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ve 
.. d~be~~: .. ~~?:~iı·· Tecimerler, Kend.ilerjni 
di ' obur güo ıle gene üzfim 

Jec~iz: fi"" . . H ki G •• t k 1 t • l ~A00LU .. \a~ ıçın . yazacağız:. a ı os ~ 1 e o 
~~~-h~1:.=~·~:;;~3E;~ '~::: r n s ı y . r ar .. 
X..en •ol 
i1ıt\ın d •ın!thr ki, memlekette bir 
ı.. erdı vardır. Ba derd, batlı· 
--~na L· k lltına ar onodur (mevzudur) ki, 
tlndellndao, küturdüodeo, kredi· 
~o d 0 • 1"tkilitından, standardizas
' n •n"' b dlr . ...• ancı piyasaya arıına ka· 
tlbi ıntt:Ienmesi, yeni bir düzene 

totuJmatt gereklidir. 
• 

4ıJ.rtJ~tıı ltcim.erleri dün toplan· 
' olar diyorlar ki: 

lı.1tı- Vııktile fiatleri kınşımı:ıda 
lerj ~yıı. Yuoao, Avusturıl)a ildim· 
tek ıo~irilmi~tir, R,.koJte de yük· 
Jliy goruoüyor.. Yaloıa Almaoya 
t~~ea~odaki vaziyeti esas tutarak 
Y•nl erın yükıeltılme•ioi istemek 
,.._;ıtır. Türkof iı, diğer alıcı pi· 
Yetiın~ra da sorıun, ona göre vazi· 

ıt tedltik edilsin .. 
dere!ecinıerlerin bo iddialaq ne 
Yia. Y Je .kadar doğrudur, bileme• 
'erdi1t:alnı1 kendilerine ıormak is· 

'°e~ Fiatleri kırdığınız tarihten 
-..Sı eataılarınıt artb mı, art• 

nıı? 

•ett
7
8
0
°0 oo cevabını gene kendimiz 
toz: 

~~ Bayır!.. Bilakis fiıtlerin 
-... ' tarihten ıoorı alivre 18• 

'Çok a&.lmıohr. Çünkü, ı~ci· 
'-1. r, geçen yıl verdıkleri örnek· 

aheının gfi veııini brmıılaıdır. 
lt ~•di ecnebi piya11 b~k1iyor 

11 dtlftınn) or: 
~ıı.ki. ~olar geçen eene de gizli 
ı.~ . ındiriı rekabeti yapmıf" 
içilld~ '::; clnı üzümde oubeı güo 
olQa t. altı f lorio bir dü~me 

~ttaı. tlinaenaleyb bekliyelim! 
~~' lecimerlerin kararlarının 

ete ilk taran! 
• 

ile. • • 
'41~· lllarıfta Türkofiıia Berlia 
iıadir'ı; Alman piyaeaaına gfıre, ilk 
l&tJt~~- kararını teokid ediyor. 
g~ 11 ~lbette ki, bunu öoemlc 
Lit ~1 •1•caktır. Çüoki> nasıl olsa 
{ltıaı lbaoya'ya üzümfhnfizQn yüzde 
~~~=~ ~lıyorut. Hu piyHanın da 
~-dır~rın anuıooı mı uımaeı 

• 
fı l'"c' • • '~'t flı~lberlerimia gilctnmesiuler, 
~''gı• «11 aaııolaranda, ulusal firün 
•kiı.cj 1' ~bağcı ve çiftçi, onlar için 
t"•eıi Uçüocü derecede yer alı)or. 
letioi d lı.eadi lı.azanç ve ar.rmaye• 
~~h h~ı.fioOyor, ona göre f iat ve 
dıleriıı çıyorlar. Binaenaleyh ken• 
Yet 111~ hlubaıab tutmıyoruz .. Vazi· 

() u gô.termıştir: 
it P.•let h' ladt b ı..rın evd, üz:ilm eatı• 
._tlid· •ıcıdau yana harekete g I· 
g ır, •i 1 . ertaı.r · at erı muhakkak tutmak 
6, 6 s''· Çünkü üzüm, aş11ğı yukarı 
loda' 2.0 kuruta mal olmu~tur. Ki· 
dı&. para, 1 kurut karla satıl· 
~ lakd' 
~''•ıaca~de bağcının vaziyeti çok 

'l' lır, 

~'1t) elı.!ıı .. r. ~d~reıi, (Bığcıyı hi· 
tirnıeı·P enııbıoı tut.ırak. piyasaya 
4ıarıe~· ve fiati yüksf'ltmelıdir. 
\ete 'Y0 ruz ki, böyle bir hare-
fı'd•ı~~ kadar çabuk baş\•unıluna 
•,~1 • • o kadar büyük olacalı.tır. 
'İııı g/?•~ada, en baıare~li meV• 
~ itir:• ~cıye kadar kalmak: da ge· 

ıcabıdır .. 
• 

l>iger .b • • 
&tada cı. etten de düoünüyoruz: 

llGy0 r l ın~ı rekolte bolca göıfi· 
Jı•lını ,ı pıyaeaıia bir hareket ya· 
lıerli&'. ~leli bir ya~ flr.Qm ~fer• 
,,. e•. hır - n •111 ve Uz m bayramı onaylı· 
lııı'-•eb 0 gflnlerde, memlekette 
~•d ...... •nelerde, evlerde bcryerde 
~ ~ •e d ' lilın • •• ece Ozüm kullanalım, 
~~fıaı,rYelim.. Üç güo veya bir 
llırı dô flzüan seferberliği rekolte· 
ı:, rtte bi . . 

"• Yet nnı, üçte birini, bar• 
er artar .. 

ftt Q '1lı. 6111 t' . . . . 
•lıı. b. e ımızıo üzüm ışı ne 

"~tı)' ır çıgır verecegioi .kuvvetle 
8~ru,:;::: Ba7ır, bunu muhakkak 

ANADOLU 

Her e Olursa Olsun, v etin Kud
retli, Eli Bu Iş~_L_1z __ ___ ıdı • 

Donko Toplantıda Neler Konuşuldtı 
~~ .......... ,._,..,~~~~~~-... 

fzmlr'dekl karlı mey.. lhn· 
eatçılar bldlğl Oyelerlnln, All•re 
ildim 11h8larının f lıtl,.rlnl 

indirmeleri Gserlne 8retmeale· 
rlmlıln mtııkal dorumda k•la 
cakları dGıftneestle Ekon~ml 

lstanhul ve Bursa'Jılar 
Panayırımıza Geliyorlar. 
Şarbay Doktor Behçet Uz Panayır 
için önemli Teşebbüslerini' Anlatıvor 

