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~nrkçe , Fransa Da lngiltere Gibi Ce-Türkiye Hava Turu 

~~:;~;;;~~iı.~-::~; nevre Paktına Bağlıdır. Bugün ~ona Eriyor. 
g
0

, ... ~1t için oanmıza gelen tuıu•> • Don Bir ~---ilo Geldi. Bugün Oe Tu-
~'8İ yazıcılannclıın (Yaoar Nabi) ş H ld 1 1 H h G• z A 

tJ~.'~~~ 0~;;::";:~~!~n:
0;!:!!:~ U a e ta ya ar e ırerse ecrı runu Bitirecek Olan Filo Bekleniyor 

İznıir'e ilk defa gelen bu ya• 

:::.~·:;::~: .:~~; ~~:~~~::: Tedbirler Alınacak Demektir. 
~ta nıerak etlik, yıızdı~ı yazılım 
hlk~tle okuduk. Hattı (lzmir) hao· ----' 
~Ulı ta~ıyao bir yazısmı gazete• 

lllı~ bile geçirdik. 

&ı (Ulus) yazıcıeı 1ımir'de ,kula· 
il ıraı tıroıahyan Rumca, Yahudice, 

d~~ca, Arnavudca. koo~~malar· 
il tık.Ayet ediyor, dıyor kı: 

it •Sokaklara (Türkçe konu~ va· 
tıdı~, .Türkçe koou§mıpo Türk 

~•ldir) yazılı yaftalar, le\·balar 
••ıtd d ıgı halde vapurda, tramvay a 
fıtobilıte, sokakta 'e çaroıda Türk·( 
~td 
t tn ba~ka dillerle koou~uluyor 
t bııoa da tahammül ediliyor.> 

let Y aı.ıcıoıo bu aöılerioe bizim 
ı., •fıtıuzdao eklenecek laflar oun• 

olabiJir: 

telai Evet, bunca emekler, bunca 
ı1...._ dlcr vererek dü~mandan kurtar• 
~ı. bu çevreyi, bitil ve utaoa· 
~ .•6ylüyoruz ki, Rumca'dan, Ya• 
~~e'den, Bulgarca'dao, Aranud· 

dtra kurtaramadık. 
~. lçinıiı. yanarak itiraf ediyoruz 
' b, gidiıle, hu tutumla birçok 

~' daha nporlarda, yollarda, 
,.,.larda kulaldanmıo hu ya· 
ııı.ı. el.iller tırmalıyacak ve bu tır• t-.,rllu acılan yüreklerimizi ka· 

gidecektir, 

(4~ 811 konuıma ioi çevreıinde 
t 4l>OLU) pckçok didinmiıtir. 
~keiyoolanmız kanotınlırsa öz 
~ itle konuomak lizımgeldiğine 
~••ılao acı tatlı birçok yazılara 
~'· Bona ngmen gene de 
' fta TGrkçe'den bqka dillerle 

'tllldugoDu esefle iptmekteyiz. 

t l>ıtarıdan İzmir'e gelen bir 

~•tın ilk olarak lr.ulagını tıro 
)ot Yarı bu konuomalar, naaıl olu· 
llıfl et. burada yaııyaa bizleri üz• 
lllıi )or, rahatsız etmiyor, gücendir· 
~t; •ıılıyamıyoruz. Galiba bepbir 
~ J•t•yııımız bize kulak dol· 

01'1 \'eriyor da ondan .... 

~ 8u lllenılekette bir bölük hal· 
~ llıınıca, Yahudice, Arnavudca 

~ tabancı dillerle konuomaları 
~ lntdu Ye bu ulusu ne Rum, 

)~bndi, ne Arna\•ad yapmaz ve 
1-.ı •z. Bu konuomalar ne ruh· 

'"'ııda bir degiıiklik, ne kültü· 
'-Gacle bir ek.siklik vücuda geti· 

~ ,;'· 1''ıkat neden bu gllzel, bu 
'tk illerinde yııbaacı diller 

~· laruoızı tırmalaeıo, yürekleri· 
~ 1 •ıılatsıo? Neden dıoandan ge• 

'lilrk ve yabancı, herkeıe; bu 
' kette Türkçe'den gayri dil· 
"- konuculduğunu ilk hakıota 'lata bıı hol ıürilb gitıio? 8ura11 
~'1ıı1aı bir oar değildir. Burada 
~.~, tı~, toprak, ıu, bava; hep 

"""''tilr -._ Cl • Elbette ki bu Türk o•n· 
~~~rinde yaoıyınlar dn Tibk"nn 

koııu§maga mecburdurlar. 

'-t, Oiç Türkçe bilnıiyen yabaı:cı· 
t"-t lôyliyecek ıozilmüz yoktur. 

~ltt' . leoelerdir bu memlekete 
l\~,~ış, Türk'lilk iddia etmie, 

l'illt haklarından faydalanmıı. 
~ e bilir iosaoların Türkce'deo 

~·d~ille koouşınalaranda hiçbir 
~•ı.ı 11lleyemeyiz Ye bu gidi~leriode 

"4t et111clerini en hakiki tabir 

------------~ .. ~--------------
M. Laval'in önemli Bir Diyevi: 
.....,..,,....,~~....-.... .. -..-...~.....-.:W,...._._,........,..,.. •W"""'DwW -----

M. 1..at·al, M. Mussolini ile birlikte 

lstanbol, 13 (Özel) - FraoH Franıa hlkdmetl, halya ile 
Bıt bakanı M. Lnal'ın CtaeY· olan doıtluğuau boımamak 

re'dekl dlye•lnden anııoılan iıtemekle beraber, Joglltere ta· 
eodur: rafını geçmlo, onun nazar nok· 

taııaı kabul etmloılr. Şa hale 
göre, Cene~ıe paktının tatbiki 
iham gtıhpektedlr. Yani betler 
komlteal Ue tali komheDla ka· 
rarı pakttan mCUhem olacaktır. 

Baau kabul etmeyab de barbtl 
glrlt dnlet hakkında ekonomik, 
f laansel ılcrl redblrler ahaa· 
cakhr. 

Ceaene, 13 ( A.A) - Huae 
Ajansından: 

Aslamble 1Ut 10.40 da top· 
laadı. M. Beaee eaareı meı'ele· 
ılnln ılyaaal komhyonaa ru· 
uameeloe kayclanı hdyea İa~ll• 
delepıyoaaaan tebUAlal okuda. 

S.at 10.45 de lıf. Lnal k4lr· 
ıClye çıktı. Eneli Fnnaa'aıa 

Ul~r eoyetMI pekli'• Adak 

- Soaa 7 lad ylsde 

-ıngiıiere~--önemıi···saer·Tea:·· 
birler Almaktadır. 

' 

f)jr f.iloPJ.ıı-& uçuş halinde. 

Kahrımın t~yarecllerlmtz den kalkan ve programdıkl 

aruında fllolar hallade uırılp yerleri dolaşmıı bulanan filo· 
edllea T4rklye lora uçotları, dar. Saat 8 ~ 8,5 ta lzmtr'e 
bGyClk bir maqffaklyetle de· gelmesi beklenmektt:dlr. Kıh· 
Tamcladır. Eekltehlr'dekl tay· raman tayyarecllerlmlz, hazır· 
yare kanetlerlmke meaıap ve laamıt olao programı b6y6k 
lamlr'den DÇ11f8 kalkmı' bala· bir manffaklyetle tatbik etmlt 
aaa filo. dlD .. t 16'15 te n nrllen ôdevlertal leabetle 
tebrlml8e gelmltdr Te y6&batı 
Tablla'la kamaııU..adadır. Ba Jıpmıtlırdır. 
p ubehleyla ~at ahula Aa. Bog6a gelecek olan tayyare· 
... ,. ... hlaaacak Te tara bl· ellerlf9I•, huaretle karı.Sana· 

dftlllt oı.c.ktar. cıkttr. Uray da keadllerlne ıaat 
Geae ba ... a lamlr'de tarana 12,5 te teblt pzlnoıonda elli 

bldrecek olu filo, Etkltehlr· kltlllk bir ziyafet verecektir. 

--------:o-t1---.- ltalya ve lngiliz Dışhaka-
Yüzlerce Tayyare ve Gemıler üsler.e S S" 1 · 

Vardılar. Tahkimat Ta Artıyor. nının on oy evı. 
İ.itanbul 13 (Özel) _ laken· Bu Nutuk Riya Abidesidir, Bu işte Italya ve 

derlye'den blldlrlllyor: Mussolini'oin Şerefi Bahse Mevzudur, Diyorlar 
24 harp gemisi ile bir has· 

tane gemlıl lıkenderlye lima· 
nında bulunmakta ve bir tay· 
yare matemadl ııureue 1ıho· 
deriye ilzerlnde uçarak Ebaklr 
cephaneliği ile doaıomınıD 

emniyetini teraııeud etmektedir. 
CebelQtterık'a loglltere'd~n 

gelmlt ve ora~• bir ay kalmaıu 
mukarrer olan Borham znhlıııı 

hemen &lalta'ya h•reket et · 
miıtlr. Eboklr•e Gçyftı harp 
tıyyıreel dıbı gelmlıtlr. lngiliz donanma&ı Maltada. 
Her torafw ıwrek·et v~ faaliyet: eden 9 torpido mohrlblle bir· bere göre eyhil6a onyedhlode 

İııtaabol, 18 (Özel) - Hay· ilkte meçhul bir tıtlkımete yapılıc.k manenıları lotlrak 
fa limanında bulunan yedi ln hareket etmlıllr. etmek Gsere Porf lınd llmı· 
glllz harbiye ııeflnesl, iltihak Londra'dan verilen bir ha nında 60 dan fa1la harp ıeft. 
~------=====;;========-------- nesi toplanmııtır. 

Yarından Sonra Kayseri Baeradan hareket etmlı olan 
6ç deniz tayyareıl de CebelOt· 

Fabrikamız Açılıyor!. ;~k;~ .. ;:~ihi 
---------------------------_,...---

3300() iğnesi, 1080 Tezgahı Vardır. Tetkikatı 
30,000,000l Metre Kumaş: Verecek!. Bugno Ertuğrul 

Yatı ile lzmir'e 
Bir Kurul Geliyor. 

~-------~~-~------------lıalyan 'lar ne diyorıar? ve Lnoro Faolıtı gueıelerl 
Roma, J,.2 (A.A, - Sıamp• tarafıadan hayali ham olırık 

gauteel Slr s~mael Boaı'ın 

ıöylnlal bir riya abldeal ola· 
rak tuılf etmektedir. Hemen 
b6Ula matbuat buna benıer 

vuıflar kullanıyor. 

Hayali ham! 
Roma. 12 (A.A) - Slr Sa· 

moel Boarla ııöylevlnde teklif 
edilen ham maddelerin yealdea 
tndl hakkında tahkikat yapıl· 
maaı meı'eleıl Gloraale D'İıalla 

Gı"Uel Bpyqn bir sadaka! 

ıavelf edllmektedlr. Lavoro Fa· 
tlıta gazeteat fonları llbe edl· 
yor: 

1ıa1yı Hıbeolıtan'a yaloıı 
hım madde ve mahreç aramak 
için gitmiyor. Babetlııın blslm 
için bir devrim amacı ve faıln 

İtalya kudretinin teyidi için 
bereket noktıeıdır. Bu ı,te 

Moaaollnl ltalyaııının lmın n 
ıerefl mevzaa bahlıılr. 

- Sona 7 inci ydıde -

\ı kGatabhk 1ayarız. 
~ltııdapm diyenler, Tilrk~e 

•ltdnlar. Ankara. 12 (A. A) - Eyh1· renle açılıcık olıa Kayaerl pı· 

Sona 7 lacl 117flda -

Türk tarihi tetkik cemiyeti 
nımıuı bir koral bu aabah 
Erıu~rul yatı ile İıtanbul'daa 
tehrlmlıe gelecekdr. Ba kurula 
TClrk tarihi telldk cemlyed Sana sadaka yerine işine yarıyacak bir rıasihat ııereyim, 

Gil1tl bir lcadınla evlen! llaydar RQftii OKTEM IGD 16 ıacı gtlDG bG7Gk 10· - Soaa 7 IDol ftldı -
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Ta~lar: 

Hem Yir, 
Hem Söylenir! 

[ G lÜJ n ü n T e O y a Z o H a b ne ır O e ır fi 1 s 
Hükô.metimiz Radyoya Bü- Finans ,._Es-k-ile-ri_n_K-öh--ııe 

ağa 
s o 1 8 

(Anadolu) da ( Saga sola) 
savuran Zakkıımoğlu~ panayır 

komitesinin cvelki gün ı·erdiği 
~öleni beyenmemiş. Cuya pilav 
•ade uya imiş, guya rosto 
karı etum pişirilmiş imiş, guya 
türlünün içinde et yokmuş, 

me_) va azmış, su ıcakmış, ek 
mek kurıı imi.ş vesaire vesaire •• 

B k Tesellileri .• yük Bir ônem Veriyor.. a anımız • 

lladi diyelim ki ( Zakkum 
oğlu ) bu tenkidlflrinde haklı· 

dır. Fakat kendisinin davetli 
olmadığı bir sof raya ~:örek len 
meAe ve burada:zıkkımlanmıya, 
ne hakkı ı·ardı? 

Hadi bunıı <la pişkinliğine 

ı•erelim; ancak "gridir diye 
verilen hıyarı aımıyan dilenci 
gibi yemekleri beyenmemişse 

ne diyelim? 
Bundan da vazgeçtik. Sof

raya çiçek yerine (Zakkum) 
konmasına neden kızıyor? Fe 
namı. babasile teşerrüf etmiş 

oluyor. Bundan kıı.:anç Duy 
sa ya! 

- SAPAN -
~~~~~---~~~~~ 

Venizelos Gine 
Ortaya Çıkıyor! 
M. Çaldaris'le Kondi· 
lis Bozuşmamı~lar 

Atla., 12 {A.A) - Krallık 

için yıpılıcık geneloyan tıribt 
27 İlktetrln olarak teıblt edil· 
mlıtlr. 

Atlna, 12 (A.A) - IJberal 
partlıl g11eteılae gôre, Vealıe· 
lot cnmurlyet rejiminin mftda· 
fauı mtlc.deleılnl tahıea idare 
edecektir. 

Atlnı, 12 (A.A) - Yetkili 
çnenler, M. Çaldariı'le Kondl· 
Ilı arHındı anl•ımashk mevcut 
oldu~u h•kkındakf yaymtaları 

keıta olarak yılanlımıkıadır. 

Yunan Yeni 
Muhripleri. 
40 Mil Sflr'ati 
Haiz Olacaklardır. 

btanbal, 13 (Öıel) - Yu· 
aın hflktlmetlnln yeniden ılpa· 
rle edece~l dört torpido moh· 
rlblaln eveıfı ve kanetlerl 
hıldundı ıu mıhimıt ahnmıotır: 

Torpido mubrlplerl 950· 1500 
tontlAıo olacık, 40 mil eGr'ade 
h1reket edebileceklerdir. 4 dıne 
12 Uk topu, 3 tane hna mit· 
relyazo, 6 torpil kovenını ma 
ilk bolonıcaklardır. 

Eğer f lıt tekllflerl muvafık 
gariUOrıe muhrip adedi altıya 

çıkarılıc.ktır. 

Teıllm milddeU de Oç değil 
iki ıtnedlr. 

Gelenler 

"'! • • Doğu illerde 
En Uzak ve Koçuk K~yle.rımıze Varıne1ya Kadar Bı- Tetkik Seya· 

rer Radyo Makıne~ı Bulundurulacaktır.. batına Çıkıyor 
Ankara, 13 (Öıel) - Birinci Teırlnden ıonra Qlkemlze fazlı mlkdarda radyo getlrlleceğf ve 

bundın eoora batan lllerlmlıde radyo mıklnelerlnln çoğalmu•»• kolıyhk côeterlleceğl gibi, en 
nzak Ye kQçQk k~ylerlmlzde bile bh'er radyo mıklneılnln bulunduralacığı ilgili makamlardan 

bıber ıhnmııtır, 

letıobu, 13 (Özel) - Flnını 
Bakanı Fuad Ağreh. doğu ille 
rlmlzde bir tetkik ıeyabatlne 

çıkmak Qzere yarın (Bogfto) 

------------,----------- boray• gelecektir. 

Habeş Orduları ile ltalyan· Tarım Bakanı 
Trabzon'da. 

lar Karşı) ıklı Mevzi Aldılar u.:::~··~.~.~. ';;:~: T::;: 
berlndeldlerle bogCn GOmftta 
neden eebrlmlıe geldi. Ur•y, 
Bakenın onuruna bir eôlea 
nrdl. 

~,_.---~----~~~~-

0 er iki Taraf Orduları Arasında Faaliyet Başlamıştır. 
İıtanbul, 13 (Gıel) - İr.lya ve Habeı orduları ar11ında geaft bir faaliyet baılıdıgı, ıon gelen hı· 

berlerden anlııılmııtır. S6ylendlAfne ~ôre, her iki teraf, kartıhklt meniler almıılardır. ------·· .......... ·-------
Tütün 

Satışında 

Balkan Devletle-
rile Anlaşacağız •• 

lıtınbal, 13 (4'zel) - Ti· 
ttln •tıııadı Balkan dnlet· 
lerlle bir anlıtm• yaP9eatımız 
16ylentyor. 

Italya 

Yeni Saylav Namzedleri. 
Vasıf Çınar'ııı Kardeşi, Namzedler 

Arasında Bulnnmaktadır. 
Anbn, Ut (ôzel) - Moahıl olan uylulıkltrdın blrlue Ha. 

1eyln Rıbml ile merhum Vbıf'ıa kardeıl F.eıd Çıaar'ı una· 
ylcl Vlııf Ye etki 1ayl1Vlerdın Şahin aımsed gôeterlleceklrrdlr. 

Balkan Güreş Müsabaka
ları Bugün Başlıyor. 

Cebelittarik Boğa· 
k t k 

Romen, Yugoslav, Yunan ve Bulgar 
zını apa aca mış . . , . 

ı.ıaabuı, 13 cözeı> _ ın- Gtıreşçılerı lstanbul a Geldıler. 
gtltere'nln Slven kanıbnı ka· 
bpımak lıteme1lne karoı, ltal 
ya'nıa da Cebellttank'ı kıpa· 

tıea~ı ıôylenlyor, 

Is tan bul 
Festivali Başlıyor. 
İıtanbol, 13 (Özel) - 1.tu· 

bal leıtlvall yırın ( Bagla ) 
baılıyıcıktır. Romen, Yanın 

heyetleri gelmlttlr. 

Kıhrıs'ta 
Mektepler için 
Yeni Bir Karar •• 

İııanbol, 13 (Özel) - Yunan 
menıbllndeo alının bir habere 
göre, logthere h6ktlmetl Kıbr111 
adaeıodakl TOrk. ve Rum mek· 
teplerlol bftkumetln kontroUl 
altına koymuştur. 

