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Sü varil erimiz 
Bugftn Istanhul'a Geliyorlar. 80· 
yok Törenle Karşılanacaklar. 

Italya'yı Yalnız Mı Bıraliıyorlar? 
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Habeşistan işi Çok Alevlendi 

lngiltere, Tahkimat Yapıyor, 
Japonya Heyet Gönderiyor. 

• 
gı 

kvamCe 
a a le A a ır 
iyetinde Yalnız 

a ltaly 
a acak 

lıtanbol, 6 (Anadolu) - la. 
gllıere ile Fraou uuıoda ye· 
nl tema n mClsakereler bek· 
leamektedlr. Babetlmn mem'· 
eleelnln aldılJ IOD Yldyeı ise· 
rlne lngtltere; f ran• ile bir 
kan •e haH andl•flDU• yap· 
mak lıtemektedlr. Bana maka· 
bil Fn .. aaa Aknm cemlye· 
tinde ltalyaya kartı keadlılle 
birlik yapmaııaı tatt olank 
Heri ılrme.küdlr. ı.ı111en; Ba •MI•..,• ile l'nw'ya l1alya · 
ela• .,.rmml8 •11 .... k ol .... 
lıılJll r-lnı• Mf1Da kaı.akter. 
Fnaaaın da laplte ile and· 
latmıya mlllemall balaada~a 

hakkaada besa ~rler denan 
etmektedir. laglllere; Fnauya 
•dlatin• tekllftnt yapmıftar. 

Jngiliı 11kerleri bir t6rende 

latanbal, 6 (Anadolu) -
Londn'daa ıelen haberlere gG· 
re laglltere •e ltalya anencla 
Habeı mel'elealaden doA•n 
gergl•llk had bir tekti almıı· 
tır. Ba daram kaqı11ada ltal· 
ya'aın NU nehrinin lnglllslerla 
elinde bulanan cenah k111m· 
lanoa tecntlı etmeel de moh · 
temel g6rtllmektedlr. Oaaa 
için laglllaler her lhtlmıle 
kaqı Nil •elırl uhlllerlnl ıah 
kime batlamıtlarclır. &aralan 
GaemH mlklarda laglllı H 

mtlıtemleke aıkerl tevkedll· 
mektedlr. Bu haber ltalyada 
fena aklıler bınkmıtbr. 

lıtanbal 6 (Anadolu) - la· 
pony• httkO.metl, Habetfıtan'a 

iki Başbakan Arasında Bir HAdise 

Iogiliz'ler Mussolini ile 
Alay Ediyorlar! 

Bay Mussolini, Bay Baldvi'nin Di· 
yevine Çok Kızmış HergQu 

Bağırıb Çağırıyormuş. 
--------(Daily Berald'dea: ayal amanda baıblkaaın kendi 

S..ldYln geçen u .. m ndyo ldaretl altında bolandakça bft· 

bir heyet göodermlt ve heyet 
yola çıkmıttır. 

Japonya'aıD Babetlttaa'a 
he yer gGadermlt olman A nap. 
11y .. ı mahfellerlnde önemle 
met1aabahlı olmak .. dar. 

Bu heyetin; Babetlatan'la 
Jıponya araıındı Bahetlııao'ı 

korumak bakımından bir ••d· 
laıma yıpacağı da söylenmek · 
tedlr. 

Sapdeni
zinde ki Ada 

Fransızlar Tarafın· 
dan Italyaya 

eden Terkedlldi? 
Parlı 5 (&.A) - Bir lagl· 

llz gıuteal Şıp denlslaclekl 
Doamerla adındaki Fnmıs ıda· 
ıınıa lıılyıya it rledalmee1al g• 
aeral G.meleaa. Romayı .. ,.. 
rettaln bir aoaanca gibi g~ter· 

mittir. 
Selablyettar mabaftl bG •· 

nın 7 lklaelklaan 1935 tarihti 
Roma anl .. malarlle ıtalJ•Y• 
ıerkedllmlt oldaAaaa blldlr
mektedlr. Banan için m611em· 
lekaı aruldae ald olan ba as· 
latm• ile ba gasetenla bahtet· 
tltl Fraa• ile ltalyı ar-dakl 
ıtlel gGrlfmeler ua11ada biç 
ntıaaıebetl yoktur. ile aetrettitl t11lemde yeni - Sona 4 Clnctı ytlsde -

~-------===7===============-----~--

M. Muuolini 

lagtıaere bbiaetlnhl Ulaalar 
•11rama lyellline kartı beıle· 
~ Mlbl&la laeml" kaydeıd. 
89 mea'elenln derhal taulb 
.... lmetl iyi olar. Ba ıGılerln -,.çae yubı ula1ılmam111 lçla 

A NA D 0 L U' n un Aoketi: 10 

lzmir'in Ekonouik Du
rumu Ne Halde? 

Eodftstriyel Bakımdan Izmir ve 
Limanı Nasıl Gelişebilir? 

Deri fabrlkuı •bibi •e deri 
teclmerl Mehmed Ratea'ln Is 
mir •konomlk hlyatı hakkın· 

deki dGoOncel.,rlnl, bllha.. lı· 
mlr'ln ihracat ve ldhalllınıa 

arlınlma11 için abomaı lbım· 
gelen tedbirler hakkındaki mi· 
ıalialanaı, dtlnkl aayımısda 
yumıttım. İımlr'ln endllıtrl 
bakımından da yClklelmetl, bll· 
bula dericilik eodlttridnla 

taklıafı noktal aasarındaa olan 
dClflncelerlnl bagln yasıyorum. 
Mehmed Ratea'e aordam: 

- lımlr bir 1ıad1tırl ( Si· 
aayl) tebrl olablltr mi? 

- Banan abtnl dlt6amek 
için ortada bir sebeb gGreml 
1oram. Anketlalade unayleller 
için ba ıaall de açmakla ._bet 
edlyonaaaz. Şimdiye k•dar 

- Soaa 5 lacl 7lscle -

Yüksek 
Duygulu 
Çiftçilerimiz. 

'Büyüklerimiz lzmir'e Bü 
'lyük önem Veriyorlar. 

Aakaıa 5 (A.A) - ftyar· 
ların berey ayhklarıaıa ybde 
lklılnl TGrk:bna karamana 
vermeleri kararını dtlnya 
Adaaa çlf lçllerl bir toplaatı 

yaparak tırGalerlola yilıde 

OçGaO Clç yıl için han teh· 
Ukealnl ônlemek içine yardım 
olmak Ozere han karamana 
ayırmıya ıöz nrmitlerdlr. 
Bo •trluen yılda iki 6çy6z 
bin llrehk bir grllr umul 
maktadır. 

Fransa ve 
Koçok itilaf . 

•• 
Avusturya 
Vaziyeti Hakkında 
Neler DOşOnOyorlar? 

Parlı 5 (A.A) - Lual ile 
Spmlalko•lç aıaıadald gı1rlfmede 

Anıhlrya'aın 

Bebtbarg ha· 
nedaaıaa ald 
kananların or· 

tadan kaldınl 
matı için olan 
karan doka· 
nalmaı oldo· 

M. Laval ıa •adıyor. 

Üftl'ıa 15 marttaki diye· 
ttDde Babebarg meı'eledndelt 
Fran111 tlyaaıaın, ktlçGk an· 
latmaının ba meı'eledekl ılya 
.,ının eti oldalana hatırlalaa 
yetkili kimseler, Fru•'aın 
ba alandaki doramanan değlt · 

Panayırı Bizzat Başbakanımız 
ismet lnönQ Açac~aktır. 

----· 

Pana) mu görünilJÜ 

Pıoayır komheıl bıtkanı 

fHbay Dokıor Behçet Ur; d6n 
panayır lılerl h1U11ada gıae-

telere •faAıclalr.1 beyaaanta bu· 
lunmatıar: 

Sayın bat bıbaımız l•ra· 
landan 22 AJ.aatoıtı bl11at aça· 
lacak olan arııal11AI bmlr pa· 
aaym ba aene, geçen aeneler· 
den çok daha sengin n alaka 
ayaaclırıcı bir Hrhkta olacaktır· 

l•mlr paaayan, iki e1aılı ga· 
yeye hlameı etmektedir. Reıml 
hatmt btlıfto yeril blyClk fir· 
malar genlt mlkyaıta paaayan 
lttlnk edeceklerinden, genç 
TGık ctlmharlyetlola lkd•dl, 

ne içinde elde ettiği iıeılcel~ 

bunda gGrtUecektlr. 
Diğer ıaral taa, memlebd· 

misle ve memleketlml&e dnr 
ilkelerle aht .erit etmek itte. 
yen ecnebi f lrmılar da malla· 
nnı bu pazarlara g6ıter•~ 

lmklnını elde eımlt balaaa· 
yorlu. 

Btıkdmedmlı, panayınn ba· 
ıoılyet •e ehemmlyednl te.._ 
rb ettirmek için hiçbir feM· 
klrhktan çeklnmemlttlr. Osel 
lr.aaanlarla panayıra 200,000 
llnhk döviz nrlldlgl sfbl 
gtlmrllk itleri kolaylqbrıhmt 
panayıra birçok •ergllerdea 

memte oldoAana ıöyUlyorlar. aarel •e 11net bekımdaa on ae· - Sona 5 inci ynsde -

xımanya-ve-·reh1sıan-·-Arasi-iidakISOD 
Temasın Amaçları Ne imiş? 

Va!loH, 6 ( A.A ) - Parlı 
reıml Guete Polab, Bek'la 
•lyaretl bıkkıada ıefdntta 
Almaoyı ile Leblıtan'ın Ana· 
P•'aıa ba b61geelade ( Mınla· 
katında ) kanıık dhnlyetlerle 
degll, mltbet lcrutlı ıesahClr 
eden barıt analannı kaydedl· 
yor H diyor ki: 

• 

11. Bitler 

- Bek'ln bGUlnletlcl ( mQ. 
temmlm ) amaçlar aramaıı 

bottur. iki memleket araında 
kom111lak mtlnuebllbnın dara· 
la~a (bıiknrı) yalnız Bertin 
n V aqoft için degll, blUln 
Anapa için Gnemll bir kona· 
dar (menadar.) Da mea'eleye 
bir kaç yıl Gnce harb nJ• 
lbanı Wımındıa .erllea Gaeml 

-laatarb,.. berke1 blse •k •e· t ziyareti yalnı• G6bela'le Gırla· 
recekdr. Dtt bakaaıaıa Berlla - Sona 5 inci yClsde -

Beyaz Kule'nin Sarışın 
Aktrisi: Süzan 

Atk, H•lfe, tehlike, entrl· 
k• dola olan bo yeni tefri· 

kamııı ıalı gtıoCl çıkacek 
ANADOLU'da bekleylola. 

Genel harbde Seli· 
nik'ıe Fransız'ların es· 
rarı uaııl çalındı? 

Kabaredeki dilber oyun· 
cu kimdir? Almanlara 
mı, FraDU'ya mı?.. la. 
giliz camları ve Sazan! .. 

Ba tefrika amdağanazden 
çok hey~nla ve merakhdır. 

İHlçre'de bulanan bir eser, 
Matahlrl kadar eöbret alan 

bir kadının yaptıklarını or· 
taya çabrmııtır. 

alı & unu Anadolu'da 



•um .. = ... : ... ~ ... WJDJJn,
1!.! ............... "'"'"'"'"""'''""'''''""'"'"''m"""""""'"'""""'''""''''J .. !.::. ıw : .. t.!.J ....... "'"""'"'"""""""" .... . .. '7 Temmaa 

Dıf8rda Tflrkiye · 

Habeşistan Kralı Kendi- T e B Y a z o h a b e r B e r n ] 

sine Dostlar Arıyormuş Süvarilerimiz Yarın Geliyor 
iki Yıl E~vel De Dışişleri Baka~ını Bulgar Hududunda ve Sofya'da Hara· 

G0n0n 

Ktlçtlk Haberleri 

Izmir Saylavı 
lsmlr eayla•ı KAmll 

rı.'dan tebrlmlae gelmlıtlr. 

As Mektohço 

Atatnrk Qo Yanına Göndermış ı· e· . ş k·ıd K 1 d 1 ret ı ır e ı e arşı an ı ar. 
K.ut•d•n llçebayı Dilber 

baybkca u mekıabcalaA• (Me 
tobcalak tekllllglne ) atan 
Ye •elerek •••lfellne batlamı 

- - Babet maharibleri 

(Le Tempe) yazıyor: eayılaa H tanılan mlllGmaa 
Bllbetbtan'da birkaç eeneden· klm1eler yardımlle pyet t.al 

beri de'ftm eden İtalya tehdidi, bir milliyet at,...n ıaklb el· 
A.U.·Ababa hlk6metlne dablll mektedlr. Bn elçiler kualan 
MrUllnl temin etmek tein ha· dolatmakta Ye her taraf ta 
ılcte kenclldne 'mtltteflkler 98 bitin Babetlerln yalaıs bir 
~ıma .. alAb g61tereeek d09t· lmpantorlapn tebaan olmakla 
lu arrmaga ıetketmlttlr. Fil••· delil ayni umanda renk, mit· 
ki, Negae, en yakin Lıam de•· terek menfaat •e dlflnce iti· 
ltttl~rlne yaaqm•lt arattırmak· barlle de kardee oldaklannı 
a.dar. tekrar etmektedir. 

Benb Vellabd oldap 192' Allah beyıs renkli •e koya 
a. membu llabetbtan içerle· renkli lnaanlu yantmıfbt'. Bu 
rlllde T ... gGIDnde olun Matl aonancalann lf'rbettld bagln 
Nil talan bakkıada, Knl Fa· heyu ırka men111b oluıar ta• 
ada bir anlatmanın ilk eeula· . rafından ıebllkeye dlflrll· 
nm karmaetar. mlflGr. 

iki aene nel, lmparatorlak· Serbeldlerlnl •• mleterek H· 

.. , lılerl bakanı TDrklye'ye taalannı korayabllmek için bl· 
Mmtafa K.emal'ın yanını git· tin Habet'lileıln biç meni 1 bir 
mit o t1rlbıenberl Babeılıtan dlıGnceye 1apmıdan blrleıme· 
hkua'da daimi bir mulahat· lerl lbımdır. 
llMr balandarmağa ba,lamıt · Babeı blkdmeıi datetlne 
br. 1932 Ye 1984 de Babet icabet edecek olan kablleltırln 
heyetleri Yemen kralı nesdlne yaptıktan hizmeti tanımuanı 
g6aderllmlttlr. bilecektir. 

Ve nihayet 1985 de baıl• · Umam nlfaea naunn bir 
nada mllhlm bir .. bllyet olan eberlyet letkll eden ortodob· 
lmpuatorlak bDylk kançlan ların ba faslahklan badeli ••· 
bal1111a11 yeni bir heyet Ye· tinde miktar itibarile bir ~ne 
-- H eı... krallannı siya· kadar Babetlatan yalm• hırlı· 
ret etmlı t e Babeılıtana atdet· tlyan ortadokılannın tahakkl· 
ıea enel Kahlreye atramıtllr. mi altında balan matlar. 

Babet ılyılal menfaatlerinin Filhakika 12 milyonluk bir 
A'RDpa de•letlerlae kıyuen, kitlenin ' mll1onu barledyaa 
Wam dHletlerile daha mite· ortodob, 1 mllyoaa katolfk· 
aall balandaıaa~a heyetle· ortodob, 1 milyonu ketoltk. ' 
rla l3'1ermlı olduklannı dl· milyona lmDallman n 3 mll· 
fbmek urarldlr. yon kadar da tlmdlkl halde 

Banlar belki Babetittandakl ielimlyete meyledea paıpereedr. 
mlallmınlana aerbeadel bak· Arkalarında nafuana ya•at· 
kaada teminat da •ermltlerdlr. yatıı llerleımqe Ye fulalafbr· 

Flltakl ba aeyahaderln IO· maAa ma•aft.k olu, rejimin 
nanda Blcu .e Y ımen knl· feodal eeaeabnı mubafua eden 
lannın kendi tebaalannı ecnebi 
memleket ordularına yaulma· 
luam •e Erltre Umanın• mal· 
1eme .ermekten menetmlı ol· 
tlaklan ltldldi. Ayni umanda 
llıalr btlk6metlnla Somali .e 
Brltre'de kaya kumak ve 
yollar in.. etmek için hiamete 
al..k llıedlll "Featelllm,. leı 
ltla laalyı bllu\metlaln mi•· 
ede nrmekten imtina etallt de 
ltldldl. Ecnebiler için kolay· 
lakla bnuamaymcak dahllt 
llyuanın glıtqtl yeni yol 
pJet aç.kbr. 

.GaU.., Somallı n Danaklll 
•11 

ordanan en mDhlm mnkllerlnl 
latan bagla yine hırittlyan 

putlıldlr. Bırlıtlyen te feodal 
llatemln, lcabatı uman dola· 
dolayblle, yerini mllH bir hl 
kdmete terk etmeal n ba ıa· 
retle ortodokı, Katolik, mitli· 
man H payenlerl mlla.t H· 

slyette irca etmeıl lbım mıdır? 
Alr gln mllllmaalana hanı· 

tlyanlardan daha fula oldap 
takdirde bat tardoAa detlede· 
rın tealnb albnda hrlltlyaa 
Babeı lmparatorlap bir lılAm 
Babet lmpantorlaıaaa lakllap 
edeeek midir?. · 

ltalyaa metallbebDa karp 
~ ............. 

