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Osmanlı Fermanları 
Hazırlanan Yeni Bir Yasa ile 

Kaldırılıyor .. 

~ J 

Yunan l{abinesi Dün eliildi . 
. . ... .. .. ·- -
Türk·· Rus Dostluğu 

Başbakan ismet lnönü 
Uluslar Sosye· 
lesi Toplanıyor. 

S M. Litvinof 'un 
ovyet Ermenistanında. M. Mussolini ile 

Yunan Kabinesi, önemli Bir 
Toplantıdan Sonra Çekildi. 

)) • Konuşacağı Yalandır. 
~ 0stlar Hududa Gelerek Başbakanı Roma ıs (A. A) - uıusıar 

----~----------------.. ----------------------
Yeni Kabinenin, Tekrar Çaldaris Ta-4' ıoııyetesl konseyi bıtkanı M. 

ve Dış Bakanımızı Çağırdılar. Lltvlnofon M. Mueaolfoi Ue 

---------- görüımek lçlo İtalya'ya gitmek 
ismet in ön O Erzurum 'da üzere yolda olduğu hakkındaki 

rafından Teşkil Edileceği Söyleniyor. 
.............., _ __..._.....,......_ .. -- ..._.......,.. _ _.._ haberi yalıolamıktadır. • 

Cenevre l8 (A.A) _ lngll. latanbul, 19 (Özel) - Ati· başkanhğlle bizzat Çaldarls'e İstanbul 19 (Özel) - Yeni 
kabloenln, tekrar M. Çaldarla 
tarafından teekll edileceği söy· 
lenlyor. Yeni kabinede acı hı· 

Ba~bakammızla Sü Bakanımız çocuk1arile birlikte. 

1,b8~•kıono 18 (A.A) - Dılo bakanı Tevfik Rllşdii Aras:ve 
b,,: k 1 Mır'dın hareket eden yuıodıkllerle Kınkôae'de Ser· 
~et lnönD, dıe - j Sonu 2 inci yüzde 

Ekonomi Bakanımız, 
Le.ningrad'a Geçti. 
Fabrikasının Projesi 

rinden De Bilgi Aldı. 
•ıy~o~~la, 18 (A.A) - Tar.• 

000ınt Bakanı CelAI 

üze-

aıümeııeilt Voroblef ile Tdrk· 
etroy şef 1 Zolontaref de mlsa· 
f lrlerle birlikte gelmlılerdlr. 

Jlııtaeyonda Lenlngrad So•yetl 
başkanı vekili lvıoof, dıe tecim 
komiserliği milmeaelll Troya· 
novekl, dış lolri bakenhğı mQ· 
mesallt Velnııtayn tarafından 

karşılanan mlııaf lrler Lenin· 
gradda birkaç giJn · kılacıklar· 
dır. 

tere Fran!a ve uluılır ıosyeteel na'dan haber verlllyor: verdllderl mahzardır. Bo mah· 
konseyinin öteki üyt!lerlne, Çıldırle keblnesl, bugtın öğ zarda, Caldarla'fn afyHal dura· 
kooeeylo 25 temmuzla 4 a~08 . leden sonra başbıkanlak daire· moon tayin etmesi lstenlll· 
toe autındı yapacağı özel top. ılnde toplanmıo ve ozan müd· yordu. 
lantaya katalmağa hazır olma. det konootoktan ııoorı iıtlfaya Başkan, kendi partisine men 
tarı telgrafla btldlrllmloalr. kırar vermiştir. eub olan ba eaylavların tateğiol 

Bu toplantıda halyan Habeş Kabinenin çekilmesine ııebeb, yerine getirmek için istilayı 
anlaşmazlığı görftefllecektlr. bazı eaylavların, parlAmento gôıe almıetır . 

................................... ~.~· .............. ~ .............. ~ ..... ••4~••• .......................... ~ .... .., ................................ 4 

Habeşistan Kralının Yeni Bir Oiyevi 

Haheş'e Lin1an Verilirse 
O Da To'pr:ak Verecek. ______________________ .. ______________________ , 

lngiltere Hükftmeti, Uabeşistan'a Si
lilh Satımı işini T edkik Ediyor. 

eaade ederse, bunu doıtloğa uygun 
olmıyan bir hare.ket olacağım s<>y· 
lemiotir. İmparator İtalyan'lann 
kendi müıliman ve diğer tabaaıı 

araeında nifak çıkarmıya mu\·affak 
olmıyacaklarını ıöylemiıtir. 

İmparator demiotir ki: 
- Sonu 2 locl yüzde -

M. Çaldariı 

kanı general Kondlllı'in vazlfcı 

alıp ılmıyıcağı heoftz belli 
değUdlf. 

M. Çaldarla, kabine buhranı 
'monaaebetlle Almanya eefıha· 
tini tehir eylemJttlr. 

Atlnı 19 ( A.A ) - Yunan 
kabinesi çekildi. 

Kenarda 

Londra, 18 
(A.A)- ftalyan• 
D abeo anlaomaz· 
lığı, İngiltere 
büyük elı,:iei ile 
M. Mueıotini 

arasında dün 

aaker bir Habe~i kız, diğerleri 
Habeo gönüllüleri. 

Liman Yükleme, Boşalt
ma ücretleri indirilecek. 

Roma 'da yapılan konuomaların mev• 
zuunu teokil etmiotir. Do konuoma· 
Jar gizli olmuıtur. 

Mersin Limanında Tatbik Edilmekte 
Olan Tarife Esas Tutulacaktır. 

ANADOLU'nun Aoketi: 20 

Adie-Ababa'daki İngiliz büyük 
elçieioin Ilaheoistan'a eilih ihraca• 
tına dair Habeo imparatoıu ile bir 
konooma yaptığı hakkındaki haber 
Londra'da berkitilmemiştir. İngiliz 
hüı..timeti eilih ihracau üzerine biç· 
bir ambargo koym:ımıotır. İhracat 
özgürlüğü için hükumet verilen ve 
oimdi incelenmekte olan iki istida· 
ya müebet cevab verilmeei m9hte. 
mel görülmektedir. 

Londra, 18 (A.A) - llabea im• 
paratoru Taymie gazetesinin bir ar· 
tarını kabul ederek kendisine di· 
yevde bulunmuştur. 

F.ko11onı· 8 
8 1 akaoımıt CeHil Bayar 

aY•t ile N 
F'aııl T orullıh Sftmer ve 
laAClntı orga Tllrketroy direktör· 
tllll zf Y•ret etmişler •e Na· 

P•lbokl ~ 
Ptojeı( h 0 ıabrlkı·ının yapı 
lırd, akkındı bilge ılmıo· r. 

'l'Grlt 8 k 
l'Qfk 1 •nı bundan eonra 

t•lebe d 
••lebe.n(n yur onu gezmiş, 
tıiıt'1..... tabııtllert hakk1Dda -•t ı 

C ı ouştır 
tlll B ' . 

"'t dGn •Y•t la yan1ndıkl ze 
b,llteioı orık 'fe çekiç lmalAt· 

Lent de gezml•lerdlr. 
l&t 8 ngrıd, 19 (A.A) - Ce· 
a.. 1Y•r'l z 
QQ'•y • ekAI Apaydın dfln 
b1tt16 t' t gelnılılerdlr. Sovyetler 

~il 1a Ta k ' · 

lzmir'in Ekonomik 
Durumu Ne Halde? 

H. Remzi özgöcen Izmir'in Girette 
Nasıl k.ayhettiğini Söylo.yor. 

Vaktlle topdıncılık, ı•mdl 

perakendeclltk yapan Aksekl'U 
Hüseyin Remzi Özgöceo•tn 
ucuzluk eerglelndeylm. ( Şemel 
hakikat) ııahlbl; anket için gel· 
dtğlml öğrenince mağazanın üat 
katandaki dayraya doğru yG· 
rfldd. Orada konumağa bıola· 

dık. Hüseyin Remzi; muhtelif 
zamanlarda banka yönetim ku· 
rullarında çahemııt1r, anket ıo· 
rolaumı afağıdakl cevapları 
vermlıtlr: 

- ızmlr'Jn ekonomik duru· 
d aralmılardan bıbıe· 

dtllyor, bonlann eebeblerl ne· 
lerdlr?. 

- Soru· 
larınızı yıl· 

naz meale· 
kim ba lu· 
mıodan ce· 

Hp nrece· 
glm. Gayet 
iyi baurlı · 

rıcıı: Vakii · 

le İzmir; Se· 
H.' Remzi Ôzgöcen IAnlke, Trab 
loııgırbı, Boma l'e Berıek'e, 

- Sonu 5 lacı ylıde -

1 mparator, denizde verilecek 
bir limana karoılık bırak.mıya hazır 
olduğu arazi parçasının Ogadenin 
bir Jmmı olabileceğini eöylemiotir. 
İmparator iki İtalyan eömürgeeini 
birbirine bağhyacak bir demiryolu 
yapılması bırakığını (imtiyazını) 
ltalya'ya vermiye amadedir. Ma•· 
mafih impar.atoruo fikrince bu 
mes'elenin aynnhlannı (teferruatını) 
kurtarmak zordur. 

Esaretten bahsen imparator, 
esarete İtalya 'mn Afrika sömürıte· 
k~inde gö• yumulduğunu ıö1le• 
miştir. 

İmparator sözlerini şöyle bitir• 
miotir: 

- Eğer İtalya harb ilan ede· 
cek olurH, Babeoistan harb edecek 
ve ayni zamanda Uluslar sosyete• 
sine baovuracaktır. 

Kahire, 18 (A.A) - Habea im• 
paratoru El Abram gazetesinin bir 
aytanna diyevdc bulunarak Mmr 
hük1lmeti halyaıı eüel uçaklarının 
kendi bavalann"ıo geçmesine mü• 

İımir limanından bir görünüş. 

İzmir limanında yftkleme ve Yayınlarımız (Neorlyıtımız) 
boıaltmı (Tıhmtl ve tabliye) Ekonomi ha'kanlığanca önemle 
ficretlerlnln yOkeek oldoğonu gözöoilne alın-.rak bo meı'ele 
ve herıeyln ucuzlımaktı bu . üzerinde incelemelere başlan · 
lundağona göre, bu tarifenin mıetır. 
de lndJrllmeal IAzım geldiğini "İzmlr'fn ekonomik durıımo 
İzmir ihracat ve l.halAtının ne halde?" diye açtığamız ve 
kolayıa,tmlmaaı ve artmlmısı hergtlo bir teclmerlmlzln mil· 
bakımındın birçok defalar talea&101 yazd.ğımız ankett«' de 
lstemlı, ba önemli mea'eleye teclmerlerlmlz sık sık bu mee'e· 
birçok zamanlar sfttonlırımızda leye dokuomaktadırlar. Bazı 
yer ıyırmıtlll~. Do yazılarımız teclmerlerlmiz yükletme ve 
lzmlr limanının, ihracat Ye boşaltma tarifelerinin eeldefoe 
hhılAt lılerlmlzln önemli bir göre indirimli olduğonn ıöy· 

lbtlyacını teeblt ediyordu. - Soao 5 locl yOıde -
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terimizin Ulusal - Kflçflk Haberleft 

Ekonomideki önemi.. haheş imparatorunun Son Tork ·Rus Panayırda 116 
Dr. Orhan conker o• • F T • y Dostlu•ğ·u•.· • Pavı·yon SatılıJJ 

Bognn leletllmekte olan mığ· t -----
denlerlmlz ıraıundı değerce n ıyevı ena esır ap lee - Batı l lncl ydzde humPanmıılyıırblrytee~nlldd:klde•~• ... 
yığınca kömar birinci yeri tat· derabıd bırıjını tetkik etmftı ., ., .. 

mıktıdar. • Ar11 Talnguin hodad teekll mektedlr. Şimdiye kadat l 

Tarklye'de knmar bıehcı IJD ltalyan 'lar, Bu işin Kolayca Başarıla- ettiği Sovyet Ermenlatan comor- pnlyon 11tılmıt1 20 pa 
dört bôlg.,de bulonmektadır: Joğonon bıtbakanı Tlf llı'te da peylenmletlr. 

ı - Zonguldık· Ereğll bôl· bolonmadığındın bıtbıkan moı· 
geıl; mıyacag~ ını, Nihayet Anlıyahildiler.. 9İDİmonkkat bıebıkan11fatlle Saylav Turgut 

2 - Çınıkkıle (Bılıkeılr· ve ittihadın Sovyet Ermeni•· Tftrkoğlu d 
Bozôytlk) bölgeıl. İetınbol 19 (Özel) - Babee İmpıt1toru halle eelieenln eon dlyevl, Romı'da derin akisler tan'dakl diplomatik ıjanı n Birkaç gGndenberl tehrl 

S - Trakya (KırklıreU) bôl· yapmıthr. İtılyınlar1 bu lıln kolayca bııarılımıyıcığını ıolımıelar ve Adeta ıukotu hıyale maruz Sovyet Ermenletın hakumetlnln b 
ziraat komlıerl ve eulıma leleri olanan Manlea eaylnı :•'j 

,eeı kalmıelırdır. Fıtbım aleyhtarluı, Babee imparatorunun dlyevlal beklfyorlatmıt gibi hareket Ta k 61 b A'- tı#. 
, tef I ve bndnd lha8l kamotanı r o., 01 ogftn .,on 

4 - Doğu Anadolu (Erzo· etmekte n lddlılarında bıktı olduklarını çt-ldnmlyerek ıôylemektedirler. Eeme'ye gidecek ve b411' 

rom • Sıvıe) bôlgeel. -------••I .. -. • f t • • .. ··-------- ile pollteknlk mektebinde ~ profeear ve mftbendlelerden çim b~Ugeılndekl kentleri 

Bu balgelerla en önemlfıl Ermeni Casus Osmanlı padişahlarının marekkeb bir heyet hudod sahaları) knylere vırıncır• 
hiç tftpheıfz Zonguldak· Ereğli Gzerlnde baebakanımızı zfy1ret dır dolıeırak ıeçmenlerlle 
bôlgeddlr. Uzmanların yaptığı Yakalandı Ve ve refıkatladekllerle beraber rdtc~ktlr. 
he11bları Rl>re Zon~ldak bôl· Verdı.klerı· Fermanlar .ıavet etmlılerdlr. 
geılnde 170 kilometre uzunluk Adliyeye Verildi. • Do dnet ftzerfne kartı tarafa 

Gnrlnde 1,5 milyar ton kömftr İstanbul, l9 (Özel) Caıaı geçllmlt, Serd1rıbıd barajı ve 

nrdır. olduğu Hnnedllen Molh11 ıdın· içişleri Bakanlığı, Bu Fermanların bnahnın nıeal ltledl~ en kaçak 
MaJden kômGrft leletmeılnde da bir Ermeni yıkılaamıt ve tefcıırruıtını kıdar glSrGlmGt ve 

pek btlytlk önemi olın denlı adliyeye verllmlttir. Lağvı için Yasa Hazırlı yor.. hezarlının ıalonı gidilerek 

ve ormanlaga yakınlık eartlın· TQ k • F Anları, 19 (Ôıel) - lçtelerl Bakını Şakrtl Kıyı lıtınboldın blrllkte eabıh yemeği yenil· 
nan lklıl de Zon1mldık. Ere&U r ıye • ransız . mletlr. 

e- ,. döndd 1e bası önemli itlerle meogol olmığı bıtlıdı. Alınan hı· 
balgeılnde mevcod bulanmak· Tecı·m işler• berlere gnre bogtınkft y111lırımıza aykırı dılten ve Oımıah pa· K.ıbul çok yftrekten olmot, 
tadır. Gerçi çıkınlan mı6denln 1. TGrldye camorl•etl ile Sovyet ll"ı dltablan tarafından verllmlı olaa fermanların IAğ•ı için bir yıea J 

yoğaltım p11arlırını taııuma11 Parlı, 19 (A.A) - Tecim hazaılanmıktıdır. Bo yıea, kamutayın yeni toplant11ında konu· ittihadı anıındı kuvntll ya-
için deniz en dererlf ve en bakanı dan Tlrklye elçlel ile ~ kınlık ve komıa Sovyet Erme· talacak "e onaylınıcıktır. 
aeuı bir ınç olduğa gibi Ttlrklye Ekenoml Bakınh~ı nlıtın cumurlyetl ile ırımıı· 

miğdenla çıkatılıbllmeıl için maeteıırı N. Kardoğlu'no ka· H h • K ı dıkl iyi komıohak mtla11ebet· 
IL111lan galerilere gereken odun bal etmltti·. GclrGtmeler, Tarkı a eşıstan ra JllJll lerl hık•ındı çok umlml gô· 
Te ığıçlann da yıkından ucaa· Fnnıız tecim konuımılırı et· rilmeler yapılmıttır. iki dost 

ca bulanıbllmeıl de pek fay· rafında olmuetur. Yenı· eı· r oı· yevı·. camortyetln bGyGk tef lerl lA· 
d.ı.dır. Bir Rus San- 111t oıduktarı bayık eenaıarı. 

