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tızttoıvelncirimiz Hahes HükftmdarılleMusso- . Izvesıiya Yazıyor: 
it :::~ar0ı:~;::r:yerden, duman ı· . e' l l7 k T Kayseri Fabrikamız 

:g:~~::·~:ı~:.;: y:m~~~;: ını u uşup ~onuşaca mış. Hakkında Bir Etüd. 
ene bir nı • ı -kat ed' . eı e e çıkırmıotır. Dik· 

}ıl b ıürae •nlı§ılır ki, hemen her 
, ' u aylarda ayni götülilk patlak 
tttnektedir 

ı . . 
bCir abndah malt1m. 

Cat~en yılın U&üm i~nde ibra· 
L nuıın, maateeuüf. memle-
'et ta , 
lllıl6 rarı.na yaptıldan işler de 
•'- nı .•• Pıyasayı kıra kıra, nihayet 
'-"Ctllın g~ ~ 
kaybettil o1.unfi yıldırdılar, gfivenini 
dUeri, er.. Anlaşmll yapan ken• 

i .. · Zanıan taman f iatleri tutmak 
"''

1Y•n IC gene kendil.,ri, 
f iıt k onıiayon n11mı altında gizlice 

Kırın gene kendileri, 
\ e d ~•rları Loıanlar k.endileıi ..• 

' ~ a a neler Je neler?. 
~ora clı ı~ı. . . )a ~ıl • mem .,.ette mcır \ C• 

CillilQ 1ll hlea'eleıi ·,oktur deniliyor. 
c llıantık: 

Madanık· ' halde b l nıea ele roktur, §U 

ile "'.'t u (Mea'cleler) i dı~ piyasa 
'"'kor· · let1'.iıa 1

• 1n yabancı ülkelerdeki 
ld~ tı Ve hann (matbuat) mı uy· 

Jor, yarallyor·ı 8' . •• 
1itı re:nı ~oladığamız, Tecimerle· 
lllellllcL ~ta de, aolaıması da bu 

.. etıo bu . . . . b b 
ClıııQ • ıncırcmıo, u ağ· 

ı.'lrııı lıenıen her ıı:aman aııgımo 
8'lib • ol1nuıtur. Senelerdenberi 
~ ~ hadiseler ft denemeler 
~ buatı gôıteriyor. Eğer devlet 
liQcl ve clıı piyaaama kendili· 
gı11~ teya nkib ürünlerin ulı· 
lbaaa, b gôaterdi&i elveriılilik ol· 
il.elti d u llle1nleketin, üzümCl de, 
o~ gClbre gibi aatılacak ve 

B 
tır, 

ol , 
Ev e ucuıı: eatıı! 

lıclır .ı.eı. bu böyledir, böyle olma• 
"''dır: ·· Fakat onun da şartlan 

l _ D . 
2 _ O ıı pı7aeaya bakacağız. 

he&, d"'1.a rtln~n kaça mal oldu· 

a ~··· -r· rıtı.ı, çi~c· ~cunerle beraber köylü· 
ClQa la._ llliıı, bağcının da kaıan· 
"e ucuı ba katacağız. Çüokil (Bol 
tu .ı. .. lltıı) preoıibiniıı yanında 

•ardır· 

taaanuı~ 
tite.a ve bu • fakat çalı§an, yetiş· 
0ı...ı. befabe •te. -:no•1e kO)WUf 

lok.., ;• elı .bı~l~k kazanmak!. 
•e bir b k yetııtınr, o kotanr 
cli.tedı'•• at Ilı, dilediıti gı·bi ıatar 

"' gibi k " ' •ernıeıec •ıauır, onun hakkını 
Ne :1 :•Y•nıet de kopar. 

l>tt11'1bi rk ekonomiainio özel 
let1 bQQ' ne de genel tecim kaide· 

leciınerı: .111~ade edemu. Yuna.o 
lı: rı, bıçb' 1 et etın . ır yı , böyle hare-
ka ellııılerdi ç faeındı b' r. üokü onlann 
"lrdır. Bi& 

1~ (Ulusal ürün> davaıı 
la1ıcı111111 d ıae, sadece kendi ka· 

llıllı: t)Ooünilyoruz. y azık.br. 
~. te rı' ttlet tekitlerinin varlı• 
hilhıı11 ~Jd.Jarını her alanda ve 
1r ·- · 0ıı:gilr te · · ~a11 cımın (Yalnız ben 
ht i...ı ID) dilıHirü kartuında da· 

ı• anlıın b 
llia: ka ıya aolamıotır. 

tııb .... _ ' a:anc adal ı· · · - k e ı ıetıyoroz. 
tek· ~an111ak • 1 ınadd' ' yanı memleket• 
'llttjillin hı& vo tnanevi sermaye ve 
Ilı erkee · · tatni iar ıçın Tandmın ver· 
~lel'ini ~~oruz. ~ağlan, incir bah· 
Bun, ınek nı ... etinde d 11·1· 
lı -u onla ' ecı ız. 
faettıa:. rı daha gt:lietirmiye ça· 

g 
il~, 11 ~c adaletini kurmak . . 
1.-.. . tıı 1fle . d ıçın 
"'"llQ bütlln tın. ~· hilUmet u dev· 
llııllldır. Me lıtııliğioi ele almaaı 
aııae111 , aelıi, bu iıe Türkofis 
dl uydıalı: erBnıiıtir. Sevindik ve ferah 
ı.1._ • unu "'""· n., . yarıda bırakmamı· 
il- . pıyasa... k'b 
~'IQ!erin· ,., ra 1 memleket 
t1ah 1 •nla111alı d · ı 1 lornıt ' ın emeli, ıo-
llt 'araa Drtııalı •e hu iti yapan• 
~"tıla '~•llılanna dikilmelidir .. 
,-..,,) ~ber: devlet tek.itleri 

lküııde piyıaayı pr· 

a yit, D ça Hareke E 
Diğ rlerini Dü man Sa 

en eri Dost, Eski 
~--....... ~--~~~~-

Endüstrimiz, ihtiyacın Yüzde 

acakm ~ .. ., ______________ .. ______ ıiıııiıiiı ______ _ 

Mussolini Bu Yazısı ile logiliz'lere Çatıyor 
~"""~~ .. ..,.,~~~"""W"'""'-...ı-~~ 

M. Mu88olini, kansı 

İstanbul, 3 (ÔıeJ) - Adlı· 
Ababa'da Madam Vlıero Şlva· 
regıde'nln bııkanlığı altında 
toplanın "Habeı kadınları harb 
yardım komitesi,, eu kararı ter· 
mittir: 

ve çocuklarile birlikte. 

"Bir barb vokuunda Bıbeı 
kadını, hododlaıa mGdafea eden 
kahraman Bıbeı'lllere herUlrlil 
yatdımı yapmakla mtıkelleftlr 
H memleketin bir ınınHlne 
gôre Hıbeı kadınları barh &a· 

Körfez Vapur ücretleri 
De indirilmelidir. 

baaında da erkeklere maddi ve 
mıoui yardımlar yıpıcaktır.~ 

İstanbul, 3 (ôıel) - Hıbe· 
:tietın b6kümell m,.mleketla 
muhtelif y~rlerlode toplamıı 

olduğu 11kerlerl hududdı ıev· 

keımekıe deHm ediyor. KoJlop 
eyaletinin iıllei Çıımal ~bıa 
ilikaol, 6700 klflllk ordoıu ile 
budodı geçmiştir, Bu aıkcr 

Gra, Vibel ve dıha yenl sUAb· 
larla mQcebbezdlr. Mhralyoz· 
iare da Hrdır. 

Bondsa bıtka Sıdamo'dan 
da yedlbin lfltlllk bir kanet 
hadadlara iloğro hareket et· 
mlfllr. 

Babeı'Uler en ılyıde Erltre 
cebbeılne ehemmiyet vermek
tedirler .. Somıll cebbeıl onlarca 
ikinci derecede kalmaktadır. 

Cenene, 2 (A.A) - BOyter 

ıjanıı aylarından: 

Bıy Mouollnrnln yeni karar 
projeılne verdiği cenb bir nevi 
kabul mahiyetindedir. Mouo· 

- Sona 3 nca. yGıde -

15 ine Yetişebiliyordu. 
,,..._..,...___ =====-·-: 

Kayseri 

lneeılyı yazıyor: 
Kıyserl'de açılmakta olan 

lpllk Ye dokuma fabrlkaıı balf· 

fabrikası 

1 

kında Sovyet g1Zelelerl mobte· 
lif betkeler y11maktad1rlar: 

- Sona . 4 neft yO&de -

ANADOLU'oun Aoketi: 27 

lzmir~in Ekonomik 
Durumu Ne Halde? 

