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Kadın Saylavlarımız 
Brttksel'de Toplanacak Olan 

Parlamentolar Kongresine 
lstirak Edecektir. 

Bulgar l(ralı, }1

ırliacılığı Y asali Etti. 
~ 

Habeşistan'da Yeni Hadiseler Oldu 

ltalya Kıımandanı 200 Bin 
Asker Daha istedi. -M. Mus rn· Gene Bir S y ev 

B rb Patlama üzeredir. 
• 

ltalya'da, Haheşistan'ın Italya Diktatörüne Bir 
zar Olaeağı~ ~Söyleniyor, Telaş Gösteriliyor. 

Yeni uker sevkivatı: · 

Me-

Nıpott, 11 (A.A)
0 

- Ko· 
lotabo adand•ld npur 1800 den 
artık ukerle dGa uat 10 da 
M..ia••ay• hmreket etmiıılr. 
a, •aparta general Moal•D· 
11bl de gltmlıtlr. Gidenler bl· 
1Cllı; bir kalabalık ianfıad•n 
11t11rlaamı1lardar. 
Yeni iki hAdiıe: 

ltoma, JI (A.A) - Reıımlğ 
hlt blldlrlge gore Babeılıtan'dı 
1••1dea iki bldlle olmoııur. 
6 le111mos tarihinde ltaly•'aın 
81trer koaeoloıu otomobille 

~'ee.aayı dogro gidiyorken 
8abeı tubayı ile buı Hı· 

~ llkerlerlae rudamıotar. 
M. MU110lini aôyl6yor! 

tehdld ederek dDrdarmak itte· Bmrrar koaıoloıluğo yerli 
lllır keadbla1 16.erek ve ---- ml~lerdlr. 1tıly•n aıkerlerladen biri kon· 

'l'ayyare Piyangosu Keşi· 
desinde Kazananlar .. 

ıoloıluğa giderken içlerinde 
Uray (belediye) polbl ile uker· 
ler de bolunıa yirmi kadar yerli 
tarafından t•olar Ye ıop•lmrl• 
teca vtlze uğr•mıollr. 

- Sonu 5 inci ylsde -

t..aabol 11 (Ôıel) - T•y· 
:are plyaagoeo keıldeelae b•o · 
~•da. Kaunao nomanlara 

1dlrtyoram: 

18945 20449 22504 Genoral Kon-
23135 24031 25562 

25605 21186 '1ilis Roma' da .• 

18274 
200 Lira Kazananlar: Kendisine Salip Nişanı 

1918 2011 3900 4573 z· ~ v ·ıd· 
so8:J 8528 1046 12~7~ ve ıyaıet erı ı. 

Naaıany• Bin Ura d61tft 13167 17264 17400 17762 
50() t· K ı . 18146 18618 21491 21960 

ıra azanan ar. 2~195 22851 23585 259~5 
la 3706 3746 42!0 267:l9 27650 

4915 17526 17687 - Sona 6 inci ybde -
-------------====================-~-~--

Ankara' da Yenişehir Su 
Baskınına Uğradı. 

-Bazı Daire, Ev, Bahçe ve Mahzen· 

ler Su içinde Kaldı. 

Ankara .q.4::- 10 (A.A) - DCln 
lll1r1a •bert Aakara'1a f11ı· 

dGtaaekte olan yıAmur, 

iıtHyonu 

OAleyla Çankıyı •e Dikmen 
tepelerine yarım uat kadar 

- Sonu 5 inci yOıde -

General Kondiliı 

lıtanbol, 11 (Öıel ) - Ro· 
ma'd•n haber nrlllyor: Evelkl 
gtın M. M11eeoliol ile bir ıaat 
konupn Yunan ıft bakanı ge· 
neral Kondlllı, meçhul aıker 

Abldeelne ve general (Seur) ın 
mezarına bir çelenk koyduktan 
ıonrı, ltılya ıtı bakanhğı mi•· 
ıe .. rlle konoımoı Ye kendlılae 
•erilen ••tip nl .. nını kıbol ey· 
lemlıtlr. 

General Koadlllı, 16 bakı•· 

Başbaka-

nımız da Van'da 
Bulunuyorlar .. 

Bat bakan General ismet f nünü 

ANADOLU'nun Aoketi: 14 

lzmir'in Ekonomik 
Durumu Ne Halde? 

