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Arnavudlu' 
Balkan Paktına t 

Karar Verdi. 

Harh Olursa Mes'ul Mussolini'dir. 

Evvel zamanda bir adam bir 
•tçıya gtrmlo; yirmi parahk 

:0rbı yemlf. Yerken içinden 
lr paçavra çıkmıı. Aıçıya: 

- Ba paçnr1 ne? 
Demı,. Aıçı: 

1 
- Yirmi parahk çorbanın 

çllldea Hind kumııı çıkmazya! 
Demle. 

Anupa diplomatları ve eko 
lloıı.1c11er1 de timdi bağmyorlar: 
.\ - Bu Anupa~nın hali ne? 

''opa dlplomulsl, ekonomisi 
~ oldu? Ne bal bu? 

Diyorlar. 1914-18 11ntından 
~rı Anopa'da bogcıokGoden 
it Ilı blrıey beklemek, yara· 
..:~o çabucak kapanacağını 
'"tGıunek doğra değildir. 

Dayak muharebenin plioço· 
•ıı tudur: 

-'hmıo milyon asker, sllıih 
•ltı1a1 alandı. Bunların on 
._ll101au ölda; otus mtlyano 

~ll'tlındı. Y ilaon milyar frank 
'lllıııa oldu. Yanan, yıkılan 

tebtrıer haıka .. 
8u uçura;. öyle onyedl 

ttııede dolmlls. Bu itin, maddlğ 
JGıQ., Wr de tloel (manevlğ) ytızü 
•ır lı o bambaoka... Ekonomi, 

~0.Y••l, •hllk anlamlar. kôkdo 
ea ,..,•aldı. Biç tOpbe yok ki 

~pyeol, bımbaıka bir dftnya 
Aoyor. Eneoıel SHaş ôoce· 

•t111 ıa ekonomi ve ıoıyolojl 
Pteıadblerl bu doğmak Ozere 
olııa d 
8 Onyaya uygun gelmiyor. 
~tQıa ıaluntaların, buhranların, 
il "ttklıkların kôkG budur. 

Gttcn buradadır. 
4.tropa bu do~ama naul 

~ecel? 

11~•111,rlka Blrleelk dnletlerl 

'-. ~ Anupı'yı blrlettlrmek 
hıa IJeıaler Yar. Briaod'ın projeıl 
4 dor. Bu eavaya (Tez~) göre 

hı:11P•'ya blrletlb kurtulacak, 
'-k fıfeaıezıe kôkftoden yıkala· 
(~,,~ Dntetler ekoaomlıl değil, 
it •) ekonomisi dGıGaOyorlar. 
1. •lbQkl Vereay anlatmaıı, 
q•rop ' 
d • yı ylrmldokuı mOıtakil 

- e•lete d ayardı. Ba ylrmldokoz 

• 

•• 

r· 
·el ,. 
ab 

ı e•ıeu birleştirmek ı'Syle kolıy 
,:ô d~~lldtr. Bu teı:, uaun zaman, 

tQ alınında kalıcaktır. 
de lıu•dıgımız devir, ekonomi 

'tldt dt r. Bugdnlı.Cl hayatın 

St o1gu (Mihver) i, ekonomidir. 

~~ ... •un kôkft, ekonomidir. 
il 01101Dlk asığlara dayanmıyan 
gı~=l •ıalaemaların değeri yok 
tçı r. A•rupa'nın bar.eıkbk 

ilde ol b 
\Qla a llmeıl için ekonomik 
ek 1111•lar t•rttır. HugGokil 

OQOIJlf 
htuı1a ilminde daha böyle, 
lo devlederln aıığlırını 
~;Q7•c.lt blrıey yok. Ôyle 

-o . d,, Jle lıe berkeı tetik 

"-ee~•k. Dltlne kadar ıllibla· 
letı · Kavga yok lıe birbir· 

lldeQ L 
lleıe b aorktokları için yok .. 
't)'ıf iri, karoııındakluln biraz 

""•l 01du~uno enlasın, bak 
G.uııae 11ldmr. 1ote dtnya 

, ftabmi Balaban 
Soau 6 ıacı yClade -

Türk Dili Araş

A tat ürk 'ün Son Diyevini turna Kurumu ... 
3 Yıl Ev el AtatOrk 'On 

Tahlil Ediyorlar. Elile Kurulmuştur. 
----- -- İstanbul, 12 (A.A) - Cumur 

1 Ç 
baekanı K.amil Atatürk, Tfirk Dili a a e o zı ara§tırma kurumunu üç yıl önce 
bugün Yalova'da kurmuılardı. 

Qdı. • ı VOr r Bu mutlu günün yıl dönflmü 
ti • münasebetilc Türk Dili Araştırma 

~~~---....... -...----.._........-- 1 kurumu genel sekreteri İbrahim 
Necmi Dilmen Y alova'da bulunan 
Atatürl 'e aoağıdaki tel yazısını çek· 
miştir: 

Kam&l Atatürk Türkiye Cu· 
mor baıkanı - Yalova 

Iler yaratııı Türklüğe yeni iler
leme uluklan açan kutsal elinizle 
üç yıl önce bugün Yalova'da kur· 
duğuouz 1 ürk Dili Araştırma k.u· 
rumu, o gönden bugüne hep yüce 
korumanız :\'e yaltırık ıı1çan ıpk· 

laodırmalanoızla atabildiği adımla· 
nn genioliğiui de siz en büyüğü· 
müze borçln olduğumuzu bilerek, 
bu ııuinç gllnünde yaratıcı •e yük· 
seltici ellerinizi içten saygılar ve 
tükenmez duygularla öper. 

T. D. A. K. genel ııekreteri 
fbrahim Necmi Diımen 
Cumur Baolr.aoımu. şu karoılığı 

göndermiılerdir. 

Tüık Dili Araştırma kurumu 
genel eekretcrligine 

Türk Dili Aravtırma kuromll· 
nuo üç sene içinde yaptığı i§lcr 
çok büyüktür, 1'.urum içinılc çalı· 
şan arkadaolar bununla öğünebi· 

lirler. Kamunuzu kutlular, tam 
başanlar dılerim. 

Cumur B•ıkaoı 
K. Atatflrk 

C. H. P. Esnaf ve işçileri 

Diin Büroda önemli Bir 
Toplantı Yapıldı •. 
~~~~~~~ ....... ~~~~~~~ 

Birlik Hesapları Tertemizdir. Dedi-
kodular Yalandır .. Birlik Hiçbir 

Zaman Yiyinti Değildir .. 
C. H. Partisi 

esnaf ve ltçller 
bir 11 ğlo de dan 
önemU bir ıop· 

lanta yapılmıttır. 

Toplıntıya parti 
batken• Y ozğad 
eaylavı Aval Do· 
ğan batkanlık el• 

tlğl gibi Vali 

General Khım 
Dl rl k'le ıarbay 

dok tcı r Be he et 
Salih, Parti, il· 
yôoetlm kurula 

tıye le ıl, Kı • 
Z1lay cemiyeti 

reiel doktor Ce•· 

det Fuad, mem · 
lek.et hutaneal 
baş beki mi dok· 

tor Huao Yu · 
ıuf, emr1Z1 ıarl· 

ye h11ıaoeal bıo -::ır::.- : Parti Baıkaoımız A voi Do~an 
hekimi doktor Ltltfft Sabri ve daha birçok zent hasır bulu· 

ANADOLU'oun Aok~ti: 16 
nuyorlardı. 

Parti bıtkanımız, konuımayı 
açarken tamimi ve açık yGrek· 

- Sonu 2 inci yiizde -
Pe!ter Loyd y .. zıyor: 

Bir loğlllz gazetesi TOrklye 
Relılcumuro Kam&l AtatGrk'Gn, 

araıulueal durum hakkında 

çok entereean bir diyetini kay· 
- Sonu 6 ıncı ytızde 

lzmir'ilı Ekonomik 

Habeşistan •· ltal_ya D N H ıd ? Parti Başka-
u rum u e a e. nımız lzmir'de._ -

1 ] • A • k Yeni Limanın Yeri, Limanda Modern Birçok işler 
ş erı ve merı a. A d T GördO ve Musevi 

raçlar ... lzmir Ne en ransit Heyetioide Kabul Etti 

M. Hol, 36 Devletle Birlik Kelloğ 
Mısakıoa Bağlıyız, Dedi. 

Merkez t Olamaz? c.e.P. 11 yönetim kurula 
bııkaoı A vnl Doğan, blrbaçok 

Mar1llya, 13 (A.A) - Ame· 
rlka'nın Jt!nl Ableababa ltgft. 

M. Ruıvelt 

deri Jorj Hınaoo Adhababıya 

gitmek Ozere Marellya'da H · 

pura binerken gazetecilere fD 

dlyevde boluomuetur: 
- Amerika bfrletlk devlet· 

lerl Habeı · ltalyan duasında 
btıkleylcl bir dorum tutacak 
lardır. Bununla beraber Ame· 

rlka, H11beolııtan'ın ekonomik 

Habetlıtan'dald Amerika teba· 
- Sonu 6 ıncı y6ıde -

Anket için Kordonda Uman 

leleri genel dlrektôrlaga bina· 
ıaodayım. Temiz kıyafetli bir 
hademe beni aı genel direkt~ 

Dünkü Güreşlerde Takı· 
mınıız Galib Geldi. 

gellemeılle ilgili olduğundan Uluaal güreo takımımız ti! 
bir takım barajlar yapmayı Tarı vepurlle ~ehrlmlze gelen buçukta Al@ancak ıtadyomunda 
kendi tıaerlne almaıı mtım~ ,.ulusal gGreı takımımız. Macar bir çok ıeylrcl karoııında Ye~ 
dOr. Benim baıhca Odnlm _ , glıeı takıma ile dCl11 111t 17 - Sowao 4 acO 7bde -

l'ün barosuna aldı; aoarı, ya· aylık mesunlyel almıt ve Çeı· 
kanda bulanan aı direktör me'ye gltmlftl. Fakat önemli 

Haşmet Dülge 

Hıomet Dftlge'ye geldlğlml hı 
her vermek Ozere ayrıldı. 

- Bir mahzur yoktıa yukarı 
buyurmanızı rica ediyor. 

Dedi. Baroya girdiğim va· 
kit Türk'çft Necib'le hararetli 
hararetli göraoayordu. Beni 

g"rGnce: 
- Gel bakabm anketcl! 
Dedi 'ft'I son 11manlarda ga· 

ıetelerde gôrCllen anket bollu· 

gundan baluederek: 

- Sonu 5 lacı 7Gıde -

bazı leler dolayıalle, batken, 
Sef~rlhiııar ve Urla'ya gitmek, 
handan aoora lzmlr'e gelmek 
mecburiyetinde kalmııı.r. Sefe· 
ribisar parti itlerini gözden 
geçiren bıtkan, ddn aabab, İı· 
mir Musevi'leriodeo bir heyeti 
kabul ederek ban sugaaındakl 
ödev etrafında kendileri ile ko· 
noşmno ve tzmlr Mosevi'lerlnld 
geniş ölçOde bu @avgaya lttlrak 
aureılle iyi bir ornek olmala· 
rıoı batsrlatmııtır. Heyet te 
buna eôz vermtı, lzmlr Muee· 
vi lerlnlo yakında kendilerini 
göatereceklt"rlol ıöylemlttir. 

Baokan bunu m6teıklb Ur· 
la'ya gltmle, Urla'da hava ko· 
romu. etrafındaki bazı tlk&yet 
ve dedikodularla yakından alA· 
kadar olmuetur. Bu mes'ele 
Qıerlnde mOfettlt bile getirten 
hıtkan, boşy,.re yapılan bu 
yersiz dedi koduları doğru bol· 
madığını anlatm•f• bazılarının 
yazı ile ifadelerine mdracaat 
eımlştir. lzmfr'e dôotııGnde ev· 
velA Esnaf ve İeçller birliğindeki 
toplantıya bıtkaohk etmlı, daha 
eonra gOreı mDıabakalaranda 
buluomuı ve gece, parti namına 
gtıreoçi ve Ankara'h blılkletçl· 
ler ıaref ine Şehir ga1lnoıund~ 

bir ıl7afet nrmlıtlr, 
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D.. B=· P. :oaf :e lşçi!!:!!ı· e· { G Ü n Ü n T e ly az 1 Ha be ır Der 1 
un uro a onem ı ır 

Toplantı Yapıldı. Her Yerde Harbe Mani Olmazsa Ulusl 
Hava Savgası K h• J k --·-· - S.p l lacl ylade -

le bir dlyn .erdi. Blrllk eln· 
6ada .. bel a11Alar dolayıılle 
tHlrmek lııenen dedi kodaları 
elddetle tenkld etli n dedi ki: 

- Oa gGn end bir toplan· 
bda Mıliklerla yeni ıldt~ te· 
kilden toankl •ı.tyet laerlade 
uladatl1rımın flklrlerlal eor· 
mattam. Basıı.n lılrularda ha· 
lndal1r. 

- Bir takım beap yanlıt· 

bka.n n kanııkhklar •ardır, 
ae oluyor, ne gidiyor, ba.,.,rl 
mis yok! 

Dediler. Ben de '6• •erBm. 
Bir heyete, blıGa itleri, ht'up 
len tefdt ettlreceAlml Ye ne 
deeyl blldireee~hal 86yledim. 
Buaan herine bir heyet 1e 

qlldl. Ba heyetteki arbdaılar 
~bfblar, heNpları lneeledller. 
Şimdi bunların aetlceıl ılae bil· 
dlrlleeekılr. M,.mlekeıln bGylk· 
lerl de buradadır. Berkeı •a 
slyetl bllmelldlr. 

Adaclıtlar! 

Parti ba ite elatbta •man, 
33 blrlljla toplaclıtı pan 
86481 lln idi. Ra pandan 
71310 lln• msaı Ye mHnf 
lua •erllmittlr. 9160 kClıar 
Hı.. blrllklerla efndıaa, yar 
damı.ra n •ngllere flaAtlmıf11r. 
Maataıla lye1~rıa gnrdlkleri 
yardım anandakl blylk farka 
dikkat bayaranas. Blrllklerla 
baan aaunndakl mnktl, 
ekoaomlkttr, 10y.ıd•r. Der biri, 
keadl tlyelerlne fayda •llamak 
lçla kualmattar. Blrllkler, 
yaba•• emaf içindir. ffd lçla 
yoktur. Fakat eemlyetler kı· 
aaaa ile medeal kaaanama• 
ayarak •e ylkeek tıa..y Gen•· 
ral K .. m Dlrlk'la clelAletlle 
IKUerl de birlik haline koydak. 

. F.eaafıa 86 bla kllar Un· 
••dan 71 bla kllar lin11aıa 
Ahmed'ln, Mehmed'la bop· 
Sina glttljlnl 1ıra11ee, Ylcda· 
•ım 11aladı Ye anı.dım ki, ba 
it. b6yle gltmlyeeektlr. Birlik· 
teki mabad, fGll• bana do· 
yarmak delil, iyelerin •Alık, 
10yaal lbıiyaÇlarıaı ka'fll•m•k·' 
br. Derhal llh.yımıala ıem•a 
geldim, ftalyetl •'•thm. Etki 
heeablan tetkik lcla kongreleri 
topa.dam, yeal tekil baldam. 
Yapal8eak itte, mademki iyeye 
hlsmetl lldyorda. Yolamaa 
llÇlkb: 

:O Jelerla, alınterl d6kenk 
•erdlklerl beı karattaa dlrt· 
baça&aaa geae sqbk, toy•llık, 
ekonomi aotıuınd•n bir 1•· 
dlm olank gene iyeye .ermek. 

Nihayet ıeıklltıı yaptık. Jı . 
.. , .. fHMJ•n blylk ,.. •••. 
ı.n •yeetade ea sor ol•n llt· 

lenllea pa••Jı toplanm• ltlal de 
yolana koyduk. 

Demla, eıkl blrllklerla &ıar 
daireleri um•nıada 86841 lln 
lak blclcelertnden '11 bia ki· 
dr Unmaı mHta .erdlklerlal 
blldlrmltthn. Şimdi de, koagre· 
lerla maqfabıile yeal tetek· 
kil eden merkea heyetinin 
umaaına ge'9yoram: 

Ba h~yeda badceet 100 bin 
Unlıkt1r. Banan 70000 llrU1 
hayır kıımı, J•nl, lı kıımıder, 
••lak Ye eoyeal itler lçladtr. 
Geriye kalının 10000 lln11 re· 
Ylre, hakak mOıawirlae n ba 
gibi lhılyaçl•ra •rfedllecekılr. 
Yal •ki fekllde IJ_.. gOr· 
.... , ... 16 ,........, ... u 

mıtlır, mlteh.kltl maaılara Ye 
Hrarl m .. raf lan aynlmıttır. 

8a netleeyl bı .. rmak için 
kongreleri topladım, yeıerlk 

aldım, •arar çık•rtlım .. BCUl• 
(ahtm•mıad•; Ahmed apaın, 
Mehmed •lanın keyfini, mide 
llal dCltlamek degll, ayı11 SO 
binden fasla alaaterl d6kerek 
(ah .. n lyelertmlse eeub yır· 
damlar yapmak dtlt6Dced bl 
kim oldu. 
G6rdagımaa iham laerine 

baıılmrınıa mntl•rıaı kestik, 
lalarraf yıpdık. lt1e ba hare 
keuea eonradır ki, kahnbane 
k6telerlnde, ınmHylard•, 111· 

ncla banda dedi kodnlar açıldı: 
- Birliklerde maenf fazl•· 

dlf, ilki Ylfdırf, 

Denlldl. 
Arkaüıl•r; 

e,.plnls bilini• ki, ba para· 
daa partiye tek metelik glrmu, 
tek meıellc bota bareaamıya· 

cmktır. Mankıblerl nrdır, hCl 
k11metln genel 1ekreıerlerl 
nrd1r. 

