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EYL"ÜL 1936 lzmir'de hergfbı ubahlan çık•, aiyual pzetediı'. 

Bakanlarımız 
Bugünlerde Doğu illerimizde 

bir Geziye Çıkıyorlar. 

lngiliz Veliahdı Istan.hul'a Geliyor. 
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ll'.lİ r 'de Ingiliz M. Mussolini'nin Manevra Sonu Nutku: Dışarda Tilrkiye: 

:e~rlı~ı Eylôl Ayında Ital an Ordusu Vatan Müdafaası Uğrun· 
es ele~n Yoktur! • •• • A 

Bır Milyona ıkaca da Gosterıle~ Fedakarlık . 'l'ia:oe. guıetenne bir haber ve
~iı. Bu habere g1're, gdya, İs· 
bı ..... dek.i logiliz mezarlığına karp 
~Ptan doğan bir taarros vuku· 

8f. (1), haçlar ~külmilf. 

4 l>Aaı, bu mea'ele üseriode dur· 
'l ve yeterikli (aalihiyetli) sevat· 

!:!._ IOrcluk.. Aldığımız cevabı diger 
~.ınlernn11:da görecektiniz. }'erdi 
111.b~Yette, b.-.r zaman ve her yerde 
d ilen bir hidisenin, Timee gibi 
:::•nın ea tanınmıı ve ciddiğ bir 
w.... t~ne böyle, yalan, yanhı ve 
~~~n tamamen bllflı:a tekilde 
..-ı, 1tilrniı olmaeı, doğrusu ya, tees· 

e liyılı: bir h4diseılir. 
"-t ~er, Timea gazetesi ve bu ha· 
~ •eren, meı'eleoio üzerinde hi· 
la.:_ ~rek durmak uhmetioe kat• 
~rclı, Türkiye'de taauub kay· 
~ (irtica) nimıoa en küçllk bir 
~ dayıp meydan verilmediğini, 
~tı Tdrkiye devletinin llyık. ve 
ı.,. rejimin ie taHıW> Te kaytak· 
~ dfltınao olduğunu hatırlar, ona 

hl.em kullanırlardı. 
-...._ ~erede kaldı ki, baılı:a bir 
------ uviyemadeD de dfitünülae, 
~ bidiıeye böyle bir mahiyet 
~ııaeaıez. 

Evet, bu hidise nedir: 
6ı.... llehmed nlmında 11abıkah bir 
;--. toyg• yapmak iaemiı ve 
h~ lllG1aid olarak me.urlıklaıdan 
~ çalmayı d6filomnı. Bir gece 
~ mezarlığına girmiş, haçlann 
~lan•) dibiaden ltiı miktlar 
~ talmıı. z.INta laarebM ıgel· 
w.. •e keodilioi 7akahyarak, hu· 
~. madclıellle ta.eye (aclliyeye) 
!iit""" Eger b'a hldiseae, en kd· 
l'i bir aauaub kok111u .olaydı, 
~'ha yazmauna hacet yok, ev• 
9' ~ l'Grkiye baeıoı (matbuatı) onun 
' ~vvetli ftk.ilde cezalandtnlma· 
~leter ve eaaeen bu husuata çok 
~· olaa a'lrk'. baualan et. oaa 
~~ (mOrteci) olarak muhakeme 
bit 1• llalbuU ortada yalaıa baait 
~~ "1raıabk vardır. Do hlnıa İn· 
'- ' llleaar&.~u aaaal girmiı iee, 
~fa, kiliseye. Te camie de gire· 
~ ~itekim bogibi vak'alaıa dün· 
'it her yerinde ak eık raııgeli· 
~ !~gilia malektaftmıa da bunu 
~·1• itilir.. Binaanaley1'., 1.ôyle 
~ Lir köUllüiil, tamamen hatka 
hl , de ve genel bir hAdiee olarak. 
~llllat, 

~ - Enell TGrkiye'yi ve Te· 
tanımamak:, 

~ - İki Mvle,in 1&111iml mil 
~ llerini dllfüomemek olur. 
Ji. Q, bir baıka gaaeteden görebi· 
~ldiyebilirdik. Fakat «Timeı> 
........_ haberlere ıdtualanlHla yer 
----eliydi. 

('-LJki hOkilmat araeındaki normal 
'-t ) lbllnaaebetlerin de&eıi, biz· 
~di l'llıkiye halkı tarafından da 
ı_.._ r edilmekt~diı. Yani bu ba· 
lıııt ~u da ea kiçGk bir kötü mak· 
-. •r-.ı11a•aı ~• buluomu.ı, İmkin• 

oı.ll teyler aıa11ndadır. 
~~ora, ıunu da ilive etmekli· 
~ gerek.tir ki: llalettayin bir 
"(d~-hıraıs, me1tll, Mı11r'daki, 
~ -ua'daki camilerin kıymetli 
~"-1 çaıe.. hu iki memleket 
-._~_bunu fogiliz'larin idim düı· 
tt~ teklinde mi tetikti ede· 

'tar? T· . fllaa noea, böyle bır düıiloce-
~ dog~anoa hak verebilir mi? 
~ k·ı!:egtltere imparatorluAuadaki 
ttla 1 

• de bir MüıdOman veya bir 
"r1ıa"4li. tarafından yapılabilecek 
ltıtıatı:gı hıınzlıAı, dini bir düo· 
~~ •eya taa11optan dolmoı bir 
'"'"aw. 1 

olarak muhakeme etmiye 
C6 •ar mıdır?. 

~- r6layor ki, meı'elede, her 
.._ k dan konu (mevsu) olabilecek 
d0aı:çOk bir oekil yoktur. İngiliz 
l)laQo.:'lbıı .•e İngiltere müsterih 
"- r, bız kaytaldığıa (irtica ve 
~ ~~•) brpaaa alaaca çıkaıaı 
~ bç ır bıreısıa yaphğı da yaaına 
~ ._~•lulmu.. T6rld7e'da sabıta 

.. _,, tGse del .. 

ANADOLU 

• Bir Alman Gazetesi, · Havacılık için 
Terhis yoktur. Fransız Ordusunda Yaptığımız Hareketi Nasıl Görüyor? 

Beygir Yerine Motör iş Görecektir. 

M. MullOlioi ı<>ylov verirken. 

Roma, 1 (A. A) - Stefanl 1 M. Munollal kr!l da buar 
Ajanıı bildiriyor: oldajo halde Roazone 1Adl· 

ılade maaeYnlan ltalrak etmlt 

olın yClzbln 11kere ~Hlaki 

16yleTI •ermloth: 
-Kral, göttermft oldo~unuı 

bedeni molı:nemet, tam dblp 
Un •e gClzel lntlumdan dolayı 

ılM yftk1ek memDUlllJetlnl be· 
yana beni memur etli. 

Bllkllmdarıa bo takdirine • 
ki eJıln için bllh11u mucibi 

mClbahattır • mtltelllh kuvnt· 
l~rln babnı ııfaıile kendi şih· 
ıl takdirimi ilin etmek lı· 

terim. 

Ba takdirlere FrlaU, Lom· 
Mrlcllı, Snaloda ve dl~er 

fttıtyan eyaletlerinde muaetn· 
lar y.pmış olan aekerlril ae 
tepik etmek leterlm. Bu btlyek 
geçit rtı1111I tle •Defhe9' ylhn 

Deotscbe wochenachaa "Her· 
llo,. den. 

Baıbakao İımet lnôoG'nGo 

aletli bir ntan ıevglelle dolo 
olan ıöylevlerlode, mQtemadlyen 
telı:Amdl eden bava ellibının 

.biUGa memleketler içln daimi 

bir tehlike lfade ettiğinden 

bıhıedeli, iki ay geçti. Batba· 

kan o zaaıan " Bir memleket 
ae kadar dağlık ua&I tıseriode 

oluru olıan, dGtmuıınıa taar· 
razlarını movaf faklyetle men· 

edecek kadar uçığa malik ol· 
maclığı takdirde, oehlrlerloln 

• 
ve kaaahalarının tahrip edilme· 

alne mani olamaz; çGnk6 boa· 

Jer kolıylıkla yalı:laıırlar, bom· 
batıranı atll'lar ve geııe kolay· 

lıkla geri dônebllirlerl,, Demlt 
ve lOrlı:.lye'yi koromak için 

llzımgelen " Bin kanad ,, tan 
bahsetaıletl. Memleket hCldce•i. 

bu gayeyi temloe ktfl gelecek 
dert:cede, k6hGrel ve ekonomik 
alanların.takl Odevlerlo 7erlu 

getlrHmealae tahılı edildiği hJI•, 
lımet İn6n6'nCla, hılkı elleda· 
den geldiği kadar teberrClaUa 

- Son o 6 IDCI yGıde i-

Balkan Antantı örküDle
ri Belgrat'ta Toplandılar. 

lzmir' deki lngiliz M~ar· 
lığına Taarruz Yoktur •. 

.... w.1.n ...... , oluyor. Konferansta; Cenevre Antantı Mes'e-
.......... muena· .__. ....... .ı,.. ı••IMI. lelerinde Mutabık Kalınmıştır. 

Fakaı •• yd MJle iıilİllll~· -------
tar. l:y!M ayı lça.ie orddaun Belpd 1 (A.A) - TurUye M. Tltlleıto onuruna dıt ba· 

--------------- 1e.t1'*al tJerp1t edUmlt .._ Dıı S.bnı Tnflk RGtdtl kanı M. Stoyadlao•lç tıanfaa· 

o Jağan Şeylerden Biri varsa, o da _-_s.._a_2-+-iakıl-===·=Jla=da=-====Aız=n==ıı =ll=e =-R=o:ıı=m.;,_•n_y_a __ dı_ı __ ba __ 1ı: __ .n_ı 

Dnpe-dnz Bir Hırsızlıktır.. Türkiye Yelken Birinci· 
• 

Taymla gemeel IOD allhalanadan birinde, lsmlt'deki lngftf• ıı·g"" ı· YarıQları Bı·ııı·. 
mesaıbtıoa kartı bir &eca•la vokoboldopna ynmqtı. Din, ea V 
1elA!ılyenar bir ••kaDMlaa htdl1e etiafınd• maldmat l1tedlt ve 
ta mahimıtı aldı .. : 

- lngtllı meurhAan• taaseap eed:tle Ye genel mahiyette htçbtr 
taarru nkabolmaımftlr. Bana alr ol•n haberler, tam•men 

yalandır. Yaloıı Mehmed adınila bir ubıkahn1n basa meıatl•t· 

.takt ~mtun kııımtian t.k ıece çatdıta anlatılmıı Te çalchgı l' 
kilo kartonla beraber tutularak mnkemeye Tei11mlftlr. Mesarlan 

karf' dini taa~ eenlle ,apılmıt en ufak bir hareket yoktur 
n gôrGlm . mlttlr. 

Aydın'ds Ortaklar Yaki· 
ninde Bir Soygun Oldu .. 
iki Haydud Oört Otomobilin YoJ .. 
cularını soydu, Bir Kişiyi öldordoler 

Ene11d •ktam Aydın lllnd4!1 ftk'•ı olmotlor. 

Orıaklar (Retadiye) kamoaunda Poeoya yatan iki hayW ltet 
Aıfıfye ile ortaklJr anıında lı:amyono çevirerek yolcularım 

derbend me-.lı:llnde bir ıoygon - Seea 2 ıncı yftide -

Her yeni ytni medeni~, her yftkeeli' ve her 
bayındırlık !'ohun bir bedea istemesi gibi mutlaka 
insan çokluğu istiym . Eski •manın bfitln medemi· 
yelleri nilfus artmuı ile birlikle vflcud lbulmn,, 
nflfua do,ıokce bu medeniyetler de ç3kmftflllr. 
Bu sebeple: 

20 llkteşı·in-PazarGünü 
Yapılacak. olan (GENEL NOFUS) sayımı en 3nemli 

Birincilik ve ikinciliği lstanbul'lu· 
lar Aldılar, lzmir Oçftncd.Oldu. 

Şaıpicilare verilen şölenden bir intiba. 

T6rkl7e ye&kea bldoclHlderl 

yarıt1ar1aı• ıononcalG pazar 
gCluft yapılmıttır. 

Son yıraıta d• lıtınbul'lo 
Demir Torğat blif ncl, Şeref 

(letınbal) ikinci gelmltlerdlr. 

Arif (İımlr) ftçllncftdftr. Pazar 
gtlnka yarıılardan ıonra hakem 

heyeti panoları ınsden g'çlr· 
mtt H 357 ponnla Demir 

Tar~at'o TGrkiye yelken Mrln· 

Pazar geceıl deniz sporları 

yurdunda tarplcller adına bir 
ejleoce tertip edllmlı ve Demir 

Tıırğot'a Tarklye yelken birin· 

elliği madalyan verllmlıtir. 

lkhid ft lçGnctllere de birer 

madalya Yerllmlııir. Madalyalar 

gece ıiyafette dağatılmııtır. 

lıtanbollo oarpicller dftn 

soysal itlerden biridir. 
Baı•ektı.t l clll, 219 pa'faala lıtaabıal'lo 

fıtatiıtlk Umam Madarlafl Şeief'i ikinci, i8 P'"••l• hml,r· 

~-------------------...,----' U Rtflt'I lçlaıl illa etadfdr, 

denlsyolları lıletmeelnln Konya 

.. puro ile lttanbal'a hareket 

etlliltler ve aporcalar tarafın· 

ua aprlaamıtlarchr, 

Balkan antantını imzalamıı olan 
dört devletin dış bakaoran 

(Son toplanbda aht•· 
kiler bulunmamaktadır) 

dan verilen tölenden ıonra ftç 
de•lel adamı Yanan latan 'ın 
Belgrad ıef iri M. Melae'ın da 

loılraldle bir konferans a~det• 
mloledlr. 

M. Melas Yon anlatan dao 

bakanını at.mail etmekte oldu· 
ğondan konferans bir Balkan 

antanta konferaoıı olmaı ve 

hele Cenevre antaotını ilgi· 

lendlren meı'eleler gôrDtCllmClt 

ve banda mutabık k .. lınmııtar. 

Ira o 
Dış Bakanı 

Ankaraya Geliyor 
Ankara, 2 ( Ôıel ) - lran 

dıı itleri bakanı Bakır Khlmt, 
Cenene'ye gitmek Gıere Tor01 

ekeprealle yaran (BugGn) An· 

kara'ya gelecek ve bundan 

lıtanbul yollle <Jenevn'ye ge· 
~ktlr, 



----

1 
1 
1 
1 

Adet 
Tıkım 

« 

« 

Araba hay.anı ile birlikte 
Çocuk odHı 9 parça 
Mutfak talumı 8 " 
Oturma odası 9 " 

Oranlama deRerl 
120 Lira ka. 

100 " 
175 il 

150 " 
2 Adet Tao kırma maklnul yatığı 50 
Yukarıda cinsi yazıla eşya 19,8,935 tarihinden başlayarak açık 

arttırma ile eatılığa kooulmoştur. Bu eşya hergQn okulda görft· 
ıebllir. fstrklllerJo yDzde 7 ,5 geçegen laoacalarını genel sağıo· 
manlık dlrekıörlilğilne yahrmaları ve arttarma günQ olan 4,9,935 
çar~ıımba günQ saat onbette karantinada 1an'at okulu kurağı 
içindeki alım satım komisyonuna başvurmaları bllltlllr. 

18 23 28 2 

l - Okula yatı la ve p1ra ile girmek lıtlyenlerden kadro faz · 
lası kaldrğındı parasızdır. Yıllık acret aç taksit olmak Gıere 
(20 ı) liradır. 

2 - Okula llıe kertesinde olup ımıcı (gaye) tarım bilgilerini 
iyi ö~renmlt gençler yeıletlrmektlr. 

3 - Okulıya girmek için gereken belge (Halka) lu lflğıdı· 
kilerdir. 

A) Orta okuJı tıhıdetnımeııl . 
B) Tark tebuı n yıtı 16 19 olmak. (HGYlyeı cbÜDı ulı 

veya tııdtkU örneği) 
C) Tarım hlerlnl yapacak •icat Hlhğnu gGttena clok&or ra · 

pora (Bıetaoe olan yerlerde heyet raporu) 
D) iyi abllklı oldoğono gôıterea belge 
E) Çiçek aeııı .. 
F) Arazi eablbl veya çiftçi çocaıa oldağana 1Gıterea belge 

(Arazinin boluadoğo llçebıybk, yGnetlm karala uya tapudan 
alınacaktır.) 

G) Okula ve tarım dlrektGrlClklerladea alınwk kef.Jela• .. · 
nln noterlikten taedlk eUlrUmea•. 

4 - Peraeız girmek letlyen lıteklJler kıdaoya geçtllfnde mG 
ııabak.ı imtihanını girerler. Bu lmt1bıa derı TC gGnleıl ayrı~ 
namzetlere bildirilir. 

5 - Okulıyı girmek leılyenler yukarıda yasılı belgeleri tam 
olarak yı doğrudan okula dlrektGrlağlne nyahat balaadoğo 
yerfo ziraat idarelerine bao.aruıalıdır. Kııyıt tolerlae ( 15) ıguı 
ımıtı bışlanacıktır. 2176 2 10 20 1 10 20 

lıtanbul'dakl dilde atelyeml 
bmlr'e naklettim. Biltftn aile· 
lerl, hem ucuzluk, hem de te 

-...nlz Te zarif diklel ean'atJ nok
tasından memnun barakacığımı 
gihenerek eöyliyeblllrlm. En 
aoo m~todlarla çalaşıyorum~eı· 
mlA n özel dairelerdeki Bayan 
leyulara takaJtle koleylık gös 
terlrlm .. 

lklaclkordon - Zade ıokık 

No. 4 · 

Mftııevver Etem 

Menemen ŞarJ>ayJığınden: 
1 - Belediye GnGndekl cuma1lyel mey,Janında projetl mo· 

clblace AtaUlrkGa bGıtGne alt kaide ye ıGtunon laeaıı 28·8·935 
tıarlhlnclen itibaren onbeı gtıo mlddetle açık ekılltmlye ko· 
aulmaetor. 

2 - Ekalltmo~ ,ll·9:93S~ibhı.e=<ZM&byaa "qa•k1in 
aut onbeete Menemen beledJye dıtreelnde icra kılınıcıktır_. 

3 - '80 hı11atın maİıammen beCl~ll 644 Ura 23 karaeıar. 
Talipler muhammen kıymet Gzerlnden ytlsde 7 ,5 nlebetlnda 
muvakkat ıemlnat nrqıekle beraber ihaleyi mlteıldp tobo te· 
mlnatı ylıde 15 e lbla, edecek ve ekıUtme eartları için noter· 
ilkten maeaddak makuele tanzim edilecektir. Noter masrafı 
mGteıhblde aittir. 

4 - Ba ite alt eartnıme ve 11lr ıe•nk talep mkaanda be
delılı olarak belediyeden •erllecektlr. MGteıbbldla bu ğlbl itleri 
yaptığına dair n11lk lbraa etmeel nyalnıt • ehliyeti fennlyeıl 
muıaddak ııhııların lneaata nezaret ettirmek kere lıtthdam 
r.tmeıi ea rttar. 29 1 ' 7 2755 

Bakteriiolog ve bulatık i\e ea.IAJ.n huJşlW,lar 

Seferihisar şarhayJığınilan; uum~c ua.a,QDQ :!ı'.:'::~'!weıt ~.da ao .. 
11

• 
1 - Se(~rlhlsar'd" yeniden yıpılacak mezbahanın tneaatı 2490 h H •e moaycaelwıeainde u.bah uat 8 daa *'8111 ... , 6 ! ).adar. 

lıaıtalannı kabôl eder. 
aayıh kanona tevf lkan •Çık ekslltmlye konalmuııar. 1 Mfl ed h 

1 
ıl ıı 

1 
ı · hl'll 

racaat en alta ara yıp maaı z mge en aaır ta ı t ve 
2 - foto bedeli keefl 45:30 liradır. mikroıkopik muıyeneleri ile veremli baltalara yapiJmaaıaa ceTas gö· 

' 3 - İhıleıl 1~·9 · 935 perıembe gGnQ net 15 de SeferlhJ1ar'dı rGleo Paornotorıka muayeD_!haneaiad• muatazamaa yapılir. 
nray dalreefnde yapılacaktır. Telefoa: 4ll5 

4 Talip olanların ve t~raltl Gğrenmek lıliyenlerln 'eferl llllllHllftffflll~ Muallim :.tfımtrlllllllll 

htaor ıorbaylogona maroc .. ı ·~~·••;• l~n ;'"n~;54 ~ Dr. Hu!ôsİ Alataş ~ 
_M_e_n_e_m_e_n-~Ş~a-r-b!!!'-a_y_J_ı_ğ_ı_n_d~a--n_:_... ...... ___ ~ Eakı Tıbbiye Mektebi Mıdarı, Garp Cebbeıı Sıhhiye Reıet s 

1 - Belediye OoQaden bıelımık asere çarııya doğra 520 1 Jç Hastalıkları Motahassısı ! 
metre oıunlogundakl eaha dahilinde parke tııı lle ferılyat ya· =: Haıtalınnı Bacı Haaan Oteli Karı111ndı Şamla Sokığıada §§ 
pılıcağından bu le 28·8·935 tarlhladen itibaren 15 gJn mad. E (20) No. E9kl Muayenehanesinde Kabnl Eder. E 
de tle açık 11kel it mi ye kon mu ııur • lllf lllllJI llJll llllll lllll llJllllllfll I Jll lllllf il lllftllf IJ IJIJJlflllJllJllllJll l IJlfJlllllJllUlllll-

2 - Eksiltme lef J 1 9·935 tarihine ra1ıh7an çarfalQba gtlnl D kt 
ıaat onbeete Menemen belediye dalreelade icra kıiınacaktır. O Or 

3 - Bu teın tıhmln bedeli 889 Hra 20 kuruııur. Talipler Zeka" 
1
• Tarakçı 

muhammen kıymet Oıerlodea yGıde 7 ,5 •lıbetlade mankkıt ~.I 
teminat vermekle beraber ihaleyi mGteıldp ftba temlnatı11 ylade 
15 c lblAğ edecek ve ekalltme ıartları için noterlikten ma1addak iç Hastalıkları MOtehassısı 
mukavele taoalm edilecektir. Noter maarafı mdteahblde aJJtlr. 

4 - Bu tıe ılt t1rtname ve ıafre talep vukaanda hedeJi'iı 
olarak belediyece verilecektir. 29 1 4 7 2756 

Kiralık Han 
lzmir Vakıflar Direktörlttğftnden: 

Vakfı Nev'i No. Mevkii Mubam. bedeli 
Lira 

Bağbll!anlı Ban 10 Meııedıkhaeı 600 
Meıarhkbae1Dda lklçeımellk caddesi ftıerlnde Bığbaeaalı Hk· 

lından vakıf hanı adile bilinen n ıenelJk icarı altıyftı lira tıh· 
mln olunan ıebıe ve meyva bana açık uıırmı1a çıkanlmafbr. 

lbaleıl 6,9,935 camı gına Nıt oadOrt&ecllr. ),tekli olaalan• 
eJkıf dlrektOrlGAGae mGracaatları l»lldlrlllr.. 29 2 ~ 2753 

Evlere Kolaylık 
Ekstra - Ekstra ômer Mubarı:e.,ı 
9 EyJOI Panayır Markalı Sabun 

Dörder Kiloluk Paketlerde 

Der Zee 
& co. 

DEUl'SCHE LEY ANTE IJNIE . 
0 T1NOS,, npara 2 eılGldo 

bekleniyor. 6 eylGle kadar An· 
vere, Roterdam, Bılilburg ve 
Bremen için yek alacaktır. 

0ceıos,, nparu 16 eyhllde 
bekleniyor,. Bambarg n Bre· 
men'4en yak vak•acakbr. 

0İTAUR1, i'fapne 16 ,.,. 
lllde bekltDIJOI'• 20 eylG&e, 
kıd~ •ttalt Roıerd-. Hım· 
barı •o a,ee!•• ip J.lk 
caktır. 

ARMEttiNT 8. SCBULDT 
BAMBURG 

"TROYBURG,, 'Hparu 10 
• 

eyldlde lteklentyor, An'fen, Ro· 
terd.111 " B..ıiburg için yık 
alacaktır. 

TBE :KSRORtı iS'l'MMIUlP 
CORPOllATION 

llrt.tlk ~merlka'ytrP~ 
Sefeller 

0 EQ&CIII1V&. •p .. 19 
eyll.ltlo. ~ekleotyu. 

.. EKS;l,L.ONA" 'tapum 80 
eyldlde bekleniyor. 
TUNA DOCRU SEFERLER 

0 AT1D., motOrl 27 ığaıtoı · 
ta bekleniyor, Belgraa, Non-
aald, • Komırno, Budıpette, 
Bretlıla•, Viyan• •e Llna için 
ytlk alacak. 

11AMAL,, motif& · 8 flyi61de 
bekleDlyoEt Belgrad, No•leaed; 
Komarno, Bad8pef\e, BratWa•, 
Viyana Ye Ltns J.çln Jlk 
alaca~. 

"DUN 4" ~otGrtl ıs e1l~ 
bekleol7Ôr, Bel~rad, Novl11ad, 
Komaraq. Bada~ıte, Bratlala.•, ~ 
Viyana ye Unı için ytlk alacak. 

••ATlD,, motGra 20 eylllde 
beklenl1or, &elgıad, Novi11ad, 
Komarno, Badırprete, Bradllaf, 
Vty.. ye Lta• -.ın yalı: •lacalı:. 

JOBNSTON VVAllREN 
Lht1TCD 

-
11KENllORıE;, np._ il ey· 

lalde ~&.lyor, I.tnrptJl M 
Aavera'ten yok çıkarıp Borp11, 
Vuna, • K.Gıtence, Galatı ve 
Oralla için yllk alıeak. 

DEN NORSKE MIDDELBAVS 
LlNJE (D S. AS. SPANSKE· 

LINJEN) 
u SARDlNıA,, motGril 27 

eylGlde bekleniyor, Dlppe ft 
Norveç lkmİdaraaa JR> .Caak 

0 SAN AND~ mot6ı~ 23 
Bel. t~ırlnde bekleal1or, Dl· 
eppe •e Norte9 Umaalanaa 
yık alacak. 

C.adell Ban, Birinci 
Tel. 244.8 

Ellerqıa11 .Llyıı ~tL 
Uve~ol BatJf: 

110PORTO" "PtQfl 1 '1 f. 
Elnrpool n Sn•awe•'dlll ::.. 
U! tP,bllyede balanare• • ı~r; 
ıımanda 7 eyllle kadar 'J' 
~l •e Glaıgon tçtır 
ıl caktır· - ~•ti 

"BOUMü~N., .,....-"" 
e,:tGWe :hl•f1PO!DI ,. S.,.., 
dm pllf tabUJede "1 
caluar. 

LOndra ve Hull Batta: .. ;. 
•· AıLG ERlAN ,, npDI~ 

manımısda olup 8 eyi·~ 
J.dar ı.oadra •• lJıall itlD ,r 
~acaktı~ -

.. FABİAN., vapura 12 ef "1' 
de beklenmekte olup 18 e1

1
' 

kadar Londra ve Bali 
yit alaeakbr. 1 

11 EGYPSİAN ,, npartl"' 
eyllllle Loadra tllall .-~ 
nralte& gellp tahl.,.. .;I 
nacak,• ayni •••* & ~ 
rlnlesnele kıdllJ' ıLoa_, 
Hail için 7lk ~br. .v!' 
Tbe Genenl Steam Na•ll' 

Co. Ltd. "' 
11 ADJUDANT ,, nporO 

mınımııda olup 30 •~ 
kadar Londra için yClk aı--_:" 

"STORK:,, •apara 20 ,,, ı1' 
de beklenmekte olup i1 fi 
ille bela Londra WHI• 
al11ıcalııl1r .. 

De•teche IA'taDt~ ,f 
0GALİLE~ npara i8 ~ 

!Gide L.amborg, Bremell J/I 
An~erı'tua gelip ~111.ıe. 
Janacaktır. _,.il. 
Not: Varut tarihleri H !!'dit 
na lılmlerl berine deal~ 

rladla .,.•a117eı bl»u .,...- · 
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EYLÜL 1935 lzmir'de bergfln l&hehlan çık•, aiyual pzetediı'. 

Bakanlarımız 
Bugonlerde Doğu illerimizde 

bir Geziye Çıkıyorlar. 

Ingiliz Veliahdı Istan.hul'a Geliyor. 
~-·=><<:>'>....,.;::.-.;:;;;.:«+:-:ıı·>· •:;cıs ._..,.•r·=«>e""""·::ısz«·X-~ rı:ıo-x.,,:-:o:-~:ı.'"h"®d'W"""""'"_.. ·=· ···~~-z,z, .,-•• -.,-.4.,,,.,-:..,,.,-., .. , .... :.,,.,..=ı;..,...,..,.'2:11• 

llıir' de lngiliz M. Mussoliui'nio Manevra Sonu Nutku: Dışarda TOrkiye: 

'1eı.arlığı 
'1es' elesi Yoktur! 
tilırı!iıneı ga&eteaioe bir haber 'le• 

"it·~'· . Bu habere gbre, gdya, İıı· 
ı.-:_eki İogiliz mezarlığına karp 
~•il doğan bir taarruz vuku· 

.,_ (!), haçlar .ökülmilf. 
dlll 041a, bu mea'ele ilserinde dur· 
"- "e 7eterildi (aalihiyetli) ııevat• 
,-;:dıdt. Aldığımız cevabı diğer 
"'-hi l'nlıqda görecekliniz. tı'erdi 
°"hlLette, h,..r zaman ve her yerde 
d6Q eıı bir hidiaenin, Timea gibi 
~'ll_lıı CD tanınmıı nı ciddiğ bir 
~ tsi11e böyle, yalH, yaollı ve 

Lildili atı . tamamen bllfka . tekilde 
~tllltnıı olmaeı, doğruıu ya, tees· 

Y•k bir blidiaeılir. 
~'Eter, Timea gazetesi ve bu ha· 
"a 'L..t~ren, mee'eleain berinde hi· 
Jh..~rek durmak zahmetine kat· 
~··. Türkiye'de ıaauub kly· 
~ (ırtica) nimıoa eo k ilçük bir 
~~ •yıoa meydan nrilmediğini, 
~ ~Clrkiye de•letiain llyık ve 1-t. 'eJllllİ.n 4le taa11ub Te kaytak· 
Mtt ~~ınuı olduğunu hatırlar, ona 

~em kullanırlardı. 

~lede kaldı ki, batka bir "'° aa\iyeudea de düıüoilbe, 
t"Ue hidiaeye böyle bir mahiyet 

'lleı. 

l:"et, bo hidise nedir: 
~ehuıed nlmında 'tlllukalı bir 
'- I07gaa yapmak ietemit Te 

~Cl .. id olarak 111eurhk.Jardao 
~ Çalmayı diltilnmfif. Bir gece 
~ oıezarJığıaa girmişt haç1ann 
C"lan•) dibiadea ltir mikdar 
~ t•laıı. ZMtta laareU.. gel· 'e kendiıiai 7akahyaralr, bu· 
'1'h...~ llladdedle liseye (adliyeye) 
~""'t,- 'Eler bu bldieede, en kil· 
l',~ lhle1lb kokuau ollayd,J, 
"'- lll yazmauna hacet yok, ev• 
~ ~'l'Clrlı::iye baaıaı (matbuatı) oauo 
' ~ .. etli tekilde cezalandtnlma· 
~ter Te eıaııen ba huıuata çok 
~'1ak 01111 hrk baualan da OH 
~ (lllGrteci) olarak muhakeme 
bit hı· ilalbuki orıMa y.Jaııı baait 
illi. l'&ılık vardır. Bu IUnız la· 
't~ 111-.r&ığlaa aaaal girmio iee, 
' 1a, kiliaeye. ve camie de gire
~ ~ltekim bugibi vak~alua dlla· 
'it r her yednde ak Sik raeıgeli· 
hl' .,~giU. meelektaftmıa da bana 
~ 1 illilir.. Biıauaaleyb, ltöyle 
~el 1- k.öULlilAil, tamamen bqka 
~l~ •e genel bir bidiae olara~ 

tk, 

~ -- Eneli Tftrkiye'yi ve re-
ı lQUmamak, 'a.e - İki uvle,ia eamimi mil· a.._ tlerini ddfilomemek olur. 

lit, ~ ~ir baık.a gazeteden görebi· 
~ ~~ıyebilirdik. Fakat tTimea> 
......_ ... bedere ıdtualanada yer 
~~eliydi. 

(tt}ı~ hCUulmet araundaki normal 
.. l 1' llliloaaebetleria değeri, biz· 
'-ttaır Cl~iye halkı tarafından da 
'-ııııa eclılmekt .. dir. Yani ba ba· 
"ıt ~~ da eo kiçilk bir kötü m•k· 
-. 0~--- ~• baluaaıa&ı, imkin· 

So 11 teyler arH1Ddad1r. 
~lı lll'a, ıanu da ilive etmekti· 
f"llt· gerektir ki, !lalettayin bir 
l(~raıa, meseli, Mmr'daki, 
~. dairi camilerin kıymetli 
~Ilı Çalaa, bu iki memleket 
-..11,,.._buna lnıiliz'lerin iılam dilt· 
'tL ~,. tekliode mi telilr.ki ede· 
'ıt? T· lllaa d •ıoea, böyle bir düşiloce-
~ 0iıoaaına hak verebilir mi? 
~ ~iı!:egiltere imparatorlug1111daki 
f •b'1di de bir Müalilman nya bir 
~tbıo . tar.randan yapılabilecek 
--.._bit gı hırnzhğı, diui bir düı· 
~\il Teya taa11uptan dotmoı bir 
'-t1ta.ı & oluak muhakeme etmiye 

~Tar mıdn?. 
~llldr(llıyor ki, meı'e1ede., her 
'- ita •n k~nu (~evıu) Olabilecek 
d0aıı. ÇGk bır ~Jul yoktur. 1oglliz 
oı.,,{'1111 1: .•e İngiltere müsterih 
ı..._~'1 bız kaytaldığın (irtica ve 
., biçb~) k.al'flllDa maaca çıkarı• 
~ b :. hıraıııa yaptığı da 7unna 
~ ~ ılmaz.. TClrkiye'd• ubıta 

'• taae del .. 

ANADOLU 

Eyi fil A ıoda ltal 
Bir ilyona 

anOrdus Vatan Müdafaası Uğrun· 
da Gösterilen Fedakarlık ıkaca ____ _ 

