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ln.gilt~re, Malta'dan Asl~er Toplıyor. 
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Ilgan Cenev-
~de Bağlar 
~Opaeak Mı? 
~ 8t1ga1a ıf, Eyl6ld0r. Denebilir 
~ ltıiann önemli ve tarih1el gJn• 
tı., dea birini de bugGo ya~ıyaca· 
~G.nkcı Uluılar kurumu, Babe· 
ı..L:: iıioi lr.Doaımak iltere bogilo 
~tır •e burada verilecek 
ı.- karAno, yaloı& ba iki aluı 
'~&ıl, bütün dünyaca önemi 

~ '°1ter ajeuı, bugGokil eayı• 
~çıkan bir haber vermektedir. 
~ «l.ğnalap aııli..ı111amakı. 
"'-"· bu habere göre, bin ft.ı. 
... .. ~ adada gepıiı ltulaa• 
~r. 

\... ~ bum., fimdilik pek yeıia· 
~dik. Çaakil ltalyu tabtl· 
~ laemiae ve taarruz eda.. 
~ 14'ia f8rtlanna göre, bia kiti· 
~hıai bir taburluk kavvetia, bu· 
-...._-. l'tlneai, akla pek yakin ol· 
\,,. libi, aık.erlik Wımıaiaa 
'-~ gğr6leaaes. Wnaeoaleyh 
~ Jaobılıgı •ardır, yahud da 
"-t "'1•.ad&E. Bomlu baıka, 
'-~eklt için bekleaea menim 
~ ~ U.... brumu da 
~tadır. 111ılya, gerek bat· 
~il, gerekee ba1101 (matbuatı) 
\ı.... 'lııadao, Ulaalar kurumunon 
~ kiran beklecfilini birkaç 
~ ~e g~re hadDddaki 
~...ı~ ...... 
~ irade edemea. 

~ ~., ---- pt-, ...... 
~ .. btıg1a çok çetia •bt••· 
'-L'_ ........ hr. ~ki İtalya. 
'-t~ iıi etrafında keneli .na• 
~ lllaaı teyid edea MDdıklar 
~ .._ fototnı Ye belge (vMika) 

S.~ •lmektedir. Baolana 
'\~ baı bama, 1ngillere'ni.o, b4· 
~ ilDpuatorluk kurmak ilsere 
~ P"11m• teıbit eden ~yler
~ ~ İtalyJ. haklı oldu&unu 
~ '-~ İagUtere'nia Yaktile ken• 
" ... ~eri.ne brp naeıl hare· 
s~i &ö"'1'miye çalıpcakbr. 
~ '- elUule clitef bir dayaa•k 
'-'~~r ki, o da, uak cark 

1t ar. 
\~~~· Helti rıl içinde Çia· 

&ı gibi hareklt yapmıı, 
'1t ..ılblf "Ye hattı Mançako 
~ lllcb yeni Lir devlet karo 

~ ~ •e Japonya, o tarihlerde 
~'d ele Utaelar kurumuna dahil 

ı..t:lrla1111a göre, Japooya'nın 
~._. k-tt lar1111nd-, karamua 
~ '•lliyete ~çmeei genlı.ti. 
~., bu. yepdmamıtbr. İfle, 
~•letiadea biri de badu. 
!..; bir nekta daha •ar: 

~ı.._.,.., A'f'rupa'daki o6fu •e 
-..:_ •-.. aotttaaandaa bulunduAa 
~· '- ••kabil, :l.giltere •e 
~ .._ Ye A•rupe k1&' .. ndw 

~--.. '°Pıak geaJttigiai ele 
1 

&.. "' Si \'Pte'4,: b-. kadar nlfuala ve 
ı1 ~ "'9 1-. kadar araziye Hhib 
fi \...~.._ oWaa111a.. halde, cliter 
, ~) ... kaclar aömDrge (mı .. 

t' ' ~edindilai&; ben de ayai 
~olmak ieteriml 

· ~~ lair 111fltalea da ileri 
\...' . uıııaıu kucumaoan 

... laca ' 'L---
lmtiUlllllD aorlata 

'"•+aec1· 
'Sona 2:~ ,._11e _ 

DtlnkA ihtlfaldeo iki iatıba •• 

Yunan Donan
ması Istanbul'a 
Gelmi yecektir. 

•• letanbul, 3 (Özel) - Ya· 
nan doaaamaeının İıtanbara 
ziyaret edeceıt Te donsnma· 
mısla beraber K.aradenls'e va• 
kacağı hakkındaki haber clotra 
drğlldlr. 

Fransız MotörlQ 
Manevraları 

•••·• ·•· •· ·········------.. --.--.. ---·-------·--~-·-···-~---~--·:- Polonya Sflel 

arahaht Güzide Tayyarecı Alaıddını ueye•i ne_Ma· •• 
' nevra Yenne Gıltı 

aranlıklann lc;inde Aramızdan Aldı. ::;:~:-~::~:; 
ülkünün Tahakkuku için, Aliiddin Gibi Gözbehek- ;;;.~.~·~:;::::··D~:2~i~~ 
lerimizi Varlığımız Sızlıyarak Fedaya Mecburuz .. ~:~!~~~·::·;·_ ::::: 

Enetkl pa81 1'111fi......_ 
tayyne ybb ... luamaadan Alted· 
dla'la peeiat koAabyu bn 
b.llt, o- 16klerla lçlade 
balda H topraklan, a~lmıt 

kacagımı• a .. • olank geri 
çeYlrdl. 

Alleddln, 30 32 7a1l1rında 
yiğit, ceear, ınllmfo, ordunun 
Ye ta17arecllerln glıldelerl ar•· 
11na karıımıı bir TGrk çoca-a 
idi. Uçaoa çıkmııtı. Der sa· 
mankl gibi perHııs, kayıtıı• 

dolathktan ıonra y_,re lnltlade 
bir kasaya kurban gitti. Ve 
Alleddln, yıllardaoberl bir kat 
gibi ıntıaa atlıyaralıc ••lutta 

•• •• • •• •• Franııs motôrlG manenalara 
General Rasim ŞPhitlik'te Bir Hitabede Bolundu.. yat1e1r. harp mecltıt ıyelertn· 
- .... _..._ _________ --------- den general Retaldnta lclareal 

balata dôlaııb eltili tayyareei Aüedllla eYU idi. Bir de .. rllllfb. G~nç Te mee'atta. altında bqbyacaktır. M•DMN• 
ala içinde, oehld haHcllanmı· t.a.·~ek ç0cqa Tarda. 1smlr'de Net'ell bir hancı idi. lardan makut, muhtelif mot6rll 
... ,... .. k... eba4l7ete k•· oaarayorda. Arbdetlan an· Ceaazeı1, daa çok parlak cGzltamlar .,...... bareke& 
Yafta. nada baylk bir 1empatl ayan· - Sona 6 ıncı yftsde - birliğini tecr6be etmektir. 

Ba ilim. elan •ııa. lsmlrla 
kalbini tatatıarda 'fe derin bir 
ye'lı, içit bir Clrpertl batla ••· 
tandatl•r•D Ytrl•i••• untı .. 

Alteddln gibi; 30 Apltoa 
bayramında 'fe ondan bir mad 
det e'fel bu gGklerde, ba temi• 
bôtlaklarda ta11arellal bir oyan· 
cat gibi atlatıp uçrataa, takla 
attırea bu hava çocotuna kay• 
betmlf oltnk, ala1an Te Terk 
YarlapDID Jlretlatle, elbette ki 
,Jerln Mr aoı •1rakaeekt1r. NI 
t~klm Gyle oldu. 

BiUKiŞiirk·ııaıyaıi"-ı{uvveiıe: 
ri Habeş HududunuGe.,;tiler. 

