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llbayımızı Cenevre Konuşmaları Bir Gevnelikmiş. Arsıulusal panayır Ha-
~aybediyoruz. Mussolini Süel Tedbirleri Ar- zırlıkları Tamamdır. 
"a lıbay General Klizım Dirik'in 

"'-~·n aynlmuı. artık kesinle: tırdı, Sevkı·yat Devaınd.a.' ı.._gibı oldu. Biz bu lıabere evvela 
-._ lbadık. Daha sonra bu atanma• 
L-~~rbaogi bir dil~iloce ile dur· 
~~ile~ğini dütilndfik ve bek· 

---------------
lzmiı: Halkı .IJaşbakaoımızıu Şehri

mize Gelmesini Beklemektedir. 

._ I'ie yazık iki, iatek ve ı.ımndla· 
'-'ı hep boşa çıktı. Emir gelme· 
~ 0lınakla beraber, her yıl İlba· 
~n baoka yerlere atanm&1ı bak· 
ı., taıelenen zarifane dedi kodu· 
ı._ kıromnda bulunmadığımızı an· 
._.. buluouyomz. 
.... General, İzmir'c geleli aıaAı·yu• 
lçiQ oo aene oluyor. O, bu on yıl 
Ilı de İzmir ili ile tamamen anlaş 
~ Ve kaynaomıetır. Oığını, ıaoıoı, 
'- 7•ruu, gencini, havasını, ıinirini , 
, batnı, ıuyuno tamamen anlamış 
t lıınıoııttır .. 
tat...~o ihtiyar köylü ile kendi ya• 

11-""ll küçük (Sümüklü Ahmed) 
Pi, fıbayı uk sık, U.h köy ova· 
~ kib köy çeoıueaiuio başında, 
CGt köyün çocuklar meydanında 
~ILllıiye alışmııt · r.. Çalıımasında 
~ öoem verdiği ıaba, yolcu· 
... Ve lllt"ktebcilık olmuıtur. Baki· 
~P.taka bile bulunmıyan toprak 
'iti lanndan kendi euerjiıi, kendi 

. . göıGı kuvveti ile yollar geçirt• 
~tr, İli ilçelere, ilçeleri kamua 
.,._ k6yleıe baglamııtır. MueUim 
--- IÖrmiyen en uzak dag köyle· 
"'- ba&nndao, Cumurluğun en 
tı_ k bır eaer& olarak mekteble
~Y•ı çatıunı yilkaelamiıtir. Ve 
'dan baıka kafaana bir cK.öy 
~ • IOkmuı ve ıoo iki Oç yıl, 

~vayı baıarmak için didin· .. 
._ löylGyii, mane•i bir kalkın· 
ge::• temizliğe, iae, tarihe aaygı 
lııi 'illi ye, fen ot ve bılgili Üı el· 
tıa Yt, hayvancılıga, tavukcutuga doğ· 
-~tmüaıür ve boou yaparkt"n, 
llll.a t bilgiye kıymet vererek 
~ it çalışma yolunu tutmuıtur. 
y~lQ uman, idari icaba göre, 
~ 1 özel preoaiblerini tatbik et• 
'*aruretinde kalmıı, fak.al bu 

le de iyi randmao almıour .. 
...._~h.y, aeıli, nefeli, heyecanlı, 
.;11•1t bir ıaheiyctti. Yapma, ba· 
-.,-• k~paaiteııi yükeekti.. Umul· 
~ bırçok ioleri, hem de ten• 
' e, itirazlara ragmen aona 

di .. 

-., ~iti Ye idrakli bir idare ada· 
~ .. :••rak da b11ıola (matbuatla) 
t, l te . ~ü~ildü. G~zeteciyi ıe"dı 
"ı e11d11ıoı sevdirdı. Hu suretle 
~~&il ileri davalarıla keodiaine 

11"•etli bir de11ek. NAladı. 
t, Cııeı~lule kamuya yakla~mıyı 
bil.t·lt•rıılıklı olarak onu çekmeyi 
!ı ... !· Yani General Kazım Dirilt 

-.t'd -.lif ~o aynlırkeo, muvaffak ol-
lı.ıı bır oahaiyetin derin vicdan 
lıcly~1 da laoıyac.k:tır. Bu, elbette 

bir bahtiyaıLktır. 
't~\Ôy,le anlıyoruz ki, hülulmetio 
tlıerat• ya verdiğı önem, 1zmir' i Ge
~, Kazım Dirik'ten mahrum 

Or, 

~ 6a1taınet, Trakya'yı, kunetli 
~,~inla ve baılı·bafına bir konu 
lilite ele almııtır. Oıprıdao gc-
)crle ~it. olan göçmenler burada 
•ttırı?hrılecektir. Burada nüfus 
"1- •cık, tılıii kuvvet faılalaotı• 
)eı.~lt: Trakya'ya yeni bir hız, 

l l hır canlılık verilecekıir. 
ı..71 l~e . bunuo için de, İzmir İl· 
~\a gıbı, enerjiıi, çalıoma aıkı, 
't~ '~ kavrayıoı, tecrübesi yük· 
itte .hır ıahliyeıi buraya vermek 
~~1ttir, f zmir milteeHirdir. Zan• 
4ııy~0~uı ki, İlbay da ayni acıyı 
lfetı a tadır, l<'aka1 ne yapalım ki, 

'-ta ~ Ve ~emle~eti~ yükaek a11g. 
-.11 unu ıcab ettırmııtir. Orada da 

v•rru oldukcı gögıümfiz .kabanr. 

ANADOLU 

----------------------.. ----------------------
erı a af an Da ngt t re, Frans 

Italya Kon şmaları Başlamak üze 
ve 
e .• _______________ .. 

Yalan: 
Londra lO (A. A) - Yetki 

çevenler oloılar kurum unun 

gel,.cek konaf'yioln İtalya Uahet 
anlaomazlığı hakkındaki logllls 

•'ranilız · İtalyan gôrlemelerlne 
daha fa&la zaman bırakılmHı 

,.rgeelle 30 eytule bırakılacağı 

yolundaki ıôyltınlllerl yalanl•· 
maktadır. 

'Üçler konf c:ransı: 
Parlı 10 (AA) - M. Lnal 

ltalya · Habt-t anlaımazlığı ilıe · 
rinde gôrftomek ftzere 16 
ağuıtoııa toplanacak olan kon· 
feranı için Loadra Te Romaya 

çağrılar g6odermtıtlr. 

Aloiıl birçok ekaperlerle bir· 

ilkte ltalya bGkdmetlni temıil 
edecektir. 

Japon elçisi: 
Adlı Ab .. ba ıo (A.A) - 1 •· 

b .. tlıtanın Japonyadakl ilk koo . 
ıoluıo ıClel okul dlrekıöril Ato 

lba Boru Tokyay• ghmletlr. 

ı· ı - - .... .. 
' 

M. MaltOlini 

Roma, 9 (A.A) - Glornale 

E ' lralya gazeteıl buın Te pro 
pagaada bal"nhgının 9 uyıb 
bılıtır1~1Dden bah1t:derken Do 
çe'ntn doRo Afrlkaaı için rm 

Belçika Da Ordu SiJiihla· 
rını Kuvvetlendiriyor .. 

--------
Cenub Komşumuz Yoroyoş Kuvve
tini Artırıyorsa Biz De Mukav~met 
Ku\'Vetimizi Göstereceğiz,~ Diyorlar. . 

Alman topçuları talimde. 

lıtanbol, 10 (Ôıel) - Bel· kere ihtiyacımız Tardır. 
çlka hOkdmetl ordu ve elllh· .. Eğer ceaub komıomoı. 

tarını bir derece daha kunet· ôntlmftıde ytırthGe kunetlerinl 

lendlrmeğe karır nrmlttlr. aruırıyorea daha iyi!. Biz dr 

Belçika milli mDdafaa bakanı ıklın kabul etmlyect~I bir 

M. Dneae, batan Uelçlka'lılara muknemet kudreti gönerecf'ğlı 
biıaben Te radyo ile tlddetll Biz her zaman leıiklAlimiıle 
bir nutuk •ermlı ve: yışımalıyız. Biz uııtk veya 

"İyi ılllblanmıı, iyi talim yakından hiçbir kudret haul 

görma, ve makHdı iyi kura· dlrrktlı veremez! 1914 te top· 
mıı bir orduya ihtiyacımız raklerımızı knrt11mak için 
kat'idlr.,. fed•klrlık yaptık, faJat ıtmdl.. 

.,Her hangi bir tehlike anın- Topraklarımıza bir tek dtıt · 

da en kııa 11manda birinci man geçirmemek için canımızı 

mtıdafaa hıtlarını koıacak. en feda edeceAls! Ve ordumu&O 

bDytık kouvetler karıııında bana gnre luıırlıyacı~ıı!. ,, 

aDcak darmqı dltOaecek U· Demltllı. 

rettlğl enet tedbirlerin ihtiyaç· 

lara uygun ölarık dGze nltı ve 

tıılu bir ıurette tatbik edildi· 

ğinl yazıyor: 

Gtnı'l ayni gazete diyor ki: 
Ctnene gevezı>llğe ve teh· 

dide lıt,.dlğl hder deum d · 

ei'I. Bay ot f mpmraıorlokların 

~dcude ~etlrdlkleri mfeallerJ 
dOnyıa tarihinden ıllemly~cekttr. 
80 itte hlrtclk bhtm 1''aşiıot 

hftktlmetldir. Aytıemalar .., ara 

~lrmalr.r ancak karıtıklı~a se· 
bdb olablltr. 

Ba guete eon glnlerde ah· 
nan tedbirler ıonuncu ola· 

rak doga Afrika •ya g6nderll· 
mek 6ıere ordudan 7 fır· 

ka ile tlyah ~6mleklllerden 
6 fırkanın aeferber edildiği· 

al .e •ynt Hmı.adı ~iden 
•naların yerini tutmak Gzere 

bir o kadar ;eni fırka teıkll 
etdglnl llbe eyleaaektedlr. 

t;tornale n·ı •• u. aon ıefer 
berllkte en ılyade göze çarpan 

btdiunta.ıllAh: altta• aha•n 
ıon yeal fırkalardan birinin 

mah1.1 gönGllGlerden nı ıon 

harbde •uraımuı olan eıkl 
mubarlblerden milrekkeb olda 

Pııoaymo 

Artıuluıal panayırda hazır 

hklar hummalı bir Ot> ktlde de· 
nm etmektedir. Pazarreel gtı· 

nfi akıamı panayır ıahasına ge· 
net elekllrtk cereyanı verile· 

cektlr. DDo akpm oarbıy •e 
panayır .komlleıl balkanı dok· 
tor Behc_,t Uı; hazırlıkları t"f. 
dı etmlı n heqeyln hazır· 
Jumıı oldata g6rGlmaııar. 

Bu yıl panayırına geçen yıl 
1.rda görtılmemft bir ligi nr· 

dır. BiltDn Anadolu; pınaymn 
açılmaeını beklemektedir. Otel 

terde olmdlden panayır gftolerl 
için oda n daireler klnlın· 

maktadır. Baıbıkan lımet in· 

önü; panayırı törenlelaçacaktır . 

Başbıkanamııı bOtOn İzmir 
ıerinç ve heyecanla bekliyor, 
bDyftk kartılama için Jlzım· 

gelen bazırlıldar yapılmaktadır. 

.Paa.yır zamanında lımlr'e faz. 
la slyareıcller geleceAI gö&anlD· 
de tutularak otel ve hanlarda 
yer kal mamaıı ihtimaline kartı 
özel (Haıoıf) nlerden de buı 
odalann panıtyon halinde kul· 

lanıla blleceklerl teıblt için te· 
oebbftıte bulonolmottor. Kart•· 
yaka ile Gôıtepe'de bazı evlerin 
pınılyon olarak kollınıla bile· 
ceğl eahlplerl tarafındın komite 
haekanlığına btldlrllmlttir. 

guno, bunun lae . hu&umet re· 

jlml ile uloı araeındakl tam: 

kaynaımanın bir belgeli oldu· 

ğuno kaydrdmf'ktedlr. 

Berne, 9 (A.A) - Federal 
meclis; İnlçre Uo İtalya ara 

11ndakl ı,ı mlauebedlerl bo· 

Burnavada Bir Kuduz kö
pek ~leyecan Uyandırdı .. 

HC•k harekette buluamuf olan 

bir A•mtarya'la ile bet ltalyan 

•e iki Fraaıısın ı~•lçre toprağı 
dııına çıkarılmaaana kırar •er· 
mlfdlr. 

Bir Neferle Bir Kadını, iki Hayvan 
ve Bir Köpeği Isırdı •. 

Vıılagton. 9 (A.A) - Dıt 
bakaalıAı Ameıih'nın reıml 
mDme11lll ııfıtlle ltalyaa · Ha· 
beş ınla1ma1lığını görOımek 

Gsere Roma ya bir -Amerikan 

diplomatının göoderlldl~foe dair 

olan hıberlt1rl yalanlamaktadır. 

Roma, 10 (A.A) - ft,.emf~ 
lt"BZete 1909 ve 191 O doğumlu 
tayyare aet,.ğm.-nl"rUe maktniıt 
terini ılllb altınm çagırao kral 

..IDrlot neıretmfştlr. Emir, bu 

ı:•~rılıtın ihtiyat tedbiri olarak 

ve tayyarecilik faıllyeılol geliş 

tlrmek muadUe yapıldığını bil· 

dbmektedlr. 

DDn Boruua'd• bir kuduı 
köpek, halkı heyecana Termlo 
Ye yukarı mabaUede rıaetgele 
halka ıaldnmıthr. 

Köprğln kuduz olduğu derbıtl 
anlaıılmıı Ye halk: 

- Kuduz var, kodozt 

Diye ba~ırma~ı başlamıetır. 
Köpek ıokalı.larda raetg• le koş 

mut •e kartıaıoa çıkanların 

ftatGne atılaoııtar. Halk ta k eo 

dlelnl taklb etmlttlr.. Kuduz 
kôpPk, btr nef,.rle bir kadın, 

iki baynu Te bir köpe~I J8Jr 

mağa monffıık olmuotur. Hu 
ıırada bir iki el etlAh arı lmıf 

Ye halktan bir vatandao rıiba 

yet çifte tftfeğl ile bu m"hluku 
gebertuı,.~e muvaffak olmuetor. 

ltalya'daAsker Kaç!lk· 
ları Her Gün Artıyor. 

---------------
Afrika'dan Gelen Hastalar, Italya

da Fena Tesir Uyandırdı. 
lıtaDbul, 10 (Ôıel) - İtalya'da uker keçıkları gGnden 

gQae çogalmakdadır. Doga Afılkaıına gldr:nlerln, baıta olarak 

dOamelerl, 11ıl7a'aıD her tarafmda feaa teelrler u7aaclarmıkdıdıı. 

Dığer köpek te hlU edllmlıtlr .. 
N~ferle kadın •e dtğer iki hay· 
vıa tednf altına alıomıelardır. 
--~~~----~-----

Emir Suud 
M. Mussoliui'oio Tak· 
dirkarıyım Diyor .. 

Roma· 10 (A.A) - Hicaz 
•ellahdı Emir Suud Cenovadan 
ayrılmadan evel gazetecilere ıu 
dlye•de bolonmootur: 

Muaeolinl çok bOyGk bir 

adımdır. Üzerimde bflyGk bir 

etkl yaptı. Ôtedtnb;rl ono11 
bayık bir takdlıUrı711a. 
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Yurd içinde Geziler ı* t?::!!.. aa DD c;r o n.....JI ~ o a 'ı Zonguldak 
Bor yılki gibi bu fH da; \\,;il IUI n IUI n u e y a (g o ıru a lQI e ır e ır o -Saylav) arı Halk· 

yordda geniş bir ~ezl beye· -

::.~;::'!~:.:E~:::~· .. ;!~ı:~ Habeş imparatoru, MussOli- r Ata!?_rk la z~::t;~·;:.~, -8~ 
alan işyar bOrosundan, yaz nı· lçı·. n Neler so·· ylu" .yor?. Birkaç Gfln için gQo pırıl llbaşkına eıyl•• }. 
taıHloe kavuşan öğretmen oku G d J k ı 8 K rııb• 4okara'ya i iyor ar. tıo \'e eay av aeao a 1 
loodın biraz olsun uzaklıttı. kl H bl koru 
Bonluın gldfa ylloleri •yrı İstmnbul, 10 (Özel) - Ata ca 

1 
alkevl •dına r., ılot 

'" k JJ B Ad S J S V d• O r. A"" beycumı kımuno merae ayrıdır. Yurd kıyılarında &erin A ı 1 ir am, ö y iyeceği özü 1. e 1 eıa g· tftrk, birkaç gfto sonrıa tekrar gltmltlerdir. 

deniz banyolarını •alanlar çok· dônmek Ozere Ankara'ya teo Kurul orada toplanın klSyıer 
tur. Sıcak eo şehirlerimize, kı~ zında Dolaştırır ve Sonra Söyler.. rl( ediyorlar. hılkıyle yıkıodıo drğetlerde 
hısıahklırıoı tlmdlden yatış. İstanbul 10 (Öz,.ı) - H•broistan imparatoru, lkldeblr heyecanlı aôylf'vler veren İtalyan \...___________ bulunacak, parti progr.,11101 ft 

tırmıya gidenler ise az değildir. başbnkeoı · Sinyor Mrıeeoliol için demltdr ki: in gı• ltere devrim 6lkdlerlnl koooe•c•~' 
Boolardan bıtka bu yıl - Mueeoltoi'oln atıb totmu1, blıe hiçbir tesir yapmamaktadır. Bu gibi hey,.canlı eôzlere kaynaşacak baetalarına bak•c•kı 

yordda yeni bir gezici sınıfı kulaklarımız alıemıetır. Akıllı bir adam; dfteDocealnl eôylet0ez, aôvlese bile, eôzlerlnl yedi defa eksiklerini n lbtlyaçlarını ıe!' 
doğmuştur: Bunlar toplu veya ağzında dolışlırmılı ve ondan ıonra ığzındıo çıkarmalıdır. halya'nın kunetll ve bizim zayıf 200 Milyon bit edecekıfr. 
tek h•şlırın• demlryollarımız olduğumuza gelince, Davud Aleyblsaellıu da ufacık boyuna rağrnen attığı bir tatla dev gibi 

Ozerlnde kuzey, gOney, batı cüeaeli Tıhlta yenmlotJr. Binaenaleyh bertey er meyianında belli olur. Li .. alık Dahili 
ve doğa y6olerlode dolaımık· • 

tadırlar. y D y k d J b J istikraz Yapıyor .. 
Bu yeni gezicilik, Devlet Unan 0llRD m~Sl 3 Jll a ~tan U lıuanbol, 10 (Ö~t!l) - İo~ll 

demlryollarında onbeş güo, tere btıkumetl, ulusal m\ldafaa 

bir ay dolaşmak hakkını Ye· Limaııını Resmen Ziyaret Edecek ı,ıer• için 200 milyon liralık 
ren az Ocretll bllellerle bıe • , . • d•hlll bir Jst!knz . yapmağa ka-
lemıotır. Bu bileti alanlar, fate· 
dikleri zaman binerler ve dile· 

dlkl .. ri yôolerde yolculuk ya· 
parlar. 