~~~~~~--~~~~~~ -Terhis Yoktur. Fransız Ordusunda 
Beygir ferine Motör iş Görecektir. 

Bir Alman Gazetesi, , Havacılık için 

Roma, 1 (A. A) 
Ajaaıı bildiriyor: 

1 

M. Moeeoliai ıöyleT •erirken. 

- Stefanl ı M. MDllollal kr~l da 
olduğa halde Ronzone 

hasar 

?Adi· 

lzmir' deki logiliz M~ar
lığına Taarruz Yoktur •• 

ılade maae~nlan ltılrak etmlı 

olan yftzbtn 11kere ~Hlaki 

16yle•I •ermfıth: 
-Kral, göilermtı olda~uooı 

bedeni muknemet, tam dlalp · 
Un n gtısel intizamdan dolayı 
alM yGkııek mcmuaalrettnl be· 
yana bent memur etli. 

Bllkllmdarın bu takdirine • 
ki ılıln lçlo btlha11a mucibi 

mGbahattar • mGıelllh kanet· 
lf'rla bakanı ııfatile kendi şlh· 
et takaırtmt llhe etmek lı· 

terim. 
Ba takdirlere Frloll, Lom· 

•rtdtı, Sanaloda H dlter 
ltalyan eyaletlerlade maaena· 
lar yapmış olan aekeTlert de 
tetrlk etmek lderlm. Da btlyttk 
geçit nemi fle ......... ylhn 

Yaptığımız Hareketi Nasıl Görftyor? 
Deotecbe wochenlChao "Her· 

Un,, den. 
Baıbabn 11m1ıt lnôaCl'nOa 

ateıll bir utan ıeTglelle dolu 
olan ıöylnlerlnde, mOtemadlyen 
tektmG.I eden bava allibının 

.bGtGa memleketler içln daimi 
bir tehlike ifade ettlAiodeo 
bahaedeli, iki ay geçti. Baıba· 

kan o uaıau " Bir memleket 
ne k.dar dağlık uul tıseriode 
oluna olsan, dGtmanınıa taar· 
rozlarını mani fakly1ıtle men· 
edecek kadar açığa malik ol· 

madığı takdirde, ıehlrlerloln 

n ka11balarının tahrip edilme· 
ılne mani olamaz; çGnk6 boa· 
lar kolaylıkla yaklaıırlar, bom· 
balarını atarlar n geDe kolay· 

lıkla geri döneblllrlerl" Demlı 
Te 1ilrklye'yi korumak için 
lAzı mgelen " Bln kan ad ,, taa 
babeetmletl. Memleket bCldce~i. 
bu gaye} l temine klfl gelecek 
tlertcede, kClhGrel Ye ekoaomlk 
alanlarınliakl öilevlerln yerlae 
geılrUmeılae tabela edUdlğt iti•, 
İımet lnlnG'oGn, halkı ellerla· 
den geldlgl kadar teberrGatta 

- Sona 6 ın~ ylsde +-

Balkan Antantı örkünle· 
ri Belgrat'ta Toplandılar. 

mme'fnl•n w.m1, 010ror· Konferansta; Cenevre Antantı Mes'e· 
... • ... ıa;aa maet'n· 

.__ .... me • .ı,.a ıe11Ht. leierinde Mutabık Kalınmıştır. 
Fakat •• ~ W,le --.,-... .. _____ _ 
br. l:ylOI •JI lot-ie orddnna Bel~d 1 (A.A) - T•trktye M. Tlıaleato onarana dıt ba· 
.... ,.,.. derplt edllmlt .._ Dıt Babnı Tnflk RGıdtl kanı M. Stoyadlno•lç tanfaa. 

