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TEMMUZ 1935 İzmir'de hergfto sabahları çıkar, 

ltalya-
Erkanı HarbiyeiJmumiye Baş

kanları önem Mozakere· 
lere BaŞıdılar. 

Yunanistan Müdafaa Bakımından Çok Zayıftır KnltOr Bakanı· Hah şistnn'a Maf.ıne Verm~diler 

6

: 'tatürl<.'ün Son Diyevi, Onla- om Ya~?.1!'uması Habeş ·~p;~torunun 
16 

:: rı Da Çalı~mıya Sevketıı· bı:.:~:;.::.n~A. A) - Kaltftr Teessür Oılu Söylevi. 
' • Karan gaıeteelnla 30, 6, 935 

7 • Paur •ymodı k61Ulr lakao· ,_... -

10 lgari tan e ·· ürkiy~ Silih anıyor, 
e·z De Durm a ım Di orl 10 

o • 
80 29 Ha1lran ıarlbll "Elefıeroı 

\Antropoı11 gueted Yunınlıtamn 
60 t1llel daromn bıkkındı önemll 

lblr yaaı netretmltdr Gazete 
160 1»anda diyor ki: 

- Tarklye CGmbur Baıklnı 
Kımıl AııtOrk•ao eon "e ô· 
nemli beyarahndıkl (lıllkbalde 
harbi o mobılı kak olduğuna 
•e Ç.uakhle boğazının tıb 

kimi sararetloin ba~ıl oldu 
~anı) dair eöılerl, blzlrıı d., 
11ketl nılyetlmlıln gOzdea 

65 geçirilmesine veelle olmu§tar. 

60 . Do boınatı teıkil edilen ko 
12 . mlıynolardan blrlıt, f9Ph~ı tel· 

klklerln aetlceıladc, Y ooaniı 

22 
•••'ıo barb mlbtaamıt •• mal· 
......... çok nok•D old•AUDD 
•e kor•••• tedbirleri almık 
lbımgeldttal gGra:afttUlr. 

Memlekeda mldafaı buaaea 
tile ulflt•n komlıyooa, don 
bir moharrlrlmlıl gOoderdlk .. 
Komlıyonun programında, ge· 
Del ef kira bltdlrebtleceğimlı 
kıumlar ıualardır: 

Baf\'ekil Bay Çaldariı'le Harbiye um General Kvıuliliı, Mndafa• 
komiıyonuodaa çıkarlarken . 

• Yaoınlltıa, memleketi mel 
e- bas bir t•arrusa kare• koroya· 

blleet1k harb malıemePioden 
mıhromdur. HatrA Balbn dev
letleri arasında bu huıueta ea 
geride kalın Yunınlıt•n'dar. 

Blrlaclıl, hadadları tıbklm 

etmek için hodod boyunda 

Krallık Mı, Cumurluk Mu? 

ns1tı daıı lı.llbtlömurı . Make· 
donya merkealata, earafınıa 
milıtabkem mnkl olmuı it 

- Sona ' GncG JGade -

Bir Hava Lokar
nosu Hazırlanıyor 

~ Kondilis, Yüzümüzü 1
10~i11tere1 Ka~ineds~ Bu 
şı oce eme~te ır .. 

·Krallığa Çevirelim, Dedi. 
8. Politis, Venizelos'a Yazdığı Mek

tuh için Ne Dedi? 

Ynoan comur reiıi Bay Zaimiı makamında 

~tin• (ôıel) - Y onınlıtın · tlmce, comurlyet td1reıl, mem· 
ffı eıalh ıılahıt t11al anları, lekr.tcı muhtaç baloodogQ ıQ. 

d' .-aı ondokaıda general k6o ve ıuylol nfe.aemlttlr. 
~adllla'•• batklnhjında top· Bani ıQa leyıaın ıua-aroDı H 

l~•lar. memleketin maddi ve manni 
•tt (;earral, ene14 hlmıd lıtedl 11ylııını o idare ıebeb ol· 
;•, ıoor• kralh~ıa ladeal 6ıe· mottur. 
rı-de IDemU beyanını bulan· Blıim hedef tmlı, eumarlye. 
aaQftar. tin kıaonlırı detf ldlr, memle· 

- Camartye' rejiminin OD· ketin dablll aıAylı ve ıak6ou 
hl- ••elik ldıreal 11mıaıaaa ile f lnınael durumudur. Cuma 
~mleket dablb birçok kuga· rlyet ldareıl bunlara bqarmıga 
.ibklar pçirdl. Be•lm k..... - Soaa 5 bici 7bde -

Londra, 2 (A.A) - Dıt lı· 
lı-ri bıkanı ile haH bakını ve 
mGıtftarı toplaamıtllf te bllbu· 
u bhhnı to•arooau b.kkında 
uıon konuemılar yapmıolardır. 

Toplıntının aonuadı ötre· 
nlldlAlne R0re Franu'nın nl· 
unda •ermlt olduta proje He 
Almıo bGkdmetlnla geçeolerclfl 
Londra•ya g6nderdlğl proje ba 
konaımılardı yeniden incelen· 
mleılr. 

Ayni umındı haber nrlldl· 
gine ~orc lnglllı kıblneıl lo· 
kırnoyu tmıa eden dnletlerln 
eael bnı konetlerlnl kullan· 
mı bakımından aralarında yQ· 
kenecelı.lerl ıarlların rlaba yı· 
pılmHını yaaıuar. Bununla be· 
raber bıı tarllare yerilmek için 
tlerlde bir çok ıôaba~lıt1 yı 
pılm191 fmklnı kıbol edilmek· 
ıedtr. 

Bcrlln 2 (A.A) - Gaaeteler 
Fr1nııı eenıtoıa dıı itleri ko· 
mteyon bııkanı B. Bereagerln 
Fr1nkfurter Volktblıu ~aaete· 

•lata Padı ı11arını Y•P"I• dl· 
yeTI ynmıkradarlır. B. Bere•· 
ger demlttlrkl: 

AlmRoyı yıcl.lel tiölgeye '80· 
kanmamıklı barıı dA•ltına de· 
~erli bir yardımdı bulanmak· 
tadır. Fıkaı dola Hropa11 •e 
Taaa mee'elelerl baklnnda bir 
uyaırna olliladıkca bHa loku· 
n01a yıpılmau tm•tnı•daa ftlp
he etme•teyll. 

htt•• bir ıaıt.m aeıtılldıtıer "Medeni Milletl'r fizi Mndafaadan 
yıpalaaAı, eôıde bakınhk ya M b . 
•e•rrtaıa yerl•e .., •Ç•k dt· a rum E(jıyorlar.,, 
rekt3tleklere bir tıkım .. h11 ~·,_.. __ _ 
ların geleceği yuıbdar. Nipoll 2 (A A) - ~llQ olar1k llmıolarda berak• 

Biç bir eaaıı olmıyao ba do· ukerle harp gereçl tııı~ 11ıtar ve mılzem11yl ~Gnder· 
7aklırı yallalaaıık için kllUlr Nasarlo Saoro rJrnılşlerdlr. Belçika ba •a 
bıkıolıgı Aoıdola Aj.aeını lidn ııapura da Af· ı~tıkl lzabatlnde (Oıbefllh 
Termlıtl· rikı'ya doğra do harbca bir ılyaıet ı.klb 

yola çıkmıftJf. tihaden mıtzemeoln g6nde· 
K.61t6r bakınllAı ıyrtca fU· İıtınbul, 1 mlyectğlni) blldlrmlttlr_. hı· 

na da bildirmeye lflzum gör· (Özel) - He lıtan imparatoru, bu hare· 
m0tt6r: Bakanhkçı yapılan H tlılan, barb .L ı 

malzemeel n W1 eri leeaeDrle kartıhyınk 
yap•l•cak ltleraen kımagôyD Jmlıtlr ki: 
llgllendlrecek hıberlerl bakan· 118 ılmık lçlD FnDM, Belçl· - Baatalı'1 için baıka, ka'· 
t.k bı11n alınını Hktındı •er· ka, Çekoelo Bay ~hıuol'i iller için bıtkı kananlar 
meyi bir borç bilir. Şu halde Hkyı ..., o.atmırka fl\ta tatbik edlH· 
bekHhktan bllcllrllmlyen ba metlerlne .,.tturmuıta. Bu 
berlerln doğru olup olmadıp b6k6metler, -lzeme1atn ~ra· 
yaaanlan aittir. ııaı aldık lan ... ide, •ıpll•n 

ANADOLU'nun Aok~ai: 8 

lzmir'in Ekonomik nı~ 
romu Ne Halde? 

"Kuşadası iskelesi lzmir Limını 
için Bir Tehlike Teşkil Etmeı,, 
Anket içim denbyollan tfiel· 

me tdaretl ••purlan 11eeaıa11aa 
gittim. Aeenıa HJ Faik •e 
Nreet arada Wller. lılalatellf 
itler l11ertade gGrOfllk. ~U· 
taj 1i8kkını• bayntıinısı ıa11· 
yın gemllerlmlse nrllttlnln 
onunca yıld6•1ml ma.eeebe· 
tile yıpılan teuhlntta bllyGk 
rol alan H çahtan ba iki uda 
ıramıada ıa konotma geçti: 

- lsmlr llmıaı ekoaomeıl 
dara • rı andaa kaybediyor diyor 
lar. Sis ne mGııleadaıınıa? 

- lsmlr limanı her balde 

da.,. ekollOGllll batını1aı••• 
aedcell oı.rak nlıbt btı lô•Ok· 
lak gôıtert1or1a da bf. met· 
&tftllr. Vatdle ber19~ 1191• 
ytlkiektl, yıllık iatıtt.atller k• 
harık yektolır gGtterildl, ıt• · 
dl de ayal ihracat 1'Pllıyor, 
fakat m8"J6l f \atlara taeusll· 
mıotır. Bu itibarlı ıu.,.dı ma•· 
maaıa ıııldıgı ileri ,ercuayor. 

Ka .. dalı lekeleal•fD taıDlr 
llmıaı aleybl1ae lnkl-fı hiçbir 
yl\tt auınqobabı olt'1•ı. Ka· 
tact.lınd•D Yanıa1t"8'ın bası 

- Sona 5 tad YGade -

yor. Hutanıı 

bu nalyen• 
bınkılınk~ 
netli tarı6., 
dın mallndll 
meıl mi lwaw 
dır? 

.&tılya'cla • 
kerterial teç· 

Bay l:dea his etmek için 
jemıekettekl geceli gladls16 
jarb malaemeel imal eden 
..,rlkaları •ardır.. Bıbetlllın 
~allıl ise çobın •e kôy· 
~en ibaret oldoRanı gGre, 
.,pr•&•oa ıecntla edecek olaa 
iifmını; tırpanla H bıçaklarla 
41fedecek değildlr. Aıkerlmlıl 
ıecbla •debllmeUl~mls lçla ber 
.-ıde hırtçten mGbıya1t yap

-- ••raretladeylı. Medeni 
aoUletlerln hakeıı bir tecavlse 
.,araa kılmaıı melhuz balaan 
..,.,mlekeUmlal, baktı& bir ha· 
reketle mtldaf11dao mahram 
eımemelerl llıımdır. 

lıtanbul l (Ôıel) - Babeı 
t11eıeleıi etrafında bay Edenle 
tlaNOlinl araında geçea mtl· 

- Sona 5 inci yGıde -

e an. 'te Bey z ulenin 
Sarışın Aktrisi •• 

- ~ -=-
Yeni Bir Tefrikaya Başlıyoruz. 

Meıhar kadın cııuıa 
Mataharrl'den daba cGr· 
etkir ve umumi harbde, 
Franeıı 'e Alman'l1r 
beubıaa, tkl t1raf h ca· 
ıaıluk y•pmıt olan Sa· 
••• tk ArtuH'aın ba. 
yatı H euarı nthayet 
meydana çıkanlmıttır. 
Bu kaden, geael llTlt 

yıllahaa. Sellnlk'ıe ba· 
luaayorda. Akla ııAmı· 
yıcak derecede mtlhlm 
e.amlnklara nrdır. Eee. 
rl yası•, Anadolu ceb. 
beılade bala•muı bir 
sabittir.. Bir iki gftne 
kadar ANADOLU ılıan· 
&anada okayacakıınıs. , 

u ef ri ~ayı Her kuyunuz. 



a urun'da .• it 1 F E k" Ktıçok eabe 

baylıklar Se.,isi, Karaburun'da a .ya, • ransa r aOI e n!rı~}=1~"'.' 
Da Gozel işler Gôrdo.. Reıslerı Roma_da Konu r :· ... =~=~~:::. 

Ark.-..mıa yuıyor: halanla yedılyor. Obablu ça· nlacakbf .. ~.!=~~:.s:~ .. 16,1, ~~·~ ~ belhnm• kı11· Bir Harh Olursa, Avrupa Barışı • Dl dut ye;:" s:p~rİID . 
ı n,... ._.. .... u6nlp do18fm•kta ..• 

pm kqralf pçea puar Kara Bet ••t yolcalaktaa IODn } K kJ Yar ilbay (nU maaYl•I) 
•ra•'a gltmt11ır. Karalda .,., Kan ....... nrchk. e ..... , -· Si oruyaca arını Düşünüyo dat Erim iki aylık •••••• , p 
...... iye, Or. iye, lcdmı sel, girimi pek glsel bir yır.. çlrmek esre yartn lsmir Ya· 
.,.tm iye ftrda Alllte•y, ,.r1ı bafkaaı •e ltanbul, 2 (Ösel) - İtalya·Fran1e erklaı hublyel amamiye batbnları Boll''da purlyle htaahul'a pıeeekdr. 

Kanbaıa•, fsmlr'dea 11' .. ,bay; koa•klan ... rbaylak 6 hakkında mbakerelere baılamıoludır. Bu mlakereler Gaemli meı'ılelerl• llgtlldlr, Yar ilbaylak itini ua (••kil) 
kilometre aaaktadır. F.eUde• •lllde ............ Cart1dakl ki erklaı barbtyell, ltalya Ilı Bybet111ıa UlllıDda bub olana, AYnpa ıalha110• ne ıa olarak mektapça bay Baha 
.. .ı.,ıan1a yol adına blrteJ çlk Mbçe içindeki çıaar altında fua edlleeeAI hakkında yol a11yorlmr. K.oldat görece"tlr. 
yok lke•, hagtl• kamyon fi bina konaealclokl•D IODn Babe, lmpantora, Aaropa gasetecllerlnı nrdlil diye•de: yeni N uoıaralar 
otomoWU.r lflemektedlr. Yo k09fenaı 1,..8 okula .idildi. - laaly•alan ceddim gibi m•lhlb edecf"~m. Demlıtlr. 
la •- ~ e· • · ~ · Geael nlfua u•ımı içi• ya· 

• ... umhdekl yıl, daha IJI Okul, ıırem, temlsllk y&nl•· 1 · · ~ =:. =.,w::-ı;:...IJ~:-:: =-~: ::• .. 
1
!;:=· ~~- Atina Be ediye · Ba~kanı ·~ı;;~~ ~:: 

Jol ltla ba kes, oaeeklabl• Y · · p.'-• 'ko1ltlana4a .,. ... ,.. 

Un •J'lrmıflı~. ~~id., Kanbaraa'latanl.. Evı· ne Bomh . At't l·ar·· . . . tır. ıcr re-....ı- ..... 
Yoı.. lollprllerl llmdWn ........ Obolılor ....... otala a 1 ':: .. -ıa':!· .. ·.·~:~·br"'. Del ko•· 

,.... .. ,. Gllbagvea.. epla .,. .,.~ 
..,_. içtikten IHn yol de. • 109• •aıs •11• dolda. ..,_- • d 
..... •ı ........ tepelere ltarala• konfenDC111: ( Ba· ç Jd • D .. ı • 8 • ş Bay ı~eıa 
-yor. Dar ..... yerlerdt .... , dın,-: SHıra yanı•. a arıs, urumun onem 1 it' e kreı Tlrk&fte eaberl 19k· 
..._, karpu, m•llr tuW.n üoaoml yanıı, •lltlm (Terbly•) komenlyaUlfne ıa,ı. :=;yalla-...... r: .:!:.. ":::'1 

....... Almasından Almanyaya Gidemiyece :;ı-r;: ... 1:.o11o.: 
J;eyce glttlktea IHn ki Bllbula ekonomi H •lfdm letanbal, 2 (Ösel) - Atlna•daa haber yeriliyor: - t etmltdr. 

(MonloAan) a •artbk. ea. lflerlade o•ı.nmı••D &nemi adı (Bey Dotan) • teJrll· MIDde darda. Koaferaaı bir Adna belediye Rtkaaınıa e•lne belir• klmıeler tanfıadaa •omba aıılmı1t1r. &Pdmet. mi Necmeddln 
.. Olleredlr. • .. , bdn tirdi. Sonra utl · teculrleri tlddetle anmaktathr. sa,ı.adltlae gire, b11baba bay Çaldıdı, Al_.,. Mf•hıllaf u&hk •e 1811•• yanım 

Beruı lsmlr k6rfralnl• ıam çebay Şefik, kural ile ~raber tehir edecekdr. qtme tayia edilea h6Y• 
a&-•dll, ballarla oenU ... P"k ltaeclk'tekl (:'ocak obe) ••• Met.bat 6rkuam memab olan •Jlaylar. knlaa geıirllmell I"• alliall 6rU. _,a.•nadan Wr bay Necmeddla rna 
..... hlr yer .... Serla rlsgtn gltmlı " orada k&ylller •e kıımmı badırmata çalı11yorl1r. Dal'll• iki .... ••bed ook aulk Mr t8kll alm ... .,_,la•t1•r. banket edecek ",-
.WO ektik delil. Kanhl. bmoa çıoeaklu ile kona111lmattar. Anek•rtlt• pseteıl, Yunan allllU••• kralı blemedllladen bahhle asa mableltf yamıktı \yacaktır • 
..,. .. balk ........ Ban· lpeclk, -·- pek gtlsel bir Ye Çalda• blk1\metlae h6eamlar y•pma· kt.dar.. • euk Bakımı 
MI ..,.larla glrlt•lkten IOD oba.. Okalanan inindeki lgdı 1 

M • 
1 

; 
1 

' M • .. letfal çocak Hkl• 
leknr 7ola oıkı14h. Yola• ·ı•eıaın altı, bir kartal yunıı Bayındırlık Bakanının Bır Diyevi Kays' erı· ~ ayı .rt. ... 

...... IODnıı gertektea •rp .• gibi.. Bel UlltaDI olan iye ea maayeae ye te•~ 

._.._. obalar, ıartlıra da· •IGlı ... eorafua• ._....,.. A d o • ı d taçlan ,.... .-U· 
,... .... denı .. k••• tter ••r•'"''· y 10 emıryo UUUD a Fabrikasını • .... 1r ... ....-•· 

YeTI 
U ÖDC4 

cila kı 

itlerine 
... ııdı 
bnlmıı 

birini 
kate~ 

Sıı 

•e n .. ., . ... 
81 

Diye' 
qt'I 

ID ~ 

iare 

kaplua •atlarla çemlldlr. Doktor laallalın bakmıflır . .. =-.!:.D :ıı; =::~~'.,'!· :.=:ı:m·· Alınması lzmir için Çok 0ı:,:=.~ı: .. ~ça:= ·r~---~ 
Mutlu Bir Uidisedir ...... ı.meıı.o. •. ~ ... 6i uç o Alman •• logiliz 

Deniz Anlaşması. 
y Bitler lngiliz Deniz Hakimiye

tini Kabul Etmiştir. 

Deataehe Diplomatilela Poll· 
tiache Korreepeadem Yuayor. 

A&m.a • İegllls ..... ... tabakkak etdrllmlt olayor. Ay· 
las 1 ıraıa •lmyeıe ermeelne, al umanda gerek b6rle bir 
... ...ıerdea beri yapıWI maaheclenla akdedllmeal n ıe· 
lılr lakıa 1emerlll• mlaakere rek deala ••••etlerinin tem· 
Ye balerullardaD IODra elde dldl Hkıalan, makabil meafa· 
...... pnalk bir •edce, bir 

....._.. herke1 için fay· atl•r ıehdlt edllmedlll takdirde, 
iil';f!-ı .. Ye 6nemll bir hldlte ııa bir me~lekette mllU bayat A· 

,.. Htdmala•r. Baıa•a a aretleılala amnmaa lhllJllÇla· 
.. wre lterllbene aya· rı•a 111t1araleblleeelhal ltl.ı 
Mr daramdan kartalmak eder. 

Aft'llpanın diler mem Ba noktal ••urdu Alman, 
N•m. lnderllk eden Al· lagflla deni• anlaımuıaa, nlba 

....... de•let ldarr.clle· lıtlbdaf eden bir hareket nm· 
1 e&mes bir rllı bakılabQlr. 

. iJ.W edilir 

Diyarıbekir 
Halkı, Başba

kanımızı Hara· 
retle Karşıladı •• 

Dlyarlbeklr, 2 (A.A) - Blıt· 
.. k• lemet la&al Diyuıbe· 
ldr'e plmltttr. 

lttaabal, 1 ( O..t ) - .... 
babaım•• lemetlald. •g111 

Dlyanbeklr'ı .... ı olmaı •• 
t-.lk ı.ra6adaa NJlk tesahl 

ntla hrtdamıfbr. Blıtaka· 
aıa....a banda iki gla kaliİIİI· 
lan •alde .. ldlr. 

lttnhal, 2 (lael) - De•let Demlryollan geeel dlrekt&ra bay 
lbnhlm'ln batkaab19 albndakl heyet, bagll• (Dl•) l11•1t'ı ba· 

ı~çerkea 1••1 ı • ....-.. ..... Arı z 
ma tGrealnl ...... yıpaoa. • 

rekıt etmlt1lr. 
Aydan dem1ryolaau btse gecmetl mlauebetl1le Bayınd.rbk 

Bauaı bıy Ali Çedakıya, psetecllere dlynde balanınk de. 
T•"d".avşanlı ~~~::.: 

nrdar. 9ace lhtl:flCl-
lılerl tflaalann 1• 
•armalaelllmlse ... 

mltdı ki: 
Ba batbD •llD abnmaP. lıahet olmoııar. Bu, lımlr için 

mada bir btdlledlr. 
Aydm demlryolaaan co1Uflk darama bile bir fikir •ereblllr 

H •atha -ı laeml Afyon · A•talya De blrletecell saman 
ulafllacakhr. 

Tarlfelerf, ekonomik doramamasa gire aydarayoras. Ba ha· 
Rlla la.amgelen emirleri .erdim ... 

'1adenini Somer· 
bank işletecek 

..._.... 2 (Ôlel) - Ta•· 
f8Dla madeninin SlmertJank 

tara6ndan lıletllmeal ıakınlr 
ıylemlttlr. Ba .... ltla it· 

Fransa ile Ekonomik ::.:::=::-dakllln timdi den 

M.. k l B Japonlar 
uza ere ere aşlıyortız Rus To ra1tnda. 

Ankra, 2 (Osel) - Ekonomi Bakaahlt .. .,....,. gardoğla p 
bay Falk'ıa baıkanbgı altsndald heyet, Fraaaa ile J•p•cağımıı Sovyet RaAya, Japon· 
teelm maabedeei mCluke:elerlae INıtl••• ... re baglo Pulı'e ya'ya Nota Verdi. 
mltneeclhen hareket etmlftlr. le O n-

• • • ıaabul 2 ( sel) - '"'r· 

Bulaar Kabınesının isti~ ıia'deab11d1r1111or: e · lıloekowa'daa elanaa bir ha· 

~ b k ı k d • bere ııre, 40 iltlUk •• iki 
.ıası e enme te ır.. sabit kamandMaDdı bir Jıpea 

l.ıanbul, 2 (Os~I) - Bolgarfııaa'ın iç darama eaalk bir tekil 
almıııar. Toı.,f kablneıiala lıtlfa etmek tlsere balaad•la Sofya 
da• baber •erlllyor. 

