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logiltere Avam Kamarasında Hararetli Konuşmalar TOze Bakanı Hava Savgnsı ve lzmir 

Ba~hakan, BizSudan'a Asker 1zmir'e Geldi. Yurda Olan .Borcumuzu 
' Ş. Saracoğlu Bozdağ'da y • G . ) . • 
Göndermedik, Dedi. ~~== ş~~e:~.. erıne ~tırme ıyız. 

düa Tam .. purcuiak ıirtetiain Don önemli Bir Toplantı Yapıldı 
yeni utm alıb tamir Hferior: tah· 

• ettiti Tan •apuril• tatanbul'daa ve Şimdiye Kadar Yapılan Teber .. 
;tebıimiae &e}miftir. İlbay General 

x. Dirik, Lmir" Maaiu c. 8 · P. rOler Qzerinde Konuşuldu. 
ilyöa kunıllan bafkaaı Yozgat .. y• 

ıı ·ıı , r n a Bu i Ko ştuJar. 
Ulu lar So yetesi Y ıktlır a, Harb Var! 

d lllgittere, yavaş yavaş Habeşis· 
lan'a arka çevirmiye haşlamu~ 

r - ~ 

BugllnkD Fransız donaomaıı, ye· 
ni Alman donanmasıodao yOzde 

lan Avni DoAaa, Şarbay Doktor 
Bebcet Uz, genel uvmoa Atım, 

Emniyet direktörG Feysi Akkor ve 
daha birçok anada arkadaılan ta· 
rafından vapurda ka11ılanaa Tilze 

ki , 8GrflnOyor,~Italya'ya~ hak veriyor. 43 derecede fazla imit• 
laglhere ile Almanya aruanda 
lmulanan dealı anlafmuının 

Fran11& deni• kanetlerlne, be. 
ylk harptea enelkl daramaa. 
dan ela ... GllGD •e daJa• •t· 
lam bir mnkl ıa&ladll•aı 16y. 
lemlttir. 

IBakaaı Alaaacak iıtuyonuoa gide· 
pek ösel bir motokula Ödemiı'e 
:ıitıaiftir.-

.... 

Bu anlqma Fraaa• deala 
kanetlerlae Almu deal• ka•· 
tederlndea ya.de 46 derece· 
llnde bir llUballk •ermektedir. 
Balbald 191' 1ıbada Fnmıa 
f lloea Almu f llomadaa ytscle 

- Sona 3 nel yGsde 

Iıalya Sef İ· 
rinin Ziyareti. 
Baldvin lngiltere 
Siyasasının Değiş· 

miyeceğini Sôyledi. 
lataabul, 11 (Ôsel) - İtalya 

eeflrl, bogln M. Bald•ln'I si· 
yaret etmft n qle yeme~de 
balanmattllf. 

- - Şükiil San~ı;- Uosdaa'agı·: 
duek· Gölcflk 'tel oiibeı güıİ kadar 
iltirahat edecektir. 

Italya - Yuna· 
olsia~lştiri--

Koodilis, M. Mussolini 
ile Neler Konuttu? 

• Roma, 12 (A.AJ - M. Koa· 
dlllı harekellDden nel M. 
lıl111111Hat'yl slyant etmlt n 
keacllllle bir .. , glrlfaalftlr. 
B• ,..,.._ede iki llketl UJI· 
Jelldlaea doetlak te daba sıkı 
bir el biri~ meı'eleletl Mk· 
kında konllf81mattar. 

Ddııkil toplaatıya bir bakıı. 

İsmlr9lllerla ha•• ••gua DA· mek lıtedtAlnl de 
nmdakl lde•lnlnl ylbek &içil· tedtr. 

de yerine getirmeleri, hakla Ba•a tehll· 
olank lıtenmektedlr. E11Uea kulal ôaleme 
yardeeftr, kanganler geçirallt komitell, dtlll 
olan lamlı ba yolda diler mem· IUt on yedide 
leket illetinden •ha ileti git· ilbay Ge•enl 

ANADOLU'nun Aaketi: 15 
Kbam Dlrlk 
te parti bat· 
kını Anal Do· 

g61termek· 

lzmir'in Ekonomik 
Vaziyeti Ne Halde? 

A•a'ıa hasar· M. Huri Jiro 

İngiltere knb tayyareleri teftlt ederken. 
Baadaa bdfade eden eef ir, L• f I • T • ı J K 

ı.1iu• .ı1a ...... •eaı,ı• deilf- ıman ş erı • arııe er· ereste Mes· 

larlle bGyak bir toplanll yapa· 
nk, .lsmlr'lllerla tlmdlye kadar 
kurama yaptıkları teberrGG gG•· 
den geçlrmlttk. Birçok kuram 

\ 
te yarddqlann gôeterdlklerl 
ylkeek doygu •e ilgi ıdkraala 
kartılaamıttu:. ltaa1taı 12 (Oael) - lıal · da nelee bir kanaa kabul edil· 

r._. Babeılıtın itleri, bagln mlıtlr. • 

mlJecellal toflDDft M. S.ld•ID de; 
- Şimdiye kadar takip el· 

tlliml• lly... De lee gene 
o yolda ylrlyecetts. De81fmlt 

:--wmltere a•am kaman.ada Londra, 12 (A.A) - Slr S.· 
..... l'etll konaımılara ndle mael Hoare din atam kama 

hiçbir fflY yortur. 
Demlttlr. 

oı ... , •~ Batbakan, bu it ese raııada lngllls dıt ıl7ııa11 bek· 
:-- tös 16yle4llkten batka, kında terdigl dlynde; bllhuaa 

"-arya itine de dokonmat ------..::============-------

'-e.....ku d•m•ıı•r kı: Bugün ônemli Güreş 
- a..ı ecnebi gaaetelerlaln Mu .. sabakaları Var.' 

11adaldan g'bl, Sudan'• aıker 
IGnderdlğlmls kaı•tyeia dolfG 
4.ttldlr. Bls aluılar eoayete· 
... , her uman tak•lye etmek 
~oras. O bosuldo~a anda, 

•abak• aktır. Bana arsa 
"-edtttmls içindir ki, bls dıl· 
1-e barı .. tneecClh etmlt balo· 
'llJ•roa •e bu ıl uayı gidi ,o ..... 
4o ltalya · Oabetlıtao mee'eleıl 
hl '-11t1ıe Fnn• hlk\\meri ile 
,
1
' •Ddlatuta yaptığımı• ıöyle 

.... J0ıtt. Fllluıklka Fraua ile bo 

... et'' be e e Gseriacle görlıtlk n 

..,_taberee ıatlıa ıaglımıyı mu· 
1al IE ~lk. Blslm ödnlmls -=::. '°'J•tetlnl kanetlendlr· 

,1~ka11 Bababarg haneda· 
-..:. AT111tar7a talatın• dön· 
~ lllee'eled tlzerlnde de 

IGy le mittir: 
~ 4taıtarya b.tbsbmaın 
t~'~ı iuheta gire. A•U· 
~·l'•llı11n iadeli taraft•• 

• V • banan bakkı•da 

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

Tork, Mecar Ulusal Goreş Takımları 
Geldiler, Bugftn Karşılaşacaklar. 

56 kiloda Kilçlk Büeeyin'Je ayni kiloda Dola Jmor 

Bagta n yarJD iki mi•· ralları M kalAblerlmlala bua 
baka yapmak Gzere alaıal gG· glrettllerlle eporealanm1S ten· 
ret takımımızla Macar gGreı faadaf karplaamıılaı • ke•· 
takımı 21 kltlllk bir kafile , dllerlne . mıataka ılret b· 
hılliıde Tart taparlle eeh,I· rulaaea iki baket •eıllmlftlr. 
mise gelmltlerdlr. Glretçller GlretÇller karaya takllktlD 
tapard11 mıataka, glıeı ka· - So•a ö iMi 7bde -

elesi ve Yeni Hatlarımız .• Komite, Gdnlerlnl yapacak 
_ 2 _ olan diğer bGUln kuram we 

Aydın •ylatJ rfHml Topçu· de teclmerlerln tlkbetlerlae yarddaılar ile genel yızlyet 
oAla'nan aaketlmlse werdlll ee· eebeb olmuttar. Limanda •tarya Gserlnde de konuımntt GnemU 
tabın IOD baaum • bugtln ,mtlddetl ılsce kaç gln olma· kararlar nrmlıtlr. 
YUIJOras: ladJr? HaTa N•ga11 iti, gln geç. 

- Antalya demhyola yapı· - lsmlr Umınının tahmil tikçe ciddiyetini art1rmakta •e 
haea Aıatalya Umaaaaın lsmlr tabliye teraltl lbtldıl denecek memleketin her bakımdan en 
Umaaıaa kaJ'fl geUeeuAt '6J· bir tarsdadır· V ıparlar1n g6n ileri bir ihtiyacı olarak kartı· 
lenmektedlr. Ba hlll1lltakl mtl· ilk ylkletme kapulteıl modera lanmaıı gerekleımektedlr. Ba 
talHnıs nedir? limanlara :naunn çok asdır. itibarla lımır•merln llglllal 

- Şimdi Dinar, hparta .., Hergtln .. tların tlserlne ylk· lutançla karıılarkea, dlAer mi· 
Sandıkla Orblerlala önemli letlleeek malların ayni gln eueıelerl de bu ıafta görmek 

bir k11mı İsmlr'e gelmektedir. ___ So_a_a_5_1a_d--=y=G=ıd=e======-=So=n=a=-3-•_c_Cl_:y:_llad_e_-_ 
Antalya tfmendtrerlnln yapıl Avusturya Mes'elesi 
muı ha yerlHID lıkeleye olan 
meureılnl yarıdan ... ııy• ••. 
dh:ecelulr. Biç kuıkaauskl kı• 
meııaf eye yıpılıeak ıe •klyatın 
taııma paruaaın nreceıt faldcıı 

ha itleri Antalya'ya intikal 
ettirmeye f agel olamıyacaktır. 
Esuen ldhaltt bakımından Is 
mir ldhıltt teclmlata, çok ki· 
çCllmGı olma11 dola711lle Bor· 
dar ve J.parta dolayının ldha· 
ltt tedml çoktaa lıtaabul'a 
latlkal etmlt bulunmaktadır. 

Ba eefer Antalya tlmendlferl· 
nln yıpılma11 bu b6lıeyl lsmır 
hlaterlandlndaa bCbbGtb çıka· 
racaktır. Bundan eonra oralara 
lamlı blnterlaada deAtl, ADlal· 
ya lalateılaada olacaklar. 

- lltarya mlcldedala çok 

• bir •ıkt• a..uru..a bmlr· 

Uabsburg Hanedanına 
Tahtları Verilmiyecek. 

·~~~~~---~~~~~-

8 aş bakan Açık Söyloyor: Onlara, 
Yalnız Malları Verilecektir. 

Viyana, 12 (A.A) - Şaılng, 
Batu Ajan11nın mGmeMlliae 
Babeburg hanedanı mee•eted 
hakkında dtynde bolanank 
Hıbıbarg'ların tekrar it bqına 
getlrllmednln hiçbir ıaretle 

mnsaabahlı olmacLgını kaydet· 
tikten ıonn demlttlr k!: 
. - Habıs yere ıtlttllmtlf 
we malluı elinde• almllllf olaa 

bir A •altaryah allr. lehladekl 
ba taamla meı'leıl yalnıs A,,.. 
tarya'-aın dabUI ıi7a1Uını ,. 
ODDD egemenllglul ilgiler. Yal· 
nız A •uıturya 'ya taaUO.k eden 
we hiçbir klmıeyl tebdid etml· 
yen bu muamele bıındaa bq. 
ka dahi enel lttlmsaç edilen 
ecnebi dnlet adamlannıa da. 
hiçbir ıt1r ..... atramaaufbl, 
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üstad Bıçakcı Zade ( T e o y a z 0 h a b e ır O e ır ô ] 
Nelere Sinirleniyormuş? Ik• • B ~ -Y IJ k Ek •k Koçok Haberleri 

lllCl . eş ) ı 0ll0fill Çeşme'de Ana· 
Fakat Ostad, Bu Kadar Titizlikle Ha- Pi,,... sonlar Satılıyor 
yatı Kendi Kendine, Haram Ediyor. anımız Hazırlanıyor. inhisarlar idaresi 

MOhayeaya Başlıyor 
Sinir butıbgı, bllbıııaı kı . 

dınlerın ılnlr h111ılığ1 1 menoo· 
masan dııındıdır. Fakat bir 
de ılnlrlenmek nrdır ki, bu· 
talık halinde deglldlr. a .... ı. 
yet •e kabiliyete gôre, ... ğı 
yakarı btrkeate bulunur. Var· 
damdaym11lır1n bile ılnlrlen· 
dikleri gc5ralmatuır. 

Ben; 
- Sinirlerim yoklar, 
- Sinirlerim yoktur! 
Şeklindeki operet parçaıına 

laınınlardın değilim.. Çankd 
ba uudı ıeulz dolıemık im· 
kA011adır. ln111nı çileden çıka . 
rıcak ne hldlıeler nr? 

DCltDnOn rica ederim: 
Bir •ıparon aıt k•mıruın· 

daıınıı. Kartınııdı bir ıappe 
otarmue, •yıklarını ılıln ba· 
lundağunuı kınıpeye dıyımıe, 
alabildiğine eırkı ıöylayor, 
ıılık çalıyor. Kızmaz mıaanıı?. 

• Blr dilenci çocuk, Konık 

lıkeleılnden peelalıe tıkılmıı. 

Arkanııdıa Kemerahı caddeılne 

kadar geliyor. Ba yumurcağa 
kıım11 mııın11? 

Adım bıtında bir bldlae ... 
Fakat ıaaab, ılnlnlıllk, ne iyi 
pydlr, De bıhtlyırlıktır, ne 
tatlıdır?. 

DDn sabah Ragıp pııı kırı· 
athanealade otururken bizim 
çGpçatın bıçakçııade Hakkı 

göranda. 
- "Üıtad ·dedim· nereye, 

gene, agarla bir tıler 
cebin galiba!. 

becere-

GClldD: 
- Öyle -dedi· nyle! Tamam 

yedi nl•th kıyacagım •. 
- Oh, ob, tanrı itini bol 

ellln .. 
Tam bu 11rada omaıama do· 

kanda: 
- Bak dedi· fD hale!. 
Ve pırmığı ile bir kadını 

gGderdt.. GGbegl bornaaı yık· 
latmıt, yani dokaı aylığa yakın 
htmlle bir kıdıa... Sırtını da. 
dClk gibi, 1'1e renginde bir el· 
bbe geçlrmlı, bııındı çl•ldl bir 
bere, 11aklarındı ılyıh çor1p, 
•n, galla bir lıkırpln.. Bar· 
nana k.rııtırarı kırıotıra ya· 
rClyor... Üç yaılarında bir ÇO· 

eoAa nr, ki arkuından ıarClk· 
lenerek geliyor. 

Bana kızılmaz mı ı canım?. 

Bana ılnlrlenmemek mClmkCln· 
mi dDr?. Çocugaaa ae diye 
arkanda bırakıyorean be kadın? 
Ba nılyette Çll'fl ortuına ne 
o-kanın?. 

'Üıtad ılalrleamiotl. Bandın 
lltlfade ettim: 

- Nelere ılnlrlenlnlnll Clı· 
tad? 

Dedim .. 
- Ah ab ah ·dedi· ben ne· 

lere dalrleamem ki... Ba ha· 
yat lclnde, dnlrleaUecek neler 
yok? 

- Bele ıanlan cllnllyellm: 
1 - Kıldmmlud• durarak 

gGrCleealere, 
2 - Berkeıln glrlb çıka· 

c:aA• kapının tam ortuında da· 
nalan ... 

8 - SGylenea llkırdı bh· 
medea mltaleı ylrltmeğe kal · 
bnlaH1 

4 - Bf r yerde herkese hl . 
tabea IGz ıöylenlrkea dlale· 
meytp yamadıkilerle göıaoen 

lere, 
5 - Vulfe 1aldbl oı .. cı.gı 

7911eıMlte bn...-a. 

6 - Blrbl yuı yazarken 

~:~ .. :~:::. b.ko .... 
0"0m·ı· Yeni Planımızda, Hayvancılık Endüs- Çeıme'de bu yıl yetloen 

ıonlarıa ııtııına bıılıamı..., 
Bazı teclmerler tlmdldea 

' - Kıhvehıne n g11I· k y 
nolard• yerleıtlrllea 11adılye trisine Büyü er Ayrılmıştır. aon ııtın ılmıkııdırlır. Da 

lerde lnhl11rlar genel dlr 
led çeklb orta yerde oturan· 
tarı ... 

