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talyan'lara Göre Japonya Afrika Top-s00 Dakika 

raklarına Da Gözdikmis Bulunuyor. Italya, lngiltere Arasında 
1'- •· ····· ... ' Hava Yumuşadı Mı? 

Urkiye ile Rusya, luslar Kurumunda Misakın Rom•. 26 (A.AJ _ ı •• ı,. h•ka:.ı; uı • .ı .... ., .... iuı bmkm•d ... 

1 ki d 
doğu Afrikaeıoda keodiaine hareket özgürlüğü verilmek ıoretile kabule 

Harfi.yen Tatbı·•.;1•01• stiyece er ır değer bir kotarma yolu boluom•s· mfimk.üo olduğunu aanmaktadır. 
· A ' • Hakdmet çeveoleri, Japonya tarafmdın Çin'de yapılan hareketlere 

A • ..,.. •• • •• ~- brşı daha az oidd.tle protesto edildiğini kaydetmektedirler. İngiliz ka-

llQıerika' nın, Kellog"' Misakile ltalya'nın yok lenmiş Bulundug"' u Ta- bioesioin Habqietan'a eillih ihracatı için mQsaade Termrkten çekindiği 
dakikadanberi halyan kamoyu lngiltere'ye karaı daha müeaid boo 

ahhodleri Bir Beyanname ile ihtar Edeceği Söyleniyor. lunm;~:e:~~ğine göre M. Eden Cenevre~d,, itidal gaetermek hu11uıunda 
t 

it İtalya topçuları geçid resminde 

[)•L 
1
°1111• 26 (A.A) - Glornala bareketla ve bu ınlıım11hkia q' Jı 1 l 

"••hı ' tı Y•D • Bıbet ••lıı J 'll!JOoya'oın muhtemel dur-.. 
IGrllle:ı• Ul11tlar ıoıyeıeelae gô mondaa baheederek diyor ki: 
~D yıpılmaktı olan Devld bu meı'eleyl uloı· 

Hava Tehlıkesioi Bil.-nlt1;r 

lıiitün Türk Yurdu 
ödev Başındadır. 

tPar ----
, 

1 
a ~f' tlrlln Vererek Yurdun Bek· 
edığioi Yerine Getirmektedir. 

.......... - .• /~ 
f>flaka ...... ~ a 

1Y•11tııda • . . 
e1n18111d ınıtıng yaptığını yazdığımız Turgutlu hallu, tezahürat~ 

'9ullı ; (Ke.oardaki ıal Turgutlu Şarbayı Cevdet Öktem'dir.) 
11~k k~ 5 lA Aj - Dön diye kadar ilçelerde Muğlı dı 
ı._ rQ111ond -
"'llQI Abıkö an ıeçoıe bir earıdı kalmak flıerc 500 ftye 
lı,., ltbUk JOne glder'!ık halkı 14t3 yardımcı ilye yeıalmııtır. 
l11r11ıuo eılae •arıı bilenler Verit 'e flyc pıraıı olarak tı 
) ı Gye 
'-lll•tlırd ve yardımcı Dye 80-irom, 1000, Marmarlı 700, 

'•1ırıo111 1

1
'· Verit '" Gye pa· Mllah 11,000, D•tçe 500, Fet 

'-ittir. Qları bin lirayı geç· ~biye 9,500, Köycrğlz 700 lir• 

~ "-hkeılr, 25 (A vermeğl ıöz keemlolerdlr. 

)~1'11111u 1çhı yClk .A) - Bna Adını, 25 (A.A) - Şehri 
•(lQ en '" •erit 

L. ta tlaıdiden 50 OOO mlzdekl baucıhk lolerl durmı 
........... _ • lirayı d b1t ...... ,, Bu hl L an -.e dClzgCln bir progıaml• 

ea G • te 111.eılnl '-t Ye layııı • d yflrOmektedlr. Çevremizdeki ha 
llaaka-s gun en gtlne 

ltıa ı.,Ala, ·;~ (A.A) - tıı :~: ,~!:. ç~:ç:::~ ... ~d·:;~·!::İ 
'"'- llÇelettade h n bfl lar Ye Kozan, Nadırh, Ü•ma· 
"' iye 'le Jard na lr.hlikeıloe niye plrlnççllerloln bGyGk bir 

' detıaa •dllnncı Gye yazılma· kıımı dı yGıde 10 'ermegı 
lllektedlr. Şim· kabal etmlelercllr. 

Habeş muntazam ask'etleıi Adi•Ab\ba~da geçiil reıımınde 
lır ıosyctuinto yargaçlığanı sun bu lıe karıemıeı yaloız hal ya 'ya 
mıdın öoce ).ponyı Mançu karoı bir dGımanhk hareketi 
rl'yl ele geçirirken ae lçln bo olmak ile blmu, Fakat ayni 
eoıyeteolo seyirci k•lmıı oldu Hmanda Japonya'nıa ekonomik 
ğona ınlatmıhdırlu. ve (Yıntauropal) amaçlarla Af 

Jıpoaya'yı gelince, komıo· dkı uluılırınıa topraklarını ele 
ıunon topraklarına 11ldırıa bu geçirmek lçla bcıledlğl yeni 
memleketin ltalyıa Bıbet anlıt emperyaliıt dftşQocelerlo bir 
mızlı~ıadı tOze adını söz ıöy · belgeıl olot. 
lemrğ" hakkı yokıur. Japonya· Parlı, 25 (A.A) - M. Lanl 
nıo her ne tekilde olursa olıon - Sonu 2 inci yaıde -

Venizelos, Geneloy için 
Neler Tavsiye Ediyor? 

Zabitler Arasında Cumuriyeti Mft
dafaa Hareketi Varmış. 

lıtınbal 26 ( Ôael) - Y11· 
nan b6kAmetl, Makedonya uma· 

mi vallıl Arglrpoluı, dalJlllye 

nezaretine ıa telgrafı çekmlıtlr. 
"Zıbltan ar11ındı eomorlye· 

tin mGdefaaıa lcıbederee ıllıh · 

lar banket için bir protot:.ol 
lm11 edilmekte oldogono bıber 
ıldım . ., 

Bu haber kraliyet taraftar · 
ları ıra~ndı telle ve heyecıo 
uyındırmışhr. 

Yapılan tıbldkatta bazı Ve· 
alzellıt zabitlerin kraliyeti kı· 
bol etmemek ve cumorlyetl 
mOdefaa etmek için ırelarındı 

ınlıtmıktı oldoklırı meydana 
çakmııtır. 

Atinı, 25 ( A.A) - Ooktl ·. 
met çnenlerl genel oy tarihi 
hakkında ıtlna earbıyı M. Ko· 
zlıı tarafındın kralın dDtOnce· 
lerl bıkkındı Yerilecek lubat· 
tın eonra bir klrar ıhoıblle · 

ce.ı fikrindedirler. 
Genel oy •ylavlır karolonan 

gGıterdl•I ıarlbte yapaldıA• tık· 
dlrde, h6l1lmet bu haıaıtakl 

fl'lluın &eıWd lçla •rıt par• 

tllerile uyuımağa çabf8caktar. 
;.. Genel oy ıonra1• bnakıhr11 

_ hakümet tıUk 1karınnı vermek 

Venizelot 
aelAblyetlnl balı olın •ylnlır 
karoloaa toplınbya çagıra· 

calur. 

Atlnılkı Nea pHltliae ıore, 

talimat almı§tır. 

Bayındırlık Bakanımız 
Tedkik Gezisine Çıktı. 

~--~-----~--------
Dört 4;nn Sonra lzmir'e Dönecek ve 
Yeni Gediz Köprüsünü Açacaktır. 

Hakawmızao t~~ edec~ğı t;eılid göJilode kurutma fıaaliyeti 

lımlr'ln sayın konuğu Ba 
yındırbk Bakaıu Ali Çetlnkayı, 
dan Aydın demlryollırıaı tef· 
tloe çıkmaıtır. Demlryoluaoa 
bGtGa ıubelerlnl en oıak yer· 
terine kıdar gealb görecektir. 
Bu tef tlt dôrt gftn kadar ıO. 
recektlr. Bayındırhk 8ıkanı · 

mız; dan ıabab sut 6, 15 de 
Aleanc.k lıtHyonunda tef tft 
geılei için bızırlanmı~ ve bıy· 

rıklerımızlı sftıleamt~ o1ın bir 
motokarlı lımlr'd~n ıyrılmııtar. 
Bıkaaımızı uğurlamak üzere 

istasyon Ja ilbay General K. 
Dlrlk, Aydın lll)'lavı Nazmi 
Topçuoğlo, ıarbıy dokıor Beb 
cet Uz, Devlet demlryolları 

8 inci l~le•me 11 eeprkterl (mü· 
frttlıl) Tahıla vt: daha birçok 
zevat bulonoyordo. 

Ali Çetinkaı• kc ndlslnl uğur· 
--------~-----~~~~ 

lıma tlıreolnde buloaanlaran 
ayrı ıyrı ellerini ıakırak: 

- Sizlere çok zahmet oldu. 
Demletlr. 

Beraberl~rlacle ref lkaaı bolnnıa 
İlbıy General K. Dirlk, dnlet 
demlryoll•r• genel dlrekıörCl 

İbrahim Kemıl Baybora, Ba· 
kenlık ld11i mOenlrl Sarorl 
Devrlmer, ıu işleri dlrektörCl 
Aeaf olduğa bılde kendiılal 

u~orlıyanlerı motokarın hare· 
keti 1ıra1ıodı ıyıga kalkarak 
ıelimlam.f, lzmlr'den ıyrıl· 
mıet1r. 

Torbalı hılkı; 11yın bakını 
kareılımak için bazulaomıtlar 

ve htaııyooı dolmuelardı. Moto· 
kar letasyona gelince halk 11ygı 
ve sevgi ile sayın bakanı ker· 
eılamıı ve Toıbalı'dakl demir· 
yolu yapılırlnı ve 11lreyl ıef tlt 
et mittir. 

- Sonu 2 inci y6zde 
Venlzeloı bogClnCln bulanık du ,------------
rumo. içinde tlmikl hOkümet 
tarafındın yapılan reyjamın 

uloısl dileğe tercftman o~mıya· 

cığı f lkrlndedlr. VenlzeloJ, 
nlıbt temıll ıiıtrmlle mecll~t 

mQeue11a için derhal ıeçlm yı· 

ptlm111na tavılye etmektedir. 
M. Çıldırlı genel oy lıtemekte 
ıerar ederse, bir olo11l birlik 
bClkumetlnla korolmııı ve Mart 
lhtlllllode ılAkadar olanlar için 
genel ıf ilin edUmeıl IAıımdır. 

Atlnılkı Neı g•zeteel, co:nor· 
ca çevenlerln Venlz,,loı gibi 

dQfCbadlklerlol ilan etmektedir. 

Teşekkür 
Gezetemlzlo yirmlbr~ yıoına 

glrmf't1i ıebeblle AN ADOLU'yo 
ve orada çahşaoları tanıyıb ee· 
ven değerli birçok doıtlınmız 
telgraf la, mektubla, ldarehı 
nemize kadar gelerek bizi kot 
lulımık nezaket ve IOtlunda 
bulooduln. Bu ırada Balkın 

Seıl ile Ulövan arkadıtl•rı· 

mıı dı neııaket ve ıneec6h 
lerlnl gôıterdiler. Keadilertae 
ıımlmlyetle teeekklr ederiz. 

\, ı awl 
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Bayındırlık Baka- , • • • D a '. 

nımızTedkikGe-I G lYI n lYI n T ova z o Ha bwe ır o e ır o I~ 
ziSine.Çıktı. lzmit'le Derince Arasındaki Zelzele 

Gonnn 
' 

KflçOk Haber~ 

Borsuda 
- Batı 1 inci yOade 

orad• bir Hat k•d•r kal•n Ormanlar Yanıyor. 
Bayındırlık bıkanımız Bayın · 

dır'a hareket etmlt, Bayındır 

lstHyooondakl hıll( boyak 
tezahürat yapmıtllr. Bet dakl 
ka ~taıyooda kalındıktan, 

ilçebay n tarbayla g~raıme · 

lcrden sonra motokarla Tlre'y• 
gltmlt. cıoh ve &1mlmi bir 
tezıharatla kart~lınmıt n 

Çatal yola ile Ôdemlo'e geç 

-
lstanhut üç 
Defa Sallandı .. 

Seçim Yapıldı·· 
~ 

Don Bor11dı yöoedlJJ 
rulo seçimi yapılmııtır. tlQ 
ilklere 105 reyle Stmıır 

mlştlr. 

Ôdemlt lltaeyono çok kala · 
bıhktı. Her letaaJonda oldoğn 

gibi borıdı da halk Aydın 

demlryoll1tmın devletce aatın 

ahnmaeından, ocaıluk tarlr~ıcr 

tıtblkl ıuretlle ~örecekleri her 
türle ısı~ludan (Me!lfoatlerden) 
lhftra tUnın borcuna candın 

yıptağı tl'zaharıtla gOete mittir. 
Ôdemlt lstaıyooondan oıomo · 
btllerle Bozdığ'a çıkılmııtıa 
GOlcGktekl kOtkftode lıtlrahıt 

etmekte olın Şakra Sıraçoğla 

Bıyrndırhk bakanımızı dıba 

ôoceden dQo için öğle Y"'me· 
ğloe çığırmı~lardı. EnelA 1850 
metre )Gkeekliğindekl Bozdag 
köyftoe çıkılmıt •e kôylft Ue 
birlikte koook dof venltt>U 
gençler bıkaoımııı kartılımıı · 
ltrdır. 

KöyUl tarafınd 1n konuk Ba· 
k•nımız All Çello Kaya'ya bir 
çıy töleol (Zıyafetl) •erUmlttlr. 
Kôyde biraz l11tlrıbıt eden 
Bayıudırhk Bakını; bu artın· 

lerln knyanan bıyındarlık leleri 
Oıerlode gl\rftşmrlerde bulun· 
muttur. Koyde 200 modern ev 
yaptırmık btlyen ıermayed1r 

grubun talrblerl Ozerlnde 
malumat aldıktan ıonra Gôl· 
cak e gldllmlt ve Taıe Bakanı 
ŞftkrQ Sıracoğlo 'nan öğle ın 
leninde boloomuıtor. Programa 
göre Bayındırhk Bakanı don 
Pozdağ'dın indikten ıonra mo· 
tokarlı Selçok'a gidecek, Celllt 
gOIOoGa kurutma ve kaçak 
Mrnderea yatağının ıılahı ıme· 

Uyeelnl tetkik ve teftlo ede· 
cektl. 

Selçok'tan ıoru Aydın'• gidip 
orada da tef tlıte bulunacak, 
geteyl orada geçlrrcektl. 

Bıyındırhk Bakanımız dört 
gan eonu İzmlr'e gelecek ve 

aç gOn dıha fzmlr'de kalarak 
bmzı tedkllderde bulunduktan 
eonra Menemen Bergama tra· 
ıında yaptmlmıt olın beıonar· 
me bayak Gediz köprOıftoıın 

•Çim törenini de yapacaktır. 

Kızılcabölük'te 
Urı:y iyi Çal•şıyor •• 
KızılcabölOk, (ôzel) - Yeni 

Uray heyeti 9000 llrahk bir 
bOdce yıptı Ye öoemll kısmını 
bayındırlığa ayırdı. Nıahlyeye 

giren dolambıçh, fena yolun 
etrtfında fetlmlaktt yapıldı ve 

özel bir ıoııe ıç•ldı. Mekteb 
binasının eağ •e 11olondakl yol 
lar 9 metre geof ~letller~k yıp 
tırıldı. BOttln çöll~rln kenarına 
ağır.l•r dikildi. Şimdiye kadar 
cJ6rtbfn metrelik yol başarıldı. 

Mekteb yanında bir de hHozlo 
kOçük park teste etti. 

Mektebin 60 kısmında dı 
ptzaryerl ve bo yerin eag tara· 
frndn bir halk okuma odası 

açıldı, kltıplar getirildi. Y tul 
dtikkinler ve genel htlılar lnıı 
ettirildi. Park kenarındOkl dDk· 
•aolırla çareı orıaııındakl eski 
lonca yıktmlacek modern ve 

yeni hlr lonca yapılacaktır. Ba· 
ıene mahalle sokaklarından bir 

-Yangın Alanı Genişledi. Istanhul-lzmit 
Telefon ve Telgraf Muhaberesi Kesildi 

latanbnl, 26 (Özel) - Bu mtz zade Mustafa, 104 rt. 
ubıh bortda birbiri ardınca K11hğaçh Kbım, 103 rt, 
Oç defa ılddetlice zelzele oldo. Mrnemenlt Bıfzı, 10 l rt, 
Hıe11at yoktur. Mezbar Nurullah, 101 rt 

M 8 k t SelAml zade Ziya, 86 re~ 
İıtaobol, 26 (Özel) - Bu 11bıh Hat Oçte, lzmh'le Derince araeındakl orman bôlgeslnde l • oz ur ŞftkrQ Ct!Hhlrcl, 84: reyle 

6aemU bir yangın çıkmıı ve derhal tertibat ılınmıt ise de yangın yerinde ba~tmlamımıt ve bft• 1 • ' G ı · ıehlr Bankaeı mDdftrC fJ• 
YtımOttOr. Gt-rek Derince'den Te ırerekee lzmh'tea •Goderllen n11hle yanırın mıntakasanda 160· 2mır e e ıyor " rtf " " " yedek Qyeliklere ffe 2., 
darme amellyeıloe bı~lıomııhr. Bu 11beh 11at Oçteobtrl gösterilen ~ayrd ve bilyilk metıılye rığ · · lıtınbul, 26 (Ôıei) - İzmir Ak Oıman Mebmed, 15 ıtf 
meu ıtet bAIA ~odilrölememlıtfr. Do yftıden İitınbol'la Deriace ve İzmit araıındıld telefon ve 11ylnı Ye ukl l'Gze ' ~alı:.nı Boca zade Ahmed ıeçUo>İ~ 
telgraf muhabere ve mon11la11 keıllmlt bulunuyor. Mahmud E!ad Bozkurd, bugfta dk. Tecim odasından d• J 

Yangın, demlryoloua çok yaklattığındaa Ankara ve diğer trenler yollırana de•am edememlttlr. lol'bolo npurlle lzmtr•e hare · murahhas ilye seçilince ~ıll' 
İzmit lıtasyonunı lnme~e mecbur olan tren yolcuları, lzmlt'ten iki npura binerek denlıyolu ile ket etmlııir. tımamlınmıt olacaktır. 
:~;~e~t:;.r~etınbul'a gelmlolrrdir. Yangının ıaadartllmeıl için bayak fedakArlık 'fe me11I g6ıte· Parti Genyön Konuk Gençlet 

N l•'d 1 ·ı • J Al Kurulu Toplandı.örnek Köyleı·iııl apo } e ngı tere ve aponya ey• Ankara, 25 (A. A) - Parıl Örn~k kôylerlmlzln kr" 
geny6a kurlu bugOo belU top luı 'Ooiverelte gençleri d 

hine Nümayişler yapılmıştır. lıotmnı yıptı ve Yu11urell, Bozdığ köyftnde lstlrıb•'' 
Bala. Manug•t, Artbson ilçe ıonra kendilerine ayralıo 6~ 

Afı·ika'ya Yeni Kuvvetler Gidiyor. Nümayişçiler Fran
sız Sefarethanesi önünde Dostane Gösteriş Yapmışlar. 

