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lobnsler 
işe Yetmiyor. 

ta l At~ tramvaylar kalk.tık.tau son• 
~t~ltltr'in önemli bir yönü olan 
~ , 0

D, Alsancak ve yakınları hal· 
~ı'V {eri olan Kemeraltına oto· 
~der e gidib gelmek mecburiye· 
ı.; ~ k~dılar. Görüldü ki otobü&
'• Y0 nde oturan balkın düzgün 
)ar:'hatca gidib gelmelerioi sağlı· 
41._1

t0rlar. Şu halde Kordon ve 
~ltı ll~~k bucaklormda oturan halk 

L ır gidib • gelme ~orlu8o var 
'ıı.lir, 

~'tıı~ 11ı111 hile gütürüb getirme itini 
o~ k~nııyan otobüs ıdare~i , ~üphe 
~}eı ! kıeıu daha beceriksiz ıre ki· 

· ~ız olacak: ve hııouo da eziyet· 
~ •Cilarıoı halk ~.ekecek.tir. 
~ da anlatıyor ki, İzmir'in 

't bir yüoil, bahusus Erkek 
lfı 1h~ Ueelerinio bulunduğu hir yeri 
• lt •'d'b ._ .,_ Va t;ı ı · gelme vastası ea.sıa.· 
ld rdır 'Ve bu ekAilr.lik orladan 
ltı\rn L 

8 
a, lazımdır. 

bı ııguıı i~liyen otobüslerin sayı· 
•rtu11:1ak, gitme gelmelerini 

lll1ıe koymak, bunları kı bir 
•n geçirmek ıuretile Kor· 

)olc-.ıugunu biraz daha Jlôlay· 
•ııı~~•lı:, rahatlaotırmak belki de 

li,·Ull.dür. Fakat böyle de olaa 
~~hu önemli parçasında olu· 
~ 11l gu;tib gelme iti kökün· 
~;lledilmiı olmaz. 
~ .~~cak'o otobüa işletenler 

,..bıi ve haklı olarak he~ey· 
••ti L 
~ ... azanç)uını d6oünürler. 
~ llQ~ düşüncesinin onları gö• 

geuruıe qleıini dalın düzgiln 
ktf' •e halkı memnun etme_ğe 
~ eC4-~i de i§ldleizdir. t'akat 
)~ ol.. kökii yalnız kazanca 

:~· eoravlan (meı'uliyetleri) 
~ ve hele hiçbir tarafla yü· 
4 °1tıııyan mileHeııelere veya 

ilgi~~· halkın iıi, 1&ğlığı, hayatı 
~ ~ olan bu İ§İ bırakmak, el· 
)l· doğrn bir hareket olamu. 
~r ~birde balkı bir yandan 

~ i ~lla lllfunak, götürüb getir· 
~il :ı genel bir hizmettir ki, 
t1't • helediyder kendileri ya• 

1 :;Y•hnd eorav (mes'uliyet) 
. Ç•b eıı ve bu iıi düzgün, te• 
'• ıılt, devamlı yapacağı uanl• 

il ' tlUtılan dairesinde üııtüne 
~ ~l'tınılara yaptırırlar. Bugün 
~ e hir durom yoktur. tıli· 

'ııti 0'-Geler belt:diyenin değil, 
~~Yelleri ancak diğer alelade 
~· •raçtanndan (vastalarından) 
~~hl olan ve hele hiçbir kanuni 

"er· - "Jt· l hulonmıyan 1ab11lanndır. 
' atide bir durumla oehrin ta· 
d taçtan (nakil vaetaları) var• 

'tıı. eıı:ıek: •e bu halin böylece 
~le ~~ib gitmesine göz yummak, 

Şll ~ doğru bir iş olamaz. 
~ •ide ne yapmalıyız? 
l e kalırsa aunlan yapmalıyız: 

\ııı, .._ İ:ı:nıir'io yamında düzgün 
\ ~l(latlçlan olmadığını ve bun· 
~ ~l't~ de binlerce halkın bed· 

~ 1
&1ni kafamıza koymalıyız. 

l~~' 8ugankü durumla bu ge· 
\t- ~er 
'h ın haoanlamıyacağıoı ve 
~tı llıttte halkın daha çok ııız· 

1 
Q~ Qı kabul etmeliyiz. 

1- '· c~ ~ll iki hakikati kabul 
~ tı ıoin dürtte üçünfi hn· 
it ~CtndUir. Geriye at.lan 
~1\i~ iee, bu hakikatleri ka• 

~tıht lta eonra kendiliğinden 

~-~ ~ ~ ttıaıa, ba~armağe, io edin· 
I~ t,, vermek! 

'• Itri kalan dörtte biri de 
tt11ıır. 

H. R. ÖKTEM 

· Ilhayhktaki Toplantı 

lzmir, 9 Eylftl Kurtulu Bayramında işler, 
Biiyfik He ecao de 1 .alan 

Köylüyü Hiç Sık-

Ba_-.,·rumdan ilii intiba: 1 -

lzmJr'hı Kuıtoluo bayramı; 
bo yıl daha biiyük bir kalaba 

lııda Te daha zengin bir pro· 
gramla kutlulandı · Tren, npor 

ve otomobllJerle kurtoJoe tGre · 
nlol görmeğe, kollulamağa ge· 
leolerlo aayJBınıo lklyOz blol 

bulduğo aôylenlyor. Şehir gfin· 
düz ve gece baştanbaıa donan 
mııtı. Daha erkenden bilt6o 

halk yolları dökülmftş, lzmlr'ln 

bo biiyük: bayramrnı kutlola· 

mak için tôreo yapılacak yer· 
lere gldJyordo. lç Ulerden ge· 
tenler o ·kadar çoktokl otellerde 

yer kalmamuı, oray halkın eo 
kakl11rda kalmama111 için biıt6n 
kah,elerln Hbaba kadar açak 
bırakılmasam emretmtş, kahve 

lerlo bazı lusımlarrna bölmeler 
konularak yatak yerleetlrUmlş, 

balkıo barınmaııı sağlanmıştı. 

Hazırlanmış olan kurtuloo 
bayramı programma göre 811bah· 
leyin lzmlr'dek.l Hylavlarla atvll, 
eüel örkünler, Amirler ve au 

baylar C. H. p. llyön kurul 
baokam, parti il, kamun, ocak 
yöokurollan ve parıl örgütleri, 

şnbay, uray örgütleri, basın, 

banka, reemlğ ve lecimel ko· 

rumlara başkanlar1, dfrektôrlerl 
ve mümeeelllerlle yurdeaşlart 

mızdan leılyeoler Hıt 7 ,30 da 
parıl merkezinde toplanmış, 

otomobil ve otobiUlerle 8Ht 

Yarın 
· Arkadııımıı muallim irfan 

Bazar'm gazetemiz için hazır 
ladığı gftzel bir yazıyı ANA 

DOLU ıOtoolarıoda okuya 

cake1Dız. 

Parti Batıkanının Canlı Bir Diyevi 

... 

madan Başarılacaktır 
Dün llçebaylarla Kamunbaylar, 11-
haylıkta Toplantılarını Yaptılar 

Diinhii topla11t1da11 bir intibn ~...,....., ___ _ 
Muhtrllf tıler üzerinde ko· mıolar Te ö'nemll kararlar almı~· 

noşolmak tçla batan Hçetiıy· lardır. 

lada mlltakll bmaa~aylu İs - Sona 4 neft yQzde -

mlr'e çığırılmııtardı. Dan ilbay ARADA BIR-
lık salonunda Iİbay Fazla Gft· --...V"wwww 

leç'in baıbnhğında toplanan Ekmek Derdi 
Asker geçiyor. Başkanı Kııladan çıkıyor, Uçtıbaylar n kamunbaylar GAle· 

Okuyayım diye mi, gaıete1e 
baeayım diye mi pek bilemiyorum 
masamın üstüne ekmekciler cemi· 
yeti ba§kanıaın imzasını ta~ıyan 
lı.oe·koca bir kağıd bırakmıılar .. 

8 de Balk;.ıpınaı'da tehidlfğe ı etrafı binlerce halkla dotmuıtu. den eni Te ıonra köy darama 

hareket etmltlerdh-. Şelildllğm - Sena 4 aotl Y'd•de - hakkında oıaon görilşmeler yap· ................................................ ~ ................. ..,. ..... ., .............................. ~ .................... . 

Italyan Kıt'lıları Harekete 
~e~nıiş, Talışldat Artmıştır. 
lngiliz'lerin Hava 

niz J:t~ilosu 

Manevrası Devam Ediyor. 
Yunan A4alarına Geliyor 

Akde-

Adle Ababı, 9 ( A. A) - Bu 
Hhab çakarıl.u resmlğ bir bil 

dlrikte, İtalyan kııaatının b~sı 
l:iareketlerl btldirllmektedlr. Bu 
hareketlerlu Bah~1Jtıtan'a k~rlJı 

-yeni bir taarroıu gOıterdlAl · 
bildiriliyor. Muhtelif Babet 
vlliyetlertndeo gelen telgraf. 
Jarda İtalyan kıtHhnın 81Dırtn 
mohıe,lf noktalar1nda taba11Qı 

Italya Sahillerimize Ka~şı 
Olan Adalarda 

Tahkimat Mı Yapıyor? 
~~~~--~~~~-

N eo& Kozmoı gazetealoln cak olurH, NıpoWden meçbıd 
verdiği bir h~here gôre, balya bir ıemte bareliet eniği bilaı. 
htıkdmetl, Anadolu Hhlllerloe rllen ltıı,..n . donanmam .. :ı:er. 
4 kilomeıre kadar yakın bn yoa ve on iki adanın bahd Ol 
lnnao .kaçak 1pserlmo adaıılle olan yerlerinde bnluamaktadır. 
civardaki Eşelr adaamı ve 18 AN~DOLU - Ba tiü>eılere, 
taak:öy ile Nlıdro adaları ara e"ı,ft)ce d• yıidiRı&aıs- gtM. Yo· 
ıındak.I diğer iki kOçftk ada· nm 8•Mtelerlade ıık eak t••· 

dGf edUmektedlr. Fakat baa· 
cığı tahkim elmcktedlr. lara IQHmak: hiç de cahı de· 

İtalya'nlar bo adacıkların ğildlr. Çdnktı Yonan'hlar, oa 
duvarlarına yapııtırdıldarı ilAn · lld adalardaki Rum'lu mee'e· 

larla halkı 7 00 liret maaıla leel etrafmd11 mdtemadlyen 
Babeıistan'a gônftHO ghmeA., oetrlyat yaparken ayol ıamınaı 
teıvlk: etmektedirler. TOrk İtalyan mtlnaıehıtını dı 

Gine •701 g11ete7e laıaılı· 11tımık iıtemektedlrler. 

etmekle oldo~n blldlrllmekıedlr. 

lıtanbol 10 (Özel) - Kehl· 
reden Terilen bir h~here göre, 
İaglllz hava kunetlerl Slveyş 
ve civarında manevralara bao· 
lamıı bolonmakıadır. Manevra 
11aha11na yabancılardan hiçbir 

kimsenin glrmulne mileaade 
yoktur. 

lııınbul 10 (Ôzel) - İogl 
llz Akdenlı flloıu bfttftD mev· 
cudu Ue 1' eyh1lde Yunaruıta 

. n\o cenubunda Kıaş Piloı k6r· 
fezlndeı toplanaeek ve eyldllln 

• ~2 elae kadar borada kala· 
caktır. 

ltfılyfJ et•ki:)·aıı-: 
-; lıtanbul 10 (Oıel) - İtalya 
bO.kdmell Babetiııan '• mftte . 
madtyen aıker v~ mühimmat 
ıe~ketmektedlr. 

Son beı gGo·lçlode 700 ton 
mtıhlmmat 2500 k.ura ve 200 
kıra gömlekli aıker ıevke 

dllmlotlr. 

İstanbul 10 (Özel) - İtalya 
hftHmetl Franea'da Reno fab · 
rlkılırındı 325 yeni tank Te · 

- Sonu ' neft 117fıdı -

Okudum, bir daha okudum, 
Ekmekçiler cemiyetınin kendi fe, 
bioe belediyeden blr90k haklı iı• 
tekleri vardır. Belediyenin· bunlar1 
nazan dikkate almaeı ve imkan 
bnldnkea baoarmaaı, veyahud b•ta• 
nlmaeına yardı~ etmesi hakikaten 
ietenmeğe değer. 

Yalnız bütün bu istekler ara. 
ıınıla bir tanesi var ki, Ekmekciler 
cemiyetini kızdıracağını bilsem bile 
ben onun üzerinde hirn durmak· 
tau ve kendilerini de benimle bir• 
likte düoünmete davet etmekten 
geri duramıyacağım. 

Ekmekciler cemiyeti, fınncılar 
bazı bakkallara paralarını kaptır• 

mlılar, bazı fmııcılar da ıu veya bu 
mfioterideki alacaldannı alamamış• 

lor, diye ortadan kaldırdığıoı ev• 
lere ek:mek kağitmak bahsine oim· 
dilik yanaıma~ ve belediyenin bu 
husustaki emirlerine yan çizmek 
fikrindedir. İate bu noktada ken· 
dilerile oyni fikirde değilim. Ve 
belediyenin ne yapıp yaparak ev· 
]ere ekmek dağıtma usulünü biran 
cvel ve yeniden iade ettirmeııini 
oiddetle temenniye şayan bulurum. 
Ekmek dağıtma usulü kalkU·ltal· 
kalı ben kendi lieenbımo r.vimde 
lezzetle bir lokma ekmek yiyehil· 
diğimi hatırlamıyorum. Her zaman· 
ki fmnımızda çok defalar 'ekmek 
bulunmıyor, Bulonea bile cBizde 
yoktu, baaka yerden getirttik> diye 
ağza alınmaz, hamuru bozuk, unu• 
nua safiyeti cilpbeli bir ek.mel: 
\'eriyorlar. Geçen günü bir kilo ek• 
mek ' tedarik edebilmek için biı,. 

metci kızıaı ta köprü mevkiiooen 
Salhane fmnlarına kadar gönôor• 
mek 11ruretinde kaldıA1muı acı 

acı batırhyoram. 

Bnliaa; fikrim on ki, fırıncılar 

- Lütfen çevlrlatı -



ınınmm s.,ıı 2 
....................... il 

Taşlar: 

(Olmaz) ada 
1'eşekkor! 

ilbay Fazlı Güleç, ilbaylıkta 
D:el bir Dayra açtı. Halka da 
bir bildiri ile dedi ki: 

- Ne işiniz: varsa söde, 
y~ı ile bu dayradaki ışyar· 

lara slJyleyin, anlaıın. Bu iı· 

yarlar sizin isıediklerini:i, di· 
lediklerinizi ilgili yerlere bil· 
direcekler, işinizi sonuna kadar 
yüraıecekler, sonucunu do. size 
ya ağızla ya da mekıubla 
bildirecekler. 

llbaym işini çok beğendik. 
Şundan lJtüra ki: Halk hüku . 
meı kapılarında, dayra iJnle· 
rinde sürüm sürüm ıürünme· 

yecek: Derdini yanacak, dile· 
,Rini anlatacak bir yer bulacak, 
isteğine az bir r:oman içinde 
(Olur) veya (Olmaz) diye bir 
ceı:ab alacak. 

V akıile bir ilba) a halktan 
biri bir arzuhal ı:ermiı. 

ilbay arzuhali okuduktan 
onra altına kocaman bir: 

- Olmaz! 
Yazmış. Arzuhal sahibi bu 

( Olmaz ) ı görür görmez ilbaya 
tqekküre ve dua)a başlamış. 

ilbay ıaşırmıı ve demiı ki: 
- Oglum ben ıenin işinin 

olacağım !/Jylemedim ki, bana 
teşekkür ve dua ediyarsun. 
Yanlış anladın galiba; senin 
istedigin olamaz! 

Arzuhal sahibi hemen ceı:ab 
ı.ıermiş: 

- Aman bayım! ( Olm~) 
dediginize ıeşekkar ediyorum. 
Çankü aylardır, bu i.şim için 

Eyh\I 11 • 
................ : ... ; ...... ı. .. : .. 2.1 ............................................................ ~ 

( G ü ın ü n T e O y a z o H a b e r · 1 e r n l j Kııç~n:~ı:r~ 
iliAboLlt .............. 

Süel Tayyarelerimizin Uçuşu Inş~!~ere 
Yurdda üç Günlük Bir Tur Yapacak, 
Bomba ve Telsiz De Kullanacaklar .. 

Anka11 10 (Telefon) - Stlel tayyarelerlmlıln, bölGklerden mClrekkep guruplar halinde Terkiye 
bir İzmir tora yıpmalın tek1rrClr eylemtıtlr. Tar yırın bıılıyıcaktır. Bogtlo; Aak1ra, Eiklıehlr Yeıllköy, 
lımlt, Antılyı, Dlyanbeklr Te Sı'tu meydanlanndı haıır bir halde bulonıcık olıo tayyare go· 
ropl1rı, y1rın ıabıh ıaat 6 de aça .. ba1hyacakl1rdır. Uçoı. Gç bin kllometrellk bir ıaba dahi· 
llnde olacak Te gtlnde TUıtl bin kilometre katedllecektlr. 
Tıyy1relerlmlı, yılnıı benin almak lçlıa IGıom görecekleri yerlere inebileceklerdir. Uçue, ftç gao 
dnım edecek n bo eınada tayyarelerimlı blrblrlal taktb ederek uçecaktır. Tayyarelerlmlı, ge· 
çeceklerl yerlerin foto~Hf lınaı alacaklar, telılz Ttı bomba kaJlaııacakludır. lıtanbul topçu alını, 

bomb11dımın için ayrılmııtır. Ta:ryarelerlmlı, geçerken bo alanı bomb1rdımın edeceklerdir. Uçof 
meydınl1rıod• hısır bulonıcak hakemler, tıJYırelerln durumunu teablt edeceklerdir. 

Uçuı hitam buldoktın ıonra birinci 'te ikinci !f'lf'nlere kapılar nrllecektlr. 

----------------------· .. ·----------------------
Yunan is tan' da Vaziyet Yeni-

den l(arışmağa Başladı. 

ltalya'ya Manda 
Vereceğini 

Bildirdi .• 
İıtınbal 10 (Özel) - la· 

glltere hGkumetl, İıılyı'ya ver· 
dlğl bir muhtır1dı, Habeılı· 

tın'da m•nda verileceğini bil · 
dlrmlıtlr. İtalya hl.lkdmetl, bo· 
nı henfts cenp Termemekle 
berıber durmadan doğa Af· 
rlkaeını Hker göndermektedir. 

Isp.anya'da 
Gene Karı:ıklık mı? 

İetaobol, 10 (Özel) - ı. 
pınyı hGkdmetl memleket da· 
bHlode Te bllhaeea Mıdrld'de 
ııkı n m6hlm tedbirler lttlhas 
etmlıtlr. Bo ttdblrlerlo yeni 
bir lıyın h11ırlaodığı hakkındı 
elde edlltn •eetkaları tıtln1deo 
ltttbıl olondo~u F1D1lmaktıdır. 

At• M h fj K } d K tonı Ya Vtgo'da bir hombı p•tlamıt, ına u a ız o oı· u omu -... - btr tıoeıl de ılmendlfer hıtta 
Oıerfnde bolonmottor. 

ralandı, Çaldaris Beyanname Neşretti M. Çaidaris 
Geneloya kat'i 

İıtıobal, 10 (Ôael) - Atlna'dın alının IOD haberlere g~re, Yanınlıtıa'da yeniden k1rıtıkbk· 
l1r bıt ga1termltdr. Atlna'd• yıpalın b111 tatkıahkları dardormık lıtlyen btrlacl kolodo ku· Olarak Karar Verdi 
maadıaı geaer1l Pınıyatakoı, arbedecller tarafından yınlanmıttır. lıtıabol, 10 (Özel) - Yonıa 

İltanbol, 10 (Ôsel) - Daa gece bıtbakıa Çıldarlı'hl batklalı&ıada toplanın nasırl1r meclisine bıtTekll M. Çalderlı, avdet 
zorla glnn kralcı uylaTlardın 30 kiti, M. ç.terrlt'I krallık lehine ıas ıaylemeıe icbar ettiler. için yola çıktığını hlldtrlrken, 

Camarlyet Tarif tırı olan lçlffler bıbnı RaUı'la kıblaedea çekllece~i ıöylenlyor: kabineye umumi lnyı mftra· 
İıtınbul 10 (ôsel) - Yanan baıukınt M. Çlldarlı, netreyledlll bir beyınname ile hıllu caıt IGıomanı tlddetle k•ol 

ı6kunete cbnt eımtıtlr. Dorum, ~ok kınflkhr. oldoıona dı blldlrmtıtlr. 

Orman yangını: ,
6
, 

Değlrmendere'nta Boğ•• 
1 

clnrında ormın yangını çık~ 
batan gece denm ederek 

0 
tHt 011 bll'de ıôndOrOl111~1, 
Bir mlkt1r ıgıç n ~ 
yınmııtır. 

Bir (Jtanma: ~ 

Tarkoflı lııınbal ıobe•~_, 
rlncl raport6rll Moıtıf ~ 
Hendekçi; Tar kof lı'ID 8• 
eubeıl eekreter kommest11' 
ğlue ıtınmıetır. 

Nazif Ergin 
Poatı, telgraf Te telefoo 1' 1ı eft 

dlrektöra N11lf Ergin f 
gQn Ankara'dın tehrtml•• I 
mle n dan poıta, tell" 
telefon baıdlrektörlftiaol 1' 
etmlttlr. Borada Gfrk•O 
kllıcaktır. 

Tecim iıleri 

Comorlyet Merkeı b•11 

y1r genel dlrektörG Bıyt 
tebrlmtze geLmlttlr. Yır 1 
dh t'ktör; dGn tecim ttclOI 

t ,, 
endGıtrl odHını slyıre ,j 
bası teclmerlerlmlsle toote ol 
Te ldtrlok moknelelerl 

ur· rinde görOımeler yıpıoıt 

Dilaı:er Argun: ~ 
Ş~brlmlı hukuk ı,ıerl 

törlOğGoe ıtının ve bit -
dettenberl İlbaybk mek« 
lo~o öde•lrıi ae ol1rık 
Koııd111 llçebayı dllA•er j 
bogtln Kaııdaıı 'na gl 
öde•loi yeDI llçt'baya def 
cektlr. 

( Oldu ), ( Olacak ), ( Bugün J • ı • 
git) ( Yarın gel), (Bir arzu ngı iZ 

-------••I • • • f f • • M • Bu karmr kraliyet mıbd I· 

B ı K K 
Unde bGyGk bir fnkle1rı hayale 

hal daha ver ) gibi sözlerle oya· K • ) • 
landınlıyordum. Siz ise bir OmQnı~t eri 

eş er omitesi ararı- ıebeb olmuıtor. Czom &atı"ları 
ı 

Şarkspor MağlQh Ç. Ahcı K. S. S 

(. ~lma: ) la iıi k6künden ke! işçi Partisine Gir· 
tı,rıp aıtı~ı::. Böylelikle h!ç meğe Karar Verdiler 
o maz.sa gıde gele pabuç eskıı 
mekıen beni kurtardın~ onun lıtrobol, 10 ( Özel ) - İn· 

Dl vermek üzeredir Maolea, 10 (Özel) - Yıl· 
dmmspor kulabanao dHetl 

Habeşistan, Manda Kabul Etmedi
ğini UJuslar Sosyetesine Bildirdi 

aıerloe Maniaı'ya gelen Şark· 
ıpor tıkımı, Yıldmmepor':a 

yıptığı maçtı ııfıra k1ttı bir 
ıayı ile mığlOb olmuıtor. 

2101 Y. l. Tal&t 6 !6 
1320 T. Debbu 6 25 ıJ 
797 K. A. Kb. 6 75 ıt 
762 B. z. Ahmet 6 ı6 
7 J 6 S. Stlleyma. 6 25 

1
9 

693 Koo. lttlbıdı '1 25 ıJ 
48, 8. Alyotl '7 26 1 

için teşekkür ediyorum. gllls komGnlıtlerl, yeni lntl· 
lırı.ı r:- z G -ı b . . bıbatta konelll bir hakdmet "' e ,. az ı u eç u ışı yap· 

makla olacoga ( Olur ), olmı teıkU edllmeelnl 11ğlamık için 

( O leçl partlılne glrme~e huır 

lıtınbol 10 (Özel) - İtalyın Bıbet anlıımaıhğı için CeneT
rede tetekkGI eden betler komitesinin kır•r• bu gece belli 
olıcaktır. Habetlıtan; blçblr nçhlle mandı nyıhot lıtlklAllnl 

hıleldar edecek bııkı bir ıekll kıbol etmediğini blldlrmlıtlr. 

Finans Bakanı 465 lnhlear ldı. 6 
1
, 

366 Alyotl bira. 7 75 ıl 
2.~9 Şerif Remzi 7 75 1 

yacaga lmaz) diyecek bir oldoklar1nı bUdlrmltlerdlr. Bo· 
agı::, bir makam meydana 

Ankarı 10 (Telefon) - Fi· 
nını bakını Fo11d A&rah, yarın 
(bogGo) latanbol'a gleecekllr. 

geıirmiı oluyor ki. bundan, 
sade isteklerine ( Olur ) ce 
vabını alanlar degil, ( Olmaz ) 
cevabını alanlar da kwanç 
duyacaktır. 

Oysa ki, bir vakiılndenberi 
halkın isteklerine ( Olacak ) 
ı·eya ( Olmıyacak) diyecek 
kimseyi yerinde ve işinin ba 
şında bulmak, (Şaşal) ıuyunu 
( Edirne ) ye akıtmak kadar 
güç bir iş idi. 

- SAPAN 

Budapeşte'de 
Bir Kongre ••.. 

Bod•pette, 9 ( A. A) - Tıg1r· 
Janıo Londr1, Kılo, Brabel, 
Polonya, Frankforı, Earenbert, 
Lf nz, Bod•peıte, Brlgrad, Sofyı, 
Edirne, İstanbul, Otoıstr1d yo 
lonon geçtiği uluslu HllJDda 
y1r1D bor1dı bir kongre top· 
lınmaktıdır. Kongre Mae1r pH· 
lımentoso blnuıodı Mac1r te· 
cim bıkını tanfından açıla· 
cıktır. 

Kuul aallpler arııaloeal ıoı· 
yeteal ile ar11ulo!al turizm itti. 
fıkı dı kongreye lttlrak et· 
mektedlr. 
~~~~~---~~--~~-