8 - Kıoın, kıhnhıne, lo· 
kıntı gibi genel yerlere glrlb 
çıkarken kıpıyı açık bırakın· 

ları ... 

tzmir'in çöpçataDI Bıçakcı zadelBakkı 

9 - Spor heyetinden olma· 
dığı halde oyan lılerlne kan· 
flD}ın 

10 - iki klıl gGrGıdrkea 
hıtk• tarafa bakıyormoı ıibl 
nılyet alıp da onları dinli· 
yenlere 

11 - Damı, •ntnç, ta.la 
klgıt oynarken hariçten burna· 
na aokınları, 

12 - Hareket ııruı kendi· 
ala degU iken mCltterl at.n 
tııımı arabacılarına, 

13 - Biletçi ile m6tterl 
ıtııırlren kırıfalllıra, 

14 - Yolda yClrClrkea dö· 
nOp dGnlp ırkuıaa bıkan 
kadınlara 

15 - Sokaklardı yerlere 
takarenlere 

16 - Doktor olmıdıgı bal· 
de oaa, baaı lllç ~•ılye 
edenlere 

17 - Ne kadar yatacaAt 
belli olmıyın hutıdın, onbe,, 
yirmi g6nl6k pefla pan lıtl· 

yen kllalk •hlplerlne 
18 - Kanana bir tarafa 

bınlnp da rica •• tanlye ile 
lı g~ren memarlıra 

19 - Blnı yClkeelmekle 
doetlınna kıfa tutanlara 

20 - Boyana, endamını 

gôrmek içi a •ahnhıne, berber 
mıalfatancı dClkklalırının 

camlınaa bakanları 

21 - Bir it ye meelek ta· 
tımamıt olan gençlere, 

22 - lbtlyır kadınların 
6n0nden giden genç kıılan, 

23 - Karpma gelerek bana 
lkldeblr, kendi ıyığımı gGtte· 
ren laetrıcılıra, 

24 - Bir mığaıadı; 

- Daha lyld Hr ımma ıls 
1J1m1SllDIS! 

Diyea 11tıcılıra, 
25 - Robun ae olduğuna 

bilmeden (Rab yoktur) diyen· 
le re, 

26 - Fılcıbga, 

lGğe lnıaınlır•, 

27 - Tanletle 
daklarını, 

dftlrakçil· 

gbel ol· 

28 - Aylardı, gGnlerde 
nğanaılak olduğuna, 

29 - Senetlae ıaygı gGtte· 
rtldtgl lalde ba 11y11nın ken· 
dllerlae llylk oldagaaa ea· _..,., 

Ankara, 12 (Ôzel) - İkinci beı yıllık ekonomik pllnımııın bazırlaklırıaı bıtlınmıttır. Ba 
tôrlDğanden lnblıır ldareıl 

de aaııon mGbeyeaaa e 
programda, yardan gellımeal Jçln çok ôaemll eaıılar nrdır. Yeni plinımızd• bllbıua bıyHacılık bekleamekıedlr. İnblearlar ı 

endGatrlılne bClyak yer ayrılmaktadır. reel bu yıl fasla •naeoa 11 __ ,_, __________ .... ____________ __ 

Bulgar Kralı Boris~iDün ôl-G~~:i Nn.rus _~a· • "" · · ... bt.:: • • J '.:" :- yımı HaZirlıkla 
· durmege T~ş~. µ~s:E.~ıı .e.ç~ ... ~ .;.;J!:~:~:::~,::r:.:r 

• bina lletelerl doldaralır.k: 

Suikasdcılar Mihailof'çıdırve sı·ıaA hla- ta ile Baıbıkanlıklıtıtletlk t. 
' nel d~rektôrlGğGne gôade 

Y 
mlotlr. Yalnız bandın IO 

rile Beraber akalandılar .. lsmlr'de n batan il ÇHr 
de ıık ıık koatrollır yıpt 

İıtıubal, 12 (Ôsel) - Hagan Sofyı'da yıpıhnea mukarrer olın clmn11tlk ıenllklerl een111ndı 
Bulgar kralı Borlı'Jn öldDrOlmeıl k•rarlııtırılmııh. BDkdmet ıalkaat tertlbıhnı dıbı enel hıber 
almıı bulunduğa için ıo~kaıt m6teeebblılerlnl ıtllblarlle birlikte yıkalımıı n te•klf etmfıtlr. 

Sulkııtı tertip edenler, Mlbıllof'aa etki tarafıırlarıdır. 
Sofyı, 12 (A.A) - Enelce yıpılmıı olduğa bıber nrllen te•klfıt ile dan •e enelkl gan: 

yıpılmıı olıa tnkllıt manuebetlle r,.ımll bir kıynıktın batan tnklf edilen eıhıı •nı•nda ağır 
lttlhımlır mncat olduga ba eebııın memleketin meıra nl11mlle b•ğdınmuı kabil olmıy•n n 
gerek fırkaların ıfyual fıallyetlerlala meı'l •e gerek lhtllAlcı Makedonya teıkllltınıa feıb n 
llguına dair olan kaaonlıra karı• hareketlerde balanmaı oldukları beyan edilmektedir. 

Ba ithamlar teeyyld enlgt takdirde ıaçlalır bıkkındı kınan dılreelade muamele yıpılıcaktır. 
Ba te•klfıtıa yıpılmaıına eebeb olarak ileri earllen diğer bahaneler bayıl mıhlal6d6r. Şimdiye 
kadar yıpılmıt olan te•klfıttın bııka tnklfıt yıpılmıı değildir. -------· ......... ·-------
Başbakanımız Ingiltere Donanması Mal-
Enis Tersanesini 
Tetkik Ettiler.. ta Adasında Toplanıyor .. 

Ahlat, 12 (A.A) - Baıba· 

kın İımet laôn6 Van'dın U· 
reket ederek Enlı teneneılnl 

tetkik ettikten aonra Erclı 

kua merkeslne gelmlı n Er· 
clt'lllerle azan boylu Rörao· 
mlftlr. Bandın aonra Adil· 
cua ugrayarak 1 l temmaa ak
pmı Alıt'a nrmattır. 

Parti Genyön 
KuruJu · Toplandı. 

Aabrı, 12 (A.A) - Parti 
genyGa karola baltalık toplan· 
tıuaı yıptırak gGademl Clsertn· 
de göraıta. Parti iç itleri be
rinde kararlar nrdl n llyGn· 
knrallırdan gelen Gnergelerln 
taı~ye uygun olanlarını onadı. 

30 - Senetle baylklClk t11· 
lıyınlara, 

31 - Veslnll llflırı, pir 
diye kabul edenlere, 

82 - Blkmetalı, feleefeefa 
t1lrllk ıaehyınları, 

33 - Milletin geçen bftyak. 
terine hakaret edenlere, 

34 - Lokantadan çıktıktan 
ıoara kClrdanlı dlı kırııtaraolın, 

35 - Y ıphğt lıteld 11ra· 
fetetıllge öaem nrmlyen ean'•t· 
klrlırı 

36 - Veıdfgl aGıde darmı· 
yanlara 

37 - Kngı edenlerden bl· 
rlne yardım ederek kngıyı 
6aerlne alanlara 

38 - Ateı koyayım derken. 
auglleyl boua gınonlara 

39 - Bir klımenln kısa, 

clsdan •eya çekmeceelne gGIClnl 
dikerek bakanlan 

40 - Tarih, içtimaiyat, il· 
yaelyıt bilmeden mohurlrllk 
talı yanlan 

41 - SGyleaen tuhaf bir 
6kndakl IDoeli&I ...... ,arak 

ltalya Telaş içindedir. Bah~i Noma· 
yişteo Bahsolunuyor •. 

İetanbal, 12 (ôıel) - Lon· 
dra'dan haber .eriliyor: 

İngiliz donanmuınıa Akde· 
nlı f lloea, tak•lye edllmlı .e 
Malta adııındı toplıamıttır. Bu 
hareket; Rom•'da fnkılAde bir 
tealr uyındırmıt n lnğlltere· 
ala, ltılya'ya kartı nGmaylt 
yıpmık letedtğl kıaaatıaı nr· 
mittir. Daram, dakikadan dı· 

ldkaya nes•ket keebedlyor. 
Londra, 12 ( A. A ) - M. 

Eden A ••m kımaraaında lngi· 
Ilı - Alman deniz aılatm111nı 
mCldafaa ettikten ıonra blku· 
metin dlplomaal yola ile ılAkı· 

aonrad•D (Ne olmat?)dlyenlere, 
f 2 - Gençliğin denemeıtz. 

llğinl, lhtlyarlıgıa denemeli 
bilgtdne terdb edenlere, 

Oıtad Bıçakçıı•de bili •nla· 
tıyorda. 

- Eyvah · Dedim · 61 ad 
sen bayatı kendi kendine ba· 
ram etmeye kılkmı11ın 

- Neden? 
- Ôyle ya, banlar hep 

glndellk: oeyler, her yerde 
kırtılıotıgtmıı eeyler .. 

- Bıkkın Hr Amma ·dedi· 
banlar gf!rçek eeylerdlr. Ben 
ıöyllyeylm de bari içim rahat 
ollOn.. Sen de pzeteye yııu· 
ıan, bana okuyacak olanlar da 
ona gGre dnranırlar .. 

Ben not alırken, yanı batım· 
dıkl mııadaa biri, gGlaca ile 
yaadıklarımı okamığa çalııı· 

yordu. Bir ırkada11m; 

- "Oıtad doAra aGylGyor 
·Dedi· bak, blrlel göıaca ile 
marifet beceriyor. 

dır hakt\metlerle batıya ald 
bir la•• paktı •icada getirmek 
meı'eleılne, bo pıkha auıl bir 
tekil ılıcaıını •e t1rk H Tan• 
paktlarlle ne gibi manuebetlerl 
bulanıcaAtnı ct.lr mflukerelere 
dnım etmekte oldaAana IÖJ· 
lemlı •e demlıtlr ki: 

- Aktedllecek han paktı 
rGtlerl ııraıında bir de kontrol 
fekli teıblt edilmek gerektir. 

SGıl Bıbeılıtın'ı getiren M. 
Eden bClk6metln kendlılne ta· 
ıllaka olmayan bir ınlaımH· 
lığı mCldıhıle etmekte olduğa 
ıaretladekl iddiayı çoratmaı 
n ılyı1U1nı Ulullar 101yete· 
ılne lıtlnıd ettiren blkdmetln 
bantını boımak tebllk.tal 
göıteren her,ey ile ıllkadu 

olduğuna aGylemlttlr. 
Dıt1n itleri bakanlığı badee· 

ılnln a11halmı11nı dair lfÇi 
partlıl tarrfından •eriten teklif 
40 oya karı• 236 oyla redde· 
dllmfıtlr. 

Tnrkiye-Suri ye 
Emlak Itilitoamesi 
MOddeti Uzatıldı. 
Ankara, 12 (A.A) - TClrkl· 

ye Sariye emlAk ltlllfnameılnln 
mer'iyet mDddetl iki taraf ua· 
ıında teati edilen mektuplarla 
11 7-1935 den itibaren Clç ıy 
dıhı uıatılmııtır. 

Kayseri'de Yağmur 
Kayseri, 12 (A.A) - Üçba· 

çak aylık bir ar•dan eoara y~· 
· mar datmlı n son gflalerde 
ırtaa ııcakhAı gldermlıtlr. Yığ· 

mar anlıkta gece yerııını ka· 
dar de•am etml•tlr. BagCln de 
ba .. Jllttbtbr. 

caktar. llbıylıktın batla 
n kamaabıylıklara n mabt 
lıklıra bir bildirim g6n 
mlı, uomarıtaj itlerinin 
rlldlgl yeni ynlerde 11k· 
öıenle itlerin kontrol 
meel bildlrllmlttlr. 

Asılsız Haber 
Ankara, 12. (A.A) - ~ 

Poıta pıeteılnln l 1 Tem .. 
935 tarihli 11y111nda 6ç 
eayfada 0 Urfa'da Balknl b 
nını •ardalar., bıtbRı aiti• 
bir yuı garalmGtt6r. Bo 
da adı geçen n bıçakla 

landaAtnclan babeedllea K 
y llllDID balknl bafkuhı• 
bir llleltl olmadığına •e ba 
hgın Dr. Ma11ffer Akılın 
lındaa yGnetlldlll•I ıycla• 
tırız. 

Edremid Muallimle 
nin Faydalı Gezileri• 

Kayeeri, 12 (A.A) - Ed1 
mld öAretmealerladen 15 9'11 
ilk bir grob din banya ~ 
mittir. Ogretmenler lttuy 

kClltClr dlrektöra n K!ja 
öğretmenleri tanfıadan 

lanmıtlardır. Konuklar, m ..... ,..J 

uçak •e dokum• fabrlkalaıt'l 
n mekteblerl gesdlktea IO 

Slnı'a geçmltlerdlr. 

Bayraklı'da Bir Ka 
Bayrıklı'da Baraua ça 

ıinde Fettah oğlu Bılld'la 
Atn• giren çoban AhmecllD 
67 b•t koyana bağında 

zarar yıpmııludır. Ahmed 
yunlınnı almaga gidince e ~ 
Ahmedl da•mGı n abullP'ı 

yınlamıttır. j 
Bileğinden Y aralaOJ'I 

Etrefpı11~• deglrmea ~ 
ğında BDeeyln oAla 10 y•fl~ 
Feyıl oynarken yere d~ 
•e bir cam pırçaııı eağ e 
bileğinden yıralımıttır. 

TEMMUZ 
1936 
Bııır 

69 
13 

Cumartesi 
Arabi 1354 
11 RablCllıhar 

E•bt Eunl 
G4Det 8,58 
Ogıe 4,:J1 
Wndt 8,88 
Ak .. m 12, 
y- 2,59 
ı..- 6,43 



" 

Çimdikler 

imtihan. 
Telefon zili çaldı. Mikrofonu 

aldım. Uzaktan bir ses geliyor· 

du. Konuşuyordu. Blrşeyler an· 
lıtıyordu. 

- Ktmelofı? 
Diye eordum. 

- fu ollntl 
Dedi .. 

- Ne ı. Muesollnl h ? .. 
le iyi, ne gOzel te adüf bu 

böyle?. Boncorno Slnyore! Ben 

Çfoıdfk, 1zmfr'de ANADOLU 

•tete inden .. 

-Boncorno Çfmdlk .. 
b - Şey, mOeıadenl.zle sizi 

lr foıtlhan edeyim. 

- Bıy hıy Çfmdf k. Bflf yor· 
8'1boz ki, milletimiz. tarihi 
bılı:larının ve coğrafi zaruretle 
r· • 1blo tevlld ettiği bir vaziyet 

karşısındadır. Ayni zamanda 
YOkee medeni yetimizi, yOkeck 
ko1torümOzü ...... 

- Dur ı. Mu eollnf, dar, 
Y•hu; ben e n benOz eormn · 

dılll, Sen hemen gene bfr dl · 

Yev tutturdun, okumağa başla· 
dın .. Ben onları blJlyorum .. 

- Peki, sor bakalım?. 

- Bobeefston bOktimdorı ile 
•rıtıız nasıldır? 

- Kendisine karşı .. 

- Do ıloğun vardır tabii.. 

- Ôbhö ôhbö, şey, değil 
tol ya, değil mi ya? 

- İşldiyorom ki efz Babeşls · 
lan'ı hücum ediyor muesonoz. 

d - Hücum değil carım, me· 
eoıyet götürecrğlz .. Onları in 

88blığı tanıtacağız. Habef !eri 
ıorıı adam yapacağız. 

- Tebrik ederim, f lkirlul· 
lllı çok insanidir. Fskot sizin 

dedeleriniz de ayni tecriibeyl 

Y•Ptoışlardı değil mi? 

- Canım Çimdik, barak bo 

1 °~tık hlkliyeyl.. Şimdi fen iler· 
cını~\lr. Voronof ae181 da var .. 

._ 'eyee, en blllreln .. Yel· 
t'lıı 1 b ç zaıeden yukarı çıkarken 
Irat dlkkatll olmak 1 zım. 

6 
l'ato hu oıradı eeeler karıştı .. 

lrt l ı.hağırıyordu: 
- Gelsinler ba alım. Gele· 

Cckıerı varsa, gUreceklerJ de 
tar 8 k " abeş topraklarından bir 
•rışull bile vernılyeceğlz. 

dl 1'elefond bu bağıran kimdi, 

d Ye dOşOnOrken; bir see duy· 
tlQı: 

- Ben Habe hfikiımdarı ... 
p Fakat çok devam dmedl. 

1 
lltathler başladı.. Se fer uzak· 
·~lı. gitti. 

1 

d e oluyor, ne kahyordu; belll 
e ·Hı. 

. lkı millet y kında blrlblrlnl 
Yıın ı; 
b 'ı:;e kalkacak gibi geliyor 

ana!, Bilmem lıalya, koca bu· 
l'tı tı l 
llab u •• , k.öfıe duda lı, k yış gibi 

"~• yı nasıl yuıucak?. 
d 80gcın politikaya kapıldım, 
Oğru doro t bir lmıf h o yapa 

tnıdıoı 
• nınzur görün! 