Ankara eon günlerde bu 
yeni g,.zlctlerfn u~rağı olmuş · 

tur. Şehrimizdeki bOyftk yapı· 

ı ... ın ôolerlnde, heykelinin 
eteğinde; glylolştuloden, ko 
noıuılerından, gezici oldukları 
kolayca molaeılao blrçek loaan 

lar görftyoroz. Yeni sınıf gezi 

cllr.re, eeblrlerdeo çok demir· 

yollıtınd• knoeolor ve onlarla 
ozon uzadıya vagonlarda ko 
nuşolor. 

Donların hemen her yerde 

g6rdGklerlnl 11lze •nl•Uıklan 
hf'yecanı fçlodrdlr. Kıe• bir 

ıaman içinde birçok oeylerden 

aldıklari duyguları, fçlerlnde 
eaklıyımazlu, onları izinle pay 

laemak isterler. Sıv11'takl Sel· 
,çoklara kareıeıoda çok hayran· 

hk doydukların1 eöylerkrn Kay. 
11erl'drkl yapıcılık hnmmHını 

anlıtmağa geçerler. Adını'da 

iken, yeni pamuğun yiıkıek 
eatılıcağıoı öğreoınfşlerdlr. Boa· 

dan doydukları 8P.•lucl sizde de 
gôrmek lıterler. 

Muıln limanının yapılma11ı 

heplslol n dllrğldlr. Or•dakt 
gf'nlş çalışmanın ne bdır mr· 

tıcağıoı eimdldeu gôılerlle gô· 

rOyorlermış gibi heyecanla an · 

latırlar. Orta Anadotu'd•kl ağaç 
azlığını konuşurken yOzlerinde 

acılar dolıeır. "Bu geniş ova· 
lan nasıl f!Dlamelıyız, buralar· 

da d•ha ÇOA: Türk kolu ne 
zamın çalışacak ... u Diye ıorar . 

keo eabıreızlıklırını gizliye· 
mrzler. 

Sam un'on gOzel göreylol 
hatırlayıoc• yenld,.n sevinç 

doyerlır, orta Anadolu'dan Ka· 

radenlze inerken görQlen giizel 
tableti zevkle anarlar. 

Y rnf eınıf gezlcllerio biitQo 
yord köşelerindeki duygularını 
çerçevelemek mfimkün değildir, 

ancık onlarla koouşanlard• 

doğacak toplu bir fikir vardır: 

Yorddışlır memleket tçinde 

böyle dolaetıkça yurdun her ' 

Jşloe dabı geni' bağlanıyorlar. 
Bo gezlşler onların ar duygu 

larını fnceldvor. Ynrd eevglle · 

rlnl aşımyor. Onun yoklukla· 
rtı~ ilgileniyorlar, nrlıkların 

dan güven duyuyorlar. 

Devlet; bôylt! gezici blleılerl 

UDUIOnil korken bQıQo bo fay 

daları dOşOom01tOr. Bunun 

yolcu Hyıeını artıracağını bir· 

çok ekonomik feydılu verece 

ğlnl heHblamıfdır. BugDn de 

lst•tlstlk rıkamlsrlle arı.o ge· 

ılcl sayısını ölçeblrlllz, ancık 

lıu geıllerin kOltürel faydalarını 

ôlçecek ~y; birbirimizin yapa· 

_________ .. , ________ _ 
Donanma Haftası Senlikleri 1-littikten Sonra Oonanma 

Akdenize Çıka~ak ve Istanbul'a Gelecektir. 
İet•nbııl, 10 (Ôz,.l) - Bugilalerde Atloa'da y•pıl•cak uoonanm• haftası,, ıenliklerlnden ıonra 

tekrar Altd.,ulze çıkacak ol•u Yunıu donaom1111nıo, reamen İstanbul llmaoıoı ziyaret etme•l 
kararlaştırılmııtır. 

Kültür Bakanlığının Aydın 
Programı Çıktı. Peştemalları 

Kaldırıyor. 
Okulların Açılacağı ve Namzed Ta· 

lebenin Yazılacağı Günler •• 
~~~~~~--~~~~~~ 

Ankara, 10 (AA) - Kol lstlyenler bulundukları eehlr· 

Aydın, 10 (A A) - 8ogftn 
toplanan ear korolu k•dınl.rın 

çıreaf •e peştemal ôrtQomele 
rlol y•emkhyao bir karar ver· 

mletlr. 

rar vermloılr. 

Amerika 
ltalya'ya P a-
ra Vermiyor ... 

İetaabul, 10 (Özel) - İtalya 
h6ktlmetl, Amrrika'dıo pıra 

istikraz etmek , llltemleae de 

Amerik• kOlu\metl v4kl teklif 1 

reddetmlt ve pıra nremlyece· 

ğlnl btldlrml11ılr. 

Toulooda Grev 
Toulon, 10 (A.A) - DOnkft 

gftn tam bir ıftkun lçf nde geç· 

mle ne t .. r11nede ne eeblrde 
blçbfr hldlıe olmamıştır. 

tOr Bakanlığından bildirilmiştir: terdeki kftltdr dlrektôrlllkle· 

Ltse ve orra okullar.; yeni rlne ny• lise Ye orta okul Ceyhanda'da Bir Arsen 
namzed talebe kaydı yoklama dlrektôrltıklerlne , bıe•urmılı· 

Jarı yıp.lmı ve okulların ıçıl dırlar. L • M • T •• d • 
ma ~aoıerı •e•ğıda gôsıernmıettr. Kaçak Ü pe n 1 U re 1 

1 - Lise ve orta okullara 
~~~~~~--~~~~~~ 

~~~~~~5 ~~:e~eb•h•Y::;!::;:~ ltalyan Askerleri. Ceyhan Nehrinde Son Günlerde Bo-
sı 8 9:J5 com•rtesl 11at 13 te Roma, 10 (A.A) - Bir ya· "" 1 1 ç "" ı B 1 d 
billrilecektlr. b.ucı l11ttbbırat ajınıı eon gdo· gu an ar oga mı ya aş a ı .. 

2 - Llae ve orta okulların lrrde bir haber yHmıetır. Bu 
1,2,3,4 n 5 inci eınıf larının hıberde İosbork'ta yıyılan ta· 

batanlf'me ve ,.agel yok.lam• yl•lara gôre birçok İı•lymn aJ· 

Ceyhan, 6 Özel aytarımıı· 
dan: 

larına 2 9 935 pazartesi bat 
ker kaçaklarının hergtln Ttrola 

gelmekte oldukları ve bunlar 
lan.cık 16 9.935 puateel ak· dmn tktelnln sınırı geçmlye te. 

eımı bitirilecektir. rebbüı ederken telef olmue ol· 

Dan gece earda çoktanberl 

görOlmlyen bir so1goncoluk ol 
moetur. 

3 - Lise aon· sınıf bdtOn· 

leme ve engel yoklam•larma 
~ 9 635 pazartesi baelıoacak 

1 O 9 935 salı •keımı bltlrlle· 
cektlr. 

4. - Olgonlok yolı..lımaslle 

1 eski ô~ren,.ğe göre yapılacak 

olan lfae ve orta okul mezu. 

niyet lmıibınlarıoa 1 l,9.935 
çareambı gOnü baelıoarak 

21.9,935 cumartesi saat 13 le 

bhlrilecekllr. 

5 - Parasız yatı talebesi 

eeçlm eınaçların• 23,9,935 pa 

zarıeal ba~lınacak. 

A - 2:1.9,935 pızarte1I 
Türkçe, edebiyat. 

B - 24,9,9:J5 ealı riyaziye. 

C - 25,9,935 çareamba 
tarih, coğrafyı. 

Sınaçları yıpılmak tartfyle 

25,9.935 Çmrtımba bitirilecektir. 

6 - Derelere 30,9,935 pa· 
zarte81 glhıft baelınacaktır. 

7 - Parıeız yatı tılebesl 

11eçlm ıınıçları mrzunlye fmtl· 

hanları 'fe yoklamr.lar hık· 

kıod• daha çok bilgi edinmek 

cağı görüolrrdlr ( M Deıbedc ) .. 
Bia bu eayf•lard• bir gôrGıG· 

mftzft eaptarken alının tedbirin 

iyi eonocnodan bir ölçll veri. 

yoruz. Ba görft~ ölçftı~nllo ile· 

rlkl birçok yeni tedbirlere hız 

vereceğine de inanıyoruz. 

Kamü !Joal 

doğu bildirilmektedir. Bu ha· 
her aah e&Htan eridir. 

Bir tftccar eabıbleylo evin· 

deki ka&Hıoı açınca 4500 lira 

sının yok olduğunu gôrmfteıOr. 

Bulgaristan'da Komite· 
cilik Yeni den Dirilmiştir 
Yenj Komitede Münevver, Tedhişçi 

Ve Motrid Bulgar Gençleri Var. 
Bolgarlnan'da, maruf komite 

ellerden Petko Tııykof boodıa 

on, oobeş gQn evvel 40 komiteci 

arkıdaşlle birlikte te,ldf edil 

mittir. Bu euretle geoer•l Zla 

tef hftlnim~d tarafınd.u baela 

n•n Pctro Sandanof Protogerof, 

Petko Tr•ykof ve Gostlan PDp 
Tonorof tedbir komitelerinin 
fubl lşt itmam edllmietlr. Buna 

mukabil: Mlbıelof komitesine 
meosub 'fe mevkuf bnlunan 
bQıOo komiteciler, yalnız on 

kadarı mOstema olm•k Qzere 
ealıverllmlolerdlr! 

Bu, Bolgarlsıan'da tedble ko 
mhelerlne yeniden eerbeıt mey 

dan bırakm•k demektir. Vakıa 

htıkumet, eabık Bu•tmr hGkd 
metleri gibi komltrcılerln faa 
llyetlne reımen mftaHde 'fl'r 

mie değildir, f•bt bu komite 

nln bOtCln kadrolarının tam 

olduğa ve ilk fıııatta faal17ete 

geçecekleri mubakbktır. Yal 

nız mabut İvan Mibıllof 'un 
bat idarecilerinden ·fırHa D 

Naçet glbl h•kkıoda 200 da· 
valık mou.zam ve yOkll do& 

yaları olanlar· idareci mevki 

inden uzak totolmuotırdır. 

Yeni komite, Bulgar ve 
Makedonyalı gençlerde1: md 

rekkeptlr va bunların hemen 

hepsi de mQnener f•kat mOf 
rld tedhleçtdlrler. 

8tıtün vaziyet O. R. 1. M. 

tedhiş ıeekll4tının M•kedonyada 

h•rekete h .. r:ır o:duğaou gôı 
termektedlr. 

Hava Tehlikesi 
Aydın 10 (A.A) - Hava 

ıehlikellne karo• hallı:ımızı il 
,ıılendlrmek ve hava tebllke11l · 

ntn ÖPemlnl anlaımak için 

Halkevlmlz köylr.re lread heyet 

ı.erl gôndermlıtir. 

izler '" ıabklkaı, bu fşlo, ~v 
11ablblnln gece taraeada uyurken 

meçbol blrbç kiti tHafındao 

elblaeslntn cebinden çalının 

anahtarlarla yapıldığı netlce11lnl 

doğoıoyor .. 

Zabıta lıl aydıolatmık için 

vargüclyle çılıemaktadır. Tahld· 
kıtı bolandırmaınak için ted · 

kik ve kanaatlarımı yazmıyo· 

rom. 

Bir de Ddkkiln: 
Bu akeam pazar meydanın· 

deki elbiseci ve manifaturacı 

TftrJdst•n'lı Yahy•'nın mağHHı 

da eoyulmuştor. 

Sabahleyin mığızaııını açan 

Yahya dOkkAnında yapılan ka· 

r.şıklık ve kOIJiyetll bir eksik· 

lik görQnce eıeırmıı ve bakı· 

nırlı:eo mağazanın dip dıva· 

rında bir yama gözüne lllemlt 

ve y•nına yaklaşınca meı'eleyl 

anl•mıotır. 

Duvar hırsızlar tardmdan 

dellnmle ve eoyılar çalındıktın 
sonra tekrar harçlft güzelce 
örtUmftşdür. 

Boğulan Kadın 

Bnnca tak.lb n ihtara rağ · 

men gene haft•da birkıç 

ğulma hAdleest oluyor. 
bo 

Dı1n de aılı:ıd•tlarlle nebılo 

kıyl8loda gezl"n ao yaşlarınd• 

bir kadın yaaındakılerln lbzını 

dlnlemiyerek ıoya glrmlo ve 

biraz ileri gidince bir burgaca 

kapıluak hoğolmuıtur. 

Ceıet bir maddet sonra 300 
metre k•dar aeağıda boloumue 

tur. Geride iki kftçük ynro 

bırakan ba ınıaın hail dlier· 

Çekoslovakya 
Busene Memleke· 
timizden 1 Milyon 
Kilo Toton Alacak·· 

Ankara, 1 O (Özel) - Ç1'k°'
1 

lovaky• htıkumetlnla, bo 1' 
ftlkemizden bir milyon rıııo 
t6tfto •lmaeı kararlıetırııoııetıt· 
Bu hueoe için yakında maoıt• 
&iller gelecektir. 

Yağmur 
Denlzlt, 10 (A.A) - jlll 

•ydınberl biç dfttmlyen 1•~· 
mor bugftn aaat 17 de b•t1' 
mıı ve bir aaat k•dar çok tfd 
dedi olınk yağmıetır. Eır•fl' 
da konetll yağmur yığdı!' 
haber ıhomıetır. 

§ - Mogl• 10 (A.A) ~ 
Dört •ydaoberl yağmur ya• 
görmiyen Moğla'ya bugftD 6~' 
leden eonra yağmur yağrD•1' 
başlımıetır. Yağmurdan ısoct 
şiddetli bir fırtına esmiştir· 

Lehistan • Danzig An·. 
laşamazhğı Dnzettild1•• 

Berfin, 10 (A.A) 511"'
1 

çevenler Lehistan ile D•"'fl 
e' 

arasınd•kl gerginliğin geveeo> 
1,,. sinden ôtOrO memnoodor ,,. 

Hususile Danılg hfikumetl 
rafınd•n yapılın mü311de~•t 
lıldarı kaydetmektedirler. 

Haydutların 

Bir Taarrıızu .. 
Trene Bomba Attı· 
far iki Kişi öl.dB·· 

0 
İstanbul 10 (Özel) - To~1 

dan bildiriliyor: 
ol• Çin'de gayri Hkeri JJJ1 • 

bbt' kada bombalarla milc'-
pôrt Çln'll h•ydot Luoeot g': 

r00' rıoa bir taarruzda boloD (" 

Iar, yolcular üzerine bo01b11 

rıoı •tmıelardır. 
.,rıı 

Bu taarruzda gır o:ıelJJ 
6

1. 
ile bir japon tBkeri polfel 

mneuır. dl•~ 
Japonya hftkumetl bu b6 ı· 

üzerine Çin hükumetini eıdde 
le proıesto etml~tlr. 

Otomobil Kazası 
bll 

Metz 10 (AA) - Oıoıtı0 d• 
k ...... 

Foollgnıy Hıba111 cıv el 

bir ağaca çarp•n Parlı Soff ~I 
elçl•f ğl yönctgerl Dlvlko'' 

haetanede ôlmOo•ftr. / 
~.,. 

terine bir örnek oll1l•11 ..... ı 
'fi" 

Fakat to tkl •y zarlıod• yı ıo 
1dOI' 

kadar boğulma vak'•ııı 0 0ı· 

halde gene de mfitenebblb 

mıyanlıır görftlQyor. 

Ayağını kesen adaoı: d~ 
Ceybaoın Köıırelt klS140

, 0 
,ııe 

Ym10f'uo hırmıoınd• ç I'~ 
. kk ,,,, 
ışçtlerden birisi bir dl • ,eri 
yOziloden ayı~ını patoıo0 ,gı 
bir aletin" kaptırm1e '" •1 
keallmletlr. ,p•' 

Yerılınıo ilk teda•ial 1 ,.,. 
larak Ad•na memleket t:ı• 
aeelne yollanmııtır. 
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lznıir'liler; 
Oavacılığa 
v . . t erınız ... 
• - Parti Ba~knnımız Avni 

Do~an'a ithaf -
Yakın tarihten bir yaprak: 

Anııızıo, bfr fırtına, bir ka· 

lırga kopuyor.. Beyozların bn 
IQq BilAhları, topları, torplllerl, 

geıntıerl, atlıları harekette. 

Gôılerl kan (ann~ına dlSnmiiş 
ctnavarlımo sftngülerl parlıyor . 

Boynundaki esaret zenclrlle 

l&be'nln yoluna ıaşırarak top 

'•klırıınıza çıkan katlllerln ze 

b1t11 hançerlr.rl sıyrılıyor. 
Medenilerin parlak kaeatura 

~kakları, dağları, taeları değll, 
kir nluaun bağranı c;lğnlyeo pis, 

•nlı çizmelerin gQrültüsO do· 
)tJloyor, 

Ef,.p beraber gelmişler. Hğ· 
:•11, eoldan atılmışlar. K1zıl bir 

1Y•oıet, yangın, lolhl ve le· , ..... 
l'arlhten utanmak, lneanlık 

:uyguau yok. Dünkü komşu, 
Ogftu canavar, dOnkü dost 

b 
b 080n dOıman, dankü kl>pek 
Ogtıq bir kuduz. 

Mavi, beyaz, yeşil, kırmızı, 
~rı, IAcherd, şekllll şekilli beı· 
'"" Barılmışlar, yangın gibi esi 

1orlar, 

lb Sangftler, kılıdar, katil ka· 

k •lar ve hançerler, kadın, er 

ek, çoluk, çocuk, genç ibtl· 

hr deoılyor, saplanıyor, keai 

~r, doğrayor. lneaolık ve vlc· 

n bir maktele sllrOklenmfş 
ltaıkıı. 

GOvdeln parçalanıyor, me· 

:d"r kesiliyor, kadınların karnı 
çt'ttllyor, nevzadlann kafası, 
lf~llleler altı~da.. Ve kıd11rın 

eti, hayvanlığın dişlerinde 
Ptrçıfaoıp gltoıede!. 

1 
~•tılar yanmakta, orman· 

art d lltuşmakta, ovalar aıeş için. 

d '·· Baş1 eokacak, duracak. 

Qlt1lpnecek yer yok. Badf'C6 bir 
lkenıo tam orrasında bir 

'•t1ç yer ... 

1 
Gar bir 8es tarihin dedn· 

lkı . ' 
erınden bir aes duyuluyor: 

Deni öldOremezstntz! Ben 
'•lr olılilam!. 
d Dlrdeoblre bu mahşer mey· 

1
101

1>10 o avuç içi kadal' dar· 

'l•tıdın, terlbln bir kaynağı 
•çılıy il or. Bir inan kaynıyor. 

t Q inan, yaratıyor, etrafına 

1°1>1•nao ları aftrftklOyor, dere· 
''de d n, ovalardan, dığlardan, 

ô 'bitlerden aşıyl)r, bir ııel gibi 

)
llOne gelen herşeyt rıftrOk.IQ. 
Ot 
kaı ve Akdeniz kenarına dö· 

) 
Clyor. Ne kan, ne lişe, ne 

•tag ti ın, ne blrşey kalıyor. De· 
11 

bir aQkun başlıyor. 
v k e göklnde hltal, yıldızı 

t 
11
"llllark,.n, bir uloııon kor· 

tılQv , 
u gftnü doğmuş oluyor .. 

• 
'Y •• 

t •l.ı:. tar ihln tufıını böyle 
llll)p 
~ lnu~; böyle bitmemiş midir? 
•laı b· ll~ .. t ız lıöyle güııler 1 ve fo. 

itil 1 .. rl ırkrar görmek 1@tc 

b Yor, Nt rede kaldı kf, arllk 
., er olus lçio bir tchllk~ do 
!l•r@a f 
tıl · elıik,.t, yukarıdaki gibi 

1 .._'Y•caktır. lşte yeni eavaş 
•tıaı k 

orkunc tabloım: 
c 

@ b ece saat iki . şehirler ka 
' •l 8-b •r, köyler ellkQu içinde .. 

t 
1 

Uyar çiftler uykuda, Yn· 
o ar 

, rOyada.. Hasret çeken 
lialar L 

4,kl • &ıdınlar, kızlar, uzak· 

~ o~ullarını, lardeşlcrtnl, 
oc.ı dfL •rını, nlşanhlarını ve sev· 
.. ıtl'loi dQ L Y 

" L ttlnme .. te .. , ani, 
ı•,ın 1 
ktı c. anlar bir aradı, uzakda 

,~er _de kalbin içinde yaşamakta 
... hıç kloıse ayrılık uteme· 
'"'titde .. 

l'em btı .r da şirlf ı meıdş 

G lÜ ifil ü rn Şaır halb>eıroeırfi 
----------------------~-------~--~------IHlll!~~~~~~~~~ Misket Qzi\mler Halkapınar Cinayeti 

Satın Alınacak .. ____ .............. __ _ 
Bunun için Yarın Ge

nel Direktörliikten 
Emir Bekleniyor. 
Buroava dolayında yetl,mle 

olan misket üzümlerin sahş za· 

mın1 gelmiştir. (Tekiller) lobi 

earlar başmQdftrlOğüne Ozilm· 

lerln aatıu alınmaeı için tali· 

mat gelmişse de henftz f iıt bil 

dlrllmemlştir. Yarın bu emrin 

de g"leceğl \'e misket 'ftzftmle 

rln ııatın alınmasına başlenıcağı 

kuvvetle oranla u maktadır. 

Tekltler idaresi bo yıl mh· 

ket füdlm1erln hepsini sahn 
alacaktır. Bunlardan şarap ya· 

pılacaktır. Şarap lmalıitbaneel 

Alsaocakta hazırlanmıştır. 

Sia1ra Yft. o 
zünden Kıya .. 

DrAlrmendere kamunuuun 

G6müldQr k6yünda muhacir 

Rıza•nın tülfio çardağında bir 

sigara yüzOnden Areb 1\tusta· 

fa'yı bıçakla lranğından ağır 

surette yaralıvan Afyoo'lo Mev· 
hid; vak'adan sonra kaçmışh. 

Direktörün Vücudunda
. ki Kurşunlar Çıkarıldı. 
Katil lbrahim "Bu Ekmek Me~'elesi .. 
dir. Benim Ekmeğimi Aldılar" Diyor 

