
ACusros 1935 

Doğu illerimizde 
Bayındırlık ve Ekonomi Alanda 
Geniş rrogramlar Hazırlanıyor. 

abinede Değişiklik Rivayetleri . Var, 
nayırımız 

gnn Açılıyor. 
iL t. lylll lamir Paoayın, bugün, 
",..._. Bakenuauı Celil Bayar"ıa 
.... De •~yor. lımir'e ve memle· 

k1ltla obua. 
""-IUı. defa 1ergi halinde ortaya 
....... bG nrlık, bau ektiklerine 
111& bagaa lsmir'e yeni çetni, 
,_ .... TereD b6ylk bir pana-
'~ alaup. Yeni çepıi d .. 

8-.ıald mabadımıa tadar: 
~ S...U., panayular yalma eko
"- te...ı.r. ve amaçlara mua• 
~~ çakmıttır. Bug(ln 
lll. ._....__ ~; memleketi, lakıbb~~· 
.... ~ &aaataaak, acunun ilga• 
._ ... ~~~ama allbalaı) toplamak 
~-..ada&• tebri bir geai ve eA· 
~feri yapmak gibi amaçları da 
i; · ~t ediline g6rillflr lı:i, 

.... yır kunalaa eeJür, mubak· 
-.._. llleı. llU. konfora, vuatalan, 
~eti, tabii prtlan ruı. ve 
..,,; L.... bir Jeldir. Paaayırlan 
~----. da dikkal ederı.r. 
~ o lthrin bir geaenl• tehri 
1ııı.; 1~111teei de datblllr· Bil· 
~ .._. glW tarW ve tabii lııy· 
~ .. luıdar bol olan bir teh· 
.... ~ k-.lmakuki mllla• 

... blJlktilr, 
~ lllkA... .., W..7hk ta, 

~· a., fllair balkı da bu dft· 
• ....,.. d6ıt elle •• 

.'!'!'J9ma.. 

~ ......... CeW Ba· 
""flı.tr--;., memlebdn b6,ak ,,. .. ... .... ,..,... . 
~ ........... ,,, ... 
*ı~-·· ....... . --, feralDerllli. _, ,.. 
"il ~r1..- ,.. ua..ea neti· 
... ~ ...... içba, cleliflinDit, 
, ....... Batta dnlet huiaeo 
~ ... 1udum ile hcnber, 
~lk ve diler mimden de 
~ 8.._

1 
J•pm1fbr. tamir, bu 

~ ~!' _ llllatmıyacakllr. F.eki 
,.,.-=---ı Kasam Dirik'iD, pa• 
~ ~ ve ba komiteye 
~ .... Dr. Be1ace1 Uz'llD s llOaaeden .. .utemli bir 

' .. "1rede.im ele ...... le-'tlbaaJ. ......... t. 
--- " tlt ........ tsef imi. 
~: 111 ~ 1a .. 11flaki bpa-
~ (blquyeti.W.) de bir 
~ ........ gire, lı:oaalte ..... S '- '°'P .. yak altma da 
1' ,. • 8-a •pa·M1lam, faydalı 
~ ı.::- baprabllmek içia S: balkıma da eli-birlik 

.... lit. "'*• ll11mdar. Ba y• 

............ Jln ta..ir'liluia or• 

' ta.~ ...... ek, gelecek "111 ~ yabucalara her 

~~~~:~a~~ö= 
~ ~ --. tü.a fala it 

' 7erlae getirilir •• 
" ~· telui tanıtacakbr. a ... 
~tek ilatiyaca vudır. 

• lllllml•et içlade bi· 
~ ... Ofa1-t..beri olmıyaa karam• 
~ 11 çakudıklan ifleriD, 

~~-- :--ki •net ve tlrila· 
.. ~ 9iade, hem dıpnda ta• 
~,.,-~. edecektir .. 
~ ....... k_ ..... 

...... "U.ri Ye eMrleri 
14ld IDlauebetlerimiai 

" Ilı. 
~ .. ~ ..... •tam aoktuıa• 
··?"'."ltlı. Lir kılmıldama uıı.. 

~~''· etraftaa toplıyaca&ı 
~ Vattalle, İamir'e 

• tir. Çbkl ,...,,, 
....,,....~ ,.. ••...ı., ı..u•m 
~bı de çeıçeyeel içine 
~for. 
-..: ki, paDa)VUI gerek 

laelaleket laeeabana 
~ .. ., .. _ .......... ,., ................ 
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Bugün C. Bayar Gelecek, Yeni llhayımız Fazlı Güleç 
Panayı~Açacak! Dün lzmir'e Geldi. 

Başbakanımız,. işleri Dolayısile Iz
mir'in Şenliğinde Bulunamıyorlar .. ilbay, Hararetle Kar~ılandı, Halk ve 

Gazeteler Beraber Yürü yeceğiz,:Dedi. 
Yeal Hba)'llDI• Fulı Galeç, 

dlaka Bandırma ekıpreelle 

Bana'dln gelerek Ubaybk 6de· 
.S.e betlamaflır. Feah Gtlleç; 
Kufl)'ab •e Baımabane lltaı· 
yonlarında blylk ıGrenle kar· 
ıalanmıt •e llrekll ılretle 

alkıtl•••ttır . 
İlbay, ı..ır •e Mul• illeri 

Pawtl batkam Y oagad •Jlaft A • 
al Dopa 'la .. rı.7 •okıor Bela· 
çel Us taraf a.nn811 Kerflyaka 
lltuyon•ada •U11lumatt1r. 

llbaybk ..... ..,., llba)' 

Baha K.oldat .. doldarl da 
Pua11rda en IOD hmıarlaklar.. ayal lltuyoacla balumatlardır. 

Yeni llbaJ'lmıu a.-haa• 
Araaı....ı ..... el lamlr pa· laabları eebeblle Batbakammıs llluyonada çok parlak kuta· 

aay.n bagla .. t 18,80 da t.met lalnl'•ID paaayın aç. ı... llreal yapıı-fbı. 
blylk tirenle Ekcmoml t.ka· mak ı-. l•mlr'e gelemlyeeegl ltaqılama ıırenilMle Tnkya 
aı Celal Ba,.ar tan6ndu •oa· aalaplmıflr. b6lgell Gea~l etpektltCl (Etki 
lacakbr. Celll Bayar n bir· Puay1t halka .. , yirmide Ubey) General Kbım Dldk; 
Ukte balaun So•yeı Rmya aoalacaktır. Pna)'lr komlıtll tellrlmlsdekl •JlaYlar, mlllab· 
Aabn ltlylk elçlel il. &an· tmfıadu ltllla t.lylklerlmlse kem mnkl ko• ... •ı tlM 
._ .._. .... ..~ a..ı •YellJel• ;oMerltmlfdr. Şeb (!dll1). .aw,., ,...... .. 
...... ........ ~ ,. ................... ad ... ....,. .,..... ......... , 
pleeekla ... perlalt llrenle bOlaemedllloden .. ....,.._. bonm .... ..._ H kanalları iye· 
karıılanaeakludır. •eadllerlne glllderlle ...... olaa lerl, bltb da)'l'eler direktir· 

letaabul'da 6aemll loplaatı· snat pa••)'lr ralilenylman bl lerl, bnb dlrektGrlerl, birçok 
larına de .. m etmekle olan roenna nya any batHkreıer leclmerler, l11arlar (Memarlar) 
Ba•aalu bıalaaaa bo top· - Sona S •etl ya.de - C. B. P. ..., •• lfvller bir· --·-···-·-···-------·····-·····-···--·---·-·-·----·-·--·-·····-·4 
ltalya'da Manevra Var, Yeni 

Fırkalar Kuruluyor. -Habeşistan, Yabancı Sermayeyi Ka
çırtmamak için Tedbir Alıyor. 

Roma, 21 (A.A) - M. Alolll 
Roma'ya dindikten IODra ltal· 
ya'aıa alaılu eoeyeıeıl konee· 
ylaia ' Eyl6l tulbll toplantı· 
anda bal•••- kella denecek 
kadar kanetle •••lmütadır. 

Roma, 21 (A.A) - sa ba 
kulalı Apıtoe'a• IOD on 19•Cl 
içinde maaHralar ytpllacaııaı, 
ba mannnlan• S.naloda, Alp· 
larda, dola Frlalide Boluooda 

ayrı bir Gaeml olıe•A••• bildirdi. 
Roma, 21 (A.A) - Bitin 

ltalya'dıkl fatlıt letkllitları 

eekreterlertnln toplaatı11nda parti 
geael eekr•terl, pnılaln lılerl 

bakkaaclakl nponaa okama .. 
tar. Bltla kongreeller lamen 
doga Afrlb11aa g!•llll bblal 

idrak Merek keDdiaiae dilfea ma• 
ned borca O.leyecektir. Dileğimiz 
fOdur ki, puaJI? gftaleriade, hl· · 
k6met. komite, halk, bu itte ta• 

mamile aalatmıt olarak bu fınat
taa ia&ifade edelim. Ve banda da 
DDIHlllDDZ çok btlylkUlr .. 

Garhın medeniyetini ve bagtln• 
.lı:.ft yaoayıııa icablanm eaamıt o1an 
Tlrk uluıu, lamir peaayın Hila• 

aile, kendi olgmılatma ve yClklek· 
Uiini gOttermlye ghel bir vaile 
bulmattar. 

Panaymmmıı •utla ve madu 
olmaam tekıu tin.mika. sevk 
allyoru. 

ANADOLU 

Baroa Aloisi 

edilmelerini tekrar lltemlılerdlr. 
il. MllllOllBI aamaaı , ...... 

uklt .. taleW yerine ptlnoe· 

.... ••Wlnaltdı· 

Bo .. 21 (A.A) - YenWe• 
bet llyab g6mleldl fırka pek 
ymnda do'1a Afrlkuma bar•· 
ket edeeekılr. 

Partı 21 ( A.A ) - ltalyan· 
Babef hakem komllJODU Babeı 
delegeel Jes.,,.t dlalemlı, balyan 
delegeıl Letlo••••• talebi ise· 

- Sona 2 laci y6ade -

kizım Dirik 
Birkaç Gtıu Daha 
Izmir'de Kala~aktır. 

Trakya b61geel genel eepek· 
ıerll&lne atumıı olan ilbay Ge· 
neral Kasım Dlrlk yannkl eb· 
preıle •• lıtaabal yola ile 
Trakya'ya geçecekti. General 
K. Dlrlk, İ•mlr'den hanketlal 
bir mtlddeı için geri bank· 
mıttır. Oaımbdekl hafta ıo· 
•••da lamb'dea a7r1lae1119 da· 
1almat1ar. Bagln .. ı ontote 
tecim oduı tanfı•41n Genenl 
K. Dirlk eereflne lsmlrpalu 
•loalarınu bir ıJnlık '61eal 
.. ,11 .. kdr • 

Yeni ilha11mıa, eaki ilbayla iıtaayonduı çakarken . 
IWerl tefi, mabteUf birlikle· ı beyed) iyeleri, ılel maslb, 
rl• iyeleri •• yGakarol (İdare - Sona S nel •Jla41a -

lngiltere Kabinesinde ;: 
Büyük Bir Hazırlık Va ! 
UJil81ar Sosyetesinin Dört Eylftlden 

Evvel Toplanması Isteoecekmi, 
Cenene, 21 (A.A) - lnglll• 

bblaeelnla daha slyade nkıt 
banmak lçla •laılu 101yete• 
BI• 4: Ey141de, Jllnl· Babetlı· 
'8D'dakl yap.ar mnllml IO 

mdu enel Glel toplaDb)'a 
'91ftlm• teklif ini ileri dr· 
meli lmp etdll f lbl ylrltll 
mektedlr. 

M. EdeG 

Londıa, 21 (A.A) - M • .Eden 
•e M. S.mael Boare doyaıla 
Nil kUfllıflıı•ıkları bir g6 
rlfmedea H G&led~• eoan 
A•lllhlnlya'm• Londn'da ba 
ı..- feYkallde komleerl M. 
bracea M. Amala Çamberlal• 
H Wrletlk dnletler elçtll&I ela 
nıımanı M. 011berlaa'ı kabal 
etrnlılerdlr . 

M. Eden Ye M. Boare per· 
eembe glnl dlter babalara 
•ermek Oıere b~r npor lauırla 
mıılardır. Bakulu karalaaaa 
Mthca iti berteydea eYHI 
aı.11ıar .. , ........ ' rııtt ta· 

rlbli ıoplanb11acla ıaıalacak 

- Sona 2 lacl ya.de -

Taşlar. 

Izmir, 
Gnzel Amma! 

İzmir, glael İsmir, doaiai pı. 
zel. iDbatı ecrin, bava• ve IOll 

umanlarda eayo da gbel lamir. 
Bfltflıı bu gflzeUlklerin ,_. 

aıada Ye içinde bir de cihi.Ul.D 

ve sivrialaekli 'f:rmir var! 
Sıcak gecelerde cibialJiin ~· 

tına girmek, terin da1galı İamlr 
deniaine g6mülmenio •erdiii Ml• 
tfln aeTkJerin tadım, tusaa b· 
çmyor. 3iniünekJere Jem olan 
kollarda Ye bacaklarda, inbal .. 
rinliiiain verdiii ferahlık ilaet .. 
oiyor. 

Şehrimiz g(lndengiloe gllel• 
lqiyor, medenilefiyor, yemleniyor. 
Bnlar eerilecek, aeriailecek iyi 
iılerdir, amma; bu yeail.,..a. ga. 
zellqeo ~birde cibinlik, bir vtl• 
cud örtlıd olmaktan çakmıı da 
yflzkaraıı, ıiniünek İle eaiyet ve• 
ren bir hayvaabktuı 11ynlank 
bqbelhı baliDi almıftır. Artak ba 
tehirde de bu ylabrM1na, bu.ı.... 
belhuıa, daha dogruau ba (AJJp) 
aeaeleoria yıpma11na bir IODaac 

vermeliyiz. Banan için genif, ke
ıia bir u•qa giriımek gerektir. 

Ankara bundan on yıl Oace 
bir ainiaioek yavuı idi ..... 
tertelnia bir tebirdir. Onda luılk, 
hftk.6aıet. belediye el-ele Yererek 
cibinlikleri parçaladılar, liaekJ,,. 
riD köklerini kurattlllar. 

1amir gibi gOıel bir tGri
miade b6yle bir NVAf DİJe yapd• 
IDMUI, niye ba halk ltneJea.-. 
tea ve cibinlik altaada ialemlk-. 
teD kartulmama? 



••• 
(Yuk.arıbey, Aıağıbey, faetık otlar. Fakat ııon yıllarda cana 

çamlar, bağt.r, yaylalar, eolar, ço· var çoğalmıa. Ba yGzden bay· 
cuk k.ampı, kaplan obası, kaplan vancıhk ıöomekte.. Eneldeo 
köprüıü) 

Kozak; Egemizin tehdıoeıi · 
dlr. 

Gb erimine kadar yemyetll 
fıatık çamlıu, bığları, aouk an· 
ları, ıerlo havası ile yaylıları· 

mızın en gDzelldlr. 
Ondokuz pare obaıı nrdır: 

Ynkarıbey (K~mun mnkezl), 
Karaveliler, Kıranlı, Çnmuh, 

Teke, Yokırıcumı, Terzi Bılll· 
ler, Uıcıhamzaler, Atığıcoma, 

Göbeller, Hlaarköy, AyHtlar, 

Aaığıbey, Kaplan, Demlrcldere, 
Okcolar. 
Kımon merkezi olan (Ya· 

karıbey), Bergamı 'ya 27 kllo· 
metredir. 18, 19 temmuz per· 
ıembe ve camı gDnlerl Kozak'tı 
bir gezi yaptık. Gördtıklerlmlzl 

burada çizeceğim. 

Bergıma'dan çıkan yolan, 
yedinci kllometreıılnde ( ince· 
clkler) obaaandan geçince yol, 
çamlı dağlara ıarıyor. Ve yılan 

gibi kıvrana kıvrana (Belli ge· 
dik) e kadar yokut çıkıyor. 

(Viraj) ların eağ tarafı, yGzlerce 
metre derinliğinde derelere ini· 
yor. Yokarıdın at•ğıya hep 
çamla dola. Yobrıya çıktıkça, 
ban ıerlaleolyor. Yolda mer· 

merll ve çinili Ktzım Pıt• 

çeımeı! var. 92i de yıpılmıt·· 

(Yokarıbey)e vardık. Bora ı, ı 
Madra dağlarının kartuıında ve 
Qç mahallesi var: Koca mahalle, 

Yanık mahalle, Yetiller mahal· 
leal. Mektebi gGzeJ. KOylerlnde 
okul olmıyan çocoldırın kala· 
cağı pmnılyon yapıııının dnar· 
ları 'e çatm bltmlı. Sınoacak. 

Bakdmet konağının ardında, 
bir karadut ağacının alt.na, 
Madra'ya kartı, oturacak yer 
yapmıılar. Orada öğle yemeğini 

yldlk. "Boradan bizim gldece· 
ğlmlz (Atığıbe.,.) köya onlkl 

kilometre.. Koca mahalleyi ge· 
çlp çamlıklara ve (Harım · Av· 
1ı • Koru)lar içine girdikten 
ıonra görft (Maozarı) ba~kala· 

eıyor: Biç gOneo görm,.den 
fııtık çamlarının ıhıodaa, eğ· 

reltl otları arasından gidiliyor. 
Alear köyftna geçtikten sonra 
{Atığıbey)e vardık. 

Aşağıhe}' kayn 
Bu oba, yfizotuz evdir. EY· 

lerln çoğa, batün Kozak'ta ol· 
duğo gibi, çavdar sapı ve ııa · 

zak ile örtOlildOr. A•lıya (Ha· 
rım) derler. Her evin avlıeJDda 

tarın ağaçlar vardır. Yemye· 
elidir. 

Obanın iki mahallesi var: 
Abdtılgaal mahalleal, Hacıah · 

med maballeıl: Bu lklsfola 
araııında baytık eenl ormanı 

ve çamlar araaıada (Cuma cı· 
mil) var. Kitabesi ve tarihi 
yok. 

İki yıl önce yapılmıı iki derıı · 
haneli okula pek gOzel. Yanı· 

bııında Mr de okulu olmayan 
köylerin çocuklarına bir pao· 

ılyoa yapılmıe. Köy ihtiyar 
korulu odası da bitmek flze. 
redir. 

Bu mahallenin ortasında 

Ayanoğlu Bacı Mehmed'ln dik· 
tlğl, koca bir çınar var. Altına 
kocaman bir eedlr yapmıalar. 

Üıtftnde lurkelll klol oturabilir. 
Banda köylftlerle oturup ko 
nDttak: 

Köyfta geçimi: Yığ, f11tık, 

meyH, bayHncılıktır. Haynn· 

lar lota 11ğınmac; kullanmıyor· 

Kınık, Bergama, Altınova, Dl· 
kili gibi ovalılar. ök.Ozlerfnl 

hep Kozak yıylalarındın ahr· 
larmıı .. 

Kozak'ın Gzftmlerl geç erdiği 
için sonbaharda latanbol'da yl· 
nllen fizftmlerln çoğa, bu yay· 
lalardan gider. Hığcılık, gOn· 
den güne, llerllemekte .. Burgaz, 
Seldeğirmenl, Börtılceclk, kıp· 

lan raddt-al denilen yerlerdeki 
bağları gt'zdim. Toprağı da, 
bakımı dı, üzftmlerl de pek iyi.. 

Oba, İetaabol'a yftzbln eekl 

okka taze ftzdm eatarm•t· Yft· 
zelllbf o okka da pekmezlik 
ftztım çıkartrmıt. 

Eaklden 1etınbol'a lkfyOzbln 

okk!l 1rmut satumıt. Şimdi 

armut ığaçları 11ılmıt. 

Kaıak'ın en Onemll bir ge· 
liri fıahktır. Dört milyon fııtık 
çamı oraalanıyor. 

328 ve 329 ıenelerlnde bir 
milyon okka fıstık ahnmıı. 

Sonra azılmıt. Son ftç ıenedlr 
yıllık ortalama altmıt bin ki· 
logramdır. 

Apğıbey obıeanın kıy111nda 

olan (ÇalbaJa) yaylaeında en 
önemli çamlıklar var. Obalılar, 

boraya {Altındığ) diyorlar. Üı · 
tftndekl ıolaı da pek OnHldilr: 
Topta~ı, Harapcık, Üğdev, 
Uzoncabel pınarları. 

Bor.da bir kaya ftııUlne çı • 
kıp dôrt çevreye bıktım; bora· 
dakJ kadar gdze 1 bir görft, biç· 
bir yerde görmedim: 

Bu yiiıblolerce çam, dağı 

taoı tutmue... Anda Obek öbek 

bağlar ... Ta arkadı, g\loendide 
Edremit kôrfezt, Jtclvert bir 
kordelA gibi .. 

Çocuk kampı 
Avropı'hlann (Koloni de n · 

kaaıı) dedik.Itri kurul, lımlr'de 
pek iyi baıırılmaktadır. Köy 
oknllırındakl zayıf çocuklar, 
deniz kıymada ve yaylalarda 
kurulan kampları gönderlllyor. 
Çocuk göoderatn, gGadermeala 

her köy bu kampların maara 
fıoı yardım eder. Çocuk bııına 
köyden yedlboçuk Ura alınıyor. 

Aşaaıbey obası kampında, 

on köylerden toplaamıo, 8 Ue 

12 yae arasmda kırkbeo çocuk 
var. Başlar.uda Bergama ôğret· 

menlerinden Fevzi ile kendine 
yardımcı iki bayın Oğretmen 

bulunmakta ... Kampta, çocuk· 
Jırıo 11ğlığı, dlalpllnl, eğlence· 

teri pek gftzel... Biz kampı ge· 
zerken, Bergama hOkumet dok
toru da kampı teftlıe geldi. 
O da pek f / i bv l doğuoo ıOy· 

ledl: Çocukf.ır, hl r ayda, iki ile 

beş kilo arısında utmıtlar ... 
Akıam yemeklerinden ıwa 

kamp çocuklarına bir maHl 
ııöyledlm. Onlar da bize aôyle· 
diler. Köylerfnln tftrkülerioi 
çığırı verdiler. 

Kaplan obası ve kaprnsn 
Aoağıbey'e kadar gehp te 

Kaplan'• kôrmeden gitmek ol· 
maz. Kaplının tabiat zeoglnllğl 

ve gftzelllğl dillerde deatandır. 

Aoığıbey'den Kaplan'a lklboçok 
kilometredir. Üolft bplın kôp· 
rQstl de Kaplanobıdan dôrt 
ktloldetredlr. 

Kaplan'a vardık: Çamların 

içi o de yetmf e e •il tıir oha. 
Ortaaında bayak bir çınarı, 

karadut ağaçları var. Oba ala· 
nıadakl (Çıralık) ıuyo, pek 
mGdrlr. 

Bak!lnlar 
---

Atatürk'nn 
Başkanlığı Al
tında Toplundı 

İstanbul 21 (Ôzel) - Ba· 
kanlar Heyeti, Floryı'da 

Atatürk'Oo bıokaolı~ı altındı 

toplandılar. Bu toplantıya 

önem verilmektedir. 
\. ) 

lngiltere Rahine
sinde Büyük Bir 
Hazırlık Var .. -···-- Baıı 1 inci yflzde -

yola belhmektlr. İngilizlerin 
kuvvetinden hlçblrıey kaybet· 

mla olmıyan uloalar ıosyeteıl 

nizamnamesine uygun hareket 
etmek kararında oldukları ve 

tekbıtını bir hareketin m•na· 
bahta bulunmadığı anılmaktadır. 

Vıtlngton, 21 (A.A) - Ya 
hancı memleketlerdt-n gelen ha 
berlerfn terılne olarak selAhl· 

yetil kaynaklar blrletlk devlet· 
lerla İtalyan - Hı bet anlatmaz 
lığında Brtand-KeHog andlat 
maaını ileri aftrmegi şimdiye ka 

dar aalA dtltOnmedlklerlnl bil· 
dlrmektedlrler. 

Londra, 21 (A. A) - Kabl· 
nenin y1rın yapae1ğı toplantı · 

dan evvel kabinenin dıt leleri 
komlayono farlıı'tekl Oç devlet 
delegeleri konferaa11aıa uğra· 
dıiı akamet hakkında görGıtı 
ferde boloamık (Jzete bir top · 

• laotı yapacaklardır. 

M. Eden M. Mıkdouıld'ın 
bııkaalığı altında toplanacak 

olan kabineye bir rapor veıe· 
cektfr. 

M. Baldtln'ln Londra· 
ya ba akeam geJmeııi bek· 
lenllmektedlr. 

Londra 21 ( A.A) - İmpa · 
rıtorluk konferanıı ufak mlk· 

yasta bir toplantı yapmıttır. M. 
Eden ile M. Hoare yeni Ze· 

landa yôkaek komıserl M. Ja· 
meaper ile Avoatnralya yOksek 
komiseri M. Broce ve K•nada 

mGmeHlll mlnlıy Valalere 
dorum hakkında malumat nr· 
mitlerdir. 

Galatasaray 
Macarlara Yenildi 

lıtaabol 21 (ôzel) - Gala· 
tau ray takımının, Peıte'de 

Mıcar'lula yaptığı maçta 2 ye 
kareı 5 golle yenildi. 

bak karadut ikram ettiler. Bu 
obada ötede dikili ilçebaylığı 

ııınırıoı çizen (Kaplan köprftaft); 
devlet btldcealnden değll, hıl· 

kın yapttrmaııı yônOnden pek 

önemli.. Esasen Bergıma'dan 

boraya kadar kırkbeı kllomet· 
relik otomobil yola, heıp hal~ 

tarafından yapılmıı.. Ôzel mo· 
baeebeden yılmz köprlller için 
biraz para verllmlt. 

Kıplan'dan, bo köprGye inen 
yolu yıpmak için, gerçekten 
Kaplan konetll lneaolar olmak 
IAzım. Tevekkeli değil, İzmir 

İlbayı General KAzım Dlrlk. bu 
obadan konooorken .. Onlar, 
ıınırda bftkumetln kaplan oğul· 
larıdır,. demiyor. Kaplan köp 
rGaft, Kosak obalarınıa gdzel· 
llğlnl ve kudretini pek tökel 

{Mlkemmel) canlandırmaktadır. 

cağı Rivayetleri <:ılitı .. 
~~~~~~~~~~~~ 