Her eeye nımea ••lları 
•rna uır1yaaı.r, dedikodu 
dairelerini genltleımltlerdlr. 

Blrllklercle ae olayor, ne .... , 
İtte, her eey ter·temlıdlr. 

Çabııbyor, emek •rfedlll7or. 
Bar111 yiyinti drgtldlr. Bana 
meydan nrmlyeeeltm. 

Memleket •e blrllk itlerini 
erkekeeelne, aamaela bir •• 
tandat ol•rak teakld etmek il· 
tlyealer klnlye ı eleinler! 

Şimdi komllyonaa npora 
okaueakbr. Memleketin baylk· 
lerl Yardır. lçtaıle tlphe olaa 
gea.ln, mak•daaı Mlylelln. Ba· 
nda .toara yolda gldtHyor ... 

Bafbakaaımıa bandan eoara, 
IOD bir baçak ayLk itleri 
aaı.tb: 

64 dolam olmat. mMnf laraı 
birlik 'fermlttlr. 94 iKi tedaYI 
g6rmlfl8r. 2 roatkea maaye· 
aeel, S ameliyat. Si tahlil 
yapilmıf11r. '' allealn iti ha· 
kak mlf9Ylrlaee laklb edil 
mittir. Blrltklerln doktorlan 
tanflad•11 ma•yeae edtllb lltQ· 
lan da blrllkee •eritenler 4696 
ailedir. j arbdq, mlteb..,ı

ı.n baktınlmıttır. 95 kiti baı· 
taneye yabnlmıflar. ilk parti 
oı.nk Ya111Dl1r'a SO, lbcmlara 
da 30 iye glnderllmlıılr. V akıl 
baU bira lyke 35 aileye yan 
llcr•tle IJtç •erllmlftlr. 

Batkaa, band•• eonra birlik· 
lerde 88764 iye balaadataaa, 
baalardaa 261'3 lltlnla ela· 
dan aldıklarıaı .., bana.na 
la•bhlllerlala 79400 lira ol· 
daıuaa. ıerlye kaı.aaarıa da 
her gla 50-60·100 kiti, blrllae 
kayıtta deY&m ettiklerini Ye 

baaı.na •erecekleı 1 paralerla 
bGdeealn 100 bla lln11 doldu· 
ncmıını anı.tarak: 

- Parti, ltlr alaıun ce· 
mlyet ballade ldartı edilme· 
ala hikmet n makHdını ••· 
Jaımııtır. 8a laahabmdaa eonn 
lçlade iyi •lyeı balPnanlar 
eıer birlik ayelerlaln dltladen, 
tırnalJndaa artınnk •erdikleri 
pan ltr•f edillyona, ıalilllmal 

nru, kendllerlade amdapmua 
nama•arlık •e camiaya ee•gl 
blılerlle geltialer, anlalllnlar. 
EUmla, demir gibidir, dlael· 
tlrlı. ~lrll ffft tabeea kanı· 

-•· 8- Jbtlyaçta yokıar. 
•fk••m lhlerlDdea eoara 

--IJı• -·· 

Ilgi~i Ar1ıyor.. UrUfilll lf;e IleCC .. 
• ••••• 

Mandnrnu, 18 ( A.A) 
Bagtln Balknlnde Ye tayyare 
blna11 nnlnde iki 'bıyık lop· 
laaıı yapıldı. parti batk•aı 

tarafından hu• ıehllketlnl 

bilen iye yHılmMı için Ye· 

rtlen ınylnden eoara k•a· 
ban 700 llrabk ylken ya11ldl. 
Ve k6yler •dına toplaa•n 
mGmeHlller btllla Madama 
k8ylerinln toprak Clrtlntladen 
nrdlklf'ri yaıde birden b.tka 
ayrıcm ıopnk Clrtlotladea yl•· 
de bir Yermek ıor.,ıiJe y•r 
dımca iye yaılacm~lanaı blJ 

dlrmlılerdlr. 

Koodilis 
Prens Pol Ta· 
rafından Kabul 
Edilecek · 

İıtaabal. 13 (Ô•l) - Ya· 
•o•ı.•1• knlt.lt naibi Preaı 
Pol, Sla•y•'dan dladlklf'D 
toara Yaaan Si baksaı General 
K.ondlllı kabul edecekdr. 

KomOnistler 
Muhtelif <:ezalara 
Mahkftm Oldular 

Loid Corc Da, ltalya ··Habeşistan Ih 
18fını Tehlikeli görüyor •. -lııaabal, 13 (ôael) - Loadra,daa haber •erıllyor: Liberal p1rdıl Uderl Lold Corc, 

tldaa'la lıaly• 1r•ıaclakl tbılltfıa çok tebllkell bir daram aldıjıaı .nylemlt Ye banan balll 
çere balaamalJ llaımgeldlgtnt llbe etı lkıea ıoara tnnları 18ylemlıtlr: 

- Uluılar karama, lt•lya · H•bet lbılltfıaı bılledemeue, ba mtleeteeenla tereflndea 
kalmıyacak •e acun na•nad• hiçe larc,.kılr. 
I 

____________________ .. __________________ __ 

Bir -Harh~OI1ır.s~.;Bunun Y 
gatle : M~S;lilfi;·Mıi~solini'dir 
ltalya-habeşilltan ihtilafı, Amerika'yı Doşondnroy 

leıanbal, 13 (Ôsel) - Vatlngınn'dın haber •eriliyor : ltalya Habetlıtaa lbtlltfının aldılı 
Amerika ılyıHI mebaf lllal dGtladOrOyor. Dıtlılerl Bakanı Miller Bal, ba 9'ıtlllf yO.ladeD 
barb çıktılJ tıkdlrde yeglae meı'alCla. ltalya b•tbakanı Muuollnl olacataaı Mlylemlttlr. -------· .......... ·-------
Istanbul Kadınları 

Miting Y apdılar. 
Hava Kurumuna Yardım Jçin Ka

dınlarımızs Doşen ödev. ,. 

Yiyecek Madde 
için Yeni Bir Ni 

name Yapılıyor. 
Ankan, 13 (Öael) -

Bakaab19, yiyecek 

Lt•abal, 13 ( Osel ) - letanbal k•dını.n, bugln Takılm 
meydaaıada blylk bir mldng 7apmıılar Ye Baı•eklllmla lamel 

lıt•abal, 13 (Ôael) - Baa· lnlnlnla MlyleYI 18erlne ha•• karamaaa yardim lcla yardan 
d•n enel banda yakalanan 

lçla bir nlumname basar 
tadır. Ba nlsamaame M 
eoan blttla llb.ybklan 
derllecek •e banan ta 
taıbl•I lateneeelttlr. 

Edremid Oku· 
tanları Gezisi. 

tomlnlltlerln mab•kemeıl Mı her tarafında batbyan canb •e •erimli •rekeUe bdaaluımmn 
mlı •e ıaçlalar, muhtelif be 11 aı.caklan ide• etnfında hanretll llyle•ler IOylemltler, eam•· 

l 1 
p riyet andacıaa çelenkler ko7d11ktaa IODn 1emlml te•hlntla 

ee• anne çarphn mııtar. 

Amerika TabvilAt i,leri daiılmıtludar. k B J k Sıvas'a Da Gitti 

Vatlagtoa, I S-(4.A)- Say Arnavutlu ta a an 
lulrr karalanan h.nka lılerl 

sı.a., ıs (A.A) - Ed 
ilk •e o~ okaa.. 61 
lerladea 111:111 baya• 
bere 10 lplmea dla 
Sl•u'a gelmlılerdlrl Si 

komllyoaa albala ade .. farlını 
tapyan tahYlltt •hlplerlnla 
alacaklarım altınla Gdetmek 
lsere hlkdmete kırp dan 
açmaı.nnı y ... k edea , .. 
taaıaıını oaayl•mıflır. 

komlıyon lyelerlndea emaf 
ahali baak• dlrektıre Ahf 
kaniye geldi, komllyoaan n · 
poraaa okada. Ba npor, bir· 
Ukte tatalaa yolaa, mltbet 
ite Hrllen d•lerla ae kadar 
yerinde oldataaa, eakl bir· 
llklerdekl idare ile tlmdlkl 
ıeekl&At UM1nda•t blylk farka 
anl•tıyor, heeab'8n a91kp •e 
ter·temi• olarak gaeterl7or1 lef" 
klltıı katlaı.yorda. 

Bu netice ee'laç ayaadınb. 
Daha tonn, h.hk91lar eemlye· 
tine ald plrlaler etnflada iki 
balıkÇI .a. aldılar. Baık•n A •ni 
Doi••'la hlro tefi Oım•n Şen, 
ba baıaıta lubat •erdiler. 
Bluat bahkçdarın kendi bata· 
ları ytlıCladea ba pGrblerln 
ortaya Çlkbtıaı; ga.terllen ko. 
laylıklan, açıl•• krediye ret· 
men fabıılarıa peıl.,rlae takı· 

larak ikiye ayrıldıka.rıaı an· 
lattılar. 

Batkaa, y•kıada bana ela da 
seltecelial anlattı. J;ledl •ocla· 
lana clOjlmCl c&llmlş, laeeab
lar1a aydınbl• anlaıılmıt. yol 
glrllmlı Ye btrllkler etnfl•da 
geçea dedi kodulana çtrGk· 
lllCl H Ulell meydana O•kmıfb. 

Ba nslyeı; bitin blrllkleria 
yöaeılm karamlan Clyelerlal 
memnun eımlfll. 

Baıkaa, daha ba•ı lflerla 
konaıaı.... için toplaatıya 
blt•emlı •J8Cl8t•nı Ye yakıa«t. 
keadllerlal yeal bir toplaataya 
~ .., .... 

Misakına Giriyor •. 
Tiran Hoktimeti, Bu hususta ilgili 

Devletlere Moracaat Etti •• 
lunbal, 13 (Oael) - Tlraa'dan haber •eriliyor: 
Araantlak blk6medala; h.nıın koraamM• baeaeaada Gaemll 

bir ka•Yet t91kll eden Balkaa pıkbna tıılrak etmeıe karar •er. 
dllt Ye ba kınnnı llgtll dnleılere blldlrdljl .nylenlyor. 

Avusturya Başbakanı 

laıGklerlal, okallannı •• 
atlar nlal ge•mlıler, 
toancla elektlrlk 
glrmlflenllr. 

Geceleyle gene &tret 
blrllgl tanfıadan lteea .. 
yek alonanda Sa••'ıa 
aareımealerl •e klltlr 
lerlnla baldap bir 
••rllmlfdr. Etleadde 
br11bldı .ayluler ..,, 
.,., çok iyi bir geee 1_.,l'Plll 

Ağır Surette Yaralandı .. =-~~;k'::.!;.ı-:::. 
Karısı ôlmoş, SoförQ Ağı~ ve 

Da Haf it Yaralırlır. 

Oğlu Muğla'da 
Bataklık Sav 

llatla, 13 (A.A) - flM 
Plııma programına gke Viyana, 13 (A.A) - M. Şa· 

ti• ile karı11 Um y••ınında 

M. ŞuıiDg 

Ebelelaerg'de bir otomobil ..... 
11aa agramııludır. Baıba•••; 
111r.-ı..,......,,.... 

•e tofk atar nrette yani••· 
mııbr. 8&7aa Şaılng de •Aır 
yanlaamıt •e 61mlfllr. 

K..A; otomolln belli olmayan 
bir eebebdea, ajaca çarpma11n· 

dan ileri gelmlttlr. Oıerlne an· 
ıısıa feaabk gelen ıofaraa oto 

mobili kallanamadıta aaı.fllıyor. 
il. Şaılag'ln o~la dı haf lf ya· 

rabdar. M.- Şatlag Unı baeta· 
ae1lnde ıeda•ldedlr. 

Avusturya'da
ki KomOnistler. 

il lcfade J 4 klyde ba 
karaıalacak, 37 kiye 
ıa •e Prfl yeri aça ..... 
•ıyde kıy •dıaa doka_. 
glbı karalacak, 90 ki,.. 
odaları 51 kGJde kn••~ 
l•ra 38 lllyde mektep 
l•cmktır. 

TEMMUZ 
1936 
e ... r 

70 

p 
14 

Açhk Grevi Yapmıelar ~~----.-ııt Arabi 1:15, 
Vl7•aa, 13 (A.A) - V11rllen 12 Rablllıbar 

bir parolaya ayarak haplıhane· 
EYbt !saat lerde •e Voleıdorl kımpıada 

me•kaf balnaaa komClalııler Gbet 8,59 
açlık gre•i 1apmaıa lıatlamıt ÖAJ.e •.~8 
lcrdır. Nul mnkaf lar da ban bdadS 8,38 
lara •JmDf leeler de lçlerladea Üfam 12, 
bir tıkımı bagb 'IUptmlf" Y- 1,SŞ 
indir. .... 6,45 
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IÇinı~hikler 'ı' G lÜJ n lÜJ n ş a ır h a lb e ır o e ır n 'ı Doş'ondO.klerim ... 'ı 
mtı an. 

M. l\f ueeollol'yi telefonda fm 

tlb•n ettikten aonra kendi ken· 
dloıe , 

- Haydi ·Dedim· bazı genç 
kızları dıt telefonda bir imtihan 
edeyim. 

Bir numarayı çevf rdlm. Kar
eıma genç bir kız çıktı. Aefoa· 

lığımız d• vardır, ismini yaza · 
aıam. 

Dedim ki: 

- Ben Çimdik.. Sizi bJr 
•nket için rahatsız etmek isti 
Jorom.:. 

- Anket mi ·Dedi· Oh, oh, 
teeekkür ederim, teveccOh gös· 
lerlyorauouz. 

- E!!tağforullah kadrnıo sos · 
Yete fçlot.lekf ödevi nedir? 

- Kadınm ödevi bilmem ki, 
•olamam ki bOyle şeyden .. Ka· 

~ııııo ödevi ne olabilir? 

- Mesel4 yemek, içmek, 
rıbıt etmek, manikür, pedikilr 
fllln ... 

- Tabii, tabii... değil mi 
~•?. Banyo almak, giyinmek, 

uı•omak, maklysj, oodOlaeyoo 
•eııalre.. Gôröyorsunoz kt. .. 

1 
- Bakkınıı var. çok yoru· 

oyoreunoz. 

- Maalesef öyle Çimdik, ne 
Y•pılaoı; çekiyoruz işte .. 
;:Takdir ederim doğrusu. Peki, 

l Y•lta mOtefekklr olarak kim· 
eri tıoıraınız? 
E - MOtefekk.lrler öyle mi? 

•'Vela Marlen Dltrlh'e bayıla· 
lltn.. Onoo alm, k•tlııranın alın 
Gıerlodeld eekli gösteriyor ki, 
0 Yfikeek bir mQtf!fekldrdir. 

Sonra Greta Garbo hatırıma 
geliyor. Bilmem sfz de farkına 
••rdınız mı? Gözlerinin içi de 

~n bir dOş6nce iL dolo!. Val 

•hı Ctmdlk, öyle gözlerim ol

dbo~unu ne kadu da isterdim 
Uınezıılnlz! 

- Ona ne hacet a bayanım· 
8

8
1~ mQtefekklrin ta kendlshlntz? 
ır iki 

sorgu daha eorayım: 
Sosyal mee'eleler hakkında 

be dö~ftnayorsunuz? 

11 
- Ne yalan söyllyevlm, ben 

d 
Ol diye kadar böyle blreey 
fttOnm dl t e m.. DOşüomek te Is· 
elbeı:n .. 

l'iedeo?. 

on; Beni lf gllendtrmez de 
b •n.. Bak; beden terblyeelne 
ayahrıı:n. 

- Anlamadım? 
in - Beden terbiyesi can1m; 
eaeıa ü 1 b k tek g ze lr orse .. Yük-

b ôkçell, ayığı, bilekle bera
er k 

Pin .. Şe ili en diren bir çift lekar· 
"" · GöğQse zerafet verecek 
a

001
QYgonundan bir eOtf yen .. 

1 •r bedeni o kadar güzel · 
ettirir kt .. 

bed-. 8ıldıınnız, bundan Ali 

IQQ enİ terbiyesi bilene aekol · 
.. ·· •tlfade . edlyorom mem .. nn 1 , 0 dom .. Blr eual daha: 

Evlen 
btr eceğlnlz gençte nasıl 

\>asıf Ve karakter ararsınız? 
ed;; Oa, b•k Çimdik!. İtiraf 
dord 

111 
ki, bunun ilzerinde çok 

n111 B k filan 
1 

• ence araktel"; bilgi 
_ ~l:ıQı değildir. Elverir ki. .. 

6U lracakları hol olsun de · 
" llll? 
-.llatı bab 
Çıttıdlk hah baaaa!.. İlihi 
bQnl • Dereden de bilirsin 

•rı? 

- Blrıı d olQ'8al.. ı eli ayığı dfizgön 

- l'aDııoaı 
- Stııtu ~I 1•ııı11d Do kclpeğl glbl 

• tııı!. 
- 'Y 

d'Ail? ok canuo, o kadar da 

......., Ôyley 
- Şe l!e biraz eksiği ... 

111l:tıtı.d;k Chndlk, size Allaha· 

' diyorum. Çftuka 

Komünist Ziraat Bankasına Borçlu Tekatıd 
Bozuntularının Aylığı Alan-
Duruşm:ı1arı OlanlarOkusunlar. lardan Vergi .. . .•. -
27 Temmuzda Ağır
ceza Hakyerinde 
Başlıyacak 

Teşkllah esasiye kanunu de · 
ğlştlrmek için I Hen teşebbiiste 

bulunmakla ve şehrlo bazı 

yerlerine muzır beyannameler 

atmakla suçlu Girid'U Cazim 

ve on bir arkadaşı hakktndakl 

karar bO.kiio.ıenllğl kararı Ağar· 

cezaya verllmlş ve Hçluların 

~uruşma günü 27 Temmuz 

olarak tesblt edilmiştir. Suçlular 

dün ceza evinden Töze dayra· 

sına götörillerek hüvlyetlerl 

tesbft edilmf ş ve ilk sözleri 

hakkında kendilerine bir şey 

deytb demfyect:klerl sornl· 

muştur. Suçlular; aöylly"°ceklerJ 

şeyleri hakyerlnde (mahkemede) 

söyliyeceklerlnt blldlrmfşler , 

başka bir şey söylemnDJlşlerdlr. 

