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fsteniı~~ idare ltalya'nın 15 Eylôlde Harh~ Yunao Cumur Başkanı 
~~~'~:.::~~0~;:::;0.'d::; B, ı as 8eklenı·y~'P · · Çekilmek üzeredir ~trada ortaya koydolu. İo· as am } UA 
.. ~ ç.rpık giden ıaraf ları ha ' _ 

..,._tıda göze çarptı. ltalyan Gemileri izinsiz Olarak Yu-
~GtGıda ki, kôylerde f ldall' ı ı Ce d u d d 
--. ı,ı birçok yanden bo· ta yan ar nevre en mu SUZ ur. nan Sularıaa Girdi. lçbekanı Çekildi 
~ &ltmletlr. O.zı f ldanhklı· 
rı.. ,.,,.r1ıyı1eçllmemı,, bazı HabeQı·sıan ltalya'yı Protesto Etti ~de lClıumıaı fldınhklar 'V 
~~ı...ı~a kalkııılmıı, bazı 

re fidanlar pıbıhyı mal 
it •e albıyet bu it kont· 

' kalmııtır. 
~dl lyt, ucuz Hd.a dağıt· 
~· fldınlıkluı en m6eaid 

'1pn yerlerde Clretm,.Ae, 
~d 16ıomeoı ( ldaolaklara 
..._~ etmege ve Tarım mek~ 
~ de bu lee llglf.lol Hğ 
~ fldflDl ıkları UbaylığJD, 
~Jlar1n, ıarım memurlara 
llııı.... "kı kontrolO ahını ıok · 
-,. kuar nrlldl. 
ı.....~1'6lda ki: köylerde, kaH 
~ knrulaa tuuk l1t11yon· 
ı,. lyt ltlememekte, btlglli H 

~~•rle idare edilememek· 

U.. '1aan için de llb•yhAın •e 
BL~flınn 11lu baıkı n gör· 
\'""" •lhnda ba fe7dalı itin 
1.... .. Jttırlera •e ten• memur· 
~ Jllpbnlarak iyi ıoaunçlır 
· ~ kar•lafbrılcla. 
ftl~'Uda ld: k67lerde yapıla· 
ta.__ ktlkınma itlerinin pır•ya 
~ kıımı tçia yapılan 
9' ların alc;lıl, blçlıl yok· 
~ Dıyınm•k, •ermek gGç 

"' ha •lgına bir 11nar çlı· 

JJf. Mussolini ltalya ı·eliahtı ile~birlikte~~ 
lııaabul; l 1 (Özel) - Ga· ı yerlerinden aldıkları btr laabe

metelerla Avrupı'aıo muhtelif re inanılmak lhım gellrae İtal· 

üzüm Piyasası Vaziyeti 
Gittikçe Düzeliyor 

ilbay Fazlı Goleç, Don Bu Husu8lak. 
FikjrJerini iANADOLUya Aı1latb 

• 

ay lil~ .&,jtllit: OD W• 
tinde Babeılltana barb aÇt· 
eülır. 

1ıalya'nın A•rapa n Aaıerl· 
b'dao harb lnaalmi mlbaya· 
uına nrdlil bGyGk Gaem, 
harbıa ga1rl kabili lctlnab ol 
dajlrtt delil •7.alqaaktak 
Jlabe,şistan'daki lıalyanlar.· 

Lorin, 10 (tl.A) - JiGyw 
.;--.. Mil Ababe'da ... 
Diyor: 

1tı&,• Mla c ... 1tG Balte
... atı.. ...... ..._,,. çelilL 

mekte olu İtalyan tebuaa•a 
kaqı B•bet ıae•arlan taıaı. 
in 9orlailn ~etlldllfatUerl 

- Soan 4 ..,a ya.de 

AtaıAEk'on 

Teşekkorleri 
BtlrOk AtatOrk 1-ir'.ı. 

..... •l•-...hr. .... 
Ye Unyea ....... .... Pi 

............ ~ki C49ftb· 
ı.. l•af • ., .... ,1ır•r: 

Avni Do~an 
ltaılbdır. 

~ .... ._ için de 11algıaın e11 ÜzGm flıtlerl g6o geçtikçe 
~- itlere b1r•kılm111 ye 11ğlımlqmaktı •e yClkıelmek· 

m6etahıll unrına ... ormıl ola· 
rak dltmedae .... o...,_ 

C. ff. P. llıştp11ı 

luiir 

~- ı,t lc;la gereken p•· 
~ llbaybk ldereelnden te· 

'edilerek kGylGye yılnız 
._, QlulUe çabtmı pıyı ay 

" ma .. fık görfllda. 
---~GrGlda ki: bazı yerlerde 
bt lebter .etmeoıl• lalmı~· 
~ Ôlretmenl boluamadan 
ı...: -it.. ita mekteblere ôAretmen 
~•it Çareleri ar•ttırılacaktu. 
~ilde yudıgımıı bir ya· 

da 16yledltlmlıl ıekrar 
~k dlyeceglı ki, yara aran· 
"- l:ça bulunmaz, bulonub . 

mat of idi. Bu neticenin latlh · 
eallne doAra bayii 1alab elde 
eduaı~ıaı g~rayoram. Rerlaalde 
maıtabellla lehine oldukça bl· 
yat f~dalar elde etlllmlıtlr. 

Bu tedbirler lnklpf ettikçe 
tlpheels daha 111 ohalıbr. 

e ...... ~ ............... ,.ı 
iGaema ..... ilet.le Wa 
'-ta g........ temi• .. YP' 
luaa.~r.-..-. 

Şarbay. 
- Da tedbirlerin taahbOdlerl ı .. k 

C- &•• ......... 
aleyhine ıonac nrmell lhd•" 1 )"INlaomladea Gaart bana 

haeblle lhraeatca teelmerler 

Hr •dlr?. · k ... g~ ,_. 4w ... 
- ZllDDetmem. Emen teel· hin te•kHr- etJıı,ıtm. 

merlerln ıerbeet çabımalarını llNleamhar 

engel olacak laltblr ledtilr ah• •· AıquW 

l.ıınbal, 11 (Özel) - Ya· 
IMlll camar relıl M. Zılmle'ln 
bapletd• llllla edeoeıt bak· 
kında kutvetll bir e•yla çık· ..... .,. 

Atlna, 10 (A.A) - Bu11 
Ajanıı blldldyor: 

tç bakam cumarlyetçl Ratllı 
lıtlfa etmlıtlr. 

Atlna, 10 (A.A) - 111 ha 
her alan çnenler M. Çald•I· 
ela H: löllfa'• ••1- iç a.. 

kıDhAmı Gzerlae alacağını bil· 
diriyorlar. 

Gazetelere göre istifa edecek 
olan camar bııkanı M. Zılml · 

ıln yerine aaylular kaJıUla 
batkana M. Voılklı geçecektir. 

Atlna, 10 (A.A) - Batu 
Ajıa11 bildiriyor: 

Jllot hak Ye Slra llmınla· 
rına lmels İtalyan hırb gemi· 
lerlnln glrdlgl gôrllmaı ve 
b61aumet ba baıoeta ıeıebbflete 
belonmaetar . 

Tayyare Piyangosu 
DnnkO. Keşidede 

Nt1Dtt1reları 

Kazanmış 

Yazıyo~uz 
Olan 

~---~~~~-~~~--~~ 
lttaabal 11 (Ôsel) - Tay· 11816 17820 18281 19446 

yare plyangoau11un bagCln bat· 19810 20268 21382 22188 
hyan keıldeılnde k1&aaın DD· 2~243 22876 23838 25762 
manian bildiriyorum. 27569 28442 2!157 l 29631 

;!)5 000 t• 29642 29672 
~ , ilra 108 Lira Kazananlar 

5072 3884 2927 2880 29346 Numaraya ıaız 9!183 101s GoH 

l O ftfil\ t· 5799 ı~ 11189 1f5i ,\#YJU ıra 102ıs 1ns1 ısı6s ı:65•5 
; l5329 28293 2l988 20166 

9999 Numaraya 29sı6 2saı2 ___ _ 

isabet etm~ıir. ~~ 
IMOL. Kazanan Ekmekçilere Dair 

Numaralar 
374 540 19649 

29%6 
500 Lira Kazananlar 
l(Z6 
~0058 
j5588 
2818J 

728.q 7742 
J06ltl 15031 
25626 27351 

150 Lira Kamnanlar 

Ekmekçiler cemlyod, •ım 
clılatO faknnuha glnl g6nlae 
hemen l11llade r.tmlı, bana 
koı'koca11110 h'r ce"tab yapıitır· 

IDlf. Gızetelerde ne ıekUde 

olursa oleun bir mea' ele •&ra· 
faDtla bir mQaak... kapıu 

aemllk Ye ona kabil el•aga 
kadar antmak meı'ele ublb· 
lerlotn aıığı lktlaaııadandır, 

bunu blllrlm. Ancak ben de ~ l'lae parmak b11ılmadıkça ilbay Fazlı Güleç 

~lra~, deıllmlyea yıra itler, tecftr. Ekonomi Bakınhğw; 
)lt •ta Y•nnın 111111 da yGrek 

- Sona 4 nea ya.de - 2058 S216 63'5 11242 
111 klStQ ıa ıGtuolar Gsednde 
eplae kalem eıkhmlt olanlar· 
dın olduğum için, b~yle bult 
mannralara kolay kol•y kapı· 
lıcık kabiliyette değilim. Ce· 
nplarını gazetenin mCln11lb 
bir ıfltunuoa dercettlriyorum. 
Fakat emlu olıunlır ki, ba 

~ .... 
~~ llbaylık, llçebıyları top· 
~•ltıa derdi aramıı olda. 
' b.1ıar1n ıoplınt111 da derdi 
~ Y•ııaa koydu. V f'rlll'n karar 

Ozftm plyaıaııoın bu duramunu 
lSaeıale ıakib etmektedJr. Flat· 
lerla yGkeellıl bOkGmetln al 
dığı tedbirin ıonocudur. Bir 
muh1rrlrlmlı dan ilbay Fazh 
Göleç'le bu lo Ozerlode aıağı · ~~ hraıun deotlmealot aağlıya · 

ltıt' bQ kınrların tatbiki ise dakl koouomayı yapmıotır: 
e~t11 •e 111hyan yaraları iyi - Üzam lei Qzerlode mua 

il bir mnhf!m olacıktır. mele yıpmak ie,;io iki bankının 
)\:k11yın, balb lftzumsuz kuracakları şirket tol bıkkındı 
ti 01•n ve fıyda •ermlyen malumat IOtfeder miıdolı? 'ti r- la arıyan, ıuen, bul110 ve 
~ " bir yoldan gltferek bu 
~t l'•tları ortadan kaldırın bir 
kı), •dtr kt eevgl kazanır, uy· 

ectl bık eder. Cumorlyello 
ti idare de blSylreldlr. 

H. R. ÖK1'EM 

~o I '"'\ C LKTEŞR}N - PAZAR 

eneı Nof as Sayımı 
81

•Gn nloıal kunetlerln 
kaynıgı nClfuıtur. 

J.. __ , ... y.,UJet 

~ 11mam mld8r'41a 

-----------.:.) 

- Aldığım r"emlğ ve ltat'i 
habere göre ıirkettn fımlr tef 
kllAtı yapılmak Gzeredlr. Bır 

ıarafııa da nia1mname vee•lr 
teferruat bazarlanmıktıdır. İki 
Qç gün lçhıde l&mir'de tee 
baılamasJDı kat'i ıurette bek 

leyorum. 
...! Üııam f fatlcrl bıklunda 

ahnan tedbirler ne ıoouç •erdi? 
- Al1Dan tedbirler G&ClQ\ClD 

dıı plyaealardakl normal eatıı 

f latledoe 1 ôre mClıtabılUn ce· 
bine gıren p•r•ı• makul bir 
derecede ıutmaga H 1 latlerla 

...................................................................................... ., ........ ...,. ...................... ... 
Panayırımız Daa Geee ~apaodı~ . 

Panayır komieeıinin • dan verdifi f6lentlen bir imik ( Yaıuı İf ıalai/emiHedir) 

ıondor. Matbuat kınununun 
beni bıngi neti ce vabları der· 
cetmlye mecbur eulj!lol çok 
iyi lıilenlerdealm. 

Ekmekçiler cemiyeti, beni 
mee'eleyl ıahd cepheden gôr· 
mnt olmıkla itham ediyor. Bu 
nokta doğrudur. Yalnız onu· 
toloyor ki, beo de ba memle· 
kette kımoy (Ef klrı umumiye) 
denilen konetlo nln ki yGı · 

binde bir parçHını temıU eden· 
lerdea biriyim n bıboıaı bir, 
iki ~ıeteoio neırlyıt direktöıCl 
olmak eı(atllo o ef kılra omu 
mlyeoin lemıyGllerloden, iıtek· 

lerlndea 'te ılklyetlerlnden çok 
iyi haberdarım. Mafred mite· 
kellim 11gulle y1&cl1~ım cthnle· 

- LGtfea çeYlrlDlı-



Sayfa 2 Eyl(ll 12 ıd 
İöi':1:":7ii=::m.~~~!M'l-ftiii!ı!'9!.l!"!~P!!'!l!'!~MP!'!!Pl!llll~""'""l'lft!!P.P!!""PPPP!~P.P9!1'!'!'!1!!!!1!"!'!''!!'!1!1~~...---.... ---'!!l!l!l!l!'!'!'!l!~~~~!fft'l""ft"I, l'!'! .. !'l .. ft .. P.' •• ıır..:ı:ı: •• :":: .. :::":ıı •• ................. i., •••• -•• ,,, , , ıı," ,, ,, , ''" ''',, ,, ııı u il 111i11 •• ı • •• ••• • • u ı ıl 11 •• • h hı• 

..... ------ıııiııiıiiiıiıiııiılııııiııiıiiİıİıİıİİİııİİııİİİİİİ11 ........... .. 

1 # ,. Gnnon 
_____ o ___ ......._ 1 G lÜl n lÜl ın T e o y a z o H a b e ır o e il"' Ü 11 Ktıçtık Haberleri 

lzmir 
eğişmek - -

Vaktile v!~:ı~:..d!l~A: Çaldaris, l\.ral Taraftarı oı .. Mçktupçu Baha bl 

kadaoım \'ardı. İri·yan, güçlft kuY· d 1 1 A. E e • 
vetli, haaaasiyeti ız, kahkahası bol, ug"" unu an tmıştır. 
vurdumciuymazın biriydi. Geçen• 
lerde İstanbul'da iken köprüde ona 
ra&tgeldim. O fimdi, çehmeiz, ufak· 
tefek, mabcob, şapkasını yerlere 
kadar indirirken renkten renge gi· 
ren, sesi ince, vOcudu ince bir 
adam ~oluvermişti. Gözlerimi elle 
sile yfizilne baktım. Belki yaoılı· 
yordum. Lükin, evet o, bizim en• 
sesi kalın pehlivan Vehbi, kadın· 
laşmı~, niirinleşmiş cndii.mile önüm• 
de kıvnlıırak konuşuyordu. 

Çok merak ettim doğroeu bu 
değişmiye. Kendisine müteaddid su· 
allcr sordum. Tu genel aavaeın 
üçüncü yılında birbirimizden 'ayni· 
mıştık. O bir ccbbcye, hen de di· 
ğer bir cebheye gitmiştik. Hayre· 
timi gidermek için olacak, Vehbi, 
bana şunları söyledi: 

- Hakikaten çok değiştim. 
eski mekteb arkadıışlanm bile, beni 
hiç tanıyamıyorlar. Niçin değiştim? 
Bono ke&tiremiyol'Um. Delki uzun 
seferlerin, siirekli meşekkatlerin 
ıesiri .. 

Bu iede no uzun seferlerin, 
ne de ıfirekli mceekkatlerin teeiri 
vardı.. BAia düşünüyordum. fete 
tam o sırada, Vehbi'nin dudakla· 
nndan dökülen üç cfimle, banı, 
üç kıymetli anahtar vazifesini gör· 
dü. Bu anahtarlarla gizli kapıyı 
açtım, !lrn hallettim. 

Vehbi'nin cümleleri eunlardı: 
<- İki defa çok tehlikeli ame

liyat geçirdim. Birisi midemden, 
diğeri baraaldanmdıındı. İkisinde de 
az·kalsın ölliyordum.~ 

Bilm11m l.İz. böyle büyük ame
liyatlann inean ve hayvan ahlikı 
üzerine yaptığı, kıncı yahud yapıcı 
nfifuzu hiç hesapladınız mı? Dünya 
rüyetimizi bile baetanbata değieti• 
ren bu nevi operaeyonlar netic& 

_aini insan gözlerile görüyor da, gay· 
ri ihtiyari kendisine eu sorgulan 
soruyor: 

---------------------.. ----------------------8 aş bakanın Hareketi, Kral Taraftarlarını ve Arka-
daşlarını Son Derece Sevindirmiştir. 

lstanbol, 11 (Ôzel) - Atlna'dan haber nrillyor: 
Ynn•n ba bakanı M. Çaldarls, kendi fırkasına menıop olan 11ylnların arıoıo Gzerlne kral 

taraftarı oldoğonu btldlrmlttlr. Baıbakanın bo hareketi, kralcıları ıoo derece memnun etmlıtlr. 
• 

lzmir'den Tekrar Fiat l{ıran 
llıracatçılar l{~·mlerdir? 

Ekonomi Bakanlığı, Son ihtarı Oinlemiyenleri Kara 
Liste Halinde ilan · Eımeğe Karar Vermiştir. 

An kare, (Özel) - İzmir azam ihracatçılarının dıı piyasalarda tekrar f lat kudıkları, ilgili ma· 
kamlara blldirilmhtlr. Ekonomi Bıkanhğı, flat kıran mde11eıelere ıon bir ihtar yapmığa n on· 
dan sonra da dlolemlyerek f lat kırmakta dnam edeceklerin fılmlerlnl kara llete halinde il An 
etmeğe karar vermtıtlr. -------·· .......... ·--------
Cenevre l{onuşmalarından 
Sonuf; Beklemek lmkilnsız .. 
Italya, isteklerini Tasrih Etmekten \;ekindi, Laval, 

ipin Kopmaması için Çok Çalışıyor. 
-----------------------------~ Cenene, 11 (A.A) - Beıler LHalın ba dlle~aJ kabul eden 1 Yıpılan çaalıımaların ıonocu 

komitealnln dGn aktamld ko komite toplaat111nı peqembe hakkında tlmdlllk nikbin gl' 
aoem•lanndan ıonra aloılar ıoı· «4nOne bınkmqtır. rOnmek lmktnıııdır. 
yeteal çc•enlert bedbin gGrtln· 
mekte ldJler. ltalya, Almanya ile An

l:ışmak istiyor Muş! 

llbayhlı: mektopçnıo 8• 
Koldaş bir aylık izinini bt 

Tayyareleri lstan- ganden itibaren kullınoı•ı 

huı'a Vardılar•• baelamıotar. ltbaylık UJ•
1
1 

memuru Şefik; H (Vekll) Ol 
lıtaobol 11 (Ôıel) _ Tar. rak mektopçalok ödevini 

kiye tatona lttlrak eden İzmir mektedlr. 
tayyareleri geldiler. Tayyare· lzmir'e gelenler 
lerlmlz, grob halinde n proğrıim 21 Ağalloatıo l O eylule ~ 
dahilinde Metris çiftliğindeki taran kara n deniz yoll• ~ 
sabaya gazı. bombalar atışı dan lzmlr'e 58,232 yolcu 
yaptılar. Alınan neticeler ıe· dlğl toton letatletlklerden fi 
•İoç ver,,cek derecededir. laıılmııtar. Kamyon n oto~ 

letanbol, 11 (Ôzel) _ Tilr· blllerle gelenler bo heı•f 
kiye bava tura baolamıııtır. dııardadır. 

Tora totlrak eden iki tayyate Türklütü tahkir: 
f Uoı1a lıımlr Qzerlnden de ge· Aleaocak'ta karakol 
çecektlr. da oturan İngiliz t~baasıO 

1 · ıı ' • Loran oğla Lonır TtırklOi 
ngt ere llJD tahkir ıoçondan GçGocft sotf 

Manço Asığları.. bakamenugıne nrnmıe•ir. 

· 120 Milyon Iugiliz Li· Değirmendere' 1 
rasına Japonya'ya Mı Yangın SöndftrOldfl' 

Kalıyor?. Sebep Olan da Tutaıl·J 
Londra 10 (A.A) - Royter Değlrmeadere aıhlyeetlİ 

Ajanıı Dairenden öğreniyor: Dereboğazında çıkan yıO 
GGney Man..;url demlryolnnı evvelki gCn ıônd6rGhn0• 

menıob bir ıah lyet Kallonet Fakat gece yıngının te~ 
kl'mClr mıdenlle Clogoaogtao bışlama~ına engel olacak te~ 
limanındaki lngllls menfaatle· alınmadığı için yangın i~ 
rlnln jıponya'ya bırakılması defa parlımıı Ye genlşleUJf" 
hakkında mGıakereler cereyan lzmlr'den ıeker Ye jand• 
etmealnln f mktneız olmadığını mOfrezelerl otomobillerle (ı 

ıôylemletlr. ğlrmere'ye gönderilerek Jı 

Bu dlyev, İngiltere'nlo bo vakte kadar yangını ınndftt 
menfaatleri 1 ~O milyon lnglltz için çılıımıtlar ve köylerdeJI 

llraeı karııh~ında bırakacağı birçok halk yangını ıôD~~ 
hakkındaki haber ftzerlne ya· meğe koemoetar. İımlı 
pılmııtar. Dılrande bo hıber· orman mGhendlelert de g 
lerlo yakında Çine gelecek y•ngın yerine gönderlt111I 
olan Slr Fredrlk Uthereun Yangan bir ırahk bak1~11 

memuriyetini aydınlatmakta ol· tehlikeli Ye olddetll bir 
dağa ııanılmaktadır. ılmıotı ve dtın akıım llb•Y1 

Meksika 
- Acaba banaklanmwn da 

nevileri enhıdanna münhasır birer 
hialeri var mıdır? Acaba böbrekle• 
rim, ciğerim, pangraaeım, muhtelif 
vOcud guddelerim birer kahraman• 
hk, birer aek, birer anarei, birer 
hflrriyet yahud atalet duygulannın 
merkezleri midirler? Şu, elimle 
tuttuğum adale kendi-kendine dfi· 
eünen, kendi·kendine hfikiim veren 
canlı bir et parçan mıdır? Değilto, 
hastalandığı, yahud kesildiği zaman 
niçin ruhf varlığımızda bir deği• 
§ildik, bir eksiklik meydana geti• 
riyor. Buna lan deveranile, dimağ 
ve ciimlei asabiye nazariyelerile iaah 
etmek, mea'eleyi tamamen aydınla· 
tamaz zannederim. 

Son genlerde Alolst ile bir 
çok konaımalar y•pmıı olaa 
DG Madarlıga •kıamıa dogru 
meelekdaelırını bu konuımalar 
hakkında izahat Hrmfı •e 
ltılyın clelegeılnln menfi bir 
durum t•kınarık balyan btek· 
lerlnl taarlb etmekten çekindi· 
ğlnl 16ylemlıtlr. Maamaf lb 
MONollnl Bıbedıtao'ı eClel ltgal 

altına almak: haaoıoni:lakl pro· 
jetinden nzgeçmemlı gGrQn· 
mektedlr. Mauollnt'nln bo lı· 

nr1 1 araıaloul yGkenlere riayet 
edUmeaf ol fateyea bGUia de.· 
letlerl rencide etmektedir. Bnn• 
d•n GUlrG komitenin bısı cıye· 

lerf beeler komlteelnia çalııma· 
larınr milıbet bir eekllde de· 
um edllece~nden eGphe et· 
memektedlrler. 

Haydutları iki 
Italya Gazeteleri Almanya Lehine öğretmen Kızı 
Yeniden Makaleler Neşrine Başladı Dağa Kaldırdılar 

blldlrlldlAf ne göre orm•D 
ganı ııGndQriilmftotftr. Gr.ce 
tekrar baılamaeına engel ol 

tedbirler alınmaıtır. Tahki & 
gôre yangın Araplı kGyftO 
Murad oğlu Mahmud ıd1 

birinin kıt otlağı hHırl• 
lçlo yakbğı bir kısım araıltj 
otlar yftzOnden çıkmıe ye 1'ı 
gın genlelemletlr. Mahmud 

Vficudunuzun fevkalAde ııh· 
hati, göğaüniizün fevkalddc gcnig· 
liği, adalelerinizin fevkalAde kov· 
vctli olu§u, hulusa ünlü bir pehli· 
van kabiliyetiniz; daima zihin ha· 
yatınızın zaranna bir eonuç veriyor. 
On defa anlattıkları halde baait 

- Sono 4 ncü sayf•da -

------------------------lerln fzmtr'dekl hemen bfttftn 
AJle eahlblerinln f lkrl olduğuna 
e,mfn oJahlUrler. 

Ekmekçi başının cevabındaki 
lklncl mühim nokta da ıicare· 

do serbest oldoğo hakkındaki 

nlo orta iddiadır. Evet, ticaret 
serbesttir. Fakat moayyen ka· 
nonlara tabi olmak eartllet 
Bele bo ticaret bir dt balkın 

zaruri ihtiyaçlarına 41d olan 
kısma taallftk ederse! .. 

Ne yapalım bayım, le böyle .. 
Sizin sattığıoaz halkm en mü· 

hlm gıdası ekmek oldukça ve 
o ekmek ffo.tlnlo her dakika 
BJkı bir kontrol hında balon· 
durulması, eatışının dilteue 
konması belediyenin belli başlı 
vezlfelerludeo blrl bolondakça 
v nihayet gazetelerin de işi, 

giicü balkın, yAol ef kdrı oma· 
mlyenio faldeslne çalışmalı: ol· 
dokça bo yolda dalma bulaş· 

mamız mukadderdir ve bola· 

enco~ız. 

HAMDI • ÜZJIET 

Temin edildiğine gôre İagllb 
deleğest İtalyan dorqmandao 
dolayı komitenin ne dereceye 
kadar fena meYklde kaldığını• 
teabltlnl komiteye teklif etmlı· 
tir. Banan •keine olarak La· 
val'ın komitenin gGıOşlerl ya· 
kınlıetarmak için yapalabllecek 
bOUln teşebbOsleri yapmadan 

bir karar almama8l hakkında 

ısrar ettiği aöylenmektedlr. 

Kültür Bakanı 
Istanbul'a Hareket Etti 

Ankara, 11 (Özel) - Kal· 
tOr bakanı Saf fet Azıkao, bo 
akeam hareket eden trenle 
letanbnl'a gitmiştir. 

Güreş 

1'akımımız 
lstdnbol 11 {Özel) - Balkan 

hıftuı için mllli gftreı takt· 
mımız seçilmiştir. Takım BG· 
seyln, Yaşar, Saim, Ankaralı 

BOseyln, NorJ, Mustafa vb ço· 
ban Mehmet'ten mtlrekkeptlr. 

letanbol: 11 (Ôael) - İtalyı'aın dıı ılyaeetlnde Almanyı'ya 
kırıı ıçık bir temayGI gl'rtUmeğe baılamııtır. 11al1a'aın yarı 
reıotl mahiyetini haiz olan gucıtelerh:de Almanya'nın lehinde 
yazılar nqredllmektedlr. 

Bu guet«ılerla neırlyatanı gGre, İtalya ile Almany• anıında 
Alman • Leb mluknia benzer bir mlıak akdi tasınor edilmek· 
tecllr. 

ltalya'nın bu ılyuetlne, laglltere'ye karşı makabli bir ıılyaeet 
gözlle balulmaktadır. 

--~----........ ~-----~~-
lngiltere, Barış IÇin Müş-

terek Emniyet istiyor 
Samuel Hoar; Harpte De, Barışta 

Da Birlikte Hareket Lazım Diyor 
İttanbol: (ôıel) - İngiliz Dııı İolerl Bakanı Samuel Boar, 

Cenene'de bir ıı6ylev vermlıı n demlttlrkl: 
- lngtltere, barııı lçla mGıterek bir emniyet lıtlyor. Vezlyet, 

harbı dı banşı dı lcabettlrse, blrllkte hareket etmek l&zımdır. 
İogiliz Bakanının bu ıaylnl, slyıaal çnenlerde ilgi n önem· 

le karıılanmıetır. 
:ı,.ondra 11 (A.A) - Genel olarak diloftntUdOğftne göre, Slr 

Samoel Boar'enln bogClo Cenevre'de vereceği ıôyln İngiliz do· 
romanon tesrthl mahiyetinde olacaktır. Bo ıı6yln yalnız Babee 
me eleııfne inhisar etmlyecek, bogdokft dorumu geael bir tarzda 
gözden geçirecektir. 

60 Tank Mes'elesi 
.. 

Italya Fabrikalarında imal Edilen 
Bu tanklar Varna'ya çıkarılmamış 

Ankara 10 (AA) - Bası gazetelerde lralyın fabrikalarında 
fm11l edUmlı olan son elıtem 61 tankın gizlice Varnı Umınını 

çıkaraldığına dair bir hnadlı lntlear etmlıtl. 
İtalya bftyftk elçisi Hariciye Vektletloe . nrdiğl bir takrirde, 

meselenin katlyen aelı-eaası olmıdığını ve bonon tekzibine de· 

illet edllmealnl doetane bir llaanlı beyın ve iltimas etmlft)r. 

İetanbul, 1 l (Ôzel) - Mek· 
ılka'da San Jeronlmo şehrinde 

htıkdmet mek teplerl öAretmen· 
lerlnden iki genç, ııehlr hay. 
dutları tarafından cebren k•çı· 
ulınıelardır. Zabıta, konetll 
milfrezelerle haydutları takibe 
baelamııı ve neticede dağlık bir 
yerde kızlardan birisini ölmtıo, 
diğerini de pek berbad bir 
vaziyette Ye öldm hallnde bol· 

moetur. 

tulmootar. 

Cevdet Saraçoğltl 
Uzun bir zamandanberi 

hatsızlağı yftzOnden izinli 

lonan şehrimiz sığlık 'fC ~ 
yal yardım dlrektôr6 do 
CeYdet Srraçoğlo lyile1111lf 
lıtaobol'dan oehrlmlze gelDJI 