Şnkrtt Saraçoğlu'nun Finans ve Yusuf Kemal'in TO_, 
Bakanlıklarına Gelecekleri, iç işleri Bakanı ŞokrO 
... _Kaya ile Rana'nın Çekilecek,~ri Söyleniyor. 

..... - . B 1 t1eıt lstıobol 21 (özel) - Kabinede bazı de~lşlkllld~r olacağı rnayeflerl çıkmııtır. o r vaye f'! 
göre, Taze Bakanı Şakra .Sıracoğlo Ftn~na Bak.anlağını ve Yusuf Kemal de Tüze Bık:nh ~ 
getirile crkJ,.,dtr. ~Bundan bıaka lnblearler Bakanı Rana ile İçişleri Bakanı Ştıkrtı Kaya oıD l 
çekilecekleri aöylealyor. Maahaza heaO.z resmi hiçbir malumat yoktur. 

Doğu illerimizde Bayın- lngiltere 
-----··· dırlık Başlıyor.. Hindistan'dao 

.. N h. M Asker Toplıyot•' llhaylar, llçehaylar ve a ıye tt- i 

ı • A d d O "'• •kı• ki İatanbol. 21 (Ôzel) - 1•er dftr eri r&SID a a egIŞI l er.. tere btıkumetl Hlndlatao•dl' 
~~~~~~--~~~~~~ 

İıtanbul, 21 (Özel) - Batbakın lemet İnôoft'aOn ııeyahatı 
m6a11ebetlle, doğa illerinde llbıylar, ilçebaylar ve nahiye ıntı· 
dGılerl ıraaındı önemli değlıiklllı:ler yapılacak ve bo illerin ha· 
yındırılmıları ve ekonomi alanda ilerlemeleri için de genlı pro· 

' ~ 
aaker tophyarak Babeılltl~ 
göadermeğe bıtlımıatır. 

htdlıte, Avropı'da ilgi ile V 
ıılanmıetır. 

...:g:......ra_m_ı_ar_ıı_n_zı_m-=oı=un=a=cı=k=tı=r.=======------ Otomobil KazsBJ 

ltalyada yeni fırkillar ku· Nasıl Olmuş ...... ' 

ruluyor. Manevra da var. Bir Kişi öldıı, Iki I'il' 
• • • nio Kolları ParçalaO 

- baaı 1 inci yOzde - Parla, 20 ( A.A) - İtalya, ıl_ 
e b 1 L 1 Menemen ıoaeal nıe• ı rlae bazı cahıslarla görftamek a eı uz ıetırma .. om ayoou ı~ 

Bergama 25 ve BurbıP T~ azere yakında Berne gitmeye yapmıt oldoğo toplantıda çaht r 
karar vermletlr. maaına bırakmıa oldoğo nokta· eayıll otobtıele kamyonoP ; 

H pıehğıaı bJr jandarmaoıo Adta·Ababa 21 (A.A) - a dan bıılamaya karar vermletlr. ' it f 
bet hüktlmetl sermayenin mem Komlıyoa, ayni zamanda iki dGiO.nft, bir yolcu ile b f' 

(OrOn ağır yaralındıklarıo• .. -" leketten kaçmasının öutıne geç· hOkdmetln Ajanlarının beyana· •Jr 

mek için plyuadan yıbaı cı tını mtımkftn olduğu kadır ya· mıetık. Tahkikata gore ~ 
mallar alım ve satımını kontrol kın bir zamanda dinlemeye ka· Bergama'dan gelen oto~ 
etmeye karar nrmlttlr. rar vermletlr. bir tarafında arabalar -" 

• diğer tarafından kamyo11 JJ 
• • Londr1, 20 (A.A) - Kabine e· ·. 

İıtanbol, 21 (Özel) - Ka· 6ntlm0zdekl perıembe gtlnft llyen toaeden arayerdeJI ~ 
na:a liberal fırkaaı bııkanı meıılnden olmoetur. jaO " toplanacaktır. M. Bald•fo yırın otl". 
M. Makenzl Klng Ontarlo Ahmed otobasaa çaı:o .ı. 

Londra'ya gelecektir. M. Mak· k r 
lrad ettiği bir nutukta: doaald da hemen Loaeenclr· azerlode idi. Ezllete 

"Habeolıtan meıı'eleal altın· 

da muhakkak ve korkunç bir 
acun harbı aaklıdırl 

" İngiliz lmpıratorlağunun 
birçok yerlerinde, Babet'Ulerle 
hem ırk olan mllyonlarca in· 
aan nrd1r. Habea toprakları 

ecnebi bir devlet tarafından 

taarruza uğradığı anda tehlikeli 
birçok aly11i fhtilitlır zuhur 
edebilir.,, Demlatlr. 

Adla ·Ababı, 2l {A.A)- Ha· 
beelatan 'ıa iç teclmenlerl Ct
bull'de ıtoldar vftcoda getir· 
mekte n birçok malları ıimen· 
dlfer nııtaalle ıevketmekte 
dlrler. 

başında çadırda yatan Bergama 
ilçebıyı Flkrl'nln eli ezllmlt, 
bir parmığı sakatlaamıı. Dağ 

dan •t•4• köpruye inen yol, 
done dOne, çamların araıından 
iniyor. Derenin içinde çamlar, 

çınarlar, ıarmıı dolıı ... Solar, 
köpükler aaça eaçı, kıyadan 
kayaya çarpa çarpa akıyor. 

Bergam•'ya dönOt: Kaplın'dan 
artık dOaeceğlz. Yolda kamun 
merkezi, (Yokarıbey) obaaında 
blraı kılıcağız . 

Yukarıbey'e geldik. Yar1m 
ıaat kalmak istiyorduk. Obalı· 

lar yedi saat bırakmadılar. Sel 
değirmeninin çınarları ahında 
hasır tlstftnde kahveler, çaylar 

içtik. Bu obanın gaıelllğl de 
bam başka: Madra ve Kaz dıg· 
larına kadar Ona ıçık. 

Bu çenedeki obalana ıdtle-

th'ten dônecektlr. 

Parle, 20 (A.A) - M. Po 

Utla resmen İt•lyın - Hıbeı 
hakem heyetinin bealncl hAkhol 
tayin eıdllmlıtlr. 

Londra, 20 (A.A) - Kabine 
Parla gôrGtmelerlnla ıoooçıuz 

kalması yO.ztıaden çıkan durum 

hakkında görOımek Ozere per· 

tembe gDnft M. Baldvln'lo bıt· 

kanlığı altındı taplınacaktır. 

Londra, 20 (A.A) - M. Bo· 
are ile M. Eden dıtbıkanhğını 

geılmloler ve İtalyan - Habet 
ınlatmazlığı hakkında görCıme· 

lerloe baelamıılardır. 

peyniri yapan bir yer nr. 
Sfttftn klloau blrboçok kuruıa .. 

Obanın doğusu, sık bir or· 
mın. Obıblır, bir hayvan eve 
gelmezıe, çalındı mı, öldft mQ 

bana anlamak için bu aık or· 
mımn OstOne bıkarlarmı~: Kar· 
ıallar dönGyorea ölmftotOr, dön· 
mayoraa çılınmııtır. 

Oba lıyılarında domuz da 
çok. Gt.celerl bağları beklemek 
lbam. Yokııa domuz ylr. Ana· 
dola'da bu domoı derdi pek 
acıdır. KöylilmOze gece uyku · 
lan uyutmaz.· 

Sel değirmeninin çınarları 

altında obalılarla ozon ozon 
konuttok. Okurlarımız içinde 
belki ııel değirmeninin ne ol· 
doğunu soranlar olur. 

So değirmenleri iki tOrlGdür. 

Biri y11 kıı itler. Suyun aoııı 

&okl aaa karar. Sa· 

milotftr. 
1
,1 

Elindeki alllhada otobOI IJI 
dııarı çıkarmıı olan ,e aıt' 
gıma'dald ônUlklerl ıly•'' 'il 
lzmlr'e gelmekte olan Ekre~ 
kolu Ue otob6a toförilolO ~,ı 
ma!l için kolonu ozıl'P " 

•ı ~o yon tofôrO İbrahim D 11~ 
rını pırçalamııtır. Y~ 
hastanededir. İfadeleri Y1 ,,ı 
ınaman (Ma.ddeluaıuOll 

vlnl) Orhaa Könl tırfınd•0 1 
&feO~ J ve tahkikat evrakı .,.., 

genel snamaahğına g:~ı 
mittir. Otobaa ıoförl 

tat 
Karşıyaka'da tutuhnoı 

dece kıtın aelJerle döoet· ,/ 
Yokarıbey obaaınıP tO (jl 

ıoyrı, (Hıııan çeemes1)dlf·~ı 
nın kıyısında bOyftk l••1' 1'1' 
)arının altında olın bO j~I.. 
ıoyu ııouk ve pek tıth· ~ 
yemeğlnf, bu çeşoıe ~ 
fıatık çımlatı ıltıod• o~ 
Obalılarla burada da kO ~ 
Ondokuzboçokta aıı'° ,,-'f' 

den otomobile bindik ser8'~,ı' 
d• .. • 

yöneldik . Çamlı sırt1•'1.,i tA 
mobil, bir ok gibi _,., 

Saat ylrmlblrde sert~ 
geldik. ,,~ 

Kozak ambırlarınd•• ~ 
en derin etke (Teılr) tf'~ 

-·'' f oey: Ynzblalerce çı... fi_~ 

bir deniz gibi uğult0'0 ~ 
kllterladekl gOselUkdl• r. 
bile kolaklarımd• .,O 
oAallunun yankılar• f 

ll· 

() 

da 

ıı 

hı 

ti 

ıı 
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1 l r DDş~ndflkleri::. l 
l'anıamen Satıldı.Yeni Ilbayımız Fazlı Gü- Tekiller idaresi Kuru 
41teı1ar in~ir için çok l o·· I · , G ıd· ·· ·· I · Al k 

Dünyamız 

aararetli Davranıyor.. eç Ull Zfillr e e l. UZUm Ve IlCir 8C8 • 
Hsıp mı olacak.mıı? 

Ne ha telAo? Aceba hakiki mi, 

I Dcın Borsada 1700 çuval 
'dr "•lllmııtır. Piyasada bir 

~•ıl incir bile kalmamıştır. 
"«Gn 1 Q Yen partiler bekleniyor. 

f ''gfln lzmlr'de dörtbln çuval 
ıtcır• lb e tlyaç vardır. 

lt DQnka eatışlar 7 ,5 9 kuruı· 
1 ~ 

011lluıtur, Alıcılar isteklidir, 
'"•t 

1111 
ll'lıl olmıdığındao le yapa 

1Yorlır. 

1'-o.rkofis Başkan 
Ve Müşaviri 

tan f sı:.bııı-
n lzınire Geldiler 

lıl l'trkof la başkanı doktor 

'4 &cdet Alkln ve mOşavf rJerdeo 

ta \ı Do~anoğla düo lzmlr 
a 1Pıırue lıtanbol'dan şehrimize ıoıe ini 1 
tG ' erdir. Panaymn açılma 

l'eı.ı d 
11 il e bulunacaklar ve Eko 
ı.~llal bakanı Celil Bayar'la 
utrllkt N tik e azilli mensucat fab 

•eın n gide 1 temelatma törenine 

İlbayı bekliyenler. 

- Baştarafı l inci yQzde -

bfr bölük jandarma, bir müf· 

reze polis ve kalabalık bir 

halk kütlesi ve bütOo gazel~ · 

eller bulunuyordu. 

Treo oZftktan görılnünce 

euel muzlka ttelAm marşını 

çalmağa ba~l&dı. 

Fazh Gftleç'i karşılamağa ge· 

lenler arısında kendisini seven 

dostları pekçoktu. fzmir'de ve 

civar kazalarda ozon yıllar ca· 

laşmıf, önemli işler gôrmOş ve 

kendisini çok sevdirmiş olan 

yeni flbayımız; tren letasyonda 

durunca gOler. yftzil · ile kom 

partlmrn pe11çereslnden gözftk· 

mOştOr. 

~rdlr. 

llug-iı-. n-=C=.=B=a=y=a=r=G=-e-le-c-ek-, 

Fazh Galeç biraz ııonra ine· 
rek kendisini karşılamığa g.,. 
!enlerin ayrı ayrı ellerini sıkmış 

yaD1nda genel eepekter General 

Kizmı DJrlk olduğu halde gar 

dan ayrılmak için yftrtımeğe 

başlamış ve evvela silel muıi 

kaya şapkaalle aelllmlaruış, ııonra 

eralıo (Askerlerin) önüne ge. 

lince: 

panayırı Açacak! - Merhaba çocuklar! 
Diye erleri selAmlamı~, erat ta: 

- - --+•----
ııtt - Beıı 1 inci yüzde - İzmir otellerUe pansiyonları 
4',::ı telefon enikleri takdirde gelen zlyaretı;llerle tamamen 
gGta Yderf hemeo kendilerine dolınuş glbldfr. Ztyaretçilerd~n 

l'derllectktlr. uray tarafından teeblt edilmiş 
.. ,~'•Yarın açım töreninde olan flatJardan fazla para 
'-••L'1•r, konuklar, sftel ve "'•I alınmam88ı için ure.l zabıta 
ııı. ,.1 Goıera, parti mensupları, 1 1 -"I 
"'ı ık memur arı ote , pauw yon ve 

a1•. Ve şeh•r kurulu ilyelerl, 
'-.ııt lokantalarda ıı kı bir kootröl 
lçt

11 
'eller ve diğer davetliler 
ôı ı 1 tatbik etmtktedirler. Panayırın 

l!aıL, e yerler ayrı mıştır. 
s açım töıeolode ooblolerce bal· 

•••ı.cİ P•nıyn gtrlı yerinin kar· 
'-rd • ve yanlarda bnlanacak· km bulunacağı anlaşılmaktad1r. 

•r. Paoeyır alanında bol aydınlak ._ I',,, eağlanmıştu. 
"'tdt Y1t yerindeki pavlyon· 
ı, ... 8 ço~a vitrinlerini hazır Panayırın açım töreni şöyle 

"Qlf b olacakllr: dt b olunuyorlar. Bir kısmı 
bgtı İlk olarak muzlka istiklal c.1 n açım töreni yıpılın· 

t.aı.'1 kadar hazırlamış bulana· marşım çalacaktır. Oodan sonra 
"•rcL S 1 şarbay ve panayır komitesi 

'e 'Y r. ovyet Raıya, talya ft,._ ngoslavya pavlyonlarlle başkanı doktor Behçet Uz blr 

ttllld P••lyonu çok zeoglo bir slJylev ve eoora Ekonomi Ba· 
(l'-bl e hazırlanmıştır. Tekiller kammız Celil Bayar da bir 
~. ••rlar) , Samerbaok, tecim söylev vereceklerdir. 
htt 1 etkd ve uray (Belediye) Muz ika c~morlyetlo onunca 
h\t~Obları da fevkalAde bir yıl marşını çalarken sayın Ba · 

edtr kan Celal Bayar panayır kapı 

'lı~!~ le~ınbul'dan gelen de· eındakl kurdelıiyı keıerek pa · 
(11._lr arı lşlet.oe idaresinin nayırı açacaktır. Bu snada 

geıelll) vıpurlle panayır için panayır alanında ekspozanlardan 
-.,,

1 
er pekçokta. Vapur me· başka kimse bulunmıyecaktır. 

~ta~tlle OJiletabdemlerloln kı· Davetliler; gene ellerlodekl 
gele •rı bile panayırı ziyarete davetiyelerle dilerlerse bayan· 

4-, 
111 

Yolculara verilmişti. Ay· larmı da getirebileceklerdir. Pa 
~•lı~ Afyon trenleri de çok nayır evvela davetliler tarafından 

lak Yf>lcu getlrmlılerdir. ge.dlecek oodao eonra halka 

1935 

Ez ant Vasatı 

10,13 5,15 
5,12 12,17 
9,0, 16,05 

19,02 
20,42 
3,24 

açık bulundurulacaktır. 

• Dün akşam şarbay ve pana 

yır komlteel başkanı; panayır 

da yapılan son kontrölde her 

şeylo tımamlaomıı oldu~unu 

görmilıtOr. 

Uray tarafıı;~an bu akşam 

pınıyır gazlooeuoda Ekon\)mt 

Bakanımız Celıil Bayar şeref ine 

bir şölen verilecektir. 

İB&tınbul, 21 (Ôzel) - Eko 
noml Bakanı Celal Bayar, 

Samerbınk genel dlrektörQ 

Nurullah Esad'ta birlikte Er· 

toğrul yatına blnmlı ve Ban· 

dırma yolfle lzmlr'e hareket 

etmiştir. 

- Varol! 

Diye hep bir a~ızdan karşılık: 

vermletlr. Takım komutanları 

nan ayrı ayrı ellerlol SJkan ve 

her takımın başını gelince c! 
lerl selAmlıyan llbayımız nlha 

yet polis müfrezesinin önQne 
gelmiş ve pollelerl de ıelAmla· 
dı lı. tan ıoora kendisini alluıla· 

yan esnaf ve hçller birlikleri· 

nfo kalabahk bir şekilde dal 

galanan ve parti bayrakları ta 

şıyan ftyelerl önilne gelmiş, 

burada parti başkanı Yozgat 

aaylavı Avni Doğın,la esnaf ve 

işçiler birlikleri adını kendisi· 

ne tabii çiçeklerden yapılmış 

1 ki bftyftk buket verilmiştir. 

Fazlı GOleç, gardan dııarı 

çıkınca olara toplanmış olan 

ve sayı ı binlere varan halk ta· 

rı.lıodan sevinçle kareılanmıf 

ve alkışlanmıştır. 

Balkm sevinç tezıharata arı· 

sında gardan Ubaylık otomobl· 

ille ayrılan flbayımız; doğruca 

flbayltğ" gelmlı ve yeni öde· 

vlnl General K. Dlrlk'ten de· 

vlr almış, l~e ba~lamıştır. Ken· 

dlslnl ziyaret ederek: kutlayın· 

ların kutlamalarını kabul eden 

yr1!'1 llbayımız; az lstfrahıttın 
sonra mOstahkem mevki ko· 

mutanhğıoa, parti bışkınhAına 

7f yaret iade etmlttlr. Parti bat· 

kanlığındı bir maddet oturan 

Fazlı GOleç; orada baokan !Ynl 

Doğın'lı uzun uzadıya gönle· 

mftı ve ıubıyhğa dı ziyaret 

iade etmlttlr. 

llbıylık makamında kendi· 

elot zl yaret eden muharriri· 

mlzln kutlamasını kabulden 

eonra lzmlr llbaylıR1Da bııl• 
mış olmHı miloaeel>ettle ilk 
duygularmı aşağıdaki dlyevle 

bildirmiştir : 

- BugOo geldim -.e lıe 

hatladım. 1zmlr'l memuriyet 

hayatımın ooilç senesini bu 

iki Gnnde 45 Ton ŞDrnplık 
üzünı Satın Ahudı. 

Yaş 

Sil bakanlığı tle Tekhler 

id11rrsl tarafından İzmir plyı 
easından önemli sayıda kura 

QzQm ve incir eatın alınacağıDl 

yazmıştık . Yııptığımız tahkikata 

glSre Tekh ler genel dlrt~ktôrü 

Miıat Brüksel araıuluaal ıırr ı. 

elnde bulunmaktadır. Bu l!er 

gide Tcl.dtler idaresi gilzel bir 

pavlvond:ı tekhl,.r imalatını 

tt>şhir etmektedir. 

Genel direktör Avrupa'dın 

döndükten soora kuru Qzftm 

sArın alınması hakkındaki em 

rln hf'men ıehrlmlz tekiller 

başdlrektörlftğOne geleceği öğ 

rerıilmlştlr. Genel dfrektörfto 

Avrupa 'dan yakında döneceği 

de haber alınuıışhr. 

Tek.itler (lnhlııarlar) ldareııl 

ıaraplık çekirdeksiz Ozftm satın 

almıyı dev11m etmektedir. iki 

gfto lçlode 45 ton çeklrdekelz 

üzOm ııatıo alınmıştır. Dao ıa 

rap fabrlkaııı lılemiye ve ıarıp 

yıpmıya başlamıştır. Birkaç 

gfto sonra da misket ftzilm Hlln 

ıhoma!ını ~ baılaoacık:tır. 
• • • 

Dan tlltlm borııaııında Qzdm 

ılzerlne Batışlar çok hararetli 

devam etmlı ye 3300 çuval 

OzOm aatılmııtır. Flıtlerde bir 

değlolkllk: yok tar. 

Karşıyaka'da bir Yarala
ma Had.isesi Oldu. 

fJerher Hilmi, Karısını, Kayınpede
rini ve Kayınvaldesini Yaraladı. 
Dflo gece, saat yfrmltııç rad 

delc:rlode Karşıyaka'da bir ya· 

ralama ha ilseel olmuştur. Bu· 
sosi muhabirimizin vak'a bak· 

kında yaptığı tahkik.ata göre 

haJtee şöyle olmuştur: 

Karşıyıkı'da berber Bllml 

adında birisi, beş on gftn evel 

kırıslle kavğa etmf ş ve k.rııı, 

Sallbpaşa cıddeelnde Dondu 

ıoka~ında 19 numarala nde 
oturan babaea Ahmed'lo yanına 
kaçmıırır. Berber Hilmi, dftn 

gecı' kayla pederinin evine gl · 

derek karısını istemiş ve fakat 

yoz balmadığındın eve zorla 

girmek letemio ve ref lkasıoı 

sOrOk.lemek ııaretile almak hte· 

mletir. 
Damadıı:ın bu mnaml"leatne 

karşı ev rahibi ve kayıoped,.r 

Abm..,d mildabale etınlı ve buou 

gören damıt berber Hilmi, 

usturayı çekerf'k evveli kayın 
pederini ıonra karııııuı •e debı 

ıonrı da kayınvalldeelol yarı 

lamış n kaçmııtar. Znalh 

kayınpedtr, damadının arka· 

ıından koearak iskeleye kadar 

gelmlı ve orıdı, aetö bıoı kan· 

lar içinde: 
vllAyette geçirmek itibarile çok 
iyi tanırım le severim. Borada - Poltıı yok mo? 

Diye feryat etmletlr. Bunun 
eskidenberl baılanılmış ve ya. 

ftzerlne polisler yetlşmlı ve 
rllmekte olan yol ılzerlnde ça 

1amf mi mi? Kim kime, hın· 