------------~------.. --------------------Uluslar Kurumu Bugnn Toplanacaktır. Kurumdaki 
Mozakerelerio Hararetli Olacağı Anlaşılıyor .. 

Fransa, Yugosl.avya Ba
kanlarının Konuşmaları. 

lıtaabttl, 3 (Ösel) - Uı111 
lar kurumu yarın toplat.ıcakur. 
Bltla 6yoler Ceaene'de top 
lınmttlardrr. Hararetli mOza · 
kereler beki eniyor. 

lıtınbol 8 (Ölel) - ltılya· 
nın Somall'delll aıkerlerllHleo 

onlld bla aıkerla Habet bu· 
dudlarana iltica ettlAI hıberlni 
Adlı Ababa mebaf l!I tr.kslb 
etmektedir. Boaa mabWI, 
Somali ve Eritre yerli •~ker· 
terinden bergGn blrbt •Gfre· 
se llllhlarUe birlikte Babet 
hadudlanaa Utla etmekte· 
dlrler. 

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

M. Laval, Koçok Andlaşmanıo Ce· 
nevre'de Takınacağı Vaziyet Hak· 
kında Oa Değerli Maltlmaı Aldı. 
Parlı, 2 (A. A) - M. Laval 

Ye Y apela•y• b.fha~anı Stoya· 
dinovlç, b•gl• iki IUt kadllr 
gGrGtmltlerdir. iki bakan kG 
çClk anlatma dıt bakanlarının 

Bled'de konuetokları btlttlo mes 
eleler, dola 'fe Tana ml1aklar1 
hakkındaki mbakerelert tetkik 
etmlıdr. 

ZannedUdlline gôre bu ko· 
nuım• 1traııada M. Laval kCl· 
çak anlatmanın Cennre'de ala 
cııı dorum hakkında çok de· 
-~rll m•l6mat elde etmlıtlr. 

Perlı, ~ (A.A) - M. IATal 
Franııs - Yogoıla• gGrGımele 

İltanbal, 3 (Ôsel) - Ha· 
bettllaa lmpantora ye•I Ru 
Amlra'ya, kea41111 harp cepe 
heelne aslmet euıgı ..... a 
AdlııAbaba'nın ldne Ye mlda· 
fH11na memur etmlttlr. Ru 
Amlra, Ana palaların hlrmet 
eUitl bir sauır. 

İtalyıa aakerleri.. 

Londra'da heyecan oyanclır· dakl noktainazar teatilerine 
mıthr. 

lngltis barlctye aeHred ha 
haber hakkında ademi mal6mat 
beyan etmlttlr. 

letanbal, S (Öıel) - Bıbet 
imparatora Yemen'de bir Ge· 
neni koa10loelak teılılne ka· 
nr Termit, yDkıek rltbell me 
marlanndaa Biate Ayle'yl ba 
kon10loelap tayin etmlttlr. 

teknr bıthyacaklardır. 8Ggla 
İngiltere n Fraau'aın Gçler 
kooferan11 hakkında mGıterek 
bir bildirik nrlp nrmlyecek· 
lerl mea'ele1I meTSaa bahtol· 
maktadlf. 

Eden yenn BaldYla 'I germek 
6sere Alkıleı Balaı'e gldecekdr. 
Mıaır'ın notası: 

20 llkte,rio - Pazar 

~ Cenel Nüfus Sayımı 
M. Laval 

rlndea ıa11n gautecılleP, ba 
gGrlt~elerln derin bir ıngl 
lolDdB y ..... ,.. bydelmll " 
prek iki memlekef.J lloAfaua 
dotrayı, gerek metkn A fl'Q· 

lııaabol, 3 (Ösel) - Babe· 
tlatan clağhk •ııımlarında bir 
kao g6ade•berl hl11edllecek 
derecede bir dellflkllk ol•aı 
'fe korkunç yaAmarlar cllamlı 
Ye yağmauas menime delllet 
teıkll eden ftrtıu deni •ti•· 
mıttır .• 

Ba ut B'betlıtan'dald nfoh· 
tellt mahkemenin ıabık relel 
olap gayet faılb Anbça bilir n 
alfaıa çok bClyClktlr. 

Kahire, 3 (A.A) - S.nıldı· 

gına gGre M111r hGkGmetl 
yabancı dHletlere bir nota 
gGndererek Mı11r topnll .. rı 
Gıerladen geçecek ıtlel uçaklar 
için oçnı••• en •• ıs gla 
eYYel M11ar hGk6medae mira· ~ ~: o ca. &:; 0 B~wuın eaıan tn .. n1an 

BetYeUlet 
lutbtik u ... Mıdarlqa 

pan pakh mlsfterelerlle llglll 
•atla mea'e1eleita tetkik edil· .....,..,.. .... 

İınnbal S (Özel) - Bebe· 
fhtan'cla yerleımlt +- lnglll• 
tlceanna, memleketi ter•etmek 
için huar 1nt1a .. aları111m la· 
glUs •oat0IOlhaaetl tarafından 

llNlıll.... lllkiıliMI ..... , 

Parlı, S (A.A) - Eden H 

LHal ayni trenle Cenene'ye 
hareket fltmltlerdlr. Yaran bil· 
h._ heals tamamen kotarıl· 

..... , ola •"'eleler laallıa· 

caat edilerek açaı ini abam• 
gerek oldapna bllcllrlillfdr. 

- Soav 2 iacl ..,,... -



lnmnl Sıyfı 2 lr."::i........ ... 1 •• • 1 •• 

llilfi8 tttl ··········· . ........... ... ..... . 

Havacılık Bahisleri ı' G . . . . T e o y a z o H a b e lr o e r 1 
l H S ı b ı· ~ · ....;;;~u~n~u~n.;...;..-~~~~~~~~~ ........ 

Ulusa ava e er er ıgı Yeniden 3 Genel.Espekterlik R. ~~ker 

Memleketin bir ha•a tehll· 
keli kır111ındı bolaodaAo ha· 
klbtlnla meydını •orulduğa 

gtlndeaberl yarddıt han meı· 
elelerlne 3nem nrmeıe hlltlı· 

mıfbr. Ve yurdun dörtblr kO· 
1Uladen gelen hıberler, hnıyı 
Uffı genel bir llglala, gan 
geçtikçe 11ttığlnı g&atermek· 
tedlr. 

Boaunlı benber, y ... mıkta 
olduğamuı yeni glolerla ortıyı 
koydugo hın tehllkeılnln, btı 
den dıba cmnh elblrllğl Ye da· 
ha hııla n tlenomıl bir ~hı· 
ma lıtedlğlal ı.Sylemek de yan· 
lif delfldlr. 

Uçmkltrıa gelecek blrblerde 
bereeydea önce halka, tehir, 
kuabalıra Ye tarlalıra nldır· 
maaındın doğıa tehllbnf a, 
bllka iyice ıalıtala1nımıktı ol 
doğana g&tterea bu darama 
temelden daseltmek ıoraıını 

doymak •e huna göre tedbir 
almak gerekiyor, 1anıyoras 

Ve bbe Byle geliyor ki, yas 
de dokeaa dokuz bir halk iti 
olan ba mee'elede tım bir ba· 
.. n, halkın cla•111nı gene halkı 
mal etmek n yarddaıın, mee· 
ole ile olın llglllal dnım et· 
drmek yoluna balmıktıdır. Ve 
ymddata daeen itin bir miktar 
panyı getirip •ermekle bitme· 
dllfnl, bay6k hHacdık da ... 
11nıa iyi bir IODDC9 .. rdml· 
muı eoraYJnın da gene ona 
yakleamlt al111al bir borç ol· 
dupau eezlamek ll~ımgellyor. 