Toterla lıtifuıadaa eonra yeni kablaeala tekrar Zir.tef tan
ftndaa karolm111 lhtl1Ull çoklar. 

Bulgar hadadlanadan 1epraklanm•• Udea edea iki Balpr 
hıaabal'ı gedrilclt. 

Bülücistanda Gene Şid .. 
detli Zelzeleler Oldu. 

letanbal 1 (ôael) - Btlllclataa'da tekrar tldcletll ulseleler 
olmoflur. B•rabn çok &aemll olduıa 167lealyor. Dua dair 
tafllllt gılmemlıtlr. Balkın, iMi aefer fnkallde bir tellt ltlade 
oldap halMJr YerDmektt> " selselelerla ge•lt bir nbada nk• 
ııldllf 11AM olaDmakıadıi. 

kıt'•, 2 sabit kamaadalaacla 
olarak 25 Bulna'da Roı Ma•· 

çori hadadaaa •ımıı, bir k•O 
kilometre llerllemlttlr. Ertetl 

gen de 40 piyade " 60 ıl· 
Tatlden mOrekkıp diler bk 

kıt'a ayal lıtlbmettea Rm top 
nklarına glrmlı. bir kaç •at 
k•lmıfbr. Rm hadada maba· 

laslan, •••lyetl bqıdan takip 
etmekle iktifa etmlıler we emir 
aldıkları için mldahalede ha· 
laamamıılardır. 

Bay uı,ınof, Japonya'1a bir 
aoıa •ererek ba teaavlalerla 

mea'lnl •e hadaltaa ıeçealerl• 
ceaall•41ana..at 111e-..1r. 

er 
Bokreş;ık 
Mao••• \Yap 

......... i - ,,. 
W.çe bll .. . .. ( 
BOkreı'te llon rtJ' 
rlle ilk m•ta•ı 'P

0 .ı aflar. ı,~ 
dce laakk••ilt b mal6'111l .. .•.•.. ....,. 

Atioa Mul 
teliti latan 
bul'a Get·1 

lat.anı 1 (0.ı 
mahlelltl,Lcanbal 
... , ,.,..ak ..... ,. 
hareket ediyor. bk ........ ,..., 
calt1r 

Yeni Ca 
Fabrikalbız 
ı,ıemeae e., •• 

ı.tnlMaı, 2 ( Osel ) 
fabrika-. .. ltllma t 

p•••· ,... ......... . 
lıDl•tbr 

Şlt8 ı1at1,.__, ... 
bir ·--· ,... ............... 
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Kar~.!.~hlike 1 G Ü ını Ü ını ş ca ır h ©l lb> e !. o e il"' Ü 
Belgıad, Haziran lzmir Hayın. u·· zu·· m yaş Sebzeleri· Su ücretleri Çok 

Y evıç Jı:abioeeioin dfişmeeinden 

az önce yazılan ve Yugoslavya'da dırlık Kadrosu ...... . • mizio Sevk iyatı.. Ucuzlatılacakmış 
din kurumlarının sıyaııa ,ve seçim A ' ilk 
işlerinde oyoadıklnn rolü gösteren ...... - ğu~tos un ........ .. •.• 
•eağıdaki meıı.ıub da, ıimdi yaıış· iki kaı genişliyen G l ... Vapur Alamayınca Te- Yamanlar Suyu Diğer 
tmlmıe olao .krizin sebepteriodf'D Kadroda 20 ~un eı·inde ~atı· I"' Old F k G . s 1 d u d 
birini göstermek bakımrndan dik· J aş u, a at eçtt.. u ar an cuz ur .. 
kate değer: Fen Memuru Var şa Baş anacak. Evelkl gün İzmir sebzecllert İzmir BU sosyete!!lnin { .. lr· 

Sırp'larla Hırvat'lırın eıyasal leıaobula sevketmek Qzere 3000 ketinin) önilmftıdekl alh aylık 2i9 eayıh yeni bayındırlık Yeni yılın kuş uzfimü de-
ve rublğ yaklaımaları, Yogos· kOsur parça ye" sebze kn. 1esl zamnn için tesblt edilecek yeni 

teşktlAtı yasasının üçQncfl mad · nllen ilk iizQm ürününün l!atı!Jına '>I uı 
lavya iç ııyısasmın htr zaman grtlrmlelerdlr. Fakat Mersinden en tarifesi için yakındı ıarlfe 

dealne göre Ubaylıklardakl baş batlanmışıır. Denfiz razakl \'e 
esa11 hedef 1 olmuş ve olacaktır. mfthendUlklerln adları (Bayın çe~lrdeksiz Ozüm yetişmemiştir. geJmekte olan loebolu vapuru komisyonu toplantılarıns baş · 

Bhlblrlnden ayrı iki mede dırlık müdllrlOkleri) çevrilmiş . Maamafih bir hafta içinde yaş azami yOklü olarak gelmiş ve lıyacaktır. Komisyon bayındır· 
olyr.tln . Sırp'larda Blzaoa, Hır· tir. Don buna dair Bayındırlık olarak piyasada ııatılmeğa hae· bu maldan ancık ' 38 purt.ayı lık komiseri bay Mahmıtd Ek· 
nt'larda ittin medenfyeıi · ve bıkanhğından Ubaylıııra telgraf 1 hl b almış, f>erlye kalam alamaroışbr. rem'io başkanlığında ıoplena· 

6 lanacaktır. Bt>nOz b ç r ağ " 
en çok iki l:JnOrdeş dinin asır· la emir ueJmletfr. Yeni yıl f .. fn 1 Bu vaziyet, sebzecileri haklı bir caktır. Belediye ile eosyetedı>o " ~ bölgealnd ~ sergi seri memfşrir. 
larca ayr1ldığa halde ayni dili İzmir bayındırlık mndftrloııro k ıelıişa sfirüklemfştir. ÇünkO seb biri mnrabbae; tarlfo komle· e Geçen yıl kurn Qzüm il ola. 
konuşan bu iki ulus, ktb biri· nan 10 fen memurundan mft. , ze haeka muddelere ve ıuaheul yomına iştirak edecektir Sıı rak piyasaya 4 Ağustos ta gel 
birinden ozakla1t1lar, kih ro 

mantlk heyr.canlar içinde biri· 

blrlerlne yaklaştılar. Bir devlet 

helinde blrlcttlklerl gOndenberl 

on beı senelik ırkfğ kaynaşma 

iti ıuraaında Ugllerl bazı soğuk, 

bazı ııcak oldu. Bir gün ayol 

danıın altında bir tek aile kur· 

rekkeb kadrosuna beıı fen me· b lere ben:ırnmPZ. Bundan baeka tart fr.sloln önemli surette indl· 
'>I mf ştl. Oranlandığma göre ma 

morluğu daha l!he edflmfştlr. eollerln iyi gitmeslndr.n bu yıl vapur 11 ı!n&thk Mr rötar yap rllect-ğl zannedilmektedir. Çtiulrü 

Ayrıca yapı (inşaat) işleri üzüm daha erken erecektir. l mışrır. Karşıynka'da halkın kolleomıya 
ile meşgul olmak üzere bir &unun üzeri ot<! df'vlı't demfr başladığı Yamanlar suyu; Sal· Ağostos'ra piyasaya (ıkarılma111 
şube teşkil edilmiştir. Bu şu kuvvetle mulıtemeldır. yolları idaresine başvurtılmoş kapın r soyuna nazaran çok 
benin kadrosunda da dlSrl mü tnr. idare, h6yük bir alaka ucuzdur. Şarbaylık adına tı· 
hendle ve fen memuru vardır. Yapı kalfaları göstererek dünkü ek9prese der rlfe komis onuudı daimi kurul 

Bund"n wnra şo a ve kôprü Şehrimizdeki yapı kcılföları hal 00 vagon taktırdığı ~lhi, üyesi bay Retad Leblebici 

mak istendi; ertesi gün6 gene lşlf'rlndeo brı1Jka yapı işleri de furbaylık ırırcıFrndao son ve bu va~mrılar haricinde kalan atanmıştır. 
o dımıo ahında iki karde!JID bayındırlık dlrektôrlo~n tat J• lıut'i bir ıu,fiyeye t4bl ıuıul kısmı da gece mareandizltı Ben· 17 eni Urünler 
ayrı odaeı ve ayrı mottfağı ol· fınden görOlecl"ktir. mağa ba~lanmıştır. Ehliyetli dırmaya 1?ônffermlştlr. Bo ko · 

d h 1 1 11 ld fımlr baymdırlık fen me ı ı k lf ık bll c k ıt,I bt ı·r k 1 ) maeı 1 ı e ver 1 g6r0 fi. o Ctn ar 8 8 1 ynpa " e • laylık, eehz,.cilerf çok sevindir lf il e l re 0 te er 
Yugoslavya devleti artık, her morluklcırına Muğla fen me ehli olmıyenlar da kalfalıktan mfştlr. Oentzyolları ldarf'ııl de 

zaman yenlltnmkte olan bu murlerından bay Turgod G6 çıkarılecaklnrdır. Bhı knlfolar 

hallere ah1Jmış olub bu aile vendeğet ve i~de fen memur· yapı lelrrlnden anlnmndıklım 
tf'lgraCla merkeze maliimat "er· 
mfş vr. Gülnihal veporn, bu 

yükQ Bandırma'da~ 1etanbul'a 

taşımağa tahsis edilmiştir. Fakat 

sebzenin nakıl vesaire mnııraf· 

ları bir par~a yOkselmf!Jlf r. 

kugıları içinde geçlnlllb gidi · larından hay Asıf Suna, mil· ~i hl gelfel gfizel lncnat yapı · 
yor. Yo~oıdavya ulusunun hrp hendlı!lli(e Trabzon mOhendls · yorlardı . Bunun öniine ge(lle 
birden ayol mutfaktan yfl!mek lerlnden bay Hamdi atanmıı· cektlr. 

lardır. 
ylylb yimlyeceğl mes"eleelnln 

kotarılmaııı, o kadar ar.ele bir 

iş d«'ğlldir. Şimdilik • dlktatôr 

şr.kllndc bile olsa • ayni aile 

yemrğlne katlanılıyor. 

Fakat, her iki taraf lan yurd· 

11everlerlnl bugftolerde kaygıya 

dft1Jiirt'n nokta, pek genllJ oldu· 

ğa ve uzaktın geldiği anlaşılan 

bfr harekettir ki bu, iki kardeş 
olusu ruhça blrlhtrlnden ayır· 

mak glrl1Jlmlerlnden blrlrdlr. 

Ono, polltlkacılı~a h~m de po· 

lltlhcıhğın en kötOefine glrf. 

ıen katolik papazları idare ey 

lemekte olub baılırıoa Zağr•b 

peskopoıtu Mr. Bıner'i geçir 

mlılerdlr. Bu adam g«'çenlerde 

Belgrad'a gelerek ayrı!J seçmen 

lerl adına hazırladığa Ye birçok 

protello mektublarlle beslediği 

bir belge getirmiş ve Belgrad'a 

gelememiş olan ayrıı partisi 

bıekanı 8. Maçek'tn yerine hii 

.kdmeı yanında ayrıc• rolft oy 

namıehr. Yugoslavya ile Vatlk ... n 

araıında lmzılınıt".ak ve din 

Yankesicilik 
Memlek~t hastahanesinde ya 

tao Ma~n Kazım karısı bayan 
Halimf'yi ziyarete iden ve ce 

binden 45 llraıom L ran Sailh 
kızı Sozno hakkandu tahkikata 
tıa,lınmıştır. 

tollkleri öteki dınlerlod~n ayrı 

ve uzak tutmaktır. Son seçim· 

de bunu bilehOtOn açıkca gôs· 
termlşılr. 

GörftlOyor ki katollk klllseel 

hırutlar10 e rklnliğfnl elde et· 

mek bahaneııUe onların alyısal 

idaresini de ele almak amacı 

ile devlete karşı açıktan açığa 

durum almakta~ır. Bu duru 

mun birçok eebeblerl var. BI· 
rtnclsi: Din ve yabancı kilise 

öğilt lerf nfn etklıılne karşı o toz 
sene uğraşmıı olan Radlç orıa · 

dan kalkmış bulun:ıyor. O 

ölür ölmez pıp ... zlır, sığlığında 

sakladıkları ~ölğeden çıkarak 

harekete gelmiş, ba~larana Ste· 

pinele adında pek genç bir 

pıskopos geçirmişlerdir. ~tepi · 

nere, bemeu "Hırvat hareketi., 

Silah Atanlar 
Gece Servlllmescld'do Bacı 

Alt caddeeinoe sarhoş olarak 

otomobil içinde ha' aya dört 
el slliih atan Rıza o~lu Ahmed 

. Bayraklı Merslr.li'slnde ııebebslz 
sil4b atan Mehmet oğlu Kadri 

yekalanmıştardır. 

örgütünü yapmağa koyulmuş· 

tor. Bu örgüt kararaız bfr 

adam gözü ile baktığı ayrış 

ef"f I B. Maçeke bile dü1Jman 

dır. HauA onu bir elyasal 

önürdeş sayan Steplnetsfn he· 

def 1. en elvc-rlijll bir zamanda 

Meçekl bir tarafo attmp hırvat 
ulusunun haşana kendlel geç· 

mektlr. Bu amacına varmak 

için başvm:duğu kanunsuz ha: 

Sebzecll .. r, Devlet demfryol · 

Jarının bo hul!uatıkt ilgi ve 

yardımına karşı şükranlarını 

bildi rmf'k t eıi i rl .-r. 

Buö-dav o J 

Dnn De S:ıtış 
Hararetli OJmuştur. 

Yeni yıl ilrüniioden önemli 

miktarda buğday piya aya gel 

mekte ve satılmaktadır. Dfin 

akşam11 kadar borsa'da 734 
çuval Jınf;day satılmı!J ve satış 
çok hararetli olmuştur. Satılan 
mallar h,.p yeni yıl Orünüdür. 

Flıtler 4,625-1),6:!5 kuruştur. 
Fiatlerd"' 

L ı ı ı S nazaran re.et er n n kupclnaya yanka · 

iki üç gün evelklne 

yllkselme ve azalma 

lanıcağı şOphe izdir. Bu mfina yoktur. 
sebetle ketolik kilisesinin Yu· Zlraot bankaeı dnu de boğ 
goslavyadı ne bfiyük bir teh· day eahşı yapmamı1Jtır. 

ilke olduğu ve her halde kov· ltalya'da Sıcaklar 
vetll ve birleşik. bir Yugoslavya Roma, 2 (A.A) _ !talya'da 

hedef ini gütmiyen taearJarın ıııcak dalgası olanca 1Jtddetlle 

lçyftzQ anlaşılacaktır. devam etmektedir. Güneş çarp· 

1 M. Svetovekt ınasındon yirmi kid ôlmOştilr. 

tespit edilecektir 
Yeni yıl üdiolnlnhı ne im· 

dnr olarnğının le!!phlne ba~· 

lanmıştır. B.1.knnlık İelntlstik 

genel dlrektörlüğllnden dün 

Şf'brimh: tarım (zlrn~\\) direk· 

törlüğüne gelen bfr bildlı·imde 
y,.nı yıl ürünü için şimdiye 
kadar yapılan ıabmlnler fü, 
ve oranlamaların ney., i~•inat 
ettiai wrulmoştur. Emirde im 'i 
nıa~sul miktarıom e:ılablyetli 
z ıraatçılar ve krıylii ile te.:ıJ.l~ 

edilmek suretiyle ahnacak ne· 

:ıicelere btio.ıl cttlri\meel bil · 

dirilmistlr. 

Bir Bağ Yandı 
1zmlr'le Boca arasında işliyen 

havali kntarındakl lokomotiften 

atılın aıeşlerılen on döoGmlOk 

bir bnğ tutuımuş ve tamamen 

yanmı!Jtır. Yetlşım halk yangını 

gr.nlşlemeden eôndOrmOştOr. 

Bunun Cezası Vardır 
Karşıyaka'da Bahariye 11oka· 

ğında bay Cemal; genel nOfus 

sayımı için evınln kapmna ya· 

zılın numarayı elimle n tekrar 

yazmağa giden memurlara da 

mani olmuştur. Hakkında ka· 

nnn gereğince ceza alanmaaı 

için earbaylıkçı İlbayhğa mü· 

racaat f'dllmlştlr. 
kngalarıoı yat•ıtıracak olın 

konkordato'dan birkaç gün önce 

katollk papaıl.rının bu tOrlQ 

hareket etmeleri pek tuhaf gö 
rQlmektedlr. Pıpazlardao bir· 

kıçını ıeçtlrmck kararlaştığı 

zaman bunlırdıo çotonun 8. 
Y ntlç'Jn listesinde seçileceği 

korkuelJe ldllııe, tam bir taraf 

aızhk içinde kalmııtı . Halbuki 

protr.eto etmek fırsah çılunca 

o taraf8ı&h~ı bırak1b e~ıgrad'a 

aelueo yaşında bir peskoposu 

göndermekten çekhımemlştlr. 

··-·-·-ııaıkev1-ıy1-·-Brr-(:a11·şma·-·voıu·naa-·-·--

Hele Kral Aleksaodr lçlo 

ayin yapılması konuşulduğu za 

mın katoHk papazları buna 

zorla katıldıldarı gibi b11zı ki· 

lleeler ya~ınççılar için Ayfo 

)'apmıelardır. Gör016yor ki Bel· 

grad'ıo, ulusta tam bir ı"uh 

blrılğl yaratmak için hHcadı~ı 
gayretler peıkopos ve papazla· 

rıo kara duvarı Oz.lrlnde par· 
Çalaom•ıtır. 

Katolik kllfseıl, Yugoalavya 

olusunu ayrılığı da,areo bü· 
Uln hareketlere ·-yardım~ber 
ı.man hasır bulanmuı n -Önun 

blrleımeılae yanyacak her ıe · 
ye d .... a g6rClnmGttllr. Onun 

bıatl1e1 b'etlefl~ biri ka 

Jzmfr Halkevl önemli çalış· 

m11rnda muvaf faklyetle Herle · 

mektedfr. Bu yıl erkek lisesi 
u;-k:-;i ıi;;siıide--;e-- Tilklllk 

• 
orıamektebl ile diğer mekıeb· 

lerde birçok yokeul t°ilebeye 

ıucak öğle yemeği _,·erilmiş, 

ayakkabı, dereı gereği ıha· 

mııtrr Bılkf'ri ~"''' ·rerdım 

komitesi diğer !Jubelere naza· 

ran çok iyi çalışmış ve çılış· 

makta bulunmuştur. 

'f emsU komlteııl yakındı 

yeni elemanlarla faaliyete geçe· 

cekıf r Bunun için hazırlıklara 

başlaomıştlr. 

Halkevl spor ıubeslolo bir 

krılu nlan - a~cıler kı!l!l 1 1tdtk.i 

Gyeler muhtelif QrOn mınta 

kalarında zarar yapan vahşi 
hayvanlara kare• her hafta 

silreka vları tertlb ederek bun. 

lırın zararlarının öoQoe geç· 

mektedlrler . 

Yukarıdaki reı!lmler Balke· 

Tlmlzlo bu y l Tilkilik ort11· 

mAktf'lriDch ltıkt•ğı ' 1ttbai ta 

lehe ne Balknl 

gl>etermektedlr. 
• 

• • 

avcılarını 

Halkevl aenfonlk orkietra 11 

Balıkeeh'de dört kon8Cr •ere 

rck oehrlmlze dönmaıtftr. Kon· 

ıerleı:- çok muvaffak olmut n 

allka Ue dlolenmlttlr. Bılıke· 

· dr9e giden ·'lrk~&tra ~O kitlliktl. 

DDşiiodnklerim .•• 

Bizde Aile 
Soayttemlzde ailenin dura· 

mu, Mahmud Eeaıd'lı Ağaoğla 
arasında hl r mOoıkata kapıP 
açtı. Beriki tarafın dı hakla •~ 
haksız d01Jüncelerf tır. Ne ya· 
zık ki, bu mOnak ... da da, 

korkarım, çığırdın çıkacaktJr. 
Tıpkı, teoktd babılode Peyami 

ile Nurullah Ata· ıratlnda ol· 

duğo gibi.. 
"u aile llJI üz,.riade hen de 

biraz yazdım ve nynl mnsua 

dönmek istiyorum: 
ı - . Denildiği gibi eoevete 

mlzde aile, getlımlt ye idul 
bir vasıf almış değildir. Bıut 
yarı yol ı blle varmıouttır. 

2 - Fak..t Türkiye'de allt" 

yıkılmış, ne 11 zQppeltttPfş de. 

ğlldir. 

Hiz her ş~yden evel, eoıy~te· 

de bir aile işi konoşurkeDı ka· 

labahğın büyük parçasıoı dil· 
şüumey~ mecburuz. Ne l•t•0 • 

hul ne lzmi'r blzt- bir mikyaıı • 
veremez. Türkiye. Jzmlr teya 

latınhul \P.ye herhımgl bdyök. 

bir Hhııyhk merk,.sl <lt~ildlr. 
Onun varlığı, ka abalıırda, köy 
lerdedlr. 

Bizde dört kadın tipi vırd1r: 
l - Meslek kadım .. Ho dp; 

devrimin nf'&lldlr, Tark lak•· 

libının, yeni 'J ftrk uy~orlut9 
non alanında çiçek açmııtır te 

muvaffak ta olmaktadır. BA· 
kimdir. uukattır. kimyagerdlr, 

moallhrıdlr, memurdur. 
2 - Aile kadını. Kozmn· 

polit ,eblrlerde (ht ııbakadl 
geçinenler mllstdna, eaglamdır, 
temizdir. Cıhll de olH, ev lçla· 

de k~ndine dtışeul y•pmakta 

dır. Sadıktır, yuvasını ba~lıdır 

3 - ZOppe kadın.. Bu da 
yeni nesil ara~ında çık mı ıtır· 

Terbiyesini, soysal gıdHını ala 

mamı!Jhr, hazımsızdır, g6ıterlt 

hastasıdır, mOsrlhir, ödev tanı· 

maz. Mes'uliyet kaygısını tat· 

mamıştar. Çocoğunuıı terbiye· 

elnl bile bıekalırından bekler. 

4 - İ!Jçl, çiftçi kadın. Yani 

asıl Tark anası, büttln TGrk 

topraklarında, ovada, d•ğda, 

lmalı\thanelerde, tezgAhlarda ça· 
laıır, 6retmen bir onıordor. 
Ayni zamanda yovasına bakar. 

Bilmiyorum: bizde bunda" 

bı~kı bir kadın ıipl nrmıdır? 