Orta mektepler teılı Yr.yı 

ldereıl, öğr;otmen ve ldareclle 
rlnln ılclllerlolo hökOmete 'Ve· 

rllmeılnden ve mü~Hde alındık· 

tın eoore kabil olacıktır. Nlıa· 

matı rlıyf't etmlyen mektepler 
IAğvedllecektlr. 

Roma Gazetel~ri 

İltınbal, 13 (Özel) - farın (BaıOn) baılıyacak olm Balkan 
glret mllabakılınaa lıtlrak edecek Romea, Yugoılav, Yunan 
n Bulgar gGrefÇflerl, ba aabıbkl eklpreele eehrlmlze geldller. 
İltuyoada f.,deruylla erklnı tarafıadan karıalandılar. Mlıdlrlere 
buketler takdim edllmtıtlr. Bolgır gftreıçllerl 18 kltldlr. 

100 Milyon Dolar!. 
-------

Senelerdenberi Bir Mi-
rasçı Bulamıyor!. 

-~~~~~---~~~~~ 
Amerlkı garibeler diyarıdır; 

Mıhlm! Fakat en clddt lıler 
bile, hiçbir klmıenln aon'Gtık· 
alrl olmedıa en gırlp Ye görtll· 
memle ıekle girmektedir. Bana 
ne demeli, bilmem? MetelA Bedel 
alleelnln mlruı bôyle olmoetal'. 

Yftz milyon dolerbk maıuım 
bir ıenet aenelerdenberl mlraıçı 
bolamımakta Te Amerlka'nın 

Federel Rezero bınk111ndı yıt· 
maktıdır. 

Bu kadar btıyak. bir miras, 
naııl oluyor d• bôyle eeneler· 
denberl mlraıçıaız kalıyor n 
durabiliyor?. Diye soranınız 

ıılze ıo haberi nrlrlz: 

Jöjef Kudernı lımfnl t•e•y•n 
ba AYuıtoryalı adım; Bedel 
atleıfnl karan ıdamın hemılre 
lerloden Marya BedeUn kocuı 
olduğunu lebat edecek bir ve· 
slka göııtermekte idi. 

Bunı rağmen ba mlru bu 
adama verllmemletlr. ÇGnkd 
gösterdiği veılkıdakl pul, Teıl· 
kanın terlblnden on ıene aonra 
lbd11 edllmlı bir pul idi. Bu 
ıuretle nıika phte addedfl 
mletlr. 

Uıy Erkmen dôrt gftn Trıb· 
zondı kılacaktır. 

Yalanmış 
lıtınbol. ıs (Özel) - letl· 

fınl ıjınıı; İtalyan posta va 
purlırnun, doğu Afrlkı'11•a 

y•pılın 1t1yklyıtı tahılı edile 
ceğl n ha mOnHebetle aefer· 
lerlnl tıtll edecekleri hakkında 
ecnebi g11etelerln yazdıklarını 

yılanlamaktadır. 

Yeni Defterdar 
Ankıra, 13 (Özel) - Flnanı 

bakanlığı tetkik bGroıu oef 1 

İheaa, İzmir deft.,rdarlığını 
atanmııtır. 

lneholu Elması 
İnebolu, 12 (A.A) - Ba 

yılan Uk elma Qrftnft bogftn 
tôrenle vapura yOkletllmlıtlr. 

Ba mftnısehetle V1par doaın 
mıe, elma yak.la kayıkları dft· 
dtıkle ıelAmlamııtır. Bu pi 
elma çok bereketlidir. Yafa, 

Berat, lıkenderlye'ye gônderll· 
mektedlr. Der hafrı beı bin 
eandık ıeykolunıcağı tıbmlo 

ediliyor. 

Orman Yangını 
Dcğlrmend~re'de ( Dereboğazı) 

yerinde çıkın orman yangını 

önemli zararl1r nrmlııtlr. Kay 
UUerln ve eratın gayretlle ıôn· 
dGriUen eangının falll Mahmud 
oğla Murad tutularak adliyeye 
Yerllmletlr. 

arsa ve ev alıp eatm•ğ• bıılı· 

mıı ve iyi pare bzanmtı. 
Ôldöid 11man, ıfletılne m6· 

blm bir miras bırakmıı, 

fakat kendisi gibi hula ~e 

psra dOekOnd olan Ailesi, Be· 
delin lolne denm etmlolerdlr. 

Bedelin ılleıl efradı 6 kız 

dın mdrekkeptl. Çok zengin 
ve oldukça güzel olduklerı 

bılde bu kızların hiç birisi de 
eYlenmemlı ve bekAr olarak 
lbtlyarlamıılerdır. 

Denizli ea' ini arı Mazhar 
Mof ld, dokıor Klzım, Maolıa 
uylnı Kcnıo, Muğla 11ylavı 

Nuri latanbul'dıo şarımısa 
gelmlelerdir. Fransa ile Almanya'yı 

""\ lngiltere'nin Elinden 
20 ILKTEŞRIN 

1935 PAZAR GÜNÜ Kurtaralım Diyorlar. 

Amerlh gazeteleri Bedel 
llle1lnln IOD ferdinin de öldfl 
ttlotl ve ytlz milyon dol1t ıer· 
vet bırektağını n bu servetin 
mlraaçmoın anndığ•Dı yHdık· 

ları gOnGn 1t1klzlncl gftnG mtl 
rac.ıt eden mlr11çı adedi 
962 yl bulmoı ve on beılncl 
gan bu miktar tım 1500 ol· 

Şimdi bu miras, aç aenellk 
bir ıdkuttın sonra lıkoçyalı 
bir genç tıra(ındın l11enUmek· 
tedlr. Amerlkı gHetelerlne 
göre bu gencin de ıali'l yaver 
olmıyacak: ve miras bankı mıh 
zenlerinden gene çıkanlımıya· 
cakur. 

Bekir "fe lhtlyu mıtmezel 
Bedeller birer, birer ölOnce, 
Bedel ailesi tamamen ıaomaı 
ve 100 milyon dolar ııervet de 
ıahipslz kalmıe•ır. 

Sayım memurları, eayım 

kontrol memurları, bu işle 

llglll rel!mi orunlar, btlyflk ve 
kftçllk leyarlar, Hyıma girecek 
batan yurddııler ve yordda 
oturan yabaocılır bir tek ôdn· 
le yftkflmlOdftrlf'r, 

Ne Bir Ebiı·, Ne Bir Fazla 

Tftrk UJuıonoo Sayunnı 

Doğru Çıkarmak. 

letanbol, 13 (ôıel) - İt•lya 
geıetelerl, y11dıkları usan ma· 
kalelerde "Fransa ile Almanya· 
yı İngiltere'nin oyunc.~ı ol· 
mıktan kurtarelım., diyorlar. 

Kondilis'çi 
Saylavlar Diğerlerile 

DöğftttOler 
İıtanbol 13 (öıel) - Kon· 

BaıveUlet dllle panlılne meaıab eaylaYlar, 

maıtar!. 

Mıbkeme bu mlraeçılırıa 

içinde• yılnıı 27 ılat dinlene· 
cek derecede balmaı fakat ya· 
pılın tetklkatta bu adamlerıa 

•eya kad.ealann Bedel lllelfle 
ancak hemeehrillklert oldaAaaa 
n bir ...... ha a1aktaa aba· 

Birçok klmıcleri boraya bu 
bdytık eenetin nıııl toplandığı· 
nı d11 ınlatınak lıydaıız olmı· 
yacak! 

Godleb Avaıtoryı'dın Ame· 
rtka'ya lı •e perı balmık için 
hicret etmft bir adımdı. Ame· 
rlkafda bir m6ddet hımalhk 

etmlf, bo 11yede, hıylr, fnka· 
ilde bir baslıllk 11yeılnde hl· 
nı para tatma,. 

Memleketinde iti area ve 
blaa ılmearhga oldupndaa, 

Gerek ıllenlo mGe11lıl •e 
gerek 6 hiç e•lenmemlı kızları 
muazzam bir ıenet sahibi ol 
dukları halde bayıtlarını en 
bllydk bir eıkrntı lçind" geçir· 
mlolerdlr. Bunlar o kadar ha· 
alı lmlıler ki, hayatlarında bf r 
gftn bile hizmetçi kullaomı· 

mıtlardır, 

B• allenld par111 o kadar 
ugunoz bir p•ra olıcık ki 
ne kendilerine yaramılJ, ne de 
kendilerinden aonn bir kim· • İllatiaktik Um11111 MCldilrlilll diğer uylaYlula kaYp ederek 

............................... ııı11ıııııı1ıı1ııı11ı1 ... 11mı11ııııııı11Mıa&1a-------J..llıııllıııllll ...... 1&... ... 1111ır......~--_J..al.._.llllll.-..lı:ialk...M1 .. &....lla~_..u ae.ı.dhmlltlr.~~~~-

Bazı insa11lar vardır ki bn . 
bakmıyarak hep eski gün"!" 

eski devirleri, eski ı:aziyetlet'J' 
oyalanırlar. Eski halleri, -
ı:arlıkları eJki nüfuzlarıJlll 
mevkileri ile öğürıüp durur-
Bazı insanlar da bütün "'1' 
meti kendileri11de görür: 
Gördükleri her yeni işe, 

yeni adama, yan bakot1' 
Mesela: 

Bir vakitler lzmir'de süpiVI 
tohımm kralı olan eski J(Jllf 
muz Aldiyeli Mahmud:a ~ 
sanız; bugünkü ticaret ıılet 
mutlaka ı.:e mutlaka begen,,.I 

Bugünkü ticareti Jıiç ıüp~ 
haksız ve hatta pek ayıb gor~ 

Esad hocaya şöyle bir J 

naşıp hafif tertib bir gı&J 
lasanı:: 

- Hey Ulu Tanrım! 
Diye, söze bQ1lar. Eski ,.,J 

usların yüzünde (Nur! .. ) ~ 
ğunu anlauıktan sonra [Al~ 
pak, muinim Cenabıhak) Jı,' 
sözünü bitirir. 

Eski belediye reisi, eJkİ . 
ti reisi, eski tahmil ve ıaJılit 
vapur ve şirket reisi olan j 
gılı doktar Hulusi'ye sor~ 

Eski işlere dudak bükl ,J 
sonra. bugün icin en ,_,iti 
işin incir işi olduğunu ı6r 

Ve gene mesela: ,J 
Yeni Asır'cılara, ve 

şu bizim pek eski aıi~ 
Jf ehmed Sırrı cenablarıno 
sanız: . j 

Doğdukları günden berı Ilı 
partisine meftun olduklarJ 

hiç çekinmeden i<ldia ~~ 
Eski eJnaf ı•e ahali fJOl".f 

sınm müdürü Naum Efe~ 
sorsanız, banka direkı~r .. .ti 
nün kendisine dar ge~ 
ve sırf insanlara iyilik eı dJ 
istikb<ıllerini temin eyi~ ..J 
için sigortacılığa başladl!r 
anlaıır. f 

Akarcalı Vehbi' ye ,ası~ 
lirseniz, eski gıinlerin O)',! 
lığından ve s~n :amarılat" 
her giin giineşın tutulup nJI 
lığın kap karanlık kaldığı 
bahseder. ,1 

Cevahircioğlu Sabri'ye~ 
sam.: kutuluk kereste ge il' 
meme.,inden, bazı tüccof , 

'k 'l . d Jold, vesı a verı memesın en 
buhran çıktığını sayler, d~ 

Eski mutemd Salih' e . s ,sif 
nı:, lzmi r efkarı unııt"_''1oJiJ4 
deki mevkiinden, eskı ~ 
sorsantz köylülerin keli~ 
oradığından, Hacim Muh ;I 
sorsanız 1znıir'de bir i oP' 
çıkacağından, Durmuş'a s. 'f/I 
nız tayyare cemiyetine hi' fi' 
tinden, eski meb'us Hacı -' 
l)eyin'e ~orsanı: meb'usluk JI' 
manmda çıkardığı katııJll 
dan bahsederler. ot""_ 

Zeynel Besinı'e so~s-,,,;_ 
sabık ı:e malıim ne,şrıj • 
ileri sürerek " Hq> vat"!' .4 
millet için., kalem salla~-
yana yakıla anlatır. ,1 

Rul6sa e.ski devirlerde, I 
senelerde e.ski günler :.Zı 
manlarda harman savur )1 

koltok dolduranlar, köşed~ 
rulanlar, yukarıda u 1, 
bulutlara kactar kanatlalJOf 
hep eskilerle, lıep eski it'. 
lerlc oyalanıp dururlar. f. 

llalbuki zaman geçiyor/ 
gün, her sabah horozllJf 
den ötüyor. 

Öıemi yen, sabah erken 

- Kokoriko! 
Diyemiyenlere kı:mam; 

Zakk 



Çimdikler 

8ııgttn mü 
l>esem, Ya· 

e l'ın rnı Desem? 
~ Cenevre'de şimdi bir beşler 
l 011lheel vardır. Bu komite, 
lalyın Habeş lhtllıifım hallet· 

llaeır. 
Jı Pie çahşıyor. Yeni haberlere 

lure la 1 'ayet beşler komitesinin 

ı rırı Ud tarafça beğenilmezse 
tat. ' ~,,anın şimalinde hır şehirde 

er konferansı toplanacakmış . 
llıtarlarsanız tabii: 
Dondan evel de bir dörtler -..1.,_ 

Gç ... ıeı vardı. Yaul sıra ile 
ltı ler, dörtler, he~lel' gibi rak· 
~ lnlır (izerlnde dftnyanıo en 
d. tin işleri dönüp dolaşmakta· 
.. r. Bu yüzdendir ki, atalarımı · 
... , d 
(l ilinde de (Yedi dOvel), 
•ll'di kral) gibi tdblrler bOküm 

rcıp 1 ~ g tmletlr. Evliyalara hl· 
•dını lıeL olsaydı, şu hale bakıp 
"

1P ta· ' 
ı ...._ Danya fşlerlnl iiçler, hee· 
terr de~U, kırk evliyalar, kark 
e,ı b he. er ile yoluna koyamı · 

k. 
._ l>lyecektlm .. Şayet rakkam· ....... 
"Ydı u~ursuzluğuna da inan· 

nı, 

dır:;ı.Baylar, bo rakamları kal· 

~tPikrlnt yOrQtecektlm. Baki 
eo dl 'ed be r bu rakam belAsı, 

Ç
ir hu tek taraflı marifetler?. 
lf ı 

detı e papazlar, yedi kız kar-
... er, yedi evliyalar, kark ha 

ltafl Gç er, otuz &,ıklar, 9 elhım, 
ltır1t tolbflvallıbO, kırk kop, 
•ı ltı da kulpu kmk küp, ye· 
blr •t g6k, yedi kat yer, on 

,; ll tebfdler, şanlar ve huolar!. 
'P r k 'hıı 1 am, hep ayni ayarda, 
Q ôlçftde şeyler!. 

~ •• ~le rakım siyasete, eJyaeıl 'b 0 lllltre karıştaktın soora 
ttf Jt llıtıo berbadlaştı. İki ta 
l,l' lnle"klar, ilç cepheli pakt · 

8 
•e daha neler de neler?. 

h~ 61fto bunların manası, dilo · 

"•ııa :erli · toplu bir anlaşma· 
'e •ıarıJamıyacığıdır. Yani 
d,:•pılırsa yapılsan, ne denirse 

•lo 1 ltt._d 1 ete hep böyle, işin 

~· en flçler, beşler, yediler 
•calı: 

~ltlk ve bu çıkış devam 
•tıt Çe de ihtiyar dftnyımızın 
'hı Olıı başından hergün bir 
~ bir derd geçecek .. 

eo 
tc1aı ' vıılyetl hiç de iyi gel 

erd ••\1t en değUlm. Harp ne 
11.ıııab baelıyacak, diye iki ay· 

erı 1 () Çı a kalem yazıyoruz: 
~cıda da hep rakam oyunu! 

l l!,;;~JA 25 ağustostu. Sonra 
Yıt, l e çıkta. Birdenbire (Ha
'e b 4 eylul) denildi. Dftn de 

•ltayım· 2 • 
"-- ~ e•ıu~ ı.ı. y ""CI" " ani bir piç do· 
~,ta aınnıa, gOnQnQ ancık 
~ Q biliyor. 

'-ttı;lbık Kemal, Midilli muıa 
lıtt 1 

iken bir gün çok ecele 
~ 1

' 1 için daireden c;ıkmıa, lltid .. ""•d Ordı uzak köylerden bir 
tıltıl ığı ran ~imiş ve iltifat 

ı. B , u tanıdığı: 

~,, Bayım ·demiş ık,am bir 
gôrdnm 

....... . 
, llıyudır foşallıb! . 

totaııa Beraberce bir yere gidi 
~el QIUı, Yolda lmlılz. Fakat 
~.._ c ini desem, sokak mı de· 

-~, 
1 

P•tlka mı desem. Her 
'l 'e, b' 

aııaı ır eve varmışız. Fukat 
~\ dcıem, kulübe mi desem, 

~:G desem. lhayet bizi 
,_ rnıelar. Fakat bir klil mi 

......_ ' Gç kişi mi desem!. 

tı.~!. Cınıın acele söyle, lştm 
...... 

Başbakanımız

dan Gelen Cevah. __ ............... __ _ 
Panıymn kapanışı mfioa· 

sebetlle komite baekını şarbay 
doktor Behçet Uz tarafından 

aremlosal İzmir pauaym baş· 
kam Başbakan ismet loönü'ne 
bir telgraf çekilmiş ve gelecek 
yıl panaymmn daha iyi bir 
şekilde açılması için çılışılaca 
ğı bUdlrlJmf ş•I. İsmet İnôn6 
bu telgrafa aşağıdaki cevabı 
göndermiştir : 

Doktor Behçet Uz 

Panayır komitesi başkam 
ve belediye reisi. lzmlr 

C. Gelecek lzmlr panaym 

nın hizmetinizle daha feylzli 
olmasını dilerken yOksek ne· 
zaketlnlze teşekkOrlerlml ve 
sev~llerlml sonarım. 

Başbal;an lsmeı lnönü 

----~~~~~--~./ 

Defterdar 
Kenan Yılmaz . 

G. Direktör OJdu. 
Def terdar Kenan Yılmaz'ın 

Finas Balranlığı varidat ge'lel 
df rektôrlüğü:oe atanması Bakan 
lar koruhrnca onaylanmıştır. 

Atanma kararı yfikeek ıasdika 
gitmiştir. BogOnlerde emrin 
Hbıylığa resmen gelmeııl bek· 
lenlyor. Kenan Yılmaz; öde 
vlnde muvaffak: olmuş bir ft. 
Dansçıdır. Yeni ödevinde de 
mnvaf lak olacağın~ koe1rnmuz 
yoktur. Kutlularız. 