~~~~~~---·~~~~~~-

Aydın Bira fabrikasındaki dfrektöre ameltyat yapılm11, 

işinden çıkııırılması yüzOnden gôkııftndekl dOrt kurşondao 
direktör Emil Bayfer'I tabancı ikisi çıkarılmı9tır. Daha iiç gOn 

ile dört yerinden ağır ıurette yaraların lhtllAt yapması teh 

yııralıyao ve fabrika mıldnlstl Ukesl vardır. 

Tıber z~ımek'J öldilren lab.lka Vak'a günü fabrika muha 

kavası Debre'll İbrahim, dftn sebeclsl Samh katilin eHndekl 

hakkındaki tahkikat evrıklle 

Adliyeye ve rllmlştlr. Soru bn. 
kômenllğlode lstlcrnb edildikten 

eonra cen evine gönderllmlşt!r. 

Bir mobarrfrlmlz; kattlle tQze 

(Adliye koridorunda görftştn6ş 

tnr. Kıyanın (Cfnayetfo} Bebe. 

bini kendl!lhıe eoronca katli şu 

eôzleJ·l eöylemlttir: 

- ".ı. e yapıtyım benim ekrue. 

ğlmle oyıudılnr. Bu mee'ele 

ekmek mee'df'elnden başka bir 
ıey d,.~tldlr. Koreonları ikisini 

de öldilrmek lc,:hı attım. Biri 

ölda amm11 bhlat sağ lı.elnıış ~e 

tabııncHı olduğa halde iki kor· 

şunta yaraladı~• dlrektörQn ar· 

kaaından koşmakta oldo~onu 

gnronce öoftne gec;mle; 

- Ne yapıyorsun lbrablm?. 
Diyerek engel olmıık lete· 

rulşse de lbrablm: 

-· Önümden c,:ekll, yokea 

eeof de vururum. 

Demi,, ve hakikaten kendtstol 

vuracağını anlıyan muhasebeci 

çekilmek mf'cburlyetlode kal 

rnıştır, ondan sonra dfrktöriı 

ve makinisti yaralımıştır. 

Suçlu j11ndı1rmalarca tutulmo11 yapalım?~ 
ve dıın şehrlmfz gfnel eanman· Dün Fıanııız battanPslnde 

Tüzece ( Adliyece) tahkikata 

devam edilmektedir. 

lığrna gP.tlrllmtştlr. G ---k--====-===========:..-------
eD Ç Ar eo· ödemiş, Tire 

Uray'ın Yaptırchğı işler 
Uray (Bdedlye) tarafından loklar Geldiler. Ve Kuşadasında 

Korşıyıka deniz kenurında gn ı , ---··----
zeı btr nhum yaptırılmasına Izmir'de ve Civar· 
ba~lanmıetır. Şnrbay Dr Beh daki öntDklerde Araş. 
çet Uz; dan karşıyeka'ya gl 
derek rıhtımın inşaatı tıe ço tırmalar Yapacaklar .. 

incir Kurdu 
Savaşına öneınle 

Devam Ediliyor .. 
co yuvasında yapılan loe111tı Kültür Bakaolı~ı tarafından Ödemiş, Tıre ve Kuş•duı 

llçderinde ığustoa başından glSzden geçirmiştir. Sonra pa Avrupa'dı arkeoloji taball etli 
oayır yerine giderek orada rllmekte olan Halil Şalıao, Ek· 
hummalı bir ş,.kllde devaoı rrm Sadi ve Sadi Alp lamlr 

bnl incir kurdo mt'lcadeleslne 
önemle başlaumı' bnloomıkta 
dıf. lzmir'den atanan mftca· 

dele memurları ile maballl 
tarım mtmorlara bahçelerde 

etmekte otın faaliyeti görmilş, bölgesinde arkeolojik tetkikler 

IAzımgeleolere direktifler nr y..pmak 6zere Aokara'dan eeh 
rlmfz "elml@lndlr. Don lybey· 

mlştlr. 

Lise Direk töril 
lzlole letanhııl'da bulunmakta 

olan e,.hrlmlz erkek Useel dl 

rekıörö Bllml gelmiş, öde~ine 

bışlıımıerır. 
~~~~~-...... ~~~~~-

bir patlayış, korkunç bir gü· 
rülıQ boğucu bir kok.o ile ka· 
rıeık ortalığı karıştıyor. 

Parçalanan gövdeler, kopan 

bacaklıtr, inlltfler, feryatlar, 

hıçkırıklar •e bu arada yeni 

infilaklar .• 
Kaçan, yu\arlanaıı, bağıran, 

çağıran, ağlıyen bir insan ka· 

( llelerl.. Zehirli bir bava .. 

Sendeleyip düşOnler, kıvranan · 

tar ve boğuhnlar.. Alevler ve 

havada tayyare gürültQlerl .. 

Bu tuhlo. ızQlefek savaşlara 

aittir. fzmir'Hler, İzmir zengfn· 

ini, Tılrk hunu ~örmemeltdlr. 
(fondan başka hu tehlike i ge· 

tirect"k olana, kendi uçaklarllc 

ayni tehlikeyi götürmdidlr. 

Ancak o \akittir ki, yurdda 

tam bir gOven doğacaktır.- İşte 
bonon içindir ki, parti baekaoı; 

- Tehlike anında canlı, caıı 

sız her şey devlellodlr! 

Demiştir. OlmBBınmı, ya ki· 
mln olsun, düşmaoınmı? 

Mes'ul devlet adamları, bize 

dOnyayı tehdld eden uğnreuz· 

luk ve felaketi önden habn 
veriyorlar! AHI Doğan'ın ııeel· 

de, bu lşa.ıetlerden biridir ve 

en bilyOklerlmfzln aeıılne ka· 

rışmakta, ayol zamanda onların 
sesinden doğmaktadır. 

Veriniz lzmlr'Uler, havacı· 

Iıga "Veriniz! 
İbrahim 

Jıkta aayar ilbay Dlltiver'I zl· 
yaret eımlşlerdlr. Bergama, 

Efes v Lırlea barabeltrlode 
Löllilr Bakaolığmın emrlle 

araştırmalar yaptıktan sonu 

dl~er öntüklf'rhı (A~arıatlka) 
bölgelerine de geçerek. tetkik· 

f,.rlne de'"am ~decekler ve Tür· 
klyedı•kt bütün de~erll öntOk 

lerl ·~örecekler tekrar Avrupa 
ya dönerek arkeoloji tahsiline 

devem edeceklı•rdlr. 

ilr. tmeolerle görftşnek ne şe· 

ktlde mftcadele yapılacağım 

anlatmaktıdırlar. Mücadele lkt 

ey eürecektlr. Ôdemlt · incir 

blllgeıi daha geniş olduğu için 

buresınm bir tarım memmilfl 

idaresine imkan yoktur. Onun 

lçto fol nfebeten haf lf olen 

Torbalı tarım ml"morunun dı 

Ôıleml~'te çaiı ması oyd11şık 
görülmüştür. Hasan ve İbrahim 
adında iki groç incir kurdu 

f ı•z Ottşınanları rnva, memurluğuna atanarak 

C 1 d ıd 1 
ioctr bölgelerine ~itmişlerdir. 

eza an ırı ı ar. 
Gumoovası komunıuıun Gtı Hav .J Gazı 

m•rtl köyuode Alt kızı Hatice· U (,, k 
yi zorla kac;ırarak kirleten ve raya yeçece .• 
babB l~I ağJr surette yaralayan iki Tarafın Delegeleri 
Hft~eym oğlu Mustafa ile ken· 
dlslne bu l;te yardım eden Ku· .\nkara'ya Gidiyorlar .. 
eodıılı Ahm,.d ve Oıımao oğlu lzmir h•'a gazı şirketi teei 
l:Jallm'ln sğırceza hakyerlode 8 l (u 1 dl ) d v a ıoın uraya ue e yeye ., · 
devam etmekte olau duıoıma 1 t t ı k t oda 
ları sonuçlanmıştır. Mustafa be' r c; n uray ve ş r f' ar1 aeı etok malzemenin satın a ıoması 
yıl ve arkadaşları da tklşf!r yıl 
ahıear ay ağır hapse mahkum me~'eleslnden anlaımazlık bııı 
edllmlşlerdlr. göstermişti. Şirket bu mılzrme 

lçlu evelce on bin Ura istemi,, 
fakat sonradan bu parayı beı 

bin liraya iodlrmlıtl. Şubaylık 

ıhketln istediği beş bin lirayı 

Mttze lşyaı-ı 
Mahkum Oldu. 

İzmir öntilkler mOzeslnden da vermemekte ve havı gazı· 
Bizans, O:maoh ve Venedtk nıo bütOn tesltıallle par1Bız 

altınlarına ı;alar~k satmıkla ve 

paraeını zlmmetfne geçirmekle 

suçlu mftze ambar memuru 

EBBd'ID Asllyeceza hakyerlnde 

devam etmekte olan doruemuı 

bitmiş, bir yıl iki ay hapse, o 

kadar mtıddetle memurluktan 
mahrum kalmaga ve çaldığı 

altınlarJD kıymeti olan 4.23 

liranın kendisinden taheHlne 

kıırer rflwlştfr 

olarak uraya devrini istemek· 

tedlr. Bayındnlık Bakanlığı, iki 

tarar delegelerini deni tedlm 

mukaveleılnlo lmza;ı için An· 

ka.e'ya çağumu~tı. Uray adına 

daimi encQmeD fiyeıloden Mu· 

zaf fer~ln, havı gı~ı ıh keti adı 

oı da direktör M. Lorlnerln 

Aokara'yı gitmeleri oydaıık 

(Muvafık) görftlmftıtGr. 

Delcg-0ler bngOn Auhım1yc 

Bu Zihniyeti 

Bırakalım! -----Diinkü sayımızda C. B. P. 
esnaf ve işçi birlikleri bftro 

ııunon; ftyelerlnlo çocnklanna 
elbise yapdırdıklarını ve bun 

dın ancak Aidatını -.erenlerin 

istifade edeceklerini yazmışdık. 

Bu arada, şöyle bir haber 

duyduk: 

Turan'da lsmıll oğlu fhkkı 
namında bir işçi urdır. Tı • 

rao yağ fıbrtkasının oıoma 

tlkclııldlr ve orada beı yıldan 

btrl çabşmaktıdır. Fakat belJ 

ay enel yatağa düşmftoıltır, 

kılkamamışdır. 

Fabrika, bu lırhlnu ne dok· 

tor göndern.ıiş, Df! llAç ı-erm!ş, 
ne de kOçftk bir para yarda· 

mında bulunmuştur. Boodan 

baekl', lcııbında bağlı bulun· 
doğu bbllkdeo yardım göre· 

bilmesi için bo leclolo taab 

hftdatını keıdb lıtrlfğe de Vf'r· 

memi~dlr. Yani birliğin yar 

dım kapılarını da kapamı dır. 

ÇOokü esnaf ve l15cller bfrH 

ğlnden yardım istlyen her 

üyenin, mutlaka habhGdatını 

vermiş olması IAzımdır. 

BOro, buna rağmen zavallı 

lşcloln haline acımı11, fevka 

14ıt6 bir ~ arırla derhal dok· 
torunu ayağıoa göoderm'ı. 

ilic vermiş v" para yardımında 
bolunmuijtnr. Bu lııtlenai bir 

b1reket~lr Fakat fabrikanın, 

kt'udt lıclelnin taahhi'ıUeriul, 

bir k111al vaıtfoel görnek. 
ketılb bftroya vermemesi. geve 

keudt lşcHerloe karşı çok yan· 

lış ve zararlı bir hıreketdir. 

Bir lecl hıftada beş kuruş 

vrrf!cekdfr. Bonon için gidlb 

gelme yirmi kuruş vermesi 

lmkAoı bittabi yoktor. Şo bale 

göre bonlar1D toplanması dı 

fabrikayı Ald demekdlr. 

Çocuk giydirme yardımında, 

belki o fabrika lıcllerloln ço 

cuklıırı da faydalanacaklardı. 

Bılbukl bonlarsn tatbhddlerl 

kf'sllmediğl için yavrular mah 

rum kalmışlardır. Klmbntr 

ayni fabrl~ada eağlık ve df ğer 

yardımlara mubtec dab'I ne 

lşcller var ki, f1tbrika idare 

ıdoln ~akat düşftoce&t ve llglP'z 

llğl ile bugön kendi teşek· 

küllerinin çerçi vesi dıeında 

kılmışlardır. 

Fabrika idareef 1 hem bizzat 

onları arayıb eormaı, hem de 

blrllklerlo il0l kıtpılarını ki 

Udlerae o lşclyo yozık dr.ğll 

mfdh?. Sonra, kanunen, ha ... t 
l~cllnlnl tedavi ı·tt1rııı •k mec 

burl}eti nerede kcloıı~dır. lr. 

seta bu lısııtaye ufçhı doktor 

gi\ndermeml~ler.Jir? 

Gerek bu fabrikanın, ~e 

rekee dlğn. mQe&eeeelerln bu 

cf hetlerl g0z0o6nf! almılarım 

latlyoroz, bu it artık yfirilyen 

ve yftr6tülecek olan bir lşdlr. 

Bo iidıu keeib bnroya ver· 

mek demek, o loclleıi hem 

yor~unluktan kurtarma._, hem 

de onlara bft:ooon yırdımını 

eığlamık demek.dlr. 

'-------~------~ hareket edecekier ve Slllı ~Qnft 
Ankara'yı varıp mukıvelryl 

Bayındırlık Bıkaolsğında im 
zalıyıcaklardır. Uzayıp giden 
bu mea'ele BıyJndırhk Bıkan· 
lı~ının itine kar11m11lle biti 
rUmlt olıcık ve ınlııma hAAıl 
olduktın · &o!lra fıbdka n dl 

ğer teeLet oraya devrolonı 

calı•ır. 

Kan, D'·ri 
Almanya 'da \' abufli'lere, flaJ. 

va'<la Siyah derililere k:ırtı ılmımsaz, 
yaman bir dfiııııanlık var. • 

Alman'lar, Yahudi erk,.~i ile 
gezen Alman kız ve kadınlannı, 

(Şübheli intıanlar) denilen bir nev·i 
hapishanenin bodrumlarına tıkı· 

yorlarmıf. 

Keza, İtalyanlarda, zenci dü;:· 
manlığında akla gelmedik: ıeyler 

yapıyorlar. Meseli eski dünya hokıı 
şampiyonu Kamera, bu politikanın 
hıemıoa uğramıştar.Geçenletdcı Ecınci 

bir bokeor, Karnera'yı cf;;~milştft. 

İtalyan'lar, (Ulusal nawusuınuzu 
berbad etti) diyerek ouu tabiiyet· 
ten ılütürdüler ve elindeki İtalyan 
pasaportonna kıymeti kalnıaflı. 

Yani Al..ııan·lar kaa, h t!)an'Jar 
renkli deri dıva~ı tutttırmu,ıar!. 

Bı1tün bunlar, eski malzc:mc ve 
ei11teınlerle ) eni so yetelere aşı vur• 
mak gibi, sakat hareketlerdir. Ortn 
ça~ların iptidai 1ıövenliği, tarihin 
keteni ile b,•raber ayn~a kalkmıı. 

.küremiıio iistüııde yürüyor. Dema· 
goji, ona yeni bir aıızla yeni bir 
ifarle ll3l8 ellerin tuttuğu fırça ile 
de ycui bir renk ve eekil vermek 
istiyor .• 

Bunların, bu diJiumeoin ömril 
ne k.adarclır; biHnmrz. Fakat ~ıı var 
ki, bir gün ilim bıikimiyeti kuru• 
lonca \'C ilim, ~arlatanlı~m. politi· 
k.acılığm, ieıiem:ırcılı[;ıu, huperya· 
lizmiu baziçesi olmaktan kurtulun· 
ca, lıerşey Jaborat U\'ardıt halledilc· 
cektir. Vt~ anJa.ılacaktır ki: kaol:ı· 

rın uıürekk .. batı, derilerin yaradt• 
lıotaki Jokunmaeı şimdiki şeklinde 

bir tez olamaz .. 

Orhan Rahmi G3kçe 
~OT: Zannedilmesin Jı.i, Yahu· 

dilik denilen mane,•i \e evrensel 
felaketi inkiır ediyorum. Hayır, 

çünlı.ii toprak üstilnde, hisbir İn• 

sanlık sevgi i ve amacı tı~ımayao •e 
her &O~)etede gizli gizli düny:1 Ya· 
hudiligi heaabıoa çalışan Lir "Ya· 
bııJilik davau,. ınevcud oldıığonu 

hı;n de biliyorum. l"akat ona karoı 
ıatbık edilen P3Va, e"ıtemioin bo· 
znk ve yanlış olduğu iddia111odayım. 

O. R. Gökçe 
-------

Tire'de 
Havacılık için Bir 
Toplantı Yapıldı. 

Tire, (Ciul) - İlçebay Şefik 
Ya~ar'ın başkBnlığıoda btUln 
Tıre'lller il~ e alanıcdı toplan 

dılar. 
Spor •~şek k (Ulerl, mektebli· 

ler ~e halk olmak Or.rre OD· 

blae yakın vataode~ k&lalıalığı 
önilnde bf'yt'canlı iöylevler ve· 

rlldl. Cömnd Tirtı'lfür l!eve 8("· 

ve O.yt: kaydt"dlldller. 
Ja darma lrnruıııdanı Ba1M 

Andır., bu yoldaki çııl ı;maeın· 

dan dolnı gl"nt 1 me: kf'Eee tak· 
tir P,dll i. 

l.lbayımıza Kuthılnma 

Telgrafları Gı>l 1y 1 • 

İl bav G .. ııeral K. O ri 'Ju 

Edirne b ılgesl !?tD l e P&t~r 

ligine alsnm aı lı kkm•fokt euılr 

dfin de ilbaylı~a f! i l• ru •r 

\l ama(Jh ilhCty, Bak ulıl!hr mll 

ttşarlarınrlım \'e Ankar1t'dakl 
bir çok doe lıır 11dım kutlulMma 

it lJ(rıtfı aloıaktadıır. 

1935 
Hızır 

98 
11 1935 

Gan 
31 

PAZAR 
Arahl 1354 
10 Cem. enel 

Rumt 1351 
29 Temmus 

E•bt Ezani Vuad 
Gtınef 9,50 5,06 
Ôğle 5,0.? 12,19 

lklndı 8,5fl 16,11 

A\:"m t?. 19,16 

Yıuı 1,46 21,01 

lmaak 7,54 8.09 



Aineri.ka'da ııyarde ç c 
Güzel (Saba) Meli kesin- g"' u Dog"' mal~ Ta F e a et! 

den Doğan Ço ,uk!. •----

• 
Rabt>ş Tarihine Bir Bakış .. GörOş er 

SezieJer· 
. - j\klll 

Yazan: Eczacı .K. K~ 

Çeyrek 
• 

Italyan'tan Yen;;'" 1\lenelik'in Ka-1\li yarderin Yavrusu için Yat Yapılı- rl•· lzmtr'ln eekfallt;lol bıtı 1~1 
rım. Altıu para zamanınd• 
kuruşluk giimiiş paraları fı;oıl~ 
de sekizlik derlerdi. Sekisi~ a~~=.~=~~ Bfrçok Kocası Vardı yor, 12 Yıl Denizlerde Dolaşacak! 

~--'~,..,...- d' H adet4 bir vahidi kıyaei f 1• ~ tarihi çok ea 

kidir ve Habeş 

devleti de ciha
nın en eski bir ~61~~~~~~ 
devleti demek· 11~~~~3 
tir. Bıbe 'lller 

ne kadar teki 
bir hayata malik· 

tlrltr? Bu hu· 

soetı bir had 

tayini henfh 
mthokfin dt~ll· 

dlr. 
BogOokO ta 

rlhe gôre Habtş 

kumı, clbaoın mevcnd en eski 

kavvetlerlodeodlr. Fire vın 'lar· 

dıo, eekl Yooao ve Romıı'dao 
evvel habP.sfıtau mevcud ve 

knvvetll bir hftkumeıdl. Etyopl 

lıml habeı'Ulere Yooan'lılar 

tarafından verilmiş bir addır, 

mao4ıı da " Güoeşt .. n ynın 

yaomıo" demektir. 

Habeı'Jer, bir devlet olarak 

tarihe karı takları andan bu za· 

mıoa kadar hiçbir devletin hf. 

mıyestne girmemiş ve dal mn 

özgen, mfisıakfl yeş11mışlır. Bu 

mazharlyeı, h beşi tan'm baş· 

t n başa aşılmaz dağlar, nehir· 

ler ve göller, balta de{!memft 

ormınlırla kaı•h olmaeından 
doğmuşıur. 

Habl't'lller, kendilerini Ham'ın 

evladından eayarler ve habl"ş 

ıariht de eöyle, böyle Saba 

mellkeelnden başlar. 

Saba, mahim olduğu fizere 

Arableıen'm garbında, yarı f!Ba· 

tiri bir memlekettlr. Bo ad, 

Yahudi peygambnl :zamanında 
hokamdarhk etmiş bir adının 
Jemlnden lulmıetır ve hab,.efs· 
tın da o tarihte ~ıha mrllke· 

sinin bir mQıtt:mlekeel idi. 

Sabı mellket1I romatizmadan 

mustaripti; Sille man peygam· 

berlo her ha talığa deva buldu 

ğono fı.ıhmle ve pek kıym,.uar 

hedlyeler)e kendisine müracaat 

etmie ve derdine derman ara· 
mıetır. 

Bo kadın çok gOzeldl; ee11 
itibarile çok kadıncı olan sa. 
leymıo peygamber kendisine 

ıiDık olmuştur. Bu ışk1 evlen· 

mt:~ı mftnclr olmuı ve bir de 

çocukları dtıoyaya gelmloıir. 

Saba 01ellkesl, bl r mOddet 

sonra çocotu ve Sftleymao pey 

gamberln vrrdiAI pekçok mfl· 
cevherhtla Habeşistan 'a dön maş, 

bu def in eyi B11be daglarınıo 

çıkılması en gOç bir tepePlne 

~ômmOştnr. 

Bu def ineyl, birçok haris ve 
merakla adamlar aramışlar ve 

hAIA da 11amakıudırlar; görd 

nOşe bakılır1a h41A da ıraya 

caklardır. 

Sabı melikest Hıbeşletan 'da 

Y abudl'ltğl neşretmfşıir; bu Ye 

budi'lerln ahfedı hllA ve Ma 

ıevf dJniode olarak Babeşle 

tıo'da mevcuddur. 

Saba· melikesi, '>D yaşına ge 

Jeo çocuğu terbiye edilmek 

ilzere Kudilıı'e ,gôndermfştlr. 

SOleymıo prıygomLer bu çocuğu 

iyi muamele ile kabul etnıiş ve: 

- Babanı tanıyorsan göster! 
Demlotlr. 

Çocuk, hiç tereddtid etme· 

den SOleyman peygamberla ko 

• !il... tı! .§ 

Menclik ve kansı 
- Baham sensin! 

Demiştir. 

Bo vaziyetten çok mült>haesfs 

olan Snleyman peygamber: 

- .l\lenelf k? 
Yınt: 

- Ne SÖ}'ltıyorsun? Dı-mlş 

ve işte Habeş imparatorlarının 

umumi ve miişterek lemt olan 

Menellk unvanı buradan kıl· 
mışıır. 

Bu çocuk leı'oın doğumun
dan 950 sene evel Menellk 

ismlle Habeş hükilmdarlığ yap 
mıştır. 

Ve ne gorlbdir ki, BabeijlB· 

tan'ın idare usnln bo 30 
küsur asırdan beri hiç değiş 

mernlştlr. 

Hahevfsıan'a hükümdarlık 

İsa'dao 300 EPDe kadar sonca 

ve .Menell Elsemerk zama· 
morla glrml tir. 

Bundan bir asır sonra, Kosta 

BaHu isminde zeki bir çoban, 

Hnbe ordusuna oeker yazılmış 

ve yuaş yavaş llerllyerek ku 

mandan olmuş .e bir hükumet 

darbesi yaparak ikinci Teodor 

lsmtle lroparatorluk mevkffnl 

gasbetmlştfr. Ve bu adamdan 

sonra Babeşletanda taht ve 

hanedan mes'eleııl ebedi bir 

knga vesilesi oluh gitmiştir. 

Son zamoolarda Babeeler, 

lnglllzle yaptı ki ara bir hubde 

mağhib olmuşlareada İtalyan 

larla yapılan barba kazanmış 

Jardır. 

• • • 
Habe~lıtan'da bAIA hiiktım 

ıOren Hıyle Salaıılye'nlo asıl 

feml ltos Taforl'dtr. Aınl ba 
kOmdar olan Ucl'yl lekat ede 

rek Salel dağ kalr.ıfne baple 

etmiş, kraliçe Zaotho'yu tıhıa 

geçfrmle ve bunun 610mfl üze 

rlne keodfslnl hfikumdar i14n 
etmf eılr. 

l'ren Lfcl Yesn'oun evtelkl 

seneki leyao ve f frarıoda mak· 

tol dOşdOğü eanılmaktadır Fa· 
kat Roe Mlk6el'to kabllelerlnln 

sadakatı btoOz eOphelldir. 

Prtıos l.1ltrl'nln anoeıl ve 

ltalyanlorı Adun lıarbında ye· 

Den Menellk'lo zevcesi, çok 

garıb bir kadın tipi idi: hep 

fi de f ilrn kocalık hukukuna 

mallk olmak şortHe, ·Eski za 
mao hfikümrlarlarrnın cariye 

veya mOteaddld zevce almo111 
gibi birçok kocaları vardı . BJt. 

tabi bu adeti kocası .Menellk 

öldfikdeo sonra çı kormıedı ve 

bo kadın Habeş ldar~ ini çok 

earıımış, taht etravıoda lıinbi: 

ihtiras u aow !!ıno eebeb ol· 
uştur 