gezici ekmek teıkil4tıoı yeniden 
meydaoa çıkarmalı, fakat ziyan et· 
memek için • eğer ziyan ettikleri 
iddiaıında iseler• belediye ile mu• 
tabık kalmak ıuretile aeyyu ek· 
nıeklero birer ikioer para zam mı 
yapılacak, yııhod bu nevi ekmek· 
lerln biraz noksan yapılmHına mü· 
uade mi edilecek. ne yapılacaksa 
yapdarak halkı eıkan ba mlnaaıa 
tedbirden v melidirler! 

nonla beraber komGalıtler 

ltçl partlıl içinde lıtlklAllerlnl 

Te hmrlç ile olan beynelmilel 
temıılarını muhafıza edecek· ölçüler için Tedbir Yunan Do-

25 7 K. Ardltl 7 1 
212 Akoeman a. 6 16 
207 Mınl. b. koo. 6 

)erdir. - nanması ••.• 
Bir Kimyagerimiz Kötü ~all~rın Mb~m1 leke1ııe Sürül- Yeni Dört Muh· 

204 Vlt11l 9 
17U lktlkçl ı. 6 25 
177 Şerif Rlza 7 25 

Ateşi Tesirsiz Hıra· memesı lçın Ted ır er A ınacaktır rip ilave Suretile 17 4 M. Mlh•lef 6 25 
1~7 M. j . Terın. 10 
110 B. S. Al11:rı. 6 kacak Bir Su Keşfetti Ankarı, ıo (A.A) - Eko· .koleblyon herkeıe açık bolun· Takviye Edilecektir. 

72 j . Tın. mah. 6 İetınbal, 1 O (Özel) - Bir noml Bakıalılından: dorolmıktadır. letınbul, 15 (Özel) - Yanın 
klmyagerlmlı, yeni bir ıo ket· BogGnGo ekonomik ye tek· Bundan bôyle tip Te sistem hftkumetl gôrdOğa fnkal&de ti5 Akıehlr hın. 6 

fetmltdr. Bu ıa, TQcodan her· nlk gereldiklerlne aygoo ol lerl onaylanan 117aç ve araç· ıazom azerlne ecnebi deniz 53 Şıolık z. bira. 7 
S l İıtlkltl tir. 8 25 ı 
31 Albayrak 8 76 1o 
27 D. Galemldl 7 50 g 
15 Sopbl Emin 9 76 1~ 

hHgl bir tar1fını nyıhod mıdıklınndın Teya dıı Glke· l1rın llıteıl reımlğ gınte ile to111t tezgAhlarını darı torpido 
eeyı Ozerlne ıOr6ldGkte ateı Jere çıkanlmık ergeılle öıen· bellrllecektlr. Bunlnıo Uıtelerle muhribi 18m1rlımığa kır1r nr· 
.teılr edememektedir. Bu 111 ılz Te kontrohD1 yıpılmıt olmı· fıtenllen hertdrla ıydınlıtıcı mlettr. Bunlar 900-1500 tonl· 
11yeslnde yangınlann bir ındı luı yhClnden yıpıldıkl1rı Cll· bilgi ve belgeler Ankar11'dı 
ıôndaraleblleceıı ıaylenlyor. kelerde ıaıılmıyan ıtlğı malla· ôlçaler ve ayır dfrektörlftğfto· 

Yahudi DOş· nn bonclan b6yle Glkemlzde dea Te merkezleri letanbol İzmir· 
ıClralmeılnln anane geçilmek Sımıun Ye Mereln'd& bolun•D 

manhğı Almanya'da Qıere Ekonomi Bakanhgı ölçCl· b6lge ôlçQler Te ıymr eıpekter· 
Gitgide Azalıyor mu? ler Ulzftganao 30 onca mıd· Ulderlnden ılınablllr. Gamrftk-

İitınbal, lO (ÖS1ıl) _ Der· dealne Te hona dıyıntrık ree· lerde gGçlGkterle kuıılıımımak 
mıı. gazete ile de baeılmıı ol•n ye ıararı lr L ı ı d llo'de ıpor ıırayındı toplanın " 0erımıma-. ç n •t 
örneklere göre elektlrlk, ban· tUkelerden ı Ltf f L b 16,000 mllllfl, relılerl Fon e ea. r a, ıHgazı 
gUI Te 10 ar1rJarlle ôlçtl 8• Te 10 ııyın • •} • 1 il Yago•: • v .. e u Çu arıç ar e 
11çlınaıa Te takelmeırelerln ıakılmetre ti L f ti - Btlcom kıteatı Yahudi ge rme.. • yen ••· 
tip ıe ıletemlerlnln onaylın· tıcıl11ın Hyaç ıe ar.çlarının lere hGcum tçla deAll, ceui bir 

poletlka'yı eeaılandırmık için 
korolmottar! 

Demlttlr. Beyanıt, Doktor 
Şıbt'ıo Yahudi aleytırlıgına 

kartı lrıd ettiği notoklınn eteri 
addedilmektedir. 

Otomatik Telefon 
Zouguldak, 10 (A.A) - Dtln 

Anbra lııınbal telefona açıldı. 
Zongoldık .. rbıyı Ankuı, 

f ııanbol, lamlr .. rbaylırlle ko 
notta. lamlr kartaluıaaaa da. 

man lılerlnl ôaemll bir ft tip Te ıletemlerlnl tazcık n 

olarak yGrtltmektedlr. Ôlçalu öğreneklerlne göre önceden eko-
kanananan y0k6mıel ol1tık noml bıhnhğına onıylıtmılın 
yerltllmeAe bıılaodığı 934 yı · Ye ıhcılarıa elparlılerlode tip 
lındınberl birçok tın1nmı~ yard· n ılıtemlerl onıylıtalmıt eayıç 
ıner firmalar ekonomi bıkan· Ye ôlçtı ar1çları Terilmeılnl 
hgına bıt•orarak TGrklye'de ıart kormıl1rı tnılye olanmık 
ıatmık lıtedlklerl eayaç n tadır. 
araçları:ı tip n ılıtemlerinl 

onıylamııl.rdır. E.:onoml ha· 
bnlı~ ölçCller 'te ayar direk· 
tôrllğ6nde tip Te ılıteml onay· 
lanmıı aıcı Te ıraçlardaa .... 

Hammallar Tarifesi 
Ankara 10 (Telefon) - BU· 

omam h•mmılların t1rlfelerl 
teıblt edllmlt Te hlmmıll1r 

IAtolok n "Kuodoryotls,, ılı· 
12 

S. Gomel 10 1 
teminde olac.klardır. 

10 
b l 7 25 

Yonın hflkumetl, ıon bir LŞer eRtç iz. J1 
7 en ec yo 14 50 

kararlle yeni bıhrlye programınd• 
9983 

Kıler. Foler'de '9ftcude getiri· f . I rı 
lecek tezgAblu dı yıpılmHıoı ocır 8ı.tış 8 ~· 
eHe ittihaz etmf ıtl. Bir defı Ç. Ahcı K. 55

0 
JI 

için bo eeastın nzgeçllmletlr. 10009 Muh. ahcı 4 
Torpido muhrlplerl 3 ıenede Zahire satışiatJ ~ 
Y on1a hakumetlne te •Um edl· Ç. Cinsi K. s. 6 
lt'cels.lerdlr. 372 Boğdıy 5 sı26 ' 

Veoizelos 323 Arp• s sı26 s 

Gene isyan 
Hazırlıyormuş. 

letanbol, 10 (Özel) - Ya· 
nın haln\ınetf, Venlıeloı ile 
Plıstlraıs tarafından muhtelif 
H11t•l1rlı Gbid'e p11a n silah 
göndcrllrllğlnl bıber ılmıo Te 
bo meı'ele Ozerlode etddetU 
takibatı hatl•mııtır. 

Knlcı gasetelerln neırlyatını 
gôre, Y QHD hak dmetl bo ha ................... 

263 Ton 1rpl S ı:ıs ' J 
135 N Baki 'sı25 ; 
88 Çıd1r 3 75 ,6 

239 B. pımak 46 
260 109 ken. pala 200 

Hava.gazı 
Bnıgazı ıoayeted (Jt' 

teıleallle oobee eyh'.ild"ı~' 
geçecektir. Hnag11ı ~ 

idaresi için uray 111' 
huırlaoın kadro ve 
tudlk edilmek tızere 

dl•P-· 

n 

d 
tı 

tı 

b 

d 
b 
~ 
e 

J 
g 
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Göre 8 .. k"" D ' On Kişi AraSında Kanlı Panayırımız Bu Gece Sa· 

ş. m•eh·· •• :.g,~~ ... u~ ••• göğ::~:: Bir Boğuşma Oldu at Birde Kapanacaktır. 
Dırvfo, doğroeo yaman bir ve bacaklarını iyi göstermeğe 
•dınsdır. İnsanların maymun çalışan, erkek insanlar dPğll, 
10Yoodan geldikJerlnl ispat eden diellerdlr. Hatta bazı zamanlar, 

bu akıllı adam; bir de dişilerle seçmek bakkınm da (Her za· 
erkekler arasındaki dor~mo mao değil ha, bazen!) erkekltr 
lrıştırdı. tarafınd11 kaldığı görülmektedir, 

ilk: ance hayvanlarda dişilerle Netice: Darvlnln ortaya koy· 
trkeklerln halini gözden geçir· doğu hakikate aykırıdır. Bu 
dl, Kuşları, kedileri, kurbağala· aykırı netice tekıiı'.Dtil :kaldele 

rı derin derin tetkik etti. Bo rlne ve tabii icaplara çok 

llğraşmanın 8onunde yeni bir terstir. 
hıktkat ortaya çıkardı. 

