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Mussolini Zecri Tedbirlere Endüstrileşme, Refaha Doğ-
Şiddetle isyan Ediyor. ru Atılan Bir Adımdır. -l\f usso ini, ngi tere'nin Ya 

tr'- ı Canavarca Bir iştir, De 
Endüstrimiz Tarımla Beraber Yürüye

İ. cektir. Celal Bayaı:: Bir Söylev Verdi. 

lıırk Tarihi ltalya üç ff ~f talık Bir 
"e Medeniyeti. 

1'iirk Tarihi tedkik cemiyeti 
zeıeri, birkaç güudeuberi Ege çev· 
H....1 topraklanndaki eaki eeerleri 
~geçirmektedirler. Hiç koıku· 

eaa._ki, bu yeni aaha üzerinde~i ilk 
i"'!lll•; Aıatürk'teo millhemdir. 
~hrıizin inaauhk tarihine analık 
te eli gören yüklelt dolgwıloğu 
... ~ili&i, asırlarca mechulümüz 
~br, Düne kadar bia kendi· 
i::' Batı müwerribleriain hazırla· 
~ Türk tarihlerinde okuyor· 
M.' Bu tarihler, Toran nellinin 
h'•nıa ea uzak yerlerine kadar 

)'ılııını •e onun kurdu~u eski 
~tbiyeti Türk camianndan ayır• 

haıka namlarla, baıka köklere 
~~b gibi güıterdikleri milletlere 

111erdi. 
iL. Sümerler, Etiler, küçük 
~lea Türk tarihi çerçe• 
~haricinde eyn ayrı konulara 

"' ıulara) benaeyordu. Onların 
,~ Jd, bilbaua J>ugi)a eabibi 
'- llduAumuz anayurdda tarihin 
"-"14 '-ngia •e eo taki medeniyetle· 
tw~ ~llrmuı. düayaya aaularca üs
~ •azifesiui yapmıılardır. Ne 
"L.~ ki, biz; göğıümllzü kabarta 
lae rta göıterece~imiz bu eeerlerin, 
.. ~lıe aidiyetini biliyorduk, ne de 
~möz, ibtiaaııauz buna an• 
~· müaaitti. Tarihini tanımayan 
~ "'"- elbette ki çok bedbahttır. 
llif ı bu tarilıio bir değeri, bir ,e. 
......._ bir eekiliği, bir medeuiyeti 
~ bedbahtlık da o ailbctte . 
llııııı.... Batı mfizeleri, TGrk toprakla· 
~· Ttırk mbelerhıden yapılan 
~bklann amban halindedir. Bu, 

lçia ne aodır. 
....._ 4tatG.rk, bilydk inkıUbımn 
~ kanrkeo, bu ulma, kendi 
~· kendi öz kaynaklanuı ve 
... '1lluuu da anlatmak utemio-"l>tba doğrwıu, Türk uluıanun 
~ l karakter ve nrlığıru yarata• 
'lae11a yeni neale menıub bulun• 

'11uaun bilyilklClğilnii anlabb 
k, hem de mecrasından çı· 

>ot.. O olan bir tarihi; hakikahD 
~ ıokmak iıtemiıtir. Bu iı, 
~ ilim ve ibtiaaı bakımından, 
~".- uloı hayatında yantacagı 
"'- •ibniyet we ölçiiler bakımın· 
httti."e .gerekee, cihanın naı haline 
~~. 1-iı tarihi bilgi ve telilı::kileri 
'it . ll~en çok önemli, çok çetin 
~iti.. Atatürk, bu zorlu iıi ba· 
'~la karar verdi ve yaptığı araı• 
'6 • •rla eılı::i tarihin köhne per· 
&fıtct laiııı yırtılma11 lbımgeldiğini 
tl"s tltcı için ilk iıi olarak Türk ta• 

tetkik cemiyetini kurdu. 
!'dJ. BQ cemiyetin, Atatürk'do ir· 
' l't altında vardığı oetictler, 
·~da.a e~. Uzak Ata günlerini de ap
~a. ır oekle eoluuoıtor. Bogüo 
g~ b11 neticelere baluyor, oolan ,;il geçiriyor, hayret içinde ve 

.ede ede bize yaklaııyor .. 
..... ~illiyet ilye1erinin yapmakta 
l'"lt ltı ton gl'!ziden, Ege'deki eski 
llaia 

11 
~edeniyeti adına beklediği· 

k._di etıc:eıer de büyiilı:: olacaktır. 
~ ki ınceleaıe, genel bir ILritik 
'-~etbıde olmakla beraber, ya• 
f ''el .~enin mevcod eeer ve de· 
~ erıııı~ tarihi iddialarımıza İlli· 
'61-:hebilecek bir faaliyete ge• 
~~de muhakkakbr. Nitekim 
" etı baaılan, Waci bir ted• 