Banan böylece be11rdabllecek 
lak it olduAano eaam•mık, 
Ten•aa yakeek eoyeal kaput 
letlal bllmemekı Tark eoyaaaa 
birbirine yardımı onar borca 
ayan ala•I hayanan han 
meı'eleılnl de baeanya göttl· 
recek bir kaHet olduıuaa g6· 
rememektea llert gelir. 

Ahmed'la tarlaıını J•had 
nlal yok edecek yaagıa, k6y6 
tehire bıltlıyın yol, dere Gı · 
tbdekl knpra, ceımenln ıuyo, 
mektep n nihayet All'nla 
19ptıne1Aı n.. Ecrlfıadı, hı11A 
blrblrJnl eellmlıyın d1rgın kay. 
laled bile toplıyaa kanetla 
han tehllkeei Jımde dıhı 
bayat bir zorla kendini gnıte· 

rece&lade auıl tGpbe edile· 
bilir? 

Baıan bir kaya, baıaa tar· 
laları, hataa bir eehrl Ye 
berteyl yılub yık1eak, bDtCla 
laeaalan 6ldarecek bir kıpulte 
göttnen hHı tebllkellaln 
·Tarlıyı, kliyD, ıehrl ve laeaa· 
lan hep birden içine ılaa· 
kapeal doramaaa iyice belirt 
mek ve hnı ıehUkealadea 

dotıa duıaıa kay ve tehrla 
ana yuuı n ıoyeal lılerl ara 
•na glrmeel mecbarlyetlal 
açakça ınlıtmık Hmaaı, liyle 
IUUJOf'U ki, arbk gelmlıtlr. 

&6,a., b•bama bayındır· 
hja •e .. ,..11111 .... 10yaal 

'te ......... ,. 

Kurulması Kararla~tırıldı. A:Imanya'dan 
' OönOyor .• -Yeni Espekterliklerin, Ege, Karadeniz ve Cenup 

Bölgelerinde Olması DflşQnQIOyor. 
Aakın, 8 (Ôael) - Yenlclea kurulacak olaa genel eepekterllklerta nerede olıcafl bentli 

IAylklle teıblt edllmemletlr. Baaı rivayetlere gGre, baalarıD, Ege, cenap Ye Karadealı b6lgele· 
rinde kurallDlll dOtlnllClyor. 

__ _:_ ____ ....... il .. · -------

uıLr .............. tebUke., Romanyad!ln 30 Bin Göç- lngiliz'ler . ' ... 
elal ba ana , ... çerçnealn• men Daha Geliyor •. 
fılemektlr. 

Ba arada fQDU ela ~ylemek • • • Asker Topla-
lıter ki, hHı telalikrelnla yard· Yeni G1Vamenlerin lsk an Mıntaka- 8 1 d 1 
daea ytlklecllgl oluıal borca "" mıya aş a 1 ar 
değerlendirmekte bayak fayda )arı HenQz Belli Değildir. ı.ı.nbal, 

3 
(Ôıel) _ lag.I· 

•11dır; kayan, ~hlr •e kıea· 
banın bu bOyGk d .. ıda her· letınbal, S (Ôael) - Şimdiye kadar 1lomaaya'dıa 30 bin lls'ler, Mılta'dıa aıker topla · 
lerlne dGıeni ıçıkca bllmed gliemea gelmlt bulaaayor. J~I ıya kadar 80 bla dıha gelecektir. mıyı baelamıılar n muhtelif 
çok yerfnde 'olacaktır. Ba göçmenlerin .... !I. ID'Dlıkıhn benh tetblt edllmemlıdr. dotamla efndi ıllth altına oa· 

~lal ta' dan 

İıtıubol, 3 (Ôsel) - ll~ 
Peker, bo ayın 12 ılade 
mınyı'dın İttaobul'ı dOfl" 
cekth. 

A. Çetinkaya 
Doğu illerimiz· 
de Geziye Çıkt•·· 

İıtınbol, S (ôıel) - Sif"' 
dırlak U.bnı Alt Çet111"1" 
dogo lllerimlıde tet~lkıtll ; 
Jonmık here bogaa yulı 
mıthr. 

Yaogın 
Birkaç Saat IçiO' 
~e 17 Ev Yand•· 

Keeellae Ye eab••ı kDYHllae F ı tarmıılardır. 

gGre, yarddıı, mıhılleye •eya ı. ~_ye,., No_ rve,., en an- Başbakanımız An· 
kaye dDeea · ha.. yardımı bor· · - ı~ ~ 

letınbul, 8 · (Öael) - -~ 
tolaı mahalleelade bir JP"Jf 
c;lkmıı •e blrkao 1Ut lcl•;,; 
n yıamıftır. Yangın llJ•.-.wJJ 
mittir. Zabıtaca ı.......

baılaamtııır. 

caı:daa bir parçaeıaı yaklealr· d. v o· . . . . . k kara'ya DönOyor. 
kea leln n he11pl111a aeye ) ya e an} ma r a l.ıaabul, 3 ( Ôael ) _ Baı: 
Ylrdılıuı bilmek lıter; aylenla bıkıaımıı İtmet İa6a6, ba' 

hna tehllkeel borcuna kar11· Hepimiz Sulh Ve Adaletin Temini· ıyıa 12 llade Aabra'da ba· 
lımıt yolunda nla btıtkıaa !anacaklardır. 
olan bılta. her yıl bir tHutan ne Taraf tarız Diyorlar 
kaçak çocuk adına yumardı· 
yıc.ııaı, k1ra keçinin orıancm 
adını ıGt •ereeeAinl n laetln 
bir kilo J•l•nı• bayak oııın 
adını ıyrılıemğıaı 'fe tırlıaıa 

y11ım ÇOHI arananın bayak. 
lerl borçtan kartırac.ğlaı beeab 
ederek tedbir ılıbllfr. )'akat 
bftyle bir b1reket tarzını iyi 
ıoaaca Ylrdırmık lçla cledl~m 
gibi, ulusal hancılık meı'ele· 
ıloln yarddıea ytlkledlğl bor 
can değerini ıôylemekte ura· 
ret Y1rdır. 

n~ı•etk 11yıl11dı gelirleri 
olın kırk kitinin belli bir yar· 
dım itini 1J9l11ında kotarıp 
hllearmuıadı asan boyla hiçbir 
gGçlGk yoktur •e me .. 'ele, ha· 
•ıeılıgıa pen lbtlyacanı birçok 
kırk kltller ıruıada dGıgtbl 

•e uygun dlfltmaktaa lbuetdr. 
Petf adea belU olmak tartlle 

ea btlyla mllyoalana bile top· 
laaıcmgına leten lnaaıyoraı. 

Ancak fQHll •ar ki yılda. bet 
llnyı bir yana ko1aa.ıyaa Ye 

hl•acıbta yardım borcuna, 
olaıal bit borç oldup için 
Gdemele llYlfln yardcl .. Ja 
yalda yhbla Ura kuanaa adım 
yahut koral 11uında 'fe oa 
e•I, blrkıç ıpertmıaı olınl•, 
diklll ığıcı olmayın aruuada 
mncot ıçık far .. ana g6sc1· 
nGade tutulacak kadar ltDylk 
bir 6oeml olduğa r.aotalma· 
malıdır. 

Memleket, gerçek bir tehlike 
karıı .. nda lee, ha .. c•htın lhtl· 
yıçl111aı keıln HJılarla ortaya 
ko1111k gGe4mClse gc'Sre •llA· 
yetler, eehlr, ka11bal1r Ye k6y· 
ler 11a11ada parçalamak •e ba 
ıaretle ba iti be .. rmak, .a.an 
kıeaaı, ha•a tehllkealae kırp 

alueçe bir eeferberllk yıpmak 
so11ğında bul11aayor111. ·İıla ke· 
ıla çıkar yola hacim. 