Nazmi Topçuoğlu Aydın Hattının 

Alınmasile Büyük ve Küçük Mend
res Havzalarının Iktısaden Yeniden 

Fethedildiğini Söylüyor. 
~~~---~-.. ~~~~~-

Aydın ı•yluı NHml Topçu· - Önemli bir .akeı •Çmıı· 
oğlunun Çatılkay• hanının det ııınaz, çok gtııel 

katınd• bolondu~u bOroy• gir· 
dlglm vakit, kendlılnl telefonda 
göraoayor buldum. Eko· 
noml lılerlnde bllglıl ile tauı· 

D•D değerli koopermtlfçl, beni 
görünce gtılftmıedl, yer b öıterdl 
n telefonda gôrftotaga zata: 

- Ymrm Aydın'ı gtdece~lm. 
Birkaç gtın ııooH tekur gö· 

Vın, 11 (A.A) - Baıb•hn rftoQrtız, dedi. Mikrofonu elin· 
lımet İnönl 9 temmuıda Ge· den bar•ktıkıan ııonn ynıh•· 
•u · BaYaao . Edremld b~fgele· aeıfala bıoını geçti. Anket için 
rlnl Ye Serman kmnallnı tetkik geldiğimi ıôyledlm. Sayın eay· Aydın Saylava Nazmi "Topçooğlu 
enlkten aonra V•n'• dôamaoıftr. in g61Gmıedl. - Sonu 5 inci yiisde -

.................................. ~ ......................... ~ .................................................. . 

Yunan Parlamentosunda Kıyamet Koptu -Yunanistan' a Kral Mı Gele
cek, CumurlukMu Kalacak? 
Yakında Yunan Ulusu Serhestce Oyu· 
nu (Reyini) Vermiye Çağırılacaktır. 

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

Kurultay Hokômetin Teklifini Onayladı. 
Görzon, naıırların ld•md•a kur· 
tmrılm•eı lhımgeldtglni o za. 
mHkl hlkumete blldlrmlı te 

teıebbQeaU• bulunmak Clzere de 
- Sonu 6 ıocı yGzde -

Fuad Yurttaş 

iç Bakanhğt 'fabiiyet 
1 

DirektörO OJdu. 

Yunan parlimeutosu toplantı halinde 

Atin•, ll (A.A) - Kurul· 
tay, bükQmetln ıundugu tek· 
lif 1 oneylım•ıtar. Geneloy l l · 
15 den önce yıpıl•caktır. Elen 
uloıu bugtınk.Cl cumurlok reji· 
mile meıroti bir krallık.tın 

hınglılnl dilediğini bildirmeye 
ç•ğrılacaktır. 

lıtanbul, 11 (Özel) - Ati· 
na'd•n h•ber veriliyor: Yunan 
parllmentoso, don ôğledea 

ıonra IHI 18 de ıoplınmıı ve 
Hbıb• kadar konuım•lmrına 

denm etmiştir. Bu ıopl•alı, 

olmdlye kadar gôrftlmemlı de· 
------

lığı mftıteımrının yınınd•a ıy· 

rıldıkt•n ıonrm CHetecllere be· 
y•n•U• bulonmuı ve İt•ly• or· 
doılle M•kedony•'d• yan . yHa 
hı.-b ettiğinden n İt•lyaa doı· 
tn olduğundan b•haeylemlıtlr. 

Kondlllı oeref ine Bmrblye ne 
uretluce bir ıl71fet nrUmlıtlr. 

recede gtırGltftlfl olmuıtur. E•· 
•ell, knlcı eaylnlard•n Nlko 
Bılt•clı ı"z •lmıt Ye ailece 
kral taraf tuı olduğunu uzun.: 
uzadıya l11h ettikten ıoora, 

hundan e•elkl toplıotadı eay· 

lavlıkt•n letlf• eden (:)tratos) 

on kral Jorj hakkındaki itham· 
ların• CflHb vererek şanları 

ıôylemlotlr: 

- Kr•l Jorj, 1922 lhtllA· 
llnde tehdld altında bulunu· 
yordu. lbtllil mıbkemeelolo, 
kabine erkanı baklund• verdiği 
ld•m kararanı lmaal•m•ktan 
lıtlnklf etmek, kralın yeddi 
kudretinde değildi. Y unaoistaa 
o b•dlrede en baycık adımlı· 

ranı k•ybederkea, kral da 
bmb.11 Koıt•ntlnl k•ybedlyordu. 
TeeuGrQ nlh•yetılsdl. Fık•I 
ne y•p•blllrdt. 

İngiltere harlcl7e nuırı Lord 

İç bakanlığından ilbaylıga ge· 
len bir emiıd~, hukuk itleri direk· 
törü Fuad YurlU§'ıu terfian Ba· 
kanlık. tabiiyet iıleri direktörlGAüne 
ataodıgı bildirilmiıtir. Fuad Yurt· 
taı; İımir'de iktidar ve meziyeti ile 
kendilini aevdirmiı, iıiude mavaf· 
fak olmuıtu . Bir milddet aa ilbay 
ve aa özel beeablar direktörü ola• 
rak da çahımııtı. Kendiıini kotlar 
ve 7eni itiDde de ü•tolmık dileriı, 



Gonon 

bir Ah?.~~=ktır .. Bulgar Kralı, Sıyasal Parti 
HOktlmet Tetkikat El 
Yaptırıyor, Mes'eleyi Teşkilini yasak Etti K;~=.i~tti .. 

Stalin 
KOçflk Haberleri 

Hakyerioe Verildi. 
Zlllhı adında bir kısı baıka· 

Jınna 11tmak 1Dretlle fohfl 

teıvlk ve kadın tedarik etmekle 
ıaçla Rıblı mevkuf olarak 
Aıllyecesa bakyerlne nrllmlıtlr. 

KftçQk Sanmamalıyız. 

Ankara ( Ôzel ) - Kibrit 
flatlerlaln onar pırı indiril· 
metinin ar .. uındın ıa ılklyet · 
ler ytlkıelcU: 

Kibritler nok11n çıkıyor, ço 
gu ela bozuk, yınmayorl! 

Ba olklyetler, biıe dıhı evel 
kibrit flıtlerl onar pıra indi· 
rlldlğl zaman kibrit lnhl11rı 
tlrketl tırıfıadan yıpılın n 
mahkemeye kad1r ıktedea hl· 
nılannı bıt1rlıttı. 

FJnanı Bakanlığı eoa defa 
f lıtleıde onu para daha in· 
cllrmekle, tlrketla de.am edip 
giden ve biç ttlphealz hık11z 
olan itirazlarını yerinde bir 
mukabelede bolonmaı oldu. 

Şirketin bogCla tunaıu yola 
gelince, ba yolan hiç te çıker 
bir yol olmıdığını hemen 
hemen "Gyl~mellylı. 

Bir defa, ortıdı ıo gGtClr· 
mlyecek bir hakikat var. Yal· 

nıı halk değil, kibrit bayileri 
de kibritlerin noban çıktıgıoı 

tôyleyorlır. Kibrit bayileri, klb· 
rlt hahları ılrketlnln m6mee· 

ılllerl •plablllrler. Da bakım 
dan itiraf lırınıD haıaıl bir 

1118Da11 nrdır. Blı ba manayı 
claba ılyıde tahlile kılkıtmıya · 

C811•. Yılnıı bana lpretle lk 
tlfa edip geçerken guetelerde 

H altlı:ıdar yClkeek makamlarda 
yer balın ılkayetler kuıııındı 

kibrit lnbl11r tlrketlnln aldığı 
dikkate pyan darama da kay· 

decleeegtı · Slrkeı balkın ılkl· 
yeılerl kartııında en ufak bir 

harekette bile baloamı71 16· 
nam gGrmemlttlrU .. 

Blılm bandın çıkancağımıı 

netice tadar: Kutımaadı ıeael· 

den balledllmeel lhımıelen bir 
kibrit mee'eleıl Hrd11. Kibrit 

meı'eleıl deyip te geçmlyellm. 
Bagtln bCltCln TClrklye'de hır· 
euın kibritlerin mlktın mil· 
yonluın çok ClıtQndtdlr. Eger 
her koıudın bir tek kibrit 
aok11n çıktığı farzedlllree 
elde edilecek yekdn gene mil· 
yonlann CletClade olıeakhr. 

Balbold kibrit kutulır1Dda 

aokun çıkın kibritin mlkdarı 
buı kutularda oobeel buluyor. 

Bo vaziyetin böylece aHyıb 

gtımeelae mCleaıde edilmlyecegt 
ıOphedıdir. Nitekim Flaanı 

Bekınhgı mtbteıarı Fıik'ın 

blse verdiği isıbıt ıı bunu le· 
yld etmlttlr, 

Faik, izahatı aruıada mee'e· 
leala Gnemle totklk edllmeel 
bD1Uıoadı ılrkeı neıdladekl 

büdmeı komleerllğlne aıkı 

emirler verildiğini ve balkın 
baka kanun çf ğnetllmeılne mey 
daa nrllmlyeceglal ıGylemlotlr. 
B Clk6met komiserinin letklkı· 

ııaı bir ıa ıvel bltlrmeelnl 
dilerken ayal balta Herde le· 
kenar etmemesini temin için 
e .. la tedbirler ahnmıaı lClzo· 
mana ela dlkkıı gkClae çekmek 
llterta. Şirketi her uman mi· 
nkabe edebilmek için b.f va· 
nalacak tek bir çare vardır ki, 
oda, kibrit kutularının kolay· 
lakla açılımıyıcak bir tandı 
19pılm111clır. Ba takdirde •tı· 
adana kotalar OHrlnde lıte· 
tbklerl gibi oyaamamalın te· 

... •••it olaeaktar. 

-Bulgaristan'daki Durum, Nazik Bir Sekil Alıyor 
latan bul 1 l (Ôael) - Sofyı'dın hıber veriliyor: Bulgar krall Borlr, Balgırlıtın dıblllnde 

ııyıeal parti teokll etmenin ıoretl kat'lyede yaeak oldogana bir beyanname ile llAn etmlıtlr. 
Bolgaılıtın'dı dıhlll danam nazik bir ıekll almııtır. 

Italyan ... habeş Ihtildfı ve Avrupa 
Gazetelerinin Yazdıkları. 

ihtilaf, Felaketle Neticelenirse Faşizm De Kalkacak. 
Lıtınbal, 11 (Ôıel) - İtalya ile Babetlıtaa araeındıkl lhtll&r feliketle bitene, fıtlımln de fe· 

Jlkete maraz kılacağını A •rapa gazeteleri yuı•or. 

Mo11kon, 11 (A.A) - So•· 
yet Ruıya icra komlteel baıhaı 
Kılenln yeni TGrklye bClyClk 
elçlıl Zckli Apaydın'• kabul 
etmlıtlr. 

Bayındırlık Baka-
nı lzmir' e Geliyor 

leıanbul, 11 (Anadolu) -
Bayındırbk Bakanı Ali Çetin 
Kıyı 15 temmusda Aydını 
gidecektir. Bıyınd11hk Bakını; 
dnlet demlryollannı_geçen Ay· 
dın hı1t1aı bııtın bı.. tehlı 

14 Temmuz Bayramı 
14 ıemmaı Fran11ız mllll 

bayramıdır. O gCln tehrlmlı 

Franıız koneoloıloAunda bay· 
rak çekme ve bir kıbal t6real 
yapılacak tar. 

Ziyaret 
Şehrlmlı Y ugoalnyı ve ltal· 

1• Genenl koaıoloelın dClD 

ilbay General KAiım Dlrlk'I 
llbaybkta ılyareı ederek glrlt· 
m6tlerdlr. 

edecektir. -------·· ............ ·--------
it ı H h G• f , Saracoğlu · Türk • Macar 

a ra ar e Irerse raDS3 Jzmir'e Geliyor 

Y ardıriı Edecek Mi? letanbul, 11 (Ôıel) - Ad· 
llye Bakanı ŞllkrCl Saracogla 
bogCla lzmlr'e hareket etmlttlr. 

Adis-Ababa'daki Ecnebiler Çekili~or- 111çehKay Aı·ğaç: J arı es ırmış .• 
İetanbul, 11 (Anadolu) -

Yollardaki agıçları keetlrdlgln· lar. Harb Ağustostan Evvel Patlıyacak 
• den BlyGkdere llçebap bakye· 

Iogiltere Şap Denizine 30 Tane Harb Gemisi f 7Ön· rlne (Mahkemeye) verildi. 

derdi. Tayyare Karargihları Da Kuruyor. Şnkrn Kaya 
lttanbal 11 (ôsel) - Deyll kotanlmuı lçla tekliflerde bQ· logtltere kıblaeel, fevkalide (stanbul'a Geliyor 

Telgraf Klleteıl; ltılyı ile londo~oaa dair otan yayıntıları bir ıoplıatı y•pmıı n Amerl· İltınbul 11 ( Ôıel ) - iç 
Frınıa ır11ında ıkd<'laaaa H (Şıylılın) yılaamıktıdtr. ka'nın 1ıılyı Babetlıtan lhtl· lıler Bakanı ŞftkrCl Kıya, ba 

, general Gımelen'ln bundan lııınbol, 11 (Ôsel) - Lon· lAfı bıkkındı vermlı oldoga gOalerde Ankııa'dan bonya 
oubeı gOn enelkl Roma seyı· drı'du haber nrlllyor; ceHbı koaatmattar. gelecektir. 

hıtlade lmulıaın ukerı ıad· N" fı S J • T ~ • Biodistan'da 
lıımıyı çok Gaem verilmekte U US ayımı çın eıtış olduğunu yaaıyor. Ayal gazete, • Kargaşalık .. 
bir bırb •ukoandı İtalyı'nın 1 H v 
Fran11'dan ukeli yardım gô· er azırlıklar ar lıt~nbal, Jl (Ôael) - Roy· 

' • ter aıınıı blldlrlyor: 
recegfal yuıyor. 

lıtınbol, 11 (Ôael) - Va· 1 . 'k ş h o· k 1 • D ğ Paaump'da bir MDlllmın StalISll U e tre tör erı, 0 U, mabedinin Blntlller tarafındın 
otagton gısetelertnln verdltl 

C h Ilı G ı yıkllm111 lserlne MClılftmanlır 
haberlere gGre, batta Amerika enU erine İtlİ er. Blntlllere bClcum etmlolerdlr. 
olduğa halde bCltCln bayık de•· 
letler, Adlı Ababa'dıkl tebaalı· Ankara, 11 (A.A) - Doğu ve gllney ( .. rk n cenub) vlü1et· Mıhılllne lnglllı 11k:erlerl 

terinde nClfoı uyımı buırlıklınnı kontrol etmek Clzere lıtatlıtlk ıevkedllmlotlr. lbtllil çıkıraa 
rına onbeı gcta urfında tehir· 
den ıyrılmılarıaı blldlrmlı · 

lerdir. 
İtalyan teba111, Adlı Ababa'yı 

terketmltdr, timdi yılaıı İtalya 
sef lri meakt\r oeblrde balan· 
mıktı ve bClkt\m~tlnln ıon em· 
rlnl beklemektedir. 

Adlı·Abıba'dı bClyClk askeri 
hareketler Tardır. 

lıtınbal, 11 (Ôzel) - Parlı 
gazeteleri, İtalya - Hıbeılıtın 
barbının, ığuıtoıtıa enet bıı· 
hyacagıaı haber •eriyorlar. 
Ayal gazeteler; Babeılıtın'ın dı 
barıf yolandı teıebbCl11tta ha· 
lunmıktan 11rfınıur ettlgf nl 
•e mukadderatı tabi olank 
elllblırına dayınmııa karar 
verdiğini llhe ediyorlar. 

genel dlrektôrlftğl ıobe direktörlerinden Cemil Köker ve ŞClkrCl MClılam-.nları dıtıımık için çı· 
Arltor yola çıkmıılırdır. lıpn lngtllı Hkerlerlne, oehlr 

Genel direktGrlClk' yar dbektôrCl Selim Aykat birkaç gOne kı · ftıednde uçurulan tıyyırelerle 
du umlr, Maal11 •e Çanakkale vlllyetlerlnln ıeftlıfne bııhyı· de yardam edilmektedir. 

M. Heryo cakıır. Dlyanbeklr •e hanllıl ile gClney baı111 Anadolu ve An· 
tılya bınllılnln teftlıl deHm etmektedir. am1ratıj ve 11yım 

buırlıkları koaıroltlnCln 15 ığoetoıa kadar arkaıı ahaacık vlla· KomflnİSl• 
yetler boaclan eoara 11yım mıntıkalın ıeıkllatlarıaa bathyıcakıır. 1 1 B b • ere era er 
Broksel Kongresınde Saylavlarımız çalışmak istemiyor. 

Parl3mentolar Kongresi, r1):::·~~.1~.~?.;~.~ - p •. 
.. Rıdlkıl ıoıyıllıı ,. partld 

Bu Ayl~inde Toplanacak baıkaaı M. eeryo; partı ırk•· 
~ daolıunı yaadıAı bir mekıapta, 

Ankara, 11 (Ôael) - Ba ıy içinde Brllkıel'de topluıcak 
olan parlimentolar koagreılae Kımutıyımıı ıdıaa lıtlrak edecek 
olan 11ylovlamı11z araaıudı kadın 11ylular da bulanacakllr. 

Kuraklığa Mütehammil Tohumlar 

Anadolu' da önemli Dene .. 

fırkatın1n komClnlıtlerle tefriki 
meealyt arıo etmedl~lnl ve ba 
hıl deHm edP-ree partiden Çe· 
klleceğlal bildir mittir. 

Aydın ilbayı 
Aydın, (Ôıel) - Aydın il· 

bayı Fenl Toker tekaCld edil· 
mlı ve bogCln Aydın l11t11yo· 

Tecim Anlaşması 
An kan, 1 O ( A.A) - TClrk· 

of lı bıokınhgıadaa: 

18 Nl11n 1934 tarihli TClrk, 
Macar tecim aalıımulle ba 
anlıımınıa deHmı mClddednce 

uutılmıı balonu l AgallOI 
UJ33 tarihli klerlng nlatm• 
31 Temmaı 1935 de mer'iyet· 

ten çıkmak illere feıhedllmtettr. 
Yeni aolaıma için mClsakerelere 

• 
batlanmak. tberedlr. 

Prens Pol 

Sinaya'ya Geljyor 
BClkrf't 11 (A.A) - Rıdor 

Ajsaıındıa: 

Yagoaln naibi prem Pol 
ile premeı Olga Knl Karol'a 
iki gGnlOk bir Slyırelle ba· 

lanmık Claere yana Shaıya'ya 

gelecekler, Kral Kırol ile veli· 
ahd Mlffll batkın Tıtareeko 

ve clıı bakanı TitClleıko tara· 
fındu kartılınıcakllr.e 

Gaaeıeler prem Pol'an ya· 
hancı memleketlere ilk seyı· 

bab olan bu ılyareı mClnue· 
betile iki memleket aruındakl 
dayıaıımıyı kaydediyorlar. 

Macar ve Tark 
Gnreşçileri 

lıtanbal, 11 ( Ôsel) - Mı· 
car .e TClrk gftreı alo11l ta· 
kamları geaçlerlnden 15 gO· 

reeçl lımlr'e hareket etmlttlr. 
1.mlr'de Comırteel •e Paur 

gClnlerl Al11ncak ıpor ılaaında 
6nemll gClreıler yıpılıcakıır. 

Ingiltere 
Bir Hava Paktı imza· 
lanmasıoa çalışıyor 
Londrı, 11 (A.A) - Dally 

Telgraf gaseteelnln diplomatik 
ıytarı, lnglltere'nln bir hı H 

pakhuın lmzalıamıu için ellD· 
den geldlgl kıdar çahımıya 

karar verdiğini y11mıkııdır. 

lıtınbul, 11 (Anadolu) -
hılyı kımatıaı 200,000 H· 
ker d•ha letedl. V eziyetin cld· 
dlllğt kır1111ndat laalyı'nın in· 
giltere bClk6.metlne m811kere 
için mClracaaı etmlıtlr. Bu ba 
ber A •rapı ılya11l mıbfelle· 

rinde hayretle karıılıamııllr. 

meler Yapılacaktır. nanda dılre dlrektGrlerl tara· TEMMUZ 
fındın aAurlaamıo, lzmlr'e ••-----------"" 

lıtanbul, 11 (Anadolu) -
logtltere hllkAmetl Sadu'da 
tayyare meydaalırı yaptırmak· 

tadır. Baralırda kaneıll hıH 

kararglhlıra meydaaı getiril· 
mektedlr. lagllfsler Şap deni· 
zlne oıoı barb gemial gGader
mlttlr. 

Londra, 11 (A.A) - logll· 
tere dıt itleri bıkaahAı ile 
İtalya bClyClk elçlllAI Graadl'nln 
11al1• I Babet ............. Dl. 

lıtınbul, 11 (Anadolu) - Aakarı'dın blldlrlldlAlae gGre 
Anıdolo'da kurakhk umınlarında bile gayet iyi yetloea bir ani 
buğday ıobumo balanmoıtor. Bu tobamtulı bazı karık bölge· 
lerde denemeler yıpılacık, muHf fıkıyet glJrClldDICl takdirde 
çoAıltılıcak olan ba tohumlar her taraftı ekilecektir. 

git•lıılr. Oradan lıtanbul'ı ge· 1935 12 
çecektlr. Bııır 

Aydın llbayhAını Edirne il· 68 

1936 
Gem 

31 

Bulgaristan 'da 
Bazı Makedonya'lı Ih· 
tilAlciler Yakalandılar. 

Sofya, 11 (A.A) - Bir pi· 
danberl aranıh•ktı olan eekl 
Makedonya lbtllil komlted Clye 
lerladen 18 kiti 7ablaaauttar. 

b.yı Ôademlr Salim •taamı ... 
da benCls gelmemlttlr. İlbıylık 
itleri 11 olınk mektupçu Aglh 

Haliç şirketi feshedildi tarafından g6rCllmektedlr. 

fııtanbol, ıı (Anıdola) - Bayraklı'da 
lıtınbol Haliç ılrketlnln mu· d 
kneteıı teebedumıı ve ıtrkeı Mo ern Mezarlık. 
11tanbal beledlyeelne denedll· UrayQ (Belediyece} Bayrak· 
mittir. h'da kôy kanununa gGre kGylCl 

Baalann beptl protogerof ,rro· tarıfındıa etnfına dınr çekil· 
bundandır. Haklarında anılır· mekıe olan 11d meurbkta 
mUaı 7apalmakta idi. agaç f Jdulan dikilecektir. 

CUMA 
11---------------------~ Arabi ıssı& 

1 O Rıblllıhır 
Rumi 1351 
29 Haalra• 

ETbt 
Gtlnet 
Ô8ie 
ikindi 
Akpım 

Ymı ..... 

Eanl 
8,56 
4,87 
8,87 
12, 
2,59 
6,37 

v .. d 
ıl,38 

12,19 
16,19 
19,ıll 

21,ıll 
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• 

e,,Jedlye reisi henüz çıkmışh. 
Odacı geoe geldi. Bazı ziyaret· 
çtlerJn beklediğini söyledi.. iç 
lerlnden biri, belediye tanzifat 

•melesi imiş . Bir şikayeti var 

ruıt ta onun lçlo gelmiş .... Ben, 

