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Habeş imparatorunun Bir Diyevi Bekleniyor. 

OO ·Bomhardiman Tayyare
i Habeşistan' a Gönderili yor. -me 

• 
ıtır s 

A aç arın 
edir. me 

~lldııtta Yeni Bir Hidise Oldu~-logiltere ·• Fransa Habeşistan 
aponya Bu işe Karışmıyacak· işinde Anlaştılar. M. Advenfll, 
hr. Herşey Pek Yakında Ay· M. IJaval Koouşması önemli 

\..., dınlanacaktır. Gfirfllmektedir. 

~dı C llilllü ıllabeı a kederi, ıolda İtalyan kuvvetleri 
t. hudud üzerinde harekiıta •• 
ttt•ııb111 l 

1-r l ' 8 (Ôzel) - Ulaı· ftılya • Habetlltan 
tll'QıaQ ı fd. 4d genel sekreteri meı'eleelnde ogUte· 

~ •enuı F b L-L il F "'· L,,11,1 • rınııa ıe11t1aanı re e ranıa araınn· 

le hıı 1 Oç ı11t konoımua da e111h ozlatllUI hl· 
taıaıı.~ Y• 8•beıletan anlaoıma· ııl olmoıtor. 
b '51 etrafı 
CJııa •ndıld f ildrlerlnl Ba uzlıomayı g6re, 

D_ eyle11ıl1tlr, oloelar koromDDUD tlk•topleD· 
Q9tlı •• 

ltoıuıonııı Ya9al çennlera, bu tasında bu mee'ele konaıulıcak 
lctty0 ıra hftyClk 6aem ve ıalaaımım.ıhgıa, kanla bir 

İıt1~·boı ınışı ıebebtyet nrmemeıl için 
dt1'4,

11 
b • 18 (Ôzel) - ) .on· her iki hClkftmet tedbir ala 

~r ~eriliyor: cıkur. 

ı ANAJ)OLU'ouo Anketi: 19 

Ztnir'in Ekonomik 
Durumu Ne Halde? 

Cezrn· T -1' 1 Ork, Yokleme ve Boşaltma 
arifesinin indirilmesini lsf yor. 

tlllllt'Jo k -------
llcıtnıo b •dıoglu ticaretha farına cevaplarını JHıh g6n· 

orıa mnmeıelll Cezmi - Sonu 6 ıncı yOzde -

lıtınbol, 18 (Özel) - Uluı· 
lır kurumunun, ağoetoıon hl· 
rlocl haf taıaadı toplınar1k 

İtılyı - Bıbetlıtın anlııama· 
m11hğı konoamııııı, kar~rlaıtı· 

rılmıt gibidir. Bu toplıotada, 

eneli lralya') a eöı verilecek 
n Habealıtın hakkındıld it· 
bımlırıoı ıGylemeal lıtenece.ktlr. 

İıalya'nın hhımlırı 111blt oluna 
kendlılne doğa Afrlk111ında H 

muayyen bir ılan dahilinde 
mıuda nrllmeal mee'eleal ko· 
uuıalıcaktır. 

Habeılıtan imparatoru, oloı· 
lar korumonon .erdiği kararı 

kabul tıtmlyeeek olur11 o za· 
man İtalya'ya Habetlııao top 
rıklarlna yClrftmeal için mG11· 

- Sonu 4 ncCl yftzde 

Köyceğiz Cinayeti Davası 

~ Ceınıi Tilrk 
llGtk'a 
'-eeı ~ boraad, ftıClm 11ta1lınnı 

erl(en 
l~ll k gôrmGı n aDket 
Ct._. ;ndiılle g6rDım lltUlm. 

Clrk ınketlmlıla aoro· 

Muğla Hakyerinin idam 
Kararı Bozuldu .. 

------91!- -----
Mah m ud Esad Bozkurt Suçluların 

M Od af aalarını Yaptı .. 
Eeklıehlr 18 (Özel) - Ban· 

dan eplce eni Kôyceğlr.'de 
Balk parthl mutemedi Sabri 
ôldfirGlmao, ıaçlu olarak yıkı· 
lının Koyc~eız'll Aıım ve 

Arab Abdullah, Muğla Ağar· 

ceza hakyerlode ldıma mah· 
ktim edllmltlerdl. Temyizin 
nak11 Clzerloe hıkyerl, duayı 

yeniden görmOt •e idam kıra· 
rındı 11rar etmlıtl. 

Bagtn tem7lı mıbkemed, 

duayı tekrar gôıden geçir· 
C'llttlr. lzmlr Sıylnı Mahmud 
Eaad Bozkorı, auçlolar namı· 

nı mildafaada baloomaıtor. 

ÔldtırGlenlerln mlr111çılırıuın 
vekilleri Manin S1tylafl Ref lk 
ş,,•ket ince ile nakat Balemi 
bu celseye gelmediler. Neli· 
cede idam kararı, ikinci defı 
olarak boıolmuıtor. 

Mahmud Esad Bozkurt, bu· 
gGa lıtıubol yola ile lımlr'e 
bareket etmlttlr. 

' Gercde'lilerin 
özvereoliği. ····-Ankara, 18 (A.A} - Ata· 
tilrk gllnftn4 bayrayau Gerede 
çlfıçUert, yıllık tlrilnlerlnlo 
yClzde OçCloO Ona korumu· 
muza ay1rmay& klfar .altını 
almıtllfdır. 

1 

Tarlı: ha •a ku,ama, Gerdej 
illerin göeterdlll önereollğe 

telgraf la teşekkfir etmiıtlr . 

ödemiş'te 

Dört Kişi Asıldı ----· 
Köy )erden Gelen 
Halk Asılanları GördO 

Ödemiı'te Seyrek köylü Meh· 
med'le kans& •e besleme!iııi para• 

jlanna tamah ederek bo~mak ıure• 
tile öldiiren ve Ödemiı Agırceza 
Bakyeıince ölüm ceza8ln& çarptın• 

lan haıtcı Hakkı, Cafer, Ömer ve 
Yeli evelki eabah saat ikide Ödc
mit\ e a8llmıalardır. 

Katillerin aeılmalan kat'i ıekli 
alanca yedi jandarma Te bir onba~ı 
tarafından Ôdemi~'e götiiriilm'nt
lerdi. Buolaraan biJiıi trenden at• 
layıb kaçmak i!lemipe de tetik 
bulunan jandarınüa.r b ana kaç. 
m oa dau bıra am ardır, 
Batı ık.,çmak iıtiJeB ülilm mah· 
kümu birkaç defa bu teoebbüste 
bulanmuıaa da teşebbilsleri eonuç
ıuz kelmııtır. 

Ôdemi~ götlirillfince cezaevin· 
de 11kı bir şekilde muhafaza altına 
al1Dan mahkdmlar &abableyin ceza• 
evinden çıkanhb aaılacaklan yere 
götürillmtla1erdir. 

Anlacaklan görmek için Öde· 
mia'iıı birçok köylerinden halk gel· 
mitti kalabalık bir kiltle, ka· 
tiller 1aılırken adaletin yerine 
getirildiğini görmüıtftr. 

Aeılanlano akrabalanndan ha· 
zılan onların aeıldıklannı görme· 
mek için Gdemia'teo köylere git· 
mitlerdi. 

Soygun gecesi öldilrftlmGş olan 
Seyrek köylü Atehmed'iıı akraba· 
ıından bir kadın hancı Hakkı aıı· 
la~a sırada: 

- 1pi biz çeke<:e.Aiz. 
Diye ablmıı ise de mfluade 

edilmemiı Te bir hadise çıkmadan 
o da aolmııtar. 

Katillerin ölüm ceıası ~amu• 

tayca talClik edildikten sonra bun• 
laıdan Cafer ıuçu cezııerinde ölen 
k.ardeoi Ali ile ioledJğioi, . diğerleri· 
nin ilgileri olmadığ1nı Lildirmiı ve 
bonlann iilüm cezalannm kaldınl· 
maaın1 istemiıti. !<'ak.At Ödemiı ve 
itirazdan aoora lımir Ağtrceza hak· 
yerleri onl .nn da eoçta ilgilerini 
teııbit ederek ilk verilen karan 
deAiıtirmemiılerdir. 

Nişanlanma 

Saylnımız Benıl Nevzad'm, 
Sloger dlklo kumpany111ı ge· 
nel eıpekterl Neı'et Eram ıın 

ile nloıolaodığını boyat bir 
ıeTlnçle doyduk. (ANADOLU) 
yHı alleıl, ba nleıoı kutlar 
Te her lkl tarafı Hadet diler. 

Tekirdağ likao 
Direktörll .• 

) 

Teklrda~ lık4u dlrekt6rl6 
i ftno ataumıı olan tehrlmlı 

lakla dlrektôrfl MGolr Dom1o 

dQa Toklrdıgıaı gltmlıtlr. 

lngiliz Donanması Yeni 
Bazı Manevralar Yaptı. 

--·-Otomatik Tayyareleı·den Biri Uça
madı, Diğeri Oüşürüldn.~ 

ı 

Loodra, 18 (A.AJ - Harb fUoeuoa meneub bazı gemılerio 
dan ubah Portemooth açıklarında yapttkl1rı attolarda ilk defa 
olarak otomatik açıklar hnalandınlmıthr. Mancloik l'e fırlata· 
lın ha iki uçaktın biri y6belemem1ı n biraz ıoora yere dGee· 
rek parçalanmıştır. GıJet iyi bir aekllde yClkselen ikinci uçak 
Rodney zırhlıaı hın bataryalarının ateeloe totalmoa ve tıst ka· 
nadana gtılle laabet ederek dflemllılflr. 

Bandaa eonra hedef olarak kullanılan VlndlctlT lnov11tirGne 
karoı bir takım atıı tallmlerl yapılmıotır. Atılan 820 gfllleuln 
66 111 tam ortıasoa lubet etmiştir. 

1 

Kültür işlerimizde Deği· 
şık iki er Mi Olacak? .. 

KGltür Bakanhgıoıo çağ.r · 

meııı Oıerlne on gOndenberl 

Kültür direktörü fi. Türk 

Ankara'dı bulanan n ktUtilr 
bıkanhğı ile tem11lar yapan 

aehrtmlz kültllr Jirektlifll Blk· 
met Tflrk eehrlmlze dôamOe· 
tar. Dan keodlıılal 'ören bir 
maharrlrimlı; Ankara'dakl te· 
mıılırı hıkkında Hikmet Tar .. ' 
ten mıhlmat tatemlıtlr. Kili · 
ttlı dlrekt6dl: 

- Çok 6aemll kftltGr lılerl 

arefeeladeylz. 

Demlıtlr. KGIUlr Bıkaoa 

Saffet arlkao kaltor lılerl için 

ôaemU ve euıılt birçok hHır· 

laklar yıpmıktıdır. KGltGr 

lılerlmlzln ıslahı bakımındın 
bu dere yılı baaındı birçok 
aeyler yapılm111ı beklenebilir. 

Şehrimiz kClltftr dlrektlJrd· 
nan; orta agretlm genel direk· 

tôrlftğOoe ıtınacığa hakkında 

hızı yıyıotılar da vardır. Bo. 

na dılr kendisinden malO.mat 
lıtlyen mohırrlrlaılr:e Hikmet 
Tllrk: 

- Böyle bir karar yoktur, 
Demlıtlr. 

M. Mouollnl Sen Myle naeıl ılm ılyıhııın be oAlam? 

Hıbet · hGkGmdın - lıttnea burayı •f81•1• gel, ıenl de ıla:ı· 
ıl7ıb yıpıbm: 



OllllH1111 Sabite - 2 1111111111111111 I l N 1 ti K t. ti 1 
............................................ nı .. 11111111ın1tnına.11nıu .. ,,1,,nna.nı.a11u.auııııııı.1111111111111111111111111111111111111111:::::n::: :uuıı::111111111111111111111111111111111.11.1111 "·============~=~~~=~~=::=~ 
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~~~-----~--.... ·~----·----~~-Sıraıı d6,Ulkçe ulaıal uçak 
çılığıo yurdun çocakl1rına da· 
yanan hava eadftıtrlılle yatay•· 
cağını ve ead6ıtrl alanında 

deTletçe ahamıkıa olan tedbir· 
lerln ne kadar doğra olduğuna 
anlatmağ• ıavıımıtllk. 

Bog6a ıOel ~la eadCbtrl 
içinde, ençok dikkate d~ğerll 

olan haH eudOıtrfıl Gzerlode 
iyice durmak dileilndeylm. 
Berşeydea ôace, ôaem ..ererek 
ıöylemellylm ki, ıftel endüıtrl 

içinde hua fol, gerçek en bııta 
gelir. Uçakların gerek yapma 
ceğları, gerek durmadın gellıme 
durumları, yurd içinde, gece 
gtlodb çıbpo bir eadGııriye 

ihtiyaç göıterlr. Buna karoıa, 

Nyıca iyi heıaplaamıt meıell 

bir topcu konetl, cea1bıoeel 

n onarma lılerl bir yanı hıra· 

kıhre•, uzun boylu bir endllı· 
trl fetemlyeblllr. Sonra dft16 
nCUmell ki top yapmak, çok 
ı-hahya mılolın Ye y6klek 
tekaf ğe dayanan bir ittir n 
onan gellımeıl usan yıllara, 

usan den ~çlere dayanmaktadır. 

Genel ıa~aoın Yerdiği dere· 
lere bakareık, uçak tiplerinin 
••aı boyunca, aç ayda bir 
degloe~ğlal girmek g6ç olmı· 
yacakbr. Ba en ~ae ıClrCllecek 
harp uçaklarının 6ç ay eonon· 
da daımınıa daha GaUln araç· 
larla karıılanacakluıaı n ala· 
•l hua eadClıtrlılnla bu hı· 
klkıtl gô• aaaade tutarık ha· 
11rlanmaıı Ye yeni araçlar yap· 
maıı gerektiğini anlatır. 

Barııta bet yıllık bir hlımet 
çalJ ol•n uçaklara ıuııta 3 6 
aydan faıla glYeallemlyeceklerl 
delfıtlrtlmelerl ıorığıatla ha· 
klkat olduktan tonra, hna 
endCllırletaln olaıal ınıaya 

yar.yan t6rla eadGatrl IÇtade 
en batta geldltl kendi kendine 
meydana çıkar. 

Hua endGatrlıl olmıyaa bir 
memleketin, herhangi bir •· 
.... glrlınıeel Ye oıon boyla 
taıaamaııaıa mGmk6n alacağı 

unılımu. Ba?Jı deninde ya· 
bıalardan ahamıı araçlar, da· 
hı ilk harb gGnlerl içinde bir 
aboa kôpağ6 gibi yok olacak 
n haHlar daımıaa açık kala· 
caktır. Havaları açık kalmıı 

bir devletin ea•aıı iyi bir ıo· 
anca erlıtlrmek umuduna 
naotmaeı gerekiyor Ye ha da· 
rom, k11a eôzlerle, hava en· 
dClıtrlılne nrllmeıl lbımg.ılea 

değeri anlat.yor. 

Dua eadaıtrlıl, makineden 
dıha çok enjenlyôr demektir. 
Bol enjenlyör'G olan bir det · 
letla hua endGetrlıl olmam111 
olkokça anlamııs bir dorumun 
lfadeıldlr. Ç6nk6 bo daram, 
elde bulunan yapıcı kaneıl 

çahıtırmımak, lıılz bırakmak 

demekten baıka blrıey değildir. 

Polonya, ÇekoeloYakya, Ro· 
manya n Yagoılnya gibi .... 
Bnıcıltğı ~eç baolamıı mem· 
leketlerde bıoka alaılara 1atıı 

yapın kapaıltede bir hua en. 
dClıtrlıl boloamaeı, ilsnlnde 
daralacak Ye araıhrılıcak bir 
durumdur. En bısh giden av 
uçağını yapan Polonya fabrika· 
11aın bundan beı altı yıl önce 
1ıphğı çok ClıUln bir n tıy· 

yareılle kendini gôetermlı olan 
Romen fabrtkaeıaıa Fran1a'dakl 
ana kuraldan daha iyi uçak n 
motôr yapan YagotlH, daaya 
ply ..... ada kuYYetli yed olu 

ÇekoıloHk fabrikalarının yarat· 
tıldarı örneklerin öğretici azle· 
rlne, bGtCln ha fıbr · kılarıa 

alueal ıdama dayanarak çıht· 
llkları hakikatine göz yummak 
lbımdlf. 

Bir eadftıtrlyl koran Te ça· 
htttran bllglll adamlar elde 
bulundukça ortada hiçbir ııkıatı 
kalmıyacığı beeb,.llldlr. 

Milyonlarca Ura harcayarak 
bnyak bir haH ordoıo y•p'Dık 
istediğimiz ta 1ırıd11 TClrklyf!· 
nln yetecek konetll eujenlyör· 
lerl elimizdeki iki btıyak fab· 
rlkayı almıal gıye ile, ulo1al 
adımla çahıtarmık bakımındın, 

bize çok umadlar nrmekle· 
diri er. 

Umodlarımızı artıran bir nok· 
ta da yebıncı leçldea geri değil, 
6ıU1n oldaldarıaı aayı111 örnek· 
lerle g~ıtermfı olıa Tart loçl· 
teridir. Tark eajenlyör1ladea 
TDrkl'yenla oluıal ıugaııoıa 

blıl y•pınıya rorladığı ala1al 
açak tipleri lıtlyoraı n bana 

lıterkea, lmkio11zfı\ ftıerlade ko 
nutmadığımızı çok iyi biliyor ·•· 

Bayat Tar k hıH ordoıanoa 
uçaklara T6rk ltÇleinla elinden 
çıkmak ftıımdır. 

Şakir Haum G~kmen 

Qoiversite Genç
leri Bekleniyor .. 

••••• 
llbaylık BOtOn Da· 
zırlıklarıoı Yapmıştır 

Ünl•enite geaçlerln'n llba· 
yın çağlrmwnı kıbul ederek 
20 temmaıda oehrluıtze gele· 
ceklerlnl yumıthk. Bana dair 
6alnnlıe rektôrllğG UbaylıA• 

bir telgraf göadermlttl. Genç· 
lerln lsmlr'e hareketlerine dair 
haber beklenmektedir. 

İlbaybt kay bftroea tarafın
dan GalYerelıe gençlerinin ı.. 

mlr'ln örnek köylerhd gezme. 
lerlae dalı bir proıram yapıl· 
mııtır. Ba programı yasıyoroı: 

1 - K.aylamaı6a ıe.glll 

konaklan; yGkaek okul genç
leri puaportta mektupçu •ekili 
Te k61U1r yar dlrektör6 tarı · 

fıadıa karıılaaaeık; iki oıobaı 
ile dotraca erkek ôğretmP-D 

okolaaa ıötdrGleceklerdlr. 

2 - Biraz lıtlrabattaa IOD· 
ra koooklar ıaet aekiae lladar 
6ıg6r bir gezinti yapacaklardır. 
Akıam yemeği •e ubab kah· 
Hltıla?JDJ erkek öğretmen oka· 
londa yiyeceklerdir. 