Nazilli'li Ali Haydar; lzmir'in Geliş
mesi için Herşeyde Kolaylık istiyor 

~~~--~----~~----~~-hmtr çıbtçılanadan Naztlllll 
Ali Baydar~ıa ugır eokagındaki 

mığaıa11ndıyım: 
Ali Baydar'• Anket için 

geldlgiml eayleylace gGlGmtedl. 
- GôrDtellm, dedi bay hay! 

incir, Gza.m Te palamut 
berine lı yapan • n her yıl 
mıgualarında 1500 ltÇI çabt· 
tıran teclmer: 

- İzmir ekonomi alanın· 
dakl darlıklardan bıbıedlllyor. 

Liman Tarifesi Komisyonu Yarın 
Toplanarak Son Kararını Verecek. _______ ,_ 

İzmir liman tarife komGıyo· 
no yarın liman hlerl genel 

nan edecek derec~dedlr. lauh 
indirim için f inanı n ekonomi 
bakanlıkları araııında muhabere 
edilmektedir. 

Dün Aydın'dan Şehrimi· 
ze Konuklar Geldi 

Slue ııebeblerl nelerdir ve 
ne gibi tedbirler almak lAltmdır? 

Şeklindeki ilk ııoruma ta 
ceHbı verdi: 

- Bu ıebebler berkeece 
mılılmdor. Bir keı dftoya eko· 
noml krlıf nln tesirini kabul 

Oa~mel Dölge 

dlrektOrlOğdnde ıopl•nırak yeol·• 
Uman ıarlfeılne ıoo ıeklinl 
verecektir. 80 toplıntıdı Kar· 
ııyaka npor Gcretlerl mu'eleıl 
de gôrGştllecektlr. Karoıyaka 

vapur ftcretlerlnde indirim ya· 
pılm11ı letenmektedlr. Y Gideme 
ve boşıltmı flcretlerl Ozeriode 
tarife komGıyona ~pi değltnıe· 

ler yıpmııtır. İndirimler leci· 
mer Te Gretmeolerlmlıi mem· 

melidir. Geçen ve evelki yıl oldu· 
gu gibi, üretmeuin yilaüoü güldü· 
recek, piyaaayı tutacak, ancak le· 
kitlerdir. Geçen yıl Baobakan ge· 
lib de incir satın alınma~ı için te• 
killere emir vermeseydi, hurdayı 
ııltmıo paradan alacaklardı. Kula· 
ğımızda küpe gibi duruyor, unut• 
madık bunu .. 

ANADOLU 

Ekonomi Bakanlağı, bflt6D 
TOrklye'dekl limanlardı ytlk· 
leme ve bopltma tarifelerinin 
Mereln limanı lndlrlaall tarife· 

- Sonu Sinci 1ayfada -

Aydın Mıntaka 

Altınordu 

Baga.a Aluncak ıah ... nda 
haftalardın beri aradı&ımuı gll· 

Çin' de On Milyon Yersiz, 
Y urdsuz insan Var 

--------
Maddiğ Zarara Gelince 500 Milyon 

Oolar Tahmin Edilmektedir 

Hafif geçen bir seyliptan eoora. 

1ıtenbul 3 (Özel) - Çlo'de son samaaludı 6ettııte olan 
ıeylAblar ytııtlnden 850 bin bekıu ekllmlo ... ıaha mıbtolmuotor. 
Maddlğ zarar 500 milyon dolu tahmin edilmektedir. Ayni 
11mındı 10 milyon yerelı ve yardeuı 11nll•, ıç yardım 

be'klemeklealr, 

BugQn 
Karşılaşıyor 

ıel bir maç eeyredecetfı. Mtl· 
ubakaeını gôcece~lnlı Aydın 
mıntakaıına merbut kulGplerln 
en kuvvetli oyancalarlle tet•k· 
kCU eımlt olın muhtelit ıakıw 
Altınorda takımlle karoılıta· 
caln.r. Bu mtl.abakaya fazla 
ehemmiyet Teren Aydın mınla· 
kaeı bir tenezzGh treni tertip 
etmlı n teneullh treal dftn 
akpm gelmlıtlr. Spor kaflleıl 
ile beraber Aydın tehir ban 
doıa n 450 kltlllk bir eeylrcl 
kaflleıl de ıelmlı bulanmakta· 
dır. AydJnlı mlıaf lrlerlmlı tren· 
den çıkar çıkmaz A.taUlrk'Gn 
heykeline gldtrek bir çelenk 
koymuılardJr. lııaıyonda ml&a· 
ftrler 11mlmlyede kırtılınmıı· 

lardJr. 
Maç bagOn Oğleden ıonra 

eaat 17 ,30 da bıılıyacıluır. 

Aydın takımı en konetll oyun· 
colırla ıe~kkGl etmlı bir la· 
kam olda~una nazaran bugtınka 
mttsıbıkı Al11norda takımı için 
lmUhın mGıabakıııdır. Her iki 
takıma temiz oyun n movaf. 
fıkıyetler temenni ederiz. 

Avukat Halid Natık 
Avukat Halid Natık DeTlet 

demlryolları ıeklılncl lılet:ne 
e1pekterlltl nukıthgını atan· 
mııt1r. 

etmek IAzımdır. Berkeı bo 
yOzden dıbı as mal alıyor n 
harcıyor. lakaı n kontenjan 
ılıtemlerl de bazı tahdldler 
yıpmııtar. Fakat ldlrlng 11ye· 
ılnde iyi itler de yapılmak.tadar. 
lımlr'de ekonomik dırlıta 
kartı ahnıcak tedbirler çok· 
tur. Yalnız banlar hemen yı· 
pılmu, yuaı yıHt olacak, 
etkileri (Tesirleri) de gene ya· 
nı yuıı gôrfllecektlr. Meıell 

bııta gQmrilk depolarının yegir· 
tllmeıl (ltlAh edllmeııl) gelir. 

İzmlr'de ihtiyaca yetecek 
derece gGmrftk depoıu yoktur. 
A napı limanlarında bir mal 
ıatta ve antrepolarda 50 60 
gi!o kılır, para lıtenmes. Bal · 
bokl borada ııt az, mtlddet te 
azdu. Y Ok.leme ve booıltma 

dcretlerl yftkaektlr. Cihanda 
Grtln ıatıoı için ne mGthlt bir 
rekabet bolnndago herkeııln 

mıhlmndor. 'Oranlerlmlıl aco· 
za eatmık için berlılmlıde 

ucuzluk ve kolaylık gôıterllmetl 
lhımdır ve bo ucnıloktıa 

halkımız asamt tekilde uıglaa· 
malıdır. Sonra İımlr'de nGfôeu 
da artırmak ltzımd1r. 

- İzmir llmaamın Halka· 
pınar koyunda yeniden n 
modern bir ıekilde yapıldığı n 
mığazıdın jenero yıptınldıgt 

takdirde umlr ekonomik duru. 

- Soaa 5 laol 1"41• -:. 
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Fkooomi Bahisleri ( ' r 
ltalya. Habeş Anlaş· G Ü ifil Ü ifil T e o y a ~ o H a lb __ ~ ır o e ır n 1 GünO.n 
mazlığının Ekonomik A -- - KflçOk Haberleri 

Bakımd::0R~::~~~::· merika'da ltalya Aleyhi.ne F~~~sız ~eı:~~: .. !~~~~~~~ 
Çarpışmaları artık bir gOn 

mes'ele-11 olan İtalya ile Hıbe· 
elstın arasındaki ınlaımazlıAın 

bıtlıca aebebi biç şOpbe. yoktur 
ki İtılya'n10 doğu Afrlka'eında 
kendisine yeni bir ekonomik 
çalışma alını aramımdır. 

B " "ı N " • y ki f• peratlfl yGnetlm korula d
40 

uyu { uınayıs apaca ar ıDaOS Emniyet dlrektlSrlftğGndo llb~:. 

-
, MOtahassıs· General K. Dlrlk'in bıtk•11 

ğında toplanmıı, kooprrıtlfl0 

ltalya Aleyhine Amerika' da Ansızın Başlıyan Bu ları lzmire geliyor yenı y•pac•ğı muhtelit t§ıer ;: 
Şaşal soya sahtları hıkk111 

310,000 Km2 Uk dar bir 

Cereyan, Gittikçe Şiddet Kesbetmektedir 1stınbol, 3 (Özel) - Finans goraşmeler yı-pmııtır. . / 
Bıkaohğmdakl Fransız mftta __...;...---yarım adı llo bir kıç adayı 

ııkıemıı olan İtalya'nın bugftnkd 
nftfaeo 43,000,000 dır ve her 
yılda en ıeağı 800,000 artmak· 
tadır. Son lıtatistlklere göre 
İıılya'dı km2 ye ortalama 130 
kl~llk bir ntlras aıklığı dftt 
mektedlr. İtalya toprakları ba 
kadar çok insanı yıııtıcık .-a 
dar zengin olmadığından her 
yıl yftz binlerce İtalyan dıt• · 
rıyı göç etmektedir. Genel 
ea vaıtın Goce bu gGçmeolerln 
nyııı yılda 800 900 bine kadar 
çıkmııkeu fatlııt hftktlmetlnln 
Olkede bdydk bayındırlık lıle · 

rloe gf rlımesl (mesel&: Ponrf o 

bıtıklıklarının kurutulması 
otostratlar yıpılm111J, kurak 
yerlerde orman .yetlıtlrllmeal 

gibi) · Ye göçmenlfğlne Gnftne 
geçmek için alnıao tedbirlerle 
bunların say111 ılmdl 800 400 
bine lamlı bulunuyor. 

İstanbul, 3 (Özel) - Amerfkı'da İtalya aleyhine yeni bir cerıyan uyanmıştır. Ba cereyan 
gittikçe tlddetlenmektedlr. Yırın, (BugOn) 250 bin Amerlka'bn10, toplanarak _İtalya eleyhtne 
nftmaylt yapacakları Nevyork'tın hıb,.r nrtltyor: 

h11111sları, tedkiht y•pm•k Bu lg-~ rı· sta ıı 
ftzere İzmlr'e geleceklerdir. U 

Beşiktaş Cumurluk Şayııı
larını Yalanlıyor'' 

Böyle ıık bir n6fuaa lı ver· 
met fçfo İtalya ıömDrge bal 
makta çok geç kılmııtır. Tıbllg 
borada Jlk önce 1tılyau birliği 

nln ancak 1870 de aağlanıbll· 
mlı olmaıı ve ondan ıonra 

~eçen yıllardı dı bu genç dev· 
lelin dııarıda aktif bir' polltlka 
yıpıeak kıdır gDçlQ olmadığın• 
hatırlamak gerektir. İtal1a yal· 
nız geçen jaft yılın 11onlar1n• 
doğru Doğu Afrlkatında Somali 
.,e Erltre gibi dar iki toprak 

Bas bakanımız 
1 Erzincan Şelale
lerini Gördüler .. 

••••• 
Erzincan, 3 (A.A) - Şehri· 

mfzde bulunan Bıtbıken lıımet 
İoönft dan Erslncao'a 25 kilo· 
metre nzıklıkta bulunan ıelA · 

elerl görmeğe gltmfıtlr. Dönftt· 
lerlnde hftk6metl, orayı ve 
bugftn de kuramları gezmf f 
lerdlr. 

Hava Htıcumları 
..\lman'lar. Halka 
Nasıl Korunacağını 

öğretiyorlar. 
Berlfn, 3 ( A. A) - Hava h4 

camlarına kartı korunmak yol· 
arını oAretmek için bfttGn Al· 
mın kGylerlnde geıgln öğret· 

menlik dolıtıcakt11. En aı.k 
köylere varıncıya kadar kuralar 
yapılıe1ktır. Banlar Alman 
köylOsGne Grftnlerl yangından 

ve hın bombardımınlırından 
kor omanın 
cektlr. 

yollııını öğrete · 

olmazea Frınsız'ların Surlye'de 
ıetldlnl ele geçlrebllmlt ve fı· n lngtllz'lerln Irık'ta kor· , 
kat banlar iklim bakımındın 

duklırı mandayı benzer bir 
Auopılılann yıaamasını el•e· 

dorum elde ederek Verıay'dı 
rlıll çıkmımııtır. Nitekim So· 

yapılan hakaıılığt dftzeltmek 
mail ve Erltre'de bugftne kı· amacındadır. 
dar yerleımle olıen İtılyın'ların 
11y111 5000 nl geçmez. 1911 BenQz savıaı gtrlıllmedlğl 
de bizden AldJ~ı Trablus ve hılde bonon klSUl etk.ilerl 
onlkl ada ile birlikte hugftn ekonomik alında hlesolunmığa 
ltalya'nın ıômGrgelerl 2,000000 baelamıetır. İtalyı'nın adel ge• 
Km 2 n 2,2 milyon nftfoı· reçle-rl için dıeardan bftyflk yı· 
ludur. ğınlarla hım madde ve buğday 

Şoraıı dikkate değer ki ltal· eahn ılmaıı ve gftmOı paraları 
ya'nın bugcın Ozerlnde hlçol- ortadan kaldırarak tedatftldekl 
maısı bir manda kurarak ya k!ğıd para yığınını artırması 
netimi altını almak istediği Jtretl daha olmdlden birkaç pn· 
Habeılstan'm, Auopılılınn ko. nn dfttftrmftotftr. ltalya'nın 
layca yıeıyıblleceklerl bir iklimi yaptığı ahşlardın dolayı Mıca· 
vard1r. Bundan başka Habeşi& · rlstın'da et f tatları yftzde 15, 
tan'ın İtılyın Somıllsl ile buğday ve sebze flatları yOzde 
Erltre arasında bolonuoa dı 20 yGkselmlıtlr. Doğa Afrlkaaı 
İtalyrn'ların glSzOnO boraya harcalırını karşılayabllmek lc;ln 
çekmeğe sebeb olmoştar. İtalyan bOktlmetl 1 mlly&r il· 

Diğer taraftan Babeşletın'dı retltk bir Odftoç y•pmıetır. Da 
1,120.000 Km2 lik geolı bir suretle genel borç 105,38 mil· 
alındı ancık 10 mllyonlok bir yar lirete çıkmıotır. 
oftfosan boloı.uoo da İtalyan'Jar Beri taraf tın habeşlstan'ın da 
taHfındın bonyı yerleemek dııardan aldığı aavaı araçlarını 

hususundaki istekleri Jçln gQçlG Odemek için Londrı plya11eın· 

=•···••··· ·--------
Bulunan Mezar 
Attila'nın Mezarı Mı? 

Bir Mnhendi~, Böyle Bir iddiada 
Bulunuyor ve Zan Kuvvetlidir .• 
İıtınbol, 3 (Ôzel) - Vlyanı'dın verllea bir habere göre, 

mfthendla Stepın Bunlar hftkGmdan AıttlA'oın kabrini buldu· 
ğunu iddia etmekıedlr. 

Ba m6hendls Çeko!lovıkya'dı Prlekopa eski mezarlığında 

hafriyat yıparken madeni ve bGyGk bir IAhld bulmuıtur. Ba 
14bld içinde Aıya'dan gelen btll&cı kulmlere ald birçok loke 
leder çıkmııtır. Ba lihldln Attlll Te kamındaulırını mıbsus 

bir lAhld olduğa kunetle zınnf'dllmekıed2r. 

Frans!l ·Süel Fabrikala-

Macar Ta
kımını Yendi •• 

latanbnl, 3 (Ôzel) - Bugftn· 
kO maçtı, . Beelktıı takımı Mı· 
car takım10ı aıfıra karşı iki 

g<?lle yendi. ' 

Bizans 
imparatorların

dan Birinin 
Mezarı Bulundu . 

İatınbul, 3 (Özel) - latan· 
bul'da yıpılmıkta olın bafrl· 

yatta Bizans lmpıratorlarındın 

birinin mezarı bulunda. 

Rus 
Müfrit Sağlar Bunu Çok Tehlikeli U 

Bulduklarını Yazıyorlar.. çmanını~ . 

rında Ecnebi işçiler .. ...... 
İatınbul 3 (Özel) - Franııı gazetelerinde, orduya mubabrre Muvaf fakıyetı. 

ve elektlrlk Aletleri veren bazı mtleıseselerde verllen emir hllA· Moskon, 3 (A.A) - Uçman 
fına ecnebi foçl kullanıldı~ına dair oldtletU yazılır çıkmaktacLr. Levaravskl bora 11Atl ile 6 d11 
Mftlrlt aığlar: Sınfranslıko'ya doğru havalan· 

~ - Bir harb Jhtlmılfnde 12.000 lıçlnln yftrıde 30 n Çek mıotır. Uçman Oç bin kilometre 
n Lehli olan bir fabrika milli ve ukeri gövenllğlmlı için bir ıftren Bıngtzler bGlgeal tııeıln· 

tehlikedir!. " Diye bığırmıktıdırlar. den bin kilometre uzunluğunda 
Mftfrltler, Fran11'da bllhaHı asker! lelerle alakadar m4esee· Okyınos ftstftnden ve Kınadı· 

aelerde tek bir ecnebi blmımııını lıtemektedirler. 

ltalyan Gazeteleri Ateş 
Püskürüyorlar. 

I 
MllAno, 3 (A.A) - BGUln gazeteler İogllfı dıt bıkauı Slr 

Sımoel Hoare'Jn uım kamarasındaki ıöylevl hakkında ılddetll 

tefsirlerde bolunoyorler. 

Adana'da 
Hindyağı Fahri· 
ka@J Açılıyor . ._ 

lsınbul 3 (Ôıel) - İş ve 
Samer bankalau, Adına'da 

bir Blndyağı fabrikası açmığa 
k1rar vermlılerdlr. 

Habeş'ler 
Kararı Ye'isle 
Karşıladılar. 

Londra, 3 (A.A) - Tıymls· 
in Adfs·Ababa aytarı, 1100 Ce· 

nevre haberlerinin ye'is duygu· 
lerlle karıılınmıı oldoğuno 

Balıkesir bndırmekTıe_dır._ 

. rakya 

nın blllnmlyen kuzey blSlgeal 
Gzerinden uçacaktır. Baelıngıçta 
ocağın sGr'atl 150 kilometreyi 

geçmlyecek ise de bu siU'at 
yanı yavao ırtacaktır. 

Hnlide Edip 
Istanbul'a Geldi. 

İetanbnl 3 (Ôzel) - On 
yıldanberl dıı 6lkelerde bula· 
nın Hailde Edib, ba 111bah 
Anopı trentle lstanbul'a geldi. 

Şokrn Kaya 
. Yalova'ya Gitti 

latınbul, 3 (Ôzel) - lçlolerl 
Bakanım11 Şftkra Kaya bugon, 
Y ılovı'ya gltmlotlr. 

inhisarlar Bakanı 
lstanhul'a Geldi. 

Sofya 3 (A.A) - Comorlıı~ 
çlO 

propıdındası yapmaktan 111 

birtakım Bulaar sObıylır•ll10 
o o 

yıkalanmıo, yohnd ki, YuO• 
topraklarına ıığıomış oldukl•cı 

tel' hakkındı yabancı memle ~ 