gl şeyi doğru eöyllyor? Diplo· 

mıtlıktı yalan, solbpenerllkte 

tabancı!. Ne oluyor, hangi rGı· 

gar, haugl letlkımett" esiyor? 

Ooı-t kim, dOşmao kim? 

Babeı dığlıra yamanmış di 
yorlar. Üetöndeo tayyareler 
zorla uçar, içine zor glrillrmlı, 

nr mı deneyecek? Alplerfn fts· 

tilnde de fırtını tııfyormuı. 

Doğru mudur? 

Nedir bu dOnyanın içindeki 

müdblş 11ncı? Midesini gaa 
doldurmof.. Vah nb, yHık 

olmoı. Fakat naSJI bir gaz bu, 

kimyevi mi, siyasal mı, nı· 

ııldır? .. 
• • • 

Koca toparlak, ihtiyar, men· 

debar danya! Senlo de m11kı· 

ran çıkacak; acıyorum sana!. 

8eyolode muıdr mikroplar 

o kadar çoğalmılJ ki, göklerin 

boeluğuodı, ıra sara, &loeklen· 

mlı kart bir manda kafaıı gibi, 

iki tarafa Hllanıyorsnn. 

Nemrod, bir gfto burnuna 

kaçan bf r sinekle ölmftf. Slnr.k, 

gece gOndtız, burnunun içinde 

vızıldıyormoş. Biçare N emrod 

deli gibi olmuş . Nihayet, hı· 

şını, bauA lanrılık iddia eden 

başını, sarayının mermer dl· 

reklerf dibinde tokmıklatı tok· 

matlata gebermiş. 

Bu ıztırap içinde kıtramr· 

ken, letrnmlye lıteomiy"e gl"len bir 

ölOm mGdGr, yokııa intiharların 

ea fecii midir; bilmem .. 

Fakat sen de ılmdl oou ın· 

dırıyorııun. Reynlae kadar ıo· 

kulao mikroplar, yanı yavat 

ona gemlrlyorlar .. Kafanın için· 

de bir ağrı, katıntı ile kırıeık 

bir apııe sıııııı duyuyoraon. 

Korkarım, yarın öbOr gdn, 

baıını ııllıyı Ballıya ölecekııtn. 

V r; acıyorum ıaoa, acıyorum .. 
• • • bndlıılol eczaneye gOtGrmaıUlr. 

lıımak ve movaf lak olmak Harp mi olıcakmıı? 
Ahmed'lo yaraları urıldıktıo 

emellndeylm, Bunda bııta ılz Ne bo telAş? Bu mide 11n 
eonra lfadeııl ahnmıı ve kaç· 

gazeteciler olmak Ozere bütan cııı ne? Açlık ve tokluğun 
mıı olan carlb Bilml'nlo takt. 

il hallunın benimle beraber k:arıı karıı•ı nludo•u buııran· 
bin~ baılıamıetJr. ı "' ,, 

yQrOyecelLleriol Omit etmekte· lerde dGoya nereye ıırldlyor? 
Yarala Ahmed'ln bayatı teh· e 

ylm. Sayın öncllmln (Selef imin) ilkede olduğu için, lzmlr'den Zavallı loeanhk! 

onyıldanbrrl lzmlr'de bıoar · gönderilen imdadı ııhhi oto· Orhan Rahmi GAkçe 
mı ya muvaffak olduğa önemli moblllle memleket haataneslne -------
ve değerli işlerle yollarını ıçbğı keldmlmııur. 32 Mani. b. koo. 8 50 11 
lıler beplnlzfo ve beplmhıln 15 P. Klark 6 50 6 75 

b1tdığımız 8ıbı mn çok ı Rorsada ı 7 Ak oamaa •. s 25 s 25 
bQyQk ihtiyaçlarını cevab 5 j . Kohen 10 50 10 50 
verecek daıumdad1r. Yeni yrnl ._ ___________ _. 3974,5 

doğacık ihtiyaçlara göre buo· Ozam satışlan 
ları ve tamımlanmımıı lılerl Ç. Ahcı K. S. 

kuvvetlendirecek ve tamamla· 606 Jiro ve şOre. 5 50 
yacak tedbirleri almak oo da 428 Boca z. Ah. 5 25 
klkadakl ilk tılm olduğunu 349 Y. 1. TılAt 6 
ııezlyorom. Bu ili gGzel tını · 333 Ş. Rlaa halef.:o 50 
mıı olmak itibarile acemilik: 312 A. Alyotl 6 
devreııl geçirmemek benim ve 326.5 T. Deb11 5 25 
belkide ilin kazancıdır. Gene· 260 Vltel 8 
rıl Kbım Dlrtk'in ayrıldığını 236 S. Cellrdln 6 
il halkını duyurmımıyı mu· 207 K. A. Kb. 5 75 
vaf fak olmanın gQçUl~tınQ hl· 139.5 S. SGleymı. 6 50 
llyorum, fakat bu ödevi biraz 118 D. Ardltl 7 
nokııan olııahlle yerine getire· 106,5 S. Alaarıkt 6 
bilirsem kendimi mutlu ea· 101 S. Gomel 5 75 
yıcağım. 95 M. j. Tıraoto 5 

• • • 
ANADOLU Yeni llbayı· 

mızı candan kutlar ve ( Hoş 

geldin ) deriz. 

92 M. Albertl 6 50 
91 j . Tara. mıh. 7 50 
76 M. Mlhalef 5 

39 S. Emin 7 

incir Satışları 
K. S. K. S. Ç Al 

12 
. ıcı 

8 625 
1141 Tfttııft ile te. koo. 

888 Ş. Remzi 7 50 
193 B. ıı. Alazrakl 7 50 

11 
13 
11 
8 50 

12 

94 A. Muhtar 8 
49 H. Şeebeı 9 75 
48 M. j. Tıranto 8 

11 40 Kooperı. itti. 8 25 
11 50 9 N. A. Hay. 8 25 

12 2462 

K. S. 
5 50 
8 25 
9 50 
9 
9 75 
8 

8 25 
8 25 

10 25 Zahire satışları 
9 Ç. Ctnıl K. S. 
9 4i Ton Buğday 5 25 
7 25 145 Buğday 5 25 
9 50 80 Kamdarı 8 
9 160 Bakla 5 

5 50 6 Nohut 6 

10 50 8000 Kilo pamuk 46 

K. S. 
5 6375 
5 4875 
8 
s 
6 

46 

Anl~ara Birası Ankarada Orman Çiftliğinde öz Tnrk Sermayesile Ku
rulan Milli Bira ~"'ahrikasının Pek Kıyrnetli MahsıılOdür 
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Yirminci Asırda ve Paris'te Bulgaristan'da Komiteci-Çıplakaşık-

rk N " ld ? lar Tutuldu .. 
uaıa Büyücülüğe inanılıyor. ı e_ a e. Kendisi:e··Kaı: 

Şimdiki Kahine, Komite Düşmanı pagos imparatori 
si Süsü Veriyord 

______________________ .. ____________________ __ 

Güzel Bir Rus Kadını, Büyüler Yapı· 
yor, Ben Aşkın Hiilikiyim, Diyor. 

Solda bGyücü kadıo, eağda tecrübe yapılırken 

Yirminci asır ,e Paris'la c~"bını 1tldım. Fakat bu 
ort11eıod•, bOyücülerlo Çin veya cevap aııallrnln cevabı olmak.120 

M11ır'da oldoğu kadar itibarda çok uzaklı . Bonuo için: 

olduklarını eôylnaek, acaba lr.a · - Cidden '! ım'at~araınız! 
Dırlar mı? Demekten kendimi alama· 

Bakıou~ Jı'raoeız mubarrirle· 

rlodeo Jan Morls neler yazıyor: 

Parfe'te boyacoler var. Doy· 
dum, lnanm11dır4; fakat gördüm, 

gôrdOklerlml yazıyorum. Bura· 
lelere fazla inan aıış bir arka 

dışımın del6letl ile Parlıı'tekl 

bayocalerden hl rJslle ranıştım. 
Bu bOyilra, aarı eaçlı ve gQ 

sel bir Slh kadınıdır, adı Na· 
tııa dır. Genç kadın kendlafnt 
bını: 

- Ben, aıkıo bAllkıyım! 
diye tıkdim etli. 

Böyle şeylere inanmadığım 

için kendi kendime: "Şarlatan · 
lı~ın ıA keudlelf,, dedim. 

Natııa, zihnimden geçenleri 

ınlımıı gibi yftzftme haktı. 

GOzlerlode garip bir parlaklık 
nrdı. Bu gözler, bu hıkıt 

karımnda muklvemet btraz 
gOçtO, bono itiraf ederim ve 

Nat•ıa'nıo en baıh movaf fa · 
kıyeı Amillerinden blrlııl de bu 
bıkıJıdır. 

Bına demi ,lerdl ki bu kadın 
kmr hdJDlara doğurmak kod 
retlnl baLşed,.rmiş.. . Bonon 

için Nataıa'ya sordum: 

- Slı; kısırlara doğurmak 
kebllf yetini nasıl verirsiniz?. 

Dedim. 

- Bana mabeue bl r tıırdır. 

dım. 

Ne demek latediğlml iyi an• 

hy•n Nataea. bana, eert hlr 
bakı ı:la baktı! 

N otaea '111 n mo vaUakıyetlednl 
bao11 anbtanlarcJao bir kadın, 

Naıa~a'nın veıdl~l büyülü kuru 
ot larıo bir çok haseaları daha 

olduğ11ou eöyledl; bu otlar ııa 

yealnrle kadınlar i~terleree •do 
ğurmak.ıan kurtulabilirler n 
sevlştlkleıl erkekler Qzerlnde 

h4klm bir vaziyet elde ebeblllr· 

ler ve Uhe elli: 

- Şimdi bir tecrObe var, 
beklerseniz alz de görftr ve 

anlarsınız! Dedi. 
Hakikat; biraz ııonra bizi 

bir salona aldılar; bir genç 
kadrna, !tıkının daha mQIAylm 

olm111 temin edilecek mfş! 

Salonda yirmi kiti kadar 

idik; hep!!lode de tuhaf bir 

korku vardı; tıpkı nevraeteolk· 

lerln sebebini bllmedlkleri bal 

de korktOkları gibi bir hal! 

Biraz ııoora bir peouvar giy· 
mle olduğu halde Nıtaıa'da 

içeri girdi, esrarlı bir yilril· 
yıl§le odadaki küçük maHDID 

yanına geldi, bo maeacık ılze · 

rinde bir takım kuru otlar ve 

garip aletler vardı. Nıtaıa elin· 
de bir kitap totuyorda. Masa 

hışmda bir mQddet durduktan 

hareketsiz durdu. sonra anlı· 

şılmaz kelimelerden mürekkep 

bfrşeyler eöylemeğe bıoladı. 

olao genç kadını yanını çığır· 
dı; bu kadın Aoıkıoıo Jı:eodlaine 

çok haof n muamele yaptığından 

elkAyt'tçl idi ve mıllaylmet pey· 

da etmeelnl istiyordu. 
Genç ve gOzel bir kadındı. 

Slh bi1yüci1 kldın, genç kıza 

eoyonmaeıoı emretti. 

Kızcağız hiçbir tereddad 

e;öetermeden bir ,kombinezonla 

kalıncaya ladar eoynodu. Ken· 
dlsl Mr baria oyunca oldoğo 

f çfu böyle yh mi kişi öoilnde 

Eoyoomakta ne tuıddild gö• 
tf!rmfo, ne dt bfcab!. 

Nataşa, genç kızı mJaa yıa 

nıodakl kauapeye yatırdı. 

Bunun Ozerloe Rue bilyi1cil 

dilberin gözlnlol ealonon la 

vanıoa dikti, aolaıJılmaz blrşeyler 

okudu n birden durarak: 

- Dikkat ediniz -<ledl şlm 

dl nur lıaretf görQnecek .. 
Roa kadıDJnın mutemetlerin· 

den blrlel paravınaoıo arka· 

eıodan çıktı, bu rekl zaman 

mılneccfmlerl gibi bir kalab 

ve bir de m111ke giyiyordu. 
Salonda derin bir sQJı.aloet 

hilkftm sQrmeğe, herkes yapılan 

tecrilbeye biltüo dlkkatlle bak· 

mağa başladı. 

Nateoa hlr taraftan garlb 

kelimelerle duaeını ok.udu. Bir 

taraf tan da dlerile 2srib ve 

esrarlı işaretler çf zf b darda. 
Biraz eonra, kendisine getl 

rllen alev gibi kıpkırmızı bir 

mantoya giydi ve: 

- Şeytan defolup gltıln! 

Diye beğırdı. 

Ellerini masa Gıerlode bulu· 
nan fağfur kAeeye daldardı. Bu 

kAeede kın vardı muhakkak! 
ÇılnkQ Nıtaşının iki eli de 

kıp lurmızı kanı hulanmıştl! 

Şlmdl Nıtııa bir deli gibi 

olmuştu. Barek~tlerl gırlbdf. 

Acaylb ve korkunç feryadlırla 

bağırıyordu! Yftıftoü boruıto· 

ruyordu. Fık•t gazel bir kadı· 

oıo yftzftnü ne kıdar boruıtu· 
rablleceğlol herkee takdir eder 

eanırım. See, acıylb ve garlb, 
hattı\ korkunç oluyordu, amma. 

Y ftzG bir türlft çirkin ve kor· 
kunç olamıyordu! 

Nihayet kanlı ellerini, ayol 

fağfur klıeye batırdı, bu defa. 
o kırmızı eller ter temiz olarak 

çıktı! 

- Şeytan defoldu! Dedi ve 

derin bir oefee aldı. 

Askerlere Istinad Ediyor. 
lstanbol, 2 l (Öıel) -

Okyanue'on boş ıdalarıD • •• İnglltere'oln c Near East. 1 mekte ve bonlarır. gene fHli· 
yakın ıark » mecmuası, Sofya yete geçtiklerini işaretle eöyle · çıplaklar diyara koran f 

esrarı anlaşılmıyan bir 

üzeri ne ortadan kıybolıo 

Vağner ismindeki kadıD 

lınmışhr. 

aytanodan almış olduğu şu dik· mektedlr. 

kate şayın yazıyı neşretmiştir: Mir gc1 zeteal, bu şahsi men· 

"9 Bızlran 1923 den 19 Ma faatlerl için vatanperverlik ya· 
yıa 1934: tarihine kadar Bulga· pao cani ruhlu adamların Bul· 

rletao'ı kanlı bir tedhiş lçtode garletan'ı fcl4kctteo felikete Kt'ndislne Kalapıgoı l 
torlçeel ismini veren bO 

bırakmış olan Mlhallol 'oo Ma sürüklediklerini, ikinci Balkan 

kedooya komitesinin yavaş ya harbında 16 haziran 1918 
vış reslkAra doğru UerJedlğlol Kılkış mağhiblyetf nl umumi 

nın A~ık.ı Fillpson da Y1 

iddia edrnler az drğlldlr! Bu har ha iştirak ve sonunda boz 
gonluk bddleelerlnl "Bu dahili Almanya"d 

6 Aylık Yol Ka 

komitenin yaptığı cinayetlerin, 
düşmanların,. hazırladıklarını 

bütün Bulgarletao köylerinde acı misallerl e göstermekte ve 
hoeule ~etirdlğl derecesiz kor· 19 mayıs l 9:H lokılıtbınıo 
kuları tekrar sıralamağa lüzum 

komhecilerf o başı üzerinde yıl 
yok.tor. Şimdi de bu cani adam 

dırım &lbl patladığ10a yazmak· 
larıo yeniden fktldt!r mevkifne d V ta ır. e: 

leıanbul 21 (Ôı:el) -

polis dlrektörlQğü 6 •1 
olan yol kaı;alarıoı eu 

teeblt etmiştir. geleceği eözil bile bugün Bul· 
gerlstan'ıo bazı yerlerinde ka 
buslar yat atacaktır! Ayni za. 

manda Belgrad mehaf ilinde d" 
infial uyandırac ... tır. 

Böyle bir ihtimal, bence çok 

"Bugün bu caoller, bu soy 

guncular, her vsaıtıeya baı vu 

tarak ve gene yalancı vatan· 

penerllğl ileri sılrerek iktidar 
mevkllne tırmanmak, Bulgar 

mUJetlnln baoıoa belAlar açaaak 
uzak olmak JAzımdır. ÇüokQ letlyorlar!., dtımektedlr. 

Bo mOddet içinde l 
otomobil ve araba gibi 1 
zası olmuş bunlardıP 

çocuk olmak üzere 22 
ölmOş, 595 za çocuk 

61408 klol ) aralaomrotıt· 
tlmdikl kabine kuvvetlidir ve --------=============~---

komhecllere tamamen muarız 

oltn aekeri kuvvetlere dayan· 

maktadır. Bu şartlar altında 

eski komltccllere kolay, kolay 

faaliyet eahaeı verilemez. Fakat 

"Mir., gazetesinin bir başına 
kaleel yukauda zikrettiğim f'D 

dişe ve kanaatı kuvvetlendlr 

mlştlr. "Mir.. gazetesi, Bulga 

rlaıao'ıo çok f,. fiak4rlıklur ya· 

ratan vatanperverlue melik ol· 

doğundan haheederkcn, bir ta 
kım tOredllerln de vatanp ı rver 

llğl kendi keyf ve zevklerine 

Alet itdhn ettlklerlol söyle· 
-------

dan biraz aldı, hAIA çıplak ve 

kanape üzerinde yatan kıza 
verdi; bu eırada genç kı.,,ın etıt 

beyaz vılcudılode kırmızı bir 
learet belirdi! 

Tecrılbe bitmiş idil 

Ben, bu tecrdbede ancak bir 
oarlıtınlık ma!ılyetl bolablldlm. 

Fakat... Bir baftı sonra, kftçOk 
daoeOze raetgeldlğlm vakıt: 

- Naeıl?. Dedim. Vaziyette 
•alAh Hr mı? .. 

Genç kız gülOmsedt ve: 

- Aşıkım bir haftadır çok 
moolıı bir ıdam oldo, artık 

beni hırpalamıyor. Gôrilyoreo· 
noz ya, yer yQzOnde Allahtan 

kunetlUerde var, onun yarat 

tığını değlıtlrmek mılmkOo olu· 
yor!. 

Dedi. 

Cuma Günü Şarpi 
Birincilikleri V 

G e.;cn _'yıJın:ıarpi ~ yarıflnrıLintibalarındıın .. ----:ı::""' ~-
Bır:hafta evet,. yapılmaeı ka · deniz kurulunca 

rarlaştırıldığı halde bu haftaya himaye ve hakem 

~ 
heyeti 

bırakılan şarpi blrlnclHk mü· mittir. 

eabakılarına yarın Oğledeo aonra Merkez kumaodıoı 

boılaoacak ve 3 gOo sıra ile Mayın gurup kumandıo• 

devam edtlect1ktlr. Karııvakı'da bıışı Remzi, muavini fır• 
baehyacak olan bu yarııler yedi deniz blnbaşaıu Süreyy•ı 

deniz mllt meeafede ve mOeel· bıeı Ali, gilmrak DJOb 

leı saba dahilinde yıpılıcık· enııpektöril lsmaU, ıııOl 
fır. Çıkıt yeri Karııyaka'dır. deniz kaymakamlarıudıD 
Oradan Karatıı letlkametlndekt med, körfez vapurları e 

töril İzzet ve doktor şarpi ye dogru hareket edilecek 
Y usof glbl ealAblyetll 

ve döoilote Bayrak'lıdan gene ı 
bu yaraşlarla alAkadar 0 

Kıroıyaka'dakl çıkış eahaeına 
lardır. 

avdet edilerek yarış bitecektir. Şarpioln de bugiln 11ı 1 
Cuma, cumarteal ve pazar gOn· yene olduklara dOt6DO 

teri eaat 18130 da ayni yerde olursa bu yılın blrloclli 

yapılacak olan ilç yarışta en daha heyecanlı ve lddtıl• 
çok puvan kazanacak şarpi caktır. Bu noktadan fııo1' 
İzmir blrinclet sayılacak ve ay rloclllğlol bu yıl haogl ge 

Bu budala kızın yOzüne lil· d b ı ı d ı k b ili eonun a ıe r m z e yapa aca kazınacağı şimdiden e 
1 kilreceğlm geldi; eonr~ ,,Neme Tü Lf hl f lllkl l d bJll k r .. ye r oc er n e u • ğUdlr. Fakat yarışlar ço ..o 

14zım, d~dlm. Teselli her ru· gemfzl temefl ederek yarışa gl · geçecek 'e 3 güoOo n 

Parfe'fo bouın doktorlarını baş· 
vurduğa hılde çocuk doğurmı· 

yın bir kldını doğurımığa mu· 

Taffak oldum ve bana beşbln 
frank verdi! Bundan ııonra bOyQletecek Masa Ozerlndekl kuru 

hon en ziyade mObtıç oldoğo reccktlr. Yarışların intizam fazlalığı bize lzmir biri• 
otlar· bir ş,.ydlr!.. içerisinde için bölge gösterecektir. 

!mll ................................ ~~------------------------~ııııımm----....... ~~ .... ----~--------~ 
Avusturya' da, 

dikkate şayan 

bir otomobil 
mnsabakası ya· 
pılm1şhr. Bu mft· 
sabakada birin· 
riliği kazanan 
otomobil 2500 
metre )'ftksek· 

Jiğe hiç durma· 
dan çıkmıştır. 

Hesimde hu mft· 

,;nhaknyı s<'yir 
için otobn .. Icrlc 
hu irtifua tır-

manmış olan
ların OLobn~lcri 

ve yarışı kaza· 

A m e rika'cla 
Deırua'dc et f İ· 
atleri ynkseldi· 
ği i.)o çocuk 
anneleri hOyflk 
biı- hicldete ka· 
pılmışlar ve ka· 
sablarJa beledi

ye aleyhine bir 
nOmayış yap· 
mışlardır. Res· 
mimizde hu kn· 
«lııılardan nüoıa· 

yişe iştirak eden 
bir gruh gôrOl
mektcdir. 

nan otomobil 
g~rftlmektedir. 
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66 22 Ağuetoa935 Yazan: M. Doğan Batu le Açık Mı Kalacak? El~~~:M::ı;:;• 
~~~~~~~----