3 - İki kamyonla ilbay 
General K. Dirtk'la bıekanlı· 
ğında Te topluca Koçak Men· 
dreı bölgeılne gldllecek Ye 

örnek köylere uğranarak köy· 
cCllftk arııtırmaları yapılacaktır. 

KoDaklar; geceyi Bırgl'de 

geçirecekler ve erteıl 1abeh 
GôlcGk, Boadeğ'a gidilerek, 
öğle yem~ğl onda yrnecektlr. 
O bölgede kalacaldarı, ilçebay· 
lar yerlerine gönderecek Ye 

köy korallm karıtlapcıktır. 

Topla geslatlden d6nlltte 
konuklar yan yola kadar r11tla· 
yanın köylerde kılacaklar; 

kuzey bölgeıl konaklan da 
lımlr'e döneceklerdir. Konak· 
lar döuftş geceli gene erkek 
ögretmen ok.alanda kalacaklar 
Ye ertesi ıabah dı Bergama'ya 
kamyonla gideceklerdir. 

4 - Glney ~lgeelnia genç· 
led en eoa gtlnlerde lamlı' e 

Uı ı ' K T } Lisesi Açılacak·· 
us ar urumu op anıyor boş;~·;:;~: ~:.~0:~:.:~ • u Yenı ıatındığı yapıda ·~ 

llaheş imparatoru: ududumuzu Ge- ok010 yerletm•ttlr. u.e 01 

taktirde hu bina lbtlyaCI 

· ) H b il A Ed .., • o• nb verecek btıy6k1Clkl çer erse ar an ecegız. ıyor. Tecim Llıeıla!a muhtelit ;ıj 
cağı ı~ylenmekıedlr. 

İıtınbol, 18 (Ôsel) - lıal 
yan Bıbeılıtan aal..eamımaabğı, 
çok tehlikeli bir eaf hıya gtr 
mlotlr. Her iki tarafın, hommaU 

bir ıorette hezırlınmalerı, har· 
blo, aaıızın patlamaaına eebe· 
blyeı •erebtlir. Bana nazarı 

dikkate alın oluılar korama. 

Yerli Mallar Sergisi Açıldı. 

inhisarlar idaresinin Pa-
viyonu Fevkal3deGüzel.~ 

İıtanbul, 18 (Ôzel) - Yedinci yeril mallar · ıerglıl, bogftn 
törenle açılmıtttr. İnhl1arlar pavlyoaa, feTkalAde gClsel olmoıtar. 
Halk, ıerglye b6y6k bir rağbet gôıtermekte Ye ahı Terle yolun· 
da denm etmektedir. 

Fransa Kabinesinin Güt
tüğü Frank Siyasası~ 

Cumur Başkanına Verilen Raporda 
Uzun-Uzadıya Anlatılıyor. 

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

Parlı J8 (A.A) - Oakume· lere ml•al olarak göıterllmekte 
tin camor baokaahğına ntmlı n oralarda pera kıymetinin 
olduğa rapor ki kararaamele· dG16rGlmeelnin bgdçelerde ten· 
rla ôsetlnl, halllMIDI klpH• klhat yapıfmaııadaD hGkt\met• 
maktadır. (lhıh•a · etmektedir.) leri alıkoyamadığı bllcllrllmek· 
HClkdmetln mak•t •e niyetle· tedlr. 
rint luh etmekte n töyle H6k6met gelir ile gider ara· 
demektedir. ııada denklik yapmak prtlle 

ParlAmento blst frangın m6· para luymetlnln d6tmeafaln 
dafaa11na çağarmıkla kıymetinin ôaGae geçecektir. İlk it olank 
d61Clr6lme1lne karp karar nr· bGdçealn tcllea n tamamen 
mlı oluyor. Bts frank değerini denldeıtlrllmeıl, ıonra da eko· 
dfttGrmek lıtemlyoroz n d6· nomlk faaliyeti art1rmak için 
ttlrmlyeceğls. Ç6nk6 fr1nğın genel bir hareket yapılmaıı 
dOımeıl t6rl6 101yal tabaka· urarldlr. 
lana habis bir takım öneri· Rıporan eonunda ıöyle deı 
lere (Fedaklrhklara) katlan· nlllyor: 
muı lcabedecek n hele flnın · DeTletl flaanıal kaygdardan 
ıel durumları m6ıald olmayan kurtarmak Te ona erklnllğlnl 
Frnızları m6teeeelr ederek epe· geri •ermek l •tlyoros. 

ttı•••yoaa bıımet eımı, ol•· Konya'da Bı·r 
caktır. Bandın baıka frank 

Babeı imparatora ballei eelAıe· 
ala Terdi ğl IOD nota ftzerlne 
konıeyla biran enel toplana· 
ralt anlıpmımesltğl konaımaıı 
aı monfık g~rmaıtftr. 

Cennre'dea gelen telgraflar; 
ulaılar korumanaa, muayyen 
olan toplanma .. manını bekle· . . . ,. 
mlyerek bu ıy~ 2$ .• IDde ...aye 
dnlealerl çagırdı~aı · bllcllr '" 
mektedlr. Ba haıaeta genk 
lagllıere Ye-. gerekle" Fraiaea 
-ıaaiamea mutabık k~i;. .. ,ı.;dı~. 

ilgili çe•enler (Mebaf 11), alaı
lar karamoaa bıtkanlak edecek 
olan Roıya dutılerl bakanı M. 
Lh•lnof'on Roma'ya oğr1ma· 

dan doğruca Cenureye gide· 
ceğfnl eôyloyorlar. 

İıtaobal. 18 (Ôıel) - Ha· 
beı lmpantora bıllel aelile; 

- ltalyan efradı, bododa· 
muzu geçerlene hırp llAn ede· 

Alm. 
Diyor. 
İtalyan ukerlerl, doğa Afrl· 

kada bClk.Gm ı6ren yakıcı ıı· 

caklara dayanamayarak boyuna 
haıtalanmakta .., bergtla öl 
mektedlrler. 

Beyu P ular, kendilerine 
yard Terlldlğl takdirde Babeılı · 

tan'• gideceklerini Mouollnl'ye 
blldlrmlılerdlr. 

General Kondilis 
Selanik'te .. 

Sellalk 18 (A.A) - Yanan 
ıCl bakanı geneıal Kondolle 
dan akeam boraya gelmlıtlr. 
Yıptığl yolculukta ne ılyual 
ne de diplomatik hiçbir meı'ele 
hakkında görftımemlttlr. 

Y alaıs Yagoelnya yönet· 
menlerlle olan g~rCltmelerde iki 
6lkealn doetla~a ile bunların 
balkan aataaıını bı~hlıkları 

Def ine Bulundu. bır ke• d•h• bem 01ma,ıar· 
Demlıttr. 

deAerlala lolerln gelltlne engel 
olın doayadakl dana&lağa 

(lıtlkranıshğı) daha ziyade 
artıracaktır. Nlbayet inak kıy· 
metinin dGımeıl h6kdmeıl b6t· 
çeala denk bir hale getlrllmeıl 
için 1arfı lbım gelen agtaıta 
ah koyacaktır. 

Raporda Belçika Ye İngll · 

topla olank gelecekler n 
brpel kosey bölgeye yeni bir 
programla gönderllerek Ber· 
gama'yı n Göçbeyll'yl g~re· 

cekler n bölgenin Berg.mada 
toplanacak arkadaılırtle bir· 
Ukte İlmlr'e d~aeceklerdlr. 

5 - lımlr'de Arııaloıal pa· 
naym giırdGkten tonra reımi 

program bltmlı olacak n dl· 
lekeel hıyat bıthyıcak, kömell 
YeJ• ayrı ayıı dônaı Ye gesft 
lerl lıteklerlne b.ğb kalacaktır. 

İlçebaylar faydah n oaemll 
ıördClklerl yerleri ay?Jca göıte· 

eeklerdlr. 

İlçeler Tarım lty•rlan, ıar· 
b.ylar Ye ıaclm odalın, genç· 
lerln ekeaomlk bakımdan dol· 
gan bll~ller edlamealne yardım 
edecekler Ye bana &in 1aya· 
caklardır. 

8 - Da genelge bGttlD il· 
çelere JU1lmıfllr. 

Paraların Eski Sahibi Ç k-E--. -
Geldi, çıkardı. ocu ~ır· 

Konya, 18 (A.A) - Genel 
df'glıme çağında buradan Ati· 
na'ya giden Aııpaloı oğla Yani 

J 5 yıl aonra hftktlmetlmlse hıt· 
Turarak KClrkcG aokııgındakl 

nlnde ıaklıdıgı panları ara· 
mak. için lala letemfı Te aldığı 

isin Clzerlae boraya gelerek il· 
glll loyarlarla birlikte anettr· 

mılar yapmıı Te 295 kGç6k 
Oemanb te 13 betlblrllkle ka· 

rııık yabancı paralar n biraz 
mClcnherat bolnamoıtor. Ban· 

lar ilgili makama teellm edil 
mlıtlr. 

Basın Genel Di-
r~ktörQ Roma'da 

Roma, 18 (A.A) - Yabancı 

buıa genel direktöre TClrklye 
balın genel cllrektönl Nedim 
Tör onarana bir f6len •ermlt 
n bunda dıtm lıler bak.alı· 

ğıaın ileri gel11aled ile baeın 

.oraaıaklan •e t.ıefanl ajaaıı 
ile baılıea gasetelerla direktör· 
lerl baur balanmDtlardar. 

geme Kurumu 
15 GOnde Ne I~ Gfirdo? 

· Ankara, 18 (A.A) - Çocok 
eelrgeme karomu genel merkesl 
1 Temmuz 935 den 16 Tem· 
muz 935 ttrlhlne kadar 1504 
çocuğa yardım etmlftlr. Bun· 
lırdan ~41 haıta çocuk Ye anne 
genel merkesla pollnkıllnlkle· 

rinde bakılmıı •e ıağıtılmııtır. 
Dit bakım nlade de 297 ço· 

• cogua dlılert bekılmıı Ye •· 

A•lılmııtır. 692 çocok •e anne 
genel merkezin banyolınada 

yıbamıtlır. S6t daml11ında 
her g6n 127 çocuğa ı6t •eril· 
mit •6 15 gGnde 1018 kilo 
bedan ı6t dağıtılmııtır. Yar· 
dım için bat•nran 4 7 yobul 
~ocağa da par• y1rdımı yapıl· 

mııtır. 

Bir Uzun Uçuş 
Londra, 18 (A.A) - İogllls 

açman Brook tek baeıaa olank 
Lympbedea hHalıamııtır. Dört 
gGnde Kap'• Yarmak dlle~io · 
dedir. 

Çamaltı Tuzla· 
sında işçi Yok· 

Ç•maltı taalaıında tas flı 
1alAtı arımııtır. Duaların ~ 
gltmeıl aebeblle bogGnlerde ~ 
lerce ton ıoı çıkıyor, fakal ~ 
yoklar. ~"".aı11 . so.~ ~ 
törlctğG -dolgop ğa~~ellk· ·~ ~ 

-halde lhnn olan •1fda 
-.... . .. - ,,-: ,.._ .. ~ 

bula mamakıadır. . • 
• • .. • • - • t • 

Istenel Durak 
İlmlr elektrik n tra .. -.J 

ıoeyeteel tramny dorak 1": 
rlndekl (lhılyarl tnekkof) ~ 
zılarmı ôı T6rkçeye çeTtrtoa"ı 
tedlr. Ba yuılar (İııeael 1ı 
rak) oekllade yuıhyor. 

Nedim Mete 
Foça tarım memorlo~ 

aıa11ed memur Nedim J1 
aıaamıttı~. 

Yalancı Şahidlet 
Bakak hakyerlnde ~ 

yere phldlik etmekle ~ 
Ahmed n All Aıllyeceu r • 
yerindeki duruımalan eoa-! 
Clçer ay hapee mahkdm ti' 

mlılerdlr. 

Finas lşyarları 
Ara11ıoda Atanma)at• 

Defterdarlıkça flaanı I~ 
lan anııada önemli değltliJ' 
ler, atanmalar n teri ller -~ 
pdmıetır. Flnıaı l11arları JP 
itlerine yarından aonra bflll 
mıt balanacıklardır. B~~~ 
f inanı lıyarlanna blldlV 
yapılmıı, yeni lılerl bil~ 
mittir. 

Eakl kadrolarda bir fi:. 
atanan ltyar, ba~ka bir al~ 
çahpblllrdl. Defterdarlık ~ 
hale IOD nrmlıtlr. Her ttf 
atandığı yerde çabpcak fi 

aylığını da ondan alacaktır· 

izin 
Burnan slnat ma~ 

lıtaıyoao nebat hatalık~ 
ltboratatarı oefl Kadri ' 
med'e ağoıtoıta kallınıl~ 
Osere Ye ayni lıtaıyonda "~ 
memura tC.emal'e onbeter r 
izin nrllmlotlr. 

DçftocO Soru 
llnkt\meoi" 

Ü çClac6 ıora h6ktlmeal d' 
ean Baerl'ye Taze bakanbl1,e' 
blray isin nrilmiıtlr. 

TEMMUZ 
1935 
Bısır 

75 
19 

CUMA 
Anbl l:JS4 
17 Rabl6lah1r 6 

Evbt Esanl 
Gtlnet 9,03 
Ôğle 4,40 
ikincil 8,89 

ilfam 12. 
Yatm 1,57 ....... 6.60 
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loanmının 
Gzerlnde çok 
vardır. 

bir insen robu 

b6yük tesirleri 

Felemenk Bindi tanında yem 

Yanıhk eeaeına dayanan bir din 

kuruloıuş. Peygamberi de var· 

nıış, üoımetl de. Ve bo yeni 

din de cinayetler dl• i olarnk 
telAkkt edlltrml~. Teferruahnı 
bUoılyorum .. Yani bunlar ara 
••nda öyle bir inanma vardır 
ki, cinayeti dini olarak göate 
rfyor, Adaını tavuk gibi kes ve 

•onra hiçbir vicdan ttzabı çek 
Dıe!. 

1 
İptidai devirlerde de hunlar 

o urdu; 

ed'Kız çocukları uğursuz telakki 
ıtır, diri diri gi\mOlürdft .. 

Keza, genç kızlar, Tll neh 
tinin b dl ma ııdone kurban olsun, 

ye sulara atılır. 

k Ateşked,.lı,r de bakireler ya· 
ılırdı; ve nelerde neler?. 

Bubların hepsinde dini tf'Sel· 
iller v • • 
1 it e ınaoçlar vardı. Vab,P-tı, 

1 
ça lığı bakı.dar rahatça, acı 

duyrnıdan becermAk kabil mi 
dlr? J 
8 

.. şte, bütOn bunlar inanma 
llyeıılnde oluyor .. 

ltı :unu, hayatta bir başka tftr· 
e do,oncblllrlz· G . 

ı eçenlerde meydanı çıktı. 
Zı:tı' ' ır de bol mlkdarda et ka· 

~•ltçılı~ı vardır. Ve bu meyanda, 
k ıuo kulakları, sert, beşyiizlük 
•rı bl b ru r UrJ?ana enzlyen kuy 
ğu ve esklmlo nalları ile zı · 

la Ilı it 
rlnio eef! lerln de keslllb etle · 

6 
dana eti dlyı, eatıldığı 

g ~Gldü .. Ucuzdur, diyerf'k ka· 
Çı11; et 
k e ra~bet ~ö teren klmbıllr 

•ç Vıtaodıe, ee ek erini, lok· 
nı, lok 
L ına, kavore kavura, ne 
lli.ldır 

:r.ıoıan, 

i): Oh, ne tazeymiş, 
Ç ... ıy .. , diye ylmtş, durmuştur. 

uQk(l 
old onlar, etin dana ett 

u~un 
Rı ' iııaomı~lardır. 

sur u:~ok lokonıalsra gidiyor· 

ıır~Uzu ett, tereyağh yeni ha· 
IOQ)ıi . 

kı }emek -diye, size 
rıeık bil k ' Olem ne yağındao, 

eçf et' · 
Ut 

101 ve iki günlük yemeği 
atıyor! l 

Yly ar.. nıanıyorsonoz •e 
orııınuz. 

ba;_ Mükemmel, iyi plelrllmfş 
•aten! 

eıkOtyorsonoz.. Sucu, size karı 
p ıuyu dayıyor. Karakulaktır, 
O~dır Ş ld 

Y ' aea ır, diyerf'k içi· 
orıuno Ç e· ı. ünkft loanmışıınaz. 

Oad:rn doeıunaz vardır,eııoaftır. 
k d al•e veriş edlyorııunuz, 

en isin 
0 d e inanıyorsunuz. Ve 

Yıı 8 :•yıf damarınıza biliyor. 
• &Q 1 kn roş uk bir nesneyi, 150 

.. roea 
veriyor ve siz mernnon 

•unoı 
.l( ' teeekkiir ediyorsunuz! 

Y 1 •rşınıza bir dilenci çıkıyor 
1 9Brıy ' 

Y or, dil döküyor ve ağlı· 
or. Sö l 

lerı ı erine lnamyorııunoz, 
l Jorıınnuz. Halbuki, o dl· 
encı, ıılzden zengindir. 

Qı !ütOn bu işlerde sizi kız 
b 

1 
dtan, kavgadan, vicdan aza· 

ı an d 
t • mı e bolanllsından kur· 
•rall 

8 şey, hep lnaomaktır .. 
ı Uno böyle billyorom. Siz de 

laterııcntz loaoınız 
na , lııterııenfz 

0 ı:nayınız. 

Çimdik 
Gtınıro k_B_a_ş_ 

Sekreterliği ... 
• kCıkat (ihracat) gftmrüğQ bao 

~ teterl Lüt fü; teri lan Van 

g llJtGğQ baş sekreterliğine 
onun I ' 

Ytrlne ııtholu @fimıOğil 
alDbar b 
_ aş memuru Fuad atan· 
.... ı,tır 1 . 1!1!11111111111111111111111il111111111111111111111111 
"°eşrne Ilıcaları Iıanı 

il 8 inci Sabif(~dedir. ...... ..__ .;:, 

-·--Katil Kardeşler Ynz-Yttze Gelince 
Biı-hirine Attılar. Suçu 

~~---~--~-~-~~-
Bornava'nın Naldöken köyQ 

cinayeti tabklkatma dün birinci 

sora hükümenllğlnde haolan· 

mıştlr. EvvelA katil Kbım'm 

ırnlatdıkları dlnl,nmiştlr. KA 

zım; köy as muhıor1 Zeynel ile 
kaytnblradni Azlz'io öldürül 

mel eri vak 'aıımı ~öyle anlat· 

mıştır: 

- Köy odasrna yirmi m,.ıre 

Katiller: Sağda Klizım, Solda 
lbrahim 

uzakta bulunan lbrahlmln evi 

önünde oturuyorduk. Babam, 

karım ZP-llha ve kardeşlın İb · 
rııbfm'le beraberdik. Gece yarıııı 

Zeynel'le Aziz köy odasından 

çıktılar, sarhoş rldukları Jçln 

ııallaD1yorlardı. Bizim otnrdu · 

ğomuz yere do~ro geldiler. 