~lei Japt!Jcatı111 da aöylemiı· 
..... Soau 2 hıct yllde -

Uar~e Girişiyormuş. 
~~~~~~-~~~~~~ 

Mussolini Diyor Ki: Zecri Tedbirler Avrupa 
Haritasının Y eoiden Yapılması Demektir. 

lıalyan askeri Eritr~ hududunda 
lıkeoderlye, 17 (A.A) - İn· ı dlrde ıraıolaııl durumun Mı· 

glllı hükumeti lcabettlğl tak· - Sona 5 inci ylsde -

Tarihçilerimiz Bugün 
Bergamaya Gidiyorlar! 

-------
ö. Afet "Dttnyadaki Boton Medeniyet 
Devirlerini Tork'ler Yarattı,, Dedi. 

~------~~--
Ege b61geelndekl tarlheel blb motıkerla Ödemlı'e git· 

eıerler ftzerlnde tetkikler yıp mittir. Heyet 6yelerlndea bir 
kıımı lımlr'de kalarak eakt 

- Sana ô inci yasde -
-------
Yarından Sonraki 

Anadolu'da •. 

·-...:! !"Kurdlar Kendi 
Bergama'da lsabey camii IW A I d 

mık lçfo ıehrlmlıe gelmlı olan ra arın a.,, 
Tark tırlhl 1rıtt11ma korula Çok heyecanlı, lran, a~k ve 
ikinci baıkanı Ggretmen Afet'ln macera dolwu bir ccuus roma· 
... kaabtıadakl be1eı; dla il· nKlır. Zevkle olcu1acaluını~! 

Kayseri Fabrikası, Programımıza celal Bayar Fabrika Açımındaki 
Dahil Fabrikaların ikincisidir. Söylevinde, Dost llusya ve Onun 

Yakında Diğerlerini De Açacağız. Teknisiyenlerine TeşekkGr Etti. 

Kayeeri 16 (A.A) - Aaa· 
dola AjanllDID kel ayları bil· 
diriyor: 

ltayHri bes fabrlkaea bagla 
blylk tGrealerle açalmııtır. 

lıtanbal'dıa, Ankan'dan gelen 

tren ıaat 18,15 le lttuyona 
nrmıı, bqta ilbay olmak ise· 
re halk fMrllıl er•a.ı, 1Hbty, 
tiltyet i11arlaıı we çok kala· 
bllık bir hılk kltleel tarafın. 

dan karttla•mııtar. Tre.i lltu 
yoa .. yanm .. , il.Ur dar· 
daktaa eonra Kayeeri'den bl· 
nenlerl de alarak hbrlbya 
«elmlt n yolcularını çıkarmıı · 

tır. TGrene lftlrat etmek IHre 
K.ayeeriye ıelealer anu•«la 
Sow1eı konülanmıs. Sowyeı 
tieylk elçlll ~........ Ekeao 
mi btıbnı Celtl 817ar, Tlse 
bakuı S.raçoAla, Sıblılye ba 
kaaı Ref lk S.yt'am, birçok 

eaylawlar, blylk hlk\lmet ••· 
morları, Allkan Ye 1.taabal 

ı••leellerl Ye bl~i ~pile 

l ae de yıua ııcığını bıkmıyı · 
rak caala betla meydanı getl· 
rilmell lçta ~.... hisler bu· 
gladea eonra da daha ıgır 

&lewl~rl befenbllmek ıuretlle 
eewgtll camariyedmlıe liyak it· 
çiler oldotamaza lıbat etmeto 
ber zamıa lıuırız. 

balanmakta idi. 
Torea yeal ....,._ .. , olaa Ekonomi Bakanımı: Celal Bayar 

ipOr alaaimla ,.,.-..... hl· 
bol 1aı....ada maatua• maYI 
ılbltelerlle ~ler . ,., almt. 
yek6aa oa bine yakın tahmin 
edllea Mr halk· kltletl •• ala· 
aıa dGrt Wr tan6aa dlsllmlttl . 
Saat lalll oada fürlb aclaaa 
bir iKi a .. A ... kl glsel 16slerle 
tareal açmıı olda. 
Bir iıçinin diyevi : 

Şınh camariyedailsla •erimli 

lkma tehir aamına awokat 
•et'ala cuh llylHI takip 
eni. llaalUm Şibaa heyeeaalı 

bir hitabede balanda. Fabrl· 
bda çab .. D SoTyet ltçlleri Dl• 

mıaa mObeadlı K.ordtyef yol 
daı Raeça bir ı&ylew nrdlkten, 
kı• 9"11er aamıaa ŞGkriye te · 
mlı bir aeele gftıel bir ıllr 

okadaktan ıonra, Ekonomi Ba · 
kbaı Celil Bıyar hafif bir 

bir pltaa dayaaank Glkemlıl Yunan'lılara Göre: 
ekonomik alanda yOkaeltmek 

eeıle baıladığı ı~ylnlal gittikçe 
1rtın •e hlNedUen bir heye· 
canla frıdedlyordo. Eneli 
oaak.larclı duran ahali ılmcll 

ırlbGa etrafını ıırmıı O.kanın 

ll\zlerlnl cankalağa ile dinli· 
yordu. 

SGyle•ln BüyClk Öndere ta· 

aUMıı: edea kııma daldkılaıca 

ılkıılandı. hmet İıaGna'ne, •· 
aayl prognmını, lıtlhaalltın 

anmaıı lilzÖmaoa ah kııımları 
halkın derinden gelea bnwo 
tetlerlle klrtılandı. 

S6y1Hden ııonra duetUler iki 
eaat kldar fabrlkenın muhtelif 
tanflannı gezdiler. Umumi la· 
tlbı camoriyet hGkdmetlnln la· 

nayi ılaaında ıttıtı bu ilk adı· 
IDın ne kadar ııaglaro eeaıılar1 

dayaadılı merkulndedlr. 
Fabrika bıklkaıen iftihar edi· 

lecek bir mCle98eae olmuıtur. 

Çağrıhl1r Mat 14 de fıbrika 

kantininde Ggle yemeAtnl yldl· 
ler. S1at 15 de ıpor bereketleri 
nrdar. Aktım nrllecek olaa 
ılyafetten eonra tren gece ıaat 

24 de Ankıra'ya hareket ede· 
cektlr. 
Celal Bayar Süylüyor: 

Ekonooal bakanı Celil Da· 
yar'ın bo~fta Kayseri dokuma 
fıbrlkaıunın açıht tGt'enlnde 
nrdlğl ıGyle• ıodur: 

Sayın konoklarım11, bayık 

doıtlarıuıız, 11lz Te ıeTglll 

y orddıtlırım, 
- Sona 6 ıncı yGıde -

yolandakl eadletrl anıdını bu A d 1 H • 1 ı 
gln borada açmakla ıe•lnç do· na o u ezı metının 
yoyoroı. Ba bayık lseria kıH 

;ır Hmında ne kııınaoğoğon; Gizli Safhaları Nelerdir? 
Uaydudlar 
Kovalanıyor. 
Saylnımız Mıbmod Eead 

Bozkurd'un "Bıydudlır Ko 
nlıoıyor., bıılıklı Oç mıkı 

leeine yarınki eeyımızdı baı 
lıyoroı. 

Bu yazılarda hağcı n in· 
clrctlerlmldn naeıl eoyoldok· 
larını n bOkdmetlu aldığı 

tedbirleri okoyıcakeınıı! 

Brmu y azan bir 
Yunanlı mulıarrir 

dir. Yunan ordu 
sunun küçı1k Asra 
topraklarmdan ko 
vulnıasından, ken 
dilerine aid bazı 

sebepler göstermek 
te ve gizli bazı 

saf lıalar ortaya at 
maktadır. 

..) 
----Z-iy_a_r_e_t -- Bizi Çok Ala-

lıbıyımıı Fazlı GGleç'le parti k a) 8 n dı ra n 
bııkanımıs Avni lDo~·· aın Bu Tefrikayı 
Egepalaı otelinde lımlr Hyla•ı 2 Gtln Sonra 

Yunan Kralı Kostanıin Eskişehir kapılarında Mahmud E•d Boskaril'a •IJa· 
retle bir mlddeı konaımaı· 

lırdar • (ANADOLU) da Bekleyiniz? 
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Türk. Rus Dost- 1 G lb!I fil lb!I fil T e o v a ~ o IH a bw e ır o e ır o 1 r:::!k Haberle~ 
luğunun Eser- G y -
leri K~~~!sında. Yirmi lngiliz Harp emis.i u Er~~~um 

Ankara, 16 (A.A) - Kay. ·Ad ı G ı • 
seri kombln11ınıo açılması do nan a arına e ıyor ·.· 
lıyısUe Başhakanıroız İsmet 

Espektcri 
Hareket Etti İnönü ile Sovyet llışbakanı 

M. Molotof ıraeında şo telg 
raflar ıeaıi edilmiştir. 

S. E. ismet İnönil 
(Bakanlar Kurolo bııkanı) 

Kayserl'de dokuma fabrika· 
aının açıhıı dolayıslle en içlen 
tebriklerimi ~e Türk endOst· 
rlıloin bayındulığı ve memle 
ketlerlmlz arasında siyasal ve 
ekonomik alandaki çahıma 

hlrllğfnln sürekli gelfımesl bu 
eueundakl dileklerimin kabu 
IOnil rica ederim. 

Molotof 
S. E. Molotof 
So•yet Ros~a Halk Komi 

serleri Kurulu başkanı 
(Moıko••) 

Dokuma fabrlkaııının açıhtı 
dolıyııile tebrik ve dilekleri 
nlzl göndermekte kullandığı· 

nız dostç11 ıôzlere lsılyle te· 
1Jekkftr ederim. Bnıao alın· 
larda htıkumetlerlmlzln ger· 
çekleıtlrmeyl bildikleri nrimll 
ve 111kı çalıoma blrllğlle Kay 
11erl'de t6kel bir anıt yakeeh· 
tik. Değerli aıkomfıer Plato· 
kof 'on ve b6tftn So..yet aal 
gıtının Kıyserl'de bulonoıu 

bu çahoma blrltğlnln bf r bel 
geıldlr ki, bu belgeye kftrı• 

d~rln duygular be11lemek.teybı. 
Bu mftna11ebetle ılze ve Soy 
yet Rusya hGkıimetloe Comar 
lok htıkumotfnln 11arıılm11 

doıtloğonuo ve benim içten 
duygularımın fnancauoı yeni· 
lemekle bahtiyarım. 

ismet lnönü __________ ../ 
Genel Nüfus 
Sayımı Hazırlığı. 

Selim Aykut Da Bazı 
Yerleri Dolaşacak. 
Ankara, 16 (A.A) - Bize 

verilen malumatı gôre genel 

ntıfoı 11yımında çalııacak H · 

yım ve kontrol memorlarlle 

bu lıl idare edecek idare eef. 
ler'ne ve halka izahat ve kon-

feranı vermek Ozere tstatlıtlk 

genel direktör muavini Selim 

Aykut Kiitahya, Bilecik ve Bur. 
11'da .lr.ooferaoıılar vererek Ça 
nakkale'ye gitmiştir. 

Sayım hakkında halkı tenvir 
için mekteplerin açılmasını mü-

teakip muılllmlerin sayım gft· 
niine kadar talebeye sayım et· 

rafında malumat vermeleri için 
Kftlıür Bakanlığınca huıosi bir 
program hazırlanmaktadır. 

-Her iki Donanmanın Yunan Sularında Toplanması 
Atina'da Muhtelif Tefsirlere Yol Açmıştır •. 

İstanbul 17 (Özel)- İtalya harp gemileri Yunan limanlarından ayrılmadılar. Yirmi harp gemi· 
ılnden m(irekkeblr İngiliz filosu da Yunan limanlarına gelmek üzere usstıbhrllerlnden ayrılmıştır. 
loglllz, İtalyan donanmasının. Yunan ad~lannda toplanması Atfna'da muhtelif tefsirlere yol açmıo11r. 

letanbol, 17 ( Özel ) 
Üçılncft bölge genel eapekterl 
Tahsin, bugtın Erzurum'• ha· 
reket etmiştir. 

Geneloya 
iştirak Etmemeğe 

B ı 17 • • }f Karar Verdiler. · e s er ~om l t e s l ~arar ·l n l İstanbul, 17 (Özel) - Ati· 
' na'dao haber Yeriliyor: Liberal 

Verdi Beriki Tarafa bildirdi ~:0'·:::1~·=:~:!·:. 0~::'~·~: 
' · zekereden 11onra geneloya lı 
-----------• ıirak etmemeğe karar vermlş-

ltaJ ya' ya Habeşistan'da Manda ve Zabıtayı Kontrol Hak- lerdır. 
Zaimis istifa etmiyor 

kı Veriliyor. ltalya'nın Kabul Etmesi Şüphelidir. tıtanboı 17 (Özeı)-Cumur 
relel M. Zalmlıln lıtlfa etml ~~~~~~~---------------------~ 

İatanbol, 17 (Ösel) - Lon ltalya'ya Babeolııtan'da manda bulunacaktır. İt•lyan başhakı· 
dra'dıu hab~r nrUdlğlne göre, verllmeıl ile beraber jandarma nının hemen cnıp vereceği 

ltatyın orduları; Erltr,, cephe Te pollı kunetlerlnln kootroUl de sGylenlyor. 
sinden Adun aıerlne ytıramek kendisine terkedllmeel tenılp 1111tanbol, 17 (Özel) - İtaya, 
için hummalı ıurette h11ırlanı olunmaktadır. Bo kararın, ltal· Habeşistan ınlaımazhğıoın barb 
yorlar. Mareoal Dobono, hnı yaca kabul edileceği zannolun· sız halledUebllece~l tımld edil· 
kunetlertnln yudımı lle enelA mamaktadır. memektedlr. Berkeı, mobaea· 
Akıum mıntak.aıındı tahaHftd Karar, bu gece Mu110Hnf ile matın bogGn, yarın baolıyacıgı 
etmlı olau (Raı Şeyhom) on Babeı imparatorunun elinde kanaatindedir. 
kamandaıındakl Babt:-t ordu 
larını mağltlb edeceğini tahmiu 
ediyor. 
Somalı cebheılndekl orduların 

bapoda bulunan general Graç· 
yaao'ı:un dı, ıoo bin klolllk 
bir ordu ile Sumıh'dan Babeı 
topraklarına yGrDyeceğl ve bu 
ıoretle Babeı konetlerlnln, 
Harar mıntakaeına ric'at etme· 
lertnl temin eyllyecegt ııôyle· 
nlyor. 

İıtaobul, 17 (Özel) - Parlı 
gazeteleri, Ctbutl'dekl muhablı" 
lerlodeo aldıkları telgraf lan 
neoredlyorlar. Bu telgrafları 
hGre, Babeılıtan'ın birçok yer· 
)erinde ya~murlar durmuı ve 
tropikal ııcaklar da kılmımıo 

tır. Bu eebepteo dolayı gerek 
Bıbet orduları ve gerekıe İtal· 
yın'1ar, ııkeri hazırlıklarına 

germl vermlılerdlr. 
İıtıabnl, 17 (Özel) - AdJı· 

Abıbı'dakl ecnebi tebeaları, 
ıehrl terkederek civar dı~lıra 
Udcı etmlı bulunuyorlar. Cl· 
botl ile Adlı Ababı araııodald 
tren, mOıımadlyeo ecnebileri 
taııımaktadır. 

lstınbul, 17 (Özel) - Ma· 
aavn 11.manına gelen İtalyan 
vapurları, k.6.lllyetll mühimmat 
tank ve erzak çıkarmışlardır. 

Mftblmmaı, doğruca Azmaraya 
ııevkedllmektedlr. 

letınbul 17 (Özel) - Erltre 
cebheslnde top ateşinin baııla

dığı hakkında Londra gazete· 
lerlnln oeşt'etttlderl haberleri, 
İstefanl Ajansı tekzip etmek· 
tedlr. 

Y onan Partileri 
Azami Faaliyettedirler! 
Mosademe ve Dnello Teklifleri ve 

Kabinenin Mevkii. 
letınbul, 17 (Özel) - Yonanlııan'dı dahili •aslyet henGz 

dflzelmemlıtlr. Geneıal Panayotakoa, bllf lll otdn kumandanı ol· 
makla benber kabine Gzerlnde naf I& ~bir v11iyet muhafaza 
etmektedir. 

Aıkeri mehaf ilde dahil olmak lzere general Kondlllı'ln ka• 
blneden ozaklaotırılm11ını lıtlyenler çoğalmı1111r. 

'.' 
Yunan Donanması Istan
bul'a Doğru Hareket Etti. 

' 
Dost Devletin Donanmasını Bir Filo
muz Çanakkale'de Karşılıyacaktır. 

İatanbul, 17 (Özel) - Yunan dooınmaıı, Selanlk Llmıoın· 
dan İetanbal'a mClteyecclhen hareket etmlıtlr. Dost devletin do
naomaeı, perıembe gftn(l lıtanbul limanında bolonacıktır. Bir 
f Uomuz, Yunan donanmaııını Çanakkale açıklarında kareıbyıcak.tır. 

' .. 
Uluslar Kurumu 

Fran@ı?ı Finans Bakanın ~,ormtt)Q. 
nü Kabul Etti .. 

İııtaobul 17 (Özel) - Uluelar kurumunun dilaka toplantı· 
11nda Franea Finans bakanı Jorj Bone, cihanın ekonomi doru· 
mo ve paranın ııt~bllfae edllmeıl hakkında bll' formül göıter· 
mlşılr. Bu formGI, mqvafılt görftlerek kabul edilmiş ve jorj 
Bone'ye ıeeekkOr edilmiştir. 

yeceğf anlaşılmaktadır. 

Mühim tedbirler alınıyor 

İstanbul 17 {özel) - 27 
Teırloevelde yapılacak olan ge· 
neloya kadar dahili 11Qkunetln 
muhafazaeı için Çıldadıı kabl· 
ne11I btıyük ve mfthlm tedbirler 
almıollr. 

Kır bekçileri birbirine girmiş! 
İstanbul 17 (Özel) - Pi· 

loo'da bir gazinoda oturmakta 
olan bir takım kır bekçisi ile 
karııda oturan diğer bir ta· 
lum kır hekçlıt arısında gene· 
ral Panayotak.l meıı'elesi Qze· 
rlne açılan bir miloakaea kanlı 
bir mftcadeleye lnktlAb etmiş 

ve J;ıer iki taraftan dört klıl 

yaralanmıştır. 

Bir' Düello Teklifi 
İııtıobol, 17 (ô. el) - Ge· 

çen haftaki askeri h•dise Oze· 
rloe l11tlfa etmiş olan Y onan 
dahlUye bakanı M. Ralli, hA· 
dlseyl yazarken aleyhinde çok 
çirkin lınıdlarda bolooan ga· 
zetecl meb~uslardan Kramstakt 
ile Evstratlu'yu dGelloya davet 
etmJo n Baıbıkan M. Çalda · 
rtıı'te Harbiye bakauı M. Kon· 
dillı'I ıahld gl'l11termiştlr. 

Alaçatı 'na kurtuluş bayramı : 
Alaçatı : - Alıçatı'nıo kur· 

tuloş bayramı 15 eyllildftr. 
Alaçatı'lılu, Seferlhiııar gençler 
birliği bandoııunun lıtlraklle 

kurtoluı gCiııGnü fevkalAde te· 
zahiiratla kutlulımııılardar. 

Gece de tenvirat yapılmıı ve 
taraf taraf nezih eğlenceler ter· 
tip edllmlotlr. Bo mGnısebetle 
Alıçıtı Gençler blrll~l Seferi· 
hll!llr gençler birliği mlsaf irle· 
rlne gftzel bir ziyafet vermiştir. 

Türk-Yunan 
Teeim Muahedesi 

İstanbul 17 (Özel) - TOrk 
Yunan tecim mfizakerelerf; 
samimi bir hava lçlode devam 
etmektedir. Muıbedenln lkl 
gao sonra lmzılaomaeı muku· 
rerdlr. 

Bucada kulüp açılı yor 
80 yıl Boca'dı bir kulO.P 

açılacaktır. Kulubiin ıeıı! 
hazırlıklarına başlanmıştır. sııc• 
belediye btıtçeelne kul6b40 

yıltık masrafı tçio ıabııl!lt 
konmuştu. Buca'da lçtlmaf bl' 

kO' varlık yaratacak olan bo 
lOpten iyi verimler elde edtJe· 
cektlr. 

Awnma J 
Aleancak maliye tahıll ıub 

memorlar1Ddan Şevkl'nln ıylı'1 
25 liraya çıkarılmışltr. 

Kalorifer yaptırılacak. 
Bukumet avlusundaki 111ılW 

binasını kalorlfer teeieatı ytP' 
·f· tmlması def terdarhkça kır 

laştmlmıştır. -~ 

Adriyatik 
Denizinde 
Fırtınalar, Fransa'dS 
Yağmurlar Başladı. 

d~' İııtıobul, 17 (Özel) - /. 
1
. 

yatik denizinde buyök fırtı111

1, 
Jar başlamııtır. Birçok de~f 
kazalarının vokubulduğo • 
lenlyorea dı tafslllt verllot'' 

"ot' mektedlr. Fr11nıa'da da ~ 

konç yağmurlar ba1la111ıe fi ' 

Pırl11 ile muhtelif şehirler • 
11ındakl mOnakalAt keılloılıtlt· 

Balkan Festivııl 
Heyeti Ata-
Ulrk Abidesine 
Çelenkler Koydulat•'

1
• 

İııtanbol, 17 (Özel) - IJ', 
kan Feıthal heyeti, oluııal ),•~. 
fetlerlle AtıtOrk ibideılot 
derek çelenkler koydu. 

Kredi Fonsiyed~ 
Kıhlre 17 (A.A) - 1'41,., 

llç faizli ve ikramiyeli tf~o· 
kredi fonslye tahvlllerlolo e· 
,aokQ çeklllolode 1886 ee;~ 
ılnde çıharılmıo tabvfller111~, 
9985 nomarah tahvile 50 ,,ıı 
1903 ıene11lnde çıkarılm•G I• 

,rı 
vlllerden 406,956 oolll 4' 
tah•ll so bin, 19 ı ı ıene.ı;so 
çıkarılmıt tahvlllerdeo 9 ~ 
numaralı tahvil 50 blo lt'

0 

ikramiye kazanm~ 

Türk Tarihi 
ve Medeniyeti· 

Başı l inci yilzde ...... ,19• 
b. ~ 

lerdir. Me•cud eaerlerden ır 1,ıı· 
hakkında tarihi bilgiler toP,,,fl 

·aııııı 
mııtır. Fakat bunlann irU . 1,ııt 
henüz teaiı edilmia, Joynıetlet1,ldi" 

değ• ' manaeile ortaya çıkarılmıa e~ 
• ·o Bir gün gelecek ki, Ege ııı ,1,rl' 

medeniyeti, bu yeni ça~ı~?' 11~ 
bütün acunda büyük bir ,Jgı '"' ol• 

eııbW 
dıracak, topraklarımız ve .,;,iOI' 
doğumuz eski ıteogioliklet eıııJ 
tezlerimiz, bizim ıoıklarıo:ıııl• 
edilecektir. 1,tibİ 

Bu itibarladır ki, Tfırk: ııtı• 
tedkik t'emiyetioio ç.ııtJ§ıJJ;,ııeı 
memleket ve ulus için eıı ıJJ 1ı11Jıl' 

- li · 1 · • -·ad• .. ıı ve ooem ış enmız ara.... oıi" 

\ , bü .. ~ lüo:ıılıte. nuyor e tun gon 
muvaffaltıyetioi dileyorUZ• vof) 

Genel kurmay baıkanlığı ve 
Milli Müdafaa Vekaleti istisna 

edUen zumreler haricinde hO· 
uıo ordu mensuplarının sayım 

ve kontrol memurloğu vazlf e· 
sinde çalışmaları lazım gelece· 
ğlnl bulün teekllAta emir ve 
tamim eyleml~tlr. 

İstanbul 17 (Özel) - Tür· 
kiye dıı işleri bakanı Tevfik 
Rüııdü Aras, Fransa bıııbakını 

AI. Laval, Polonya dıt f olerl 
bakanı M. Bek, loglltere de· 
legeıl Lord Eden ve lıpınya de· 
legesl M. Mavarağa'dan mftte· 
şekkll beşler komitesi, bugün 
biri ıobah ve diğeri lSğleden 

sonra olmak üzere M. Ma· 
varağa'mn başkanlığı altın· 

da iki içtima yıpmıı. İtal· 
ya Babeı anlaşmazlığı etrafın· 

dıkl kararı bir kere daha gözden 
geçlrmlotlr. Bu karar; daktilo 
Ue yazılmış 20 sahlfeden lba· 
rettll'. Komite, Oyelerl kırarı 
tekrar okuyup lm11lıdaktan 

eonra İtalya Ye Bıbeolııın de· 
le,;elerlne nrmlttlr. 

Fransız Ordusu 
Büyök Manevralara Başlamıştır .. 
İsaaobol, 17 (Özel) - Fran11ız ordoııu, bilyilk manevralara 

başlamıştır. Motorize edilmiş kıtaat, tanklar ve tanare f lloları 
manevraları iotlrak etmlılerdlr. 

A~ 
~--~---~-====================~--

1935 Genel Niifus Sayımı 
20 llkteşrin Pazar 

Eskiden devletler aluı için 
değil, uluslar devlet için kaidesi 
hakim iken, devletler sayıma 
«'>nem vermezlerdt. Kaziye ter· 
ılue döodftğ(l zamaodanberl 

devletler sayım gibi ulusa iyi 
hizmet yollarını gôelereo lşlue 
baııvormığa başlamışlardır. 

BaıveUlet 
letatiıtik Umum Müdilrlüğü 

••• 
lngiliz'ler Soygun 

Cebelflttarik'ten Bursa Yolunda 
Asker Geçmesine Otomobil soyuldu 

M . Ol ) lıtanbol 17 (Özel) - Burııa 
801 uyor ar• .. ile Karak5ıe araııında bir oto 

mobil 11oyguncoloğo olmoıı ve 
yolculardan 1800 lira para 
ıhnmııur. Seyguncolar, jandar· 

lıtanbol, 17 (Özel) - İngl· 
llz'lertn, CebelDttarlk'te uteri 
nakliyatı yaeak ettikleri, Parla mamız taraf1Dd10 ~lddetle la· 

_ klo olanmakaadar. 



Ekmek 

Niçin Yok? 

-"" r== G ltlı n ltlı n Ş a ır h a lb e ır O e ır fi '\ 1 Dıışıındııkıerim... 1 
ı= ~Evet, 

Evvelki giln başhyan ve 
dilnden hibareo kendini şld 
detle hissettiren bir ekmek 
buhranı başlamış ve birçok 
llrnseler fırınlardan ekmek 
bulamamışlardır. 

Saylavlarımız Uraylar Kongresine Uavagazı Doşondnklerim!. 
Tedkiklerine De- • Uraya Tecrabe ve gelJşme, saçların 

Bu hususta bir muharriri· 
mızı tahkikata memur ettik, 
•ldığımız netice şudor: 

Un f latlerl iki günden beri 
çqlal başında 50 kuruş bir 
teref fü vardır. Fırıncılar, bo 
t'reffü karşısında zarar ettik· 
lertoden bahsederek oraydın 
ekmek narklarının yfikaeltll 
._.esini istemişler, fakat hu 

ltleplerl kabul edilmemiştir. 
Borsa kayıtlarına göre boğ 

d.y f latlerlnde hl r teref fil 
Yoktur; Adana'da ekmek bir 
derece daha ucuzlamıştır. 
Şo halde, un f latlerfnln 

b11 yftkseltşlne bu ekmek buh· 
tınıoa ne demek lazımdır, 
bilmiyoruz. 

Ekmek 

vam Ediyorlar. 
----+•·---

Manisa saylavları, K4nl Ak· 
ekin, Yaşar, Refik Şevket ince 
ve Turgud TOrkoğlo geçen 
cama güoQ Akhlsar'dın baoh· 
yarak Soma ve Kırkağaç ilçe· 
lerJni ve bazı köylerini dolaş · 

mışlardır. Saylavlar, seçmen· 
lerlle görüşerek dlleklerlnl din· 
lemlşlerdlr. 

Refik Şevket ince ve Turgod 
Tilrkoğlo evelkl akşam ıehrl· 

mlze gelmişlerdir. 

Şehrimizde ve civarda hu· 
lunan eaylavlarımız, bu ayın 
yJrml birinde Manlsa'dl! topla 
nacllk üzilmciller kongresine 
gitmek ilzere hazırlanıyorlar. 

Turgod Tilrkoğlu, bugftn 
Kemalpa~a'ya gitmiştir. 

üç Suç 
lşliyen Adam .• 
Don Sulh Ceza HOkil· 

))· : • · • ·.. menliğinde Tutuldu .. 
lrJDCİ nevi } 0 hu· Kemer caddesinde 58 sayılı 

~\lk k evde bir vak'a olmuş, Mahmud 
UrUŞ3 ÇI ktı. oğla Mustafa admda blrlsr; 

le l.Iray daimi kurula, dQn öğ· Afyonla Ali kızı Zelihayı sopa 
den sonra toplanmış ve fırın· ile baomdan yaralamıştır. Vak· 

tılır1 1 1 1 anan sebebi Mustafanm Zeliha. ti n müracat er n incelemiş 

11 
l'· Un ffatlerloln yilkselme· 

~den dolayı şimdiki nark 
l tinden ekmek çıkarmanın 
-~. 1- llsız olduğu urıyca da an· 
dı•ılrnıı ve bunun ilzerlne şlm· 
bı'e kadar 10 kuruşa ~anlan 
~ tlaeı nevi ekmeğin; 10 buçuk 
"ru tt~ 'a çıkarılması tesblt edile· 

ooa göre nark koamuetur. 

~ldnrmek için 
~teş Etti. 'il -. ...... 
~ .. d F eyzullab; 
())is· • T l ınıız arafından 

-hancasile Tutaldu. 
8trı l ' ~e be kordonda rıcyyar ga· 

&- 'tıtlvezzll Kürd Feyzullah; 
ıeteı 

)ııı._ er genel bayii Hamdl'ııf n 

~~tıdı sekreter l\f ehmed oğla 
tlll' il ~e~ o o arkaeındın öldfir· 

tıt lı:ıadlle bir el ııllah atmış· . '1 •e ernıf; Hihnil'nQn ceket 

deıı P•rıtılononun eol cebini "-! geçmiş ve etine dokun· 
tııı~ 1Mır. Feyzullah ikinci defa 

'-ca lıo!Je sını ateş edeceği sırada 

'e'-dl llolı:ta memuru yetişerek 
l' •lot yakalaaııştar. 

Lehı~b!lkata göre vak'anın se· 
~t eyzollah'm genel bayle 
~'-le Parasından olan borcunu 
~'tıdıeo:aesldir. Dondan ötilrü 
~tttı 8111e @atmak Ozere gazete 

ıı dı~rne@I kararlaştmlmıı ve 
'it lıl ll \'ak'ayı yapmıotlr. Po· 
~ ela.atı 
~tt. ro; ıabancasını ikinci 

thuı~~d~urmak Qzere olan 
tt,111t h ı soğokkanhhğı ve "l ı:u oıııtı sayesinde yakalamış, 
ılt.111'-lctsıoı almıştır. Tahkikata 

' ednıyor. 
~f. Par_nı_a_ö-_ı-Kc ildi 

ı. vebıu o 
"Ilı erde Kavala'h Hasaıı'ın 
~le'~ klrenıh fabrikasında 
~ ... ebmed oğla Ali Sflln· 
iL.. ~•it" ~tltl ıııeef altında biriken 

, ~rı kazırken elini dl şll 
~. aptırmıe, eağ elloln Qç 

~1 keamllmlştlr. 

nıo kapısına l~emesldir. Zeliha 
söylenmls. bundan kızan Mas · 
tafa da sopa ile vurarak kadını 
baeındao yaralamış, kendisini 
totmağı gelen polise de baka· 
ret etmiş ve karakola götQrj 

lünce üzerinde birde roheatsız 
bıçak bulunmuştur. Dan adli· 
yeye verilen Mustafa sulh ceza 
hiikQmenllğlnce tevkif edil· 
mlştlr. 

Dr. Hulftsi Erel 
Bir mnddettenherl İstanbul· 

da bulunan kıymetli sinir dok· 
torlarımızdan kaymakam Hohisl 

Erel evelkl gün İzmlr'e dön· 
m6ş ve hastalarını eskisi gibi 
Göztepe iskelesindeki hanesln· 
de ve beyler sokağında ded6 
zadeler karşısındaki muayene· 
hanesinde kabule haşlamıştır. 

Doktor Hulusi Erele bo, 
geldin deriz. 

Büyük 
Kredi Mes'elesi 

Milli bankalardan gayri İz 
mtr'dekl bankaların büyük 

krediyi kesmeleri yüzünden 
piyasada bir darhk hisıl ol· 
muş fakat Tilrkof Is başkanlı 

ğının teşebbüeile bu bankalar 
tekrar kredi muamelesine baş · 

lamışlardı. Ekonomi bakanlığı 

ihracat sırasında yapılan bu 
hareketi bfiyük bir Ouemle 
karşılıyarak her ihtimale kareı 
tedbir aldırma~, Cumuryet mer· 
kez bankasının; gayri mllli 
bankaların kestikleri büyük 
kreyl tficcarlarımıza açmararı 

için şehrimizdeki ıldkadarlar• 

eınlr gelmi~tlr. 

Ofisin teşebbtıslerl de iyi 
sonuç vermiş ve gayri mllli 
bankalar tekrar bfiyfik kredi 
muamelesine başlamışlardır. 

Kalbi durmu.,: 
Burnava'oın Naldöken köyfln· 

de Veli oğlu Hiheylo; konuk 
gittiği bir evde kalb durmasın· 

dan ölmüştür. 

P H ı 
ağarmaeile değil, ka(aaın dol· rOJe azır anı yor. Devredildi. ması ve mohakemenın geliş· 

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

iz mir ve Buca Urayları Yapılacak iş-
ler üzerinde Tedkikler Yapıyorlar .. 