~~~~----~~~~-
seyahat edecek ve çocuk oniki 

yaşına kadsr hütü n dfioynyı 

dolaşacaktır. 

Çocuk Amerika haydodla · 

rından kurtulmak için onikl 

sene denizlerin esiri olacak 

demektir. 

Milyarder Rokfeller ufak 

kilisenin kayyumu iken 

aile milyarder idi. 

bir 

l>o 

sekizlik, beo st>klzllk pazır~1 
~·· olurdu. Gümiiş para kalktı 

t •de kah, sekizlik pözQ de lzoı r 
1 

unutuldu. letanbul b~yle değl' 
ef orada gümiie mecidlyeoln ç 

Nevyork - Bir hafta evel 

memleketin hır doğum evfode 

Con Cakop Artor namında bir 

bir çocuk dünyaya selmlştir. 

Bu çocu Awerlka'nın en yOk· 

ıek ve milyarder bir ailenin 

ilk torunu olduğundan ailenin 

başhca mhıİ@çısıdır. Çocuğun 
dünyaya geldiğl lıaberl duyulur 

- duyulmaz babaııı telgraf la bir 

şohıs çağırmış ve bu adamla 

yarım seııt ndat gtzll bir ko· 

nuşme yııpmıŞtır. 

Balkan 'ların iki Dilber 
Pompadoru Esrar içinde! 

reğl beş kuruşluk gamae pıri 
vahidi kıyasi olmuş, de••111 

Por• edlb gf diyor. Kôprddeo vı ) 
binerken (Oo tane hlr çeyrek 

diye taze ceviz eatıyorlaı·. Çef 
oo· rek nedir, acaba diye di!O 

Viyanalı Kadın, Ahmed Zogo'yu .. Bı
ral{tp Asi Yaverini Mi Sevdi? 

meğe yer yok; bt.ş korue! St~ 
•• ·.kuruş bogdo elde dolaşıd P 
0 ranın en kQçdk parçalarıodll 

dO' biridir. Beş kurao demek 

Tnyıareci I.iodbcrg 

Yorım eaat sonra çocuğun 

doğdo~o doğum evi bir takım 
lnııınlarle d~lmuo ve berkee 

bir vaıi(e ile a,ağı yukarı ge· , 

zlnme~e başlamıotır. Banlar, 

hiç kuşku yok ki, knçok hah· 
tiyorı her clhrtteo muhafazaya 
memur edilen poll terdir. 

Tarihte htr Pom· ~ 

pador vardır. Dal· 

bukl loglllz gaz6· 

leleri Balkao'ların 

iki Pompadoro ol· 

do~onu yazıp dur

maktadırlar! 

Bu Pompadorlar 
kimlerdir? 

Birisi, hPplmlzlo 

tanıdığı •e hildlğl 

Ruınaoyelı Yahudi 

dilberi, Kral Ksro 

lan dlldad,.~ l\f a 

dam Luoe8ko'dur. . 
Öteki dr, Kral Zo· 

gooon mıhod La· 

baronu, Vlyanaoın 

sabık dansözfi Fran· 

çeska Ylaoku'dur! 

lnıd liz ~uetele· 
rlnlo bu iki ka· 

dan da n ye ol deo 

babsetmelnl, bun· 

lara 08Alkan'larıo 

oı•' rorken guya mecidiye vat ; 
~l?ibl çeyreğini ortaya ıtoı• 
•çok tuhaf olnfor. İ?.mlr'dr. çef 

• te• rek diye bir para yoktur. O 
btle herkes llraoın çeyreği dlf~ - ~~ ylrmlbeş kurnşıı anlıyaca 

-ı ıo• Beş koruş11 ltade eufg dl ~ 

da kftçdk oluyor da çef'" 
ı o· bir çokluk hl11si veriyor. et• 

bal'luların heııabına söyltyo•0 "'' 

b ıı· beo kuruşu dörtte bir p• • 
1 

laştırıyor. biz ı~klıllğl ıı181 

kaldırdık ise İetaohnl'lularııı d• 

ç~yrt>ğl tarihe karıştırm•8 ıo• 

latlyorom. / 
------~ 

Yaş Ozüm 

ihracı için .. 
Ankara'da Tftrkofie başk•0 ' 

lığının tee~bbQııil ile zır••' 
bankası yaş meyn ve oıO'° 
ihracı işi için ilgili teclmerıert 
elllbln liralık kredi taçaueur· 

Yaş Ozftm mevsimi geçmekte• ,. 
dlr, bonı rağmen ihracat f 

Bo muhaf'ızlor günde Gç 

kere nöbet değletlrmektedlrler. 

Çocuğun bulondoğo odının 

kapısında oıomııtfk, mhraly~zlü 

tabancalarla mQaellAh iki me .. 

Pompadoru,. unva· 

nım vermesi, bo 
iki kadının aon altı • . • . • _ • pılablleceğl oranlaamaktadıf· 

FrançPska Jıankuoun Vıynna barlarında dansöz· k mor durmaktadır. Bn t,.Jcay· 

yOdat, Artur etle 1 çocukları 

nın tayyorect Undbn~'ln ço· 

cugonun maruz kaldığı akı · 

bete uğramaması içindir: ÇOnkfi 

Plkard Raytmsn'm mıhkllml· 

yeti diğer rk dsolarınrn ceea 

reılnl kırmamıştır. Blneeoeleyh 

böyle zengin bir çocuğunu or 

tadan kııldırmağı daoooecek 

ve ltıtlyecek haydudlar da bulu· 

nablllr. Artor atleef çocuğu 

her cihetten tobtı muhafazayı 

almağa arar vermiştir. 

Çocuğün bahaeı bftyOk bir 

seyahate çıkmak babuneslle bir 

Liodlıerg'in çocugunu kaçırıb idama 
mahk6m olun Hauptmon 

yat efparlş etmletlr. BOtOu tille 

efradı muhofızlorla brrabt.r bu 
yato yerleşecekler V«' yat der· 

hal denize . açı locaktı r. Y atm 

kara ile irıibatma mani olwak 

için yat yalnız kumanya temin 

etmek istediği zaman koraya 

y na co tır Yet matem diyen 

ay içinde Vlyaoeya ken alınmış bir resmi (Ortndnkidir) Rusya 'ya G i-
sı k eık gidip gf'lmelerldir. Hu kadın Tlrao'a sık ııık 

Madam Lupesko, mnhlmdor • ·gelir, fakat earay yaklnlode 

ki Romanya kralının pek ziya· kendine mahııoa btr konağa 
de B«'vdlğl ve bu yüzden bir iner ve orada pek glzll olarak· 

vakitler taht ve tacını feda et· kralla mfillhtlarını yapor. Bu 
tlğl fetten kadındır. kıdm, birkaç aydanb~rı Viya· 

Kral Kıırol, birçok mühim no'da oturmakta ve mutad hl· 
seb,.pler ahında 1100 zamanlar 14'ına Tlrao'a gitmemektedir. 

da Lupeeko'don vazgeçmiş gibi lngllfz gaze~elerl bo vaziyete 
"' il kı df B d L karşı .. Nedl'n.,, sualini orup gur ome e r. un ao seafz 

durmaktadırlar. ay evvel, Madam Lupeeku'nuo 
,_ 1 1 1 

d hl 
1 

Do ıoale karşı şlmdlllk Qç ara ın yaver er n en del e 
cenp verilmektedir : 

Vlyaoa'da evlr1ndtğl de yazıl· 
l - Kral Zogo, Arnavutlu · 

mıetır. Fakat, bu haber, balı\ 
ğun mılt vaziyetinin pek ziya· 

kalın bir eerar perdesi arkasın 
da bulunmaktadır. de dıırlaomaeı haeeblle, Vfya· 

İşt., hunun için Madam Lo· na'da lmpnratorluk askeri mı-k· 

pesko Vlyaoa'ya hf'r gelip git 
mest yen( merak ve dedi kodu· 
Jara sebep olmaktadır. 

Bondao üç dört ay evel Ro 

manya kralının zevcesi prenses 
Eten'le tekrar barışacağı da 

mevıoubaha olmuşta. Fakat bu 

de tah•kkuk etmemiştir. Ve ... 

fngillz gazeteleri diyorlar ki : 

.. Romanya'nın taçıız bir ~ra 
ilçesi vardu; bunun için, prı-n · 

ses Eleo'fn Romanya krallçellk 

tacını ~fymeefne lmldlo yoktur! .. 

İkinci 11 801 an Pompodoru 11 

na gelince : ' 

Madam Frnuçeeka Ylenko, 

vakıa, .Mad m Lupesku'noo 

Bükreo'tekt mevkii glbıt bir 

mevkle Tirın'da maltk dt>ğU 

dir: Aroavud'lardıan bu kodını 

şahsan bilen pekbdır. Kral 

Zogo'oun Vlyaoiılı bir dilbere 

tutkun olduğunu bilen çok ol 

mıkla bernber bu kadını '1'1· 
randa sarayda gören belki de 

bt9blr hlmta yolı!ur 

telıiode tehellde iken eevmeğe 

ba~ladığı bu kadına artlk para 
verememektedir! 