Blılm lunımıu glJre, mea
ele belllalzllk ıattlrmlyecek b· 
dlr linemlldlr n ha•acılıl da· 
•uını, halkın eoyeal •e alanl 
duygularını inanarak bir gtbl 
nel kot11mek ıa .. mdir. Ba da, 
dnlet •e ulaeça clddlğ bir ba· 
.. 11ferberlitl yapmak •e ite 
'6n elle aanlmakla olabllecektlr. 

tltaabal, S (Ôsel) - O.lo'da Dlatmırkı, Fenlaadlya, ı. .. c 
Ye Noneç dıt bakaolın mtlhlm birer aatak lrad etmlı1er n 
clhıa ealhunaa 111ahafıuuna tulldk eden ba nataklır d6rt 
etmıl memleketinin bitin radyol..rında tekrar edllmlttlr. 

Noneç clıı Mkıaı il. Koht'aa aatka çok .. yanı dikkattir. 
Nornç'U bakıa demltdr ki: 

- Beptmlı ealh •e adaletla teminine tanflarıı •e ba ylbek 
cllleglmlıe bitin mllletlerfn de tarlfıat olduğuna emlala! 

.. Bagaa h11b tehllkelerlDI pterea mee'ele, Babeı meı'eleılcllr. 
Ba mee'elenla ae ıaretle balledHeceğlnl enelclea bilmek iddia· 
11ada olmıdıgam gibi naul balledilmeeİ lblmgelcllilnl 13ylemek 
benim itim deAtlcllr, fakat ba meı'.ılenla De pebaya olana olıan 
aalhaa tenlyed lhamaaa tlddetle kaallm. Blılm bn11tlmlace 
ba pyenla teml•I ala1lar 9U1Jetetlnla ftlllealdlr! 

., Bil nkla klç6k dHletlerls. Fakat dlAer milletler ba ha· 
ımta I lkrlmlsl eordaklan 19'n tekrar ederli ki, ıalh 'fe adalet 
cihan llyuetlala mlhHrl olmabclır .• 

Yugoslavya' da 
Yeni Parti •• 
Halk HftkOmetini 
ifade Etmektedir. 

Belgrad 3 (A.A) - Yeni 
ely ... ı psrtl lo bakaabAma 
tlztlllal 'tenalıdr. Parti Ya· 
goel1Yyada halk blkllmetlnl 
ifade etmekteclfr. Bqkıaa eıkl 

bakanlardan Uotltch olan ba 
parti 1936 dı Sırblıtıncla Boı · 

aa ve Slonaya Entelektael 
.., muharipler gruplarının bir· 
leımellle karalmuıtar. Pard 
prognmı Y ogoela.yınıa blrllk 
'fe bCltClala~ı ile ade1DI mer· 

1 1 K ı • H b kealyet •e ekonomi dlrlje eıu · ta yan u vvel erı a eş lınnı lhtlH etmektedir. 

G . Bulgar 
Hududunu eçtıler Gazeteleri 

- Batı 1 lacl ylsde -
Mahad imtiyaz iti: 
Pırla 3 (A.A) - Edea La· 

nl'a bgllls hakdmedala 
(Rleket) lmtlyam mea'eletlnde 
yıpacak hleblr teyf olmadı~aı 
n ba lmtlyua hiçbir nçhlle 
arkı olmadigaaı lab etmtetlr. 

Lanl'I• ba lubiııla talmla 
eclllmlı oldala eaadmaktadlr. 

Loadn 3 (A.A) - Adle Aba· 
ba'daa Royter Ajıa11aa bildi· 
dldJğlne gire Babet lmpua· 
tonmaa I ı .... ı daaıımanı 

Amedb'la Coleoa Rlcket ııra· 
fıadaa eoaaatladinlmaı olan 
lmtly11 ltfade İaglllı aerma· 
Jeel balaadapaa tlylemlıdr. 

Parlı 2 (A.A) - M. &lea 
İtalyan Babet aalqm11b8' hık· 
kında dlrt eyltilde Ulaelar 
IOIJeled komeytne nrtlecek 
rapora dair M. La•al ile ıı 

rctımek here halla bir DÇMla 
Parlı'e gelmltdr. 

Pule 2 (A.A) - M. Eden 
İtalyıa Babeı anlıımulıga bık· 
kında Uluılu 101yeteıl koaae 
ylacle takip olanacak aıalan 
muhtelli •eçbelerl herlacle M. 
Lam ile g6rlfmlftlr. 

İki l>ıkan Fnu1•· İtalya· 
İDglll• koaQflllalanaa dair 
komeJ• Yerilecek npoıa da 

M. ı.. .. ı akeam heri İtılya 
blylk el~le ele glrlftGkıea 
aoan lhdmıl 23,30 trenlle 
•e M. &len'le birlikte CeaH · 
re'ye hareket edecekdr. 

Londra 2 (A.A) - Royter 
Aj•aaı bllclfrlyor: 

BenG• teeyyacl eİmlyen bir 
habere g6r~; bin tad1r İtalyan 
ukerl Bıbet hadaduaa geç· 
mittir. 

Altınordu 
Bugfln 
Demirsporla 
Karşılaşacaktır. 

İta.abal, 3 (0..1) - Alba· 
ordu takı1D1, yana (Bap) 
Eekleehlr'la Demlnportle br· 
ıılaeacmktar. 

Hududu 
Geçtiler Mi? 
Bu Haber Hiçbir Ta
raftan Teyid Edilmedi 

1etanbal 3 (Ô&el) - İtalya· 
lana, Baltet badadlanaı ıet· 
tikleri bakkıada ç.ba haber, 
blçhlr tınftaa teyhl edllme-

Tllrk Dostluğun· 
dan Bahsediyorlar. 

İıtanbul 3 (Ôsel) - Bulg11 
gısetelerl, TGrk Bulgu dottlap 
hakkında uaaa mıkıleler yu· 
matı baılımııl1rdır. 

Ev Basan Beş 
Meçhul Haydut 
Denizli Zabıtasının 
Elinden Yakayı 
Kurtaramadılar 

Dealall (ôıel aytanm11· 
dıa) - Denlall jand1rmuı, 
geçen gan Çıl'ın Kayal11 kö· 
yande B1eı Oıman'ın ~•lal 
buarak 1000 Un •e bir takım 
eıya ılaa Ye Bıcı Oımın'ı 

ka11tara ile bıçakbyırak kaçma 
bet meçhul baekıncıyı ıatmaga 
manflık olmuıtat. 

Banlar Cal'ıa 86grek kGyCln· 
den Moıtafa oğla Muıtıfa, 
Sınkla'dın Mehmed oııa Ômer, 
Bekir oğlu O•mıa, Kıyıl11 
kGJtlndeta Mebmed oğla Meb 
med Ali •e AU oğla Norl'dlr. 

jandaama eerl bir anıtarma· 
dan aonra eoyguncalan teıblt 
etmlı •e hrpeial de yakılımıı, 
•••tara ile eoyguacalann kınla 
elbllelerlal de elde etmeıe .. ............. . 

Ankara 
gazetesi Maıvakksfe" 

KapatıldL. jf' 

Ankara 3 (Öael) - ( f 
kar1) lımlle ç.ba ıl~A 
ıete, moHkkıtea kıpıtıl_...,. 

Bugon Ceoe\'
rede Bağlar 
Kopacak Mı? 

- Bıtı l lad yaschl~ 
Tahmin olunabilir ki, -, 

mmabhan M. Eden bogilO ~ 
leyi, ancak Ulular karo1110 
maaı eıulan içinde mdÜ,.,. 
bilecektir. ÇdılkG Uluelar ~ 
noa doğumunda lngiltere'::-
ne kadar bf11tlkse , .... 
önemi o kadar çoktur. .K..,.
giln prendp ve andlaım• ~. 
vlki ve zaruretlerin kart'......
lanmaktadır. 