İetanbol, 26 (Ôzel) - N•poli'den doğa Afrikasıoa hareket edrn İtılyın askerleri, vapurlara b nerlerken 
halk nüm•yio yapmıı •e İogiltere iltt Japonya a1eybıne teaahilrattı buluoduğo gibi, bu iki devlet için tahrik 
ve hıka.ret ımiz yaftılar da ıaeımıotır. 

Nümayişçiler, .t'rao11z .:lçiliği önünde toplanarak dostane göıteriıter yapm11lardır. . ........... . 

ltalyan'lrra göre japonya Af.ıika top· 
raklarına göz dikmiş bulunuyor. 

. 
- Bıtı 1 inci yGzJe 

bılanlır korolu toplıntmnd ı 

lralyan-Hab~t anlatmaılı~ının 
bar. ı yolu ile halli için Parlı, 

Londra, Romı ve Adle · Ababa 
arısında geç.-n konoımıları an· 
latmıf Ye Frtnıa'nın gelecek 
haf ıa Cenene'de ılaClğı do· 
rom etrafında lsıhat nımlttlr. 

Bıkanlar korula ne ltılyın 
Ye ne de lglltere dostluklarını 
tehlikeye dGıGrmlyecek ve olos· 
lar ıoeyeteılnln prenıf plerlne 
hağla kılıcak olan bu hareketi 
brğen~lıtlr. Franııı hftkllme· 
tinin durumu kesin oltrık belli 
olmot değtldlr. Anlışıldığına 

göre M. Lnıl keıln bir pro 
gramla yola çıkmamaktadır. 

Konseyin kat'I toplantı tı· 

rlbl henftz belli olmamıklı be· 
raber, bu tarlhden önce he· 
menceclk bir çare bulunma11nın 
Londra•nın arzu ettiği toplan· 
tıyı lazomıoı bale geılrmlye 

ergi anJa,ılmıktıdır. Bununla 
beraber İtalya'nın Adtda · Ahı· 
bı •ya nrdlğl notadan sonra da· 
romda haf lf bir iyilik ol 
muttor. 

M. Moııııollnl ıınırler mea'e· 
le"lnin bir tarafa btrıkıld•A• u 

bf'ılncl yargıc tayin edilmediği 
takdirde 1928 anlıtroHıoı göre 
olacak olan ozlatma oııaUlntın 
tatbik edllebllece~I dOtftnceııfn· 
dedir. 
Ha~. imparatoru •• ., olodar 

ıoeyeteılnln bir anlatmaya ._,. 
mamıe olın lıatyan'larla Ha· 
bee'lerln komlayondakl m011ul 

- . reylerloi bunl•rdan bir tarafın 
lehine olarak masavlUkten çı 
k1tma111 Ye beıtncl yargıcın 

ıtanm111 mftmkftn olmazsa on 
beılncl maddedeki uıolft tatbik 
etmeal Jhımgeldfğl dOtftnftnce· 
ılndedlr. 

Bu ıesler birine kartı oldu· 
~o bılde beolucl yargıcın atın· 
maıı ıureılle bir ınlaoma im· 
klaı btlkl de gene •ardır. Pa 
rlı, Londr a, Roma Ye Adlı Aba. 
ba ıra11ndakl konormalar kon 
tey tnplantııına kadar dnam 
edecektir •e ônGmOzdekl Ce· 
nene konutmılaıını önemli bir 
ıorette değlıtlrecektlr. 

Bugftn M. Lnıl İngiltere 
bOyftk elçlıl Slr Jorj Klark'ı 
kabul edecektir. 

Paria, 2:> (A.A) - US Jur 
gaseteııınln Cenene mohıblrl 

yazıyor: 

Ceonre'de Dınlmarb, Ka· 
nadı, İıpınya mfime111lllednln 
oluılır korumu konııeylnde in· 
gtllz tezlerine mfizahıret ede· 
ceklerl kabul edilmektedir. 

M. Lltvlnof ile Tevfik Raodtı 
Ar11'uı mlaakın harr iyen tat· 
blkl hususunda leru edecekleri 
tıhmln edilmektedir. Çekoslo· 
Yakya İtalya•yı dahı genlt bir 
mlky11ta lıtmf n eden bir oı 
lıtmı aramak huıoııonda Fran· 
11'ya mazaharet edecektir. Ce· 
nobt Amerika devleri de ayni 
veçhlle hareket edrceklerdlr. 

Ortada dolaıan bir ıaylaya 
gOre blrlrşlk Amerika ltılya'ya 
Kelloğ ml11lunın yGklrm,.kte 

oldu~u ıaahbatlerl Jhtır eden 
bir beyanname neıretmek niye· 
tlodedlr. 

Roma 26 (A.A) - Dfplomı 
tik çevenln M. Sovlç ile 
Franea ve İogtltere'oln Roma 
elçileri aruında dGn yıpılan 

konoımalardın ıoara İtalyan . 
Babeı anlaım11hğı flzerlnde 
ha dnletltr ır11ında bir uyuı· 
ma yapılm111 ihtimali olmı· 

dı&ı f lkrlndedlrler. 
Gene ayni çe•enler kan11 

tine glSre M. Masıollnl'nln 
Riccoone•de bolonmaPndan ha· 
lonmeıınct.n dolayı dftnkft gô· 
rOtmeler keııln bir mahiyeti 
haiz dtilldlr. 

Vaılngton 26 (A.A) - M. 
Normın Dulı oloılar aoıyete· 
•IDln Bıbrt İtalyan anlatmaa· 
lığına barıtçı bir çözge bulmığı 
mo•affık olac.ğını ıaylemlttlr. 

M. Norman Dnlı, Frauaanın 
İtalyı'yı arkı olmak için uloı· 
Jar ıoıyeteılnden ve İogillere· 
den ~yrılmaııının biç muhtemel 
olmadığını ıözlere llhe et· 
mittir. 

Berlln 26 (A.A) - Almen 
hGkumetlnln Anhalt ili komi· 
seri Frfedrlcb Looper'ln emri 
ile dığıtılan çelik miğfer bir· 
liUerioln doıyılarına lııtlyen 
bo birlikler ıenel tefi ve 
lçbıkını Seldteye kemlser tÜ 
cenbı •ermlttlr: 

- Seldteye verilecek hiçbir 
heaabım yoktur. 