Çimdik 
........__ - Sonu var 
l) - -----

r. Cevad'ın f ektuhu 
Ga , , ııepe'de doblllyecl doktor 

~~ad'd a an bir mektub aldık. 
tında deollf yor ki: 

içi - l Bir rnüddet evvel tedavi 

1 ° lnrıbul'a gitmiştim. Be 
d Ilı orada bulunduğum uıüd 

et Zar( 
baktt •ndu, guya vefat ettiğim 
ili 

111
da bir şayia çıkmış. Be· 

t nıy h ba t 
1 

1 seven doeılsnm, 
a arını b 

lel4 u haber Gzerlne 
tna~ gô ternıleler, mııhlmnt al· 

duygu ~ terulşler. Bo yfi eek 
oldı;ıttı aroıeındn çok mdtebaeefe 

Ylın Y~lt~u~ını, iyileştim, blrşe · 
larıto, ur, Dostlarıma, ha ta 
gltnt ~flltruo ve mukabil sev· 
d 

lltıtı 
ilcrıQı, .. tı:laldığıma mQeaadenlzl 

IF 0. Ü 

lzmir'in Arsen Lopen'i ______________________ .. ____________________ __ 

ek Üstünde ({emalpaşa'ya Kaçar
ken Gardiyan Tarafindan Tutuldu .. 

ebrlmlıde 7:l ev soyan Mu· 

denyalı Cet leddln, uzan araş 

tırma ve takipten sonra nlha · 

yet Kemalp a Uçeetiıde dün 

jandarmalar torofından tutul· 

muştur. Celllleddlc; bondnn 

evvel ıehrlmizde. tutulmuo, İz 
mfz'den başka Tire, Ödemlt ve 

Manlsa'da soyduğu evlerin tee 

biti ve bu evlerden aldığı eş 

yanın meydnno çıkarılması için 

Meni a'ya gBoderlllrken Basmu 

hane lsteeyonondon oçmeğa 

movaf fok olmuş, izini belli 

etmeden Ayv lık ve Edremlt'e 

gltmlt, Ayvallk't bir ev soy· 

muo ve sonra Bılıkeeir'e geç· 

mlşti, Balıkesir z bıtası c,.14 

leddlnl yakalamış a da gene 

kuçırmıştı. O vekhtenberi arın 

makta olan Celıileddin, nihayet 

zabıtamızın eline geçmiş bu· 

lunuyor. 

Celaleddin: d6n eabah 

eşPğe binerek f zmlr'den 

yrılır .ken Halkapınar ilerisinde 

1zmlr'den öılev (Vazife) ile 

Kemalpoea'ya giden fzmlr ceza 

evi gerdlyanl11ından eski jan· 

darma çavuşu Mahmut tarafm· 
dan g6rfilmOştftr. Mahmud; 

haplehaneyc girdiği eıredıa Ce· 

141eddln•t g6rmilş olduğa ve 

kaçtığını da bildiği için keo· 

dlslol btmen tanımış ve 

kamyoneti durdurarak Celi 
leddlo'e: 

- Gel boruyu! 

Diye bağırmıştır. Celaleddin 

kendisinin çağrıldığını görence 

birdenbire şaeırmıe ve eşekten 

inerek Mabmud'on yıoına git· 
mlştlr. Mahmud~ Ozerlnde hı· 

<;ak ve tabanca olma1Qaeına 

rağmen Celileddfn'i tehdit ede . 

rek kamyona lmıe ve birlikte 

Kemılpaea llceeloe götürmfiş 

ve or da genel ovemona teslim 

etmiştir, Bu maruf hırsızı ya 

kalam gı muvaffak olan gardi· 

yan eOphestz ki takdir ve tal· 
tif edfl,.cektfr. 

Celôleddln; Kemalpaea'yı gö· 

tdrOlilrkeo kendisini yakalıyan 

gardiyana üç tuoe çocuğu hu 

luodoğunu, keodlelnl polise 
teslim etmemesini !öyl.;mfe, 

yalvarruıetır. Bunun Ozerlne 

gardiyan ·µrnazlık ederek ken 

dUnf Kema!paşa'da selnerece 

ğlnl söylemiş ve bu suretle 

götOrüb gent:l Savomane (Müd 

delumumiye) teslim etml,.tlr. 

l\1e@bur hır ızın tutulduğn te 

fefonln Jzmlr'c blldlrilioce ken 

dislnl getirmek üzere polis 

Şef lk ve bir araştırma memuru 

göoderilnılş, memurlar keudl· 

sini alarak lr.mlr'e getirmlşlerdlr. 
Bir muhıırrlrlmiz diln Celıi · 

leddln'le poll koridorunda gö · 

rüşmüetür. 

- San ( Areen Löpeo) dl 

yorlarmış. Bu adı takdıkların · 

dan memnun musun? 

Biç memnun olurmnyum 

böyle şeyden? 

- Birkaç defndır da polisin 

elinden kaçmıeeın. 

- Beni iğfal ettiler de ondan. 

Deml~tfr. 

lzmir'de yirmi yedi evi eoy· 

duktan sonra polisin elinden 

kaçmağa muvaffak olan Cellt· 

leddln başından ~ geçenleri 

-ve ondan sonra neler yoptığıoı 

şöylec" anlatmıetsr: 

- Beni kaçıran polis memo· 

runun on günlük maaşını kes· 

mieler, miileeeslr oldum. Bas 

mahıneden kaçınca doğruca Ka· 

difr.kale'ye çıktım, oredakl kn 
yalıklar arastnda Oç gün, Oç 

gece aç ve susuz yaşadım. Ben 

açlığo çok dıyaomm. ( Cefa 

Jeddln Oç gün üç gece nç ve 

eoeuz aldığım y lan söylüyor.) 

Bir gece Mısırlı caddesloe 

1 ndlm, Göztepe'ye gittim. Bir 

eve girdim. Bf r ceket, bir halı 

seccade, bir de ceb eaatı çaldım. 

iki kumbar"t huldıım, içlerin

den 7 lira kadar para çıktı. 

Eczacı Kemal Ktımll Aktaı'ın 

baldızına ıld olduğunu şimdi 

ôğrendlğlm bir eve de girdim, 

altın bilezikler, elma ı yOzfik ve 

kOpeler buldum, aldım. Ertesi 

gftn eve gldlb karım ve çocuk. 

larımla görüşme iet~dlm. Evi 

mlo etrafında sivil memur do 

la,.tığını biliyordum. Onun için 

kıyafeti mf değletlrpıek ldzımdı. 
Göztepe'deki eczaneye ghtlaı. 

Bir mlkdar pamuk ve sargı 

aldım. YOzümü l}lce kapatarak 

sardım. Ceketimi, yelr~lml çı . 

kardım, bir bohça yepıb elime 

aldım. Hımwal kılığını glrmlı · 

tim. lklç .. şmellk'teki evimin 

yolunu loltum. Or d beklf yen 

memul' ıahıı b ol ronımadı.'Ta · 

kat eve glrt'medlm. lzmlr'den 

çıkıb gideceğimi kanma haber 

vermek letiyordom. Haber ve· 

remeylnce bir arabaya bindim. 

Kime ald oldoğonu bilmediğim 

bfr t'lbfsccl mığaz1&1nı gittim. 

Oradıo blrkat jandarma bıı,ça. 

vu~ elbi esi satın aldım. Kıya· 

fetlml dt>ğlştlrdlm . 

Geceyi Kadlfekale'de geçir· 

dikten sonra utesl sabah UI 

lal lstasyonnndan trene bin • 

dlm. Bacıbilseylnler lsta~yo · 

nunda indim. Ayvalık'• gldtcek 

bir kamyonı atladım, Ayve · 

lık'a glulm. Oredı on gün 

kader koldım, bıreızlık yıp 

mııdım. 

Jandarma elbleeslle dolaştı· 

ğımı gören jandarmalar şQbhe 

etmlşlt:r. B~nl tuttular. kim 

olduğuma sordular. Evrakımın 

lzmir jaoderma komutıtPlığında 
buluad•Jğuou söyledim. Nlha· 

yet beni 8alık~alr'e gönderdi · 

ler. Oraıfa hakkımda tahkikat 

yapıldı, zararlı bir ııdım olma· 

dığımı g6rerek serbest bırak 

tılar. 

(Bılbukl Cdlileddin, Balı 

kesir'de de polisin elinden 

·açmağa muvaffak olmu~tur.) 

Sonra tekrar 1zmlr'e geldim. 

Evelkl gPce Tcpecik'te bahçe· 

ler arasında yattım. lzmlr'dcn 

kaçarken beni bf r gırdlyın 

tuttu. . 
CelAleddln çok zekidir. Genç 

ve namoa dairesinde iş yapıp 

geçinebilecek hir yaşta bulun 

maeına rağmeo bıretzlığı me 

le edlnml§tlr. Kem l K mil 

Aktsş'm baldızıom evinden 

çaldığı mücevheratı Turgutlu'da 

sattığını söylemiştir. Üzulnde 

epl mücevherat bulunmuştur. 

İşlediği yeni suçlar hakkında 
tahkikata devam edilmektedir. 

Ali'oin AlmışOlduğu Ya
ra Çok Tehlikelidir .. 

Göksünde Kalaıı Kurşunu Rontken 

Ve Ameliyatla Çıkaracaklar .. --·------Kestelll caddesinde dört 

yol ağzında öç lira alacak r 
yüzünden urey et taklb 
işyım ŞOkrü tarafından 

derici Mehmt>d oğlu Alinin 
yımılandığını ;.yazmıştık. 

Vok'u tahkik tına genel 
savamsnlı ço idevam edil· 

~ 

mektedir. Uüo •rtOze ·yö· 
oetk~sinde ifadeel lıoao 

soı;lu Şükrü; keodlslnden 
ilç lira alacağını isti yen 

All'nln ağır sözler sarfet· 

tiğinl, bu sözlerden hakla 
olarak milteeslr olduğunu 
ve o tee sürlc evine gldtb 

~tıbancaeıoı aldığı, Aliye bee 

defa atce ettiğin i e6ylemlellr. 

Şilkrü'nQo tehevvOrle All'yl 

öldiırmek kasdt 

ile yaraladığı an· 

laşılmıştır. Şük · 

rü iyi bir aile· 

ulu o~ludur. 
Yaralı Alf; 

memleket basta. 

nesinde bıkım 

ıhındddır. Y ıra 

eının tehlikeli 
~~m_u_devam Şnkrü { 

etmektedir. Kalbe yakın bir 

yerden -glr~o kurşunun göğsü· 

A~ır surette ynrnlanım Ali 

nfin neresinde olduğu henüz 

tcsbit edtlememledr. 

Rontkenle bıkıhb kurşunun 

yeri tesblt edllec~ St! de Şok. 

rü'n6o söz söylemesi bile 

tehlikeli görOldOğQ için, ken· 

dfelnln, rontken cihazının bu· 

lundogu yere götOrQlmeei mu 

ufık görOlmemektedtr. f ylle· 

şlnce ameliyatla kureunoo çı · 

karılma ı kararla11tırılmış gl· 
bldlr. 

Bu All'nln nktlle manulık 

yaparken bir mee~eleden dolayı 

1nglllz .Mehmed adında birini 

vurduğu teeblt edllmtıtlr. 

Panayıra Oışar· 

dan Gelecekler •. ___ .......... __ _ 
Bunlardan Pasaport 
Harcı Alınmıyaeaktır. 

İzmir pan yırına dıe memle· 

keetlerden gelecek ziyaretçilerin 

paeaportlorının meccınen vize 

edilmesi hakkındı bokaolar 

kurulunca verilen !..ırer dOn 

llbaylığa ve panayır komhesl 

haekanlığına gelmletlr. 
Panayırı görmek lçlo gele· 

ceklere glSsterflen bu kolaylık 

sayesinde İzmir pnoaym dış 

memleketlerden de pek çok 

meraklı çekecektir. 

Kadının Bo
ğazını Sıkmış. 
Jandarmalar 
Katil Aliyi Yakaladı .. 

Değirmendere kamun unun 

KOrtbucağı köyfinde Durmo'un 

çlf tllğlnde işçi Ali, ayni çlf t· 

ilkte çalışan Fatmonm domates 

istemek yilz6nden ralarında 

çıkan dil kngası sonunda ellle 

boğazını akarak ve yere düşü. 

rerek ölOmfine sebebiyet ver· 

mlştir. Vak'adan sonra kaçmış 

olan All jondarmalorımız tara · 

fıodan takip edllerk ıoıulmoe · 

tor. Tüzece yapılan tahkikatta 

bo kıdının evvela atdan dtişe 

rek 6ldOğ6 tesblt edilmişti. 

Bazı ııbldler lee Allnln te 

cavüzOoe maruz kalmak su· 

rdlle öld6ğ0nü ôylemlfll'rdfr. 

Kadının; Ali tarafından boğazı 

sıkıldığı ve başına vurulduğu. 

bu yüzden da~op öldüğü anla· 

e1lmıe 1 Ali tcv U edilmiştir. 

Hava Savgası 
Ve lzmir .. 

- Baştarafı 1 lncl yüzde -

istediğimizi kaydedebiliriz. 
• • • 

Bava tebllkealnl önlemek 

için ula şef lerimlzln 1 eretle· 

rlnl en tabii bir vazife olarak 

kabal edip Türk bava kuru· 

munun yardımın oşaa (lzmlr 

pomuk men ucal Tür ıınonlm 

eoeyeteel ) nin vatoneeverltğl 

Türk kurumu genel mukezlnce 

to .. dir ve eevgl lle ~arşı len 

mı~tır. 

Bu sayın soayettı, Türk hava 
kurumuna oo bin lira tebcrrü 

edPr~k ayrıca ikibln lira da 

yüken verdiği gibi yükeniul 

her sene ödemek ııureı ile teze 

liyecektir. 

So yetenin bu de~erli Uglııl 

lşyarlorıoı de hGrekcte getirdi 

ğinden aylıklorındnn muntaza 

mao % 2 fiyellk vermeği yü 

kmerek geçen aydan itibaren 

.. eve ecv~ öde\ ledol yupm~ğa 

başlamıılardır. 

Diğer şlrketluln de mem· 

leket ödevine koşmalarını dl 
lerlz. 

• 
• • 

BalıkeElr 11 (A.A) - Balya 
köyleri balkı ürüolerlnln yOzde 

blrbuçoğunu hava kurumuna 

vermişlerdir. 

Tabanca ve 
Bıçak Bulunmuş. 

Gaziler caddesinde Mehmed 

oğlo Haeao'm Ozerlude bir çıkı, 

Kemer'de Mustafa'nın Ozerlndı:s 

hlr tabanca, Kemerahı'nda Ali 

oğlu Salih ve Oemın o~lu Vas 

f l'oln üzerinde birer bıçak bu· 

lunmuş, zabıtaca ahnmıştır. 

DOşOndOkleri ••• 

. . . . .. . . 
Kafamı avuçlarımın fçloe 

alıyorum. Dirseklerim; maeada .. 

DtışDomek istiyorum. Düşün· 

meğe çalıeıyorum . K fam dur· 

bir makineyi andırıyor. 

küflü 1~1emiyen bir 

muş 

Ağır, 

makine .. 

Avuçlarımı çekiyorum. Bu 
defa çenemi, m anın kenarına 

dayıyorum. Kuşılora bokıyo· 

rom. Başımı kımıldatmadan 

gözlerimi eağ sola çeviriyorum: 

Eşya, bulıoık hlrer gölge .. 

Burnumun dibindeki gazete· 

dek l satırlar, hl ycroğllf ler gibi, 

acalpleşmlş .. 

Boş, gfüemlyen, dslgıo, ağır 

bakışlar .. 

Ve Anlıyorum ki, flnıdl ben 

düeüoemlyoram. Bu ihtiyar ve 

hasla bir k fanın son çırp1ntı· 

lerını andıran bir haldir. 

. Dü,nnmek letlyorum ben .. 
t 

Ve bu dO,.ilnemeylşln içinde 

tek blrş~y kafamı dolduruyor: 

Düşünememek, ne bahtsız · 

lıktır? Hpyatta dftşünemlyen 

lıfr insan, aıara sokulmuş, 

entındo yük taşıyan bir kervan 
deveal değil de nedir? 

Birdenbire hunou tets1nl 
düşQoüyorum: 

06şünemiyenler, kayıt ızlığıo 

derinliğinde sırıüstO yatarak, 

dünyanın, hAdleelt•rJn hOıüo 

akışlarındsn uzak kolanlor nıee 

ut d,.ğlller mfdJr ccıtba? 

Ve fete lıuı,dan onro dil 

şüumPğe ba~lıyorum: 

Kofam, fufrasıoı otmış bfr 
balon gibi uğır sğır yfik elmı>ğc 
baelıyor. 

Döşü nebilen ml, yoksa dü · 

şünemiyen mi me 'uı? 