Beyenmek, razı olmak, yani 
çlf tleşmek kararını veren er 

ktkler değil, dişilerdir. 
Bir horoe, bir koç, bir at 

değil; bir tavuk, bir koyun, 

bir k:ısraktır ki, beğendiği er· 
l:e~ın yanaşmasına mQeaade 

ediyor. Bunu bulduktan sonra 
l>ır.fn'fn çıkardığı netice 
llldor: 

Bilt6n erkek hayvanlar ken 
dUerlnl dişilere beğendirmek 
1•terler. DJşller erkeklerin en 

gGrboı, en kuvvetli, en eOalü 
01ınJarıoı tercih ederler. Dişi · 
lerın eu mOkemmel t'rkeğl 
beğenmesinden çıkan yavrular 

~: I~~ ~::::~;:n m::eul:~~~: 
hır ~Bt'rfdfr. 

• • • 
:Erkek bay,·aolar kendilerini 

ht~~ndlrmek için dalma süslO, 

:llçlo, kuvvetli olmağa mecbur 

h •lnsıelardır. Bo yOzden erkek 

• • • 
Hakikaten tabii olmak, taht. 

ata uymak, tekamül kaldele· 

rlne ay km bereket etmemek isti 

yorsak, ltk iş olarak erkekle· 

rln yapacağı şey, kadınlarm 

yerine geçmekten ibarettir. 

Sabah kalkınca hemen ayna· 

nın karşısına oturmalı, gfizelce 

bir boyanmalı, tırnaklu ada· 

makılh parlatılmalıdır. Şimdi 

kullanılan kapalı gömlekler 
derhal mutba@a atılarak gerdan 

açılmalı, hele o uzun panta· 

lonlar d\hln'1en: kesilerek ha· 
cıklar mt.ydana çıkmalı, ayak 
tırnaklarına da adamakıllı bir 
pedikür yaptırmalıdır. ÇfinkQ 

seçmek hakkı dişilerde; beyen· 

dlrmek mecburiyeti de erkek· 

lerdedir. 
• • • 

Fakat dOşünftyormr•. O rak· 
dtrde şu bizim Hamdi Nüzhet 

ne olacılı:, haydi diyelim ki 

boyanmayı, maotkfir ve pedl 

küril uydurdu. Pantaloouoo 

kesip futbolcular gibi baldırla· 

rının gftzelllğlnl de ortaya 

1}'vanlımn yeleleri, kuyrukları, 
lekilleri göze çarpacak kadar 

:lıel bir eeJdldedlr. BQtOn 
lltlırın erkeklerinde daha çok 

t koydu. 
ttı\:ler vardsr. MeselA bir erkek 

Gtd Ya kafasını?. O çıplak kel· 
eğin dişi ardeğe uzun boylu; 

lesini n88ıl ôrtecek?.. Bunun 
- Vak, vak, vali.!.. l L? 
Diye llAoı aeketmesl kif i de· çaresini neBJ bulaca. 

~d ~~m~fu d lr. Erkek ördek, sesçe ol· 

~ 11~o gibi kanadlaranın rengi, 
~ 11Ytnğunun ihtişamı, eneeslnln 

b •hnlığı ile de dişiye kendhlol 
'ğendtrmek mecborlyetlodedlr. 

Bu teUmCll kaidesine uymı~ i'" erkek hayvanların nesli 
d "'nr, fazla olarak aşkın ta 
'bdan ve bahndan bir zarnık 

' 1•QJaz olur. 
llılbuki insanlarda, hele eon 

'-tın lnsanlarJnda vaziyet ta 

~1llıen tersinedir. Sfislenen, 

1 
°Yanın, renkli kumaşlar kul· 

Gene Verilecek! 
Ekinlere zarar veren mızır 

hayvanlarla mücadele için bazı 

yerlerde halka dağıtılmış olan 

sllibların toplanması Tarım 

Bakanlığınca uygun görOlmGe· 
t~r, Şehrimiz tarım direktör· 

lüğOne gelen bir bildirimde 
İzmir llfnde bu gibi dağıtılmış 
stlihların toplanması ve gele· 

cek yıl yapılacak m11cadele için 

hazır bulundurulması blldtrll· 
mlştlr. ~ kurdelAlar, danıelAlarla 

~onuk, üniversiteli Gençler iyi Duy
gularJa lzmir'den Ayrıldılar. 

J>arti Başkanımız, Üıziversiıcli genele,. arasıııclu. 

d 9 Eylul kurtuluş bayramıua lştJrak eden Ünlverehell 14 gene 
~rt'tl Afyon trenlle Konya'ya hareket etmişlerdir. Oradan Adına, 
l ttılq, Kayseri, Sıvae ve Sameun'a giderek Ankara'ya geçecek· 

- tk -'l • l gan Ankara'da kalarak: tedklkler yıpacaklardır. Univer· 

-~eli genclerlmlze Parti tarafından Şehir g11lnosonda bir öğle 
~ ebl verllmletlr. Bu şölende lzmlr Parti başkanı Yozgad saylavı 
~lal Doğan ile Şarhay Doktor Behcet Uz bu_lunmuşlardır. Şölen 
\ .. mimi ve içten haebıhallerle geçmiştir. Unlvereltell geneler; 