Gaıeteler M. Looper'ln ce· 
nb1D1 yazmıışlardar. 

~~~~~--~~~~~- -~~-:--~~~-=:::::;:;;;=====================~~~~~~-

kısmı daha dnzeıtuecrkıır. Ge· Gı·zıı· A"'Y1•0 Yapan Yohaz-
rek nahiye modaro Norl'ofn, .J 
grreklıe ~l .. dlyenln çahomaları 

ıattdıre değer •. Bunda ıa.. lar Hakyerı·ne V •td• 
ve kireçli idi. Nıbtyenln luy· e rJ ) • 
metil ve varlıkh tıhslyetlerln· 

df'n Becıçnoı otlu lbrahtm ile Suçluların Arasında 25 1\adın Da 
Hecıb•yık oğlu ~mail, Kara 

lsmall kızı Rukıye, masrlfı Vardır. Muhakemeleri yakındır. 
Gstlerlne alarak Barmınynl 

mevkllndekl gftzel aoyu oıhl 
yeye akıttılar. Varolııonlar! 

Ankaı., 26 {Özel) - Nevıehir'de gizli Ayın yapan 25 kadınlı 
erk~k. tazeye {adliyeye) verilmiı ve muhakeme edilmek üsere bugün 
buraya getiıilmiıtir. Muhakemelerine 7akmda hatlanacakm. 

lerl parti yönkarul bıtbnla· köylerine dağılmıılardır. 
rtnın 6de•lerlnl onıylıdı. Par· köylerde onbeeu gan ktld•~1 

tinin iç itleri Gzerinde görGıOt· kaldıktan ııonra Bergımı ar' 
ferde bulunarak kuarlar veıdl. köylerine geçr.cek oralırd• ~ 

(ngi liz onbet gfto konokloyıel~, 
dnrlm hakkında köylft14 

Deniz Bodcesi. dıolatacakJ1rdır. 
Londra, 25 (A.A) - Mor· 

nlog Poıt gazeteeloe göre hG· 
kumet yaz tıtUloden evel mun· 
zım deniz bGdceılnl parltmen· 
toya anetmek f lkrlodrdlr. 

Ueak 'ıa Mektebcilik 
Ur:ak, 25 (A A) - Bo yıl 

merkez Ye kamun ilk okulla· 
rındın 168 Oç d~rahınell köy 
okullarından dı 224 gene çıktı. 
İhtiyaca yt:tmedlğl için bo yıl 
merkezdeki okul 11yı111 beıten 

ıltıya çıkarılıcaktır. 

Macar Duyumu işleri 
Bodıpette, 25 (AA) - Aml· 

ral Bottl, Macar tel~raf ıjınsı 

batyazıcııına Macar doyumu it · 
lerlnlo genlılemeel ılınındald 

hlımederlnden dolayı Macar 
Ziynet nltınını vermlttlr. 

Davas'ta Hırsızlıklar 
ve Yangınlar •• 

Danı, (ôzel) - Meçhul ışı· 
hııdar tırafındıu ı11yare cemi· 

yeti ıubeıinln dıvırı dellnmft 
tir. Fıkat hiçbir teJ' almağa 

mo•affak olımadıkları görftl· 
mtlotOr. Dondan evvel de hft· 
kAmet konağına merdiven koy· 

mak ıoretlle içeriye giren bir 
hıreıı malfye dılreslnl açıp bir 
teY yapamadın ınuomuetor. 

Her iki hAdlıenln fılll ıran· 

maktadır. 

§ - Belediyeye ıld •e uzun 
. aenelerdenberl metruk bir ••· 

zlyctte bulunan bımım yıktı· 

rıld1, belediye tarafından asri · 
bir hamım yıptırıldı. 

§ - Sabık rrjl memuru 
Bay Ali Rıza•nın evi meçhul 
t•hıelar t111fındıa kasten ya 
kılmıttar. Suçlo ırenmaktadır. 
Bandın enet de kardeıl lnhl 
11rlar odac111 Emin ve Sftley· 
mın çnuıun da evleri böyle 
kıettn yakılmıttır. Bu lılerln 
kaçakçılar tarafından yıpılmıo 

olduğa tahmin ediliyor. 

Denizli Mektupçusu 
Denizli, (Özel) - Maniıııa 

mektupçoloğuna atanan mck 
topçomoı Şevki yeni uzlfeei 
Yızlfeıl bıeına gltmlttlr. Yeri 
ne atının Mınl11 mektopçoıu 

Tal4t da geldi ve nzlleılne 

baılıdı. 

Bir çuval Daha 
KuruOzQm Geldi. 

Don ikinci olarak Meot~1 

den Detdban All naoJIO ~ 
bir bığcımız, Mencmco'll 

moıyoncu Bıfzı•ya bir '~ 
çekirdeksiz kuruilzftm g60 

mfıtlr, azam ol~undur. 

Karşıyaka'da Ved~ 
MOsameresi 

Karo•yaka Ortımektep 

11nıf ıalebeel tarafındaa 1'•t 
yaka'da Laka ılnem11111d• ıı 
vedı mfteamereıl nrllece~1 

Baş Yar Genel Savıııı1 
bl' Bir aylık mesonlyetl 

' olıa baı yır genel eı••tl 
(l\ftıddelomoml bao IDo• .,,, 
m11har gelerek ödovfpe 

mıttır. 

Atletizm 
Birincilikleri .. 
Bugfto Başlıyacafitl 

Atletizm İzmir blrlncl11~1~ 
ne bogfto Alıancık 11•01 

baılınıcaktır. Atletizm tJtf 
ola tanzim ettiği progrıoı• 
re iki gtınde bhbllecekdt· ıJı 

Bug6nktl yarıtlar ıool•'eıfı 
100 metre ıeçme, 800 ıO e 

ytl\eek atlama, 10.000 "'; 
1eG 

mukavemet, 400 metre / 
ımkla ıtlama, 200 melt" 1~ 
me uzun atlama, disk • 

4 X 400 bayrak, di 
Y arıtlara yerıo da 

edilecek ve lımlr atlr.d•~e 
rlnctllklerl yarınki netice 

~nl••·;~·;;;~ a 
--19_3_5 _____ 193' 

Bızır 
8;~ 

27 j 
, 

Cumarte~ 
--------~1~ 

Arabi ta54ı RulJJf " 
25 RablOlahar 14 ~ 
E•kat Ezani 4 
Gtıneı 9,19 

1
g, 

Ôğle 4,48 
16 

ikindi 8,45 ı e 
Akeam 12, 91 
Y•Uı 1,52 1, 
lm.-ak 7.12 
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::,:;::::'.: biis~~···~:~~~~·: l{ültür lslerimizde önemli Berberler 
_ ::eıor;D ' B ki Pazar Günleri 

IA•y an · emişler- ondil y _, • • • 
do~:~:~~-~·•bcrmaklnelerlne egrıtını e enıyor.. Çaltşm~!.~~ak .. 
hlr k d ya, Ankare belediye8l -----------•----------- İzmir berberlerinin de An 

a ının ı ' 
!l,~rtflneTo,ndn~:say:::0 y~saankmaest~ K ültor Bakanı lzmir ög"" retmenler Mahallesi ve Kız kara'da olduğrı gibi pazar gün· 

v •• e 4 d leri dükkAolarını kapamalarında 

Arıkıra'nıo ş~ Oşenler yalnız Enstitüsü Yapı lşlerile Mekteplerde Koro Teşkila- mahgqr bulunmadığı hakkında 
ıtıay ayanlarıdır, f!an· İzmir tecim odasının geçen 

•n.. Bu b b l J T • V • YQlorıc a f'r zmtr'de do · tına ve zmir ecim Li~esıne önem erıyor. hafta içinde verdiği kararın 
kon 

8 
otohliete lkt kadının oelllala d __ ........;;....____________________ tatbikine ) arından itibaren bat 

Btrıat· rıoı fnlewlştim. 
, Aokara'dan gelen haberlere paralar1D1 yatırmıf olaoların Bu uzman (Mütahaıısuı) mek· lınacaktır. Bu kararın berber· 

d ;- Sabfınl All b k göre kfthür hlerlmlzde yeni eayuı (35) idi. teplerde koro lf'ş1d1Ah vücuda lere yazı ile blldirllmeel gecik· 
o~tor B • aş ına, ya 

ıy .. 
1 

cbç.-ı Salih de kelkat yapılacak ye~rhlm (hlAbat) fçlo Tatil mıloasebetlle öğrefmen. getirecektir. Uzmao'ın tc.hslsatı tlğl için geçen pazar gtınft bazı 
u Şe 1 ' \ olor? Y yaparsa, hellmfz ne KOIUir bakanlığında lSot>ruH ler muhtelif yerlerde geztlerde zaten bftdcede ayıılmuJ bulun· berberler dOkkAolarını açmıt 

O tetkikler yapılmaktadır. Teıkll bulundoklarmdan Ortaklardın maktadır. Mekteblerlmtzde la ve bono göreo diğer mel!lek 
iyord0 J) tıa1n 10 • lğerl d,.; bf"m çan· edilen komhyonlar mQtP-madl ilk bölemt yahranlar az olmak- tlkbelfn büyük bir ihtiyacı taşları da tattı kararını sevinç 

larını d aynasına bakarak eıç yen çıılışmaktadırler. tadır. Bununla beraber her gün böylf'ce knşalaomıt ve sağlam· le kahol r.tmelerloe rağmt-:o 
_ D üıehlyor, hem de l•lAhat için öğretmenler ara· bir iki öğretmen bankaya pıra laomıt olacaktır. dOkkAoJarını eçmeğa mecbur 

gOzelhn eli olurum vallahi! Şu BIDda açılan anketlere ônemll yatırarak kOlıür direktörlüğü· :. kalmışlardı. 
l>ftakoı eaçlarımın prasa, der' lıfrçok ccvablar ve mfttalealar nede kayıdlartnı yıptırmakta . fzmlr kız ean'at rnetltılaıl Dllo f!Snaf ve feçl bürom 

hıınrna~ gibi sarkmalar1Da ta nrlldl~I ıı;örülmftşt6r. Ooa dırlar. Kültür dJrektörlOii-6; için ikinci kordon'da orayı o şef llğl bütiln berberlncı yazı 
edemem ~ 

Ce,ahın · göre yakanda yeğrhlm (h14bat) lzmlr öğretmeolerl yapı koo ( B"lt>dfyenln ) arsalarrndao on fi~ yarından itibar _o dOkk4n · 
f lfçe 

1 
veriyordu. Ben ha· Lararları beklenm•kt•dlr. f t l 1 hl t bb " t l l • l 1 L l (G(l gftlOrnsemfııtlm ÇankQ • .. " perati in n ıon gene top aıı n me re mora aı .,a ın a ın· arının pazır guo er ••pa , 

1 ı"Urn s 1 ) • • Dünkft sayımızda Ankuı tıda kıemeo dt'ğlştfrllmlş olan mıotır. olacağını ve açanların cezalan 
tl'1 OtııiQ( •c ar dediği neııne· k ·ı d 
lardı Y ılııyonuo yurattıgı l!BÇ· aylarımızın telefonla verdiği Hl! nizamnamesini KOhüt Ba· Şar kurultayının ırarı e bo aralacakl&rına hlldlrllmletlr. 

darı ~Qa~:~a k~nıll tabit saçları, bir habere ,:öre eehrfmiz Kiil kaolı~ıoa glhıılermfotlr. KültQr arsanın metre murabbaı OD Kazanç Ruh-
ş O ayorında şeylermiş. t6r dlrek.tör(i Hikmet KdltQr Bakanı Saffl"t Arıkan; j?Ö&ter kuruştan verllmletl. Alınmıı, 

g"'"~,e~1YJ!'a ııaç••rıo başına bankauıığı raum ve terbiye dığı yüksek ugı ne ha önemu oıan onbın metre yn az geımı, sat Tezkereleri. 
Yoruın OşCiniiyorow da aca. kurolo 1lyell~iofl atanmıştır. lolo kısa htr zamanda ba~arıl. olduğundan oraydın dı oobio 

EııLid:•val~lara?. Dün krndfelof l?~rrn bir ayta masını H~hyacık ve Ankara'cll metre murabbat arsa htene 

'•rd1, n ir bıyık modası rımıza Blkm,.t Türk bu atan g~reken her tftrlii kolıylıklara cektlr. Bunun için de ear im 

!aranf U manıa heofiz resmen blldlrll · göstuecektlr. ıultayının kararı llzım gt-:ldl 
8811ıa b bıyık, kulaktan memle olduğunu ı;öylemlştlr. Mektt'pler :ıçılap kıo baola . ğlnden kurulrayın aıtoıtoa 

ıyık, bııyn b k b il b f' hA kuıı18,10 b k UY. ıyı ··· Emir beklenmektedir. layancı ev 1 ll)"acı önem lı· toptaotılarına başlaması bek 

1 
14 bazı çe: a

1
yadve enkazına • ş,.kflde kendisini dnyuracağı lenmektedfr. 

t t. B re "r e rast gell· • • iı;ln koşkuaoz ki o valı:.lt bütan 
b azan b k lzmlr ôğretmenlerloln yanrrın Ana alınca Kflltür bakaolı~ı 

uynu 11 lkaren koyun "' öğretmenler kendilerini t-:•slz 
d tu gibi b k 1 h yerinde yaptıraraLları ·ıso .. vft bu yıl enstitü yapıs1Dıo bir e it t-m a ıo, em ~ .. "' liktf'D kurtaracak olan bu ônem. 
() 1 vrılrn1 ı öğr tm• b 11 ı · i Kül kuımını bl'oıen yıptırmana cıun b ş o enlara vardı e .-.n ma 8 es ıe ne 11 teeebbücıe atılaraklardır. "' 
eıft tQ~a fhl, üç parmağını sık tür Bakanı Saffet Arık.sn bO • baılıyacaktar. Bu enstitü; kom 

kaıar tbflkler, uçlarından ya yük önem vermektedir. Ankara 1zmlr llkm:kteplerlade hu şn illerin de ihtiyaçlarım kar 
kıtrı1'81 nt urar, burkar, daha öğretmeol".'i de böyle bir te· şıhyacek. bOyüklük ve mükf'tn 

er l'dl yıl mııefki denimi (1nkıl4bı) 
Son • ye u~ra~ırdı. eebhüste hulumuşlardı. Fakat meUyette olacaktır. 

ek ra bir L önemle yer alacaktır. llbayhk 
8l'rfyn 1_

0 
llZ a..öçılk oyerda, İzmir önretmenlerl teaebbo~ı- ••• 

.. K z "k ~ .. 0 
" genel kuruhayı bftdceılode Qç 

~e fi. bo nı1o1ı denflen Dt>B· rinde fforllyerek arsa meı'c·le lımlr Orta Tecim okulunun 
u " koro l>ğretmeol fçfo konulan 

1ha ,..en ya nnen, yağlanan ı · ı ı T (Ticaret mektebinin), Tecim 
"•rd ~ ç, d11ba tsze bıyıklar nı ııağ amış ar ( emlo etmloler) tahsleatı Kfthflr Bakanhğı onay· l 

1• B .. rb 1 Te ev yaprumık lsdyr.nler le Jamıt ve emrini Ubayhğa nr· lae11l haline kooolacı!ını ve 
'1 °rıca, llker ı0 karşısına otu· bankaeanda yeol ıçılon özel rut11tlr. Koro teııkllatı l"tn ön Kaltor Bakanlığıuın bonon 
•tın 

1
_ ş olarnk. bun· ., v .... 

1 A0çQk (Hususi) hesaba ilk bölemlerfnl ce hmlr'de tetkikler yapan fçlo tetklkl~r yaptırdığını önce 
81tı1ı1' meşalırı att-:şte 

il ~e son b (T k iti 1 1) ı ıt b l "'t h ö dl ı k yazmı•tık. • takılı d ra ıyıklaun uco· a 6 er n ya ırmaf:a ış a mu a aasıaın g ster g oro v 

\1 r 1• mıelardır. Mekttıblerlu tatilin· mütabıssm Alman M. Züker İzmlr'lo ekonomik öoemll 

tılır;,,bıyık, yavaş yavaş kıv· den ~nce yapı kooperatlrl or· mao yakında lzmlr'e çağırılı duromonıın bir (Ekonomi fa 

llııabıre tıklarıudan lllL bölem (Taksit) caluır. kültesi) ne ihtiyacı nrdır. Te-
~'~ları Ustra ve traş bı· cim okulooun olmdf kl kuramı 
~a~d ' ona da hücum etiller. K k v •• ti (Binası) İ.zmfr'de bir 7eclm 
~11\'a~~ ~ldılur, soldan aldılar. a ı·ş ı ya a a p ur u c re e- fakültesi açılmasına da yetecek 
dibınd ıyı~ı, boruD direği nlo bClyftklüktedlr. 

.... -
Finans Bakanlı· 
ğından Bir Enıir Geldi. 

Gayrisaf 1 lrad ftzerlnden vu· 
giye tabi tutulurken beyann•me 

vermek fateyenlarden alınarak 

ruhsat tt'Zlr.f'resl barcı hakkında 

Ffnın~ Bakanlı;tıodan llbaylığ• 

bir blldtr•m gduılştlr. Bo gibi 

ler bf!yaonımeye tabi mOkel 

lef if'r gibi 25 liralık ruhsat 

tezkeresi b11rcını tabi tutul

makta idiler. 2395 sayılı ka 
nuoun 47 inci maddesine göre 

heyaokame vermeğl tercih eden· 
lerln iştigal mevıularanda bir 

değişiklik olmıyıb yalnız mü. 

kellef iyet tarzları değişmiş ol. 

masına göre bunun rulısat 

tezkere~I resmine müessir ol. 

maması !?erek olduğu ve kano. 

nuo 82 ncl maddeelnin A.. fak. 

raaına göre değil, C. fıkrasına 

~are gayri eofl frıdJarı nlsbe. 

tinde rahsıt resmi alınmuı em. 

redflmlştfr. 

baktık eki sıkıştırdılnr. Bir gOn rı· lndı· ... · ıecek Mı·.? •. 
Ytltr ' zavallının yerinde '-
h r eef 
•ıteılerıf or. Rohmetll bıyık 
Saçlara 

ar,,. gtllnce kadınlar bir 
b geldlle 
ltlrıfa r IDf, hr.men biri 
- S Façlaruıa bakarlardı: 

----------------
Liman Y nkleme ve Boşaltma Tari
felerinde Oe indirimler Kararlaş· 

tırıldığı Söylenmektedir •• 

incirlerin Alivre Satışları 
Da Az Görülüyor •. 

aç rııı~ ? ltıarı glLı:ı • ·· (;eml paln 
l'Otftd1ı. •• ki örgQ yapmış 

~kce ı 
•ura ô 

1 
' topoklımua vura - i e bir 11allanıyor ki? 

8•çt •tını Yol, f llAocamn kızının 
ltıı n gôrdQn(iz mti? Hınzır 
lf azar df'ı; 
gını 11 h ..,uıesln df ye etek· 

t elinde ı 1Yeır. K n çeriye sorkı 
" 6ınar gibi ııçı. , pıml parıl 

hlı:~ () Ltr~ .. y dı.:~ll o kode§lw 
i 111 ı:thall ' 
lıce ôrınQ ı:ye bir ~elin geldi. 

ll:ıfolet şler, altınları da diz· 
d ·· Bir oloeu l saçlar ki kucak 

'•lltbıı·. ki yas11k doldurur 

Birdtnbt 
Celdı re makas hezreılerl 

' hu 
•ttı ııııçlnra bir tırpan 

• ~ .. çlf E k 
lllaşoı11 • t eklerin (bıyık 
lftııe rı, tııknt~fo son tek4mQ 

ayak d 
llla\ıneıı( uy urnruk, ondüle 
doMu. half ode dünyamıza 

lote 
~e, kaı] 0 

lgüo, hogüo bftdceml 
o ın •rırn 
"dnııı ızın kafasına bir 

•syon il 1>'d• k L ga eat çıktı . Kocası 
ı •rııı: lir k 

Yak dl 8 azaoır. 8ayan 

Ô rer, ille d 
IOr rnQ e ondfilıiııyon .. 

8flo, öldftrfir mü üo? 

Çimdik 

--·--İzmir limanında yükleme vı> yükleme ve bo(lıltma ıulfeııln· 
bo~altma ve Karşıynka · lımlr de yaptığı indirimler temlıe 
arasında işlemekte olan körfez çekilerek lmzalandıkıan ıonra 

vaprları ücretlerini ön0m6.z · tasdik fçln Ekonomi Bakanlı· 

deki ahı aylık devre için yeni· ğıoa gônderllecekdr. 

ölüm 
den tesbft edecek olan Hmao r 
leleri genel dtrtktörltığdode 

tarife Ozerlodekl tetkiklerine 

devsm etmektcdf r. Komisyon Mdtekald blnbaoı Seferlhl· 

sar"h Süleyman Ş6vket, müptelA 

olduğu hastalıktan kurtulamı· 

yarak evelkl gun ölmilştör. 

22 tem..auzdan beri yaptığı 

toplantılarda çıbt ve glret 

(ihracat ve ldhalAt) eşyaııımn 

yftkleme ve bo~altma ücretleri 

Ozeriode yapılacak lndlrimlerl 

eaaıılı olarak tesbllle meogol 

olmo~tur. Paz11ı:tesl guokü 
toplantıda körfez vapurları ta· 

rlfealnf tetkik edr.cektlr. 

Kaıeıyaka-İzmlr arsında fş 
lf yen nporJaran ftcretleıi her 

şeyin çok ucuzladığı bu 11ıra· 

Jarda ytikeek görülmektedir. 

Onun için bu vapur ilcretle 

riuio indirileceği oranlanmak 

tadır. Pazarteeldr.n @onra ya· 

pılacak olan diğer bir toplan · 

tıda tarife komisyonunun ver· 

dlğl muhtelif kararlar, bllhessa 

Cenazesi Karantina tramvay 

caddesindeki evinden ayle efradı 

ve doaılan tarafından törımle 

kaldırılarak aeri mezarlığa gô 
naülmütUir. Sdleyman Şevket, 

temiz bir mazisi oJan değerli 

bir zıttl. Ôlüm<i b6tfto tanı 
dıklarını etkilendlrmlotlr (Mfi 

teeıefr etmfştlr.) 

ANADOLU yazı ayleıf, oğlu 

Dit doktora Ref lk Şevket ve 

damadı e8kl yazı itleri direk 

törftmftz Kemal Talıtt Karaca 

ile ıyleııl bılkınıo yaslarına 

aamtıulyetle lıtlrak eder. 

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

Oev 1 et Demiryollarının Tatbik Ede .. 
ceği indirimli rrarife Bekleniyor. 
Bu 1ıl üzftm ürıloleılmhde 

olduğa gibi incirlerde de yapı 

lan allntı eatıolıu azdır. Bu 

azlığın geçen yıl bu zamanda 

yopılouş olan alivre ealıtlıra 

gôr. yarı derecede oldotu aöy· 
lenmektedlr. 

Uranlamalara (Tahminlere) 

ğôre incir mahsulft 20 bl 

çuval, yani 2000 tondur. 

Hu yıl l~r flrüolerimfze 
iyi mahreçler bulunacağı uran· 

lan maktadır. 

Dcıvlet demlryolları yönet 

mealoe (ldaresln~) geçmlo olan 

Aydın demlryollarında yakında 

Orftnlerlmlı lçtn indirimli ta· 

rife tat hl kine ba,lınacaktır. 

Bfttiin tıretmenler bunu eabır· 

sızhkla beklemektedirler. Ay· 

dın demlryolları Nazilli'den 

gelen incirler için ton batana 

30 lira alıyordu ve bu para 

incirin maliyet f la tine yftkle· 

nloce rekabet eaha11nda mavaf· 

fakayet te azalmakta idi. Dev· 

let demiryolları; bo güçlOklerl 

kcelo (Kat'i) olarak kaldıra 

caktır. 

Beş Yaşındaki 

Delikanlı Gitti 
Geçen gfto lzmlr'e yakın 

bir köyde belJ yatında bir ço· 

cokta buluğa erme al4mellerl 

görüldOğüoO ve bakım lcln 

aoneel tarafındın oehrlmlz 

memlt>k~t hasıaoeelne getiril· 

dlglnl yazmıştık. Bir haf ta ka 

det h11tınede mOşahede altanıta 

tutulan bu k6çük delikanlıyı 

annesi alıb köyOoe götürmftt· 

tılr. Son günlerde çocukta cinsi 

eğilim (temayO~) istekleri hat 
gö!terml §ti. 

Doktorluk bakımındın ço· 

coğun hastanede kalarık moh· 

telif bakım oıollerl dentmelerl 

yapılma11 çok faldelf olacaktı. 

Köy 
Ünhersltelllerden bir grub 

gt-:ldi. lzmtr llinlo köylerine 

konuk oldu Dünkil bakımdan 

köy. ıosyett.nln duvarla böl On· 

müş olan varlığının bOyftk bir 

varçasını teı:kll ederdi. Fakat 

köya klmae ııınımazdı. 

Köy nedir, Türk köyleri 

nerelerde, ne şartlarla kurul· 

muştur, kôylt'rlo her noktadan 
hu serpiliş tarzlarında isabet 

varmıdar, köylüde hayat, ç11lı11· 

ma, e11ğlık, temizlik, Çf'cuk ve 

hayvan }etletirme, köylerd" 

zihniyet, rulite, lirizm, eoytıal 

telAkkt, u~O!!al dö~üoiı~ nedir, 

bunlardan hanghl vardır, ban· 

gfel y<>ktur, hangisi wenf iğdir, 

zararlıdır, haogfıl sağlam ve 

gelişmeye el verlşlldh; btıtün 

bunlar hım maddeler halinde 

duvar arke11nda kalmıe ko 

oulardı .. 

Tek0 tiik romanlarda köyler 

aolatalırdı. 

Babıali kıueıbanelalndl"D, 

Kuzguocuk'rao, Y ıtkacık.'ın ye· 
tll bir köeesindeo, Ereoköyfloden 

,.ski muharriri dlolerdilt .. 

N>! köylerdi onlar, ne yeşil, 

ne şiirli, ne hulyalı köyler? 

81rçoklaramızıo, hllhaesa Çelı 

kuıu bıyıılpt·reatllğinl taşıyan 

genç kızlarımızın ve erkt·kle· 

rlmlzln kafalarında köy büyü· 
lü, yarı mistik bir şektl alırdı. 

Fakat sonra, wt>ktepteo C•· 

kıp Lir tesadüfle, kôylt:re, ger· 

çekflğ(", onun ı•rt niaddi11gfvc 

atıhnra, derin lılr i'!ukur, bir 

iolr.ylı ve sendeleme hs~lıırdı. 

Etbetlt>lrd, Anııdulu'da, eski 

Babıali mubarrf rlı::rlnfn roman 

tik tılr dekor içinde gösterdik · 

lerl uydurma köyler yoktur •. 

Köy; çıplaklığı, gerllfğl, ta· 

hawmülO, ıshrapları, sükutu, 

temiz, falat ieleumemf~ Jptldai 

duygo .. o, terbiyeei, göreneği, 

yaşayışı ile birçokları mızın bil· 

medtğt blrşeydlr. Biliyoruz di· 

yenler, yalan s6ylc:rler.. Orada 

bulunmak:, ya~amak, gôrmek la 
zımdır. Fıkat bu görılşOn ilmi 

bir değeri de olo:ıak gerektir. 

Yani illmsh: köy ~ezlı<l ve 

etüdü yapılaceg1nı, ba asırdı 

hiçbir kafa alamaz. So&yolojt 
ya Tardır, ya yoktur .. 

TOrk Onhersltellıti köye gf· 
derken, bfz bir hılul4b daha 

yapmakta oldağomuza f nanıyo 
roz. Y arıoıo idaresi onların 
eline geçecektir. Makanfzmının 

başına onlar selrcekllr. Kitleyi 

oolar dü2'ieoe koyacaklardır. 
Binaenaleyh onlann köyfi bil· 

melP.rf, tanımaları lbımdır ve 

ıarttır. 

Ffkrlmh:; her Qnf çüuhell ya 
tıhstllne devam ııralarmdı, ya · 

hatta diploma aldıktau sonra 
her halde ve her halde mt'C· 

huri olarak kôye aevkedllme· 

lidlr. Ttk kafasını, köy varla · 
ğıoan maddlyet ve manevfyetl 

ile yoğormadıo, yani köyü tam 

maoHlle kavramadan onu lo 
başına getirmemelidir. 

O. R. Gökçe 

Karşıyaka'da 
Eski Fransız Mekte
binde Cesed Aranıyor. 

Kaaııyıkadı Dımdôsy~n Fran. 

aız mektebinin bahçesinde gö· 

millü olduğu zabıtaya haber 
nrllen Cf'&et için dDn de kazıyı 

(Hafriyata) ak1Jıma kadar deYam 

edllmlotlr. Bıhçeufo oOpbell gô· 

rülen birçok yerini kazıldı~• 

ve arandığı halde blrşey çıkma· 

mıştır. 



. 
Japon Ca~us Teşkiları Reisi 

{;eı1er l 
}aı~ D 

oh ·ııar~ apon· 
,, Lav r.,eııs'i ________ ,_, _____ _ 

Munçuko'uuıı T f' mellerini Knran Adanı!. Çin
de Akıllara Hayret Veren ~laccraları· l\1IIT 

do'ya Bağlanınış Bi... ievcudiyeı! 

S11rı Lhro:os 
Bfr Amerikan amirali df'r ki: 

»fyl bıbrr alma ttekll&trna 

mallk olmıyan bir ordu :ko 

mandını, pusolaııız bit- kaptana 

benzer. Zaferi h .. def lotan bir 

ordu kumandanının en hüyftk 
yardımC!m kuvvetli tetibbara· 

t1~1r. Japonya'd11 ba hakikati 

en iyi aolıyao, eabık: harbiye 

nazırı ~en,.ral Arakl •e hunun 

akıl hocası gen~ral Skini K,.n 

B\)çu dur. japoo mllharizaıloln 

bogftokü t'D müfrid mQm,.uHI 

ol.a bu iki japon gennah. 

harbte moTaHakıyetlo en eon 

ılıtt:m ııılliblarda" nel kuvvetli 

bir CHUll oebeL:f'&f fle kabil 

olabilr.c,.~lne lnandı"hra lç!n 

g~neıal Ktncu Dohibara'yı ja. 

pon caeuııılu k teşkilıita re tel 

yıpmıelardır. 

Bu ıdam bir Cenrral olmak· 

la berabt'r basit bir n,.f,.r ~lbl 

de çalışrnıuırnı bHlr. BOyftk ~·e 

bol ııb·i~aıJı bürlce ile idare 

olunan hlr lf'~ktl4ım aor~n ve 

ıoatden varf'tıtP. rf'iel olm11&ına 

ra~m,,n, (aran Çfn'de bir köy 
de ·makead ve h"rlef i namın• 
b\zzat hlzmt"tçllik ettiği de 
vAktdlr. 

Bu adamın en bftyOk ımıvaf· 

falnyetlnt, Çin abvalloılf'n Ja 

pon mfilki ve a keri amlrlerlrıi 
tam bir mQk,.rnm,.llyetle ha 

• h~rdar etmeııi. Çin'ın bir iki 

eyalettol Japoo'lar için hazmı 

mGmkGo tıir-r lokma haline 
getirmeel, Çlo'rt,, J11porı aleyh 

tarlığ•m az11hma-ı, bı.ttA ~imolf 

Çin ruuk,.zi olım Kanton da 

bile taraf ıarlar eld" etmesidir. 

Sarı .LAvreus 
"GllrOnmtz arlem., Arobleta· 

nın tıc~ız hük<lmdurı, hlmlulnl 

kazanmıe olan mabut lnglltz 

Uvrenıl İogUıerr.'ye Arablıtaoı 
kaıaodırmıetır. 

Hu Japon CHDSD general 

Doblbara da Japooyaya koıı ko 

ca Mançuri ku'asını kazandır· 

mııtır. Bunun için it ndfelne 

kısaca "Sarı 

nrllmekıedlr. 

L&vr,.n!!i., 

LAvrecıı,, 
"~ye 

ismi 

Geneı al Boço ile earı Lh· 
ren& blrbh ı .. rtcl eskiden beri 

tanırlar. 1905 Roe-Japoo bar 

hından eonra, bu hurba jotir k 

eımtı olan Hoçu, Tokyo harb 

UademilİDe ~gretmeD olarak 

nyrılmı~ta. Bu eı 

rade Dobl hara 

akoılemt tı1ehe 

elad~o idi. Ba 

ta\P.he, zttki~ı, 

~irlşkenllğl ve 

kavrayışı ile öğ 

ff'fmPnlo DRZBrı 

dikkatini c~lbl't· 

mlştlr. Hoçu bn 

ıı:f'Od btrnayest 

altına a1mış "" 
ona rebbnllk et· 
m,.~., hıışla'"ıştır. 

Ru, Tokyo 

harh akRıi~mbl 

nln muallim ve 

talebeel birbir· 
lerfod,.n hlr daha 

avrıln amıelardır. 

Vakıa, 1912 da 

zahlt 8lrmalaranı 
omozlarana takan 

Dobtbara n1:lf P-

ldbıırlle bir mftd 

dPt ayrılmıe •e umumi b1trb· 

da Slberya'da Ruı ko~vet· 

lul arasrnda bl rçok J!İzll btz. 

met inde bulunmuştur. 1919 da 

eolbdan eoorıı ds Japooya'ya 

dönmemiş "e 19:l2 lf'Df'l!loe 

kadar Mançuri'de japon letll&eı 

kurmaya çalışmıştır. 

Sara Lavrene, resmen Slberya 

hodudluında ve M nçorl'de 

hutunmu~ addolunmaktadır. Fa· 

kat bıı adamın bir yerde dur· 

du~ııno bilen yoktur. Bfttftn 

Çio'in görDomu nya heryude 

görftnftr bir havaleli olmoetnr. 

Bir miiddet Herbln'de çah,mıe, 

falıat ayni zamanda Mukden 

de bulunma~ ve pek çok işler 

görmft,tdr. 

Tly~o Çln'de, Şao~bay'da, 

Peklo'de görOlmfte, keodhıl ve 

adamları bütDo Çln'de durma· 

dan çalışmışlardır. Tayhanfu'da 

geo,.ıal Yrn Si Yan'ıo erk&oı 

bısrbfye reisi ile eılu bir do3tluk 

trefı et mlş, "" Çto'de uzun 
sımı•ler tıllrrn ikameli eayeıııloc!e 

mubtd1f \;in lt:hçeledni de 

ô~rt noılşıir. 

Çin'dtı, din adamı, çiftçi, 

arahRcı, doktor, mfibendle gibi 

lıtrçok m"el"klere ~trip çıkmış, 

Çin bwlkaoın rubtyaıını adam 

akılh anl11mıf, jııpon rm .. ııne 

l!Ôre pek ço!: mılt1mat toplamış 

•e pek çok ajanlar temlo ede· 

hilmt9111', 

Grneral ArHkl'nlo Pağ ell •e 
ukArn bnrbly6 rf'ltıl olan gene· 

ral Hoçu, Pelı in O zerine yftrü· 

mek Jlııoıg ltilğt zım ın, eabık 

tal"besl ~ Çı ... 'io ııarı Lnrenei 

olao Dohihar:a'y. }•oaoa almıı 

vn ancak onun tsvstyrlerloe 

gör6 harl'ket ,.d,.r ... k Çin ıed· 

inini a~mıe, Pdwı•e gtrmletir. 

Yarın, Maoçoko nııeıl ku 

rolda, Po yi· neden lmp11retor 

ilAn edıl ılt? · C.dı hakümdar 

Çin Bakanı olacak mı? . jıpon· 

)a'ıuo aııl bPdnf i?. 

Tnrk • Fransız KOi· 
tilr Sözhağı imza landı. 

Paris 25 (A.A) - Tarklye 

bftyük elçlı' 116 M. Lı.val ve 

eğitim bakanı M. Marlyo Roıı· 

tan döo eaat 18 d., Fraoını • 

Tilrk kOhClr 1Gsb11Aını imu 

eımltlerdir. 

N A h il rtrı 1111111 """' 27 Temm .. 
.. • •. 1t.ShilhiiliiihhiiUhthilthlhiiihitl hliiiliiltif t illiiiiiilihiililil ililiiiii hiiiliil n. iililiiii 11111 ... 

Bir taraftan lJluslar 1urumu toplanırken diğer tıırnfıan da birçok dev· 

" letler- sikl · hazırJılı.Iar içindrdirlt'r.r Yukondn 1talyo'mn Doğu Afrika'ya 
u • -

sevldyati,~ eolda, Japon o;due~ nıaneue · la. 

1ıs·vi.;re-rr·ah1iTmaı-vap-ıy~;·r-~-Jai;on-ya·-· 
Mollgolistan'ı Almali isteğinde! 