Booun ya iki 1 de doğru, 

ya fldsl de yanlış!. 

L ıyır hayır; hunları dileOn · 

mek yazıya başlık bHe koymak 

fstt:!mlyorum 1mr.amı çarçobok 

atıyorum. Bu, konu yalnız 

kendini dOşfineoler için ba,.ka. 

varlığını bir inana, bir ül üye 

verenler için de bavkadır. 

Ben mi dfizelteceğlm bunu? 

O. R. Gl>kçc 
~~-~~----~~~~~-

lngiltere Avam 
Kamarasında Ha
raretli Konuşma . 

--mım····~--
- Başı l inci yll:r.de 

otuz ol belinde zayıf lıulun 

makra tdl. 

"Jr Sıımu,.ı Boan•, hulya 

Habrş mc '•leelnt lncellyf'rt"k 

~unlsrı söylemiştir: 

- ltolya'mn ge nl~l!'lue ar· 

zulerını dalma en geniş-bir 

tarzda takdir ettik. İngiltere 
hOkiınıelt Habeş bOkümetlne 

karşı tevcih edilen bazı len· 

kltlı'rin doğruluğunu kabul 

etcJJektedlr. Fnkat holya'.nıo 
ömürgelerde g,.nleleme arzu~c 

ile Habeşletan'o kare• ileri 

sOrülen ~lkdyeıler bir h rb 

için yeter sebebler değildir. 

Bundan sonra Slr Samuel 

Hoare Fren a ile İnglltere'yl 
birbirine ba~hyım dostluktan 

uıun uzadıya 

bıbsetmfe ve 

\'C teveccübl" 

logUtere ile 

Frama'oın 1919 yılındaki and· 

laemalardan başhc eor vı olan 

iki büyük bıtı devleti olduk· 

larını hetırlatmıvt ır 
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Bu Kadın Sevdiğini Kaçak 
.. d .. d ... ? EşyanJn 
o ur u • Satışları. 8 

. ~------------
0 i ıı lene n ~a 

nın 

idler 
oca~ı 

A rasınaa Kadı· 
lla 1 ' a . 

- l~ 

idi. F akat diğer ter f tan da 

siyah eldivenli kadına karşı 

beslediği aolu hatırlıyor' o 
ılhlrll vOcodn o öldükt n eonra 

kolları araHna alacağım d6,.ü 

acıyor, gene dftoüncelerioden 

sapıyordu . Fakat Armım henüz 

gôıftkmDyordu . Bir kenapenio 

OıerJnde, tekbaşına 61r ihtiyar 

oturuyordu. Lambtan eabaraız 

lanmııtı . İhtl71ra yeklaşarak 
ıordu: 

- Affederelolz bir !11 4bşör 

gencin borıdan geçtlğtnl gör· 

13 temmuz 1935 
dOoih: mü? 

İhtiyar doğruldu. YOzhıo•ya 
cevab vermeden dik dik hık.it. 

Y ilzbışı biraz hiddetlendi: 

- Efendi, elzc bir eoal 

eordıım; ne için cevab verme· 
diniz? 

İhtiyar mfıııtehzl bir ln•r 

takaodı : 

-Yaa!. Demek ki beni tanımı· 

yacak kadar değlemlı bnldonoz 

M. Lamblen! 

Lambleo hayret içinde: 

- Allahım · Dedi • hiçte 

••• 

yabancım olmayan bir ses!. 

- İki adım geriledi: 

- Fakat siz klmalnlz? 

1btlyar gür bir ııeııle cevab 

verdi: 
1 

BugGoka her şeyinizi 

kendlaloe medyun olduğunuz 

adam! 

Yaıbıtı titredi: 

Rlobışı Leon! Y edl kılıç ar· 

kadaolarının · kumand1111: 

İhtiyar cenb • ererek: 

- Evet oğluna öldflrmek 
için but1ya geldiğiniz Arma'nın 

babası I~eonum; nımull8uıl 

Yozbışı eatalomadı. Soğuk 

kanlılıkla ceflb Terdi: 

- Saadetim için onu öldOr 

mek mecburiyetindeyim. 

İhtf yar bayktrdı. 
Yaaa.. ÔldGreceluln de· 

mek? Fıkat ôldGremlyecekıln! 

Son Telgraflar 

Ulusal Tahvillerimizin 
Değeri Artırılacak .. 

Hükômet, Yakında Bir Amortis
man Bankası Açmağa Karar Verdi .. 

Ankan 12 (Özel) - Fioını Bakanlığı, ulueal tahvillerimizin 

değerini arlırmak fçio tedbirler almağ• k1rar vermlıtlr. Alına· 

cak tedbirler arasında bir amortisman bankaaınnı; lı.urulmaea 

da vardır. 

A11k:ıra'da Açılacak Yeni Fakülte 

Fakülte için Evkaf Apart
manında iki Daire Hazır. 

Aokarı, 12 (Ôıel) - Bunda açılacak olan yeni fakGlte için 

hazırlık.lan devam olunuyor. 
E•kaf apartmımoda iki daire ayrılmııtır . Fakülte, olmdlllk 

bu dairelerde tedrleata devam edecektir. Söylendiğine göre' 

fakftlte dekanlığına aaylnfardan Hano Bemll getlrllecektir. 

Tayyare Piyangosunun 
Dünkü Keşidesi. 

GörOşler 
Sezişi et• 

Yuaa: Eczacı K. K. ~ 

Teşbih de 
Hata Olmaz .. 

Benzetmekte kusur ol11111or 

mut, çok gilzel, fakat ta ıolıl 
karpuzun kurabiyeye beuıedl 
mesloe ne diyelim? 

- Kurabiye, kurabiye! 
Diye bir tey satılıyor, blrdt 

bakarıuoız: 

Karpuz! Kurabiye nerede• 

karpuz nerede? Çocukluğ~md•11 

akhmda blmıı: 

Abdtılhamld pıtalarından bl 
rlıl Jsı.ubul'da Fentr yoloO' 

dakl kötk6nde hlr öğle uykO 
ıuaa dalmış, köokOn kapma•• 
önünde: 

- Kurabiye! Kurabiye .. 

Diye bir feryad doymut·· 
- Bo ııcakıa kurabiye ye· 

nir mi? 

Diye merak etmlt birde o• 
~öra6n; adamcağıı brpuı 11&1' 

yor. (Pıtı Hazretleri) öf keleO' 

mlı karpuıcoya bir temiz soP' 

çekmlf. Tabii kimse. bu sop•· 
nan he&1bını paoa hazretlerto· 

den sormamış. Bey gidi (CeO' 

net mekAolar) Jduesl hey! Dl' 

gene Kemeraltında kurablf' 
Htıyorlardı. Baktım; karpuıl· 

50 Bin Liralık lk ramiye 8256 Nu
maralı Taliliye Düştü. Patanın dayığa aklama geldi· 

20133 Karpuzu kurabiyeye benzeteyl"1 
21029 dedim, olmadı. Hiçte benıel 

21879 tarafı yok. Zar· ıor (Galiba kO' 

luanbul, 12 (Özel) - Tay 

yare piyangosunun keoldesioe 

bogOo de devam edllmloılr. K a 

zanın numaralar tunlardar: 

189J4 
20343 
21579 
2t525 
2412!İ 

19742 
20445 

21610 

19981 
20582 
21767 

50 hin Lira 

Hen; ben, kaoborlaemı!i, gözle · 

rlnln feri uçmuı, ihtiyar, oğlu· 
mun uğruna bOtGn kuvvetimi 

toplamak eurılle, seni ben öl · 

dftrece~im . Ve bu kabbece ka· 

rarını tatbikten seni menede 
ceğlm. 

Ve yftzbıııya cevab vermlye 

meydın bırakmadın yanında 

daran bir pıketteo iki kıhç 

çıkardı . Bir taoeaJol yOıbıtının 
ayakları önftne attl, diğerini 

ıa~ eline aldı ve gene bir ta· 
•ırla lnlacını kabzaıındıo tuta· 
rak bığardı: 

- Kendini sakın! Sef 11! .• 

Yazbışı çekindi: 

- f.'akat binbaşı!. 

- Burada blnbıoı yoktur, 

namuıısuı!. . kanına ıoııamıı lh· 

tlyar bir ıdam vardır. Namus· 

IUAUD, çClakO o~lomo OldDr· 

22683 
24268 

22715 
25722 

23426 rabfye aaıul ığııda dökGlftrt' 

25969 , bu .karpoz da et glbl yu111•· 

27562 27601 28076 şak değil, gevrek; ağza dökO 
lOr) manasına kurabiye ohnllt 

dedim, benıetmede hala olmt' 
Lira Kazananlar: 

1433 2795 
5822 5999 

3~29 

6119 
derler amma, (Karpuıo. kurt' 

79:H 11384 14985 blyeye benzetmekte olur) cUye· 

18221 ceğlm geliyor. 17814 17851 
2224.4 24657 27936 ~imli ımım 11111111 111111 

5991 
14163 
25388 

Torbalı'daki karllerlmlsln bl · 

ıe bildirdiklerine göre, bazı 

koyun ıürtıleri, eehlre çok yı. 

kın me&1felerde, tarlalara, bağ· 

lara ıerbest olarak tiıralı:ılmak· 
tadır. Bandın, bllyilk ılyanlır 

olmaktadır. Ü stelik bu gibi zf. 

yao yapan eOrlUer de tesbit 

edilememektedir. Koyunlar ge· 
ce vakti ealıverllmekte, 11baba 

karşı toplanab götür61mektedlr. 

Buna nihayet verilmelidir. 

mek kasdlle buraya geldin!.. 

Yüzbaşının, hıil4 kıhcı yer. 
den ılmıya C'!saret edemediğini 
gören ihtiyar, ona yaklaştı, el. 

dhrcoll ~me bir ıokat •urdu. 

Tokatıo acuı He yOzbışı hay. 

kırdı: Derhal eğildi ayakları 
ônQode bulunan kıhcı ıldı , eski 

kumaodının Gzerlne hOcum 

ettiler: 

Lamblen lhtlyu Leonu Olda 

rectğlne kant idi. J,eon da ger. 

çe lhtlyarlamıttı . Fakat mıhlı 
bir sllAbşôr olmaktan geri kıl. 

mıyordn. On eenedeaberl kalıç 

kullanmamı~ olmakla bera 

beraber kıhcıDI eline alır almaz 

eıkl cengA ~erllğioln derhal ye 
rlne geldiğini hlssetmloti. 

Leon yftıbatıoıo htıcomlarana 

mukabele etti. Hamlelerine 111•· 
oi oldu. Şimdi, yavao y1tao 

Ktüıbök 
Vapur Dumanı 

Gözlük 
Şimdiye kadar görftl· 

memlı derecede zarif ve 
ncoı bir gözlük ılmak: 
lıtenenlz: 

Başdorak 

Hamdi NDzhet 

SIHHAT 
ECZANESi 

ne uğrayınız. 

yüzbaşıyı yormağı çahııyordO· 

Y ftzbaşı hamlelerini ııklı111ı· 

mağa baolamıftı ll, ihtiyar Leo• 
ani bir çeviklikle kılıcın• ylf 

baoıya havale elli. ihtiyarın bal 
aman -.ermeı bımleılle kıh" 

yftzbııının , gögsftne girdi, •"' 
omuzu orta11odan çıktı, ytısb•f1 

bir kcltme bile &öyllyemedtS' 

canıııı olarak yere serildi. 
İhtiyar Leon muzafferane k1' 

hcıaı ıildl, yerine koyda fi 

dftello yapmak için ç•kardı8' 
ceketini de giydikten sonra b••· 
mınan bıoına geldi. 

- Bu •damın iki ıaatl•• 
ömrO v1rdır. 

Dedi ve derhal ouk:latll• 

Daellonun Yokobuldu~u ağıC' 

hklı tabı timdi ıenhalaımıtll• 

Blrarılık •i•çların araııudt' 
- Denm Edecek -"" 
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Meşrutiyetten Evvel ve Sonra.. Manisa'da AN ADOLU'nun Anketi 

başımızdan Ge~enler .. 
40 13 temmuz 935 Yazan: M. Doğan Batu 

Lik Maçları . ···-Bu Haf ta Dnemli 
Bir Maç Yapılacak 

---....... ·---ımbıltj lhtlyıcımıı tatmin e•I· 
leblllr mi? Bası teclmerler eo•· 

Bulgar'lar Kendileriiıe Mahreç için: 
Manlu, (Ôıel) - Bir aydan 

beri denm etmekte olan mın · 
takamıa ilk maçları çok heye· 
canlı bir dnreye glrmlttlr. 
Geçen haf ta &karya takımı 
tehlikeli rakibi ~allhll'yi yen· 
dikten eonn 8 paHnla baf8 
geçmlrtlr. İlk devrede Yıld1rım 
ile berabere kalan Sakarya 
takımı bu haha rakibini yen· 
mlye çalıeacak n Jıranbul'dan 
gelen Maolea'nın en teblikcll 

- Batı l inci yllsde 
zarfında vıpurlara verllmeıl 

limanın bu lptldalllğl ytızftnden 
lmk&asııdır. 1ıtary• maddetl 
2!1 uat olmaıında ıerar edil · 
dlğl takdirde ihracatımı• Jlmın 
itleri genel dİrektGrlnAtlne le 

tlnap edilmez bir vergi ver· 
mekle borçlu boluaacakıır. 24 
1Utllk lıtarya mllddetl tceblt 
edilirken lımlr llmaaıuın vazl· 
yeti, ağaıtoe ve eyUU ayları 
keılf ihracatının lcabettlrdlğf 

1aruretler ıöıden gcçlrllme· 
mittir, kanaatindeyim. ihracat 
teclmerlerinla ı•tlar ftıerlnde 

u•un mDddet malların kalma· 
aanı lcabettlren ihmalleri varu 
banan anane geçeeck tedbirlut 
ılmı~ hiç ıGpheılz gerçektir. 
Fakat gerek ihraç edilen drfln· 
lcrin clnıl ve lferek bonların 
çok kıea bir mGddet zarfında 
ihracı gcreginla do~urdoğo 

radaa mGşkGI vaılyettc kahaa· 
catını ileri ıftrcr,.k ambılljlık 

kcreııte ldbalAtıaı lıtemekte· 

dlrler. 
Nazmi Topçoğlu; hafifçe gG· 

IOmecdl: Selllnik'i Bize Veriniz Diyorlardı .. 
~~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~~ 

• • • 
319 Balger ibtlllllndea cvel 

4naavudluk gene kabarmış, 
IDalaaUi ıstılaıaca btıyak bir 
elluı (lıyan) bıegftıtermlıtl. 
'tako.,a, ipek ve Mallaya'da 
llaabeylnl hllmayun erklaı bar 
latye relıl mlılr Şakir Papnın 
-ka..nda11 altında redif ve 
•laaaıtye kıt'alarından olmık 
'-ere oldukça önemli bir kov· 
•et balaaayordu. 

Bu kunet oldukça bftydk 
lel. gGrmltUl. Aıl ArD8'1od· 
~ birçoklarının kafalarını 
~it, ~lelerini yakmıı, ver 
llltrt toplamıı ve ihtiyat (a • 

hda bulanan ıon iç eenelik 
41ot .. ıa efraddan (Bakaya) 
"aalle ele gcçlrclJğlnl Şam'a 
ıa...ac1 orduya göndcrmlıtl . 
8'ıkı daha fazla itler g6rGlc 
etku. Fakat Bolgarı thtllill 
~ QakmH itler tanadı. 8a 
kaaıet eldeki ba toplu kunetl 
~ye terclbaa Bulgar 11nıra · 
" lôndermeAe karar verdi. 

Balprlar da eeferberllk Ula 
"-lılerdl. Badad karakollarını 
~~-· kat'alarıaı takviye etliler. 
..,...... tarafta bot durmadı. Ni 

"- harblaH varıncaya kadar 
"-aım edildi; battı imtiyazın 
.... ları kame kGme çadırlarla 
doldu. Bir taraftan badad tak· 
11Je edilirken bir taraftan da 
~erlerlmlı içinde lbtllilcl 
le ldtarlerla çerpıımalar yaptı 
"""~~-Bu komltıcılara hadlerini 
-..Urdiler. Ve onlu da ceaae· 
te lldecck bir derm•n kalmadı. 