Diğer taraftan yap111 bitmek • • 1 , • yAdedllmlt ve devlet adamla· 
Gıere olan lrmık·Fflyoa ılmen· &tkÔrl öldft. - Bııı 1 inci yftzde samın kılıbıhk tıborlırlı rının ııhbatları, TGrk mllletlnln 
dGfer battı da ZonJ"oldak kö· - M. Moasolini'oin ıon diyev· beraber değildir. n lttlhad mllletlerlnln 111det 
mllrlertnln iç Anıdolaya dabı Moekon, 19 (A.A) 17 leri kimeeyi hayrete düoürm,,mieıir. Bıbeell lfYır g6rtıımenln 

temmuzda bir otomobil kaz•11 Yalnız bütün dtınyaya kartı ıöylen· d A d ı l 1 kolaylıkla taeınmuını ıa6lı. ıonon ı, nupı net er er 
ll"ı • 1 6 r ıar ıt 1 n miı olan ba diyevler anıoloeal hu· yacakbr. uzer ne •eı e e yara ana veya ıeç bu ite karıtm11lanı 

ftnltl Sov•et 1enarlıtlerlnden kok prenıibleriae aykındır. Anlaı• 
Mağden kömGrlerlmlzln yıl· J maslığın hanı yola ile halledilme· hanı ıeı acı ıee19Gf edeeekle· 

Zarbl dan ölmGoıar. Gene oto· ı ı Jl ı f d • ı Lf hk ftretlmlnde ıon samanlarda ıiııi iatemelr.le beraber Babetiııan'ın r n ıuy em t ve emıtt r • : 
mobilde bulanın Onlft ılnımıcı gin1 · E 1 ı e bClyClk bir grllıme göıe çarp· bftUlnlilğüntl ve er · iğinı ıonana - ğer ta ya ıbetfıtını 

maktadır. Genel ıavıttıu ônce Podovkln çok ağır ılnlr boauk· kadar koromıya karar verdik. ele geçlrlne bu dorum Afrika· 
lu6una a"amıtbr. İmparator Habq devlet adam• d bllb M da ideli Lf 

Yılda en çok 900 bin lon olan " ll"ı. • a.. 111r c •• •· 

T 
lan araıında anlaşmazlıklar oldu• 

Clretlm timdi (1934 de) 2 mil· ayyare ıonu da yalanlamıotır. ler yapacaktır. 
yon 288,000 tona yaklelmletlr. Londra, 19 (A.A) - Lon· 8 ~ G J 

EndGatrlletmemla eonacanda D dn'yı yeni gelen Babeı .haku· a a ö il 
ve çıkıııanmııı arttırdı~ımıı Oştil ve metinin yakeek bır ııyırı ltıtya Davalı Devlet Kazandı 
tıktlrde dletlmln dıha da ÇO · Parçalandı. Ue barb vukuanda Bıbetlıtın'an Aydın, (Ôıel) - Söke'dekl 
plıcağa bellidir. Gf'rçl kömClr· ne tekilde mftcıdele edeceğini Bıfa gôlGDtln hazineye alt ol· 
lerlmb çıkıtlanmızda glttlkçı Kıhlre, 19 (A.A) İngll· dikkate de6er bir ıelllde Röyter d ll"ı ağandan ıenelerdlr ba gölG 
artan önemli bir yer totma6a tere'den K.ıp'ı gitmek Clzere •ı' an11nı anlatmıt ve demlttlr ki: " fuzuli olarak taearraf eden 
bıtl•mıttır. yolı çıkmıt olan uçman Bro· - imparator beyaı hırb 8 Geeyin A vnl bıkkındı hazine 

Ge .. ~n yıl 960 bin ton LJt ok'an kullandığı uçak Men•· atına binecek ve ordulannı f d - •u t tara ın an Sôke 11llye bıkye-
mGr iç pasarlara

1 
579.000 ton eratrub yıkınındı yere dftt · kendtıl kumandı edecektir. En rlne dan açıldığını blldfrmlttlm. 

dı dıt ilkelere gönderilmlt mat ve parçalanmıttır. Brook 11 bir milyon lnun, mızraklar, Bet ıyd1r ıaren ve yerinde 
n ıyrıca l 13.000 ton kömllr y1rılınmııtar. hançer n ellerinde bulanan birçok ketlf ler ve incelemeler 

de yabacı gemilere yıkılacak Q. Akgftmflş birkaç modeı;n ıllAhla harb ede· yapılan ba dan bltmlt Ye da· 
olarak verllmletir. Bir it için Eakltchlr'e ghmlı cektfr. K.ad'alar bile hırti ılın · vayı hazine kazanmıttır. 

1934 teki k6mar çıkarıımuı olan emniyet dlrektörlGğtl adli larında kocılarına yardım ede· Bak.amde; Bıfı gölllnln ve 

bıtlıca Akdenlı memleketlerine k111m bıtkını Bohld Akgamaı ceklerdlr. Bıfa ıerçln dalyıalannın basl·' 
yıpılmıttır: eehrlmlze dônmdıtGr. Din adamları barbedenlerle nenin mıh olduğu ve gölden 

% 
ltılyı: 89100 
Yanınlıtın: 4 83,08 
M111r: 11,52 
Mıcarlıtın: 4,90 
Cezayir: s,20 
Sariye: 2,71 
Romanya: 2ı05 

Maltı: 2,05 
Faı: 0,51 

100,00 
Gerek çıkatlarımııın n ge· 

rekee yıbıncı g«'milere yıkıla · 

cak olırak verilen k6mdrlerl · 
mlzln değeri 193!1 yılındı 

31204,000 lira tutmuttor. 

EndGetrlmlz ilerledikçe mağ· 

den kômftrlerl mlzln iç p11arı 
da tıblfğ genltllyecektlr. Gerçi 
ondokoıancu 11ırda bftyftk 
enddetrlaln korulm111 kömür 
gtl&eylnde olmnttar. Bogfta 
ınya petrolve beyas kômGr 
(Boollle blenche) hı de glrmlt 
olm111aa nğmea kömdr gene 
endlalriala eD blylk eDerjl 

enddatrl dftıeyl yoğıltbğı kö· 
mftrle ôlçalar. 

lnglltere'de adam bııına 
2900 kg. Amerlkı'de 2700 kg. 
Belçlkı'dı 2600 kg. Almanyadı 
1800 kg. Fran11'da 1600 kg. 
Tilrklyemlz'de lıe bogGn ancak 
53 kg. kömGr dGtmektedlr. 

Bllttln Akdeniz bölgeılnde 

köm6rlerlmlzle önftrdeellk ede· 
bilecek mığdealeıln bulunma· 
yıeı blıl ha alanda daha çok 
çalıemığı ıevketmelldlr. 

K.GmClrlerlmlz daha elmdfden 
Plre'de ve 1ıaıyı'da oldukça 
iyi tutonmoılardır. 

Ruyouel bir çalıımı ile f l
ıtl1rı indirip çıkatlarımııı ÇO· 

ğıltmık ve Tftrk kGm6rGn6 
Akdenla'e egemen kılmık ama· 
cımıs olmalıdır. Da gittikçe ço· 
ğalıcak olın çıkatlanmıaı GI· 
tellk kendi gemllertmlıe yapar· 
uk kGmClrlerlmlsdeD Ttlrk 
ekoaomlalalD göreceği fayda 
Mı kel ..... olar. 

beraber yftrtıyecek ve daemanı balık ulamı hıktının da hı· 
yenmeleri için onl.tr• ceearet sineye ıh bulunduğu blldlrll 
•ereceklerdir. Artık önClne mittir. 
geçilmesini lmkAn11z gördftAGm Bo duanın açılma ve takl· 
bo h1rbde yalnıı birçok Bıhet binde Aydın defterdarı N ıf lı 
değil birçok İtalyan da ölecek· Toncer'ln çok ilgi ve çalıtmııı 
tir. Bıbet uloeu kadere uyır. gördlmftettır. 

Modrn hırbın nHıl korkunç D B k 
olda~onu bllmeı. Ve onı kartı Onya O S 
kıyıtııadlf. Bombardıman uçak· Birincilikleri .• 
larını kare• Bıbetleıın'ın naeıl 

bir koronmı tedbiri ılıcağı Parla, (Radyo) - Marellyı· 
kendisinden sorulan Bıbee it· nın Arenan Branto ıahaeıada 

yarı ta ce'flbı vermletlr: boka orta ııklet dbnya birinci· 
Biç, fekat neyi bombardunan ligi için dünya tamplyonu K.u· 

edecekler? Muhıeemat hatlar bı'Jı MıneltU, Klııttonero ile 
bıılamaz Adle·Ababı dı boeal- yaptıklerı boka mGeabıkuını 
tılacak ve halk dağları ve 11yı heıablle Mareeltll kazanı· 
Yamaçlara sığınacaktır. Coğrafi rak eamplyonlağuno muhafaza 
dorum Hıbeelere yardım ede· etmlttlr. Maçı İnlçre'll Nlko 
cektlr. Bıbetlerln bıearı ile idare etmlttlr. Hakemler meyı· 
dıyınıb dayanmıyıcakları bık· nındı eabık d6nya bob ı•m· 
kandaki ıoruya cnıb veren piyona Karpantlye de Yudı. 

Bıbet lıyarı demletlr ki: izin 
- Bana harp alanında gô· Solhceaı hakyerl bat ıekre · 

receıız. Der ıamaa eopw b4· teri Sabriye onbet gln lıln 
Jlk olaa lıiı••me•. AUala ber •eıllaahdr. 

ikbali temennileri ılkıtlarlı kır· 
tılınmıttar. iki komıo devletin 
nlh ıly11etl bllhana eeaa eclll
mletlr. 

Bn huırlınmtmıt o ın bo· 
luemı kareılıklı çok ııcık te· 
ıahGratı veılle vermletlr. Bıt · 
bıkan İımet lnöna buradan 
Kağıımın'ı gltml1ler1 öğle ye· 
meğlnl yldl kten sonra Sarı

kamıt'• hareket etmltler ve 
ıktam Sırıkamıt'• 9'111 olmut· 
lardır. 

Erzurum, 19 (A.A) - Bıt 

bıkan ismet İnönO 18 temmuz. 
da Sarıkamıt'tın hareket ede· 
rek yoldaki ilçelere ağrıyarak 

akoam Eraorom'a gelmletlr. 

Amerikada'ki 
Yunan Atletleri 

Atlnı: Balkın atletizm bi· 
rlnclllkleri için Amerfka'dan 
çağırılın bet Yanaalı atlet 
Vlron npurUe Plre'ye gelmlt· 
lerdlr. Gelen eporcalır kıf lleal 
meyıaındı amatôr alafranga ve 
ıerbeıt gClret yara ağır ııklet 

Amerika ikinci el Yanınla 

Teodoroı Valarıı ti vardır. 

Banlar temelll Yunınletan'da 

kılacaktır. 

24 aaat letlrıhattan ıonra 

atletler Panıtlnalkoa ıtadındı 
atletizm federasyona asaları ve 
gazete muhbirleri bozorondı 

ilk tecrdbelerlni yıpmıılardır. 

Bunlardan Teodorotoı Qç defa 
gtılleyl ıtmıt ve 15,50 metre 
rekoruna yapmıttır. Ayni atlet 
dlekı 45 metre atmıştır. Smldı 
yakeek ıtlamıdı Kleneoe 3,95 
metere atlımıttır. 

Yanan atletleri Londrı'dın 

avdet eder etmez ıralınndı 

ciddi m611bıkalar açılıcıktır· 

MahkOm Oldu 
İpotek ıoretlle pıra balı· 

cağını anyllyerek uncu Arif 'in 
108 llnııaı dolındann maak· 
klb Vehbi, Asliye cezada 45 
gln habee •e 25 lln ağır para ee-- mabk6m edllmlfdr. 

Uray Kurulu 
Uray (Belediye) daimi 

dtın şarbıylıkta1 tot1lınaPlı 

rlken itleri gnraemüetftr. 

N. Tanyolaç 
Ankara ili yönetim lı: 

ayellğlne atının lımlr il 
yônetlm karala Oyeıl 

Tanyolaç dela Ankara'f' 
mletlr. 

Yamanlar çocuk y 
Aı yır ilbay Baha gJı 

dtln yanında bOkdmet 'do~ 
Naaml olduğa halde oto...,.~! 
Yamanları gltmltler ye 
kay bGroıa tarafındın ı ~ 
olan (Çocuk yurdu) na 
etmlılerdlr. Doktor; çoea~ 
sığlık bakımlarını yıpmıtd 

Gardenparti 
Balke•I eenfonlk ork~ 

bo ıktam Halkevl ıalon1'1 
saat 2 l de bir konser 
cektfr. Konetr herke• 
açıktır. 

Gene · bo akpm Parlıl. 
klabG adana Bılknl ıyle .~ 
çeılnde bir gardenparti fi'·: 

cektlr. 

Manisa Şampiyool 
flzerinde Hir lddis i 

Gediz mıntakaııını bılb 1 
dırımepor yönetim kural~ 
din aynen fU m~ktubu ıl' 

Sayın gaıetenlıln 16 1 
gClnlG ndıhaıının ıpor kııal 
(Sakarya Gediz mıntıka•• f 
piyona oldu.) diye bir y•
ratmaıee de daha MID.
llk maçları bltmemlt ve 

öteden beriden topladığı ·.; 
nlsaml oyuncularla mClla..,.,... 

lttlrak etmlt ve T. 1. C. ~ 
aamıtını aıuhıllf blrço"k 

tarda bulnnmot olduğun~ 
futbol heyetinin Mınlea 

mıntıkıaı pmplyoaa hı~ 
bir kararı ve lltnı da ol~ 

ve lllruıt ta tamımlle ll"J 
dflmemle bulunduğu ciheti'~ 
yasıyı tekzip euiğtmlıdo i 
t~rem ıuetenlae dercini 
uy~lırımızla blldlrlrl•· 

1935 
Bızır 

75 

Cumartesi 
Arabi 1854 
17 Rabltllabar 

Ev.kat Eıuıt 

Glnet 9,03 
Öğle 4ı40 

İkbuU 8,89 
Akeam 12, 
Y• 1,57 
lmlak 6,60 
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dl 
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Habeşistan 
Ajans Ve ' üniversite Bir Genç Metresini Dört Genel Nüfus 
Makasa Dair.. Gençleri Geliyor. Y . d y l d Sayımı Hazırlığı. 

nan R --···-- erın en ara a ı. ···-·-
" ' 001a çevresinden çı 2 . Temmuzda iz· Evlerindeki 
J ın bir ajana haberi okudum. ---- --------- ------
•ponya, Babeıtstao işine ka mir'de Bulunacaklar Vak 'anın içine Kıskançlık ve Başka Numaraları Silen 

rıınııytcık mış. . ÇQnk6 ayol ve Köylere Gidecekler B. E k k K ler 72 Kişi imiş ..• 
'"YI o dı yapmış: Örnek köylerimizde lurk beş lr r e arlŞIDIŞ. Genel nOfus sayımı için oe· 

- Gak · "ÜD köylOnün konuğa olarak -, birde yeni yapılan numaratajdı 
De ... f " Don saat onhlrde Kemer'de ben d~ Döneyi yarıladım. 

- ş, Çln'den bir toprak kalacak olan ilolvereltc genç· konulan numaralardan bir kıs· 
Ytıtmoı. temizlik hanı arkasında hayvan Böylece ıuçono ıöylf yen Fa· 

terinin 23 Temmuzda İstanbul zıl'ın mını bazı ev tıahlpleri silmiş· 
_ Ga•· ı pazarında bir kıya (Cinayet) bu tözlerine karşı ta· le•dlr. 

• dan lzmlr'e hareket edecekleri & D olmuştur. All oğlu Fazıl adında nıklar (Şehidler) ise Döne· 

ŞQ ernlş .Mançuko'yu almı•.. hlldfrllmlştlr. Gençler başların · b ... biri; Oç yıldanberl metresi olan nln yanında haoka bir erkek 

dl 
•le göre ltılya'da (Gak) da rektör Cemli bolondoğu 1 d d L 

Yccek t k ve onbeş ırfto evci ıra arın a hnlonma ığıoı ve .amın1n da 
opra k (G k) halde 24 Temmuzda lzmlr'de " dl yutaca ' 0 çıkan kavga nzerlne kendlıln · Fadıl tarafındın kullanıldı · 

Yecelr: su içecek.. bulunacık ve kareıJanıcıklırdır. 
8 den ayrılan lbrablm kızı Döne, ~ını ~ördftklerlnl, Fızıl'ıo orada 

o çeşltll muhakeme tarzı Sonra kôy hnrosu tarafındın dl d E 1 , 1 bl 
gerçeLı ger a ı m ne Y :ozon r Döne'yl bekleyip beklf'm,.df ır.t 

.. en çok a hazırlanmıa olan programı gô " enteresan ır: ... kama ile dört yerinden ağır nfo {arkındı olmadıklarını 
Abıned' •ı re örnek köylerlmlzl gezecek· 

1 
ıt ehmed' ln evini surette yaralamıştır. Tahkikata ıöylemlşlerdlr. 

0Ymnş BI ferdir. lb " nıenaleyh Veli de göre Fazıl; Döne'nfn oraya gel- Döne haetabaoeye kaldırıl 
rabi 'I Bııı: n evini eoyablllr. Hayvan Korun• muını beklemiş Vfl ge~nce hl

1
r· mıştır. Yanlarının lklel sırtında 

Ptırdı ô &Oppe, sevglllelnl va · den bire ftetane ıtılarn yara a· blrlel bacağında ve bf rlel de 

Y 
prnna. Diğeri de doru ma Y erİ Ve mıştır. Kadın yere dnoob ha· koluodıdır. Sırttaki yarılar 

or? y ôb ıa • Orlerf; bQtfio diğer ğırma~a ve lmdad hıttmeğe bao· ağır durumdadır. Dl\nr; yar 
l Ppeler, yırı zftppeler ve genç Laboratuvar.. layıncı Fazıl kaçmıetır. Fakat •enel enımaoı 'f.tk'a hakkında 
er tıey c 

e oturuyorlar. l Ik• hayvan pazarında bulanan Mne· 10 sözleri eöylr.mlşılr: 
Elrc lzmirde Buya . •· ı:ı r •cunda her tştn tutum tala ve Baean adında iki klol - Faz1l'ın orrdı bulundu · 

hlıntıkı Jle bu ise, vıy h ullmfze? side Yapılacaktır.. ' kendlelnl yaknhyank polis ka ğonu bllmtyorum. Blrdtnblre 

• 
A • • 

gıı 1
°1

1
dolo Ajansı He İzmir 

e e eri 1 
Cthıka 0 o ara ı iyice açıldı . 
tel 

1 
haberler, İstanbul gaze 

er ne 
tel . tavşan l a, lzmlr gaze· 

trıle k 1 rtnyor ıp ombağa ile gönde· 

Tanm Bakanlığı tarafından rakolona f?Ôtilrmılo, zabıtaya Qzerlme hilcom etti ve beni 
lzmtr'de btr hayvan korunma teslim etmfş1erdlr. Fazıl'ın md· yaraladı. Yanımda bıtka erkek, 

yeri (Tabaffozbaoesl) ile bir resini yaraladığı kama da bolun· merkek de yokta. 

baytad hıfzıssıhha. laburatoyarı mo9tur. Tahktkaıa göre Fadıl ve Dönt 
inşa ettlrilrce4fnl yazmışlık. Fazıl fe metresi Döne lz . Kurqçam mahallesinde otar· 

Rakanhk bu lkl ôneınll ve lı mlrltdirler. Fazıl otuz, metresi maktadırlar. Karı koca gibi ya · 
mir fçln lazım mOeSBeseyl bo yirmi stkly yaeıudadır. Vak'a ııyan bu iki kişi arasında onbet 

Son zamanlardı yapıfao kont· 
rolde numaraları slldtklerl an· 
laoılao 72 kişi tesblt edllmlı 

ve cezalandırılmıştır . Bono yı· 

pınların crzası 5 - 25 Hra ara 
sındadır. Genel nnmaratıj kont 

rolona şehrin muhıellf yerlerinde 
bogftn ba~lınacaktır. Şarbaylık; 

bu kontrol için kendi lşyarla · 

rına lı gördOreceği gibi dişer 
dan da loyar almıştır. 

· İlbaylık htatlsılk dlrekıör(l 
N4zım Bılkuv ile nftfua direk 
ıörd Muetafa dıln şehirde ve 
yakın köylerde genel n ıırua 
eayımı hazırlıklarını kontrol 
etmişlerdir. 

ödemiş'te A~ı

lan Dört Kişi 
DünkO eayımızda Ôdemt~'te 

Seyrek köylil Mehmed'Je karı 

•ite K Arnrna, bu gönderfo 
ka ( aplombağa · Tnşan) bi 

Yeılol hatırlatmamalıdır. 
Bunda 

eını ve beslemesini parasına 
yıl içinde yapıırmağa karar tahkikatına yar genel &avamın gGn evvel geçimsizlik yOıün· tamah edlb öldüren Hakkı, Veli, 
vermiştir. Bonon için gereken Şevki Suner tarafından baolın· den bir kavga olmuş ve Fadıl; 

ta,.. n hışka, lstaobul'a 
v•nın bo 

her ynuna dola bir ha · 
torba 

lıı.nb 91 astık, bize ise kap 
ltı •ğının sırtına boyat bir· 

ç Batır y k 
.J·a •zara sözüm ona 

na b b ' Ü a eri veriyorlar. 