~~~~~~---~~~~~~-
11 kteşrl nln 24 ünde Ankara· celr. ve projeyi götftrecektlr. 

da belediyeler kongresi topla· Projenin bfr sureti daha evel 
nacaktır. Ba kongreye verilmek lçbıkanhğına gönderilecektir. 
Gzere İzmir şarhayhğı; şehir Belediye milhendlslerf; bu proje 
leleri hakkındı bir proje hazır· Qzerlnde çalışmaktadırlar. 

lamııtır. Bu projede İzmlr'de •: 

yapılmak istenen sığlık ve ba. Boca btledlyesl de kon. 
yındırhlr. işleri 88yılmaktadır. gre için bir proje hazırlamış · 

En önemli işler lzmlr'dekl bü· tır. Bu projeye göre Buca'dı 
Uin bataklıkların kurutulması, yapılması istenen şeyler bir 
lzmlr'e güzel bir lçrue suyu d elektlrlkli fırın, spor alamn a 
getirilmesi, Bolzler projesine trlbftn, İzmir caddesi ağzında 
göre ltağım tesisatı yapılarak 
körfez salarlDID kirlenmekten bir alao vOcude geılrerek ba· 

rada bir park n ortasında 
kortarılmaeı, yangın yerinin 
bayındırlaştmlmaııı, kültür park Atatürk anıtı yapmak eokakları 
ile bunun etrafında muhtelif parke döşemektir. Biltdn so· 

önemli teşkfl4t, yollar, parklar 
vesaire yapılmasıdır. Bunlar 
hakkında projede dilekler tesbit 
edilmektedir. Belediyeler kong 
reıılne doktor Behçet Uz gide. ----

kakların ağaçlandırılması ve 

bazı yerlere parmaklar yapıl· 

ması, Buca içme suyunun de· 
mir borulara alınması da bu 
projede yazılacaktır. 

Orta Okullarda Okuya
cak Olan Talebeler. 

-~~~~~---.... ~-~---~-
1 yi 've Orta Dereceli Olanlar için 

Yeni Bir Emiı~ Geldi. 
----------------

Orta olr.ullara yazılacak talebe 

hakkında Dün Kaltor Bakan 
lı~mdao Ubayhğa bir bildirim 
gelmiştir. Bunda denlllyor ki: 

1 - Bo yıl orta okulları 

başvuracakların, ellerindeki şa 
hadetnamelerlne göre en 1 yl 
ve iyllerdc!n başlıyarık boş 

sınıf ve sıra sayısınca alınması 

önce bildirilmişti. 

2 - Halbuki alınan haber 
lere göre bo usulün taptanmaeı 
halinde orta okula bae"uracak 
)arın bazı yederde an aoağı 
üçte ikisinin mekteb açıkta 

kılacağı anlaşılıyor. 

:l - 8u açıkta kalanların, 

memlekette başvuracakları hae 
ka okul ve erlik olmad•ğına 

göre Tilrk camiası içinde umat· 
şuz ve sonunda zararlı unsurlar 

haline düıebllecelderi gözöoilne 
alınarak bunlarm herhalde 

okullara yerleotlrllmelerl karar· 
laşmışlır. 

4 - Hunun için, bıetı il· 
baylar olduğa halde kGIUlr 
direktörü ve okul direktörle· 

sinden tterekll görftlealerl bir 
komisyon halln~e toplanarak: 

Birincisi - Der orta dere· 
celi okulun bina eıygmndın, 

talebe almak yöoQnden, tek 
bir tal:tbe yeri boo kalmıyıcak 
sorette azami lsılf ade olunm.aı 

İkincisi - İlk okullardan 
lüzumu kadarının orta okullar 

sıyg1S1ndın arla kalan talebeyi 
alacak kadar şubelerinin orta 
okul sımfı olarak kullanıloısı 

CçflncQs(l - İlk okollardın 
bir veya birkaçının orta okul 

olarak tahslel 
Dördnncilıü - Bunların top 

ıanmaeına lmkao olmadığı an· 
laşılan yerlere ve orta dereceli 
okullarda veya ilk okullardan 

6 - Alınacak tedbirler, er· 
geye uygunu ve hiçbir talebeyi 

açıkta bırakmıyıcak surette eap 

tınıoca bu sonuç telle bakan· 
lığa blldlrllecektlr. 

7 - Bu emir yalnız ortı 

okullar içindir, Lfeelerln ikinci 
devreled için ayrıca emir veri· 
lecektlr. 

• • • 
İlk ve orta okullar dara 

munu tedlr.lk için şehrimize 

gelmiş olan KGltOr Bakanhğı 

Eğitim kurulu Gyeelnden Hlk· 
met Tl'lrk diln de kftlUlr dl· 
rektörlfiğilnde tedklkatla meş 
gol olmuştur. lık ve ortamek · 
tepler doruma tamamen anla· 
şılmıotır. Her iki kısımda da 
ba yıl fazla mektep açmak lh 

tlJacı baş göetermlştlr. Hikmet 
Tark bugfin nporunu hazırlı· 
yarak alınmHı IAzımgelen ted· 
birleri teeblt edecek ve Kaıuır 
Bakanlığıuı bildirecektir. Dan 

de yazdığımız gibi tahefl çağın· 
d3 hiçbir çocuk açıkta bırakıl· 
mıyacaktır. 

ilk okulalara bu yıl önemli 
miktardı H öğretmen (Muallim 
vekili) alınacaktır. İlk tahall 
Çağındaki çocuklardan mektt!p· 
lere fazla müracaat yapıldığı 
için bu yıl ilk ıınıfın şubeleri 
fazla olacaktır. Ae öğretmenlik 
için şimdiden müracaatların 
kabulüne baılanmıştır. 
2 ve 3 Qncd maddelerde bildi· 
rllen şekillerde faydalanmak 

·tlzere yarım gOn tedrisat uıo 
ltınün tıptanması çarelerine her 
halde sıraslle başvorolm1&1 ııu· 
retlle açıkta kalın talebenin 
yerleştlrllmesl tedbiri alına 

caktır. 

5 - Büdçede ne 11ıra ve 
baoka öğretim araçlarına, ne de 
kira ve bııka mHraf fara kar
şılık olmadığı için yukarıdaki 
maddelerin tıptanmHında lıtn 

masrafsız ytırGt6lmesl ve orta 

.... -
Hnagazı şirketi, oldoğu gibi 

ur.ya devredilmiştir. Bayındır· 

hk bakanlığı, işletme işini bir 
müddet kontrol edecektir. Havı 
gazı tesisatı, dtınden itibaren 
arayın nam ve hesabına lşltı · 

me'~e başlımııtır. 

ihracatçılara 

Bildirikte 
Bulunuldu 

OzOm Fiatlerini 
Kırmak Istiyenler 
Hakkında Takibat Var 

Plyaaadan koruGzftm &atın 

almak ve nazım vaalyette ça· 
hşmak Ozrre teşkil edilmiş 

olan şirket dlrekUSrO İemıU 
Hakkı Veral'ın bug6a İstanbul 
yolundan İzmir'e gtılm.ıl bek· 
leni yor. 

Ziraat ve f ş bankalarınca 
bir buçuk milyon lira ııt-rmaye 

tle teokll edllmlı olan ıtrlr.etln 
ııermıyt-sl ıfr11t ve le banka· 
larında hHırdır. Teeçfl moa· 
melesi Ekonomi Bakanlığınca 

tamamlanmıştır. Onun için 

tlrketln dlrektörtl lımlr'e ge· 
lince hemen plya&adan DzGm 
almıya başlayackaktır. 

Tarkoflsln teııblt ettiği f lat· 
lerden daha aıığı f fatlerle dıt 
ply11alara teklifler yaptığı tea 

bit olunan lzmlr'dekl ıeklı 

ihracatçıya Tnrkollı ıarafaodan 

dGn ihtarda baluaalmuıtur. Bu 
ihtarda bir daha bu gibi it 
yapacak ihracatçıların adlarının 
iç ve dış piyasalara karallste 
halinde yapılacağı blldlrll 
mektedlr. 

• • • 
Ekonomi Bakanlığı; azam 

eatışları ve f fatlerln toıulma11 

mes'eleslle tecim odaıının da 
Tdrkof lele birlikte çahşmaeıaı 

bildirmiştir. Oda başkanlığı; 
bo meı'ele ile ~nemle at41Ladar 
olmıya bıtlamıotır. 

Buca Şarhayı 
Buca oarbıyı Nazım Anık, 

yirmi gthllGk izini bittiğinden 

dünden itibaren öde•lne ba,ıa . 

mıştır. 

~--~--ı---~-----
o ku 1 öğretmenlerinin azlığı ve 
bl rçok derslerin öğretmensiz 

oldoğo gözönOnde lotularak 
ilk okul öğretmenlerinden orta 
okal öğretmenlerinden orta 
okal birinci ıınıf öğretmeni 

olarak azami faydalanmak ça· 
realne başvorolacakllr. 

meai ile olur. 
• • • 

Tarih kendi kendini yapar 
ve tabii sLyrl ile yilrQr. Mil · 
verrlh, oonn yapılış, kurtuloş, 

çöztUQş Ye akışını tesblt" çalı· 

ıın bir aan'ıtkirdır .kt, ebe· 
riya muvaffak olamaz. Hiçbir 
tarih, hiçbir devirde tam ma· 
naslle yazılmamış v" yuı' mıya· 

caktır. 

• • • 
Çocuklarınıza ııöyleyln ki, 

bugiiofin değeri, ancak yarının 
bir hazırlık zemini oldugo için· 
dlr. Yoksa bugfin, başh baıına 
hiçbir şey ifade etmez. 

• • • 
İzdivaç denflen mO .. Heıe, 

Hdece formaliteye dayanmıı 

ve aadece erkek ve dişi ara 
sında •lışılmış, lnılyaka karış 
mıı bir eser değildir. Onda it 
bölGmQ, onda kafa, ruh. f fılk 
ahenk: ve mftnasebetleri bu· 
lonmak f&rttır. Yokea o mG · 
eaııeee, ıuya dftımoo kör bir 
kandil •tığını aodınr. 

• • • 
Saadet ve tokluğun kıyme· 

tini bilmek için ıefaleı ve aç· 
lıkıan anlamak gerektir. 

• • • 
Kadının · tıhteoşuurundakl 

görilnmes lçtlmat dizgin kop· 

tuğa gOn, hayat öyle değlıe· 
cektlr ki. .. 

• • • 
Bir vapurda. bir tramva1da 

1 O dakika olauo okumak fır· 

aatını bulabilirsiniz, lnUr et· 

meyiniz! .• 
• • • 

Hayat, bir lnlo değil, bir 
yokoo olarak tellkld edilme· 
lidlr. TA tepede ineanhğın ba· 
kiki varlığı ve yGkaek saadeti 

vardır. 
• • • 

Yılının öyle giizellerl, öyle 
tatlı ve inceleri vardır ki, bu 
gibilere "Yalan"' değil "Sın'at 

eıeri" dentllr. 
• • • 

Kendi kendinizi dlnlemeğl, 

iacelemt-ğl aoutmıyımı. Ço~u

mor. kendi varlığımızın daire· 
ııinden çok uzaklara fırlamış ve 
kendi kendini bllmlyen mıh· 
hl.ki arız. 

Orhan Ralımi Gölcçc 

Şarbay Geliyor 
Areıolueal Se14olk panayır 

komitesinin daveti ftzerlne ge· 
çen hafta Sel4nlk'e giden oarbay 
ve panayır komitesi baok•nı 

doktor Behçet Uz yarın Ege 
npudle Pf re'den şehrimize ge· 
lecektir. 

ELHAMRA 
idaresinde MiLLİ KÜTÜPHANE ılnemaıı 

Son Günah 
BOyOk movaf fakıyetle denm etmektedir. 

Gece 9 15 ıeın11ndan ıonra bfttftn 
' mevkilerde tenzllAı 

Birinci 2 5 Balkon 3 5 Hususi 5 O 
Geceleri sinemadan ıonra her tarafa otob6s vardır. 

Gelecek proırem: 

VDyana BDlbltlıllltlı 
MARTA EGERT 

,ANKARA BiRASI Ankara'da 
Milli Bira 

Orman Çiftliğinde öz Tork Sermayesile 
Fabrikasının Pek Kıymetli Mabsulodtır. 

Kurulan 
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rih.ne bir Bal~ıs. 
' -----------------------~------------------------

abeş'l rdeki Teknik Vaziyet, Silah 
- ___ _.. 

ve merilia Zencilerindeki eyecan! 
\ 

Adis Ababa civannda Habeş /ıii/;ümdarrnın ad:erlerine yaptırdığı bir geçid resmi 

Nevyork, (Ôzel) - Bu mek· nefer, bsşta ordo kumandaDI yon eski ve yeni flşrnk var· 

tohumun ANADOLU siltonla· olmak üzere birçok ~eneral n dır. 3000 mitralyöz ve 200 top 
rına geçtf~I günlerde Habeş - zabit, 50 top kaybetmişlerdir. mucodlyetfnden bahsedenler de 
İtalya harbmm patlak vermiş Son zaman tarlblerlnde :ıencl çoktur. Rivayetlere göre tay· 
olmaeı çok muhtemeldir, Clha· bir kuvvetin, beyazlardan bir yare, bomba, zehirli gaz gibi 
nın mftblm siyasa merkezlerin· orduyu böyle tam şeklide mağ· yeni harp vasıtaları da son ve 
den geJen haberler; doğu Afrl· hlb etmesi, görOlmOş ve emsali l:.sa bir zamanda tedarik edil· 

ta'sındakl vaziyeti bu kadar olan bir hAdlso değfldlr. mfştlr. 
karanlık ve korkunç göstermek· İtalyan'larm şimdi, tarihteki Habeş askerlerine Belc;lka'lı 
tedir. bu bftyftk mağhlblyetln acısını ve İeveç'll zabitler tıllm ettfr· 

Habeş - İtalya lhtllAfını dabı çıkarmak istedikleri anlaşıl· mektedlrler, barb vukuunda 
maktıdır. kuvvetler memleketlerioe dö · iyi anlada bilmek için meı'ele· 

Maten gazetesinin harb mu· ueceklerdJr. 
nln tarihçesini gözden geçir· hablrl Jan Perlgo diyor ki: Habeş mes'elesl; Nevyork'on 
meğf muvafık bnluyorom: 

ltalyan'ların Afrlka'nın do~u 
Habeş imparatoru memlekett., zenci semti olan Harleln'de 

vahdeti muhafaza edebilirse, çok bilyfik heyecan uyandır· 
eahillerlnde faaliyete geçmesi yeni Hıbeş . İtalya harhı tam mıştır. Umumi hmrbte Amerikan 
1870 eenceiude eatm aldıkları 3 sene eftrehllir! ordularında zabitlik etml~ olan 
kGçük bir limanla başlar. İtalya, Babee'lllerin 350 bin kişilik Harleln kaynanası denilen zenci 
1885 te bo Umanı ilhak etmiş · H b 'd d yeni tüfeklerle, 350 klşlşlk eıltl tayyarecı ı eşlatan ı ır ve 
ve bundan bir ay sonra da ueul tOfeklerle ve 300 klşlllk tayyare kumandanıdır. 
• Stıdao meı'eleslle meşgul olan orta asırlar eilahlarUe mftceh· Arablsıan ve Mmr'dan bin· 

Mmr'lıların terketmesl üzerine · bez bir milyonluk bir ordusu tere" Arab'ın Hab .. f ordusuna 
MHo'u dıı legal eylemfoıfr. vardır. gönOIUl girdiği artık glzlenml· 

İtalya; bu kilc;ilk eabll par· Habeşlilerin elinde 100 mil· yecek bir bAdleedlr. 
çaıını gerek para ve gerek el· 
yaeet kuvvetlle 634 bin kilo · 

metre murabbaına kadar çıkar· 

mış ve eıki Roma hatıralarmı 
andırmak Gzere bu ülkeye Erltre 

emini nrmlı.ıtlr: BllAhare Somali 
de bu kıt'aya ilhak edilmiştir. 

İtalya, Afılka'da asri bir müs· 
ıemleke kurmak ve ayni "zaman· 

da eakl Roma imparatorluğu 

ihya etmek ılyasetlnl takip et· 
mektedlr. 

Trabloegarp ve Blngazi de 

bn maksatla, hukuku düvel 

kıldelcrlne mugayir bir ~ekllde 

Oamanh hilkumellndeo gaebe· 
dilmiştir. İtalya, muahede ile 

aldığı bo iki Dikeye, bilha88a 
Blngazi'ye Ud senelik bir harp 
taa ve birçok hezimetlerden 
soora hlrleAebllmlvtir. 

1924: de İngiliz J ubaland 
lut'ıeını da ltalya'ya verdiler. 

İtalya'nm doğu Afrlko'dakl bu 
faaliyeti Habeş'Hlcrln mukavo 

mt.t ve taarruzlarına yol açmış 

hr. 18 7 de bir İtalyan kıt'ası 
Dangali'de Habe~'liler tarafıu 

dan bir kl,i kurtulmamak şar· 

tile 1 mha edildi. hal ya huna 

rağmen tahta yeni çıkan sa 

bık Habeş imparatora Mcnelikl 
yaldızlı bir muahede ile aldat · 

mık ve kendisini bir Hidiv 

mahiyetine eokmak lıtedller. 