~~~~-===================----~_. 

Rerikisi De 'Ayni Telde 

. 
Doktor - Kocanıza karşı nasıl bir hastalıktan bahsede) 
Bayan - Paradan!. Bunun hastalığı bol para vermeklO I 

çer, deyin Dokıorunı!. 
Doktor - lyi amma, bu dediğini: şey, sise değil, bize göred' 
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Sağa 
Sol a 

Sualler, Cevablar 
Eşeğe sordular: 

Neden kenardan gider
•irı? 

Ccdlcrim, giinün birinde 
0tomobillerin icad olacağını 
Ullladılar. Hem hadlerini bil 
dikleri ve lıcm de nesillerinin, 
Yani bugünl;ü biz [eşeklerin 
&ela.metini düşündükleri için 
[Selamet der lwnarest] 1ıuyunu 
ruhumuza aşıladılar, 

Cevabını verdi. 
• • • 

Köse Osman'a sordular: 
- Nederı l•ösesin?.ı 

- Saknl ve bıyıklarım ol· 
B<ı?dı gene tıraş edece/; değil· 
mı idim. 

Cevabmı verdi. 
• • • 

Belediye reisine sordular: 
- lzmir neden bu kadar 

Pis, sokakları niçin böyle ba
kı11ıszzdır? 

- Ne kadar temizlense tek 
tar pislenecek, ne kadar imar 
ed'l ı se tekrar bozulacak değil-
llıi? 

Cevabını verdi. 
• ,. .. 

Zeynel Besim'e sordular: 

- Neden gazete çılwrmı· 
Yorsun? 

le - Çıkarsam da batacak, 
0Panacak değil mi? 
Cevabını verdi. 

• • • 
En alim mrıallimlerden bi.,.. 

ıne sordular: 

- Ned<·n bu 1-mdar uyur. 
Bfln? 

- Uyansam ne çıl•ar, tel. 
:~ . uykuya dalacal• değil -
·•ıı.) ım? • 

Cevabını verdi. 
• • • 

G(>nç l•örpe (Şöyle dört par· 
~ak kadar) baştan çıkmış bir 

Yana sordular: 

- Neden bu kadar çapkın· 
sın' H k . k" .. 1': · er ·es senı çe ·ıştırıyor. 
öı:be et de bir dalıa uslu 

Yaşar ... 

d - Ne çıkar? Tövbe etsem 

b: gen~ fı~~ıkçılık yapacak 
tı dP6rıl mıyım, cevabım verdi. 

• 
• • 

- Alemdar Lüt( i') e 
<lı,lar: 

sor· 

- l ahıı nedır bu lıal? Şu 
'takıyı biraz kesmez misin? 

- Ne çıkar, telmır başlı 
~Qcak ben değil miyim, ceva· 
'nı ı·erdi. 

• • • 
11.ır batıkacıya sordular: 

b - Anıarı bayını ortalıkta 
'-'hran var. .. u. kasayı aralık 

etse... b" ••te ıraz para verscrı ol· 
'1ıaz nıı? 

~ - Ne çıkar? Para versem 
tekrar hem de iki misli 

ot 
~rak toplıyacak ben değil · 

~1Yim? 
Ceı·oln rıı ı·erd i. 
~ Zakknmoğlo 

~e V npu;.;' fizOm 
e Şeftali Y tikledi. 

ı ()(in Pire ve İekeoderlye ee· 

1
'tfr:11 yapan Ege vapuru saat 

~ı30 da llmaııımızdım hare· 

1111 
t edeceği halde fazla yük 
'bak yfizQnden dört saat 

~'ç hareket etmlotlr. lekende· 

1 
Yeye on bin kutu Qzfim yftk· 

1~'1lşllr. Bir miktar şeftali de 
~ hlcl defa olarak Pire ve 1s 

r Gıüıınıün Şar haberlerl 
A } } J • p Hurda incirleri· rSIU USa ZIDlr anayırl mize Moşteri Var 

Dün Gece Kapandı Tekiııer ıdaresi 
-----------------.-.-.- • Bu Parayı Da 1lzam 

Dün Panayır Gazino@unda oçyoz Kışılık Bır Şölen Almağa Tahsis Edecek 

Veı-ilmiştiı11• Şarhay Dr. Behçet Uz Selanik'e Gitti Tekiller (inhlaular) idareet 
ıam• imali için horda lndr 
almata baılıyacaktı. Ekono~t 
bakanlığından gelen bir habere 
eeaebf aermayell bir mCle11eae 
tekiller ld11reılnln Ntın alacağı 
f lauan on para daha fazlasına 
hurda incirleri ıatın alacaktır. 

Bu ıoretler ldareıl hurda incir 
1atın almak için ayırdığı tahei· 
satı da pi yaııadan koro OzGm 
almağa sarfedf'cektlr. 

Areıuloeal İzmir panayırı 
dfin gece saat birde kıpanmıf 
tır. Paoayırm kapanmaeı mft· 
nasetıetlle dan saat onilçte pa· · 
oayır komitesi tarafından pa· 
na yır gazinosunda aç yftz ki. 
etlik bir şölen verflmlttlr. 

Şölende ilbay Fazlı Gftlec, 
miistahkem mevki komotanı 

General Rasım, parti başkanı 
Yozgad eRylavı Avni Doğao, 
konsoloslar, mektupçu Baba 

Kolda~, dayreler: direktörleri 
ve daha birçok zevatla bfıtan 
ekepozaolar buloomoşlardır. 

Şölen sırasında gazinodaki caz 
tarafından eeçllmfş parçalar 
çalınmıf ve çağrılılar güzel bir 

vakit geçirmekle beraber neş'e 
içinde yemek yemi şlerdlr. 

Şölene letlkl4l marşı ayakta 
dinlenmek euretlle başlıomıo 

ve sonunda panayır komitesi 
başkanı ve şarhay doktor Beh 
çel Uz bir söylev vererek de· 
mlştlr ki: 

- Sayın mleaf lrler; 
Paoayırl kapatırken bu değerelz 
tölenl tertip ederek gerek 
ekepozaolara gerek arkadaşları· 
mıza lzmlr'fn minnet ve şftk:· 
ranıoı sunmak istedim. Beşinci 

arsıuluHI fzmlr panayırı dedi· 
ğlmlz zımın bu işi yalnız İz . 

mlr'ln kendi işi telakki etmf· 
yoruz. Boynk AtatQrk'iln kor· 
doğu Comorlyel hflkumetl bu 

panayırı kurmakla yakın komto 
ve haıta ayaktaki dost devlet· 
lerle iyi mftnasebetler teste et· 

mek ve iyi i~ler yapmak fırea 
tını da elde etmlt bulunuyor. 

Hepimiz btlf rl z ki Tilrklye 
Cilmhuriyetintn en büyftk amı · 
cı dalma flerJ glımek ve mev· 
cot iyilikleri nftmune ittihaz 
ederek onlara doğra yQrflmek· 
tir. Geçen yıl panayırı açarken 
pek sayın Baokan ve Baobaka· 
nım11ın verdikleri 4'ilrektlf lerl 
eeae ittihaz ederek bo yılki 

panayırda onları miimkQn ol· 
doğu kadar yerine getlrmeğe 

çalıttık. Areıoloeal panayırlar 

basit işler değildir, boon bili· 
yoruz ve çok oeylere ihtiyaç 
'Vardır. 

