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Almanya-Lehistan 
Başlı·Başına Bir Şark Aodlaş· 

ması Yapmak istiyorlar 

Eden'in izahatı Durumu GüÇleştirdi. 
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DemiryoJu 
Sıyasamız .. 

Aydın deaıiryolunun uzayıh 

gittiği bütGn illerden sevinç çığlık· 
ları yilkııeli)Or, cumurlalı: yoneti• 
mine tükranlar auauluyor. Çünkü 
bu demiryolu da bizim olmuıtur. 

Onun eahibi, hWz. Onu biı iglet• 
mege bııladık. Ve tarihten kalan 
bir yabancı ıırmagaoa, Türkiye 
cumarluğo damgaııını vurduk.. Ne 
mutlu bize! .. 

• • • 
Demiryolu, bir memleketin 

ekonomi ve aavga i~inde dayandı~ 
en belli0b:1glı bir araçtır. Devletçi 
bir rejimde, demiryollannın batka 
ellerde kalmasına akıl ııgdınl•· 

mazdı. Çünkü bizim devll':tçiligimiz, 
ferdlerin baıaramadığı büyük aoı· 

yete i~lerinin devlet paraeı ile, 
devlet gücü ile, devlei eli ile kota· 
rılmuıdır. 

Biz, genel aa\•aota Te daha 
önceki yıllarda hem demiryolluz• 
luğun, hem de vacolao yollann 
yabancı ellerde buloomuıoın acıeını 
çok iyi latmııızdır. Maziden dere 
almasını bilen bir ulusuz. 'Üıtelik 
devletçiyiz. Bu böyle olduğuna 

gôre, demiryollannın tamamen 
devlet eline ~eçmeııi kadar tabiiğ 

bir i§ yoktu. 
• • • 

Geçen gün de yazdık; 
Kapitalist yöntem v.e aiıtem, 

e.konomik iglerde memleketin genel 
ihtiyaç ve durumunu dilfüameye, 
mecbur değildir.. Fakat devletçili• 
ğin ana tutumu ve amacı (Amme 
menfaati) dediğimiz genel asığ 

olduğuna göre, bu demiryolonua 
ekonomik bakımdan da bir yeniJiğe 
erioeceği muhakkaktır. Bu yenilik, 
ilk bakııta en büyük ihtiyaç olarak 
göze çırpan, tarifeden baılıyacaktır 
ve baılamıhdır. Şimdiye kadar 
eıki idarenin elde tuttuğu tarife, 
dnletin diğer yollardaki tarifelerine 
uygun değildi. Arada fark Tardı. 

Bn fark, az veya çok olabilir, 
m.,'ele bu değildir, Eeki aoıyete, 

bu çevrenin ve Qrüoün dıı piyaaa1a 
göre göaterdiği ihtiyaçları da göze 
almıyordu .. Bu ki, igin can nokta• 
&Jdır .. DeYlet, yeni tarife ile Orü· 
nün mallığını (Maliyetini) indirecek 
atıı g6cilmüzQ artırecaı..ur. 

• • • 
Demiryolu ıebekemi:ı gittikçe 

geniıliyor. Dewirağlara, yeni kollar 
uzanıyor. Enurum, bir amaçtır .. 
Afyon-Antalya demiryolanda ray 
dötenmesi baolamıotır. Devletin 
genel eıyauııında demiryoluoa veri· 
len önem, artık hepimizin kaf111nda 
yer bulan değerli bir İ§tir. 

Bu yollar, bizim savgımızı 

kola ylaotıracaktır. 

Bu devlet yolları, malın ihti• 
yacıoa, balkın dileğine cevab vere· 
lıilecek.ıir. 

Bu demirağlar, yıllarca birilıiri 

ile bağlıotısıı kalmıı Türk mem· 
leketlerini, iş kurumlarını yakın· 

laotıracaktır. 

Biz, milsbet \'C yürüyen bir 
denim içinde ya~yoruz. Jşi, jeat 
ol.ırak değil, elle tutulan, gö:ılc 

görülen, faydaııı alınan bir varlık 

olarak dOşfinQyoroz. 

ANADOLU 

Buğday 

Mübayeatı 
l.taobul, 4: (Özel) - Zlr11t 

bınkaııının bo yal yıpaceğı 
buAday mGbayeatı bıkkındı 
ıir11t bakanlığınca bir talimat· 
nınıe h11ırlanmıı H vekiller 

heyetince oa17lınmıtt1r. 

Yunan Meclisinin Toplan- Bay Rauf Dün Geldi, 
Istanhul'a Geçti .. tısında Münal{asalar Oldu . 

' 
______________________ .. ____________________ __ 

Kimse ile Konuşmak istemedi Hem
! şiresi Birkaç Sö:ı Söyledi .. e era ondi is o a' ·a Gi iy 

Eııkl icra 
bıekanı ve 

·-·.--vekilleri heyeti 
Bımldlye'nln de 

eekt ııiharlsl bay Rauf, din 
lekenderfye'den gelerek fııan· 
bul'• gt,çen İzmir vapura 11 .. 
şehrimize gellb gitmiştir .. 

e Israr ile Krallı Fi • 
rın or. 

Bir Saylav, .Venizelos'un Başını Getirene Bir Milyon 
Drahmi Verilmesini istedi. 

Bay Rauf, lıllklAI mabke· 
meelnce on seneye mahk6m 
edllml ,, f akıt son ıf kaDUDQn• 

dan latlfade ile ana ntana 
dönmek hakkını kazanmıetı. 

Yunan kabinesi erkanı ve uyla\'lar Meclisten çıkarlarken 
(1) Bısy Çaldarie, (2) General Kondilia 

Atlnı, 4 (A.A) - Bükilmetl 

bo~Gnkft demokratik parllmen· 
ter rejimin deHmı yeyahod ki 
pırlAmenter hakllmet ııJetemlne 

dayanan meıroli bir krallığın 

kurolmaııı baauaunda ulusun 

özgOr olarak oy •erebllmeel 
için bir geneloya baıvorulmaııı 

hakkanda parlAmentoc. karar 

verildiğini bildiren bir teklif 
bazırlayıb parlAmentoyı ııun 

muetor. 

Krallığın tıdeıl e kt hane· 

danın da geılrllmeel anlımına 

ifade etmektedir. Geneloy tırl· 

hinden kırk gQn önce oeıre· 

dilecek olan cumor bıebnınıo 

bir boyroltuıo ile bu tarih 

göeterllect:ğl gf hl oyun notrlu· 
ğonu ııağlaa.ak için ılınacak 

tedbirlerde bildirilecektir. 

Atlna, 4 (A.A) - Bir ıay· 
in Venlzeloı'un baeı için bir 

milyon drahmi döleo konul· 

Alman·· Lehistan 

Bay Bek, Bay Hitler'le 
Berlinde Buluşuyor. 

maıııoı Ye onu öldGrenln ceza 

laodmlmımaııını ııaylnlar koro 

lona J)nergelemletlr. Siyasal 
çevrenler bu 6oergeyl ~ cJddi 
olal'lk .karıılamamıktadırlar. 

İstanbul 4 (Özel) - Beılncl 
Yuoın meb'o!aa meclfsl eıkl 

earayın yeni ealoaondı ilk top· 

Jantısıoı yrpmıe •e bu celse, 
krallık, cumarluk mOoaka,aları 

içinde çok hararetJl geçmletlr. 

Bu celıede bay Çaldırle, CD· 

- Sonu 6 ıncı yOzde -
Bayan Meliko liman 
baokanbğına girerken 

Yanında hemşireleri bayın 

MeUke ile hayan İsmet ve ye· 

genleri vardı. Vapurdan çıka· 
mıdı. Beyaz bir elbise glymle, 

Hlonda oturuyordu. Heyecan· 
bydı. Eaktslne nlsbetle epeyce 
yıolı ve yorğun bulunuyordu. 

Evvela, oebre çıkacağını bildir· 
mlştl. Nedeoııe aundao nzgeçu 

ve nporda kaldı kimse ile te 

- Sonu 6 ıocı yGzde -

··ın·gıııere·ııaheşistan··ışrnae· 
Çok Hassasiyet, Gösteriyor ... :-

----------------------.. Londra - İtalya Babl!o .ra· şek.kal eden bitaraf heyet iki breı gelmesi lhtlmıll nrdır . 
llftDe mflddetle lçtlmalarını ve 
tahkikatına nihayet verralotlr. 

Heyet retel olan Parle Golver· 

ıiteııl profeııôrlerladen Kaetoo 

Zca Baver'e gelmlotlr. 

Londra, - Roma'dın ıhnın 

haberlere göre, halyı gazeteleri 

İtalya • Hıbetlıtın lhtllAfıadakl 
logtllz noktal otıanna gözden 
geçirerek dJyorlu ki: 

lnglltere'nln İtalya · Hıbet 
lbtlllfınıa halli h:ln yaptığı 

teklifler kAmllen Hıbeofstao'ın 
lehindedir. 

Hıbetiııtan Cellla Umıoandın 

ııllAh ithal etmek ıuretiyle ge 
rek denlıden ve gerekııe kara· 

İtalya krala JJ. 1\lussolini ile birlikte dan moharlb bir devlet olmak· Bny Eden 

Bu Ziyaret Hem Diploınatik, Hem De ıındakl lbtllAfın halli için te· tadır ve bo ıuretle ltalyı'ya Sonu 6 JDCI yOzde 

Eski Zi ,. a retleri iade içi udi r. ··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· ·-·-·-·-·-·--·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·4 

Bay Bitler bir gezintide 

Vırşova 3 (A.A) - I.ehlııtao tokol dlrektörG Fon Laııevfç, 
dıt işleri bıkaoı bay Bek bu I.eblstan b0y6k t>lçlal bay Llpı· 

11bah bayanı ile birlikte eaat ki, Almauyı'nıo Varıova'dakl 
8 de B6 :Jla'e varmıııır. bftyak elçisi Von Moltke, Leh 

kolonlııl ve birçok g11eıecUer 
Bay Bek lstaıyonda bay Bit· tarafından karıılaomıt n lıtH· 

ler adını yöoetgerl bay Mı1•· yondı bir aeker mQ(rezeıl ıe. 
mer, dıı itleri bakanı bay Nö· IAm durmuıtor. 

rat yOnetgeıl bay RldeloY, pro· - Sonu 6 ıucı yGıde -

r----------1-----------------------
Süzan 

-
t e z l 

ı ın 

Bu tefrikayı .kaçırmayınız. Genel harbda, SelA· 
nik'te bir kabarede ortaya çıkan dilber bir aktris, 
bfttftn sftel (askeri) esrarı çalıyor. Fransız, Alman 
teşkilatını alt.ftst ediyor. insanı hayrette bırakan teh· 
likeli maceralara atıbyor. 

Bu casusluk, hakikidir. GôrdllğftnOz fotoğraf, ca· 
sus Snzan'ın kendi fotoğ1'afıdır. HAdiselerde, Fran· 
sa'nın maruf Generallerinden Depine ile Peten'in de 
rolleri ve isimleri vardır. 

er e 



G ü n ü n T e ı ya z ı H a b e ır ı e r ı Gdnan 

;;:;~~ t•A..-;l·m-·a-n_y_a~lr-,e~l:-ı~i=-s~t~a-n~l~a-ı:l~l~i~r~Ş~""~a-rlll!k~~o=. c!!!. !!B!!a!!y!!a!!r'!!ı!!!!n=~llo=:=:=:1=:=d=:=,:=~-;-:-:-·n ... 
...... ,.._ ba demtin lillh· A dl y Teaekkftrft. Beynelmilel daimi adalet dl· 
~_ ... , ___ . .. h.mmdan g6rb, akuab n aşması apıyor. V ffDID8 mlteallik hua metbaler _ h6kdmetlm.lala de lltlbaln bak· 

Ank•ra, 4 (A.A) - Eko· 
Ş. - iki yıl içiadeki dıt k ba kınd•kl kanan •llAyete gelmfttlr . 

..,_. ..W,kl•n. aa•qtaD 6aoeki noml Ba anı y CelAI S.yar B F 
rabbındanlllamu ıqudı. Bek'in Berlin'e Giderek Hitler'le Konuaması, Fran· kıboraj bayramının oaanca • uad Yurdda,. 

• ...-. çakmak gibi, Amapa V yıldön6mtlndea öttlrtl kendi Bir haf tadanberl lalnle Boz· 

•p1o...w, Haki bir kere .ae, sa' da Oldukça Heyecan Ve Endiae Uyandırdı. ••ae göndernea tebrik telgraf dağ'da ••t•rah•t eden ubaya.k 
.W.0.- için befoon kere hamle V larıaa •ar•• tetekk6rlerlala huruk ı,ıert dlrekt6rtl bey Fa· 
....... mecburdur. bllyle oldata laanbal 4 (Oael) - · Lehlıtaa dit itleri bakanı Bek'I• Berllae giderek Bitlerle kona,mU1, Fr•n lletllmeelul Anadolu Ajanıın· •d Yarddat tehrlmlae dGnmlı 
llaJde, ._ de•let. yonıbaakuıa, ııalan eadl19ye dltlrmlftlr. Ba •lyaret. Almaaya ile Lehlllan araıında batlı ba•••• bir .. rk mi· d•n dllemletlr. •e dtln itine baılamııt1r. 
Jdm•lr•mn amaclanm elde etmet- •kının akdlle llilll oldaga bautı •ardır. Bu m6a81ebetle Framada glall heyecan htlk6m ılr· 1 .. _________ _., B. Sedad Erim 
tallPJor. YorUOUt atar ilerliyea bir mektedlr. Denizde Feci . 
tphpna. • Yar ilbay Sedad Erim iki 

Soa ayua caahhklaruıa yol K s ı 1 K ki k Bir Çarpışma. aylık mesanlyetlal geçirmek 

::,_~:!,.1çv=~ onya ay av arı ura ) • Bir Vapurlki Parça :: .. d;:..ı::!•=:!: 

~~:~I;; tan Başbakana Başvurdular 01::.~~!~:.!:.: ~~· i;:::r::&::de:d7 
... ilııı---- doldlll'lll••• r...:. bir telınafa •6re, Mlator Mıra - -.- yetm-.Na". e-- " Enlkl gln Ankara npara ....:·:=:; !."'!:'.:.;: Beşbakanımız, Saylavların MOracaatl.ırını Boyok Bir -:;·~:!~!;ı:~::.-; .. '!:· ıı. Yanuıotena 3000 1ı:o,.. 
Almmya'ma badini -ı ı,ı...ı.. J n keçi, 644: •A•r lhnç edil· 

ı- yr ı· gı· ı· le Ka a 1 J d taraftadu ta• orta•adaa çar· ,_ -- tamtmıa ile 6tekilerba ona r v• amış ar 1 r.. mittir. DID de umlr Hparlln U..Jeee 
1 

__ .;ı__ pılank tlç dakika lçlade betıp ı. b , 
,..,,. tamm• ••URUUI ibuettlr. Aabn, • (Oscl) - Betbakaaımıs İımet ln6nl, Konya ••lnlan•ın • kuraklık hakkındaki tan al • SO ugır gGaderll· 

Silü yapm•I• İliDli olauyua tik& lerl bl_.... ı gltmltdr. mittir lılır Almaaya, liWı yapan bir Al· yet H 1- blı dgi ile cenb Hnal ler •e Koaya'nın derdlal Uk fınatta IGadGrmege Gemide 168 yolca •e 85 · 
_,. tab..-klanaı ndeylemlflerdlr. tay& 'f'Udl. c;a,,. ... fula 111· 