Duruşmalarına 27 Temmuzda 

başlanacaktır. 

Muvazene Ver
gisi Ne Kadar? 

Umumi m6eseeseler tarafın· 

dao mül!tahdimlerloe verilen 
yevmi yeler in ne kadarının mu· 
vazeoe verglstndf'D istisnası 

lcabettlği Finans Bakanlığından 

blldlrllml~tlr. 2417 oumarah 

kanonda genel direklörlere, 

espektör, ve direktörlere veri · 

l ecek yevmiyelerin vergiden 

mdstesna kısmı ıaylo edilmiş 

ve yar direktörlerle imzaya 

eelabiyetll foode dö puvarlarıo 
vergileri yazıloıamıştır. Bunların 

direktörlere kıyasen yevmiye· 

terinden ayol mlktarm vergl· 

den lstlıınası; kanonun bftkmft.· 

nil genlşlt:tmeğe mftncer ola· 

cağından yar direktörlerle lJonde 

dö puvarlarm muvazene vergisi 

noktasmdan müstahdlmler gibi 

muamelf'ye tabi totolarak bun· 

lara verilen yevmiyelerden öç 
lirasının muvazene vergisine 

tabi tutulmaması lazımgeldlğl 

hildirllmlştir. 

Veni ne~riyat 

Perşembe Çıktı 
(Perşembe) oto bogOo çıkan 

15 inci sayısında Nlzamettio 

Nazif, Selimi İzzet, Jbrablm 

Alaettln, Ercümeod Ekrem, 
Mahmud Yesari, Ömer Rlza'nın 
gftzel yazıları Tolstoyun gizli 

not def terine aid değerli sa· 

hlfe, çok merakla dört tefrika 
hikaye, sinema, lrarlkatöıler, 

resimli dünya vukuatı, bilmece 

ve müsabakalar urdu. Kari· 

terimize tavsiye ederiz. 7 ,5 

kuruotor. 

Afyon Anlaşması 
Türkiye ve Yugoslavya hô· 

kumetlerl arasanda imzalanan 

afyon anlaımaeının Kamutayca 

onanmasına dair olan kan~n 

Uhayhğa gelmfedr. 

mlsaf trlerfm geldi.. İsterseniz 
çağırayım da onlarla da konu· 

euu .. . 
- Yok yok, leşekk6r ede· 

rlm .. Onlardan da ayni cevabları 

alacak değil miyim? Size olm 
diden İop yektin, eski biçimde 

10 numara!. GOie gOle! .. 
- Devam Edecek 

Çimdik 

...... 
Borçlu Olanların Altı Ay içinde Ban- Bunun için Bakanlık-

kaya Başvurmaları Lazımdır. tan Yeni Bir Emir Geldi 
-------- Kazanç vergisi kanonunun 

Ztraat bankasına ipotekli ve Köylftnilo kalkınmas1Zlraatln fü;üncü maddesinin 18 inci fık· 
zincirleme kefilli c;Utçllerln Uerleytp ftrüntın artmasını gftt· rası muclbloce, ölüm Vf'lya be 

borçlarının bölü (Taksit) ile mest y<Soünden yord için çok deni arızalar ve sakathklar üze · 

ödenmesi için Kamutay çok önemli ve çiftçilerimiz için ha· rlne verilen tazminatlar; kazanç 

öuemU bJr kanun onaylamıştı. klkaten fayda il olan bu kan Jn vergisinden muaf tutulmuı:tur. 
Bu kanun Ubaylığa gelmlotir. hlikümlerl yapıldığı tarih olan Tazmlnatlarao bu muafiyetten 

Çiftçinin 93 l yılından önce 24 hazirandan tatbik mevkilue lıtifadesl jçfn ölüm veya ıakat· 
ki yıllarda ve ürfto f latloln hktan dolayı verilmesi ve ölüm 

girmtştlr. 
yüksek olduğa zamarılarda ıa veya eakath k tazminatı mahl · 

Bu kanonun hükümlerine 
r1msal lhtf yıçları için ziraat yetinde olması lıizımdır. Bu 

göre taksitlendirme işinden 
baD kaeJDdan aldığı borçlar o mahiyette olmıyao ıazmlnatların 
tarihlerde başltyan acun eko fayda görmek için borçluların muaf lyetten istifade ettfrllmesi 

nomtk buhranı sonucunda 6.rfto altı ay içinde baok:aya başvur· caiz ol~ıyacağı finans bakım · 
f letlerl dftşmüş olduğundan malım şarttır. Bo altı ay fçlnde lığından bir genelge ile ilbay· 

ödımmlyecek bir bale gelmiştir. ' borçlannı senetlere bağlamıyan· lığa bildirilmiştir. 

İşte bunu ve elf tçloln bu lar bu taksitlendirmeden fayda TekaOd kanununun 4.3 üncü 

k d Ö Ö Ü görmlyeceklerdir. Bunu oözö· maddesi mucibince vazife icabı güo ü urumunu g z o ne ~ 

alan hükumetimiz, bankanın nüne alan ilbayhk, kanunu olmıyarak malul olması hase· 

k bile tekaüde ııevkedilenlerı-ı ve· 93 l yılı sonundaki ipotekli mülhakatı göoderlrkeu anu· 
ve zincirleme kef illl olarak nun kolaylıklarının herkesce iyi ril~n para; maluliyetten dolayı 
çiftçilerden alacağımn az faizle aolaşılıb blllnmeslotn ve bo ıahsfs edilmediği 'Ve verilmed181 

ozon taksitlere bağlanması için müddet ğeçmeden borçluların için hizmet tabehatı mahiyetin· 

yaydığı bu kanonu çok önemli bankaya başvurmalarının temi· dedir. Bu gibi paralardan da 
gördük. nfnl istemiştir. kazauç vergtsi keellmek lazım· 

dır. Tekaüd kanununun 52 ioci 
maddesi muclblnce yapılım te 

diyelerde ölümden dolayı degll, 

hizmet mukabili yıpılmakta ol· 

gundao bo gibi tedlyeler hak 

kında da ayni hükmün tatbiki 

lcıb etmektedir. Bundan sonra 

bo gibilerden kazanç vergi 1 
kesil mest hUdl rilmfştlr. 

Genel 
Nüfus Sayımı 

•• 
Başbakan ismet 
loöofl önemli Bir 
genlge Gönderdi .• 

Doğu illerimizde gf'zlmde 

(Seyahatte) bulanan Başbakan 

ismet lııöoü, gP.oel nüfus sayı · 

mı hakkında Ubaylıklara bir 
genelge göodermlştlr. İzmir 
ilbay lığmada t,.lgraf la gelen bu 

genelge b(ilüo Uçebaylıklara 

blldlrllmlotlr. Geuelgeolo ör· 

neği şudur: 

" Doğa vilayetlerinde gezi 

eana&lnda nüfus sayım hazır· 

lıklaraoı taklb ediyorum. Ya 

pılma zamanı yaklaşan ~enel 

nüfus sayımının temeli olan 
numaralama işlerinde bazı il 
ve ilçelerin geri kaldıkları ve 

bu iti gereği gibi önemle ko 
valamadıkla11 görülmektedir. 

Çok esaeh ve önemli bir dev· 

let ve olue iti olan sayım için 

istatistik genel dlrektörlOğd.n · 

den verilen direktif lerln he· 

men ve eksiksiz yerine getiril· 

meslnl ve bdtiln devlet koram· 
larının bu lşde canla, başla 

çahşmalımoı dilerim. Bu emir 

bfttüo llbaylıklara blldlrlle· 

cekıtr . • , 

Baıhakao 

ismet lnllnft 

Yerli Keres-
teler Ucuzladı .. 

Ztngal Kereete şirketi her 

istekliye kuıotnk kereste ver· 

meğl kabul ettlAI gibi plya11aya 

da hazır kutu sevketmeğl ka· 
rarlaıtarmıştlr. Şirket kutulnk 

kerestenin metre mlka.bını 24 

Ura kırkbeo koro~tan fazlıya 

satmayacaktır. 

lbracatçılar; otrketlo göster· 

dlğl bu kolaylık ve ucuzluktan 
memnun kalmışlardır. Bo ayol 

zamanda yerli kereste saoaylfml 

zln de inkişafına yardım ede· 

cektlr . 

Oçftncn Komiserler 
Üçoncü komiserliğe yOkaelen 

polis Nazmi ve Cemal, Sioob 

ilbaylığı komlaerllklerine atan · 

mıolardır. 

Kulüblerin K.a-
zanç Vergileri 

Kulüblerlo duhuliye ve 

tının kazanç vergisine 
totulub totulmıyacakları 

alda 

tabi 

hak· 

kmda bazı yerlerde tereddüde 

döeüldüğO göcOlmôştür. Oün 

Ffoans bakanlığından İlbaylığa 

gelen bir bildirimde kotöblerin, 

ya epor, yahutta avcılık, güzel 

san'atlır vesaire gibi mevzularla 

lotlgal etmek Ozere teessOe etmiş 

olduklarına göre, idman cemi· 

yetlerl ittifakı umumi menfao.ta 

badim bulunduğundan spor ku· 

lfiblerlnln 2395 nomarah ka· 
nunun 3 ncO maddesindeki 

muaf lyetten lsıHade edeceği 

hlldtrllmlotlr. İttifaka dabtl ol 

mıyao spor kol6blerlle başka 

m&luatlarla teşekkül etmfı olan 
sair koUiblerde, cemiyetler ka· 

nuounun 15 net maddesi bftk· 

möne tabi kurumlardan oldoğo 
ve kanunda bu gibi kurumların 

vergiye tabi tutulması yazılı 

bulanmadığı tçlo bunların da 

kazanç vergisinin mevzuu dı· 
ş1nda bırakılması zarori ~örftl. 
IDOştür. 

Kültür Bakan
lığı Dayraları. 

Kültür Bakanhğı merkez 

örgQtle. I ve ödevleri hı1kkıodaki 

228 7 numarala kanonun bazı 
maddeleri değiştirilmiştir. Buna 
dair olan kanuna göre 2287 
sayıh kanonun birinci maddesi 
aışağıdakl şekilde de~fıştlrllmlıştlr: 

~Kültfir Bakanlığı merkez 

örg6tlerl aşağıda yazılı orun ve 

dayralara aynlmıştır: 

Yöoetgerllk (Mftste~arhk), 

kiUtOr danışıtı, killtür korulu, 

esp~ktörlük korolu, yüksek öğ· 
relim· genel dlrektörlDğG, orta 

öğretim genel dlrektörlOğü, ilk 

öğretim genel dlrektörlfiğfl, ar 

genel dlrektôrlOğO, özel okul· 

lar dlrektörl6ğ6, ertlk ve tek· 

nlk öğretim genel dlrektörlüğO, 

yayın dlrekıörlftğG, öntOııı:ler ve 

mczel~r, kitıpsarayları, okul 

mQzesl, zat işleri, ôzel bClro, 
gereç dlrektörlOkler. yapılar 

deyraıı, aroıv dlre~törlGğl. 

lzmir'in Arsen 
LüpeniCelaleddin 
lzınir'de Daha Birçok 

Evleri Soymuş .. 
lzmlr'lo Arsen Lüpentl diye 

anılan meşhur hırsız Modan· 

ya'lı Celaleddln'ln Kemalpa 

şa'da tutulduğonu ve Jzmlr'e 

getirildiğini dOokil sayımızda 

yazmıştık. Celıtleddln; lzmlr'de 

polisin elinden kaçtıktan sonra 

nerelere gittiğini ve hangi ev· 

lerl soyduğunu birer birer an 
latnnkta ve bonlar araştnma 

komiserliğinde teııblt edilmek 

tedlr. 
c~ıateddlo; eoya vesaire çal· 

dığı evleri birer birer zabıtaya 
göstermekte ve bu t>vlerden 

çaldığı eeyaları da eaymakta, 

hanları nerelere eatlığını söy· 
lemektedlr. CelAleddtn; İzmir· 
den kaçtıktan sonra daha bir· 
çok evler soymao ve zabıtayı 
şaşırtmak için yaralı imiş gibi 
ydzfinil bez V4' pamuklarla sar· 
mak suretlle fzmlr'io muhtelif 

) erlerinde dolaomış, geceleri 
faaliyette bolunmoştar. 

Yakında ıabklkat bitirilecek 
ve evraklle Adlfyeye verile · 

cekıir. 

Şaşal Suyu 
İzmir memorlın lstihlik ko 

operatlf 1 yakıoda Mısrr'a Şaşal 

suyu göndermeye başhyacaktır. 

Bunun için Ml8lr'da bir acenta 

bulunmuş ve gönderilen Şaeal 

eoyn örnekleri beğenllml.tlr. 

ilbay General K. Dlrlk ıaşıl 
kaynaklaranda damacanalar dol· 

durulurken herhalde yıkanma· 
eını ve dikkatle durlıomaeını 
emntmlştlr. 

Iogilizce Kurs 
Halkevlnde Pazartesi gdnOn· 

den itibaren İogilfzce kursları 
açılacaktır. Dersler eaat 17·18 

arae1nda 'Verilecektir. 

Köylü için 
fuz, Şeker fiati indirildi. Ta· 

nm bankasının borcları U:t.un tak· 
sitlere bağlandı. Kredi kooperatif· 
leri bordan da bugünlerde ayni 
şekli alacak.. Buğday i~i düzene 
kondu. Toprak vergisi eskisine go· 
re azaltılmıştır. Hep köylü için .. 

Devletin iç siyasasında köy 
hem bir h ıreket noktası, hem de 
amaç olmuştur. Türk köylüsünün 
beli ne kadar dik, karnı ne kadar 
tok, sırtı ne kadar pek olursa, soıı· 

yetenin yapısı da o kadar kanlı, 
o kadar canlı durur. 

Damarlarımızı dolduran kan 
(Gelir), köylü dedigimiz kaynaktan 

geliyor. 
• • • 

Yeni endüstrimizin destekleri, 
gene köylerde kurulacaktır. İbtidai 
maddeleri köyler ta~ıyacaktır. Bu 
endüstri, döne dolaşa, 

Köylünün çalışma ı;alıasıru ar• 
tıracak, 

İşıJizliğin önemli bir kısmını 

karşılıyacak, 

Tarihsel bir endii.stri yaratacak, 
Köylüye kazanc ve refah ve· 

recektir. 
Hep kö)lü için .. 

• • • 
Yalnız, bu arada giyinme ha· 

lamından modern bir köylü tipi 
yaratmak, ilk işleriwiı arasına gir· 
melidir. 

Köylüyü çarıktan, 

Köylüyü yahn·ayaktao, 
Köylüyil pahalı, ağır, biçimıriz 

ayakkabıdan kurtarmahyız. 

• • • 
Köylü kılığı, hele iı: Anadolu· 

da çok çirkindir, çok iptidaidir . 
Küylümüzün para:-mı vererek sır· 

tına geçirdigi nesneler, ~örgüsüzlük 
eseri olarak, daima gülünç, alclaca· 
yib ~ekilcle oluyorlar. 

Bııoa da d uzıılrnnhyız. Ulus 
her sabada reşiıl oluucıya kadar, 
onu çekib çevirmeli}İz · Bu bakım• 
dan ulusun ve bilhas-.ct Türk köy· 
lüsünün vaziyeti, gözlerini yeni aç• 
mı~ bir çocuğu andırır. 

De' let, onun kılığını da düzene 
koymıya mecburdur. 

Ayakk.aLı ve elbis<-, dimeyelim. 
Bu 11adecc, temizlik, güzellik işi 
değildir, insanın robunu da yaYaş 

yavaş yola getirir. Ekonomi ve en· 
düstri bakımından da bu, en ileri 
işlerimizdendir. 

Büyük ve ana kitleyi, onun 
kendi aSJğına bir kılık organizas· 
yona ba~lamahpz. 

Köylü kunduruııı, köylü elbi· 
sesi. imalathaneler, iş, ucuzluk vtı 

berşey 

Hep köylü iı;in. 

O. R. Gôkçc 

Şehir Gazinosu 
Bugün öğleden evvel saat 

ondan bire kadar matine VRr· 

dır. fstanbol'dao gelen kuvvetli 

bir orkestra güzel parçalar çı · 
lacaktar. 

Yeni ölçOler Mütettişi 
Eke bölgesi 

lsperterllğlne 

atanmış, dün 

mıştır. 

ölçtıler ve ayar 

Alaeddlo Dlrlk 

gelib işe ba~la· 

Kurun Arkadaşımız 
Korun arkıldaoımız, bogaokft 

gelecek eay1S1nde karllerlne 

Osmanlıcadan Türkçe'ye, Tilrk· 

çe'den Oemanltcaya ve C.H.P. 

programına geçen keUmelerl 

havi olmak üzere bir de sözlftk 

verecektir. 

Kaçakçılık 

Tepeleniyor. 
Ankara, 13 (AA) - Geçen 

bir hal ta içinde gümrak mu· 

bafaıa ürgütlü tarafınd ftçQ. 