Sofya 6 (A.A) - Nlı, Aben. Badapeete n Vlyana'da 7apılaa anıaluul konkorblblklere giden 
te letanbul ıDHrl binicilik mektebi dlrektörl Albay Cndet'la komaıanbAJnda bulanan yedi Tlrk 
ıltarl ıabayı 11,45 te laabul'a gitmek esere Sofya'ya gelmltlerdlr. Tlrklye ıGnrl genel 
e1pekt6rtl genenl MGreel de .kendileri ile yolda blrletmlttlr. Tlrk ıabaylan badad daragı olan 
Dragoman'da Sofya'dakl Tart •teeemllterl Necati tanfından kaqılınmıılatdır. Sofya dara1tnda 
TDrk elçllllt 6rklnlerlle ayni yan.. ltdnk eden on Balpr ıabayı tanfından 1elAmlaa111ıtlardır. 

TClrklye elçtlllt ltgederl Tlrk, Bulgar ıabaylan eereflne bir Glle f6lenl •ermlıtlr. Saat onGçte 
Ttlrk ıabayları lıtanbal'a doAn yollarına detam etmltlerdlr. Hareketleri emaıında dankta 
TClrklye elçlllAI GrkGnlerl H Balpr ıabaylan tarafındaa aıurlanmıılardaı. 

Fırınları Teftiş 
Şarbay doktor Belacet 

dla eabab yakan mahalle 
gesmlı, tenha yerlerdeki fa 
lan tef lif eımlı, bası taU 
•ermifdr. 

Burnava'da 
Gençlik ve Belediye letanbal 6 (Anadolu) - Anapa'da aon anıaluaal at yarıtlannda birincilik kasanın ıl•arl 

ıabnylar1mı• yarın eabab (Ba eahah) lıtanbal'a geleceklerdir. Kahnman ıanrl ıabaylarımıaı parlak 
bir tekilde karf'lamak için ôaemU bHırlıklar yapılmııtır. 

Bornata, (Ôsel) - Bam 
fili' kurama, bayag ÇU'flJ• 

tan bata ufalt olarak J•P 
cakbr. Fınnlarda emer H 

maneye aykan ekmekler 
lablayor. Park içinde bir 
yapbnlacqa Bibi hela in .... 
baılamıflır. Binalar naman 

------.. ·• ........... ·--------
Bayındırlık Bakanımız 

Yakında lzmir'e Gelecek 
Ve Tesisatı Görecektir 
Ietanbal, 6 (Anadolu) Bayındırbk bakani AU Çednkaya ba 

hafta içinde Ankarrdaa Ieıanbala gelecekdr. Banda bir balla 
kaldıktan aonn !amire gidecek Ye Dnlet demlyollanna geçmlı 
olan Aydın demlryollarının btltla tealeabnı görecek n hatb 
battan bata teftlt edecektir. 

••• 
Atina M uhteliti Dün Is

tan bul' a Vardı •• 
Bu Muhtelit lzmir ve Ankara'da 

da Maçlar Yapacaklardır .. 
letanbul, 6 (Anadolu) - let ... al mubtelldle fadbol mllaba 

k111 yapmak Osete Atin• mabteUt takımı Şark konftllllyonel 
trenlle gelmlı n ipOrcDlar tarafından karplaamıfbr. 

MabteUtler maçı yann (Bagln) yapılaeaktır. letanbal aporca· 
lan ba mleabakay• bayık 6neaı •ermektedlrler. 

••••• 
Ruslar, Yeni Büyük Tay

yareler Yaptırıyorlar. 
Bu Tayyarelere Rus ihtilalinin Li· 
derlerinin Adlarını Vereceklerdir. 

Mpeko'ft, 6 ( A. A ) - Tu ajan• bildiriyor: 
Makllm Gorkl açalım• yerine yeni blylk uçaklar yapıl· 

ma11 için iKiier arU1nda yapılan iane kayda ' lemmasda 68 
milyon rahleye •armıfbr. Balk komllerlerl kurala lf91lerln 
anmana rııygaa olarak Mablm Gorkl J erine ayni blylldlkte 
16 açak yapılmuın• karar .ermlıtlr. Banlan ıa lllmler •erlle· 
cekılr:. 

Lenin, StaUn, Gorkl, Kalenin, Molotof, Voro.Uof, Ka uaotlç, 
Orconlklclse, K.omyor, Mlkoyan, Cabar, Adıeaecef, Klrof, 
F1UD1e, O.rjlukl, KayblMI. ····-----Bafrada Halkımız Büyük 

Varlık Gösterdi 
Bafra 6 (A.A) - Bata teh· 

llkealnl bilenler karama iye 
olmak için Bafıada toplum 
k6ylllerl...U çok 6nemlt bir 
kanr 1areıl lmulamıtlanbr. 

Ah- ba kuva g6re tlmdlye 
keder tltla Grlalerladen •er· 
dikleri ya.de blıdea batb ha· 
H tehllkeel bilenler karama 
içinde ayrıca ybde bir •erme· 
yl kabul etmltler n batka ti· 
tin ekilen yerlerde de b6yle 
yapıl111M1Dı merkeadea lltemlt· 
lerdlr. 

lnlU. ledk ..... n ..... ıla· 
cakbr. 

Dabllde Ye barlçte takip edl· 
len yeni polltlkanıa bir netice 
Yeımetlae nklt balamablleeek 
.....,, a.. L. B. 

Yapılan seblrll ıu ıecrlbe. 
lerl •e nrilen 16ylnler çok 

yerinde olmatlar. Zengin fakir 
herkeı ba karamda yer tat · 
mak için 6s candan yardımda 
bulunuyor. 

Akçakoca'dn 
Akçakoca 6 (A.A) - Akça· 

kocablar bata tehllkealDI bile• 
iye yuılmak için çok ilgi 
ghtermekte n nlfa1ça illa 
kDçtlk llçeel olmUID g6re ba 
yard itinde öteki ilçelerin il· 

tlae geçmeye çabtmaktadır. il 
parti batkını biri Balknlnde 
6teld Parti l\nlDde iki llJIH 
nrmlttlr. Ylkea 1700 llnyı 
balmlltlU. (iye yuama denm ..... .... 

Başbakan 
Siird'e Vardılar 

Sllnl, ( A.A ) - Bqbüan 
lemet ln6nl bagln Sllrd'e gel· 
mittir. 

Şnkro Saraç
oğlu Geliyor ••• 
Dan lstanbul'a Geçti. 

letanbal, 6 ( Anadolu ) -
Tlse ( Adliye ) Bakanı Şlkrl 
SaraçoAla Ankan'claa gelmlt te 

kaqıiaamııtır. Haradan lsmlr'e 
gldeeektlr. Şlkrl Sançotlonan 
Bosdag'dı bir mlddet lltlrabat 
etmeal mahtemeldlr. 

dınlmıfbr. 

Tanm o.kalanda denler 
Kampa çakalda, 

Bana'ft Geaçlerblrllll, 
•abk, Berpmı, Ödemle. A 
ar •e Aydın'• bir aeyalaat 
pacakbr. Birlik, Bama'ft 
llDI alacakbr. Barnan ıwm 
da kallbde blrkol teekll 
ceklerdir. Volenbol, teDle, 
clllk, ateıbk tlbelerl de a 
cakbr. Ba faaliyeti tak 
kUfllans. 

lzmir' den Yaş Meyva 
ve Sebze ihracatı -Deniz Yollarında Tarifelerde öne 

li Tenzilat Yapılacaktır. 
letanbal, 6 (Aaadola) - ı. . 

mirden Mıın yaı meyn, aeb· 

se H bllhula yq isim ibra. 
canı arbrmak lcln deni• yolla· 
rı ltletme nparları mGdlrllp 

tedbirler almııbr. Banan için 
ladlrlmll yeni bir tarife hasır· 
latmıfbr. 

Mı11r'a a ... bnn, kupılll 
istim, mey'ft H her oetld 
se ba indirimli tarifedeki 
reder berlDden laflnaca 
Yeni tarifeye g6re yq me 
•e aebselerden SO kiloya kMl'll 
iımbalAjlardaa 20 karaı, alt 
kiloya kadar ambalajlardan 
karat abaacakbr. _______________ .... ______________ _ 

Fransız-Rus Anlaşması 
dan Almanya Kuşkuda 

~·-------------
Alma oya' n ı n Doğu Avrupa anla~m 
sına Girmesi imkansız GörOIOyoı 

Londn, 5 ( A.A) - Alma,. , ytlk elçlllliae Hrllmlftlı. 
blk4metl Fnmas So.yeı aal... brlardadır ki, Fnam• So 
mua ballında laglltere'den IA· . nl .. maanıa Lobrno ...... ~ 
hat lttemlfllr. ille ........... (teklif edllm 

İnglUs hlk4mednln ce'ftbı mlmkla olap olmıyacalt 
ba,an Londn'dakl Alman bl· kanda Lokuao anlat, ....... 

Hayır Cemi· 
yelleri Vergisi. 

Ankara. 6 (Anadolu) - Da· 
yır cemiyetlerinden kuaaç •er· 
gld abnmamaıı lbımgeldllt 

hakkında Flnanı BalwabAından 
llbaybklan bir bildirim gön· 
derllmlftlr. 

lmubyan detletlerlD d1t111M11• 
lerlal ~nmek lltenmlfd. 

SamldıAJaa gGre İllgllls 
nbında ba iki anlatma 
11nda hiç bir brptbk (t~ 
olmadıl• f l.krl ileri drllall .. 
tedlr. Londn'da dltlnlld 
,;öre bandaa hGyle Almaya' 
bir doğa Anapa'11 aalafl!Mllll 
glrmMIDI •llamak kolay ol 
ywktll'. 

Yuguslavya'da Kaçakçıl•ğı 
Kabinenin Beyanna· Kaldıracağız. 
mesi Nasıl Kartılaodı? Anbıa, 6 (A.A} -

Belgrad, 5 (A.A) - Kabl· hafla içinde malaalaa tetkl 
nenin dlnkl beyannameelnl diri .e 611 4: 1 kaçakçı, 
Belgnd guetelerl ıe.k He kar· kllo glmrlk kaçalı, l'1 
plamakta lae de Zalftp gue· de~er apn kqat.ı, 179 
telerl beyaaame hakbade ıam mit meeldlye, t tlfellk, 
.. llk6& _ ......... kte6. ka11k;a ..,.... ... ftellnall 
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r Bayvan ve Müstahsilatı Endüstrisinin Belediye Bu 
fürkiye'de • • • • Yıl Neler Yapacak 
~ş Kanunu. Gelışmesı lçın Tedbırler Alınacaktır. ŞelıirılcY~~;1jacakişler 
I

1

rdnkfurter Zeitung yazıyor: • ')' b·ı Ed·r 
Türkiye parlamentosunun he Miitahassıslar, Türkiye Hayvancılık ve Sanayiini Bakir Ci'S ı 1 ıyor .. 

IDen hemen bütün encümenleri, Belediyenin yeoi yıl büdce· 

bogan1erde hnkumeı ıarafınd•n Kalmış Ulusal Bir Servet Olarak Gürü yoı·lar. sının ıabildııc baeıaunıııs• m(i 

hazırlanan 140 maddelik le - nueehetlle şarbıy doktor s~hçet 
kanonunun müzakere ile meş Hayvan ve müstoh lliill anne· 3 - Memleketimizin her yerli drri vııaıf lanna no:rnrnn Uz en finemli ihtiyaçları ya· 

gnldtır. Türklye'nln yeni le ka· ylntn lnkteafım temin için ge· cins hoyvan yetletirmeğe malik ıesbh edilm~efol mutlak olarak kından görmek için şehri baş· 
nuou birçok aeoelerdenherl ha· rekll tedbirler alnıması hakkın· olduğu tabii dlspozieyon har· lbal~ ve miinııkaealıtrdu ~888 tan ba.,a gezlb tetkike ba~la 
zırlonarak iş verenle iş alım da Ekonomi Bakanhğının ha· cıodan mOstef lulr. Türkiye olmak. mıştır. 

tnefbumlarıoı ve bunların bü· zırladı(:ı önemli rapor, bakanlar ekonomlslol tetkik için çağırı· d Görülen noksanlar ve yopı 
lüo hak ve vazifelerini tarif kurulunda kabııl edilmletfr. Bu lan Amerikalı mütehassıslar y U 013il13 r' 8 Jecak işler bir eıraya konarak 

Ve tesblt eden lktıeadi ve lçtl· ropor lç İfler Bakanhğından heyeti Türk.lye'de hayvancılık K A Jd tedricen yaptmlacaktır. Bu mı:· 
nıai hflyük bir eaerdlr. Bu ka· ilbay lığa gelmiştir. Bakımlar ve eanayHnl hemeo hemen ha 3 ffi P ÇI l yanda yapılmasına bıışlanmıe 
nanda on6ç tane eeas ana mes· kurulunun deri sanayllmlzl u kir kalmıt en bilyük milli ser· • ·• • - olan işler şuolarıiır: 

k ıh t l ti Yamonlar kampı açılmıştır. lek gurubuna ayrılan muhtelif bayvaocıhğımızı inkişaf ettir· vetlerden olara taer e m ş r. ı _ Voroş\lof bulvarı üze 

lllealekler hakkında hususi hO· mek için aldığı kar r çok Yün, kıl, deri, barsak, ke Aşa~ı kısımda 1 O, yukarıda 171 rinde ve etrafında bulunan mo· 

kilmler nrdar· Mevzuobıh önemlidir. mlk, eun'i kabre, frlgorlf lye bir de General Kazım Dlrlk'e lozların kalrlırılması. 
Lif 1 dbl 1 h k ve yıpı"tırılmıa halde müstah afd olmak üzere şlmdflik 28 2 h '" b d onnç meelek grubun , naa. ye Alınacak ace e te r er a · v v - Birinci cerre ıue me 

1 l b l A l zer Looser"'a, sQd ve mamu· çadır kurulmuştur. Kampın Ef dl k d l Şeri, madencilik, inşaat, ta kında Uba1lıktın ma umıt S· • • en so ağının ö~eme~. 
b T ki 'd B dbl l 1 J )Atı gibi fkı'oci endu-strlyel plii· ı~ığl tamamlandırılmıştır. Kara 3 T lk' K Ve teksir loleri gl f ür ye e tenmlştfr. u te r er n ne er a - tpec te ocatepe 

lotulan bütün meslekler dahil olabileceğl hakkındaki Ekonomi mmızın vecibelerinden birini kol da açılmışt:r. sokağının döşemesi. 
dir, BGUlo lşçflik şeraiti mu Bııkanlığı raporunun bir örne· teşkil edecek olun endüetrlofn • • 4 - Köprüde Mahmudiye 

ayyen bir esasa göre tesbh edl· ğlnl aşsğıye yazıyornz: yardda kurulnbllmesf; .büyük Verem mücadele ceaıfy~tl sokağının bir kı.:ım döş,.m,.el. 
!erek bu gibi ahvalde dolma Her zamım olduğu kadar kısmı itibarile bütün çalışması lınşkonı doktor Milat, bugün 5 _ Kara:ıtfuu\la Dllftver 

bir konturat ıanzlm edilecektir. bllhaeso evrensel konjonktörü mahsul zemımına inhisar eden Yomanlor'a gfclerek kampın Eftındl sokağıode ?.ayalurın kı 
lı verene kontorah feshetmek bir ean'atın emin ve lnkl~:ıf lı köylümüze mütemmim işler hızırloome ltl,.rlnl ktklk ede· rılmnsı ve yolnı: düıbnnleştlrll 
bak.kını veren nadir haller de şekilde yaşoyahtlmesl için bazı bulunmmıı ve hu yönden hem cektlr. mest. 

ayrıca tayin edilmiştir. Kısa ekonomik şartlara kut'i ihtiyaç halk refahının, hem de vergi (j _ K.ııran\İua'da ikinci cer. 
r. ıı Kulada Vadeli kontratlar du bile iş veren, göstermektedir. wenulımnın artması, ac en roh Mehoıedefeodl sokağında 

hlçolmızsa oobeş gün evvel. Bu şartların başında tptldııı ve ınilşt~reken bazı preo. Yeni 1~abakhane.. kayaların lnrdırılmosı ve tecı· 
it alına konturahn feeholuna· madde ve kurulmuş endüstri ııln slblerln bütün nınkamlarca vlye. 