~~~~---.... .-... ..... .-. ..... ----~----
Ital ya, Yunanistan'dan Daha Vapur Alacaktır.A 

rika'lıJar Göoüllii Yazılamazlar. 
Jngiltere (Şimdilik) Aabeşiı;:tan'a Silah Göuderilmes;ne izin Verıni1 

Fakat Transit Olarak Geçirilebilecektir. 
Londra, 25 ( .\ A) - M. Sa 

mu1:l Hoar bftktlmf'tln, Habt-ş 

w,.&'ele9f nln ııılh yolu il" hıl. 
llol tebllk*'ye düeOrmf'aıek için, 

eimdllik R11b,.,'lstao'a ve hal 

ya'ya ellah çıkah möıı•edf'sl 

•ermlyl'Cf'ğlot n fakat 19:W 
andlaemHında yezıh oldrığu 

gibi İn1ı!lllz topraklerıvdan tran 

alt olırek HabPışi .. tan'a Bllıih 

geçmeıloe krroı P:'"tmıy,.cf'~inl 

Avam kamaruına bildlrmfştir. 

Bakın Franeanıo da aadlae 

maya sadık kaldığını ilhe ey· 
lemletlr. 

lıtınbol, 26 (Özel) - Ha· 

beş hrparatoroouo tstlkl&llol 

müdafaa edec,.ğlne n bir karıo 

toprığnı verllmlyec,.~lne dair 

olan beyanatını İtalya h6ku 

mdl protHtoyı karar •ermiştir. 

Roma'da 811be~letın ile si 
yael mftna!ebetlerln kesHdiğlDI 

n Adle Abıba sefiri kont 

Vinçl'oia pauport!arını alıiığı 

hakkında kuvvetli bir oayla 

çıkımş ve akşama kadar devarn 

etmlşıir Akşam 6zerl resmi 

bir be) an name neşrcdilnılş ve 

Habe~teıan ile müoaP.elıetlnin 

kesilmesi zamanı heo6z g ... lm6 
dtgı ve bu hueuııun bir turlh dr 

ıesbit edUmedı~t ll!o olun 

muştur. 

İtalyR bu uınetJ aekerİ 8U' 

klyaıa devam etmektedir. Yu 

nan ticaret f llo~undan yrnl 
ılının oo oıklly~ g,.mı~i Echre 

ye 111ku nakllyatt1Ja tab: i~ 

edllmlştlr. Jıalya'uan Yuuaols 

ıan'dın 40 kadar vapur eatrn 

alao~ı t!anılruakt11dır. 

Adi~·Ahaba'da tedbirler: 
İBlınlıul, 26 (Ôzr.1) - Adle 

Ab11ba'dı, ltalya ile bir harp 

zuhura lhtlmallf'ri karşısında 

ecnebi ıefıueıbıo,.lerlnln hu· 
lunduğq yerde ioılbat tedbir 

lerl ahnmıotır. 

İngilir.'ler, kendi f'fııret ha· 

nelerinin mQdafEt1sı lçı:ı Mısır 

dan bir nıilyon kow torbası 

göndermi,lt!rdlr. 

Amerika'lıların kararı : 
lııtıuıtıuı, 26 ıô~t:t) - Anıe· 

rika hıikurueti, tebcasım h11l· 

ya Bab"f harbhıde tumamen 

bitaraf olma~a mecLur etmek· 

tedlr. Neşroluoao bir kaouoa 

gört·, muharip devleılnıtcn hl· 

rlıloe gönüllil yHılııcsk Aıoe· 

rlb'lalar 1000 dolar paıa. ce-

za111 vt:rrCt' kler •e S sene bap 

Ptdil,.crklerdlr. 

letanbnl, 1ô (Özel) ft,.rn 

den ~*'rlleo hab,.,., ~öre, ftı•lçre 
hülı.ômt>tl bütün huduılarını 

m6et.-cd,.n ve rhemmıy,.tli eu 
rette talı. viyep~ karar Vf'Tml~tlr. 

Birçok 11iyat1i müzakerf'l,.rln 
m,.rk .. zt Hern ve Cf'nt'ne olduğa 

için ls~lc;te hükumetinin bu 

bıtreketlne birçok manalar ""'il 

mf'ktt-dir. 

Şimdiki halıf., en fazla t•h 
itimat, Bal ile Kont1tönıı jEölü 

arasına döşf'o Atman ve S,.m 
plon ıep,.J.-ri ile S"n Goodor 

tia~ları ıraııındakl lıalvan bu 
duılarıorla ~öze çarpm11ktıdır. 

~emon gölü Ue jüro d11ğları 

antıınıiekt Fransız hududu ita 
müdafaa heline eokulmaktarlır. 

t .. tanbul, 26 (Ôzf'I) - Aj11oe 

llaheş l-lükümdarı 

42 Yaşına Girdi. 
Bir Yunan Gazete~i M. Mussolini'yi 

Şiddetle Çekişt.riyor. 

İııanbol - 2:3 t4 Tr.aur•uz 

da Habeş hOkOmdarıoın kırk 

ikinci Bf'nel devriyesi törenle 

kuılulanmı~hr. Yirmi pare top 

atıldıktan eonra e9~ i tıs rayda 

Haheo Hükümdarı 

ve bftkümdarıo tahtının salo· 

ouncla bir rf'smi kabul yapıl 

mı1Jtır. Resmi kabule !t11lyan 

erf irinden m1ada Adle Ababada 

bulnnan bOtiin ~coebl ve elya 

d rical lttlrak eımlellr Japon 

bilkilmdarımo Hayl" Sel&ı1eye 

gönderdiği hararet il bir tebrl k 
ıelpaf da meraelmde aynen 

ok unmuetor: 

Amertk .. 'oan Aıbrı, bftyfik 

~ıçtal otomobtlle ml"faıimdf'n 

dönerken lfttht>tll bir halk kit 

lctıl otomobıll ÇP.vlreıı·k (Ya~a 

eao Amerika) diye beğo mıştır. 

Diğer taı ar tao Uabrşiııt«n'm 

l ugillz bü vü k elçltıi tebaaarna 

tebliğat yaparak lıalya tayyare 

leı iotn Adi&· Ababayı bombardı. 

mu elqaeleıl lhlimıllae blaaeD 

all~hırinl ıhtlyaten Adlı Ababa 

bavallelod~ki yf'flere nakletme· 

terini bllıilrmletlr. 

• • • 
Ynnan'ca Nea Kozmos gaze · 

tewl Haht>~f et an loltrl etrafın · 

dakt bir m11kalealnln 80n kı· 

aımlaruıda şunları yazıyor: 

Hail h11zırda Hebe~lstan'dıı 

yarım milyon kadar İ t alyan ae 

knl vardır ve harbın boşlıya 

cağı zıunı•ıa kadar bıı y,.kunu 

bir nıılyon11 iblıtğa ç11lışnıakı11 

dır. M Muıısollnl, bu eaveşı 

Habı- ş'lilerl wı:deni bir milltt 
haline getirmek gay,.eiltı yapa 

cağını, bu hususta kendielol 

bıtkla gordüğürıii alrnf'D söyledi. 

Fakat 1\1. Muesollnl dünyaya 

medeniyet öğretmek kudretini 

heodlelocle görüyor mo? 

itte bir oüwune: 

On iki ada Rum•Jarıoa reva 

gördRğ6 i~keoce, cebir n din 

teUı.lnatı!. E~kl bir medeniyete 

Hhip bulunan Yuaan milletine 

medeniyet dertıl vermf'ğe kal · 

kı~an fa,bt dik atOr acaba ne 

maksad tahtında bu taaylkl 

yapmakt11dır, yoksa on iki ada 

Rum'larınıo tam maoAelle me 

dent olabilmeleri için katolik 

killcıeıine mi ~itmeleri IAıımdır? 

Arnnudluk mee'eleel de ltal· 

yan 'ların medeniyet ıel,kk ile· 

rloe lyl bir oümurrn olabilir. 

Fatlet dllı.ıatörQn ( Dünyaya 

ıot>dedlyet esçıtca~ım) elyaeetloe 

latioad edl'n hu ikt nftmune ile 

Uabeş'lilr.rlo de 11kıbetlnln oe 

olacığıoı olmdiden keafeımek 

pek kolaydır. 

roytf"r orta Aıya'dın 

""'"c'"k baherler almııtıf.' 
Y"t'lerio himayesi ahıod• 
lurıan iç Monj!olletao tlt 
c;url arHıodaki mOo•9' 

nazarı dlkkatt celbed,.c,.k 
""de hozulmue ve enlbO 
dit f'd,.cek bir e,.kll allJJ 

Maoçnrl'dekl j"pon b• 
ordu8o nkAnı barhly",t 

hudud kav~alaranıo ooO 
maın hak.kıorla ohlmıtolO 
blyetlnde bir bryannaıoe 
rf'tmltılr. Mone;ollar bn it~ 
işlerini japoolarm ·~öderdi 
lc11dro lçtode h111letıot• 
jıpoo a•kPrl budud tı 
~llAh knnetUe 'fe eı••1 

hallf'df'Cf'lktlr. 

Royter Ajanı11, Manco 
aoora letllA eıraaınan iç ti 
lletan'a geld141 lnn1111tfod 

Çamberlayn'itJ 
. O~lu E8 

M. Çamberlayo 
İıtanbul. 26 (Ôıel) ,,.--

dös~ten •erilen bir b 
göre, İngiliz maliye naıırt 
Oı11ten Çamberlııvn'lo oğlıJ 
rayloerla Hicaz hududond• 

bahi askerleri tarafınd•" 
edilmlıtlr. 

Çamberlıyn'lo o~lu Mıff 
eerlı ordusu zabhlr.rıode' 
Akabe'nln 16 kilometre 

nın~a, Hicaz boduduoll ,,,o 
zeııtle birlikte ıeçmlş ve 

hodud mubefısları tırıl• 
hemen tutulmuıtor. 

