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Faşizm Aleyhtarlığı 
Iıalya'da Gittikçe ve önemli 
Bir Surette Büyümektedir 

Habeşler, Japonyadan Silah Alacal{.lar. 
ltalya Gazeteleri Ingiltere'ye Çatıyorlar. -"lngiltere Habeşistan, Ancak 

Kendisine Sağlamak Istiyor"ı 

• zy 

• 
enıye 

iy rl 
bir kol yermek için mi çabı · 

tığını A•rapa kamoyu &oraı· 

turmığa bıılamııtır. 

lnglhe~e ıtmdlye kadir daha 
bir çoklınna kartı gerekmiş 

- Sonu 6 ıacı y6zde 

lngiltere, 
Fransa ile An
laşmak istiyor .. 

• • • • 
Londra 5 (A.A) - İyi ha· 

ber alan çevrenlerde İaglltere 
htıkdmetlnln Franıa ile kara 
n han ılliblan hakkındı bir 

--------u-.al:-ya--=-t-rah.--.b-=-ir_g..,ez"!"in-:u:'"l·di"""e------~- ayuıma elde etmek için gôrüo· 
meğe hız1r oldu u beyan edil· 

Romı 5 (A.A) - Cloroale - lnglltere'nln kenal söyle· mektedlr. Ancak İngiltere hu· 
: D'ltalla ltılya · Habet aolaemaz. dtğl gibi adece hak ,"e t6ze 
[lığına uluıılar ıosyt!teılnl karıo· düeOnculle mi, yoba daha 

tarmak yolunda laglhere'oln ziyade yalnız Brltanyının çı· 
glielerdlğl ııırarı tcnktd ederek kannı g6zeten bir hareket; 
diyor ki: arsıuloıal bir mıeke ve adsız 

Yeni Yugoslav Kabinesi 
iyi Tesir Yaptı. 

içeri Durum Berkitilecek, Dış Si
yasa Eskisi Gibi Olacaktır. 

Belgrad, 5 (A.A) - Boku· 
metin parlamentodaki dlynl 
Yugoıln kamoyu O zerinde de · 
rln bir lı bırakmıştır. Slyaeal 

dergelerde baıb•kan Stoyadlno· 
vlç \'e hClk6meal tebrik edil · 
mekte n parlamentodıkl diye· 

Yln içeri ılyual mee'•lelerl 
kot•rmak için IOıomla olın it 
blrllglol yaratarak lçt!rl duru· 
mu berkltecegl n dıearı ılya · 
11yı gelince, bonon eamadan 
eıklıl gibi ıOrOp gideceğini gôı 
termekte olduğu ıöylenmektcdlr. 

Çanakkale ve Y onan 
Adalarının Tahkimi 

Onlara Göre, Adaların Tahkimin
den Biz De Fayda Görecekmişiz 

Çanak.kate boğazı 

Yunan gazetelerlndeq biri, 
~"~nlerde, Çanakkale'ofn ıah· 
~imini mnzao bahsederken 

Anadolu e1blllerindekl Y uoao 
adalırıoıo da ıakkJmlol lele· 
mitti Ye ba mGa11ebetle1 lıtaa· 

B. Lanl ( Fransa Hariciye ouın ) 

nun için İtalya t1rafından Hı· 
beıiıtao'a bir hOcum yıpılıraa 

kendlıtnln bu hmoıta Ceun· 
re'de earfedece~i fıallyete y.r· 
dım etmeıinl ıut koymıktadır. 

8Qyilk Brltanya'nın bir doğu 
anlaımaııını aleyhtir olmıdığını 
fakat AToıturya'uın erklnllğlol 
eaydırmak için bir yaken 
altına girmeyi kabul etmeıl 

çok ıGphell bulunduğu tll•e 
oluomılnadır. 

bull'u bir arkadaıımıı: 
- Biz hoğ11l1rı aucak mO.· 

dara1 mllı;eadlle te boğ1Zlırdau 

geçerek barışı lhlll etmek 
letlyecek olanl11a karşı ıahkloı 

clmek istedik. Balbukl Yunan 
adalarımn tahkimi otsa ole• 
bir tecavOz lçlo dOş6otUeblllr. 

Çfıukil adalar ana Yunan ıoprak· 
lanoa çok oıak meııafededlrler. 
Müdafaa noktı!!ıodan kıymet 

lert totıur. 

De~l~ti. Son gelen lbo tlı geze 
test, l ııııba~'dao alınao bu cnab 
11rı tıitdlren telgrafa bir mtıtılea 
dermeyan etmekte 'c bu mtlnı · 

kaoroın doğra olmadığını, adı· 
ları tahkiminin herhangi bir 
taarroı için dftıO.otılemlyece· 

ğlnl, bundın Yuoaalıtın'la be· 
raber TOrklye'nla de falde gO· 
reccğlal y11mıktadır. 

Hava Tehli· 
kesini Bilenler 

••••• 
Mersin'de Beş V:atan· 
daş 12530Lira Verdi 

Afyon Satışı Mes'elesinin 
lçyüzü Neymiş? 
-------------

Çarıımbı 4 (A.A) - İlçeye 
bağlı kGylalerio de bulunduğu 
bOyGk bir toplautı yapıl11ak 

haTa tehlikesi hıkkında lzahıt 

Son Posta Arkadaşımızın, Yazısı 
.Hakikate Aykırı Göroldn. 

.erllmlt ve dye kad clUmlttlr. 
Yazılan Oye aayıeı 1102 yl 
bulmattur. Toplantıda zehirli 
gaz denemeleri de yapıl· 

mıtllr. 

Mersin 4 (A.A) Tarauı· 
Çukurova fabrlkaın eahiblerl 
Sadık, Sadi, Kara Mehmed Ye 

Basan hua korumana 12530 
Hn Terml§lerdfr. 

' Parti Genyön 
Kurul Toplantısı. 

1 ••• 

Ankara 5 (A.A) - Blldfrlğ: 

Ankara ö (A.A) - Sağlık 
bakaahğındın: 

GeoyDa kurul dan normal 
ıo,plaaheını )'•parak ba1a llyDn· Sağlık Bakanı Dr. Bay Refik 

kurul dye n bıokanlulyle ilçe Son Posta gazetesinin 15 6· 

altındı bir yazı gör6ldQ. Pu 
yazıdıkl beyaD1t haki kate ay· 
guu olmaktan çok uzaktlr . 

Yapıldığı rivayet olanın 

afyon eah~ı teklif 1 tetkik edl· 
lerek bunun kınona gDre 
mO.mkün olmadığı anlaşıldığı 

glbl eaasen dld hususi mora· 
caat ile ıatııı istenen mlkt1r 
ortaya yıyıldığı kıymette de· 
glldlr. Sıhhıt Te içtimai Muı· 
veoet babalığı bu lı hakkında 

ahdi n kıooni meuulınmıı 

dalreıılnde fikirlerini dld oldu· 
ğu mıkımlara blldlrmlı ve 
meydandı bir mes'ele. kılma· 
mıştır. 

Avusturya Tahtı 
Dirilecek Mi? 

hı anlannın Ddnlerlnl onay· 935 tarihli Te 20208 eayıb 
laaJ11 ve plltlnln iç cahşmaaana ndsbHıoda birinci sıyfada bil· Arşid ilk O Uo, 
lld JYe illerden gelen lıler Oze· yok hıuflerle yazalı "bir çırpıda MQzakereler Geç· 

_r_ın_d.,..e .... g"'""ô~r_.ıı ..... •e_.r .... d_e =bu=l=a=o=m=u=ıt=u=r.==2=,S=m=l=ly=o=o:;:::l=h::..a-~_ar_a_r,,_u_n_vı_n_• tiğioi Gizlemiyor. 
ANADOLU'ouo Aoketi: 10 

lzmir'in Ekonomik 
Durumu Ne Haldedir? 
M. Ruşen: "Tecim işleri Seremoni 

Brakeel, 5 (A.A) - Royter 
Ajın91nın bir aytarıDI dlyevde 
bulunan ArıldOk Ono Babı· 

barg hıoedlnının yeı.lden ATD!· 
toryı tahtına geıirtlmeıl lçla 
gôrOıtUer yıpılmllı::ta olduğunu 

kabul etmlı, ıncak bCltQn fır· 
kal1r t11afıodın tamamlle onın· 
madıkça A vustorya'ya dDomlye• 
ceğlol llln eylemlıllr. 

ve Merasim istemez.,, Diyor Rusya - Roman· 
Anket için ılmdlye kadar 

birçok lhracıtçı, ltbılltçı Ye 
bankacıl1rın mtltaleılLrını yas· 
dık. Don de endClıtrl ile ug· 
ra,aa dtbagat fabrlkaıı ıahlbf 

Mehmed Roeen'I hıtırladım. 
Telefonu ıçhm, keadlelnl Si· 
neklldeki dlbagat fabrikaıında 
bulabildim. lımlr'de ıempatlk 

bir mohlt yaratın bu genç 
leclmerlmlz: 

- Şimdi otomobilimi gôn· 
deri yorum. 

Dedi. Yarım Hat ıoara fıb 
rlkadakl .. tanen •e deri kokla 
yuıhıuede idim. 

Mebmed Ruıen, yeni yıp 
tırmak tızere oldogo blr deri 
fabrlklıı için bir aolaıma yıp· 

mıkla metgoldO. GôrGıme hl· 
lince bııh•ı• kaldık: 

- Sona 6 ıncı yGzde -

ya Demiryolu 
Bokreı 5 (A.A) - Sovyet· 

lerle Romanya 1r11ında demir. 
yolu ıenlıl başlamaktadır. Bir 
Romen d~leg11yonu bugGn Ode· 
ıaya gltmlıtlr. Bu delegasyon 
Dlnyeıter Ozerlndekl köprQnQo 
yap111 bittikten ıonra Ey lal nl · 
heyetinde baıhyacak olın mfl· 

' 

nakallta b11ırlamağa memur 
komiıyonla birlikte çaboacıktar. 

Beyaz Kulenin Sarışın Aktrisi 

ÔoOmft?.deki pazartesi g6o'1nden 
itibaren yeni ve çok kuvvetll bir 
tefrikaya başlıyoruz. Bunda &fk, de· 
sise, ka4m gOzelliAi, ve askerlik e!· 
rarmın biribiri içine girmi' hayrete 
değer birçok saf balarını gôreceksi· 
niz. Koyduğumuz resim, bu tefri· 
kada okuyacağmız Fransız askeri 
şurasına aiddir ki, içinde Başkuman· 
dan olarak General Peten ill'. Depi· 
ne de bulunmaktadır. 

. . 
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Torkiye'de 1 G ü n ü n T e-D va z a H a b -e r B e r ı J Gonon 
Matbuat Islahatı •. 

Berlln'de çıkan (Kölnlıche 

Volksehang) gueıeelnaen ıer · 

clme edllmltdr: 

2 3 2 .. 

Son Dakika: Rauf 

Italya'da Faşist Aleyhtarlığı .. -
Istaobul'a Vardı 

••••• 
lııınbol 5 (Ôzel) - Aftan 

lıılfade ederek lıkenderlye'den 

· Ktıçtlk Haberleri 

Buğday Fiati 
Dan boreada buğday ıatııı 

epey h1111etll olmaıtar: Hı.her 

aldığımı•• gôre buğday f latle· 
rinde dnn kilo batına 25 ıan· 
ıim daha yftkıekllk göreli · 

K61nllche Volkselıong'on lı· 
tanbol muhabiri yazıyor: Yeni 
Ttıklye'nln kuroldoğundınberl 

ilk defa olmık Gsere, btlıan 
18bdanaıa, meı'ul madnrlerln 
•e ıerbeıt guelecllerln lttlra· 
kile bir mııbuaı koa!reel açıl· 
mıttır. Ba kongrede matbuatı 

dHleı içinde ıamamlle yeni bir 
yer ayına btr takım tedbirler 
mlsakere .e matbaatan takip 
edecegl ana hatlar ıeıblı olan· 
mattur. 

Mussolini'ni~ Siyasal Hasımları montuam p ... portla yola çıkan mOtttlr. 

Tahrikata Başladılar .. 
eekl Vekiller Heyeti batbnı inhisarlar 
Rauf, lamlr nparUe bagen 
1aıanbal'a ••rdı. BaşdirekUSrfl •• 

TOık matbuatı yakın samana 
gelinceye kadar ahenkli bir 
halde olmıkıaa slyade bili 
muhtelif menfaatleri ıemıll 
Ulıaık cblllerden lbmrettl. 
Aaeak takriben bir eene enet 
yani Ankara'da bir matbuat 
.. am mtldtlrUlğtl lbdu olun 
dapndan beri ba •hada 
deiltlkllkler gGı., çarpmaya 
llqlamıftır. Yeni mıtbuıı mtl· 
dlrlClğO Dahiliye Veklletlae 
.. rbauar. Ba amam mtl 
dOrlqGa lbduıaı muclb 
olma bafbca eebebler, blll 
._. ı.a.nbul'da bas• guete· 
leıla yeal T6rkly1t htlkdmetl 
.a..lyedne aymıyaa bir tında 
fllallyette balanmalıncLr. Ban· 
'-'• MflBda ktlçllk •n'aılar 
baanu ~kııtı 11nlarda mtln· 
...,na İttanbul'dakl Yanın 
ablllyeılaln meafeaılerlne ter· 
cOmaa olarak, TClıkiye'ala pek 
.. kh olın •e her al111al deT 
let için pek bbll balonu ted· 
blrlerl •lmaııaı llylldle tuh 
e&•lyen nmca pseteler •ardı. 
Banlana yanı bmtanda da mem· 
leketıe 1erbeeace gfrmelerlne 
.... de olanan bir takım 
FnDllS Ye İtalyanca gueıe •e 
mecmualar nrdı • ki banlar, 
yeal Ttlrklyeala ma•aflak.yet· 
lerlal1 Olmaab e1Ularıaden 

1Jf1laDU1n1 Te nihayet "8o · 
&Nlçladekl haıta adamın .. 
lylle1me1lal anlamıyor •e an· 
lama11aı lıtemlyorlarcL. 

, Tabii TClrklye bir tar1f taa 
ba gibi gasete Ye mecmaalana 
memleket içinde •tılmuını 
meaederkea dl ger 18raf 18• da 
bllbule kendi maıbuataaı bu 
gibi yaabı laıberler •e kudl 
181tdfalla mtlcadeleye dHet 
etti ki bu uıal, do~lugana 
ltbat etmlttlr, 

lıtanbul, 5 (Ôsel) - lıalya'da Fatlıt aleyhıarbğı b9tgöeıermlttlr. M011olfnl'aln ıır ... nnı lzmir'de 
heğenmlyenler, Babet lhtlllfıadan lıılfade ederek Faıl•m ıleyhlne tahrikli• bqlımııl11dır. Bu Hayvan Labora
tabrlklt gtlnden gGae btlytlyor. 

• • } varı Yapılıyor .• 
Haheşıstan,Japonyadan ste- mı:.:!·::.ı~~T:::':~!.;;-~~ 
diği Kadar Silah Alabi'l~ce~. ~E:~~5:::·~~::; · 
Japonya Hühftmeti Habeşlerle 

- eene ;aıaıs. liıfuM&hhil 11böra, 

Anlaş• · ıa•an • yıpıırılacak .~ ıabaİraz 
hanenin lnfMı gelecek eeneye 
bınkılecakı11. 