Ol " Ş } d 8 • • V O d S-u 2 iael •.;«.dlı - ArH ile Roman•• dıı bakanı agan ey eıı en ırı arsa, a ------=r .. ::;::::::::·=======-=-..._ ...... " _____ ___ 

Dnpe-dnz Bir Hırsızlıktır.. Türkiye Yelken Birinci-
•• 

Taymla gaaeteal eoa alabalarıadan birinde, lsmlr'dekl lagtHs ı • "" • y ı B • • 
mesaılı&ına kartı bir teca•la Ynkabaldapaa ynmrttı. Din, eD ıgı arış arı ıttı. 
aell!ılyettar bir •akam41u bAdlee ~ttafanda maldmat llledlt •e 

ıa mılftmıtı ıldak: 

- logutz meurhğmı t1111op ae't'ktle .e genel mahiyette htçblr 
taanaa nkabolmaım.-.r. Buna d8lr ohn haberler, tamamen 
yalandır. Yalnıı Mehmed adında bir eabıkahnın basa mezarlar· 

dakl haroun kııam"9n t.ir ıece çatdıAt anlıtalmıı •e çalchgı l' 
kilo kortunla beraber tatol~rak mllhteme7e nrtlmlttlr. Me111lıra 
karp elini ... ..., aenlle rapılmıı en afak bir hareket yoktur 
n gôrtılm .mltılr. 

Aydın'da Ortaklar Yaki
ninde Bir Soygun Oldu .. 
iki Haydud Oört Otomobilin Yol .. 
cularını soydu, Bir Kişiyi öldordoler 

..... - .. 
Ene1kl ak .. aı Aydın Hinde 

Orıaklar (Re,.djye) kamoaanda 
Azlılye ile orıaklır an11nda 
derbend metk,llnde bir ıoygon 

ftk'aeı olmottar. 
Poeoya yalall iki hayW IMt 

kamyona çe•lrerek yolcularım 

- Seaa 2 ıncı yftsde -

Her yeni ytni medeniyet, her yftkeelit ve her 
bayındırlık ruhun bir beden istemesi gibi mutlaka 
insan çokluğu istiyor. Eski zamanın bfiten medeai· 
yetleri nftfua arımaeı ile birlikte vfteud lbulmn,, 
nflfUI dOftftkce bu medeniyetler de çôkmOttllr. 
Bu sebeple: 

20 Ilkteşrin-PazarGünü 
Yapılacak olan (GENEL NOFUS) sayımı en &nemli 

Birincilik ve ikinciliği Istanbul'Ju
lar Aldılar, lzmir oçonco.Oldu. 

Şupicilerc verilen şölenden bir intiba. 

TGrklye yelkea blrloclllklerl Pazar geceel deniz ııporları 
yaraflarıaıa IODDnClllG pazar yurdunda oarplcller ıdana bir 
gGuG yapılmıttır. eilence tertip edllmlı •e Demir 

Son yarıı•• da hıanbul'lo Torğot'• Tilrklye yelken birin· 
Demir Turgut birinci, Şeref clllğl madalya11 verllmlotlr. 
(lııtnbol) lklacl gelmlılerdlr. lklnd •e 6çGnctılere de birer 
Arif (1smtr) GçGncftdftr. Pazar 
gftnkG yarıılardan ıonra hakem 
heyeti puvanları ınıden geçir· 
mr. Ye 857 panala Demir 
TorAat'u TGrklye yelken birin· 

madalya terllmlıtir. Madalyalar 
gece ılyafette dağllılmııt1r. 

İıtanbollo ıatplcller dGn 

soysal itlerden biridir. 
Baı•ekllet 1 elll, 219 payaala lıtanbal'lo 

İıtatiıtik Umam Mtldarlap Şeiıf 'i lklacl, i8 panala hml.r· 

~---...-.-----------_.., ___ _, U Rlfat'I açaaıl illa eMllfdr, 

denlzyolları lıletmf!ılnln Konya 
••para ile lttanbal'a hareket 
etmlfler ve ıporcalar tarafın· 

dia aprlumıtlarchr, 

Balkan aotantıaı imzalamıo olına 

dört devletin dış bıkanran 
(Son toplanbda ıltta• 
kiler bulunmamaktadır) 

dan verilen ıölenden ıonra iç 
dedet adamı Yaaanlııtan'an 

Belgrad ıef lrl M. Melaı'ın da 
lttlraklle bir konf erane alt.:det· 
mlşler:Ur. 

M. Mela1 Yonanlıtan dıı 

bakanını tt.mıll etmekte oldu· 
ğundın konferanı bir Balkan 
antantı kooferaoıı olmoı n 

hele Cenevre antantına llgl· 

lendlren meı'eleler gôrll1Glm61 
ve banda mutabık kıalınmııhr. 

Ira o 
Dış Bakanı 

Ankaraya Geliyor 
Anken, 2 ( Özel ) - lran 

dıı tılerl bakanı Bakır Klzlmf, 
Cennre'ye gitmek Gıere Torot 
ekııpreelle yarın (Bugftn) An· 
kara'ya gelecek n bundan 
lıtanhol yollle Ceaevn'ye ge· 
~ktlr, 
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lzmi r Panayırı. 
••• 

Panayır, bir memleketin 
Gael ClrGnlerlnl ye ekonomik 
Clretlmlerlal en cınh ıorette 

gGıteren bir aynıdır. Blı göz· 
lerlmfzfn ônilne koaulmoı olan 
bo aynadıea o memleketin 
ulusal ekonlmielnln karakte· 
rint, doromuno ve onun ne· 
reye doğru ghdğlnl görGb ın· 
lıyıblllrlz. Memleket panayır· 

larıaın iç ve dıı tecim ve pa· 
ur hareketleri lıerlnde, derin· 
ilk ve genlollk bıkımlarındaa 

pek bayak bir etkisi nrdır. 

Bundan dolayıdır ki, panayır· 

lır bir memleketin ekonomi 
GrsGtlerl içerisinde en önemli 
yeri tatarlar ve hfllnlmetler 
de kendi pınayırlarıaıo koro· 
Joılarlle yakından ilgilenirler. 

Eeld yaz yıllardı ve orta 
çağdı pHayırlar klll11e ayin· 
lerlnl mateaklb korolar ve 
doğıodan doğruya mıl değlı· 
meje yararlardı, çGokft bo 
11Jretle belli samanludı ıre 

belit yerlerde karo•ın pına· 

yırlardı, hılk kendlılne lft 
samla olan ıeylerl baoka teY· 
lerle değiotlreblllrdl. Taoıma 
•e haber verme araçlarının iyi 
olmımaaı yftzftaden meydanı 
gtlc!n ve o samaald lhıiyıçla 
ukı sıkıya llglel bolonaa pana 
yırlar bu karakterlerini tı 17 
inci yGsyılın nlhayetlertne ka . 
dar eaklıyıp gitmlolerdl. Eoya 
panayırlarının a11l hakiki. ge· 
ll11111elerl bu devirden ıonra 
bıılar. Bogfln panay1rların ve 
eergtlerln ekonomik karakt~r
lerl değlımlı ve bunlardan 
bekle., ilen faydftlarda dahı ge. 
Del bir oekll almııtır. Blı 
aloı•l ekonomi bakımınd•n 

panayarlınn fıydılarını ıöyleee 
ııralıyablllrlı: 

A - lç ve dıı pıurlardakl 
alıı ve verlı lmklnlarını ço· 
laltmak. 

B - Panayıra kendi Gretlm 
•e yapımlarını koyanların, arı· 
lanadakl ôalrdeımeyl daha 
caab ıorette gôetermeyl ea~lı · 

••k Ye onları pllnlı hareket 
etmeye sevketmek. 

C - Flatler arasında bir 
denklik getirerek, araya giren 
11 ..... rların hileterlndea koron· 
.. k. 

D - Üretim •e yapım ile 
pazar aruındakl Uglllllğln ne 
tekilde oldoğono gc'Sıtererek 
Gretlm faktftrlerlnl o~a göre 
kollanmayı ı•glatmek. 

İıte biz ha faldelerl, 22 
ıp11tottı açılan ıre bntnn dGn· 
yanın en uzak köoelerlnden 
katııılan Lelpılg'f n bflyGk pa· 
aıyularıadan toton da en kG· 
çtlk bir memleket panayırın· 
dan blle bekleriz. 

• • • 
Sıyual Hrlığını ekonomik 

ırarlıklı temelleıtlren Tflrkiye 
Comorlyetl, pınayar ve s,.rgl 
mee'elelerlle pek y•kıadın ilgi· 
lenmekıedlr. Sebebi, memleke
timizde kurulan pan•yır ve 
eergllerln ulusal ekonomimizin 
gellıkenllğlne yardım etmesidir. 
Bunlardan bir kısm& yenel ve 

ösel ıergller olup, daha ziyade 
ekonomi yıpımız leerlılndekl 

herhanRI bir tam ytttldyl temsll 
etmektedir. (Tarım ıre endOeırl 

tergllerl gibi), diğeri iıe genel 
•e areıohual karakterde olup, 
ekonomi yapımızı meydana re· 
tiren bitin varl.kları temsil 
etmektedir. lıte hmlr'de kora· 
lu ı-a1ar da ba çefltteatllr. 

Dr. Şeref Nuri 

Bu iki çeılltekl ıergilerln 

gözettiği gayeler ayni noktanın 
çeveolnde toplanıhyor11 da, ge· 
nel ve arııulu&al p•naymn blı 
ce daha bnyak bir kıymeti 

nrdır, çtlaktı blı böyle bir 
pın•yırdı yep · yeni temeller 
üzerine karalan Tftrklye eko· 
nomlılnln çeıltlJ GrGolerlal d6a· 
.yanın gGztl öntlne koyablllyo· 
ruz. Bu kadar da detll.. Biz 
bo panay&rda ulusal ekonomi 
yepımııın nasıl kurulduğuna 

ve onon nasıl ve nereye doğra 
Uerlly,.ceğlnl batna yabanca 
oloelara göaterlyoroz. 

Bir taraftı tarım ve top· 
rak GrOnlerl darorken, diğer 

tarafta memleketteki enddıtrl 

hareketlerini gösteren canlı in· 
bılar var. 

Uloaal ekonomimiz kendi 
11nırlırı lçerlılne çekllmlı ve 

araıolaıal mftbadeleden uzak 
bir brekter taıımıyor. O hG· 
tan dl~,.r uloaal ekonomilerle 
mGnaeebettedlr, çGakCl Ekonomi 
Bakanı CelAl Bayu'ın da çok 
doğru olarak ıMSyl"dlgl gibi 
.. TGrk ekonomlıl diğer oloeal 
ekonomiler ~lbl bo bubnnın 

tazyikinden ve 111ademelerladen 
11yrılmak ve kurtulmak yolunu 
araıoloeal mGbadelenln mo•ı· 

ıene eNıı dahilinde genlıle· 

meelnde ve memleket içindeki 
it hacminin arımaııada gör· 
mekıedir.., Ekonomi Bakını· 

mızın form6le eut ğl bu temel 
prenıtbtnln g.,rçekleımeal için 
çahotığı, dıı tecf m mftna1ebet· 
lerlmlz1 gösteren lıtatlstiklerden 
ınl•ıılmıktıdır. 

Tarldye-Alman tecim mtl 
naaebeılerl ıOn geçtikçe art· 
makta devam ediyor. Ba 1933 
yılına alıbetle çok göae çarpa· 
cak ıekildedlr. Dlger yabanca 
aloılırla da• yapılan tecim an· 
laomalart ekonomi mtlnaeebet· 
lerlmlzl artıracak olan birer 
bağdırlar. 

İote bo bakımdan Terkiye 
ile aranılaeal pasarlar an1ın· 

ki llgloln derlnllğlae n genlı · 

llAlne olmak lıeıe ilerlediği 

ve kunetlendlğl bir ıırada, 

memlebtlmlzln fJetltll lrtlnle· 
rlnl dGnyanın g8ıl ônlae eerea 
lzuılr panaymnm pek lalylk 
bir ~nemi •ardır. 

Amerika 
Harbiye 80dçesi 
Geçen Seneden 
24 Milyon Daha Çok. 

İltaDbol, 2 ( Öıel ) - Ame• 
rika kongreaiola 1935 - 1936 
senesi harbiye •e bahriye bftd· 
çesl olırak kabul ettiği miktar 
806,4,6,829 dolardır. Bo mlk· 
tar geçen seneye nisbeale 271 
milyon dolar daha faıladır. 

Komintern Merkezi 
İıtanbal, 2 ( Ö~l ) - Al

mınya'nın reımlA •jınıı olan 
A. N. 8. ajansı, komltern teı· 
kllAtının merkezinin Parlı'te 

olduğunu Rlga'dan alcbgı bir 
lıtinadeo yazmıkııdır. 

Pezmazoğlu 
Kralı Glirdtl Ve 
Muhibe Hareket Ftti .. 

Londra 2 (A.A) - Pesmes 
oAla Muhibe hareket etmlıtlr. 

Kendisinin Loadra kaldıgı il· 

rada ıındı ilk defa olarak ca· 
marted Kflnl eıkl Y unu kra· 
luaı gOrmlf&lr. 

1 Günün TeDyadğô Habeıroerl 
Bakanlarımız Doğu ille- lngiltere, Akdeniz FifO' 
rinde Geziye Çıkıyorlar.. sunu Takviye Ediyor· 
G.-ziye Çıkacaklar, Sağlık, Finan~, Malta Limanının ii'odafaası, Sah Gt 
Kültür ve 8aymdırbk Bakanlarıdır. nü (Bugün) llazırlaumış Bulunac~ 

Ankara, 2 (Özel) - Tarım Baka11ı Moblla't~n ıonra; Finans, 
-K6l~Gr, Bay•nwrhk ıre S.ğlık Bakanlarının bugClnlerde . doğa 
lllerlmlıde bir geıl7e çıkacakları ıöylrulyor. 

lngiliz V eliahtı Yakında 
Istanbul'a Geliyor. 

Veliabtın Seyahati Tamamen 
Hususi Mahiyettedir. 

İıtınbol, ~ (Ôzel) - İngiliz Veliahtı, yakında Atlnı'ya ve 

oradan da lstanbol'a gelecektir. Vellahtın bu seyahati, tımımen 
huıoıldfr. 

M. Mussolini'nio Ma
nevra Sont1 Nutku. 

- baıı 1 lncl yazde 
/ 

eevlyeye çıkarmak, yani bir 
mUyoaı lblıJ etmek için nf · 
larınııa daha iki yaı bin klıl 

flUhat edecektir. 
HCltGD d6nyanın bir kere 

daha bllmed . lhımdJ? ki, blse 

nıın aldıkları •apar tutarı 60 
bin tona geçmlollr. 

Ltanbul, 2 (Ôıel) - Nlylı 
Kronlkl gıaeteıl, Babetlıtan'ın 

•llAb ıre mlhlmmat lılerlnde 

hartce mClbtaç kılmaktan kor· 
tolmağa karar verdl&faf ıre bo 
meyaada b6yGk bir ılllb fab
rtk11ı teelı ettirmekte olduğuna 
haber vermtktedlr. Bu fabrika 

.•. ~~ 
Parl~, 2 ( A.!a ) - Jurnal l - Eyl~lde Protlıad f 

'güeteıinln Lond"ra aytarı lnglllz nında toplanmak emrlol t1 
amlrallığı tarafıtıd•n geçen haf ta mıotır. 13 hattl harb ';,; 
alının ihtiyat tedbirleri hık· gemisi Portlındı gitmek tJtİ 
kında ,ô tafellltı vermektedir: halkın alkıoları • arısında l _..ı1-

Anavatan filosu evelce ha· oldukları llmınlardın •1" 
her verilen 9 eyldl tarihi ye· muılard&r. • 

rlne: 2 - Portemootb Hm• ..... 
' ~ bolonaa anantan fil~ 

Atatürk hını harb gemileri ger~ 

Afgan istiklal Hayra· 
mını Tebrik Ettiler •. 

Ankara, 2 (A .A) - Relel 
cumor Atattlrk'no Afg1n İı· 
tlklll bayramı mtınaeebetlle 

Afgan kralı Mebmed Zıhlr 

bana çektlgt tebrik telgrafı ile 
bona gel~n cenp ıoığıdadır: 

İıttldll bayramı mftnaaebe· 
tile en hararetU tebriklerimi 
ve .. bııl saadetlerlle kard"O 

cephane ytUdemektedlr. JI 
eakl gemiler tekrar servlte 

maktadır. -
3 - Akdeniz f tlosuaı~ 

ktemı SCheyı kanah yakıD1 , 

mannral1rına detam el 

tedir. ...! 

10
.,,, 

Her biri 31,000 _ ... 
Kflen Ellzabet ve BerbaııD ';f 
laları Akgeniı fllotona ıı~ 
edeceklerdir. K&ea EllJ,/ 
zırblm onbeı gGn içinde 

ulaıaa refahı için olan samimi tereden ayrılacaktır. f'll 
temennllerlmln kabollnCl mı· 4 - Bellareopbale ıre ~ 
jeıtelerlnden rica ednlm. 

K4mal AlaUlrk 

ralla gemileri mohlmm•~ 
bir topçu mbfreıeıl yO-' 

Naılk tebriklerinden dolayı rek Malta'yı hareket 
ekeelınıl1rına teıekklr eder· lerdlr. ,,t 
ken oahıl ıaadetlerlne kardeo 5 - Mıha hılk.& hı••, 
Tflrk ulosunon saadeti için cumlırına k.rıı huırlr111..J 
en hararetli ve en llmlml tır. Malta mCldaf1111 ıab r' 

karı& bir takım uçma ıre tah· 
rtktmlı mCleyyedelerden bıhıe 
clUdlkçe bir tek neferlmlıden, 
bir ıek babrlyellmlıden ıre bir 
tek tayyareclmlıden ırugeçml · 
yeceıtı. Blllklı alman mtlael · 
lth kanetl.,rinln Ml•etlal au· 
mi dereceye çıkaraaıgıı. 

dört ıy ıonra flıenk, bomba temennilerimi sonarım. huır olacaktır. a ..JtJ 
latanbal, 2 (Özel) - 1:1 

flloto dftn SlveYf etrt.J 
toplıntı emrini alda. lol";i 
Stheyt kaDahnı kap11ırll~ 
yanıa da Mlelna'yı kıp• · 
ıMSylenlyor. Malta adası, ~ 
relere karı• tahkim eclllY 
tedlr. 