Cağını haber vermeğe mecbur· dahilde asgari nıuvmanına gözönünde tutulması ''e istika. Kuladan yazılıyor: 7 _ Balil Rlfatpaşa. cadde 

dor. Bilhassa ziraatı allikader yetebilecek bir istihlak eebası metlerinde yürümeı-i ile ka Şehrimizde tabakane dtırdi sinde şehir bakteriyoloji nıôeB· 
lllesleklerln birçoğunda iş alan, geJlr. bildir. kaldmhıııştır. Şehir tçiodekl ı;t•seei binası yanında molozlarıo 
ekseriya oıun zaman ücretinin Beş yıllık endnstrl plô.nımız 4 - Bu prensiblerl aşağı pts, fenne aykm ve sıhhata do yanında bulunan molozl.ırın 
Verilmesini Leklemeğe mecbur dan evvel yurdumuzda geniş dakl şek.tide yüksek ve IEabetli konan ıabakanenln yut değlo· kıldırılması işleri yapılmak 
kaldığın ian, ücretin tediyesi nfebetlerdo teessüs ve lnkieaf görüşlerine sunuyorum: ıit'flmfştlr. Şimdi ş"hlr baricin tadır. 
için muayyen hfr mühlet teshil kabiliyeti göstermiş olan deri A - Hayvan ve mü~tahse. de Y*°Di lıfr tabakhane kurul · Yeptı\"ıları H bilen işler şun· 
olunmuştur. Kanunun hfiyük ve mamulatı endüstrimiz bir ldtı sanayii bakımından yor mo~tur. Açılma şenliği de ya· lardır: 
bir kısmı kadın işçilerin ve müddettir tehlikP.11 bir meyli dumuzdı yetl~tlrllmeel lcab pılmıştır. Tören, çok hararetli ı _ Celal Bıı}ar caddetıinlu 
onseklz yaşından küçük olen üzerinde görülüyor. Bu tehll· eden hayvonlımn damızlıklarını olmuştur. llçebay Cemal kı!!a Aleancak'a çıkan kısmı çılnuş, 
lırın eeraltlnl tanzim ediyor. keoin sebebi aşağıda l grub çok miktarda getirerek en ve özlü bir söylevden sonra 2 - Karat<l-:'ca Bürhnnlye 

iş müddeti günde 8 saat olarak larda hüllen edilmiştir: mfieaid sahalarda halkın hun · koıdelayı kesti. E•mııftan bir sokağındR döşeme yapılmıe, 
ltehlt edilmiştir. Nlhııyet iş es· ı _ Devlet dalrelecioce ya lardon istifadesinin temini ve genç, Jiçebayımıza, bu tşte göıl · H -- Gazi llkmektebl ya· 

nasında husule ğclen eakathk pılmakıa olan mfioakasaların alıikadarlarca ho sahada getiri · terdlği ligi ve çalışmadan hal· nında bulunan molpzler kaldı 
\le maluliyet yOzündeo işçinin daha etandard ve mukavim lecek, sarledilecek mesainin kın teşekkürlerini bildirdi. rılmışhr. 
iddia edebileceği haklar tayin kalitelere malik olan Cenubi tetvlk ve tesrii. 

olunmuştur. İş alana, kanuni Amerika, Sumatra, büyük başlı H - Bo hayvanların eo iyi 

Yollarla istifade etmesi kıbll hayvan derileri esas üzerinden yetlştlrllebllecek Pahaların tes 

olın birçok haklar verildiği için, tanzim edilmesi· bili. 

grevin kat'i surette menedll· 2 _ ulueal ham deriler için C - Ağıl inşası ve hayvan 

llle!i bu kanunun en dikkate bu suretle büyfik ve toplu ta· hıfzıesıba ve sigortası bakımın 

değer tarıflarındno biridir. lehin kaybolması şu neticeleri dın tedklkat yaııtırılarak halkın 

Esnaf ve işçilerimizin 
Sağlığı Korunuyor 

Şlındlye kadar bizim anlattığı· doğurmaktadır: bllglslne, açık broşürler, f lllm 

llıız manada bir emele birliği A - Derlclllk ve dolayıelle ler le köy köy dulaşıb konfe· 

nıevcnd olmadığından yeni beş hayvan yetiştirme f10llyetlmlzln r~ms verecek ziraat mütehassıs · 

Muayene Yapıldı. Dün 

Ilıcaya Gönderilenler 
Kamp \1e 

De Var! 
BeneUk endüstri plAnının tatbl· sarsılmaltn olması ve sade d .. rl ları yolu ile ulaetmlmeeı. ~~~~-----~-·4 ............. --~~~ 
kik büsbüU1n genişlt>yen işçi değll, diğer endüstrimiz için D - (Tuz yalamıyeo boğa· 
~firnreslnln btıtflo hak ve vad· iptidai madde olan hayvan müs dan çarık olmaz.) 

fı:lerlnfn tesbhl lôzımgelcceğl tahselôtıoın hem azalmakta ve Atalar sözf\ kal'i bir haki· 

itlb, bu yeni le kanonunun hem de kallteslnfo gittikçe düş katin ifadesidir. Hayvan besll· 

l'ürkfyete b6yfik bir ehemmi· mektt> olması. yenler ve hayvan müstahselatı ile 

Yeti vardır. Mevzuun hOyftk· B - Bfiyük başh hoyvan uğraşanların ihtiyacı olabilecek 

liığü ve ehemmiyetinden dolayı, derisi ihracatı yapan memle· tuzun son derecede dün f fal· 

le kanunu mOzakereslnln yaz ketlerin hep inin bizimle hiç larlo dağıtılmasının temini. 

lı1tlllnden evvel biteceği tahmin bir tecime! aoloemıyo ve doğ· E - Hayvan yOzme. bareak 

ıılunoınyor. rodan doğrU)'ll teclmel münn ve deri korutma, hayvan ke· 

ili kuvi, Makar
ııa i~abrikaları .. ___ ............. __ _ 
llu l\1iles eselerio Buğ· 
day Koruma Vergileri 

Maktu Olacak .. 

Rebatıı malik bulonmolan do ınlktcrioln muhtelif sanayi kon· 

layistle, ya kendilerinin eerbet vonao larıoa göre temlzltıme, 
döviz vermek mecburiyetini ve Oğüdme veyo fırınl11ına bunların 
yobud da kleringli bir memle· standardlarım teeblt ederek sa· 

ketlerden getirilerek fazla be· tış şekfllerlul ve optlon tarlklle 
del vermek ızdınrı karşısında satış zamanlarını tcsbh etmeli, 

bulunmakta olması. hueusi frlgorlf lk tcefsath ant· 
c _ Bu vaziyetin tesiri al k klfye 

repolar tesis etme , na 
tında, canh hap·anlaı m kilosu· f J • l l nıulısueada 
nu l fj kuruşa satarken, dışarı· taq e erın " suret 

ucozlıımıı l,lerl. dan ltbnl ettiğimiz clerllerln 

C. H. P. esDaf ve işçiler bir· 
lfği bürosu, Mrliklertı kayıtlı 

est\af ve işçiolo sağlık işleri 

ile oları alakasını gün geçtikçe 

artırmaktadır. 

Büronun hekimi, dün refa 

ketinde tahsilat şef 1 \gah ol 

doğu halde Sıhhi lmdad oto 

mobili ile tehrlo (D uzak, en 

yüksek rnahallerlne kadar git · 
ınlş, een11f arasındu bir 11ağlık 

tedklkl yapmıştır. 

Neticede hu esnaf ora ıodo 

bazılarının çok çalışmış, hiç 

dinlenmemek ve diğPr bazı 

eebeLlerlo yorgun düştükleri, 

bak ıoıa ve tedaviyi' mübtoç ol· 
dukları görülmüet6r. Bu esnef· 

tan bir kıımı Yaınuolar·a gön· 

dı•rllccektfr. Bir kıemınıo lhtl· 
liuğday ıı;:anunnoa ek olarak 

1 •oıınnn ve tatbike ba~lıman 
kanunla pisküvl, mdkarna ve 
eehrlvc imal eden fabrikalar 

lnıalAtından yıllık olarak mak· 

tu Vt-rgl alınacaktır. Evclce bu 

gibilerden imalat üzerinden 
k'l 

klloeunn vasati 35 kuruş ver. F KöylQnün hayvan de yacı da ılıcalardır. Bu lldncl 

1 o başına iki kuruş vergi 
alınıyordu. Maktu vergi; bir 

koınhyon terafıodnn hH fab· 
tik 8bıo imalat derecesi nazarı 
dikkate alınmak euretlle tayin 
edıı 
d 

eceltttr. .Maktu vergi mlk· 
•rıtı b 
k 

1 lr komisyon tarbede· 
Ce tf 

r. Dan f ioıos bakanlığın· 

mek gibi hir vaziyet karşı· l'llerlnl çarık lmalatındıı kul· kısım için Balçova ılıcaları, 

eında bulunnıaktoyız. Janwaeının önünü alarak hem müoDBlb görülmüştür. l\lasrofı 
- lıir kendlelnc satacağı deriler Ue birlik verecektir. 

dan dcfterdıtrlınıı gelen "" ı 'd 0 oyokkaLı tedariki ve hem de Bhllk büroıu .1. aman ar a 
emirde bu komisyonun varidat kazanç imktioını verecek bam kendi üyeleri için ayrı ksleat 
tahakkuk direktörü Akif Pu· d" k ı 
ra'mn bışkanhğında buğday 

baş kontrolörü Fikri ile ınea. 

leki te~ekküllerden bir üyeden 
teşekkül edeceği bildirilmiştir. 

Komisyon yarından itibaren 

lee başlayacak ve yıllık maktu 

vergllerl tarhedecekttr. 

dert lstlhealatını artırmak için hazırlamaktadır. Bele ıyece u 

sıhhatına hizmet etmek yolunda 

ucuz köylfi ayakkabı tiplerini 

lhdııs etmek. 

J - Gerek ordu, gerek dev· 

let dalreleri tarafından yapıla· 

cak deri ıl'lmulatı slparlşlerloln 

lanılmıyan kapalı tramvay ara· 

balarının baıaknh.r halinde 

kullanılması düşünülmektedir. 

Birlik, bu maksadla belediyeye 

başvurmuştur. 

Don, işçiler arasıodıo ilk 

kaf llc olarak 10 kl~i gönde 

rllmlştir. 

Büronun lıckiml ve ebesi, 

bütün birlik üyelt.rloio mora 

caatlarmda derha\ muayene ve 

tede\ıllerloi yapmokte, her do 

ğurao işçi kadına tlerhal koşul 

maktadır. Sağlık 1,1, iyi bir 

düzene konmuştur. 

Kalbine Yaknı 
Yerinden yaı .. aladı 

----· .• •-tı•----
Vak'anıo Sebebi 
Sarhoşluktur .. 

Evclkl gece saat ylrmldörttc 

yeni müzayede bedesteninde 

sarhoşluk yüzünden bir vak'ı 

olmu~tur. Ali oğlu Selim, Mue 

tafo oğlu Ali .;avu~. Hamazao 

ve Kııeıw; Rımızan'rn odasın 

d8 oturub geç vakte karlar 

rakı lçmlolerdlr. Blr aralık 

içki lllemlnde bulunao tkl genç 

çocuk yüzünden Ali çavuşlo 
Selim arıeıodı kavga çıkmıştır. 

Diğer üç kl~i; Ali çavuşu oda· 

dan dıearı çıkarmıolar ve bun· 
dan muğber olan Ali çalu ile 

Sellm'ln üstüne atılarak göğ· 

sündeo ağır surette yarala· 

mıştır. 

Hahll~ Sffl 

Dilşündüklerim ... 

·----------' Lord Sesil'iıı 
Bir Diyevi .. 

Lord Sesli, loglllz diploma· 

sisinin, L<ırdler kamarasının 

tanınmış kafalarındıodır. On· 
beş, yirmi yıllık bir z•men 

içinde, f lrmssını logtllz torl· 

hine çakmıştır. 

Bizim ANAUOLU yazıyordu: 
Lord, acunun vaziyetini teh· 

llkell görüyor ve devletlt•rln 

gidişini beğenmiyormuş!. 

Buna, insanlığın zeka ve 

ldrakilc bir olay telakki edeo· 

lordenlm TP-hllkeyi ya. at:1Dlar, 

gerçekte devldler midir, yoksa 

devletler, bu iote hlrer kukla, 

birer oyuncak, btrer vasıta mı· 

dır? .. 
Korkunç mühimmat fahri· 

kalarının, içi leıiflenmlş mu· 

azzam kasaların: Kubbeleri al· 

tın işlemeli devasa klll&t"\eriu 

anobtarlımnı ellerinde tutan 

Jar, kürremlzio bu balçık yu· 

varlağıuı da eline almışlardır. 

Diplomatlar, kaphnlistlerle ru· 

hanilerin a.ıhoeye çıkardığı 

kuklolordır. Auıerlka'yı papaz· 

lar iıiure eder. 
hıirbte ellab, mü Umumi 

hfrumot falırikaları, düşman· 

lnrma satış yapmı1Jlerdır. 

Ondudlıır arasında eilıib ka· 

çakçılığı yapanlar, herhalde 

fen ve ilim değUlerdlr. 
Devletler ha?. 

Zavnlh Lord bllmlyor mı ki, 

hiçbir devlette kat'i irade, o 

sosyetenin değildir. foöllrt·re'de 

Kral hakim derlera .. , yalan, 

derfm. Ulos hakimdir, d,.rleree 

gene ayoi cevabı veririm. Bil 
gl htı. im derleree, keza!.. 

Diplomasi haklın drrlerse 

gene öyle .. . 

Fakat kaphallzm ve emperya 

Uzm lıtı.kf m derlerse, hiç tered 

düd etmeğe l6zom görmem; 

Medeni geçinen bütün mem· 

leketlerde olduğu gibi!. 
Cevabını vererim .. 1oglltere· 

de eoRyallstlerle bilt, işçiyi 

çok kazandırmak ve işsiz bırak 

mamak için sllah ve mühim· 

mal fabrtkolurına omuz ver 

mlşlcrdfr . 

Şıı halde Lord Srell, ya bu· 
namıştır, yahud aözdenemell· 

gln yeni btr riyakarlığını y11 
pıyor .. 

Trrkl teallhet, bir ifsane!. 

Misak.tar, birer yakılacak 

vesika. 

Ve, Yunanlı nıcalekdae· 

Jann da ded;gı gibi, rnedcrıl· 

yet, onuncu usırda hile görül· 

miyen hlr yıkılma tP.lıllkeal 

karşısındıdır. 

Med~niyctl, lneııulıgın yok 
ııek çocukları yopıuı,lardl. 

Oou şimdi, kaphalfzınl{I ol· 

tın baltası yıkmoga çalışıyor. 