Mevcut arsıulusal panayırla. 

rın işleri içerisinde biz onlarla 
kıyas kabul etmlyecek: derecede 
bile olsa yılların tekamül nle· 
betlotı göre bu e3erl vücude 
getirmek l'!mellle çalıştık ve 
bu eser iyi bir düşünce ve 
emeğfn mahsulü olsa gerektir. 
Atıtftrk'üo .kurduğu cumorfyet 
hükumeti kendi mamolAt ve 
masnuatını yalnız memlekette 
Htmakıa kalmamıtlır ve kal · 

mıyacaktır. Bilir el nlz ve tarih 
te kaytedlyor ki Türk'ler her 

vakit ve hatta çok eski za· 
manlardanberl dOoyaoın çok 
uzak taraflarına kadar ~lderek 
ticaret yapmışlardır. 

-önemli işler daha bışaranktır. 
Bir 1 ıl başarırken her teyden 
evvel bonvolantenln, iyi dCl· 
şüocelP.rfD yer alması IAzımdır . 
Bu itibarla İzmir panayırı bil· 
ydk bir mazhariyet kazanmış 

lif. Gerek hu fo için çahşaolar, 
onu dlrlj" edenler, gerek Dla\ 

Iar1Dı teşhir edenler bn it için 
en kuvvetli amil oluyorlar. Üç 

haf tadaoberl gördftgftmdı pa· 
nayırda bo iyilikler gelecek yıl 
çahşmamız için bize hnyak 
kuvvet ve kudret veriyor. 

Doktor Behcet Uz; sôyle'Vlne 
devamla demiştir ki: 

- Çok höyük ııöylememek 

için diyeceğim ki 1zmlr'fn bu 
nun on misli hüyftk bir pıoa 
yıra ihtiyacı vardır. Tftrklye n 
Avrupa memleketleri arasında 
bir mutınaesıt rota ifa edecek 
dorumda olan İzmir; bu fır· 
sattın istifade lmk4nını bola· 
caktır. Gelecek yıl ayol tarihte 
açacağımız panayır; İzmir ve 

İzmlr'Uler için çok önemli ve· 
rlmler eağlıyacaktır .. Panayırı 
herkes çok ıevdl, ooo kapatır· 
ken insan eevglllslnl kaybede· 
cek gibi oluyor. Birçok ekepo. 
zanlar temadi ettlrllmeslol lıı· 

tf yorlar. ltlerln ne kadar tatlı 
ve gQzel cereyan ettiğine bo; 
en gftzel bir mlealdlr; bu gftıel 
eser ht-plmlzlodlr. 

İçimizde yerli ve ecnebi hiç 

birisini a'umadan eöyUlyorom. 
Kendilerini ekspoze etmelerlle 
bizi sevindiren batan mllletlerl 
ve bndl yurddışlırımı kaıdet· 

mek lıtlyorum. Olan kusurla· 
rımızı, hatalarımızı basene da 
ha yakındın tedklk etmek, 
onların ftıgerlode not almak 

fırsatını bolmuo oloyoruı. Bo 
hatalar kaçak bile olea komi· 
tenin açtığı anketlere gelen 
cevablarJ da~aoerek dlyorumkl 
herhalde gelecek eeoe bunun 
nlsbetlnl yflzde 90 lodlrmeğe 
çalışacağız. Eğer elJmlıde ol· 
mıyan bazı sebebler yaıftoden 
hatalar olmuşsa bono hftsnd 
niyeti mlıe bağışlamanııı rica 
ederim. 

Areın1oeal panayıra lıtlrakl· 
nlzden İzmlr'lllerln ıllkranla· 
rıDI el ze ayrı ayrı söylerken 

gelecek sene gene panayırımıza 

lttirak etmenizi yalHnnm. 
Söylev sftreldl bir tekilde 

alkışlaomııtır. 

Bundan sonra ekepozanlar 
adına şark sanayi ııoeyeted ge· 
nel dlrektörft Saib Serter ta 
rafından şu sôyln verllmfttlr: 

- Areıuloeal beılncl İzmir 
panayırına iştirak eden ekepo· 
zanlar naoıına birkaç ıöı eöy· 
lememe mfleaadenlzl dilerim. 

İlk söz olarak panayır komi· 
tuloln bu sevimli şölenine bt 
zl çağırdığınızdan dolayı arka· 
daşlarım namına teoekknr ede· 
rlm. 

daha iyi mamolltla ve genlt 
mlkyaııta iştirak edeceklerdir. 
Paııayır ııanayll mokayue etme· 
ğe lmk4o veren blrlclk yerdir. 
lloeeoe pıoayır1 gezenler geçen 
yıleao dıha çoktur. Panayırın 
iyi tertlb edftmesl ekepo11nları 
çok sevindirdi. Uloeal s11oayiln 
az zamanda gösterdiği kalkın· 

ma1 muvaffakıyet, comorlyet 
h6kumetlmtıln yftkaek hlma· 
yesl ve halkımızın rağbetlle 
olmuştur. Panayırın gelecek 

yıl daha genlı ve daha mft 
kemmel hazırlanağına emlnlı. 

Arsıulul!al İzmir panayırına 
karşı yftluek Uglılol göııteren 

ve kıymetli yardımlardı balo 
nan pıoayır fahri başkanı ııayın 
Baobak.goımıı İsmet lnônd ile 
as başkan Ekonomi Bakanımıı 

Cel&l Bayar'• eklpoıııanların 
minnet ve oakıanlırıoı bildir· 
meelol komite başkanından 

dUemrğl bir ödev bilir ve pa· 
o ayır için çok çalı,an ve bışa · 
rıklık gösteren ıırbayımıı dok 
tor Behçet Uz'a ve komitede 
c;ahıan arkadaşlarına teoekkar 
ederek sözlerime ıon •eririm. 

Alkışlanan bu ııöyle•den 

ıonra şölen bltmlotlr. 
• • • 

Areıuloeal lımlr panayırını 

açıhıından dftn geco kapandığı 
1.1Jate kadar 350 bin kiti ziya · 

ret etmlotlr. Ba miktar bUet 
eatışıaa göredir. Açık kartla 
parı11z girenler ııbo heeaba ıo· 

kolmamıttır. 
• • • 

Seltnlk areıolaul panayır 

komitesinin çağrısını (Dnetlnl) 
kabul eden Şarbay Ye panayır 
komitesi başkanı Dr. Behçet 
Us reflkaılle dCla Ege npa· 
rlle Plre'ye hareket etmiodr. 
Şırbay; nporda birçok ınat 

tarafındın oğorlaomııtır. Bir 
hafta kadar SelAnlk Ye Atlnada 
kalır.ık, panayırı gezecek ve 
tetkikler yapacaktır. 

Ef es ve El evi 

Evkaf Hali 
Anlaşmazlık Dflzeltildi 

Mezarlıkbatında lnoa edile· 
cek olan evkaf halinin yeri 

mes'eleslnden uray ile evkaf 

aruındı bir anlaımazhk balon· 
doğana ve bonon kotarılm111 

için ilbay Fazlı Gfileç'in ilgi 
gôıterdJ~lnt yazmııtık. Dftn H· 

hah ilbay ile şarbay doktor 
Behcet Uz, "kaf dlrekı6rft 

Bıllm Bıkt ve evkaf mimarı 

Necmeddln Emre evkaf halinin 
loşa ettirilmesi istenilen alana 

giderek tedklkat yapmıolardır. 
İlbay Fazlı GGleç; ileride 

ııebzecllerle kaııap n balıkçı· 

lerın bir araya topıanmaeını 

ııağhyacak olan balla merkezi 

bJr yer olr.a Mezarl•kbrşıoda 

lnıaeını uygun görmGttClr. Bıl· 

baki aray bara11aın bir park 
haline getfrllmeılnl istemekte 
idi. Yapılan ıedklkatta lımet 
Pa .. bol•arınıa Mesarhkba11n· 
dan lkloeemelik'e doğra ayni 
lıtlkamette dnam edUeceAi 
için nkaf ball inşa edilecek 

olan ır&aDıD İklçrtmellk yoln· 

da teııaddf eden luımının bir 
metre daha içeri çekllmeııi ka 
rarfaotmlmıotır. Uray; nkaf 
halinin lnşuıoa hemen mda· 
ade edecek ve roh1aıı,e veri 
lince lntaata baolaoacaktır. 

Köycnlok Hare
ketleri üzerinde 
Alınan Kararla-
rın Tatbikine 

flç Profesör Arkeoloji il emen Başlaoı yo~ 
Araştırması Yapacaktır 

Gf\çen ydlarda olduğa gibi 

bu yıl da Efee, Belevl enen· 

terinde lzml r arkeoloji mClzelerl 
dfrektôrCl SelAheddln K.ant1r 
ağaıııoğln'non bakımı altında 

profeeôr Ktıll ve arkadaşları 
doktor Makıı Trever ve doktor · 

Pamlllo Praachnektrln danııı ~ 
lığı ile kazı yapıl111aıına m Ol· 
tar Bakanlığınca m01aade edil· 
mittir. 

Her ftç profee6r İzır~lr'e ge· 
lerek mOze mOdGrG me temaı 

etmloler ve hafriyat-' programını 
da haıırlamıtlardı~· Yarın veya 
ôbftr gln Selçuk' a gldecıeklerdlr. 
mnvaf fatlyetler dllerls. --Kamunhayi~ar 
Arasında. 

Dağkııılca kamunbaylağına 
teıflan Bogaı~lçl kamonbayı 

Celil, Boğaziçi !. kamanbaylıgına· 

da Torbalı t~hrlrat aekreteri 

Rauf atanmııJlardır. 

Köycftldk kalkınr..aa hareketi 

ıÇın llçebayl•" toplantmnd• 
verilen 1c=ararların tatbikine 
başl811 ....,ıttır. ilbay Fazla GGleç; 
dörJ Uornon tarım okul111 
.aJrektôr(l Hilmi Oma'yı çağı 

• nrak hu kararlar mClnaıebetlle 
tarım okolonnn önemli ödn· 
lerlnl izah etmlotlr. Kôylerdekt 
f ldanlıklar merkezlettlrllecek 
Ye tHok clnılerloln ııılahı 

mektepten idare edecektir. 
Çok kanetll n lıtlfadell 

olacak olan bu lelerden bloka 
Bornon konıene fabrlk11ının 

İzmir memnrlar kooperatif inin 
idaresine verllmeel de menoo 
behfıtlr. 1ıbay; önemli işle 

me,gal olmaga batlamıotır. 
§ KGyc6lftk kalkınma itleri 

için ıehrlmtzde ilbay Fazlı Gft· 
lec'ln hlokaalığıada toplanarak 
6nemll kararlar almıt olan 
llçebaylar ve mGııtakll kımon· 

baylar dGn ilçelerine dônm6t· 
lcrdlr. 

Panay1r ye bayram, lamlr'de 
o kadar konetll bir canlılık. 
bir hareket, bir dalgalanma do· 
Aordo ki, eıkl İamlr'I bllml· 
yenler, hayret ettiler. 

Sokaklardakt akan, kıraıld•· 
yan ıeall •e renkli ke1afet, ha· 
klkaten ukl lımir'j tekrar ya· 
şıtmık için buırlanmıı bir 
f llm parçaaını andırıyorda. 

İzmir, vaktlle Gyledl. Nlfaıa 
çok, paruı bol bir tekir.. Ak· 
ıamları kordon, bir raabterl 
andırtrdı. GftndGzlerl çarı• içi, 
frenk mahalleıl Çay11hbabçe, 
Bumahaoe, ikinci, lçGacCl kor· 
donlar, hayata yakalar kaldırım· 
Jannda akı tı rlardı. 

Bol insan, bol para ve 
ı, .. 

Bu, l 914 enellıılnln blıl 

aldatan bir rllyası idi. Ecnebi, 
Rum, levanten kitlenin blıl 

1 stlıımar ede ede kordaJa 
medeniyet ve çalııma, hergfta 
oehlr içinde itte b6yle ıeubGr· 
ler gösterirdi. Fakat bls gene 
tehltln kenar mahallelerinde 
ııkıtmııtık. Yat·yaa onlar, ka· 
UDln onlardı. Toprak ve dn· 
Jetin eabfbl blı oldoğomas 

halde aramızdaki kazanç, ıaadet 
Ye zenginlik olsbeıi, korkoao 
denecek kadar ac;•ktı. Blı ite 
itin alayıtına aldaomııtık. Da· 
yatımızın "Kanaat ve te•ekkel., 
ıekllnde bir hula felıefed 

nrdı. Medeni bir lnııan olarak 
mektep, ~~lence, hayat, iyi 
giyinmek, .iyi yaıamak, ıpor, 
istirahat şeklindeki zaruretleri 
bayetımııın kadroıona ıokmoı 

değildi~. Bunun Jçfodlr ki, kı· 
ıandı!ımıı bize klfl geliyor H 

blı, mea'oduı, diyorduk. Bun· 
lar, birer hakikat de&ll mldld 

Genel kriz Ilı, aanılar, alo· 
Nl egemenllAimlıln zaruretleri, 
genç Tftrldye'nln yeni lceplan 
bu gayri tabllllğl, T4rk kltleıi 

hesap ve asığına ortadan kal· 
dırmıo bnlnnoyor .. 

Yalnız gônftl istiyor ki, İs· 
mlr'e de•letçe biraz daha önem 
verflelo, nQfaııo artırılııa, liman, 

demlryolları bakımından değeri 

verilsin, ekoaomlal buekete ge• 
tlrllııla. 

ÇGnka Lımlr, boaa llyıkt.r. 
Bu tehir, bu llman n oaan 
genel •artığı, buna mllhtaçtır. 

Eğer uınir bir mGddet daha 
ilgiden mahrum kahr•·· ./--~·A.A. 
ıarlığın~- - otle yeni yeni Ye 

t.•·A·çok ıeyler kaybedecektir. 
Orhan Ra1ımi 

lzmir Finans 
Teşkilatı .. 
Uzmanlar Teşkilatı 
çok iyi Buldular 

lzmlr'e gelerek oobeo gCla· 
deoberl f inana teıkll4tını tet· 
kik etmiş olan Fransız l loanı 
oımanlırı; gördGklerl intizam· 

dan ve iyilikten memnun kal· 
mıtlardır. İzmir flnanı tetkl· 
JAtını çok iyi bir ıekllde bulan 
usmanlar tetkiklerin ııonacono 
bir raporla finanı bakenlığına 
bildireceklerdir. Uımanl1r An· 
kara'yı ghmlşlerdlr. 

llbayın Bir Ziyareti 
ilbay Fasll Galec; dGa ôA· 

leden aonta C. H. P. E11Daf ve 

ltçl birlikleri bGroeono lımlr 
parti baokanı Yoıg•d •ylnı 

Avni Doğan'la ziyaret ederek 
oradı allkadarlarla bir mlddet 

görGomtlttGr. enderlye gônderllmlştlr. 

Tarklye cumurlyetl; on yıl· 

danberl tatbik ettiği muntazam 
bir proğramla yOrQmek.tedir. 
Ve yaksek: hl r medeniyet ale· 
mine varacağı yolda bir çok 

Areıuloeal panayımnız bık· 

kında bflyftlderlmlzln kıymetli 

sözlerini dikkatle dinleyen ekı· 
pozanlar, gelecek yıl panayarına 
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Amerikada Kadınlık BlrDncD yüzden artan yazana 

• 

San'at 
••••• 

bir takaim mea'eleaini kal·nyamıyan 
nice pehlivanlar tanıdım.. Bu ne• 
de?J? Ya, ıu cıbz, bodur ve haeta 
adam, onun kılı kırkyaran kurnaz· 
ilklan ve atctli zekası! Du niçin? 
Jştiyen demir parlar; iılemiyen iıe 
paslanır; nazariyesinin dlS bu sual· 
lere kafiyetle cevab veremiyeceğini 
tahmin ediyorum. Şu halde .. ? Yu· 
karJki eatırlan gözden geçirirken 
Valery Larbaud'yu habrladım. O, 
deminki endiıelerin baıka cephe· 
sinden yürür ve der ki: 

- Her mütefekkiri, her ııan'at• 
kan iyice anlamak ve ıaheiyetleri 

fizerinde özlii tenkidler yürütebil· 
mek için onların odalanna girmek, 
kütüphanelerini açmak, kitablanna 
bakmak, kitablannı günlerce oku· 
mak kifayet eder. 

Çok doğru fikir! Hakikaten 
bir adamın Bergeon'co, .Mars'cı, 

Hegel'ci oluıu, o adamın kütüpha· 
nesinde bu muharrirlerin kitabta. 
nndan bol bol bnlanmasile teıbit 

edilir. Kütüphanede kitabın bulun• 
maı.1 bir işe yaramaz; bordaki mak· 
ıad, kitabın kafaya geçmeıi, orda 

• hazmolunmaeıdır, ıüph68iz. 

Sagda artisılerden Fran ces Dee, Öyle kitablar var ki, insan oğlu 
üzerinde mildhit birer ameliyat te
ıiri bırakarak geçiyorlar. Şahsiyet· 

Ierini kökünden değiıtiriyorlar. Bizi 
iyiye, doğıuya, güzele götaren ki· 
taptır. En bftyilk filozoflar, ıon• 

eu çalııma ihtiraalannı ilk genç• 
likte okuduldan ilk kitaptan dev• 
ıirmi§lerdir. 

solda Ceclia Parker gece xatmadan evvel 
Nn•york (Özel) - Diğer yer· itham etm!ılerdlr. Gaıelllğlne 

lerde kadınların ~ ne gibi mev· lbtlmamkAr olan kadınların 

solar Gzerlnde dordoklarını yeni akidesi en olacaktır: 
bilmem, faktı Amerlka'da ar· "Çıplak yat, gGzel kal!tt 
tlıtler ve yOkllek Arlsıokraşlye Amerllı:a'da yalnız gftzelllk 

mensob kadınlar, cın 1ıkınt111 leleri ile uğrııın bir cemiyetin 
Seyahate, keıfe, ihtiraa giden 

yol kitabın açtığı yolılur. Biz onun· 
la değiıiyoruz. Vahıiler ve en azıh 
katiller ancak onun1a yumufıyor; 
inaanlaııyor; kalbinde merhamet 
filizleri, gözlerinde gözyaılan biri· 
ki yor. 

araıında kendilerine ml1kem· terbiyeci kadın dlrektörd Ml11 
mel bir mnzo bolmuılırdır. Roth D. Maurer, bu toplantıda 
Bo meno, insanlık kurulda kendi tezini mOdafaa ederken 
korulala kad1Dın elinden ve demlıtir ki: 

dilinden hl~ dflımlyen "Gflzel - Vflcuı örtOlil iken IAyıkı 

teçhile nefu ılımaz. Pijama ilk,, tir. 

Mıklyıj, boya, giyinme ve 

bu ıoretle gOzelleıme, yirminci 

urıa Amerlka'h zengin ve ır · 

tlıt bdınını artık doyurmaz 

olmaetor. Çank6 bunların hep· 

ıl, hem yorucu, hem ıun'f, 
hem de yeknaeakı11. Bo kadın · 

lar timdi ıôyle dOşftnflyorlar: 
Aynı karııeında gftzelleımek 

fçln harcanan 111tler bize ha· 

klkıten gftzellik, sabit, değlı· 
mez bir gGıelltk vec eblllyorlar 
mı; bayır!.. Şo hılde ne yap · 
mah? 