Arkadaılar, ıobıylar, kaçak 
ıabaylar. onbaıılar, ıaeferler, 

ılyah gömleklller, basGnlerde 
aıarını göıterr+ıı oldop11oz 
ydkeek kanel ıunevlye; gl· 
aGn birinde •ulfe baıına çaA· 
rılcbğınıs umaa bu nzlfeyl ne 
kadar çello olarsa olaan tevk 
ile oecaatla ve ıonuna kadar 
um ile ifa edeceğlDlı hakkın

dı bizlere kaı'f ltmlaıa ver· 
mektedlr. 

Arkıdaılar, subaylar, kGçGk 
saltayılr, onbııılar, neferler, 
llyah g6mlek.1Uer; kralı eellm· 
laJlnız. • 
Bir taarnız: 
Roma l(A.A)-lkl mepal tahıı, 
ltalyıaın Adle-Ababa koa80loeu 
Kaconl'nln yerli lıbmetkaıına 

mısnkla taarrua etmlıler •e 
yaralamıılard1r. Do taanaı, 

blsmetkkın, efendlılnl g6rmek 
Gzere ghmf ı olduğa butaneden 
çıkmakta olda&o 11rada yapıl· 
mııtar. 

Fransız manevralan: 
Rehna, 1 {A.A) - BGylk 

maaeırralann mlmeyylı ırufı 

bandın IODra kıı'lyyen beygir 
kollınılmamııı olacaktır. Pi· 
yade fırkalarına mot6rlerle mG· 
cehhez elemanlar refakat ettiği 

gibi ılHrl fırlLua da tı.mımlle 
mot6rlettlrUmletlr. 

Yabanc& ıubıylar bagtln 
Relmee gelmlılerdlr. 

letanbol, 2 (Ösel) -=- İngll· 
tere Ue Blndlıtan arasında lele· 
mekte olan Emperyal Enay 
tayyare poıtaları, bir barp va· 
kaonda balya 'H Babttlttan 'a 
yoleo ıre eıya almamağa karar 
vermlıtlr. 

İltanbal, 2 (Ösel) - İtalya 
hlk6metl ajanlan Bamborg'da 
t0,000 toalok Rr.aolate •ıpa· 
rano da ıatın almıılardır. Ba· ......... , .. ,..,.. , .... ,., .... 

ve obaı yapmaga baolıyacakıır. Mehmed Zahir · 
Da fabrika makineleri Bindi• ~ _J 

'---------------------' tan'daa gelmekte ve bir lngtllı 
fen heyetinin nezared altında 
kurulmaktadır. 

Başhak!ln 
lıtanbaı, 2 (Özel) - Bıbeı lstanbul' dan 

paruıaın ıokoto, Dolar ve 
Sterlln'll' gittikçe pahalınmaeı 

ve e11a f latlerlnln mGtemadlyen 
yGktelmeıl baseblle Bıbeı hl· 
kdmell ba balta içinde bir mo· 
ratoryom llAn edecekdr. 

1_ıtaabal, 2 (Ôıel) - DayU 
Meyi gueteal, ltalyı manevra· 

lırıaı takip için göndermlı oldqo 
muhabirinden alclıiı mektoplan 
aeıre baılımııtır. 

Muhabirin elde ettiği malu· 
mata göre İtalya kahlneelnln 
Bolzırno'da yaptılı fn. 
kaltde Jçtimadı .. laglltere'aln 
Babeılıtın'dak.I hokakaua tam 
bir riayet,, kararı verllmlıtlr. 

Ba mıltmaha ıre ıemlnatın 
Dıyll Meyi muhabirine blz11t 
Sinyor MoMOlinl tarafından •e· 
rlldlğl rivayet edilmektedir. 

Roma, 2 (A.A) - Bir bil· 
dlrlAe g&re Eyl61 ayı içinde si· 
1'h ıltıaa çağırılan lklyb bin 
kiti 81, 83, 34 11oıflarında 
ald boloaop &sel sebepler yl· 
zinden yalnı.1 ftç ay blımet 
g&rmlı olınlardır • 

Hava Kurumu 
Asığına Bir Maç. 

Adapuan, 1 (A.A) - Baq 
koroma menfeatlne İdmanyur· 
do, Sabryaspor, Yeolay ve 
Gençler birliği fadbol takım· 

lar& arasında bir tornon moçı 
tertip olonmoıtar. Maçlar Gç 
baf ta ıClrecek ve ilk maç Iİd· 
manyord Sakaryaepor, Genç· 
ler birliği, Y enlıy takımları 

arasında yapılacaktır. 

TornoHnın galibine baıra 

karomu tarafındın bir kapa, 
maçlara giren dört kolup takı· 

mına da AtatClrk'Gn be.tlerlD· 
dea blıtJr iane YerUecekdr. 

Ankara'ya 
Geçeceklerdir .. 

lıtanbol, 2 (Öıel) - Baıbı· 
kan İsmet la&nG, bo ayın 
12 lnel gClnl Ankara'da balo 
nacaktır. 

M. Laval 
Stoyadinoviç'e 
Bir Şölen Verdi 

Parls 2 (A.A) - Bay Lanl 
Y ogoıln baıbakaoı M. Stoyı· 

dlnovlç tereflne dıt bakenlı

ğında bir öğle oölenl vermlotlr. 
Yemekte M. Polltls, · Oıaskl ile 
Çekoıloır1k ve Yanan orta 
elçileri ve Rom•nya lıgftderl 

hazır bolunmutlardır. 

Fudhol 
Kıırağı Bugfln 
Çekiliyor .. 

İstanbul 2 (Özel) - Fod· 
bol karağı yarın ( 8og6o) çeki· 
lecektlr. Maçların. öntlmbdeld 
çar .. mba gftn6 bqbyacağı ıMSy· 

lentyor. 

Kurdoğlu 
Etihank Direk
törQ mQ Oluyor? 

Ankara 2 (Ôıel) - Eko· 
noml bakanlığı mlateıarı Kur· 
doğlo Falk'ln Etlbank direk· 
törlOğClne tayin edllecegl n 
onan yerine de lı baoka11 
espekterl Saml'nln ıetlrllecegl 

ll7leamektetllr. 

Aydın'da Bir 
Soygun Oldu .• 

- Baıı 1 inci y6ıde ...,. ı,I 
soymuılar •e bir yolcuya_ a...., 
rerek ooförtl de yaralamıı.,... 

Vık'a 96yle olmaıtar: ti' 
E•elkl gece Aydın ~ 

kamyonlarından toför Ah ,~ 
ld1reslndekl otomobil lıml~ 
Aydın'a gitmekte idi. Det ,J1 
yerinde poıon yatan •• .,,r 
rinde mavaer balanın lk~ 
doı; dormaeı için ıoföre 

mıılardır. -~ 
Şoför otomobili dordar-:;.

ve sGrerek vak'a yerinde• fi".. 
lıımak lıtemlıtlr. Boan•;; 
rlne haydodlar ateo e . ~~ 

kamyonun radyatorana ,...~ 
lamıılardır. Kamyon do'iJ· 
mecburiyetinde kalınca b•~ 
lar ateı etmekte deHID " 
lerdlr. Yolculardan Aydı:, 
Yenlköyftoden B6ııeyln f 
Mr hmed adında bir ,..,el• j) 
nlaaarık ölmftottlr. Şof~ 
med de ağır ıorette Y ti 
m&ıtır. Şehrimizde 16yleD'• f 
habere göre b11 kamyoo~ 
förGn yanında bulanan ~ 
Kantar pollı merkesl ko 1 
Bllml'nln 15 yaoındakl 0110 ,ı 
ağır surette yaralanm•I •• 

mflttGr. '"' 
ıynl Hmanda Aydı•~;· 

İzmlr'e gelmekte olın oo-..,., 
yona da birer birer çe il'' 
baydodlar yotcoluı soy11101 

paralarını almıılardar. ~ 

Soygun tabk6katına ~ 
adllyeelace başlınmııur. ~ 
ıınırlle Aydın'dan ıo11,.,... .J 
jandarma taktb aa6f~ 
çıkarılmııtır. Baydudl•fl' 
blandaklan ...... 
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Panayırda Ecnebi P avi· Bir gasetede <MMazlom,, ım · 

lala 'te iki yGılDIGlı:t~o b•h· 
;den bir fıkracık okudum. 

' 

eni blrtey deAll, hep eıkl 
ı•· 

1 
ırlerl tekrarlamıı. K11alığı 

ı""de ökeGılDğD n llzımgcıı· 
eo •eclzllğt taıımıyor. 

1 
Ben iki yGalD, iç, dört yGı· 

1 
'· Ja11ı imam feneri.tipindeki· 
lllanlar111 çokluğunu hiç te 
tafrl tabii gGrmu oldum. Bir 
Jlaleri earıdır, bir yftılerl ye· 

r·· bir yDılerl kara, bir yGı · 
•rt kıııl .. 

de Fık•t bu renırlrenk yftıler 
11 ılyade aııl on cebbrll, 

oa h ""ç "il, on renkli kafaya 

Dikkatler: 

Şaşal 
Suyunu Bulan 
ölüm Döşeğinde 

Ereğli maden k3mlrlerlnla 

bulucaıu Uıoa Mebm11d, uınn 
yıllardan eonn t•k •tr ~Grdl 
Utraaa lôrenl11r y•pddı, adı 

dlllrre ahndı, katlolandı. 
Dan, Ş•ı•I ıayonan ilk bu· 

lucuıu ihtiyar (AH AJa) nın 
bir ııcak eorh• f3Jle donan. 
bir lokma ekmelt bile bol· • 

yonlarına Gelen Eşyalar. 
Aydın, Denizli ve Nazilliden özel Bir 

Tren lzmir'e Gezen Getirecek .. 
••• 

Bu yıl areıulaul lsmlr pa • 
nayır1na tıtlrak etmlt olan 
So•yf'!t Roıya, Yanan lraa, 
Ya~oılnya ve h•lya btlkAmet 

Paaay1r 'te 9 Eyldl h•yramı 
mllaaeebetlle Aydın, .Nasllll n 

Denizli kısllay kurumları tan 
fıadan 9 Eyhll gaaG lımlr'de 

lerlnln pnlyonlar1nıla t~ıhlr bulunmak n tekrar dönmek 
r.dllmek lzere nporlarla llma lulyenler için ösf'l bir trea 

Askerlik 
Yoklaması Var. 

••••• 

te 
Onan l~lndekl neınelr.re 1 

ebe11ı 1 

maktan Adz. ôlftm döeeJlnde 
y•ttı~ıaı bab"r •haca. ldrnd,. 
ftyle Grpermel"r uv•ndı ki, 
lete ikinci bir Usan Mehmed, 
dedim! 

nımıza g,.tfrll"n blrook eeya 
ıtlmrlkıe mounf'lel1ırl acelfl 
yapıl•rek pnlyonlarına gGade 

hHarlanm•kta olduga duyul 
muıtor. Tren g,.ce yanıı ıHt 
ikide lamlr'd•a ayrılac•kt1r. 

Bu ıeae aııkerllk o•lıaa gir· 
mit bulon•n 331 dogamla de 
llkaablarla 11hbl eebeplerle 
mekteplerde tabıllde bolun 
daklar1ndan nıara geoea ıe · 

nelerden geriye buakılmıı bu· 
lanan dlter dotumlu mllı:el· 

lef lerln eoa yoklamılarına 25 
eyldl 935 •lolade baılaaarak 
25 birinci teırln 935 gGnD 
•ktamıada bltlrilecektlr. Bu 
aun için yokar1da yasıh mi· 
kellef leria ıa~ln edilen gGn 
lerde ıube merbalnde tetkll 
edilrcek ukerUk mecllılae ır;e 

lerek muayenelr.rlnl yapurma 

Ilı lb yet vermf'lk ,:er,.ktlr. 
r kara ki, Gkçe GıtOndr., ı 

'9e•le,ı Aea döner, durur. E•· 
•eıa ti 

rllmr.ktedlr. 
GGmrlk memurlaremısılan Kooulı:lmr 9 E1hıt glnl Al 

il on an korkmalı: ltıımdır. 
.. IDafib bDtla bunların ne· 

ted.... d •e ne en doğdotonn 
1

'
1••ak için herhalde ferdi 

:"kolojlnln kaJd,.lerlnden yar 
1111 dlleyecelı: d .. ""'lfı Mea'ele -· ~· . ' da lll•ı'elf'ıldtr. 

.. Geçenlerde bir arkad•ı•o, 
'•• •ltanlarda ytaıdıAı gibi, 

:deyi, kanaç lhtlnıını bl· 
... el. plAna aldıktan ıoara, el 
ttfete ki kafa••• lellyeceğl ma· 

t te, bq on •"(heli olm•ktır. 
1••nı ba kadar dlıtlren 

::· lkJ yG•IDIOk drğll, mide· 
h emlrlerldlr. Dallı:nalı:lo 
• il, rlyaktrlıgın, ukalAh~ın, 
"leyin, ve htıplılnla menoel, 

" Plı mide yok mo; itte o dur. 
~ \1e baal•r o kadar basit, o 
'-.dar maltlm teyler olmoıtorkl, 
'ltı. ine bir eatır daha llbeel 

Ilı deAlldlr. 
• a •• lr h•yan kadim beaden 

'Jor: 

teı. .._ Çimdik · Diyor . kadın, 
L..ı. ti y_,ılerde natıl oturma· ..... ,, 
1111 
Dotıaıa ya, ıoıl eok hoıo· 

._: gitti. ÇDnka blslm kadın· 
'ttte toıaıa en mlhlm nok1anları 

•ilde bllha11a ıoalar nrdm 

...;llel yerl~rde oturmeıını 
) emelerl, konatmak kabili· 
~dea rnahramiyetlerl, yani 
) lerınuı lıleyememeıl, ylmek 
ttlı: .. n 
~ . ea111maları, ellerlnta 

rlkılalik lçlade çırpınmaıı. 
't S.yın okuruma •ereceğim 
~b tadar: 

ı._ •dıa, kadın olduktan ıoara 
lann k 't •ora yo tar, herhalde 

,,'elllltr. Burada, ne ıfUonler, 
ltık benim İflm, bu otorop 
)ta lllaa key f iyetl flıeriade yazı ;•1• mlealddlr. 

•laıs bir noktayı learet '61·· ft e• • 
hta e •bdalc., ne de IAoball· 
,,,; bir otarot, lktıl ara1ıd1r, 

kıdınc. otaruı!. 
~ Çimdik 

~llrbon insan· 
~l'a Da Geçiyor 
l Oastalıkla Savaş 
"Pıloıası Kararlaştı 
ş.,.~Y•a11larda gördlen Antake 
"-- • ha1tahgı dlkkatılallk 
* ... '-. 1 ..... ea •eanlara da balıe· 
-.,il: tıct.r. Banan anane geç· 
tf llJ için yapılacak mldele 
._

11 
Tarım BakanhAıadan il· 

'ıt blldlrllmiıtlr. Bllh .... 
~" et ıataıına engel olmak 

~ok çalıtılecaktmr. 

.Altmı., yıl k•dar e•r.I ince 
bir ııııntı olaa Ş•ph lımlr'e 
ilk ,:etlren, bu ııuya ydlarca 
lamlrlllere lçtren t•nıt•n adam, 
bogla •e. iltç11z ve bakımeız 
ıon nef eılol vermek: ftıere 

bolonuyor Ere~lt kömlrtlnG 
bulmak kadar anemU olmaea 
da, lzmlr'ln nAhtı yöntnde 
bGylk Gaeml olan bulamlyle 
bu adam, hiç olmHıa aç öl 
mf"meAe lAyıktır. Göallm de·· 
dl ki : Oaa hiç olma11a miol 
mini bir tehir yardımı y•pı 

Jabtlıfn. Belediye hekimleri 
ona muayeneden geçlrela, Ulç 
•errio. Belediye de, ona uy 
gonca bir yardım etıla. Bu 
k iç Ok llgf, lbtly1r bolocoyo 
tanıyanları ~ok k1tançlaadır1 

caAı gibi, Şıat•l• verilen öne 
mi göıtermeAe de yarayacağın· 
dan öUlrl, 11ğhk yönGnden de 
gerll bir ıöaterl olacakhr . 
ÇGnktl bereey iyi 11hhate da 
yan11, her it ikinci plAna 
kabr. 

Raif Nezih Atakulu 

Cem•I, N•mık. Zıva. M11sbmr 
•e Fu.d'ın ıröıterdlklrrl knl•y 
hklardan Gtlrtl So•yet Rqıııya 

•e Yunan koneolo11l~klan~ca 
tıkdlr edlldlklerl duyolmuıtnr. 

ıancak iııtaıyooaaa gf'lioce 
do~ru AtatGrk: beykr.llae g le 

rek törenle çelenk koyacaklar· 
dır. Bo gemiye pek çok halkın 
htlrak edf'crğl orHl.umaktadır. 

Bir Milyon ölen Belçika 
Kiremit ve Pulluk Kraliçesi için .. 

• 1 •• • ... •••• 

Trakyag6çmenleriiçio BugOn Ruhant 
lzmir'e Sipariş Verildi Ayın Yapılacaktır. 

Trakya gearl lıpelı:terl Gr.ne Acıkb bir kau enaacanda 
ral Klaım Dirik.'ıea llbaylı~a 6len Belçlk• kr•llÇf'llDla itti 
ırelen bir telgrıfta Trakya'ya rabatl ruha lçla ba-aa 1aat 
yerleıtlrtlf!cek ~öçmenlerln n 9,80 da Sen Polikar klllae1lnde 

ları ve mu.yrneye ~elmiyecek 
ol•nlarıo kaauod• ya~ıh cesa 
Ue cezalaaclır1laca~ları illa 
olunur. __________________.-/ 

Belediye Mt!clisi 
Don Toplandı •. 
Karşıyaka Yamanlar 
Su yuaa tahsisat Yerdi. 