ödemiş Tütün-

Karadağ Tabancasını Dört El Attı, 
Kurşunlar Etemin l\.albini Parçaladı ________ , ______ _ 

Diin öğle Qzerl Gaziler ma 

hıUeslnde araba tamircisi lbra· 
hlm'Jn atelyeslode bir kıya (Ci 
nayet) olmuştur. İki arabacı 
araaında çıkan bir kavga so 
nunda biri, lUckfnt Karadağ 
tabı.ncasını dört el ateş ederek 
öldiirmüştOr . 

Kıya eliyle olmoşlor : 

Arabacı Rftstem oğla Ff'rhad, 
bundan iki buçuk ay evel ta 

mirci lbrahlm'e iki araba te· 
kerleğl ısmarlamıştı. Dün ara· 
bıcı Arif oğla Etem giderek 
bo tekerlekleri almıştır. ibra· 
hlm; bunların Ferhad'a ald ol· 
duklarını st'Syllyerek vermek Is · 
temrmlşse de Ete.a dinleme 
mfş ve zorla almıştır. O snacla 

Demir Parça-
sı mı, Bomba mı? 

----····---

Ferhad da orayı gelmiş ve bo 
tekerleklerin kendisine af d ol· 
doğunu söylemiştir. 

80 yüzden aralaraoda bir 
çekişme olmuş, münakaşa bCl· 
yiimtıı, Etem; tamirhanede ho· 
lonan bfr çekici alarak Fer
bad'ın karnını vurmuştur. Bun· 
dan fena halde hiddetlenen 

Ftrhat yanında tıtıdı~ı taban· 
cısını çekmiş ve Etem'e dt'Srtel 
ateş etmiştir. Kurşunlar Ete· 
mfo gôksiıoe dolmıış, bir tane 
si de kalbini delmiştir. Yarıla 

(Sıhhi lmdad) olomobl ile has· 
tant:ye göt6r6lm0şse de kapı· 

dan içeri girerken ölmftştür. 

Katil Ferhad; tabancaslle tntul 
mo,tor. Adliyece vak'a tabkf· 

katına denm ediliyor. 

Yerli Endüst-
rimizi Korumak ---·· .. ~--

Bir çocuğt1n Bulduğu Yerli Şişelerimiz 
Demir Parçası Patladı. Avrupa Şişeleri 

Salhane tramvay caddesinde Kadar Gftzeldir 
deniz kenarında oyoıyıo Şe Memleketimiz endiletrlııloln 
moel oğlu 9 yışlarıodı Muiz en gt?nal olan Paşıbahçe'dekl 

eUoe gecireiğl bir demir par. şişe . ve cam fabrikasının diğer 
çoslle oynarken naı!lltıa yere eodüatrl kuramlarımız gibi ve 
dOşürmiiş ve demir parçaııı pat rlmll bir şekilde çalışmaya 
lımıştır. Bunun bir bomba başladığı takdirle görOlmekte· 

parçası olması muhtemel gôrO dlr. lçbıkaolığından tıbaylığa 

l K 
lüyor gelen bir bildirimde Anopa 

CÜ er ooperatif İ . ştşe dampin_; ılyaııaeı rekabe· 
Ilb F 1 GOi Damga Pulları ve Bir tine kueı bo fabrikamızın 

ay az 1 eç H"ld" . koronma11 dalma memleket 

B M , 1 il ı ırun. u es e e e içinde şişe, kannoz ve benzeri 
Memtatlar tarafıod • .n tanzim 

Meşgul Oluyor edilen evrak (lzerindekl pulla· gibi cam kaplar için glrlşfle. 
cek teabhftdlerde bu fabrika 

Ödemiş tOtftn mOstahslllerl rıo damga kanonuna aykm bir 
kooperatif lolo taaffye için ka şekilde iptal edilmesinden ötilrft 
noni her türlO salahiyetin kul· alınacak: damga resmi memor· 
)anılması hakkında ekonomi )ar tarafından ödenecektir. Buoa 
bakanlığı namına harekete ilbay dair İç Bakanlıktan lıbaylığa 
Fazlı Gnleç mümessil atanmış bir emir gelmletlr. 

hr. Dftn ekonomi bakanlığın· Gelen emirde memurlarla no 
dan llbayhğa gelen emirde koo· terlerin hazırladıkları damga 
pentif lo yeni tael iye koru· pollarandı muamele sahibinin 

fonu seçmek için genel bir son'o taksiri olmadığı ve crza· 
çağrı (davet) yapılması, ortak· nın memurlardan alınacağı btl· 
ların toplanarak kooperatif in dirilmektedir. 
iyi işler görmesi için iyi ted· 
birler almaları, karar vermeleri Genel Direktör 
bildirilmiştir. İlbay; bu m. ıı'ele 
ile meşgul olmağa başlamışhr. 

ilbay Tflze 
Dayresinde .. 

İlbay .Fazlı Güleç dQo Tüze 

(Adliye) binasına giderek genel 
savamanı ziyaret etmiştir. 

Bir Atanına 

Ankara'ya Gitti .. 
Bir haftadınberl eehrlmiıde 

bulanan, Posta, telgraf Ye tele· 
fon lşlerlof teftiş eden Bıyın· 
dırhk bakanlığı Posta, telgnf 

ve telefon genel dlrektöra Nazif 
dün Afyon trenlJe Ankara'ya 
gitmiştir. 

mımolAhnın şart koşolmaııfle 

mOmkCln olacağı bildirilmişti. 

Böylece yerli endüstrimizin 
korunması ea~laoacaktar. 

Değirmen
dere'nin Kur
tuluş Bayramı .• 

Yarın Değlrmendere nahiye· 
sinin dftşmandın kurtuluşunun 

13 üncO yıldönftmGdar. Değir· 

mendere'de bOyük kurtuluş 

bayramı yapılacaktır . Ha\k; 

llbıy Fazla Galeç't yapılacak 

kurtuluş bıyramını çığ1rmıe· 

lırdır. İlbay nahiyeye gidecek 
ve hılkrn yapacağı tezahilratta 

bulunacaktır. Değlrmendere'll· 
lerfn kurtuloı bayramını kot· 
lularız. 

Defterdarlık varidat direk· 

lörlO~One merkez kazanç me· 
mora Hakkı 25 lira asli ma 

ıışa yOksehllml~tlr. 

~LHAMRA 
idaresinde MiLLi KÜTÜPHANE sineması 

-~~~~-..... ~~----

...... 
Yarın İzmir'de yapılmıı olan 

geuel nftfos sayımı hazırlıkları 

20 ilk teşrin gClntı ödev göre· 
cek birçok memurlar tarafın· 

dan genel şekilde bf r kontrol 
edilecektir. 

Bu iş için atanmış olan me· 
morlar ve mahalleler mftmes· 
stlleri, bugtin ıaat ondörtte 
llbaylık ııayım btıroıunda top 
Ianacaklarclır. İlbay Fazla GClleç, 
görecekleri iıtn önemi hakkın· 
da memurlara birkaç söz sôy· 
llyecek ve ııonra yıpıcakJara 

kontröl için kendllerlne izahat 
verilecektir. 

Bu kontrölde hasarlıkların 

noksan kılmıı kuımları nrea 
onlar da meydana çıkarılacaktır. 
llbayllk; yapılacak kontrole 
ônem vermektedir. 

öğretmenlerin 

Mesken Bedelleri 
İlbeylak bftdceıılolo tasdik 

edilmfıı olarak lç Bakanlaktao 
geldiğlol yazmııtak. Haber al· 
dığımıza göre 935 yıh kGltGr 
badceelnden geçen yıllardın l>ğ· 

retmenfere verllmesl lazımgelen 
85,000 liralık tahsisat çıkarıl· 

mııtar. Bo suretle bQdcedekf 
açıktan 85 bin lira kapahl· 
mıştır. 

Mektep Gemisi Ha· 
midiye KruvazörOode .. 

Limınım1zda bulouao deniz 
mektep gemlal Hımfdiye kru· 
vazt'SrG eClvarlef; dGn ıabab ilbay· 
lı~a gelerek ilbay Faıh Gilleç'J 
ziyaret etmiıtlr. Öğleden ııonra 
ilbay; beraberinde Emniyet dl· 

rektörft Feyzi Akkor oldoğo 

halde Hamldlye krunzörClne 
giderek ziyaret iade etmlotfr. 
İlbay; npurdan ayrılırken top 
atılmak ııoreılle tıel,mlanmıotır. 

Hayvan Hastalığı 
Geçen yıl orta AnadoJo'da 

Afyon · Denlılt yollle Söke 
dolayına gelen koyun sGrüleri 
dolaya çiçek haatahğı getlrmfo 
lerdi. Tarım Bakanhğı; bo yıl 
kıılakl1ra gelecek ılrllerden 
hHtalık bulaımamaeına engel 
olıc•k her Ulrlft tedbirlerin 

önemle alıomaeını baytar direk· 
tödftğftne blldlrmlştlr. 

Ilbayhkta Atanmalar 
llbaylık mektupçuluğu eski 

memor)ırından Mebrure Y egftl 
ve köy hftroııu memurlarıoifan 

Lütfullah Gökçen llbayhk mek· 
topçoloğu memurluklarına, ayal 
kalemde memur Adil Boğa 

Menemen ailfos sekreterllğlne, 
Dtektubçnlok kalemi memur· 
}ırandan Ziya Torbalı tahrirat 
ııekreterltğlne, ayol' yerde me· 

mor Allm Kuoıdaın tahrirat 
sekreterliğine atınmıılardır. - Yemeğe oturmuşuz Öoa 

müze blrşeyler konmuş Lah· 
na mı desem, praea mı desem, 
trup mu desem! 

Son Günah HavaKurumu Hisseleri 

Namık Kemsi dayanamamış 

ve bağarmış: 

- Allah senin beltim vere· 
cek amma, bugno mn deseeem 
yaran mı desem! 

Oiıoyanm da hali böyle~ 

Bir şey olacak ammı, bugnn 
mü desem, yaran mı desem! .. 

Çimdi!.· 

Bir felaket yiızOnden öksllz kalan iki çocuk kardeı olmoelar. 

Büyümüşler, biri kanonu v vı·ııı·am Povv ı 
temel 1 ediyor. e 
Diğeri kanon harici Clark Gable 

bir adam olmuştur. 
Bo birbirine zıd yaratılmış iki eski Myrna Loy 
arkadaş ayni kadını seviyorlar . 

Bcırkeeln görmeet elzem olan bir film. 

-Y-R•ı•t;•, •A: Paramont dDnya havadisleri 

Hava kurumu için reamlg 
dayralarla mtleııaeııelerdekl me· 
mor ve mGstahdlmleria aylık· 
larındın keıllen yGzde iki 
hluelerlnln en son erteal ayın 
beşinci gftoflne kadar mal 
sandıklarana yatmlmış olmaııı 

llbıylıktan tiu dayralar ve mGeı· 

eeseler direktörlerine blldlrll 
mlştlr. 

Bir dostum vardı. Seelyell, 
temlı, doğra, hayatına yala11 

.katmaz bir adımdı. BlrgGn onq 
bir yerde rf yakArhğıo, dılka 

vukluğun, el etek ôpmenln re• 
korlarını lurarken g~rdGm. Ka 
fımın fçl alt Oat oldu. Onu bl 
kenara çektim. YdzGnde ae 
bir gGlQıOn dertn çizgiler 
vardı. 

- Sen ·dedim· ne oldun? 
- DöıtOm, sokul ettim de 

ğll mi? 

Elini mldeılne glUOrdCl • 
sonra: 

- Biliyorsun ya dedi evde d 
Parmakları lle bir rakam lı• 

retl yapar1k flhe eni : 
- Üç can vır, hepıl de 

ekmek bekJlyorlar .. 
• • • 

Gene bir arkadııı tanmm. 

Kitap dftekftnft. Okoma~ı, ıevk 
ve ihtiyaç hıllnd.-n c;ıkarmıı, 
bir illet, bir f ptllA oeklloe ıok· 
moşto. Elinden kitap dOemezdl. 
Kitap, onun en f yl, en temlı, 
en mft.oevv"r arkadatı idi. Bir 
gftn kıraethanelerden birinde 
karıılattak. 

- Kltıpsıı gtziyoreun 1rhk! 
Dedim. Kirli hroakh par· 

n.aklarını, oıon, karmıkaraıık, 

yağlı 11açlarını11 araaında geı· 
dlrdl: 

- Midem! 
Dedi. Baıka fCY ıöylemedl.. 

• 
••• 

Bir kadın geçfyorda. Yanım· 
dakl sat: 

- Tanıyor moıua eo 
bahta? 

bed· 

Diye ıordo. Tanımadığımı 

söyledim. 

- Dfttmftı zanllı dedi· 
hem de iyi bir kadın, temlı 

bir itle kadını idi. 

- Neden daımaş? 
- Açhk ve mide kavga· 

sından .. 
• 

• • 
O zeki, afacan çocuğu, o 

yamanların yımını kClçOk isti· 

dat ve lıtihayı ıokakta gördftm: 
- Ne o ·dedim· bogGn 

mektep yok mu? 
Şahadet parmağını burnun

dan çekti. Etlerini arkuında 

ka•oştordo. Adamlaıauı bir 
tavar takındı: 

- Ben ·dedi artık okumu · 
yorum bay amca! 

- Neden yavrum? 
- Annem beni ve iki kar· 

deılml besllyemedl. Sen de 
çahşmuean aç kalacağız o~lum, 

dedi, ben de ılmdl lee gidi· 
yorum .. 

Soramaz olaydım, çocoğoa 

yanından utanarak kaçtım. 
• • • 

Komşumuz fakir kadın bize 

gelmlştl; konuıuyordok: 

- Benim kız, basene ıınıfta 
kaldı. 

- Neden teyze? 
- Ne yapılım a o~ol; çalı· 

ıımadı ki!.. Geceleri yarı aç 
kalıyordu. Evimizde ışık yok, 
blroey yok.. Ban ya, ôblr kom · 
şolara geldi, gitti amma, ne 

kadar olea.. Y nracoğom öyle 
nyıfladı ki, halinden ktJrko· 

yoram .. 
Sınıf ta kaldım, 

gtındfis ağlıyor .. 
• • • 

diye 

Piı mide, pis barııak, eeni 
insanlığın tertemiz varltğındaa 
bir koparıp atabilaek, ah atı· 

bilııek.. Bu, bir y111 değU, bir 

ııayıklımı galiba! 
Orhan Rahm~ Gökçe 

Ankara'da Orman Çiftliğinde öz Tnrk Sermeyesile 
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Herkesin Kullandığı ve istifade Et· 1 • • • C h G•d 
tiği Bir Oyuncak Oldu. Habeş mparatorıçesı · ep eye ı e-

Bayanlar, Bavlat 
Eıklden eôylevler (Efe•ı: 

diye baılardı, demoknll. 

Nnyork, (ôzel) - 1908 
Senetlnde TClrldye'ye ilk tayya 
reyi Franıız Bleryo getlrmlett. 
Şimdi, letaııbol'da tak8imde fut · 
bol oynanan kıılanın karemo 
dakl talim mı-ydanından oçmoış, 
çok ghw.,deo bir evin Ostüoe 
dGımaı Te bacağın1 lurmı~tı 

1909 Seneılnde bir Alman 

gaUba "Harıman., dedikleri iki 
Htıhlı tayyareelnl lsıanbul'a ge 
tlrmlıtl. O zaman Bilrrlyebedlye 
ıepeılnde Mahmud Şevkd Pışa 
40 btn ukerle bf r resml~tçit 

J•pıyordu. Sırp preoil Türkiye 
ye mı .. ıu ldJ. İkinci uçuş o 
um•n oldu. 

ÜçtlDcQ ıayy•reyl K.uptr (Coo· 
per) leminde bir Amerlka'h 
geılrmltd. Bu makine Ayasta· 
fanot'I• ıa elitinde idi. İlk 

deniz l•YJHeılnl o zaman gör 
mit, blamlt n oçmottok. 

T•yyare, bizde, umumi harp· 
ta dahi as görGlen kuılardan 

ldJ. Şimdi lee ıayyare motör· 
lerl Tınıltııı bat ağrııı .e in 
eaaı aykadaa kaldırmak için 
bire bir.... Bununla ber•ber 
dalma menkı uyandıran Te her 
geçlıte gözleri göke çnlrten 
neanelerden biri olmakt• ber· 
dn•m. 

Bir hopla1ıııa Amerika TGr· 
kiye, Ne•york·Holll,od, Kall
foralya·Hnal adaları ve Lon· 
tlra bitmem nereleri birbirine 
mtlayaa ba kotan zanlyetlnl 
arttırm•k bagQnQa g•yelerlnden 
biridir. 

Her memleket çocnklarıaıa 

açtoıaaa Te mllmkln lıe hep· 
ılnla açar olduğunu görmek 
lıtlyor. Japony•'nın bagftnkG 
k"rkaıo karadan ve denizden 
deAll, h•ndaadar. Ba yecGç 
mecGçler Hı gibi çabııyorlar. 
Bir l•rafı•n hnad• ılvrl sinek 
gibi ço~almak ve dJğer taraf· 
tan d• gelecek ıhrhlnek afet· 
lerfal kör elmek (Dumaula) ve 
ôldtlrmek çarelerini arayorlar. 

Amerlka'da merak yiizGnden 
bir def• olıan tayyareye blnmit 
olanluın adedi ahallelala ybde 
15, 20 el tahmin ediliyor. Bu· 
rmd11 tıyyareye binmek için 
okk•y• iki buçuk kurut ver· 
mek iham. Bunonl• y1rım 
,..t uçmak n Nevyork'u te· 
pedea 'görmek kabil .. Knçak 
Dirljoblar •d•m baıına bet do· 
lu alıyorlar .. 

Tayy•re ile aeıll, kayru~• 
b.ğluDUt yHıh Te geceleri 
elektrik yazılm• u deAll. 
Tayyare ile hnad• dumanl• 
yazıla gftsel yazılar alkıolanm· 
cık bir Nnat. Tarklye'nln 
L•cı Beklr'I gibi burada · Lof t 
denilen meıhur bir ıeker ıtr· 
keti var. Banda dummnl• yazı 
y••m•kl• töhret ka1anmıtllr. 
Damaaı p•ray• çevirmekte 
çok uııa. 

Gôllere ve meydanl1r• mın. 
hır gibi dfl .. n pmrmıllçllerla 
ededl çok... Yere lnfUkten 
10nr• pmne ıopluyor Te haf t•· 
lıldanaı çıkartıyorlar. 

