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.. lly~" ü~IerKonferansındanHenüz Büyük Bir Garden-

;·:;~~~;-~;;; .. !:~~·~~~ '"s' Bir Sonuç Alınamadı.. parti !~azırlanıyor • 
..:1: ~1'.ıundaki 1aıı11nı bizim • ismet lnönQ ve Celal Bayar Yakında 
'°liaıi lerun •• de neorettilcr. &lu•· l 'l I · ıı , 1• n Q 1 Anlaş '&i bo:raııaıada bayo1t IAtin bir· ta yan ar' ngt ere 0 .., • . lzmir'i,'ŞerefJendirecekJer .• 
~ kolay görmemekle beraber, -

;::ı-":':ri.~:1::!:,.··d:::..:; mayı ç•gw nedigw ini. Yazıyorlar •. 
tt "Ollolioi'nio yazı11 halya • 
"" •nlatmaeındao sonca çıktı. 

ı. F
1
ranaz gazetelerinin alttan al· 

.... n ·u ~. gı z gızetelerioin açıktan 
~ t' •nlattıldanna göre ftalyao'lar 
tİ4it rı~11z"lar süel birliğe doğru 
~ltr bır adını atmıılerdır. İngiliz 
tak ;nıo burnu dibinden başlıya• 
~V- talya yarımaJuınıo sonuna 

... , 'd 
tıa'y gı en bu Iatin battı, A vru· 
ttr.~~· ~anı denizi ile Akdeniz ara• . 
~11ı:· 

~lı:, 
1

1Y• bölüyor ,demektir. Bu 
41..._ lalyanca da ve 'Fraoaızea da, 
~°'la lthlikeaioe karıı basit bir 
~~rraa .•edbiri olarak izıb olu· 
•ı.ııı.r ' 1'akat İogilizce dilinde, 
te ıt·'torluğun Akdeniz gilvenliğine 
~d Yoluna karıı bir tehlike 

a·•lı:ta olduğunu da biliyoruz. 
" ~ı tllDdiye kadar denizde bil· 
Mis a:lara olan de,Jetlerin, Bü· 
~laoyı imparatorlotu poli• 
S hrpt bir siy.,. gütmemek 
~ ayrılmadıklanoı görmiye 
S ır. 8a devletler için de
~hareketlerde bachca .. rt, 
~ e ualatmek •e 1nlı1ık 
~ tar, İagilia U.puıtorlap, 
~'eıalik pllD ve beaablaram 
~ kendiai ile denider h .. 
İ1t, '1tai Y&npna çıkmemak tartı 
' k.ı de•letleria 16mürge davı· 
~il c6mert dıtraumamııtır. 
~ 1- İtalya bu sinciri Jr.ınyor. 
S .. P.,atorluta ile bir heg .. 

~" '81ane girittilini .ayı .. 
~da, İtalyı'nın, deniupn 
_.,.,... k e hueketlerinde, yalnız 
~ ~~riııe dıyıoacapaı ve 
-~ ,

1 
di ıhtiyıçluını •e ideal· 

~leatı11ı IÖylüyor. hüya'aıo 
.""'le, e la.areketleri, eğer İngiltere 
'· :lltııala ~raber, eger iıte-t' hrp da olabilir. 
ht~ 'lar Avrupa btaıındeki 
"e ~ duaaı için hal yan ·ıarla 
~· l111ilia'-irl.etebilirlerM birleıaio• 
~ ıoıperetorluğuou kuı· 
~ 1111alı: 
h . dtırae_ babsında pek çekin· 
~ ~- klarıua ıılphe yoktnr. ...__ '4etJeu 

,...._ifa 
1 

n .ı\vrupa'daki aıııglara 
tıı'-hill "Aı·yukarı bir denge ku· 
~ r, F1ı: 
t. llleı•e: ~t denizler ve eömür· 
~ '-•::ude iı böyl" değildir. 
~. oJct~ P. dıpnda da, Ano· 
t., ~o gibi, ıimdilik kendi 

': harunaktan beılta bir· 
'Yor. İtalye ise Avrupa 

~~ C.ki t 

.,_,.,.. de, b Roıne imparatorluğu 
l~ 1-.,_ Ugflnkfl İngiliz ve Fran• 
... ,.. ..... ~•torluk.ta 

· ~ le • tından biri kadar 
ılbd hyor. 

i, b" 
doı ar Y•nda Aıya'nın gö• 

111. , dG ru uaauau Japonya, bir 
~ 'Y•yı 
" e te I' P•ylaımıı olan İn· 

lıtt laaı l'IQea'den aonre, ilçiln· 
Ptrato ı k . , • hl~ -· 6tekiJe 1 u ı ya hırı ıle an• 

.. ~ Ltı ri.ne kareı, yahud 
ıaa h . 
it ı. ep11ne karıı yilrü· '?i ... ı Oo n bir dnedır. 

'-.~"'el-an~ ' Oual •111 Babeıiı· 
'-.~ ht lQ Y•uında bir ktıçfi.k L..' ·~ biraey değihıe e •. °"H.• IDea ele . d -.._· ~ d 11 e, belki, aeıl 
~ ~· '"•nııı ır İtti Y•nıuda ikinci de· 
.... ~~ r, 

~~ iıte ~onuıınalennm büyök 
~"h kıt u lebeblerden geliyor. 
"i. ·~llıtı tarihi '• talil me· 
~ .. ~. •raoden birini daha 

111r, 

F. R. ATAY 

Bay Laval'in Yeni Bir Oiyevi .. 
--~~ .. ...,..,_..,....,...._, ----~ ~--....-~,,,.,.._,,,..,, 

Roma, l 7 (A.A) - Sıefeni 

Ajın11ndan: 

Gioroale D'haltı gızeıeıl Ha· 
betl•tao hakkındaki 1 :ı 12 1906 · 
tarihli lo~Ulz · Franeız · hal· 
yan aodlıtmaeına karea logll· 
tere tarafındın yapılın birçok 
muhalefetler hıkk1Dd1 genlı 

belgeli bir makale oeoretmlotlr. 
Mıkıle Tıymlı gazere~ialo 

M. Muıeoliol'yl bu ozlıomıyı 

bozmakla muahue eden ıon 
yazıaao11 cevaptır. 

Gazete Joglllerenln Ablıyın 

Korporeyıln adandı ve İngiliz 
endtlıtrl bıbnh&ının bir lıy•· 
rının baıkanlığında bir ıoıyete 

kurulmaeı için Babtıletın'da 

yaptıAı ıalıımuua içler and· 
lıflll••••• dotnıdan dogruyı 
kartı oldagaau 16yUlyor. V,. 

bu gibi birçok ağır muhalefet · 
lerln andlıtm•1• btlyllk bir 

M. Eden 
1 k11mı itibarile kıymetten dtl 

ttlrdtlltlDI n lagtltere'aln tim· 

Bağcılar Sıkılmayınız, 
işler Düzelecektir. 

-Bnktimet, OzOm Fiatini Kurtaracak 
ve iyi Bir Satış Sağlıyacaktır. 

~~~~~~;--~~~~~~ 

diye kıdar Babetlıııo'dıkl ha· 
r~keılnln bu memlek .. ılo erkin· 
ilk ve bGttlolGğQne kesin BU · 

retle kartın oldoğuno iddia 
ediyor . 

Pulı 17 ( A. A ) - Üçler 
konferunı bugün Roma'uın 

lıtedlğl teylerla gentıledlğlnl 

Te İlwlye'aın Oab~ıtatında tat 
blk etmek lııediAf genel ııly11el 

atlfusun ff'klinl anlamaya çalıo 
mııtır. 

- Sonu 2 inci yftade -

Yeni ilbay 
Ne Vakıt Gelecek? 
General Dirik Panayır· 
dan Sonra lzmir'den 

Ayrılacak •• 
Edirne b61ged genel eıpek· 

t6rltl~ne aıanmıt olan llblıy 

Genenl g_, Dirtk'ln emri gel· 
dlllne g6re kendlılala bemea 
yeni 6dnlae bıılımık lsere 
İsmlr'dea ıyrılaeegı .Oyleall· 
mekledlr. Fakat daydupmau 

Gazetemiz tllQm iti etnfıada 

g6re K. Dlrlk; panıyırıa açı· 

mıadıa ıonra lzmlr'den ayrı· 
lacaktır. Yeni İsmlr llbayı Pula 
~lleç'I de lımlr'de yar ilbay 

Y ıptığımıı incelemelere g6re baloaduga ıında taaımamıı •e 
gôeterdlll ba•ıulyetla karplı· 1.mır'de yapdın aline aabtlar me•momlt klmee yoklar. Fub 

hakkındı yasılaalırın lçylıl GtUee'ln İzmlr'de çok önemli 
töyle tlreıllebillr. manffıkıyetler kuanacaAa kut· 

Patı•) ırın görünü::-ü. 

Panayır komlteel, pıoaymıı 

açım töreni mtlaııebetlle ~eh 

rlmlze gelecek olıa Bıtbıkan 

lımet lanaft ıeref ine bir gar· 
denpartl nrllmeılal kararlıı 

lırllUfhr. Gardeapaıtl için bQ 
yCllk: huırbklar yıpalmaktadır. 

Ecaebl memleketlerde tedklk 
gesltlnde balanın Ekonomi 
Rakını Celal S.yar, yann Alt 

oa bette İltıabaldı bulunacak· 
tu. Belli Bayarda pınaymn 

açım töreninde bulunmak Gzere 
eehrtmlme gelecektir. 

Şarbay n panayır komltetl 
bqkını doktor Behçet ·uı; dtln 
panayır yerinde aaaa maddet 
blırak 22 •IDllolla açılacak 

olı.n panıytr1a huırlaama iti•· 

Kurtuluş Bay· 
ramı Dıızırlığı .• 

rlle mefgul olmuttur. Pınıyır 

yerinde yaptmlmıktı olan ••· 
fail yollar yarın ıamaml!e bit· 
mlı olacaktır. Birçok ebpoaa· 
tar pHlyonların•ı tethlr ede· 
ceklerl malları tııalfe b.tfa. 
maelardar. 

Panıyınn muhtelif 7erlerlne 
konalmuı olan •e 6acekl ık· 

t1m dea_meel yapılın hoparlGr· 
lerle her akpm panıyar gOret· 
çllerlae Anadola ajan11aın ha· 
berlerl okuaıcaAı gibi han 
knramumaı:ı yırdım hakkında 

lclylnler de nrllecekdr. Eb· 
pozanlırı verllmetl kınrlq. 

ıarılaa .,un n gClmlt mıdal· 

yılerın nlmaaelerl İunbal'daa 
getlrtllmlttlr. Boalar komlıeee 
tedldk edlldlkteD IODR ...... 

- Sona 3 nctl ykde - kaau gclrtllmektedlr. 
-----========:-------Bu yıl Şenlikleri 
Arnavutluk'taki isyan, Çok Parlak oıacakıır. 

geldiği kadar ıım .. rlaaae1kur, 
aynca ıımarlanmıt n 7ınm 

Un kartılıgındı aaıılacak oa.a 
(Anıoloul S inci 1"mlr pua· 
ym) rosetlerl de yakındı •· 
lıtı çıkaralacaktır. 

Ege'nin en güzel üriin6. 

gıaı, Ankara'daa aldığı haber· 
terde bolmoıtor. Bo haberler 
göıterlyor ki, htlkdmet tlıtlm 

itini ele ılmııtır , ve Y1zlyet 
kurtarılacaktır. Haber ıodor: 

Ankara - Son gtlnlerde İı· 
mir n lıtanbol aazetelerlnde 
Tlrklye tlzDmlerlaln aline •· 
tıılan haklundı çıkın yazılar 

birçok dedi kodalara eebeb ol· 
mnt n İzmir kura meyn çı· 
kıtçıları birliğinin flıtları kır 

mık baıaıuada Termlı oldogo 
kua: ilgili orualau da eauh 
tedbirler almatı 1e•ke7lemlftlı, 

9 Ey141 kortolut bıy.-emı 
1 

O •• nemıı· 81· r Safhadadır.. bu yıl fnkılAde bir ıekllde kutlulanıcaktır, banan için 
Mekteplere 
~aydedilecekler. 

Kralın Otomobilinde Bulunan Gene· 
ral, Asiler Tarafından öldOr:ftldn. 

Belgrad 17 (A.A) - Ara•· 
vatluktan gelen haberlere g6re 
lıyıaı boAmak tısere hakamet 
kanetlerlaln kumaaduı kea· 
dlılne nrllmlt olın gener1l 
Chlraldl aıllerle yapılın bir. 

Kral Ahmed Zogo 

muharebede lHdlrtllmlttlr. 
OlealerlD •7111 aeller .,.Ddl 

50, hGktlmet kanetlerlade de 
11 kadardır. Blk4met yeni 
kanetler ınketmektedlrler. 

Parla 17 (A.A) - Eko Del 
Parl gazetesi Arnavutluk btdl 

ııelerladen bıbeederken Gidil· 
rGlen general Cblraldi'nln eekl 

A •aıtorya . Macar orduondı 

bir Bınat ıllbıyı olda&anu 

te ıoarı eaaıea doıta olan 

Kral Zogo'aaa hizmetine geç· 
tl~al yamaktadır. 

Teca•tlse uğradı~• ııradı 
Kralın otomoblUade balon· 
makta idi n belki de Krala 
atalmıt olan bir kurıonlı eli· 

mittir. Do bölgede ôrfl idare 
ilin edllmlıtlr. 

lıtanbol 17 (Ôıel) - Arnı· 
•adlak lıyıaıaın, ltılyı'nın 

tet•lklle olduıa eôylenlyor. İı· 
71• dtt1m edl7or, 

zengin bir program hazırlaaı· 
caktır. Bugla qıt 16 dı parti 
merkealnde lzmlr parti baıbaı 
Yozgad ıaylnı Atoi Dogan'ıa 
batkıalıgıada bir toplantı ya· 
pılarık program Qzerlnde gclrtl· 
ttllecekıir. 

.. 

K6ltClr BıkanlıAından gelen 
bir genelgede ıehrlmlzdekl orta 
okullarla liselere talebe aım· 
zedl yazılm11ana 20 Ağaıtoa 

Alı ubahı baılanıcaga bildi· 
rllmlotir. 

"laalya tarihte yeniden bir kahramanlık 
yazıyor - Muuolini,, 

(Dt&ıolt Nl79) 

uhiff'.li 
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Baıbakan İsmet lnönil ve Bayındırlık Bakanımız 

BDyftk savaşlın evvelki Tar. Tarklye, lokomotif lerl işletmek 
kiye hemen hemen her bakım· ve elektrik kuvveti elde etmek 
dan yabancı ıfyasıl ve ekono· lçlo kAf 1 mlktmrda klSmmGre 

mlk kuvvetlerin elinde bir malik oldoğo bılde, petrol kıy· 
oyuncak olmueto. Nasıl ki aaklarına mılll olmadığından 

Tarlı: ordusu ve Tftrk: f tloau, lı:onel mohatrllı:e maddelerinin 
bata Avrupa'dın gelen hocalar ldhılloe bağlı kılmak için de· 
tarafındın yetlştlrlliyor, endftatrl mlryolo lnoaama kırar nrdf. 
memleketlerinden getirilen ıl· Bandın tım on aene enel, 
IAhlarla techlz edfllyor, velh11ıl yeni demfryolo pl•nının tatbl· 

bftyftk devletlerden lSrnek: ılı· klne başlınmııtır; eğer Fr. von 
yorsa, demlryolları da Alman C.uzfg'ın " Geopolltlk ~ mec· 
lngUfı te Fransız elrketlerl mu1&ındı yaptığı gibi, maziye 
tarafından faşa olunuyor ve bir göz atarak, o zıman yeni 
Anıdolonun ho bftyQk mftnı· ve konetll Torlı:lye de-.letlnln 
kıle aıyaeası için lbım gelen birkaç yıl içinde ~neler haoar· 
paralu, hleae senetleri, esham dığını anlarız. fıtınhul, budu· 
-.e tıhvHAhn y.rdımlle dftnya· da dıbı çok yıkın oldoğo ve 
nın dört kOorıinden toplana· bandın dolayı da tehlikeye daha 
yordu. ziyade maruz kıldığı için, atra· 

Buna rağmen bUhııııea de· tejlk bakımdan daha çok mft· 
mlryolo lnııaeı alanında elde eafd olan Ankera'da yeni bir 
edUen munffakıyetler pek pıytıht kurulurken, fakir Tftr· 

bftytık değildi; en önemli yıpı· kiye yeni demlryollırı inşaatı 
lar, laranbol'u Sariye vuıtaalle için sade " 250 " milyon 
Bığdıd'ı bağlıyın ınıhıttan Tdrk Lirası tıhals etmiş, 

geçtiği bata Anıdolo'da topla· 
lınıyordu. Zfra, o zıman B~rlln· 
Bığdıd hattının çok bftyftk 
bir ehemmlyNI vardı. Bu hallın 
başka yapılın bftUln lntaaı, 
ancık mftoferld llmınları da 
hlldekl verimli mınlakalarlı 
birleştiren kftçiik yollardan lbı· 

ret oldoğo için hakiki ğ bir 
milnakale ığındın ' bahsetmeğe 

fmkAn yoktur. Almonya'don 
hemen hemen iki defa daha 
bnyok olan bir memlekette 
mevcud demhyollarının ıııec · 

muu ancak 3500 kilometreyi 
bolıblllyordu. 

Ttırklye'nln sınırları barışın 

lmzalınmaeından sonra Anı 

dolo'yı mOnbıaır kılınca l\ft· 
ktlmet, uıun bir eııvaeten 

sonra halsiz ve zayıf kolan 
ekonomik -.neıtalarla, memle· 
keti canlandırmak gibi g<lç bir 
ödev karşısında kaldı . Yeni 
Türklye'nln önderleri, memle· 
ketin tekrar bayat bulmaeı için 
muntazam mfinakole yollarJDn 
ihtiyaç olduğunu derhal anla· 
dılar. Ayni zamanda ve mem· 
lekette münakale lelerloln, ec· 
nebi şirketlerin lutuflarına ve 
kazanç hırslarına bağlı kalma · 

maeı IAzımgeldfğlnl ve batt4 mu· 
hakkak bir verim vadetmlyen 
yerlerde bile demlryolları inen 
etmek lcabettlğlnl takdir eyle · 
diler. Yavaş yavae yapılacak 

olan bu yolların ekonomi el· 

yaeaaı ve eırat,.jlk mea'eleler 
bOyfi.k bir rol oynayordu. 

Bogiln kamyonlarm belki 
bOtftn ktilttır memleketlerinde, 
demiryollarını clddlğ surette 

ve bununla 2000 kilometrelik 
bir yol yapmıttır. 

Dondan bıtka Tdrklye bd 
kumeıi, yabımcılıra verilen de 
mlryollırı imtiyazını satın ala· 

ı nk kendisini ecnebilerin tesl· 
rloden kurtarmak için 159 mil· 
yon Tork lir Hı sarfetml o n 
bu ıoretle meeeJA 1007 kilo 
metre ozonluğondakl "Anadolu 

demlryollarını,, geri alabilmiş · 

tir. Bogfln çizilen pl4nın tama 
men tatbik olunması için çok 
zaman fetemeılne ra~men lcıb 

ettiği takdirde Akdeniz 11bll 
lerlne istenildiği kadar aaker 
yollamaça, hem de eahll ile iç 
Anadolu arasında nakliyatı le· 
mln etmeğe yarayan demlryol. 
)arının en esasla kısmı bitmiştir. 
Her ne kadar şimdilik TOrklye 
devlet demlryollarınm ozonloğu 
ancak 5000 kilometreyi bolu· 
yorsa da, bu yapılın kısım mo· 
ayyen bir pldna gôrc vQcoda 
getirildiği için, devlet elinde 
haklkoten verimli bir münaka· 
le ağının temelini teşkil etmek· 
tedlr .. 
~~~~~----~~~~~ 