lerde yayılmıı olan h•''dl , .. 
Bulgar telgraf Ajansı yıl•ll de 
mıatadır. AJ' ana, filke lçerlslo 

ıı· 
olsun orduda olsun hl çblr e 

1 
morluk cereyanı glSrftlaıedl f 
olduğuna sGyhlyor. 

iki Kahve-
cinin P ekabeti 
Biri Diğerini 
Lekelemek için 
Suç lcad Etmiş. 

Hisar cımll 6nGnde lbsıo•ıo 
dO' kahvehanesinde ear1r butoo 

b 1ıer 
ğo ve satıldağı zabıtaya • el' 
.erilmiş ve yıpılen araotıroı• 

rb' tezg4btnıo allındı bir ro dl 
içinde 166 gram ağırh~•0 ~ 
bir madde bolonmoı ve tekfl~ 
klmyıgerllğlnce yıpılın tahlil;. 
buaun esrar olduğa aol•f 
mıotır. 1 ~· Zabıtaca yıpılın aıkı ııb dl' 
kat aonucunda lhsan'ın keO ~ 
sine raklb olduğunu gtJıt .. , .. 
komıosa kahveci K4zım 

11 
(andın eerarıo 11ğlıoarık 0

11 
Ura maka bilinde ihbar ıde 

0 
topal Tevf lk nsıtaslle tezg•blr et•. 
altına altlrıldığı anlıııldl1 d' 
K4zım ve Tedlk hıklıfllJ 
tahkikata baolaomıotır. 

sayım 

20 lıktearin 1935 paıııf v ,,. 
gfloO. memleketin bet 
rafıoda genel nüfus eı.f' 

mı yapılacaktır·· ,.
1 

1 - Nofoa 11yımına e o· 
olmak tızere belediyelerce b 1. 
tün binalara numara ko011 

maktadır. ,.!• 
2 - l omuaııız bfnıl• t' 

oturanlar hfikumete haber f~o 
meğe mecburdurlar. Otord0 d~ 
bina numarasız olduğa b•111• 

haber vermlyenlerle bo ""e 
maraları bozan ve ıılleO 161 
kaldıranlar için para cet 
•ırd1r. ,1, . tı~ 

Baş,rekilet istallS 
0 

bir belge olarak ileriye sQrftf. dın 2 mllyoa aterllngllk bir 

mektedlr. ödilnç komarmağı çalıemısı 
İtılyı'yı Babeşiatın'a tırıı " para ınıeın ılnirldtr ,, ıaztı · 

Oa~k~ Yurd ödev· Mntettişliğine 
lerını Yapıyorlar. Ankara Ilbayının 

umum mftd(l~ lstınbol,3 ( Ôzel) - İnhl· 1 
earlar Bakanı Ali Rana, bogftn \.. 
Ankıra'dan İstanbul'a geldi ve --A-G•,•u-TamO_.~-...

getiren ekonomik zora~lardan nQn habet'llleace de blUodlğlnl 
bııkı palkolojlk iki scbeb daha gösteriyor. 
vardır: 

Ba iki nlaaon böylece aavaıa 
1 - 1896 dı Babee'lcre sdrGldenmekte olen ınlıımazlık 

Adoıda yenilmle olmalara; ltılya 
ef mdf ayni yerde başarılı bir ,ayet llOn dakikada hllllJ yo)a 
eavaı yıpnak 0 eski yenilme· He hılledllmezee, insan kıyıp· 

ları bertaraf, ekonomik dnram· nln onareuzluğoou eUm"k Is· 
tlyor. l1ruıdı baı göetermlı olan 111r. 

2 - Vereay andlıemaeındı sıntıluın her Ud taraf ta dı 
Alman eGmOrgelerl ve Oamınlı korkunç bir §ekil ılıcağı ke· 
hnparıtorlağunan bir çok lu· ıılndlr. Artık ourası iyice anla· 

eımları İngiltere, Fransa ve ıılmılıdır ki savııta ne ftJUln 
Jıponya'ya verildiği halde İtalya gelen, ne de yenilen hJçblr fıy· 
b ~6D 8 ltlll Qle(İOde b_l __ .,_d_a bulam11. 

Balıkesir, 3 (A.A) - Hava 
kurumuna Balıkesir kôylftlerl· 
nln yardımları sevinç verecek 
derecede Uerlemektedlr. Birkaç 
kGyler mıhsnllerlnln yflzde be· 
olnl hava kurumuna vermeyi 
kararJnıtırmıelardır. 

Aydın ilçelerinde 
Aydm; ( Ôzel) - İlbayımız 

Saltm Gftnday lllmiı çevresinde 
inceleme gezisine baılımaıtır. 

Bozdığ ve Nntlll llçelerlle 
kımnnlarında incelemeler ya· 
pan llbayımız bngan Söke ilçe· 
ılae dtmlıtlr. 

Tayini Söyleniyor 
İstınbal, S (Ôzel) - Trakya 

mftfettlşilğlne Ankara llbayı 

Nevzad'ın tayin olunacağı slSy· 
lenlyôr. 

Alman 
Doktorlar Geldi 

İstanbul, 3 (Ôzel) - Anka· 
ra'dı yıpılıctk olan nftmune 

haetıneıl için Alman doktorlar 
geldi. Rusyı'dın da ayrıca dok· 
tor getirilecektir. 

yerll mallar sertzfelnl gezdi. 

Mussolini 
52 Yaşında 
Devir Senesi 
Neden Şaaşasız Geçti? 

İetanbol 3 (Özel) - Sinyor 
Mussollnln 52 inci senel dev· 
riyeslnln ba defa pek ıaaoasız 
olmas1Dı, İtalyan gazeteleri ayni 
gftn clmdikl kralın babaııı bt. 
rlncl Haberto'nan otuzbeelncl 
katli teneslne tesadlf etmesine 
alfedlyorlır. 

1935 
Hızır 

91 

Arabi 1354 
3 Cem. evvel 

Ev kat 
Gftneı 

Öğle 
lklndl 
Akeam 
Yatsı 

lmıak 

4 

Ezani 
9,33 
4,54 
8,50 
12, 
1,48 
7,31 
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rı il M ı· . l\JI lril l\JI rı a lr lr u a lblJ e ır e lr o DflşQııdnklerim ..• e usso ını 

konuşacakmış. Hukuk Şirketlerin ve Bunlarda- Limanlar- H-ab_e_ş_K_a_d_ın-1-ar_ı_. 
- a.,, ı ıncı yüzde Mektepli • daki Amele- z . I . . 

~~i·~~d:··~~;::ı; ~:~· ~:~~~ Konuklar.. ki Müstahdemlerın Ka- lerin Alacakları. ve engın erımız. 
d 111 Habeş kadınlara, bütün mO· e"' tlklikler yopılmusıoı iste· .... - v • ı • • • •·-
lllelu d DP ergı erı Ce9herlerlnl llabeı ord~uuna, 
bir e lr. Bu değlşlkıtkleıio hiç Don Ilhayı Ziyaret za ~ , • Bunun için yani Habeş ynrdonun mfid•· 

müşkül doğurmıyacağt kuv· "' k 1 
'etle rnubtemddlr. Baron Alolel Ettiler, Köylere Gittiler Liman Baş an ığın- faasını bağıılamışlar. 
'" Laval eksperlerle birlikte Bunun için ~..,inans Bakanlığı Yeni Bir dan Mfttalea IRtendi.. Habeş kadıUI kimdir: 
Ce•ab OzerJnde görO~mfişlerdfr. Ankarn Hukuk mektebi ta b V lbtldsi denebilecek bir ke· 
Bazı noktalıır aydınlatalmca yeni lehe cemiyeti tarafından lzmlrde Genelge Gönd~rdi ve lza at erdi. Vapor yolcularmıo eşyaeını dın. Görgilsi'lz, taballelz, kat. 
tnetln ulaslar sosyetesine veri · ~öycftlilk hareketlerini tetkik _ • __ taşmıak için çalışan amelelerin türsftz, geri kalmış bir lı.adın. 
~ec~k ve konsey de bn metni etmek üzere gönderlleo ahı Sosyetelerln kazanç vergileri Ozerindeo nlsbi vergiye tibl alacakları Ocret hakkında bir Fakat onun rubunda öyle bir 
k 

1 
ul edf'bllecckılr. Bu hibarla talebe diln llbaylıkta General hakkında Finans Bakanlığından olan mükellef lerln ikamet ve tarife me.cod olmamasından Hııbeş, bir yurd atkı varmıe 

:nseyto ôzel loplantısınm bu K4zım Dirlk'l ziyaret etmleler llbıylığa bir genelge gelmlttlr. ticaret yerleri ayni varidat lda · öUlril çirkin bazı haller olmak· ki, yerli kadınların mftcevher· 1 

eıını yapılabileceği dOeOnQI ve cemiyet ftyelerlnln ael4m •e Buna göre 2729 sayılı kanonun real mıntakasında bulanmadığı tadır. 80 amelerln de kayıkçı· lere olan bftyOlı: ibtllıhına rağ· 
llıektedf U · ı dl İll:ı d ı ı tak dl rde lkametgAhın bolun ı tb• b" tarl'eye r. zlaşma hakkında saygılarını bfldfrmıo er r. ay ftçüncii maddesin e yazı ı o mı ar g ı muayyen ır '' 
tam bir anlaşmaya varılabllectğl General; köycilhik hareketi bak· yan bir tecim ve zanaetla meş· dnğo mahal varidat ldarealle tabi tutulmalarını Ekonomi Ba 
lloılı:n k d muhabere edilmek soreıile ika. ~f a ta ır. Mnssollul'nfn de· kında gençlere uzun lnhat gol olan ecnebi mileeseeelerle kanlığı mn .. fık görmftı ve 

Ştlrllrneah:ıf latedlbl noktalar l l k k" Jt 1 bild lt metglkın gayri Paf ı Iradı tayin lzmlr liman baı:ıkanlı6'ıodan . llılaem d n vermiş, sonra on arı a ara uy genel, mnlhık ve uze ce olunacaktır. " " 1 
an sonraki usule aittir. bürosuna götürmfle, yapılan iş dayralar veya genel aeı"'lara bunun için mütalea istemiştir. 

M F'd ~ Kanonda ikametgAb kaydın 
l'Clb • en karar metnini gö ler hakkında mal6mat nrmlş (Menfeatlere) hizmet eden ce · da " Sayfiye dahil de~lldlr ., Lfman başkanlığı mütaleaeını 

tadil ettikten sonra bu b il d h J k H 
illetin B b tir. Gençle. ; yanları oda mlb· mlyetlere ald tecl'Del mftesse· dı:.nilmlştlr. Bu kayıtla mfikel · rapor a o e azır ayara a 
lacaktır, 8 

ee ddegelerlne sonu· maodarları olduğu halde dilo ecler hakkında bu kanunun lef in yalnız bir lkametgı\hının kanhğa gönderccekllr. Vapur· 

Adi bir kamyonetle lzm1r'ln örnek 9 unc'!l maddı>slle vazolunao gayri eaU iradının verf?iye mat. larda ve iskelelerde çalııan bu 8 
Ababa, 2 (A.A) - İlal· l d ki dil "ibl fııçllrrln de moay·yen ve Y•n Bab köylerini gezdikten sonra Şaşa( eea98 gôre muamele yapı acık rab ittihazı makea ı ta p e · l"' .., 

•çık bir eş ha~laşmazlığı Oz~lnde kayoak\arına ghmlşler, oradan ve bunların mftkelleflyet nla· mlıtllr. ucuz bir tarifeye tlbl tutul· 
1tf gor şme yapmak üzere b mal arı çok yerinde bir hareket 0esolinl ile Habeş lmparato Ôdemlş'e hareket eımlelerdir. betleri birinci, ikinci •e iiçOn· Asgari mftkr.llef iye tin fşl ı· 
;unun bitaraf bir Olkede bu Ödemiş öror.k k5yletinde bolu· cü kısımlarda yazılı işlerle oğ rakma ve yeniden başlama bal· olacaktır. 
0illıalar h kk d nan ÜoJver~ite'JI gençlerle bir· raşmayan n merkezleri Türkl lerlndr. de 2395 numaralı ka· Z ld k' y 

kl 1 a ın 8 yapılan tel non hükmil tatlıik edflece~İoe ongu a a aş te:ı burada mftnakaşa edilmek llkte köylerde konuklayarak ye'de bulunan anonim, koman 
r. köycülük tetklklerl yıpacak· dit Jlmited ve kezınç dapıten görf': bu verj?lnfn hesabında, Ü Ü ("" • l • k 

.R ' kanunun 54, 55, 58 inci mad z m .,.ı mıyece . 
d,1 onıı, 2 (A.A) - Popolo lardır. şlrketlerlr. bunların şubeleri için l l 

tali 1,. de\erloe göre mname e yııpı ır. O d k• 8 ğl 1d 11 
1 ı:taıeteal ve belki de olduğu gibi Finans ve ~konu ra a l a ara 

. ırfusaolfoi tarafıodatl yazıl Trah um mt Bıkanlıklerıncı birlikte ta Asgari verginin hesabında G 
llıış b klmlerın mostabdem eayılac•ğ• Filokera eçme· 1 uluoıın bir betkeslode, ı dlJ " ktlr 
tılya'o k flastanesı· y D t e,.e . (A) Cf'd9Clinio altındaki iki sinden Korkuluyor. b ~ ın endlslae karşı Ba· Oouo için 2395 numaralı 

:r ':•Btan nıes'eleı-inde dostça ha· • • maddeelnln numaralı ihtarda gösterllmletlr. Şr.brlmlzdeld bazı teclmerler 
'11.ct d k kanonun altıncı Bu ihtarın nızarı dlLkatte tu· d lb e ec.. 1 1 h 1 t K .. in Q A a k .. Zongullak'• va .. lbüm gön er d u us ıırın eps D oy n n y • Oç fıkrasında yazılı ş(r et ve talacaktır. I • 

Oet hUecf'ğin' ve ötekllerloln aatmak istemektedirler. Bu te· 
•ldıLı ğına Go··ınrnlnyor mOesseaelerln aagari mükellef ı. dl k Jt lnğ-

11. arı du d hl hl Ç k J J • cimerler tarım re tur uoe illan rom a ç r Z• · yetlerfnio bo izahat dairesinde OCIJ aı· çın 0nutnlmıyaca0ını söyle Ô . ba••ıırarak müsaade htemfşier· llıehedlr. 0 Gadaymtap, ( zel aytarımız tesbl v.ı bu tebUğ alınınca " 
l Cocuklar fülrgeme kurumu ae de Zonguldak ha,·allat bağ 

Q Gaıeteniu bn betkesl M. yazıyor) - Trahom mftcade e 27 29 numaralı kanonun OçOo· gen,.ı mtrkezl: yf'nl doğııo Jarı f ilogaraeız oldo~u için 
' 

0

•r'ıo eaylnlar kurulunda teekilltı, baatanelerlol köylerde cO madde@lnde yazılı kısımlarda çocukların bir yaşına gelinceye lzmtr'den yışQzüm göoderlle 

'•'bPtnıe olduğu söyleve bir ce· köylünün ayağını götilrmek için ııayılan işlerden başka bir za kadar nasıl bakılacağını öğre· mlyeceğl kendllnlne bildiri! 
Ol L ' 1 l k Ce •rı-. karşılanmaktadır. Sağhk ve eoyeal yardım hakan· naat ve teclmle l~t ga etme te ten "Annelne öğQt,. ün l inci mlştlr. lzmlr bnaltıılnde haıı 

çe,re Devre, 2 ( A.A) - Yetkeli lığınca kamyonetler içinde olan yerli ve ecnebi şirketlerle eaymnı baııtırmıotır. ( l fucl aayı yerlerde yetioen ba~larda fılok· 
beJl'bolerde sl)yjeulldlAlne g~re gezgin hastanelf'f kullanılması de•let, llbaylık, uray ve genel ögOtler 12 tane blrt<r ayhk kil· era •ardır. Bu baatalığın Zon 
gôt~ •eh üç devlet uaeındakl kararlaştarılmıı .e bo kamyo aeığlara hadim cemiyetlere bağlı çok yazılardır. ) guldak hnallAlndekl bağlara da 
J ş •ytılıkları o kadar haf lf. • • tecfmel mQf'seeselerlo 2729 Ayrıca çocukların na~•I hea· x-eçme:.loe e11gel olmak için en:ııştlr ki netlerden bir taoeal dlnec ma· c 
b11 k uluslar eosyeteelnln d numaralı kanoııon 9 uncu mad· lenec~ğlnl n mamalarının nasıl oraya yaşözftm gönderllme~ine 
t • ... ab'e•oıkl ulıll toplantısında hlyette olarak şarımıza gön e L 1 b k dl 

... " dtslne te\f l.an vergi n s et· bazırlanaca~ıoı öğreten "Anne· mfteaade edilememe te r. ll.-ı ır anlaşrnaya varılabtlecebl rllmlııtfr. Bo kRmyonetlerde k ı bit" 
1 

2 ı d 
"' ... d e " lerl mer ezce tay o ve re ~ ere öğOt,. un lnc sayısını a 
Yeteııo~dllnıektedlr. Uluslar sos· ha!!tane c;adırı, amel yat masaeı, tdilmek • Qzere bn mOrsseselnln bastırmıştır. 1 ve 2 aayılı Ôğftt · 
A,e11 1 n genel sekreteri M. ameliyat aletleri, ufak bir ec· lslmlerlle iştigal nevilerini •e lerl latlyenlere korum parasız 
llL 

0 
konsey fiyelerl içio bu zane, la•abo o-lbl ameliyat için k t 

"'t•Qı bl • " ecnebi miieseeeelerln mer t'I e· olıırak gönderir. llıakıı r kabul resmi yap 1 k 
1 . dır. Bu odan maksad ftye· 14zım olan araçlar bu onma · rlnln bolondo~o yeri ve bun· A nkara'da bulunan çocuk 

eıuı 8 d tadır. lardan her birinin A •e B esirgeme kurnmu ı>enel mer· ttdı 00 ornmu öğrenmele · " 
r. Gezgin mOcadele hekimi, cedvellerlnde zazıh tecim •e keıi hatkanlığına yazı ile ad· 

'k Ceneıre, 3 (A.A) _ Dan yamnda eağlık lşyarları olduğu zanaat gruplarından banglsh:ıe rea bildirmek. yeter. 

:.:•Ilı, Ozerlode anlaşılmış olan halde, bo kamyonetle traho · göre •erglye tıbl tutulması 