Şehirlerden tehirlere boyun 
~nın kıvnmıaı bosm•d•n 
•e ytlalnln podrmıın dôkme· 

Viyana Balbtlltı 
Marta Egert 

den ve 11çlarınt dalgalandır· 

madan uçarak giden gtlen er· 
kek, bayan Ye çocuklar iste· 
dlğlolz kıdu .. 

Ara sıra yerde kaç para var 
diye dOoyanın kabuğuna Hp 
lanao ve yam yaeııı olaolar da 

Tar. 
Pilotun haberi olmadan tay. 

yarrden para~fille atlayıp kaçao 
zlrzoplar eksik dt>ğll .. 

Amerika'nuı maruf tayyareci· 
lerinclen Lindberg 

Dolambaçlı demlryollır ize· 
rlnden yetmle kllomeıce meea· 
lede bulunan eayflyelere trenle 
bir ıaaue gitmek ııkıotıııoı 
tayyare ile onbeı dakikalı zevke 
çeviren parab lı adamları ve 
aoeyete k•dınları mebzll. 

Şoför ve otomobil yerine 
pilot ve l•yyareıl o1•n yqb ve 
genç bahtly•r m•hhiklar da 
var. 

Bu bolluk içinde dikkati 
çok celbeden oyuncak tayyare 
kalfiblerldlr. Ba kalGblere her 
ıehlrde ve ıemtte rallgelmek 
mGmkaadcır. 

lemini tanıtmak lıtlyen ka· 
dan n erkekler; cemiyetler, 
belediyeler ve gazeteler ba 
kalftblerl hlm•ye ve teıvlk 

ediyorlar. Yevmi gazetelerde 
çocuk tayyare hareketlerine 
dair her zaman bnadfı ve 
malumat nr. Malumatı meıhur 
tayyareciler yazıyorlar. Her yası 
çocukların aahyacakluı llNn 
ile ve re1lm ve kro .. llerle dor · 
edlllyot. 

rjevyork ıehramaaeti eenede 
bir defa bayık pmrkt• blyOk 
oyunc•k t•yy•resl m tleab.kaları 
tanılm ediyor ve kazananları 
makat atlar veriyor. Bunu her 
park ldueıl de yapıyor. Gne· 
ıeler, cemiyetler •yal yola ta· 
kip ediyor. Mekteplerde d•hl 
bu yardımlar ve teıvlkler tmr. 
Köylerde Heri gele•ler bu H· 

aileyi temin ediyorlar. 

Çocuklar kendi ellerlk yap· 
tıkl•rı tayyareleri uçuruyorlar. 
En azak giden, ençok hnada 
duran ve en iyi uçan t•yyare 
AmllleTloe mClkafaılar •eriliyor· 
Ba mlk4fatlu birçok yerlerde 
kap• ile beraber aakdJdlr. 

Do uıuller ile çocuklar ki· 
çak y.tııaa itibaren h•uarn 
n•ııl oldoğann, tıblatlnl ve 
ıırlaranı öğreniyor, tayy•relerln 
mGvazene ve 1alreelni •nlayor 
ve tayyareyi biliyorlar. Çocak 
farın anhy•bileceklerl ve · ko· 
laylıkl• kopy• edebilecekleri 
tayymre model ve p14nlan çok 
bol ve çok ucuzdur. Baza oyan· 
cmk tlrkederl bonnnl• atın 

Nyılır derecede para k•zun· 
yorlu. 

Her lwagl bir çocuk tayyue 
ceml7ealeılae mek&ap 1uıp le· 

cektir. H:ızırlıklar ilerledi. 
llabeşistan'da süel hazırlık: 

letaobol, ıs (ôzel) - Adla 
Ababa'dan verilen bir habere 
göte m~mle~etln yarı Hkerl 
m~htdlf merkezlerde ıoplan· 

mıttır. Hepsi de ıllAb ve hay· 
vanları Ue gelmiştir. Ômürlerl 
muharebe ile geçen Bedev.ler 
hudutlara 1aldırmak için emir 
beklemeluedirler. 

Aıkert mablm me•kller tah· 
kim edilmlttlr. 

Seferberlik, hadotlara teca· 
vClı vokubolmadan uan edil· 
mlyecektir. 

imparatoriçe 
Cepheye gidecektir. 

İstanbul ]3 (Özel) - Adlı· 
Ababa'dan bildiriliyor: 

Binden fazl• katır, çadwr, 
telılı makineleri, erzak veealre 
ile gerek imparmtor ve gerek 
imparatoriçenin ôıel çadırlarını 
nakleımek için hazırlanmııtır. 

Bir harp zuhurunda Jmparator 
harbı blu•t idare edecek ve 
imparatoriçe de harp eahasında 
zevclle beraber hazar boluna· 
caktır. 

İmparatorun bilf m ld1re ede. 
ceğl ordu kırkbln kltiden ve 
Avrupa usula talim görmOe, 
yeknuak ve en ıon ıiıtem 

ıllAbll aıkerden mlrekkep ol• · 
caktH. 

Hariciye hakana•d•n baıka 

Habeş Krcıl 

kabine ve htlkumet erkAnı; 

Adlı Ababa baıpapaeı da impa · 
ratorla birlikte harp eahaen:• 
gldeeeklerdlr. 

: Ölen lıalyan askerleri: 
İltanbul, 13 (Ôsel) - Dola 

Afrlka'da çahımakta olan ao 
bin İtalyan ameleeloden yedJ 
ay içinde ölen •mele 113 
adedtlr. İtalya blkümetl ban· 

tedlğl maldmatı öğrenebiliyor. 

Tayyare cemlyetlerl çocaga en 
yakıa buluan bir grob• d•hll 
olmaıını tanlye ediyorlar. 

Tahtadan tayyare moıltll ya· 
parken parmağını keıen ve 
•nuına koıup parmağına ten· 
türdlyot ıornlaoce rcıdın ba· 
ııran ve "Bunu lıtemem, kır· 

mızı dan ( Merklrfl krom ) ıür,, 
dJyen 4:, 5 ve 6 yaılarındı ço· 
cukl•n rugeldlk. 

Milleti ve efradının f lklrle· 
rlnl yukarıda yazılan ıoretlerle 
" Hn•laodırmak ,, kabil... Ba 
bolluk ve hazırhklarla · bir gln 
gelir ve lbım olorea · mllleıln 
unlanarak tepeden indiğini 

gGrmek kabil olur. 
Gelecek baeuei tayyare ha· 

ndlst ıayyRre lerl otomobil ka 
Ur ÇOğ81tm3k Te hare Alem 

ıekllne ~okmak için ıeşebbGe 

edUwek.ze olau çareleri gö.:tcre· 
eekdı. 

lUusavva kalesi 

ların Alleaine; 2,862,000 liret 
tazminat vermlıtlr. 

Doğa Afrlka'da it ve nzlfe 
esnHında ölen her amelenin 
Ailesine 30,000 Hretten baıla 

mak Gzere mDblm bir tazminat 
verilmektedir. 
Salibiahmer: 

İıtanbul, 13 ( Özel) -· Ha· 
bet imparatora Barar'dakl ıa· 
rayını sallblahmere hediye et· 
mittir. 
ltalya asker toplıyor: 

İstanbul, 13 (Ôzel) - Roma· 
dau vullen bir h•bere görr; 
Sinyor Ma11ollni yeniden 50 
bin kitinin silah altın• ahuma 
11nı emretmlıtlr. 

Harbın örıiinc nasıl geçilir? 
lıt•nbul, 13 (Özel) - Lon· 

dra'd• çıkan Sonday Releri 

ve Kraliçesi. 

gaseteıl ılnyor Mu88ollnl'oln 
bayık bir dikkatle hazırladığı 
doğu Afrika harbının önGne 
geçmek için ancak iki yol ol· 
doğunu yazmaktadır. 

Ba yollardan blrlnclıl: Ha. 
beo lıtlkllllni ancak bir hakem 
oyunu teklinde bırakacab de· 
recede genlı bir lmtlyasın 

ltal)a'ya verllmeıl; ikincisi de 
uluslar ıoıyeteslnln kudret ve 

nGfozunun tam ve kaı'i bir 
tekilde göaterilmeıidlr! 
M. Mussolini'nin 
Damadı ne diyor? 

lıtaobol, 13 (ôzel) - Adlı· 
Ababa'd• ıelAhlyettar mehaf 11, 
Erltre'dekl İtalyın kıt•l•nnın 
umumi bir harekeı hazırlığında 
olduğa haberini •lmııtır. 

Bu hareketin, hudutları geç· 
mek hasırhğı olduğa tahmin 
edl 1 mektedlr. 

Mu110Hnt'nln damadın mat· 
buat bakanı koni Cly•no Aı· 

mar• da bir nutuk lr•detmlı ve: 
"4: ·ı milyon İt•ly• nın tek 

arzaıa Te dini vardır: Bu da 
Muııollnl namına, İtalya'nın 
lıtlkbalfnl Te haımetlnl temin 
etmektir. ltaly• mllletl, İt•ly•· 
nıu tarihi vazife ve meıal•lni 

durdnrma&a letebblı edecek 
olanlerm karı• durmak meı'all · 
yetini de icabında ôzerlne 
alacaktır,, demlıtlr. 

Yugoslavya' da 
Jandarma ve 
Köyltl Arasında. 

Ietaabul, 13 (Özel) - Yu· 
goalnya'da Pogradiç Jakınla· 

rıuda Tobor01kl köylade jan
darma ile kGylDler araııod• bir 
mOıademe olmuı, 3 kiti Olmaı 
ve 1 kiti yaralaomııtır. Yaralı · 

da haıtanede ôlmlet4r. 

Hamhurg Piyasa
sında Son Durum. 

-Tarkof Is blldlrmenllğlnl ka· miktar ban dan evelkl re kol· 
bul eden B•mburg'da Otto leden 60 milyon fmzladır. 
Frledeberg komlıyoa evi, Tdak- Franea'da, tamamen •ynl ol· 
ofise Bımburg plyaaHı hak· makla keraber Alm•nya'd• 
kınd11 aıağıdakl raporu gönder· tatbik edilen ılsteme mftpblb 

bir ılıtemin kabolOne baılan· 
mittir. Raporun tarih 5 9. mııur. ZlrHtçllere ıerbeet boğ· 
1985 dlr. day ply•Hıında cereyan eden 

Bu malümıtı mtı'ollyet k•· 
f latler dereceılnde ylksek 

bul etmekllıln oldaAa gibi alı· nana verilecektir. 
yoruz. AIAkadularıa bu evla şapheılı bu hareket ziraat· 
flat bildirerek yaptığı tekliflere çllerln par• huıuıanukl ııkın· 
d•y•narak harekete geçmeden tılarını hafifletmek bakımın-
evel her hafta aenlılmlzde çı · dan önemlidir· ZfrHtçllere Te· 

kan Tarkoflı Berlln ıobeılnln rilen ba avanlar netlceılnde 
baltalık plyaea raporuna oku· bQyiik miktarlarda buğday de-
malarını tanlye ederiz. po edilmlt olacaktır ki, ha da 

Son haf ıa içinde neıredllen ndell muamelelerin avdetlnl 
tkl haberin bOyük bir '"Aka icap ettlrece•rir. «Tilrkortu 

ile karoılaaıacağını tahmlo edl· 

yorum. Vatlngıon tmrım ha· 
kanı, Ruıya ve Çto hariç ol · 
mak üzere aeuoda 3.ö20 mil · 
yoöJ buıel buğday ialihNl edl 
leceilllJ. imi& eımekıe41r. Ba 

Viyana BtllhfllD 
Marta Egert 

tokraal duyguları taııyaa, ( 
(Efendi), (Bey), (Beyefendi) 

ltf lar reımlyet ifade edd 
dorum alanca, (Efendiler} ol 

Hiçbir vakit Kuraltaylardl 

yabod kamutaylarda (Bey 
diler) diye ıöse baılaa 

Herkeı birer birer, Bey, 
efendi oldoğo halde genel 

(Efendi) ~lorlardı. ( Efendlled 
resmiyet, (Efendiler) de el 

nrdı. Eskiden bası yot ııatı 
(Banımefendl, Beyefendi 

mallarımız var) diye 111 

çağırırlardı timdi 16yle•lete 

yanlar Te Baylar diye 
yor, yol eatıcıl1rı bu ftte 

ekılkHkler yapıyorlar. 8' 
öne, bayanlan arkay• ko 

lar. (Baylar, bay•nl•r ba,,_.., 
ucuz, temiz!) Diye b•l•r~~ 

teırlfat• riayet iham.. lf9r • 

btıyanlar olmayacak; Ba 

b•ylar, ol•cak. S.yl•n 
geriye •lmalt gerek, be• 

heaabım• ( Bay•nlar, 897~ 
diyorum, dili öyle alı 

g11rektlr, Fraaus'Jmr .. 
Mad•m derler •mmı yeri•• Jl1 
&Jylnlerde M•d•m ge•~ 

ylnln önlndedlr, itin 1 
da burada zaanedlyoralll···· 

fJsllm 1abfları 
~ Ç. Alaca L S. 

3001 Alyod Mn. 6 16 Sil 
650 j. Taran ma. 6 76 !ı 
5'5 K. A. Kas. 7 ıf 
538 S. Sflleyma. 6 
5:12 Y. 1. Talat '1 
407 B. s. Ahmeı 7 
2'5 Ak01mu ı. '1 50 
287 Vltel 6 75 
283 M. j . Tuan. 6 
185 Ş. Remsi 10 
ısı S. Gomel 6 
119 Mul. b. koo. 6 50 
114 T. Debbu 10 
89 D. Ardlıl 7 50 
79 Mah. s. Ha. 6 50 
76 F. Emin 6 50 
71 Ş. RI•• halef. '1 75 
68 Koopen. itti. 7 75 
61 Betlkçl •. 6 50 
51 B. Alyoıl 7 75 
22 Len Recl70 14 25 
15 e. ve Cev. 8 75 
14 Çol•ko. Na· 11 j6 
12 S. Emla 7 75 

3 K. o. Melı. 18 
2 H. A.lberd 15 
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AbdQlhamld'ln sarayı şevket 
Uau,aıı "Yıldız,, olmuştu. Bir· 
bttt ardı sıra ıabaddüe eden 
'lk'alarda merhameti, Joeaol 
Jetı çiğneyen ne kadar zfilüm· 
kat, dyakıir adamlar varsa 
h..ııların hepsi Hamid tarafın· 
~il ınlmlenlyor. Ve en sadık 
\1 llde~An sarasına konuyor. 

•rlda11 devlet 11kıo akın bu 
lef il hıydutlano keselerini 
dolduruyordu. 

&ıobıclrlerden Ali Suavi 
•dınd b' a ır vaıaoperver Çsra~an 

:rayında mıhbua ol11n beşinci 
orad lehine bir nümayiş J ap 

llıattı. Gerçe hu nOmaylş vakit· 
tla idi. Ve nt.ıicesl dOşftntU· 
~den yapılmıştı. Beılktaş'ra 
ltbata karakolunda Çorom'lo 
:t"n çavuş Ali Suavl'yl sopa 
le 6ldtırmOştft. E~kl Arap harf· 

rlle yedi n sekiz rakemlar1Dı 
.... p le •ralarmı bir çizgi ile btr· 
ttlrınek ıureılle (Basan) f m· 

....... YHabtlr.n bu herif te en 
:'41k bendegla ııırasına geçmiş 
.:... Beılktaı muhafızı mfişlr 

la paşa oluvermişti. 

~ 8eıUnış tepelerinden Orta 
.:: lablline kadır lmtldad eden 
'ecl 11•ha dahilindeki vaziyetle 
lP •iri omur hOktımet eden 
(ildi k btr ı, aranlıklar içinde kalan 
9" eırır yuvası olmuştu. Bu, 

11• ile ve aaray muhiti içinde 
'Jra b ita le aı hali o de yatı yan 1 n · 
... larne, zulmü ıbad mahke
""'elet'J l ı e. celilde benziyen ıs· 

.:;:erile oımınlı htıkumetinin 
bt Ilı lulh edllmlf bir eserdir, 
il~ ifrit, •elhasıl bOtfto mana· 

bir karabell idi c . 
dır ittikçe muhitini kunetlt>n· 
)lr eıı Yıldız'ın sekenesl ayrı 

' ayrı içer, ayrı giyer, ayrı -------11 ANADOLU -
Sahip ve Baıyazgaoı 

lJ Oaydar Riitdfi ÔKTEM 
11111ınf neıriyat ve yazı iıleri 

fd.r lbfidiirü: Hamdi Nüzhet 
ehaneai: 

C. ltnau ikinci Beyler ıokağı 
l 8 alk Partisi binası içinde 

l'eıe~•f: İzmir •• ANADOLU 
0 n: 2776 .. Posta kutusu 405 

~ ABONE ŞERAİTJ : 
tllıtı 1200, Altı aylığı 700, Üç 
l~ •ylığı 500 kuruıtur. 

bocı ınemleketler için senelik 
• ne ficreti 27 liradır. 
Oeryerde 5 Kuruıtur. -ltıçınjı nftabalar 25 kuruıtur. 

~AI>oıu MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

Yuzan: M. Doğan Batu 

gezer, hftld!ll ayrı yaşar fakat 
her kıpırdayı!Jı binlerce vatan 
evladlarının pıhtılanmış kanla· 
rıodarı izler bırakırdı. 

Yıldız'da hava başka, su baş 

ka, bayat başka, herşey başka 

idi. Bu haşkahklarla 0 1 molla• 
sıl şlşerdl, onu şişiren her lok· 
ma mllletln beyni, ciğeri, kanı 
idi. Sırtlan'lar gibi o, muttasıl 

mll1eıf o ukdd hayatını ytrdl. 
işte; böylece bir avuç seke 

nesile YJldız, oıuz üç sene 
mfitemadlyen Osmanlı hüku· 
metine llaoı muhaeama etmlı 
ve dalma gellp mevkllnde kal 
mış muharip bir hOlnimeut 
Ezdiği, yıktığı, yıktığı yer hfi· 
k6mdarhk nfifuzunon altında 

bulunmak bedbahtlığında hu· 
lonan Oamenh vaıaoı ve kuru· 
on ula hayatı andıran mozaf fer 
bir serdar tavrlle inlettiği, boğ 
doğu, kahır ve zolilm ettiği fn 
sanlar da tebea olmak ft>lAke 
tinde bulunan Tılrk'Jer idi. 

Abdillhamld ve nenesi otuz 
6ç sene bllAfaeıla ezmek, boğ 
mak ve ôldOrmekle meşgul ol· 
moı.ılar ve b5ylelikle oodoku· 
zonco ve yirminci asırların bir· 
leşılğl senelerf kan ve vahşetle 
ya,atmışlardı. 