Denizli 
Bisiklet Yarışları 
Denizli 17 (A.A) - Halk· 

evi tarafından lklhln kllomcl· 
relik olarak tertlb edilen blefk. 

let turu movaf fakıytıtle devam 
etmektedir. Yapılan program 
tamamlle tatbik edilmektedir. 
11mlr'den yola çıkan bislk Jet• 
çilerlmlz geceyi Mınlaa'dı geçi· 
ncekler ve yarın Alııehlr'e 

doğru yola çıkacaklardır Ayın 

ylrmlaeklzlncl pazu gGnft De· 

• aıanbul, 17 (Hoeud) 

Başbakanlık ve Finans Bakanlığı Müsteşarları Da Ekonomı Bakımı ceı•ı B•1•''~ 
, , • yaran Roaya'dan döneceği e61 

Bugiln Ankara dan lstanhul a Geldıler. ıeniyor. 
İstanbul, 17 (Özel) - Atıtürk'a.o Başkanlığı altında yapılacak ılın Bakanlar heyeti toplıntııı 

için Başbakanlık ve Finans Bakanlığı mftateşarları bo~Qo Ankara'dın buraya geldiler . 

_ ____,/ 

üçler konferan· 

.. -} Jf .e • 8 . N . sından Henüz 
U<_; er "-OllıeraDSI, Ir etICe• Bir Souunç Yok· 

Elde Edememistir. 
' 

______________________ .. ____________________ __ 

BütQn ümitler, Eylülde Toplanacak 
Kurumunun Vereceği Karara 

Olan Uluslar 
Bağlıdır. 

İatınbol, (Ôzel) - Pırlı'te toplanın Qçler konferansı, hiçbir netice elde etmeğe movaf fak 

olamamıştır. Durnm çok naziktir. Bnıan amldler, 4 eyhl.lde Cenene'de toplanacak olan uloılar 
koromnnun verece~I knrarı kılmııtır. 

Başbakanımız panayırı Ietanhul Gençleri 
' çanakkale Şehidliğine 

Açmak üzere Geliyorlar. çelenk Koyacaklardır. 
İıtanbol, 17 ( Ôzel ) - Ta· 

S J G lehe birliğinden bir grup, Çı· 
a 1 QnQ nıkkale oehldllğlne çelenk koy· Başbakan, önümüzdeki 

Istanhul'dan Hareket Edeceklerdir. mak için bogGn Anafarıa'yı 

hareket etmlotlr. 

latınbul 17 (Özel) - Baebıkın İsmet lnônd'nGo, İzmir pana S l 
yırını açmak 6zere lSnQm6zdekl ealı gOoO burıdın İzmlr'e hare· oygUDCU ar 
ket etmeleri knnetle mohtemeldll'. y k J d J 

•·•·• a a an ı ar. 
Leros Bunlar, Sopa ve llodos, Kalimnos, 

Tahkimatı Yalanmış 
Tabanca ile Bir 
Yolcuyu Soymuşlardı. 

Balıkesir, (Ôzel ıytırımı?dan) 

Atina Gazetelerinin Bu Haberleri - Pazartesi gftna Balıkesir ile 
M. Kemalpaşa şoıesl ftzerlnde 

ltalya Hnkômetince Yalanlanıyor 
İatınbol 17 (Ôıel) - Oolkl adadın Rodoı, Kıllmnoa ve 

Leroe'ta tahkimat yapıldığı hakkındı Atlnı gazetelerinin yazdık· 
lırı haberler, İtalya hdkt\metlnce yalanlanmaktadır. 

Istanbul öğretmenlerin
den 60 Kişi lzmir'e GeJdi 
Konuk öğretmenler, Bugün Atatürk 

Heykeline Çelenk Koyacaklar 
Dan ıkıım, Bandırma tte· 

nlle, 30 zo kadın ve 30 zu 
tıkek olmak Ozere 1atınbul· 
dan 60 öğretmen şehrimize 

gelmişler ve Baamıhane'de, İs· 
mir liğretmenlerl tarafından 

karşılanmışlardır. Öğretmenler, 
Erkek muallim okulaeında ko· 
noklımışlırdır. 

Hazırlınmıo olan programı 

göre öğretmenler yarın &Hl 

8,30-9,30 araaındı comorlok 
alanına giderek Atalfirk.'Qn 
heyll-ellne bilyOk bir çelenk 
koyacaklardır. Sonra Burnavı 

tarım okulunu -.e haşarat enatl· 
tüeGofi, öğleden sonra ilbay 

General KAzım Dlrfk'I ziyaret 
edeceklerdir. Daha aonra lı!ll· 

yen öğretmenler örnek köyle· 
rlnden Narhdere ve Kfllzman'a, 

Fındık 

Mahsulü Fabrikalarda 
Ordu, 17 (A.A) - Yeni 

fındık Ordnil ftzerlnde bilyGk 
çılıemılar vardır. Havaların iyi 
git meal dolayıılle harmanda 
bulunan fındıklar fabrikaları 

önderllme e baılaamııtar. 

yıhod Şıııt kıynıklarma, lfae· 
lerle enllhOye gidip tetkikler 
yapacaklardır. 

19 ağuatoı pııarteıi gftoft 
İımlr öntOkler mftzeal, Kart· 

yıkı kız öğretmeni, sığırlar 
ve körler ve dilsizler okulu, 

Fe-.zlpıoa Ukmektebl, ile diğer 

mekteblerl ziyaret e eceklerdlr. 

Bir Korucu 
Bir Köyloyn öldnrdo. 

Bandırma, ( Ôzel aylarımız· 
dan ) - Bandırma'nın Küfeli 
köyftnde bir cinayet olmuştur. 

KöyQn korucusu Hayrullah 

köyde bir mera kiralamış olan 

Erdek'll Veli'ye köy ihtiyar 
hvyetinln bir zarar ve ziyan 

ihbarnamesini vermiş, fakat bu 
yüzden aralarında kavga çık· 
mıştır. 

Kavga bftydmQş ve neticede 
korocu Hayrullah tabanca ile 

VeU'yl yarılamış, VeH ıldı~ı 

yaradan biraz sonra OlmGştftr. 

Korucu Hayrullah tutulmuş 
ve Bandarmı ıdlfyeelne veril· 

mlıtlr. 

bir ıoygoncoluk: nk'aaı ol· 
muştur: 

M. Kemılpıoı'lı Şemsi ile 
arkadaşı İamıll Balılı:eılr'e ge· 
tfrdlklerl zahireleri eatırak to· 
tarı olan 54 buçuk lirayı Jro 
yanlarına koymuşlar ve M. 
Kemalpışa'ya dönerken, Balı 

kealı·'e blrboçok ıaat mesafede, 
Deblekl köyQ yakınlarında bf. 
rlsl tabancalı, ikisi ıopıb Oç 
Jdşlnio: 

- Kıpırd11mıyın, yıkarız! 

hltıblle karşılanmışlar ve dur· 
muşlardır. 

Haydutlar iki yolcuyu bağ· 
Jıdıktın ıonra dıerlerlndekl 

paraları lımamen almışlar ve 
ıavuomoşlardır. 

H4dtae biraz sonra Bılıkeılr 
jındırmaaına akaetmlı ve şld· 

derli takibata bışlınmışhr. Ne· 
ticede bu ıoygoncolok Bandır. 

mala kıptl İblo, Soakurlok'Ju 
SOleymın vo Bandırma'ya Ro· 
mınyı'dın yeni gelen kıptl 

Hflseyln olduğu ınlııılmış, 

üçO de yakalanmıştır. 

Yasak Edildi 
Vlyını 17 (A.A) - Aabaş· 

bıkan prens Starhemberg A vua· 
toryıb sporcolaran Almanya 

ile yapılacak yırıımaları gir · 
melerlnl yaeak etmiştir# Bunun 
sebebi Boıbacher gazetesinin 
Avnstorya hilktlmetlne kerşı 

yaptığı hOcumlardar. 

Sporyıldız 

Rize' de. 
Ordu, 17 (A.A) - İlimiz 

Spor Yıldız tıkımı bir maç 
yapmak ftzere Rize Halknl 
heyetinin çığırması O zerine RI. 
ze'ye gltmlıılr. 

-...• 
- Başı 1 inci yiızde -
M. Alolsl konferansın b•~'tl 

ile aonoçlınmaeıuıo eıasıDJ ıet 
fit 

kil eden bu noktayı tamaOJ 

ıydtnlıtmış değildir. Uzoo •6' 
mest muhtemel olan gliroeııı~ 
ler henilz zemin yoklama 8' 

hasındıdır. 

M, Laval'm diyevi: 
Pırla 17 (A.A) - Üç de; 

let araaıadakl konoşmılır ıe 

rar 17·:30 da bıolımıı ve 19·~ 
da bltmi~tlr. M. Lavıl yao10 D 

dı M. Eden ve Alolel old0~ . ~ 
halde odasında gazetecileri 

1 
bul ederek: şoolın aôyleııılt1 r 

Bogftn yıptığımıı topl•0ır 
tarda memleketimizle Babt~ ,,. 
tan arısındaki ilgilere atd 0 ff 

lt'ırla af yasal veaalkl tetkik~ 
tahlil ettik. Bandın eour• il 
pacığımıı toplantılarda d• r 

İ 111•· 
raberce talyın • Habeş • 11 ,eı 
mazhğını barıtçıl bir ıo d 

kotarılmak çarelerini ,r'r 
cağız. 

Bellen yalanladı: dl 
Londra 17 (A. A) - sol 

petteden borayı gelen 1'd&' 
Betten, lı:endlılnln Arof ~ 
Otto'nun murıhhaaı oıduı;,0 
dair dolaşın yayıntaları 1' 
lımııtır. d r 

Barlı, 17 (A.A) - fJç t~ 
, let konferan11 OğledeD ~~ 
toplanacaktır. Sıbahleylo 

lanmış fakat gOrOşme olıJJ'111~ 
tır. Cörftım~lerln blrdeobff~~ 
suretle keallmeelnden gaye ( p 
iıl) ye Roma ile ~lSrôşdle~ 
eatanı •ermek oldnğO 

maktadır. 1 
Parla 17 (A.A) - oao ~ 

ıe 
ılyt yapılmış olan ısoerge1 ~ amacı uzlıımı mes'ele•IO 41 
mımlle kotarmak ol.o .. y•P ı! 
ha ziyade 11«-rldekl gliriloıer ,, 
mftebet bir zeml n haıırJıı9dı' 

ki• 
tın ibaret olduğu sanılma 1~ 
Moaııoll.ol'nln met•Ub•~~ 
mahiyet ve ıomoUl ıııe ,~ 
bildirileceği ümit olon111•kt 

lociraltında Bir V~~ 
E•elk.l gece lzmlr'deO ,1 

raltına özel bir oıomof>f lltl 1,~ 
hoş halde giden bazı ı;e"~,ıe' 
kadınlar bir kazı geçftrP / 

dlr. Otomobil denHOJ1~~-f 
yaralanan olmamıştır. 1s 
ta devam edllmektedJr. 

17 Cem. evvel 

Ev kat 

GOııet 

Ôğle 
bdndJ 
Akşam 

Yatlı 

İmsak 

Ez11nf 
10,07 

5,09 
9,09 
12, 
1,41 
8,14 



Podra, Boya. 
Babribaba parkının bir kö· 

ltelrıd dl d e nlenlyorum.. Arkam· 
111 bir &ee doydum baaımı 
~ti d 1 .. 

ee r im; kimse yok. Fakat 
•ler d 

1 
evam ediyorlardı. Bo 

.~tlık baktım ki, çemenlerin 
oıtlClbd le lQe e llçilk bir pudra ku· 
ıı.. Q ile bir krem ruj yan yana 
ı•taı.,ı -. ar ve konuooyorlar. Be· 

ell llot dıı etmeğe başladım; işte 
Ydaklırım: 
Podr ~ ~dı a:- Haberin varmı ya, 

lıt rılır, kızlar arasında yeni 
der cereyan var. Seni de beni 

•tacaklarmış. 
lreın · ruj - zannetmem ... 

Ot - VatıAhl kız! ıurada biri 
lltaı . 

dt1 nı: gazete okuyordu da 
Ydnrt1, 

, - E; ne olacak, bu le için 
e dııenotıyorsun?. 

l - DOğöo bayram!. Nedir o 

1,~deelrn bizim çektiğimiz dert· 
~1 · Genci tutar, ihtiyarı ya · 

•r ın • 1 llıt ' eşın Borat ısı alır, kıt· 

ltr r katmer burueoklueo avuç· 
lad,enıe kokOne d~ll, tA bele 
~ r Bür bire sftr!. .. 

Çeolerde ne olH beğeıılnln? 
....., Bayır ola, ne oldu? 

ta....... Bir ihtiyar kadının çan· 

111 llıll lçlncleydim. Oturdu ay· 
llıll it 
~ arşmna, başladı ailriln· 

Ye E l't ·· nsesl çirkin mi çirkin! 
,/ter) haynn kıh gibi sert 
'-1 lert! Tanrı kul başına ver· 
fe~e! Bir gerdan kf, ben ol!!am, 
-ı•dı h k it.. asar, açarım. Beni 
'"tlar g,
11 

•oa aldı, eilrllO, eOrdil, 
bt, eh aldı, gene yapıştırdı öyle 

'lirada •le teldi ki, pudra kuyu· 
da.ı il çık.mı~ gibi.. Arkasın· 
lıı' Benin bir arkadaşını ya· 

•dı o bo~ · odaklarını adam akıllı 
ıldı 1' L 'tt · a-.tı koreayı, taktı 

~:;illeri, kalktı. Yarım saat 
~~ lrıe çeki dftzen verdi. Se· 
bft IJe ola, diye dOşOnGrken 

•• ~it 10nra ne ~öreyim, genç 
llııulşık, benim kokuma bayıl · 
'Ot 

1
• Derin deıln içini çeki 
te ona: 

bıt~ Ne derin, ne bayıltıcı 
l>ı 0 knn var sevgilim! 

bır 1ordu. Az kal~o, beyaz 

lıra~Ôlblek gibi kadımn !ır· 
il ııyrılıcak, 

~l Şlındt de kokla, seyret 
•11111 t 
l)ı,, • L 

'"1. Cea.tlm.. Her ne olursa 
tty,:

1 
karde11lm, fakat bizim 

llbt ~•de gftzel olup la hindi 
'oı.. •bırau kadınlara k1zı 
tlldı 111 do~ruau.. Koku bizim, 
l.f, Y•pıq bf z rengi ~eren 

1 b ' 
~et Orneukları gideren biz .. 
L Ctlll L 
'i? e •Oroluyorlar bilmem .. 4b 
'tletı bir kurtulsak ta gör· 
o,ı, '· O budala adamcıklar 

:
1 

bir ıeyretseler .. 
"'-ctakıDıbıaı var: Ben ekseriya 
~111? N ıırrta geziyorum değil mi 
d11h eler görftyorom, neler 
'-1-. Yorum .. 'Hep yalanlar, be 
h11 

1 
~UGrnden geçiyor .. Vallahi 

~r ~ •nlar hanı dokundukça 

bıee, 11 
daha kızarıyorum.'. h,,, cihetleri de artık anlı· .. 

...... y 
tıaııcu •b, yah karde11lm!. Kor· 

~111 ln~allab .. 
...... Q d,._,, iç olmtyor .. Çonka ka· 

''Pır dtlidbler. Biz olmayınca 
lbaıı 

g~lerı ar.. Bayat birdenbire 
"'•r Dde çlrklnleşPcektlr. Çar· 
... • eller h ""''at ' eryer, yeni bir 
tlıç le lbetberlne dönecektir .. 
t_cL l aklım almıyor bo işi . 
'•il ar, ölseler, bo işi yap 

ar, 

~ l,lb b 
'kılla o sırada yanıma, şöyle 

'•b lpe:erdlven dayamış, sl 
~L mantolu, Şlfmanca 
il "'ı11a 1 b01 raaıık çekmlıı, sGrme· 

bir kadın geldi. Bıktı· 

ı 1 lll!lil .ııı~r 

______ ...._ .......... iiıiıiiiiiiiiıiıiiiiiiliiiiiiiliiiiiiiiiiiiiii--Iİİİİİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim'r'!!:.!~~===~ 

G ü ırı ü n ş a ır lhl a lb> e ır o e ır ü il 
Kestelli Caddesinde Genel Nüfus Sayımında --G-ür-oI-ta __ , 

DtışllndO.klerim ... 

Otomobil Kazası Oldu. Çalışacak Memurlar. Gftrültn ile mncadele açıldı. 
Fakat acaba her gürftltft ile 

mftcadele açılırmı? GardlUl ne· 

Çalışmıyan Memurlar Olursa 
zaya Çarptırılacak tardır. 