ölü 15 kaçakçı ile 411 kilo 

gümrük kaçağı 4i0 gümO~ me· 

cldlye, 6300 def tu sigara kA· 

ğıdı, 1 Ulfek, 3 mermi, 1 O ka· 

çakçı bayHnı ele geçirilmiştir. 
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Son günlerde Hlna'H bir 

müslüman, kızını evinden kov· 

mııştur. Sebebi, kızına olmak 

iııtedlğl gencin, kız tarafından 

redded.lmesidlr. Buha, b r aralık 

kızını öldürmeği bıle dü~üo 

müe. günahtan korkmu~tıır. 

t/akat hu kız. al• iade bir 

kız değildir. Gandfnio mofyp. 
tinde bulunmak u uvdan hapse 

tıkılmış Vll Cl'ZllSJnJ da Jt>Dl bi 

tirmlştir. Hinrl gen._liği ona 

(Müslüruıın kadınlar dik•atörü) 

adını vnmlştir, ou sekiz ya. 

şındad1r. Güzel, cevvol 'le ioooh 
bir kızılır. 

Hlndl11tım glbt, dini ve koyu 
bir takım an'eneler t11şıvao, ka 

dnılıtrana esir muameleei yapan 
bir meml,.kette zorlu mücade 
leler açmıştır. 

müşler, mü1lüman· 

lar, kadınlara ser · 

bPsti 1 vnllmesl dü ... 
eünce~iol lanetle· 
mişlerdlr. Hatıa, 

hunların toplanma 

sına izin verildigi 

için hükumet, şid 

detle çeki~ti rllmlş · 

tir. 
Bütün halk karşı 

koym;1lur, para et 

roe rufş, gPuç kız 

ve peşludt:ki mü 

nevver kadıuların 

dilekleri mecllsce 
onaylanmıştır. Bo 

nt>tlce, Hindistan 

kadınlar aleminde 
de büyük bir sevinç 

uyandır ın•ştır 

Çünkü tllndlstan · 
da Ü rıher .ite ve 

orta mekteblerde 

kadın profesör ve Müslim an kadınlar diktatörü 

mualUmler vardır. Bo meyanda gibi Modra~ şarbayı da kadındır. 

kadm doktor ve avukatlar ça · Güzel dik.tatôr, yakın yıllar 
hşmsktadır. Mecll:ıteki saylav· da tatbikat sahaernda güzel 

lar arasında kadm bu1ondu~u işler baearılacağı mOtaleasındadır. 

r;ıı 
Bugün Büyük Bir 

Bısiklet Yarışı Var. 
Ankara'lı Bısikletciler Don Geldiler 

ve Dedebaşında Karşılandılar. 
24 haziran güoü Aokara'dao 

h11reket eden eski lzmtr'll Nl 

yazi, Eyüb, Talit, Orbıto, Ca· 

llh'deo miıteşekkll bir bisiklet 

takımı İzmit, lataobol, Borsa, 

İstanbul, Edirne, Çanakkale, 

Belıkeeir yollle ve bu mrnta 

ka'arda dahi; y11rışlara fştlrak 

ede ede 18 gönde 1603 kilo 

metre yol keamle ve dün öğle · 

den eoora fl&at 15 de FJf'brlmize 

gelmlşlHdir. Bu blsikletçllPte 

Feıbiye'den turneye çıkan Oa 
man, Baydar, HalU'de iştirak 

etml~lerdl. 

Ankara'h bisikletçiler İzmir 
hlelklet kurulu üyeleri ile bi. 

siklet federasyon mümessil! 

Cav'd taıafıodan Çiğli'de kar· 
şılaodılar. Öroek köyünde ken 

dilnlne köylüler tarafından 

ayran ve limonata ikram edildi. 

Gelen bisikletçiler mıotaka 

tarafından Hacı Allpaşa oteline 

miııaf fr edildiler. 

Bu~üo İzmir bisikletçUerUe 

Ankara ve Fethiye bisikletçileri 

arasında saat 8 de başlamak 

üzere Katlboğlu'ndan ileride 

Kızılçullo ile Torbalı yolu Oıı · 

tünde 80 kilometrelik bir yarış 

yapılacaktır. Bu yarı'ı mmtaka 

başkaDI General Kazım Dirlk. te 

otomobili ile teklb, fedı:ıresyoo 

mümesatll Culd Cn'la bMklet 

kurulunu da idare edecektir. 

Yarışta kazanan İzmfr'U bfslk; 

leıçllere öğleden eonra yapıla 

cak Gftreş mftsabakalarındao 

sonra madalyaları verilecektir. 

Bıı çok zorln ve h~yecanb 

yaraem sonunu görmek çok 11· 

gfJi ve meraklı olacaktır. 

İzrotr'de yapılacak bisiklet 

yarışına nezaret etmek için bi 

siklet federasyon genel sekreteri 

Cavid Cav dün şehrimize gel· 
mfştlr. 

Dünkü Güreşlerde Takı
mımız Galib Geldi .. 

GörOşler 
Sezişi et• ..._ ________________ __ 

Yazan: Eczacı K.. K. ~ 

Ailede Saadet 

Oind'lilerlo Brabmapotra dl 

nine göre, kadının yerde btr 

Allab'ı vardır, o da kocasıdır. 

Kadının en mukaddes vazifesi, 

ona itaat, onun her arıosuou 

yerine getlrmt-ktir. Kocs; ha· 

tala da olsa, kah!hRtlı da olsa. 

kadın ona Allah gibi tapma· 
hdır. Çünkü kadın; kocası için 

yaratılmıştır. Kızlığında enal!ına, 

habHına, evliliğinde kocasına, 
kayınpeder ve nldeeiof, dollu· 

ğonde da oğlan çocaklımna 

ltBBte mecburdur. 

Gt:nç m\hlılmım kız, fştl'l 

bunlarla mücadeleye heşlamı~. 

birçok Hlnd'Uler, kadınlarım, 

kızlarım bu cereyandan uzak 

turmak için evlerinde k.ilidle 

mlşlerdlr. 

ödemiş Cinayeti 
Suçlularının l{ararı. 1 Yenildik, 1 Berabere Kaldık. Di· 

ğer Karşılaşmaları Hep Kazandık. 

İstanbul gazetelerinden blrtel 
(Ailede saadet nedir?) dl ye bit 

sorgu tutturmuş,) 1stanbul'oO 

tamnmış adamlarına sorup do· 
ruyor. Bence ailede saadet ot 
gençlikte, oe parada, ne set' 

vetde, hattıi ne de sağlıktadıt· 
Karı ile koca arasında abl&kl 

bir mavazenededlr; karı ili 
koca seciye fsrkı göstermlyece~ 
kadar deokll ise mee'ele yoktur· 

VAlua para lbımdır, paraoıll 
rolü vardır, fakat saadeti batlı 
başına para knramez, sgğfığıO 
rolü büyüktür, basta'ık, rab11l' 

eızlık, üzüntüdür amma deıJJft 
gibi olmak da saadeti yopam••· 

Kadıom seciyesi eski rablr ft 

ölçil ile dörtyılı dirhem tet 
erkek de mutlaka dörtyüz dit' 

hem gelmtlldlr. NişanlanırkeO• 

evlenirken, bal aylarında ıkl 
taraf da dörty11z dlrhemllğl ıadt 
eder, terazide müvazene gl>ril' 
Jür, hemen her evleneode bO 
tnazi düzgOolftğft vardır. Sooı• 
hazan iki taraf tan biri f ftl 
vermeğe başlar, denklik boz11' 

lor. AUe sııadetlnde mutlak' 

tera2llnln kefeleri mtıvezeoell 
olmalıdır. Bu mftvazeneyl g~W 

termek seciye ve ahlakm, dof 
go tartan terazinin işidir. 1311 

terazi ile para tartılır, gOzell!~ 
tartıhr, bilmem daha ne t9'' 

tıhr da ahlAk, giirüş ve eecift 

tarhlmazsa, ( Yaohş hetıebıO 

Beğdad'dan dönılı,il glb() ter•· 
zi de ibresini bozar. Bunu ter 

tacak, terazinin başında bohJ' 

nacak olanların, biz eczacılarıO 

kollandığı santigram ve mtıt· 
gram terazisi gtbi hassas bit 

teraziye sahip olmaları gerektlt· 

Sonradan f ira verecek mallat• 

kefeye bUe koymamak ldzılP• 

Ah leteobul'lu gagetecl: bu eıt' 
eli İzmir'Ulere de eorsaydıılı 
ne olurdu?. Ben elimde hasst8 

bir tel'ezf; sına santJgramla UlQ 
tarlar gibi seciye tartmak lA· 
zımgeldiğlnl söylerdim. 

Genç kız, nihayet kendisine 

arkadaşlar bulmuş ve feminist 

kadın t,.şkHatı karmaş, eoo bir 

topl.utıda şu kararları çıkut· 

mıştır: 

1 - z~vceler, birden fazla 

olamaz. 

2 - Dul blr kadın lkfoct 
defa evlenirken lı.imee engel 
olnmıyacaktır. 

3 - 14 yaşından evvel ev· 
lenmek yoktur. 

4 - Mirasta kedrn, erkek 

müsavidir. 

5 - Kadın, eoeyete lçlnıfo 

erkeğin çalışuğı her sahada 

çahşablllr, serbestlr· 

Bu kararler, Illndfelsıı 'da 

biiyük bir a aLiytjt ve gürü ltü 

koparmıetır. Dini 'eşı kkiilln, 
ra kar~ atf'e püskür 

Şehrimiz Ağırceza 1-Jakyeri Suçlular 
Hakkındaki Delilleri Yeter Buldu. 

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

Ôdemlş'ln Orhanlye mahalle 

sinde Seyrt>k köylü Mehmedi, 

karemı ve beslemesini boğarak 

y,.dl l4Pkiz hin firaıunı gaebet· 

tiklerinden. Ödemiş Ağırc.-za 
hakverind~ ölüm Cf'ZB811:ıa çarp· 
ıırılmaları kararlaştırılan ve 

haklarmclaki kRrar Kamutayca 
onanan VeH, Ömer, Cafer ve 

hancı Uakkı'oıo vekili tarafmdan 

bu mee'elede hata bolundoğuo 
dan bahslle cumur başkanlığına 

mürecaat edllmtş ve adliye Ba· 

kanlığı evrakıo tekrar tetktktol 

fstemlşrl. Ödemiş Ağırceza hak 

yeri geçenlPrde bu evrakı ted 

kik etmiş ve Cafer'ln bilıüu 

su~ları ölmüş olan arkadaşile 

birlikte işlediği &özlerine rağ 

men suçlular hakkındaki delH

leri kuvetll bularak talebin 

r~ddine karar vermi,ıt. Bunun 

üzerlrıe suçlııl11nn avukatı Aı?•r· 

eostu: 

- 13 - l<i temmuz t 9:l5 

ı~miml biliyorsun, fakat esas 

fsmfmt bilmiyorsun. Dün bana 
(SevkUI Anyee'im) diye hitab 

ettin . Evet, ismim Anyee'tlr. 

Fakat Aoyes Mark.Is de LHi. 

bir kadın başı göründü Etra kadına biç benzemiyordu. Bu.. Yüzbaşı kendisine feci bir 

fıoda yeı de yatan yüzbaşıdan kadın gözl,.rt ateş eaçan biri hatırayı hnhrlatao bo ismi 

başka kimse olmadığım iyice ŞP.ytanı andırıyordu ve gene lşldlnce ~özlerini daha fazla 

onladıkton ııonra ölthnle pençe tbllece hlr şlfe ile: açu. Boğazından boğuk bir 

lıoşen Lamblan'ıo yanına yak· - Ey yüzbaşı Ektor Lamh· ees çıkardı. 
taştı: len dedi ölüme müheyya ol· Anyes devam etti: 

Tam o f'BDeda yüzbıışı .Lamb do~on şu dakikada sırrsmı - Evet yüzba,ı~ b~n An· 

len de kendine geldi, etrafına liğrenmek. için haznlao! Lamb· yes·ım : ltiğüoümüzürı ilk 

bir ölü nazım fırlath 'e siyah len; eeni seviyor zanntle aşkıma g,.ceeinde katlettigiolz ııilab 

eldivenli kadının beşucurıda loaodığrn ve bn oğord~ binbtr arkadıı ~ınız r.undnn'm karısı 
durduğunu görünce yüzü, bir vaadle eenl mezarın kenarına yım. O karı kl kocasının inti 

ölft yüzünden farkııız bir şekil kadar gP.tlrerek iotlkammı alan kamını almoğa yemin ı tmlş ve 

aldı. Fakat kadın bo defa bu kadımn kim olduğunu şimdi u ytınıiuj yerlüe gtıtir· 

yüzba@ının eevdiğl eiyab eldivenli aolamağa hazırlan.. mJ~tlr. Birinci olarak ~en ölü· 

Başı 1 loct yüzde -

llbay General KAzım Dirlk, 

Parti başkanı Awnt Doğan, 

şarhay Bebcet Uz vesalr tamn 

mış klmselrrfn hazurunda gftreş 

müsabakalarma ba~lanmıştır. 

İlk olarak 56 kUoya Macar 

Dols lmre ile Ömer karşılaşll 

lar ve 20 dakikada Türk 

Ôme:r sayı hesabile kıtzandı. 
61 kiloda Türk Yaşar-Macar 

Pevllnl berabere kaldılar. 

66 kiloda Macar Beren Bela 

ile Törk Saim ile güreştiler 

Salm'de sayı hesabile kazandı. 

72 kiloda Macar Ôrdök ve 

lımlr'den lamaU karşılsotılar. 
Henüz yeni bir gdreşcl olan 

t~mall 59 saniyede yenildi. 

79 kiloya Maoar Tftrftkle 

Tılrk Abmt.d çıktı. 3,5 dakl 
kada Abmed'in yaptığı salto 
ile tuşu hakem kabul etmedi. 

Müsabaka dölendi. Ahmed, 

ancak 19 dakika 44. saniyede 

- Blrioci-ıl!.. 

Dl yerek mırıldandı ve uzak · 

lışh . 

O günün alr.ıaamıoda 

Anyee'fn evine gittiği 

Arman 

zaman 

- Yarı ağar sıklete Macar Dabo 

ile Türk Mustafa çıktılar. Bo 

yarışmada Mustafa rakibini 45 
eaniyede tu~la yendi, 

Ağır sıklete ünltl çoban 

Mehmed'le Macar Bodo çıktılar . 

Bu yaru~mıyı da 4 dakika 10 

aaoiyede çoban Mebmed kazandı 

ve alkışlandı. 

Eo sununda Ôrdnk'Je Ah· 

med bir gôsterlıı yarışması yap· 

tılar ve gOnOo gftreş mOııaba 

kalarana son verUdt Bugün 

saat 17 de Alsancak stadyo· 

monda Türk ve Macar gCireış· 

c;Uerl revanıı için karşılaşacak· 

lardır. 

Ziyafet 
C. H. P. tarafJDdan güreşçi 

terle Ankara bisikletçilerine 

şehir gezlnnsuoda bir ziyafet 

verflmtştir. 

Zf yafette şarbay doktor Deh· 

cet Sallh'le Parti Uyöo komla 

6yelı>rl bulunmoşlardır. 

Ben bunu blllr ve dalra• 

bunu söylerim ... -···· Iogiltere ile 
Ticaretimiz 

Ttırkiye . loglltere araıııod• 
imzalanan ticaret ve tedlyat• 

dair 4 Haziran 1935 tarihli 

anlaşmanın tasdikine dair k•· 

~on lç bakanhktan llbaylığ• 
gelmfştlr. Bu kanon ihraca« 
ürünlerimizin lnglltere'ye ltb•· 

llnl kolaylaıuracaktır. Buo• 

mukabil İngiliz malları da TOt' 

klye'de daha az tahdide tabi 
totolacakhr. 
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Bağırıyormuş - Baıtarafı l inci y4zde - ancak yeni Hmıo yeri ve teli· K ll rt arı~ lklçeemellkte Mehmed Ali - lzmlr'ln ekonomik do· ıatı yapıldıklaD ve gGmr4k 
oğlu Ahm~d Şakra tıllnde bir romu bakımındın açtığınız ambar ve antrepoları meydana 

aoetalı çakı ile Hrhot halde anket h•klkaten önemli ve getirildikten sonra bunlan ve 

Çin'in F edak3rlığı Dünyayı 

muşıoc. 

baAmb çağırdığından tutul · faydahdır. İyi bir ligi (alAka) ihtiyacı uydurularak yıpılma· 
uyandırmıttlr. lıdır. yor. Japon Tehlikesi Büyüktür. 

Neoes VVleoer Joornal gaze· 
leılnden: 

(Çiaa'ln fedaUrlığı dünyayı 
kurtarıyor.) 

Viyına'daki Çin mHlahatgü· 
&arı Deklen Toung tarafından 

Yazdmıohr. 

"Japnn kıt'alarmın bir kaç 
K6ndenberl Peklnğ'e doğru yü· 
tChneılle, Çin mes'elesl gine 
dftnyan1D alakadar olduğu 
lllea'elelerln en mühimleri eı 
rııına geçmlttlr. Avrupa'lılarm 
Uıak şarktaki mlcıdelelere, bir 
dereceye kadar blgloe bir na· 

Zarla bakmalarına mutabll, 

dJplomatlar mahaf ili, vatammda 

Cereyan eden vak.'alara büyük 

bir dikkatle takip etmekt.,dlr· 
ler. ÇOnkü bflyak dnletler 

anhyorlar ki, borda bir mem 

leketln zabt(l teshiri değll, belki 
lblAt edildiği takdirde Hhlm 

llelfceler tevlit edebilecek bir 

btıkım menfaatlar mevzuu ha· 
lıtlr. 

laponya'nın genişleme poli 
tlkııını fyl anlımık için bu 

•dalar dnletlnio takip ettiği 
Pllnın geri taraflarını tanımak 
1'-1mdır. Gaye 11de Çto'I de· 
Ali, batan Aıya'yı Hbtetmek· 

tedlr. Japon'lar Asya Rusya'eını 
elde etmeğe movaf fık olduk 

lırı takdirde, Avrop yolu ken · 
dllerlne tet0amlle açılmış bu 
100acaktır. 8og6o Alman Kıy 
ler'lnln aözlerlol bizzat ben 
tekrar edec~Rlm: "Bir sarJ 
tehlike mevcuttur? n 

Fakat bu söz, beolm sulhu 

let•n vaıandaşlar1ma değil sa 

bık devlet adamı ve Bulclye 

:••ırları Tanaltaoın p!Aoını tat· 
lk etcnek özere bulunan Ja 

Ponya'ya aittir. 

l l'anaka plloıoın ilk merha 

:ı, Mınçukonun işgali idi. 