şlkAyP.t, mlklyet dlnlJyecek bir 

tamanda değildim. Adamcağız 

içeriye girince sordum: 

- Söyle -Dedim kurumu 
eOp<irOyoraun, yaş mı?. 

- Ağnamadıo Dedi nedir 
sorduğun hf'?. 

- Yani, sohkları sularda 
öyle mi sOptlrftreün, yokee? 

Elinin OstO ile burnunu sildi: 

- Sulıyıb da ne olacak a 
iki gözüm!. Çılarsm zlplrgeyO, 
dayarsın teneke kOreğO, olur, 
biter .. 

- Ya mikroplar?. 

- Mlhrob dedOğOn nedir? 

Benim dedem kurbağa bile yut 

mut da hıb dememiş .. 

- YHaaaa?. Sakın bize kap 
lumbağa mı yutturmak isti· 
yorsun? 

- Yoh canım, bınl solama· 

yız demek lsteyon. Zaten kıtın 

Allah sular •. 

Yaz vakti?. 

- Sular kesOlür .. 
- Tamım, öyleyı, senin 

hesabın doğru!. 
- Bana bıb be bemşedm, 

sına blrşey dlmlye geldim .. 

- Söyle bakahm! 
- Şunun şurasında bir uşşah 

gııı r1Btgeldlm. Allıhıo emri 

ile ouno bir ılavım, dedim .. 

- O birini de iki almağa 

kılkıom• bıl 
- Yob canım, hani evlene 

Yüru, dedam.. Baoa haper ilet· 
tDfit. 

Ben Drmlş çöpçüye ver 

ID1tn. Sen eöylf'; buna ne edek? 

Bilmem, anlamım böyle 

•t}lerdeo! Yalnız meehur ol 
tnının yolunu bulmalı m .. 

- Menşur olmak mı dedtin? 

Ne yapayım ki?. 

- Babe,ietan'a çöpçO müte· 
bıaeııu olmak lstedlglol gazete· 

ellere söylrrefo.. Fotoğrafım da 
bııarJır, olur, biter. 

Bay ağzını öpeyOn!.. Dur, 
gldlb de benim arkada~a deyi · 
l'ereylo!. 

- Badi ıelametle!. Fakat 
••kın bizim sokağı sOpOrme .. 
Zırarı yok, blı pisliğe razıyız. 

Ç~pçcı gtUdO: 

- Goıurumı bıbma amma, 
dedi, babın da zaten temiz 

tokıhıa gezmezdi yı? .. 

- Bıklıs111110 . Dedim· bık· 
lııın · Git gole gole? .. 

- Sonu var 

Çimdik 

Yamanlar uyu
nun Fiati Ucuzdur 
70o boneman Olunca 
10 Kuruşa indirilecek. 

K.aroıyaka'hlır Yamanlar sn· 
)'u için r.vlerloc ve mağazalı· 
rıoa h k l ı ınşmaıı yaptsrma ta ace· 
e etmektediı ler. Evlerine su 
•loı •t olıolarıo uyıeı 200 ü bul· 
~Uttur. Abooemanların eaym 

OO il bulunca şf mdl metre 
illik' b 
1 

1 1 15 koruetao verilmekte 
o ... y 
10 

aoıınlar suyunun ffatl 
Qı knruoı indirilecektir. Ya· 

l•nlır'dakl 24 kaynaktan sı· 
la Yed 9 ıu e litre, saatte 77 ton 

d •lı:oıılı:tıdır. Bir kişiye gftn· 
e 50 l 

kt 
1 

hre besablle 15·20 bin 
t Din ib . •ny ııu tıyıcrnı Yamanlar 

i>Ql~ kolaylıktı cenb verecek 
nkı.cLr. 

Menecueıı Çar
şısında Bir Vak'a 

Birinci l\.ordon'da Tram- Kutuluk Yetli 
M O b .. M .. ? Kereste Fiatları. 

va Y l I' lO US I U • Ekonomi 
1

Bakan-- ----··---
Heş El SiJuh Patladı 

Bir Kişi Yaralandı 
Menemen'de ı;arşıda mahfel 

kahvest önOnde bir vak'a ol 

muştua Eskiden aralarında bir 

kavga çıkmış olen hallaç Ali 
o~lu lsmaU ile .Mustafa oğlu 
Bftseyfn blrblrlle karşıla~mış 

Isı dır. 1 mail tebaocasıoı çeke· 

rek öldOrmek kasdlle H fiseyf 

nln (iz.erine iki el ateş etmiş 

ve çıkan kurşunlardan birisi 

Bneeylo'A sağ keeığındeo yara 
lamışhr. Jıımatl tutulmuştur. 

Müddeiumumilikçe tahkikata 

devam edilmektedir. 

Baka 11 lık isi inceliyor. Sosvete Oto- lığının ~reşebhnsile 
• ' : • ' Fiatler indirilmiştir. 

bnslerın Kaldırılmasını ıslıyor .. Ekonomi Bıkaohğımn teşeb 

hü O ile Zlngal kereste sosye· 

Bir Fırıncı 
Cezalandırıldı .. 

trsl kutuluk kereste f latlnlol 

ucuzlatrnıştır. Böylece üzOm 

kutularının beherinin 13 kuru 
~a mel olacağı h,.ııab edilmek· 

tedlr. M~rulc•ketimlzfo önemli 

lhrocat maddelerinin lıu suretltı 
mullyet (leli az11ltılınıe olacak, 

dış pi)lll!sluda raklb meml~ 

kdlr•r ürüol .. rlle daha iyi fılr 

suretle r .. kabet imk4nı 

edi mfş ola"aktır. 

temin 

Tire Tecim odaeı diğer fmn 

cılardan dııba ocuz ekmek sata · 
rak gayri meşru rekabet sure 
tllıı bu fume1lar1 zarara eokao 

bir fırıncıyı cezalandırmıştır. 

Bu fmncmm cezaya mOetahek 

olub olmadığı lzmlr Tecim oda 

sındao sorulmuştur. Odaca tet 

klkat yapılarak geregeo cevob 
verllecf"ktlr. 

İzmir Hi\ldimet önü 
Berberlerin 

Paza·r Tatili Ankara, (Özel) - Beymdtr· 

hk bakanlığı İzmir vilayeti ve 

belediyesinden bfikumetle Al 

ııoncak arasında yaptırılacak 

elektirlkll tramvay hakkındaki 
noktıl nazerlerıoı bildirmelerini 

fetemlştl. Diğer taraftan tetkik 

lere denm ••dilmektedlr. Mas· 
rafmı koruyacağı anleşılırııa hat· 

Kordon Elektirikli 
Tramvay işi Tetkiktedir. 
Dnu llhaylıkta Bir Toplantı Yapıl

dı ve Bu Mes'ele Konuşuldu .. 
~-~-----...... 49o .... --~---

Beyıodı rl1 k baknnlağı, Uirinci Behçı•t Uz; şı-hrio bayındır 

kordonda elcktirlkll tramvay lenma ı ve halkın te~ıl (Vessitl 
lşletilmeııt için mfirecaat etmi~ nnkllye) lhtlyocmın dabıı lyt 
olan lımlr t>lekllrlk \'e tram llir şekilde temini bakımından 
vay eoayeıesir:ıSo teklif t mOna· mütalealerını btldirmtetir. Bo 
sebetlle lı.mir şarbaylıgınnı öof'mlt me 'ele Ozerlnde tet 
müıaleHını sormuştu. kikler yapılacak ve şerbayhk 

tarefmden haznlaoacek olan 
Ofio bu mes'ele için ilbay mütelee Bayındırhk bakanlığıoa 

lıkta ilbay General Ktizım gönderilecektir. 

Dfrlk 'f n başkanlığında bir top Don şehrimizde dolaşım bir 

laoh yapılmış ve görOşülmüştftr. ~aylaya göre bir Jnglllz ser 
Bayındırlık komiseri Mıh · meyedar sosyetesi kordonda 

mud Ekrem'in de bulunduğa elektirlkll tramvay ltleıoıek 

bu toplantıda şaabay doktor lı.!tlyormoş. 

Şu Hale Göre Altay 
Haklı Çıkıyor .. 

--------
Mıııtaka ve Fudhol Heyeti Kararları 

Gözden Geçirilmiştir .. ------------Altay kulObftono vaki itirazı Kemal Halim ludbol 

Oıerioe salı gfioQ akşamı mao h eyetinin kararını dı tetkik 

taka ve fudbol y 'lnetlm kurul· etmiştir. letlcede seremoni ile 

ları kararlarını tef ti~ makea yapılan maçların tekrarı sure 

dile şanmıza grleo fudbol fe t!nde karar verildiği ve hu 

deraeyonu genel sekreteri Bey maçl11r hakkında ayrıcı bir de 

Kemal Halim Altay yöoetlm f lkletür yapıldığı görulmOotOr. 

kurulunu dlnledlkteo sonra dün Altınoıdu'nun itlrazımn red· 

de mıntakı ve fudbol heyeti dine gelince, fodbol heyeti bu 
kararlarını tef tlş etmiş ve mm· 

maçı nlzumi görmüş ve o ta· 
taka yönetim kurulunu dlolc· rlblerde itirazı reddetmiştir. 
mlştlr. 

Mıntaka heyeti de ayni rıoktal 
Kemal Halim• rmntaka· nazarla bu itirazı varld görme· 

dan eeash ol rak şu iki nokta· mletlr. 
ya temas etmletfr : 

ı - ı ı ıncı hartadııo 111. ltalya ve Yuna· 
haren bntnn maçların ıekrar• oistan Pauayırımıza 
hakkındaki kuar 

2 - Altınordu'ouo itirazı· iştirak Ediyorlar. 
mn reddi sebepleri. halya ve Yunanistan hükti· 

Bu iki iıoalln blrloclelne mın · metleri arsıulusal İzmir pana 

takaca şu cevap verllmletlr : yırına resmen f ştlrake karar 

- Heyetimizin böyle bir ka· veıml~lerdlr. Şehrimiz kooeo· 

rarı yoltur. Bu olfıhi bir gO loslokları; hfikumellArloln bu 

rtişmedir. Bu karar fudbol he· kararlarıDI panaysr faal komi · 

yetlndedlr. teel baokınlığıoa blldlrmlolerdlr. 

tan yaphrılmeeına mfisaade edl 
lecektlr. 

Göztepc f'lrktfrlkll tramvay 
sosyetesi, otobQe rekabeti kal 
dmlmek eartlle battı yaptırmuğa 
amade boluodo~unu Nafıa ha 
kanlı~ına yf'n1d~n blldlrmf1Jtlr. 
Bakanlık ~frketln hu mnracaa 

tına araetırmalarım bitirdikten 
sonra ceveb Vflrecektlr. 

Daydoğuma gllre rafıı ha· 
kanlığı, mP.mlekettekl otobftsle· 

rln vaziyetini esaslı bir ınrette 
incelemektedir. Bakanlık mea'e· 
leyi ulusal ekonomi bakımJDdan 
araşh rmak tadır. 

Memleketle henftz memleket 
lbtlyaçlımoı karıılayıcık kıdır 

pııtrol kıyoekları keşfedilemedi 

~laden petrol ile fşllpm nalol 
vasıtalarının lcabll olduğu kadar 
tabdid edllmrsl lmkaolorı bu· 

lunmağa çalışslacnktır. 

Ekonoıııi Bakanlığı 

Bir Emir Göndermiştir 
Şebrlmlz berberler cemlyetf, 

pazor gfinlerl brrbtr esnafının· 

rla tatil yapması için Ubaylığa 
ve tecim odasıoo müracaat 

etmişti, tecim odası, bu mtira 

caet fizerioe Ekonomi Bakan· 

hğına mes'eleyl bildirmişti . 

Gelen cevabda Ankare'dakl 

berbet eeoafJDın pazar günleri 

tıtll yapmakta oldukları ve 

binaenaleyh 1ı.wlr berbeı ini 

nln de tattı yapmalorıodıı malı 

zor bulunrnadı~ı blldirllmlştlr. 

Şehrimiz berberleri yakında 

hafre tatiline göre poz .. ~üu 

leri umumiyetle kapatocoklerdır. 

üç Lira Alacak Yüzünden 
Dün Bir Cinayet Oldu 

---------------
Şükrü Tabancasını Beş 

Göğsünden 

Deia Ateş 
Yaraladı Edere}{ Ali'yi 

----------------DQo Kestelli caddeelnde bir ayrıl..iıış, beş dakika sonra tek · 

vak'a olmuş, ılıcak mes'elestn · rar gelml~tlr. Cebloden çıkar· 

den çıkan bir kavgada derici dığı tıbnncayı dört metre uzak 

Ali adıodı bir genç göğ tinden tan All'nlo gôğ One beş defa 
ağır surelte yaralanmıştır. Vak'a ateş etmiştir. Fakat mermiler· 

şöyle olmuştur. den lkfsi ateş almımıştlr. 

Beyler sokağında oturan Patlıyan korAunlardan biri 

Uray (Belediye) et taklb me· Aliyi gôkafiofto sol tarafından 
muru ŞOkrQ'nOn; l\fehmed kalbine yakın bir yerden ağır 
oğlu derici AH'ye Oç lira surette yaralamış ve kurşun 
borcu vardı. Bu parayı epey lçcrde kalmıştır. 7 - inci da· 

zamındanberl verememloti. Don kikalar arHında aldığı yaradan 

Şlikrü Kestelli cadaesfndrn Alinin yere dfiştOğüoil gören 

geçerken dört yol ağzında Ali ŞtikrO Beyler eokeğıodakl evine 

ile karşılaşmıştır. Ali: kaçmış ı da orada ıabencaslle 
- Şükrü borcun olın ilç birlikte tutulmuştur. Tahkikata 

ltrayı rıe vakit verecekelu? göre Şükrü; Ali ile aralarında 
Yananda para varsa ver. geçen mOoakaşadan sonra evine 

Demi~tlr. Bunun üıerloe gidip ıabancıemı almış, gelip 

.. ükrü: ateş ederek Aliyi yaralamıştır. 
- Param yok. Hadise tahkikata yar müddei· 
Cevabını ve rmiştir. Uu söz umumi Mümtaz tarafından ya· 

Ozerine Ali: pılını~, suçlu Şükril dün akşam 
- Öyle ise paran olduğu tevkif edilmiştir. Ali hastanede 

zomen herhalde ver. Beni gö bakım altındadır, ynraeı çok 

remezeen bile babama ver. ağardır ve keodlel ifade vere · 

Demiştir. Aralarmda tiddetli n.ılyecek bir halde bulunmak:· 
bir münakaşa geçtb geçmediği tadır. 

bilinmemektedir. Şahidler de 

yukarıda yazdığımız gibi görüş 

tüklerin( ve All'nln bu sözle· 

rinden sonra Şükrü'nüo All'yi 
baştan ışağı süzdOğfioQ, sonra: 

- Kabadayı isen boradan 

bir yere ayrılma, şimdi geltce· 

ğlm, sına göst•'feceğlm. Dedi· 

ğlnl söylemektedir. 
Bundan sonra ŞOkrO oradan 

Bir Genç 
Harmanda öldü .. 

Menemenin Ulucak köyilode 

kanlıcukor mevkllode Ulocıklı 

Zeyneb'io harmamıuı dökmekte 

olao ooaltı yatlarında Ahmed 

beyğlrlo ıepoıaıi yftıOodea 

ölmftotfir. 

Dnşcındftklerim ... 

üzümümüz 
Ben, uzuın 'e incir ioleri ile 

ı;uk uğra~ınm. Kanaatim şudur ki: 
Devletce, tficcarca, uretmence, bu 
iki üruu ıızcrinde ne kndar çok 
dnrurenk, o kadar fnzln kazanırız. 
Üzijm ve incir, yalnız Egc'nio de• 
~il, bütiın memleketin iki <lulgun 
'erim kaynağıdır. 

• • • 
Kuru meyuc.ılar geı:enlcrde 

ıoplandılar. Diğer mu talı il mem· 
leketlcrin uzüm piya a ını kardık· 

lannı ortaya urdüler \e 1 urkiye 
alivre Mtıolnrıoı da indırerck yeni 
Lir fiat tuttular. 

Berlin ticar€'l ommeE ilimiz ba· 

ğırıyor: 

- Hu fiat du;üruşu, eelıebsiz· 

tlir. llattfi İzmir ıacirleri, \erdık· 

leri :karardan dabn aşıığı f iı.tlerle 
satış yapı or]nr. Hu ) üz dun alin 

&1tışı durdu .. 

Bu ikisinden biri do"ru amm 
hangi i?. 

Eğer ikinci i i e, bu tacirleri 
nasıl ve ne) le mes'ul tutacağız? 

Bunu geçen yıl da ) apmışlardı. 
Hem piye D) ı indiriyorlar, hem de 
yeni fintten aşagı atıyorlar ve bu 
suretle alh·re satışını aksalı) orlar!. 

l\lnhakkak ki, tacirlerdc uluıal 
bir iirün coıliş~si kolmnınıştJr. 

Aşikfırdır ki, onlar, kendi ka• 
zan~lan için bir.im eli böğrunde 

bağeımızı, gözü ağaçta iocircimizi 

düşünmüyorlar lıile? 

Si tem bozuk Me!'uliyet ha1-
kıeı hafif. Tacirler bildiklerini 
okuyorJ:ır. Bunun eoora!l?. 

• • • 
llir tacir, ANADUl U'ya IO)· 

lfiyor: 
- Mü tnb il, tacir elinde oyun· 

caktır. E} Hil J?ircr·girmez, inhi ar 
idare i piyıı•nya girene fiatleri tu• 
ta biliriz.. I ok n ft:un!. 

Doğru ujlüyor. Bilbacsa ibra· 
cntçılor daha imdiden fiat uzcrin· 
de bu rolleri oyonrlar uziyet dıt· 
ha dü~iindürfıcfldür .. 

.Fakat unutrnıynlım ki, inbi ar• 
lıır idaresinin bu i.e başlaınnRt, ey· 
lul orlB!ıodno sonra olursa, f;t"De 

kıymetsizdir. O \'akte kadar tacir, 
boş knlau IDC) duoda, clilediğini ) a• 

pncaktJT. Geçen yı 1 inciri, B:ı~baka· 
nın Ankara dönüşünde verdiği bir 
emir kurtarmıftı. Şimdiden inhisar• 
lar idare inin bu mcs'ele üzerinde 
durma"'• gerektir. ' D<'mir tavında 

döğülür. Diz bullu ka<; defa dene• 
dik. f nhİ ar, buodR SCÇ kaldı~I yıl• 
larda hitbir fayda ba~:ıramawıştır. 

• • • 
A~u to ta Aoknra'da Lir top· 

]anlı yapılacak, İzmir tacirleri de 
çağırılacak \e tandnrdiza yon i~i 

konuşulncakmış .. 
Çok güzel!. tandardiznıyon. yir· 

wioci a rın ziraatinde, eannyiinde 
artık ana şartlar arasına girmittir. 
Knliteyi Lü) le ) üksche ek, bir tıı• 

kım hilelere böyle karşı koyacak 
ve alırı> a d:ı böyle itimnd 'ereceğiz. 

Fnlı:at bence, hu saııe fekille· 
rini, fiut j§İDİ de toplnntıda ko
nuşmalı: faydalıdır, hnttli JA;r.ımdır. 

1 ütfinde )Bplığımızı, udim ve 
imirin hu u 'yetlerine sure, nedr.n 
bu iıı..i uründc de ora~ımmyahmf. 

Orhun Rahmi Gökçe ---.. ··----
iskan Direktörü 
Münir de Te
kirdağ'a Atandı. 

lskıio direktörü Münir Dumlo 

Tekırdığ lskaa direktörlQ~Ooe, 

Manisa nüfus dlrekıörtı Tahsin; 
İzmir hkAn dlrcktörlOğftne il· 
baylık yooctlın kurulu ftyeelo· 
den ~ee'et Ankara yönetim 

kurula Oyellğlne atanmışlar ve 

emirleri don llbaylığa gelmlollr. 

Burnava Tavukları 
Buronı'da tavuklardı t\\p· 

heli öUimler ğörQlmOe ve bty· 

tar dlrektôrft Adli Yergök gl· 
derek hastalık muayeoeıl yap 

mıot1r. 
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Bir Amerika'lı Çalmış. lihaı:ndan Kuşkulandı Mı? 

Varisleri Dava Ediyorlarmış. Ame
rika'h ise Ortadan Kaybolmuş! 

______________________ .. ____________________ ___ 

M. Bitler, Italya'nııi Bertin Sefirin
den izahat istedi. 

Kızıl 

BoUandı'nın Nde 't elt ~raf 
bayak gazetesi Amerlka'd;; 

aldığı şu hıberltrl veriyor: 
Kızıl ıultın Hamld'fo efeane

'tl 1enetlnıfen doğan bir lhtf. 
l•fı halletmek için cereyan et· 
mekte olan bir mnhakeme, 

ıamanımızm en ent .. re!ln mu. 
bakemeeldlr. Muhakeme haki · 
katen hayrete eayandsr. Mıh· 
kemeye mftrecaat eden eekl 
ıalranın Fnrlelerl aşağıdaki lf. 
,aah yapmıtlardır: 

- Saltan Hamld'fn •ellahdı 
olın b,.ş,ncl Sultan Mehmed 

tahra çıktığı zamanlarda o. ı . 

kan harbının tehlikeli vaziyeti 
berine Sultan Hamld'fo bft . 
yak eenednl kendlel06 fazla 
ltlmad eulğl Con D~ke na . 
mında bir Amerlkah')a tevdi 
etmlttlr. Duacılar Con Deke· 
yl kendfeloe iti mad ve tevdi 
edtltn bu muazzım servetin 
a.tClae oturmakla hbam ~dl· 

yorlar. 
filhakika davacılar Tilrkiye'den 
ihraçlarına kaıar verlldlğl zaman 
ba eerveıl Amerlka'hdan iste · 
mitler, fakat Amerlkah ken · 
dlılne hiçbir ıey teelim edil 
medlllnden bahlele keyf lyetl 
lakAr eımleılr. 

Dnayı, brefnci MehmP.d'Jn 
o&lu prenı Abdülkadir fi zerlne 
almıttır. Prens, 1sıanbul'dan 
harekeıladen sonra evveli Bel· 
gnd'a , orıadan da BudapPş 

te'ye gelmletlr AbdnlkadJr bu 

rada muzayakad:ı ka lınca arJe 

ult•n 

!ıfadl rı bu mfıhlm danya ki· 
rar Termlıtl . 

Bundan 11onra Budapeıte 'ala 

en tanınmı ş avukatları zlyarl'• 
t ine geldiler ve hu dnaaın 
intacı için kendfelnden vekl · 