Baytarl hıfatııhba llbora· 
ıu•aranıa projeleri ıanm ba· 

lıtanbol, 5 (Ôsel) - Japonya, Uloılar karamana Clye olmıdıgıadan Bıa..tlııana lıtedlgl kldar kanlıgınca taedlk etlllmlt olda· 
ılllh Te mGblmmat •tabllecekılr. ~rlendltlne gôre, mtlıeeddld J•poa f•brlkaları Habet hDkdmed gandın yekında lnpıta bat· 

mış, mühimmat için Siparişler Almış. 

nndlnde mtlncaatta bulunarak bu haıaıta anlıtmıtlar n mtlhfmmat için ılparltler •lmıtlardır. lanacaktır. UborataHrhıae l8, -------••I • • • f f • • • • 20 bin llnya mal olacak 9e 

Ankara'da Memurlar Japon Askerleri •rıer bıyoıojı, parunojı, ıero-
E ? lojl yiyeceklerin koatrola il 

isyanını iti. buntaHrlanndan mtlnlı:lı:eb 
için Apartman yapılıyor lııeabol, 5 (Ôzel) - Çin· olacaktır. Aynca berttlrlD ud 

deki j•pon ukerlerl araaada ı.t•ta cami bir otopei •loao· 

Aalı:ara S (Ôsel) - H6k6meı, 9 milyon lira •rfetmek ıure· ltya• ~klıAı A6ylealyor. na da malik olacak.tar. 

tile mtlleaddld memur apartmaalan yapmıga ka11r •ermltdr. d • K " " B b 
Apartaıanlann ..... t ..... b•..r·· .......... 8' lllylenlyor. Ge ız öprüsunu aş a· 

73 Yerde Bugday Satınal· k ı 1 ı .. .. A acak · an sme oonu ç . 
ma Merkezleri Açılıyor .. E 8 1v • 1 . G d. Kö 0 0 

Anbn, ö (Ôsel) - Btlkdmet, ba1eae yapılacak olu bagday ge Ô gesı çın e iZ pr S 
mClbay1&t••• btlylk ôaem nrmekı~dlr. Mnbıyuıın daha lı:olay Benzeri Az Bir Eserdir. 
H çabuk yıpılabllmeel ı .. ın yurdun muhtelif yerlerlade 73 bal· 
day 1abnahaa merked kurulıcalı:t11. Bu merkeısler. birkaç gtla 
içinde ıeılı edllmlt bulaaıcakıır. 

Allah-Abadda Boynk Bir Yangın 
leıaabal, 5 (Ôsel) - Bladlıtan'da AUah·Abad ttıhrinde blyllk 

bir yangın çakmıt Ye bir kaç ... t içinde bin ev yanmıttar. Z.nı 
çok btlytlkıtlr. 

Lord Sesil Acun Duru-
mundan Korkuyor .. 

Ingiliz Diplomatı, Devletlerin Bu
gftnkO Siyasetini iyi Görmiyor .. 
lııanbal 5 (Ôael) - Lord Seıll; ıcun durumuna n dnlet· 

lerla bag6nk6 ııy .... ıaı eoa derece ıehlikell gGrmekte Te 
ıhyalln HnnedlldlJlnden fasla aueket keıbenlAtal IGylemektedlr. 

Anken 5 (ôael) - Geçen 
hafla nıfıa bakanbğlnca lı:a · 
bul muameleli yapılan btlytlk 
Gedis kôprtlltlaCln açılma me· 
nılml batbıkan lımet laôntl 
tanfından yapılacaktır. 

Ar11olo•I lsmır panayırını 
açmak bere •IDllOI ayı için· 
de Ümlı'e gelecek olan bat· 
bıkaaımıs lemet la&atl, Nuilll 
menıucat fıbrllı:uı ıemelaıma 

mendmlnde de bulunduktan 
ıoara Btlytlk Gedls kGprtllO · 
atla 1Ç1lma IGrenlal yapa 
cakur. 

• • • 
Yeni Gedls koprtlıCl ile Ege 

yClk gôsl bı'fl olan ba btlytlk 
lı:ôprG, Ba•ıtrlng ılltemlnde 

yapılmıttır. KGprO y11111m ahalll 
idareye n yanıı Bayanclarlak 
bakanlıgını ald olmak Dsere 
YDs bin llr1ya y•pılmıttlr. 

lklkan memleketleri içinde bir 
benzeri yılnıa Arnnatlukta 
nrdar. Araatalluk hllkdmed 
eoa yıllar içinde bentlng ılı· 

teminde bir kGprtl yaptırmat n 
Araandagaa ea blytlk k6prl· 
ıtl olmak itibarile adını knh · 
aa lufeten (Kral Zogo kGpre 
ıl) koymattur. 

Fllnld bagtlne kadar yeni 
Ttlrklye'nla, btlttln dtlayıda 

mOhlm bir rol oynayın pro. 
p.pnd• çarelerine klf 1 dere· 
eede bq•orma.fıgını itiraf el· 

memleketlerde mata• .. 11 taba· 
mek lhımdır. Meeell matba-

kıl1r için yıpılan ahizeler bile 
aı, lo .,. dıt ılyaeıyı n ekono· 

cektlr. Aktif •eya pulf mtlda 
funın saruretl hakkında hılkı 
tenTlr eımelı:, hın do-ma· 
ııaın tedariki için btlttln ala· 
ıu teberruata, yardımı d•nt 
etmek ,n nlhıyeı TDrlı:lye'aln 

lakltaf •e mCldafauı huıuıoada 

mıntak111, Glmes bir eeer dıha 
bunmıı oluyor. 160 metre 
ua1111laganda olu •e hubld 
S l melre genlıllllade bet btl· 

Yeni gedls kGprtlıtl açaldık · 
taa eonra eıkl Menemen k&p· 
rtlıtl yıkılacaktır. Etki kGprl 
e•eea gldlb gelmeye el•eıltll 

olmıyıcak derecede bosalmaı· 

tar. 

mlk meı'elelerl altbdar eden Ttlrklye'de ancık en ytlk1ek 
tabakalar tanfıadıa kallamla· 

b111aılarda bazen pek u •e ba 
dl k blllror. 

HD hiç bir reımf re ılf al· Bundan dolıyı, han,ı dilde 
Haheş'ler, Amerika'dan 

Yardım istediler. 

lahl•rlar batdlrektGrl Seu i 
blray lslnle İttanbul'a git · 
mittir. 

Belediye 
Daimi Encllmeni 

Belediye dalmf enctlmenl 
dtla toplanmıı, biriken itleri 
çıkarfiftlit.. _ ~., ·· 

...... - ' 
Beyı.ehnilel · - · ' · · 
Pedagoji Kur8ö-

. ilk fedrliai .. lıpe~ıailerladen 
Rauf İnan ile bat6Aretmea 
İbtaa Altıntuğ'• Vlyna'da 
açılacak olan beynelmilel pe· 
clagojl kanlınna lttlnk etmek 
bere ktlhClr bakanh19nea bl· 
rer ay isin nrllmltdr. 

Çeşme Anasonlan 
Cetmede ba yal yellfea •••· 

eoalar nefueı itibarile çok 
tlıtlndllr. lahl1a1laı idareli 
aauon •bn almak lçla buır· 
bk yapmak18dar. 

Ertik Okulası Kadrosu 
llbaylık btltçeıiaden abnank 

genel btltceye geçlrllmlt ola 
eehrlmls Ertlk (••'aı) mektebi· 
ala ıeal yal lı:adıoıa ile 111Uf 

ha•aletl kClltClr bababııadaa 

dtla llbaybga gelmltdr. 

Fikirler Vasıf 
Çınar .Sayısı. 

Fikirler meem._; İsmlr'iD 
öslCl .. deıerll çocop v .t 
Çınar'ıa ôllmtl dola111lle fH· 
lı:allde bir ıayı ç.karmıflır. Ba 
1a7ıda Ttlrklyenln tanınmıt 
mClnevYerlerlnla, edlb, .. ır Ye 

mtltefekklrleıtala yaulan •ardır. 
Genenl IUmm Dlrlk, Blk· 

met Ttlrk, Falih Rıfkı Al8y, 
Necib AU Ktlçtlka, lamall Mit
tak Mıyalı:on, Btlrban Belge, 
Vahid ÔsgtlYen, Orhan Rahmi 
Gıkce, R•hml S.labu, Alam 
İtme& Ktllttlr, S.tkı ŞAknt im· 
•lannı •e ltlr~k terctlme, 
nutuk n•lreyl l8flJ8D bu nerl 
kırllerlmlse tHdye ederls. 

Polis Kanunu 
Ankara 5 (Ôsel) - iç İt· 

led Bakaabgınca bamrlanmakta 
olan yeni polll kanuna, bir 
çok Gnemll mıddeler lbtln 
elmf'ktedlr. Ba kınana gGre 
pollılerlmlain kıyafeti de tim· 
dikinden çok f.rkb olank de· 
ğlıeet. ktlr. macLIJndın baıkl blrh~ Rıd· eıklna:...;ıkaa btlttla &eırlyab 

yolar, tlmdlye kadar d!_vl_eı,.!'.. ~ ki' .İı•Hli~e ıopbf~n._k bo~' 
blsmetlne geçmemlıtlr. -Rıdyo· ları doıradan dogtuya dnleda 
tın futa bir iktidar ati edil· Te Kemıllsmla alaeal dCltlD· 
medlll için mi, yokla bu lktl· celerlaln yayımını HUia 
dardn ~k bir teY beklenme· etmege karar nrmeılnln btl 
dllf için mi, blllaemes, her ytlk bir 6nemi Hrdır. Bat•ekil 
halde timdi Radyoaaa neşir n lımet laôntl banan ne ıoretle 
temini için hiç bir yeı yapıl· yıpalıcağıaı, kongreden enel 
mamıttar. n koagre emaıındı Mllll mCl· 

• .;ika ... dGten vazifenin ôaClnde 
btlUln phıl menfeatlerln geri 
oekllmeel llsumuou lsah el· 
mek, arlık matbaıtıa e•ı fi. 

Yamanlar Kampı 
ilgili Mehaf il, Bu hususa 14.,evkalade Dftn Açıldı. 

önem Vermektedirler. Yoksul ve Zayıf· 

Bagl• Ttlrldre endtletrlleı · daf1&aıı Gn~mı hakkınd• •er· 
me pltaınıa daha ilk 1afha· dlAf ·bir '3Jlnde lsab etmlftlr. 
11nda oldagu için kendi kea· FllHkl Tarklye kan H de· 
dine bir elektrik nya radyo· nls konetlerl bugb, mOdafaa 
elektdk e•dtlltd •leada getl· ıartl11ına uygundur. Fakat 
nltllecek •niyette deAlldlr. dller devletlerin modern tec· 
BIUla r .. yo a.Jselerl, ecnebi hlsatUe makaye1e edlldlil sa 
me•lekedenlea ithal edilmek· maa uyaf oldap gGrtlltlr. 

.......... llo ~· TOrllye t1M1ı1b•8f' baadu 

·-- . ... ~~--:j.;~ .... ~~ ~ .. ,..,.n'••• ,..._ _.. 

klrledaden biri olacıktır. 
Mobarrlrlerdea mllleı •e 

deTleıe karşı kayıtma te ha· 
datıua bir merbutiyet beklen· 
mektedlr. Ancak muharrl.derln 
klf I derecede mah\mat, olaal 
ruh •e enerji 1ahlbl olchklan 
takdirde banan aatlmklln ol· 
dala g&rllmtlfltlr. Onan için 
bu meelege ancak memleketin 
elite k11mının dahli olma11na 
mtlaude edllecel' saaaolaaa· 
yor. 867lellkle Kemalbmla, 
1e1be11 H ala1al bir de•letln 

-!8 .. lft 1 e4_ ~·· .. ,k tldele~ 
klMIM J8ya'-ktar • 

.letanbol 5 (Ôsel) - Soa gelen haberlere gGre, Babetlııaa; 
Amerlkaya mtlncaaı ederek moHenet dllemloılr. Amerika hCl 

kdmetlnla, bu mtlr1caabnı ne cnab nreceğl heaCls beut olma· 
mımakla ber1ber hldl1e fnkalAd" Gnemll g6r6Dmektedlr. 

Bizans Sarayı 
Bulunabilecek Mi? 

.letaabul S (Ösel) - lagllls profe13rtl Mlııer Bakııer ıara· 
fındaa eekl Bisaaı 1anyı için yıpılmakıa olan hafriyat deHm 

1 

ediyor. Ba~aa yapılan arat11rmalaı 1Unocaada kanetll temeller 
.. ydaaa ç.kmıfbr. Prof.ar, eanyıa bala•acalı .. dair kunetli 
bir baut belllyor. 

lar Parasız Bakılacak. 
Verem mtlcadele eemiyetlala 

Yam•nlar kampa .ıea aç1l· 
mıtbr. Ba yıl Yamanlar'• 
gitmek lıtlyenler ooktar. Ça• 
dırlana kı1a bir Amanda ta· 
mamea tutulacaAı aale11lmak• 
18clar. Cemiyet; teda'fl eımelı:t• 

oldop yobal •e uyıf yard• 
daıları on lwter gtlDlllk &illa• 
tarla grub grab Y amanlır ka•· 
pın~ penm• babcaktar. Kaw 
.. ber gOD maalaUm OloMll 
ltllJeeekdr. 
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• 

• 
l· 

• 

Kalite Gazetesi 
Geçenlerde toplanmıı olan 

bıeın kongreelnde ileri eftriilen 
en önemli dileklerden biri de 

f=: G ü ın ü n ş a ,. lhl a b e -tr o e ır n 
Meniurlar Hakkında Ve- Hakyerinde 

kalite meıeleelydl. 
Bir gHetenln kıllteslnl yfik· 

eehmek için neler yapılmab. 
dır n neler yıpılabillr? 80, 
ftzerlnde durmaya yerJmJııln 
yetmlyeceğl kadar ozon bir 
babletlr. Fabt bence, lftznmo· 
na hepimizin birlikte inandı · 

ğımız bu• gayeye doğru yftrfi· 
mele için en bııta yıpılmaaı 

ger•ken bir lı -.ardır ki bft. 
Uln gazetelerlmla. bugftnkft 
tartlar içinde, pekli& n ko· 
lıycı yerine getlreblllrler: 

Dedikodulara yer verme· 
mek. 

Bn dedikoduların ıekU, bAzı 
öyle ıelun bir dereceye vın. 

yor ki, o eayıf aları okurken 
yftıftmftıftn kız11dığını ve haı · 

kıluı hesabına otaudıgımızı 

doynyornı. 
Bir çok çocuk babalın ta · 

nıyoruı ki bu yftzden nlerlne 
gazete göttlremlyorlır. 

Bu dedikodu baberclliğlnln 

btıtDn okurlar için olan ahlA· 

kfğ zararlarandın bııka bir de 
özel bayıtlyle uğrattığı ioean· 
l1rı yıptığı zararlar vardır ki 
bonon derecesini daoınar~ en 
deheetle ftrpermeme~ lmkAosız 
oluyor. 

Bir genç kıı, çirkin bir sal· 
danmı "O!ramıı olıblllr. Böyle 
bir bidleenln onun rubunda 
açmıt olduğu bClyCk: yarayı 

göz ônftne getlrhJlz Ye bir de, 
bir kaç kiti arasında kahb, 
örtbae edllmeel, unutulması 
IAzımgelen bu bAdlıenln gHete 
eltunlarında gllnlerce devam 
eden yazılar ve reslmlerle on 
bir.terce insana yayılmaeındakl 
daha bftyfik köıalOğd düşfi . 

ndnOı. 

iki genç kız ar1&1Ddald bir 
dnanın ıon sy içinde bhı 

gızetelerlmlze ne kadar eayı· 
f alar doldormuı oldujano ha· 
tırlıtmak yeter. 