loeaolık ve bak, bu aeırda 

i>yle hazin bir mı-f lıum oldu ki .• 

Orhan Rnhmi Gökçe 
~~~~~---~~~~~-

A il ~avu~ kabadayı rakı 

fabrikasında satış memurudur. 

Vak'adım sonra totulmuetor. 

Y ııralı hastanı! vo kaldırılmıştır. 

Yara kalbe yakıo bir yerde 

oldugu için hıyatı tehlikede· 

dlr. Doktorlar; eöz söyleme· 

sine mfiscade t tmemtktedlr· 

ler. Tahkikata yarmOddelomu· 

mi Ali tanfıudan devam edil· 

mektedlr. 

Jzio 
Kültür dlrektörlftğü memur· 

larıodao Sırrı Ernay'ı bir ay 

izin verilmiştir. 



S.ytar mOdBrll hayret lç•n· 
ded.r: 

- Ne oluyor Çimdik, ne 
ha ini? 

- Bu cihet bana ald azı. 

sim. Ayni zamanda burada ı~. 
dban için buluodoğoou unut 
ma .. Ve ben, artık (Bay), (Ba· 
yan) ıablrlerfol kaldırdığım 
için ne eis, ne de dlger imtihan 
olıcak ze\'ll bunu bekleme· 
ylalz. 

- Peki!. 
- Kaç UlrlQ eşek vudır? 

- Bukaç UlrlQ. Yerli eıek, 
Kıbnı eıeAI, yayli eıeğl vesaire .. 

- Baıka, baıka? 

- ..... 
- Etekler kıç ayakhdır? 

- mrt degllml ya? 
- Kim demlı? İki ıyakh· 

lan da yokmodor? 
- Zannedlyorom1d var!. 
- İdrakine bayıldım baytar 

mtldtlrfl.. İki ayıkh, nal yerine 
kaadar• gtymle, yolar yerine 
klnvat. eemer yerine elblee 
•.ı1anan birçok eıekler vardır. 

Ve banlar için " Öyle bir 
ewek ki ıeddeelnln altı tlmar 
gibi lAyoad dendanı var,. derler. 

- Doğru Çimdik!. 
Oktz hakkındaki f ikldnlıl 

10nblllrmlylm? 
- ôkas, bizim zirai hayı· 

b11uzda, deri eanayHmtzde fal· 
dnlnl çok g~rdGğOmfiz bir 
mahl6ktur. Boynuzundan da hı· 
u eıya yıpıhr. 

- Peki, ne için buı 
0

ineao· 
lara.. " Ôktlz hazretleri! ,, dl· 
yorlar? 

- Yanhıtır, yanhı .. Bu za. 
•allı mahluk, birçok ln1anlır· 

dan daha fazileıll, dıbı a~ır 

•aıhdır. 
- Bono anlamıyana ne 

derler? 
- ÔkGz derler. 
- Dikkat baylar m6dfirtl!. 

iki numaranızı lur~ım.. Ôkftztl 
bem medhedJyor, hemde yan· 
bt d6fGnen, budala lnaanlara 
6kls, df yoreanuz. 

- Af flnızı dilerim. 
- Eataf oralJab.. Kadınm 

tllllml, katma tekmeılml daha 
sorladar? 

- Amman Çimdik, ne var 
alamıyacak; elbetteki kadının 
mut. 

- F.tfek an•ı neye derler? 
- Bunda ıellhlyetlm yok, 

muarom .. 
- Şo halde ben ınyleyeylm. 

Siz blslm muhıablrlerlmlze her 
amaa, Kıbrıs eıeklerl, boğalar, 
•oyan haeıahklırı diye, bir 
takım havadisler verlyoreunoz. 
Çltd, geldi, aııeı, dalağı, çiçeği 

"'atre.. Ben bunları okurken; 
- İlthl baytar mftdGrtl 

·Diyorum· etek arm aokaun 

Italya, Harbe Doğru!. Japonya Doğu Asya'da 
ltalyan Askerinin Maneviyatı Kırık- Barış İstiyormuş .. 
tır, Su Yoktur, Veba Çıkmıştır. Ha .. .,. " . 
b 'I I I 'I y ". o· Çıne Karşı Takındıgı Vazıyete Sebeb 
eş er ta yan arı enecegız ıyor. M k . 8 ı · · _ ___ Otare enın ozu ması ımış .. 

• " • --·-Japonya ~ark.i Asya'da rek, Çlo hakumetlnlo nararı 

sulh istiyor. ( Bir Japon dikkatini bu gibi tee11ftfe 
diplomat tarafından şu değer badJselerio üserine celb • 

ettik. Ve tahrl.kltçıların ceza 
beyanatla bulunulmuştur.) landırslmalaranı istedik. Tabii 

Neueı VVieoer Jouroal-16Ha· 
ziran 935. ayni zamanda gayri askeri mın 

takadıkl aıkeıi lutılırıo geri 
çekllmeelol de taleb ettik. 

ftalyan'lann:Eritre'deki Masana kalesi 

Japonya'Dln ıon zamanlarda 
Çin'e kartı aldığı va&lyetln ıe· 
bebl, geçen eeacı, Çio'lo gayri 
askeri mıntakası hakk1nda im· 

El Ahnm - 1~ haziran 1935 yan-Habee harbinin ıenelerce zalanan mGtareke abklmına 
Erltre lutaemda çahean ame· ıtlreceğlnl 11'3ylemektedlrler. tecvtlz edllmeeldir. BugGnkd 

lelerin bir lusmı dan Kahlreye ÇlnkG t abeı'liler de gerek Nankln htikumetl Ronlcbı adın · 
dönmGştOr. Bunlar ltalyının olan hazırhkla11 yapmıelardır. dıkt gizil teıklllıın bizim va 
sftel hazırlıkları hakk1Dda 3nemll BtlUln Habee kabileleri lmpa· tandaılarımıza mtltemadly"n te 
doyoldar vermişlerdir. Bo ame· raıora hığhlıkl1rını blldfrmlı· cualz etmeılne gaz yumuyor. 
lel,.r dlyorkf: İıatyanın ıftel ee~· lerdlr. Babee aıkerlerl ceıor Son samanlarda memorl•rımııa 
klyahnın kemiyeti, aounbaeı· olarak 3nem aksanmıelardır. kareı yap.tan ıulkacblerln bun. 
nanda ne15redU,.n adetten çok Şimdiye kadar yaptıkları ma· lar tarafından yapıldııtına ıDpbe 
daha fazladır. Yılun glnlerde barebelerde olduğa gibi bu ma· yoktur. 
İtalya harbe baehyacağı için barebeyl de kazıoacaklarına Biz, Çin'e gıyeı mert bir 
batan oueorlır haznlanmıttır. kunetle inanç duymaktadırlar. tarzda yaıulmıt bir nota vere· 

İtalya, Habeılııan lut'a11na -------=============--------

bftyGk 6nem vermektedir. lıal· lngilı· zler Mussoı · . il yanın ekonomik, ıın.aaeı duru· 1 Dl e 
mu ztyadeelle ger~ndlr. Habe· Al Ed • 
ılstan kıtaıını i~ıua etmekle ay ıyorla r .. 
maddi faydalar elde edecektir. 

Do ameleler, Eriıre'de g4'r· 
dtlklerl hakikatleri beyan et· 
mektedfrler. Erltre'de orduna• 
beelenmeel ve ea bulunmaıı 

gtlçlGr, c;GnkO yollar itlenme· 
mlıtir. Harb için IAzım olan 
yolları Mıear ameleleri yapa· 
caklardı. Fakat M11ır hlktimeti 
M1&1r amelelerlnf n Babeş kıla· 

ıına gitmelerini yank elliğin· 

den bu le epeyce zaman için 
geri kalmııtır. 

Amelelerin .erdiği luberlere 
g«Jre, Eritre'de bDUln konfor
ların eksllmeıl ve ııcağın ıld· 

detlenmeel dolayıılle ltalyın 
aekerlerlnln maneviyatı kırıl· 

mıttır. Aıkerlerden Yeba haeta· 
hAına tutulanlar olmoıtur. Bu· 
nan tlzerlne aıkerlerln bir 
k11mı İtalya'yı gönderllmlt1lr. 

İtalyan ee•klyaı gemileri, 
döntıııe mOhlm bir adedi balan 
askerleri abb İtalya'ya g3t6r· 
mektedlrler. Bananla beraber 
İtalya h6kumetl, Erltre kn'aeı· 
na bir hayli doktor gGndermek 
eoretlle haetahğa kartı IAum 
gelen tedbirler almaktadır. 

Bu ameleler, batan ba ma· 
azzam ıevklyaıa ratmrn lıal· 

dilini, her gln gazeteye bayHn 
neeneei ıokayoraon .• 

işte buna, enek arııı .terler .. 
Buyurun çıkıblllnlnlz. 

Dnam Edecek 

Çimdik 

y6k Brhanya'nın Kovea•nt mtl· 
kelleflyetlerlne dalma eadık ka· 
lacağını iHh elmral lbımdır. 

Bllhuu Sinyor Mu110llnlafa 
almakta mahsur gGrmedlğl va· 
zf yel k•rıııında ba lsahaı ke· 
ela olarak gerekiyor. 

Yeni yeni hummalı ılel fa 
allyet ve olaılaa kuruma ile 
İngiltere •leyhlnde ılddeıll mat· 
buat hGcamlarından sonra Da· 
çenln İtalya hadatl1rı dıeında 
MSylenllenlere kat'iyen aldırma · 

duı kendi heaapluıaı yine keD· 
dfelala gGreceğl fflkllndekt bil· 
dirimi btllbtııan heyecan uy1111· 
cLrmıftır. 

Sinyor Mauollnl'nla ••aaına 
gGre ne kadar kanetll bag.nb 
çatırırea bitin dlnyayı ve 

bllbaua laglltere'yl o alıbette 
korkaıae11kbr. Zaaaedlyor ki 
ktf 1 derecede kafa tutarsa 
alaılu karama oıorl&eelal 

kullanmaktan çekinecek Ye 

Mauoll'nla eerbeııçe •••t ya· 
pabllmeel için yaaa bir ıuafa 
atdacak. 

Otaya b1r111 aamına, Mm· 
eollnl'nln beıledlğl 6mldlerln 
derhal kınlma11 gerektir. 

Çlnkfl tehlikeye dGeea 
eadece Babeılııan 'ın llılkltll 

değlldlr. Kolletif elıtemln oto· 
rlıeıl, ulaelar karumanun ha
nı• mulufasa eımeıl oleaa 
bitin Oyelerialn dyual letlk· 
lAllerlle tehlikeye gtrmlı oluyor. 

Bu nslf e mukaddeı ve 
mecburidir. Eger bir defa ku· 
ga çıkaran bayGk bir ulaaa 
kartı ha v11lfenln ıeref il g3· 

Çin f\..umandanı Şangay Şek 
zetilmeue alaılar koruma öl· 
mnı ve kollekılf ılıtem de Jıponya'nın harekAtını ea 
mahvolmoı eayılablllr. doğra bir tekilde anlatahll· 

Baıbakanı baıka bir bildirim mek için, bllbuea ıo noktaya 
daha vermeıl gerektir; ha da, dikkat etmek IA111mdır. Yeni 
İnglltere'ıda yemin ile verdiği Nınkln hlkdmetl tarafından 
MSzCl taıacaııaa Ye K.ovaaanı göralen Japon aleyhtarlığı, biz· 
maclblnee uhdeılne dlffln vazı. sat Çtn'de hoınadıasloAo mn· 
feyl yıpaeağıaa Maıeollalyl clb olmaktadır. Balkın btlyilk 

inandıracak olan kat'i bir bil· bir k11mı, Japon ıarafıarıdır· 
dirim olmabdır. Böyle bir bll· Ve bizim enerjimiz eayealnde 
dirim, yalaıs dola Afrlkaı1nda devlet ldueelne alhayet bir 
delfl, b6Ula dtlnyada barıp lntlzaaı gelmesini beklemekte· 
gınnd edecektir. dirler. İtte bu japoa tanlan 

Signor Mnssoliui olan halk, ılddetll bir terrGr'e 

Mancheııer Go1rdlan yazıyor: maraz kahyorlar. Batan bu 
İtalyan dlktatGrl hemen he· ııhrlktta ve daimi brgışıbk· 

men her gla bir taraftan ha· lara bir nlbıyet vermek için 
1ırıb çalınyor, Öle taraftan da mldahale elmeıe karar ver· 
Afrlka'yı uker gGadermekte dik· Şurasında bUbıeea ıırar 
devam ediyor. Ve bu aaretle etmek leterlm ki, japonya, dl . 
ıa••P giden ba yoldla geri ılpllnl ve fedakArhğı aayealnde 
d6aCllme1lal de glnden gine prki Aeyada ıolhu temin el· 
glçleıılrlyor. Onan •erdlgl meğl vasile bilir. 

atetll MSylevler lle ıevklyat ba auarlyedekl laabed lpret 
gemllerlula aay.11 artlı~ça preı etti. D6n de bay Baldria'ln 
tiı, alaeal hayıtyet ve bayngın "Dlktatörltlk rejimi içinde ha· 
ıerefl gibi 16slerla her biri reket halinde olan efkirı omu· 
86slerln her biri verilen emek mlye cereyınlart yoktur ve onun 
mukabilinde bir mlkAfat bek· 

için halya'da Babeılıtan meı'e· 
llyor. Geçen glo dlktılôr lo· 
gtlıere gibi dbya dktrı amo· leel hakkında ef ktrı umumiye 
mlyeılne alchrauyank kendile· cereyanı yoktur... eö:derloe 

riae bayık bir impuaıorlak koran kartı aıeı paskGrd6. DlktatGr 
fena halde hiddet ediyor. Onun 

Genç, aa~a. ıola adamlı&r ıaldır. •Araııı. Göza, Arman'ıo yere nızarında ef ktu umumlytı ılyah 
mıııı. Fakat hep arııllrmalar dOılrdlğD mektuba llltll. Aal gömleklllerio gıyretlerlle gale· 
bota gitti. Artık Gmldllz kalbi· bir hueketle mektubu 1erden yana getirilen gtllduç bir kok· 
uta acılarını azaltmak çarelerlle aldı, okamaıı baeladı. Mekto· ladan bıoka blrıey değildir. 
hııvuımak Ozere iken bir btdlee bua mahtevlyall f1I idi: Buna rağmen hakikat orta· 
vukubuldo ve berıeyl değlıtlrdi. "M'lıyü Arman! Voloni or· dadır. BOtQn dlktaıörler gibi 

Arman bir akpm Oıtl Ful· mınında gOrdftğG ve ılmdlye Ma880llni'nln de uefret eulgl 

7 _ men ile beraber odaıında oto· kadar ona ar1mak için boaca efktrı umumiye onan hlddi· 

Arman kendisini toparladı. Leoo'uo yegioe Ye çok BHdfğl rayorda. Aktlrle Arman'ıa kal· emekler earfettlgl ılyab eldi· tlndeo dolayı deiloecek veya 
Anbadakl kadın tekrar rl31la· oğla, oeı'ell &.yatını bınkarak bladekl atlu koparmak ve kendi yenli kadınla tanıımık arza haflfllyecek değildir. Vakıa bD· 
dıit uman tınımak için haya· bilttln vQcodanu, bitin benli· eevglıinl •eılamakla uğr•flrken edlyoraa Lı Mprljler No. 5 yDk emperyall•mlerln yaptılı 

oda hlzmetçlıl içeri girdi, Ar· numar•y• ıttmekıe teredddd da bogA- Muuollnl'oln BaL-. 
Unde leceulm ettirdi Arabayı ğlnl, kalbini ormanda Ul8ıaın ' bl f , - "" maa a r sar autlı. eımedn.,, , 
çeken iki ılyab hay•anın gem· .JnCloe çıkan ba kokuya, bu Zoraki bir hareketle zarfa Falmen bu yudan okuduk· ıllt1111 • kaqı yapmak niyetinde 
lerlal alacık eağ ellle tattoğa kadına bağlamı1t1. açan Arman, iki aabrdaa ibaret tan eonra derin bir dltGnceye olduğa ıeyden pek farkb de· 
Te bir elinde ılyah eldiven ha· Slyıh eldlvenll eerarengts ka· mektubu okur okumaz bir çıA· daldı. Kadın olduğa lola kıe· ğlldir. Fakat bu asırda ve db· 
laadaıh•a baı rlad ~- d L bol 8 yanın bazı parçalarında durom e- 1 1• uıD orta an aay maıta. al· lak kopararak d~tl ~lbl dıeerıya bnıyorda. ÇGnlı:ft ııeYdiğl ada 

O gtlaa.a ldbaren Armaa'da mak lçla Arman'•• ıarfeıtlıi fırladı. mıo, bGy6k bir tbtirae ile·, bıe drğleml11ılr. Bugün bu gibi Dl· 
bir baıkalıt doido. Kalbinde emekler boıona gltmltd. Şlmd! Yıalnıı hbn Falmen, Ar· ka bir kadını bulmak için ken kelere llahlp olanlar onlan uıl 
bir ıısı hl11elmeıe hıılamıetı. ar.hada g3rdağl uman yerini mıb'ın bu ani ve delice bue· dlılnl yaloıı b11ak11Aını ve delf ııaphlplerloe lod., ediyorlar. Ve· 
K.adanın hıyall dllma gözlerinin GATeomek için kadını ıaklb l kettt-n hayretle doaub, h1mııtı. gibi kottajana gGzGle gör· yabat pek yakında iade edecek· 
&ahde idi. Oaan ıönmes aıkı etmediğine plıman olayorda. Keodiao geldlAI uman ur ·71111 m6ttl. Fakat kııkaaçbkıaa bıı lerdlr. Bundan baıka ba dnirde 
blblade yer bırakmıttl. Ar•• memleketleri mlaal Gatenrek eden htdleeyl tablll •&mele - Sonu •ar - almlardan çoğu kendi laıet· 

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

1 
Görllfler 

Sezişler. 
Yaua: F.csacl K. K. Aktif 

Ondolasyon 
Kadınların ıaçla11nı dalga· 

)andıran ha dalgalı lrattaD 

bahıedlyorum. Kadınların uç· 
ları uzan akıllart kısa idi. Do· 

nu ifade eden bir de darbıme· 