Mevzuun önemini gôrftyor· 

t!Dnuı. İtte sadece ve eadece 

l.dnnu temin etmek, yani tabii 
ve evamu "·· 0 1 lednl balmık lçlo, .. "Sf ~1~k çare· 

v ... nq'Ja 
6000 kltlUk bir toplantı ya· 
pılmııtır. 

entariden daha fenıd11. Çtıokd 

ln!lnı Tutan Kımen mumyası 

gibi kaplar. Bundan baoka pi· 

jım .. uçkurunun gece yar111n· 

dan sonra ve eıat ikiye doğru, 
çok tabii bir vaziyette balanın 

•Ocudu sıkmığg, ondaki tabii· 

Uğl bozmığa bıtlıdığı dı 

tetkikat netlceıılnde aolaoılmııtır. 
Binaenaleyh ... 

Alt tarafı mıltim: 

.. Çıplak yat, gO•el kal!.. bu 

gibi daoance Ye Adetlula ''"' 
yavaş bfttOn kadın Ye erkek· 

lere sirayet elmttel tıkdlriude 
geceleri evlerimiz, çıplaklu 

diyarının odalar1Da benzemlye· 
cek mi dersiniz? 

A. R. 

Şu, avucumUD içinde tuttuğum 
mini mini kitab, kimbilir kaç bin 
yıllık emeğin mahsulüdfir? Kaç bin 
inunı değiıtirmiştir? 

Daha olumadım, )ikin emi· 
nim ki beni do de~iıtirecektir. Ben 
de onun ıayeıinde deği§ecegim; 
baıkalaıacağım. 

Ey aoneuz değiome! Seni kim 
iokar edebilir? 

t'ikirlerinde ve akidelerinde 
bir keçi inadı ile ıerar edenlerden 
ve o fikirlerle akidelerin hiçbir 
zaman d~iımiyeceğine inananlar· 
dan dehıetli ıurette korkanm. 

Zaten hayat okumakla yaaa· 
nılır. Yaoanılmıyan, değiomiyen, de· 
ğiıtirilmiyen, yilrilmiyen durgun 
bir hayat hiç çekilmez do~ruıo! 

Bo toplantı, bir hayli enlere· 
aandır, ve insanlığın mOblm 

bir k11mı, topraktı, dağda, 

yaz ve kıı karnına doyar· 

mığa u8raıırken, diğer bir kH· 

mının nelerle uğraıtığım gôe· 
termek itibarile kıydedllmeğe 
IAylktlr: 

Orijinal muharrir, orijinal ar. 
tist; bunlan ıöyliyen kimlerdir rica 
ederim? Hepimia, fikir gıdalan· 
mızı muhtelif çiçeklerden toplıyo• 

ruı. Bu çiçekler, asırların ekdiği 

Akacı~1 amı· ve zaruretlerin büyüuüga çiçekler· 
dir. Nasıl ki bizden evelkilerde, 

F ransezin . . kendilerinden eveı gelen çiçekler 

Ba toplantıya iıtlnk eden· 
le:fn ÇOğD gezelllk mGtahaHI· 

11dırlar. Toplantı 14 ığoetoetı 
yıpılmııtır ve uzun konuşma· 

lırdan ıoora ıu karar veril 

mittir. 

Kırun, gftzellfğlul elde etmek 

için gOnde birkaç eaat ve 

yıluız aynı kar11B1nda meıgul 
oluyor.. Ba yınhıtar. GOnOn 

yirmi dört ıaatlnln getireceği 

itler, hareketler. giyinme, ylme, 

içme, yatma, kalkmadı ndece 

gOsel kalaıak prenalbt htldm 

olacaktır. Yıal gClzelllğe bıkım 

maddetl, glade birkaç değil, 

yirmi darı 11atlir. Gene ayni 
toplantıya gelenler, uıun rob· 

lan CADAb ... arladak) de4ilkle· 
rl gibi, pijama Ye dtger her· 

baagl tekilde bir yatı elblee· 

dal de reddetmltlerdlr. Batıi 
...... gerilik Ye elkl kafalılalda 

" .. den bal alnuılardır .. San'ıt. ve fi. 
Bftyftk Lt1gatı kir dünyasındaki ori_;;Jalliği (Ter• 

H ı \ kib :ve ifad~ \c:chelerile) anlamıya 

azır ığı r"!ıııdım. Bu ıuretlo hareket, bizi 

fstınbol, 11 (Özel) _ 188S~ ı tehlikesiz yollara götürür! 
L • d b \ Yazıyı bitirmek üzere iken 

senesi ı.tncheırlnıo e aılımıı ~ ki b' 1 d" 
5 
•• 

"' a ıma gene ırıey er gel ı. ızın 
olan Fransız akademlel bftyOk 

lılgatl 5 eyhll 1935 de nlhı · 

yete ermlıtlr. Yarım ısır eOren 

bu çahşmanın sonuna ermeıl 

Frant!ız matbuatında birçok 

mütaleı ve tenkldlerln lntlıa· 

rıoa eebeb olmuıtor. 

Cihan Sulbü 
Almaoya'ya Sflmtırge 
Vermek Kabil miş! 

İıtıabul, 11 (Öael) - Al· 
manya'ya da mOllemleke Ye· 

rllmeal hakkındı Almaa mat· 

buıtının yapmaktı olduğu net· 

riyal dikkati celbedecek bir 

ıekll n mahiyet alaufbr. Ba 
netrlyata gGre u Cthıa ıalhtl 

ancak Almanya'ya mtııtemleke· 

terinin lıaeel ile mGmkl• ola· 

blleeekdr ... 

rırı'°'e bildiğiniz bu teylerden bazıla· 
•ı iıte yazıyorum: 

ıında '• Y emelde insan düıGnOoü ara· 
Daima t,.mutlaka bir miinaeebet var. 

1 
nü§üyle, ._.et ve yağ yiyen uluı düşü• 

baıka bir§, sebze ve zeytinya~ındao 
ıfinü ele ~ ' 1 yimiyen ulus dii§ünü• 
huıunet, kat ~1lahm. Et yiyenlerde 
k.imiyet; diğer}yet, kısa söz ve ha· 
sükunet. hayal lai.ade iee mutnaat, 
hakimdir. Bu "katveti ve eaprit 
sahilde ya~ıyan~ farkı dağtla yahud 
cenupta yaııya;,lada, timal )&had 
rilrilz. İklim ve ~ar araıında da 9ö• 
ile, ba bahıia iı coğrafya nüfuzu 
atle cidal ve Y.• )ine, bllh.... tahie 

koymayı unutmf. ~ma aaYacını da 

Tabiat manı fahm. 
yatı, evinizin dip aralan, 6okak ba· 
olab olmaylf&9 göl , yahud yükeekte 
yahad kapalı bav ;1t7üail, yağmurlu 
ğiııiı cemiyetler, d...U.r, devam ett.i
ğuouz arkadaalar, ilk eık konuıtu· 
ma otomobilde ge} yaya yahud dai· 
lır, tiyatrolu, ya~eniı, aiuema• 

• -~-'"'""'I!:" ................. ~ 

ltalya'nın 15 Eylôlde Harbe 
Başlaması Bekleniyor. 

ilzQm Piyasa 
Vaziyeti Git
tikçe Dttzeliy ••• 

ıOrerek hilkumet nezdinde pro· 
ıeıtodı boloamuftur • 

Yalanmış: 

Adle·Ababa, 10 (A.A) - Pro· 
feeör Je-Ztn yetkisinde hiç bir 

tıbdldıt yapılmadığı ve kendf. 

sinin uluslar sosyetesfode Ha· 

beılıtın'ı temılle denm edeceği 
reımen btldlrllmektedfr. 

llabeşistan 'ırı protestosu: 
Cenevre, 10 (A.A) - Babe· 

ılstan Erltre ve Somall'de hal 

yan kıtaahnın taha"Odilnü 
protesto eden yeni bir nota 

göndermlıtlr. 

Notada Babeşistrn'ıo bir 

buhran doğurabilecek hiç bir 

ıey yapmama~ azminde oldoğu 
tekit edilmektedir. 

ita/ya genoyu ne düşü1ıüyor: 
Roma, 10 (A.A) - İtalyan 

genoya ıu Oç noktaya teveccOh 
etmektedir: 

1 - Cenevre sonuçlarına 

karşı eOphe ve tereddOt. 

2 - Muhayyel bir faefet 
aleyhtarı koaliıyonon taarrozo 

çOnkil tredOnyonların kabul 
ettikleri karar euretlerlle Ce 

nevre'de raetlınaan zorluklar 

arasında bir ligi gôrülmekıedlr. 
Bunun lı;ln aHamble başkan 

vekilliğinde İtalyan oamzedlnlo 

İngiliz namzedi kadar oy alması 
bftyftk bir memnuniyetle kır· 

ıılaodığı gibi M. Ltt•lnof 'on 

ıeçllmemesl de fıılıt aleyhıarı 

cephenin akim kalmaııı teklinde 
telAkkl edilerek keza memnu· 

niyetle karıılanmııtır.) 

3 - Yeni İtalyan bftyClk 
elçlıl gftven mektubunu verir· 

k:en Berlln'de verilen ıöylevle· 

rln balleane mahiyeti. 

lıalya komiteye neden gelmedi? 
Cenevre. 10 (A.A) - Komi · 

tenin çağmeını gelmiyen İtal 

ya'nın bu hatb hareketi komi· 

tenin ıeçllmeıf ne lttlrık etme· 

mit olmuı ve ba komite 

çalıemıundın haberdar değllmlo 
gibi gôrOnme~ arzoıu ile izah 
edilmektedir. 

Yeni konnşmalar: 
Cenevre, 10 (A.A) - M. 

Laval İngllJz bakanlan Sımuel 
Hoar'e ve Eden ile çok samimi 

gôrOımüotOr. Eksperlerlnde bu 

görüımede bulonmuı olmaları 

-------
jokıliblar, kadınlarla miloaeebeti· 
nis. mueiki parçaları, plij hayatı, 
mayolar ve kapıların renkleri, ga• 
zeteJ~:, mecmualar, yalnız yahud 
kalabalık ;bir yerde vazife görme. 
niz, evde çoluk-çocuğunuzun gn. 
rültiieü, ara·eıra karınızla yaptığı· 
vız dedi-kodular, kullandığınız 
ilfiçlar, (Gazetelerde belki okumu~ 
ıunumnr: logili& tuzu yahud Hind 
yağı ile mükemmel aek tedavileri 
yapıldıgı iddia olunuyor!} Bergün· 
kil rüyet ufkunuz; yani evde iken 
yahud vazife baıında iken gördük. 
)eriniz yaloız dıvarlar, kireınidler, 
sokaktan geçen araba ve kamyon 
gibi şeyler midir; yokea göıleıfoia 
biçolmazsa iki günde bir, ıonıuz 
bir ufukla çevrilen dağları, deniz· 
leri, gurub ve tuluu kavrıyorlar 
mı? Karnımz aç mı, tok mu? daima 
multaribler ve bedbinlerin şikayet· 
lerioi mi dinliyoreuouz?.. Falan 
filan gibi teairler mutakkat da 
olea manevi, hatta maddi ea.hıiye· 
timizi değiotiren Amillerdir. Ku~· 

malanmız, kavgalarımız, gülmele· 
rimi&, sebebini bilemediğimiz gayri 
ıuuri ferahhklanmıı hep bu Amil· 
lerden geliyor. De~tiyoruı; dur· 
makıızın deği,erek akıyoruz. Bn 
değifmelerde cioıi hayabmız, evet 
hilhaua--0 earareagi& ilem eıı hü· 
yftk rolü oynıyor. Buna dair gene 
baıımın içine birçok f ilı:irler ya· 
ğıyor. Fakat vakit yok .. Hem, pek' 
açık ta yıımak ıyıb olacak! Şa halde 
MllNjl16hNa6bwi. 

İtalyan · Habeş anlaşmazlığının 
eeaelırına glrlıllmfı olduğunu 
gôeterlr. 

M. Lı val lnglllz bakanların 
dan e01ıra ltalyao delegesi M. 
Alolıt'yl kabul etmletlr. 

Amerika'dan nıübayaat: 
lıtanbul, 11 (Özel) - Boynk 

bir barba hazırlanmakla olan 

İtalya hftktimetl, Amerlka'dan 
da mGhlm miktar barb Jeva· 
zımı satın almaktadır. Bu ıe· 

nenin ilk altı ayında 150,000 
ton ıf mendi fer levazımı, Bun-

dan baıka da mühim miktarda 
barb lılerlne maheoı eıya mft · 
baysa edllmlıtlr. Handan başka 

benzin ve petrol vesalr motör 

yağları hhıl edllmlıtlr. Oboı 
ve mermi lmılAtında kullanıl · 

mık (hıere allnao bakır, demir 
ve çelik mlktau da çoktur. 

Süı·eyş kanalı: 

İstanbul, 11 (Özel) - Mev· 
sok menablden verilen haber· 
lere göre Mııar kabinesi icabında 
Sftven kanalını ıed etmek ve 
ayni zamanda kanal etrafında 
tahkimat yapmak hususlarını 

mftzakere ve tet•lk etmektedir. 

Son Telgraflar 

mamııtır ve böyle blrıe 

mızdan da geçmemlıtlr. 

pf yasaya mahaı çok ı 

müetahslUo ftatlerl kend 

hine dfio6.rmemesl için 

almak lcab etmlotlr. Uc 
aile mal aatılırken bazı 

lar bolanabfUr. 

Bana bugOnkft kand 

mızda mani hüktlm y 

Alanlara da birşey de 

Fakat lktısat kaideleri 

ve serbest ahm Hlım ıar 
mOstıballl korumak e 

doğru bir ittir ve yapı 

bondan ibarettir. 

Flatlerlo makul hıdd 

a,ağı dftımeıfne mıul 

yolunda ahnacık tedbir 
f bracatçıların zsrar göra 

ihtimalinden bah10lonım 

k6.met "bir taralı ıl ya net 

iten karııkl tarafı 11r1 
~mak emelinde değUdlr. 

Yunan Hükftmeti Ital 
yı Protesto Etti. 

, 

ltalyan Harh Gemileri, ,Fırtınad 
Kurtulmak için Şıraya Gelmişi 

İstanbul, 11 (Ôzel) - Yunan hftk6.metl; İtalyan barb 

lerlnln izin almadın Yanan adalarını gelmelerini, Roma 

elçlıl vasıtaelle İtalya dıı leleri bakanlığı nezdinde proteıt 
mlştlr. 

Şlra adaaına gelen İtalyan barb gemilerinde top nakline 

ıus dubalar bulunduğu teıbit edilmlıtlr. 
Roma, 11 (A.A) - Y1rı resmi çevenlere höre 

Yunan llmaolırına gilmlı oları; ltılyın gemileri fırtınada 
rıom•k lstlyen bazı sarnıç vapurlarıdır. Şimdiye kıdar Y 
hftk6.med protestoda bulunmamııtır. 

Silmerhank 
Fabrikaları ... -.... 
Malatya'da Mensu· 
cat, Sıvas'ta Çimento 
Fabrikası Açılacaktır. 

lsıanbul, 11 ( Özel ) - Sft 
merbank yeniden fabrikalar 

açmağı karar Yermlıttr. Bu ka · 
rara gôre Malatyı'dı pamoldo 
meaıucat ve Sıvaa'ta da bir 
çimento fabrikası yapılacaktar. 

Üzüm sosyeteel dfrektôrlQ. 

ğQne tayin edilen lemall Hakkı 

iki gOn"' kadar İzmlr'e hareket 
edecektir. 

Sosyete, İı!mall Hakkı'oın 
lzmlr'e nrtııudan sonra faall · 
yete geçecektir. 

Çiftçiler Grevi 
lstıobol, 11 (Özel ) - Lit· 

vaoya çiftçilerinin ilin ettik· 

teri grev netlceıdode Litvanyı 
kıbineıl dOtmOt ve general 

Kapllka lçlılerl bakaohğına 
geçmletlr. 

Dlnnı harbın cezalarım ra&· 
men grev gevıememlı 'e tehir· 
lere erzak gôtGreolerfn ambar· 
lırını yakmağa baılamıılardır. 

Fındık Satışı 
Tr1bson 10 ( A.A ) - Bu 

ııabak bor11dı kabukla fındık 

J 8, lç fındık :>8 karuşa f'ahl · 

mııtır. 

Ekonomi Rabnbgının fın · 
dık GrCblfln normal flıtla ea· 

1alm111 fYOlonda tedbir almak 
ta olduAu haberleri ftrelmeale· 
rl teftıldllml;alr, 

Dost Rus~a'nı . 
Uzmanları 

••••• 
BugOn Istaobul'da 

Ankara 10 (A.A) - tk 
VeUleılntn daveti ilzerfae 

eerl pamaklu menıucat ko 
naıının açılma töreninde b 
bplonmak 6zere Sovyet 
endflstrl komiser yardı 

kltibl Maekalof, elektrik t 

IAtı direktör yardımcıeı AD 
yef, Tılrkflıtroy dlrektörG 

lateref 'e yardımcm Zil 
ayın on ikisinde Odesı'daO 
reket ederek ayın ou dô 

de letanbul ve on beotade 
Ankara'da bolouacaklırdır. 

Hilkumetlo reemt mleaf tr 
bolıının bu zevat bet ıeO 

endOıtrl proğramımızın ıa 

katının ıonuçlaunı ve eseri 

nl gôrecelderdJr. 

Karapınar Şarba 
Karap•Dar (Özel) - !eti 

aı 9eren K•rapınar eıkl 

diye reltıi Mehmed'la yet 
Topçu Sedat Nuri eeçillO 

Karapınar kamunu !AydıJI 
içinde önemli kamuaıır 

biridir. Sedat Nuri çalıt 
çfddi ve kıymetli bir ırk• 
tır. Tebrik ederiz. 

F estiw-al Eğlencel 
İstanbul'dı yapılacak 

Feednl eAle_.rlne 
dolayıadan seybetler4en 

rekkep bir ~llltoa ..ıart1' 
zeybek elblaelerlle gldeol 

..._ •r••ı:ıı• 
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Meerutiyetten evel ve sonra. 
. 

8aşomozdan 
OK;URLARIN 

DiLEKLERi 
D~ıdzl · Kühür işleri 

------------.. ~----------- 88 inci S•yııı çıkmı11Jr. Lmall 
Bıklu'nın (KCUtGr bahçeleri) we 
(Gençlik itin en bayık tebll· 
keler) adla makılelerlle doktor 

İzzed'dln Şadan'ın (NuralJıb 
Ata ve kapltallsyonlar), Vahdet 

GClltekln'in ( Birkaç nokta ), 
(Dört Eylô.I Ceneyre toplaoıııı) 
yazıları çok önemlidir. Okurla· 

rımıza tavsiye ederfs. 