Bet on okura bir haber ye · 
tlttlrmek, bir kaç dejenere me· 
rık letahını doyurmak için bir 
lneanın batan hıyatlyle n ile· 
rlslyle oynamak bıkkını ken· 
dlmlıde n1&ıl bolablllyoroz, ve 

bu 1 fe, biç bir vlcd111 ulat 

doymadın elimiz naeıl Vlrıyor. I 
Dedikodu edeblyahnı kendi 

lerfae eftrlm aracı )apmış olan 
ıynl gazetelerin çok defa ferd 
ve gazete hllrrlyetlnl, bir sos· 
yal gereklik gibi mGdlf aa et· 
tiklerini görftyoruz. İyi fakat, 
ferd hflrrlyetlnden faydalan&· 

rak bir şah&ID özel hayatiyle 
uğratmak, başını gelen bir ha 
dlseyl meydana koyarak onu 
blltGn hayatınca lekelemek 
doArodın doğruya f ecd bllrrl· 

yetine kHtı yapılmıı bir htı 

cum değil midir? 

İogfltere'dekl guete hlrrlye· 
tinin f aydalann

1 
ileri ıftrenler 

oradıkl gazeıec düzeyi nln ne 

olclu~onu unutuyo.-lar eanmm. 
Gesetecillkte bu diizeye n bu 
kalite ve ıblAk dereceılne tar· 
illada o lam ve eınırııı bir ha· 
ııa htırrlyetl, bir çok f ayda· 
ları yaoındı daha bGyilk za · 
rmrl4r taıımaktan kurtolamı · 

facaktır. 

Yatar N11bi A YiR 

Bir Genç 
Arıyoruz . 

Fran111eı konuıar, Tarkçe 
tercıme yapar ve Tlrkçe yazı 
)aıablllr bir gence ihtiyacımız 

•ırdır. Talip olanlann yazı 

itleri dlrektartOğftmftıe bat· 
'1arınalan .. 

rilecek Kararlar için .. 
~~~~~~---ı~~~~~~-

S uçlu Olmak lşkili Altındakilerin 
Tüzel Sicilleri istenecek. 

~~~-----~--..... ·~--~-~--~~~ 
Memurlar hakkında verilecek kibatı nğradıklarıoa Vt! ilk veya 

kararlarda tfizel (adlf) elcllle· mfikerrer suçlu olub olmadık· 
rln nHarı dikkate ahnmaeı larına dair adli elclllerlnlo ya· 
için yıpılan tahkikatlarda geç· zllmaeınıo ve bu ~ibl evrak 

mit suçların göıterllmeal hak· Şurayı devlete gönderilmeden 
Junda fç 1ıler Bakanlığından Ooce ald olduğu Bakaohkca 
ilbaylığa bir bildirim gelmlıtlr. zat lıleri dairelerine uğratılarak 

Suçlu olmak leldll altındı adli sicil cihetinin ıevelk edil· 
bulunanlar hakkında yapılan mealnlu usul lttlbzı Şurayı dev. 
hazırlık ve ilk tahkikat eı · 

ralarında ve gerek: son 

tahkikatın ıçıhb açılmaması 

lçlo karar verilirken bo kim· 

ıaelerfn &uçluluk b .. :ımından 
hallerloln blldlrllmeılude pek 
çok fayda oldoğn ve diğer ce· 

za ve idare mOeaHeaelerl adli 
sicilden dalma istifade ettikleri 

baldo memurin muhakematı 

kanununa g6re yapılan tahkl · 

katl11dı bu kanunu Jblmeye 
riayet edilmemekte oldoğu gö· 
r6huftşt6r. Bundan ıonra me· 

morlar hakkmda yapılacak tıh 
kiklit {ezlektlerJ ve idare 
heyetlerince Vf'rilen karar aıaz· 

hatalın iistiindr; haklarında 

tıhklkat yıpılao m~murların 

ban~I suçlardan, ne vakitte ta· 

letçe kerarlaıtmlmııtır. 

Sicilleri llbaylıklırda bulu· 
11ao memurlardan suçlu olmak 
ltktll altında bulunınlar hak
k1nda memurlar muhıkenıatı 

kanununa glSre yapılan tahki
kat sıraeıodı veya son tıhki· 
katin açılıb açılmamaBı için 
karar verlHrken bu memurla· 
nn adli sicillerinin nazarı dik 
kate alınması ve Ubayhk yö 
netim kurulunca lulbaz olu· 

nub ikinci derecede tetkik 
için devlı>t eôraBJna sevkedll. 
mek 6zere Bakanhğa gönde. 
rllecek karar ve mftsteuidatı 
maznoo memurun ıdli ılclllnln 
taedlkll bir surealnlnde göu. 
derllmeılnln uıul ittihaz edil. 

meal bildirilmiştir. 

üzüm ve incir Hanların
da Hazırlıklar Başladı. 
BunJarıu Tatil Giinleriude de Açık 

Bulundurulması isteniyor. 
--·······~----Şehrimizdeki flzfim ve incir dağımız hao ve fabrikalara 

işleme baolarının temizliklerine tamil olmaması lbımgeldiğl 

batlaomıştır. Bunlara lazımge· aauılmaktadır: Haber aldığı· 

len malzemeyi tedarik eden mıza göre tecim ve endibtrl 
kotu ve ambalaj fabrikalara odaBı yönetim ~orolu d6okft 
eimdiye kadar ihraç mevsimi toplanheında bu meı'eleyl uzun 
zamaularıoda hafla tatili gün· uzadıya görftşmüf, bu gfbl 
lerlade de devamlı bir ıekllde mOeese•elerin tattı gGnlerlode 

açık bulundurulması ve itle· 
açık bulunduruluyor ve çahşı · 
hyordu. Menim mahsulleri 
olan azam ve incirleri mlzln 

Vlktlnde iılenmesl, ambalajlan 
maaı ve limana gelmft olan 

vapurlara yftklenmesl gOn ve 
eaat mee'eleal olduğundan hiç. 
bir nçblle geri bırakılımıya· 

caAı kınıatl vardır. 

Bfltü bu mftesaeselerin her 

cumartesi eaat onaçten soon 
kapanmasmı emreden yeni 

tatil kanununun yukarıda ı:ıay· 

Hayvan Sergisi 
Açılacaktır. __ _. ........... ___ _ 

mesl için ıarbaylık nezdinde 
teşebbClate bulunulmasını kabul 

etmlotlr. 

ln<~ir Kurdu 
Mücadelesi 
ödemiş, Tire Ve Ku· 
şadasında Mücadele 
Hazırlıkları Yapılıyor 

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl 
da lllmizln bazı ilçelerinde 

(kazalarıl'dı) incir kurdu mil· 
cadelesl yapılıeaktır. Geçen 
yıl Kuıadaeı, Tire ve Ödemlı 
ilçelerinde incir korda mdca· 
deleel yıpılmışh. Bu yıl yapı· 

Torhah'da Bir de lacak mücadele ile geçen yal· 

Daimi Serg"' İ Binası dan daha astan bışaukhk te· 
mln edlleeeğl anlışılmıktadır. 

Yaptırılacaktır. Mıntıka tarım miicıdele 
Birinci teırlnde açılacak olan spektörlGğft ile tarım direktör· 

ehli hıyTln sergisi bo yıl Tor· IDğG tarafından hazerhklar ya · 

bab'da kurulacaktır. Sergi pıog· pılmaktadır. Bo mflcadelede 
tarım mektebi mezunları bir 

ramı Taum Bakanhğındın ı:ıeh· 
rlmfı baylar direktörlüğüne buçuk lira gündelikle, diğerleri 
gelmlotlr. Tarbah: ıergl için birer lira flcretle ltçi başı eı· 
merkezi ve mftnaeib hlr yerdir. fatlyle çalıştmlacaklardır. 
Da•mi bayvao ıerglıl binası da Ber&et Ettiler. 
borada ve aygır deposunun Tayyare cemiyeti ~eki direk· 
yanında yıptmlac•ktır. Sergi U~rD Dor~uş ve muhaeebeclal 
binası için bu yıl İlbayhk b6d· Ahmed'ln nakzen Ağırceıada 
ceeinde 1000 lira ayrılmııhr. devam etmekte olan doruımı· 
Ôo0m6zdeld iki yıl içinde bl · ları ~ona ermiş ve ddokl du 
ner lira daha kabul edilerek ruımıdı ıuçları eablt gör6lmı 

~ -ANADOLU- (8000) lirayı daimi btr ! .. rgt yerek bera--t!erln• brar ,.P 
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Kasab ~\'.lustafa'yı öldü
renler Kimdir? .. 

Suçluların Avukatı Dnn ·Mnda
f aasını Yapmıştır. ----····· arladere köyü yakınında ka· mflddel umumisi bıy Şevki; 

sab Mosta'ayı posu kurarak makıulfto Urlada bir ha~ meı' 
ôldürmeklt: suçlu Kıt1rcı oğlu eleılnden ıçılan davayı kazan 
Haean va oğlu lbrmhlmiu do mHı netlceıl olarak ' p •ııo kor· 
ruşmalarına dOo Ağırcezada de mak aoretile euçlolu tara 

• vam edllmlotlr. Geçeokl duruş fıodan öldilrftldüğG delillerle 
madı tddlaeım serd.ıden yar s•bh oldoğondın ölftm ce 

- zaslle CPzalandırılmalarına la 

Hava Tehlike- temlştt. Dtlnlı:G duroımadaıaç . 

sini Bilen üye .. 
·r 

öğretmenler Nasıl Ta· 
ahhOtname verecek .. 

Hava tebllkrslnl bilenlı~r 

koruma ilye olacak ô~retmen· 

lerle kOltftr mtmurlare lçlo 
tanzim edU. cek taahhOtname· 
lerlo ve maaş ve ftcretlerf nden 
yapılacak yftzde iki keeimln 

sekli hakkıoda kahir direk · 
törlOillnden mekttblere a,a. 
ğıdaki bildirim gönderllmlıtlr: 

1 - Her öğretmen ve it· 
yardan ayrı ayrı taahbfttname 
ahnmıyacak, taahbltnımeler 

okul Hibartle doldurulacaktır. 
• 

Taabhfttoameye önce iye olan 
ö~retmen ve loyarların adları 

vaıılacrk, taabh6tname nüma 
neeindekl ibare bu kAğıdın alt 
ısrarına . llhe edilerek kırk 

lrou,.uştuk bir pul '"yapıştmldık· 
tan taahhütname öye yazılan 
öğretm*'D ve lşyarlar tarafından 

ayra ayrı lmzalauacıkttr. 

2 - Marş ve Gcretlerden 

yapılacak keelm, her ay maaş 
Ye O.cret için okullarca tanzim 

edilecek hordolaadı öteki tev· 
kHat gibi boı:ı olan yerlerde ve 
herkesin adı blzaeında ayrıca 

gösterllecektlr. 
3 - Kuruma aye yazılma 

muamelesi merkezde yapılaca· 

ğlDdao ftye yazılaolann adları· 
nı, lşyarhklarını, mıea~ veya 
ücretleri ile taahhütleri mlk· 

tar~a11nı gösterir bir cetvel 
taahhütname ile birlikte okul 
idarelerince doğrudan doğruya 

Kühftr Bakanlığı zatltlerl dl 
rektörlüğftoe gönderilecektir, 

Yugoslav 
Mekteb Gemisi 
Talebeler Efes 
ve Bergama ön· 
tOklerini Gezecekler .. 

Yugoslavya mekteb gem hl 
olan Villa Bladella dan llmam
mıza gelmlıtlr. Gemld,, Yugos· 
la vy• Deniz ticaret mektebi 
talebeleri Ue dört prof,.ıôr bu· 

lunmaktadır, Din eebrio mub· 
telif yeri• cini, Hılkevlnl, kltab· 
sarayı ( Milli kfttüphane ) n 
mftıeleri gezmişlerdir. BugGo 

otobcıslerle Bergamı'ya gldtırek 

Bergama öntftklerlnl ziynet 
edee11klerdlr. 

Yar•n da F.fea harabelerine 
gideceklerdir. 

l?r. Ekrem Hayri 
On bet giiadenberl latan· 

bul'da bulanmakta olan doktor 

Ekrem Hayri Üı.ıtOnd•A eehrl· 
mlze dönmflş ve haıtalarıoı ea 

kisi gibi kabole batlımıttır. 

DeAerli dokıote, hrı~ @ !din, 
dma. 

luların avukatı mQdafaaeıoı yıp 

mıt ve dellllerln ıayıf oldo~ono, 

va1c.'ayı ~ôrtltlkleılnl eöyllyen 
91bhJ,.rln; makıulan ıknbaeı 

bulundoklanot n hlnafl!nale,b 

ıılSzlerloe hlmad caiz olamıy•· 
t.a~tnı söyl~ml19, maııom olduk· 
tarını bildirerek heraeılerfnf! 

hrar nrtlmeelnl lııtemlttlr. Ka· 
rarın tflf hlml için iforuımı 
bı,ka şrftne bıralnlmıetsr. 

ölOmden 
Kurtulacak Mı? 

Kar,ıyaka'da örnr.kkövO eı· 

varında lııp11ta'h bıy Abmed'I 
paraeına tama ederek tıbanca 

kor!JDDU ile öldftrmekle eoçlu 
Rizeli lh111n'ın duru,maeına 
dftn A~ırceza hakyerlode de · 
vam edilmiştir. Geçen rlurut 
madı mftddelnmumf; aoçlooun 
panya tamaederek de~U nama 
sunı vukubulan taarruzu de( 

ve kendhılnt müdafaa dmek 
makeadUe hareket ettiğinden 

Tdrk Cl'Za kanonunun 448 nel 
maddesine göre cezalaodırılmaeı · 

nı l.,temlıtl. Oiln maktuldo 
verelM'alnln avukatı ile eoçlonnn 

avukatı müdaf&11lar1Dı yapmış · 

lardır. Karar bildirilmek dzere 
doruım• oobeş temmuıa bna· 

kılmıetır. 

Kadınları Baştan 

Çıkarıyormuş 
Genç kadınları kındmb f uh · 

t• teıvik etmekle suçlu Anb 
f orununda oturan Bfleeyln 
kızı Nedime l:ıkkındı birinci 

soru hftkümenllğince yapılmak· 
tı olan tahkikat bltmlı:ı ve 

o.evkofoo Aeltyeceza bık ye 
rlne verilmesi karırlaştırılmııtır. 

Hırsızlık, SahtekArlık 
Bırıızlık yapmak ve aahte 

nilfue cOzdaaı kullanmakla 
rıuçlu Kooyı Aiı;aaraylı Hiiee· 
ylo oğlu Ali mevkufen •aliye· 
ceza bakyerlne -.erllmlıtir. 

Manisa 
l\luradiye 
Camii Tetkikatı .• 

Maolsa'nın tarihsel uerltrln· 

den Muradiye camlloln T1zlye· 
tini tetkik etmek ftzere Baıve 
kıUet tarafmdaa Manlea'ya gön· 

derllmlo bulunın Abideleri ko 
rumı heyeti ayelerlnden mimar 

Macid oradaki tetkikatını 

bitlrıllkten eonra Bergama'y• 
gidecek ve orads da tetkikat 
yıpıcakıır. 

Macid Bergama İllme-.1 · 
nln lnoaatını inceleyecektir. 
Ooydutuma göre Bergama 
lUmevloln lotaatı sene içinde 
bitirilecektir. 

Mofldıyı c:amllnln Teotba~· 

tan e!laelı •urett.a tımlrl mn 
bırerdtr. · • · · · · 

..... -
oa,ondtl ki erim ... 