Otolftç sene fasılasız olarak 
devam edlb milletin aleyhine 
matuf bu muhaaemat neticesi 
zındanlar erbabı hamiyetle dol · 
muş, nef 'ltağrlp edilmedik va· 
tınperver bırakılmamış, Mar 
mara'oın dolmak bllmlyen de· 
rlnllklerlne atılmaktan bir mu 
clze ne•'inden kurtulanlar da 
kalelerin .karanlık ve 1111ız izbe
lerine mftebbeden atılarak öld 
me mahkum edltmlş idi. Otuz 
ftç eene kalemler ve dlller Bil· 

kute mecbur edllmlt memleket 
bıııan nihayete kadar Hğ•r ve 
dilsiz bir hale konulmu9tu. 
BergOn blnblr çeşit bahanelerle 
milletin harim lımetlne sokulup 
vicdanlara kadar UZltılan ku 
laklarıo netlcel tecessftsatı ola· 
rak 9erllen jurnaller bergftn 
birkaç nl kapamaktı idi. 

Tütmeyen ocaklar çoğaldıkça 
Yıldız ze•.k 9e neş'e içinde 
çalkamrdı. Haf iye eOrftlerl 
hıydod çeteleri gibi can alacak 
zl valhları köıe bor.ak ararlar, 
yıkılacak bir yuva için akıl ve 
hayale eığmıyın planlar terılb 

ederlerdi. 
Taşkışla ılyaei mücrimler 

için mezbaha gibi bir şey idi. 
Onun zındanl1rında kaç bin 
milnevverln hayatı sönmüş, 

kulelerinde vatanın yetiştirdiği 

- 52- 14 Eyltıl 985 
.... ....._ Madam ıeref imi korlar· 
~ '•ıdan dolay• çek teşekkOr 
~~-· Fakat ıon raddeye 
~ bu haaoııtakl vadfenl 
il A•ıu udedlyorsun de· 

llll? .... 
llaen mlıtehaeıll olmuftu: 

,.,. ' Sôyle Arman ıôyle, ne 
"ti llıaak IAıım? Senlİı için her 

'-fect.ya hazırım. 
' Senden çok blrıey lııte· 

'tıaıın; yılnıı ôlmekllğlme 
et .. 

Oı11ek mi? 

Evet lUmekllğlm IAzım. 
Sen öleceksin hı? Genç 

llğlntn 111na parlak bir istikbal 
basarladığı şu ıırada ölecekıln 

ôyle mi? 
- Babamın maalal beni ,e . 

refılzllge mahlul.m etmtıtlr. 

Babamın mazlıl benim lıtlkhı· 
llaıl .söndGrecektir. ÇOnkO o 
bir s6r0. cinayetlerin failidir. 

Futmen boğazını tıkayan 

bir hıçkırıkla bir baygınlık 

geçirdi. Arman Fulmcıa'Jn eljnl 
alarak dadaklJrısaa gôtlnll: 

ıO:hihkiiiililklhlhlhiNilhibiiilhihlliiillMliiiiihiiliiilHl::.c,,:,,111• 
Habernern ı ı zabıta~a ı' ı 