Ul.ıar IOIJetelİM glrcll&lne --------· M " f f • • M ··------- len ileri ~elmlftlr. 
__ ,......_._ bir Al....,._, alaür F • B k M Soaeaa M•ra, O.ka'ya dogra 

:::-.u....ıı::- ..u.,_ ınans a anının asa· Moskova ıı..ı..1ı:eıo ............. - .. . 
Birçok koatıoUara ..,_es- kaqmaa ~kmıfbr. Tehlike ha· 

.. Almaaya, baalardan hiçbirini sından 1500 Lı·ra Çalındı Elçimiz Don beri Hrllmedllladea •e meea· 

.....-,... bir Almanya. fenla ••lıAından lamanın önGne 

~ ~Y• ile yelli Alaiaya Hareket Etti.. geçtlememltdr. 
=---üi ba farklar, 70 milyoa Aüan ' (Öllel) - Fi••• kkaaımı• bay Faad'ın wu Çerpaıma aedcetlade lllntor 
.. ,,.,. Anapa'ma 16hejU1 ıaa.. laerlade hınkt•la hin heıya. Un çaluamıttır. Zabıta derhal ya· İltaabal. ' (ÔSel) - lloe· Mera ikiye ayrılmat. Sontu 
Mr memleket lçbı hile o kadar ....... a-LLIL•t -eıı~·-d La.. _ ... ___ 2 1 fı ... _ Mıra'••• dnrt--11 lllator'aa r-- wua a •• """9UI e uu panam, ......,. "' r tan nUllD ça ko•• elolUA'lae tayla edllmlı e- .,.. 
tok dallflkHkJere yol açmaldJ, h dl .. --•--·lau .. • makine dalnllae gt-•...ır. 
... h 70 mllyoelak memleket • r --.. ...,r. olaa bay Zekai Apaydua, ba· .-....-• 
lfal ••wla dlnyama • ileri Odael, paraJI ~ldlkld IODn cekedala •tarı aruma 10kmaı g1a a..... yolu ile Moeko· Ba çarpıtmada m6teelllr 
"'•lliai .U.ü tataa bir meadebt " ceketi dlkmltdr. •a'ya hareket etmlıtlr. olmıyaa Soaeaa lılaro derhal 

• r' ve ldL ( • ı • o • H • F k•yıklannı indirerek denlae 
...... , .. Ay-::p. cı...aa ngı iZ enız eyetı ev- Lokarno ...... kuuedelerl topa.am•ta 

... ._.....,,.._... Y.._ a.dW A dl batla .. fbr. Fasla 111 ytldadea 

...... iuyıb daJIDayor delildir. k 1 Ad T 1 y D aşması.. •e ana arqtarmalu• npae• 
KrdW+ Utek1a1ae 1m mm 8 8 e Op 8Illl aptı.. Ve Fran8&·Sovyet ıkı •at ıçtade •••k ııs kiti 

gla, ba brp laylk ü kartanlmıfbr. 

t.rwkbr. Telllib. idı•1er1a •e letanbnl 6 (O.el) _ Lo.tn=d.n haber •e·m-or: blhk de· Rusya Andla,ması.. Kartanlanlar meyaaıada n· 
lllMlerle berüer brp tasyıkm .... , 
.. •••ıladır. Gerçi, heylk ••1p11 al• heyed, bagtla f nkaltde bir toplab yapmlf " ltalya ile Loadn, o& (&.A) - Baber paran kaptanı da nrdı • 
..,..... ,...palalla korka. • Bebeflatıa ananda meTCad lhdllf etn6ada konafll'ak bir ltal· nrlldlllae •6re dbktl bakanlar Futa heklemly.e lmkb gör· 
bnedi 4leTllderia lliplom11iehd yn·Labeı harbı ıabaraada Ak .. aWe dala htlrlmlyed iDii· topluhllnda Fnua So'fJet and· mlyea Soacan Maro dealsla 

All9 ..._.._. çak-a•ıva vnir- eledml tetkik eylemltdr. a.ımulle Lobrno aadlaımuı •thıada bafka yolca gGnDf'k 
llfl*· llueetıaek kaWHyed art• B Ed ' 1 aramada Loadn tarafından ay· lmkA•lan•ı hiçe badire& dı 
... ce.. .. baddb PDilletllm'· ay en 1•8 zahatı Du- , .... de• ,.o•a•• dnam etmek • çok da .., gaa g6r61ml1ea hlr takım ay· 

hleri yaaıkb olmawtuı. rıbkları ltuet eden Almu mub mecbarlyetlade kalmıttar. 
ftr ki. meafut m..r.ttir, M 
.. laeubtır. Ana,.· ... •T• ru mu Gergı· nleaıı· rdı·. tırauaa karpbk •erlleeek DOia· acar 

•arama. hep PM Ahuaya V ••• laceleamedae denm edll· 
Nidada döadapae gire, oaan mlfllr. 

•e UrpDID tedWrleri İltanbal, ' (ÖSel) - Bay Edea'la Roma •e Puta eeyalaad 8 b k Goreşçiler ız. 
n.pa'daki .,.... anhbklarua at a 801• 

1 _ b_.... ......_ hakkmda Anm kamanuada Yerdllf ı.•ı, duama tok ger· • d G 1 k 
•• ·- ,_ 19ladtbet .. ı ı mi ı mız Mardı·n'de mıre e e ece JfJ*'IMlır· e·• ett r ıt r. 

Fakat. tiyle bir ltalruaa, ha. lagllla gaaetelerl, te•nr tlddetU yHllar yasmıya betlamıılar· letanbul 4 (Osel) - Baray• 
Aft'11pa'da, bdtta h aah· dır. Roma psetelerl "Bla Büetlllu'da tam bir hWmlyet Mardla '(A.A)- Batbakaa gelecek ol•n Macar glreeçller 

-a-a weni a.L.L.ı--y lıtl lamet İnGnl dtla Mardlne gtl· dıreılerlnl bltlrdlktea ıonn 
•-e- , ...,,..upı yoraa.11 e-

~bm. BetGa -·eı., yeal Al· Diyorlar. mittir. lamlr'e de geleceklerdir. 
....,. .... kmdiai ... -..., kar
..... Jerin de ona onamak lçia 
Mıtabm prtlar .......... lha· 

'İllllr. ..... •1'11ikiy• --
ı. OJm dalla pek -- .... 

Burhan Belge 

·n Generalı 
am Edildi. 
.......... '(0Sel) - çı •. 

.. J-pomlua bql kay•• -· 
lılr Çla pmenh, japoalar lan 

Aydın Demiryolları 
idare ve Tesisatın Devir Muame· 

lesi Bitmek Ozeredir. 
~--~--~---ı~--~~~-

Aüara' dan telarlmlse gelea DID Ödemlı, Tir• •o Ay· 
dıa'a •adar olan ka•m tef tlı 
edllmlıdr. Bap de Denl.U'ye 

kadar olan bunıu teftltl ya· 
pilacakıır. Btltb hattın tefdtl 

Rusya • Japonya Ara8ında 

Japon Askerlerinin Teca· 
vüzünden Çıkan Hidise •. 
Sovyet Rusya Mançuri'deki Tebea

sını Ana Vatana Çağırdı •• 

Etibauk 
Aukara'da Ettbank adlı yeal 

btr banka teılı hakkında ka· 
matayca onaylanan kanaa il· 
baylıp gelmlıdr. Bank., ••h· 
telif yerlerde ıabelercle •· 
caktır . 

B. N. F. Esen 
il baylık genel karaltay iye· 

dnden Hakat bey Nuri Fettah 
Eeea llb.yhk daimi karalaaca 
umlr ha•• karama•• IU..ybk 
adına iye eeçllmltdr. 

Menemen Maftaıa 
Menemea mlf tlll bay llm· 

tal• tekalde ıe.kedllmlt •• 
yerlae u olu nls bey Mela· 
med ataamıfbr. 

Hergftn 
Beş Kelime • 

K11k Gdlnetl Liate 
l - Matalnk-Uyga 

Maatabak-Uyak 
Öraekler: l - FWrlerimia 
birbirine uypa degildir. 
2 - llaftkeıinis kmau 
uypa delildir. 
3 - Ba 1nuama •yaklan 
yerine ll}'1lk degilcllr. 

2 - .tateyylde-Berkite 
Örnek: Bfttla k•mınlar deY• 

rim •Yplllll• biler berki· 
tetl olmabdır1ar. 

3 - MGUfat-Öd• 
Örnek: Bayır •e biamet if
leriade en bttylk ôdea Tic
daa rabatıcbr. 

4 - Satıb-Ybsy 
Oraek: Akfam 1114. 111 yü• 
seyindeki ıpa (mui) km· 
pklan daldım .. 

5 - lllnnebe-Sualaıma 
Örnek: ~ a6betçileri ara• 
lanndaki aralatmaya llN 
çabfırlar. 

NOT: Gazetenıise gln· 
derileeek yU11arda ba 
kelimelerin Osmanhaa· 
lan kullandmamaaıaı ri· 
ca ederis. 

..... yüaa.amıı •e kalua 

..... ile k..U.ek 111retile 

.e Aydın demlryollanma teı· 

Um •e teeelllmtl l ... rial tetkik 
edea tle•let demlryollan genel 
dlrekt.,rl bay lbnlalm Kemal 
,le yaaıadakl fen heyed db 
motobrla hattı tef dte ç.k· 

Puu gtlalDe kadar lamam· 
lanmıt olacak n bay lhnhlm 
~al tellrlmlse da.erek ba· 
radaa Aa••n'ya gldeoelnlr. 

&erlin - Moeko•a'dın ab· 
aaa telpaf lan göre, Rmya'aıa 
Tokyo eef iri geçenlerde Man· 

heatllı tayla edllmedllfadeD Mr 
yanbthk e1erl olarak Japon TEMMUZ 

............. r. .. .... ,. 
evıimin En Makemmel Bir Geeeei IH 

6 Temmuz 935 Cumartesi Aktamı~ 

Şe ir Gazinosunda İ 
Çok ••• 

Mohtetem Gardenparti 
Fevkalade Orkestra 

Dana Mllabllkalan, En.at Stlrperlder Veulre. 

Bu Mlalelaa Geceyi Kaçırmayınız!: --•0111-1 

= = E 
ii -1 
E -== E 

Aydla demiryollarmda ~b· 

fU b611D ecnebi mematların 

TUtfelerl 1 Temmusdua ldha· 
rea aihayet balmaıtar. iki t•· 

raf he1aplınnıa tetkiki IOD• 

erlace7e kadar yalıu• bir ma· 
haeebecl •ulfe gftrmekt"411r. 

De.tr muameleli hambklan 
tamamlaaaufllr. Bey111dırhk 
bakıim bay Ali Çetin Kaya'aıa 
bir iki gtae kadar tehrl•lae 
gelerek hattı tetkik edecelf 
laaber ........... 

çorl haclaclaada japoa •eker· 
lerlaln Raı hudadaaa tecHtl· 
sini japoa hariciye •eklll Şarto 
nesdlade protello etmfttlr. 

Ba proteıto japon hariciye 
nklll tarafından kabal edil· 
memlftlr. 

Japoa dJul mehaf 111 bu ha· 
ılllta laadada taarra• edea 

_.il, aüerlerln ifadeleri alı· 

aıacaya kadar uaml kotamlyet 
gGlterljorlar. 

Jıpoa ajaDlı neırettllf 'bir 
teltlllde Bm • Japoa badatlm 

ukerlerlala Raı hadadaaa 111-----------1 
glrdlklerlal •e baaao bir ta· 1935 5 
•rra• mahiyetinde telakki edil· Bıaır 
dlilal yaamalktadlr. 61 

Raıy•; llponlan• cenbl DO· CUMA 

1936 
Gtm 

31 

tul gelinceye kadar Raılar ba 11----------.. 
hareketi doıtane teltkkl ~tml· Arabi 1354 Rami lSS 1 
yeeektlr. 3 Rabl61ahar 22 Bulraa 

Parlı, 2 - Rnyter ajaDll ETbt IADt v-d 
Nderen'den abb .e ıeblll ettlgt Gbet 8,,9 6,36 
bir h•here g3re Raıya h6kd· Ölle 4,218 12,18 
med M•açuri'de bulanan blld· bdMI S.8' 16,18 
mam Ruı tabeanaıa 25 Agaı· Akpe 12. 19,U 
ıoe 936 e kadar Rmya'y• hlc· y... 1,01 ll,o&7 
ret etmeledDI blldlımltdr. ._. 6.30 1,14 



Varolsun 
işçilerimiz. 

Don De Bir 
Toplantı Yaptılar. 

Günün Şar haberDern 
Yangın 

e ... lehllkeılnl aaleme ko· 
mllell d6a 1 al ! 7 de haH 

bn- ........ ,., .... ..... ..... , ......... . 

Torkia Vapurunun Kurtarılması 
Neden Bu Kadar Gecikti. Kemeraltı 'oda 

Ekonomi Bakanbğı Da Bu Mes'ele Hakkında Liman Otel Yaoıyordu •. 
Ola •hah blk6meı koult ... .... ........... . 

et 
Batkanlığına Bir Emir Vermi,ıir. ".,.... ... Aakara , .... oae 

u.t1e ..... ne .......... ,. ..... 
1 ......... '°° .. .... ........................ 

IA_•_...• iki ... ••el teahbldle aa ..... ı Ye mlteah 
....., ,........ .. y-- bld 8t lllillballa elH ..... 
--... T_... ,,.,..... alank glt•lt. ...,... kmu 

Y•••••'• gWer•ea Kmn mak ld• tal•.-1• ft .... ••et•r. 

ı..-. brtarılamıy~ı•ı H 

.. laakkı• u- itleri Wue· 
llae ah olftlaa• Mhllnllttlr . 

••• 1111-'* .... en .... ,UW••• " kufes l'abt Is.ar nm.. ... b • 
B.U.. H tele gldace 

................ pne-. .... 
mit " sarar ..,_ olenk IOO 
bin Un 1 leamlttfr a ... 

• ....... 111mı.- •n- ......_ bnJa alllld .... a, ka bit; kanya otan111 laadleell 
dit ,_ı lde.aı - ............ dlakl •JI· kirin l~He Yaka•lda19 
lenlr. .... Jll•lfbk V•para ltla u- itleri ıeael direk· .......... ...... protellO 

,__ --•:JWllE - ltla ilk ... ••· lklqlala alnaab ... rlne ....... u... ..... . .,~ " 
Uma• ıeael •rektlrlep, 
•ltealallldl itle• ••altla emir 
•ermedlklerlal, IMada Mr JA 
leflık oldata•• Ued llr•lf 
terdir. 

... 11prı.. İl1Dlr'de bir .. w,_.. ha tan 

.., .... .,......... ıı----::--=~============--___;---,.... ......... Bi 
bllllmeik 

....... ...... 
~-

Arabaeı açma Iıt . at 
Halk Tarafından Yakalandı •. 

••••• 
Dlll •kf-• lserl Tepealk'ıe 

Aktua ........ feel bir••• 
......... , ....... 00 

•k 11..-. &.. t1f1e ol 

...... Al'fllll •k••••kl Hl· 
•• g6tlrl7orda. AnNca; ua ..... w.... ıa. a., ... . 
Kaitdlaa• ............... . 
WnAktua-'•• ..._ 
.. ....... İtlHe OJll•makta .... ,. .... .. ,.... ... 
...... ... .-1a tBPbraat 

ı----------------ıt----1 " ...... ,. ...... , ..... 