Bnıı:G~a kabahatinden büyük!. 
lerı Gpe doz, İzmir gazete · 
~ ıutk 

derler? . •st dam,.zler de ne 
Mu,. ,· · AJane genel dlrektörft 

• fak 5 
nıa" 'ı:ıer bir Fenerhehçe 

,.ı oleayd da A ı. ne yapardı diye 
hınilyoronı 
le1tu~ı 1 · 

Çolr: b rn ze göre tahslııat 
llltııl ırcınnıış.. Onun için 
•1ı1nı Dğu biraz kısmışlar. İyi 
tıl,1

1' 1Y•lnıı bizim au yola 
'terı;" 

1 
stınbuPı gene bol bol 

Yıl or ar. Tanrının rahmeti 
nıı bizi ' 

Y•cık b nı tarlaya mı yağmı· 
•af fık n ne bal azizim Mu · 

? .. 

• 
Dır gııet d• • 

gaıet 
1 

e, lğer bir Hhahcı 
Cl) Q L 

mı, nıa..aaçıhğını yakala· 
' takılıy S hlak or.. aygı değer 
ıe Oatıd 

fetıerı ınıızın böyle marl· 
bı,kı Çoktur amma, biz daha 

G Çeşidini de gördnk. 
eçeolerda bt 1 

teteıtnıo h" r atanbul ga· 
Y•ptıkJ ıklyechl, her zaman 
blka •rı gibi, bir Fnnaız 

Ycelııt d 
cam ' 1 ıpte değil ter 

e ediyor ( ' . 
dlyo ve Yazan: "'") 

para tarım bankaeınrlao htlk· mıo ve suçlunun ıöyledlklul metresine tabanca çekmlotlr. 

raz suretlle alınacaktır. LObu 
ratuvar 20,000 liraya çıkacak · 
tır. GerP.k tıhaffozhane, gert'k 
IAburatovar şehitlerde yaptın· 

lacaktır. Burada lAzım olan 
arsalar ayrılmış, hazine adına 
tapuya bağlanmıştır. 

Hak yerlerinde 
Yaz Tatili Başladı 

TOze dairelerinde yaz tatili 
bagOnden itibaren bıtlamıotır. 

Hakyerleıt 5 eylille kadar 
tatildir. Acele görOlecek davalar 
için nöbetçi hakyerlerl bırakıl · 

mıştır. Bunlar hukuk ve tecim 
davalarını gôrmek ftzere birinci 
hukuk, ceza davalarını görmek 
için Ağırceza, ıolhceza davalı 
rını görmek için eulbreza h6· 
kilmenl Kemal. ahklmı oahslye 
daHlarını -görmek için hukft· 

men KAzımdır. 

Pınarbaşın'da 

Bir ölü Bulundu. 
Bekçinin eden 
öldOğQ Araştırılıyor. 

teehlt edllmletlt. Faz•l demiş· Güzel ve boounla beraber genç 
tir ki: bir erkek kadar çevik ve atik 

- Ben Döne'nln orayı ge. olan Dönr; kolunu bükerek 
Jeceğlnl bilmiyordum. Birden Fadıl'ın elinden tıban'CHını al· 

bire kendisine ra4'tlıdım. Ya · mıotır. Bu vak'a yüzünden 
nında tanımadığım bir erkek birbirinden ayralmuı\ar ve ayrı 

vardı. Beni görcınce kamaeını yatamı~ı ba,lamışlardı. Ba h4 
çekerek Ozerlme atıldı. Döne dleeden moğber olan Fadıl ol 

de taıl• hOcum etti. Bu ıda · bayet metresini yarılamıt ve 
mın elindeki kamayı zorla tnklf · edilmiştir. Tahkikata 
aldım; bunun ftzerfne kaçtı, tftzec~ deYam olunacaktır. 

Havagazının 

Uraya Geçmesi .. 
Beşbin Liralık 

Dolandırıcılık 
______ ... · ·---~-

M es' ele Qzeriode Ha· Naci Asliyeceza 
la Anlaşma Yapılamadı Hakyeriue Verildi 

Bnagazı ıoeyeteei teıleat ve 
fabrikaıtıaın uraya devıl için 

görOı:ıOlmek Oıere dftn tarbay· 
lıkta doktor Behçet Uz'un bao· 

kanlığında bir toplantı yapıl· 

mı@tır. Toplantıda Bayındırlık 

komiseri Mahmud Ekrem de 
hulunmnı:ılur. 

Yapılan görOtmelerde ôncekl 
ozlııımazlık babiıı mevzu idi. 

Boolar Uraya deueclllecek bazı 

teferro•ta ald meı'el"lerdf. Gö· 

rOşmeler bu kez de 1 yl bir an· 
laşmıya bığlanımımıştır. 

SahtekArlık ve dolandmcıhk 
soretUe Osmınh bank11ından 

beobtn Ura almakla ançlu Koş· 
ıduı eski evkaf loyarı Naci ve 
Antalya eakl mllli emlAk dl· 
rektörft Baean haklarında 

GçQncd ıoru hOkdmenllğlnce 

yapılmakla olan tahkikat bit· 
mit, eoçu 11blt görOlen Naci 
nln mevkuf olarak Asllyece11 
bak yerinde duroomaeının yr.ıpıl 
maeını, suçu fablt olmıyıo 

Basan'ın dı doruşmaeıaın men'J. 
ne karar verllmletlr. 

Ömer ft Cafer'ln asıldıklarını 

yazmıştık. Bu ynıda lzmlr 

cezaevlnden yedi jandarma 
tarafından korunmak eureıile 

trenle Ôdemlş'e gôoderllen 

öliim mahkumlarının trenden 

kaçmak istedikleri de duyulan 
bir haber Qıerloe yazılmıştı. 

Diln reeml~ dayralerden öğ 

rendlğlmlıe göre ölilm malı· 

kumları trende iken k•çmak 

gibi bir te~ebbOete bulunma· 

mışlardır. 

Pulluk imalatha· 
nelerinin Borçları .. 

Potluk lmalitbınelerln~ pul 
lok kanunile on yılda ödenmek 
~artlle verllmlı olan onar bin 
lirayı bu lmılAthanelerl lı:ıleten · 

lerfn veremlyecek dorumda ol· 
doklım gözönGne alınmıt, yeni 
bir kanonla avını ödeme za 
manı yirmi yıla çıkarılmı~tır. 

B~ylece pulluk lmılathanelerl · 

ntn durumu k.oronmoo ve pol· 
lok lmalltı gellomeel ea~lanmıo 
(lnkloafı temio edilmiş) ola 
caktır. 

Gene Define 

DOşOndOklerim ... 

Bir Ruh 
'as:ıl yazdın o betkeyi, ne 

cel'aret azizim? lliç korkmıyor mu• 
eon? Bu asırda eeoden doğru, een· 
den özfi sözü tok kimse )Ok mu? 
Baıına iı mi çıkarmak ietiyonun?. 

• • • 
- J.'alan kiei ANADOLU'da 

ankete bir cevab vermiı. Neler 
söylüyor, neler?. Galiba aklını oy· 
natmıı.. Banlar söylenecek ıryler 

mi?. Ekonomik alanda müoakaea 
yapmak, söz söylemek, tcnkidde bu· 
lunmak, ne demektir?. 

• • • 
- Sakın ha?. f mkaoı yok; ben 

söylemem. Zaten adım çıkmıı. Bir 
de benden beyanat alır ve benim 
iemimi yazareanız, kimbilir ne olur? 

• • • 
- Gördünüz mü ( .... ) 010 )D• 

zısıoı?. Hani falan gazetede canım?. 
- Hayır, ne olmuı, ne diyor? 
- Neme lıizım; ben söylemem, 

oku da bak?. 
• • • 

Ve, hereey yazılıyor, herşey 

söyleniyor. Ne yazana, ne söyliyeoe; 
bir yan bakıf, bir ineli söz bile 
atıldığı yok.. Bunun tersine olarak 
söylenen, yazılan fC) Ju, okunuyor, 
dinleniyor, doğru bir dilek ''arsa, 
yc:rinc getiriliyor. Yoksa, 

- Öyle dütünmüt! 
Deniliyor. 

• 
• • 

Fakat bütün bunlar araaında 

kötü bir debfet rüzgarının bir uç· 
tan, öbür uca bütün sosyete hava· 
6loı, zehirlı:mi) C çalı~tığı göriilüyor. 

Türk ihtilal ve devriminin baı· 
Jadığı günden bugune kadu, re· 
jimde gedik açmamak ıartile, hl!r• 
~e1 söylcomiıtir. Sosyeteye ' ' t• ger· 
çeliğe cloyanan hiçbir devrim yok· 
tur ki, diktature yapsın?. Müsbet 
tenkidin, demog olmıyon müoıka· 
şanın faydasını kim inkôr ctmiı· 

tir ki?. 
Yıkıcı değil, yapıcı, öldiirücıi 

de~il, yaratıcı ve yaıatıcı bir fikir 
özgen1iği, her sosyetenin bünyesini 
gr.li~tircn en ku\•vetli lıeaindir. Ba· 
sm kanonu, bizim ödev alanımızı 

daralımı., diyorlar. Gerçc değioti· 
rilmiye deger yerleri nna da, bu 
kanun bir bakımdan, Türk baeı· 
nıoın dejenere olmuf kısımlarını 
da dumura uğratarak, bizi b6ehil· 
tün çürümekten ve rejime, ııoııye· 

teye zararlı olmaktan kurtarmıetır. 

Yoksa, rejimi mukaddes tut• 
mak. kıydı ile; i~te baam, iote t İ· 
kir, işte kalem!. Memleket itlerini 
bir kahvehane politikaeından kur• 
ıararak yükeek bir fikir düzeyinde 
konuşmak, isteğine aranan selamet 
adına daha iyidir. 

• • • 
Diitündüğüm ve ıorduğum ıey 

ıudur: 

Bizim ihtililimiz kanlı, sin· 
danlı, zincirli va satırlı bir ihti• 
Jil mıdır? Hangi şeyi yazmadık?. 

Hani mahkumlPr, hani hapishanede 
çiirüJen fikir ve ku)em erbabı? 

Hani kapatılan fikir müe seselcri? 
• • • 

Fakat bu ruh, bu kötu, bu 
korkutan, dehşet duygusu vermek 
ieıiyen menfi ruh nerede?. Bunu 
czmiyccek. miyiz?. 

Orhan Rahmi Gôk~e 
@•~:~n;eııdtıf bu ya, diğer bir 
hlk4 n hlkıiyeclıl de ayni 
o dıY?_l dillrnlze çeviriyor ve 

Dün Burnavanın Pınarbaşı 

köyfi yakıuında bahçeler içinde 
bir ölQ adam daha bulunmuş· 
tur. Bu adam kır bek~isl Meb 
med'dlr. Brş gQo evel öldüğQ 
eıcakların etklslle cesedin şiş 
tlğl ve koktuğu görülmOotör. 
Üzerinde hiçbir yara, here gö· 
rOlmedlğloe göre Mebmed'in 
kılb durmaeıodın veya ansızın 
gelen bıeka bir lıaetalıktan 
öldOğO oranlanmakıadır. D?n 
akşam yar senel savaman Ali 
vak'a yerine giderek tah\lkaıa 

haı:ılımıı:ıtır. 

Sokak içindeki Ahır 
Selanik Panayırı

na Gidiyoruz 

Yangın yerinde bir yerde 
bir def ine bulundağo hakkında 
oehrlmlz uloeal emlAk direktör· 
lüğüne bir haber verllml-ştl. 

~ 
Guya buradı pekçok altın ve -,. 

mftcevbeLat gizil imla. Bir hafta 1 
süren arııtırmalardı blrıey bu· 

lonmamıı ve kazıdın (Hafriyat· 

... 
Borsa~ &endi ı 

'Yol blk mzasını ahyor ve 
gııeted 4yheler, ayol gtıo hLrlkl 
tlrlert c, aşka başka muhar 
tın bc:dhııtalarlle çıkıyor. Bu 

en •ordular: 
- l(oıa 

·dedf ıannı Jüıuoı yok 
m eslr:t d 

diye b e eblyaua tevarod 
lreey d 

o gece her 1 var ır. perllllbam, 
11tın1 ki muharririn koy· 
•1111 c~f ol eJbleeJerle, ayni olve 
bunda •e ile glrmıe.. Mes'ele 

n lbıret! 

11111111111! Çimdik 
Çe 111111111111111111111111il1111111111111111 
8ş~e llıcHları Danı 

ıoci S h.fı d llllUHH a ı e edir. 
111111111u1111ıı111111111111111111111111111 

Sergi Kutlandı 
lstınbul'da açılmıt olan yerli 

mallar sergisi mQnasebetlle pa· 

nayır komlteal başkanı ve tar 
bay Dr. Behçet Uz ıtrgl bıo 
kanlığına muvaffakıyet dileyen 
ve kutluyın bir telgraf çek· 

mittir. 

Eı:ırefpııı'da Başlangıç ıo· 

kağında evler araeında bulu· 

nan bir ahır yOzOnden bu 
eohık halkı şikayetçidir. Hattıl 

geçen akşam botınao bir hay· 
ven ıokakta alabildiğine _koş· 

turmıya baelımıı:ı, orada oynı · 

yan çocuklar tebllke geçlrmlo 
lerdlr. Şarbıylığın buradaki 
ahıra tetkik ettirmesi letenlyor. 

Şehir Gazinosu 
Eğlencesi .• 

Şehir gazlnoeooun hazırlamıı:ı 

olduğu danılı, ıOrprlzll, mu· 
zlkll, oık vo neılh eğlence bo 

ıkeam verilecektir. 
Gazino ldareel, bonon için 

bDytık hazırltklıı yapmıfbr. 

Ekonomi bakanlığı SelAnlk 
arııulosal panayırına resmen 
iştirake karar veJ'mlotlr. Bunun 
için Yunanlıtan 'la tecim lşl 

yapın lhracıtcıların adreılerl, 

•e durumları ile f lrma adları 
ve ne teclmi yaptıkları telgraf· 
la lıtanbul Ttlrkof isine bildi· 

rllecektir. Şehrimiz t.eclm odası 

adreılf'rl hazırlamakla mee· 
goldQr. 

Cezalandırılanlar 
Bazı ıebeblerden beı urıy 

kantar memuru lıten çıkarıl· 
mıştır. 3 tahsildar, 2 nray 

zıbıta memu.n lolerlnl eblk 
yaptıklarından ceaalındırı l mıı. 
lardır. 

tan) vazgeçllmlıtlr. 

Piyango 
ve Mnsamere .. 

C. H. P. Birinci Karantina 
Ocağı, 23 Temmuz Salı gcınn · 

akşamı için bazırladı~ı piyango 
ve möeamereyl ayın otuzuna 
bırıkmıttır. 

Temiz Çıktı 
Göztepe'de Cevdet'ln evinde 

hizmetçi Melahat'~ tecavDz 
etmekle suçla ıeyyar satıcı 

Fettah ıoço görDlmedlğfndtn 
Ağırcezadakl durutmaaı ıonu· 
cunda beraet etmltdr. 

Borsada dookd QzQm n 

zıblre satıoları aşağıdadır: 

(Jzo.m sah~ları 
Ç. Alıcı K. 5. 
36 K. A. Kaz. 11 25 
33 5. SCUeyma. 10 25 
20 Albay. tlc;a. 11 
17 H. z. Ahmet 10 25 

106 

K. S. 
ll 25 
10 25 
11 
10 25 

Zahire 
Ç. Ctnıl 

sahşlan 

1115 Buğday 
140 Arpa 

98 Kumdan 

17 Nohut 

756 Bakla 

K. S. 
5 
3 125 
5 50 
4 50 
4 25 

~51 Kea. pala. 150 

K. S. 
6 25 
3 125 

6 
4 60 

' 3125 
800 
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Denizli Fudbolu Uşaklı- Denizli Bisiklet· 

' çilerjnio Turu. 
lara l\ıeydan Okuyor. 0 •• ı.ıı.~~·c~~"> fi•• -

Onu, Kendi Nazarında EbPdiyyen Ye 
nilmiş Olarak Göreceğini Söylüyor. 

·-· 

yıl olduğn gibi bu yal da Hal· 
knl blelkletçflerl boyok bir 

bisiklet turu hazırlımıelısrdır. 
BJelkletçfler a} ın ytrmtncl gOoG. 
Df"nlzll'den yola çıkarak eıra· 

Oiio Uşak: Fudbol heyetin 

den ,u mektubu aldık: 

üç ve Çlvrll'de de bir olmak elle eu eebtrtere uğrıyıcaklardır. 
üzere dört klüb kalmıetar. Dinar; Afyon, Kfttabya, Es 

1927 sım~ fodı! Uşak karışık klşehlr, Slvrlhl ııar, Ankan, 
Uşak, oldukça eski vr zengin 

olmakla beraber gnek tulfakça 

\'e g1>rekP.e federasyonun ı;özüo 

de, eae mıntakasınıo blrtuc\ 

l!ıoıf mıntakalorrndındır. 

Mıntakemız f e oldukça eekf 

bir nıblye sab'b olmakla he 
raber çok fa ir ve m.-rkt"7.Ce 

hiçbir yordam görmlyen bir 
mıntakadır. 

Böyle olduğu halde Denidlde 

ıpor zaman zaman gelişmiş ve 

civar mıntakalarla yaptığı te· 

maslarda 1 yi netlcrler almıştır. 

Bunların kayda şayan olanla 

rını t6yle blr gözden geçirir 
eek çok fakir olan ve kendini 

tozu ile soğanını kavuran mın 

takaouzın elde ettiği bu çok 

değerli nr-ticeler anlaşılır. 

De izll'de epor hayatı 1920de 

idman yurdunun açılmaelle baş· 

lamış ve bir sene tek olarak 

çalışmış olan idman yurdo92 lde 

ılneılndeo türeyen idman adında 

bir kulnp daha meydana çı· 
karmıştır. 

Bunu müteıklb gençler bir· 

llğl, Menderes, Yetllyord namı 
altında Qç kulüb daha teşekkiil 

etmlı "e 925 ııenesln ie idman 
cemiyetlerine dahli olarak bir · 

de epor mıotakıeı tesis \'e teo· 
kiline movaf fak olmuı,tor. 

Bu sırada Nazilli idman yor 
do He Dinar idman ocağı da 

mıntak:ı..nıza gtrmlo ve bu iti 
barlı mıntakamız oldukça uyılı 

mıntıkalar eerlslnde yeralmıştır. 

1925 de Jzmlr mıntaka e•mpi 

yonu Alıay takımı ile Denizli 

kırışık takımı Denizli'de bir 

maç yapmış, eıfır bir gibi kü· 
çftk bir farkla yenilmiş ve 

1926 da lzm!r'de yapılan Oç 
maçta bir galibiyet ve iki bera 

berllk gibi iyi bir netice elede 
etmiştir. 

Bundan sonra Denizli'de Hl· 
ltl Ye Çlvrll'de Ye,tıovı namı 

altında iki kulOp daha açıl· 

mıetır. 