2 - Madam Lobaron, kral· 
dan Omldlnl kesmiştir ve .. Hal· 

lice bir adamla evlenerek ma· 

cerelı hayatını bırakmıak arzu. 
sun dadır. 

3 - Kralm eeki dosta ve 

hfrbuçuk eenedenlıerl kendisine 

leyan ederek dağ• çıkmış olan 

yaveri Muh11rrem Bayraktar'la 

sevlşmektedlr. 

Bu ihtlmatl~rln bf'pelllio de 
mevcut olması çok mftmkün· 

dür. Çünkft bu kadın heoftz 

onyrdl yoşaoda iken Viyana 

barlarında dansözdü. Cihanın 

en gDzel ayakları bu kıdıoıo 

ayakları fdl. Vftcudu ve endı· 

mı çok güzeldir. Vlyaııa'da bir 

bahçevanın kızıdır. "Uaroıı,, 

unvanını ona kral vermiştir. 

İşte İoglliz gezetelerinl son 

zamanluda Hulkan'•arın bo iki 

Pompadoru bu sebepler altında 
1 şiddot!e 1~1 etme.lıtedlr 

1 

den Heyetimiz .• 
· Moekova, ) O ( A. A) - Tilr~ 

endOstrl heyeti Zaporojlye gel; 
mit ve Dolepr nehri Ozerlnde~ 
elektrik santralı ile alomlnfoıtl 

"k fabrikasına, r.lektrometalorJ1 

fabrikalarını ve çelikbaneleri geı· 
miştlr. 

Reçimfls Yağı Yur· 
domuzda Çıkıyor •. •· 

Uçaklarda kullanılan ve şlıJJ' 
d•· diye kadar memleketimlıe 
dfı ıardan gP.tlrlleo Reçlmüı • 
kC' Hind nebatt yeğ1nın memle 
cı· tlmlzde yetiştirilerek lbdy• 

t ft 
mızın karıılanması, ekonom 

, 1 -· tarım bıkınlıklarıoca karır •·
1 tırılmıt ve bu otların yetfeclg 

bölgelerin (Mıntıkaların) teebtıl 
önemle ele alınmıştır. 

Nüfus COzdanında 
Ne Varmış'! 

tl 
Alsancak'da dolaean 1soı• 

oğlu Muetafa'oın dorumuııd110 

şOpbe edilmiş, elinde buloO•~ 
nüfus cftzdını tetkik olunoııcllı 
doğomhaol'slode dP.ğlılkllk y•P' 

dl 
tığı gôrOlmdştilr. Hakk•O 

f ohktt~;~:~o~) 
Zahire 

Ç. Clnıl 

129 Buğday 

2 vago arpa 

95 Arpa 

SS ~umder 

satışları 

K. S. 
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8 75 
s 75 
6 75 
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1 Meşrutiyetten Evvel ve Sonra .. ! _ Tuna Paktı l\1es'elesi Yaşar Alht..raz 

ltaly~ ve Fransa Yeni Bir r .. 
11

•
0

GMiyor' 
başımızdan Geçenler .. 