.,....,..k •k••" ..... 1• 
... fldlle 

...... , ...... ... ... _.. .......... .. .................... 
flOie " arnıl• " ... ....... . .,... .. 

.... ....... tekerle# toee 
in ..... aıa lllhdea PÇmlt 
" Janacmk nefee alamaynak 
ltolalmaıtar. V ek'a 41serltae 
k•9••k 1111, ....... ,. halk 
,.aı •• , ....... ,.... .... 
..... tllllm ....... . 
~ ......... .. 

.......... bldm'-fbr. A• 
U,.. blaklbta .... m MU: 
.. ttetllr 

n 

Gemi kurtarma TDrk no-
alm tlrkedaln Sou npara da 
... ,. DJnJ•• ita ••pm11 kar 
tarmak lcıa &mir'• plmlfl8 .. 
Torlda _,.ra••• • .,...ııe 
....... kahll obMBllfllr. Ba 
Jlsdea Y•ptlrDD kaıtanl
lfclkmlt H allaayet db Eko 
noml Bababııadaa 11lırlml•· 
«lell alAbklan bir emir 

•••ittir· ......... ,.,.. karta 
nı- lota klrfeüe iti.le olla 
.. ..... 18 ......... kartanl· ···- ,........ ........ .. 
...... .......... Wltllrl ..... 
ılı. lllteahblt tekrar npua 
brtumak itfa hagb p•• 
itti •• l1tlmbıttlula Yaparaa 
hlaedaJa yere gldeeeklfr. 

lzDr Dileriz 
y ..... ookta ı...ır'la eko..................... ... eti... 1.,....... Osat ...... 

1 
..... aa•lelell. beWl7e •• 
, .. ,... .......... itle .. •• W.1hl• gel........ itlei iti• Mr pretrı• JaPlr 

. . ... ..,..... ,.,.... ....... . 8eW7e kaaD- ek b 1 8• .. ,.., J.11lrU1.. 18yth 

leketl ..,......_.. .. •• IMa iflerm tatbik .-WerlDI 
._iyi Wrtal............ nr ..,. ......... ...., .. ..................... , ...................... ...... .... ..... 

• ··- s .......... ......,. ..... , ... .................. _ .. 
ıwk ......... Wr inle .... 8 - ....... .. 
....... ,. ,...,... .. ,..... iti.eri ,.,.. ... .... 

••••• 1 - Beleıllf• a... beWlyeler .. ıtlerm beWt· 
•• taıW• Mllea "•il-• ,.r ...,._ llllAllH ...... , ........ ,...... ,.......... ..... 
laadta .. • ..... • icabeti• ........ ,.... ... . 

ba ... 711nlan Jakabrkea r•• 
... ...... •• itfaiye J.etlferek 
r..uyere Pfllltdr Ya11p11;Kı 
SllaJ eeml7eti.te •ıam yn· 
1111 ........... klaelerla ... 
blrlle lllullrllm ... lr. Otelde 
... _ .......... u. ... u. 
•• 1 ... Meri .. 

JOkMrbd• ......... r. ...... ... ........ ,. .. .. 
... ,.. kaftlıct...... •"-· 
•• y.a.as bir ,.aM J88•fbr 
Zam •kla Un b«lutlar. Ya• 
.... bit .............. . 

a mu 
~. Sat-kk•ya'da 

• .......... kı• 
Ba7aa ll ..... '•I• e91 .... ... ....... . ..... . ................. ........... .. 
, ..... ··-119 .. JelltlS..k 
lllldlral•ltllr. 

~ayım 

i'dllda genel Dtl •JI• 
•• yap .... kbr .. -1 - .,_ .. ,... • .. 

olmılk e.ere beledlyeleree MI 
tb blaalara namın koaal· 
..hadır . 

2 ... ,... ....... ..................... "' ..... ~ .... ............. 
""91Jealerle .. -_ ................ 

bldanelu için pen -
arda'r . 

8-t eUlel lllllillllllk 
amam mtldlldl .. ı 

-··-----~ çak Olanlar 
MOsadere Edilece • 

orm•• mallllllttll ..,.... ... .. ............. : ... ............. .. ... .... .. 

Zinet 
hl• ... ~ 
ça1r,.1.,. 6 
~s Bmn .. _ ... ... 

•••. ..-.r ft ......... ...... ... ..,.. .......... , ___ __..:..._.,__ __ ~~)-... 
ı..ao ..... 9ss ........ ......, ............ . 

..,_., .. Maalıli•ca 

•--1&11•ıı lelealJ• ......... 
... ilen. •lllnllidllldak • 

.. .,.... ........ . 
ft Blttllerta ....... .. ... 

.. .... , ayn ....... ....... ........ ....... ...., .... 

........ ...ıı•Jla ... .. ..,.. ......... . . ....... . 



••ıallkl, Hde otarur· 
&eprak çatl.mıt, 

NPı11•1a blıtlamıı.. Fakır 
K:M.._ kaynayor. Sokakta 
M•~:Jalll'll•Dan ıı•arken, 

-~· .... halmat gibi, 
.. Hkter .. lsl aea •ea 

Betti, petrol ı,ıa 
Hl!llıı. yapmıya lal•amnıs. 

• •• Mleylm, birden· 
naaıs ki, eftalsla bir 

•'*"ıMıkl ıopnıa IMaıoca 
---.:......ııer geliyor. Mnak 

bir kOp. A~zma 

edlladt ıucuk ~\hl, 
JO•O•e ba ret er.kıl 

B• llr•lar. Ob, ob, oh 
ıalUI k U.r • ı•: 

karıtlık bir b ı ız, 

• nr· TaDr•nın bt 
glaet alhada ~pıya 

1119, alatta ada tıpır 
• damlıyor. Derkea 

tmpa. 111rt bir cltme 
Hayretle, tered 

~al bir dar~ ile 
_..... Ye tebar •ana 

1 tok 98 prllt MI • 

r..•ı.t Mrdenbke ildi 
w;a•re •auyoreuas Top 

ltlr trakılr gibi alt Git 
u Ye Gahlse tlemir 

. .:..,...-• Ttka .._ doldurul 
W. k .. takıyor. 

J.lllılıi Mklkalarda gklerl 
... _., •itleri 11kmak, aklan 
a.191!..a•i •ilama bqlamak 

Çlaka akıl denilen 
kıl-IU8 luuabkta atea 
•111111. Slalrlerl ıewtektlr, 

.._.fara beulyorlu. 
Mı ..... daha: 

re 
Bulunuyormuş? ------------~-----....... ----------------... Rusya'da iyi Tesir Yapmadı. Almanya Sal 

Su Hidise, .Italya ·• Habeş Anlaşa· 
mazlığını Yeni Şekle Sokuyormuş .. 

Toprak Almak Istiyormof •• 

Our Gazeteei Yazıyor: 
Bundan on beı gln kadar 

6nce bir çok gHeteterla bls41en 
alıp ioceledlklerl bir haberde, 
.lnıelllceın Stnlıl tef lerln•en 
biri olan 6nUl albay Lurenlln, 
eG1leodl'I gfbi, cllmeaılı olması 
lhtlmıllni yaamıı Te tnılyelerlle 
Hub f fmparaıorunan ordula· 

Umma 

naı aydınlatmak n oaları ltal· 
yan l•ll•e karıı hu11lamak 
et.re, LaueDllD belkl Adlıba· 
laa'da oldapaa 16ylemiıılk. 

Önce bin• laanmamubkla 
karııluaa ba hıber, ltrettoa 
ıjaaıının bir aytanaca da ~ı· 
ktdlmektedf r. 

Ba aytınn 17 haslranda 
Kahlrft'dea çektlll telsrafı ol· 
da8a glbt aeal•J• yaBlyoru: 

Ea iyi bir kaynakla llfe•· 
dl*9me ,ıre, Gidip MMr 
•erile• albay ÜneM'la •blaatt 
tok yerindedir •e keHW il 
mayutaaberi A....._.... tok 
tabaf bir tekilde cabemat••ı. 

KoDtrol edllmlt laaherlere 
g6re albay LATNDI nllan IO 

•anda, lagtlt• ltaynaa t ... m 
yan bir ılleble DarlllelAma 
gekolttl~. 

Burada Uneall kllDH lam· 

mımıı, fakat , .... Mı adamaa 
kim old•la nlatal•lfbr. Ba 

~qayab'da Hlerde petrol 
yerhae ftSlf ftlll llnllblek 
bynayor. 

Yakua maballelercle basa ao· 
lı:aklaıd• gerlll keyaayor. Kad
ıet laelHıı, her' 7ere dlplClyor 
tJo&nua~. DfAerlerlne aa11I 
(Dnlet taıa) deaWyona b6y· 
lelerlaede ( blet lie,Uıa } de· 
mek llısımdlr .. ı,.... Çb· 
U, ..._,. ~-·~ ...... 
•tma byaauyor. 

nk-, teni, 1eneı, nam, kawftt 
kuaa .. k. 

Aarn, llamle p•çea..-•• 
cmnı• ita itlnfı hrf111 .. ; 

- ş.. .. ı 

adam leadt.laln eekldea llıso· 
'potamya'da "rdımcı11 olaa B. 
Gardaerdlr. J..yreaı'le ba adam 
Vlktorya g616ne do~a yola 
çıkmıılar .e onda etkiden Ctd
de'de olult timdi U~adanın ba 
b41~ellode yerletmfı buta•an 
elki bir ılel ltyar ıarafıadaa 

tanı••ıtlardır. Lurenı'le yar· 
dımCJll Te 1anlJ11ada1d krnaa 
kaseye •Aru llerltmltlrrdir. 

Oıe taraf tan, 21 Mayıata 
tlrll kaynıkl .. rdın, Adl8'ba 
baya Hatıeı lmp11raforoaun el 
J•Nl ve ıDel bir dınttmanmın 
g•ldfjl hlldirtliyordo. Bo, Ln 
reae midir? Buna f9•amak itin 
bir çok kbepJ,.r ,.,., (lnkG 

ur ak b,r blıllıP. onun (alıtma 

ter•••• Jhterm,.~ ff!dlr. 

22 hHlran 935 tarihli Jar· 
nal da M01k11'dın: 

18 basirıa ıarlhlade Slı Sa· 
moel Borla B: Jı'oo Rlbbeot. 
rop arumde Almı• demis ıl 

llhları ın nlıbetl hakkında 

Lonılra'da yapılan anlııma, 

-Loaıha aalaımuı, blrlacl 
olarak, denlsler jlserlnde yeni 
ve atetll bir Galrdetlll• yol 
açacaRını Ye, ikinci olarlk u, 
tlaadHd Almanya'••• Gsel ka· 
rekterlnl H onan areıala•l 
protnmıaı g6adea uHk tatta• 

1923 24 le Lnr,.DP Suriye· 
de Fraa11a'lara kartı HHfll· 

ken, oredaH Fran11s ıubaylın Amerika'aın yeni bir tayyare gemiü Panama kı...._.. 

Cebeli Dlns'dakl bitin yerli hakh olarak btU6n dlny•••n 
k&ylerlad• gH maıkelerl bu. dikkati.al kendi Gserlae çek· 
tarak .... kalmıılardı. mittir. 

Ba mukeler ne için onda l>e•amb olaceAına lugtltere 
idi? ÇClnkl al•ılar cemlyedaln de hile klmaenlo laaamad•A• 
gerçla karala onlaru dolap· bayle bir anlaımu•• yıpılmtt 
yordu Ye maekelerln balaama11, o1 ... 1, ıonuçları h,.aaplaaamı 
oralarda p• kallandltımım Ye yacak kadar bly6k olan bGyle 
üYlt mika konamuı için ps bir hadlleala 6aemlal ualt 
maıkelerl datıttılt•••• ı.a..ı mak delil, teıılae olarak ar 
etmek içindi. bımaktadır. 

Bugla de Somali ııaU'lm Ba ulatm•r• .e tekalk ay 
boyanca, hattA Kenya •••nada nablannı derladea derine gh 
bile bitin yerli klyJerlade de• geçirecek del'll•. lngllıere 
ps mıakeled h•l•maktadlr. ile 0011• katDOJ•• banma, yal· 
Bunları kim daldb? ... laglhere'ıala elaNI glven· 

ŞDpbe1ls, Llnenlla ba me Dil "-ka ... a... •He olea, mem 
toda, oaan oralarda balaada· lekederl iti• ae dereceye kadar 
ıun• llbat eames. Oau den· fay•h ...... kendllerl b· 
lerlai ... kalan 4la kaU...blllı. nr Yenlaler. 
Hannla benber, ••• Vlk· ... Fabl f'lllG lıemen 11,U 
torr• glllade ........ ct.e• yelim: qer lnglltere, bat hl 
leıla 16Jledlkleılnl •• 6te ta· k61Det acluı .. nnıa llyledlklerl 
na.. ..-.. .._ 11e aıı ...,., ,.,. .... .......,. deals 

miat •aplıyu tabaf haller ıllAhlarım baQlaadlrmaya we 
blu beqeyl .. mat l•lbını ba me1'ele lserlade pael bir 
nıeblllı. 8'nMlaa ... k•, A... aalaema ,.,.,... yanyaoa· 
A ..... ile abt Terlf yapmı le· it• •blclea laımyor11, ba 
ehD flttrealerlade, ı....,..... .. ... lıer tlrll Hllllaa art•r. 
Ba... lmpanlOl'DHD ,_.... lagiU. · Alma• deni• ulaım• 
oWa19 aklaa-kleıiar. anaalwl Mr ufatma1a temel 

Soa oluü ..- • llJll· olamu ye t.gUıere hak6aaed· 
yelim ki, ~ .,. lll•lltlerl· ala ..W pQa Bltler'el Al· 
yedek! ... ........... LIY· .... ,..,. h8llfeltlll lllfllat', .... 

ğa lçla bir dnıls anlatlllallDID 
lure~et aok• olama. U•· 
toı. .. abdu ki . laptls'ler ile 
b•a uatm• beaslJOrlu • 
•ld11111a " toprak ele pdnae 
btekleıl •Vllı:ta H bir tlenaye 
kadar, .... o1arM ..... na-
daki ....... ~ bini ola· 
..... •emleied11 ..... -. 
aeealı: &teki memlebtlerla 
..,_..ılı:hlt•• mrtınb oalan il· 
tlblanma bakımından bqabk 
t~Alrler aldarmak gibi bir IO 

nat ..... 
Banp boamaıa hutılaa 

bir memleketi• lltatabrlh, ba 
tedbire kart1 •Ypya bamrla
malı: ..,.... oı.. llleleıla il· 
llblanaı ırltmedlı: bir 11tlW. 
byulamak lmktaa JOktu. 
Tar-ta kallaamak gerek· 
dr. B. Bhler dona••••• 
400,000 tona, Nidan• Diyet 
lerl beelemlJ9n bit' memleke· 
da 800,000 ıoalalı: doaam• 
lı:aclar ohıltlllr. Almanlana 1a· 
paeakları deal• llltha.rr, bir 
..... ltla utta epl genlt olaa 
Lo.tlra ..................... ... 
..... ....... bile, '*tok kara 
wedealsOIWerlala ......... 
Uklerlal, ••Jp .. rı• .,. ••p
.,.....,._ ................ lhtl· ,_.........,,, 

rem'la •&ki Olllllftln._,, •1' npj.- edeme•. ·----------.... --------~-
•ta ........... kte6. S. da --. ...... eemlyetl81a iti 

a.. LoHra ........ .-, 
deala .alAluuaıa •t1a•nl· 

ber balcle k itte bir tlfla.ell· pıüa .... Irk• edlaeaeti 
ilk oldal'I•• ı~kte«Ur. fWrled del'ıdreblllr. Llneaı 

Ba badlle Jlalaclea 11aı1u, kmdar •••••ı ola11yaa Gani 
Baht a._ı .. m..ııjl yeal bir ,.., .Jçl de blqef 11Jlt1ellm: 
,e al..._a .. r. ~ltnat'ID, Rlf ..... ..-.au Ylkenha 
G.tdaerle birlikte IWtet im· allAbı.ım AWllke,tme ••• 
puaaor•• yaaıau hala•· o lcU. 

dar .... ...,.... •e ., •. 
yorum. 