Mes'uller 
7 6 yışında, Alaoata 'b Baba 

Sllleym.u, huta baeta, memle .. 

ket haa&ane kıpı11na geliyor 

ve yat .. nyor: 
- Huııyım, beni aha tla 

bakın! 
- Evrakın nerede? Şatı. 

detnıme almadınmı? 

- Almıchm. 

- Şu halde aenl kabul ede· 
meylı. 

Baba scııe,maD, ığır tadım· 

lula geri döallyor. Kamyonetle 
köy yoluntı tutuyor, nihayet 

kö) ine varıyor. Fakat bay•t, 
d•marlarından çekiliyor, göı· 
lert boeluklara cl.byor Ye Baha 
Slleymıa, ebedUlklere g3ç6b 

gidiyor. 
- Bundan kim mea"oldDr? 
Diye dft,6oGyornm .. 

1 - Baıtaaeuio formılltetİ .• 
ÇftnkG ihtiyar klSyllyG yatıra· 

bilir v" bir terdtın da taba· 

detnımeslol lııtlyehlllrdl. Eier 
Baba SGleyman'ın ıengln olda· 
go anlı1ıhr11 ki biç omulm11. 
Çflaka aengln köylCl ııdır ve 
.. rhklı olan serbeıt doktorlara 
gldH . ondan, teda"Tl mıen

fını alabilirdi. Bu yıpılmamıf. 
2 - Zualh öllintln dalgı•· 

hğı .. Öyle bir dalgınhk ki, o•a 
top11ğın letftoden almıe, •ltıaa 
gt!çhml9tlr. E~er Baba Slley· 
mın, lımfr'e gelmek için kam· 
yonete binmeden evel. t11bıdet· 
nameelnl ct blne yerleetlrmlı 
olsaydı, haetaneula gurbete ıeık 
kapısı, yOıGne kapanmasdı. 
Bayılta dalgınla k. birçok kim· 
aelere, hlrc;ok defalar akho 
almıyacağı kadar felAkerlere 
mal olmuetur. Diln dalgı ah~. 
bir glllOnç f lloıoft idi. Uag6· 
nllll hayatında dalgınhk, bir 
ekelkllk, bir haetahkur. 

Baba Slleymao'ıa filimin· 
den ilçftncil meı'ul, c.,baleatlr. 

Bana bllhaHa mim koymak 
isterim. Slileymao babının el· 
bette bir muhiti T1rdı. Oğ .. l· 
ları, kardeşleri, dostları, kom· 
ıul.rı vardı. Batta kfiy muhtara 

ve kAtlbl de ayni yerdeydi .. 
Neden hiçbir klmıe çıkıbdı; 
- Babı, haeunede tl'dHI 

olabilmek için yokeollaiaD• 
bildiren bir mazbata IUımdır. 

Dememle? ÇlnkCl bilmiyorlar 

ve bilmezler. 
Ruhoma11a kadar atnlel 98 

kafamızda çörftLleneD cehalet, 

bu oloıon btlnyeslnden 11eler 

koparmadı ve koparmıyor? 
Geçenlerde Bılkevl kfiy ıer

vlel, bir köye gitmlo. Heyetteki 
doktor b11ıı hastalarla karşılıı· 
mıı. Bunların içinde biri nr· 

mıt ki, g3zllnden arızalı imle 
..., ne ıamındınbed çekiyor· 
mue. At1iı yakarı körlOAe bo· 
yon eğ mit; doktor• kftçftk bir 
amtUyatla, hemen oracıkta; 
gösftoft açınca, zavalh peakalmlf. 

Cehaletin meı'ollyetl, ba 

808yete içinde çok bOylkttr. 
Fakat cehalet içinde bir meı'al 
ıranak kareımıu eekl ıoıyete 
eıkl idare çıkıyor. Mademki 
onu mesardaa kalclframıyoru. 
BlçolmHaa ayıkta daran met'· 

ollerle nğratmıbyız. 
Orhan Rahmi G6kçe 

Yunanlı 
EmlAki Satılıyor 

lzmtr Ye chal'ındı bulunu 

Yooınb mallan ziraat bank• 
ııDca t,.mam&n def terdarhA"• 

deYredllmlıtlr. Gıyd mabadll· 
ltırln alacaklen kertıhiJ olıa 
ba mallar ba11dn t0nra \kf · 
teftlvbkp ·911tleeakbı. 



etlealyorl•r. Çocaklu, 
~-- W1f ediyor, blyle Çllla· 

, .... ıu• ter tllll,.r· 
~ ..... .&leymı WW., prla •• 

Jak•n ltlrçot•maz ba 
1~·1-.,_lut geçirdik . Ba eplce 

bir ittir. Bla•enaley•, 
·•111111 • ilenmek l••af11slık 

~.~'ti-İlidir? 

•ııadOm, f1I me•••blilrrin 
~••tt alayım, dedim Btrhç 
~- lef• ba k tede bir lm11han 

~Mlilltll kar r • rd m MGmeylz 
~\11--ilae ilzam g6rmedtm Dık 

it 6r~A•• Eneli, 
bapmda oturan doktor 

BDlki'JI c;el rJım. 

.,. 
- Yeter yeler, doktor ... 

wı... fiaflleelais.. Dikkat 
...... Spor demek bam•aı? 

- Ya aedlr Çl_..k? 
- llltaade edtals bir •.a 

.... ea19m. Oad•• roan 
Si<• ..... • •-••da otanr....., 
~ ... .,ıt: .. .-is. ........... .... 
~ı... ... rl ceftblarcl• tpraa ne 

old1a .. aa ljren"81als. 

Ol• r, Çlmtllk. 
Altay kallblnla .. mpi 

,.... .. D8J• tleılerJ 

- P•kat ....... çok prlb .• 
....... ......... andak. 

- N .. ı ania•ıaP 
Y ısclak a, laeyedere yu· ...... 

- Ya• a a aL y....,z41e •. ... ....... ,.., 
• •lte.._p N ... ı 

..... , .... ki ....... . 

-- neıtlkf 
Nemidir: 10D11 &gnnlr-

doktor11m. Şl .... Hk il• .. .... ,... ........ , ... 
ook , .. .. 
tor lllleyla 811111 otar ....... "~-

- ·,_ dlıekılra .. , ülll 
ki .. uk• ... •n· ............. ..,.. 
-De··~ -

•G · n Memleket habarıarı • 
Kuşadasıoda ANADOLU Aydın ve Diğer Durak. 

Liman Gelişiyor. Kuşada· Iarda Yapılan Şenlikler. 
Bardacık 

lılar Aydın'ı istiyorlar. 
l.mir'la ..... me,._a •• 

.... ,. ,.,........ baylk .., 

Aydın ve Söke, Bu Limandan önem· 
li Sevki,at Yapıyorlar. 

Hava Savgası için Germencik 2000 
Lira Kadar Verecek. 

Aydta (6-1) Dıa lllmu h•lkı ı p•u laee yumatb•· Soa yedi 
1edoç ,. beyecma dalgalerı gOa lclMe Aydın'• hlh Ger-

,. ..... .. .......... ook 
tallalbrM, •I JWI•••, _. 
............ Gclr ••il ... ....-.t .. , ........ ,.,.. 
ltet .... e9'l

1 
1-lr'e ,_. pi• 

mitti-. .. nbak, .aye ..,.. 

&apdua'-. deDis .-HliMe bal1maa .. Aydua llalkeri masikua 

K.a .. d ... , (Ô-1) - Ege de 1 ~ Mr ilerleme ıa.terll•etedlr. 
nlsl kıyı11nda SllUD adall br Ba•Ü, AydJa demlryoluaa 
....... 7000 •• ,. ... Wr tıoe 1ıu.k 'tarlfellndea .&ych• uı 
merltealdlr. Jıoe• ..... aa· l •1da Jllluıaıa Sike o._ 
fa• 17,000 elab 2 ~o•• Ye koyan bçl •• ..Wrelerl•la 
IS kiyi nrdJr. 
Kllttlr: 

&allar balumı•da• x. ... .... 
f ge mıahk•••• ea ...... Mr 
ııçee1 .,. .. ,. Çinke ııoe mer· 
kesin.._ .,.... kly b••• 
olın 1 S klyla heptl•le obla 
•e GtrelaaeD qrdar. g ...... 
1111d• mlfllllk kltlp .. allllade 
teeeretll t•b8r adında 980 ya· 
bnda 11•as oelJ•da YU1af lbal 
AW..lmanaltp a.rafan .. • fa:a 
dlll•th• oe.nı.. cok kaymetll 
bir bid girdik. Adem'de• ld 
b.rea yaqa oela•a U.r yed· 
te• hlk6mdulana ......-.ı 

gllıeren '°" faydalı Mı lur. 
Bayıadırbb 

Trabal•ı eengbMle lllr kama 
l••ımm ynıp yıkıı.a kw .. 
••• o kı•ı bırakılmı1t kıyıda ·· ·~ .......... ....,. ,. 
palu ylbelmltdr, Uraym fent 
beletllye Wr ka..,.., ..... 
içi .. _ ....... ,.. '°" glsel 
bir ,..ta 9*tlar .......... 
lverl dotra g1se1 Wr a. bal· 
•ar yıpılmıf. 

32000 Ura piri .. .. . 
... , .. , •• to• yıllartla ...... ... 

.. ,...rb~ .. k••··- iyi .. . 
b ...... n Klrlllyor. 

De.a.t şa..., u,., ...... .. 
boamattar. Şlaull y..W.a • 
çim •••rbla JIP'bJor· 
Ekonomi: 

x. ...... -. ..... 
Uw•r Soa 1allerda '"'"•' 
•e eko•o•ıl bakı .... olthat· 

HLJ 

----- -~'""i 

..... ....... . ........ 
WJ411. ~ ....,._ ladbm 
........ ,..... lldlbm dltl 
•lyorda. Ally• .... bal ı• 
ki. ............ ....... 
lndb• lallllobiu ••t.· 
•Y• ........... •••••· ................ ..,,,.. ........ ,.. 

.Lbt.n .......... .._. 
,.. .................. w.; -..... ....... .. 

K.a .. daaadan .... t1bnlmaa· ................. 
K8'ad~aa her batta den .. 

,.. ..... H Tlrk .......... IOI 

,........ llenla ,.. ..... ,.. 
,.. Wr ..,.n 111r9yor. F•kat 
ha •aparlar tllalfle •lnt
dıklanada.ı htubel ylklal 
de llenla'e plerke• ıbyor· 
IU'81f.. K.11 .... bl•r, hlo ol· 
.... ba ,.. aylanada ha ... 
,.r1ana J.eab.t•e giden• • 
Umaaa •tn-lanDı •leyort.r. 

Ba.... laqb ber oabeı 

..... bir l11l7aa npan pi•· 
itik Sola fdrl•-- ,....,. .. 
.... yor. 

~··· u-·-·• ,.w. ltalya•ye s ' ... ,.. pHr .. ,. 
daJ ... , Merala'• S00,000 kilo 
pirina Pi'• lttaabal'a Sike ....... ........ .. ... . 
.............. "kwphk ...,. 
..... r lllnt ....., •. 
Ll-llflkol••·-...-. ............. ,.. ..... .. ......... ,.,.,. ...... . ............... .,. ...... .. 

bramlan nıthr ... nr.. •• 
karaeaea 8- rell8 ber itti 
tokwtıllfr ... llel.._... ... 11; 

kmam• ..... ta bal- il•· 
bene• ,. te ... • • .,. ... 

bt...ue ftoller• ••••• ••• .......... ...,.. ..... .. ..... ...... ~ .... ., .. ............ , ..... ,.. 
s ... •-•· ..... '* _.._..,, .. ,.... _ 

_.,.. • iki ........... . 
lwl• Mle ftcıdsaluau ._. 
kete pdnd7_... 

K.tlmc a:k••tlm artık -
.ıyt a•abl• ... nlı. Yaptaklan 
elaefederle alablan ._..._ 
.... 0-.. ......... ~., .......... 

c: ............... -
..... 1 ............ . 

....... bru•ermltl•r•. Çb. 
•• 1111• ..... - ....... ..................... ,.. .............. ............ ....,. 
.... , ..... etdktea ... ..................... 

.......... , ...... ı...· • 
.... .... .... el••k•ı .. ..... ...., 

yorlanb· &&lak •er.ti-. ..-ı 
··= Be~ a91k (llapt aakl)dlJ• 
daya7orda•f Kim klml bal'r· 
tıyor •~meye blDl8dı, t..clr· 
clain epjl fe.,..t. Terdi. Baaa 
l>aıırııyorltr pllba, ~dl•. Ne 
Mtıyor aabe diye de .. .-.. 
H'lb. llepr •k, 4eylit dan• 
,,., Wrtle .. g1ny1-. ..... 
ta laalrl . .. , ..... , 

A7dua •af8ilDdaki tarea. 

Dedi•, .. -.. .... a .. 
.. ........ Gel ·-sil 
12•••· .. t..lr'U1• ..... ................... ·-··-' ltldde b071k hlr bıynm yıpb. mencik kamDDaada balk ylk· 

Aydla demlryoldaa 4'etlet eek bir Ugl glltererek 19SS 
demlr7olları an11na katalank lln 75 karat taalalaat etmlt" 
Tın ltJnlar• l•ar•fıadaa itle· 858 Ura 81 kanafll para olarak 
dlaaedae baılaaan ba glnl Tayyue karama•• yat1r1lmlfhr . 

ıwt •. ....., ...... .... 
dye tıanlak ........ Ba ... ..................... 
fon-w ... oı .... M tıe,ak• 
............. k ...... ... 

katlalamak içi• pnmıııa her 
t•nfı Tlrk bayraklarlyle dl· 
lea•lıd. Bılk akta HID da 
rak 7erl•• •otayorda. Dank. 
tla kaprl berllle bir tek ka 
ralma1t Tlrk " ,.r11 .. Jl'lk· 
larlyle dollatılmıtta. Dan .. • 
laer iki J&a• .,. ........ Tlrk 
•• ,.,d haynl• •e dhl•lerle 
besenmlıll. Ber yarddq ba 
..... Yenllil JIUek kıftnQ 
... ••111or, ..... y .. ları dl 
~.,.. .. 

o. .. ı •• ......... cabyor, 
•IUI op•lar •J••-ak ... 
lll• tenlik katıbyor, 0..lall'tlea 
w ı..tr••a pleeek,... ana 
lerl .. klellfyonhl. 

Tam .. , 11 de llel malb 
•.a1a yer alarak .. ae•ll&e ............ , .. , ..... , ... 
, ... bUı· Ser JIMe: 

- Y .... D eamulJet ft OIUI 
, ...... .&tatlık. 

Ş•lırl ,....u,.... • ..... 
blWlan .......... alklfları 
Ye ..Sbaın -, ... HleD 

_....... tarplaadı ....... . 
lu4ı. Ta Bonaala .......... 
..... ,._ •n ile Nullll, Atta. 
Sal ....... r, KOtk. Uwla •• 
.&,._,._ IOlll• Elnpaer, 
GermtlllGlk, Ortaklar tlarakla· 
ı.- ,.. .......... ,.. •. 
m.t tnalalderlle lr•leı br· ..................... 

ıı ... •• JOalade ea .. 
aelllla.... konua•ak ltla 
.. ~k llal Jlllelllmekte ..... 