Me~er maksatları vumıe. Bizim 

oturduğumuz yere gP-llnce 

birdenbire bize tecavü~e kel 

kıotılar. Bende silah yoktu. 

Oıurduğom eaodalyayı kura 

dun, kr.ndiml müdafaaya çaht· 

tım. Zeynel'fn elfode bir taban · 

ca vardı. Bu sırada da kardeoim 

İbrahim canıDI kurtarmak için 

cebinde bulunan ktıçük bir 

tabancayı çıkardı ve z~ynel'e 

doğru birkaç el eteo aut. 

Bono görünt.e bırakıp kaçtım 

ve sonra jındarmı bölük ka 

mutanlığına teııllm oldum. 

Suçla İbrahim lee nk.'ayı 

şöyle anlatmıştır. 

- Biz de silah yoktu. E,f . 
min kepıeı önünde otururken 

Zeynel ve Aziz birdenbire bize 

hücum ettiler. Zeynel: beni 

ayakları altına aldı bir elinde 

tabanca vardı. Tam beni öldü· 

recf'ğl sırada altından kortulob 

kaçtım. Ne olduğuna bllml· 

yorum . 
Sora hügilmenllğl ııoçloların 

bu sözleıJnden sonra ikisini de 

karşıla,tıro.ıı' ve yfiz yOze ge· 

tlrmi~tir. Yüz yOze bulunurken 

Kazım vak'eyı gf!ne ilk eöyle· 

diğl şekilde onlatmtş, bonon 

ftzerlne İbrahim: 
- Sen mutlaka oaeırmış ın, 

aklıoı oynııtmışeın, 

bilmiyorsun. 

oe dedJğlnl 

Ve ağlamıya başlıyarak Kazıma: 

-Neden beni yakıyorson ca· 

nam. Bende tabanca var mıydı? 

Demiştir. Kazım lee İbra· 
hlm'e: 

- Bu lolo doğrusunu söyle· 

sene! Neden lnkAra sapıyorsun? 

Sen vurmadın mı? Beni de ınl . 
yakmak lstlyouoo? 

Demiştir. 

Tanıklar (Şahidler) ise Zey· 

.nel'le Aziz'in köy odaııından 

çıkıb evlerine giderken KAzım 

ve İbrahim 'in ansızın taarruz· 

farına uğradıklerıoı, Kazımın bir 

mavzerle Zeyoell yaralayıb öldür· 

dO~ftoQ ve İbrabimtn de elinde 

tuttuğo .kilçOk bir tabanca ile 

Aziz'e ateş ettiğini ve onu ya· 

n-, l 'l o oökeünden aldığı yara o 
doktorun verdiği rapora göre 

d Fakat Ka· ma9zer yarası ır. 

zım'ın kullandığı mavzer henüz 

bulunamamu~tır. İbrııhimin evin 

de bir kapı f'şlğlnf o alt1Dda bu 

hınaıı mavzer vak'a ıııraaında 

kullaDJlmıo olan mavzer de~il· 

dlr. Vak'a yerinde bo, bir 

mavzer kurooou ile İbnhfmln 
lrnllandığı küçilk tabancaya 

eid kurşun kovaoı bulonmoo 

ve ha kovanların yeni atılmıo 

oldoğonu tüfekçi ustaları ıöy· 

le mhlerdlr. 

TaDlklat' (Şahidl~r) z~ynel'le 
Azlz'de ıabanca bul11nm11dığını 

yalnız kendtlerlnl müdafaaya 

çalıotıklarını söylemf'ktedlrler. 

Bakllraten vak'a yerinde bun 

lıra ıld tabanca da bolouma. 

mı1Jlır. Tahkikata devam edl· 
lect:ktlr: 

Bir Şehjr Ga
rajı Yaptırılacak 

Kemeraltıodın Hastaya ka 
dar olan sokaklar pek dar ol· 

duğo halde yalun ilçe ve lllr.re 
loliy,.n otomobil ve kamyonet 

lerln daima buraıiakl hanlara 
gldlb gelmelui, yolcu ve yük 

lerlol buradan almalan, birçok 

kazalara ııebeblyet vermekte 
idi. Uray (Beledlyf') bunu göz 

önünde lutarak bfıtilo bu o:o 
mobil ve kamyobf arı o hep bir 

garajda kalmalar1D1, yolcu ve 

yülderfof oradan almalarını 
dfü~ünmü~, bunun için Basma 
hane yakınında yangm yerinde 

büyük bir (Şar ganjı) yaptır· 

mayı kararlıotarmıştar. Bu 

garajın yapılması münakaHya 

çıkarılmışhr. Garaj yapıldıktan 

ııonra otomobil ve .kamyonetler 

borada toplanacak ve Kemer· 

altı ile arasta arasındaki dar 

yollarda gldlb gelenler de teh· 

likeden kortolmoo olacaktır. 

Atletizm 
Birincilikleri 

Program Yapıldı 
Dün toplanan atletlım he· 

ydl 935 9:36 eeneıl İzmir at· 

letizm birincllilt mOııabıkaları· 

na başlamayı kararlaştırmıştır. 

Y arıalar ternmuıon 29 ve 30 
cumartesi ve pazar gilnlerlode 

Aldancak ıop alanında yapıla · 

caktır ve saat 17 ,30 da baah· 

yacakhr. 

Hakemler: Sadi Ag&h, Gızl, 

Cahid, Said, Fehmi, Vahıb, 

Ahmed Ôzglrgln, İsmail Hakkı, 
Moraffer ve Adil Boğa'dan 

Müteşekkildir. Yapılan proıı;ra· 

ma göre, birinci gün, 100 
metre seçme ve 800 metre 

koşa, yüksek atlama, 10,000 
metre mukavemet, 400 metre 

eeçme ve sırıkla atlama, 200 
metre seçme ve ozon atlama, 

dtıık atma -ve 4 X 400 bayrak 

ikinci pazar gftnd 110 metre 

manialı koşu ve 100 metre 

final, 3 adım atlama, 200 
metre final gdlle ıtmı, 400 
metre final, 5,000 metre mu 

kavemet, 4X100 bayrak clrld 

atma, 1,500 metre mnkavemet, 

Balkan bıyrak yarıtlırı yapı· 

lzmir'de Ondülasyoncular ve 
kineleri Ne Alemde? 

Ma-

Ankara'da iyi 

bir ayleye men 
eııh bir Bayanın 
altı ayhk ondü 

IAsyon maki ne 

ıılode ııaçlırı ca· 

yır cayır yanın 

ca Ankara orayı 
( Beledlyeat) bü 

tün ondüla~yoo 

makinelerini mü 

bur altına aldı, 

bıı makinelerde Berberlerin mahud Pcrmanat makinaeı. 
ııakatlık var mı, yok mo etekti için kullanılan sular hakikaten 

ılk. mübendifıleriue iocelettlrl· zeblrllmtdlr?. 

lf yor, ıyoi zamanda altı aylık 

ondüll!yoo için berberlerin 

114çlarıoa bir ıukım zehirli 

llkidler karıştırdıkları ve bun· 

ların bftnyeye ve BBÇlara b11y6k 

zararlan olduğu da söylendi ve 

yazıldı. 

İetaobul gazetelerinden biri 

Ankara'da ııaçları yenın Ba 

yana ondülasyon yapan berberi 

bulmoo ve onun söylediklerini 

yazmtştır. Bu berberin söyle 

diklerine göre altı aylık ond«l· 

IAsyon makloelerlle Okııf jen 'li 

saç kat'ly,.n ondüle edilemezmlo, 

yapıllrea saç yanar veya tama· 

men döküluverlrmlo. 

Ahı aylık ondillAeyoo maki 

nelerinin zararları yalnız bu 
kadarcık ol~a tyt ... Fakat daha 

birçok zararları varmış. Af ecıela 
kalb baetal.ğı olan bir klm@e 

bu makinelerin fena etkial (Te· 

elrl) eonucu olan berber kolto· 

ğunda bile hemden ölüm tehll· 

"esile karşı kar91ya imlo. BI r 
takım efnfr hastalıkları bu yüz· 

den baogöeterehfllr ve uzun 

zabatıızhk.lar vereblllrmlş. Ayni 

umanda alh aylık öndiile ne· 

tlcesl waldnenln feoa etkilerin· 

den olarak menenjit haetahı?ı 
da baegöeterlrmlş. 

BütQn bunlara rağmen bili 
altı aylık ondüliııyoo ma~fne 
lerfnlo altına oturub da: 

- Altı ay saçlarım güzel 

ve ondüleli dur~un. 

- Hem mı•raftan kortolı· 

yım, hem de ht'r hafla oodil· 

lleyon olmak zahmetinden. 

Diyen bayanlar pekçoktur. 

GGzelleşmek ıevdHı, herşeye 
gallb gP.llyo1. 

Dön bir muharrlrlmlz baZJ 

berbl!r dOkk4nlttrını dolaomış 
ve berberlerle görüşm6şt0r. 

Adını yazdırmak lstemiyen ve 

f zmir'de altı ıylak ondOlasyon 

yaptırmakta usta uyılan bir 

berber muharrfrlmlze şunları 

ııöy lemişıir: 

- lzmlr'de olduğu gibi ls· 
tanbnl'da n Ankara'da, halta 

diğer illerde bile ön6ne gelen 

elh aylık ond01'8yona başlamış 

bulonoyor. Bonon için kolla· 

nılan makineler yerlidir. Batt4 

bir kısmı kollımılmıyıcık de· 

recededtr. Fakat kollanıyorlar. 

Bundan başka, hilen bllmlyen 

ve bu lo Qzerlnde biraz uğra. 

şan berberler altı aylık Pndü 

IAsyona kalkışıyorlar. Bu, doğ· 

ro bir şey değildir. Bir defa 

altı aylık m•klneler belediye 

fen maheodlelerl tarafından 

tetkikten geçirilmelidir. Der· 

berter de bir yoklamadan geçf. 

ıflse çok iyi olar. 

Muharrlrlmlz soruyor: 

lık oodülla 

Berber cevab veriyor: 

- Hayır. lzmlr'de bôyle 

blrı,ey yoktur. ECPlo olun Jd 
bu iş için kullaD1lan ulıır, 

karbonat da 8fttlfi eulardan 

ibarettir. 

- Ok ljenli rn~lara ahı ay· 

lık ond6le yapılamaz mı? 

- Bayır .. Ben hiçbir vakit 

bono yapmadım. Birçok bayan· 

lar eaçlan ukeijenU olarak dük· 

kanıma gelmişler ve altı aylık 

ondüle y•phrmok hıtemlşlerdir. 

Kat'Jyyen yapmam ve her· 

her meslektaşlarıma da tn iye 

ederim, kat'iyyen yapmaeml11r 

B vna böyle birçok bayanlar: 

- Ne olur? Yapıverin! 

Derler, yalvarırlar. Gene yap· 
mayız. 

- Birçok hastalıklar yapar· 

mıe. Öyle mi? 
- Kat'fyr.n ... Ankara'da ba 

oına J açan berber, kuşlr.ueuz ki . 

artık bu mf'l!lekte bir to yapı · 

maz. Onun için şimdi ağzına 

ve aklına gelen} sl\ylllyor. Bun 

lar hep saçma sapan özlf' rdir. 

Muharririmizin anladığına 

~öre, lzmf r urayı ( Beledlyest} 

lzmlr'de altı aylık ond6la~yoo 
makineleri f çln şimdiye kadar 

blr~ey yapmamıştır. 

Ooun için lımtr berberler 

cemiyeti yönetim kurulu bu 

önemli mes'ele Ozeriode görüe· 

müş ve berekete geçm,.ğe ka· 

rar vermletlr. Bütün makineler 

kontrol edllecf'k, bu işi yapa· 

cak derecede ·usta olmıyan ve 

gellel güıel makine kollanan 

berberler lşden men'edllecektlr, 

mee'ele Ozerlnde tetkiklere baş· 

lanmışhr. 

Moharrlrlmlz, ondülti yon ya 

pan berber dükkAnlarmı do 

laamış, hepsinde altı aylık on 

düle yaptlrmak için sıra bek· 

Uyen bayanlar görmüştür. 

Demek oluyor ki hertürlü 

tehlike, güzelleome bahefndf' 

kadınların gözüotı yıldıramıyor. 

Ne deraiolz, kadının zayıf da· 
mırına! .... 

Yamanlar çocuk 
Yurdu Açıldı .. 

Yaman'larda Verem müca· 

dele cemiyetinin kamp kurdu· 

ğa yere yakın bir, yerde köy 

böroeu tarafından bir (Çocuk 

yurdu) açıldığını yazmıştık. 
Ba yurda dün çelimsiz 25 ço· 
cok gönderilmiştir. Çocuklar 

kamp için lazım olan eşyaJa 
rını beraber götürmüşlerdir. 

Köy bOroeu; tuttoğo bir oto 

biisle çocukları yurda çıkarmış 

tır. Orada muntazam bir yaea 

yışla ııağhk kazanacak olan 

avrolar elli e çıkarılacaktır. 

Bir Eksiğimiz 
Dün bizim gazetede bir kari 

mektubu vardı. Hayrak.h'nın gu· 
ıelliğini anlatıyor ve fzmir'io hu 
güzel par~asım tanıtıyordu. 

Mektubu, hen bile seve seve 
ok.udum ve Ilayraklı 'yı, derli toplu 
bfomıo içinde buldum. 

Bizim ek iklerimiıdeo Liri de 
gezme, görme zevkimizin gelişme• 

mi,. olma ıdır. Bir gezmeniu, )eni 
bireey tanımanın , evlerden, şehir· 

lcrin dar, pL soknklanndan kur
tularak ailece, toplu toplu, dağ· 

lardu, dcreltrdt', ııabillerde, y~şil· 

liklcrde dola~manın gı:rek ferdi 
ruh bnkJmındno, gerekse soy al 
terLi)e noktasından ne bııyük fay• 
dalım vardır?. 

1 asan ruhu, hiı: d ıırmadnn te· 
kaaıiil elmiye mecburdur. 

Efcs, burnumuzun dibindedir. 
OrU)llrum: 

fzmir'dcn orn)a ~imdiye kadar 
kaç bin ki~i gitti?. Kim bili) or 
Eres tarihini?. Bir istatistik tutulsa 
ve (En fazla zi}cıretci yab ocı mı· 
dır, Türk müılilr) diye lıesah edilıf', 
eminim ki, yüziimüz kızaracakhr. 

Hayatımızı ~f'lıirJcrde öldürü· 
)Oruz. flıılbuki bu buynuo, bu ru• 
hun hakları \ardır. Hayatı sevmek, 
memleketi sevmek için bu dar, 
yeknesek çevre ve yaeama eartla
nndın, zaman zaman, bir ok gibi 
fırlayıb çık malıdır. 

Pazar gllnleri, ıhcalara, ıılfijlara, 
yeşilliklere gidenlerin ço~u, yalıau· 
cılar ve Musevi'lerdir. 

Biz, tek·tilk görünüyoruz. Hem 
de toplu değil, ailece değil!, 

Kendi topraklarımızın, kendi 
eulanmızın temizliği, ~üzelliği, hi· 
zim görgüsüz, alı~mamış ruhumuzu, 
kımıldntamı,or. Bu rnfıu, kımıl· 

datmak, zorlamak zamanı gelmiştir. 
lzınir gazeteleri, Turing kulü· 

bun reklllrulnrıuı yııpnr, )azılnnuı 

)&zar, rr. imlerini basarken, sanı· 

yor mu.unuz ki, para alı\orfor, 

oeığ ı;örüyorlaı?. 

Hayır!. Biz sadece 'e udece, 
yurdu tanıtmak, ıoplu ya~) ı lar, 
lopl•ı gezmeler, duymalar, ) nşnmn· 
Jar, senneler, taoı~mılar imk&uJa. 
rmı ba~armnk iı:io bunları ya· 
pı)oruz. 

Zevklerimizin, telakkilerimizio, 
terlıiycmizin kahn kabu~unu k1ra• 
ralc, bnvata, zarurete göz açılma• ., 
sını j ti) oruz. 

fosnn, Yarasa değildir, daima 
davarlar arasında 'e karanlıkta 

kolam az. 
Yurdu evmck, onu taoımakla, 

unun her~eyini tatmakla kabildir. 

Orhan Uabmi Gôk~e 

Kereste Fabrika· 
sında Yangın çıktı 
Fabrikanın Makin& 
Dayrası Kısmen Yandı. 

Dlio saat ondöıtte Gazihal

varında itfaiye yapısı karşısında 

Hayrullab'ı ald Gayret kutu 

fabrika mm kazan dayrasınd• 

yaogın c;ıkroıştıa da ytıtl~en ft. 

falye tarafından bemeD söndü· 

rülmüştür. itfaiye ıamaDJnda 

yetişmemiş ol1111ydı yangın bQ • 
yilyecek ve belki de fabrika 

baştan başa yacacakh. 

Tahkikata göre yangın ke· 
re_te talıolarının yıkılmıktı 

olduğu kazandan kıpı yanında 

bulunan telaşlara kıvılcım ıııç 

ramaııındın çıkmıştır. Kazan 

d11yıa~ının yalnız eaat kııımı 

He üst çaheı yanmıştır. Yan· 

gından olan zıttır lklynz lira 

araııındadır. 

Yangına İlyas o~lo Ali Rlzı 
nm dlkkatalıllğlnln ıebeb ol 

duAu anlaşılmıştır. 

Fabrikaoıu yaoan kıswı si· 

gortasızdı. YalDJz fabrikanın 

içinde demirbaş eoya ve maki· 
natır 12000 liraya, kereııteler 

de 5000 liraya sigortalı idi. 

Tahkikata önemle devam edil· 

mektedlr. 
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Aıner 'da l(adın 
le· oli {ork 

Ganster- Habeş imparatorunun 
nçturlar Bir Diyevi .~ekleniyor .. 

A a ' 
ş· 

Amerlk 'd Goaetn. denilen 
şehir baydudlarının bay tı ve 

leledlklerl clnoyP.tler, bmıızlık· 

lar, Amerika komoyonca daim 

<:O llj!I (!Örür Ye b tılora af d 
yazılar, e nler o rakla okunur. 

Bu hnvdrıdl rın lçindı> kadın 

farın rolü de çok mGhtmdlr. 
Kor. lııra ile, arkadoşları ile 

beraber düerr, kalkar. çsrpı 

eırlar.. Bo kadınlar, ekseri· 

yetle ço zekidirler.. Yakala 
nıb da mahkemf'ye veriline,.; 

bir avukat piM kf'ndil,.rtol mfi 

dafaa etme ini bilirler; 

- Ben korama kareı olan 

ôdE"vl ynlne çeılrmt"t?e mt>cbu 
rum Şehirli ylikıırk kadınlarla 

benim aramda fark yoktur. 