a "' 
~~~-----..... -....M--~-----~~~ 

Bir mtıddetdenberl lııtaobul yıpao değerli mGeue~lerlmlı 

ve 8ur11'da panıyır ıçln mnh· nrdır. Ba mGeueıeler endtlltrl 

• Şarbay ve panayır komittei La;kanı 
doktor Behçet Uz 

telif teıebbaslezde bulunan 
ıarbıy ve panayır komitesi 
bışkanı doktor Behçet Uz din 
Bandırmı ekıııpreıılle Bahkeıılr· 

den ıehrlmlıe dOnmtıetlr. Dr. 
Behçet Uz, lııtıııyonda 011y ör, 
k.6nlerl, gazeteciler ve birçok 
doııtları tarafından karıılın· 

mııt1r. 

Pıoayır lolerl ve teıebbGıı· 

lerl hakkında dtın ıarbay dok· 
tor Behçet Uz bir muharriri· 
mlze aeağıdakl dlye•de bulun· 

moıtor: 

- İ•laabul'da yerli malları 

(Sanayi) bakımından aon ıa• 

manda balı.ilı.aıen ilerlemlt bu· 
lunoyorlar. 

Ttlrklye'mlzfn bh lclk ır81· 

uluııat mahiyetini bıklı olarak 
lı.azanmıe olan fımlr p1Da)'• 
rında bu değerli mallarsa teı 
blrl ve heıhan~I bir dltOnce 
•f')'• yaohı anlıma netlceııl 
olarak lsıanbul ıanaylcllerlml· 
ıln panıyara lıtlralı.ten mıbrDm 

kalmıluına gônlGmGı bir ıarlO 
razı olmadığından kendUerlle 
nkından gôrOımek Qzere lı· 
tınbul'a gittim. 

Bu mOeqeıeler 11hlblerlle 
temaıılarda bulunduk. Pınıyı· 

rımıza ytıkııek bir ilgi gôıter· 

diler Gerek 1sıınbul tecim 
odaııında, g,.uk lııtanbol p11tl 
baekloı Bilmi'utn baekanlığın· 

da yıpılıan toplınblarda ko· 
nuetuk. 

Kendilerine Jazımgelen lıa · 

bıtı verdim. • Ulusal mGe11~ee· 

lerlmlı panayıra letlrak~ kllar 
vermtılerdlr. Araıulueal pana· 

- Sonu 6 ıncı yftıde -

Varolsunlar 
İzmit, 6 (A.A) - Şthrlmlz 

l~yarları aylıklarının ylzde iki· 
ııtnl bava korumana nrmeyl 
ylkenmlelerdlr. Ayrıca 30 tıye 
yalda 770 Ura vermeyi kıba\ 
etmlılerdlr. 

11ak•nhAı bu meı'eleyl ilbay· 
lıktın ıormaıta. K:ura meyva 
ihracatçıları; Oıtım fl•tle:rlnl 
neden lndlrdlklul hık.kında 

Babalığın eoruıana cenb ver
mek lçia geçen hafta borea 
•nyında bir toplantı yapmıı 
lar, fıkat nrllecek cenbı ha· 

sırlıyamamatlar, daAı lmıelardı. 
- Sona 3 ncG 11yfada -

Raşhakanımız 

Bugon IMtan· 
bul'e Geliyorlar •• 

ı ... Dbal 7 (Ôael) - Ba .. 
baba lımet loıatı, yarın (Bo· 
gb) AklD ••parlle boraya 
geleceklerdir. 

S.mean 6 ( A.A ) - Batba· 
kan lımet lnOoCl denlsyola ile 
bogln ıaat 8,30 da tebrlmlse 
gelmlı •e •at 14 de buradan 
aynlmıetır. 

İnebolu 7 (A.A) - Gcıneyıa 
npuru Baıbakın lımet fnönCl 
•e Dıe tlerl Bakanı Ted lk 
Rfttdft Arae'ı hamil oldu~ bal· 
de bu ıabab beıte limanımı• 

gelmie n yedide Zongoldık'a 
bereket etmlttlr. 

Alman Genç
liğinde Terbiye 
16 Yaşına 
Kadar çocu ~lar 
Sigara Içemezler. 

Bremf'n, 7 (A.A) - Pollı 

dlrektôı 1Gğ6 16 yaıındaa apğı 
gençlerin göıönGnde ılgara iç· 
melerlnl Ye bu yaıtalı.Uere ~I· 

,ara ve t6t6n ıa11lma11nı yaıak 
etmlttlr. Suçla utıcılardaa ve 
ılgara içenlerin velllerladen 
150 mark e~aa alınacaktır. 

Italya'da Seferber 
Edilen Yeni Fır· 

kal ar .. 
Roma 6 (A.A) - Ytnl le· 

ferber edilen lkl fırka ile do 
~o Afrlkaya tabıld edllmlt 
olan fırkaların 11ay111 ontklye 
çıkmıetır. Uanlardan beti alyıh 
gOmleklllerden mtıteeekklldlr. 

Londra 7 (A.A) - ltalyan 
g11etelertnln İngtltere aleyhin· 
dt!kl netrlyatını İngiltere hG· 
kO.metlnln 26 temmoı tarl · 
hinde proteeıo etmlt olduğunu 
reııml ÇeTeD ancak bog6n llio 
etmektedir. ltalya hDkdmetl 
healı cnıb nrmemlttır, 

Esnaf ve Işciler Bürosu
n un Güzel Bir Kararı. 

fJeşyOz Fakir Yavruyu Giydirecek ve 
9 Eylolıi1Bayramında Gezdirecek. 

İ mir 

Esnaft irçi teSAJdrnJJerı 
Bur .ı,u 

Sayı 

COmhurlyet Balk P artlal Ee· 
oaf n ltçller birlikler bOroıu, 
çok eaaıh bir ıorette hazır· 
lanmıı olın ea~ı.k " ıoyeal 
yardım programını tatbik• bat· 
la mattır. 

Bnro, eon bir iki ay içinde 
birçok hutalara baktarmıı, 
hastaların e•leılne kadar dok· 
tor göndermlf, do~amlarda 
ebeler balandormaı, eıya ve 

- Sona 3 ncnynıde -

Almanya'da Yahudi Gü
rültülerinden ölenler Var 
Bir Zanna Göre Almanya, Yahudi

lerin Hepsini De Koğacakmış. 

M. füıler ,.e arkadaoları. 
fıtanbol, 7 !Özel) - Almın 

yadaki yabodl dlımanlığı de· 
nm etmekte Ye kınlı hAdiıe · 

lere ıebeb olmıktadır. 
Onbeı glndenberl denm 

eden bu h1rekederde ölen yok· 
to; fakat aon namıylelerde ya· 
ralanmıt olan Berlln'to bftyftk 
elblee ticarethanelerinden biri 

nln mtıddrfl Nnhıll; aldığı ya· 
ralır Oıerlne ölmtıettır. 

Alman gazeteleri ayni za. 
manda, tabırrl memurlarından 

blrlılnln de kendini nıfldafaa 

halinde y•hodiler tarafındın 

ôldGrGldGADoCl y11mıktadırlır. 

Da mlcıdelenln, Alm1D7a'da . 

kalan y•hudllerln heplinln de 
tehciri ile nlhayetlenec~gtnl ••· 
nenlar çoktur; . çonkft blkdmet 
yabudl aleyhtarı nftmıylılere 

taraftar ,ı;OrDnmektedlr. 
lstınbul, 7 (Ôıel) - Nn

yorkta Alman konıoloııbınHI 

lioflnde nDmayle yıpaclar, ya· 
hadiler değil, katollklerdlr. Ba 
katollklerln mOblm bir kıamı 

Alman muhacirlerinden mCl· 
rekkebdlr. 
· NOmayfeçll,.rln f llmalannda 
'•Btımark da tecrabeye kllkııtı 
fakat mu•af fak olamadı!., 11Ka· 
tolikler Hltlercl değlllerdlr!11 
clmlelerl 7a11lmııtır. 
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Avrupa Mekıubları ( O 
Günün TeDya~o Haber e Türkiye Bu Değildir! 

·-· .... 
A:>aba bogftn ıtrgl kelime· 

ılnden D6 anlıyoruz ? 
~ıodayız. Brtlkeel eerglılodekl 

pavlyoalar bOıbfltdn yeni bir 
ıauat, ıeıgl ıanıtl eıerlerldlr. 

incir ve üzüm Günleri Yapıl- Adana'da 
Falih Rifkı Atay Atatilrk Anıtı. 

- Pek aa feyl Ce•abın1 
•ermemek için kendimi gftç 
tutuyorum. 

Brftksel ıerglıl eyhll eoonn• 
kadar aOncektlr. Şimdi ağoıtoı 
ayının baeındayıı. Sergiye ge· 
llb gldenlerln 1ay111, dan, 9 
milyon d11lyl geçti. 

9,000,000 Avropa'hnın Brftlt· 
ıel eerglıfnde tanıdığı Tılrklye 

bir tGIClncQ dftkktoından lba· 
nulr. Boan da lnblıarlar Da· 
kanltğıaa borçluyuz. 

Memlekt-tlolzde yalnız tdtOn 
mft çıkar? 

- Tftrklye'nfn halı dı yap 
lığını doyardık. 

Dakt&oımızın içine glrlb 
çıkanların bir çoğundan buna 
benzer sözler duyulmaktadır. 

Gerçi İohlııarlar Bakanlığı 
pavlyononott gozelllği, dftz,.nf 
n Torklye Ultftn harıaeı tle, 
kc.ndlsloden l'Uluıtratloo, Le 
Mola ve dl~er dergi •e ıazete· 
lerdc bahsettirecek kadar mu· 
nffak olmoetor. Fakat bu ka · 
dardan ne çıkar? Arımluarl 

Broluel sergisinde yeni gene 
ve llerl Torklye Balkaol .. rı 
bırakınıı, Mısır ve İran'ın ar· 
kasında kalmııtır. 

Dayak sergilere memleketltır, 
yalnız mal Batmak, alıcı bol· 
mık lçio değil kendilerini fi . 
kir girişim ve teknik kunet· 
lerlnl tanıtmak için katılmak· 

tıdırlar. İtalyanlar bir reklam 
•rayı yapmıolardır. Belçika 
pavlyonlaranın bir kıama mQze. 
dlr. Franşızlar, gt:ılcl kaHn· 
mak için pnlyonlarının bir 
takım canh resimler, fotoğraf. 
lmr ve kabartmalarla doldur· 
moılırdır. 

Acabı biz Tarkfye'yl gaı 
termek için 9.000,000 Avro· 
palayı bir aradı naııl ıoplıya 
blllrlz? Toplasak bile btpıloe 
birden TGrklye'nla nesini n 
nereıfal göıtereblllrfı? 

Bu 9 000.000 d.u ytlzde kı· 
çının Tarklye'de kumral bolu11. 
duğuno hlldl~lnf HDıreıaıı? 
BiSyle bir eerglde meıelt An· 
kıra tarım enathtlıQ ile kıı 
enıtilGsGn6n birer kıbatmaaı 

bir demlryol grafiği, Kayıerl 
fabrikaaıaın yalnız fdtograftsl, 
birkaç Beykoz derisi ile bir iki 
top f pek ve pamuk dokuma 
göstermek bile bftyOk bir eeydl. 

Geç kaldığımız ve eapı da•· 
r.odıtımıı Jçfn bir tek UlUln 
't'e likör puyonu için ne kadar 
para harcadığımızı biliyorum. 
Bonon iki veyı ftç misil ile 
Ankara eergllr.rlne benzer bir 
oey yapıhillrdlk. 

Baıau daoya gazetelerinde 
ayda, yıldı bir defa adımız 

geçiyor. Propıegaoda için hemen 
hiçbir eey haracamıyoroz. Hal 
bokl propaganda paraaı hugOn . 
kG A nopı'da ulusal mftdefaa 
maarafındao ayrılmıe blroey 
değtldlr. 

Her sergiye df'~il, fakat 
Parla, BrOkıel, Londra gibi 
merkulerde birkaç yıldı bir 
tekrarlanan bOyük araıoloaal 

lf'rgllere tam olarak katılmamız 
lbımdır. 

Yukarıda Ankara sergisi ıö · 

züotl kullandım . Hemen euou 
ıiSylemellyl m ki bizde !ıenftz 

aergl tekniği kurulmamıştır. 

Biz, bfly6k bir Avropı'b uz. 
maoın klnoıloga ile bir de 
1ergl kadrosu yetlıtlrmek sora· 

19;J5 ığostoıonda Brakeel 
ıerglslndekl ekalkllğimlıl fneat 
edinerek bu kadar acı yazıtı· 

mın ıebebl var: 1937 de daha 
bftyOk bir ıer~l, Parla ıerglıl 
açılacaktır. Parla ıerglılnde 

Tılrklye biılm tanıtmak latedl· 
ğlmlz b•kikatl ile gôıterilme · 

lidlr. 
Parla sergisine fU f lklrlerle 

hazırlacmalıyıa: 

A - İlk ıraaç, Tarkfye'yl, 
eekl ve yeni eao'atl, tekniği n 
hakikati ile tanıtmakt11. Bunan 
için pavyoolı.ımaıdın birini 
mOıelerlmiıdeo alıb getirilecek 
eserlere haeredeceğlz. 

B - Tarım n endastrl 
Grflnlerlmlzin berblrlndeo ör· 
nekler bolondoracağız BOtiio 
b:ınlarda eatıe ikinci plAoı 

bırakılacakllr. Ekonomi bakan · 
lıgı bOtOo mallarımızdan kendi 
ıeçecelı.lertoi eatan alarak, ya 
but kendi tattırarak, pulpoo· 
lırımııın batan hırek~tlni ell 
altında boluodurmahdtr. 

C - Blı sergide be kl ne 
kondra. oe çanta, ne beıı Hta· 
cağır:. Fakat Tilrk fabrikaların · 

dı, TOrk oeıa ve lıçllerloln 
yaptığı heroeyden birer iSrnek 
g<hıermellyfı. 

D - Bol gr.tlk, bol kabart· 
ma, bol fotoğraf 1 ile Tar kiye· 
olu bilUln Jl,.rJeylelerf nl, bir 
de turizm bakımındın lTGr)d. 
yenin horon gDzelllklerlol gôz 
öndne ıtlırmellJ iz. 

E - Belki hattın memle· 
ketlerin yaptığı gibi, bfılm de, 
en iyi Türk mozikıcılarmao 

çalmakta •e kendi yenecek ve 
içecek şeylerlmiıln Hhlmıktı 
olduğu bir kOçQlıı; gazinomuz 
bulonabillr. Do gazinoda bütan 
eatıelar, zararı olaa bile, ocuı 
olmalıdır. 

F - Btlttln pulyonlarda 
bol yazılarla eıld ve yeni TGr· 
kiye ır111ndıkl ayrımları her 
görene anlatmıhyır.. 

8fr kelime ile pnyonumo~ 
ıun bir kap11ındın giren, ôbar 
kapıdan Tarkfye'yl öğrenerek 

ve bilerek çıkmalıdır. 

Parlı ıerglelnde.kl TOrk pH· 
yonlarıoda: 

1 - Eakl ve yeni TGrklye'yl 
tanıtmak için kmmlar, 

2 - Satalmıyarak gôıterllen 
etyı kııımlırı, 

3 - Satıt kunmlırı. 

Bulooacakt11. Fakat, hele eon 
OçQncGııGnde. teclmerlerlo eline 
dOemiyec,.ğlz. 

Tark pnyonlat1nda her mı· 

lın, resmin, graf lğik, eserin 
flıtOoe Törk damgaeanı · koya 
bilmeliyiz. Şehir plAaları gibi 
lt1lerd~ bata ktlıltGnden naeıl 

fıytfalındğımııı göstermenin de· 
ğerl de b6y6kUlr. 

Bc:lçlka'lılar BrOkael ıergl· 

ılnl geıenlerfn eay11ıoın 20 
milyonu bulacağını ıôylemek· 

tedirler. 20 milyon 'fe sergi 
bıkkmdakl yaaJlar, ytl11 hinler· 
ce 11.a ile ôlçftlemlyecek kadar 
bftyak bir lazançtır. 

Tark olusunu dftakG llerlliğl 
'fe bugOnkft lleri'Hğl bir arada 
tıoıtılmak, Tarklye'ye yapılacak 
olan en bftyOk hizmetlerden 
biridir. 

Hayvan Sergisi 
Erzurum 7 (A.A) - Dan 

Erıorum'da bir haynn ıerglıi 

açılmıetır. Sergi Gç ~On açık 

kalacaktır. 

ması Takarrür Ettt .. _____________________ .. ____________________ __ 
Adana, 7 (A.A) - Atııtrk 

rilt' anıhnlD tlmdiye kadar biti 

O Günlerde Her Yurddaş Enaz 
Kilo iizüm ve incir Yiyecektir. 

mi yen iki f fgOrft de tı111•111 

l dt· 

B. lanarak eehrlmfze getlrlllJI ' 

ır~r Gireson'da 

İstanbul 7 (Özel) - Rekolte fazlalığı mOnaaebetlle memleket dabtliode bir ftzftm incir gflnft 
yıpılmuı ve bo ıoretle ftrtlınlerlmtılo, dıe pi yasalarda ki f 2ıtloln düeftrOlmekten kurtarılması ka· 
rarla1tırılmıetır. ÜıOm ve incir gftnlerlnln ne zaman olacağı hakkında benDz bir mılQ.mıt yoktur. 
Maahaıa, o gftn,ber yorddae. eOH blr~r kilo aznm ve incir yiyecektir. 

V ehip Pş. Hah~ş Ordusunda. _________ .. , ________ _ 

Habeş Hüktimeti, VehipPaşaH!lkkın· 
da Bizden izahat istedi .. 

lıtaabol, 7 (Özel) - Habee btıkll.meıf; halen Habeeistın'da bulunan ve TGrk tabllyeıioden 
ıekat edllmle olan Veblb (pae•) hıkkkanda hakdmetlmtıdea mıl6mat lıtemlotlr. Verilen cenbda, 
Vebtb (paoı) nıo, Tftrk tabiiyetinde bulonmadıtı blldtrllpıfftfr. 

Babtf hftktlmetl, bizim bo cnablmız Clzerlne Vebıb (paea) yı Hıbeo ordusuna almııtır. 

Fındık Piyasa@• 
.aıı 

Glreaon 7 (A.A) - Bo,. • 
boreaya 935 yıla fındık ore•~ 
getlellmle ve törenle ıa11l•':,0 
piyasa açılmıehr. 600 k de 
tombul kabuklu fındık ye•6~ oebet f lrah 25 kuroetaD ede 
çuval, ıhrl fındık ard11 S 

teslim eylul yftklemeıf l~ 
kuroetan I8q çuval, fınd• ~ 
ardiye teslimi ağosios ilk 1• 

1 
lemeii 48 kuruetıo 6:J çn•• 
iç ardiye teeliml a~uetoı ~ 
fıntfr teslimi 4 7 koroı ıe 
paradan 63 çuval, ağoıtoı 
ilmi fop, 4 7 kuruş l O paı•dl' 
eatılmaotır. Bualarm yağdlorl' 

fi 
gitmesinden plyaar dorgoo 
letekılzdir. 

Amerika'da Yol 
Kazasında ölenle' 

Mülkiye ve Hukuk Mezunları ~lnlayimle Dinar- Uarhte ölenl · rdeo 

Stsj· Görmeden Kayma- lı Mehmed lzmir· Daha çokmuş?.. ~ 
d Ç ki Amerlka'da oneekfz •1 ~ 

k Ol k 1 
e arpı şaca ar.. il bir m6ddl"t içinde yol ~·· am amıyaca ar. zalarınrla 51,200 kiti aıd.,. 

Gnreş, 25 4ğustosta ve 1,304.ooo tışı yar•••°"' 
lıtınbul, 7 (Özel) - MGlklye ve hu•uk muonlarının kay· 

mıkım olabllmelerl için lklbocok sene etıj görmeleri karerlıo· 

tmlmıotır. 

Adana Çevresinde 
Pamuk Ne Vaziyette? 

Pekolte Geçen Yıla Nishetle Onoç 
Bin Balya Fazladır .. 

Adını, 7 (A.A) - - Çn· 
remizin yeni pamuk rekoltesini 
gôateren ilk tahmin rapora çak 
ta. Buna gôre; bu yal Merıtln 

den bıeka Çokorovamııın pı· 

muk rekoltesi geçen yıldın 13 
bin balya artığı ile 150.970 
balya olacaktır. Bo yekdn bol· 
gelere eöylece ıyralmııtır : 

Adanı merkez ilcesi 57,4:JS 
balya, bonon 11, t 25 bılya11 

M11ır, 5,115 bılyaH Klnlaad 
41, 195 balyaaı da yerli pı· 

muktnr. 
K"ııan, Kadlrll, KaralHh, 

ilçeleri çevresi 24,360 balya. 
Bunun 4,860 balyaaı mısır, 

19,800 balyası yerli pımoktor. 
Ceyhan, Oımaolye, Dôrıyol, 

babçe bölgesi :J3,600 balya. Bo· 
non 15,470 hılya&1 mıaar, 

17,080 balyaeı yeril p•mok.tnr. 
Tarını bölgeal, 35,625 balya, 

bunun 6,8~5 balyası mısır, 

28.800 balyaaı yeril pamuktur. 

Çukoro•a'nan buğday tahmi· 
nl: 37 ,000, arpa tahmini, 
41,500, yulaf tahmini. 26,600, 
ıosım tahmini de: 3.77~ t'odor. 

Maraş Elektirikleri 
Marae, 7 (A.A) - Uray 

elektlrik teelaatı bir GııDnceye 
verllmlotlr. Bo ıuretle ,,.hrln 
çok ôotmll ihtiyaçlarından biri 
daha kotarılmıt bulunmaktadır. 
Halk aydınlığa knuoacağıodıu 
ôtftrfl sevinç içindedir. Uray 
tehrln bayındırlık proj .. ıfol 
yaptırmak için bir mimar ge 
tlrımletlr. Mimar bıyıodu lık 

projesini hazırlamak tlzere in· 
celemeye bafbmııtır. 

Dualar famok için çok gil· 
sel gidiyor. Birçok yerlrrde 
Mııır pamuklara çiçekten pa 
muğa niSmfto olddoğundın bir· 
kaç gflne kadar toplanmayı 
bıılınacaktır. 

Adnna'da Bir 
Tayyare Kazasi. 
Bereket versin, içinde 

Pilot Yoktu. 
Adana, 7 (A.A) - Lon · 

dra'da yapılacak •ramloaal ya 
rrşlara girmek ftzere l\tey gftn 