Maverayleerla htıkdoıe&I• 
ızenc ıabltin aaker! ve 
Ltr makııadlı df'~il. gr.zDJ6~ 

hududu ı~c;tlğiol lddla etdle~ 
Bu b&disenln, Hicaz lltı 

rayioeriı araeında dev•IO 

mekte olan hudud tubibl 
zakerelerlol bozac.'ı ıaD' 

tadar. 
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e y ı nı Geçiyordu. Dıvar
Atina Takımı Istanbul'da 

Nasıl Yenilmiş? 
a Saat Biri Vurmuştu .. ~~~~~~---~~~~~~-

G ti ya, Bu Galibiyet için 500 Liı·a 

Rüşvet Vermişiz!? 
O ------------------------.. ------------------------ı?Ond IIamtd'I .., gene öyle yapıldı. HünL4ra rapor etmtı;lerdır. Bu Rasao. Kabaeakala hesabı o 

l'lluk n canılye gidiş gelişi münasebetle Bamid gene camle vrr~lo!. 
lrf arıoen eeatlerde olduğu çakmayı vf'rfr. Sonra bizim Ar11ak sözüoft bftfrmlştl. Bir Yunan Atletlkl Font gaLe· 
~ n herk d ,_ b ea eıtikaeı dakikasına kurulu bomba beyhude patla· müddet sonra bf'Ş arkadaş ya lesinin 2~ temmuz tarihli nüe 
ıreket 1 zenıanlermı öğrenmişti. mış ve bir fş de görftlmemlt rınkl yapacaklara bilyük fıl basındı bir ınektub neşredıl 
••tıbul'd b 

) 8 emrn onu bilml· olur. başarıcaklarından emin olduk· mtştlr. Bu mektub. Atloa 
en yok gllıi fdf. - O Halde bomba camiden ları halde derin bir uykuya karıştk talumrnın fRtanbol ka · 

Vakft :. çık•şta patlamalı demek? dalmışlardı. nıık takımlle 1 tanbul'da yap· 
O S"ceyarıeım gpçfyordu. Elindeki ıılgarasmı derin bir • tığ• temaalan glSreo, letanbullo 
..... •vardalı.ı asma saat btrl .. or· f l hl k d h L Ş k ı •ı• k • 1 lı:I R 1 t 1 d .... .. ne ee e r ere a a çe .. en ı gıylnmm ş, te guz ft il om sporcu arı araıın an ya 
ı udşıu. Perdelrrl eıkı sıkıya Arşak: kata bıyıklı, sivri eakalh bir zılmııtar. Bo mektubu gazetede 
rı lrilaıfş b 

Ott üyQcek bir odanın - Ôyleya! dedi· Hamid her ecnebinin ıevkettiğl tekath, okodoğomoı gibi aynen n~ıre· 
asındaki ,. 

etr r tuparlak m anın cuma mutlak saat birde cami· güzel boyanmış bir brek yavaş dtyoruı. 
8 •nda ı· ki 1 f?e ığüzel oturarak heş den çıkar. yavsı BPşlktaıtao Yıldıza giden Atlna fodbol heyetine 
ş rılrı pek "h l içi mu im t.ir mPı'ele Arkaıiaşlardan ııhrl nkalh caddeye 11pmıı, Yıldız yolunu Muhterem re ı, 
~ f?Örüştüklerl anloşılıyordo. ve siyah gözlüklil biri! tutmuıto. Beodenls çok ıilkOr Yunanla 

ho lur:ıtardao balıketinde uzunca - Ve bu çıkıt onun ııon Kimse bu arabadan otıphe· değilim. Tabllyet'm Tftrk'tOr. 

rn! u bıyıkları matruş, dalma çıkışı olacakur. leomtyordn. ffeoftz valut er Maamaflh roban Youanhyım. 
"' 1 "b"ııel t •tk d il?. @ÖrOneo ve dl~rr Diye llhe etti. kendi. Dıba ır.14mlı~a memur E~kt bir ıporcu ıı(atlle atan 

0 aşlarına nazarao daha L l 1 l 8 lı: b l'd Ltb ti"I 1 Y P Arşak karşılık vndl: ••taatın hepsi ge mem ot . re 1 o a le• et b o z ve U· 
cCIJc olanı ı 

_ Ez t - Müzeye koymak için Kı· ııftren Arşık, takma Hkal ve nanhlığa biç te uygon olmıyan 
Ô&I er:ı sa t tam onlklde zıl Sultao'ın bit kemik parça· bıyık takmış, gözOne tekcımlı hareketleri protesto etmekten 

o e eza L 
vakı 01 o .. unor. Hamid ber 11101 bile bulamıyacak.lardır. bir gözlQk geçirmişti. kendimi menedemf'dlm. BtUOn 

l ontkt taydan } e çeyrek kala &a· İçlerinden en ya,la olanı: - Sonu ~Dl' - borada bulunan Yunanla kar· 
y çıkar, arabosrna biner - l:lürreyet için, Dedi· meo .. '\ df'şlerlmlz benimle beraber iğ 

vaş ya. F k ttıid' nş camiye gider. Ba· rotiyet için, Joo T6rk'ler P11 Okurlarımızın İ ir renç hareketlerle mukaddeıı 
oku~: ca~ye glrmr.slle ezanın rlıı'te ourada borada çalışa dor· ve Dilekleri Yunan lsmtnl en rezllAoe bir 

D 
0

"
1 emen bir gibidir sonlar. Erment'ler hOrrlyetl şekilde terzil ettiğinizi glır· 

edı. 
Dıoıı böyle atarlar Hamid'e horada müolrr ve tabU mötee88İr ol 

Yer:ıl il Bu NaAıl I•? er rn biri: çalışmak l'ızgelir . Ona; bütiln v muşlardır. EcdadımızlD biiyftk 

0 ~ Arşak! Diye cenb verdi Jon TorlL'ler, komiteciler, bom Beyler ıokığıoda arzuhalcı fedakarlıklar lhliyarlle her 

olla alde bombanın saatini bncılar bf'p Avrupa'ya glımlolr:r Mebmed Kera lmzutle bir meeakkate katlanarak dünya 
göre eyer etmeli. orada çalıoacaklarmış, diye bir ml'lktub aldık. Bu vatandaş, ta tarihlerinde oıo ve Şf'ref le 

Burıa A 
Stilerek rşok denilen gene Joroal verseler Hamid o gOn tll gOolerlnde diğer bir arlra kayt ve yadettlklerl (Yunan) 

cevcb verdi: dftnya'oın en bahtiyar adamı da~lle civar nahiye. köy ve ka lımlnl ıl.z rezil Ye makbur et· 
- B d ba t 0 alo! Bıızı voklt Hnmh olur ve: ulara bir bisiklet geıiotiei yıp· tiniz. 
ayırıı d" 

de( d • ıye camle glrruez hu - Artık memlekette korku· mağı Adet edinmiş ve bu haf· Yanın oamoe ve oeref ini, 
ıı a 1 Yab'ld g taıly<.-ceğl toter. VtJ (acık bir kuvvet kalmamı,t1r. ta da Torgudlu'ya ı;ltmlotlr. onoola beraber takımlD ve hl· 

tfn k' r:ıe olur ne olm z'• Ye Diye ziyafetler, bahşişler bile Fakıat Turgudlo jandarm111, zlm şerefimizi tıatwak cOr'et· 

il ula ı vardır d rl 01 bl l her ikisini ııorguya çekerek k4rlığında bulundunuz. Milleti 
t ki h e er. e · ver r .. 

ğırn ııf lyt>ler bizim yapaca Ar~ak ciddi bir tavır takında: yanlarrnda bOvlyetlertnl lebat mlzln gıltblyetlnlıle duyacağı 
ıı işleri h her almışlardır. - Arkadaşlar! Sabah olmak edebUecek Yeelka olmadı~ı ld· ınlncl ebedi bir yelııe tahvil 

·--A~ -1':1:!1!1::::sı;;:;::::::;:::czıc=:!2ll~ıl Ozeredfr. Biraz uyumak lazım.. dlaslle 36 saat nezaret altında etmek hakiki bir gilnah değil 
NA O L U Şimdi hepimiz nztfelerlmizl tutmuş, sonra ııolh b6klmllğlotı midir? K.af ileyl idare edenler, 

cG;--ı a.::o·--- öğrendik degll mi? Ben, bom vermişti, sulh hakimi de serbeııt beoyüz Tark llraeı gibi ciiz'i 
ilk Siyasal Gazete boyı kurup araya yerleıtlrecek bırakmıştır Mektub ıııhlbl: btr meblAğa mukabil hem takı· 

S hi 36 h 1 1 d mın, hem Yunan'lıların ıereflol 
11 

a p ve llo.eyazganı ve onu, yavaş, yavıı ıelAmhk - 11111 ürr yetim z en 
lJ aydlll' RO.şdil ÖKTEM resmlı'illslol seyre giden bir f'C mıbrom t>dlldlk, bir gfto hl· ııattılar. Üçüncü oyundaki feci 

rnunıi n ~riyat ve yazı ioleri nebi gibi Yıldıza götüreceğim. mlzden kaldık, buradaki ayle mağltlblyetlolz evvelce karar 

1 lllildiirn· 11 . laştmlmıştı. Yonaolstan'a yazık, 
dııreh ··-nmdı Nüzhet CamUn binek ıneına yakın bir efradımız tellşa düştüler. 

anesi: Yonan lemine yazık!.. Bu eöh· 
~ınir iki . yerde arıb11yı durdnraco"ım. Uly af'- .ay ... t edl or Bı"z de C ıı ncı Beyler kar. ~ e "' ıu' " Y .. rt"tll ismi be~ on kurna bir 

· alı. P · · 60 
b

1 Aıtln ve Aodon da arabayı b b k ı bl d " ~ l'c' nrıı 1 hıaası i!<inde 0 are et ç oğru görme· menraat mokablllnde f'D !rli 
l'elef~Sor~f,: 1zruir .. A..~AUOLU tokib t>decekler ne olur ne ol dik; nezan dikkati celbederiz . 

· -,776 p ve hfcabner bir ttkllde ııattı 
.. •• o ta kutusu 405 maz nrtık1 beygir okellenlrse • 

AllONE • • nız!. Yunan fodbolunuo bu gibi 
\'ıllığt 1200 • ŞERA1Tl: ~uya Allah rızası için imiş gibi öliim Kayıdları ldır"cllerin elinde bolunmaea 

aylığı• _Altı tı)lığı 700, Üç hayvanın başını falım tutacak. -·------
}'ııhan i:>OO kuru~tur. Andon da bir sakatlık f illin A. Naci imzalı diğer bir aaht'ıl, bunun tef ti~ edilince 

8L~.:_eınte.k~tler için eenelik olunı derbat tamir edecek m ktob ıı~•ıL. Ba meLtobtald d k il fic.rcu 27 lıradır. u • • mey ana çı acağıoı, 6 ay, bfr 
(l eryerde 5 Kuru tur. öyle mt? iddiaya göre ôlftm h4dlselerl yıl evv~l öleol;.rln mutlaka ka 
ııu gerrn· - E t - l k" Ü" Lt dd - L 1 i • ·~ oo hıılor 25 kuruotur. - ve oy e. ul 0 e muntaıam geçmeme• e, yı a eag gözü .. tceğ n yazıyor. 
ANA.not - Şimdi eon eöz.. Eğer evrak ya beledlyedeld dairede. Biz bontt ihtimal vermedik. 

U MATBAASINDA 

dana ı;ıkarf;a dsyo1111ın Kel üııtü kalmakta lmlo.. Mektub olur. 

esefe !Ayıktır. Bo baylar haki 

katı k.-tmetmek lçlo, kendile · 

rlnl ne kadar mftdafaa ederlerııe 

etııloler hakikat meydandadır! .. 

Bor metle 

imza 

Nlk. Mor 

Mektub bundan lbareuir. 

Gazete de mektobıın altına 

( Mektobo gönderen ,abeın, 

kaf lle relıılnlo, Atina fudbol 

heyetl • elsi olduğonu bllmeer. 

gerektir ) cümlesini koymakla 

iktifa etmlttlr. 

Mektuba ıoubatab olan, Ati· 

na fot.lbolcolar1 dır ve hakaret 

doğrodan doğruya onlaradır. 

~"'llkal burada, lsıanbol lıarıeık 
takımlDa ve dolayıelle Türk 

fodbolDoe de bir itham Yardır. 

Mektub yazının aklı sara, İı· 

taobol kaneık takımı namına 

Yonan'hlara (500) ltra vertlmlo 

ve onlar dı hu mığhlblyetl ka· 

hol etmişlerdir (l) Türk fud· 

bola, böyle çirkin ve pis dü· 

~QocE"lerlo fevkinde duran bir 

şerefe maliktir. En feci bir 

mağlubiyet ihtimali karşısınd!i 

bile, ııporcu haysiyetini dü~ü 

recek bir trkllf yapmaz. Yooan 

taknmnın 500 lira gibi küçük 

bir mebh\ğ için ulusal ve !!por· 

coluk şeref ini ayaklar altaoa 

almıyaca~ını iyice biliyoruz. 

lıtanbuldaL:l Rom sporcu, bijyle 

bir zevk ve er"ft taunnmaş 

olsa gerek!. 

Biz ııpor sabasındu, her kesin 

gözü önünde gerine gerine ga· 

llb geldik.. Bu kadar! 

Merkezi 
Avrupa Kupası. 
Hirinci Devre Dömif İ· 

nali Yapıldı. 
Budapeşle - Freovnro; ıı&· 

basanda •e elli blo t>ylrcl hu 

zorunda Macarlıtan şamp\yonu 

Jt'rf'nçvaruş tat.ımı ile U;ıtrlya 

takamı arıssaoda merk,.zi A vru 

pa kupası dömif loallnto birinci 

devre mü.ıbakaeı l>•rılmı~ vfl 

Mecar'lar oyunu l 4 kezaomııt 

tar. Oyun çok eert geçmi~tir. 

Oyunun hidncl kı mı 1 l be. 

raberlikle bftınf§tlr. lklocf kı 
eımda Macar'lar üç gol daha 

atarak oyunu 1 4 kazanmıelar 

Yunaoistan'a Oönfiyor 

.. 

Cim LQndo 

Atloa, (Özel) - Oo eent"· 

denberl ağır saltltt serbe&t gü· 

r«"ı döoya blrlnclllğlnt muha· 

faza ~den Amerlka'oın marn( 

gnreşçfsl Yu11nn'h Cim Londoa, 

eylülde baray döoecektlr. Cim 

Londos, bosenekl milsab kala· 

randa umulduğu ludar muvl(. 

fak olam mıvtır. lrlaoda'h Ma· 
boney Ue yaphğı son mllilbı· 

kada tuşla yeollml~tlr. Bugün· 
lerde ayni güreşçi ile kar9ıla· 

oecak Ye berobere kal&a bile 
Maboney povan itibarile bir 

derece ileride bulunduğuodan 

dünya ~amplyonluk Oovanı 

Cim Londoe•ı&n lrlanc\a'lı Mu· 
honey'e getecektlr Bundnn do 

layıdar ki, Clm Londos vatanına 

dönmeğe karar vermtş ve ha· 

dema Yunaoietan'dtt güreşçi 

yf't(ştlrmekle mt-,gql olacıığını 

llÖ} lt'ml~tlr. 

Yur an gazettılerloiıı ne~riyatann 
göre Yao"n ferlcrasyonu Cim 

I.ondos'un 9:l5 ıt:~6 Uolkau gü· 

rf'ş şamplyıno urıtla Yuoan bü 
kiimctlol tem Hen f;ıirokt lçln 

Balkan hükumeılerl oezillnde 

tt"15ebbü11atta bulunacaktır. 

ilk Pamuk Borsada 
Adıtna, 25 ( A:A) - Yılın 

ilk pamuk ürünü bugün hor· 

@aya getirilmiş ve dört kilo 

Mısır pamuğa klloso 25 lira 

be ıblle töreole satılmı~tır. Pa· 
mok tutannıo büyük bir kı mı 

şehrimiz ku:ılny kurumuna V6· 

rilıntetlr. 

--~~~----~~~~--
dır. Bo oyunun lk.lnct devr~ 

müsabaka ı önümfiıddd pazar 
günü Vlyaoa'Jı yıpılıcaktır. 

lkl dömif loal müsabaka ı 

lı lyo'nao Torlııo şehrinde Jıa\· 
ya ~amplyonn Yu~entb tekunlle 

Ç"koıılovskya ~amplyonu Ô(•nrta 

takımı arasınd11 ytpılmışhr ilu 

milfabakayı halyan"ler l :l ka· 

zaomış1arclır. Hu netkcdf'D 

sonra mOsısvi derectı alon bu 

takımlar final için üçüocQ defe 

karşılaşııcu la.-dır. ~~:~B~AS~I~LM~IŞ~T~I:U~~;~~l~~l~e~r~o~k~l ~g~i~d~er~d~e ~a;r:ab~a~w~e~y~·l~y:ah~o~d:d~a:n~ü~f:u~s ~d~al~r:eıı:ln~d:e~y:O~z·~~Fakal bir ledklk edHlrııe iyi ......................................................... 

Üedı sı - 22 -
bu 6 1

· Y•h eldivenli kodm 
27 temmuz 1935 

Sizi ·dedi· Bavr'a götü· 

recek yolun ftzerlnde bulunu· 

yoraunuz. Yarın sizin ölftmd· 

S ı erden 
al8 .... b ııonro yerde yatan 

-... ~r'i ı 
lt•ret 0 •b ~ötürmelerl lçlu 

Cltf S 1 b 
geıcu~i · 8 am er kendine 
l'.rıt1rl~ b taınan soğuk we yığ 
lıft a bir gecede sür' tle giden 

ta o 1 t 
g6rdo. ç nde bulunduğuna 

- f'lered b 
lllye 6 ulonuyorum? 
F k tı:ıırıldandı, 

a at k 
•e tı areı ıodıı mnteesalr 
b, .. o e\'rı:ıld bir halde 

• ııu 
6 

bulunan 
l•dı. 

8 
g r(hıce hereeyl hatır 
ron: 

nOzO gazeteler neıredeceklerdlr. 

Ve hakikaten erteııl gOn 

Yernkı gemisi Hawer lhuanın 

d n yelkenlerini açarken gaze· 

teler oo havadisi neırettller: 

"TceeıQr verici bir h4dlef'; 

memleketimiz kamoyonu dil 

hun etmfetlr. Kıymetli ııaylııv 

s.ıamber esrarengiz bir surette 

tagayyöb etm'~tir. Yazıbaneııln· 

de bulunan bir mektuba göre 

Baron Mordiye'oln hıyaıtoe 

raeıg.,lmlo ve hıtyalln çağırmaııı 

fizerloe ooo taklb etmlotlr. 

Gfıtlğl yer meçhuldiir. Yalnıı 

nehir kenarında bulunan bir 

şapka Salamher'fn karıl!lı tara· 

fından tımlmış ve nehJrde 

boğulmaııı ihtimaline binaen 

araotırmalar yapılmıı:ıtır. Fakat 

bfttfin araştırmalar ııemereııl• 

kalm•otır.,, 

GHeteler daha ertesi gftn fil 

haberi neerettUer: 

"Salamber'ln ceaedl nehirde 

bulunnıootur. Sıkoana nehri 

onu 1A ileriye kadar götftrmfto 

Ye ceeed balıkçıların kurdukları 

•Alara takıbb kalmıııtlr. Çeh 
reel tanılmıyacak derecede te· 

beddDl4ta oğramıı:ıtır. Yalnız 

ftzerlnde bulunan cazdan, ııaat 

nsafre cesedin Salımber'e &idi· 

yetini meydana çıkarmıı:ıtar. 

İki gnn ııonra da gazeteler 

~u haberi yazdılar: 

''Feci bir surette Sıkuaua 

nehrinde boğulan Markla Sa· 

lamber'io ölDııil merasimle 

defnedllmlıtlr. Merhum otoıı:.yedl 

yaşında olarak hayata vedaet 

mittir. Teselllıiı bir dol n 

birisi beı, diğeri yedl yııında 
iki kız çocuğu bırakmııtır. 

Siyah eldivenli kadın gaze· 

teyl okuduktan sonra kendi 

kendine mırıldandı: 

- Oooo Gondran... Senin 

katillerine yapılan itibar n 

merasim aana blle yapılma· 

mıştır. 

Siyah eldl•enll kadın bu 

sözltrl, ıılyab bir kreple örtGld 

bulunan kocaıııotn portreılne 

hitaben ıö1leml1tl. Bu çelik 

kalpli lı adın şimdi reemlo 

k"eplol kaldırarak Onftne diz 

çökrnOe ve ·~lamaya baola 

mıştı. 

ttçnncn kısım 
Vlktor Barblye olob Marki 

Salamber'in yerın·e ölen mağruk 

cesedin gömüldüğft gOnfin ak· 

oımı Hat dokuzda Salamber't 

Hnr'a kıdır gôUlren baron, 

ılyıh eldlveoll kadımn kapııı 

önünde arabadıo iniyordu. 

Siyah eldhenll kadın yalnız 

olarık barooun ndetlnl belit· 

llyordu. Baronu görünce sordu: 

- Ne oldu? 

Gitti! .. 
Ne vakit? 

Dlin öğle nktl? 

Giderken ıakln mi idi? j 
- Maalesef yarı deli bir 

halde vapura girdi. Gidr.c,.gt 

yerde gfiof'şlo yakıcı harareti 

altmda bu aıiaw muhakkak 

ölecektir. 