Şek ll:ode Foyı;nl rn(loakoşalar 

bile açarlar. ÜPlerın nezdinde 

namusla kazanmak diye bir 

mef bum yoktur Kocalarının 

ahlak ızlıklarına ayak uydur 

muşlardır. Fakat yııhencı bir 

erkt-~ln huni rdon bhlot kan 

dırma ı ve onunla geçinmesi 

lmkı\neızdır. 

Amerlk 'da bu çeeid ellele 

rlo kızlan da daime canilerle 
~·~erler. Oolurın f şlerlne ve 

hayatına arı ır, sırl rıuı öğre· 

nlrlf'r. Bunların ağızlarından 

IAC alınmez. Oolur, zaman za. 

men. hükümet adamlarını bile 

kandırırlar, en küçük btr sır 
vermt'ılt•r. 

Son 2 mJnlarda Amut o'lı· 

ları çok a 14kslandır o Booi 

Boro nıımınJakl maruf bir 
hırfl'Z kı?.Aır, Vıtktflp hlr har 

Se d · ği "öldüren Puse" 
a A trislik Ediyor. 

~lıırgrit ve modem baydud Diliogerle aiJiblın 

garsonu iken mGkemmel 

purolardan kullanır n bu 

~hali A'lh:e batırmıt ... 

Kf'ndf11t hem çok dzel. 
hem de aıhhatlı ve kun,.t· 

ildir. Zaman uman yom· 
rokları ve kolları llf'. bir 

bnkııôr ~tbi le l?l.Srmftştftr. Ken· 
d!Alnde htr erkek yarıdılıeı 

fak t mftthlo bir haydut cftr· 
eti varmış. 

Krndl ini Ganı-terler arıınna 

karıetıreo Aooerlka'nın Lhık 

Link diye andı~ı e rarf'netz 

haydut oJmoetnr. Bu haydari, 

hepiııbanede bulunurken, ka· 

iın da hıneızhk Hhreında ya· 

şayormnı. Hıydud, ızDzel ka· 
dının movıffakıyetlnl ~lJrmne, 

hapf hunedf'n çıktıktan PODra 

onunla do thık tesfş etmh. 

eedşm,.~~ başlamıttır. Bir ı?ftD 

Şf'hektden Qç kl;i yakalanmış, 

bopee ıılulmıehr. Ltok Link 
onları kurtarmak vazlft.ı:lnl bu 

kadına •ermiştir. 1 aydnd kadın 
mlt. alyôzle mgcf'bbrz Lir oto 

mobille bıpi~hanryl b11mıe, Oç 

ktelyl çıkartmıehr. İki baydud 

bHihare evlenmişlerdir. hl ee· 

nelik evlilik hayatında Amerl 

k yı velveleye verrcek dence 

de iş yspmıelardır. Kadın bir 

tok defalar, kocı:eını kurtar· 

mak için, ~lftme atılmıştır. 

Vücudunda mQıeaddtd yaral1r 

vardır. 

Bo aradı da Margarh Kollı 

namında çok ~Oz,.l bir kadında 
şlJhrl"t bolmu,ıur. Bo kadına 

'·ÔldOren pus,. .. adı verllmletlr. 
Marg.,rlt ıçıh ,zöıHl, Df'ş'rll n 
çok c"zlbdlr. O kadarki men· 
t1ub buloodu~u Şt!hf'kenln rei11I 

Buldok Fldmaıu bile teııhtrl 

ahını almıetır. 

Bo~ftn zabh oıomoblll~rl 

kendllnlol taklb edr.rken ıev · 

~111 i iki koreon yarası •lmış, 

fakat Margarlt ono knrtırabtl 

mletlr. Fakıt h,.r ntdeof!e hay 

dud lytlt'ştlktf'D &ılo Marııarltten 

ıy11lmıe1ır. Bu haydud aonradan 
nımueUr hıyıtı döomü:tür. 

Şirndl Şlka~o'dıı büyOk bir 
barın •ablbtdlr. En giizel batı · 

raeı olarak, Mar~ult'le geçen 
gOnlerlol söylemektedir. 

Ş"b~k,.nlo gfız,.lllk: kra1fçesi 

blltibare yeni rete Mak Laog 

ı .. nte enlşmlo, fakat reiı Ame 

rıke zebıt111ıoın tuzağını dO~ilb 

öltlftrftlmOştOr. Mergarlt, bllA 

har" Alkopoola enltmte ve bu 

ş,.hekenln relııl iken onunla 

aç ay eevlemle, yatamııtt•r. 

Fakat Albpoo, bir mftddct 

evvel gene Margarlt'ln yftzün · 

den ve orıu.ıla birlikte arka 

dıtları tarafındın kendi e•lode 

baeılauş, öldftrfllmGtUlr. Mar· 

garh te blllbare bu hayattın 

çekllmı~. Nı.ı vyork'tı gilıel to• 

nletlulle meehor bir bar 

ıktrfst olroo~tor. 

Amerlka'dı hAll bunların 

maceraları zevkle okunmakta 
ve dinltmm,.kt,.dfr. 

- Başı 1 inci yftzde -

ıde edilebllecek tir. 

lıalya bük.ümetl, lıJin bırıele 

holledilmeılnl iniyor ve uluı 

lar kurumunun kararını bek· 

Uyor. 
l~taobul, 18 (Özel) - Ro · 

ma'dan haber verıllyor: 

f ıalya baekeuı 1\1. Mutı~olfnf 

halyı'nın Parh elçi l aracile 

M. Laval ile Uluılar korumu 

ıekr~terl Adveoill'e eartlarını 

blldirmlotlr. Reamlğ olmıyao 

çeveolerln iddiasına göre, brı 

şartl•r şunlardır: 

A - Rabeşletan'da etmdlye 

kRdar yapılan ve İıalya'nın 
zararile sonuç bula11 badlıelr r 

için Habeelstan tarzlye vere 

cPk: ve muayyen bir tazminat 

tPıilyt! etmek eurPttle Uluılar 

koroloocı t'tzalıodırılacakttr. 

8 - halya'oın Pk:onomık 
aeığları için Habf'efııan'dı mu 

ayyeo bir bölge ayrılacaktır. 

Habf'thtlD, bfltiin bunlara 
razı olmaz&a, İtalya ııillb kov 

nttıe bo lıteklerlnl elde ede· 

cekmle ... 
lıtaobol 18 (Ôz,.1) - Roy 

ter ııjıınııı haber verly r: 

lıatyaa bava kuvvf'llerl ha 

kanlığı mGıtrearı gtnt!ral V al 

leofn kumand11ındı 300 bom 

bardımıo rayyareıl öo6müzdtkl 

hafta içinde doğu Afrtka'eıoa 

harekf't edrcelutr. 
l ı alyao rrUoıhırbly~cl, olue 

lar kurumunun lçtimaına ka · 

dar Habf'şlerln manni kuvvet 
lerlni eıremağa ve bo ıuretle 

ualyanın lıtf'dlkl .. rlnf, barbet 

metten Nğlamağı karar ver · 

mtetlr. 
Londra 18 (AA) Tay 

mls'tn Adle Ababıdıkl aytarı 

Habeş imparatorunun ordula 

rım tef tlş ed,.ceğlnl n belki 

de bir eöylev verece~l ı.ı l bildir 
mekt!!dlr. 

Roma, 18 (A.A) - Eritre 
topraklarını gnteıı bir takım 

çapulcular birçok çoban, kadın 

n çocuk OldGrmOeler ve 4000 
bay•ao a•ırm,elar, bir ııilrü 

de r.@lr ılmı,lardır. K.11abadao 

gönderilen hılyın konetlerl 

bu çapulcular sınırı açlıktan 

sonra oraya v.aıl olmuelardır. 

Roma 18 (A.A) - İtalya· 
nın karımnd11 baıJlıca Gç engel 
nrdar: 

1 - Japonya'nın doğa Af· 
rikleındakl mcmaf il 

2 - Umelar korumonun 

A rı erlka hftkumetl nihayet 

en kovveıH z11hııaeıoı Frank 

Harnmerı n iılcreelnde bo ştbe 

kenln lmh sına meoıor d· 

mlştlr. l1ammtr, çok iyi stlAb 

kullanan, ce ur bir zabııa 

dmtridlr. Şebek,.yl tuzağa <lil· 
şfirmOtı ve haydud kadın, oouo 
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ilahından kurşno ylmtetf r. Ni 
hRf6f ef'hl'kP yekalaomıljtlr', 

Fraoea•yı 

8 inci Sahifededir. yokeo .. 

l 926 aodlaomaılle 

karıı glrleilmlı olan 

İtalyan gazeteleri geçenlerda 

logilfz gazeteleri ile yapmıe 
oldukları eavaeta, İtalyı'oın 
Afılkadak.t hareketi ile Japon· 

ya'oıo Aıyı'dakl hareketi ara 

emde bir mQvazHik oldoğono 

öoemltı kayd~tmişlerdl. Şimdi 

bu mdvazlllk ıempıtlye çeV· 

rllml~ ve bu eempatl Japon 
sefiri oln Venedik ııarıyıoı 

l(Öreti ile teeyyild etmletir. 

Japon eef frl lralyao Babee 
ınleom11zlığıoa müdahale eıml 

yrceğiol reemrn beyan ve 

çQnkQ Jeponya'oıo Babrşlıtın 

da eıyHal hiçbir meofa1tl ol 

wadı~ıoı llhe etmiştir. 

Diğer taraftım ulu-lar ko 

roınu lıalyan · Habı:e uzlıema 
komiıyoou faaliyetinin akamete 

u~ramıeı dolayulle 25 temmuz 

da beıiocl bir hakem atayı 

cakrır. Halbuki halyı bu ha 

kemi o atanmaeını karoı gel· 
mekte ve uluılar ıoey~tf'el 

koneayınln toplanma tarihinin 

~eriye bırakllmaaıoı istemek 
tedlr. Ancak böyle bir tehiri 

bakla göıtterebllm"k için tek 
bir yol vardır ki o da anlat· 

mazlığın kotarılmaeıoı haokı 

ııahadı çalıtmıktadır. Bu kabU 

çalıtrnaln iıe ıocak Fnnsa ve 
loglhere Ue uyutmayı bağhdar. 
Çünktı lıalyı bo iki hüku· 

ml"tltı uyuemıdan Habtıılıtan'da 

müdıbaled., bulunmamaları 1906 
andlıemıoın ahlı.Amı lcabıtın· 

dandır. 

Çocuk Esirge-
me Kurumunun 
(Çocuk Bakıeı Okulu) 

Çocuk t1irgeme kurumunun 

Anhra'dı.kl ( Çocuk bakıcı 

okulu ) oı ıılebe yazılmıaına 

başlıomıe11r. 

Çocuk bakıcı okulu yıtıhdır 

ve paruızdır. 

Ôğreıiml iki yıldır. Dtr5ler 

hem teorik (N.tzarl) ht'm de 

pratiktir. Okulu baearıkla biti 

rerek diploma alanlar haata 

bıkım evlerinde baetı bakıcı 

ayleler yanında çocuk bakıcı 

ve çocuk eelrıeme knromlı· 

rını atanırlar. 

Okula yazılma n ılınma 

tartları eunlardır: 

1 - 18 yıoındın atağı ol· 
mı mık 

2 - ilk okolıdın diploma 
ılmıt olmak, orta okulu ve 

UaPyl bitirenler 6ııledllr (Ter· 
clh edilir) 

3 - Uzgldlmll ( Bfiıoühal 
eablbf ) ve eağhkla olmak 

Okula yazılmak lıtlyenler 

( Ankara'da cocnk t!Blrı• me 

1 GörQşler 
L Sezielet• 

Y aun: Ecucı K. K. ~ 

Çeşme 
İzmlr'ln Çeome'el harita Ofl 

rinde lekımbllln hpıdııl tJ 
Ege dl'!nizioe doğru geril.,lt 

11okl moııluğundan neş'e, t~-
havı, temiz deniz, gDıel pili! 
akıyor gibidir. Oouu, Çet-' 
temini alışının hikmetini ııt' 
tırduo. 

Çeşme bize temiz su ıkıtt' 
bir musluk learetl verir, C' 
me'de tarihten gelen hıyrtıbll' 
nal vardır, Çrşme ıavab diye 

açıhr, ıbdeat l•zelemeğe, k.,ı 
kana ıu lçmf'!ğe de yarar. Çtf 
mede bir ıu bollu~•·, bo aJ 
luktıo da bir ııağlık hleal doV 
O da kurumak, muııluğu dtf 
mek sönmek gibi durumlar 

inhitat göet~rlr, koroçetme lıl 
ııöoGklftk lşart!tldlr. lıtınbol 
mahalle adını bile ılın k 
ç.-eme; kırkçeeme gibi boll 

Hadeel olamımıetır. 
Horhor çe,meılnln gftr -1 

maeı nezle olanlara n4kte ~ 
mo,tor. Çtemeler bazen OJoıt 
vazl n yenlhodı olurlar, fi 
kurçf'eme! Bazı çeometert' 

mnaluk totmıdı~ı gnrOIOr. Çtf 
k6 mfttemadl bir ıkıtı vardJI 
Akar çeem,.! Çeemeel bol me
ltket İdıubul'dur. 

Knruçeeme, Horhorçetlll' 

Kırkçeeme, So~ukçeıme, fi 
korçtıme, Akarçreme .... F•~; 
ne de olea bizim lepad çetdf' 
mtze htç benzemezler, b•,11 

Çf'şmeoıfze eu mftyrt111er oloı' 
mıetır Oraya ŞH~al'dan ın t 
lir, farkı buf Yı.zın mualnğol' 
dıın neı'e, temız baea, tef11 
deniz, gilıel plaj akan ,,oJ 
ç,.şme'mls, nııı olurdun; 1zoılt 

~!;· •. ~;,.:~~~:u~~elu:::•:. ~ 
tına toplıaen! .... 