Bu b6yle olduğuna ğöre de· 
neblllr ki: 

- Bizde alle yılulmamıeı.r, 

eağlımdır, lbtldıi bile 0111, bir 

morali vardır. Soysozlaımıı de· 

ğildir. Fakat bilgleiadlr, dize· 

nlnde gellıme yoktur. Maebet 

yetlımlş, yeni bir neellle dee· 
teklendlAI gOn Tark 11Ueıi, 
acun içinde en dıyınıkh, en 

yabek aile olarak tamnablllr. 
1',akıt içimizde, H da 0111, 

kain Ye beyni ııulaomış, baf lf 
eıreılmış, mihazeneıla kadınlar 

ve aileler de vardır. Bence, 

mes'ele budur. KalabahAımıa1a 

bOy6k pırÇHIDI :c mlkrob deA· 
mcmlştir, eapa ııığlam, yeni iç· 

tlmılyarçıoın, muallimin, ttirln, 

rdlbto kendltılnl i.,.lemeelal 

bekliyor. 

Orhan Rahmi G3kçe 

Havada 27 
Gün Kalmışlar .• 

Merldlan (Amerlkada) 2 (A.A) 

Uçman K.,yı kardetler nihayet 

dan akşam eaat 20,5 de yere 

inmişlerdir Keye kardetler biç 
ara nrm~een 27 gln 5 Mal 

ve 38 dakika hatada tataaarak 
batan zamao rekorlannı kır 

mıtl•rthr. 
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Dr. Orhun Conker 
Ar ıulu al trcim, uluslar ara· 

61Ddaki i~ hölilmünüo zornğ bir 
roııucuclot. Acunun co~rnfiğ )Dpılı11 
gı-rı>ği olarak ber ntkf'de bnşkn 

lıaşk11 ürünler çılı makta ve incnnlar 
ihtiyoçlun olnn ş~·t lcri nlı~veriş 

ıuretilo kendılerindeki fo:lalıklar 
korşılı~ındıı cld~ rtmeklt'dir. Mc elli 
Kanada ıoprakl m en fnzla ou(!dny 
:; etsştirm,.~e ı !veri lıdir. Kanadalılar 
noturun kf'odilı>rine vermi~ olduğu 
bu nimetten i ıifııd ederek bol 
bol buğd .. y ye ıişıirırlcr ve bunu az 
bu dny retiştireo ulLclrre satıh 

ıırşılığında Konııdo'da Ç'lkmıyon 

~ )leri alırlar. l\1e elli kahve, çay 
gılıi urunlı r. Bu ula !ar ora ındaki 
tecimin ı:nekli~ini ve fayda ını 
go ıerrn lrnçük tıir örnektir. 

Şimdi lıiran için Knnodn'om 

otarşi yapmak ·'Yani kendisine ge· 
rcken hnşryi içıoriden alm k· beve. 
sine dü~r··k knlıvc ve çay yetiş· 

lirmf'ğc kblkıet•ğrnı farıeıfelim. Hu 
doğru bir horckt l olur mu? Kanada 
belki bırçok masraflar Vt• zahmetler 
ıonucunda kahve ve çay yetiştire· 

bılir . .Fakat bu tııhiı~ keodisine 
çok pab:ılı)ıı mal olmuş olur. 

'l url.i ı·'mizin eodü trıle~me· 
ınderı tırkeulel" znmııo znmao bizi 

d oınışi )Dpmakln uçlu)orlar. 

furki) r') i > apık ürünleri için 
Öledenbcıi açık bir pazar olarak 

gormeğ.- nh mıo olanlar ıabiiğdir 
ki kuruln11ıktn olııo endQ trimize 
iyi bir gözle b:ıkomazlnr. 

Pi nh bir endü rileenıe sonu· 
cnnıJ l 934 le yf"dığimiz şekeri 

dı :ırıd n getırm• k zorağından 

kurtulduk. l 9:17 de pomuklıılnn· 
mızın ) ıı1de 36 mı kendi fabrika· 
l nmız dokuyacak, 

Ham mıddrlPrİ ülkemizde 
hulunaD buıüo eııdu~trilrri eo lnı-ı 
bir znoınn jçinde kurmak emP}i. 

nıızdir. Bunda'!. ı11bii~ ne ofohilır? 
Acun uırilıi hizı gö ıeri) or ı.i me· 
d,.ni) etıe yük elrn utu~lıır hiçbir 
zaoıao )Dlnız ıorınıcı olarak kaJ. 

ınar.ııştır. Güçlü hır t-nôil~tıiye 
dounmıyan medcm) H göı ülmc· 

n ıttir. 
ŞüpbP ) oktnr ki, ~imdi biz 

nln ol l'u•k l'nrlüiilrisiniu ıemelle· 

rioı ııımalda ülkt-mizin ileride 
yalnız ekonomik dfü .. \irıin d .. j'?il, 
8\nİ :r.nnıand11 l<iihürilı·un de yük· 
eelınf'ııini ·~'amıo olııy11ruz. Dunu 

yııp11rkPD hıçlıir ur. ıtfl otar~iye 
\arn ağı oldımızrlan geçireme} iz. 
Çiiıık iı fnbrikulurımızın dı~n rulıın 

~etircc .. ~inıiz nıukiııa Vı> gereçlrrini 
d .. mı-1. iç•n t .. k nrncımız çıkıııla

ıımızrlır. O kf'mizi banndırloııdır· 
rnuk için f!CrekPD \'C lıugiln içıoıiıle 

yapa 1111y11cs~ımız huıün gereçl,.ıi 
o lem• k içiıı de hnş\Jıı ocağımız şey 
lıep, ç katlarırnız•lır. 

Ekonomi hnkııulığının endüııt· 

rilr~m.-mı7.e oldı•ğıı kaılar dış ıecİ· 
nıınıiz.., de vndığı önrnı gözününde 
bıılunıfurulorPn Turki)e'rıin bu 

alaııdakı amarınm otarşi.ten ne 
ka<lıır uzak oldu~u koln)lıkla gö-
rulur. 

Gerçi senet ,.konomik çalışma· 

mızıo ga esi Tüıkıye'yi kendi 
uzerine biizillıoüş kapalı bir ülke 
)&pmuk d,.ğıl, fakat tarımı ile 
endü~tri i gnekıiğı gıbi yilk•ek bir 
dflzeye ulaşmı' bir meııılt-k~t \'e 
yabancı illerden bol mal alan (Ve 
bunno kar~ılığıııda tnbiiğ bol mal 
Falnn) ulu lnr aile5ıoin faydalı hır 
frrdi vııpmaktır. 

Gf'cenf n nl rı lft?i. Gourlran'ı 
biraz sonra kc-nrllue ~eıfrdl. 

Biit6n kuvvf'tlnl topladı ve 

Eflrlioerek, den ın bütün bara 

rctlle devem ettiği dOgOn evine 

gelf'blldl.. 

Merdi venlerl zorluk1 cıka 

blldl. Son ~ayrrtlnl sarf ederc:k 

dın enlaoonun kapı mı oçıı ve 

lçrrlye girer ~lrm,.z bir yığın 

bl'liode yne ntıdl.. 
Y eruınıie a k n fıekırıyordu. 

Gondran'ın f,.ci btr vnıyf'ttc 

Mloll• · rmesl Qz rlıJe dacB 

.. ·ş·~d;~;~;~ da Denizcil~r TarS us' ta ·neğe.f Ii .. 
Ş nliği G~zel Geçti. lzerler 8 unda. 

t;örQşler 

Sezieler. 

Aydın llalkevinden Bir Heyet De 
Bulundu. Şenlikte 

KuşAdosı (Ôzel) - Deo1zci 

ler bayramı bugün Ku ada ın · 

da Aydın hatkevlotn muzlka· 

sının da leıf reklle çok parlak 

törenle kutlulnndı. Törende bo 

lonmak Ozere Aydın halkevl 
nd,.n de bir orul g"'lmletl. 

Ka~ab bn tan bsea mersin 

dall rı ve Tark bayraklırllc 

süslenmlştl. İskeleye bir tak 

yapılmı~ LC\tOn Kıyık ve Ro 
morkörler bayraktarla donan· 

mıetı . 

:-a t 9 da kal b lık bir bo1k 
1 kf'lt-de toplandı. Önde Türk 

ve parti bayreklan ve mozl a 

olrfoJ?u halde bfikumetc ızlrlle 

rek llç,.bay uttulandı. Bu ı 

racia muzfko hfikumet kora 

~ında p rçalar çalıyordu. Htı 

kiımetten parti orağın• gidildi. 

Rnrada da b11tk bayramlaştı . 

TOrk vııpnr halk o yete l centl 
Bay Ahm,.d buruda önemli bir 

eliylev verdi. Daha sonra lake 

leye ~Pllndl. 

YOzmı>, yelken, sandal yarıo· 

Jerı yapıldı. 

Ak~am dPntz ve karıda fe 

Df'r laylsrı yapıldı. Fişenk •e 

homb l r patlattldı. Balk f?"Ce 
ysrıeın kadar bayram yaptı, 

e~h· nrll. 

Çocuk Esirge
me Kurumunun 
Çocuk Bakıcı Okulu 

Çocuk "' tr •f"me kurumunun 
Ankerııdak:I (Çocuk bakıcı oku 

111) na ö*r,.nt.J yuzılmn•ına 
hıelınmıştır Çocıı bıakıcı okn 

lıı yatılıdır Vf' pHra ızdır. Ô~ 
?Ptlml iki yılıiır f) .. rsl~r h .. m 

tedorik ( ıtZıari) h,.m de pre 

tikılr Okulu h•earıkla bhfre 
rr.k diploma olanlar butaut1 

lndr ha I• hslocı; afleler ya 

rıında çoruk hakıcı •e ço<'ıık 
,. lr2f'mP- kurumlarını ı.nırlmr. 

Üknl11 yazılmak ve alınmak 

lclo 18 y11eınden aeı~ı olma 

mak, ilk okuldan diploma al 
rnış olmak, orta okulu •e lise 

t bhirrnlrr Oııtıorlllr (T,.rcıb 

Pdilır ). Uz~ldlmli ( H Q4oibal 
eııblbi) •e sağlıkla olmak li 

ıımdır. Okula yazılmak latl· 
yt:nler ( Aok ... uda çocuk eıılr 

grme knrum•ı ~enel :.rıcrkezi 

başkanlı!ına) yazı ile baıvur· 

mıılıdırlar. 

Okul diploması, özhtlek (NG 
fuıı Uadı ). nzgldtmU kAadı, 

rağlık Ye eşı raporları fiç foto~ 
raf gl>nd..,.Jlecektlr. Yazma i;I 

tPmmuz ayı ııonunda kapanır. 

3-
rierhal durdn. Dnf'tliler, oııa 

yardım etmek için koştular. 

Fatrnt yanına yal laşarak kalbl

nfn fiznlodP-kf yeradan dökft· 

len kona g6r0nce fery tlar yftk· 

e~ldi . 

G,.nç ~din, Gondran'a doğra 

allldı onu kollerıoın atatu1>a 
aldı. YftzOnQ OpOyor, öpftyor, 

öpfiyordu. Davetlllerdeo birkaç 
klei Aoyea'f, ymralıdan zorloklı 

ayırdılar ve blteb uz nan Gon· 

dreo'ı ihtimamla kaldırdılar, 

t~rfde blr divanın ;o~ y 

Ber Kneadıh, kapotaj ka· 

nonunuo tatbikine başlaoılı 

gecen on yılda, Tark denizci 
lf~lohı ve Tark ekooomlelolo 

ilerleme ve y pılrno ınııt ne 

kadar yarıdığını evlnçle ve 

gurıırla ani tıyorlar. 

Öğleden sonra baeta ilçebay 

Diliver, parti bDşkanı bay 

Fevzi olduğu halde Aydın hal· 

ke•I muzlkaeı beraber alınarak 

Selçuk'a f?eltnmfş •e demlryo· 

lunon hftk ıimet eUle tolemtğe 

başladı~ı gQoOn tllrcııi yapıl· 

mıştar. 

Halkımızın 

Büyük Sevinci 
Ista yonlar'da 
Tezahürat Var 

Aydın (Özel) - Aydın de· 
mlryolunun Devlet eltle işi" 

meğe lıs,tıdığı bugOoc, Ayflın · 

da ve illa çevreelodekl bOtün 

ista yonlarda \-arlak tôr,.nle 

koılulaodı. Durahler hıştan ha· 

ee bayraklarla en tenmiş. tzmlr 
•e Dtnizll po tulerı g,.çukeo 

halk candan •e lor,.n gelen 

ydksek teuhOrat npmışlardır. 

Futbol Heyeti 
Otın Toplandı .. 
Şilt l\'1.uçları Knldı. 

.\ltay Hak ız Çıkarıldı. 
t - Y nZ mrvehnl dola) isi le 

9:l4 93n sene t eıh nıaçlarının 

l S &;?oetosa tehiri muv fık gr; 

rOlmüştOr. 

2 - GPçen hafta Ahay 

G/\zt,.pe m11çı için Alray kulıl 

hü tarafından '\'etHf'n hbaz 
t,.ıkik f"rfilmi~• ir. GlSıt,.p., takı 

mında li an ız olu11k yer al 

dı~ı lrMia ,.dflrn oyuocoııon 

lleaoeı Göztrpe kulubO ••rafın 

dan ihraz ,.ıiilaılttlr. Altay ko 

IOhDnOn bu baptaki itirazı 

doğra t?lSrQlmemlotir. 

H - Tayyare karomu için 

6 kulOhfimOz arasında mn 
k,.z h"ff"Iİ tHafından ko· 

n•ılao kopanın floal maçı l>nft 

mOzrlekl pazu gftu(l Alsancak 

aahaeındı Ahıoordo ile Göıte· 

pe takımluı ararıoda yapıla· 

caktır. Oyunun hakemi K. S. 
K. h R1Z1'dır. 

Belediye Kurulu 
Belediye daimi kurula dün 

earbaylıkta toplanmış, biriken 
t,lerl çıkarmıştır. 

= 
ıırdıl11r. Derhal btr doktor Ç•· 

~ırmak 1 tlyorlerdı. Fakıt bo 

sırada Gondran ktndloe geldi. 

Arkadaşlarının doktor çığırmak 

tt!IAşı içinde bulunduklarmı gör· 

da. Acı acı gOlfimaedl. Yarası 

pek ağırdı. Tıtrek •e zayıf bir 
eeıılr, kf"odl ini ôlQm ien kur· 

tarmak için hae•orulıcak çare· 

lnhı b•yburle olduğunu anlattı. 

ÇfinkO Gondrao ızlbl bir e11Ab 
eör. hanıtl yaraoıo ineuoı ölfiıYıe 

EOrılkllyebllf'Cf'~lnl, hınl?I lod~n 

kurtulorıabilf"ce~lnl pt'Uf6 bili· 

yordu. Btıbaeea yftzba~ı Lcoo'un 

kılıç dNrbı>el, loıııanıfa h11yat 
ftmldhıclen i' n tııraknııyordu .. 

Etrafaodeldlcr, şimdi de. onun 

ne suretle \' Uruldu~unıı öğren· 

me~e çalıeıvorlerdı .• 
Salorıdn hirkeç kt~I onun bir 

suikasta maruz kaldığım 8öyUi· 

'VOtle?dı Sanları da~ birez e d 

4500 Yıl önce, Tarsus 
Büyük Bir Şehir idi .. 

~----------------------------
Ada rı a' dan yazılıyor: Bunlar beş altı gooe kadıt 
Amerfkeh Mis Kosmaoın baş tamamen getfrilmle tıuluoecak· 

kanlığı altında biri erkek ve lardır. Memleketlerine dönen 

ftçü kadın olmak Czere bir he· Amerikalı bilginler, ,abatta 

yetin Tareu ta GözlQ kulede tekrar Tarıua'a gP.leceklt'r ve 

P.konoml hnkanlı~ınıo del~e i 
ŞPbrirnfz milze l mildQrft Yal · 

man Yalrmın öoOnde eekl lıer· 

ini bulmak için eşme yaptık· 

ları bf'llidlr. 

Ru beytt Oyelerl 

fezJa •a,ması iizerlne 

rını Şubııte kurfar 

ııcaklurın 

çalıemalo · 

bırakarak 

memJ,.k,.tlnlrrn dönme iizere 

letanboJa t:hmfşlerıfir. 
Bu bP.yetin tceblt ettiği pro· 

gramı ızlıre kulenin bulunduğa 

yerde b,.e sene çalışılacaktır. 

Ba yıl yapılın eşme araştır· 

malarında hulonao yeıHyilz kilsor 

parça f"Bkl IZf'rlrrdf"n Tauoıt ka· 

aatıa~ınm bundan 4500 yıl önce 

Hlthler'io hAldmfyetlud" ve Ki· 
llkya'nıo en bnynk bayındır 

lıklıırından biri oldago onla 
şılmıştır. 

işlerine devam rd~r.eklerdlr · 

Bir Otobüs 
Yolculerı Yolda Kaldı 

Düo öğle üzeri 332 savıh 
otobas btnzlnl tOkencrek Ka· 
ratae tramaay cadde inde kal· 

mış ve tramvay yolunu kapat· 
mıştır Ba ytızdeo tramvaylar 

yarım a t gecikme urettle 
yollarıuo deum edebllmftlerdir. 

Zavallı 

Yolda öldü. 
Alaçatı"lı bay Süleyman adh 

75 yaşında bir köyln ha tlaoo· 

rak fzmlr'e gclml~ ve m~mle· 

ket hıt!!lanesloe müracaat etmiştir. 
Köyünden yoksul olduğunu 

da1r eahsdetnnme getlrmeıii~l 

f çlo ha ten eye olınmıyan bu 
lbılyar kamyonla lr.OyClne do. 
oerkPn yolda kamyon içinde 
ölmilşıiir. 

Y uan : Eczacı K. K. Akta 

Kızılay 
fükl HUAllıbmtrln TOrkçeal 

pek yakıtıkhdır: Kızılay ! Bo 

gdzel aevgl yurdnnon l!lml de 

kendi gibi gfizel oldu. Yordun 

her tarafında bu Kıztlayh O· 

tamlar birer eaf kot yurda ol· 

llluştar. Yangına, yer arsıotm· 

tıa bPr tOrlft fenalığa uğramıe 

Ynrddae!ura bu KızılP ı el uza· 

tır. Beyaz gömlek ile, beyaz 

Y•tak ile beyaz ve ter.temiz 

Yer alında lup kızı\ btr ay, 

kah bayrakta, kdh kolda gazfi· 
ktır, hemşire l, do~ıucu, ecza· 

cı '• haatabakıcm bem beyaz 

bir ıemtn Qzerlodc kıp kızıl 
bir aydır. Kızılay hnstanelcrlle 

çadırlarlle evlAdına bak.an bir 

anı •cvgl lolo ramameo m61j· 

k(llfidiir. Kızılaylı bir kadında 
iffet •e sevgi belirir; kızılayh 
bir hekim de arsıulueal bir 

sevgi Vardır; kızılaylı bir ec· 

zııcı, llborıtnvarımla herkese 

llôç yap r; kızılaylı bir hasta· 
bakıcı ureıulusıl her yaralıyı. 

her hastaya hep 0 ızılay ıev· 
glsl ile ~akar, kızılayda eevgl 

tedavi •e lht.mam ile dikkat 

ve insanlık vardır, kızılaym 

l 
mehtabmd n bOtftn in anlak 
ışık: alar. Yaeuın Kızılay!.. 

Müze dlrektör6 Ya1m o Yal 

,:ıo Tarııueıu toplanan bu yedi 

ylh ko ur parça eekl lzcrleri 

şrhrlmfz m0zf"slrıf" taşımak lçtn 

Tarımeta bnlun maktadır. 

Germencik 
Balkı Şenlik Yaptı 

Yunanistan Müdat·a Ha· 
kımından Çok Zayıftır. 

Gr.rmPnclk (Ôul) - Aydın 
Dem1ryolunun devlet demir 

yollan aro!lına l?İ rmesl dola 
yıeUe 1 t,.mmuz 935 p zartesl 

günO Germencik C. H. P. 

yöo kurulu tarafından htHyon 

ba~t•n hava evtrnli bayrakla 

rımızla dooatılih. Mılli çalj!ı 

larla bOtftn halk tııtaeyontl• 

toplandı. Putl tar .. fından hı 
zırlaoan lnbıların etrafı j!ftZf"I 

çlç,.klMl" ıftılenf'n iki çelı<nk 
ten biri Aydan'• öbiırCl de fz 

mlr'e gf"çeo posta trenleri 

önlp,rlne ıakıl11rak letHyona 

girdiğinde h11llmnızın büytık 
trzabOraılle ve •lkıelerlo karşı 
laom•e trenler de uıon dOdilk 

eeslerile eelAmlamış; bazırlaoan 

ayran mıldoht ve memurlara, 
yolculara dığıdılmıo ve ha su 

retle trenler lataayonomuzdan 

ayrılmıı •e Germencik çok se 

•lnçU bir gün daha yaeamıeıır. 

Bu işte her nkit ki gibi 

çıhekaol ğını gösteren nahiye 

mlz C. 8. P. yön kurulunu 

ııayeılarla kar,ı la rız. 

içeriye giren pelerinli mf"çbut 
adamla dilello ettiğini anlatı · 
yorlaıdı. Berkee, bir mütalea 

yürfttüyordu. Fakat Goodrın 
biç izahat vermedi. Rısgele bir 

cevapla onları susturdu. Kune· 
tlolo gittikçe ekelldlğlnl duyu. 

yordu. Arkada !arandan rica etti: 

- Banıı Aoyes'• getiriniz ve 

bizi biraz yalnız bırakınız!. 

Tam bo sıra . a profeeôr bir 
bekim yeı1ştl.. Yoreya baktakıao 
ıonra ftmld iallkle baeını salladı. 

Etrafındakilere: 
- Yuralınıo her arıuauno 

yt'!rlne gt'!tlrlnlz. Çüokd blr 

kaç d•ldkolık öınrtl kaJnı . ştır. 

Dlyfl fıınldadı. Gondran, yı& 

tmldığı yuıban,.d~ yalnız bı · 
rakıldı. llt· ı·kes c;ekildlktrn son· 
ra Goodran lıülün kun~ttoi 

topladı, ayağa kalktı. Yakının· 
d1' bulııDeD r"' bU !!lfl!a 

- B11ı:ı l lncl yOzde -
z1mg"1hkeo bur ~• kt\\Hyf'lo 

müdafaasız kalmıştır. O kadar 

ki, bir ln11an bududttıD içeri 
serbestçe gtrlb bıçhlr tDf!Plle 
kar~ılaşmadao m,.rktz~ kıdır 

edebıltr. Rllhe!!Ql şfmali earlr.i 

bududlerımızda biç tahkimat 

yoktur. 

-
1 

cenb olarak bava kuvvetini 
u memleketin 

müdafaa vaziyetine önem ver· 

miştlr. Yunaolstao'rn da, ha 

Şuna foanabtllrfz ki, manP.vi 

kuvvetimiz ve yaratma kobllt 

y,-tlmlr: •ardır. Fakat maal 

e ef, boıtOnkfl harbler çok 
drAtemlştlr. BogOokü harb, 
makine n ~azlardan ibarettir. 

De•l,tler bogonkO h tbın ica· 

batına nymağa mecburdurlar. 

Venlzrlee bOkiim,-tl, memle· 
btln mOdafasetle zerre kadar 

alakadar olmamıellr. 8ugOnlul 

hükumette zımanında vokua 
gelen dahili b4diecler dolayı· 

sile bu bosueu düe6nmeye he· 
nüz vakit bulamamıştır. Ve bu 

suretle m emleket, earkıo en 

miidafaesu: memleketi olarak 
kalmayı mabktlm dü,mQ~Ulr. 