Ce-

••• 
Don öğle üzeri Kgstelli cad· 

deıılnde bir otomobil kez1&1 

olmut ve kftçiık bJr çocuk bu 
kaza sonucunda ölmOetOr. Şo 
för Menemen'll Hüseyin oğlu 

Şerif All'nfn idare eui~i taksi 
otomoblJI lktçeşmellk'ten Baı 
durağa doğru inerken saçmacı 

hamamı önftnde boyacı SelA· 
htddtn'fn oglu 4 yaşında Nec· 
ml'ye çarpmışlır. Yavrucuk; 

otomobilin tekerlekleri altında 

bir milddet sftruklenmlt ~e 

yilzünden, başından, vücudu· 
nou muhtelif yerlerlndeo bir 
çok yaralar almıştır. Taksi oto· 
mobilinin f frenleri de iyi tut· 
madı~ıodan çocuğun tekerlek· 
ter altında fazla eQrftkleomeslne 
sebebiyet vermfetlr. Ağır yaralı 
ve baygm blr balcı ~elen çocuk 
hemen memleket basıane&lne 

kaldmlmışea da orada yırala

rm1n etklslle (Teslrlle) ölmüş 
tOr. Şoför tutolmu11tur. Tabkl· 
kata genel sı1nmaolık tarafın · 

dan devam edllfyor. 

Bağcılar Sıkılmayınız 
işler Düzelecektir. 
--~~~~~---,~~~~~~-

- Başı 1 inci yüzde -
İzıqlr kuru meyvacılu birliği 

21 haziranda toplanarak buyıl 
yabancı 1Demleket pfyaealarına 

yapılmakta olan alivre satıf 

f lallerJnin en aşağı derecelerini 
ıu oekllde eaptamıştır. 

100 zer Jdloau sif kontfoan 
limanları: 

Numara 
7 
8 
9 

T. L. 
14. 
15 
16,5 

10 lH,5 
11 22,5 

Bu f latler dış piyasalarda ve 

en çok Almanya pazarlar1Dda 
iyi bir surette karşılanmış ve 
alıcı (frmalar yapılan önergelere 
göre önemli ınlkdarda alivre 
satıılara bığlaomııJlardır. Do· 
rom bu tarzda ~evam eder· 

ken İzmir kuru meyvacı · 
lır birliği 3 temmuz 1935 
de tekrar toplanarak üzQm 
rekoltesinin fazlalığı ve önür 

deş memleketlerin daha aeağı 

f fatlerle önergelerde bulunda 
~onu sebeb göstererek enaz 
f latlerl aşağıda gösterdf ğl tarzda 
düşOrmt'ğe karar vermişlerdir. 

Numara T. L 
7 
8 
9 

10 
11 

12 
13 
14,5 
17 
20 

Birliğin bu kararı gerek fç 
•e g"rekıe dış plylll!alarda 
menf f etkiler bırakm111tır. T6r· 
kof lEte dış kolları ve Beri in 
Tück tecim odası ile yaptırdığı 
etOtlt'rde ônilrdeşlerln üzüm 
f lıtlerlnl kırmadıkları anlaşıl · 
mııtır. 

İzmir gazeteleri pek te clddlğ 
ve ekonomik hlr eebep yok lk ,n 
f zmlr birllğince vullen bu katara 

şiddetle tenkit etmekte ve bu f 1 
atlrrln Oretmenin mal olm11 flat· 
lerlnf ancak karşılaya bileceğini 
yazmaktadırlar. llgut orunlar· 
dan öğrendiğimize göre Ege 

bölgesinin bu yılki kuru üzilm 
rekoltesi havaların kurak git· 
mest yftzünden ilk taeınlardan 
~--~----~~~~~-

ğım yere, onun da gözü lllotl, 
kalktım ve ayrıldım. 

Yarım eaat sonra kendlalne 
Beyler sokağında raeıgeldlm : 

Zavallı pudra ile zavallı bo 
yayı, adam akıllı yOztıne sıva· 

mıştı. Acıdım, tesellileri ne ka 
dar kıH sOrmüştft. 

yOzde 20 . 25 eksik olacaktır. 
ÜzOmlerln memleket içinde 
fazla miktarda yoğaltım• içinde 
ciddlğ tedbirler alınmaktadır. 

Tekiller, Sü ve KülUlr Ba 
kaolıkları ihtiyaçları olan 
kuru üzümleri piyasadan ala 
caklardır. İzmir ve MaolH'dan 
tarım bankası şubelerine blrf't 
kiloluk kutular içine konulmuş 
üzilm ve fndrler gönderilmek. 
suretlle eatıtlar yapılması ve 
bu ürünll'r için yılda bir giln 
bayram kararlaşması da düşü 
nülmektedfr. Bu tedbirlerden 
başka Y 1Jnanietan'da olduğu 

ğlbl üztlmlı1 ekmek yapmak 
mces'c.•lesl de r;öz önilnde hu· 
lundurolmakıadır. ÜzOmlerlml 
zln devletin almakta olduğu 
esaslı tedbirler eayeslnde bu 

seneki satışın firetmenf mem· 
nun bırakacak dolgun flaıll bir 
aatış yılı olması beklenll· 
mektedlr. 

Yeni Yıl 
Pamuğu Geldi .. 
Gelen üriln 
Az Olduğundan 
Piyasa Açılamadı 

Menemm dolayında yetişti· 

rllmtı olen yıl Orcnl ilk pa· 

muk dftn borsaya getirilmiştir. 

Yeni pamuk; Menemen'dekl 

yetfştlrlcl tarafındın Ayvaıoğla 

Cemli ve şeriki tecim e•lne 

gönd rilmlştlr. Dtln boriadı 

satı11a çıkarılmak fstenml11sede 

gf'leo ürOn 6 kilo olduğundan 
ve borııa teamOllerloe göre ge 

reken mlkdarı bulmadığından 

satışa çıkarılamamıştır. Paur· 
lesi veya ealı gftoQ bir mlkdar 
pamuk geldiği takdirde pamuk 
plyal!leı açılacıktır . 

Mahk6m Oldular 
tfürOkçolok ve muskacılık 

yapan Arab Ömer Aııllyeceza 
hakyerlnde lklbuçuk ay hapse 
ve 4: 1 lira ağır para cezasına, 
Tepeclk'te Udboçuk yaşlarında 

Baarl'yl idare ettiği arabayı 

çarptırarak ölOmüne ıebeb olen 
arabacı Osman bir yıl hapse fe 

otuz lira para cezaeına mabkdm 
edilmişlerdir. 

ı ı ı ı ı ı u ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı n 
Çeşme Ilıcaları ilanı 

8 inci Sahifededir. 

Dört Yaşında Bir Y avro Tekerlek" 
ler Altında Can Verdi, Şoför Tutuldu 

dlr, sea nedir? 
Aranacak gOrültO, çığlık ve 

velveleler yokmodor? 
Beoce, bir memleketin Bel· 

sizliği. güröltft9Gzlöğil kadar 
korkunç bir şey olamaz. 

----+· ..... ___ _ 

Genel nGfus sayımı bakklD~ 
da Başbakanlıktan flbaylığa 

btr grnelge gelmtştlr. Duoda 
genel nüfus sayımı hazırlıkla · 

rımn aayım bölgeletl teşkili ve 
sayım memurlarının tayini saf· 
basına yakla,mış olduğu, ancak 
hu hazırlıkları yapan bazı yer· 
lerde .. i dayrelerce kendi me· 
murlarmlD bu fşte çalışmaları · 

na itiraz edildiğinin ıı;örüld~ğil 

bildirilmektedir. Sayım kano~ 
okur yazar herkes sayım işle· 

rinde gösterilecek ödevi yap 
mağa mecbur ıutmuı ve bun · 
dan istisna edilecekler de Ba · 
kanlar korulu kararlle tesbh 
edilmiştir. Memleketin birçok 
yerlerde sayımın sıhhat ve 
muvaffakıyetle başarılması dev · 
det ve mabalJI idarelere men · 
sop memurların bu fşte çalıt 

malarına motavakkıf olduğu 

blldlrllmlıJtlr. 

Bu sebeble bıkanlar kurulu 
·----.- -- ~-

kararlle istisna edilen zümreler 
dışındaki bOtOo memurların, 

ilbay, ilçebay ve kımunbaylar 
tarafından göııttrllecek eayım 
ôdevlerlnl hemen kabul etme· 
lerl ve imlrlerlnln de bu la 
ylnlere itiraz etmemeleri, akııl 
takdirde eayım felnde teklif 
olunan ôdevl kabul etmlyen 
memurlarla kabul etmelerine 
engel olacak Amirlerin eayım 
kanonuna göre ( 1 O 50) lira para 
cezaslle cezalandırılacaklerının 

kesin (Kıt'i) olarak blldlrllmesl 
ve böylece crza görec~k memur· 
lann Başbakanlığa bildirilmesi 
emrolunmoştur. 

Sayımı karşı halkta ilgi ve 
dikkat uyandırmak maksadlle 
karı onsuz bftyük dıvar af işle · 

rlnden başka üç çeşit karton· 
luk kOçftlı: . afiş terılb edilmiş 

n bunlar da Ubaylı~a gehnf11tlr. 
İlçelerle kımunlara mftnaslb 
mlkdarı gönderilecek dıvarfara 

ve genel yerlere astmlacaktar. 

Medeniyetin, sH'atln, heye· 
canm, neş'eoln görftltCleGnQ 
istiyorum. Hayat, kervanların, 

develerin kom eıhralarından 

geçişi gibi sessiz olmamalıdır. 

İf leyeo fabrikaların seıl.. 
Makinelerin muttarld gürtUtösQ 
amelenin, çlftçlnlo ~arkıları, 

demfrler, traktörler ve bayatın, 

medeni yetin sesleri.. 
~arkın ağ1r, eararlı, ölftmUl 

siıkuto değtl; 

Garbın, yeni telikkiola, yeni 
dClnyanın aeıl11rl .. 

BJr ağlatıcı fllhhıln yerine 

topluluğun, şar ıları. 

~eHizce sOrtıklenmek de~ll, 

kaldırımları aoındırırak, sokak· 
ları tok güriilUUerle bo~arak 

bir yOrOyOt! 
Kafada ses ve hareket, ya· 

zıda, (f~lrdt-, ıözde bir çağla· 
yış, özla, f iklrll, yftkeek, ton· 
da seıı ve heyecan .. 

Şaraplık üzümler 
Satın Alınıyor. 

Ben, gürültil istiyorum. Fa· 
kat öyle bir gürültü ki hamamın 
kubbesine varan boı bir oğolto 

olmaeın . 

Beo, sükutta fııtlyorum . t'a 
kat öyle bir eökut ki, boş do 
ranların : bu güriihilye bir aay· 
gm olsun! Fiatler Yükseldi. Dnn 18 Bin Kutu 

üzüm Sevkedildi. 
Seste zafiyet vardır .. 
Seste kudret vardır, iman 

vardır. 
----t-tı: -+---- ÔIOmün bile '!esli, ahenkli 

velveleli, mubteıem oldoğunu 

görmek ve duymak istiyorum .. 
Teltkld bu ya!. 

Tekltln ( lohlBBrl1r ) genel 
dlrektörlüğft Bornova dolayında 
yetişen şarablak üziimlerln satın • 
ılın ınaaı için şehrimiz başdlrek · 

tôrlüğtıne emir vermlotir. Yarın 
başdlrektörlfik Ozfim alımına 

başlıyacaktır. İlk olarak şarab· 
lık çeklrdeblz ü1.0.mler eatın 
alınacaktır. Bunlırıokilosu 2,5 
2, 7 ö kuruştan toplanacaktır. 

ÜrOnlM bu yıl iyidir. Onun 
için iyi ftzftmler 2, 7 5 kuruştan, 
karışık olaolarla I} 1 olmıyanlar 
2,5 kurootan satın al.nacaktır. 

Misket OzOmlcrlnln f latlerl 
çekirdeksiz f latlerlnden daha 

,,- ,... 

Sayın Teci
merlerimize .. 

•• 
TOrk Hava Kurumundan: 

Hava tebllkeılnl önlemek 
için ulu şef terimizin işaretleri 
ftzerfne temmuz 935 ayından 
itibaren bötCln l11yarlaran ay 
lıklarından % 2 kesilmesi ev· 
velce bildirilmişti. 

Temmuz ayında kesilmesi 

lAzım gelen yükenlerln ağuı 
tot 15 ine kadar kurumumu· 
za teslimi lAzım gelirken bazı 
tecim evlerinden yOkenler io 
gönderilmediği görülmektedir. 

Bo lolo daha fazla uzatıl· 

mısına durumun tahammülü 
olmadığından temmuz »35 yd 

keolerlnln bu ay ıonuna ka · 
dar yatırılması için ilk def11yı 
mabsoe olmak Qzere kolaylık 

gönerllec ektir. 

Bundan ıonrald aylarda ke · 
ııllecek yftkenlerln daima ge · 
lecek ay onbeolne kadar mu 
hakkak surette koromomuza 

teslim edllmlı olmasının temi· 
nlnl rica ederiz. 

ydkeek teabh edilmloıir. Fakat 
misketler henGz tamamlle er· 
mlş sayılmadığından onların 

satın alınması biraz geclktfrl 

lecektlr. Şarablık siyah 6zftm 

lerln de satın alınma81 emri 
bekltnlyor. Satın ılınacak 

Orhan Rahmi Gôkçe 
~~~~~---,~-~~--

Elleri Silahlı 
üzilmler hemen tekiller idare· ( k K 
sinin şarap fmalAthanealne ge· İ işi 

Bir Kadının Evine 
Taarruz Ettiler. 

tlrllecek ve şarap yapılacaktrr. 

İdarenin şarap milteb1&sısı da 
şehrimize gelmiştir. Uekitler 
ldareıfnlo llzGmlerl Batııı almak Mısırlı caddesinde 437 •ayılı 
için •erdlgf f lat Oretmenlerl evde oturan Zekeriya karısı 
eevlndlrecek drrecede güzeldir. Nlme't'ln ev~e işite meşgul bu· 

• lunduğo anada biri tabancalt, 
• • 

nan Qzfim piyasası hararetli öteki usturalı iki klelnln eve 
geçmiştir. Saat onilçe kad1r girerek Nimete taarruz ettikleri 
borsada satılan ildim mtkdarı zabıtaca doyulmuo ve •erilen 
lQOO çuvala yakındır ve bun eı,lı.il üzerine yapılan araotırma· 
farın çoğunu iyi cins. yani 9, da bunların Ali oğlu liuan 
10 ve 11 numara fizümler teşkil ile Hamid oğlu Şakir oldukları 
etmektedir. Dan satılan ly! aola11ılmış, lkl8i de totolmuotur. 
cloe azümlerin flatlcrlnde ev· U~tora Basan'ın azerlode hu· 

velkt K0ne göre yirmi par'a lonmuştur. ----kadar bir ytıbekUk göralmftı J h . 
ıar. 1 ve s numara oznmıer; Anason arın epsı 

eskı 11.tını mub:raı:a etm~ktedır. Tekitler idaresin-
• • 

Hollanda bındırah Ganime· 
dee vapuruua don muhtelif 
ihracatçılar tarafından 18,000 
kutu daha üzilm ynklenmlı ve 
vapur öğle tıze ı l Hamborg'a• 
hareket etmt11tlr. llk nzam 
OrOnlerlmlz kootımantal lf . 
mantarına gltmlodr. 

K S. K . 
Birinci Takımı 
~lanisa'ya Gidiyor .. 

ce Satın Alındı 
Çetme dolay1Dda (bavıllılo· 

de)kl aoasonların satan ahnma· 
sına tekhler (lnble1rlar) idare· 
slnce devaoı edllmektedlr. Şim· 
dl)e kadar Batın alınan anaıon 
miktarı 50 bin kiloya yaklaı· 
mıştır. Zaten de rek<?ltede bu 
miktarda oranlanmıktı ldl. Ya· 
kında rekoltenin tamımı tekit· 

ler tdareeloce HUD ıhnmıı olı 

caktır. 

Onarıyorlar 

Çimdik llllllllllllllll lllll llllllllllllllll lllllllllll llllll '"-------""'~ 

K. S. K. Birinci futbol ta· 
kımı Manisa şampiyonu Sakar· 
ya takımı ile bir mıç yıpmık 
için bugün kamyonlarla Mıml· 
saya gidecek ve akşam döne· 
ceklerdlr. 

' üfus dlrektörlft~O 61alreleri 
çok harap bir dorumda idi. 
OnarılmaMna başlanmıştır. Ya· 
kında lakAn dairelerinin de 
ooarılmıııına bıılanacaktır. 

~ 
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20 Günde Bir lngiltere •. ltalya Arasında 

Serve_!!e Bir Aşık.. Gizli Anlaşma Mı? 
GörOşler 

Sezişlt.I 

Fransa'nın Safahet Yerlerinde Gtt- • • 
zelliğin Oynadığı Rol Bo.ynkuır. lngıltere Denız 

.. ----------------------
Planında Muhrib 

Bir erkeğin, 

Anupı'da Blyı· ;!> 

rtç plljlrrına 

gltmeıl çok g6ç 
ve maınf h bir 

ittir. Buraya gl· 
decek olaolaraa 
ya bir mihrace 
yahad bir dik, 
bir prens olmııı 
lhımdır. Ame· 
rlka'nın bakır, 

çanak çömlek .. 
ve1alre gibi kral· 
ları dı bu lerıf 

n muraf yerine 
gitmeleri calı· 
dtr. 

Kadınları ge· 
lince; bunlar için 
nılyet bGsbGUln 
değlılr. Gtzel bir v6codı, 

g6sel bir ylze mılJk olduktan 
aonra, bet para bile m11raf 
etmezler. 

Bu iddiayı mıdm11el Vlkl 
RoHnd'ı örnek gösterebiliriz. 
Bu kadın Blyarlçe tırg6a bir 

hıyıl gibi gelmlo, yirmi 
g6n ylylb içtikten ve 6ç mil· 
yon fraaklak hediye Ye çeki 
cebine indirdikten ıonra gene 
bir hıyal gibi ghmlı, blçbtr 
klmae nereden ve niçin geldi· 
~ini ve nereye ghtlilnl öğre 

neme mittir. 
Bu genç ve g6zel kıdının 

Blyorlç'ıekl mıcer11ıaı ıöylece 

anlatahm: 
Bir gGn, olıan hiçbir taraf· 

tan bir haber verilmediği halde 
Blyorlç'ln en ldkl otellerinden 
olan Reclnı·Poloe'un hayalı.: 

kapııı önande lakı bir otomo· 
bil darmuı •e içinden gıyet 

gGsel bir k ıdın çıkmıı ve 
Metrd"otele: 

- lımlm Vlld Pırvend, 
bana denlse DHır, birinci kını 
fD IGkl bir dılrenlzl veriniz; 
Majlk banyo dı lıterlm! 

Demlotlr. 
Kadın çok gaseldf; bunun 

Metrd'otel, bu ~elen kadının 

kim •eya kimin neıl olduğunu 

hlle 10rmıdan istenilen dıyr11yı 
buırlamııtır. 

Genç kadın bir ıa1t ıonra 
çok tık ve gGzel bir pijama 

glymlt ve dadıklırındı ıub bir 
trbe11am olduAu halde plAjda 
bir reımlgeçlt yapmıı ve... BG· 
tin göıler ırkuını tıkıhp 

kalmıttır! 

Genç •e glsel kıdıa, bu 
reualgeçldt yıptıktan ıonra, 

Reclno palu otellaln g11lno· 
ıana dönmGıtar. 

DondağGnden on dakiki 

eoara, Meler Dotel, betyftıden 
fulı telefon mar1cıab ile kar· 
ıılanmıı ve bfttln plAj zengin· 
IHI, gazlnodı kendilerine bir 
..,,. birkaç eaadalya ıyrılmııunı 

rica ediyorlardı. 
Genç kadın eankl bir mlk· 

nıtlat olmoı .., batan sengin· 
teri Redno palu ıaloalarmı 

' çekmttd. 
Gene ıradan on dakika daha 

geçince lıpanyol M1rgl Do Loı 
Fa•ee kıymetli hediyelerle genç 
kadının mUU1ndı yer ılmıttır. 
Ayni ganan akıamı, maruf ve 

ıengln bir Margl, Vlkl Rınnd 
ıeref ine bir ziyafet nrmiı ve 

kıymetli lklnd hediyeyi de tık· 

dtm etmlotlr. 
İki gGn eonra, Vlkl'nln, bir· 

birinde• haberi olmadan beı 

Atık totmoAtor, hem de hepsi 
mllyone• olmık Dzere!. 

Bir hıf ta sonra, otuz kadar 
ıeçme ve .... bdın diitkGnG er. 
keğl kukla gibi oynıtmaga 

bıtlımııtır. 

On dokuzuncu g6n aldığı 

hediye ve para yekunu 3 mil· 
yon franga nrmıt, yirminci 
g6n de Margl ile birlik ortı· 

dan kaybolup gltmlotlr. 

Denizaltı Gemilerine önem 
~~~~~~~~~~~-.. --~~~~~~~~~~-