Belediye mecllll dan n~le· 
den eoara fe•kallde bir top· 
lanb yap•nk, beledlpce 1atın 
abnaa Batagası mokateleelal 
taadlk etmlt, Hnapsı teıkUA 

lf'rl için bir milyon kiremitle 
ônemll miktarda pulluk g6ade 

bir tyfn y•pıhıcaktır. tının bldcellnl ıanılm eımtı 

Bir Kız, bir Erkek ayal samanda K.rııyaka Ya· 
maalar ıaya için de l 9 bin 

Dört Aylık Çocu- pencereden dOştO :·;~~;ır~tr badce na.eıı kabuı 

ğunu DOşür~O~.. ikisinin De Yaraları Dr. Şükrü 
Çocuğoo Cesedı Evın Agırdır. 
Bahçesinde GiimOldD· Gıseıyata'da s.ıtmee 110k• Senozan 
&ft y d B J l••da Ali kıu to J8tlanada Saylnlanmısdaa '" on gen e er e o onmuştur p•tma, e.tnln 2,Jt meıre ylk· 

r, " deaberl tehrlmlsde bulanan 
Çorakkapı'dı Meeerret ıoka· eek.llAladeki pencerflllnden ıo · K 

O 
L e• Hlamoal uyıa.. Dr. Ş6krl 

ğında Aman a.ııı dal Emine k••a .M-•ek muhtelif •erle· -e ,_ J Şennan, eeçmenlerlle tema 

rllııneılnl iııemfttlr. 

Bir Savlavın Evi-
gayrlmetru bir tekilde gebe rlnden aıır ıarette yarala•· 
kalmıı •e dGrt a•bk çocaİraau etmek 'te tedklbt yapmık 

, e IDlflır. Fatma; ifade •ereml· •- b a il' -- l' ı daearerek e•lnln bahçeılae «im ..-ere ag n A1111lamon ye g • ~ 

ne (;iren Hırsız •• yee"k bir haldedir. Butueye d Ltl 
mGıtftr. Vak'a genel ıavamaa· ece. r. 
hkça dnyalarak ıa!ıklkata Mf 

kaldınlmıttır. 

Bekçi Tarafından Atı· 
lan Kurşunla Yaralandı 

lanmıı 'te uluda yapılan anı· § - Ttlklllkte Oımannde 
brmada çocnAa• ce1etU. balan· yokaıaada Kukapo eteUnde 
muıtar. Emlae tatalmaı •e Seyld Ahmed oııa Ballbt •r· 

Tahir ogla Ahmed, Kareıya· 
ka'da Oımaandede Şeref ıoka· 

ğıada otoraa Mani.. Hylnı 

S•ml'nln nine glrmlt ve e ili 
liralık bir takım elbl1e, oğla 

Oğoz'a ald 30 Jfra de~erlndt1 

IU kat elbise •e 15 lira de· 

gerinde bir manto ile ~hey 

oğla Erıoğrul'a al:I metin bir 
çantayı •hp kaçarkenı.görllmilı, 
ve bekçi tar.tından durması 

lht•r edllml99e de hıreız kaç· 
makta devam etmtıılr. Rekçl 

alhğı bir kortunla .Abmed'I 
uğ ayağındaa yanlamıı ve ya 
kalamıttır. 

Bir Alman Gazeteci 
Kadın Şehrimizde 

Alman kadın gaaere muhar 
rlrlerladen Maakare eebrlmlıe 

g~lmlt •e llb•y FHh G61eç'i 

ziyaret etmlttlr. GHetecl; Ege 
bölgeıl flrGnlerl hakkında tet 

klkler yapmaktadar. Bogfla 
Burnna ·ı·arım okuluna gide· 
rek tetkiklerine baıhyac.ktır. 

Baha Koldaş 
Aı yarllb•y Baha koldat ra 

hatııshAı ylıDnden ödevine ge· 
lememektedlr. Şifalar dtltırls. 

eorutturmıyı batlanmııbr. hotlak yGallnden dert metre 

23 Eyltllde Sınaç 
Ltee •e orta okallarda paraııı 

yatah olarak okumak lıaiyen· 

inin ıeçme ıın•çlara 23 e1lul 
de y•pıl•cakıır. Bunun için 
ne gibi fHll.rı hala olmak 
IAzımgeldi@l K6ltflr Bakanlağın · 

dan KcUUlr dlrektörlDiClae bil· 
dlrllmletlr. Ticaret ean'atlar 
mektebleıi ile kıs ıan'at eneli· 
UleGnde t•lebe kaydı maame· 
leleri devamdadır. 

Kadını Satıyormuş 
Ayten lımlade geao bir 

kadını para brııbAanda bası 

erkeklere utarak fahaf8 ..... 
talık .e del'1et eden Buan 

• oııa ıofGr Tevf lk Alllyeoeu 
hakyerlade on ay hapee •• '2 
llra •l•r pan ceuaına mahktm 
edllmlıllr. 

ylbekllkıekl pencereden apğı 
dGımtıı, ar•t'ndan yaralana 
rak hutaaeye kaldmlmııtar. 

Panayırda Kaybolan 
Koçak Çocuklar 

Evelkl gece panıyırı ziyaret 
eden h•lk pek çoktu. (34) 
kaçak çocuk panayır yerinde 
kaybolmut ve bunlar komite 
b6roıona gt'Udrtllerek panay1r 
yerindeki redyo ile bahıaduk· 

lara h•ber verilmlttlr. Ondan 
ıonra ana n babaları gelerek 
çocuklarnu alıp göcGrmlflerdlr. 

ilkokullar 
Şehrlmlsdekl İlkokallara ta 

lehe kayıd n kıbal maaaae)e. 
ılne da.den ldbuea .. ,lan· 

mıttlr. K.ayıd •e kabal •••· 
meletl 15 eylCllde kıpa••c.kbr. 

1 Memurlanmız Bu Fır· 
satı Kaçırmamalıdırlar. 

••• Bil'umum Villyet •e Kualar De•let ve Bmau Mle .... t il.emmini 

Panayırdaki SDmer Bank Paviyonunu 
Ve S•tıt Mağaaaeındma 8erUtrl6 1htiy•çlannı KREDiLİ Temia :Edebilir. 

• 

Patuayırda Bayılmış 
EHlkl gece panayır yerine 

....... aray 11hbf imdat oto 
moblU gelerek ltay gan bir bal 
de balanaa bldılal ahp gGUlr· 
mltUlr. Bana g6renler pın•y1r 
yerlade bir '18k'a oldoAuau 
ıanmıılardır. Yapıı~mıs tahkl· 
kata g6re P"nayar yerinde bir 
Hk'a olmamııhr. Ek1poıınlar 

dan birlıl ba) gıahk ge(irmlt 
ve Ol<' mobil bu uu alıp hu 
tan,.ye göUlrmfteıür. 

Nimet Raş1t 
Şehrimizde .. 

Mıılf Kadınları BlrllAI baı 

kanı ve Mııır kadın gazete mu· 
barrirlerlnden Nimet Raıll eeh· 
rlmlı• gelmiı, ilbay Fash GI· 
leç'i alyaret etmtıılr. Nimet 
Rafit paaayınmısı da geımlıtlr. 

Altınordu Gitti 
Mıaıak.a f8mplyoalugana ka 

uaan .lsmlr .. mplyo•a Altın· 
orda takımı Terkiye birincilik· 
lerlae lttlnk l~a Paur gGal 
Sakarya npvra Ue İetanbal'a 
pımlttlr. Takımmıu iyi aonaç· 
lar dllert.. ---

Şevki Soner 
Bir ay lslnle lııanbal'da ba· 

lanan yar genel ea•aman Şevki 
Saner gelmlı H Gdnlne baıl• 
mıttır . 

DflşftndOklerim .• , 

Tork ·· Bulgar 
Monasebatı. 

Tevfik Hüıdü Ar•s, Sof'ya'cWı 

geçerken Bolg4'r meılekt•p ile ko
noıtu •• mfifterek bir diyev Vel'I 

diler, Bu diyeviıı 1ö1le bir ruba 
vardı: 

İki memleket araıında normal 
milHsebetlet kurmak ve anla ... 
mmzhklan gidermek! 

Bunun arkaaıodan d• Bulgal' 
b.1101 (mıtbu.t1) itid•llı bir daıto
ce ve kalemle diyevi g(lı•I bul• 
duld•noı ıöylediler .. 

Bia. bo iki iıte, Bulgariıtan 

bakıanudan bir (Mantaka davet) 
kryf iyeti gördük. Aramısda g,.çea 
b•ııo mGnakafalanuın e•ıl•nnı 

mrııtmrult görilrüz ki, bfltlln boa• 
in• ııebebiyeı ver.ınler Bulgu'lardar. 

Bulger komitecilerinin, M•k• 
donya ve Traky• davalannı gtııleo· 
)erinin, Sluism mu'rle1ioi çıb· 

raol•no hepai, Bulgar buınıoda 

•lkıılaamııtn ve gene ayni Bulgu 
ba11nı, açıkca, biae kartı yflrilmfio. 
mevcud Türk dflemanlığını ve iıııill 

ihtirulannı (!) lı ftrüklemiftir. 
Biaim yıptığımıs i1e, •dece 

k_.rtılık Tflrml'k, Bulgar'ları~ tat• 
tukhr1 yolun ymahıhAıoı idealleri• 
oio gül6nc, tatbik kabiliyetinden 
m•hrum hayalleri madırdığaoı aa• 
!atmak olmuıtur ... 

TGrkiye'de hiçbir Bulgar tebaa· 
aınıa bama kanamadığl halde, Bal· 
gari1tau'da hrdeılerimi• öldarGJ. 
müı •o aag kalanları dehfde dQ· 
tilr6Jmftıtür .• Bunlar, birer hakikat 
degil de nedir? 

Y •ni, Tirit bHını, •ğarbaıWı· 
Aını b1t•tm•mıı ve b•11n ka•veti• 
nin aoıyete içindeki büydk temi• 
rini kan•m•mıı. olu orta y•yım 
yapmıı olsaydı, belki iki alna ar .. 
.. uda dah• geoit bir aÇ\klak do
Aacakh. 

Bulgar hllkftmeti, Bulgar h .... ı 
ve komoyu takdir eder ki, biz, oa
bra niıbetle kat kat ı.o.,etliyis. 

En kGçClk bir harekete, bir taar• 
mu verecetimia cevab çok -tır 
olacakllr. Bududl•nmıauı gQ•eniae 
kuıı, IÖz göttlrmea bir banuiye
timiz •ardır • 

Bulgarittan ailiblanmaktadu, 
neden, kimden korkuyor ve her
hangi bir genel u•aıtald rolil ve 
önemi ne oluilir ki? .. 

Etraf'ım çeviren dört anlomlf 
detletten [l'drldye, Rommnya, 1'.a. 
goaluy•, Yunaaiat•n'dan) ~biri. 
Bulgu topraklan hakkında eo ka· 
ç6k bir fena dtlfbce '*1ememek· 
tedir. Bu, def'atle &ayleamif •e 
teyid edilmiı bir hakikattir. Kea. 
gene dört de•letten hiçbirinin, hiç
bir auretle kendi topra\laruua ser• 
teline dotandormıyacağa da, en yeo 
terikli inunlarıa ifadcai ile aaı .. 
fllmıı bir keyfiyettir .. 

Şu h•lde Bulgariataa için yapı· 
lacalt şey, mantıka dönmek, kom• 
fularla •e billıaaia Türkiye ile •D• 

laımak, yani dost geçinmektir. Ma· 
damki herhangi bir gizli emelin 
tahakkuku imkhn yoktur •e Ur 
yerine siyaa muh•kkaktır. . Buaua 
üzerinde ııruda oe mlııa Yardır? .. 

Bugfln için de, yana v., dm 
ouk «ünler için de bizim "c-phe· 
misden en küç6k biroeyin detife
bileceğini düoüamek, •belle u~f" 
mak gibi birtey olur. Bulgu'lar, 
bize yakllımak.taa kaybetme&, bil&· 
ldı kazanırlar. Ak.si takdirinde de, 
hiçbirşey kuanmıy•caklannı, bel· 
ki de bu iaf iradla bybedebilecek· 
lerini tckrarhJ8biliriz .• 

Orhan Rahmi l: ftkçe 

hpekter Nazını 
Eada.trl ( Sanayi ) itpdued 

Nuım'a bir baf ta lala veril· 

mlftlr. 

izin 
Şehrlmlı hakuk itleri direk· 

tGrlflAI bat eekt'eterl Y aıar 
Canol'• bir haf ta lsta Hril· 
mittir. 

Ankara Birası En Son Sistem ve Tamamen Otomatik ve Modern 
Bir Fabrika Yapılmaktadır. 



M: 'MUSSQlliii Bir Anıerika'lı Çarlık A~irali Kolçak 
GazeteCiye Neler Söyledi? NasılKurş~naDizildi? 

-------.-. lrkoç Çeka Reisi Bu Macerayı ITa-
ltalya, Diğer Devletlerin Yaptıklarım Tekrarhyacak· mamen Aydmlatıyor .. 

mış. lngiltere'ye Karşı Da Vesikalar Hazırlamış .• 
Yunıyted Pr .. e'in tldncl bı,kana B K S. Keo, M MuHolioi ile ba~tlok6 ıiyual dorum ve 

Babetl8tan hakkında uzun btr 4?Örüıme yapmuıtır. T•lrkçeye çev ırerek ı111gıtla okurlarımıza ıunİJo· 
ıamos bu görflemeden de anlaşılacağı Ozere, M. MuB!lollof son zıma Jarda 1yapılan b6ı0o EiyHal 

gftrOımelnde izhar edilen ı:rzuldrıva, anlıımazlı~ın barıı yoluyla ko&uılması hteklerine rağmrn, 
fiklrlerlnde urar eımrktedfr. 

Ona göre, halya'n ın Habt-şfııtan halı.kanda dostça duyıı;nlar bulemeııine kartı Habeeieıan halya,a 

kareı dOemanca duyll:ular heslemtş. yapılan doıııluk ıandlaemalarını lanımımılJ Ye lıalyan ıhtl ve 
aıkerlertoe Faldırmıştır. Bunun lçlo rltt lıalya, Erltre v,. Somall ıömftrgde•ine Hller ~andermlıtlr. 

M. Muııııoliol, hılya,nın rtoğa A(rlkırnnda b!lyle bir tee giriş ne~inln, Strrsa Cf'hhuiol bozmıya 
cağını dOtlinmektP., hıı yol -takt söıl l" rlq, İtalyıaoın yı1yılnı11 Vl'l !!'li•enllk ihtiyacını anlamamazlıktan 
gelenler t"rafınıian çı'-arıldı~ını Föyl,.melı.trdlr. M. Mussollol İı"lya'nın hankrtlnl h11kh ıft•trrmek 
tçlo. lnli!lllz'lrrln Mıııırı fşı?allal ile Amerikan n yerlilerle Melulka'lılara kartı gGnGğG ılyasayı da 
örnek olarak Heri tfirmn,ıor. 

Jıalyao ha~lukanı, rloğ 11 Afatka~ınrla1d bir harhıo ulmılar sosyete ini sayıflaıacaAı yolundaki 

dGtOnc,.ye dr, yrıruyüş halinde ol R'I} lıalran utuııunun durdurult•mıyıcaaı cevabını .ermlt, fakat 

harb çıhrl!a lıtı,. f ıalva'mn er.sıulueal IOze hilkftmlerloe saygı gösterecrAlol blldlrmlttlr. 

M. Muıııollr. i, lıalya'nın Rahreleıa ıı da ııldı ğı durumdan dola71 loglltere'olo kayguya dGımeılne 
IGaum olmadı~ını da ilAve rtml~tlr. 

"'Hah"t mrıı'rlcJI kökllnıi f' D 

dtbelm"k lbımdır. Artık Ba 

betlıııao, lıılya'nın 1ırt111a ~ev 
rllm•t ne modern bir 111lih .,. 

ne de mo luı ızrçmlş bir mız 

rak diye kıılıtmaz. 

M u .. ııollnl bu aözlni hüyük 
manr.vralara bıır .. kf't eıteı•,.ı?I 

görıd n ö ne" ki akşıtm İ) lıif'ıı 

ly ı v .. ı1ıi 0ıi • üp tııe•ntfılı tan .ıonra 

ıö it- ıh Z ı va ı t'tımın s .. h..tıiı i ıı . 

bı.a uıı ıtıınuctt a tt:o'k h .,r,. ıı .. 

kar11 · l11ı ı 1111 ve bü)ük ölçuıit

lenlLid~ çığır ıcmıı olan, 11111 
ya'oın Hıbrşlıl•ll eıyııeaeı bak 

kında en yeılLill yerdf'n mahi· 

mat •lmak olduğunu kendl .. ine 

ıöylrdlğlm ııaman bana dedi ki: 
0 - Grçen kırk yıl lc;lndtı 

Habetlıtan lıalya'ya karşı c:IOı 
manca duygular ıaıımıştır. O, 
tasylk yıpılm11ınıo öoüoe geç 

meıe •e İtalya ile anlıemağa 
çahtmab idi. Biz, böyle bir 

anlatmanın meydana gf'!lmeelne 

aırattık n nitekim 1928 de 
bir do &lok andlaım111 yaptık. 

Bôyle olmakla beraber, Babe 

tlıtaa ba andlaıwaya o tarih· 

tenberl hiç aldmı etmedi. Da 

ram köttUettlkçe köUUettl. Aı· 

kerlertmlse ealdıraldı. 1ıyarla· 
nmuı n tebaamıa ôldariUdü; 

Babet ordaıa da blse hGcom 
etmek Gsere baıırlınmaktıdır. 

)landan dolayıdır ki, bGUln bu 
olan biten ıeylere karşı tedbir 

almaAa karar verdik, Ye bu ıe· 

beble de aıkerlerlmlal Erhre 

•e Somali ıömClrgelerimlze gön· 
derdik. Fazla blrtey yapmadık. 

Ancak, ben, İtalyan hakkına 
kartı her ark tarafından eaygı 

ghterllmealnde ıarar ediyorum. 

itte, blslm, Babeıtııan'da iste· 
dijlmls ıey budar.,. 

Bonon Clzerlne d edim ki : 

.. - Peki, İtalya'nıa bugtin 

doja Arrlkaonda glttGğil ııyaıa 
Strua cepheıi için bir ıehllkt) 

demek olmaz mı? Anopı'nıo 

bugllnka mQvazeneelnl tehlike· 

ye ıokmaa mı?,, 

Maaollnl hına ıu cevabı 

•erdi: 

" - İtalJanın sırf, bir ııô 
mlrgecl ve yerael karakteri 

olan Habetlıtaa'dald ılya11tunın 

buı çevenlerde dGıünGldfiAü 

gibi Avrupanın blrge çılıtma 

ıiyıHııoı etki yapabileceğini 

•nmıyorom. 