Sa~a malik olmak I~ b411 
de oldum, laınıs da oldum. Ye 
ıartyonaa ki, ba r.ptı,lınm,a 
mtltfah olaiak ... r .cak kok· 
lıyablldlm •• 
Z.••ihıı. •tat•• mwtk 

••••· Na-•, tereiNat 
ıilıa• ..... ettl&i• ..ae11 
........ , .. ! .... ....... ....., ... ...,. 
-~_..~ ............... ~ 
..... tmwy ........... . ...... ~·~= 
-G~-~Dılfll· 

.. •aktla '• Yapt•I'* ttft.ar•..

..... emfıttr Sf'Di ı •dlJtt ,._'" 
Mr deli- gtt.t ,,-.., 
...... eh ..... 'Wrlb 
..Wie öm't' .. . 

&ala me1'u• diye taa,tlr 

ftdlla .,. "'"· ...... 

..-ı ft mertlllfn e1erlerlcllı. 

çeHo afk, ._. ..... Mle lı:a• 
wdlittr. Bant GIGm•ea de ... 

Goadran'•• , .. ıllde ltlt' 119 
....... titredh 

- Aayee, teTglffml 
&a"eitala bltbldll Hatda 

fan e- illmtlDID yaklqtıııaı 

aDbyOftla: 
- Bli.l9a IO•ra Ollyonm. 

S.I X-.• .. rabnk r)fbo· 
111•· ............. .,.,.. 
•Pk.lat ltJr k.._ ...... ,... 
• wu,onm. Mile•"' Mı " 
Ufje .......... Ye ti ... tuk 
elti&'• lftYete ••••ao «lrl'lll•. 
}7a•aı tia -.nıl Hr a n lyet 
O.etil• laÖJlk bir iti ba11r· 
•ll'k tç• NrfeClecekala ... 

Goodm he ehlerdfa IODn 

etindeki Hrlf kutuya aatb: 
-•b&ulçladelllbar 

"iWlli '4d9-11111 ....... 

- lola ••••••I t1mdl1• 
b4a~ ıOrllme•lt ........... 
... yarıpaa yol acac•ı··· gGt 
termfle yeter. A•rapa'dakl ao· 

la.,...lakleıla do&la4•• do&rllJ• 
HglB 0Jmı1..- ... ıetler bile ba 
,.,. .. .ardklea•k•e• geri dm· 
mayacaktır. 

1 

te•attteıa {.it j.raall ri ._ . 
dır Zamanının geldlllal d11f· 
duta• w • ba ra. .,.._... 
&ı• f9'erl kolayla111n11ıw .. 

Goo4ru, IOll tfa\6•••4-Jdl . 
BO:Jtk bir sorl11Ua m•r•W.adı: 

- Yalaı• laim~rl laatıraadı 
kale••· Ylsbaıı Leoa, 8'ıroa 
de llortiye, E•uael S.11..,re, 
mtllalmewnl Ektor Combla. 
Kont Okta• de Ro• we komi 
~ Ani .. 

Beal IWlmı itte ita ..... 
.ik ............. çeau .. 
.. lik olmakla ...... iti• .. 
lhnı 
M•tkl ba 16aletl knlz bhlr 

mitti it, •Gcadnda Mı lrperlı 
tlt1ytla •e np uzoe, eae11a, lıa· 
rekettls ta•dı. Hu ...,.da gat· 
tbdekl yaraMnffil f'lalllat•ıf 
ti, ... bir h• fttkmlt. O.diak, ....................... 

... Soa aylardaki Amapa li 
... çok acık .,... 
rlyor ki, tfmdtlrl llarb llbllk 
taflJUI danm IQlatle. iki pr 
llb blrhlrHe çarpa ...... 
Bir tenflu, g&ftaUfD • 
lektlf bir tekilde be -.e 
ketlerla doaao-a.11111• 
nıjJan ara11adül alfbed or 
tarken, bu dnlerla dıJ al 
taranın pyelerl Ye meto4 
Gserlae kuralat •lr Grgl 
meli, Gt' taraftan da, • 
lobltse HJ• kaeallse • 
mui prenılbl .... bo ıoa 
maalard. baJ Bitler ıar 

.... ort•y• atıı .. , ol .. 
taraflı ıolaı•,, ltml -*• 
....... ft ;.,o.ya ..... 
kuey Çia'4e l&al ......... .......... 

S.lr Bor :..ael'le 8. 
Rlbbeaarop aıa•• ..., 
rilea noı.lar lae,..y._ 
Almnye'm• Aqapa tle• 

--·· Jlpdau&a it blrliilal boama H ...... 

Ue p,....,. ua•a. 
itlai bafarcbltm gaaterlı. 

a Bitler befblerde ... 
• J'8pb~ iki ..., .. --
.............. ,ı.tleri 
leddlt• .,.,... ., .... 
met1edfr. 8a ............ 
amaa, T- pakbal ·~ 
lemek,, tir ki ..... 
lthl B. Bitler Mı ,..... 
prlataa 9e .......... 
laımaha we lnı ...ıelled 
lllllaa...alanDI Hl' bne 
~tllıme yolaaa te•bl 
tedlr. 

• • BlttlD balardn • 
oldüta gtçllkle ,.. .... 
laımalara gire• ... ,led ... 
...... ,.. •67• ..,..... 
.... w ...... a ..... .,. ......., ............... .. 
1111--. koaleralllNlmw _,_ ................ . 
s • ..,.._ .... ,h .. Mı ... ............ ...., ...... 
.... ..... kaWııklln -· 
llJWWeıl ......... 
pll1or. lJI..._ fllll!IJ'ellll• 
~ .. kol'8dl .. ::t· .:::::. ........... 
plol•n«•., ~· 
lekdlgl .... ..... ..,. . .,... .,.... ............... ... 
- olaa pr ...... . 
1abaa bqauar. Al-'p. -·-· .. ~keadllllle ......... 9*Jlllll 
rladea ayııwd " •Mllıd ....... ,.,..., ........... ~ ... 
len U..W.rm.t 
w!'Mlk--.a.Ai cllllf 
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Aydın Hattıoın Bize Geç· 
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33 Yazan: M. Doğan Batu ödemiş ve Bayındır' da Halkımız Bo-
Çocuklar Kurtuluyoruz. Harekete Ha- yok Tezahü.rat Yaptı. 

Bekir oAlu Bıean TıW.; 

Fevıfpat• balvarınd11 otana 

Tevf lk k111 on bet yaılara•Ü 
Yıldızın; evine gitti_.. ına• 
öoGne geçmlt 1ie elindeki oakt 
yı göetererek: zır Olunuz. Fakat Bir Ateş Daha .. 

Alet yapacaklar, ıepede kı· 
JaLklardıld ııker ııkvlye edil 
ıal,tl. Banlar gdyı uyumoı gl· 
bl gGrlnecek yalnız komhenln 
IÇlcağı ıtefe Ud veyı üç si· 
ltblt mu•abele edecekler Te 
bu11anlı komiteye oradan be; 
lllık leln tılr emir vermlt ola· 
Clklerdı. Komite bu htleye 
kınQJaza dyan yoktu. Naeıl 
0111 hepıl bpanda demekti. 
Ş.yet bu hileye k11nırea, ne 
il•; kıçmak teşebbfteOode bu 

lananlar daha enel t,.peltnmlt 
olıeakfardı. 

Mustafa bey bu hileyi tat· 
Glke karar verdi 8ö1Qk ku 

••ndıoluına bir emir gön· 
derdi. Bu emirde yanı ynaı 
iletin tlddetl biraz keellecek, 
Fakat kGy içinde çetelerin hl· 
rlblıleriyle anlıımamaları lrtl· 
bat peyda etmemeleri için hı 
reket eden gôlğeye bile atef 
•dilecek ti. 

Tepe'dekl yapılacak işleri 
ha...t idare etmek ilsere Mut· 
t.fa Bey de tepede askerlerin 
Y•111aa gltmiıtl. Atef hattında 
e1111ı JH8f HHf tatbik edildi 
•e lletfa bu 'naılamaeı nefer· 
lerln uykuya daldıklarını anlı· 
t.ıı gibi olmottu. 

Çete relel eaaeea dört gözle 
h111111 bekliyordu. Şafak ta sök· 
lllek Gzere idi. Bu fıreat ka· 
çıhlıcık fırııtlardan değildi. 
Etreta bıber ~glSndermek nkıt 
ge~lrıaek demektir. Etrafa ha· 

her gôadermek valut geçlrm1:k 
delbekt1r. ÇlnkG yangın yerle · 
rllll dolıımak, yanan yerleri 

•tlııaıkk gaç olduğa gibi ıs· 
iterler tarafındın görillmek lh· 
11111•11 de vardı. HaddJZ1t1adı 
Joklaını ltetlne batladığ1Dı nı · 
•ıl ole 

ı ••ğ kılın diğer komi· 
telerde anlıyacaklar ve .aker 

a.rafıadan yapılacak mukabil 
ıtete göre kaçılacak lıtlkamet 
:11.ı olıa anlaııa.caktı, Oaler da 
'ler lıtemeı o yoldan uadiılni 
a.ıtıp edeceklrrdl. 

----------
ıllth dahı atef açeln! 

Mak1ad, efradın ikinci ateı 
tede komitenin f 11llyetlne ma 
nl olacak bdar oyaoımadıkla . 

rıııı anlatmaktadır. Reli! sevin · 
cini eaklıyımadı y•Dlndakllere 
emrdll: 

- Çocuklar kurtuluyoruz. 
Harekete hazır olunuz, fakat 
bir alf'Ş daha! 

Söziloü bltlrfr bhermtz şfd 
dedi bfr yoklama ateşi bıvlanı 
bu ateş evvela tepeye açılmıştı. 
Bu ate,e verilen karşıt.it llP. 
tinde P.Vvelklne nızııran ancak: 
bir ikf tüf ek fazlısı olduğu· 
nuo f arkma varan Reis ateş 

devam edecek olur ise ef rad 
uyınır korkuııile diğer tarafa 

yapacağı alet lr.o uz geçti. Ve 
hemen 

- Beni tıkih ediniz! 
Fmrlnl verdi. 

Kayalıkların dibinde elleri 
tetikte herkee köyden çıkacak 
çeteleri bf'kllyordo. Çok geç 
medl, hemen ikiye bGkfllmş 

gibi vaziyetlerle çeteler kôyü 
terketmlelerdlr. Bir ateştir bış 
ladı. Hu ılee, hattlD diğer kı· 

eımlar1111 da ııfrayet etmfttf 
Bir kıyamettir koptu. 

Çete reisi tahmininde hata 
etmemişti. Çnnkü yapılın yok· 
lama ateşine tepeden gayet az 
allAhla mukabele edildiğinden 

diğer kuıımlarda bulunan çete 
lerJn de nazar dlkbtlerf nl cel 
betmlttl. lldacl yoklamıdao 
ıonra diğer taraf Jara afet açıl· 
mamasından reisin ve arkadaı· 

Jarının o taraftan kaçtıklarının 

farkına varanlar da yerlerini 
terkederek meydana çıkmı§lardı. 

İşte tam bu eırada tabur 
eidd . tle att'Şe başla u11şh. Yan 
gınıo alevleri köy ile tepedP.kl 

k11yalıklur araaıoda na çıkmıı 
bir vaziyf'llP. otuz kadar luaa 
nın yfizft koyun nzandıklurını 

gösteriyordu. Uunlar l cı~m&ılc 

istiyf'o <;de rt>lel ile. arkadaşları 

tdi. Ve artık: bir daha kalkma. 
mak flzue J ere uzanmııludı. 

Yangın içinde euraya boraya 
sığınan çetelerden kaçaı11k için 
yerlerini terkedenln de ceza. 
larını bulmuşlardı. Açılao şid. 

dl"lll ateş bunlarda canlı kimseyi 
b1rakma mışh. ' 

Köyden ellAh &esleri arhk 

kesilmiş gibi idi. Ateı hemen 
Oç beş türenge mDnh.aır kalauş 
idi ve bunlar da birbirlerinden 
uzak idiler. 
Hın aydınlanmağa bıola . 

mıfh. Muatıfa bey ate~l kes 
tirdi ve ihtiyar heyetini komi. 
lelere tr.tıllm olmalerı Jç D teb. 
hgatta bulunmak üzere köye 
gönderdi. 

Bir mftddet sonra ihtiyar 
heyeti yanlarında beş kişi ol 

duğu halde geriye lfönmüşlf'rdl. 
Bunlardan Oçft ağır yaralı, lkf. 
el de deli idi. Kelfler mDeade. 

menin tlddetlnden akıllarını 

oynatmış ldUer. Sargı yerine 
gönderildi, yaralılara pansuman 
yakıldı. Deliler de neZ1ret al· 
t1Da ahndılar. 

- Sanu var -

Yunanistan'da Yapılan Atletizm 
Birinciliklerinin Sonucu. 

Yunan epor gazetelerinden: 5:1 saniyede koomu~lard1r. Bal· 
kan bayrak rekofu 3,3, 7 17 da· 
klkadır. Umurai taenlf netice· 

sinde Vırakoa atletleri 85 de· 
rece ile birinci Ponellolyoıı 81 
derece ile ikinci Etnfkoı 77 
derece ile OçClncGlOğil kazan· 
mıılurdız. 

Öd~mt1;1, ( Ôz,.ı) - Yurdda 
eon kala{! yabancı haılardon 

Aydın dt'mirvolunuo da hnku · 
mt> tfmlzce saırn alınarak işlet 

mfye başlanması Vf'ı 1 Temmtız 
935 de artık TOrk ulusunun 
kt ndl malı olarak f zmf r'deo 
ilk trenin Ôdemh'e e;elm,.ııi 
mftn•&f'betlle hfitiln Ôdemfş'lller 
içten gelen bir sevinçle büyflk 

tezahOrat yapmışlardır. 
1 Temmuz gOnfi akşam fizerl 

kad1D, erkek hlolerce Ödemlş'll 
leıaeyonda top111nmış, ayraolar 
içilmiş, letasyonun içi ve dışı 

bayrak ve defne dallarlle sOs· 
lenmiş ve ilk trenin geçeceği 

hattın üzerine bir de lak ku· 
rulmuşlıır. 