Kız Kaçırmışlst 
Menemen Uçeılode Y •D1~ 

köyde Mebmed oğlu Balıd 111 

Mehgıed oğlu Hemze, gene lı' 
köyden Halil kızı 21 yıoıo4' 
Ümm.,haDI zorla kaçırmıeıırt' 
da jandarmalar t1rafındın •' 
tol muşlardır. 
~~~~~-, .... ·~~~--__,,; 

kurumu 

lığını ) 

dırlar. 

cenel merkezi bıtk.,. 
y111 ile bıe•aroı•" 

Yazılma için gerekli ol,

belgeler: 

Okul dlplomaeı, özbelt• 

(Nöfoı kaadı), uzgtdlmll k••"' 
Pağlık n ıeı raporları, Dç fi' 
toğraf. 

Yazma tel btr ıy ıftrer fi 
temmuz ayı ııoounda k•pıoır 

Bu okul yalnız Bıyaoll' 
içindir . 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 lı k enrf'I ortıd•n kalk mıetır. ....... ~ .... ~--~_,. ...... ~ ................................................................................................ ~ 

- 16 
Lord gOlftm@f'df: 

- Beni korkoto orFJnnoz . 

- Ha ırl Ftkıt Arm n"ı 
yokelmf'k lçto r-iyah eldivenli 

bir kadın abdf'tmlştir. 

• • • 
Baron r'e Martiye Slkuena· 

nan köprfilerlodfn birini ~eç 

roek fizne f di. Bh zaman mfl 

yooer h y tı y şıyon bu adam 

çok fakir giyinmişti. Siyah re 

dirıgoıu fazla giyilmiş olduğun 

dan rtogl parlaktı ve ıılyab kra 

vatı da yeştl reoge glrmivti. 

19 te01moz 19j5 
Köçrll memuru: 

- Mnsyn? ·Diye h•ğ•rdı· on 
pare köp1Q parasını vermf'ğe 

unuttunuz!. 

Oo odım köprO e doğru ller· 

lemi bolunan Baron geri dö 
nerek kôptO mPmurunun yanına 

geldi oıancından yüaG :ıup kır 

mızı olarak Ct!hleriot larıeıır 

mağa başladı. Cebinde kôprQ 

parası olau oo para bile bulı· 
mayınca: 

A ffederelnla galiba çan• J 
ta mı evde unuttum. 

D,.di. 1 ırzl ırıtbay• berıbr.rce almak· 
Kl\prfi memuru Baron'ou lığımı müeaade ediniz, bu· 

yOzOnde bir aıııılet ve tavrında yorunuz: 

r.skl btr ıskr.r duruşunu far Araba tam Baron'un yanında 

k4'tmlştl: durmuştu. Baro~ çok mflıkGl 

Zarar yok mubtr.rrm Hzlyette Jdf. 

zabitim: Baeka defı vrrlrııhılı: Biraz evvel k<>prO par111 vr.r 

Bıron ee~lnçle köprftyft doğ n:ıek O:ıere on parıaı yokken 

ru ileı ledi: Ayol dakikada ofmrtl zıdf bir kadın onu 111 

köprftdf'o de bir araba l?"ÇI bayı çağırıyordu. 

yordu. Arabada bulunan bir Ne yıpeıo; zarurt olarak kı 
~adın yoldaşına: bol etti. Arahıdıld kadının re 

- f şre aradığım adam: fıkıtlndekl adım ıoığıya indik 

Dedikten ıonra bıeını arı ten sonra ı.ııbı hareket etti. 

baemın penç~redf'o çıkardı: Sıyah eldlveoU kadından bae· 

- Gününüz aytiao Ba ı on; k• olmıyın hu laıiıo ih•iyar 

Diynt'k fhron'u eelAmlidı Barona ilk ıöz olarak IJUDları 

Bııron clerbı l yOzüoü çni l!Ô)lf'di : 

r~rrk taoıuı adığı kadını ııe· - Bahse girerim, Baron ki 
lamludı: beni bu harekdlmle dell HD · 

Arabadaki kadın: 

- Se•gil' lfıroo'um ·dedi· 

oetoıtş!tlofzdlr. Siz beııl tanı· 

maaaınız. Lakin beo ıtıl pek 

Ali taoıyorum. Ve ıizl tanıdı 

~·mı febat etmek için b111 eey· 
ler ııöylemekllğlme mOııaade 

edlol&. 

Baron Mordlye mOteeeelraoe 

alyah eldlvıaoll kadını bakh. 

Siyah eldt venli kadın eöıiloe 

devam eul: 

- Kıhc arkıdaoları bıkkın 

dıkl fikriniz nedir M. Baron?. 

Mordlye yerinden farlamıeh: 

Siyah Eldi•eoll kadın ona 
yerine otorttu. 

- Evet: Komandanlırı yGı 
batı L .. on olan n ılz de onla 
no azasından btrl bulunduğu 

nuz lulıc arkadaşlarından bab· 

eetmek letlyorum: 

Baron bayrd içindeydi: 

- Fakat ıtz kimsiniz ki bu 

kadar ,eyler blllyor1onuı? 

Siyah eldi fenli kadıa ciddi 

bir tnır takındı: 

- Ben elyıh eldf noll ~ 
danım; yaptığınız bftyGk ' 
feci mftnaeebetin yegıtne ııbl 
benim ve bu cinayetin tntl~' 
mını almak için taabhiid ede' 

beu; işte aoeızın kartını•• "' 
kıyorom. 

lımlme gelince, iemlm 1°~ 
tor; lııalm ııadece (lntlkaOJclJf) 

Baann titrek bl r ııeıle: 

Şu halde beni, ceıılıodır; 
için çagırdınıı degll mi? " 
Fıht bu beni zene k• • 

korkutmuyor. Çaolı.ft ben •"' 
bayının nefret ediyorum. ~ 
rOden geçmek için OD f""'" 
vum,.ğe mukıedlr olmıyaa .,.-. 

bayatı ne yıpacıgım? 
tll Aakadı,lırım yoktur, blO 

ıeydeo de Gmld tııımıyot0' 
- So.••• 
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başımızdan Gt'(_;enler.. ~::::1::.. Işıklar Köyü Cinayeti 
43 19 temmuz 935 Yazan: M. Do"an Batu Yazan: Dr. Duruşması Ba'-'ladı .. ı.r "' c. z. Bil '? 

an ası lll antasından l an çocukı ... °'"Y.,.m•111•ı•r1•da• katil, Sersem Bir Halde Ne Yaptı-~8pl v • t'• ç ç k Ana ve babaların çok defa ·-. _ 

1? " olkAyet eulklerlol gôrflrlm. 

~agv ıtlar ıç· d B. D M k v d Bo çocukların mftblm btr kııımı ğını Bilme(ligwini Sö,·lüyor .. }ll e ır e e top ar ) tabii çocoklardır. KGçllk yıo· ____ J 
(TGrk'I • lardıkl çocuklorın nzvlyeılerl Burnava'nıu lııklar köyiln · geliyorduk. Arabıdı Yoeufua 

'""'l ~erler ;•ha ile avlar.... verdiğim kahraman çeteme ilk Kapta• v .. ıı·ı· ç••IHıDdau koıınıya, Blçramıya, bağormaya, de beap Yuıuf ' u Uldilrmekle ka.... Ümmehaol• hlzmctçlıl 
thııııı er. u ilk Makedonya aıeı için emir verdiğim zaman ç•kon Uğ•dlır cene oldn~u gibi prkılar eöylemeye meyyaldir. ıuçlo kaeab Btııeyln'la dur•ı· Hatice de var I•. Köye gelin· 
•""r Çeteıılnio öm. il pek4z d d ' Meyyal debil,· bu vazı'yet onlar m1111na dön Abırcezadı bıalan· ceye kıdı11 kı111p Hnıscyln'e de 

u QJG~ıQ Al oy uğum n~o e ve gururu içine konuldu, ağzı mfthorlendl o o v lbG,.deın: il yedi aaatlık bir hiçbir zamıo nnotamıyıcagım. ç.ıenln bıraktığı ai14blar •hl•· için zaruri bir ihtiyaçtır. Bu mıııır. yolda ilç kez raoıladık. Blrıey 
topt ' Çetenin dilnya ile Mektubun en sonlarını do~ru mıyao bombılar, ııılıbt mılze. kilçök yırımazlıkları yapmıyın Katil Hftseyln; vak'a gnnü yapmadı . Araba e•ln önQnde •n heeıb ı ld L durdu. Arabada bir mlktır ot 
1 ını gôrm6

11 
pap titrek bir kalemle ve ümldslz ı h çocuklann hıııtı olduLlırını e• ne 

0 

er .. en maktulün de •rıa tatl v 111 me eı·, çantalar ce varea ep!I .. " 
... diki 1 tallı anlatob bitire· bir ruhla şu ya.,lorı llhe ıopluımldı. MeHArelere yftk. ıttpbe yoktur. Sakin oakln araba ile bağdan gelmekte 

vardı. Bunlan alıp damı gö 

lbıtıı. eri cennetlAIAya yolla ediyor: leni. Marı çalan aokerln geldi· oturan, koomıyan, oıçramoyan, oldoğooo ve yoldan geçmek 

Kaptan V , - Allaha ıemarlıdık aziz ğlnl çeteye lhbor için maznnn· ıarkılar eöyl,mlyen, annulnln için orabaoın• bir kenara çek· 

Çeıu ıeil Jn boynundaki brım ve çocuklarım. Sıbıh· larlı birlikte mOfrue Sel4oik'e dizinin dibinden ayrılmıyın medfğloi eöyllyerek bu yüzden 

•ııınd h k Oılyeı 
1 

•o arlı• h, lhtllAI ce· tan beri b• şı m ıH en~e I 
0 

lan döndü. (oco lıa maddlğ veya manevi ğ nga ç• ktoğı oı. m•ktül Y u au f 

''"lrle:1:. ~erdiği dlrekıU ler, TOrkler şimdi de ıop• mftracaaı Faik Bey •• yaralı efrad bir hHtalık aramak lcabeder lor•fından araba demlrile ha· 
dı& lr de allePloe yaz ettiler. Arelıo oeferlerlm isabet hıetıneye yıtmldı. iki o.ün Biz çok defa, çocuğun tıbllb tına vurolduğooo ve seraem· 
~1 lnek:tnb L "' 

0 

liy k btı <:•&mıştı. Kaptan1n eden mermi parçalın altındı eonra bOtftn mOfrczenln efradı lhtlyaçlerını dOeftomeylı de ere ne yaptığını blfmedlğiol 
lllektobu Si 

1 
d ııôylemfıtlr. ıılpe L vr tepe e efradı can veriyorlar. Bentlz ortalık madalyılarlı tahlf edildi. z1. kendi rahıhmızı, kulağımızın 

r &ııoı ki K k l k lbıı •ldu • • m•tgnl iken yaz kararmadoğı itin bir taraftan hitan da terfi elli Bu meyan· dinç olm.,ını dnıGnilrGz. On· •r• 
0 umandaoı lbrablm 

letıill !" ••l•ıılıyor. Kaptan kaçmak Omldl de yok... Seni da erUnıharp kol•ğ•oı Faik larıo gilrilhtılerl bizi la'ıç tanık (Ş•hld) olarak dlnlenmlı 
.. ırııı L d ve demlıtlr ki: 

Çoeok:lırıo ını &en isini ve bir kere daha deragoe eder ve Bey de blnbııı oldu. ettiği lı;io onlardan ıtk&yet - Vık'ayı telefonla karı· 
kola haber ,erdtler. Hemen 

orayı ghtf m. Kavga bhmtotl, 

Y osu( yarılı idi. Bir arabaya 
blndlrllmiştl. Kaeıb Hüeeyln'de 
yaralı b11lunoyordo. Yueufu 

hastaneye göndermeden evel 

lııtlcvait ettim: 

ted• 1 gôrüb kuc.klıtıb glJzlerlnden öperim. _ Sona var ederiz. 

1 etrned l ıyı f f!n 'Y" dığ1Dd10 do· Büynk oehhlerde, dört dınr 
_. 8 dlleyor ve diyor ki: R odos Adası odan Bir Haber aral!IDS eıkıomıe çocukların 

Ço\:, "D 8f!nl ve çocuklarımı vaziyeti daha fenadır. Bu ço 
•e•ly lbek: he orum sizi ıAlar cOr· it ı ı R G ) • cokların koomayı, bağırmaya 

bllir lkt benim azmimi kıra a yan ar um enç erı• ihtiyaçları daha fazlıdır. Böyle 

•e d d ""•ııı b n 11t e lldlğlm bu çocuklardın ııeklz yaoındı birini 

ol•bllfrdı G~Gkd hizmete engel ni Tazyika Başladılar. geçenlerde moıyeneye getir· 
le b · on an çok korktum mitlerdi. Çocuğa riya gOrQb 

Qaede: •ebf'ble size vr.da ede· - gôrmedfğlnl ıordom. Çocok, 

a .,,ddım. Dayak Atarken Feryadları Duyul- rayıııınd• hep baıkonlo evler 

dQ6 
•ttı ııevdfııl-lm btnbı•ım ol d ~Q hald br .. gör Oğtlnft ııöyledl. Znıllının 

dı1tır111:1 e Oliln tıbor arka · masın Diye Gramofon Çaldırmışlar. batan hayatında dileği biraz 
tly1ı '"reflne vrrdlklert bir temiz hı .. dan ibaretmiş. Bizim 

f!tt., lı tikı,,1111 1Y•ğı hına gıpta et 111cmleketlmlz gibi temiz bavaaı 
Ç'teıının ~~ Makedonya laılk.141 bol olın yerlt.rde bile, temls 
bor ılk kahramanının ta ' havayı ıncak rOyalerında ,,x 
L lrlııd l eu .. ,lld'l •o arından olmaları re:bllea çocukların mncodlycti 

ı erl11e ~ "''dlğlıat ebedı bir şeref •• insana acı geliyor. Temlı hı 
Betoııı L •ôylediklerl zaman, vadın mahrum çocuklar, dl•er· 

o ll>lrırn e tı11ı b , sen ve çocoklı ferinden biraz dıbı fazla o•maıa 
@ıe111 11 •t•runa j?eldinlz. Evet, yıparlar111, ho onların hakkıdır. 

Çolc ı · •11
10 

yı hnıdığım yüksek Bunu biraz mtlaamıba He 

hır p,drverllğln bununla lf ti· kartılamak mecburlwetiodeylr. 
e ecek ı '"dııta v11 çocuklarım da Fakat bo oamıtılır1n, bu ya· 

old
0

,.. r bir babao1n nlld14n ramulıkların da •Opbeıılz bir 
eQbQ 

1 
v •adır ın ıdıkları glln ne haddi vardır. Bu hıddl ıoıncı 

lıptı ttıığrur olacaklardır? gene h11ta ııınıfına girer. itte 

lırınd il ttıektubun diğer kıııım . hiltfln h6ner çocuğun ıablfğ 
Ctılt1kıı yolda geçirdikleri yol · halleri ile marazi hıllcrlnl 
dıll dili ~a bıhııederek vıpor birbirinden ıwırd etmektedf r. 
L ·~ T 1 hY•klarla' ;dalardan yelk.nll Rodoı f•o•ri •hllğ yaramazlık haddini 
••ılır ııö 

11 
eııendere'ye milli lııtaobul, 18 (Özel) - Ati tazytka ba,lımıotır. Enelki gftn, ~eçen çocuklard .. acaba ne gibi 

le }( Y yerek geldiklerini na'dı çakın (Prolyı) gazeteıılnln Rodoıı'on Apolooa köytlode haller gôrOlür. Ben .. bıen 
...... e;ndere'nfn köylf'rlode Hodoıı muhabiri yazıyor: İtalya yakalanın bazı rom gençleri kendi tecrGbelerime göre en 

lllbıyet ;••!andıklarını ve en bOkiimetl, Rodoı ' ruml.rıoı Rodoe'a getlrllmloler ve ozon güzel mlymrı hıynnlara eza 

rır berdı ., gıda teokilAıı kı· 1 1 z a h 1 t a d a 1 1 mOddet lııticHb edilmlılerdlr. etmeyi buldum. Hayvanlara 
Ve b ~ini yazıyor. - - _ • İtalya zabıtaııı; rom gençlerini lüzumsuz yere lslyet ve lok.ence 

11111ıııd iç beklemediği bir Ayağına Hastı Diye söyletmek için her t6r1Cl teken· yapın çocokl11r ruhen marazi 
fılldın •ıp TGrk ıııkerlerl tara K l b bı91mı0ın ilk ıyı~ıodadırlar. emer'de LAie ııoka~ındı ce ere aıvurmno ve eorguya o e 

~•aı •nlat~;""'; naa•I •arıldı Karakoı Meleğin evinde sabıka ç•kllenlere, ayaklmnı oıcak Bu çocuklor bir yerde dor•· 

1 
6YIQ1ertn or. e gece yarıeı lılardao A vnl oğlu Sıdkı ile •oy• batırmak ıuredle def'aıle maı. Mekteple arkadaılHJ, e•de 

~tı da Y•11~•p•caklorı yardım lemıll oğlu Kemal, Yuauf o~lu dayak •lmıılardır. Her dayak ~•rdeılerl ile dalma kngı 
e lyordo· or, oöyle devam Norlnfn ayeğını lıasmık mee· fuslında, hıplsbınenla etnfıa· alinde olur, mottaaıl arkadıt 

- 1 ı ı d ı d dak.1 kahvebaoel•re g"r•ttnı• değtoılrlr. Bayadakleri samı• 

- Beni Büseyln vurdu dedi. 

Suçlu bu Hüseyindir. 

Ôlrn Yoııuf 'on kayinblradcrl 

Ahmed de: 
- Ben kapı enünde çobaıuo 

gdlreceAI lneklert bekliyordum. 

Hir 9ımata duydum, baktım; 

Yusuf 'Ja Hilaeylo kavga edl· 

yorlardı. Ben de koştum, d i m· 

de bir sopa vardı, onnnlıı IJ O 

8eyln'io başırıa vurdum; bunun 
üzerine Hüsf'yln. l' uau(u bı 

ralı:.11, bana böcum etti. Yuıuf 

ntcn yıralaomı~tl. lklılnde de 
bıçık görmedim; yılnıa dôğfl~· 

tüklrrl yerde bir saldırma 

~ôrdüm. 

Deml~tlr. 

Diğer Tan1k Oaman: 

- Ölen Yusuf benim ağam· 
dır. Birlikte arıeba ile beğdan 

-------
zamlarına çok defa isyan eden 
çocukların marazi bOnyelerf 

mobtrllf ııebeblerden oldu. 

Bonla11n en baııında ıar'ı 

mlsacı gelir. Burada söylemek 
letedlğlm 111r'a n6beıleri geçiren 
çocqklar drğlldlr. Blslm yıra · 

maada bariz ear'a hıııtıhğ• 

yoktur. Fıkal ııar'a haııtalığına 

mahaoıı ruhi tıgıyyOrler vardır, 
ıeclye bozuklukları nrdır, çok 

defa da moHfık bir tedavi lle 

bu sedye bozukluklırınıo geç· 

tlğf, tebliğe avdet ettikleri 
görliilr. Sır'• bOnyeııl, sar'a 

mlaeı demek lstedl~lm işte bu 
ruhi. haldir. ı.. ıte . . e eıı n en ara arın a çıkan kav· .. u u u u • 

'll•kedony . sev~ılı karıcığım, gada Nuriyi döverek yumrukla gramofon plllr.lerı çıldırılmıf ıee muttasıl it değlttlrl,, birinde 
....:.ı•tlklAI tıburu adını yaralamışlardır. ve bu suretle rum geaçlerlaln tutunamaz, diğerine ~e~r, ondı Basın çocukta görülen şı 

ANA D OLU Ç k feryadları etrafa lehllmemlıtlr. totuaamas, batkı bir loe atlar. matıc•lık, hafif mani ıekltnde 
e mecede Bıçak Hayali hep I• dt'lrrlttlrm-Lle l 

M 
. Ş v " .... o ur, zaman ıamın gtllr 