Streaa cebhealni ve baglnka 

ıiyaHl mr.vazeneyl ne boHbl 

llr? Bunları aocık, bf'rbangi 

bir ıômQrge eavatıoıo bJr Av· 
rapı tehllkeııı olacağı hıklunda 

uydurma maallır ortaya çı

karmak makHdİle, lıalya'nın 
ya almak •• llYeallk lb,tlpcını 

1Jogu Alrilı.a'y• İtalya'oıo &1ker aevlı.iyatı .. 

blllrler. Doğu Afrıkaııaodıkl den koautmıya baıladı. Ba 

ııtbik euilr.leri hareketlerimiz defa dıba ciddlğ bk ıuırla 

öbilr sl\milrgecl devletlerin dedi ki: 
A11ya •e Afrikada ıaıblk ettik· "- ltalya al•anun hagG• 
leri süel hareketlerden hiçbir yıphğı gibi, ylrGylt halinde 

bakımdan farkla blrtey deAfldlr. olan bir alua, hayalın H alnı 

Yalımlerı etrafa yaymak lıllyen &aran ıtatlt görlılerl ybOaclea 

itfaiye ar-ferlerini ortadan usak· durdaralamu. S.111 tela ••I 
laıtumak IAaımdır . ., en blly6k tehlike, •ıayaaıa 

Mu~ıollni bunları ıöylerkea ıtatlk g6rltldlr. UlOllar IOI· 

m111nın aaerlnde duran b4y6k yeteJnln 7a1a111U1n1 lttlyeal•ln 

bir albGmil eline ıldı. Da al· alnılar 1017eteal pıktıaıa 19 
bam lngfllzlerln 1882 df'I ı.. anea ve 22 inci maddelerlle 

keodeılyeyl bombardıman etme· gkôabde tatalmllf Glaa teh· 

lerl eonaeanda yakıhp yıkılmıt ilkeyi anlayıp kana .. ları ge· 

olan yerlerin fototraf larlle do . rektk.,, 

Jo idi. Muuollnl bir yandan Baadan ıoarald 10rum, 1888 
albGmtln yapraklarını çe.trlyor, de yapılmıt olaa ındlaema bak· 
bir yandan da baaa: kında idi: 

"- logtherenln Mınrda ne· 11-Ekaelam, dedim, barb 
ler yaptığını ılse bu reılmler de stmanında SITe)'t kanalından 

göıtereblllrler- Slıler de Ame. geçlleblle~lal garanti eden 

rlkada hemen hemen ayni teY· 1888 andlıt6auını ulaılar IOI· 

lerl yrptınls. YerlettlAfnls yr.r· yeteıl paktının değlttlrdljl te· 

lerfn sınırlarını naııl ileri ıGr· ılne ne bayaralnr?,, 

dilnüz? Bu yerleri karmııı de· Bana da Ma110llnl ıu cnapıı 
rllUerln1 Mekılka'lıların elinden balonda: 
zorla aldınız. 

Birleşik: Amerika hGk6met· 
lerl, önceden dogadı bulanan 

ı 3 sömürgeden batka bir eey 
değilken, bugGn kıtayı battan 

baıa kaplamıttır. ,, 

Duçeye u Şayed a.luılar ıotı · 

ıetesl sallantıda olın bu mee'e· 

leleri dözehmek için bir çare 

bulamazsa, ne y•Fıcakeınıs? 

İtalya uluılar ıoeyetelladen 
ceklllr mi ,, dlye 10rdnm. 

Ba aoruya karı• Mn•ollnl 
ded,kl: 

11-İtalyı. itler Ceaene'lla 
leterıe Cenevre'ye kareıt, lı:11aca 

nasal olurea olıon, gayelerine 

doğra yflrlyecektlr.,. 

MuBBolint'nln nrdiAI knY· 

vetll ve enerjik karıılık itte 

bu olmutto. 

Sorgularıma deıam ettim: 

" - Bir dGnya harbantn önG· 
ne n11ıl grçilebUir? Ulaılar 

eoayeteıloia Atideki doruma 

ne olacaktır?,. 

M aaollal bir mlddet ıeehıl 

" - Ulaılar ıoıyeteal pakta 
1888 andleıma11nın tamımlle 

yGrGrl8kte olda~DDD tasdik 

eden Venay andlaımuının bir 
parçaeıdır.,, 

.. Şayet harb oluru, ltılya · 

nın, tarafeas olaa ıemlltrl arıt 

ttrmık lddl11ındı balonap ha· 

lunmıyacaAı.. hakkındaki ıora · 

ma kar.,, Mauollal dedi ki: 
• - İtalya, her •akit yaptılı 

gibi, .,ınıla•l tGMDln hlklm · 
lvbll .,...kbr.11 

Danlardan ıonra artık gôrGı· 
memlı İnglllı'lerln donmona 
geçti. 

.. - loglU.a'lerln ıakıncbkları 
tHır acaba yalaıı la•nhk MY· 
glıladen mi ileri geliyor?,, diye 

Doçeye, bu meı9ele hakkında 

ne dGtftadOAGaO ıordam. 
Duçe cevup nrdl: 

" - lngilrere, 1891 ve 1894 
protokolları ile, hemerı hemen 

b4Uio Bıbetiıtan'ı, ltlya'nıa 
ntUuzu ahında olu bir yer 

diye kabul ediyorda. Bu pro· 

Umumi laarbla 

pekçok olan macera· 

lan araunda, 1919· 
1920 de boltevlk 
ldareal aleyhine il · 

yın çıkarmıf olan 
Amfral Kolçak'ın 

macerası da önem· 

ildir. 
Amiral Kolçak, 

Rus çarlığı •miral· 
larmrlan . ve 8lvrUmi~ 

ılmalarındandır. Ntı 

ticede m11~hlb olmuş, 

yakalanmıt ve lrkoc;· 
ta k urıanı dizil· 

mittir. 
Amlr1l Kolçak, çarhk Grınd 

DGklerloden Alekundır ve 

Franıız geoerah Ruk .. rel'ln 

maceraları hakkındı pekçok 

yazılar y11zılmıtıta da bunların 

hemen hlçhtrid ruaceramn ha 
kiki erkllnl bildirf'm,.mtılerdlr. 

Jt'akat Moııko•a'da çıkan Pravda 

~amet .. ılnde çıkan bir yası bu 

karaolık mıcerayı iyiden lylye 
aydıolaımışıır. 

Y eaı, Jr\oç ~ekaııı relıl S. 
Çundovekl'olndlr ve hifA,411 

eodur: 

19~0 ıeneei ıubıtanın ilk 
gClnlf"rlnde lrkoç mevkii beyH 

Ruıı'lardıa mflrekk~p Ye gene 

ral Von Knel kamanda11 al 

tındaki kunetlerln tehdidi 
altında idi. Bundan batka 

tehlrde, mtlrtecllere el altındın 

yardıma hasır birçok tftphell 
klm1eler •ardı. Elimizde de 

batta amiral Kolçak n general 

PepeHyaf olmak esere pekçok 

ealr H mabbaı be7u Raı 
hulu...,orda. 

."Beyu Raılırın Koloak H 

P~peUyef't kurtarmak için hl· 
tfln kanetlerlle ıaldırmak Gıere 

Franu 111a1ında 1906 da ya· 
pıh;ıaıı olaa Gçler andl .. mallle 

taldlk, edllınlt olduklarından, 
hAIA yll'lr bu haldedirler. la. 

gtllere'na. Nil ıularındakl uağ · 

)arı, 1925 te lagtll• bGylk el· 
çhl Graham lle benim araında 

yıpılmıı olan anlatma lle ye· 

nlden kabul Ye tudlk edllmlıtl. 
Bu nlıımı da Cennre'ye bil· 
dirildi, bundan dolıyı, lngllte· 

re'nln Babeılıtan'dakl yerael 

11ığları tamamlle gClYen altın· 
dadır. 

Öyle anlııılayor ki, İtalyanla· 
rın Bıbetlttın'dakl bıkla lddl 

alarını b111 lnRlllı çcsnnlerlnln 

kanayamamılara ile İoglllale· 

rla, Habetlıten'dakl ••Alarının 
koranmuı hakkında lluJ ıGr· 
dGkleri arsalano blrblrlerile 

blohlr ilgin yoktur.,, 

Son sorum, ak ırkın gtn 
g~çe nUozamasan aAI· ' 

makta oldağa meı'eleel hak· 
kında idi. 

Mauollnlye: 
11 

- Nasıl bir tedbir alın· 
malıdır kl, ak ukan kudretini 

kaybetmesinin 6alne geçllmlt 

olaun,, dedim. 

Bana ba me1'ele hakkında 
fD cevabı Yerd•: 

.. - Batı oloılaunıa dClt· 

mekte olın dogm rakamlarının 

tehllkeılul daaya kamoyuna 

yıllarca lpret enim. Ha r a ka 

mın yObelmetl we dotam ka· 
llteslnlo düzelmesi için laalyen 

fıtlzmlnln oe kadar çetin bir 

, .. , .. glrltılgtnl batın daaya 

bilir ... 

Amiral Kolçak 
olduklarını haber alınca, elde 

mevkur bulunan makabil lhtt

tll&l rGeHıııoın biran enel 

kartona dfıllmelrrlnl lcr. ko .. 

mltrslndeo htnim, E•llf"D Kol 

ç•k'ın lntlorakı 6 tabana ya· 

pılmıtıı. Atnl ııınde, lrkoç 

mfrıecilerloln beyH Roe ku

kumaodınlarındaa general Bôy· 

• ıtkovıkl ile de rabıta peyda 
ettikleri haherlnl aldım. Artık 

fasla dlt6nmrğe •e belllrmr~e 
lm4o kalmamıttt; arkadışla 

rımdaa Sertanof 'on da flkrhue 

lttlrak eut~lol görGnce blt6n 

m""ı'ollyetl Gzerime alarak ha· 

rekete g .. çtlm. 

6 tobatta oldukça uaaktan 

kunetll top ıeılerl doyduk; 

bu top eeslerl general Boyat 

ko91kl lı:aveetlerlnla 8sertmlse 
llnledl8ine Yeılle idi. Baaan 
Clzerlao'l 7 eobatta lhtllAl komi· 

teel ımlral ile generalin ttUeAe 

dlzllmell emrini nrdl. 

Uıak'taa ılddetll tGfek IH· 

lerl de dnyulmaıa batlamıtb. 

Biç •ıkıt kıybetmeden Amiral 

K.olçak'ın mnkaf balaadaıu 

Baplıhaneye gittim. 

Amini haaırdı; re1mi elblee 

Ye kGrkClnQ gtymlı; kendini 
knrtlıneak kanetlerl bekllynr . 

da. Ben kendlılae ihtilal kolDI · 
teıinln kararını bildirdim; elle 

rlne kelepçe glydirmeltırlnl ya 

nımdıkllere emrettim. 

Amiral Kolçak: 

- Muhakeme edllmlyecek 
miyim? 

Diye ıordo. 

- Ne vakıttanberl hukuk· 

1ln11 oldunuz?.. Diye bir ıaal 

eordom. 

"Dondan eonra ceneral Pe· 

Yelyef'ln böcreılne gittim, ceoe· 
nl de hasırda! Kendlılne komi· 

cenin kerarını tebliğ ettiğim 

nkıt baygınlıklar geçirerek: 

- Beni kurıaaa mı dizecek· 

slnlı, fakat ne için? .• Ben çok 

ıamandınberl ılsdeolm. Bıttt 

affım için istidamı bile hazır· 

lamııtım! 

Dedi. 
0 Baaa uzattığı lıtldıyı aldım 

ve kltlblme nrdlm:,, 

- Fakat ·dedim komitenin 

kararı her ne pıhuına olana 
olııan infaz edilecektir. 

General ağlamıga başladı . 

Biz, amlralın balandağa ye· 

re l lttlk ooo beraberimize ala · 

rak olarak baplıhınenln yazı 

dalreıine götGrdak. Oobet tıne 

kalılUyetll adam ıeçtlm. 
Hayat ının son dıklkalarını 

artık tamımlle inanan amiral 

Kolçak: 

- Ôlmeı.den nel karımı, 
daha doğrutn preneeı Tbı.ıiro 

yayı görmeme mGıaade Yerme· 
.. ....... De& 

CzGm aab,latl 
Ç. Ahcı K. S. 

1034 jlro n tClre. 5 75 
988 ·s. Silleyma. 6 75 
977 K. A. Kb. 6 50 
709 B. Ye ee.. 6 25 
ö64 Ş. Rfza ha. 5 50 
472 Taranto mıh. 5 
468 Y. 1. Talat 6 
439 H. Alyotl 6 50 
371 T. Dcbbaa 5 75 
361 S. Gomel 
3t8 Vttel 

6 
6 75 

:n:ı B. z. Ahmet 6 
250 S. Emin 5 
~;~9 Mani b. koo. 6 50 
22:l Reşlkçt z. 6 
:l09 O. Ardltl 6 60 
177 S. Cellrdln 8 25 
162 M. Ardltl 7 75 
162 M. j . Taranto 7 75 
16 l P. Pecl 6 50 
150 Konp~ra ini. 8 25 
139 Ş Remıl 6 50 

95 Alyotl bfrı. 5 75 
86 B. Abdullah 6 
6:! F. Emin 7 
24 Şınlak s. bl. '/ 26 
13 Albayrık ti. 8 50 

. 12 Ç. B. Rodllf 8 25 
7 Kadiri ı. T. 9 
7 F. Sol1rl 10 60 
5 B. Alasralı:I 10 

9;t07 

fncir Bıa htlan 
Ç. Alıcı K. S. 

2006 TBtıl ile te. 5 50 
838 Ş. Remsi 7 76 
702 Ş Rısa halef. 5 50 
145 8. S. Alasra. 6 
89 j. Kohen 7 75 
18 K. A. Ktı. 12 76 
16 S. K.rlıpla • 7 75 
13 P. Pıcl 6 50 
12 B. Şetbet 12 
12 İnoYaıı koo. 15 
M. j. Taıanto 6 