~lt'de gördılklerl yOkeek kıbul ve alakadan çok memnun ve 

l..~kklr kılmıılardar. 

~~~~~~~----~~~~~~~-

Ih 1 i yı:ır Aşık Abdullah: "Karım Can Eser Muvaffak Olmuştur. Şarbay da 
Çekişirken Onu Tekrar Biçakla- Bugün Selanik'e Gidecektir. 

--~-~~----~~~-~-
mağa Devam Ettim.,, Diyor Paoayır bu gece ıaat 1 de 

kapınıcaktır. Panayır komitesi 

Şırbay ve komite baekanı 

Dr. Behçet Uz; şölen mana· 

llıtiyar katil Abdullah t•e maktul genç kadın 

Tepecikte YeşUll sokağında 

Bayram adında birinin evinde 

efinnet dOğfinü yapılırken bir 
kavga olmuş, on kişinin giriş 

tlğl bu kavga tıonunda bir kt,ı 
ölmOş, tkt kişi de ağır yara · 

lanmıştır. CIDayet hakkında 

edindiğimiz malumatı aşağıya 

yazıyoruz: 

Snnnet düğününe çoğırılanlar 

arasında Abbas ve kardeel Rize 
da vardı. Bunlar renkli IAphto 

diğer davetliler de rakı içiyor· 

lardı. Trpeclkte teneke evlerde 

ve kulübelerde oturan davetli· 

ler arasında Rasim, Saleyman 

ve Ferit te vardı. içki ııraeın· 

da herkeı grab groh oyanlar 
oynuyorlerdı. Bir aralık Ferit: 

- Yaıasın gençler! 

Diye bağırmııtır. Diğer grup· 
tan bir klel: 

- Biz ihtiyarlar ölelim mi? 

Diye aormuetor. Do sözler iki 

gruh arasında bir mOo.feret 
nyaodırmıştır. Sabaha kadar 
devam eden eğlepceden aoora 

Abbas ve Rıza evlerine gitmiş· 

ler ve yemek yemeğe başla· 

mıolardır. O earad• Silleyman 

geçmfe ve bunlara kof Or et· 

mfştlr. Kavga bundan eonra 
başlımıı 're Rıza ile AbblB; 

Silleymıo'ı evine kadar koğa· 

hyarak evinin nlıeına kadar 

girmişlerdir. RHlm'de orada 

bnlonuyordu. Bıçağını çekerek 

Abbas',n k11ılbına batırmıı ve 

Abbaı'ı öldürmQştOr. 

Baıim adında blrl de orada 
bulunuyor ve kavgıyı ıeyredf. 

yordu. RHI m; onu da bıçakla 

kasığından ağırca yaralımıştar. 

SiUeymau; bir demirle ölen 

Abbae'ın kardeel Rlsayı hııına 

vurarak yaralamıştır. Vak'a; 

ilk tahkf kata başlandığı vakit 

çok karışık görillmOş, betti 
cinayeti lıllyenln SOleyman of. 

duğo zannedilmişti, fakat tah· 

kıkat incelenince Tabir adında 

bir tanık ( Şahid ) doğroııooo 

söylemiştir ve vak:'anın doğrusu 

yazdığımız şeldldedfr. Suçlu 
olarak on .kişi tutomoıtnr. 

Tahkikata yargenel ııavaman 

Orhan Könl tarafından devam 

edilmektedir. 

• • • 
K arantlna'da Halil Rlfatpaea 

caddesinde 78 yaşında Salih 

Abdullah'ın; otaz yaıındakl eski 
karısı Neılbe'yl bıçakla oneeklz 

yerinden yaralayarak öldOrdtı· 

ğilnO yazmıotık. Vak'a 11raıın· 

da bileğinden yaralanan ibtl· 

yarın lfadeel buıuede ılın· 

mıetır. ihtiyar A bdullab; cloa· 

yeti ahı ay önce kararlaıtır· 

dığını söyliyerek demiştir ki: 

- Oğlum Mustafa letanbol 
ortamektebioe yatılı olarak yer· 
leştlkteo ve gittlkıen aonrıa 

gece Neslbe'nin bulunduğu 

eve gittim. Nesibe Hktile 

öreld kanm ölmeden evi· 
mlzde hizmetçi idi, ksrım ölih:· 

ken onunla nlenmeml vasiyet 

etti, ben d" evlf'ndlm. 

Mahkeme son kes boeanma 

kararı ver6'l 1 fakat ben onı 

gene karım gözGle bakıyordum. 

Bundan bir mnddet ve veltauın 

mağaza11na gltmf'ğe baıladı. Bir 

eksperle alaka leılı ettiğini aı· 
rendim. 

O gece; bo eklıperle alAkHı 

olup olmadığını kendlıılne ıor· 

dnm. Cevap Termek bere iken 

bo~aıına ııarıldım, ellerlmJe 

onu boğmak letedlm, fakat 

bono bectremlyeceğlml ınla· 

dım. Yanımda kör bir blçak 

vardı. Onu çektim Te TQca· 

donu yaralamağa baeladım. Bir 

aralık bıçağı kanırta kanırtı 

kalbine batırdım. o 11r1da oda· 

da bolnnan dokuz yaeındakl 

oğlum İbra hl m garnltoden 

oyandı: 

- Baba! Yapma ıenl hıpee 
atarlar. 

Diye bağırdı, çocuk korka· 

rak sokağa kaçtı, ben de arkı· 

ıında kapıyı kilitledim, teknr 

Senlye'nln yanına gittim. Can 

çekişiyordu, tekrar bıçıklamağı 

başladım. Bu bir faciadır. Fı· 

kat gam yemem. Önceden ka· 

rarlıtiJhrdığım hu iti yıpıım. 

Daha önce yapmama oğl~mun 
tahsili mee'eleel engel olmaetar. 

- İhtiyarın Mebmed Ali 
adlı bir övey oğlu Tardır. ~on 

zamanda bu kadmın Mebmed 

Ali ile evlenmek 6zere olduğa 

da söyleniyor. İhtiyarın hare· 

keti kendisini ölılm cezaeına 

kötOrehllecek derecededir, fakat 

78 yaşında oloıu kendlıılnl 

kurtaracaktır denlllyo:. ÜçaocCl 

aoru hClktlmtnllği t"hklkıta 

devam etmektedir. 

Nflfus Sayımı 
Genel ntifoıı yazımı hasırhk· 

ları için Uhayhkta teıkll edilen 

Gzel bılro faaliyete geçmlttlr. 

Bu, bClroda çahımak Gıere 

lıtatlıtlk genel direktôrlllğG 

tarafındın gôoderllen iki me· 

mor lıe baılamıetır. Ayrıca iki 

daktiloda ıtumıttır. 

ve jort beyetJ tarafından tertip 
edilen vitrin mQeabakaeı bugGn 

yaptlacaktır. Paoayarı ziyaret 

edenlere kleelerde birer oy (Rey) 

kAğıdı verilecek ve herkeı en 
gOzel vitrin için oyunu kol· 

Janacaktır. Bunlar ııonra taınlf 

edlltrek en gfizel vitrinin kime 

atd olduğu anlaıılacıktır. 

Komitece bo vitrin ıahlblae 

altın mıdılya verilecektir. Pa· 

naymn .kapıomHı mClnHebe· 

tile bogda pınayıra ietlrak: 

edenlere panayırdaki gazinoda 

tlçyOı klelllk bir ôğle töleni 

verilecektir. Bu ealene İlbay 
F11h GCUeç ile dıha birçok 

ıevat ve gazeteciler çığırıl· 

sebetlle bir söylev verecek Te 

gelecek yıl panayırının daha 

eomDlld ve iyi bir eekilde ko· 
rolacağına söyllyecektlr. Ayni 
1:1manda gelecek panayır için 

ekspozanlarm neler dOeılndOklerl 

teebh edllecektlr. 

8 Eylül gün il pı oaym 
(38300) kiti, gecesi de ıkşamı 

da (50312) kiti ziyaret etmlıtlr. 

E•elkt akeama kadarki ziya· 

retçllerlo eayıaı (248,970) dlr. 

• • • 
Panayır komheıl baebnı Dr. 

Behçet Uz bagdn Ege nparile 

Plre'ye gidecek, oradan Sel4· 

nlke geçerek: areıolosal SelAolk 
panaymnı ziyaret edecektir. 

Şarbayın bo seyahati bir haftA 

atırecektir. 

Ege Tütünlerinin 
Vaziyeti Çok iyidir. 

~~-~~-~-----~~-~~--

E. SeJce, Piyasasının Da· Geçen Yıl 
Gibi Hararetli Olacağını Söylüyor. _, ______ _ 

Tek.itler ldareel tGtıln mOba blrllğile olıo talışmalarının H· 

yaa mftdClrO Ekmel Selcen'io vladtrlcl ıonuçlarını görmekle 

şebrlmlıe geldiğini Te bora· bıhtlyar oldum. 

dan da tGtGn ser'lyatıpı ince· Ba yıl kanan bGk6mlerlne 
leme~e çakbgını yasmıotır. Ek· uygun olarak işlenmlı temls 
mel Selcen ıehrlmlze gelmiş 

tGtOnlerin ekici ve ıhcıyı sevin· 
ve lncelemelertnln ıooocu hak· 
)unda blıe eonları eöylemletlr: dlrecek: tekilde ply•1&ya çıkma· 

- "Ege bölgesi 935 yılı UltGo· 810
' bekllyeblllrlz. 

terinin n 88al yetletlrlldlğl, çift· Acanda benzeri olmıyan 'H 

çllerln geçen yıllan göre Ul· her yerde zevkle kolland .. a bu 

Ulnlerlne kartı olan ilgilerini, değerli drGndmDzGn earaeında 
2506 1&yıb ekiciden tGtln al· plyaeaoın geç~n yılki gibi bara· 

ma kanonuna göre tQUlalerin retli olae1ğını umarım. u 

hasırlanmak.ta olup olmadı&ını inhisarlar Türün mübayaa 
teıkllttımıs ca yapılan öğretme müdürü Ekmc>I Selcan 
n ögatlerln çtftçllerlmlıce ne 

Y.olda benlmeemekte olduğuna 

ve tGtQnlerlmlzln çiftçileri ne 

dereceye kadar ınlndlreblle· 

ceğinl Te bu degerlf yord GrG· 

nGnftn genel durumunu yıkın· 
dan görmek: Qzere Ege bölge· 

elnln önemli yerlerini dolaı· 

tım. 

Buralarda yaptıgım incele· 
melerde eklcflerlmlzln tlttln· 

terini gOıelce temizlediklerini 

Te hu uğurda tam bir emek 
sarfettlklerlnl snlnçle gördGm. 

Eııaııen 2506 sayılı kanona ay· 

gon to Te ha11rlık yıpılmama· 

nın kendilerinin mabıalftnO 

ayrı; görmenizi, ayrı ve yanık, 

çClrOk Te daha batkl arızab, 

Ali Çetinkaya 
Burnava Kulflbfl 

Hamt Başkanı 
Bıyındırhk Bakanı Ali Çe· 

tlokaya Bnrnava Geoçlerbirllğl 

kulObDnOn hami releliğlnl b· 

hol ettiğini bUdlrmle ve genç· 

lerlu arsSJıa 6ıerlne ağrandlı· 

maa bir fotosrafını kolabe 
göndermlotlr. 

BQUla gençl~rlo lotlrııklle 

Mr çay ziyafeti nrll"c"k ve 

fotoğraf kulGb ealonuua aiıla· 

caktır. Gençlik, bu tlgldea çok 

ee•lnmletir. Boruna 

federe rdilecektir. 
bueene 

•e eatıe deAerl olmıyan kısım· ~--••••••••-~ 
larını da ayrı yığması ve denk· 

lemeel gerektlğiol ôğrenmfe ve 

on• gôre çahımıktı bulun. 

muelardır. 

Bu yıl QrGn genel olarak 

çok iyidir. 81&1 yerlerde IClttın 

fidanlarının korıktan kavrul· 

doğana gôrdılm. Bu durum 

tarlaların verimini çok ııaltmıt 

ve buna kmrı• tDtünler yas 

koraıu olırak yeıtemlı ve key· 

f lyeı itibarile Qrtlntın deAerinl 

yClkeeltmlıtlr. 

TGaGnlerlmlsln geçen yıllar· 

dan lemis Te Gattln yetlımeılnde 

ldaremis teıkllttının •e ba itle 

llgiU cle.let kanamlanmısıa el 

ölflm 
Emniyet dlrektörlfiAD hl· 

rlncl kıaım ıhll ikinci ko· 

mleerlerlnden Muuffer Batu 

uğradığı butabktan kartala· 

mamıe 

mGıtür. 

ve nelkl gtın öl· 

Muzaffer Bata, nzl(e 

pener H kendisini ındlrmlı 

bir memurda. 

Alleıl efradına Te kardetl 
Anadolu Ajanıı lsmlr mG· 

melllll .Muııafa Dogın Bata 

brdetlmlze1 başımı Njoban, 

derls. 
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llbayJıKtak.i 

Toplantı.~ .... -
ilbay Fazlı Gllleç alınan ka 

rarlar hakkında bir muharriri · 
n:ılze şo lsabatı verml1Jllr: 
-İlçebayları, köy lılerlnl yll· 

rfltmek için neler JAz,moldo· 
ğuno anlamak ve ona gOre 
tedbir almak i~ln çağırdım. 
Şfmdlye kadar başlanmış işler· 

den bar:ılarını, meeelA köylerde 
n ilçelerde perakende olarak 
yapılen I Jdanlıklan derli toplu 
bir halde en mQsald bir yerde 
n tlbaylık tarafından yaptır· 
tırmığı Te köylere en ehven 
eartlarla f ldan vermeğl mu va· 
fık gördtUt. ŞlmdiUk: eldeki 
f ldanlıldar, f ldınlar tevzi edl· 
lfnceye kadar kalıcaklar yanş 
yavaş taaf iye için onların hlz · 
meli Ub.-yhğı lrıtlkal edecektir. 
İlbaylığa da bu h fazla ma&· 
rafı davet etmemek ve idare 
m11rafından f ıtlf ade edilmek 
l~ln llbaylık be1abına ağaç ye· 
tlştlrme iof nln Bnrnava tarım 
okulunca deruhte edllmeıl Ba· 
kanhktan yalvarılacaktır. 
Tavukçuluk: 

Cinı tavuk yetiştirme ve 
daha doğrusu tavuk cloelntn 
ıslAhı lolnde ilçelerde mevcod 
let11yonlara iyi ellerle idare 
edebilmek ve bunlardan alına· 

cak damızlklarla köy tavuk 
clnalerlnl teHl11ble ıelAh etmek 
için bu lııasyonlar ilçebayhk· 
larm ve llbaylığın, eıkı müra· 
kabesl altında tlçe baytarlarına 
ve tarım memurlarına tevdi 
edilecek, hunların yemlerine 
dımızhk hayvanlar tabsl!atlD· 
dan yardım olunacaktır. Ötede 
beride perakende kalmış, hı· 

kımıız olanların bir araya top· 
lanarak llbayhkça himaye edil· 
med ve !Azım gelirse g•ne Bnr· 

nava tarım mektebinde bu işte de 
ıukı bir elblrllğl l'Ocode getiril 
meel esası kabul edilmiştir. 

Bunlar kGylfllerln Ozerloden 
biraz y6k almıya 1ardım ede· 
cektlr. 
Köy KalJmmıası: 

Tam prensip olarak köylerde 
yıpılıcık kalkınma işlerinin 

parala taraflarında llbaylık lda 
resinin mllesslr yardımını temin 
etmek ve kôylalere çalaşma, 

yani imece f şlnl bırakmak eaa· 
sına 'farılmıştır. 

Boş yerleri ağaçlama için 
yıllara taksim edilecek pro· 
gramh bir çahşma stıteml kabul 
edilmiştir. Do program her 
llçece yapılacaklar btrleıtlrllmek 
flzere genel kurultayın toplan
maıından evel bitecek ve kurul· 
tayın kararına da iktiran etti· 
rllmek aoretlle gelecek yıldan 
başbyank her yılan tahsisatı 
aboıcak, ve bu lete de halka 
ciddi mOzaheret yapılacaktır. 
Panıukculuk: 

İlde pamuk cinsinin ulahı 
ve llyaf ı ozon, iyi vasıflı pa· 
mok yetlıtlrmek için yerli pa· 
moklarımızın en lyJelnden to· 
hum alınarak birkaç dônılm 

yer ekilecek le her yıl bun· 
ların en gOzellerlnln tohumları 
ılınmak ıuretlle özel bir eneme 
yolu ile pımok tohumunun 
ıslahına ve köylOmOzOn bu zJ. 
raata doğra teavfklne gidile· 
cektlr. Bu lee & .. men !başlan· 
mış, arazi ve tohum teminine 
teıebbtıs edilmiştir. 

KGylerden mektebi yapılmıa 
olanlara öğretmen bulmak işi 

Gzerlnde de ciddi olarak do· 
Tolmuş ve bazı çarelere baı,, 

vurmak için karar alınmıştır. 
Bunları tatbik e1haıına geçtlkç" 
göreceğiz. 

Dlyn burada bitmektedir. 
Vertlen kararlardan ~nlaaılıca· 
ıına gftre btıtan lıter löylaya 
ııkmadın, imece ile yapımlı· 
eaktır. 

Böıröneö ylUızden aırtan yazoDaır 
lzmir Kurtuluş Bayramında Büyük Bir Heyecan içinde Çalkalandı 
Şebldllğe parti ve uray adını 

birçok çelenkler konduktan 
eonra, Halknt adını ô~retmen 
Karahan tarafından bir eôylev 
verllmlt, ordumuzun kahraman· 
hğı, ceearell, zaferi lstlllsaldekl 
movaf faklyetl takdirle anılmıı, 
alkıılanmıştır. Do 11öylne mız· 
raklı eilvarl mQfrezesl komutanı 
cevab vermiş ve çok' alkışlan · 
mı§tır. Bu söylevde ulusal aı· 

vaşın btıtftn ıaf haları anlatı· 

hyordo. 
Beryıl motad olduğu gibi, 

bu yılda mQfreze komutanına 

parti tarafından altın bir dolmn 
kalem hediye eitlmlştlr. Sael 
mozlkaoın çaldığı İetlklAl mır· 
tından sonra bir manga asker 
terafınndan havaya Qç el allah 
atılarak şehitlerimiz ıellmlan· 

mı1t1r. 

Bundan sonra ıehrln moh· 
telif yerlnlnden llç müfreze 
ıehre glrl~I temsil etti. Ve Qç 
kol eaat onda kııla önftnde 
birleştiler. Şehitlikten kışlı 

Gnflne gelen mnfreze kordon· 
dan geçerken vapurlar1n ıOrekll 
dftdflk eeBlerl ve halkın alkış· 

lan ile karşılandı. 
Saat ooda kııla balkonunda 

ilbay Faılı Gnleç, MOıtahkem 

mevki komutanı general Raılm, 
parti başkanı Yozgad eayluı 

vnl Doğan, ıarbay doktor 
Behcet Uz n 11ylavlar, komu· 
tanlar ve ıazetecller bolunu· 
yordu. Meydan bmca·hınç dol· 
mooto. Burada parti baıkanımız 
A •ol Doğan çok içli ve canlı 

bir söylev vererek dlnllyenlerln 
heyecanını harekete getirdi. 
Başkarım söylevi: 

- Ege'lller, Ege'nln en gd· 
ıel yeri olan İzmlr'lller! 

Bugao 9 EyhlldOr, İzmlr'fn 
kurtuluş gOnOndeylz. Bn baylık 
gflnfln ınlncl içimizden taaı· 

yor. Kendi yurdumuzda, kendi 
fllkemlzde egemen olarak ya· 
şamanın luvanclle başımıs dlm 
diktir. Bayramınız kutlu olsun 
(Alkıılar). 

Arkadıılarım; ( 9 Eyhil İz· 
mlr 'ln kurtuluş gflnftdOr) dedim, 
hayır. Bo, bayak g6n bu kadar 
kGçOk bir çerçeve içine ıığmu. 
9 Eylulde Akdenlz'ln mavi ıula 
rında boğolan yalnız tek bir 
dilımao cesedi değildi. Yalnız 

enun blreı ve letllA arzusu 

kafile, k file gtıç yollarına 

dflıttıklerlnl (otutmayın. 

Arkadaşlarım, tertıfle yaşa· 

mak lıtlyen ırk ağır vazifeler 
taşımak mecburiyetindedir. Do 
bayramı kutl•rken bugftnfln 
uloeal 11ınırları içinde Tftrk 
cumurlyetlnl korumak için yor· 
da bayak ödevler karşısında 

i>ohındoğunu unutma! unutma 
ki bo knteal toprağın her 
avucuna bin tane Tilrk ylğltl· 

' Bnyokler 
Bayramımızı 

Kutluladılar. 
Kurtuluş bayramımız dola

yıılle Parti başkanımızı aşa· 

~ıdakl telgraflar gelmiıdr. 

Bay AtJni Doğan 
lzmir: C.H.P. • başkanı 

Dolmababçe: 9 - Kurtuluş 

yıldöoamnna yflrekten kutla· 
larım. 

Baıbakan 

ismet lnönil 
Ankara: 9 - 1zmir'ln kor· 

toloıo dolayıelle göeterllen 
Hmimt duygulara teşekkflr 

eaerlm. 
Milli m4dafaa bakanı 

Ktizım Özalp 
fstanbul: 9 - SeTlnçlerfne 

ortak oldogunus 1zmlrll kar· 
deşlerlmlılo kurtuluş yıldô· 

nflmQ bıynmlarını candan 
kutlular, candan ıevgl ve 

ıaygılar ıonarım. 

C. H. P. ge:ıwıllsekreter veklH 
ve Glreaoo ıaylavı 

Münir Akkaya 

• •• 
Belediyeye de en telgraflar 

selmlıtlr: 

Dr. Behçet Uz 
lzmir şarbayı. 

Kurtoluı gftnGnCl yGrekten 
iotlolarım. 

Baıbıkan 

ismet 1nönü 
Gazel lımlrlmfzln bogftnk6 

easlz heyecanına bCltCln gGn· 
lflmle kıtl olarak gClven ve 
ganence dilerim kardeılm. 

G. Trakya umumi mdfeulşl 
K. Dirik 

Gazel f zmlr'lo kortuloı 
bayramını kotlolarken kardeı 
latanbol'un ıevgl ve sel4mla· 

değildi, onunla birlikte yiğit rını sunarım. 

l'Ork ordusunun gömdOğfl, İıtanbul şarbayı 
boğduğu ceıed; kObnemlı bir Mıılı. Üstiindag 
idarenin, soltınlar idaresinin Sevgili lımlr'lmlzln llfltOn 
çdrOmOı, kokmuş ceaedlydl. vatan için bayram olan kor· 
Daha ~Ueye giderek diyeblll· tuloa yıldöndmdad en derin 
rlmkl 9 Eyhil yalnız T'1rk ıaygılarımızla kotlolarız. 

olnıonun cihandı layık olduğu İzmir 1aylavları 
yere vAsıl olmak için gGttftğQ llasan Ali Yücel , 
danoın dönOm yeri de değil· llü nü Çakır 
dlr. Daha ileri giderek diye· \.._...., ___________ _,,.) 

ceğlmkl yıllardınberl henUğlnf nln kınını döktnk. lıte o kan· 
kaybeden, bir :zamanlar cihana dır ki; bayrağımızın ,afaktan, 
medeniyet kuca~ı olan Asya tan yerinden, daha kızıl, aleY· 
tarihinin döo4m yeridir. den daha parlak olarak göril· 

Arkadaşlaum; 9 eyhile ge· len kızıl renkten daha kızıl 

lloceye kadar, yani (Tark ulu· kanıdır. 

sunun esir olamaz, kendi ken· BOyftk TOrk ırkının temiz 
dini kurtarır) davası ile Bayat çocukları! Eğer bayraRın için· 
Önder Atıtiirk'fln Sam11on'a deki akbllalı, bayrağın içinde.iti 
çıkt1~1 gnnden bogdne kadar atyıldısı Tflrk ırkını binlerce 
geçc:n gflnlerl unutma! Acı, yıllardınberl blrlklb gelen abn 
karagOnlerl ntotmazeak bugflnfln akhğı gibi temiz tatmak leter· 
bflyflk mın11ını daha iyi an· ıen vaılfenl nDutma!. Bir yord 
lareınız. 

O BOydk Önderin Samıon'a 
ayakbaetJğı gDn dOşman da bu 
gazel kıyılara ayak bıımıştı. 

Y aııyanlar bilirler: Ağlı yan kı· 
dınların, at11ını • kaybetmlı.t ço· 
cokların yıllardınberl toprağı 

emek vermiş, yuva kormoı 

lhtlyarluıa gôz7aıları içinde 

yalnız sevinçle yaıamaz. ona 
emek 1ermek lbımdır. · 

Arkadaşlarım; HOyOk Türk 
ırkının ba~ında hn oloeo en 
ağır uçurumlardan kurtaran ulu 
Ôoderlmh~ Atatflrk'On kurduğu 
baytık devlet için çizdiği pro 
gram ıudur: 

Yardda buıı, acunda hını 

ve bu btıytık ırkı diğer ulusla· 
rıo hizasına çıkarmak, hatrA 
onları geçmek. Boraya varmak 
için TOrk köylaen! Senden dor· 
madan çahımak bekliyoruz. Bo· 
raya varmak için Tilrk genel! 

Cthamn nizamı lçtlmalsl ne, olarsa 
olıon aen comorlyetçl kalacak· 
sın, ıen halkçı , devletçi, mllll· 
yetçl, ilik ve lnkılApçı olacak· 
eın. Senden Atatflrk: buna isti· 
yor yiğit komutanlar, yiğit sn· 
baylar, babayiğit erler! 