Yunanistan'da Geneloy 
Hazırlıklar Başladı 
~~~--~-~--~~~ 

için 

letanbol, 13 (Ôzel) - Yanın camur baekanı M. Zalmlı, ıoa 
durumu tetkik etmfıı ve Yunanfııan'ın sellmetl lçtn bdttln par· 
tllerln soğuk kanlılıklarını mubafezı etmelerini lıtemlştlr. 

Başbakan M. Çaldarle, general Panıyotakoı'on yerlae tayla 
olunan Atlna muhafızı, jandarma genel kumandanını ve Ralfı'ln 

yerine geçen iç itler bakanı Saya'yı davet ederek, geneloy için 
elmdldc::D tertibat almalarını lstemfttlr. 

İHnbul, 13 (Özel) - Atlna'dan habe~ veriliyor: Muhalif 
partilerin geneloya, iştirak etmlyeceklerl hakkındaki haberler, 
yalanlanıyor. Muhalif partilere menıub olau gazeteltr, camurluk 
tarafıarlarımn, kozaomak 6mldile geneloya lıJtlrak edeceklerini 
ve bu hususta çok çalışacaklarına yazıyorlar. 

Adis-Abaha ltalyan Sefarethanesi 
Muhafazasız Kalıyor .. 

İstanbul, 13 (Özel) - Adla Abeba'dıki İtalyan ee(uethaneslolo 
muhafazaqı için gönderilmek: istenilen ftç ıabur yr.rll &1kerfn 
Adle Ababa'ya girmesine Habeş bOktlmetfoce mfieHde edllme
miştlr. İngiltere ııefarethaneılnlo mohafazaemı tahsis olanan 
Hind askerleri lae serbest olarak Adie Ababa'yı glrmlotlr. 

Paris Gazeteleri, ümitler HehOz 
Zail Olmadı Diyorlar. 

leıanbul, 1:1 (Özel) - Parla gazeteleri, Hıbeı topraklarında 
yağmurlırın bitmek (lzere olduğunu ve bu maddet zarfında 

İtalya · Babeşlatan lhtlllfıoın halli için bir sureti tcnlye bolu 
nacağı hakkındaki Omltlerln henftz kaybolmadığını yasıyorlar. 

Rayiştag 

Nürenhergte 
Açılacaktır 

latınbal 13 (ôıel) - Alman· 
yı'nın Raylıtıg mecllıl, pazar 
gftnd Noreaberg'te açdacakı11. 

Mecllıl, M. Bitler açacak ve 
Almanyı'nın iç ııyHHı hak· 
kında ôoemll bir ıôyln vere· 
rek, a11yoaıl eoıyallıt parılıl ol 
teıkll edenler araı•nda hiçbir 
lhtllAf olmadığını eöyllyecektlr. 

Laval'in 
Söylevi ve 
Roma Gazeteleri 

İıııenbul 1 ~ (Ôzel) - Roma 
gaır.telerlnln hepd, Fransız 

bıebakını M. LAnl'tn Cenev 
re'de 'erdiği aôylevl aynen 

yazmakta ve mtltalea llhe el· 
memekttt_dlrler. Yılaıı; Jurnale D' 

İtalyanın aktam nGıhaıı, lralyı 
nın ktndl menfaati mnauubablı 

olduğa meı'elelerde diğer dn· 
letlerle beraber ayni ıaf ta ba· 
lunmakta mHor oJdoAuno ya· 
sıyor. 

Amerikan Vapurlarındaki Telsiz Me- Iogiliz 
murlarının Grevi Bitmiştir.. Dış Bakanı 

leıanbul, 13 (Ôzel) - Posta nporlarında ı,lfyen ıelılz memur 
larının grev ilin etmeleri man11ebetlle Ne•york limanındaki Londra'ya Döndü 
vapurlar, hareket ecle'llemlılerdlr. Grev aktım geç vakıt bltmlı 
ve Hpuılır da derhal hlrblrlnl takiben hareket etmlıtlr. 

Habeşistan'a 4 Bin Asker Daha Gitti 
İstanbul, l 3 (Özel) - ltalya'nın Napolf limanından yeniden 

4 bin kfşlllk bfr kuvvet Doğa Afrlk11ına gönderllmlıtlr. Bu .kav. 
vet, vapurları bindirilmeden evel lıalya Veliahdı Umberıo tara· 
fından teftiş edllml,tlr. 

Japonlar Mussolini 
····- ...... 

Habeşlere yardım Bugon Ka .. 
Etmek istiyorlar. dınlar Kongre-

lıcanboı, 13 ( Özel) - Ha sini Açacaktır .• 
beşlııtan'a yardım için Japonya 
da bir cemiyet kurulduğa Tok 
yo'dın haber veriliyor. 

kaç hin genç can vermlotl. 
eayıeını Allah bilir. 

İstanbul, 13 (Özel) - lralya 
baıbakaaı Sinyor Mu11olfnl, 

yarın ( Bogla ) kadınlar kong· 
resini açacak ve bir aöyln 
verecektir. 

lıtanbal 13 (Ôzel) - lnglll• 
dıt bakanı Slr Samoel Boar, 

ba ıabah Ceunre'den t•yyare 
ile Londra'ya hareket etmlıtlr. 

Slr S•moel Boar'fn tıyyareel 

İngiliz bayraktın ile donan· 

mıfh. Tayyare Fraaaa'aıa Barje 
te hrlae daıl olclakta yere in. 
mit Ye Fnaıuı: tanarecllerl, 
İngiliz dıt bakanını aellmla· 
mı ıtır. Slr Samael Bou, ba. 
radı !Jeref ine verilen bir ıö· 

lende haıır bulunmat ve ha· 
vanın vHlyeıl teıblt edilerek 
teb~e olmadıAı anlatıhnca 

tayyıreefne binerek Loadra'ya 
uçmattor. 

Cenubi Amf'rika 
Delegesi Habeşis
tanı Modafaa Etti Ele geçrn bir vatanperver 

Taşkışlaya atıldı mı kurtulo' 
yok demekti. Derecel c6rme 
göre ya Taekıılanın dlYanıhırb 
veyahud Yıldaz'ın mahkemesi 
işe vazlyed eder. Ba Englılı· 
yon devrine rahmet okutan 
iki cellAdlar otağı otuz Oç 
sene mfttemadJyen zalim ve 
vahşet eaçmış onblalerce vatan 
yavrular1Dı denizlerde boğdur· 
muş, menfalarda ç6r6tmG1Jt6. 

1ııaubul 13 (Ôzel) - Ulaı· 
Fransız Manevraların· ıar kurumunun bu aabahkı 

iki Tayyare 

- Sonu var -

Allahım; ne kadar delice 
hareket etmlıtm. 

Sonra lorda dönerek: 

- Lordum; bo kadının 

elinden beni kurtarmak için 
çalıştığınız zaman ılze karo• 
söylediğim ıöıluden ve yaptı 
ğım çirkin hareketlerden do· 
layı beni affedecek mlılnlı? 

Lord Armın'a yaklattı, elini 
omuzuna koyda: 

- Muhterem genç, beni iyi 
dinle!. ihtiyarım ve bu ihtiyar· 
hk beni hayattı bir profeeör 
yapmııhr, Bundın dolayı aana 
birkaç taHiyede bulanmakb~ı· 

ma mGeaıde et. Bir genç, ma · 
ılıl mtlleneı bir babının oğlu 
olduğu için ylrmlaltı yaılarındı 
ôlmeğe mahkll.m oiamaa. Allah 
bClylklllr, Seneli ~lmıyaalara 

ye•l4ea aenet, tereli olaaı7 ... 

da Çarpıştı Ve Yandı 
lııanbul, 13 (Özel) - Fran· 

111 mıoevralarında iki bom· 

b1rd1man tayyıreal m6eademe 
et1alş çıktn yıngıa dolayıdle 

on kişi ôlmtlotOr. Her tay· 
yarede bir zabit dört ihtiyat 
zıabitl vardı. 

lara yeniden teref verir. Ba 
Clmddl bir tek kelime takviye 
eder ki: 

O da çalıoauıktu!. 

Arman bağırdı: 

- .E•fl lordum, btıyak bık· 
kanız var. 

Lord devam etil: 
- E•lAtları lennd Yeceaoı, 

paradan ziyade mertliği ınea 

bir utana menıapaaaaa. Bin· 
lerce kardeılnlı vatının dGrt 
köıeılnde çahımaktı, namDt· 
larını kartarm•k• Yıtanlaranı 

mCldıfaa elmek ıçfn kanlarını 
dôkmektedlrler. 

Arman lordan ba ıGılerln· 

den pek mtltehuılı olarak 
cevap 9erdi: 

- Benimle benber gelini•. 
Ben timdi mll&emlcıke ord811111• 
g6P.lfl4 o•t b7~ftlıı: 

toplant111nda Franuı batbakanı 
M. Plyer Lanl'den sonra 
Blodiıtan delegeel Agahın da 
söz ıöylemlı ve ban11n mnhı. 
fa1111 IGıamuadın bahıeyle. 

mittir. Agahın'daa ıoara Ce· 
nobi Amerika delegeıl ınz 

IGylemlı ve Babeılıtaa'ıa ege· 
menliğin( m6clafaa etmlflir. 

gidiyorum. 
Falmen Ye zaY•lh ibtlyer 

Ş.rl Arman'ıa &imek kararlD· 
et.o nıgeçtlAtnl gGrlnce çok 
ıevlnmltlerdl. 

Son Söz 
Ba anlattıklarımız ve ılyah 

eldlveall kacba denilen mGthlt 
kıdanın Paria'te)d 10D yapbk· 
larıadın bet gCla ıonra idi. 
Mınllya llmaaıada harekele 
mtlheyyı bir vapur dorayorda. 
O dakikada bir kôy arabuı 

Marallya ıokakluını yararak 
tam harekete mClheyya Yapman 
dardaia •hile yaaaeb. 

Anbadaa lkld erkek biri b· 
elan olmak bere Clç tabii indi. 
Banlar talille yaklatUak ve 
hiçbir kelime ı16ylemlyerek ita· 
calanndaa k8'11 bir da ... ................ -

Kadına tokat 
Bir ayclaaberl ayrl 1•daat 

kınıı Y qar'ıa Sinekli ead41e· 
ıiade Claerlne htlcClm ederek 
tokathyan kocaıı All tutal 
muıtar. 

Hizmetçinin eşyaları: 
ikinci Karantina M1111la cad· 

deılnde oturan İbrahim oğla 
Ü•mao; yanında hizmetçilik 
eden Zeyneb'fn bazı eıy111nı 

çalmıpa da tatalmQttar. 
Bakır tencere çalmış: 

Arapha11n Çt>şmeıl ıokağında 

Şerif oğla Bamdlnln eYloden 
bakır tencere •e aalreal Ç•hn 
mıttır. Hırıız aranıyor. 

Kumar oynarken: 
Gazi buhımoda Dervft olla 

hanında aabıkah Ab41 o~la 

Ömer, Ahmet. Kemal, S•bit 
•e O•mın kumar oyaarkrn 
ıuç thtd lotnlmutlaraır. 

Yankesicilik: 
Memldtet b11taoe1lnde gôa 

lerlnl bakllrmı,. «iden eı ... 
yln o'lo RamHan'ın cebinden 
13 llra1lle kGy llmGhaberl 
yaokealclllk ıoretlle çahamııtır. 
Hır$ı::lık: 

İklçf'fmellk cıddeıfnde All 
oğlu Muıaf fer, Naeret oRla 
İbrahlm'•a dGkktıııadaa bası 
eıya çalmııea da tatalmaıtar. 

Kaçak tütürı bulundu 
Kemer'de SClrmell aoka&ıada 

Baki o~la Arlf'ln lzeriade 100 
gram kaçık ttltln boloamuı 

•e hakkındı takibata b.tlaa· 
mııt11. 

Si Mh lafı yanlar 
Peetemılcalır'da 

AU'alo Clzertnde 
Ali oğla Ferld'de 
balanmuııor. 

Para çalmış 

luet oııa 
bir bıçak, 

bir tabıaca 

Şaphane tokaAındı çalıtan 

lbnhlm karııı Fatma'nıa en· 
ıarlll eebladea 7 5 karuı çalaa 
Nezir kııı Hayriye yakalan· 
mıttır. 

Camide hırsızlık 
Kemeraltı camllnde minber 

yanından bir metre uaala· 
Aonda bir bala çahnmıttır. 
Elli lira çalm11 

Balcılır'da Karaoıman otla 
hanında Maatafa otla Mehmad; 
zabıtaya mtlraceat ederek bir· 
ilkte buluadutu odada arka• 
lılehmed oğla Oıman tanfın· 

dan elll llruıaın ~almdığiaı 
iddia etmlıtlr. Tahkikata b"· 
laDmııtır. 

Koyun hırsu.ı ıuİuldu 
Balkapınaı'da fabrika yaaıa· 

da Arab Nuri'ye ıld koyan· 
lardaa birini çıhp kaçan KA 
mil oğla Mehmed tutalmattar. 
Hırsızı kaçtığı ıırada da~clar· 
mak için bir el allAb alU 

çoban Htıee1ln'Ja ıllib aab•· 
tlyeal olmadığından tabıacaa 

ıbnmııtar. 

ladalar. 

Erkeklerden blriıl lord G. 
idi. Ba adam Arman'ın ea 
fedakar Ye ona bGyClk yırdım 
eden bir doıtu idi. 

Diğeri iıe Afrika mllıtemleke 
askerlerinin elbl1e1lal ~lymlı 

gôalerl parlayan genç, dlakl 
milyarder Ye bogClakCl fakir 
Arman idi. 

Blru aonra her içi bk b· 
yığa blnnek Yapar• glttllu. 
V apar artık demirini ılıyordu. 
Pervaneelnl çevlrmeıe H deal· 
sin allına ClıtClne getir .. 
batla1D1tll. Nlbayet ıo didik 
çalarak Manllya'yı aelimla-. 
n ynq yıyaı llarekete Pt· 
mitti. Armaa bir ellle Fal· 
aıen 'in dlter eUle de lordaa 
ellDI taıay• ve lnnk•JorW. - ,...~:z#"'ll! 
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Tefrika No. l l 7 14 Eylôl 935 M.AYHAN 

Aybey Gözlerini OğuşturarakEtrafı~a 
Bakındı ve Ht~rşeyi Anladı. 

Şa taktirde hileye mi, yokea 
sora mı bıı•uracalm? 

81le, naııl bir hile ofablllr

dı? Kadını n11ıl bir tuzak ko· 
rablllr ve onu ığlıra diloftre 
bilirdi?. zora gelince, bonon 
mınau harpten başka blrşey 

değildi. Dilber hatun dı mem · 
lekeılnl mtldlfaa ede ede çeki 
llp gidecekti. Esir dftemesi ve 

Tilrulmaeı lbtlmalt de Yardı, fı 
kat banl1rdın blrloclsl pekAzdı . 

İkinclel de Emir Said'e hiçbir 
fayda temin etmezdi. Daman 
bey, bir tOrlft Hğlllm bir neti · 
ceye taflmıyordu. Y ılaız euao 
ant.yordu: 

Hatun Hın, kadınlığını, tacı 

tıhtı ve herıeyl ile; bh tehlike 
kar111ındadar! 

Bu tehlikenin mahiyeti ne 
olursa oleon, GOlteldn ordul1rı 
yetlımedlğl taktirde, iki arka· 
daı ne yıpabfleceklerdl?. Bil· 
haeaa Aybey'fa bo vaziyetten 
bıberd1r olması, itleri btıeb6· 
ıan çıkmaza ıoklcaktı . 

Dumınhey biSyle dilıfloftr · 

ken uyuya kalmııtı. 

Sabahleyin ilk defa Aybey 
uyınmııtı. Gözlerini uğootora 

rak etrafına bakındı ve herıeyl 
hıtırlıdı. Arkadışı oyuyordu. 
Çizmeleri ıyığında, ktılAbı, 
mızreğa, kılıcı, hançeri yım 

haıında idi. Demek ki, kendi · 
lerlne karıı beslenen bir köUl 
dlılnce yokta. 

- Domaobey, Dumaııbey! 
Diye aesleadl. Domınbey, 

ııçrıyırak uyandı. Bir kAboa· 
lan kurtolmuea benziyordu: 

- Hay allah! 

- Ne var, rOyada blrıJeyler 
görlyordon galiba! .. Güneı doğ· 
mak Ozere. Dnr1nıhm .. 

- Dnr1nıp ta ne yıpacığıı? 
O nefer gelmeden çıkmakhğımız 
hiç te doğru değil! 

Aybey ayığı kalktı, gerladt. 
Hançerini, kılıcını beUne taktı. 

Çadırın kıpıeıoa yıklııırak et· 
nfına baktı. İnce bir eabıh 
ayazı oyınıyorda. Buhıra'nın 

lltClDde haf il hl r ılı nrdı. 
Tabiat, yeni uyanıyordu... Or 
dagthı dogro göz attı. Bir 
luhtaha eavurdo: 

- Gel bık Allah ııkını, bir 
teyler görQyorum! 

Dumanbey, Aybey'ln parmağı 
ile gôııterdlğl yere baktı: 

- Develer ·Dedi· bunlara 
"DeYeu derler .. 

- Hiç gôrmemfıtlm.. N11ıl 
teydlr bunlar? 

- Çôllerde at yerine kolla· 
nıbr .• ÜıtGne binerler, eıya da 
taııtırlar. 

- Amma blçlmıılz mıhldk 
ba!. Şôyle biraz dııarıya çıke1m 
mı denin?. 

Aybey ıöılerlnl henaz bitir· 
mlıd ki, 10lt1rafta bir garalto 
itltd. Baıını çevirdi: 

iki Arap neferi yalın kıhç, 
Ye dik dik ODI bıluyorlardı. 
Aybey. dııarıya çıkmaktan TiZ · 

geçmekle beraber yerinden de 
kımıldamadı .• 

- Bizi tllkl Albl mağırada 
kapadllar .. 

Sağdaki tepede bir faaliyet 
gözftkftyordo. Hftyilk bir çadır 
koruyorlardı. İyi 11eçemfyordu. 
Fakat elli altmıı ktıloin, hıra · 
retle çalıttlk.ları eezlllyordo. 

- Tuhaf! · Diye mmldanıh 
boradı tek başına neden çadır 
koruyorlar? Ve bu çadır da ne 
kader bOyOk? .. 

• • • 
Bizzat Emir Sayid, bo çadırı 

kuranların başında idi. Beye-· 

caolı ve sinirli bir hali vardı. 

- Evet, evet, çıdır1n lçl 
hattın aşığı kırmızı kaplanacak! 

Kıpkırmızı, ateş kırmızısı 

kadtfeler, çadır bezinin altın· 

dan bir kıhf halinde beze tut 
turoloyordo. Bu, bımbatkı, 

garip bir çadır olnyordo: 
Orta yerde tıılarla çevrilmiş, 

derin bir çukur vardı. Ve bo 
çukurun llstftne dGşen çadır 

kısmı delikti Orwya doğru geoit 
bir boru uzatılmıttı . 

Çıdmn zeminine baıtın aşağı, 
Acem hahları sertlmle, kenar· 
larda yomuıık ıedlrler, kurul. 
moı, euraya burayı minderler 
eertlmJttl. 

Çadır, elli ıltmıı kltiyl ala 
cak kadar bfiyGktO. 

Sıyld, miltemadlyen emirler 
veriyordu. Birkaç ıaat geçmlttl. 
Çadır, tam onun lııtedJğl ıekilde 
korolmoıto. Bu kırmızı kadife, 
çadıra hakikaten eer1rlı bir 

lzmir 1 nci icra 
Memurluğundan: 

Yueııf ve ikbıl'ln EmlAk ve 
Eytım bankaeındın ödiloç al· 
dıkları paraya mukıbtl banka· 
ya ipotekli bulunan n geçen 
ıene yapılan eatış 2280 numa· 
rah kanona göre tecil edildJğl 
halde bir eene içinde birinci 
tekeli borç ödenmediğinden 

son ve kıt'i olırak tekrar mil· 
zayedeye konan lzmlrde kartı· 
yaka alaybeylnde 23 No. lı 2 
katlı 7 oda 2 ıola bir matbak 
bir heli, tulumba ıoyu ve 126 
m. murabbaında bahçesi olnp 
2500 lira kıymetli olıo bu evin. 

MGlldyetl açık artırma ıure· 

tile ve 844 numaralı EmlAk 
ve eytam bınkaeı kanunu mu· 
clbloce bir defıya mahıua ol· 
mık ve kıt'i artırmaııı 31,10 
935 pereembe gGnd 1111t 11-12 
de lzmlr hOkumet konağındaki 
1 inci icra dıireılnde yapıl· 

mık Gzere 30 gan mOddetle 
utılığa konuldu. 

Ba artırma netlceliode Htıı 
bedeli her qe oluna oleoo 
kıymetine bıkılmıyarak ençok 
artır1oın ~ilerine ihalesi yapıla · 

caktır. Sıtıı peıln par1 ile 
olup mDıteriden yalnıı yGsde 
lklbaçok tellllfye mur1fı ılı· 

nır. lıba gayri menkul Oze. 
rinde herhangi bir ıekllde hak 
talebinde bulunanlar ellerin· 
deki reıml Yeııalk ile birlikte 
yirmi gda Hrfında iımlr 1 net 
lcruına m6r1caatları llzımdır. 

Akel halde hakları tepa ıtcf. 

Uace mah\m olmadıkÇll pay· 

manzara vermlıtl .. 
Bir arahlı: Acem nefer, Eml· 

rlo yenına sokuldu; 
Y ı Emir, cevap geldi!. 

- Nerede?. 
- Teopenln altında duruyor. 

Her ihtimale kartı boraya gel· 
meılne mftıaade etmedim .. 

- Aferf a, iyi etmlpln . He. 
men git, cevabı kendi elinle 
al gel! .. 

Acem nefer fırladı ve bayır 

•tığı ıOr'atle koıto. Vakit öğ· 
leye yak1ndJ; teopeoln eteklerine 
doğru yaklaınken bir kayanın 
OstO.nde durdu, ıola haltı: 

İki Türk'On bulunduğu çı· 
dırı boldu ve galomsedı. 

Sonra gene koıto ve aıağula, 
derenin ağzındaki iki 110.arlye 
yaklaflı. Bo ıtıvarllerden biri 
Tflrk, diğeri Arap'tı .. 

- Cevabını bana veriniz. 
Emt!lmiz meşgoldftr. Ben gö· 
tilrtlp verece~lm .. 

Tflrk ı6varl, elindeki yıl· 
dıılı ve ince bir boru halinde 
dflrillmaş mektubu batına koy· 
doktın eonra uzıttı: 

- Şu halde beo doaayorom, 
benim tıtm bhmletlr. 

- Evet, evet.. foşaallıh 
Bahara' da 11rayda konuıuroz. 

TGrk 16v1rl, ıert sert Acem 
nefere baktı. Fıkat o, yokoea 
totmoııo .. 

- Sonu Var -

!aşmadın hariç kahrlar. 19,10· 
935 tarihinden itibaren ıart

name herkese açıktır. Tıllp 

olanlarm yazde yedi buçuk 
teminat akçeli veya milli bir 
banka itibar mektubu ve 933· 
17985 doayı numaraeUe l ncJ 
icra memurluğuna mOracHtları 
UA olunur. 8. lı No. 114: 

inhisarlar 
den: 

bıımüdOrlyetln· 

Barut depolar1Dın ıehre uzak· 
lığı dolıyııUe hergOn gidip 
gelmekteki milokllAtı nazarı 

dikkate aluak dinamit, kap· 
ıol, fitil ve ıenllk f lıeklerl 
aatııının pHarteel Ye cama 
gilnlerl yıpılmakta olduğu 111oh· 
terem halkımıza llA olanur. 

12 14 2888 

Külb>ök 
Vapur Dumanı 

Gözlük 
-

Şimdiye kıdu görDl· 
memlı derecede zarif ve 
ucuz bir gözlllk almak 
lıt~rıenlz : 

Başdurak 

Hamdi NDzhet 

SIUHAT 
E(~ZANESI 

lzmir'in Nesi Güzelmiş?!. Hırsızı Tutuldu .. 