İtalya açık eöyliıyor: __ .d 
1.ecrt kararlara bar~. 

heqeyi yapacatıs. Belki de 
bir uvaı (umumi bir ııarbJ 
eakbr ve bunun eonn (aıef ·d 
de ba karan verenlere ,. 
caktır. 

Eneli böyle bir ~ 
bilir mi. •erilemea mi? 

Prenlib noktaundaO ,ti' 
lbamdır. Fakat bunun .,,
atibelleri ne olacakbr?. 

Verilmediği tak.dird• t"'1' 
anulanuı, olduğu gibi fi' 
mıdır?. Bu takdirde k_..
l•ğının hikmeti, aadlaflll-: 
11f"a inmiyecek ... ba 
omdan blkmaaı icab 
midir?. 

Meı'elenio bu kedat,.; 
tine kart•• İngiltere ile f 
ıındaki fikir mtlnaııebel ~1' 
loğonun derecesi de JAy•~• 
plımamııt1r. Bogiln g~ 
oey. İtalya ile Fraııu ..._MI• f 
yakınlığın me•eud oldos-.;.,ı
'-at diAer taraftan, Fr• ... .., 
giltere'yi ihmal eun-' 
kolay imkina girebil~ 
lerden de~dir.. kit 

Öyle zannediyoru• d 
konaım•lara iftirak edeO ~ 
bile bo toplantıdan •e bOJ~ 

d oe 
yaul çarp11malano aJJ, 
bn~glni tahmin eı 

azakbrlar.. ~ 

HaY&, iaunbgı ·~· 
cek kadar nkıatılı .,. ~ 
gilnil geçirebilmek, __ .. ..,. 
hakikaten mutlu ola~ 

illi takdirde···~ 
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Çocu ki ara M~s· 
lek Arıyanİar •• 

Dthı bizim ldarehınede bir· 
kıç arkıdaıı föplındık . Konu· 
ınyoruz, arkıda"lır, çolak ço 
Coklırının derdine daldılar. 
Ben, hem yazı yazıyor, hem 
de uıda bir kulak mlaaf iri 
oluyordum .. 

Biri sordu: 

- Yahu erkek çocoklara ne 
'1ealek vermeli? 

Blıtm İbrahim gflldO: 

- Sporcu!. 

- Sporcu mu, bo da 
lek 111?. 

mes 

- Meslek ya, ne zannettin. 
O~loıun şôhretll oldoğonn 
latera•n sporcu yap. Baksana, 
dokıcrtarın, avokıtların, mu· 
htrrtderln, edf plerfn, f flezof. 
lıl'lb Haaındı kaç kleloln adı 
btrlnd eahtfede geçer, kaç ki· 
•1•la fotoğrafı bısıhr. Halbuki 
8'1eLlerln ilk eahlfelerlnde, 
bir ıporcunon herhangi bir 
llııçtı movıf falnyetl görtUdtı 
1111, ıemın fotoğrafı basılır ve 
'1tını da aatunlarla yazı yazılır. 

- Yani? 

- Yanisi, manlal en: Oğlu · 
llG .. fala yetf şıireceglne yapıh 
)etltir, kolu bacağı, göğfia ve· 
"lreJ, spora kabiliyetli olaun, 
'1t lrafı iyidir .. 

hrıhlm bunları slSylerken 
Qllllıtabı olan arkadaşıma sordu: 

.... Sen ·dedi· nukatsun 

·~ mi? Hem de yirmi yıllık, 
lata11mııı bir avukaı!. Seni hl · 
1eıaırıo aayıaı beııyfizü geçmt'z. 

llaıukı git, Fenerbabçe'den 
fJkeı, Ahay'dan Vahab, Allı· 
'-tadın Salt, diye sor bak, 

ı.1aı11yan lnHo nr mı? Eğer 
lllell"kene ıtnemıcıhk lnldııaf 
etıaı olsaydı, oAlona, kızına 
''tıt yetlttlr, derdim. Ouda da 
hhahk ve ııöhret var. Artistin 
'-••ı.dao aarfaoazar, onun p• · 
~ıalırı, dişleri, kedisi, yatak 
'dıaı, gftlOtll hakkında bile 

Ytlerce makaleler yazıyorlar. 
'-• lmUo olaaydı, (BGyftk 
hlıı ( ..... ) nıu babaaınm hı· 
hı) diye diye ıını da beıı on 
llıkıle tabela ederlerdi. Ve ha 
'9kılelerl ıen bile okuyunca; 

" Acaba bend~n mt bıhte · 
tor, baokaııadın mı? 
l>ıeenceıılle ııeo de aklanı 

'"•tardın . 
- 'Yani? 

- Gene mi yani? Yaba an ·-. ., 
""' 

or muson; ilim, fen, kafa 

•t etaılyor.. Gazel misin, 
la~ Dılaln, 11porca muson ona 
Ce · Jozefln Baker bir akııam 

betr , b 
t~ e ye gelmlıı ve lr ti yat . 
l't OfQo Termeğe baolamıo .. 

, •• , lu 
.\y o ncahınç .. Ayol gt'ce 
tt._:bıtıyn da dftnyı mea'elele· 
, taktb ve tetkik için Ce· 
' •re 

)o Ye ayık bHmııı ve istae· 
'-dı k • ı.._ endJel nl tek kışl karşı -

'lt •ınış .. Çaotaeını koltuğunun 
'llı k 

aı,11 11 •ııtırmış, yapa yılnıı 
"t 0 

Yolunu tutmuş . 
ta, •ili ayni gece içinde dftn · 
~~ •ta en hayak bir Allml otel 

lelerlnd 
'-llrk e yapa yalnız dftotı · 
1-, en, Cenene'dekl diplomat· 

tly~tr:eyyıblar, ilimler, halk, 
~iL Bftlonuau doldurmuş, .,.... k 
t.ııkı ren il Jozef io'Jn ha 
bn ~rını alkı11lıyormuş.. İşte 

111;ıd1r! 

Çimdik 

Konuk 
Gazeteciler ----.------Don örnek 
Köylerini Gezdiler. 

Şehrimizde konuk bulunan 
Alman kadın gazete muharrir· 
lerlnden Lankura ile Mııır 

kadınlar birliği başkanı ve 

gazete muharriri Nimet Raşid 

dOo beraberlerinde hukuk 
işleri dlrelttôrG Dllher olduğa 
halde otomobille Barnava'nın 

Pınarbaşı ve Naldöken köyle· 
rini zlyareı etmlıJler, tarlaların· 

da çalışan köylülerlmlzle haa 
blhallerde bulunmuşlardır. Bu 
köalerln daltkanhlara toplanarak 
ulusal oyunlar oyoamıtlatdır. 

Dilaver Argun 
Hukuk işleri Di
rektörü OJdu .. 

Kuoadası ilçebayı olan ve 
llbaylık aa ıoektubcoloğu öıle· 

vlnl gören Dilaver Argun'uo 
Ubıylık hokuk lıılerl direktör· 
lilğftne atandığı telgraf la 
şehrimizdeki alakadarları blJ. 
dirilmiştir. 

Kuııadası kaymakamh!ına 
İstanbul Emniyet dlrek.tôrlOğO 
dôrdGncQ şube dlrektöra Ra· 
elb atanmı~tır. Dllher Argun 
ödevinde muvaffak olmuş ve 
aevUmlıı bJrl idarecidir. Yeni 
ödevinde de muvaffakıyetler 
dflerJz. 

Urayın 

Un Fabrikası 
Bazı Şartlarla 

Kiraya Verilecek 
Urayın (belrdlyenlo) Şehitler· 

deki on fıbrikasınm kiraya 

verllmeel şehir kurultayınca 

kararlıştmlmııtar • .Epey zaman· 
dınberl oray bu fabrikadan 
ıı:arar ediyordu. Buı kayıtlarla 
ve on plya11111ının Dızımı olmak 
şartlle fıbıika ktrayı nrlle· 
verilecektir. 