Kahlre'den kalkan bir M111r 
tayyareel içinde pilot Nebil 
BalU ve bayan Magler olduğu 
brlde dan eehrlmtz tayyare 
alaomı lomlotfr. Yarım eaat 
sonra uçmak letlyen pilot per 
vaneyl çevirince gaz kolonun 
açık bulunmaııodan hemen 
yarftmeğe ba,hyan tayyare 
biraz ileride bir çukura yu 
varlanmıf ve pt:rvat:ıf'&f, teker· 
tekleri, kanatları parça parça 
olmottor. Arkasından koean 
pilot çok.urda gazı kapamış 

ve tayyarr.nlo yıomaeını öole 
mlştlr. Batka bir zarar yok 
tur. T•yyare ıôk6layor. Lon 
dra'ya trenle göoderfl,.cektlr. 

TOrk-Fraosız Tecim 
Anlaşması imzalandı .. 

Pırla, 7 (A.A) - Anadolu 
Ajansının özel ıytarındın: 

TGrk·Franııı tecim ve kle· 
ring ındlaomaları M. Lual, 
Bene, Suad, Kurdoğlo arılı · 

rında imzalandı. Pertcmbe gana 
teati edUecektlr. 

Ve Tayyare Ceıniyeti ıeıbtt edilmiştir. d 

M fı • Ol k Birleolk Amerika htık1l111' .t 
en eatıoe aca .• umumi harbe onıekfz af ıfl'P' 
İataohul, 7 (Öz,.1) - A~oı· etmlt bu mOddet fçlade jtl" 

tosun 25 inde, peble•an Mail rlka ordoıonun ıayfata da ~ 
ylm'Je Dloar'Jı Mehme-d İırufr'e cak 50,310 maktul ve J82.6 
gelecekler ve tayyare menfaatine mecruhtın ibaret kılmıeurf· 
önemli bir gOreı yapacaklardır. 

Sarıgöl' de 
Bazı Köyler Tohum· 
lok istemektedirler .. 

Sarıgöl ( Özel ) - Burası, 
çeetıli Orilnlerle tınınmıe, iki 
bin nOfuea yakın, köy kanonu 
ile idare edilen bir kımondur. 
Kuraklık, bazı kaylrrde drüna 
11remıe11r. Kıldmlın aran ID • 

cak iyi kareılıyablllr. Bo sebeb· 
le tohumluk yardım• lıtenmfo· 

tir. Do, ıarorl bir dilektir. 
Yeni kımonbay Falk'ln çıhe 
m11ı iyidir. Merkezdeki mek· 
teb bo yıl yatılı olacaktır. 

Tahıl11tı koomoe. hazırlığı hat 
lımıetır. K6ylerle olan yol bağ 
lantm yakında baeırılacıktır. 
Kamunbay kôylerl gezmlt. lh· 
tiyaçlarıaı görmfietftr. Sarıı61, 
ıoyı muhtaçtır. Bir de, kaaaba 
orıaıındıkl klremf t ve destC 
ocaklarının, kuaba dıeına kal· 
dırılmaeı istenmektedir. Bu da 
yerinde ve haklı bir dllektlr. 
Buraya posta hafta da Qç defa 
gt"ltr. Halbuki hf'rğQn iki oto 
mobil getir gider. Bono dd 
zehmelldlr. Merkez köy bad 
çeıl 7 ·8 bin lfrıdır. Hay•au 
pazara ltlektlr. Alaeeblrle bağ 

lantm İnegöl çayının Qzrrlo . 
• dedir, fO&e iyidir. Yaloıı Ala· 

eehlr'e giden kuumdakl yol 
bozuktur ve burası belediye 
nlndlr. Bono çabucak yapmak 
JAzımdır. 

Yangın 
Diln ~ece, Balcıler'da Azfzf,.r 

sokağındı Ahmed Şevkl'oln 3 
nnmaralı Okelzen ve mıkfna 

tamirhane.tinin Getdndekl be· 
kılr odaııındıo yangın çıkmıt 

ve itfaiyenin derhal yetfeme· 
ılle etrafa yayılmadan sôndil· 
rftlmGoUlr. Yangın ıooocunda 

bir yatak Ye bir yorgan yan· 
mı ıtır. 

TürkKuştl 
Şobesi Açılıyot 

Rus MOtahassıslar pOO 
Akşam Geldiler· ~ 

lzmlr'de ıçılacak olan •·1~ 
koıq,, 110beslnln teılı ede _, 
uçoe alanı mOtahaeıı;ları 11,ı. 
tayyarecllednden AnohhD 1 I' 
daı ile diğer iki arkadıoı, dil' 
aktam Afyon trenlle ef'bfl~ 
gelmloler n lıt11yondı tı1Y ... ~ 
koroma mfldftrfl Demir şe;_, 
•e diğer bazı zeıat tarafıO ~ 
karfılaomıelardır. Mlsaf Jr1' 9' 
mlz; burada alan için ınO ... 111' 
bir yer arayacaklar ye 
hafta ladar kalacaklardır. ~ 

"Türk kueo,, etlbeel 1 4' 
edildikten ve uçuş al•P1 tf 

tamamen hazulındıkıao "';f 
İzmir gençltrlne motôreO• ııı" 
yare ile uçoe öğretilmesi ıe 
edllmft olacaktır. 

Hayvan çıkall _, 
Don Deolzyolları ftlel tll 

ldarP.slnin (İzmir) vaporo ,16 
Yooanfıtan'a 609 sığır ye l ,,t, 
koyan, kozu 'fe oğlak tb 
edllmleılr. 

AGUTOS 
1935 
Hızır 

95 

Arabi 1354 
7 c .. m enet 

Ev kat 
Gft.net 
Öğle 
tk.ındl 

Aktım 

Yateı 

lmNk 

8 

Ezani 
9,4:J 
4,59 
8,54 
12, 
1,46 
7.45 
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tı 

ıo 

Ot 
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Bir Şeı:z~d:~ 1 G (j n (j n ş a ır h a lb e ır o e ır D ı ı Dllşllndllklerim ... 
ııirı Irııiharı... Tecimerler, Kendilerini Köylerde 
•••07b~:~~:~;ı!~~o ~~::!d•.u:; halz-Jı Go·· stermelz- Istı• yo rlar •< içki ve F~engi 
torunu Abdülkerim, Nevyork 1 1 
otellertnden birinde intihar Savaşı için .. 
Pt1111, •. -

- Başı 1 inci yüzde - göre hazırlanacak blr raporun bile daha yüksek ffatle de sa 

Toprağı da ateşi de bol bün tekrar toplanarak Bakan· Ekonomi bakanlı~ına cevab ol 
olıu0t ' " 

··· lığa verllf'cek cevab lçfo s11t mak üzere llbaylığa verilmesi 
luyroklo dediğlm'z eu mahod Jerce görüemftelerdlr. muvafık görülmfiştiir. 

lllıhlt\ku bilirsiniz. Bu kfiçilk Mayısta toplanan ihracatçılar Bu rapor yarın llbaylığa fazla salış ve iş yapmağı dft · 

•e korlı:unc; kurd öleceği za. birliği fiyelerl alivre Ozfim sataş verilmiş olacak Te oradan şüomPktedir. 

tılması mümk:iin olacağı müta· 

leasındadırlar. Fakat ekseriyet 
bn f ikrl kabul etmemekte, 

~lb lı:uyroğonu kıvırır ve kendi flatlerinf; 7 nomara için 13,6 Ekonomi hakaolığma göodri Jbracaıçıları glSrüşme ve ka· 
endı111 •- L klb rarlıtrım yazdık. ..sıoıdl de ıah sour111; intihar eder kuruş, 8numara için 14,5 kuruş, 9 lecekttr. Raporda ra mem 

llalt; bq eıLI aehıadenlo ""-lü· 6 1 1 1 klkatımıza ait mfitalealarımı .. v u numara için l kuruş, 10 numara leketll"r fizüın ürfio er o n na 
1116 de bl d yezdlım: 

r enblre bana kuy· için 19 kuruş ve 11 numara için sıl, ne zaman ve miktarlarda 
'llklu 1hrecatcıların bundan evel 

8 
yu hatırlattı. 22 koru,t•n tesblt etmfşlndl. ( f atini kırdıkları teshil f'dlle 

ltbe:~lar btr~ey değll, intiharın Ve bo f fatlerden iyi alivre Htış cek vr. fzmh gıız,.telerlndP. 
'l7 eri entrıısandır: luı da yapılmıştı, fakat ibra kendi karşılıklarındaki (Aleyh 
llld1ıllı1 L f 

!'! IDea.tupta diyormuş kt: catçıların bu kararın'a nğmeo !erindeki) yaymın nt~r yatıma 

k - Zengin bir Amedka'h lılrlfğe dahil olanlardan bir öofine gı>çllmesl de dlleoecektlr. 
•dını, 

t etlenmek ve onun pa· kısmının bu f latlerden daha Memleketimiz üzümleri rakip 
ilet ile ç· ı ?a ın 1 bir ordu kurıtrak aşağı teklif ı,.rdt- de bul onma fiıOİnler İran ve Glrld fizfım· 

incir satışları için teııblt ettik 
leri f lat azdır. Hlrllk ily~lerl 

9 kuruş olarak tf'ııbft etmfe 

lerdlr. Bu f iat Kalamata dlzt 

lnclrlerlnfn f fatıdır. İncirleri· 
mlz hlcbtr vakit Katama.a in· 
cf rlerlle bir ıotulınnaz ve tu · rktye 

ı.ıek 
1 

P•ytahtmı ete geçir· lan ve kumlsyoo adı alımda lerldtr. ihracatçılar; bflbassa tnlrnamaltd.r. Bo f latın yük· 

Lı •temı,ıtm. Halbuki böyle alıcılarma bazı müsaadf'ler gös Glrid üıiimlerlnln f latlerioln seltllmt'sl 141.ımdır. Birlik, bu 
r lıdı 

d veca muvaffak o\amd· termelerl iizerlne alıcı piy11Ra· diieürüld6ğftoü 11öylemektedlrler. 
llQ " b Ob e lnaeoaleyh lıb... lardald teclmerler; f iatio daha BatıA i numara üzüm orada da 

~. ' oh, ob, aklı ile beraber döşörilleceğinl oranlayarak le bizim trclmerlerlmlzln sattık· 
"~•Yerde çok yaşaııın. Evveli yapmağa başlamışlardır. Kuru lan f lale satılıyormuş. Avus· 

l(lı. hl f •l~ r Amerlka'h kadın mevva ihracatçılar birliği fiye turalya tızümlerlDP. gf'I nce bu 

1•rd k1nı,.. Aeağı yukarı mil· )eri; güya dı, piyasalardan al yıl orada da rekolte yfiksektlr. 

er ffltn dıklan flzüm eatış baberlt:rf Avnsruralya iizftmlerJ İnglhe 
4yoı A .. 1 • d d i 

dert mer ka lalar garlb lr, Ozerine 6z6m f iatlerlntn dü· r*''ye gümrük verme en ı; rer VP. 

tr a . d d 1 '•r mrna, elf lr diyen eüklüğiinü teshlt etmfeler ve ııaıılır. Balhukl biz m üzflm. 

il,, lbıdır?. Abdöliterlm Efendi temmuz ayında üzüm f latlerlni lerlmlzle dfTrPr memleketler 
teUert • " k 

Otanrıı, oın nesJne varsınlar, öo,.mllce mtk:earda dOşfirmüş ftzftmlerl için gümrü resmi 

ı, Yok beye e•lenslnler? . İşte lerdl. vermek mecburiyeti vardır. Bu 

f iat asgari olarak ıes1'1ı eımfe 

tir. Her halde asgari f lata satı' 

yapmak ta doğru bir hareket 

eayılmuz. Çünkü incirlerlmlzl 

daha yukarı f late satmok müm 

kündür. 

Büktimer; üzüm v" incir 

ınes'elesile örıemle ilgilenmiş 

hir dıırumdadır. Her halde f J. 
etlerin dilemesine mPydan ver· 

mlyecek ve bunun için g0 reken 

tedbirleri el11caktır. 

İlbaylık köy bOroııu; fuhuş, 

içki ve f lreuglnln zararları, bu· 

laşması ve ealce hakkında bir 

bitik hashrmıştır. Yakında köy· 

lere gönderilecektir. Bu bhf k 

köylOoün anlayacağı bir dille 

yazılmıştır. ---
üniversiteliler 
Çalışıyorlar .. 

Yakında Gflney 
Bölge Köyleri· 
mize Geçeceklerdir. 

Ödemi' örnek köylerinde 

konuk bulunan ve görücOlnk 

tetkikleri ydpan üohcrsltell 

g~nçlerle Ankara hukuk mek: 

tf'bl gençleri bu köylerdeki 

tetlı.tlderlnl bitirmıık Ozeredlr. 

Bu lıölgedf'ki ıetklkl~r bitince 

ızençler göoey bölgllye geçmek 

için topluca Tıre Ozerloden 

geçeceklerdir. Bngama'da ha 

zırlanan programa göm orada 

ıetkiklerlne devam edecekler· 

dlr. Gençler taekın bir bl'ytcan 

ve candan bir özge llt: bu ıraış · 

tarmayı yapmaktadırlar. 
l 1r1 ' P•fada para, kafada Temmuz syında üzümlerimi sebeble loı?ihere'ye Ozüm lb 
gidi' &ekıtdı zeU!. Şehzadelik: zfn alivre P&tışları fçfo teııblt racatı yapabilmek: için ilr6n6 

bce A 
hea 1 IDerlka'lı davar bo· edilen flatler şo şekilde idi: çok ucuza almak lbımgeldlğl 

•• tlb 
0111.... ette onlardan yilkeek 7 Numara 12 kuru,, 8 no· mfitaleasındadırlar. 

Q mera 13 kurue, 9 numara 14,5 Bu dorum karşısında üzüm ., .. 
ı'"' e bakın: kuroş, 10 numara l 'i kuruş ve lerlmfzln { iatlerlnl bazı ibra· 
t1ef le b 

Alaşelıir'de Bir Gelin 
Kaynanasını öldüı·dü. 

ltıı.... lr Amerlka'lı kodına 
~1e k 

•tıttk çe eeek, paraları cebe 

4ııı. 'te sonra Çio'e gidecek. 

kead~1111• yı; Çin'e!. Bani 
lbıy1 ••t•Qlarını bile koruya

kıy, il Cl11'e .. Oradan da TOr· 

•etedP•yııhtıno hücum .. Neyle, 
L trı? Ç 
oqlllld •·· ln'illerlo bir ordu 

''"o e blıe hncomlarını düştl 
I l'QIQ d 

YornQI, a lı:abkabalarla güUl· 

ôıllıed 
ı,,, 

1 
en yetişseydim de ak· 

tG~ 11 top 81ksaydım. Yoksa ye· 

Ôy~e lllecftçQ mii eıkaracaktı? 
hbt•d 1•nnediyorum kf, bo 
dedeıı e tllbdl ebediyete gldi.ıce 

....._ ~bdGlbamld bile· 
· - AU ' tiıa •btııı •h IDOslahakkıoı yer. 

cletır11ı •· Oonklşot musun, yel 

Yot•u ?enlerine mi hücum edi· 
M_ Q. B 
""le b 0 ne merlfet, ne 

l)j tırayı geldin?. 
L. Yerek L 
q••lı a..endıslnl ıdımakıllı 

Y•cıktır 
S11 • 

~it d LAlllerlkalının akılhlığı 
lqı 

tı dı 8•bh oldu. Çftnk6 
b IQltd L 
lr Ilı 1 al. boalar koskoca 

dt~lerı e1nleket1 deve yapabil· 

~ ..... be gôre, bir kadının 
l lhdı b 

'l beıt lrkaç yıl içinde 
e ıa 1 

rııe yapabtUrler .. 

~ Çimdik 
!'le"" -------
" ger Otomobil 
i'&lırı Ot hlaınış 
t( 
01lı0hil Sahibinin 

lltde • 
~ şı Biraz 
tınıek 1 

h stemiş U6Qk •• '°'" a G ısayıınuıda şehir gazı . 
"-ıı l>Gnde l ili .. tecılb ng z tebeasın. 

''"'• •ld ~r Atıdon oğlu M. 
dıtıbı lr otoınobilln çalın· 

11 numara 20 koroş. 

İşte ffaılerfn böyleci! fndfrll· 

mle olmaeıdırkl ilretmf'nlerlml 

zln haklı olarak şiUy~tlerloe 

l!l'beb olmoıtor. ÇQokft lzmir 

bölgesinde ençok yt>tlşen Ozftm 

ler 7, 8, 9 ve 11 numara Ozam · 

lerdlr. i Numara fizilm l~ 

kuruştan satılınca bonon 5 ko· 
ruşo teclmer masrafına ayn· 

lıoca geriye kalan 7 koroştuı. 

Şa halde teclmerler; yedi 

numara fizümQn ldlosunu yedi 

kuruşa alabileceklerini de dil · 

'fiomftş oluyorlar demektir. Bir 

Orelmen ise bir kilo üzümti 

6 6,5 kuro~a 0111 etmektedir. 

DOnkü toplantıda ihracatcılar 

lzmJr gazetelerinde üzüm 

mes'elesl ve Orelmenlerln şlkA 

yetlerl hakkında çıkan yazılar· 

dan uzan uzadıya bahsettikten 

e••nra bakanlığa verilecek cnab 

hakkında göröemüşlerdlr. 

ihracatçılar; alivre üzüm sa· 

ıı, f iatler1Pln fazla indirilme 

mfş olduğu iddiasındadırlar. 

Halbuki temmuzdaki flat in· 

dirimi sırasında lndlrf m için 

'ferilcn karar ittifakla df'ğil, 

ekseriyetle nrllmiştl. Birçok 

teclnıerler; ffat h:ıdirllmesfnln 

fena erkllerl (Tesirl eıi) olaca 

~ını da düıilnm6şler, bono 

doğrıı bulmamı,lardı. Dftnkfi 

toplanhda ihracatçılar birHğloin 

fiat tesbltiue mecbur olmadığt 

buno ört>tmenlere bir cemile 

olmak üzere yapıldığı da mev 

zoubahsedflmfştlr. 

Baklk:aten birlik; bir ( Asığ 

birliği) menfaat birliği değildir, 

sadece bir mahfeldlr. 

Bazı ihracatçıların m6talea· 'l'lı.dı& "" h•raızıa zabıtaca 
"" e•ba " 1 d 1 d "'· J, ... , J•ıını,tık. Otomobil arına göre ış pızar ar a ra· 
.... .. JQ lı: d k k ·ıııfıbdı ır eti M. Tonl 11. lb memle eller GzOmlerlnfo 

dıtı "eb habersiz olarak alın flatleri hakikaten kırılmış bu-
doılftı~ı ''bir içinde ebllyetelz 
b.tı 

111 
gôrGlerek uray za 

~a_ .... e11anrları tarafından to· 
pQf, 

lunuyormoş. Bona dair Jlro 

ticarethanesine önemli bir ra· 

por gelmiştir. Bo rapor eeas 

tutulmuş ve birllkce bu esaea 

catçılar A lınanya hariç olmak 

Ozne dış piyasalarda ynkselt 
mf"ğe lmkıio görmemektedirler. 

Almanya ile bfikumetlmlz 

arasında kllrf og mukavelesi 

vardır. Almanya; bu mukave· 

leye göre blzdeu Ortln almak 

mtchurlyetlndedlr. Bhıaeoaleyh 

bu yıl Almanya bizden 30 bin 

ton üzfim alacaktır. 

Pnmoklarımızı ve daha bazı 

maddelerimizi Almanya'ya g,.· 
çeo yıl iyi f laılerle Httık. 80 

yıl üzümlerimiz için de dorum 

aynidir. Fakat ihracatçılar bu 

mes'eleyl mevzun bahsede.rken 

mesela Hollanda'ya dftşkfto 

f latle mal eaterken Almanya'ya 

daha yüksl'k f latle aatış yap 

maıun mümkfin ol•mıyıcağı 

mOtaleasında bulunmuşlardır. 

Gene teclmerlerio mötalea· 

farmıı göre Kallfornlya OıGm· 

lc:rl de ucuzdur. İhracatçılar ilk 
lf ararda ısrar edince eatJf yıp•· 

mamışlar ve bunun ftzerine 

f fatleri indirmek mecburiye· 

tinde kalmışlardır. 

Hılboki indirimden ıonra 

lhracatçılarıo pekaz alivre ııatıt 

yaptaklan söylenmektedir. 

İbracatc;ılar; Berlln Tilrk Te· 

cim odasının; Almanya plyaea· 

11111da raklb memleketler ftzGm· 
ledoin fiatlerl lndlrllmedl~I 

halde indirildiğini ldd a ederek 

İzmir 1hracatçılannın indirme 

terinin zararlı olduğu hakkın· 

deki mütaleesını da kabul etme· 

mfelerdlr. Üzftm dorumooon; 

yalmz Almanya piyasasında de· 

ğU, diğer bütfin piyasalarda 

gözönüne alınarak ona göre 

kendilerinin haklı olub olma 

dıklarmın aranmaaıoı istemle· 

lerdlr. 

Bu yıl 50 60 ton Gz~m her 

halde ihraç suretlle satılacaktır. 

İhracatçılardan bir kıamı ra· 

kfb üzümlerden her clheıçe 

fisUlo olan ftzDmlerlmlzln OD· 

)arın üziim f latlerl indirilse 

Odunla K9fasını Parçaladı, Cese
dini Delik Deşik Etti .. 

Alaşehir; (Özel duymacımız 
dan) - Alaşehlr'Jn Sarıgöl ka · 

mununon aeeğı Koçaklar ka 

yftnde, emullne pekaz rast 

geltnen bir kıya olmuştur. 

Bu çok acıklı ve çirkin kı· 

yanın k&hramanlar1 bir gelin 

btrde kaynanadır. 

Hadise eöyle olmu~tur: 

Kliyde çobanlıkla meegul 