Ge enOeıraa Ekmekçiler 
Kendi Zaviyelerinden 
işi Nasıl GörOyorlar? 

öğretmenler Bir Toplantı Yaptılar, 
Esaslı Kararlar Verdiler. 

79 12 Eylul 935 

&tobakeme, moh•kemc sftr(ib 
lldlyordu, şahitler dinlendi. 

ltanıarıa hepsi yalanc• şahit · 
lerdt. En nihayet kitabına 
'Yduruldo. Milat paşa ve arka· 

dttlırı idama! Mahkftm edil 
diler. 

İdanı kararı tasdik padlşa· 
lbyı iktiran etmedi. Merhameti 

telııiyarlden olarak mfiebbed 

ktlebentllğe tahvil edftdl. Milat 

Pata ve arkedadışları ıeyhülls· 
1
lra Hayrullah efendi de dahil 

Old & t 0ı:ıu halde hepsi Blcaz'dakl 

}"uzan: .M. Doğarı Baıu 

Taif kalesinde bir odada cere· 

yan edlyordo. Yatsı ezanı he· 

naz olrnnmottn. Bunlar bir 
heyet halinde doğruca lsıan · 

bul'dan Yıldız sarayından gell 

yorlardı . O gfin öğleye doğru 

Taife varmışlardı. 

Heyet reisi iri yapılı kay· 
makam rQtbeafnde Aydın'Jı 

...... 
Ekmekçiler cemıyeıi başka 

nının birinci sahıfemi.zde (Ara . 
da bir) siitiiniirul<ı konuşulan 
cevabı şudur: 

G11etlnlzln 11 9 935 gftnle· 
meçli sayıaının birinci yazande 

Hamdi Nazbeı lmzaalle ~e ek. 
mek derdi başlığı altında bir 
yazı vardı. Sözlerinden anla
şıldığına ıöre, bu lel eah~i 

cephedtn bakarak flldrlerlnl 

yürillllyor. Ve diyor ki (Beledi· 
ye ne yapıp yıparalı: evlere 

Haklı Bir Dilek 

•lf kalesine aürftldtiler. Bakıyel 
Graarlerlnl bu kalenin zindan 

lerındı geçireceklerdi. 

Mehmed Bey idi. Keodlııl oku 
mak yazmak bilmezdi. Nefer· 

ilkten yetişme idi. Arkadaşları 
nao ikisi binbaşı biri de yftıba· 

ş1 idi. Banlar Milat paşayı 

boğmağa ve boğduktan sonra 

kafaeaoı kesip Yıldıza götür· 

meğe memur edil mitlerdi. Ya · 
pacakları hilyficek cinayetin 
teferruahna kadar Abdlllhaml· 

din bizzat kendisinden emir 
almışlardı. 

ekmek dığıtma usultıntl blrAo 
enel ve yeniden iade ettirme. 

~ini şiddetle temenni ederim). 
Ve ( Seyyar euretlle Htılacak 

alı:meklere hl rer ikişer para 
zammı yıpılacık, yokıa biraz 

Denizli öğretmenleri toplanıısından bir intiba 

Peştemalcılar'da 77 79 DO· 

marala mığaudıe kAtlb Sallb · 
ten aldığımız ıtkAytıt mekta· 

bandı, mıli vazlyetlnfn lcba· 

rlle Karentfoa'dan Eşrelpap'ya 
naklettiğinden, fakat iki çocn· 

ğunu civardaki Tıuaztrp,., Hı· 

lldbey ' ve Zafer mekteblerlnin 

hlçhlrieloe kaydettlrewedlğln· 

den bahsedilmektedir. 

• • • Yırı karanhk bir odanın 
:••nında bir fener, içinde asıla 

lJ bir JAmbanın kirli ışığı " . 11nda iri yıpılı bir herif 
'Y•ktı duran arkadaşlarına: 
d - Yatsı ezanı şimdi okun· 
'· Biz yukerı çıkıncıya kadar 

Pt"Olıdır o ne zıkkımdır Da· 
lbtaını kılıyor demektir. He· :e, içeri girer girmez vık. 
"dlrtmeden işini bhbmellylz. 

L.~ omozlarma çullanır sizde 
-vgıııoı aıkarsımz. Bonon 18· 
lbı 1 
11 c mi yok. Diyordu ve sonra 

Taif kumandanlığına padf. 

şahın iradesinden babs,.den bir 

emir getirmişlerdi . Bunun üze. 

rlne derhal işe girişmişlerdi. 

Mltat paşanın Arif adında bir 
ağası vardı. Gayet sadık olan 

ho adam efendisinden ayrtl· 
mamış, ölftnceye kadar yanında 

holunmık: Qzere Taif zındanla· 

rına kadar gelmişti. 

Olan biten ltlerdrn hfrşey 

sezer de pa,ayı aöyler diye 

heyet gelir gelmez Arif ağıyı 
yakalatmışlardı . Oturdukları 

odadan evvel4 kaymakam Meh· 

med bey çıktı, bunun ardunra 
dlğulerl de çıktılar ve hiçbir 

ses çıkarmadan Mehmed heyi 
taklk ettiler. 

••11 etti: , 

'de - Bu herlnn Arif ığa 
t bdıkl bir uşağını ne yap· 
1•hı, 

içlerinden bir 1: 

• - Efendim onu ikindiye 
fe°tın yıkalat1ık ayrı bir yer· 

ıbabpuatur. 

't ..... Çok gazel. Şf mdl benim 

~ dı11:1 ını geliniz fakat mfim· 
.. a, lıe soluk bile almıyıcak· 
tac1'

1
• gGrOhü elmemeğe dlkkat 

haı1. 

ile 811 koouşın adamların hepsi 

••bit tdl. Muhavere gece -------· ANADOLU ____ , __ _ 
Gönlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Baıyazganı 
lJ llaydar Rütdü ÔKTEM 

lbunat JJeıriyat ve yazı iıleri 
~ lb6düriı:. Hamdi Nüzhet 

ebanesi: 
c_ fttnir İkinci Beyler sokağı 
l' Oalk Partisi binası içinde 

t~lgraf: İzmir •• ANADOLU 
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4~ADOLU MATBAASINDA 
BASIDllŞl'IR 

Mitat paşa hu eski taş kale· 
nln yOksek kulelerinden bl· 
rinde ufak bir odada mıhbas 

idi. Bunun bulunduğu odanan 

karşıeında da şehlslAm Hay· 

rullah efendi hapsedilmişti. Dl 

ğer arkadaşlara da birer birer 

ve ayn ayrı od11larda idiler. 

Milat paşanm oda kapısı 

açıktı, ufak bir kındll odada 

yanıyordu. Pışa seccadesi fize · 
rinde namaz kılıyordu. Hafif 

ayık seslerini Hayrullah efendi 

duymuştu. Hemen odadaki 

kandili kıstı bir hırıuzôlr katli 

tavrı ile geceyar1&1 gelen bu 

gGruhuo ne yapacıklannı pen· 
cereslnln ucundan gözetlemeğe 

başladı. 

Bu haydod çeteıılnln reisi 

Milat dışının oda kapısına 

gelir gelmez usulcacık kafasını 
uzatarak içeri bıkh paşa henüz 

seccadeden haşLDı kald1rmış idi . 

Çömelmiş gibi duran bu va· 

zlyet büyük bir farsath sol 

el ile: 

Bir haydi işareti verir ver· 
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~ .. ''la hadlıeler cereyan eder· 

' l\rman odasında mHasına 
)a... '-luş ve tu nslyetııımeyl 
?()rdu: 

'tlertnı, müce.heratım, mo· 
~· atlarım hepsi aleni 
\'tt ede ile sahlacık ve ha· 
\ 1 lıoıamen fakirlere tevzi 

~ittir. Bu vasiyetnameyi 

~ hizmetçim Şarl me· 
.._-r. 

\... ~ yaıdıktın ıonra ~enç 
.._, biran için pek ındiğl 

.. laden ba kadar fed 

alı:lbetlere glrlf t1r olduğa ka · 
dım dft~üadü. 

Tekrar kalemi alarak şu 81 · 

tarlara yHmığ" başlıdı. 

Bayın: 

Senin için herşeyl feda edl· 
yorum. Bıbamın mazisini ıen· 

den öğrendim. Bu aklbeılme 

aen sebebıln, şu dakikada me· 

zarımın etiğinde bulıınuyorum. 

Benim ruhumu lıtlbzı ile kar· 
ı:ıılıma!. . 

Mektubun lam 

iken kıpa açıl& 

baraıaadı 

İçeriye, la · 

. noknn çıkarılm89ına mG&HBde . 
mi edUecek 'De yapılması 14. 
zımea blrAn enel yapılmılıchr.) 

EnelA şunu söyleyeyim ki, 
ekmek parasını kazınm•nın 

çok gGçleştlğl şu zamanda beş 
kuruşun nereden çıkacağını 

herkes dört gözle arayor, Eğer 
fmnca ekmeğini ıeyyar ıoretl · 
le eatmakta bir k4r görmGt 
olsaydı hiçbir zaman bu usul 

den Hrfınasar etmesdl. Zaten 
eskiden seyyar ekmekçi mi 
vardı? 

İldnclıl kanundan bıtka hiç 
bir kimse ticaret uıullerlne 

karıomez. Herkes ealr yiyecek 
ihtiyacını nasıl temin edlyorn 

ekmeğini de onlar meyanında 

ve erkenden temin etmeğe 
mecburdur. Fmncı belediye 

mlzln gösterdiği f fal ve form il 
dahllfode ekmek çıkarmakla 

makellehlr. yalnız gidip ıbo· 
ne yazalaolaran ekmekleri mun· 

tazaman evlerine kadar gö· 
tGrillfir. 

ÜçOnctl9Cl ıeyyar elı:mekçlr.ln 
sokaklarda çoğalmasını temin 

makndlle halkın zazartn• oe 
ekme@ln birkaç dirhem nokııao 
çıkaralmaeına ne bele•dlyemlz 
ve ne de y•eamız m«ııaade edtr. 

E!asen seyyar eoreıile aa 
ht yapanlar bu euretle yapı 

yorlardı ki his de bunan ~na 

na almak ve zabuının glııftn· 
den kaçırmamalı: için bu eelı.U 

mfioaelp gördftk. 

lzmlr ekmekçiler cemiyeti 

başkanı Mehmet Etem -mes bir ıartlıa gibi odıyı daldı 

ve patanın omuılarını y61rlendl. 

Ardından nklt geçirmede• ge· 

len arkıdaşlarılHlan lklıl ko· 

nuşoldoğo Ozere natırla ellerini 

paşanın :aayıf boynuna geçir· 

mlşler tırnıklarlle gırılaiJnı 

olanca kunetlle 11kmqa bıt· 

lımışl1rdı. 

Sonu •ar -

bancaları elinde totın Şarl 

girdi. Hizmetçi dolu tıbıaeı• 

Jarı masaoan Gzerfne bırmkank 
ses çıkarmadan geriledi. 

Arman lhtl11na elini ıııktı: 

Çok ıeıekkOr ederim 
allahıımarladık. 

Ve tekrar kıleml eline ılı· 

rak mektubuna dnam eul. 
Evet madam; meurımaa eel· 

ğlnde bulunduğum tU dıklkıda 
gene ıılzl diloOnGyorum, ılzlnle 

meıgulilm. ;:,lıden bir damla 

göz yaşı ve şu ıon mektubu· 

mun okunması ile beni unut· 

mam"k Ozere bir ıclı lıııenem 
çok görmezılniz değil mi? 

Bu noktada tekrar dardo; 

bu merd Ye eclzlnden dclnmeı 

genç, clllmln kartı11ndı titre· 
mletl. Bir lnllll kopardı: 

Alltlum: Acaba bir diba 

Denizli, (Özel) - lJenlıll blyni durumların incelenmeal 
Koltor dlrektörla~ClnQo nı· 

zarı dikkatini celbederlı. 
kGlt4r ılaoındı bugtıne kadar ve bir e111Ba bığlınmaaıdır. Ko· 

yaşaamımıı ve yaıınılmamış nuşulıcak eeaalar önce eapekter 

olan erllbel bir bar ktıt baş ve bq clğretmeolerdeo marek· e•lmışıar. Nihayet bu toplaot1 

Gazi ilk okulunda, ilbay Ek· 
rem Erten, saylavlar, uray, 

parti ~e hılkevl baekınları ile 
itse öğreım,.nlt-rinlo lştirakUe de 

şerefJenen ve direktör Ztya'nın, 
ilbay Ekrem Ert,.n'in deAerU 

.. öyluJerUe de onarlıaarık eonı 
ermiştir. 

-- -........, 

Denizli kültür direktürıi 

Ziya Boyacıoglu 

lamıştır. Bu hareketin amacı 

doğrodan doğruya Denizli ktU· 
tGr aylaııını, bir tek gaye etra· 
fıada toplamalı: ve yeni bir 

nçhe vtırmektlr. Dlrektôr Ztya 

Boyac10ğlo, bu ertlkael gayenin 

tıhıklr.uko için uıun deneme 
ler ve lncelr.meler yıpmıkıı 

Te her gan Dtnlzll kftltQr ha· 

yatına yeni bir .arlık daha 

katmak için didlumektedlr. De

ntzll k61J61ı dir~kt6dl~Oıae ge· 
lelt iki yıl kadar olmuotur. Bu 

Bu kHa zaman lçlnile mr.ktep 
çlllk hayatında önrmll bir in 

l ltaf Ye olgaoluk görtUd4i~G 
gibi, ö~retmenlerln hayatı Gse 

rinde de ytnl ytnl de~ltmeler 

Ye olgonlaklır olmaktadır. Ba 

meyanda 5 eyhll 1935 ten 8 
eyhil 1935 e kıdır dclrt gGn 
gecell, gGndW6 ,..,.1aıı meı 

lekf toplaDlıJ Denlmll kOltGr 

bölgeeioha hakiki amacını göı· 
lermtı oluyor. Toplıntının ga· 

yest; okolıların ve öğretmen· 

lerln bir kılp halinde faaliyette 
bolunm111, idari, tedrlıi, ter· 

görmlyeoek mi? 

Her halde Armaa'ın bo ıôı· 
lerlal Anyee ltltmlı ol•cak ki 
Şnl'ın çıkacaA• kıpı tekrar 

ıçıldt ve ılya.11 eldlHnll kadın 

Araııa' a odaunı girdi. 

Ar1Ha lı:adtaı gôrl~ görmes 

ınlnçle b•A1rd1: 
- sı. hı? 

Siyah eldh•enll kadın Ar· 

man'ı yıkl•tmıttı: 

- Eveı, ben! 

Dedi. Fakat bo defı ılyıb 

eldi Yenil kadın intikam ılmıı 

olın lıtlbfıf ı. gGlltlG kadın 

detfldl. BGııbOIGn delltmlı, 
bambıtkı bir kadın olmattu. 

lnılkamıaın ıon kıımını da 

aldığı için ırbk o da cllAer 

kadınlar gibi bir kadın ol· 

kep ihzari bir komlıyon tara· 
fıodan tel!blt edllmlttlr. Bu 

eea!a göre 5 9.1935 de Gazi 

ilk okulunda bölgeden gelen 

200 kadar öğretmenin letlrıklle 
açllan toplantı direktör Zlya 

Boyacıoğlunun değerli eöylevl 
ile başlam.1t1r. İdare, terbiye, 
teddı ve mGteferrlk itlere göre 

tetblt edilen rııaaları incelemek 

f çln 4 encGmeu aeçllmlt enca. 

menluce luceltntrek ıonuca 

:bığlanan eıııalar genel mana· 

kaıayı koaırak dclrt gln geceli 
gGnd6alll bu it Qserlnde çıla. 

Bu ıoplaatıya yakından n 
içten tlgl gösteren ilbay Ekrem 

Erten' e Ye ha hareketi Deni•· 

ll'de yeni bir davı ol1rak or· 

taya atın k6lt6r dlrektörll Ziya 

Boyıcu.>ğlnnun çalıtmılarını tak· 
dlr ederJz. · 

Gördes'ıe Yapılacak işler 

Manisa Ilbayı Murad Ger
men Tetkikler Yaptı. 

.Manisa ilba)ı .Mıırad Germen Gördes·ıe 
Gördes - Manlııa llbıyı ıarafından bütan ilçelerin Hk, ıık 

t,.fdt edildiği malômdur. Bu c6mleden olarak ilbay Murad Ger· 

men Demirci'den ilçemize gelmiş ve halkla önemli ten. 11lar 
yıpmıttır. 

Bu temaaler 11etlceelnıle1 1 - Gördee · Akhisar ıoıeıl gber· 
gAJıaom ekonomik zeroretlere göre tadili, 2 - Salihli He Gördeı 

yolundaki Gördeı kclprGıGnGn kıt gelmeden tamiri, 3 - Çatı11 

çOİdk olın okalaıun denlerl baelımazd•n end tamiri ka· 
rarlıetırılmııtır. 

iki elini .aYDçları içine aldı: 

- Evet benim Arman, seni 

kurt1ı1mık için gelen ben .. 
- Beni kurtarmak için mi? 

- Evet tizi kurtarmak için; 
şu cilıdaoa alın•• ve derhal 

228 bin franklık borcunuza 

ödeyin hı. 

- Y aaı ... Borcumdan haber. 
dınınız, demek oluyor? 

- Evet herteyl biliyorum. 

- Şu bılde Olmekllğlm il 

zımgeldl~lnl de bilmeniz llsım· 

dır. ÇaakG ırbk ıerefılı y•tı· 
)'1111981. 

- Bayır, lımlalı lekelen· 
mlyer,ıektlr. Ç6nkG ıırr1nızı llp 

edecek adım mık ı~sını aça· 

cık, eöı ılıyllyecek bir hılde 

deAJldlr. 

- Fabl buua ne kıymeti 
W.bUtr? O adam .,..... mç ... ,. 

bile ben hakikati biliyorum y•!. 

Bir mtıddet eonra yolda gider· 

lı:en herkrı hına bıkacak •e 

terefslzllk dımgaaını alaım .. a 

okuyacak değil mi? 

- Parls'ten gideceğiz; uzak· 
lara gldeceğlı. 

- Gidecek miriz?. 

- E•et gldeceğlı. Benimle 
berıber gelecekelnlı. Beni ta· 

ldh edeceksiniz. ÇlnkCl artık 

ıerbeetlm. Vazifem hll•m bal· 

mottur; timdi kalbimin aeılnl, 

emirlerini işitiyorum. 

Arman birkaç gGn nel Ay· 

neeln ığzındın böyle 11öıler 

lıhmemle ol11ydı mutlak dell 

olnrdn. Da lfıaıhn ouı vere· 

ceğl 111det, ona ôldlrebllir411. 