Fakat movaf fak olamadıktın 

ba~ka, K.rispl kabinesi Hahe· 

şfetanı ilanı harbe mecbur kaldı. 
Bo harb, Adua'da general 

Baratleelntn bfttün orduslle 

mağlılb dOemeslle neticelendi. 

hal an'Jar bo harbde 15,000 

lngiltere ve Mısır Süel 
Tedbirler Almaktadırlar 
lngiltere Donanma ve 1'ayyarelerile 

Mısır Kuvvetleri Faaliyette •• 
••• 

1sıanbol 17 (Özel) - İogll hükumeti, İtalya'nın Blngazl· 
tere hükumeti bir hava taar· Mıe11 bodudona mühim mlk· 
rozooa karşı yeni tedbirler it· darda asker tahşlt ettiğini haber 
dhaz etmektedir. Büyük Brl almış ve İtalya hftkümetlndeo 
taoyanın Gel kıt'ısmın en uç resmen izahat lııtemlttlr. 

kıı.;ıımlarında bilyDk cebhanellk· İtalya hftkumetl bu tahşldallo 
ler yapılmaeına karar verllmfı sadece Sünoei'lerln muhtemel 
ve lbım gelen arazi hazırlan bir hareketine karşı yapıldığını 

mışıır. Hu cebhandikler yer söylemfetlr. 
ahrnda \'e kuvvetli beton arme Mıeır kabinesi bu cevab üze 
ile bomba taarruılarından ma 
sun bir hale getirilecektir. 
Malta "ya beş 
tabur asker götıdl'riltli. 

İ&lanbul, 17 (Özel) - Bey· 
nelmtlel vuiyr.tln çok nazik· 

leı.ımeııl lıaeeblle İngiltere lıü· 
lnimetl Mollaya! Yorkşlr'de bu· 
laoao beı piyade taburunun 

sevk.ine ba~lamıştlr. 
1929 da Malta'dan bazı kov 

vetler FUhtln'e eevkedllmfş ol 

doğundan lnglllz'Jer hu bee 
taburun bo açı2ı kapatmak için 
Maha'ya gönderlldlgtnt söyle· 
mektedlrler. 

lngiliz donannıw;uıın faaliyeti 
lstanbnl, 17 (Özel) - Malta 

sularına yeniden 2 zırhlı, 1 
mohılb, 4 tahtelbahir, 4 tor· 
pil döşeme gemisi gelmiştir. 

ltalya'nın Cevabı: 
lstanbul, 17 (Özel) - Mmr 

rlne 6 ııaat süren bir mftzake 
reden sonra, hllhasso Sü•eyş 
kanalı hakkında bazı karular 
vermiştir. 

Mısır'tla A.~lwri Faaliy"t: 
İstanbul, 17 (Ôzel) - l\lıeır 

hükumeti, memleketin muhtelif 

Hkeri mevklltrlnde tahkimat ve 
taheidat yapmaktadır. 

letanhul 17 (Oz,.1) - Stef nl 

ejanı!I İtalya ile Almanya era 

eında bir acfoml t~cavftz mlııakı 

aktedlldlğl hakkındaki şayiaları 

kat'ı surette tekzip etmektedir. 

lstanbul 17 ( Ôıel ) - 1ıal · 
yanın Babe~i,tana asker &e\•kl· 
yatı devam etmektedir. Son 
gftnlerde Cenova'dan 136 za 

bit 3,400 oeker, koeara va· 
pnrlfe 3000, Nıpollden löonar 
dö ~ıocl vapurile 1,300, kesa
ve Batılstl ve Satorol vaporla· 

rlle 6000 kişi gönderllmlvtlr. 

J Dilli meı.-'11J old11g11 g iinler<le (ortada) dostlarından biri ile golf OJUllutıdan evvel 
2 Me . .;'ud bir anne olan Billi hızı i fo birlikte 
.3 !Jilli , ı ·akıile çok sevilen, fakat kırk yaşrncla meteliksiz kalan bir san'atklir:dır 

4 Billi'nin daima lıa.vetlc andığı kocası san'at!.ar Florenz 
5 Billi kızı ile N evvork'a ırelip te Flore11z 'in lwtıratım yaşatmaga çalışıyor. ,,•' 

' J v ,.,.ı 

Bi·-·-s-~n-e·ma·y-ııdızının-Terıeı 

nıiz l(alan Askına Bakınıı 
' N"vyork, (ÔzeJ) - Her yıl· 

dızın kendisine mahauı bir 

derdi vardır. işte bunlardan 

biri de 81111 Burke... Ôlmüş 
kocasının hatıraınna en ziyade 
hürmet gösteren bir kadındır, 

hem de gt1zel bir kad1D! Ya 
nında kızı Patrlclya olduğu 

halde bu kadının en fazla SÖf· 

lediğl söz: 

- Flo'yo herzaman yavaımak 
en bdyilk idealimizdir! 

Cümleıldlr! 

BUU Borke, bundan 20 sene 
evvel Avrupa ve Amerlka'ya 

kendlıılnl çok sevdirmiş bir ar 
tlstlr. Kanaatı şodor: 

Mılmkün olduğu kadar ölen 
kocasıQdan çok bahsetmek? 

- Ölen kocalımnden hah· 
ıetmlyen kadrnların teselli bul · 
duklerına ben inanmam .. Benim 
kano tımca, Flo'dan n e kader 
çok bahsedersem, onu kendi· 
mlze o kadar yakınlaşmış bu 
loram! 

Diyen güzel kadın, Şamk4ri 
döşenmiş eıılono göz gezdlrert k 
hfrşeyleı arar gibi hareket edl · 

yordu. Onu zly&ret enim. 
~~Jo, son senelerin en büyük 

-mOzlkll komedleyenlerlnden olan 
Florenz Zlegfeld'ln ailesi an· 
eındakl muhaffef tsmldlr. Btlll 

Borktı bu san'aık4rm 18 eene· 
llk, 3 senelik te dul karısıdır. 
Ôldtığa vakıt 40 yaşında idi 
ve ailesine bir senelik bile mi 
ras bıramamıştır. Bununla he· 
raber, Burke; 

- Bizi hi14 kocam himaye 
ediyor. Metro filim şirketi, 
Flo'non bıyaıı hakkındı benim 
do yardım ettiğim eseri ealln 

aldı, filme alacak ve bu ha· 

suıııa bize kAf 1 derecede bir 
para teklif ediyor, demektedir. 

Hakikat; bu kadın aradan 
Qç sene geçmiş olmasma rağ 

men kocaeını ne kadar çok se· 
vlyor? Her sabah kelkt1ğ1 vakıt 
ilk işi Flo'non reımlnln iki 
tarafmdakl vazoların çiçeklerini 

değiştirmektir ve evin her oda· 
sında Flo'nuo mutlaka bir 
resmi vardır. 

l'lo'non bir m88a başındaki 
gillfimseyen resmini göstererek: 

- Ne kadar yakışıklı bir 
adam, değil mi? Böyle adamlar, 
kendllerhıl kalblerlnde yaşatan 

kadınlar oldukça ölmüş eayala: 
mazlar, dedi!. 

Alman dans yıldızlarından Glnger Rogere ile Fred Ostalre'in 

milştt>rt.k oyanları o kadar cazip, o kader ahenkli ve o kadar 

göz kapıcıdır ki, meşhur Alman Kompozitörlerinden İvan blle 

onlar oynarken kat'Jyyen piyanonun tuşlarına bakamamakta ve 

onların cazibelerine bpılmaktadır. 

,~ı 
Gilzel Bllll Borke haf' 

eöylece anlattı: ; 
- Yaeama aan'atını •0 ~ 

ononle evlendikten eonr• ~" 
rendim. Flonon akşamları 1.,r 
gelmesi Adeta merasimle ;~,~ 
do. Koltuğooda ınoh• ft 
blreeyler, gazeteler, kuoı•e 4~ 
ealre nümuoelerl butooot ,,ı 
En zf ya de dilşüodılğd şef 1ıfJ 
ve kendisini her akşıoı k•P G~ 
bekllyeo kul81 -ve kızı tdl· 
cidden çok sevişi yorduk· tA~~ 
Hana pek fazla olan • ce 
haeeblle sahne hayaıand•0 ~· 
itildim. O beni yorolınOŞı g,1' 
mayeye muhtaç sanıyord0· ,,ııı 
bukl ben bekArlığıoıd• ııf 
dokuz sene Allemln h•1' flDt 
temin etmlştJm. Zıvall• ~e 
hayabmn eononda vncud• ~ 
tirmek istediği btıyllk gıııl 
tiyatro namma korbaD bd 
ıervetl ve hıttl hayat• 
yüzden mahvolmuştur. 0aı 

rsSI 
Fto'yu bir danı • ~·' 

sevdim, o da beni o ~11d'' 
sevmişti. Kıııa bir moıe• ııl 
sonra evlendik· gizli ol•0 

ddl 
' dOJ, 

k4hımız 24 saat içinde ı1eı~1 

do, evimiz çiçek böke bıı' 
ıı• ıildoldo, taştı. Evlenince sel 

hayatına veda 14zılll ıııl 
lerry illmi benim eo!I 
mimdir. ır ~ıo 

" Blrgün Flo benzi b .b'l~1 

gibi sararmış oldo~0 1el 
bft ıı' geldi; Parle'ten gelen ·JO et 

graf ı bana gö!terdl: İ 01ıe ~ 
evvel bir aktrisle se'f O t b" 
hu macera oldokça ı.ıöbre JıtJ'~ 

k•P il 
muştu . Telgrafta bo btıdl'',, 
son günlerini yaşadığı pşrl~ 

1 
yordu. Flo'ya derhal ıı•"'ıı ı 
ölen bu zavallı kadıP'11 dlelO 

J.{ell eı 
~itmesini rlc etıfın. ıtefl ı 
Nevyork iskeleaiuJc:o ııı"~ 
ilkten eonra eve döodiifJ~eodl 
uzun ağladım . Faktıl ,.,0 ltt 

f'lO ı < 
için değil! Gençlikl~ deO ti 
f t'n ve hemen 1'•Ybt. ı.ııd' 
30 eene keodhiol ee'ftll 

için ağladım . ot· 811
" 

Sinamalar beni tatlY · et 
deu tabii memnuoofll· sel'" 

Tekrar evlen(l)ege 
Doğrusu korkuyorolJJ; 11c 

• gt 
• • ırı peıc tP 

Bllii Burke, yaşın aoll"" tf'' 
olmBmasına rağoıeD l dOğlll"f 
yeni bir yıldıı glb ey Y"~ ,ıı 
bunda eaşacak btçbfr§,,,ıo•" "''' 

S 8 11•Jl ,,. 
ara ermar, ıaığl ,ıı' 

yüksek derecesine gctaııııtı1:: fl 
yaıının da en Uerl fl 11,,ıo 
gelmemle midi? 
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Meşrutiyetten evel ve sonra. 

Bcaşu m o~<dlaın 
G~Ç~lfi1D~lraa 

. '4 ıs Eyıu1 935 

Bu nizamiye askerleri Yıldız 
••rayının harlcPo muhafızları 
ld" ı. Dahili moh ıfızlık ayrı bir 
leşktlatıo elinde bulunuyordu. 
80nun adına Ulfenkçl bölüaQ d e 
"rlerdl. Bo bôlüfrün kumnn 

d ı::: 
•llhğıDa uzun seneler Tahir 

~&ınlnde miitir rütbesinde bir 
tkodralı bulunmuştu. 
Kutdırım lşla1nde çalışmak 

Gıere memleketinden lstanbul'a 
gelııılş olan bu herif Ali 
80•vl mes'eleeinde göze

1 

giren 
•e Çok geçmt>den Bamid'io en 

:•brem adamlnrı pıraeına s~çen 
l.'ı taşçı Arnavud, uzun seneler 

~6~,r rütbesile tfifenkçl bölüğü 
llrnandanlığında bulunmuştu. 
Yıldız earav ve mf.işh~mtltitı 

llın dahilen muhafazası tüfenk 

çl!ere mevdu ldl. Çin eedlerlnl 
•tıd d ıran yftkı:ek ve namütenahi 
h•varların dış tarafı iken fırkal 
6rnıyun efradına ve hu dıva· 

~il l~iodekl saray ve huanl!i 

~iteler ferşhaneler, marangoz· 
11tler velhasıl harem dairesi 

ltıflatesna olmak Qzere bfltilo .. , 
ld •y bu t6fenkçllerden mes'ul 

1. 

&onların ealAblyetlerl çok 
getıııu. Bir dedtlderl iki ol. 
~ıdı. 
~ 6erbf rJ memleketinde birkaç 

tll vak'alarıoda bulunmuş 
;-•lı ve eayıh haydudfardandı. 

•ld d ıı mahkemesi kararlle bo~· 
t tıtolau, denize atılan evlAdı 
''•n h tl ep bu baydod çetesinin 

t 
1
'dea geçml~tlr. Bunlarda din 

~ IQı•n aramak şeyte.odan mer· 

~"'et ummak kadar abes şey· 
tdendfr. 

Selim Efendi Sultan Hamid 

~htıdelerJnln en akıllısı ve en 
ttbı 1 tr Ye lal idi. Babaeı bu Selim 

~~:dlyl pekçok sevdiği cihetle 
~ Ve akşam yemeklerini hep 
~tıher yerlerdi. Hamid Selim 

~lltlldf nln annesinin daha haee· 
t- lğt zamanında kadınca~ıza 
ı.ıtet kıymetli bir yftzilk ver· 

h '· t:uyumcuya bir çift olarak 
~Ptıtılan bu yQzQğün bir eşini 
llt~ epey ecoeler gectlkteo l!oorı 
hı tolt aevdlğl gayet gfizel diğer • 

t lıasekiye verir. 

~~Cel git zaman bu dllber ha· 

ltıt~ hıı yQzftğii kaybeder Ha· 
sorar haseki de: 

dt' Padişahım düşfirmQş6m 
t. M , t es ele geçer gider. 

et, •kat blrgüo şehzade Selim 
'4dı il ~ttı e btr öğle yemeği ylr. 

)Glfl Se1trn efendinin parmağında 
'lııe ~fi gfüür g<>rmez kan bey· 
'tı sıçrar ne akıl ve ne de 

ltel b h11 mu akeme kalır. Hamid 
tlQı 

"b •sın ve pırlantanın he 
ıtıı totacatt. değUml ya. Bil 

r\ NA D ofili u· ... 
'-.... co:;=---
~ak Siyasnl Gazete 

Yuzu11: M. l>oğarı Batu 

tün vfieudunu bir lahzede ea· 

tan k•skançlık teslrlle derhal 

eofradan kalkar dairesine gider. 

Sofra başında neye uğradı· 

~ıoı bllemlyen ve anlaya1111yan 
Selim efendi de yemekten vaz. 
geçer mahzun mahzun dairesine 
gider kapanır. 

Tüfekçi hölOğfi knmancJom 
Tobfr paşayı acr.le acele i~tiyen 

Hamid, yanına gf'len paoaya 
iradesini eavuru ! 

- Bu gece Selim efendiyi 
boğscaksınız der. 

Ufak yaşta lkr.n anı.eel 'il · 
düğü için Selim efendiyi Ha 

mld'Jo kadın efendilerinden 
biri büyütmüş idi Bu kadın 

efı-ndf dlrsyetH bir hatun olup 
hatıa Abdiilhamld bu kad,m 
hem sever ve h,.m de o odan 
pek ko:karmış. 

~ahir paşa Setim Efendlnfn 
dairesini muhafaza ahına aldı 

rır ve tradPyl srn\yAyl yertne 
getirmek: için gecP.yl bekler. 

Kadınefendl baba ile oğolon 
dargın olıırak sofradan ayrıl· 

dıklarını haber alır ve sultan 
Bamld'I tecessfts ettirir, padl · 
oahtakl dtışünceyl ve telaşı 
sezer. Et altından tahkikatını 

fJerletfr, Selim Efe11di0Jn gece 
boğulacağını anlar. Sebebini 

araştırır blrtürlü bulamaz. Fa· 
kat ne bahasmı olur~a olsun 

bu çok sevdiği evlithğını kor· 
tarmıya karar verir. 

Gece olur, el ayak çekilir. 
Kadınefendl daha evvel Selim 

Efendinin de haberi olmadan 
Selim Efendinin dalreeine gellr 

sakJanır. Gece yarısı haydnd 
çeteei işe başlar. Selim Efec· 
dinin dairesine dışarıdan mer· 
diven koymak suretile birkaç 
Ulfekçi çık.ar ve Selim Efen· 
dinin kapısına yOklenlrler. 

'fam bu sırada kadın Efendi 

ortaya atılıyor. Kadın Efendiyi 

herkes tanıdığı f çfn haydutlarda 

şafak atar ve defolup giderler. 

Hamid cinayetin muvaffakıyet 

haherlnl beklemek üzere oda· 

tarın bf rlslode neticeye monta· 
zır iken telişlı telAşh içeri ka· 

dın Efendinin girdiğini görünce 

hapı yutar. 

. - Sen, artak evlid katili de 
olmağa başladın, bu ne haldft 

alimallah eana dünyayı zından 

ederim. Sebebini şimdi bana 

anlatacaksın der ve sözünde 
ıusr eder. 

Bu ısrar karoısında gevşt.yen 

Hamid yüzük mes'eleslnl açar. 

Kadın Efendiyi acı acı bir gül· 
mektlr alır ve Hamid'e : 

- Sen mutlaka bunamışsın. 

Vaktile bu yüzük bir çift ola· 

rak yapılınadı mı? Bele btr 
hatırla bakayım der. Ve sonra 

da (Selim Efendi için) yavrucuk 

büyüdü. Bw de öldüğü gün 
der.beri yanımda duran anneııi 

nln yüzOğOnü oğlnna iki fiç 

gftn ev velisi vermiştim der. 

Ji Sahip ve Ilaşyazganı 
lıllı •)dar Rüşdü ÔKTEM 

~·* lltni llPfriynt ve yazı işleri 
ld-t llıhildürn: Hamdi Nüzhet 

Bu sözler üzerine Hamid 

uykudan uyımır gibi dfrlllr ve 
aklı baıına gdir. Kadınefeodi; 

Bamld'j ellııden çekerek o gü· 

zel haeeklohı dalreeloe götürür, 
bütılo daireyi altftst t-derlr.r ve 

kaybolan ytızüğü bulurlar. 

e an · ·-I csı: 
C ıtııit- 1k· 
~ llntJc Pnın,.c~ Dbe!ler s~k.a~ı 

(,t= t l c] r 11!1 ınnsı ıçınde 
tler

0
gtaf: lzmir •• ANADOLU 
il: 2776 •• Po ta kutusu 405 

~•lı .t\BONE ŞFRAlTJ · 
·~l 120 ., • 

~ 1 lı O, Altı aylığı 700, Üç 
'hllrıc.ıy ~ı 500 kuruştur. 

•'- . lrıenıleketler için senelik 
uone u~ • 27 ll creıı liradır. 
eryerde S Kuruştur. 

geç • -~ lrııo nüshalar 25 kuruıtur. 