Fakirlik ve ittifakçı yardım 

~ôrOlmedlğl clhrtle merkrzde 
bulunan Gençler birliği HilAl'le 

blrleemlo, Bll4l gençleri namını 

almıo, Yeı,llyurd ve Toran ld· 

man da kapaomıı,tır. Dinar ve 

Nazilli klftplerl de mıntakamız 

dan yardım göremedlgl cihetle 

Afyon'da Te Aydın'dı1 te~kU 

edilen ıpor mınt11kılarına gir· 
mek için mıntakamızdan ayrıl · 

mıelırt!ır. Bu şı-kllde merkeıde 

tekımı ile karışık takımımız 

arasındıı Çlvril'de bir m 1ç ya 

pılmış ve e:fır iki galip g,.llrı 

mi,tlr. 
1928, 19 W, 1930 !lent le 

rhııle A.) dın, Nazilli, lzmlr 

Altunay Söke, Çine. fzoılr Kur· 
~ıyaka, İzmir Auadohı, Ôdeoıı, 
ve ikinci defa Ayd.n olmak 

üzere dokuz maç yapılmış, 4 
dü galibiyetle OçQ mağhibiyetle 

ve lklei de beraberlikle netice 

lenmiştir. 

191 l den l 9:l4 eeneıılne ka · 

dar Aydın, lımfr Anadolu, Na· 

zilli, Uşak takımlarlle dört maç 
yapılmıı, l"üt galibiyeti~ ve 
iklel de mağlliblyetle netice 

leoml1Jtlr. 

Biç yardım görmeden mın· 

tak.aınızca yapılan bu temaslar 

ve bu temaelardan ılının iyi 

neticeler yokluk lçlode yuvar· 
Jaoan bir mıntaka için ıevioçll 

bir neticedir. 
1934 aeneelnd., U1Jak' ta ya· 

pılan temsili maç sıfıra karşı 

bir eıyı Ue ve trallblyetlmlzle 

netlcel~nmlfJ ve bu mıçın re· 

vanşı da Dentzll'de yapılmıııı 

için daha orada iken ıöz bir· 

llğl edllmlotl: 
Ba zamana kadar mali va· 

zlyet dolayıslle ha L.ması gl· 
rlşemlyen ınıntakamız bo kerre 

14 7 935 gönOnden Denizli'de 

btr maç yapmayı kararlaıtır· 

mıfh. 

İki aydanberl haftanın aç 

gtınilnde muntazam ekıerılı · 

lerlne devam etmiş ve Ueık 

karışık tıkımının İzmir moh· 

telhl ile beraberliği temin et· 

me i ttözönftne alınarak Kon· 

ya'da bulunan mıntakımız de· 

ğerll elamanlarından Hikmet ve 

Çlvrll'den Yıldırım, Meebn ve 

Karıealih gibi kıymetli oyan· 

colırı da getirerek çok knY· 

vetli bir ekip yıprnıetır. 

Bu itibarlı Uoak kırııık 

takımı Denizli'de GçiincCl bir 

defa daha mutlak bir mağhl 

bl yete daha ağrıyacaktı. Bunu 

gözöutıoe alıu Uıak mıntakuı 

daha üobeı gftn evet İzmlr'de 
İımlr karıtık takımlle aldığı 
iyi neticenin elden kıçmlıcı· 

ğını ve Denizli karıeık takı· 

mının takımlarından kıt kat 

yftksek ve fevkalAde olduğunu 

görmaı ve kararlaetmlan maç 
tarthlode dclrt gftn eni bu 

--
Dnnyada mevcudiyetim bile 

hlnedllmlyor. Bundan dolayı 

öllm beni korkutamaz ve bunu 

etmdl size labat edebilirim: 

Diyerek uıbıdın atlamagı 

kı•kıetı . 

Siyah rldiveoll ktdın ellle 

mAnl oldu Ye onu otornu: 

- Beni dlnleylnl z. Bir ıırt 
Hr ki, bu Taziyeti halledeblllr. 

Jyl btllyoraunoı ki, sizi mıh · 
nımek lktldırındayım . Fakat 

bu arta ria et etmek 

17 - 20 temmuz 1935 
alnfz! 

Baron titrek bir seele ıordu: 

- Benden ne lıtlyorıunuı? 

- Bunu evinize glderaek 
ıclyliyeceğlm. 

Biraz ıonrı araba bir fakir 
evin kapııı clnftnde durdu. 

Baron ile siyah eldivenli ka. 

dın ıralJadın inerek eye gir· 

diler. 

Bir zamanlar Frınıa'nın en 
ıenginlerlndt1n olan baronun 

aklbetl timdi bu fıldnae oda· 

Beypazarı, Göynük, fznlk, h 
ıan lnıl, Yalova, Bur~"• Bslık f'ıoir, 

Ayvalı k , hmlr, Al ~ehlr yolu 
ıı~ Dc11tzı:'vP dônf'CPklndir. 

Rl ı-ikl ,.tçHn ortRlama j?Ondf'! 
100 klloın f' fre yol alac ıJ klar ve 

dlolt>me ynlerinde t rşvlk koşu . 
lan yapacaklardır. 

o .. nfzll, 19 (AA) - Ankara 
blsn letçilerl boı!ftn Nazilli'den 

buraya glllmhlerdfr. Mlsaffrler 
tarbay ve halkevl başkanı ile 

hfslkletçflerlmfz tarafıod•n Sa· 
rayköy'den kartılanmıtlardır. 