let istediler. 

Prens Ahdftlkıdlr ile bera· 

he" bfrht mirasçı dna hak· 
kında o zaman Franıa Reisi · 
cumuru bulunan M. Mlleran'a 
mftracaat ettiler. Bazıları da 
o zaman miras haklarını bat· 
katırına dnrederek baklana· 
dan nzgeçmlılerdf. 

ŞJmdl be Con Deke aley· 
hinde vaki olıa mftracaatlar 
en ziyade prenslerin hlıeelerlnl 
satın ılan faizciler tarafından 

vAkl olmaktadır. Mubıkf'menln 
birçok celselerlnden ıoara ya· 
pılan tıhklkatta, bu Amerika· 
hnın 1922 de bir bu1Uei yatla 
acele olarak İıtanbul'dan hare· 
ket attfğl Yunanletaa'a geldl~I 
ve ondan sonra da Mıear'a geç· 
tlğl, servetten bftyflk •e kıy · 

metli birkaç parçayı Mt111'da 
sattığı anla1ılmııt1r. Amerikalı 

bundan soora da Amerikayı 

gf'lerek Sultan Bamld'den ka· 
lın bnynk ınvetle ılrketler 

kurmuştur. Fakat bn şirketle · 

rln Sahan Hamld'fn tenetln· 
den husule gellb galmedlğl he· 
n6z kat'i ıurelte anlaıılmıt 

değlldlr. 

Sultanların ıenetlerl hak· 
kında vAkl olacak iddiaları 

Amtırlke hükumeti u elc6 red 

-11 -
Siyah eldl•enll kadı n soğuk 

kuhlılda cevab verdi: 
- Onu öldftrmek! 
Bu 16sler yılan •Aıındao 

91UD bir uhk gibi kad DI D 

81Stadan çıkmı111. Arman ayol 
ciddiyetle: 

- Saadetlnfı bununla kaim 
ite -dedi· öldGreceğiw madam. 
.. e kadar mıblr bf r ıtllbeör 
olana 011100 benimle baeı 
91bmp. ÇClnkft onun kıhncını 
eli ı•e edecektir. Balbnkl 
ltealm kıbae1mı aşkım idare 

edecektir. 
Biraz ııueıu •e 11ordu: 
- Fakat onu dflelloya dnet 

etmek için ona nerede mf116kl 
olacağımı IGtfen ıöyleylnlz. 

Siyah eldivenli kadın Ar· 
man'ıa bu ııualtne kartı: 

- Fakat ·dedi· onu timdi· 
den dftelloya dHet etme~e 

lllzom yoklar. ÇnnkCl yazbatı 

Lamblea yarın ııabab Luxem· 
borg balıçeılnde bulaaacaktar. 

Oraya gldlb bizzat daelloya 
dnet etmek lmkbı •ardır: 

----~-----------------.. ----------------------

1 taıı bul 11 (Özel) - lıa\ . 
yan amlnll,.rf, Roma'da top 
lao mıelar ve dorum Gzerlne 
fikir yGrfltmftelerdlr. Bo top 
fanti mtlnuebetlle Bitler, ltal 
ya'nın Berlln eeflrlnl dnet 
eımlt ve izahat isremittlr. 

Hhler'le hal yan ıef iri ara· 
srnda cereyan eden koauıma· 
tardın hiçbir eey 11zmamı1t1r. 

,. Rerllnt1r Tağblfat.., gHeteel, 
halyan amtrallerlnln toplautııı 
hakkında yazdığı bir haberde, 
bunun Almanya ile llglll ol· 
m•dığıaı blldtrmletlr. 

letanbol, 11 ( Özel) - Ati 
na'dan haber nrlllyor: 

Yanan hakumetl, arııoluııal 

durumu nazarı dikkate alarak 
donanmayı tak•lye etmeğe ka 
rar nrmtetlr. Şimdilik 4 ıor 

pldo muhribi n bazı denl11ltı 

ge n ileri yaptlıcakıır. 

ÜııaGbahrlln hakkındaki pro· 
j~lerln tatbiki tehir edtlmltllr. 
Bu haf la ııonunda tekrar bir 
toplantı yapılacak, ııa, denlı •e 
ha.. bakanlau nazar noktala· 
r•nın tekrar edec,,klerdlr. 

Biller'in De· 
nizaltı Gemileri 
Hakkında Verdiği Söz 

Dlnk4 ııayımısda Almanya· 
nın, İngiltere ye nrdl~I ıöse 
rağmen, donanmuını lnglllı 

ediyordu. Fıkat bu Amerlkah 
ııon samanlarda tlrketlerln 
merkesindekl kaııayı ıoyarak 

ortadan kaybolunca onan bir 

dolandırıcıdın batka blrtey 
olmadığına, Amerika adliye· 
ılnce de kanaat baeıl edllmlt n 

kendlılaln tutulmaıı için emir 
verllmtştlr. 

- Yarın ııabahleyln 7Gıbıtı 

Lımblen'I ölmClı telakki edlufı . 

Dedi n gitmeye basırlandı: 

- Şu halde yerın öğleden 

11onra mlnneddarbğımı izhar 

etmek için elıl bekllyebillrlm! 

Siyah eldl•enll kadın hu 
tözleri Hıdktr bir gGIOtle 
eöylemlttl. 

Armau kldının ~•inden çı· 

karken kendlılol dGoyanın en 
mee'ud adımı addediyordu. Ve 
Arman uaklatınca madam An· 
yea ufak bir aalona geçti. Bu 
ıalonda bir adım oturuyordu. 
Ve madamı görüne~ d rbıl 

ayığa kalkm ıştı . 

- Ne oldu sevgilim? ... 

Bu ııöılc ı l söyllyen blz11t 
yaıhaıı J,omhlen idi. 

Siyah eldheoU kadto: 

- Ne olacak ybbapm ·dedi· 

Yunanistan Don&uma~ıoı Takviye Ediyor. 

,)onanma mın yftzde !l5 dt~il, 

yftzd" 50 sine ı;ıkarmak için 
işe ba,ıadığım ve bu!!on ln~ll
ıere'de fena teılr yaptığını yaz. 
mıetık. Bu bAdfe., çıkmadH 

evel Deyll T.-lgraf gazcteııl. 

" Bftler'fn denlzalta harbları 

hakkındaki ıözft,, baelığı ahında 

yazmıf olduğa tılr haşhetkede 

diyor ki: 
Bathıkanın, Fransa, lralya 

ve Ruıya orunfaklarının deniz 

ılllhlanma meı'eleelnl konut· 
mık lzere topfanmığı çağrala

C•ldara bakk1ndakl dlyeTI her 
halde 1nglr~re'de gayet iyi kar
eılanmııtır. 

Bugtlnlerde kanonun Gzerlne 
dtkkatlol topladığı meı'ele, bıt 
amlıalın dlynlnde bildirdiği 

eekllde alınan !>routaklarının 

Londra andlaemaaının dördGncft 
kıımında yasılı olan denlzahı 
gemileri bGk6mlerlnl kabul et· 
tiklerini ıöylemlt olmaııdır. 

Bu ıoretle Almanya'nın de· 
alı h.rblarıuda byıd ve prt 
tanımamak yolunda H•n ettiği 
eıld 11lyaM11ını artık b11aktıgı 

anlatılmaktadır. 

Bu kaJldııı, .. rt11z deniz 
harbı ılyau~ı idi ki batkın 
Vllıon'o önce Alaıanya ile ııl· 

ya11l llgllerlnl keameAe ııonra 

da bu memlekette kartı harb 
açmak kararını nrmeğe 111· 
ıilklemlttlr. 

Almanyanıu o zaman vermlt 
olduğa bu karar, korkaklığın· 
dan ileri gtıllyordo. 

O korkunç gGnlerl hatırla · 

yanin, bugftn M. Bitlerin in· 

unhğın lylHKl yolunda blı111et 

etmf'ğe hazır bulunmuı kara · 
ranı vermeılnden çok ıninecek· 
ler •e bunu ıuıalmuı bilıbltCln 

bu adam yarın ııbableyln ıılıl 

bulacak ve dlelloya dnet ede· 
eek. S.adeılol~ için ne kadar 
çahttığımı gGrdClnh: mO? .. 

- Oooo.. Size karıı minnet· 
tarım aevglll Anyee'lm! 

Siyah eldheull kadın 7Clıba 
ııaın bu hitabına hiddetle ce 
vab verdi: 

- Fakat yaıbaıı! Hana bu 
tekilde bltab etmeğe daha bak 
kazanmadınız. Yarın ıabableyln 

bu akılıız genci öldlrdlkıen 

eonra Anyea tımamlle ılze ald 
olacaktır. Fakat bandın enel 
l>ana (Se'tgillm) kcl ime8Ue h ! ı .- b 

etmrnlze mleaade edemem. 

Ortalt~ı derin bir ı6kul 

kapladı. Bu ıOkütu gene yoz. 
bı,ı lh141 etti: 

- Fakat hlla ıtrt bir kadın 
olmakta denm edlyoraanuı. 

yeni '" baeka bir yol bula· 
caklardır. 

Bu karar verilmek ve eıkl 

ıılyaııad•n dönmek ııuredle 11 
mflyon ton logfllz Te öteki 
ulaalar gemilerinin batmaıı, 

eavaımın olmayan 16 bin lı:lel · 
nlo ôlmeal eoaucuaa uran 
kôtG bir ılya11dan dönCllmGt 
oluyor. 

Şimdi Almanya, denizaltı ge· 
mllerioln tecim gemilerine hl· 
cumlarını kayıd altına alan ve 

bir denizaltı gemlıluln bir ge· 
mlyl hıllrmadan önce onu 
durdurup lç,,rlslnl araıtırmaeı, 

•e eger batıracak oluraa yolcu· 
luının hepılnln canını kurtar· 
maıı ylkftmGnft ylldeyen anı· 
ulolal eauları kabul ediyor 
demektla. 

Teblm gemilerinin topla, ya· 
hnd torpllle batmlmaıı, yolcu· 
larıuın vo tayfalarının hHa 

n111ıl olorııa olaun n gemi kı· 
yadan n., •adar usakta bala 
nuru bulanına, açık ııandlıl 
lara yGkletllmeıl etki deah 
harbları ananuından uuklq· 
mak oluyordu. &yle uldı111lar 
launlığın vicdanını da uraı· 
yordu. 

Almanya'aın bu kararı, her 
ytrden fasla lnglltere'de iyi 
kartılanacaktır. Almanya, eski· 
eenberl İngiltere gibi denhıaltı 
gemilerinin kıldırılma11ına eğgta 
görftnmtlatftr. Bununla beraber, 
bir tıkım devletler, denizaltı 

~emllerlnln, deniz kunetlerl 
sayıl olaa nluelara bir denge 
aracı olacağını ileri eGrerek 
bunun kaldmlmaeı için ayak 
dlremlılerdlr. 

Bu dGeGn ne oloraa oltan. 
timdi Almaaya'aın Londra and· 

Yarın aabableytn zavallı bir 
çocukla dlello yaparak onu 
ôld6recf'~lm. Onu kahbece ôl· 
dOrmek bir cloayeulr. Ben 
bunu lrtlkAb ellikten ııonra 

eiıl bıngl arsa ,., koneıle 

kocıklayıblllrlm? 

Siyah eJdlTenll kadın, onu 
harekete getiren bir jeııt 

yaptı: 

- Fıbt yasbıtı Lomblen, 
aıkın kanı lhalyıcı olduğuna 

bilmiyor maeunuı? Slıe buna 
delalarca 11öyledlm. Bu adamı 
ôldGrdftgftnClz zaman ılıtn ola· 
cağım . Şimdi ghweliıı inlı& , çılnkO 

y11luız lı.ıılmağa ibılyacım vardır. 

Anyre yalnız kaldıktan eonra 
siyah eldivenine bakarak mı· 

rıldandı: 

- Ey zncimla kana!. Ey 
eUmla Clzerlade karayaa Te 

Boraada dOnka Gzam ti 
zahire ııaııtlırı a .. ğıdadır: 

Ozam satışları 
Ç. Alıcı K. S. 
46 Y. 1. Tal•t 8 75 
38 H. z. Ahmet 11 

4 Ş. Rlza halef. 9 
4 K. A. KAaım 8 75 
3 j. Taranto 7 GO 

95 
Zahire satıtları 

ç Cfnet K. S. 
20,5 Ton Boğ. ~ 50 

2l66 Buğday 4 50 

K.. s. 
9 

K. S. 
6 :ıs 
6 2s 

1 til8 Bıklı 4 3195 4 36 
25 Ton bakla 4 3195 4 36 

4 Kumduı 4 75 4 7S 
50 8 . pımuk 50 f,O 

150 Keo. pala. 350 350 

izin 
Kfthdr dlrektörlOğft elcll m• 

mora Sabri Kemal Ôzerte111• 
bir ay izin TerUmlttlr. ------lıemauuın. dördOncG kıımılt 

dakl maddeleri kabul etmf'lf 
yaoıımaııı, komoya yeni bit 
g6v"nllk doygoeu getlrecektlf• 

Bu eııa•; Vaelngıoo andlar 
maıına ek olarak takılmıt ol .. 
andlıtmıda da bulunmaktadal• 

Franu ile İtalya bu eeulafl 

•abııl etmltler, fakat hea• 
reamlğ olaı ak onaylamamıtlardafı 

Şimdi Almanya'nın bu e
ları kabul elmeAe karar .er 
meal, bu alanda ıatteıilebllr 

cek iyi dileklerin en lyltlcllt• 
Ba karar loglltere'de böyl• 
karıılaomakıadır. 

• •• 
Denizaltı Harbları 

Deyll Herald g11eteal ••Or 
nlsaltı hublatı., hakkında yd' 
mıı olduğu bir betkede & 
yor ki: 

Almanya'nın Londra denli 
andlıtmuında dealsalb barb· 
ları bakkıDda koaalmaı old 
euılara katıımaıı, berlndl 
durulacak bir meı'eledlr. Beı 

ne kadar Franıa ile İtalya hr 
nDz bu ındlaımayı reımll 

olarak onaylamamıt lee de bet 
bayak deniz devleti bu eaulllf 
Gserlnde blrletmlt bulanmak• 
tadırlar. 

Bagtnka gende 6tekl dealf 
dnletlerladen de ba eıralllf 

Gıerlnde 161 almak eTgln bit 
ihtiyaç halini almıftır. 

Fakat, Londra andlatlnll• 
bir maddealnde •• Dealsaltı ge• 
mrlerl de denla iletti gemllr 
rlnln baAh olduğa kayıdlırt 

bqlı olacaltır,, demektedir. 
Bu azdır. Blse kalıru deall· 

alta gemllçrlnl bGtGn baıao 

ortadan kaldırmah ve bunları• 

ıhll halka "" ıhll tecim gr 
mllnlue 1aldırmala11n ıy
etmelldlr. 

onan intikamı ahamadaa r· 
kanmıyıcak olan bn!. lal 
bayak ve mukaddea dakik• 
geliyor. Yarın zevcim Goadd 
nın katlllerladt.D biri ceA11D' 
acı olarak g6recelutr. Bu y• 
Lomblea veyabud Goadraaı• 

kaılllerlnln relal Leon'aa bit 
danecek oğla Arman olacaktıt 

kt, Armaa'ıa 6lama katli bt• 
baıı Leoa'd.n ılınacak ladt•• 
mın en dehtetllıldlr. 

Erteal gan ubahleyla yit 
batı Ekıor Labembarg bahoe· 
ılnde a .. ğı yakart gealnere9' 
Arman'ı bekliyordu. Fabt bil 
karanııhk içinde çırpaaıyord11• 
Armın'ı yere eermek ytlıNf 
için gayet bult idi. Fıkaı 

ılllb arkadaeıma oıtaaa 61d 
mek fecud oaa dlfladlrme 

- Sona .ar 



eşrutiyetten Evvel ve Sonra .. 

başımızdan Geçenler .. 
39 Yuan : M. Dolan Batu 

Sabahleyin Gönderilen Müfreze Vazi-
fesini T amamile Yapmıştı. 

&6yl6lerln eöılerlne bakı· 
Ln. ba alacık köy bududdan 
kopab gelen bitin Bulgar 
•oadtelerlnln o~adıld•r• ve J anı 
be"ada1d yımıçlaran koruluk· 
1•randa ıaklandıkları bir yt r 
oldagu anlıtıhyordu. K.arataıı 
•ıra çıkan yokutun aıerlnde 
''•·ııra g6r6nen dlleacllerlnde 
tlpbell ı~yler oldota IAf ara 
itada g~çmlıtf. 

S.bableyia ıdıkla beraber 
•a beı ewll köyG sarmak Gzere 
•k ... dan fıgtnr bir nbit 
• 11-nda11ada bir mlfnse gön· 
derildi. Ba mlfrese köyden 
alı-. bir kda•a• deltletlle 
ki• yoldaa gldtb köyl 11rıcak 
~liık·çocak hepelal bir yere 
leplayala tabur ıellnceye kadar 
•oaa~et altında baluadancıktı. 

llırreaeden eonra taburda 
klyt lerkederek yola dbGld6. 

Tıburun çakndıgı iç kıl Karat•t 
ka,aiıkluım tatmattu. Tıbar· 
da kaçtık Bulgar k&yıaaa 
~çbklm albada mola •ermlttl. 

S.bthleyla gGaderllen' mıf. 
ıeae Yaaifetlal ·ıamamlle yap 
llhttı. Neıaret altına ıbaan köy· 
ICHeıden bir taneli yatalı•dın 
~llkımıyacak •adar haııa idi. 
kik defa olarak ba ıorguya çe· 

ldl. &emen hemen canı çı · 
•aeat gibi idi. Çok ııaaıaye 
::'~edl, herıeyl ılyledl. Köy 
""'oımçqk oldata için bir ıek koca· 
h.t (Muhtar) ile idare olunu· ,......., 

'l'aL.IJdar Nuri ve Halid efen· :ler •ahlar (Steyanl) nln etine 
•itler, ıoyunmuılar, dikil· 

lllltler, ille ııe119nı geçirdik· 
lea •onra Ka1D1Dçe k6yClDe gi· 
dee,kıermlı. Muhtar hanlara 

b~ tlDü: ayran, iki dilim de 
: ... ~k geılrmlt, iki arkadaı 
-.,..... koaata ylmete batla· 
-.tlar. Tam ba ıırada jandar· 

:- ••fert ile kocabaı sanllı· 
"• b& taalarına lkiter kar· 

:• lllı:m.ılar Ye ıonn ildi mi, 
~ •ı, demeden nln fmnını 

P ayır, cay1r yakmıılar. 

1 faadarma da bir lınat bu· 
:;1 Balgarlıtan'• kaçmak 
~Gyde kalmıı elblıedel 
ita •lı •e gelen gld~ne çok 

:_ •IDemek iofn k&yln çobanı 
.. •• ••aret alhnda bala· 

.... -.:ıı_ . 
laka -..a yımk elbleell, earı 

il lb olanı da jandarma imi, 
.. _lllk. .. aba takma oldağanu 
.._ llAte etti. a... Balgarın ıöyledlklerl 

ANADOLU 

tJ MATBAASINDA 

----------
do~ru idi. Bu, Bulgar oekantl 
tarihinde emealsız bir vak'a idi. 
Fma ıranıldı. Bir kenarda yan· 
m•ı birkaç pıra ile iki mahor 
bulundu. Çobau ya•I jandarma 
ile Kocabat "Muhtar,,m elleri 
arkasını bığlandı. Tabklbt 
waıaka11 n Hlre gidilecek olan 
tıbar merkezinde yapılmak 

ttaere bu iki macrlm de bir 
m•ID~a askerla muhafazasında 

olarak tıboru taklb etmeleri 
emrolondu. 

Arllk ıose terkedlllyor idi. 
Kımlnçe sartl.rıaa ve batll 
lmtlyıH giden keçi yoluna 
urılmlftl. Arkadan birbiri ardı 
asra ablan birkaç ıtlAb eeıl do 
yoldu. 

Komiteci lkl Bolgar'dın jan· 
darmı nçferl kayıhkb bir uça· 

romdın kendlıful aıağıya at 
mıı.. Kocabaı da bu ıelAı es 
a111ndı ormana doğru kaçmak 
lıtemlı. Neticede maluıfıslerıa 

bunların aıerlae alet ederek 
mlıtabak oldukları ceıılınnı 

nrdlklerl aalatılmıttı. 
81 z borada Prlttiae tabura 

nan menakıblnl yHmak niye 
tlade deglllı. Makıad; çeteci 
Bulgar'ların yıptıkları meHlfml 
ıanlrdlr. Tok.,rçel zirde kaçmak 
lmklaını bulamayan bir Bulgar 
çete mfl11demeılnl •~ Bulgar 
köyClntln naııl bir fesad oeığı 

olduğuna. kilise Ye mekteblerln 
ne yakıcı ve ne yıkıcı ılhnl· 

yeller telkin ..ettlAlnl, bet eYll 
afaeak bir Balpr kOyClDde mi 
•flr gelmlt kabaluıtııs iki 
Ttrk'Oa •• il 61d6rlld0ğ0nl Ye 

yaluldıgını göıtermek ve böyle 
ilkle ısh Tark olduAonu ıöyllyen 
ba milletteki çettclllk ruhunun 
vtrdlAI Tllrk dGımıın'ığı ve 
mezallm.l hakkında gelecek De· 
eilltrlmlzln anane bir ibret 
sahnesi loymak istedik. Bulgu 
aslen belki TOrk'ıGr. Fakat 
hiçbir vakit Tark olmfQJ•t ve 
bn Hklt için TGrke Dllımau 
kalmııttr. Slav dlll ve hırsı 

hiçbir vakit TGrk tarihini 
okuttormımıı te TGrk'e ya 
naı,ıtırmamıthr. f~tt; bir dilin 
yepıcığı biiyOk fenabkların 

bolar ve ubıetlerle dolu ör· 
nekleri, 

Bo tabur betahı ıy kadar 
ıllAh altında kaldı bu mtıddet 
IArfında bayak kftç6k beıalrı 
maıademe daha yaptı. Birkae 
ıehld ~~ birkaç yaralı daha 
nrdl. Fakat aıkerllkte acemi 
olarak çıktığı memleketine ter 
blı edlldtgı samın bir muallim 
aıker gtbl yaıtl ak iman tah 
taıı kabarık olınk döndG 

Taburu k artılamıya gelen 
etraf, l'ae11, uluca olan Maı· 
tafa beyi ve arkadatlarını ku· 
cıklamıtlardı. Mustafa bey bun· 
lara hitaben ( Tabor buradan 
glderke11, sl&ler bizim yaıımıza 

bıkıb hayrel eımlı ve biraz da 
meyuı olmnıtonuı. itte size 
acemi aldığımıı evlt .. larınızı 
uıta olarak getirdik. Ayal za 

manda yıptıldarı hlımetlnle 

memleketlnlıl de ıerefleadlr· 

diler. Hiçbir taktı anatmayıaız 
akıl y~tt• de~ll, bııtadlr. ,, 

De mitti. 
- DeYam Edecek 

Habeşistan' da Kanlı 
Hidiseler Oluyor .. 
~~~~~-~---ı-~~~~~~ 