Siyah eldlvenlt kadın baro· 

nun bu sözlerine ceva1 ver 

medi.. 

Baroo eski bir asaletle mah· 

zon ve mftkedder bf r vaziyette 

kadını yaklaşh: 

- Size bu hususta her eu · 

huletl gö.Hererek Alet vazifesini 

gören ben zavallıya ne gibi 

bir Akıbet hazırlad.ğınııı lütfen 

söyler mlılolz? .. 

Siyah eldheoll kadıo cevab 

verdi: 

- Sizin Akıbetiniz Salaınber 

kadar feci ve acıklı olmıy11· 

caktır. baron!. 

Baronun yüz6 kıpkırmızı 

- Sonu var -
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Casus Romanı: 27 temmuz 935 •• 13 - 2' 984: terlhlode urla icra OkfilftrPn1Pr! Mnt• 

- Bere Giyenler dalreııtade yapılan ıon artır. ln1ca (Okamentol) Beyaz Kulenin Sarışın ...... mada verilen bedeller muham r.k.-ftrftk ŞP-1rnr1P· 
Zabıtamız men luymetlerlo yOzde yetmiıı rini Tecrnbe Edi· 

k Suz A N bee nlııbetlnl bulmıtlığandın tri si : Lı-ı Bu işle Uğraşıyor. 2280 numaralı kanun mocl· nlz.. 
hince alacaklı namına bee ııeoo 
ipotekli ad ve itibar olunup 
kanunen ôdenmeel meırut olan 
birinci ıakıılt borçlu tarafındın 
tediy., edilmemle olmHından 

borcoo tamamının moıcceleyet 
kubetmnile yeniden paraya 
çeırrllmeeloe karar verilen ur 
lamn kara merıılolik naevkHndo 
kltn doğaııo emvali metruke 
tarlaaı ve hoeuet yol bat1111, 
poyraıı Vfl kıble&( umumi yol 

tle ~evrlll içinde alrı bayak 
oobre kftçftk zeytin a~acluını 
havi ve eeklzyftz lira moham. 
men kıyme\ll bir hektar bin 
bı>eyöz metre murahbaındao 

~baret bir kıt'a yeril Çf'k.lrdek 
eiz bağın mtllktyril He keza 
orleoın pınar dereel mnktlndt'l 

•Alo doğaııo emveil mrtroke 
tarlaııı, hatıaı cebel, poyrazı 

emvali metruke batı ve lubleef 
umumi yol ile çnrlll içinde 
ony .. di mıbeoldar zeyti rı, iki 
d,.lfce Zı>ytio, iki hOyOIL bir 

kftçOk cevl:.c ağaçlarlle bir hp 
idi damı havi ve yedfyOz t"lll 

lira mobammen kıymeıli bir 
h,.kler 4260 mdre morabba 

ındao ibaret kamUeo çeklrrlek· 
siz kadnru bir kıta h1tğın mOl 
kty .. tl urla icra dafreRlndf' açık 
arttırma yolile ve htrtncl art 
tırm88ı 4 eyhll 935 tarihine 
mil~adi( çarşamba gftoft ıaat 

on dörtte yap1lmıık (lzf're sah 

h~a koooldo. Bu arttırma ne 
Uct'11İode verilen bedel mubam 
men kıymetin yftzde yeımlt 

bt>ıılnl bulur~• müştr.rlye ihale 
edllrcektlr. Bıılmadıgı ıakdlrde 

en çok arttıraoın t1abbOdö ba · 

ki kalmalt ııartile ikinci arttır· 

mı oobttloci gilne mOHdlf 
J 9 eyhll 935 pereembe gOod 
ve ayni 11aaua urla tcra daire · 
ıılnde yapılacaktır. İldocl ııçık 
arttırmıdıı muhammen lr.ıym~· 

tlo yozde yetmlıı be~i nazara 
ahnmıyar .. k en çok arltıranın 

~ .................. .. 
Anna Boyüdokçe Fransızlara Kar

şı ~efreti Artmakta idi .. 
Alman caeoıı tetlLUAuoı retdl j do ki Berllo'de de birçok ka 

kaymakam Fon Dorl, Mob Mı· dınlar Tardır n bir erkAoı harb 
nıol, beynelmilel knlftbGo lh· btnb•ıı1111nın bo kadıolera mı 
tlyan, Odet, bunlar da nihaye lik olabilmesi pekte zor bir it 
tine kadar dr.rdeıt edUmiyen değildi: 

c11oılar meyanındadır. Dığf'r taraftan Anna ilk ril· 
Almao'lara nrllen mabod yaeının eöndft~GnO anlamakta 

Tetlkalarl ı1 askeri icraatı timdi· geç kaldı. Erklnıh•rb binlıa~ı · 

Jlk bırakllhm da SOıan'ıo yep sını vazlf«"ılnden alak:oymak ve 
hklarma getelf m. ÇOokft Sftza. hesabatını açmak kadınlık. gu 
nın bu lcrll•h el mdf ye kadar rorn mAol idi. 
neıredilmemlo Vf' hayal kal Blnbeeı lle ıo~nkkanhlıkla 
mıata. "·edala,arak (Y ekında 'ôrfteiı · 

• rOı) ke ·lmeeiol ıôylemelde lk 
• • tlfa etti. Sazan kimdir ve nasıl 

casuı oldu : 
Almaayaoın AleH loreo!nde 

(Zommer biraderler Te şerik 
lrrl) nammdakl boyak foeaat 
H kereste fabrikaları pek: mee 
harda. Zommer e6l~leEi Oç 

.kard~şten ibaret olup yalnız 

en ofılt biraderin iki kızile 

hfr o~lan nl4dı vardı. Ve eo 
en knc;ak kızı da Anoa fdt. 

Annanın aoDeııl Franeız idi. 
1871 d" Alees loren Almanla· 
ra g.!çlnce Fraooız rrjlmlne 
11dak kalmıı bırçolr all~IP.r bfc 

ret etmlyerek orada yerleşmiş 
Jerdfr. 

An11a her ne kadar •alltfeefoe 
uygun bir nzfyette boynrnoe 
lııe de Alman olırek yetlf· 
mittir. 

İşte ~azel ftnfv,.rslrell Ano•, 
~ene mf'ktr.b arkada .larlle ki 
ıabladle ba~·bıte• kalm•otı. 

Anna'nın bir ııen• df'vam r.den 
bir ıerbeet aok bıy<ııtıudan 

sonra derslerine devam etmesi 

arzul11rını bıtltalam•otı. 

M~~tepten ~yrılıırık hab&Bı· 

DtD evine ~eldi. Sinir h"ııtah 
ğına mdptel4 oldoğandau ba 
htı!e uzun bir seyahat yapmak 
memlt'ket dolaşmak için bııba 

ba~ını kandndı, ihtiyacı kadar 
d1t para kopudı. Çanlı ft baba· 

emın malt vaziyeti pk mt1· 
81lhtl.. 

1911 &«"tll!BI tpttdılırında 

Anna Londra'da ~~rOndO. 
Burada •kuiı1 olmak heveal 

nl duyda. Boynoz Ayrrae glt 
mek ftzere bir tivatrC' kompnn· 
yBBı tarafındau angaje edildi. 
M•klıadı Avropa'dan kaçma~ 

ve kazındığı para ile geçloıuek, 

serbeıt bavaı yaeamekh. 

Onda ayni zamaodıı bir ti· 
yatro mtıkteblnt devama bıelı · 

yarak alt• ay zarfmda tam ma· 
naıile bir aktris olarak dlplo· 
maeı1n aldı. 

Mrktr.ptf'lı cılı.raktan ıııonrı 

Brcztlyaya hare•«"t ~tmr.k tlze · 
re b6y6k bir tiyatro knmpan· 
yaıı larafrndan dkl teklffatı 

redrlPtU Çookft ııı .. vdl~I adam 
dan bu kadar oıakla,mak IRte· 
mlyordo. T .. krar Alman,a'vı 
dönmt:k arzulan do~mneto. Er 
kt01bıırp blnba11•11nı kare• duy· 
duğo a~kı bir ttlrltl berıaraf 

edt'mlyordo. 

Fakat artık f'&kl mrltehll 
Aona de~lidl. Şimdi blrç ·le 
nırmlPkf'tlf'rl dolaeer•'< haktL! 
hayatla temaıı f'ttlğlndeo birçok 

df'~lelldiğ" u~ramıı ve bayatı 
lly1ktle anlam1etı: 

A"na btrıbışı Fon Dorf ile 
aynldıkt•n sonra birçok serbest 
aşk maceraları gıoçlrmfetf. bir 
çok ktışllerio koynuna ~lrm,.k 

te de bPf ıı görmemi!tl.. S11rhoe 
bir •azfyette birçok kfellt'rle 
~ecel,.mtş n yalnız uyandığı 

zama bu adamlara yanı başında 
gö:-mt\ştft. 

Eo eOph,.lf yrrlere d~nm 

l!UI. Vücud11n0 Fatan bir ka 
d.orlao znre • a iar f arbızdı. 

Bu glırftltdlü bayat arısında 
blnhaeı F"n Dorfo unutma 
mıştı: Oou el'ao seviyordu ve 
U~ 1 t llt'nf"llnde te•dlğl adamı 
görmek üzere BeT11o9e ghmtye 
kurar veıdl: 

- Sona nr -

Bazı kimı1elerln klave ve 
şıpka kanununa aykırı bir 
ııekilde takke veya bere giy· 
dikleri glSrftlmektedlr. Zabıta, 

bo lele lSnemle mftcadeleye n 
kar.ona tam bit tekilde tatbiki 
ne karar vermiştir. 

Seyahate çıkanların ben 

glymclerloe birşey dPnemeıııe 

de t "hlrde yaeayınlar lçlo 
daim! ıorette bere giymek 
doğru bir harrkr.t df'ğlldlr. 

Rtıhasııa lbılyaa hile ol a bıızı 

klrn8elt rfo takkfl ~tym,.lui çok 
çirkin ve gôze batar bir eektl 
d!'dlr. 

Kue"osoz ki lzmlr zabıta1t 
lSoem verdfğl ha mftcadrlede 
kııa bir zamandı muvd fak 
olacaktır. 

Urla Cinayeti 
Sanıkları Ağırcezada 

Url• e11kf hllkftmeof İb~ao 
Ziya'yı dövdOrerek ölOmüoe 
ıebeb olmakla eoc;la Urla'la 

dava ""kfll Yaı:ıln FP.bml ile 
arkaı:laoları hakkındaki dava 
dosyaııı ve ftıtinıak kararoamt:e-1 

dQo ı~nel eavamaolıktnn A~ır· 

ceza hekyerlne Vf'rilmfıştlr. 

Soçloları11 letln•ak kırBTna· 
mrefnd,. Tı1rk crza kanon11non 

45t, 456 ve 46:l ftrıcü madde· 
ı,.rlD" ı:öre duroıımalı. rı lıtrn · 

D"f'ktt>dlr. Oıaru,ma gönleri he 

nüz teeblt edllruf'mfşdr. 

1927 Yılına 
Kadarki Borçlar. 
Fioao~ Bakanlığından 

Bir Genelge Geldi .. 

Aona btı1üdDkçe Franeızlırı 
kareı olan nefreti daha fazla 
artıyordu. Damarlarında Fran 

111 kanı da mevcod oldo~onu 
blrUlriG kabul etmek btemf. 
yordu. 

--------------------------- 1927 FJnaneel yılı ıonona 
Gayrl menkul malların açak mealol okomut ve lQıumlu mı 

Allcerıap bir Alman tipinde 
olan babası Aona'yı tahsil 
ettirmek Jçhı n lolerlol Te ev 
kadını terblyeılnl nren bir 

mektebe yırdırt4•fh. Falı.at 

An na bu Çf'tld tahılll beni mı1e. 

rufyerek ııyaea n fen uha· 
1tnda yer almak lıtlyordo. Bn 

ıorede 1907 de Llpıia Golvf'r• 
ıheelne de~ama bıoladı. Anna 
lnl•ereltf'!yr baelay1Uca okuma 
alanında bir lolulAb bAınl oldu. 
O zaman tam 17 yaşında idi. 

Uzun boylu "" ıılmeııı bPm 
Alman, hem d., Fnneız tf ploe 
uygundu. 

DenJ .. rlnde mftthle bir he 

-.eıle çılıemalt pek hooooa 
gittiği gibi. ııerbeet aıklıua da 
pek mOtemaylldt. 

Aooa l 9 yaeıoda iken kız · 

lı~•oı kaybetm;şu. Bu lee Al · 
mao Onl•enhelerl lçlo eayını 

ehemmiyet bir htdfae df'!ğılıtl. 

Aooa mf'ktebde biçhlr mek 
teb arkadatıoı ııevmesdl . Yaloız 

bir kapris için keodtslol bir 

mekteb arkadaıına teallm et 
mletl: 

1909 aeoeıhıde kışın Anna 
erkAnı harb yOzbıeeıH Von Dorf 

ile taD•tmıt •e bir ıene met 
real olruuetu: 

Bir een"' ıonra yözbaıt Von 
Dorf binbaşı rCitbulle BerUo 
Alman crkA01 harbiyealoe tayin 
*3dlldl: 

Yeni binbaşının bu yeni me 
marona Ana• ile ayrılma ı 

lcab ediyordu. Fakat Foo Dorf 

nzlfeılne o kadar merbut idi 
.ki Anoa'yı terketmekre güçlftk 
ç~kWDedl: ÇGokd yeni vozlfeıl 

ıerbeıt •okları ebtımmiyet nr· 
mlye mtlsah Ötğtldl. 

Dijer clhcıtten de dOtClntlyor· 

ertırma Utoı ltlmat almıo n bono kabul kadar oloıal holn1met b6dce· 

Bergama lcu memurlo~un · etcolt ad Te itibar olunurlar. lerlae mütealllk borçların bel· 

dan: 2:H4 5 - Tayin edilen zamılldn gelere letlnıd etıfn etmPııln 

Açık artırma ile paraya çn ,ravrl menkul Qç defa bağnl 151 ;j sayılı kanona tlbl tutula· 

rll,.cek gayri meokolGo ne ol dıhtıoo ıoora en çok artırana cıkları Fioeoı Bıkanhğından 

do~a bir b11p ev •e bir kıtada ihale olunur. Ancak artırma Ubaylığe blJdlrllmletlr. 
tarla 27 :> 7 metre murabbaı, bedeli mobamm,.o kıym«"dn 

gayri mf!nkulfta batonduAo yilzde yetmle bıoııfnf bulm111 

mevki u Kınık aeağı M. den Vl'!ya lllhf ltıtlyrnfa ılıce~ına 

ıarlıdı Kıoı~ın koro çay me• rdçhanl olan diğ .. r alacaklılar 

kllndedlr. Takdir olunan kıy bulunopta bedel o gayri mrn· 
met Te 700 lira tarla 180 kol ile temin edilmlo alacak 
ltradır. Artırmanın yapılıca~ı hlarıo mecmoundan fHlaya 
yer n gau 11 Eylul 935 çar çıltmHH en çok •rhranın ta· 
eamba ttOoft eaaı l4.15 Berga· ahbftdtı baki kalmak ftzr.re ar· 
mı icra odasında tırma 15 gOo daha temdit n 

1 - İobo gayri menkolftn 15 tinci gftnft ayni saatte ya 
artırma eartnamrııl 

tarfblod,.n hıbaren 
3 8 9:~5 pılıcak artırmada bedeli eatıe 
Bergama latlyentn 1tl•cağına rGçhanl olan 

icra dalr«"8'nln muaypn numa· dlğ~r alacakhlarıa o gayri men 
rHıoda herkPsln ı;örebllmHI kul ilo temin edllmlt alaceklı · 
lçta açıkc.r. f9hu do~ya nama rın mecmuuodın fazıa,a çık· 
r111 ile ilıind• yar.ıh olaolardıo malt eartlle en çok artarana 
fazla meh\mP.t almak lııtlyenler ihale edıllr. 
memori yerimize 
metldlrler. 

mtlraceat et· 

2 - Artırmaya fetfrak lçla 

yukand >a1 lı kıymetin yOzde 
yetmle beı,I nlebrtıode pey ve· 
ya mlllt bir bankanın temfoat 

mektubu tevdi edecektir. 
:\ - İpotek a;.,hlbl alacak· 

hfarla diğer alacaklıların •e 

irtifak hakkı sabtplerlnio ~ıyrl 
menkul tizerlndeld bıkJırını 

buıuıtle falı •e m.ıırafa dair 
olan ldddlala11nı işbu illn ta . 

rlhloden itibaren 20 ıztlo için· 
de evrakı mnıbhelerlle birlikte 

mf'~oriyetlmlze bildirmeleri 
icabed~r. Akıl belde bak laıı 
tapa ıidllle sakit olmad.kça 
satış bfldellnln paylaemaıııodao 

hariç kalırlar. 

4 - Göıııerllen arıurmaya 

lttlcak odeıalcr ar sırma oar&oa· 

6 - Gavrl menkul kendisi· 
ne 
veya 

ihale edilen kimse derhal 
nrllr-n mOddtt lçfnde 

parafı vermrz!e !halt- fesbolıı 

nrrak ,k .. odtiloden evet en yak 

lf'k teklifte balunana arzeımlt 
olduğa bl!delle raıı olurııa ona 

razı olmaıııa hemen 1 ~On 

mftddetl • artırmay11 çıkanlap 

en çok artırana lhal" edilh:. 

İki lbal" n11ıodakl fark ve 
grçen gftoler içhıde yOıd~ b· ı· 

ten h tııp olurıacık fıfz ve 

d'ger DllA!Uttf lar a7ru:a bGluoe 

bıcıoı J.:ıt 1 oıalu ızın memurl)etl 
mlzce alıcıdan tahall oluour. 

Yukenda gö tf'rllen 11 H 35 
tarı hlntirı Bt'rıtama icu meoıur· 

lo~u oıJıl8Jodı iobu llAn ve göa· 
terJl .. a oartoame dairı:slode 88• 

hlaca&ı Ula olunor. 

1927 Floaoıılyel yılı ıoolinı 

kadar uluıal hl1kt1met hddce· 

ltırlo~ mCltealllk borclarla bftdce 

ve adi emanet beeab'arında 

byhll borclar mutlak eurP.tte 

bo kınan mevıuona alınmıe 

oldoğn halde bazı yerler mal 

memurlarınca belgt:lere mOs· 

t«"nlt olmıy11n borçlıran 1513 

sayılı kanun mevznu dıeında 

ttlAkki edildiği ve bu madde 

ile tayin edilen mftrıcaat mlld 

detlndeo eoora alacak ıahlb 

lerl tarafıodau bulae 

hine hak yerlerine 

aley. 

ikame 

edilen davalarda bu kanor.a 

bdnıden mftruro aaman iddia· 

ııile ref'I ~Prmeyan edilmediği 

n bu ııebeble hakyederlodt"n 

baalne aleybloe 114m çıkmasına 

ıeheblyet verildiği gôrftlcoftııUlr. 