Bulgaristan muahedeleri çiğ· 

nfynek allılhlaoıyor. Türkiye 

güçlükle dayandı n bir d~ğ 

meğe baatı. Masadan gizli bir 

çekmece fırla1lı. Goııdran bu 
çekmeceden altın kakmalı, ince 

lelemeli çok zarif bir kutu 

çıkardı. lııllyerek dOğml'ğe tek· 
rar bastı. Gizli çekmece yerine 

geldikten sonra do~rulda n 
büyOk goçınklerlc, ilk oturdo· 

ğa yere dönda. 
Bo eırada kapı açıldı ye 

Aoyesln güzel yfizO gözftktO. 

M,.c;bul bir ıFtırap n tees Qr, 

o gazel yGzO. ölfl slmaeıodao 

farkeız bir bale ıetlrmişti.. GeoÇ 

e,.lin, ağlamamak için ktn iielol 
zapıu çalıeıyordu. .Fakut buoıı 

wunffak olamııdı. 

Gözlnind,.n boşanen ior.1 

gibi ya~ tandeı i, fcrefz, eolıJ"
yahakhmnden oeoğ• yuvar,,,.,. I 
mıya baııladı. Sevgi, gençli" '

0 

?! ·reli dok o'l~ ~.!ü, bOt' 

hükumetleri t klben hemen 

mf"mleket mOdafaa lle alAkadar 

olması llzımdar. 

Yunan hakurn .. tf memleketi, 

yalnız karadan tahkim ile ve 

eelrha depolarını doldormaklı 

iktifa etmlyerek bava konetl· 

mizf n de takviyesini pro~rama 
almııJtır. Bu yapılın tedaffit 

progradJ, dörtler misakı aktct· 

ıl~hııiz komou de•letlcrlo prog· 

raınıoa oygoo olarak: yapılmııı· 

tır. Velhasıl OJemleketl moda· 

fa• bakkıoda aldığımı~ tedbir· 

lerde0 baeka hava kunetlmlzln 

lokle•fında da Alman'larıo tat· 

bl" ettikleri •e iyi ııetlceler 
vcreP usule brevuracağız. Her 

eeblr orduya bit tayyare bedi· 
etmek v ye e o tayyare alt ol· 

do!;0 mahallfa ismini taşamak 
eoretlle lnGkemm l btr bava 

ka•vetl elde dil t l e m e o ur. 

ııodo tıkanan hıçkırıklarla 
ıoib çıkıyord 

k u. 
Bir •ç •dım ilerledi, Gon· 

dr•'~o Y•oılla geldi. Gondrao, 

bir dl aç da~llrn sıınra hayata 

ebe yen •tda edecekti. Ooun· 
bir yığın ' 

etten haeka bir şey 
ıoııyao 

0 na •ficodünd kollarının 
,r•:ı •la,, dilşOnfiyordo; 

ısDYe!'f 
ıoaeırı tı eıcak •Ocuduoon 

ıe ı d • 
ıodan t r tıyan Gondreo, mu· 

ı;edi. So kaız dudaklarllc g6•0m· 
Uol • tlta, sevdiği kadının 

d
e aklar \'tıçları içine aldı, do· 

•tıa 
azcre b gôUirdd ve sönmek 

ırte'lile tıluaan aokınıo en son 

y nış ona bir buse kondurdu ... 

Y••a, mmldandı: - .\ 
zahmeıı:Yea, 

t Ve 
geçlrmlott 

lb, 

oo ııaadetl, boyok 
mcşakkatlarla ele 

Ondan mahrum 

-- SoDtı ~ • 
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başımızdan Geçenler .. 

31 Yazan: M. Doğan Batu 

Mustata Bey, Şakilerin üçyüz Kişi Ka
dar Olduğunu Tahmin Etmişti .. 

Rel11ln ıklını bir bile geldi 
ve hemen tatbik etti. GGzelce 

Tlrkçe bilen, çetede sıhhiye 

neferliği yıpın bir Pnlof 

nrdı onu çağırdı ve lbım 

gelen talimatı nrdl. 

TıUmıt ou yoldı idi: 
Tıbor nereden geliyor ve 

nereye gidiyor? Tebor su içtik· 
ten ve biraz mola verdikten son 

re yolooı devam edecek he. 
Pulof hiç ıelaı ıöıtermlyecek, 
gelen aakerlnla araeındı tetkl · 

btını ikmal Ue oğraıacık!. 
Akılne olarak tabur köye doğru 

girmek lıter ve geceyi orada 

geçirmek gibi bir hareket göa· 
IMlr ise Jı:oıa lrnıa gidecek, ta· 
borun kumandanına görfip, ken 

dlılne eıkiya takibine memur 

bir mtlfrezeye mensub nefer 

ıChtl verecek ve yukarıda gôr· 
dGğlmGa veçhlle takip edllen 

eıklyının moh11ara ahında bu· 

Jaadu~ona ıöyllyecek, yaoltı 

bir harekete meydan kalmamak 

lzere ıaboroo mlmklnse yo· 

lana devam etmealni ve bir H · 

ıt kadar ileride bulunan bflyfi· 
cek blı· lıılAm lı:öyGnde geceyi 

geçirmesinin mQoaalp olıcağını 

ıöyllyecekd. 

Pulofa talimllt verirken he· 

n6a Mustafı hey trpeye 1 kf 
mın~ayı göndermemişti. Pavlof 

memur edildiği vazlft>nln biraz 
gDç oldo~onu anlamıştı. Relııe 

blrıey ıöylememrlde beraber 

köyden eşa~ıya doğru gelirden 

ter dökmege başlamıştı . 

Tam bu ıırada iki manğa 

ukerln köyan arkn~ına doğru 

b1reketlerlnl gören Pnlof bu· 

non köye girmek için bir te· 

ıebbftı olduğunu aannederek 

koomığa baılamıe ve koea ko 
ea Mostlfa beyin yanına gel 

mi eti. 

Tf'peye çıkarılan ıııkerlerl 

çele relıl de görmftotCl. Demek 

oluyor ki, ııker geceyi burada 
geçirecek: 

Hemen kararını verdJ: 

Kayan ftıttındekl tepeye 111· 

ğınmık. Tabur yerleılnceye ve 

tertibat alancıya kadar -naaıl 

oı.. ıkıam karanlığı baaacakta. 

Banlar de oradan oHya ııesalz, 

aedııız lnr.cekler ve lıtlb yolu· 
na taıacaklerdı . Karar kar1rdı, 

bltDn çelenin kendlılnl taklh 

eımealnl aöylayerek hemen bu · 

lundoğu evden dıoarı fırladı. 

Yanındeldler n yakın evde 

kiler kendlılnl taklb etmlolerdl. -ANADOLU 
-------
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-------------Fakat bunlar yaoılmıelardı. Te· 
peye çıkmak Qzere gönderilen 

aııker onların zannettikleri rlbi 
köye girmemiş. hem köyQn ar· 

lı:aaını da tar11eud etmek nzl· 
feılle ayni zamandı haf lf bir 
emniyet tertibatı almıtlardı. 

Tepeye doğru çıkmak fizere kl>· 

yftn cldaı larından ayrılın çete 

hiç beklemedikleri ve hesabı 

katmadıkları bir ııurette yan 

ateşfle karşılaımıılar ve böyle 

ilkle tepeye ve kayalıkların 

arkaııında barınmağa lmkAo 
bul•mamışludı. 

Neye uğradıklar•nı bileme 

mezllğlo doğurduğu şaşkınlık 

ve sersemlik ile kôye gP-rfetn 

~eriye iltica eden çete zo 
rald olarak mOeademe f'de 

CP~I kuvvetin çok kuvvetli 
olmasından köyftn helll olan 

htr mıntakaemda sıkışıp kal · 
mık, ceph,.yl hOyDltmek ve 
mftdafaa ellAblarını çoğaltmak 

için ra11tgele evlere girmişler 

ve orada ell ellih totenları 

kf.ndllerlae iltihak ettlrmlı 
lerdl. 

Zabıt varakaeına çantaeına 

koyan Muetafa bey mueademe 
edf'n çetelerin ftçyllz eakldeo 
•eağı olmadığını tahmin etmlttl. 

ihtiyar heyetine köye gitme· 

mPlerlnl ve bunların başına 

nöbeıcf kooulmHına emretti. 

Etraf alaca karanh~a büranQr. 
keo mıleademe olanca şlddf'tlle 

devam ediyordu. Mustafa bey 
ateı hattını boydan boya do 

taştı . GördOğQ noksanları ıa. 

mam1adı ve tcıbeden emirleri 

verdi. Hiçbir neferin uyumamı· 

eını 11kı ıııkıyı tenhlh ett!. 

Köyün tam içeri girilecek 

yerinde muıtatfl teklinde bıl · 

yftcek. klrglr dıvarlarlı örfi1mflo 
üstü kiremitli bir ıamanlık 

vardı . Onun arkHı aargı yeri 

yapılmıştı. Yaralılar oraya ge · 

llyorlerdı . Cephane de orada 
bolunuyor ve ateş hanına gön· 

derili yordu. 

Komltecılar köye yakın olan 
Hkerl rln Qzerln , «ıl bombala 

rı da atmığı başlamışlardı. Fa· 

kat bu yere yatmış iyi v,. kötO 

bir toprak kabarheı arkeeında 

yerleşmiş olanlara o kudar te · 

elr etmezdi yalnız garftlUha 

çok oldoğondın kuvvet mani'! · 

vlye Ozerlne tesiri vardı . Çok 

gecmeden köy şoHdan bnrıdan 
ateı almığu başladı . Atılan 

bombalar köyiln içinde eeman 

yı~ınlarını ateşledi ve ateo alan 
yığınlar da bir çara halioe 

gelmiş olan evlerin saçaklarını 

sardı ve böylelikle yangın bü· 

yadakçe boyada. 

Yanın evlerden bAztlarında 

komiteler buluouy,ırdu . Dnar. 

lar yıluİınuya kadar bunlar 
ateşlerine devam ediyorlardı. 

Dıvarlar yıktldıkça ses çıkma· 

yordu. Fakat lneao yandığına 

delilet eden Y"ell ' renkli att'ı;· 

ler ço~ılmığa ba~lamışh. Böyle 

olmasına ra~men tek bir ler 
yıt, tf'k bir tnthl işhltmlyordu. 

Bir aralık komite atetl •es 
mlştl. Muııtafa bey de ateşi 

keıııirdf. Köyden bir bağmomı 
duyuldu. Teslim olacağız ıeıı· 

Jerl yflluellyordu. 

- Devam Edecek -

ANADOLU'nun Anketi 
~----~---ı-~~~~~-

- Batı 1 inci ytlzde -

yrrlerlne muhtelif mahsuller 
ihraç edilmektedir. Geçen yıl 

birkaç parti hayvan lbracıtı 

da yıpılmıot1. Bu yıl hayvan 

ihracatı t11mamlle lzmlrden ya· 

pılma ktıdır. Çftnkcı navlun ac 
retleri ucuzlatılmıt ve hayvan 

ihracatçıları acentemize bığlan· 

mıılardır. Geçen yıl Aydın de· 
mlryotları zeytlnyığının kilo· 
sondan iki kuruı nakliye ile· 

reti bir kurut• lndirmlotfr. 
Bunun neılceıi olarak ihracat 

çılır Kuıadasıcda depo ve me· 

mor klralımak ve kullanmak 

Vb teokflit yapmak gibi maı· 

raflar yapmaktansa bOtQn y•ğ· 

larınt İzmlr'e getirip buradan 
ihraç etmeğ' tercih etmr.kte· 
dlrler. Eo doğru harekette 
budur. Yalnız Kutadasındakl 

bir zeytloya~ı fabrlkHı zeytin 
yağlerını Kuşıdaaıudan ihraç 
etmektedir. 

Aydın incir mflstahtılllerl 

kooperatif inin Kuoadaeı !eke· 

ılnden ihracat yapmaıunı ge· 

lince bunda hekkı vardır. Çün· 

kO nakliye ve yftkleme tlcret· 
lerl ş6pheıla ki, İzmir'e nazı · 

rao Kuoıda11ı'nda ucoadur ve 

ucuzluk ıebeblle kooperatif 

bir kıeıaa ihracatını bn lıkr.le· 

leden yıpmıktadır. 

Merala ve Antalya limanları 

bir mClddet ıonra foklıaf edin· 

ce bazı bakımlardan İzmir 
lfmınıaı Hrera sokıblllrl.er. 

VektlJf' kmlr llmıu•. ldbılt 

llDI iç Anadolu'ya kadar gön· 

derirdl. Bntno bu işler timdi 
Mereln'e döomOe gibidir. Ge· 
ne iç Anıdolo'da vak.tile fz . 

mlr'den yapılan ldhalAt eeya· 

gının alım muamelesi hemen 

hemen tamamen lstanbol'a 
dönmüştftr. lamlr limanının 

zararı ihracat lolnden ziyade 

ldbılAttao olmuttor. 
Ayvalık ve Edremld lıkele· 

terinden he: yıl 10 blo ton 

zeytinyağı ihraç edilmektedir. 
Bu yığl•r; motorlar ve kayık· 
larla Mldilli'ye gönderilmekte, 
oradan Lold Tlryeııtlao vapur· 
larana yflkletllmekledir. D.nls 

yollırı loletme idareıl; ba yağ· 
ların da İzmir limanından ba 
vapurlara yil• letllmeal şırtlle 

ihracı için ı.-tebbilıılere glrlt· 

mittir. Buna muvaffak olduğa· 
muz takdirde 1z111lr limanından 
yapılacak ihracat ta 8nemH bir 
nlebette artmıı olacaktır. 

Bundın İzmir işçisi de şOp 
be11is önemle istifade edecektir. 

- Tahmil ve tabliye lılerl 
hakkmdaki mfitalealarınız? 

- İzmir lfmanıadın tfmdild 

halde en önemli ve dtiıOnal· 

meğe dtğer meı'ele 1Bt1rye 
meıı'elesldlr ve hemen tedbir 

alıomaıu lbımgelen bir dorum· 

dadır. 

Karısını Döğmflş 
Yuda Polltf edh biri; karısı 

Maıaltoyu döğerek yaraladığın · 

dan ıutalmao ve ıulhceza bak· 

y.-rtnM t~vktf ett!rl!mtıtfr 

. 

ltalya--Dünya Efkirı. ______________________ .. _. __________________ __ 

ltalya Hükômeti Genel Efkara Ka 
Tutarsa Hata işlemiş Olur. 

---------------~ı---------------The Deli Telegraph - 11 Aktı devlet ıarafıodao yok far· mit olduklan aeclleooaılar 91· 
Haziran 1935 zedllemea. M. Mu11ollnl, hake· cade getlrmlttlr. Bu haılllla 

M. Muıırnllnl'oin söyle•lerf· mi kabul etmt>kle, Eıhopla ile ındiçllmfttlr. Ve antet mlf-
nln, istihdaf ettikleri yakın halyı'nıa aktetmle oldukları kıl ve kugılan... ıalh yol• 
makeat ne oluna olsun, her muabedenln slbbadal blldirl· ile halli için lea.__D mek•· 
belde, M. Bald.t'aln cumarteııl yor, ve fakat, huna rağmen, nlzmı dıbt karal••tlar. Ce· 
giloft bahııeyledlğl Ethoplı Sıresa mukavelenameslnln, Av anre'deld aon ma-kereler rı 
mea'elealoe mateelllk endlıeyl rupı dııında, ltalyı, Franııa ve na11nda M. Antll09Y Eden, 
izale diıştlncealle, aôylenmlı baycık Brltanya için bir mih· .. Alikadar iki tartf, bir hal 
olduklım ıuhmln edilemez. Bir tehlt cephe mevcudiyetini zım çll'e&I ararkfn, mUlftler cemi 

zamanlar, İtalya hudut bAdJıe· nen dahi olıa ihtiva ediyor yetinin meııi t~fflklDI kabal 

lerioln habm~ tevdi edilmesi · mOIAba1111le, bund•n enelkt etmtelerdtr~ demekle diba iyi 
ne rlza glisı ,.rmtı olduğundan, andlıımayı, tabiri de~crle 1 ~06 bir ditClnOş tarzı uı ruh baleti, 

bu mes'ele elrafıada yapılacak muahedesini ortı,Jın kaldıra · göatermlıttr. 

herhangi hlr beyanatın anı nıaz. Brhanye tmprıretorloğu halyı ve Ethopla mlllr.alf!l'] 

fikrinin 11u1h dn,ıınceııl olaca ef kArı umumlyeyl dOtGnmek cemiyetinin Hılarıdır. BiaH•· 

ğını keatlrmek kadu tabii bir sisin kurulmuı olduğuna dair, eleyb. aralarında .. haddll 
,ey olamazdı . ltılyao•n Şarki yıpılan lttlhımları bu memle· eden bfltDn badud met'elelert, 

Afrttadu eekerı knnetlerlnl kette hoı görmek gerP.ktlr. Bu ve hadudlarının tayf• •e let· 

artırmakta devam edecf'~I bek· mea'ele etrafında görilımek de· biti mllleılu crm1yedoia kar. 

leulyordu, Zaten bu hakin hal · mek, soğuk kanlılığa ~nçok ruuı oldoğo b•yoeddGtel ada· 
ya kendisi için mahfuz bulun· ihtiyacı olan bir nıfy,.te ıteıle lr.t maklnlzm111 tırtfındaa 
duruyordu. Fakat her halde koşmak demektir. ıolban hallolunur. öaeedea 

hona mukabil ıecnftz\Ar harp Muhtelif memlekttlerln mlh mHletler cemlyetioln otlııroa 
IAf larınında arhk arkası k,.sl · tem leke tedarikine kullanmıı tavauuıunu .kebul etmlt olın 
lec,.~I umuloyordo. Comerreel oldukları politika aleteml mı· halya, tayet M. Mu...,a.l'alo 

ı.tftnft, Cağlhrl de M. Mussollnl zlde ne olursa olıına, buırün hClrmet eylemekle oldalG ef. 
ltelyan mllletlnln rekl ve yeni bu vadide r .. dikal bir dt>~l~lklik ktrı omomlyeye ka(a t•l ... J• 
he!ıpl1rını ıa,f iye edece~inl bfl· içindeyiz. Bu değlefkllğf, harbi kalkııır v~ teahdad eJlemlt 

dlrlrkea, bodotlarımuı dıtındıkl artık dftvel lbtlllf l•rının bel· olduğu nclbelerdea bf'Cak 
l!Öalere ve dftellncelere bak· lfnde alet olarak kullanmıya· olurea, çok bayak bir ..... 

meyaca~ız "demiş,. ve ltalva· caklarıoa dair devletlerin aktet· ltlemlı olaraktır. 

nan, kendi menfaetlrrfni mft· 

dafaada, hakimi mutlak bulun· 

doğunu tıliylr.mfşılr. Dl~er ta· 

raftan, Sardlnyıda dan vermiş 

oldoğo @lSylevde yalnız tfklrı 

omomlyeyl htfbf.af eden 8ÖZ · 

lere te111dof olıınmuvor. Bora· 

da. her ne kadar Erbopladan 
ııarabatle bıhlı df'ğHıe de, \ok 

canlı ve manidar lfıı:leler var· 
dır. ~sardioyada sulh ve harp 

için lazım olan madenler var 

d1r" demekle ve "ham maden 
ticaretinin, bize kuracaAı, bo· 

yondoruğu karelfllnda bee eğe· 

Cl'ğlmfzl dfişünenler kendi ken· 
dlleriol aldatıyorlar ..adiye de· 

vam ederek, efkArı umoınlyeyl 

lstlhfafıakl devamını gizleme· 

mektedlr. laılyınıo, menfaat· 
terini temııll ve mftdafaada 

yegAne hAkim olduğu iddiası, 

hAdlııatın lııpat etmlt olduğu 
tek: meaele değildir. M. Ant· 
bony Eden, daha önceleri, 
l 906 muahedesine learel et· 
mltıl. 

Bu muahedeye tevfikan Et· 

hoplay11 dair bfttOn mes'eleler· 

de, Boyak Brltınya, Franea ve 

İtalya, birlikte maoavere ede· 
ceklc~ ve birbirlerinin bakım· 
tarından haberdar olacaklardı. 

Her neyıe, böyle bir anlııma 
mncod olması bile, Etbopla 

hudutları aaerinde bfty ilk men 

faatlerl bulunan btıyfik Britan· 
ya ve f<.,ransa, Afrlkanın bu kıs · 

manda sulh ve eilktio ihlal 

edllmemeel yolunda derin ılı 

kı doyıcıklırdar. 
M. MuHollnlnln kendi natlrl 

efkArı olan "il Popolo d' hallı" 
bile Ethopladın akarak nll'I do· 

yoran sularda, Bly Ok Brllın· 

yanın hukuku bulundnğunu, 

itiraf etmekte ve Afrikan•n ba 

parçaıındaa Fnnıa ve ltalya· 

nın haklarının'da Baycık Brltın· 

ya tarafından tıstlk edllmle ol · 

doğunu, yazmaktadır, 

Bunlar M. Mu111olinfn lakı· 

yıllıkla kartılıdığı ef kArı umu· 

mlyeyı· alakadar . eden meı'ele· 

1erdlr· Bunlar alakadar devlet· 

lerce usulD dalrealnde kabul 

edtlmlı ylkıek vecibelerdir ki, 

a,1~ ~olaycı, ber bıagi bir 

Habeşiştan'a Mal- Krallık Mı, 

zeme Vermediler~ Cumurluk Mu? __ ............ __ _ 
- Dışı ı fucl yftzde -

glltcre umumi t:fkirında iN· 

blyet uyandırmııtır. 1ogUlz ~·· 
IAbtın akamete u~ramaaı, Jo. 
zetelerl, Jıalya'aın Habetlıtan'ı 
br~ı olan vaziyetinden ozon 
uzadıya bahııetmektedirler. 

Tıymle diyor ki: 

- Bay MuNOlfni'nla, Arab 

bcıkamdara kartı Adl11·Ababa'da 
geniş imtiyaz ·11ğlımak (Temin 

etmek) için curi hareket et· 
meğe kırar verdiği Atlklrd1r. 

Fakaı Arab bftkümdarın, Muı· 

ıollal'nln bu arsoıuaa yerine 
gerlrmeıine imkan yoktur. Ne 

yazık ki, İtalya, Babetiııtan 
meı'eleslnln iyi bir oekllde hılll 

hoausundı lnglltere'nln htııaa 
niyetle yaptıgı mtıdahaleyl im· 

tloeğla kareılamııtır. 

Manceıtroya Fllı g•zeteslnln 
siyasi muhabiri diyor ki: 

- Mu11olfal, Hıbeel11tan'ın 

mtıetıkll bir devlet kalma111 

bıkkındı vaki olan bGUla mG· 
dabalelerl reddetmeğe karar 

vermlotlr. Musaolfnl, memleke· 

tinin inkltafının, Hıbetlstan'a 

kartı takf b ettiği 11ly11etle bata· 

ramıyıcıgını bilmelidir. 

Roma 2 (A.A) - Bolzano 
ve Udine bölgelerinde Tem· 

muz ve Ağostoıı ayları içinde 
500,000 den çok 11kerln ta· 

kımlyle ıael mınenalat yı pıl· 

maııı bıkkındı hDkAmelln ıl· 
dığı tedbirleri b6t0n İtalyan 

kamoyu candan karıılımııtır. 
Trlblne gızeteal handen 

bahııederek diyor ki: 

- HOktlmetln bu kararı da 
göatt,rlyot ki ıômDrgelerde yı· 
pılın ıDel haaırhklar ana vı· 

tındaki orduyu a1yıfiıtmımıt· 

tır. helya'nın ılllb Jı:unetl 
A vrupadaki adevler için oldoga 

gibi dormrktıdır. 