•r taala~ ı b d ı 11 k 1 ld ırr hl hıLkında tahakkuk mü~4rl6k· ôtekı oı ua ual a lee er e mun en ço 111 gın o u0 0 r • il ak yerinde 

lzmir ilindeki 
l\ıl a 1 m Od Qrl Ok 1 er. 

Ankara'da finans meslek mek· 

tehi mezunlarından İzmlr'U ŞI · 
nHi ve Dinarlı Oaman llioıiz· 
deki boş malmoaorlOklerlne 

atanmışlardır. 

men, bt'fşeyl veriyor. 
Blzlın sözde medeni kadı o· 

lara karşı zaman zaman diki· 

len lufam, şimdi Babeı kız· 

tarının, bu Hıbe,'i anaların 

karşısında saygı ile eğlllyor. 

Siyah derili kadıo~n beyaz 

dertli ylrmlocl Hır kadınına 

gftzel bir ders!. .. 

• • • 
Almın'ların Frama'yı tatili 

larında ve Parls'ı de ge~lrdlk· 

lerl tarihte de böyle olmuştu: 

Fransız kadınları, Alman 
lhtlraaıuı boyunlarındaki ger· 
danlıklar, bilekleriodekl, par· 
maklarındaki, ba~larındaltt ma 

cevherlerle doyurmuş Fransız 

ntaoını öyle kurıarmışlardı. 

Ve Almanya bunları topladı; 

- Nasılsa bir daha gele· 

Ct'ğlm! 

Umudu ile Parh'i boşalttı .. 

Fakat tarih Almanya'y• yarol· 

mad1. Şirudl Habeş kadmları, 

bo hıidieeyt tAzellyorlar. Tarih 

Myle tekerrorl~r dtı yaparmıf., 

• • • 
Hııva tehllkeal karşıtııına ıış 

kesilen, mıh gibi çakılan bazı 

Türk zeoglolerlol DIB!I hatır· 

lamazsıoız: 

Habeş kadını 

dılır. 

kadar olama· 

Soo koz sayılan mOcnher· 

!erini df'ğll, kasalarJDdakl nln 

yüzde birini bile •eremedller. 
Habeş kadınların ciltleri si 

yab, içleri ve alınları ak. 
Fakat bu zenginlerin derileri 

ne kadar lk~yaz olursa olsun. 

yüzleri kıp karadır. 

Orhan Rahmi Gökçe 

ı 1 hAdlselerlo kotarılması kaç k6y0n ortasına giderek 
ç 0 tek 
dôııııır:n rar. uzlaşma usulüne orada çadır kuracak ve bir 
~ esloı ileri sürmektedir. seyyar hastane açacaktır. Kam· 

Yol ıa 
keQı d manda beşinci bir ha· yonet çeyredelr.l köylere gldertk 

terinin •e defterdarhkların mil 
taJeaeını gösterir bir cedvel 

acele tanzim edilerek bakanlığa 

gönderllecr:ktlr. 

Balıkçılığın 

ilerletilmesi için 
Müze Memuru ile Ekonomi Bakanlığı 

Sarraf Hakyerinde.lucuz Bu~ Sağl~nnıa· Qı •ha seçilecek ve Habeş ameliyata muhtaç hastaları 
ea'eleal l b 

den ° fitOn olarak göz· çadıra getirecek •e burada 
loeyet!~Ç~rnıek üzere olui!lar ameliyat ya~:ılacaklır. Kamyo 
bir topı onaeyi 4 Eylülde yeni netle köylerde yapılan bn ğe· 

l •ntı yap•caktır. 
111 •rar taelagının ikinci bö zllr.rde haeta gözlerde emlene· 

ko~~11Elabcş İtalyan davasının cektlr. (llAçlanacaktır). 
25 At nıaeı hakkında konseyin Mısır ve Avrupa memleket· 

llgtıld~) 18 tarihli blldirlğl ile Jetinde toplanan bu seyyar 
blldı ır. Hatırlardadır ki bu hastıınelerdeo ~ok fayda görül 

tıın ~·~ 1928 tarihli andlaşma · müştür. Dloeç mahtyette gelen 
Yeler•e> ocl nısddeslndekl tııval d 

dı bo kamyondan bizden de fay a (( yanmaktadır.· 
ııınd:n~eyto bugünkil toplantı · gör6ld0ğ0 takdirde her gezgin 
leu · Lh vlnof birkaç dev· mücadele hekimi için birer 
c81~ de 1906 tarihli andlaşma kamyonet •eriteceği haber 

arı üı. 1 buı er ne konuşmalarda 
nnıııağ k h kınd b 1 8 ul ettikler\ hak · 

Pd 
1 

ir bildirik okuyacaktır. 
6ıeı · Alolel konseyin 4 Eyh1lde 

011 &Urette toplanacağına dair 
n fık 

bildir rayı onaylamıyacağını 
tır ecekttr. Babeşistan'ın ka· 

tısla'" h kL bngo J;I 8 •ındakl karşılığı 
b n beklenmektedir. Konsey 0 kırş 1 ı. 
lı01 L 

1 1e1 aldıktan sonra top· 
C.•tır. 

lıtaobuı o Ô 
lır k • ü ( ıel) - Ulus· 
topı urumu, bogece ıoo bir 

IDtı y L ı btıııtan apaca. ve talya Ha. 
terilen anlaşmazlığı hak.kında 

kararı taıdlk edecektir. 

Otomobil Kazası 
Gebgeb maballeelndeo Çö 

rekcl oğlu Mehmed'ln l~ 

yaşlarındaki oğlu Durdu iki 

şerefell cami civarında knon 
boşaltan Kilisli şoför LOtf l'oln 

kamyonunun arkasına binmiş 

ve 11amyon hareket edince ha· 

şından düşen kaeketlnl almak 

fizere inerken tektı rln altında 

kalarak ölmOştftr. 

Bu ôlftm bAdlseslnde şof Ö· 

rQn euçlu olmadığı anlatıl· 

mıştır. 

2395 numarala kanon mocl· 

hince nrdiklerl kazanç beyan· 

oamt:lerlnde safi klrlar olma· 

dığını veyı zarar ettlklerlnl 

gösteren mükellefler 2729 nu· 
maralı kanunun birinci madde· 
aloin ikinci fıkrası hOkmftne 

göre a@gari verglyl ertesi ıene· 

nln genel mıaraf larına ithal 

edeceklerini blldlrebllecelderdlr. 

Bu beyannımelerf o, bu ıene 
için 1 klinunusanl 935 ten evel 
ve b~odan sonraki senelerde de 

ayni vrçbiltı kAnunoevel ıonu 
na kadar verilmedi icap eder. 

Bu beyannameler 'ilzerlne ka· 

zanç beyannamesi tedklkatının 

verdiği netice nazarı dikkate 

alınarak ya aııgıd vergi genel 

masraf olarak kabul edilip ver· 

gl matrahından hariç bırakıla· 

cak ve yabud miikellefln bo 

bueoııtakt talep n beyanı red 

olunacaktır. Beyauuamealnln 

kabul edilmemesi halinde mfl· 

kellef itiraz ve te~ylz haklı· 

a.ını kullanacaktır. 

Hem tkametg&hın, hem de 

dcaretglhın gayri uf f Iradı 

--------- • sını Tetkık Edıyor 

Yar Genel Savaman iki Sııçlunun Da 
Mahkum Edilmesini istedi. 

MQzedekl ôotfik altınları 

çalarak Htan ve paraaını zlm· 

metine geçiren müze ambıır 

memuru Esad'h bu altınları 

hırsızlık mala oldoğono bildiği 

halde satın almakla suçlu Saraf 

Molz'ie onun duroşmalarsn• 
don asllye ceza hıkyerlode d11· 

•am edtlmlotlr. DOnkd duruş. 
mada mahkeme eoo aaf bay• 
girmiş •e yargenel sanman 

(Mcıddel umumi muulni) Bu· 

hlsl Çağ'ın tarafındın iddia 
serdedilerek euçu aablt olan 
Esad'ın T6rk ceza kanonunun 

202 to~l maddeel ve Sarraf Muiz 

Leou'on 512 inci maddeleri 

mucibince cezalandırılmalarını 

lstemtştlr. 

Eead hakkıo'1a fetenen ceza 

lhıllb ve zimmetten beş yıl 

hapistir. Sanıklar mGdafaalarını 

yapmıtlar ve F.ead tekrar ıuçu· 

nu itiraf ederek bazı mecburi · 

yetlerle bunu yaptığını, bo 
mecburiyetlerin ııazarı dikkate 
alınarak cez11ının ona göre 

tayin edflmeılnl letemlştlr. 
Leon lae satın aldığı eşyanın 

bırtıızhk mıh oldoğonu bilme· 

dlğlnl ve masıım old•ğu iddia 
eımlıtlr. 

Karar tef hlm edilmek Qzere 

durnşma on ığuatosa bırakıl· 

mıştır. 

KomOoistlerin 
Duruşması 

Şehrimizin bazı aemtleılne 

l mayısta halkı hilkumete kartı 

harekete getirmek mıksadlle 

beyannameler atan Glrld'll 

Cazımlı onlkl arkadaıının dn· 

ruşmalarına dilo Ağırceza hık· 

yerİnde gizil olarak devam 
edilmlollr. 

Balıkçılığın llerlemeEİ •e 

geotş bf r aabıda latlhlAkl için 

deniz k.enuhrındald eehlrlerde 
yapılan bııılaun f latlerlnln 

Ekonomi Rakınlığınca muvafık 

görülmüetftr. Bunun için Da· 
kaolıkça tetkiklere bışlanmıe, 

bölge tecim o(lllırlle liman 

başkanlıklarının' bu tetkiklerle 

ilgilenmeleri, ucuz boz sağlan· 

maaı ve satılmısı neye mGte· 

nkkıf olduğu hakkında araş· 

tırmalar yapmaları aydatık 

(Mu .. fık) görOlm6ştür. Balık· 

çılık lçlu en çok IAzım olan 

şey balığın uzun zaman moh•· 

fazaemı sağlamak n onu lıle· 

mek konsen• yapmak nealre· 

dlr. Bunun için buza çok 

lhtlyıç vardır. Ekonomi Bakan· 

lığı buou eağlıyacakhr. Tecim 
odaaı ile Uman baoklnlığı hu· 

nun için tetkikler yaparak 

hazırlayacakları raporları Ba· 

kaalıga göndereceklerdir. 
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Bir Habeş Esir 
Tecimer· n A 

-
u· tıkları 

Hem Mat bari, IAtina'da Büyük Bir . 
Hem Froylayn Doktor? Stad Yaptırılaca• 

Italyun otöriinü Göı-Oııce Yüz Esi- Cihanı Meşgul 
Casus 

Eden Yeni 
Kadını .. ,. 

Alman Atina ve lstokholm'daki Atletiıfll 
t\'lüsahakaları Sonuncu. • 

rı 
1asıl oğmuşlar? 

--·-· -2-

Afrih'da esirler, nehirlerde sandalla . sahihlerini taşıyorlar. 

DOokö. nü bam1zda Habeels· Ocılara ıtfdec,.klerl yerinin 

tan'da Eelr Teclml hakkında onların · kulübelerinden dıha 

bir yazı vardı. BugOn de onun ~Oıı:el oldoğonu ve dı-nıUlerln· 

sonunu basıyoruz. Fakat dün· den iyi muamtle ğör~ceklerl 

kn sayıda bfr hnt eseri olarak gibi dabe mükemmel h r hayat 
yazmm bir kısmı başka başlık yaşıyecaklarını eöyHyor ve ho 

ahına girmiştir. Özür dileriz. suretle onları teskin etmeğe 
;. etmeğe çalışıyoruz. Eslrltr tik 

Bakanız bu adam bana ne· haml .. de etkAyete başlarlar te 

ler anlottı: gniye dönmek ı~terlrr. Bfz o 
Artık esir ticareti yoktur. .ıamıın derhal bir kaçım onbara 

Yaloız F.atılmak lsttyenler ken· atarak dayak ahındG :oletlrlz. 

dill rl bize mürn ·ant ederler. Ôt,.kl esirler vazlyeıf gorunce 

Biz de onları gece karanlığın· çernliçar bfze ltaota mecbur 

da doAlık yerlerden çıkarap olurlar. 

Somall'ye getiriyoruz. Bu eekll tlcart!tlo tehlikeleri 

Ben Abmt'd'fo yalın eöyle· de fazladır. ÇOnkO Somali ha· 

dlğlnl hissederek dealm ki: volfsfnde kttçakçıları taktb mak· 

- Ahmed, doğru aôyledl· sıdlte devriye gemH,.r geımekte 

ğlne peygamberin namana ye· ve tuttukları kayığı eıkı bir 

mln eder misin? konıroldan geçirmektedirler. 

Ahmed gdldO: Geçen defa benim başımdan 

- Budala ve ahmaklar da böyle bir eey geçmlo ve zor 

ima kuroazın kölesidir. kortulmuştom. 

- Peki, bununla ne demek Tokolldao aldiğım yüz kadar 
istiyorsun? esiri kayığımla gôtnrmekte 

- İşlmiıde muvaffak olmak· idim. 
lığımızan eırrı Afrika Arebları Hava pek ıe fyl değildi 
nın abmaklıgıdır. Ne kedar Devriye gezen gemilere rast 
ahmak olurlarsa eôzlerlmlıe o 

kadar inanırlar. 
Ene14 onlara peygamberin 

kcbrlol ziyaret maksadlle hü 

yfik bir seyahate hazırlandığı 

mızı eöylayoroz. Allıııhın geda 

hından fazla korkan bu seyyah 

lar pek tabii bu seyahati ka 

çırmamığa gayret ediyorlar. 
Bu işimizde lmamlarrn da 

tesiri nrdır. ÇOokO imam, ti· 
caretlmlzden yüzde ooanu ala· 

rak, onlara bize itimat etmt· 

leriol al\ylemektedlr. St>:yyah 
lar da im mlarmın bu eôzlerloe 

inanarak bizimle beraber ge· 

IJyorlar. 
Kayık karadl!D ayrılır ayrıl· 

maz onlara hakikati eöyHlyoruz. 

Fakat ne r,are ki, onlar tçlo 

ertık kortulno çareı!i yoktur. .._._ "PMJ 

ANADOLU 
-------

Günlük Siyaenl Gazete 

Sahip ve Ba~yazganı 

Baydar Rütdfi ÔKTEM 
Umumt neşriyat ve yazı ioleri 

müdürü: Hamdi Nüzhet 
İdarehanesi: • 

İzmir İkinci Beyler eokağı 
C. Balk Partisi binaSl içinde 
Telgraf: tzmir •• ANADOLU 

Telefon: 2776 •• Poeta kutu!n 405 

ABONE ŞERA1Tl: 
Yıllığı 1200, Altı aylığı 700, Üç 

aylığı 500 kuruştur. 
Ylbancı memlek.~üer içiu senelik 

abone ücreti 27 liradır. 

Beryerde 5 Kuruştur. -GiınQ geçmiş nfishalar 25 kuruıtnr. 

ANADOLU MATBAASWDA 

BASIL~ll~TIR 

gelmlyt.ceğlnf zannediyordum. Se· 
yabatlmfzln ftçOncft gece&I idi. 
Uzaktan bir İtalyan rdeumat 

moıörO gôrOndü. Blıt farket· 

mlş olduğundan kaçmak tmkA· 

nı kalmamışta. 

Ve kontrol edilseydik bizim 

için feldkettl. Somali eabtıl otoz 

mi! kad r bir uzaklıkta idi. 

y,.g4oe çaremiz ya denize 

atılıp kayı~ı terketmek ve ya· 

huri eılrlerl denb.e atmakıı. 

• eılcede ikinci çareye baş 

vurduk. 

Koyak würettebatı harekete 

gP.ltrek yüz eefrl de denize at· 

tık . On dakika sonra kurşun 

gibi den~zln dlhine indiler. 

Derbo l ~t '-· llf istikamet ede· 

rek motorilo 1 boğulınların Ce· 

eedlerlne rastlamama!ını temine 

çı.lıştık. 1' ·dhirlmf z haklkatc:o 

muvaf fokı yt:tle neticelendi. Rft · 

surnut motôrü hlzl iki eaat 

kadar t=ktb eni. Artık eaf r 1erl 

attı~ımız mahalde\ epfcrı •ızak. 

laşmıştık. Motôrilo yaklaşması 

Jçtn mola verdik. HOeumat 

memurları kayığa girdikleri 

zaman kaçakçılığa üld btr,ey 

bulmadıklanod;;o yolumuıa de 

vsm etmf'k: Qz,.re mfteaade 

Vf'tdller. Fakat bfz çok mftte· 

eselrdlk. Çünktı birçok ziyana 

girmiştik. 

PekAld gôrQyoreoouz ki, esir 

tlceretl Habeşfstan'da el'an 

devam etmektedir. Bunun önil· 

ne geçmek: te lmkAoeızdır. 

SON 

Bit ıoraf tan elldblarnı Hal 

tılmaema çahoıhrken diğer ta· 

raftan da mtlletler, akıl ve 

hayallt:re sığmaz yeni ve kor 

kuoç sfldhlor yapmakta, 1talya 

\'e Fransu gibi Afrlka'yı boş 

tao baea yuım11ğa çıılıomektn· 

dırlar. 

DQnya df'nilf'n yuvarlağın 

ı16rtte Oçtloil gt•nlş mldeef ne 

lndlrml~ olan logHtf'rt>, adale· 

r na ('ekllmiı;: an<'<ık cihenı 

htrblrlr ı• katmakla meş~ul. Fa 

kBt FretHıa, Alnuoya ve İıııl 
ya dn 1 tllA hırsı henOz üküo 

bulmuş ıl rğlldir. 

Arz üzerinde bu üç devle 

tin yalnız blı isini btle doyu 

raı.:ak kadar @abtbslz toprak 

kalmamıştır. Bunun için bu 

üç devlet, hlr gün gt>lecek bir · 

birini ylmeğe bışlıyacaktır dl 

yenler, yanlış diışüomOş olma 
maktııdırlar. 

Alman'Jann yeni casusu 

Bonon için de bngQnün harb 

vasıtalarının en ~oemllııl ve 

blrlocf 1 hemen hemen casus· 

luk olmuş gibidir. 
Cn9oslok işi, f!OD der,.cede 

incelmiş, maharet ve dlrayf't 

ayni zamanda kimya ve @an'at 

işi olmuştur. O kıder ki, içti· 