Ahmed isminde bfrf8l vardır, 
bu adam bundan 6 ay evel, 

ayni köyden Adem kızı Emine 

ile evlenmiş, ancak iki ay ka· 

dar geçlndlklerl halde dört 

aydan bnl de ayrı yaşamakta 
dırlar. Bu ayrılığan sebebi de, 

Emlne'nlp kaynanaeı ile bir 

türlü geçlnmt.k yolunu hula· 
mamasıdır. 

Dört aydanberl babasının 
evinde yaşamakta olan Emine, 

bonda~ bir hafte kadar e•el 

kocasının evine döomDştftr. 811 
döoOşten eonra kaynınl8ı ile 

birkaç gOn eakln bir bayıl ge· 
çlrmlştfr. 

Ahmed, bundan birkaç gfio 
evet, koyonlarlle alakadar ol· 

mak Oztre yaylaya çıkmış, ge
lin Emine de bo yalnızhktan 
istifade ederek bir geceyarm 

uyurken kavnanasıoı bir odoo 
Ue ôldürmft~tftr. 

Gelin, kalın ve ağır bir 

odubla kaynanasının kafasını 

kırd•ğı, zavallı kadını aldilr· 
düğ(l halde hırsını elamamış ve 

kadını evden 30 4 O metre öte· 

de bulunan bir hendeğe aflrük· 

lemle, vtıcodona ayrıcı 28 hı· 
çak eaplamıı \'e cesedini göm· 

milştGr. 

Gelin bu clnıyetl leledikten 

sonra, Hbıhlcyln hiçbir 'ey 

olmamıı gibi komşularından bi· 

rlılne gltmft ve bir de Hbah 

bb veal içmiştir. 

Cinayetinin meydana çıkma· 

masa için kaynaoanm kaolı elbl· 

!elerinl de birer, birer yskan 

gello, kocaeı gellnce hf çbir ,ey 

d~n baheetmemle, fakat onun 

sorgularına karşı: 

- Ha .. Anan mı?. O Borgaz 

köyiioe evleomeğe gitti! 
Cevabım vermiştir. Bu sırada 

maktul kaynananın ahret kar· 

dtşl Fatma da mieaflr gelmiştir. 

Fatma ve Ahmed, kaynannnın 

kayboluşunu tabii görmemiş Ye 

eüphelenmlşlerdir. Fakat ortada 

cinayeti hissettirecek de!ll ol· 

madığı için hfçblrşey söylememle

lerdlr. Yalnız Ahmed, yatak 

çarşafında bir iki kan lekeal 

glirtince heyecana daşmüş, ka· 

rm bu heyecanı yıtıştırmak 

için bfrlZ evel eşf'ğe karpuz 

kabuğu doğrarken parmağını 

kestiğini eöylemletlr. 

Ahmed'io eOpbderl birden· 

bire ve bir teeadftfle kuvvet· 

lenmlştlr. Gelin nasılsa kayna· 

nasının kuadnralarım yak:mağı 

onulma, •e odanın bir kö~t'· 

sinde duran bu kundoraler Ah 

med'ln gözilne lllşmletlr. 

Artık teredddde yer kalma· 

mış olduğundan Ahmed ve 

ahret te}zesl Fatma gece vakti 

muhtarın evine koemoe ve olan 

bitenleri anlatmışhr. Muhtar 

evveli Burgas köyOnden mahi 

mat istemiş, fakat Ahmed'ln 

kaynanaeının o taraflarda ol · 

madığıoı öğrenmiş ve hAdlseyl 

kamuobayı },elk 'e hildlrmletlr. 

Muhtar ayni zamandı Ah· 

med'fn evine gitmiş Emlne'yl, 

şftpheıinl oyaodırmadan 11or 

guyı çekml~lir. 

Muhtar, kaynanasını hiç sev· 

medlğlnl n köyün de bu kay 

oaoadan bizar olduğunu ileri 

lstaohul 
Meslek taşları· 
mıza Ne Oluyor? 

f elan bul gazete ve mecmuala· 
rmda, son zıımaolarda çatıımalar 

tazelendi. Münakaşa denilen çizme
den bir karış yukarıda, hakaret ve 
küfür başladı. Yapılan ıey, kelime 
oyonlarile, cıvık bir bataklıktan 

avuç avuç etrafa serpmektir. 
:Elimizdeki kalf'mi, kafamızdaki 

zekayı ve meslekteki milnaka,a ka
pasitemizi, gene kendi manzume
miz içinde yaşıyaalann ~ahsiyetle· 

rini öldürmek için kullanıyoruz ve 
bu milcadele, maalesef, halkm önün· 
de geçiyor.. Okurlarımız, hepimize 
birer etiket ıakmı,lardır. 

Ona cahil, buna karekterııiz, 

ııırıa ahlaksız, falan meslektaıa bil· 
mem neyin ntsi! diyorlar. 

1 bata ne hacet; işte gazete &Ü• 

tunları.. Kendi kendimizin vaftil! 
baLasınz. Sahsh·etimizle beraber, , . , 
müdafaa ctti~imlz tez \C yaralllğı· 

nıız eserlerde, zavallı, fakat kor• 
kunc bir zannın karanlıgı a.hında 

kaybo1ııb gidiyorlar .. 
Demagojiyi sevenler, bu baka· 

rf't1eşmeden gıda almı~ gibi sevi· 
nPbiJirler. Yep·yeni, yakası açılma

dık bir hakareti alk1şhyaolar da 
bulunabilir.. Fak.at mesleğin haysi· 
yeti ve me11lekraşlığın nezaket ve 
oıoritesi nerede kalıyor? 

Okurlaıa aid olan sahifeleri, 
eütunlan, hangi bakla ~ahıslanmnıa 
haercdiyoruz, hangi cesaretle kir· 
Jedyoruz?. 

Şaşılar.ak tCY oudur: 
cFa1au mahallede falen kiı:i 

fslaııcıya hakarel ettiğinden zabıta· 
ca tutolmu~tur . 

Diye başkalarım, teşhir eder. 
ayıblarken kendimiz; meslek adabı, 
ödev icabı, aôsyete hicabı diıılemtı• 

den bu sü~üşmenio en yükeeğiııi 
yapı} oruz. Hiçbir kayd hiz.i tutmı• 

) or. Sanki mal buat sütunlan, iki 
a ır cvelki ı\uupa"mn' yasa diole· 
miyen meşrıı ve miibah, düello 
sahnelerine benziyor.. Hakaret dü· 
ellolan!. 

Orhan Rahmi Gl\kçe 

Kadri Deniz-

Abdullah efendi mahıllesln · 
de fenerci sokağında 27 nama· 

raia Ali kızı Fıtmr'yı kandı· 
rarak kirleten ve Denizli'de 

tutularak sulh htıkGmenllğlnce 
ıevk:lf edilen Hftseyln oAla 

Kadri jandarma mubaf11asında 

şehrimize getfrllmlıtlr. baklun· 
deki ıabklkata GçGnca &0ro 
bOkümenltğioce devam edile· 

cektlr. 

Sarhoşluk 
Alsancak'ta 8or11ua <".afide· 

sinde sarho, olank balkın rı· 

batını bono ve iiıerlnde bir 

bıçak bulanan lekendn oğlu 

Sami tutulmuştur. 
~--~~----,~~~~~-

sftrmOt ve haklkatı ıöylerae. 

kendisini her halde korrerıc•· 
tını ndetmletlr. 

Bonon tız~rlne Emine clna· 

yetini itiraf etmt, ve cesedi ne· 
reye gômdftğOoü &öylemleılr. 

Ahmed, Fatma, muhtar n 

kamunbıy Faik ceeedln gömAI· 
dtiğü yere gidince, kabarmıe 

bir toprak yığını baiında, göı· 

lerl fosforlaşmıı bir kedi gör

mOelerdir. 

Yapılan bzıda zavallı lhtlyu 

kadının delik d~şlk: cesedi mey· 

dana çılı.arılmıetır. Ahmed, 

kendi annesinin kedi~I oldoğo· 

nu e-$ylemletlr. 

BAdlse köyde 111yl olonra, 

köy halka katil gelini llocetmek 

iste mittir. 

Alınan tf'rtlbat sayesinde ka· 

tfl Emine gt!çlftkle kamun da· 

ireslne getlrilmle n adaletin 

zorlu pençeıine verilmiştir. 
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HnLeş n•kerleri manevrada. 

Yonsnca fbo Tf Ala1foıı ea. 

Zf'tPıl RabPel ıeu işi hakkında 

kuıaca diyor ki: 

H >bref tıso'd e@ı~ı bnlantto 

dnletlerden haıko, dl~er dev. 
ler de neticeye lntluroo enktit 
etmf'!ktf'dlrl,.r. Felrnt hanların 

do,ance111I, Rah'"''ııtrın : .. lıindft · 

dlr. Ro devletlf'r, Jeponya'oın 

da holya'y11 kareı 9lan vazlyr.ıiot 
haklı ~örmr.ktrdlrln. 

Bu meyanda Rue Kemoyo, 

Babee hakl.rnn m6dafaa d · 

mektedlr. Za İotoatrlallzer.ln 
Damınclılkl Ro j?BZeteel, ltalya 

lnızUtf'!re, İtalya · Japonya ara 
11ıod,.kt ınµuklo~on hup hae· 
ladığı takdirde daha genlıll · 

yeceğlnl yazarak: 

- Lonılra ve. Tokyo, İtal 
yayı tnvlk etm,.kte olrloklan 

balıie Almırny benftr: f fkf·le· 

riol blldlrm.-di. A lmao hHını 

eldıeı dlrrktlfle emıoyor. Al · 

mımya ho surı>tle lıalya'y• bar

ba teşvik ve b,.rı tan ftan da 
A~nsturya de ist .. dlıtt ı.:ibt bir · 

lf'emrk htlyor. Teşrtn..vel*' ka· 
dar ftalya'da bir milyon a~ker 
toplanaca!ı bakkmdakl 1ıalya 
bı~veklllolo s6derl oetfcrnfo 

vahlmll~lnt ızö terlvor. F11eiit 
İtalya, Ud crphell bir mficade· 

le arefoılndedlr. 

Drmekt~dlr. Arap•lar ve 116 
mftr!;e hall:ı, Hahee'l .. re dahı 

ftzla ynkınlık ı-ıö terhor. Ka· 
bfre'dekl (MO"laman fttlbarl ce· 
mheti) bir toplentıda bOyük 
devletlerin ltalya'yı harpt.-o alı

koymaktan ~ayı eti erini takdir 

f'tmleler ve harp vokuunda Ha 

Sandi ve Efen Çukuru 
Ormanlarında Yangın 

Elli Kola Ayrılan Yangın llalk, As
ker ve Jandarma Gayretile S~ndo .. 

--------1-------
Dnn ComaovHt lıamr.noııda Yangın alanı orman mtıben· 

Sandı Ye Ef,.n çııkora orman dfslerfnlo oral'llamalarrna göre, 

larında hftyak hir yınJ!ID çık 1800 2000 hektar kadardır. 

mıştar. Ymngın Urla Ye Seferi· Ateş daha ziyade Fakir Ye 

hlear ıınırları 6zerlod" idi. Küçükçaydald ağaçları knor· 
Glddtkçe gPnfşliven yaol?ını moş, bftyük ·~açların çoğu 
bavdırma~ için dfto Urla, Sc 

kurtarılmıetır. 
ftrlblear, Comaovıeı ve lzmtr 
merktz'erlndrn jandarma mar. Böyftk yangından umulan 
r,.z .. lt rl ile halk ve kiıylnt. r zararın olmadığı memnuolyeıle 
göod.-rllmle, gece de askerler görülmOetilr. Dört llçebayın, 

yttlotlrflmietlr. kamoobaylırın, kOylft grubla 
İlbay Gf'neral K Dlrlk biz rıoıo, askerltrln htp blrarıda 

zat yan~ın yerine ~iıirrek 'ön çaheması zaran aagaıi dereceye 

dftrme letnt blızat idare "t· indirdiği gibi aittin geofşleme · 
mfttir. Urlı'nın K .. cık kö meelne ve çabuk söodörOlmesl · 

yOnde dd yan~ın çıkmıetır. il ne sebeb olmnetıır. 
bay Gf'nrral; yangın yı:rinde 

llç,..haylarla gOrlloroOş ve sıkı 

ltdbfrlec sooucunrf a ek ama 

do~ro yangın eöodOrlilmOştür. 

RüzgArın sert ve süre il ol 
ma:ıı yaogıom ırk, elli yere 

yayı!mHıoıt ve uzanmasına e 

beblyrt 'VPrmlııtfr. Gtcell, güo 

dftzlll gayretle yangm hn yer 

de eöodilrlmüeıür. Yanmakta 
olen kfttOkl,..rlo iizt>rh.ıde c;ılmdl 

kırk sekiz eaatllk tedbir alın 

mıştır. Bonon için de köy 

gurupları ile bölükl.-rio bir 

kıRmı orada k lac ki rd r. Ae. 

iter ve köylflniln erzakım yo 
rand kadar ylyfp İçf'ceklnini 
ilbay Grnt>rııl K. Oarlk'io Cu 

maova~ıoda hızırlattırmış, ken 
dllflrİnr! l?nnrlermi,ılr. 
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firflnlerinın YDzde 
nçnnn Ha"·:ı cılığa 

Vermektedirler. 
Mf'nı·m,.n, (özel) - Bognn 

ilçebay R"MI Karatf'kto 'to baş 

kanlığı shında parti ııalonunda 

büt6u kaza köyleri ihtiyar be 

yet lerl ile tt>cimerler toplana 

rak toprak: 6rüufinün % 3 Ona 

hava kurumuna "ermeyi kabul 
ve k rar ahına almıı:lardır. Bu 
günden itibaren bOtüo koza ve 

köylerde faaliyete l?"çmielerdir. 

Kara hava kurumu yöoetiuı 
kurulu lntibııbı bu bugün 11 

pıldı, baokaolıga şoıbay İdriı 

ve başkan vekılliğtoe jdndarma 

komutanı seçildiler. 

beşler için bir kızıley h•yNl 
eeçip Hab,.şistan'ı• glindermf'tre 
karar vnmfştMdlr. Birçok l\tı. 
eırlı \'e r@ld o~monlı ordnsıın 

dan mütt>kcıid zııhhlu Hn ~c~ 
ordn•tınt1a c alışımtğ11 hnzırrlır 

lu. Hin~lııtan'ıl11 yf'rll mü·ln 
manlHr Vt' Brahmanlıır Hab"e 
ldıind~ nürna i11 yapmışlarıfır. 

K nlku ı aıiıt'ki rel@lt'rle mih· 
rdc,.ı •r Jt11lya'nın fstfla efyaııa 
sınu korıJırlırlar Btlba!!ııa fı ı.lvn 
baeının•n (Siyah ve barbar 

Arııp'lar) tahtrlrrl hu crreyam 
artırmıştır. Çlo'liler de Rah .. e 
ten yaoadır Mnıısolinf. onları 

tatmin tein, Çfn'in Roma tlçl 
sfne, ııadrctı A frfka 'dctli t ırk larrn 
mtıdrnflt>şmf'ıııf ot rlüşüodü~ bnü 
ve bunun fçtn Aabeşlı1tao'a ~t 

dllece~lni ııl\ylAmlş",. de Çin 
kanıoyu bo tevile oldarıe fltme 
mektedir. Yunao'lılar fçfn de 
ayol vaziyet vardır. Habf'ıttstan 
da Yunanlı çoktur Bunlıtr ora 
da yerl,.emle ve kAf f derecttde 

med .. nlyet ~ötOroıOşlerdir. Ha 
bee Yon•o müoaı:ırhetlnlo sıkı · 
lığım görerek Dıthf'şlstan'da 

yerlremlş olıto l 'l ada rumlarını 
adalara dônm,.ğe çağırmı~tır. 

Esnaf ve 1 çiler 
Bürosunun Gü
zel Bir Kararı .. ---,..··----- Bıaeı 1 tnct yOzde -

para yardımı yapnııotır. Bazı 

Oyelerlnl kaplıcalara Ye Ya· 
maolar kampında letlrahat n 
tedaviye tAbl totmoıtor. 

Sevinerf'k doyduğomuıa göre, 
bir hkler barosu, dokuz ey tul 

bayrımında eoyeal yardımları · 
nın yc:nl ve yOkeek bir eseri 

Ue ~örünecektlr . . BOro, fakir 
ynrulardın tamam beşyOzGoQ 
ba,ıanaaağı ~iydlrerek memle· 
ketin dOşk4ln alltılerlnla ço. 

cuklarını •evlndlrme~e n bu 
ynroları htly6k bir gorob ha· 

tinde lbtlfala lıtlrak ettlrmf'ğfl 
karar Y~rmlotlr Bonon içto 

de haurlığa, bütftn mahalle· 
lerde fakir ıllelere, klloeıılol 

hatıtığımız mektubu gönder · 

mtğe başlamıotır. Fıkıt bu 

yavruların aua veya babala· 
rıoın fünaf ve işçi birliklerin· 
den birine kayıth olmaları 14· 
zımdır. 

Bu kııırar, hQtOn birlik Qye· 
lerl aı asınd derin bir aevlnç 

ve tabaesoe oyandırmııtır. lo 
eı.olık, ıni'.lsbet it, eoyEal Ye 
toplu ynrdım böyle olor. Bu 
gazel harekeli biz de takdir 

edellz. 1 

Belediyeden Bir Dilek 
Jzmtr'ın eo tııo•oauo bir 

yeri olan 6abrlbaba parkmıo 

öoOodekt yoldan hergftn bQ. 
yak kQçük binlerce memur 

ve halk ~eçmektedlr. Bu yolda 

ve fom parkın lıarşı ıorafıuda 

kıolo d ~arının dıblerlude aldık 
gôlleriod n -ve eldik kokul . 
rından geçilememe ıertir. Bu. 
ıın görmlyen ve bJ ;1etmiyl'D 

yol;ıur Şorın f!ÔM · c;erpltrı fflf 

leri bö}le olurr1a: Kara ao:, Oe· 
ğlrm~udtıgı ı;lhi uzak yerlı>rlo 

hah nicft olur? lı.mlr oarbısy· 

lığı tir k~re de orulı.ıra hir 

söz gezdfreln. 

8 y.rakh'd 

Avni 

1 hl blP ı: 
da Kadri oğlu bra ıD tııı 

Bir Kadın, Kızı ile Sevişen Kocasını 
144 sayılı -velespidi Azfı ft 

t raı•O 1 yaımda Muloe çarp 1 fer 

öldürclü, liızıuı Da Yaraladı. 
yaralanmasına eebeblytf 

mittir. 

Parlıı'e iki saat( 
uıak bir yerde 

Fraoeanın en gü· 
zel ve Berin bir 

yerinde, son za· 

mantarda asri duş 
yrr le rl, kü çak 

btr dc>rede yüz· 
me havuzları vü· 

cuda ~e tirli miş· 

tir. Paris'ln vo 

Pıırie'e cihanın 

dört tarafındnn 

akıb ~ell'D zevk 
sahibini borada 

· Parfa'ıeo ayrıl· 

ma mı ş ol wa k 
fırfiatloı da elde 
tutarak bir kaç 

~fto ~,.çlrmekte· 

dider. 

Ro gOZf'I Ye 
gtılt yere devam 

eıfeoler zengin 

.. 

1 tiki Suç HirdeJJ 
a•eı 

Gece Dolaplıkuyo'da bol 
Ali Efendi caddeılode ear t 

e e• olup yoldan gelip geçeo )"o· 

kmtılık eden ve nara ,ıao r· 
~· noe o~lo hmall; bekçiye 

şı koyduğundan tutolmu~ıot· 

Bir Kadın 
Tevkif Edildi .. 

çol•~ 
Gaziler mahalleslode .ıı~ 

sokağında l 5 numuıılı t ğlll 
oturan .Binnaz ile Hayraıı> 0 

11• ~,r:' 
T11blr allığ (Menfaat) dil' 

k• 1 
ğaoda evleri ne bazı geoÇ ı..tı· 

k ,trıtı> 
ları ~etfrib erke ı~re 1 

11 
b•:' 

rmdan haklarında taktb•t dfl· 
lanmıştır. Bf o o az ıevkif e 

mlştlr. 

T&ahkir Etnıiş 
41 

k leıiO 
Kartıyaka npor le .. 

1
,1 

ve kibar ktml!e Yukar1da:katil'kadın ,~aşağıdaı'kızı. ~ • 
terdir. Bugün boraia eükuo Fakat Maıtam Ü.!ftsta kızı · 

kapı memuru Bayrl ve ll•~tl• 
ödey halinde tabkf l' edeO b~I· 
olkll Nihad bakkıııdakl t• .e 
kat evrakı adliyeye verllrtıff et 
üçüncü sora hOkumr.oll~IO 

Ye huzur bnzamao için sağ nıo koculle olan bo m6na&e· tahkikata baolanmıetır. 
lınmı, demektir. b,.tlflrinl aon r.ament.ra kadar . ı t Tüzeye Verilen e d• Fa~ıt hur:ıd•n birkaç gftn öğrenememiştir. Fakat bo gay· 

•'' Dol11plıkuyo'da 35 noıtl dtf 
nel, bir akşam ftıut, bizim 

"Devri kerı.het" dediğimiz za . 

manda bu muhitin eık ve ~d 

zr.l evcik lnlndP.n birl.ılndf'n acı, 

acı feryadlar doyolmoo, hıorkeıı 

bo l!ealerln geldiği yere koş· 

muştur. 

Madam OgOııta AeU'io clalre 

efne girenler, ytrdr. kanlar içfn. 
de genç hlr erkek Ye bir ka 

nap,.ye eerllmıı gene yaralı genç 

bir kızla karşılaımışlar ve genç 
kızın, 

- Anne .. Anar!.. Bunu yap 
mamalı idin, yapmamalı idin! 

Dediğini doymoolarJır. 

Elinde, mini mini ve baıtao 
başa nlkellt gftzel bir Rrovolog 

ıabaocuı bulunan Madam Ü,!!liS· 

ta, kanla ıahneye bir eOrtl in· 
eanın gtılm~eloe hiç ehemmi· 

yet •ermiyerek: 

- Zabıtaya kocamı ve kı· 

zımı ne için ôldtlrdüğftmii aöy· 