Gyleıtkle mesahAI 111hlyesl Al· 

~•tayı, İtalya ~e Franaa'ya le 

fi abtU eden ve 35 milyon nil· 
011 malik olan bir arazi, Ja· 

;aya'ya geçmio bulunuyordu. 

k llldl yeni bir ileri yürüyüş 
~rtııındayız. Vatanımdan gelen 

berıere göre, Japonyö büyük 
•eddtn b Y•nında bir takım mü· 
lnı lıtlhktm noktaları işcral 

etnılttlr ki, bllthara burad~n 
battayıcak olau bh ileri yflrii· 
JGtle P Lf be e"' n'I, ve or•dan da 

ıı!~hnllel tesirler ıahasını 
b 1•ıı Tientsln'I hedef itti· 

11 edecektir. 

Çi Uloılır kurumuna dahil olın 
11

' bir harp düşmanıdır. Ja· 
Pe>11ya'11 .a_ 111 llerlemeılne vatan· 
... , •• ,1111 hl • 
lı: 

1 
ıo za rı surette paaelf 

l 
ablmıları, bu ıure:le izah edf 

e lir F L 
- · ••ut vaziyet muayyen 
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Japou 

bir haddi aştığı takdırde bütün 

Çfo ayaklanacaktır. 
Çüokü biz, bQtün düoyırnm 

kültürüoQ kurtarmak vulfeslle 

mükellef olduğumuzu htss~dı· 

askerleri 

yoruz. Japonya'nın genişleme 

polıılkası sade Çln'I değil, fa · 

kat ihtiyatkar olması llzımge· 

len A vrupa'yı da tehdit etmek· 

tedlr. 

Alnıanya'da Daha Ne 
((adar Yahudi Var? 

Alman Ulusunun Soysuzluğunu 
Durdurmak Çareleri Aranıyor. 

Korkutmak için 
Silah Atmış. 

lkiı;eemellkte 

kağıoda Abidin 
yolda rastladığı 

All'yf': 

Karaman ao 

oğlu Muıtaf• 

Ahmed oğla 

- Ne için kayınblnderlm 

ltımall'e benden para latemeaini 

söyledi o! 
Diye korkutmak için taban· 

:>asıoı üç el atarak kaçmıştır. 

Arkasıoı kovalıyan polieler ken· 

dlslnl tuımmşlardır. 

öotOk paraları 
bulmuş 

Tepecf k'te Arslanlar soka 

ğ1Dda Rıza o~lo Feyzi hazl· 

ııeye ald bir ar11da kazım 

(Bafrlyaı} y•pmıv l'e 11 künk 

ile mecidiye bftyOklft~ftnde 
l l on kuroeluk bGyfiklOğftode 
ve on paralık bOyfiklOğftnde 

pasla ve kaf Hl btun paralar 

çıkarını~, satmıştır. Paraları 

11ttığı yerden ahnmıt, kendi· 

at de totolmaetor. 

Dört Sabıkalı 
Neler Çalmış ..• 

Sabıkalı Mehmed Said oğlo 
· Mehmed Ali, Abdurrahman 

oğlu Çakır lbrahlm ve Said 

oğlu Arab Abdullah bir kaç 
~ao içhıde ş,.hir gazinosu 
kiracısı Mehmf'd'deo iki demir 

masa ve Türkun buı yalu 

nıoda kahvt'ci lbr•hlm'drn Oç 

1111Ddalya l'e Halil oğlu Ahmed· 

den bir su tulumbatıı çaldık 

larından tutulmuşlardır. 

izinsiz Mekteb Açmış 

.M. Bitler Selamlanıyor .. 

Keı;rcllerde Şükran soklğın· 

da Muea oğlu Yueef Abalar 

bazı çocukları okutmak lı;lo 

lzlnelz derebaae açtığı l'e ders 

verdiği gôrtlldG~önden zabıtaca 
yakalanmıştır. • 

(Völklscher 

Un) y1Zıyor: 

Beobıchter Bı•r· rında reform yapılması bak· 
Kadına Sözatmış 

.. Ulusal devlette nk polltl· 
klıı .. hakkında sıya11 yüksek 

mektebinde oasyonal pedagojisi 

mloarıoda verdiği bir konferan· 

sındı Prusya meclisi azasından 

ve oazaret mGateşarlarıodan Dr. 

Cootl sözünü bagiln Almanya 
da :laba ne kadar Y ahudi'nlo 

yaeadığı sualine getirerek Al 

manya'da daima "Yalnız" altı 

yOzbin Yahudi bulunduğu hak 

kında orıadı yanlış bir fikir ol 
duğunu söylemiş \'e bu nka· 
mın 1912 d6 yapılan bir sa 
yımdan geldlfiol ve o sayımda 
Yahudi'ler arasından yaloız Ya 

hadi dinine mt'oaob oLnlann 

hesab edildiğini, hakikatte ise 

o vakıt 2,5 milyon gayri ari 

hulandnğunu, hu adedin şlm 
diye kadar 1,5 mllyona dOştfi · 

ğünQ, bugfin Almanya'da: 

500,000 Mueevi diDinden 

olan lam Yahudi, :J00,000 mu· 

&el'i dlntnd~n olamayan tam 

Yahudi ve 750,000 karışık Ya· 

hudi bulunduğuna ıöylemlştlr. 

Bundan sonra doktor Contl 

Alman milletinin uğradığı soy· 
suzlaşman1D durdurolaı ak mil· 

leıl hlyolıjik tarzda yOkaeltmek 
lüzumundan b•haetmleılr. 

ÜçOncl Reich'io şimdiye ka· 

da'° takip ettiği nflfus politika 

sına ve bu bapta vaz ettiği 
kanunlara temastan sonra ha· 
tip, çok çocuklu allelerln lehine 

olarak alıoma11 lı1zım gelen 

tedbirlerle memurların maaola· 

kmda mOtalealar ileri sGrmGş 

ve bunlar tatbik edUdl~I tak· 

dirde vergi politikası ve nGfoı 

politikası alanlarında ı;ok mG· 

hlm inkılaplara yol açılac•ğını 

lıah etmiştir. 

İamıil oğlu Oeman ile Meb 
'met oğlu Hamit Gazi bolva· 

randan Baımahaneye araba ile 

giden Kerim k1Z1 Falma'yı aöı 
att1~1Ddan tuıolmoıtor. 

r' ] çakı ile Saldırmış 

1 
Borsada Ba•m•h•••'d• Ahm•d 0 81. 

_ Mehme<I sarhot olob elinde 

-·B•o•rs•a•d•a-d•ft•n•k•ü--ü-ztl·m-•v•c yClıO açık bir çıkı ile iki ta· 

zahire satışları aşağıdadır: 

Oznm satışları 
Ç. Alıcı K. S. 
11 F. Lak:er 12 60 

K. S. 
12 50 

Zahire satıtları 
Ç Ctnal K. S. 
806 Buğday 4 25 
85 Ken. pala. 300 
15 8. pamuk 50 

Sarhoşluk 

K. S. 
6 375 

300 
50 

Tepeclk'te Alman kulı>siode 

Hüseyin oğlu Haaao, snboe 
olarak cadde ve sokaklarda ba· 

ğırmağa beelamış, eline geçir· 
diğl bir düdilğil ı;alarak herkesi 

heyecan11 dtlşiirmtıştftr. 

Esrar Bulunmuş 
Karatış'ta park cadd.,ılnde 

lzmlr'll Halll'fn üzerinde 4 

santigram eırar bulunmoetor. 

Tekke Giymiş 
Yolcu 11lononda gağGm ile 

ayran satan Glrldll Mehmed 

öğlu Hasan şapka kanununa 

aykırı olarak batına beyas 
takke geçirdiğinden totolmut· 

tur. 

rafa saldmrken görOlmflt ve 
totulmuıtur. 

Kadını Korkutmuş 
Karşıyaka'dı Ali oğlu maki · 

nleı All Rlza iki glndenberl 

z<ibeyr kııı Bablbe'oln arkı· 

sına diloerek keadleile birlikte 

gitmeyi teklif etmlt, döveceğini 

söyllyerek korkotmuıtor. Za· 

bıta kendisini yakalamıttır. 

Birdenbire ölmOş 
Tepeclk'te zeytin sokağında 

otuna tize mlbaolrlerlnden 
Mehmed'fn nine koooklamıya 

giden dayızadeıl Emin oğlu 

Kadir gece nlo ulmnda dil· 

şerek almtııtnr. Muayene1lnde 

ltalb dormuından öldtlğO on 

laşılmıttır. 

Kama, Bıçak Ve Ustura 
Keçecller'de Ahmed öğlu Ha· 

ean'da bir bıçak, Ttpeelk'te 

Mehmed oğla Zıyı'da bir aı · 

tura, Halil oğlu Fehmi ile 

Halli oğlu Ahmed'de birer ka· 

ma buluamı, zabıtaca ahn· 

mııtır. 

Dedi. Banu fır11t bilerek - Koeadası lakeleıl ihracı· 

sorulara başladım. tanan lzmir Umanı aleyhine 

- İzmlr'lu şimdiki limanı inkişaf ettiği ve bu iskelede 

Halkapınar'• kaldarılmah mı masraflarlD İzmir llmaoını 
dır? Yeni liman orada yapıldığı nazaran daha ucuz olduğu 

takdirde lzmir'ln ekonomik söyleniyor, doğru mudur? 

hayatında yeni bir canlılık n - Ko~adaeı llm•nıoda zey· 

varlık uyanacağını oranlıyor tlnyağ• ve hububat yOkleme 
muaonH? ielerl yapılmakta idi. Bonon 

- lzmlr limanının yerini lzmtr limanında ynkleme ftc· 
enelce Uman mltehassıaı ola retlerinin fazlıalığıodao ileri gel· 

rak getlrtllmle olın Kopt!nhıg dlğlni düeftomek: yersizdir. 

llman reisi (Bork) görmile l'e Çüokü Kuşıdasında ton başına 

Alsaocak bkeleetle Turan ara· Udyüz kuruş kadar fazla bir 

sındı çizilecek mevhum bir 
çizginin iç tarafını tabiatın İı 
mir için bir liman yeri olarak 

ayırdığını ıöylemlttir. Booa 
eklenecek bir ıöı bulamıyorum. 

L\manın modern araçhrlıa 
(usıtalırla) bezenmesi; yakleme 

v3 hoşahma lelerloln daha ça 

bok ve ucuza yapılabllmeııi 

noktaaıodan da faydalıd1r. 

İımlr limanının yGkleme ve 

boealtma iel bir yılda dört yaz 

"ili bin tonla bto yoz blo too 

arasındad.r. Bunun iki yaz elll 

bin tonunu çıktt (ıhracat) 

Grfiolerlmize ayırıruk memle· 

ketlmlze giren eşyanın da 

200,000 ton kadar olduğu an 

laeılır. 

Umanın modern vuıtalarla 

techlzl için l'a (edllec~k p~ ra 
nın mlkdarı oldukça biiyfiklOr. 

Burada gözönalode tutulacak 
en önemll nokta; yapılacak le 

tooıjı kesimli olduğuna gör'"• 
böyQ" tesisat maım•f larının ve 

bunun faiz ve aeıoma payları· 

PID bu kadar it üzerine tak~I· 

mi zarureti karşıınnda ne gibi 

bir netlce1e vanlıcığını önce· 
den hesablamak gerektir. 

Limanın 111ri nsıtala rlıı do· 

natalması iııtlhsalltı artırmaya 

doğrudan doğruya mfteHlr olur 

dl yemem. Belki itleri daha 

çabuk •e daha ucuza yapmıya 

yarmr. 

Çıkıl (İhracat) 6rilnlerlmb:ln 

ilk önce mağazalarda ltlf'nmesl 
gerektir. 

Şu halde liman yeri tayin 

edilirken ve liman vasıtaları 

yapılırken bono da göıönOode 

tutmak çok IGzumludur. Şlmen· 

diferlerkı getirdiği incir ve 
Gz6mler İımir'de tolenlr ve 

ıtandardlze edilir. Şo halde iş 

mağazaları da liman yerile bir 

ilkte dGtGniUmek ve raeıma 

masraf launı ortadan kaldırma 

çarelerini ayal zam1Dda yerine 

getlraıek zaruridir. 
Bugün elimizdeki n11taların 

hacım itibarile kabiliyeti 15 20 
bin tondur. 

Furya mnılmlnde gande iki 
bin tondan fazl• yilldeme işi 

yaptığımı• olmoıtur. Şimdiye 

k•dar nııtHız kılmak gibi bir 

sıkıntıya düşmedl~imlze göre, bu 
gGnkü vasıtalarımız ihtiyacı 
karıılamıya yetecek kadardır. 
lo hacmi arttıkça vHıta 11yı· 
sını da buna uydurmak ve ar· 
tırmak elbette mGmkGn ve 
kolaydır. 

Menderek •e gtlmrtlk am· 

barları bu halde bulundukça 

n Hporlar kıçtankara yanaoa· 
rak mallarını tal .e mamalarla 

çıkarmak n almak HalyetJnde 

durdukça bu nıuılan batka 

•e daha modrn tekle ıokmak 

lmkAoııa n faydaııadır. 

Y 4kleme •e botaltma .aıı · 

talarınm mıkiaelettliilmell iti 

ücret ulıoıırak yapılın bu işler 

lzmlr'de ya11 f iıncn daha 

a,ağıya yapılmaktadır. Y ı.I· 
oız Aydın demiryolu devlet 

idarealoe geçmeden elmendffer 
navlunlarının ve Alsancaktakl 

iskele ücretinin fazla olm111 

l'e İzmir limanında rıhtımdan 

geçen eeyadan dı ııhtam Ocre· 

tinin alıom111 bu işlerin kıamen 

Kuşadası Jlmaoına geçmeılne 

eebeb olmuştur. Halbuki rıh· 

tım ve teılsat:oı hükumet 

satın alıb fdar~m!ze devrertlk· 
ten ıonra çıkat ürOolerlmlzdea 

alınmakta olan rıhtım Qcretlerl 
bilsbfttlo kaldmlmıştır. Btıkıi· 

mf'tlo bu yardımını göstere· 
bilmek için tftıüı.ün tonnndlD 

rıhtım ücreti olarak l 40 ko· 

ruş alıodı~ıoı söylemek yetlelr. 
Şlm,.ndifer yolunun devlet 

f dareefor gt'çroe:ılnden eonra 

bu mısrofluıo dah11 aıalacsğıoa 

göre Kuş11drsı limanının Jzmlr 

l mana a'eyhloe faall)etlni 

artırahilecı·glni unıruuyorum. 

- Teclmerl"rin şildiyellnlofl 

sebeb olan lstana müddetinin 
; 

ylrml<lört sııate indirilmesi 

mes'ele:lnl soracağım Bu müd 

det nz değil midir? 

- işlerimizin lcablarıoa '"" 
şimdiye kadar geçlrdlğlmiı tec · 

rtıbelere göre bu milddet 6c; 

gilnden •tığı olmamak IAzımdır. 
1ımlr tarife komirıyono latarya 
mQ ... detloln bir uya iki gGn 

olmaıı hakluoda bir teklifte 

holuomamıştır. Bu: tarifenin 
tasdiki sır11ında o maddeye 

alAkadar daire tarafından ek· 
lenmiş bir k>ıyıddır. 

- Tahmil ve tahliye iicrıııt· 

lerl ucuz mudar, yilksek: mi· 
dlr? Teclmtrlo şikayetleri var 
mıdır? 

- İzmir limanında tahmil 
I 

ve tahliye Qcrellerl ıt~dlye 

kadar tarife komlayonllrınca 

yapılan indirimler le ııormıl 

bir flat olarak kabul edilebilir. 

BllhHsa yOkleme Qcreılerl çok 

ucuzdur. 'Yalnız ieıarya mes'11 

le;inden batka teclmerlerimlsla 

bir elkhetl oldoğono bllml 

yorum. 

- lzmlr'de loçlUk Gcretlerl 
esklalne nlsbetle yarı yarıya 

diiom6otür, deniliyor. artmldığı 
takdirde üriiolerlrulıln maliyet 

f latlerl buudan mftteesılr 

olur mu? 

- İşçi flcretlerl m~mleketin 
hayat pahalılığı ile alikadar 

olan bir iştir •e bGt6n yapılan 

işler el ile görGldlğflae gGre 

maliyet Dzerlnde en mfteulr 

olacak ta budar. hlz eıklden 

ameleye gündelik bir ftcret 

.eriyorduk. BogQo ·iıleırlmlzl 

ton Gzerlne kesUmlı bir tlcretle 

gGrdGrilyoruz. Bu eekll itlerin 

dıhı çabuk ve vaktinde gGrll 

meei noktasından da faydalıdır. 
- Latfea çevirlnia 
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Bevaz Kulenin Sarışın .. 
Aktrisi: SUZAN 

IBn Şahıs ise Başkumandan Saraiğ 
'•---·---1:J · den Başkası Olamazdı .. 

Bu mflşterl bolluğu i çinde 

banalan Jan mftdnimlerlnl bir 
kalburdan ~,.çlrl p f'D parahla· 
rııu eeçmek Ye diğerlerine yol 
•ermek karanoı vermi~tl. 

l•n'ın evine devam Pdeoln 
•ra11nda resmi ve sfya!!al şahet 

yetin de vardı . Donların ,.~ 

leneede fazla bir kadf'h teki iç 

tikleri zamanlarda a~ zlarından 
llr k•pmak için Jan ~Oçlftk 

oekmesdi. Binaenaleyh Jan ka 
bal edeceği mfldavlml trln bo 
kabilden olmaaına dikkat edi 
yordo. 