ğlmlz su ile beyaz k4ğıda mek· 

tup yazmak ve bu bey11z kA 

ğıttald sudan yazıyı okumak 

artık işten değildir. Sözün kı· 

aacası "Nakşı her ab., tabirinin 

kıymeti kalmamış demektir. 

Fakat, ca@uslu~un deglşmlyen 

bir noktası vardır : 

Çok gdzel, oeytanf bir füsu· 

na sahip olan kız ve kadınlan 

kullan mık! 

Almın'ların meşhur kadın 

casuslarından Matabarl'ye Fran· 

ea'da b414 matem tutan Fransız 

rical ve zabitanı pek çoktur. 

Froylayn doktoran, bu gtbP.l ca· 

eueuo maceraları da bir türlft 

unutulamıyor. Ve elmdl, Parhı· 

te, Roma'da, Monte · Karlo ve 

Avrupa'nın sair hüyftk: Ş"'hlrle· 

rloin eOel mevkll .. rirıde Lola 

Bari, Erini Beni, Edut dö 

Sinen te1mierile, bir anda hem 

Matahari'yi, hem de Froylayn 

doktoru andıran şeytınf bir gn 
zel, Alman c88osluğu yupmakta 

ve Fransa ulkincl şube,, et, Ma 

tabarl gibi bu gftzr.l kadının 

peşinden Ayrılmımaktadır. 

Bo kadın, Rt~a'da doğmuş, 

Berlln'de bOyftmOştOr. Yirmi 

yışında Alman slldb fabrlkıt · 

Jarıodan hlrlılnde dııktlloğraf 

iken Alman casus teokil&tı o .. f. 
lerlndeo blrlalle r·i~aolaomıe ve 

bundan sonra Vilbehrase, ye, 

koc111ının vazife merhzlne nak· 

letrol~ti r. 

ISurıduo ı:unra, bu çok güzel 

kaduı caeu•luk uzifeaile Ro. 

maılu M~ltu't!e gördlmü~tür . 

M111ta'da, Eutellicens Servis 

ejanlıırır <lun uirlıılni, kıymeti 

çok: ytıkııek ve oldukça ağır 

--hl r zarfı taşımak zahmr.tfnden 

kurtarmıştır. Bn zarf muhtevi 

yatı, A1maolıır için Mazorya 

zafer:I kedat k•rmetli idi. 

Erfnt Slrveos bundan sonra 

eıra u~ Purle'e, .Framıa'nın 

muhtelif Hkeri met'kezlerinP-, 

Loııdr11'ya, Belçika'ya glfmlo Vt" 

e-n eon olarak Fas'la, Knzaplan 

ka'da çalışmağil baolaruıştır. 

Ba kadın altı dil bilir; Ver· 
Jen veya Budler'den e«ılıihlyetle 

bah~edecek kadar ince ruhlu 

ve duyguludur. Vücad ve yü 
züuün fevkalade güzelliği ile 

bll!!lt ruhlara bilki•n olurkf'n, 

ekseni irlk dansları ile bütün 

a~kerlni pı>şl sıra eOrOkJiyebiıır 

ve lstıree, en yük~ .. k f iktr 

adamlarına da oif iz olabilir!. 

Nihayet.... Fas' ta, 1930 da 

Fransız aekerl arasına. Sljııson 

Desetraojel taburlarına 18 Al· 

mon lbılyat zabitini eoktoğu 

wlı:tıığn aola,ılmış ve olddetle 

takibine boşlaomıetır. 

O zamaorlr.nh~ri. Fıaneız za· 

bıtaeı ve mukabil casne ıeş 

kllatı bu kadını bir türlü l.>n· 
lamamılJ, fakat eoo zamanda 

~ .. ir m,.ybanede kıtılırınıetır 

- ~ Atlua - Boks gGreş ve al· cfsf CJm I..oodoe, eyhil fptfd• 
letlzm tıporları için Atlna'da rında Atlna'da bulunacak fi 

Balkao güreş hfrlncfllkleJI; 

iştirak edecek olan Yuoıo Ol 

Amerika'da bir atlet gülle atarken 

Omonya meydanında bOyftk: 

ve kapalı bir stadın yapılmaeı 

karıırlaştarılmıştır. Bu ~tıtdyum· 

da elli biu klotllk trlbfiu yapı· 

lscaktır. Starfyum, roübP.ndlele 

rln yoptıldorı proj,.(,.re göre Jn. 
ıa edildiği takdirde Avrupa'nın 

en bOyük kııpalı eahaın olacak· 
tır Diioya serbf'st gürf'e hlrln 

li güreş takımını çahotırlll.P 
başlayacaktır. 

Atina "da atletizm 
Atlna - Resmi atleti•~ 

mül!lbakaları başlamı1Jtır. )I~ 
sabakalara Amerlkadan ge1•

1 
Yunan atletleri de Jşdrılı: t 

mlşlerdir. Alınan netlcf'ler oııD 
tardır: 

100 metre sör'at 1 l ,2 J 
saniyede Frankudle birinci, 20\ 

metrede gene Fıaokudte 2z.tO~ 
saniyede rekorla btrtocl, 1 O 

d ~I~ mf'tre ko1Juda 2,;rn, 1 O 1 a J 
ile Seorğakopolaıı blrloci g 
mittir. Gülleyi Amerlk•'~ 
gelen Yuoaolı Teodorotos 161 

-

metre atmıotır. Dlık.1 5•11 

47,85 metre atmıştar. Sır•~:o 
atlamada Amerikalı atlet 3, 

ırı 
metre atlamıştır. 110 oıe 

maulah koşuda Mantlkaıı ı\~ 
rlkalı Façea ile 15,5 berll d• 
bitirmişlerdir. Tek adıOI 

• .ııf 
Pdte1ak11 6,59 metre atlaıı>•v 

el' 
Ciridi Pa~ajeorjo 66,22 JJ)'f 

Kayseri Fabrikamız 
Hakkında Bir Etüd. 

re atmıştır. 400 mf'tre eilf d' 
koşusunu Oç atlet 53 paolye' 

bitirmişlerdir. 4 X l 00 b•f'~, 
rekoru 45,2 paolyedir. oo~~ 
metre koıueonu Vart11zo11 34, 
dakikada hhfrmlıtlr. 

• 
- Batı 1 inci yOıde -

"TOrklye'oin en gOzel değ 

larınııı eteğin" yaslanan Kayseri 

Şarı yanında kurulmakta olan 

bOyük dokuma fabrikası, Tilr· 

kiye ile Sovyeıler birliği ara· 

eında doatluğon ve lo bfrllğinln 

bir belgesidir. Bu fabrika Sov· 

yet teknfğlnln pl&n ve makine· 

lerll~ kurulmaktadır. 

Tarld. e'de iplik ve dokuma 

endQatrlsl He meşgul 351 ima· 
IAthane ve fabrika vardı. 8011 

ların genel yethlml Tdrklye•nın 

omuwi lhtlyıcının aocak % 15lnl 

vermektedir. Yalnız beş f11brlka 
beyaı pamuklu yaparlar ve bun· 
tarın da yılhk verimi l 5 mil· 

yon metreyi a,amıyordu. Hal· 

bııkl ftlktnln ihtiyacı 150 mil· 

yon metredir. Bu suretle Tor 

kiye Cumurlyetl htr yıl 135 

milyon metro pamuklu doku· 

mayı dokumayı dışarıdan almak 

zornnda idi. Fakat Kayseri (ah · 

rlkaeı bazı cfu! pamuk doku· 

malara ldbıllnde TOrklye'yl kor· 

taracaktır. Bn fabrika Sftmer 

banka batlı olacakbr ve banka 
bu fabrikayı 1 o ay içinde adeta 

çöle benzer bo, bir yeade ko 

rulmoştur. Fakıst artık bu mil· 

esee&e Tilrktye'nlo en bfiyfik 

yaratlcı tt.knik merkezlerinden 

biri olmak fizeredir. 
KayıJerl fabrikası 34 hekt11r 

murabbaı bir alan üstüne ku· 

rulmuştur. Demir ve beton iş · 

lerinln kısmen kış içinde hile 

yfirQtülebl meal ve euauzlo~a 

uğmen ln,aatın muayyrn . plAn 
fçlnde yQrQyftıtl Türk mtmar 

:işçilerinin bilylik bir baıarı · 
eıdır. 

K11yıerl dokuma fabrlklBı Oç 

kısım olacaktır. fp'tk, dokuma 

ve boyamı. 

Fabrika her yıl 30 milyon 

metre beyıız ve renkli dokuma 
ver~ce k tir. 

iplik şobeainrlr. 33,000 iğ ve 

dok.oma tubeelnde 1000 otoma· 

tik. tez~ıib vardır. Türk boku 
metinin ı, plAoıoa göre fabrika 

yılda 306 gfln ve hergün iki 

nöbet olarak çalışacaktır. Fab· 

rlkanan el~ktlrlk santrala, her· 

biri 1500 kilovat k.ovvetlnde 
• • 3 buhar meklneel ile çalışa· 

caktır. 

Fabrikanın yanında çıraklar 

ve gene işçiler için güzel bir 

okola açılmaktadır. Borada 

Ttirldye dokuma fabrikaları 

için teknıkçl ve makinist gibi 

elemanlar hazırlanacaktır. Fab· 

rlkanın teknik ftetOnlO(;ô ve 
i,çller için temizlik ve iııtlrahat 

vaaıtaları çok dikkati çekmek· 

tedlr. Kayseri (abrlkasınıo de 
mlrbaşını vermPğe 150 So•yet 
fabrikası iştirak etnılştlr. Uz 
man ve kadro mee'eleslnln halli 

için de Sovyetler birliği çok 

çalıimış ve 70 Türk ueıabaşısı 

ve 5 Türk mfthrndlel Moskova 

dokoma mektebinde yetlıtlrll· 

mlşlerdir. 

Bunların yetlşmcılnl kolay· 

laşhrmak için birçok kitaplar 

Rneça'dao Türkçe'ye çevrtlmfş 

• • t 
Stokholm'da Mn~abakal• 

~ 
leıokholm'da yapılan bef0 o' 

milel atletizm mü@abatalıfl 
fi 

Amerika, Lehistan, NorvtÇ ~ 

Çe"oelovakya milletleri tetir' 
etmlşltırdlr. 

100 metre koşusuna 

kalı Drelmber 1 O,'/ 10 

rekorla kazenmııtar. 
1 

~-· 400 metre gene Amerl 

""''' Brlyen 48,6 4.0 eaniye re 
ılmıştır. 

•'' 800 metre kooueuno Polo .,ı 
Kotçarak 1,51·6,10 daktkad• 

tlrmlştlr. 
tfı 

110 mınla koşusunu .AOI d' 
kalı Maro 14,4 10 eaoff 
koşmuotur. 0(1 

Polonez atlet Kotçarak 8 el' 
metrede yaptığı 1,51 6, 1 O ~o· 
klka rekoru yeni diloya re 

rudur. 

Altaylılar 
Altay takımı Mınisa e•'°~ 

yonu Sakarya takımlle bir ,.ı 
yapmak Ozere bugfio aabable~' 
otobOsle Manlsa'ya gftmlıdt· 

ıir. Bo Türk okurları Moekova, K Ol'akl'I h k 
Lenlngrad ve lvımovd fabrika b b 

larında ayrıca senelerce çalı, Ankara, 3 (AA) - Gt~ 
tırılmışlarrlır. bir hafla içinde gümrOk O'~ 

Sovyet uzmanlara "·e möhen hafaza ôrgOiQ Llıi ölü oıo• 1, 

dlıılerl ile Kayaeı !'deki Türk kaçakçı 717 kilo gfimrOk ~ 
mübf'ndle ve tşçllerlntn beraber çağı 3 kilo inhiear kaçağı 9 ,-

çalışması devam etmekte ve bo gGmfto mecidiye bir ııb•"" 
eureıle de orada TOrk'lerdrn d 11 

35,338 defter elgara U~1 1 .JI 
yeni yent Türk tekolkçilerl ye .lr• 

kıçakçı haynnı ele gel? 
tlljCDrktedlr. Bu fabrika 25 

ml,tlr. 
Hazlrandanbel işe baelamı~tır. l•••••••••••.., ... 
Menemen Haberleri 

Menemen, (Özel) Yeni 

ilçebay Rebii Karatke geldt, 

vuifeslae lıu,ladı. 

Meııem"n· (Özel) - Fi~uns 
direktörlüğü lj ıncı daire tah 

elldarlarından Ali Rlza, zlmıııe· 

tine 3 75 lira geçirdiği lçlu 

tevkif edilmi~tir. 

Operatôr 

Cemil Şerif 

Baydur 
Numanzade sokağı No. S 

1 
Saat 9 12 Tele. Ev: 38~ 

,, 3 · 7 , ı K.ı l : 3 2 

ı 

I' 

t 
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~lustafa Bey, Ali Beyin Hükllmette 
Memur Olduğunu öğrenmişti .. 

A ~~~~~~~~~~~-• .. --~~~~~~~~~~~ 
rnnud'larm ÜBmenh ldı· içinde en azılı ve en hatırla kıt'al mnnta1ır1 bu hoca efen. 

reılnd 
en ve Tftrk'lerden ah· olanlardan beı ıhı falm ıeçildl, diyl de ıelAmlardı. 

'•cak hl 
l' çblr hakları yoktu. btr ibret olmak için bunları Kıt'anın zabiti kıhç çekerek 

Grk'I er tarafından inkar edil· yakalamık ye Yemen'e yollı · ıelamladığı için Bocanın rftt· 
besi her halde • fedka muadil 
veya büyük ol!lı gerekti. Mus· 
tala Bey bu Ali Beyin hftku 
mette defterdarlık dılr"~lnde 
bir odada kltlp yani memur 
olduğunu öğrenmişti. Maliye 
dairesine gitti. 

... ,, n bl 
11 

e r dini ve nede kapa· mık lçabedlyordn. Polisi, zab· 
I Qıı, L 

ki .. nıobhanelerl doldoran tiyeıl, lu•nuo zabitleri hep yerli 
Ltıbları vardı. Boyle olmakla idi. Bu nftfuzlu adamlara ıôz 
"''•b~r d 
1 

•a raZ1mhk etmle, ve geçiremezlerdi. Mobili tanımaz, 
t tlllc 
&t yapmış, memlt>ketler hgilzat ve Arab olmıyan bir 

Pteıo:ı · k llJI ış umandanlar yetft zabite lüzum vardı. 80 da 
9
llr ve buolarıda Türk'lt"rln bulunda. 

•ttıkta k 
11 rı .ardeş kucağı, kardeş 
lleıt yetiştirmiştir. 

• 
319 •• 

ld yllıoın mayıs ayında 
1. İdırel mabsuaanm KAmil .... 

ş. ••poru Beyı ut'a gelmiş, 

or~ •e Beyrut gibi beşinci 
h.ı)E nııotakasından alacağı 
tô 'Y• ve firari efradı Yemen'e 

tClro:ıek f f glbı Ç n bekit yordu. Bu 
•l L efradın, hiçbir bahane ile 

1111.011 , rnıyarak hemen derdest 
e ıe k Çık " lerl hakkında irade 

Qı 111
•
1
•h. Biiuıo beşinci ordu 

gl~~l•kııında bir faaliyettir 
reı Yordu, Askeri sevklyıt dal 

... .,::~ bo kıbU efrad ile dol· 

ş.llı'd 
'•rd 1 1 ki redif tabura 
ı.ı, ~d Birinin adı Şam, diğeri 
k;._Qı 1 Sallblye idi. Bftkumrte, 
lııQıl•ndanlığa def terler dolusu 

l>olf ~r \>erllmlşti. Zıptlyesf, 
hep ~ merkez kumındanlığı 
gııı IJt»l1r1 yakalaınak la meş 
bir idiler, Bunlar arasında 

tok 
IQcı eoraf, mütegallibe ve 

tener f. 
'•rd ızan tocukları da 
bıtı •. Ordu erk4oı h1rblyesl 

r ve 
b111ll gönüle bakılmayarak 
d aran d k ı erıı 1 ya ı BDarak gön. 
bir~ llıeelnl latlyordn. Bunlardan 

ıç t 
tıllılıl •neıl pek 1Zılı şeylerdi. 
l&ttbı Sultan Bamld'ln ikinci 
l.._

1 
•e eli ayağı olan Şamlı 

a, ... ld~010 pışayN, klmlel de 
1)1 ° haetılıklarun okuyub 
tltL eden hoca Ebülhflda'yı 

il(fQ idil 
•1111 er. Bakaya muamele· 
IQ~•l giyenler bedeli nıkdl vrr· 

erdt 
''" nıotlık ve mutlak zfc. 
ltte ~•k"tlt.lderlnl yapacakl1rdı. 
lı111l : lllıluıleden çatkın olan· 
tellklt 1 kGnyelerlne kaydımızı 
kerda,) ~flrekkeple (Zlcren a8· 
OllQdl •ydı geçmiş ve fakat 
''•tıılyde kadar birçok kereler 
L ılı;) b lllly1 1 

atı alde nasılea ya· 
e e 

O d \'ernıemlşlerdl. 
r 11 gu,,b erktkı harbiyesi bu 

'-elQe~ hu defa lltlml8 enir· 
htlyordu. Bunları o 

Sabık redif taburundan lkfccl 
mftlAzlm lzmir'll Mustafa bry 
batıra geldi: Yukarıda Bulgar 
şekaveılnf anlahrken bir Mus· 
tafa beyden bahsolonmuştu. 

İşte o Mustafa bey, bu Mustafa 
beydir. O tarihl,.rde mektebden 
kışın çıkılırdı. Üçyüzonyedl sı· 
nıfından olan mumaileyh şu· 

batta Şam 'a gelmto. şl'yle böyle 
dött aylık bir ubhtl. ~ım'ı 

taoımıdığı f?lbl keodiel de 
Tilrk idi. 

Bir emlrb,.r gönderilerek 
erkAnı harbiye dalrrı!lne getiri· 
leıı Mustafa bey bir erkAnıharb 
kaymakamının yanına çıkı 

rıldı: 

- Şıı puıılayı al. Beı, altı, 

yedi isim yazılıdır. Bunların 

hepsi lıakayadır. Ve hep!ll de 
eşraf çocuğudur. Yani azılılar· 
dandır. Bunları Kamil paşa 

vapuruna yolcu etmeff göre 
ylm seni. 

- BaşftsUlae efendim. 
- Hiç kimseden puva et · 

mlyecekaln. 
- Emirlerinizi harf lyyen 

yerine getireceğimden emin 
olunuz beyefendi! 

Şu kıaa muhavere Mustafa 
beye yapıcağı vazifenin manı· 
eını anlatmıştı. Zıten kendisi 
de redif zabiti idi. Taburun 
verdl~I bekaya defterinden hı . 
beri vardı. Daireden uzaklaşan 
Mustafa bey paslıya bir göz 
gezdirdi. En başta yazıla ola.o 
iaim şu idi. 

- Faruki zıde Ali bey. 
Kendi kendine: 
- Ben de o halde 11rayı 

bozmadan ı,c bışhyayım. 

Dedi. Bu l<'aruki zade All · 
nln babası ricali Umlyedendl. 