Yırın aabıh l•parta'yı gide· 
ceklerdlr. 
~~~~~---~~~~~-

maç ıo başka bir g6olemt-ce 
bırakıldığını bildirmiştir. 

Halbuki DenfzH'de bu maç 
için hazırlıklar bltmlı, hattA 

biletler bile satışa çı\-arılmıştı. 

Bu çok kı811 bir zamanda 
baeka mıntakalarla temas 1 m· 
Uoı olmadığından tekrar Uoa· 

ğa telgraf ÇP.kflmlı Vfl bu ma· 
çın geri bırakılmamaeı için 

rica edllmtetl. Fakat alınan 
cenp maç yapmak imk4oı ol· 

madığıodan b•haedlnce bu hah· 
ıedlnce bu haber memlekette 

bftydk bir teıtr uyandırmıştır. 

Göıterllen mazeret federasyon· 
dao aldıkları emir mucibince 

ilk maçlarının itmamı idi. Hal· 

bukl bu tımtm m1Dtahmıza 

da olmakla beraber Uo11k ilk 

maçlarını bitirmiş bulunuyordu. 

Bu itibarlı mıntakamıı yilı 

lira kadar zarar verdiği gibi 

biletlerin 11tııı çıkarılmı11 ve 

ıonra da maçın geri kılmaeı 

halk Ozerlnde derin bir akis 

yaptı. Bu Taziyeti nazın iti· 
bara ılın futbol kurulu hemen 

Aydın mıatıkaeına bııvurmuı, 

n fakat nktln kıealığı bo 
mıntıka ile teman lmkAn ver· 

meml,tlr. Bu ndyet kar1111n· 
da eğer mıntakımızın malt 

Taziyeti dGıgan oluydı bu 

maçı oynamak için bir otomo 

btlle Uoak'a gidilecek n orada 

GçGncG defa olmak lıere Uıak· 
Jılıra meydan okunacaktı. 

Fakat maaleaef bu kadar 

yoıduklır içinde yunrlının 
futbol kurala yılnız Uı,ık'la 

bağlının bu maçı yapmamakla 
kalmamış bir tıkım eahıi borç· 

lara da dGı,mGetGr: Artık bun · 
dan böyle Upk.la temae edll 

mlyecegl gibi Upk TClrklye 

mıntıkaları içinde birinci saftı 

oı .. da Denizli ile temae im· 

kAnını bulamadığı için ebedi· 

yen mıAhlp olarak kılacaktır. 

- Kapıyı iyice kapayınıı. 

Çanka burada konutacakları· 

mızın harice aızmımaeı IAzımdır. 

Aoyr-sl bundan ıonrı çan· 
taeını açtı: On bin frank çıka 

rarak barona uzattı: 

Eneli eu parayı alınız! 

Baron eskiden kalmıe bir 

gururla parayı almaktan çekindi. 

Kadın ısrar etti: 

- Affınıza mığruren baron; 
ben ılıe eadakı ver mi yorum 

Bana kıreı yıpıçağın bir blı· 

mete mukabil kaparo olarak 

verlyornm. 

Baron bıyretl :ı eorılu: 

Hır k11paro mu? 

- Evet, ~ıparo.. Yapıca· 

Aımız mohvela için ... 

Baron doğruldu: 

- Hen başka blrıey trldlf 

Aydın Mıntaka Spor Görflşler 
Kongresi Toplandı.,..__ __ s_e_ziş~l 

Ankara'lı ve Feıhiye'li Bısikletciler 
Aydın'dan Muğla'ya (;eçtiler. 

Ankara ve Fethiye'li bJBildetciler Aydın mıntaka başkanı 

Sırrı Bun ile bir arada. 

Aydın, (Özel) - Aydın spor lığı Ekrem Cemal, mohaelpllğe 
mıntaka yıllık kongresi ev~lkl Muhterem Kaya, O.yellklere de 
gfto Halkevl salonunda ilbay Asaf Gökbel, Ayee Yazgan, 

•ekili Mektubço AızAh Akkao'ın jandarma komutanı İsmail, 
baekanlığında toplandı. Toplan· yftzbaşı Ref lk ve defterdar 
tada samimi müoakıealar ya Naf fz Tuncer seçllmlelerdlr. 

pılmıı,, ilimiz P.por lelerlnln yfl. Yeni korula özyftrekten ha 
şarmalar dileriz. 

rfimesl n ilerlemesi bakımın 

dan gfiıel kararlar alınmıştır. 

Yapılan ııeçlmde başkanlığa 

luhlearlar baş dlrtktörü Sırrı 

Hun, asba~kanlığa AIAeddln Na 

zilli, üyeliklere Mehm"d ve 

Karapınar Ahmed Germencik, 
Nihad Erol Çine, atlet lr.ura 

lana Feyzi Aydın, öğretmen 

Netllml Aydın, İıımatl Gnmen· 

clk, HOsnü Çine, Fnad Nazilli. 
Futbol heyetine: Vasf 1 Çatal, 

Celıll Aydın, Nihad Nazfllt, 
Abdi Karapınar, Oımıo Çine. 

Beub eıpekterlf ğlnr; Mazhar 

Aydın, Nuri Karapınar seçil· 

mlşlerdlr . 

Yeni kurulda baokan Sırrı 

Bundan baı,ka hepsi yeniden 

ıeçllmlılerdlr. iyi bııarımlar 
dllerlı. 

Batı illerde bir tur yapan 
Ankaragflcfl blslkletçUerloden 

Niyazi, Orhan, Galib, TılAt vo 

Eyftb'le, Fethiye Ege koltıbG 

blılk.letçllerlnden olub Fethiye· 
Ankara turunu yapan ve Anka 

ra'dan gene Fethlye'ye dönen 

Baydar, Oamın ve Halil dOn 

Aydın'ı gelerek parti ve Hal· 

knlnl ziyaret etmltler, partice 
konuk edtlmlı,lerdlr. 

Gftçla bisikletçiler ddn Na 

zllll'ye, Fethlye'll blılkletçller· 
de bugün Çine yollle Muğlı'yı 
gltmltlerdlr. 

Aydın Hava Kurulu 
Aydın (Ôıtıl) - Ayd1n TOrk 

hı fi kurumu ıeçlml yenilen· 

mletlr. Yeni kurul bıekanhgına 
Ahmed Emin Arkan, bnaıkın 

Siyah eldivenli kadın ıöıe 

baılıdı: 

- Baron! ... Elimde sizi ebe· 
diyen haplthaneye gönderebi 
lecek veealk: vardır ve ben bir 

şahıs için elimde bu kadar 

veslh bolundoguoa göre o 
şahsın ydcuduno, canını bana 

ald olarak telAkkl ediyorum. 

Ve ılze para veriyor hem, bo 

paralar bıa. yıpıcığıoız biz· 

mette lbım olacağını bildiğim 

içindir. 

Baron parayı aldı: 

- Şu halde dedl· mes'ele 
önemlf'şlyor? 

Siyah eldivenle kadın, 11iiıü 

ne devam elli: 

- Şimdi slıden latiyeceğim 

blzmetl eöylemeden evvel tnou 
söylememe müsaade edlnlı ki 

Yeni Aydın 11-
bayı işe Başladı 
At Hırsızları Yakalandı 

Aydın, {Ôzt-1) - Yeni llba · 
yımız' Salim Ôr.rlemlr bugOo 
Ayd1n'a geldi. Uorakta ıflel 

törenle ve Halkevl muzlkuı 

t111afıodao karşılandı. 

Durakta karşıtıyanlar ara· 
eında: Komutan, subaylar, daire 
direktör Te ltyarları, şarbay, 

parti, Halke"I baekanları, il 
genel korolu, ear korolu, parti 
llyönkuralo ve Halkevl yön · 

korolu O_velerl ve bOUln hayır 
kurumları baı,kan ve Gyelerl 
bankı direktör ve lı,yarları ve 

kadın erkek çok kalabalık bir 
halk vardı. 

• • • 
Koçarlı kımunundı birkaç 

ay önce birkaç at hırsızlığı 
olmoıtu. Jındarmamıı çalının 

atların hepsini satıldıkları uzak 
ilçe ve kımunlarda bularak 
sabiblerine nrmle ve hı11ıılı 

rı da hakyerlne göndermlı,tlr. 

İki gftn önce de Aydın yakl 
nlnde iki at çalınmıı, jaodar· 
mamıs bunları iki saat ötede 
Gölhisar köyil önilnde yakalı · 
yarak hırcııı tazeye teslim 
etmletlr. 

Feci Kaza 
Aydın, (Özel) - Erbeyli'de 

Hflseyln oğlu İbrahim bahçe 
ılnde kuyu kazarken çark kı· 

rılmıı, İbrahim toprak çıkar· 
dığı mtıoştlle beraber kuyuya 
dGeerek ağar yarılaumııtır. Yı· 
ralı memleket haetıneslne kal· 
dırılmıştır. 

ahdetmlı bir kadınım. 

Baron ba!Jını lğdl .. VOcodunu 
soğıık bir titreme earmıı,tı. 

- Bu dftnyadıı bir ödevi 
yerine getirmekle mükellef im. 

Bu ödev ise sl.lAh arkadaı,la· 
rıoızdan intikam almaktır. 

Yüıbaı,ı Ektor ile AeU ceıalı· 

rıoı buldular. Yalnız ı,unı esef 

ettim ki Aıtl hayvanından dtı· 
ıerek ôlmGa ve ona karşı hı· 

zırladığnn müthiş intikamdan 

kurtolmoıtur. 

Baron hayret içinde ılyıh 

eldivenli kadını bıktı: 

- Şu balde beol de ceıa 

landıracakeınız? 

Kadın sert bir cevab vrrdl: 

- Evet, elzt de .. 

- Şu halde benden ne gibi 
bir hlımet bekllyoreunuz? 

Yamanlar 
Yaman tabiri, biraz lll 

azacık çlnaea kaçar, iti , 
cCl'retle dı,ına çıkan ve cOf 
adımlar atarak ıeytaobk 
paolara ck~erf ya verlltO 
11fat1ır. « Yam11n bu!. d 
dlı?i vekil heaabJı, kltabhı 
dalli mantıklı b\r cür'et 1 
verllml~ dr.mektlr. Şakac:J 

dostum vautı. Böylf\ l'• 
larla kar1Jıl11ştığı vakit . 

Bo yamao yahu! 
1 >lyeceğl yerde ( 8u er 

derdi. Erbob ile yamaD 

sıoda mana hlbarill'! fark 
büyOktilr. Erbab; hıa haosl 

l1Jte vukuf mı1oaeını taeıt· 

işte erbıb demek, o ıo•• 
gon ve usta demektir. fi 
lee bG.sbcıtcın bıekı ... 

Bir ~iln ha eakıcı dott 
dedim ki: 

- Sen yaman diyecek 
d.., erbab edtyoreon! 

GCUdO, dedi ki: 
- Ben yamanlara, 

diyorum. Ya"I yamanlıAı• 
babı. Bazı adam yamanhk 
payım der, beceremez. 

ona derim ki, yamanlı~ıD 
rlnl bolmakta mflekilllt 
mez, o her zaman her 
yaman değfldlr. Yamaolak 

zımgt!ldlğl yerde erbab bit 
mandır: 

GfUdOm. lzmlr'ln Yam 
bu gflzel eağhk ormanı • 
neden yamanlıer adını 

Galiba !!ağlık işlerinde y• 
hava, l!lu, tabiat itidalin dı 
çıkan bir cftr'etle iyi old 
için. Yamanlar eağhğıa 

toryumudur. Şeytanlık 

etmlyen, necabf!t ve 108' 
eôyliyen temlı Yamanlar, 
fret te değil Cf!mldlr. Ya 

lar, yafl8ın lıaıir'ln YamaO 

yaş111n 11ğlık ve hayat 

manlırı! ... 

Aydın'da 

Bir Mftsamere .• 
Aydın, (ôz~I) - Aydın 

takası San'atlar mektebi 

bu yıl çıkan talebe tarafı 

dan akıam mekteb bahçe 
bir ayrılık mQumereıl veril 

MClsamerede 1000 den 
bay ve bayan bulunmuı Bal 
moılk11ı da çalmıttır. Ge 
rlmlz ha mGaamerelerlnl 

iyi bıtarmıı,lar, eeylrcllerlO 
kıelırını toplamıı,lardır. 

Bodrum Yu
murta ihracatı. 

Muğla, 18 (A·A) - Şhll 

kadar yumurta çıkıtı lımlt 
Mersin llmınlarındın y• 

yordu. Son zımınlırda Ullll 
Bodrum limanından yolll 

çıkarılmağı bıelanmııtır. 

llyecf!ğlm. Çonkfl siz 

ırkadaılırınııdan daha az 
görecekslnlı. 

Baron baoını lğmletl: 

- Söyleyiniz; eöyleylD 

Her ne emredereenlz ifa 

ceğlm. 8Gt0n varlıtım, bl1 

vücudum size alddlr. 

Siyah eldhcnll kadınlı 

arasında cereyan eden 

mlkAlemelerl ileride göre 
• • • 

M, Salımber evine 

etmek için 11bır1ızlınıyo 

Bunca cinayetlerden •e de 

lerden ıonra edindiği eerf 

kurduğu ille yuv11ını b 

ev•el kıYuımak, iki çoca 

kocı~ıaa alarak eevmek a 

Ue Adeta 11bırııılanıyordll· 

O da llllh arkadıılanaı 

- 5oDD -
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başımızdan Ge-;enler .. 
Yazan : M. Doğan Batu 44. 20 temmuz 935 

Ey Mesih'in Sevgili Evlatları! Büyük 
Sırp Vatanının Çocukları! 

• 
lJ •• 
zunlnğu göbeğine varan ak· 

~•kıllı ihtiyar bir papas kilise 
010 

Yfiksek lmbbelerJnl çınla 
tın, dlnle)lcllednln lrn1aklarım 
doldu 

rıo dik ve vakur sealle; 

ı - Ey Meelb'in eevglll ev 
Adları B 1

• üyQk Sırb valanınJD 
Coctıkları! Bugün bizi bu tarihi 
kllta ı eo o rubaoi çatuu allındı 
:oplıyıo hikmet ve gayeyi an· 

1ı'' 111•~ laterlm. Diyerek bir iki 
•f 11 Oksürdnkten ve sesine 

Cekı dGzeo verdikten sonra de· 
••DJ euı: 

iti - Pekttt hepiniz blllrelolz 
fbt1~lrkıç aenedenberl Bulgar 

Al komitesi flllliyetlnl art 
tırdı 

te en nihayet bulunduğa· 
llltıı b 
bQ ueenenln Temmuzunda 

YClk bir lbtll4l hareketine 
gtrı1u. 

Borada biraz tevakkuf eden 

:::~e elindeki mtındil ile yft · 
kil 11 terlerini sllmeğe baıladı 
k iae, kilise olalı bokadar bir 

•labal k k 1 
1 görmemlıtl. Bugftokü 

111
1 •bılık «İğne atılsa yere dDo 
eh darbıuıeselioe tamımlle 

:Ygnodu. Balk lıaotın tırnığ11 
•dıt kulak kesilmişlerdi. Ko 

Ca kili d 
rint . ıe e çıt bile yoktu. T ... 

ıılen pıpae: 

- E• 8 vet aziz evlAdlarım! 

diolgırlır çok kan dökmüşler · 
r, Billrslnlz ki bu kanlar 

°'•bent 
ihlasa •lmık lçio toprağa 

tohuma benzerler. Siya· 
Bette bo l 
t b Y edtr. MonffAluyetln 
o tlQlı 
kıoı • mııtteessnf kandır, .... 

Bu h 
arekeılerlle Bulgarlar ::il lıtlyorlar onu kendileri 

~I '· Fakat biz de bilmeliyiz. 
... ıe ıorn 

Yorum ~ocuklarım Bol· 
gırlar 

p ne istiyor. 
it d •paı huradı bir iki eanlye 

• ar d k il 1 ara lıdı. S6ztln6n ıe· 
ı oe go 

leetrıı rt nılyc l alıyor, kah 
• kııaltıyor, klh gftrletl 
.,or 't'e b• l 
ol uy elllde e!Rseo loş 

r •• killeeyl hıncı hlDç doldu· 
IQ df 1 

dlAI 
11 

eylcller Cizerlnde iete· 
gibi IDÜeHlr oluyordu. 

- F, t dl At L · e i yordu ne istiyor? 
alledoay • 

do 1 yı istiyor. Make· 
0ya'yı! .. 

d Beploh: bllfralniz ki· l\lıke·f 
onyı'd b ' 

Terd 1 izim de hakkımız 
b ır. O hık bulunduğumuz 
il Yeri d 

do er en baolar ve Make· 
nyayı ld 

,,1 8 tr. Biz Makedon· 
" Y• But ı lı gar ıra veremeyiz. On · 

r kan d 
-n. 1 6kDyorl11r ve dök· 
oq~ı er · 
bı 1 ı ae biz de dökmeğe 

' •dı.. Ve dökece~h:. 

A NA
1

~D-O-L u-· 
G- - - ---ünlok SiyHnl Gazete 

Sah.i U P Ve Baoyazganı 
u nydar Rüodü ÖK'rEM 
nıuıni n • 

eınyat ve yazı ioleri 
Jd llıfid&rü: Hamdi Niizbet 

•rebaııeai: ., _ __, 

İzııü.r tı . • 
c. n.lk -..ın.cı Beyler &ok.ağı 
l'e~ Partııi binası içinde 

l'elef011• r: lıınir •• ANADOLU 
• 2776 •• Poata kutuııu 405 

l' ABONE ŞERAİTi • 
ıUıtı 120 ' o, Altı aylığı 100 Oç 

}' .L •ylığı 500 kuru•tur ' 
-aaıcı .. . 

•bo nıenıleketler için eenellk 
Q ııe ilcreıi 27 liradır. 

C1ı- eJ"yerde 5 Kuru1&ur. 
.;-aG ·- • ---- e-~nııı bClabalar 25 L 4N a.urottur. 

Al>oLU lılATBAASINDA : 
BASıun TIR 

-Artık mes'ele uhfüşmlştl. 

Papaz efendi bam teHoe bas 
mı ştı . Rafif bir fıı:ılh ytıkeeldl: 

- Bay! bıy! 

Papaz ee ini yOkselttlkçe 
yükseltiyordu: 

- Muvaffak olmllk lçtn ço· 
cuklarım bizde ızlz kanlarımııı 
büyük Sırbistan lçtn feda ede· 

ceğlz. Şimdiye kadar sustuk ve 

hekledtk. Fıklt bu sessizlik 

ve lıekleyhlo anlamı bak ~ ımız · 

dan vazgt>çtlk değildir. Vatanın 

yüksek uıAlarını taalluk t>den 
haktan vezgeçilmez. Hakkımız 

hık olmak Qzer,, neticeyi bek· 
ledtk Ahıyaz yıldır bızl idare 

eden hOktlmete baktık, ne ya· 
pacak diye bekledik. 

Dedi ve biraz durduktan 

ııoora sözlerine devam etti: 

- Az bekledik, çok bekle 
dik, ertık hekllyemlyrcek vazl 
yete geldik Başımızdaki hilkıl 

metin bu itleri bışaramıyaca· 

ğını anladık, dl yerek o vakte 
kadu küreiloOn fizl'!rlnde bir 
boğçı içinde durao bir TOrk 
bayrağını ıçh ve ono hürmetle 
öptfitteu 80nra: 

- Evladlarım bugGoe kadar 
tepemizde şeref 1., taşıdığımız 

bu bayrak bundan böyle bizi 
muhafaza edemlyecek vniyete 

geldi. B . Jgar'ları esir olmamak 
için biz de başımızın çaresine 
bakmıya mecbur kaldık . 

Borada papaz eözQnü keui 

ve bir iki yutkunduktan eoora 
bayrağı tutıu ·t'ltDI yukarı kal 
dırdı ve bıyrağa bıkarak: 

Ey güzel bayrak! · Dedi · 
artık bizi ern mubnrlZa ede. 
ruf yecekeln ağlı yarak ve bftr
met ednek eendıoo ayrıl•yoroz. 

Çünkil büyük S.rb mlllttl daha 
yaeamak isti yor. 

Beyecao ziyadeleşmişti. Bay 
reğı yavaşça ldlrsü ftstGne k.o. 
yan papaz etrı(ıoı şl\yle bir 

bıktıktan ııonra: 

Biz . Dedi . Bolg8l''larlı he· 
Hb görmek lc;ln grc;enlerd" 

ilk komitemizi K.omınova ıart 

larına c;ıkarmıttık. Bu mokad· 
dea killaenln ıltmıt eenedlr 
papazlığını yapan ben, hf'plnl 
zlo boyok bıbaaı olan ben, 
ilk çete ile bilydk oğlumu 

gönderdim. Bu komitenin kah· 
ramanlırı oereflerlle çupıttılar. 

ıaolarlle öldüler oğhım dı bo 
ölenler içindedir. Bunlar bugGn 

cennetten eize bakıyor ~e di

yorlar ki: 
- Ey Sırb geoc;lerl! Eseri · 

mlzl tıklb ediniz. Açtığımız 

çığırdın yGrGyOoOı. 

Aziz evlAdlarım el'ın kulak · 

lırım bu leryadları itiliyor. 
itte bu ltltlştlr kf; hugfloka 

lctl maımızın bıtlıcı sebebi ol

muştur. Sizleri boyak Sırb 

mtlletlnfu r çıkaracagı vatan Or· 
doeona Hauetl Mralb namına 
davet edf yorum. 

- Denm edecek -

ANADOLU'nun Anketi. 
--·-~····~·----- Batı ı inci yilzde halinde mıl getirili. Tıtıt (Nı· 

Adına, Mersin, Alanya, Konya, kil v111ıtaeı) m111raf larıoı da 
Eeklıehlr ve Hılıkeılr'e ve kıı · daha ucuza eağlıyorlardı. Kın 

men de 1atanbol'ı muhtelif bir zamanda İzmir glret plyı· 
glrel (İdbalAt) eşyası satırdı. 11eı ıöomeğe ve letınbol plya· 
lzmlr'fo bftyilk yangınında bil ıaaı parlımığı baıladı. Borada 
yok ticarethanelerin yanmaaı tGkranlı ve sevinçle kaydedelim 
ve kumoıyoncularıo da kalma ki bu yazden lıtınba'; hftku· 
ması, Mark'ın ııukutu gibi ıe· metin de koruma1lle (Himaye· 
bebler İzmir glret (ldhalAt) elle) enddıtrl (Sanayi) tehrl 
itlerini zamanlı oimdlkl doru· oldu. Şimdi hakikaten lıtanbul· 
mı dfttGrmftştilr. Bilhassa M11rk da endtlatrl gelltmlı ve yftkeel 
mee'eleslnl izah etmek isterim. mittir. Çeıld mallardın çoğa 

Biz önce eıyayı Marlr:'la alırdık. 
Mark tamamlle dfttftoce, İngiliz 
ve Belçtkı pıraetle, Iı'rank 'la 

iş yapmak mecburiyeti doğdu. 
O vakitler İetıobul'dı pek çok 

glret eşy1Bı vardı. İstanbul le· 
clmerlerl bu malları o •akitler 
