere kıt'f tednl 
eder. Böbrek n meHnedoki kuru n tıılırı birkaç banyo ile 
teml&ler. Mide •e bıgıraak ve bll'amuru adali ağrıları, ılnlr 
safiyeti n bllhıua rahim haatalıklarında tesiri kıt'ldir. 

Şlfno banyoları da clld hastalıklarını ennı •e huıoıllo ek 
semayı bir daha nGbetmlyecek derecede tedul eder. 

Fasla mılt\mıt almak lltlyenler Bıtut hanında ılm11r 

FratelJi Sperco Vapur AcentsB1 

ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI J 
11HERMES11 npura llmanııda olup 2 ığuıtoıta Anforft~ 

tordım, Amıterdım ye Bamborg limanları için yak ıtıd 
11CERES11 vapuru 7 ığuıtoata beklenmekte olup yOkGDI ti 

llye ettik.ten sonra Burg11, V arna ve Kôıtonce llmınlırı 
yftk alacaktır. 

" GANYMEDES " nporu 12 ığoıtoıtın 16 ığuıtoıı 
Anvere, Roterdım, Amıterdım ve Bımborg llmanlarl lçlO 
alacık tar. 

·•CERES., vaporu 26 ığoıtoıtın 31 ığollaıı kadar A, 
Roterd•m, Amateerdam •o Hımborg Jimınlıu için yak atı 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
"VASLAND., motörtl llmıoıroııdı olup 1 ığoıtoeta Rote~ 

Bamburg, Copeohıgen, Dıntzlg, Gdynl•, Goteburg, Oıl• 
İekaodlnnya limanları için ytlk ılacıktır. LJJ 

"NORDLAND,. motôrO 20 ığoıtoatı Roterdım, Bı_...tf 
Copenhıgen, Dantzlg, Gdyola, Goteborg Oılo ve 1ıkaadl .. 
limanlarını hareket edecektir. 

SJıllVICE MARİTİM ROUMAİN -' 
0 ALBA JULYA11 vapuru 9 ağustosta gelip ayni gcıode 

tı, Nepoll, MareUya Ye Bıreeloo'a hareket edecektir. _,tJ 
Hamlı: İl&ıılardakl hareket tarlhlorlndekl dogtılkllklerdoD 

meı'ollyeı kabul etmez. 
Fasla tafalltt için ikinci Kordonda Tahmil n Tahliye 

binası arkuanda Fntelll Sperco acentabğını mlracut eJ 
rlc. olunur. T"lefon: 2004 . 2005 · 26 

V.N. 
VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LlN1E 

" DERINDJE " vapuru 7 
ağoıtoatı bekleniyor 8 agaıtou 
kadar Anvetı, Roterdam, Bıın· 
borg ve Bremea için ylk 
alacaktır. 

.. ALIMNlA " vapuru 9 
ığuıtoata bekleniyor, Hımborg, 
Bremen n Annn'ten yık 

Türk 
Hava Kuruıııll 

Piyangosal 
Keşide: 4 

11 Ağustos 19:J$ 
Boyok Ikranıi1 

35000 lit' 
BHetleıiniıi Ayın Yedioci.t 
Akıamına Kadar BayiiOIP.""' 

İıteyiniz .. 
çakarıc.ktır. 

"ARTA., vapura 19 •la•· Olivier ve şoı' 
toeta bekleniyor, 22 aıaıtoam c1 
kadar An•era, Roterdam, Ham. kası Limited '' 
burg n Bremon için yık 

aıacaktır. pur Acen ıasJ 
SERViCE DIRECT DANUBIEN g,,1 

TUNA HATTI Ceodell Hın, Birinci 
Tel. 2443 

11 TISZı .. motörQ 6 ağaı · Ellermın Ltyn Ltd· ~ 
tosta bekleniyor, Budapeıte, 0 FRAMINIAN" vapord _J 

Bratleln ve Viyana için yGk SfP' 
alacaktır. ıonondı Ltnrpool Ye ~ 

"ATIO,. motOrQ 15 ığuatoıtı eeı'dın gelip tıhllyede 
nacak.tar. "'-

bekleniyor. Budıpette, BratİI· "DRAGO.. vapuru 29 jl 
lav ve Viyana için yak alacaktır. muzda Boll, An•n• .,e ~ 