Bıçak ve Ustura 
Kemer'de LAie aokığında 

Ahmed o~la a ... a'da bir oe· 
tur1 ve bir bıÇ1k, Maıtlfı oğla 

İbrahlm'le ırabaca Muatfa'da 

~rer b~çı~ balmamattar 

---·· .. ------ Baeıarıf ı ı lacl yııde 

muktedir olamımıfll, barin 
Yuoanlatan'ın, cumorlyet •ı'••• 

intiharını dı doğra bala•llD· 

Y onanlıtın, yasanı lrallata 
doğra çnlrmelJ Ye bGICla 111· 
tly.çlarının laaleıinl, kral ..... 

ladealnde aramıladır. çaakl 
kralın idareıl samanında Ya•· 
ntıtan sGktln içinde y•mat. 
memleket birçok terakkller 

elde etmhtl.,. 

Demlıtlr. 

l11ıınbul, 2 (ÖHl) Atin•· 

dan bildiriliyor: 

Yanıalelın'ıa Parlı aef'R'f" 
bay Polltlı, Veaisel01'• hitaben 

bir mektob 1ısmıt n ba mek· 
tuh, Yunan paeıelerlacle lad· 

tar etmlttl. Yunan blktlmed, 

bu huıuıtı bay PolldlleD IAbat 

istemi o, oda telgraf la •Pl•dakl 
tekilde cevab vermlttlr: 

Vatanını ınen her üyul 

ıdım, böyle naalk Amaalırü 
yurd menfaatinin lcabetllrdlll 

şekl•de mildabalede bulanmayı 

bir borç bilir. 

Mektubumun netrlndea do· 
layı duydaAom derin tee116d 

~izleyemem. Fakat iatlflt etlea 

mektabumdı, nııaıma kaq1 

bu naslk Amanda lfa11aı mi· 

kellef oldoAam vutfedea ...... 

blçblreey kıydetmedigim bak· 

kında kAf 1 Nrabat vatdar. f'a 

mektubumdan baıka mana ÇI· 

karmık lııeameel heal mite· 

eeelr eımlıtlr. Çlakl .erattba 
ııfallAtta, blly Mabl•ot'a 

ktoanunl, ıubıt albayetl •ı 

mıyııta topla••• Balkaa mec 

llalerlndekl fullyellal laala ed•· 
yor ve Saika tullaklma ear· 
ıılmas bir nslyette olda ... a 
aanhıten gatterlymclam., 

Mektubon h116- badar. 

Ba luhet, bıto .. ıce ktf 1 

~r6lmlftlr. ll111elıye, Wle• 
dllmlt ... uta. •taı.-.... ,. 
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Ork Endü~trisinin K d ' d O • ·ı 
iıiiıfı\macı Oıarşi Değildir. UŞa ası ll a ellJZCı er 
- 0 '· Orhun Conker Şenlig~ İ Güzel Geçli. 

Arsrnlu at tt"cim, uluslar ora· 
ındaki i~ bôlamünüo zora& bir 

ı-1 sonucudur. Acunun co~rafiğ ,:pıhıı Aydın 
grr,.ği olarak her filk,.de başka 

haekn ürüuler çıkmakta ve foeanlar 

ihtı) uçlnn olnn ş~t leri alış-veriş 

suretile kendilerindeki fazlnlıldur 
kar ılığında eld~ rtmektt>clir. Me ela 

Balkevinden Bir Heyet De 
Şenlikte Bulundu. 

Kanada topraklıırı en fazla ougılay 

'etıştirmr~e ı Iveri~lidir. Kanadalılar 
naluuin kf'ndilerine vermiş olduğu 
bu nİmt'ıten i ıifude ederek bol 
bol buğd") yetiştirirler ve bunu az 
bu~clay Yetiştiren ülkelere satıh 
karşılığında Kanada'da çıkmayan 

e )leri alırlar. Me rlG kahve. çay 

gilıi ilrünlrr. Bu uluelnr nramıdaki 
teci min (!Nf'kliğini ,,.e faydasını 
gö ıerf'n lrnçuk tıir örnektir. 

Şimdi bir n için Knnada•oın 
otarei yapmak • Yooi kendi ine ge· 
Teken h,,.~,.yi içıaridt"n ahnok· heve. 
sine dil rr .. k kahve ve çay yeıiş-

tirmf"ğe khlkıet •ğmt farıe<lelim. Hu 
doğru bir harckı t olur mu? Kanoda 
belki birçok m raflar VP zahmetler 

sonucunda kahve \'c ç y yetiştire· 

bılir. Fakat bu ttıhiı~ kendisine 
çok pab.ıılıya mal olmuş olur. 

Türl.iy~'nıizio endüıJtrıleome· 
sinden Orkeuler zaman uımau hizi 
de oıaı§İ yapmakla suçluyorlar. 

furkiy .. 'yi )tıpık ürünleri için 

ötedenberi a~ık bir ııaznr olurıık: 

gürmeg.. ıılışmış olanlar ıabii~dir 

ki kurulnıukıa olan endü triaıize 
iyi bir gözle bııkaınazlar. 

Pl.inlı bir endilsrile~nıe sonu· 
conıl.ı 1931 te yrdiğimiz şekeri 

dıearıdnn getırm• k zoragındoo 

kurtulduk. 1937 de p:ımuklıılan· 

mızıo ) ibdt> 36 l!lm keııdi fabrika· 
1 rımız dokuyarak. 

Ham n11cldı·},.ri ülkemizde 

Kueadaeı (Özel) - Denizci 

ler bayramı bugün Kuşada!lD· 

da Aydın balkevloln nrnzlka· 

sınan d11 lştlraklle çok parlak 

törenle kutlulaodı. Törende bu 

lonmek Ozere Aydm balkevl 

ndrn de hir kurul g,.lmlvtl. 

Ka~nbe baeıan ba a mersin 

dallan ve TOrk bayraklırlle 

sOslenmletl. lekelt:ye bir tak 

y pılmıe bfıtOn Kıyık ve Ro 

morkörler bayraklarla donan· 

mıeta. 

~ast 9 da kalabalık bir halk 

liık,.lede toplandı. Ôode Türk 
ve parıl bayrakları ~·e mozlka 

olıio~o holde bOl:timete f!lrlle 

re llçl'bay kutlulandı. Bo eı 

rada muzlka hnlı umet koro 

ğımla partalar çahyordo. Ha 

kumeuen parti oreğına gidildi. 

Rurada da h11lk bayramlaştı. 

Türk vııpnr halk eo!y~ıesl acentl 

Bay Abmf'd burada öoemll bir 

sl\ylev verdi. Daha eoora tıke 

leye j?f'lindl. 

YOzmP, yelken, eandıl yırıe· 

lerı yapıldı. 

Ak~am dPnfz ve karıda fe 

on olayları yapıldı. Fier.nk ve 

bomhalor patlatılrlı. Balk Ştf'Ce 

yarasına kadar bayram yaptı, 

e~l,.nrll. 

Çocuk Esirge
me Kurumunun 

bulunun hüıüo eııdn•trifı>ri eo kıaa 
bir :r.nnıan içınrle kurmak eınt>li• 

mizdır. Bunrlan labiiğ ne olnhilır? 
Ac:on ıarilıi hi.;, gö ıeri) or ~ i me· 

d .. nıyetıe ) uk elt-n ulu lıır hiçbir 
uman )alnız ıarımrı olarak kal· 
ıııor.uştır. Guçlii hır f'IHlü tıiyc 

dnyo11n11yan medcnİ)f'l göıülme· Çocuk Bakıcı Okulu 
mittir. 

Şüph,. oktnr ki, Eimdi biz 

ulu nl Turk f'nrfü"trieiniu ırmf'lle· 
rini uımakla ülk .. mi:ı:iu ilcrirle 
yalnız t"konomik rfu7.• \İnin d··~il, 
8\nı zanınoda kültüriiı.iin de yük· 
selınf"Piııi toıı~'aınıo olııyuruz. Bunıı 
yaparkt>O bıçlıir sur• Ur. oturt-iye 
\arn ağı nklımızilnn geçireme) İZ. 
Çiiıılrn fahrikıılorımızın dı~anrlıın 

f?Ctircc .. ~imiz makiııa ve gcn•tlı-rini 

öd .. mek iç•n t,.k nracınıız çık ıtla. 
ıınıız<lsr. Ü kt·mizi ba\lndırlnııdır· 
hlak için gerekf'D \e hııı;ün içrıirfe 

yapa'Tnyııca~ımız bütiin gereçl .. ri 
o tem• k İçin dP. baş' ııı acıığımız şey 
~cp, ç katları rnız•lır. 

Ekouomi hak111Jhğmın endilııt· 

rilPşm .. muıe oldı•ğıı kurlar rlıe ıeci. 
nıınıiz,. de ,,·rrdı~ı a. ... nı gözöııüude 
bıılunrf urulıma Tôrki) e'nin bu 
alandaki amnrının otareitfcn ne 
karlar uzak olduğu kolaylıkla gô· 
rülfir. 

Gerçi genel rlıonomik çalışma· 
mazın ga e i Törkıyr'yi kendi 
üzerine büzülmüş kopalı bir ülke 
yapmak drğıl, fakat tanını ile 
endü-tri i gf'rekıiğı s• bi yülı. .. ek bir 

doz,.ye ula~oıı' bir meııılekeı ve 
yabancı illerden bol mol alan (Ve 
bıınuo karşıhğında tnbiı~ bol mol 
Falan) ulu lor aileaioin fııydalı bir 
f,.rdi v11pmaktır. 

Çocıı k ,. lr et>me lmrumunun 
Aokarrıdıskl (Çocuk bakıcı ok1J 

111) na ö~r,.ntcl yazılma•ına 
hıel ınmıştır Çocu b11kıcı oku 

lu yatılıdır ''~ pKra ır.dır. Ô~ 
rPtlml iki yılıiır o .. rSl~r hPm 

ledOrİk f T tZat f) hl'ffi de pra 

tlktlr Okulu b•earıkla bitire 

rrk diploma olanlar hıa tan11 

inde hHto bakıcı; aileler ya · 

mnrla çoruk hakıcı "~ ÇOC'tık 
eetrıı:l"m~ kurumlarını atınırl•r. 

Oknla yazılmak •e alınmak 
için J 8 yeeındao aea~ı olma 

mak. ilk okuldan diploma al 
mıe olmak, orta okulu \iti liııe 

1 bilir,.nl"r O tıarlllr (T,.rcıh 

,.tfllır ). Uzf!ldlmli ( H ft~nib•I 

e11bibi) ve ağlıklı olmak 14 

7ım<iır. Okula yazılmak lstl
yı-n lrr ( Ao k"rada çocuk esir 

l!"me korumu ıtenel merkezi 
başkaolıC:ına) yazı ile bapur· 

malıdırlar. 

Okul dlplomaaı, öıbrlek (NO 
fu khdı). uzgldlmU kAadı, 

l'ağlık ve aşı raporları ftç foto~ 
raf göod,.rJlecekılr. Yuma i~I 

IPmmuz ayı eonunda kapanır. 

Her Kuşadalı, kapotaj •a· 
DOUODUD tatbikine bışlıoıh 

gecen oo yılda, TOrk deolzcl 

llğlnln ve Türk eltooomtıtnln 

ilerleme ve yapılrnosına ne 

kadar yaradığını sevinçle \'e 

gururla ınlıtayorlar. 

Ô~leden sonra bıfta llçebıy 
Dilher, parıl br.ı~lıanı bay 

Fevzl olduğa halde Aydın hal· 

kevl muzlkaeı beraber alınarak 

Sf'lçuk'a f?Cltomfş Ve demlryo· 

tunun hftk umet elile lolemf'ğe 

başladığı günün tl\reni yapıl· 

llalkımızın 

Boynk Sevinci 
Istasyonlar'da 
TezahOral Var 

Aydın (Öz .. t) - Aydın de· 

mlryolunuo Devlet ellle işle 

meğe lıaışlıdığı bugOne, Aydın· 

da ve ilin çevresindeki bilhln 

İ9tHyonlarda \-arlak ıôr,.nle 

kotlulondı. Duraklar baetan hı· 

şa bayraklarla BÜ lenmiş İzmir 
ve Dr.nizll poetMlım g,.çerken 

halk caodso ve lçt,.n ~elen 

yftkeek tu.ahOrat vapmıelardır. 

Fuıhol Heyeti 
Oün Toplandı .. 
Şilt ı'.\'1açları Kuldı. 

ı\ltay Haksız Çıkarıldı. 

1 - YHZ mf'velml dola}İslle 

9:U 93!l een~sı e•lt maçlarının 

IS ·~ueto o tehiri muvafık gO 

Tftlmüvtür. 

2 - G,.çen hafta A hay 

Gnzı,.pe maçı içlo Altay kula 

bQ ıarafın<lan vetllf'n fıfraz 

t,.tkik f'dilıni~ ı ir . Göztf'pe takı 

manda füaueeız olarıık yer al 

dığı Mdia ~r111,.n oyuncoııon 

ltıaneı Gözırpe kulubO tı.rafın 

dan ibraz ,.dilmiştir. Altay ka 

lGbılnQo bu baptaki itirazı 

doğru ttlSrQlmemlşılr. 

S - Tayyare korumu f çln 

6 kolQhOmfiz araeınd• m,.r 

k,.z bf'!yeıi tHafındıo ka· 

o•ılan kupanın f lnıl maçı ana 

mOzıt~kt pazar gftuü Aleaocak 

ııahaeındı Altıaordo ile Gözte· 

pe takımları narında yapıla· 

caktar. Oyunun hakemi K. S. 

K. lı RıH'dar. 

Belediye Kurulu 
Belediye daimi kurula dün 

oarbaylıkıa toplanmış, biriken 

leleri çıkarnııfhr. 

• 
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cırdılar. Derhal bir doktor ça· 

ğırmak lettyorlardı. Faket bu 

sırada Gondrın kf'ndlne geldi. 

Arkadaşlarının doktor çağırmak 

ıcl4şı lçtndP. bulunduklarını gör· 

do. Aca ıcı gOliimeedl. Yarası 

pek ağırdı. Turek ve zayıf bir 
sesle, kendisini ölüm ien kor· 

tarmak için başvurulacak çare· 

lr.rlo b•yhudf'! olduğunu anlıttı. 

Ç6nkft Gondrın glbt bir ellıib 
oör. hangi yaraoın tneanı ölftıne 

@OrOkllyebllf'Cl'ğlnl, hao1=hlnd~n 

k ortulorıahilf'ceğlnl P"UIA bili· 

yordu, Bllbusa yftzba,ı ~oo'un 

lnlıç dıırb,.sl, f n anda bayat 
ümidinden ren tıırakmıyorJu .. 

Gf'cenln erlrıllt"ıi. Goudran'ı 

biraz onra kf'ndloe ~erirdi. 

Büıftn kuvv,.ıloi topladı vr 

e0r6nerek, dan ın hüıün bara 

retlle devam ettl~i dOğOn evine 

gel~blldl .. 

Merdivenleri zorlukla çıka 

blldl. Son ~ayr"tlnl serff'derck 
d•D pplennnun kapı anı açtı ve 

tçnlye girer glrm,.z bir yığın 

h~linde y,.re sertıdl.. 

Yareeınıiaa kan fıo ırıyordu. 

Gondrırn'ıo ft'cf bir vezıpıte 

Mlot.• ımesl Qz rlJJe dauB 

rler bal durdu. Davetliler, orıa 

yartlım etmek için koştular. 

Fa9'at yannıa yal laşarak kalbi· 

nfn üznlnrfekl yeradın dökft· 

ı,.o kana gOrOoce feryatlar yftk· 

eldi. 

G"nç ızelln, Gondran'a doğru 

ahldı onu kollarının ıraeuıa 

aldı. YOzOnO 6p0yo•, OpOyor, 

öpüyordu. Davetlilerden birkaç 

kişi Aoyeıı'I, yaralıdan zorlokla 

ayırdılar ve bhab uzınao Goo· 

drao'ı ihtimamla kaldırdalıtr, 

içeride bir diftoın ;a:ı-t..6.De 1~ 

Eırafındaldler, ~imdi de. onun 

ne euretlP. vuruldu~unıı öğren· 

m('~e çalıeıvorlardı .• 
S11lorıd11 lıirknç klşf onun bir 

eoikusıo. maruz kaldıgıuı eöylü· 

• yo?le.,.dz Bazıları da~ bire~ e el 

tarSUS'ıa ·neğe.fli 
lzerler Bu ondu. 

(;örQşler 

Sezişler. 
Y nan : Eczacı K. K. Aktaı 

4500 Yıl önce, Tarsııs 
Büyük Bir Şehir idi .. 

Kızılay 
Eski Hll41fahmt.rln Ttlrkçest 

pek yakışıkhdar: Kızılay ! Bu 
gtızel ıevgl yurdunun fıml de 

kendi g\bl gilzel oldu. Yardan 

her tarafında bu Kıztlayh ka· 

romlar birer eal kııt yurda ol· , 
Adana'dan y.ızılıyor: 

Amerikalı Mis Koemanın baş 

kanlığı altında bf rl ukr.k ve 

6çü kodın olmak Cıere bir he· 

yetin T11reuaıa GnzUl kulr.de 

ekonomi hakanlı~ınm del~e i 
,,.hrirnlz mOzesl miidürQ Yıl· 

man Yalı?rnan l\ntınde eekl ı~,.r· 

lf'rl bulmak için eşme yaptık· 

ları b,.llidlr. 

Ru heytt Qy,.lerl 

fazla'oşmaeı üzf'rfne 

ıııcakların 

ı;alışmala· 

raoa Şuhata ku•lar bırakarak 

memlf'kf'tlnlr.ıe dlSnmf'k ftzere 

letanbola ~llmlelerdir. 
Bu heyetin tesbft etll~l pro· 

grama ıı;lSre kulenin bulunduğu 

yerde bre eene çalıeılıcaktar. 

Bo yıl yapılan eemft araetsr· 

malarında holunan yeilivoz kQsur 

puça eski lzP.rl~rdf'n Tarııoıı kı· 

ııahuının bundan 4500 yıl önce 

Hhltler'iu haklmlyeılude ve Kf· 
Jlkyı'nın eo baynk lıayındır 

lıklunndan biri oldogu anla 

şılmıştır. 

Müze dlrektl\rft Yalman Yal · 

~ıo TarRu la toplanan im yPdi 

yüz ktısur parça etıkl !zerleri 

ePbrlmfz IDÜZel!fne taeımak fÇID 
Tar usta bnlonmakıadır. 

Germencik 
Halkı Şenlik Yaptı 
Gf'rm,.nclk (Ôzı-1) - Aydın 

Df'mfryolunun devlet deoılr 

yollan ara ına jlİrm~st dola · 

yı He 1 t"mmuz 935 pazarıeel 
günO Germeoclk C. H. P. 

yöo kurulu tarafından S ta!!yon 

h•tlan haşa eevlrnli bayrakla 

rımızla dooatılıiı. Mılli çılgı 

larla bOtOn halk tsıaeyonda 

toplandı. Pıırtl tarAfındaa ha 

zır1anan lf'!vhaların etrafı J!OZP.I 

çlçekl.,rltı ıftıleof'n iki çell'nk 

ıeo biri Aydanya ObürQ de iz 
mlr'e poıta trenleri 

öolrırlne takılarak l11ıa11yooı 

girdiğinde bıslkımızın bOyilk 

tr.zabOrallle ve alkışlarla karşı 

lanmte trf'oler de uzun dOdOk 

ııeslerile ıelAmlamış; h1Zırlanın 

ayran maklnlet •e memurlara, 
yolculara dağıdılmıf ve ha eu 

retle trenler letaeyonumuzdao 

ayrılmıe ve Germencik çok ee 

•ioçll bir güo daha yaşamıetar. 

Bu iete her vakit ki gibi 

çalışkanı ğını göneren nahiye 

mlz C. H. P. yön kurulunu 

ı;ayeılarla karijılanz .. 

içeriye siren pelerinli meçhul 

ıdaoala dOcllo ettiğini anlıtı · 

yorlardı. Herkes, bir mOtalea 

yürOUiyordu. Fakat Goodran 

biç izahat vermedi. R1tıgele bir 

cevapla onları eotıturdu. Kuvve· 

tinin gltttkçe ekılldlğlnt duyu· 

yordu. Arkadaşlarından rica etti: 

- Bana Aoyf'ıı'i getiriniz ve 

bizi biraz yalnız bırak10ız!. 

Tım bu tııra .a profeBôr bir 
brklm yettştf.. Yaraya bak.1ıkıao 

ıonra Clmld iıllkle havını ııalladı. 

Etrafıntf akilere: 
- YMrahoın her arsueuno . 

yerine gıoılrlnlz. Ç6okft bir 

kaç d•ldkolık ömrü kalnı . şrır. 

Diye fı ıldadı. Goodrao, ya 

tmldı~ı yazıbaor:de yalnız bı· 
rakıld•. llf'rkes çe.,lldiktco ıoo· 

ra Goodrım lıülOn kuvvr.tlni 

topladı, ayağa kalktı. Yakının· 
d~ bulunan rari' bh C111!a 

Bunlar hee ahı gOoe bdar 

tamamen F;ethilmlş huluoacak· 
)ardır. Memleketlerine dlSoen 

Amerikalı bilginler, vubattı 
tı:krar Tareue'a gP.leceklf'r ve 
işlerine devım P.d~(eklerdlr. 

Bir Otobns 
Yolculr.rı Yolda Kaldı 

DOn lSğle Ozerl 332 sayılı 

otobtııı benzfol tükenerek Ka· 
ratıf tramaay caddeslude kal· 

mış ve ıram•ay yolunu kapat· 
mıştır Ba yQzden tramvaylar 

yenm saat gecikmek suretlle 
yolların11 devam edebllml~lerdir. 

Zavallı 
Yolda öldo. 

Afaçata"ls bay Süleyman adla 

75 yışaoda bir knyıo hastlana· 

rak lzmlr'e gf'lmf, ve ml'mle· 

ket hastanesine müracaat etmteılr. 

Köyünden yokııul olduğunu 
dair eah detnnıne getirmediği 

için hastaneye olınmıyan bu 
tbılyor kamyonla ktsynne d6· 

nPrkro yolda kamyon içinde 
ölrollştfir. 

muştur. Yangına, yer eareıntaıı· 

na bf'r IOrlO fenalığa uğramıe n 
yorddaşlara bu Kızıl111 el uza· , 

tır. Beyaz gömlek Ue, bey1Z 

yatak ile beyaz ve ter-temiz 

yer alanda kıp kızıl bir ay, 

kah bayrakta, kdb kolda gözfi· 

kilr, hemşiresi, doltoru, ecza· 

cıeı, baatabakıcıeı bem·Leyaz 

bir zemin Ozerlnde kıp kısal 

bir aydır. Ktzılay ha tanelerlle ge 
it 

çadırlarlle evlıidıno hakan bir lk 
ana sevgisinin ıamameo mftt· 
kt\ltldür. Kızıloyh bir kadındı gt 

. ge 
iffet •e sevul bellrır; kızılayh 

c 1tı 

bir hekim de arsaulueal bir bo 
sevgi vardar; kızılaylı bir ec· .dl 

zacı, laboratovarındo herkese hl 

fJAç yapar; kızılıyla bir haata· •G 

bakıcı oremlueal her yaralaya. da 

her hastaya hep o kızılay ıev· eı 

glsl ile l?akar, kızılayda sevgi •u 
tedavi ve lbt,mam ile dikkat hl 
ve insanlık vardır, 

mehtabından bOtOn 

ıeık alır. Ya,Hın Kızılay!.. 