sel vardı. Şimdi ııaçl1r kıealın· 

ca akılların ozamuını icabet· 
drecektlr, diyenlerin baııntÜ 

ben bulanacağım. Saç ile akıl 
araıında bir mGauebet aramak 

gbel bir nükteye zemin bal• 
mak içindir. Geçea gb ber· 
ber dakkloının birinde bir 

bayanın eaçlanna ondflle yapı· 
byordo, havada ncak elektlrlk 

ceıyanı verea tellerle bfa do· 
n1111dı. Kadıaa nllahl aeıdım. 

- S.çlarım dalplanaoak! 

Diye kımıldanmadan dara· 
yor, bls erkekler berber dek· 

klnını hiç eevmeyb. Berberin 
Gnbe oturup da kendimizi 

oaa bir defa teıllm ettik mi, 
o iııediğl gibi mtarayı gezdi· 

recek, leıedlği gibi bıııaı evi· 
rlp çevirecektir, ıls ne kadar 

olaa berberi• ldueıl albncla: 
- Bapmı 16yle çevireyim 

denenls. 

Derhal bir el hareketi else 
vasiyeti dQselttlrecekdr. Er· 

kekler ba berber lldbdaianı 
afacık bir aakte ile hayata da 

ıeımll eımlılerdlt. Uzoa ve 
amanııs IAf dinletenlere (Trat 

ediyor) derler. Sis tnıı gella 
de bir defa kadınların (Ondl· 

laıyon) laranda g6rla! Ben g6r· 
dam, kadınbğın en zor ıar•· 
fanı ıaçlan dalgalattırmakta 
haldam, ba it erkek glsl ile 

g6rlllne belki ba fekle girer. 
Onu bir defa da bdınlua 10r· 
mak gerek! Oalar her tirli 
11luntıya ruıdırlar gibi dtltO.· 
nlyoram. El.erir kt •çlu dal· 
galı oban. Dalga, mecul ma· 
nada mlıbet bir ifade eımes. 
Dalga geçmek dalga ba demek 
eallm ve mGebet blrıey lpret de." 
ğlldlr. Ben bu eaç dalgalar1nı 
doğra balayoram. Fakat kolay 
A3rmlyoram, ıoaaa bir eaııan • 
teneılal bulmak baaa makad· 
der oleaycb, ne kadın daa11 
abrdım diye dlılDGyoram .• 

lerlle ••afi bir polldb YUllUI 

olarak kallaamamak tlure 1111d· 
lıımalula ve K.ovenantlula 
ba•bdlrlar. balya'cla diler dn· 
letlerle yaptığı andlatmalarda, 
K.ovenaat ile ve Parlı paktı 
ile hatbdır. Muuollnl boyat 
bir tlddeıle tehdide kalkıyor 
ve diyor ki: ~Gör4lecck eıkt 
ve yeni hanplmmıs nr ve 
biz ba ipmist halledeceğla.,, 
Fakat eaer ba iti •nı va11· 
talile halletmek kuarıaı Ter· 
mit lae, bGt6a dlaya ef t.Arı 
amomlyeılne meydan okQP 
hakkı mlaharınn ona Yerllmlt 
bir hık de811dlr. Eğer efkArı 
umumiye ve ltalya'aın da men· 
eob oldap lnaanlığın t1lyl ve 
köt6ltlğG te&lk eden vicdanı 
Mauollnl Ye İtalya 19dbade 
hiçbir kıymeti olmıyan .. ,1er 
lee o halde alçln BalMtlll•• 
me1'eleaioln almlar karamanda 
yealden ğ6r01Glmeılne bluat 
kendtıl de manfabt eni? 
Dlnya ef kan amumlyeel bir 
dlkıat6r tarafmdın 61tlme mab· 
kO.m edilmekle 61mu. 

Bıçak Bulunmuş 
Tepeclk'te Kipdlwae cadde· 

ılade Mmtala oııa M.ebme'de 
bir bıçak balaamuttur. 
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.leş on dakika sonra herşey hazırdı. 
Mustafa bey bu defa: 

....... bey banda .. 
..,....L 

- g ................ . 
,.._ .... fltk ..... ftl'Chr. 

Dly .. k ........... IUI' 
yeri ,.,...... .... blfOk kir· 
gir •-hta ..,.._.. n llln 
eni: 

Jtomol01 be7e ba lı:IJllala 
...... ..... llllıırt• olh 
.......... 1ı: ........... . 
blaa .. - .......... JÜ· 
tancalt& Eter ba ••••lakta 
..... falaa pkrHlll •'N•h• 
.. tahwl• ........... ..... . .,..,...... 

ne.I. Ve y1nUMlakllerlne 
derim ............ 

- S.-'ap yaıaa kime 
•a1.,..1ı: hepelal bir tanla 
1a11,...ı. 

Bet OD claklta IODU her teY 
haardı •• ....,. •Y bo defa; 

1.0hllbJrA••· 
...... Betle.......... ,... 

Dedi. DerW •mlalı: tataı· 
taraimafhl. ...... bey; 

- Bira daha ualı: .... nq, 
nerede ile bombalar patlar .• 

DeA a ... 1111aı.ı.tdrme· 
mlfd. Bir ..,.ıa1t11r lı:oplD. 

tften .. bda ÜJÜ :111ı ..... 
..... ,. ,alı:leldl. Aı .. anu le· 
lllmlyea ..... ..ıerı ~bl· 
ıbal takUa edl1orda. Tam ba 
..,.,..b amQcla Mllllafa bey: 

...,. Glrdlala mi bmoloe 

toplanm aerelere ........_, 

Şimdi takip edlala lise ~o 
... ........ .. oldalı:lanm 
da ~ .. ,.,k ilerle· ........... ..... ..... ( ... ,•) .... 
..... Y8" ,..... .,..._,., 
ayekta ....... plltl ........ ..,en • ..._,....._ -.ım kus 

Ye ',nkW- W-1.P yere ................... .., .... 
.... eıdi 
-Teellm~dlye.atetl 

aııı ..... ı ... .,._. ......... -
..-1ı:1m,0W. .... lum,ba 

'8GÜlua ltlsdea ttıllı:at " 
............. ......, gir· 
lfıtlllftltr6. ............... ...,..,. 
..... ,.,. ............. 1ı: •• 
.......... ........ .. mlfd •. 
Sllb(• ............... Qe· 

Ulp glarıalsl ılaa ••entl•· 
IWI. • anlak lı:IJb itfa· 

dea koprak ltirkao neferin 
geldikleri gklldl. Solak eola· 
p plea Defeder hema hep 
bir ..... : 

- lıfebe•ln albDda gkU 
bodramdaa .. dıklarıtu henls 
tılı:mamıı yep yeDI betyls b · 
tin ra. -ıu.er tefeli He 
ytlsc)ea t..la eeplwae •• ko 
mlleye alt daha Mrçok 6teberl 
oalı:t•I••• ta1le4iler. 

Ba baber terclman tan6a· 
dan mınlduma bbllladea 
lı:oaeoloa derhal tercim• edil· 
dl. Koaeoloma ıe•gl açta. 
Bem • heya• keellmltd. Herif 
.yakla dar .. ıyaeak l>lr bale 
pldl, 1eDdeledl .e d .... melı: 
için toreClmaaın kolana hatta. 
Hain bir balnıla ihtiyar heye· 

tini ılsdl. Ba ıblttekl mua 
blJlkUl. 

Banaala komola1 ceaablan: 
- Gkdlnlsaal Jldllfala hal· 

ta. Bir çaıral laalrl lterWI •t· 
tlnb, llnet olma mel. 

Demek lııi1orda. Jtouoloe 
hemen arW.m d6adl .e İttlp 
yoluna tatta. Maıtalı bey ba 
hareked gGrmemlı gibi, gelen 
aeferlere ylbek 1etle • ., fG· 
lerek: 

- Eırladlarl llatlab ela 
)'••111 g6mılfdaladlr. Malam 
millet de bayle alllh ae gner? 
Onlar olu olu ıra· 11ra ava 
oakmak, eaıeamelı: içi• hediye 
edllmlt çocak oyaaaaklaradar. 

Dedi. 
- DeHm Edecek -

ANADOLU'nun Anketi __ ........ . 
B.tı 1 lacl ya.de - mln etmektedirler. Memleketi· 

hahmetln gGtterdlRf birçok mis lldlmlala bay... •erllerl 
himayeler, tetYlkler cllbapt Gserladekl tellrl aaemll•lr. Bt. 
•nayll memleketlaalade dl· tla alt.saman Sı19r eti 1'••· 
I• .. ayt ıabelerlle kıyu ge icbar ettelı: MI• Amapa de
lı:abal eımlyecelı: derecede ller· rllerl '•hnlıtıada deri 91kara. 
letmlt, lı:Gkleıtlrmlt •e memle· ca'lı: hay•anlan memleketlmls· 
lı:etin lhdyaolan•• Am1pa'h de yetlfdrmek tm••• haricin· 
....aık•tlara• tatbik etmekte dedir. Btlllla k6yl6m0afta bu 
..... e• ,_.,, " mıkal deıfleıe olan caab 'btlyaeını 
........ .. ...... de eeırab Ye· g'• anaade tatmakla berab.r 
rebUecek bir bale gedrmlttlr. b6tln tehir nlaadqlanmısaa 

Ba nziyete gelen deri H da lserlerlnde ge ... lı:lerl k&qı,. 

lı:Glele fabrlkalan dHletlo leler kamile• . hariçten gelen 
d6Yls dp1eai 7lal•de• lb derllertlea yapdmakaadlr. 
tlJao ........... ... 4eıilerl Memle'lı:edmWe çaba 11g.r 
barlfl6• celltedemlyecelı: bir de"1erl ga7et .. ,,, ••ince ol 
...Syete dl-mitlerdir. ..._ d9klanadan .. utan ada81 
eoa umuluda Amapa'am ....... padklerle kadı• 
bn11k dyued birçok dewletlerl .,-bblanaa eufedllea IDC8 
lula deri mtlbayeaııaa tetlı:et• k61elelerl Y•P••ktan bqka l>lı 
.. • ... ,..... ........ ite yaramu. a1n .. ..ıe1b ... 
...S,ete geoeıa eeaeltl deri dlbeptçalerı: 
lbnaatmlan ldlrlng nıallle dul "- Memlekelte ytdfell llay 
•bfl•da Mlnmıia lı:abal •a.ı.ıa tlerialle llı:dfa ...... 
•tme'8elerlae Pbeb olm11fhlr. so.ı hloblr .... tabii• H 

Bit tll'laui• ki memleketin mateeelll edeme•. Anape'Ja 
lyUljl loln dlflnGlen ldlrlug kar11 ola tediye aorlakJ.rı fle· 
aealO; bla derlcllerl lptlclal ._. ettilı:90 memleketteki deri 
••••111• •a1 .. 1ı: tellllMllae faltrlblmu yakanda enet• 
.......... dlifm (Tatili Wlyet ) ak,llled 

Ba ftlllyet bayle deıram blrbç •J urfm• pı.cekdr. 
eder1e it 411t aya ._,., hl· Dem ..,ı.eeta ki .... ,., ... 
tla f•brlqlar faaliyetlerini aaala ~m11ıcaktır. 
tatile ...., .. , kalacakl~ıdar. DJpr ıaraft• telif....._ 
Ba 1ll4e• bag4a w....uaa emla olmadaklan lltOlı: flade· 
olaa deri " kllele labılblara rlae .... fabrllı:alu fanat te· 
1191 kadrolarını yara yaraya la· lükl ed,rek beUdtle ...... 
dlrmele mecbur Wm ...... r. celı:lenllr. 86yle,e lklael Wr 
e.ı. ellerhadekl ttoklula ı.aya& WaaJıbit dalla ...... 
it g6rmebMlrler. Pekb oları tecmlt oı..br. Ba ....a,et .. ---------•I ba 1tolı:ların ltltmeıl latil faa. bem tehir taktaı.rlae, ...... U Uyeılala tecelllel demektir. bitin 1.wlmlllla ... 11t.ts 

Memleketteki •atkın ekseri etdl' k6JlOulD •r111• ola-
~ SlJwl ~ yed koJU, laau Ye keçi etlle calı:t1r. Blk6medml9 me•W. 

wııı----------------..... --~ gwclaı.amakıadlr. Sı19r eti 11r. tlmlsia b.aa lo lı:lfelNade 

f ı,.tt ati• yeUaana nlabet1' eberlyetle çan k glyea nblll 
Jlsie 1 O a pçmes. Ua Hal- datlan medeat ayakkabı•• 
yet; Mr ldr-cl •etlceeWlr. abttarmak lçla memlekette 
Mecma lllfa111D lamamea 11111 acu ayakkab .. ıa yetlttlrllmeel 
eti yldlllal küal elHk bile n lamlmiae karar •ermltdr 
gine •rı ba........ badce •e ba leabetll bnr teelrlal 
mplaç -.iJeaaıaJ{a. Memleke- ga.&erlaee .,.rılı:laran atllıteal& 
dlDW. Wr alıaat memlebll .............. 
el•• hwWle klyllDI• afy İakaltbm p11t1 n yaraylll 
dlli ayaklı:aln aaealı: bulote• btltla •atan.....,.• medenl 
plea lı:aba m•da •• flllr lı:ayafetlerlle Gaemle alüadaıchr. 
derllerladea ola•IUr. Çok yerhM1e old .. ha lı:aıan 

~==~U:ma~ Nıtaıa bl•dea ıç dkl •1111 ılkrala brtdarı•· Bati• ı. 
• IHla ola mllleder bile yine bedi Mı bıu• tatWlı:t arife· 

,..IAlllJ.t.U. pdrtmebe olda19 ..... ,... llade ...... .._ fa ... llum ... .......... ... .,.. .... ...., ......... ... 

Büyü ler·m·z h ı 
rük önem v eriyorla 

- 88tı 1 inci ya.de -
maaf lyetler babtedllmlıdr. 

Kan •• denlayollua tarife 
lerlnde ya.de Hbeoe kadar 
y•pılan lıkoatolara. memleke· 
tin d6rt kGtealaden paaayan 
slyeretçl gelmeel temin edil· 
mittir. 

halyı, Almanya, Yug01laırya 
hlk6mederlle dJ«er dıı hel 
••par aceatılua paaaymm ... 

. ırerditlerl ehemmiyeti, nakil 
ıraııtalar1nda yapııklan tensi· 
IAtlarla gGıtermlılerdlr. 

Şa ıaretle, Ege lktındl mın 
takuıaın merkesl olan 1smlr, 
mıatabmıada lklacl defa ka· 
ralan antalaeal l>a panayır 

mClaaeebetlle keadl labffl .e 
larlheel glselllkl•rlal de iç ye 
dıı memleketler halkına itaat· 
mak ftrutına teber kHat· 
maetnr. 

lıbayhtımaaın ba mubarlyete 
ermeel Mr tall eaerladea siya 
de, bDy6klerlmlda lamlr'e olan 
ıngf lertala y••• bJr al .. ne· 
tldlr. 

seYkl daha çok olı:ııyacalı: ma· 
hlyette olaeakbr. 

Pınıyıra içten •e dıttaa ge· 
lecek mallann gtlmrClk ıre aakll 
itlerini çok koJ.ybk _.teren 
bir tekilde tı baalı:ua 1erYlıl 
Ozedae almtfbr. 

Pa•aywr içinde tethlrcl .., 
slyaretfllerln her torla l1tlnlaat 
" etieecul temla edtlmitdr. 
Ba meyucla bllh... yeniden 
lltırelerle blylltllea .e ıCltleaea 
panayır pslnoeaaa tayllyebi 
lirim. Banda ı nlı .e mlsllı: 
en mt11kl11Ntendlerl bile mem 
naa edeeelı: ıekllde olacak Ye 

f latlar da mutedil bulaaacakbr . 
Gaslao lçla lıtnbal tehir 

tlyatrota•aa operet Ye btlet 
lı:adroeanaa YeJ• glsel bir ıru· 
1ete heyeıiala aagaje edilme· 
ll•e çabplmıktadar • 

fftirak eden f frmalar: 
Yardua .... ld bltla ltlylk 

mlN1eeeler, fabrikalar, map 
uludan çoğa lttlrak talepna· 

melerlai doldormaı •e paırt 
yoalarwnı ldnlamıılardar. Me 

Hak yerinde 

ncıadar teftll et:meıMet• 
Dıı .... a.tetlerba 

ge•• lalylk ....... 
hllı:dmed phıplı:tedlr. 
alu ba .... ,..., .. 
geDlı Ye Hllgla Mw 
giriyor. 

•••• ~· pÇlll 
pa.tycmlaruua ,..... 
blJ6k Mr ,...,_ 
.... r • 

Doeta ... y_. .. 
lawlarda ,...,...... 
etmelı:4edlrler. Dilu 
de•letler yat.• ligi IOlllıilılı 
tedirl~r. Ba 1a..-. dıle 
ajanlanm..ıaa ....... 
haberler pllyor. 

A - iç n dqla ,... 

l'llGUtlana falallf 
pnayın yealdea ..... 
aruetl laat1l ol .... .. 
edlyons. a ............ . 
nk ml4lded ...... ,. 

•Autoet• •••eleJI k 
Panayır dahlllau f 
bllcClmle tetl•t " •• 
18 apetOlta bltmlt ....... 

itin ber y6adea 6aemlnl 
aakdlr eden panaywr komlteu, 
lktıead bakaabRamısıa H Tir· 
kof itin genit yardamlarUe ha 
bl71k eteri manf fakıyetle 
b ......... caıı .. alı:a.dar. 

Paaay.na geuqt gaye, itti· 
r1lı: ecleceklere gOeterllea ko· 
laylıklar, ltdnk f8rdarı .e 
diler ıeferraat Terk~. Fna· 
11se., laglllsce •• A....._ il· 
.. ıarlle aef lı bir tarada baı· 

Turgudlu Su Parası 
Davası Devam ..... 

---------~---------------M od de i umumi; Suçlular Hakkı 
ki Takibatın Doşorolmesini (fil ..... 

ıınlu af it. broılr .,, ptıaayır 
pael reglemaalaneü ym'ım. 
Bular memleket içlae Ye da· 
.... g&ederffmelste.tlr. 

Budan ... b iç n datta 
ajular ...._ ....._....,. Ben• 

latllaah edllmlyen yerler ı• 
tetlm .... ediyor. 

Ba yıl panayana dahlll ter· 