Siz ôdevlnlıi biz istemeden 
yapın göz bebeklerlmlzsinlz: 
Siz ba yord için bin yoklukla 
oğraearak her zaman kan dök. 
UloOz, yordun ıelAmetl için 
oyamk bekçile\'e ioanımız var. 

Ardadaşlarım, bu kadar 
emekle, bu kadar ynksek kıy· 

metteki Tftrk · kanını döktüof1z 
bu topraklara uzanacak yabancı 
elleri kıracalr, yan bakanı şlm· 
şek gibi yakacak, Ttırk ordusu, 
Tftrk nloeu ve Atatftrk vardır. 
Yarma gflvençle bıkablltrlz. 

Arkadaılar! Ba olo1al dev· 
rlm, bu kalkınma hareketi baş · 

ladığı zaman memltkette mO· 
nevverlm diyen, milletin işle· 

rlnl iyi görftyorom diyen bir 
ınmrl'; ( Arık bir yurd, arık 

bir toprağımız. milyonlarca Ura 
borcumuz var, sllAhlarım~z kı· 

rılmıetn, milletin maneviyatı 

bitmlotlr, kortulamaz)dlyorlardı. 
Ve (Arap deTletlerlnden ban· 
glelnln köleliğini kabul etmek 
IAzımd11?) diyor, bono dftşü · 

nOyorlardı. Tark 11kınıo; tarl· 
binin en karanlık gftolerlnden 
gelen bftyClk egemenlik kapa· 
ılteılni, cnher ve kudretini 
bilen AtatOrk bugiln gıpte edl· 
lecek ve ~ğftnOlecek bir yord 
yaratmıştır. 

Comurloğun 10 nen yıl dö· 
ntımGnde oloea vadettiği bayak 
ıözfl, yani TOrk oloeona acun 
mUletlerln ıevlyealne, bltta on· 
ların OstGne çıkaracağında tek 
ferdin ıapheel yoktur. Yeter ki 
Tflrk ulusu ona doğru ko~! 

Onoo eözflne koş! Muhakkak 
monffak olacaksın? 

Arkıdaılarım; Tlık mllletl 
gibi bftyflk bir mllletlo nlAdı 
olduktan ıonta, Tdrk ordusu 
gibi gGğeGnQ dOımana siper 
edecek aralın yaradıhtlı erlere 
malik oldukça demin söyledi· 
ğlm gibi kadın, erkek, ihtiyar 
genç, çoluk çocuk berket 
yurtta ödevini yıpllkça bo 
koteal bayrak dılma şanla dal· 
gılınacaktır. 

Bize bo bayok gtınled yı· 

ratao, bize benliğimizi daha 
iyi doyuran orduya, btıyükle· 

rlmlze, Atatftrk'e binlerce ta· 
zlm! Yaıaeın onlar. 

ihtifal korolu ve bizzat parti 
baıkanı vardı. Muhtelif temsil· 
ler gôze çarpıyordu. Parti ka· 
mon n ocakları 4yelerlnln 
toplu canlılığı ve ozon mdddet 
devam eden geçlılerl lzmlr'll· 
terin parti etrafındaki kaynıı· 

malarını ifade ediyordu. Comu· 
rlyet alanında lise öğretmenle:. 

rloden Mltat A vnkın gnzel bir 
11ôylev verdi Te tlddetle alkıt· 
landı ve Atatdrk.'dn heykeline 
birçok çelenkler kondu. Alay 
lsmetpışa bolYarında dağıldı. 

Gece Helkevlode zengin bir 
konser verildi, Kordonda fener 
alayları yapıldı ve İzmir geç 
vakte kadar bavramını katladı. 

• • • 
Karşıyaka 'da: 

Öğleden 11onra saat 15,30 da. 
Atıtftrk'On anasının mezarına 

gldtlerelc bfiyflk törenle çelenk· 
ler kondu ve borada Boldan'h 
Maetafı bir e~ylev verdi ve 
İzmlr'IUer Baynk AtatOrk'Q 
dooğnran ananın ruhunu aaygı 
ile selAmlıdılar. 

• • • 
lşçi esnaf bürosu: 

Parti işçi ve e11oaf birlikleri 
bftroıu, bayram g0n4 Babahle· 

yln fakir işçi ve eınafın 600 
çocoğono, birlik çatuıı altında 

baştan aeağı glydlrmlı, onları 

öğle yemeğine mlHf lr etmfı ve 

bir kıamını da ihtifal alayına 

katmıştır. 

Baronun bu gOzel eseri, 
bOttln görflnlerl mfltehaaelı et· 

nılştlr. Birlikler bln11ına peri· 
şan kıyafetlerle, yahnayak, 

başıkabak, giren yanalar, te· 
mlz ve dtızgfln bir . kıyafetle 

çıkmışlar, comorlyet 111arşıoı 

aöylemlşler, oynamıı, bağırmış, 

ıevlnçlf'rlol gOıtermiılerdlr. 

B6ro, bayram için Tire genç· 
terinden mflrekkeb bir bındo 

mOzlka getirmişti. İyl muYaf fa · 
klyet gösteren Tire mOılkası, 

blrllk karııaındıkt tatlarda çal· 
mıştır. Gençler iyi tesir bırak· 

mışlardır. Ayni zamanda baro· 
non nezaket ve mlsaf lrperver· 
llğlndeu mlltebaasle olmuşlardır. 
Diln lzmlr'den ayrılmıolardır. 

• • • 
Burnava'da 

Bayram çok parlak geçti.. 
Parti ôoQnde tezahQrat oldu, 
ıehltler anıtına gidildi ve bu· 
rada parti nahiye korulu ilye· 
elnden H6sn6 Ataca gazel bir 
söylev verdi. Balk Atntdrk'd 
ıelimladı ve öğleden ıonra 

Burnııva sporcuları lzmlr'dekl 
alaya iştirak ettiler. Boradaki 
tezıbaraua zeybeklerlmlz çok 
alkıılandalar, gece de f\ğlenceler 
yapıldı. 

Karapınar' da 

Bu ıöylev ıık sık ve hara· 
retle alkıılandı. Hona lstlklü 
marıı ile beraber şaolı bayr•· 
ğımııın kışlaya ve hftktimet 
konağını çeillmeel takip etti, 
alkıı ve heyecan göklere yllk· 
ıeliyordo. Askerin geçit resmi 
bittikten sonra öğleden evelkl 
tören sona ermlotl. 

Kadın Y OzOnden 
Bir Cinayet Olda .. 

Öğleden sonraki tören: 
Porogramda olduğu gibi lh · 

tlfal alayı 11at 16,30 da Bas· 
mahaoede buhara toplanmış, 

Keçeçller, Meıarlıkbıoı, Arasta, 
Kemeraltı cıddealnl takiben 
harekete geçmişti, ayol Baatte 
on binlerce brl comorlyet al• · 
n1ndı ve lfordooda onbiolerce 
halk alayı bekliyordu. Alay 
bir bryrak dalg111 halinde idi. 
Tftrk ve putl bıynkları yilk · 
ıellyordo. 

İbdfal ılıyını~ · en önGnde 

Karapınar, ( Özel aytaıımız· 
dan) - Evelkt akşam kasaba· 

mızda bir cinayet olmoıtnr. 

Zekeriya oğlu Bekir isminde 

birisi, Koca Mehmed IRmlnde 
blrlaioln kansına earkıntıhk 

etmiş, kadın bono kocasına 

şlkAyet etmlıtlr. Koca Mehmed 
bunan üzerine Beklr'I aramağı 
baelamıı ve ıı,ığı mahallede 
kahvede görünce Qıedne taban· 
caelle ıteş ederek Beklr'i öl· 
dOrmOştOr. 

Koca Mehmed; Aydın'a kaç
m119a da saklandığı yerde tu 
tolmuştur. 

.... 
ltalya Kıt'alstl. 
Harekete Geçti 

---,,. •••sa k 
ealr mdueeselere de blrÇ~ 
yara ısmarlanmıştır. 'f 
tayyarelerlo teşrloevelfll b 
teellmf şarttır. 

lI abcş imparatoru Jıa:.ırlı 
İstanbul, 10 {Özel) """ 

Ababa'da lthır edllOlll 
mfthimmat ve cephaneyi• 
garbında muhtelif yerJeff 
ledllmlşttr. Do tedbir, 1 
)arın ani bir ha va 
ihtimaline karşı ittlb•• 
muştur. 

Habe, aakerl mabaf iti• 
ya'nın Adfı ·Ababı'ya y• 
ları bir han taarf1'1 

ancık ıhll balkı lzrer t 

ceğl ve aakcrl bir ~· 
olamıyacağJDı temin etıOe~I 

Habeş f mparatoru, 
ıefaretbanealnl mildaft• 
bôlilldfl renkli İtalya •9~ 
Adle· Ababa 'ya getlriloıeıll' 
eaade etmemiş fakat 
fakat bftrOn ecnebUerlll 
fazaeı için hosoei pollı 
zelerl teekll ettlrmlşllf· 

Ecnebi istemiJorlar: 
İetınbol, 1 O (Özel) -"" 

hflkdmetl, bundan MY1' 
kadrosuna hiç bir e 
alınmamaeına karar 
Bir protesto: 

İstanbul, 10 (Özel) _., 
hftkumetlnln Habeş eefl~ 
Vlnçl imparatoru ztyır" 
rek bir ltalyan slyıs•'1 

çantHının Habeş post• 
ları tarafmdan açıldığ•oı 
dlrmlş ve bo harekeli 
prote11to etmlıtlr. 

Cenevre 9 (A.A) - l 
ble oelseef kapanırkeO 
başbakanı M. D6 Valerf ,ı 
ble başkanlığı namzetlff 
almııtır. M. Beneıı 1111 
mevkline geçerken 1 

mıetır. Beneı, tetckkOt 
ve aeumbleyl uluslar tıl 

alnln tehlikeleri yeoe 
ve feliketlerln önOne 
ceğl hakkında dtınyayı ~ 
"" kanaat vermeğe d• 
mittir. 

1
6 

Cenevre, 9 (A.A) - ıJ 
nlaslar ıoıyetesl aııe.oab 
Rolz~lrana1onun bıok•0 • 
açılmıştır. Başkıo 1 
mQmeBBlll ııfatlle ıoeOS 

.1barış ftlktlsft için oııo 
lerlnl ve hele Şako ~~ 
ıındaki rolftnft k•Y ~ 
sonra uluslar sosyetesi stf' 
ve Y ugoılav kralını keti 
pılan eulk11t mes'elel ~ 
faydalı rolilnd bıurl•' 
ualyan Babeı aolı0'°1 

geçerek demlatlr kl: 1 
Konsey müthiş bir '~ısı 

bktan haberdar 
0 

"'' 

Dftnya tekrar sUAbl•0 ~4 
birlerinin ortay• çık•,,-
ekonomik buhranı o•• 
kndlşe içindedir. B0 

elde edilen terıkkUer ,ıol' 
.Fakat ulo11lır ıos1eıe 
lışmı ıartlarınt aoutoı• 1 

M .. Ginaz uluslar ıo91e~ 
itimat edilmesini t11tlf'' 1ı 
lerlnl bltlrmlı 'fe ceJet! 
vakkaten tatil etmiştir· -Evkaf 

Hali inşaatı 
od••' 

Uray ile evkaf arı•• ~ t 
zarbkbaıında yaptırıltc' ş 
hali il.zerinde bir •01i~ 
vardır. Urıy bu yeri~ ııl' 
merkez ve mfttekli&l 

1
,_, 

olması itibarile bir ~ıı•1 

yacı olduğunu ileri atı d~ 
Yapı lhıle edilmiş, 01

1, G 
iki taraf ta ilbay l! •• 
mftracaat etmlolerdlt• 
ilbay, tırhay, evkaf 
ve mimarla blrllkle 
yerinde taceleyecekalt' 



Başomozdan 
Ge en eraa 
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Abdtllhımld, milleti blr19y 
dlftlnme1lnler diye hube •e 
fellkete ıtlrtlklemlt n buuda 
-...ıı.k olmaııa. Milletin 
.,...._ -tsıaaa açılamıyıcağın· 

dan utık emin olmaıtu. 
Fakat en bGyGk dGımını 

meydanda idi, uğ n ullm 
dolqıyorda. O 1•chkça Ab· 
41lbamld içia uyka •e rabıt 
Jtbıtl yokta •e olamaıdı. 

llla.t pata bu .• Sultın Ab· 
dll1atz gibi boroıler1 Hnneayı 
kadar nltan tıkan, bir otaruıt• 
bi2 ku• •olm•ını yiyen ba 
pehll•ua y•pılı pıdttaha ne 

• J•pıp yapıp tıhtan lndlrmlı, 

Topkapı Nraymı hıpeettlrmlıtl. 
AWtlhamlttea metratlyet ldı· 
hll Uta edecelfne dair aldı~ 
bir 16• tlaerlne betlncl Manda 
da bir gtlntln içinde padlt1h· 
laktan çektlrmlt Çır1ğın ıara· 
,. •• hk•m4h. 

Birbiri udınea iki pıdieaha 
tahtan indiren bu ıdam, Ab · 
dtllhamld için pek korkunçtu. 
AWGlbamld dftılatlyordu •e 
keaal bacllae: 

- Ba adam dell midir, dl· 
9-ne midir nedir, blrtflrUl an· 
lıJamıcbm. Bir kınono euıl, 
bir meınııiyet idare, bir hClr· 
lt7e1. bir .Wettlr tunarmut 
gidiyor. Sadnsam oldu, loca 
llktJI ellne bınktım. O gene 

ekoda. Millet nıan 

diyor da e~ındıa ıbatka bir 
•89 çıkmıyor. Ne 1apıp yapıp 
ba ,..._, • ..O.Odana ortıdan 
••ldırtmalıyam. Aacak oadın 
teua ... 'ad olalalleceatm n 

-.·.-·-t edeeepm. 
Dl,_tta. 
lh•W hllnblatl •erlllltd 
·~ Mltat ,. .. ,. n o
etrdna toplnın nalrlerl yok 
.._,kd. Millet •endi dertlllle 
.... tltt6· ltoca lmparaıorlak 
J.lt ••heer laeyatı y11ıyordtl. 
l'er_...ls yerlerden .lellm Ye 
'l'trk muhacirler akaa laıllade 
l•lt7ora.rc1a. Bir çokları İtim· 
'-t'a ıellr gelmea. açlıktaa, 
lefaletten allyorlarda. Sirkeci 
~ y_. pOllahneala arka ta· 
laf lan dıreeea •Al•ta• blDlerce 
~ renkli bDlla, eıba la••· 
1-r1a dolmae idi. Badad .Ut 
)ederlmlacle ayni 11kaabyı p· 

yarlarda. Banan için muıe. 
ita ...... nı b11yaeak hıU yo~ta. 
... hlylk bir fıreattı. 

Mltat Pa .. Anapa'dua ç~· 
tfldı. İamlr'e ••il olank gll•· 
4ler0c11. Bamell'de Tona •ıllıl 
~ el7Hm mHcat h6ttln yollan 
0 J•plar•lfb. Ziraat bıakala· 

• o ... ırmııb. llagCln elde 
illlaeYaat .... , mektebleılnla 

ANADOLU -Gflllllk Siyual Guete 

Waip •e Bqyupm 
Bafdu Blfdt ÖKTEM 

l1111amı •etriyat •e yua ifleri 
t.ı_ ~M~: Hamdi Nbhet 
-.ıebaaen: 

.._ İamir Waci Beyler eoU,. 
~ Balk Partili ldnaa içinde 

t,..1~~1: t...ıir .. ANADOLU 
._._ 2716 • Potta kutan 495 

't ABONE ŞERAITt: 
.... 1200, Alb ., .. 700, o, 

...._arhla 500 k1lnlflar. 
--~~-elik 

........ 87 Bnıdır. 
a.,.. 5 Kmattar. -zf Hıt 2$ karattar. 

• 

Ameri 
K ra 

""""'"""""" 
a' da Denizden Sonra 

G6rQfler 
se.iel ,._ ______________ .... 

Y_:.._.L~ 

Kadınlar Manevrası Başladı. 
Gozelleşiyormu 

Ruzvelt, G e Ka?ıanacaktır. Amerika'da 3 Çocuğa Am.,r•k•'lı••• btdh• 

l Ot--...obil Kazası fôtief Ediyormuş .. 
Nn7ork, (0..1) - la.17 .. 

Etiyopya (H•befletaa) - glallll 
bunda btlytlk bir eMb ile 
takip edilmektedir. ee,tlk bir , 
eocaıun klQGk bir eoeata dll•· 
meal dogro gllrllm6yor. Aoıe· 

rlk•'d• İtaly•'ya blylk, Ba· 
bet~taa'a klç6k çocuk aasarlle 
bıkalmıktıd1r. Bun pzetele· 
rlne gGre, İngiltere, İtalya it· 
terine kanıır •e h1rekıılerlne 
mtlmaueıt etmek ltteı• bu bir 
harp teltkld edilecektir. Beye· 
Clnb '-haberler l1e ....a-.ı.r: A.meriluı donanması. 

l.giben Sa.en .... b.. toldb etmektedir. Stlftrller bl· ı·=•:::: awı!Mw pb11yor •e 
kıpıhna İhly• 1Mylnlerle bir le -..,..a.rla Mklı•ll•ıkle· ..,a.u., .... Uta 
gtlnde Cebeltltt1rık ........ dlr. u .. k ... 1e1erdea ..... k ,.,.yor. 
kapıtaeak, kaleyi Alttedecek, çok kıea bir WMDda barp 2 - Amerib'aıa ] 984 le• 

Bıbrleeflttekl İaglll• .... _. .tlenaa 4aldl el•k lmMaı aell •Tefti Mtlmlt nrtdab" 
ıını hHad•n •e denladen Mb• gBrM.lllt .., •kl•dıııh 1tll· '9 •llyar 4'° .ııyoa dolardar. 
rı•erecek, Mı11r'ı iki gQllde •tlfflll' .. l'lc lılrır• ulıllı•ht .. ...,_.ı adla& tleilldlr. Tf. 
eline geçirecek, Stln11 ~ .eofl.ııl_..._111r. iyi eW.p aene· 
lını ıçmeak, Bıbetlıtm'ı U· .. ,.. ....._ •arldat· 
ktlnden kazıyacak H lagllıere Wall MI ••=- Wsrıdulua 
lmpuıtorlopnun yakılmaue Belen .._. ...... baunı lh· 
baılıugıç kaneak lmlı. .. ,-_.,....., elank mubalua 

1'•t1111Mrler .• ~'feftl .Ua.. kııma lae 
'~~.................. • ...... ......... deall· ............................. ............... _ .. ,.... 

ıtttete'den etkek H bdan te· 
...... aW -celmltlerdlr. 

2 - Son d6nyı bokı .. m. 
piyo•ı.pu .bfbetml• olea 
Baer; Zenci Y oe Loulı'i parça· 

Uk ma1aı....11ya• diyor, 
Ji Yadlara kadınlan• 
mellal •Alarmı~ A ... 
IW..., dedi• • ".'flJleee 
dlfladlm: 

lldlı•• eanla ba klMlu 
badak ıalmı•na hıyret 
denem yalan olıcak. 

memlekette lhll.., hekl• 
meydana çıkarmıfbr. Et 

c dokıor ma, hepli içinde 
eonn gGs mtltah.-.., 
mltalaa11111, ılalr mataJıa.. 

kllb mftıaham11 meydin 
n nihayet llldMI .. 111 
ortaya çıkh. Taabetlea 
yerlerde de mlta ..... tlu 
rindi. Elekırlk mtl.talll. 
nebatat atla.ha•11, çiçek 
taba•ııı, ırpa mlta.._, 
•ak mtltah ... n ... F•bt 
Uk mtlrah111111nr hlo 
ptlrmesdlm. Ba sat genel 
nttın 10•n kıdanlnıa Mı 
klaUk deneli pçldlklerlli 
fakat bedeml eporla, 
rica ile gtlnlleımekte 
luını ı&yltlyor. Makyljıa 

mı gbel~al hiçe •Jl"f•• 
yınm•k ile gtlaelUk ol 
diyor. Mea'ele on .. defi; 
ullik mlt•laa111b19ncta 
bu Amerİka'b iMi llılllM 
lomuını nereden •tm•f.· 
ulletmak •tı bilgi iti imle. 
adameal1S da •• bllsl•I• 
fetar4 lmfı. Talaaf oı.. .. 

... ,...., . .... ............ J-------------
dWHe• ttea1a ... ..,,.. .... Tlrkiye Batpeh· 

8l57le •Wdyetle .tada 
gbelleıme11lnl hWI• .._ .......... ..., , ...... 

M. Ru:ıvelı ve kısı 

GaeleleN ....... t•Wrİere 
gire A..tb'blaı iagllltter le· 
lalndedlrler. 

~ka· Almanya: 
lmanya'dı nba ple• ... 

nlletler 'te telMdMller dehi 
;ı.ada •ltb ile takip- ......... 
..Ur. 
Dahili: 

1 - Amedkmaa ~ 1en .. 
tl4 bir d•lfffl• rellhlnh•r in· 
.....b. 1986 ............. ,.. 
cakbr. Baatell'ln teknr relll. 
..emhurlatlbab...._.. ..... 
kanetlldlr. lhlaaa ..... ,, pM· 

tiler ttmdldea ..,.,...... bat· 
l•mıtlardar. 

2 - e.lflk ......... ,.. 
palın 191ylk bahriye maaeftl· 
luandaa 10nr' ılmcll kpada 
da uked maaewalar ppıl· 
mıka.dar. Birçok kıt•t •otk· 
lencllrllmlı oldqandaa ba ma· 
nnrıl1r ılaallyl ıll ~ ılıncbr· 

mıktıdır. 16 mahıeUI lalkd· 
m"t ıteeemllterl maanraluı 

torlap aer alkerl .oWa. Ve 
11Mf111dyete kadar da eer ..... 
Ukte kılcb. 

ı....w•a 9k•lm Milat 
pqa doAruca Yıhb• gOtltlldl 
Ye or•dı dlpr .,._..ulle 
beraber luıpledlldt. ;r.adı• ha 
iti g6rmek .. Mı melallemel 
fewblide tetekkll eımlıd. Ve 
ha. malabmeala lldatak clalr8ll 
tew•if mlukkerealal bemltd. 
Beıee1 b•••I çeqlwe ıt1•e 
pllyortla. 

alaut ••...,...'• tıla.. & .. Satma Gfl leri 
,..ru ....._ "8rek ı.kru Çocak ..... k.._. p-
bokı taeanı kuaaaCll••• llJ· aeL .._k• llıllmda ıertlb 

paa .. nk etd-. t1J1e 
ile kırk ua•nda 41f111 
........... lall' --k .... 
JtıeelllA yok. Oa• pilll 

J,,aaltdr. Baer, ... ot 1'Pale ile , .. ._ekte ola• ...,. 1-t lan pembe gldr dfYMlllll 

yok, daha ı•o &et tlJJıe ZI 
bk .... , ... ,....,...,... 

1 1 tlrı6r. 

F. - JliJıelfll'lilc 
1 - ......... ,. otomobil ·---- ........ ..... -.ede ,.._,.. .. ...,. 100 W. 

nddedadedlr. Ber iç (OOak· 
laD bldlll• r.11na bir aa.mo· 
bil kUlll leabet etmektedir. 

Baaun lçla blylk mlkJMta 
propapada yapılm•kta •• oto· 
mobil ıtlrealere çok dlkkıdl 

olmalan laaıırlabl•ktach.r. Pro
papndayı ea kanedl olarak 
yapanlar, poUılmlir. Umma 
poltı otomobllled ublanılda 

kua allfled ı ... yorlar. Dınrlar 

afltlu ." .................. ," , ............................. . 
ı.r1a _,..,., •.._..r .,rdlli 

_.rll•lftlr. 
2 ....., ...... ~Sok

.. tllbllDde ._._ 18 çer 
Dolubla.._. ....... a.100,000 
-...ı ......... kimlere 
....._._. ....... .ur.sa•· 
kette 150 .U,.a lilel8lı dar. 
...... e; ....... ~deri·· 
de de w...tardar. 

llALf DUIRJll 
ı - Bonalarda laHyea de· 

••m ediyor" W.letlll fı.tlerl 
artayor. Penteatle labtlara• 
çopldıl• dcaret Malttı tudaa· 
daD blldlrllmekaedlr. lle .. eket 
uwu-. .. ,.... ......... .. 
taı. l1eı tehir .... ~ .... 

e&tı••""·· " ~k 

.JtMID••m •eme ,._,ı.ıı 
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Emir, Ayhey'le arkadaşına oturmala
rını tercümao vastasile söyletti. 

Bo 11rada, Acem neler, Arap 
emlrln çadmna girmişti. Kapı 

da, iri bir köpek, müttımadlyeo 
hırlıyor ve bir Arap neferi, 
ona blrşeyler söyUiyordo. 

Neferin çıkması ne beraber 
beriki Türk gencinin iki taraf. 
lırına, kılıçlarını sıyarmış iki 
nefer durdu ve kollarını gir· 
diler; 

- Yllrftytln! 
Der gibi bf r 1 şaret yaptılar. 

Eğer arkadaşı işaret etmemiş 
olaaydı, Aybey az kalsın; kolona 
silkerek kılıcına davraoacaktı. 

Çadır, oldukça kelabahktı 

Bunda otorınlarm luyafetlerl, 
oolarıo ileri gelenler oldukların• 
gösteriyordu. 

Aybey etrafına bakandı . Bu, 
ona göre bir ölçQ idi, fcahıoda 
dövfiıeblleceğlol besabediyordu .. 

Bir nefer, ensesinde dokundu 
ye işaret etti: 

- .Başını eğ!. 

Ayh;,y lııe, ensesini sertlf!ştl . 
rerek onun tazyikini karşıladı. 

Arab emiri gftldft ve bir şey 
eôyledt. 

Acem nefer, bunu tercftme· 
ılnl yaptı: 

- Emir hazreılerJ, Türk· 
lerln dik kafa olduklarını eöy· 
llyor. 

Aybey cenb vermeden arka· 
daeı atıldı: 

- Bizde bu adet pek azdır 
da... Arkadaıımın da dal.,ınlı· 

" ğına gelmft olacak?. 

Kelimeler, itirazlar, kdf ilr· 
· ler, Aybey'ln gırtlağını parça· 
lıyıb duruyordu. 

Arhk arkadaşı Ue emir, 

Acem nefer vaeıtaelle konuşu· 

yorlardı. Bu konuım•, bir eaat 
kadar eftrdQ.. Dlnllyenlerde de 
mftebet bir intiba vardı. İkide 

bir bıılarını sallıyorlardı. 

Aybey hlçblrşey anlamıyor 

u bondau da daha ziyade si· 
nlrlenl yordu. Nihayet, Emir 
Sıyld bir kilimi gösterdi ve 
tıaret etti. 

- Oturunuz! 

Arkadaeı ile yan yana otur· 
'lllUftU. Demek kurtulmuşlardı. 

Bu hareket, iyi bir mOjdeye 
benziyordu. 