Y9ksek rütbeal vardı. Ara eıra 
mOelrllk dılrealntı gelirken 
merkez kumandınhğının önGo 
deki kemerin altından geçer, 
ve burada lln fe ferlklerl ıe· 

IAmlamak için buh.ıodorolan 

'•det - 26 - 4 Ağustos 935 
Ilı b eırneıı.. Eğlentlsile lnsa· S l 1 1 1 h .. 'tıeyı öy ey n, eöy ey o; er emrinizi 
•tf1 ı unutturan o e:fizel dinlemeğe Amadeyim .. 1- •.. F k 
lttı't a at çok rica ederim - Sizden hiçbir .,ey iste· 

t• tn b la 
.,,.,dftı b a Betmeylolz, gece mlyorum. Yalnız bını yardım 

....... Ş unun için aglıyorom. edeceksiniz. Beni Alferd'l öldft· 
' 1'-elt Q halde P1rls'e avdet ren Kont de Romı'ya •ıkın 

• •izin il J 
'Oltot e nlzdedlr. dostun eıfıtlle tıkdlm ve tınıt· 
' Sı 

1
scvtnçle haykırdı: taracaksın. 

....... 8 
1 

ille beraber mi? Kokot hayretle baronun bo 
>lı.11 ... elttı beraber, belki de tuhaf arzusu Oıerlne ytııGne 

' .\ baktı. 
)tt~._ 11•bıoı!.. Bu o~uraoz Baron kızın hayretini sezerek 

k kurtulmak, Parl ı'e ıôıOne devam etti: 

için ne yapmalıyım? Tahaf bir arzum Tlrdır. 

- Şimdi çıktı. Dediler. 

- Aceba nereye gitti. 
Sualine: 
- Bilmeyiz! 
Cevebını alan Muııafa Bey 

o civarlarda ve kıraetbınelerde 
bir mOddet dohşh. Mustafa 
Beyin keodi&I gibi o muhitin 
yıbanc181 olan bir arkadaşı var. 
dı. Ondan, Ali Beyin do~ruc11 

eve gidf p kapandığını öğrendi. 
• 

• • 
Şam kumaşlarile dö~l"Dm!ş 

bftyOcek bir odada kır eaçh ve 
sakallı bir adam klrşısındık:I 

ml!!af frt; 
- Sebrbl ziyaretinizi öğre. 

neMllr miyim? 
Diyordu. 

- Sonu Var -

Körfez Vapur 
ücretleri De 
indirilmelidir. 

----... ~.,___ __ 
- Başı 1 inci yGzde -

ııloe göre lndlrllmeeinl istemek· 
tedlr, Bakınlıklar arasında bu 
mes'ele tam bir anlışma ol 
duktan sonra yftkleme ve bo 
o•hl'll tarlfeslııl şlmdiklodrn 

çok indirimli olaca1'tar. O tak 
dlrde de Orflnlerlmizln maliyet 

f lıtl d6şm6o olıcık Ye dış pi· 
y11ılara dıhı ncuz ve çok eallf 
lmkAnı elde edUecektlr. 

Körfez Vlporları Gcretlerlne 
gelloce önco körfez npurla· 
rının aararla ltledlklerl bl rçok 
hatlar vardı. Bu aelerld Ua· 
kanl1r kurulu kaıarlle kaldı 

rılmıe bulunuyor. Şimdiki hal· 
df' kOrfe1 vapurlara hiçbir ıu· 
retle zarar etmemekte, kAr 

etmektedir. Şimdiki V1por Oc· 

retlerlde hıklkıten ylbektlr. 

Biç olmazH bir korno kadar 
indirim yapılmaıı çok yerinde 
olur. Balk zaten bana iste· 
mekıedlr. Devlete geçen her 

Kağıdlarda faıla tallllyim. Hele 
bir şıbeı da düello da öldGr· 
meğe muvaffak olduğum tak· 
dlrde gftndP. beo ıhı defa kA~ıd 
mısasını hnaya nçorablllrlm. 

Kokot korkmuştu: 

- Peki ôldGrml!k mi isti 
yorsun? 

- Evet Kont de Roma'yı 

ôldOrmek istiyorum .. 

Baron bo aöslerl klt'i bir 
ifada ile söyledikten aonra 
denm t:ttl: 

- Şimdi ıiikllt Ye dikkat .. 
Burada lımlm Str Artur Kindir. 
Ve yılnı• laglllsce görftıCUGm. 
Şimdi gazinoya gidiniz ve 
otuı kırk maaaıında Kont de 
Roma varn oıarab bent bek· 

leylniı. 

Kokot .. pla11nı eline alarak 
181oadaa çaktı. 

• 

- Çok iyi olacağını umu· lab etmem, diğer limanları Filorya Plajı 
yorum.. Bo; ayni zamandı yapılacak masrafı lzmlr'e yap· 
şehrin eağhğı bakımından da mahdır. lstBDbul'ua Filory(plı\jı pek 

iyi olacak ve eeblr genfılfye - İzmlr'de çıbt işlerinin ömilr. 
cektlr. Meaela palamut mı~• geliımesl için Ekonomi Bakan· Kum eabtllere kadınlı, er· 
zaıarını ele alalım. Pılımut hğı -.ıe Devlet demfryolların· kekli, bir hlıbalık, reoglrenk 
tozundın şlklyet edildiğini dın ve Jimın lılc•rl genel dl . mayolarlle yıyılmışlll', orada 
hepimiz bfllyoros. Bu mığ .. ı· rektörlOğOnden neler istene bir şemılye altındı bir çlh 
111 Halkapınar'• kalbraa ta bilir? baş haşa vermiş, kumı uzan· 

blatlle bu Jk4yetlerde kal~mış _ Dıfmı ve ehven tarifeler mışlar. Beride kumlarla oyna· 
olur. isteriz. Bu balkın hakkıdır da. yarak sadakat yemini, aok te· 

- İrmlr'de işçi Qcaetletl Çünkü hem ftrftoftnft çok Patı · mlnatı veren bir genç ve gene 
eskisine nfıbetle dOşmftatftr. kumlarla oynayın bfr koçak 

v cak, hem de lstibeıllt kolıycı b 
Yilbeleceğlnl oranlayormueo· ayanın bn martaval. dinleyişi! 

taeıoacaktır. Ecnebi demiryol· 
noz, y6kselfrae maliyete etki Plajı gezdikçe nereye döoseolı 

tarının devletleştlrllmeıl sıyasaaı 
edermi? bir aşk:, eevda sahnı:el ~örme· 

çok yerinde ve alkıolanacak: 
- façl Ocretlerl haklLıten memek mümkllu dı>ğil. Dikkaı 

v ~ bJr harekettir. Ôoce ~azllllden 
dilemüşttlr. Fakat "Pakıile bir b lr ton incir otuz liraya iz 
kilo ekmeği de 20 25 kuruşı mlr'e taşınıyordu. Halbokl bu· 
alıyorduk. Etin kilosu 70 80 radao Trlyeste'ye bir ton mal 
kuruştu. Şimdi !rn 40 kuro~tur. 2,5 Urıya, lskenderlye'ye 3 
Her şey kareılıkh de~ll midir? liraya gidiyor. 
MeeeJA Yunanistan drflolerlnl 1 oclrler nerede ise f zmlr'e 
gözönfine alalım . 

lşçi ftcretlt rl oradı çok ucuz 
dur. Ü rftnlerl ucu11 mal ede· 
rek rt:kabet sahasında muvaffak 
oluyorlar. Memleket ekonomisi 
namına bu mes'ele çok önem · 
ildir. Y alnıı işçi mes'eltal 
dağll, birde üretmen mes'elesl 
varılır ve firetmenlde dOşfln· 

mek lbımdır. Ürfinleriuılzi 
ucuza mıl edlb Htımazeak 

zarsr yurda ve ft •etmtoedfr. 
- Antalya demiryolu yapı · 

lıncı Antalya limanının İzmir 

limanı karıılı~ıaa (Aleyhine) 
geliemesl mfimlı.On mndür? 

- Aotalya'da bir lf mın ur 
dır, fakat tabii arızalar dı 

vardar. Bununlt beraber An 
tılyı demlryolu yapılıı.ca o do 
laydakl illerde yetlten ftrOnler, 
meaelA Jeparta, Burdur ve do 
layı GrDnleıl Antalya'daa ihraç 
edilecektir. Orada yOkleme ve 
boşaltma ftcretlerl de ucuzdur. 

- KueıdHı lskeleelnln İzmir 
Jımını klrşıhgına gcllemesl 
mlmkilo müdOr? 

- Orada iyi bir liman yı· 
pılırsa geliımest tablıılle İzmir 

llmauı aleyhine olur ve o tık· 
tirde İzmir ıôuer. lsmlr'l sön. 
dflrmek le yaııktır izli.lir böl· 
ge3I pollklhftr bir yerıJlr. Lf. 

hatta indirimli t1rlfder tatbik 
edilmekte oldnğuno görftyoroz. 
Aydın demiryollarında lndlrlmll 
yolcu ve eşya tarifeleri tatbiki 
başlBDmıştır. Ôoce bir şirket 
idaresinde bulanın Uman işleri 
idaresinin V1purlarıoda da; dev· 
lete geçtiklerine göre indirim 
yapılm111 lbımdır. Her .,eyin 
ucuzlıdığı bir eındı bu indi· 
rimln yıpılmama111 doğru görfll· 
memektedlr. 

Baron lee ynaş yavış kahve 
ve slgaraeını fçmege koyuldu. 

Bir Hat tıonra o'oı kırk 

maPası etrafında bir hr.yll ioeın 
toplanmış ve oyunu seyre dıl· 

mışlardı. 

O gOnlerde Hımburg'ı gel· 
mlo bulunan bir Rus prensi 
oyuna kıpılmıo ve bu suretle 
eleman cazdanı, kendlıl bile 
farkını V1rmadan ynış yaVlş 

hoealmağı bışlamıftı. 

Prensin yınıbaşında gayet 
talili görQnen bir adam vardı. 

Bu ıdam Kont de Rrmı'dın 

başkası deAlldl. 

Kont de Roma Ruı prenıt 

geldiği ve snalb kokotan 
ltıkını dGelloda öldClrdata 
gftndenberl talU lnınılmlZ 

derecede açılmıfh. 

M_.m kaqa tualıada •· 

gdmlye başlıyacakt.r. İndirimli 
tartfeler üreımrnlf'rlmlzl kur 
taracaklır. 

-Aydın demiryolların ıı dev· 
letce &alıo ılınmış olması fz. 

mir'nı gdlşmesinde bir etke 
(amil) olacak mıdır? 

- Bunu sayın Bayındırlık 

Bıkanımıs aôylemişlerdlr. Cu· 

murlyet hftkllmetinln bakanları 
a'lslerinfn eridirler. Herhalde 
lımlr'ln ekonomik gehomeslode 
bu hat bir etke olacrkhr. 

- Yerli keresteler ihtiyacı 

mıza yetecek d~rece ve evsaf tı 
mıdır? 

- Benim kanaat \'e lc;tiha· 
dım kereste lefoln hOlı.umetçe 

yönenmesldlr. (ldll'e etmesidir ) 
Keresteleri ucuz 11ımak Jbım 

dır. Ecnebi kerf'&telere göre 
yerli kerestelerde kilo başına 

3 kuruşluk bir fazlılık ı;örfihl· 

yor. Bu fazlı f lıt Qr6nlerlml· 

zln ftzerlne yüklenmektedir. Bo 

işi devlet ld1re ederee dOzelt 
mlş olar. 

- lzmlr bir endOstrl oehrl 
olıblllt mi? 

- Kabllfyet v1rdır. Bunu 
dı baluimet yıpır. İzmir bir 
endGetrl ,ebrl olmaklı nilfusu 
da artır. 

- lımlr transit merkezi ola 
blllr mi? 

-Buna lftzum yoktur. Yeni liman 
Halkapıoar'da yapılırsa her türla 

lbtlyıcı cevap verecek şeklide, 

hıt14 zeytin yağları için bOyftk 

kazınları da ihtiva etmek Oze 

re yapıhoca transit merkezi ol· 
mak mee'eleel artık dOeünü 
lemez. 

Şahap Göksel 

vılh kokot blrklç f lorinle 
oyuna iştirak ederek maeayı 

daha r .. ı. mü~terl celblne 
çalışıyordu. ÇüokO vazlfeıl de 
o idi. Ara sıra z1Vallı kokot 
işıkınlD k.tllfne nefretle bakı · 

yordu. f ngllls lordu kıyafetinde 
bulunan kontun 11lona girdi 
glnl görOnce sevincinden kalbi 
dnralak gibi olmuetu. 

Slr Artar namı mftetnrlle 
baron salona girdiği 11mın 

orad .. bulunanların gözleri on. 
çevrllmlotl. 81ronun bir Rus'u 
andıran saçları ve heybeti 
onlardı derin bir lı bırıkmııtı. 

Maeaya doğru ilerlediğini 

gören birkaç kişi mıeadın 

çekilerek barona yer gösterdi. 
ler. Bn alakadan yalnız Kont 

de Roma mlıtemı idi. Çlnkl 
tıHtnla ı~llBlllle ceblerl dola 

ettim: 
Kadınlar burada da rahat 

oturamamışlu, mıyu modaları 

çıkarmışlar. Baloya giden hı· 
yaolır nuıl ıarafet ve şıklık 

modaları çık arıyorlarea, b1Jra· 
da da mayo modaları öyle, 
omuzlar açılmış bir kamelya .. 
Beyaz tüysOr. bacaklar, bile· 
zlkll tombul kollar, berrak 
kumlu sığ dentz içinde Adeta 

• mücella bir balıktır. Filorya 
neş'e, sıhhat ve zevk pl&jı 

olmue. Filorya. bir koş ismi 
taşıyan bu blllürln, ~akrak, 

fettan isim, laollle mQsemma 
olmuş. lımtr'•mlzln Çeşme'alnl 
Ftlorya'da dftşündilm, oradan 
lzmlr'e, Çeome'ye ıelAmlar gön· 
derdim. Kumlardı yanım. Mar· 
mara'nıo mavi ufuklarını doğru 
kulaçlar altım, Fllorya'oın ka 

dınlı, erkekli nr~'"'ei-;ıe ben de 
lrntıldım. Ak~arn saat altıda 

l\hrmara'y• giiınOlerek yol alan 
ve ufuklara duman salan ••· 
porlarla lzmlr'e ıdılmlar gön· 
derdim ... 

Mançuri 
Moğolistan'a Bir 
Nota Daha Verdi. 

D11iren 3 (A.A) - Hoyter 
ajansı btldlrlyor: 

Maoçurl Moğolletan'ın termlo 
olduğu ikinci cevıbdın mem 
non kalmıyuak Gçftoccı bir 
nota vermiştir. B11 notaya vr.rl 
lecek cenb da memnun edid 
olm1Zaa Manchullde yıpılmıkta 
otan görGşmelerln durdurul•· 
cağını blldlrmlotlr. 

l\luğla'da 

Orman Yangını 
Moğlı, 3 (A.A) - En 111 

ormın ılanlarındın biri olan 
Göktebe yerinde yıgın çıkmış 

ve iki gOo yandıktan sonra 
söndürülmOştOr. Zarar azdır. 

olduğund"n artık O} un oyrıau wk 
blle istemiyordu. 

Baron maeayı geldi, faklt 
ne cebinden cüzdınına çıkardı 

ve ne de oyun oyaıyıcak gibi 
bir barekeue bulundu. Etra· 
fındakiltr: 

- Acaba bu adam buraya 
ne yapmağı geldı? Oyun oyna· 
mıyıcak mı? 

Diye kendi kendiltrlne ıo · 

ruyorl ırdı . 
Baron tam Kont de Romının 

1rkaınnı geldi ve buradan 
oyunu ıeyreımeğe ba~lıdı. 

Baron · usul dıireılode kokota 
bir işaret nrdl.. 

Kokot hiç kimse farkına 

varmadan kelktı ve Kont de 
Roma'nıo yıaında oturdu. 
Talll açık olan Kont o dakikadan 

-ne .... eMoek-



Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilanları 

Bayramiç 11aker i aa. al. ko. dan: 
l - T Omento b ayremlç garolr:ono civarında bulannu piyade 

kıtHtıaın ıenellk lh.fyacı o•an 50 1000 kilo eığ•r eti kapalı zarf oao· 
ille ekalltmlye konulmuş ve l tı ale gQaQ • llhi çıkmadı~mdan 

J~nlden kıpah zarf la eksi itmeye konmuşt41r. 
2 - Her kilosunun muhammen bedeli 15 koroş olub lbılesl 

6·8 935 tar ih pazartesi gOnU saat 15 de bayrcrulç tümen eatıo 
alma komhyonu binasında yapılacaktır. 

3 - MOnakuaya gireceklerin vuecckleri etin erılt ve ev· 
e.Cı boloadu~n mahallin eatıo alma k omleyoonoa mQraC!ıt ede· 
rek: öğrenebilirler. 

4 - leteklHerJn 2490 numaralı kanu n 2, 3 Gncil maddele· 
rlne gôre istenilen veeaik. ile mlhakkat temlnıtı olan 562 Ura 

50 kuruşun veya bank mektuboooo ihaleden bir eaaı evel uı. 
men mobasebeııloe toellmUe komleyondı hazır bolonmıları . 

2245 21 25 30 4 
Ankara M. M. v. eat. at. ko rs. d"o: 
l - Hlr kfloınna biçilen eder (700) koruw olan hf'şbln kilo 

değlılk renk ve numarada keten ipliği kapalı zarf la eatıo 
alınacaktır. 

2 - fbal~aı 24 ·9 9~5 salı güoii HHt onbf'ttedlr. 
3 - Şartnımeıl 170 koro karş1lığında M. M. v. eıt . al. ko. 

dan alınır. 

4 - Ekelltm.-.ye glrec11kler 2625 llnlık kanuni ilk inanç 
mektup nya mnkbuılerile birlikte 2490 aayıb kanuoon 2 v,. 

DçGncll maddelerinde yazıla belgelerle birlikte trkllf mektup· 
larıaı ihale ea11tlndt D bir ııaat e•vel m. m. •· BStınelma komlı· 

yonuna vermelf'rl. 4 20 4 19 2442 
Bayramiç aekeıi sa. al. ko. dıo: 
l - Tameulu bayramfç civarında bolonlD topçu kıtaa,.fle 

hutanealnln a~ne llk ihtiyacı için (69,000) kilo ıı~ır eti kapılı 

1arf uaulile eksiltmeye konulmuş ve ihalesi ızüoQ tallhl çıkma · 
dığıoclan yeniden kapalı 21rf la eksiltmeye koomu,tur. 