8 asan' ı n Cenazesi Gelir Gelmez Kule- Sadrazam Osman Paşa Yarı Sızmış 
d . · · Bir Halde Bağırdı : Getirin Bc-
ekı Bütün Adamlar Dışarı Fırladılar nim Halini lstirahatimi! ... ______________________ .. ____________________ __ 
Seyn:ıeo, Hasan'ın lolnl bhl· gclrmelerl için haber yollamıı, dlr. HJle ve eeytınet lstlma· ••• 

Geçen gOn bir gazetede l sofalarmda eazlar, defler, kla 
okudum: rnet teklinde borular çahnmağa 

Hayata bn, vaheet, haydut hatlardı. HıaendelerJn hemen 

;erı Pduko vazifesini iyi yapmış ayni zamandı kazı kaymaka· ltode eşılz ve emsalalzdlrler. 

llearılar gibi atını kaetura koe· mHe merkez kazadaki bilumum Yukarı Aroavudluk gibi ma 
hıra kuleye döomOş ve efen· mülki ve askeri memurları dı seUthın kıyımlarla hiçbir vakit 
dlalrı k 

lok dolu olan bir bedbaht; hepel, o zamanın en genç, en 
e te mil baberlol vermişti. davet etweil uoutmamı!Jtl. Ka· hükumeti legal etmemişler ise 

Ôlüm sırası kızda idi. zanın zabıta Amlrloln bu dave de KamusültlAm sahibi meşhur 
son bir hAdtsede göbOoden gftzel sesll delfkanlılırı idi.. 