~~~~----~~~~-
- Neler konuştun o herif le? 
- Sus, eonrh anlatırım!.. 
- Ben ooo hl ç te beğenme· 

dlm. Gözleri maymun gözft gibi 
blrşey?.. Tenbadı yakalasam, 
burada bulunanların hepsini 
çml çıplak soyar, öyle döver· 
dlm. 

Aman Ayney, kardeşim, 

- Snetom işe.. Sen iki saat 
konuıtun yahu! 

- Hep ıenln için .. 
eenln için .. 

- Olamaz olaydı! .. 
Arab amir sordu; 

- KarDlnız açtır tabii .. 
Bu suali arkada~ı aynen ken· 

dlslnden sordu: 

~ 

Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bulaşık ile ealğın hastalıklar 

mfltehassısı 
BHmahane istasyonu karpaında.ld dibek ıobk baoında 30 11ayı• 

h ev Te muayenehanesinde eabab eaat 8 dan akpa eaat 6 a kadar 
hastalarını kabul eder. 

Müracaat eden hastalara yapılmHı llzımgelen sair tahlilit ve 
mikros.kopik: muayeoeleri ile Teremli ha11talara yapılmaeıoa cevaz gö
rülen Pnomotorakı muayenehanesinde muntazaman yapılır. 

Telefon: 4115 

Muğla Vilayeti Defterdarlığından: 
Değlştlrllen romlardan kalan taeh, gazeller, kesre, kozluk, 

bozyer, muratlar, dere, belanye, berdlk k~ylerlnde mevcut pala· 
mut ağaçlarındıkl senet hıllye palamut mabıula mahallinde ıll· 

kltme ve toplattırma 'feıalr mesarlfl alana alt olmak .-rtlle 
1,9,935 seo itibaren 20 gtln müddetle ıçık artırmıya konul· 
muştur. 20,9,935 te cuma gdnd saat 16 da ihale edileceğinden 

tallp olanların Muğlı defterdarlık makımına mftracaat etmeleri 
llAn olunur. 2881 

Tnrkiye Ziraat Bankası lzmir Şu
besinden: 

Seydlköyfinde fataayon charındrkl uzun alim oğlu bedri fıb· 
rlkaeı nımlle maruf qn ve zeytinyağı fabrlkaeı yirmi gün müd· 
detle mftzayedeye konulmoıtor. Birinci ihale 30 eyhil 935 pı· 

zarteet gfintı SHt onbeıtedlr. 
Tıllplerln ıırtları öğrenmek ve yüzde 7 ,5 nlsbetludekl pey 

akc;elerlle bınbmızı mllrıcaatlırı. 11 17 22 27 2898 

CASUS ROMANI - 37 11 Eyldl 935 vakit yoktu. Üç dakikada tıh· 
telbıblr tekrar denize dalmıetı. 
Tahtelbahir k:omındınınıo gör· 

dGğft gemi bir İngiliz torpl· 
dosu olub devriye vazifesini 
görüyordu. Tahtetbahlrdekller 
aldıkları istikameti blll1orlardı, 
Foodorf SOzan ile l\Iıtiye ueız 

bir eahlle çıkarılıcığım bil· 
dlrdl. Meeafe uzak değUdl; 

Beyaz Kulenin Sarışın 
Aktrisi: SUZAN 

Tıhtelbıhirlo içinde mınza· 
ra ne bdar feci ise de herkes 
ıogok kanhhğını muhafazayı 

çalıııyordo. Talibin gtlzel bir 
teaadaf eseri olarak maldulst· 
lerln ıon bir g•} retlle tahtel. 
bahir soyun yftıfine çıkacak 

nzlyetf'l glreblldl. LAldn anyon 
ytlıtıne l&ylklle çıkıbllmelerl 

Jçlo açık denize doğru yol 
almak lizım idi. Tıhtelbablr 
komındanı Fondorf ile ozon 
bir mtıukereden eonra tahtel· 
bıblrla açık dentse doğru 

19Çtlmuı H bu ıaretle euyoa 

yQzQue çıkarak içerdekl han· 
tebdil etmesi tekarrdr etti. 

Tıhtelbahtr bir saat yol al· 
dıktın PJrlekop nsıtıelle ya· 
kınınd• bııkı bir gemi olma· 
dığına kanaat getirildi ve SD· 

yon yQztlne çıkıldı. İçerdekller 
derhal yukarı çıkarak temiz 
havalanmığı bıeladılar. 

Şimdi Sazan ile Mıtlye'nln 
karaya çakmaeı mee'ele<il ka· 
hyordu. Tahtelbahir eahllden 

çok açılmıştı. Geminin rasatı 1 
uzakta ıtlphell bir nporuo 
dameaını garda. Kıybedllecek 

lakin geceyi beklemek lizımdı. 
Şu halde bQUln gün deniz 
içinde kalmak mecburlyetfnde 
idiler. 
Akeım saat yedide SftzRn 

ile Mıtiye·nın çıkırılacağı yere 
vuıl oldular. Foodorf tee ayni 
saatte ilkin başka bir semte 
çıkacaktı. 

Bu sahilde yalnız bahkçıl11ra 

ah bir ev vardı. Bışka blrşeye 
tesadüf edilmemiıtl. 

Tahtelbahir denize ufak bir 

1 
Berlin Radyo Sergisinde önemli bir yer alan J 

TELEFUNl(EN 
Soper 564 WLK 

Modelinin TELEF UN K EN Radyosu panayır 
6 lambalı şeref ine gelmiştir,. 

Kısa orta ve uzun mevceleri büyük bir hassS' 
siyetle alan ve kudreti sair makinalardan ilstilJl 
olan hu makina 2arif bir şekilde arzedilmiştir. 

Fennen en son tekamüllerini nefsinde toplayan ve en 
mftşkOllerin hayretini mucip olan hu makina 

1936 Mevsiminin Bir Harikasıdıt .... 
Sayın lzmir halkı ve panayır ziyaretçilerinin 

hu makinayı tedkik etmeleri için 

Bourla Biraderler ve Şürekası 

Ticarethanesinin paviyonla-
rına hararetle davetlidirler .. 

Hindistan Kadınları 
-

insanlık ve Kadınlık Haklarından 
Hiçbirisine Şahip Değildirler 

Hindistan bıkkındı yftzltrce khah 
yazalmış, Hlndlstın'ı binlerce seyyah 
gezmle ve tetkik etmlttlr. Fakat buna 
rağmen Blndiıtın'dın, hftner, garibe n 

harlkol4deliklerlnden bahsedilmektedir. 

Blndiatan'da kadın, en iptidai şekillerle 
medeni hıklarıudın mahrumdur. Kıdm, 
erkeğin her mıuaalle esiridir. Ane hayata 

da ınr.ak bu eea· 
ret Qzerlne kurr1l · 
maktıdar. 

MftelQman veya 

Mecusf olsun bir 
Hl nd kadına evde 
kapılı otormı~a 
mahkumdur. Son 
zamanlarda Hl od 
kıdınlarman b1Zı 

hareketlerde bu. 
lunmaaıoı hoı gör· .lUücevlıerlere garkolmuş l.Jir Raca karısı 

mlyen Blnd'll miktarı, hoş gö fındın layık gördilğft bir gence 
renlerden bir yfiz fazladır! nlş11nlamr. Çok defalar gelin ve 

Genç bir kız, evlenmek ça· güvegl birbirlerini ıucak: zifaf 
ğına geldiği Talut, bıba11 tara· geceel görftr ve tamr! 

Seçmek, beğenmek, birbirine 
sandal indirdi. Blr1Zdan Matlye IAyı~ olup olmamak mu'elesl 
ile Stızao tahtelbahir milrette · 
batını veda ettikten ıonra 

sahile çıktılar ve görftnen eve 

gittiler. Burada bir.kıç Yunanlı 
balıkçı vardı. Bu aile karı ·koca 
ve iki çocuktan mürekkep 
olup Alnıın tetkflatına men· 
sop edller. 

Sonu Var -

Yunanistan'da 
Bir Tayyare DOştft •• 

lstınbol, 10 (Özel) - Yunan 
ıalim tıyyırelerlnden E 11 ev· 

velki gftn uçue talimleri yapar· 
ken mr.çhul ıebepler ytlzOnden 

dftşmüe ve pilot gOğsftnden ve 
haşandao ığır surette yarılan · 

mış ve az zaman sonra ölmGş 
tar. Ruulın yaruı haflfdlr. 

bu diyarda aile relelerloln ık· 

lıuı bile gr.lmez! 
NlkAh, aıağı yukarı bizim eekl 

mıhılle fmımfarlle yapılan nl· 
kahlara benzer. Ruhani bir rei· 
ein ellle yapılan bir nlkAhtan 
sonra, Bint'll kadın, kocasının 
ayrılmı1z bir cQz'I demektir. 
Fakat, hık cihetinden değll, 

mftlklyet cihetinden! Hlnt'll 
zevç, karısnun hakiki sahibidir. 
O kadarki kar11ındın enl ölftr· 
,.,e, karısının yaşı ne kadar genç 
olor11 olsun kendlal He birlikte 
yakılması lcab eder. 

Otuz sene evveline kıdar hu 
vıkıi adet Dindistan'da hüktim 
sdrmekte idi. lngllfz'ler, blnblr 
mQşkOlitla dul kadınların ölen 
kocalar He yıkılmalarını nihayet 
verebllmlılerdlr. Buna rağmen 

özüm Fiati 
Yükseliyor. 

Tekiller (lnhlsarlır) l 
nln plyaeaclın kuru aıoısı,~ 
mığa devam etmeai, ftı61P 
!eri of D lyf bir oekflde Cf 
masını amil olmoıtor. 

Dftn borsada 10009 ç' 
4,50 14,5 koroetın incir 
olmn1Jtor. ı1 

Üzüm aatııı 9983 ço~' 
flat 6 ·18 kuruıtor. Bl 
10 ve 11 numaralı 
20 30 pırahk f fıt 
vardır. 

Halk Susuz 
Kalmamalıdır ; 

İımetpıtı mıhılleelode 
ran Çavdu eokağmda bel 

aıln ~enel çeımeei k•P1 

mıştır. Bu semtteki halk 
kalmııtır. ŞarbayhğıD o 
dikkatini celbederlz. /. 
-------=--;o" 

dal bir Hlnt'U kadın, 1, ı 
haklardan mıhrom edll~0~ıı' 
mektlr. ÇQnkd .kocaıı öl ~! 
sonra uçlarını dlblode0

11. 
meğe ve klrplklerlle .k•O 1: 
yolmağı, gtlnde sıde bit ,1. 
yemek yemeğe mecburb0 

/ 

Dol bir kadın, IPenfO:.ı 
menhos bir mahluk de~ I 
Ve ıttıphe yoktur ki, b• .,/. 
cavlak kalmıe, kıılıra yolO.,K~ 
bir kadının da kadıohkl• 1, 
ıllkaaı kalmamış deıPek' d~,I 

Daha garf hl vııı: ı.;J~1 

kızların ıksbetl pek it ~/ 
Evlenemeden kartlı~ıo bit 1 
ailesi ne ile nlkAhlır bil 
elnlz?. 

Bir kftUlk ile! 
• t' 

• • cJlt· ~ 
Kadın, Hlnt'te esir .. ~~ 

kat, bir kapeğln bile b~~,t' 
olduğuna gare, Hind .,ı~' 
rının da bıbtlyırlır• pıt~ 
Racaların, mihrace ~e oltP,-f 
lerfn karıları, eelr ,0, 
beraber cihanın en 111e• 
bahtiyar kadmlarıdır. A 

ÇtınkO. kadınlırc• f 1 .t 
ölçftıD mftcevherauır:tll'-9 _, 
kadınların mıllk otdo:;.r c 

cevherıta, A 'flopı 
bile malik değildir. 
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uhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak şlada MOs. Mev. satın alma komisyo- İzmir sicilli ticaret red! ~::;1t7a•:;,;:re~~~

0 ,!~~ 
asker ilAnlan nunda ihaleleri yapılacak ilAnlar memurluğundan: n 6219 umumi numaralı ••hna 

S.1ramt" ıılr.ert ea. al. ko. d.u: Mıt. MY. aat. ıl. to. dan: uygun oldu~o tasdik olooor. 
ı ,, İs M L 1 • &( L ~- Maıeccrl (Şark aaoayl kom· bin dokuı yaz otuı b,.ı yıla - TGmenla Bayramiç •unlıonu clYırında bulunan kıtHtıD 1 - mir tt. m•. aamutın •tının ,uıteree" mıntı&IUll 

"" panyHı TClrk anonim ılrketl) )Al dinel cum rtesl lbtlwıcı olan 561,000 kUo an kapılı nrf la ekılltmlye kırkbeı bin lklyClı ıltaııt lira bed~l keılf 11 muhabere ey "' ayının ye a 
ı nln Salp 8. Serter' o •erdi il a a 

konuldu. ,ebekeıl kapıla 11rl aıullle mClaakaııya konmaıtar. g " · 
2 Be b b d U 12 L 1.. lmıa aaltblyetlnl gGlteren ılr· fımlr birinci noteri reıml - her ldloıunan ma ammen e e -.arat .. •n• 2 İbıleıl 27,9,985 cuma dal eaıt oaıltı buçukta lımlrcLı 

e- kGler ticaret kanana hGkGm· L M R b L ıl'ırl tim olup ihaleli 25,9,935 tarih çaroamba glaG •ıt 15 kııJad• Mıı. m•. •ha alma komleyoaunda yıpılacakt1r. mG11.rG Ye · · ıyra.taroc 0 

b 1 L ı bl d terine göre ılcllln 1474: numa· lmıaıı ıyramlo tGmen ııtın ı ma .om ıyona n11ıa • yapı· 3 Şartname keılfname tekil n rulmlerl bergln komlı · 
l raeına kayt n teecU edlldl~I •cakıar. •onda gGrGleblllr. 

3 M Ll ı ı ~ Uta olunur. - Clnakıaaya gtreceklerln nrece .. er anan tera 1 n H· 4 Teminatı muYakkate ak,.•ıl 8894 Ura 50 karattar. 
f b l d 1 lm L 1 G ,,... İsmlr ılcllll ticaret memur· 

la ını o un °Au yer 0 •tan a 1 aom ıyonunı m ra· 5 Lteklller ticaret odHında kayltll oldaklarıaa dair nılka 
c t d L •a. bili 1 lala reıml mGbGrG Ye •·. 11 e erea uerene r er. gGltermek meeburlyetlndedlrler. 