!Ootu MATBAASINDA 
BASlLMIŞTIR 

Hamid bu aıes'eleden pek 
mahcup olur; olur amma meı 

rutlyet ilanına kadar Selimefen· 

di babası olan hallfel ruylzemln 

ile ne bir merhaba eder ve 

ne de yüz.yüze gelir. 

Bu hadlrıe; tüfekçi böl6ğüoün 
aelihlyet ve vazlf esfnl büttln 

tafsllatlle göatermeğe kiti gelir. 

- Sonu Var -

il ' 

enırnuııcn yüz<dleuıı 
Tarihçilerimiz Bugnn Bergamaya Gidiyor. 

~~~~~~~~~~~-· .. ~~~~~~~~~~~-
İzmir kazısı ile şehrin muhte· Siz, Atatürk devrinin tıulh 
lif yerlerindeki önlükleri, Ka çllerl, ulusal varlığımızın da· 

dtfekaleslnf, mimari mt1ıeyl yandığı ğöğftslerhnlzl kabartan 

ziyaret etmiş ve tetkikler yap· eski eserlerimizi meydaoa çı 

mışhr. karıyorsunuz. Kokmuı saltanalt 

Öğretmen Afet'ln başkanlı zlholyetlnln ve o devrin mel'un 
ğında Ôdemlş'e gidenler; oradan bir vasfı olın muhtelif taas 

otomobUlerle Birgi oahl yt-slne aopların eaklamağa çalııtığı 

giderek nal.tiye merktılndekl kendi varlığımızın en hizumlo 

Türk önlüklerini görmüş ve ve ö~ftomeğ'-l değer parçalarını 
Bozdağ'a, Gökük'e çıkmı,lardır. birr.r birer öoilmOze seri· 

Buradaki güzd göriimferl gö yorsunuz. 
ren heyet üyelrrl Ôiemiş'e dö · Bunları gördükçe Türk ulu· 
nerek motokarla fzmlr'e gelmlo su tul t.eel hakiki benliğini 
ve Kr.mer istasyonunda İlbay kavrayor ve heyecandan kı· 
Fazlı Güleç kf"ndllr.riol karşıla · vançtan kabımıza sıgamıyoroz. 

mıştır. Öğretmen Afet ve bera Ege hölg«'sinde yaptığınız bu 
brriodekl üy,.l~r; buradım oto son lncell'meler, AtatOrk tarl · 

moblller1e doğruca Kemer cad- hinin yürüdüğtl ulueal hedefe 
desinde lzmlr aoıtkhe müzesine doğru daha öoemll adımlar 

gelmişler, mü.n·dekl est.rlerl başlangıç olacağını loaoıyoruz. 

tedklk etroişlerdlr. lzmir'de ve Egenin gölu6ode 

Sa14htddln Kantar ve kız ö4- gömfilü atalarımızın ellle vQ· 

ntmen okulu direktörü Mue· cud bolmot tarihsel bilyük me· 

tafa Rahmi kendilerine izahat df'nlydlıarl, bıha blçHmez ha· 

vermişlerdir. zloeleri bulup çıkarmaoız ve 

Daha sonra öğretmen Afet; banlar O.zerinde genlı bf r ihata 

yanında Trakya mıotakası ge· ile yaptığınız incelemeler TOrk 

nel lspekterl General Kbım ulosunon eeref ini yfthelttlğl 

Dfrik olduğu halde saat 18 de kadar her bakımdan İzmlr'iml· 
İlbaylıkta ilbay Fazlı ~Gilleç•t, zln kıymetini de artırıyor. 

ve Parti merkezinde İzmir parti Yfiksek heyetiolıe hu bdyGk 

başknnı Yozgıd eaylavı A vnl ödevi veren eşsiz Ôndedmlz 

·Doğan'ı, uray binasında yarşar· AtaUlrk'e ve başta aa başkan 
bay Suad'ı ziyaret etmiştir. Bayan Aret olmak (lzere biltftn 

Kurum ftyelerl bugün aaat heyet azaaına 1zmir'lller namı· 
sekizde otomobillerle Berga· na teşekkcır etmek Qzere kıy· 
ma'ya gidecekler ve Bergama metil şarbayımızın bııradı bu· 

c5ntftklerlni ~örece.klerdlr. Me· lonmHıoı çok hterdlm. 
nemen'den geçerken Kobllly 111tanbol'a dönOştıntızde ola 

Anhlol de ziyaret edeceklerdir. şef lmlze ilmi lncelemelerlmlıi 

ilbay Fazlı Gilleç'le parti bıı · anlatırken lzmlr'lllerln yaşayan 
kanı Avni Doğan bo gezide ve her zaaıın yaşayacak. bftytık 

konuklara refakat edeceklerdir. aevgl ve saygılarını da ulaotır· 

Dıın akoam saat 21 de Uray manızı bilhassa rica ed::rlm. 
tarafından kurum Qyelerfne Kor Alkışlının bu eöylnden 

don'da Şehir gazinosunda bir sonra oğretmen Afet ayağa kal· 
şölen verilmiştir. karık irticalen şo aöylevl verdi 

Memleketin ilim ve lrf an ve hararetle alkıolandı. 

adamlarınan çağrıldığı bu şölen Öğretmen Afet'in SÖ) levi: 
altmış kişilikti. Samimi bubi Blıe bu akıam burada İı· 
hallerle, Türk tarihi, korulunun mlr'Hlerle bir ıtrıdı bulunmak 

son tedkl klerl, Tark dili arao· 
tırma kurumunun son kararları 

hakkında samimi hasblballer 

arasında geçen şölende öğret· 

men Afet baokanhğındakl kurul 

Qyelerl, ilbay Fazlı Güleç, 

mftstabkem mevki .komotanı 

general Rasim, C. H . P. İzmir 
baokanı Yozgad aaylavı Avni 
Doğan, yaroubay Suad, Ktıltür 

B11kaohğı eğilim kurul tıyesl 
Hikmet Türk, lise direktörü 

Hilmi, kız öğretmen okul dl· 

rektörü Mustafa rahmi, İzmir· 
deki okulların tarih öğretmen· 
lerl, basın ürk.ünleri ve daha 

birçok zevat bulunmotlırdır. 

Şölenin sonuna değro yarşarbay 

Suad ayağa kalkarak şu ııöylevl 

vermf :;ıtlr. 

Sayın konuklarımız Bayan· 
lar Baylu: 

llerı,ıeyden evel bu ıkıımkl 
ı,ıöleoimlze onur verdiğinizden 

dolayı atze teşekkür etaıek 

latc:rlm. 

Birkaç gfindenberl bölgemi 
zio ayn ayrı yerlerinde birçok 

zahmetlrle incelemeler ya 

pan yüksek heyetiniz lzmlrl · 

mlze bir bayram yilzft verdi ve 
bizi de bu incelemelerin zevki 

ne ortrk e tli. 

lmparatorlnk tarihçesi, ulu · 

ııal tarihimizi bir •ablle haya · 

tından başlatıyor ve Ttırk ola· 

sunu sadece 400 çadırlık bir 

aşiretten dretiyordu. Gençlik, 

birkaç muharebeden toplanmıı 

mahdud bilgilerle yetlştlrllf yor 

ve ulusa hiçbir öğGnme payı 

bıralulmı7ordo. 

fıraaboı veren aa 
ıarbaylığa b6tün 

ıarbaya ve 
kurulumuz 

namını teşekkftrlerlml ıusarım. 

hmlr biıf çok candan karııladı. 
Bütftn lzmlr'lilerden, bllh11sa 

gezdiğimiz yulerde batan köy· 

lillerimlzden gördtığOmftz can· 

dın ıngl bizi çok heyecan· 

)andırdı. 

Bize h er auretle gösterilen 

kolaylıkları onotamayız. Borada 

llhe ederek diyeceğim ki genel 

espektör general KAiım Diri· 
kin Ege bölgesindeki gıozlmlzde 

bize delil et etmeef; kendileri 

bu muhiti ç\)k yakından tanı· 

ı:nası ve tarihıel eaerler ftzerln · 

de etftdler yapmak fırsatını 

bulmuş olması itibarile bize 

çok büyOk istifadeler bıhıet 

mlştir. 

Kendileri için mıutakala · 

rıodı yapacakları işlerin en 

önemli bir zamanında, önemli 

birkaç gftoGoft bize hasret· 

mel~rlni teoekkürle karoılarııo. 

Knrolomuzun ( Heyetimizin ) 
çok bnycık ödevleri vardır. 

Ôdevlrr.lz bilhassa tarih 11ze 

rinde olmaeı itibarile önemli· 

dir. Billyoreunoz ki, tarih her 

0"Y demektir, herıey onun 
içindedir. Onun içindir ki, biz 

tarih ilzerlnde yaptığımız tel · 

ldklerle geoe bug6n0n tarihi· 

nl de tetkik_ edJyoruz. 

Tedklk gezimize ilk bıtladı · 

ğımıs yer Anafartalardır. Anı· 

!•rtılar yirmi yıllık bir tarih· 
tir, ıraaı belki çok yakındır, 

fakat o kadar eaaalı bir tarih 

n YulıgımıuD o kadar aluel 

bir damgas~dır. D"ğerll Gene· 
ral tarafından verlltn izahat 

bizi çok heyecanlandır.dı. Yirmi 

yıllık tarihi hfttıln heyecanla·· 

rile ya~adık. Binlerce yıllık 

tarihi nf hal arlı dolu olan 

Truva'ya indik. 

Senra Ege bölgefılode yaptı· 

ğımız tedkttler bize daha bft· 

ytık medeniyet eııerlerlnl gö9· 
termlo oldu. Bonlırı gör6rken 

aklımdan oonlar eeçlyordu: 
Biltftn hunları yapanlar bugfln 

ftzerlerinde yışayao biz Türk· 
lulo cedlerlmlzdlr, Yani bu· 
nonla şoou demek lstlyoromld: 

Anadolu o kadar tarihi bölge· 
lerle ve bu bölcrf'ler o kadar e 
tarihi eııerlerlc doludorkl dOn· 

yanın hiçbir yerinde bıı kadar 

tarih bölgelerlle ve eıerlerlle 

dolu yer yoktur deneblllr 

ve blı bugOn bu kadar büyOk 

bir tarih •e onun eayıı-uı eıer· 

lerl Gzerlude bulunuyoruz, 

Mamlekf'tlmlı bu kadar ytıksek 

tarihsel eserlerle doludur. 

Dftnyanın bftUln eski mede· 
niyet eserleri bu bölgeler flze• 

rlndedlr. Ve hanları bizler 
meydana çıkarıyoruz. 

Bogtın başkaları da hu eaer· 

lerl meydana çıkarmağa çahıı· 

yor, fakat bizlerde bir taraftan 

çalışma~• n onları meydana 

çıkarmağa mecburuz. Elenfıtlk 

ve Roma devirlerinin ne de · 
nine denııln eaerlerlnl hep 

bnrılardı yaşamıo olan Türk· 
lerfn medeniyetleri tarafından 

bı,arılmııtır. İ!lm detlşlkllğl 
olablllr. Bu devir ılyaaal bir 

h!klmlyetln geçici bir devrld'r. 
Blılm arkımııilan gelentu ha· 
zıları bası yere Hıl adlarını 
ıaıımamıştır. Fıkat tetkikler 
göıterlyor ki herhangi devir 

n medeni yet ne oloraa 

olsun bu devirleri ve mede· 

niyetleri Ttırk'ler yarıtmııtır. 

BGUlo bu medeniyet eaerlerlnl 
meydana çıkatmık 'le koru 

mık en bilyGk vazifedir. 

Bonon için bGyftğtlmGı · 

den aldığımız direktif )erle Ç•· 
lıııyoruz, bonon için bByftk 

uzmanlara ihtiyacımız vardır. 

Şunu da ıaylemek letrrlm ki, 
tarih Oyelerlmlztn hepal canla 

bıılı çalıımaktadır. 

Asil Ttırk tarihinin anahat · 
ları azerlnde durmak latlyorum: 

Bogilnkd rejimimizin olduğu 

gibi medeni eaerler tarihi artık 

ıuoon, bunun tarihi demek 

değil, kdltGr tarlbhnlz demektir. 

Dftoftn tarihi içinde de biz 

TOtk.'d bu cephede aramak, 

Avrupa'nın bugftne kadar göa· 
terdlğl şekilden başka bir şe 

kilde tanımak lıılyoruz . Bu· 
haugl devirde olursa olaun Ttırk 

dalma kıymetli eııulerlnl eılr· 

g"memlştlr. Biz bunları nerede 
olurııa olsun bulup meydana Ç•· 

karacağız, çıkanları ve çıkardlk· 

)arımızı aaklamağa çahıacağız . 

Bunun eonucu olarak ta aaıl 

tarlhlmiıln ana hatları mey da · 

na çıkacaktır. 
Bu bueuata kuruluınozun va· 

dfasl hakikaten büyGk
0 

ve şa ı.
mlldlr. H6k1imetten bu hnsuata 

gördü~ftmClz yardım btıyükttır. 

Bllhaaaı en bClyü~ftmftz ve hami 

şefimizin bize yaptığı yardım 

çok bcıyak ve en bftyflktClr. En 

BOyflğümGs6n gôeterdlğt izler 

ftzerlnde yürüyoruz. İatanbul 
guetecllerlnden de rica ettiği· 

mi• gibi bu tırlluel eaerlerln 

korunmaıında her teoekkGIGn, 

herkeeln' •azlfeılDI yerine ge· 

tlımeal H ga.termell ı.aımd•r. 

Mussolini 
Diyor Ki: ..... 
ıır'ı yakıoda ilgilendirecek bG 

tün gellımelerl haLkında ma· 

hlmat •ereceğini ve b!J hul!lnıta 

kendlll ile dan ışmalard• bolu. 

nacağı hakkında Mııır hO .. u· 
metine inanca varmıttır. 

Parla, 17 (A.A) - Muuo 
llol keodJsl ile bir görflome 

yapın Maten gazeteıtne şu dl · 
yevl vermlotfr: 

-Biz İnglliz milleti hakkında 
aamlmi ve Padık bir dostluk 
besledik. Fakat dGnyaya hOk· 

meden bo milletin bizden Af· 
rlka gftnl'şi altındaki kOçCcflk 

bir toprak parç1181nı esirgeme 

elol caoav•uc11 bir harrlet ea 
yıyoruz . 

Do~doğro yftrftdecıoğlz. Biç· 
bir zıııman bir Avrupa mtlll'tioe 

kar•• dOtmınca tılr hareket 
lrtlklp ~tmty .. ce~iz Fakat hl& .. 

kartı böyle bir barekde ha1h1 

nacak oluraa bunuu sonu harp 
olacaktır. 

İtalya harp hlemez, fakat 

harpten de korkmaz. İtalya 
için ~ö.tterdlğl ~ayretin doatça 
mahiyetini tasdik ettiğim Fran 

H zlcrf tedbfrl~r lsıeml7ecek 

midir? Franea'dao nazlk oldu· 

ğonu anladıgım bu dorumu 

da sorub öğrenmek lıtedlglml• 

bundan ibtrettlr. 

Fakat baıkaları zlcrl tedbir · 
.terin A vropa haritasının baştan 

yapılması tehllkeei demek ol· 

doğunu blrbirlr.rloe söyle•lnler. 

İtalya 'ya daha başka tenl11t ve 
belki de daha fazlı adalet 

letlyenlerla araeına atmanın 

1 
- Sonu 7 inci yozde -

-------
Bonon yapıldığını İzmlr'de t ör 
dtlk. İzmir; bu itibarla diğer 
bölgelere bir örnek olı:nuıtor. 
Birkaç aene evvel İzı:nlr'e grJ. 

dlğlmlz zaman burada blrtey 

yoktu, bugün birçok eaerlerl 

toplamıı görClyornz. Batıl bo 

eserlerin toplandığı yerler dar 
bile gelmiştir. 

Böyle önemli bir teşebbfta, 

eserleri blrarada toplamak için 

bir veaile oluyor ve memleke· 

tf mlzln bertarafında bo eaerler 
bir ar•y• toplanmıı blılmle 

beraber A vrapahlar için bir 

tetkik mevzuu olmuştur. İzmir 

diyemlyece~lm, bGtftn Eıe 

havzaaı bonon en tyl&inl yapı· 

yor ve yapıcık.tar. 

Tilrk tarihi araotarmı kura· 
mu namına ricam ırkadaıları, 

mızın ve burada buluoanlar1a 

halka tarlhlf!l eserleri korumak 

atkını ve bunun için deha bft· 

yftk bir hızla çalıoılmasıoı sa~ · 

lımaktır. 

1zmlr'den yarın gideceğiz. 

Fakat giderken gene Eıe mın· 

tıkasının en zengin olan bir 

tarih k•) negınt, Bergama'yı 

görecegiı, Bu da bize birçok 

latifadeler bahoedecektlr. 

Öğretmen Afet aöyleolnln 

bu yerinde yarşıybaya tevec 
cüh ederek demiştir ki: 

- Burada yaptıklarınızı ve 

btıe gö~terdl glnl• konuksever · 
llği en bGyftğümılze eöylemeAI 

vadediyorum. Boradaki biltGn 
arkadaşlarım namına tekra: te· 

ıekkdrü bir •azlfe biliyorum. 

Söylev aGrekll bir ıekllde 

alkıtlanmıı ve şölen ıona er· 

mittir. 

Kural ft7elerl; bugClD Der· 
gama'ya gidecek Ye Ertuğrul 

yatı Di klll lıkeleılne giderek 

uyın konaklanmıu onda bek· 
U7ecektir. 
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Endüstrileşme Refiıha Doğru Atılan bir Adımdır. 
1'•· Hakumetlmlzln birinci beı ye'ye hhıl olunan yıbıncı mıd btıytık Sovyet san11yllnln en yoroz. Meseli diyoruz ki, falan· hemen tebarftz eder. Fabrika· Kimden bahsediyorum? 

yılbk programında ~nemli yeri dderlo bıeandı en kabarık ra· pırlak bir misali olacaktır. cı gün, falın yerdeki fabrika· larımız knrulalı pamuk plya· bti anladınız. Hükumet ret.ı• 
olan bu fabrikanın açılıe töre kam olarak dokuma gelir. Bu· Arkadaolar, relslmlo dediği nın temelini alacığız. Ar11dın sasına girdikten sonra vaziyet benim ııeflm İsmet lııöo•· 
mini sizinle beraber bftytık nuo manası eudur ki arkad•e tahakkuk etti. \bide vücode 483 gtın geçtl\:ten ıonra kftşat tamamen ıfeğlomlştlr. Adana'da (Şiddetli alkışlar) 