CA---ıılAL .- lkfç .. ~mellkte Şamlı sokağında anı~a am- geçt'r. İote bu oibl haller 061 nln bl k ' &tne u ~ S " " r ıç ayında veya awın 
ıyasal Gazete Ali oırrtu lbraklm'ln kahveıılnde terecek lnııanlar daha UL yao· bl L 

1 

S.b o • G 1 · • r..ıç gOnünde ha haller gö 
llayd ip Ve Baıy•zgaoı çekmecede bir bıçık bulunmoı pı yon u e 1 yor. larından itibaren kendin · belli rOlOr, diğer zamanlar ÇOCUL 

'0111 A •r Rflodil ÔKTEM ve ıhomıoter. etmebe bıılar. Ll d • 111111 ne · Ağoııtoa'ıa Tarkfye futbol " ııa.. 0 
lr. Çocuğun ruhi baleti 

lllfld ınyat ve yazı ioleri Mayo r.almııa Çocuğun oyuac•k tutooo bile d i b ldırebaa~ı". =.Hamdi Nnzbet ~ v birinciliklerinde iyi netice al· çok defa bize mana ifade eder. evr lr va111ftadır. 6u da 
ı. - Kırıtaıı'ıa deniz kenannda mık için çahoan Mınlaa'aın ayrıca tetkik edUmelldlr. Bu 

C. 11~~ p1klıı.ci. Beyler 10ı..,.. İHak kızı Sinba Seydl'nlo mı· ı t L Bazı çocuklar, ellerine oyonca~ı ofbl marııi L d IQ& --t:ı• oamp yon ııır.ımı paaar glnl t:: " .-...a roya giren ço· 

rJelp.r. ~:"·~ binam içôndo yosunu çalan Yako oğlu e.. g•lecek •e öğleden eonr• Allr· ·"~""· L onun aa .. ı lılodlğlnl cokları ytıkla ders programlar. 
efoıa: 2776mır .. ANADOLU yım tutolmuotor. ın ama. için kanıtmrlar •e alt d "Poata kut 405 nordu'nun birinci tılumlle Al· lh ın a ezmemelidir. Donlara 

"ın . .._ ABONE ŞERAlTu1ı·u 'Zeybek Havası n •yet bozarlar. Do herhalde hafif malumat o•retmeltdlr. ~--... 1200 . nncak ııba11nda karoılıtaetık· çocuk için bir zekA allmetldlr. e 
• AltJ l fJ Biri 1 L d d d la t S k L dl L Mekteb programları umumiyeti• 

laa.. __ •1h&ı soo kıuyruığaıtur7.00, ç oc aor on ı en ııpor· ır. a arya ıır.en mıataıır.aııın· Çocoğon dlmağın1D iyi loledl.5-tne ., 
--aca ları yurdunda Tevf lk oğlo d bnı:1 t L 1 L d }Al d r;• bunlar için çok ığtr gelir. Bu 

ıb ... 1111ıeenıleke. tler içı·o ıeneliL a un aa.ım arını yene re. e • et e et. .. fi a. Yuııof b 1 k zeyb L' zavallı haeta çocnLfar omomAı 
ile creu 27 liradır. ear •ı 0 "" e~ ıamplyonloğu bAnmıııır. Fakat oyuncağı eline •lıaco • ~eç:~rde !. Kuruıtur. oy onu çıldırmak h lııl~emlıL ve 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 hemen vnrub kıran iyi bir progromları Uğreomeye zorla . 

~~A 11 llflıbalar 25 Luruıtur. orada bulunan • ... &ÖIÜ ç 1 t l d nırea, n~ride telif lııl lmkADI 
- -. t'lillDe IJC818rJ lla"Dl DO a mıt eğildir. 1 Dotu ıözler ııôyllyrrek mll!adaki tı · v 

0 mıyan pek feun odlceler 
MATBAASINDA • Kısan, arkadıoları ile dıı'ma 

11 .... 

1
, ur haklara kırmıotır. Yoııof tu · 8 ı"ocı· Sabı"fıed d• beklemeliyiz. Bu fr.na netice· 

-:--ııııi~-~&.lll.l=~~T~IR:_ ___ ı e ır. kavga çıkar1n Te manaeıl ar· tolmoıtur. llllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll kıdıt df'Jlttlren, mekttb Dl· ~~=~-~e mlaebblbl his olmuı 

tilrdOm. Bee daklkı soora 

döndOğüm vakit blrbirlerile 
kavgaya tutuşmuşlardı . Vak'a 
hakkında ne HO~eyio'den, ne 
YuHoftao boşkı blrlJ"Y duyma· 
dım ve Böylemedller. 

Demiştir. 

Başka tanıklırm dlnlenmeııl 

için duruşmayı devam rdl · 

lecektlr. 

Tekme Vurmuş 
Ankarıpalaa otall l!l'kreterl 

Yuııuf 'un hayalarını tekme ile 

vurarak yıırelıyao .Mahmud 

Adil mevkuf olarak Aallyeceza 

ya vcrllmlotir. 

Mahkum Oldu. 
lııtınbul'dao getirdiği Nurlye 

adındaki kızı para mokıblllnde 
bazı erkeklere satmak ııuretlle 

fuhta arcılık eden Makbule 

Aııllyeceza h11kyerlnde bir yıl 

hıpse mıbküm edllml,tlr, auç 
arkadelJı MuallA beraet ctmloılr. 

Hak yerine Veri.idi .. 
Karoıyokai'de birçok evlerin 

ldlldleriol maymuncııklı açank 

"~Y• Te para çalan Süleyman 

oğlu Yusuf Kenan mevkuf olı· 

rak Asllyec,.za bııkyerloe veril· 
mlştlr. 

Ella Lira Dolandırmış 
Oıomobll onarıcısı B Qııeyla 

oğla Ali') i Devlet deınlryollan 

fabrlkaaını yılkııek aylıklı me· 

ruur yapacığıodan bahisle do 
laedırın ve elli llra11101 alın 

Sılih oglo muakkib Oamıu 

tutolmoo, adliyeye verllmlotlr 

Bergama'da Bir 
çoban öldürüldü. 
Kavganın Sebebi Tar· 
laya Koyun sokmaktır 

Bergama'nın Eğrlgll köyGn· 

de bir cinayet olmuttor. Yo 

ğurtço lbrablm'ln çobanı Ce 
iti ile topal Dn9d koyunl.rı · 
01 koca Mustafı'nın tarl1eına 
sokmuşlar ve bu yftzdeo ka vgı 
çıkarmışlardır, 

Muıtafa av tilleği He Celll'ı 
çeneıılndcn ve Dnod'u kolon · 

dıo ağır HreUe yarılam•ohr. 
Celil aldığı yarımın et klıılte 

(Teelrlle) hıeıanede ölmO~tOr . 

Muııtafı tutulmuş ve Tüze'ye 

(Adliy~ye) verilmiştir. 

r Borsada ı 
Borsada dönkft ilzftm ve 

zahire Htışları aoagıdıdır: 

Oznm satışları 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 
43 I . All Hay. 12 
41 S. Saleymı. 13 
4 B . Cemal 12 

8 

Zahire satı~ları 

l~ 

13 
12 

Ç. Cinai K. S. K. S. 
71 Buğday 

224 Arpı 
252 Bıktı 

A4 Komdarı 
31 Mercimek 

5 25 6 375 
3 us 3 195 
4 25 
s 50 
6 

4 25 
6 
6 



Casus Röman ı: 19 temmuz ll35 .• 9 -

Beyaz Kulenin arışın 

trisi: SUZAN 
~lmlllctad_. ............................. ---1 

'----·l!:m .... 111..i 

Yüzhaşı Voks ~üzan a ilk Kade-
hini içtikten Sonı·a Dedi Ki: 

Alfred'Jo Ct>bfndekl kıymetlf 

vesikalar esrarengiz surette n . 

sıl oldu d Bulı?ar I" ·ıh ıharbl 

yealntn ellne geçti? 

hunu Uerlde anlat C'sğız 

Muiz beyaz. kule kabaresine 

geldiği zaman yarı geceyi bir 

saat geçiyordu. 

Sigara dumanından akı riıotle 

rln ve yükeek kokotlarrn eü· 

rfindüklerl bo~ucu kokufordao 

ke$lf bir dolgu hii·ı l olmuştu. 

İlerlemek gfic idi. B .. y~z kule· 

nin kabar~ i o ak,am to fev 

kalide gecelerinden blrtsicl ya· 
şayordu. 

BOliln maşalar ve localar ka· 

harenin elJI kadın artıstfodeo 

bReka Framız, lngiliz, Rus ve 

İtalya zahltanlle dolmu~tu. 
Akırietlerdeo bir kmm nu· 

mera yapmakla me§~uldü. Di· 
ğer kısmı da maealuo dağılmış 

vaziyette o akşamı geçirmek. 

Gzere paralı eş arayorlardı. 

Muiz kabareye glrlc.ce hötün 

maasdakllerl yara mest bolmuş 

tu. Kabare k1zlnrından birtal 

numaraya kalkar kalkmaz bu· 

lüo maotadııkUer çatıtll.uile la· 

b .. k1ara kad,.hlere vnrarak ka 

berenin dahiJinf adeta bir çi· 

linglr dükkdoıda tevhiyorlardı. 

~omaraya kalkan aktrfıı Fren· 

aız ise hfi üo ma~adakller Mun. 
delan1, 1ogillz i e İç ,.lsgoi ti 

pererl Sırp vey~ Rus tsı- ont 

göre milli ~tırkıları EôylıJ o 
lardı, 

Bu bt>rcü IDf'rÇ içinde f!U 

rülıOden, patırhdan hiçbir ıu 

tiet numar11Sım tırnıamle.ma~ 

vuklt bulmadan ynlne döııü 

yordu. 

Birçok defalar bulut f?lhı 

aarboş olan lıı~tllz zabttlnı 

orkf!ııtrayı durduruyor, çal~ılar• 

a:ıyor ve k,.ndl bildlklrrirıı 

çalmısğa baştıyorla-dı. Hu bul 

gerelı: kabare !Mhlblol, f!"rekee 

arıi:ulerl fazla bir konsülmas 

yon yapıcaklarmdao · dolayı Be 

'1fndlrlyorıiu. 

Sil7.an f ngi iz casus ıeşki· 
liitma intisap ediyor. 

Muiz güçlu~ıe hır locadH boş 

bir mua bulup oturmuştu. Hu 

aralık kabarenin en meehur 

Sırb artisti Vınıa 1ıahnt.de gö· 
rüodcı. 

Muiz; Süzan'la bo Vlnta'ya 

karşı hosu:ıi bir ee vgi besll· 

yordu. 

Çünkft bu iki kadınan euh 
oedeki muvaffıtkıyeıl"rinelkarşı 

herkea gıpta edtyordu. 

Orkestra drıhııl melankolik 

bir parçaya haşladı. 

Sırp akırl t xıoıneraema baş· 

lar başlamaz kab11reyi lstllA 

eden cıl~ın ~üıfiltüler sustu. 

Sırp aktri 1 oyoarkrn f!ÖZQ 

Mulzı, ilişti . Derhal onu aktrilll 

lerlo eelAmladığı bir şekilde 

eel4mladı. 

Muiz de bllmul. bf'le vl:ıkl 

kadehini kaldırarak ı:<Plam ver 

dl. Vlutamo en bOyük: a kı 

Mnfz, Moizln de en büyük 
ıevğllisl Vlnta idi. 

Z11hlreo berkt-s Mofıfn rn 

1111111111111111111111111111111111111111111111111 "'" ı 
Çeşme llıc .• ları ilanı 

8 iuci Sahifededir. 1 

llJlll 111111111111111111111111 il l l l il l ll l llll l l l l l lll I ı 

f~v~lllsJ Si1znn olduğnno sam· 

yordu . Halbuki Mulzln Sn. 
zanla eırf ca uııluk arkadaşlı· 

~ınd n başko derin bir merbu 

tf yet 1 yoktu. 

Vinta numarasına ·bitirmişti . 

Bundan sonra 8tra Sünrı'a gc 
liyordn. Haklkatrn o ek~am 

Süzen fevk alAıie bir güz~lliğ" 

malikti. Mahirane ve f'ŞBiz bir 

tarzda numsraqıoı bitirdi. 

Soyunmak üzere ona ma çe· 

klldlğl zaman onbr~ kadar da 
vetiye ızöof'fertlmfştl. SOzan bn 

davetinin hf'pslnl reddetti. Zira 

kebarrnln dışındaki tareçerla 

İııgll'7: yüzha~ısı Voks'un hf'k· 

ledlğlol bıliyordo. 

Bir çeyrı-k saoı sonta Süz o 

fevkala :le kırmızı btr tuvalt>tle 

kahart>olo t11raçasında yüzb şı 

Vok11'110 masasında yer almı~h. 

Yüzbısşı Voks Sılzırnla tik ka · 

dehi t.;ılkten sonra : 

- Sazan dPdi iyice dinle· 

ylniz ve Eövleiliklt'rlmf aldınız 

da ivlce yt>rleet•rlolz. TrşltllA· 

ıımız sizi vataınm seven bir 

Franı;ız o1ıtueıoınzu t .. nır vP. 

ufaoıoız için çalı~m·k azminde 

olduğunuzu takdir etmiştir. 

- Sonu v.r 

1 

Bornava satın alma komisyon unda iha· 
leleri yapılac·ak olan asker ilnııları 

Hurua va ukeı i tıat . al. korolsyunurıdau: 

l - Taahbt1düoi1 tfı edemiyeo müteahhld nam ve ht>sebıoa 

açık eksiltmede buluoan 25 tnn unun hı-her kilosuna 

VRrtlen 12 kr. 7 5 ııantl m f1at pabah görüldO~Ondrn 

10 gün temdidıle 27.tem.935 cumartesi günQ saat 9 da 

yepılmımna. 

2 Tahmin edilen bed"ll 3000 liradır. 

3 Jık pey ~25 Uradır. 
4 Şertnameııt bergiin ~örülebilir. Talip olanlarao Burna· 

Yarla aı:ık,.r i eatın Mim" komlııyrnıııoa eclrıu•lnl. 

~1ani~a icra me
murluğundan: 

Darn m,.bmed'lo em14k ve 

eytam banka ıodın ödOnç al 

dı~ı paraya mukabil bankaya 

ipotekli bıılunao •e geçen eecıoe 

yapılan •aıı 2:!80 numarala 

kanuus gam tr.cll ,.dildlgt halde 

hlr senr tçınde birinci taksit 

borç öıJenmerflğın<len ı.on ve 

kat'i olarnk tekrar nıftzay~deye 

konan maoİBaoan gölı:.tı-lı ma 

halleslode iplik p11zarı baııı 

110\ta~ında sığı yol eolu bacı 

mrhmet vercseei konağı elyevm 

2 u:~ numualı karaıaelı hüile 
yin ve klZ• halice arsaları ve 

kıtmı::n tarik ve ~ezacı rl(at 

arseeı elyevın abh molla arkHı 

mukaddema lbubim "lyevm 

larik Ct!pheel yol fle mahdut 

olan hanenin tkl kattan Jbaret 

olduğu ve z,.mln katıı da hlrl 

küçfik ve biri genllJ iki bahçe 

ve bahce içinde biri tulurobalı 

ve biri çefmeli iki akar eo bir 

dam bir mutbak bir kQçQk ev 

fırını "e @.ene ah lueıı.ada evin 

lçeulode kıı&neız eski bir ha· 

m11m bir kiler bir mutbak bir 

he 14 Ue dört oda ve Qıt katta 

dört oda ıkf sofa şimalinde 

kftçilk bir balkon ile earkında 
da ayr;ca çıkma bir balkon ve 

bir taraçı bir hP.1'\yı hnl ve 

7600 llr11 kıymeti muhamml 
neli bir bap hane mOl~tyrtl 

açık artırma suretlle •e s:ı 4 
numaralı emlAk ve eytam ban· 

ka ı kanuou ınııciblnce bir de 
faya rnahım~ olmak eartlle ar• 

'" mıısı 2i .8. 9:~5 Hh ~OD Cl 
saat 14 de maniea hOkOmı::l 

kcnııgıuciaki icra dalreıııode 

yapılınıık üzere 30 gün müd 
dl'tle satılığa konuldu. 

Hu artırma nP.tlceslnd,. eatıt 

becJ,.H h~r ne olurH olaun kıy· 

metine b1k11mıvarak ençok 

artıranın üzerin,. ihale,.I yapı· 

laca t.r Satış pt·şin pera ile 

olub mtiştrrirlen yalnız yüzde 

ikthı çuk dı•llallye masra(ı alı · 

nar İ~lııı l!ayrl menkul üzerinde 

her hangi bir Şt' k.Ude hak ta le· 

binde bulunaular ellerindeki 

o r:ırt 
•• • ........................ 11111111 .. .. 

ANADOLU'nun ~t\nketi. 1
" oborenı .. rı Mut· __ ............... __ _ 

- Başı 1 inci yOzde 

dermlştfr. Aşağıya geçiriyorum: 

- lzmlr'lo ekonomik doro· 

munda iddia edilen darlığın 

8t beblert nelerdir? 

- İzmir; batı Anadolusunuo 

çok i~lek bir ihracat iskelesi· 

dir. Ege bölgP.elode tren her 

toprak ürf\ofl ve yetlştlrilf'n 

hav VHD, hemen hemen tıtmamen 

İzmir' den 1 hraç edilir. bllha88ıt 

mıkla sevinç duyar tabii.. Ko· 

~adaaı iskelesi; İzmir limanına 
kartı gelişmez. Ç11okd boradan 

gönderilen ihracat maddeleri 

uç, dörtten fazlaya çıkmaz. 

- Ant•lya deınlryolu yapıhoqa 

Antalya JimaDlnıo İım'r Uma 

oaoa hroı gdişl'ceğint oranla 

yor .musnnuz? 

Mt!mlekrtte eodftsırlel 

(Sanayi) bir kalkınma vardır. 

Ozüm, incir ve dlğıor ürüoter. Ve bunun tçln bet yıllık pro~ 

lzmlr'de ekonomik durumun ramın iyi bir şektlde tatbikine 

daralmaeaom önemli 4cutıi acun 

ekooocolk durumunun te11lrlerl 

nir. Bo yilzrlen İzmir ekono 

mile işleri darbelenmletfr. Dev 

letler bu durum kar11aeaodı 

t,.ffhtrler almak lüzumunu his 

s~tıller, bnhraodan kurtulmak 

için özd kanunlar çıkardılar 

Ve bu suretle (Mal alırız, mal 

aatanz) preoslblol kordulır. Bu 

buhrao karşısında büyilk ibra 

catçılar btle maliyrt f laıfnl 
d•h• ucuza mıletmt!k byıusfle 

btrl,.şıUer. Bo ıdhl hareketler 

hl ı: enpheAll ki bohranan cilve· 

eldir. Baf lflrdt~l ıöylt!nen ve 

bles,.dtleo bu afet ba j?lbl daha 

bazı halleri bir zaruret eekHoe 

ıokacaktrr. 

- Kueaıfaı-. fsk,.le11lnln lzmtr 

limana a•eyblne lnldeaf etmekte 

olıin~o ıövlenlyor. Bu mftm 
kftrımftdftr •11 bu inkişaf ne 
df'rece olahillr? 

- Kuş•daın do1ayıodan (Ra 

nllıılndt>n) lorn hayvanların 

ihracata da ancak oradan y•pı· 

lttlılllr. Bun•ın için bence İtı· 
rrıir'e karlar manaf ihtiyarına 

hlr sebf'b yoktur. Rurada Jzmlr 

llmauıoıo derılerinden babOJet 

mek htnlm. Aluncakta bir 

ıTaol keJe) vardır. İzmir gibi 

l>ir yerde böyle daracık ve lh 

oyaca ceub vnmiyen bir lslı:.e· 

lenin tıuluouşıı ve buradan fş 

>•pılmaeı etkiye tTeeeeilre) oa 

yandır. 

Ayrıca bu iskelenin te-hlike 

lerl de vardır. Çüoltil kömftr 

gaz, kerutfl, çimento k illı:.Grt 

ve daha bazı mallar h,-p bu 

ıfaracık yuden Jzmtr'e çıkarı 

lır fhyvao çıkıtı (İhracata) da 

hurarlao yapılır. Bu eayılı mal · 

lıırın zorlukla birçok kazalar 