Jlyectğim! Demiştir! 

Gtınc kadın, asabi, fakat fra· 
de 1ice hakim, bir· dakika tele · 
fonu eltne almıt Ye zabıtıoıo 

cinayet eahaeına gelmeılnl rica 
etmiştir. 

Bu sakin ve kibar muhitin 

sükiln n rahatını bozan bu 

atle cinayetinin tarihçednl ya· 
palım: 

Maktul mObendls Andre Aell 

1926 senflslnde, dul u gOzel 

madam Deles 01otüıııta ile evlen· 

mhtlr. Madam Deles'to Hk ko· 

cHındın kalmııı btlyükce bir 

seneli Ye bir de bu katmerli 
clnıyete kurban giden Emllfza 
leminde küçük bir kızı vardı. 

fotn ikinci ve dlkkattı oayan 
cih~tl de, Madam OgOııta'nıo 
ikinci kocaıu mOhendls Aeil'deo 

yıolı olmaeıdır. 

Arıdan 9 flene gibi uzunca 
bir zaman ~eçioce, muhendlelo 
6veğl ızı geliemio •e ~üzel bir 

kız hallol almı~tır. Mühendis 

son zamanlarda, endlslodeo 
yat'h ,olan karısını ihmale baş 

lao111J, ôveğl kızına kare• moa 
mt-lt,lerlul, bir baba muamele 
slndeo çok farklı bir bal~ eok 

ıuuııur. Madom OgOote; ilk ko 
ca&ıodrın kalan e~rvetto idarul 
lçao şurayı, buraya gidip gelir 
keo, kocıuıı, ö~cgi kızlle wüoa· 

sebr.ti Uerletmia ve mt:rclml'ği 

fırını vermiştir. 

rl m,.şro aek. nihayet Madam~ 

O~ü11ta'D10 ~özündl"D kıçmamıı 

ve şüpheler başlamı,hr. 

İlk eOpbf'I ile tece88ft8e ha~ · 
layan Madam, f .. ci vaziyeti gör· 
wüe ve anlamıştır. 

Madam Ogiieta, zabıtaya ver· 
dlğl ifade de bunları bUdirdlk· 

ten eonra: 
- Bu çlrktn vazfyetl öğren· 

dtğlm zaman, kocamdan ayrıl· 
mağı veya kıırıımı oz11klara gôn
dermeğl d6şQudOm. Fakat va· 

ziyet bnılm tahmlnlt'!rlmden 
çok flerlemletl; kızımın gebe 

olduğunu ö~renloce, kararım, 

herlktefnt de, kızımın karnın· 

dakt pl~le beraber dOoyadan 
kaldırmak old•ı. Ve bo kara· 

rımı da elim titremeden tatbik 

enim. 

Demlıtl!! 
Karıeınen kızını eeven Te 

gebe bırakın mühe-ndlı haeta· 

neye kıltiırılırken ôlmftşti\r. 

Eıntlyı benQz h11tanede ve 

öltımle hayat araııında çırpın· 

m~ktı ve bt:nüz g6zf!l olan katil 
anne ve zevce de hapiııhanede 

inlemektedir. 

Amerika'dn 
Yeni Bir Keşif. 

. 6 
arabacı All oğlu BayraıP 1,. ,.,ur 
pırasıodı oray zabıta ıoe d'~ 

d Gir 
rını tahkir. elliğin f!D, ııı•' 
Muııtafa; Taoçılar'da loşa•' rJle'' 
zemeel mığazaaı 111blhl 1,ı k b• meddfo'den 16.5 liralı d O• 

alarak paraaını vermedjğlO ;ıo 
Pınarbaıı köy6ode Şııkril 0~10 
Ahmed ayni khyde Haliıtl 0 

1
, 

Bayreddln'I Ropa ile ıeıoe 4e 
gün eogel olacak dere~ıo 
dövdöğOnden, Jı'eıhull•h ~ı6 

Şükrü; fpllk fabrlkaeı df rt 10. 
rüoil mektupla trbdid ,.tılğ ,o 
den tahkikat flVtaklarile 6çi10lf 
eora hilkilmenliğlne vertlıJI 
)erdir. 

Horsadıt 
'OzGm sataşları , 

1'·. 
Ç. Alıcı K. S. 

9 
6 K. A. KAzım 9 

Zahire satışlar• 1' .. !" 

Ç. Cinsi K. S. 
60 ton boğdav 5 t 25 6 

6603 Buğday 5 I 25 6 
0o 

150 Arpa 3 50 j 

483 Bakla 5 6 
} 00 ton bık la 5 O 6~~ 
ll8 K..omdarı 6 <' 

2 000 kilo pam.:!,_~ 
Bir Mühendis ·Yeni Bir llüseyin Yakub 

Şua Keşfetmiş K Ik , I d JJ 
lıJtenbul 6 (ÔLel) - Dayll a ay a ş e 

Meyi gazetesinin Nevyork mu Ell'ekdirildi. 
habırl, Avrupa ef kArı umumi o d'" 
yesinl telıtş v~ beyec11nı düt6 Bayrndarlık Baluohğ'JJ ~t 
ren btr h h r vermiştir. Bu gelrn bir tdgraf dı& De"tet e}' 

eııP 
hıbere göre Amerika bahriye mtryolları 7 lnd f~letoı0 fi" 

mübendi-lf!rtncfon birisi yeni teri tlfteeylu Yaku.Lı k•1Y'~tl· 
bir tua bulmuştur ve bu şuala ödevine nlbay~ı -verUdiA1 ıJO" 
dokııao kilomeırellk bir muhit- dlrllmieılr. Hdıeyln kalk•1 )ti· 
teki se( lnt~Jerin We9cudayetl ıJabahdan itibaren ilJdeD çe 

kat'i urette tesbft edilmektedir. mletlr. Seb.-bi 111eçhuldilt• 

Yapılan tecrübeler, Hhfl fener 
terinin me"cudtyetlni hfserde 

medlği grmllerln bu şua saye 

&inde gArQlmeel mümkao ol 

muştur. 

Şehir Tiyatrosu 
Gelemiyor. 

Panayır içio lııtaobul şeblr 
tiy11tıosunun gclecrgini yıazmış· 

tak. l eyluldı:ı proval11rıoa baş 

lıyacak olao Şehir tlyatroeuuuo 

gelemlyeceğl aolaşılmııtır. 

üzüm Pi"·a~ası 
J lr •/ 

Nasıl Açılaca~·dıf 
.ıııı 1 Yeni yıl ftrfinft.nd.,o .,, ,, o çıJ 

kadar lzmlr'e 300 40 Jcı>u'''' 
kadar kurtı azam ,;eı d•'d' 

ik 
Bogftolf'rde önemli IJJ ,d•" 

-~· üzftm gelecf'ğf uraolaPOJ ı31)11' 
Üzüm plyasaıının •Y10 

• ıa~ 
de açılacağı uraolıoOJ•~' eıl°' 

~ı;ıı 
de açılış tarihi bore• ' 1jt• 

koruloncı teııblt edllect:" 
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1 Meşrutiyetten . Evvel ve Sonra .. ! -
Izmir'de basımızdan Gec;enler •. 

' s AğuBtos 935 Yazan: M. Doğan Batu Sporun lflisı 56 mı? 
lnciraltında 1

• Y 3pılacak 
Deniz Yarışları Bf r karlimlzdı·a şo mektubu 

aldık: ~~~~~~--~~~~~~-Şube Amiri 1\'lustafa Beyi Vazifesini 
llüsniı ifa Ettiğinden Tebrik Etmişti .. 

İzmir tıporu, civar vJJiyetlerfe 

bile boy ölçüşemlyecek kadar 

dftşmöştOr. Busene bilhassa son 

aylarda pekçok gerlkmlştlr. 

U~ak·İımir muhtelitlerl maçı, 
Altay ile İzmlrspor'on Manisa 

rakımfle yaptıkları maçlar, Ay· 

dın Altınordu maçı neticeleri 

kıif 1 birer ddlldlr. RüUln ha 

netlceof,.re sebeb yalnız toera 

takımlarının ilerlemesi değH; 

Jımlr'de kulüblerln birbfrle 

Ôoümftzdekl 11 8 93c> pazar Haean kaplan, Niyazi, Adil. 

günü için inclrahınıia Deniz Tayyare olay kamotanlığı 

sporları Yarda tarafından bü· yelkenlileri. 

yak bir deniz bayramı hHır· Hususi balık yeJkenJlltıri, 

:Ooca Mı1şir paşanın yanma 

girmişti. Mustafa beyle Ali bey 

~•ver odasında bekliyorlardı. 
•rbkizade ömrftnde böyle :ra 

P•rta ylmemlştl. Evi uç dört 

•skertc sarılmış icerlye: 

{) - Bende evdt ıı çıkmam! 
b 1.H!Q bir zabh girmişti. Bu 
lr küstablı lc.1ı. 

- Farukiıude müşir Hakkı 
Paşaya artık bu a kerllk mes'c 

leelrılo ese ıodao ballr.dllme 

:~6~anı geldl~lol ve hatt4 gt>ç 
~ıoı söylemiş ve mabeytol 

ho 
llıayuna yazacağı telgrafına 

~~ıb ı;elinceye kader Oç gfin 

çl11 olaun, oğlunun tehirine 

'llılr buyurnlmamıı lsthham 
tt1tıı, 1 df. 

h Prioştr Hakkı paşa bakaya 

•hındaki İrcıpef senfyeyl bili 
Yordu, ervahı n: 

1 
- Efendi hazrP.tlerl, emir 

trJııız. başüstfinA, fakat bu gibi 

cr'•dın mahalli mürelleblerlne 
•e~lt 1 . Çin koca bir rapor Bey 
tııt' 

ta bekliyor. Size üç ı:;On 

~llııaade.. Cevab gelmezse oğ 
1111\Jı muhakkak sevkoluna· 

~ktır ona fşlnizt tacil edİı,iz . 
611ko haklarında lradel sentye 

'°'"dır. 
nedi. 

b ltın11aadeyl istiB nl eden boca 

ıı defa şımarık bir vaziyet ili"; 

- P•şa efendimiz, yeni çık 
llııı Pf! eöz enlamaz bir zah' tl 
l ·tlllıite takmı~ler, tekdir ve 

tbtbe pek mftstnbak olan 

Ilı: zabite hltfen şfmdl oğlu 
b Serbest bırakmasını emir 

~::.:. ................ . 
ANADOLU 
-------

~dnlülı: Siyasal Gazete 

Sahip ve Ba~yazgnnı 
\J llaydar Röşd(l ÖKTEl\l 

lllutni neşriyat ve yazı işleri 
fdt '11Gdiirü: Hamdi Nüzhet 

tcbıınesi: • 

C:. İıınir ikinci Beyler sokağı 
l' llal.k Partisi binası içinde 

lcı ~gtaf: fzmir .. ~ADOLU 
t 0ı:ı: 2776 .. Posta kutusu 405 

~ıtl.ı ABONE ŞERAİTİ: 
~1 1200, Ahı aylığı 700, Üç 

~'h •ylıgı 500 kuruştur. 
•ncı toemleketler için senelik 
•hQoe ücreti 27 liradır. 

Cn lleryerde 5 Kuruştur. 
tıQ -

8CÇıniş nüshalar 25 kuruetur. 

t\~A.noLu MATBAASINDA 

;:"'"111-B-ASILMJŞTIR 

-.Mfietr paea mes'eleyl derhal l 
ihata etmişti: 

- Voy; oğlunuz seıbest de· 

ğil mi? 

- Hem serht>et ve hem 

değil! Diye eab11htanberl geçen 

macer•yl anlatmıştı. 

Pnşa Foruki'yl teker meker 

arabaya biodlrlb daireye müra 

cnat f'lll rm"ğe m,.cbur eden ve 

oğlu Alt heyi btraberinde bu 

londuran bu zabid ~örmek le· 

tedl. Mrıamaf lh yapılım hare 

keti beğenmişti Oğluna de 

geçirmek için be~ka türlüsil 

yapılamazdı. Zile bastı. lçeri 

giren odacıya: 

- Seryavere söyle, odada 

ht>kllyr-n mülazlm Mustafa Efeo 

dlyl beraber getirsin! 

Emrini verdi. 

Bir müddet sonra içeriye 

siren Mn rafa br.ye: 

- Efendi hazr"ılerlnln mah 

dumnna tarafımdan ÜÇ(!fin izin 

verllmletir. Bu üc 1t6n zarfında 

lşlerinln intaç edıllb edllmf'dl 

ğloe dair eeryutıre malumat 

verect>klerdir. İzin mflddf"li bt 

ter bitmez Baha bt>yl görür ne 

ticeyi anlarsın ,a yed mf's'ele 

h11lledllnıemlş ise Eft>ndi bez 

retleri oğlunu eana teslim ede 

cektlr. 

Dedi. Bu f'mrl elan Mustafa 

bey resmi eeldmı ifa ile dışa · 

rıya çıkmıştı. Fuoki zade de 

bu genç ıabltln yaptığı iş ne· 

vama takdir dernek oloo hu emir 

karşıemdd daha fazla bir keJfme 

aöylemeğe lüzum görmedeo Pa· 

şaya veda ederek doğruca oğla 

AU Beyle beraber telgraf hane 

yl boyladı. . 

- F11ruki zadenin evi basıl 

mış, yok asker sarmış, hayır 

o~luno ve kendisini sürılkliye 

rek götOrmOşler! 

Gibi bir takım dedi · kodu 

elekılrlk eür'etile Şam 'ın içine 

yavılmıştı. lUcali llmlyeden olan 

Faroki9ye hu mnamtle yapılırsa 
başkalarma ne yapılmazdı. Bu 

dedi kodudao Mustafa Bey letl· 

fa de elli. Kuvvet manevi yel eri 

sarsılan bo kabll efradın evle· 

rine giderek .hepsini yakaladı 

ve eevklyata teslim etti. 

Üç gün sonra seryaver Baha· 

etlln Beyi gören Mustafa Bey 

Ali Beyin bedeli nakdtsloio 

alınması hakkında bir emir tel· 

grafı ~elmiş olduğunu öltrendl. 

Esasen snklyat dairesinde kim· 

se kalmamıştı. Hf:psl mahfuzen 

Beyrut'a sevkolunmuşlardır. 

Mileirlik doireslnden ayrılan 

Mustafa Bey tekmil haberini 

vermek için erkaoıharblye dai

resine gitmiş ve şube Amirini 

görmüştü. Şube amiri Mustafa 

Beyi vnzffesini büenü ifa etti 

ğlndeo dolayı tebrik etmişti. 

Şam'ıo, Beryut'un elhasıl Sü 

riyeoin hissiyatına Faruki zade 

bir misal olarak zlkr,.dilmlştlr. 

O ıarlblerde bflboısa Beyrot'ta 

kayıkı,:ılara kadar kekı-leme 

anretlle ol un Frao9ızca konuş 

mak mada halini almıştı. 

Reyrut'un bir mahallesi olan 

zeytinliktP.n başlıyan Cf'beli Hib 

nan beyliği bu mıntaka ohali · 

sinin Jı~raol!!ızlara karşı ıevt>c 

cüh ve muhabbetlerini bergftn 

bir kat daha artırmağa vesile 

oluyordu. Şam'da olsun, Bey. 

rııt'to olsun bir Fransız llroeı 

pi}a~anın ba~lıca rs~bet etttl~l 

yegloe para lıil. Yavaı:, yuaş 

kaynayan bir Türk aleyhtarlığı 

dilrbün nazarlurdan kaçama 

yorrlo. 

iki üç sene-de lıf r patlak 

vel'f'n Havran patırdıları dOrzl 

layanlırı, kabile azgınlıkları 

her holde hayırlı alam~tlerden 

değildi. BonJarı bastmı:ıak için 

yapılan askeri masrafların ha· 

zlneye de bıraktığı boşluklar 

devleti temelinden saremeğa 

kafi idi. Ya bu kızgın çöller · 

d6 Arap cemblyeslle ölen me· 

zarı belirsiz Türk'lere ne 

diyelim? 

~J)evam edecek 

Amerika'da 
Sıcaktan ölenler Çok 

1stanbult 7 ( Özel ) - Son 
gilnlerde blrleeik Amerlka'da 

aıcaklar yftzOoden yeniden 30 
kişi ölmüetür. 

Sıcak dalgası en ziyade değ · 

lık sahalarda kendisini hleeet· 

tlrmekte dir. 

Italya 'da Bir Cinayet 
lataobul, 7 (Özel) - İtalya· 

nın Peskakosta Emlllo faşlıt 

lerl siyasi sekreteri Françlıko 

Tollls, köylü kulflbftbde kat· 

ledllwlştlr. Siyasi olmadığı ld· 

dla olunan bu cinayete şimdi· 

lik hlçblr sebebde gösterile· 

memektedir. 

melerl earfeıttlkten soora dört 

adım geriledi ve br.ronan yO· 
zünt> baktı. Kendi kendine 

dü~ündü: 

Oızı • 
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- Acaba bu adamın fikri 

nedf r? Hen belki yüz defa 

düello r.ttlm. Fakat bu teklife 

ilk defa maruz kalıyorum. 

•t~ tııeraklılar bunların 

•tıt11810dao giderek ne olacağını 
•1tıak ı 

llf4k •Stedller. Baron bir 

lctca !!alona ~eçerek durdo ve 

İto11ı ~llDı vasıtasile Kont de 
il Ya dedi ki. 

-.. 8 . 
din en, ôldllrdüğunOz Alfer· 

Yakın d '•tr o tu olduğumdan 
• ı11•z.r 1 1 tat1 .. b 8 ı öldürmek üzere 

.. \ll'd 
~ an geldim. 

<>nt hı ı -. 
8 

ç ııtlf fnt bozmadan: 

talbın ay hny dedi yalnız ne 
•uruşalım 

- Arzu ede~seolz yarın 

sabah. 

- Boyır, hemen şimdi!. 

Baron hayretle eordo: 

- Fakat bu htlcale ne 

hacet .. Şimdi vuruşmak benim 

için bir parça mfişktld{r. Zabıta 

esasen bize burada müsaade 

edemez .. 

- Fakat Kont cenebları 

dışarıda 9 kırda düello yapmağa 

lüzum yoktur. Ktndl odamda 

vuıuşornz. 

- Fakat bu nasıl olor? 

Kont hayret iclnde bu keli· 

Tercümana döndü: 

- Barona söyleyiniz, dOello 

allahını seçmek hakka bana 

Alddlr. Ben duelloda kıhncı 

tenslb ediyorum. 

TercQman Kontno söyledik· 

lerlnl barona tercllme etti. 

Baron da: 

- Y es ·dedi· kılınçla düello 

etm,.ğe muvafakat ediyorum. 

Kont dfl Roma sordu: " 

- Şahldlninlz var mı? 

- Hayır! .. 

Gözlerini etraf ta dola~tıran 

rlnlo kuyularını 

dl~ipUn,g nizam ve 

kazmaları, 

intizamın 

bozulmasıdır. Sıraaı grlmlşken 

arzedeyim: 

Bir buçuk iki ay kadar evet 

yapılan tayyare kupası maçla· 

rını taklb ettim. Bu maçlarda 

yapılan bak@ızlıkları, yoleaz 

ltıkları. nizam ve fotiumsız· 

lıkları eayruakla bhiremf'm. 

Seçilen hakemin gelmeylb 

hakemlikten bihaber klmseJerlo 

sahaya çılrarılması, maçlara 

vaktinden bir saat sonra baş 

lanması, fudbol heyetinin ver 

diğl kararı sahada bozmaya 

•ığreşmak, hakeme laarruz el· 

mek, ceza ile sahada" çıkarılan 

oyuncunun kendi k eyf ioe tek· 

rar sabaya giı·meal, fodbol he· 

yetinden kimsenin bulanma· 

maeı, bütün maçlarda böyle 

ve buna benzer yolsuzluklar. 

Stadyomd.ı. ht>men hemtıı 

seyirci yok denecek kadar 

azdı. Tabii; artık herkese ka· 

naat gt>lmtş ki yapılacak maç 

lar ya bir gürültü çıkıb yarırn 

kalecık, veya bnksızlık içinde 

bitecek. Jşıe bu yOzdeo, tay· 

yare kopası maçları hava ku· 

rumuna iyi bir hasılat temin 

etmeden, nlhnyetlendt. Uk 

maçları da herkesçe malum 

otan haksızlık f çiode bitti. Bu 

didişme böyle devam ederôe 

İzmir eabalımnda seyirci na· 

mına, tek htr kimse buloomı· 

yacaktır. Türkiye birincilik 

lerlode Jzmir'in ikinciliği bile 

muhafaza edemlyeceğloden Ade· 

ta korkuyorum. Çok sevdiğim 
ve ttkdirkôrı olduğum İzmtr 
fodbolunnn ve porcoluğnnun 
bu haline cidden çok matees 
slrlm. 

(lzmlr'll eski bir ıporcu) 
Nazilli: İsmail Özer 
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Çeşme Ilıcaları ilanı 

8 inci Sahitededir. 
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baron bit köşede iki gencin 

briç . oynadıklarını görda, der 

hal tercilmnnıoa fğllerek bir· 

~eyler eöyledl. 

Tercüman bo iki gence yak· 

la!Jarak dedi ki: 

- Efendiler, Baron Slr 

ArUir Kin düelloda kendisine 

~ahldllk yapmak lütfuode bu· 

lonocak olursanız minnettarınız 
olacaktır. 

Bu iki genç, tercümanın 

l!faıl11 iltifatından miltehaesls 

olarak derhal oyunlarını terk. 

ile teklif ini kabul ettiler. 

Kont de Uoma derhal ealon· 

dan çıktı ve biraz sonra iki 

kişi ile döndil. Bunlu onun 

şahidi olacaktı. 

Baron, Kont ve dört ıahld 

derhal baronun ~azloooun 

biraz ötesinde bulunan kartal 