Jan de Aras'ı himı ye eden 
kuvvetli ,ahsiyet. 

Jaa ba bayatını devam et· 
drdllu;e etrafında beliren bir 
ıuylkln kendisine tehltk,.11 ol 
maA• baeladı~ını da BP.Zmf'kten 
geri kalmıyordu. Blnaenaleyh 
tedbir almak lbımdı. Ba da 
mGtteflk deYlf!tler erkAoı ara· 
~~~~~----~~~~~-

- Y rrll koıolok kneatele 
rlmls çıkat (ihracat) GrGnlerl· 
mlsla ihtiyara yf'tecek derece 
Ye nufta mıdn? 

- Önce kutuluk ' keresteler 
ecnebi uı,.mleketlerindeo ~,.ti · 
rllmrkte idi. Son samanlarda 
Zlng•I efrk.-ılnln kP.reııtelerlnln 

bu lete kullanılmak Ozue ~eti 
rlleceıı için bunların boşaltma 
lcretlerlnde oldokça 6nemll 
indirim yapılmıet.r. 

lsmtr~ıu Ye llmatllDID lktJH 

den dar.ldığı iddia ediliyor. 
Banan ef zce ııebe: bl nedir? 

- Bu le bizim mevzoumns 
daa harl~dir. Buna •uflecek 
eenbı t,.chnerlere bırakmak 

daha doj,rodor. 
- Aydın elmendlf,.rl de•leı 

demlryollarını gı-çmlştlr. Şöp 

lıtıılzkt hılk ve Gr6n taşima 

tarlfelerlnde e1aıılı indirimler 
yapdacaktır. lzmf · 'ta ekonomik 
h•yatında bunun ne gibi fıl 
deli te1lrl.-rl olaeaktır? 

- Baktlmd çıkat QrGolerl 
Din mallyrt bedelini ucuzlatma 
yolanda ıutmoı oldugıı prraıılbl 

etaba kolayl ı kla tatbik eıiecek 
bir mr-•kle f[eçrtıioılr. Bu ook 
tayı nazıırdao ,JJe gibi eşyanın 

D89lou Gcrf't luto 1 f' ndlrm,.k IA 
•ım jErldl~lol daha yakuı 

un fEÖrGb karar •er.-bilmek 
mG':lk6n oldu~ana göre bu de· 
gtemeden m"mleket 1.-hlne el 
bette fayda temin edfl ,.bllir. 

- Antalya demlryolu yapı 
baca Antalya llmaD1nın fzmlr 
limanı aleyhau inluşaf cJt-cı·gi 

ı•ylenm1:kıedtr. Siz rıe mütalea 

dasım• 

Dly~billrlm ki ha mee'e 
leyi lzmir'le Antelya limaoroın 
deniz coğrafi vaziyeti balledi· 

leblllr. Avrupa limanlarına g6 
re olan nzakhgı nbbel!!nde ııav· 

lon l tJlle blnlM lindın ibtlyac1oı 

bu it in tedklld ode gliıôolode 

tutmak daha doğra ol11billr. 
Ben bu meı'elcde hı-r nokta· 
daa lsmfr limanı • leyhiae kor 

knlaeak bir hareket görml 
yorum. 

- fsmlr'ln bir ıeıbeet liman 
olma11 mlmkfta m0d6r? 

- lzmlr'lo coAr•fl mukli 
Ye n•lyetl bir traıp'lt merkeai 
H Hm11nı olm••• eberlıll g6 
rllemes. 

Şahap Gakeel 

aında en aözd geçer konetll 
ve yilkaek r6tbeli bir tahaın 

trminile kabildi. 

Ba o•hı a lıe bıtkumandan 

Saralğ'deo bışhıı olamaıdı. 

Bu eahıs ise başkumandan 

Saraiıf den bışkaıı olamazdı. 

Ru Fransız Generali SelAniğe 
~el i r gt'lmu Jao'ı tanımak la 
trmlşti ve Janı Len.,rale tanıl· 

mak vazifesini de SelAnlk Fran 
aız emniyet mfld6rft Vlnlyol 

üst6oe almııtı . Jaa b11ı,lı:aman· 

danla t.aıı,tıkıan sonra tam bir 
iJzgftrlGkle b6tfta Franıız ordu· 
ıtblarına baıkn0ıandaaının özel 
n mahrem dairr.lerln., kadar 
şrfrmek Hlibfyetlni alm19t1. 8•t· 
komandan ile Jaoı birbirine 
~u kadar sıkı bağhyan ıebep 

bir lflrlG anl•eılımıyorda. An· 
la11ılan bir nokta nrea, Jan, 
baekumand•nın koraazhkıa fev· 
kinde idi. Belkl )an komanda 
nın ctnıi arıolannı ya blszat 
n yahud baeh gGzel p1rçalar 
ıetlrerelı tatmlc ediyordu. Jın 
batknmandamn her hangi bir 
dalreılnde lıtedl~I 11at1a girip 
çıkmakta ıerbest idi. 

Kadmlar arasında ifşaat 
Jaa de Araa henGz Alman 

caao t.-11kflAıına lntfnp etme· 
mletl. Y aloız tGpbell kadınlar 

hakkında talep edilecek mald· 
mıt zabıtanın itini kolaylaıtı 

rıyorda. 

Dahı nel Sflzaa ile Jıa'ın 
bir odada yalnı• olarak ya· 
n ,ça IL0009taklarını yazmıthk. 

Sazan J•n'• ciddiyetle hJtab 
etti: 

Şimdi baekumındına gtdlb 
Odet'ln Franııs caıoa lr.tklli 
tını taktbrı memur olanlar tıra · 
fından tutulub tutulmadığını 

anlıyacakeın. Ve t•yed ıuıuldo 
ise kendlslle gör Gem eğe n be· 
nim tarafımdan geldialzl a6y· 
lemege çalııacaksm, tğer bu 
arzumu yerine getlrlreek ben 
de Muiz ile aranızdaki rabıtayı 
halle çalııacağım. 

Silzao'ın ba eon ıözlerl jan'ı 
ba@ı ı eğmf'ğe mrcbur eımtıtl. 

Bu kadı n .. 1 ylrmlbrıt 1eneden· 
bMİ nice maceralar geçirerek 
dftoyanın alAkaaını Gaerlne çe· 
vlrmf'ğe muvaffak olmootu. 
Bu şimdi Sazao'ın iki keli · 
mealle mat olmuıta . Zlra bn 
Muiz dt nlJen ıdama fena hal 
dt tuıulmubtO O kadar ıevl 

yordı ki, kırk yaemda bir ka· 
dınıo bftt in ateşli arıu la· fle 

ona bağla mı,h. Jao Mula'io 
karewnda bir ıonbıhar yap 
ragı gibi titrrrdl. Muiz de ja· 
nın bu rıtbnaeı ile alAkadar 
oluyor, fakat onun ağlarına 

bir torla daımek btemiyordo. 
jan derhıl kalkarak ton. 

let lnl dftzt!htl Ye avdetine ka· 
dar beklemeılnl 1'\yledlkten 
aoora u inden pek uzak ol 
mıyan başkumandanlık daire· 
ılne gitmek Gsere dıtarı çıktı. 

S.aı tam 9 buçuk idi, 
SDıan jaa'ın blımeıçlalne 

bir komple çay hasırlamaaını 

s6yledl •e beklem .. ge baılıdı. 

M uvaf fakıyt>t 
jan'ın çıkmaııudan bir uat 

geçmemlttl ki, jan memnan 
ve m6aterlh kapadan içeriye 

girdi. Sbaa ODUD JllClDdekl 

neı'edeo arzuıuona moYat fa. 
kıyetle neticelendiğini derhal 
anladı . 

- Çabuk 16yle Odet neredrP 
jan SGun'ı fazla bekletme· 

mek için dtrbal b•ıknman 

danla olan mtUAkatıaı anlat · 
mağa ba,ladı. 

- Ben bııkomaadana ae 
hebl slyaretlml ı6ylr.r a6ylemez 
hiç trreddGd etmeden, ıuallme 

ıu cevabı nrdl: 

- E•et madam jan, bog6n 
aabahleyla Franıız caıuı t~e 

tını takibe memur sabıta tara· 
fından tftbbe azerloe kabare 
aktrisi Frao11a Odet yakalan· 
mıetır. ÇGnkG Manastır ceb· 
besindeki Franaıa aakeri ko· 
mıınd•nı general Koraıonle 

ile beHber ~ece nktl kabare· 
den beraber çıkma11 tGbbell 
gGrllmGıtGr. 

Fakıı Odet'ln apartımanında 
yapılan ıabarrlyat netic~ainde 

cGrmClnG lıbat hiçbir emare 
balunmımıetar. Tabliye meı'ele · 

ılne gelince, •abıta lıkendtrl· 
ye'deo tel~af la bu kadın bak 
kında ma16mat lıtemfttlr. Tab· 
Hyeıl bir ıel~rafıa cevabının 

gelmeılne ba~hdır. 

Susan ba kad•r tizabatı kafi 
g6rdCl. 

- Odet'le gGrltmeğe mu· 
vaf fak oldan muP 

- Bu iti pek çabuk bee~r · 

dlm. Betkamaadaua bu arsa 
mu IGyler 86ylemea derhal 
Odet'la mobafıa.11ne tayla 
sabite bir teskere yasdı, git· 
tim. Beni bolonduAu bGcreye 
g6tlrdCller. Senin tarafından 

geldl .. ml ve aebebl ınlılftnta 

nedea lcab etttğlnla babını 

bekledlglalıl ıöyledtm. 

O da ıebebl tnklflnla bir 
ıtl ·heden lbareı oldopadaa 
merak edllf'celı bir Hslyet 
bolunmadığnu n mClllerth ol· 

mauııı 86yledl. 

- Sona .ar -. ···-ltalya
Oabeşistan 

işleri VP Amerika 
- Baeı 1 inci yClsde -

a11nın gavenll81al korumalı 

olacaklar. 

VatlnAıoa, 13 (&.A) - Da· 
bet mes\.1 ııl hıkkında Franu 
n İogUıere eleilerlle g6rlttlk· 
ten eonra B. Bol gautecllere 
ltellol andlatmaıının önce ol 
dul u gibi bogGn de 36 devleti 
bağlamakta oldaıuao IGylemlı· 

tir. M. Bol demlfllr ki: 
- Amerika dGny• barıtının 

dorluRuna (lıtlkrarına) bismet 
ergealle bo aadlııma bClk6m· 
feri mucibince alınmıt olaa ar· 
ııuloul yGkenlnln kodılyetlae 
lnaamaktad1r. 

Kırkağaç 

ornuleri. 
Kırke~aç, (O.t i) -· Manlu 

111 tarı m dir t>ktGrü Ali. Kırka · 

Aaç'a gderrk 1lr0 nlerlmiz Oze 
rinde tetkikat yaptı. Ali Kar· 
k•Aaç ıaıau, Cls6.a, pamuk 
Grlo lerlnl i 1 bolmuıtur. Bu 
gOn de köylcı•İ dolatarak Ma· 
ala'7a dGaecekdr. 

Yabancı 

Gazetelerden 
Bir Yazı . 

••••• 
- Batı 1 inci ytızde -

dediyor. Yakın bir gelecekte 
suaş ttblikeel me•cod olop 
olmadığı ıorgoaana karşı, Tir· 
kiye Relılcomaru cevap olarak 

demfotlr ki: 
- Yakın bir gfllecekten hah· 

ıeımemrllyls, çGnkO ıavaı teh 
llkeıl bagCladen hepimizi leh· 
dlı etmektedir. Auupanın d•ı· 

roma, birkaç ay enelklnden 
daha kötClle,mtıtlr. 

Bu kadar nafazlo bir devlet 
adımının ı~zından çıkan bu 
M5sler, herhalde leıkln edici 
olmaktan uzaktır. Ancak aea· 
gıda yazdıtımıı tekilde denm 
eden dfyev ıonana kadar oknn· 

duAa 1aldaD1 bl11 hafif llyor: 
- MlmkGa olduJo kadar 

ıGr'atle eavaea lıueı bir orıa 

nisaeyon kurmak lhımdır. Lo 
AD maahedeelnln lmsalan 
maaındaobrrl, mevcud eartlar 
o kadar değltmlıılr ki bagDn 
Tftrldye, Çanakkale bo~asının 

tahkimini IAtemek mıcbarlye· 

tini blB1etmletlr. 
Savat teblllı:eslaln bujEGn bile 

mncod olda~o hakkındaki 
pe11lmlıt dlynin sebebi bu 
ıözlerden anlaeıhyor. T6rklye· 
nln mukadderatını idare. eden 
ıdamın alikadar olduğu mee'ele 
her ıeyden eni ç ... nakkale bo
A•sının tahkimidir. 

Tilrkfye nelce de b6yle bir 
talf!bde bulaamoıtu, fakat bir . 
eolı andlaımalar arHında doğa 

Akdenls'I andlaem111 konoıa, 
areıulaıal mDsakereler aruına 

alıldıgı samandaoberl, hiçbir 
saman bu kadar kanelle ifade 
olanmım.,11. Tlrklye, Çanak· 
kale bo~asını tahkim etmfye 
mluade olunmadığı ııkdlrde 

batı tarafındaa trhdld ola••· 
cağını unıyor. Tlrklye Balkan 
blrllgtnfn Gyeal olmak itibarile 
Yaoanlıtaa'la mlllefllıtlr. Tir· 
klye'nln batı t•rafaadaa Balkan 
blrltAt••e girmeyen yegane kom· 
10111 lee Bol,arlıtan'dır. Bal 
buld Bolgarlatan, mevcad .. ,,. 
lar içinde usun bir saman için, 
TGrklye'ye karı• yapılacak bir 
ıaarrasa getlrectğl ıehllkelerl 

glJse alamıyacaku.r. 

Avrupa-
nın Durumu .• 

- Bıtı 1 inci ybde 

blJyle idi; böyledir ve usan 
ıamın, yuık ki, b6y"9 kalacak .. 
Harp patlar11, bir uyıf yCbClll 
den pathyacak .. 

- Ee, bu, ılulb iti mi? 
- Drğll amma ne yapabm. 

DClnyayı ytlrlten akıl delil. Ba 
lele akıl ve mantık ea geride 
kıh7or. Badlıeler, iti b6yleee 
6rmtlı, arabeaça gibi yıpmıf. 

Ba çaprııık iti• kıroııında 
ekonomleller de, ııyasacılar da, 
ıoıyoloğlar da oatkın bir hal· 
dedir .. Avrupa, barut fıçılartle 

dolu, kapkaranlık bir yer ha· 
ltadedlr .. Bir kıYılcım, AYrapa'yı 
alete vereblltr. 

Her olaı gibi, blslm batGde 
.tml• de ayınık •~ huı.r bu· 
lanmaktır: 

"BHırol cenklcldıle eter 
leter ben ıalhaaütn.,, 

- Ba, bizim blldlgtmlı eekl 
bakihı .• 

- Evet, daha bundan ıağ 
lamı yok. Cenk etmeılal •e 
kahramanca 6lmeeinl bilen 
uluılara hayat nr. İtte en 
bG7lk ve 6• hakikat bu. 

SIWıler 1 .. b, genç, koca 

Son Telgraflar: 

Yunanistan Deniz Kov· 
vetlerini NasılArtıracald 
A verof ve Elli Gemileri Sahil M 

hafazasına Bırakıla<~akmış. 

latanbnl, 13 (Ôsel) Yunan - tan teraanelerlnde gemi ıJ 
deniz erkiaı barblyeal bu ayın teılıalı için m6sakereye gfiJ 
ylrmlılnde toplanarak Yanan tllmeılae taraftardır. Deni• " 
dtınlz konetloln ç0Aaltılm111 •Aaı harbiyeal de bu fikre fr 
projesini bHırbyarak ytlkıek ılrak etmektedir. 
deni• ıdraıına verecektir. Ayni ••maada M. Daım .... 

Y d 1 b L D yeni 11marlanacak iki gemi-' 
onan en s a .. aaı oıma· fi 

1 1 IJt 1 'hl 1 
ılıtemlnl de beğenmemekle 

D ı, ng ere esg arına ı pa. ı .. 
torpidoların l 400 tıınluk, P 

rlt edilen iki torpido muhribi gllls'lerln (D.) ılıtemlnde i 
nln Yunanlıtaa lesg6bl1rında 1 La dl 

maaını ıteme.. e r. 
bir huos imali ıoretlle Yona· Dahı btıyClk gemilere geli_.. 

nlıtan'da ima lerl haıoıondakl denlı kanealerluln çotılbl .... 
f llırl manfılı g6rmemektedlr. hakkındaki tedbirler abndık ... 

Baba M. Doımıalı, bu ge eonra A•erof te Elli gemtledt 
mllerln lngtlls tnglblannda yalnı• uhlllerla koranm...-
y•pılmaıındao aonra Yunanl11· tahıla edilecektir. 

Orta Avrupaya Yaş üzü 
Gönderebileceğiz. 

••••• 
Italya'da Triyeste'de Transit mua

melesi De Halledilmiştir. 
Ankara, IS (A.A) - İtalya 

bGkAmetl enelce Flokeera bir 

Hğfne dabll olmadıtamısdan 

dalayı yaı Gslmlerlmlaln Trlye1 

te'den Ye ,ımall Avrupa mem 

lekeılerlae geçmeılue kartı da 

yanıyor Ye bu yClsden Y•I azım 
çıkatımı• ıorlaııyordu. Ba ••· 

gelin kaldınlman için an·· 

eal l lokeera bl. llllne dabU ol 

mamıa ...._lar karoloaea ka· 
rarlaetı....... ve ba karar ltalya 

bGk6mellne bUdlrllmltılr. 

Ankara, 13 (A.A) - laalJ' 
elçilljtnden; Dııtılerl Bakaalr 
Aımısa Yerilen aon mal6mad 
ıöre halya bGkdmetl yaı isi_. 
lerlml•ln Trlııe yola ile ord 