sevk duyrıyorom. Endilstrllee·· Jar, memleket hım maddele· geldi. Bugilo canlı bir eser resmini yıpacığız, randevulu 80 bin balya istihsal eden BOUlo varlığımızın CastGOde 
me programımız uloıııl ekono· rlol yok pahasına Bati? ve ma olarak yaıııyoruz. Fakat ayol hareket ediyoruz. Bonon ha· rençperlerfmlz busene bize 140 daran nurla bir mevcod:;'. 
mlmlzi kal halinde kavramıt mallerlnl de o nlsbette paha zamandı çoktıaberl kılblmlzde suBi man4sını sizin de takdir blo balya veriyorlar. vardır. Biz onun lemine 
ve benlmeemlştlr. Endfiatrllee· laya aatın ahr. Amelesi lplz, yışıyan Sovyet dostluğuna da ettiğinizden eminim. Vazife hl Son zamanlardı İzmlr'de tftrk diyoruz. (Şiddetli ve ,O· 
me programımızın eeaa prenılbl çlf tçlel de meyus kahrdı. Bu temeli ediyor. (Şiddetli alkıt · Uoerek ve zamanında yapılıyor. idim. İzmir pamuk mtistah11U. rekll alkııılar) 
muhtelli nsllelerle, muhtelif gün görftyoroz ki ltçimlzln ıde· far, bravo seBlerl.) (Şiddetli alkıolar.) lerlle temas ettim. Unların bir Böyle bir içtimada hl-'1'' 
fırsatlarla izah edilmlttlr. Ben dl utıyor, ihtiyaca kati gelml· O dostluktur ki arkadaşlar, Yurddaelarım, ıılze tavBlye ideali vardır. Dalma~blr mes'ele tım' ifade ederken kendiıl I: 
bu konu Gzerlnde yeniden yor. Çlftçlmfı fptldıt mıdde1erl henGz bilirsiniz arlı( olarak ederim. Ba hilyük devlet kura· hakkında iyidir veya fenadır TOrk milletinin kalbidir ~ 
durmak istemiyorum. Bilinen satmaktan adet4 mftıtağol bir mıydana ğelmlotfr. Her iki munu seviniz. Bunun başındı diye htıktım verebllmek için miştfm. Ve hıtırbyorulJI 
bir hakikati borada tekrar et· vaziyet alıyor. Bugftn iptidai memleket ulusal mukadderat · bulunan ve çaheanları takdir mfkyasları harpten önceki ölçil gene böyle bir içtimada ~=: 
mek zamınınııı luaf etmektir. maddelerimizin f lyatl1rının ar· larına hlklm olmak için dava· edtnlz. (Alkıtlar) ve mlkyastır. Ben biliyorum tilrk'd sevmek bizim için 

1 
.J 

teJJ' 
EndClltrlleome programımız 81oluaal piyasa fiyatları detGnde lınoı, gayelerini tahakkuk et· Çünkft kendileri memleket kl İzmir yakın zamana kadar, dettir demiştim. (Yaııı ıeı 
memleketin umumi varlığını olduğunu bilmek arzettfğlm ma· tfrmek için yfikeek milcıde· namına takdir edtlmeğe l&yık· daha doğrusu bir iki yıl ön· tlddetll ve ıOrekll alkışlar) ~ 
kCU haJfade ifade eden n olu· nayı ınlamık için k4fldlr. leye atıldıkları zaman birbir· tarlar. Aldıkları dlrekılfle fıb· ceye kadar 15 20 bin balya Arkıdıtlar, eevglll ve B01 
ıamuza refah vermek için atı · Programımıza dahil olan Bı- lerlol iş baıında bulmuşlar ve rlkayı kurmak hususunda gôs· arasında pamuk istihsal ediyor· Önderimiz hakkında sfzlD ~ 
lan eeaBlı bir adımdır. kırköy bez fabrikasını geçen birbirlerine el111rlnl ozıtmıo terdlklerl faaliyetten dolayı baıı· do. Bıanı bu defa dediler ki, terdlğlnlz bu coşkun bagb~· 

EadGıtrlletme programımız yıl açtık. ikinci olarak Kayseri lardır. (Bravo sesleri, alkışlar) larında fabrika dlrektöril Şev· bu yllld rekoltemiz 50 bine tezabftrlerloe karo• doydok 
memlekette tıı hacmini artıra· komblnaeını açıyoruz. Birkaç Bu doBt eli dalma Bıktık ve ket Turgud oldu~u halde Tdrk çıkacaktır. Bu btıytık harpten rımı ifade edecek kelime il" 
cağı ~lbl tarım aahaaında da ay sonra Ereğli kombinası le· sıkmakta devam edeceğiz. (Al· mOhendle ve loçllerlnl anmağı '5nceki rekoltenin GstOndedlr. lamıyorum. (Alkıolır) 
iptidai maddelerimizin kıymet· lemeğe bızır bir halde boluna· katlar.) nztfe bilirim. (Alkıelar) O zaman rekolte 43 bin balya Onu alıler de doyduğoo-' 
lenmeılnde mOhlm rolft ola· caktar. 1937 yılı lbtldHıuda Sovyet doııtloğo gftn geçtikçe Ane1k blllralnfzkl vazifeniz idi. Yani elmdl normal devirde ve gördiığClntlz gibi se•IO: 
Clktır. Nazilli b11ma komblaaeı bite· .kıym.,tfnl artırıyor. (Alkışlar.) bltmemf,tlr. Asıl olmdlden sonra alının istihsalin Osttlne çıkmııı· Memlekete yaptığı bftydk 111~ .. ~ 

Yurddıılır, Hdece tarım 81· cektlr. (Bravo Beslerl, alkıtlar) Bilirsiniz yorddaşlarım, bo bıthyor. Bn fabrika ve benzer· tır. Bu. cesaret nereden geliyor? ölçerek seviniz. (Şiddetli alk•e;: 
h11ındı çılıtan memleketlerin Fakat arzularımız bununla dostluğun membaı aıılldlr, te· lerl üzerine aldıkları vazifeler Bu cesaret, istihsalin memle· O bıoımızda oldukça hl fi 
akıbetlerini görftyoroz. Şu veya bitmiş olmuyor. Memleketin mlzdlr, aaftır. Bonon membaı bakımındın bundan ıonrıkllere ket içinde plyaııa bulmasından demiyer.eğlmlz hiçbir ~A• 
bu nazarlyeye bağlanarak hım istihlak ettiği miktarı mutlakı her iki memleketin bOyOk gı· örnek olmak mecburiyetinde· Heri geliyor. Satamamak endi· yoktur. (Bravo Beslerl ve r 
m•ddecl kılmak ilzam mıdır? memlekette istihsal etmelr az. yeal olan cihan Bolhona hizmet dlrler. Bunlar memleke,ln tek· şeel kalmımıııtır. detll alkışlar) .ı 

değil midir? MOnıkaoaaıoa gir· mlndeylz. Bonon içindir ki etmektir. Dostloğumazu ve ara · nlk eleman membaı olacaktır. Borada izahı ozon olur. ııtl " Onun büyOk rehberi e -
mek benim nazanmdı ahmak· Mılıtyı'da da bftyük bir .kom· mızdakl kolaborasyono mee'ot ihtiyacımız olan endOBtrlyl ku· Dı, tlcıtetlmlzde aldığımız ted· tında blrlncl, ikinci eko•oS:, 
lığın tA kendisidir. (Alhelar.) bina karar.ağız. ( Şiddetli al· bir tecellltıl olarak aramııdı rırk.en Bizlere istinat edecrğlz. birler dolayıslle köylftotıo ma· gv, 

Bizden öncekiler bu yolda kıtlar ) bulunan dostlarımuu sevgi ile Bono da emin olarak bekllyo lının normal flıtlerle satılması plıinlarımız oluıumuzun (Şıd 
önOode hıklkatlışacıktır. 

hayli çene çaldılar, fa.kat da. Bu fabrikanın ıçılmaaı mü· seltmlarım. (Şiddetli alk,,lar) ruz. {Alkıolar) lmkloı h&sıl olmaeının da bunda 
efinmelldlr ki yalnız hım mad· nasebetlle maobasıran pamuklu Bu itte çılıemııı olan Sovyet Sadece para bulmak, aadece tesiri vardır. Morılıo bo ·yok. detll alkışlar) 1 
deci olmakla iktifa eden mem· kısımlardan bahıedlyorom. Dl· teknlıılyen ve Sovyet işçileri bol pıra vermek gtızel makine selloldlr ki lstlbsallmfzl mO.te· Aziz yurddıelarım, BlJ.0~ 
leketlerln akıbetleri çok fecidir ğerlerfne temas etmlyeceğlm. tamamen kazanmışlardır. Kı· celbetmek bizim nazarımızda madiyen artırıyor. Şo halde bltlrlrker&, AtaUl.rk'Qo blıe ::.,;, 
ve çok feci olmuttur. Bundan Yalnız şekerde olduğa gibi nilmkl onlar memleketimizde maksadı temin etmez. Kurulan mQstahalllerlmlze hltıb ederek olarak bıraktığını ıiJyl i,J 
önceki hatiplerden bir arkada· pamukla mea'elenln de birkaç çalışırken bodi memleketlerin· fabrikaları ulusal ihtiyacı göre dlyeblllrlm ki, mallarınızı kov· ıöyledlğl cumorlyete e ~ 
eımıı, TGrk ulusu cesur, cen· yıl içinde halledil mit olacağını deki gftzel gayretlerinin bize raeyonıl hlr şekilde n t0odrn ntll tutmakta devam edlolz. bağ la lığımızı bir daha ıe ~ 
gıher, kudretli, kahraman ol· miljdelemekle bahtiyarım. (Şld · daha parlak bir örneğini ver· tekniğe latlnıt ederek işletmek · Size vereceğimiz parola ondur, etmek IBterlm. (Şlddetll alk1tl", 
dala kadar medeniyet azmlle· detll alkışlar) mfılerdlr. (Alkıtlar) tlr ki, nazarımızda muvaffakl · letlhııalden çeldnmeylnlz. İyi Yaşasın TOrk uluıo (AlkJ f 

de çah,mak ve medeniyeti ken· Bu fabrikanın temell atıldığı Kendllerlae teoekkür ederim. yet marifettir, ve kuvvettir. ve çok mıal çıkırmağı çalıeınız. yıoıBın sesleri) Yatasın c0jı 
dlııloe mal etmek htlyen bOyQk gönden dört yilz ıeksen ıtın {Alkıılar) fote ıılzden lıtedfglmfz budur. En ucuza maletmeğe bakınız. rlyet (Alkıolar, yaııasıo ıet!J 
bir varhkt11; dedi. Ben bunda geçmloılr. Tam 483 ıan önce EndQatrl programımızı başar· Banu yapacağınızı bekliyoruz. Bu temluıt ta gösterir ki, en· Yatasın BOyftk Önder (Şld 
kendiıılle tamamen bir f Jklr· Sef im ve htıkdmet Reisim, mık için en önce düoftntUecek, (Hayhay, eöz veriyoruz, sesleri) ddstrlleşme programımız amaca ve Bftrekll alkıtlar) 

deyim (Alkıolar.) bilyilk İsmet İoönil burada te· ele alınacak bir mevzu vardır. Fabrikamızı Gç ekip çalıt doğru yftrfimektedlr. Elbette ff S • ~j 
Arkadıılar, biz eod4Btrlmlzl melatma nutkunu allylerken iyi Bu programı JAylk olduiu em· mık tırılle 4500 amele lole· yftrdyecektlr. Ve muvaffak ayvan ergı f 

tarımla beraber ıbenldl olarak hatırhyornm demlotJr ki: niyetle kavrayarak tatbik etmek tecektlr. Yıldı otuz milyon olacaktır. (Bravo sesleri old Tarım Bakanlığının bef tı' 
ytlrtltmek suretile medeni eı· Sovyetlerlo bu fabrikaları ve en kısı bir zamandı icra metre pamuklu bez verecektir. detll alkıtlar. ) fzmlr'de ıçtırdı~ı ehli b•,1 _ _.ı 
hada büyak bir tekAmQI göete· kurmak için kendi memleket· ııahasıoa koymak. Bugftnktı kıymeti hesapların Bizi bu kadar emniyetle he· k61 '1' 
receğiz. (Şiddetli alkışlar. ) lerlnde yapılan bir itten daha Arkadaşlar; programımızı Sft· tam arka11 alınmamakla berRber defe götilren kuvvetler neler· Berılıl bu yıl Tepe I'' 

ormıohktı kurulacaktır· ...... 1 
Eodiietri proıramımız bizi ziyade dikkatli ve temiz olduk· merbanka bir vedia olarak hı · 4,500,000 liradır. denilebilir. dlr? Bu tolere önem veren bir baı•"' 

bu kemal haline götilrecek tek }arını görmek bizi, cidden mem· raktık. Bunun yanıbaeıoda dl· Yılda kullanacağı pamuk bıl· zıt nrdır. Bu zat lnönO'ode k•nhk, Bergfolo 
5 

ve 
6 

, 
yoldur ve memleketimizde ahenk nan ve m6tehaeals etmektedir. ğer nloeal kurumlarımız da yasının adedi 127 ,000 dlr. ve Sakaryı'dı cebbe koman· teşrinde koralmaaını ve ıklıtsl' 
11 bir ekonominin tek ifadesi· Bora'dı, KayBeri'de bir ııeoe vardır; le bankası, Ziraat ban· Arkadaşlar, bu 127 bin rak· danı olarak büyilk bir asker devam etmeBlnl teshil eı:.,_, 
dlr. EodGstrlleşme programımız · sonra hepimizin memnunlye· kaBı gibi. Silmerbınk; hükumet kamı Ozeelnde biraz durmak ve kahraman bir Türk evl4dı Sergloe iyi dereceleri ".,ıpl' 
da pamuklu kısmı önemli bir tini bir kıt dıha artıracak ve organı olmak itibarile bittabi lııtlyorum. Yakın zamanda çok oldoğonu lebat etmlttlr. (Şld · , cak olan hayvanların '' ~sft· 
yer almaktadır. Memleketlmlıhı hariçten gelip boou seyreden· eodftstrlleşme programımızda uzaktı değil, üç dört yıl önce detll ılkıelu) rlne 2700 lira verfleCe (' 
uloeal geJlrl 1,200,000,000 he· lerln gözlerini kamıetırıcık daha fazla pay almak mecburi· Tilrklye'ıılo bftUio rekoltesi Bo zat bı~mda bulunduğa Para baytar dlrektörlfiğOO~ 
eap edilmektedir. Bu rakamdı bOyftk eser hem, TOrk.Sovyet yetinde idi ve bittabi bu pay 80 90 bin arasında görftldyor· bfikumetl idari tedbirlerle ve mlştlr. Baytar dlrektôrlOğ ~ 
dokuma 5,000,000 liralık ytr dostluğunun bir Abidesi hem kendlaloe emanet edildi. du. Bunu mikyas olarak ele yftksek alAka fl., manfft. ki ehli hayHn eerglslne 11,....,, 
almaktadır. istatistiklerimiz tet· de yeni kurulan ve b'11tftn Görftyoruz ki elze hitap eder· alıraak 127 bin balyanın pa· yetteo mnvdfıklyete gôttır· edecek hıynnların kıyıtl 
kik edJllrae gördlGr ki, TOrkl· dünyanın hayretini celbeden ken kat'i ve kuvvetli konu,u· mok lsllhaallndekl ehemmiyeti mektedlr. (Şiddetli alluşlar) başlanmıştır . 
........................................................................................... ...ılİll ........................... ~~~er 
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Beyaz Kulenin Sarışın 
Aktrisi: SUZAN 

Yarın yıkın ıhbıbların da· 
• vetlle lzdlHcımız icra olunacak 

ye iki gOn Bonra Manastırı 
kadar tlmendlferle gideceğiz. 

Kumandan da Frıoıız aııkerlnl 
teftlı edecektir. 

Sftzıa prenıeıl tebrik ettik· 
ten ıonrı ıözft prenıeetn yeni 
açılacak hayatına çevlrmlıtl. 

iki gGo sonra baıkomaodın 
Sar1lfln preaseı Nırlıkln ile 
izdivaçlara haberi Makedonya 
hodadoada bir bomba gibi 
patlamıı ve birçok dedi kodu· 
lan 1ebeblyet vermlıtl. Sarıl· 

ğln lıdlvacından on gtın geç· 
mitti ki Sft.ıın Madam Saratğ· 
den bir .mftstacel mektup aldı. 

Banu Stııan ne dant edlll· 
yurda. Slsaa preme•le kartı· 
lquaea Slun'ıa ka· 

- Gozel Silzao'ım ·dedi· 
ne kadar mes'udum hibeniz. 
Seninde benim gibi meı'od 

olmanı arzu ediyorum. General 
bana bir bebek gibi itina göı · 
terlyor. Fakat ııo nımoBBoı 

Frıoıızlar beni bir tarla çeke· 
mlyorlır. Manastıra gittiğimizde 

birçok aBkerler tıelırla vagonun 
camlarını kırdılar. Az kalBın 
Generalde yaralaaıcıktı. Gene 
rabo benimle lzdlHç haberi 
Makedonya hududunda öyle 
anlıyorum ki iyi tesir yapmıetı. 
Aeaylıl temin etmek ve mtıte· 

cıvlzlert uııklııtırmık için 
ııker gelinceye kadar epey he· 
yecıo geçirdik. Zevcim general 
bu vasiyetten sonH beni Frın· 
uy• göodermeğe kar1r nr· 
mletlr. Belki de kendi Taziye· 
dadea H meYklbadea emin 

değildir. Çftnk'11 Klemeoııo 

Generalın ııahsi d6tmınıdır. 
Seni burayı çağırm•ktın mık· 
Bıdım • aana veda etmek ve 
benden bir talebin varaa bono 
dinlemektir. 

Sftun prtnıeıe bu nazik 