59 11 Ağustos 935 Yazan: M. Doğan Batu 

Şevketlft Padişahımın Sıhhatinden 
Başka Bir Dileğim Yoktur. 

~~~~~~~~~~~-ı .. ı~~~~~~~~~~~-

Ş e ın s I Paşa yıldırım efir'atlle Bu irade üzerfne İsa Jfolatm dan otmendüfer geçeceği duyu 

'1eırovlç~ye gelmiş lee de iş ahıocfan şu yolda bir mühür lor doyulmaz. Prlştlne'de ulll 

~ten geçmiş İH Bulatın Padl kazdırmıştır: ma ve eşrai ıoplaomışlar şayet 
9'ıhın mleaflrl olarak mOselllih (Mieaflrlbas hazreti şehrlyari bu kara vapuru kasabalarına 
birkaç yaranı ile birlikte Pa Velçe1rln'll ha Bulatın. ) Bo g.dlrse yum'lrla ve&1lre gibi 
111110 gözfl önOnde sallana sal - mühOr bak.kında derakab Ha· bavaytcf n pahaya çıkacağını 
lt11, istasyondan trene binmiş mfd'e qıahimat vermişler, o da düşünmilşler ve en nihayet fa 

Set4nlk yolunu tutmuştu. Esa· gülmüş ve: kir ve fakaranın işine gelmlyen 

"11 Şemsi Paşadan korkmaz ve - ilişmeyiniz. bu hale meydan verilmemek 
ttkınmez bir arlamdı. Demle için trenin ka~abalarını uğra 

B"r 'taklt Metrovlçe'de otu· Natl olduğu bu iltifattan hah maması için padişahı telgraf la 

'1ırdo. Konağı herkese açıktı . elle Velçetrfn'e olaoo, Metro mfiract at etmişler, işte bu yoz. 

"lllf lrlerfo derecesine göre ya· vlçe'ye olsun yazdığı mektup df'ıı istasyon iki saat uzaktı 
ltkııra ve yatak odaları ayrıl lorm zarfları üzerine koca yapılmıştır. o,a gittikçe daral. 

~11h. Keodftıl hatırlı mlsaf lr· mührü baeıb Beşlkta11'takl poıta dığı lt;lo Velçetrln istasyonu 

ttle beraber oturur, yemek şubeelne, Yenfcaml'dekl pusta· kaeabaoıo yanı başındadır. 
hr, görO,ftr, hoş sohbet bir haneye göndermiş ve bittabi bu Metroplçe'de de öJledir. 

'dt11ıdı. Fenalık dam.arı kabar mObrü gören posta memurları Bu ovanın başlıca mahımlu, 
llıııA• başladığa zaman seasiz ve pulsuz olarak mektubu derhal lütOn ve mısırdır. Arnavutluk'ta 

lad•eızca M llsya deniz kule- almışl11rdır. Bu hrrlf in gl>ode· rt'jl tt>şkll4h olmadığı için tn 
911aı11 yolunu tutardı. Bu kule rectğl mektnblar ılcretslz alı· tönler çarşı ve pazarlarda, lü 

~ kadar cebri topa ylml~ıi. nacaktır, diye bir tamim yapılıp tüncO dOkkinlarınd11 satılır ve 

Y•ıını ıllah bilir! Fakat son yıpalmadığı meçhul h:e de Ha· mü~terl celbi için halile reka 

._l!lınlara kadar blroey de ay· mld zamanında her nerede bu bet oldu~ondan tüıünltr lem 

tıllllıtuıştı. lunursa hulooeun bu koca mil· ucuz ve hem de nefistir. 

leı Bulatın lstanbol'a çıkar hürlü zarflarla gönderllt'n Ovadan (Lap) suyu geçrr. 

~lO'ıız ~trafını saran hnf lyel" mektuplar derhal postabanelerce M"şhur Kusova meydan mu ha 
~ Q delıiletlle doğruca mabeyni paras ız, pulsuz kahu' oluourdu. rebesl ovada ve bu su civarın 
lo~llııyuna gitmişti . Rus kon İea Bulatın birkaç ay İetan da yapılmıştı. Luma Vtlçtrlne 

le oıkbanesl için bina tutmak hol'da kalmıştı. Mleaf lrlhas do~ru bir dirsek yapar. l~te 
-. ODl!Olo~u orada yerlr.ştlr· önrnnile püııkfillfi bir hdıiyı hu dirseğin başında Bablmbos 
•Gtk. için bir mDddet ornlurıo başından atlatan Hamid sevin· adında bir köy nrdır. Ahallııi 
ı. l110 içinde kalması lazımdı. M t 'd k cı vinmfştl. etrov çe e onııoloa · müslüman olmak üzere bugilo 
t lltıun· için İsa Bolatanı buzu hane için miinasip bir bina ru elyevm nıevcoddvr. Rablwbos 

llQı kabul eden Padlşab,: tulmuş, yiizbe§ı rlltbeslnde bir ( Kopmuş burun ) manasına 
ti - Sen benim bas mlımf f. konsolos göodtrHmiştl. gelir. 
Qaıfn derulştl. • flaçlaları yendikten sonra o •• . 

9' gftodenberl mab,.ynln mi· Üi!kOp'deo hareket eden trtn muharetıe meydanını d6laşın 
~lr dairesinde tevablile yatıb (Koeova) ya gitmek için Kaça· biriocl sultan Muradı şr.hit 
~kan, 1stanbul'da yaptıkları nfk denilen sarp bir boğazdan eden Mlloo Kaplovlç zırhlı bir 

~ •rıflırı cebi hllmayundan grçer. Burada tamam yedi tane bir ata blorrek bçmış; bu 

11 
tllen laa Buliım'ın bu mlea tünel vardır. Kıçanlk. boğazın· köyün önündeki lı.öprüden gc 

~:ilk hoşuna gltml~ olacak ki, dan biraz sonra Kosova ovası çerken köylQ kadınlarından 
~t @On padl,ah kendisinden başlar. Hem on Metroplçe ön . birisi ) en içerilere hayvanda 

' dlltğl olub olmadığı bak· lerlne kadar devam eder. O zırh vardır bunun için mızrak 
ltıda b 1 il ll tarihlerde nahiye merkezi oleu lan hayvanın kolluk altlarına 'o ma ey ne er vaeıtas e 
tdıı 1 Flrzovik doğrodan doüruya atmelarını bağırmıe ve bunun 

rwoş sa Bul4rın da: c üzerine etılaa mızrıklJr hay 
' Ş k l(ı k d iti dl hat Ozerlndedfr. 

' ev et 0 reı P8 şıı vaoı yaralamış llzerloden ytre 
1Q e bh ti d b k hl Golohodor istasyonu Prlştl 

~I 1 a n en aş a r kapaklanan Mlloş Kaplovlç 
egıQJ L B 1 1 . nenin tekeJeeldlr ve Pd~tlneye 

- yo .. ıur. en m çın P1 yenl"eri yatıt5aoı allındı cıu 
hb bir buçuk eaat mesafededir. '"' " 

~. •mızın haa mleaflrl olmak vermezden evel: • •e f Bu şlmendfifer hattı teminatsız 
~, re tir bu şerefi üzerimden _ Scsleııen kadını yanıma 

ilk yapılan haılardandır. Koeova 
b etmesinler. getiriniz bir vaıılyetlm vardır 

~I 1
Ye ricada bulunmuş. Be O demiş ve böylelikle yanıııa ge· 

dd b peratör 
e u ricayı kabul etmiş: tlrlleo kadının knlağına fğlltrek: 

~;:~uı.ıdan böyle İsa Bulatın Cemil Şerif - Senmlehı beni bu hale 
'-~ ısaf iri haseımdır. Der ne sokan; demiş ve kulağandan 
>tt it İstanbul'a gelirse yatacağı Bayduı• ısıracağı eırada kadın beşıın 
)it 8'ırayımdır~ kendisine ayda çekmi, amma burnu herif la a~· 
~ ltıl Ura "Altın para,, ceb Numanzade sokağı No. 5 zında kalmı~. 
ttı & 

~~I 1
1:)• verdim. Se14oik emllkl Saat 9 12 Tele. Ev: 3857 İşte o gfio bugftn o köye 

bı Ye dalreslndı>n her ay alsın . 3 K 8 Bablmbos dı•n.ılşler. h tt ' • 7 , , ıl ! 322 
lraıfe ermişti. • De•am edP.cP.k -

~ l.ortaracığız!: 
'\ı~:'llen'to gözlnlnde bir 

ı~ı~ı parladı. 

• 
4r • • 
~ lllao evinde btr sedirin 

\111:de uzanmış dftşfinllyordu . 
~ b•kıolarında bir teeeailr 

~~· lapıoın ansızın açılma111 
\~ tı~ Yerinden sıçradı. İçeriye 
'lılım .. tçlel Şarl girmişti. 

sabırsızlıkla sordu: 

\r Sırı blrşey keşf etmege 
1•k oldun m~? 
t,e mQsyff , • · 

30 - J O Ağustos 9:35 
Mektubumu okudu mu? 

Hizmetçi başını Hllımalda 
iktifa eni. 

- Peki, gelecek mi? 

- Evet mflsyft! .. 

A~mao o zaman bir sevinç 
ile haykırdı.. Fakat hizmetçi 

Şarl derin derin içini çekli ve 

gözlerinden bir damlı yaş 

dOşUl .. 

- Fak.at bu kadıo seni al· 
birle mi bağladı mQsyfi? 

Ooo ıevlyorom Şarl.. 

- Fakat n 'lnden nefret 

ediyorum. 

- Sus Şarl!.. 

- Ondan nefret ediyorum, 
çüokfl size azap çektiriyor. M. 

A~man, rica ederim beni din· 

leyhılz ... Bana belki budala bir 

ihtiyar, bunamış dlyecekelnlz. 

Bir cahil de dlyebillref nlz. 

Fakat bu işlerde fazla ihtisasım 

vardır. Ben tonu size dlyebl · 

lirim ki, bu kadın hepimizi 

teeHftre garkedecektlr. 

Arman hırçın bir çocuk 

gibi: 

- Oou seviyorum, dcllceelne 

seviyorum!. 

Diye tekrarladı. 

- Fakat miJsya heyecandan 

ne kadar ıolduğunozu görmQyor 

musunuz? Gerek ben, gerekse 

pederiniz ılzl bu halde gör· 

me~ten orkuyoruı Hfço!mazsa 

Proje Hazırlamışlar.. ~;:ı~~·; 
mem or 
loğun a 
tayin rdi Almanya, A \1Usturya'y1 \Ele Geçir

mek için Fırsat HekJiyormuş .. 

Viyana'Jno bir görüoii . 

Za~reb'de ç.kan OBZOR ga 

zetcsl, Tuna mt>s'c.•leelnlo halli 

fçlo ltalya'oın yeni bir plan 

hazırlayıb hu hususta ıekllf ltr· 

de dahi bulunduğu hakkında 

çıkeu ~uyialar mQoasebetlle 

yazdığı bir yazırla diyor ki: 

"Ayni zomıında iki mııbtelf f 
kaynaktan ·İugtliz Rl'lıter Ajansı 
ile ltalya Ra'11o Ajausından· 
verilen baberJere göre, İtalya 
ile Fransa, Tuna meı'desi için 

yeni bir proje hazırlamlş, hanA 

bo proje ilgili Tuna devletlerıne 

bildirilmiştir. Yakında bu yeni 

esular çerçevesi için konuşma 

lara tekrar başlanacaktır. 

BHlndiğl üzere bu odan bf r. 

kaç ay ev~I o zaman angajman · 

ların ldamesl için tek bir çare 

alarak görıllen iki taraflı kar · 

şılıklı yaıdım anlaşmalım fikri 

etrafında tetkikler yapılmış, 

fakat tatbik lmUnı olmadı~ı 

görOlOnce bu f lklr terk.edil 

mlştl. Sôylendlğlne ~öre bu 
seferki konuşmalar, ademi mO· 

dahale ve konealtaeyon formQ· 

IGne inhisar eyllyecektlr. 

V ıkıa, P11rh1 böyle bir pro · 

jenln verl[dlğl haberini yalan 

Jamıotar. Fakat bo yalanlama· 

nın ilk konuşmaları, mfiebet 
bir sonuç alınıncaya kadar 

gizil tutmak arzoaunrlao ilerl 

~elıneel de pr.k mu!ıtf'meldir. 
ÇQnkO diğer tarafran, bugOnkü 

araıulueal dorum Tuna p11ktı 

etrafı oda konuşmalara ha~l~n. 
masına gayet mü<ıalttir. 

Sir Samuel Hoore'lo avam 

kamarasında yaptığı dlyeve 

hrııkılırsa, İngiltere buna mu· 

vafakat etml~tlr. Frcnea ile 

İtalya'ya gelince bu iki dev 

let Tuna havzasında stıtQko 
nun muhafaza edilmesi ifizu · 

muno bir kere daha tek1d et 

mek mecbo
0

rlyetlnl duymakta· 

dırlar. Çünkü, İtelva'run Aı· 

• 
babanıza 11cıyuuz! 

ihtiyar hizmetçinin bu son 

sözleri Arman 'da derhal bir 

teessür uyandırdı. Oturduğu 

yerde doğruldu: 

- Fakat emlnol ki yakıoda 

eski vaziyetime geleceğim. 
- Allah yardımcınız olsun 

M. Arman! 

- Öyle lee sevglll Şarl'im 
seni gönderdiğim yerde vazifeni 

ne suretle ifa ettiğini tafsllitıle 

hana anlat.. Slyıh eldivenli 

kadın seni nasıl karşıladı? 

Mektubumu okudu mu? 

- Evet, hıttl iki defa 
okudu. 

- Peki okuduktın ecınrı 

ne dedi? 

- Hiçbir oey demedi. Fakat 

geleceğini bana lheaa etti. 

- Geleceh mi? Allıluml N 

beş mrı'eleal ile ograşmu\ta 

olmıtsmdao ietir.de ederek Al· 

manya'nın zorla A vusturya'yı 
kendi erasına almak bteme· 

sinden korkmaktadırlar. 

Vakıa, resmi Almanya bu 

gfto, Avusturya He blrlr.şmek 

propsgandasıoa mola vermiş 

gibi görünmektedir. Fakat ha 

klkat şudur ki Almauya, ge 
çen yaltı muvaflakıyetsfzllğlol 

batırlıyarak müsıld bir zaman 

beklemektedir. Mesela Doliftı 

hakkında yapılan bir merat11m 

enusınıfa M fiolb'te çıkan hl· 
dlae gibi bazl yer9el Hk'alar 

Almanya'nın projelerinden biç· 

hl r şey terketmecllğlnl mil 

kemmı·I sarelte göstermektedir. 

Diğer tRrofran, Babsburg'lar 

hakk:ında alınan kararların te 

~iri ile orta Avrupa'da agırhı~nn 

ha va, son zaoııolarda yeniden 

haf lf lemle ve Hrlhleşmt,ılr. 

Balıleborglırın Avusturya ı .. h . 

tına avdeti t1rıftarları. Avus 

turya için dahi blr12. hızlı ya 
rllm~kte olduklarını anlamış 

tardır. Çünk.6, Aroidnk Otto'non 

sık sık muhtelif şehir ve kua 
balan fohri hemşerl lnllbep 

edilmesi, Habisburg'lara taraftar 

olmakla tauınauş ve Tyrol ve 

Voralberg
0

de dahi reaksiyon 
uyandırmıştır. Nitekim boku 

metin, bu gibi hareketlerin 

bandın böyle yopılm'lması lçfu 
talf m11t verdiği tahmin edilmek 

tedlr. Avusturya hökiimetf, ar 

sıoluaal bakımdan da kftcük 

anla;manın aldığı enerjik du 
rum üzerine ~·raasa'om vnmlş 

olduğu sarih tavsiyeleri nazarı 

dikkate almak mecburlyttlnde 
kalmıştır. 

Yugoslavya baebak11nı ve dış 

lşlert bakanı Dr. Sıoyalfoodç'fn 

geçen cumartesi Seneto'da ver· 

dfği söylev bu hususta derin 

bir t etii r yaµmıştır. Hllindli(I 

vakh gel~Ct>~İol fÖJl~di mi? 

Baoa sadrce dedi ki: 

- Siz gidiniz, ben arkanız 
dın gelec .. ğim!. 

O daklkada dış k.apıı11n zUI 

işitildi. Arman yerinden fırladı. 

Benzi bOsbOtdn solmuştu: 

- lıte odur!. 

Diyerek kapıya doğru atıldı. 

Kapıyı açıb da karşısında siyah 

eldivenli kadını görilnce ıaıı · 

ladı, dorıcak gibi oldu. Seı 

lenmek latedl, fakat sesi kısıl · 

mıştı. Siyah eldivenli kadın 

Arman'ı görünce yftzOndekl 

uıın kıldırdı l'e gülllmııedl. 

Arman lradı,,ın ellol alarak 

hafif bir puse kondurdu ve 

derhal salona alarak bir kanıpe 

6zerloe otortto. Kendilerini 

yalnız barakmee• !~in de Şarl'ı 

lıertıt td 

len lzmlr 
em nl yer 
direktör· 
lüğü bl 
rlncl . lu · 
cım amiri 

Yaea-; Al 
baraz)a 
rın Af 

yon tarl 
kil·~~Çan· 
kmyaha· 
rekc-t ede Ya~ar Albaraz 

1 .ektir Yışıtr Albıraz oo denedda• 
; heri İzmir ıabıtasındı1 çalışmış, 

~ merk,.z komtserlllderlnd", &Pr· 

komiserlikte lıulnnmue, bUAhare 

fdari kısım haşkılnhğma, orıdao 
da hlrfncl kıı.ım amirliğine get;· 

mittir. Muhitinde kendini sev· 
dlrmi~. çalışmış ve muvaffak 

olmuş bir zabıta 4mfrldlr. Yf'nl 

vazifesinde de muvaffakıyfltfer 

dllertz. 

üzere Ur. Stoyallnovfç bu söy 

1 vlndt>, Jhbsbııro'lann tuhııı 

grtlrllmr~ioin bir ardınlueal 

me!'el., olmakta devam ettiğini 

ve kuı;ük anlaşmanın l@e buna 
şiddetle muhalif olduğunu bt • 
dirmlşti. Yugoslavya ba~bakanı, 

ayni zamıuda Avuıturya hflku · 

metinden bu bosueıa tcmloııt 

beyanata ıldığıoı da söyleml~tl. 

Diğer taraftan Dr. Stoyadlno· 

vlç'io eözlerl de Avostorya'da 

çok iyi bir ıeelr bırakmıştır. 

Bu bııl, uitckhn yırı resmi 

Reichıtjost gazetesinin yar.ala· 

rıodın da b~ııı olmaktadır. Bu 

vaziyette, hfçolmazsa şf mdllllc 

Avuııtorya bükiimetloin, kral· 

cıhk taraftarlarının planlarına 

yardım etmek niyetini terket· 

tlğl neticesi çıkarılabilir. o". 
mek oluyor ki, bu balı.ımdaa 

da Tona pakdı konu~malarına 

bir engel mevcod değildir. 

Bütün bunlardKn dolayı ağuı · 

toı ay1Dın son hsf ıılaranda 

Prrls ve Romayı ziyaret ede· 

Cf'klerl kararlaştırtlmış olan 

Tuna memleketleri dcvlt>t adam· 

larıuıu bu ziyaretleri f"@naeındıı 

Avusturya'oın eg~mP.oltği hak· 

kındakt paktın lmııısı etrafın· 

daki faollyece keremi veıilmeııi 
prk mubtemddlr. 

Alm~nya'oın mcof i duruma 

bu harekele bir engel olımıya· 

caktır. Çünkü bu uzun zaman 

danberı maluc;1dur, Bıınuo için 

eğer, diğer Uglll devl,.tln llZ 

zamanda kartılıkl: c:ure<te bfr· 

birler.ine y11rdtm edrrl tBf', \ I· 

manya 'oı o i~tlraki olmadım b ı 
paktı olayca meydana getire 

hlllrlf'r . 

Jbtıyur h1zmeıçt mınl fl ı naruk 

dışarı çıktı. 

Slylfb eldivenli kadın karıa· 

peye oturdu Kadının ell hail 

Arman'ın avuçları içindeydi. 

D:llkanlı ıllz çökerek: 

- Heni dedi tekrar ~ör· 

mPğP. ruı oldunuz dewek?. 

Siyah eldlvtnll kadın hilzfin· 

Hl bir çehre ile Arman'• 

baktı: 

- Şu halde beni dalma 

aevlyor ve ınmekteelnlz!. 

- Her zaman ve ebedi yen 

ılzl son nefeılme kadar eeve 

ceğlm. 

Siyah eldiveoll kadın ciddi 

bir nzlyet takındı: 

- Brnl dloleylnlı. Slıl 

tekrar görmemeğe karar ver 

ml~t!m. Size ayni zamand@ 

Devam ede~k - -



Casus Romanı: 11 Ağuıto 935 .. 21 .. 

Beyaz Kulenin Sarışın 
Aktrisi: SUZAN 

, .................... . 
Frinta Atina'dan Selanike Gelerek 
Kabarede Çalışmağa Başlamıştı .. 

Siizao'dao sonra kabare artist· davet l'dlcl bir madde atmağa 

lerloden Fuanta numaraya kalk· muvaffak olmuştu Kalderon 

mışh: ve Frlate kan p · ler üzulnde 

Sazan kabarenin bir balko· derin bir pykuya dalmıelardı. 

nanda, gözlerinde şeytani panl Sflzıın derhal bilyftk emnl· 

talar bulanan ihtiyar bir adamla yetle Kalderon'on cOzdamm 

ıımpınya lçerf!k numarayı l!ey· karıehrmıe, mevcut bolooan 

redlyordo. birçok raporl11rdan lnılllz ve 

Sftzan, bo lbllyarın hayvan· Franı11z a~kn1e.rlnlo levazım 

lığını ~ıcıklamak için etl'ğfnf lhtlyaclarını teAhft etmf1,1tl. 

kaldırmış , bacakıannın ıısı ın. (Gnzel bir casus 
sımlarıoı göııtnlyorJardı. De· 
dl ki: kadının sonu) 

- Ger,. ben ve g,.rekse Caeu lakta mP-rhamt"t, fetlıına, 

numara yapan bn gftzel kadın ıek, tercih yoktur. Vatan u~· 

bir gece için sfzl rahatsız ede rantla vazffe J!ôrmek bunların 

blllr miyiz? ur (esini bertaraf eder. 

SOzen'ın bu sOzlerl ihtiyarı Frlnta Atloa'dan SPldnlk'e 

mestetmiştf: gelerek hlr gece kabıueııf nde 

- Eğer sizin gibi müstesna ar1let olarak çehemnj?ı baela· 

iki güzel kadına malik olmak mışll . Uyanık ve ~Ozel vaziyet 

şeref ine neli oleavdım herbld te bulunen Frlnta, eğlP.nce 
nlze ellfeer bin İngllfz lirası mohall,.rfoc devam etm,.~e 

m iras barakırdım. ÇQo\Q benim başladıktan eonra lnı?;lltz Fran· 

mirasçım yoktur. sız ve Alman ca oı lf'şkllAt 

_ Hoşuma gidecek.' bir tek · adamlannın nazarı dlkltatlerlol 

ili!. LAkln ücllncd eampnnya çekmfetl. 
şişesini içmeden bu sözünnza Frlnta Sel4ntk'e gelmezden 

tekrarlarsanız daha fazla hoşu· evel Atioa'da Fransız caııue 
ma gidecek. teşkfllitı reisi Rokfelğ'in me!reıl 