Yunanistan Müdafa Ha~: 
•öy 

kımından Çok Zayıftır.ba 
-------• IDa 

_ Bseı 1 focl yQzde - cevab olarak bava kuvvetlnllbe 

zıoıgP.ltrkeo bura&ı külliyen •rtırmak surellle memleketin gaç 

müdafaoi!ıZ kalmıştır. O kadar mOdafaa vazty .. tlne öoem nr· bir 

ki, bir loRaD hududtısn lçnl mlştlr. Yunanleıao'ıo da, ba kGy 

eerh~stçe glrlb hıçhlr '"D1?dle bükümetlerl ıaklben hemen ter 

kar4ılaşmadao mf'fkrze kadar memleket mfidafaa ile alAkadaı 
gelebıltr. Rllhaeaa şlmıli earki olması lbımdır. ••k 

hududlıırıroızdı hiç tahkimat ~. Yunan hOkihn~tl memleketi, ıı.ur 
yoktur. " 

1 t yalnız karadan ıahklm ile ve ""b 
Şuna lnanabl lr z ki, manı-vi .... 

esi,. ha depolarını doldurmakla• 
kuvvealmlz ve yaratma kablll •OO 
yetimiz vardır. Fakat maal iktifa etmlyerek havı kouetl· la 

LQ h bl mizio de takviyeıılol progr•ma .. 1, esef, boı!ı1na ar er çok .. 
dr~lşmlştlr. BugOnkQ harb, almıştır. Bu yapılan tedafGf 

makine ve gazlardan ibarettir. program, dörıler mltıakı aktet• tete 

Devletlt:r bogOnkO barbın ica· llğlmiz komşu devletlerin prog· tlo 

batına uymağa mecburdurlar. ramana uyguo olarak yıpılmıo· reçt 

Venlz,.les bOkumr.ıl, memle· tır. Velhasıl memleketi mGd•· 
kP.tlo mfidafaaelle zene hdar faa hakkında aldığamıt. tedbir· 

alakadar olmamıotır. Bugankü lerdeo başka bava kunetlmlzlDpn 

hükumetle zamanında vnkua lnklvafmda d• Almıo'larıo tat·ertf 

gelen dahili h4diseler dolayı· blk ettikleri •e iyi ııetlceleraH 
sile bo butıoAu düşünmeye he· • 

veren usule brşvuraca5ız. Her •DD 
nüz vakit bulamamıştar. Ve bu " 
suretle m emleket, 'arkın en şehir orduya bil' tayyare bedl·eda 

miidafavsız memlekell olarak ye etmek ve o tayyare ah oı.iu 
kalmaya mahkum dü,mOştQr. duğu mahallin lemini taeım•kjGt 

Bulgartetan muahedeleri çiğ· suretlle mOkemmel btr hava tm 

nlyP.rek ellAblanıyor. TOrklye kuvveti elde ~dllmle olnr. llınd 

güçlükle dayandı ve bir düğ 

meğe bıeıı. Masadan gizli bir 

çekmece fırladı. Gondran bu 
çekmeceden altın kakmalı, ince 

işlemeli çok zarif btr kuta 

çıkardı. İnllyerek dOğmf"ğe tek· 
rar bastı. Gi:ıli çekmece yerine 

geldikten ıonra dotruldo ve 

bftyfik gilç&Oklerle, ilk oturdo· 

ğu yere döndıl. 
80 ııırada kapı açıldı ve 

Aoyeeln güzel yOzQ gözOktü. 

Meçhul bir ıfitarap ve tee88fir, 

o gazel yftzO, ölO ıılmaııındao 

fark tZ bir bale ı?ellrmişıf.. Genç 

e;f'lin, ağlamamak f çln ken füılnl 
zapta çalışıyordu. Fljkot buno 

muvaffak olamuda. 

Gözlnlndna boşanan inci 

gibi yaş tanderi. lcrelz, eoluk 

yal!aklarsndau aeoğı yuvarlan· 

mıya başladı. Sevgi, gençlik: ve 

ı! ·reb dolu ole göğ'Jil, bOga 

z1Dda tıkanan 

folb çıkıyorda. 

Bir kaç adım ilerledi, Gon· 
dra'mn y•nıoo geldi. Gondrıu, 

bir kaç dald~tt eıınre hay•t• 

ebediyen vedı edecekti. Oouu; 

y 

bir yığın etten başka bir te1 

olmıyao vQcodünCl kollarınıO :Umı 
araıııoa aldı, dOşünüyordo; • 

dare. 
Anyee'Jo ııcak vQcudanuO ti 

temasını doyan Gondrao, mu· C. 1 

mdau farkuz dud11klarlle gftıtho· eı~~~ 
sedl. Sonra, sevdiği kadını• 

elini avuçları içine alda, do• fıllı 
dıklarına götürdn ve ıöomelfl. & 
üzere bulunan aokıoın en 10• ~ 
ıtteolle ona bir buııe kondurdu •• • 

Yavaş yavaf mmldandı: 

- Anyes, ~u saadeti, bfty...,~...: 

zahmetler ve me,akkatlarla e 

1 
gcçlrml~tJm. Ondın mahru 

- Sonu 'it 
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Meşrutiyetten Evvel ve Sonra •. -
başımızdan Gc:ıçenler .. 

31 Yazan : M. Doğan Batu 

~J\lustata Bey, Şakilerin üçyüz Kişi Ka-
Ba 

1 de 

~OD 
ka· 

dar Olduğunu Tahmin Etmişti .. 
ol· 

~ .... 
mıı 

ay, 

zil· 

es•· 

Reltdn aklın• bir blle geldi 
•e hemen tıtblk etti. G6zelce 
TGrkçe bilen, çetede ııbhlye 
lleferlf ğl y•p•n bir Pulof 
•ardı ona çağırdı Te IAzım 

gelen t•llmah nrdl. 

Talimat fD yold• idi: 
Tabur nereden gellyor Ye 

nereye gidiyor? T•bar ıa içtik· 
ten •e blrH mola verdikten ıon 

yu ra yoluna denm edecek ise, 

ıııl Pa•lof biç telaı ı<Satermlyecek, 
rtle gelen askerinin arasında ıeıkt . 
bir ı kıtını lkm•l ile uğratacak!. 
Gı· lkılue ol•nt tabur köye doğru 

ada gtroıek lıter ve geceyi orada 
ayb geçtr111ek gibi bir hareket göa· 
bir teırlr lıe koıa koı• gidecek, ta· 
ec· horon kumandanını göriıp, ken 

ldlılı.e etkiyı tıklblne memur 
eıe bir IDGfrezeye meneob nefer 
ata· • 

lluıa Yerecek ve yukartd• gör· 
ıya, dClğCloıGz veçhlle takip edilen 
869

" ıeıklyının mobaı•ra alttnd• bu· 

~gt landu~anu ıöyllyecek, yanlat 
al -.ır harekete meydan blmımık 

yıa ~ıere taburun rn6mkGnıe yo· 
nhk lan• devem etmesini ve bir H· 

t kıdar ileride bulunan bflyG· 
~ek blı· lılAm köyGnde geceyi 

3 .eçtroıeılnin münaılp ol•caA•nı 
~Jllyecekıl. 

Polora talim .. verirken he· 
• paı Mustafa bey trpeye iki 

inınğıyı göndermemişti. Pavlof 
tini tneoıar edildiği vazifenin hirH 
etin 6ç oldo~ana aalamııh. Reise 
ver· lrıey ıöylememekle ber.bt!r 

ba Gyden aşa~ıy• doğra gelirden 
mea er dOkmege başlımııtı . 

adar Taoı bu ınada iki manğa 
kertn koyan arka~•n• do~ru 

eti, •reketlerlnt gören Pnlof bu· 

~e o-. kOye girmek için bir te· 
akla ft!bbctı olduğunu zannederek 

veli· l0t111•Aı bıılamıt ve koıa ko 
• r Muıt.r. beyin yanına gel 

m bitti 
afet · 

ktel• Trpeye çık1rıl•n askerleri 

rog· ~te .relıl de gOrmctıtG. Demek 
mıı· 10

Y0 r ki, aıker geceyi burad• 
çtrecek: 

Dda· B 
dblr· emen k.,arını verdi: 

Koyan Gatandekl tepeye 11· 

lıl• •malt. Tabur yerleşinceye Ye 

tat• rtlbıt alıucıy• kadar 'llHıl 
ler 18 •kşıoı karanlığı b•11caktı. 

Her unlır de orad•n onya ıesslz 
d 1 

edl· aııı ln,.cekler ve İttlb yolu· 

tataeaklardı. Karar karardı, 
tin Çetenin kendlılnl ıakllı 
IDeıhıl .Oyltlyerek hemen bu· 
nduğu e•den dışarı ful•dı. 
Yanındıldler Ye yakın nde 
ler keadtılnl taklb etmltlerdl. 

ANADOLU 
c--·---flnln Siy...ı Gazete 

Sabi 
8 

P •e Baıyugam 
aydu Rtlfda ÔKTEM 

mamı -...: ._, . --,...yat 't'e yuı ıraen 
•lclGrt: Hamdi Nüzhet 

reban..ı: ---
bmir ikin . 
Halk .~ ee,ıer tok.ağı 

T•ı~ Partııı bın111 içinde 
~r: tamir· ANADOLU 

aı• e •11: 2776 • Poetı katma 405 

dD· ABONE ŞERAİTi · 
me ıllıtı 1200, Alb aylıAa 7~ Oç 
_,. ..._:rbtı 500 k11'11ttur. ' 

• ..__lllııenıleketler içia 1e1aelik 
~ Clcreü 27 liradır. 
-,erde 5 Kn..,..tar .. - -...... 