Baaarı'm cenazesi gelir gel· tine kaymakam beyle hAklm Şemseddin Sami gibi bir zatın 
derin bir yara almış. ÔhlmOıı Bundan başka O~man Paıa · 

~t'Z kuledeki bQUin adamlar Efendi ve telgrafçı icabet ede· · başında buluoduklan ve idare 
pençesinin kalblnio kapıeını nıo sevdlgl gençler vardı. Onlar 

b •pıdan dışarı fırlam,elardı rek mahalli cOrme gitmişler ve ettikleri " Milstakll bf r Arna· 
çalma .. ta olduğunu görO.n<.e: da sadrazam sofrasının etrafın· 

lrçoktar. Boean'ao kaa davası namus temizleme adaleıiol gör· vudluk ,, Hletlle çoktan her 1 
gGde h 11 asımları tarafından vu· mllşler ve Elez Yuıuf 'a: malul olup vakit nkh isyan 
tolduğ h unu zenneımişlerdl. Bu - GP.çmfş olsun! edeıı şimali Arnavudloğun az 

1 
aber kızın ve annesinin ku· Demlelu. sut ve adetten masma ve ayaklanmBBını biri 

•ğırıa da glımlştl. Annesi titre olduğu üzrre bir de öğle yemecl clk amil ve mıleesfr olmuştur. 
:eye başladı içine bir ateş ylmlşlerdl. Ôlill,.r tam bir hafta Dııha doğru ve açık bir dil 

ilomılettı. Kız telAşh telAşlı kadar asılı kalmıtlardı. Bu ölü ile söylemek IAzımgeltrse Ge· 
ae•~ıy 1 d e a nmlş kapı aralığından inin hernbı hiçbir taraftan 110 galık, Toskalar,n elinde bir 
~t•rıya bakmayı başlamıştı. rulmamıştı. çocuk oyuncağt hallol almıştı, 
~ıııo IS 1 • 1 1 g z eri cenazeye Uf şmlştl. • • Gega kelimesi eeasanda Lf'ga. 
çil için ağlamak Qzere lkeo Anıavud'lara ald iki fırka dan muharrefllr. Asıl lıılm 
•ırıın 

Bız, demir gibi bir el kı· olaoca teferruattle izah edil· (Lega) dır. Mllıtttan evvel 0 tın h 
1 k oynuna yağlanmış bir ipi mlştlr. AltıyQz sene Türk va yerlerde bOkilm sünn t&tln 

11 
mıetı kız başını çevirdiği t11nının hududları dahilinde bu rileeasından bir zatın adıdır. 

••ırıa b 
gô 11 abası olan haydudu lunan ve hllerek, bllmtyerek Bonon vazettiği kanunlı1ra da 

1,8t~~:loıtş ve fakat gık diye slldha Earılmak sure tile yophk· (Lega) kanunu derler. BiçbJr 
e çıkaramamıştı. Boğazını ları isyanlarla bemeu hergöıı abide ve klıapta yazılı olmıyen 

getiril 
&ııf ,

1 
en ve bir ucu Eleı Yu· işgal eden bu memleket hak bu kaouu her Lega'oın ruh onda 

olın ~· diğer ucu d11 Muko'da kında bir fikir edinmek lçlo yıeamak dolayı He blolt:rce 
illi P olanca kuvvetle çekil· ehlıik ve adetlerinden, iç senedeubcrl bir maddesi bozul. 

füki eadrazam]ardan bir tip .. 

- Hey Allabım · demiş · 
ben üç loean öldürdüm. İki devre. ~ ' 'e kız boğulmuştu. tlmai vadyctlerlnden bir azıcık maksızın ağızdan ağıza 

il "te dOşen kızın benQz ce · bahsedilmesi muveCık görill dlb gltmlcıtlr. yavru çocıık boğdum . Dört ev 
•ı"sl ~· 

lltıdeo Boğk_urnamıştı . f abua be· müştür. Kandanlanrıı mubuh kılan yaktım. Kırk dokuz defa hır· 
,. L çı nrdığ ı keskin bir bı Aronvuclluk Dirin uchrloln s ı zlık yaptım. Dokuz defa ev 
•fl•la k bu kanuo erntir devrini yaşayan 
.. ı7.ıoıo karnım deemlş şimal ve crnuhuna İ2.afl't c n şi lt•odlD". Karılarımdan b~ştol 

da yer alırlardı. Ve hazan saz 
larJD ıellerJnden oyun ha vıları 
ytıkeellnce, hu gençler hemao 
zilleri kapar, fe~lerfnl atar, 

kAk iillerlnl döker, orta oyunu· 
na çıkmıı çlngAot>ler glbl eü 

zOler~lı:, gerdan kırıtarak, bel 
oynatarak bu sadrazam eğlen · 
ceslnln clvclvinl çıkarırlardı. 

Bazan bir divan P4ld coşar, 
çarçabuk bir kıt'a yuar ve 
ayağa kalkarak okurdu. 

Sadrazam, bağnnı döker: 
- Varol behey ~&iri nabekar! 
Dlye bağırdıktan sonra haz. 

nedarına işaret ederdi: 

- Şair efendiye bir kese 
ıltın! . 

Ve ark11ından da gazelhan 

ba1Jlırdı. Harem dairesinin kö · 
se bucağında cariyelerin yeşilli, 

mnllf, siyahlı, bıygan eüzğfto, 

haris ate1Jli gözltrl, bu nevcf · 
vau delikanlıları s,.yredt'r, iç 

)erini lçehrlerdl. 

Nıhayet sadrham paşa: 

- Getirin benim batini la· 
ye r hl hlrçok maddeleri ihtiva edt>r. 8 ı.or], ki et parçası kadar nınli ve cenubi ırnmile fkly.. dayakla ölclürdüm. ikisini has tlrabatımı!. 
tocuı. - Sonu Var -
ı 1 eıı alarak ufuk bir torbanın ayrılmıetır. Şlıualdekf (Gega), talıktan çfirüıtüm, diğer lkhl Dlye bağırınca, bemt'n ko 
tile L y 'd .8 aoyruuştu. cenuptoki de (Toska) fıımlol U O 80 İs tan a de kaçtılar. Biliyorum ki, çok şarlar, yumueak, kuş•nyu bir 

" u Qç ceuezt nln üçü de bo elmıcıtır. Bunlar llsaneo ve ah ırQoah l~ledlm. .Fakat ıt>nln yauı.k geılrlrler, eadrAzmın ba 
Ju .. , " lkı' ıı.ıeh'us Muhake. " ı L ı d d " ıırın lf k h' k şanın a tına a.or ar ı ve ea rA bl.. ı geçirilen f plerle kule· lak un blrblrlrrlnden az ve çok tövbe apıların ıç apanmaz. 

" Çat zam da sızar kalırdı. y ısıoa asılmışlardı . Elez farklı oldukları gibi cehalet ve me Edilecek Beni de affet!. 
b:auf rnıntakaeı dahilindeki ilim ile hilebazlık n desise· Ve heılf, böyle söylene söy· Bfrbç eaat sonra ayılınca 

tGo kJt 1 d İstanbul 21 (Özel) - Atlna len'", Llmblllr, belLI de vicdan hemen, lbrıkçıbıeıyı ~ağurtırdı. ...., uy ere yaptığı o aleti kArlıkta da nazarı dikkati cel· ' • a. 
-..... - istinaf mahkemesi, Yunan Mil Hıçkıra hıçkıra ıbdeatlnl alır 

- •------•• bedecek derecede farkhd1rlır. rahatı içinde cehennemi boy· A N A D Ü L U let meclleindeo, meb'uslardan ve namaza otururdu. 
Yakarı Aroavudluk umumiyetle b lamış. _ Yarabbi! Senblllrsln!. Be 
cesaret ve şecaat ve ahitte vefa Tlpos gazetesi sahih ve aşmu Filhakika her dinde tövbe 

~~k Si;sal--G-ıı-zete gibi feıalll ablıiklyeye malik harrlrl M. Kırniyotakl ile ve lıtlğfar kapıları o kadar nl affet!. Dftnya haramına 
olmakla beraber o nlebette ca· Ellnkon Melon gezetesl mü· elıbtlkldlr ki, bıy11ttı lşlen~n nefsimi kıptmlJm ımmı, bO· 

Sahip ve Daşya:r.gam dA A M E t ti • te•rll yGklılğftne sığınıyorum .. 
" llaydar Ril•dü ÔKTEM bil ve mutaassıp olduklarından uru · vo rı an oın " her rezalet ve köUllDk, bir 
"Jn • ı ı t ı L td ı aeını Ve pap, hakikaten bol bol Uıni ne · · ı · emniyet ve itaat ettikleri rüe · masun yet er n n .a arı m süprfinUl küfeelne doldurulur 

onyat ve yazı •e en i i 1 ib ırözyaıı dökerdi.. 
ld• lnQdürü: Hamdi ·azhet eaya pek fazlı bığlı bulunma· elem ot r. g l getlrlllr ve bu kapının " 

reban · ·-- ""üf ı k 11 ft ve .ıı.b Fakat trtesl ık1Jım, ayol sa· 1 esı: ları yüzünden her arzu ve rüz· ıu r t ra yet tarı ıra v ür tarafına dökiUftr. Ondan 
C ırnir 11-' • d ld 1 'l etlerde Hraya glrllluce, gene . ıı lk ~ncı Beyler eokağı gara boyun eğerler. ayni zamın ı M. Çı ar s n sonra guyı gonahtao temizlen· , 
.... , 

1 Partisi binası içinde h lk ( k b' 1 d eadrAzam pataoın ( Meded ) ve 
.. "-lgr İşte körn köriloe olan bu a ır aeı me us arın an mlş, iç azabından uzaklaşmış l'eıeroQ~f: tzmir •• ANADOLU 1 ( Heyhey ) lerl duyulurdu. O 

· 2776 .• Posta kutueu 405 bağlantı haddi zatında müsellAh olım bu iki meb'ust gazet" e · olarak gene keyfe hıakılır. ak~am da ayni camücem ve 

\'ıu ABONE ŞEHAITJ: olan bu halkı thtlltılcl bir un· rinde elyaei vaziyeti bozacak, Bu hadise banı, ÜçilocQ ayol gözyııları, ayni tövbeler!. 
•gı 1200 A • sur ve clddrn pek acınacak memleket hıtlkını blılblrlne Murad'ıo 8adrazamlarındao Oı · "'I • ltı aylığı 700, Uç u • Ayhan 

\'•ha •ylıgı 500 kuru~tur. bir hale koymuştur. ealdıracak yazıler neşrettikleri man paşayı hatır1attı. ----
:h1 lllenılcketler içio senelik Toskalar umumiyetle zeki lçlu muhakeme edHeceklerdlr. Oııman paşa, zevkine mec Gelen Saylavlar 
ıı one ücreti 27 liradır. 1111 1111111111111 ,~ -llerycrde 5 Kuruştur. ve ekseriyet hlbarile maarif 11 1 1111111111111111111111111111111111 mechibdu. Sazla, eözle, raks ve Bordur aaylavı Hılld, Kü 

il geçlll· - eeverdlrler. Osmanlı hüktime· Çeşme Ilıcaları lla"nı genç deltkınlılıırla tglenmt'ğe tabya saylavı Lfttf I Kırdar ve 
ıı nfishalar 25 kuruetur. 

,\l\ı" tine birçok bakim ve kadı ve karşı büyilk bir temayOlü Konya Hylavı Alt Rızt dün 
.,.tıOOtu MATBAASINDA 8 . . s h" t d d0 

hasrnten hukuk mOntealblol ıncı a 1 e e ır. vardı. İzmir npurlle htanbul'dan 
BASILMIŞTIR 111111 

Ah ha bayanlara ne diyeyim, 
moda liaetalığma y•lı.alanmayanı 

yok!. 

lstaobal'da derece 31 - 32 
herkes buram buram terUyor. 
Bayanların ellerinde çizme giy · 
mle gibi bileklerine kadar oıaa 

konçlu eldivenler... Bo ne !!•· 
rlp le mi, dlyect>kslnfz ne modı? 

Benim çocukluğum da bir mo· 
da d11ha vardı. Kor!a modaeı .. 

Bu kaklkateo berbıd blrşeydl, 

göğüsten vOcudu kavrıyarak 

belf, kalçaları içine alan bir 

cendere idi. Nihayet hekimler 

tr.nef fQse dokunup verem ola· 
yorsunoz diye bağırdılar, bu 
korsalar ortadan kalktı. Kalktı 

amma, kaldıranlar hekimler 

olmadı, Avrupa modellerlnaen 

modasından bo forma kalktı da 

ondan. Bu uzun konçlı bilek· 

lere ladar yelpaze gibi ozay1n 
eldivenlerine Avrupadan bir 

rüzgar e88t', herkes elinden 

çıkarır, atar . Bir hlkiye var· 
dır, T oblbte bata olmaz derler. 

Afrika'da gsllbı Fas'la çın· 
tBBı kırmızı fea dolu bir fes 

tOccarı çölde bir hurma a~acı· 

nın dibinde uyomoı, bir raay· 

mun sQrOeü gelmiş, bakmı1Jlar 

fesçi arap uyuyor! Maymunlar 
çantayı açarak, her birisi bir 
fes çtkatıp başlarına glymlıler; 

mini mini IJ"ytan 'uratlı may· 
mnı:ların başlorında kırmızı 

fesler zıp zıp sıcrayorlarmış, 

Arııb tı)'anıo ı ş, bir. de ue gör · 
sün, serm •ıye maymuulann 

baıınde: 

Anan yahşi, bslıan yahş1; 

maymunlar kaçıyorlar ve uzak:· 
fa durup Arab'a gllliiyorlar. 
Adamcağız maymunların mu· 
kalltt olduğunu dOıOnmOı, iten · 

dl bı1Jındakl fesini çıkarıp eline 

almış, bütün maymunlar da 

feelerlnl ellerine almışlar, Arab 
ellndt:kl fesi yere atmış bütiln 

maymunlar da fesleıl yere fır· 

tatmışlar, Arab da kalkıp fes· 
lerlol toplamış.. Ol hlUyet o 
kadardır. Bayanların eldlYenle· 
rint çıkarıp attırmak için bir 

usta gerektir, hepsi fırlaııp 

atarlar. 

ilk incir Isken
deriye'ye Gitti .. 

Düa denizyollarılşletme lda· 

.esinin İzmir v11purlle ilk defa 

olarak lekenderlye 'ye önemli 
sayıda 1 ncir ihraç edllml"tlr. 
Vapura incir yOklenlrken işçi· 

fer tören yapmıılar, npur bay· 
raklarla donatılmış ve bQtO.n 
limandaki vapurlar düdük çal· 

mıolardır. ~~=======~m:c:m:u~rl:nl~a:dl~ty:~~ye~tl~şt~lr:m:f ~:ler;.· .llll~lll~ll~lll~lll~lll~lll~ll~lll~lll~lll~ll~lll~lll~lll~lll~lll A keam ol unca, eara yının 1Jehrimlze gelmf şlerdlr. 
~ ........................... llİllll ...................................... ... 

~llbak'k 
flt11 t 

1 
a lçtrlde bir 

"Yordu 

- 37 - 22 Ağustos 9:15 
kadın Fakat beni salonda ziyareılme· 

l(~dıo ·,.. 
tGtıı ulmen 'i görünce 
b on ô t 
"111111 r "D tOlü kaldırdı. 

en Any 'i ._ ee tanımıştı: 
ı Meda d d '•lıd m e 1 elzl der hal 
lllbe •ın ve bu vakitte zlyare 

1 gcleri 1 d 
C) •ııı ıı 8 z en bı~kaııı da 

1Yacağ d 
Si ıo, OşQnmO .. tOm hb ., . 

'''la eldivenli kadın letlh 
rane gOldO· ....... . 

tetloıı Şbu hıılde mıdmazel, ziya · 
ekllyoıdunuı? 

Ziyaretlolzl mi? Uayar!. 

gelml~ bir kadın beklediğini 

duyunca bt rhalde elz olacağını· 

za hükmettim. 

Fuloıen ev rnblbeııl olduğunu 

hatırlıyarak siyah eldivenli 

kadıoa bir koltuk gösterdi: 

- Ziyareti olzle be ot şeref· 

lendfrdlnlz. Sebebi zlyaretlnfıt 

sorabilir miyim? 