:1807 

Zahire utıŞlal'I ı. • 
Ç. Clnd K.. S. b ıtJ 
184 BuAday ' 126 I p 

43 Nohut 6 125 
6 

6 Komdan ' 75 "/ 
~~~~~,~-=---------.... 

Bu TJmlroH lle ae 
n11ebetlals .. r. 

- Aile doıtamaıdar. ~ 
- Böyle bir 11111 fff 

mlyecetlm. 1'_ 
Kolçak öl imden kork"'~ 

ve ceaur dauaaıyorda, I 
Pepelyef hlr çocak gibi •. J 
yordu. Bıplıhaneden çık~ 
uman derecel haharet 11~ 
atığı 82 dereceyi g6ıterl1""pt 

11Gece ıakln Y• eoıakld.-.
mGfrese idam mahkı\111~ 
ılyuet meydanına glHlr01-~ 

Sıbahın dôrdClnde .ır;, 
meydanına vardık, Kolc-k.,.;: 

Pnelyef'I kHıklara b8&1a;,.ı 
hertey huır olanca atef • "' 
nrdlm, Çarhk Rmya'11•1

• t1 
metli amirali ile Genef811 W 
aa içinde bir yıl•D et ., 
mlk olarak yere yıkıldı9'f• 

Adımlarım: 

- Bonlarıa ce1edlol _. 

pıllmP Diye ıordalar, 

blm de: 
- Buadıa evel ç.ıll9' 1 

mamada ılJ•I mabkA•llfl ~ 
dGrdaklerl aman ne~ "1': 
lercb. Bls de ôyle yapah•I ı~· 

Vo öyle yaptık, A111lrtl ~ 
çak ile erkadatı Geaef81 ,,-: 
yef'I nehre attak. Fak•1 .,,_ 
mut nehir Oserlade btrer 
açtıktan ıonra. ff' 

İtte Koloak daYll•• 
90 ~ 

Raıya için bGyleee bir .,,,., 

tekrarlanmamak esere "' 
mıı oldu. 

Amiral Koloak'ıa ..... 

ber7a'da meafl ol 
aut -,.. Raa'lu, ... 
lpredaden IODn laa . ...... . 
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30 Ağustos Bayramı Rusya' 
Kişi idam Edildi 

Bertarafta Çok Canlı ve Heyecanlı Bunlar ı'7'.K'a';il 38 Soy· 
---------------
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Başta Bulunan Büyüklerin Pekiiz Kıs-
Olarak Kutlulandı. gun ile Maznun idiler .• 

İstanbul, 2 (Özel) - Baktl· 
dan gelrn bir habere g~re Az.er · 
baycan mahkemesi ooüç kloi 

hakkında idam karara vermiş 

ve bu bokum erıeei gün lofn 
olunmuştur. 

tnı Mektebi Mülkiyeden. Çıkmışlardı .. 
• • • 

Ahvali ruhlyelerl arz ve 
ltah edflen camianın başında 
buhınan bOkdmete gellncf'; 

~opt;;ııı · heııap hftkuruet yok 

b~rn .. k pek doğru btr s~z ola 
lirse de hunun hakkında da 

•t ' e çok biraz malumat ver 
tn .. k b 

et halde faldeslz ol mı ya 
C•ktır 

03rnanlı hftkumetl iki ba~lı 
bit 
il llcuhe fdl. Başlardan biri 

8 
•bıuı, diğeri de Yıldızdı. 

d •bıau hokurneıfo makine 
ır'lrcat MI. Eikiden bunun adı 
''ıhb 1 K bı ca h idi. ubbealtıoda 

l
tÇok zafı rlrrio kararları ve 

t ıı, 
t k' teranclnl olıunurdu. O, 
,:

11 
ille Df'ler yapmamıştı. Nıom· 

~ Ye harp açılacak demek 
Ar 1 idi ~ · Çok geçm~z slpahllP.r 

t,,.•c.r dağlaranda atlarını oyna 

ttı' Viyana kapılarında yenlçe 
• er Palalarını sallar, Taoavı 
""rı . 
1111 

•kmcı bulutlan zırhlı 
~ ğfer ıltanda parçalıyacık 

YIQ ırardı 1C • 
Yeı~:radenlzlo azgın dalgaları, 
lt Q •çan Tark kadugalarını 
td!'hn hortoçlu bir deve gibi 

dı~·l lftrk gemileri ınrtına bin· 
la dalgaları ezerdi. Denizler 
Ilı tk bayrağına azgınlık yapa· 
•tt d lyı •r ı . Akdenl. onu daha 

.,,A tanır. Üzerinde taoıdıoı 
~~tk e t,r ı~ventlerJolo eöyledlklerl 

'r d le eaıaolarmı asırlarca din · 
Qılttır 
it . 

d~ tıbbt'altı bôyle bir mııl:loe 
le~telydl. Gitgide yeğlanmıyao, 
bıı 1

•lenmtyeo makineler gil.ıi 
"•eı da pas tunu. Deli İb · 

A NA_D_O_L_U_ 

-----------
rahim deoften elf uçkurunda 

pis şehvetli ızıı;ınlar, birbirini 

kovalar ~ibl grlib geçen mf'C· 
ouo Mustafalar, Kösem sultan 
lar bu makineyi paelottıkça 

paıılattı ve en nihayet günün 

birlııde f~lemf"z bir b11I" g,.tfr 

filler. Bu r•ıh kücülmft~tO fakat 

ablnl'! olarak ıdı büyDmtıştO, 

Bahıill olmoeto. 

Hflkum,.t iyi ve köttı oalıeı 

vorılu. Ve ~alıemak fııtfyorda. 

Mülki taksimatı p,.k nkl idi. 
VHAyetl,.re P"k !?"Diş ropraklar 
ieab,.t ediyordo. Ru topraklarda 

'aeıyan otuz oıuzbeş milyou 
lnean vardı . 

VilAyeıleri blrblrlrrlne ha~ 

lıyan şos,.ltır birçok yf'rlnde 

yoklu. Kazalar ara~ın ıfa yollar 

hemen ekeerlyt:tle patika uev'ln· 
dendi. Bu geniş topraklarda yol · 

calok etmek hr.r tehlikeyi göze 

almalı: dem wktl. Avrupa IJO&eleri 
bitirmiş şimendiferleri yapmıe 

elektlriklrrl kormua harıl, harıl 
çalışıyordu. Bizde İstanbul'da, 

lzmlr'de bir de SeJAnlk't" hava 

gazı yeni tesis oloouyordu. 

Avrupa demlryollarlle ör Dm 
cek ağına benziyordu. Bizde de 
Selıiolk · Metrovlçe, İııtan bol Edlr 

ne, Mudanya Bursa, Haydarpaşa· 

Aokara, İzmir Afyon, Aydın· 
nınar, Beyrut-Şam hatları vardı 

ve booların hepsi de Fransız, 

loglliz, Alman gibi esB!en bu 

topraklara g~z koymuş devlet· 

lerin paralarlle yıpılmı~ malları 

idi. Me1&hal eathlyemlz blrbu· 

çok milyon kilometre murabbaı 

idi. Mevcud demlryolları hiçbir 
şey demek degtldlr. Memleketin 

diğer aksamı çöl gibi idi. Nak· 
_ liyatlar da beygir ve eaek 81't · 

Siyasal Gazete tanda yapılırdı. Sür'at bittabi 

S•hip ve Baoyazgam olam3zdı. 
tıltt lıaydu Rfiodfi ÔKTEM Bu yolsuzluklar, frtlbıtsızlık-

tıını n~riyat ve yazı ioleri lar bir barh için de tehllkell 
~ a.ıodOıiı: Hamdi Nüzhet idi. Bir taraftan bir tarafı 

i;:eai: ·--- eDr'atle asker nakletmek mftm· 
t a f İkinci Beyler sokağı kon değildi. Ba :memleket Da· 
"'eı ak Partili bioası içinde 

l'cı.,:ar: İzmir _ ANADOLU mına vatın heıabına dOıGnft· 
: 2776 .. Posta kutuıo 405 lecek oeylerdendl. 

~a~ 4BONE ŞERAİTİ: ..Avrupa vllAyet asulilnft ka · 
1200, Altı aylığı 700~ Oç bol ettikten soor,a durmayıp 

~~ •y~ 500 koruoıur. tensikat yıpmı§. Şu IAzım de· 
,~ Dıemleketler için ııeneli.k mlı flhe etmlo. Bn fazla demiş 
ll ne ilereti 27 liradır. 

6,G. 'ryerde 5 Kul'Uftur. kesip almıe. Bu eksik demtş 
g~· - fazlalışttrmıv, velhasıl Qzerlode 

ıı nfishalar 25 kuruştur. 
~N'Al)~~=====~=::~;;;ı oynadıkça oynamıı. Halkın lstlra· 

'1. <LU MATBAASINDA bati, asay lşlntemlnl, a,daletlntcvzil 
~-... 1ASILMIŞTlR 

Sa için ne yapılmak IAıım ~ellrse 
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Se Mekttb 
Sc 'gllt Fulmen. 

lb •dlğlniz Aro,n'JD eize 
edyun 

~'kıt olmım1111 IAzımdır. 
lla o öldOktPn Snra, onun "ll•n ~ f 1 ı ı:-11 e ecre in .,rtarmağa 
1 t•ca\: ol 
• uı ureanız o za,an Arman 

ltıen'e d 
oı•bUt , me yuno tOkran 
bbtı' r. Folmen, ıevg~m. Sen 

raluyorom Bu mektubu oko· 

yacağın zaman ben ôlmno 
olacağım. Fakat beni senden 

bıaka kalben seven olmadığın· 

dan ha bıraktığım horca, her 
nasıl olursa olsun 6d.,mek Qıere 

sana vasiyet ediyorum. Beni 

aUet Folmen, çOokft senin 

ktlblode hına ayırdılın yeri 

takdlrelzllkle reddeulm ve çok 

defa kalbini lurdım. 

yapmış. Bfı de ise vlf Ayet 

oeulü idare olunuyor demek 

fçlo vil4yt.t teşkil&tı kabul 
ve fakat Qzerinde oynayan 

meşgul olan bulunmamılJ . Dili!ı · 

turu mQknrt>m uovaolı v&ll 

inin rllnfnf'l bırakmışlar ve 

bir daha ne arıyan ve ne de 

eor"n buluomuıtur. 
Valf fyl iııe, varaosever lsP., 

ne AlA. Yok vaktini boşça ge 

çlrlr ze•k ve safaeıoa dnokao 

ise pek fena. O vllAyette hiçbir 

şey yapılmıyor edilmiyor de · 
mektlr. Eeaeen mekteblef pek 
az, wemorların birçokları mı· 

halle mt-ktebi denilen tbtldai 
tah!lll göra.Oş adrmlardan ibı · 

retti Mülldye kaymakamlarıom 

mutuernf larının ve valilerinin 
pekaz bir kısmı mektebi mül- · 

ki yeden çıkmıelardı. Haddi za. 

tındı ha mekteb az talebe ye

llıtlrlyordu. Ve yetleenlP.r de 
mevcod kaymakamlıklara bile 

Uf f gt'lwiyordo. 

- bonu Var -

Bir firar 
ve Bir Bas
kın Hadisesi. ..... __ _ 

Aydın (Özel ıyıarımızdao) -
Evvelki gece Aydın cezaevlnden 
bir firar ıeaebbihft olmoa fakat 
kaçmak letlyen cezalılar bu 

emellerine muvaffak olama· 
mıştır. 

Kaçmak trşebbasaode bolun 

doğu aolaıılao, almdtllk eabte . 

kArhktao ıaçln Raşh't'r. Bu 
adamın teşebbGsftoQn derectsl 

ve suç ortakları araştmlmak· 

tıd11. 

Raald çavuı, gftndilz bahçe· 

den koğuılara glrmemlı, bir 
ha!!ır arkasında glzleomlştlr. 

Gece, kaçmak için 1 teşebbOı 
nöbetçi tarafından görDlmilo ve 

"Dar,. emrlle beraber O zerine 
bir el ıllab atılmıştır. 

§ - Bundan dç gCln enel 
Dalıma kamununun Kozalaklı 

kôyüode on vak'a olmuştur: 

İbrahim karm Ayıe, kızı 
Fatma ve Fatma'oıo kızı Zehra 

evlerinin avlusanda yatarlarken 
elleri tüfekli, tabancala, bıçaklı 

dört kiat ~elml~ler Ane'yl eve 
alarak dövmGşler n bıçakla· 
mışlardır. Bandın sonra da 21 

- Berşey bittikten sonra 
götQrdb verecekıio! 

- PekAIAf 

- Şimdi de tahıncaluımı 
doldur. 

- Hemen! 
• • • 

Romanımısa devem etme.den 
evvel hfametçl Şarl'ın Arma· 

nın kararlarını ne ıuretle dkıf 

olduğunu karllerimlze bildir· 
mek isteriz. 

Bu hadf eelerden bir eaat 
· evveldi. Arman benflz evine 

gelmemişti. Fakat blnbatı Leon 

gelmlıti. Kendisini babalıktan 

tardetmfı olan oğlunu bir 

kere d•ha görmek lıtlyordo. 

Arman'1 evde bolıcığındıo 

•eraı1 8tvlyord~n, IAld ben 
det reddf>dlyordum. Bir mdd· 

4tk:orıra hayata veda edec.ğlm. 
~.-tııdı kumardan b ı 
~~ 1U e 

•ou Hm bir borç bı· 

Arman mrktubu zarfa koy· 

daktıo ıonra hizmetçi Şırl'a 

vererek dedi ki: 1 
emindi. Fakat Arman bencız 

gelmemlatl. 

Şarl; ayakta ıorla dura• 

~ydıo'da geçid reı;mi. 

Tire, (Ôz,,ı aytarımızdan) - ref ine bayraklar ve d efne dal 

Bo yıl yapılan :lO A~oıtoı ff'D· larlle süslenmiştir. 

liklerl, geçen yıllar yıpılmıt Tören esnasında nutuklar 

olan ff'nlik ve törenleri çok ıôylP.nmlatlr. İhtiyat zabiti mtıd 

eulde bırakmıştır. delumuml Haean'ıo gOıel ootku 
Tören ırasında çok canla ve çok ılkıtlanmıştır. 

İdem eallroler on yedl katli, 
otuzseklz hır ızlık ve soygun 
C!Jluk ile maznun idiler. 

Fırtına 

!iki Tayyare 100 
; Ka ~·ık Harab Oldu .. 

l~tanbul 2 ( Özel ) - Trr 
oov'dan alınıın bir Lıaber, mDt· 

hiş ve emsali ez görü\mftş hfr 

fırtına nell<'.t>&lnde iki ticaret 

ııyvaresi dılımOı, yoz kadar 
bahkçı kayı~ı bıatmıf tır. Birçok 

evlerin damları uçmuştur. Mad· 

dt zarar pek toktur insanca 
zuylat miktarı heoilz ıeebit 

olonamemıştır. 
heyer.anlı söylevler @öyleodi; --------=============--------
alay ve partimiz tarafından Burnava'lılar NuziJti ve Söke 
fertf p rdlleo fener alayı eabah· 

lara kadar devam etti. Tayyare Buca'yı Yendiler. Halkının Devlet 
cemiyeti of n Hkeri parkında 1 ş • d • fı ) • 

Pazar gOoü Burnna Gençler ımen l et" erın· verdiği gardenparti cidden gd· 
zd ve nezih oldu. Cemiyetin bfrliğl Bora'ya giderek Buca den Bir Dileği 
arlarmaya koyduğu gOzel bir ııpor kolDbü ile bir tema11 yap· 

tayyareyi jandarma kumandanı mıttır. 

dolgun bir artarışla aldı. lfoca'lılar gOzel ve teknik 

Aydın, (Özel aytarımızdın) -
Ba9ene de 30 Ağustos zafer ve 

tayyare bayramla11 Aydın ıehtr 

ve Hind" fevkalAde törenle ve 
parlak ıurette kutlulanmııtsr. 

SOel kura~ıoda komutan kot · 

lolaomıo ve şehld anıtı önOode 
komutan ve ilbay erini tef tfş 

etmielerdlr. 
Y apılao resmlgeçld çok gOzel 

olmuştur. Gece de mOkemmel 

bir fener alayı yapılmıt ve oe· 

bir başı.o baıı bayrak n fe· 

nerlerle dooaomıttır. 
Kırkağaç, ( Ôzel aylarımız· 

dan) - 30 Ağostoı tayyare ve 
zafer bayramı şehrimizde çok 

gazel kotlolaomııtır. Şehrin 

o .. nımıo, Burnal'a'lıların genç 

oyuncaları da Buca'dan fena 

bir oyun göstermemlılerdlr. 

Madafl ve mohaclmlerl çok 

gftzel ınlaemışlardır. Abbas t11· 

kımda yerini çok gtızel tuta· 

yordu. Oyun çok gftzel ve he· 

yecaoh geçti. Neticede Boroava 

bize karşı OQ sayı tle Boca 
takıDI yendi. Buruava'lılar Bu· 

ca'!ıların samimi u~urlamaları 

arınoda Buca'dan ıyrıldılır· 

Boroua'hların aldıkları neti · 

celerlo r;tttlkçe lylleotlğlol gö· 

rtlyoroz, takdir ederla. 

Tire Kurtuluş GQnü 
Tire (Özel aytarımaıdıo} -

4 eyhil gftnG Tlre'nlo kurıulua 
bertarafı bn çtr te bayram te· 
-------·------ günO ve bayramıdır. Şarbay A~l 

tane stnet ahım ile onlkl kağıt kortoluı gilnCl için geoit ve gü 

Ura alarak ınaımuşlardır. zel blr program tertip ettlrmlt 
Vak'a zabıtaya aksetmlı ve ve bono gazel bir şekilde 

kamun jandarma karakol ko· baetırarak dağıtm•atır. 

maodaoı Ali Riza takibata Tire Dlrlkeporile İdman yor· 

baılaıuıı ve bonluın lmamkö· du kurtnloo gDnd saat 18 de 
yOodrn Süleyman, terzi Ali, ilk maçlarını yıpıcıklardır . 

Oynaklı Ali ve Kozalaktao u ray Enen meni 
Halil olduğuna tesblt ederek Uray (Belediyi"} daimi encO 

hepsini de yakalamıt, kadınlarla meni dan şaıbaylıkta toplanmıı, 
yGzleştlrmfetlr. biriken işleri çıkarôuohr. 

İzlerini yoketmek için her· 
eeyl yapmıt olan bu harsızların 

böyle ayni günde yakalanması 

civardaki halk Ozerlnde çok 

iyi bir tesir bırakmıştır. 

binbaşı Leon'o görmOo, ona 

do~ru koıarak: 

- Blobaııml 

Diye bağırmıttı. Leon onu 

iterek: 

- Şırl -dedi· namuılo bir 
asker idin. Mazinde hiçbir leke 

yoktur. 

- Evet slziokloin ayni, 
binbaşım. 

- Çok yanılıyorsun doetom, 

artık ben blobııın değlllm. 

Eu çetin harbin ortasında ala· 

yıoın muhterem bayrağını tıtı 

yan blobJtı artık değllhn, ben 

bir oamoısuınm. 

- Slz mi? 

- Mazimin yirmi eenellk 
bir ~ıemı lekeli •e namoHnıca 

geçmiştir. ŞırJ, dünyada sade 

bir oğlum vardı. Bu oğlumu 

o kadar ıe.tyordum kt, ona 

Ilbayın Ziyareti 
İlbay Fada Güleç dün ıehrl· 

mlzdekt mnbtellf konsoloslara 

ziyaret iade etmiştir. 

parlak bir bttkbal hazırlamak· 

lığım lAzımdı. LAkln vaziyetim 

. buna mitsald değildi. Btoaen· 
ııleyb oğlama bo latlkbali ıemlo 

maksadlle hıreıı ve katil 

oldum. 
Bu suretle Leon, kartısındaki 

namuslu Şarl'a kareı başını 

iğmio vaziyette duruyordu. 

Şırl blobavıya bir mtıddet 

nefretle baktıktan eonra geriye 

çekil mi ati. 

- Aaa!.. Demek ıen de 

benden nefret edlyoreun, een 

de beni itham ediyorsun öyle 

mi ıevglll doıtom? 

- Bayır blnbaoım. Ben 

oğlonuı Arman namına elzl 

af fedlyoram. 

Leon ağlama~• baoladı: 

- OAJam, oglam!.. Buraya 

gelmekten mak11dım da onun 

Nazilli, (Özel ıytarımızdao) 

- Aydın elmeııdiferl hüku 

mrtln eline ,ı:eçtlkteo sonra 

halk otobüs •e kamyonları 

terketmfş ve of mendlferlcrle 

gelip ı.;itmeye bışlamıştır. 

Söke Aydın, Nazilli Aydın 
arasında lelemekte olan otok11· 

Jar hallr:ıo bllbut!8 pazarlarda 

iş gören yurddaelaın çok laine 

yaram,ktadır. Yalnız bazı liJllB· 
yoolarda halk uzun mDddet 

beklenıektgdir. Bu kGçOk mıh · 

zorun da rcfedileceğl ku netle 

nmulmaktadar. 
---~~----·~~~~~-

İımir Tir.aret mabkemeıinrlen: 

· icra ve U lh lutoono mucf· 

hince konkordato hükOoılerln· 