fabrika ( latlerlnden çok ucuza 

satıyorlardı. 

İzmir teclmerlerl bu aebeb 
yüzOnden 1etanbul'a ahotılar. 
Çünkil Avrupa {ıbrikalınna 

yapılacak elparlıler İatanbuldakl 
mal BBtışJarından daha p•hılıyı 

alınabiliyordu. Sonra İzrolr'den 
fabrikalara ma·ı ııımarlıyaolar 
ktıçOk partiler, İatanbul'dın 111 · 

marhyanlar ise bütün Anıdo· 

lo'ya Htış yaptıkları için bnyak 
pııtller halinde mal getirtiyor· 
Jardı. Fabrikalar; bu eebeble 
lstaobnl teclmeılerlne daha 
ucuza mal aatmağa baıladılar. 

Anadolu tecfmerlerJ; İzmir te 
clmerlerlnln bile İııtınbul'dan 
mal getirttiklerini görilnce ta · 
blatlle İstanbul'• gittiler ve lo 
yapmığı bıtlıdılır, İstanbul 
böylece çok utııı bıtlıdı. Ve 

Fıbrlkalardan yakla partiler 

lstaobul'dı yıpılmağa baıledı. 
Orada, çorap, faolli nnlre 
fabrikaları lılemtılte YI mem· 
leket ihtiyacını cevıb verecek 
derecede mal çıkarılmaktadır. 

Tım bu sırada genel kriz 
(Umumi buhran) bııgntterdl. 

laıaobul ve lımlr toptancılarlle 
Anadolu teclmerlerl ellerin· 

deki ıatoklırı azaltmak lGsu· 
munu duydular. f ıtanbal'da 
gelleeo muhtelif fabrikalar 
yıptıkları malları bu teclmer· 

lere satamayınca Anadulu'da 
g~zlmlere (~eyıhatlere) n mal· 
lırını ııatıcık mabreçler arı 

mıya batlıdılar ve buldol1r da .. 

Böyle doğrudan doğruya yogıh· 

mania ( l\f tııtehlfklc ) lı ve 

önemli ııatıtlar yıpmıyı başla· 
dılır. Böylece motavaeııt geçi· 
nenlerln önemll bir luımı or· 

tadan kılkmıt oldu •e bu da 
1zmlr'de glret eoyaaı ilıerinden 
iş yıpılmaeına bir eogel tetkll 
dtl. Nitekim fzmlr'de Orosdl· 
bak, Erera ve Meııerret Kibl 
baycık toptancı mağazaları için 
bo hallerin ıonoca (Netlceıl} 

olarak bpaamu mecbarlyed 

ma ücretleri indirilecek. 
·-·--- 8111 1 inci yazde 

lemektedlrler. J.ı,akat çoğunluk 

(Ekseri yet) bu tarlft!lerln eekl· 
den herıeyln pıhah olduğu 

nmanl1rı göre, timdi ucuz 
olmakla beraber gene yilkaek 
olduğunu söylemektedirler n 
bu mtıtılea çok doğrudur. Bu 
eebebledlr ki, Ekouom\ bakın· 
lı >ı tetkik JOzomono duymue· o 
tur. Geçen gtın lzmlr'e gelmit 
olan Umanlar genel direktörft 

Muhsin; lzmlr llmanuon dorumu 
nu hıcelerken bu mea'ele ile 
de uğrıtmıo, Uman işleri genel 

dlrekıörlüğOnde yOkleme ve 

boşaltma taı lleelni gözden 

geçlrmletlr. 
Haber aldığımıza göre bakan 

lık lımlr limanında yakletme 
ve boşaltma tarifelerini önemli 
bir eekllde indirecektir. Bu 
indirim çıkıt n ~lretlmls için 

en aea~ı bir dcret olarak teeblt 

edilecektir. 
Böylf'ce İzmir limanında daha 

cınh bir kaynııma 111~lımık 

(Temin etmek) mftmkan olacak· 
tır. ı.tm.nlar ıtenf'!l dlrektörG; 
TClrldye 1f m1Dlırlndıld yakle· 
me ve boşıltma ıarlfelerl Oıe· 

rinde eaaala dormuttor. Tftrkl 
ye'de en indirimli tarife Mer· 
ıln, en ytıkeek de letanbol 
limanında tatbik edilmektedir. 
lımlr tarlfeei orta doromdadır. 
Umanlar genel dlrektOrla~a; 
bfttftn Tarklye limanlarında 
yakleme ve botıltma tarifeleri· 

· nln Merıln limanı denceelnde 

lndlrllmeıtfnl esas olarak onay· 
lamıthr. İzmlr'deki ilgili (Ali 
kadar) le re de bu e11sa göre 
tarifenin lndlrllmeıi ıöylenmlt· 
tir. Fakat Mereln'de amele ftc· 
retlt>rl çok acoı&dor. Orada bir 

amele ~ftnde 70 kuruıı çılıt· 

maktadır. 1ımlr'de Haziran bat · 
langıcını kadar 250 kuruıta. 

Bu tarihten eonra Aa.ele İı· 
mlr'de gftndellkle değil, ton 
batına çalıştmlmığa bıolanmıı· 

tır. Böylece yOkleme ve boıalt· 

ma işi erini a da hı kolay •e kı11 
bir zamandı yapılması ıağlın· 

m'ştır. (Temin edllmlttlr). Ayni 
zam•nda bazı amele böylece 
200 kurup, bud1rı da gene 

250 kuruta çahımıt olmaktadır. 

bııgöaterdf. Halil blı bile otuz 
yıldır yıptığımıı toptancdı~ı 

bırakarak perakendeciliğe bıı 
ladık. 

lımlr'de tecim itlerinin da 
ralm11ında nlfuı 11ılıeının da 
çok önemli bir etkbl (Teelrl) 
olmuttur. lamir'de 400 bin 
nOfuı Tarken me•cnd Htıcı 

11yııı tlmdlkl kadar çok 
değildi. 

- Nlfuıa artırmak için ne 

y•pm•k lbımd11? 
- lımlr'de endOııtrlnln ge· 

lltmeııl için hftktimetçe tedbir 

ılınır ve bunun için de mGte· 

addlt fabrikalar karulurH nft· 

fos kendiliğinden artar. ÇOnkft 

1 f çoğalacak ve bonon 1 çln de 
lımlr'e it bulmıya lana gele· 
cektlr. Fakat lımlr'de lıbrlk• 
kurulıbfllr mi bilmem. Şuan 

da ıöylemek lıterlm ki lımlr'ln 
nftluea bu gldltle blras daha 
asılacaktır flkrl•deylm. 

_ Çıkıt (lbracat) bakımın 

dan ne mltaleadaıınıı? 
- Bana lhracatçllaramıı da· 

ba eaııh ceHblar verebfllrler. 

Ben glret itile o~rı,tliım için 
bu meı'ele hıkkında blroey 
ıôylemlyeceglm. 

Şahap Gftksel 
- Detam edecek -

Gece çalııcoa ftcretlerl 450 ku 
roıtor. 

İzmir llmınında yftk.leme ve 
boşaltma tarifeleri lndlrfllrae 
amele Ocretlerlnin de indiril 

mf!el JAzımgeleceğl Heri ıOğrOI· 
mektedlr. Halbuki lzmlr'de 
lfmın amelesi olarak 300 işçi 

vardır. Bnnlar eıra ile çalıotık· 
larını göre ıyda ellerine gıoçen 
para 25 30 lira araıındadır. Bo 
durum kırıısıodı liman ,. mele· 
eloln gftndeltklerlnf veya çalıt 

ma ücretlerini indirmek te milm 

kon otmıyıcaktır. Onun lçlb 
yOkleme ve botaltma tartrele 
rlod .. İzmir için nf\ ,,.kilde in· 
dirim yapılınaeı mOmkOn ola 

cağı lncıolenmektedir (Tetkik 
edtlmektedlr.) 

Liman tarife kom18yonu; ey 
hil ıyındın itibaren ılh ıy 

lç~o tatbik edilecek yeni tul· 
feyl kararlıetırmak Ozere 22 
temmuzda toplanacak ve görftt 
melere bıılıyacıktır. Bu gôrOt 
melerde yeni tarifede t'IHh 

indirimler yapılması bekll'!nmek· 
tedir. Hazırlıklera baılanmıştır. 

Lf man işleri ıa genel direkt O 
rfl Hatmet Dıllıe, ıf mdlden 
tarHe tızerlnde me gol olmak· 

tadır. lstınbal llmaoındı bo· 

tıltma dcretlerl malların grup· 
lanoa göre ton batına 75, 175 
225, 275 • •e 375 kuruştur. 

İımlr limanında ise gene bu 
gruplar için 75, 150, 200, 
250 ve 290 kuruştur. İetınbal 
tarlleal iıhı yaluekılr, fıkat 

f .,ıaobul llman•nda tatbik edl · 
len tarifenin bazı hakh aebt'b· 

ler yOıdnden lndlrilmuloe im 
Un görQlememektedlr. Halbuki 
lımlr için böyle bf r mea'ele 
yoktur. Bu eebeble İzmir için 
teclmerlerlmfzl sevindirecek in 

dlrlmler yıpılmıeı umudu kov· 
vetlldlr ve böyle bir netice bu 
meı•eıe Qzerlnde çok darın 

Anadolu'yı da ıevlnç vere· 

cektlr . 

1 1 Zabıtada 1 1 
Kadına Laf atmak 
Tehlikelidir. 

Bumahaoede yoldan geçen 
Ahmed kııı Naime, lamıll kısı 

Hicret ve Ahmed kı•ı Makbule· 
ye llfatın Halli oğlu Ahmed 

totulmuıtor. 

Üç kadın .e kendllerlle bir · 

leş~n lbrıhl m o~lu Kemal' le 
Oıımın Şeri(; Ahmed'ln ftzerlne 

tatla hıt1Ddan yıralımıtlardır. 

Onlar da hepel tutulmuıtor. 

iki Suç Birden 
A.leancak letuyonu lı.ah•eeln· 

de kıh veci Sallhlddln 'in ceke 
tinin cebini bır•ıılık mıkndile 
karııtırın Hıean oğlu Ali ta 
tolmut ye Gıerlnde bl r uıtora 

bulunmuıtnr. 

Sarhoşluk 
Salhane tramHy cıddeelnde 

Ali oğlu Yıkob, Muıtafa oğlu 

Durean, Adil ve Baydar 11rhoı 
olınk yoldan geçenlere sarkın· 

tılık ettiklerinden yıkalaamıı· 
lard11. Banlırdın Yıkub'on 

ftıerlnde birde kamı bolun· 
muıtor. 

Ağır Yaralandı 
Kuıuo&lo çarııeındı 11ğır 

ve dllılı Osman oğlu Baean'a 

ldareılndell arabayı çarptıran 

ve Oıman'ı yaralayan Geleı 

Mehmed'le Mehmed o~la HG· 
eeyln tatulmaılardır. Dlltla 
e- .,..... 1uaıadar. 

murluguudao: 
Oımaa ıgının emlik •e ey· 

tım baekaeındıu ôdftnç aldıjl 
parayı mobbll bankaya ipo

tek.il buluuan ve geeea eeae 
yıpılan aatıt: 2280 namu•b 
kanuna gl)re tecil edildiği bal· 

de bir ıeae lçfde birinci takılı 
borç ödenmediğinden ıon •e 
kat'i olarak tekrar mftzayedeye 
konan manlaanın oehltler ma· 
balleıılode baabı cıddealndekl 

hıoeelnln sağı ölmüş parmıkııs 

hı@ın veresesinin 4985 No. 
areuı eolo ılrhU molla lbnblm 
ağanın 496 l No. ıre11ı, arkaıı 

arabııcı ömer ağanın 4966 
No. lı areaaı öofl yol ile mah 
dut olduğu görQlen cOmle ka· 
pıeından gtrlldlkte alt kattı 

c1&dd~ye uuır iki oda bir bık· 
kal dükkADI ve bir bayvın 

damı ve motbık ve hir beli 
ile ftat katta tahtı ıo{ı tl&e 

rinde caddeye nazır iki, bir 
ıaodık odası ki cem'ın 6ç 
odası olın ve l 700 llra kıy 

meli mobammlnell bir bap 
hınenln. 

Malkfyetl açık artırma eure· 
tile ve 844 numaralı emllk 

ve eytam bankası kanonu mu· 
ciblnce bir defaya maheuı ol· 
mık prtlle ırtırmuı 28 8 ·1935 
çaqambı gftnCl 111t l' de 
manlaa hGkCimet konağındaki 

icra dairesinde yapılmak ftıere 
30 gftn mGddetle ıatılığa ko· 

noldo. 
Ba artırma ne.tlceelnde aatı11 

bedeli bu ne olursa olııan kıy· 

metine bıkılmıyarak en çok 
arhrll'Jıo üzerine lhıleıl yapı· 
lıcıktır. Sıht prşf n pıra tle 
olup mfişterlden yalnız yftıde 

lkt buçuk delllllye maar.Cı ah· 
nır. ltbo gayri menkul Oae· 

rinde herhangi bir teklld~ bak 
talebinde bulunanlar ellulndekl 
reıımt veealk ile birlikte on 

gfto zarfında mıni!a lcraaını 

mdntaatları lezımdır. 

Aksi halde hakları tapu ıl· 

clllnce malum olmadıkça pay· 
latmıdın hariç kalırlar. 11 ·8· 
1935 tarihinden itibaren ,art· 
name herkeıe açıktır. Talip 
olanların yftzde yedlbuçak tc· 
miaat ıkçaaı nyı mllli bir 
banka mektubu •e 933 1775 
dosya aumaraıile mania icra 
m,,murloğooa mtıracaatlırı lfia 

olunur. 2185 
H. lı. No. 7 

iz mir Tram vay:ve Elek· 
lirik. So~yet~sinden: 

Şebeke a111ellyıtı dolayııllc 
cereyanın bu 1110 21 inci Pa· 
zar gdnD eaat 8,30 dın 18 e 
kadar 1 inci n 2 inci Kordon· 
dı, General K.lıım Dlrlk Mimar 
Kemaleddin caddeleri n Gazi 
BulHra ile mftcaTlr aokaklarda 
kesileceği eayın ıbonclerlmfsce 

bilinmek Osere ilin olanor. 

Alnından Yaralamış 
Karıntlnı'da ııllhaae cadde· 

ılnde Habacı Kıbrıı'b Meh· 
med bir araba ve hay HD ahm 
aatımı lılnden kısarak Bileyin 
oğlu Favolft tıılı ılnıadaa 

yaralımıttır. 

Battaniye Çalmış 
Kemer caddeılnde Glrld'll 

Moeta(a'nın bayTaa damınd y•· 
tın Duan oğla Hı•n'ın batt•· 
niyetini çılan Ahmed total· 

muıtar. 

Konuk Ne Yapmış? 
KlçDk tuhaf lyecller çarı11ın· 

dı Konyalı İbrahim 'in odaunda 
konnklıyan Mutalı otla 8•m· 
u; oda lahlbt İbnblm'la on 
bet Uımaa çabalfbr. 
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Casus Romanı: 20 temmuz 935 •• 10 .. 

S morluğundan: Beyaz Kulenin arışın Halll •• u •• ıı.oıo emlAk 
ve eytam bankasından ISdOnç 

Akt • • SUZAN aldığı paraya mokalftl bankaya . rı Si : . ipotekli bulunan ve geçen Sf'ne 

--------..-----~~~--~-~ nıuiz ~ozan'ın Bu Teklifine Ona 
yapılan eatıe; 2 ıao numaralı 
kanuna göre tecil edildiği hal 

• 
'~---·1--.J Dikkatle Bakarak Dedi ki: 

de bir sene içinde birinci tıık· 
alt b rç ödenmedi ğlnden son 

ve ket'i olarak tekrar mOzıye 
deye konan Manlsamn çaprazı 

Şunu iyice nazarı dikkate 
atıo ız ki korkunç bir k uvvet 

Fran a'yı sıkmaktadır. Bu kov· 

veıln Franea'yı Alm n 'fara te! 

Um etme i ih timali de vordır. 
Hatttl logllter e'yl d .. ! 

Etrafa dal budak alan işbu 
kuvvet (Kırmızı filuh) n amfle 

maruf tf'ş kfldttı r. Bu kar mızı 

kftlıihlılar k uvvetli ve enerjik 

Fr neız'lardım m ürekkep bir 
kitledir. 

lşhtlglmfze nszerao Saraiğfn 
casus teşkilat ha k nı yfiıbuşı 

hılye ile Atloa Befaret bane 
k4tlbl umumi l Rokfeiğ bu teş 
ktlAın m ensupturlar . Ya lnız 
baekomaodan Saralğln bu teş· 
kflAın gf rlp girmediğ i henfiz 
anlsşılamnmışbr. 

Sarnlğ'in ve erklioıbarblye 
relel Sarpl'nlo Seliinlk mer kez 

olmak artlle Makedonyayı Fran· 
sız kumandası ahında beynel· 

milel bir hole koymak için ça· 
lıştıkları aşlkdrdır. 

Bunların hepsi yıml Sarulğ 
General Sarpl, Matlye ve Rok · 

fefğ Bulgar aekeıinl mahvet 

mek hıemtyorl r . Yalnız Sa· 
rafğ'ln teşkili Uc nğraştığı Mo 

kedonya beynelmilel mıntaka 
eınm f evkalAde komiseri olmak 

için M usevi'ler araPmdıı propa· 

ganda yaptığı tebeyyfin elD'fştlr. 
Aldığımız maıumaın nazaran 

Fransız hor biye nezareti oe men· 

ııop §&hıııJar, Al man tahtelbıı 

birlerini ıahklm He Yunan su 

farında Alman tahtr lbahfrlerl 

nin tahkim edildiği ~aylaıunı 
çıkararak Kral Kostantfoln adı 
oı kirletmek istiyor . .Saralğden 

Rokrcl'ye kadar meydan bulan 

bu icraat sebeblle Atlna'ya ka· 

dar gltmekllğlnlz Jazım gelip 
gelmedf ğlnJ sizden anlamak Is 
temi yorum. 

İotellcene Servls'ln t ıihbuat 

şef ( bir kadeh şampanya iç· 
mek için biraz durdu ve eonra 

de vam ett i : 

- TeşkllAtımıza yardım eden 
Jere karş ı dalma meı dce mua

mele yaptoık prensibimizdir. 
Şimdilik şu 500 İogtlfz liralık 
çeki alı nız ve her kıymetli 

malumat verdiğiniz zaman ala· 

cağımz mfikdfııttan ba ka h er 
ay bu kadarlık bir çek namı· 

m za gelecektir. Sozan çeki aldı. 

-1\lutebı kız yftzbaşım. 'Ümld 

ediyor um ki size muvaffakıyet

li hl zruetlerdu bolunacoğım. 

Y fizbaşı ilave etti : 

- E lde edectğlolz malumat 

veya vesikaları evinize geldi · 

ğlmde doğrudan doğroyo bana 
tevdi edeceksiniz. 

SnzıılD sırf s5z olmak Ozere: 

- Emri o ize herac fçlo ama· 
deyim .. 

Dedi ve Dyr ıldılar. 

Süz n ealonc girdi. Yorgun 

olduğundan oturmağa htç ol· 
yeti yoktu. Bir iki et kaJaşına 

veda ederek opertmanına çe· 

kildi. Şimdi yeol aldığı vazife 

nto ahından nasıl çıkauğını 

dOşünOyordo. 

Henz gözlerini kapaımağa ha· 
zırlanırken ani bir fikirle ya· 
tağından fırladı. Aceha Alman 

casus teşkll4tına mensup olup 
olmadığımı ve Franeız'•ara IA 

yıklle hizmet edip etmediğimi 

anlamak makeadile mi Voks 

lıana bu vazifeyi v~rdl? 

Bu lhılmal Sazan'ın kalbini 

IJOpbeye dOşfirda . Uyumak f m 

k4nı yoktu. Derhal kalktı. Bir 

çekmece açarak ufık bir kutu 

çıkardı ve kendisine bir mor · 

fln iğnesi yaptı. Bira~ l!onra 

tatlı bir uyku ile uyumaga 

bı1Jladı. 

• • • 
'·Muiz Manasinin 

Söke Belediye Riyasetinden: 
• Madde l - Söke kazasının fenni eo tesisatına alt 48 91 60 
kuruş bedeli mubaromenll muhtelif eh'ıtta 11081 buçuk metre 

tolüode çelik veya font boru ve armctfirlerl kapılı zarf osollle 

16 temmuz 935 tarihinden itibaren 31 gün müddetle ekelltmfye 
konulmolJtUr. 

Madde 2 - Eksiltme 15 ağustos 935 pereembe gOoQ saat 
16 da Söke belediyesinde encümen huzurunda icra kılmacığın· 
dan talfplerln ha saatten bir ea t evveline kadar teklff mektob· 
larını belediye riyasetine vermiş olacaklardır. 

Madde 3 - Şartname model ve projeleri 7 buçuk lira mu· 
kabilinde SlSktı beledlyesloden alablllrler. 

Madde - 4 Eksiltme l~loe girebilecek talipler 2490 noma· 
ralı artırma ve eksiltme ve ihale kanununun 2 ve :3 Oncll mad· 

delerlndekl evsafı haiz: n salld haiz bulunacaklardır. 

20 24 2 1 2180 

lzmir Vakıflar Oirektörlilğünden: 
Senelik kirası 

Lira Cinsi No. Mevkii 
200 Dükkdn 3 Sımdıkçılar 

Vakfa ait yukarıda yazılı dOkkanın 23.6 .935 tarihinden hlba· 

ren bir ay mfiddetle pazarlıkla Oate.tme yapılacağı llAu olunur. 

2221 

Kemalpaşa MalmüdUrlOğünden: 
Cinai Miktarı Ağaç Metrldyetl Muham. bedeU 

1\lccburi Aşkı,, 
A nlotrıklarımızın cereyan d · 

ılğfnln erteet gann SOzan Mut· 
zln · evinde nkşam kahve ohıeıını 

henfiz ikmal c tmfetl. 

O gece aldığı morlin gale
yana gelmiş 6fol rled nf yat ıeh · 

rarek ona tallı bir uyku VP.r· 
mle ve eohah geç kalkmışt ı. 

Motzln evine eaat üçe doğru 

gltli. Muiz He içtiği blr·lkl eam· 
pan)'a t e irile Sazan gene ken · 
Öfne hAklm oldu. 

iki casus epf yce vııklttenberl 
mOnıkaşa edlyo7lardı . 

Snzeo Eotellceos Servis ee· 