• • • Bunlar Meserret oteff~ 

Kahvede, gazinoda, yahud ben hep dinledim. İzmlr'ln asıl den 3000 Lira Çaloılf 
herhangi bir yerde hından, gazellfğlnf kim bolab aayllye· Geçen yıl Kemer11tmd• Jlr 
ıodan denecek kadar bot boı cek, dedim amma, nafile bu il d L kl a ~ ' serret ote n e a.onu ıyı 
IAkırdılar ed.Jlf rken bu bir yığın lımadınız. remld'U fabrikatör Rlfıt'aıı od'' 
1 f L d lddl Bıkınız o gdzelllği de ben ,.ftll 
l ar1eında ne a.a ar c ' h 1 ıındın ceketi cebinden 3UV"' ılze ıtır atayım. __ ı.cs 

ne kadar ehemmiyetli ıeyler Uraat çılınmııtı. Bu pır--
Ben, içinizde en eski Adliye .,ıta· 

geçer, değtlml? memoroyum. /, pğı yukarı ylr· çalanların kim oldukları t1Jll 
Ben bu gibi ıeylere çok mlbee cenP.ltk. Bonon . tkl de· taca teablt edflmlı ve arın 

dikkat ederim; geçen gan fa da . onblr aenealal lzmlr'de bıılınmıştı. Ve bunlardan; 
Beyoğlu caddealnde bir gazi· geçirdim. iki ııene Berut'tı, Qç bek'll Rıof Sımaon'dı, •4' 
noda • DeJlğlm gibi • bazı dost· tene Şam'da, bilmem kıç ıene İbrahim Nezihi de Ankara ..... 
larla allı ftettınft tatmaz şey· forada, oo kıdır ıeneı de bora· tutolmaşlardır. Nezihi; ıeh~,.,ı 
lerden görftşOp dururken aıraeı da memuriyet verdim. G<SrO· cezaevlne getlrllmletlr. ~ 
eldi de bir hlkAye, blkAye yoraunuz yı eoçok lzmlr'de iyi bir ıyleye m!'nsuptor. fr 

gd 1 d k Ll 1 oturmuşum. Maarif nazırlarından u.,ıoı L 
eğl e va ıa naa. eti m. rza) nm damadı idi. Otel bır-

G.. l 1 1 'I d 1 Şimdi dikkat edin; m'ftddel· Y uze zm r me, mer z. 1 ğ d b L ı d 
B 1 ID ID 81 la.I J ır. mlr'lllerlme dayanan bono, fU umumi olmak dolayıelle ey· Uıtf' 

rot'ta boloodoğom blrbuçuk Zabıta; çaldığı ftçbln .... Ilı 
ıatırlar ar1ema aıkıştırmaktan Mınleı Ziraat Bankaaı vaııpv-

sene içinde hını uMuhblri H· _ .. 
kendimi alamadım: fıtanbol'dı Samıtya'dı bolar; 

• dık" lmzaaUe dört yiizd~n fazla , ı• 
• • kızı Muhibbe Mokteda ya 

İzmlr'ln bir tecelllıl vardır: ihbarname, yani anonim jurnal hl t-" 
verdiler. Şam'da Oç ıene kıl · grd la g«Jnderdl~iol tes t ~ 

"Tılze,, lolerinln haema hep ve dım. Oradı da hona yakın ve biner liralık olan para J* 
daima 1e'lml11 kuvvetli, kod· numaraları da önceden l _.., 

blrıey. Baaılı nereye glddlmee edllmlı oldo&o 1,.1n bo na...,.. 
retli, çok namuslu, doğra kim· "Muhbiri ıldık» l1r eksik ol· " "" r- e4I_ 
aeler gelmlttlr ve geliyor da.. d F L t 1 , 11 Manisa Bankasında elde .,.J 

ma ı. eıa.at, ım r e ge nce; mlatl. Zabıta Rıof'la NeıllP 7' 
Babam uukat ldJ . Benden bor1dakl mOddelumumllfğlm 4 y ~ 
büyiik kudeılm İbrahim Re· sene ıOrdOğfl halde ancak... arıyordu. ~lhıyet bunları 1.;, 
flk'te gene öyle. Bu mftnaee· Ane1k ve yalnız yedi tane ih· lamıthr. Rıof'oo; parayı:•,; 
betle bu ııayın klmıelerln hep· bar vaki oldu. Bununla beraber Poatreatant adreele gön er 

"Muhbiri aadık> gibi hafiye anlatılmıştır. .~ ılle ben de doettom. Allah Rauf da Samınn'dın gelP' 
Ozon "mftrler verılu, hcyıtta imzası ile değil, hepsinin de b , 

1 
hL1 .. 8pı' u Jlnce o mea e e ta • • 

Olaolarll.. bug .. n karıılaıtılı:ça altlarında ( İzmlr'de falanca d dil Ltlr 
... u adliyece evam eaueces.11•· ./ 

hep 1zmlr'den bahsederler. mahallede, fllAncı sokakta, ıo -----
TekıOd olaak ta lzmlr'e gl. na maralı evde veya d6kkAnda le bltlrmlotl: il' 

oturan falan oğlu filin) - Arkıdıolar! .. lzmlr'ln 
dfp son gOolerlmlzl ocada ra· Dl .. ı il ..,,. 

ye açı , mertçe, n11ncı eeysf güzel ammı, bo hı 
hatça geç.frael ! imzalar v1rdı. Evet, bu dört ıfnden gazel; değil mi? ; 

Derler. eene içinde lzmlr'de bir tane Ben de bu hlklyeyl z_, 
Bandın epeyce seneler evnl olsan bir uMobblrl Eadık" kar· ta'den ılarak temiz 1ore 

idi; lıte ha aayın kimselerden tıma çıkmadı. lzmlr'Ulerlme eonuyorom! ı 
biri o nkıio •dlfye nezare· zabta merhum aözOnft şöy· llüseyin Rifat TOPlf 
tlude btlyflk bir ioto baorna -=.ı,. 
geçmişti· Kendisini kotlolımak Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapıla~ 
için dılrealoe gtutğtm zemın asker ilinlan 
tanıdığım bir çok kimseyi 
benden evvel tebrlke gelmleler 
gördOm; adetı oda tıklım, tık· 

hm dolu idi ve bu klmıeler, 
vaktlle İzmir adllyeelode le 
baılannda bolunmuı kimse. 
lerdl. 

Mıntaa Ht. al. ko. dıo: tV' 
1 - Mınlıııdıkl kıtaat ukerlye bıyvanıtıntn 539 toD 1 1' 

kıpah zarf asullle ekelltmlye konmuotor. ihalesi 80 ;,, 
hil 935 pazartesi gOnll e1at 17 de manlıada aekerf ,. 
alma komlıyonunda yapılacıktır. 

2 
3 

Şırtnameıl bergftn komisyonda görOleblllr. -'' 
Beher kilo arpı için 4 kuroı 40 Hatim f lıt ıab 

Ben odadan içeri girer, gir· edilmiştir. 

meı bir ağızdan 4: Teminatı muvakkıte akçesi 1779 liradır. 1~ 
O O bir 5 iıteklller tle1ret odaeında kayıtlı olduklarına dair ,ee - oo. .. 0000... Al 

bae lzmlr'll dahı... glistermek mecburlyeılndedlrler. fi 
Diye karıılıdılar. Tebrikten, 6 MGnakasaaına lıtlrak edf!cekler 2490 1ayılı artırlll~, 

ekelltme kanonunun 2 ve OçOnctl maddelerinde •e •· 
biraz da öteden beriden bıbeedl· namesinde yazılı vealkılarlle temlnıtı movakkıte 111;.. 
lirken saz gine lzmlr'e lzml· baılırıoı ve teklif mektuplarını ihale eaatlodeD e 
r'fo gQzelllğlae, Jzmlr'ln yaea· bir eaıt evel komlıyonı vermlı bolonıe1klardır. 
nacak bir memleket olduğuna 14: ıs 22 2d ,,,,,,,,/ 
tebOt edildikleri zaman İzmlr'e ------------------------Bayramiç aakeri Sa. Al. K . dan: aıı-' 
gidip yerleceklerlne çevrlld.J. 1 - TOmen BayTımlç garnizona civarında bulunan kıt oo• 

Herke, İzmlr'tn bir bııka ihtiyacı olan 9172 kilo sade yağa kapılı zarf la 111 

gtlzelltğlnl hatırı.yor, onı dair kaaaya konuldu. ıoP 

bildiklerini ı6yllyor, ba11kuı da 2 - Beher klluaunon mohımmen bedeli 77,50 kurul 0_.ı 
bı,ka bir gClzeUlğl naldedlyor, lhaleel 26 ·9·935 tarihine maeadfl perıembe contl ,,il 

16 da Bayrımlç Ulmen satın alma komlıyono bin••• meıelA diğer biri. de ötekllerlo 
eksik bıraktıklarını tamımh· yapılıcığı ~ı 

3 - Mflnakaııaya gireceklerin verecekleri Hde yığının 1 o•' 
yordu. ve evaafını bulunduğu yerin eatın alma koml•1°11 

Kutlulamığa gelenler 1ra- mGracaat ederek öğrenebillrler. ti" 
sındı ıtmdi temyiz mahkemeııl 4 - lateklllerln 2490 nomar.lı kanon 2,3 ftacO maddel;,..-
müddelumomM olan Nthad'ın göre istenilen ve11lkle muvakkat teminat olan 584- il el 
ıözlerlnln arkuı gelmiyordu. veya bank mtktabanun ihaleden bir ıHt enel 1~:. 

kendi beğendlklerlnl muhaeebeıine tevdi ile komlıyonda hazır buluanıa 
284:1 8 14 19 24 ~ saymakla kalmıyor; herkeıln -

sözlerini de tamamlıyordu. Ankara .M. M. v. eatın alma ko. dan: ,-,. 
Hıilta orada hHır bulunan 1 - Garnizon dabiliadekl kıt'a mfteeeeeelerln senelik ı;,.. 

rakat lhtlyaçl1rına earfeillmek Gsere 2.!32 toD rahmetli .. Seyyid,, in bile ka· 
ıoranu buluyor, İzmir için kömOrtl kıpalı zarf oaollle mDnıkuaya koamoıtot, 

2 Şırtnameel Ankara levazım Amlrllll ıatın alma • 0 
azıcık ailem edenleri azarlı· bllt 

yonundı tattı gGnlerindeo m11da hergftn gôrGle ~-
yordu. 3 Ekelltme 18,eylul,935 tarihine mOıadlf çartamba ;-t" 

Yalan111. yınhısıs söylftyo· 181t 11 de Ankara levazım Amirliği ut.an almı k 
rom; bu ıözler belki blrboçok, yoT onda yapılacaktır. ..,ı 
iki 11at ıDrdft idi. Nihayet he· 4 - Ekelltmlye konolıo 2232 ton llnlt kömGrfloftD be .... 
plmlı kalktık. Artık gidecek· tonunun f lıtl 11 Ura ve mecmu tatarı 245Sı 
tik; dığılıcağımıı ıırada köşeye olup teminatı munkkateei 1841 lira 40 karuıtor• "" 
ııkıomıı, o sımana kadar hiç 5 - feteklllerln mflnıkaaanan yapılıCl~ı muayyen -='"'-

=•öze karıımamıt olan rahmetli en aıa~ı bir ıaat evvel teminatı mavakkıte 111• ~ 
•"Zühttı,, ki lzmlr istinaf hu: ile birlikte ıeldif mektuplarmı Anklra levazım toı 1~ 
kok mahkemesi reisllğludf', satın alma komlsvooona vermeleri. 1 6 10 14 ~ 
mOddf'lomumlllğhıde ozon yal Ankara M. M. V. aat . al. ko. dan: s4'JS 
lar bulunmuştu. 84401 : 8'1450 eayıh harbiye ayniyat makbuzu cildinde 

- Arkıdışlat durunuz bakılam eayılı yaprağı kaybolmuştur . 

· dcHı l · beplalz İzm.ir'io ayrı ayr1 lıbu makbuzun hOkmft olmadığı ve vesika n 
bir gOselllğlnl Hyıb dôkttl•Gı; rlne kollınılmıyıcagı kamuya billttlrlllr. 
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""Y'ltl'iCtfen .. ······a"irt·a·u,1.... yaz o o a ır Bornava satın aı~'~'"'k;~i·;;~·~·~~·d~"ib;~··ı· . 
F ~ leleri yapılacak ola11 asker ilanları 
l'ansız'Jar Da lngiltere Hokômeti önemli Süel Iı alya ve lngi- Barnava askeri sa. al. ko. dan: 

Ce D 8 k 1 - Barnavadaki lut'a ihtiyacı lç,n 60 ton ekmeklik un nevre Paktına Tedbirler Almaktadır.. liz ış a anı· kapaı. zutıa e1ı:s11ımıre konmuştur. 
Q8~) d • • • S ~ 1 • 2 - ihalesi 30.eyhll.935 pazartesi gQnü saat 15 te yapıla· 

'5 I 1 r • .Malta'da yeni tahkimat : Ba karar uluslar eoıyeteıl ko· 010 OD '"- öy eVJ. caktar. 

İataobol, 13 (Ôıel) - Malta rldorlarında memnuniyetle kar- • • • • • 3 Bo uo için tahmin edilen bedel 6600 lira olup ilk pey 
Old - -···· ile 'tuau ııöyledikten sonra ıöyle 

'l11ı etti: 

bt.a- Mııterek ı«henllk akldeııl 
'ttt'c fli kanonomoı oluak kıl· 
~dır. Paktı lnklr etmek 
llt •izi lnkAr etmek demek· 
11' lag1uı dııbalı:anı Slr Samoel 
,,':-e'Jn nrdlii ııôylev lngUte· 

-~ha lbGtterek g6venllk ılıte· 
~ hlla kaydftıart bağlt kalmak 

1111 
IUndıkt azmini ifade et· 

ta ttlr. Bıı ıözlerdrn en fezla 

ı.~•un olan Franea'dır. Mem 
-. •tta. bGktUmez bir barış az. 

r:= •Gtehaulıtlr. 
'tttk illa aolaımalarıaı lmn 
-..;;:ra ıonra bugan a11amble 
~ de bo kadar eiddetle 
lıia tlıtı11ı hleeeulren anlaımas 
-.. heyecana kıpı'makeızın 
tl~._..q bah1edemlyece~lm. İkin 
te ~unun yedisinde M 011ollnl 
"- D Cllkelerlmlsl ayıran bG· 
~ llaeı'elelerl hılletmlıtlk. 
~ilk 'da lngllls delegelerlle 
il te gG. GetGAGmftz ıaman 
~lhıl'nln de barıe dnaıııa• 
ile t hoıuıunda ayal kaygı 
., lllGteha•lı oldo,ana gör-
~.. Bu elblrllil ılyaeHın• 
)ee 111 tıtmeAe humm. · Sol· 
11~1 Gyelerloden biri olmak 
hp,. e Uhdeme dftteD Hzlfeyl 
"-a 11 •e doıtlop mohafasa 
-.. it otınaaıa •erdiği hu n 
o:'Qnfyetle m6tehaeelelm. 
"ı tta.ıı birdir. Fakat amad· 

.. 'Oldo~una Nnmıyonam. 
1it..; ~•al M)slerlol ıGyle bl· 

""'llllr: 

t; Dan mutaf fak olmoıtok. 
-., il da olacak mıyız? Hepi· 
~lla '-1Utlar eoıyeteal paktına 
~ Jıı. FranN kendlelae d6· 

~.._ "'lkelleflyetlerl yerine ge· 
~kten kaçmıyacaktır. 
41\~ 13(A.A)-Baıınıa batan 
~ti &t. Lnal'ln eöylnl Gıe· 
~ toplanmıktadar. Bo N· 
-., I Partı gaaetelerl FranN· 
4tfea.. ltlyan doıtlok n lzsetl 
~~ 1 ••yınak hoıaıuada dik· 
~ 01oıakta beraber an'ane•t 
'ıb etre ılyaauından hiçbir te· 

oıqe fe·LL 
~ ..... Arlık y•pamıyacıgıaı 
lfQı kııdırlar. 

)°Qtı .. • 
te ··~nyaıı 

~slarnarııar 
-• ._ tadrı, 12 (A.A) - 1tıl1•· 
l,~rt telala lıtHyonu tara· 
fıl"a Arap dili ile yapılmakta 
lbt.ıı bııı telala neırlyatınıa 
'ıett 'llla11 ef kArı umumlyeel 
~il lde haııl edeceği teılrler
/;'~fll& ' 11dlee edllmektedir. 
'r IQ tedbir alıyor: 
,1:•1lyı, 12 (A.A) Mda· 
~'tt e kuaatına meaıop 170 
t'-ıı ••porla Clbatlye h1reket 
., ttlr. 
~'"'d 
t.eıbt ıilel tedbirler: 

'-~t 
1 

re, 12 (A.A} Mııır 
~e e 'rlnlo verdikleri haber· 
'-la~11flre ıtıel makamlar sahili 

\ili fli, Akaba ile Tlranede 
~, ~ Galeri Te Solllm, Marıah 
~deıe 111'1ıhda da hava Oılerl 
)''-1 etmektedirler. Aboklre 

tip 
h14t teıa Oçyılz tayyarenin 
l"@iı~ bildirilmektedir. 
~d deaıroyerleri Aden'de: 
~ ; 11

• 12 (A.A) - Beı İn· 
~ ettroyerl haraya gelmlvtlr. 

~~ '"utlukta 
~i &ıabkOmiyetler. 

\ ~tabQı, 13 (ôzel) - Tiran· 

\ .;.•'O. bir habere göre, 
~ il hareketine lıtlrak 

0'-ıaterdaD 2:1 kiti mob· 
"-iuıa cualandınlmıı· 

adHının aahlllerlode tel lSrgft ıılanmıet1r. S. S. Hoare radyoda ne dedi? 495 liradır. 

teekllAtı YOcoda getlrllmlı ve A&samblede konuşmalar : Cenevre, 12 ( A.A ) - Slr 4 Şartnamesi bergftn komlyonda garftlebtllr. 
d Samuel Boar bo aktam rad· 

denizin muhtelif yerlerine e Cenevre. 12 (A A) - Aısam- 5 - lsteklfler ticaret odasında kayıth olduklarına dair vesika 
h ıb L il ı bl b o ı ara m ı yoda verdl~I bir söylevde ez• ta te ahirlere kartı a.n anı an e og n gene g f es ne o"!!termek m~cburlyP.tlndedlrlbr. cOmle demletlr ki: ,..u 

çelik ağlar lndirllmletlr. devam etmlttlr. Felemenk mil 6 Milnakaaaaını girmek lstiyenl ' r 2190 sayılı kanonun 2 
lht . ti d t ed'ld" ·~ meHIU M. Deırraef. İneQ dıı İtalyan Habev anlaşmazlığ1nın 

ıya ar ave ı ı mı. " n 3 fincft maddeI .. rlnde oaeterllen veealkle teklif ve 
1 b 3 (o l) H bakanı M. Sander ve Belçika hal!fnln iyi yolda oldoğano, hu " 
ıtan ol, l ze - e · yoldald lmkAnlar durumunun teminat mektuplarını yukarıda bildirilen vaktinden enaı 

d b h başbakanı M. Van Zeeland 
nftz teeyyft etmlyen ir • · ft>nalaemamıe oldo~ona elSylfye· bir saat evveline kadar boroavada askeri Batın alma 
here glSre, İngiltere hGkdmetl memleketlerinin nlaalar ıosye- blllrlm. Kendi heeabımıza bo k ı Lb k bHI d vermlıı olmaları 

teslne ba~hlığını teyit n iJZP.r- om ayonuna ma-. uz mo a n e v • 

bahriye lhılyatlarıoın umumaau lerlne dGeecek ıoruı almaya lmklnları iyi doruma sokmalı: 14 20 25 29 ~9:15 
ıllAh ahana duet etmfetlr. hazır olduklarını blldlrmlolerdlr. için elimizden geleni yapt1k. 
Frama'nın. fikri: Tali komite rapor ha%ırlıyacak: Vatandaşlaramdan bftyflk bir 

Cenevre, 12 (A.A) - Fran· Cenevre, 1~ (A.A) _ Royter eberlyeıfn blaatyatını ifade için 
ııız çennlerlnde ıöylendlğlne ajansından : elimden geleni yaptım. Uluslar 
•öre M. Laval'fo lcalya'ya kartı ıoıyeteal pakıında resmeo ver-" Brelrr komlteelnln mutnaeut 
zecri tedbirler yoluna girilme. ttrzıhal hıkk1Ddı tali komite- dlAlmlz ıözft tutmak için olan 
&fol kabul etmlyeceğl baldunda den . lıtedlğf rapor iki tarafa Hmlmfzl ifadeye çahthm. ffa· 

brelıtan'a karıı dılrftet davran· 
gazetelerde çıkan haberlerin tebUğ edilecek Ye ıon oıdaıma maya çahıı:ken ayni Hm.o~a 
reımt veya yan reımt hiçbir teklif ini teıkll edecektir. Bo 

~enel harp mftttd lklmfz İıalya mahiyeti yoktur. Zira FraHız raporun eeaeını 1930 tarihli 
1 

d 
1 ile o an oet ak bağlerımızı 

8urnava a~k.ed sa. al. ko. dan: 
1 - Açık eksiltmede bulunan 30100 kllo patates lstekllel 

tarafından beher kilo ona verilen ahı kr. elli Hntlm 
flal komtıtanhkça pahah gOrtlldOğftndeo tekrar açık 

ekelltmeal 10. ~ftn temdldlle 21,eyhil,935 cumarteel gfloü 
ııaat 11 e bıralulmıetır. 

2 - Tahmin bedeli 2107 liradır. 

!i ilk pey 158 liradır. 
4 Şartnameal bergfin koaıfsyonda glSrQlebfllr. 

dorumu M. Lınl tarafındın hak mokaveleılnlu teıkll ede. 
idame 'dehllrcrğlmizl Omlt • 

ancak yarın a11amble önlode celi ve İtalyan mftmeeılllnln ediyorum. fnflltf're ile İtalya 
5 letekltlerln blldirllen vaktlod,.n enel buroavadakl ••· 

kerl aahn alma komisyonuna ~elml'!lerl. 2938 

taulh edilecektir. teklif 1 mftnalı:aıay• hazır ola· eraeında aoleomazlıklar f lkrlo· 
Fransa •• lngiltere : ca~ı sann,.dflmektedlr. den herkesten fazl~ nefret 

Parlı. 12 (AA) - Parla Bir konferans daha mı? ederim. Bizzat kendim lıalya'da 
Solr gazetealaln Londra'dın al· Cenene, l~ (A.A} - Sena· ıavaı eeouında blımet ettim, 
dı~ı bir habere göre, 8. Lavel tör Lope,:Babf.ı ıavaoının «5nft. n İtalya ile İtalyan'ları Ye 

Slr Hoar ile oluılar toıyeteel ne gtçmek Gsere Brl.nd · Kel İtalya'oın ııon ıenr.IP-rde başar · 
haricindeki n Eden'le de bir log paktanı imza etmlt olan dığı terakldlerl dalma takdir 

de•letler araınnda arııolo11l b'r 
Avrupa anlatmasb~ı •ukuu ha· 
llnde İnglltere'nln hattı hare· 
keti hakkında gôr6emaıtftr. M. 
ı.. .. ı ve Slr Boar AToıtorya· 
nın lıtlklAll meıı'eleelne ıemaı 

etmlelerdlr. Da g6rGt teatileri 
iki memleket dlplomutıl teklif 
k.11mını ılmdlden tedklk edecek 

kadar ileri gltmlttlr. Fransız 

bcıyak elçlılnlo dan İngiltere 
dıı bakaolıgı daimi eekreterlne 
yaptığı ziyaretin ıebebl de 
bodnr. 

Amerika'mıı durumu: 
Vaılngton, 12 (A.A) - M. 

Hol •erdiği bir ıaylevde, Slr 
Smıoel Boann ıôylnlnl barıe 

için m.-hlrane n mnılmlade 

bir hitap olarak tutlp ve Ame· 
rlka hGkdmetluln meaalılnl ha· 