Trenin İlkkurşun lstaeyo 
nuodao hareketinde bırndo ta 
rafmdan çahnan letiklll mar· 
oımız Hygı ile dfnlenmlş ve 
bunu mfiteaklh bay E. Hamdi 
Akman tarafından çok gQzel 

bir söylev verflmlıtlr. Tren 
AtatOrk'ün fotoğrafı ve eevlm!t 
bayraklarımızla eQelQ olduğu 
halde dndok çalarak ağır ağ1r 
istasyona girmiş ve cookun bir 

Manisa'da ANADOLU 

• 

alkışla lcarşılımmışhr. Gect bol 

t>lektfrlk zfyalarlle sOel1>nen 
leıa,.yoo binası ônftnde haodo, 
davul, zurna çalınarak olueal 
oyunlarla •eç vakitlere kadar 
cumorlyet hilktlmetiuln bu ft 
deki muvaffaklyetl kotlanmıt 

ve ayni zamanda Atatürk'e, 
Başbakana ve Baymd11lık Ba· 
kanlığına Ödemlş'lllerln saygı 
ııevgllerl telyazl!I ile blldirll· 
mittir. 

Bayınd1r ( Özel ) - Yıllar· 
danbert beklediğimiz Aydın hat· 
tının Devletimizce aatın alın· 

maaı fizerfne kazamız balkı bay 
ram yapmıştır. Durak baştan 

başa sOelr.nmlş tik gelen tren 
halk ve bando tarafından istik · 
bal edUmtşılr. 

Tren istasyona girerken halk 
tarafından durdurtmuş ve ma· 

klnenin öoftndc kurban kes!l 
aıtştlr. 

Balkımmn sevincine ıoofyok · 

tur. Durakta Jlçebay ve sözcft 
Ahmed Zeki tarafrndan büyük 
Kurta11cımız hakkında bir aôy· 
lev söylenmiş ve halk taraflD· 
dan alkı,lanmıştır. 

Manisa Elektirik Tesisatı 
Yakında Bitirilecektir. 

Hava Tehlikesinde, Manisa Kendisi-Relı faaliyete geçli ve ılddetli 
bblt ıtetle dört tarafı yoklamağa 
•ılıdı. 

Rtılı kula\larıaı inanmak la· 
te11a17orda,, ÇGkll tepedeki ka· 
Jılıklaıdan H lllAhla mukabele 
.. 111, • 

Atlna - Yunaniatan'da 934 
935 eenul reemi atletizm bi· 
rlncillklerl pekaz Lir seyirci 

kGtleai huzurunda yapılmııtır. 
Maeabakalara, bGtOn Yunanlı 
taa'da mevcud ııletler lıtlrAk 

etmlılerdlr. Atağıdakl netice 
ler alınmıthr: 

100 metre ılr'at koouıunda 

Balkan blrlnclıl Fr•nkndıe 

10,9 eanlyede birinci gelmlıtlr. 
İkinci ve GçGnctl gelenler 11, l 
ıt ,2 ıanlyede koımaolardır. 

lzmir'de Güreş· 
ler Y apılac~ak 
Tflrk, Macar Ulu· 

ne Doşen Borcu Yerine (;eıirccektir. 

bir °' •· Maıtaf a bey çetenin 
yoka.- daha yapıabllecegt. 

~I dlfllltlt Ye ya .. kf ader· 
ere ·~•ti: 
ŞIJet bir atet dalla a~lacak 

olana f •la olarak iç kader 

A ADOLU 

Cirldde Papajeorjiu 53,98 
metre atmıttır. Yllkeek atlama· 

ea iyi atlet ancak 1, 75 metre 
atlamıtllr. 4 X 400 bayrak ya 
rıtı 3,,5,8 dakikada PJralkoı 

takımı ka11nmıotır. Gaileyi 
12,8:& Flnoı atmıttır. 500 met 
re muknemet 16.~0,8 dıklkr, 
1500 metre yarım 18at 4, 17 
dakika, 400 metre manialı kn 

ıu 69 ıaalyedd bhlrllmltılr. 
Dlılkte Balkan blrlnclıl Sil· 

lot 48, 70 metre atmata mu· 

••f fak olmottar. 
200 Metre ılr'at k0f1lıana 

Balk• blrlnclel Fnnka"11 21,, 
ualyede bldrmltdr. 110 ifa· 

alllt k0taya Mnbkot 15,4 H· 

Diyede k .... mıfbr. 10000 Met· 
re mab.emelt• SS,48 dakika, 

4Xl00 bıynk 46 .. ı,e, asa•· 
ıtlımıda 7.o1 metre, iç adim 
ds 13.62 metre, ııraklı lrtlf ı 
3,50 metre rekorları elde edil. 
mltdr. '00 Meıre 1erı k._-.:.;ı 

blıtaol öi lklael 52,8 ·~ 

sal Takımları Geliyor 
Tlrk, Ma~ar ala1al glreı 

takımları 13 n 14 ıemmaıda 
gflreşler yapmak Gsere 1eaın· 
bul'dan tehrlmiıe gelecelderdlr. 
Dan Tarklye idman cemiyet· 
lerl ittifakı baokanlığından dan 

mıntıka baıbnlıAına telınf 
gelmlt n hHırhk yapılman 

blldlrflmlttlr. Glreıler Alaancak 

ıtadyomunda yapılacaktır. 

Beş Bisikletçi 
lzmir'e Geliyor. 

Aakarı'dıa betı illerinde 
sSOS kllometrellk bir geslye 

çakmıı olan bet blllkletçl genç 
14 temmusda lımlr'e gelmlt 

••luıcaldardır. Ça•kble, Be· 
bkeelr, Berpmı Te Menemen 
yollllldaa 1.mlr'e geleceklerdir. 
Çok ftaemll olan ba geslye 

çıkmıı olan blılklet911er lsmlr'de 

yıptlaca~ olın mıaa.b blılklet 

blrllldllklerl ml•baMlarıaı da 
glrecvıertllr 

Maniaa hdkumel binan 

Manlaa, (Öıel) - Dan ha. Manisa'da Kızı"'y: 
kdmet konağında 'genel meclisi Kızılay merkez heyeti Mem· 

••lonanda Manlıa tGccar ve eı· leket haıtahaneel rentgen mi· 

nalından mtlrekkep bGytlt bir teh111111 Dr. Enver ve Morlı 
toplantı yapılmııtır. Ba toplan· Şlnaıl baıtahıneat dahiliye mil 

tıda nllmlz Marad Germen tehu1111 Dr. Cafer Tahtlu; 11 
gelenlerle haıbuhılde buloomoı daimi encGmen batkA&lbl Fe· 

ve Baıbtl•aaımızıo ıltylevlnde· rld Aktld; · Baytar mldlıl 
ki ehemmiyeti bir kes daha le· Kadri Ba71a11 .a eekreteı Bo 
btlrOı ettkmlttlr. BD leele uğra· ıeyla'dea tetekkll etmfttlr. 

pn kaıwa mOıbet _,Daçler RelaU&e Dr. EaHr Gtrgea •· 
Olerlade 7Grtmektedlr. çllmlııtr. 

- Ya benimle yangın re· 
rlne gldeceltııln, yahut bu çaka 
ile ecnl öldGrec,.ğlm. 