Fakat timdi!.. ArmıD ltltdAi 

16slerdea memaanlyet uerl bile 

- SOllp Vıaı -
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imparatorunun di yev leri 
Mussolini " Başladığım Gibi Bitire
ceğim,, Habeş Hükumdarı Da "'Mus· 

sulini'yi Selamlarım" Di_yorlar .. 

Aybeyle Arkadaşı Tercümanla Bera· 
her Çadıra Girerek Yemeğe Başladılar 

Amerikan yazarlarından Rl· 
çard Halliburton, Bıltlmor 

Sun gazetesinde Habeolstanın 

krallar kralı ile yıpmıo olduğu 
bir gôraomeyl yazmıştır. 

Yazar, bu yazısının hııında 
Babeı aakerlerlnl, lmparatorl · 
çeyl ve imparatorun yirmi 
yıeında A nopa biçiminde gl· 
ylomlt, İngilizce, Almanca ve 

Fransızcayı akaakeız konoıın 

kızını tasvirden eonra Halle 
SelaHle ile neler konuştuğunu 

tôyle anlatıyor: 

larımız, ne de ağtr topumuz 
Yardır. 

Fakat Haheelıtı'nın ııarp 

dağları, uçurumları, burada 81· 

cak, hastalık, el vrlsloekler bize 
yardım edecektir. 

- Eeek herif, bir de otan· 
madan ıoroyor. Mlsaf lre bôyle 
ıey eorolur mu? Tabh açız .. 

Arkadaşı gfllmemek için k:en. 
diol zor tatta. Çünktı Aybey, 
k.endlılnl, adeti davetli mleaflr 
yerine kokayorc:1o. 

Amir ve arkadaşları konu· 
pyorlardı. Aybey homurdandı: 

- Bunların dlllerl de çok 
berbat.. Ba11 yerlerinde bizim 
ata dlllerJae çalar yerleri nr 
amma, altaadan glrmloler, Oe· 
tOnden çıkmıılar! 

Aybey, birer birer etrafın · 

dakllerl tetkik ediyordu. Bığ· 
dat otarm'ffta. Kapıda daran 
ılmelyak bir nefer, llddebJr 
kendltine ellle loaret yapıyordu. 
O da etrafına bıkıYor, blroey 
anhyımıyordu. Dayanamadı: 

- Ne ur be herifi 
Diye bağırdı. Emir, kaşlarını 

çatarak baoını Aybeae doğru 

çeYfrdl u tercoman vaşıtaslle 
ıorda: 

- Ne bağırıyor bu Tark? 
- Ne bağıracağım; oo kapı· 

dakl herif, lkldeblr loaret edl· 
yor, dizlerimi gôeterfyor. 

Acem nefer, Aybey'ln bu 
ıôılerlnl tercame ederk~n Emir 
de, yanındıkller de bir kıh· 

kaba attılar. Aybey, kıpkırmızı 
oldu. Ab o herif neredr idi, 
nerelerde lulmıwtı! 

İçin lçla; 

- Ketge gelmeeeydlm, ba 
kadıa ugruna, mıekara herif· 
lerln oyaca~ı oluyorum ... 

Diye bomurdınıyordu, mea· 
ele fD idi: 

Arap nefer, ona bı~dıt otar· 
mamaeını, diz çökmesini Jtaret 
eımlotl, çftnkft bu eayg11ızlık 

demekti.. Aybey ona da cevap 
•ermekten kendini alamadı: 

- Ben deve değilim! .. 
Emir, bono doyunca bir kıh· 

kaba H vurdo, ayığa kalktı ye 
Aybey'ln yanınn gelerek omo· 
zuna okşadı: 

- Temiz, kahraman bir de· 
llkanh!. 

Dedi. Aybey, gırlp bir hla 
bir nefret, bir Grpertl doydu. 
Bu adamın gözleri, ıılmaeı, 
kendlılnde hiç te mdıbet bir 

teelr, bir aeYgl oyand11mıştı. 

Bilik.Is, onu çok çirkin, çok 
fena Ye blçlmıılz balayorda. 

Bu nedendi, neyini gôrmftt· 
ttı, bllmiyordo. Belki de bir 
dGtmau, Batan Hının bir dftı· 

mıoı olduğa için bôyle daşG· 
nftyor, kalbinde bunan için 
böyle bir doygu doğuyordu. 

Bundan ıonra Acem neferle 
emir arasında uzan bir konut · 
daha geçti ve bu lı:onaemıoın 

ıonandı nefer, onlara loıret 

etti. Beraberce kalktılar, dışa· 

rıya çıktılar. 

Aybey, derin derin içini 
çekti.. Aeığı ovada meşıleler 
yanıyordu. Toprak.ta, aanld to 
tam tutam alev ydkeellyordo. 
Ve oradan eealer geliyordu: 

Bığrıılar, çığrışlar!. 

Ta uzakta da Bahara ıoıklan 
parlıyordu. O, oradaydı. 

- Hep onan yoıanden bun· 
lırın içine dGoUlm ve n., ola· 
cağım da belli değil! 

Diye mırıldandı. Arkıdaoı 
yavaıça fmldadı: 

- flerlf lere iyi hlmad tel· 
kin ettim. K.oılı:acak bir ıey 
kılmadı. 

- Benim korktuğumu nere· 
deıı anladın ki?. 

- Tereeltğln datilnde. Bal· 
baki bôyle yerlerde biraz 
lnceltk lbım. Vaziyete ayak 
oydurmak llzım. 

- Benim bir tane yClzftm 
Hr arkıdao!.. Ben bôyle şey· 

lerden anlamam! 

- Y •Hf konoı.. Sakin ol!. 
- Sen bana şu adım ıôy· 

llyecek mteln, aôylemlyecek: 
mlıln?. Bu nuıl ukadaolık, 

DHıl tey?. 
Arkadıtın ııeılnln titrediğini 

duyda. 
- Bir daha bana bono eor· 

mıyıcakııın. Yahut yoilınmız 

ayrılıcıktır, o takdirde de aza. 
leceğlm! 

- Hiç olmazea bir ad ta· 
kılım. 

Sen bal! 
- Daman bay!. 

· - Gazel!. Dediklerimi onat· 
ma! Belki de çok tıler görece· 
ğfz. Fakat, biç te ukalalık el· 
memek ıartile. 
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Beyaz Kulenin Sarış-ın 
Aktrisi: SUZAN 

Bo evde oturan aile, bir 
Alman lahtelbahlrlnden çıkan 

bir genç n gazel kadınla bir 
Fl'lnı•s yazbaeısını eylerine 

dotro geldiklerini görnnce bit· 
tabi ae'flamltlerdl. Gemiden 

oalara refakat eden zabitlerden 
blrtıl yolda giderlerken tıbtel· 

bahirde vokua gelen b&dlıeden 

dolayı klmaeye bahıedllmeme· 

meılal ıuretl kıt'lyyede tenbtb 
et mitti. 

evde 

bahleyln erkenden nln yakı· 
nanda buhınan bir Frau11z kı· 

rakolunua telefonlle Franıız 

ordu kamındanhğlle konoıtu· 

lır, bir otomboll lıtedller: Ak· 
ıam aseri gelen otomobille 

tekrar Makedonya paytabtını 

udet etmlılerdl. Şimdi vazife· 

lerl Fon Dorf la gOrtııftlen 

mee'elelerln halli idi. 
• 

• • 
Saralg'Jn Makedonya'da YG· 

cuı:la getirilecek. Franıııs man· 
duıaa Sanlg'la mandater lllaı 

Ayhey cnab vermedi. Bir 
çadua gelmlılerdl. Burası, ol· 
dokça gazel, rahat bir yerdi. 
Bir kandil, çadıran lo~loğunu 
aydınlatıyordu. 

Acem nefer? 
- Oturun yekltler • dedi · 

ben sôyledlm, ıtlarıuıza dı hı· 
kacaklar, hu çadır ıılzlndlr. Bl· 
rızdan yemekleriniz gelecektir. 
Fakat gan doğmadın ve ben 
gelmen çıkmazsanız daha lyf 
olur. 

- Sonu var 

Tire'de iki 
Kişi öldnroldo. 
Cinayet Bir Kadın 
Yftzftnden Olmuştur 

Tire llçeslode çiftlik kôyün· 
de iki ldılnln lUftmlle ıonoç· 
lansa bit kıyı olmottur. Kı · 

yımn sebebi bir kadın meı'e· 
leeldlr· Kôyden Mehmed oğlu 
Mehmed'le enloteııl Uaııın oğlo 

Baııan Ali, ayni kôyden Meh· 
med'ln karm Sıflye'olo Mine 
girerek kadının n~maııunu kir· 
letmek letemltlerdtr. Bono ÖD· 

ceden hıber alan Saflyenln 
kayınblraderl Veli oğlu Emin 
yeuı=;eıılnln nlnde beklemlı 'fe 
bo iki kişi duvardan atlayarak 
ne girince tabaocaıını Çf'kerek 
lldılnede ıtet etmlıtlr. 

Mebmed iki yerinden, enlt· 
teıl HHan AJl'de Gç yerinden 
yaralanarak ôlmGolerdlr. Katti 
Emin totalmuıtur. 

Bir Kişi Ağaçtan 
DDştD, öldü. 

Ôdemlo'ln Kiraz nablyeılnde 
ÇOmlekçl köyGnde Haltl oğul· 
lorından Mehmed oğlu Halil 
palımotlukta bir ağaçtan pala· 
mut deYoerlrken ağaçtan dOşe· 

rek baıından atır ıarette yarı· 

lanmıo ve ölmaşUlr. 

ödemiş 'te Yangın 
Ôdemlş'ln Beykôyftnde Sellııı 

oğlu deli BOseyln'ln dört odalı 
evi kazaen çıkan yangın aonu· 
cunda tamamen yanmıotır, zarar 
700 lira raddeslndedlr. insan 
ve hayvancı zayiat olmamııtır. 

mea'eleııl S.ralg'tn cebbede fa· 
allyete geçmeılne naile olmuoto. 

SGHn timdi ııerbeet olarak 
vazife gôrftyordu. ÇGnkft Fran· 
11z caeos tıklb teokllAtındaa 

azade idi. Yalnız 1ngtllz me· 
murlar1Ddan çekiniyor ve on· 
lardan uzaklaımağa gayret edi · 
yordu. DJğer taraf tan Fon 
Dorf Matye'oln deliletlle bir 
Franııız yftzbaoıeı paeaporto 
temin etmlı Ye cebhedo ıerbeıt 
olarak geymege başlamııtı. 

Matye'nln iki zabiti, fedai 
olurk tayyare ile Drama ho· 
dadooa gündl'rllmlş VP. bunlar 
vazifell'rlnl bitirdikten sonra 

tekrar Fransız hududuna alın · 

mıılardı. 

Saraig'lo bütGn caııue me· 
murlrrı şimdi serbea1 olıuak 
faaliyete geçmlılerdi. Bu defa 

imparatora .. sordum: 
- Neden sınırlannıza aaker 

yığmıyoreonuz? BlHyorsoooz ki 
İtalyan orduları orada topla· · 
nıyor. Sizin ıilAh ta~ıyabilecek 
bir milyon aııkerlnfz varmış; 

neden bunlar eınıra gönderil · 
mi yor? 

İmparator cevab verdi: 
- Unutuyorsunuz ki hu ça· 

tışmıda Hıbet'ler dahs ziyade 
dılnyanın kımoyana yaslanır· 

Jar. DOaya basınının çoğa Hı · 

beı'lerl haklı, İtalyan 'lau hık· 
sız gôııtermtktedfrler. Elimden 
gelen her ıeyl yaparak bu do· 
romdan aSJğlanmak laterlm. 

Benim aakerlerlm İtalyan'lı · 
rınki gibi disiplin altında de· 
ğlldlrler. Habeşler, teker, teker 
iyi H'fıfçıdarlır. Oooo için bir 
def& gOzlerl kız damı kendile· 
rlnl çekip çnlrmeolo lmkAnı 

kalm11. 
Şimdi, zaten, fena halde hld· 

detlenmlı bulunoyorlar. Onları 
bu halde ıavaı buyana yolla· 
yacak oloraak hemen vurot· 
maAa baılamalarından korkular. 

İtılyın'lar ise bizim kendi· 
lerlne bir harb nııllelf verme· 
mlzl bekliyor ve bono oma· 
yorlar. 

O zaman, İtılyan'lır, kendi 
mtmleketlerlode neflıılerlnl ma
dıfaa için barba glrlotlklerlol 
ııôyltyerek yaygarayı baaıcak· 
lardır. 

Oauıı için, ben 1&kerlerlml 
elden geldlll kadar İtalyan 'lır· 
la geç temae ettirmek isterim. 

Eğer bizim bütfto kaçınma· 
mızı rağmen harp patlak ve· 
recek olursa . İtılyan'lardan 
haok• herhangi bir nôtür de'f· 
Jetin n nluılır sosyeteefnln 
ileriye süreceği barış ıartlaranı 

kabul etmege olmdldeu hazırız. 

Bir k'fltleye karı• katle olarak 
barb edeceğiz. Bizim ne ıınk· 

(Kırmızı kfilı'lb) teşklJAtının 

ıakvlyeelnl llerl ıürerek o ıu· 
retle her yerden yardım gör· 

mekte idiler. (Kırmızı kOIAh) 
teıkllAtının korolut mık.eadı 

yeni taksim edilecek milııtem· 
lekeler hakkında Almanya ile 

hasusf bir muahede yapmaktı. 

Propıgındıuın ayal Fransız 

bulradandı da UAn edilmişti. 

Stızan ansızın Parle'te kır· 

mızı ktılAh teok:Uatanın kurul· 

maamı yırdım eden Kıyyo 'fe 
Main ve şQrekAeının yakalan· 

matara ile husule gelen skıldalı 
haber almıştı. Hlrkaç gan son· 

ra da bo teıkllah. meneub 
olanların birer birer zabıta 

- tarafındın derdest edildiklerini 

l de lohıi. 
- Sonu Var -

Biz, İtalyanları bôyle bir 
memleketlo içine doğru ne ka· 
dır fazla nftfuz etmeğe hıra· 

kareak onların batına gelecek 
tehlllı:e e kadar artacaklar. 

BftyQk: harblardın kaçınacağız 
Sarayıma gelirken hin kiti· 

lfk kabile a:Jkerlerlml gördü· 
nilz. Banlsr, yalın ayaktı ve 

ellerinde nzun mızraklar ıaoı· 

yorlardı. Bunlar tıoklara ve 
uhlrll gazlara lı:aroı ne yı · 
pıblllrler. 

Fakat çete harbında benim 
aekerlerlm ltalyao'lara GeUln· 
dılrler. Boalar a:ağı·yakarı hiç· 
bir ıey yemeden yaıarlar. Bir 
İtalyan askerine lAzımolan so

yun ve yiyeceğin onda biri on· 
lara klfl gıellr. 

Sonra bunlar pek zJyade da· 
yınıkhdırlar. Hu bakımdan ae· 
kerllkte eolerl yoktur. Banlar 
ölOmle yaraea glreblllrler. 

BugOokü İtalyan daromnnon 
ftlkem lçerialode geliştirdiği 

yardse'ferllk duygularını yakın· 
dan gôrsen~z haretten hayrete 
d6şeuloiz. 

İtalya'oın ealdırmıkta geçik· 
mest bize İtılyan tehdidini en 
ftcra köoelere kadar yaymak 
ve doyurmak imkanını vermlı· 
tir. Böylece Birleşik bir cebhe 
karmnt bulunuyoruz. 

Bugao kadın, çoluk, çocuk, 
genç, ihtiyar Habeşletında her· 
kes kırşılıttığ1m1z tehlikenin 
ne olduğuna biliyor ve hepsi 
yurdumuzu ve nlerlmlıl ko · 
ramak için ellerinden gelen 
her fedık4rlığı yapmığı aadlç· 
mlştlr. 

imparator, sofra Ozerlnde 
bulanan şampanya kadehini 
kaldırarak dedi ki: 

- Benim memleketimi bir· 
leıtlrmeğe ve uluııuna bandın 

evvel lı:endllerlode boluomıyan 
bir derecede yurdseverllk ve 
sadakıt duyguları aşılımağa 

veelle vermlo olan MuHolfnlyl 
eelAmlarıro. 

" - Ben barııçıyım, fakaı, 

bıoladığım lıl de bitireceğim. 

Eğer kabil olursa, uluslar eoıı· 

yelesinde kalmak isterim, An• 
cık, verilecek karar İtılyı'ya 
karşı olurea uluslar eosyeteslo· 
den ayrılacağım. Bu suretle, 
uluslar eoeyetul meı'elesl de 
bitmiş olar. ilk önce halya'nın 
Hıbeoletan'a kartı olan duasını 
anlatacağım; ondııi ııonra dftnya 
bo hosaetıkl hOkmfinft ""reln. 
Bizim, haklı olan davamızın 

dftnyadı herhangi bir klmee 
tarafındın yanlış anlaşılacağını 

aklım almıyor. Harbe katılma· 
nın ne demek olduğunu Bftyftk 
Brltanya pek lyJ bilir. 

Habeşliler, durmadın İtıl· 

yınlırın haklarına çiğnediler n 

saeak.ıtslzllk g6ııterdller. Barbar 
bir ulae tarafından yapılan 

bu gibi haluız muumeldete 
daha ne kadar zaman katla· 
nalım. 

Habeılstın ne bir devlet ve 
ne de bir ulustur. Herhangi 
bir klaosenin Jtalya hakkı.oda 
hllkClm yOrOtGrken ayni bftkml 
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t6 
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Elektrikler 
Cereyanı 25 Dakik• 

Kesildi ~ 
Dan gece saat ıeldıe f 

kala şehlrln elektrikleri f 
denblre sônmGe ve ıeblr ,ıl 
mi bet dakikadan fazlı lı; 
lak içinde kalmıotır. ı 

Ayol vaziyet panıyırd# 
olmot ve oldukça telAee 
blyet vermlotlr. ,JI 

tl• Arızanın ııaotrıl 111• ~ 
rinde husule gelen bir 
laktan çıktığı anlaıılmııtıf· ~ 

Elektrik tlrketlndea ~ 
arızaları meydan verllll ~ 
tedblder ittihazını lıterlı· ,,; 
kG bir şehfrln bôyle yarıOI ~ 

kadar karanlık içinde kildi t,I 
bıt•' tevlit t1dect.ğl birçok te 

ve mahzurlar nrdır. __/. 
-~ 

Torbalı ııpu hıyarlıA•0 # 
Ça .. ırbeylt kôyGaftD 1'Jj., 

mevldlnde doğusu de'fecl r' 
yln kızı Fatma, batı•• Y01',,j 
zeyl LAtlf o8lu oğ. ~bil ~ 
gftneyl yol ile çevrlll cır ,, 

... ···-25 zeytin ağacı Dağ•• ıJ 
oturan deveci HQıeyla ~, 
Fatma namına vergide lı;• ~ 
olan tarla 50 yıldaobe;!.ıll' 
eened n bllA niza ta8' 

1
,1 

rında iken Fatma 0111110 ~ 1 
den teacil ve ahare sıtdl d ~ 
lehinde bolandoğo beye JP' 
tlyarlye llmGhaberlodeP ~~ 
oaımakıa bu yerin tapud• .-JI 
bulunamadığından gerçlolcı 'al 
mest için 21 ·9· 935 gOO f. 
mahalline gidilecektir. 