........... ...... . .,. .... 
apl• ••••laraaı flkdnalt· ... a.,.... nefret ....... . 
...... Mı •yat ......... . 
kanr ...... bir klteJ• '8· 
kllmiftl. ....... ı.o.·.. , ..... te • 
•11111 otla ..,._ ... YlrmllMt ,..... ................ .... 
..... Ppte • ...._. 

oaıaaut..la ............ 
10rea Leoa blqok .. ._etlerle tepla.... ........ MnedalD 

ldto1••• Oll•m ..._... 
bklllma •Wl••-•9IDI· 
1••• ........ ba......_I 
glnllk91 badltlnl mee'ad H .... ,. .... 
•• --·-- ....... Le . 

• pek •ıt1aaet1 glılDlyorm. 
Oll-• .. ,.batla beyit htr 
......... ..., • .,..... 611• ...... 

Kepazelik! 
••••• 

Bir Kır.a Ovada 
6 Kiti Tecavtlz Etti. 

lleaemea, (0-1) - BaOI· 
••• Tırnak müalleelatlen .. , 
aı..... ltey kı•• ... ,.. S.alye, 
&a\lıçtakl ön .... • gitmek 
.... Cllll 1a1., ....... .... 
T..a.yolaMuaKKht'•·doln 
llerlemel• .......... Salar 
tobuı llellmM, l>IJlk Qlll· 
............. ot'• ~-t. 
ll•tafa otla Blleyt., J>ede. 
.... .... L- eti• Büt• 
Ye ... ,... .... 11811afa ... n...._ JOI• k..U.... otlaye 
.. .......... •ktf• ..... 
...... ........ klrledl ...... 
Vak'a laUled J8blullllllf. 

eneme11 icra 
Memura Adliyeee 
Tevkif Edlldi. 

... .... (0...) - len 
.... ... Balltl Ziya. lora .... 
ntiae telllm edlhalt pan1u. 
... llOO Orayı ... ,...... .. ..... ......... , .......... . 
kil ..... _ . ---Bayttr isteniyor. 

......... (Ö..1) - Orta 
kl,..kl. koy1Ulludül ..,._, 
a.., ... 1an OWlrlyor. Dy, llaJ· 
tar ............ . 

mk=ı11d .... k ..... en-...... , .. ~ ..... ... 
....... dOktek. Getem ... ..................... ..,,... 

- BUa! ........ 
•rlaaık ..,ı 

Bakb• laalr, lraftk ..... 
Labal'la •hal: --- ....... ,., ... __ ..,, 
ne. . .,... o•- .., 

Jok• Nenllll•ls .,. ..... 
t...lr'Jlold ... _ _..,_ 
- .... ,.., ........... ........ De&..., ......... ..,, _ ........... ..... ........ ...... _ .. .... 

para ................ ... .......................... • 
ile ..... - ..... ,. 

.. •• --~·· lılr ( .... , ) 
tektik. •• 

Bi 
... ... (O...) - ..... 

lllr ....... Hel Ywk ..,... 

••••• ... 10 ,... ... .,. o ............ .&11_ ... 
lll6lı •• .pi ..,... .. ... ......... ........... . 
,.._. klrledlmlt••Omq'le All,...._,, ............... .............. ,.. 
..,.. . T•llltl• -... ,.... ..,. ........ 
a- • .u.et1 ile • 
..... Sallli.-.Sı 

•• ,,ı u .... • ...... d.... 1 Aıaa .. ••• ••• ..., •••• 
aeU. me'yll glrhtael• ...... J••I' '* - W• 
matta. o. .. m etd&I halo, il· .,.. ........... Ve Amr 
nre •• dller yabek ı.J,i..h. .....ılala plllt ..... •••· 
la~ ......... a4ed ........ it• .......... BU.._.,., 
yonta. ...... ...._ ..... .._ ... 

ilk ... lerde Armu'dakl •· •11 k glW Dl' ,.,,,._ 
lltlkHlf ..... getlel ....amit de&Da 
ti, tlllkl Armaa'ı ...... ,..... .,_ ............... 
( r.ı ... ) lıaı.- 111r ütllll g1a ... ile Toaa. ----~ 
O.lfbalı ................... _. ~ .... 
da oa•, baa meraktı........ glnaltllr. W• 
- ..,........ Ukla ... Mı ...... ............. . 
.. ra ........... mene..... ...... ... __ ........ . 
........ • ... ,..... ,..... ......... A..- .. 

=-~:~= =:..-= .: :-:.,ı::;. 
eetl•I wmayor, A ... '... ... - 1alıie tftllııı lı --
..... da m.A,a.ee • .....,..... - ......... &1111 • 

, .. , aldaalllfb. Çlakl Ar· .... w -· 
-Wa T...,.... .......... lJlk ........ ae-ılllllııl~--............... ...... ,_.. ..... , 



Meşrutiyetten Evvel ve Sonra .. 