!anmaktadır. psuport yelkeolllerl 

Bo bayramda hmfr deniz Şarpller. 
yuzme birincilikleri lle yelken 5 - Gece saat 2 l de ıı:ar· 
ve kiırP.k birincilikleri mayo den parti, deniz fener ala yıar,, 

mayo ve pijama mü abokaları. 
ve pijama mOeabakalnrı yapıla· 

caktır. Bayramın iyi geçmesi 

lçtn kuvvetli bir komite ,tm · 

diden hazırlıklara başlamış ve 

lcab edenlerle tema&a gt>çerek 

f nclraltına geleceklerfn fstlra· 

hatlcırını eağlomıştır. Ogüo 

eı.ıJ>ohıan lıaşlıyerak. geç vakte 

kadar devam edecek olan yo 

rışlardtın sonra gece eaat 21 de 

gardenparti verlf,.cektlr. 

Deniz bayramı kult\büo bt· 
rlncl başkanı General Kôzım 

Dlrlktn blmeyeslnde ve kuv · 

vt:1U bir .knmfte ıar .. fındıuı 

f da re edilt>cektlr. 

Mftsabakaları idarf'ı edec,.k 

hakemlerle mü ebaka progn· 

mı aynen a,ağıya yazılmıştır. 

l - Yüzmeler: Saat ondan 

onOçe hdar. llakemlt-r: Sadi 

Agtib. E ad, Ct>mal Gümüeayak. 

-Mıntaka yüzme birfociliklerl 

2 - Ôrdl"k müsabakaları: 
Denizde giylolb POyunma 

Denizde yumurta müsabakası 

Cankurtaran efmldl ile yüzme 

müsabakHı .. 

:l - Kür,.k mütlaLakaları 

e,kemler: Fahri Hiza, Ab 

nıed Özgfrglo, Ali Sabri kaptan 

4 - Yelken yarışları 

Bakemltr: Ali Sabri kaptan, 

VVaterlooJ 
Beynelmilel 
Müsabakaları. 

Brüksel; tertip edilmiş olan 

beynelmilel VVateılool müsı · 
bakaları kemali hararetle de· 

vam etmektedir. Üç gQnde mil· 

letler arasında yapılan mfieaba 

kaların neticeleri şunlardır: 

Macariaıan; Almaoya'ya 3 6, 

Alman'lar; Fraosız'Jarı 1 5, 

Macaristan; levlçre'yl 2 5~ Bel· 

çlka; Franl!a'yı 1·3, t ~vlçre 

FranBa'yı 0·2, Belçlko; Yogoe 

lavya'yı 0 ·4 mağhih etmlşludfr. 

Avusturya - Macaristan 
Bodapeşte'de Avusturya de· 

nlıcllerfle Macar denizcileri 

araeında yapılan müsabakalarda 

Macaristan 27 povanla başa 

gelmiştir. Ayni günde Macar· 

laiın VVatulool takımı Avoe· 

torya ıakımile yaptığı müeaba 

kada 4-4 berabere kalmıştır. 

oteline hareket etmJşlerdl. 

Baron Sir Artür Kin kartal 

otelinde oldukça genlı ve ilet 

katta bir delre lşgıl etmişti. 

Otele gelince, derhal bu 

dairenin salonuna çıktılar. 

Düello burada olacaktı. Masanın 

üzerinde iki kılınç duruyordu. 

Buradan anlıışılıyorda ki baron 

Hambor~'a kliğı i oynamak vey" 

eğlenmek fçln değil, sırf düello 

etmek gayeslle gelmişti. 

Baronun bir lşareılle terctı· 

man elekllrlkleri yakta ve sa· 

londan çıkıb gitti. 

Kont ve baron çarpıtmada 

serbest olabllmek için ceketle · 

rint çıkardılar. İlk yaralanmada 

daelloya fa~ıla verilmemesi ve 

behemehal ikisinden birisi 

ölünceye kadar 

kararlaştırıl D.11ştı. 

çarpıoılmusı 

Şahidler iki 

ispanya ~lilli 
Takımı Bı·ezil-

yayı 2- 1 Yen(li.. 
Bnlln: Radyo cenubi Ame· 

rlkada doleşıın 1 ponva milli 
takımı Riyodejaneryoda Bıezll· 

ya milli takımı ile bir maç 
yapmıştır. Sahada otuz hl nden 

fazla ceylrci vardı. lepanyol'lar 
tıao'atkarone ve cesurane oyun· 

tulle üstün oyunda nisbl bir 
haldmlyt:t tesis etmişlerdi. Bre· 

ı.llya takımı ise kuvvt.tli ha· 
sımlarıoJ pilskürtmekle meşgul 

olmuştur. Daha yilkıek bir 
oyun oyoamağa muvaffak olan 

İepanyol'lar Brezilyayı 2 l mağ· 
lıib ctmfşlerdlr. Oyunun ilk 

j?Olüoıl hpanyol'far devrenin 
22 inci dakikasınd• atmışlar· 

dır. On dakika sonra Brezilya 
mukabele etmiştir. Oyunun np,· 

tlceslne 3 dakika kala İsp•n· 
yollar galibiyet eeyılıırıoı atmış· 

lardır. 

Alaşehir' de 
Yol işleri. 

j\laeehir, (Özel) - lzmlr'dc 
ha va tehllkı:sl için topldo ılacak 

korultcLya ilçe namına baytar 

Sıdkı Ştıkrü, Kazım l\tusal ve 
Bekfr lşılrok edecektir. 

§ - Kulu •· Alaeehf t yolu 
ln~aatı ağır gld.yor. Bu gidişle 

bozuk kı ım bir yılda çıt.arıla· 
mıyacaktır, Halbuki yağmurlar 

başlamak üzeredir. l lbayımızın 
dikkat gözOnil çekeriz. Bundan 

başka bağlara giden ve beledi· 
yeye ald yol da, yarım metre 

toprakla örtftlüdür. Halbuki 
halk, bağlarda oturuyor. Şar· 

hay, buoun icabına bakarsa iyi 
olur. 

Deliler köyü halkı Ja, gerek 
merkezle, gerekse Klllk letas· 

yonn ile yol bağlaotılarınıo bo· 
zukluğuodan sıılonıyorlar. Köy 

ihtiyar heyeti boon bir çare 
bulmalıdır. 

Alaşelılr, (Özel) - f taılsılk 
aegenel dlrekıörü geldi. Na· 

oiarataj işlerini sözdeo geçirdi. 
Bazı nokııanlara işaret ve köy 

numaratojının duzgilnlfiğündeu 

llçebdyı tekdir ederek Kula'yı 

geçti. 

kılıocı da muayı ne culkteo 

sonra yerlerine koydular: 

- Efendfür düelloya başlı· 
yabllireiniz!. 

Bunu Kont de Roma'nJn 

şahtdleri aden btrlel eöylemişU. 

İki baeım kılınçlarını aluak 

ilk defa istavrozvarl bi rleotlr· 

diler. lık hamlede, herlklainln 

kılınç kullanmakta mahir ol· 

dukları gör6nftyordu. 

Baron9 düello devam ederken 

Ansazın dedi ki: 

- SevgUl Kont de Roma, 

ı.~ono hAIA hatırlamıyor moeon? 

Kont de Roma bu lfml do· 

yonca lepazmoza donmQo gibi 

bir dakika için hareketsiz kal· 

mıştı. Baron, Konton bu şaşa· 

lamHından istifade ederek 

kıhncını Konta uzatmıştı. 

- Sonu var -
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Casus Romanı: 8 Ağustos 935 •• 19 .. 

Beyaz Kulenin Sarışın 
Aktrisi: SUZAN 

...................... 
tıilhassa Rus Prensesi Nariskin Ro
l O Bizi Fazlasile Alakadar Ediyor .. 

Preneee 11riokio Seliolk'e Umat verlltyordu. Bu ııayede 

gelmesinden az bir mOddet müttef ilı: devletler tarafından 
sonra Fransız tayyareci bir Selıinfğe hareket ettlrllen gerek 
oçvşta tayyare ile sukut ederek asker ve gerese barb malze 
ölmne. prenee~ te haııtabakıcı meal çok bOydlı: zararlara 
olmalı: ve Fransız askerlerJle 
berabf'r kalmağı arza etmişti· 

Tarskioa aek ve Şf'bvet ka 
dını idi. Eğlence için yaşıyor· 
do. Prenses uzu o ho} u, yakı 

tıkh, çok cszib elmeeıle her 
erbğl ayaklarına kapanmalı: • 
111lrOldeyen bir gOzelllğe ma · 
llkd. 

Prenses şöhr~t ve ee"a doy 
mık bilmezrH Dfışüb kalkan 
Gç Aıı•a varken birkaç kişiyi 

de naıf euretlle a~ka ından 

ıGrftklemekte idi. 

u~ra mı el ardı. 

Hemşirelikten ATtistli~e 
Foo Dorf artık Süzao'rn, 

mfittef tklerio hlmadıDI kazan· 
dığını anlamııııı. Ondan daha 
vHI mikyasta istifade etmek. 
zamanı ~elmfşıl. 

Runn için de SOzen'ın JMA· 
ntk'in en hftyük: k11baresl olan 
Beyazlrnle'ye lntleıb etmesi 
lbımdı. 

Sazan boyok bir teeeııOrle 

(Arentf!B Mariye) hastanf'&ln· 
den alAk&Bmı keemlıtl. Kim· 
eeye ~ôrütımeden bir ay yal · 
nız fslfrabat etmekle val"t 
geçtrdt. 1915 sene11iolo kAoo· 
noevvelln bir gecesinde bü 
yalı: Beyazkule kabaresinin 
bir relı:IAmlJ,, Silzan'ın artist 

olarak o gece kabarede oyun 
Yereceğl UAo edllf yordu. 

İki gQn sonra bftt(lo zabit 
dostları ve perestlokirları hem· 
şlre Süıao'm ve ~ırsklo'ln 

ervglll dostunun Heyazkole 
kabareelode dansftz olduğunu 

öğrendUPr. 

Mu vaf fakıyetl tarif edlleml · 
yecek kader hOyüktü. Do yal
nız oyunun dı-~ilıU. Süzao'ıo 

bir sftrü periııtlokar lar1 bt'r 
akşam kabarede sırf ~Ozan'ı 

gôrmek için toplsvıyorlardı. 

Sfizon'ın haşkumandan Sa 
ra~ln maeukası olduğu bık· 

kında ortada dolaşan bir ha· 
her Süzan'ı m,.şbur etmle ıfik· 

sesfol arhrmıştı. 

İlk olarak mÜha&ebPtte bo· 
lundoğu SPlıınlk emnly,.t direk· 

t6rl1 Vlnlyol ve m6ttef lk ıs· 

keri mftbayaat mftteabhldl Mo
eevi zengin Kalduon ldt. 

- Devem rdf'cek 

Satılık ev Dükkan ve Ar- Istanhul ve Bot· 
sa'lılar Panayı· 

salar: rımıza Geliyorllll'· 
lzmir Vakıflar Direktörlüğünden: 
~arın her kO,e!Jloe yayılmııı olan ev, dftkkAo area depo ve89· 

lre gibi dağınalt ve kftçült nkıf malların elden ç'karılıp yerle· 
rlne ıoplu büyük ve modern yıpılaır korolm11eı prensip olarak 
onaylanmıo olduğundan Hhf çtzelgelerine giren vakıf mallar sı· 

raelle ve uygun f latlt1rle eatışa çıkarılmakttr. Bunlar gazetelerle 
ilan edlldlğl gibi ilan kAğıtları urayın (belediyenin) llAo tahta· 
sına ve evka(m çorakkapı ve bfııar camllerlnln kapılarında ve 
evkaf dfr,.ktörlOgünün alt katında bulunan flAo tahtalarına da 
asılmaktadır. Bunlardan arhrmıya konalao 17 danenlu ihalesi 
7 8·935 tarihinde erat on dörtte ve 18 danenln ihalesi de 19 
ağustos 9:35 tarihinde eaat omiçte yapılacaktır. İstekli olanlar 
her gfin evkaf dfrektörlüğüue müracaat ederek lıı:abat alabl · 
ltrlt-r. 2420 ~ 8 

iş Bankasına Yeni 
Memur Alınacaktır 

1'ürkiye iş Bankasından: 
Bankamız servhlerlode çalışmak tlztıre ilse vaya ticaret lhelerl 

11ıezonlarından imıtban ile 15 memur alınacaktır Mösabakada 
kazananlar arasında ayrıca yüksek tahsil görmOş ve yabancı 

llııanlara iyi bilenler tercih olunacaktır. 
Almacak memurlara lmtlbanrlakl mnvaffaklyet ve tahsil df'fe· 

celerloe göre "100,, lira He ·•70,, Ura eraernda aylık verllecekıir. 
Yazı ile imtihan :H ağuAtoe 1935 de İıttanbul, Ankara ve 

f zmtr eubt:lerlmizde yapılacaktır. 
En son yazılma tarihi 15 ağustos 1935 tir. 
İstekli olanlar girme ve imtihan ııartlauna ah lzaboameyl 

bankamızın Ankara, letanbul ve İzmir eobelerlnden alabillr. 

.. . -
- e.,, l inci yftzıle -

1 ...... yırda Jzmlr gibi Aoado o 

co ônemll bir tskeleslodekl ~ 
zarmda mal teşhir elllle 
önemini ve ulusal aalılllJ .. 
(Manaemı} anlattık. 

1 ,.tf .. 
ataobul'dan Bana' ya ge .... l~ 

Orada da yapılan temaılrt 
'lı"' sonuçlar vermletlr. Borll ' 

panayıra geniş mikyasta tıdt' 
edeceklt!rdlr. 

oı• 
Araıoloaal İzmir panayır• 

önemi gftn geçtikçe artot•k~ 
dır. Ekonomi ve endftıtrl ~ 
nayi) noktal nazarından •il 
değerli bir şehir olırn fz111lt rtlJ 
kurulan bu arsrnloııal p• .. ,

1 
Tftrldye'mlze, dolayıslle fılll11 
s.ğlazacağı (Temin edecrğl) ; 
rlml yallar geçtikçe dıb• 
anlıyacalı: ve göreceğiz. ff 

' 

Snp Vellabdm1n yaveri bin· 
baıı Apfe prensesin prestlşle 

rludrn biri olıf11ğu gibi kadma 
ıanbbdd etmekle muaf ihtiyat 
baekomımdao Sarağ da prense· 
ıhı çılgın leılrlarınd'an biri 
idi. Kurnaz kadın mahirane 

rollerle hepsini de idare edl· 
yordu. 

ı~tanbul Liseler Arttırma Ek~iltme ___ 2_:l_72 _____ 2_4_6_8_ıc_• _ı_·'-_u __ 
madan hariç kalırlar. ;~o 8 9:~ô 
tarihinden hf barf!n eartname 

Bo itibarla çok kıymet -
önP.m verdiğimiz bu ekooO 

lıılmlzde biitfto Türk raret_.

ve terimerlerlntn çalıem•I:: 
hep bir noktaya toplıdJ 

kadar gftz«'I, insana zevk ~ 
bir hldl ıe tHavvur olan• 
lote biz; beryıl bunları ~ 
kolaylıkla bir arava toph11 ~ 
mek yolunu bnlmuo ol_. 

eevlnlyeroz. İzmir gibi e~~ 
mlk önemi bulunan eeblr.....
panıyır kurmak oranland~ 
dan (Tahmin edlldiğlodeo) ~ 
zordur. ÇünkO panayırdı 

Bir kelime ile prense& Seli 
nlk'ln p .. rlsl ve ı•rk eekerlerlnin 
MeNıliol idi. 

iki tehlik.-li kadınm 
oyunu .• 

Prrmes Nıırtııklo tPrdhan 
(Prrn"u Marlya) fı'rafüız haeta· 
neıtnde kılıyordu. 

Sftıaa Rus prenaeıılufıı oyna 
dığı önrmll rolG kPtft>tmletl. 
Ve Prenaeılo tevrccObOoft ka 

sanmak için nğraeıyordo. Ve 
birkaç glln ıoora bun• muvaf 

fık oldu. Gan geçıikçe daha 
fasla llfmadıoı kaıenıyordu. 

PrenM's, terd f oe •er ilen ziya. 
fetlere Sftıan'ı da dnet ediyor 
Te ıoora ona g"çfrdlğl •ık ma 
ceralarıoı anlatıyordu. Silzan 
Preneeıle beraber kıymetli ta 
nleılerle çay ılyıfetlerlne ba 
lolara ltıfrake ba~ladıktao ıoo 

ra ylbek askP.rf ricalin bulan· 
doğa sosyete bayar.oda iz hı 
rakmağa baılamıeta. 

Prenıeı ut kin Bayeılnde 
iç mftnrflk Bikeri komr.nd.n· 
lıklarına da •et edilmietl. 

Sftzan bu dnellerde Parboş 
zabitler ara11oda yftlmık m~vki 
kHanmakla kıymetli malumat· 
lar toplam•ğ• hıııılamıetı. 

Blısat hıekumandan Saraiğ 
bile Sftaan'ın önftode lğtlmietl 
ve Sftzan oyoadı~ı rol ıı.ye•ln· 
de Saraf~ln busoti bir çaya 
dnetlol aatlımı~tı . 

BH çay zfyaf"ıf ndeo 00 fEGo 
ıonra •e bir gece Sftıan nefret 
dnya doya bıı kumandanın ar· 
zularına ilet olmuetor. 

ilzanun miltıef lklerl harab 
etmletl. Sazan başkumandan 
SarafAI elde eulkıen sonra ve 
Narlskln 11ayeıılnde önemli kee· 
f lyat y11pmağa muvaffak olu. 
yordu. 

Alman casusu ~ftzan 'vapurla 

ne zaman askn gP.lec,.ğlnf, ne 

zaman barb a kerloin Cf'pbeye 
hareket edı-crğlof, mftttef iki er 
tayyare malzemesi bcklediklf'rl 
zamanları ve daha birçok md. 

htm noktaları te<1blt ediyordu. 
Bu notlar dt rh11l ve özel su
rette meoeub olduğu te~ldlit 

komıodaGh~ına yt:tleıtrHlyor, 
oradan da liabrJeef fd"de dola· 

taD Alm•D ıabttlbahirlerine tı-

Kurumundan: 
Yly,.ce~in cloel 

Ekmek 
Mtktara 
260000 

Tahmini flatl 
11 kuruş nark Ozerloden 

Beo okutan teminat miktarı 

I..tra K. 
Galatasaray lieeıl 825 
Haydarpa,a füeel 7ı:.2 
Ereoköy kız lisesi 24 7 50 
Kandilli kıs Jfıı-sl 115 50 
C•mlıca kız orta okola 165 

Kurumumuza bağlı beı okut için yukarıda yazıla ekmek lhtl 
yaçları oarınameeloe gôre ye okulların yanlarında flk temtnadar 

göıterllmlştlr. Ekslhme 2 l ,8,9:l5 eereambı gOnCl Baıt 15 te ka· 
palı zarf euretlle yapıbcakllr. 

Elulltme lııtaubul kftltftr dlrektôrHl~ll btnaeıoda toplanan ko 
romda yapıl•cak.t11. EksHımtye gln:cekler 935 yılı Tıcaret odaeı 

ve 2490 aayılı kanuna göre ellerinde bulunan btl eler ve tlca· 
rethane nammı işe gireceklerin lebu brlgelerden maada noter· 
ilkten alma veUleınamelertle ekathmıye glrebiflrler, K"palı zarf 
ekatltmelerlode istek.itlerin yukarıda adı yazıla kanuna uygun 
olmak Ozere kapalı zarf mektublaı mda leıenllen bel~eler ve 
teminat mıkboz veya banka mektublarıoı koymak soretlle zarf 

lann ftzerlnde t,.klif lerln hangi he ald olduAunu Ye kanuni 
tkameı~abları yasılı •e z•rf ların bpanıın yerleri mfthftrl6 ola· 
rak. bdli gllnde, brlll saatten bir eaat enel mClteselsll makbuz 
mukabilinde kuram ba~kanhA-ını vertlmcıd ve teminatların belli 
zamandan evvel Llıeler mohaeebeclllğl veaoeıloe yatarılmış ol· 
maeı ve ekılltme eartnamelerlnl gôrmek Clzere karnm ,,.Jueter· 
lltlne ııormaları ilan olunur. 4 8 12 16 4456 24 ·ı 9 

lzınir Liman işleri Genel Direk
törlO~ünden: 

Vapurlarımız için lüzum olan dörtbln ton '"Zf'rodlz lhe,, 
maden kömftrft kapalı zuf uıulile ebtltmeğe konnlmuetur. Kö 
mGrftn külü •ftzde oolldd,.o (azla kalorisi yedi binden aıağı 

olmıyacık ve yazde Dçten fazla rutubet payı kömftr miktarından 
indlrilect:k ve "Şlam" kuııtmlmıyacaklır. Kapılı zarflar ığus 

toeon 26 ıncı ılnft Mil onaltıya kadar ldırede toplanan alım 
satım komlayonuoa "Terllmelldlr. Teklif mektuhlarıaa 2850 lira· 
lık idaremiz vezne makbuzu veya banka teminat mektuba ille· 
tlrllmle olmalıdır. Şartnameler idareden veya lıtanbol liman 
ltll'fl genel dlrek-törUlğft ile Ankıra'da maliye vektletl naklı 

tel rl dlrektörlO~Ondrn ahmıhillr. 8 15 2476 

Jzmir U~fterdarlığından: 
İ.ıııılslnio vergl borcundan öUlrG tahsili emval yae11ını göre 

bıczedtlen akçalı meeclt maballeelnde lsmlrU ıoka~ında kAln 