Yirmi Gnnlok 
Bir Kız. 
Don Bahri haha Par· 
kında Hırakılmış. 
Dan sab11h saat yedide Bıh 

Tlbaba parkında çiçekler ara 
ııına yirmi gftnlak bir l'ıı ço. 
coğu bırakıldığı gôrfllmaııtOr. 

Çöcok alınmış, Urayıo Karo•· 
yaka yuvaeını gönderilerek adı 
Giilçen konulmo1Jtar. 

Okumak Istiyenler 
Gazi öğretmrn okulu n eğl · 

tim (Terbiye) enathftaQ edt>hl· 
yat, tarih, coğrafya tıtft ilimler, 
rlyazlyf', reelm-lş, pedagoji, 
beden eğitimi kollarına bu yıl 

bir çok talebe alınıcaktır. Llıe 
ve altı yılhk ilk öğretmen 

okulu çıkışhları seçme eına · 

cında maval fak oldukları tak· 
dlrde bu kollara alınacaklardır. 

Bekçiyi DövmOş 
Hor1Jldlye mahallesinde vHtfe 

sıraııında bekçi Basan HClaeyln'I 
döven Fazlı adliyeye verllmlıı ve 

Sulh hGkümenllğfnce tevkif 
edilml1Jtlr. 

............................................ ,,,,,,,,,,,,,,,,'"''''·'iri''!'.:J~.~ .... 111!.I.• , 
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Panayırda Bir juri Hey• Poli8 Yar- w Yıkacağımız 
• Ç } dım Sandıgı.. Şeylerden Birksçı 

efı a ışıyor. Daba c;ti:·Ôir Şe· --·-· Pazar f;ouo Akşamı Radyo Birin-
cilik Müsabakası Yapılacaktır. 

Panayıra iştirak etmf ı olan 
ekspozanlerdan iyi vitrin hazır· 

lıyaolarla iyi mal teşhir eden· 
lere altın ve gamaı madalya 
larla takdirnameler verileceğini 
ynmıştık. Bunun için panayır 
komlteıl tarafından bir jurl 
heyeti ıeçilmlotlr. Bu heyet 
TOrkof fs direktöril Zıya He 
le baokaeı direktörü Firuz, 
Ziraat baokaııı dlrekıôrO Aşki 

Eren ve panayır direktörG 
Nr.zlh'ten mOteııekklldlr. Juri 
heyeti; derhal panayırdaki pa· 
vlyonlarda tetkiklerine başla 

mıotır. Vlrrlnler birer birer 
gezllmektedlr. Ayraca paviyon. 
lar da glSrülmektedlr. 

Ayrıca panayıra iştirak et 
miş olen beş radyo fabrikası· 

nın radyoları arasında birinci 
ilk mQsabakaeı açılması karar 
laotırılmıııtar. Buoua fçfn pazar 
gftoG panayırı gezecek olanla 
rın oylarana (reylerfoe) mftra · 
caat edilecektir. O g6n panaym 
ziyaret edenlere fgldo bHetltrlle 
bfrllkte birer de oy kağıdı ve· 
rfücelulr. O gece panayırdaki 
brı fabrikanın radyoları ayrı 

ayrı parçalar çalacak ve ııonra 

hılk bu radyoların hangilerinin 

ıtsleriol btğendlklerlnl oylarlle 
btldlreceklerdlr. Sandıklarda 

toplanacak olan 
t.dilecek, ençolL 
radyo; blrlncllf~I 

oylar tunif 
oy kazanan 
alacak tar. 

Yalııız çıkat Değil, 

Giret le Yapacak .. 
Geçen yıl şehrlmfıde ıeee .. · 

kal eden ( lzmlr famlgaıyoa 

ınonf m şirketinin fevkalAde 
toplantmnda ılrk.etln yalnız 

incir ihracatı ile değil, iıbalAt 

lşlerlle de lııtlgal etmesi mavı· 
fık eôrftlmaıtft. Mukuele bu oe· 
kilde Ekonomi bakanlığınca 

tasdik edilmlotlr. 

Yugoslavya 
Tecimerleri ... 

Paoıym geımrğ" gr.len Yo 
gotlavyı teclmerlerloden bası 

lerı dan Tecim odaıını alvaretle 
Ege bôlgeal lktı•adlyalı hakkın· 

da maldmıt almıılardır. Da te 
clmerlf'; Anadolu'nuo birçok 
yerleriol gr1eceklerdlr. 

Mnlkiye lspekteri 
Soma'dı bazı teftlılerde bu· 

lunmoıı olan mtUklye lıpekterl 

Hikmet ııebrlmlze dônmaottlr. 

Kaetımonl Saylavı Doktor Şnkra. Şenoıan, da.n Kııtımo 
nl'ye gltmlotlr. Doktorumu,., AıatGrk•an Aokara'dın ayrıhıın· 

dan sonra Ankara n Çaokaya'nın onun mahrumiyetinden ma 
tevellld v121lyetiol ııa doygalarlı& teabh etmlştlt: 

\. 

özlem 
Ey Çankaya, Çankaya ışıkların azıldı, 
Ankara'dı glSnQller gene özlemde kaldı. 

Elimdeki benglau erlmllJ gtıneo oldu 
Yakıyor ıôndClrmlyor ateııime eş oldu 

Şenozao; koy elini yG.reğlne bir bağır 
Beni knuotar, diye yGce babıtın çağır 

Erten oldu Eıglyık gör eılm geldi diye 
Gol kokalo eıılale alıotır ıevglliye 

Yazın gezdl~I yere dirlik, dftzea, oıa verir 
Kı~ın bıktığı ile g6oeı doAar, can nrlr. 

Kızıl galler ıçılont Floryı pltjındı 
YıloT1'yı bedirler doğacakmııı yakından 

• 

Kendin" gel heyoğul, ytlrtlme bıııtıa l'ara 
Yetişir bu gônGlle 1101 kutul Ankara 

Özlemine katıldı acı, tatlı doygolır 
Yara nataun seni Kaatambol'dı gClr sular. 

UluHI ödevin var, gh baba toprağını 
Şenozan bozkurt gibi tırman Ilgaz dağına! 

Dr. Şftkrll Şenozan 

• 

"' Hayatta n eoeyete lçlDde 
kilde İf G6recek.. hıza hidlııeler nrdır ki, ben 

Polfıı t ardım 11rıdığı genel 
kornla dan 11ba1tık ılyaret 

11lonaadı fnkılAde olırak top 
lınmııtır. Daha ıGmollG olan 
yeni nlsamname Gserlnde görG· 
tGlerek bu alzamnıme taedlk 
edllml1Jtlr. lzmlr'dekl batan 
pollıler ba aandığa Clye olacak 
lardır. 

Sandık y6aetlm karalonı 

başkan olarak idari kısım baıı 
kanı Y •tar Bırıt, tiyeliklere de 
deolı birinci komiseri Faik, 
Kantar ikinci komt&erl lbH.n 
ve komiser Osman N url ıeçU 
mitlerdir.' 

Yeni nlzımnıme tasdik için 

Ekonomi hak-nlığıoı gönderi· 
lecekılr. 

Kız San'at 
Enstitosn .. 

21,000 Metre murabba 
lık Alanda Kurulacak .. 

Yangın yerinde yeni yaptı· 

rılıcak olan Kız Sın'ıt Emtl· 

ttıatl bln111 için dıbı onbln 
metre murabbalık bir yer ayrı 

lacagını yazmııtak. Yapılan tet· 
klkıttı önce ayrılmıı olan on· 

bta metre murabbalık yerin ya · 
aındı daha 11 hin metre mu· 
rabbahk bir yer eeçilmlttlr. 