başımızdan Ge~enler .. 
34 Yazan : M. Doğan Bata 

Tam Bu Sırada Kiliseye Bitişik Olan 
Kirgir Binanın P ençereleri Açıldı. 

~~~~~~----~~~~~~-
Mllltafa bey, •baha kada~ blllklı elden gelen babaca ma· Dedi. 

deHm eden mlgdemede çele· ımeleleıln yıpalmıt oldo&a Ba muameleyi haamedeme· 
ler t1rıfıadan (Ye.Um olıc:agıs) aalapbyoıdu. Tıbılo bey tabur dlğl katlarının çatıkhğındao 
denildikçe alet kenlrlUb .kGye kamandan nklli Maıtafa beyi anlaıılan konıoloı, gene tercil· 
ihtiyar hoyetlnl gGaderdlğloe tebrik etti. man H"ıtHlle; 
n teılim olanların çolak çocuk Tahıla bey l6s arHında - Bu blyGk kOyiln battan 
kıs Ye kadınlardan ibaret ol· Üıklb Raı konıolo1Unan lıdp ıeığı bir gt'cr.nla içinde yındıAı 
doğana .., bunlara hiçbir fena te balandoıana n nerede l11e g0r6\ftyor. Stı eıluya taklb ~do 
maımele y•palmadıAıaa d•ir m8ıademe yerine gelmeılnl n blllr11lnf ı f •kal bOtln bir köyü 
her teellm •ak'a11 hakkında muhtemel oldotonu ıöyleml11tl. yakamazsınıı. Koca kllyGn aba 
llsuagelea aabıtYarakal1rını al Yol tarafından bir potta Dt!fe· Halde mi f'fklya oldu. Çolnk· 
mıttı. Bu aefer de çetelerin rlnln koıı koıa geldfAi gOrll Çt'Caklar ne oldo? 
ıeallm olmılınna dair kendi dti. Ba nefer Ruı konaoloaa· Bu ıDlllf!r ve ce.ablar trrcG 
tarıalında• 96ndertl~n Uadyar aun ı· 1eye kadar goldl~lnl man •Hıtaıtle e6ylendiai f9la 

haber nrlyorda. Mutafa bey 
heyetlnla ancak bet kiti le ecnebilerden kim oluru olıun ılSyleDllen elS•l~rl ihtiyar h~ye· 
••tlet etdklerlnl H ha bet ki ti de ltldyordo. Muıtafa bey 
tidea lklalnln hula, lçlntla de atrt hattı olan kôye eokalmı tebeaılm etti ve cenben: 

yae.klerını emreımlJll. 
,eratı oldal••• .,. baıb hiç Kaymakam ilo Mo11ıafı Bey - Ben kon10I01 beye fu. 
bir klıpeenln teıllm :olmak H ihtiyar heyeti toteye geldi bat nrmeye mecbur d~Alllm 
laen brıılarıaa çıkmadıklıranı ler. (K.oaıoloı eenıpları) pek ve euaen kendileri benim ma· 
halbuki daha yarım uat HTel hlddeaU gGrlalyordq. Yanında hatabım da olamıalar. Fakat 
kOydea tlddetll atqler ecllldlAlne bir de terelmaa Hrda. Maıtafa kendllertle haıblh81 taraında 
auaran 911teala kaçmaı oldap Beyin yanıada da Since bilen abbabca g6rlteblllrl•. 
bnaad haul oldaAana dair iki •eler nrdı. KoDıoloı pek Çete blttln kOyln etlerine 
ympalan gtlael bir ahıt •araka· hlddodl bir •niyetle Te terci 11ığındıkla11ndan eli ılllh lalın 
•at da almqtı. Ve ba uhıt man •nıtull•; bitin kôyltl • banlın iltihak 
nnkuı da dlterlerl gibi bl· - l..6ye niçin harıkılmıdı· eımlttl. 
yek ~•t•DID lçbae koaalda. it•• eormaııa. Maatafa bey (lıte) diye ellle 

Glaeı dotmak laere idi. Maııafa Bey de adi sımın· ihtiyar heyetini ~ôıterdl. 
&eyde •afbr•• Jlptlmık ise· lırcla hile bir koneoloean bir ihtiyar heyeti hep birden 
ro Mrkıt kolda• Mrkaç mtf· yere gellı •e gldlılaln hlk1\me· taıdlk makamında baalarını 
,... kGyla içine p._.ldl. il• mıl6maıı alh'da kabil ol· etdller. 
Şuada itana karta• l•betlle daıana " bOyle g,.11,ı glzel - iki tarafın açtıaı ıteıten 
Glea -teler tnblt edilerek ıl· hiçbir ecnebinin lıtedl~I yere - ı d ~ otlar. eamMnlar yanmaya bat· llhlan ile beraber oldoklatı ite 11!'1. zamanda ıerbeat gide 

lada. Bôylellkle yaagaa çıktı. 
glM balaadakları yere hıra· mlyecetlnl aöylemek le ber-ber: 

Ko ı be · ..t L Fa1lı olarak her yanın ıamaa 
kılmıflı. Baalar hemaa ybel - 1110 08 JID l!'ı.rme-. 

.. tedl.a L• L•- 1 h t ...1. b yı"ını altındaki nklı bombalar .... fala WI. o bdanDıa r avy uu • et a hwr a e 
... • lb a..ı .. bl ebl ı natlamıya bıılıdı. Y ıngın b6 dı JH• evlerla enkam alta.. •-. a Da ....._ r eca n D r-

eokal•am• emir lcabındudar. yldtlkçe boyadı. K6y oldap 
yıaınk caa Terdlkleri ınlaıal · Ve nrllea emir uLerce tatblL -'bl d 
da. Bunlardan bir kuımının .. • e• yan 1· 

edilmittlr. - Dnım Edecek -
laAll ••-lan tltlyorda. 

11 .... r. .hey de kWee mey· 
...... pa.ltd. Tam ha •n· 
.. da klU..1e bldtlk olan 

Kuşadasında ANADOLU 
·-·--kirik bir ....... pençerelerl - Batı 4 ilacı ylsdo -

8Qildı. tio kıdaa ellerlntlekl aeydnyljı tuflye fabrlkulle 
..... tüuealan pençeredea e .... reltln prlaa uban fab· 
amtank MGllafa beyle arka· dbu Ye baalardan baıka iki 
11adaa gelen iki aeferla laeıl tane de yığ "° an fabılka11 

ne •lef et•ele ....... ıar. •ııdar. 

Bulana -ilime olduk· Aydan Hinin uytl•yıtlanaın 
lan ... nclaD .......... Her 9ftP eob fabdkuıada talf iye 
içti do IOD kar .. nlanaı beyin· edilerek A •rapa ya oakınldaAı 
lerlae 11k-k earetlle 6ldller. gibi, Aydan'ın bir iki fabrlkı· 
T•m ba __.. ltdb k11makamı •naa t.tka bltlD il~ yı~ha· 
Tabela bey tG70 plmlı 1'e nelerinin prlaalan Buan relıln 
Balpr lka .. nlanaıa ateı açllk· fabrlbeıada ltleniyor. 
laıuu gOrmlfll. M....,. Beyle Tanm: 
ılrlfea Tabiin bey •iademe· Kotadıamın bıebca irini 
ala enelladea ..... kadar ttltla vo aeytlndlr. Zahire u 
bitin taflllltıaı otreadl. Zabıt ekilir. Buadan bqka Selçat•aa 
•arakalanaa g6rdl, okada •e lnelr bah911lerl çoktur. f'akat, 
memau oldu. (Mu16m mUleıe) bllıe .aok ... adaa Selçuk IDclr· 

-nl-••m-•edlla•ı•ek-tl•'•le-•d•a•n•a•n•,ıl leıl Aydın lnolrlerlne aymaa 

ANADOLU Klf•D kank gtımealne nıaıraa 
çtg teılrlle bu yıl Koeadaaı t6 

Glnllk sı,...ı Gaete tlaclllkto en lleddlr. 

Sabip " Batyupm Aydan lllala rabllg bir lıke · 
Baydar Blfda OKTEM loaldlr. Ba bakamdaa 6teden· 

Umaml Mpiya& " JUi itleri beri fap4uaaa İlter. Ka .. da· 
•Mld: Hamdi Nddaet unda da blylk bir çokluk 

Llueban.ai: Aydua'a ballanmayı later. h911 
t..ir tkiaci Beyler ~ ala ekoaollllll noktalardan 

C. IWk Putiai W... ifhade 
Telpaf: t..ir .. ANADOLU ilerlemeli lvl• latlyorlar. 

T.W- 2'1'76 .. POlllll bı.a 405 FUhaklka Aydın demlryola· 
AB<> B şEBAIT1: nan dnlet eline geçmedle 

Y ..... UOO, .... .,..... 100, Ot tarifelerde y.pılıcak lndlrmelor 
•1hla 500 bnflaı. iki iç yıjdıı &a .. duana akın 

Y..._ •-IMeda ltia --l'k Aydın lrlnleılnl n bayTanla· 
..... 6and 21 lindu. a.,•de 5 Eanawaar. naa lsmlr'e çnlılaco &a .. da· ..:=.. 25 bnatlm 11nd• hagtakl kalkınma gene 

.~~~==-11=~==~:.:=::aı danedtır. Aaatlolada okoda· 
&amaa mQtalqlır dı buu 
"916...,.. 

Selçuk: 
Selçuk, (Özel) - Aychn 

dem iL yola ftserlnde l..a1&danD• 
bağla Ye Kaııduı'aın lıtuyona 

bir kıman otaraAtdtr. E.elce 
burada birkaç Ram eYI urda. 
Çokluk nlfoıa bir buçuk il· 

at aıakta Şirince k6ytlnde 
lmlı Sıtmıdan Selçak'ta barı· 
nalamamıı. Fakat camarlak 
çeğıoda ııtma mlcadole kara· 
ma Selçuk'a da ııtmadaa kar· 
tarmııt.r. Şlrlnce'y• yerlefeD 
göçmenler hep Seltak'a rı· 
letmlye ....... ,ıu. 8agla al· 
fllla 3000 1 geçmlftlı. 

Her yıl yapılan yapılarla 
Selçuk gittikçe blylyor •• 16 · 
selleılyor. Köy bltcedala l& 
bin lira olmUJ bana iyi bir 
bqlgedlr. 

Köy heyeti, köyln HJID• 
darb~ı için çok ph11yor. boe· 
lerdo eti olmlJaD glsel bir 
park yapmıtlar, Şimdi de bir 
mlu yapıyorlar. 

Egenin en sengin eıkl eaer· 
lerlal takhyan Solçak'ta 6u 
çok gertıkll bk lı olmaıtar .. 

Selçuk'aa bmthea geUrl laclr 
H karpudar. Fakat btl yıl 
kanklık brpa• irini•• do· 
kaa•aıtar. Rekolte geçe• yıl . 
laıı gire çok ekilkdr. 

Taarruz ve Tehdit 
Çakaf90ıme'de urhoı olan 

Ye belediye mıntaka bln•na 
turru ederek memarlırı tah· 
kir edea O.men ~lo Rtn ya 
bl•anttır. 

:1 
Tayyare Kupası Final 
:Maçı Yarın Y apılaCa-k. 

Göztepe Takımı 

Atleılzm mihabaka•uındın ıonra havı kurama adıua konulan 
kopı için f laale kalın Göıtepe Altıaordo takımlara yana final 
maçını ) ıpıcaklardır. Her iki tıkım kupayı kasınmak için f'n 
kunetll kadrolarUe bu oyana lıtlrak edeceklerdir. Uk maçlarının 
iklacl devrealnde Goıırpe'ltler iyi bir oyanla •e bGylk bir ferkla 
Alllnorda takımını yenmlılerdl. Yartnkl mlubıka Altıaorda 
takımı için rennt mablyetial bılı oldaıa gibi ilk tımplyonaııaı 
kaybeden Gösıope'liler de hiç olmıu kupayı almık lçla çalJ ... 

caklardır. ...... 
Atletizm )Bisiklet 
Mosabak:ıları. Yarışı .. 

••••• 
Atletlsm. karala ıaraFındaa 

terı ib edildn tetTlk mlubıkı· 

larını bu hafta dı dnam ola· 

nacaktır. Mlul:ıakaları Aluncak 
1aha11nda tam uat 16 da bat 
laaıcakhr. Geçen hafta yapılan 

Te aacak Altıaordo atlt'llerlnln 
lttlraldle neticelenen 'X 100 
bayrak 111111 ba hafta da tek· 

rar odlleeektlr. Tanalm edilen 
programa göre 1111tdakl mlea 

bakalar Japılacaktır. 

110 metıe, manlab kOfD, 
clrld, 6ç adam, 200 metre 

ıll''aı, gtllle, ıırak, 1500 metre 
yanm makHemet, 400 •elre 

ılı'aı, 4X400 bayrak, ylkeek 
atlama, 4: X 1500 baynk. 

Orta Avrupa 
Kupası Maçın· 
da Slavya Kazandı 

PHga: Orta A •rupa kapuı 

için A nııturyının VlyıDe takı· 

mı ile SIHya 1akımı araıında 

PHi'da yıpalan futbol m .... · 

batuın dı sı .. ,. takımı 1 uyı 
ile kuıamtflar. 25 Bin eeJlrcl 
--... ... yapılan ba maç çok 

aorl n heyecanlı. olmaıtar. 

AYaltarya talkımı••• ••'atkA· 
rlDe oyoaa SIHya mldaf alerı 

"' .. 
karıınnda · karıtmıttar. Da mi· 
eabakanıa rennp Vlyanada J1 

pılacaktar. 

Gayrifedereler 
ampiyonuı 

iki defa berabere kalarak 
gayrifedereler f8111P1yonlaıana 

halledemlyea Bana•• F.tr~fpaf1 
ıakualan y1rın Balk uhı11nda 

eoa bir yarııma daha yıpacak· 
lırdar. 01aa gene berabere 

bitene o aamaa oyan birer 
çeyrek daha uarblacaktar. 

Iıviçre'liler 

9.2 MaAlftb .• 
Belgnd: Sırp Beopatakl ••. 

kamı f1tlçre'aln Seroet takı 

mlltı yaptı11 ml•babda 
lnltre'Wer 1 9 gibi blylk Mı 
fVkl• ...... ., l•tlmlır 

••••• 
Gelecek hafta yapılacak 80 

kllometrellk biılkleı yarııına 

hasırlık olmak lıere yana 
Kıaılçallu'dan baıtımak Te ge 
ne Kaaalçolla'da bitmek eartllo 
50 kilometrelik bir blalklet 
yarııının yıpılmu1D1 kar•r Te 
rllmlıtlr. Y arıtc;:lar paur eabaha 
aat 8 de Eerefpat• camii kar· 
1111ndakl m~ydaubkıa toplana· 
caklardar. 

Mani~a Lik 
M Osabakaları 
Sakarya • Salihli 
Takımları Karşı· 

laşacaklar 
Mınl• (Ôzel) - Geçen 

hafta banda blrlael de.re Uk 
maçlara bltmlttlr. Yana lklDel 
dene ilk maçlanu deYam 
olanıcaktır. ilk ma.baka S.· 
kırya takımı ile • SallhU Gar 
bClaler takıDll uuıada yapıla· 

caktır. Bir paa• t.rkla birinci 
devre 11mpl7oalalana kaınaa 
Sakarya takamı yarınki maçı 

da k.....,.. .. mplyonllll•• ea 
kunetll aamzedl olıcaktar. Sa 
br,.'aıa en ku••etU rakibi 
oa. S.Uhll takımı ile s.br· 
7a'71 yenebilmek içle bltla 
enerjlelnl 1arfedecektlr. Baaa 
takdir eden Sakarya'hlar Af· 
yon'da bala.... ıol haf lan 
Fethi ile eol içleri Orbaaı MI· 
ba• bu oyaa tçlD o-ıırmıı 
lırdar. 

Bu iki elemıaıa glrmeal Jle 
S.kuya ıak1D11 ea kaYHtU 
kadrORna balmaı demektir. 
Ba oyaaaa ehemmiyetini ••· 
an ltlbare alan llua. f atlJol 
beyed tamir'._ bake• llte&· 
mlt1lr. 

Yunanistan 
Hava Kav· 
velini Artırıyor 

Yaaaa bH11 eıtlaı llnWye 
rehlala Mr tebllll- ~re Y•· 
anlıtaa yeni 63 lmb ••nue· 
.. le 50 mekteb .. ,, ... e1mı· 

hnrlilttıftlbfır. 

Bergin 
Be, Kelime. 

1 - • ......--G6rtba 
Tam rlyel - Gldf 
Oraekler. ı - Son Am
geslnlıliMllr••W""' 
imada bir bar... 
miainia? 
2 - Ba ••'eWe 
Jeıia ayndır. 

2 - Mecmu - Dergi 
Ôraek: için hi.de 
dergileri u çakıyor. 

3 - Masaanei t6 - Kailıla 
Ônek: Ola tahl-llllllii 
yudJtımıs ....... 
tabmandaa oldntu. 
oaıfllr. 

4 - Moa( - Ba~pk 
Mnaf iyeı - lal•11khk 
Oroe•: GU'ltle 
gümrük bal'l'khiı 

5 - Hoayt'ae - Mı 
Ônt~k: EYIMI' e ·it 
doktor baka..,_ 

Ayvalık'ta 

Deniz Şeni· . .•. , . 
Ay•alık, (Ö•I) -

da dealaclllk baynma 
sel geçti. e ............ . 
glseldl. TatbhH .. .... 
mlrU SlleJmaD kllPl
tGrlnde hake• laeJelJ 
Ye heyet, Ayqltk llm• 
Salih, Ta.tlude ..,..._ 
Ye Balknla .. a ıeql ~ 
ttttekkll etmlıtl. 

Bilal de orada T ... ala•• 
deki bmerJyede de 
"fili •e mekhl.._.., A 
belediye relll, llldllll 
lcwamaa, bn• Yu• 
ları 18) lrcl olank 
larda. Balk, nlahmt, 
doldana-.ıa. llalaı.llf 
yelkenU, yClame ,.ıllflll!;·'I 
pılda. Geee, ma• ....... 
aleler 7akılda. llenla •• 
u .... mıscla ıt11. o..lll 
lo •eıll• H pel lıll 
geçti. 

Erzurum'da 
Atatork Gon • 



Havacılıkta 

Başarı Şart 
Devlet ve Devletin yardımı· 

oa koşmakta blrlblrlerlle yarış 

te olen vurddaşlar Türk hava or· 
dosunu gerçtıkleştlrruek yolun· 
dadır. Durum iç açıcı ve omud 

" erlcidlr .. 
Bununla beraber. bn çok ka. 

rıı~ık meselede, dil ed iğlmlz giLI 
~keiksfz ve kotlu bfr son uca 
varmak için sayısız güçlükler 
d~vlrmek zorağında bulunaca 
ğımızı da söylememiz ve bil · 

memlz lazım geliyor. Girlştlgl· 

mfz biiyük işi fateklerf mlzden 
bir tek parça bile kaybetmeden 
başarıya oluşrmrkeo eo bOyftk 
ve çetin güçlilkledo bile bizi 
yolomozdan ve hızımızdan ede · 
mlyeceğlne ionnmaktayız. Bu 
inan blıe, birer teh like ·olan 

bunları fn celeylp araştırmak 

cesııretlnl vermektedir. Sonra, 
onotmıyoroz ki, peşinden bili · 
nen bir tehli ke, bntQn kuvvet 
ve değ~rf of kaybedecektir. 

'"Para her şeyi yapar., derl er, 
doğrudur. Fakat zamanın da da· 
mardan boşanan kan kadar de· 
ğerll bulondnğu bir çağda teh · 
ilkeleri karşılıya bilmek için 

az zamanda, az para ile ve ula· 
eal adamla çok fş görmek yani 
para ve zamandan azami ran· 