dbab, .. 11ana tqlalr .... 

k•tln kG1ele lhtlyaClDI tehdld 
eden .teri lhUyıcaaıa 1erbell 
d6•1sle bhalbae •e temlalne 
bina n•el mlllade olaamua 
tqcllrl.erla fe•klade ,., ..... 
ba•..-.kdr. Dıtm1ea deri 
ltbalbal faaall g6realer de ._.. 
da yabn.takl ••betam her 
halde lı:eadllerlal tatml• •• 
lkaa edecek derecede kanet· 
ildir. 

lılemleketıe deri •••Jllal• 
laklta6 için iki e111 nokta••• 
ga.o.ı.,ıe t•ta'-8au lcab edtr. 
Blrlal alıut nolı:tuaadaacbr ki, 
'8ltıllllebıte bir t.oprü çalaema 
daYUI ••rdtr n ancak ba da· 
•adar ki, lktaudiyabmıaıa her 
aolttaum 1e9'atllıeaelı:tlr. Beaee 
elMtıede ...... lı:&yllala ., • . 
A••ı tıkırlye etmek lb1111dar. 

lkinclll meml4'kette feırk• 
ltde bir laltlhe qlı:uancla deri 
llolı:a bata .... herhalde lb· 
m.ıı eata olm17an 6aemll bir 
meı'eledlr. 

Tarpcllu ıa paruandaa 
11500 lirayı slmmetlae geçir 
mekle Paçla eıt..1 Torgadla 
prbayı Kklm ile ba ırak'acla 
k•dltiae yardam etmekle •ola 
Targadla eaaf n allali bu· 
k.. dlıelı:l6rl A.f •e maha 
ıebealll Ce••t'la A&arceudalı:I 
• .... a1ara ......... edil· 
mltdr. 

DorllflD• IOD •f haya girdi· 
Ala.ten dlD yar •lddei .. aml 
Şe.kl hldlallaa tertlederek be· 
IMiyeala bubda laeeab mrlll 
..... 72 •• ...ı. ... .... 
11600 Unyı Klaı•'ıa ı .. ... 
ılae geçlrmit olda19aa H •· 

aaa lçla kea6ine Ataf •• 
CeYdet'la blleıek ,.,......... 
dolı:andatana .... tma" de'll 
lerl •J••" biUaım ellll qlı:af 
rapor•• ....... ederek Kka· 
m'ıa tablı:lbta ..... edıttaa 
IODU .,.,.,. .g6tlrlb derhal 
b..Uya ,...,_, oWapaa 

llylemlt " Tlılı: ceu kanana· 
... zo:a .ı ...ı ......... ıre, dl . 
prterlalla ... ariyet ...Uelerlal 
.......... ..W,.tillde g6rllea 
.............. k6mlyetlcl 
1ee1a edl,.- de ızso aomuab 
af taaaaaM g6• baklanadakl 
talllbetın dtt6'81metlne karar 
.. ı11me11a1 letemlıdr. 

rar ırerllme1iol leteımt1119 

Karana bUdlrllmetl 
raımaaıa de•amı 90 
btnkalmıttar. 

Saçlalar eır•elfe ...... y 
cna laakyerln .. ....,Wa 
tlserlee lkt ... 

Almanya 
Ve Lehistan •• 

- llqaarafa 1 IDGI ---· 
ı'Ja slyuetleılae ...... AllllJll!ll 

ya'eaa kanete ... •Miill~ 
bakkmtlakl ........ . 
kapalı latWk edee:e&laf 
bl ... ·ı. ........ --
................. it 
diıea Bhler'la ~l lbJli 
167leftle de ........ 
etrltdr. 

Bay Bek, Berlla'4f ·.ı...-a. .. .... ,.. .. .,. 
etmlttl lkl ..... k .. 
aeltederhMLt deftmh 
(İldlı:ru) ....... ~ 
Mr ..rette g6rllm 
eMlmlftlr. 

Ztyareda dGltee .., ..... .. 
........ da lı:.ydeaaek ... ~ 
dr. Ba dOllV9 ._.,.... 
........... BerUa &k ... MIJıllJ 

lamlr'de deri ... ,u 'Ye 
••latellf laDaJI oldolEça llrrl-

h~•·••Yllbtı ..... 11n. 
• ..... dan toaıa &-. 
ye dilerlerl de .... faalmaı Y 
yaparak ıaçla ol.....,.lınm 

dlr. Bna daha ileri K6t6rmek taylemltlor •• benetlerllle b· 
yerlaje blrtey olar. t.mlr'la r '"' 
ftl u....,...111 .. t ...... ylbe 8. G 
........... ,.... llerlemeebtl• ır enç 
de .- n ..... u ''*' elcala A 
qilı:Anlar. lualr'de eaaylellere nyorUZ • 
~ w gllllltlecek Fraaam koDaflll, Tlrkoe 
ol• bertarll kolaJblı:lar ba t.elme Japeı •• Ttıkp ,_ 
..... eehrl .. ,ı ....... 7...WUr bir , ... U.dy ..... 
mıadu da ylbeltecelı: •e ba ""1ar T,..u.. ...._. 
takdirde t..lr.'de ...... da • ,...... 

0 
• ,... ........................ 

11aııa, MPedee elı:oaoJDlk .........,. .. 
.............. glıllwlı:dr. DOW-
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Bugün Göztepe, Altınor· 
du Karşılaşacaklar .. 

1 - Muhabir - Aytar 160 llrı kirayı mfttl'bımmil Ytı l!i ·6· 935 hantran tarihinden 15 temmuz tibine 

Muhbir - Duymaç 
Ôroekleı: l Tan gazete· 
ıinin Loodra aytan bildi· 
riyor. 

büfe 22. 7. 935 urlbloe uıileadlf kadar 31 gfln mtıddetle kapılı zarf usu~ ile artıu •tt 
eksiltme kanunu hilktımlerlne tevfikan •lulhml' ko· 

Pazartesi gfloil eaaı 15 tP- 7 inci oulmuştur. 
işletme bloaeında ıçık a•ltırma 

2 - Gazetelerin tehir duy• 
maçları varılır. 

2 - Şeraiti feootyeelol ôğrenmek ve pf8n1arını ~örme lıtl· 
Ue klr1tya vertlec,.ktlr. yenlerin bu mGddeıten enet belediyeye t•Grıett t.l· 

istekli olımlar1n kanonun 
melerl lbımd1r. 4 ftncft maddesi moclbloce art 

:J - lbale 15 Temuuz 935 pazartesi gflnilnde 8Ht rn.:1 dı 
hrmaya glımf'ğe kanuni waol Söke beledly~slode~ encftmen huzurnoda icra \ıl .. ca· 
bulunmadı~ına dair beyanname cağından ihale ıaatlnden bir ıaat enel talipleri •Uf 

2 - Mukavemet Da)ıınık, Ja· 
yanım 

Örnc·kler: 1 Bu kayı~ın 
bu kadar ) üke dayaoığı ol· 
duğuutlan eüpbclıyim 

ler ile l !00 kuruşluk mu vak mektuplarını Ye yflzde 7 ,5 temlnatluını rlya1ete -ltas 
kat teminat akc;l'@İı.i lıamfl"n mukabilinde vermeleri ve bu mftddelten eonra ppılıak 

2 Du~ınan büyük bir mrzkur saatle iı;ıasyona müra· teklif lerln kabul edllmlyecegl llAn olunur. 
caatlan IAzımdır. 

3 
da)anımla harbetti. 
1\luvrzzi - Dağıtnıaç 

Tevzi - Dı.ığılım, dağıtma 

Örnekler: 1 - Gazete dıığıt· 
maçları açık göz olmalı· 

dırlar. 

9au -tee ait şartoamc 
lsıasyonondadır. 7 14 

lımlr 

2015 

Akhiear icra m"murlnğundan: 

Atmordu takımı 

2 - 1 ürkiye gazeteleri, ken· 
di aralarında, bir dağıtım 

örgütü yapmak fikrinde· 
dirll'!r. 

AkbfParda hancı eereztl Rai 
fe 260 liraya lıorçlu ca1ıbazın 

Ahmet çavuşun muıa@arraf ol· 
du~u Seydikôy ci varıoda Mah 
mut ağa aralığında bir kıt'ada 
6J40 metre murabb11 çeklr· Batın Alsancak ııahaııında b:.va k pa~ı maçları f tnalı yapıla· 

ahu. Altınordo Ye Gözıepe l kımlan ur ı d ı yapılacak olan 
ba maç, her halde çok heyecanlı ~eçecektir. 

4 - Nekabat - Eyieelik 
Örnek: Bay .... eyiselik dev· 
rini geçirmek üzere 
bnl'a gitti. 

f stan· 
delulz bağ lçlnd11 16 adet zey· 
tin eşçarı ile ~ odalı bir ka· 
leye (bin) lira muhammen kıy· Gaztepe, ıon iki harta içinde 81kı f ki temas yopmı~, ,-ıkt yor· 

pala~uno, antreoöraGzlöğQod r,fderrof~ıir. Altınordu ise Yalnız 
Buea ile kırşılışmıttır. Eğer oyuncalan diğer sporlara ve btl· 
ta- denize ahlmamıtlarsa Ahınordu da kuvvetlidir. 

5 - Namzed - Aday 
Örnek: Gelecek kurultay 
eeçimiade adaylığınıu koya· 
cak mıeınız? 

m"tlnd• bağ açık ırtarmaya 

çıkarılmııtır. ihale muımeleel 
8 8 935 perşembe gGnG saat 14 
de icrada yapılacaktır; harcı 

dellallyesl alana alt ıatıt pe· 
tlndir; lbıle gQnft mubammı-n 

lıfaçı, K. S. K. tan Rıza idare edecektir. G çen haftalarda 
fe•a bir idare Ue İzmir epor mubhl Ozerlnde fena teefrler }a· 
pea gene hakemin, bugftnkii oyunda dlkkath ol111aaı gerektir. 

NOT: Gazetemize gön· 
derilecek yazılarda bu 
kelimelerin Osmanlıca· 

Sene içinde Elde Edilen 
Atletizm Rekorları .. 

ları kullanılmamasını 

ca ederiz. 

ri· 
kıymetinin yar.de 75 1 bulure• 
en çok artırana \'erilf'cektlr; 
bulamazsa 15 ~aıı devam edl. 

..) lecektlr; yine muhammen kıy· 
'------------ metini bulmana 2280 eayıh 

Ualkevinde kanuna göre 5 yıl mGddetleteclle 

BIUln memlek~tlerde atle
tlsm dent'sl yeni hatladığı bal· 
de dftnyanın her tarafı da ya· 
pJlın gerek teşvf k ve gerekse 
reımi, geçmle senelere nlsbeteo 
ıporcuların hayretini mucip 
olacak df'recede yeni rekorlar 
elee edilmektedir. 936 senesi 
içinde 8l'rlln'de yapılacak olın 
yeni dOnyı atletizm birincilik· 
lerl için en fazla çalıtan Ame· 
rlkahlırdır. A vropa atletleri ile 
Amerika atletleri arasındaki 

fark tudur: 
Amerlka'hlar lut kapılı H 

batardı bile hummalı bir faa. 
llyetle çahştıkları halde A vru 
ptıda atletizmde eezoo yeni 
b.tlamıetır. Binaenaleyh Avro· 
pa atleti rfotn kunet ve ka 
blllyetlerl ancak ağustos veva 
but eyltil aylarında muhtelif 
tehirlerde yapılacak: miieahak.a 
lardın ıonra anlaşılacak ve 

Amerika atll'tleıile olan esaslı 
fark o zaman meydana çıka 
eaktır. Sporla Ye bilhassa atle· 
tlsm ile alikaılar olın bütün 
mHletler önOmftzdekl ıı ne için 

de Berlla'de y pılacak ollmpi 
yal mOHbakalarına iştirak ve 
iyi oellce elde edebilmek için 
IManurun fevkinde ç lıtmak 
aadular. Mili tlerıo atletleri 
araııodıkl faalhet o dereceye 
gelmlttlr ki 1936 senesinde Los 
An~eloeta yapılm e otan müsa 
hakal r nlabeten dına verimli, 

dahr a1akah ve hl ok dunya 
rekorla rıDJ ait Oat dece 1 gibı 
gôrflnmckt dlr. 934 934 ıenesi 
ıesnnu d bilinde millet ara· 
11nda yapılau re ı 1 v tetviki 
mlııabıkılmrda bııgOoe kBdar 
11lde edilen rek rl11r c nlı bir 
nGmune tt' idi ed Lll rler. Me· 
aeli 100 Ye 200 uı re sür'at 
kooularrnda Am rlka'h Cesoon 
teala ettiği 1 O 4 v )0,3 saniye 
rekoı·ları ile k~za Amerikalı 
Lual'ın 400 metr sür'at ko 
raıaadakl 47' l faatye rf'koro 
yeal dftnza rekorlarındındır. 

800 metrede Lanclnln 1,52 5 
dakika rekora Amerika'h Mit. 
ham ve Moe'on 800 yarda 
IHrlndekl 1,52,2 rekorlarından 
dalaa •tağıdı~ 1500 metre ko· 
ıada Amerlka'lı Konlnkam 3 55 

drkika rekorunu bu senede BDUlnleme Kursları 
muhafaza etmektedir. 5000 Orta okolalarda geçen yıl 
mPtrede Finlandiyalı Viıanen olduğu gibi bu yıl da bfttGa· 

14,4813 rekorlle bu stne de leme (ikmal) kursları açılmıt 
dtınyanm tn seri adamı olda· tır. Riyaziye, Feabtlglel, lngl· 
ğonu göstermiştir. l 10 metre llzce olarak açılın bo karalara 
manialı ko~uda Amerlka'nıo girmek lıtfyenler Halknl kA· 

tabi tutulacağı n bolgayrl men· 
kaide bıtka bir bak lddiuıada 
bulunan nru Yeulktle 20 gQa 
içinde icraya mGıacaatları ve 
aksi takdirde paylıtmadın hı· 

riç bırakılacakları ve tallplerln 
lcrade 935·122 ııyıh doııyadakl 
eartnameyl gelip okumaları ilin 
olunur. 2018 Moro, Kope, Ye Mar ismindeki tlpllğlne mOracaat etılnler. 

atletleri 14,2 eanlye ile dftnya -~ı Akhlear len memurluğundan: 
rekorunu muhafızı edfyorlar.

1 

-1 .,. 

B d Satılarak paruının vereee ali· 
Yüksek atlamada Amerika'h orsa a ıındı psylıtlmlmHıoa mahke· 
Coasen 2,03 meıre atlarken mece karar nrllen Akblıarın 
Japon Tanaka hponya'da 2,01 ı--------·---- .EslrgAab mnkllnde bir kıtadı 
atl11mıttar. zun atlamada dGn· Boraada dlakCl ftsClm •e ı hektar 1040 metre murabbaı 
'a rekortmeni O•enı 8,18 met· zahire 11t1tlın •tağıdadır: içinde bir kule.., 76 uk sey· 
re athyırık yeni bir dftaya Oztım satı,lan dol havi çeldrdekılı bağ ile Ak· 
roioru teala etmlttlr. Smklı S K hl1arın Balcı oymağında bir 
lrtffadr Krelmber 4,41 metre Ç. Alıcı K. . . S. kıt'a içinde 22 ııak ıeytQo6 

L 41 S. SClleyma. 10 50 11 
ile dflnya rekoruna a.ırmıttar. olan 5520 metre murabbaı ıey· 

32 Y. 1. Tallı 9 50 10 Dikite Avrupalılar Alman Sren· Ulnllk yeri açık artırmaya çı· 
derin 53, 10 metre ile y•ptagı 24 H. z. Ahmed 8 8 50 brdmıttır. lhaleıl 8 8 935 per· 
rekor ve Flulandlyahnın gaile· 20 B. Alyotl 9 76 10 eembe gCloCl eaat 14 de icrada 
deki 16,60 metre ıle rekoru, 14 Albarak tica. 9 50 9 50 yapılacaktır. DellAUyeıl barcı 
Amerika atletleri, btıtGn gay· 131 abcıya aittir. Sıtıt petlndlr lba· 
retlerine rağmen karamadılar. Zahire satışları le glnl muhammen klymetlnln 
GCUlede AmerJkr'h Toranı ytısde 75 ıial buluna ihale 
16,5 metre atmıthr. Ciritte Ç. Ctnel K. S. K. S. edilecektir. Bolmazııa mözıyed e 

J 7 ~ 90 710 Bo~dıv 4 75 5 50 Avrupa'h enenin :1, metre "' 1 onbet gCln daha dnam edilerek 
rekorları şfmdild dGnya reko IOO ton bakla 4 4375 4: -1375 en çok artırana •erlleeektlr. 
rodur. Şu hale gôre Amerika 185 Ken. palı. 375 375 Taliplerin icrada 935-195 DD· 

d• çalışıldı~ı gibi Anopadı da f;arde rtpartİ maralı doıyadakl tartnameyl 
atletizme fazlı ehemmiyet ve gelip okumaları ve ona göre 
rllmlttlr. Atleliııım eeıoaunoa Çok Gozel Geçti. pey ıClcmelerl ilin oloour. 
ortasında bulunduğu halde gô· 2019 
rftlüyorkl en kıymetli numara· 
larda 6 dünya rekorları 'değlt· 

miıtlr. Bundan dolayıdır ki 936 
8 ne inde Berlind., icra edile· 
c k olıo beynelmilel atletizm 
mueal akaluındı tıııavvurun üı· 
tuode dereceler elı]e edileceği 
lıthmln edllınektl'dir. 

Denizli Bisikletçileri 
Don Şehrimize geldiler 

Gelecek hafta bisiklet fede· 
ra yonuoun delegesi gôzetlndP. 
yapılaCHk: bOyük bisiklet yarı· 
ema iştirak etmek ilzere De· 
idman yvrdundan Hılld, Ali ve 
M,.bm t don ık,am ıehrlmlze 
gelmitlerdlr. Cuma gnno eaıt 
14 de Denlzli'den hareket eden 
bo ııporcolar eaat ylrmlbire 
çeyrek kılı Alatehlr'e nrmı~· 
lar ve geceyi orada geçirmiş· 
l"rdlr. Gene eabıh eaat 7 de 
Alaşeblrden hareketle Salihli 
kumluk yolunu clılklet 11nta 
olarak geçmlıler ve bu yolda 
çok ıorluk çekmlılerdir. 

Verem mGcadele cemiyetinin 

yıllık gırdenpartlsl diln ak· 