1927 Flnınıılyel yıh ıooooa ' 

kadar ulu11l hftlı.dnıet bddr.e 
lerlnc mGtealllk borçlarla bOdce 
ve Ad! emanet braaplırında ka 
yuth borçları bel~elerf' mft.lenld 
oteuo olmaaın tftmuld dıhUio .. 

alm•o olduğondao kanunda 
muayyen olıo m6ddetlo blt 
mt-eindeo eoora bu Klbl ala 

cakhlar lçto hazine •l«"yhhı e 

hakyr rlerlne ikame edtlecf'k 
dnıılarda mıdd,.nin ıarih olan 

hükümleri dılresiude mOroru 
zaman ooktaııındıa müdafaada 

bulwıulmua blldirilmiıtlr. 

oarnına g•y~i menkullerin kat'i 

thaleel y•pılacaktır. 

Bu gayri m~nkoller Ozerlnde 

her oe ıııorelle olorııa olson 
hık talebinde bulunanlar yirmi 
gan zarfıada yedlerfndekl et· 

rakı mGKbeıeleıite urla icra 
dairesine mtlracııatları IAzımdır. 

Ak~l baMe bıakları tapu ıı .ci· 

lioce eablt olmadıkça paranın 

paylaomısıodan hariç kalacak 

tardır. Ş:ırtname bir ağuııtoıı 

935 tarihinden hlbırf'n her· 

keıe ıçık 

Mazayedf'!ye 

bolundorulacaktır. 

ledrak edenler 

gayri menkoUl gôrmbe ve mı· 
ltlmıtı lAzımeyl tatibf'al etmio 

ad olunnrlar. .Daha fazla ma 
16mat almak isteyenlerle art· 

tmnaya letfrılt edecek olanla· 
rın y6ıde yedi buçuk olııbetln 

de pey akçestle ve 35 l 030 
doııya numaraııile orta icra 

dalreııioe mftracaatları llAo 

oloour. 23 l 4 

• 

- --· 
Ünlvf!rsitf'd" Döçent, 

(Muavin Profeeör) 

llr. A. ~afittin 
f\ğız ve Diş Hekimi 

Ha~talara brrgiln öğleden 
aonra bakar. 

fstiktaJ r.addeai No. 99 
AulLara aparıwauı 2 ioci kal 

Telgraf • • S TAN BU L 
TP.l~foo : 41-f25o 

ve YOrjeo ~abapm 
En OstOn Bir MOs· 
bil Şekeri Olduğu· 
ou uouımayımz. 

Kuvvetli MOs bil 

f~tiyenler Şahap 
Sıhhat SOrgO.o 

Haplarım Maruf 
ecza depolarandan 
ve Eczanelerdf!n 
Arasmlar. 

~ .............. 
Manisa icra 111 

morluğundan: 
Ayee'olo emlAk ve , 

tam bankaaıodao odorıo 

dığı paraya mukabil tıaok' 
tpott1kll bulanan ve J?eçeo 
yapılan ııatıe; 2280 norO 
bouna ı,tôre tecil ,.dılıtiğl b 
hlr Sf'Dtı tçlodtı blrlocl ı• 
borç ö ılenmedl~tnden ıo• 
kat'i olar•k tekrar mOzaye 

konan Manleamo il yas * 
mahallesinde e11ğı bir P 
numaralı hane ve 22 P 
uomaralı hane maa avlu 

nuoda arkası 22 parsel o~ 
rah harıe dınrlarile 26 P""~ 
numarala baoe rnlu 26 e• 
numarala hane avlusu 300 

lüMI rnkap;ı ve kıımeo ,,;__ 

oğlu caddesi ile mıbtlut 

of o lçiode bir &andık od•" 
bir camekan odaııı ve oç 
ile bir moıbak ve bir b« 

He miktarı k4Cl avlo111J 

içinde bir çam ığacı ba•l I 
e•lo odaları kııımımn taht• 

ve bir odımn tuğladan d 
olan ve 200 ı lira kıymed tP 
bammlneU bu evin 

Molklytıtl ıc;ak artıroıa •
0 1 

tile Te 844 numaralı eroltk 

eytam bankaeı kanonu Ol 
blnce bir defaya mahsus 01 

9 ıartlle artırması 5.9.l 
pt-roembe gana ııaat lj ~ 
manlııa hilktlmet kooağıll ,J 
icra dairesinde yıpılmık O -' 
:rn gftn mildd~tla eetılığ• 

noldu. ff". 
Bu artırma netlceılnde ~ 

bedeli her n" oluna 0 
; 

kıymetine bıkılmıyarak efJ f 
artıranın G~edne ibıleel 1' t'I 
lacaktsr. Satıt peııln pırf ,1 
olub mfleterlden yılnıı yO, 
lkiboçuk dell41lye maerafı 1111 
feba gayri menkul aıer• il' 
her hangi bir ııekllde bak :ı 
binde bulananlar eller1° ,ı 
resmt nnf k Ue birli~';_; 
gftn zarfında maniııa ter 

mdracaatları lazımdır. 1 
Akil halde hakları HP6 ıl 

llnc" mah\m olmadıkça pıf,İ 
maden hariç kahrlar. J 7 8 I 
tarthloden lttbaren e•'~tİ 
berkeııe acıktır. Talib ol•O 1 
yGzde yedlboçuk temin•' ; 

ça11 nya millt bir batık• f 
bar mektubu ve 93;J 1 tİ 
doıya numarasile man189 ~ 
memurluğuna m(lracaaılıfl 

olunur. B. 11 No. 30 

011111 
'llliiİ 
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•• , 
adınlar Terzihanesi 

lzrnir'li Aileler H~r Husu ta Mem· 
nun Kalacaklardır. 

lıtenbul'dakl dlkfe atelyeml 
lımlr'e nıklettlm. BfttOn elle· 

' lerf, hı:m ucuzluk, hem de le· 
eniz n zerlf dikteraan'atl nok· 
ta11ndan memnun' bırakacağımı 

ıdhenerek eöyllyeblllrlm. En 
•on metodlerla çalıoıyoram. Ree· 
olı? ve öz~ı dalrel,.rdeld Bayan 

işyarlara ıakeltle kolaylık g<Js· 

terlrlm .• 

İklnclkordon - Zade eokak 

• 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Eeae No. 

24!3 
237 
306 
350 
235 

c. 701 
313 

c. 85 
c. 56'1 
c. 55,3 
c. 65,5 
c. 55,6 

c. 56,6 
c. 56,7 
c. 66,8 

Yeri 
Oamanlye caddeal kan oıman oğla hanında 
Mırabıt çareun 
Yol bedesteni eelvtll hın içinde 
Mırabıt çuıııı kıalar aAa11 hanında 
Yol bedeetenl ıel vlll hanında 
K.arataı 9 eyhll ıohğı 
Yol bedeatenl bidayet hamuda 
Btlyftk tuhafiyeciler çarıııı gazi bulvarı 
Birinci kordon 
l&lncl kordon 

" ... 
Birinci kordon Hman lekeleıl mimar kemalet· 

tin caddesi. 

" " " 
" " .. " 

Jldocl kordon 

No. 
26,8 
23 
55,10 
25.12 
55,12 

116 
83.11 
4.4,l 
62 
55,l 
55,3 
5,3 

9 

... 

9.1 
49 
53 No. 4 c. 56,10 

c. 66,4 Birinci kordnn ıeman hkeleıl uılmar kemale·· S,1 

Clnıl 

M•A•sa 
DGkkAn 
Mağaza 

Oda 
Mağaaa 

Ev 

Magaza 

" 
DGkkAn .. 

" 
Yukarı 

DakkAn 

" 
.. 

kalla oda 

Pey akçeıl 

10 
10 
12 

2 
15 
12 
25 
35 
50 
50 
40 
20 

70 
40 
50 
60 
50 

MOnevver Etem tın caddeet. 

11111111111111111.. Muallim .. ııuıııııilliıii_. c. 12 Karşıyaka alay bey mıhalleıl gftn aydın ıokagı 19,21 E• 20 
..... c. 7 3, ı " " » » " " 2a " ıs B Dr. Hulôsi Alataş ~ c. 75 Karııyaka alaybey mıhılleel yılı cıddeal 117 » 50 
§ Eekı T = Mevki n numaralara yukar1da yazıla emlAkln bir ıenellt klrmları 6,8,935 pızarteıl gftn6 eaat 1 ıbblye Mektebi Mtıdara, Garp vbheıl Sıhhiye Relıl = s onda ihale edilmek Oıere açık arhrmaya konulmuetur. 

Is Jç Hastalıkları 1\'lütahassısı ~ 1eıekll olıoların hizalarında yuıh pt1y akçelerlnl nanembe yahrmrak artırmuını Jfrmelerl 
81111,1 = IAzımdır. 27 2 2:U6 

§ f 20ı N arıoı Bacı BHan Oıell K.areıımda Şımlı Sokağında := __ _ 
1111ıııııııliııı~i~:ıı~üıiiıiiilı~Uüiıi;ü~iııı~ü~ü:ıı:~üliııı ı ııııııııııııııııııııi 
rsıuıu~al lzmir Panayırı faal Ko-

llı. • 
ıtesı Baskanlığından: 

Atıınt l l oı,, uıı ımlr panayırında pulyoıı ve boı yer klnlamıt 
J'oaa ı:yı~ f lrmal11Ja ekıpozaaların loeaat, tamirat Ye dekora•· 

tr ne biran evvel baelamaları lOzumu UAo olanor. 

............... (2319) 27 30 1 8 8 

Hamza Rüstem 
I=' otağ ırafha ını esi 

Fe•ltaltd ' 'llGteıUık e ıftr at n nefaıtetle 'fe teminatlı olarak fotoğrafa 
her it yapılır. 

Vesikalık Resimler 6 Saatte 
, Anıatör işleri 12 - 24 ,, ... ,111,, 
orıre reıl 1 Pelt elt 

1 1 
1D eri, •ğrıadlemaa, kart poetal leleri temln•th n 

Ytpılır. er f l f latlerle n mftmkdn mertebe as bir samanda 
.,, 

E ıa Satış Mağazasında 
ı,,., ,:it -.,•ruf fabrikaların cam, f lllm, lAğıt, makine ve ecza· 

• f't ltıhul etm,.z ftatler1., 11atıhr. 

•'ratelli Sperco Vapur Acentası 
''ORtsr:OYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

''•erı .R S,, ••poro elyevm limanımızda olup 19 lemmuıcla 
•lıcılt:r. oterdım, Ameterdam n Hamburg ltmaoları için yak 

k 
11 

GANYMEO "' 
Clt1G bo 

1 
E:s " vapura temmuzda beklenmekte olup ya. 

lthıı YQlı: ta Uıktın ıonra Burgae, varaa •e Köstence limanları 
··a~ •••tıktır. 

lt Rr.tEs 0ıerdını " ••puro 27 temmuzdan 1 ağuetoıa kadar Anvere, 
11 CA 'y~Ollterdam ve Bamburg Umanları için ynk a1ecakhr· 

~•he,1 b EDES " vapuru 12 ığoatoetan 16 ağustosa kadar 
•l • "'Olerdım A ltıkt.r. • msterdam ve Hamborg llmanlari için ynk 

ha ''\1 ASLAN o SVENSKA ORI ENT L1NtEN 
••lttılı:ı '' nıot6rft ~O temmuzda beklr.omr,kte olup yakana 

Cd 111 1enra R d hl, O 
1 

oter am, Bamburg, Copenbagen, Dantzlg, 
~decektlr • 

0
• Gote-burg ve 1ıkandlnnya llmanlar1na hareket 

11.\L9A J SJo:RvtcE MARITl.M ROUMAIN 
tı ıu lJLYA ' ~,•poıı M " nporo 19 •ğoıtoeta gelfp ayni gftade Mıl· 
8ınıı1: ıi..ıı arıllya ve Bareelon'a hareket edecektir. 

"ee',tt1et k lırdakı hareket tarihlerindeki de&ltikllklerden acente 
P..._ •hol etmeı. 

... _ ...... lafdı1t .... _ 
~ lrk11aıııc1a 11aa lldncl Kordonda Tahmil •e Tahliye tlrketl 
~. FrateW Sperco acentalıgtna mlncaat edllmetl 

Telefon: 2004 • 2005 • 2663 

-

. .. .-. 
~ 

N~~ 

lK[jliU/ o 11 ıu ıı-' 

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

& Co. 
DEUTSCBE LEV ANTE LINIE 

"BERAKLEA ,, papu!o ha· 
len llmeoımızda olop 25 tem 
muza kadar Anvera. Roterdam, 
Bamborg n Bremen için yok 
alacaktır. 

" DERINDJE 11 npuru 5 
ağoetoıta bekl .. nlyor 8 a~oıtOM 
kadar Anvera, Roterdam, Baaıı· 
borg n Bremen için yak 
alacaktır. 

" ALİMNIA •• Ytpuro 10 
aJuıtoıta bekleniyor, Oamborg, 
Brrmtn ve Annıe'ten yok 
çıkaracaktır. 

SERVİCE DIRECT DANUBIEN 
TUNA HATTI 

" TISZı ., moı<Jrll 6 ığol!I· 
tosta bekleniyor, Bodapet•e, 
Bratlsle• n Viyana için yak 
alacaktır. 

'ferzi Bayanlara 
Bir teni bayana ihtiyaç 

vardır. Ştraltl öğrenm .. k isti· 
yenler Gaffar zade oteli (4) 
namnaya mOr1caat etmeleri. 

Mftracaat l'8atlerl:I 
Sabah 10 dan 12 ye 

Ak11m l 3 ten 16 ya kad•r 

Operatiir 

Cemil Şerif 

Baydur 
Namanaade eokaiJ No. 5 

Saat 9 . 12 Tele. Ev: 3857 

,. 3 . 7 " Kıl : 8228 

Olivier ve Şore
kası Limited Va

pur Acentası 
Cendell Ban, Birinci Kordon 

Tel. 24'3 
Ellerman Llyn Ltd. 

° FRA M INIAN ., •apuru ay 
ıononda Lıv .. rpool •e Snan· 
eea'dın gelip tahliyede bula· 
nacakhr. 

.. DRAG00 npora 29 tem· 
muzda Bull, Anvtrı •e Lon· 
dra'dan gelip tahliyede bola· 
nacak ve ayol samandı Londra 
ve Hull için yok ala<'aktar. 

Doyçe Levante Llnlye 
11ANGORA11 vapuru 18 tem· 

muzda Hamburg, Bremen ve 

An•erı'ten gelip tahlly .H ba· 

luaacakhr. 

Not: Vurul tarihleri. •e ••parla· 
rın lılmlerl laerlae denlılkllkle· 

rbldea mee'all7e& kabul edllmcs. 

Devlet Demiryol
larından: 

Burana letaıyononda bula· 
nıa •e ıenellAl 45 lira kiraya 

tabamm616 tahmin edilen 1>6· 
fenln açık artırmada haddi 

IAylkl bolnnmadığından 19 8 935 
tarihine mOudU pertembe gtlal 

11at lö.30 da Barana lıtu· 

yonanda paıarhkla tekrar ki· 

raya verilecektir. 
leteklllerln kanan an d3rd0n · 

c6 maddeel bftklmlerlae uyıun 

beyannamelerle •e 338 kuroı· 
lok ma•akkat teminat akçeelle 

l•taıyoaa mftracaatlan. Ba ite 
ald eartname Bornna lıtuyo 

nondadır. 27 31 4 8 (2325) 

Zayi 
63 ftocft •laydan almıt olda· 

gom terbiı nelkam ile bu 
meyanda lzmlr hoıoıl heaaplar 

mtldarlOAtlne tedlre ettiğim 

muhtelif ıenelere aid yol paruı 

makbuılarını •e1alr e•nkımı 

'l4·7 935 tarllalade sayl etmtı 
oldoğomdın yenlılol alaca~ım. 

F.eklılnln hlkmtl olmadıg.nı 

llAn e1t .. r1m • 
lamlr 11k ta•alet aalonÜnda 

94 Damar.da Mehmed oAla 

K...ı 2• 28 30 

il ~.... - 7 111111111111 . . ...................................... .. 
~1aoisa icra Me· 

morluğundan: 
Fahriyenin emlAk ve eytam 

baokasından öıiOoç atdığı parayı 

mukabil bartkaya ipotekli bula· 
nao ve ıeçen &ene yıpılao satııı 
~280 nomarah kanon. göre tecll 
edildiği halde bir ıene içinde 
Mrlncl takıla borç ödenmedi· 
ğlnden ıoo ve kat'f oluak tek· 
rar mOzayedeye konan Maolıa· 
nın çapraz, 11ğlr mahalle inde 

ıağı hacı ane araaeı solu ke· 
rlmenla oımın çnoı haneıl 

arkan tat mekt,.p öoCl yol ile 
mahdut olan lebu hanenin 
ctlmle kapmadan glrildikte ze· 
mini çlol bir koıldor Ozerlnde 
caddeye nazır iki birde babç11ye 
nasır 11odık odll!lı ki cem'ın 

Oç oda ve yokaraya çıkıldıkta 

bir ıofa llaeriode caddeye na· 
sır kareılıklı iki oda ortada 
balkon ve bahçeye nazır b•r 
k6çok aandık oda11 ki ftç oda 
ve ae•ğıda koçak bir a~ıu •e 
uluda iki mutbak iki helA •e 
binanın kAr~lrde-n yapılmıt ol· 
doğu ~lJrOlen l~bu :3500 Hra 
kıymeıll bir bap baoe 

Molklyetl açık artırma ıore· 

tile •e 84i nomarah emlAk 
ve eytam baokaeı kınuno ma· 
cibtace bir defaya mabıoı ol· 

mak eartlle arhrmaeı 5 9 1935 
pt-rıembe gana uat l 4 de 

manlea bGkOmet kona~ındald 

icra dairesinde yapılmak dıere 

30 gtın mtıddetle ntıhga ko· 

aolda. 

Da artırma aetlceılnde ntııt 

bedtll brr ne oluru olıun 

kıymetine bakılmayarak en çok 
artıra•.ua Clserloe ibateel yapı· 
lacakur. Satıt p,.eln para ile 

olup mfteterldtn yalnıa yoıde 

iki buçuk ddllliye maır.Cı alı· 

nır. lıbu gayri menkul 6ae· 
rinde herhangi bir vkllde hak 

talebinde bulananlar elf,.rlodekl 

reemf naalk ile birlikte on 

gCln sarfında ma1>b1 lcraııaa 

mdra<'a.tları lazımdır. 