f Dllbalar 25 klll'Qftur. 

~~~~-~~~~~-

Fakat bunlar yaoılmıılardı. Te· 
peye çıkmak (lzere gönderilen 
aeke.r onların z.nneulklerl ıtbi 
köye girmemiş. hem köyGn ar· 
kaaını da taraıeud etmek nıl· 

feelle ı yal z.manda haf lf bir 
emniyet tertlbıtı ılm,tl1rdı. 

Tepeye doğru çıkmak azer~ klS· 
yftn cidar lırtndın ayrılan çete 
hiç beldemedlklerl ve hesaba 

katmıdılLları bir surette yın 

ateştle karıılışmıılar ve böyle 
ilkle tepeye ve byahkl•rtn 
arkaıundı barmmağa lmkln 
bolımamışlardı. 

Neye u~radıklarını bileme 
mullğln doğurduğu vışkınlak 

ve eeraemltk ile köye gP.rlsln 

J!erlye lhlca eden çete zo· 
rakl olarak mGsademe ede 
CPğl kuvvetin çok kuvvetli 
olmaatndıo kôyftn heJll olan 
bir mtntakasında ııkışıp kal · 
mık, cephı-yl h6yftltmek ve 
mftdaf1a allAblarını çoğaltmak 

için rastgele evlere gtrmlşler 

ve orada eli sllih toıanlan 

kıondllerlne iltihak ettirmiş 

terdi. 
Zabıt "8rakuını çıntaşın• 

koyan Muıtaf• bey mu11deme 
eden çetelerin OçyOz 9akldeo 
.,ağı olmıdı~ını tahmin etmleıl. 
ihtiyar heyetine köye gitme· 
melerlnl ve bunların başına 

nöbetçi konulm11ını emretti. 

Etraf alaca karanhğa bOrOnür· 
ken ma11deme olıncı tlddr.tlle 
de•am ediyordu. Mustafa bey 
att'f hıthnı boydau boya do 
laştı. Gôrd6ğft nokeınlan ta · 
mımlıdı ve lcabeden ~mlrlerl 
verdi. Hiçbir neferin uyumamı· 
ıını IJkı sıkıya ıenblh eti!· 

Köyfin tam içeri girilecek 
yerinde muıtatll teklinde bil · 
yacek kArglr dıvarlula örfllmftş 
ftetfi ldremh il bir ıamınhk 

v.rdı. Oouo ark111 ıargı yeri 
yapılmıştı. Yarılılar orayı ge· 
llyorl1rdı. Cephane de orada 
bolonuyor ve •teş hattana gön · 
derillyoı:du . 

Komitacılar köytı yıkın ol•n 
askerlerin ur.erin \ ~ı bombala 
rı da ıımığa başlımı~lardı. F•· 
kat bu yere yatmış iyi ve kötii 
bir toprak kıbarhıu arkasında 

yerletmlş olanlara o kadar te · 

slr etmezdi yılmz garfthüeft 

çok olduğundan kuvvet mın"· 

vlye Ozerloe tesiri vardı . Çok 
gecmeden köy şuradan bundan 
ıteı almağa bışlıdı. Atılan 

bombalar köy On 1 çiode e1mın 
yı~tnlarına ateşledi ve ıteş alın 
yığınlar da bir çtra halioe 

Eelmlı olan evlerin Hç&klarını 
ııardı ve böylelikle yangın bfl· 

yftdftkçe bftyftdft. 

Yanan evlerden blıılar1nda 

komiteler bulauuyıırdu. Dıvar . 

lar yıkılınuya kadar bunlar 
ateşlerine devam ediyorlardı. 

Dıvarlar yık•ldıkçı eeı çıkmı · 

yordu. Fakat insan yandığına 

delalet eden yrşll 'rt~nkll atf'Ş· 

ler çoAalmaga baolımıoh. Böyle 

olmaeanı ra~meo tek bir fer 
yat, tek bir lnlhl i,hllmlyordo. 
Bir ıraltk komite ıtetl kcı 

mlştl. Muıtıfa bey de ateşi 

keııirdl. Köyden bir bağnıtm• 
duyuldu. Teıllm olacağız ıeı· 

lerl yflkıellyordo. 

- De .. m Edecek -

ANADOLU'nun Anketi 
- Batı 1 inci yftzde -

yulerlne muhtelif mahınller 
ihraç edilmektedir. Geçen yıl 

birkaç parti hayvan ihracatı 

da yapılmıotı. Bu yıl bıynn 

ihracatı tRmamlle tamirden ya· 
pılmaktıdır. ÇGnka nnlun Gc 
retleri ucoslatllmış Te h•yHn 
lbracatçılır1 acentemize bağlan· 
mıtlardır. Geçen yıl Aydın de· 
mlryolları zeytinyağının kilo · 
ıundan iki kuruı nakliye 6c· 
reti bir kuruta indirmiştir. 

Bunun neılceıi olarak ihracat 

çalar Kutadasııda depo Te m~· 

mor kiralamak ve kullaomak 

•~ teıkflAt yapmak gibi mıı· 
raflar yapmıkııneı b6t0n yığ · 

larıuı lzmlr'e getirip buradan 
ihraç etmeğ' tercih etmr.kte· 
dlrler. Eo dogro harekrt te 
budur. Yalnız Kueıdasındıkl 

bir zeytlnyı~ı fabrikası zeytin 
yağlarını Kuşadaa1Dd1n ihraç 
etmektedir. 

Aydın incir mGıtabılllerl 

kooperatif inin Ku,adaaı jske· 
sinden lhrac.t yapmaıını ge· 
lince bunda hakkı vardır. Çtın· 

k6 nakliye Te yokleme Gcret· 
lerl şOpbeels ki, Jzmir'e naza · 

rao KutadHı'nda ucuıdar ve 
ucuıluk ıebeblle kooperatif 

bir luıuo ihracatını bo lekr.le· 

leden yapmaktadır. 

Mereln ve Ant•lya limanları 

bir mGddet ıonra loklıaf edin· 
ce bazı bakımlardan İzmir 
llmıuuaı urara ıokıblllrlcer. 

V•ktUe l.mlr llmın•. tdbılA 

tını iç Anadolo'yı kadar gön· 
derlrdl. Boıon bo ieler şimdi 
Mersln'e dönmGş gibidir. Ge· 

ne iç Anadoln'd• vaktlle fs· 
mlr'den yapılın ldbıllt ety•· 
11nın ahm muameleıl hemen 

· hemen tamamen Jst•nbul'a 
dönmOotGr. lzmlr limanının 

zarara ihracat işinden zf yade 

ldhılAuan olmuttor. 
Ayvalık ve Edremld lıkele· 

lerlnden he: yıl 10 bin ton 

zeytinyı~ı ihraç edilmektedir. 
Bu yağl•r; motorlar ve kayık· 
lulı Mldilll'ye gönderilmekte, 
oradan Lold Tlryeıtlao •apur· 
larını yflkletllmekledir. D.nls 
yolları ltletme idaresi; ba yığ· 
larıo da İzmir llmtaınd•D ba 
npurlara yfl ~ letllmeıl şartlle 

ihracı için trıebbflılere glrlı· 

mfştlr. Bun• muvaffak olduğa· 
muz tıkdlrde lzn.lr limanından 
yapılıcak lhracıt ta 6nemll bir 
nlıbette artmıt ol•caktır. 

Bundan Jzmlr lıçlel de şap 
beıiı önemle lıtlfade edecektir. 

- Tahmil •e tahliye itleri 
hakkınd•ki m6talealar1nız? 

- İzmir limanından ılmıllkl 

halde en önemli ve dGşQnGl· 

meğe değer mee'elc latarye 
mee'eleeldfr ve hemen tedbir 

alınmaeı llzımgelen bir duram· 

dadır. 

Karısını Döğmnş 
Y oda Polhl edh biri; ka1111 

Mazaltoya döğerek yaraladığın· 
dan totalmaş ve ıalbceza bık· 

yflrhJM t~•ktf ettlrllm1tdt 
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ltalya Hüktimeti Genel Efkara Ka 
Tutarsa Hata işlemiş Olur. 
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M. Mueeollal'oin sôyle•lerl· mi kabul etmek.le, Etbopla ile andiçllmlttlr. Ve ••leı .... 
oto, istihdaf ettikleri yıkın İtalya'nın aktetmle olduktan kili Te kugılın_. ıalh yole 
mabat ne olorea olıun, her mu•hedenfn ıibb•tlnl blldfrl· ile halli için lea.-D ••· 
bıldt, M. 8ald•l'nln cumarteıl yor, ve fakat, hona rağmen, nlzma dahi kanl-tl•r. Ce• 
gftnO bıbseyledlğl Ethopla Stresa muknelenımeelnln1 AV· anre'dekl eoa mlllkereler ,.. 
mee'elealne mıtealllk endlteyl rupı dııında, ltılya, Fran11 ve naıında M. Antko9Y Eden, 
izale d6şftnceılle, söylenmiş bftyftk Brllaoy• için bir mit· .. AIAkadar iki uref. bir ... 
oldoklım tuhmtn edilemez. Bir tehlt cephe mevcudiyetini sım çareal ararkf'n, milleller cemi 
zamanlar, ltılya hudut hAdlıe· nen dahi 0111 ihtiva ediyor yetinin mNef tefflklDI kaMıl 
lerloln mkeme tevdi edilmesi· mDIAbaz11tle, bundan enelk.I etmltlerdlr .. demekle dtba IJI 
ne rlza göıtnmlt oldu~undın, ındlaemayı, tabiri değ~rle 1 !l06 bir dlşQnOo tarzı "rab baleti. 
bo mes'ele etrafıadı yapılacak muıbede•lnf ortııfan kaldıra · g6stermtıtlr. 

hubıogl hlr beytaatın ana mu. Brh1Dya imparatorluğu halya n Etbopla mlllr.tler] 
f lkrlntn ııulb dloDoceıl olaca el klrı umumlyeyl dGtDnmtk cemiyetinin aaılaruırr. Bia ... 
ğını keetlrmek kadar tabii bir ılaln kurulmuı olduğunı dair, aleyh, •ralarınd• tahacldll 
eey olamazdı . ltalyanın Şarki yapılan lulbamları bu memle· eden bfttGn budud ... 'elelerl, 

Afrlkada askeri kuvvetlerini kette hot görmek gerektir. Bo ve badudlarmın t•yf• •e iM 

artırmaktı deHm edecf'ğl bek· mee'ele etrafında g6rOıruek de· biti mllletler et-mlyedDI• kqr. 

leulyordn, Zaten bu Jıakkı hal · mek, ıoğuk kanlıhğa ıeaçok ruuı oldoğn b•yneddO,.ı ada 
ya kendlal için mahfuz balon· lbtlyaeı olan bir nzJyete ateşle l~ı makıulzma11 tartfıaclaa 
durnyordo. Fakat her halde koşmak demektir. ıolhao hallolunur. Olcede• 
hona mokıbll tecntız'klr hıtrp Muhtelit memleketlerin mfts mllltıler cemiyetinin G1laıraa 
llflarınınd• artık 1rkaıı .kfl!tl· ıemleke tedarikine kollanmıt ıuıeeuıuou kabul eımft olıa 
lecr.ğl umuloyordo. Cumarteal olduklart polldka ıhteml ma· halyı, tayet M. Alo .... l'ala 
glnft, Cağllarl de M . Mo11t1olfnl side ne olurea olıun, bugün b6rmet eylemekte ol ..... d· 
ltalyan milletinin ,.ski ve yeni bu ndlde r .. dtkal bir df'ğltlklik kArı omomlyeye kıf• ...... ,. 
he!'aplartnı tadlye edece-~iol b11· içindeyiz. Bu dellılkllğl, harbi alkııır •e IHhdDd eJle•lt 
dlrlrken, badotlarımıı dışındaki artık dflvel tbıllAfJartnıa bal· olduğa nclbelerdeD bf'C•k 
ıı6slere ve dGtftncelere bak· tinde ilet olarak koll•amıyı· olursa, çok bftylk bir .. ,. 
mayacağız "demle,. ve ltalva· cıklır1na dair devletlerin aktet· lolemle ol•takttr. 

nın, kendi menf11llr.rloi mft· 
dafıaı:la, bakimi mutlak bulan· 
du~anu ııöyl,.mletlr. Dl~er ta· 
raftan, Sardloyada don vermle 
oldoğo 11öylevde yılnu: efklrı 

amumlyeyl 1Bılhft1f eden ı6z · 

lere teaadaf ol'lnmuyor. Bura· 
da. her ne kad11 Eıhopladan 

aarıbaıle bahtı df'~llee de, c,ok 
c.nlı ve manidar ifadeler "8r· 
dır ... Sardioyadı ııalb ve harp 
için IAzım olan madenler nr 

dır" demekle ve "ham maden 
ticaretinin, blse kuracağı, bo· 
yundurağu karş11•1nda baş eğe· 

Cf'ğlmlzl dllefloeoler kendi ken· 
dllerinl ıldattyorlar .. diye de· 

vam ederek, efil.Arı umuınlyeyl 

letlhfdııkl devamını gizleme· 
mekıedlr. İtalyanın, menfHt· 
(erini tem11fl ve mftdafHda 
yegine hlkim olduğa iddiası, 

hldleahn lepat etmiş olduğa 

tek meıele değildir. M. Ant· 
hony Eden, daha önceleri, 
1906 muıbedealne lcaret et· 
rnlştl, 

Bu muabedeye ttıdlkan Et· 
hoplay11 dılr bDttın mea'eleler· 
de, Baynk Brlt•nyı, Franl!a ve 

İtalya, birlikte mGoavere ede· • cekler ve birbirlerinin bakım· 
lırındın haberdar olacaklardı. 

Her neyııe, böyle bir •nlatmı 
mncad olmııa bile, Etbopla 
hudutları Gzerinde bay ilk men 
faatlerl bulunan bftytık Britan · 
ya ve Franı•, Afrlkanıa ba luı· 
mında ıulh ve ıftkun ihlal 

edllmemeııl yolandı derin al• 

.ka duyıc•klardır. 
M. Moaaollnlnln kendi naelrl 

efk.Au olııı "la Popolo d' lıalla .. 
bile Eıhoplıdan akarak nll'I do. 
yoran sularda, B6} tık Brltan· 
yanın hukuka balaadnguna, 

itiraf etmekte ve Afrikanın bu 
parça91ndaa Fransa ve halyı· 

nın hıklarının'da BGy6k Brltan· 

ya tarafından taıtlk edllmlı ol· 
duğuna, yaamıktıdtr, 

Banlar M. Mu11olinln laka· 

yuhk.la kartılad•ğ• el k.Arı amu· 
mlyeyı· alAkıdu . eden meı'ele· 

lerdlr· Bunlar alakadar dnlet· 
lerce ueull dalreılnde kabul 
edllmlı yGkıek •eclb~lerdlr ki, 
ISyleı ~ol•yca, her ,.... bir 

Habeşiştan'a Mal- Krallık Mı, 

zeme Vermediler~ Cumurluk Mu? ....... __ _ 
- Başı 1 inci yflzde -

glltvre umumi P.fkirında ala· 

biyel oyandırmııtar. 1oglllz ı•· 
likahn akamete u~amaıı, la· 
zeıelerl, Jralya'nın Habetlıtan'• 
kar~ı olaa vaziyetinden nzoa 
uzadıy• bahsetmektedirler. 

Taymls diyor ki: 

- Bay Muıeollni'nln, Arab 
hakftmdar• kartı Adlı · Ababa'da 
geoit imtiyaz ·11ğlamak (Temin 
etmrk) için cnri hareket et· 
meğe karar verdlgt AtlkArdır. 

Fakat Arab bClkfimdarın, Muı· 

11ollol'nln bu anaıuna yerine 
geılrmeıiae lmkAn yoktar. Ne 
y11ık ki, hılya, Bıbepıtıa 
mes'eleılnln iyi bir şeklide halli 

busoıunda lnglltere'nla hamı 
niyetle yaptığı mtıdabaleyl im· 

tlnığl• karoılamıttır. 

Mtaceıtroya Flla g•seteelnln 
ıly•ei muhabiri diyor ki: 

- Muuollnl, Bıbetlıtan'ın 

mDstıkil bir detlet kılmııı 

hakkında nkl olan btlUln mO· 
dabalelerl reddetmeğe karar 
vermtıılr. Muıeollnl, memleke· 
tinin inklşafının, Babeılııan'a 

kartı taklb ettiği ıly11etle bata• 
ramıy•c•~ını bllmelldlr. 

Rom• 2 (A.A) - Boluno 
•e Udine bôlgelerlnde Tem· 
muz ve Ağuıtoe aylan içinde 
500,000 den çok ukerln ta· 

kıml yle ıftel mannralat '!' pıl· 
maaı hakkındı bClkAmetln al· 
dığı tedbirleri blt6a İtalyan 

bmoyu candan karplamıttır. 
TribGne gaseteal band .. 

bahsederek diyor ki: 
- 8Gkllmetln bu kararı da 

göst~lyot ki ıômGrgelerde ya· 
pılan ı6el ba111hklar anı Ta· 

tındaki orduya aayıDatmamıı· 

br. 1tat1a'aın ılllb kunetl 
A unpadaki 6c:leYler için oldup 
gibi darmrktıdır. 

Bıçak ve Ustura 
Kemer'de Ule 10kagında 

Ahmed ogla a ... 'da bir ua· 
tura n bir bıçak, Maıtafa oglo 

lbrahlm'le arab.cı Mmtfa'd• 

~rer blçak balamaattar 

•••• 
- Bıtıarafı 1 lact ylscle -

muktedir olamamı ... , bldD 
Yonanbtan'ın, camarfyet 8fllD• 

lntlbartnı da dogra bala .... 

Yunanlıtan, yDsloG lnll ... 
doğra çevirmeli Ye b6tla •· 
tlyaçlaranın lıaleıinl, kral .... 

ladeılnde arama&. dır. Çlakl 
kraha idareal umaaında Y .. . 
nletın slktla içinde y ...... . 
memleket birçok terakkller 

elde etmlttl.., 

Demlttlr. 
l11anbal, 2 (Öıel) 

dan blldlrlllyor: 

Yunanlltan'ın Parla ıetirt" 

bay Polltlı, Veaisel01'• hlta• 

bir melnab 711mıı n ba mek· 
ıub, Yanan paetelerlade llltl· 

tar etmlıtl. Yanan htlkô..al,. 
bu hoıaıta bay Polldllea •••t 
lıtemlt, oda telgraf la ıplJdakl 
tekilde cevab vermlttfr: 

Vatanını ınea her dy ... 
adam, böyle aaıik umıalarda 

yard menfaatinin lcabetdrdlf 
şekl•de m6dabalede balaamaya 
bir borç bilir. 

Mektubumun neplade• do· 
layı duyduğum derin teet16rl 
~izleyemem. F•kat indflr edea 

mektabamdı, ••t•••.. kart1 
bu nazik umanda lfU1aı mi· 
kellef oldnaum •ulfedea batk• 
blçblıtey kaydetmedtAf• bak· 
kına kAfl earabat utdar. f'8 

mektubumda• bııka maa ÇI· 

karmak lıteametl beal mite· 

eedr etmlıtlr. ÇGatl ",...._ 
tıfıtlltta, bay Mabl•ot'• 

klaan1a11I, ıabat alU,ed •• 
mayıata topı.... Balba .. e 
llllerlndekl fuUyedal laah edt· 
yor we Balk• lttlfôlBla IB• 

11lmıs bir nalyette olda ... a 
1Uahaten gGeterlyorda-., 

MektabDD bil._ ltadar. 

Ba lulaet, hlkO...ate kafi 
~rllmlfllr. ll•'eleye, wa .. 
dlladt ................. ,. 



... •-baka için dr,, ma 
il ... raa flklrlerlnl nak· 
or. u.,ı. okunacak teyler 
Onda, •adınlara, ruhla 
'9plôfı&lle g6rdGt6mOs de 

k•dırı ve 
cnabları 

erke&I, yalnıs erkek· 
bfll •e rub olguoluıo, 
tala t luymetl için ınen 
Jelıar.,, 

geseı kadının nrdlgl 
iladra•l•ra bile, g6a ge 
•ecektlr. Kadın, yilk· 

u.ı, lalmin edilmiyen 
plal' 6ıllode kutu.,. 
ıD kalbi çarptığı mfld 
... arıuaa, hep ae 

b•p lııemek, h•p genç 
larp gbel g6rlamelulr,., 

-~lr erkr&ıa, kar11ıaa nya 
•• h•yat boyunca eadık 
iddia edHeml's. Bu, 

ye yalandır ~er o er 
r f81 yapmıyor•a, emta 
ır ki, ~ôslerl, flslyolojık 
oa, teauvQ lf'm•yille 
kllet ediyor Bana da 

yor,.. purunaa alllndan 
gelealerl, kahn bir tııur 

ile 6rtebtlmlı aayılar .. 
fGUr al11, gene yapaca 

7apmaktadır ,, 

•adının en ıısel ıll•bı 
r. Fakat en bot bo~·• 

a••u da ıcea., odur. AA•• 
denıc.d., kahr . ., 

••••• kalbi, romaocılar.n, 
• dedikleri ıtlti, ıılıımh 

••i•dlr. El••rlrkl er 
•raı1ıada maymuacuk 

..... , btlıln . ., 

ok•••meall erkrk 9fl ka 
pllleıi araı fta, atlua 

dalla ı .. ıa, 6mra da!>a 
ot•r. Gurur • ., ylk•khk 
7apma vaıııalmrıod•ad1r . ., 

,..._.,rlD dlrllo.aaa, btçbir 
lıılyaıı anlaıamamıııır Ye 
ıJacakhr,. 

aı ıeverken fala ok 
lıdır. Peaçrll 'ID•~Ulk 
nser ... 

•ek lfl•melne barlı, ıe 
te ---rar, aldaımak11 

aldanma•ıa da mGı 

Çimdik ----
Çiıı'de 

eulara 
Cezası. 

kfurter S.1ıanK geseıeet 
•janelar1a Tı1ençlnden 

ilr haberi yHmakıaıtır. 

INtre g6re, afyon tçrnlerle 
kurua10D 6oder li~lni ., .. ,.ı C•J•Dg Kaıtet 

1 ... lere OIGm eesau koy 

ılf10• J•pıhp d•Aıt1I 
•• bir konııol aaııea 

-iL ... illa ye•I tedbirlerle 
a.r afyoadan 

..... •1t1ta1Llert orta 
ldn8ak al7elladedirler. 

dltkblerl•I• Mkılap 
elerl için Çio'ia bir 

_..ıor1omlara 

~• .. WJ•~)lsdeelll 

ıUZSSJWMMh 

Hergon 
Beş Kelime. 

Kırkbirinci Liıte 

1 - Maznun - Sanık 

2 - Şahit - Tanak 
3 - Hurafe - 1 - Urau 

2 - (Evlum ve bayalit) 
Sanıka 

Ôraekler: 1 - Halka anM• 

lardan kurtarmak. ilamdır. 
2 - Biz b~eaplarımıu ADI· 

kalar Claerioe kurmayıı. 
4 - Baasaaiyet - Duygaahk 

Örnrlr.: Gazeteler bava ea•· 
gan ifiade b6yük bir doy· 
gaolık gösterdiler. 

5 - Şayanı dikkat - Dikkat
df'ğer 

Ôrnt-k: Öııh'lhuauz dikkat· 
df'ğer bir gelitim içindedir. 

NOT: Gazt-temize gftn· 

d rile<"ek yazılarda bu 
kelim.-lerio Osmaohea· 
lan kullaoılmamumı rİ· 
ca ederiz. 

Yobazların Kini 
Belgrad'da çıkan Polellka 

~11eteelnln 18 haziran lartbll 
••yı•ıada okaduğomaH ttiJre, 
Üdkob•an .. r karala Gyele 
rlnden n eıkl •ylavlardaa 
olen bay Şevki Hamlı Üıık.Gb9ıe 
dôrı be, ıarıkb hocanın uldı 

rımıaa oğrarnrı. lıerlae ıll•h 

atıhaıt, fakat bir talih e1eri 
olarak bu f•ğınçt•a 11~ ola· 
rak kflrtulmuıtar. 

Vak•• şftyle olmaıtur: B•y 
Şevki Ramiz bGrOAuadao çıka 
rak bir kahve1e ghmı-k Gırre 
tkra yolda kar11111na yobH ho 
calardaa Şaban, S•dık, Fettah 
leminde içi. ile bir kGyll çık· 

mıı ve bunlar kendlelae beı 

el ıU•b •thklar1 halde raetla 
ıamadı&larındaa bçmıtlardır. 

Saldırganların bepıl polİdÇ .. 

yakalaomı11ır. 

Hey ~evki'n n po&lee •erdiği 

diyr•e rörr., bu yağınca hasır 

lıyao Ü-tkOb yoho1zlaraaıa baeı 
ıtcUll bainirrden Aıa hocadır. 

Bay Şukl mGrevr.llt oldo*u 
evl-.eftaa aylık alan ba kara 
ruhlu adan.ı oreda11 koYmuı 

Ye ba da keadleindea Gc al· 
mak için arbdatlarına bOyle 
bir ıaldmm yaptarma11 dGtln 
mlııılr. 

Aıt boa yakalaamıt •e ıa 
srl ~r.rçlnlrre baılanmıttH. 

lımir birtnal len memar· 
ıuaundaa: 

Bir borçlan dolayı tahta h•cse 
alanan 640 llrahk hleee lflnel 
ı .. rtnln birinci art11rma..1ada 
maııerller larafıadaa ıekllf 

olanan Htıı bedeli kıymetin 

ylsde 75 ini balmadılına lklael 
armrmaıı 5. 7 935 cama gOaJ 
eaaı oablrdı kayamcular H 

earraf lar çarııııada yapılaeag. 

Uta ııl ıour. 197 

lımtr ter. h•klmltğlodrn: 
lamirde bGyOk .. ı,.pcl oğlu 

hanında t89role ford yedek 
parçalar1 n petrol tlcareıUe 

mrqul m. bedreuinln alaealL 
larlle kn•knrftato akdi için 
wakt ıa,,.bl muvafık g6rlldl 
Alnden kraıtlılae iki ay mlh· 
l .. tta tıa-.ına .., klçOk ealepçl 
o~lu bamoda tlccardaa k•n· 
ıarcı otlu rlfatm komlıer ıeyl 
niae karar Hrilaııle olmekle 
icra H if ı.. kanununun 288 
inci m•ddeselae tnf ikan key· 
flyeı ıltn oluaar. 1965 

••lorJ• ma -'rmtı olan her af 
yoa buıa11aaa bede•lae d6•m• 
ı .. reıler yapılmakledır. San•· 
tor1omda kar yapank çakmıt 
•e yenldea afyoa tatkaaluga 
.Jlslndea geri gelaalt olıalaı ................. 

[ "
Borsa~ 

Boruda dlakl lıClm ye 

sıblre eatıeları •e•ğıdadır: 

fJzom saııtlan 
Ç. Alıcı K.. S. 

172 S. SGleyma. 8 75 
:lO 8. s. Ahmet 12 
16 O. Ardltl 10 
ti j l•raato ma h. 9 50 

.H4 
Zahire satışlan 

&. s. 
12 
12 
10 

9 50 

Ç. Cinai K. S. K.. S. 
901 BuAday 4 6:15 6 6:l5 

50 Ton bakla 4 375 4: 375 
ll97 Bakla 4 375 4: 753 

Ralkevimi~in 

\tu!'iki Kolu Ba
lıkesir'den DBodO· 

Ba ıkellr, 2 (A A} - lımlr 
BalkeYI musiki kola .. a'•tklr 
ları ikıncl koaaerlerlnl de .er 
dlktfln 10nra 8ahke1ir netleri· 
nla içten ağarlamaları arHında 
ba~n lımlr'e d6nmGel.,rdlr. 

San•aıktrların ikinci konee · 
rı de birinci•! ~bl muHffakıyetle 
olmaı, ba ıaretle amat3r 
ıan'aıktrlar Bahkealr'de blyClk 
hir 11emı•ali bırakmıtlardır. 

QrOn Fiatı 
1934 Yıhada elde edilen 

muhtelif Grlnlerln flederl bek 
kında lıtaıfıııtlk genel dlrf'kı6r· 
JlğGnee ırhrlmls ıırım direk 
16rlltlndea ma16m•t lıteomlt 
tir. Ulo•I ,ı;ellrl tetkik ~ımekte 
nlan Ekunoml bıkanlıAı kon· 
jook.tôr ıervlıl ba11 ıaram Grin· 
lerlalo çiftçinin elladf!o çıkar 
ken aldıl• kıymetin 1934 aene· 
ılnde ne olduğuna öğrenmek 
iıtemlıtlr. 

Grlen emirde çiftçinin har 
men Hmananda veyabod bar· 
mandan ıonra mabeul6od p•· 
sera çıkardııı, yani mahıullnCl 
pHara dtl~m ballade getirdiği 
Hmaada eaçok deHm eden 
fıatao ne oldulu 10rolmakıad1t. 
Bonon için arı'lı flat inme n 

çıkmeları da DHHı dikkat• 
ahaacak, yalnız nıatl flatlarla 
iktifa edllmlyrcekdr. 

Bona Hatları bu ,ekllde 
oldo~oodan e> fletlar aaaan 
dikkat• alınma,acaktır. Verile· 
cek tarım Grlnlerl flatlrrlnde 
eenenln mahıalan en bol ol· 
doğa nanılmlnde ençok dnam 
eden flaı eHı olacaktır. Bu 
lz•b•t onbrıt JID lçlnd" ~enel 
dlrr.kt3rl6~" J3odP.rlfetrkıtr. 

Bornava sabo alma komiayononcla iha· 
leleri yapılacak olan asker illnlan 

Hurnava aıkeri ıe. al. ko. dan: 
6 ıablue G111emlr9e ıeellm euılle 60 ton arpa açık ekıllıme 

ıoretlle ••tin ahnmcaktır. ihalesi 8,temmoz,9:J5 pa11rte1I ~Clntl 
ıaal 17 de Y•pılacakt1t. Behf!r kllo8oaa ıabmfn edileo flat S 
kuroı 75 ıantlmdtr. MuHkkeı ıemioab 169 liradır. Şuıoame 
ılal gôrmr,lı: için bercGn ve ekıllmeılne gfrleeceklerla bilcllrllea 
vakitten evel lemla.tl1rlle birlikte Buraavada aıkerl utla alma 
komlıyonuna mlr•caaıları. 23 28 :s 7 1859 