"8m Şehir g .. tnoıandı parlak 
bir tekilde verllmlttlr. Dene· 
bilir ki bu gardenparti; timdi· 
ye kadar lımlr'de nrllenler 
areundı en gflzell olmottur. 
Zengin bir orkestra temin edil· 
mitti. Gardenparti geç vakte 
kıd1r devam etmlttlr. 

Tftrk Hava 
Kurumu PiyaDgosu 

Ketide 3 

11 'femmuz 1935 

Boynk ikramiye 

50000 liı1ta 
Bileılerioizi Ayın Yedioı·i (;unü 
Ak:amıoa Kadar Bayiioizden 

J teyioiz .. 

Menemen Aıltye hukuk hA· 
kimliğinden: 

Menemen'ln Koyandere kö· 
yftnden Mebmed kııı Fatma 
tarafındın kocaıı ayol köyden 
Arapeon'lu Baaeyln oğlu Kan 
bet aleyhine açılan botanma 
davaıı Oserlne botanmalarına 

dıl~gıyaben verllen 4 ·3· 934 
tarih Ye 62-32 No. lı kararın 

tebliği için ilim mOddelıleyh 
Kanber'ln Koyundere'slnde ad· 
realoe gönderllmlt lıo de ika· 
metgAb1nın meçhul olduğu be· 
ya aile bili tebliğ f ade edildi· 
ğlnden davacının taleblle meııı· 

kur tebligatın lllnea yapılma· 
ıına karer verilmiş oldoğundaa 
mrzkdr karar1n lllnea tebliğine 
ve llıta tarlhlodf'n itibaren ge· 
çccek on bet gOn zarfında t ·m 
ylı r.ımeel, akııl takdirde mez 
ktlr boşanma h6kmGnfln kat'I· 
yet keabedeceAlnl tt:bllğ maka 
mını kaim olmak Gsere ilin 
oluaur. 2016 

1.53 16 2S 30 

Söke helPdiye riyasetinden: 
4 91 lira 60 kurut bedel k«-şfl ile Söke ııo boruları ' 

malzemesi ile boru f erı,tyatı v~ kalafat. 
1 - Nafıa velı:Aleti ve Sıhhlre vekiletlnden muıaddık il 

projesine göre 48891 lira 60 koruı bedel 
Söke ao yolları bo .. u ve malzemesi ve boru fertlyatı Y 

kalafıtlınmaııını 1 ·6· 935 tarihinden itibaren kapab sa 
uıollle 2190 na maralı artırma n eksiltme kanunu hO 
kftmlerl dairesinde eblltmlye koDalmottur. 

2 İhale 15 Temmuz 935 pazarteal gClnQ ıaat 16 d 
Söke beledlyeelode encftmen husaraoda icra kılınaeakbr 

3 Taliplerin ihale ıaatlnden bir uat enellne kadar mu 
vakkat teminat akçelerlnl nyabud banka mektaplarll 
blrakte teklif lerloi kanuni ve tartnameye aygan ıarell 
verllmeıl lAzımdır. 

4 - ltbu malzemenin enakı keıf lyeelnl ve eeraltl fennlyellD 
anlamak lıtlyealer Söke beledlyeılne mClracaat ede 
ceklerdlr. 1754 16 23 30 '1 

Izmir ldhalat Gomroğo Mndnr
lnğonden: 
Llıte 11y111 Klloıu 

l 04 Şlee kapakla kavanoz 35 
146 Teneke kapakb kuanoı tlte 555 

Köhne otomobil demir parçaları 8678 
Kaakam pamuk ipliği 62 
G6m6t yıldısh tunç heykel O 820 

48 Makarıh ddmlr tel l 2 500 
Köpek zinciri 2 500 

Yokar1da yazılı eıyılar açık arttırma ıuretUe ıatllacağındd 

talihlerin temmnıaa 18 inci perıembe glntl bmlr ithalat gidi 
ıııa ııııt komlıyonuaa mOnnat etmeleri lata olanur. 

5 7 1986 

lzmir Defterdarlığından: 
hıııının verRI borcundan ötQrCl tahılll emval yuuına g6r' 

hacsedllen ıeycUk6y Kllllkuyu damlacık mevkllnde klln 351 
döulm seytlallk tarihi lllndan ltlbarea yirmi bir gla mldded• 
ıahlığı çıkarıldığından pey ıOrmek lıtlyealerln defıerdarbk td 
ıllAt kalemine «elmelerl. 2025 7 11 16 20 

lzmir Defterdarlığından: 
Iaıııının vergi borcundan ötftrCl tıbılll emval yu11ına gö 

bazcedllen ahmet ağa mahallesinde kömlrcftlar ça11ııında k 
32 ili 40 yeni 36 tlA 42 uyıh kahvehane tarihi Uindan iti 
ren ylrmlblr gOn mftddetle utıhğa çıkarıldığından pey ıilr 
lıtlyenlerln defterdarbk tahılllt kalemine mQracaatları. 

7 11 16 20 2026 

lzmir Muhasebei Hususiye Modo 
loğonden: 

ldırel boeaıılyel vUayete alt Bayındırda fevzipıta cadde1lıa 
927 ııeneılnde mOceddeden inşa olanın 1128 metre marab 
arPa llP. au ve elektfrJk teıltatlnı bari otel ve gaalno 
bir mutbab ve aıbaneyl ile dokuı oda ve bir banyo daire 
bul 7 SOO lira kıymeti mobammenell otel ve gaıino •e Dl 

temllAtının bll'umom demlrbaı etyaalle beraber mCllkiyeıl • 
mık Dzere 4.,7,935 gOnQnden 12t,7,935 gOnöne kadar 21 
mClddetle açık art1rmıya çıkarılmıttır. Bedeli dört aene Ye 
uvl takeltte ıııtılaeık olan bu otel ve gaslao n mlftemllıl 
taltb olan lıteldllerln şeraiti anlamak ve pey ıftrmek Gsere 

yındar'dı ldarel haıaalyede mClteeekkll komllyona mlrıeaa 
illa olunur. 

Hamza Rüstem 
Fotoğrafhane& 

~~-------
FevkalAde ıGr'ıt ve nefaeetle ve teminatlı olarak foto 

mft&ealllk her iş yapılır. 

Vesikalık Resimler 6 Saatte 
Amatör işleri 12 · 24 " Terlllt• 

Portrr re11lmlni, flğrırndfeoıan, karı poetal itleri teaılaatb 
pek dverlşll f iaılerle ve mümkün mertebe u bir sam• 
yapılır. 

Satış Mağa~asında 
En maruf fabrikaların cam, filim, Lqıt, makine H 

ları rekabea kabul etme• f tatlerle aatıbr. 
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Anadolu'nun Tarihi Tefrikası 

~ATUN }( KAii 

Tefrika No. 75 M. AYHAN 

Sıllhll A&llye hukuk hAklm· 
liginden: 

"SATURNUS., vapuru elyevm limanımızda olup 4: temmozdı 
Annrı, Roterdam, Ameterdam ve Bamburg lloıanları için yok 
alacaktır. 

0 0RESTES,, vapuru 10 temmuzda gelip yOkünft boeahtıkt o 
ıoora Burgae, V rn ve Köstence Um olarJoa hareket edecektir. 

"0RESTES,, vapuru 13 temmuzdan 18 temmuza kader An· 
vere, Roterdım, Ameterd m ve Bımborg llmaolırt için yok 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LlNlEN 

Karaboğa, lrani hinoğlu hinin biridir. 
Belki aklına birşey gelmiştir, dedi. 

Sıllhllnln Karayabıl köyGıı · 
den U akh hacı Btıse1in oğul· 

larından İbrıblm oAlo Halll 
•e İbrahim oğlu Mahmud Te 

Mustafa t1raf Jarıodıa İıtaobol· 
da Nltıot111Dda nllde konağı 

kareııınd~ 16 20 numaralı 
hınede otuna Mahmud Ata 
mlrascalırındın kızları Emine, 
Nıfı•, ~ıclye, Te Şadiye ile 
Salihli'de oturan lbrıhlm Hakkı 
ıleyhlerloe açılın men'i mftda· 
hale da.ası 11tı1nboldı oturan 
mnddeıleyhlere ueulen tebliğ 

için mateıddld , defalar gönde· 
rflmeılne rağmen ikam tgAbları 
meçhul olduğu beyanlle bili 
tebliğ iade edllmeılnden UAnen 
tebltgıt lcraeına nrllen karar 
dzerlne bu bahta dan arzohıll 
Te duetlye tebellOğ makamın• 
kaim olmak Gs"re mahkeme 
dlvanhıneıılue tıllk edilmiştir. 

"SMALAND., motörtı 7 temmuzda Hamborg, Copenhogen, 
Dantzlg, Gdynl , Goteborg, Oalo ve 1sk odlnavya llrnenlarına 
hareket edecektir. 

"ROLAND,, mot~rQ 1!~ temmuzda Roterdaaı, Bamborg, 
Copeobagen, Dantzı,, Gdynlı, Goteborg, Oalo ve İsk ndlnavya 
llmınlan için yak alacaktır. 

İrıni beeını kıeıdı. Buh1rılı , 
ll:lobatız reise bıktı· 

' 
- Arkadaıı ·Dedi· blzt hına 

gôtOr?. 

Reis bir kablrnb attı: 
- Bana mıP. Sis kim oluyor 

ııonaz ki?. 

lranh, hiç istifini bozmadı: 
k - Sen g6tftr, diyorum, ar· 
•dıt! Sonra anlırııınt. 
Relı arkadaelarını ba•tı, da. 

OGnar ~bl olda. Karaboğı'ya 
ıorda: 

- Sen Doğu TOrk'lerinden· 
•in gallb•? 

Kırabo& b n• •oını salhyırak 
Ce•ıb •erdi: 

- Bu dı f ranl olmalı.. Ağ· 
zı ona ka 

J! çıyor, ka.oı, gazcı Gyle 
@u8terlyor. 

- Doğro!. 

1 - Peki, naaıı olda da bu· 
Uotunuz?. 

dı - Uzun bir hikaye... Arka· 
O•rnın dedl&l gibi hl l h gGtCQa b , z anı 
it eniz çok iyi olur. 

b •rıbogı bunu tnylemekle 
Qerı&er, lrın'bnıo, ne için 

•rıın hu 
dlğl 

1 
turanı çıkmak lıte· 

0 
hllmlyordo, yalnız: 

dl -belrını hinoğlu hinin biri 
r, iki •ki b 
01 •nı lroey gemlotlr. 

ye dtıeOnaıtıatA R J • 
B " "·· e ı, 

- aydl, çıkın Gyle lee!. Si· 
ıe e•velı 
, oarıda bir yemek 
erelnler Belkld 

D · e kırnınıs ıçtar· 

parı:!'; Kanboganın gözleri 

iyi edereln arkadııt 
rn Reta, Karaboğadan hooJan· 

•ota. Adın be 1 ıordo. Hep ben· 
r çıktılar.. İleride bO.yftk 

Dleraıer bl ' 
Dıtıhlfıı naya girdiler.. Borası 

'I 
koğuıu idi K1rıbo&anın 

en:ıek 1 t e 
yo 

1 
1 Y tfae hayrıtlc bakı· 

" r erclı.. lutnol biç bozmadın 
e durmadan 1 d K 

Q) y yor u.. onuı· 

" 'Yorda. Sorulan ıoıllere ce· 
•p verdiği L 

hattı lr yoa.to. Etraftakiler 
,,

0 1 
•nh kahkahalarla gala. 

' r ırdı Ald "" ırış etmedi. 
.1 ern,.k 

,.
0 

· ııoounda iri yamru· 
b DQ kıldırdı: 

,,
0

- İreni ·DedJ. bono tını· 
" reun 1 bili ' ne er yapabildiğini de 

yorsun BI 
izini " r daha benim 
k aı olaııdın @CUeyJm deme 
arıırnını.. ' 

İranı. ccnb vermedi, b 
QDOne eğdi.. aflDI 

\'ernekt ka en sonra banın köş 

S i
ne glttller .•• Kırıboğa nktlle 

a ık'ın ' 
rafı yaptağı gibi, şaşlmı et· 

•na bakınıyordu: 
- 1naan aı 1 Yor? B o,, u ne er yapma· 

Y ' unları ne IOzom var 
•rıo <lb •· 

olub Qrgtın hepimiz toprak 

1 
gidecek degll miyiz? 

ran'Iı h 
len kıtak' ınıo odı ına girer· 
V ._ kı) afetini dOzeltmf ti 

e, ll'ID'lıy t f • 
BJ 1 çer ve almışlardı .• 

hena r ııatı geçtiği hılde İran 'lı 
z çıkmamıota. 

Kara boğa; 

tal;- Bu ne demek . diye mı· 
lçer;;dı • eakın bizim ırkadıoı 
hah e GldGrdCUer de benim mi 

etim yok?. 
Olur aıu 1 dllt o ur, neler gôrme. 
' ileler daymadı'l? 
Şo ... 

Phe bir kord glbJ lçtode 

~ 

kaynıyordu.. Tıroaklınnı ke· 
mlrerek dOıfloOyordo: 

- N" yapsam kit. 
Elleri mızraklı, ozon boylu 

dört nefer, mermer koridorda, 
bir apğl, bir yukarı, hiç ko 

nuımadın, dimdik; ~df b relf · 
yorlırdı .• Gnzocu ile de Kara· 
bo~ı'yı tetkik ediyorlardı. 

İrınh, yeni bir arkadıetı. 

- GGoaydın gftEel Hın! 
Dedi. Cenp ve lııret bek· 

lemeden, bir ıedlre oturdu. 
- Sona var -

Kitabınıza Güzel 
Bir Cilt Yaptır
mak isterseniz 

Yeni kavaflar çarem 34 numarada 

17 7 935 ~ftntı ıaat onda 
b J dannın tahkikat ve muhı 

SJı;RV.CE M!RİTIM ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda bir Muntazam Sefer 

0PELEŞ,, v puro 14 temmuzda gelip 15 temmuzda 
Marallya ve Bareeloa limanları için yfik alacaktır. 

Yolcu n yak kabul eder. 
NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE 

lzmlr'le Nev-York arasında muntazam sefer 

Malta, 

0 RlNOS,. vapura 21 temmuzda lzmlr'den (Doğru) Nevyork 
için yok olanaktır. 
Hamlı: İllnlardakl hareket tarihlerindeki değleikllklerden centc 

mee•ulfyeı kabul etmez. 
FHla tafslltt için ikinci Kordonda Tahmil n Tahliye şirketi 

blnuı ırkuında Fntelli Sperco acentalığına mdracaat edilmesi 
rica olunur. Trılefon: 2004 . 2005 · 2663 

Fakat onun do~rulolona inan· 
mıetı. Kötftlft~Goft df'~ll, iyili · 

Jlnl .-örmftetft. Belki de eu da· 
klkıda yardıma muhtaçtı. Zı· 
nlhD1n baıına kfmblllr neler 
geliyordu. Oturduğu tıe aedlr· 
dea doğruldu: 

O da gezinir gibi yapmağa 
bıoladı.. Fakat dört muhafız, 
derhıl yftrftyftılerlnl d.,~ııtlrmlı· 
lerdl. Blrtbfrl ardısıra, dılre 
halinde ilerliyor ve Karıboğı'yı 
ortayı ılıyorlardı. 

kemeıl yapılıcağındao mtıddea· 

leyhlerln mezkdr gfta ve aaattı 
Salihli hukuk mıkemeılnde 
hasır bulunmaları akil takdirde 
gıyabi moımelı yapılacağı Uta 
olunur. 2017 

ALI RIZA Olivier ve Şüre
kası Limited Va

Askeri Lise ve Orta Mek- pur · Acentası 
MOcellithanesine uğrayınız 

V. N. 

V\7• F. H. Van 
Der. Zee 

& Co. 
t ı ı S ' t G d • k ı • • Cendell Han, Birinci Kordon ep er e an a e ı ısı- Teı. 24,s DEUTSCHE LEV ANTE J.JN1E 

T ı b Al 
General Steam Nnlgıtlon Co. Ltd. 

ne a e e Jlllyor •• "PETREL., •aporo 8 tem 
muzda Londr1 için yak ılıcaktır. 

" VVINFRJEO 11 vapuru 8 
temmuzda bekleniyor, 11 tem· 
muza kader Anvera, Roterdam, 

Karaboğa, çok ıinlrleumfıtl .. 
Kapıya doğru yaklııarken, 

birdenbire halı perdeyi açtı ve 
lçeılye atıldı. Fakat tam bo 
sırada etklz çelik pençenin ken· 
dlılnl kollınndan yakaladığını 
doydu •• 

Baııaı uzatmıı, lçerlılni göre· 
bllmlıtl: 

- lrani ·diye bağırdı· aenl 
geberttiler 11ndım!. 

Hını da görmflıtft, afalla· 
mıotı. Han, perdenin bu ,ekli· 
de ıçılıb la meçhul bir adamı, 
dört muhafızın kollınndan ya· 
kaladıgını görDnce, hiddetle 
ayığı kılkmıotı. 

- Ne oluyor? 
Diye ba~ırdı. Bunu sor1rken 

Karaboğı 'ya bakıyordu: 
- Ne olıcak, arkadıeım uıon 

müddet çıkmayınca, bakıyım 

dedim.. Adımlarınız, OıUlme 
çullandılar .. 
Hın gtUOmıedl. Kıraboğa'dı 

eurıttı· 

Ba natnl eeydl böyle?. Naeıl 
handı?. Ay gibi bir mahhlk .. 

Han ellle lıaret etti: 
- Sılıverlo, gelsin! 
ltaraboğayı eahverdller. Et· 

rafını baka bıka yarada. Son· 
ra hanı tetkike hııladı .. 

Bey koca tanrı, neler olmı · 

yordu toprak yth:Onde? 
Kıyafeti, çok perlıındı. Saç 

ları ozımıoıı. Ayağındaki çiz· 
meler toz, toprak içindeydi.. 
Hının karounna gelince; 

1 - 935 936 dere aeneııl için İatınbul'da bulanın kaleli, 
mıhepe lleelerlle Boreı'da bulunan Borea aekeri lisesine ve 
kmkkaledekl aekeri ıın'at lfıeelle Konya ve Erzincan aeked 
orta mekteplerine ve k.mkkıledekl 11n•ıt gedikli trbıı mekte· 
bine talebe ıbnıcaktır. 

Liselerin 9, 10 ve ortı mekteplerin 
llıeılnln 9. eıoıf ile aan'at gedlkllılaln 