ve kase A vropaıı memlekedr 
ılae göneerllecek Tl·klye Od_. 

lerlae kaqı dayaıılmamua -~· 
kında gGmrGlderlae emir yel' 

miı, y .. bClmlerlmlala tna .. 
mnameletl ba ıuretle hallr 
dtlmltdr. 

Romanya Kralı ve Yugo 
lavya Kral Naibi .. 

Avrupa ve Bilhassa Avusturya işle 
• 

Gözden Geçirilmektedir .. 
BGkreı, 12 (A.A) - Ana· 

dola Ajaa1111ıa Gsel aytarı 

bildiriyor: 

Ba 1abab Sinıyaya gelen Ya· 

gOllatya naibi prenı Pol eere· 

flne bal .K.arol'on Slnayada 

nrdlAl G~le yemeRlnde bGıCla 

bıkanlar bolanmoıtar. 

Yemekten aoara Romen ba· 
kanlar karala toplaamlflardır. 
Kamnııyda baıbakao M. Yatı· 

reıko, dıt bakanı M. Tiıoleı 

ko'ya Romınya'aın menfealle· 

rlnl g6seımek hoıaıandakl py· 

retlerlnden dola11 tetekkGr 

etmlıtir. 

Kral ile preDI Polon meıa. 

katlarına dair, batta preaı Po 

lan zlyaretl .. rlnln ne mıkudla 

oldaıana dair daha reıml~ bir 
bildirik yoklar. 

Pr•• ılyaretlala alyaeal 
olırandtl1D• delil olarak guete· 

ler prenal• refakatinde aadece 
uny Mareplının bnlanmaını 

btplmlı zabmedere •e mıbru · 
mtyetlere katlanmı&ı ahıık, 
erklik (ladklAI) ıuaıı içindeki 
6nerlm (f edoklrlık) dipdiri 
olma ve bltOn •arlıgımısla 

ltlml•e 11rılma: lııe yol .. 

Rebmi Balaban 

gGtterlyorlar. Fakat ba .syarea· 
ten latllade ederek ba an~ 
A•rapa 11y..,.•ı ltgal ~ 

meı'el~lerden, bahaıat Bı.,. 

bnrg'lınn A•aıtarya'ya d&a_. 

ihtimali k11tııında Kooıt .... 
laımaaın alaeagı darama d.tı 
Ud hlktmdana babaedecekle' 
rlal, gneıeler mabtemel ıarl· 

1orlar. 

Baad•n baıka mlsakere llr 
linde olan Romea • Sovyetld 

•naa mltekabll yardam aadllr 

ma11••• da koaaıaluat& IGylr' 

nlyor. 

Belçika ve Sov-

yet Rusya. 
Yakında Diplomatik 
MflnasebataBatlıyor 

Bnlkael, 18 (A.A) - 1'• 
klnda 8'ıl~ka ile Sovye..-; 

araaıada yealdea diploma.-: 
ilgiler batbyacaktar. Bel...,

nın Parla bOylk elçltl .,.
Gef iye Deıtran ile 8o~ 
bGylk elçlıl Potemkla her .. 
hClkı\metln br11lıkb elı' rJlr 
dermek lıt.dlllade bal~ 
larına dılr meklDh' abp 
mitlerdir. ı 
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Kışlada Mfls. Mev. satın alma komisyo· Oksflrenler! Mut. 

Anadolu'nun Tarihi Tefrikası 

/(ATU/( ffAKAN 

Te&ika No. 81 13 temmuz 935 M.AYHAN 

Gençkızın Yüzü Dem-beyazdı. Metin 
Görünmeğe Çalışıyordu .. 

- Salak nerede Yakar? 
- Bir ml11aflr gelmlt te 

onunla beraber gitti. 

- itim ba mlıaflr? 
- Sen tanının ona. Hay· 

dad Karabo.a! 

- Yalnıs mı? 

- Evet! 
Atlan yan yana duruyordu. 

8ıtır bir rO•JAr, Yakar'ıa dal 
Kalı •tlannı ıHaroyor, kGçtlk 
hakleler hallade, canh •e renkli 

,._•ldannın lllOade dolaıtm· 
JOtda, 

- Gtla batı•or Yakar. Bak •e kadar .aseU 

- Gaael h•ldkateD! 

- Kaç .,.n eder, IMJyle ~· 
lel ı\oamlann, gOa batıılann 
letklol, ayn ayn dayayorus. 
ae. l1terdlm ki. 

Yakar galda: 

- Bani buDlan 16yl,.mfye· 
;ktlo, hani usan bir mtlddet 

V' • ba bahal koaatnuyaeaktık. 
erdlAtn lhde bGyle mi dara· 

10flaa eea? 

- Ne 111.-yım, cladaklanm 
•11111aıyor., 

Geaçkıs, abnı kamçdadı •e 
"8klıttı. 

AJbey, onan arkuladaa ana 
....... ,. bakb: 

- Beni ee•mlyor, bana inan· :''°'· Beni deaem~k lıtlyor. 
•ton Ban hikayesini dayma· 

11Jdı bGyle olmadı! Aylar ola· 
Yot kt, ba bahal açtıAım U· 

-.. hep kaça yor. Kıs karde· 

~- e•lendl, Anam da Gidi. 
lık, ben, o, lçlmls yapa 

~1111•• kaldJk. Benimle kardeı· 
•k, SalaAa da nlttbk diye bir 
tey 111ttarda. HAit da 6yle gl· 
diyor .• 

Dlfleıyorda : 
Acaba Batan Bını ne ol· 

lDQtt11, nerelerdeydi? 

&ole~aa bir 1et geldi : 

11 
l.eadhlal ~rıyorlarclı. Ba 

... lb o~ .. rdl. Sol tanf t.kl ya

rı.~ lkt atı. ıllletl •ardı. BI· 
•Dl •itadan tu11dJ. Sılakh .. 

_.:..._ DtAerl dd ol1a 0111. Ka 
·•-,.'dır! 

•Dedi Ye •bnı onlara do•ra 
lurdQ S e 
91bl · ılık, aq'eden yan deli 
e• blrweydl. 

ır - Bak ·dedi- bak Aybey! 
'•hı'--~· gelmlı .. 

Aybey Ce•ap Ttrdl: 

- Botgeldln ylAlt, ugarler 
getirdi. 

Ve Karabo~a ile 11rmaoh. 

b - l>ellkaDI""• Hainle bat 
•ta ko••flDak lltlyoram. Bir 

elllauet1D1 •ar Tereeek, 16slerlm 
9ar ~ylenecek. 

b ~1'>ey hayretle Karaboğa'ya 
·~ta : 

- Ne emaneti? 

O - ~dillerinden geUyorum. 
rıda bl 8 A r atan Ban •ar. 

Jbey eap •n kealldl. Adeta 

Gbefeı alamıyordu, Ell~rl titredi 
' . 

d ııa P8r1Dakluını• aruıadan 
Gt11. 

k &arabc>Aa manah manab ba· 
11°rda. lçtnı çekti : 

- Aaalılah gençlik! 

Aybey kendini ıopladı. Salığa: 
- Salak ·dedi· bu kelime· 

l 
Itri do}mamıt olacahıo. ÇGn· 
kft ıenln dilin, 1aban kahbı 

~lbi blroeydlr, durmaz, kayar .. 

Yakar'ın yanında ı~ımdao bir 

tef kaçırıraau, benden çek.ece· 

~in var? 
Ve ıonrı; 

- Gld,.Jlm! 
Dedi . "Oetl h.-rıb,,r. kayıhk 

bir Tnldın hım,.ıe ba,ladıler. 

Obının ıııkları yanmıota. Ya 

kar'ın iti vardı. Hay•anlarla 
1aatl,.ree uğra .. caktı. Misafire 
yemek bassrhyaralttı. 

- S.lak! Sen de yardım et 
Yakar'•! 

- Olar Ayb.-y! 
İki kiti kalmı,lerdı. Kar.bo· 

A•, 16z0a ner11ıfnden baobyaca· 
Aını keıtlremlynrda. 

- Anlat yiğit, ubınıslıktan 
çatlıyorum. 

KanbnJa, ~ökltlnden Hatan 
Banın mektıabaa11 çık.rdı, •erdi. 

- Bana o yolfadı! 

Aybey mektuba kaptı ve 
aetı .. Aybey, birkaç çeılt TOrk 

ya•ıflnı okuyup yazabiliyordu 

Mektubu okurken, kalbi tld· 
detle çarpıyor. 1e.tnç ve ııtı · 

rap kendisini ıenemleıtlrfyor· 

da. Bu okumayı, aç defa tek · 
rtrlıdı. Adeti inanamıyordu. 

- Şimdi? 
Diye mmldındı. Şimdi ne 

olacakta? · 

- Beroeyl anladın Aybey! 
Uzaklarda l!~nl bekllyen bir 

kadın nr. Bo kadın ıeni ıe· 

viyor ıaıunm. Bundan ba~ka 

ııaoa gavenlyor, ıendrn yardım 

lııtlyor. Arap'lar o havıtllyi bat· 

tan aıa~ı sardılar. Pn~Gnlerde 

de Batno Hına saldıncıkler. 

- Gitmek lts m .. Fakat Ya· 
kar ne olacak? Ona ne diye· 

ce~lm? 

Ktlçft .. • basık tuınh odının • 
kapm açıldı : 

- Gitmelisin, Yakar öyle 

istiyor! 
Genç kıııa ytlıll hem beyas. 

dı. Metin ~örOnm,.Ae calıo•yordo. 
B"r Ud eıkek ı1aga kalk. 

mıılardı. 

- Sen.. Sen mlıla Yakar! 
- Benim Aybey! Salak ag 

zından bir kelime kaçırdı. Da 

yanamadım, geldim. dinledim. 

Ve ~ıel kıs, a~ır adımlarla 
yara.da, bir sedirin aıtane otur. 
do. Dlneklerlnl dlslne dayıdı. 

- GGrdftn mG Aybey, Ya· 
kar eger senin arzalanna bo. 
yon t~seydl, bogGo 1en, 1e9. 
den lmdad lıtlyt:n bfr kadının 
yardımına kooımıyacaktın. Ben 

batan bunları dOttlnmattam • .. 
Bu akoam, Bana git, yalHr, 

ne yapartM yap! Fakat her 
halde onan imdadına koım•A• 

çaho. 

- Sonu •ar -
~! ................................. .. 

Hamza Ilüstem 
Fotoğrafhanesı 

Fnkal&de ıOr'ıt •e nefaıtetle •e teminatlı olank fotoğrafa 
mlte1lllk ber it yapılar. 

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

Portre reılmlerl, aAnndlımın, kart poıtal ltlt>rl temlnath •e 
pek el•erltll flatlerle ve m6mkGa mertebe as bir umanda 
yapıbr. 

Satış Mağazasında 
En maruf fabrfkalann cam, filim, l&gıt, mıklne n eesa· 

lars rrbbf!t kahol etm,.s flatlerle Htıhr. 

lzmir Vakıflar Direktörlüğünden: 
Baham llya Levlnlo motaııarrıf oldu~a lklç,.ımellk caddeılade 

kAln 42, 46, 48, 50, 52, :>4, 56 ve gebeı soka~ındıkl 4, 6, 8 
No. h dGkktnlarla 10 numaralı evla learel mfteccelesinden ta· 
hakkak eden 675 lira 36 karoo borcunun bo~ftne kadar öden 
memlt olmaııından dolayı vakıf alac.ğının tahsili fçln lklçeome 
Uk caddeılndekl 46 numarala dftkktnın haczine ve satslmasına 

•arat Yerllmlotlr. 
15,8,9:35 pereembe ~ftnG saat 14 te ihalesi ıcra olooacağınden 

almak itdyeolet'ln yflade 15 pev ıkçeslle vakıflar dlrektörlfl 
g6ndeki 18llf komıı,oooaa gelmeleri bildirilir. 

14 23 2 11 2ıı:ı 

lzmir Defterdarlığından: 
Iuııının •ergi borcundan öttlrG tahsili emHI yHaııına göre 

hacsedfl"D lklac! ıoltanlye mahalleslola ikinci huai sokağında 
kilo 4 ııayıb ar• tarihi llAndao itibaren 21 ~flo mGddetle 1&h 
hğa çıkarıldıgındaa pey ıGrmek lıtlyenlerla Defterdarhk tabslllt 
kal,,mlae r,.lmrlrrf. 14 1 R 2:l 26 2120 , 
lzmir L>efterdHrlığıntjan: 
l11111nın HrRI borcundan ötftrll tabslll emval yaııa11na göre 

baeaedllen gaselyard maballeılnla azizler ıo•agında kAla 8 ıayıh 
hane tarihi ll&adaa itibaren yirmi bir gGn mGddetle 18hlıgı 

çıkanldılından pey ılrmek iıtlyenlerln defterdarbk tahlllAt kıle· 

nunda ihaleleri yapı)~cak Hanlar laka (Okamenıol) 
Maııtabkem mv. 1a al. ko. nundao: Ôksürflk Şekerle· 
1 - Tayyare kıtHta ihtiyacı için 72000 kilo ekmek kapalı zarf rini TecrO.be Edi- cc 

<C ...... 
oııollle satın alanacaktır. ihalesi 22, 7 ,935 pazartesi gfl· 
nG aaat oıınalh haçukta lzmirde Juolada Mı. mv. ııatln 

alma komlıyonol'da yaeslacakhr. 
2 Ş1rtnameılnl hergGo komisyonda göreblllrler. 
3 Mecmounoo tahmin edilen bedeli 7920 liradır. 

4 Beher kiloııonun tahmin edlleo f iatl on bir kuroator. 
5 Teminatı movakbte akçesi 594 liradır. 

6 lııteklller ticaret odHmda mukayyet oldoklarma dair 
vesika göstermek mecburiyetindedirler. 

7 Ekeiltmlye letlrak edecekler 2(90 ııayıh arhrma ve ek· 
ılltme kanununun ikinci ve Oçftncil maddt>lf'rlode Ye 
tartnameslnde yazıt. vesikaları temlrıah munkktte mık
buzlarıuı ve teklif meluublımnı ihale ıaatlndf'D enas 
bir ıHt evet komleyona vermlı bulunacıklardır. 

4 9 14 19 1994 

Mıt. M v. eat. al. ko. rı. den: 

3 l,temmuz,935 çareamba gftufl saat onaltı buçukta lzmir'de 
kıolada Met. M v. !atin a!m•. komi~yonoada kapılı zarfla lhalt:ııl 
icra kılaoacağı An11dolo gasetesinio 13, 7,9:15 tarihli nftehHındı 
ilin edilen J :l8, I 00 kilo patateııin tlmdlllk: ibaleıloden nzge· 

çlldl~i ilin nloour. 2126 

1 
Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 

asker ilanları 

l:Sayramıç aekeı 1 eat. al. ko. fi, den: 
1 - Bayramiç ve clverındıld kıtaat haynnahoın 620,000 

kilo yulaf lhdyıca kapah zarf asuhle milnıkaııaya kon· 
maetur. lhaleıl 3,ağustoı,935 cumartesi gOnft Hat do. 
kosda Bayramlç'te atkf!ıl satın alma komiıyonunda ya· 

pılacaktır. 

2 - ~artoameıl hergln komisyonda ı~rOleblllr. 
3 ltehu kilo yulaf için dört kurut elli 18Dtim flat tah· 

mln edllmlıtlr. , 
4 Temll'atı moHkkate akçe1I 2092 liradır. 
5 İıttekltler ticaret odaııında kayıtla olduklarına dair veelka 

fEÖttermek mecburiyetindedirler. 
6 M6nake1a11na 11tlrak edecekler 24 90 ıayıh artırma ve 

ekııiltme kananaoan ~ ve GçGacG maddelf'rinde •e ıart · 

namesinde yaııla •rııikalarile temlnah muvakkate mık· 
buzlarını •e teklif mektublarsnı ihale ıaatlodeo enH 
bir uat enet komlııyena vermlı bulunacıklardır. 

14 ) 9 24 31 2112 

Manisa Valiliğinden: 
1 - Manl1a lııtlklAl mektebinin karo, boya, aa teııhatı n 

bel! yıpıeına talih çıkmadığından ekıılltme mftddetl 
temmusoa 19 unca coma gClnü eaat oabire kadar uza. 
tılmıot1r. 

2 Bu tıe all keolf evralu para11z olarak Nafıa baomdhea-
disllğtncf eo t11mla edilebilir. 

3 K.eolf bedeli 4990 Ura 92 koraotar. 

4 Eksiltme açık olacak Ye daimi encGmende yapılacaktır. 

5 - Muvakkat ttmioat miktarı 37 4 lira 32 kuruotur. ll&a 

olunur. 2034 

Jzmir Memleket Hastanesi Başta· 
bibliğinden: 

1,1,9;~5 tarlhlndeo 31,3,935 tarihine kadar ba1taaemlsde ôlen 
eohaun eıyaları }g,7 ,935 tarihine mGsadlf cama gGotl 1aat 10 
dan 13 e kadar İımlr Memleket hutaae1lnde açık arllrma ile 

1111lacaAıadaa lıtelf Ulerla meık6r g6o •e tulle hHtaaeye man. 
&lan. 2108 

n l Z, , 

ve l'Orjtn ~ahopm 
En Osınn Bir MDs· 
bil Şekeri Olduğu
nu unutmayınız. 

Kuvvetli l\lfls bil 
lstiyenler Şahap 
Sıhhat SOrgQn 

Haplarını Maruf 
ecza depolarmdnn 
ve Eczanelerden 
Arasmlar. 

>
< 
Ol 

-C:J 
>< en 

'---·-----· Müzayede ile 
Fevkalade Satış 

Acele yolculuk dolayısile öol· 
mOzdekl parar gftotl l\~led.-a 

enet ııaat 1 O da ikinci kor· 