lııanbol, 17 (Özel) - Deyll ıktedlldiğlnl lddlı etmekte· eıoda bir tlmeodlfer battı tesis 
Meyi gazetesinin ılyaei batı mu· dider. hakkını İtalya'yı vermlotlr. Ayol 
harrlrl, İngiltere :hilkllmetlnia Baron Alolzl'nln ima ettik· zamanda Çena göld İuglllz'lerln 
bahri gfhenlnl eağlamık için !erine göre İngiltere hakumetl nüfuzu altına gfrdf~I takdirde 
beş senelik bir inşaata bahriye bu gizli muahede mucibince İtalya Habeşletan'da lkt11adi im· 
programı tetkik ettiğini yaz· İtalyan somaliel ile Erltre ara· tlyazlar elde edecek.tir. 

mı ıtır. 

Bu makaleye göre lnglhere 
h6k'limetl yeni mohrlpler ve 
denizaltı geıallerlne b6ydk bir 

~neın verecektir. 

Bet ıenellk plAo için yeni· 
dra 160 milyon lnglllz lirası 
tahslut lcabetmektedlr. 

Geçenlerde, İngiltere hOktl· 
metinin eenede yaz ie 3 faizli 
200 mllyon İngiliz liralık bir 
istikraz aktedeceAlnl blldlrmlt· 
tim. PlAn lote bu lstskrazlı 

tatbik edilecektir. 

İstanbul, 17 (Özel) - İtalyı 
ile İngiltere ıra11Dda Habeo 
mes'elesl hakkında gizil bir 
ttllAf ıktedlldlğl hakkında çıkan 
eaylılınn ıalı ınlatılmıetır: 

İtalyan meh.Cill, Habeo meı'e· 
lesl için 1925 de İngiltere ile 
Jıalyı Hl8tndı gtıll bir ltllAf 

Çarşaf ve Pe.;e ile 
Savas Basladı. 

' ' 
Aydın ve lzmir illerinde Bu Orta 

Zaman Kılığı Kaldırılıyor. 
••• iç ilçelerimizle bazı ilçeleri iki gilnddr tatblka batlınmıotır. 

mlzde çartaf ve peçeleri kal· Kad1nlarımız sevinçle medeni 
dırmak lçlo öoemlt kararlar kılıklarlm alıyorlar. İlbay 
alındığını görayoruz. İzmlr'de Gftnday: 
de hAIA çarıaf n peçeli dola. - Bu itte halkın kendisinin 
şan kadınlarımıı gôrOlmektedlr. isteyip yıptığı bir durum var· 

Buna mani olmak için bayanları· dır. Uray bu kararı genel duy· 
mız arasında bazı teşebbdBler vır · gulardan alarak vermlotlr. Ka· 
dır. Ea ima bir zamandı çar· rarın tıtblklne bıolaodı. iki 
çıf ve peçe giyen ve sıym gandilr görftlen dorum da bu· 
pekAz olan kadınların bu ha · no gösteriyor. Aydın orayının 

reketlerlnln öoftne geçilecektir. bu kararına ilimizdeki diğer 

Habeşistan'da Kadının 

H:ık ve Mevkii .. 

Batta öğrendiğimize göre iz urayların da uyacakl1rını tol· 
mlr'dekl hızı müessese sahipleri diyoruz. 

it için mClracaat edecek olan 
çarıaf h ve pr çell kadınlara ite 
almımayı da konoomaktadırl1r. 
Buganlerde tatbikata geçecek· 

Macaristan ve 
Knçnk Anlaşma .. 

Kadıke5y vapurunun gt 
sinde Anadolnyu açtılllı 
dakl, karıJımdakl lıtanbtl 
rın gaza gazeteme takıl..,, 
laktan · kolağa: 

- Anadolu nerede ' 
acıba?. 

Diyorlardı. Tece111lı ,e 

eod ahanda gazete okuD• 

yanımda bir bayan: otJ 
- Müsaade ederaılııl 
Dedi. 
Anadolo'yu gözden I 

fzmlr'I hiç bUmlyormOf• 
bavadlşlerlnl okurkeJJ; 

- Borası nereel, bo " 
mek?. 

Dedi, baktım: 
Bıt oturak! galdftoı. 

- Battoraktın galat 
Galda, çirkin dedi. 

evirdi, çevlrd!, ( Gör6t•etı 
zl~ler) 1 boldu, okudu, et ı
Bfltunam,, dedim, orad• 
incirinden babsedlyorlll 
Laf, llfı açtl, Fener 1 
otoroyorlarmıt baaı ( 
gazeteılnln blr kollekıl 
hediye edeceağlnl ıöyledl. 
lım ziyaretine gldeceğllll· 

gazetelerine yao · yan 
İstınoul'lulırı dGıandOlll· 
onların gazetelerini k•~· 
pıt ahyoroz. Acabı blılot 
matbatından daha mı se 

Bayar! bu bayır sözftlO' 
kat edin, bayır! dlyorolll• 
bıkarsanız benim ( Bayır) 
dlğlme hık veracekalol•··· 

Kadın Erkekten Azdır. Aralarında 
Yüksek Tahsilliler De Vardır .. 

lnl de doyolmootur. 
Aydın, (Özel) - Aydın ıar Macarlar, Almanlara Fransa'da Fi· 

CI hının her 
ta rafın da kadı· 
nın erkekten çok 
olduğn ıöylendl· 

ğl halde Hıbe· 

tlıtan'dı vaziyet 
böy Je dt! ğtl dtr. 
Erkek çok, kı· 

dın 11dır. 

Ya pı lan lata· 
tls tik le re göre 
La be ıls tı n' da 

100 erkeğe ıu· 
cak 91 kı dı n 
daımektedlr. 

Bunun reami 
sebebi, Hıbeoll· 

lerfn erkek ÇO· 

çoklara daha faz· 
lı baktıklırı ve 

kız çocukları lb· 
mal ettikleridir. 
Fıkıt bir de gıy· 
rl reami ve hı· Habet aristokrat kadınlıınndan bir tip .• 

kiki ıebep Yardır. Habetiıtanda ve lier işi çabuk knrıyın bir 
eelr tlc1retl bili devam etmttk· bdındır. Bıbeı kıdmlırının 

te olduğundın kıdın uoaaro· pekçoğu Arabistan ve M111r'da 
esirciler nesdlnde dıba kıymetli yı kendi arzoıu ile, yahut esir 
bir meta ıayılmıktıd1r. sıfatlle çıh,maktıdırlar. Ba 

Sekiz yaı bin kilometrelik kadınlu her zamın için pıt· 
genlt bir 1abıda 60 Hıbet ıen ronlarmı memnun bırakmıt· 
el nrdır. Bu ıltmıt Babeıln lırdır. M111r otellerinde biz· 
berblrlnde kadının mevki n met Bıbet kadınlarını mıhsuı 

kıymeti baıkadır. Fakat uma· 
mlyet ftzere Habeş kızı baba· 

sını, Hıbef kadını: da kocaslDa 
ıon derecede matldlr. 
Ve Hıbeolıtao'da da hangi zenci 
ctnelne menıub olarsa oban 
kadın, bir eılrden batkı blrıey 
de~lldlr. Evde o hlımet eder, 
tarladı o çahıır, ormındı o 

odun keeer ve lcıbeden yer· 
tere gene o tııar! 

Kadıaın bu eılrllgl zengin 
ve yakeek aileler de bile bAIA 

dnam etmektedir. 
Babet kadını kamu, seki 

gibidir. Otel madarlerl bunlar 
kıdar kabiliyetli ve Çlhtkan 
otel blzmetçlıl bulonamıya· 

cığındı ittifak etmlolerdir!. 
Hıbee kıdınl1rı ekaerlyetle 

dolgun vacutlu, 11ğlım, kalÇ1· 
ları iri, gftler ylıladarler. Ec
nebi memleketlerde ecnebi 
kadınlara karşı çok nazik ve 
harmetkArdırler. 

Habeş kaıJıoa nınkör de 
ğlldlr. Üzerine aldığı vazifeyi 
her uman iyi ve temiz olarık 

yap11r, ıütıııuncUği çok müofl· 
kanecUr. 

kurulonun verdiği kar1r aze· Karşı Cephe Mi Alıyor? l I J Ah l 
_r_ın_e_._P_e_çe_v_e•p•e•'·t-em_ıl_y_ı_sı_ğ_ı lstınbol 17 (Özel) _ Pet· D8nSe 8 a 8 

Hıbetlstan'dı kadının mnkl· 
ılz ve ltlb1rııı olmıeı, eski ve 
dini ın'anelerln icabıdır ve bu 
an'aaenln yıkılm111, terkedll· 
meıl de pek gaç olacaktır, 

çilnka dini ın 'ane ve menfaat 

bu boıuRtı biklmdlr. 
Habet kadmının slyaRi ve 

medeni hakkı yoktur. Evde, 
ev harici itlerden, bele slyaııi 

me1'elelerden bıbsetm!lerlne 
imk&n bırakılmaz. 

Umumiyet ftzere, Habee er· 
kek çocukları ıeklz ay aaaetUG 
ve kucağı taoarlar; bu mftddet· 
ten sonra, erkek çocuk ınae· 

sinden ıhnır ve çocuk bakım 

yurdlar1Da verilir. 
Bir r;ocok ınnrılnden hah· 

sedemez, bıhıederse tekdir 
edilir. 

Bo •Hlyet, Adlı Ababa ve 
Harar gibi Avrupahlarıa. çok 
oldukları yerlerde değlımlı, 

yarım uırdın f1aladır ki bu 
iki oeblrde Habef kıdını ve 
mevkii değlımtştlr. 

Şimdi b11r1larda koc11lle ve 
erkekle mftsnat iddia eden 
battA höyle bir bak kazanmış 

Babeı kadınlara vardır .. Bu iki 
memlekette Hıbeı kadını erkek 
çocoklınnı kendlterl bayGtmek 
bıkkını da almıol~rdır. 

Her çocuk onlkl yııından 

ldbaren ıllah kullanmık, askeri 
baıu terbiye görmek mecburi· 
yetlndedlr. 

BHı yak1ek alleler çocukla· 
rını Anopa'dı, blçolmaııa Mı 

sır'd" tahsil ettlrc.ıektedlr ler. 
Avropa'da, memuriyet yıpmış 

Habeş'IUerln kıılara da tıhıllde 
Heri gllmltlerdlr. ' Bnnlar ara 
ıındaa doktor kıdıalu, öğret · 

menler y•tltmltdr. 

teden verilen haberlere göre, Qretmen de HQ• 
ıon zamanlrrdı Macrrlstan'dı 

kcıçak hllAfa m"yll cereyınlın 
aşlkAr bir tekli ılmıgı batlı · 

mıştlr. 

Mıcar g1Zetelerlne göre kü· 
çftk ltll9fa meyi cereyanı Al· 
man nasyonıl soıyallstlerloln 

Macar bGkllmetlne kartı çakar· 
dalları gaçlakle-. dolıyleile kov 
vetlenmektedlr. 

Mac1r bftkflmetl, Almın lf. 
aanı görGoGlen yerlerde nesyo 
yonal ıoııyıllst propagandalarlle 
macıdeleye baolamıt ve bu 
ıene Macaristan 'a gelecek olan 

400 Alman ttba1h ta.lebeyi 
kabul etmemeğe karar ver · 
mJştlr. 

F,ransa'da 
Bir Gazete Hakkında 
Takibat Yapılıyor. 

lıtınbul, 17 (Özel) - Baest 
de komQnlet ve amele tarafın· 

dan yapılan bidlae dolay11Ue 
genç sosyıllstlerin gazetealotn 
neoredllmlo olan fevkllAde 81· 

y111 Fransız 11bıtaeı tar.tından 

toplıttmlmıt ve gazete hak· 
kındı kınoni tıklbata bıt· 

lınmııtır. 

Almanya'da izdivaçlar 
İstıobol, 17 (Özel) - Arya 

arkına meuıub Almınlar'lı 

Sami veya ulr ırldara· mahıus 
-klmıelerln evlenmeıl Almıaya'da 

reım,.n yneak edtlmfottr. 

Bir Tren Faciası 
lsıınbııl 17 (Özel) - Ame · 

rlka'da Çtnçlnati ile Toledo 
arııında eklspreı treni Sprlng· 

f lld trenUe çarpıtmıo 9 kltl 
ölmlf 25 kiti yıralaamııtır. 

kômett-. Karşı 
Vaziyet Almıştır 

İetanbul, 17 (Özel) _. ff 
ea'da, f lnınıel ısltbıl 

yatı ucuzlatmak lçlD bl~ 
tin yapmaktı olduğa 

möstıhsllln tlddetli OJO d• 
tine :maruz kalmaktı 

etmektedir. 
AAmlen'de ılni teee~ 

çok montazım olın 

4 20 teoekkDlft relıl• 
bir mürekkeb 420 klolllk 

mı yapılmııtır. 

GflrillUi olan bo içi~ 
Gretmenln hukokuouD ı.,f 

faza l'ft mGdafaHl k.•t•t 
ralmlotır. 

Gazetelere Y as•~'~ı 
İstanbul, 17 (Özel) -.., J 

manyı bftktlmetl 1 l ;;,.r, 
ağostoa t1rlbll Fr1nsıı 1'1 
lerloln hepsinin de Allll•" 
gtrmeııl y111k edilmlttlr· 

Germencik''' 
·1' Bava Kurumuoıı ttl": 

zılan n yeler Çoğ• _, 
Germencik - KırDo•: ~ 

dan Aydın hna koro~ 
kanı Ahmed Arkay'oıO ~ 
lığında halkevl ve b•''~ fi 
mandan bir kurul geler' ,ıtitl 
ve köyUllerlmlıle telll., ,,., 

Dftn yeniden 190 4ye ~~ 
Bundan önce t11hbtdO ~ .... 
roma yıptmlın ıoo~ .. ~ 
lira bunda dahil de~l llt"~ 
f şte çok çılıomı •e oJ•1~ 
gôrfllen kamunbay S fi':,., 

•' 111 Yalçınkıyı, prbay fi ,. 

bıokanı Tevf Ilı.: çetıre:,.1, ~ 
rom bıtkanı Dr. Si , 
muu adına ıeıekktlf 
bir ödev uyanm. 
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1 Meşrutiyetten Evvel ve Sonra .. ! AJtay'lı Vahah'ın 

başımızdan Ge~enler .. 
64 18 Ağustos 935 Yazan: M. Doğan Batu 

Bir Mektubu. 
Altay'h sporcu Vahab'daa dün 

bir mektub aldık. Diyor ki: 

Debreizir'de Pazaryeri Yatağı Taşlıklı 

Altay'dan çekilmek.ligim dolayı• 
sile çıkan dedi-kodular üzerine fU 
eatırlara yazıyorum. 

Ben spor idarelerinin yaptıklara 
haksızlıklar aebebile sabada ken· 
dimde spor yapmak kudret ve im· 
kfioını göremediğim için çekildiğimi Kuru Bir Dere içindedir .. 

• • • 
Koca çınarın ilzerlnde ne 

etiketler yoktu: 

"Belamı buldum "Danya 
il " e alakam kesildi "Kazara 
k " •za olan DebreJzlrc gellşf m,, 
llAh ..... 

En göze çarpana d11: 
'llir kimseye zulmetmek isterse 

mcvlw ı 
<Ona mceken olur Debrcizir 

kazası 

Birer tarih ile birer imza 
tıııyao hu yazılar günlerce 

o1'nnsa bhmlyecek kadar çoktu. 