- Bqtarafı 1 inci ylsde - milleti lehine npıfbgını teba· 
Adlı Ababa'dakl İtalyan el rlz ettirmektedir. Bu hararetli 

çlıl Bıbeılıtan hDktlmetlnl neırlyat devam ede darlDD, 
tlddeıle proteato etmlftlr. ltalya milleti bayık bir telAt 
Amerika • lagiltere: içindedir. Çankl baylk bir 

Vatlngton 11 (A. A) - yl gaye peılnde ko11n faıltt dik 
haber alaa çevenlerden •nlatı . tatörln çılgınca luıreketl İtalyan 
dıgına göre balyan ordaıunua mllletlnl telAte ıevketmeğe kA· 
Babeılıtan'• ıecavaı etmeıl lh· l ldlr. Şarkt Afrika mmtaka .. a· 
tlmallne karta K.elloğ andlq da Erltre ve ltalya Samab'aınde 
maıının hlkGmlerl mucibince konulan kanetll •nılre r•A· 
proteııoda balonmuıaın yerin. men ıııan haberler ltal1a ya· 
de olup olmıyıcığını incelemek nm adatında biç le bota gide· 
asere ılmdlden Londra ile Va· cek gibi de~ldlr 't'e bu haber· 
ıola~too araıında teman geçti · ler milletin teltıını baebat6D 
mittir. art11maktadır. 

Londra 10 (A.A) - M. Eden İtalya mllletlolnha blytık bir 
avam •amaraaında liberal ıay· k11mı M, MuMolinl'nla milleti 
lavlardın M. Mıoderlo ltalya aldatt•ğ•nı açıkça iddia etmek· 
Habe, anlatmazhğa hakkındaki tedlr. Çftnkft M. Ma11ollnl'nla 
bir ıuatlne cnab vererek de· Habetlıtao'a karıı koymak için 
mittir ki: mllletl ıldatmaktan bııka bıt 

- İtalya'oın pavaoa bıo•u · vuracağı çare yoktor. Do harbe 
rac•ğ•nı kuavetle llmld edfyo· muhalif olanlar, Babetletaa'ın 
ram. B6ktlmeılmls diğer ha İtalya dlktatör .. ne bir me11r 
kametlerle anlaımHhğının ça· olacağı kanHtlndeilrler. 

reelal ançlarla kotardmaıını Verlle6 reaml teblltler, ta 
•llamak için uğratdanaa de· blatlle dahildeki bu muhtelif 
vam etmek dölealadedlr. cereyanlan, lıalya milletinin 

Elef teroa Antropoı gazeteel· tellfını ve M. MuMollnl bak· 
ula Roma muhabiri yazıyor: kandaki kanaatini blldlremesler. 

İtalya matbuatı; Baheılıtan'• Fakıt resmi mahafllln keta· 
ienm edea aevklyat dolayıılle mlyetlne te aldığı pek ııkı 

milletin manevi kuvvetini tut· tedbirlere rağmen Habet ilin· 
mağa çahtmakt• n akim ka· den gelen kötO haberlerin da· 
lan M. Ma11ollnl - M. Eden yGlmaaaa bir tirli 1Plmaneat 
mtlllkatında M. Mo11ollnl'aln edilememektedir. 

Yurd Savgası 
için Çalışılıyor. 
Hava Kurumu· 
muzda finemli Bir 
Toplantı Olacak. 

Hava tehllkeılnl önleme 
komlteıl dla hna kurumu 
merkezinde toplanarak davet 
edilen yurddaıların bir def altk 
nrhlerlDI ve senelik ylken 
lerlal kabul ctmlıtlr. 

Hava koroma yöaetlm ku 
rola ve bua tebllkeılnl Ga 
leme komitesi bugtın Faat 
onyedlde bava kurumu mer 
kezinde· llbıy General ltAlım 
Dlrlk Ye Parıl bıokanı A vnl 
Doğan'ın hosurlle boyak bir 
toplantı yaparak ha\'8 tehlf· 
kulnl öoleme itleri O.Zerinde 
gftr6~ece• tir. 

lzmir'tn hamiyetli ew14dla11 
bava tehlikesine karı• bGylk 
bir ligi glhterdiklerlnden htr 
ıeyde olduğu glbl bu yurd 
savgaaı itinde de lamlr'imlal 
ö.:ı eafta gôrmekle knanç 

ANADOLU'nun Anket 
••••• 

- Battarafı 1 inci yltde - pılmaıı dltllllldaııne: ~ 
Dedi. İamlr'fn ekoaomlk bayataa6a:t 
ilk ıora: umumi ma19A8•D teeld 
- İzmlr'fn ekonomik dara· olat!aktır? 

manan @ittikçe daraldığı iddia - Mağaaen jeneroaaa ,. 
edtllyor. Bunun ıebeblerl ne· pılmau ıermıyede blyllt Wr 
lerdlr, daralma dereceel nedir? ıeyyallyet temla eder. Talelli 
Danya ekonomik buhranının uıaa olaıı ba itte lnıaca lfad 
ve fzmlr'de ntUuı aıahıının edeb.lecetlm fald~; kolwy # 
bundaki teılrlerl nelerdir? ucuz kredinin it uha11na .. 

Dedim. Nazmi TopçuoAlu, rec~Al genlıllktlr. 

lnemll bulduğu ba eora) a: - Kaııdaıı'adan yapılaa 
- İki r ydaaberl ekonomik · ihracat dolaylslle ba lıkeleal• 

itlerle meıgol nlımadım ceva· İzmir limanı al ybiae lnkl .. f 
hını verdi ve biraz dOtOnar ~lbl etı:ekte oldoıo iddia ediliyor. 
oldu ıonra, yavaı yavaı anlat· incir htihıdmın lhracahnı be 
mağa başladı. Değerli lktıeat· iskele.fen yapm111 da ban•• 
cımııın söyledlklerlal yHıyorum: amil görtllmektedir. Beıı mu 

- fzmlr hinterlandı toprak raf mea'elelerl de me•cut ba 
6rlnlerl ikiye ayrılablllr: looduğo ıöylenıU~lne gire, Ka· 

Bhioclt•I flat iılbarlle danya 1ad1&1; lımlr aleyhine inklte( 
piyasasına bagh olan ilrtloler· edebilir m\? 

lerdl . Hunlu da arpa, butday, - Tarlbea lzmlr tehrlnla: 
knru aebıe yaal bıUı, aohud, lkusadt bayık bir luymet( 
mercimek, pımuk, palamut, ve· yoktur. lımfr, Aydın ve Kara 
ıalredlr. 8onlarıa 11tıı flaılerl hı tlmradaferlerlnla iDpllDdtuıi 
aaerlnde tarafımızdan ıhnacak ıonra bDytık. bir lnk! .. f ga.. 

boıu~t tedbirlerle f fa titr ftserfodt termlı ve ıılalar deolılala •• 

duyuyoruz. mGeulr olmak imkanı yoktur. 
\... ___________ ../ ikinci nevi araaler tacir, 

mahl111 lltU•adi merkesi olmat 
tur. Bo h4diıe glhterlr ll hm 
terlanddan İzmlr'e g6nderllrce 
msllar, clHrdald bııka lekele 
lere nazaran daba ocas Da 
edltlree lımlr'in bundan it 
torkoıu olamaz. Fakat İamlr'e 
yapılacak nakliyat pabah ft 

Ankara' da aztım ve tClttındClr. Bonl1rdan 
incir plyua11nınıa dlnya plya· 

Yenişehir Sıı 

Baskınına Uğradı ...... 
- Baoı 1 lacl yGiıde -

bora halinde ve ıağnaklı olarak 
lnmlt ve boralardaa dökllea 

ıular iç ve ekonomi bakHhk· 
larının Hlularını doldurdok· 

ıan EODra kHmen mabıfıalere 

de sızarak eski arıhlerl ıılat· 

mıthr. 

Sular Yenloehrio boyak cad 
deelnl de kapattıktan sonra 

Kızılayın bahçesine hcıcum et 
mlı, çiçekleri çokça ıc:d"lemlı 

ve mabıenlnde de blraı sarar 
yapmııtır. Buı haıaıl evlerin 

mahzenlerine de ıolar glrmlı· 
tir. Gereken tedbirler abnmıt. 
itfaiye suları boealtmııtır. 

Dikmen derednia mecrasının 
degfıtlrllerek Y eniıehlrl bu gibi 
ıo hGcom1anndaa kurtarmak 

için eıaeen bas1rlanmıt bulunan 
projenin hemen tatbiki için 

S.yındırbk BakanbA-aca emir 
verllmfttir. 

Maltlmdur ki, Hker ınklya 
tına ıallılı edilen vapurlar, 

iklim itibarile dota Alrlka'nın 
havasına dayaaamıyao hıııa 

asker ve amele olarak aYdet 
ediyorlar. O mıntakanın bozok 
ıalı11 dolay1&ile bGıln ltalyan 
aıkeıi orduglhlarında maımln, 

GldGrtc6 btr dizanteri, ııtma 

ve tam man11ılle kolera bakam 
sflrmektedlr. Bu vHlyet kar· 
tısında ftalyan mllletl teltta 
dDtmekte hakbd)r, Reımi me· 
hafll kartalaeılatan ha felaket· 
lerl milletten glzlrmek için 
ıoiddetll tedbirler aldığı halde 
hepsi de milletçe dayulmaıtur. 

Teyit edlldltlae gire doğu 
Afd.ka11na ıevkedllen aekerler· 
den gGnde yftzlerce kiti öl· 
mektedlr. 

• • • 
Muhıbfr mektubunun eonon· 

da, gelecek mekıabaada Ha. 
betlerin ltalyan'lan kartı me· 
nelik tarsında bir harekete 
geçmeleri ihtimalini anl•laca· 
ğını bildirmektedir, ÇGnk6 ha· 
betlıtan, ltalyan ukerlerlnl 
kendi araslılnln ortaıına kadar 
çektikten IODl!'I sehtrll hayYan· 
larla onlara mukabele etmek 
btl7ormuı. 

eaelle ılAkası yok.tar. Ba tlttl 
nfto lhraeaeatı iyi ıeıkUAtlın· 

dmhrea memlAete hariçten 
fazla dôvlı girer ve Jımlr hin 
terlanda lktaeadlyatına bugane 
oısaran daha fasla geaiıUk ve· 

verebilir. 
Ü&Gm ve tltln plyasa11 da 

gene daaya piyasasına tAbi ol 
mamıkla brraber azçok kov· 
vedl rekabetlere maruzdur. Ban· 
larda da iyi bir t tkllAt mem· 
leketlmlze daha fazlı para gir· 
meel lmkAnınt verir. Uo aç 
mahsulden lzmlr ve binterlAa 
dına girecek fazlı dGvl11, lzmf r'fn 
ekonomik hayatında ehemmiyeti 
latlıgar olmıyacak bir lnkleaf 
temin edebilir. lımlr'ln 11mu· 
mi · lkt11adi hayatJndı hiç 
ı,ıftpheılz ki dlaya buhranının 
ehemmiyetli bir tesiri vardır. 

İamlr'io umumi ticaret ha 
yatında btlylk harbten evelkl 
vaziyete oasaran bir deglılk 

ilk görtlmekıedlr. lamlr'ln bG 
yok ldha14t nlerinln kaybol· 
mat olm1111 barbteD evel 111 
mfr'ln amam Tarklye ldbıl6t 
ticareti azerladekl •••lyetlnl 
bayık bir nlıbettcı azaltmıı· 

ıır. Yeni ılmendlferler ibra 
eat ltlbarlle lımlr hlnterlan 
dını herg6n daraltmaktıdır. 

Antalya hattının la1111 lıe bu 
darhğı daha arttıraeakt1r. 

lımlr lktıudJ luıyıtı lserla 
de en mablm rota oynıyan 

bu ıon iki hldlaedlr. l11mlr'de 
herg6n ekülmekte olan tecl· 
mel faaliyeti arltlrmauı bile 
ebllme~e mani olabttecek tek 
tedbir lbncatın bagla ter· 
mekte olduğu mesarlf 1 azalt 
mak çarelerini aramıktır. Bu 
da ıtmendlferle gelen toprak 
flrftnlerlnln oehlr dahilinde 
manasız bir cnellm'9U1 önane 
geçmek.le mlmkGn olıblllr. 

ldhaltt ve ihracat lılerlnln 
Alaancak'ıa temerkaı etmeıl 
bir ururettlt, 

lımlr'dekl emlakin g6ya kıy 
metlerini dltlrmemek için ba 
itlerin Alnacak'a gltmeeine 
mlmanht ecllldl~I maddetçe 
bmlr'ln umumi te lktıMdl hı · 
yatı g6D geçtikçe daralm•I• 
mahkdmclur, kanaatindeyim. 

- G•etelerde glrmOpblı: 
Eneli İttaabal'da, ıonrm da 
lsmlr'de hlrer mapjen jenero 
yapılacaktll'. ihracat .,. ithali· 
tin ba amaml majualarda 1•· 

lımlr dahllladekl maınf lar • 
bulundakoa daha uou l....._. 
yaptlıblleeek kflçlk lakeleleıla 
lnklpfı lktııadl bir ıaroretdr, 

Bunda b&klm olan blı deli', 
lktı .. dl sarurtJtlercllr. oaae 
kadar Aydıo ,ımendlferlnlD 

tartre siyaseti Kuıa 'a ~•na cla~a 
ucuz nıkledllehllecek mallal'aa 
lzmlr'e gelmesine maniydi~ 

Devlet demlryollarının tok .. 
urlu tarife ılyuellnln lam&•e 
yeniden can .,erecek bk bAdlae 
o'a~ğana klnllm. 

Kooperatif bGtln itleri• 
lktaeadi realitelere uydurmakla 
makellef bir luılk mlelleffll• 
dlr. lzmlr'e kartı hlul hloltlr 
kasdl olmaıı hıtırdan dahi g• 
çlrilemez. laclr maalpGluyo 
nanda çok lneellgi olmaye 
bazı itlerin dahildeki aoas 
yevmiyeden lltlfade ederek la 
tlhaal mahıllerlndt.. yaptırtl· 

maıını çahıılmaktıchr. Baada 
b6klm olan tkııeadl 11nrettlr 
Fakat, gerek amele kea.fetl 
ve gerek ınGtahueıs ameleala 
l11mlr'de mevcudiyeti ba ltla 
tamamen ve mlnhuınn dablle 
gltmeelne manidir. 

Tayyare 
Piyangosu •. 

- Batı 1 1acl ya.de -

100 Lira Kazananlar: 
340 1092 1169 120'( 

1920 1984 2505 16 
3115 4644 4699 6951 
5990 6080 9250 9271 
9377 9746 10129 115'1 

12311 12765 13800 1386, 
14888 15094 15628 156"8 
16145 16161 170i4 17841 
18703 20700 ~1046 i2iVVU.:'>il 
23967 2t678 246 1507$ 
25128 25495 2ö'tl& 25811 
26427 26471 26 .. 8 16961 
2760, 287(4 2880I 289%1 

llbaylık Eoetlmeoi 
İlbayhk dılmt eaclme•I ila 

aabah ilbay General &htm Dl
rlk'ln baıkanh~ada topl•mtt. 
.._ bayındlrblı: itleri IHrlDlt 
g6rltmlttlr. 