8 l O ta yılı hane tarihi ilinden itibaren yirmtbtr gün mGddetle 
eatalığa çıkarıldığından pey slrmek letlyenledo Defterdarlık tah· 
111141 kııl .. mlne ıelm,.lerl. 8 13 18 23 2479 

lzmir ithalat Gümrüğü ~1üdürlü
ğüuden: 

Kilo Adet 
l~ö5 13ö0 SöğfU ığacıodan mamul üzüm sepeti 

760 Kapalı.lan. 

Yukarıda razılı enaoın 9,8,935 iocl cuma gOnü Baat 10 da 
satılması takarrQr etmlo oldoğurıdıo o ~Qn taliplerin l lzmır lt· 
balAt gamraga 1111" k.omlsyonooa mür11caaıları ilin olunur. 

4 8 2275 

Manisa icra me
murluğun~an: 

BaPao çavue o~ullan Musa 
ve Balil'in emlak ve r.ytam 
bankHından ödftoç aldığı pa 
raya mukabil bankaya lpott-k 
eyl*'dlgl M11nleaoın oebhter ma· 
balle~iode caddf'slnde k&ln 
ıaponuo elit 14 nyfe 64 
eira knk ahı kltftk 43 50 
aomara ve temmuz 926 ta 
rtblnde kayıtlı 1886 metre 
morabbaında ve kahve Ye otel 
kısmı yaomıe olup ball.-n 11 
kftçOk oda ve boe bir mağaza 
biri bftyftlı: dlğrrl k ftçdk iki 
haynn damı u bDyftk bir 
araba kapı11 bir belA ve aradaki 
yolı çıkılır bir araba kapısı 

ve doverları çatl8ı Bağlam ki· 

remhıılz ve ıftrme kepenkli bir 
mağa11 n yanında, lçlndf' bir 
bamo:-kAr odaeı olan bir fırın 
n bonon nında da bir kabve
laane olup bepıloe 3000 lira 
kıymet biçilen bu ytrlerln 

MGlklyetl açık artırma sure· 
tile •e 844. numarah emllk ve 
eytam bankası kanonu mucl 
hince bir defaya mahsus olmak 
zarttle artırmaeı 17.9.1935 
sah gftnft saat 14 de 
manin hftkdmet konağındald 

icra dıireılnde yapılmak Qzere 
·go gftn mftddetla ntalığa ko 
nolda. 

Ba artırma netlcealude ntı~ 
bedeli her ne olurea olsun 

borcun ôdenmeel tarihi 2280 
nomarall kanonun merlyeıe 

~lrdlğl tarihten ıonraya mftea· 
dlf olması haHbtye kıymetine 

bıkılmıyarık en çok artıruuo 
Ozerlne lhaleıl yapılacıktır. 

Satıe 84.4 nomarah emla\k 
ve eytam hınk.ası k•nono hil 
k.ftmlerlne göre yapılacağından 

ikinci artırma yoktur. 
Saııe peeln pıra ile 

oluh mfteterlden y•lnız yftzde 
iklboçok. delltllye mHrafı ılınır 
ifbu gayri menkul Ozerlnde 
her hangi bir şekilde bak tele · 
binde bulunanlar ellerindeki 
reıımi veııalk ile birlikte 10 
gbo zarfında manisa lcraeıoa 

müracaatları lbımdır. 

Akil halde hakları ııpu ııicl· 

lince m1ldm olmıdıkça pay lıt· 

herkese ac;ıktır. Talib olanların 
yftzdt. yedtboçok teminat ak 
çaaa veya milli bir banka iti · 
bar mektubu ve 934: 1871 
dosya numansiltı manlea tcra 
memorloğuoa mibacaatlan ilin 
olnnur. H fe No. 77 4 2t 16 

11111 11111111 111111 111111 i 

Kübok 
Vapur Dumanı 

Gözlük 
- -- -_ Şimdiye kadar ~örftl· = 
- memie d~rf'cede ıarlf ve -

-

ucuz bir gözlOk ılmak 
leterseolz : 

Başdnrak 

Hamdi Nozhet 

=SIHHAT 

ECZANESi 

fJnlversitede Döçent, 
(lıloario Profea6r) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Dekimi 

Hastalara hergftıı öğleden 
ıonra bakar. 

lıtiklAl caddeıi N o. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf • ı S TAN B U L 
Telefon : 49250 .-- . 

Kiralık Evi 
Olanlara 

Birinci Te İkinci Kordon ile 
Karantina, Göztepe v~ Gazel 
yalı semtlerinde !Aakal "6" 
odalı ldrı.lık bir ev aranmak· 
tadır. E"tni kiraya vermek 
isdyen ev B&hf hl eri ile t>llertnde 
kiraya vt rllecı-k evleri bulunın 
slmearlarıo matbaamıta müra· 
ca .tlan. 1-10 

teııhlr edenlerin ve göretçl~ 
(Zlyarf!lçllerlo) birçok iste~ 
tle kareılıtalar. l' "-

Biz en mftekllpeıendteırl ,,1 l,t 
memnnu e~bilecek bir il-' .... 

çalıearak İzmir panay,rıoı .JJI '-' 
nffak bir T4rk pazarı yı.,,.,-. '
ğ• uğraşıyoruz. Bmenekl ~ 
yır propagandaaı dünyaıııO ~ 

tarafında ve yurdomuzoO,;, 
köeeslnde herkesi UgHendl~ 
şekilde yapılmış ve panayı ; S., 
lelerlmlz dıhıa eaa11landarıllll İtİ. -._ 

GC'çeo yıllardaki tecrttbl f 
mlzden istifade ederek b~ 
hilydk değleikllklerle bız• JI 
zurlar mdmktın oldnğo ~ /1 
ortadan kaldmlmıetır. Dl~ 
he yoktur ki gelecek yıl IJ1. 
yarı bu yıl panaymndaD J 
çok gftıel, ftıtCln Te maro~• 
olacaklar. 

:. ıW 
Şarbıy dok.tor BebÇfl1 t' 

dftn akeam panayır yerlP~ 
mte, hazırlıkları g~rııı sf1 
BogGn panayır komlıesi f 
lanacak 'e baekanıo leıao.,ol,o' 
Bnrea'dakt teşebbfteleri "oO fi 
hakkında komlte1e lzab•

1 

recektir. 

Operatör 

Cemil Şerif 
Baydur 

s 
Nomanzade sokağı rl0 • 1 

Saat 9 12 

u :J . 7 

Tek Ev: S~ız 
sı,., 

,; Kıl : 

Nakib ~ 
Yıldız hanı eablbl b•Y , 

Canın kızı bayan Ferf.,.O J ,, 
erktnı maliyeden bay tJ 

bııt• oğla bay Atıfın nik.A ..1 ...... .,, 
evinde b6yftk bir .,. 

huzurunda kotlolıamıftl;_, 
Gençlere bl• de gl

41
,, 

ıı~;,,~;~;,;;;~ıı~;;u;;;iıııı:,~~.,. 
Çeşme lhcaları edi'' 

8 inci Sahif ed ~~~ 
1U111111111111 lllllllll il il il lllUHlllllll""' · 

~ 

'" 
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Anadolu'nun Tarihi Tefrikası 

-
Tf'frika No. 92 8 Ağu~tos 935 M.AYHAN 

Ayhey Sinirlenmişti. Y erindeıı Doğ
ruldu. Salağa Ters Ters Baktı .. 

Ceee ~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~ 
~ .. 1 ' •tıklan y•kmıılardı. manlardı. Ooları bırdeobhe Yığlt, kahraman GOltt>klndl 
"1 eııı. 1 "'1 ,,or ırdı. Aybey bir kö vurabilmek, bir bahtiyarlıktı. bu! Adı, iMDi dört tarafa ya 
'' e ÇekUınletl. Yorgun göra Gerçi boraya yaklatırken daha yılmııtı • 

1ord 
dekı Q, Hayvaoıo terekeıin bazı kırgız kabflelerl ile çar· Ahay dağlaranı aıtıktan sonra 

ı'' 'e k gocuğuna bir t•t•D ün4 pıımıılardı. Fakat onların kıy lrtlt ırmağı dibine geldi. Bu 
'ff 8-t.k0Ycııo,, op uzan yıtmıotı. meli yoktu. Asıİ ıanı, bu aa raları ne k•dar gftıeldl. Yas 
l~ CG Oturuyordu. ••ota. baemııtı. Tabiat, neıi var, De!ll 

l.t 
11
k :Iraz ılsll idi. Yıldıı • • • yokııa hrpelnl ıln-ılnden mey 
~ ı6kyorda: GOltekln zaferden zafere ko dana çıbrmııtı. Ordu, borada 

' Uyudunma Aybey! ıoyordn. Bayrağı heryerde za Jftnlerce dinlendi.. Çilokft Ak 
' U1uınadım d•he! ftrle y6keeUyordu. Kanlar, Tılrke:lt>rle çarpıeılacaktı Gert'k 
~ lendine blrn bık! Sa· gövdeler D.aUlode bir çelik ak, gnekse kan Talrbtler ayrı 
"-ıı •rdını öoOnQ görmGyor· akın yapıyordu. iki hanlık h•llnde ldllt'!r •e 

)o~ .. ? C.nındao ıoruomu var Gökmrn dağlarının etekle· bunlar, Aıya'nın f'D yaman, eo 

4 be rlnden kalktıktan sonra Ahıy kahram•n, en 11ğlam ıll&h~ôr· 
t,, 1 1 elolrleomlotl, doğrul dı~larıaı 11rmıett. Bu yollardı lerl idi. 

S.~1 S.lak'a ters tere baktı. bftıOn kabileler ona baı t>ğl Kadın, erkek, çoluk, çocuk, 

''-
1
' bıyıkları ozamıetı Eli yNdo: dlhftşmt'llnl hem de eplsce dô· 

terıt ile yaıonn ıildl: - Babadır Galtekfn! vOomeıinl billrlredl. 
)Ol:.ı Sen ıuradan gldermlıln, - Arılan Gührkln! - Sonu Vır -

~8-ı.1t hiç aldırmadı. lsıiClnl 
boı11ıadı: 

' G1t11ıeuem ne olur? 

~ tie mi olur~ Ne mi olur? 

'· d6oftn? 
..... 8e 

' o bırak onları da yı· 
?t l lt''K•ya girersen kendini 

\blı:ru. Kadın ıoruna böyle 

"'dı olmaz. Ne oldun, kara 
,. 'e • 1• mı tutuldun, 111nı kim 
~ ı•ptı? 

~ le~ kadın ıoroaı mı? Kara 
• . lbı? ..... . ' ' . . . . . . . 

Sa,~ Nereden blllyoreua bono? 

"- , il e koca kafalı, ıöyle· 
"1~~i? Berai endalı diye kim 

\ ~ Sea eöyledla. Senin ha· 

'~llıq ınlattı. Herıey mey· 

' ! Goren göz kıla •us iste· 
"-t~ Atıktır aptıl 'fe ııgır 
'ı. '· Klmıenla hlroey anla· 

ı l•nı 1anırlır 
"''be . , Y iyice kııınııtı: 

~~ ... 80•! .. Seıial keıı! ... Gırt · 'dl ••lı:ırıın timdi!.. Kendi 
\' 

1111 hını yeter! .. 

'~~unu ıöyllyerek gene 

b~ ... . .. . 
•' 't._. ·~lı:lırla beraber vadiler, • raı,, 

~~ille ve alttaki dar ova 
~le C.ralındı, ıealer, gftrftlta 

8 t•nlaın•Aa haıladı. 
4-- llgaq de ınat vardı.. Sağ 
~'- '°1dı1ı, aılıırını 111çrata sıç 
,;, :'•rller kollar halinde 

t L 11•ra doğru akıyorlardı. 
·lll•t b ~- ~ lr buçuk 11at ıonra 

~ •dekı bir mGfıeıeden hı 
geldi: 

.... t 
tub ırgızlar kıçmıılar!.. 

111111 •lı:llı:a, Kırgızlar totunı · 
~"••C.ltlırını aolamıe •e ııoa 
~,lte~lerlle Çflktlfp gitmişlerdi. 
~"'•d 10 

bu haberi •ldı&ı nklt 
' Aybey nrdr 

~~ \'i~ldiın ·dedi.' b11htımıı 
~ıı11 or, herifler kaçmıvlar!. 

\' 
11 

'Q loaq d11 iyi olacak!. 
fllQrettl· ....... . 

~lıetı llllrıdı iki gftn daha eğ · 
ıt_~, ltl. Ondan ıonra batıya, 
~dır Qzıklara, ıoğd illerine 
Orı1 Kldeerğlz .• 

\ '111
' le\'lnç ve neı'e içinde 

'~l •oe•lyatı eptce kunet· 
ttl ç 

' GnkQ kırgıılar, ıeh· 
CeDgber, taliıamıı dtlı· 

1 
Kışlada Mos. Mev. satın alma komisyo

nunda ihaleleri yapılacak ilanlar 
Met. M •. Ht. al. ko. rs. den: 

1 - Mıt. M •. nin göıtereceğl yerde 4115 Ura bedel kettf il 
ln111t açık ekılhme ıoretlle mftoakaıya konmuıtor. 

İhalesi 24 ·8· 935 r:umarteel gDnft saat 10 da İzmir'de 
kıılada Mat. M v. Patın alma komfıyonunda yapılataktır. 

2 Şartnameııl b~r gftn komisyonda ~ör61ebilir. 

3 - Teminatı movakkateel 308 lira altmıı beo korootor. 
4 İstekliler Ticuet odasında kayıdlı olduklarına dair n· 

slka göetermek mecburiyetindedirler. 

5 Manakauıına lıtlrek edecekler 2490 sayalı artırma n 
ekıUtme kanooaoun 2 n 6çbncG maddelerinde ve ıart· 

nameefnda yazılı veefkıları •e teminatı mavıkkate mık· 
bozlarlle birlikte ihale saatinden eni komisyonda hasır 
bolunma•arı. 8 13 18 22 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilanJan 

Ankara M. M. V. Sıt. al. l.o. dan : 

1 - Bir metresine biçilen ~der 25 korno olın 500 bin met 
re 90 arzında çamıoırlık bez kapalı sarf la ekalltmlye 
konolmoıtor. 

2 lbaleıl 21.8 9J5 çareamba gtlntl saıt 14 dedir. 
3 İlk inanç pnaıı 7500 liradır. 
~ Şartoameıloi 625 kuruşa almak ve örneğini görmek il· 

tlyenlıı!rln bergftn komisyona uğramaları. 

5 EklUtmiye girecekler kaoont mo.akkat temlnatlarlle 
2490 11yılı kanunun 2 inci mıddeslnln birinci fıkra· 

elle 6ç6ncft maddeılndekl belgelerle birlikte teklif mek· 
toplarını ihale saatinden bir Hat enel M. 1\1. V. 11tın 

alma komi11vono11a •nm,.l11rl. !t 8. 13. 18. (2396) 

Kark•ğaç ukeri ıat. al. ko. deoı 
1 - Kırkağaç mıntıka81ndaki kıtaatı aitlerlye hayvınahnın 

42000 kilo kora ot ihtiyacı açık eksiltme ıoretlle satın 
ılınacak.lir. 

2 İhalesi tO ·8· 935 ealı cGn6 saat on ht>ıte Kıragaç'ta 
111kert eatın almı komisyonunda yapalacakıar. 

3 Şı1rtnameııl bedrlelz olarak komfllyondan alınabilir. 
4 T~miuatı muvakkate akçesi yoz on lira yirmi bev ka· 

ruttur. 
5 İet,.kliler Ticaret odaııında kayıdlı olduldarını dılr •e· 

ıika gôat8'rmf'k mecborlyetlndedlrler. 
6 Eksiltmeye iştirak edecekler 4!,. 90 Hyıh artırma ve ek· 

ılltme kanonunun 2 •e OçGncft maddelerinde •e oırtnı· 
mt>elndo yazılı vuik"ları ve teminatı movakkate mak· ,,-, 

buzlarlle birlikte ihale .aatf nden evvel komisyonda hazır 
bulunmaları. 242:1 ;3 8 l:J 18 

Ankara M. M. V. Saı. al. ko. dan : 

1 - Bir metreeloe biçilen edu 25 koruo olan 500 bin met· 

re 85 arzında çımaoarhk bez kapah 11rf la ekılltmlye 
konmutıor. 

2 lhaleıl 23 8 935 cuma ~Onft Hat 14 de yapılacaktır. 
3 ilk inanç parası 7500 liradır. 
4. Şartoem..,sf nl 6t5 koroıa almak •e örnt>ğrnı görmek la· 

tlyenlrrin hergGn komisyona uğramaları. 
5 Ekalltmlye girecekler kanurıi tf'mfnatlarll,. 2490 Hyıb 

kanunun 2 ve Oçftnca maddelerlnde yuılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını ihale ıaatfndt>n bir saat enel 
M. M. V. 11tın ılmı komlıyonunı vermel,.rl. 

s. 8. 13. 18 (~398) 

Ankara M. M. v. S•t . • 1. ko. dan: ~1anisa icra ~1e· 
1 - Bir .kllosoom4 bfçllt>D eder 180 kuro11 ol•n SOOOO kilo 

pamuk çorap ipliği kapah ıarf la ekttltmlye konulmuştur. mu r 1 u g~ l1 n dan : 
2 - İhaleıf 22 8 935 per11embe gGnG Hıt 14 dedir. 
3 _ ilk lnıoç paraeı a750 liradır. Pamukçu ahmed ve ayşımln 
4ı - Şuta.mealnl ~70 koruıa almak •e örneğin) g6rmek lıti· emlilı: ve eyıam bankasından 

yr.nlerln herız6o komhyona u~ramaları. ödQnç aldı~ı paraya mukabil 
5 Eblltmlye glncekl,.r kanuni temloatlarile 2490 Hyıh bankaya ipotek ey lediği mani 

•anonon 2 lrıcl ve OçOncft maddelnlodr. yazıh bf'l,,![e 11nto Hrey maballt'ai uznn yol 
lerile tekili mektuplaranı lh•le ıaatlnden bir saat enel cııdrleslnde s•ğı yol solo ve 

M. M. V. •atan alma komlıyonona vermelf'rl. arka~• ısıof't evi, l\nQ urunyol 
3. ~. 1 :l. 1 R (2:l9?) ile çr.vrlll ve kapıdan girilince 

Turgudlu Hkeri &atın ılma ko. den: beton koridor Ozt'rinde kareı· 
1 - Tor~odlo roıntakasındıkt kıuatı aak·!rlye hıyvtnatlnm lıkh 4 oda •e ufuk bir avlu 

194000 kilo arp• ihtiyacı yeniden kapalı narf la rnQ· Ozerlode bir mutb11k bir hayvan 
na•a!eya konmuıtnr. d•mı ve bir helA ve sokağı 

2 lbaleıl 23 ·Ağoııos· 9:15 cuma ~ftnd ııaat oo Mrde Ka· iki kanatlı araba kapısı ve ka· 
11ha'dı 11keri &alin alma komlıyonooda yapılacaktır. pu dzerlnde beton taraça ve 

8 - Şartnameıl her g6n komisyonda ,ıörGltbtllr. on ayak merdlnnle çıkılır 
4 Ttmlnatı muvakkate akçrsl 5R2 llradn•. tahta döşeli bir sofa fizer ınde 
5 İ11tekUler Tic.ret odasanda kayıdh olduklarına dair •e karoılıkh dört oda ve bir san· 

ılka 'östermek mrcburlyrtfnd .. dirln. dık odası ve hrllıu olan l 70,60 

6 - Mftnakuuına İIJllrak ed«"cekler 2~90 11yılı artarma ve m. murabh81nda ve tspurıun 

ekılltme kanonunun 2 ve OçGnca ma<ldrlerlnde ve ,art· tobat 929 tarih cilt 97 eahife 
oamf'alnde yazılı vealk•ları ve te 111 lnıtı mn•akkatelerlle 2:l, eıra 13 numarasında ka· 
teklif mektuplarını ihale eaatlndeu eo az bir 11ıt enl'l yıdlı 2,000 lira luymetli maa 

komltıyona vermlı bulunacaklardır. mftetrmllvt hanenin 
8 13 17 21 MOlkfyed açık artırma aure· 

l k d tlle ve 844 uumarah em14k Ankara M. M. V. Sat a . o. ao : 
1 Bir tanealoe btçflf'n edu 300 kuroı olan 10000 l 'l ve eytam bankası kanunu mu· 

J 5000 tane klltm kapah zarf la ekııiltmlye konolmuotar. cihlnce bir defayı mahsus ol· 
2 ihalesi 26.8.935 pnerteıl ~604 ıHt 14 dedir. mak ıartlle artırması 17 9 1935 
3 İlk inanç patHI 8:l75 lfradır. ııalı ~QoO nal 14 16 da 
4ı Ş•rlnamealoi t:!5 lrnrota almak ye 3euf'~lnl g3rmek lı · manfea hllkOmet konağındaki 

tlyeıılu hergfln ö~leden mora komisyona oğrıyabllirler. icra dılrealode yapılmak (lzere 
5 Ekalltmlye ~lrec,.kfrr bnuni ilk inanç paraelle 24HO 30 gOn mOddetle eatılığa ko· 

eayıh krnonun 2 ve üçOncG mıddelerlode yazılı belge· nuldu. 
le ile birlikte te• lf f mrkruplarıDI ihale eaatloden bir Bu arttrma neticesinde ıatıv 
uat enel M. M. V. saha alını komfsyonnna nrmelerl. lıedell t•hmlo olunan kıymetin 

3_ 8. J:l . 18 ("!:l97) )Üzde yrtmlşhrelnl bulursa en• 

Abkara M. M. V. sat. al. ko. den: çok artırana ihalesi yapılacak· 
935 - 9:l6 dere SPDf'll için lstant>ul'da bnlonao Kuı,.11. Mal tar. Akel takdtr"e 2280 numa· 

tt>pe füt>lerlle Burııa'd• b1&lıınan aekeri Jiseelne ve Kırıkalr'd,.ki ralı kanuna göre eauş geri hı· 
•ttkrıi ıan'at llıeılle Konya ff' Erzincan at\lıteıl orta mektt>plnlne rakılecektır. 