2 - Her kllosnouo bedçll muhammen ftatl (15) koroe olop 
lbal"'sl 6 8 935 tarih sah g6o6 ~aat 15 de tOmeo eatıo alma ko 
mlıyono binasında yapılacaktır. 

3 - Mftoıkasaya gfreeeklerln 2490 numaralı kanunun 2, 3 
Gnca maddelerine göre hıtenUen vesaiki~ muvakkat teminat tu· 
tarı olan (776 lira 25) kuraşoo ' 'eya bank mektubunun ihale· 

elen bir Hat en~I tftmen muhasebesine tf'elfmlle komisyonda 
hazar bnlonmıt!an. 2241 21 25 30 4' 

Hayramiç aek t> ri Bil. al. ko. dan: 
1 - Bayramiç civarında tOmene bığh kıtoatan aeoel\k lhtl· 

yacı Jçln (72,000) kilo eığır eti kapalı zarf ueullle eksiltmeye 

konmuı ve lbaletl güon talibi çıkmıdığandan yeoıden kapıla 
Hrf uaoltle rJulhmeye konmuştur. 

2 - Her klloeooan muhammen bedeli {15) kurut olup lha· 
leıl 7 8 935 tulh çereamba ıftnil ıHt 15 de bayramlç tGmen 
Htın alma komlıyouunda y•pılacaktır. 

3 - MOnakaaaya plreceklerlo 2490 numarala kanonun 2, 8 
Oacft maddelerine gôstertleo vesaik ile monklı:at teminat tutarı 

olan (810 llramn veya bank mektubnooo ihaleden bir Hat evel 
tftmea muh11ebesloe teslimi ile komisyonda hazır bulunmaları. 

224~ 21 26 31 4 
Arakan M M. V. ıat. al. ko. dan: 

935 - 9:~6 ders stmeıl için İetınbol'da bulanan Kuleli, Mal
tepe lhelerlle Borea'd• b1ılunan askeri lleeılne n Kmkale'deki 

a11keri ıao'at llsealle Konya ve Erılncıo Hkeri orta mekteplerine 
n Kmkkale'deld 11n'at Gd. Erha~ mektrbfne taltbe alıoıcaktar. 

Lleelerln 9, 10, 11 ve orta mekteplerin 6, 7 inci llDıf larına 

ınn'at lleeılnlo 9 ooco eıo\f ile san'at gedlkllelnln l inci sınıfına 
talebe alıoacakhr. 

1 Kultll, Maltepe, Borsa askeri lbelerlnlo 11 inci 11nıf· 
larıoa da talebe alınacaktır. 

2 Talebe aıkeri lhe ve orta mektepler tallmatlle sın'at 
gedikli erbıt talimatına gOre kaydukabol olunur. Bu ta· 
llmat talebe alacak mekteplerde ve aıkerllk eubelerlnde 
p;ôrGlebl lir. 

3 - ~tideki boıoalerıo gôıöoQnde bolundorulmıeı lbımdır: 
A) Alman'ca okuyanlar tercih edilir. 

B) BOtGo mekteplerde kaydukıbul 1 ·Temmuz· 935 te 
hatlar. 

C) 

E) 

F) 

4 -

5 -

15 A~uıto11ta hher, mft&1baka imtihanı lbımgellree 15 
Ağoıtoa- l Ey hll araaıoda yapılar. Bununla beraber kad 

roda yer kahrııa dera ıeneelnlo de.-amı mClddctlnce ıhll 
lise ve orta mekteplerden nakil Bfrettle talebe alınmığa 
denm olunur. 
Mekteplerin bolondokları yerler bsrlcindeld yerlerde• 
aellerf Jlee •e orta mektepl,.re kaydedilmek latlyenJ,.r 

1 ·Temmus• 935 ten 31 ·Temmua· 9.~5 tarihine kadar 

buloodoklın yerlerin aıkerlfk euhelerlne mClrıcaat ede· 
bilirler. 
Mektebe glrebllmrk için yıeını bClyiltGp kGçOltenler 
mektr.be ahn..ıaılar. 

İııtekliler evrakını tamamlatıp istekli hulaonuLlırı mnk· 
teplflre aııkerllk şubeleri vuıtaslle v,.ya doğrudan do~ 

raya gönderirler. Mekteplerden dcvet vaki olmadıkça 
hiçbir fateldl mektebe gld.-mlyecektlr. 
MChabıka imtihanına mecbl rlycl hl .. ıl olursa mftaabaka 
imtihanı yapılır.ak yere kadar ~lrmek ve imtihanı ka · 

~ 

sanamayıoca geri dôomek için ihtar edilecek masraf 

fatekUye ald olup mektebe kabul edllmedl~lodeo dolayı 
hiçbir hak iddia edilme~. Oouu için gellf gldfe mauı 
fının beraber ırôtdrülmeal lAzımdır. 

Mr!klepler leyli Te m~ccanldl. Talebenin lııeıfoden batb 
glydirllm,.al, techlzat -re kltııpları bDktlmete ald nldoAu 
gibi ı:yrıca h er ay bir miktar m111 ta verilir. Llsı::yl 
movar fakiyetle bitirenlerden arzu edenlerin mü abıka 

tmtlhaoına g~rer~k k11aodıklırı takdirde ukerl m6heodla 
ve fen memur a yetlştlrllmek Gzere bir knmı Anopa'ya 
tahılle gôodertllr. 
Bir seneden fıılı terki tabııll olanlar bir enelkl ıene 
derılerlnfn Jıepalndeu imtihan mecburdurlar. 

241. ' 6 8 

Bayramiç 11kerf H. al. ko. 

1 - O.yramlç clvımnd" tOmene ba~h katalAt ihtiyacı için 
(i6,000) kilo sığır et~ kapalı zal"f arıulfle mfiuakeeaya konulmuş 

Te lha!cs\ gün O talibi çıkmadığmden yeniden kapalı zarf la ek· 

elltmtye konmuştur. 

2 - He" kilosunun muhammen bedeli (15) korue olub iba· 
lesi i 8°936 tarih çarşamba gilnD saat 16 de bayramtç tGmen 

eatan alma komfıyono blmısrnda y•pılacaktır. 

3 - MOnakaeaya gireceklerin verPcelderl etin ıeralt Tl. evsa· 
fıoı bolundoğo maballln satın alma komhyonona mQracaat ede· 

rak öğrenebilirler. 

4 - l teklllerlo 24.90 numaralı mflnakaeı kanuouooo 2, 3 
Dncft maddelerine göre latenlleo vesaik ile mu.-ıkbt teminat 
tutarı olan 517 lira 50 kuroıuo veya bank mektobunon ihale · 

den bir l!B&t evci tGmeo mobaeebeııloe teslimi ile kornlııyonda 

hazır bulunmaları 2243 21 26 31 4 

Aoke a M . M v, P1at. al. ko. re. deo: 
1 -- Teff'rroıtlle birllktt. bir taneılne ~içilen eder 67 lira 

uO kuruş olan 1000 tane mahruti çadır kapalı zarf la 
tıkalltmeye koomu!Jtur. 

2 lbaleıt 22 ığoetos 935 perşt":mbe gGnO. eaat 11 dedir. 
3 Şarıoameılol 338 karoea almık öroe~lol gôrmet letl 

yenlr.r her gQo m. m. v. eahnalma kombyoouna 

uğrayıblUrler. 

4. - Eksiltmeye glri!cekler kanuni ilk inanç paraatle 2490 
eı yılı kanonun 2 n GçOocQ ruaddelerlode yazılı belge· 

lerle ' birli itte teklif mektoplarıoı ihale eaatlnden bir 

SHt e••el ankarada m. m. v. satmalma komlayonooa 
vrrm,.lerl . 4 ] O 15 20 t44 l 

Ankara M. M. v. sıt. al. ko. dad: 

l - Bir tao.-.slne biçilen eder 55 HDlf m olın 4 milyon 

tıntt drğlşlk numarada m)h kapalı ıarf la f'kalltmeye 
koomootur. 

2 lhaleel 2:l·9.935 pazartesi ~ftnft ıaat 15 dedir. 
3 Şartnameıılnl paraaıa almak lıtlyeoll"r m. m. v. 11ıac 

alma komisyonuna oğramılıırı, 

4 Eksiltmeye girecekler kanu&I ilk lnınç parulle 2490 
Hyılı kanunun 2 ve üçüocO ma<tdefrrlnde yazılı bl'lg"· 

lerle birlikte teklif :mektoplannı ihale Hatlnd"n bir 
aaat evvel m. m. v. eatıoalma komisyonuna vermeleri. 

4 20 4 19 2440 

Bayramiç askeri earın elma komteyonondeu: 
1 - Bayramiç carnlzono clvRnnda bulouın piyade kıtaataoıo 

ııcoelik ihtiyacı için (5i8.000) kilo Uo kapalı zarf oau 
llle ekifhmeye konolmoı,ıur. İbııılrsl gann taUbl çıkma· 
dığından yeoldeo mQnılı::aeaya konulmuştur. 

2 - Her hiloııunun mobımmen bedeli 9 kura~ 25 11otlm 
ihalesi 17 ·8· 935 tarih ıaat 9 da Bayramiç tümen 

•atın alma komisyona blna11ndı yapılRcektar. 
3 - MOnalı:ıı.aya glreeekluln nreceklerl unun ~erah n ev· 

ıafıoı bulondu~u yerin eatın alma komlıyonuoı mftra· 
caat edt:rek ögrenebillrler. 

4 - MGaakasaya girecekler 2490 nomarılı bonann 2 ve 
3 Onc6 maddelerine gôre bteallen •eaalkle 3923 Ura 
lira 25 karat muvakkat teminatını •eya hınk mekto. 
bunu mtınakapadıo bir 1111t enel t6meo eatın alma 
komfpynnonda hazır bolonmalırı. cı36 I) 30, 4. 1 o. 15 

l:Sayramlç aakr.rt eaııo atmı komlayooundao: 
1 Baynmlç ~arnlıono ihtiyacı için ( 11280) kilo eadeyağı 

kapalı sarf oeultle ekelltmeye konmuştur. 

2 Her klloıunon muhammen btıddl 75 kurottor. lhaleıl 
17 ·8· 935 tarih eaat 11 de Bayramiç tftmen satın alma 

komlıyoounda yapılacaktır. 
3 - Ekelltmeye gireceklerin verecekleri &11deyağının ıeralt ve 

e,ufını bolondoğo yerin satın atma komleyonuna mft· 
racaat ederek ôğrenebtllrler. 

4 - İııteklllerln ekalhme kanununun 2 Te 3 ftacft madde· 
lerlne göre lıtenllen nsatkle 616 lira 50 kurut mu•akbt 

temln1tın •eya hınk mektubunun ihaleden bir sHt 
enel tdmen mohaeel>eefne te.-dl ile komlıyoada huır 

bulanmaları. 2860 80 4: 10 15 

Met. Mv. sat. al. ko. dın: 
9 ·Ağustos · 935 comn gOnD uat on bet buçukta 

kışlada Mst . .l\h. Htm alma komlsJonundı açık eksiltme 
yaptırılacağı ANADOLU gaıeteatnlo 24. ·28· 935 •e 3 ·8· 
tarihli oOehılarlfe llAo edilen (4673) lira bedel keşif il 
gôTQlen IOzam Ozrrloe elmdillk mftnakaaaden kaldmldJll 
~ODU~ 2439 

Mıt. Mv. eat. al. ko. re. dro: 

1 - .Mat. M•. kıtııataoao kapılı zırf la 
(1!16200) kilo pıtatla ihtiyacına 
pazarlıkla Htm alınacaktır. 

2 - Jhalesl 8 ·A~uetos· 935 pereembe güo6 eut oo bet 
çokta lzmlr'de kıelada Met. Mv. eatıo alma 
nu~da yapılacıktır. 

3 Şartnamesi her gftn komisyonda görftlebllir. 
4 Patatlslo tahmin edilen mecmu tutarı ( 8512) Ull 

kuruştur. 

5 Bebf'r kllo patatla için allı karat yirmi beş saati• 
tahmin edllmietlr. 

6 - Teminatı munkkate akçesi ( 638) 
roetur. 

7 istekliler Tfca;et odHında kayıdlı oldokl1rını ..... 
ılka göaterm.,k mechurlyetlndedlrlt'r. 

8 P11zarhğa letfrak edecekler 2490 sayılı artırma tf 
slltme kanonunun 2 ve 6.çüncd maddelerinde M 

oaml"tlnde yazılı vealkıları ve te'mlnıtı muvakkat• 
bozlarlie birlikte ihale sHtlodeo enel komisyonda 
buloomelırı. 244S 

Mat. M v. s11t. al. ko. u. den: 
1 - Mıt. M.-. kııaatatı için (40050) kilo koru ıoğın 1 

açık ekalhme ıurrıtlle satın alıoacaktar. lbıleal 12 • 
tos· 9:15 pazart4"ıl gftnü eaat on beo boçokta 
kışlada Mst. M v utın al mı komisyonunda yıpı 

2 Şutnamtııl her g4n komisyonda ~örftleblllr. 
3 Soğanın tahmin edilen bedeli 2025 liradır. 

4 Beher kilo so!an için bee kuruş f lat tahmin e 
5 Teminata munkkate akçesi 152 liradır. 

6 İıteUıler Tkıret odaeında kayıdlı · oldoklarıoa ..,,_ 
elka ızôıtumek mecbnlyetlndedlrler. 

7 MOnıkaa.ıııua fetlralt ed .. cekler ~490 eayılı arb 
elulhme 'kanununun 2 ve tıcGncfi maddelerinde 99 

namesinde yazıla nslkalare ve ıemlnah monkkıte 
bozlarlle blrllkte ihale l!aatluden enel komisyonda 

bulunmaları . 22ŞO 24 ~O 4 
Met. M v, Sat al. ko. re. den: 
1 - Met. Mv. kllaat hayvaoatıo)n 426600 kilo 

af yacı kıpah eksllıme soreıile eahn alaoıcıktır. 

6 . ağuııtoa .935 Hh gCln6 eaat ooıhı boçokta 

luelıda Mst. M •· Htıo alma komlıyoouodı yapı 
2 Şartnamesi hcrgan komisyonda glJrftlebilar. 
3 Kuru otun tahmin edilen tutarı 1706i liradır. 
4 Beher kilo koro ot tçlo dôrt korov f fet tabml• 

mlştlr. 

5 Teminatı mo•akkate akçesi 1279 lira sel een k 

6 İstekliler ticaret odaııoda kayhll olduklarma dair 
ızöstf'rmek mecbnrlyetlodPdirler. 

7 Ekslhmlye iştirak edecekler 2490 ıayılı artırma 
ılltme kanonunun 2 ve ClçGocü maddelerinde ve 
meelnde yasılı veelkalarlle teminatı movakkate 
larıoı ve teklif mektublırını ihale ıaatlnden 
ıaat evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

20 25 ~o 4 • 

lzmiı· ithalat Gnmroğn Mndn 
ğOnden: 

Kilo Adet 
1265 l 360 SôğGt ·~acından mamul DıDm eepetl 

760 Kapakları. 

Yokarada yazıh etyanıa 9,8,935 inci cama gGaG 11.a 
eatalmaaı takarrflr eımlt olduğundan o glln talipltSrlo 

lstanhul Liseler Arttırma Eksiltme haltı gGmrOğQ Hhf komlııyoanna 4 mcır;caaal.rı Ula ol 

--------------------------------------------: Kurumundan: Istanbul Liseler Satın Alma Kd 
YlyeceRin cinai 

Ekmek 

Miktarı Tahmini flatl 

260000 11 kuroe nark Gzerloden 
Bet okutan teminat mlktın 

Lira K. 
Galatauny lieeıl 825 
Haydarpaea llıeıl 792 
Erenk~y kıı llıeıl 24 7 50 
KandlHI k11 llaeıl 115 50 
Çamlıra kız orta okulu 165 

Kurumumuza bağlı bet okul için yukarıda yazıla ekmek lhtl· 
yaçları ıartnımeılne göre n okulların yanlarında ilk temloatlH 

göaterllmlştlr. Ekılltme 21,8,9:-J5 çıroımbı gDnG 111at 15 te kı· 

pah sarf eoretlle yapılacıkllr. 

Ekılltme İltınbol kGhQr dlrektörlGğft bloaııudı toplanan ko 
romda yıpılıacaktır. Ekı!ltmtye girecekler 935 yılı Ticaret odaeı 

•e 2490 ıııyıh kanona göre ellerinde bolonıo btılgeler ve tlca· 
reıhaoe namını ite gireceklerin lıbu belgelerden mHdı noter· 

ilkten alm11 •ektltıtnamelerlle ekslltmlye girebilirler. K•pıh sarf 
ekelltoıelerlnde lsteklllerlo yukarıda ıdı yasılı kanuna uygun 

olmak Gzere kapalı 11rf mektoblaı ıoda lıtenllen belgeler ve 
temiuıt mıkbuı veyu banka mek1Ublar1D1 koymak eorrıtlle zarf 

tarın i\z~rlnıin lı klif ı~rıo hangi i~o ald olduğuııu ve kar uoi 

lkameıgthlorı ynıh •e zıtrfların kapıoıın yerleri mfthDrlü ola · 

rak bf"lll günde, belll saatten bir eaat enel mflteıclstl makboz 

mukabilinde koruın b11~kı1nlagına vr.rllmeel ve temloıtlarıo belit 

zam ıodan f'nd Llıelcr mııhaıebtctllğl veznesine yatmlmıt ol · 

ması ve eluihwe tartoamelerlnl görmek bere kurum ıekreter · 

Uila• 101malan llu oluor. 4 8 12 16 "56 2':t9 

mundan: 
Erzakıa cloıl Miktarı 

Datlıç eti 
Karaman eti 

Koıu eti 

Sığır eti 

Ekmek 

27000 
17000 

5000 

,500 
158000 

T,.mloatı Tahmin Ekılltme gftnft 
L. kr. bedeli TC saati 

1891.87 
1303,50 

50 K. 
45 " 7 .8.985 çar· 

eambı 15 te 
50 .. 
35 il 

11 " 7.8·933 çar· 
şamb• 15 te 

Kurumumuza ba~h İstanbul Erbk ve Kıı moalllm 
nın mayıı 936 ıonona kadar yakarıda yazılı et Ye eklll 

yaçlırı bir ıartoam" ile bpah urf ıoretlle ekıllt111ir' 
moıtur. 

Ekelltme leıaohul KOltClr mftdGrlyetl bloaıında Lleelet 
ıebeclllglode toplanan kurumda yepıladakhr. 

Eksiltme 7 .8 9.~S çarşamba ~ClnO eaat 15 te yapılacak 