IJu çınar Debreizlr'fa biricik 
•ğıcıdır. Yere mflvazl olarak 
ıu 

ı:ı• ve sola doğru açılan 
Bek· 

ıı adımın kollarlle muhiti 
•ncak çevrilen bu asırların 
~•tattığı çınar oraya dOemek 
edbahthğmda bulunan kim· 

b1tı 
0 

r kaç biçarenin derdine 
k ttak olmuş, gölgeleodlrdlği 
ıaa bacaklı hasır sandalyelerin 

~ıerfnde plnlkllyen ktmblllr 
aç takatsiz insanın gözyaşla· 

tına eabfd olmuşta. 
Debrclzlr'de pazaryerlyatağı 

~•şhklı kuru bir dere içinde· 

~r. Dllkkan mükkAn yoktur. 
kereden, yani pozaryerloden 
·~laya haf ff bl r meyil ile 

tıkan bfr yolun sağında büyfi 

~k bir Rüfal dergahı vardı. 
f tı dergahın altında UlUin 
•la0 . lkt Batar gibi görOnen pis 

1 
dOkkAn nrdır. Bunlar 

• I~ 
•erişten ziyade haydadlara 

''laklık ederler. 

Dergah puar gO.nleri açıktır, 
tıt11 

-.•ya gelen e§rnf, rOesı ve 
tnaı 
...., eneff lzan orada dinleniyor· 

.................... ,.! 

-lar. Bir de "HllosN yani isyan 

zamanlarında fesad kurmak için 

açılır. Bo dergih geçildikten 

sonra btıyftcek bir meydanı 

gelinir. Bu meydanın nlhıye 

tinde müetatll şeklinde bir cep· 
heli ufak bir kışla vardır. 

Meydanın mebdelnde ve gen~ 

sağ israf la yapraklarrnıu kımıl 
donışlle dalmn bir hışıltı çıka -

lan azametli koca çanar görü 
nür. 

Bu çıoarın ziyaretctlerf biç 
değişmez gibidir. Orada her. 

kesin yeri ve köşesi bellldlr. 

Kazanm kaymakamı. bAklml, 

tahrirat kAtlbl, mO.ddelumumi 

mnnf of, kışlada bnlunan bir 

böliiğün kuruandanı ile iki 

mülAzımı, bir telgrafçı. 

İşte her güntı kara geçen 

sekiz kleillk bir yaran heyeti. 

Nizamiye bölüğO &t'nede bir 
h4kl m denilen Kadı ef~ndlde, 

iki senede bir değiştiklerinden 

daimi aza olmak bedbabthğına 
kaymakam, tahrirat katibi. mQd 

delumumi muavini ile telgrafçı 

maruz kalmaktadır. On dört 

eenedlr değiştirilmesi klmııenln 

aklına gelmlyen kimsesiz bir 

kaymakam koca çınarın gedik
lisi olmuştu. 

kulesine dönerdi. Mevcut on 

neferden on dördü de yerli ve 

bu çavuşun adamlarından ol

duğu için bunlar da haftada 
bir değişmek üzere kaymakam 

lık evine iki nefer bıraktıktan 
mora ağıılannıa arkası sıra 

köylt'rlnln yoıu·no tutarlardı. 
AııayJe ve fnzlbat ile hir 

toplu iğne ucu kadar aldka~ı 

olmıyan bu adomlar millet ha 
zfoeslndt'lı para almak ve set' 

best ellah taşımak ftzere Allah 
tarafından memur edilmişler 

gibi idi. inzibat ve asaylo nl 

zımfye kıl'alırı tarafından sağ· 

)anırdı. 

Bo Elezvusuf 'un kulesi kar· 
jısında ve; (Plzren) toprakla· 

rında zabtlye mülizımevvell 
üniformasını taeıyan çam aile· 

alı.den bir Nehmed vardı. Se 
nenin hemen eekfz dokuz ayı 

biri çavuş diğeri zabit olan 

bu iki şeririn milcadel~ıılle g~ 
çerdl. Bazı kere mftsadewesl 

günlerce devam ederdi. Bun· 

ların eızlaşmalarJDa hükumet 

namına kimee aldırmazdı. Her 

O\Ol!ademe bittikçe kolakıao 

kulağa ya bir kf~loln hafifçe 

yaralandığını veyahad kimse
oın hurnu kanamadı~ı lşltl· 

lirdi. Asıl tuhafı ça vue hazret 

leri kazaya ge ldlkçe etrafını 

alan kaymakam ve mQddel· 

umumi muaviolnfn hakim He 
birlikte: 

- Gecmtş oleun ağa! 
Demelerldf r. 

Yazın altı ay sabahtan yatsı 

namazına kadar bu sekiz kişi 

hep burada oturur, burada 

kalkar, burada yer, burada 

f çer dl. Kışlanın ortası efrat ko 
ğuşlarıdır. Sağ cenahı ailesi 
olan bölO.k zabitan1Da mah Bazı kere bu müsademeler 

sustu. Sol cenabı da hükumet haead veya ekim zamanına te 

dafreelydl. Memurlar için yata• sadflf eder bu iki kulenin ara 

cak, kalkacak yerler vardı. Bu sında ve bu kulelerle münaee· 

kazanın zabıta 4mlrl Elez Yu- bet ve alAkaeı olmayan ofak bir 

------- denHen Oeeradan bir çavuştu. Arııavud köyü vardır. Kuleye 
Günlük Siyayl Gazete Bu adamın kolesl ( Plzren ) kapanıb hfrblrlerlne kurşun tı· 

ANADOLU 

Sahip ve Ba~yazganı sancağı hududuna yakın bir kan bu azılılar l~I azıttıklırı 
lJ Baydar Rfi~dü ÔKTEM yerde idi. Sultan Hamid bu zaman ahali kaymakama veya 
ınun:ıı ne§riyat ve yan i~leri azı lıyı şuetormak için birçok nizamiye böl ilk kumaodaoıoa 

ld lllildürü: Hamdi Nüzhet Qşeraya yaptığı glhl: gelir, yardım isterler. Ôyle za 
arebane·ı·.· • 1 d hl hl k oda " - Dile benden ne dfüreln? man nr a r H t oma · 

C İtnıir İkinci Beyler sokağı Demiş. sındı bir takım askt>r birkaç l Oalk Partisi hina81 içinde 
l'cl ~lgraf: 1zmir •. A 'ADOLU O da kazanın zabllye ça- ÇBdır lle gider iki kule arasına 

e 0 n: 2776 •• Postıı kutusu 405 vuşluğunu istemiş. Bir areın çadırları kurarlar, askerin gel· 

\'ıu ABONE• ŞERAİTİ: uzunluğunda çavuş işaretini dlğfnl gören, doyan siner. Za· 
ığı 1200, Altı ayhğı 700, Oç koluna takan herif bir belıi vollı köylüLr de tarlalara ba· 

\'11.h' 8>lıAı 500 kuruotur. gibi kozaya gelmiş. füasen şıoda işlerini görQrdü. 
an~ı ıncmlcketler için eenelik oralara gödıarllecek zrtblt bu· - Sonu Var -

Vahab 

Altay'a bildirdim. Yokeıı Altay ida· 
re heyetine, istedi~iın arkadaşların 
ge\İrilıııemesiodeo çekilmedim. Maa• 
maf ih idare he) etindeld bazı ze· 
Tattan memnun olmadığım• da söy· 
Iiyebilirim. Fo.ko.t bu, benim Altay· 
dan c;ekilmekliğime sebeb olamaz. 
Unnlor Altay çerçevceiode görülmü§ 
~eylerdir ve böyle zamanlarda u~· 
ra~maeını bilirim .. 'Hunu daha C\ el· 
ce isbııt ettim ve Altııy'ı istediğim 

oekilde gördüm. tsıifamn gelince, 
fudholılan tamamile çekilememck· 
liğim ihtimalini dü~ünerck sadece 
mantaka değişlirmt•k üzere bu i~i 
yaptım. Nihayet idarecileri bitaraf 
ve bilgili gördüğüm gün belki sa· 
haya dönerim. Yoksa Altay, her 
zaman olduğu gibi benimdir. Bil· 
,-eeile soygılarıwı sunarım. 

Burdıır Bisik
, Jetçileri Yolda 

---··· .. -----Ge~tikleri Yerlerde 
Çok ligi Görüyorlar. 

Aydın - Ege bölgealnde bir 
bisiklet tftrneslne çıkan ve 

Burdur balkevl koruması altındı 
calıean Yıldırımspor kulübün· 

d4"n öğretmen Haydar'ın bae· 

kınlığında beş kfı;Hlk trup ev 

velki giln Tfre'den Aydın'a 

geldiler Konukları Tire ııını · 

rıoda Aydın balkevl halke•i 
btelkletçllerl karşıladı ve Ay· 
dıo 'da halkevl. kendilerloi ko 

nukladı. Trup Aydın'dan Na 

ztlli'ye giderken yol Qstönrlek.i 

kamun ve köylerde partf ör 

ğfilleri tncafından karşılaomış 

lar ve ağırlanmı~lar, dün geceyi 

de NazllH'de halkevioln ko 

nuğu olarak geı;lrertk bugQo 
Dc·nizll'ye geçmlel.,rdlr. 

Bisikletçiler 1 J :n kilometre Cıı ~:~:r::re~ 2~u:::t:ı:: lunmadığı · f çln senelerden beri llllllllllllllllllllllllllllJlllllllllllllllllllllllll 
nq Stçınio nüili':lar 25 kuruıtur. kazanın zabıta ıimfrlfğlnl işgal Çeşme Ilıcaları ilanı ilk bir ~ezl yapacaklardı, fakat 
A etmiş. Balıkesir llbayt kendilerini Bal 
~ADOLU MATBAASINDA Her hafla pazar günleri sa 8 İnci Sahitededir. ya'ya göndermiş, bu suretle 

Turan Y olıın· 
da Bir Vak'a ... 

orsada 
--•· •-• • Ozdm satışları . 

Bir Arabacı, Şo- 4~2 ş~
1~~~a halef.~ ~o 

förri Arabasına Ezdirdi :307 Vltel 6 25 

K. S. 
11 75 
10 50 
11 Turen ile Naldöken arasın 

dakl yolda bir vak'a olmoetur. 

lzmlr'den Karş•yakoyı gitmekte 

olan 14.8 sayılı otobfisfln şoförü 

İbrahim oğlu Hüet1yin ile ara· 
bacı Mehmed oğlo Alt arasında 

otobüse yol vermek mes'ele 
• ıılndtn kavga çıkmış ve ağız 

kavgası yaparlaıkeo Ali ar111ba· 
sıoı yerde bnlanao şoför en. 
eeyf o 'in fistane sürerek araba 

tekultğinln parmaklarını ezıue· 

s!ne sebt'blyet vermiştir. Ara 

bacı tutulmnştur. 

f nci r Piyasası 
• 

Yarın Açılı yor .. 
loclr piyasası yarm açılacak · 

tır. incir bölgelerinden bugün 

özel bir marşandiz tren ile önemli 
mlkdarda ıncfr gelecek ve yarın 

sabah arabalarla Al~ancak'tao 

incir satıcılarının mağazalarına 

ta~ınacaktır. Sabahleyin alıcı ve 

sat•cılar borsa toplantı salonun· 

da toplanarak flk incir f latlcrf 
üzerinde görftşerek teshil ede· 

ceklerdfr. Bu ıoplantada Tftrk· 
ofis, Boran ve Oda yönelim 
kurulları ile fiyelerl fle borsa 
komiseri de bulanacaktır. On 
dan sonra alım sııtıma başlana· 

caktır. İncir piyasasının açımı 

münasebctile bor~a sarayı bay· 

raklanmızla süslenecek ve ayni 
zamanda hanlarda incir fşlen· 

meğe boefsnacaklır. 

Düzeltme 
16 ağustos 935 tıırfhll saze· 

ıemf zin yedinci sahifesinde em 

IAk \'e eytam haokaeından ser 

levhclı Hanın 1073, 1075, 1076 
1071. 101s, 1019, ıoso. ıosı 
1082, 1083, 1084, 1085 esas 
numarala mQlklerin kıpı numa 

raları yeni numara sırasına ya· 

zılm111 lazımgellrken sehven 
eıkl numara diye yezılmıe ve 

1076 esas numaralı mfilkOo 

ada numarası (150) olacağı yer· 
de yanlışlıkla la9 yazıldıı?ın 

dan dOzeltlrlz. 

219 M. j. Taronto 6 

138 J. Taranto 7 
106 ]. Kohen 6 

94 jiro ve şfire. 5 50 

93 Y. 1. Talat 7 
85 B. Alyotf 8 
56 F. Solarl 10 
19 S. Gomel 6 26 
16 D. Arditt 9 50 
16 K. A. Kazım 8 50 

10 Şınlak z. blra. 9 
8 F. z Abdal. 9 25 
4 l\1. Albertl ıo 

2 Mnolee b. koo. 7 25 
1595 

Zulıirc satı~ları 
Ç Cin.,! K. S. 
200 ton b\lğtlay 4 J 25 
s·ı Buğday 4 123 

7 Kuındnrı 6 50 
200 ken. pala. 330 

Çekoslovak 

9 50 
10 
5 50 

Jl 
10 50 
12 :>O 
s 25 

11 50 
9 25 

10 
7 25 

K. S. 
5 37;) 
5 3i5 
6 50 

;J:JU 

Milli Takımı. 
lstanbul'a çağırıldı. 

Çekoslovakya mllli takımı, 
Bulgar milli lakımlle bir maç 
yapmak Ozere Sof ya'ya dav,.t 
edllmio;tlr. Çekoslovaklar daveti 
kabul etmişlerdir. Bunuo Oze· 

rlne Türkf ye fudbol federasyo· 
nu Çekoslo.:akya federaııyonnna 
müracaat ederek takımın Sof
ya'dan sonra Türk milli takı· 

mile f ki . maç yapmak üzere 
İslanbul'a göndertlmeeinl iste· 
mlştlr. Çek'ler bu teklifi ka• 
bul etmedikleri takdirde Türk 
federasyonuouu Prağa mubte· 
lhlni dnet cdf'ceğl eöylen· 
mektedlr. 

Tanık tekrar çağrılıyor 
Korşıyakıının Dedehışı köyü 

yakınında blr biığda hpartalı 
Ahınedi yaralıynrak öldürmekle 

suçlu Hizeil lbsomo duruşma· 
eıoa dün a~ırc,.zo hakyerinde 
devam edilmiştir. Karşıyakada 

So~ukkuyuda oturan tanık h•· 
bit) Yusufun vaktile hakyerl 
kurulunca ifadesi alınırken 
maktul Abmedln tabancJ taşı· 
yıb taşımadığı kendisine sornl· 

mam>ştı. Noksan kalan bu nok· 
tanın da soıulmaeı için durue· 
manııı devamı bn~ka gilne hırı· 
kılmıştır. 

::~·:.·i.;\d~ ~üt·1:-1~.~~.·: .. -.~~.#o· -:~0.~:·,.~~<·~· .... _. . l 
,-f!tt·RRi L.~·ıŞi K 

izmir Memleket Hastan~si Ro~.tken,_;..M~t.et"assısı . _ 
~_,,,=" ....... " .,.· - · ~ 

. ' ~ . . . · .~_]f... 4 
' Her nevi RONTKENJfı11oyen:eıeri 

· - . ~ r .. . . . . . 

ve Elektrik···'ted~_vil~ri: :: 't. , _ " -. ·.,_:ı 

Yü '. ü yemô yen ve bô Iİ>,•••.~: ~ A~(Ti,k~~-·.~~~ı,_ia,·~ .uı' '. • ~ y ;~ı~. 
. tatbik ve· R?~~.~~~ ~l~ {~{~~·:1~~~Y~!~r! ' y~pı~ır • · - ·· 

.· .. · . ~:~~/."'.f.: i • '· ~·~~~~:~:;...·. ~:.... " 
... ' • :. . 'i ,.. - . . . ·~,'(~ ,y#.ı.l'6 ~·..,, . 1- -i:.. " 

· lkincf:~~~;!f~~- ~~kltk '~f~~;f-~ic~:~~~,~~~:'.?~~~~L :/.;:~/i!ıefon 2s~2. 
~.:...;,~-~ 1:,.;·.:·'..::/'·_,:':i:~~, ... ,!.'_,~,~.,,~ .. '. -~~=B:A:S:IU:l:IŞ:TI=R===~ba~b:ley~I n~ge:li~r .;v:.e .:s:ke:•m:ı~g~,.::ne~ll~lll~lll~lll~lll~lll~lll~lll~ll~lll~lll~lll~lll~lll~lll~lll~llllllll gezi 147 7 kilometre olmuştur· 

~ .................................................. m'.!191 .......... ... 
bu garlb gezintinin kılın bir balının mevcudiyetini 

duydu. - 34 - 16 Ağustos 935 

8 - Beni şeytanın yerine mi 
Clkedecek? 

111 - Gideceğimiz yeri evvt>lden 

01"t haber vermek lmkAnı 
"Ydı 6 1 lOıum g z erfnlzl bağlamağa 

.. kalmazdı. Eğer benim 
tnlmfy ti d 

8' e m en şüphe ediyor· 
Oıt Ve ld 

eııd· g eceğlmlz yer sizi 

der~~~ye düşürüyorsa sôyleyln, 
evfnlze dönelim. 

Arman: 

'•r-d Deli misin? sına itimadım 
ır. 

Dedi ve gözlerini bağlatmak 

için yüzilnü Stefan'a çevirdi. 

Stefın Arman'ın gözlerini bağ· 
ladıktın sonra: 

- Hiçbir şey görmediğine 

namusun üzerine yemin et!. 
Dedi. 

- Sureti kat'lyedc 
şey görmQyorum. 

- PekalA!. 

hiçbir 

.. 
Araba muttasıl yoluna devam 

ediyordu. Stefan mutlak bfr 
sOkut içindeydi. 

Armın elyıh eldivenli kıdını 

dü,ı1nilyor 

netlceıfnl 

yordo. 

bekllyrrek llerll· anlıyordu. Bir kapı ıçılıb 

Bo tuhaf gezinti bir ıaal 

devam ettikten sonra araba 

ansızm durdn. Stefan: 

-· Geldik. 
Dedi ve arabadan lodl: 

- Elinizi veriniz! 
Diyerek onun da inmesine 

yardım etti. Herlk.tsl de indik· 

ten ıonra Stefan: 

- Beni taklb ediniz. 