Diye Ozerloe hücum edercı•k 
yere yahrmıot.r. Beğırm ... 
üzt'rlne yf'tlş,.o halk kızı kor 
tamnştır. IIaaan Talıafn ıutul 
muştur. 

~~~~~---~~~.-,..f 

Kızılay'm Çocuk Bağçesi: 
Kızılay beyf'tİ l~e ltatlar 

baelamaz helrdiye çamhjınft 
bir çocuk h ıgç,.sl y11pmağı ke 
rar vermiştir. Kıymetli Ubayı 

ruız Murad G"rmen; yeni he 
yt'llu bu ilk çalıımuıoı arka 
lamıt ve çamhktı münaılb 

miktar yHln Kııılay tabetyeıl 

manevıyt-sf Do •edlmt'llnln çok 
muvafık . olacağını t rbaJh-
blldlrmloıfr. 

Afyon Karabisar 
Maden Suyu. 

Balkımııın hem ııbbt lbtl 
yaçtınnı ucuza temin etmek 
ve hem de fazlı ıanım yapmak 
içl.ı Kııılıy heyeti çok miktarda 
Afyon Kar1hfaar maden 111ya 
getirtmektedir. Şl..,alol ODbeı 

kuru~a ve belki de daba acasa 
rnthracakhr. 

Manisa'da elektirik 
Elektlrtk (abrlk.sı ,atıah bir 

ayı geçiyor. Vak11 belediye 
ötede berideki motörlerden Bf> 

kakların ıoıklandınlmaıını te· 
mlo etml!# lee de eflrrde tok 
ıorluk ç .. Jdlmektt dir. alimiz 
bu elektlrik fşlolo biran end 
halledUmeelnfo gerekil oldoğu 
nu şarbayhğa önemle bildir 
mittir. Elektirlk motôr ve 
maklnıları hakkında tetkikat 
yapmak Oıere belediye iye 

rlndeo iki klol bugfin İılaDbul 
gönderilmiştir. 

Memleket Hastanesi: 
Aziz llbayımıı.n Maulea ilin· 

de en bflyOk eeerlerloden biri 
olacak olan memleket bastaned 
lnıaatlnı faaliyetle devem edil· 
mektedlr. Manisa 111 12 1ene 
denbnl haeret çektlgi ba mi· 
eeeeseye yakında kavaflca•tll'. 

istiklal Mektebi: 
İlbayımısın eıerlerladen biri 

olan latlklil mektebinin karo, 
eo tesisatı ve boy• ıılerl de 
mQıeahblde lhıle olundu. lkl 
•1• kıdar ıqaektebla blı 
nokeanları ıamamlanmıt 

cakıtr. 

reni memurlar.: 
Mek.tubcumaa bay 

IJıynl'ıa Denlsll'ye 

t•} lo edlldl~i haber alaa•ı ... r 
Çorum'dan nıkloluaan •m 
batmGbeadlal ve Eskltthlr'~ 
naklounan varidat mGd 

Manl•a'ya gelmltfer Ye ite -
lamıılırdır. 

Gard en parti: 
Sakarya ıpor kullhl camu 

teat akcamı orJaevl ba-.,d ... 
bir gndenpartl nrecektlr. Sa 
karya'hlaraa prdenparl ...... 
~ok gbel olman leta çok t'l 
bıtıklan g6rllmektedlr. 

Gediz X.lpraıa 

Ve Kayıtlar lprlıl 
Mani•· Aklalau yolaada si· 

dlı gelltc 110rlak •ereeek tlen
cede banp olu &.JI~ ... 
'1•DI 6a~deW kOpd ••il· 
mbla ._... emlrltdle •lmlr 
~.Getlla~la 
•11k ..... ti ........ b.tUr, 



f_B_o_rs_a~,_a_1 Müzayede ile fev
kalade satış 
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lngiltere Habeşis- Yunan Meclisinin Almanya 
tan işinde Hassa- Toplantısında Ve Lehistan 
siyet Gösteriyor. Münakaşalar oldu ___ , ...... ---

- Başı l inci yüzde -

Cellla llmaoaaın Hobeşlstan'aa 
elinde bulou ması, ekonomik 

noktııi nazardan lngiltere'oio 

le1ı.inde, ht1lya'nın ise aleyhin 

dedir. Fakat İtalya bir kaç ki 

lometre murabh11 yer df'ğll, 

ekonomi nokta\ nıızardan tbem· 

mlyeıll derecede Habeş toprıığı 
istemektedir. 

Parla - Rom.ı'dan alınan 

bir haber.-ı göre bir alay as· 

ker Kalaarlden dogn Aferi· 

ka'sına sevkedllmiştir. 

Taymis Bir l\la· 
kalesinde Di) or ki: 

balya, Bubeş mes'eleslnde 

haklı bile olsa, kendi imza et 

tl~I monbedelere oykıra hareke· 

tinden dolayı haksız sııyılır. 

Zira taklb ettlğl siyaset Habe 

tfetınla yaptığı muohedeye ve 

İngiltere, Fransa slyoseıioe de 

uygun değildir. Bu hareket 

Kellog mlsakmn aykırıdır ve 

Cemiyeti Akvam'ın kararına 

ıerre kadar ehemmiyet verilme· 

dlğlnl gö.termektedlr. 

halya'nın bu sfycsetf, imza 

lımış oldoğo bfttüo muahede· 

lerden de şüphe etmekllğfmfze 

vesile oluyor. logHtere ef kArı 
umnnıiyeel hu ciheti dikkatle 

tıklb etml"ktedlr. İngiltere, 
lıalya · Habeş thlildfının hali 

lçlo eltnden gPlen fedel.'.arlıgı 

eslrgemlyeceğl ~lbl cemlyeılak 

vt.tmın jsıikballnl eereacak her 

bengi bir iyesi ıaorruzn kar· 
şı do lakoyd kalmıynraktır. 

Londra - B. Eden avam 

karnaraııında Roma ve Parla 

seyahati l akkındo izahat iste 

yt n boy LPosbnrlye verdigt 

cevabdıı demiştir ki: 

- Parh'tf'ki temaslarım ha· 

va onla.maeı ve kara kuvvet 

lerlnln tPmdldl hakkında cere 

yan etml tir ki hu görOşmelerlo 

1ngHrnc ve Fransa arasında 

yııpılmn ı lllzımdı. 

Ronıa'dn l:?ay Maeeolinl He 

ftolya - H beş mes'elPas hak· 

kında yaptığım uzun görüşme· 

lere gdtuce: 

Haşmetlu Kral Bazrellerlnln 

İtalya - Hobeş mes'eleelnln al 

dığı ciddi vaziyete kareı gös· 

terdlğl alakayı b.ıy Mcs ollni'ye 

izah ettim. Avrupa sulha· 

nun kurtarılması, İtalya. Habeş 
mea'eleslnln Cemiyeti akvama 

eevkedilmesloe vabestedir. 

Roma 4 (A.A) - B. Ede· 
nln avam karuarasınilakl dlyl\vl 

Qzerlne alevlenen İtalyan . in 

glllz aytışması gittikçe şiddet· 
lenmektedlr. Bir takım lnglllz 

gazetelerinin yazdıkların ba. 

karak İtsl)BD hasını lngilte· 

re'ntn İtal)a·p tıl..o~o.r.lk ha 

kımrnd n boykot .. toıeğ" ger 

çckH·n niyetli olduğun ı eüyle· 

mt'klt"dir. 

Amiraller komitesinin f ev 

kaJid,. toplnntayo çağmlruasmın 

ayrıca bir anlamı vardır. Bu 

nun halyan · Babee meselesi 

ve arı;ıulusal durumla ilgtll ol· 

duğu söyleniyor. 

Deniz yfice konseyi İngiliz · 

Alman den{z andlaşmssından 

doğan durumu teknik bakım 

dın lncelemeğe ve bir yandan 

da Babeşistanla bir herb baş 

ladığı tıtkdlrde akdPolz mes'e· 

lesini gözden geçhmeğe mumur 

edilecektir. 

halyan hasını logillz öner· 

gelerlnl BabP~lstam lnglltereye 

ç.>lunf'ğn n fıalyanm dorumu· 

ııo zıy f latmığa yayaracak bir 

...... .-.--
- Başı l inci yOzde -

morluk, Kon dille de krallık lehtn · 

de bulunmuştur. Bu ar ada ve , 
killerin and lçmeel mee'eleıd 

üzerJude bOyQk münakaşalar 

geçmiştir. 

Meclis açılınca evvela dini 

merasim yapılacaktır. Büyük· 

lere mahsus localarda yalnız 

loglllz sefiri bulunuyordu. 

Veni zeloa'un yeri ne geçen 

serbest fırka lfdP-rl Metaksas, 

dört bakanın ellerini sıktıktan 

sonra meclisin sağ tarafında 

} er almışttr. Sol tarafta da ta 

dlka\ fırkası menııupları bolu 

noyorlardı. Dragumfs yalnız 

olarak içtarafta, Musevi meb•ue 

lar orasında oturmuştu. 

Ra;vekll ealooa girince, par· 

tisinin hasmı balunan Metak· 

sas fsmt ite çağırarak kendisine 

iltifat elmiş ve ba arada Ya· 
nanı~tan'dn gecen vak'alardan 

dol yı hatasını anlatmıştır 

Meclisin bu toplantıeında 

krallık hakkında kat'f bir ka· 

rar \'erilmie değildir. Fakat 

münakaşaların cr,reyan şekli, 

krallık lrhlndc çok kuvvetli 

bir temayül olduğuna ortaya 

koymuştur Eyhit ayında reyi · 

amme mürncaat r.dllecektlr. 

İııtanbol, (Özel) - Atlnadan 

bildiriliyor: 

Atlou'dold Alman nim reamlğ 

ajans muhobfrf bay Kondllls'le 

konuşmuştur. Bay Kondllis de· 

mlşıtr kf: 

Cnmurlyeıio o:rı bir sene 

eOreo idare zamanında hiçbir 

terakki kaydedilmediğini ve 
dohlli sükunetin tesis olunama· 

dığ m gördOğOmden krallığan 

iadesini tatlyorum. 

Romn'ya vAkı olacak seyaha· 

timden evvt>l ba husustaki f I· 
kirlerimi, baklkaıl bildirmek 

euretlle meclise arzedeceğlm. 

.Muharrir yeni yapılocıık in· 

tlhnbetta ltberallerlo (Venlzellst 

lerin) yer alacaklarına göre, 

intibah esml9Jnda gösterecekleri 

faallyeUn neticelerinden endişe 

edlb etmediğini sormuş ve şu 

cevabı almıştır: 

Hükumet vazlfeeinl mftdrllt· 

tir. lsttaad ettiği mllletl serbest 

bırakmak istemekte ve diğerle· 

rlnin icraatına ehemmiyet bile 

vermemektedir. Çonkü onların 

faaliyetleri kendi aleyhle~lnde 

olacaktır. 

6ay Kondllle Yunanlstın'ın 

muhtel:f Y"rlerlodekl ndlkal 

fırka şubelerinden telgraflar 

almaktadır. Bu telgraflar üye· 

lerln, fırkaya olan merbutiyet· 

lerinl ve prf'inslplere dalma RI· 

dık kalacaklarıoı bildirmek· 

tedlr. 

Elektirik Ve Su işi 
Özel, genel ve belediye büt · 

çelerioden bu yıl sıı \'e elekli · 

rlk tesi@ah için eyrılmış olan 

para b11kkınıla bayındırhk bı· 

kanlığı llbaylıktan malumat le 

temietlr. ,Planların da birer ör· 

ncklerlnfn gönderilmesi bildi · 

rilmlştlr. 

proje mahiyetinde göstermekte 

devam ediyor. 

Londra, 3 (A.A) Kabl· 

nenin bu sabahki toplanmıııı· 

nın sebebi, f talyan Habf'ş anla· 

şamamaalığı ile hay Eden'tn 

Roma ve Parla gezileri hakkın · 

da ~örüşmek olduğu ıaaoıl· 

mııktıdır. 

........ ___ _ 
- Başı 1 inci yozde 

Bay Bek yanandaktlerle bir 

ilkte Lehistan bnyok elçiliğine 

gitmiştir. 

Varooya 3 ( A.A ) - Bay 

Bekin Bı::rlln göreli dolayletle 

yazdığı bir beıgedf', Kurler 

Pozannl gazetesi diyor ki: 

- Bo görene heyecan verici 

uoeorlar aramamalıdır. Bo gö 

ret esasta Alman · L,.h kom 

şoluk münasebııtcnda elde edl 

len yaklaşmanın eonuocudnr. 

Şekle .gelince göret bay Bit· 

ler'tu gQvenlnl kazınmış Al 

man bakunlarının Varşova'ya 

yaptıkları fiç görete cevaptır. 

Göretln tamamen n ezaket gö 

reli olduğunu söylemek mu 

hakkak ki m6balegalı hlrşey 

olar. Fakat yeni siyasal belge 

ler bağırtlanması da gözönOne 

alınmış değtldh·. Leh bakanı 

bay Bitler ve Nöratla iki mem 

leket komşuluk münaeebatını 

ve iki devleti ilgillyeo genel 

mea'elelere dokunan hnber al · 

ma suretinde görüşruü,ler ya 

pacak ve L'!hfstan'ın boyolt 

m ~reşalının slyaerıiına de nm 

edeceği hakkında bay Bltler'e 

inanca verecektir. Lehistan ka 

moyu hüktlmetlo mukaLde 

ve ayrı clyem devresine soo 

vermek lçio olan bütün uğraş 

mal arını ark ı lıyacaktır. 

Bay Rauf 
Oun Geldi, 
lstanbul'a Geçti. ---.. ····----- Baştarafı 1 inci yüzde -

mas etmek fstemedi. Zıı•en va· 
purda çok az konueuyormuş. 

Hem~lresl bayan Melike, va 

pordan çıktı . GazetP.cllerle ko · 

nuşmaktan çekiniyordu. Anka 

re'da bulunan zevr.1 ile otoma· 

tik telefonla konuşm•k latedl. 

EvvelA ltman başkanlağına gir· 

dl. Buradan çıktı, telgraf ha 

neye gltdl, Aokara'da bulunan 

zevci ile telefonda konuştu, fa· 

kat yarım saat beklemek mec 

burlyetlnde kaldı. Bo arada 
kendlelne karşı sorulan suallere: 

- Ne ben, ne de kardeşim 

Rauf bir şey söyllyebllecek 

vaziyette değiliz. Annemiz ve 

eniştemiz öldtl. Bundan başka, 

Rauf, yıllardan sonra meml"· 

kete dönüyor. Büyftk bir he· 

yecan içinde bulunuyor. 

Ben de ayni heyecanı duyu· 

yorum .. Rauf, memleketimizde 

kalmak fizere döndil. Ba dönöş 

tabii onu çok sevindirdi. Rica 

ederim, başka şey l!ormayın, söyU 

yemem. Hatt{I ağabeyim boka· 

d1r eöylemekltğlme hlle razı 

değildir. 

l'edl. Bayan Melike koooş· 

maeını yaptıktan sonra V1pura 

döodtl. Babet aldığımıza göre, 

Bayan Melike Loodra'dın Mı · 

sır'a geçmiş ve Bay Rauf 'a 

orada mQltild olmuıtur. 

İzmir inhisarlar baomddftrlO· 
ğünden: 

Alsaocak merkt:z yaprak tü· 

tftn deposunda mevcud 3505 
kilo kulJıanılmış .kllın çul ile 
3329 kilo çul ve kanavlça •e 

1813 ktlo ip parçaları pazar· 

lıkla eatılacaktır. letlyenler bu 

eeyayı Eözil geçen ambarda gö · 

rebtllrlrr. ı\çık ıırıınıa~u ~lımek 

l•t1yerıle rlıı ulll'!: dört 1 rahk 

ttm!nı t par . !erile 8 ·7 9:l;) 

pazartesi ~ünu eaal on brşt e 

İzmir lnhi~arlar başmüdı1rlll· 

ğönc!e ~ütcşekkll komi!!yona 

gPlmclrrl (l89S) 26, 29. 2, 5 

Borsada dünkü üzftm ve 

zahire satışları aşağıdıdır: 

fJzom satı~ları 
Ç. Alıcı K. S. 

151 N. Ali Haydar 9 75 
7 5 Alyotl bira. 9 25 
53 8eşlk. z. Mus. 9 75 
28 Y. 1. Tallı.t 8 75 

6 Vltel 9 
2 K. A. Kazım 9 

315 

ç 
50 

327 
61 
29 

3:37 
~8 

262 

Zahire salışları 
Cinsi K. S. 
Ton Bugday 4 50 
Buğday 4 50 
Kumdarı 4 
Bakla 4 75 
Kilo yapak 41 

w ko yftnü 42 

Ken. polA 200 

K. S. 
11 50 
10 

11 50 
9 25 
9 
9 

K. S. 
5 

5 
5 

·1 75 
41 
42 

420 

lzmir Birinci icra 
Mem11rluğundan: 

İzmir birinci lcrı memur· 

lağundan: 

lzmlr'de Kardlçalı hanında 

44 numaralı yazıhanede dilli 

zade biraderlerden Remzi'ye. 

1 - Ziraat bankua lzmlr 

eubeelne 26'l 1 lira 40 kuruş 

faiz ve man f borcunuzdan 

dolayı yoka ıda göııır:rdiğlniz 

kanuni ikametgahınıza yapılan 

tebllğalla bulunamadığınızdıo 

ilanen tebllğata karar veril · 

mlştlr. 

2 - İlao turihioden hlba 

ren on gün içinde bu parayı 

ödeu.enlz ve ayni müddet fcfn 

de bir itirazınız varsa bildir 

meniz yoksa bu müddet için 

de mallarınızı göstermeniz akel 

taktirde hakkınızda icra ve il 

Acele yolculuk dolayıslle 
önümüzdeki pazar gnna öğle 

den evvel saat l O da Karşı· 
yaka sahil boyu fıhrettlopışa 

caddesi eslr.l bay oaman gazi· 

no .u ilerisinde 68 sayılı evde 

iki maruf atleye alt birçok 

lüks ve nadide mobilyeler bil· 

müzayede satılacaktır. 

Sahlacık eşyalar meyananda 

gayet lüks aynalı oda takımı, 

mavuudan mamul böfe, 8 adet 
muoken iskemle, anahtarlı 

kare yemek mBBBBJ, gayet şık 