f lle aralarında cereyan eden 
mfikAlf! meden bahsetmemek şar· 

tile Mofze dedi ki : 

- Öyle fena bir oyun oy· 
n ıyoruz ki neticesinin n ereye 

\'8racağıo1 da bilmiyoruz. Ben 

bir senedenberl SeJdotk' te çok: 

işler g6rdfim. Yı,·nş yavaş Lir 

çok teşkllpdarca tanıomağ!1 baş 

landım. Sevgili arkadaşım ~öz 
lerJmhıl dört açmalıyız. Gade· 
rlmlz kendimizi gOoee doğar· 

ken bir zeytinlikte görmek le 

temfyorea ve deniz balıklarına 

arkadışhk yapmak lstemlyoraak 

•e yıbud bir İngntz moıtsrün · 
den bir gece banyosu almak 
lstemlyoreak çok dikkatli yQ. 
rfimek lazımdır. 

Birinci tedbir olarak senin 
sevginle çılgın dereceaioe gelen 

Jan de Arae'ın aşkını mukı· 
belo edeceksin. Sen sevme, za 

rar yok. Fakat zahiren ona 
çıldırasıya sevdiğini ihsas etti · 

recekeln. Sonra kumandanla 

gôrilşmf'k fırsatını ele geçire · 

cekeln. ÇOnkd kumandanla çok 

ônemll şeyler Qzerlnde gôrfit 
mek isterim. 

Muiz bunları dinledikten 
ııonra cevap verdi : 

-· Ffklrlerfolz çok gftzel SO· 

zan yalnız benim Jın ile teefı 

edeceğim rabıtadan herkes ha· 

berdar olunca bu le Sırp ak· 

trlel Vlnta'nm kulağına da gl· 

decektlr. Bo kadın bana şiddet· 
le bağlıdır. Kıskançlık ııalkı · 

ell.:ı o nlebette de mOdhle bir 

De•ım edecek -

eaglr mahallestÔde sağı çoban 
lealı hacı h11lll ve earaç b0Sf'l· 

yln haneleri solu kızılcıkla du 
do hanım hanesi arkuı kısmen 

eerııç biiıu•yf n ve kısmen meç 
hol arsa önü yol ile mahdut 

haneni o altı ayak mozavık ter· 
tlbl merdlvf'nrien çıkılarak de 

mir cümle kapısından gfrJllnce 

zemini çf nl taş döself bir sofa 
· Ozetlnde caddeyP nazır hlr ııora 
ve bahçeye nazır iki, bir ca 
mekAolı ki cem'an Qç oda, tıst 
kana bir ge!lh sola Oznlnde 
caddeye nazır iç içe biri hal· 

konlu ve camelı:Anlı olmak Oze· 
re iki oda, bahçeye nazır bir 

ki keza ftç oda, kPnarı demir 
parmaklıkla geniş taraca alt ve 

Osne b'rer helA zemin kıt 
odun ve kömüre malıeue bod· 
rom, dar bir avlu, avluda bir 
b mamlık bir mutbak bir ye· 
rnPkhane bir d~bboyu olan 
kAr~lr ve 7000 Urn kıymetin· 

de im e vin 

Mülkly~ti açık arhrma sure· 

tJle ve 844 onmnralı emlıik ve 

eytam bankası ka unu mucl · 

hince bir defaya m nbrns olmak 

şrrılle artırması 28 8 1935 çar· 

şamba giioü eaat 14. de Mani· 

ea hükumet konağındaki icra 

dairesinde yapılmak üzere 30 

gOn mOddetle satılı~a konuldu. 
Bu arhrma neticesinde ı,ahı, 

bedeli her nf'l olursa olııun 

kıymetine bılulmıyarak ençok 
arhranın Ozerloe ihalesi yapı· 

lacaktır. Sata& peşin para Ue 
olob mOı,tcrlden y11lnız yOzde 

lklbuçok dellllfye masrafı alınır 
lobu gayri menkul fizerfnde 

her hangi bir eekllde hak lale· 
binde bulunanlar ellerindeki 

resmt vesaik ile btrllktt' oo 
gao zarfında manfea icrasına 
mOracaatları ltzımdır. 

Akil halde hakları tapu l!İCI · 
lince malum olmadıkça paylao· 

madan hariç kalırlar. 9.8.935 
tarihinden lttbarcn eartname 
herkeııe açıktır. Talib olanların 
yftzde. yedibuçak teminat ak · 

çıeı veya mflli bir bankı hl· 
bar mektuba ve 93ll 1801 
dosya numaraıılle manlsa icra 

memorloğuua müracaatları llAn 

olunur. H. le No. 8 

lzmir Vakıflar direktörlüğünden: 
1 - lımfr'de Mezarlıkbaeı mevkUndekl va~ıf arsa Oıerine 

yaptırılacak hal binası tnıaatı kapalı zarf ueollle ek~lh· 

meye konmoıtur. 

2 - lhaleal 15 ·Ağostoe· 935 perşembe gftna eaıt 15 te 
İzmir vakıl lar dlrektlSrlilğftnde dlrektôrlOk odasında 
toplanacak komlıyonda yapılacaktır. 

3 - Bo loe afd projeler ile imalat ve ekefltmc şartnameleri 

ve mukavelename noshıları 2,94 lira mukabilinde İzmir, 

Aokara ve İstaobul'da vakıflar dlrektôrUiklerloden 
alınabilir. 

4 - Muvakkat teminat mlkdarı 4191,56 liradır. Eksiltmeye 
gireceklerin teminat makbuzunu veya mektubuna, 1'1 
CIU'et odasında kayıdh olduklarına dair vesikayı ve fenni 
ehliyet vesikasını teklif lerlle beraber vermeleri lazımdır. 

5 - Eksiltmeye girecek mftteabhldlerln kendilerinin mimar 
veya mfibeadlıı olmaları veyabud inşaatın her tOrlO ka· 

nuni, idari ve fenni mee'ullyetlni kabul ve ifa edecek 
mfitflba 8ıs mühendis veya mimarla bfttOn muamelelerde 

mileıerekeo mes'ul olmak Ozere birlikte çılıomnları Kôyft Mevkii 

Uluoak Uloeulok 

UJocak Cami ardı 

ı,arttır. 

Bağ .8 .2165 Madam eoflya 120 Avni zamanda bu eksiltmeye girebilmek için en az 
Zeytin 163 "' .... " 75 30,000 liralık bir binanın lnşaahm muvaf faklyetle bl· 

mabsolO. tlrrnfe oldn@urıa rlılr resmi fen heyetlerinden verllmle 
Yukarıda evsafı yazıla gayri menkuller mahsollerlnln de'VşlrU H'} 8 raed!k t·dllwfş belgeler göaterllmesl mecburidir. 

meelue makaur olmak üzere icarları "' dellıil.ye ve111lr maerlfalı 6 _ Jı:ksllıuıe ve i hale 24{}0 sayılı arttırmıı, elı:E.iltme ve 11.ıale 
mOşterlye ali ,,6,7 ,tl35 gOnlemecloden 26, 7,935 gOulemecloe ka · kanunu uyarın ca yapı lacaktır. • 

dar 21 gün mOddetle mfizayedeye çıkarılmılJllr. Tl"klHnameler t·u kanona ramamlle uygun olarak 
Talfpledu 26,7,935 gilolemeclne teeadnf eden cuma gflnü ba ıırla nıp en grç 15 ·8· 935 per~enıhe günü sut 14 e 

saat 15 le Kemalpaea malmüdftrlOğftne mOteşekkil aatı~ komls· kadar makbuz ımıkablllode lzwlr Vakıf Jar dlrektôrfQ. 

Söke askeri 81. al. ko . rs. den: 
1 - Alay atları için 260 ton arpa kapalı 

konmoı,tur. 

2 İhalesi 22,temmuz,935 pazurteel gün ti eaal 15 te 
de satın sima komisyonunda yapılacaktır. 

~ Arpa'oın tahmin edilen bedeli 9100 liradır. 
4 Muvakkat teminatı 682 lira 50 kuro1Jtor. 

5 Arpa takeltlerlnln yfizde 50 ei yulaf olursa terctbaD 
bul edilir. 

G Evsaf ve eerahl öğrenmek letlyenler hergfto ve iste 
lr r de teminat paralarını malsandığına yatırarak al 

ları makbuzla ve ılcarel odasında kayıtlı oldukl• 
ve mahalli emniyet müdOrlOğQnden tesklyclerloe 
vesalkle ihale günll saatinden enez bir ııaat evvel 
nekeri satın alma komleyonuna mOracaatları. 

1 
Kışlada Mos. ~lev. satın alma komisyo

nunda ihaleleri yapılacak ilanlar 
Mst. M '" Sat. ıl. ko. rs. den: iti 
1 - Mst. l'tf v. kıtaat hayvanatının 426600 kl!o kuru o~ 

tlyıcı kapalı eksiltme suretlle satın alınacaktır. lb·r' 
6.ağuetos. 935 salı gOoQ saat ooalh buçukta tzı:oı 
kışlada Mst. Mv. 111tın alma komleyonooda yapılacık 

2 Şartnamesi herg6n komisyonda gatftleblllr. 
3 Kuru otun tahmin edilen tutarı 1706J liradır. 

4 Beher kilo koru ot için dôrt kuroı, f iat tahmin 
mlştlr. 

5 Teminatı muvakkate akçesi 1279 lira ee sen kuroıU'' 
6 İeteklller ticaret odasında kayttll oldoklarına dair v 

~lS'lt,.rmek m ecborJyetlndedfrler. 

7 Ekslltmlye lştlralt edecekler 2490 eayılı artırma ve 
slhme kanununun 2 ve QçOocü maddelerinde ve e• 

meelnde yazıla vealkalcırlle temlu.tı muvakkate maklı 
larını ve teklif mektoblarım ihale saatinden enıı 
Hat evvel komisyonu vermle hulun11c11klardır. 

Müetıthkem mevki S A. AL KO den: 
1 - l\ITS. .M V. kıt'aları lçfo 6:J300 kilo eıflır Pli k İlı 

zarf usulü ile satıo alınacaktır. ihalesi 29 7 935 P'g; 
tcsl ,rilnü eost l 0,30 da lzmlr'de kışlada SAT. AL. 
nunda yapılacaktır. 

2 Şıırtnamesl her~ün komleyondı eörOlebllir. 
3 Sı~ır etln' n tahmin edilen bedeli dokuzblo 

dokeanbee 94.95 liradır. fliJ 
4 Beher kilo eı~ır etinin tahmin edilen ftatl 15 kuru -;. 
5 Muvakkat teminat akçel!i 669 altı yoz altmış do 

Ura 40 kırk kur•ıetor. 

6 1 tcklll~r ticaret odaeında kayıtlı olduklarına dair 
slka gôı•termek mecburfyetlndedirln. 

7 Ekelltm,.ğe tetlrak ~decekler 2490 sayılı arhrllJll ) 
t-kslltme kanununun 2 ve 8 cO maddolerlnde ve ~ 
namesinde yazılı veılkalarlle teminatı muvakkate °-""~ 
buzlarını ve teklif mektuhlarını ihale saatinden eO 

bir 11111t evvel komlııyona vermlı bulunacaklardır. 
2063 11 16 20 24 __,/' 

Müstahkem mevki eat. al. ko. re. den: r/:. 
l - Met. Mv. askeri haııtam~sfoln ( 42000) kilo ııftt lhtl~ 

kapılı zari usullle eatın alınacaktır. İhalesi 27 ·'f ~ 
muz· 935 cumarteııl gtıoü 11at on buçukta fzmlr'de 
lada Met. Mv. eatan alma komlıyouonda yapılacaktır· 

2 ŞartnHmesl her gOu komisyonda gör~leblllr. V,. 
3 1.teklller Ticaret odasında mokayyed olduklarını 

•eılka gö8termek mecburiyetindedirler. 
4 Sodftn tahmin edilen bedeli (5460) liradır . 
5 Beher kilo süt için on üç kurue f la tabmtu 
6 Teminatı muvakkate ıkçeııl (409) Ura elli kuruştur. ; 
7 Milnakaeaeına iştirak edecekler 24.90 ııayıh artırDI~ 

eksiltme kanununun 2 ve üçlluct\ maddelerinde ve /ı 
namesinde yazılı vesikalarla teminata munkkate Ol~ 
buzlarını ve teklif mektuplarını ihale ııaatlnden enıı 
saat evvel komiııyona vermle bolonacaklardır. 

24 2076 11 16 20 

MOstahkem meykl eat. al. ko. re. den: iJal 
l - Mııt. Mv. aııkeri ha!ltaneslolo (30000) kilo yoğort 1

1
J 

yacı açık ekelltme suretlle 11tın alınacaktır. lb• •I 
27 ·Tem. 935 cumartesi gilnfl saat on birde fs111tr .,ı 
k.ıelada Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapılacak 

2 
3 
4 
5 
6 

7 

Şartnamesi her gQn komisyonda gôrtUeblllr. 
y oğordon tahmin edilen bedeli ( 4 200) liradır. tJ 
Beher kilo yoğurt için on d6rt kuruş tahmin edfloıll 
Teminatı muvakkate akçesi (315) liradır. dl 
t.neklller Ticaret odasında kayıdh olduklarına 
vesika göstermek mecborlyetlndedlrlcr. (. 

MOnakaeıya letlrak edecekler 2490 sayılı artırı:o:,ır 
eksiltme kanununun 2 ve fl~tıucd maddelerinde ve ,-

namesinde yazılı veelkalerı ve te'mlnıtı muvakkate ~ 
buzlarlle birlikte ihale saatinden en az bir saat e 
komisyonda hazır bulunmaları. 

2077 11 20 3'i 16 
Moıtıbkem . mevki ~A. AL. KO. dan: _j 
1 - MST. MV. kıtalırı için 46900 kilo ıı~ar eti k~~ 

2 
3 
4 
5 

(j 

7 

zarf usula ile satın alınacaktır. lbaleııl 29.7.935 ~1· 
tesl f!ilnü saat 11 de lzmlrde kıelade MST. M V. S 
AL. KO. uuoda yapılacaktır. 

Şarıoameel herğftn komlıyonda görftlebfllr. ~ 
Sığır etinin mecmu bedeli 7035 yedlbln otutbeş il /. 
Beher kilo ıığır etinin tahmin edilen f latl J 5 kurot'p 
Muvakkat teminat akçesi 54!7 beoyils yhmlyedl Urt 
ııltmışOç kuruetur. ~ 

lstf'klller ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair • 
göstrrmek mecburlyetlodedlrler. 1 
EkelltmPğe letlrak edecekler 2:iPO ııayılı art11aı• 1 
eksiltme kanununun 2 ve a tınca maddelerinde~ 
şartnamesinde yazılı veelkalarlle muvakkat teminat ~ 
buzlarını ve teklif mekıoblarıoı ihale aaıtlnden 

yoauaa mtlracaatlırı Uln olunur. 2219 gdue verilecektir. 2222 20 26 1 8 

-------~~~:....__------~~~--~~~~~~~~ ...--...... -·- .. __ _. 

bir saat evvel komlııyona vermlı buluoac.klardır • 
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Anadolu'nun Tarihi Tefrikası 

i 

fiATUI( f{AKAll 

OksOrenler! Mut· 
laka (Okamentol) 
ÔksftrOk Şekerle· 
rini TecrO.be Edi· 
DİZ •• cc 

< 
--' >< ca 

" ı lzmir ithalat Gümrüğü Müdürln
ğnnden: 

• 
Tebeolr toza 

CllAh iki adet okeijen maki· 

K. gr. 
0.320 

neıl blçağı. 0.200 
Kesllmlo kAğıt 1.040 
Keıllmlt moknva 1.820 
Yazılı reelmll rekllm 2.020 

Tefrika No. 83 19 temmuz 935 M.A YHAN 
~ . . 

~ Bana Şunu Söyleyin Ağam, Şimdi Ne 
L&.I 
> 

Amyıat tozu 28.600 
Boyala vernik 4 930 

~ 

• 1 
ır 

~; 

Oluyor veya Ne Oldu? .. 
:z: 
er: 
>er: 

GClltekln, blr11 11abt gör6 
btlyordu. İkide bir 
Çekiyordu : bıyıklarını 

tek-k Agım, blreeyler o1sa ge· 
· Ôıgın görGoDyorauo. 

dGf-; yit Aybey. İçimize kord 
' onı canım ııkıhyor. -e 

8 •yrolı, hlreey mi ur? 
ıet 0

1 
ııırıdı Yıkar. toprak ki· 

ere t 
dı •rap getiriyordu. A•h-
kl1a'!ô.,rtın1naıut Aybey Galte 

~•ıtça lfııleodl : 
YI - teraenfz Yıkara eöyllye 

11~ df', biraz bizi yalnız bı 
~•111 . 

Cottekı d n GtGncellydl : 
klı- Bıyır, hayır!. Ben bili 
haı onun lıulanmaııaa tarafta· 

hllght Yare~ blalm kadar T6rk, 
y k de hlıden çok. 

~ •r IÇerl'e girdi : • 
~ÔrQ Der lklnlal de dGıftncell 
lçt11,

70
r11111• Enet& ta ıaraptan 

tek~= elindekileri oaattı. G61· 
1 .. ret etti • --.. Se • 

D de otur Yakar! 
~--;. Otnrımam ığım.. Ben 

1111 hlUrlm 
Aybey .. 

bir •n~ 1'e ıltem dolu 
ltıle atıldı • 

- Se • 
Ca1t : bu ola kızıııa. 
_ ; in llbe etti : 

eat
11 

eıı bn nla kadını ola 
n,, 

İki ge 
Cıı ııç kıp kırnuıı oldular. 
_ ~kla gene eôyledl : 

•tık yle bir kadın ki, blıe 
•ereceL 1 ~k te 

1 
&I n Yakar! Senden 

" ! er •orıcağaı, öAreneceglı! 
1.111;1r k 

idi ki • 0 adar heyecanda 
baht 'k ... çıkaramıyordu. NI· 

_ endlılal toplayabildi : 
_ Ben .• Bea kimim ki. Ben. 

~eter Yakar' ,,be . 
IG•I Y barıa keıkln bir aeale 

I 9Qllftl y 
Otoraı ' •kar da kGıeye 
ct.aaı uııa. Gtlltekln, .. rabı eon 

_ 
11

;::a kadar içti. 

lıterd Dl dlnleyla çocuklar! 
rnın ~ bir boıoklak gGrGyo 
Bllg tn .. Bakanımıı kardetlm 

e ile k 
•tıld •yaataıınıa aralara 
den 

1İ, Birçok oraklar, timdi 
kıtd lıe dit bllemeğe, bat 

•rma& b r0111 rıa •tladalar korkoyo 
y~:alruı kalacağıı .. 

•r torda : 
- Neden? 

d - Ata1n Çin'e mewledlyor 
• ondan! ı 

- Ne 11 P1Dak lıtlyor? 
t111ı- Blıe fent bir din lbım 
din:· bGuya Çln'Ulerln Buda 
111111 lıe iyi gellrmlt. Milleti· 
rtr1111 Ytlceltlr, ın .. nları lytleotl 

t. Arı1nıat ki b . 
'eUendt a a~lın kov. 

l rlr1nlt! 
akar atddı : 

- 'Yıl lıı bir d an, •tma n çok yan· 

oralardan geliyorum. Buda dl· .,..... Bana ıunn snyleyln ağam, 
olnl bilirim. DGetınQnGı, Çltı· timdi ne oluyor yeyı ne oldu? 

Ulet', dGnyanın en kalabalık - Ne olacak, Hakanm kay. 
bir olusu oldukları ve gene natau da ayol teYI sôyllyor .. 

doğunun eo boy.ık toprak par· O adam çok inatçıdır. Fakat 
çalarına ellerinde bulundurduk.· kafah, okomoı bir kleldlr. İGrk 
ları halde, Tark ula!laaon kah illerinde adı duyulmoı ve her· 
ramın, cesur, dıyaaıldı, temiı 

kee onu snmlttir. Bizim kılı 
robunu ıaeıyamıyorlar. Neden 
mi; 000 da ıGyllyeylm : lıcımızı, o kafası ile iki parça 

Buda dini, bir aluıu ç6r0t· yapar .. 
mek, yerlerde ıtlrGndGrmek - Tabii .. Btlgl, kılıçtan zor. 

ludur GiUteklnt 
için ktffdfr. Hakan bono ne· 
den yapıyor? Ba batıya neden - Bogan öğleden ıonra bir 

ve Pftrj~n Şahapın 
En -Oetftn Bir Mfts· 
bil Şekeri Oldu~u· 
nu unutmayınız. 

Ko .-veli i Mfts bil 

lstiyenlet Şaha 
Sıhhat Sftrgftn 

Haplarını Maruf 
ecza depolannda 
ve Eczanelerden 
Arasınlar. 

ca 
a: 
LU 
~ 
LU 
Q -c.::s 
>< 
"' 

\------dGtOyor? toplantı yapılacak. 

Galtek:la bftt6D dikkati ile - Hakan bıeka ne dGıD· Muhasip 
Yakar'• bakıyordu. nAyor? Korrespondans 

Y k bl L d - Köylerlmlsl, tehlrlerlmt. - o aa, gene r • 1 •D Tarkçe n t'raoıızça nya 
ı. ? F k t ba ne ,.. ıl utırılım, •ınmız tehirllle 

parm•rı1 mı a a · / Alroıncaya tamamlle malik olan 
L L• B ıellm, diyor. kite .adar ıGıerear ea gftrG· bir mohaslp Korreıpoııdaaı ara 

yorum : - Bu doğru n çok iyi!. nıyor. MOracaat yalnız y111 ile 
kendi neelfmlı&ln kıılan arı· Btzlttı yarımı• ean•atkl.rdır, d~ . ANADOLU gazetetl idarehane 

sanda, gtıaetten ~engini almıı. mlrcldir, rençbetdir. Gôçebe ıloe mftracaat. GA. Ae. D 3 

aaılam kanda, uğlam topraktı hayatı sGrftp gideme•. Doku. Menemen A. Bolluk hhlm 

fllls gibi y6kaelmlt, çlç4'k aç· macıhgı, •Aaç yetlttlrmt'ğf, top Hğfoden: 2166 
mıt ne Tark abaları .ar? rak hlemeğl n ıan'atları artar. Menemenin Pazar baıı mı 

halleslnden Pirlepcll İbrahim 
Ağım Gtiltektn, dırılmı, fa mıhyıı. kızı Kadriye tsrafındao mezktlr 

kat ılı, ne kadar bahadır, kaç - Evet, bono da eöyllyen mahallede moklm Baoın oğlu 