Akıi halde haklar1 tapu ıl· 

elline• mahlm olmadıkça pay· 
laımadan bartç kalırlar. 20·8· 

1935 tarihinden hlbaren ,.,,. 

aame herkese açıkt1r. Talip 

olaalano ylsde yedlbuçok le· 
minat akçaıı nya mllll hlr 

banka mektubu ve 933 1805 
doıya aumaraalle manlaa icra 

memorloğuaa mftracaatlerı tlAn 
olunor. H. le. No. 29 ~197 

Sıllhlt hukuk blkıa:ılığlnden 

Salihlinin karayabel kGyan. 
den Ueakh bacı OGııeyin ogul· 

larından İbrahim ot;lo Halil 

ve İbrahim oğla M•bmod •e 

Muıtafa teraf tarından İıt•nbolda 
Niıaataeında nll ko11ağı kar· 

tı11ada 16 20 numaralı hanede 
oturan Mahmud A1a mlrll!lçı· 

larından kııları Emine Nafıa, 
Naciye ve Şadiye aleyhlerine 

açılın men'i mddahale dava· 

llDda mGddelaleyblerla ikamet· 

glblar1nın meçlrnl olmaaından 

bermftclbl karar llAo"n tebligat 

icra •e mubak1:menln t•yln 

edildiği 17 7 935 gftn6 gelme· 

dlklerl gibi bir vekil dahi 
göndermediklerinden hakların· 

da gıyabi muam,.le lcraeına ve 
gıyıp karar1nın llAaea tl!bllglae 

karar •erilerek dınaın tah· 
klklkatı 17 9 935 ganlne 

buakılm•ttır. Mtık'1r glnde ~. 

gln içinde ltlraa ederek mab· 

kemeye gelmedlklerl tadlrde 

duaaıa g1yıplar1nda intaç 

edllettil we tebellag makamına 

kaim olmak llere 111.a olaur. 
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Urla ·sarhaylığından: 

Urla beledlyeılne alt elektlrlk fabrlkuı n ka .. ba elektlrlk 
ebekeeloh 4430 dOrt bfo dOrt yas otuz lira bedeli keılfll ta· 

mlrat Ye beı ıene milddetle laletmo tılerl açık ekalltmeye çıka· 
rılmııtır. 

1 Şartnameal belediye kalemfudeu alAkadarlara paruıs TO· 

rllecektlr. Keılfoame kalemde görClleblllr. 
2 Ek!Utme 7 ağuıtoı 935 çartamba gana ıHt 15 te Urla 

beledlyeeiode mahauı komisyon huzurunda yapılıcaktır. 
3 - Ekılltme 19-7 935 ten 7 8 9:J5 gGnClDe kadar 2ıJ gGn 

mO.ddetle olup açık yapılıcaktar. 
4 - Monkkat teminat mıktan 33;1 Oçyb otuıGç IJradar. 

N•klt nya banka mektubu olarak lbeleden bir ıaat 
evvel beledl1e mohHe:beılııe teallm edilerek makbmo 
ahnmıı olmak Jhımdır. 

5 Eksiltmeye glrrcekleria elektlrlk hlerladen anlar olmak 
n buna dair fenni ehliyetname ibraz eylemeleri eaTthr. 

6 lıteklllerln ihale glloft nat 15 te beledlY"de topla ko· 
mlevona celmelf!rl llı'lu olunur. 2 l 27 1 6 

Istanhul Liseler Satın Alma Kuru
mundan: 
Erzakıo clnıl Miktarı 

Daihç ed 27000 
Karaman eti 17000 

Kozu eti 
Sığır eti 
Ekmek 

5000 
4500 

158000 

T .. mfnatı 
L kr. 

1891.87 
1303,50 

Tahmin 
bedeli 

50 K. 
4ö .. 

50 .. 
35 .. 
11 " 

Ekılltme gGnG Ekalltme 
n ıaatl • ıekll 

7 .8.935 çar· kapaı. 
ıambı 15te sarf la 

7.8·935 çar· kapalı 
ı•mba 15 te zarf la 

Koromomuza ba~lı İıtanbol Erkek ve Kız muallim okulları· 
nın may11 9;16 ıonooa kadar yukarıda yazılı et n ekmek lhtl· 
yaçları bir prtname ile kapılı sarf ıuretlle ekalltmiye kon· 
muıtur. 

Elulltme lııaobol KOltGr mGd6rlyetl blnaıında Llaeler muba· 
eebeclllğlnde toplanan korumda yapıladaktır. 

Ekelltme 7.8.935 çarıamba gGoO ıHt 15 te yıpılacaktar. Ek· 
ılhmtye girecekler 9:i6 yıh Tacaret odaeı nılkalarJle birlikte 
2490 Hyıh kano da yazıla tartlar içinde kapılı zarf la belll aaat· 
teo bir eaaı enel mıkbos mokablllnde korum baokanltğıoa •e· 
rllmlı •eya gl5oderllmlı olacaktır. Da bir ıuttea neldea eonra 

verilen nya gôoderllecek mektuplu kabul edllmlyecektlr. Ka· 
pah zarf meluublarıom kaooode yaıılı olduğu Clzere ilk: teminat 
nakit makbuzu teya bank teminat mtıktuplırtle diğer veeatkl 
koymaları lbımdır. Bu loe ald oarıaameyl görmek teya almık 
Ozere kurum kArlpltğlne mO.racaaıl1rı •11 belli 1111ttan enet te 
mluatlarıoı mob11ebe nzoeıfne yaıarmaları llAo olunur. 

23 21 :n " 4143 224 R 

lzmir Evkaf Uir~ktörlogouden: 
Tıhmfn bedeli 

Vakfı Ctn11l No. MMkll Lira 
1 Maıbot çiçek mu. dOkkto l çlç~k meecldl clHnrada 200 
2 " .. .. .. ı.ı .. .. .. 200 
s " .. .u . ,.. 2.4.6 " " • 400 
4 M yıpıcıoğla dOkklo 1,4~ Yusuf dede 200 
5 M •• .. 2.48 .. .. ~00 

6 .. •• f!t 20,30 Şoayl kaolarcı 200 
7 .. .. belA yeri o Yuer.-f dede 100 
8 .. .. e• 142 .. .. 800 
9 .. .. eY 23 Şuayip kalfı 100 

10 " yılan kırkın dtpo 122 Keçecller 2000 
11 .. bıyı&h b. ıebll 

muııafa. dakktn 84: keateW 400 
12 .. p11aryerl oda te 

araa 5:!5 bayram yeri 800 
18 Malhak alacım~aclt meı 

çitte ara• O NamHıAh el •"n 1000 
1( .. sah tekkeel et o kara kapı 400 
ıs " perıembe" OY o kara kapı 600 
16 .. earı hafız 71 Aarp fmna 600 
17 .. .. .. 73 .. •• 500 

Yokarıdı cinai. mnkll, Hkfı, namarııı "' ıahmln edilen be 
dellerl yasılı •akıf akarat "fe arHlarıD mOlklyl!ti prılo para ile 

ıatıhA• çıkarılmıatır. Arttırma Ye lhıleıl 7 8 9:15 çarıamba g6uG 
ıaat 14 te İzmir E•kaf dirrktOrlOğQnde toplanan komlıyonda 
yapılacaktır. Almak l!tlyrnlerln yazde 7 ,5 teminat ıkçl'lerlle 

ihale gılnO komlayooa gelmeleri •e izahat ledyenlerln her~6n 

E•kaf dlrekıOrlaga Hrldat memorloğuoı maraca1t etmeleri llto 
olunur. 23 27 31 4 2263 

&yramtç .. kert aa. ııl. to. dan: 
1 - Tllmenla bıyramlç garnizonu piyade kııaatının senelik 

ihtiyacı lçla 63,000 kilo ıığır eti kapıla zarf oıolile ekalltm~ye 

koaulmoı •e lbaleal gQo4 talibi çıkmadığından yeniden kapalı 
zufla ekelltmlye konmuıtur. 

2 - Der kiloeunon muhammen bedeli ( 15) koroı olup iha· 
leal 9 8 935 tarih cama ~Dod •aat 15 de bayramlç tümen ııtın 
almı komlıyoou binasında yapılacaktır. 

3 - Mlloakaaaya ~lreceklerln vtrrceklerl etin ıeralt n evH· 
fıoı hulundoğo mahalUo eallo almı koml11yoouna mflracaat ede· 
rek Gğreneblllrler. 

4 - lcıteklllerlo mllnakısa kanonu. 2. 3 ftocll maddelerine 
gare lıtenlleo n11lk ile munkkat teminat tutarı (708 Ura 75 
koruıo) •eya bank mektubunun ihaleden bir 11at eni tftmen 
muhaıebeılue telUml komlıyondı hazır buluomaları. 2240 

21 27 1 6 

Uıyramlç &ikeri 11. al. ko. dao: 
1 - TOmenln bayramlç garolıonu ihtiyacı için 60,000 kilo 

ıığır eti klpab zarf uıullle eksiltmeye onmuştu ihaleıf gQoG 
tallbf çıkmadığından yeniden kapılı zırf usollle eksiltmeye 
konmuıtor. 

2 - Her klloıooon muhammen bedeli (15) koroı olob lha· 
le.at 9 8 935 tulb cuma gaua Hat 15 de bayramlç tO.men lalın 

alma komisyon •binasında yapılacaktır. 
3 - MQnık11aya gfreeeklerlo .erecekleri etin ferah n ena· 

fını bolundoğo maballln aatın alma komlayonlaıını mtırac1at 
edf!rek Gğreneblllrlrr. 

4: - lıteklller mOnakaea kanonu 2, 3 cG maddelerine göre 
lıtenUen yeaalk ile muvakkat teminat tatarı olan (675) llraoıo 
nya bauk mektobooon lb•leden bir ıHt evvellne kadar Ulmen 
muhasebesine tndU lle komtıyooda bızır bulunmaları. 2242 

21 27 1 6 

Manlı• Hkeri aat. al. ko. re. denı 
1 - Maolıa ııkerf b11tıneıl için (12000) kilo koyun eti 

ihtiyacı açık eksiltme auretlle aatan alınacaktır. İbalesl 
6 •Ağoatoa· 935 ııb gflnft eHt on yedide Manisa aakeıi 

ıatıu alma komlıyonooda yapılacak.tar. 
2 Şartn•me ıurell bed"Jılz olarak komlıyoodan alınıblllr. 
3 Teminatı monkkate akçeli (~70) liradır. 

4 ı~ıeklller Ticaret odauoda kayıdlı olduklarına dair Ye' 
ılka gOıtermek mecburiyetlndedlrler. 

5 Etılltmeye lıtlrak edecekler 2j90 sayıla artarmı ve ek· 
ıUtme kıouounuo 2 n OçftocO mıddelerlode ve tart· 
nameıfode yazılı •eılkaları •e teminata mo•ıkkate mak· 
buzlarlle birlikte tb.le 11atlnden evvel komisyonda hazır 
bnlunmıl•rt. ~:.!81 24 '1.7 :10 !l 

* -~ Kapalı ZarfUsulile Eksiltme lanı 

SümerhankUmum Mü
dürlüğünden: 

l - Nullllde loo• edllecrk basma fabrlka11 birinci 
kuıım loıaatı nhldl flat eHıstle eluUtmeye çıklrılmıotır. 

Tahmin edilen intHt hrtell 3t8.94:! Ura dört kuroıtur. 
44 - Bu lıe att ekılltme evrakı ıuolardır: 
A - l!:lulhme fartoımeal 
8 - Mukavele projeıd 

C - Fenni oertoame 
D - Metraj, nbtdl flat H keolf hol4saaı 
E - Projeler 
letlyenler bu enaln 16.50 lira mukabilinde 

Ankara tGbeıloden .. tıo alablUrler. 
3 - Eualtme 8 a~uıtos l935 perıembe gOna ıHt ouahı 

buçukta Aohrada zirHt baokaeı btnıaıındakl aG~erbaok 
merkrslndekl komt11yon•Ja yapılacaklar. 

4 - Ekılltme kap•l• zarf uauUle yapılıcaktrr. 
5 - lat~klilerlo 16.908 Ura mu••kkıt temlrıat .-ermesi 

bundan bıaka en az 50.000 llrallk bir tek bina loaaatsoı 
mu•affakıyrale bhlrmlı olması lbımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda yazıldığı gOo Hıtteo bir 
ıHt ent:lloe kadar eQmerbaok umumi mndaılftğQoe mık 

buz mok11blllode rerllecektlr. 
Poıta Ue ~öoderllecek m.-ktoplarlD nihayet ihale saatinden 

bir aaıt enellne kadar gelmla •e zarftn kaouol o kilde 
kap.aılrnıe bolunrnaın 141.ımdır. 27 :rn ~ 2269 
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i Alisehir Banliasl= 

Kışlada Mns. Mev. satın alma komisyo
nunda ihaleleri yapılacak ilinlar 

Mıt. M •. H . al. ko. u. den : 
1 - Met. Mv. kıtaatı için iki kazanla onattı adet deaılr p 

mek ocığı açık ekellrme · eoretlle yaptınlacaktır. fb•~ 
13 ağustos 935 salı gOod IHI oosltıda lımlr'de kıtl 

2 
Met. Mt. eatın alma komlııyonundı yıpılacaktır. 
Şartname n keılfoameal hergfto komisyonda görDfeblllt 

3 - Demir yemP.k ocaklarmın mecmu tutarı (4960) Ur•d 
4: - Beher adeı yemek ocağının tıbmln edJleo f fad oç1' 

5 
6 

7 

oo liradır. 

Teminatı muvakkate akçe 1 (372) Uradır. 
İetekltler ticaret odasında kayıtlı oldukların dair f~ • ....., 

i~:.~~=::e ~::,~~ı~::':e~~~:rı;~90 sayılı artırma •e d 
slltme kanonunun 2 ve OçQocQ maddelerinde ve eırı' 
meelndc yaııh vesikaları n teminatı mavakkate ,,P 
buslarlle birlikte ihale ıaatlnden enel komisyon• ,,ı 
racaatlerl. 2 7 1 6 11 · 

Hornava s~atın alma omisyonuuda iba· 
leleri yapılacak olau asker ilanları 

Horoota aa. sa. ıl. to. dao : 

1 - Gademlrdekl eker hayvaolan ihtiyacı için (65 
kilo koru ot açık ekılltme ıuretlle 12 a~uılOI 935 ~ 
zarteel gtınd Hat 10 dı 11tın alaoacaktır. 

2 - lıbu kuru ot için tabmlo edilen bedel (2048) Urı ol 
ilk teminat (154) liradır. b 

3 - Şırtnameal herg4n komlsyooda görftleblllr. ~ 
4: - İıtteklllerln btldlrllen gan n saaılndeo nnl temlo•~ 

rUe birlikte Borno'8'd• askeri eatın alma komfayoo 
ıelmelrrl. 27 2 7 11 (2323) _/. 

Tahlisiye Umum Müdürlüğnodeıı" 
Fenerlerin mevkileri Tahmin bed. lltrl Muvakkat terJJ 

Kaledonya fen rl 

THıJ•n adası " 
Akhaa. Murto, Adrasan, 
Kınala adası fenerleri 

Ll&a Kuruı 

46 712 22 
21 258 12 
58 422 82 

3504 
1595 
4382 

Yukarıda muhammen bed .. llerlle me•kllerl yazılı ılta ~ 
dit 

frat'rlo mnbayaaslle yerlerine konulması kapalı zarf uııutlle lt 

45 ~ftu müddetle ekalltmlye kooulmuşıur. Bunların kar•~':l 
lerile rolyet mreafelerl feoof aartnamede yazıldır. Va ıflır• 
barile birbirinin ayol bulooao Akbaş. Murlo, Adrıean, 1'1-' 

adası fenerleri bir şartnamede ve Hsıf ları yekdiğcrloden •~ 
olan THşao ıdaelle Kaledonya fenerleri daabi ıyrı. ayrı ot'' , 
melcrde toplaomık euretlle ekeilımelerl Oç kısma ayrılmışur· 

Der Oç grubun lhıleel, 15 ağu tos peraembe gaon ant ı6, 
Galatada ÇlolU rıhtım bıoının 2 inci katındaki eatın al111B • fıı 
mlayoouodı yıp~lacaktır. ~ 

Şıarıoameler tahlisiye umum mCldGrlftğOnde muhammen bt 
llo yGzblude beal nlıbetlnde bir bedel mnkablllode ahP~ 
ve lt!kllf mektubları 15 ağoetoe perıembe gftntı aaat 14 de ı. 
dar komisyon relıliğlue tevdi edilecektir . 

29 12 'J7 12 3474 19~ 

Arsıulusal Jzmir Panayırı ~.,aal t\ 
mitesi Başkanlığından: 

Paoayıno eçılma tarihi olan 22 ıgu1101 935 gftn6odea ~,ff 
oac•A• 11 Eylul ~35 gftoOoe kadar gelecek eeyyab n zty•rel 
lerln Qcretl mokablllode yatm111 için nlerlnln bir kaamıoı 
elyon hılloe lfuğ edeblleceı. lerln ıartlarlle ıdreılerlol blldlrtJI 
üzere İzmir belrdiye dıfrealode bulunan panayır bftroauo• ~ 

llAo olunur. (2:H8) 27 30 l 3 6 

.,. Doktor 

A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bulaşık ile salğ1n hastalıklar 

mfttahas11ısı 

Bat4mahane istasyonu karııeındaki dibek ıokak baoında 30 -~ 
h et •e muayeot>haoesinde ıabab sut 9 dan aktım Hat 9 • k•d 
bastalanoı kabul eder. fi 

Müracaat eden ha11talar1 yıpılman llzımgeleo eair tahtilll ~ 
mikroskopik muayeneleri ile •eremli basıalara yapılmasına cev•' r:· 
rillPn Pnomoıoraks muayent>baoeııinde nıuoıazamao yapılır. 

• • • 
ı ç ı n ı z. 

~ ' ·-·--~ D~möır ŞlYllb>esD Ankara Birası Çttnkn -
~ ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi binasında 
E TELEFON:2363 - .. 

HertnrUl (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. ----- Vadetnzl~re % 4 

Mevduat Şartları: A!tı ay vadt-liy~ % 5 
Dır sene vadelııe % 6 faiz verilir. 

--------
Zahire, ftıftm, incir, pamuk, yapak, afyon teıaire kombyonculoğo yapıhr. Mallar geldi 

tılnrt"' eahfpl .. rln,- rn mOııaltl ,,.,.ııle ••an" •rrlllr 
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Ulusal Bir Fabrikanın Mahsıılodnr 
••• 

Ucuz, Temiz ve Sıhhiğ Bir Gıdadır. 
TDrkiye'nin bertarafında 

içi len yalnız (Ankara Birası) dıt· 
<Anlkarra Börraso> 