~llsaf lr bulunan elyıh eldl · 
venll kadın gOldO: 

- Madmazel, ompllmHD· 
ları bir tarafıı bırakalım. Çftn· 

kü eeotole çok defa karşılıştık klolz ve bu intikam yolumda mahkum ettiğine elz de timdi 

ve dalma birbirimizi d01Jm•o bu gf':nç bulurımaeın . Boou inandınız m ? 

rlbi gördük: alze ı:ıôyledlm, dt>ğll mi? Fulmen ayNğa kalkarak bir 

- Belki madam!. - Evet, hatırlıyorum. dişi arslan gururu ile cnab 

- Arman'ı seviyor musunuz? - Uatırlar mısıoa"ı, gene verdi: 

- Siz ondan ne katlar nef· bir defa "Arman beni tııktb _ Ooooo!.. Şimdi burada 

ret ediyorsanız!. etmekten vazgeçnl!e ve kendi hem nrım ve bGtOn tedbirleri 

- Bunu siz takdfr edemez einl kovmığı beni icbar etmeıııe ddım. 

slolz. Fakat eiz de Arınan'• ltlkamımdan kurtulacaktır., de· _ Fakat ne 008 karşı bes· 

elimden kurtarmak için çırpı· miş,lm dl'ğll mi? ledlğlo aşk, ne de aldığın ted. 

nıyorcıanoz! - Evet bunu da hatırlı · birler, ne de Lord G. nln 

- Bu btnlm vazifem ve yorum. 

hakkımdır. - Şu halde Armın'ın delice 

- PekalA . Buraya gellb ıclu onu yolumun Ozerlne 

sizi ziyaret t>tmekteld sebebi sevkedfyoraa benim ne kaba· 

izahtan evvel, bazı hususları hıhm vıırdır? 
hatırlatmakhğıma müsaade bu· Fulmen kan•oın donduğono 

yuroouz. Epeyce bir zaman evvel, ve bir ölOm terinin bCltOn 

blrgün sizinle kareıla!Jmış ve viicudunu kapladığına doydu. 

demletlm ki: Siyah eldhenll kadın devam 

- Eğer bu genel hakikaten etti: 
aevlyoremıı, oPu öntımden çe· - Armın'ıa kendi keadinl 

yardımı, ne de senin 

hğının bu işe yard1mı 

mıyıcık n muvaffak 
mıyacaksıo!. 

- Bunu nereden 

sun uz? 

kur o az 

dokun· 

ta ola · 

biliyor· 

- Son zamanlarda Arman'• 

elimden kortarmık üzere bir 

tedbire bııvurduğunuzu da hl · 

llyorom. Ofta aktım Arman 

doıtaaaı Morla Stefan tarafı'ıl· 

dan kaçırıJarak Lord G. nlo 

evlerinden birine göıürüldQ ve 

iyi blllyorom ki, Morls $tefan 

Armın'ın bııynf ni patlatır, fakat 

r lrarına meydan vermez. 

Fulmen ba,ını ı· ğml~ıi Siyah 

eidivtoll kaJın anlatıyordu: 

- iyi blllulz ki bu alJığınız 
• 

tedbirlerin hepsl de mıoaeız.dır. 

Fulmen mağrurane: 

- Buou bize zaman gôıt., 

recelı.tlr. 

•- Maalesef, zannedersem, 

'Zımao bunu size göstermekte 

mfts&1dekAr olmıyacıktır. Ar· 
meo'ın götftrOldılğil yeri benOz 

teablt etmedim. Fakat birazdan 

bizzat sizden öğreneceğim. 

- Ya öyle mi? I.Akln beni 

henftz tanımadığınızı size söy · 

lemekllğlme mllıaade ediniz .. 

- Sonu Vır -
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Beyaz Kulenin Sarışın 
Aktrisi: SUZAN 
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Snzan Fon Dorf Tarafından Yeni 
ve Çok Mühim Bir Talimat Almıştı 

Snzan'nın Von Dorf ile lsbattı deHm edectğlnfz hak· Eğer 

veU11ht 

eoikaııd yapılmadan 

Alekeandr ile blnh11şı ikinci defa olurak 
)aşması: 

SOzan Muiz Mana,.i'den Al · 
man caeus tf'ş"llAtı refet Von 
Dorf ile bir mülAkat teminini 
lııtf'lmfetl iki gOn grçtiğl bıılde 
cevab alamamı911. 

Erte•I gQn Sazan kabarPd~ 

nomaraeım bitirdikten &o'lra 
Mutz'to iki kişi fle bnahtr 
hfr muada otordnğnnu ve Mu 
lz'lo kPodlslne learet rltlı?lot 

Rôrdo. e,., dakika eonra Sıl · 

zan bo 6ç eabsın otordoj?n 
m11111da bir e•mpanya lçml'k 
için yer almıı, ve dl~ıır llti 
kişiye ıezdlrmeilen ueolft daire 
ııfnde Molz ile esae ml'&'f'le 
hıklunda konotm•ğ• başta 
mı eh. 

Yarın ·dedt. eabableyln eaat 
onda herayı zfyerd preneeıı 

Narlekln'nln evine gldecek~ln. 
Pren&l!ll yarın bir grzlotlyf'l 
davetli oldoğaodan evde bn· 
lanmıyacaktır. Preoeeelo Roe 
blımetçlııl bizim teıkll&tımızı 

menıab oldo~ondan Von Dorf 
ile yapmak lııtedlğlc mGl4katı 

ondan temin edecekııtol 

kındd şiiph,.mlz kalmamı~ıır. 

Teşkllatama7.ın bu mahrf'm va· 
7.f(ele inden lılrl de IJ•ıdur: 

~"P kralı Alf'h ıon lır'ın te"rl· 
fatçıeı vr. karael orduııonun 

kumıınrlanı hlnhaeı Apls'ln bo 
~Qnlf'rde Sırp vf'llahtımn yavrrl 
btnbıışı Zif kovlç tle araları 

açılmıştır. 

Şimdi bizim yıtpacıı~ımız lı, 

Kararl kumandıını Apls'I ta'c· 
•iyi! ile hfrıb'11Jı Zt!l jovffl tııra· 

fınden Sırp vf'llahtı al,.yhln<le 
bir ımlka•rl tntlhlnf remfn 
rtmf'ktfr. Eıtn Sırp Vf'll· 
ah tını öldOrm,.~e movaf fı k 
CJlurPak, M aktdonya c"pbrsfnrle 
ıoda tuıulun Sırp a11knlrrl 
derhal rfn!!ılacaktır. Bu anlat· 
tığ•m şe~ il f'n lylAldlr. Fakat 

bonon "" ~OçlOısQ olduğunu da 
itiraf rtmr~"' mrc' urum. 

Aple ve Zekjo'\'lç'ln aulerınt 

açartak n veliaht aleyhinde 
Aplı tarafından ıulk18d hazır· 

)andığı anl•şılır da derhal Aple't 
kurouna dlıdlrmeğe mnvıf fak 
olureak gene Sırp aekerlerlnln 
dığılmaıunı temin etmltlz de· 
mektlr. Ztra aıker vellahtın 

aleyhindedir. 

Siz timdi evvelA prenses Nar&· 
kln'den baelıyacakeınız; onunla 

yapacağınız m014katta güya rl· 
vayf'l kahilfndf'n bloh•eı Apl!!'tn 

veliaht Alekenndr e1eybfne ııul 

kaet hazırladığın• işittiğini ııôy· 

llyrcekılolz. Bu eutl11tta Seli· 
ı lk 'tek.I Rue aektıi mOmuıllt 

general Artaıraoof'un da kor 
hın gldecf'ğlol llhe eılecekelofz. 

- Sono Var -

Denizli Lise~i [)irektörlOğOnden; 
20 Ağoeıo~ta bışlıya<'8k olan talebe namzed kaydı 31 ağuetoa 

11111t onüçtf\ bitecektir. 
Ot!relerf\ ~O eyhilde baelaoacaktır. 2632 

Hakyerinde 

Şeb Mahallesi 

Ekomoni -Celal Bayar'ın üzüm Fiatleri üzerinde :Yap~cağı T 
kikat Ço~ önemli Görülüyor .. 

Ekonomi Hakanı Celal Bayar 
bugün lzmlr'e gelecek ve arsı 
ulusal pa_nayırın açım törenini 
yapacaktır. Ce!Al Bayar'ın ~eh 

rlmlzde kaldığı ııırado İzmir 
lhracatçılu birliğinde üzüm 
f latlerlnin birdenbire dü.ürül 

---------.. ---------
önem 11 tetkikler yapacağı haber 
alınmıştır . HattA TOrkof lsln 
teşktlAtı başkam doktor Mec 
det Alkln'ln lzmlr'e geltşlnlo 
belli · başlı eebeblerlnden biri· 