kabileye boyan eğdlrmtı olur· •A• Banan bynatuı.. Her Oaıeyln aleyhine acılan bot•n· 

ıanıs olunuz, bu cihetten biç· lklıl de bandı mutabık. Am mı dua11ndan dolıyı m6ddea 
bir teY aalanİıyoraannz. Siz aleyh oımıaa çıkarılan daveti 

mı, öbtır meı·ele! ı b 9a gbel, ne demek bllmlyorau. yeye terı en metro attan u&e 

naı. Sis kendi ıtığınııla kendi - Beni Hanı götiırmeı yln'Jn lkametgtbının meçhul'· 
mi.talı? yeti anlatalmıe n kanona oy-

lçlnlıl göremlyoraonos.. _ Soao nr _ gon gôrGlen ıaltp Gaerlne Da 
Galtekln ıap· .. rı olmatto : aeylne tebltga11n iltnen yapıl 
- Doğra eöyllyoraoa Yakar, O m1&1na mahkemece karar veril· 

kı11m, çok doğru! peratör mit n illa tarihinden itibaren 

Dedi.. Cemil Şe • f on goa zarfında itiraz edilme 
- Banu kabul etmek klft rJ dlğl takdirde tebllğat yıpalmıı 

değil Bahadır! Bu lhtlraıınızla 8 d eayılacıgı n muhakeme gtıın6 
koı koca bir oloıu 11QrDkllyot10· ay ll r olarak tayla edilen 13.9.935 de 

B b Lk L Nomanıade ıoka"ı No. 5 mahkemeye blızat gelmeıl Hya 
nas. ona aa. ıaıı yoa.tar. ıı bir nkll göodermeıi akel tak 

Yakar ayaga kalkmıet1. Saat 9 · 12 Tele. Ev : 385 7 kında muhakemenin gıyaben 
İki erkek hayran hayran ,. 3 . 7 •• Kıl : 3228 bıkılıcağı tebliğ makamına ka 

bakıyor~l~ar~d~ı~·----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~lm~o~l~m~ı~k~G~ze~r~e~l~ll~n~~~lo~a~o~r:·~ 

. ,, 

için b Gıtıace! Eger bu uloı 
dld ana kabul ederaealz tim· N~ ~ 

en aft il ' ~ ~ de~u. yıl/ yey
1
1
1
m, çok uıat _ _ _ 

den d ın Y• arda temellntz. 

'\ 

Bloknot ı. 790 
SOzgGç klğıdı 0.440 
AlkollCl vernik 1.040 
Resimli reklAm S.300 
KAğıt rekltm 2.000 
KAğ•t reklam O. 700 
Moknva rekltm 2.440 
Reslmll yuıb reklAm 1.600 
Bilyel taoı 0.300 
Mukana reklAm 2.180 
Kart postal O. 7 :JO 
Bir renkli porselen ktee 1.780 
Cam knaaoı 1. 720 

Yokarada yasılı eoya açı\ arttırma ınretlle 2.8.935 cuma gtl· 
n6 aatılacığıodaa alıcıların o gOn İzmir lthaltt gClmrftğtl Hbt 

komhyonona mClrmcaat etmeleri ilin olunur. 20 21 'l070 

lstanbul Deniz Levazım Satın Al
ma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 17655 ltra 85 kuroo olan 20 kalem 
boya malzememesl 5 .ağoıtoı.935 pazartesi gGnG eaat 15 te Ka· 
ıımpaoı'da komisyon binaıındı kapılı zarf oıollle ekelhmlye ko· 
nolmnetur. Şartoameıl ve örnekleri her gftn komisyonda gôrG· 
lebllir. l11teklllerln 1324- Ura 19 koroıtıo ibaret olan muYak· 
kat teminat makbuz ve mektubu ile kanuni belgeyi bul teklif 
mektoblarına eksiltme natladen bir ıaat enelfne kadar komla · 
yon baıkanhAına vermelr.rl. 20 25 30 4 t089 ~l 71 

Bakteriyolog ve bulaşık ile salğın hastalıklar 
mfttabassısı 

Baemahane iıtaayonu karımndaki dibek ıo'kak ba~nda SO aayı• 
h eT ve muayenehanesinde ıabab ıaat 9 dan akoam uat 9 ı kadar 
hutalannı kabul eder. 

Müracaat eden hastalara yapılmaın lhımgelen aair tahlillt ve 
mikroekopik muayeneleri ile veremli bHtalara yapılmasına cevaz p 
rdlen Pnomotorake muayenehanetıinde muntazaman yapılır. 

1 -1111111111111111~ Muallim ... 1111111111111111~_5 ~ Dr. Hulôsi Alataş = 
- == = Eski Tıbbiye Mektebi Mftdftrft, Garp ubbeel Sıhhiye Relel 5 

~ Jç Hastalıkları Motahassısı i 
~ HHt•larını Hacı Haean Oteli Kare111nda Şamb Sokağında § 
~ (20) No. Eski Moayentbaneetnde Kabul Eder. ~ 

• 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ıii 
lzmir Mubasehei Hususiye MüdOr-
IOğOnden: 

1 
2 

3-

5 
6 

7 

8 
9 

10 

Eksiltme Şartnamesi 
Vlliyet için bir it otomobili eatıa ahnacaktlr. 
Bu otomobil 17.7.935 tarihinden 1.8.935 tarihine ka· 
dar 15 gfta m6ddetle açık olar1k ekılltmlye çıkarıl· 
mıotır. 

Ekelhmiye iştirak edecek olanlu Gçbla Ura bedeli mu· 
bımmenla yftıde yedlboçoğu nlsbetlnde teminat nya· 
but bir banka mektubu ibraz edectıklerdlr. 
Do otomobtl ihale tırlbloden itibaren 20 gGn zarfınde 

teslim c:dilecektlr. 
Otomobil yedi klollik Çe 35 modeli olacaktır. 
Şaıı Vılbeylı ·Yani iki dingil arasındaki meeafe 125 
poa· olıcakllr. 

Ön aosıalar ıon model otomobillerde mncud olan Diz 
tertibatı ve ar&ı.aaı da çlft suıtıh olacaktır . 

Ahı elllodlrll Ye arka81 ıandıkh olacaktır. 
Teımftl olan yedek akeamı beraber olacaktır. 
ihale 1.8.935 t•rlbine mOeadlf perıembe gftnG saat 11 
de Encftmenl ~UAyrne icra edileceğinden tıllplerln mu· 
nkkat temlnetları ile birlikte nktl mukurde orada 
hazır bulunmaları ilin olunur. 2163 

lzmir Defterdarlığından: 
l&1tıının nrgl borcoodao ôttıra ıahılll emnl yuasına göre 

haczedilen aeydlkGy Kllllkoya damlacık mevkllnde klla 351 
döoftm zeytlnllk tarihi lllndan ltlbarea yirmi bir gfto mGddetle 

ıatıhğa çıkarıldığından pey ıftrmek lıtlyenlerln delterdarhk tah · 
sllAt kaltmlne gelmeleri. 2025 7 l l 16 20 

Defterdarlığından: C.k etr1lecekılnlı, mahvola JI 
,., ... 

11

~11. Tark uloıuaan çağlı· IK ij ır lj / Ô 'LJ 119 11;1111 98 
/ J leaıaının vergi borcundan ötGr6 tabelli emval yaNııaa göre 

tek k ' rpao yGreğl, yak. L-Jo•ıa ar..., Dada c11al gibi af. n~- .J"/ ueıceılllen obmeı ıığo mohaU.,lodo kGmOrcDlar çarı..,oda IWa 
dfaı ' •lakla, GldGraca bir .;/ 32 ili 40 yeni 86 Ut 'ia ••yıb kabnhane tarihi lllndan itlha. 
..__._.• kalıbına -'remea. BaLana .. _ ı'rcı r. l ,..,.... 1 ren ylrmlblr g6a maddede aatıhğı çıkarıldığından pey ıtlrmdı: 
~ e• & ...-.. V9 -1...JANL<ASI 

aa.ı--- L- - lıtlyenlerln defterdarhk tahellit kalemine mGracaatları. 
~~-lm!!!P ..... nm . .R.a,--~~~~~~~~~~-----~~~~~~~~---~~~~~~~~~~..._~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~-
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-Alisehir Banl{ası 
' -. -· 
ü~mür ŞlYlbesn 

i ç i n i z. 
• 

Ankara Birası Çünkü ---
Ulusal Bir Fabrikanın Mahs11lndür ---

ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi binasında ı 
TELEFON: :2363 ••• -------

Hertllrlil (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapıhr. Ucuz, Temiz ve Sıhhiğ Bir Gıdadır. 
Vadeeizlere 

TOrkiye'nin bertarafında 
içilen yalnız (Ankara Birası) dır. Mevduat Şartları: A!tı ay vad~liy~ 

Bır sene vadeh ıe 

% 4 
o/o 5 
% 6 faiz verilir. 

(Ankara Boraso) 
(Müfettiş namzetliği ve şef namzet

liği için müsabaka imtihanı) 
Türkiye Ziraat Bankasından: 
l - Bıokamıza mftaabakı ile (5) mtıfettlt namzedi 

tef namzedJ alınacaktır. 

2 - Bu maıabıkılır 5 6 ve 7 ağuıtoe 9.~5 tarihlerinde 
Ankara, lst1Dbul ziraat bankatarındı yapılacaktır. tahriri lmtl· 
handa kı11nınlır gellı ve dGnCit yol paraları verilmek soretlle 
Ankıra'ya getirilerek ıl(abl bir imtihanı tabi tutulurlar. Bu 
imtihanda dı kazananlardın beti 140 lira aylıklı mClfettlt nem· 
zetllğlne ve diğer beol de ( 130) lira aylıklı tef aımzetllğlne 

t1yln ola nurlar. 
S - Mafettlt namzetleri iki ıene ıtajdın ıonra 

ehliyet imtihanına girecek ve kazınırlını 175 lira ıyhklı mtl· 
fettltllğe geçlrllecelderdlr. 

Ankarı'da amom mCldQrltık aenlılerlnde çılııtmlacık 

tef nımıetlerl ise bir ıenellk ıtıjlarının ıononda ehliyet 
hanını girecekler ve kıunanlar terfi ettlrllecelderdlr. 

4 - MClıabakalıra girebilmek için (Slya11l bllgl ile veya 
ylkeek ticaret ve lk11111) ok11l1111adan veyabot hukuk fakGlte· 
alnden veya bunların yabancı memleketlerindeki benzerlerinden 
diplomalı bulanmak gerektir. 

5 - imtihan programını ve11lr tartları gGıteren lzıbnımeler 
Ankara, lıtanbul ve İzmir ılr11t biiakaluından elde edilebilir. 

6 - lıteklller, aranılan belgeleri bir mektabla blrllkt., ~n 
eon 26,7,935 cuma glnCl aktımını kıdar Ankara Zir .. t bınkuı 
teftlı heyeti mCldlrllğClne gGndermek veya vermek ıure•lle mO· 
racaat etmlt bolanmılıdırl1r. 

2102 13 14 16 17 18 19 20 21 

Askeri Lise ve Orta Mek
teplerle San'at Gediklisi· 

ne Talebe Alınıyor .. 
1 - 935 936 dere ıeneıl için lııanbal'da bulanan kaleli, 

mıltepe llaelerlle Buna'da bulunan Bur11 ukeri Hıeelne ve 
kınkkaledekl 11keri ean'ıt Jlıeılle Kon11 ve Erslncan askeri 
ortı mekteplerine ve kmkkaledekl ean'at gedlklJ Hbat mekte· 
bine talebe ıhnıcıktar. 

Llaelerln 9, 1 O ve ortı mekteplerin 6, 7 ıınıf larını 

lisesinin 9. ıınıf ile Hn'at gedlkUılnln birinci ıınıfını 
ıbnıcıkllr. 

2 - Talebe 11keri llee ve orta mektepler ıallmıtlle ean'at 
gedikli erbaı tıllmıtına gGre kaydı kabul olnnor. Bu talimat 
talebe ılıcak mekteblerde ve aıkerllk tobelerlnde gOrCUebJllr. 

3 - Atideki huıuılırın gl\z ~oGnde buluodurulmaıı IAa:.mıiır. 

ı) Almancı okuyanlar tercih edlllr. 
b) BGtGo mekteplerde kıydukabul 1 temmuz 935 de bıtlar 

15 ıııoaıoata biter. MIHbıka lmdbını IAsım gellree 15 ığuıtoı 
ı r.yltıl ar11ınd" yapıhr. Bununla beraber kıdrodı yer kılmıı 
den ıeneılnio devamı mtıddetloc~ ıhll llıe ve orta mektepler .. 
den nakil ıuretlle talebe ıhnmığa devam olunur. 

c) Mekteplerin bulundukları yerler haricindeki yerlerden 11keıi 
llıe ve orrı mektt>plere kaydedilmek iatlyenler l temmuz 935 den 
31 temmuz 935 tarihine kadar bulondalLları yerlerin aıkerllk 
ıabelerlne mtlraeıat ecfeblllrler. 

d) Mektebe girmek için yııını bOytıtlp kOçClltenler mektebe 
11bnamızlır. 

e) ıııeklller evrakını tamımlıtıp lıtekll bulundukları mekı1:p 
lere 11kerlik tobelerl vaııtaalle veya doğrudan doğraya gönde· 

rirler. Mekteplerden davet nU olmadıkçı hiçbir lıtt.kli mek. 
tebe gltm1yttcektlr. 

f 1 Mlaabıka imtihanını mrcborlyet bA11l olor1a mG11bık 
imtlbını yapılacak yere kıdır gitmek ve tmtlhını kazanımı. 
yıaca geri dönmek için ihtiyar edilecek mıuıf letekllye alt olup 
mektebe kabul edllmedl~lnden dolıyı hiçbir bık iddia edilemez· 
Onan için grllt gldlt munfının beraber gGtClrQlmeli lhımdır. 

4 - Mektepler leyli •e meooanldlr. Talebenin lıteılnden 
batkı giydirilmesi, teçhl11t ve kltıbları bGkdmete ılt oldu~u 
gibi ayrıca her ıy bir miktar m11ttı verilir. 

Liseyi manf fıklyetle bitirenlerden arıu edenlerin mONbikı 
lmtlhınıaı girerek k11andıklırı bkdlrde ukerf mGhendlı •e fen 
memura yetlıtlrllmek aıere bir k11mı Avrupayı tıhılle gön 
derlllr. 

5 - Bir ıeneden fıslı terki talull olınlar bir nt'elkl ıeae 
denlerinlo bepelnden lmttlgn vermeıe mecburdurlar. 1935 

11 14 17 20 23 26 28 81 

Zahire, üzilm, incir, pamok, yapık, afyoo ve1ahe komhyoncoluğu yıpıhr. Mallar 

heryerden arayınız. ı?fnrl,. ııehfplnlnl! ı-n mfhalıl ı.ıerıhle avans Vf'rlllr. 
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Çeşme Kaplıcaları 
---···---

Karabina - Boyok Torkiye ve 
lstanhul Otelleri 

---+•••---
Dftoyının emı,ılslı ıhca eularUe çamuru, kumaal denizi 

ve Çeıme'nln saf bav111 ile eo zengio ·•Radyo Aktevlttı,, ye 
ıabtpttr. KonförHi mu•zzam otellerlle 11maoın en ucuz 
ıbcalırıdır. Flıtlerl kurut 

Yıh odaları banyo ile yatak 125 
İkinci ıınıf odalar banyo ile yatak l 00 
Arzu edenler için tıblfdot 100 
Lokanta yemekleri (30) senedenberl lzmlr'de tınınmıt 

Mehmed D·tı tarafındın idare edllmektedlr. 
Otelde her ailenin hoıuei yemek ploirmeıine kAI 1 mıtbıb 

ve tatlı ıulır mevcotlor. Otellerin karyola ve yıtıkları 
mGkemmel olduğundan ıhcaya gelecek mO,terllerimlzlo eşyı 
gf!tlrmek kalfetlne girmemeleri tavsiye olunur. 

Şifalı aoları birçok Jdmeelerln hıyıhnı kurtarmak ıure · 

ıile ıöbret ılmıttır. Meıhor K.rllspıd ve Vltl bplıcılaruıa 
fılk banyo eularlle çamuru, romıtlsma, ıiyıtlk ve mıfeal 

butıhklarını bir dıba avdet etmemek tızere kıı'i tedavi 
eder. Böbrek ve meaanedeki kum ve tatları birkaç bınyo ile 
temizler. Mide ve bağırsak ve bll'omum adali ağrıları, ılolr 

zafiyeti ve bllh11sa rahim baetıhklanndı tesiri kıt'ldir. 

Şlfne banyoları dı clld b11tıhklarmı en .. ı ve bosualle ek· 
zemayı bir dıbı ntıkaetmlyecek derecede tedavi eder. 

F11la malumat almak leılyenln Bnut hanında elmaar 
Necmi'ye mtırıcaıl etsinler. 

-· Hamza Ilüstem 
FotoQırafhanesö --- ···---

FevkalAde ıGr'ıt ve nef1ıtetle ve teminatlı olırak fotoğrafa 
mGteılllk her it yıpıhr. 

Vesikalık Resimler 6 Saatte 
Amatör işleri 12 · 24 " verilir. 

Portre reılmlerl, ığrandlımao, kart poatıl itleri teminatlı ve 
pek elverltll flatlerle ve mGmktın mertebe az bir samandı 
yapılır. 

Satış Mağazasında 
En mıruf fabrikaların cam, fillm, Uğll, makine ve ecza· 

ları reklbet klbal etmez flıtlerle 11tıhr. 

Fratelli Spereo Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

"0RESTES,, vapuru elynm llmınımızda olup 19 ıemmo 
Anvers, Roterdım, Amaterdam ve Hımburg llmaoları için 
ılıcalhr. 

" GANYMEDEi " vapuru temmuzda beklenmekte olup 
ktıntı bo,alt11luın sonra Burgıa, varnı ve KGetenc" Jtmıol 
için yftk alı~akhr. 

0 HERMES,, nporo 27 temmuzdan 1 ağustosa bdır Ant 
Roterdım, Amıterdım ve Hımburg limanları için yak alacık 

" GANYMEDES ,. vapuru 12 ığuatoetın 16 ığoıtoea k• 
Anvera, Roterdım, Amsterdam ve Bamburg llmınlarf için 1 
ılacıktar. 

SVENSKA ORIENT L1N1EN 
"V ASLAN O,, motörü !iO temmHdı beklenmekte olup yGk 

hoı•lttıktın sonra Roterdım, Hımborg, Copenhıgen, 

Gdyoiı Oalo, Goteborg ve İskandinavya limanlarını 
edecektir. 

SERV ICE MARJ Ti» ROUMAİN 
"ALBA JULYA,, vapuru 19 ığuıtoata gelip ayni gClade il 

tı, Nıpolf, Manllyı \'e Bırtelon 'a hareket edecektir. 
Hamiş: lttnlırdıld hareket tırlhlertndekl d.,~ltlkllklerd<"D ı~ 

meı'uUyet kabul etmeL 
Fıılı tıftUAt için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye ti 

blnuı ırkaıındı Fntelll Sperco acentahgına mtlncut edl 
olunur. T,,ı,,fnn: 2004 . 2005 . 2665 

V. N. 
\ 1V. ~.,. H. Vaıı 

Oer Zee 
& · Co. 

DEUTSCBE LEV ANTE J.JNIE 
" HERAKLEA .. papuro ~2 

temmosdı bekleniyor 25 tem· 
muza kadar An •ert, Roterdım, 
Hımburg ve Bremeo için ylk 
alıcılr.hr. 

" DERINDJE ,, vapuru 5 
ağoıtoıtı bekleniyor 8 ı~oatoıı 
kıdır An•era, Roterdam, Hadi· 
burg ve Bremen için yak 
ılacaltar. 

11 ALIMNIA ,, vıparo 10 
ı~uatoıta bekleniyor, Bımbo.-g, 
Anvera ve Bremen Umanların· 
dan yük çıkaracaktır. 

SERVİCE DIRECT DANUBIEN 
TUNA HATii 

"TlSZı,, moıöril 31 tem· 
muzda bekleolyor, Budıpette, 

Bratlılav ve Viyana için yak 
ılıcaktır. 

'·8UDAPEŞTE,, motörtl 1 O 
ağo&toıtı bekleniyor, Bodıpeıte, 
Urıtlılav •e Viyana için yak 
alacaktır. 

Ol~vier ve Şüre
kası Limited Va

pur Acentası 
Cendell Hın, Birinci Kordon 

Tel. 2448 
Ellerman Ltyn Ltd. 

11 FRAMINlAN,, nporo ay 
ıonundı Ltverpool ve Snın· 

aeı'dın gelip tahliyede balo 
nıcakhr. 

"DRAGO,, vapuru 29 tem· 
muzda Holl, Anverı ve Lon· 
dra'dın gelip tahliyede balo· 
nıcık ve ayni zamanda Londra 
ve Hali için yak ılıcaktır. 

Doyçe Levınte Llnlye 
"ANGORA,, vapura 18 tem· 

muzda Hamborg, Bremen ve 
Anvera'ıen gelip tahliyede bu· 
lunıcıkllr. 

Not: Vurul tarihleri ve Hpurlı· 
ran lılmlerl 6serlne denlılkllkle· 

rlnden meı'allyeı klbal edllmes. 

Kübok 
Vapur Dumanı 

Gözlük 
-

Şimdiye kadır gGrftl· 
memiı derecede ıarlf ye 
ucuz bir gözlük almak 
lıtenenlz: 

Başdurak 

Hamdi Nflzhet 

SIHHAT 

ECZANESi 
ne nğrayınıı:. 

Ontvenltede Dôçenı, 
(MuıYio Profeeör) 

Or. A. Safittin 
Ağız ve Diş HekiOI 

H11talara hergiln ötlede9 
eonn bakar. 

latiklil caddeai No. "9 
Ankarı apartmanı 2 incik" 

Telgraf • ı S TAN B V J, 
Telefon : 49250 

Elinizdeki Fotoğraf il' 
kinesi Bozuk Mu; Reeli' 
çekemiyorsunuz demekti' 

Bize Makinenizi Ge' 
tiriniz Ucuz ve G' 
ranti Olarak Ta111it 

Ederiz •• 
Refik Lotfo Ot 

Resim Evi 
• HDkOmet eh''~ 

p 