hareketinden dolayı teeekktır 

etti. Hayırlı seyahatlar dileye· 
rek Pırlste konutmak Ozere 
ayrıldı. 

Sırıfğ'ln birkaç giln sonra 
bııka bir tarafa becaylı haberi, 
Alman cısoe tetld14tının gô· 
ıftnden kıçmadıiı gibi bu hı· 

ber pek ehemmiyetli olarak 
telAkkl edilmlıtl. 

Alman ı:e Bulgarlar tarafm · 
<lan cebhenin yarılma suikastı 

SQzan ~aralğ'ln becıylı hı. 

berinin ciddi oldo~onu anlı· 

dıktan ve bu haber Sofyadakl 
Alman komındınhğınca da hı · 

her alındıktan ıonra ancık iki 
ıaat geçmişti ki Fon Dorf ile 
muhabere ve vaziyetten oıuı 

hıbndar etmrğe muvaffak ol · 
mootu. fon Dorf da telsizle 
Sofya tewldlltını haber nrmlttl. 

Saralğ'tn maruz kıldığı ba 
uzlyetten Alman yüluek teokl· 
lltınm muhakkak surette 
letlfade etmesi Jbım geldiği ve 

Makedonya hududunu yarmak 
zıoıaoıoın geldiği anlaşılmıştı. 

iki gfto sonra Alman ve Bol· 
gar askerlerinin ani bir hftcu· 
mu ile birçok movaflakıyetler 

elde edilmişti. Bu hftcomdan 
ıoorı Makedonya hududu epey· 
ce nazik dakikalar geçirdi. Sa· 
ralğ geri emirleri vermeAe ve 
SelAnlk yakınında yapılacak 
istihkam ile cebhenln borada 
totulmHı tedbirlerini almağa bıı· 
lımıttı . Sıralğ'io bu movıf fa 
yetslzllğloden dolayı Fnosa 
hDkumetl, generali mea'ul ad· 
detmlttl. 

Mıkedoııyı hududu itte bu 
su.ıetle kortolmu,, general GI· 
yloma Saralfin yerine teyl n 
edilerek Selô.nlk'e gönderllmietl. 

S01ı Söz 
On gftn sonra general Gtjl · 

cma Makedonya hududu Fran 
sız hıokumındaoı olarak tayin 
edlllrken Sıral~ de SelAnlk'I 

terketmek emrini alıyordu. 

Fransız em"nlyet memuru Bone· 
falda SelAolk omom emniyet 
müdClru olmuı ve Sdzan'ın 

vermiş olduğa listede IBlmlerl 
zikredilenleri birer birer yıka· 
lamığa baolımııtı. Makedonya 
hududunda Fransız ldaaeBI ar· 
tık tayin edllmlotl. Almanların 
bilUin plAoları Boya düımO.ı 

buluooyordo. 

glblat g11etesl fU haberi 

redlyordu. ~·-
ErkAnıbarblyede kıyOJ .,o'•' 

Fon Dorf ile Madam Sft Jll' 
izdivaç meraelmlerl ter• 

mittir. gtl"' 
7 Eylul 1918 de •Y81 

1 

1 
de ııo haber oeoredf11J1ltl ·~~I 

160,35 D. numaralı ır' ~ti' 
otomoblllnln geçirdiği b 1>11.,.Y 
netlceıılnde erkAnıbır öUSJOf 
kaymakam Fon Dorf •11r· 1 l)Jll~ f 
ve ref lkuı d• yarı ,o o1' • 

Stısan lyileetlkteD •0

1
,,.,.0t1d• 

o ... ~· tık betbıht bir kadıo ıtk•" 
Belçlkadı kenar bir 111• ~,,o· 
ye çekilerek k111rtıotlO 09ıeıll· 
oo matem lççlnde geçir d e~e 

f 1 y• ,,. 
Kaybolan ıaadel D b•rır•'' .... ı 

ede ôlmilo, fakat bo 1.,,. 
da bir taraf tan yaı1J1d1 

50~ etmemtetlr. 

Son hAdisatın vukoondao 
iki ay sonra jGzel bir aabıh 

gftneolnde Fon Dorf SOzao'ı 
çığ11erık Almınya'ya yıkın 

seyahatlerini tebliğ etmlttl. 
Fon Dorf Berllo merkez tee· 
kllAt reisliğine tayin emrini 
aldığı aldığı gibi merkez nez· 
dindeki bir teeebbftatı Ozerlne 
Sazan'• da beraber götOrmek 
mOeaıder.lnl IBtlbsel etmişti. 

Her tkiel de Alman tıbtel jJ1

••.,...-..... --......-

bahtıl ile seyahat edeceklerdi. Mualliın Ot• ~4f 
SOzın kendisini pek bahtiyar A. Hulu" si Al'': 
hlB!edlyorda. Sevglllsl Fon •'ln1''"r"" 
Dorf ile artık blrletmek za. fç Hastalıkları V" ,o 
mana hulul ettiğini aolamıetı. · Şımlı ııokağ• rJo. 

5 Mart 1917 Berllner Ta· 1·------~~ 
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~ llssolini Ingiliz Dış Borsada j :.:=-
1 

ölom 
•· iyor Ki: Bakanın Nutku.. ._ _______ _. Keçtborıo kftkürt• ;;de;;.• 

CJza.m 111atışlan .,ı. ..... 8 1 • • • • • lerl mOdOril mOhendi& Şıha· • 
Ç. Ahcı K. S. K. S 
374 Ş. Rlza halef. 6 75 13 50 

Ol· eı net ytlıden denm - ._ M b 
'•Je 

1 
a vrupa at uatı hın babı111 ve Merkez bankası 

le illa olduğunu görecek· T d N Ankara moamelAt mOdllr - -370 H. z. Ahmet 6 25 15 25 
a• tdtr. arahn an asıl 

'1tı1,, moavlot Adoao'ID kalnpedf'rl 
ıu durumu TeJAkki Ediliyor? 354 M. j. Teren. 5 75 9 50 

331 D. Ardltl 6 75 10 5() 
ı... ~bire, 16 (A.A) _ "Elcl· Şahlozade Ethemln vefıhm 
"'CI İstanbul 17 (Özel) - İngiliz bftyük bir tee&eQrle duyduk . 

307 T . Debb11 7 'J.5 13 50 a._ " gııeteıinla yudığına gôre 
~I' b dıı bakanının uluslar ıo&yete· Cenazesi bugün öğle vakti 
'°11ıaı ~tbakanı ile İnglUı lı · ılnde Irat ettiği nutuk A •rapı memleket ba&taneelnden kıl 290 H. Alyotl 7 75 12 

27 8 K. A. KAi. 7 25 8 5( .ı_ &omher muavini aruan· 
~ L. __ b gazeteleri tarafından muhtelif dmlacaktır. Kederli ailesi 
•-..., hallade Mmr'ın daro· 
~ bak teklllerde motılea n tenkit 233 j, Tarın. mı. 7 11 efradını bışıtuz 11ğ oleun, 
'-t ton kında yıpılan konoımı· edilmektedir. 231 Alyntl hl. 5 50 13 deriz. 
~l onda fnglltere, Mııır'ın Franeıı gazeteleri ihtiyatlı l 86 B. Şeebet 7 
...._ •rından hlçblrtılne dokun· 
.... ..._ bir Ueanla .. tagUterenln bdtOn 165 S. StUeymı. ff 25 13 

ı. 1• taahhCld atmlıtlr. kuvvetini beynelmilel ıolh DM· 112 S. Gomel 6 50 6 75 
t(._ glUı makamları evvelce mınr ileri ıGrdagtı"' kanaatin· 107 F. Emin 6 75 8 
~ I' hGkdmetlnln movafakı· dedirler. İtalyan gueteled lıe, 103 Koopera. itti. 7 75 8 
~l llraıdan M111r'da hiçbir beynelmilel ıolhı yapalacak en 91 e. ve Cev. 6 25 14 
/IQI tedbir ılmıyıcıktır. bayak hizmetin ,acak mevzi· 67 Şınlık z. birı .7 25 8 50 

:)'a ne yapacak?. lettlrmekle mftmkan olaca"ar ı -
loıı e 60 Çolak o. No. 7 50 10 

.._ drı, 16 (A.A) - Bu pa· ıôylemektedlrler. - -· 
~ gG 53 S. Emin 7 75 7 76 

~ 'Dkft lnglllı baıını M. lngillı gazeteleri, nutka sa· 55 İbra. Rulh 7 25 7 50 
~- ltnt'nln ulular aoayeteılne man için en ılyade uygun - -
"QIM L 48 Mani. b. koo. 8 50 12 50 

O
_, ta.. &• eenbın uloılır ıoıye · olarak telA .. kl ve ayal zamandı 

..,.. t.~ F ddld 29 B. ı. Al11ra. 8 25 8 25 ta...._-.cwfından yapılacak her ramanın mCltere ılyasetlol ·-
·~ ldd l Lf L dl l 29 Betlkçl 1, l:J 14 50 ıı.. Dılaıma tekliflerinin ke· 1 et e ten. t etme .. te r er. 
"' ııı.L Al t ı ı H ' 20 J.. Kohen 6 7 5 M.... ..._l'ak reddedici mahiyette mın gaıe e er " ovar ın 
:~"lekt d aaıtunu cok mOIAylmlettlrllmlı 14 S. CelArdin 7 50 
' e lr. Bununla beraber olmakla berrber lngtltere ile 12 Len Reclyo 13 50 

7 25 
7 50 

16 
.._ .. __ 1 Tlmeı; Cennre ayt•· 1 d d bl 10 F. z. Abdal. 8 25 

.a.t• L;"'l ılarak bııtıgı yaaııında trlya araaın a erin r ılyı· 
pr ı-. .aa.. yet uçuromo açmııtır.,, Dl· 6 Ş. ı. Galip 10 50 

8 25 
11 

" -1or: 1 D- • yor ar. 3935 
~....,_da aaaılcLgına gGre M. 
~ltnı Adaa'da harakAbn 

' gtcıadaa en 6aıla Gç haf ta 
' kaaanmayı tahmin ettRI 
~Getert, hırbı kıblllyetlle 
-..._~ edecek n bu galibiyet 

~~İtalya onurunun koran· 
~ aonra aluılar aoeyeıeel 
' ilan banıı yeniden kora· 
' 'tin 1apılacak gayretlerin 

ı ... tlkmuıu çabımıycakbr. 
~bol, 17. (Ôael) - İtalya 
~~anı Sinyor Mu110llnl, 
',a bir a6ylnde demltdr ki: 

~ l.eed tedbirlerle ~a 
~da KeDltlememlse mhl 
~ AYr11pa badadlan teb· 

' ' girer. 
~ ~. ku_ru_m_o_ 

'-bot Maçlan 
~Pazın, 16 (A.A) - Han 

' 11 menfutlae yapılan 
'

1 lllaçları eonı erdi. İlk 
~entay . Sakuy11por ta· 

' aruıada yıpıldı. Birinci 
9'.ı... 2· l Sakuyaapor'an il· 

~~ ile bltd. İkinci dene· 

' lengıaada rClıgAnn al· 
~ 4Gtea Yeaiay oyuncuları 
~ ldarealae mOdahale "= den oyma yugıç tara· 

1" tadl edildi. 

~it~ maç İdmaayarda Genç· 
~ 'iti takımlan aruında ya· 
,. 81ıfacl dene l ·l beta· S lk111c1 denede Gençler. 
~ bir gol d•ha yaparak 

~ k..audılar. Alanda ka· 
\..... ~ leJlrci •ardı •e oyana 

~ '~ eeyrettller. 

,,ı ()'(at 

~ ~ 1 . J' er erı 
-" l'o~ 

,f' 

~ 15 (A.A) - Şehri· 
~ bir tarap fabrikası kur· 
~:olnndakl tqebbGıler ller· 
~, ~dlr. Bol bClm yetltdren 

' it 1~• bay le bir fabrika . 
~)• '1obnuıaa bGyftk bir 

'h ~ •ardır 
(Q~ • 

~~l'tlı t 16 (A.A) - Elekılrlk 
~ı.. btnaaı tamamlınmıttır. 
'le ık.tamı Samıon'dan 
,._ ... ektedir. Cumarlyet bay· 

ııa • kıdır tealaatın bitiril· 
l'o; ç.hıtlmaktadır. 

, •t 16 (A.A) - Tokat'• 
•ita baıun merkezinde 
''Ptırdın yah okuJlanaın 
~tlan tamamlaamııbr 

lfpe kaaıan merkealad~ 
,.._ Jap. itleri aoaa er· 

Hurda incir 
Aydın Havalisinde 
Mobayaata Başlandı. 

Aydın lnhlurlar dlrektGrUl~G; • 
Aydın hanllılnden borda incir 
utın almaga baılımııtar. Da 
yıl da geçen yıl olduğa gibi 
incir mıntakanndan Gnemll 
miktarda hardo incir atın ah· 
nacakbr. 

Fransız'ların 
Tahkimatı 
Şark Hududlan 
Neden Korkuyorlar? 

htanbal, 17 (Ôsel) - Fransa 

h6ktlmetl general Denenin 
teklif ettiği ihtiyat tedbirlerden 
olmak bere .. rk hadadana 
takYlyeye baılamııtır. Da tah· 
ldmat, dlımanın ani taarruz 
ihtimaline kaqı, hadud mnda· 
faa tetkllAbnı himaye için ya· 
palmaktadır 

21 inci ağır bombardıman 
tayyare flloaa ~hadada ınk· 

edilecektir. 

Bir Meclis 
Barb Saha· 
sına DUnmflş .• 

latanbal, 17 (Ôsel) - Cenubi 
Amerlka'da Montnldo'da, meb· 
asan mecllılnde gGr61UU6 bir 
mbakne araıında meb'aslar 
birbirine tabanca atmağa baola-
mıılar n yirmi el kadar ıllAh 
ataldıktau aonra ıClkdn iade 
olanmattqr. Ba hAdleede bir 
meb'uı GlmGı, Clç meb'aı da 
yaralınmııtır. Ba dGrt kiti mCl· 
nakataya lıtlnk etmemle idiler, 

inhisarlar Şarapçılığı 
İnhisarlar ldareal tarap imali 

için Barana n havallslnden 

tlmdlye kadar 400 bin kilo 
prıplık yaı dlıClm satın almııtır. 

Son gClnlerde bağlarda kalmıı 
olan neferge . ClıClmlerl satın 

almağa bıılamııtır. Ba dzClm· 
lerden ıopa yapılıcakhr. Bığ· 

cllar; nefergelerln de inblaar 
ldareıince eaıın ılınmaeandın 

memn)lD kalmıılırdır. 

Alika Kat'ı 
İzmir pıl11 mGdGrlGğOaden: 

Usan samandınberl otelimizde 
mlıtahdem iken eon zamanlarda 
kitabet yulfeılnl ifa etmekte 
olan Maımmer'ln, 16 Eyltll 
936 den ldbaren otellmlsden 

incir ı~tıtlan 
Ç. Alaca K. S. K. S 

2246 Mahte. alıcı 6 25 14 
Zahire utıolan 

Ç. Clnıl K. S. K. S. 

1184: Buğday 5 50 6 25 

298 Arpa 3 75 3 75 
75 Burçak 4 75 4 75 

115 B. pamuk 45 45 
50 Ton p. çeklr. 2 45 2 45 

1 Zabıtada 1 
Sarhooluk ve Yaralamak 

Şehltler'de İımall'ln k•hYeıl 
önGDde kunduracı Mehmed oğla 
Sabri fasla ıarhoı olank yoldan 
geçen Ali oğlu Bıkkı'yı bıçakla 

ıebepalı olarak uyluğundan ha· 
flf ıuretle yaralamıotır. 

Gazinoda Bir Vak'a 
Kırpyaka'da 11hll Şehir ga· 

ılnoıanda İıkeader oğlu Fethi 
earhot olarak gulnoda yClkeek 
eeıle monoloğ eöyllyen Maz· 
lum'a bıgmp kGfretmlı ve m6ı· 
terllerln rahatını kıçırmııtır. 

Bır Araba Kaz0$ı 
Baıdurakta arabacı Bolu'la 

Fnıl idare ettiği arabayı yol 
dan geçen 411 kııı Neblle'ye 
çarpbrmıı •e yClzGnden yara· 
lamııbr. Arabacı tutolmoıtur. 

Kadını tekmelemi#: 
Kemer'de Sftrmell eokağındı 

Mehmed oğlu gıreon Şef lk; 
ötedenberl dostu olan KGrd 
Narlye'nln genel evinde ıermaye 
lemıll kızı Emloe'yl kendl&lne 
y~vermedlğlnden tekme n IO· 

katla dGYmOotClr. 

Sarkıntılık 

Kemeralh cıddeılnde Nafiz 
kızı Mtlnener; koc11ı Cemal 
ile bir manav dfttkAnındın 

kavun ahrken maaklp Ha11n 
oğlu Mehmed kadına sarkın· 

tıbkta bolunmuı Ye totulmoıtar. 

Kadını :oçla götürmek istemiı: 

Enelkl gece B11mıhıne le· 
taeyonu önflnde Osman kızı 

Gftl&iim; iki ukadaılle kahve· 
den kalkıp eYlne giderken All 
oğlo Mamln öaGne geçmlo n 

önceden borç olarak verdiği 

flç lirayı lıtemek bahıneslle 

kendlılnl kolundan tutup gö 
Ulrmek letedl~lnden olkAyet 
fizerlne zahııaca yakılıumııhr. 

Döğm~: 

Aaansor'da Enverlye ıoka· 

ğında genek ıatın Emin otla 
Nuuh lle Nuri ara11nda kavga 
ç.kmaf, Nuri taı n tekme ile 

'------------~ Joııef Levl if 1'8 dairesinden: 
Müf ile nımıoı lf 141 dılre 

ıılnde mevcut para taef iye ma&· 
raflarını koruyacak cJerecede 
az olduğundan lf IAs dalreılnce 

baeh tHf iye osolft ile muamele· 
nln tıtblkını karar verllmletlr. 

Binaenaleyh tıdbl UAndın 

itibaren 20 gGn zarfında bu 
baptaki lddlaluım bildirmek 
ve adi surette tuffyenln de 
vamı talep olununı iktiza eden 
muraf ları vermek ftzere ılı 

cakhların lzmlr birinci icra 
lf IAs dairesine mftrıc11tları, 

ıkel taktirde mClddetla htta· 
mandan ıonra mevcut para 
206 acı 1aıddede y11ıh ıırayı 

rlıyet edilerek baıka bir mera · 
ılm yıpılmakıııın dığıtllıcığı 

ilin olunur. 2291 

İzmir birinci icra memurla 

gondıa: 

Çıkıcı h11aaın hadiye bor· 
cundan doleyı mahcuz seydl· 
kGyClnGn ıtıfbey ıokağında 

kAla beher mçtre mnrabbıı 

elli koraıtan lklyftı lira kıy· 
metli dörtyGJı M. murabbıı 

arsa n narbbabçe mevkllnde 
64.33 M. murabbaı tarlı (175) 
lira kıymetli ve emrez mev· 
kUnde 11028 M. mo11bbaı 

tarla (960) lira kıymetli n 
içinde beı zeytin ağacı mevcut 
kôyıltı mevkllade 1838 ,M. 
murabb11 tarla (80) lira kıy 
metil Ye lklyol ırasında ve 
içerisinde tahminen on kadar 
seytln agacı meYcut (80) lira 
kıymetli t8:J8 M. murabbaı 

tarla ve emre• mevkllnde (500) 
lira kıymetll lçerlılnde 25 zey· 
tin ağacı mevcut 14~45 metre 
murabbaı ve 500 lira kıymetli 
tarlanın altı hl11e itibarile 
borçluya alt birer hl11eıl açık 
artırma ıaretlle n birinci 
artırmaları 19 10 935 cumartesi 
eaat 11 de birinci lcnda yapı· 