' • 
M.,ad•ldlerfn berbtri, istedi· 

ti içkiyi ahyordu. Fr.asız t•y· 
71rdcisl apsend, Benna ile ee• 
«lllıl Ltlyan VJııld, iki kabıre 
kıs lıe kokteyl içiyorlardı. Sı 
loaan bfr köeeelndekl gramo .. 
foa da nadide bir parça çah 
yordu. 

S611n içki olarak apsend iç 

•il tercih etti. 
Biraz ent!l 6zerlne •ldığı 

m6hlm nzlfe biraz 'keyfini 
••c;1rmıetı. Soğuk kanlıhğını 

muhafaza etmek için fazla uğ 
ftflyordu. Fabt bir Ulrlft mu 
nffak olamıyordu. Sftzao'ın bu 
Yaalyetl Benua'aıa gözftodeo 
bçmamıetır. 

Vransız tayyare zabitlerinden 
blrlıl söze bıeladı : 

- Bu mubarebeolu netice· 
ılnln ne olaca~ını kimse bil· 
mlyor. 

Dedi. 

Dlğrr zabit ıöze kar1111 : 
- BllhHaa timdi AlmaD'la 

na, Romınya'yı da temlzledlk 
ten ıonra blltlln konetlerl 
Makedonya hududuna ınket· 

melerl ihtimali •arken .. 
SOHn ahldı: 

- Şu halde böyle bir top· 
lantıda ve bu it.dar gazel ar· 
.kadatlar varken içip eğlenme· 
Jiylz. ÇftokO yar.o akıama ye· 
tfoec~ğlmizl ve h•yaua olıc.ğı 
mııı kim temin eder? 

Muiein evinde beynelmilel 
şahsiyetlerin eğlenti i 
Mulı ııon söz olarak Silzana 

yukarı çıkmak zamanı geldi· 
lfnl hahrlatb. 

Sazan derin bir dalgınlıktan 
uyınmıı gibi silkindi : 

- Bu0 ftn keyf fml kaçndı· 

nıa. Fakat davet ettiklerinizin 
net'eılnln bunu tellfl edece· 
~ini umuyorum. 

SllHD ve Mola çok neı'eli 

bir halde yemek ııalonuna gir· 
diler. 

Oaerlnde nef le mezelerle, 
kristal bardaklarla ve çeıtd ko· 
kulu çlçekle:le ııftsUl bir m11a 
a n etrafında, Oç tayyare zabhl 
ite 'emnfyr.tl umumlyenln Bol· 
daku kırmızı eaçlı Benua, sev· 
gtlfıl ve iki • abare kızı yer 
almıılerdı. 

Bu, (Odeoo) klbareetne men 
ıap kızlardan blrlet lspınyah 

gibi gftzel bir tipte bir Musevi 
kızı, diğeri de zaylf, ıevimll 

bir Parlsll idi. 

SGHD içeri girer glro.ez mı 
1ad kill'r ayaga kıllLar•k ouu 
harmeıle ııellmladılar Sozan 
maeadakllni bber birer ve her 
keele ayrı bir tavırla ıelAmUt 

taktın ıonra Uenuı ite ev H· 

bibi arasana oturdu. 

Lllyın Sözanın ba f lkrlae 
ftdnk ettllfnl gGıtermek için: 

- Sllaan'ıa f lkrl pek par· 
lakıır. Binaenaleyh Etıer •e 
~ereı (kabara kızlarının tıml) 
ea lyl danılarından birkaç 
daaılanaı g6rmek.11Afmlse mtl· 
••de etalaler! 

0.lllhler ikinci bir ricayı 

ikam ıo.termedller. Derhal 
yerlerlDdea kalkarak llaerlerln· 
deki mantolarını bir kanepeye 
mtblar •e ıırtluıacla kalan bir 
kCN1blaesonla ortayı atıldılar. 

MDll gramofoaa .kapatarak 

Casus Romanı: -4-

Beyaz Kulenin Sarışın 
Aktrisi: SUZAN 

Ualkevinde 
Konser Verildi .. 
Halkımız Ulusal San· 
atkarlarımızı Alkışladı 

Ulueal musiki mileabıkaeın 

Kaymakamlar 
Arasında .. 

ilçemiz llçebayhkları araııında 
bazı değlılklikler ve atamalar 
olmuıtor. Karaburun flçebayla · 
ğınr Terbah ilçebay Mo11ffer, 

••-•••••ılııi•liıı•llİllllİI•••••••••-~~ da birinciliği kaaaamıı olın 
Çınıkklle orta okulaeı öğret· Süzan içki Olarak Apseod Iç

meği Tercih Etmişt~ .. 

Uda llçebayt.ğıaı Ankara fi . 
baylık maiyet memura Kemal, 

piyanonun batını geçti n iki 
daueclze lıtlrak etti. 

Şimdi kadehler daha sık do 
lop bo,ahyordu. Ltlyan na ııra 
bir Hndo•lç alarak Beauının 

zabıta ıerbfyeal görmlo köpe 
gine ikram ediyordu. 

Eğlenti hanreıll bir ılf haya 
glrmlotl. Yalnız Benua •e Lllyan 
kendilerini çok ığır ıorette 

idare edlyorludı. 

Dan@öılu bir çryrek saat 
devam eden d11mlırından sonra 
111 boı bir vaziyette Fransız 

tayy1recllerlnio kucaklarına ahi· 
dılar: 

Snzen •yağa kılhrak bir 
mtlddet için ealona terkettl. 

Yarı çıplak bir hı ide ııalona 

dönlnce piyanoda oturan Ma 
lz'dea en ıevdlğl Monmarl M. 
Ambroı p1rçasıaı çalmaeını rica 
etti. Sonra dantlllere dönda, 
maeada yer ılan mnhter, m 

arkadaılarının bahoettilderl net 
eyi bir dans ile fahar etmek 
ırzuıuno doyduğunu ıöylf'dl. 

SIHn'ın dan81 hıklkaıen gö· 
rftlmemlı bir parça idi. D.uıın 
fevkalldellğl yalnız buna ahşan 
vacudondan de~lldl. Vacudo· 
nun eleetlld hueketlerl, teshir 
edici bir tablo yaratıyordu. 

Dantlller kadehleri kaldırarak 
Sazan'ın teıeflne mlltemadlyen 
içiyorlar n onu alkıılıyorlardı. 

Mulı S611n'ın btltlln dans 
hareketini en ince aoktaııına 
kadar tetkik ediyor n clnet 
bf r arzu ile Sazanı ıllzftyor, 

onun mahirane danıını alkıt· 

hyordu. Benua bir arahk Mo· 
lı'e yıklattı: 

- iyi puçaları intihapta ma· 
blr1lnlz! .. 

Benua bu lfadealle Malı ile 
SOzac ıraıındakl 
detQlek lıtlyordu. 

alakayı kH· 

- Denm Edl'!cek 

Bemava satın alma komisyonunda iha· 
leleri yapılacak olan asker ilAnları 

Buroan aekerl sa. al. ko. dan: 

1 900 kilo beyaz peynir pazarlıkla 15,7,935 paaarteıl 

g6nft 11aı 11 de 11tın abnacakıar. 

2 Beyaz peynir için keetlrllen flaı 234 lira olab ilk pey 
18 llrad1r. 

3 istekli olıalarn' bildirilen nktlnde Burana askeri aatın 
alma koml!l)Onona gelmeleri. 2081 

Bornova aııkr.ri ııa. .ı. ko. dan : 

l - Gazi emirdeki askeri bayHaıtı için aÇ'lk ~kelltme eore 

ttle 94 bin kilo 11man l 5 17 935 p11arteel gftatl saat 
1 L de ııahn alanacaktar. Samın için tahmin edilen be· 
del 141 O Uradır. 

2 Muvakkat teminatı 105 llradsr. 

3 Şartaameıi h"rgftn g6rllebllir. 

4 Eksiltmesine girmek lıtlyenlerln lılldlrllen •aktlnden 
enel temlnatlartle birlikte Boraovadı aakerf 11110 alma 
komlsoon rlyaeetlne gelmeleri. 27 2 7 12 (1906) 

Burnua aek.eri &a. al. ko. dan: 
TaabhGdüall ifa edemlyen m6teahhld nim ve he11bıaa 25 ton 

ekmeklik un açık eksiltme ıuretlle l 7 ·Tem· 935 çart1mba gtlatl 
ıaat 15 d~ eaha alınacaklar. Tahmin ,dilen bedeli 3000 liradır. 
İlk lemloıll 225 Uradır. Ş.rtnameıl her gaa görlleblllr. Talip 
olanların Burnna'dakf askeri ııtın alma komlıyonana mtlra· 
Clltları. 1957 2 7 12 17 

Borana aakeri Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Burnnadakt askeri bayHnatı için 407000 kllo ıaman 

kapılı ıarl aıullle 15 temmuz 935 paurteıl gGntl 11aı 
15 de ııa.ın alınacaktır. 

2 Tahmin edilen bedel 6105 llradsr. 
3 IJk pey 458 liradır. 
4 Şmrtnameal herg6a g6r6leblllr. 
5 MDnakae11ını glreciklerla blldlrllea nktlnden bir uıı 

enellne kadar teklif mektublarıaı makbuz mukabilinde 
Burana aıkeri ıatın alma komiıyonuna nrmelerl. 1906 

1906 27 2 7 12 

l\tuhtelif mevkilerde ihaleleri yapılaeak 
asker ilAnlan 

Bayramiç aakerl aat. al. ko. re. den: 

1 - Bayramiç mıntakaıındakl kıtaat baytanaıının ihtiyacı 

olan 400,000 kilo J ulaf kapah zarf uıullle mlnakaıaya 
konmatınr. lbaleıl 81,ıemmuı,935 çar .. mba gtntl ••t 
onbetıe Bayramlçte aıkerl 11ııa alma komlıyonanda 

yapılacakbr. 

2 Şartaameıl bergln komleyoadı görCUeblllr. 
!J Beher kllo yalaf lçfn darı karuı elll uatlm flıı ıah 

mla edllmlıtlr. 

4: Temlnab mankkateel 1350 llrıd1r. 
5 lateklller ticaret oduıadı yıyıth olclaklatıaa dair •ealka 

gGıtermek mecbarlyetfncledlrler. 
6 M6nıka1111aı lttlnk edecekler 2490 sıyılı nıırma ve 

ekılltme kanaaanun 2 •e ~ Onca m!.lddelerlade ve ıart· 
nameelnde yasıh nılkalırlle teminata mavakkate mak· 
ba:alınnı H teklif IDektublarını thale uıtlndr.n r.aaa 
bir ıaaı nvel komlıyonı nrmlf bulon1caklardır 

12 17 21 28 2092 

meni bestekAr Faik ile lzmlr 
kız öğretmen okolaeı musiki 
öğretmeni SG11n rymal' llfa 
fmdıa diln •kıam eaıt 21 de 
balknl ııalonunda ulusa bir 
konser •erllmtotlr. Konser ala 
klh olmue ve ıtan'aıkArlarımız 

anlluolanmışllr. 

Mısır Güm-
rük Heyeti.~ 
GOmı·llk işleri llzerin· 
de Tetkikat Yapacaklar 

Mıııır'h bir g6mr0k beyetf; 
baılarında btr lepektör olduğu 
halde dan Ankara vaporlle la 
kenderfye'den boraya gelmlodr. 
Heyet gllmrClklerlmtzde g6mrak 
itini tlzerlade teıklkler yap· 
mıtler ve ayni nporlı latan 
bul'• gltmlılerdlr. 

Çok Ucuz istiyor 
Yonanlsıan'da açılan Ford 

otomobil fıbrlkaaında otomobil· 
ler ytlndea bala ıekllode (200) 
bin metre uzonlu~undı pa•pae· 
lak mal istenmişti. Gönderilen 
nllmuneler ftztrlne Ford mftes 
eeıesl bizim lmalAıçıl1rımızıo 

lıe gf'lmlyecek deucede H 

flaı teklif ettiğinden halıcıla · 

r1m9.B istenilen paspaelar1D bu· 
rada yapılamıyıcağı cevabıDI 

vermlelerdf r . 

Menemen llçııbaylı~ıoa Krralea· 
lı llçeb11yı Rebli, Torbah ilçe 
bay11ğın" Urla llçebayı ızım 

Buldan llçebaylığana Odemlt 
de Birgi kamunbayı (Nabiye 
dlrektörO) Ekrem aıanmıılar 

ve emri iç Bakaohlandan il· 
baylığa gelmlitlr. 

13 Yıllık 
istatistik . 

lzmir •~cim ve eodftsırl oda· 
tıı son ooftç yıl lçlde bOtftn 
maddelerin f latlar1 hakkında 
tetkikat yapılarak bir istatistik 
baznlaomaeı hakhında Ekonomi 
Bakanlığının emri OzerJnc ozon 
bir t11por ve bir letatlstlk ha· 
zırlamııtır 

Bu raporda muhtelif mad· 
delerin onlç yıl içinde f lıı 
terli ve tenzlllerialn ııebeblerl 
izah edtlmlttlr. 

Moskova'ııın 

N Qfusu Artıyor 
Moskova, 11 (A.A) - Mos· 

kova ıebrlnln bıy1Dd1rhğıaa 
alt yeni plla ile bu pllnın 

önOmilzdekl Gç yıla ılt k11mı 
gaıe derde çıkmııtır. Moskon 
nüfusunun gitgide artmak.ta 
olduğa gözöntlne ahnarak eeh· 
rln kurula bulunduğa meaaba 
28 bin hektardan 60 bine çı· 

Kışlada Mas. Mev. sabn alma komisyo· 
nunda ihaleleri yapılacak ilinlar 

Mtlıtahkem mnkl SA. AL KO. dan: 
1 - MTS. MV . .kıt'aları için 63800 kilo ••ilf eti kapalı 

sarf uıulG ile satın ılınacaktsr. İhaleıl 29 7 935 paaar· 
teıl gftnG ıaaı 10,30 et, Jsmlr'de kı~lada SAT. AL. KO. 
nanda yapılacaktır. 

2 Şartnameıl hergan komisyonda görlUeblllr. 
3 Sığar etinin tahmin edilen bedeli dokozblo dôrtyllı 

dobanbet 94:95 liradır. 

4 Beher kilo ııtır etinin rahmin edilen flıtl 15 knrottor. 
5 Ma•akkaı teminat akçeıi 669 altı yaı ıltmıt dokuz 

lira 40 ksrk kurnttor. 
6 İıteklller ticaret odasında kayıth olduklarıaı dair n· 

ılka gGıtermek mecburiyetindedirler. 
7 Ekelhm~ğe lıtirak edecekler 2490 eayıh arıarma ve 

ebllıme kaouaunon 2 ve 3 cQ mıddolerlnde Ye ıart· 
namesinde yazıh nılkalırlle ıemlnall munkkate mak· 
buıluını n teklif mektublarını ibate ııaatlnden en as 
bir IHI enci komisyona vermiş bulunacaklardır. 

2063 11 16 20 24 

Mflıtabkem Mv. aa. al. ko. dan: 
1 - Tayyar.ı kıtaatı için 5000 beıbln kilo benzol açık ek· 

ıllıme ile eatın ala nacaktır. ihalesi 30, 7 ,935 eah gtlntl 
11at 10,30 da lutlada ıatın alma ko. da yaptlacaktır. 

2 Şartnameıl hergGn komlıyonda görClleblllr. 
3 Benaollln _,.bmla edilen bedeli 3000 Oçbln liradır. 

4 Beher kilo benzol için altmıt kuruı flat tahmin sdll· 

mlıtlr. 

5 Mankkıı teminat ıkçeel 220 ikiyiz ylrmlbet liradır. 
6 lıteklller ticaret odıemda kayıth olduklarma dair votka 

g6ste10ıek mecburi ı tiodedlrler. 
7 Ekelltmlye glreceklrr 2190 ıayıh artıralı n ekslhme 

kanunun 2 •e 3 cil maddelnlnde ve ıarınımeelade 

yHıh nıılkllarlle muvakkat teminat mıkbuau ile bir· 
Ukte f~ale Halinden evvel komhyona mftracaaılart. 

12 17 21 26 2091 

Yunan Par) 
tosunda Kıy 
met Koptu. ..... __. 

- Baeı 1 tacı ya 

Londra'dan Amiral ( 
gönderdiği halde, lbtl 
meli, bu tnassutu dl 
ti. Ben; kral Jorj'un 
tın'• dönmeılle Yurd 
bulacağını ve kendisini 
ulosoaon hakiki bir 
cağını temin edebili• 
k6rallden eöı söyleme 
yordum. Ukln, (PJebl 
lesinin tereddCUlc k 
guau gördGğOm içi 
ıöylemek lftıumano hl 

Bahacı'dan sonra k 
lniann birçoğu ıöz 

n cOmharlyetçllere b 
bulunmuetur. 

Ktıezl cftmhurlyet 
k1Dda çok a~ır kellm 
ettiğinden tlddetll 
olmottor. K.efalonya 
Kanlyeroe, yerinden ı 

rlyaııt ktlrıtlıtlne çık 

netin ladeıl için çaa 
batlamıttır. Saylavın 

ketlnl batna parltme 
tedld ~ClrtlltCUerle 

•e rlyaıete hak.ret t 
tl~lnden Kanlyero'na 
dmlmaııını lıtemltdr. 

Kralcı •e clmharl 
lularnı mldahaleılle 

iade edllmlttlr. Cela 
aaat tlçte { Pleblılı ) 1 
hiçbir karar Hrllmedeı 
bulmoJlar. 

Onlventıede 
(Muari.a ProfeeG 

Dr. A. Safi 

lıtikbl cadden 
Aııkan apartmanı 2 

Telgraf • ı S TA 
Telefon : 

Mozayede il 
Fevkalade S 

Acele yolculuk dolay 
mlıdekl paıar gtlal 

enel eaaı 1 O da iki 
donda balyan koneol 

Alaancak maliye tabet 
11nda 178 uyıh evde 
IGb mobilyalar bllmOı 
tılacaktır. 