' - latekllleria 24:90 numarala kınun 2 n 3 tıncG mıdde· 6 - MGnakHuını lttlrık edecekler 2490 11yılı artırma n Tenlk tmsau. 
lerlae gôre lıteollen Yeıalkle maHkkat teminat tatarı 1: SlrkOler 
olıa 4658 Unnın ihaleden bir ıaat enel tftmen mabı· ekllltme kınuaaaaa 2 n 6çClacl maddelerinde •e tart· 
ıebe:ılne tnclll ile komleyondı h .. ır balanmalın. nameelade yHdı yeılk.lırlle teminatı maHkkıte mık· 

7 ı ı 17 2 l ~R40 buılarını Ye mOhOrlCl fekllf mektuplannı ihale ••tinden 
~~----------------------·! eaas bir ıaat enel korulıyonı nrmlı balaaıcaklırdır. 

Jramtç aıtert 11. al. ko. daa: 
11 

l 5 19 24 
1 - Tomen Jlrnlıona clHrıada bulanan kıtaabaı ihtiyacı 

olıa 8100 kilo •deyığı kapalı udla ekılltmlye ko· 
Duldağa. 

2 - Beher klloıaaun mubamıaen bedeli 77 kuruı 50 11n· 
tlua olup ihalesi 25,9,9:J5 tarlbloe mOeadlf çarıımba 

g6ol ıaat 16 dı bıynmlç tftmen ıattn alma komlıyona 
hl nasında yıpdac•~ı. 

a - Manak111ya •lrecelderln •erecekleri ıadeyağınıa teralt 
•e enafını bulunduğa mah•llln ıatln alma komlıyoaona 
mftracaıt edrrt!k GRrenebUtrler. 

4 - Lteklllerfn 2490 numarala klnunnn 2 n 3 GncG mıd· 
delerine gtlre lıtenllea •etalkle matakkat teminat tatarı 
olaa 4 71 liranın nyı bıak mektubun an ihaleden bir 
IHt eYel tGcpen muhaeebeılne teYdll ile komfıyonda 

'-, hasır bolunmıluı. 7 1 t 17 2 l 28:\9 

8-yramtç ukerf 11. al. ko. dan: 
1 - Tamen kıt~ıtınna ihtiyacı olın '44,000 kilo an kapata 

aarf Ja eknltmlye konuldu. 
2 - Beher klloeunan muhammen be;dell 12 karaı 15 Hn• 

tim olup lbaleıl 24,9,935 tarih ıalı · gGaO uat 15 te 
a tlmea •tın alma komlıyona bloulnda J•pılacaktır. 

- Mınıkaeaya glrecekleiia nreceklerl anan ıerılt •e e•· 
•fını balaaduğa mahallin ıatın alma k<imlıyonana mft· 
racaıt ederek ôğl'enebtllrler. 

' - lateklUerln 2490 namırab kınanan 2 H S GneG mad· 
delerine gGre ıeı.,nllen Yeelkle mankkat temln•t tutarı 
olan S9J8 Uranın •eya bank mektabonun ihaleden bir 
•ıt enel tlmen mabuebealne teYdll ite komtıyonda 

'-.- haıır balanmılan. 6 11 17 21 2:\87 

~Jıamtc; ukerf ıa. al. ko. dan: 
- Tımea garluoaa CIYannda bulanan kıtı'.aın ihtiyaca 

olan 7175 kilo •deyqı kapalı ıarfla ekılltmlye konal 

2 
dap. 

- Beher klloeanaa muhammen bedeli 77 karaı 50 •n· 
tim olup lhaleal 24,9,935 tarihine mthacllf •lı glnft 
16 da Beynmlç Ulmen utıa ılma komlıyona blauında 

ıs Jıpalacagı. 
- !ıf Claabaaya gireceklerin .erecekleri •deyagtnın terılt 

Ye naa6nı baluadup yerin Rtın alma komiıyonana 

IDlneMt ederek öp~neblllrler. 
4 - LtekUlerln 2'90 namarıb kanunun 2 •e 3 GacG mad· 

delerine göre lettınllea Yeıalkle mankkat temlnıt tutarı 
olaa 4ıl 7 llrıaıa nya bank mektabanan lhaleaen bir 
laat enel ıamea muhalflbealae tndll ile , komleyonda 

"'-....., haıır bolanmıl•n. 6 1 l 17 21 2838 

&.1ranaıç Sat. al. to. dan: 
ı 

- TClmealn Bayramiç g•rlazona clYarında bulanın kıt'a· 
Dıa ihtiyacı için 120000 kilo ııman mtlnıkaııl aleniye 
konuldu. 

ı 
..._ Beher klloıanon muhammen bedeli 83 untlm olup 

lhıleel 18,9.935 tarih cumı gOnft ı11t 11 de Bayramiç 

3 
lalın ılma komlıyonuadı yıpılıcaktır. 

- Ekılltmlye gireceklerin .erecekleri umanın oerait n 
nıatıaı bulunduğa yerin 1111n al~a komfıyonuna mCl· 
raeaat ederek Gğreneblllrler. 

4 
- TıllpJerin 24:90 aayıb kanunaa 2 .., S bd mllddele· 

rlae g6re lltenllen •e•lJde teminatı ma .. kklte olan 
74 lln 92 kuro,u11 ihaleden bir uat enel Bayramiç 
lalın alma komiıyonuada hasır bulanmalan. 

~ 28 1 8 11 
4'kar M M V l • · . . ıat. al. ko. re. den: 

..._ (SOOOOO) kilo onan kapalı sarfında tallp çıkmadığından 
P••ırbğı dGkalmGt~Gr. Fnaf H eartaımesi 14!J kuroı 
kırııhğıadı komlıyonumuıdın ıhnıcakt1r. Bepılnln rah· 
nıln edilen bedeli (28500) llradar. ilk teminatı (2137) 
Ura 50 koruıtar. 1baleıl 18 eylGl 85 çarflmba gGaa 
laıt 15 de Ankara ln11ım ımlrllğl ııtın alma komlı· 

)'onandı yıpllacaktır. Ekelltmeye gireceklerin (:l490) 
ııyıh kınanan 2 ye 3 maddelerinde lstenllrn nılkaları 
'te teminat maYakhra makbuzlarlle blrllkt" ihale ıaabn· 
dan e••,.I koml~voodı hasır boloamıları. 

,_kar __________________________________ __ 
ıs • M. M. V. 11t. al. ko. re. den: 

"-ttı eyıaı 935 çarflmhı gaao ıaat on birde Ankıra lna&1m 
~--~ •tan alma komiıyonuntb kapab sarf la •tın ahaac.ğı 
aıa2 la gaaetealnln J,6.10.9.935 tarihli ncııbılarlle Ula eclllea 
" toa Halt kGmlrGnOn beher tonuna tahmin edilen f lat 13 

1llttıhaıa (80000) on altı karat •e ıemlnıtı ma .. kkate ık· 

MDıta!ıkem mnkt 11. al. ko. dan: 
1 - Mıt. M•. kıt11hnın 66100 lr.Uo eadeyığı ihtiyacı k•pılı 

sırf aıallle ınGnak ... yı konulmattar. 
2 - İbıletf 2:J,eyl61,9 i5 pasırıeıl ıftal ••t Qnaltı buçukta 

lımlrde kıtlıda Mıt. mY. •tın alma komleyonuada ya• 
pıl•cakt1r. 

S - Şertnameel 258 karaı bedel makablUade komfıyoadan 
ahnabUlr. 

4: - Sadeyı~ının tı!ımla edilen totar1 51558 llrıd1r. 
6 - Beher kilo eadeyaAı için 78 kuroı flıt tahmin edil· 

mtıtlr. 

6 - Teminatı munkkıte akçeıl 3R27 lira 90 lr.orattar. 
7 - lıteklller ticaret odı11nda kayltll oldaklanna dair Halka 

gGtıermek mecburiyetindedirler. 
8 - MGnak111a11ına letlrak edecekler 24:90 ııyah r.kanunan 2 

n S GncCl m•dd,.fertode H ıarınametlade yHılı nılkı 
n teminata maYakkate mekboılarının ihale 11atların · 

dan enH bir aut enel komlıyona nrmlt balonıeak· 
lard11. 6 11 15 20 2850 

Yeşil Yuva Belediyesinden: 
(Açık Eksiltme Şartnamesi) 

K.aeabamıı Acıpayımın yeıll 

ya•• ka11aba11ndı yeniden ya· 
pılman kırarlaıtırılın belediye 
bina n gulao ye halk oka· 
mık e•lnla bu kere plla n 
ketlfnımeıl lir.mal edllmlt ol· 
mıklı aııgıd•kl tartlar dıtrealn · 

de açık ekılltmeye çıkaralmıttır 
1 Eblltme ıartnameel 2 9· 

1935 glnlemecladea 23·9 1985 
pHarted gClnlemeclne kadar 
20 gdn mlddetle açık H her 
keı gGreblllr. , 

2 - İıba ekalltmeye lıdrak 
edecek utanın ehliyeti olmuı 
flrtlır. Şayet eblltmeye bat· 
kuı lıtlnk edene ehtty.,tll bir 
oıtaaın mea'allyeti alıma Ye· 
dlmeei calıdlr. 

8 - İebu binanın keılf be· 
deli 9 uncu mıddedtıkl mılse· 
me dıhll olduıa halde ('754) 
lira (58) karat olob plta H 

ketlfoııae Rereğlnce talip olan· 
lana lka1abamıı Yeıllo.. bele 
diye dalreeln• nılkılırlle be· 
rıber mftracaat etmeleri it· 
ıımdar. 

4 - Bln1aıa yapılma tanı 

keılfoıme ·ye pldaa uygun ola 
eaktır. bedelinin Yerilme tek• 
il de bir mlmu .eya fen me 
mora nazaratı altında temeli 
atıhDca mtlteahbide alelhesap 
(200) Un Yerllecektlr. bodrum 
H alt katı bltımındı mimar 
veya fen memura mGtılea11n· 

dan aonn muhammen bedeli· 
nln yaıde '76 ti nrllecektlr. 
y•pı kıımının eonund• n Gr· 
tGye baılanıııa gene bir mimar 
nyı fen memurunun muaye· 
nesinden ıonra pltnı uygun 
olduAa anlatıldıktan aoara ke· 
zallk muhammen kıymetin 

ybde '7 5 ıl Yerllecektlr. ma· 
nogoı k11mıaın aoaunda dı 
maHkklt kabul muımeleıl 

mimar nya fen memaraoon 
tetkik n pltna uygun olduğu 

ıalaııldıktau eoara gene ma· 
hımmen kıymetinin yozde 75 
ol •erllecektlr. kat'I kabul mua 
meleelnde kesallk mimar nya 
fen memarunan yHıh raporu 
eserine mlıeehhldlD hetabı 

5 - Ekıılltmlye lttlrak eden· 
ll'r muhammen bedelin yGıde 
' ,l> ntıbetlnde d,.po ıkçeıl •eya 
mllll bir banka mektuba indi 
edecektir. 

6 - Bina lh~le ganendea 
hibarea basla hHalar nasan 
alınmek ıırtlle lflklı ay sarfında 

hitam bolmoı olacaktır. 
7 - Mlteabbld bu htnıyı 

terklle bııka yerde çabıtığı 

anlıııhr• belediye encOmeal 
kırulle 5 liradan 20 lirayı 

kadar taımlaat ıbnaeaktır. 
8 - Blaa tayin edilen lflkiı 

ay aonra hitam bulmu H mı· 

seretl kınunt olaraa enclmen 
kırarlle bu mlddet asatıbr. 

Abl takdirde 7 inci madde 
mucibince muamele yapılır. 

9 - Yapılacak belediye hl· 
nuı n gıslno •e okumak oda· 
11n1n taıı, kireci H kuma be· 
ledlye tara6ndan temin eclllmlt 
oldaıandan diğer akeam 'te 
malsemeel tamamen mfttcabhlde 
alddlr. 

10 - Talipler al'Ulnda ehil· 
yeti kanantyeyl halı olmıyın 

anıt bolunduıu takdirde lklnd 
madde de yaııld•I• nçblle mft· 
teahbidle beraber bir meı'al 
1'e ehliyetli mta ile mGıterek 
yıpdacaktır. Mea'allyet mlteıb· 

hld ile oıtıya ald olacakbr. 
11 - Delltllye Ye malkanle 

'te ıalr muratlar bildmam mel · 
teahhlde alddlr. 
12 - Binaya gelecek mimar 

Ye fen memurunun hırclrıb 

Ye maurıfı belediyeye alddlr. 
13 - Bina y•palır kanana 

tblreıiade ÇUtıdakl belediyenin 
mCllkCl ol•n •haya yapılacak, 

ıe111el H maıaagoı k11mı plta 
•e ketffaımealne uygun ol•cak 
Ye kepfnımeye oymadığı H 

aolr.aan yapıldığı H lnflalı ıe· 

b,.pelı bnıktt~ı mfm1r •eya 
fen memura tanfınclaa blldlrU 
dlğl takdirde belediye binayı 

emaneıen ikmal eder. Da ha 
ıuetıkl sarar n ılyından ma 
kueleyl lmu ed,.nler meı'ol 

olup. eneli Yerilen temlnıt 

akçan kafi gelmedtlt takdirde 

Şirknler 
13 Birinci klnun 1932 •" 

29· may11· 1933 tarihli idare 
mecllıtmlıln kerarlarıodı n 
İsmlr birinci noterllllnden tae · 
dikli 14· 12 982 tarihli Ye 9277 
ıayıh ılrkftlerdekl tHrlh edil· 
mit mabat hoıuMtlbıU kalmak 
Osere cari moımellta ted9lr 
için ıoıyetemlı genel ıekreterl 
bay Saib B. Sert.,r, m"ıkdr 

ılrkCllerd• imzalan mnıa se· 
Yallan biri ile ıoıyetemlı na· 
mını mGıterekea lm11 koyuak 
101yetemlıl Uıım ye tııhbOt 
altına alıcaktır. K~ıallk bGtGo 
otorlleler ne.dinde ıoeyetemlıle 
fabrlkamısa motealllk ho9oeatta 
temıJJe n otoriteler tar•lından 
yapılacak tedlyatı tek lm&Hlle 
ahsa kabH meıon Ye ealtbl· 
yettar kıhnmııtır. 

İıbo ılrkOlerlmlı lımlr bl· 
rlncl noterlikten taedikll 29· 
5 1938 gOnlem,.ç n 3535 3518 
Ye 3 9·935 ~Gnlemrç 9e 613~ 
•yalı ılrkllerln yerine geo· 
mlıtlr. 

Şuk Mnayı kumpany111 TGrk 
anonim ıtrkrU ıoıyeıeal 

murehbae ısa11 

Morlı Verbek lm1111 
Bay Saib H. Serter ıa ıa· 

rette lmaa edecektir. 
Sılb B. Serter 

İamlr birinci noteri reeml 
mahir •e lmıaıı 

Umumi No. 6~19 
Dairede okunup ne olduğa 

ınlatılan lıba 7 eyldl 935 ta· 
rihll ılrk6ler altındaki lmaa· 
tarın sat n hG•lyetlerl dal· 
rece maruf ee&Ahlyetl nren 
tuk eeuıyi kumpanyuı tOrk 
anonim ılrkell namına tblrede 
111e9cut nealke lıtlnaden mln· 
ferlden lmsaya mesaa marah· 
hu ısa bay morlı nr bek ile 
ıaltblyetl alan meıkdr kom· 
panyı genel sekreteri bay ulb 
H. lflrter'jn olduğa n mOnde· 
recatını tamımea kabul n lk· 
ru eyledikten eonrı bluat ya 
nımııda HıeyledlklHlnl beyan 
n tudlk ederim. 

Bin dokos yoı oluı beı yılı 
eyltıl ayının yedinci eumırteei 

gGnG 

İsmlr birinci noteri reJmi 
mohrı n M. R baytıro~lo 
lmsaıı. 

Umumi No. 6219 

eıurtltr. 

14 - ihale gGaCl tahmin 
ettirilen kıymette ııllb zuhur 
etmeue l 5 gla dahı ocatahr. 
15 gln aonrada gene talib 
çıkmasaa blaı emaneten be· 
tediye tarafındın yıptmhr. 

15 - İhale birinci madde 
mucibince tayin edllen (20) 
gCln ıoan yani 23 9·1935 
pasarteel gGnft ıaat 16 da yeıU 
yu•ı belediye dalreıılnde bete 
enc6ment haıaıonda yapılı· 

caktır. 

16 - Y ıpılacık bina hak· 
kında bu ıartaımeden daha 
ılyade tıfıtltı almak tıtlyen· 

lerl• yeellyuYa belediye daire• 
llae mClnceal etmeleri ilin 

lzmir sicili ticaret 
memuluğundan: 

Maııeccel (Şar 11nyl kumpaa· 
yaeı TGrk an o of m ıtrketJ) nln 
S•lp B. Serter, Şemsettin 

Bllml Evcimen, Jan Gallzzf, 
Leon Helen'e •erlleo imza ııe· 

IAblyetlol ıllsteren slrkiıl"r ti· 
caret kenooa bGkOmlerfne göre 
ılcllln 1475 numarasıoa kayıd 
te teıcfl edfldlği fltn olunur. 