aynalı tuHlet; Almanya'dan 

hususi getirilme yeni bir halde 
bilse mukalı Qç pedallı plya · 

no ve taburesi, ~ parça kadl· 

fell Cf'vlzden mamul koltuk 

takımı, brone birer baçuk kt · 

şllilt Avrupa mımulAtından 
iki adet iki dtr~kll m ıa som 

ya karyola, t ekrar bir adet lkl 

direkli iki klşlltk brone kar 

yola, kabine, altı adet hasır 

takımı, 3 adet şemsiyelik, 
brons koro!zılar maa perde· 

lerl, çifte ve tek kanatlı ıy· 

nalı dolaplar, radyo, kadifeli 

ş,.zlong, altı adet hezaran ean· 
daltye, muşambalı yemek oda:ı 

takımı, Amerikan dıV1r saat· 

lerl, yeni bir halde ılnger dl · 
klş ve nıkış roalr.loesl, çocuk 

arabası, jardeoyer1, bayo ayna, 

ltivuman tuVllet ve eervle, ee· 

maver, kuşlu ıyoalar, komu· 

dlnolar, yağla boya levhalar 

ve hRh klllm ve eeccıdeler 

veeairP- birçok nadide mobil· 
yeler btlmOıayede eatılacaktır. 

Hamiş: 

Satış acele oldıı~undan işti· 
rak edecek zevat çok istifade 

görecektir. Fırsatı klçırmayı · 

DiZ. 

la~ kanunu hftkümlerlne tev· Fırsat artırma salonu 
flkan takibat yapılacağı tebliğ Aziz Şınık 
olnnur. 1997 Telefon: 2056 3 D. 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilanları 

Söke askeri sa. al. ko. re. den: 

1 - Alay atları için 260 ton arpa klpıh zarf la ekslltmlye 

konmootur. 

2 - İhalesi 22,temmnz.935 pazartesi güoQ eaat 15 te Söke 

de satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
:~ - Arpı'nın tıhmln edilen bedeli 9100 liradır. 

4 -- MuVlkbt teminata 682 Ura 50 kuruştur. 

5 - Arpa tılultlerlnio yftzde 50 el yulaf olursa tercihan ka· 

bol edilir. 

6 - Evad ve eeraitl öğrenmek iatlyenler hP-rgQn ve istekli· 

ler de teminat paralarını malHndığına yıtırarak alıcak· 

lan makbuzla ve ticaret odaeında kıyıtlı oldukl1rına 

ve mıhalU emniyet mOdilrlOğünden te1kiyelerlne ıh 

vesalkle ihale gtın(l eaatinden enaz blr eaat evvel Söke 

askeri eahn alma komisyonuna mftracaatları. 

5 10 16 20 2002 

Emlak ve Eytam Bankasından: 

EsH No. 

1 B. 

64 c. 

58 c. 

Takeille ve kapalı zarf la eatıhk emlAk 

Mevkii ve nev'i Teminat 

Lira 

5.6i>O Ôdemiş'te camii cedfd mahılleelnde azlziye 

eokağıuda aletlerlle beraber sinema binası. 

lımlr'de ahmet aga mahallesinde ikinci 

kordonda dudu sokağında yeni 10, 13 eski 

l l O 12 numaralı palamut hauı 

7.000 

lzmlr'de ikinci kordonda eski 4 yeni 13 5.000 
numaralı dört kath bau 

Yukarıda yazılı mülkler bedelleri dört t11kııhte ödenmek. !llf· 

tile Htılmak uzere kapah z1rf la 1rtırmıya konulmuştur. 

l - ihale birdir ve k•t'ldlr. 24,'i ,935 çarşamba gOnft saat 

ondörtte Ankan'da idare mecll8lmiz huzurunda yıpılıe1ktır. 

2 - Bu mOlk.lerln tıedellerl birinci taksit peşin olmak üzere 

dört mtıeavl tıkeltte ve Oç senede öde:necektlr. 

3 - Peşin ödenen birinci taksitten geri kalın Qç tılr.slt 

yOzde dokuz faiz ve yuım komisyona ıAbl oluak lknzat faiz 

n eenhfne ıcvf ikan eeoellk annült~ ueulile beııab rdllir. 

4 - Alıcı olaolıır ba1Jkamızdan bir lirn mukablllnde 11lııcak· 

ları rnufa~sal şarınanıemlzl okuyarak U?rleyr. iP. udür eden 24,7,!l:l5 
çarşaoıha gti!lü ı:oat ooblr" kadar ~artnıımedıı tarif t.dlldiğl 'llf'Ç· 

hile teklif zarf lımoı Aoka11'da umum nıiidüı lüğü müze veyabııt 

burada 1ıubem!ze H!m,.lnl ve ı..lsbı fazla .tııf~llAt a l:nok lstiym · 

:utn bergiın şnbe'mtze "m'üra c-aatları 5 13 21 1984 

ret Memurluğun· 
dan: 

lzmlrde ikinci kordonda mu· 

amele yapan mftseceel (Emlak 

ve eytam bankHı İzmir şubesi] 
nln 1935 senesine alt slrkillerl 

ticaret kanonu htıktımlerlne 

tevfikan sicilin 1436 numara · 

sına kayt ve tescil edildiği ilin 
olunur. 

İzmir elcllll ticaret memur· 

loğu rea..ni mühril ve H. 

Tenlk lmzaaı 

1 Sirknler 
İzmir 1ıubeel 

Birinci derecede imzalar 

Kemal TOrkömer müılftr 

ve imzası 

Said Ourol: muhasebe oef t 
ve lm1111 

lklncl derecede imzalar 

Culd An kay moamelAt şef ı 
'fe imzası 

Şerif Akay baoveznedar 

ve imzası 

4911 
Mahalllode okaoup anlıhlan 

bu sirküler altındıkl lmular· 

dan birinin zat ve hthlyetl 

dalremce maruf olan emlik ve 

eytam bankası meclis{ idare 

rehl Cemal Gön6lılın olduğa· 

nu tasdik ederim. Bin dokuz 

yüı · otuz beş seneal haziran 

ayının ıluncı gOnO. 6 6 ·935 

resmi mtıbftr 

Ankar1 birinci noteri M. Re1ılt 

lmzı: M. Rteh 

5214 
Mahalltnde okunup anlatılan 

bu alrküler altındaki imzalar· 

dan birinin zat ve hihlyetl 

dalremce muuf olan emllk ve 

eytım l:ıaokaeı umum mlldftr(l 

Cevdet Göletin oldo~una taedlk. 

ederim. Bin dokuz yaz otuz 

beş senesi haziran ayının onft· 

ç0nc6 günO 13 haziran l 935 

Resmi miihllr M. Reşit 

Ankara birinci noteri 

lmza M. Reşit 

Ankara hlrlocl noteri 

5760 

Bu suretin dııfrede dosyaeın · 

da eakh 6:6.935; 13 haziran 

1935 tarlhll ve 4911, 4214 
umumi numaralı aelını muta· 

bakatı tisdlk k,lındı. 

28 haziran 1935 

Ankara birinci noteri resmi 

mllhrG ve lmzaıu 

Umumi No. 6223 

Nueul!i No. 1 56 

İşbu bir hazlrın dokuz yüz 

otuz beş tarihli ıılrkiller altın· 

dakl imzaların zat ve hOvlyet· 

lerl dairemizce maruf ve lzmlr 

emlıik ve eytam baokHın•P 

uııılr şubeeint gösterilen dere . 

celerle temsil 811Ahlyetloe ma· 

ilk müdftr Kernıl 'fftrkömer 

ve muhasebe şef l Salt Donl 

ve muamelit tefi J;nlt Ank•y 

ve bışveznedlf Şerif AklyJD 

taraf tarından bizzat vızolun 

mıkla tasdik kıhndı. Bio do· 

koz yf1ı otuı heş yılı temmuz 

ayının Oçöncfl ç1rşamba gf1o6 

İzmir ikinci noteri reemf 

mOhrG ve im1111 

Tmumi No. 622:3 

Huso~i No. 1·56 

işbu bir hazlrın dokuyyüı 

otuz beş tarihli elrkftler eore· 

tinin daire dosyasında mabfuı 

6223 umumi num.rab aelıoı 

mutabakatı tHdlk kılındı. Blo 

dokuz ytız otuz beş yılı tem · 

muz ayının OçClncft çarşamba 

günü. 

lımlr ikinci noteri reeaıl 
mflbril ve imzıı•ı 
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Tefrika No. 73 M. AYHAN 

Karahoğa Liikaydane Cevap Verdi: 
Yarın Sabah Kurtnluruz. Dedi .. 

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

Karaboğa tehlikeyi sezmlttl, Bir mftddet sustular. Etrafı İrant, 
bfrdenblre kendini topladı. Ya· tetkik ettiler ve dlnledller: - Çare!. Çare!. 
hancı bir ıehlrde, iki kl,lnln Atların nal sesleri ozeklaııp Diye mırıldandı. 
b6yle bir atla mftfrezesl ile çar· gltmlıtl. Çıt yoktu. Burası · tam Karaboğa cevab verdi: 
Pıımağa kalkması ak.al kAn bir zindandı. Zlf lrl bir karan· - Arkadaı, ben uykuya 

değildi. hk içine gômtllmOııft. Bey11 var.yorum.. Sen dilşGo, ta· 
Esasen buna da lmki.o kal· bir hayalln bile ıfizdlmesloe ışın, çareyi bolunca beni 

blımııll. Karaboğı, atlD· lmk4D yoktu. uyandırıraın •• 

dan yovarlaovlrdl. Karan· İranh kendini topladı: İranlı çileden çıkmıı gibi idi: 
hkta, kareılırıodakl mfifreze - Karaboğa, Karaboğ11J _ Ne dedin, uykuya mı 
onlara ustalıklı bir kemend Diye aeelendl. dalacakeın?. Bu dakikada, böy· 
•tmıo n her ikisini de yere - Ne var arkadıı! le zamandı, borada ha? 
lndfrmlıtl. Kırıboğa; bir hare· - Mahvolduk! _ Öyle ya, öyle ya, gebe. 
ket yapmak istedi, fakat kımıl· - Haydi, aklını bozdun recek olursam, cehenneme uy· 
dıyıncıya kadar •yaklarınıo da galiba!. koımz gitmek lsttımem .. 
bağlandığını bl&!!ettl. - Ben aklımı bozmadım lraoh baıka btrşey 8~yHye· 

Kıııa boylu, krmburu çıkmıı Karaboğa .. Mahvolduk diyorum medl. Nedeee, nafileydi. Bu 
biri, ona iğlldl, bu; mftıfrezenln eaoa; kortulamıyacsğız.. •damın eoğukkanlıhğını, ce-
releJ idi. Bıyıkları ıfp shrl, Karaboğı, IAkaydane cevab hennemlo ateıf bile kayna· 
gözleri çukuruna kaçmış, de&sae, verdi: tamaıdı. 
kurnu bir adamı andmyordu. - Yarın aabah kurtuluruz. 

İranlının gözleri karınlıkta - Söyle bakalım Jğru herif - Kortolamıyıcagız, Kara· 
·dedi· boralırda ne lılo var! boğa.. Beolm belimde Arab parıl panl ışıldayordo. DftşG · 

emlrlnln mektubu var. Ona nftyordu, iki saat kadar geç Kıraboğı yattığı yerden ho mtııl. Kıpıoın arahğından ha· 
nıordandı: görür görmez lı işten geçe · 

ce.ktlr. flf bir ııık ıftzftlftyotdo. 
- Koll111mı çöı de 11ua - Karabo4a; Karaboğı! 

Karaboğa da; 
llğrunun kim ve ne demek ol· d dl A b' Diye seslendi. Karaboğa 
d - Tuuo · e · ra ıo uğuna ô&reteylm. d 

• " uğureuzloğu bizi buraya kadat uyan ı: 
Muhatabı bir kahkaha il· - Ne var, aklı.oa blrıey mi 

taklb etmtı.. Yandık ôyle ise .. 
~riw M~ 

Mektubu görftnce, ne dleek ge '• 
- Vay ·dedi ıenfn kıhada· - Sabah yaklıııyor. Kıpı 

1 lnanmıyacaklar. Blıl kazığı 
'.fı •gıo da nr ha! aralağından soluk ışıklar girme· 

Karıboa.a homurdanarak bor· geçirseler de hakla11 var.. b 1 d 
" - Ne yapıcağıı, onu söyle! ye ış 1 1

' 
rıonu toprağa ıdrtuı. Çftnkil o ç b ld k 

_ Ne bileyim?. Sen şehir· - are o on mu, yo sa kızdı&ı vakit, burnu da abine 
" JIAln, akim I e&ıta daha çok ölecek miyiz? 

olarak bıınardı. K.•raboğa, B d d 
yatır. Slztn komaıınız ona gö· - lrıey ftşftn Gm amma, 

bonon için·, k 
re dokonmuıtur. Çaresini sen bilmem olur mu, yapabllece 

- Blrg1lo bir lngada ge· hol. y ok11 her ikimizi de miyiz? 
het1lraem, emin olun, burnumu 
kı11rken beni öldftrmtıo ola· 
caJdarJ 

Dl'lrdl. 

Relı bir işaret l ırlattı. Her 
ikisini de yakaladılar. Birer 
Ça•ıl gibi, karın ftsUl, atlınna 
beğlıdılar. 

lran'b ıoğok soğok terli• 
Yordu: 

- Kes.kin elrke kOpftne za. 
rar! Bu herif de böyle öldd· 
rQlecek. Kabadayı adam am· 
oıa, belAyı kendi ayağını mum 
Yıkarak dAvet ediyor, 

Diye d61Gnftyordu. Şimdi 
ile olacaktı, nereye gidiyor· 
lırdı?. 

Ya Karaboğaoın bir hıydad 
01dop anlıoıhrsa? Y ı bu ta· 
rafta da lıledlğl marifetler varsa? 
&ayvan durmuota. Sftvarller 
attan lnmlolerdl. 

Her lklıl de etrafı gözden 
@eçlrdJler. Bonıı, ıynl bahçe· 
lllrı kenıunda, tepenin dibinde 
bir )'trdl. Penceıeetz, bOyO.k, 
karanlık bir yer. 

Iranı. borısıoın bir zlodaa 
olduğunu aolamııtı .. Bu kadarla 
kalea, zararı yoktu... Fakat bir· 
denhlre kemiklerine kadar 
titredi. 

- Mahvolduk! 
Diye mırıldandı. Sftvarller 

onları gene bağlı olarak indir· 
l:Oltlerdl. Reisleri; 

- Oldukları gtbl yuvarlayın, 
ııabableyln hesablaoarız. 

Dedi. Berikisi de, boeloktan 
:ert bir zemin üzerine yuvar· 
•ndılar, Kapı aa.ır amır ka· 
'Ptndı, ' e ı:ı· 

al!arlar. - Sonu var -

Bakteriyolog ve bulaşık ile salğm hastalıklar 
mfttahassısı 

,. 
• 

. . . an ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI 
"SATURNUS.. vaporu elyevm limanımızda olup 4 temmuzda 

Der Zee Aovere, Roterdam, Amsterdam ve Hamborg llmınları için yfik 
& C alacaktır. 

o. 0 0RESTES., vapuru 10 temmuzda gelfp yftküoil bo!Jalttıktan 
DEUTSCHE LEVANTE LlNIE sonra Bor~as, Varna ve Kôstence limanlarına hareket edecektir. 

" VVINFRJEO ,, vapuru 8 110RESTES,, vapuru 13 temmuzdan 18 tt.mmuza kadar An· 
temmuzda bekleniyor, 11 tem· vere, Roterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük 
muza kadar Anvers, Roterdam, alacaktır. 
Bamburg ve Bremen için yfik SVENSKA ORJ ENT LİNlEN 
alacaktır. "SMALAND,, motörQ 7 temmuzda Bamborg, Copenbagen, 

JOONSTON VVARREN LİNES Dantzlg, Gdyola, Goteburg, Oolo ve İskandinavya limanlarını 
LTO. - LİVERPUL hareket edecektir. 

" DROMORE ,, vapuru 14 "ROLAND,, motörft l!l temmuzda Roterdam, Hamborg, 
tf'mmozda bekleniyor. Anvers Copenhagen, Dantzlı, Gdynla, Goteborg, Oalo ve İskandinavya 
ve Lherpul'dan yiik çıkardık· limanları için yok ılıcaktır. 
tan sonra Borgae, Varna, Kös· SJı:ılV .. CE MARİTİM ROUMA1N 
tence, Galaç ve Oralla için yak Garbt Akdeniz için ayda bJr Muntazam Sefer 

alacaklır. 0PELEŞ,. vapara 14 temmuzda gelfp 15 temmuzda Maltı, 
SERVİCE D1RECT DANUBIEN Marsllya ve Barselon limanları için yük alacaktır. 

TUNA HATTI Yolcu ve yük kabul eder. 
"DUNA,, vapuru 4 temmuz· NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE 

da bekleniyor. Budapeşte, Bra· İzmlr'le Nev· York arasında muntazam sefer 
tlıdav ve Viyana için yük ıJa. 0 RINOS., vapuru 21 temmuzda İzmlr'den (Doğru) Nevyork 
csktır. . için yflk alaaaktır. 

Olivier ve Şüre
kası Limited Va

pur Acentası 
C-endeH Han, Birinci Kordon 

Tel. 2443 
General Sttam Nnlgadon Co. Ltd. 

0 PETRELu \'aporu 8 tem· 
muzda Londra için yil.k alacaktır. 

Eılerman Ltyo Ltd. 
0 RUNU,. vapuru 12 tem 

muzda Loodra, Bull ve An· 
vera'ten gelip tahliyede buln. 
nacak ve ıynl zımıtnda Bull 
lı;lo yftk alacaktır. 

0 DRAKO,, vapuru 29 tem· 
muzda Holl, Anvue ve Lon· 
dra'dın gelip tahliyede bula· 
nacak ve ıyol zamanda Londra 
ve Boll için yOk alacaktır. 

Doyçe Levante Ltntye 
"ANGORA,, vapuru 18 tem· 

mnzdı Bamburg, Bremen ve 