Y ıkındı oraycı ( Beledlyecf') 
maımeleııl tamamlanacak ve 

KGltftr bakanlığı bu anıların 

parHını hemen nrecektlr. On· 

dan ıoora da yeni ea911tG bina· 
ıının temeli atıl ıcık, lntaatı 

başlanacaktır. 

• • • 
Kız Sın '•t enııtlttlııtı birinci 

ınnıfı g,.çen yıl bir oube halinde 
idi. Bu yıl mftrıcaat pekçoktar. 
Üç tabe olacağı tlmdidea anla 
tılmaktıdır. 

Ege Gecesi 
Busene Geçen Seneden 

Gflzel Olacak 
Geçen tene Ege'lllere onu· 

talmıı bir ıece yatatan İzmir 
kız •e erkek llaelerl mezon· 
larının baııene ve 7 eyldl co· 
martesl gGnl gtceal ayni hı· 

\ 

yılı, Şehir gazlnoıondı dıhı 

gazel •e daha geolı bir pre· 
gramla yaııtıcıklarını haber 
aldık. 

Gençlerin daha timdi den 
baolımııı olan faallyetlerl, pro· 
grama llA •e ettikleri yenilik· 
ler Ege geceılala çok parlak 
olıcığını g6ıtermek.tedlr. 

Programda birçok nkıılar. 

monoloğlar olduA-o gibi kıy· 

metli bir •n'ıtkAr tarafından 

bir de teganni koneerl nrlle· 

cektlr. 

Zeagin olan programın faııı · 
lılarındı Şehir gılinoto ıııhlbl 

Morad'ıa tedarik edeceği mtl· 
kemmel bir cubınd dnetlt· 
lere nesih bir danı fıreıtı da 
•erecektir. 

Gıyeal lstınbal'dıkl Ege 
yardana hizmet olıa bu ge· 
ceyl ıertlb eden kıymetli genç 
lertmlıl tebrik ederiz. 

hunları 

lerlm: 
duyunca ısllrapla in· 

1 - Gurbette kılmıt nya 
kendi yatağında usanan fakir, 
pulıus, pıraeıa haaıaların. 11t· 
lık mfte11eeelerlne varınca: 

- Yerim la yok! 
Cevabı ile kartılaımaları •e 

kapıların, gıcırdııya gıcırday• 

yazlerloe lı.apanmaeı .. 
2 - Her drrd yılı baoındı; 

yu•ayı 11rmıt kırlangıçlar gibi 
çığrııan çocuklara; 

- Yerimiz yok! 
Dentlmeıl ve bunların ıokak· 

ta kılmak mahkdmlyetlerl? 
3 - ZeU3ı, kablltyetl, lltl· 

dadı, arzuıo, moral n herıeyl 

yerinde, ortamekteb •«'ya ll· 
aeyl bitirmiş gençlere; dıh• 

ynkıek mek.teblerdt; 
- L,.ylJ, meccaof kadroma• 

doludur, yerimiz yok, lateraen 
pera ile okuraun! 

Şeklinde cenb Terllmeıi .. 
Ben, 11ğlam bir sosyetede, 

bu ı adar dayınalmaa, ha kadar 
yGrekltr acıeı ve bu kadar •••· 
tem11la, ııkat bir vaziyet olabl. 
leeeğlol ~ abol edenluden 
değilim. 

Ferdin Hğlığını korumadıkça, 
Kalım dolmak ve doymak 

istiyor. 
Diye avuç açanlara, muayyen 

birer etiket gibi (Yer, kadro 
ve para) cenbı nrlldlkçe ora· 
da heroeylo paraya bağlı old1a· 
ğu maoHı çıkar. Orada ıengl· 
oto çocugu, bem de hiç llyakata 
olmadı&• halde okur ve bıı• 
geçer, orada aenhla, hıyatanı 
garınıiyı bağlamıtlır. Fakat 
fakire gelince, dalma idare 
edllmeğe, bakılmamığa, dGtCl· 
nDlmemeğe mahkdm bir ıtoıf 
halini alar. Blı, foayeıenıiıln 

bagG.nktl yeni karektrrl.. 
ldıremlıln yeni alateml ile 

bana kıroı koymak yolondayıa. 
Fakat bu •• vıt cebheelnl, her 
gila daha ita netlendirmek, 
okamagı, hem de herkeafa 
ohma ve gellşmeııh 1 ırtarmık 
ferdin ııağlıtmı oahıl sengin· 
ilkle kaim bir keyf lyet olmak· 
tan kurtarmak için, daha bir· 
çok hamleler yapm•A• mec· 
horaı: 

De•let kapılarını, vatındıt 

lığın Te lonnlığın bu en ylk· 
aek ve an tabii haklarına kartı 
lmkAolnın fnktae çıkarak 

daha açmalıyız. 
Kadro, para, yer! 
Bayır, b•yır!. Biz daoka. 

ıoıyetede karalan bu barlkad· 
ları muhakkak yıkacağız n 

yıkmahyıı. içtimai ma11vat n 

bohGoka bilgili, metodlu ce· 
mlyet.;I ılıtemlerl kırtıııodı, 

ha bırlkadl•rın yeri olamH. 

O. R. G3kçe ' 

llhaylık Y fi. 
netim Kurulu. 

llbıylık y5aetlm kurala dGa 
ıoplınmıf, biriken tılerl çıkar· 

mıttır. 

Defterdar 
Bir ay izinle Bergıma'dı bo· 

lunan Defterdar Kenan Yılmır. 
cumarıeli glnCl gelerek öde· 
•ine baılıyıcakıır. 

Anl~ara Birası En Son Sistem ve Tamamen Otomatik ve Modern 
Bir Fabrika Yapılmaktadır. 
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Uluslar Kurumu, ltalya'ya Karşı Bu 
Maddeyi Tatbik Edebilecek Mi? 

Monteksrlo Kumar- Avrupa 

h .. D k ·rı . Felaketten 
anesı ete tı erı. Nasıl Kurtarılır? 

Misakın 15 inci Maddesini Aynen Yazıyoruz. ltalya 
ile Tecim Münasebetleri ~esilirse Ne Olur? 

Cihanın Dört Köşesinden Gelen Ku
marbazlarla Nasıl Uğraşırlar? 

...... 
İstanbul ~l ,(Özel) - Afif' 

kamar1&ında İngiliz ioçl pırd· 
elnlo lideri M. J orj, B•"' 
Ajansının muhabirine eo bef'' 
natla bolunmoolor: Tan gızetesl 27 Ağustos ta . 

rlhli bıemakalesinde (Zecri ted· 
birler) mes'eleeine işaret ede 
rek uloel1r koroma misakının 
15 inci maddesinin emrettiği 

usulün lcabları yapılmadıkca, 

.:ecri tedbirlerin batta mevzuu 
bahis dahi olamıyacağını yazı· 
yor. Franea'nın noktai nozaruıı 
açıktın açığa gösteren bu ifade 
tarzının matufu olan 15 inci 
maddeyi d .J okurlarımıza ay 
nen Yermeyi faydalı buldok. 
15 inci madde fndor: 

Madde 15: 

l luelar kurumu miizakere halinde .• 

Montekarlo, öy· 
le bir muhittir 
ki, bir kısım 

lneanlarlD bayat· 
larının ıynlmaz 

bir IAzlmesidlr; 
banlar Monte· 

karlo kumarha 
neshıln geceli ve 
gftn düzlü, en 
hararetli ve dol· 
mi mft~terlleri · . 
dfrler. 