ve Kırıkkale'd,.kl 11n'at Grt. Erbaş mektf'blue tal,.be alrnacaktır. il 

Satıv P"eln para e 
Liselerin 9, 10, 1 l ve orta mekteplerin 6, 7 inci eıDI ( larıoa 

olup mOşterlden yalnız y6zde 
11n'at lleeılnlo 9 uocu ıın,f ile aan'at ~edlkllılnln 1 inci ıınıfına 
talebe alınacaktır. iki buçuk ddliliye masrafı ah· 

1 Kul~ll, Maltepe, Dona aıkerl llar.lerlnln 11 inci ıınıf· nır. hhu ~ayrl menkul Oze· 
!arına da talf'be ıhnacakur. rinde berbao~i bir tt1k.Hde bak 

2 Talebe ask,.rf ilse •e orta mektepl,.r tallmatlle 11an'at tal,.bfode bulunanlar r.llrrkldekl 
gedikli erb•t talimatına gôre kaydukıbul o\onor. Bu tı· reeml vHılk lle birlikte 20 
Jlmat talebe alacak mekteplerde ve aekerUk ıubelertode gQo zarfında marıi~a lcıasıoa 

tlôrlleblflr. mGraca•tlara laaımdır . 
3 - ~tideki buıuıların gôz~nande bulundarulmuı ltıımdır: Akei halde hakları tapu el· 
A) Alman'ca okuyan'ar tercih edilir. clllnce malum olmadıkça pay· 
B) 8Gt6n mekteplerde kaydokabal 1 ·Temmuz· 935 te lar;ımadın bartç kılarlar. 1 ·9· 

hatlar. 1935 tarlhiodt"D itibaren ,art· 
15 A~uıtoetı blt,.r, mtlsabıka imtihanı l&zım~,.llrıe 15 

E name herkeıe açıktır. Talip 
Ağoıtoı-1 ylôl araıındı yapılır. Bununla be-raber kad 
rodı yer lalarea dere senesinin devamı mGddetlnce ıhll olanların yOzde yedlbuçuk te· 
llae 'fe orta mekteplerden nıkll ıuretlle talebe alınmağa mioıt akçaaı 'HY• mtlli bir 
devam olunur. banka mektubu ve 934 1566 

C) Mekteplerin bulundukları yerler haricindeki yerlerde11 doıya nomaraslle manfaa icra 
aıllerl llıe ve ortı mektf'plue kaydedilmek lııtlyenler memorloğuna mOr.,.scaaıları ilin 

l ·Temmuz• 935 ten 31 ·Temmuı· 9:Jô tarihine kadar olunur. H. h. No. 44-l t475 
bolondakları yerlerin askerlik ıabelc:rlne m6racaat ede· 
bfllrler. 

D) Mektebe girebilmek için yıoını bGyD.tftp kD.çD.ltenler 
mektebe ahnuıaılar. 

E) İatekliler evrakını tamamlatıp istekli bolondolları mek· 
teplrıre a~kerUk ıubelerl nııtaıılle nya doğrudan do~ 

raya gönderirler. Mekt,.plerden dant nkl olmadıkça 

htçblr btekll mektebe gldt>mlyecektlr. 
F) Mftıabaka imtihanına m«"cburlyet ba,ıl olorıa mftHbaka 

lmubanı yapılacak yere kadar ~hmek •e lmıibanı ka· 
zanamayınca geri dönmr.k için ihtar edilecek mHraf 
lıtekllye ald olup mektebe kabul edllmedlğloden dolayı 
hiçbir hık iddia edllmeııı. Ooun için gellı gldfı maerı 

fının beraber ,ötGrOlmt>el llzımdır. 
4: - Mekt,.pler leyli ve meccanldl. Talrbenln lateslnden baıka 

gtydirilmeel, tecblzat •e kitapları hükômde ald nldu~o 
gibi ayrıca her ay bir miktar maaı ta verilir. Llııryl 

muvaf fakiyetle bltlreolerden arzu edeninin mft~abaka 

imtihanına girerek kazandıkları t•kdlrde 11kt'rl mObendle 
ve fen m,.muro yetlotlrilmek Qzere bir kıımı Avropa'y• 

tahılfe ~öoderlllr. 

6 - Bir ıtmeden fa1la terki tahsil olanlar bir enrlkl sene 
derelerinin he pslnden imtihan verm«"ğe mecburdurlar. 

2414 2 4 6 8 

Bornava satın alma komisyonunda iha· ı 
leleri yapılacak ola11 a!ilker ilanları 

boınua Hker i 11. al. ko. dao: 1 

1 - Gaziemir için pazarlıkta bulanan 140 ton t'kmekllk onun 
bthu kllosune talibi tarafından vrrllen 12 korue f lat 
komotanhkca pahalı görftlmOt olmakla tekrar pazarhğı 
9 ağuıtoı.935 cuma gftuft eaat 15 e bırakılmııtır. 

2 ilk teminatı 1260 liradır. 
3 Uo una lııekll olanların blldlriltn •aklindt'D enel ilk 

temlnatlarlle bir Ulue BarnHı aıked •ahn alma komla 
yonnncla bulunmaları. ~480 

Devlet Demiryol
larından: 

Buruna isıasyononda bolu· 
nen 1'e seneliğl 45 lira kiraya 
tahammfllG tahmin edilen bfi · 
feoln açık artırmada haddi 
IAyiki bulnnmadığıodao 19 8 935 
tarihine mftHrlif pı>rşemhe güoft 
11aat J 5,30 da Huma va letae· 
yononda pazarlık.la tekrar ki· 
raya v~ıilı-cektlr. 

lsıf'klllerlo kanonun dördiln· 
cd maddt>eİ bükOmlerlne uy~un 
beyaonamelflrle ve 338 kuruş · 

luk muukkat teminat akçeeile 
htaeyona mOreceatları . Bo işe 

ald "'arınaınrı liurneva letasyo· 
nundedır. 27 31 4 8 (t32f>) 

'lürk,...
Hava Kurumu 

PiyHngosu 
Keşide: 4 

11 Ağustos 1935 
Hüyük ikramiye 

35000 lira 
Bıleılerinizi Ayın Yedinci Günü 
Ak.tamına Kadar Ba) iinizdea 

f Mıeyiniz •• 
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Gilmrük Muhafaza Alayı Satın Al- Fratelli Spereo Vapur AcentsS1 

ma Komisyonundan· ROYAL NEERLANDAts KUMPANYASI ıe~cı 
• °CERES,, vapuru ' ağustoata Borgaıı, Varna ve Jt6• 

1 - Gümrük muhafaza alayı birinci tabaro ihtiyacı için ekil Umanları için yük alacaktır. ~,dil 
cetvelde yazalı ~5 kalem enak ve mahrukat aç•k ek· Bakteriyolog ve bulaşık ile salğın hastalıklar u GANYMEDES 

0 
nporo 12 ağostoetan 16 ağoetos• ol 

slltme ile satın alınacaktır. İhaleıl 12 8 9:35 pıuıarte1I mfttehastııısı Anvers, Roterdam, Ameterdam ve Bamburg llmanlarl tçh> 1 
güod saat 14 le P•aaport'ta ~ftmrdk mobafaza alayı hl Baemahane istasyonu karııemdaki dibek sokak baoında 30 eayı• alacaktır. ~ 
nasında ııatlD alma komleyonunda y•pılacaktır. h ev ve muayenehanesinde eahab eaal 8 dan akpm eaat 6 a kadar ·•CERES., vapuru 26 ığuetostan 31 ağostaea kadar ~o~:,r 

2 
3 

Ş•rtoameet bergiln komisyonda görillf'blllr. hast•lannı kabul eder. Roterdem, Amsteerdum ve Hamborg Jimanları için ydk alaCI 
Erzeık. ve m11brukatıo tabmto edilen mecmu tutarı SVENSKA ORIENT LlNIEN b011 
18487 liradtr. "NORDLAND,, moıörQ 20 ağustosla Roterdam, OııOl ~ 

4 - Eır.U cetvelde yazah erzak ve mahrukatın hlzalarındakl C 1 dlP'1 
opeohagen, Dantzlg, t;.dyola, Goteborg Oıtlo ve skaO 

fiat tabmlo edilmiştir. Hmanlarana hareket edecektir. 
5 - T~mlnatı movakkate paraları da her eoya hizasında gös· 

terilmişttr. S•:RVICE MARlTl.M ROUMAIN ~· 

Ç K ı 1 "AL BA JUL YA,, nporu l l ağustosta gellp ayni güodc 
istekliler Tfcaret odasında kayıtll olduklarma dair veıl· eşme ap IC3 arJ 
ka göstf'rmek: mecbortyetludedlrler. tı, Napoll, Marstlya ve Barselon'a hareket edecektir. cıPf 8 
Münakasasın11 fşlirak edecekler :l490 sayıh artırma ve Hamiş: ll4nlardakl hareket tarihlerindeki değlolkllklerdeD • 

6 

eksiltme kanununoo ikinci ve Qçilocft maddelerinde ve l meı'ullyet kabul etmez. ,ır~er G 
şartnamf'lrrlode yazılı veslkalarlle teminata muvakkate Fazla tafsilAt için ikinci Kordonda Tahmil ve TahUye 1111~ 

7 

matbuzlar1nı ve ihale ıaadmfen en az bir eaat evvel t l binası arkasında Fratelll Sperco aceQtahğına mftracaat edl l' 
komleyooa vermiş bulunacaklardır. rica olunur T,.ı,.fon: 2004 2005 · 26

63 

Cin et 
Ç11y 

M•ktarı Muhammen k. Tatarı % de 7,5 teminatı ~. ~. Oli vier ve --are· 
KUo gr. K:u. e. Lira ko. Lira ko. ~ 

Toz o.-ker 
21 250 67 50 s 06 VV. F. H. Van k" ı· ·ı d ~9' 

1600 21 so 440 33 ası ı mı e 
Sığır eti 
Sadeyağ 

18000 25 4soo 331 Der Zee 
Pur AcentaS1 

1500 74 1110 83 25 

Zeytin tane 
Kurufamlye 
Kuru soğ110 
Luz 

3240 18 5R:3 20 4:l 74 
1~500 16 2000 150 
6000 5 50 275 20 62 
3~00 3 ' 96 7 20 

K1rmızı bOber l 00 
Phtnç 4000 
Kuru üzdm J 800 
z .. ytioyağı 1600 

Patates 5400 
SarımFak 100 
Bulgur 2300 
Nohut 2700 
Makarna 2700 
Arpa 36100 
Saman ~4000 

Ot 16000 
Odun 100000 

Kömür mangal 30000 
" maden 8000 

Gaz 3600 
Sabuo 1500 

26 26 
22 880 
13 2;34 
29 464: 
9 486 

60 60 
11 253 
12 324 . 
20 540 

3 50 1263 50 
1 50 360 
4 640 
1 20 ı~oo 

1 
66 
17 
34 
36 
4 

18 
24 
40 
94 
27 
48 
90 

95 

55 
80 
45 
50 
97 
30 
50 
71 

Karabina - Bnynk Tnrkiye ve 
Istanbul Otelleri 

DDnyaoın emsalsiz ılıca sulartle çamuru, kumsal df'nlzl 
ve Çeome'nln ıaf havaeı ile en zengio ••Radyo Aktevlte11 ye 
•ahtpttr. KonförlO muazzam otellerlle zamanın en ucuz 
ıhcalarıd1r. Ffatlerl korno 

Yab odaları tıanvo ile yatak 125 
İkinci tnnıf odalar banyo ile yatak 100 
Arza edenler için ıabltdot 100 
Lokantı yemekleri (10) ıeoedenberl lzmlr'de tıuınmıo 

4 1:.WO 90 Mehmed u-ta tarafıodao idare edilmektedir. 

SO~~ 40 ;~~ :~ ~~ :~ Otelde her ailenin hususi yemek ploirnıeıılne kAf t mıtbah 
24 360 27 ve lath solar mevcuttur. Otellerln karyola ve yatakları 

26 
30 4 R 2306 mftkemmel olduğondao ılıcaya gelecek mOoterllerlmlzlo ety• 

g411tlrmf'k killfeılne glrmemelerl tavsife olunur. 
l\.ültür Hakanhğından: Ştralı solan birçok kimselerin hayatını kurtarmak eure · 

ı - 2259 eayıh kaounuo tatbikine dair olan tallmıtnamrye tile töhret aJmıottr. Meohor Karllspad ve Vlol bphcalarrna 
ıör" tik okullar tçın blr aJfabe kitabı yazılmuı mClHbaklya faik banyo eularUe çamuru, romatizma, efyatlk ve mafsal 
konolmuotor. hastalıklarını bir daha avdet etmemf'k Ozere kaı'i tedavi 

2 _ Md-ıabaka mü.dd,.t( eyhil 1935 den bıolamak ve 29 fU eder. Böbrrk. ve mesanedeki kum Ye taşları btrkaç banyo ile 

bat 1936 cumartesi gfloQ öğle va"tl bitmek Ozere altı aydır. temizler. Mide ve bağırııak ve bU'omum adali ağrıları, alnlr 
· a _ MütH1b11k11ya l1Jürake karar verenler 30 ikinci teşrin zafiyeti ve bilhassa rahim hastalıklarında tesiri kat'ldlr. 

ı 935 cumartesi günQ öğleye kadar bir dılekçe ile k.ftltür bakan Şifne banyoları da cUd haatahk.larıoı envaı ve hueusıle ek· 
hğ1na müracaat erler~k bu mdsabıkaya girecekler defterine zemayı bir daha ndluetmlyecek derecede tedavi eder. 
adlarını yazdırıırak bır numara alacaklardır. F•zla malumat almak letfyenlt'r Bat"ut hanında elmslf 

4 - Mü!!111bakada blrloc11tai kaz11oao kitap ftç yal maddede Necmi'ye mftracaat rt11tolf'r. 

& Co. 
OEUTSCBE LEV ANTE LlNIE 

r4" Ceodell Han, Blrlocl g,o 

Tel. 2443 
" DERINDJE ,, vapuru 7 Ellerman Llyn Ltd· ( 

11guetosta bekleniyor 8 ağustosa "FRAMlNlAN., vapotOff' 
kadar Anvers, Roterdam, Hadi· aononda Ltverpool ve Sf ~ 

bO 
borg ve Bremen için yftk sea'dan gelip tahliyede 
alacaktır. nacakrır. t~ 

" ALİMNlA n npuru 9 "DRAGO., npuru 29~0, 
ağuııtosta bekleniyor, Bambu:rg, muzda Bull, Anvus •e b0ıo 
Bremen ve Anvere'ten y6k dra'dan gelip tahliyede ~· 
çıkaracaktır. na~k ve ayol zamand• v; 

uARTA,. vapuru 19 ığoe· ve Holl lçto y6k alacak
11

' 
Doyçe Levıote L10IY' l'I ~osta bekleniyor, 22 ağoetoea 8 W' 

kadar Anvere, Roterdam. Bam· ••ANGORA,. vapuru 1 ~ 
burg ve Bremea için y6k muzda Bamburg, BrelJJtll lı' 
alacaktır. Anvere'ıeo gelip tahlly _de 

SERVİCE DlRECT DANUBIEN lunacakıır. rV 
TUNA BATTI Not: Vorot tarihleri ve''~~~~ 

"TISZa" moıörii 6 ağoe rıo isimleri dzerlne deolt~1~ 
tosta bekleniyor, Budapetıe, rlnden mes'uliyet kabo~ 
Bratlelav ve Viyana için yflk için yftk alacakllr. V 
alacaktır. JOBONSTON VVARRENJ, 

"ATID .. motörft 15 ağustosta NES LTD. LlVERf'V Jf 

bekleniyor. Bodapette, Bratie· "QuE~MORE,. vıpor0 ;9 
lav ve Viyana için yük alacaktır. ağosıosıa bekleniyor, ~:,ııl 

"DUNA., motöril ağostoeua ve Llverpol'deo yftk çı ıçll 
eonuna dogru bekleniyor. Bu Kö8tence, Galaç ve BraU• 
dapeote, Br_aıltılav ve Viyana içi o yftk alacak11r. ~ 

•1111111111111111~ M naili m ~llllllllllllll 
okullarda ok.ut•ılacak. Vtı müetUflne her yıl için 600 lh·a telif 
hıtkk.a verUr,cektlr. lktncl çıkao kitabı yazana blr defaya mabsoıı • 
ol ııak üzere bırıncloio mtldUUo" VrrUeolo bir yıllıQ:ı üçdocO Sağır, Dilsiz ve Körler 
dördüoctl ve bro'ncl çıkanlara da birer defaya mıhsuı olmak 

Dr. Hulusi Alataş ~~ 

E 
. . ~ Eski Tlbblye Mektebi Mü.dDrQ, Garp C.-bheel Sıhhiye J{tl 

ostalüsü ~ iç Hastalıkları Mntahassısı • .ıı 
5 Baııı11lar1oı Bacı Ba1&n Oteli Karo1S1nda Şamlı Sokağı 

Oğtelmen llğl iııl~~lıı~liı ıı~i~:ııı7ııiıiiıiıiıl~iıiıiıiliıtıiııı~ıi~ü:ıı~ı~Uliııı ı ıııııııı 111111
11
: ı 

lzmiı' ithalat gümrOğil mndO' 

Qzl're iki~er yüz Ura mükAflll verilecektir. Direktörlüğünden: 
5 - Mü!!labakaya glr~cek.lerln eeerlerlnl Gç noeba olmak A - 45 lira keıııfm OcreıR bir mOrebblyellk 

tlz,.rfl nıakane Ue ve U~ıtlarao yalmz birer taraflarına yazılm •ş 8 - 30 lira keelm dcretll bit" naluş, dlklo, ellşl 
olıuak lı.iihOr bakıınlıgıoa mak.buz mukabilinde vermeleri •rya açıktır. 

ğnnden: 
göudermeleıl J4zıruder. K.haba girecek reslmlerjn asılları birer 1 - Do öğretmenler . maeeeesede yatarlar ve yemekten lsıifade 
nusha olar k mO'\veddelule birlikte verilir. Ml•abakaya haeılm1 t tduler. 
bir ktrapl11 f?;lr.-nler de kitabın ilç ntıabaaını bakanlığı verecekler 2 - Mürt"bblyelik için kız ean'at eneıhfteO veya muallim 
veya göudrrecrlderdlr. mektebt meznuu olmak veya llkmektebleren en az beo K. 

6 - !\löeabakaya girenlerce eııer mftsveddelerlle birlikte, yıl ô!retmeıılik etmiş olmak. Nı1kıo dllllt ve el işi MClstamel demir baskı 50 
eseri kabul "dUdıgl takdirde, eeerlol llAn edilen tellf bakk• mukabl ôğrelmenllğl lçfo kız ean'at eosthfhilodeu veya devletçe Mılsıamel demir gaz eobaeıı 20 

liode ve her ttlrlft taearruf hakkından vazgeçerek killttlr baken· teecbkll dikit ve biçki yortlarıodao iyi dtrece ile çıkmış Hurda gaz lAmbaeı O 
lığına üç yıllık bir devre lç•n terkettiAloi ve khabm o dene olmak şarlltr. Burdı1 demir parçalara 29 
içindeki her basılıoınıo eon taehiblerlolo kendisi veya kendi S - Milrebbtyelerde aranan ciddiyet. ıılt>be fizerlnde otorite Barda demir gıriko 2:1 
meeıullyetl altıod11 tayin edeceği diğer bir zat tarafından yepıl•· ve tahsil yO.keekliğl tercih ııebebleridtr. Müsıamt'l ç .. rçhe 46 
aağını gôst~rir noterlıkıen taetikll bir taabhfttname verilecektir. 4 - lstf'kliler bir eyhile kadar foto~rafı, mftsbet vHalk veya Köl.tne bask6l tahtaııı ö65 

o 

7 - Ktıapıa bulunma l tazımgelea pedagojik H teknik ta,dlklt suretleri Ue ve bir istida ue· İzmir Karşayaka Hurda eandalya o 
9881f lar1 göııteren oarıname ile noterliğe tasttk etthllecek taab enst1Uiııil dlrekıörlOğfloe baş vurmalara Köhne yer Vtı yol halm 93 0~~ 
hiitoamento formftlj b"t kuruş mukabilinde k61tftr bakanlığı 5 leıekH çok ve tercih eebetılerl müoıerek bulunduğu zaman Yukarıda yazıla e01alar g6mr0ğön derohbaş hurda eşy•':oıl': 
yayın dlrekıôrluğüud . n almablUr. Aokara'dao bar.ık• yerda olan bir mtı,,abaka yapılacaklar. Gerek m6eabaka gdoO !!erek olup açık artırma eurellle t:l ·8 · 935 sala güoil 11atıh~'ğ0,,oP 
Jarm aynı adrese ba kıymetle pul &öodermelut JAzımdır. kabul edillb edilmedtk.lerl lsıeklUelere ayrı ayrı btldlrillr. taUplerin o gOu ııaat onda ithalAt g6ınrOğCl eahş ko01ı111 

1 8 16 24 1955 2 8 M (2401) mftreceaıluı llAo olunur. 23 l:l 6 g 

Çünkü 

Ulusal Bir Fabrikanın Mahs11lildilr 
•• • 

Ucuz, Temiz ve Sıhhiğ Bir Gıdadır. 

Türkiye'nin bertarafında 
içilen yalnız (Ankara Birası) dır. 

(Alfi11kaıra Büıraso) m heryerd~n 

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

··--
ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi binasında 

TELEFON: 2363 •• 
HertOrlü (Banka ve Komisyon) Muameleleri 

Vadesiz.fere % 

Mevduat Şartları: A!tı ay vadt-liy~ % 
Dır sene vadeh1e % 