de bodur. Ekonomi Bakanı· 

mızın Ozüm f latlerlnlo indiril 

mOt olmaıu mee'elesl üzerinde mest mes'elesloe büyük önem 

--------------------------~ 
Kadınlar Terzihanesi 

~~~-...... --~~~ 
lzmir'li Aileler Her llususta ~lem· 

nuo Kalacaklardır. 
\ 

letaobul'dakl dikte atelyeml 
lzmlr'e naklettim. Bütün aile 

l leri, hem ucuzluk, hem de te · 
miz ve zerlf dikişi eao'atl nok· 
tasından memnun bırakacağımı 
gü•enerek eöylly~billrlm. En 
eon metodlarla çalışıyorum. Res· 
mfğ ve özd dairelerdeki Bayan 
lşyarlara takehle kolaylık göe 
terlrim .. 

lkinclkordoo - Zade eokak 

No. 4 

MOnevver Etem 

verdiğini öğrendik. 

Avro pa' d ı alıcı pi yıeıl.ıd' 
çok feoe etkiler (Tt!etrler) f 
pan ve alivre OıOm eetıı,ları•" .. 
durmuına ııebep olan 
mes'de üzerindeki önemli ıtl 
klkler sonucunda çıkat Grfttlr 
rlmlz için çok dPğerll hrır1' 
alınacaktır. 

Yaralı Me-
menin Parça· 
ları Yerde idi. 

--···~·-----Cumaovaeı kamununda (~' 
hlyeelode) Fahriye Fatma •~ 
da bir kadının bağda bir •E;;, 
aeıh duran bir clfte ıofeğl -fazla rilzgArdan ateş atmaıı 

oucunda ağır eurelte yar•'" 

dığanı yazmıı,tık. Ba k•~ 
Bağda bir armut ağıcı ıltıO 

pof' 
otormu,, yemek yiyordu. lf 
raz şiddetli estiğinden çlf te•f, 

horozu bir dalı çarpdl1f J. 
çlf te ateo almııtır. Ağıcıll , 

tında buluuan zavallı ki~!, 
eol memesi; Hçmalarlı ~· 

Janmıı,tır. 

Hatta memeetnden k0~ 
bazı parçalar yere dOı,mOel 6' 
Yar gent:l &avamın Orhan ı 

1
: 

tahkikat• gittiği vakit kad•0 ,ı 
yere düşen meme parçıl•~,1 
toplarken •e yerde yat•r 

görmü tür. Kadın : "' 
Sazan Mulz'(a eôyledf klerlnl 

barf lyyen tatbik etmittl .Erteel 
gtln eabahleyln IHt onda pren· 
ıeıln nlnde bulonnyorda. Pren· 
ıeıln bizmetçlıl 1 van, SftHn'ı 
lııtlkbal ederek ealona aldı ve 

hlçblrı~y eöylemeden odadan 
çıkh. Blras sonra hfımetçl 

elinde votka olduğa halde içe· 
rtye girdi. İkinci votkayı iç· 
me~e meydan kalmadın klpı 

açıldı. Uıun boyla Ortodoke 
papmıı kıyafetinde blrlel içeriye 
girdi. Sftzan hayret içinde; 
ba elbisenin ahındakl Von 

Dorf'o tanımı~• oğrııtığı hal· 
de maval fak olamıyordu. 

Kıyası ~asıl Olmuş? i 

- Ne zahmet ettin oğlıJl' 
Bir kazı oldu, vuruldum· 
ram ağır df'ğU. d 1 k• 1 Demiştir . Ağır yarah ırll 
memleket hutane&lne gel 

Kıyafet değlımeel n makyaj 
Oyle ean 'ıtklrana yıptlmııtı ki, 
Fondorf Sazan'• ilk e~ılerl 

16ylemeğe baılayınca, kim oldu· 
ğo meydana çıktı. 

Sa11n Alman caeae teıkllAtı 

reilile Jlk ıellmlaımayı yaptık· 
tan ıonra Enlellcanı Servledeld 
anğajmaoı ile ilk o1ınk ilze· 
rlae aldığı vazifeyi anlattı: 

Sonra Jının Almın teokilılhoa 
nafi olabllmeel için Vlnta'nın 
azaklaftmlmaııı iham geldiğini 
de llive etti. 

Foadorl, Sftzan •ı takdir et· 
tikten eonra İngllfz caeue teo· 
kllltındakl vaılfeılnde movaf· 
fıkıyet g~llermeelnl, çtınka ba 
ıngıjmandan vasi derecede hti· 
fade edfleceglnl tavsiye t:tmletl. 
Sonra Vlnta'nın bee gftn zar· 
fında Sel&otk'ten azaklııtmla· 

cağını vadetti ve artık bu lolo 
kendlelnl meogal etmemesini 
ı~yledl. 

Fondorf Stızao'ın yanından 

ayrılmazdan evet Sfizan'a yık· 
laetı, elini avuçları içine aldı: 

- Sazan! ·dedi· ofmdlye ka· 
dar ıfze tevdi edilen vazifeleri 
tam bir muvaffakıyetle ifa 
ellfğfnlıden, sizi takdir etmekle 
berabeır teokllatımızın en yftk· 
ıek bir memaru mevkUne çı· 

kardık. Bundan dolayı elzJ 
teıkllAtın en mahrem esrarını 
tevdi etmekte tereddfttftmftz ve 

bu ıoretle utana kartı olın 

muhabbet ve merbudyeılalal 

Bir Kadın; Bu Esrarengiz Kıya Hak
kında Bildiklerini Anlatmış. 

-------
Şeb maballeelnde Ahmed'le llhll'ye gideceklerdi. Kız nl,an 

Ha!fao'ı öldllreo Sallbll'U Sah bozuldoktın sonrada Ahmed'le 
rl'olo doruemaeını dQn Ağır· mektablaoıyordo. Vak'a günQ 
ceza bakyerlnde devam edil· gidip kızı gördGm. Kendlelne 
mlotlr. Bazı ıngı (Mddaf11) Sıllhll'ye daimi ıorette kılmak 
eıhtdlerl dinlendikten ıonra için götftrftldflğfmft söyledim'. 
tutulmof olan bir zabıt nr•· çok mfltoeaıılr o!du, hıttA haf lf 

luıı okunmutar. Zabıt varıkaeı, bir baygınlık geçirdi 'e bana 
katil Sıbrl'nln kıı kardeıl Se· dedi ki: 

her'le nlıanhıı mıktOI Ahmedlo - Orayı gittikten eonra da 
dflnflril Sallbll'll Gftl adlı bir ononlı mektablıoarak herkeee 
kadının Ağırceaa hıkyerl kale· karoı fena bir duruma dflşmek· 
mlnde eöylemle oldu~u bazı tense ona kaçayım daha iyi .. 
önemli tıöılerl teııblt etmekte Hlçolmaaea: 

idi. Okunan zabıt nrakaaını - Seher nlşanlııını k:açmıı. 
Gal, ara · sıra kaleme gelerek Derler, bu mea'ele unutalor, 
oradaki zabıt ıekreterlerile gö· gider .. 

rft16yormue, demiş ki: Kızın bu eôzlcrlnden sonra 

- Ahmet'le Seher çok ee,l· yan1Ddan ayrıldım. Benim an· 
ı,lyorlardı. İki yıldınberl mek· ladığıma göre vek'a geceel 
toplıoıyorlardı. Ahmed'ln iki· Ahmed; kızı kaçırmağa gitmiş· 
çeımellk'tekl kolacı dilkkAnında tir. Fakat orada Sabri'ye Hlll· 

kızın kendisine gönderdiği bir· lamıştır. Sabri kııkardeololn 

çok mektuplar balanda. Banlar kaçacağını anlayınca Ahmed'i 
AhkAmı ııhelye hakyerlnde ba· öldOrmGttGr 
lanmıktadır. Kıyanın (Clnaye· HattA kız; nleanlıeının ölii· 
tin) sebebi kızın; mıttnl Ah· m6nden o kadar mOteeaelr ol· 
med'e kaçmak lıtemeeldlr. Ka· mootur ki, Oç dört defa bayıl· 
til Sıbrbnln Sıllbll'dekl emlA· mıı, ve mftetıntlkllkte ifade 
kinin bina nrglelle kazanç ver· hile vercmemlı,tlr. Sıbrl'nln ık· 
glılnden lklyaı lira kıdar borca rabalarındın bazıları; vak'ıdı 
vardı. Do parayı nrmeel için mCldafaa daramu oldogunu eöy· 

liyorlar. Bana da mOracaal 
kendleinl ıııkııtmyorlırd.ı. Sabri; 
b h d'd d ederP.k : o parayı A me en lete f. 
Ô 

- Olan oldu, gel de Sah· 
dOoç letemedlğl için Ahmet rl'yl kurtarılım. 

nrmek lotemedl. DftğGn mas· Dediler. Ben : 
rafı olarak Ahmed'den ayrıu 

- Altmıı yaeından eonra ya· 
lklyflz lira tlahı leteyorlardı. lın eôyllyf'mem. Diyerek ken· 

Ahmed; vergi borcuna öde· dllerlnl endam. 
mek için Sabri'ye yardım et· Ba zabıt varakaeıodakl ifade; 
meyince :Sabri nişanı bozdu. Katil Sabd'nln tıınıamf'!D altıy· 
Sonra Sabri ile kızkırdeı,I Sa- hloedlr. Jlakyerl kurulu; GG 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ldn oıume hukoku tanıkı (Şa 
Çeşme Ilıcaları ilanı hldi) olaruk ıllnlcomtslnı' Ye 

kendlelnio lıakyerlne çağırıl· 

8 inci Sahifededir. mas;oe t.fllar vcrmlştfr. Ouruı, · 
lllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ma hatlLa gftne bırakılmııtır. 

Evlere l{olaylık 
Ekstra· Ekstra ömer Muharrem 
9 Eyini Panayır Markalı Sabun 

Dörder Kiloluk Paketlerde 

mlştlr. 

----------~ 
Üniversitede Dôçentı 

(Muavin Profeeör) 

Dr. A. SafittiJJ 
Ağız ve Diş UekiJJI 

Haetalara hergdn öğledtJI 
ıonra bakar. 

İıtiklal caddeai .N~·::, 
Ankara apartmanı 2 ıncı (J Jı 

Telgraf • , s TA .N B250 Telefon : 49 
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.\yhey, Gültekin' den izin Almış, Buha
ta 'ya Doğru Doludizgin Yol AJıjordu 

.\Qr•b E111lrl d""•ftn""•ordo·.---d---S--L-•d,--,-d---1--L---- hl h ld 
uv u, an emer .. an e g en yo a.almıı, yaralı, bltıp r ı e 

•t1:1a 8 .. eıııı an, hem de gGzell. Gzerlnde eftr'ıllle ilerliyordu.. idi. Gtı.yı, ona bir dağ yolun· 
ı eket lae z"ngln. 801 Aybeydl.. Goltekln'den da raıt gelmişti. Atı devrllmtı, 

ııı0 •teQ dıhı evelce de doy· izin ılmıı, 11lağı bırakmıı, yola ölmOıUI. Yanında k.lmeesl yoktu. 
tto: 
b çıkmııtı.. - Görd""n mtı Aybey ·de· QIJras u 

~tdı 1 
için Bığarı diyor· Ordudan ayrıldığı gece bir mlıtt ben çoktan hedbabt cıl· 

•et, •e bununda manası "Cen· rO.ya görmtleUl. 1ıte bu ruya dom. Beni ıeo bile aramadık· 
i il. h d onu erıey en ayırmııtı. GQ\. tan ıonra bııkalan mı dGıtl· 

~' Batan hu iller hep öy· tekin bile, Ayb'eylo alnından Lf 
llıldt nr.ce .. . 
__ r:o'' zengin midir?, JlpmO•· 
.._ ~ u •0 Y ftztı ıolıondo. Gilzel göz· 

~' •e ~t, hep öyle.. Tahıtfı - Git yfğltlm, git! · Demişti· lerl yaı içindeydi. Delikanlı, 
11k (~ nraylnehlrde uygar· belki bir gtın Buhara'da bulu· bir deli gibi yattığı yerden llÇ· 

ta- Ç edeaı yet) almıı yGramoı ıorH .. 
..... 1 'd ramıı ve kararını vermfıtl : ''eca n en, Btnd'den gelen Salak lıe, Aybeyln yOzOne 
~ r ker 1 1 bıLm1a •• - Gidip bulıcaa.ım! Ôl6m ..,1 Van arı ran'ı Rom • v e 
dt,''•llı gitmek için hep bora· - Beni götOrmedlğlne darıl· kırıımı bite çık11 dormıyı· 

geçerler. mıyorom. Fakıt unutma ki ana cağım! 
' Zenginleri çok ~udur? yurdda bir kız ıenl beklf yor! Faklı içindeki bf11I bir tar. 

bı~ Sayısız denecek kadar.. Demtıtl. Ne acı bir eözd6 bo? ltı anhyamıyordu. Bu, bir •ık 
... e t<lpraa. h t l Lll J<'ıkat o, bfr rftyanın •lhrlne mıydı, bir Jngnlık, bir merd-"'lttt 6ın er ara ı ea. . .. 

r, hertar f "idi kapılmııtı. Hatun Hanı gör· ilk ml}dl, neydi, bilmiyordu? ...._ S ı ı yem yeeı r. 
'ıt iz, kAğıUa yapumıııı· mftettı. Dftımanların ortaeında - Sonu Var -

' ô7le mi? 
...... E 

~t •et, zenglnlerlmlıia kA· 
ll.a 7'Ptıkları yerlerde vardır. 

•ellgt ı ba11k D erden hl r kuma da, 
"' çlf tlfk eahlbldlrler. Ya· 
letd çlf lllklerlnde kııın ıehlr· 

e 0 torurlar. 
4r,b 

4e,dl serdarı hayret için· 
,

1
· Batan bunfı.r, kendisine 

l>e gibi geliyordu. 
boı lllek ki .kendisi ve mensub . 
ııı1~1tdoğo millet, TQrk'Jere 

ueue h g,l'f 1 "' ti denecek kadar 
'-tıaa dt. O, halifeleri ve on· 
Cerçı Y•ııyıılarını da blllyordu. 
btraa •o11 zamanlardı hılf feler 
ta dtı YClkaelmlı bulunnyorlar. 
fl..aı, ıu Y1Zlyete 'göre, Tar.k 
il.._ Lrı onlardan çok yOksek 

•11t1, 

ı,, ...._ Baıka · Dedi . baıkı ne· 
1'Parlır slıde? 

dol 8er oey!. Bizde ipekli 
l l:lr:nı t q•ta' ezgAhları Yardır. Bu-
~lltd tıııı ipek dokumaları meı· 
lııGt l:lr, Ya Emir!. Sonra Gel· 

)trıi' Altın, &Os eıya11 da her 
e •rıuır 

.\tıp . 
~' serdar kadehi boıaltır · il; ' 

; Yıaıa!. 
eaı ' ....._ e yutkaudu .. 
Deoıek ôyle ha? .. 

ltıı ~ Xe dersiniz, bizi kılıçla 
....._ ''tılıyacıklar?. 

~, bı Orısıoı blı bilmeyiz. Çftn· 
)•t 1 ı, k1'ylerde yıııyın lhtl· 

llaanlarız ...... .. 
l•t a•kkınız var, hakkınıı .. 

\' e 
l'llubıfızları emretti· ....... s . 

~ alı,erln gitsinler! 
l:tılr d ~•tt ' çı ırda yıpyalaız kal· 

t,, '· Oının kadın olo•o ka· 
'tııtı ~ t 

ıı,811 lçlue yerleşmiıtl. Bu, 
bir kadın olıa gerekti?. 

dl)' Cazelmlı · DJyordo· hem 
>tçok_ gazel!. 

t '•ban h 1>•tı mu ayyeleıl, lılemeğe 
tt~ •rıııetı. Bu hatunu gfireblle· 

"••ıl lhlydf <ı. Acaba kendisi al 
()f,, bkırıılıyıcıktı?. Ne kadar 

lr bandı 81 .. 
1111 l' aralık dııarıya çıkh, ge 
'G~~gelllt nefeı aldı. OrdoıAh 
~ • ._ •et içindeydi. Gene çıdı· 

' dönda. 

• 
Ge • • 

nç hlr ıftvarl demir kıpı· 

San'at okulu direktörloğnnden: 
Yeni öğrenci yazımını baılaamıttır. Yazım leleri 4 ·9· 1935 

tarihine kadar ıtırecektlr. İlk okuldan diplomalı 13 -17 Y•ı 
arasındaki lıteklflerln bir dilekçe He llbayhğı bıeYDrmalıra 
bllltlllr. 2666 22 24 27 28 

Istanhul Deniz levazım satın alma 
komisyonundan; 

29 Ağuıtoı 1935 pereembe gana Hat 11 de kapalı urfJı 
ekelltmeel yapılacağı llh edllmlı olan 215 roda tel baladın ek· 
ıllmeelnden şimdilik waıgeçtlmlştlr. 2656 

Muhasehei Hususiye Modorlüğftn· 
den: 2671 

Bedel Sıbıka Yeri No. Clnıl 
Lira 

110 Memleket hastanesi alllnda 4 DakUo 
140 Kemer caddesinde 3.7 ,, 

İdarel busoslyeye ait olup yukarıda gösterilen akar 3 111 mOd· 
detle kiraya verilecektir. 22 8.935 Tarihinden itibaren 2.9.935 
ıarlhlne kadar 10 giln mftddetle artırmaya çıkarılmıoıır. Arıırmı 
e1rtlarını g~rmek lstlyenletin hergün mobaeebel hosoılye m6d6· 
rlyetlne ve pey ıftrmek lstlyenlerln de ihale gflnD olan 2.9.935 
pazarteıl gtlod 9 dan 12 ye kadar depozito makbuz veya bank 
mektubu ile vllAyet eı-cilmeolne miiracaatları ilin olunur. 

Kuşadası Malmodorloğonden: 

No. 

114 
115 
191 
192 

Mahalle veya karyesi Clnıl MeHh1&1 
H. M. M . 

Merkez htUuimet caddesi maa harım hıne 390 
360 " 

11 
" Araa 

" camii atik Mahhll hane 
il " 11 ıraa 1000 

13 Selçuk alman gölft % 12 11ydlye rusumo 220 
15 
16 

'' civarı " o/o 12 " " 90 
11 gebe kfllıe % 12 " " 70 

l 7 Belevl gôlCl % 12 " " 230 
119 Merkez körfez denizi o/o 12 11 

" 

" 31 mevkii voli mahalli ey, 12 aaydlye riisu· 

Muhammen 
kıymeti 

Lira K. 
525 
112 
150 

75 
10 
10 
ıo 

25 
160 

mu ve eaydl semek hakkı. 60 
Yukarıda yazılı gayri menkolıitıo millklyetl göl, deniz ve 31 

mevktlnde yukarıda gösterilen bir senelik muhammen bedel 
Ozerlndf!n Qç seneliği bllmaıayede icara nrllece~lnden mtızayede 
gftnO olan 28.8.935 çarıamba gOnO Ko~adası maliye dalreıloe 
miiracaatları llAn olunur. 2657 

Antalya ilbay lığından; 
1 - Antalya'da Adrlyan kap111 yanında ldarel hoeuslyeye 

alt ziraat makineleri tamlrhaneıl binası tOrbln makine tltt ye 
edneatlle ve krokisinde gösterilen 14 79 metre murabbaı yerle· 
rlle birlikte altı bin U.radın 6.11.935 çartımba gtıntı ıaat on· 
beee kadar kapılı zarf usullle utırmaya konulmuştur. 

2 - ihale vlllyet makamında toplanacak olan dılmf enc6· 
mence yapılacak ve kapalı zarflar 2490 ıayılı kanunun tarlfatı 
dairesinde ve 450 liralık teminatlı birlikte ıaat 14 kadar 'fili· 

yet makamına terllmlş olacaktır. Encftmen kaleminden izahat 
ahnabUlr. lstlyenlerln mflracaatları illa olunnr. 

22 6 21 6 2636 

lzmir Sicili Tica
ret Memurluğun
dan: 

Mflıeccel [lzmlr pamuk men· 
socatı Tftrk anonim ılrketl) 

nln tezyidi ıermayeye mdtedılr 
beyanname ticaret kanunu hl· 
kimlerine göre sicilin 1467 
namaraeıaı kaylı ve teacll edil · 
dlğl UAo olunur. 

1 - Beyanname 
· İzmir Slcut ticaret memur 

tuğu resmi mftbClrfl ve 
imzası namına 

l. Andıı 
Sermaye ırtm111 beyınnımeıl 
İzmir Pamuk mensucatı TOrk 

anonim ıfrketlnln 5.8.935 ta · 
rlhll fevkallde hlHedarlır umu· 
mi toplantısında · 1.100.000 
bir milyon y6zbln Tdrk lira· 
aın~an ibaret olan olrket ıer· 
mıyeslnln ·1.100.000· bir mil· 
yon yftıbf n TGrk lirası daha 
artırmık ıuretlle ·2.200.000· 
iki milyon lldy6ıbln Ttırk 

llraıına çıkarllma&1na karar 
nrllmlotlr. 

Artan mlktenn tamamının 

taahhtıt ve dörtte birinin öden· 
dlğl bu huıusı alt noterden 
taıdlkll taabbatname ile banka 
mektubundan ve ıtrket idare 
heyeti ile mClraklpler tarafın· 

dan lmuh rapor mtlndereca 
tından ınlaşılmıı ve bu ıer · 

maye artma muamelesinin ka· 
nonf hOkftmlere uygun olduğu 
gör6laGı olmakla ticaret kano· 
nunun 391 inci maddeılne 

uyarak bu beyannıme verildi. 
15 ağostoı 1935 

İktı88t' vekAletl iç ticaret 
lılerl umum mtıdtırlftğG 

rr.ıml mtıhrG 

lktııat nklll N. 
imza 

2.8.935 
Aılı ~lbldl: 

laml.r Slclll ticaret memur· 
loğo reımt mGhtırG ve 

lmsaıı namına 

l. Aadaı 

Devlet Demiryol .. 
)arından: 

8 inci işletme mmtakHında 
mer'i olup ığostos ıyı içinde 
m6ddetlerl biten n aoağıda nu· 
maraları gösterilen husoıt tart· 
felerln müddetleri yeni bir 
l1'1ra kadar ozatalmıııır. 965 
çimento le demir, 968 maki· 
neler, inıaat malzemesi, çimen· 
to ve keıe:ne, 974 kibrit, 982 
mensucat, 983 odun, 991 sa· 
bun, 993 tfttftn, 995 kepek, 
1004 tütOn, 1074 sabon. 

Mazot, motorin ve makine 
yağları 965 numaralı tarifeden 
çıkarılmıştır. Bu tarifelerdeki 
taabhtıd ve temlnıt ıartları 
mülgadır. (2664:) 22. 24. 27 

8 inci ltletme mıntakaıında 

herhangi iki lstaıyonu ırasında 
taoıttırılacık prfna yağlan, Dn· 
let demtryolları umumi 9 nn· 
maralı tarifesinin bfrlocl 11na· 
fındı yazılı zeytinyağı gibi ton 
Te kilometre baıına 5,25 (Beı 
kuroı ylrmlbeı ıantlm Gcrete 
tAbl tutulacaktır. 

Aydın batt1Dd1 prlna yağı 

için mer'i umumi ve hosuıt 

bOttın tarife mülgadır. 

20 22 24 2620 

1111111111111111111111111111111111111111111nııııııın 
Çeşme Ilıcaları ilanı 