Satılacak mobilyalar 
gayet lika muunda 

aynah tu•aleı, mete a 
kabartma oymıb btl 

yemek mauıı ve 6 1 
9 parc;a aılae oda takı 

dlnyerı, 2 kltillk brom 
karyola maa somya, 

valetl, kadifeli oezlon~ 
çlf t kapıh ıynıh dola 
bir halde tlç r~talh 
markah Alman plya 
ıaboreel, Amerikan k 
2 koltuk, temtlyellk, 
keıme btons çocuk 
6 adet heseran 11a11dı 

Jer, dıvar eaatl, bir 
ıebpa, IHman ıunlet, 
ralı ıynıb dolap, or 
dlnolar, yqh boya ~ 
balı klllm Ye aece.d 
ealre birçok mobllyala 
zayede Htılacaktır. 

Fınab k191nnayınıa. 

Fırsat artırma s. 
Aziz Ş11n 

Telefon 
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Anadolu'nun Tarihi Tefrikası 

~ATUI( RAKAll 

Tefrika No. 79 M. AYHAN 

Karahoğa, Sana Malômat Verecektir, 
Hanına Anlat! Aybey!. 

Ben ln1anhgı b6yle bili · 
rl111 K•nboğ•!.. Beplmb de 
blrblrtmladen fHkuaısdar. Demin 
lraaı. mrtadııın b•n• 1enl bir 
Ook mılt\mıt •erdi. 

- Ne bıkkındaP 
- Arab'lar hakkında .. Onlar 

ba tarafa dogru akıb duruyor· 
ler. ~rClyonaa ki, Ms TClrk 
beylikleri, baahklani kabileleri 
Ook d•Aıldık. Yana 6bClrgCln 
baruını da çlplyeeekler. 

- Muhakkak!. 

Batan bakın do&ralda: 
;- Fakat bea, tereflnl bilen, 

1'1rdana MYeD bir han gibi 
karıı daracatım. 

Dilber kadın dogralmQfta. 
S..ı:ı demla blılerlnl açıta 
'1ıraa kadın de~ldi. Birdenbire 
deltımlt, erkekleımlt, kahra· 
llıaaalaımıt, banhğını tıkın· 
llbttı .. 

- Ba topnklar bealm bak· 
kı111dır1 blslm bakkımısdır. Aea 
41'1b'lın iyice tanıyorum Ay· 
bey.. Oalann TClrk illerine 
Jıptıklan ba •ldınt. cok 
ltrmlyecektlr. GGnOI lıterdl ki; 
.. tla TClrk dlyan blrle11la n 
'-lan dlayanaa ba ea eakl, 
ba ea bhnmaa mllletlala ne 
demek oldapna 61Tetela .. 

Lrabola; 
- EYet, Gyle olmahyclı 

.... !. 

Diye mınldındı: 
- Fakat ae ça reP Dopda 

0ldaga gibi, bunlarda da bep 
•Jrılık lçladeylı. Eu yakınımı• 
bttı TGrkyolandır. Fakıt onlar 
da blse el a .. tamıy8Caklar .. 

karabogı dotralda: 
- Ben ·dedi· gider, Aybey'e 

llylerlm. Belki Glltekln de 
bitte, dCltClalr. 

- Sana bir mektab Terece· 
il•, bana Aybey'e gGtClrecek· 
1111 •e dlyeeekıla kt: 

- Bahan illerlllde eeal bir 
kldaa bekliyor! .. 

ki - SGylerlm hın n um1rım 
• gelir!.. 
- Fıbt dCltClnClyoram, o 

belki de nlenmlttlr. 

- KlmlnleP 
- Kendimi kartana kıh· 

tı111aa kısl•! . - ...... 
- O takdirde gelmelln; 16· 

:QtlaQ yok .. Ben Ktelm yetd~ 
141.r boPf1ınm. 

"9 - Ben de llılnle beraberim 
il! .. 

&ırabog•'aın yhl, bakıtlan 
dttfı•lıd, Tlyl .. rl k•barmıetı: 
be - Sise bıber getirir Te 

lllea ordaaau girerim ban. 
._ Yarın •Mh yola Ç1kar 

"'"
1
• Karabop? 

._ Çıkanm bani. 

- Oaı eGylenla, keadldat 
~•taıadım n klmblllr, belki 

lı; DDatmıyac.tam . 
...... Yalnıı mı gidecekıln? 

._. - E•et, İnab harada kıl· 
ladır .. 
...._ Oaa itlmad edebilir mlyls? 

tlt - &unla Baa!. Çok seki· 
• tok bilgindir, çok yaman 
..... r. Ve .... b4lar 

Arap'ları aııkbk ettlil halde 
timdi onların en teh'.lkdl dGt 
mıaıdır .. 

- Aalıttt, anlattı. Ve ben 
de onun dikkate değer bir 
ıdam olduğuna knradım. 

• • • 
Erteal 11bahb. G6n doim•· 

mıttı. Gökler aHk, auk •e 
ter·temlıdl. 

Bıtua Hın bir mektup Y•· 
sıyordu. Gözleri, mnl boılak· 
lırın Gıelerlal dolıtı7orda. Şimdi 

011adı~ı eedlrln OıtClade Hın 

degll, •dece bir kadındı. e ... 
metli, gctsel, dayaatlmas bir 
kıdın! 

VClcada bir heykeli ındm· 
yordu. Tablıtıa eli, ea •a'ıt· 
klraae bir kablHyetle ba •I· 
cada iılemlıti. Rengi bol •er· 
mit, tekli iyi yaratmıotı. Ba, 
olgaa n dolgaa bir kadın g6k· 
ılydCl. .lace belinin altında ya· 
Hrlık, Kenlı kılçalan, çıldır· 
mıı bir llltlnu yantmak için 
kafldl. Kollan çıplakb. 

Yoatalmaı birer mermer gl· 
blydl kollan! .• 

Göılerl, hayal ve atkın bG· 
ytbl •e bogaıa içindeydi. 

Dudakları yan ıçıkb : 
Sanki bir çift erkek dada· 

gına kartı açılmııtı. 

Aybey, auklırda değil, belki 
de kalbinin içindeydi. 

Mektubunu yuıyorda : 
Aybey! 

Aylmr geçti. Uzaklara nrdıa, 
Biliyorum ki, bu iki uzak dl · 
yar ıraeıadı kmrtıllu bile ıor 
uçar. Ümidimi keımlttlm: Se· 
alnle bir daha kartılapcı~ımı 
hiç ummuyordum. 8lll dı Dm• 
mu yorum. 

Seni tanıyın biri kartımı 

çıktı. Daıraıa ort11ıada yapa 
yalnız, bir çocuguml• kaldım. 
Bınınııdan •e eendea dlleyo· 
rom. Danı y1rdam edinls. Danı 
y1rdım edlnls. B•n• de~ll, batı 
TClrk illerine geliniz. Bogln 
tehlike benim için, f•kat yarın 
ılıla için.. Ftrafımasda feeadlar 
6r6lClyor.. Arap ordulara, yak 
lıttıkça yıkı.ııyor. Muenla· 
aehlrdea aonia yollar, dogoyı 

auaar. 
Kırabol•ı •na m•h\mıt n· 

reeekdr, Hanına ıalıt! 
Blrgln yolDn banyı de..,ne 

eeni anatmadılJmı ınbyaeabın! 
Kendini eewdlrdlgln bir k•· 

cJın, eeal ıylarca, yallarc•, bot 
ta ol1a, gene bir Gmltle bekli· 
yecek.. Kocam 61da. K.ClçClk bir 
ynram da Hr. Kalbim, ınlı· 

ıamıyıcağım bir ııtarıplı; her 
tarafım d6tm•nı. dolu!. 

Dolaya eellm! Sanı geUace 
yısamam Aybey. G6ılerlm yıt 
lıadı, kalbim çarpıyor. Seninle 
konattapmaı bat b•bçeye bı 
kıyoram .. Sen yokıan .. Din 
y•lar bana aAlım•hdır. 

- Sonu.,., -

Doktor 

A. Ke~al Tonay 
Bakteriyolog ve holatık ile salğın hutabklar 

mfttaha1Sısı 
Bumahane i.ıaıyonu brpmıdaki dibek aobk bapnda 30 1ayı• 

h e• ft muayenehanende ubah 1Ut 9 dan akpm nat 9 a kadar 
lıutalamıı kabul eder. 

Mftracut eden hutalara yapılmHı lhımgelen uir tahlillt •e 
mikroakopik muayeneleri ile •eremli hutalara yapılma11na cevaz gö
rGlen Pnomotorakı maayenehaneliııde muntazaman yapılır. 

Tahlisiye Umum ModorlOğOoden: 
Fenerlerin mnkUerl 

Kaledonyı feneri 
Tntan ad•ıı " 
Akbq, Marto. Adraean, 
Kınala -ıdau fenerleri 

T•hmln bedelleri 
Ura Kurut 

46 712 22 
21 258 12 
58 422 82 

Munkkat teminat 

350( 
1595 
4382 

Yukı-,ıdı ruah•mmen bedellerlle mnkllerl yazılı alta ıdet 
fenerin mnbayıaelle yerlerine koaalmHı kapılı zarf oıullle · •e 
45 ~D mClddetle ekelltmlye konulmuttar. Bunlerın karakter· 
Jerlle ralyet meeafelerl fen af t•rtnımede yazılı lır. V aııf ları hl· 
barlle birbirinin ayal balanın Akbat. Morto, AdrHın. Kanılı 

ıdııı fenerleri bir eartnamede ve vaııfları yekdlğerlnden •yra 
olın THt•n adaılle Kıledonyı fenerleri d•bl ayrı, ayrı ıartaı• 
melerde top••nm•k ıuretlle ekılltmelerl Clç kıımı ıyrılmıehr. 

Her Gç grubun lh•leıl, 15 a~oıtoı per9embe gClna 111at 15 te 
Gılıtadı Çinili rabtım hanının 2 inci katındaki 11tın alma ko 
mlayoaada yıpıl•caktar. 

Şırtaımeler tıblleiye amam m6dlrl61Gnde muhammen bede· 
Ha ye.binde hetl nlıbetlnde bir bedel mukabilinde •lınacak 

we teklif mektublan 15 agoıtoı pertembe g6a0 uat 14 de ka 
dar komlıyon relıU~ae tndl edllecektlr. 

29 12 'J7 12 3474 1902 

iz mir Defterdarlığından: 
Sahibinin nrgl borcundan 6tClr6 ıabıılll emHI JllH•D• göre 

hıcsedllea kıAp hasır mıbılleılnde bılakhane c.ddeelade giril 
hanı dahilinde klla 10·3, 10 80, 10 31, 10·3~, 10 36, 10 42, 
10 48, 4SJ·l0·29, 10 1 •yıla dlkkln n maıa11lır llu tarihinden 
tdbaren 21 gel• m6ddetle mCluyedeye çıkanldıgından ılmak 
"pey ılrmek lltlyealerla defterdarhk tabdllt kalemine gelmeler. 

so ' 8 12 193• 

i ç i n i z. 

Çünkü Ankara Birası 
Ulusal Bir Fabrikanın Mahsıılüdür , .. 

Ucuz, Temiz ve Sıhhiğ Bir Gıdadır . 
•• 

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

(Ankara l83Ütr©1~D~ "' 1ıeryerden arayınız. 
~'ratelli ~perco Vapur Acentası Olivier ve Şore-

ROYAL NEERLANDAts KUMPANYAsı kası Limited Va-
"OREsTEs., Hparo 10 temmuzd• g•dfp yOküoO boealttıkt nn 

ıoara Borır•ıı, Varna ve Kösteoce llmaolar1Da hareket edecektir. pur Acenl881 
"0RESTES,, vapuru 13 temmuzdan 18 temmuza kadar An· 

ven, Roıerd•m, Amıterdam •e Bamburg llmHlırt için yık CendeJI Han, Birinci Kordon 
alacaktar. Tel. 24!18 

SVENSKA ORİENT LfNIEN Ellerman Ltyn Ltd. 
0 ROLAND., motôrQ l:l temmozd• Roterdım, Bamburg, "FRAMINIAN., vapura ay 

Copeohıgen, Daotslı, Gdynla, Goteburg, Oıılo Ye lakandlony• eoaondı Llverpool n Sn••· 
Umanlara lçla yak •lacıktar. ıea'dan gelip t•hllyede bolu· 

SJı:ıtV.CE MAR1TIM ROUMAIN aıcakttr. 
Garbi Akdealı için aydı bir Munta11m Sefer "DRAGO,, Hpura 29 tem· 

"PELEŞ,, npuru 14: temmozda gelip 15 temmuzd• Maltı, muzda Bull, Anvere ve Lon· 
M•rellya ve Baraeloa Umanlara için ytık ılıcıktar. dra'daa gelip tahliyede bola· 

Yolca •e yClk bbul eder. nıcek •e ıyol zamandı Lond11 
NATIONAL NAVIGATION CO. Olt' GRECCE •e Boll için yak ılıcaktır. 

lsmlr'le Ne•· York ır111ada mont•Hm ıefer Doyçe Lnıate Llalye 
0 RINOS,, npura 21 temmuzda lsmlr'den (Do~ro) Ne•york 0 ANGORA,, npura 18 tem· 

için 76k ılıHktır. muzda Bamburg, Bremen H 

Hamlı: lllalardakl hareket tarihlerindeki de~lılkllklerden ıceale Anvers'ten gelip tahliyede bu· 
mee'allyet kabal etmes. I lunacaktar. 

Futa taftılllt için ikinci Kordonda Tahmil Ye Tahliye ılrkttl Not: Vorot tarihleri .e nP,orlı· 
blnuı arkuındı Fntelll Sperco acentabgıaa mlncaıt edilmesi 

tın lıılmlerl aaerlne dealelkllkle· rle. olunur. T,.ı,.fnn: 2004 · 2005 26R3 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·irinden mes'uliyet kabul edilme•. 

Menemen Sarbayhğından: 
1 - Menemen earb•ylıgı tınzlfaf dairesi hıynnallnın bir 

eeaellk ihtiyacı oha 8700 kilo arpı ile 18000 kilo 
eaman 2,7,935 tırlhladen itibaren 15 gilo müddetle 

2 

3 

ıçak ekılltmlye konmuetor. 
Ekllltmtı iti i 7, 7 ,935 tarihine raethyın çart•mba g6od 
ıHt 15 te belediye dalreılnde icra luhnecektır. 
Ba it için muhammen kıymet 3'8 liradır. Talipler bu 
mlktmr Gserlnden yaade 7 15 nlıbetlade depozito •kçeıl 
yıtırmığı n ihaleyi mtıtekıb 6ç gfla içinde iebo temi· 
n•tını ylsde 15 e lblAğ eımeğe mecburdur. 

4 - MClteıhhlt arpa n 11maaları asam! bir hafta içinde 
belediyeye teıllm edecektir. Mıha tamamen tesliminde 
bedeli belediyece de1hal tesviye edilecektir. Na\llye ve 
hammıllye maerafl•n ve telllllye reıml talibine aittir. 

5 - Arp• ve 11mHların temiz olma11 şarttır. JMekltlerln 
t•yla edilen gCla ve saatte belediye dılreılnde bulun· 
mılara IAsımdır. 8 6 9 12 1961 

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

& Co. 
DEUTSCBE LEV ANTE J.JNIE 

"· VVINFR1ED ,, vapuru 8 
temmuıd• bekleniyor, 11 tem· 
muza kader Anvere, Roterdam, 
Hamburg ve Bremen için yClk 
alıcaktar. 

11ALlMNlA,, vapuru 20 tem· 
muzda bekleniyor, Bamburg, 
Anvera ve Bremen'den yok 
çıkaracaktır. 

J08NSTON VV ARREN LINES __ M ____ D ____ d--.---d~_ ..... ____ LTO. - LlVERPUL 

80İS8 efter ar lğlD 30: " DROMORE ,. vapuru 14 

MHlea wlltyetlae bağh 25 ter lira • Bil maaelı Sıllbll, Tor· 
gutla ve ylrmlıer lira ıell maaela Kırkağaç Ye Gôrdeı kaHları· 
nan tıbıll mOfettlellklerl mtınbald1r. 

Kanunu mabıuı mucibince miUklye, hukuk, y6keek lktısıd 
'fe ticaret •e meslek mektebi mezonlarmın lmttbaoaız ve llııe 
mektebi mezunlarının blllmtlban tayin edilmek Ozere 788 No. h 
memurin kanununun 4 üncö maddesindeki •eealklle 935 senesi 
temmuzunun 25 inci peroembe gQo(i ö~leden soora saat 15 te 
Defterdarlık mıkamındı imtihanları icra luhnac11tından talih 
olanların mOracaatları ilan olunur. 2086 

tf"mmuzdı bekleniyor. Anvere 
•e Lherpol'daa yftk çıkardık· 
tın sonra BorgH, Varnı, Köı· 
tence, Galaç ve lirallı için yak 
alacaktır . 
SERVİCE DIRECT OANUBIEN 

TUNA BATI1 
"DUNA,, motörft balen llmı· 

oı mızda olup Budapeete, Bra· 
ttslav ve Vtyaoı için yak ••· 

~1111111111111111.. Muallim ~1111111111111111! _m_ık_ıad_ır_. ----

~ Dr. Hulôsi Alataş _ Kitabınıza GDzel Bir 
- Cilt Yaptıracaksanız. 
§_ Eski Tıbbiye Mektebi MOdOril, Garp Ct>bhesl Sıhhiye Reisi := 

Yeni kava( lar çarıı11 34 oumarıda 

~ iç Hastalıkları Mntahassısı = ALI RIZA 
§ Baatıtlarını Bacı Baııan Oteli Kare1B1nda Şamlı Sokağında -
§ (20) No. Eski Moayenehaaeelnde Kabul Eder. - . 