Bıllgarlar bir it yapamıy•· 
"l••ı anlayınca, lıtaaballıkl 
:;ıllfaı l1ba11nı geçirdiler. 

iller py• Oımanlı hllkı\ 
~ti tanfıarı lmlıler, bant 'le 
• ..._ .. , eeverlermlı. Bnktımcı~ 

:;ewa 1.taabalilkl, ıeferberllk· 
il •••geçti ve baduddakl tık :!'• lntaatıaı geri almdı •e bGy 

L.~kle ltlu pamuk ipliğine 
-Wlaadı. O eenenla kııına 
~ blılm tarha r. ı itler ıCl 
• ..._, balda. 

itte; bu tırlbaen eo•r• bir 
:•l, bir arsa, bir amaç gt 
\1·' Batıar lhtllAI lemlteal de 
..;:a•t 'le 1Utral adı ile 
' e balanda. Virho.tıtler 

lgarlltan'ı lıtemiyorlardı. 
Pre .. fabamethi Fcrdfl'and 

~retlert kimdir?. AYaıtur· 
llt la bir bınedana menıub bu 
~ll•ln tevket ve tanı için 

taa.c.k bir clJrbem Hal~ar 

ANADOLU 
--- -Gflnllk Siyual Guete 

Süüp Ye B.tyugaııı 
'1 Q•Jdu Rltdl ÔKTEM 

......... • ·.1 • Detny•l ve yua ıvaen 
ld...~ldtlril: Hamdi Nuzbet 
~-ı--· 
~ ~ İku.ci Beyler eobğı 
\'~ Putilİ binuı içinde 

'tM~~t: bmir - ANADOLU 
~ 277., .. Poata kutuau 405 

..... 4ioNE ŞERAİTİ: 
l200, Alb ayblı 700, (Jç 

'tM.. ~ 500 k111'11flUr. 
~ ._leketler itia leaelik 
~ Gcre&i 27 liradır. 
~e 5 cKuruttar. -.... .,ar 25 karuttuı 

kanı yoktur. Bizim topraklara bir mahreç olmak (lzere SelA 
(Makedooya'y•} lıtill için gc· nlk'I veriniz diyorlardı. 
tenleri tepellyıeceğlı; bundan Makr.donya'nın içyftzft! 
böyle yardua hftrrlyctl uğran · AltıyOz, yedlyaı ıtoe enet 
da çala .. ca8••· t6reycn ıergazeljtçl bir hGkftm 

Diyorlardı. Da partinin ha dar Sarp hududunu Morna 
eındı meıhur Sındanskl vardı . bavzaıındaa Manaetıra kadar 

Bu b61ftnmeden Roı'lar bile gôtDrımGt Sırp bayrağı da bu 
tellıa da,uııer, ikilik hiç ielc · bınllde eöyle böyle ıekeen 

rlne gelmiyordu. Biz bile bu ıene kldmr eallıumıı. Sırpluıu: 

ikilikten lıtlfıde ettik. Artak - Manaetara kadar bizimdir 
Bulgar komheclllk ruhunda Diye kıyamet kopardıkları 

caklıi gibi kunet H kudret yerlerdeki haklar bir aeır ka· 
kalmamııtı. dar bile devam etmlyen bir 

Bu iki parti dağda bayırda lıılll hareketinden haık• blrıcy 
nerede raetgellrıe birbirlerinin değildi. Altıyftz yıl devam eden 
göılerial oymeğa, cınluını çı· Tark hlkimetlnl ağıza alan 
karm•ğ• baıladılar. İt bununla blle yoktu. Zalf olmanın, ean. 
dı kalmıdı. Sırplar ve Romler mit bulunmanın pek acı neli 
da oyandıler kavga kendi yor· celerl bGyledtr. 
ganlarının batında idi. Meı'ele 
(Makedonya) ya intikal etmiıtl. 

- Ne demek; Mıkcdonya 

Bolgar'!erın olııun ! . 
Bu boruna bunlarla Glçftle · 

mlyecek kadar H olan Olablar 
bile glrmltlerdl. 

Olahlar eeaıen tedıf al bir 
•a1lyet almıılardı. S.rp'lar da 
bir mecburiyet olmezıa bizimle 
mGeaclemedca çekiniyorlardı . Ne 
oluraa olıan, Bulgar çetelerlnln 
ltlye ıyralmullc lımi meydana 
çıkan Makedonya aıtftadekl hı· 
f if kol tabaka11nı ıtmıı etnfını 
atcı Ye ôUlm .. çan, blebfttGa 
korka•ç bir volkan olmoıtu 
Makedonya ait lerafll'ln boroıa 
gibi batna mlllttlerl dlrlhmtı, 

ıya~a kaldarmııtı. Berku tarihi 
bir haktan bahıedlyordu. 

Bol garlar; 
- Menlik, Razlak, Oım•· 

niye, ÇeroH, Cumılblll, 

Koçanı, Kratova, Seres, Gev· 
glll, Avraıhl11r, Doyran, Ye 
nice, KGprcua, İtllp, Uıtoram · 
ca, Lıngaaa, Karbolak, Karaca 
lbad, Keırlye, Uhra ve Ma· 
n11tır bizimdir! 

Diyorlar. Oradaki Ram ve 
bir miktar Sarb a1bklanndın 

blııey çıkmıyıc•A-ım, onları 

memnun edeceklerlnl ıftyllyor· 
lardı . 

Knala, DedeaAaç, Drama, 
Kateriu, Kerafcrye, AAaıtuı, 

Fllorloa, Serf içe, Alıeonya, 

Disfat'ı dı Seliulk ile birlikte 
Humlar bcnlmılyor ve Gıtcllk 

Perneze ve Yan ya vlllyctlnl 
Eplr luımındaa lıtlyorlerdı. Aı 

lıklar hakkında ayni nekaralı 

bunlar da tekrar ediyorlardı . 

Ayal samanda Bulgarlar: 
- Scll tk hiç bir ıuretle 

bladen ayrılamaz, İlk Bulgar 
ılfabeılni yazan bAylcllkle Bol· 
garlıiı doguran Meto •e Klrll 
adındaki ı •pHlar Sel•alktedlr· 
ler. ôuıraz de Selt•lk'I ver· 
meyiz, clJyorlardı . 

Sn plar; Prletlnc Ye bfttftn 
Koıova ile CıkGp, Preıova, 
Komano•a, Kırç.>vı, Piuen, 
Dcbre, Ubrl 'le Maaaetara lıte 

mlyorlardı. 

- Mın11tıra kadar bir ... 
manlar yayılmııtık. 8Gytık Sır· 

bastan namı altında ıckte1t eene 
kadar oralarda hlklm ıGrdftk. 
Sarp kınları dôkOlmaıtar. Kim· 
eeyc 'ICıemeylz 

Diye tepiniyorlardı. Bulgar· 
lana ve Y ananlalann elinde 

Is ..,. 1 la blse de 

Sonu var -

111111111111 Vukuat 111111111111 

Kadının 

Horriyetine 
Mani Olmuş .. 
Ahlik Zabması Me· 
muruyum Demiştir •• 

Kerantlaa Tramvay cadde 
ılndc Salt.ana '8•kaıında ecati 
oğlu Sellb1ddlo; Haean adında 

blrllc MclAbat Nermin a ih ka· 
dıaı brakola g6tlrllb Buaa•an; 
Mellhatı bir crke~e menfaat 
mukabilinde utarken gGrdO&ft· 
nO; kendisinin ıhlAk ııbıı111 

memuru oldu~una ıGylemlftlr. 

Uıerlnde bir pollı palaekutle 
bir dadnk bolunerak ahnmıo 
tar. Tahkikata denm ediliyor. 

Işıklar Cinayeti 
9urnava'nın lııklar kfiylade 

kadın meı'eleelnden Mehmed 
All'yl bıçakla yıralayarak GI· 

diren AH otla Muıa bak.kında 
ftçGneft ıoru hGkamenllğlnce 

yapılmakta olıa tahkikat bil· 
mit ve ıoçlanan mevkof•n ıg.r 
ceza hakyerlne eevklne karar 
terllmlttir . 

Kadın Kavgası 
Çukurçeeme'de teneaOh ıo · 

ka~ında Celil karm Hatice n 
kardeıl Aılıe ile Mehmed ka· 
rııı Elmaı; naaarbk meı'eleıln· 
den kavga etmlılercllr. Elmıı 

dGvGlmGıtGr. 

Nehi'yi yaralıyanlar 
Kartıyıka'da Nebi'yl bıçakla 

ıekiı yerinden yaralamulı eaç· 
lu Cemal oğla AU ve Ab6D 
doruımalarana daa ağuoeuda 
nakacn deHm edllmlıtlr. Yar 
genel 18'1cman Şe•kl dGn ld· 
dlıeını ıcrded.,rek ıoçlulırın 

yıreı.mıktaa ceıalındıralmala 

rını lıtemlı •e mlldafaı dinle · 
mittir. Kararın tef hlml için 
daruıma baıka gine bırakıl · 
mııtar. 

FAr&r Satıyormuş 
Turan'da Menemen cadde· 

ılnde ıeyyır köfteci Sı'lb oglo 
Remal'nln eerar .. ttıgı duyul· 
mae •c eserinde ao gram eı 
rar balanmuıtur. 

Ağızlıksız Köpekler 
iki kiti k6peklerlnl atıabk· 

ııa gescllrdllderladea aray lı· .......... 

muhaciml Şerif ile Mubarre· 
ml'dc for hattına alacaktır. İlk 
denede Sakarya'nın ıenç ıkın · 

cılırına kare• cenh bir oyun 
çıkaran Yıldıramepor mftdıfaa. 

ıının bo haf ta ne gibi bir O)'OD 

gGınereccğl kcıtlrilemez . Sakar· 
ya'nın bu defa çıkaracağı hQ· 
cum battı, hem ıotör. hemde 
ataktır. Bllbaeıa Şerif ve Mu· 
harrem her oyonlartuda gol 
çıka. mıe ve muvaffak olmuı 

oyunculardır. Yıldmmıkor'dı 

takımın hızı yerlerinde de~l· 
ılkllkln yaparak ca kunctll 
ıekll ile çıkacaktır. Sakarya 
bu maçta berabere bile kalıa 

t•mplyon olacaktır. Yıldırım · 

~por'• gelince ıampiyon ola 
bilmek için Sakarya'yı ycnmeıl 
llzımdar. 8anoa için Yıldırım· 
ıpı>r'un çok çahımaıı lhımdar. 

Bu maçın hakcmllglnl de lımlr· 
den bir arkadaıın JJıre edeceği 
aGyleamcktedlr. 

Boyok Bi-
siklet Yarışı . 

an kombrJmaa aararet göıc 

alınına teclmerlcrln bu lılcrclekl 
kaıurn çok haf lfdr. Hiçbir tfl· 
ela.er itinde yeni bir masraf 
daha çıkermeğı aklından geçir· 
meı. 24 saatlik istarya ılyaeaıı 
ihracat mevsimi unaıanda da 
devam edene, bAdi:at bize .göı 
terecektlr, ki btııfto hllınftnlyet 

Ye gayretlere rağmrn tahmil 
itlerinin 24 Mat lçulıiue 11kıe· 

taralma!• mftmkln olamıyacaktır. 
lıtenllcn lmkinııılıgı yapı· 

mJmak, nihayet ihracat ftr6nl· 
ne yeni bir mauaf llbe etrafı 
olacaktır. 'Bu maaraf da tecl· 
mcrdea de~I. ftretmendeo Ç•· 

kacaktır. 

- Bu yıl yerli kereetelerlc 

Ankaralılar da girecek -
Evelce yazdığımıı gibi yarın Bugün 

K.ııılçulla ile Torbalı yolunda önemli GOre~ 
ubab eaat 8 de (80) kllomet· "1 

rcuk hır hıııkıeı yarıı• Y•· M 0 saba k 8 ı 8 rı V 8 r 
pılacaktar. Yar.ıı hlılklet fede· 
ruyoaa genel l fl kreterl Cnld· 
le blılkleı karolu idare ede. 
cektlr. 

Bu bayat yanp Ankara'dan 
3000 kaıur kilometrelik bir 
tara çıkan ve Tftrklye'nln en 
kıyınetll blelklet~lerlnden olan 

lyaal ( lamlr'll ) Galib, 
Orhı n, Eyap gibi sorla yarıı 
çalar da 81recekltrdlr. An· 
kara blelkletçlleri bugaa .. hah 
r.rkcuden Dlklll'den hareket 
ederek ftAle vakti lamlr'e .gele· 
cekler ve bir gecelik letlrabat· 
tan ıonra yar•n yarıea çıkı· 
caklardır. 

Ankara'h blelkletçllerln her 
mıntakadı yanı• girmeleri 
mftnhaeırın btr ıcovlk içindir. 
Yarı• yepılacak bo yanıta de 
rece alacak lamlr blılkleıçllc 
riulu madalyaları yarın Alıan 
cak ıtadyomuadı g6reı mGu 

bakelarından ıonra Hrllecektlr. 
Balıkeılr 11 (A. A) - Bata 

Anadolu'da tarncycı çıkmıt bu 
lanan Ankara blıtkletçllerl 
bugGu Çanakkale Gıerlndcn 

Balakeelr'e gelmltlerdtr. Anka· 
rıh blılkletçiler 212 kllomet· 
relik yolu yedi uattc almıtlardır. 

Parkta Ay· 
dınlık isteniyor. 

Bahrlbaba parkının içinden 
yakarı mıhallelere çıkan yolda 
hiçbir elektlrlk llmbaıı yoktur. 
Bllhaı .. eathk eoıyal yardım 
dlrcktGrlatllnln lSalne gelen 
kııımda aydınlık IAıımdır. Mee· 
eleyl tarbaybtıa na1arıdıkkatlne 
kona. 

u~ay Kurulu 
Uny (Belediye) dılml kara· 

la dta .. rbaylıkta toplaa•ıt, 

bidlrM tik• 

---+••---
- Bqı l inci yaade -

ıonra Camorlyet meydanına 

giderek Atatlrk ındacını ıe · 

llmlamıılar ve buket bırak· 

mıılardır. 

Gelen gilrctçllcr gftree fcde · 
raeyonondan S.dollab riya· 
ıctlnde ve Denizcilik fcdcraı· 

yonondau Rı11 ile Said Çelebi 
1 iareılndt!dlr. Macar gareoçlle· 
rlnc Z('mkoyanu rlyaıtt etmek 
tcdlr. 

Kaıagorllerl ele ıftyledlr: 

56 Kiloda Doba İmer, 61 
kiloda Pomlenl Andrae, 66 ki· 
loda Baran Belo, 72 kiloda 
ErdGk Y onaf, 79 kiloda Dobo 
lacı, yanağar Tarak Antola, 
•ğı~ Bodo Antar. 

Utusal gftrq takımımız: 
K.oc. Ömer, Kenan kiloda 56 
Yaıar, Ômcr " 61 
Saim .. 66 
Yuııuf Aılao .. 7 2 
Ahmed, Adnan ,, 79 
Baynk Maeta(a yarı a~ır 

Çoban Mebmed a~ır 

GarefÇiler Egepılu oteline 
konak edllmlolerdlr. 

Bugan '1ğleden ıonra ıaat 

onyedlde Alıancak ıtadyoruunda 
TGrk ve Macar gftretçllerl kı· 
tagorllerl 11raıile ilk mGMba. 
kalarını, yarın da gene •yal 
... ne ikinci kartıl•ımayı ya 
pacaklardır. 

Gerek Avrapa'da gerek Ruı· 
ya'cla 'le gcrekee lıtanbol'da 

glreeçllerlmizln yıptıklın mft· 
11bablarda dılma lıtla olarak 
çıkmılan ba apordakl en'ana•i 
kaltlUyetlmlal pekAll meydana 
koymaıtur. 

Bilh .... S.lm'le çoban Meh 

m•d n Yaıfılf Anlaa' .. Jlbek 
o rllecek .... 

- Ztngal elrketinla lzmlr 
oruntağına (Mllme11lllne) böyle 
bir ıora ıorulmasa garlb kaçıyor 
amma tamamc objektif bakım· 
dın cevap vereceğim . Yunanlı · 

tan; kerclle!lni tamamen hı· 

riçten alan bir memlekettir. 
Youanlıtan'da )•pılao tetkikler 

bizim Gztım kutularamıza mu· 
adli kutuların f lauoın 11-12 
drahmi olduğunu gaJıtermek · 

tedfr. Bu teı~lbttı, Oıllm lh· 
racatlle allkadar Yunau tehir· 
lerlnln recim odalannı• ve ... 
lkloe dıyıomakta olduğuna 

lıiulm . ( lJ) d"ıbmlolu karııhAı 
14 kurot tor. Do nılyete na· 
zarın Tllrklyc &mbalAj kereı· 

ıeılnl kendi yerli mahıala ile 
temin etmekte bnluomaıına raA· 
men, rakip memleketlerln •m· 
ballj f la tine muadil bir f iat 
elde etmektedir ki handan ıe· 

•inmek llzımgellr. Şıhel aızar 

noktam ıodur: 

Bize çok yakın olan Yuna· 
nlatao'dan reıml bir anketle 
kutu f latlafn ne olduğunu te• 
btt ftmelldlr. Eğer bugaa la· 
mi r'dekl kutu f iatlerl Y u111 
nlıtan'dakl 61Gm kutuları f I· 
atlerlne hıklkatl!D çok yıkı• 

ise ayrıca bir btıkftm vermeote 
IDzom yoktur. Ha Hac kf'adl 
hfikmfioG l~indn ıeıımaktadı~. 