8 inci Sahifededir. 
ili il 1111111111111111111111111111111111111111111111111 

Sıhhat Eczanesi 
Hamdi Nftzhet 

Başdurak bflyQk Salepçi hanı 

brııuncla .• 

1 1 .. .... .. ....................... .. 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAİS KUMPANYASI 

·•CERES,, vapuru 26 ağustostan 31 ağustaea kadar A nnre, 
Roterd•m, Amsteerdam ve Hamborg limanlan için yak alacaktır. 

"UL YSSES,, v.puru 9 eyHUde gelip 14 eylOle kadar An vere, 
Roterdam, Amsterdam ve Bımburg Umanları için yük ılıcakttr. 

110RESTES,, vapuru 23 eyltılde gelip 30~eyHUe kadar Anvere, 
Roterd~m, Amıterdam ve Bamburg limanları için yok alacaktır. 

"ULYSSES,. vapuı:u 22 ağoıtosta beklenmekte olup yOkOnQ 
tahliyeden ıonra Burgas, Varna ve Kôıtence limanlarına hareket 

edecektir . 
110RESTES., vapuru 5 eylftlde beklenmekte olup yftkOnO 

tahliyeden BGDra Burgae Varna ve Kôıtence lhuanlırıua hareket 

edecektir. 
118ERKULES,, vapura 19 eylftlde beklenmekte olup yftk.flnft 

tahliye ettikten ıonra Bargaa, Vnna ve Köstence limanlarına 

hareket edecektir . 
SVENSKA ORlENT LlNIEN 

11VlKINGL!ND,. motörft 2 eylftlde beklenmekte olup yokooa 
tahliye ettikten sonra Roterdım, Hambarg, Dantzlg, Gdynla, 
Goteburg, Oılo ve lskıındlnnyı limanlarına hareket edecektir. 

11HEMLAND,. moUbü 16 eylOlde gelip tahliyeden sonra 
Roterdam, Bamborg, Dantzlg, Gdynfa, Goteborg, Oalo ve 
lıkaodlonya llmaalınna hareket edecektir. 

11VINGALAND., motörtl 2 birinci teırinde gelip ytıkdnO. ho· 
ıalttıktan sonra Roterdam, Bamborg, Dantzlg, Gdyola, Gotebarg, 
Oslo ve İskandinavya limanlarına hareket edecektir . 

SJıltVlCE MAR1T1M ROUMAİN 
11SUÇEA VA,, vapuru 5 eyUUde gelik 6 eyldlde Maltı, Barselon 

ve Marellya'ya hareket edecektir. 
"ALDA JUL YA,. nporu 30 eylftlde gelip birinci teerlnde 

Malta, Bıraelon Ye Marıtlya limanlarına hareket edecektir. 
Yolcu ve yak kabul eder. 

İltndakl hareket tarihlerindeki değişikliklerden acente mes~u. 
llyet kabul etmez. Fazla tafıflAt için ikinci Kordonda Tahmil 
ve Tahliye bln1&1 arkaıında Fratelll Sperco vapur acentalığını 

mOrıcaat edilmesi rica olunur· 

• Telefon: 2004-2005·2663 

lnhlHrlar İzmir baımildOr · 

ltığftnden : 
1 - Tlre'de lnıı olunacak 

yaprak tftUla ambarı kıpılı 

zarf la ekılltmeğe kooulmaıtur. 

2 - Tahmin edilen bedel 
keşif 2074'3 Ura 15 kuruştur. 

3 - ihalesi 9. 9. 1935 pa· 
zuteel saat 14: dedir. 

4 - Şartnameıl 104 karnı 
mukabilinde İzmir baımtıdOrl· 
yetinde •erilir. 

5 - Eblltmege gireceklerin 
2490 numaralı kanunda yazılı 
ıartlar dıhlllnde muayyen gtın 
ve aaattın bir saat evvel 1656 
liralık teminat ve teklif mek· 
toplarlle kabatafta levazım Ye 
mftbayeat ıubeslndekl alım ko· 
misyonuna mClracutları. (2651) 

22 27 

Olivier ve Şüre
kası Limited Va

pur Acentası 
Cendell Hın, Birinci Kordon 

Tel. 244.3 
Ellerman Ltyn Ltd. 

Liverpool Hattı: 
·'ALGERIAN,, vapuru Llver· 

pool ve Svvansea'dın 18 ığoı · 

stosa gelip tahliyede buluna· 
caktır. 

" FLAMlNlAN ,, vapuru 20 
ağoıtostın 24 ağustosa kadar 
Llverpool n Glaagovv için 
yflk alacaktır. 

" OPORTO ,. vapuru eyhil 
baılangıcında Llverpool ve 

Svvansea'dan gelip tahll1ede 
hulonacıklır. 

Londra Battı: 
"POLO,, vapuru 25 ağustos · 

ta Holl, Londra ve Anvers'ten 
gelip tahliyede bolonacık ve 
ayni Hmanda yalnız Bull için 
yftk alacaktır. 

1
• ALGERlAN " vapuru 29 

ağuıtoıta beklenmekte olup 6 
eylO.le kadar Londrı ve Bull 
için yok alacaktır. 

"FABİAN0 vapuru 7 eyhil· 
de beklenmekte olop 18 eyhlle 
kadar Londrı ve Bull için 
yok alacaktır. 

Tbe General Sttam V nlgatlon 
Co. Ltd. 

" ADJUDANT ,. Hporu 23 

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

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE J.JN1E 

" ALİMNlA " v~paro 14 
ağaatosta bekleniyor, Bamborg, 
Bremen ve Anvers'ren yok 
çıkarmcaktar. 

"ANGORA,. vapuru 19 ığua· 
tosta bekleniyor, 22 ağuetoea 

kadar Anvers, Roterdam, Hım· 
burg ve Bremen için ytUt 
ılıcaktır. 

0TİNOS,, vapuru 2 eyUllde 
bekleniyor. 6 eyliUe kadar An· 

vere, Roterdam, Hımburg ve 
Bremen için yfik ılıcaktır. 

0lTAURİ,, vapuru 16 ey· 
ldlde beldenlyor. 20 eylOle 

kadar Anveıs, Roterdam, Hım· 
barg ve Bremen için yftk ala· 

cıktır. 

ARMEMENT 8. SCBULDT 
HAM BUR<; 

"BANSBURG,, vapura 22 
ağustosta bekleniyor. l eylOle 

kadar Anvere, Roterdım ve 
Hamborg için yük alacak ur. 

11NORBURG,. vapuru 26 ey· 
UUde bekleniyor. 30 eylOle 

kadar Anvere, Roterdam ve 
Hımborg için ytık ılıcaktır. 

SERVİCE DlRECT DANUBİEN 
TUNA HATTI 

" ATlD ,, motöril 26 ağus · 
toetı bekleniyor. Hndapeşte, 

Bratlsln ve Viyana için yok 
alacaktır. 

THE EKSPORT STEAMSBIP 
CORPORATION 

0 EKSCELS10R., vapuru ha· 
len limanımızda olup Nevyork 
için yflk almaktadır. 

SOCIETE CO.MMERClALE DE 
ANVIGATION A V APEUR 

u BULGARlA ,, vapuru 14 
ağoetoıta bekleniyor, Borgas 
ve Varna için yok alacaktır. 

ağustosta bekl~nmekte olup 27 
ağustosa kader Loodra H Letlb 
için yak alacaktır. 
Not: Vorot tarihleri n vapurla· 
rın isimleri berine denlılkllkle· 

rtnden meı'allyet kabul edUmes 
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i Ali.şehir_ J;lanl{ası • • • 
ıçınız. 

Ankara Birası 
•••• 

D~möır şubesn Çünkü 

Ulusal Bir Fabrikanın Mahsıılndnr ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi binasında 
TELEFON: 2363 ••• •• 

HerUlrlfl (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 

. Vadesizlere % 4 
Ucuz, Temiz ve Sıhhiğ Bir Gıdadır. 
TOrkiye'nin bertarafında 

içilen yalnız (Ankara Birası) dır. Mevduat Şartları: A!tı ay vaddiy~ \ % 5 . 
Bır sene vadelı je o/o 6 faa.z verilit• 

Zahire, OzGm, incir, pımuk, yap-ak-,-1-fy_o_o-ve-e-af_r_e_k_o-mlsyonculuğu yapılır. Mallar geldi 

(Ankara l83öraso) Dl heryerden arayınız. ıtnde l!ahtplerlne f'n milHld şerahle avans 9erlltr. 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilinları 

Askeri Lise ve Orta Okulalara 
öğretmen Aranıyor. 

Ankara M. M. V. Sat. Al. ko. dan 
1 - lştınbol ve bura1dald Ueel~rle kırıkklle aakert ean'atlar 

lhıeeine ve orta okolae.na ve entncan, konya aakeri 
orta okulalarına her ders için öğretmen ahnıcaktır. 

2 Ôğreımenlerfo kanuni şart ve vasıfları taşımıları gerektir. 
3 Bu gibilerden lstekll olenların dilek Uğıdlarını anka· 

rada Hkeri lise mOfettlşlJğfne göndermeleri. 
4 Ollek Ugıtlarına lllştlrilecek kiğıtlar ounlardır. 

a) Fotograf lı ve tasdikli fiş. 

b) Çıktığı yGksek okulaoın tehıdetnımeıl nyı tııdlkll 
sureti 
c) anlverehede imtihan vererek ebllyetaıme almıı lıe 
bonon tasdikli sureti 
Bonl1rdaa tetkik edUdl.kten eonra uygun görDlenlerden 
ayrıca hilsnilhıl llmGbaberl, sıbhıt raporu ve taabhtlt 
senedi istenecektir. 

5 - (ererler oöyledlr. • 
lıtınbul'dıkl aakeri liseler için rlyulye Ye f iılk dere· 
lerloin ıyhk Clcretl 108 lirayı, diğer dereler tlcretl 98 
liraya kadardır. BurH Jlıeıl lçla rlyaslye, fizik Ye kimya 
derslerinin ıyhk tlcretl 126 lfrayı, diğer denlerla tlc· 
retl 108 llraya kadardır. 
Kmkkale san'ıt llseıl için rlyaslye Ye fizik 165 liraya 
kadar, diğer derılerln aylık Ocretl 126 liraya kadardır. 

Konya orta okulaıu için bGttln derelerin tlcretl 108 
liraya kadardır. 

Erzincan orta okaluı için blUla der1ler 126 
kadardır. 

6 Maarif okulılarında dersi olan öğretmenlere ders batını 
Ocret verUf r. 

7 - İıteklllerln 1 eyUU 935 tarihine kıdar mtlracaatltrl 
13 15 17 20 22 24 27 29 31 

Aokara M. M. V. sat. ıl. ko. rs. den: 
1 - Bir metrealne biçilen eder 500 kurut olan 7000 metre 

haki gab1rdln kumao klpıh Hrf la elulltmeye koamuıtur. 
2 - lhaleıl 7 ·Eyltıl· 935 cumartesi gGnO saat 11 dedir. 
3 - ilk loınç oar1&1 2625 Uradar. 
4 Şartoımeslnl 175 kuruşı almak n örneAlnl ıörmek lı · 

tlyenler her gGn .komisyona nğrayablllrler. 

5 - Elulltmeye girecekler tık laaaç parası mektup veyı 

mk.buzl1rlle 2~90 11yıh kanunun 2 ve Gçftncft madde· 
lerlnde yazılı belgelerle birlikte tek.Uf mektuplarını ihale 
saatinden bir uat enel Ankara M. M. V. eatıualma ko 
misyonuna vermeleri. 2585 16 22 ~8 3 

Ankara M. M. V. ut. al. ko. dan: 
Askeri Uııelerlnln ıon sınıflarını talebe alanmağı denm ede. 

cektlr. lıtekliluln 30 ·Aguııtos· 935 tarihine kadar İttınbol'dı 
bulunıu Kolell, Mıltepc askeri llselerlle Burn'd•kl Bonı aık.erf 
Jlıulne veya Hkerllk ıubelerlne mDracaat etmelidirler. 

2641 20 21 22 23 24 25 27 28 29 

Ankara M. M. V. sat. al. ko. rı. den: 
1 - Bir tınetlne lılçllen ~der 200 kurut olıa 25 bin tane 

şapla koyun derisi kapıla zarf la ekılltmeye konmuıtur. 

2 İhıleıl 14 ·Eyhll· 935 cumartesi gGaG Hat 11 dedir. 
3 İlk lnınç parası (3750) llradar. 
4 Şntnameltr 250 kuruıa M. M. V. ıatın ılmı komisyo 

aundan ılınır. 

5 Ekelltmcye girecekltr ilk lnaoç paraıı mektup veya 
mıkbuzlarlle 2490 eayılı kanunun 2 ve GçdncG mıdde· 
lerlnde y11ıh belgelerle birlikte teklif mektuplarını ihale 
s11tlnden bir •11t enel M. M. V. ıatın alma komlııyo 
nunı vermeleri. 2672 22 27 3 8 

~_,,, Doktor 

A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bula,ık ile ıalğın hastalıklar 

mfltehassııı 

Baemahane iıtaeyoaa kUflllndaki dibek eobk bapnda 30 1ayı• 
h eY Ye maayenehaneabıde eabah 1aaı 8 dan akfUD nat 6 a kadar 
haıtalannı kabul eder. 

Milracaat eden hutalara yapılm111 lblmgelen ..U tahlilat Ye 
adkroekopik muayeneleri ile Yeremli hallalara yapılmU1Da ce.u p 
rnten Pnomotoraka moayenehaaeainde muntuamaa yapahr. 

Telefon: 4115 

4UŞ2ZE • •W*+ <• 

Karabina · Bnyok Torkiye ve 
lstanbul Otelleri 

DClnyanın emulslz ıhca ıularlle çamuru, kam11l df'olzl 
ve Çeıme'nln nf hansı ile en zengio ;'Radyo Aktnlte,, ye 
sahiptir. Konförla muızr;am ôtellerlle 1amanın en ucuz 
ılıcalarıdır. Flıtlerl kurut 

Odalar banyo ile yatak 100 
Arzu edenler için tablldot eabıh, G~le, aktam 100 
Ilıca menimt l Mayıstı ıçılır, Birici teırln gayeelnde 

kıpanır. 
Lokanta yemekleri (30) eenedenberl lzmlr'de tanınmıf 

Mehmed usta tarafındın idare edilmektedir. 
Otelde her ailenin hasuıi yemek plolrBJeıılne kat 1 matbıh 

Ye tath sular meYcottur. Otellerin karyola Ye yatıklar1 
makemmel olduguadan ılıcaya gelecek mftşterllerlmlzln eoya 
getirmek kCllfetlae girmemeleri tavılye olunur. 

Şifalı suları birçok kimselerin bayatını kurtarmak sure· 
tile töhret ılmıotır. Meoho.r Karllspad ve Vlşl kıphcalarına 
faik banyo sularlle çımuru, romıtlzma, slyıtlk ve mafıal 

baıtalıkl1rını bir daha avdet etmemek Gzere kat'i tednl 
eder. Böbrek Ye meeaaedeki kum "e tıoları birkaç bınyo ile 
temizler. Mide ve bağır11k ve bll'umum adıll ağrıları, ılnlr 
safiyeti ve bllh111a rahim hHtahklarında tesiri kıt'ldlr. 

Şlfae banyoları da clld bastıhklarını eanı ve 'hususile ek· 
.semayı bir dıhı nGkeetmlyecek derecede tedavi eder. 

Fazla malumat almak lstlyenler Batut bıaında slm&1r 
Necmi'ye mtlracaat etılnler. t• 
lzmir ithalat Gomrftğtt Modor-

loğonden: 
Kilo Gr. 

320 
1 0(0 
l 
2 
4ı 

1 

t 
3 
2 
o 

820 
020 
930 
790 
(oiO 
040 
300 
000 
700 

Trbetfr tozu 
Keellmlş klğıt kopya lçla 
Keııllmlf mukavH 
Y1&ıh reılmll reklİm 
Boyala vernik alkollCl 
Blok not 
Stızgeç ktğıdı 
AlkollG terolk 
Re1lmll yızıh rekllm 
Ktğıt reklam 

" 
2 4 t O Mukavvr. rekltm 
1 600 

300 
2 180 
1 780 
l 720 

130 
80 000 
64 000 

2 
2 

2 
1 
4 
1 

17 

100 
950 
150 
330 
000 
000 
520 
000 

Resimli yaııh muklna rekltm 
Bileği tıtı 
Mukavva reklAm 
Bir ren kil pcırıeleo kAse 
Cım kavanoz 
KAğıt ,.tfket 
Balak ı~ı pamuktan maıtımel 

" " ipi mtısıamel 
Ktgıt reklAm 
Mukı na rekltm 

Galalltten mamtll elrktlrtk ıkeamı 
Demir muıluk aklama 
KAğıt resimli reıtlmll rrklAm 
Bot teneke 
Köhne el kantarı 

.. demir hılka 
Yakarıda claı Ye miktarı yazılı 28 kalem eıya ecnebi mem 

lekele gôUlrllmek prtlle 23.8.935 cuma gGal uat 13 te açık 
arttırma ıuretlle utılacaiJndan lıteklllerln İthıltt gtlmrGğl mi· 
dClrlDga ıataı komllyoaaaa mlneaat eylemeleri Uta olunur. 

13 22 2466 

Kışlada Mfls. Mev. satın alına komisyr 
nunda ihaleleri yapılacak ilanlar 

Met. Mv. 11t. al. .ko. re. den: 
1 - Met. M v. nin göıtereceğt yerde 4115 11 ra bedel k 

lnoaat açık eblltme euretfle mftnakasya koalll 
ihalesi 24 ·8· 935 mımarıeıl gOoft saat 10 da lı 
kışlada Met. M v. !atın alma komisyonunda yıpılat' 

2 Şartnamesi b.,r gGn komisyonda görOleblllr. 
3 Teminatı movakkateııl 308 lira altmıo beo il uruştof• 
4 istekliler Ticaret odHmda kayıdlı oldoklarını dılf 

elka göstermek mecburiyetindedirler. 
5 Miloaka111ana iştirak edecekler 2490 11yılı artar_. 

eksiltme houounun 2 ve Qçbncft maddelerinde ve 
namesinde yazılı vesikaları ve temlnah muV1kbte 
buılarlle birlikte ihale saatinden evci komleyood• 
bolonmatarı. 8 . 13 ı 8 S~ 

Met. Mv. sat. al. ko. re. den: 

1 - · Mıt. Mv. kıtaahnıo ( 66100) kilo 11deyağt lbtlyaCI )' 
pılı zarf uıulUe mGnıkaaayı koomuııur. ., 

2 - ihalesi 4 ·Eyltll· 935 çarşımbı gnııa ıaat on ılll " 
çokta İzmir' de kıılada Met. M v. eahn almı k.ooJI/ 
uonda yıpılıcaktır. 

3 - Şartnamesi (258) kurut bedel mokablUQde komlıf,,.
ahnıblllr. 

4 - Sadey•ğının tahmin edilen mecmu tutarı ( sıo58 
liradır. 

5 - Beher kilo eadeyığı için 78 kuruo f lat tahmin edJlJJ! 
6 - Teminatı muvakkate ıkçeel (3827) lira 90 kunatl" 

1 
7 İıteklller Ticaret odwndı kayıdh olduklarına bit 

8 
ılka göıtermek mecburiyetindedirler. -
MClnaka1aıını lıtlrak edecekler 2490 sayıla artıflll' _..t 

ekelltme kanunouua 2 ve 3 GacQ maddelerinde ve f' 
nımesfnde yazılı Yeslkalarİle teminata mu 98kkale -: 
buzlarını ve teklif mektuplarını ihale saatinde• ,-
bir Hıt enel komisyona ver~ft bolunıcaklard11. 

2616 17 22 27 1 

Söke Şarbaylığından: 
Belediyemiz mezbıba11 lçla 28 kalem IAburatovar, ti•' -

edeV1tı ed•lyesl açık eksiltme ile 5.8.935 gftnOndea ıd.-' 
21 gftn mlddetle ekelltmtye konulmuştur. .1' 

Bedeli mubımmenl 433 liradır. İhale 26.8.935 paurteel:;.: 
Söke beledlyeıl encClmen bozurundı saat 16 da icra kıh•--~ 
tır. İzahat almak lııtlyen tıllblerfn Söke belediyesine Dl.,,.. 
etmeleri ilin olunur. 9 14 18 22 

lzmir memleket hastanesi baŞ 
bipliğinden: 

Memleket ve Etı erpaoa hıstınt dala bir yıUık tbtlyacıoı k~ 
layacak olan 1068 kilo zeytinyağ•. 1059 kahp buz ve 500 flJ " 
hane bezinin temini lçlo 16 ·8· 935 tarihinden 5 ·9· 93S, 
rlblne kadar 20 gfto mQddetle ıçık ekıılhmlye konulmuııor;,-
raltl mftnıka1ayı görmek leılyenlu her gQo memleket baırao ~ 
mftracaatları, mClaaka11ya iştirak edecekluln de bedeli 111u ~ 
menin yGzde yedi buçuğu nlıbetlnde dl pozlto akçeıılnl 1111;,-r 
11dan enel muba1ebet huıuılye dfrektörlOğGne yatırarak • " 
makbuz veya mektuplı birlikte ihale gGnQ olan 5 ·9· 98~ıf 
rlhf ne r11Stlayıa peroembe gano saat 9 dan 12 ye kadar •1 ,ı 
daimi encftmenloe mlracaaıları. 2621 18 2~ 27 

~uhasehei Hususiye ModorUığ011' 
den: 2670 v 

Nafia garajında muattal bir halde balanın BO.lk merk•"fs~lı' 
imdadı sıhhi otomobili 11tılmak Oure 22 8 935 tarihinde• ~,.ı 
ren 2.9.935 tarihine kadar 10 gGa mQddetle artırmayı çı ~ 
mışbr. İsteklilerin •rtırmı ıartlarını gOrmek Ozere berglO ~:... 
ıebl hususiye mftdQrlyeılne ve pey sOrmek fstlyenlerlo de AtJI' 
gCloQ ol1D 2.9.9;J5 pazartesi gftoQ 9 dın 12 ye kadar deP-sJ"' 
mık.buz veya hınk mektubu ile eocüı:oenl vllAyete marıcl' 
llAn olunur. 

!1111111111111111~ Muallim ~111 

~ . Dr. Hulôsi Alataş 
§ F.ekl Tıbbiye Mektebi Madara, Garp Cebbeal Sıhhiye ı" 
~ iç Hastalıkları Motahassısı ,. 
§ But•lanaı Bacı Buan Oteli Karıııında Şamb Sok ... 
§ (20) No. Eıkl Moayenehanealade Kıbul Eder. 
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