alınacaktır. 

6, 7 sanıflırıoa aao'ıt 

birinci 11nıfına talebe 

2 - Tılebe ukeri lise ve orta mektepler tallmatlle 1an'ıt 
gedikli erbıe talimatına göre kayda kabul olonur. Ba tıllmıt 
tılebe ılıcak mekteblerde ve aakerllk oobelerlade gôrCUebfllr. 

3 - Atideki hoeuslarıo gliz onihıde bolondurolmaeı IAzımdır. 
ı) Almanca okuyanlar tercih edlUr. 
b) BtıtOo mekteplerde kıydokabol 1 temmuz 935 de bıılar 

15 atoetosta biter. Mfteıbıkı imtihanı 14zım gelirse 15 ağuıtoe 
1 "Ylftl araeınd" yapılar. Bununla berıb~r kıdrodı yer kahraa 
dere ıeoeılnln deHmı mllddetlnce shll lise n orta mektepler· 
den nakil soretlle talebe ahamığa devam olunur. 

c) Mekteplerin bulundukları yerler haricindeki yerlerden ıııketl 
llae ve orta mekteplere kaydedilmek latlyenler 1 temmuz 935 den 
31 temmuz 935 tarihine kadar buluuduklırı yerlerin askerlik 
ıohelerloe mdraeHt e4feblllrler. 

d) Mektebe girmek için yaeını bOylltGp kaçCUtenler mektebe 
•lınamazlar. 

e) 18tt'klller evrakını tamamlatıp letekll bolondakları mektep 
Jere aııkerlllı: ıubelerl vaeıt111lc yeya doğrudan doğruya gönde· 
rirler. Mekteplerden davet vaki olmadıkça hiçbir lett.kli melı:. 
tebe gltml yeocektlr. 

f) Mfteabıkı imtihanına mecburiyet haaıl oluna m6eıbak 
lmtlbıoı yıpılacık yere kadar gitmek ve imtihanı bzanıma. 
yınca geri dftnmek için ihtiyar edilecek maııraf istekliye alt olup 
mektet>e kabul edllmedlAlnden dolayı hiçbir hak lddlı edilemez· 
Onun . için grllı gldle mıerafının beraber göt6r0lmee1 lbımdır. 

4ı - Mektepler leyli ve meccanldlr. Talebenin laeealodeo 
başkı glydlrllrueıl, teçhizat ve kltabları hGkumete alt olduğu 
gibi ayrıca her ay bir miktar m111tı verilir. 

Ltaeyl maval faklyetle bitirenlerden arza edenlerin mOeabakı 
imtihanına girerek kaıaodıklıra tıkdlrde askeri mOhendla ve fen 
memuru yetletlrllmek Ozere bir kısm1 Avrupayı tıhelle gön· 

dtrlllr. 
5 - Bir eeneden f•zla terki tıhsll olanlar bir enelkl sene 

derelerinin hepalodeo imtihan verme~e mecburdurlar. 1985 
2 5 7 11 14 17 20 23 26 28 31 

Anl{ara Birası 
İ Ç İ D İ z. 

Çonko Ankara Birası 
Ulusal Bir Fabrikanın Mahs11lndnr· 

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

içilen yalnız (Ankara Birası) dır. 
(A1n1kcaıra Börraso)) oı heryerden 

Ellf!rman Llyn Ltd. 
0 RUNU,, vapuru 12 tem· 

muzda Loodra, Boll ve An· 
vers'teo gelip tahliyede boll\· 
nacak ve ayol zam11oda Hull 
için yok alacaktır. 

11DRAKO,, nporo 29 tem· 
muzda Bali, Anvttı ve Lon· 
dra'dan gelip tahliyede bolu· 
nacak ve ayni zamanda Londra 
ve Bull için yClk alacaktır. 

Doyçe Levante Llol ye 
11ANGORA,, vapuru 18 tem· 

muzda Bımburg, Bremen ve 
Anvere'ten gelip tahliyede bu· 
lonıcaktır. 

Not: Vurat tarihleri ve vapurla· 
ran isimleri Ozerloe denlelkllkle· 

rlnden mea'ultyet kabul edilmez. 

B mborg ve Bremen için yok 
lacaktır. ' 

"ALlMNlA11 vapuru 20 tem· 
muzda bekleniyor, Hamburg, 
Anver ve Bremen'deo yük 
çıkaracaktır. 

J00NSTON VV ARREN LtNES 
LTD. - LlVERPUL 

" DROMORE " vapura 14 
tPmmozda bekleniyor. Anvere 
ve Lherpul'dın yfik çıkardık· 
tan sonra Borgas, Varnı, K<>• 
tence, Galaç ve Hralla için yQk 
oluca lır. 

SERVİCE DIRECT DANUBIE 
TUNA HA1TI 

"DUNA,, mot6rfl halen Uma· 
uımızda olup Budapeşte, Brı· 
tlslav ve Viyana için yok al. 
maktadır. 

lstanhul Evkaf Müdürlüğünden: 
Beyoğluoda l\lla sokağında 1 No. la blnao1D ıadilen in· 
şa81 ekelltmlye oomuştur. 

A - Keılf bedeli 221$4 lira 70 koruetur. 
B - Şartname ve projesi 1 lfra 12 mokablllnde İstanbul 

heyeti fennlyeelnden ılamr. 

C - Eksiltme 22 temmuz 1935 p zarte l gQnft saat 16 da 
E,•kaf m0dilrl6ğüudekl ldıre enümentnde yapılacaktır. 

D - Ekslhme kapalı zarf osullledlr 
E - Muvakkat teminat 1661 lirada~. 
F - Ekslltmlye gtrecelderln mimar ve mOhendls olmaları 

ve bu gibi yapı lolerlnl iyi bir eorette yaptıklarına dair 
vesaiki ibraz eylemeleri IAzımdır. 

3 7 11 16 1955 

!1111111111111111.,. M ua ilim ~ 1111111111111111• 

~ Dr. Hulôsi Alataş ~ 
S Eekl Tıbbiye Mektebi MOdftrO, Garp Cehhesl Sıhhiye Relal = 

,~ Jç Hastalıkları Mütahassısı ~ - -=: Hıetıllarını Hacı Basan Oteli Karşısında Şamlı Sokağında 
§ (20) No. Eski Muayenehanesinde Kabul Eder. § 
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Sağlığın Temeli 

11EMİZLİK TİR 
-

.. ..... OW t 

------ • J 

,..--._-._ Ba meak glaleıdeJ '- o 
™wa, 1u1a;.ter11yor ~ ._._!.._ 

temls 'ıatmak için mattMll 71· 
abamak ..., ... 1•. s...-= .. -·-,.
-ue lrltİİyoa-lyl ile .. - ...... -

bir koloaya71 pan ._,.. .. ,. 
1 · ..u kolaJ -.ur .... 

Bıa•• ÇABESI·? 
................ rler 

ı..... ..... ,. ••• ••tı• te• 
wlallk...,..... ....... 
.. ,ı,-1• .. rpmo& abla 

.-ı bir TUVALET iSPiRTO. 
su çabıdl. 

8a lllcak glllleicle Ylcadl· 
.... ..,. lldarmak. ..... e. 
met •• nlaat ---~ .. .. 
TUVALET lsPIRTOSU'adan 
k1dlami1tlllıtlnla. Çlilla ,U.• 
lltnel •aeak 70 ımttat. 

Çoelik lrlblyoaa lçbl bir 
~ ..,,...... .. ,. b1; ..... 

~ temalar. rı,.ı-na aUe ......... .... ... 
Jnhisarlar Mamulitından 

TUVALET 
İSPİRTOSU 

:. 

mevkilerde !haleleri yap 1r. Mnr.ayede ile fev 
-....-~~~-•llllll!lk_er_ı_.a. ... !!_luı ______ 

1 
kalide satı' 

JNmtf ld. al. to. du: 
Buamlo elHıuadul b1881 aateılye lhd;pm ltla assooo .uo Mile ,.._... ....,..... 

IWlllll .. ......_..,.._ .... ille· 
...... sarf aaaUle eWltmlye k~. .W.111111. ._ enel _, 10 da L-. 

fil pertem ...... -t 15,6 • •yıudo ... ..._. -. .ı. ko. ,... 
111111 

1toJ9 ........,;. .... ,.IMabı ............. itim ...... bnt ....... 
... .- ......... Ma..U.t ....._. ~ Sto& .. 18 ...._. e1k1 .. , .... pal· 

........ Ş.rt111m• ..... •011111.... ........ ........ tlO• ......... 88 •Jlb eYtle 
!11~:.od•• ... •abJJet ota....._ .. ..... ..... ,... W ...ı alleJ• alt blıtok 
iituı-ı1et1a•ı6a.. llb •• ...... lilobilyeleı MI. 
... h•'Je .............. 1, .. ..,.. .... .. ...... ....,... ......... . 

-···-- ı .... s - ........................... ,... S...lwk ..,. .... ,...... 
....... ılle ltlr&te ........ te ... lt .......... ft teklif PJel lika •Jub oa IÜI•, 
.......... ._ ..... .-.... lalı ..e ewl komhJı•ı ... _ ...... --• Nfe, 8 .... J:•·-·--· t ·11 1 7 1817 .... ....... ......... 

-~.;.;p.;.;n;;;•.;;.;lt~-.--... ~.-•. -,..-. .. -:----------ı bre J• .. lk •••••• PJet flk 
.,._,, elftllMül katut ulerlyeala 578000 kile•• lhd· .,.... tanlet; Al .... ,. • ._ 

...... uıf _ ..... eblltmlye .... ..,. 11.1111 10 ·Tem· hlllllli getlrll•• J••I bir ..... 
916 fl'll•ba .... _, oa beti• •11..tç•te. 8lbd llL ldlle aaarbb it pe.r.ıh ,.,.. 

......, ..... ,..._...,. Beller kilo•• ltla Mk• lkt1nı • 0 ft tabanll, 1 pllfÇ8 klMI· 
,... bet -d• f lat talamln edllmlttlr. Temta.b ••nkbte feU oeYI ... • .... .ı kolaak 
ıklNI S923 lln Jlrml bet hftlflar. ı.te.Uter ..,._..11191 ..,, takıma, brw birer baGQk ki· 
... ko...,oıHI• g6reblllıler. Eblltmlye ltdnk edeoeklu Tteareı tllik Amapm ............. 
aiır•• mabyyed oldakluı• dair yfflk• gflllermek mecbarl· iki ..tet iki dlrekU •• ••· 
,........,ıe. latekllleı 2'90 •Jıla •rbnm •• ebllıme k••••· J• · bryola, tekrar bir •det iki 
.. t .. 8fbe1 .. tldeteılade .. fUblametlade Jaala •ellb· direkli W kltlUk broaı br· 
llllla teaaiub •ankbte .. kbua.nm Ye teklif mektapluıaı ,.. Mile, alta Met ._, 
• • u..ıe ..aladea bir mı enel komllyw •ermlt balm· '8kamı, S 9lel 11...S,eıı.. 
... .ur. 1818 il 28 2 1 "°• k....... ... ..... 

Doktor 

A. Kemal Tonay 

lerl, çifte Ye tek W8th IJ• ........... ....,., ... ... 
....... alta Mel ......... . 
tlallJe, ......... ,. ... odu 
takama, Amerikan dauı -t· 
lerl, , ... bir ..... ..... •• 
.......... -tt•tll, ... lı: 
mn ... , janlea7en, ba10 aym. 
..... _ 111..ıeı ......... 
... .,,katla •yaalu, koma· ..... ,.. .. .,. .. ..... 
............. w ..... .. 
.... 1n W.k ...... ...... . , .......... ,... ....... . 

Akşehi~_ .. !Jankası 
Dzmlr şubesi 
ikinci Kordonda Dona civanndald kendi biaumda 

TELEFON: !2383 

Hertlrla (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapıhr. 
Vadea•dere % 4ı 

Mevduat Şartları: Altı •1 ••d-=111e " s 
Bir itile Tadellıe IJlı 6 ~ Y~ 

------=-~-
Zahire, isim, incir, pamuk, yapak, afyoa Yeealre komleyoncalap yapıhr. Mallu geldi· 

llad" •Mplflrlae en m ... td prattle a•anı nrtllr. 

Akhisar şarbay
lığından: 

Akbbar euba7bAmın 60 75 
llra lerelU elektrik febrit.. dl· 
rektGrllp açıktar. Otaabeı JaflD· 

da yakan olmam•k •e ukerUk· 
ce llltlll bal•-mak fUllle en 
a latanbal 1Datlar mekteb 
•fJahat dearetl bahriye ma· 
kbae k11mından meaan nya· 
hutta orta derecede s.hlll gGr· 
mit n onla ntalı dHlet •e 
&sel mle11e1elenle elektrik H ....... ......... _........ .. 
••ftffat olmaı balaamat 'fe ....................... 
" dlteı kan•I ... 6 bala 
babanmak .. rdle bir ltyar ah· 
......... lllrkllhlla ftllb· 
lan ••'8 Gneklerl Ue bera
ber JUi ile Akbbaı tubaJ· 
ht• bit •...ı.n illa ola· 
••• 2·7·13 19'9 

o .......... Dlteat. 
, .... Proftıact 

Dr. A. Safittin 
AAız ve Dit Beki 

ww ....... No. 99 
Aüan~llMibt 

T~·aSTARBUL 
TeW. ı '8150 

UktGı91lerl llaa. 
1ab (Oka--tol 
Out1rt1t Şek:ene .. 
rlnl Tecrtlbe idi . ... 

ve 
Artanlar. 

Hamit: 
S.taı aoele oldapaaa itil· 

nk edecek seut çok lltlfade ....ktlr. f ... b hvaWJı• .... 
Fınaa Ulll'm8 walcnnı 

his Şıaık 
'Neloa: IOS6 a o. 

Bar•••• ukeı f •· al. to. da: 
1 - Odem1t•ıekl ulerl ha7YU11ta lda 66 toa .,. 9t1k e.k· 

llkme mretRe •ta• alaaaeaktar. 
2 - lllıalell 8,tem~ı.915 fuuted glDI .. a 11 tle yapela· 

eakbr. Beher kilomu talamla edil• fa.t brat 75 ....... 
3 - llnükaa teminata 186 lliadar. 
4 - Şartaa'"llal gGrmek lota bergb •e ektllamNbae fld· 

f8Gekieıla Mldlrllea ftldadeıi eftl temlmtlarlle •lıllkıe 
......... 81kerl •bD al• •oadl_ra- mana.dua. 

13 28 3 '1 1852 

Baman Mkerl a al. ko. da: 
Gulemlı'e te1U• edll .. k fUllle 876,800 kile Umla ..... 

kdmld açak eblltme IUedle •ba alJa .. kbr. b.lell &.tem· 
maa,9115 duarteil .... .._ 16 d8 J8pelwbr. Belaer teaw 
111._.. edllea fht 10 nr.iaı. Mn.kbı tt ... ab 281 Undar. 
Şilltaameilmf garmeı için llea11a ft ........... ~ 
Wldlrllea ftktladea •••I tdlllaatlulle blrllkıe llarao9lfMlıl Mkeil 
....... ......., ...... plmelerl. 23 za 3 1 186' 

Rarm•a uteıl iL .ı. ko. d8a: 
1 - aar..nMkl bt'MID baJftlllt lhdJ• ... IOO teD 

.,. bpab mfla ....... ,. k ..................... . 
•-.9as paute11 ,ası ..a ıs te .._..._ .._. 
•ta• alm8 komlqoa.... yapallleabr. a.ı. .kil-tala• edllea fla& S lant 16 .. tı.11r. 

1 - llaftkbt a-.1 .... "' ....... . 

~ girmek .. ....... .. ········~- .... . ecteoeklerla ...... _ ......... lllı... ... ... ........ . 
larnu ...ı:baa makıblllade Oalllyoa nlllfalae ......... . 

23 28 s 7 1858 

BamHı llbrl •· iL u. dan: 
6 taUltte Gulemlr'e 181111m flllllle 60 • ... llClk , .... ... 

lllndle ............. •t.1111 S.k••-.Ni ......... -
..a 17 •e ,........... .... ....... ....... ..... flM s 
tarae 76 waat.uı. 11 ... w.. t...-ta 169 Un6ı. , .... . 
llal ılnMk ltla beawl• _. •bllmellae ftlfle•klalla MWlftlea 
nklttea e.el te-leetlılllle lılrate ........ .._. .._ .._ 

komllJo•a•• •an.adan. 25 18 :1 7 180 

""'-" Mkerl -. •I. b. dan: 
ı - O.em1t•ta11 11ter1 ._,...._ 1t1a mw Ml4t u •• 

llClk ......... ...... - ı'rıı11k111. t [" .. S.--· ..., ................ ıe• ,. .... $'it ..... , 

lklla11• tab•• ...... , .. 1 ...... •••d .. . 
2 - llambt ...... 107 Undar. 
~ .... t ... re laugla " eWll•..._ .., ....... 

lerla bildirilen ftktlaMa ...& te.taatlulle lllltlkte ..__.. .-.rr •• a1 ..... .., ••• ıeı..w. 21 11 a 1 ılil 

Bonon ..ted •· ıl. ko. du : 
1 - Gal emlıdekl llkerl .. ,, •• ltla ltlt • ....._ ••· 

t11e H bla tuo .... ıs 17·956 puu1111 .... ""' 
11 de .... •b...aaktaı. s •••• ._.. ............ .. 
... 1410 .... , • 

1 - ................ 106 llndar. 
·-~IMqlll gOdlellllk • 
' - Ekllltmetlae ılrmek lldyealerla lalldlrlle• ........ 

enel temlaıtlutle blrllkle ...,__.. 4111MI ._ ...._ 
komllaoa ...,_,dae 19lmelerl. 27 Z 7 li (IHI) 

Bar.an Mkerl Sa. AL k daa: 
1 - &ana.Hdakl ..arı ., .......... ,07000 lDo -

kapela wf ••'f'• 15 te .... 9SG ........... •ı 
15 •• .... • .... ,; hı. 

1 - T ...... ..men bedel 8105 llNdaı. 
3 - ilk ,., ,58 llndaı. 
4 - Şet .................. . 
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