_ Kolderon söylediği eözfi olma~a mov ffak ve Atlna mer· 

te ·rarlıtnaz. Şimdi f'iamtayı da krz knmıındanı yaverJle Alman 

çağırır ve ayni teklif ı yaparız, propığanda knmandaDI S.-k'ln 

yar1n da şompeoyıı lçmedl'n ha kalplt"rfne b4klm olmoeto. Ratt4 

e6zftmQ tekrerlaram. Biraz son· Frinta bu lkt teekllatın birçok 

rusu Frlnta mauef lk devletler· 

den para kf m verdhe ol\R hfz. 

met etmletl. 
Hatrlt ba para Aşıld•ğı ll~dlr 

ki SelA.nlk Fransız ca,os teşkl· 

IAt relıl aJ,,yblnde de bir takım 

u,aatlerda hulaomaşta. 

Fondorf Stııan'a verdiği va· 

zlfe ite tkl mf!a'ele baUf"tmfe 

oloyorıfo. Birisi Sftıah'ın dl~er 

t€'e\11Ata kareı vezfv .. tinl tahkim 

etmı>k, df~erl de Frltna'dan kfir 

tol malt . 

Goz~ı hlr Hbab SOzan em· 
nly,.t dlr,.ktl\rQ hozorooa !f'le 

rf"k sl\zılP. (Frfntanın) şOpb,.}I 
bir şahısla temH etttflnl ve 

yakınd11 Atlo11'ya v11p•raih SP.· 

yahat hakkında k f I d,.,,.c,.de 

talimat a1rhAım) doydn~ono 
eôyllytırf'k bu hususta emniyet 

dlrektôrftotın tahsisat lcıaeını 
Memfetl. 

Haklkoıen iki ızOn sonra 
Frfnta emniyet dlrf'ktôrftne 

mftracaatla hu!uei bir I~ buııo · 
ıon<la Atlna'ya gltmtk Ozere 

mftq"ade hılyordo . 

Emniyet dlrel..törü Frlntaya 

mft!ıaode verdi. Fakat drrbal 
Pfrc'tlA Fransız deniz koman· 

d nı Rokfe1ğe bir şlfrell telgraf 

göndererek Frlntanın oraya 

mOvaaalAtı akablndtı arkaema 

kıı netli caııuelar koyarak nzl 
yeti kontrol eımeelol bildir · 

mlştl. ra kabarede mevcod bOtiln ~ÖZ· mahrem lşlP-rlnt bile para mo 
ler SOzon vr Flonta'nın Kaide· _k_ı:ı_b_ı_ıın_d_f!_, _e_li_rm_ne_'_ü_D_11_h_a_d_o_t? _______ -__ s_n_n_u_V_ar_-__ 

ron ue berabe.r oturdukları baı zmiı· 1V emle ket lla taosi Ha~ta-
kou çevrllmlştl. 

Balkon ,ampanyaya bo~al· bihliğinden: 
moetu, kabarenin goyyor gar M omleket ve E~r,.fpııoa hestanealnln bir yıllık lhtfyr.cını Jrar 
sonu Mlltos bu balkondukl ih· şılıyacak. olan 677t9 kilo ekmt-k 10,8,935 tarihinden 29,8,9~~5 

tlyar Kalderon'n memnun et· tarihine karfat ıo ~Qn mQddetle ve kapah zarf osoUle eluflt 
mek için imi fırıl dönQyordo. mlye konulmuetur. Ştraİll müoakasayı ~örmek 1 tlyeoler hergüo 

Yarı gece ... Saat ikiyi g,.çf· İzmir Memlekel hastanesi baoheldmlıAioe müracaatları. M(loa· 
yordu. Kalderon arhk bo bal· kaeaya lı:Uekll olanlaran bedeli mohamaıenin yllzıle yedi boçok 

konda oturmakla iktifa etml· nlıbr.tlnde depozito akçesi muteber mUlt banka makbuzu veya 

yecek derecede keyfe gelmişti. mektubu fbraz etm,.ğe mecburdur. İsteklilerden iştirak edec"kler 

Bugün Deniz Yarış arı ve 
Maçları Var .•. 
-----------~------Bh,iklet Yarışı mukavr met btrfnclltk mfieaba· 

Boı;ı;fin sabah saat S,30 da kası yapılıtcaktır. Yarışı ; bir 

Kızılçullu llerlelnde Karaba~lar hakem korulonu bulunduran 

mevldlndeo baelamak ve f?ene bir otomobil ve birkaç motor· 
orada bitmek Ozere mmtah elklt"lli hakem tekfp edecekıir. 
-------------Deniz Yarıları: 
Avrupa Uenlzyordıı tarafından bszır· 

lanan ve İoclnltı'oda yapıl· 
Birİn~İ)İğİ maeı kararlaştırılan ,deniz ya· 

Macari~tan 

Avrupa Şampiyonu 
A vropn btrlncili~t için Bel· 

çlka'da yapılan Vat,.rhool wtı 

eıabakaları bu gPce bitmiştir. En 

800 yapı1an mn abakaların ne· 

tfcel,.rl şnnlardır: 

Macaristan Yygo•lavya'yı 5 2 

Belçlka 1 Vf'Çl 4 2 Almanya Fran 

ea'yı 5 4 mıığhllı etmlelerdlr. 

Taef iye n"tfceelnde Mıca· 

rlııtan 10 dnPce ile birinci, 

8l'lçlk11 6 derl'Ce ite ikinci, 

Almanya 6 dPrl'ce tle üçftncil, 

İt'ıveç 6 dnecP. ile dördftncO, 

Franııı 2 derPce ile bı>şlncf, 

YnJ?'l'11avya altıncı l?P.lmfşlndlr. 

lkioclllk, OçOncftlOk ve dör 

dftncftlftk alan mlUetlerln de· 

r eceleri bir ayarda leede atılan 

ı:oller nazara alınarak sıra 

numaralara o suretle verilmiştir. 

Beynelmilel 
Müsab:ıkalar. 

V ıırşova - 9:\6 o\lmpf yatları 
lçtn haz•rlanm11kta olan L f' hls 
ton Avuıturyo eıımptyona olan 

Rapınt takıaıını iki m6sabaka 

için Varoova'va davet etmlı:dl . 

Avuetoryalılar birinci mOeBba 

itayı bir sıfır galıblyl'tle, ikin· 

clyl de ikiye iki brraberllkle 

bitirmişlerdir. L"hletan mtlli 

takımı ile karşılaşan Rıtpıot 

takımı her iki temHda teknik 

blr oyun göetermle ve halk 

tarafından çok alkışlanmışdır. 

Her iki mfteabokeıia elll bin· 

rışlarına sabah saat l O dan bae 

laoarak akşamı kadar devam 

olunacaktll'. Yapılacak yarışlar 

y6zme, yelken ve ktırek olacak 

n bir de pijama mO:!abakesı 

yapılacaktır. Gece denfz ıı;ezln· 

ıUeTi ve ıord ı>ııpnrtl vardır. 

Altay'lilaran maçı: 
Bogiin ö~leden eom ea t 

17 de Alsancek stadyomunda 

Altay A ve 8 takımlnn araeın· 
da b ir mAÇ yapılacaktır. 

Yeni Dnnya Rekoru 
Varşnva - Moskovo'da ka· 

dıntar arasında yapılan resmi 

atletizm mftı:ıabok larmda Mad· 

mazel Bık'lva 500 metre eilr'at 

ko~usunu l, 16,8 15 dakikada 

bitirerek kadınlar orasında yeol 

hlr d OVR rf'korn te Is etmiştir. 

• ·:.-.; .. ~: .ı.-j ·~ . . :-: ........ ~· •. '· ,'1fl·' 

sayım 

20 hkteşrin 1935 pazar 
glhıft memleketin herta· 
r&tfıoda gerıel nilfus sayı· 

mı yapılacaktır •• 

1 - Nufus eeyımma eH~ 

olmak Oz~re belediyelerce bft 
tOn bln11Jara numara oaul· 
maktadır. 

2 - rumerHıZ hlnalorda 
oturanlar hükumete haber v~r 
mPğe mecburdurl r . Oturduğu 
bina numara ız olduğu halde 
J,aber vermlyeolerle bu ou 
maralafl bozan ve sllen ve 
kaldaranlar için para cezası 

vardır. 

BaşvekAlet h·latistik 
umum mftdftrlO~tl 

Derhal kabare müdOrOnQ ça· bir zarf deronuuda teminat mektobu veya makbuzu bir zarf 
içinde de teklifoameslnl ve lkl zarfın da bir zari Jçlııe konula· dr.n fazla SPylrcl bnlıınmuştur. 

ğıraralt iki artl tin berabt'rlnde •11111111111 1 1 
gltmelerl için mftııaade tetedl. 

rak üstQ mOLftrleoerelt zarfıo Ozerlnde hangi iş için mQnıka _ 11111.. Muallim 111111111111111• 
8 ya iştirak edeceği oto yazılması ve açık adreatolo ve isminin de = D H A J = 

Mfttteflk devl~tler askerinin = r U 1 u"" ~.· af8Ş yazılma ı eblltme gGoft olan 29,a~ostos,935 gDnOoe rHtlıyan ;;;_- • o ::: 
zenı:;ln mtiteabbldl kareısında ı 

perşembe gdnft saat 9 dan 12 ye •artar zmir vlltyetl dalmt S Eski Tıbbiye Mektebi Madnro, Gorp c .. bheel Sıhhiye Reisi § 
berşey kolaylaeır. Kabare mft· encftmP.nioe mftracaatları. 11 15 20 24 25ı7 S J ff l J 1. J llıl Ot h = 
dora kemali oeıaketle miha· 'W ~ ç as a ı ti at" I ll• . a assısı § 

de verdi ve tıir Hal sonra Manı·.sa şarbay1 ı gından: § r Bastqlanm Bacı Baean Ott'll Karşısında Şamh Sokağında 5 
K•lderon flı:l artlıt caenı tle := (20) No. E~kt l\fueyen,.banestnde Kabul Erler. = 
::::: .::;::;0 . ·: '.;:.~· ~:~;~ Asgari tak ri be 0 240 he)' gir k u v. in 111111111111111111~11111~111111111~111il11111111111111111111111~11~11111111111111 il ili 
Sazan ger,.fı: Kalderon gerek•e • d k d l. k d • 
F'rtnıa Fon Dorfa hakkında vetın e OD ense 1 ampaven SiS· 

kıymetli malumat yollıyordo. temi dakikadaki adedi devri takri-
0 gece Kalderoo'la Frlota 

Kalduo'non hoıuet evlode ben 200 o)an lokomobil veyahut 
otoroh fçerlP-rk~n Sftaao her 

iki lnin..::d~blerlne uykuya kazanı ayrı bir bııbar makinesi ile 

ANA O OLU hu makine ile doğı·u raptedilmiş 
-------

Günlük Siyasal Gazete 

Sahlp ve Baıyazganı 

Haydar ROtdil ÔKTEM 
Umumi oeeriyat ve yazı iılerl 

müdürii: llamdi Nüzhet 
İdarehanesi: • 

İzmir ikinci Beyler eokağı 
C. Halk Partisi bina ı içinde 
Telgraf: fzmir ··ANADOLU 

Telefon: 2776 •• Poıta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTi: 
Yıllığı 1200, Altı aylığı 700, Oç 

aylığı 500 kuruıtur. 
Yabancı memleketler için aenelik 

abqne ftcreu 27 liradu. 
Beryerde 5 Kuruıtur. -GtlnO g.,çmiı nüahalar 25 kunıetur. 

ANADOLU 1AT8AASINDA 
liASILMU;'TIB 

(kayışsız)200 kilovatlık ''l,riphase.,, 
380-220 votluli en son model jene
ratörü ile beraber Manisadaki yeı·İ· 
ne konmak ve işler bir halde teslim 
edilmek şartile (Gümrük resmi be
lediyeye aittir) bir makine alınacak-
tır. 

Taliplerin f iatlarile birlikte Ma-
nisa şarbayhğına 20 gün zarfında 
müracaa tar_ ·12.n 1 n r. 

lzmir Vakıflar Direktörlüğünden: 
Babam llye V,vlnln mota11arrıf olduğu lklç,.şmellk caddesinde 

kAin 4:!, 46, 48, 50, 52, !>4, 56 ve gebl'Ş sokağıodıtkl 41 6, 8 
No. h dt1kk nlarla 10 numarah evin lcarel m0eCCPle81nden ta· 
bııkkuk eden 675 lira 36 kol'Uf borcunun bugüne kadar ôden 

memte olma ındno dolayı vakıf alacağımo taheill lçlu lklçeşme · 
ilk caddeelnrle 1 46 numarah dOkkaom haczine "Ve satılmasına 

karar verllmlotlr. 
15.8.935 pereembe gOoQ ıaat 14 te ihalesi ıcro olouaceğından 

almnk istiyenletln yfizde 15 pe" akçeslle vakıflar direktörlü· 
gün dek· eatış omlBJoDuna gelmelert bildirilir 

14 23 2 11 113 

Falkpaşa parkı içinde 0~11

1 
yan Mehmed oğlu Haeaıı ;

0 
cebindeki saett HaHl oğ 

aıır 
Mebmed tarafından çotıo1111~ 

Esrar Satarken 
ıı· 

Çoraklrnpı'dı Basmsbaoe 
10 

tHyonu 6ndnde Mebaıed oğ 1, ıo teç 
Emin esrar aatarken ıo ~. 
moştor. ~Gı 

Yankesicilik dod 
b•~· ) Keçecller caddP&ln.de 88 f(f~ tı 

lılardan Abdoll11h oğla fe 
110 

loı 
eş,.kle üzOm eatun O~mell odJ t,ıı 
Rilstem'ln dış cebinden cOt: r 

nını alıh kaçarken totol11111i
111 ~I 

Silah Taşıyanlar 
ıtısl 

Bahrlbıba parkı önftode bJ 

oğlu Cafer'ln nz,,rtnde bir J 
~ak, Karşıyuka'de vapur lskelıt 
yananda Alt oğl Haeao'ıP O cJ 

rinde bir kama ve bir ııb•0 

bolanmoş, ılınmıellr. 

Şapka Kanunu 
Keçecilerde Salih oğlu Jtectfın 

ıJ•!r ve Hurşid oğla Abbas'la 
00 

oğla Ahmed'in eapka ka00 bet 
na ıvkm . olarak baelerıP9 · or 
eardıklara görfilmOş, totuloJ 

lardır. ,ol 
§ Birinci Kordonda fe1 bf 

lah oğlu StUf'ymım da gene 
8oçtan ötfirQ tutolmıışrur. 

Zorla Para Alınak 
lstemişlef.'. ~ 

Fransız hnetoncsi ark•81" I· 
' o 

yaogın yerinde bir vak• ~ 

moetor. Snteymao oğlu Ab~'' 
•e Ali oğla Bilseylo; ark• ş 

f 'o' latıodan lemaU oğla Muet• • 
1
, 

.. rkuını gftderek kendisini ııı 
kal•mışlar ve döverek oser ~ 
deki paraııım zorla alnı•~• d' 
lışmışlardır. Soçiular bııkk 1~1,, 
zsfntaca tahkikata ba,ıao(J)'f -

----------~ 
Onlvereltede D~çt1nlı 

(Muavin Profesör) 

Dr. A. Safitti11. 
•J)ll 

Ağız ve Diş Bek• 

Haetalara berglln öğlede0 
sonra bakar. 

f atikltıl C'..addeıi N~· ::ı 
Ankara apartmanı 2 İDÜ ıJ lı 

Telgraf· ı ST AN 
2

50 
Telefon : 4~ 

1 111111 IJllllll 11111111 -ınuı 

-----

KlUllbü~ 
Vapur DumaJJ• 

Gözlü1' 
oı 

Şimdiye kadar g6r fe 
memiş derecede ıerlf " 
ucuz bir gözlük ııldJll 
1 tereenlz: 

Başdurak 
Hamdi Nnzhet 

SIHHAT 
ECZANE5l 
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Anadolu'nun Tarihi Tefrikası 

fiATUI( f(AKAll 

T.-frika No. 95 11 Ağustos 935 M.A YHAN 

~arşı Cephede De Kaynaşma Vardı. 
Savaş, ·Herhalde Çetin Olacaktı .. 

w-!Jbey, erteıl g6o6 batından 
'- • btdleeyi, ömrllaln tona· 
"-kıdar anutamıyacaktı. He· 
'ı llfık ıökmedea usan bir 
t.. ilk ıeıl çınlamıttı . Y athl• 
t..4e epeyce rutubet nrdı. 
~~' ıutı ayuımaıta, dn· 

-._' S.lak di7e eealeadi · kır· 
•çl 

IA 8-lık ayakta dorayordo .e 
..:Jorda. Elinde, iki b6y6k 

4 L•tla bir ıataı pırçaıı vardı, 
)ue1: 

'-~ Ob, oh dedi· :talık, ıea 
l •as bir ıdam11nl 

'lıL • aeeıe acele ylmf'ğe b.t 
...: Salak, gasaca ile ona 
,_

1
!0?da. Bir •ılık dalla 

-~tı: 

..,._.... Ak .. mkl taylediklerlml 

......... !. 

'La 
4
!bey gene cnıb nrmedl. 
~ kısdı: 
,.. Ba yan dllılallk nere~ea 
"-illa lana?. Ne tonam ya• 

:• ee•ab nrmlyonanl 
'bey ce•ab yerine 11dece 
~•rı ıilkdl.. Mldeelnl dol 
~ kda de•ım edlyorda. Or· 

' •r•klanıyordo. S.bah 
.. ,.,_ lfıl ae alaca karanlık için· 
~ Qyınıı • ., kıllunıı ba· 
~- •nkll idi. Bu ıdam 
.., • ba USOD DSUD klıaeyen 

~:•ltrdan bir k11mı1 glaeı 
' tikdan blıaa IODH ba OYI· 
~ b, bıyırlnda eerlUb kıla· 

4 
Gleceklerdi. 

~bey bana dltlnlyordu. 
~ tlır ııkılıyor, bıtlıldar gr· 
'-ı~or, kıhçlıra, kar,dırı, 

4 
l'a JGatem nrlliyorda. 

Jbey karnını doyarmafta. 
' Sn yok ma aalık! . 

\t~ On adım ileride pınar 
·• ?ıaıaa de yıkı, ıçıhraıa! 

.. ,' lıkaamaıı da olar. Bin• 

' kana balatacak değil mi? 
ltk dıyanımadı: 
~ l'ereıllğln gene Getlnde 

ı. 

~bey ba defa cnıb •er· 
~~·~ için için glllyorda. Sa· 
~ e~lrnlyorda.. Oaa o 
"" Ylrekll ıdımı ne kıder 

)Ordu? 4 . 
'ltak hereey tamamdı. ca. 
~ lrkadakl y6bek mete 
~ 1•hnın t11peılnden gö ...... ,.; 1. Demek ki glnrtl 
'- ~ •larak çarpıııceklardı. 
' bll'f8y, bir ııllh eaerl 
'8ttta kıblleler, ılaylır 
'-'-ta l'rlyorlırdı. Galtekln 
~) 1 dolaııyor, kamıadalır 
"-~da. Salak'ın klrplkıls, 
'-t.

1 
lert fıld1r fıldır eınfı 

.__ ;.da. Blrlılnl an7or gibi 
'9 •baret bulmaıta. 

'9; lltrı Çalddı, dltleri gıcar · 

&akı 
~tl 1A• yerde Palak'ı g6r· 
~~ •e Polak, klnd1r b.kıı 

' lol tarafındı bir bölak 
'"- loğ kaldırıD .. Aybey'I 
)ordu t. .. 
'fi e•phede de kıymıtmı 

Satq, herhalde Çetin 
: Aybey, 7amadakl bir 

-Tarkt"t'l,.rle dô•ltmegı 

çoktan lııterdlm! 

oı,e ırılendi . 

- Y•m•n dGvlılyorlarmıı 

Aybey! Ağam anlatmıfh. 

- Hele bıkahm, bir kendi· 
mlal denf'yelim! 

Alayların açlırı ı6klla et· 
mitti. Sabı •rnleledlkçe 1rkı· 
d Jldler de ftadeki111rln U~ Ye 
ıollaraaa doğra ıçıhyorl•rdı .. 

S•ğdan knga eeıleri gel'llr~e 
bati adı: 

Totuımuelardı .. 
Ayb,.y öaengllerln lıtlnde 

doğruldu: 

- Yiğltl,.rlm, tetik daran, 

ıın blae. •""' or!. 
Ve iki dakika ıonra teknr 

bığırdı: 

- Arkamdan yarayan!.. 
YatH•D Bilge Kııan! .. Yap11n 
GDllekln!.. 

• Ve birdenbire heptl de bir 
ıoı k•ııırpıı b•ll11d11 ahlıt.ler. 

Sanki bo, gas yumarak Gilman 
61Gmln knca~IDI ıtılıtını hı· 

tarlatıyorda. K.111 bir samında 
kucak kac•I• dltmltlerdl. 
Aybey, kartı11ndaUlerla ıt 

kollıDltlarandan, ıt lserlade 
duruelaraadan, kıhç, kargı ıu . 

tnelarındın ınlamıttl ki Tir· 
ketler, ınyıendi~laden daha 
slyade centıtverdller. 

- Ob, iyi! 
Diye ıöylendl. Toıo bir ar 

kadetlle ~eriye y11llemıt, k•n 
dlılde grnlt yasla kıhcını la· 

nlmııtı. Kar111ına iki sayıl •e 
hafif genç çıkmıttı. Belki Yit 
lllbırıle ayni ntt• ldll .. r. Fa 
•aı boalerı, çocuk •e klçlk 
mablt\klar halinde g6rda, acar 
gibi oldu. 

- Evltdlar! • Dffe bıAırdı • 
kıçuaıa fena olmasl 

Fıkat onlar, Aybey'ln dllln· 
den ınlamıyorlırdı. 

- Df'HDI ,.d .. r.11k --
Kadınlar· Terzihanesi 

••• 
lzmir'li Ail~ler Her Hususta Mem· 

nuo Kalacaklardır • 
lııınbal'dakl dlklı atelyeml 

lsmlr'e naklettim. Bltb aile· 
lerl, hem acaslak, hem de le 
rulz •e zarif dlkltl 11a'atl nok· 
ta11ndan memnun bır1kacağamı 
ıcft•eaerek ıöyllyeblllrlm. En 
eoa metodl1rlı çıbtıyorom. Reı· 
«Dil Ye na..ı dılrelfllrdekl Bayan 
tyarlıra tıkıltle koleybk gae 
terlrlm .. 

lklnclkordon - Zade tobk 

No. 4 

Mftnevver Etem 

1 
Kışlada Mfls. Mev. sabo alma komisyo

nunda ihaleleri yapılacak ilAnlar 
Mıt. M •. M. al. ko. u. den : 

1 - Mıt. M•. kıtaıtı lc;ln iki kHaalı onattı adet demir ye· 
mek ocağı ıçık ekılltme ıaretlle yaptmlacakllr. Jhıle1I 
13 a~aıtoı 935 11h glad aaıt oasltıdı lsmlr'de kıılıdı 
Met. M•. ıatla ılmı komlııyoaunda yapılacıkt1r. 

2 Şırtaame n ketlfeımeıl hergQn •oıutıyoada K6r61eblllr. 
3 - Demir yem"k ocaklaranıa mecmu tut1rı (4960) ltradtr. 
4 - Beher ıdeı yemek ocağının tahmin edilen f latl Gçyl• 

on llndır. 
5 - Temlaıtl mankkıte ıkçeıl (372) liradır. 

6 - lıteklller ticaret oduında kayıtb olclakların• dair nılkı 
p;öıtermek mecburiyetindedirler. 

7 - Elulltmlye lı•lrak edt'cekler 2490 Myıh arbrma Ye ek· 
eUtme kanununun 2 •e cıc;Clacl maddelerinde ve prtua· 
mealnde yHıh nılbları •e temlnah mo•akkate mık· 

buararlle birlikte lhıle ıaatladen enel kombyonı mi· 
r,caatl,.rl. 27 l 6 1 1 

ManiMa Şarhayhğından: 
1 - 4 77 Lira 60 karnı bedel ketlf 11 Mani• hlk6met 6a0D· 

deki lsmlr bbveılndea hatanlye caddeeine kadar 2100 metre 
monbbııadıkt yerin ıdı •döteme tefdtt itinin ba11ekreterllktekl 
ketlf '" tartaımeıl •eçblle yılnuı ltçfltğl 13 8. ~35 tarihine fiil· 

lıyaa Salı glol 111t 14 de açık ekelhme ile lhıle edilt'cektlr. 
letlrak için 36 Ura mo

0

•ıkkat teminat parııı •eyı mektubu ile 
116ylenen gln .., ıaaue Manl11 beledlyeılade mlteıd.kll ınıırmı 
.e ekıdhme komlıyonuaı glmelerl. 

2 - Kt'tlf bedeli l!ı4 lira 31 koraıtan lb•ret mesbaha bina 