80 
"/.. 

de ilgisi olan Hraa 1~0~ 
içinde belgeelle birlikte ..,,.. 

tapu dayraeına hı~ 
bit~ 

danyanın .geri kılm•f lı;~ 
çası olan Habeof ıtao b• t.t-"' 
dı yilriltmeılnl bir ıarlO p•ı-' 
almıyor. Hıheolsıaa'd• 1:, "'' 
köleclllk faciaları b1kk1

;
1 

aa1· 
yığın belge n fotoğt• tll' ıfll 
yaları ile birlikte ged 

tereceğlm. ıoP' 
tO -,,.o 

Bfttftn bu belge ve ~Of"' 

laran, Bayak Brlt•D11 d~· 
del

1
f -· yonun daetınceelal 1~~ 

ğlne hiç tOphe et~or°f , 
Göıterllecek olın fo ~ 
medeniyet için •

111111 ~ "' 

beri bir kir olan bit~ 
klkat ye köle ıect111l fi~ 
meydana koyacak ye .14'1"""ııl' 
tın'ı karıı bQtftD ,41 
nefret uyındıracak 31~ 

k••'· Nn1aılyon yaratacı 
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Fratelli Spereo Vapur Acentası 

ROYAL NEERLANDAls •ıtUMPANYASI 
11ULYSSES11 •apara elynm maaıausda olap 14: eylCllde 

Annre, · Roterdam, Amaterdam, Bambarı limanları lçla yak 
alacaktır. 

Aabıa M. M. •· Nt. al. ko. un: 
l - Bir ıaneılne biçilen eder 800 knn11 olan OD bin na 

on beı bin tane klUm kapalı sulta ahnacaktar. 
ı - lhale1l 80 ·9· 935 pH•rt .. ı gClnCl ••t 11 de M. M. •· 

•tan alma komlıyonnada yıpılacaktar. 
: - Şntnameıl 225 karo.. adı geçen komlıyonclan alınır. 

- Eblltmeye girecekler 8875 llıabk ilk laano parua 
mektup HY• mıkbaslarlle artırma, ekılltme baaaaaaa 
t •e lçlnctl madd~lerlnde y ... lı belgelerle birlikte 
teklif mekmplannı ihale eaalladea bir ••t enel M. 
M. •. •taa alma komlıyoaana •ermeleri. 

~ 12 17 21 27 
llnamtç ·1 amea Sıı. Al. Ko. daa 
1 - Tlmenla Beynmlç garalsoaa clHnnda balaaaa kıtaat 

ihtiyaca için (36000) kilo Hmaa mlnılı:api aleniye 
koaalmottor. 

ı - Beher kll01anan mnbammea bedeli 88 •adm olup 
lhaled l•.9. 9ıl5 camarte1I g4ntl 1Ut 15 te bayrımlç 
•ba alma kombyona blaUJada yapılacaktır. 

I - EblltmeAe gireceklerin •erecekleri •manın tenlt H 

nufı balaadnAa yerin •bn alma kombyonaaa mira· 
aut ederek .S~reaeblllrler. 

' - Taliplerin 2490 eayıb kananaa 2 Te 3 ClncCl maddele· 
rlae gln lıtenllen •e•lkle maqkkat teminat tatın 

olan 21 lln 41 karaıan ihaleden bir ••t ... .-limen 
mabuebedne te•dll ile komlıyoada b ... r bolaamalan 