•llllllllll lllllllllllllUllllHlllllllllllllllllllll 1111111111111111111111111111 1111111111111111111 ıı• M n ceH i ıhancsine uğrayınız 
~il 111111111111111111111 il il il il il 111111111il!!1111111111 111 il 111 111 1111ililil11111 il 111 111 111 !111111111111 111111111111111111 111 11111111111111111. ~ 

1 Ali.şehir Banliası ~ 
~----~--.............. --~-----

n z m n ır ŞlYllbesD 
ikinci Kordonda Borsa civarındaki ·kendi bin88ında 

TELEFON: 2383 ___ ,., __ _ 
HertOrlfl (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 

Vadeaizlere % 

Mevduat Şartları: A!ll ay vadt-liy~ % 
Bır &ene vadeh 1 e % 

4 
5 
6 faiz verilir. 

Zahire, 6ı6m, incir, pamuk, yapak, afyon vr.Hlre komhyoneoloğu yapılar. Mılllf geldi· 
tlnfl,. flıhlpl,.rln11 "" mOııaf.t onalıle nan& ~,.rlllr. 
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öztürk<;e Kelimeler Listesi . 
••••• 

48 Listedeki Osmanlıcadan Türkçeye Kelimelerin Tanı 
Listesini Aynen Basıyoruz, Bir Daha Kullanmıyacağız. 

A H lkametılh - Konak Müktesep • Edinik Şark - Doğu. Tefevvuk etmek·Üı1el111 
Abide .. Anıt Haber • (T. Kö.) Haber lhtiıaı • Uzui Mükteıebat • Ediniçler Şarkı ıimali - Kuzey doğusu üıt olmak 
Aciz • Eksin Hakikat (T. Kö.) • t • Ger imtihan • Sınaç Müıtak olmak • Göresi Şayia - Yayıntı. Tefevvuk- Oıgelme, llst 
Acı • Ekıinlik çek, gerçeklik • Verite, 2 - K gelmek, Göreıimek Şayanı dikkat'· Dikkat de- ma, üıtn'nlnk. 
Acı duymak, iciz kalmak- (Terim) Gerçe, ıerçeklik • Kaide - Kural, Daraç Mildevven - Derıin ier. Tefrika - Bölem • FeuiU• 
Ekıinmek Realite . Kati • Ölllt Müe11ir - Etkin, dokunaklı Şimal - Kuzey. Tefrika· (nifak anlamın 
Aleyh - Karıı Hakiki • 1 - Gerçek, haki· Katil - Öldüren, öllltçü Mürebbi • Eritmen Şimali prki • Doju kuzeyi Ayırga 
Aleyhte olmak - Karıı ol- kii - Veritable, 2 • Gerçel Kıdem - Öncelik Mütefevvik · Üıt, llıtlin Şimali garbi - Batı gllneyi. Tekimiil • Evrim. 

mak (Terim) - Reel. Kurunuuli • llkçağ Mütekaddim ·Önceki, ön- T Tekimlll etmek • Evrinlll 
Aleyhte ıöylemek • Karıı Hikim (Sou•erain)- Ege· Kurunuvuıta - Ortaçağ gelen · Taabhiid • Yiikem, üsten· Telif. etmek • Baidamık 

16ylemek men Kurunu ahire • Sonçai Mütevazin - Deng, dengeşik cilik. Tem~nat • inanç. 
Aleyhinde ıöylemek - Kö· Hikimiyet - Eıemenlik. Kuvvei inbatiye - Bitelıe Mukallid • Benzetçi. Taahhild etmek • 1-yiiken• Temın etmek • 1 - lnaçll 

llllDiüne ıöylemek. Halletmek - 1 - Eritmek L Mllvezzi • Datatmaç mek. 2-llıtenmek. ~ak, inan vermek. 2 • Sı 
Al ht K 2 • A,.mak, çözmek. 3. Ko· Lebdar • Yanat Muvakkat • Süresiz, geçe- Tadil etmek • Deiiımek, amak. 3- Elde etmek. 

ey ar • arıın · T azalmak. Terbiye etmek • Eiitlll 
Amerikai cenubi • Gllney tarmak . Lehte, Lehinde • yana ien Tadil • Demıek. Ter biye (edacation) • E 

Amerikaaı, Haıet - Gllnll. Lehte olmak • Yana olmak Mllıadere • Alanç Tahlil etmek • Çözelemek. tim 
Amil (Mlle11ir) - Etke Ha11aıiyet • D~yıanhk. Lehinde ıöylemek - iyiliği· Miiıadere etmek • Alanç Tahlil • Çöze. Teunüd • Dayaaııma 
Arz ve talep - Sunum ve Haaret • Özlem . ni ıöylemek etmek Tahlili • Çözel. Teıettllt • Aynlatma 

H t• A t LAtf"' ·h K Müfıid • Bozutçu. iıtem • a ıp - y aç u u ı ıan • ayra Tahkik etmek • Ger,.inle- Teıir - Etki 
A · · G H ı· D ı M Miiarif • Savurgan. T aayıf ve emnıyet • ii· ava 1 • o ay k Tes'id etmek • Bayramd 

ı'k H ı Gö d · k MlllAhaza • Dtıılln me · T D k ven ı . ava e - n en . Mahmi • Korunu Müıtahsil - Üreten Tahkikatı adliye • Tüzel evazlln • en lik 
Azm • Dölen Havadiı • Bilget Mahreç • Çıkıt ıerçinler. Tevzin etmek • Deakl 
Azmetmek • D&lenmek Havayicl zaruriyet • Yata· Mahrum • Yokıun. Mahsul ( genel olarak ) • Tahkik, tahkikat • Gerçin. tirmek, Denıeıtirmek 
Aın lıaıır • Yeni çağ tık. Mahzur • Çekinek Ornt, Orlln Tahakkuk etmek • t-Ger· Tevzi • Da;ıtam, · Dı;at 
Asri • Modera Hayal • Hayal (T. Ka.) Mania • Enıel Milıtehlik • Yogaltman çekleımek. 2-Kesinleımek. Tezahllr • Göıteri, G6ı 
Aıkeri - S6el (Militaire) Hayalit - Saaıka Makale - Betıe Mlintabab - Seçkin Tahakkuk ettirmek • 1 • rim 
Not: 1) .. Aıker" kelimeıi Hikiye • Öykll Maznun • Sanık Mllntahib • Seçmen Gerçekleıtirmek. 2 • Kesin· Tezad • Karııthk 

.. Soldat" anlamına Tllrkçedir Hitap etmek • Aytamak Mazaaaai 16 • Karalı. Meıken - Otru lemek. 3 - V arlaıtarmak Ticaret • Tecim 
B Harafe • 1 Ur ... , 2 (Evham Mamur. Bayındır Mlltehat1ıs • Uzmaa Takdir etmek • Deierle· Ticari • Tecim~I 

ve hayallt) aamka Malıeme • Gerec Mevkii iktidar • Erke (po· mek Tilmiz • lıdemen 
Banliyö • Yöre 
Baairet • Öaprll 
Beyanat • Diyev 

c 
Cani • Kıyan, kayaca 
Cephe • Y6ney 
Cemiyet, Şirket ·. Soıyete 
C.nabu Garbi - Bab rlbaeyi 
Cenubu Şarki • Dop rllneyi 
Not:) Ttirk k&ldlnden ıelea 

.. Cemiyet" ıu anlamda kul· 
lamlacakbr: HiWiabmer ce· 
miyeti • Kızılay cemiyeti. Dil 
cemiyeti. Gaıteciler cemiyeti. 
Cihet • Yön 
Cinayet • Kıya 

ç 
Çarei hal • Çaııe, Kotar· 

mayolu 
D 

Dava • Dava (T.Ka.) 
Davet • Çatra. 
Davetname • Çatarlık 

E 
Efkln umumiye • Kamoy, 

Kam ut · 
Ehemmiyet • Önem 
Ehemmiyet vermek • Öne· 

mek 
Ekalliyet • Aıınbk 
Ekıeriya • Ço;un, Çok va• 

kit 
Ekaeriyet • Çoiunluk 
Emanet • inam 
Emanet etmek • laamlamak 
Emrivaki • Olut 
Emvali menkule • Taptb 

mallar 
Emvali ıayrimepkule • Ta· 

ııt111 mallar 
Evham • Sanıka 

F 
Facia • Acın 
Faik • Oıt, a.ttın 
Fraıat • Özıeçi 
F etad • Boıut, 2-Boz utçu· 

lak etmek. 
Fıkra • 1-Bölek. 2-Anlatak. 
Fikri muzmer • G&tıe 
Fikri takip • Gnderıe. 

G 
Gafil • Aymaz, boı, dalıan 
Garp· Batı 
Gıda • Beıim 
Gıpta • lmrez 
Gllzide • Seçkln 
Glıerılh • Geçek 

Huzur ve ı&kOa • Bayaıal- Matbuat • Ba11n uvair) Takaddüm etmek • Önıe· Timıal • Sembol 
lak Manzara • Gısrey, ı&rlba&m Muhayyile • Sanay lemek Tllccar - Tecimen 
Hullu • Özet ı&rim Mllhim • Önemli Taklid • Benzet V 
Hlr (T. K6.) • ÖzıeaJik Mina • Anlam. N Taklid etmek ·Benzetmek Vid • Adaaç 

f Muhalif • Aynpk Nakil • Taııma Tarif • Tanım Vldetmek • Adamak. 
laJah etmek • 1 Yetritmek Muhalefet etmek • Ayrıt· Namzed - Aday Tarif etmek • Tanımlamak Vaııta • Araç. 

2 Ayratmak mak. Nakliyat • Taıın Takrir • Dilerıe Vazife - Ôdev. 
lalala, lalabat • 1 • Yetri· Muvahk 1 • Oydaıık. 2 • Nasihat • Öpd Tamim • Genelıe Vecibe • Dllferıe. 

tim. 2 • Antım. Ouy. 3 • Yerinde, uyıan. Naıih • Ôilltçll Tamir etmek • Onarmak Veche (Direktif). Yine 
lıtarar • Saluaç Muvafakat etmek • Oydaı· Nekahat • Eyiıelik Tamir • Onarım Veaaiti nakliye • Taııt ( 

1 mak • Neıriyat • 1 Yayın. Tasdik • Onaylama pma araçları . 
lllatakll • Erıin, batanıız Nezaret • Gazet Taıdik etmek· Onaylamak y 

lktiaab etmek • Edinmek 
lktiaab • Edine 
iktifa etmek • Yeter b•I· 

mak, yetlİnmek 

lıtintak • Sorıu 
iktidar • Erk 
lfıa etmek • Giz açmak 
lftaat • Gizaça 
ihmal etmek • Savaamak 
ihmal • Savu 
ihtiyat • Saknı 
ihtiyat etmek • Sakınmak 
iktifa etmek • lıdemek 
iddia etmek • Savamak 
iddia • Sava 
ibda • Yarab. 
ihale • Oıterlm. 
ihale t;tmek • Oıtermek. 
intiba • Duyuı. 
lhtiklr • Varıanculuk. 
lıtiyak • G6reıi. 
lıtiklll • Erkinlik, batan11zlık 
imar etmek • Bayandarmak 
laraf • Savurıanlık. 
idare (adminiıtration) • Yö· 

netim. 
idare (idare yeri anlamına) • 
Yönetıe. 
idare etmek • Y&netmek. 
içtimai • Soyaal. 
lnkiıaf etmek • Geliımek. 
lnkitaf ettirmek • Gelittir· 

mek. 
lakipf • Gelifim, ıelifme 
llimad • Gllven. 
ltimad etmek • Gllvenmek. 
lıtihaal etmek • Oretmek. 
latihllk etmek • Y ogaltmak 
lıtikamet • Yönet. 
lakıllb • Derim 
lntihab etmek • Seçmek 
lntihab • Seçim 
ihtimam etmek • Kayıtla· 

mak 
itina etmek • Özenmek 
itina • Oıen 

Mamuriyet • Bayındırhk. Netice • Sonuç Tarza bal • Aalaııt 
Mllatacel • Evrin. Nutuk • Saylev Tarzı rllyet - GISrllf 

Yevmi malaau • Baya 
z Mekteb • Okul (okula) Ntımayiç • G&ıterit Tayin etmek • 1 Belitmek, 

Zan • Sanı Muallim • Ötretmen. R 2 Atamak 
Mllaakata • Ayhıma. Rakip • Önllrdq Tayin • 1 Belit 2 Atama Z .. nnetmek • Sanmak 

Zaruret • ZoraiJ, kiıtalll 

Zelzele • Depreme 
Mllnakata etmek - Aytıı· Ratip • Y •tak Taziyet • Bapait 

mak • Refah • Genlik T aıiyet etmek • Battaiala-
Menlİm • Tören Rekabet etmek • Önllrdeı· mak, bapaihi dileiinde bu· Zıd • Kal'flt 
Mtlaavi • Efit mek lunmak, . bapailıta dilemek Ziyafet • Şilen 
Mlaavat · Etitlik. Rekabet • Önllrdqme Teatii efklr • Oylatma Zllhul • Unataa 
Merhale • YBtrlm Reyiim • Genoy Teatii efklr etmek· Oylaı· Zllbul etmek • Uant 

ANADOLU - Guete Mavaıene • Denıe Ri•ayet • S6yleati mak 
Merkezi ıiklet • Denıey R&kn - Örkün Teberru • Verit gGaderllecek bitin yuı 

Tlrkçe kaqablt konmaı 
ha Oımanb kellmeltrln k 

Mteahhid • Oıtenci Rlltbe • Erece Tecrllbe - Deneç 
Mecra • Yatak, akala Rlltubet • Yataklık Tecrllbe etmek • Denemek 
Meamaat • Duyuk S Tedvin etmek • Der 0 mek nılmama11nı rica ederls. 
Muhatab • Aytıç Sadık • Bayn 
Menfaatpereat • Aaığcal Safba • Evre 
Menıe • Çıkat • Köken Sadakat • Bayrıbk 
Mlle11ir ( lmil anlamına ) • Salih bulmak • Y etrimek 

Etke Salah • Y ejrim 
Maıahhih • Dllzeltiç Salih • Yarar, elveriıli 
Mlleyyide • Berkite Satıh - Yllıey 
Mantabık - Uyuk Sanayi - Endllstri . 
Mu•afık, Mutabık • Uygun Siye - Gllıey. 
Med'a • Çağank, çığarılı Sahibi iktidar • Erkmen 
Mllnavebe - Sıralama (puiuant) 
Mllfahede • G&rllm Sebat - Dura . 
Mecmua • Dergi Seciye • lra 
Muaf • 8a~ıık Sebat • Dura 
Muayene - Baki Serbest • Özgllr 
Muhabir • Aytar Sevk (T. Kes.) • Sevk 
Muhbir • Duymaç 
Muhtekir - Vurpnca Sevk ve idare • Glldllm, 16· 

Mea'uliyet • Sora• d;:;k ve ı·dare etmea.· G"'· 
Muhtelif • Tllrlll " u 

Mllteferrik • Ayrık demek 
Muhit • 1 - Çevre 2 • Çe- Sevkitabii • lçgildll. 

vea Seyahat • Gezi . 
Muaibet • Sınak Seyyah • Gezen. 
Mevsuk - Doiru, Belrin Sınai • Endllstriel . 
Meyi, temayOI • Ejlim, Et· Sual • Sora 

ıinlik Suhunet • lııg 
M&temayil • Etıin Sukutuhayal • Umuaa 
Muahai aathiye • Yllzelçe Ş • 
Mllnevver • Aydın Şahid • Tanık. 
Meıele • (T.K6) MeHle Şakirdi marifet • lıdemea. 

Devlet Oemiryollarından: 
Muhammen bedellerlle miktar n •Hıf ları afalıda yaaıb 

yağı 19, 7 ,935 cuma glnl ıut 15 te açık ekılltm• aıaUl 
bumabaaede De•let demlryolları 7 lael lıletme mlfettlıllll 
nuında Htın alınacaktır. 

Da ite girmek lttlyenlerla 15 llralak mankbt temlaat 
melerl n kanunun ' inci maddell maclblnce ite girme&• 
ntl kanaat balanmadı1taa dair beyanname ile ayal gClDde 
15 e kadar komlayoa relıll&lne mlracaatlan lbımdır. 

Da ite alt prtnameler ltletme mlfettlıllgl kaleminde 
dağıtılmaktadır. 

Ctaı n •ufa Miktar 
Kilo 

Don yağı Sudan madeni bımıılar· 700 
daa H tatıl .. ttaD Ari ola· 
cak deri n net ıbamı· 
nı lhalH etmlyeeek ~· 
gl beya1ımıı acı n fena 
kokmıyacaktır . .. Da ha· 
ımta f8rlnamede daha 

Muhammen 
beher ldlotf 
28.S kardf 

fala lsahıt .ardır. 6 12 2010 
§ - Kara incir nakliyatı için dnlet demlıyollan td 

tanfından tatbik edilen O. D. 95 No. la tflaslltıla ıarllt 
aıaıtoı 935 tarihinden itibaren lqHdllmlttlr. 2()81 

Askeri 14"'abrikalar Silah Tamir 
nesi Modnriyetinden: 

lamlr ıllAh taa11lrhaaeıl ihtiyacı için lcred tebriye ile bir 
Nm alınacaktır. Tallpler terald anlamak llere laergCln taml 
mldlrlyedne n imtihana ltdnk etmek llere de 21-Temmot 
gClDI ••t oadnrtte tamlrbaaeye gelmeleri. 9 li 16 