den istifade talebinde buluoıu 

İzruir'de Oduopazarıoda kuzoğlu 
çarşıtıında 7 numaralı mağaıada 

kızruircl Muiz Benedavanlo tşbo 

talebi hakkında komiserlik ta· 

rafından verilen mGlalea n 'lme 
icra dairesinden mahkemeye 

tevdi olanmoo ve mezkur ka· 

oooun 29b nıncı maddeel mu· 

clhlnce bu hususta ittihazı ka· 

rer olunmak Ozere mahkeme 

11 ·9· 935 çarıamba Hat 10 a 

bırakılmıa olduğundan keyf tyet 

ve o gün ve eaaltl'! itiraz erlen· 
lerfo haklarını mnbafaza için 

mahkemede hazır bolıınahlle· 

ceklerlol mezkur madde hilk· 
mfine tevfikan llıiu oluour :! 04 

ayaklarına kapanarak af dllt"nırk· 
tir. Şarl, bana acı, bana mer · 

hamet t'I ve bent oğlumun 

yanını götür .. 

İhtiyar J,,eoo bunları eöyll· 

yerek Şarl'ın ayaklarına kapa · 

narak yaharmağa batlamıetı: 

- Sonu Var -

Bir Hind Racası 
Tayyareden 
Dllşilp öldn. 

lscanbol, 2 (Özel) - Mu· 
rae'tao Londra'ya gelen bir ha· 

here gôre iki İogafz ile bir 

Blod'll bir tırrare kazım ne· 

tlceslode öluıaıuır. 

Ôleo Blnd'll Knlımarao 
racası ve Mavra1 bakumetl 

Baıbakaaı raetı Bobblll'nla ye· 
ğenldlr. 
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Beyaz Kulenin Sarışın 
Aktrisi: SUZAN 

...................... l. 
Ve &ize dlyeblllrlm ki bu işaret motörfin aerbeıt baralul

maeı leareıl idi. 

klka geçmeılol bekliyordu. 

Motor otmıtl eftkunetle yoluna 
devam ediyordu. Silzan he 

her on dakf kada bir ita ret 

Roma'da çıkan (Glornale trhdit etml"lt htemlyoroz. Sa 

D'İıalfa) gazeteelnde çıkın bir dece bizi tehdit etmek htiyen 

makalede denlliyor ki: lere cevap veriyoruz. 

"Kendllerloe sulhperver eO İngiliz matbuatın polemik· 

madalye yılnaz tayyareci Ribt 
bofen ve Belke'nlo göj!;oilofl 

ıftıleyor. Bo madalyayı alacak 
kabtllyrtte, sizden b::ışka bir 

kadın tasavvor et mlyorom. Ve 

bu tHavvurnm yulnl buldu. 

Barb biter \'e f!a~ kal•reak ha· 

kiye kalan ömrOmfizfi h ir era-ia 

~eçfrmf'ğe size vadediyor vr

ılıden vadlstiyorom. 

Der iki yolcu eıraıklam ol 

moılardı. Soğuk mfttblo dere · 

cede idi. SOzan bu defa tıaret veriyordu. DördlncG leareılnde eünii vtren ve bu ıuretle Bn l11rioe kartı halyan matbuatı· 
yok Brltaoya'yı ltalya'ya karı• nıo da polemik yapmakta; 

Bu g,.ıfm,.lrr Süzam meBfet 

mleıi: Bu ÇPlik f!lbl srlamın, 

kendisine kar'' da'ma madun 
muamel,.el yapan bu kuman· 

danm kf'orH·inl hA'A &f'vrli~lnl 

hiç tasavvur etmh ordu vrı harh· 

ten ~onra onu m~ern z .. vcr. 
oluak kıhule miirem111il ola 

cagına da biç tbtimal vtrmt. 

yordu. A .. ıe mırlalyanın ~r.~ 

ılın~ ı.likl m,.ı;ı',.le81 onu daha 

slyade mr81f"lrnl~tl . Ho~uı tı· 

kanırca~ına şu l!öıl,.rl" @öyı .. ..ıı: 
- l>öıftn..:elednizln benim 

kllerl,. tılr ıılı1111?11nu toöylı· ırı .. k ı .. 
ıluHıt "'h' ıır ı m: 

:'luz..ıı'ırı b ı kıi!a Eözlrıi 

be ı ~ ,. ~ı ı1tth ı ını.-klt' l ıil: 

7 Kurıunusarıi 1917 de 
gönderilen esrarı engiz 
benzin molc'lrll: 

:;ilzao M111 ye'ye klounusa• 

nlnln onuncu ~QoQ alışıtmı 

onunla mutlak baı;kumaodaolık 

dalrealnde mlUUi olmak üz .. re 

haber nrmlşıl. Bundfn başka 

şu malumatı da V'fdl: 

İyi t•mpanyadan bir kasa 

n bono takiben gfiıel nıezeler, 

iki lıaret tabancası elli iane 

yetil ve yirmi tane kırmızı 

fftek ile iki tayfalı; gayet eağ 
lam ve eerl bir benzin motörQ 

bir ıaat zarfında hazır bulunsun. 

Akeam saat dokuzda Sib:ao 
Matlye'ye mtlllkl olmuştu. Sil 
su'dı emir l'erdlğl eşya ve 
mılsemeyl hazırlamıştı. Lı\klo 

bo ılparleler Matlye'ye tuhaf 
geliyordu. 

Gect; SelAoik limanını kesif 

bir karanlık kaplamıştı. Esliha 

n mOhimmat tabliye eden 

vinçlerin gürilltOsü gecenin 

stlkunetlnl lbl41 ediyordu. Kord 

derisinden iki kuvvetli kürk 

ile earılmış iki gölge Fransız 

erkloıharblye dairesinin ufak 

bir kapısından çıkarak seri 

adlmlarla ubll kenarına yanaş · 

mıe bir benzin motörüne doğru 
yıradaler. 

Donlar 81malarını öyle mak· 

yaj yapmışlardıkl liman nöbet· 

çisi blle bunları tanıyamamıştı. 

Bu iki gôlgeden birisi ben· 

ılo motörG mftrettebıttna (Bil· 
ygk Kıraburuo'a doğru) em· 
rint vermişti. 

Bu ıuretle Fransız casus 
tetkllAt kumandaDI Matye, sn. 
11n'ın maiyetinde olarak Von 

Dorf 'a mlUlki olmak Ozere 

hareket etmlotl. Deniz pek le 
sakin değildi, dalgalar benzin 

motörftne vurarak iki yolcuyu 

ıd.ııyordo. 

Bir 11at sonra motôr Bü· 
yok Karaburun'• yana,mı,ıı, 

gDçllkle ilerliyordu. ÇDokti 

SelAoik limanını earan teller 

ile tNplllerden 11kınmak, bir 
mH'ele tdi. 

Şimdi moıör Boyak kalenin 
bir 

Ba 

tahancalarJDı haıımladı. Taban 

caya bir yeşil f lı:ıek koyar11k 
attı, trkrur dolrturdu. On da 

. Dışarda Tn ı·k İJ' e: 

ansısın beeyDz metre mesafede 

bir kırmızı fenu göaftk:ta. 
- Snnu var -

Vatan Müdafaası Uğrun· 
da Gösterilen Fedakarlık 

- 811tı l 1 net yüzde · 
bıılunmava d•vt"t rlmf!i!I. btlıftn 

meml,.krtte drrin ıkic1ler uyan 

dırmı111. 

Hurııın Oznlne ha\18 tt'hllluı 

~ını hll,.nl .. r c .. mfy,.ıl kuruldu . 

KamAI Atatürk 10000 Türk 

lınsı ıeh,.rru ttti, hntaraftan 

örı,.mll ı;alıi!ly~ıln, kendlıılnl 

ıpklp ,.rfı:r,.k , bih ük mf'blıı~lar 

\f' I IDt"k @Urt'lll~ bu Cf'IDİfPtln 

Liy• J .. r 11,.fı sıııırı h tına ıf'çtlleı, 

Aııııdıılu'rıun ı n •ıuk köıele 

riııdt"n mü aruılıır vukubuldu. 

Arıc11~ b r Türk kadar tuar 
ruf kAr bir imuun yaeayııına 

elvnltll olacak rlerecede az 
maaı:ı alan d"vlet ve belediye 
işyınları ayhklarıÔ•n yftzde iki 
ılni bu crmlyete tabalı ettiler. 
Tıpkı bir zamanlar bizim Al· 

mao çlhçllerlnln bulundukları 

mevki kadar mftekOl bir eko 

nomlk m~vklde bulunan T6rk 

köylOıG de gf!rl kalmak itte· 
medl. Adanı çiftçileri, ıenellk 

iirünlerlnlo yGsde lçOna bava 

kurumuna tabela edeceklerini 

bildirdiler. Sımıan tltGn ılr· 
raı da yıllık Ortlnlerinln ytlzde 

ikisiyle iotlrak ettiler. HıuA 

fabrika ameleleri bile, saten 

çok az olao ~adellklertnln 

muayyen bir kıımını bu mak· 
Hda ayırdılar ve TDrk ka:lın

lar1 da, latanbul'da Taktim 

meydanıodJ hava korumu için 

tezıblratta bulundular. Velbaeıl 

hava kurumu birliği, blrbuçok 

ay sonra kasasında 1, 17 4,629 

Tilrk lirası ıoplaodığını bil· 

dirdi. Yapılın tahmiolere göre, 

sade memurların m11oından 

birikecek para, bir yılda 

l, 700,000 lirayı tutacaktır. Eğer 
Türklye'ntn 1935 · 36 bldçe· 

ılnln 194 882.727 lira olduğa 

gözöoilnde ıutulaeak olursa, o 
zaman bu meblAğın haklklğ 

kıymeti anlaoılır. 

Hava kurumuna yardım et· 

mele için göeterll~n tehılak 

hllı\ devam ediyor. Anadolu'nun 

la içlerinden, insanların mlekll 

ı:ıartlar içinde hayatlarını k11ı· 

nablldlklerl yerlerden ıkan te· 

berru eııınhları, kaealıa ve te· 
hlrlerfn derelerlle blrle,lyor. 

BOkdmet, bu ıuretle meydanı 

gelen genlo nehirden, lıtedigl 

kadar alarak, memleket n halkı, 

elllhıızlanma ve eillbların tıh· 

dldl gibi m~ı'eleler Gsertnde 

tam bir anlaşma olmadığı mGd 

detçe, en bnıeeever bir devlet 

adamının blle mani olamıyacığı 

bir trhllbden koruyahllecektlr. 

Kemilizmin yf'ni bir eeeri 
(Hı.ınd Aheodblatt) yasıyor : 

AAastolta İ•taabal'dan yazı 

b7or: 

Aokara'd•n birkaç kilomrlre 

ı·z•kta, Çubuk vadlılod" yapıl 

makta olan Barajın ioş88ı bit 

mek üzererlir. Yeni Türklyı-nin 

bilkumd merknl olup birkaç 

yıl lçlod" en modern orhirler
den tılrlAI olacak olan Ankara 

nın bill bir d,.rrtl vardır. Su 
tıu&luk, ,.~,., ~Afi miktarda ve 

Wl!JUazam tevzi rdilen ıu mev 

cut olııaydı bu takdirde ,,.brln 

etrefmci.ki 'a~ı çöl hemrn 

muru bir aı llZI hall.,i alır ve 

Ankara 11okaldar1D1D ıoz ve ça· 

murlan hemen kaybolurdu. Bu· 

oun içindir ki, 10 yıldaoberl 
sa mu'elesl f Pblr için en hl· 

yülc rolD oynamıttır. Çobuk 

barajına lee 1929 son baha· 
rındı baılınmıotır. 

Ankara'nın bOktlmet merkezi 

olmııını mtlteaklp derhal mi· 

tıha1111lar marlletf le içme euyo 

tetklkatına bıtlındmldı, çlnkl 

ıftr'aale bG7tlyen bir tehir için 

ıoyu dalma fıçılar ve dama· 

canılar içinde lıtaabul'dıo ge· 

tlrtmek akla ıığmHdı. Bir İtal· 

yın maıh11111ın1D raporuna 
göre Ankara'nın birkaç kJlo. 

metre şlmallnde bulunan Çu. 
buk ndlılnde bir Baraj korol-

mııına karar verildi. Boaun 

için de lptldada 2.3~4.299 

TGrk lira11 maaraf tahmin edil· 

mitti. Fakat ıonradıa bir Ho 

landah mfttaha•ııı · ki el7evm 

buradaki iotaall bu ıdım idare 

t.tm,,ktedir · Barajın nehir ya 

tagından 10 metre değil, 22 
metre ylkeekllgiode olmaeı 14· 
zımgeldlğlnl lebıt edince lntaat 

maerıfı 4, 775,000 TGrk lirasına 
çıkmıştır. 

Baraj havosunun ıa letlap 

kodrr.tl 13,500,000 metre mlk-

lbı olacak ve ayni zamaada 18 
milyon meıre mlUbı ıu lıtlap 

etmr.ğe de eherlıll bulunacaktır, 

bo mlktatdan 6 milyon metre 

mlktbı blkt\met merkezinin 

içme ıoyu olacak ve geriye ka. 

lan 12 milyon metre mlkAbı da 

salama itleri için kullanılacak· 

ur. içme ıuyo, bogftn ancak 

60 blo nafuen olan Ankara 

200 bin nGfoelu bir oehlr olun· 

c• alf'oıu batına 200 litre ea 

dG~eeek derecede be11p edil· 

mittir. Barajın ıo biriken H• 

hıeı 6 kilometre oaonloğ~ndı 

ve 800 metre derlnllglnde olı· 

cak vr. bu ımreı ı., 18 kilometre 

murabbaı hl r Blthı malik bulu

nacaktır, 11 arBjın öıll bir top• 
. ' ra~ı olan yrşll bir •adıde bu· 

lunmHı ıayesinde bura!lı An· 

kara aballııi için yetil bir le· 

"•eulla 7erl olaoaktar. 

en lbttyateızca ve en tehlikeli tebdhl,.rtoe kartı da ayni su 
bir tekilde harekete enketmek rette cevap vnm,.kt,.dlr. 

letiyen mtıfrhlere söylıınmesl Biz lnJ?;HiZ lmpa1'8torluğona 
fcahr.flen dfğ,.r bir söz , vardır: dokunoıak ve tliımek istemi 

Bu n.Oer:vvlklt>r yangma ıltr.tle yoruz. laglltne'nln d11 bize 

,:idr.n klms,.lr.rdlr. Bunlar, dokunmamasını ve yOrftdO~ü 

Afrika kö,elntnde vahel bir ofüz yolda engel olmama@ını 

mftat,.ml,.ke için ufacık bir htiyonız. 

hırp ateıfnl klJrOklf'm"'k iste fıalya takt bettfğl yolundan 

oıekle bfttftn meıJ,.nt beıerly~te ltat'lyyen vazı,.cmly,.cek, çiz · 

atıae pOıkftrtmekten çekfomf dl~I prOJlramıo takibinde bOtüo 

yorlar. Yanıma ateell'I giden mftekdlltı ezerek hedefine va 
lıimııelMe Dl"t ve ıert ıöyleme 

mlz l!:'"rektlr. 
halya'ya kareı hareket etmıak 

fıtlyenlne ne vahim müşkllAta 

maruz kalacaklarını izah et 
mr.k te 14zımıf1r. Uluslar l!O!I · 

yetf'&İ prenslblerl ve Babet 
mildaf ti olan rn~llhı gu,.te 

~ruplerı yOksek Besle ulııslar 

ıoıyetestnln eıme,.klrr• nı lratya 

yı karşı dôkm,.slnl lstly<'rlar. 

Bundan baeka Sılveye kanalının 

kapanmaaı, Babeolnao'a elllb 

ve crphan., &lparit mthaadrııl 

veealre gibi zecrJ tedbirler 

alınmaıı hosuıonda teşvikte 

bulunmaktadırlar. Bir harp 

hareketi nyılan bGt6n bu 

trdblrler faılıt İtalya tarafın · 
dan reddedlllr. 

Babetlıtan'ın 1oıHtere'den el · 

IAb ve ~pbaae almHt mftıaa· 

deıl, 21 ağoıtoe 1930 tarihinde 

akdedilen moabedeye bir te· 

cavlı tetkll etmektedir. SG•eyo 
kanalının kapanm111 da 1888 
muahedesine muhaliftir. Ulus · 

lar lflJeteel bu muabedeye 

kartı bir karar alea bile kAf 1 

de~lldlr. Çilnkl Vetaay mua· 
bede~tl 1888 muahedeelnln ıb· 

kimını t11dlk etmlıtlr. 

Harbi teı:ıvlk tden İngiliz 
gHelelerl, bir taraftan İtalya'yı 

muahedelere tecnOz eden dev 

leı olmakla itham ediyorlar, 

diğer taraftan da loglhr.re'nin 

imza ettl~I muahedelere karşı 
tQcavüz olunmaeıoı istemiyorlar. 

BıltOn bu mill4hazalarrn bizce 
ehemmiyeti yoktur. Aeıl eüy 

liyect!ğlmlz şty eudur: Saoksl

yoolar harp demektir. lngillz 

gazeteleri cezri tedblrler 18te· 

ylnce harp lııiyorlar demektir. 

Bu harp Afrtka'dao bGtln Av· 

ropa'ya ve Avrupı'dan bOtüo 

acun kenarlarına yayılacak ka· 

dar kat'i ve merhameııiz bir 

tekil ılıcaktır. Kuvvetli ve 

öf keldnmlt ltılya lee ı arlbe 

kartı hakkım ve fıılkballnl 

btltGn mevcudiyetini bu harpte 

fedı edecektir. 

Bu ıôzl~rlmiz ile 

' 

Karantinada S11n'.ıttlar mek. 

tebl arkasında lkiucl Kasım 

aoka~ında ~ l namıradı bay 1 
Ct:maleddlo, e müracaat edil· 
meltdlr. 

racaktır. 

lzmir 2 inci icra 
memurluğundan: 

Bay Ali eallm ve oğlu ıftley· 

man'ın emllk ve eytam ban 

kHıntfan ödünç aldığı paraya 

mukabil bankaya lporekll bo. 

luııan ve gf!çrn eene yapılan 

sataş 2280 oumaı ah kanuna 
ıtöre tecil edildlğf halde bir 

erne içinde birinci taksit borç 

ödenmediğtnden ıon ve kat'i 

olarak tekrar mOzayed,.ye ko

nan lzmlr'de gazi bolvarında 

26 No. h 2 ceph,.11 n kapı· 

dan glrllerek 36 ayale mermet 
merdi vtınle yukarı çıkılınca 

bOyülı: bir ulon etrafında on· 

beş odı ve bir bafe vardır. 

gene 2ıi ayalı: beton merdi· 

venle lçftncft kata çıkılınca bir 

aaloo onalh oda iki helA olup 

boradan buradan 23 ayak he· 
ton merdivenle çıkılan dôrdtln· 

ca kıt maltız latı ile döoell 
taraçıdır ki buradan ondört 
merdivenle kftçftk bir taraçaya 
daha çıkılır. Boranın ön kısmı 
iisttl avrupı kiremidi n çinko 

Zayi Makbuz 
Mülga Seyrhefaln I~ 

zamanında 6,mayıs,933 11 Jll 
sinde yatırmıt oldoğolll -' 
liralık teminat makbof 

zayi ettim., Y eniıılnl al•~~ 
dan eıkl makbuzun bOV' 
yoktur. 

Denlzyolları ve Tıh.,ll 
tabliye mOıeabbldt 

Emin Muıta~ 

"' katı dnrt bOyiik m•ğ•" otf' 
mfttf!ıt"kkll, gazi bulvarı 

heelnde 2 balkon '~ 
85000 lira kıymesl mub•:; 
nell bu gayri menkoHlO ,el 
klyetl açılı: artırma ıo ~ 

•vı:s 844 numaralı emil~ 
eytam bankası klouno 

1
; 

hince bir defaya mah~u• 0 gP 
ve kat'l art1rmaııı 15 1~ 
eah ~ftn6 saat 11 12 de ı,I 
b61ı. umet konağındaki ' 

icra dairesinde yapılmak ~ 
30 giln mlddetle 11tıhl1 

nuldo. ,;A 
Bu artırma netlceıtade,.; 

bedeli her ne olur•• "" 
kıymetine bak1lmıyarık f". 
art1rantn ftf!erloe ihalesi _, 

Jacaktır. Satıı peeln pıtl ~ 
olup milı:ıterld,.n yaloıı / 

lktboçuk delllllye maırafl ol 
nır. işbu gayri menkul ~ı" 
rinde her hangi bir O' J' 
hak talebfnde bulonaolar U.., 
rlodeld resmi vesaik Ue bit ıJ 
20, gan rarf1Dda lzmlr 2 _..,. 
lcraıına mftracaatları 1411 j 

Akel bılde hakları t•P' ~ 
cillnce mahlm olmadı*Ç' OJ 
lıımadan hariç lahrlar. s~ 
tarihinden itibaren fi .,1 
herkese açıktır. talip ol•11 I 
yGzde yedlbuçok temlo•' ; 

çaaı veya mUli bir bı•lı;• ,1 
bar mektuba ve 33.18410 d,.I 
numaraılle lldocl fer• ııoe t*' 
loğona mGracaatları 1110 ° 

H. İt No. J~ 