'--- 2771 29 ' 8 12 
~~~~--------~---------------ı -' • n M. M. •· •t. al. ko. daa: 

- Bir metreelne biçilen eder 500 karaı olan 7000 metre •w elbl1ellt kamıı kıpeh urf la ekdltmeye koamattar 
: - ihaleli 27 ·9· 935 cama gODCl 1Ut 15 te yıpılacakbr. 

- Şartnameel 17 5 karata komt11ondaa alınır. 
' - Ekllltmeye girecekler i625 liralık ilk inanç P-rUJ 

mektup •e7a makbaslarlle 2490 •yılı kaaaaaa 2 •e,.· 
2 'Ye çllncG maddelerinde yuılt belgeltrle birlikte 
tekUf mektaplanaı ihale 1Utladea bir uat ene) M. 
il. •· •b• alma komllyoaua •eımeleıl. 

~ 12 17 21 24 

14-bıa il M. •· •t. al. ko. daa: 
....., Bir talMll•• blollea eder 2800 Un olu a1tJ tane 

a kamyonet kapalı art la alıa.eakbr. 
l--. Ş.rtaamed par•••• olanL koml11oadaa abaar. 
t....., İbaled 28 ·9· 935 cumarted iClal ••t 11,SO dadır. 

- F.btltmeye girecekler 1260 llrahk ilk lauç parua 
mektap Hya makbaslarlle '490 aayıh ILuanaa t n 
lchel maddelerindeki belgelerle blrUkte teklif mektap
lanDI ihale taadadea bir .. , ••••I il. M. •· •tıa 
alma komllyonaaa Teraaelerl. 

~ 1~ 
~ il. il. 9. •L al. ko. dan: 

il 17 26 

- ar olf dlle blollea eder 500 karat ola 7900 - 8260 
tlft 6tu1 ,.. S,10 - 4500 çllt 11111 .. kaepll fedai 
bpah adla eblltmeye koamllfhar. 

: - lbaltll 28 ·9· 985 camarted glal .. t 11 dedir. 
t ._ Şaıtaamed 31' kanqa komllyoadu ahaır. 

- Eulltmeye girecekler 4706 Un 25 kanıtlak Dk IDat 
pan11 mektap .eya mikbaslarlle 1490 •yıb kaaaau 
2 ,.. lçlael maddelerinde yuah belgelerle birlikte 
teklif mektaplanaı lbale •adadea bir uat enel M. 
il. •· •tul alma komllyoaaaa •ermeleri. 

'-..._ 12 17 2Z 26 
.·~mit aelı:erl •· al. lı:o. dan: 

- Tlmeala baynmlo pnlsoaa clnnada balam kat'aaıa 
lbtlr-a lçla 87250 kilo yalal mClnakwl alealye ko· 

' •aldap. 
..._ Belaer kllOID için muhammen bedeU 5 knıaı olap lha· 

ı.t 17 ,9,985 tarih talı gODCl .. ı 15 le baynmlç ti· 
• ... labn alma komllyoaa blauıada yapılaeaktır. 

- lblltmlye glreceklerla •erecekleri yalaf 19ralı •e efta• 
faaı halanclaıa mahalUa •bn alma komleyoaaaa mira· 

~ eaat ederek 61nnebCUrler. 
- TaUplerln 2490 aamanla kananaa 2 n 3 Clael mad· 

delerine g6re hteallen Te•lkle manktat teminat tatan 
olan 827 lln 18 knıatua ihaleden bir ••t HHl ti 
... mohuebellae te•dll ile komllyoada buır balan· 
Dlalan. 29 4: 8 12 2768 

l •iv ukerl •· al. ko. dan: 
..._ Tımenln baynmlç prlasoaa clYannda balaaaa 81700 

' kllo J11laf mlaakul aleniye koaalda. 
- Beher kllotaaa mabammea bedeU 5 kanı olap lbaleel 

18,9,935 oaqamba g4DI .. , 16 te .. ynmlç tlmea 
• lalın al.. koml11oaa bln111nda 7apdacap. 

' Eblltmlye gireceklerin nreceklerl yulaf ıenlt •e e._. 
6DJ balandap mahallin taba alma kombyoaaaa mira· 

t -.ı ederek Gpeaeballrler. 
..._ Tallplerla 9'90 numarala kaaaaaa 2 H S bel mad· 

delertae g6re lıteallen Teealkle teminat tatarı ol..a 806 
Ura 37 karaıaa ihaleden bir aaat HHl tlmea maha· 
lebedae tndU ile komllyoada .... r balanmalan. 

29 ' 8 12 2772 
l lo ttlmea SaL Al. K.o. daa: 

- Tımen baynmlç garalsona elftnada balanaa kataab• 
lhtlyaea olu ( 39000 ) kilo •maa aleni mlnakmya 

l konalmattar. 
' Beher kll01aaan muhammen hedeU 88 ••dm olap 

lhaı..a 16.9.985 puartld g4•1 .. , 11 de heynmlo 
a ........ •omlıyonaada yapılacakbr. 

- !kltltmete ıtreceklerta .erecekleri •maaıa tenlt •• 
e••faaı balaadap yerin •b• alma komll•onana mi· 

t '9ceat ederek 6peaeblllrler. 
- Taliplerin 2490 •yllı knDDaa 2 •• 3 laca mad41ele· 

llae g6n llteallea uealkle le_..at tatan olaa I' lln 
Z8 karapa IMlett.a bir wt enel time• mabw....._. ..,... ... bllllJ•• bulr .......... 

2770 •• u 

"0RESTES11 npaıa 28 eylCllde gelip 30 eylClle kadar Aa•enı 
Roterdem, Amllerdam Te Bambarg Umanlan için yak alacakbr. 

"BERKULES,. ••para 7 teırinlenelde gelip 12 tetrlnlenelde 
An•er1, Roterdam, Amıterdam •e Bambarg llmanlan için yak 
alacaktır. 

11BERMES., Hpara 21 tetrfnleHelde gelip 26 tepoialHHlcle 
An•er" Roıerdam, Amıterdam •e Bambarg Umulan için 7ak 
alacakbr. 

"BERCULES,. npara 20 eylCllde gelip ylkClnCl tabllyedea 
eonn Burgu, Varaa •• lt61teace Umaalanaa hareket edecektir. 

11BERMES,. 'fapara 4ı tetrlolenelde gelip yflkClaCl tahliyeden 
eonra Burgu, Varaa Te KCS.teace limanlarına hareket edecektir. 

•,GANYMEDES,. ••para 19 tep'IDIHnlde gelip ylkGol tah· 
il yeden eonn Barıaı, V arna •e Kattence llmulanaa hareket 
edecektir. 

SVENSKA ORlENT LINIEN 
11BEMLAND., motlrl llmaaımısdı olup ytlklal tahliye 

ettikten eonra 15 eyltllde Roterdam, Bambarg, Copenhagen, 
Dıntslg, Gdynla H lakaacllna'YJ'a. Olla Umaalan için ylk 
alacaktır. 

0 VINGALAND., moılrl 2 blrlael tepfnde gelip yClklnCl bo· 
talttıktan eonra Boterdam, Bambarg, Dantslg, Gdyala Ye Lkan· 
clln•'YJ'• O•lo llmanlan için ylk alacakhr. 

"V ASLAND,. mot6rl 15 teırlnlenelde gelip yClkln tahliye· 
dea eoan Roterdam, Bambarg, Gdyala n lıkaadlaHya liman· 
larıaa hareket edecektir. 

"NOROLAND,. mot6rtl 2 tetrlalualde heklenmekte olap 
ylklnl tahliyeden eonra Rotsrdam, Bambarı, Copeabqea, 
Dantslg Gdnla, o.ıo H lıkandlna.,a Umanlara için Jtlk alwkbr. 

SJı'JlVİCE llABJTlJI BOUllA~ 
"ALBA JULYA., •apara 30 eylCllde gelip 1 blrlDCI t•frl•de 

Pire, Malta, NıpoU, Ceaon. llanllya H Baneloa lola yak 
alacaktır. 

"SUÇEA VA,. ••para 21 tetrlnlnnlcle gelip 28 tetrfalenelde 
Pire, Nıpoll, Ceao•a, Mantıya H Bueeloa için ytk alacakbr. 

ZEGLUGA POLSK.& ~ .&. KUMPANYASI 
11LEVV ANT,. motlrl 15 letrlale••elcle AaHn •e Gdpla 

llmaalan lol• yit alaeakbr. 
~ İlbdakl hareket tullalerlndekl det'flkUklerdea aoeate mee'•· 
llyet bbal etm-. fule talllltt lola lklllCI Kordonda TabmU 
H TabUye blaHı arU.ada Fıatelll Spereo npar meenıal••• 
mlncaat edllmeel rlea olaaar· Telefoa: 2004: 2005 ~663 

,.N. 
VV. F. H. Van 
Der Ue 

& Co. 
DBUTSCllE LIV ANTB LlN1B 

•aceıos,. .. pana 16 eyıaıde 
bekleniyor, Bambaıg Bremea 
den yit çakaneaktar. 

••ITAURI., npara 16 ey· 
ICllde bekleniyor. 20 eyllle 
bclar All•••lt Direkt Bo&eı· 
dam. Bambarg •e .. m• 
lçla yClk .ı.c.kbr. 
"VVINFBIED,. npara: 1 lael 

teırlllde bekleniyor. 5 8. el lef• 
rlae bdar Aa•enı Roderdam. 
U.mbarg H Bremen için ylk 
alacattaa. 
"VVASGENVVLD,. npara: l' 

1 inci tetrlnde bekleniyor 18 
1 lacl tetflae kadar Aa•enı 

Roterdam, Bambarg •• Bre· 
mea için yClkUyeeekdr. 

!• SOFIA ,. motld Sl Bal 
tetrlade beklenl1or, ' lkblcl 
tetrlae kadar hMn, lloler· 
dam, Bambarı ft Bremea ltla 
ylkllyeeekdr. 

"ANUBls,. molld 11 lklDd 
tqrlade bekleniyor, 16 lklMI 
lefrlae bclar .bftfl, Roteı

dam. Bambarg •• ........ 
için ytlkllyeeekdr. 

ARMEMEN 8. SCBULDT 
BAM BUR«; 

"TROYBURG,. npana bala 
Umaaumsda olap AD•en. Ro
terdam Te BamlMarg 1"8 ylk 
alıyor. 

•NOBBUBi!. npaıaı 8 M· 
rtael tefl'lade .. klenlyor, Aa · 
ten, Roterdam H Bambarg 
lçla yık abyor. . 

DEN NORSKE MIDDJU,. 
BAVSLlNJE 

(D S. A.S. SPANSKELINJIN) 
OSLO 

11 SARDINJA " motktl 17 .,..... .. .... .,.. ·- " 

Jlk ...... lir. 
"SAN ANDRES., modd 28 

Bal. tetrlade hekl•IJor, Dl· 
eppe " Nonet Umalaruaa 
yOk aı.catbr. 

ARllEllENT DEPPET·ANVERS 
"EGYPTE,. npaıa 12 Bel. 

tetrlade bekleniyor, AD•enı 
Dtrekı ..ı ylkllyeoekdr. 
TSE EUPORT S.S CO'lPO· 

RATİON · NEVYORK 
Şimali Amerlb'ya dotra 

Seferler 
ExECUIVE.. np11ra: 18 IJ· 

16lde bekleniyor. 
ExlLO!VA., npara: 30 ey· 

lllde bekleniyor. 
•• ABOUK.İll ,. npan 10 

eylCllde geHp SO eylllde, Bir· 
letlk Amerika lçla aldıla mal· 
lan Lbaderlye'de 11USETEB., 
T1a111at1aadk npara• aktar· 
ma edeeekdr. 

SfRVlCE DIRECT DANU· 
BIEN 

TUNA BAITI 
.. ALISA.. mot6rtl: lOeyltlde 

beldealyor. Belgncl. NoYl•cl. 
Komarno, Badapette, Bnt1laq, 
Viyana Te Llu lçla yit ala· 
cakt.r. 

.. TtszA., mot6rl 18 eylllde 
bekleniyor, Belgncl, NoYlıacl. 
Komarao, Badapette, BntlılH, 
Vira- •e U.. için yakUye· 
oekdr • 

.. BUDAPBŞT.. mot6rl: 26 
eyltlde bekleDIJor. Belgnd, 
NoYlead. Komu90, Badapette, 
Bndtlan vı,... .. u.. lota 
Jtllk alaeatLr. 

AVUSTRALYA BATI'l 
BldlYlye •ampaay•am 

•• ABOUK.1R 11 •apna Z9 
eylCllde bekleaiyor, P•llllalar 
Orlent Ltae k•mpaayuanın 

"BEN ulCO., nparaaa Port· 
Saltte aktarma •dilmek isen 
A•aıınl,a'ma bltla 11 .. ıa. 
naa mal alaeaktır. 

" ABOUJIR ,. npma ayal 
.......... Port Selt aktarm• 
olmk Bla6taa. Aba,t tuk 
" terki Alılb'... ..... u 

1'.ıtlada Mtl&. Mev. satın alına komisyo
nunda ihaleleri yapılacak il8nlar 

MClltabkem aiewkl NI. al. ko. dan: 
Mlktan 
K.ll01a Cinli 
5000 bensin 
2800 p•y•la 
1000 maUne yılı 

Denls komataalıla için yakara ctnd •e miktarları yasah tlo 
kalem bensin •e Y•I puarlık ıaredle ••tın abaacaktar. lbaleü 
13 eylCll 935 cnma gClal IUt onbeıte İsmlı'de kııladı MıL il•. 
•tın alma kombyonanda yapılacakttr. l.ıeklllerla ihale •atladen 
nel komleyoada bısır balaamalan. 2911 

Met. M•. •t. al. ko. daa: 
Mlktan Tahmin edilen Beher kllOIDDDD 

tahmla edilen fiad kllOlll mecmu tutan 
Oad 

236000 Ua 
88000 .. 

100000 • 
76000 c 

Lira 
24780 
9240 

10600 
7980 

Kr. 
00 
00 
00 
00 

Karaı Sa. 
ıo 50 
10 60 
10 50 
10 50 

Temlaab mankkate lllaak .. nıa bıale tarihi 
akçed tekli •e glnCl Sal 

1858 60 puarhk 16,9,985 puart .. d 15,80 
693 00 .. c il 16 
787 60 c c 11 16,80 
698 50 .. " .. 17 

1 - Mıt. M•. kıtaatınıa d6rt kıt'a prtaame ile ayn ayn 
kapela urf aıala ile mClaak ... da balanın yakerıda 

cimi Ye mlktarlan yuıla dlSrt kıfem an lhdyaCJaa talfp 
çıkmadıııadaa ayn ayn puulık ıaretlle •ta• alına· 
aktır. 

1 - ihaleleri hlalanada yasıb gtln •e tarlhlerde lsmlrde 
katlada 1111. m•. •hn alma kombyonanda yapılacaktır. 

8 Şart11a111elerl bergl• komlıyoada g.Sr6leblllr. 
' - ı..k1t1er ticaret odaııada kayıtlı oldaklanaa dalı •edka 

g61termek mecbarlyetladedlrler. 
6 - Paarlıl• lttlnk edeceld~r 2'90 •yılı bnaaanan 2 Ye 

3 lacı maddelerinde •• .. rıaameleriade yaub •eelka · 
lan •e teminatı ma•akka&e mıkbaslarlle blrllkt.J ihale 
•atfndea e••11I koralıyoada bısır baloamalen. 2918 

ilet. M •· Sa. Al. &o. daa: 
1 - hmlr 1111. M ~. a•kMI baar•aedala 600 O kilo koyan 

ed lbdy•ca ILapah urf aeallte eklİltmeye koamattar. 
Z - İbaleel ~· eylil 9:J5 •la gClal IUI oaaltl buçukta 

lsmtr'de kıtı.da 1111. M •· Satua alma komllJoDaada 
Japalaeakbr. 

S - Şulaamell bergl• ko.teyoada g6raleWllr. 
4 - Ko1aa edala tahmla edllea tabn UOOO Undır. 

S - Beher kilo koyan ed ip 40 kanat flat talamla 
eclllmttdr. 

6 ~ Teminata mamkate akoed 1800 llndlı. 
1 - LtekUler tclaret oduaDa kayıtlı olduklarına dair •edka 

g61termek mecbarlyedndedlrler. 
8 - Mlnaka ... aa lıdrak edecekler 2490 1ayıb artırma Te 

eblltme kaaaanu iki Ye lçlacl maddelerinde H 

11rt11ametllMle yuıb THlkalarlle temlaab ma•akate mak· 
basları•• •e mlhlrlt tekUf mektapl•nnı ihale uadn· 
dea • a bir wı enel kombyoaa •ermlı balana· 
•acaklardır. 8 12 17 22 

lzmir ithalat Gomroğo ModorlO· 
ğOnden: 

Teeblt N. Kilo Clnd 
146 3678 k&lme otomobil demir parçalar 

Yakanda yasala e11a ecnebi memlekete g6ttlrCllmek f8rtlle • · 
biaeqıadan btekU olaalann 23·9·935 puarted gbl ••t 14: de 
glmrlk •tıı komlıyoaana bıı•armalan. 2903 

Olivier ve Şore
kilsı Limited Va

pur Acentası 
c.Hell Baa, Blrlael ~ortloa 

TeL 24'3 
Ellermaa Llya Lt4. 

UYerpool Hanı: 
11ROUMELIAN11 npara 20 

eylllde Ll•erpool •e 5....,... 
dan gelip talaUyede balana· 
cakbr. 

••DIOO., npara 17 eylllde 
bek!eamekte olap 21 eylClle 
kader Lt•erpol Te Glugo•• 

••ROUMELIAN,. •apan 29 
eyUUde ltekleallmekte olup 6 
MrlMI tetrln• bdar LIHrpool 
•• Glaagon için yat alacakbr. 

Londn Ban.: 
11FABIAN., •apara 12 e7IAI· 

de beklenmekte olap 18 eyltle 
Ular Loadn •• BaU ip 
yit alacaktar. 

11 EGYPslAN .. npaıa 17 .,1.... Loa.lra a.u " Aa-

naca.k •e ayni amıada 6 tet· 
rlnlenele kadu ylk alacakbr • 

Geaenl Steam NaYlgado• 

Co. Lld. 
11STORK,, npara 20 eylCll· 

de beklenmekte ola*' 27 ey• 
IClle bdu Loadn için yClk 
alacakt1r. 

Deateche Leqnte Llale 
11GALILEA,. •apara 10 ey· 

ICllde Lambarg, Bremea •• 
An•en'tea geUp tahliyede ha· 
lanacaktar. 

Not: Yarat tarihleri •e nparla· 
na lllmlerl lserlae dealtlkllkJe. 
rladen mee'altyet k~I edllm• 

labbarlar 
dea: 

Bant depolarının tebre auk· 
bit dolayıllle berg4a gidip 
gelmekte~I mlıkllttı nuar1 
dikkate alarak dinamit, kap· 
10l, f idi H tenlik f lıekled 
•bfl•ıa puarlell ... cama 
gtlalerl yapdmakta oldtap .. 1a. .................... 
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Yeşil Yuva Belediyesinden: 

(Açık Eksiltme Şartnamesi) 
Kasabamız Acıpayamm yeşil 

yuva kasabasında yeniden ya· 
pılması kararlaştırılan belediye 
btna ve gazino ve halk oku· 
mak evinin bu kere plAo 'ftı 

keşifnome&I ikmal edilmlt ol· 
makla aşağıdaki şartlar dairesin· 
de açık ekst\tmeye çıkarılmıştır 

1 Eksiltme şartnamesi 2 9 
1935 güolemeclnden 23 9 1935 
pazartesi gilnlemeclne kadar 
20 gün mtlddetle açık ve her 
kes gôrehillr. 

2 - İşbu eksiltmeye f ştfrak 
edecek oetaoın ehliyeti olması 
earuır. Şayet eketltmeye bıo· 

kası iştirak ederse ehllydll bir 
ustaom mes7 ullyetl altına ve· 
rllmesi caizdir. 

3 - İşbu binanın keşif be· 
deli 9 uncu maddedeki malze· 
me dahil olduğa halde (4 754) 
lira (58) ko1uş olub plln ve 
ke lfoame gereğince talip olan· 
farın ka abamız Yeşilova bele 

diye dalreeloe vealkalarlle be· 
raber mOracaat etmeleri 14· 
zımdır. 

4 - Binanın yapılma tarzı 

keşifoame ve phloa uygun ola 
caktır. bedelinin verilme şek· 
il de bir mimar veya fen me 
muro nazaran altındı temeli 
atllıoca mOteahhide alelheNp 
(200) lira verilecektir. bodrum 
ve alt kıta hitamında mimar 

dılre!inde çarljıdald belediyenin 
mOlkG olan sahaya yapılacak, 

temel n marangoz kıemı pl4n 
ve keolf oameeloe uygun ol.cak 
n keşifnameye oymadığı ve 
noksan yapıldığı ve lotaall ee· 
beµ.slı bıraktığı mlmar veya 
fen memuru tarafından blldlrll 
dlğl takdirde belediye bfoayı 

emaneten ikmal eder. Bu bu 
ıustakl zarar ve ziyandan mu· 
kaveleyl imza edenler mes'ul 
olop evvelıi verilen temlDtlt 
ık~ası kAfl gelmediği takdirde 
htıkme hacet kılmadan tazmin 
ettirilir. 

14 - İhale gOnO tahmin 
ettirilen kıymette ıallb zub'.or 
etmezee 15 gQn daha ocıtıhr. 
15 giıo ıoorada gene tılfb 

çıkmazsa bina emaneten be· 
tediye tarafından yaptırılır. 

15 - İhale birinci madde 
mucibince tayin edilen (20) 
gtın eonra yani 28 9 1935 
pazartesi gClnft eaıt 16 da yeoll 
yu•a belediye dalreılode bele 
encümeni hoıurunda yapıla· 

caktar. 

16 - Yıpılacak bina bık· 
kında ba oırt.oameden daha 
ziyade tefılllt almak tstlyen· 
lerln yeellyuva belediye daire· 
ılne mClracaıt etmeleri ilin 
olunur. 2891 11 12 18 

NEDKALMiNA 
Emlak ve Eytam Bank:asından: 

Eaaı No. Mevkii No.ıo 

58.54 
4,4.2 

301 Boca mecidiye caddeıi 
196 ikinci kordon 
413 
8.>9 
963 
233 
620 

234 
H.701,l 

923 
c. 82,l 
c. 8 
c. 69 
c. 25,l 

lsmetpıoa m. dOndar ı. 
burnava hamilli yolu 

" bahkçıbışı çlfdfğl 

oamanlye caddeıl 

3,7 

45 
gGselyurt m. ikinci hacı ıtl· 13,17 
leymao ıobğı. 
oımanlye cıdd,.ıl 

karaıao 9 eyhll sokağı 
" 9 .. .. 

ba, ak tuhafiyeciler ç. 

64: 
120 

136,110 
37 
l~ b. tuhaf lyecller ç. gazi ti. 

manlea earay m. çay ferah ı. 
ikinci f.oltanlye m. 3 el neza · 2 
lı:et eoltağı. 

Cinsi Depozitosu 
dClkkAn 7 
ev 70 
ev 20 
tarlı ' tarla ' dakkin 60 
ev 12 

dtıkk4n ıs 
ev 7 

e• 50 
mağazanın Getft 8 
mağ11a 150 
ev 40 
n 8 

c. 88,l 
c. 88,3 

Gad bal.an 
" 

20 mtRıH 25 
20 binanın orta Ötı 20 

c. 25,2 ikinci ıahanlye m. ClçGncCl 
neuket sokıAı. 

4: e• 8 

veya fen memuru mGtıleaaın· 11_.._,,.. . • c. 73,2 karıry:ıka alay bey m. güney• 23,1 eY 15 
dan eonra muhammen bedrll· I' ~l dın eokagı. 
oio yüzde 75 ol vrrllecektlr. Muallim Dr. c. 89 kt1dlrlye m. aoareet eokıga 5 e• 8 
yapı kısmının eononda n ôr· A. Hulftsİ Alataş c. 95 b. tuhafiyeciler ç. ktıımpıoa c. 111 dClkkh 16 
tOye başlaoıeta gene bir mimar Mnkl ve numaram Y,Ukanda yazılı eml4kln btr ıenellk kira· 
veya fen memurunun moıye· iç Hastalıkları Doktoru ları 16,9,935 pazartcel gCloCl ıaat onda ihale edilmek Clıere açık 
nesinden eonra planı uygun Şamh ıoka~ı No. 20 artarmıya k«'nulmuotor. lıtekll olanların hizalarında yazılı depo· 
olduğu anlaeıldıktan eonre ke· sltoları •csnemlze yatırarak arhrmaınnı ~trmelerl lbımdır. 8 12 

za l 1 k mu hım m e 0 kıymetin -! 111!!1!f111111ilfI1lf11fi111lffi11 il il 1il1111111 il il il il 11111 il !IJl Jllllfl il 11llf1 IJIWI il! f l IJ fll 11111! 1!fi1111111il!lf11111 il il llJI! il fi llllf 11il111• 
yOzde 75 el verilecektir. ma· "W 

raogoz kuımıoın soouoda da = Al h • B 1 1 
=~~=~k::y.ka'~:· m~:=~~:~ : ~se ır an i.3SI : 
tetkik ve p14oa uygun olduğu = ' = 
ınlaeılclıktan sonra gene mu ;;;; • • • • • = 
hammeo luymettoto yOzde 75 - o ~ m OD B=I <=: n n ~ e le! ·o 
şl verilecektir. kat'i kabul moa = U °it" ~ lb:;I caJ 
meleslode keHllk mimar nya ~ ikinci Kordonda Borsa civanıidaki. kendi binasında 
fen memurunun yazıla raporu TELEFON: !2363 •• Ozerloe mOteıhbtdln hesabı - H 1 ( B k K kat'edllecekılr. - ertOr O an a ve omisyoo) Muameleleri Yapılır. 

5 - Ek~lltmlye iştirak eden = Vadesidere % 4 
ler muhammen bedelin yOzde = Mevduat Şart 1 arı: A!b ay vadrliy~ % 5 
',5 nhbetlnde drpo akçesi veya Dır sene vadehıe % 6 faiz verilir. 
mUli bir banka mektubu tevdi 

Zahire, ftzGm, incir, pamuk, yapak, afyon vesaire komlcyoncaluğo J•pılır. Mallar geldi edecektir. 
- tlnıf,. eabfplr.:rfn" ~n mft••td şeraltle nane 9Prtlfr 

6 - Bina ihale gfloGnden 
itibaren bozlu havalar nazara -
alınmısk şartile sekiz ay zarfında 

hitam bulmuş olacaktır. 
7 - MOteabbld bu binayı 

terklle başka yerde çalışhğı 

aolaoılırsa belediye enenme.ol 
kırarUe 5 liradan 20 liraya 
kadar tazminat alınacaktır. 

8 - 81011 tayin edilen ıeklz 
ay eoora bham bulmaz ve ma 
zeretl kanuni olurea encilmen 
kararlle bo milddet ozahbr. 
Akel takdirde 7 inci madde 
mucibince muamele yapılar. 

9 - Yapılacak belediye hl 
nası ve gazino ve okumak oda 
sının taşı, kireci ve komu be· 
ledlye tarafından temin edllmlo 
olduğundan diğer ıkeam ve 
malzeme&I ıomamen mQteabbide 
ılddlr. 

10 - Talipler arasında ehli· 
yeti kanuntyeyl haiz olmıyan 

zevat bulunduğa takdirde ikinci 
madde de yazıldığı veçbtle mil· 
teahbidle beraber bir mes'ul 
ve ehliyetli ueta ile mfleterek 
yapılacaktır. Mes'uliyet milteıh 
htd ile ustaya ald olacaktır. 

,, 11 - Oelltllye ve mukavele 
ve ealr masraflar bilQmum mtl· 
teabhlde alddlr. 
12 - Binaya gelecek mimar 

ve fen memurunun barclnb 
n maearıfı belediyeye ılddlr. 

18 - BJDI yıpılar kıaaaa 

ııı 111111111111111111111111111 ııı 11111 ıı ı ı ı 1111111111111111111111111111111111111 ıun 1111111111111111111111111 

... 
~ .. 

1K ijjrU./ 

Basmahane iııtasyonu karoısmdaki dibek ıokak bapnda 30 eayı· 
h ev Ye moayenehaoeeinde eaba.b ıaat 8 dan akf•• uat 6 a tadat 
haetalannı kabul eder. 

Müracaat eden haetalara yapılmaeı lbımgelen ulr tablilAt fe 
mikioekopik muayeneleri ile veremli haetalara yapılmaeına cevaz g~ 
rillen Pnomotorakı muayenelianeaindc muntazaman yapılır. 

Telefon: 4116 :;::;:"' 

lstanbul Ueniz Levazım Satın Al
ma Komisyonundan: 

Tahmin f fat Mavakkat 
t~mtnata 

3000 ton rekompoze kGmtır 33000 lira 2475 I ... 23,9,9S5 P'' 
zarteel 11at 15 ıe· 

1200 ton rekompoze kômti J 3200 lira 990 I.l. 29,9,936 P'' 
zarıeıl ıaat 16 dl· 

Yukarıda yasılı .. ômGrterln kapalı zari la eketlmHI hlzalarıod• 
•• gGıterllen gao ve eaatta Kaeımpapdakt komfıyon blnaaınd• 1 

pdacaktır. 1ıteUUerln muvakkat teminat mektup veya makbo•:. 
Ye kanuni belgelerlle birlikte teklif mektuplarını muayyen ıı• 

e· ten bir saat nel komisyon başkanlığına vermeleri ve şartoıOI . 
lerl almak nya gôrmek btiyenlerln hergfto ~omleyona milrtcl 
atlerı ve 8000 tona alt ıartnamenln 165 koraı mokabıllode 
verileceği ilin olunur. 7 12 17 22 5278 2852 

Dr. Zekai TaraJ~çı 
Merke hastanesi Dahiliye MOtehassısı 
İkinci Beyler ıoka~ı Tark mGHyede ealouu lttlullnde 

numara 45 . . Hastalarını ôğledea ıonra 1 S den 18 e kad•' 
TELEFON : 3R06 

~ümTDk Muhafaza Genel koUJl1' 
tanlığı Istanbul Satın Alma Koınİ8' 
yon undan'! 

l - Muhafaza memurları lelo tartoameel nçhlle 119S ı•.,f, 
elblıe ile 549 tane kaputun 7,10,935 pazarteal ıaat 15 te k•P' 
aarlla ekeUtmeel yapılacakbr. 

2 - Bunların ta11nlanan paruı 23S35 Ura 80 kuruotar· 
3 - Enaf n ııartname n nQmuneler komls.ıondadır. 
' - lıteklllerln mankkat teminat olarak 1788 llrahk .el" 

maitiozu nya tianlta mektoP,larına. tek:llf meitQplarll" tiet•~ 
ınr 14 e kadar komleyooa vermeleri. Iı2 17. 24 29 5351' 2lY' 

Evlere Kolaylık 
Ekstra · Ekstr.a ömer MuharreJJJ 
9 Eylôl Panayır Markalı SabuJJ 
Dörd~r Kiloluk Paketlerde 

Manisa Müftülüğünden: .ı 
ıdr 

Çullu çlrtllğl eablbl ôlmfto Zahtde'nln teberru Te vaefyet e 6,ıt 
Çullu çiftliğinin btr ıeae mdddetle otlaluycel 1500 Ura bt ol 
muhımmen Clzerloden 19;15 senesi teşrin ayının birinci ,o°'' 
teslim edilmek tartlle mezkur eene cyhllGnOo yirminci c~6 
gtınd ıaat 14 e kadar madd~tle mtlııyed11ye konulmuflUf· ,ıodt 
sayede nktl muıyyende çaroı içerisindeki mGftGlftk daire r'' 
yıpılac•ktır. Şartlerıoı ôğrenmek lıtlyenlerln mQftalağe ~o 
cutları. 1~ 18 2sv 

Oevlet Derniryollarından: 
41 

rt 
,.,. 

Senelik mubımmen kira bedellerlle mevki ve clnıle 1 I"' 
~ôıtertl"n gayri meokoller, 4,10,9::15 cuma gana ıaat 16 te ,pd 
zuhk asolCl ile lzmlrde hHmahane latıeyononda 7 inci ı,ıeı 
ti naeında kiraya nrtlecekdr. "''" 

İsteklilHln, gene ao•8•dı binalar hlmasında gaıterlleo oıl 1,r 

'"' dımovıkkat teminat vermeleri ve kanunun ıaytn eulgl ve9 r ,ld 
er 

n loe glrmeğe kaoonl mani buloomadı~10a dair beyıonıdJ ,ııt1 
ayol gOnde ıaat 16 ya kadar koml&yon relıllRlne mftrtc•• 
141ımdır. 1111~ 

Bu ite ıh ııartoımeler alıancalı:ta aeldslocl loletme aıtıfetl 
btnaıııodı parası• dı~ıtıhnaktıdır. k"'' 

Mevkii Uoıl Senelik &fu'110,c 
muhammen ıeOJ 

-tk'''' kira bedeli -

Aleencalrt• ..,lılt· 2 hueaıi No. la ba· 
Lira 
60 

ler yıdlgtr raka yazıhane 
sokağında 

12 kapı No. h 
baraka kıh· 

vehane 
Enelce ilin edilen tım v• 

gon hamuleıl Meyan kGkCl n11k· 
llyabna alt tenıllll tarifeden 
baoka 15 Eyl\11 935 tarihinden 
ıttharea Aydın hanının her· 
hanld iki lıtuyon11 eruıada 

penkeade ıaretlle &1f1DIOlk 

60 
919 

12 141 5309·~ef'' 
baıılmıe nyı baeılmaOJ•f " 

100 
iDklerınlo tlcred dtt 1oc' 

5 
~., 

kilometre baoına S,2 

1ndlrllmJıtJr. 
11
1"' 

FHla tafllllı lat.n°'~ 
ıbaıblllr, 