ıının tamirat iti bıt ıekreıerllktekl kt'tlf ve ıertnameıl Ytçhile 
IS 8 935 tarihine ruthyan Salı glnl ••t 14 de ıçık ebtltme 
ile lhıle edllecektlr. lıtirak için 11 llradan ibaret ma•akkat 
teminat mektuba nya paruı ile ı6ylenen ıaa Ye ı .. tte Mınl11 
beledlyedncle m1tete•ttı uıaırm• te ekllltme komllyoaana gel 

Muhtelif mevkilerde ihaJeleri yapılacak Devlet Demiryol· 
..-.----------.~as __ k_e_r_i_ıa_n_ıa_n __________ ~larındau: 

Blıyramıç TGmea ut. at. ko daa: 
1 - Bayramiç garnlsona cl•arıada bulanan lutaalın ihtiyacı 

için (6975) kllo 1adeyığ• kapalı Hrl aıaUI .. eblltmlye 
konmaeıar. 

2 - Her kllo•aaan mahımmen bedeli (75) karat lhıleıl 
21 ·8· 935 tadb eaaı 15 te Bayramlç'te Ulm•n eaıın 
ılma komlıyooa blna•ındı yapılıcık tir. 

3 - Ekelltmey11 .ırl'!ceklerln nreceklerl ıadeya~ın f"rlll .e 
neafıoıo bolandağa yerin aatın almı komlıyonana mi· 
racaat ederek ö~reneblllrler . 

4 - İıteklll rln 2490 namırah kınanan 2 •e Ac;Gncl madı 
delerine göre lıtenllen bel~elerle ma•akkat teminat 
tatara olan 39:! Urı 84 karatan •eyı mt'ktobuaan 
ihaleden bir •11t ev.111 Uhuen moh11f!beılne teıllm ile 
lhıle •••tinde kornlıyonda hHar bulunmaları. 

2424 !l 6 11 17 

Baynmlç ubrl 11. al. ko. nandan: 
1 - Ba1ramlç ~arnlsnau civarında bulanan piyade kıtaatıaıa 

eeaellk lhtlyıcı için 8!l5.000 kllo an •ap•h urf la mlnakaya 
konolmot •e ihale ıGn6 tallbl çıkmadığıa4an yeniden kıpah 
Hrfla eblltmlye •oamattnr. .. 

2 - fff'r kllnııonan bıodr.11 muhammen ftıtı 9 karaı 25 11n 
tim lbaleıl 19,7.9:~5 tırth 111t 15 ıe Bayramiç tlmea aaııa ıl 
ma koml11ona blnuıadı yıpılecakltr. 

8 - Mftnıkauya ıtrt'ceklertn •t'feceklerl onan ff!nlt Ye 11• 
11fıaı bnlanduao yerin aaıın ılmı kombyonauı mlncut ede 
rek öğreneblllrl,.r. 

i - İlteklllr.rln 2490 aamınh kananna 2 H 3 laca mad 
delerlne RGre lıteallen nıalkle 5204 Ura 38 karoı mo•ıkkat 

teminatın •r.yı bank mekıoboaan lhıl,.drn bir 11at nel t6men 
mubuebellne le.dl ile komııynndı hHır halaamılan. 

31 6 il 16 236~ 

U.yramtç ukerf ıa. ıl. ko. dan: 
l - Baramlç ~arnlsona civarında bulanan lntaalln ihtiyacı 

için kıpah urf aıallle 7:i90 kllo ... deyı~ı ekılltmlye konuldu . 
~ - Her klloıaaaa muhammen bed,.11 75 karuıtur. lhaleet 

19,8,935 tarih •ıt 11 de Baynmlç tlmen 11ıın alma komlı 
yona blaa11ada yıpdıcakıar. 

3 - Eklllıml1e glreceklerla •erecekleri •deya~ıa teralt •e 
n•fıaı bulnndo~o yerin aatın ılma komlıyonanı mlracaaı ede· 
rek ö1renebUlrl11r. 

4 - İıtekltlerla ekltlıme kaaanaaan 2 •e 3 indi maddf'• 
lerlne g6re lıtenllen nulkle 415 Un 65 karat maHkkıı temi· 
nıhn Hyı bank mekıabanan ihaleden bir 111t eni tlmen 
mohaeebeılne teıllm ile komlıyonda bulanmaları. 

31 6 11 16 2364 

S.yramlç Aıkeıl aa. al. ko. dıa: 
l - Bllynmlç ganalsoaa kıtaıtınıa eeaellk ihtiyacı için 

6~9.000 kllo un kıpab urfla ekllltmlye konmat lhaleıl ~ini 
tıllbl çıkmıdıaıadan yeniden k•p•h urflı eklllmlye konmaıtur. 

2 - Der kll01aaan muhammea f laıl 9 karaı ı5 •atim 
ihaleli 20,8,986 tarih uıı lö de Beynmlq lflmea •h• alma 
komlıyoaa btnuıada yapılacaktır • 

S - Fkıtltmlye ıtreeeklerla •erecekleri aaaa eeralt n H· 

•ftaı balandaıa yerin uhn alma komlıyonun• mlncaat ederek 
aırenr blllrler. 

İdeklllerln ekllltme kıaanaaon 2490 namırıb kıaan 2 •e 
lçtlncl maddrlerlne g6re lı1tenilen •e11lkle 4159 lln 12 karat 
maY1kkıt t.,mlnıtın Ye baak m•ktabaaail ihaleden bir 11at ewel 
tlmea maha1ebedae tndil ile komlıyoadı hHır baloamalın. 

1 6 11 17 ı3~7 

ıtaftımlç ııkerl ıı. ıl . ko. dan: 
l - Tamen kıtaatının ihtiyacı için 3'250 kilo uban bpab 

sarf aıallle ekıllımlye koamuıtar. 
2 - Her klloeanan m11bammen bedeli 26 karaı olup lbaleıl 

2 l ·8·935 t1rlh ıaat 9 dı Bayramiç tlmen utın ılmı komlıyo · 
nanda yapılıcaktır • 

3 - Ekellımlye gireceklerin •f'rec,.klerl 11banan tertlt •e 
nufını bulunduğa yerin 11tın ılmı komlıyonanı m6ncaıt ede· 
rek nırenebllirler. 

4 - İıteklllerln ekllllme kınananan 2, Sinci maddelerine 
göre istenilen bel&e il~ ma•ıkkat teminat olıa 668 ltn nya 
bank mektabaaun mlnıka11dan bir 18at eni tt•men mahaıebe . 
ılne tndll 1111 koml11nndı bas1r bola11melın. ~3ff5 S 6 11 17 

Bayramiç Aıkeri 11. ıl im. dıa: 

1 - Bayramiç garlaso•a clnnndı balanın kllıatın lbtlyıcı 
için 10172 kilo aadey•ğl k•pah urf mallle ekıtltmlye kon· 
maıtur. 

2 - Her kll01uaun muhammen bedeli 7 S kanao lhıleel 
20,8,935 tarih •e aaıt 11 de Bayr1mlç tlmen •tın alma ko· 
milyona bln111ndı yaptlacaktır • 

3 - Ekılltmlye glreceklerlD .erecekleri 11deya19n teralt 98 

neafıaı bulaadoAo yerin 11110 alma komlıyonuna mlr1crıt 
ederek öAreneblltrler. 

4 - lıteklllerln ekelltme kınnna 2 .e 3 Clncft madd,.lerlne 
göre lıteallrn brlgelerlle ma•akkat teminatı olıa 517 ltrı I8 
karDOQD YeJa bank mekıabaaa11 mlnak111daa bir uat enel 
tlmen mahuebe1lne tndll ile komlırnndı ha&1r balaamalırı. 

t 6 11 17 2366 

Bornava Si• bu alma komisyoouoda iha· ı 
leleri yapdacak olau af'ker ilAnlan 

&no•a u. u. ıl. ko. dan : 
1 - Gıslemlrdekl •ıker hayvıalar1 lbılyıcı lçla (68000) 

kilo kura ot ıçık ekdltme aaretlle 12 atmıoe 9:iS pa 
s1rtetl glntl 11at 10 da ııtın alıaıcakhr. 

2 - ltba kara ot içi• tahmin edilen bedel (20'8) lira olup 
ilk teminat ( 154) liradır. 

3 - Şartaamed bergen komltyoada g6rtllebUlr. 
' - İ•lelLlllerln blldlrllt'n Kin •e 11atladta enel teml••tlı 

ıtle birlikte BonoYl'da •ked uuıa •ima koml17•-
lmeled. 27 1 7 11 13~3) 

15 Ağuıtoe 1935 tarihinden 
ltlbmren eıki Ayd1a demlryol· 
la11 yolca n h•g•j tarlfell'!rl 
IA~v ye yerine Detlet Demir· 
yolhm umumi yolca .e bapj 
tarlfeıl lbm~ edllecektlr. 

Yolcu tarlfelnlade •ta~ıdıkl 
e111 dıhillade tenall4t yapılı· 

cıktu. 

1 - Al,.acak · Deni ıll kıı

mındı (Boca, Seydlkfty, Tfre, 
Ôdemlı •e Snke eobelrrl d•hll) 
1tldl1 blletl için ylsde 50 .e 
.ıdtı dônlt biletleri için ylsde 
altmıt. 

2 - Goncah · E~lrdlr kıı 

mıada (Çl•rll toheel dahil) gl · 
dit blletl için y6sde 40, •e 
~dlı dftnlt bileti lc;ln ylsde 60. 

3 - Torbah (Otbll) Tfre, 
Ödemle ıub•lerlndekl lıtaıyon· 
lardan lımlr'e .eya mGtrkablfen 
gldlt·dftndt blletl.,rlnde % 65. 

4 - Şobrler dahli Aluncak· 
Denlsll k11mındakl let11yonlar· 
dan Gonc•h Eğirdir k11mı lıtaı · 

yonlanaa veya mDtebbflen bl· 
let ılıcak yolcolar1n .erecrklerl 
Gcret her iki k11ım Gcretlrrl 
ala llA•eıl ıuretlle hetab ecll· 
lec,.ktlr. 

S - Gldlı · dftnle blletlf'rl· 
ala ~Dit kııımlarlle, biletla 
Ntıldı}t •la dahli olmak lsere 
bir ıy içinde 1t1phaıa bıelaua· 
blllr. 80 mer'iyet mtlıldetl lçla 
de baılanın eeyıhıtler ayni bl· 
letle lkm•l edilir. 

6 - Bagıjlnılın abnacak 
Gcret kllornf!tre batına brher 
10 kllo~ram H kftıora . için 
0.16 koraetur. 

Fısla taf11llA1 lıt11yonlmrdaa 

alınıblllr. 9 11 l' 2495 
S..mabıne lıta•yonandı ba· 

loaaa H ıenellil yedi lira 
kiraya tehammala olduğa tab· 
mln edilen bir baraka Ye- bir 
kaçak depo 20 8 935 tarihine 
mG11dlf 11h glnl •••t la te bal· 
mahantde 7 inci lıletme komlı· 
yonunda puarhkla klnyı .eri· 

lecelLtlr. 
İıtekll olınlına kanunun 

'inen maddeel h6klmlerlae 
uygun beyanaımelerl11 56 ka· 
ruılak ma•ıkkıt teminat akçe· 
lerinl hımllen meskdr 111tte 
komlıyonı mlr1caatlın IA· 
sımdır. 

Bu ite ald tartnıme lıleıme 
kalemlndlr. 9 l l 18 15 

lohl11rlr.r lsmlr batmldlr· 

llğGdden: 

Çamıltı taılaıı .için 2500 

kilo mıklna y•A• ile 3820 

p1rça kereıt~ muhtelif miktar· 

dı haltı, kdrek, 11p .e ulle 

paurhkla ahaıcaktır. İltekll· 

lerln temlnatlarlle 18 8 93a 

gln6 .ı.Dhlıarlar bıımldDrll · 

ııade toplanacak 

gt'lmelr,rl. 24 7 2 

komiıyoaı 

9 11 

Borsa ldar~sio
den: 

Ronada y•nl mahıul isimi 
ply11uının 15.8 935 pr,rtembe 
gGnl 11at oablrde ıçılacatı 

illa olunur. 252~ 

lnhlMrlar lamlr b.tmGd6r· 
ıııaaden: 

Çamaltı tasl11ıada tas c;a • 
karma iti b•tlamık 6serf!dlr. 
Tos çıkarmak •e yııınlıra tı · 

tımak ltterl g6tlı6 yapıırllı · 

caktar. Bu ltlt'f için birçok 
ımeleye ihtiyaç nrdar. Ame· 
lealn yatıcaıı yer temin edll 
mittir. Çtıhtmak lıtlyrnl .. r n 
...... ıuslıya .aımelerl Ula 
....... 11 lal ~;ı2 
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Ulusal Bir Fabrikanın Mahsıılodor ikinci Kordonda Borsa civarıodaki kendi binasında 
TELEFON: !2363 ••• - ----·---Hertnrlil (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 

Vadeeizlere % 4 
~ Ucuz, Temiz ve Sıhhiğ Bir Gıdadır. 

Torkiye'oin hertaraflnda 
içilen yalnız (Ankara Birası) dır. Mevduat Sarıları: A!h ay vadt-liy~ O/o 5 

' Hır sene vadelı1 e % 6 fRi.z verilit· i __ §_ ZahJre, ozam, incir, pamuk, yapak, afyoo veııalre .komlsyoncoloğo yapılır. Mallar geldi 
!fnrtr •ahlpl,.rfnr f'n m(\Q"fıi ljf'FRU le 8V8nl' •rrtllr «Alfillk@ıfr@) l83HÜlf'@lS0) nı heryerden arayınız. 
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Mıntaka Orman Müdürlüğünden: Emlak ve Eytam Bankasından: f,ratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

u GANYMEDES " nporu l~ ağoetoııtan 16 ağuıtoea kadar 
Anvere, Roterdam, Amsterdam ve Bamborg llmınlarl için yak 
alacaktır. 

·•CERES., vapuru 26 ağuıtoıtın 31 ağuııtaea kadar Annre, 
Roterd•m, Amsteerdam ve Hamburg limanları için yak alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LlNIEN 
11NORDLAND,. motörfl 20 ağuatoıta Roterdım, Bımburg, 

Copeobageo, Dantzlg. Gdyola, Goteburg Oıtlo ve İekaadlnnya 
llmaolarını hareket edecektir. 

Sft:RVICE MARITIM ROUMAIN 
11ALBA JULYA,. vapuru l l •Auıtoata geltp ayni gflode Mal· 

tı, Napolı, Marailya ve Baraeloo'a hareket edecektir. 
Hamt~: hAnlardald hareket tarlhlertodeld değlttkltklerden acente 

mee'ollyet kabul etmez. 
Fazla tafallAt için ıklocJ Kordonda Tahmil n Tabliye tlrkeıl 

bloaeı arkumda Fratelll Sperco ıcentalıgıoa mGncaat edflmeıl 

T.-1,.fnn: 2004 2005 2AR3 

Evlere Kolaylık 
Ekstrıt - Ekstra ömer Muharrem 
9 E};lôl Panayır Markalı Sabun 

DördPr Kiloluk Paketlerde 

\. N. 

VV. F. il. Van 
Oer Ztı!e 

& Co. 
DEUTSCHE t.tı:VANTI!: f.JNll!. 

u DERINDJE .. npuru ha 
leo llmanım11tıfa olop Aover11, 
Hamburg ve Bremen lçlo )Ok 
almaktadır. 

0 • ALIMNIA .. vapuru 9 

ıguııosta hekıeolyor, Hamburg, 
Br"'m"n vı:ı Anvere'ıen yok 
çıkaracaktır. 

··ANGOR \" npuru 19 ı~oı· 
tosta tıekleniyor. 22 aguııtoH 
kadar Anvera, Rııtcrdam, Bam
burg •e Bremeo lçlo yak 
alac.khr. 

SERViCE DIREC'I' DANUBIEN 
TUNA UATTI 

11 TlSZ11 " motöril 11 a~uı 
to ta bekleniyor, Budapet•e. 
Bratlsln ve Viyao• için yak 
alacaktır. 

" ATf D,. motörfl 26 ağua 
tosta bekleniyor. Budap,.oıe, 
Bratlslu ve Viyıoa tçlo yok 
alıcelmr. 

"Tl ... zA,· moıörft 5 ryhllde 
bl'ldeolyor. Hudııpeftc, Bratlı 

lav ve Viyana için yak ala 
caktır. 

JOBONSTON VVARREN Ll 
NE~ LTD. LIVERPVL 

11QvE~MORE,, vapuru 12 
Anvnı 

ve Lıverpul'dan yok çıkarıp 

KöıJteoc11, Gılaç Ye Oralla için 
lçto yGk alacıktar. 

TBE EKSPORT STEAMSBIP 
CORPORATION 

0 EKSCELSIOR.. nporo 1 O 
ığtJıtoıta beklrolyor, Nnyork 
lçın yok ılac•khr. 
soı:IETE C0'1MERCIALE DE 
NAVIG~TION A VAPlUR 

" hULGARI \ .. .,puro 12 
ığutıtoıta bekleniyor, Bı rgaı 

ve Vırna lçtn yak alacakhr. 

Oli"ier ve Şore
ka!'iı Limited Va

pur Acf'ntası 
Ceodell Hın, Birinci Kordon 

Tel. 244:J 
Ellrrmın Liyn Ltd. 

11 FRA M lNlAN ., •apuru ay 
tonunda Ltvrrpool •e Snın 
lf'a'dao gelip tahliyede bula 
naraktır. 

"DRAGO., nporo 29 trm 
mu1:da Uull, Aovtra ve Lon 
dra'dan ellp tahliyede bolu 
oıcık ve ayol samanda Loadra 
n Bull lçtn yGk alacaktır. 

Doyçe Levanle Linlye 
0 ANGORA,. vapuru 18 trm 

mu1:da Hamborg, Brem~n Ye 

Anvnıı'ıeo geltp tahlly . ele bo 
luoacakur. 
Not: Vurul tarihleri n npurla· 
rlD hlmlerl Gaerlne denlelkllkle 

rlndrn mf'ı-'ollvt!t hhul t!dllmrt: 

.,. Uoktor ...._~ 

A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bulaşık ile- salğın hatalıklar 

mnteba88181 
Baemıbaoe istasyonu karoıPnda.ki dibek aobk baıında 30 uyı· 

lı ev Te muayenehanesinde ubah eaat 8 dm akıam 11at 6 a kadar 
baaıalanDI kabul eder. 

Klloıu Adedi Nevl 

127630 O don 

332590 Çala 
4650 Çam kabuğa 

17490 Somak yıprağı 

500 Kömur 
200 Çıra 

118 K .. reBte 

9 Dftğeo 

2 Delta 

Yukarıda nevileri yazılı emval 29,7,935 tarlhlndf'n hlbıren 
onb«'t gOo mftddetle açık arthrma Ue mOzayedeye konulob 13 
8 ~35 tarihinde lbale1I yapılacağından lbıle ~Oofl Hat doku1:da 
lıtcıklUerla Orman mQdftrlyetloe gelmeleri llAo olunur. 

so a 1 11 2326 

lzmir Evkaf Modnrloğonden: 

Vakfın laml Cioıl 

Ratunlye oda 
Paaaryerl 11 

lı1mall urım arıa 
Saçmacı e•, a•lo 
MG(Ul maatafa odı 

Uaıau boca ana 
Toraman 
l:lacı mahmot 

.. 
arıa 

.. 

No. 
63,65 

61 
bllt 
28 

7,18 
66 
24 
6 

2.1 
39.40 

Bıtçı meaçlı 

Karataı 0 

Hatip oğla meaçltten bosma 

Tahmin olu 

Mevkii nan bedel 

p11ıryerl 200 .. üOO 
lklçromellk c. 1000 
kGlhan ıokağı ıooo 

çerçi oğlu bani içinde 800 
mollı ıokak ~00 

yangın yokuto 500 
karantina kadri el. ıo. 400 
gedikli ı. 800 
çancılar 200 

ev beıyaselll ı. 250 
" " ey 31 uzun imam ı. 200 

fuoaf oeyhl n 19,1 mekke yokuıu 600 
Abdull•b el. ırsa 4 fenerci ı. 25 
Kaba ıoğao araa kaba ıoğao 200 
Mazbut evkafındao arH 148 dolaphkuyu kabakçı ı. 100 
Sarı hafıa n 7 1 arap fmoı 600 

.. 
11 e• 73 11 

" 500 
Yukarıda clnıl, mevkii, vakfı, 1>umaraaı n tahmin edilen 

bedell .. rl yeaıh ~akıf akaret ve ar ·alırın mGlklyctl peefn para 
u., aatıh;a vkarılmıot1r. Arttırma ve ibaleıi 19,8,935 pazarteıl 
~Onfl H•t ooaçte İamlr evkaf dlrektörlG~Oode toplanın komi•· 
yonda yapılacakter. Atmak lıtlyealerln yasde 7;5 temtnat 1ıkç,.. 

lerlle ihale gtlntl komt•yona ~etmeled te t11bat latlycolertn her 
gOn Evkaf dlr~ktörlGga t1rldıt memurluğuna müracaat etmeleri 

tıtn olunur. 2 7 11 15 2411 

Peşin Vf'fl takıltle ve pazarhkla rahhk em14k el 
Eeaı No. Mevkii ve Dev'i Pey ıkçe O 

8. 2 Ôdemlt camii cedit m. azlzlye eokağanda atelye· 565 

rile beraber sinema bluıeı. O 
C. 5:i İzmir ahmet ığa mahallesinde ikinci kordon doda 700 

ıokağ•nda yenl 13. l O eski 12. 10.1 No. h palamut baoı ,,nn 
C. 58 1zmtrde ikinci koadonda eıJkl 4 yeni 13 No. 1ı dört suv· 

katlı bao. 
Yukarıda y11:1h mOlkler bedelleri peeln pua ile veya ilk 11~ 

ahi peeto ,r;erltıl oodört aenede maenl takııltlerle Bdenmek r" 
tlle autılmak Ozere pazarhkla artırmaya konulmuştur. il 

1 - ihale birdir VI\ kat'idlr. 16 8 935 cuma gflnfl saat oll 

lzmlr eubeal satıı.ı komlıyoou taraf1Ddıu yıpılacakll~~-r' 
2 - Bu mtUklerlo bedelleri birinci taksit peelo <>lmak P...-

ondört senelik milsnl ıalultlerle ödenecektir. ki'' 
3 - Peşin ödeo«'D blrlncl takehten gerl k•lan oodört tı ;ı 

ytızde 9 (afz ve yarım komlıyooa .-bı olarak tkr 
faiz ve ı:ıeraltloe tevfikan een.-llk ınOlte uıullle b~ 
edilir. ,-

4 - Daha fazla izahat almak ietlyeoluln ı:ıubl'mlz E011 

ıer' lal ne mCiracaatları. 6 l l 24~ , 
l'uhlisiye lJmum Modnrlüğündt·ıJ· 

Fenerlerin mevkileri Tahmin bed ileri Muvakkat teoıl,,ı 
Llıa Kuruı 

Kaledooya feneri 46 712 22 
Tavtın adası " 21 258 12 
Akbat. Morto, Adraııo, 58 4 22 82 
Kınab adaaı f enerlerl 
Yukarıda mobımmeo bedı-llerUe mevkileri yazıh alll ~ 

fenerin mnbıyaaelle yerlerine kooulmHı kapalı zarf uııuUI• r 
L ~fi 45 ~Qnmftddetle ekalltmlye aonulmuttor. Bunların kar• ıd 

lerlle rolyet mt'sa(elerl feooi tartnamede yazılı ır. Vasıf l•t• ,~ 
barile birbirinin ıyol bulanın Akbao. Morto, Adraııao, 1'•" 
adaeı fenerleri bir t•rtoamedc ve vasıfları yekdlğerlodeD '~ 

,ıo 
olın Tuean adıslle Kaledooya fenerleri dahi ayrı, ayrı fi 
m""lerde toplanmak ıuretlle ekalltm .. terl Oç kıama ayrılmıeu'6 1, 

Her Gç grubun lhalut, 15 ı~uııoı peroembe gftnü aıaı 1 ~O' 
Galatıda Çinili rıhtım hınınao 2 loci katındaki aatın ıJıJJ• 
mhyooucda yapılıcaktır. dl 

Şartnameler tahlisiye umum mQd6rl6ğOnde mubammeP t>te1• 
lla yfıt:blnde beti nlııbetlndc bir bedel mukabUlode ah0

' ~· 
ve teklif mektubları l 5 ığoıtoa perfembe gQnfl aaat 14 d• 
dar komisyon relaliğloe tevdi edll«"cektfr. 

'l9 12 'J.7 12 

UkttOreul~r! Mut• 
laka (Okameotol) 
ÖksOrOk Şekerlt
rioi Tecrnbe Etli· 

o.z •• 

ve POrjeo ~ahapıo 
En Ostno Bir Mils· 
bil Şekeri Olduğu· 
nu unutmaymız. 

IK~liU./ 

_N~.A.. 

o o 11 ıu ııe· 

y 