Anvere'teo gelip tahliyede bu 
lonacaktır. 
Not: Vorut tarihleri ve vapurla· 
rın lslmlerl ftzerlne denl1Jlkllkle· 

rlnden mes'uliyet kabul edilmez. , 

'ta. 

Ok~OrenlerI Mut· 
laka (Okamentol) 

ÖkeftrO.k Şekerle· 
rini TecrO.be Edi· 
niz •.• 

ve Pftrjen ~ahapın 
En Üstftn Bir MO.s· 
bil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli MO.shil 

isti yenler Şahap 
Sıhhat SftrgD.n 

Haplarını Maruf 
ecza depolarından 

ve Eczanelerden 
Arasınlar. 

• 
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Üniversitede Dôçent, 

(Muarin Profesör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Hastalara bergdıı ~ğleden 
sonra bakar. 

letikW caddeıai No. 99 
Ankara ıpartmam 2 inci kat 

Telgraf • ı. S TAN BUL 
Telefon : 49250 

, 

• 

Hamlı: İl4Dl11dakl hareket tarlhlerJndekJ değfolkU.klerden acente 
meı'ullyet kabul etmez. 

Fula tafeUAt için lldncl Kordonda Tahmil •e Tahliye olrked 
binam arkıuıındı Fratelll Sperco acentabğına mftncaat edilmesi 
rlt• olunur. Telefon: 2004 · 2005' 2663 

Arsıulusal lzmir Panayırı Başkan
lığından: 

Panayır gazinosu 10, 7 ,935 çar,ımba gilnft saat 17 ~e beledf ye 
dairesinde içtima edecek panayar komitesinde oçık artırma ile 
kiraya verllecektlr. Şartnamesini görmek lstlyenler belediye dal· 
resindeki panayır bftroeuoa milracaatlan ilin olonor. 2006 

Kışlada Mos. Mev. satın alma komisyo· 
nunda ihaleleri yapılacak ilAnlar 

Met. Mv. ea. al. ko. re. den: 
Dayramlç'tekl kıtaatı askeriyenin ( 629000 ) kilo on lhtlyac· 

kapalı zari oeollle ekslltmlye konmoştor • .ıhalesl9 ·Temmuz· 935 
ealı g6nll eaat on beote bayramtçte askeri satın alma komlsyo· 
nunda yapılacaktır. Beher kUo DD için dokuz kuruş yirmi beş 
eantlm f lat tahmin edllmlotlr. Teminatı movakkate akç·~BI 4159 
lira 12 kuruştur. 1steklller şatnameslnl her gün komisyonda gö· 
rebiUrler. Mftoakasaya girecekler Ticaret odHında mokayyed ol· 
doklarına dair vesika göstermek mecburiyetindedirler. İstekliler 
2490 sayıla arllrma ve eksiltme kanonunun 2, ·3 OucO madde· 
terinde ve şartnamesinde yazılı vesikalarla muvakkat teminat mak· 
buzlarını ve teklif melr.tublırını ihale saatinden en az bir eaat 
evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. (18 l9) 20, 25, ao. 5 

Msı. Mv. sat. al. ko. re. deıı: 
Msı. Mevklln göstereceği yerde pazarlık aoretUe (844) lira (55) 

kuruş bedel keşif Jf elektlrlk tesisatı yaptırılacaktır. lbaleal 
8· Temmuz· U35 pazartesi güuü saat 15,5 da lzmir'de kı!Jlada Mst. 
Mv. satın al. ko. nunda yapılacaktır. Muvakkat teminat akçesi 
(63) Ura (:15) kuruştur. İstekliler Ticaret odast0da mokayyed 
olduklar1Da dair vesika göstermek mecburiyetindedirler. Şartna· 
me, keşlfname ve projesi her giln komisyonda görülebilir. İstek· 
Uler, (~490) sayılı artırma ve esksiltme kanununun 2 inci ve 
3 üncü maddelerinde ve oartoameshide yazılı veslkaJar1 ve mu· 
vakkat teminat makhozlarlle birlikte ihale saatinden evvel kış· 
lada Mst. Mv. eat. al. ko. noiıda hazır bnloomaları. 

1816 20 ~5 30 5 

Bornava satın alma komisyonunda iha· 
leleri yapılacak olan asker ilAnları 

Barnava askeri f!a. al. ko. dan: 
1 Gaztemlr'deld kıtaat ihtiyacı için "yözkırk" ton ek· 

mekltk un kapalı zarf osoltle mftoakBBaya konulmoştor. 
2 İhalesi 18.temmoz.935 perşembe gflnd eaat 15 te İz· 

mlr'de Burnavada aekeri satın alma komisyonunda yapı 
lacaktır. 

3 İşbu on için keetlrllen bedel onseklzbln lkiyftz liradır. 
4 İlk pey blnftçyQz altmışbeıı liradır. 
5 lsteklllerln Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

vesika göstermeleri mecburidir. 
6 - Şart~11mesl hergOn komlyonda görülebilir. 
7 - İsteklllerln ilk pey makbozlarlle hlrlfkte teklif mektoh· 

larmı mtıoakasanın yapalecağı gün ve saatten en ae::rğ1 

bir eaat evveline kadar makbuz mukabilinde İzmir · Bor· 
nav11'da askeri eatın alma komtayononı vermiş bulun· 
mılırl. 30 5 ıo 16 1918 



nizli 
Kadıköy ahiye 
Şarbaylığındao: 

.KM.k67 k.......... (60) 
...... bettırbk bir ılıa ise· 
....,e hallbaır •e mllblkbel 
tekll plla ·ve harltua ile ıa 
eMı lalih•t ıe.a.tıa• hAdlm 
~j..a •A•da yuıla prtlu 
dUnllade yirmi gla mtlddetle 
•e bpah urf uallle ebllt· 
•91e koaalmaıtar. lıteklllerln 
llaale gGDCl ol•• 1 O ıemmu 
1935 çarıımba gtlnl~e kıclar 
:Ldak6y aablyeal belediye ea· 
elmealae mClracaıtlan llAa 
olaaar. 

Şartname 
llıdde l - K ... banın m ... 

takl»el tehir harltuı 2290 •· 
Jıla 1apı •e yol11r kuaaaaaa 
1 • OacCI maddelerlade yuah 
IMbr dalrealnde 1 : 500 •e 
ı : 2000 mlkyuıaa •• ıynea 
l: ıooo m1t1•••• ıe .. ı1e 
mlabaalll •~ uıllan mtl .. m· 
- esedae olmak .. baalana 
laer blrerlerladea ıyraea lcer 
IMlet topya •erllmek fUlbr. 
Yapıl8Caktar. 
.._.. 2 - Bari .... k ... baala 

Wbulr 9811Jed g&ıteıllmekle be 
ra .. r mGltak .. l tekil, belediye 
ye yollar bauanu hakim· 
&erlae aypa olank m.... 
olmll Ue gGeterlleeekdr. 

Madde S - Sa projene 
11a 1aar111 •e mk1111aı .... ..,..,. 

A - Sa membalan kmba· 
,. çok aak bal .... adaa 
..,.. tablbea .... ,. .. 
kilometre __ ,... ....... 

,-.. .... ..... ba 11klla 
projede p.teılhwl l .. mdlr. 

B - &.. .. .watıı tablm· 
lerhle pleoek aeelU. llMlhMla 
1 ı 5000 

c - Makb aaıa.ı barltaa 
1 : 600 tal .. 1 : 500 lrdf. 
mlky•n• 

D - g..ba aaı batluanıa 
pyojemetrlk barltau 1 : 500 .. 
1 : 500 mlky• ... 

E - S. depo bari._ 1: 100 
mlkJMlna flUtn ı-..h ıe 
bil tefernuıbaıa pin •e mat 
aalaıl 1: 100 mlky-• 

F - Sa baalaeel hindeki 
.... od. barllMI 1 : 20 mlk· 
,-ıatlaolamktu. 

Madde ' - •• lwkkaa. 
.. bir matalelb feaalye n· 
npor• •e bir feaal llltllt ll't· ••eli taulm edlleeekdr. 

Madde 5 - S. tlllutı ha· 
...... ........ ...... Qlfllle 
.. J•DgtD maelala Ye tewli 
.... keleri •e tahliye H ıaaları 
•• laaq meafe•lerl yetil renkte 
glderlleoektlr. 

M•dde 6 - Ba her iki it 
bir mlteabhlde ••rlleeek .,. 
mlteahbldle dlplo ... ıı lü mi· 
... dit ol- •e lla.._ •Wbı 
oWagua• •..akı ile W.. el· 
mNI .... mdlr. "Yallaea tehe· ••dall olaal•nD on aeaedea· 
ltdl Tlrldye'de makim olmua 
fadbr. 

Macide 7 - Da ber iki it ................... ., .. ., 
ltl•d• lkm.ı edHeeekdr. 

llıdde 8 - Mlteıhhlt lba 
leden itibaren auml •Ilı •'1 
lçlade ite ... layıcakıır, gerek 
mlbaeeretle •e gerek lkm•I 
bma111ada •erilen mlddeıler 
.t• fe•blAde eebepler maııeı 
aa olmak 18ere geçlrlleuk gln 
ler ltla mlleahhlı Belediyeye 
•ttada elli lln ıumlaaı nr 
meıe meebar olacaktar. 

Madde 9 - ihale bede· 
... ,.... ylnaW ite 
............ •erllecek •lle"akl 
JIMe 1ebeal tle beledlyeee 
•erilecek mekıalt O.rlae n 
rllmek fUllle Tlr .. 7e ._, 
baka Sanyk6J ........ 

ltnbbld aamıaa yabna..k ... ....... ........... ................. ,. 

Ankara Birası 
• • • 
ıçınız • 

Çanka Ankara Birası 
Ulusal Bir Fabrikanın Mahs11lodor 

••• 
Ucuz, Temiz ve Sıhhiğ Bir Gıdadır. 
TOrkiye'nin bertarafında 

içilen yalnız (Ankar88irası) dır. 
Ankara Blraso) Dl heryerden arayınız. 

Askeri Lise ve Orta M 
teplerle San' at Gedikli 

ne Talebe Alınıyor •• 
1 - 985 936 den eened için lataabal'da balanaa k 

malıepe lleelertle Bar.'a balaau Bana ukerl llMllDe 
kmkkıledekl ukerl 11a'ıt llleelle Koa71 .. Enlaeu 
ort• mekıeplerlne n kankkaledekl 11n'ıt gedlkU nbat me 
blae tılebe abaaaaktır. 

Lteelerln 9, 10 n orta mekıeplerla 6, 7 •nıf llfıu 
11...tnla 9. 11nıflle .. 'at gedl•u.tala blrlael ,...,. .. 
aba•caktlr. 

2 - Talebe •kerl Uee Ye orta mektepler tıUmıdle ... 
gedikli erbq taUmıtıaa gire bydl kabal olcmaw. Da taU 
hlebe ılıeık mekıeblerde n ukerllk pbelerlade g6rlleblllr. 

3 - Atideki bumların gl\a gdade klaclaral- lba 
•) Almanca okayıDlu tercih edilir. 
b) BIUla mekteplerde bydakaltal 1 ıemmu 935 de 

15 aıaıtoıh biter. MCllabaka lmtlbam lbam geUne 16 at 
1 eylal aruındlt yıpdır. Baaanla benber kadroda yer 1r.1111R 

den 1eaedaln de91ma mıd•ednee il.ti U.. Ye orta mekte 
den aıkll mredle talebe ahamap deftlD olaaar. 

c) llekteplerla ••ludaklan yerler barlcladekl 1erlerdea 11k 
ille •e orta mekteplere kaydedilmek ldlyealer 1 temm• 935 
81 ıemma• 935 tulhhle •adu balaadaklan yederlll ilk 
tobelerlaı mln a•t edeblllrler. 

d) Mekı ... ıep•ek için Jlllnı blyltlp klQlltealer me 
alınımı•lmr. 

e) llt.,klller enakını ıamamlıııp latekll balmuhaklan mekt• 
lere ukerllk ıabeled •uıtalle •eya dotnadmn dolraya g&a 
rlrler. llekteplerdea danı nU olmadıkça hiçbir bt6•li • 
lehe gllmlJffektlr. 

f) MINbab lmdbanını mecburiyet hAıal olana ... 
lmılbanı 71pılacak yen bdu gitmek •• lmtlbaaa •••• 
yıaca geri diınmek lçla lbtlymr edilecek IUllaf lllekllye .at ol 
mektebe kabal edllmedlllnden dolı11 hiçbir bak IMa edlle 
Onan için l"llt gldlı muraflma beraber glllrllmell lbamdır· 

4 - Mektepler leyli •e meceaaldlr. T.ıebeala lı .... n 
batkı glydlrllmeal, teçhl•t Ye kltablan blkdmete alt old 
gibi •ynn her •J bir mlkıır •••• •erlllr. 

Llteyl ma••f faklyede bldrenlenlea ana ı•eaterla •a.1)811 
lmdbuıaa girerek kHaadaklin 1akdlrtle ••rl mllaen• .. 
memara yedfdrllmek a.n bir kıımı A napayı taWle ı 
dnlUr. 

5 - Bir eenedea J..ı. terki ı.Wl olular bir eYYeW 
denlerlala bepdadea lmdbaa nrmeae mecbardarlar. 19 
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l lRRnlllllnl9" Muallim ~llHH•ı 
i Dr. Hulftsi Alataş 
1 &ki TıbMye llekteW Mldlrl, G.p ~bliell SM1ye Jlelll 

1 iç Hastalık ları Motabauııı 
§ B1111lanaı llaea e_. Oteli Kaqi11Da Şamh Sot4..a. 

,... ... .,,~ § (20J No. &ti lluJ8Delaaaeelnde &.bal Eder. 

iil•llllllHHHlllllllHllllllll•IUllHRlllllD .. ll•mnıua• 
lzmir ldhatit GomrOğft Modar 

IOğftnden: 
u....,... Uoa 

lOft Şlfe bpakb ...... 15 
146 Teaeb .lapeld;a • ....._ tlfe 655 

Klbae otomolıll demir ,..ı.n ~878 
Kubm pamak lplitl 61 
Glmlt Y••••h tanç heykel o 820 

48 llakanla tldmlr tel 12 600 
Kepek Udrl 2 600 ~ 

-Akşehir Bankası 
••• •• 

Yabna · yamh lfJ•lar atak artbrma ıaretlle •b1aea .. 
tallblerla temmun 18 iDii perte.... pi t..lr ltWlt ge 
•61111111 komllyoaa•• •lı'ataat etmel_. ııta oluar. 

Denizli 
ninden: 

6 7 1986 

Viliyeti Daimi Encam 
lzmlr şubesi 
ikinci Kordonda Bona eivanndald kendi biaumda 

TELEFON: !2383 
DenlsU Memleket lıuta..ı Rontken tabell için kodak S. 

mubh malaıeUf elt'•dda 180 dl•e filimle gene ıyal mar 
elan ylrmlll hldncl, ylrmW de lklacl olmak isen '8 kata ... 
•bn ıbamak lçla mabammen bedeli olu 1066 lln lllerla 
10. 7 .!135 ÇaqamH glnbe bdar ıçmk eblltmlye k•al.mm~ 
Şaıtumed Ltaabal. lsmlr •e DealsU Sabhaa ......., ... 
g6aderllmlfllr. letekli olanların tekUflerlal lllale glaladea e 
Dealılt ••lllll'ae R4adermelerl blldlrlllr. t9 2 5 8 19 ı? 
... , .. ml!'!lll ....... ~~ ... ---... ...... .,,,,,, 

Hertlrltl (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 
Vadeei&lere % 4 

Mevduat Şartları: ~b •1 ••d~li1e % s 
Dır 1ene vadellJe % 6 faiz verilir. -------

Zahire, a.ım, incir, pamuk, yapak, afyon •ualre komllyoncalaAa y•pıbr. Mallar geldi· 
tinde •hlpl11rtne en ml•ld teratıle nanı Hrtllr. 

il 111 il Hamza Rüstem 
projeala belediyeye ıeellmlade 

H nwf deAerlaln de baalann 
ılt olddp HkAlet " lm1r mi· 
dlrll14nee tudlk ye lıdeelnde 

.erllecekdr. 

lladde 10 - Yapılan h•rlıa 
•e projeler •ekllelçe maHfık 
glrllmedllf takdirde 111Ahı 

meebarldlr, lılü edemedlll 
takdWe ...... panlann iadeli 
1"8 bab mektuba Yerlle· 
eekdr. 

11.We l 1 - TıUpler temi ................ 

naı tbale gl•I olan 10 7 .935 
glnladen enel kadlkGy bele· 
diye eaclmealae •ermeleri 
lbımdır. 

Madde 12 - Temlaat mlk· 
lan (180) yls .. k ... Un ••Y• 
ba klymelle bankı mekıaba 

dar. K.aı'I teminat lbıle bede· 
Hain ye.de 15 ldlr. 

Madde ıs - Mııeıbhlt Ilı 

belediye Ulmlda ~beak Mart 
•• fenal lbtllAlluda ·2290 .. 
yıb kanam lçlacl madd•ia _ ............. ~. 

•ekllell bakemdlr. Foto{lrafhanes Mldde 1' - Teklifler ma· 
nfak g6rlldqa hkdfrde 10.7. 
985 gtlDI 1111 15 ıe lh•le edl· FHblAde llr'•t •• aeluetle H temlaatb olarak Mlllrl ... 

1--L •reı .... 
1 

L..l•-.1 mltnlilk her it yapılır • 
........... gu mewı laaw .. e v 
2,eo •y•h arbrma •eek.uıme eıikalık Resimler 6 Saatte 
baaaa ahUmıaaglre bareket Amatör isleri 12 .. 24 
oluaeakbr. Y " ftllllr. . 

Mıdde 15 - Da fUllar da· Portre redmlerl, ılfadl-.n, kart poetal ftleıl ae.,._11 
lreılnde mltealahlt ile beledlwıı pek •l•erltll ftaderle " mlmklD mertebe u bir 

ı- yapılar. 
ana ... makHele tamim edf. 
ıecek .. müa•ete .... ,. ,...... Satıt MaAazaıında 
mltelbblde alt olwkbr. Ba muaf fabrlblana --. flUm, Ulat. •al iM a 

16 19 1 6 1890 lan rekabet ••ı ..._ flederle llblar • 