Dört aydaoberl durnı ıdaa 

dedikodusu yepılan bu lıte 

ylrmldlir t 1111t me .. fedekl Ya 
nanittıau f iıtlerloln hakikaten 
kaç kuroo olduğuou te,blt 
edememlı olmanın garabeti 
fçerlalnde yaşamaktayız . 

- Aydın ılmendlfer hatb 
devlet demlryollarana geçmekle 
lamir lkt11adea ne gibi (a1clalar 
temin edebtlecektlr? 

- ŞDpheıls ki tarifelerde 
indirimler yapılacaklar. lsmlr'e 
char bazı lıkclelcrden yıpılan 

ihracat Orlialerl, buadaD ıonr• 
İzmlr'e akacak, lamir limanın 
dan ihraç edilecektir. Bu; 

hinterlandın Drellmlnl arlara · 
cak GnemU bir btctıee olamı'\hr. 

Meecli bagöakG yakeek mH 
raflara nazaran Gretimı:le far · 
dalanmıyaa çlhçl bundan eonra 
kAr e:lde ettiğini gGrance bir 

yerin., iki ekecek ve ona gGre 

de kaır.ınacaktır. TDrklye•.aıa 

en zengin ve verimli bir b61 
gcıl olmdiye kadir tatbik edilen 
tarifeler yOzOnden en k111r bir 
bale gelmiıtir. Beoce hDkômet 
bu ballı •aha almakla blylk 
'le kaçak menderee buaalarıaı 
lkt11aden yeniden fcthetmlttlr. 

Anketlmia aon aonua İımlr· 
de iKiiik Gcrctlerlnln eıkiılne 
nlıbetlc çok daımao olma11n•n 
aebeblerl ve bu Ocretlerln tek· 
rar yDkeelmeel mGmkGn olap 

olmadığı mcı'clcıl idi. Numl 
Topçuoğlo, bu meı'eleala bn 
yıl Flnaaı Bakanhğınca halle · 
dlleceğlnl eGyledl. Ankete ver· 
eliği ccvablar do1aylılle deterll 
lktı .. ıçımt11 tcıekkar etdm Te 

barodan ayrıldım. 

Şahap Gakeel 

Esrar · Bulundu. 
Karııyakı'da Sadık Bey IO· 

kqaada Mehmed 01la S.brt'• 
lserlade (70) .. 11gn • ...., .. 
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Romanı: 1 :3 temmuz 935 .. 5 .. 

• z u en n arışın 

risi: SUZAN 

~ ......... ~m:Ji:~~~ 

Bu l üdavimler Arasında Sırp Er
kanı lıarhiyesiJe Askerler Oevardı 

Mafz cevap verdi : 

- Eğer biitfin ielerlmde de 
ıfıOyle ıaUH ols ydım ':!imdi rı 

keı'da bir çiftliğim olac ktı. 

- Fakat Mil yü Muiz, şu 

ki hayatı gftzellffl inkıraza 

uğrodığı umumi harbin yirmi· 

beş eene evvellelne kadar hep 

böyle geçmf ştlr. 

1914 8t>neelude Jan arlık 
llluharebe z manındn Sl'lanlk· t> ki mevkflnden düşmeğe baş 

Jan en tenzllaılı tarife ile 

yirmi lngUlz llrauna mukabtl 

kadın bulurdu. Lnklo kırk, 

yüz ve beşyüz lnglllz lirasrna 

kadar nadide kadınlar getirmek· 

te de giiçlük çekmezdi. Bo 

para he ınOşttrloln lncrllğine 

ve cazdanıoın kuvvetine göre 

değlşlrdl. 

lto başka para kazanacak bir 

llıemleket olmndığı z nnıodayım 

Muiz sözünfi keserek : 

Bllba sa M. Benuo ve M ti 

ye himayesi altında bulunarak! 

Jan de Aras 

lamıştı. Şimdi l' ki osyete 
hayatını idame eulrml"k ve 

yor~un do en vQcuduno dinlen· 

dlrebllmek lçfn genel bir l'~len· 
ce evi açmak ve f ezla para 

kazenmek fcabedlyordu. 

Mftttef lk devletlerin askerleri 
tulzln evinde saetlar oeş'ell Selaolk'e geldiğinde )an de 

geçiyordu. Davetlilerin zevkf Aros Selônlk'te bolundu. Fran · 

Bfrçok İngiliz lordları, yoz 

başı, binbaşı vuifeslle Seldnlk
9
e 

gr.lmlşlerdl. Kibar Franıızlar, 

gilzel kadınlarla e~lenmeğe 

hevesli zenginler ve hep kibar 

eon h ddlne varmıştı . Süzan eız, İngiliz ve Sırp zablianlte 

ikt dans d ha oynadıktan sonra muerefe peyda etmekte Qçlfık 
tipler Jau'ın mOşterllerlnl teekll 

ediyordu. Battô Arnevudluk 

fatihi Esad Paşanın bHe ben· 

kadakl altınları erimiştir. 
kabareye bnzırlımmak fçlo mü· çekmemi ti. Jao'ıo müttef lk 

ıade istedi zabitlerle peyda ettiği mQarefe 
Sarışın aktris Mulzln genel çok derindi. Esasen lan için Bu mOdavlmler arasına 

münhezim olarak Selanlk'e evinden dı arıy çıkınca çift· hiçbir iete zorluk yoktu. Artık 
ilk etrafında mfitteffk ordula· bu kadınrn bOtfin zebltleıce 
rın kurduğu ordog4blıırın zıya arzu ettikleri kadını getirmek· 

gelen Sırp erkdnı harbfyt>eil" 

asker ve zabitleri de kırış 

mıetı. tarını bir mfidder seyretti, içini teld muvaf fnkıyetl etrafa yayıl· 
çekti. O gankn hAdl elerl tah· 

m etmek ve Mukedonya Cl"p· 

he!I hakkında Almao casus te 

klldtı kumandanından aldığı 

emri ne uretle ffu etme la· 

zım geldi •ini düş6nmek lçlu 

yalnız kalmak i tlyordo. 

Çok geçmP.den e esıa Alman, 

fakat Fren ız kadın rolünü oy 

nıyan bu kurnıız kadın pliioını 

yapmış ve kurarım vermişti. 

Çfflllğln ilerisinde bir araba 

duruyordu. Arabaya yaklaştı. 

- Çek! 
Emrini verdi. Ar bo Efzon 

karargahından enptı. Birkaç 

dekiko sonra tek katlı güzel 

bir evin kapı ının önOode 

durdu : 
Blra1. sonra Süz o, 40 · 45 

yaelarındu, gençliğini hiila mo· 

bafazo eden ve e ki güzelliği 

elmasında görOnen bir kaduıla 

beraber salonde oturuyordu. 

hl kadın yavaş ee le konu 

euyorlerdı Ne konuştuklarını an 
latm dan evvel bu kadını oku 

yocolenmıza tnnıt•lım : 
Çünkft Jan de Aras temini 

taşıyan bn kadın bundan böyle 

yazacağımız ve nakledecf'~lmlz 

vak'elorda ünemll bir rol oy!la· 

mı0tır. 

Seldolk'e gelip f lnunsrl ve· 

ılyetfnln rnüsı:ıld olma ile eğ· 

leoti yerlt·ıinde yer alon ınüt 

tef ik a kerlerine mensup bengi 

zahit vardı ki Jım de Ara f çln 

birçok eyl,.r duymuş olma ın? 

1916 ene ioln aonb banoda 
bu adının ismi ) ü ek osy te 

ba\atırııo en yuks k m•rl b 

İLt' vti~ıl olmu ıu. Ep1y ı.ı::wan 
ev\".ı Atiao')n gdmle btr :Frau· 

sızdı. F ut Aılno'yu ne ınnk· 

ae1la geldiğlı 1 kim e blleml· 

yordu. Atlne'ya gelır gelmu 

gOzelUğl lılrçok miras )cdlleri, 

fabrikatörleri etrafına çevirme· 

ğe küf l gelmletl. Jon yfi St'k 
bir kokot idi. E~rr bu kedıo 
bir eorayda yr.ti~ml ol 1ıydı, 
muhakkak, tahta geç ek Hr 

mUleıl idare edec k kıdar ka· 

pa ite ve gO terfee m li ti. LA 

kin ıalH onu kokot olmağa 
mıbk(im etrohıti. Sayı ız e~k 
maceralara geçlrmletl. Düellolar, 

boşanmalar, nice servet ile 

maceraları ve birçok t kacdal 

lar; hep bo kadının gençHk 

maceral1rını ihtiva ediyorlardı. 
itte Jan de Ara 'ıo Atloı'da· 

Edt>Ct'k -

----•+----
Büyük Türkiye ve lstanbul Otel 

ve Gazino ve Lokantası 
Yeniden birçok tadlllt yapılarak muhterem mOşterflerl 

nin her tfirlil letlrabatlarını temin eder :ı;ekll ve tarzda 
açılmıetar. 

Otelin ahıodokl gazino ve lokanta yeniden tefrlı,ı ve ten 
zlm edilerek meehor lokantacı Mehmed ustanın idaresine 

verllmletlr Yemeklerimiz en müşkllpt>,11endlerl memnun 
edecek nefasette, en ne!ls yağlarla yıpılmakta olduğa gibi 

her ki eye uygon bir halde ucuzlatılmıştlf. 

BOyOk Türkiye ve lstanbol otelleri bir atle yansıdır. 
Burada uzuu mfiddet • kılmak lsıtyenler çamaoırlerındao 

maada hiçbir şey getlrmeıılnler çilokü oteller bOtfin lhtl 
yaçlarmı temi o eder. 

Tebldod olarak otel, banyo ve gOnde Oç defa Gçer kap 

yt>mek ile beraber yalnız 260 kuruı,ıtur. Fazla kalmak isti · 

yenlere ayrıca yüzde teozll4t yepılır. Gazinoda her tQrUl 

me,.rubııt bulundurulur. 

Çeşme ılıcaları dOoyanın en nı! l suyuna malik olduğu 
birçok doktorların raporlarlle sabittir. Çeşme ıhcalarına 

srdye ile gelenler 15 gün sonra oynayıp sıçrıyanlar yOıbtn. 

lere bgfig oluyor. 
Müzmin romatizma, siyatik hastalıklarından maada rahim 

bostolıkltırına, ka~ınanlera, ekzlma, ademi iktidar Healre 

birçok hııeıalıklaro onfi olduğu gibi Çeşme'nln bnaeı da 
dftoyanın en temiz havasıdır. 

Çeşme'ye gidecekler denize nazır ve gayet 

vador Bfiyük Tarklye ve İstanbul otellerlne 

üfettiş namzetliği ve şef namzet
liği için müsabaka imtihanı) 

Tiir ~·ye Ziı·aat Bankasından: 
., 

1 - Ban amıza müsabaka ile (6) mfifettlş namzedi ve (5) 
~ef namzl"dl alınecnktır. 

2 - Bu nı6 obakalar 5 6 ve 7 ağa tos 935 tarihlerinde 

Ankara, İstıırıbul ziraat bankalarında yapılacaktır. tahriri lmtl· 
bl\uda kazanoolnr gP.llş ve dönüş yol paraları verilmek: euretlle 

Ankora'ya getirilerek ~lfahl bir imtihana tabi tutulurlar. Bo 

imtihanda da kazananlardan beşt l iO lira aylıklı mQfettlş n•m· 
zetllğlne ve diğer beşi de ( 130) lira aylıkla tef oamzetllğlne 

tayin olunurlar. 

3 - MOfettlş namzetleri iki sene stajdan wnrn müfettişlik 
ehliyet lmllhanına girecek ve kazanırlar a 175 lira aylıkla mO· 

fettişliğe geçirileceklerdir. 

Ankara'dı umum mfidQrlfik servislerinde çalıştmlacak olan 

eef namzetleri ise bir senelik !!tejlarımn sonunda ehliyet lmtt· 
hanına girecekler ve kazıoaoıar terfi etılrileceklerdlr. 

4 - 'Mü ahakalara girebilmek için (SIJa ol bilgi llf· ,eya 
yfikeek ticaret ve lktıeaı) okolaeından 'cyabtat hukuk fukfihe· 

sinden veya bunların yabancı memleket it rinde ki benzerlerinden 

diplomalı bulunmak: gerektir. 

5 - imtihan programını veealr şartları göQtcren lzabnameler 

Ankara, İstanbul ve lzmlr ziraat bankularındıın elde edilebilir. 

~102 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 

Bir borçtan dolayı icraya 
mahcuz ve panya çevrilmesi 
mukarrer muhtelif dne ve ebat 
ta v., 360 Jlra kıymetinde 300 

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

l n h isa ı~ Ia r idaresi Bu Sa· 
parça direk va kereste 16 7 935 t ı •• • d •• ı • 
tarihine müsadl( salı ı;finü saat 1Ş ar uzerın e o nem 1 
3 buçukta İzmit'de kereetccllcr 

(Taşçılor) tnrtııeıoda birinci ar • Tet lzı· kler Yapıyor. 
tarnıaın yapılacaktır. Sattş h6 ~ 

deli peşinen ödenr.cektlr. Yüzde ---• ......... __ _ 
ıkf bocuk dcllallye alıcıya aft· Yeni yıl kuru üzümlerlo rekt6rJOğO; bo satışları Ooemle 
tlr. Taliblerlo }'Ukarıda yızıh d il l en 8 vre o arak 800 bin ku· tetkik ederek raporla Genel 
tarJh vtı saatlerde Htış mıhal ld 
llnde bulunmaları ve ill~lğl tu satı ığım yazmıştık. Bu dlrektfülftğe bildirmektedir. Ali•· 
olanlaran dahl 935 . 3341 doe · yıl sahlan. alivre iizüm flat· re eataelar bu yıl ucuz yapıl· 
ya numarası ile memuriyeti· lerl geçen yıl f latlerlne göre mış oldoğuoı göre Qzftm lhr1· 
mlze mfiracaatlerl illin olu· yftzde 30 nlshetlode azdır. catcılerının piyasa açılı ne• 
nur. (2107) Şehrimiz İohlsarlar baıdl· üzOm fiatlerlnl dü~Grmek letl· 

1 
Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak receklerı oranıanmaktadır .• ~ •. 

asker ilinları ht lnblearlır ldareol; plyaı• 
açılınca miibıyaata bı~hyacak 
ve öretmeni zarara ııokacak Bayramiç aekeri eıt. al. ko. dıo: 

ı _ Bayramiç ve cl•arındakl kıtaat bayvanatıoın ( 424000 ) 
kilo yulaf ihtlyaeı kapalı zarf ueullle müoakasaya kon· 

muştur. lbaleııl 2 ·A~uetoı· 935 cama gaoo ııaat 00 
beete Bayramiç'te askeri satın alma komisyonunda ya· 
pılscekllr. 

2 

4 
5 

6 

Şartnamesi her gün komisyonda g~rüleblllr. 

Beher kilo yolaf içln dört kuruş elli santim f lal tahmin 
edilmiştir. 

Teminatı movakkate akçeel (1431) liradır. 
İeteklller Ticaret odasında kayıdh olduktarrna dair ve· 
eika ~öıtermek mecburlyetl1Jdedtrl .. r. 

Müoakasaeına iştirak edecekler 2490 sayılı artırma ve 
ekeillme kanununun 2 •e 6çüncil maddelerinde ve şarl· 
nameetnde yuıh vealkalartle teminatı muvıkkate mık· 
bazlarını ve teklif mektuplarını ihale saatinden en az 

bir saat evvel komisyona bulunocaklı1rdır. 
18 2:-J 30 

herhangi bir ~lritl"e meydan 
vermlyecektir. 

Sayım 
20 hktcşrın 1935 pazar 
gnnn memleketin herta• 
rafında genci ıınf os aayı· 

mı ynpılacaktar .• 
-------

1 'ftfuı seyımına esaı 

olmak Ozere belediyelerce bO· 

t6n binalara numara konul· 

maktadır. 

2 - r omeraaız binalardı 

otoraolar hükumete haber ver· 

meğe mecburdurlar. Oturduğu 

bina numarasız olduğu halde 

J.aber vermlyeolerle bu no· 

mıraları bozan ve elleo ve 

kaldıranlar için para cezası 

vardır. 

Ba~vekdlet istatistik 
umum mndnrlOğG 

ölüm 
Mahkumları .. 
Karar hugQo verilece1' 

Adliye nezarethanesinde O•· 
man pehlivanı ve Comao••· 

ıında bir dere içinde hım buo 
Bileeylo'i öldürmek, Ceıme 

yolunda soygunculuk yapmak· 
tan ııoçlu Battal ile Ahmed'IO 

Ağırcezada devam etmekte olaO 
duruşmaları eona er mittir. 

Evelce bu iki euçlu ölClGI 
cezasına mahlulm edllmlalerdl. 