donda İtalyan konaolaıoeu Ye 

Aleancak mıliye şubesi kartı· 

ııında J 78 ııayıh evde birçok 
löke oıobllyalar bllm6z11yede ıa· 
11lacaktır. 

Satılacak moblly•lar mf'yanınd• 
bayrt laka mavondan mamul 

ayoah tu,alet, meee •~acındı• 
kıbertma oymalı bftfe, kare 
yemek ma111111 Ye 6 hkemleel, 

9 parça atl111 oda takımı, jar· 
dlnyera, 2 klı.ıilık: bronz kesme 
karvola mea 11omya, kadıo ta· 
Tal~tl, kadifeli euloog, tf'k ve 

çift kapılı aynalı dolaplar. yeni 
bir halde Oç petalh Hartman 

markah. Alının plyano1111 •e 
taboreııl, Am~rilı:an kanape ve 

2 koltuk, eemıdyellk. gayet 11k 
6 adet bezuan ııandalye, ete· 
jer. dıvar saati, bir maH lkl 
sehpa. lavman tonlet, olfonye· 
reh aynah dolap, ork, komo· 
dinolar, bir kOtOpbaoe yağh bo· 
ya levhalar, bıh kilim Ye 11ecca· 
deler n ıalre birçok mobllyalar 
bllm6Hyede aalllacaktsr. 

FırYtı kaçırmayınız. 

Fırsat artırma saloou 
Aziz Şnnk 

Telefon 2056 
lzn.ir inhisarlar bışmödGr· 

lOğanden: 

lhıle tıriblndPn Mayııı 936 
sonuna kadar Dikili'den Ber-
~ama'ya ve Btrj?ama'dao Kınık, 
Dikili Ye Zeytiudağı'na gönde· 
rllecek: 96 l lira bedeli ma· 
hammenU içkilerle mamul tG· 
tOalerln nakllyeıl açık eksilt· 
mlye konulmuatur. 

lııtrklilerln mGoakaeaya (Elr· 
mek Gzere 14 ·7· 9:35 pazar· 
tesl gftnft ıaat on b~şıe yaade 
yedibuçuk trmloatlarile ve ,art· 
namelrrl görmek için daha 
enel loblsarlar 1zmlr bıımfl 
dft~l6~fl ile Bergama rn0d6rlil· 
ğ6ne uğramal1rı. 30, 4, 9, 13 

lzmir tramvay ve elek· 
tirik sosyetesinden: 

Şebeke ameliyatı dolayıılle 
cereyanın bu ıyıo 17 ncl çar 
pmba ~ftnfl saat 8 den 17 ye 
kadar Tramvay cıddrılode ca. 
neyt bey ıokağında Mektupçu 
ff1hit Kemal ıoka~ıaa kadar ve 
mııc .. ır ıo\aklarda · Komlııer 
Dıll•er n Yıldıs sokakları He 

11>6c .. ır ıokaldarda keell"c"ll 
aay•n abonelntmlse bilinmek 

laere Uta olanaı. 
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-Ali.sehir Banliası 
' --··· özmör ŞlUlbesi 
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Çonkn Ankara Birası --- ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi binasında 
TELEFON: !2363 Ulusal Bir Fabrikanın Mahsıılndor --

••• ----------Ucuz, Temiz ve Sıhhiğ Bir Gıdadır. 
-

•• 
HerUlrlfl (Banka ve Komisyo~) Muameleleri Yapıhr. 

% 4 , Vadeeizlere 
TOrkiye..,nin bertarafında 

içilen yalnız (Ankara Birası) dır. -------
o/o 5 
% 6 föi7. ,·erilir. 

Mevduat Şartları: A!tı ay vadt:liy~ 
Hır sene vadeh ıe 

-
(Ankara Böraso) oı heryerden 

- Zahire, ftzGm, incir, p•muk, yapak, afyoo vesaire komisyonculuğu y•pıhr. l\f aU.r geldi = tlnrlf" t1ahlpf,.rfnt. f'n müflald şnahle avan8 9f'rlltr. 

Askeri Lise ve Orta Mek
teplerle San'at Gediklisi

ne Talebe Alınıyor .. 
1 - 9:35·936 dere ıeneel için İ&t•nbul'da bulun•n kuleli, 

maltepe ltselerlle Buraa'd• bulun.o Burea •akerl llaealne ve 
kmkkaledekl Hked eao'at llıeelle Kony• vcı Erzincan .akeri 
orta mekt~pl~rloe ve kmkbledekl eao'at gedikli f'rb•t mekte· 
bine talebe alınacaktır. 

Lfeelerln 9, 1 O ve orta mekt,.plertn 6, 7 ıınıf larıo• ean'•t 
llıeılntn 9. ıaoıf ile 11o'at gedikllılnln birinci 11oıfına tılebe 
ıhnacaktar. 

2 - T•lebe aakeri llıe ye orta mektepler tallmıtUe Hn'at 
gedikli erb111 tıllmıuna göre k•ydıl kabal olnnur. Da talimat 
l•lebe •lıcık mekteblerde ve Hkerllk ıubelerlnde görOleblllr. 

3 - Atideki haıuıların gllz goOnde bohınduıalmuı lizımdır. 
ı) Alm.nca okuyanlu tercih edlltr. 
b) 8Clt6n mekteplerde k•ydukabol 1 temmuı 935 de bıılar 

15 •iuatoata biter. Milaabıka lmdhanı lhım gellree 15 ·~uıtoı 
l 1.1ylill araınnd" yapılır. Buounlı beraber kadroda yer kalana 
dere ıeneılnin den mı maddetloce ıl vil Uıe ve orta mektepler· 
den nakil ıuretlle talebe •homağ• devam olunur. 

c) Mekteplerin buloodukl.rı yerler hulclndekl yerlerden aıketi 
llıe ve orr• mekteplere kaydedilmek lıtlyenler l temmuz 935 den 
Sl temmuz 935 t.rlhioe kadar bulundukları yerlertn ukerllk 
ıubelerloe milrıeaat e~eblllrler. 

d) M"ktebe girmek için yatını bı1yGtlp kClçClltenler mektebe 
ahnamular. 

e) lıtt.-klller nrakını tamaml•hp lıt,.kll betandakları mekt,.p 
lere aakerlik ıubelerl nııt•elle .,.ya doğrudan do8ruyı gGode· 
rirler Mr:kt .. plnden davet nU olmadakça hiçbir lıttkli mek. 
ttbe ghmly,.cektlr. 

f I ~thabab lmtlb•oını mecburiyet hiul olur11 mClıabık 
lmllbıoı yapılacak yere kıdar gitmek ve lmllbanı kHınam•. 
yanca geri d4'omek için ihtiyar f'dilecek maaraf lıtekllye ılı olup 
mektebe kabol edllmed181nden dol•yı hiçbir h•k iddia edilemez· 
Ooun için g"llt gldlt murafınıa beraber gGtOrllme1I lbımdır. 

4 - Mektt.pler leyli ve meccanldlr. Talebenin laıealnden 
baıka giydirllmeıl, teçbi11t n kltıbları blkdmete ılt oldutu 
gibi ayrıca her ay bir mlkt.r m11ttı verlllr. 

Ueeyl mavaff•klyetle bitirenlerden un edenlerin m61abab 
lmtlhaoıaa girerek bıaodıklmrı tekdirde aıkerl mClbendlı Ye fen 
memuru yetlttlrllmek bere bir k11mı Anupayı taballe göa· 
dtrlllr. 

5 - Bir ıeaeden f•alı terki tahlil olanlar bir enelkl ıene 
derelerinin hepsinden imtihan .ermele mecburdurlar. 1935 

2 s 7 lı 14 17 20 23 2a 2a aı 

Denizli \ıilôyeti Daimi EncQme· 
ninden: 

Denlıll •llAyetl mahaeebei huımlyeıl için yaptırılacak de~er, 
makbu• ve klJatlırıaın ba11m lıl açık ekllltmeye koaulmuıtor. 

1 - Muh•mmeo bedeli 5fl0 llndır. 
2 - lak temlaıt akçeıl 41 llndır. 
3 - İb•le li-7-1935 Çar .. mba gClnCI eaat 16 dı Ylllyet d•· 

imi encGmt:nlade yapıl•cakıır. 
4 - Şırta•me ve lletell lımlr vllA1etl mah•eebel hoıuılye 

mCldOrlGğilode ve O .. nlall vlltyetl enclmen k•lemlndedlr. Gör· 
m"k lıtiyf!olr.rln bural•r• bıı vurmıları ~erf!ktfr. 9 14 20;15 

lzmir Vakıflar Direktörlüğünden: 
lcarel mOcceledea tahakkuk etmlı ol•n 250 lira 66 kuruı 

borcunu bugOne kad.r Gdemlyea ve paraya çevrilecek menkul 
e11a91da olmadı~ı •ol•oılın Ratele •it palancıluda l ·l eıkt ve 3 
yeni aumHılı dükkloın lcuat ve mukataalı nkf lyenln memu· 
rint nkflrcetıhslll bıkkınd•kl 20 temmuz 330 t1ribll kanon 
oyarınça haczine Ye Htılmaeına karar verilmlo olduguodao •lmık 
latlyenlerln . ~5 7 935 peroembe gilnG Hat 14 de yazde 15 de· 
pozho •kçeeile nkıf' lu dlrl'ktörlGgClodekl komlayooou. gelmeleri 
bfldlrlltr: 2066 l l 14 1 R 23 

51111111111111111.. Muallim ..ıımllllllllllllllll• 

1 Dr. HulOsi Alataş ~ 
§ F.akl Tıbbiye Mektebi M6dftr6, GHp Crbbeel Sıhhiye Reisi ~ 

1 iç Hastalıkları 1\'IDtahassısı 1 
§ e .. ı.ıannı Bacı Haean Oteli KHtllınd• Şamh Sokağındı 5 
§ (20) No. Etki l\foıyeaebaoeılode K•bul El'ler. 5 
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NEDKALMiNA 
., Doktor~ 

Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bulaşık ile salğın hastalıklar 

mOtabassısı 
Bumabaae iıtaıyonu kartı11ndaki dibek 11>kak baoında 30 sayı• 

h u ve maayenebaneıinde ubah saat 9 dan akpm Hat 9 a kadar 
ba11alanaı kabul eder. 

Müracaat eden baıtalıra yapılması lbımgelen sair tahlillt ve 
mikroıkopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmaeına cevaa gö
rGlr.a Paomoıorakı muayenehaneıinde munıuaman yapıhr. 

"VASLı\ND,. motörll 24 temmuzda beklenmekte olup yı1klol 
boı•lthkt•o ıoara Roterdam, Hımburg, Copenh•gen, Daatzlg, 
Gdyoiı Oıtlo, Gote-borg ve lekaodlnuya limanları için ylk 
alacak tar. 

11 BLALAND,. motör6 1 •ğoetoata beklenmekte olup ytUı:OaD 
boşahtıktan ıoora Rotf'rd•m, Hamburg, Copenhıgen, Daoıatg, 

Gdyol•1 Goteburg, O..lo n ıskandlaavya Umaol1rı için yok 
•l•caktır. 

SJ.;RVICE MARITbt ROUMAIN 
11 PELEŞ,, npuru 15 temmozdı gelip ayni gClnde Maltı, 

Mırellya ve Bareeloo'ı .harebt edecektir. 
Hamit: lltnlardald hareket tarlhlerladekl deltflkllklerdea acente 

meı'ullyet kabul etmea. 
Fula t.talllt için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye tlrked 

blnuı arkuıada Fratelll Sperco acentabg.n• mClncaaı edHmeli 
rica olunur. Trıf,,fon: 2004 . 2005 . 2663 

\ı. N. 

VV. F. H. Vau 
Der z~e 

& Co. 
OEUTSCOE LEVANTE J..lNIE 

" VVINFRIED,, .aparu 8 
temmuzda bekleniyor, 1 l tem . 
muaa k•dır Annre, Roterdam, 
Hambarg ve Bremea için yok 
•lac•ktır. 

11ALlMNlA., vıpuro 20 tem· 
maada bekleniyor, Bımburg, 

Anven ve Bremen'den yık 

çıkaracıkıır. 

-ımn mum 11111111 ımn 

Kübik 
Vapur Dumanı 

Gözlük 
Şimdiye k•nr gGrll· 

memlı d~rr.cede aırff ve 
acus bir göslOk alm•k 
lıteraenla : 

1-----------------------------------------1oeNSTON VVARREN LINES 

(Mofettiş namzetliği ve ş~f namzet- LTo. - LtvERl'UL 

Başdurak 

Hamdi NOzhet 

I• w • • • b k • 'h ) 11 DROMORE ,, t1puru 14 
ıgı ıçın mOsu a a ımtı anı tf'mmuıd• bekleniyor. Anven 

Torkiye Ziraat Bankasından: •e Llnrpurdın ynk çıkardık· 
tın eonra Burg11, V arnı, Köı 

l - Bankamısa mCleabıkı ile (f>) mClfettlt uımıedl ve (5) lence, Galaç Ye Uralla için yok 
tef namzedi ahnıc.ktar. al•caktır. 

2 - Bu ma11b•kal1r 5 6 ve 7 •iuıtoı 9:15 t•rlhlerlnde SERViCE DIRECT DANUBlEN 
Ankar•, laıınb1.al alrHt b•nkatarınd• yapılacaktır. tahriri imli· TUNA HATii 
bandı kasaoıalar gellı ve dönflt yol paraluı verilmek ıuretlle "DUNA., moıörl halen llmı· 
Ankara'ya getirUerek ılf•hl bir imtihana t•hl tutulurlar. Bu 

aımızdı olup Bod•p.-tte, Bra· 
lmtlb.ndı da kasan•nlard•n b,.,ı J 40 lira •ylıkla mOfeUlt n11m· 
zetUğlne Ye diğer beti de { l 30) Un •yhkla tef aımzetllğlae tlılH ve Vıyını için ylk al· 

m•kt•dır. tayla olunurlar. 
3 - Mafettft namzetleri iki ııeae ıtajd•n ıonra mOlettltlik 

ehllyet lmllb.uıoı Rlrecek ve k11ao1rluea 175 Ura aylıkla mG 
fettioliğe g~çlrileceklerdlr. 

Aakara'd• umum madtblftk ıervlelerlnde çıhıtarılıc•k olın 

tef namıetlerl lıe bir ıeoellk ıtaj laranm ıonond• ehliyet lmtl· 
bıoıaa girecekler Ye b~ananlır terCI ettlrlleceklerdlr. 

4 - Miiıab•kalara ,:trebllmek tçln (StyaHI bilgi ile veya 
ylkeek ticaret ve lktıeat) okolaaındao •eyabot hukuk fekOhe· 
ıloden veya bonluın yabmocı Qlemleketlcrlndekl benıerlertnden 

diplomah bolunm•k gerektir. 
5 - lmtthın programmı veealr flrtluı gösteren lzabnameler 

Ankara, lıt•nbul ve İzmir ziraat bankalarından elde edilebilir. 
~102 13 14 16 17 !~ 19 20 2t 23 24 25 26 

lzmir· Uef terdarlığından: 
Mal ıandıklarıoc• gerek emvali umumiye tahıllltı meyanında 

kabul edilmekte ve gerek dogrud•n dogruy-. ııahn alınmakta 

ol•n gOmOt ve mecidiye •keamının l 1 temmuz 935 t.rlhlnden 
ltlbarea ellldört kuruı bea.bUe Ye on gram ılf 1 gamaoao yirmi 
yedi kuruıtıo eatan ıhomaeı M•liye bakınlığıoca karulııtml· 

dıgı Uta oloaar. 2111 

Devlet Demiryol
larından: 

İzmir Baemane lıteeyoaunda 
bulunan ve ıeaeltğl 150 llA 
160 Ura ki r•ya mGteh•mmll 
bilfe 22. 7. 9;J5 tarihine u.lıadlf 
Pazarteıl gftnG eaıt 15 te 7 inci 
lıletme bln•11nda açık aa Uırmı 
ile klr•ya !ertlecekalr. 

lıtekll olaol1rın kanunun 
4 GocO m•ddeıl mucibince art· 
tlfmayı gl rmeğe kanuni mani 
bulunmıdı~ına d•lr beyınaıme 
ler ile 1200 kurotluk mut1k· 
kat temlu.t ıkçeıloi hamilen 
mezkdr ıHtle lıtaıyoaı mGra· 
cHtlmrı lazımdır. 

Bu ite ait t1rtaıme lımlr 
l1tu7onundaclar. 7 ·14 2015 

SIHHAT 
ECZANESi 

ne agrayınıı. 

Olivier ve Şore· 

kası Limited Va· 

pur Acentası 
Cendell Ban, Birinci KordoO 

Tel. 2448 

Ellermın Llyn Ltd. 
11 FRAMINIAN ,, npuru •1 

IODunda Ltverpool Ye Snıo· 

eea'dan gelip tahliyede balo· 
nacak tar. 

11DRAGO,. vıpuru 29 tedl' 
muzda Bull, AnYerı ve ı.oo· 

dra'dan gelip a.hltyede bulo· 
n•cak Ye ayol samandı Londr• 
ve Bull için yak alacaktır. 

Doyçe Lnınte Ltnlye 
0 ANGORA,, vıpuro 18 telll' 

muzda lhmbarg, Bremen ~ 
Anvera'ten gelip a.hllyede bO' 
lonıcaktır. 

Not: Vural tarlblert ve vıpurl•· 
rın lılmlerl berine denltlkllkl•· 

rlndea me1'allrt kıbal eiftlmd• 