Dedi ve ilerlediler. Arman 

havanın tebeddülatıodan bir 

evin koridorunda yGrftdOklerlnl 

anlamıştı. Yirmi adım yOrtıdftk · 

ten sonra Stefan: 

- Ayağını kaldır, çilnkü 

burada merdiv.,n vardır. 

Dedi. Merdiven çıkıldıktan 

sonra Arman bastJğı yerde 

kapındı. Borada Stefan Armana 

döndü: 
- Gözleriodeo mendili çı 

karalıilirelo!. 

Arman gOzlerlnden mendili 

çıkarır ~çıkarmaz etrafı bir 

nazer atfetti. lyl döşeomle 
ufak hlr salonda bulunuyordu. 

Taban kıymetli bir hah ile 

döşenmiş, dıvarlar ise ağır dıvar 

kAğıdı ile aOelenmtş fdi. Mua· 
oın ftzerlnde büyük bir paket 

bolanoyordu. Arman: 

- Nerede bulunuyorum? 
Diye mırıldandı. Stefan bir 

perdbyl kaldırdı ve gözden 

kaybolurken: 

- ŞI mdl öğrenecekelniz. 

Arman yalnız kılmıştı. Ya· 

rım saat geçtiği halde odaya 

kimse glrmemleti. . 
Arman merakla Stefao'ın 

, çıkrığı kapıyı gelerek açmak 

iatedi. Kapı kilitli idi. Peoçe· 
reler de dışarıdan tamamlle 

mandallanmı~ ve açılmak im 
Uneız .. 

Arman bu vaziyet karşısında 

pOrhlddet mırıldandı: 

- Fakat bu kadaıı fazla! .. 

Derhal ilk ba~vurduğu kapı· 

ya tekrar gelerek yumroklarllc 
kapıya vurmağa haşladı. 

O zaman bir kapı açıldı, iyi 

glylomli bir hizmetçi görOndü, 

derhal lğllerek Arman'ı sellim· 
IAdı: 

Et endlmlz mi çağırdılar? 
Arman ptlrhlddet bağırdı: 

- Yumruklarımı, kapıya 

vura vara ezdim. Bı\14 efendi· 

mlz mi çağırdı diye eormımıo 

manası var mıdır? 

- Emirlerinize 
mfisyü!. 

amadeyim 

- Aaa.. Demek kt emrime 
amadeehıtz öyle mt? 

Hizmetçi IAlldl: 

- Evet!. 
- Şu halde bana nerede 

bulunduğuma söyle .. 

- Mftsyü evde bulunuyor! 

- Evde mi bulunuyor? 

Hizmetçi tekrar lğllerek ken· 

dfelnl eelamladı. Fakat Arman 

bunlardan blrşey anlamamıştı: 

- Rica ederim bu tuhaf 

harekıitın manasının ne oldu· 

ğnnu söyler mlaln? 

- Hl çblr eey değildir mOsyQ! 
Doğrusunu söylüyoram, mOeyO 
evde bulunuyor; salon bodur, 

burada mütalea etmek. lçln 

- Sonu Vır -
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Casus Rom anı: 18 Ağustos 935 •• 25 .. 

Beyaz Kulenin Sarışın 
Aktrisi: SUZAN 

......................... 
Fransız Casus Kadın Bu Adamın 
Emirlerini Harf iyen l'atbik Etti. 

Fakat şuna dik.kat etmellet · evel bohindoğom torba öyle deki bıçığ' kuvvetle sıktım. 

Beni denize fırlattıkları zaman, 
müvazeneelzllk beni taeırtmıştı. 
Denize dilttükten sonra torba 
nm ağzında bağlı bulunan de· 
mirler beni denizin dibine 
çekmeğe başladıtar. 

nlzkl atıldığınız zaman perva· sıkı bağlanmıetıkl Makenzl ta· 
nelere yakın düememellslnlz. rafından verilen bıçakla toc· 
Cftnkft oradan knl brşlnçl bayı yırtamıyacağımı anladım. 
Corç bile sizi kurtaramaz. De· Kesif bir karanlık blr nefes · 
nlze dftştilkten ve ıuyun sat· darlığı kunel manevlyeml kır· 
hına çıktıktan sonra bekleme· mıya başlamıştı. Bolonduğom 
Hainiz: Yeşil ufak bandıralı bir torba havaya kalktığı zaman 
kayık ılze yaklaeacaktar. Ondan pekaz kuvvetim kalmıştı. 

Derhal kendimi toplayarak 
bıçakla torbayı delmlye ba~la· 

dım. Biraz ııonra bu tuhaf 
tabutun içerisinden kurtulmuş 

bulunuvordum. Derhal belime 
bağlamış olduğum mantar ıaye· 
sln~e suyun yüzüne çıkarak 

genle bir nefes aldım. 

sonra size talimat verecekler. Artık birkaç dakikalık öm· 
Şimdi Allah'm ismini anarak rilm kaldığına hükmettim. Pek 
eo torbaya giriniz ve hazır· genç yaşta hayata veda etmek 
!anınız! korkusu Adeta beni beyhoe 

Fransız ca,uso kadırı bu bırakmıştı. Fakat ani bir kov· 
adamın emirlerini harf iyen vet beni harekete getirdi: "Ha· 
tatbik elli. Kurtulacağını da'r yır ölmeyecej?lm., dtyerf'k elim· Sonu Var -
kuvvetlf bfr imanı vardı. ~~~~~ ...... -------------------

lkl dakika zarfında bu ko· ~1111111111111111.. Muallim ..ımllllllllllllllll! 
medyaya nihayet verildi. Dört ~ Dr. Hulusi Alataş =-= 
İngiliz bahriye neferile bir za . 
bit vekiU kadını hamil torba· = Eski Tıbbiye Mektebi MildOrO, Garp_ Cl"bhesl Sıhhiye Reisi § 
nıo bulunduğu ıalona girdiler. := Jç Hastalıkları Mütahassısı = 
Zabitin elinde kılın bir tel ile = Haetıılarını Hacı Hasan Ottll Karşısında Şamlı Sokağında = 
armayı andıran Oç demir vardı. = (20) No. Eski Muayenehanesinde Kabul Eder. . = 
Zabit veklll derhal elindeki tel •lllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll I 11111111111111111111. 
ue ne demiri torbanın ağzına Bölge San 'at Okulu DirektörJtt-
bağladı ve torbayı vapoton 

gtıverteslne götfirmelerl için gv ünden: 
. dôrt nefere emir verdi. 

Frlanto denize atılaca~ı da· 
kik.anın geldiğini anlayınca 
torbanın içinde avazı çıktığı 

kadar bağırmağa, Fransaya ve 
onun menfeıtlerine karşı knfor .-
ıınurmağa başladı. 

Dört nefer fazla beklemlye· 
rek torbayı kaldırdılar iki Qç 
defa salladıktan sonra denlıe 
fırlattılar. 

Saroa denizinin sakin sularını 
ve sftkucunu lhlat eden lbtr 
gllrGltQden ba§ka bfrtey lehil · 
medl. Frlaoto'yo mahkum eden 
dört zabitten birisi: 

- Allah ona rahatlık versin. 
Diye mırıldındı. 

Makenzl yanındaki torpido 
sftvarlef ne iki Qç kelime söyle· 
dikten ıonra kaptın derhal dl. 

ğer donanmanın bulunduğu Ke· 
rıçlnl limanına hareket emrini 
nrdl: 

Islak Mezardan 

Hayata Avdet .. 
Frlıntfl mQnef lkler naza· 

rında artık ölft addedlliy&rdu. 
Bfttftn Fnnsız, İngiliz casus 
memurlarma Frfanto'nnn feci 
akıbetinin diğer memurlara bir 
nGmone olmak Ozere blldtrll· 
meal emri verllmlıtl. Frfınto· 

non bir İngiliz harb gemisi 
ıar1fından denize atılmak aure · 
tile hayatına nihayet verildiği 

taylaaı çıkarılmakla beraber lis· 
itikat tımamen batkl idi. 

Frtanto ölmemlttl. Eotelfcens 
aenls; ileride ondan lıtlfade 

etmek oırtfle bu kadını muhak· 
kak bir. öltlmden kurtarmıttı. 
Mfttarekenln 114oı ıkabf nde 
Frlınto validesini ziyaret etmek 
Gzere Amerlkı'dan 1nlçre'ye 
geJdlğlnde eekl bir tanıımayı 
tazelemişti. 

l 
1 
l 

1 

Adet 
Takım 

c 

c: 

Araba bıyunı ile blrltktc 
Çocuk odası 9 parça • 
1\lutfak takımı 8 .. 
Oturma odıeı 9 " 

Oranlama d~ğerl 
120 T..lra ku. 
100 .. 
175 " 
150 u 

2 Adet Taş kırma makinesi yatağı 50 
Yukarıda cinsi yazılı eşya 19,8,935 tarihinden ba,ı.yırak açık 

arttırma ile ıatılığa konulmuştur. Bu eşya hergOn okulda görft· 
ıebtlir. let(klllerln ydzde 7 ,5 geçegen lanıcalarını genel !ağış· 
mantık dlrektörlflğftne yıtarmaları ve arttırma gilnO olan 4,9,935 
çar@ambı gOnft Hat onbeıte karantinada san'at okulu kura~ı 
içindeki ılım 11tım komlıyonuuı bıevurmaları blllttllr. 

18 23 28 2 

lstanh11l Deniz Levazım Satınal
ma Komisyonundan : 

215 roda 2 borgatalık çelik tel halat 29 ağustos 1935 p~r· 
şembe gduO ıaat 11 de Kasımpaşıda komisyon binasında kapalı 
zarf la ekelltmlye kon olmuştur. Tahmin edilen bedeli 18060 lf. 
radır. Sartnımeal hergGn komfsyondı görOleblllr. lateklflerln 
1354 lira 50 kuruştan ibaret muvakkit teminat makbuz ve mek· 
tubu ile kanuni belgeleri hui teklif mektuplarını eksiltme saa· 
tinden bir saat enelfue kadar komlıyon baekarilığını vermeleri. 

13. 18. 23. 28 • 4659 2530 

Müzayede ile 

Fevkalade Satış 
Y olcoluk dolayı elle öndmilz · 

deki pazar gilnQ eabahleyl n 

saat 10 da Göztepe vapur is· 
kelesl karııımnda hılll ziya bey 

eokağl Cftmhorlyet kız ean'ıt 

enstltüsll sepet ve çlce.k mek· 

tehi arkasında 383 ve 385 
no. lı hanede maruf bir ecne· 

biye alt birçok lilkıı ve nıdlde 

mobilyalar bllmQzayede satıla· 

caktır. 

Dikkat: 
Yaolışhğa mahal kılmamak 

için mekteb kapısı ônilnde 

milzayede yerini gösteren bir 

adamımız bulonıcıktar. 

Satılacak mobilyalar meya· 
nında gayet Hlka cevizden ma · 

mol şif lnyerah aynalı dolab, 
bir adet iki kişilik iki dlrekll 

earı kesme karyola, 'fe cfbln· 

llğl, tek ve çift kanıtlı aynıh 

dolablır, nlkelAjh kesme yarım 

karyola mı somyı, ktltftphıne, 

birçok hezeran avropı eanda· 

llye, yeni bir halde Oç pt..dallı 

hile markalı alman piyanosu 

ve taburHı, gayet gftzel oy· 

malı büfe, ı~ılır dôrt köıe 

masa, ve Hndalyelerl, komo· 

dfndlar, kornezalar, gayet gft. 

zel yağlı boya levhalar, ayaklı 

dikiş makinesi, etejer, çocuk 
ar1baaı, üç adet abajur, hasır 

kanıpe, kadife eezlonk, peşkir· 

ilk, gayl!t gilzel kuş tilylO ka· 

dlfelf kanıpe, kadın tuvaleti, 
konıol ayna, lavoman, tuvalet, 

duvar aaatı, ıemslyellk iki 

adet şamdan, kolona şemsiye· 

llk, keıme sarı çocuk karyo 

laıı, vazolar, halı, kilim, ve 

seccadeler, ve sal re birçok mo · 

bilyılar bllmilzayede satılacak· 
tır. Fırsatı kaçırmıyınız. 

Fırsat artırma salonu 
Aziz Şınık 

Telefon: 2056 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Çeşme Ilıcaları ilanı 

8 inci Sahifededir. 
1111111111111111111111111111111111111111111111nıııııı 
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Cenno'nın Feman göltınde 

lıllyen ufak vapurlardan biri· 
alnde Sazan 'la kartılışmıştı. 

iki caeus kadıu eski dostluk· 
larıoı hatırlayarak birbirlerine 
N11ldılar ve öptııttıler. Siizın 

Adeta gözlerine inanamamıştı. 

Frlznto onu nasıl ihbar ettik· 
lerft.I, nasıl tutoldoğonu ve 
mohıkkık ölftmden ne suretle 
kurtuldoğonu tafsllitlle anlattı: 

l. IK~liU/ 

~~· 
o 11 ıu .ıı• 

- Beni denize atınızdan 

lzmir Vakıflar Direktörlüğündell: 
Vakfı No. Nev'i Mevkii M. becteJI 

Soğokkoyo 115 Dükkln Sookkoyo 36 
.. 182 .. N 36 

" 184: N " 36 
U 121 U N 60 

Baladur mehmet ağa 53 Ev Dolaphkuyo 48 
Aziziye 28,32 " Gdllzar a. 42 

N 35 " Kırım 24 
Zenciye emine 35,25 N Saraç ali ı. 96 

Mir dergi hl 1 O " DllAver a. 120 

Dakkıin Boroava şadırvan ç. 50 
" ~ .. 50 

Haseyln lsa 21,29 
M 17 
.. 6 .. " eski hllkumet 36 

Kestelll 91 N Kestelll 72 

" 95.97 Depo » 4S 
Piyale oğlu 62 Ev Morahaoe 60 
Haetı mesçlt 43 " Hasta sokak 72 

U N 62 N U .. 60 

Vakfa alt yukarıda yerleri ve numaraları ve tahmin oloO~ 
bedelleri göıterllen ıkaratın senelik kiraları on gün madde&!• 
açık arttırmağa çıkarılmıştır. İhalesi 28,8,935 çarşmıba go;., 
eaıt ondörttedlr. İstekli olanların o gftn saat ondörtte E• 
dlrektôrlüğftnde toplanan komisyona müracaatları ~bildirilir· 

• 18 24 28 262!-,/ 

lzmir Milli Emlak MüdürlüğOndeJJ: 
Ltrt 

Reşadiye tramvay cıddeahıde 807 kapı 94: 7 tıj numaralı O 
204:,24 metre murabbaı methali ve arsa. 80 
İkinci k:araotfna lekele caddesinde 117 kapı 107 taj no· OO 
maralı kahvehane maa arsa. 15 
Alsancak kapecl oğlu sobğında 104 numaralı ev 1750 

Toran menemen caddesinde 7 3 eski 24.6 taj No. lı kah ve hane 16~ 
Karııyık.a meydan sokağındı 7 oomırh ev 357 

" bahariye tanlr sokağında 24 nomarıh 157 ,80 
metre murabbaı arsa . 660 
Buroavı bedava soka~ında 7,6 numaralı 170, 75 metre arsa 216 

Bayrakla burnıva caddesinde 36 numaralı ev 2tOO 
Gaziler kemer kemer caddesinde 190,198 numaralı dükkAn ıoSO 
Bornava beyler sokağında 4.0 eski 40 yeni » hıne 490 
Yukarıda yazılı Yunanlı emvalinin mi.Uklyetlerl peşin ~ 

veya gayri mübadil bonosu ile ödenmek ftzere 2,9,935 pazırl • 
günO saat 15 te aatılacaktır. Taliplerin o saatte Milli eoal6 

mildürlyetlne müracaatları. 260!_/ 

ilan 
. Türkiye Ziraat Bankası lzmir Şıt' 
hesinden: 
· Bankamıza mQeabıka ile ııtajiyer alınacaktır. Masabakar• I~ 
mek için tercihen lise mezunu olmak veya orta ticaret mek1' 

veya orta mekteb tıbelllnl bltjrmle bulunmak ve ylrmldeD ~ 
yhmlbeşten fazla yaşta olmamak şarttır. Milsabakı lmtlb•D1 o' 
eylul 935 tarihinde oubemfzde yapılacak n kazınaalar 01 

1 Ura aylıklı ıtajlyer edileceklerdir. Bo stajlyerler en11 alt• : 
ve ençok bir sene maddetle tobemtz aervlelerlnde staj gördl ,. 
ten sonra mesleki imtihana tAbl tutulacaklar ve banda dı ıO ~ 
vaf fık olanlar aylıkları 60 liradan az olmamak Gzel'e mob1:W 
yerlerdeki bankllarımızda milnhıl olan memurluklara t•J' 

olunacaklardır. 

Nelerden imtihan edileceği, ne gibi vealkılar aranacağı .,_, 

kımızdan alınacak esrtnımelerden öğrenilir. o 
Şubemize en ıoo mOracaat milddetl 29 ı~ostostur. 18 21 P, 
lzmir Kız ve-Erkek liselcrile ~·' 

ve erkek öğretmen okulları dire~' 
törlnklerinden. 