Hurnava aıkerl ıa. al. ko. dan: 
1 - Ôdemlt'tekl eekeri hayvanları için 102300 kilo eamaa 

ac;ılı: e"ılhme ıoretlle .. taa ahaacakt1t. lhaleıl 8,tem· 
mus,935 pazartesi glnCl uaı 10 da yapılacaktır. Beher 
klloıaaa tahmin edilen flaı 1 koruı 40 ıantlmdlr. 

2 - Munkkaı teminatı 107 liradır. 
Şartoameelnl ~ôrmek ilzere bergln Ye ekllltme.tae gf rleecek· 

lerln blldirllen vaktinden evel temlnetlarile birlikte Burna•ada 
Hlrerl ııııa alma komlıyonon• J?elmelerl. 23 28 S 7 1855 

Huroua aıkeri ıa. al. ko. dan: 
1 - Barnavadakl kıt'ının h•yHnaı lhtlyıcı lçln 300 ıoa 

arpa kapah sarfla mGnakHaya konmuetar. lhaleıl 8,ıem· 
mos,935 pHırteal gtlnl ıaat 15 te Barnanda aıkerl 
eahn alma komlııyonunda yapdacaktır. Beher klloenna 
tahmin edilen flaı 3 kurut 75 ıaalimdir. 

2 - Mankkat ıemlaaıı 844 liradır. 
Şarınamtalal g6rmek için bergftn Ye milnakasaaıoa fıtlnk 

edeceklerin ihale ••tinden en•• bir ... , evvel tl'!kllf mektab· 
larını makbus mukabilinde komlıyon relıli~lne •ermeleri. 

23 28 S 7 185S 

Hornava aıkerf ••· al. ko. d•n: 
Gazirmlr9

e teııllm edilmek tartlle 37o,800 kilo llalt maden 
~111111111111111~ Muallim ~111111111111111111 klJmftrl a.çık eksfltme ıoretlle ıatın ahnacalnır. lbalı-ıl 8,ıem· = D ff IA • Al = moı,9:15 dr1nrıeal gtlntl ... ı 16 da yapılacaktır. Beher ıonana 
§ r • O uSI ataş §1 tıhmln edlll'!n ftat 10 llradır. Muvakkat ıemlnılt 282 liradır. 
i Etki Tıbbiye Mektebi Madara, Garp Crbbe11I Sıhhiye Relıl § Şırınamesiot glJrmek için hergln Ye ekelhmeılae ~rloeeeklerla = =ı blldlrllen vaktinden net temlnatlarlle birlikte Burnovaıla •ıkerl i Jç Hastalık )arı Motahassısı ~' HflD almı lı;omlıvonnba E"lmf'lerl. 23 28 3 7 1854 
§ Ha1111lannı Hecı 8HaD Otell K.ar,ııında Şamb Sokağında ~, --ll-u_r_o_a_v_•_•_11_ke_ı_t_aa_. -.-.. -k-o.-da-a_: ___________ _ 

Ei f20) No Eıkl Muayenebaneılnde Kabul Eder. :; ı Ôd,,mfo'tekl 11keri bıyvaaalı için 66 ton arpa açık ek· 

~111111111Hlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll111111111111111111llllllllllİllll~ ıUtme euretlle eatın ahnacak tar· 
Yamanlar Kampı 5 Tem· 2 lhaleıf 8,temmnz,935 pazarıeıl gına eaat ıt de yapıla· 

caktar. Beher tlloıonı tahmin edilen flat 3 karat 15 

d A 1 santimdir. 
muz 8 ÇI ıyor 3 Muvakkat teminatı 186 liradır. 

DaA Ye ça111 bava• ' Şarınameılnl ~ôrm"k için hergGn Ye ekıtltmeılne ~rl· 
acus ve bol yemrk ıeceklerla blldtrilea nktladen e.el temlnatlırlle birlikte 
lyt ıo. Baranada aak.ert ıataa •ima komlıyonana mClracaatl•n. 

Ba yıl her yıldan daha Q~tan bir il"rleme var, yol daha mi 23 28 3 7 1852 
k"mmel, kamp ile K.ıtrııyaka arH10da muotHam kıptı kaçta M b r f k l . 
ırrvlel, d6rt df'fa y11m1:k yatıp k.alltmak dahU ~iade 1 liradır. U te 1 mev ilerde ihale en yapılacak 
Ş•mdldea Beyler ıokağradakl dlt1pınıerlmlıe mChacaat ediniz asker ilinları 
far•h kleırm•y1tns. 197 l 3 4 

Menemen Sarbaylığıudau: 
1 - Mearm,.n aarbaylııı ıaaılfaf dafrHI IYy••naıının bir 

eearllk tbtlyeeı ol•n 8700 kllo arpa ile 18000 kilo 
um•n 2, 7 ,935 tarlbladea ltlharen 15 gtln mOddetle 
açık rkAlhmlye konmaıtar. 

1 EILIUUae lıt 17. 7 .~:~5 ıarlhlae nıtlaya• ça,..mba gtlntl 
ıHt 1 S le belrdlye datreılnde icra kılınacaktır. 

3 Bu it için muhammen kıymet 3'8 liradır. Talipler bu 
mlklmr Gsrrln.t..n ylstl,. '7 ,f; nf•hrtlnde deposlın ekçr.1111 

yatarm•aa H ihaleyi m6tekıb Gç gGb içinde lıbu temi 
natıaı yl•de 15 e lblt~ etmrıe mecburdur. 

4 - Mııe•hhlt arpa •e eamaaları H•ml bir hafta içinde 
bel.-dtyeye tflllim ederektlr. Mahn l•mamen tr.ıllmlnde 

bedeli belediyece derb•l ıe .. tye edilecektir. Naklt1e Ye 
bammallye muraf ları H ıellAHJe resmi talibine aittir. 

S - Arpa H uman lana emls olmaıı prlllf. l.ıeklllerln 
tayin edilen gtla •e uatte belediye dalredade bulan· 
malan ltsımdır. S 6 9 12 l 96 l 

lzmir Cezaevi DirektörlOğOnden: 
19000 lln bedeli mubamm,,nll lzmlr ceıaevlnln may11 936 

pyeıtne kadar olan ekmek thdyacı kapah sarf ıureıile ekıllt· 

mtye konulmaııar. EkılhmlJe glrleeeeklerla ya.de 7 ,5 alıbe· 
ıtade ırmlaat Hya htlk6meıce mntrber banka mektublar1nı 
beraberlertnd., alarak lnale gClotl olarak tayla edilea 29,7,935 
.aalemeclne ruthyaa puuteıl glntl ıaaı 15 te ceH89İ direk 
tGrllk M•llDda toplanacak komlıyoaa •e fHla ıafıUat için dr 
herglD aut 15 ıea IODra dlrekt6rllğe ba,•armaları Uta· olan;;:'° 

s 9 ı3 ·~ 1972 

lzmir Cezae"i UirektörlOğOoden: 
9600 Urahk bedeli mabammeall lzmlr eesaevlain l,7.9:JS 

~lalemrcladea baıltyank herg6akl ekmek ihtiyaca olan 800· 
900 ekmelin m6dde11ls olarak açık eblltmlye konalduıuna 
dair olan UAaın buı eıbab dolayıılle geri aham•11na IGsam 
h•11ıl oldu.nadan ha•om111Gılı~a ilin olunur. 1973 

lzmir Defterdarlığından: 
Kut••••• bahk avlamıt y~rlerlnde ıftrllen pey haddllt1ık gö· 

rllmedllloden 9 6· 935 ıarlhiaden ltlb.rr.n bir ay zarfında pı• 
urhk tıureıll~ theleeloe komlıyoaça •arar ~erilmlıtlr. Tallblerln 
9 ·7· uaS g6D6ae k•dar maballl Malmldlr&Gglae mGraeuıları 
ua. _,._, lM 

Keyramıç A~k~rt eıatın al. ko nandan: 
Cioel Mikıa,. S..her kiloıanua ıab· Teminatı mu· 

mla edilen f latl ~•kkate akçed 
Kilo Kr. Sı. Lira b. 

sııır eti 63000 l 2 00 567 00 
Sığır eti 60000 12 00 540 00 

Ba ramlç clvarıad•kl kıtaatı aekerlye ihtiyacı için yakanda 
clael Ye miktarlan JHıh iki kalem ••l•r eti lkl kıla tartname 
ile ayrı ıyn kapah Hrf aıullle ekeiltmlye koamaıtar. lbalelerl 
5 lemma1 9;JS cuma gllal Mat onbette Bayramlçte tftmeo utın 
alma komlıyonond• yapalaeaktır. Şarınamelerlol bergla komi•· 
yoada gGrl'!billrler. 

Ekelltmlye lıtlrak edeeekler 2490 •yıla arlllrma H ebiltme 
kanununun 2 ve ftçlncCl mıddelerlade H ,arınamealnde J••ılı 

n•lkalarla ıemlnıll maHkkaıe makbusa •e ıekllf mf'ktoblanaı 
lhaldea enH bir ıaat enel komfıyona nr;..ı, bulunacaklardır. 

18 23 28 3 1777 

. u il 
- ' ' 2EMG·iı 

c~j. ~ r -.::.::~..wı..-ı.-
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Çünkü · Ankara Birası 
• 

Ulusal Bir Fabrikanın Mahs11lndnr 
Tefrika No. 72 M. AYHAN 

Ucuz, Temiz ve Sıhhiğ Bir Gıdadır. · · 
Şehirde Delliillar Acı Acı Bağırışıyor- Torkiy.e';°in herıarafında (A~kara Birası) dır. 
lardı: Ağlayın Ey B~baralılar, Ağlayın. (A~çjk~;~ Böıraso) 

01 
beryt>rden arııy•nız. 

Merdl•enlerln iki tarafını tu· Şt'hlr çalk1aıyor, hılk, ha~ 
tan zırhh mohahslar biri birine 11nı dftğe :dOğe ığlıyordu. On 
bıluyotlardı. Tavnlnında amit binlerce kiti eehlt kenıtında 
ılzUk •ardı bannı Hraynia do~ro ltoıoyordo: 

lkt bny.f k papaı, ıeaelıte içe. Bahçenfİı errafın«lald · mu ha~ 
rlye glrdUe;. ,.&artılarına dört fıılar, bu dalga haltnde ~elen 
iç muhafıı çıktı. Bunlar kılıç hıçkmUı, lnlhlll, feryıtlı halk 

••ldı. Fakat battan •taAı ıır· ldtleılnl durdurmak lıtedller. 
•alı elbleeler glymltlerdl. Hatun Bıkan, pencereden 

İollarıaa birer ılyab ipek yıılı g6ılerle baluyordu. Bunn 
lnardell takmttlırdı. garOnce ba~ırilı: 

ClnkG, Bahara Bakanı Ver - Sôylryln onları, kimse 
dan Hodat b11taydı, Son dakl lncltaıeeln. HGktlmdar1na ıevgl 
kılarını yaııyordu. Yatajtnın göıtf!rea bılk ltHlb kakılmıı. 

Boga, bf r allıntn krbıfüJne 

111ldırdığını gGrftnce, kadını ve 
çocuğu bnd~u, oı>a doğru 

daodO. 
Bılk; 

- o. Ol. 
Diye bığ•r11tı .. 

.__ 

aeonda •Ah1an, dilber Hatun Göı1er uzaktan ona dikil· 

Bakandı. mltıi. O, batan Bubareltlaran lanarak, bir fırt1na ıtlhl, yarala 

.Dilber bakan, attnın aeıGnde 
doğruldu •e mıır•A•· bOtfto 
kunetl ile bo~ıaın alnına eal 
ladı.. Boga, acı acı homurdan 
dı. Maırek kmlmıotı.. Y eralı 
baynn bcııbQtftn kudurur gibi 
oldu. Genç lıadıo atının mab. 
moılarına dokundu n ıt. t•li· 

- Yaklat ıevgtllm, yaklaıl. kalbinde yaııyordu. Onu ıe•l boğanın aıtGaden abGr ıara'a 
Seni bınkıb gidiyorum. Senden yorlardı.. Her 11maa gectlgl ııçradı. 
ebediyen ayrılıyorum, göılerlm yolları beklerlerdi. Boğ•, daha ılyade kudur 
trkada kahyor. ÇGnkl Arablar Onun kudretli. eerarb, gG muıto, Grrlye dönda. Fıkat 
•ı b il dilber bıha, yahu kılıcını çt:k ze Gcum ett er n een, ıel göılerlnl onan eti bulun· 
"•dl 1 L 1 mit n, •an bir voruılı, ho6a yapaya aıı aı l)Oreon. mu gtUGtlntl görmek için ı " 
l..rnında bir de çoeoı•ımoa nın göıGaG parçalamıştı. Az~ın 
tar. Allabın bana kartı bu ıoplanırlardı. hıynn, bu darbeden ıonra 
kad1r ıallm danaaacagını om· O, Haki btlklmdar1n kona eerermledi, 11ıa. ııçradı, ıola 
-ııdım. ğında bir kadın drğll, Buba d b J t 
... eaçra ı, aıını yer ere çarp ı •e 
Ldın hıçkırdı.. ranıa koaagında bir ateı ,.. blras ötede ytluldı. 
- Ajlama ee•glllm, ajlama gını idi.. Balk bığr11ıyorda: 

kacLnım. Bayatta blru metin BGtla bunlardan b .. b, O· - Verol, )ata Dilber kah 
01•k gerek .. Sen ceıar bir non kabnmanbAı, iyi kalp. ramanl. 

lıdınıın. Bir erkekten daha Ull~I, adaleti dillerde yayıl · - EmdlAln ıOt, btl•ldlr TGrk 
kabrıman11ın. E•et, bea timdi mıttı. kııı!.. 

f'ratelli ~per~o \' apur Acenta~ı 
ROYAL NEERLANOAtS KUMPANYASI 

• ·"SA!fURNU~.. npuru elyevm llmıoımızda olup 4 temmuıda 
Anvers. Roterdım, Ameterdım •e Bamburg Umanları l(ln yak 

alacakttr. 
"ÜRE TES.. npuru 10 temmuzda grlfp ylkftnl bophtıktan 

sonra Rurıaıı, Varna ve Köst~nce Umaolırma hnekd edrcrktlr. 
"ÜRESTES vapuru 13 ı~mmuzdao J 8 trmmuaa kıdar An • 

ti • 1 L •r:rıı, Roterdam, Amsterd•m ve Hamburg Umanları iç n yGa 
alacalwr. 

SVENSKA ORfENT LINIEN 
"SMAL~NO,. motôrG 7 ttmmoıda Uamburg, Copenbag,.n, 

Dınııiır, Gdynlı, Goıeburg, 0Jfo ve lekındtnavya Umaolarına 
bart-krt erl,.cektlr. 

··ROLAND., moıarft ı:ı ltmmoıda Roterdam, Uamburg, 
Copenbegf!n. Danızlac, Gdynla, Goteburg, Oelo •e lekandlaavya 

llmaulıra lçlo yftk alacıktu. 
SJo:HV.CE MAHITf)t BOUMAIN 

Garbi Akdeniz için ayda blr Muntasam St"fer 
••PELEŞ,, vapuru 14 temmuzda gelip JS temmuıda Maltı. 

Maratlya ve Barıeloo Umanlır1 için yGk ılacıktır. 

Yolcu ve yftk kabul eder. 
NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE 

lımtr'le Nev York ansınrla muntazam ~fer 
"RINOS,. •ıpuru ~l temmuzda İımlr'den (Doğru) Nnyork 

için yak ılaaıkttr. 
Hımlı: hınlardakl hareket tarihlerindeki deAltlkllklerdcn acente 

meı'ullyeı kabul etmeı, 
Faıla tafıllit için ikinci KordoJtda Tahmil .e Tabliye tlrkdl 

blouı arkaeınde Fntelll Sperco acentalağıoa mGracaat edllmeet 
rtca olunur Tf'lf!fon: 2004 . 2005 . 26ti3 

61aaeaaell1dım. Onlarla boAoı Bir gan, alile Babın paaa Ve o; kanh kıhcı ile halkı 
IDah idim. Fakat ne çare?. rının orta1ından geçiyordu. Balk, FtlAmlıyarak, atını tınH kal· 1 - Elekthik ıaotralımıını eenellk ihtiyacı olan Te apAıda 

8111a g~lerlnt taHna dik· onan geçtiğini duyunca kıy· dudı, kayboldu, gitti. cfnı n mlkıarları yasılı bet kalem malaeme kap•h sarf· 

Tire Şarbaylığındao: 

•itil: naımıt n fıklr bir köylantln Şimdi halk, Hrayıa ~ncere la yıpılıcak ekılltme ıooondl lb•le edilecektir. 
- Tark illeri, feud içinde getlrdlgl genç, lrt bir boğa, Irk ıine yıklıeırken. o gGokft kıh· Miktarları Cinsleri 

.. 1 1 1 rt 1 L T nmanı gOrlyorlardı: LI M t ;... rpınıyor. Oaa yanı,orom.. ma,, p e n aopermıtıı. op· 50000 ıre 110 

' 0 1ay kolay aana hiç klmıe tınan hılk, bu aagın n ark· Tuah, raılerl yatla idi. 3500 M 3 •e ' ııfır n.•ktae yagı 
1•rdım edemlyecek. Berkee mllt mahlukun ônllnde, kaee - Sona var 850 " Beuıia 
L_ 175 .. Gu 1111tının kayg111na dltecek. İtte kôoe, bucak bucak kaçıtıyordo .. 
L._ G l 75 Kilo Stopl ueb •I moıtarlb eden -1 de G6sel kadın, fnkaladeltğl Kı· tabınıza "'ze L 

d ·Y" U 2 ihale edilt.cek malzemenin muhammen bedeUerl yta6aa 
Q ar. ı•ımlttf: 

1r_ " 8 . c·ı y 6059 ura ~5 kuruıtur. '9dın dotralda. Ptrde açıl· ileriye dogru blktı: Jr 1 l aptır• 3 Muvakkat teminat parası 455 lludır. 
llbftı. Bir kadın g8randa; ha Boğa, kuyruğunu kalduırak k J • · ıi Şartnameler bedelelı olarak earbıyhtımııdan nrtlecekllr. 
haıa karı11na ituet etti. Te batını Gae dogro eğer~k, ma stersenız 5 leıeklller Ticaret odaıındıkl ılcil •ayıtlcrlle maaoton 

Blklmdarıa ~ıel kar111 dônmlt, kııarmıt gaılerle bGtln Yeni kHaflar çarpıı 3f numarıdı taedlklt tahlil raporlarını tekllfnamelt.dne bığhyacaklardır. 
Elleri ile yasını örterek .e ılr'atlle geliyordu. ALI RIZA 6 _ Teklif mektublar1 l2.7.9a5 ınıHne kadar Umahaber 

bıçkırınk ayaga •alktı, arka Çığhklar göklere çıkıyordu. kıreıltğında ıırbıyhğımıza •erilmio olacaktır. 
dakı dı•ara yaklaıtı, bir dGA· Kalabalak yarılmıttı. Tam 0 7 lbıle 12.temmuz D35 gonane raetlıyan cuma glaG Hat 
lbeye dokunda n' lçılan kapı 1trada bir kadın, yınuıo ile MOcellithanesine uJrayın.ız 15 te şarbaylık dılreelnde yıpılacaktar. 
dın kaybolda. beraber ıokığın ortaıına yuvar· ___________ 2:.5:,_..:2:...:8;__3 __ s ______ ı 8_6_7 __ 

llL.I A•dın D~mıryolu umum • •diye doiru idi: landı n bo~a, ona doğru 111· J 

Şe mOdtlrlGğGnden: 
birde delllllar acı acı bağ dtrdı . Zualh kadın n yanuıa l l l4: numarala boıuei ke· 

''•Jorlırdı: için öl6m mob11kkaktı. 
reste tarUreidlr. 

- Ağlıyın ey Bubanlılar, Herkeı deboetle ona bakı· 3,7.19:35 tarihinden le'arı 
•ğlıyın.. Bla ne ıalibılı olun yorlardı . Bazıları, göılerlol ahire kadar muteber olmak 
fır l111ltla lı:I, batunamoı bu hpamıı, kolları ile ylılerlnl oıere Arıkbıeı'nden lımlr'e 
kollarını terkederelı: göklere örtayorlardı. vagon dolusu olarak naklrdl 
uçta.. lıte o ıanlyede blrıey oldu. lecek dişbudak ve karaağaç 
b - Atlayın ey biçare, bet Dilber ladın, yanındaki ıG kerestelerinin br.her tonundan 
•bt Babara balkı! ÇlnkG ar vadlerden blrloln mıırıgını 450 kurut Ocreti nakliye ılı 

tık baaıaaıa Verdıa Badat ôl kaph Te bir ok gibi, bogaya nıcakttr. 
llllttlr. doğru farla!ft. Tt-nzillt nlııbt.tl: ~o 4::\ f nı 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıı11muuu111111ıı11 ıı ıı 11111111m1111ııı111111111111111111111111111111111ı111ı111 w ~ 

1 Akşehİ~---~anl~aSI ~-ısıanhuı·Evkaf Mndürlnğunden: 
n Z m ao 911 @. n n ~ e te. O = Beyo~luoda 1111 sokağında 1 No. lı bloaoın ıaılllea in· 

U -fi' ~ lblJ c;;;J) = şası eksHtmly" konmuştur. 
ikinci Kordonda Borsa civarıodaki kendi binasında = A - K.,.elf bedeli 22lılci lira 70 k:or aetor. 

TELEFON: :2363 = B - Şartname ve proj,.el 1 lira 12 mukabtllnde lıtanbol 
---"- ·• - bey11rl fennlyealnden alınır. 

HertOrlft (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. :: c - Eltslltme 22 1f!mmoz 19:15 paur1e81 ,naG ıaal 16 da = Evkaf mftdftrlo~nodekl idare enflmealnde yapılacaktlf. 

§ O - Ektılltme kopalı zarf o&olll"rlfr. = E - Muvakkat teminat 1661 liradır. 

§ F - Ekılhmly" glrtceld,.rio mimar ve mGb.-ndlı olmalan = •e bo gtbl yapı lelerini iyi bir ıurette yaptıklarını dair 

·Vadesi dere % 4 

Mevduat Şartları· Altı ay vad.-liye % 5 
• Bir sene vadeliJe % 6 faiz \'t>rilir. 

- veıııfkl ibraz eylemelt>rl lbımd1r, 
-.. .... iiiiiiiiliıiiiiiiiiP.illi!iı!iiifti!l111111111P.1~~mm111111nrnır.mı~mnmm• a 1 ıı 15 1955 

\'. N. 

VV. F. ff. Van 
Der Zee 

& eo. 
OEUTSCHE LEVA 1 LINll 

11 VVINFRIED" 
temmuzda bekleniyor, e•· 
moaa kadn An•ere, Jloterda-. 
Bamburg Ye BremeD kin ylk 

alacaktır. 

JOtıNSTON VVARRE1' LINES 
LTD - LlYERPlJL 

" DROMORE ,, " ra 14 
trmmozd• brklenlyor. DYl!ft 

•e Lhrrpul'dan ynk ÇJPrdık· 
tan ıonra Burg•e. Vanlt KGI 
tt-nc,., Ga1aç •e tiraHa lclD ylk 

al•cakıır. 

SERViCE DIRECT DANtJBIEN 
TUNA HATTI 

0 DUNA,. npura 4 ıe-u• 
da bekl,,olyor. Budaprıte, Bn 
ttıln n Viyana için ylk ala. 
cak ar. 

Olivier ve Şore· 
kası Limited Va· 

pur Acentası 
Cendell Ban, Birinci KortloD 

Tel. 2448 
Tbe Ellerman Llneı Ltd. 
11TBUBSO,. ••puro 25 laa· 

ılranda Bull Annn •e Lon· 
dra'dan gelip tahliyede bala· 
nacak n ayni umanda Lomdn 
n Hail için ylk alacaktır. 

"RUMELIAN., npuro bal· 
na ıonundı LITHpool H S••••· 
eeı'dan beklenmektedir. 

Nor: Varot tarthlerl •e Ya· 

purların lılmlerl herine de•I· 
tlkllklerdea mee'allyeı kabal 
edllmrı. 

Jımlr ikinci ten memar· 

lo~oodan: 
ılofrre borçlu madam ba 

rtkllyaya ald bucadı ıenl eo 
lı:ağında 9 tayıb e• bir ıeae 
mOddetle kiraya •erllmek Gaere 
tarihi illadan itibaren l O gGn 
mGddetle ıçık arttarmtya çıka 
rılmıttır. Talip olanlar lımlr 

ikinci tcra memurlugunun 
9:13 5500 ıayıh doıyasına mil 

racaatlan •e mnkur hanenin 
kiraıııoı en fada arUtran Ue 
mokn~le taaılml 15 trmmum 
935 pazarte51 gfiofl ıaat l 1 de 
yıpılaca~ı ıazumu ilan olnnur. 

1967 

Tayyare Piyangosu --...• 

19 uncu Tertip Bi· 

letleri Satılıyor .• 

Boyok ikramiye 

50000 lira 
Mnkafat 

20000 lira 
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,----------------------9' f RIGI DAi RE soğuk hava dolabını 
bir IOks eşya zannetmek hatadır. ilk 
taksit olarak yalnız (10 LIR4.) vere· 
rek alacağınız hakiki' bir (FRIGID· 
AIR) evinize neşe ve Rıhbat gPtirir. 

FRIGIDAIRE 40 mumluk alelA· 
de bir elekıirik ampula kadar ce• 
reyan Aarteder. Hundan dolayı, mas· 

1 
rafı faydası ile ınukayese edilmiye· 
cek kadar ebemmiyetsizdir. . . 

FRIGIDAIRE,j~alırken markasına dikkat 
ediniz. Her hangi bir soğuk hava dolabı 

"F R 1 G 1 DA 1 R E,, değildir. 
. •ıııı- ......... ~-

Dünyada 4,000,000 f R 1 G 1 D A 1 R E kullanılmaktadır. 
F R 1G1 D .A 1 R E 'in kıymetini ifade etıpek için hundan 

daha canlı bir misal bulunabilir mi? 

6ouırua~- BôıraderDeır ve Şsfia lzmir ... Gazi Bulvarı Kardiçah HOseyio ey Hun 2. ı 

lstanbut:. Ueniz Levuzım ~atınal· 
ma Komisyonundan: 

Tabmfo edilen bedeli 13 l 250 lira olan 2500 ton mazot 15 
ıemmus 935 pazarteal gGn6 eaat 15 te K.11ımp•p'dı komlıyon 
bla•e1Dda kapah 11r( uıultle elullımtye konulmuıtur. Şartn•· 
meıl 656 kuru~ be.tel makabUlnde hergGn komlıyondıo alını 
bilir. &lleklllerto 7812 lira 50 kuruıtau ibaret olan munkkaı 
teminat makbuz •eyı mektublerı ile kanuni belgeleri hnt tek 
Uf mektublarıoı ekııihme ıaatioden bir ıaal enellne kad1r ko· 
miılfOD rı>hll~tne •ermrlerl. 2~ !l 8 1 :~ ~!'iO~ 1901 

1'11111111 ıııııııııııııııııııır Doktor "Wlllllllllllllllllllllll!'\ 

~ A. Kemal Tonay ~ - -- = ~ Bakteriyolog ve bulaşık ile salğın hastalıklar ~ - -=: mOtabası;aısı := 
~ Baıımahane iıtaeyonu karııııındaki dibek 1-0kak ba11nda 30 eayı• S 
E Jı e• •e muayenf'!baaeainde aabah saat 9 dan akpm ıaat 9 a kadar S 
~ haatalannı kabul eder. \ § 
S§ Müracaat eden hastalara yapılmaaı lir.ımgeleo aair tahlilit ve §§ 
S§ mikroıkopik muayeneleri ile nremli hastalara yapılmaaıoa cevaz gö- § 
E§ rülen Poomotoraka (hava vermek) muayenehanesinde muntazaman := 
5Jı 1111 yapı h r • llJ 111111Jllillllil11111111111 il 111111111111111111111111111il1111111111111 ITT 

Bornava belediyesinden: 
8arnava bOyOk çaro; eoıesl yeniden tamir eutrlleceldr. Keolf 

bedeli 420 Uradır. 4 •7· 935 perşembe gaod Hat 17 de ihalesi 
yıpıl11cakur. leteklilerfn depozito ıkçıelle Burnava bel,.dlyeıılne 
m ıı racaaıları llAo olunur. 182~ 21 23 :lO 3 

Hamza Ilüstem . 
Fotoğıra'ifhall"ilesn 

•• 
Fevkalade ıftr'at ve nefa.setle ve temloath olarık fotoğrafı 

rnGtealhk her lo yapılır. 

Vesikalık Resimler 6 Saatte 
Amatör işleri 12 - 24 

" verilir. 
Portre ' reılmlerf, ığrındleman, k1rt poıtıl lolerl temlnath •e 

pek elver2oll flıtJerle ve mOmkQa mertebe az bir 11mandı 
yapılır. 

Satış Mağ'azasında 
En maruf lıbrlkalırnı um, f lllm, lAğıt, mıktae te ecu· 

)arı rr kabf't l'8hDI etmez flatlerle eatılır. 

... 

.,....._.,. . .,.__ .... 

I 'OksOrenlerI Mut· 
j laka (Okameotol) 

1 

ÖksftrO.k Şekerle· 
rini TecrObe Edi· 

1 

li 

n.;z •• 

ve l'Grj~n Şahapıo 
En OetO.o Bir MO.s
hil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli MO.s bil 
lstiyeoler Şahap 
· Sıhhat SO.rgQo 
Haplarım Maruf 
ecza depolarından 
ve Eczanelerden 
Arasınlar. 
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Onlvereltede Dôçent, 
(Muarin Prof~r) 

Or. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Baıtalara hergOıı Gğledea 
eoora bakar. 

lıtikIAl caddeıi No. 99 
Ankara apartmam ı inci kat 

Telgraf • .1 S TA N .U U L 
Telefon : 49250 . 