dan eorıra muameleleri yapıla· 

btllyor. Evelkl yıl btr amele 

ba~ıoıo denize diıfmtai, geçen 

yıl bir çiCt arabanın hayno 

Jarile, bu yıl da bir tek ara · 

banın ~ hayv.olle denize dfto· 

melerl ~lbl hAıllael,.r birer ib· 

ret teşkil eder. İzmir için sa 

yıh maddelerin ithal ve lhra· 

cına ayrılmış olan bu iskelenin 
ihtiyaca ıöre genlel,.tilmeel ge · 

rektlr. İhncatın tamamen İı 
mlr'den yapılmayıp bir kıımı· 
nan Kuşadaaı n Ayvalıktan 

yapılOlaaı bence aıabtyetle kar 

şılanıcak bir mee'tle değildir. 

Aeıl meı'ele bu l4Jkelelerlo daha 

ziyade lnklşdıdar ki bo lokloaf 
da lf il harla karşılanmalı dar· 
Gerçi 1zm1r ltmanı ıöotıyoraa 
da ürtıolerl meydana getiren 
.köylu de Qrftolerlne kolaylıUa 

ve mahalhnde mftşt"rt bol 
-------

reHmi vesaik ile birlikte on 

gtın zarfında maniııa icrasına 

m~raeaatları lbımdır. 

Akel halde hakları tıpa ılel 

lince maldm olmadıkça paylaş 

aıadan hariç kalırlar. 11.8935 
tarihinden itibaren şartname 

hı-rkı>se açıktır. Tıılip olan l:ırın 

yözıle yedibuçok teminat akçaaı 

vf"ya nıilli bir banka ltltsr 

roektubu ve 9:l:l l 798 dosya 

nunıaraelle maolsa itra memur 

luğuoa mdracaatları llAo olunur. 

B. to. No. 6 

çalışılwaktıdır. Bayındırlık ie 

lerlmlz de ön eaftadır. Antalya 

Afyon demiryolu bu alandaki 

(Sabadald) üretimi ve Antıtlya 

limanını gell1Jtlrf"cekıir. Fakat 

İzmir tçln bir tıoblike değUdfr. 
Mevzii bir ee1dlde kalır. 

- Tahmil ve ıahllye hle 

rluden te-cimf'rle-rln ne gtbi 

tlkayetlerl vardır. Jdarya mı1d 

dt'Iİ çıkıt leleri için kaç gftn 

olmalıdır? 

- Ekonomi Bakaolığıoıo 

rmrıle 24 ıaatlık 11tırya mfld 

lzmlr lfmaomın öz,.f durumu 

gözönilode totulırak tıç ~Gne 

çıkarılmakla, ihracat ltlf"rlmlz 

için l\nemll kolıyhklar elde 

rdilmiftlr. Son ka ar ihracatı· 

mızın ve memlf'ket ekonomi· 

ılnla leblne-dlr. Balt•olık; te 

cfm lşlf'rimfzln lnklşıfı için 

.-lbrtte kolaylak glhtereeelui; 

Nitekim gôıtermlştlr 

Çıkıt ürdolerlmlzln am· 

bıl11j ma11raf la11 yilluekmfdlr? 

- Amb•lııj maaref ları hu 

malın Ş"klloe göre değfıJmt!k· 

tedlr. Burada incirle üzflmil 

t .. ı1dk eddlm: incir lftks bit 

Wt'yu olarak karfılaodığı için 

ambalajı jEayet itlnah bir 1Je· 

kilde yap lır. Ambalaj kAtıd· 

ları Avrupa'dao gdıHğt için 

ucuz •ayıl11maz. 

ÜzOme gelince kut-.larını 
k,.ndi ormaolanmızdan elde 

etttA"lmlz kerP.8telerden yaptı· 

ğımız. için pahalı drğlldlr. Höy· 

lece ayol zamanda mt-mlekette 

kereııte endGetrlelnl de koromulJ 

olacağız. Bugün kil kotu f lat 

lrrl de · eaklslne nlııbetle Qrtı 

o On f latl diletd~O için · düı· 

mOıtilr, yübek df'ğtldlr. 

Aydın dt'mtryollarının 

de•lete ~rçmf'aile ucuz tarifeler 

tatbik edilecektir. Bundan oe 

gibi f aldeler olacak tar? 

- n~miryollarımn tamamlle 

devleıl"ttlrllmeal ha memleket 

için ôoemll bir ihtiyaçtı. ŞGp· 

hesiz ki taııtı ( Nakil vaeııuı) 

bol olan bl r memleket t~clm 

hayatında h6y6k: faydalar sa~ 

lar (Temin eder.) lodlrtmll la· 

rlfeler taıhik etmekle ekonomik 

hayat biraz daha gellşeeektlr. 

- lzmlr'de işçi Ocretlnl 

ealdelne nlsbetleo dftomGetOr de· 

nlllyor. Bunun ıebeblerl neler· 

dır ve tekrar yftkaelmesl mftm· 

kün mQdiir?. 

- leçl Ocretlerl eıklılne 

nlebetlc gerçekten dnemüııor 
Buna ıebeb de, itlerin az, işçi· 

nln çok olm11adır. ÜrOn f lat 

terinin ddtmeel de bunda bir 

Amildir, yQkst1lmeıloe elmdllik 

tmkAn ~ftremiyorum. Yalnıı bir 

mes'de var: Sunum •c lıtem 
kanonu bu mu'elede ônemli 

it gör'1r. Bu yıl bağ bölgele 

rinde leçl gtındellklerl birden 

bire 40 koroetan 60 - 70 ku 

ruşa çıkmııtır, huoa eebeb de 

htf'~lo fazlılı~ı tdi. Fakat bu 

gibi haller daimi dt'gll, mu 

vak.kattır. 

- Y nll kereste ile kutuluk 

ihtiyacımızı ıS•ğlamak (T;mla 

etmek) mGmkGn mGdGr?. 

laka (Okamentol) 
ÔkeO.rftk Şekerle· 
rini TecrO.he Edi· 
njz •• 

ve l'O.rjtn ~ahapm 

En OstO.n Bir MOs· 
bil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli Mns bil 

letiyenler Şahap 
Sıhhat SOrgOo 

Haplarmı Maruf 
ecza depolarından 

ve Eczanelerden 
Arasmlar. 

"----·--_.,.ı Tramvayla 
Otobos Çarpışı 

Kooak'tan GOzelyalı'yı 

m,.kte olan vatman Oose 

ıftrdüğtı 10 snıh elekal ~ 
tramvay .rabası, Karata11t 

kevl önftnde arkad•n ~eltf 
ayol yolu rOd,.o (Tak.11. 

Mebmed o~lu Mtbmrd 511 J 
idare etliği 452 ıayılı oto~ 
çarpıem•ştır. Kaz•; otııb 
önüne getm~k lııteml"ılll 

olmn~tıır. Oıobü~Oo arka ~; 
zadeleomlı ve tnmnyı~ 
arka camları kırılmıetır. 

btıs 'Ye tramvaydaki yol 

epey kerko gf"çirmi lnıiir. 

ralanan yoktur. Zabıta, 

tahkik.atma dP.•am ediyor· 

lzmir Turing 
K ulühttudef 

ÔoClmOzdekl P•zar gün6 q 
me plAjlarıoa blr gezinti ~ 
lacaktır. Hareket tıabah J 
6,50 dedir. Flat plAj. ye": 
oaeal euyu dahil ~40 kura~ 
Biletler Torfog kuıüb, EbP" 
memurlar kooperatif inde ~ 
maktadıf. 18 19 (21 
~------~-- ~ 

- Ormanlarımızdan ıe 

edilrn kere&teler hodudsn-1 
Kutuluk kereste bulmak" 

raeatçının sıkıntı çekec,.ğloi I; 
lamam. (Tahmin etmem ) of. 

- lzmtr'ln ekonomik d 
mıındaki darlığı l?İderme~ 
bunun yerine lnklşı(ı eağl• 
için Ekonomi Bakanlığı 

devlet demlryollarından ,e f 
man ı,teri genel dlrktôrlol 

den neler istenebilir? ,lı 
- Bu soruya cevab ver 

gOcdGr. Ne dly~ylm: Eko0° 
bakanlı~ı, hOkô.metfmlzle dJ I 
hOkdmetler araıında tecldl I 
laemalan hazırlıyor. Bool•;,ı 
mallıırımızın arhk (fazlı) ıJ 
için kayıdl1r konur ve OJ• 

rımıza m01Jlerl boluoablllr. ~ 
let demlryollan tarifeleri O~ 

laurea memleket ekonoOJ;,ıi 
bılyftk: faydalar Hğlaomıı 

Tahmtl ve tahliye işlerine ~ 
lince tarifelerde biraz dab• ~ 
zlltt yıpılaaalı ve teclmere 

mi kolaylık gösterUmeUd' 

- İzmir Umenının Hallı~ 
rıar'da ye-olden yapılmaaı ,e f 
nda modt>ro tesiııat vQcud• , 

tlrllmesl lzmlr tk:ooomleloi 
kieaf ettlreblllr mi? J 

- Bana bftyOk.lerlmlı el 

versinler. 

lı 
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lleınen Şimdi! isterseniz Darı Şarabı 
Vereyim. Çok 1 yi, Çok Lezzetli Oldu .. 

lıkır b _ 
8 

ııını ılır ~" ult.dı: 

L. ona benden lıteme Ay· 
utlJ• b 
ile~ beo olmıy•cak bir ittir. 

_ N n gelip De yıpıClğım? 
"llldt e mi? y ıpacabla; ya 
bettbe balonıeakııa. Bealmle 
berabe' •••aeacakııa. Benimle 
~r baykıracıkeıa, GIGme 
~., k.aa. Yokta GIDmdea kor 

lor maıon? 
iker llCI ICI gllldtl : 
~ lltıaa bir betk111 eonbİ 

4.. '•kat ... d.g ıı 

cealr. Ayrıleam dı tek b•tıma, 
ne yapirdımP Seala IGyledl .. ne 
g3re ha it, ordular iti bıllnl 
ılmıetır. Ar1pl1r dine kad1r 
ç.pol için Nld1rmıel1rdı Şimdi 

tehlike bıtlımıehr. Batı TGrk· 
yolır1 le gGremlyecek hale gel· 
diler. Bıydl eelAmetle! flkba· 
han do~ru oralardıyıı. O ••· 
kite bdar dit ııkmak, chyıa· 

mık geıek .. 
Bu Gç kiti, tlpbeels ki, Ay· 

beyle Karıbo~a Ye S.lıktı. 

- Ne m_i dlter; erkege ır. 

kadathk dGter Yakar! 
GCllteklu, eıımerce, kar1kaıh, 

kır1 g3al0, osun boylu bir 
cengherdt. Dalma gCU.,rdl. Dal· 
mı neı'elf ya11rdı. Banua için 
de Salığı çok ıeterdi. Onunla 
her 11mıa ııkalıeırdı. 

Fakat bugOa Galıekln blr1z 
dlelacell ıGrlnOyorda : 

- Hat1lar boaak Yıkar, 
kııım!. 

. .. 
lK u ruf -.!7 lup lurmısı oldu : 

()1 •kkıa •u, hakkın Yar! 

d.. J',.. 1111nld.acb. iuayorlar 
k., 1 1. ~k maatartptl. Yı 

Karıboğa ayrıldı. Arkıına• 
gClae,e Terdi. Aııaı tmıı kal· 
darda. S.lık olduğa yerde, o, 
petlbaıa ~Heılade kıyboluacıyı 
kaclar ırkııındın bıktı . 

- Neden GClllelda, gene 
Çinlilerle mi, yokea Y"DI tire. 
) en Anplaıla mı? 

- DGn .~ tamkl nılyet l &iraal .CANkA~•) 
' lllm a .. ,._.. eeı, koaaımaıa çab. 

· Bb- anh•· _, ' 
lelık 1rtaaa betlıyor. Rısg&r 

°""~" ....... ! 
...... I> _ •aatar da b3ğtrlyorlır. 

••1ar .. '-kU,ek te ICI ICI ..... 

...... v be .... k •im blhlm, acılar 
ç.. 19'aaıyor .• 

ktt•1 hek~~•lu. Aybey, " Ya· 
...... 8 • 

QDQa IODa? ...... Do. 
- •- ite beih! ... ı...._dım 
...... A • 

... ll4 •a.,..a Aybey! Şimdi· -.,, 1e::11ıtmabaa. MlMflm. 
"•ıı. B ..._b erken kalkar 
~J ltaJar da JHll JHlf 

~ 0'· kıı, dal yollarda, dal· 
_ 1'k.1,.,ıeak • 
_ ~. ıtetl yeter Yakar! . . 
- 8G .••. 

1-...! •lertmdea bep kıçı· - ... lı• btı~~llD Aybey, anladı 
)°"'-. •alamımıt g3rGnl· 

' · Cecetene bıagt 1.a. 
,. ~adoga.o, hangi yıl 

• dotdagaaa kimler bilir? 
...... Dernek ki? ..... s. 
&.. 'lf dônltbl bekle!. 

h• at Cet1p kıt't idi. Yakar 

be ~-· kalbi ile, daygalır1 
bl1dJ. S. trlııktan yonlmat gl 
lGpafllll: llllam bir OHauo 

l lk.r 11 ıcııını dayayorda. 
a •••• İt 4.ybeyl letmlıtl. 
o Q 

1 
ona laıamıyorda. 

dllhe, :•kl•rdakl meçbol n 
...... 

4 
acLa, 0•a korkatmatca. 

1ir. Ilı Jbeyta kalbi eeraemlf'f· 
•1aeae11 b •11'-ea oıaktar; gl•e· ". •aka,~?;Q ~01nı 11rad1. Şıfık 

c.;,~ ~ 1111•ınlın bikayım. 
de ••ıa r lkld botaadı. Sen 
lık• •e blru aya Aybey! 

hllara .:-dıa IODra kana. 

''be . 
Q ...... '' 16alerl ·~•. •rttllll . 

- Bit I> ti, bitti! 
iye ••nldaadı .. 

• S.a..1a •• 
1otda. D ol•atta. Gtın dogo 
d..,_8 -A yolanda iç atla 

tta. ..... "k dellla k '. t-.ba oaı •erir Ye 

"'•· ~ Gıltekla'le •oaaı 
'-lı: •ita lerde ••bileler bıy· 
,,.._... .. loplıa1ealı: •e onyı 
.,, Bea Jalaıa batıma 

· Çtako Gtltekla gt· 

• • • 
O gtln &gleden eoara ldt. 

GClltekla, Aybeyln etine kı· 
dar geldi. Atıadaa ladl. Ku-
t•PDa ilk çakaa Yakar oldu. 

- V1rol gtlul Ya•ar! 
- Varol blbıcbr Glhekln!. 
- Ne yıpıyomm blkayım! 

Yaaıaa gelmlt, elini omasa· 
aa koymat, yClsDae blkıyorda. 
GGneı al11ada koya gôlgell kir· 
plklerl, içi ıtıkh gôılerl, dıl· 

pla, buı kıımı altın gibi un 
kumral .. ı11rı lle, Yıku, ae 
gClseldtP 

- Ne yıp1yım GClltekln; 
kıdına ne dtltf!r? 

birdenbire deglıtl. Aybey De· 
rede? 

Agtr ağır, nhyı ~eçlyorlardı. 

- Dıtan çıkmıftı. Fıkaı ge· 
llyorlar itte, itte! 

Ve parmığtle yola glllterdl. 
Ayt>ey de auktaa Gtlltekln'I 
taaımıt n ıııaı ıarmClftll. 

- Blse kımıs hH1rlı Yakar! 
- Hemen tlmdt! lııenenls 

darı 11nbı .ereyim. Çok iyi, 
eok leuetll oldu. 

- Çlnll iti df'ğll mi Y ıku 
ıblıl Baydl bıkahm, eenln te 
mis dladen ber,e7 içilir. 

Aybey nlıda atından 11çradı 
•e gemleri bırakarak GOlteklne 
dop kotta. 

- Sona •ar -

Bakteriyolog ve bolatık ile ealğan hutahklar 
mfltaba91111 

S..mabane iatıeyonu brptıadaki dibek 10kak bapnda 30 •yı• 
b eT Ye maayenebaneeinde Nbah ••t 9 dan akpm Hal 9 ı kadar 
battalannı kabul eder. 

llGracaat eden haatalın yapllman lhımgelen Nir ıahll'IAt •e 
miboekopik muayeneleri ile •eremli butalara yapdmı11aa ce•u gi
rilen Paomotorakı muayeaebaaeainde muntazaman yapdır. 

lzmir Milli Emlak Modorloğonden: 
Lira 

Aleaacak bahçeler eokıAındı 5 
H O U 5,1 
" .. .. 5,j 
.. .. .. s.s 

aamuah dlkkla 

" 
" •• .. .. 

,7 

12 
12 
56 

ikinci kordon taıhane eobğındı 12 eekl 18 taj numar1h 
dGkkAa. 36 
Birinci kordon denlı bınyol1rı kırıı11nda bllA No. h bar1ka 60 

" " 550 aam1rab 1ru · 160 
Aluneak demir mebmetçlk ıobğıada 7 numarala area 20 
S.lbaae menemen caddMlnde 85 namarah qgp 65 
Senlll hın dıhllla4e 55,20 na ... nh oda 7 4 
Gııtler kemer caddellnde 208 No. h 1r11dın mGfres 220 

aum•rıh area. 51 
Danğıç ıramt1y caddeılnde 86 eekl 68 yeni No. h n 25 

" HCI eobğında 11 eıkl 11 yeni o. h mukadde· 
mı bahçe elye•m tarlı. 23 
D1nğıç ahın eoklğlada 29 namınh "'· 77 
Kıhnmınllf ıepeıçl ıokağıada 38 aumırah dllkkln 17 
Kar1nılna lekele eaddeelade 1,3 numarala btlfe 55 
K.antq eanrlye eokağındı ll5,l •e 111 nam1rıh dftkkla 20 
Yakarıda y8ııla emulln bir ıenellk learl1rı 5.8.935 puarıeıl 

gGal eaat 15 ıe ihale edilmek Oıere mtlzayedeye koaulmaııur. 
Taliplerin 0 ıaaue Milli EmlAk mGdGrlyetloe mlr1c11ıl1rı. 

19 31 21n9 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapdaeak 
asker ilAnlan 

Bayr1mtç 11kerl Mt. al. ko. dın: 
1 - Bayramiç .., cl•arendakl kıtaat hıy•ınahaın ( 424-000 ) 

kUo yulaf ihtiyacı kıpah sarf aıallle mllaakuaya kon· 

2 

4 
5 

mueıar. lhaleel 2 ·A~uıtoı· 935 camı gtlal uat oa 
brtte Bayramlç'ıe aakeri eatıa alma komlıyonunda 71 
pıt.eakbr. 

Şutn1med iter gtl• komlı.roadı gôrlleblllr. 
lkber kilo yolıf lçla dlrt karat elli eaatlm f lat tıhmln 
eclUmltılr . 
Temlaıtı mat1kkıte ıkçeıl (1431) llndır. 
11teklller Ticaret odı11ada kayıdh olduklarını dair te· 
lika ,;lllıermek meeborlyetladecllr ler. 

6 - Mllnak .... aı lttlnk edecekler 2490 11yıh artırma Ye 

ekıillme kaaaauaaa 2 Ye lçGnctl mıddelerlnde •e prt· 
aımeelade yuıh nılkılırtle temlaıb mowıkbte mık· 
baılanaı te teklif mekıuplınaı ihale 111tladea ea u 
bir Ult enel komlıyoaı termit balanıcaklardır. 

1S 18 23 SO 

Jleyramiç ukert uı. ıl. ko. n. den: 
1 - Baynmlç •e clHnndakl kıt11t baytanıtıaın 620,000 

kilo yolıf ihtiyaca kapata urf aıalale mlaak ... ya kon· 
mattar. lbıleıl 3,ıpatoı,935 cat11arteel gftnll ıHt do· 
kaıda Bayramtç•te Mktrl 11tın ılma komlıyonanda 1•· 
pılıcakı1r. 

2 - ~rtaamed bergGn koml11onda ıôrctleblllr. 
3 - llehu kilo yalaf için dört kurut elll uaıim flat ıab 

4 
5 

6 

mla edllmlttlr. 
Teml.-ıtı monkkate ıkçeıl 2092 llndır. 
İltekHler tlcıaret odaeancla klyıth oldoklanaa dair nılka 
Jlttermek meebarlyetladedlrler. 
Mlnıkuuaaa lıtlnk edecekler 2490 11yıh ırtırmı n 
eblltme kıaanaaaa 2 n lçlnd mıddelrrlncle •e prt· 
aımetlade yaııh telihlırlle temlaab mut1kkate mık· 
boılanaı te teklif mektabl1rıaı ibıle uııladea en11 
bir uat enel komlıyonı nrmlt bulanıcaklard1r. 

14 19 24 31 2112 

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