1 -

2 

3 

H 
Yeni ve eski yatı ve gOndüz aday öğrenici yazıt111• C' 
teri 20 Ağustos salı gtıoft baelıyacak ve 31 AğuslOI 

martesl gftnil bitecektir. Jı6 

Senelik yatı ıktısı liselerde 200 lfra olup aç eell 

Hlmde alınır. ı 

;y azılacaklırın 4,5 X 6 büyilklftğftnde 6 fotoğraf, btı•1~ 
k'ğıdı, ıığlık. reporo, •ş• kağıdı ve okul dlplomıl•t• 

1 
yanlarına alarak ~elİlerlle beraber her gOn saat do~0 

dan on ikiye kadar okullara başvurmaları. 
1
, 

ilk okul mezunları kendi semtlerindeki okulları 1111 

caklardır. -
5 BftUlnleme, engel liseyi bitirme ve engel bOtGnledle rcl 

n•çları 2 Eylul, olgunluk ve eski lSğreneğe göre 0 

okul ve lise sınaçları 11 Eylulde başlıyacaktır. ,. 
6 - Parasız yatı ııoacı 23 Eylulde yapılacak, şartlırlltı -

rede yapılacağı ayrıcı llAn edllecektlr. 

lzmir memleket hastanesi baştl' 
bipliğinden: 

Memleket ve Eerefpıeı hastıoealnln bir yıllık ihtiyacın• k~ 
hyacak olan 1068 kilo zeytinyağ•, 1059 kalıp boz 'fC 500 dJ' af 
haHe bezinin temini için 16 ·8· 935 tarihinden 5 ·9· 93S y 
rlhlne kadar 20 gnn müddetle açık ekelltmlye konolmooıot· p' 
ralli mfinakasıyı görmek i tlyenlı·r her gOn memleket hast,O;,, 
mürac11tlan, mftnakaeaya iştirak edeceklerin de bedeli dl~· 
menin yilzdt! yedi buçuğu oiebetlnde dlpozlto ıkçeelnl dl ~ 
sadan evvel mubaeebel husuelye dlrektörlftğftne yıtırarak •1

6 
Jf 

makbuz veya mrktoplı birlikte ihale gftn6 olan 5 ·9· 9St1Jf 
rlhlne nstlıyıo perıembe gftnü aaıt 9 dan 12 ye kadar f s• 
daimi encGmenlne mClracaatlan. 2621 18 22 27 
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• 
ıraz Sonra Sarayın Muhafızlar Kapı· 
sından Bir Bölük Atlı Çıkıyordu •. 

l --------------------.. --------------------•rıboğı bışıDI Hlladı : - Sana GtUtekln hıklnn· - Yınl bir yabancı veya 
,fJ._ Kendinizi çok QzGyorau· dıkl haberi veren nasıl bir blrkao yabancı mı yakılad;nıs, 
-.,:· 80 ıollletln bir çekeceği insandı: kı11 keı, bono ıöyle! 
~ti=~· Ay beye gelince, f lklr· - Genç bir ylğh .. Ve ınla · - Evet haaımız. Birkaç de· 
.. ,d e ortık değlllm. O, ya· tılıyor ki, kendi yurdunda ağır ğll, bir tıne! Tere bir adam .. 
dı, 1 kalmıı bir pırlanta gibi· kıratta bir ıaom•t· Hnndan bııka bir arkadııımızı 
...:.... Seoı nnuUuğuau dı hiç - Acabı buradı mı, yokaı ynmrokla öldClrGyordu ... 
~ rıı. Ôyle aolamıotım ki.. glui mi? - Çabuk husoruma geılrta, 

•boğa suıtu : Bilmiyorum. Bir ıey mi fakat kendisine en kGçGl bir 
- &syleyln.. ur? fenıhk yapmayın! 
- Fık11 .. · · Onunla bizzat ben konuş· . Zahit dııın çıktı. Eğer, arat· 

~: Bir hın gibi emredlyo· mak leterdim. Yanına bir maf. tı~ı yıbancı değilse, mlthlt ıu· 
• •Gyleylo! reze asker al,~ bfttlo ıehrl Ye rette hayal ıokatana ağnya 

alt~ Ne ıöyllyeyfm. O genç cl .. rıaı araştır, ne yıp.rıan cektı. 
g.I letiyor Ye e.r.er 0 , buralara b b Pencerbden yarıbellne kadar !ı yap, onu ol Te enim adıma 

'llledt hl bf ıarkmııtı. Bitin dikkati ile 
ıla lee •e ç r ıey yıpıma · ona çığır! 
ı.tda • tonu iyi bilin ki, ora· _ Eaırederalolıl karanhkıa yakla11n gölgelere 

1,._ da fevkalAdellkler olma•· 1 1 d bakıyordu. Ne kadar heyecanlı 
-:"· Onı • ran ı ıaray an çıktığı aaatta idi? 
Glç arın da Çln'lilerle boy vakit eplyce Ucrlemlıtl. Biraz · 
a..1'11ledlklerl, kabilelerin biri Sonra batını • çnlrdl, tahta 
1111.,

0 
eonra sarayın muhafızlar kapı· 

"! 
8
e glr111ediklerl nereden bel· d bl b•ltıL 1 L d doğru y•kraştı ve haf ilce ıen· 

q ıın au r u a. at ı çı-.ıyor u. 
Old itan TGrk illeri alt aıı Balon Han pençereden OD· dellyerek oturdu. 
~ ifan! Çok yanlıt yollarda lara bakıyordu : Kapı açılmıı ve yedi aekls 

dttk.. mahafısın neuretl altında kot. 8 - Ne olur, ne olmaz, belki 
•ton Ban nrırdı : daha fazla maldmıt alablllrts. tarı bağb biri ıetlrllmlttl. 

b..L ..... f 8111 Kırabo&a. ı.~tmde bir 0 il 1 K b Muhakkak, antllğı yabancı 
-..... !ı ... eğ m ara oğa? 
Ao.L Clrperlı var.. Bık, gece bu olmalı idi. 
w111; L Dedi ve Karaboğa'ya baktı: K 
L ... •orkunç.. Sanki da&lar - ollannı, çöıDnls? Anla. °""'' " - Evet Hanım, belki de 
. l' 

rdaaıyor. yıp dlolemeden bir ln11nan 
- Bulabilseler bul! -.., ::11 bu sırada kıpı açıldı kollarını nasıl bağhyouunozP 

uır b Tam bu sırada, bahçenin ile· M h l b b L 

8 
•t gôıftkta: eç u ya uıca ona a .. ı. 

l~rt' •dı111, mahod İranlı idi.. rlelnden gftrtılUUer gelmeğe bat· yordu. Bu, yakışıkh bir erkekti. 
"'•- girdi Ye eğilerek hanı ladı. Karaboğa ve Hatan Ban lrl 1Gslerlade derin, enarlı bir 

"41Qllıdı.. pençereye koitular. Bir zabit gtlzelllk •ardı. Zırhı bina 81. 

l!lı ~ iyi ettin de geldin. Var içeriye gfrdt. klmlı ~bl ldt. Zırlıının lıtGade 
I 'leyler?. - Ne nr, ne oluyor? yeıll bir gömlek vardı ki ·~· 
:•ıı'tının yası glllayordu: - Buradan geçecek yabancı · dan dtı~meleamlı ve beli ke· 

ı11 .E•et hınımız!. Hem de ları iyi gözetleyin, demewlş merll idi. Kemerinde de adi 
ğ_Yler var.. miydiniz? bir hançer 111k•yordu. 

?aboğ• fırladı: Batan Hın heyecanla sordu: - Sonu Var -

)o~? '-Qteybeyl öldtırdftler mi 

._.; Bayır, fakaı onan kadar 
IUt, 111

" Gdltekln orduları bu 
a" doğru gellyorlarmıı .. 
•hın h ille'- an ıeadtledJ. Bir 

tlttı ktır direğe dayandı. Göıle· 
... 7ord'P.dı. Kalbi ılddetle çar. 

Q. Baf lf bir ıeıle· 
'Sô ' 

ile d yle ·Diye mırıldandı· 
'7du ttb11k nıı, kimden doydunH, 

İt • bepılof de söyle!. 
IQlı 8 _ •tan hana yaklaştı: 

-..,.. Şehir yakınındaki Kir· 
gtldı ''Ydı, bir yabancıyı rast· 
't.•t,. lll.. Uaaklardın gelmlıtJ. 
da.._ il~ olduğunun farkına var· .. ua 
lçı._d tGncellydJ. Meyusiyet 
)ea1tee7:1. Yınını yakl•ştım. Bir 
ds-. alop konuımığa bıola .. 

"F ka telbe~ t kendtalnl çok ıöyle· 
d'-llll 

111
• Kendisi Tilrkeşler· 

b11,ı ı. Gtlltekln'ln orduları 
•rı b ' •e .. 0 zrnuolar, dığıtmışlu 

.a ''llldt G ~o~,, Glteklo, buralara 
a •kın edlyormoı .. 
_:tQBn Han kendlıinl topladı: 

•ıka! . 
..... 8a 

•ır ~ lk• bir haber daha 
1 

•kat bu haber fdnı! 
- Sô ttı.,Q b yle, onuda ıöyle!. Ben 

llttuğ •t•IDııda bir felAketln 
..._ ' 011 gôrGyoram. 

4,,dtl Arab'lu bu tınf l1ra •al· 
)otı •r. llerrarafı yıkıp yıkı· 

1'111ıı BI L ''lerı it · r.aç gine kadar 
'~ı endi ıınırlarım ,zda gö· 

l!'ı ı. 

8ıtu B 
llG.adı: n ın, gene ilk h•bere 

lzmir Vakıflar DirektörlOğOnden: 
Kiralık Ev ve Dokkanlar 
Vıkfı Nev'i No. Mnkll 

M. ıeyh bedri DGkkln 269 çorakkapı 
" " u 265·267 " 

Moham. bedeli 
Ltn 
120 
240 

M11. B. oıman paşa Ev 8 11n'atlar mektebi 

u ıelAtln oğlu 

» puıryerl 

" " 
Mu. mum yıkmaz 

hacı veli. 

" 
" 

" emine belkls 

" romknı 
" ömer lGtf 1 
.. manl11da bıcı 

Ev 
DGkkln 

" 
Arsa 
Ev 

DakkAn 
N111f han 

arkaıı. 

66 tamapbk 
6 paHryerl camii altı 
9 eıir hını 

266 tilkilik 

266.1 
31.33 

10 

129 
1 

k~ten çarıııı 
ıan'atlar mektebi 

arkası. 

keçeciler 
ııphane sokak 

lOO 

48 
24 
50 
96 

60 
36 

120 

100 
350 

Teli mağıZI 3 mlrikeltaı hanı 70 
.. Şeybftllalılm OGkkla 28 eıkl balık pazarı 75 
" ıeref iye .. 35 bozyaka 18 
" » • Kahve 3t " 25 
" hasla meacld E• 49 haıta ıokak 60 

Mas. bo1t1DI zade DokkAn 15 çangırı çarş•sı 14:4 
Vakfı alt yukarıda yerleri ve numaraları n tahmin olanın 

bedelleri gösterilen akaral on gün müddetle açık arlırmıya çıka· 
rılmıştar. lhaleıl 23,8,935 cuma glntl ıaat 14 tedlr. lıtekll 
ol1nlar şartlarını görmek ve pty ıtırmek tızere hergtın Evkaf 
dlrektörlOğftnde nrldat memurluğuna ve ihale gftnft ıaat 14: ıe 
komisyona mftracat etmeleri bildirilir. 15 19 23 2583 

Aydın Vilayeti Kolıor Direktör
loğonden: 

Aydm ili tık okulıları lçla satın alınacek 296 Ura taurl•· 
malı baıma defter •e çizelgeler eksiltme ıaretlle nğlanmıya konmuı· 
tur. Ekeihme ıonu kabul edilecek oluııa 26,8,935 pazartesi 
Gılemeıl yapılacek lateklllerln V. dalmt enc6menlne bat•m· 
mıları . 15 18 21 

................................................................... 

Ankara M. M. v. iv. am. aat. al. ko. dan: 
1 - Yerli nya uropa fabrikaları mamulAtındıo olmak ftzere 

bir metresine biçilen eder 65 kuruı olan 25800 metre 
uka çantılığı bez kapa la zarf Jı ekalltmlye konmuıtur. 

2 - lbaleıl 2,10,935 çırtımba gdotl nal 15 tedlr. 
3 - İlk lnınç pı~aııı 1257 lira 75 kurnıtnr. 
4 Şartnameılnl almak n örneğini görmek lıtlyenler her 

gtın öğleden eonra komlıyona oğrıyıbllfrler. 
5 Ekalltmlye girecekler ilk lnınç p11aeı mektub veyı 

- mıkbuzlarlle .kanonun 2 ve 3 tıncft maddelerinde yazılı 
belgelerle birlikte teklif mektoblar1Dı lhıle 111tloden 
bir nat enel M. M. v. ıatın alma komlıyonunı ver• 
melerl. 18 31 15 29 2567 

K.ırbğaç askeri 11t. ıl. ko. dan: 
1 - Kırbğaç mıntık11ındıkl kıtaıtı aıkerlye hayvanat1Dın 

42000 Ulo ~ura ot ihtiyacı açık ekllltme ıuretlle satın 
alınacaktır. 

2 İhalesi 20 ·8· 935 11b ıftntl ıaat on beıte Kıragıç'ta 
11kerl ıatıa alma komleyonunda yıpılacaktır . 

3 Şartnımeıl bedelels olarak komisyondan aboablllr. 
' Temf oıh munk.kate akçesi ydz on lira yirmi beı ku· 

ruıtur. 

5 laıeklller Tlceret odı11ndı kayıdlı oldoklarına dair ve· 
ıalka göıtermek mecburiyetindedirler. 

6 Eksiltmeye lıtlnk edecekler 2490 nyıla artırma ve ek· 
ılltme kaaunonun 2 •e 6çtlnctl maddelerinde •e ıırtna · 

meılnde yuılı vealk,.lan ve teminatı munkkate mık· 
buzlarlle birlikte ihale saatinden enet komisyonda buır 
balonmalırı. 2423 3 8 13 18 

Ankara M. M. V. Sat. al. ko. dan : 
1 - Bir metrealne biçilen eder 25 kuraı olan 600 bin met· 

re 90 arzında çamaıırhk bez kapalı aarfla eblltmlye 
konolmuıtur. 

2 İbaleıal 21.8.935 çartambı g6n6 nat 14 dedir. 
S ilk inanç parası 7500 liradır. 
4: Şartnamealnl 625 kuruşa almık ve ~rneğlnl görmek lı· 

tJyenlr.rln hergtın komisyona oğnmıları. 
5 - Ekalltmlye girecekler kanuni muHkkıt temlnatlarlle 

2490 nyılı kanunun 2 inci maddesinin birinci fıkra· 

aile tıçlncG maddeılndekl belgelerle birlikte teklif mek
tupluını ihale saatinden bir nat evvel M. M. V. ııtın 
alma komlıyonana vermeleri. 3. 8. 13. 18. (2396) 

Ankara M. M. V. Sat. ıl. ko. dan: 
1 - Bir klloıuna biçilen eder 180 kunt olan 30000 kilo 

pımak çorap ipliği kapalı sarf la ekelltmlye konulmaıtar. 
2 - İhaleıl 22.8.935 peroembe glntl nat 14 dedir. 
S - İlk inanç paraıı !i759 liradır. 
4 - Şartnameelnl 270 koru11 almak ve 6rneglnl görmek lıtl· 

yenlerin hergln komlıyona uğramaları. 
5 - Eblltmlye girecekler kanaat temlaatlarlle 2490 sayılı 

kanonun 2 inci •e OçGncl maddelerinde yazılı belege· 
lerlle teklif mektuplarını ihale n~tlnden bir Rat enel 
M. M. V. eatın alma komisyonuna vermeleri. 

3. 8. 13. 18 (2392) 

Ankara M. M. V. Sıt. al. ko. dan : 
1 Bir taneılne biçilen eder 300 kurut olan 10000 ili 

15000 tane kilim kapalı zarfla eblltmlye konulmuıtar. 
2 - lhaleel 26.8.935 panrıeıl glaft saat 14 dedir. 
3 - ilk inanç paıuı 3375 liradır. 
4 - Şartnameelnl 225 kuruta almak ye öeneğlnl girmek lı· 

tJyenler hergln öğleden sonra komisyona uğrayabilirler. 
5 - Ekılltmlye girecekler kanuni ilk inanç parulle 2490 

nyıb krnonun 2 Te tlç6nc6 maddelerinde yazılı belge· 
lerlle birlikte teklif mektuplarını ihale ıaıtladen bir 
saat enel M. M. V. ııtıa alma komlıyonuna vermeleri. 

3. 8. 13. 18 (2397) 

Ankara M. M. V. Sat. al. ko. daa : 
l - Bir metresine biçilen eder 25 kuraı olan 500 bin met· 

re 85 arzında çamaıırbk be• kapalı sarf la ekılllmlye 

konmaıtor. 
2 - İhalesi 23.8.935 cama glnG Hat 14 de yapılacektır. 
3 tık inanç parası 7500 liradır. 
( Ş1rtnameılnl 625 kuruıa almak Te örneğini görmek lı· 

tlyenlerln bergftn komisyona oğramıları. 
5 Ekılltmtye girecekler kanuni temlnatlarlle 24.90 sayılı 

kanunun 2 ve Gçilncft maddelerinde yuıb belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını ihale 11allnden bir nal enel 
M. M. V. ıatın alma komisyonuna nrmelerl. 

3. 8. 13. 18 (2398) 

Kışlada Mfts. Mev. sabn alma komisyo
nunda ihaleleri yapılacak iIAnlar 

Mat. Mv. ut. al. ko. ra. den: 
l - Mıı. MT. nln göıtereceğl yerde 4115 lira bedel keşifli 

tnııaı açık ekelhme ıuretlle mClnakaıya konmuıtur. 
İhalesi 24: ·8· 935 r.umarteıl gOnft nat 10 dı lımlr'de 
kıtlada Met. Mv. eatın alma komlıyonanda yapılataktır. 

2 Şartnamed h.,r gGn komiıyond• görftleblllr. 
3 Teminatı muvakkateıl 808 lira ıltmıt beı il urattur. 
4 laıekliler Ticeret oduında kayıdlı olduklarına dair Te· 

ılka göstermek mecburiyetindedirler. 
5 MGnakaıaıını lttlrak edecekler 2490 •yılı artırma ve 

eksiltme kaaoaaaun 2 n 6çbnctl maddelerinde ve ıart• 
nameılnd• yuılı vealkalan n teminatı ma .. kkate mık· 
boalarlle birlikte ihale Ratlnden evel komlıyonda hasır 
bulanmaları. 8 13 18 22 

muıtur. 

Otomobilden DftşmOş 
İzmh'den otomobille Kar· 

1ıyaka'y11 giden lzmlrll Cemil 
oğlu CelAI; Karııyıka'da oto· 
mobil durmadan lnmlı ve mil· 
vazeneılnl kaybederek yere 
daımftı ve başından yaralan · 
mı ıtır. 