dıman almak, gPrçek, aranıla · 

cak ve araştırılacak tek yoldur. 

Lakin bn t~k olan doğru yol 
ancak hflAf, gôrğü ve örgüt'le 
buluouh ele g .. çir lleblllr eonmm. 

Eo büyük kuvvet olan bil · 

ğinto önf'm kPrteslnl anlatobll 
mt'k için şunları eöylemekle 

fayda vardır: "Eğn genel sa· 
vaşta komutanlar, beve slliihı· 

nın kullanma yo llu rını hil nılş 

olsaydılar hnrb da ha kısa bir 
zamanda bltl"bllirdf. ~ Bu söz 

lerim, biç ~6pbe }t>k, ha va or· 
dueunun aza mi randıman ve· 

recek gtbl kullamlmnsıaa da 
yanan hllgfntn, ulusa l savge 
bakımmdan olan yüksek değe 
rint de ao lotaca ktır. 

(;;enel savaş, hava ordusunu n 
barbta görece~{ işini mı>ydana 

koyan çok fakat küçü k örod c· 
clkler!e doludor ; ve mes~ele, bu 
küçftk örnekçlkler üzerinde iş· 

leylp artık pek çok geli şmiş 

olan hava araçlarınıı, gelecekte 
\'erllece k h l zmetle rl şe ktllendfr · 

mekte ve hava ordusunu bu 

hizmetler bakımından örkütle· 
mektedir. Baeorının sırrı bun 
dadır. 

Siperlerde düşman askerlerlle 
topçularıDI eosturan, Jlerliyen· 

Jerl durduran bir hava ordusu · 
nun harb alanında kara ordu· 
suna yapacağı yardıma paha 
blçmeğe imkan yoktur. Bava 
ordusu kara ordusunu ayakta 
toton kuv\et olmuştur· Düşman 

ordusunu, aç . suauz, cephane· 
elz ve i htiyatsız bıraktıracak 

bir hava ordusunda başarıouı 

6ziinü eezu:eoıek ancak bir an · 
layışeızlıktır . Fakat, düşman 

olusunu, türlü çalışmo alanlara 

gece gündüz eıkıetmp onu za. 
fere olan inanını kır arak baıbı 
lıasa bir zamanda bitirecek bir 
hava ordusunda en randımanlı 
ve ekonomik ulusal savga kuv. 

Vettolo benliğini i!eztnmemek 
yaşadığımız hava Çağın a yakış · 

mıuan adam olmak anlamına 

gelir. 
Arniığımu: bllğl hugQo, gl\r· 

gQ gibi tşlek ve doğru korar 

lar çıkaran kafalara dayanıyor. 
Yarının barbına glr .. cek ordu . 

larda ba~arı, yanında gôrğülü, 

~e.faeı lşllyen ve biiğlJl bir ha 

,., ordctm t omııtevr ·ı D B:ı, . 

. .. 

- Baş ı 1 inci yüzde -
- lznılı 'in ekonomik duru 

movmanıo (hareketin) başlama· 

ııını temin etmfetlr. Şimdi bo 
kıpırdamanın nihayet bir yıl 

içindeki eoooco İzmlr'de ltha· 
lAt işlerinin canlandığını gös 
terecektfr. 

lngiltereye 
monon gittikçe daraldığı sôy· 
laolyor. İhracat, ldbaltit ve 
endfietrl (Sannyl) bakımından 

elzce bunan eebeblerl nedir ve 
fnkfşafı için ne gibi tedbirler 
almalıdır? 

Diye ilk soruyu Bordum. 

Buna herkes görecek ıakdlr 
edecek v" devlet demfryollara · 
nm memlekete yaptlğı faydah 
hfzm:!tf takdir eyliyecekılr. 

Bogiln İzmlr'l İstanbul'dan ayı · 
rao eebebler ortadan kalkmış 
bularınyor. Evelce Afyoo'dan 
buraya müşteri gtıçemlyorda. 

Sanki muhasara altında idik. 
Aydın demiryollarıoın da 

devlet demiryollarma l!"çmie 
olmaeından İzmir kadar ayni 
şikayeti yapan lllerfmlzln de 
ayni şartlar alımda faydalan& · 
cakluı ve kolay lıklrr görecPğf 
pek tabiidir. 

Hu hat ihracatımızın artma · 

sında önemli bir ro• oyna 
yacaktır. Bu kısımdaki mOatab· 

elllerimiz mahsüllerlnl sevke 
derken mtlhlm istifade bula · 

- Başı 1 Jncl yozde -
olan uluslar aosyeteel madde· 
lerlnfn olmdl İtalya •ya eaptan· 
maeım istemektedir. Ne için 

japonyaya karşı Çin toprakla· 
rındakl hareketlerinden dolayı 

boykotaj yapılmasına çalışma· 

mışttr? Ne için Şako anlaşma 
maıhğaoa karışmamıştır? Ve 
gene ne için Almanya'oın al· 
lihJaomasını Cenevre'ee kötft· 
ledlğl ve lOzumlu görülecek 
cezayı araştırmak için bir ko 
mite seçflm~atol kabul ettiği 

halde ııooradan Almanya ile 

ayrı bir anlaşma yaparak ooun 
bu hareketine dayak olmuştur? 

GörOlüyor ki lngUtere hal· 

yan · Rııbeş anlaeamamazlığın · 
-------

- Antalya demlry.>lları ya 
p1 lınca Antalya limanının lzmlr 
lfmanı aleyhine loldeaf edece 
ğlnt tahmin ediyor muıomız? 

- Bence ekonomik bakım · 

da hiçbir çıkar gözetmeden 

hareket ediyor değildir. Ter
elne, lnglltere ancak ve ancak 
Habeşl8lao'ı kendisine sağlamak: 

için ve La topraklarda batka 
herhangi bir devlettn nüfuzunu 
öolemek için çalışmaktadır. 

Habeşlsıan'ın; İıatya'nın ha 
raretll tahkimatı karşısında AV· 
rııpa devletlerlnd en ellAh ve 
wühlmmat mübay~a etmeğe 

karar verdfğlof, fakat bo tek · 
Uf l kabul eden Eransa, Bel 
çlka, Çı>koelovakya ve Oınl 

marka devlP.tlerloln milhlmma · 
tıo parae1nı almakla beraber 
vapurlara yflkledlkten sonra 
sevketmedlklerlol geçen nüeha· 
mızıla yazmıştık: 

Bu hidlae Qzerlne neşriyat 

yapan Yunan gazetelerl, ağır 

ithamlarda butunmakta, mede· 
Dl} etin elim bir vaziyete dftt 

tft~üntl teeseCirlerle kaydetmek· 
tedlrler. 

Bay M. Ruşen cakları için tercihan Aydın de· dan avantajları gilo,.ş kadar açık 
t Bu meyanda Eleıfteroa An· 
zmlr batı Anadolunuo mlryolları ile göndereceklerdir. olan devletin of mendifer yapı · 

b. ' h trapos f?RZP.tesl diyor ki: 
ır ı racat ve lthalit kapısıdır. Böylece ihracat mıllarımızın cılığı tlmdfye kadar ticarette 

B f b Avrupa devletlerine tesir ya · 
u ıı arla lnklearı için ônP.mll daha kolay ve ucuz eevkl mftın yer totmamış gilzergiha yeni 
dh . ı parak llab,.şlıtam 8lldh~uı bırak· 

te ır er ılınmak gerektir. kOn olacaktır. bir canlılık: verecektir. Bondarı 
mekhğın, Musııollnl'olo bir mu· 

Umıımi krizin eonoco olarak Liman vaılyetloe gelince ıi her ilimiz latlfadesloe dftaenl 
v vaff akiyett oldu~on" şüphemiz 

her yerde olıiuğu gibi Anadolu carette bfr santimin bile bft alacaktır. Ool11yıslle bunun İz yoktol'. yalnız şuna mfltee!JBI· 
dahilindeki meddi zararlar ve yflk önemi vardır. İzmfre mir llmnnı için ıeurlı olacağı rlz ki etllih yar1şına çıkan bu 
parasızl ı k lzmfr'f günden güne yakın olan muhtelif lakele · pek tabiidir. • Devletler, HabP-şletanı elllbeız 
lktıEadi varlı~ıodan dftşürmek · lerde bo~ün ufak masraf farla l\f eı:ıefa şlmdfye k11dat İzmir bırakmakla tıorkl tt>elihatı ko· 
tedfr. BugQokii darlık hllhaeea iş görül6rkeo geniş rulkyaeta lloıarıiyle iş yapmak zaruretin· lay1aşhracaklarıuı sanmamalı· 
iirö ı lerlo para etmt'meslnden teşkllau olan İzmir Umanın da de olan, fakat AotaJya'ya ya· dırl= r. 
ve kıym P.tfn gayri makul had makul (Baee)ler göııtermek ve kın bulooan bazı semtler ta· Sulhu tehlikeye koyacak bit 
ine kadar . dfişmf'efodeo ileri remin etmek şarttır. blarlyltı Anı al ya lfmaoını tt>rclb vaziyeti görünmlyen ve eırf 
geliyor. İm\r; endüstri bakımındanda edeceklerdir. dahili lşlerlle meegol olan oelu 

Bu ııilnkil ,.konomlk diialur. ôoemlidtr. Yakın bir ı:elecekte _ fzmlr'de muhtelif işçi bir mllletl faşlat kahramanları· 
larda başta gPleo t'.D müsbet İzmir b1r endiiatrl eebrl ola· ücretleri e&kfalne nfsbeıle yarı nın miidhfş tahkimatına k1rşı 
nokta, mP.mlekete para getire· bilir. Burada &aoayll inkişaf yarıya düşmftştftr. Bunların kolları bağlı bırakmak, onunca 
bilecek tbracatıo çok Cllnlı ola enlrme lf'db(rlerl afuur~ ıı ve tekrar yOkeelmeııl sizce varfd asır medeniyetinin tarihinde bile 
bilmesidir. lzmlr'in de beelıca genişletilirse tı sahası da genl11· mldlr. yükselirse ne gibi tesir lraydedllmiy~n bir hAdfsedlr, 
k ıymeıj Torktye'ofn en ôoemll liyecek, lzmlr IJf'hrJ nüfus hl lt'rl olablllr? medeniyet taslıyın bu mUletler, 

ve hatta birinci derecede ibra barlle zenginleşecektir. - Temt'nnl ederim ki ibra kan dökmekteu çekfnlyorlarea 

cat merkezi olması hl berile bu _ Kuşadaeı lskeleııluio lh · cat (Arı lele) lerlmlz bogOnkfl eilAh ticaretini terketelnl~r; maa· 

şerefte tabi olacağı şiipheıılzdlr. tacat noktasından bazı tercih kıymetalslikten kurtulsun. Ha lesef medeniyete yalu11mıyan bo 
Benim kanast ı mı sorarsanız lh sebeblerl yftztlnden İzmir Uma· kikaten iizilm n lnclr para bAdtse vakidir; ve insan bu 
r acat işlerimizde yalnız tarife· 01 aleyhloe inkişaf etmf'kte etmemfotlr ve etmem,.ktedlr. Ooa haksızlığı gördilkçe ve bôyle 

le rio lndlrllme!llle bu blfltalığa olduğu eôyl~olyor. Bu inkişaf IJÜpbe yoktur ki bandın birkaç bir medeniyet ımnda yaşadı· 
çare b ulunamaz. Sorarım size 1zmlr'ln atisi lçlıı bir tehlike yıl önceki kıymetle bu~Qnkd ğım hissettikçe blcab duymak· 
bu gibi tedbirler yftzde kaç teıkll edeblllr ml? f iatler araeındaki fark kartı tan kendini kurtaramaz. 

ofsbetlnde rol oynayabilir? _ Teçim işleri fazla eere· eında işçi Ocretleri yükeelemtız. Roma, 5 (A.A) - Koryera 
Söylemek istediğim şodor ki mont ve meraelm istemez. 1~te Esasen bogiiokQ fı, ve lktıBBd Dellaeera, logtltere'nln gl>rllnü· 

ihracat maddt'lerfmlze ber .. ey · aartları değiştiği gibi hayat ıarl· şftn tersine olarak Babeulııtan· 

Borsada dflnkft · 6zilm ve 
zahire eatıtları aşağıdadır: 

Ozflm satışları 
Ç. Alıcı K. S. 
42 Alyotl bira. 
39 Y. 1. Talat 

9 50 
8 50 

!32 H. Alyotl 10 
16 H. z. Ahmed 9 25 

6 S. Emin F. 11 
5 K. o. Meh. 10 75 

14.0 

Zahire satıştan 
Ç. Cinsi K. S. 

50 Ton buğday 4 50 
288 Buğday 4 50 

10 Nohoı 5 
300 Susam 10 75 
5:>4 Ken. pala. 190 
655 Kilo yıpak 47 ...... 
Kemeraltın

dak i Yangın .. 

K. S. 
9 50 
9 

10 
9 25 

11 
10 75 

K. S. 
6 
6 
5 

10 75 
280 

47 

Kemeraltı cadde •inde Ankara 
Palas otelinde yangın çıktığını 
ve eôodilrftldftğüoil dankO. ıa· 
yımızda yazmıştık. Zabıtaca ya· 
pılao tahkikata gôre yangın; 

oteldeki tahta korolartnt temfz. 
lemekte olau odacı Vahtd'ln 
dlkkatsfzllğlııdeo olmuştur. 

Oıeldekl eşyalar klracıaı Na· 

f tz'e alddlr ve 8500 liraya el· 
gortalıdır. Bina tüccardan Aiti· 
yeli Halim'e ald olub 60,000 
liraya sigortalıdır. Tllhltifrata 
devam ediliyor. 

Zabıtaya Hakaret 
Sarhoş olarak blndıklerl ata· 

ha içinde bağırıb çağırio ve 
lsmetpaşa bulvarından geçerken 
herkesin rahatın kaçıran İbra· 
htm oğlu Ferruh, Behçet oğla 
Mehm~d, İbrahim oğlu Muhar· 
rem ve All oğla Ahmed, ken· 

dllerlol yakalıyan zabıta me· 
morJarına b!'kıret ettlklerloden 
tntulmoşlardtr. Bunlardan Fer· 
ruh adliyece tevkU edilmiştir. 

Kadını Döğmilş 
Kemerde LAie sokağında Ha· 

san kızı Refikanın genel evin· 
de Mebmed oğlu Rlfat'la ser· 
meye Ahmdd ktzı Mihriban 
arasında para meıı'eleelode çı · 
kan kavğado Rlfar; bo kadını 
yumrukla döğdüğOoden tutul · 

v daima pratik yol aranır. Bo· v da aeığcıl olmıyan bir politika 
den evvel dış piyasalarda mah· nuo için mdteşebbbler nerede ları da değişmiştir. Hcreey de gütmediğini yazmaktadır. Ba moştor. 
reç ve r evaç temlo etmek ve basit yollar bolorlarsa oradan o nlebette ucuzlarnıotır. lşçlll~ gazete loglltere'nlo Babeşlston · Sebebsiz Silah Atmış 
şimdikinden fazla eatış yapmak yürümek mecburiyetini hisse· Ocrellerf söz ve arzu ile yükselti · da'kl ffnaneel teşebbOslerlol ve Güzelyalı'da Tavaslı sokağın· 
mecburiyeti vardır. derler. İzmlr'den ve Kuşada- lecek bir vaziyette değildir. b l C da earho11 olarak havaya iki el bilhassa A le oyeo orporatlo v 

Devlet demhyollarının aldığı aıodan ihracat yapmak mea'eleııl Ticarette olduğu gibi bo nnn 1929 dakl lf lAeıoı hatır· ell6h atan kuodoracı Hamdi 
yerinde tedbirlerle dablldekl de bu meyandadır, lıde de arz ve taleb kaldeııl latmaktaılır. oğla Ekrem tutulmuştur. 
mohtelif ea cfiyotta ·Ki bo İzmir llmaoından ihraç edl· esa1Jtır. Bngftnkil hastalık işçi· Hırsızlık Kuryera Deltasera Habeşle· 
mes'ele ldhalAtımız• alAkadar lecek hayvanlaran bazı şartlarla nlo çokluğundan, fakat itin 
edP.r· canlılık başlamıştır. vapurlara yüldenmesiol, şunu azlığından ileri gelmektedir. lan'm, yabaocılıınn yerleş · Keetelll caddealode Halk 

E vveJce tarife yOksekltklerl ve bono istemek bu ihracatın Bunun salAbı nmomi hastalığın meelne karıııı gösterdiği güç· otelinde Mustafa oğla Doreunun 

1 k tedavisine bağlıdır Jiik.leri işaret ederek bn bf r yatak çarııafını çalan Ah· 
yfızüodeo bfzzaror herkea s· daha kolay yapılabllece yerlere Ş yeni lı:ompaoya'nın Lorol· v 

ı b Gök } .. med oğlu İsmail tııtulmueıor. 
taobul'a gldlb iç ve baUA z. lnllkalioe sebebiyet vertblllr. a ap se masını ancak İngiltere tarafın· 
mtr'e yakın illerimizin ltbalit Bütfln ihracat mahsullerimiz ot: Mehmed Raşen endüstri dao Adle ababa'da büyük ôzve· Karısını Dövmftş 
eşyası ihtiyacım oradan temin için vaziyet aynidir. Her tiirlii bakımından önemli bazı müta· rller (Fedakirlıklar) yapılmış Kahraman'larda Leblebici eo· 
ediyordu. Hatıd İzmlr'Jiler bile kolayhğ• gliatermek lazımdır. Jealarda bulıındo. Uzoo olan ve bunların llilel masraf larmı k:ağında karısı Nazlfe'yl döven 
bu vıtziyete dü~mü~lerdl. Şanu Borada eHıı dava nakliye üc: ve İzmir sanayii He ehemmi· kapamak için Habeeletan'ca ka· Kula oğlo Baydar totlmoştur. 
şükrnola kaydetmek ·lbımdır retlerini aeğari dereceye indir· yetle llgfei bulunan bu mOta · bul edllmfş olma!!J eoretlle lıah ..., • • 1 • • 

ki tarifelerin lndlrllmlo olm1111 mek ve formalltelerl lmk4o leaları yarınki sayıda yazacığıu:ı. etmek kabil olacağını ııöylemek · ~aşalda 
lzmtr'de bu işler üzerinde bir dahlUnde eadeleşlfrmektlr. Ş. G. tedfr. F "' D 1 ...... ~ ................................... ~ ......................................... ~~~~ ... ~ ............................................... ~.~· ................. ,..,...................................... ennı uş ar 