M6.ttehkem mw. u al. ko. nund•a: 
1 - Ta11are kıtub lhıly.eı için 72000 kilo ekmek kapah 11rl 

aaallle 1111• aba1eakt1r. lbaleel 22.7.935 pa11rte1I gl· 
ntl .. t otnıltı buçakıa lımirde kıtladı Mı. m•. eatıa 
alma komlıyona11dı yaeılaeaktır. 

2 Şartnameılnl bergGa komlıyoada gôreblllrler. 
3 - Mecmuuaan tıb1nln edilen bedeli 7920 llndır. 
4 Beher kllOtJanun tıhmln edilen llaıl onblr kuruetur. 
5 Temlaıb ma•akkıte akçeıl 594: Urıd1r. 
6 lıteklUer ticaret odaııada mukayyet olduklarını dılr 

7 
teıtkı ~ô•ermek mecburiyetindedirler. 
Ekaihmlye lttlrmk edecekler 2<!90 uyıh 1rt1rma n ek· 
ılltme kananonon ikinci n Gçlncfl maddrlerlnde •e 
tarcnameıtnde yazıh nelbluı temhıatı ma•ıkkaıe mak
boalaranı ve teklif mPktablareoı lhıle ıaaıladen enH 
bir ıaal etel komlıyoaı nrmlı bolunacakl1rd1r. 

' 9 1, 19 1994 

lzmir ithalat t;omnroğo 1\'lndorlo-
11111111111111111~ Muallim ~11111111111111111 -. Q d • 
~ Dr. HulOsi Alataş i g ° K~ı~· Gr. 

§ Eekl Tıbbiye Mektebi Madaro, Gup vbheıl Sıhhiye Relıl § 11 445 Ytla menıaeattan mletamel elblae 
= J ff ) 1. J M b = 290 MGıtamel elblae i ç asta iti arı Ota a88181 ~ Yakarıda yHıla mlıtamel elbleenla abCllJ harice g3t0rmek 
5§ But•lanaı BıCI Bı•a Oteli Karıı11ada Şımh Sob~ında § lıere 8 ağaltOI camarteıl glal açık ırtt1rma ıarrılle •ht.ca· 
E (20) No. Etki Maayeaf'banealnde Kıbul Eder. § ğındaa talihlerin o gtla eabıb ıut 10 da lamlr lıbıl&t glmrCl· 

- llllllllllllllllllllUllUlllllUllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllUllİI Al •tıt komb7oaaaa mlracaıtlan llb oluu. 17 19 J084 

Mani&a icra me
m urlofluodao: 

Bay ...... r1 ........ .,... 
baaka• ... l41aaw.aa....,. 
mukabil bankaya lpatakll ... 
lanın " ..-oea -. ,.,.._ 
11111, 2:!MO ••-nlı ._•ıı 
~lire teell Mlldlll llaWe lılr 

ICDe itinde hlrblel tabii .... 
ôdenaaedlll .. r• I09 ft ._,. 

olerık ıeknr mluJ•••,. .. 

aaamn .... ı•~•••••· 
ılode çay fenli ••ıll ... 
eağı d., •oll• _.. •ilW 
na, llOI• .... k .._. ••••at 
hıDeıl ............. ,. 
sade ...,ı " lı:ı•ı• Dıılall 
11de laelil ....._. ft 69a ,.& 
ç.y fercla .Wıll ile -t•aı 
demir parmakhkh •mir Dpa• 
dan glılllaee beloa llltell allk 
awln " 1' •oms71k ...... 
gene de•lr elmle •• ,..atı ı 
glrlllnee Cilt kana lılr ... 
Qa,.rlnde mM91e _.. at 
eofayı _, Wr ki it * Wr 
guıOlbcae Mr llell ft alt baa 
çini t1t dOtell .. JTI ......... 
e1ddeye •.r iki, ..r.ya -
bir ki ••'• W ... W kller 
bir mat .. k bir .... Ye ...... 

beıon dlpU bir ..ıktn nim 
elektlrlk lerdbcb Ye ıal_ .. 

ıuyun• hctl " 6r 00 lln llJ• 
metli ba hanenin mllklf ... 
açık crtar- nretlle " 8'6 
numırah emlak •• eyta• .... 
kaıu baaaa maelblaee Wr 
defaya ...... ı olmck ..... 
artırm111 27.8.935 .ı. .... 
aaat 14 tle _._ •lktmat 
kon1ğ18dckl len ...... 
yapılmak laere SO gb ... 
dctle ITblep koa•ld•. 

Bu arhrmı ••dOlll ........ 
bed'ell ber ae o1.. o'-
kıymetlae balulmıycnk ..... 
1rhranın laerlDe llacW pp· 
lıcıkur. Saı11 pet18 p8IT U. 
olub mlfterlde• Jel .. , .... 
lklbuçuk delWl7e ..... r. all111r 
itba p7ıl ...t.ı .... .. 
her hıngl bir tekilde hak tale
binde IMala-lar ellert. .... 
reımt n•lk ile ltlrU•a. • 
gGo sam... _.... ..__ 
mGracullan laumdar. 
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lince -'*• elmadaktc ..,.... 
mıdan blrlt .... rlsr. 9.8 931 
tırlhlaclea ldhrea ..-
berke• 8Clkhr. T.Uh olaalana 
ylsde yedl~k le..... a~ 

Çlll •91• •1111 bir ..... .... 
bar mekıaba " 9SS 1118 
doeyı • .......ııe _... ~ 
mr.mad•• ...... ,..,. IAe 
olaaat. it 1'9. 1 
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Anliara Birasır = Al~sehir Banliası . . . 
ıçınız. ---

Çünkn ' ..... 
n~möır Şl\Jllbcesn 

--Ankara Birası ---
Ulusal Bir Fabrikanın Mahsıılndür -- ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi binasında 

TELEFON: !2363 -'.' --------Ucuz, Temiz ve Sıhhiğ Bir Gıdadır. 
-

•• 
HerUirlO (Banka ve Komisyon) Muameleleri 

Vadesizlere % 

Yapılır. 

4 
Türkiye'nio bertarafında 

içilen yalnız (Ankara Birası) dır. --------
Mevduat Şartları: A~tı ay vad~liy~ % 

Bır sene vadelı1e % 

5 
6 faiz verilir. 

--(Alrl11ka1ra Boıraso) n• heryerden 
Zahire, flzftm, incir, pamuk, yapak, afyon veaalre komlsyoncoloğo yapılır. Mallar geldi· 

E: Elnd,.. 1tabfpl,.rtne Pn müAatd eP-rattle avana 9rrlltr. 
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Müsabaka imtihanı 
Türkiye Ziraat Bankasından: 
Bankamız muhtelif ııenlslerlnde çah11ırılmak ilzere mOsabaka 

ile ve yazer lira ayhUa on memur alınacaktır. MOeabakaya 
girmek fçfn liseleri uya ticaret llııelerlnl veyahut ıalatuaray 
lleesl ticaret k emıoı bftlrmlı olmak ve yirmiden aıığı, ylrmtbe,. 
ten yukarı yaota bulunmamak lbımdır. 

M dsabakaya gireceklerden ne gibi belgeler arandığı 're neler· 
den imtihan yapılacağı, Ankara, İstanbul ve İzmir ziraat bıo 
kalarJmızdan elde edilebilecek ıartnamelerde yazıltdır. Mfi~abaka 

J.8.935 perıembe gfln6 eabahı eaat 9 da Ankara ve İstanbul 
ziraat bankalarında yapılacaktır. 

İateklller aranılan belgeleri bir mektobla birlikte en eon 
24 7.935 çaroamba gflnil akşamına kadar Ankara'da ziraat ban· 
kHı mtmurln mtldOrlflğGne göndermek veya nrmek ıuretlle 

mQrac11t etmit bulunmalıdırlar. 2101 13 15 19 21 24 

(Müfettiş namzetliği ve ş~f namzet
liği için mftsahaka imtihanı) 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
1 - Bankamıza maeabaka ile (5) mGfettlı namzedi ve (5) 

tef namzedi ahnacakttr. 
2 - Bu mtısabakalar 5 6 ve 7 atoetoı 935 ıırlhlerlnde 

Ankara, İataobul ılrHt bankalarında 1apılacaktır. tahriri lmtl· 
banda kazananlar geUı ve dönGı yol paraları verilmek ıuretlle 
Ankara'ya getlrllerek ttfahl bir imtihana tabi tutulurlar. Bo 
lmtlhında da k11aoanlardan beti 140 lira aylıkla mtıfettlt n•m· 
zetllğlne ve diğer beol de (130) Ura aylakla tef aamıetllğlne 
tayla olunurlar. 

8 - Mafettlo namıetlerl iki ıene ıtajdan ıonra mtıfettlollk 
ehliyet imtihanına ~lrecek. ve kasanırlarsa 175 Ura aylıklı mG· 
fettlollğe gtçlrlleceklerdlr. 

Ankara'da umum mGdQrlflk eenlılerlnde çahotarılacak 

tef namıetlerl lee bir ııeoellk ıtejlarının ıononda ehll1et 
haoına gtrecekler ve kazananlar terf 1 ettirileceklerdir. 

4 - M6ııabakalara girebilmek için (Siyaııal bilgi ile veya 
ylkııek ticaret n lktaeaı) okulaeından veyabot hukuk f•killte· 
ılndeo veya hanların yabancı memleketlerindeki benıerlerlnden 
diplomah bulanmak gerektir. 

5 - İmtihan programını vesalr ıartları gôsteren lzahnameler 
Aakan, lıtanbol ve İzmir ziraat bankalarından elde edUebllir. 

6 - lııtekliler, arauılan belgeleri bir mektabla blrllkt., f'D 

IOD 26,7,935 cama gOntl akıamına kadar Abkara Ziraat bınkaıı 
tefılı heyeti mddflrlOğftne göndermek veya Yermek ııoretlle mG· 
racaat etuıiş buluomaladırl1r. 

:un~ ı:~ 14 16 17 ıR 19 20 21 23 24 25 

Emlak ve Eytam bankasından: 
EııaııNo. 

396 

Me~kll 

Irgat pıurı lklçeom~llk caddeııl 
33,35 No.h Aııri ııinema blnaın. 

Pey akçeıl 
S:lO 

Yukarıda yaııh einem• bia111ıoın 10.8,~35 tarihinden ba,ra. 
mak Ozere Oç ıenellk ktruı kapalı zarf la arttırmaya konul· 
muıtur. 

1 - İhale 26, 7 ,!J35 cuma gOoQ eaat onda ıubemlz eatıı ko· 

2 

8 

mlPyono tarafından yapılacakttr. letekll olanların şube · 
mtzden alacakları şarınameyi imza ederek dtpoılto mık 
buzlle birlikte teklif mekıublarına lllıtlrmelerl ve ihale 
zamınmdao evvel oube flmdGrla~nne vtrmelerl IAzımdır. 

Sinema blnaeı ıartnımeye bığlı keıif mucibince tımlr 
n 1111Ah edilecektir. 
icar mGddetl Gç ııeaedlr. Her eenellk kfraııı dört mftenl 
takeltte pt~io 1 hnıcaktır. Fezla malumat almak letlyen· 
lerin ıubemlz EmlAk ıervlıılne mtıracaatları. 

13 19 25 2065 

lzmir Milli Emlak ModorJoğnnden: 
Seydlköy atıf aokağında bili No. la 122 metre murabbaı arıa 

40 lira muhammen kıymetli areaoao millklyetl bu kere yOzde 
25 zamla talih zuhur eulgluden bir hafta mGddetle temdldlne 
karar •~rllmlotlr. Talfplealo 29 7 935 pHarteıl gtıua ıHt 15 te 
Milli Emlik mOdOrtyetlne mftrecaatları. ~ 158 

Maliye Vekaletinden: 
ı-

2 

2257 No. la madeni ufakhk para kanonuna tevfikan 
.l.Je •let ılae1klarına 60 kuruıtan ahomıkta olan b~her 
mecidiye gBmOı f latlnlo tenezstıltı baeeblle 5' kuruı• 
lndlrUmiı ve bu f lal Ozerinden kabul edllmeel için 
mılıandıkl•rına tebligat yapılmııtar. 

Ctımhorlyet Merkeı baoka11nda beher on gram ıafl 
mrı1kllk ve gayri meekdk hallı gGmGotı 27 kuruıa eataa 
ılıcaktar. 16 19 21 1720·213' 

Çeşme Kaplıcaları 
•• 

Karabina - Bnynk Türkiye ve 
1 • 

Istanbul Otellerı 
Dtlayanın emealslz ıhca ıularlle çamuru, kom11l denizi 

ve Çeıme'nln eaf havası ile en zeogio ·•Radyo Ak.tevile .. ye 
ıahlptlr. KonförlG muaszam otellerUe zamanın en ucuz 
ıltcalarıdır. Flatlerl korno 

Yalı odaları banyo ile yatak 125 
İkinci ııoıf odalar banyo ile yatak 100 
Arzu edenler için tablldot 100 
Lokanta yemekleri (30) eenedenberl lzmlr'de tanınmıt 

Mebmed o~ta tarafından idare edilmektedir. 
Otelde her ailenin huıuıi yemek pltirmeıine kAf 1 matbah 

ve tatlı solar mevcuttur. Ot~llertn karyola ve yatıkları 
mGkemmel olduğundan ılıcaya gelecek mOşterllerlmlzln eşya 
gı-tlrm~k ktılfetlne girmemeleri tavıılye olonor. 

Şifalı ıuları birçok klmselerlo hayatını kurtarmak ıore 
tile ıôhret almaıtır. Meıbor Kerllspad ve Vlıl bplacalarına 
fıtk banyo ıularile çamuru, romatizma, ıiyıtlk ve mafsal 
hutalıklırmı bir daha avdet etmemek flzere kat'i tedavi 
eder. Böbrek ve meeaoedelı.i kum ve tatları birkaç banyo ile 
temizler. Mide ve beğıreak ve bll'umum adıU ığrıları, ılnlr 

ıaf lyetl ve bilhassa rahim haetat.klarıoda teılrl kat'ldlr. 
Şlfoe banyoları da clld b11telaklarını envaı ve boeueile ek 
zemayı bir daha ntUnetmlyecek derecede tedavi eder. 

Fazlı malumat almak letlyenler Barut hanında ılmaar 
Necmi'ye mGracaat ttıılnlcr. 

•• 

- Hamza Ilüstem 
Fotoğırafhalfılesô ----·..---

Fevkalade ıOr'at ve nefaıteıle ve teminatlı olarak fotoğrlfa 
mtıtealllk. her iş yapılır. 

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

Portre realmleri, ığraodlemau, kart postal lol~rl teminatlı ve 
pek elverltll f111tlerle ve mflmklln mertebe az bir zamanda 
yapılır. 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAİS KUMPANYASI 

"0RESTES,, vapuru elynm llmınamızda olup 19 temmu 
Anvers, Roterdam, Amıterdım ve Bamborg Umanları için 1' 
alıcak.hr. 

" GANYMEDES ,, vapuru temmuzda beklenmekte olup ,. 
ktlod boıalttakıau ıonra Bargu, varoı ve K.öetence llmıal-" 
için yük alatak.t1r. 

"BERMES,, npuru 21 temmuzdan 1 ağuatoea kadar Aaf 
Roterdım, Amıterdam ve Hamburg llmınları için yak lacık 

" GANYMEDES ,, vapuru 12 ağoetoıtan 16 ığoıtosa k 
Anvere, Roterdam, Ameterdam ve Bamborg llmanlarl için 
alacaktır. 

SVENSKA ORİENT L1NtEN 
0 VASLAND., motörQ :-ıo temmuzda beklenmekte olup yak 

boş•lttıktan eonra Roterdam, Bamborg, Copenbagen, Danı 

Gdynla Oalo, Goteburg ve İakaudlnuya limanlarına hare 
edecektir . 

SJı:RVICE MAR1TJ.M ROUMAIN 
"ALDA JULYA,, vapuru 19 ağoıtoıta gelip ayni gClnde 

tı, Napoll, Marıllya •e Barııelon'a b1reket edecektir. 
Hamlı: İlblardakl hareket taithlerlndekt deAtflkUklerdea ıee 

meı'ollyet kabul etmes. 
Fula tafallAt için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye tir 

blnuı arkuında Fntelll Sperco aeentabgıııa mClnc:ut edlllD'9 
rica olunur. T,.ı,.fon: 2004 . 2005. 2663 

V.N. 
VV. F. H. Van 
Der Zee • 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE J....lNtE 

"HERAK.LEA .. pıpuro 22 
temmuzda bekleniyor 25 tem· 
muıa kadar An•eli, Roterdam, 
Bamburg ve Bremen için yak 
alacaktır. 

" DERINDJE " npuro 5 
ığoıtoııta beklrnlyor 8 ajtoetoaa 
kadar Anvere, Roterdam, Baı.n· 
borg n Bremen için yak 
alacaktır. 

" ALlMNlA " vapuru 10 
ağoıtoıta bekleniyor, Bamborg, 
Anvere ve Bremen llmanlann· 
dan y6k çıkaracaktır. 

SERViCE DIRECT DANUBIEN 
TUNA BATii 

0TISZı., moıörü 3 l tem· 
moıda bekleniyor, Budıpeıte, 

Bratlelav ve Viyana için yak. 
alacaktır. 

"BUDAPEŞTE,, motörO 10 
ığostoeıa bekleniyor, Bodapeıte, 
l:batleln ve Viyana için yok 
alacaktır. 

Olivier ve Şore
kası Limited Va-

pur Acentası 
Cendell Hın, Birinci Kordon 

Tel. 24'3 
Ellermın Ltyn Ltd. 

"FRAMINIAN,, vapura ay 
eonunda Llterpool ve Snın· • 

Vapur Dumanı 

Gözlük 
Şimdiye kadar gôrİI~ 

memlı derecede 11rlf ve 
ucoa btr gôzlGk almak 
lıtereeolz : · 

Başdurak 

Hamdi Nflzhet 

SIHHAT 
ECZANESi 

ne uğrayınız, 

Onlvenltede Dôçenı, 
(Mani.o Profeaör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekioı 

Baıtalara herg6a öAledea 
IODR bakar . • 

lıtiklil caddeti No. 99 
An.karı apartmanı 2 inci kal 

Telgraf • a S T A N B V L 
Telefon : 49250 

11ea'dan gelip tahliyede bula· fll!!~lll!ll-•-----~ 
nacakhr. Elinizdeki }'otoğraf &i'' 

"DRAGO,, vapura 29 tem· kiuesi Bozuk Mu; ReeiJlll 
muzda Hull, An"rıı n Lon· çekemiyorsunuz demekti' 
dra'dan gelip tahliyede bolu· Bize Makinenizi G 
nıcık ve ayol zamanda Londra 
ve Holl için yftk ılacaktır. tiriniz Ucuz ve Gıa 

Doyçe Levante Llnlye ranti Olarak Tanıit 
0 ANGORA,, vapuru 18 tem· 

mosda Bamborg, Bremen ve Ederiz •. 
Anverı'te~ gelip tahliyede bo· Refik LOtfQ Ot 

S M ğ d lonacaktır. at 1 Ş a a Z a 8 1 D a Not: Varut tarihleri ve nporla· Resim Evi 
En maruf fabrikaların cam, filim, lAğıt, makine ve ecza· rıu lılmlerl aserlne dealılkllkle· 

lan rekabet kabul etmrz flıılerle eattlar. •••-•••••••••••1!111•••••••11 rlnden meı'ollyet kabul edllmH. 
HOkOmet civ• 