Bazı Eşya Bulunmuş 
Ç1nakble vapur lskeleıJlnde 

bir çuval içinde iki bıkar tepıl 
Ue bir kazın ve daha bazı eı · 
yı bulonmuı, bunl1rnı aahlp· 
terinin lzmlr'de olup olm•dığı 
yerinden ıorulmnıtur. 

Başından Yaralamış 
Y uaufdede caddeelnde Hana 

o!lo Bahri ile Bcıaeyln oğla 
14 yııında tornacı Ali araııncla 
kngı çıkmıı, Ali ıııla Bahriyi 
batından yaralamııtır. 

Bıçak Bulundu 
Kemer'de Basan oğlu All'de 

bir bıçak bulanarak ılınmııtır. 

Esrar Veriyormuş. 
Kemerde KAğıdhane cadde· 

ılnde emrazı zilhrevlye baılı· 

nesinde bulunan metıeal Bedi· 
yeye Gç gram eerar ve · blrbu· 
çok gram afyon •tan Raif oğlu 
Tevf fk totulmoştur . 

Külb>Uk 
Vapur Dumanı 

Gözlük 
.-

Şimdiye kadar görül· 
memlı derecede sarlf ve 
ucuz bir gözldk almık 
lııereenlz : 

Başdurak 

Hamdi NOzhet 

SIHHAT 
ECZANESi 



Anl~ara Birası 
• • • 1 ç 1 o 1 z. 

Çonkü Ankara Birası 
• ••• 
ŞlYlbesn 

Ulusal Bir Fabrikanın Mahs11lodnr ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi binasında 
TELEFON: !2363 ••• ---·,---

Ucuz, Temiz ve Sıhhiğ Bir Gıdadır. Hertflrltl (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 
Vadesizlere % 4 .. 

Tflrkiye'nin bertarafında 
içilen yalnız (Ankara Birası) dır. Mevduat Şartları: A!t• ay vadt:liy~ % 5 

Dır sene vadelı ıe % 6 faiz verilir· 
~~~~-----~----

Zıh l re, asam, incir, pamolc, yapak, afyon •eealre komlayoncoloğa yıpılır. Mallar geldi 

(Aınkaıra Böıraso) 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI 

·'CERES., vapura 26 ığaııtoıtın 30 ağaııt11a kadar Annrı, 
Roterd•m, Ameteerdım ve Hamburg Jimınlırı için yak ılıcaktır. 

0 UL YSSES,, nptıru 9 eyUUden 13 eylale kad1r Annrıı, 
Roterdım, Ameterdam ve Hambarg limanları için yak alıcaktır. 

"0RESTES., vapura 23 eyUUden 30 eylale kad1r Annrı, 
Roterd~m. Amaterdım ve Hambarg limanları için yak alıcaktır. 

"ULYSSES,, npuru 22 ağulloııa Burgu, V1rna n KGıtence 
limanları lçla 'ak alıcaktır. 

SVENSKA ORIENT LlNIEN 
"NORDLAND,, motör6 21 ığa..atoıta Roterclam, Bımburg, 

Copenhagen, Daotılg, Gdyolı, Got_,barg Oılo ye lıkladlnHya 
llmınlarıoa hareket edecektir. 

11VlKINGL \ND,. motôrtı 3 eyUllde Roterdam, Hamborg, 
Copenhıgen, Danızlg, Gdynlı, Gotebarg, Oılo ye lıkaadlnuyı 
llmınlarını hareket edecektir. 

"AEMLAND,. motörtı 16 eyHUde Roterdam, Bambarg, Co· 
penhagen, Dıntalg, Gdynla, Gotebarg, Oelo n lıkaadlanya 
limanlarını hareket edecektir. 

"V ING ALAN D., motörB 3 birinci tefl'lade Roterdam, Hamborg, 
Copenhıgen, Daatzlg, Gdyalı, Gotebarg, Oılo n lıklndlnnya 
llmın!arıoa hareket edecektir. 

• 
S.Jı:RVICE MARİTİM ROUMAIN 

0 SUÇEA VA,; Hpnro 5 eylGlde gelik 6 eylalde Mıltı, CenoH, 
Mırellyı n Barııeloae için yak ılıcaktır. 

"ALBA JUL YA., npuro 30 eylalde gelip birinci teşrinde 
Malta, CenoH, Marıllya ye Bıreeloae l9ln ylk alıcaktır. 

İllndakl hareket tmrlhlerlndekl değfolldiklerden ıceate meıı'a· 
Hyet kıbal etmez. Fazla tafııllAt için ikinci K.ordoadıi Tahmil 
ve Tahliye blo11ı arkaıııacla Fratelll Spereo Hpor aeentabAnuı 
mdrac11t edllmeıl rica olunur· \. 

Telefon: 200!&·2005·2663 

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

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LİNİE 

.. ALlMNlA ,. npara 14 
ığuıtoııta bekleniyor, Bımba.-g, 
Bremen ye Annrıı'ten yak 
çıkaracaktır. 

.. ANGORA,, nporo 19 ığaı· 
toeta bekleniyor, 22 ağaııto11 

kadar An•erıı, Roterdam, Bam· 
burg ve Bremen için yak 
ılıcaktır. 

"TİNOS,, vapura 2 e1Ialde 
bekleniyor. 6 eylale kadar AD· 
ura, Roterdam, Bımbarg ve 
Bremen için yok ılıcaktır. 

11İTAURI., vapura 16 ey· 
l6lde bekleniyor. 20 eyUlle 
kıdar Anverıı, Roterclam, Hım· 
barg ve Bremen için yak ala· 
caktır. 

ARMEMENT B. SCBULDT 
HAMBURG 

uBANSBURG,, .. para 22 
aıaıtoıta bekleniyor. 1 eylale 
kadar Aoverıı, Roterdam ve 

Bımborg için yak alıcaktır. 
••NORBURG., vapura 26 ey· 

UUde bekleniyor. 30 eyUUe 
kadar Anverı, Roıerdam ye .. 
Bamburg için yftk ılacaktar. 

SERVİCE DIRECT DANUBIEN 
TUNA HATTI 

" ATİD 11 motöra 26 ağa• · 
toeta bekleniyor. Badapeıte, 

Bratlııln ve Viyana için yak 
alacaktır. 

TBE EKSPORT STEAMSBIP 
CORPORATION 

"EKSCELSIOR11 npara ha· 
len llmanımııda olup Nevyork 
için yok ılmıktadır. 

SOCIETE COMMERCIALE DE 
.ANV1GATION A VAPEUR 

Olivier ve Şore
kası Limited Va

pur Acentası 
Cendell Han, Birinci Kordon 

Tel. 24!lS 
Ellermın Llyn Ltd. 

Liverpool Battı: 
·•ALGERIAN., npara Lfyer. 

pool ye Snaneea'dın 18 •Anı· 

ııtoıa gelip tahliyede buluna· 
caktır. . 

" FLAMINIAN ,, nparu 20 
ağaıtoıtın 24 agaıtoaa kadar 
Lh·erpool ve Glugon için 
yak ılıcaktır. 

" OPORTO ,, nporu eyl61 
bıılangıcında Llwerpool ve 

Svt1aıea'daa gelip tıhll1ede 
bulanacaktır. 

Londra Battı: 
"POLO., npara 25 apetOI· 

ta Hali, Londra ve Anvere'tea 
gelip tahliyede bulanacak n 
ayal aamanda yalnıa Boll için 
yak alacıktır. 

•· ALGERlAN ,. nparu 29 
agoıtoıta beklenmekte olup 6 
eyldle kadar Loadra Ye Bali 
için yak ılıcaktır. 

"FABİAN,, npora 7 eyhll· 
de beklenmekte olup 18 eyl6le 
kad1r Londra ye Bali için 
yak alacaktır. 

Tbe General Steam V nlgatlon 
Co. Ltd. 

" ADJUDANT ,. npara 23 
agoıtoeta beklenmekt«' olup 27 
at;aıtoaa kadar Londra ve Ledb 
için yak alıcaktır. 
Not: Varat tarihleri •e qparla· 
rın lelmlert aaerlne denlılkUkle· 

rladen meı'allyet kabul edilme• 

" BULGARi& .. •apara 1' 
ıpıtoıta beklealyor, Borpı 

ve Vıma için 7Gk alacaktır. 

beryerden arayınız. ilnde 111hfplt"rtne f'n mQ111f d ~ermltle nanı verilir. 

Çeşme Kaplıcaları 
--.. • • u a yoc ; ~ t~ 

Karabina - Boyok Torkiye ve 
Istanbul Otelleri 

Dftnyının em1alıls alaca ıalarlle çamuru, kam11l denizi 
•e Çetme'nln 11f hna11 ile en aengio ••Radyo AkteYhe,. yo 
aahlptlr. KonfGrll mua&Hm otellerlle samanın en oeaa 
ılıcalarıdır. Flatlerl karat 

Odalar banyo ile yatak 100 
Arza edenler için ıablldot aabah, ö~le, akşam 100 
Ilıca mt.Hlml 1 Mayııta ıçılır, Birici ıetrln gıyeıılnde 

kıpaaır. 
Lokanıa yemekleri (30) ııenedenberl lsmtr'de tanınmıt 

Mebmed asta tanfından ld1re edilmektedir. 
Otelde her ailenin haıaıi yemek pltirmeılne kAf 1 maıbah 

ye tatlı ıalar mevcattar. Otellerla karyola ye yataklar1 
m6kemmel oldaıandan ıbcaya gel'8eek mQfterllerlmlzln etyı 
getirmek kllletlne girmemeleri tHılye olunur. 

Şifalı ıaları birçok Jdmııelerln hayatını kurtarmak ıare · 
tile ıôbret almıfbr. Meobor Karllıpad ye Vtıl kaphcalanaa 
faik bınyo ıalarlle çamura, romıtlsmı, dyatlk ye mafaal 
haatalıkluını bir daha ndet etmemek Gsere kat't tednl 
eder. BGbrek ve meunedeki kam n ta1l1rı birkaç bınyo ile 
temizler. Mide n baıınak ye bll'umam adtıll ıınıan, ıılnlr 
11flyetl •e bllh ... rahim h11tahklarında teılrl kat'ldlr. 
Şlfne baayolan da clld h11tılıklarını enYıı •e bmmlle ek 
semayı bir daha nakaetmlyecek derecede tednl eder. 

Fula maldmaı almak lıtlyealer Sanat hanında ılm11r 
Necmi'ye marıcaat etılaler. 

lzmir Silah Tamirhanesi ~atın 
Alma Komisyonundan: 

İzmir ıllAb tamirbıneel ihtiyacı için aeağıdı claıl ve mlkt1rı 
yasılı beı kalem malzeme 847 lira 26 karaı bedelle ve ıçık 
ekılltme ıoretlle ıatın alınacıktır. 

Tıhmlnen 
klloıa 

1 - 32 ıdet 20 ilk U demiri, beheri 4,!iS Mtr. 3520 
3008 

2 

10 ıdet 16 lak 1 potrel demiri. beheri 12,00 Mtr. 
10 ıdet 16 bk 1 petrol demiri. beheri 4,80 Mtr. 
18 adet 12 ilk 1 petrol demiri beheri. 12,00 Mır. 1740 
08 adet 4Xl200X2!l00 M.m. demir aaç inha. 720 

Ba baıaaa ılt t1rtaame1 lsmlr birinci kordonda yeni 
maliye dafreelnde pul tetkik memurlagaadao hedelala 
olınk ahnablllr. 

3 - 2.eyl61.936 glalemecloe r11thyıa pasarteıl gaoa aaat 
onbeıte yeni maliye dılreıılodc'l pnl tetkik memur 
laAonda tetekkal eden komlııyonda ıçık ekıılltmeıl ya· 
pılacaktır. 

4 - İlteklller 68 lira 64 kuroolok moYlkk.t gft•enmelerlnl 
lzmir mıl ıandıgına yıtırarak mıkbaalarlle birlikte ko· 
mlıyo111 ıelmelerl. 14 18 23 27 2570 

,-., Doktor 

A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bolatık ile •JA•n hutalıklar 

mftteha88UH 
Bumabane iataıyooa kalfllUldaki dibek ıokak bapndı 30 .. yı. 

b ev ve maayeaehaneainde ubah ... t 8 dan akoam ıaat 6 • udu 
baıtalannı kabul eder. 

MGracaat eden hutalara yapılmHı lbımgelen Mir tahlilAt ve 
mlkroakopik muayeneleri ile veremli hıllalara yapılmanna ceVH gô
rGlen Pnomotorakt muayenehaneainde mantauman yapılır. 

Telefoa: 4115 

lzmir Defterdarlığından: 
111talaia vergi borcundan ôUlrQ tahılJI emval y11•••D• •"" 

haczedilen ıkçala mescit mabıllealode Sımlrll ııoka~ındı k~ 
8.1 O 11y1la hane tıdhl llAndın itibaren ylrmlblr gln modcif1 ~ 
111ılığı çıkarıldığından pey ııilrmek latlyenlerlo Defterdarlık ,; ') 
sllAt lnl~mloe ~etmeleri. 8 13 18 2:1 247!/ · 

Devlet Demiryollarmdaıı: ~ 
lö,8,935 ıarlblade ekalltmeıl yıpılacağı ilin :edllmlı o1' 

balııt fol prtname ve mukaveleılaln yrnl tartl11la de~lt~ 
ve bir grob daha llheıl dolıyıılle tehir ve lhaleei ,, 2~.s.~r 
tarihine talik edllmlotlr. 

Enelce ahnau muknele ıartnımelerln bGkmtı yoktur. 
Muhammen bedelleri ile miktar ve vaııf ları ve her grub iti' 

lcıbedeo monkkat teminat paraları aoığıda yaaıİı hıleat 22.s.9P 
peroembe gOnG 111t 16 da kıpıb zarf uıallle ye dört grab olf 
rak ıyrı ayrı lsmlrde Bııımıhınede Devlet demlryolları 7 .... 
ltletme mlfettlıllgl blauındı 11tın ılınıcakur. 

Bu ite girmek let•yenlerln ıo•A•da her grob yani grubu t~ 
eden kıııml1rın hizalarında gösterilen mlkt1rl1rda muvık~ 
temlnatlnı vermeleri •e kanonun tayla ettlgl nılkaları ve ~ 
nonan !l anca maddeel maclblnee ite glrmeA" muti kı...
balanmıdıgına dair beyınname ile oartaameye aygCln o~ 
her grub için ayn ayrı teklif mektubl1rını ayni gan, aaat J5 
kadar komlııyon reiıllğlne vermeleri lazımdır. 

Grubları teıkll eden kııımlarıa miktar Ye Yuıf tarana ~ 
muhammen bedelleri değlıtlğlnden her gruba alt teklif mek~ 
larında gruba teıkll eden k•ıımlu için ayrı ayrı f lıt ye 
melidir. 

Bu bıpta fula l11hat almak lıtlyeoler 7 inci ltletme yol b'I" 
mafettltliğlne maracaat edeblltrler. 

loe girecekler flrlname ve mu~ a •elenameyl yol batmOfeıdt· 
uıınden paraeıa alabilirler. 
Grub No. Miktarı Mabım. bedeli Teminat mlk· Enafı 

M3 Lira 
1 8000 10400 

4000 3400 
2 Afyon 10000 13000 
hım. 

1500 
8500 

3 Bandır· 1500 
mı hattı 3000 

' " " 10000 

1!125 
3325 
2100 
5200 
4000 

tarı lira ,,; 
'180 Toplama kırm• 
255 .. " 

.. 
975 

107 Toplama . &11111• 
~50 .. .. 
158 Oe1k 
390 .. 
300 Dere kum ye b-";: 

tın vagoulera 16 

len meal. 
10 18 16 19 2473 

Anı ulaıal lzmlr pınıym 
ve 9 eylOI kartalaı bayramı 
maaatebetlle 8 inci ltletme 
mıntak11ındın lımlre gelle, dô 
naı bileti ılıcaklara umumi 
1olca larlfeıl aserlnden yflzde 
75 lenzlltt yapılacaktır. Bu 
tenıllAdı tarlf11 20 Ye 21 ığaı . 

toı 7 ye 8 eyUll tarihlerinde 
tatbik edilecektir. Bagtınlerdekl 
ynml yolca kıt1rlarından mı· 

lda 20 ağaııtoı gtına yılnıs ba 
yolcuları almak asere Eğirdir· 

den tamire huıuıl bir katar 
tıhrlk edllecekdr. 

Şlmendlferle götaralap ter· 
gide tethlr edilen ve aatılmıyan 
eıya mabreçleriae meccanen 
iade edilecektir. 
~ Fasla tlfıUAt lıtaııyonlardıın 
ılınablllr. 16 18 21 2589 

9 Eyldl İzmir panayırı mQ. 

naeebetlle 16.8.935 tarihinden 
6.9.935 tarihine kıdır "Söke, 
Denlsll, Çivril tobdeıl dahli,, 
Germencik EAtrdlr araeıadıkl 

letuyoaludan yasde 50 tensi· 

lttla onbeı ganlftk halk del° 
ret biletleri aatılıcaktır. 

11 Ba ftcretler birinci ııDJf 
1750, ikinci ıımıha 12~ 
tıçGncCl ııaıft• 875 karat' 
İtb!1 bilet hamilleri ilk •;;; 
hılları İımlr'e olmak .. .,. 
onbeı gan 11rfında Deflel ~ 
mlryoll1rıaın bOtftn akıalll~.hl
ıynl biletle yolculuk yıpr

leceklerdlr. dıı' 
İlk ıeyıhata en kıea yol tP 

İımlr'e yaptıklarını tnııtk 1 f' 
lıbu bilet bımlllerl 1amlr'e - . 
Yuılatlrrında biletlerini Aa:;. 
cak lataıyoouada vize el JB 
ceklerdlr. 2557 l!l 16 ttl' 

1 eyldl 1935 tarihinde~. 
haren 8 inci lıletme mıo ~ 
ıında taoınacak ipliklerlD bl p 
tonundan kilometre bıtın• ~·-) 
(Bet karuı ylrmlbet .. o~ 
Clcret alınacakıır. Bu 1 1 
Aydın hanında iplik lçla ~ 
amumt .e haııuel bauıa ..,,, 
lerl Ilga ile oal11ın yeriae 
olur. 18 ~1 s6 