mık Gzere utıhğa konuldu. 

Ba arhrmıdı 11tıı bedeli 
tahmin olanan luymeıln yOzde 
75 ini hulat&a en çok artırana 
fhıleel yapılacak aksi tıkdlrde 
en çok: artıranın ta1bhGdG 
baki kalmak tartlle 11tı1 onbeo 
gfta dıhı oı:atılarak ikinci 
artırmaları 4·11 935 pazarteal 
gduO Hat onblrde yıpılacıktar. 
Bu artırmadı eatıı bedeli yine 
tahmin olunan kıymetin yftzde 
7 5 ini bulmazıa 2280 no. h 
kanon mucibince eatıı geri 

barıkılacaktır. İtbu gayri men· 
kuller Gzerlnde berhauğl bir 
eekilde hık talebinde bulanın· 
lır ellerindeki resmi n&1lk 
il~ birlikte yirmi gftn zarfında 
birinci tenya mOncaatlırı IA· 
zundaı. Aksi halde hıklwrı ta· 
po elcllllnce malum olmıdıkça 
pıylıtmadın hariç kalırlar. 

Şatao peıln para ile olup 
miloterlden ayrıcı yOzde 2 bu 
çok delllllye ahnır. 5 10 935 
tarihinden lttbaren oarıname 

hl'rkeıe açık bulundorulıcakhr. 

Taliplerin yazde 7 buçuk te· 
mlnıt ıkçııı veya bank itibar 
mektuba Ye 985 · 2633 doeya 
nnmaraılle birinci icraya mG· 

2 ve 20 l<omprımelılı ambala ılarda 

bulunur 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde ha li s li ğ i n timsali 

olan EB markası n ı arayınız . 

Doktor _. 

A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bulaşık ile salğın hatalıklar 

mfttehassısı 
Bumahane imeyono brpeındaki dibek eokak baıında 30 ayı· 

h ev ve moayenehaneainde sabah ıaat 8 dan akıam 11at 6 a kadar 
haıtılannı kabul eder. 

Milrıcaat eden hastalara yapılman lhımgelen eair tablilit ve 
mikroekopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmasını cevaz gö
rlllen Poomotorakl muayenehanesinde muntazaman yapılır. 

Telefon: 4115 

Afyon - Antalva o~miryolu inşaat 
BaşmOdttrlüğOnden: 

Dlner'da 
Benzin 6 000 
Vakum 
v.ı .. un 

Afyou'dı 
7 000 
1 300 
1 000 

Yek11n 
ıafl 13 000 kilo 

" 1 300 « 
" 1 000 .u 

Lira 
5460 
455 
600 

6515 
1 - lzmlrden Afyon ve Dinarı nıkllyeei idareye alt olmak 

bere yukarıda miktarı y11ıh kıeımları Afyon · şehir ve Dinar 
lstaeyonlarındı teslim edilmek ıırtlle yukarıda evıafı yazılı 3 
kalem malzemenin klpıh zarf la eksiltmesi 26 eyhll 985 per· 
ıernbe gftoG eaıt 15 te Afyonda Afyon · Antalya demlryolu in· 
ıaat baomftdClrlOğG dairesinde yıpılacaktır. 

2 - Tahmin ffatl 6515 llra mu~akkat teminatı 489 llra'1ır. 
3 - TemlnıtlD lhıleden evel maliyeye yatırılmış olmaeı -ve 

teklif mektoplarının 2490 ıayılı kınonı nygOn tekilde ve lhı· 
leden bir &1at enel komisyona verllmle boloomaeı 14zımdır. 

4 - Şartname pazardın bışka herg6n bıomüdOrlGk muhHe· 
besinden ve lzml'f lib.ylı~ı lı:ai~mtndP.n parasız alınabıilr. 

lktısat Vekaleti iç Tica
ret Umum Müdürlüğün
den: 

30 ikinci teşrin 1330 tarihli kanon h0Uim1erlne glSre tescil 
edllmle olan ecnebi tOtOn olrkeılerlnden Amerika tabiiyetini 
haiz (Geri Tobılı:o kompanl · Gary Tobacco Company) bu kere 
mflracaatla şirketin lr.mlr oubeel vekilliğine vekAletnamelerlode 
göeterllen eekll ve ıurette m6etereken ve mDnferlden ifeyı va· 
zlfe eylemek ve elriret namına yapacakları işlerden doğacak da· 
valarda bütQn mahlı:emelerdo dna eden, edilen ve Dçnocil şahıs 
ııfatlarlle hazır bulunmak 1lzere lzmlrde oturan H. V. Bovven 
ile Mark Den ve V. A· Heglnbotbam'ı tayin ettiğini ve tıv 
velce herhangi eabıe veya eehaea vermiş olduğa vek4letnamelerl 
fe&lb ve llgı eyledtğlul blldtrmle ve lı\zımgelen vesikayı ver· 
mittir: Keyfiyet kanuni hGlı:ftmleıe uygun görfilmOt olmakla 
ilin olunur. 

Pul 
ıs Te,. s. 1935 

T. C. 
İktu~at velı:aletl 

Ticaret hlerl omum mOdOrl6ğü 
rf'smi mfihrO imza onnamadı 

HAS 
l{ALMIN 
Ağrılan dindirir. Fakat, 

Ne kalbi ne de mideyi yorar. 
S.tıt df'pnta: İ•t•tıbol. Mrvıiandık. Atııbrk Ha" No :lO 35 
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ri:; ~~~· Van ~ Ali.sehir Banliası' 
&Co. ·' ••••• = 

DEUTSCHE LEV ANTE L1N1E 0 ~ m 0- n:=ı ~ lYI b e ıe. •0 "CBİOS,, vapura 16 eylulde ~ U e:;("' lYJ i;;i!) 

bekleniyor, Hamborg Bremen ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi binasında 
den y6k çıkaracakbr. TELEFON: 2363 

0İTAUR1,, vaporo 16 ey· 
ıtı1de bekleniyor. 20 eytöle BertOrlft (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 
kadar An•eu, Direkt Roter · M Vadeeizlere % 4 

tc~='yok8:::~::t~r. ve Bremen evduat Şartları: A!tı ay vadt:liy~ % S 
"VVINFRIED" vapuru: 1 inci Dır sene vadeliıe % 6 faiz verilir. = 

teırlnde bekleniyor. 5 8. el tet· Zahire, Gstlm, incir, pamuk, yapak, afyon vesaire komisyonculuğu yapılır. Mallar geldi· 
rlne kadar Anver1, Roderdam, tindi! eabtplerlne en mft8Bld şeraltle avaoı 9erillr. = 
~:=~~.:~ ve Bremen için yak §§1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ................. .. 

"VVASGENVVLD" vapuru: 14 
1 inci teerlode bekleniyor 18 
1 tncl tetrlne kadar Anvers, 
Roterdam, Hamburg ve Bre· 
men için ytlkllyecektlr. 

" SOFIA ,, motôrtı 31 Bel 
teırinde bekleniyor, 4 ikinci 
teerlne kadar An vere, Roter· 
dam, Bamburg ve Bremen için 
yakllyecektlr. 

"ANU SİS,, motörG 11 ikinci 
teerlnde bekleniyor, 15 ikinci 
teırlne kadar Annre, Roter· 
dam, Hamburg 'fe Bremen 
için yftkllyecektlr. 

ARMEMEN 8. SCBULDT 
BAMBURl7 

"TROYBURG., npuru halen 
llmanımııda olup Annre, Ro· 
terdam ye Bamborg için yak 

alıyor. 

"NORBURC,, ••puro: 8 bl· 
rlncl teşrinde bekleniyor, AD· 
•ere, Roterdam n Bamborg 
için yflık ahyor. 

DEN NORSKE MlDDEL· 
BAV!)LINJE 

(D S. A·S. SPANSKELlNJEN) 
OSLO 

" SARDİNIA ,, motôrtı 27 
eylflıldo bekleolyor, Bnre, 
Dleppe ve Norveç llmanlauna 
ytık alae11khr. 

"SAN ANDRES., motörCl 23 
Bel. teırlode bekleot1or, Dl· 
eppe •e Noneç limanlarına 

yflık alacakt1r. 
ARMEMENT DEPPET ANVERS 

"EGYPTE,, nporo 12 Bel. 
teırlnde bekleniyor, An.ere, 
Direkt mal yakllyecektlr. 
TBE EK.SPORT S.S C01\PO· 

RAT10N · NEVYORK 
Şimali Amerlka'ya doğru 

Seferler 

ExECUIVE" Hpora: 18 ey· 
ldlde bekleniyor. 

Ex ILON A,, npuru: 30 ey· 
hllde belıı:lenlyor. 

.. ABOUKİR ,, npuro 20 
eylqlde gelip 30 eylalde, Bir· 
letl~ Amerika için aldı~ı mal· 
tarı İskenderlye'de 0 EKSETER., 
Transatlantik nporona aktar· 
ma edecektir. 
SF.'RVlCE DIRECT DANU· 

BlEN 
TUNA BAITI 

» ALlSA" motör6: lOeyldlde 
bekleniyor. Belgrad, Novlııad, 

Komarno, Bodapeıte, Bratelna, 
Viyana ye Ltnı için ytlk ala· 
caktır. 

••TİSZA,, motörtl 18 eylflılde 
bekleniyor, Belgrad, No•isad, 
Komarno, Budapeıte, Bratlsln, 
Viyana ve Ltaı için yakllye· 

cektlr. 

JI ı rıLYiııiı~~,. 
··~$>:t:ı!r.:; { 

~ 1 .. . 
~ r . ...P~ . ~ - . 

N~A 
. 

~- 1KllJrUf o 11 ıu ıı-

Olivier ve Şüre
kası Limited Va-

pur Acentası 
Cendell Han, Blrlnel Kordon 

Tel. 2443 
Ellerman Llyn Ltd. 

Llverpool Hat11: 
11ROUMELIAN,, ... puro 20 

eyltılde Lberpool ve S•nmea· 
dan gelip tahlJyede balana· 
caktır. 

0DİDO., ••para 17 eylalde 
bek!enmekte olup 21 eylClle 
kadar Lherpol n Glaago.,., 

"ROUMELIAN,, npara 29 
eyUUde beklenilmekte olup 5 
birinci teorine kadar Ltverpool 
•e Glaıgon için yttk alacaktır. 

Londra Battı: 

"F ABIAN., nparo halen il· 
mıaımııda 17 eylale kadar 
Londra n Bull için yak ala 
cakt1r. 
"EGYPSİAN,. Hporo 27 

eylcUde Londra Holl n An· 
vers'ten ıellp tahllyedt bolu· 
nacık ve ayol samanda 6 tet· 
rlnlenele kadar yak ılacıkttr. 

General Sttam Navlgatlon 
Co. Ltd. 

[ &lra~l .DAN~A~I ı 

FratelJi Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI 

0 0RESTES,, ••puro 23 eyUUde gelip 30 eylGle kadar Annn, 
Roterd!!:m, Amıterdam ve Bamburg limanları için yok alacaktır. 

0 BERKULES,, ••puro 7 teıriolenelde gelip 12 teırlolnvelde 
Aavera, Roterdam, Amıterdam ve Hamburg limanları için yak 

alacaktır. 
0 BERMES,, upuro 21 teerlnlenelde gellp 26 tefrlnlnnlde 

Anvera, Roterdam, Amıterdam •e Bamburg llmanlan için yak 

alacaktır. 
11BERCULES,. npora 20 eylGlde gelfp ytıktlnCl tahliyeden 

ıonra Borgaa, Varna n KGıtence limanlarına hareket edecektir. 
11HERMES,, vapuru 4 tetrlnlenelde gelip y6k6nCl tahliyeden 

sonra Bargae, Vnna n Köatence llmanlanna hareket edecektir. 
',GANYMEDES,, vapuru 19 tetrlnlenelde gelip ytlktlatl tah· 

llyeden ıonra Barg11, Varoa ve KOatence limanlarına hareket 

edecektir. 
SVENSKA ORlENT LlNIEN 

0 BEMLAND., motOrd llmanımııdı olup y6ktln6 tabliye 
ettikten ıonra 15 eyl6lde Roterdam, Bamburg, Copenhıgen, 

Dıntılg, Gdynla \'e lakaadlnavya, Oalu. Umanları için ytık 

alacaktır. • 
0 VlNGALAND., motOrtl 2 birinci tetrlnde gelip yaktıntl bo· 

eallblUaD sonra Roterdam, Bamborg, Dantılg, Gdynla Ye .ıkan· 
dlnHya Oelo limanları için yok alacaktır. 

11VASLAND,, motora 15 teerlnlenelde gelip ydkGn tahllyt• 
den ıonra Roterdam, Bambu.rg, Gdynla ve İskandinavya liman· 
larına hareket edecektir. 

"NORDLAND,. motörO 2 tetrlnlaanlde beklenmekte olup 
yaktın6 tahliyeden 11onra Rotzrdım, Bamburı, Copenhageo, 
Dantzlg Gdnla, Oıılo ve İakaodlnuya Umanları için yak alıcakt1r. 

SJ<llVİCE MARlTIM ROUMAlN 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapıla 
asker ilinları 

Mınlaa aat. al. ko. dan: 
1 - Manlsadakl kıtaat aikerlye bayvanatın•n 

kapalı zarf oıullle eblltmlye konmuetur. ihalesi sO 
lul 935 pıızarıe1l gflınll ıaat 17 de manlıada aıkerf 

2 
3 

alll!• komlıyonmıda yapılacaktır. 
Şartnamesi hergGn komlıyonda göıGleblllr. 
Beher kilo ırpa için 4 kurut 40 untlm f fal 
edil mittir. 

4 Teminatı moYakkıte akçeef 1779 liradır. 
5 - ieteklller ticaret odaıında kayıtlı olduklarını dair 

göstermek mecburiyetindedirler. 
6 - M8nakaeaıına lttlrak edecekler 2490 uyıb artJr_, 

ekılltme kanununun 2 ve Gç6acll maddelerinde •' tJ.. 
namealnde y11ılı veılkalarUe temfnıtı munkkate ;; 
buılarıuı n teklif mektuplarını ihale ıaatlnde• 

bir eaat nel komlıyona vermlt bulonacıklardır. 
t4 ıs 22 2d 

Dr. Zekai Tarakçı 
Merke hastanesi Dahiliye Mtıtehassısı 
İkinci Beyler sokağı TGrk mflızayede ıalono lttllaU-" 

numara 45.MBaıtalarını öğleden ıoora 15 den 18 e ~ 
kabul eder. TELEFON: 3806 

ödemiş belediyesinden: , 
l - RClıglreıı handa 6 rGıglrlı hnıda 3 kllometred" .J 

yulabllecek tt:hlr elektrl~ cereyanlle lıler bir ,,.,,,~ 
dtldGğtl "ılren._ açık arhrma ile eatın abaacaktd• , 

2 - İhale tarihi 25 eyltll 935 çırpmba gtlnCl uaı !!I 
MuHkkat temloıt 50 liradır. Muknele •e fi ı1 
belediyededir. 13.14.15.17.18 i9 

Evlere Kolaylık 
Ekstra· Ekstra ömer MuharreıtJ 
9 EyJtil Panayır Markalı SabııO 

Dörder Kiloluk Paketlerde 

Manisa Mof toloğonden: ,.,;, 
ı e·-.,,, 

Çullu çiftliği sahibi ölmtlt Zıblde'oln teberru n •all1" .,,-.. 
Çollo çiftliğinin bir sene mGddetle otlekıyeıl 1500 lifi ••'' 
muhammen dzerlnden 1935 eeneıl teırln ayının birtocl 1 0~ 
teslim edilmek eartlle mezktlr ıene eyl41GnQu y1r111ıoc Jf' 

.eot· .u 
gOoO saat 14 e kadar mfldd"tle m611yedeye konol111Pr ,,,.,,,. 
Hyede nktl moayyende çare• lçerlıindekl mafatılOk dil tJJOf'' 
yapılacıktlr. Şartlarını 6ğrenmek lıtlyenlerln mflıftOl4'"861 » 8UDAPEŞT" motOrtl: 25 

eylQlde bekleniyor. BeJgra~, 
No•had, Komarno, Bodapeıte, 
Bradslava Viyana n .Llns için 

0 STORK,. vapura 20 eyldl· 
de beklenmekte ola*' 27 ey· 
ltlle kadar Londra için ytlk 
alacakhr. 

Dt!otache Lennte Llnle 

0 ALBA JULYA., vapuru 30 eyUUde gelip 1 birinci teırlode 
Pire, Mıhı, Napoll, Cenova. Marellya n Bıreelon için yak 

alacaktır. 

ceatları. 1 ~ 18 ~ oJ' 
lstanhul Deniz Levazım ~atın f\I 

ydk alacakt.r. 
AVUSTRALYA HATii 
Bldhlye kompanyasıoıo 

t• ABOUKİR ,. vapuru 29 
eylillde bekleniyor, Peolnsular 
Orleot Line kumpanyaıının 
0 BENu1CO., npurona Port· 
Sahte aktarma edilmek Oıere 
A vuetralya 'Din bGttln limanla· 
rıoa mal alacaktır. 

" ABOUJ1R ,, ••para ıyat 

"GAL&LEA,, vapuru Ham· 
borg n An•era'tea gelip tah· 
llyede bulunDJotıur. 
Not: Varu.t tarihleri Ye npurla· 
rın lılmlerl·6ıerlne denltlkllkle· 
rladen mea'allyet kabul edilme& 

samaı-da Port · Salt aktarmaeı 

olarak Hlndlıtan, Aknyl tark 
.e ıarkl Afrlka'nın bCltGa il· 
mıalanaı mal ılıcütwr, 

"SUÇEA VA,, nporo 27 trtrlnlenelde gelip 28 teerlnlenelde 
Pire, Napoll, CenoH, Marııllya ve Bareelon için yak alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA :S. A. KUMPANYASI 
0 LEVV ANT., motora 15 te7rlnlenelde Anvere ve Gdynl11 

llmauları için yak alacak.tar. 

İllndakl hareket tarihlerindeki değltlklilderden acente meı'a· 
llyet kabul ctmeı. Fazla tafıUlt için ikinci Kordonda TabmU 
n Tabliye blnHı arkHında Fratelli Sperco vapur acentabA-na 

m6ncaat edllmeel rica oluaar· Telefon: 2004·2005·~663 

Komisyonundan: ,_, ~ ' 
Tahmin edilen bedeli 25900 lira olan 85000 k11° 0 iP'_ 

24 eyhll·35 ıab gGntl ıaat 15 de Kııımpaeada •01111•1°~ 
ı•nda kıpı ıarf la ekelltmeye konolmuetor. Şartnaoaetl ,~111'~ 
komlıyondao 129,5 kuruo kartıhgında abnablllt· hl ---~. 
1942,50 liradan ibaret munkkat teminat mıkbn• •e~:,.oı 
bono H kanonun lıtedlAI belgeleri bul teklif mekt~ 
ılltme natlnd~n bir nat enellae kadar komlıyon 19 
termelerl. 5269-2865 8 13 18 