ılltmlye girecekler 936 yılı Tıcaret odası veılkalarlle 

2490 Hyılı kınuoda yazılı 011'tlar içinde kapalı zarf la 
ten bir saat enel makboı mukabilinde korum baıboh 
rllmfş V!·ya glJndnHmfş olacaktır. Bo bir aaatten eveldeO 
verilen veya gönderilecek mektuplar kabul edllmlyecekd 
palı sarf mektoblarına kanonda yazılı olduğu Gıere ilk 

nakit mıkhnzu veya hınk ternloıt mektoplarlle dt~er 
koymalara IAzımdar. Bu l~e ald eartnameyl gôrmek •e1 
Qıere kurum kAtlpllğlne mOracaatları Ye belli eaattan 1 

mlnatlarıoı mohaecbe nzoeıine yatırmaları Utn olunur. 

23 27 81 ' ,145 
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Anadolu'nun Tarihi Tefrikası 

ftATU/( flAKAtl 

Tefrika No. 90 4 Ağustos 935 M.A YHAN 

Renden Ayrılacaksın Amma, Kimhilir 
Belki de Başkasına Kavuşacaksın. 

dt - Anlımıdım Yık.ar, ne 
7orıun? 

de - Bogan Hını raat geldim 
llırı: ıôyledl. GQltekln de ya 

•ydı .. 

- E, ne olmot? tld; Snaı ıumııı.. Uzaklara 
ları'Cekmlı.. Ak Turkeeler, 
hı~ Torkeoler, Kırgızlar hep 
~tel 1kırş, imişler. Arap'lar, 
"o 

1 
ilerinde kafıl1rı uçoro· 

' r •r b ,, ' te lrlerl yıkıyorlarmıı. 
•e bu 

lôalert 00 ıôylerken, Yakana 
Y•t•rm1etı . 

...... y k 
lak 1 '"•içimi parçalayorıonl 

ar gGIQmıer gibi oldu : 
- ~eden Aybey! 

ıo,- Stnden ıyrılmık bana 
l(ellyor. 

Yıkı b tu~ bt r •tını eğdi. Ağar, bo 
r ıeıle : 

"'-._ .:etıd,.n ayrılacakıın am· 
Ilı.·· hnbiur, belki de bıtka 

• kı. -..kltt Ufacahın.. O seni, ne 
._ en beri bekliyor Aybey! 

h11 flk~eter Yakar, eea hAIA 
\ıct. rde ınlıln, bu, ne ukıe 

,, r •Grecek blSyle! 
••kır 1 ~ktt C cevab vermedi. çlol 
f( · Ozlerlnl dağı dikti: 

:4e1a 'Pkıra ormanların tııtfln · 
bir ~Z doğuyordu. Ortıhktı, 
lçt G ar kokuıu, ruhları a.r1n, 
, .. ,

0
;Perten bir ıık meltemi 

gibiydi: 

- ~)' doğuyor ytlztlme! 
l •t ~eliyor RôaQme!. 
I çimi bir anlıtıım, 

b 0•nmazlar ıôıGme! 
bey ~~~k Yıkır ıôylemlıtl . Ay· 
~ıwa1 tıbuıınftlftndo tıtb· 
et., ~ô~a •e Y ıhr'ı kolların· 
ttktt: 1 ılıdı, göğıilne doğru 

- \' Seıı, 1 1 
•kır, ıenl ınlyorom. 

tıan11 ç •de bir yangın gibi tn· 

7or, :İdaBenı flzftyor, hırpılı· 
\1 e d rGyorıun yakar!. 

a_.llıek OdıkJ1tın1 uzatarak ODU 

Çell~ gl~ftedl, Yıkar, gene bir 
•erildi• ...... A D • 

7or01Q )'bey!... Ayhey, bteml· 

C,rı·~· b' 
tıAl'tlQat' 1~ hayal ıokotuna 

._ Ş g 1 ıendeledl: 
oı,,r~k halde!... Şu hılde! 
- N g.,,, çekildi. 

t\.ybeyı e demek btlyonnn 

l'tıınrnkı 
ç'hldı ô arını ııktı, katları 

..... •
8 

g zlerl domanlıodı: 
Dı iç, hlçf.. 

tt Ye hooı d 
t gtl'dl ur andı •e eflr'atle 

~11lııldı ·· Ayhey, ıessfz, adeta 
'hlet tn~~an llerllyen bir ıiyab 
S.ı,lr: gb 1 ona taklbetd. 

~'tett ayvınlara bakıyordu. 
•Gt'•Ue '\1bey'in glrdl~lnl, ve 
giıtt@hıı endf od11ın1 doğru 
·~•r ıg göroıa~uı. Yıhr'ı da 
lllıt11ı ır yaldatırken gôrllnce 
ili 11 ar ' 'eQfll asandı yeni bir hl· 

- N geçtiğini ınlımııtı: 
•a... e oldu a b q "" ki? CI a ... Ne yap· 

ho. d 
gGlda: GıGnctııfoe kendisi de 

lı ~Ne )'apıbfllrlm anlamım 
d "Yle ' 
ıııb, b teylerden! Belki tıl 

Oztrıın ... 

• o .. ,., •• 
l>1~, artak gitmlolerdl. 

'lu bn tepesinde bir aktım 
' lr k 

' lı ıı hıçkırıyordu .. 
doaa1tlllblUr timdi nerel"rdel 

Gede artık 011a her· 

teyl aöylt1mellylm. Dtelml ıık· 

tım, gururumu kurtardım. Fa· 
kıt içim yıa1yor. Onu ıevl· 

yorum. Aybey, Aybey nereler· 
deeln?. 

Yıkar ığhyordu. Yıkar elm· 
dl yılnıı batını, ıekını da~lara 
oıakta batan gtınrıtn k•nlı 
ıtıklarına ınlatıyortlu .. 

Avh,.y eavaota idi 

ıyrılmıılardı. Kocaklıtmadın, 

konoemadan ıyrılmıtlardı. 
Ve delikanlı, ılıya glrlb te 

batını ıon defa çe•lrlnce Y ı. 
ku'ın elleri ile ytlıftnd kapı· 

dığını glSrmGetO: 
Y anındı duran Salak, on on 

da ığlamık tlıere buluuduğonu 
görmtıştft .. 

Devam f'df'cek -

TOrkiye 

ŞEKER F ABRIKALARI 
ANONiM ŞiRKETiNiN 

Alpullu, Uşak, Eskişehir ve Turhal şeker fab· 
rikalaranda ve İSTANBULDA fabrikaların teslim 
edecekleri tarzda : 

KRiSTAL Kilosu 25Kuruş I 

Kilosu 28Kuruş 
tur. 

Müeterllerlmlze bir kolaylık olmık tlzere ıeığıda yazıla 

yerlerde de n hlzal1rındakl ffatlerle 10 ığoatoı 1935 ta· 
rlhlnden itibaren ntıı• bat1anacaktır. 

Kristal Kesme 
Bursa'da 25,50 28,60 
iz mir Vagonla 26,10 29,25 
Balıkesir " 26,40 29,70 
Adana " 26,80 30,15 
lzmit " 25,25 28,30 
Adapazarı " 25,65 28,80 

Limanda 

Samsun Fob 25,10 28,10 
(Fob Samsun f lati; Karadenls eahlllerlnde herbıngl 

iskeleye gönderilmek ftzere fabrika tarafından vapura ytlk· 
letllmlo bulanmak kıydlledlr ve Samıundan ıonrakl navlun 
veaalr m11raf mtıoterlye Alddlr.) 

Slparitler, fabrikalardan gayri yerlerde on gfln içinde ifa 
edilir. Fabrikaların bulondoğo yerlerde en 11 BİR TON, 
latanbal veaalr yerlerde enaz BiR VAGON ıiparlt kıbul 
edlllr. • 

(Bir vagon 150 çuval veya 260 11ndıktır. ) 
Yokarıdıkl f la ti ere sigorta dahil değlldlr. 
Slpadt bedelleri fabrikaların bolundoğo yf'rlerde 

letanbul, Ankara Te Sımsun bCirolarında ödenebilir. 
Diğer ıfparlı şartları fabrikalardan veya letınbol, Ankara 

ve Samıınn bOrolarından ö~renUrblllr. 

Urla tıpu leyarhgıodan: 

U rlının Y ela in mahılleelnln 
Yokot ıokağandı sanırları belli 
bir e\' lçto zenci Murat karııt 
Ummıbaoın kocaaıodao kılan 

malluda ki hleeeslne karoılak 

diğer varhlerln rlzaları ile ıra· 
larıoda yapılan tı~slm neılce· 

ılnde bl1Seaf ne dfttcrek lSlGnceye 
kadar knga91z 11e111 iken 1334: 
yılındı ôlmealle nraıetl mtln· 
hımrın ına bıba bir kız kar· 
detl Şerlfeye fnbiıar edip aon 
radan Şerlfentn de bundan Oç 
yıl lSuce 932 yılında ölmeelle 
haeren verııetl oğlu Bıllle 
mtınbae1r kalm1f bu kerre 
mumaileyh Balll bu evi 90 
Ura kartılığa BGaeylnn ııttığan· 

dan kendi adını yc.nlden tıpa 
kOtftğOne geçlrllmeelnl lıtemek· 
tedlr. Bu yoldaki lıtek 1erlnde 

antbnhp peıkeftlrllecekdı ba 

evin kendinde ve tunı?Jodı veya 
herhangi bir ıeyJnde taaarruf 
veyahut tccavtlı gibi iddiası 

olınlar nrea bu yazının aayıl· 

dağa gftnden baelamık Gzere on 
gftn içinde Urla tapa ldarealne 
veyahut 12 8 935 gOnlemecinde 
yerinde araotırılacalL memor1 
elindeki belgelerlle hat •arma· 
ları bildlrlltr. 2429 

lohlıarlar İzmir bıemcıdcırll· 
ğtlnden: 

Çamaltı tuzlası için yirmi 
tane eaç levhı, SOO kilo 
çubuk demir ve 165 kilo aıh 
\'e bet bin ktlo korıon p11ar· 
Jıkla 11hn alınıcaktır. İı1tekll· 
lerln temlnıt pıralırlle 9 8 935 
glnd 11at on beıte İzmir lnhl· 
Hrlu batmddOrlGgOnde mtl&e· 

:eekkU lombyona mGracaa&·I 
ı.rı. 24~7 

Bornava sutın alma ~omisyonuuda iha· ı 
leleri yapılacak olau asker ilanları 

Boroon aıked ıa. ıl. ko. dan: 
1 - Askeri hıyV1uları ihtiyacı için 324 ton kuru ot bpah 

zarf nıollle eatıu alınıcaktır. İhaleıl 12 ığoıtoı 935 
p111rteıl gftnd ıaat 15 de bornova 11keri eatın alma 
komisyonunda yapılıcıktır. 

2 Koro ot için tahmin edilen bedeli 10,530 liradır. 
3 MuHkkat teminatı 790 llr1dır, 

4 Şartoameıl her Rftn komisyonda görQlebtltr. 
5 laıeklller ticaret odasında kayıdlı olduklarını dair ve· 

ılka göstermek mecburiyetindedirler. 
6 - Ekalltmeılne gireceklerin 2490 11yıh kanonun 2 n 

3 doca maddelerindeki vesikalarla birlikte teklif Ye te 
mlnat mektoblarını bildirilen gtln n ııatındın en az 
bir 11at enellne kıdar makbuz mukabilinde komisyona 
nrmalerl. 23 tl 26 :n 5 l O" 

Hamza Rüstem 
IFotoğrafıtııa ırıesü 

Fnkalf:.de ıClr'ıt ve nefaııetle n teminatlı olarak fotoğrafa 
mtltealllk her it yapalar • 

Vesikalık Resimler 6 Saatte 
Amatör işleri 12 • 24 " verlllr. 

Portre reıılmlerl, ığrandlıman, kart poıtıl itleri temlnath ve 
pek elYerloU flatlerle n mOmkdn mertebe az bir ıımında 
yıpılır. 

Satış Mağazasında 
En maruf fıbrlkıların cam, filim, ~•l•t, makine n ecza· 

lın rf'kabf't kabul etm"• f latlerle ntıhr. 

Manisa icra me
murluğundan: 

Bayan tatmanın emllk ve eytam 
bankııın dıo lSdClnç ıldıRı pa· 
raya mukıbll bankayı lpotekU 
bulanın n geçen eene 
yapılın aatıı; 2280 no"Glaralı 

tınonı göre tecil edildiği belde 
bir sene içinde birinci tıkalt 
borç ödenmediğinden ıon n 
kat'i olarak tekrar mtlzayedeye 
konan Marileanın danloment ha· 
ili mahallesinde kilo karamanlı 
ıokıAında No. 57 2 \'e !10·29 
11ğı atçı batı rlfat uıta hıneel 
n solu mehmed nurl ef. ar · 
eaeı \'e halen ev ve 11kaıı 

2(49 oomarıh ırıa ve k11men 
2454 uoma11lı areı 6ntl yol 
ile mahdat n iki kıttan lba· 
ret olıo klrglr e\'ID Pğındı 

iki oda \'e bir ıofa ve yoklrı 

kıtta iki odı ve bir .. ofa ve 
aoağıdı bir motbak n bir belA 
ve 15 metre morabb11nda gene 
eekltnde ıyrı ıofı bolunaı: ve 
2500 lira kıymeti mobımml· 

neli bu evin 
M61klyetl açık 11tırma ıure· 

tile •e 8(4: numaralı emlak n 

eytam banka11 kınonn mocl· 
hince bir defaya mahsuı olmak 
zartlle artırm111 14.9.1935 
comarteel gCloCl saat 11 de 
mınlsa hftkumet konığındıkl 

icra ~aireelnde yapılmak ilzere 
30 gtın mftddetla eatılağa ko 
nuldu. 

Ba artuma netlcl'elnde tatıe 

bedeli her ne olursa olııon 
kıymeılne bıkılmıyarak ençok 
artıranın berine lhılesl yapı· 

lıcaktır. 

Satıı peıln para ile 
olob mtloterlden yalnıs ylıde 

lklbaçok dellAllye murafı ıbaır 
ltba meüal llerlDtle 

her hıagt bir tekilde bak tale· 
binde bolonanlır ellerindeki 
reıml n11lk ile birlikte 10 
glln zarfında manlıa lcraıına 

mOraca1tlın IAzımdır. 

Abl halde bıkları tapa ıicl· 
Hace mahlm olmadıkç~ pıylıt · 

madın bırlç kıhrlar. 23.8.935 
tarihinden lttbaren ıartnıme 

herkeıe ac;ıktar. Talib olanların 
ytlzde yedlbaçok teminat ak· 
çaeı nya mllH bir bankı iti · 
bar mek&abu ve 933·1826 
doıyı nnmırıılle manlea icra 
memorloğoaı m6racaatlırı llln 
olunur. B . fo No. 57 2211 

Oksftrenlerı Mut· 
laka (Okamentol) 
ÖksflrOk Şekerle· 
rini TecrObe Edi· 
DiZo • 

ve POrj~n ~ahapıo 
En CıtOn Bir MOs· 
bil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli Mflshil 
lstiyenler Şahap 
Sıhhat SOrgfln 

Baplannı Maruf 
ecm depolarında 
ve Eczanelerden 
Arawnlar. 
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Manisa icra Me· 
morluğundan: 
Bıy ahmed ııekl'aln emllk ve 

eytım bankasından lSdOoç 

atdığı peraya mukabil ban· 

kaya ipotekli bulanan ve 

geçen sene yapılan eatıe; 2280 

numaralı ken.:ina göre tecll 

edildiği halde bir sene içinde 

Mrlncl talult borç öaenmedl· 
ğlnden ıon ve kat'f olarak tek· 
rar mftzayedeye konan Manisa· 
nın hilerev ağa mahallesinde 
yağhane ıoka~1Dda eağı tOccar· 
dın yıtuva han~sl solu bıçakçı 

karısı ıyee b. hanesi arkası 
basan n tevhide hanım arsa· 
lırı öoft yol ile mahdut hane· 
nln demir cOmle kapısından 

girilince tat döşeli bir koridor 
ftzerlnd" cıddeye nazır bir 
bıhçeyo nazır bir ki iki oda 
bir motbık ve bir hayvan 
:damı bir beta ve miktarı k8CI 
evin ve 6et kılla bir tahta 
ıofa Ozerlnde caddeye nazır 

bir, bahçeye nazır bir, bir 
sandık odası ki cem'an Oç odıyı 
havi klrglrden yapılm11J ve 
2000 lira kıymeti mubımml · 

neli bu hanenin 

Malklyetl açık artırma ıore· 

ılle \'e 844: numarala eml4k 
ve eytam baokaaı kanunu mu· 
ciblnce bir defayı maheuı ol· 

mık tartlle artırması 14 9·1935 
cumartesi gftn(l saat 11 de 

mınlea htıkftmet konağındaki 

icra dılreelode yapılmak ftzere 

30 gtıo mcıddetle 11tahğa ko· 
uuldo. 

Bu artırma neticesinde eatıı1 

bedeU her ne olore~ olsun 
kıymetine bıkılmıyarak en çok 
artarnın Ozerlne lhaleel yıpı · 

lıcakbr. Sıtıt peoln parı ile 
olup mOeterlden yalnız yllzde 
Ud buçuk dellAllye masrafı ıh· 
nar. İebu gayri menkul tıze· 

rinde herhangi bir eekllde hak 
talebinde bulunanlar ellnlndekl 
reımi nHlk ile birlikte on 
gün zarfında mauiea icrasına 

müracaatları l11ımdır. 

Aksi halde hakları tapu el· 
ciltnce mıltim olmadıkça pay· 
laemadan hariç katarlar. 23·8· 
1935 tarihinden itibaren ,art· 
name herkese açıktır. Talip 
olanlann ytızde yedlbuçuk te· 
mioıt akçası veya milli bir . 
banka mektuba \'e 933 1813 
doıyı nomaraeile manlea icra 

m~murloğana mftracaaılırı llAn 
olunur. H. İf, No. 58 221 O 

İohisarlar lzmlr başmüdür · 

lftğOnden: 

Çamaltı tuzlası için beş bey· 
gir pazarlıklı eatao alaoacak· 
tar. lstlyenlerln 7 ,8,935 çar· 
tıtmba gOo4 11at dokuzda bey· 
glrlerlle blrllkıe İzmir lnhl· 
eerl11r başmiıdürlOğüne gel· 
melerl. 4 6 2415 

Kiralık Evi 
Olanlara 

Birinci ve İkinci Kordon ile 
Karantina, GlSztepe "" GOzel· 
yılı ıemtleriode IAakal "6" 
odalı kiralık bir n arınmak· 

tadır. Evini kiraya vermek 
lstlyen ev eahlblerl ile ellerinde 
kirayı vtrllecrk evleri bulunan 
slmııarların matbaamıza müra· 
ca~tlan. 1-10 

Sıhhat Eczanesi 
Hamdi NOzhet 

hını 