1 - Slrkfiler. 
Jzmlr ılctlf ticaret memur· 
loğo reıml mfthra ve 

F. Temlı lmıaeı 
1 - Slrk61er 

Sirküler 
13 birinci kloon 1932 gCla· 

lemeçll idare mecUstmfılo ka· 
rarı Ye İzmir birinci noterli· 
ğlnden tHdikll 14 12 193~ 
gClnlemeç •e 9277 9e 9:l78 ı~yıb 
te 7 eylGI 1935 gftnlemeç Ye 
6219 aayıh ılrkOlerlmlı bCl· 
kOmlerl dalreılode 11011yetemla 
cari moameltrı ad Yd imzaları 

aı•ğıda yazıla ıeYat taraf1Dd•n 
tedrtr edtlec~k ve lklefnln 
mftıterek lmaaıı ıosyetlmlr.l ll· 
sam Ye tHhhOd alllna ılı· 

caktar. 
Şark Hnayl kompanya11 TGrk 
anonim ılrketl uosyetrıh 

mo11hb11 azııı 

Morlı Verbek lm11ıı. 
lmıa ôrnrklerl aoağıd•d1r. 
Bay Sıip H. Serter oo ıuretle 

tmu edecektir. S.tp H Sertrr. 
Bay Şemıetla Hilmi Evcimen eu 
ıoretle imza edecektir. Şem· 

aetttn. 
Bay Jın Gallzzl ıo suretle 

lmıı edeet:ktlr. Jan Gallzal. 
Bay Ler.n Ailen IJD suretle 

imza eder.ektir. Leon Ailen. 
Umumi No. 6220 
Mahallinde okanop ne ol· 

dugu aolatılın iobo 7 eyhll 
933 tarihli ılrkOler •o•ğı11oda· 
kl imzaların zat Ye hihlyctleri 
dalrebe maruf n dairede mn· 
cut nıalke lıtlnıden ıark H· 

nayl kampanyası Tftrk anonim 
ıtrketl namına mftoferlden im· 
111a meaoa murabba• aza bıy 
Morla Verbek ile mezkilr elr· 
ket nımını mfteterr.ken lmıı 
•u'ına mezon kıhoıo bay 
Saib H. Serter, bay Şemıettln 
Hilmi Evcimen, bay Jao Galfzzl 
n bay Leon Alleolo olduğu n 
manderecaunı tamımen kabul 
Ye lher eyledikten sonra biz· 
zat yanımızda ... eyledtklerlnl 
beyan n tasdik ederim. Bin 
dokos yoz otuz bet yılı eylı\I 
ayının yedtncl comarıeel gaoa. 

!amir birinci noteri resmi 
mClbrQ •e M. R. Bayrak· 

tarogln lmıaııı 

Umumi No. 6220 
lobo ılrk6ler nushuı dılre· 

de eakh 7 eyhil 1935 tadh ve 
6220 namanb noıh1Banı uy· 
gun oldoğo tudlk olonor. Bin 
do ıoı yQı otuz beı yıh eyhU 
ayının yedinci comarıesl gftoO. 

İzmir blrtacl noteri resmi 
mahra n M. R. Bayrak· 

taroğlo lmıaaı 

Hava Tehli· 
kesini Bilenler. 

2R97 

8Hı tehllkeılnl bilen Gye 
olanlana birer defterinin bava 
kuruma tarafından lıtendlğl 

llbaylktan bltGn dayreler dl· 

• 
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1KUrUf 

V.N. 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE J ... lNll!. 

.. TINOS., .apuro Halen il· 
maaımızda olup 6 eyldle ka 
dar Anvl"rıt, Roterdam, Ham 
borg 'fe Brcımen lçla yak alı 
caktır. 

°CHIOS., nporo 16 eyldlde 
beklrnlyor, Bambor~ Brrmen 
'fe Ao•ers'ıen yGk çıkaracaktır. 

•·İTAURI., npuru 16 ey 
lalde bekleniyor. ~O eylOle 
kadar Aoven, Direkt Roter 
dam, Hamburg ve Bremen 
tçln yftk •••caktır. 

"VVlNFRIEO" nporo: 1 inci 
ıeerlnde bekleniyor. 5 8 . el ll"f 
rlne kadar An•erı, Roderdam, 
B•mburg n Brrmen için yak 
alacak11a. 
"VVASGENVVLD" •ıpuro: 14 

1 inci teorlnde brklenlyor 18 
1 inci teırloe kadar An •ere, 
Roterdam, B11mburg n Bre· 
men için yGkllyecektlr. 

ARMEMEN 8 . SCBULDT 
BAMBURt; 

0 TROYBURG., npura 7 
eyldlde bekleniyor, Annre, Ro· 
terdMm n Hamburg için yClk 
ılıcaktır. 

"NORBUR<i,. npara: 8 bl· 
rlocl teırlnde bekleniyor. 8 hl· 
rlocl tetrlne kadar An•erı, 

Rottrdam n Hımborg için 
yftk alacaktır. 

ARMEMENT DEPPET ANVERS 
"EGYPTE" npora 12 Bel. 

ıeerlnde bekleniyor doğra An· 
•en için yok alacaktır. 
AMERl LlNE-, CAN ExPORT 
NEVYORK. BiRLEŞiK AME 
JdKA'YA OOCRU SEFERLER 

ExEGUlVE" Hporo: 18 ey· 
ldlde bekleniyor. 

ExlLONA" npara: 30 ey· 
16lde ıhet.:leolyor. 

DEN NORSKE MIDDEL· 
HAVSLINJE 

(O S. AS. SPANSKELINJEN) 
OSLO 

.. SARDİN1A ,, motGrCl 27 
eylGlde belleniyor, Dlppe n 

Norveç lhoıntarıaa yGk alacaktır 
"SAN ANDRES,, mot6r4 23 

Bel. teırlnde bekleal1or, DA· 
eppe n Noneç limanlarını 

yak alacaktır. 

SJ?RVICE DIREar DANU· 
BIEN 

[ Alrcıc.l .DANt.<A~• f 
1 

Fratelli Spereo Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

0 ULYSSES,, npura elynm manımııdı olup 14 eyl6lde 
Anvrre, Roterdam, Amıterdım, Bamborg Umanları için yDk 
alacaktır. 

0 0RESTES., ••puro 23 eylCllde gellp 80 eyllle Is.MM AaHl'e, 
Roterd~m. Amıterdam n Hımbarg limanları ltla ylık alakw. 

"HERKULES., npora 7 teıriole••elde gelip 12 teırlnlenelde 
Aoverı, Roterdam, Amıterdam n Hambarı llmı•a.. tçla J!k 
ılıcaktır. 

.. BERMES,, .apara 2l teerlalenelde gelll' 26 teırlolenelde 
Anvera, Roıerdam, Amıterchım n Hamburı llmaol.rı için yGk 
ılacakttr. 

.. HERCULES., nporu 20 eylalde gelip ylklnCl tahliyeden 
•onra 8orıı:a1, Varna •e Ködenoe Umeolırını hareket edecektir. 

.. BERMES,, ••para 4 teırlolonelde ıelip ylkGoCl ıabllyeden 
ıoora HorgH, V1ruı n ltOıteoce llmıalırını hareket edecektir. 

•,GANYMEDES., nporu 19 ırtrlnlenelcıe gelip yClklloG tah 
ltyedeo ıonrı Bargaı, Vırnı H KOıteace llmıalarıaı liıreket 

edecektir. 
SVENSK.A ORIENT LINIEN 

"BEMLı\ND,, moıOrQ llmınımııde olup yGkOaA tıhUye 

ettikten ıonrı 15 eylGlde Roterdam, Bımborg, Copenhagen, 
Danızlg, Gdynfı •e İekaadtnnya. O•la limanları lçla J.Clk 
alıcaktır. 

.. VINGALAND,, motora 2 birinci teırlnde gelip yakftoft bo· 
ealtllktın eonre Rotemm, Bımborg, Dantılı, Gdynlı •e İ•km· 
dlnnya 0dlo llmınlan için yit ılıcaktır. 

11VASLANO,, mot0r4 15 tetrlnlenelde gelip yakan tıbllye· 

dea eonra Roterdım, Bamburg, Gdynla •e İıkıadtDHJ.1 liman· 
tarını hareket edecektir. 

0 NORDLANO,, motôrl 2 teırlal11afde beklenmekte olup 
yClkDo6 tatillyedrn ıonra Rotsrdam, Bımborı, COpenhagen, 
Daaızlg Gdnla, Oıtlo n lıkandtauya llmanlan lçla yık alacaktır. 

SKRVICE MARll'lM ROUMAlN 
0 ALBA JULYA., •ıpura SO eylalde gelip 1 birinci tepinde 

Pire, Maltı, Nıpolt, CeaoH. MareUyı H Bareeloa lçla J:Clk 
alacaktır. 

0 SUÇEA VA,, Yapara 27 te~lalenelde gelip 28 tetrfaht••elde 
Pire, Napolt, Ceno .. , MareUya n Barıelon için ylll elıcaktır. 

ZEGLUGA POLSl.A :J. A. KUMPANYASI 
0 LEVV ANT,, motGrCl 15 teorlnlnrelde Aa'ere n Gdynla 

llm111ları için ylk alacıktar. 
İllndakl bırekel tarihlrrladekl degltfkliklerden 11eeate mee'u· 

llyet kabul cımeı. Fazla ııfılltt için ikinci Kordeadı Tahmil 
•e Tabliye blaaeı ırkuında Fıatelll Spereo ••par ıeentahgtn 

maracaat edllmf!ıl rica olooor· T,,l;,lon: 2004 2095 jfl89 

Dr. Zekii Tar3kçı 
Merke hastanesi Dahiliye Mfttehassıs• 
lldncl BeJ.ler ıokağı TQrk mClıayede Hlona lttlaallnde 

numara 45 . • Huıalarıaı Bğledon 10nra 15 den 18 e kıdır 

» ALISAft moıGrtl: 9 eyl6lde 
bekleniyor. Belgrad, N~Tlnd, 

Komarao, Badapefte, Bratelın, 
Vlyını n Llnı için yak ıla· 

caktJr. 
•BUDAPEŞT" motGrl: 18 

e1ltıdı beklıal7or. llelptd, 

TELEFON : 3R06 

NovleiMI, Komaıao, llud•peıte, 

BratlılıYa Viyana Ye .i.Jas için 
ytlk alacakt.r. 

.. ATID., motOrtl 29 eyltlae 
bekleniyor, Jlelırıd, No.tııd, 

Komnao, Badipqte, Brath· 
lan, v.,._. "° IJas •ot• yeı 
ınbr. 

Devlet Demiryollarından: 
Aydaa laauı dahll olmak 

bere dnlet demlryollın te· 
bekeıl dıhlllndekl lıtaayoolar· 

dan lzmtr, kar11yık11 bandırma 
haydarp~. derince, •mıoa ve 
•erıln lıtHyonlarını tam n· 
goa bımaltJI olarak yapılacak 
P.•lımuı Ye çam kabuğu oık 
Uyıtı lçfa muaddel O D. 39 
numarala tartf,. ibd11 oluoafllk 
8 inci loleııu., mıoıakaıııada 
l.9 .9;JŞ ıadbind~n n f'HI ,,. . 

b"kedc 1 t.-ırtnjen~ı 9:Ja ••• i 
biudtıo ldbarf'D mer'tyete ~tr'" 

cek H af.~ıd•kl Ocr1:tlı"re t•bt 

tutulacaktır. 

1 Kllomrtrrden l 00 ktlo 

metreye k•dar olın mepafe de 

beher ton 'fe kilometre baoıııa 

4 karoı. 

101 kilometreden 300 kilo· 

111elre7e kıcllır olan meHfede 

beher toa n kilometre bı11nı 

2 iurat H 30 l Ulometredtn 

faslı me11fe dablltnde beher 

ton Te kllomttre bıııaı 1 ku· 
• 

rot ıarlle tatbik 0JDJ1ıcıkhr. 

Diğer eerall •e tıftllAt için 

lıtaıyonlara mGrac tat edllmeel. 

2854 8 11 13 

Muallim Dr. 

A. Hulftsi Alataş 
iç Bauhkları Doktoru 

Şamh ıoka~ı No. 20 

Hava Kurumu 
Piyangosu 
Keşide: 5 

il EIIOI 1935 
BOyftk lkrami,;e 

35000 lira 
Bıleüetini&i Ayın Yedinci Günd 
Akoamıaa Kadar Bayiinizdea 

İıteyiniz .. 

pur Acentası 
Ceadpll Ban, Birinci K.orcloa 

Tel. 2443 
Ellerman Llya Lıd. 

IJnrpool Hanı: 
0 ROUMELIAN,, 'flpura 20 

eyl61Cle Ll•erpool H STYaDtea· 
d.. gelip tahliyede itala• 
cabtr. 

•·DJDO., npara 17 eylCllda 
bek'eomekte olup 21 eyUlle 
kıdlf LtnrP,ol Ye Glııgo•• 

••ROUMELIA.N,, •ıP,ora 29 
eylCUde beklenilmekte olup 6 
blrlocl teırlae kadar Llverpool 
n GIHgo•• l~la yflk ılıcaktır. 

Londra Hattı: 

°FA8IAN,, •ıpora 12 eyldl· 
de beilenmekte olup 18 eylGle 
bdar Loaclıa H Ball içi• 
ylk al.aaktır. 

0 EGYP~İAN ,, •-.para 27 
eylOkle lıc»adıa Boll •• AD· 
nn'teu ı•ll:P tahl(Jeck bala· 
nıca k •• ıynl zamanda 6 teı· 
rlalenele kıd1r yGk ılacıkttr. 

General Sttam Nnlgıtlon 
Co. Ltd. 

"STORK,, npara 20 eylll· 
de IMıklinmelte ölaıı' 27 ey· 
lele kedai J:.Oa4ra lçla ,n 
aa.cMıar. 

n.&lclae Le~e U.h 
0 GAlJLEA,, .apara 10 •r· 

IG.ldo l..ambmg., Bremea H 

Aanrı'ten gelip tıhll7ede ba· 
lanıcakllr. 

Notı Vanıt tarihleri H nparla· 
na btmleıl tlerbae dulflkllkle· 
rW•• ....... ,., blnal , ..... 

Senelik mobammeıı kira bedellerlle mOTki Te cladod • 
gBıtertlen gayri menkalfer 1,10,935 11b gGatl IUt 15 te 

lak uıalile lımlrde bumıbaae lııııyonunda 7 inci lıleıme b 
11nda kiraya nrllecekdr. 

İoteklilerin gene •tağıda blnılu blaaundı g~ıterllea mlkl 
muvakkat teminat nrmelerl u kanaoaa tayJo eniği Teılk 
'fe ite glrmr~e kanuni mani buluomedı&ıaa dair beyanaanıeler 
ayni gaode eaat 16 ya kadar komisyon releligtne müracaıtl• 
ltıımdır. 

Bu tıe ah ıırınameler ahuıocaktı ıeklslocl tfletme mOfettlılı 
blna11nda paraıız da~ııılmaluedır. 

Mı-vlı.ii Cio~l SeMllk muham. 
mro adu ht'dnll, 

L r• 

Mınakk•t ıelll 

D•l wfllıarı. 

o\l ... aocak tıua ... 10 1 :ı5 . No it 8i ti :w 
o unda brkl'"m" ttiı üocll ba · 

, ......... . ... .. ıoo ı içio ıt~. 

Aleaoc.k lstaııyo 

o unda 
137kapı No. lı aoo 2:t.5U 
bar~. t ı ıs t88a 

11lfflfflllllllf11111111111111111 llllllf fllll il il llllllf iti 11111111111111 IHHlllHHI 

özel Yusuf Riza Ana ve 
n Dk Oku)Q DirektörlOğOndeD· 

Binası yeniden H aokean11s bir ıarelle yapılauı ol•D 

mekle· Ana ve DBk kııılll· 
blmlaln ~ la rı aa 
tılebe kayıt 'fe kaboll eylellila lktıinde b•Pr· 

A ~ a bımı 4, 6, 6 yıe•ııclakl yanatarıo 

~ U: U yeıtttf rllmetl için en IOD a111llere 
gOre h11ırlanmıthr. 

Kayıt iti için bergGa nat dokoıdın onyedlye kıd•r 
yeal binanın Kutelll caddetl G&ulndekl kapwııdan glıi 
lerek okul dlrektörlGğQne mGraceat olunmılulu. 

il il il ll l l l l lll ll l l l l l il l l l l l l l il il l l IH1 '"'" 

\lan 
lzm~r Havagazi Şirket 

Sayın Müşterilerine: 

' 

10 EylGl 935 tarihinden ltlbarrn y111baneoılı · Birinci korda' 
Pa1aport kırtı11 168 oomar1dı RIZ blnaeıoı aakledllecekıl •• fi 
badema tlrket nımını olan moımeltt J.Ubrak( ıdreııe yıpılıcır 
A••• •ygılarımıa&a bUcUdda. 

Evlere Kolaylık 
Ek~tra - Eks~ra ömer Muharrelll 
9 Eylftl Panayır Markalı Sabun 
Dörd~r Ki Loluk l?akeılerde. 

86 Dlkktn Kemer caddeel 
3 Ma~aaı Bekir pa~ baaı l~ade 

29 Dolap Bakır bedeateul 
S2,'l8 Ma~ıaa . S.hkhane çarıııı 
10 Bıraka Lreıyeka neelmlye ıo. 

İdarel huıuııreye ılı olup yukarıda yer n clııılerl yuıb .~· 
rat 7,9,935 ıariblnden itibaren 16,9,935 tuihlne kıdar tO ı•: 
mClddetle ıemdlden artırma ıuretlle kiraya Hrllecektlr. İ•1;. 
olana eerıttl 6grenmek için bergClo Buıuıl muhaıebe nıOd =JS 
yetine 'fe pey ıGrmek lıtlyenlerln de lhıle gllnCl olan 16,9,9 ct· 
paaarteıl gClnCl depoıllo Teya bank mektubu ile 'flliyet ell 

menine m6racaatları Uta olunur. .rl"' 

l:ımir Viliyeti Muhasehei Hu~siye 
Modorlağüoden: 

No. Chııl Me~ktt Dedeli 11b•~1 
351 Kativebıoe lklçeımellk 11$) 

46 D6Ub Nımıagtbtı 30 
9 " Olur camii ubeı 40 

16 Mı.ıu Birinci beledf74 o. •15 
ff,8 .KahTebane Tilkilikle 650 
50 Dakkta Taıçalardı 140 
18 " Ali pap me7dını 40 
17 « TıtÇılar çarıı11 40 
1, " 3 Dncl kırı OIDllD 8. 30 
16 « N « H 2, 
26 c Ali pıta meyclaaı 'O ,,,. 

Llarel laaıul1•J• alı olllp 1.abrada ya Ye clmlıd. y-~ 
rat 7 ,9,935 ınlblnden itibaren bir ay lçlade pıaarlak .,ı_ 

khaya nrlleeektlr. İltekU olaalırta enelmeahl topla••!-" 
pıartell Ye peqembe gontm ••it 9 d111 11 7e kıdar eo _... 
Ylll7ete mClncntlm INo olnar. 2e~· 