rıtın mahafazaıına katmalı: için 

htıUlo lmklolerı kollanıcağıoı 

ilave etmlıtlr. 
Yeni bir i'imid: 

Cenevre, 12 (A.A) - Do 
akeam toplanan betler komlteli 
celıe eınaeında yapılan teklif· 
ler eııaıına dayanarek bir mo 
taneeıt tarzahal teklifi Jçto 
tali komiteyi memur etmlttlr. 

--~~--------1--------~-

Y ar 1 n dan Son .. 
rn Kayseri Fabri
kamız Açılıyor ••. 
muklo kombln11ı bet ıenellk 
Nnayi programı moclbtace ko· 
rolıcak dört pamuklu fabrika 
sının blrlnclııl n en bnyagadftr. 
Fabrikanın 33,000 lğneı!l ve 
1080 tezg4hı •ardır. Senelik 
lmalAt yekunu 30,000,000 met 
re kaha köylü bezi olacaktır. 

Fabrikanın menede earfedecegl 
pamuk mlkıarı beı milyon kf. 
lodar. Fabrikada çalııacak amele 
miktarı he iki ekip ftterlnde 

geceli n gandftılft 2600 kiti 
dlr. Fıbrlkanın legal ettiği ıaba 
mftteferrlk binalarla beraber 
50,000 metre murabbaıdır. 

Fıbrllı:anın kallf iye ameleelnl 
yetfetlrmek için bir dokuma 
ihtisas mektebi nrdır. Bu 
mekt~p ayni zamanda korula· 
cak diğer fabrikalara da mfttı· 
ha1111 dokumacı yetletlrecektlr. 
Fabrikanın memurla evleri •y· 
rıea mektebi n ıpor tetklllta· 

ve hayranlakla kareıladam. 
konferansın topl.nm•y• çağırıl· Hem Baheıletan'ın oloaal 
mHını telefonla M. Bol'• tek· l 

haklarını ve hem de talyanın 
lif etmivtlr. ~enleleme bakk1Ddakl leteklerlni 

Tork 1'arihi 
Tetkikatı 
ikinci bışkana öğretmen Aret 
baekanhk etmektedir. 

Cemiyet ilyelerlnln lsmlr 
gealıl; tarfh1el tetkikler içindir. 
Kurul; npordaa çıkınca Al· 
aancak lıtaeyonona gidecek n 
orada hazırlanan onaltı klılllk 
bir motokarla Söke'ye hueket 
edecektir. T6rk tarihi için 
tetkikler yıpan kurul, SGke 
dolıyındakl öntGklerl gezerek 
lzmlr'e dônecektlr. 

Kordonda Gazi konaJ1nda 
koaokhyacak olan koroluo; 
Ulml1ıln muhtelif yerlerinde, 

bllhHsa Bergama ve Selçukta 
bulunan lSntftklerl de gezlb 
tetkik etmeei lr.unetle moh· 
meldir. 

Bu tetkiklere bftyGk önem 
verilmektedir. Korula; lımlr 
dolayını iyi bll,,o Trakya 
Bölgesi genel eıpektörQ g.ueral 

Khım DJrlk te refakat etmek· 

tedlr. Tiirk tarihi için tetkik· 
ler yapan kurulan ıehrlmlzcle 

birkaç gan kalacağı ılSylenlyor. 
İstanbul 13 (Özel) - T4rk 

tarihi için tetkikat yıpıcak 

olan heyet ho sabah Ertoğrol 

yat1le Çanaklı:ele'ye varmıı ve 
Anafartalarda tetkikata baolı· 

mıetır. 

---------------------
Onlvenltede Döçent, 

(Munin Profeaör) 

Dr. A. Safittiıı 
Ağız ve Diş Hekimi 

Hastalara bergdn öğleden 
eomı bakar. 

fıtiklll caddesi No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf • , S T AN B U L 
Telefon : 4ı9250 

..... '"""'1111 .......... .. 

Muallim Dr. 

A. Hulusi Alataş 
iç Hastahklan Doktoru 

Şamh ıokaaı No. 20 

tatmin eden bir ıoretl teı•lye 
bulunmasını Anopa'da herkes 
kadar hararetle arza ettiğime 

laaly•n'ların lnanmaeını temen· 
ol edMlm. 

Hava dalgalarının, acı olmak· 
la beraber doat eöıft olan bu 
@ôzlert bu akıam İtalya'y• gô· 
tOrmeılnl dilerim. 

Slr Hoar tunları Ube et· 
mittir : 

- Memleketimizin mazhar 
olduğa hOrmet btnde bayok 
intiba hlııl etmlıtlr. Bu bizim 
hepimiz için Avropa'da barıı 

duasına yardım için bGyftk 
bir mea'ollyet tHammon eder. 
Bunun için tıhrlk edilmlyeo 
her Ulrlft tecuQze karoı mOe 
terek moknemetl mddafaaya 
azmetmlt olduğumuzu söyle· 
vlmde açıkça söyledim. Ba da 
bGtGn danya için bir mee'ull· 
yeti t1Zammun eder. 

Sfr Doar sözlerini, İngllte· 
re'oln dftnya ekonomik kay· 
nıklarından daha 1 yl istifade 
mea'eleılnl daha iyi tetkike 
hazır oldoğanu teyit ederek 
bitir mtıtlr. 

ilan 
1984 sen,,el 2506 numaralı 

kanuoa tevfikan ekiciden tft· 
tfta alnnında kullanalmaııı mec· 
huri olan mukavelenameler İn· 
hisarlar mftdOrlOğOnden alana· 
rak tarafımızdan bir numara· 
dan bet btn numaraya kadar 
numaralanmıı ve ( 1934) mah· 
ıulü için mObayeada istimal 

edilen kısmm muhte•lyatı t'1· 
tDnler tamamlle teselltım edil· 
mfe \'e hariçte kontraıa bığlı 

tesellüm edilmemlı UltdnOmfts 
kalmamıv olduğuodın kullanıl· 

mıyan diğer numaraların tama· 
mile lbtal edilmlı olduğu ve 
bu seneki mftbayeat fçln kont· 
ratlarımızın yukarıdaki noma· 
ralar haricinde uomaralaoacığı 
ve bazı ilhelerlc kullanılacağı 

Aôr6len lGzum ftnrlne ilin 
olunur. 

Hapishane Sokak 
No. 166 

Geri Tobako 

Burnna aek~rı sa. el. ko. dan: 
1 - Açık eksiltmede balanın 12700 kflo koru soğana gft · 

oftode latt!kllal çılı:madığındao 10 gfto temdidile ihalesi 
21,eylftl,935 cumartesi gOnQ saat 10 a bırakılmıotır. 

2 - Tahmlo bedell 762 lira o1op ilk pey 67 liradır. 

3 - Şutnamesl hergfto komisyonda görılleblllr. 

4 - letekll olanların bUdirllen vaktinden evvel temlnatlarlle 
birlikte buroavada PSkerl sntın alma knmfayonuna gel 
melrrl. 2937 

Burnna eskc:rl aa. al. ko. dım: 
1 - Açık elLelltmede bulunan 315 ton lfnlt mıden kömtı· 

rOne gftoftnde leteklhl çık madığındao bir ay zarfında 

pazarlıkla eatın ahoacaktır. 

2 Pazarhğı 18,eyhll,935 çarşamba gnaa ıaaı 11 de yapı· 
lacaktır. 

S Tahmin bedeli 8150 Ura olup ilk pey 2S6 liradır. 

4 - Şartnam~l ber~On komisyonda glhOleblllr. 
5 - latt!kll olanlar.o blldlrll .n vaktinden evvel temlnatlarlle 

blrltkte bornuada aekerf satın alma kombyonona gel· 
melt>rl. 29:~6 
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=özel Yusuf Riza Aırna v~ ~ 
-
= Ü O (k Okulu Direktörlüğünden: ~ 
---

---Binası yeniden ve nokıan!ız bir suretle yapılmıv olen ~ 

mekle· A .S'\ ta\ a0 O n.A' kısı m _ 
blmlzln 1FD ~ V '9" ~ la rı na _ 

talebe kayıt ve kabulll eyltılüo lklelnde havlar. = 
- JA.. .!!S\ k11mı 4, 5, 6 yeıındakl yavruların ~ = ~ n ~ yeti ad rllmeıl için en llOn osollere ~ = göre hazırlanmıatır. =: 

Kayıt lel lçtn bergDn ıaat dokuzdan onyedlye kı:dar 3 
yeni binanın Kestelll caddesi ftzerlndt>ki kapısrndın glri = 
lerek okul dtrekıOrlGğftne mOracaat olunmalıdır. S 

--
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VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCBE LEV ANTE LlNIE 

11CBIOS11 vapuru )6 eyltUde 
bekleniyor, Hamburg Bremeo 
den yok çıkaracaktır. 

"İTAURI, , vapura 16 ey· 
lalde bekleniyor. 20 eylllle 
kadar Anvere, Direkt Roter · 
dam, Bamburg ve Bremeo 
için yok alacaktar. 
"VV1NFRIEO" vapuru: 1 inci 

teorlode bekleniyor. 5 8. el tef 
rloe kadar Aovers, Roderdam, 
Bemburg ve Bremen için yok: 
ılacaktıa. 

"VVASGENVVLD., npuru: 14 
1 locf teerlnde bekleolyor 18 
1 lncl teırloe kadar Anvera, 
Roterdam, Hamburg ve Bre· 
men için yOkllyecektlr. 

" SOFIA " motörCl 31 Bel 
teşrinde bekleniyor, 4 ikinci 
teorine kadar An vere, Rot er· 
dam, Hamborg ve Bremen için 
yOklly,.cektlr. 

11 ANU BİS., motörtı 11 ikinci 
teorlnde bekleniyor, 15 ikinci 
tetrlne kadar Anvere, Roter· 
dam, Hamburg ve Bremen 
için yftkllyecektlr. 

_ .... 
fK ijj liU/ · oJlıuıı-

AR M E ~HE: M ~ ui~ B ULDT "111111111111111111111ili1111il111111111il!111ili11111il111111111111111111111111111111111111mı111111m1!il111111111!111il!!1111111m11111111111111111, 

"TROYBURG .. vapuru halen Al{_şehı· r Banliası 1§_ limanımızda olup Anvere, Ro· _ 1§ 
terdam ve Hamburg için yok - --
ah yor. = 

"NORBURC,, nporu: 8 hl • • • • • -
rlocl teşrinde bekleniyor, An 
,·ers, Roterdam ve Hamburg 
için yok ahyor. 

DEN NOR~KE MlDDEL· 
BAV!)LlNJE 

-----

nzmnr şubesi 
ikinci Kordonda Borsa civarıodaki kendi binasında 

TELEFON: 2363 •• 
(D S. A·S. SPANSKELlNJEN) -

O SL O 

HertOrlO (Banka ve Komisyon) Muameleleri 
Vadeeizlere % 

Mevduat Şartları: A~h ay vad~liy~ % 

Yapılır. 

4 
5 

" SARDlNIA ., motörCl 27 
eyHUde beUeolyor, Hane, 
Dleppe ve Norveç limanlarına 
ytık alacaktır. 

11SAN ANDRES., motöra 2:l 
Bel. teşrinde bekleniyor, Dl 
eppe ve Norveç Umanlar1na 
yök ılacakur. 

ARMEMENT DEPPET ANVERS 
"EGYPTE .. npura 12 Bel. 

ıeorlnde bekleniyor, Anvers, 
Direkt mal yOkllyecektlr. 
TJJE EK.SPORT S S CO~PO 

RATlON · NEVYORK 
Şimali Amerika'ya dogru 

Seferler 
ExECUlVE,, npora: 18 ey· 

h\lde bekleniyor. 
ExlLONA,, vapura: 30 ey· 

ldlde be~leolyor. 
" A80UK1R " vapuru 20 

eylCUde gelip 30 eyltılde, Bir 
leotk Amerika tçln aldıgı mal 
lır1 lskenderlye'de "EK.SETER,. 
Traaııtlındk Yaporaoa aktar· 
mı edecektir. 

SF.RV1CE DİRECT DANU· 
BlEN 

TUNA HAITI 
u ALISA" motörtı: lOeyldlde 

bekleniyor. Belgrad, Novl11d, 
Komaroo, Budapeıte, Bratslan, 
Viyana ve Ltoı için yftk ala· 
caktır. 

"TİSZA,, motôrtl 18 eyltılde 
bekleniyor, Belgrad, No•ll!ad, 
Komarno, Budapeote, Bratlsln, 
Vlyanı ve Ltnı için ycıkllye· 

cektlr. 
.. BUDAPEŞT" motôrtl: 25 

eyldlde bekleniyor. Belgra~, 
Novlead, Komaroo, Budapeote, 
Brallslan Vlyanı ve .&Joz için 
yilk alacıkt.r. 

AVUSTRALYA BATTI 
Bldlvlye kumpınya~ınıo 

11 AUOUKIR " npuro 29 
eylOlde bekleviyor, Peohuıolar 

Orleat Ltne kumpany1111nın 
11 HEN ulCO., vapuruna Port· 
Sıltte akıarmı edilmek aıere 
Avue1r1lya'nıo bGtaa limanla· 
rJDI mal alacaktır. 

u ABOUJ1R ,, Y1para ıyDI 

Dır aene vadeliıe % 6 faiz verilir. 

Zahire, dztım, incir, pamuk, yapık, ıfyon veaalre k.omlayoncalağo yapıhr. Mallar geldi 
tlnd,. Hhfpl,.rln'" en m6ıııld IJf!relrle nanı •erilir. 

E§lll lll l lll lll I 111111111111 ili ll lll lll l lll l lll lll ll lll ili I 1111111111111111 ll il ili l lll lll lll lll il lll lll llllll I 1 111111 1 1 111 
Olivier ve Şüre
kası Limited Va-

pur Acentası 
Ceodell Hın, Birinci Kordon 

Tel. 2443 
Ellcrman Ltya Ltd. 

Lhrrpool Bıtu: 
0 ROUMELlAN11 npora 20 

eylalde Ll•erpool Ye Snıaaea· 
dan gelip tıbllyede boluna· 
cıktır. 

0 0100., npura 17 eylCllde 
bek!enmekte olup 21 eyUUe 
kader Ltverpol ve Gla11gon 

0 ROUMELlAN11 Hpuru 29 
eylOlde beklenllmekte olup 5 
blrlocl teorine kadar Ltverpool 
ve Glı11gon için yflk alacaktır. 

Loodra Hattı: 

°FA8IAN., vapuru balen il· 
manımııdı 12 eylQle kadar 
Londt1 ve Boll için ydk ala 
caktır. 

" EGYPSİAN " .,.puru 27 
eylftlde Londra Holl Ye An· 
nra'tea gelip ıabıtyede bolu· 
nacı k ~e ayol zamanda 6 ıee· 

rlnlenele kadn yok alacakllr. 
General Sttam Navlgatlon 

Co. Ltd. 
11STORK.11 nporu 20 eyUU 

de beklenmekte olot' 27 ey· 
lale kıdar Loodra tçlo yak 
ılıcaktır. 

Deotacbe Lnante Llnle 
0 GAL .. LEA,, vaporo Hım· 

lturg ve An•era'ten gelip tah· 
Uyede bulonmuoıur. 
Not: Vorot tarihleri ve nporlı· 
un l11lmlerl Oıerlne denlolkUkle· 
rlnden me11'oltyet kabul edllm~• 

ıamıl'dı Port · Salt akıarmHı 

olırık Hladtdan, Akllayl tark 
ye ıarkl Afrlka'aıa bltClD IJ. 
awalarıDa mal alacaktır, 

~,rateJli Spereo Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

0 ULYSSES., 'llpura elynm mınımııdı olup 14: eylGlde 
Aovcra, Rotcrdım, Amaterdam, Bamburg llmanl.rı için ytık 
alacakttr. 

110RESTES,. 'flpnra 23 eylalde gelip 80 eyltıle kadar Aaverı, 
Roterd!!:m, Am.terdam ve Bamburg Umanlara için yok alıcaktır. 

0 BERKULES,. 'flpura 7 teoriolenelde gelip 12 teırlnlenelde 
Anvera, Roterdım, Amıterdam ve Bambarg Umınlara lçlo y6k 
alıcakttr. 

0 8ERMES,, npora 21 ırorlnfenelde gelip 26 teorlnfenelde 
Annra, Roterdam, Amsıerdam ve Bamborg Umanları için yak 
ılıcaktır. 

"HERCULES., vıpura 20 eyUUde gelip ytıkana tahliyeden 
eonra Burgae, V1tnı •e Köıttcnce llm•nl1rıoa hareket edecektir. 

0 HERMES,. .. aporo 4 teorlnlenelde gelip yakana tahliyeden 
sonra üurga11, V.rua ve Kö11teoce llmanlar1D1 hareket edecektir. 

•,GANYMEDES.. nporu 19 tetrlotenelde gelip yakanı tah· 
llyedeo ıoora üurgae, Varua ve Köilteoce limanlarını hareket 
edecektir. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
0 BEMLANO,, moıörCl llma01mn~dı olup yftktlnft tahliye 

ettikten eonrı 15 eyldlde Roterdam, Bamtıurg, Copenhıgen, 
Daotzlg, Gdynla ve Jekaadlnavya, Oalu llmaolırı için yftk 
ılacıktır. 

0 VlNGALAND., motöra 2 birinci teorlnde gelip ytıktına bo· 
~alltlktın ıonr1 Roterdam, Bamborg, Danızlg, Gdynlı ve lakin· 
dlnavyı Oslo llmaoları için yok alacaktır. 

0 VASLAND., moıOril 15 teorlolenelde g~llp ydkdn ıahllye · 

den 11oara Roterdım, Hamburg, Gdyola ve İekandlnavyı llmın· 
l1rıoa hareket edecektir. 

"NORDLAND,, motörfl 2 teerlnlsaolde beklenmekte olup 
ytıkaoa tıhllyeden aoora Roızrdam, Bamburı, Copenhagen, 
Dantılg Gdnla, Oalo ve lakaadloavya llmanl.rı için yak alacaktır. 

SJt:ıtVlCE MAR111M ROUMAJN 
11ALBA JULYA., npuru 30 eyltılde gelip 1 birinci ttşrlnde 

Pire, Malta, Napolt, CenoH. MaraUya ve Hınelon için ytık 
ılacakt1r. 

0 SUÇEA VA,, vapuru 27 teşrlolenelde gelip 28 t~orlnlenelde 
Pire, Nepoll, CenoH, Mardllya Ye 8ar11eloo için ytık ılacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA :S. A. KUMPANYASI 
0 LEVV ANT., motôril 15 teerlolenelde Anvera ve Gdynla 

ltmıaları için yak ılacakt1r. 
İlandaki hareket ıarlhlerlndekl değltlkliklerden acente mu'o· 

llyet kabul ctmeı. Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tıhmll 

ve Tabliye bla111 arkuında Fr1telll Sperco vıpor acentalığıaı 

mOrıoaat edllmell rica olunur· Telefon: 2004·2005·~663 

ödemiş belediyesinclen: 
1 - Rftıgıireıı hnıda 6 rftzg4rh haV1da 3 kllometredeO 

yulabllecek ~ tıhlr ele"trllr.. cereyanlle itler bir etol 
dftdGğll "ılreow açık art1rmı ile satın ahnıcaktıt· 

2 - İbıle tırlht 25 eyUU 935 çaroambı gilnQ aaat 14 
Mu•akht teminat 50 llrad1r. Mukavele •e şartll 
belediyededir. 13 14.15 17 18 2911 

Dr. Zekai Tarakçı 
Merke hastanesi Dahiliye Miltehassısı 

lldncl Beyler sokağı Tark mdzayede salonu luisıllDclf 
numara 45.4Huıılar1Dl öğleden sonra 15 den 18 e k•cı-r 
kabul .. d .. r . TELEFON : 3806 

Uevlet Decniryollarından: 
Senelik muhammen kira bedellerlle mevki ve cloılerl 

~Oıterll~n gayri menkuller, 4,10,935 cuma gancı eaıt 16 ı• 
zarlık uıola ile lımlrde basmahane lst11yonanda 7 inci 1 
b nHında kiraya verllece\tlr. 

lıteklilrrln, gene aoağıda .binalar hlza&Jodı gOsterlleo 
dımoV1kkat teminat "Vermeleri ve kanonun tayin ettlAI v J 
Ye ite glrmeğe kanuni mıni bolanmadı,\ına dılr beyaaaı111•1"' 
ıyal gftnde saat 16 ya kadar komisyon relıll&lne mortdl 

lbımdır. ...i 
Bu ite ılt oartnımeler alsancıkta eeklılncl lıletme mıfelP"' 

bln11ında pıraeas dağıtılmaktadır. 
Mevkii Cinai Senelik 

muhammen 
kira bedeli 

Lira 

Alıancaktı tehlt· 2 hoıoıl No. lı ba· 60 

ler yadigar 
ıokağmda 

11ka yuıhane 

12 kıpı No. la 
bıraka kıh· 

nhıne 

Enelce Uta edilen tım va· 
gon hımule11I Meyın köktı n11k· 

llyıtıoa ılı teozllll IHlfeılen 

bııka 15 Eylftl 935 tarihinden 

ftlbareu Aydın hattının her· 
banld iki tııaeyono era11Dda 

Izmir 1 nci icra 
memurl11ğundan: 

lbnhim'ln emlAk ve eytam 
baokaa1ndan ödGoç ıldığı pa· 
raya mukabil bankayı ipotek 
eylediği lzmlrde Detir 11de 
mıbılleıiode İldçefmellkte ıilm· 
re çıkma11ndı adı 117 ·64 no. 
da yazıla tkt katlı bir methal 
3 oda 2 sofa, bir motbık bir 
helalı olın ve 600 lira kıy· 

metil ha nln. 
MCllktyetl ıçık arllrma ınre· 

tile ve 844 oum1rah emlAk Ye 
eyıım bankası k•nonu mocl 
hince bir defaya mabıuı olmak: 
oartlle arıumaın al 10 935 per· 
ıembe gtıoQ saat l l lh\ 12 
de lımlr hükftmet konağındaki 
1 acl icra dairesinde yapılmak 
Gzero 30 glin mtıddetle Htıhğa 
kon alda. 

Ba artarmı netlceılade 11tıı 

60 

12 14 5359.2S~ 
perakende ıoretlle Ufl

11 f 
ba11ılmıf veya ba11lmamıf 8'e ~ 
kökler nln Clcretl de ıa:ı.~ 
kilometre baıına 5,25 k 
ladlrUmlttlr. ,, 

Fazla tafıllAı lstıeyoD~~ 
alınabilir. ~ 

bedeU tebmıo olon•D .k•1;;;ı: 
yOıde yetmiı beıloi t;olott',J 
çok: artıranı lbalul yapıl ; 

t1r. Akel takdirde 2280 °~ a-" 
rah klnonı göre sıtıı gtt ~ 
nlulacaktır. Satıı petl0 al 
ile otup mtııterldeD 1~ 
yOzde yedi buçuk det1All1t •' 
rafı alıou. Jobu gayri oıe~ıl 
tııerlnde herhangi bir •' ell' 
bık talebinde bulonaol= 1.-11 

:.:!~~n::!C::~:·~::::. !; 
tcraeına mtırac1at1arı Jtfl P' j 

Akıt hılde haktır• il 1.,,t 
cllince malum olmadıkça ~ 9'5 
maden hariç kıhrlll. 191~ 
tarihinden itibaren ıar ~ 
herkese aç•kt11. Tıllp ol•01 ,r 
yftıde yedi buçuk ıe1111°' ııt 
çaaı veya mltlt bir b•O~;,,ı 
bar mektubu ve 938 ~ JI'. 
doıyı numeıaılle blrlO , 
memurloğanı mtlracaat1'tlf 
oluaar. B. İt No. ıı 