Bıttal'ın yatının tayin edil• 
meal noktasından temyiz hak· 

yeri bu kararı bozmuştu. Bo· 
gon Ağırceıa hakyerl soçlolıt 

hakkındaki kararını tef blOI 

lzmir Muhaşebei Hususiye Mudur- ~d.ece•k•ıı.r. ------

1
. "' • d Oksnrenler! Mut· 
ügün en: laka (Okamentol) 

Numarası Cinai Mevkii Ôksflrnk Şekerle· 
24 ev Karaıyaka ulıybey llm11t ao. rini Tecrnbe Edi· 
:ıo 

28 
85 

87 

,, .. 
fırm 

.. 
" 
" 

.. .. .. 
" .. 

" 
" trısmvay c. 

Yukarıda mevki VA numaraları yazıla akarat10 bir sene oıüd 
detle icarı 20 gOn açık arttırmaya çıkarılmış isede talip çıkma· 
dı~ıudao 8 7.935 gOnfindeo ltlbareo 1 7 935 gftoOne kadar 10 
r;ün müddetle arttırma uzadılmış olduğundan şartnameyi görmek 

lstlyenlerln her gQo muhaseb"l hususiye müdfirlügüne pey sürmek 
lstlyeolerlnde depozito makbuzları veya banka mektuplarlle bir· 
ilkte ihale gQoQ olen 18·7 935 peroembe saat 9 da encümen 
daimi viltiyete mftraca11tları. 2095 

Müsabaka imtihanı 
~ürkiye Ziraat Bankasından: 
8&nkamız muhtelif eervls!erlode çahetmlmak uzere mOenbaka 

ile ve yOzer lira aylıl;Ja on memur ılınucaktır. )Qaebakaya 

girmek için liseleri veya ticaret liselerini veyahut galataearoy 
Jlsesl ticaret k111mını bitirmiş olmak ve yirmiden aeağı, ylrmlbeş 
ten yoksrı yaı,ıta bulunmamak IAzımdır. 

Mfteabakayn gireceklerden oe gibi belgeler arandığı ve neler· 

den imtihan yepılacağı, Ankara, lstunbul ve 1zmfr ziraat ban 
kalarımızdan elde edilebilelı k ı:artnamelerdc yazılıdır. Müeaboku 

1.S 935 perşembP, gfinü ıalıub1 taat 9 da Ankoro ve letanbul 
ziraat bankolarında yapılacaktı ı!. 

İsttklller arırnılnn belgeleri bir mektubla blrllkte eu son 
24.7 .9:35 çarşamba gfinü akşamma kadar • Aokara'da ziraat ban· 
kaeı memurin mftdürlüğfioe göndermek veya vermek soretlle 

DıZ •• 

ve l:'nrjcn :;;ahapan 
En Ostnn Bir Mns· 
hil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayınız. 

Ko vvetl i Mfls bil 
f stiyenler Şahap 
Sıhhat Sflrgnn 

Haplarmı Maruf 
ecza depolarından 
ve Eczanelerden 
Arasınlar. 
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mOracaat etmiş bulunmalıdırlar. 2101 13 15 19 21 24 

'------·~ ·~-'-'-t•,__,~~~t ---'~'----"~~..r_;:____.::~f::..-~--..... ~-· .....;,ı.._~~..ww..~;..__gı:..._.s~_lg,~-.J~~::...........ı:J..:.3.L...~:......~:..........:ı~~...a:ı:__ _____ ~~--.... ------------------------~~~--------__j~ 



o 
o 

oı 

ı . 

l · 
k· 
lJ . 

ıt 

pi 

• 

~WllllllH •• ~.~.I.~::::,~:..,,1JJJ.IJJJ,IJ.l.'.'J.IJ,"''"''''''"''''""'"'""''""m""""''"''''"" ... """'""""'"""'"""'""J:,:..~ 1 1 11.fi,!ilımııııııııııımıııııımnmı11mmmıııııımııııımıı11111111mıımım1111mııımıl\Um\!!!!!\!\,7::~.~~ ... ::, .. ~ .. !!f I!!!!!!!! 
Anadolu'nun Tarihi Tefrikası 

fiATUI( RAKAtl 

Tefrika No. 80 13 temmuz 935 M.AYBAN 

Mozayede ile 
Fevkalade Satış 

A~le yolculuk dolıy11lle ~Dft· 
mOzdekl paıu gllo6 ~~ledf'D 

enel 111t 1 O da ikinci kor· 
donda lıılyan konıolatotu 'fe 
Al11ocık maliye ıubeal kırt~ 
aındı 178 eayıh nde birçok 
lükı tDobUyalar bllmGzıyede M· 

talac.ktır. 

Ormanın içinde Bir Atlı Belirdi. 
Sıtılacak mobllyalar meyanında 
gayet lake muoodan mamul 
aynıla tonlet, meıe ığacından 
kabat lma oymalı bafe, kare 
yemek m11111 n 6 lıkemleıl, 

9 puça atlaı odı takımı, jar· 
dl oyer1, 2 kiplik brooı keıme 
k1r~ola mea eomya, kıdıa to· 
nletl, kıdlfell ıezloag, tek n 

Elile işaret Ediyordu .. 
İki gtln aonra Karaboğa yola 

çıkıyordu. O akıım geç nkte 
hd1r Hanın huzurunda kıl· 

mıe, onunla konuemoeto. 
Demek ki dOnyadı Sılıktın 

bııka lyl lnPanlar, hın& iyi 
kıdınl1r nrmıf, diye dOtGnG· 
yordu .. 

Hatun Hao; 

- K1rıboğa ·diyordu· Ay· 
bey dilene gelıla, dlleree gel· 
m~ıln. Fakat mektubum eline 
urır, beni anlarea gam ylmem. 

- MGııterlh ol dtlber Hı· 

nım, mektubun Aybeyla eline 
•arıca kur. Dağluı c;fğnf yerek, 
otaları at1rak, yığmuru, karı, 

ıogogu 1Jcağı tepellyerek, bu 
mektubu ona gGtGrc~ğlm. 

Artık hiç tGpheal kılmamı~tı: 
Hatun Baa, onu eevlyordo. 
S.bıhı kartı, uyıodırıJdı. 

Kendleloe 11ğlam, yeni ve gl· 
zel bir tıkım elblae getlrtlmlt· 
ll. Sunhnı burutturdu. Mem· 
non olmamııtı. Kt-adl elblıeal, 

gGzGne dıhı tyl gGrGoOyordo. 
İçinde rahat rabıttı. 

Ona öyle geliyordu ki, bu 
Jl!DI elbiseyi giyince, iğreti bir 
adam gibi olacak, kalaba ona 
11gmıyacak, kolu bacagı nbat 
etmlyecek. 

Elblaenln yanında dolu bir 
keae Tardı. 

Ayak UCDDI dı bir çift yep 
yeni çizme koymuıludı. lıte 
aaıl bu aonuncuyı ınlnmlıtl. 

ÇtınkG çizmeleri eıklmlttl. Hem 
bu yeni çlımeler, bir battı 
bltlmdeydl. Derlel çok gGael 
gôrGntlyordo. 

Yanına giren urayb; 
- Bono ·dedi· Banımıaın 

çlımeclel yaptı .. 
Tam bu ıında, kıpıda bir 

gölge belirdi : 
lranl! 
Karıboğa onu gôrtlnce, be· 

......__ - - -~---
yecanlınır gibi oldu :: 

::: Gcl~dedl--ırkadıtım, gel!~ 
latenen Altındağ• br rıber gl· 
delim .. Senin kalmıkh~ına içim 
f1Z1 olmıyor. Sen benim en 
ıon arkadaıımıın .. 

İranlı •oın gôılerl yı .. rmıetı: 
- Benim de, benim de Salak? 
Dedi n eonra llhe etti : 
- Zaten benim arkıdaıım 

)'oktu ki.. Arap ordueundı ça· 
hııyordum. Bepal yıbancı idi. 
Bent itlerine elYerdlğlm için 
•oerlerdl. 
Kuaboğa glylnmlttl. Saraylı 

. dıı,arı çıkmıttı . Yaklıttı . lr1n·• 
. lı'yı-lkl omozlarınd"'tutta :~ 

- Gider miyiz? • 
İranlı bıoıoı eallıdı : 
- Olmaz Kareboğa? Benim 

. burada gôrftlecek ltlerlm Hr.I 
Beo---uiamkln olmı Hatunl 
llını yırdım etmek lııterlm .• : 
Çflokft onun aklı, Arap'lann 
dcıleelerlne,i[feeadlınnı ermez. 

- Doğru ıöyllyoreuo? 

- Sen tekrar dönebilecek 
lnletn Karaboğa? 

- Döneceğim. Her halde dO· 
lıeceğtm. Belki yalnız, belki de 
kıl,balıt olarak?. . .. 

Dıtmclaa bir at kleaeyitl 

duyuldu: 
- Benimkini huırlımıılar, 

seel geliyor!. 

- Kırıboğı! 

- Arkadıeım! 

Biri birinin boğazına 11rıl· 

dılar : 
- Git, gtUe gGle? G6ıftm 

yolda ıenl beklf yeccğlm; Karabogı 
Mıdımkl ıenln de, benim de 
klmıemlz yok. Bari ~lftreek 

beraber 6lellm, ~ahrHk bera· 
her kalıhmt 

- Öyle olıun C.ter! 
lr1nh'nın ıdı ICaferdl. Kara· 

boğa'yı, earay bpı11aa kıdar 

teeyl etti. Şafak ıGkmaeuı. Ka· 
ranlık eplce dağılmıetı .. 

Tebar 11rmıetıl1r Te Kıra· 
boga, yeoll bir bayıra tırmının 
iki taraflı bir yolun 6tealnde 
kayboldu, gitti. 

İranlı bir mftddet dftollndG 
n ığır adımfırla içeriye girdi. 

• • 
• • 

Ufuk, kıp kırmııı .. 
Yanık, altın renginde bir gl· 

neı, ti usekta, bakır renkll 
bir dı~ın tepeılnde duruyordu. 

Genç bir atlı, ovıya bıkln 
bir tepenin Gıtftnde durmuo, 
gftnqe bakıyotdu. 

Hiçbir gftn bu, kıdlf gG?.el 
canlı bir tıblo g6rmemlotl. Dem 

de o kad1r yakıtı görGn6yordo 
lı:J , atını ıtlrae, dığı ıırmaneı, 

bu ıt~ıt ıGnmOe gibi gOrihıen 
gftneol eJlle tutıbllecektl. 

Bu ıralak, oHktıa, 11gdakl 
k0ç6k ormaohğıa içinden bir 
ıee geldi. İrglllr gibi oldu. Son. 
ra haf il, hayal dolu bir gftlOı 
le dlolemeğe hıtladı : 

Bir kız, t6rka ıöyllyorda . 

Ur aktan gelf yordu eeııl, am 
ma, göo1Ga6u içine akacak gibi 
tatlı idi. Yınıktı. 

Bir ualık onu gGrdG. Ata· 
nın bıtını çe.lrdl n bağırdı; 

- Yıkar, Yakar! 
Ormanın ağııodı bir atla be. 

lirdi. Ellle tpret ediyordu : 
- Aybey, Aybey! 
Delikanlı, atını ona doğru 

ı6rdft. 

- Sonu nr -

ilan 
lzmir Tramvay ve Elek. 

tirik sosyetesinden 
Şebeke ımellyatı dolıyıılle 

cereyanın bo ayın onbeılnct 

pazartesi ~dn4 saat 8,30 dan 
14,30 a kadu TUkllik cıddeelle 
mftcHlr ıokakl1rdı keılleceğl 

ıayın ıbonemanlarımııca bilin· 
mek ftzere UAn olunur. 

çift bpıla aynalı dolaplar, yeni 
bir halde Gç petallı Harımın 

ıııarkah Af ttıın plyınoıu n 
tabureal, Amerikan kınape n 
2 koltuk, ıem41yellk, gayet tık 
6 adet hezeran 11ndalye, ete· 
j er, davar 111tl, bir ma .. lkl 
ıebpa. lnmın tunlet, ılfunye· 
nh aynalı dolap, ork, komo 
dinolar, bir kOIClphane Y•Alı bo 
ya lc,.halır, hılı kilim n ıecca · 
deler Ye 11lre birçok mobilyalar 
bllmOzayecJe ıalllacakllr. 

Fınata kaçırmayınıı. 

Fırsat artırma salonu 
Aziz Şıuık 

Telefon 2056 
İzmir lnhfearlar bıımftdftr· 

IOğftnden: 
Çımıhı toılaıındıkl ldıremlı 

mıh olan lkloer yftı lir• mu· 
hımmen bedelll iki bakbl 
dftkUoının Baslnn 935 ipti · 
d111ndıo Mıy11 936 aonuaa 
kıdlf birer aeoeltk klralın 
açık artırmaya konalmaıtur. 
ıteklllerln ylzde yedi boçu~ 
nlıbetlnde monkkat teminat 
parılarlle 12 ·7· 935 cuma ~il· 
nft 11at OD beıte ıımfr tabi 
ı1rl1r baemGdftrlftgftnde mftte 
tekkll komlııyooı gelmeleri. 

30 ' 9 13 

Tt:J Q K iYE· 

llR/ ~T 
BAN~A51 ... 

Kışlada Mfls. Mev. sabn alma komisyo
nunda ihaleleri yapdacak ilAnlar 

Mat. Mv. 11. al. im. dın: 
4.9225 1111 kartıh~ındı kamyon karoeerlıl kıpıh zarf Jı yıp · 

tarılıcaktar. lbaleal 20, 7 ,935 comarteıl glnll uat 11 dedir. Şart· 
nameılai 247 korooa almak letlyenler hergGn lı:otDhyona uğrı· 
yıblllrler. Ekılltmlye girecekler 2490 ıayılı kanuoun 2 ocl ve 
3 ncG mıddelerlnde yuıb nılkılırla birlikte 3691 Ura 88 ku· 
ruıluk maYakkat temlnıt mektub Teyı mıkbozlarıaı havi teklif 
mıktublarını ihale uatlnden bir uıt enel M. M. • · ııa . ko. 
nanı Yermelerl. 4 9 13 17 1978 

Mıt. MY. 11t. al. ko. rıt. den: 
1 - Mıt. Mv. kıtaıtı için (47) ton linlt maden k6mGrd p•· 

zarlık ıuretlle aabn ılınıe1htır. lhıleıl 15 ·7 · 935 pı · 
zarteal gftn6 111r on beı buçukta İımlr'de kıelıdı Met, 
MT, 11bn alma komlıyononda yapılıcaktır. 

~ Ş1rrnıme1I her gtln komlıyonda g6r01eblllr. 
3 KGmGrtln tahmin ed~len bedeli (728) liradır. 
4 - X.OmftrGn beher tona için on beı buçuk lira tahınla 

edllmltllr. 
5 Teminatı muvakkıte ıkçeel ( 54 ) Ura altmıt dôrt ko· 

ruıtur. 

6 lıteklUer Ticaret odaıındı kayltll oldoklanna dair 
nılka göıtermek mecburlyetlodedlrle. 

7 Pazadığa letlrak edecekler 2490 ıayılı artırmı ve ek· 
ılltme kanununun 2 ye ftçDocft mıddelerlade ve tut• 
nımealode yasılı y,,ılblın n temlnıta monkkıte mak· 
baılarlle birlikte ihale 111tlode komhyondı hazır bu· 
Jnndurmılan. 

Mıt. MY. 11t. al. ko. re. den: 
1 - Mit. MT. kat11b için (128100) kilo patıteı ihtiyacı ka· • 

pala urf oıullle utın ılınacaktır. lhaleel 31 ·Tem· 985 
ç11 .. mba g6nft 111t on ıhı buçukta lzmlr'de kıtlıda 
M11. Mv. utan almı komlıyonunda yıpılıcaktır. 

2 ·- Şartoımeal her gan komlıyonda g6rGleblllr. 
3 Patıtl~Jn tahmla edilen bedeli ( 8006 ) lira yirmi bet 

kura9tur. 
4 Beher kilo pıtıtlı için altı korno yirmi bet eantlm f lıt 

tabmla edllmlıtlr, 
5 - Teminatı monkkate ıkçeıl ( 604 ) lira altmıı dokuz 

kurottur. 
6 - lıteklllf'r Ticaret oda11nda kıyıdlı olduklarına dair veılka. 

göstermek mecburlyetindedlrler. 
7 - MOaıb11eıoa Jıtlrak edecekler 2490 ııyıh artırma ve 

ekılltme kınunonun 2 Ye DçOncQ maddelerinde ve şart· 

namealnde yasılı •ealkalarlle temlnıtı muvakkate mık· 

buzl1rını Ye teklif mektuplarını thıle 11atlden en iZ 

bir 111t enel komlıyona Termit butunıcaklardır. 