0 DUNA., motörtl ığuıtoıan dra'dın gelip tahliyede -.J 
sonuna doğru bekleniyor. Ba. nıcak ve ayni zamandı 1' 
dıpette, Bretleln ve Viyana n Holl için yok alacaktı'' 
için yok alacaktır. Doyço LeHnte Ltol1• ,1 
JOBONSTON VVARREN Lt. "ANGORA,, vapura 18 1 ~ 

NES LTD. LlVERPVL muzda Bımburg, Brellleıs., 
•1111111111111111.. Muallim ... lllfllllllllllll• 0 QüENMORE,. vapura 12 An•era'ten gelip ıahJly ,&• 
I== Dr. ffuJOsİ Alataş i ı~uıtosıa beUenlyor, Anvera lunıcakıır. ,1 

Bir aylık 
Uç aylak 1600 1200 800 

fS ve J.herpul'dın yok çıkarıp Not: Vurot tarihleri ye ••P t-' 
1§ Eekl Tıbbiye Mektebi MldOrfl, Garp Cebbeel Sıhhiye Rolıl 5 KGatence, Galıç ve Brallı için rın lılmlerl Oıerlne denlıl~1~ 

Fulı tıfıllit lıtaıyonlardın alınabilir. 1 iç Hastalıkları Mntahassısı ~ _ı_çı_n_1°_"_•1_•_ca_k_tı_r. _____ r_ı_nd_f!_n_m_e_1_'0_11_Y_e•_k_•_b_u_ı _edll 

_____________ s_o __ ı_s ___ ~-.ıi!2•3•6·9-- E Haıtılarıoı Hacı BHın Otell Kar1111odı Şamh Sokağındı § Dok tor 

Man i~a ~a rbay 1 ığı odan: lıı~::ıı~İiııı;:ııı7ııliılıiiııi~ôiıiıi:iı~İııı~İı~İı;ıı:ı~Üliııı ı ııııııııııııııııııııl , A. Kem al Ton ay 
Urayımııın 60 lira Gçretll baytarhgı açıktar. lateklllerln 11r· p f J K 

baylaA• mGrac11t eylemeleri 30 1 g. 23~3 Aı·sıulusal tzmir anayırı ua O· Bakteriyolog ve bulaşık ile salğın hutahklıat 
Arsıulu~al Izmir Panayırı Faal Ko- mitesi Başkanlığından: mfltehasaısı "'-

. • B k 1 ğ d Pınıyann açılma tarihi olan 22 ığuıtoı 935 gftnlndea kapa Basmahane ist11yonu klqısmda.ld dibek ıobk bapnda SO ~ 
mıte81 as an ı in an • h o• •o mua ... enehaneaindo eabah aut 8 dan ıkf8m aut 6 a • nacqı 11 EylAl ~35 gGalae kadar gelecek ıoyyıh n ziyaretçi· h 1 L ~b 1 d 

L aıta annı -.ı o e er. . 
1 
fi 

Ar11olo1al İamlr panıymnda patlyon n bot yer klnlamıı lerla lcretl mukablllndo yatmaıı için eYlerlnlo bir •limanı pan· Milracaat eden hastalara yapılman lbımgelon Mir ıahlı1' I 
olan uyın flrmılaıla ekıpouaların ın .. at, tamirat Ye dekoru· ılyoa haline lftal edeblleceklerla t1rtlarlle adreaılerlnl blldlrm.,k mikroakopik muayeneleri ilo veremli haıtalara yapılmuıne ce•" 
7oa itlerine biran enel batlımıları lllama ll&a olanar. bere lsmlr belediye dalrealnde bulunan panayır bGroıonı mCl· rCllen Pnomotorekı maayenebaneainde muntaaamın yıpıbr. 

(2lH9> 27 30 1 S nautları illa olaaar. (1818) 27 30 1 3 6 Telefon: 4116 
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