.kowutanıo olacaktır derken yahud bir bava ııelel kurmayı ayni eıtışı kolayca başarıma · para ve zaman yutan ve harh 
biç de yanılmış oldoğumo ean· şefinin kHa tarlflerldfrdl. dıklarını görflyorüz. Bu, ulusal günü bir oloau korkunç do· 
mıyorum. Yıllarca deli ve ha · Genel eavaş başladığı gtın haHcılık davasının devleti çe· romda b)rakao özftnft anla· 
yal gftden diye adı omoraan· Franeaz nçmanlarrna baloncular, vlrenlerl çok dOşüodOren bir makta ne güçlOk vardır. 

madao anılmış bir Douhet'nlo, Alman uçmanlarına otomobil önem almış bolonmaeıodandır. Kôtü bava eef ı, bozuk ôr · 

çok klellerio aldmo etwc::den eller komanda ediyordu. Paha· İyi ôrgfiuı bilgi doğoror. güt anlamına geldiği kadar 
konuştukları bir Baoa Rlttet'lo, hya mal olan bu zavalh yao· Bir araç ne kadar iyi olurfa olueıl yıkım doğuran da de· 
yohod yıllarca silik kalmış bir Lışlıklara, bir daha dOşülmez. oleon aucak adamının ellode mektlr. Bozuk örgütOo de kô· 
Jeaunaud'ın vç bunlar gibi da Bugün FranH'da, ltalya'da Al· d B d til ha"a aef 1 demeL oldubu 

h 
iyi lr... avacıltk a anr.ak • v a. eı 

ha başkalarının değeri işte ha· manya'da ve her yerde ava il ' b 
. . • kapasite ıef in elinde gftveof · gl l!. 

nun içl<ldır kı bugQo pek çok şef 1 iskemlelerine eğer uçman. b . 
k 

lebfllr lr değil? ve önem ala · Bizim anlayışımıza göre, bir 
artmış bulunuyor. lar otura, ha, oçakçıJık ader / 

bilir hava ordusu bilgi · görgü · 
Artık· talimnameye ayak yo· yarmın barhtnın da kan~ık: ve ·· 

ADcaL b'" l bfr aef in l' örgilt temeline dayanmazf!a, feı 
duran df'ğil, orıurduflo yerde ancak uçanların bile bllecklerf • oy e v c ' 

1 d ti 1 " il bili zaman vı· para yutan ' özüyle, gfinün letegloe oyarak talim· ~lbl bir konu olduğundandır. a tın 8 ye ş r Vtl guven e r 
nameler yıızao Hyılı adamı bul· Yıllarca, kendini, blllr diye eat olur. gerçek hlr yıkımla Bonuçlana. 

· k caktır. mak P"şlode kooueulmaktadır. mışluıu ve bu suretle uluslara Bozu bir 6rg0t'den n e uma· 
• 

v., u 1 r hev mhlıtcı l:,~ın ~lıcls n:'' h.??uşhmu ~rıd: bl!lrofo!~? Boz":?k ôrg.Ot'd~ 

Şaşal kaynaklarında yaptırıl· 

mast evvelce taeavvor edilmiş 
olan büyük yfizme havuzunun 
sağlık bakımından yapılmaea 
doğru gôrOlmemlş ve bundan 
Hrfınazar edllmlştlr. Ba huaz· 
da hıstılıklı kimselerde yıka· 
nacı.ğı için soyunu her vakıt 
doldurub boşaltmak }Azım ge· 

lecektlr. Ba da mOmkün görO.l· 
memektedlr. Sa tedavisi yap· 
tırmık letiyenler yaptırılmak 

üzere olan fenni doşlardıo le· 
tlfade edeceklerdir. Gelecek yıl 
teneffüs suıettle radyo akUlvl· 
leden istifade edlb tedavi ol · 
mak latlyenler için ! Hlıııtnvar . 

!er v:t ptır,!euG kurr. . . • 
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Bana Bak Arkadaş ... Pek ince Eleyip 
Sık Dokumağa Gelmez .. 

.... .... 
inala ., ......... ..... ...... " .... ,. ,. ..... .. 

...... 'o ....... . -· ...... ,. ..... . 
g,,~., ........... "' ..... , ................. ,....: _ ............ ._ .... 
... ılıatn ..,. .. 

-c.-........ -_,., 
&.~ ......... ...... 
~ .......... Bilad -. ................. .... ,... ............. .. 
..... .... ..... ,.. JlllEletb: 
At ...... 

Dedi. .... lllr .... geri ..... -·-... , .... 
- 011. ,.. ~ ...,. ........ ~ ...... , •. .. .., .... ,. .. ......... ................ 
............. ...... eln· ........... 

- ..... 11am ..... 
Baedırl 

TDrk Hava 
Karama Piyangoea 

Kepte 3 

11 Temmuz 1935 

Bflylk ikramiye 

50000 lira 

Meşhur Çeşme Ilı~aları 
Boynk Torkiye ve Is~anbol Otel 

ve Gazino ve Lokantası 
Yealclea birçok ıadlllt yapılank muhterem mGıterllerl 

ala her tirli lıdrahatlanaı temin eder tekil Ye lirada 
açdmıfbr. 

Otelin altuıdakl gulao Ye lobntl yealdea tefrit •e ta• 

sim edilerek metbaı lobaı.m Mehmed a•••• ldare.I .. 
•eıllmftdr. Yemeklerimi• ea mGtkllpeeendleıl me.._ 
edeeek aefaette, •• ••Ilı )'mğlarla yapalmakh ohlap pM 
laeı klMy• aypa Wı halde aeaslablmıttır. 

B11ak Torkl1e H ı.a..bal otelleri bir ali• JU••m. 
Banda aaa mewdet kalmak l1tlyealer .,amataılanatlaa 
maada hiçbir te1 gedrmeelaler çlllkG oteller batla Had· 
J~Dı temi• eder. 

Tebldod olank otel. beayo Ye gtlnde 6~ defa içer kap 
yemek ile beraber yalnıs 260 karattar. Fula bl•k hd· 
1ealere ayrıee ya.de teulllt 7apılır. Gaıdnoda laer tirli ................... ,. 

Çeıme alaealua •aaynıa ea .. ı l •J•• ..ok o ..... 
Wrçok doktorlma nporlulle ublttlı. Çet9e ,......_. 

eedf• Ue plealer 15 gla eoara 01•J1P ·~·J.aDlar ~ 
lere b.UI olaJOI'. 

Masmla romatla.., llJ8dk ı..tahklan .... •11in ,...._ 
hMtabkl.nD.. klflaalan, ebl-. ademi lkd• ._..., 
birçok llallalıklara aafl oldap gibi Çetaae'ala ...... 

··~· .............. ,. 
Çetme'ye pdecekler deatu ...., •• pJel tellfs w lla 

..aar Blytlk TlrklJ• •• lataabat oaeUerlae ~ 

..... ,. ed1trl•. 

Miktar 
Kilo 

................. '100 ................. .,. •. 
• ..... ft .......... 

•• Udin etmlyeaek na· .. ..,.._ ....... 
kom,.e..bı. •a.. ha· .................. 
fala ..... , 'tardır. 

Doktor 
8 11 

.. ........ ._. 
....... , ·ldlilııtıaf. 
28.S k 

A. Kemal Tonay 
Bülerl7ol0JJ ve balafık ile gl~a heetaldd• ........... 
a.-••eM 1...,-. brıı aılefd ailMık eobk ...... 80 ~ ...... ,..... ........... -, ..... _, . ..., 

laulelenm bbal eder. 
11araeuı ed• .....,.,. ,..pa1m •• ltmmplea ........ ,. 

miboekopik mae1eaeleri ile ftNlllll bulelen ,.,.,. ..... .-. ... 
l'llea Pnomotonb ••J9•tun-iade ••••- J.9Plld• 

Hamza Rüstem 
FotoOrafhanes 

••• 
l'ewbtı•ı llr'at n ..ıwde ft te-1-tlı .._. folı&n•· 

....ıut 1aer it 1.,.111. 

Vesikalık R~simler 6 Saatte 
AmatGr işleri 12 • 24 



Mile 8 

Mozayede ile fev 
kalide satı' 

Acele yolcalok dolay11Ue 
6alm6sdeki p ... r g6nl Gjle 
•• e•nl uat 10 da ~a,... 
yaka ..tali boya fabreıtlapafa 

eaddetl etki bay OIDIU pıl· 

aoıa llerWade 68 •yılı nde 
iki .. raf aileye ala birçok 
llb Ye nadide mobilyeler bil 
mbayede •tılaeaktır. 

Sablaak eıyalar meyanında 

ıa:reı llb aynala oda takımı, 

.. waadan mamul b6fe, 8 adet 
-rokea ukemle, anahtarla 
bre yemek IDUUI, gayet tık 
ayaala tuHleı; Almanya'dan 
bmaei getirilme yeni bir halde 
Mite m•rkab iç pedalb plya· 
ao Ye tabareıl, 9 parça kadl· 
fell cnlsde• mamul koltuk 
takıDll, •roaı birer buçuk ki· 
tllik A •ropa mımalltındıa 
at adeı iki direkli m ıa eom· 
ya karyola, tekrar bir ıdet iki 
~ iki kltlllk brom br· 
Jola, kabine, alil adeı huır 

taka•, S adet temlyellk, 
..._ konaJular mu perde· 

leıl, ttfte •e tek buth ay· 
aala dolaplar, ndyo, k ... fell 
.,.._1, alb adet lıeuru ••· 
W,e, m .... mbab yemek oda ı 
....... Amerlkaa danr ...S· 

led, yeni bir halde dager dl· 
... .. ... maklMll, toe9k 
.-• ., jarclen7en1 bayo ayaa, 
llnmaa taftlet Ye Mnil, M• 

-••• katla ayaalar, koma• 
...... yatlı ..,,. ıe.-ı.r 

" bala kW. •e Meeadeler 
._.in birçok nadide mobil· 
yeler Wlmlsa7"8 •llt.aaktır. 

Hami': 
S.bt acele old.,.•dn itli· 

nk edecek Mftt çok lldWe 
peeektlr. FırNb U.rmayı• .... 

.f11'181 artarm• aaloau 
Azis Şmık 

Telefon: 1056 3 D. 

Okttll'elller! Mu 
laka (Okameatol 
Öbtlrtlk Şekeri 
rial TeerClbe &n .. 

••• 

•e l'tlrjea Şahapa 
Ea fJeatlD Bir M 
hll Şekeri Oldatu 
aa aautmaymaa. 

Kanelli llllhll 
t.dyealer Şaha 
Sıhhat Slrgla 

Baplanm Maruf 
eaa depoluma 
ve Eezaaelerdıen11 

Aruıalar. 

OalTenltede l>Gçeat, 
(Maau Proree&) 

Dr. A. Safittin 
Alız ve Dit Hekim· 

1.tikW CIMIW No. 99 
hbn ~ 2 had bt 

Telgraf• ılT AalUL 
Telefon : "9150 

Akşehir Banl~ası 
• ••• 

ızmnr şubesi 
ikinci Kordonda Hona clvanndaki kendi binasında 

TELEFON: !23S3 

HertllrlG (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 
VadeeU.lere % 4 

Mevduat Şartları• Alb ay vad~Uy~ % 5 . 
• Bir aene vadelııe % 6 faız v~rilir. 

ı - Glmrlk mahafua tetkllib için 4000 çıfa uker fotlni 
bpt1b sarf la 22 7 .935 pu.arte1I ıGaG ... ı 15 de ek· 
lll&mell yapılacaktır. 

2 - TMarlaaaht latan 20,000 Unclır. 
S - Ew•f Ye aamaaeel komltyoadadar. E•m ~· Ye· 

rlleblllr . 
4 - altekWer ya.de 7 ,5 ••Yubt temhaat olu 1600 Unhk 

nane m•kbua HJ• banka mektabaaa teklif mektap· 
larlle blrllkte ... t 14 de komlt7oaa Hrmelerl. 

8590-1939 2 6 10 16 

Kitabınıza GozeJ 
8jr Cilt Yaptır· 
mak isterseniz 

ALI RIZA 
Macellitbaaeeiae ulnyınız 

Tl.:.:J Q K iY E 

llR/ ·\~T 
BAN"'ASI 

Fratelli Spereo Vapur Acentası 
• ROYAL NEBRLANDAls KUMPANYASI 
0 SA TURNUS., Hparu elynm llmanımısda olup ' te•masda 

Aawen, Roterdam, Am1terdam .,. Bambarg u .. nlan için ylk 
alacaktır. 

0 0RESTES.. Hpara 10 temmasda gelip ylkClal l»otaltbkla• 
eoara Bar~ı, Varna Ye K&tence Umaalanaa hareket edecektir. 

0 0RESTES,. ••para 13 temmasdan 18 temmasa kadar AD· 
.,,,,., Roıerdam, Amıterdam .,,, Bambarg limanlar• için ylk 
ılacaktır. 

SVENSK.A ORlENT LINIEN 
0 SMALAND,. motGrG 7 temmaıda Bambarg, Copenhagen, 

Daaıalg, Gdynla, Go&ebvg. Oalo .,. ......... .,,.. Umaaluaaa 
hareket edecekdr. 

11ROLAND,, motora IS temm11sda Roaerdam, Bambarg, 
Copeahapa, Daıdmlc, Gtl111la. Goıeltarg, O.lo Ye lekudlna'IJ• 
llmaalan içi• ylk alacakt1r. 

SJıJlV aCE MARIThıt BOUMAIN 
Garbi Akdenb lçla ayda bir MllDtaaaa Sefer 

0PELEŞ,. •apara 14 temmoact. geUp 15 temmuda Malta, 
Manllya n S.nelon llmanlan lçla ylk alacakt•. 

Yolca Ye ylk kabal eder. 
NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE 

ı..atr•ıe NeT·Y.t ........ ma•-•• ..ter 
0 RlNOS,. •apan il temmuda laaalı' .. n (Dejra) N•JJDr• 

için 7Gk alaukbr. 
Hamit: baalmlakl bueket tullal_..kl MtltlkPk...._ waae 

_,.•a117et bbal etme•. 
Fala tdllllt 1"8 lkbacl gonlonda T-.... w Tüllye tlıked 

..... ~ FıateW Spereo ............ _. .... ... 
rla ola•m. Telefoa: 2004·2005·166S 

Olivieı: ve Şore- ı 
kası Limited Va-

pur Aeentası 
ee-.u a.., 8lrlael K.ldoa 

Tel. 24'3 
Genenl Saeam Nnlpdoa Co. Ltd. 

"PETR.Et,, npara 8 ıem· 
maada Londn lçla yak alaeaktır. 

Ellermaa Uya Ltd. 
"BUNU,. npana 11 tem· 

masda Loadn, BaU H AD· 
Yen'teD gelip 1ahll7ede babı· 
aacak •e ayal samuda Bali 
lota yılı: alacütır. 

.. DRAl.011 npara 19 tem· 
muda Bali, All••n •• Loa· 
dn'du pUp talallyede IMll•· 
aacak •• •pi ........ LoMra 
n B•ll içi• yllı: allnktar. 

Doyçe Lenate LllllJ• 
••ANGORA., Hpam 18 .... 

muda Bambmg, &emea " 
Aa•en'ten geUp tabllyetle ba· 
lanacakıır. 
Not: Varat tarlhlerl H nparla· 
na Wmlerl lserlDe dealtlldlkle· 

rladea mee'altyet kalnal edtlmes. 

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

& Co. 
DBIJDaD LBYA!ft'B Lifti& 

.. vvll'fraıao ,, .,.. a 
'-... ite.....,.., 11 .... 
w ..... Aa--,Retım-. 
ea... • •• ••• "'8 ,. 
a'eoMbr. 

JOBNSTON VV AIBDT LINES 
LTD. - LlVERPUL 

" DBOllOBE " ....-. 14 
........ bekl.8'Jor. AaYen 

w Unrpm'.. ,ak ••.-M· 
....... a. .... , ..... ~. 
teace, Galllc n ..... illa ,ak 
.a..k111. 

SlllVD D1Ucı' l>AftUBlEN 
TUN.\ BATD 

.. DUN&".,.. 6 t.••• 
.ı. lleklealyor • ....,., ... 
dela• .. Vl7ua ltla Jlk ala. 
Cl8kbr. 

ı~ Muallim . ımımınıw 
1 Dr. Hulftsi Alataş 

1 1 &ki TıbMJe lılektelll llldlrl, C.p C.ebbell Sılaldye ~·W 
1 Jç Hastalıkları Matalıassııı ; 
§ But1lan•ı Baca e- Otell Kar1111Dda Şamh Sobiaad. ij 
afi (20) No. FAlll ll11111eaelaaaella4e &.ki Eder. .s 

lıım111mm1111111m1111nn11m1111111111111111n111eıu111nııımnum1111111mm1111ul 
lzmir Emlak ve Eytam Bankasından 
FAu No. Yeri S.yıaa ODll Pe1 üceei 

B. 2 Öde•• emmll eeclld ma· 99 Slaema •attı n mo- 100 
Wleel nlsl1e .......... MIJaelle ltenlter,. 

Yakarıda yuıb llnemaam 16,7,955 lea lıl..._ Mr 181MUk 
ktna kapmb •rfla artırmıya konalmllflar. IWe 10,1,916 ta· 
.. mba glDI ... , ondatlar. Ltekll olalan• ,es Un a.pos1to1a 
-.eaemlse yabanlı: alacaklara mak.... teklif .n. 
t•btma t.Alamalan Ye ihale -•I•••• nel tabe ~ 
wrmelerl Mu•dar. 25 19 6 18?j 

Menemen Sarbaylığıodao: 1 A ı B • 
1 - --- _ .. 11'1• ..... ,., tlalred •• , ......... bir n iara ırası 

99aellk ihtiyacı ol ın 8700 kllo arpı ile 18000 kHo 
•man 2,7,935 ıarlhlade• itibaren 15 gla mGddetle 
a•k ekllltmlye koamuttar. 

1 - Delltme iti 17 ''l ,936 tarlhlae naalıya• çar .. mba glnl 
aaat 15 te belediye •ıredade icra kıbaacıktar. 

3 - Ba it için malaammen kıymet 348 llnd1r. Taltpler ha 
miktar lurlndea ylade 7 ,5 nlıbetlade deposlto akçeli 
yatırmap ye ihaleyi .mltekıb iç gla içinde lıba temi 
natıaı ya.de 15 e lblq etmete mecburdur. 

4 - lllıeabhlt arpa Ye ~manian asamı bir hafta içinde 
beledl1e1e teallm ed..-ektlr. ilaha tamamen tetllmlade 
bedeli belediyece derbal ıenlye edlleeekılr. NakUye H 

hammallye munfları Ye telltllye reeml talibine aittir. 
5 - A,,. ye temls oı.... ..rttar. laıeklllerl• 

laJla edUea ıt• H IUtte beledl1e dalnllade balan· 
...... ._...,. s 6 9 ız 1961 

• • • 
ıçınız. 

Çonko Ankara Birası 
Ulusal Bir Fabrikanın Mahstılftdftr 

Ucuz, Temiz ve Sıbhiğ Bir Gıdadır. 

Tarkiy~'!1in hertarafmda (Ankara Birası) dır• 
ıçılen yalnız 

Ankara Birası 