13 18 23 28 

Bornava sabn alma komisyonunda iha· 
leleri yapılacak olan asker ilinlan 

Hornava Aıkeri Sa. Al. Ko. dan: 
1 - G11lemlre 10 taksitte teılim etmek ıartlle açık ekıılltme · 

de bulanın 375800 kilo ltnlt maden kômGrGnDo beher 
tonuna nrllen 9 lira 95 kuruı f lıt pıhıh görOlmGtUlr. 

2 - 10 g6a temdldlle açık ekelltmeıl 22·tem·935 p1Z1rteıl 
g6n6 Mat 14 de yapılacaktır. 

3 bk temloıt 282 liradır. 
4 - Şartnımeıl hergfta komlıyondı görllleblllr. 
5 - letekll olanların bildirilen nktlnde Burona'dakl ıekeri 

ıahn ılmı komlıyonuoa mGracaıtlın. 2104 

Burana ııkeri Sı. Al. Ko. dın: 
1 - Öde İn itteki 11ker hıytaaları için 6 aylık 66 ton arpı · 

nın beher klloıu S kurut 7 4 11ntlm ile talibi ftıerlnde· 
dlr. Son lhıleel 15-tem·UŞS pııarteıl gtlnd aaıt 9,30 
da yıpılacaktır. 

2 - Daha qağıya talip olıal1rın blldlrllen •aktlnde 181 
liradan lb1ret ilk temlnıtlarlle birlikte Bornna'dıkl 
aıkerl utın alma komllyonooa mftr1caıtl1rı . 2106 

Buraıva ukerl Sı. Al. Ko. dın: 

1 - Burnan'dıkl aıked bayHnları ihtiyacı için 6 ıylık 300 
ton arpanın beher klloıu 3 karnı 7' eantlm ile tıllbl 
ftserlndedlr. 

2 - Son lhıleal 15 tem 935 pazarteıl gln6 saat 10 dı ya · 
palrcaktır. 

3 - Daha ıoagıya tıllp olanlann bildirilen vaktinde 814 
Jf radan ibaret olın ilk temlnatlarlle birlikte Borana· 
deki aııkerl ıatın •ime komleyononı mOrıcaıtları . 2105 

Bornua aıkert Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Ôdemloteld aekerlbaynnları lbtlyıcı için ıenellk 102300 

kilo ıamının beher klloea 1 koroı 38 santim ile talibi 
Gaerlndedlr. 

2 Son lhaleal 15 tem 935 pazarteıl glol uat 9 da ya· 
pılacaktır. 

8 - Daha aı•pya talip olanlann bildirilen ukdnde 106 
liradan ibaret ilk ıemlnıtlarlle birlikte Bornna'dıkl ••· 
kert ıatın alm• komlıyonuna m6r1caatları. 2103 

Istanhul Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 
Tıhmln edilen bedeli 58500 Ura olan jSOO ton rekompoıe 

kOml.r 29 temmoı 1935 paaarteıl gdall uıt 15 da kıaımpa,ada 
komisyon lblnuında kapalı urf oıullle ektlltmlye kooulmuotor. 
Şartnameal 292.50 kurut mokıblllnde her gfln komlııyondan 
ılınıblllr. leteklllerln 4175 lfradan ibaret mavakkıt teminat 
makbuı nya bınka mektubuna n kınuul belgeleri havi teklif 
mektuplaranıa ekılltme uabndan bir uıt nYellne kad1r ko· 

Mtk•h YenMled. 8880 209, 13 16•19·21.2, 
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ı ç ı n ı z. ···-· -öz mor şubesn - Çünkü Ankara Birası 
ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi bioaeında 

TELEFON: !2363 • Ulusal Bir Fabrikanın Mahsıılodnr 

OertOrlO (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapıl ır. Ucuz, Temiz ve Sıhhiğ Bir Gıdadır. 
Vadeeizlere % 4 

Mevduat Şartları: A!t• ay vadt:lir.~ o/o 5 
Bır ıene vadelııe % 6 faiz verilir. 

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

Zahire, ftsftm, incir, pamuk, yapık, afyon n1alre komisyonculuğu yapılır. MıllH geldi· = 
tlurl" Hhtplrrln11 en mtlııald ı,erahle nanı urtllr. (Ankara Büraso) -heryerden arayınız. 

19000 lira bedeli muhımmenll lamlr cezıntnlo mıyıe 936 
gıyeetne kadar olan ekmek ihtiyacı kapıla zarf ıuretile ekelh 
•iye konulmuıtur. Ekelltmlye glrloeceklerln ydzde 7 ,6 nllbe· 
tinde teminat veya hGkumetce muteber bankı mektobluıoı 
beraberlerinde alarak ihale gano olarak tayin edilen 29, 7 ,935 
gGolemeclne rııtlıyıa pazuteel gGaQ ıaat 15 te ce11nl direk· 
törlllk od11ındı toplanacak komlıyona •e fazla tıfıllat için de 
berg6n 11ıt 15 ten ıonrı dlrektörlQğe bıı•ormaları illa olonur. 

3 9 13 18 1972 

Jstanbul: Deniz Levazım Satınal
. ma l\.omisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 131250 Ura olan 2500 ton mazot 15 
temmuz 935 pızarteıl gGnd ıaat 15 te Kuımpııa'dı komlıyon 

blnıııada kapılı 11rf uıultle ekelltmlye konulmaıtor. Şartu.· 
meal 656 kurut bedel mokabutnde hergCln komlıyondan alını· 

bilir .... ıteklllerln 7812 lira 50 kuruıtıa ibaret olan muTakkıt 
teminat makbuz nya mektoblırı ile kanuni belgeleri hHI tek· 
Uf mektublarıoı ek11lltme ıaatindea bir Hat eneltae kadar ko· 
miıyoa r.,fılfAtne •ermeleri. 28 8 8 18 3509 190 l 

Emlak ve Eytam Bankasından: 

Ene No. 
Takıllle n kapab urf la •tıbk emllk 
MnkU n nn'i Temlaat 

1 8. 

54 c. 

58 c. 

Lf ra 
Ôdemiı'te camii cedld mahalleılnde ulslye 5.6a0 
ıokağıada lletlerlle beraber ılaema bla1t1. 
lsmlr'de ahmet a~a mahalledade lktnd 
kordonda dada aokagıada yeni 10,13 eski 
1 10 12 numarala ,.ıamat hanı 

7.000 

İımlr'de ikinci kordonda eıkl 4 yeni 13 5.000 
aumınb d6rt katlı haa 

Yukarıda yuıb mCllkler bedelleri dört lakıltte ödenmek ear· 
dle Mtılmak here kapab urf la artırmaya konalmuıtar. 

1 - İhale birdir •• kat'ldlr. 24,'/ ,935 çarpmba glaG ••t 
oad6rtte Ankara'da idare meclldmls lauDnnda yapılacaktır. 

2 - Ba mllklerla ftedellert blrtad tablt petl• olmak O.ere 
dlrl mClıaTI takıltte n iç senede 6deaecektlr. 

3 - Petla Gdenen btrtacl takılttea geri kalan iç takılı 
yaıde dokuı fala •e yırım komlıyona tül olarak !kr11at falı 
Ye ıeraltlne tedlkan senelik annCllte mallle heub edilir. 

4 - Alıcı olaDlar bankamııdıa bir lira mubbUlade ılacak · 

lan mafaual .. rtaamemld okuyarak lbrleye teeadlf eclea 24, 7 ,935 
earıımba glnll ıaat oablre kadar fartaamede tarif edlldiAI •eÇ· 
hile teklif zarflarını Ankarı'da umum mldlrlDgGmlae •eyabot 
borada ıubemlıe nrmelert •e dıba f11la tafılllt almak lıtlyen · 

lerla bert[Cln ıubemlıe m6racaıtlırı. 5 13 21 1984 
Euı No. MevkU Pey ıkçeıl 

396 Irgat paurı lklçeemellk caddeal 520 
83,35 No.h Aerl ıtaema blauı. 

Yakarıda yaııh ılnema biaaıının 10,8,935 tarihinden batlı· 
mak Clıere aç ıenellk kır... kapalı ıarf la ırttırmıyı konul· 
muıtur. 

ı - Jbale 26,7,Y35 cumı gClal nat oadı tabemlı •tat ko· 
mltyonu tarafındın yıpılıcakıır. lıtekll olaaların ıabe· 
mladen ılaeaklın earıoameyl lmH ederek df'poılto mık· 
buzlle birlikte teklif mektoblarını lllıtlrmelerl .e ihale 
ıımıDındaa enet ıabe mOiarlıgıne nrmelerl lbımdır. 

2 Sinema blaa1ı ıartnımeye bağlı keılf maclblace tımlr 
ve ııllh edilecektir. 

3 İcar mClddetl iç ıenedlr. Her ıenellk klra11 dört mftnvl 
takaftte petin a.lınıcaktar. FHla mıhlmat almık tıtlyea· 
lerla ıubemlı Emlak eenlılae mlracaatları. 

13 19 25 2065 

Hamza Rüstem 
Fotoğrafhanesô 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda bulunur 

Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halis· 

lı g ın t i msa lı olan 1) markasın ı arayınız' 

Bakteriyolog ve bulatık ile ıalğın hastahklar 
mfttahaseıeı 

Bamıabane letaıyono bquındaki dibek eokak ba11nda 30 N)'l• 

b e• •e maayenehaneWıde Nbah aut 9 dan akpm ıut 9 a kadar 
butılannı kabul eder. 

MClracut eden haıtalara yapılmHı lhımgelen eair tahlillt ve 
mikroekopik muayeneleri \ile veremli baıtalara yapılmuıoa cevas gô
nllea Pnomoıorakl muayenebaneaiııde muntazaman yapılır. 

Teşviki Sanayi Kanunundan isti
fade Eden Mnes@ese Sahiplerine lk-
tısad Vekaletinden: 

Fratelli Spereo Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI 

0 0RESTES,. npuru 10 ıemmaıda gelip ylkClnG boıılttıktıa 
eonrı Bur~ıı, V Hna n Köıteace Umıalerına hareket edecektir. 

110RESTES .. Tlporo 13 temmuıdao 18 temmuH kadar An· 
•ere, Roterdım, Amıterdım n Bamburg llmınlan için yDk 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LİNIEN 
"ROLAND., motOrCl l:J temmuzda Roterdım, Bamburg, 

Copeohıgen, Dantılı, Gdynla, Goteburg, Oılo n t..kandlnnyı 
limanları için yak ılıcaktır. 

S):Il V &CE MARlThıl ROUMAlN 
Garbi Akdenla için ayda bir Maatuam Sefer 

11 PELEŞ., npuru 14 temaıozdı gelip 15 temmuda Maltı, 
Mırellyı n Bareelon Umanları lçta ylk alacakllr. 

Yolcu •e yak kabul eder. 
NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE 

lamlr'le Ne•· York araında montuam aefer 
0 RINOS,. nporu 21 temmuıda İsmlr'den (Doğru) Nnyork 

için yak ılıaaktır. 

Hamlı: lılalardakl hareket llrlhlertndekl degltlkllklerdea eeenıe 
meı'ullyet kabul etmeı. 

Fula taflllAt lçla .tklacl Kordonda Tahmil n TahUye tlrked 
blnuı arkuında FrateW Spereo aeentabpaa mtlracut edllmetl 
rlCll olunur. T,,l.,foa: 2004 • 2005. 2663 

Olivier ve Şore
kası Limited Va

pur Acentası 
Ceadell Han, Blrtacl Kordon 

Tel. 24,S 
Ellermıa Ltyn Ltd. 

" FRAMINIAN 11 vapuru ay 
eonunda L\•erpool •e Snaa· 
aea'dan gelip tahliyede bula· 
nacaktır. 

"DRAGO.. Tapanı 29 tem· 
muıda Bali, Annra 'te Lon· 
drı'daa gelip tahliyede balo· 
nacak 9 e ayni ıımında Loadra 
n Hull için y6k alacaktır. 

Doyçe Lnante Unlye 
0 ANGORA11 Tapanı 18 tem· 

muıda Bamborg, Bremen •e 
Anvera'teo gelip tahliyede bu 

luaıcakhr. 

Not: V urut tırlhlerl n ••parla· 
rın tıılmlerl Qaerlne denltlkllkle 

rfnden meı'olfyet bbol edllmea. 

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

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

u VVINFRIED " ••puro 8 
temmuzda bekleniyor, 11 tem. 
muaa k.ıdır Annre, Roterdam, 
Hamburg ve Bremen için yak 

ılıcaktır. 

"ALIMNIA .. vıpuro 20 tem. 
muzda bekleniyor, Hımburg, 
Anvere ve Bremen'dea yok 

Akhisar şarbay· 
lığından: 

Akhl•r ıarba1 hğmıa 60 7 5 
lira lcretU elektrik fıbrikuı dl · 

rekt6rllil ıçıktır. Oıaıbet y.., .. 

dan yakarı olauımak •e askerlik· 

ce llltlğl baloamamık ,.rdle eo 

u lataabal ... t1u mtkteb 

nyllıuı tlcared bahriye ma· 

kine k11mından meaon ny•· 

huna orta derecede tahlil g6t• 

mlı •e ordu naalr dnlet •e 
6ael mCle11eaelerde elektrik ye 

maklaa ltlertade çalıflDlf ye 

mu•affık olmuı bulanmak ye 

mahaaebe lıleıladen anlamak 

Te dl~er kınaal ev•fı halt 

bulanmak .. rtlle bir leyar ah· 

oacığındaa lıte klllerla Tetik•· 

lırı •eya ôraeklerl ile bera· 

her yııı ile Akhl1ar tarbıy· 

lıtıoı bıı •urmıl1rı Ula ola· 
nar· 2 7.13 1949 

lzmir Asliye Mah
kemesi Ticaret 
Dairesinden: 

kmlr'de Kardıçıb hınd• 
44 namaradı Dilli 11de blrı· 
derler tlrketlae lııfeten Remsi 
Te Semiha tınf larına. 

Sanayi m6eueeelerlne gönderllmlt olen ıuıl varıkalırı mocl· 
blnce terılb edilecek 193.t tlcui senesi fo cetvellerinin beş nOe· 
hı olarak tınzlm edllmeıl ve bir oüııbasınıo nkaletlm!ze g~n · çıhracıktır. 
derilmek Oaere en geQ 81,7 ,935 tarihine kadar postaya nrll· JOffNSTON VVARREN LINES 

FevkalAde ılr'ıt •e aefaııetle •e teminatlı olarak foıografı meıt diğer dört nClehının lıe gene ayol tarihe kadar mahallin LTD. - LlVERPUL 
mCltealllk her it yapılır. en baycık mDlklye memurona verilmesi tozumu ilin olunur. u DROMORE " Hpuru 14 

lımtr'de EmlAk ve Eytalll 
bankuıaın ıleyhlnlıe ıçtı8• 

676 Ura 3 kuruı ılıcak d•· 
vaıı lıerlne 27 ,6,935 pertelll' t 

be ıaat 9 da mahkemeye gel· 
mealı için gladertlen dur.C 
kAğıtları lkımetgibınıııa mtÇ 

Vesikalık Resimler 6 Saatte 6 9 13 1G89 2oos tf'mmuıdı bekleniyor. Aonre 

~mummım• Muallim ,.11111111111111111 ::n ~~:;!0~~:; •• ;~:r:~ar:~~: 
Amatör işleri 12 • 24 " nrlllr. 5 D ff ı~ • Al t = tence, Galıç ve Urıllı için yık 

l l 1 L =- r. u usı a aş 5_ ., .... Lıır. Portre rea m er , a~rancUıman, aırt poatal lılerl teminatla n "91a 

Pek elnrltll flatlerle ve mlmkCln mertebe az bir amaada § Etki Tıbbiye Mektebi Madoro, Garp Cebheıl Sıhhiye Reisi ~ SERViCE DlRECT DANUBIEN 
:: 5 TUNA HATrl 

yopılır. Sa ı ı ş Mağaza 81 D da --·§ iç Hastalıkları Motahassısı ~ "DUNA., motörl halen llma· 
§ But•lınnı Bıcı HıHn Oteli Kar111ıadı Şımb Soklğında 5 uımııda olup Bodapeıte, Bra· 

En maruf tabrlkalınn cam, filim, ~'Aıt, 1nkJae Ye eaa· § (20) No. Eıkt Moıyenehıneılnde Kabul Eder. § tlıln n Viyana tçla ylk at. 

farı rekabet kabul etmez f latlerle satılar· 1 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 maktadır' 

bul olmuındın dolayı teblll 
edilmeden geri çenllmlt •' 
mahkemece lllaea tebllğal y• · 
pılma1ına karar nrllmlttlr. 

Tayin olanan 12,9,985 per· 
ıem~ nıt 10 da İzmir tlcarel 
mahkemealne gelmenlı •e1• 
bir •ekil göndermeala le•" 
eder. Akel taktirde gıyab aıll· 

ımeleıd yapılaca&a illa olaauı· 