Montekarlonon 
bu esaslı milş· 

l (terilerl ığoetos 
1 ortalarına doğru 

Montekarlo sa· 
lonlarını bua· 

• 

1 - Cemiyeti akvam azası 
uuında kıt'l mtlnasebetl da· 
n& etmeğe mOsah bir lhtllAf 
h111ale geldiği ve bu ihtll&f 
13 4Dctl maddede gôsterlleo 
tahkime uzedtlmedlğl taktirde 
bunun cemiyet ıosyete mecll· 
ılne arzedllmeılnl sosyete Gye· 
lerl kabul eder. İhtllAfta bu· 
lanan devletlerden birinin 
aoeyete geael ıekreterllğlnl bu 
ihtilaftan haberdar etmeei kA. 
fldlr. 

10 - Genel heyete arzedi· 
leo her iş hakkında bo madde 
ile on,klncl maddenin meclfeln 
salAhiyet ve hmrekeılne Aid 
olan hftkOmlerl genel heyetin 
hareket ve salAhlyetlarl hakkın · 

da dahi caridir. Şurası mokar· 
rerdlr ki genel heyetin ıosyete 
ilyeltrl mümessllleril'ln tasvibi 
ile ve lhtUAf lı taraflar hariç 
olarak diğer ilyclerloln ekseri· 
yetlle tanzim edilen rapora 
meclisin lhtllif la taraf lan hariç 
olarak ittifakla kabul ettiği 

bir raporoo hilkmOne moa· 

billOn taclmel ve f lnıneel mil· 
nısebetleri kesmek, kendi mem· 
leketlerlnde oturan eah.slarla 

kırlar ve baıka :MontekarloJdetektiflerindenlbir 1!kadın. -
zevk diyarlarına giderler, tıpkı - Madam, dobullyenfzl Ult· 

mftnasebetlerlnl kestikleri dev· 
let memleketinde oturan eahıe· 

lır anııodı her türUl mali, 
ticari ve ıahsi milnısebetlerlni 

kıriangıçlar gibi muayyen za· fen görebilir miyim? Diye so· 

Ba takdirde genel 1ekreter; 
tam ve klmil bir tetkik ve 
lıhklk için ilzam olın tedbir· 
lerl htlhaz eder. 

2 - Taraftır en kııa mftd· 
det zarfında genel sekreterliğe 

dildir. 
16 ıncı maddenin birinci 

meoetmekted ibaret olduğu yı· 
zılıdır. 

Dail Herald Ne Diyor?. 
Dall Berald gazetesinin dip· 

lomısl muharriri 22 Ağustos 

tarihli sayıda bu münuebetle· 
rlu kesilmesi neticelerinden 
bıbsederken Akum cemiyeti 
Gyealnln İtalya lthalAtanıo yftz. 
de 70 ini vermekte ve ibra· 
catının dıbl yazde 80 nlnl ıl· 

ihtll&fı ilgilendiren bidleelerl 
n ve11Jldni teblf ğ etmeğe mec· 
burdurlır. Mecliı; ho veaalkla fıkrası zecri tedbirlerin neler makıa olduklarından bahset· 

derhal Detir ve lllnını emre· 
debtllr. 

olduğunu göatermelı.tedlr. Ba mekte ve bu m(lnuebetlerlo 
fıkrada akvam cemiyeti Gyesl men'inden bAsıl olıbllecek do· 

3 _ Mecllsl lhtllAfın hallini ~.ın•m•O•l•e•m•e•r•rl•d•e•k•ı•r•oı•d•er•h•a•l••r•o•m•a•l'•'•re•t-et•m•e•k•t•e•dl•r•. •••-.. 
lemine çahıır, muvaffak olduğu f" 
halde m6naalp gijreceğl veçblle 
bAdlselerln tıfıllAtını ve kotar 
moaun ıeklf hhl bir lzıbname 
neıreder. 

manda gene gelmek ılzere!. 

Ağoetoe onbeşten sonra Mon· 
tekarlo gelip geçen, ıeyyıh 

miieterllere kalıt'. Donlar, Mon· 

tekmrlo'yı •ncak gôrmek, par• 
Ye merakları derecesinde mo· 
ıyyen bir mflddet e~lenmek 

için gellrler. VAluı bunların 

içinde btUQn servetini Monte· 
karlo kumarhanesine bırakın· 

cıyı kadar kılanlar yok ~eğil· 

dlr. Fakat ne olsa bir defalık 

m6ıterlden hıeka blreey değil· 
' dlrler! 

Montekarlo tıharri memur
ları, birinci kıeım milşterller· 

den ziyade bo gelip geçen 
·mGeterllerden korkarlar. Bo 
laharrl memurları esasen gazi· 
nonon adamlarıdır. Bunlar 
bereeyden ziyade Montekarlo 
g.zlnosonun menıfllnl gözet· 
mekle mGkellefdrler ve hep 
bôyle hareket ederler. 

Monıekarlo gazlnoııınon de· 
lektlf lerl kadın ve erkek ol· 
mık ftzere oldukça kalıbahk· 
tırlar. J Bunların en bıelı "VHI· 

4 - lhtllAf halledilmediği 
takdirde m_cllı, gerek ittifaklı 
n gerek ekseriyetle kabul edil· 
mlı bir rapor tanzim ve neı · 

reder ve ba raporla lbtlllın 

sebeplerini, en mOncsfp ve en 
haklı olarak tenılp ve tnslye 

etli~ hal ıekUlerlnl glSsterlr. 

lzmir Arsıulusal Panayırında 
Soviyet Paviyonunda Teşhir Edi
len Bilcomle Makina, Tezgah, 
Alat ve Edevat 3 Eylôl 1935 ten 
itibaren Satılacaktır. Alakadar
ların Paviyona Müracaatları Ri

1 
fest : "Rezalete mini olmak.,tır! 

Paviyon M lldflrlOğll Detektifler bo vazifeye çok 

-•••••llll)ll••••••••llliiml••••••ııil•ıill dikkat ederler. G11lno salon· 

ca Olunur. 
5 - Sosyetede, mecliste lem· 

111 edilen ıoıyelenln her üye· 
llnde dahi hidlıelerl ve nellce 
hakkındaki kendi mütalealarını 
bir beyanname ile neıredeblllr. 

6 - Meclisin raporu lbtl· 
lif lı taraf lif hariç olmak (lzere 
ittifakla kab~l edildiği halde 
bu rapor on neti celerlııe tevf lk 
hareket eden laraf harbetme· 
meğl tHhhad eder. 

7 - Meclis; nporono lbtl· 
laf h taraflar hariç olarak dl· 
ğer nyelerlne ve hepsine kabul 
ettlrmeğe muvaffak olmadığı 

takdirde soıyete Gyelerl hak 
1'e adalelln muhafazası için ge· 
rekll addedecekleri gibi hare· 
ket etmek hakkını muhafıza 

ederler. 

8 - Taraflardan biri iddia 
eder n mecllı dahi hukuku 
dthetln lhtilAfın halllnl mOoba 
ııran bu lırafın 11llhlyetlne 
ıeıkettlğlnl kabul ederse meclfs 
bunu raporunda tesblt edecek 
ve hiç bir kotarma tekit tav· 
ılye eımlyecektlr. 

9 - Bu madde de yazıla 

bltOn hallerde mecllı lbtll4fı 

genel heyete arzedeblllr. Genel 
heyette taraf )ardan birinin 
mlracaalı herine bu lhıilAfı 
Yu'ıyed eder. Bu müracaat 
lhtllifın mecllıe arıedlldlğl 

tarihte• lllbaren 14 gDn ur· 
6ada Yakl olmıladar. 

• 

M k • y • B • larında bir mGeterJnln bir re· ar on l en 1 ı r zalet çıkaracağını hissedince bo 
m6fteriyi, bir kolıyını bulup 

ölüm Şuaı Buldu Mu? kap• dıearı ederler ve bu m6•· 
teri de bir daha gazinoya gl· 

Oayli Meil Gazete!iinin Sualine Sarih 
Cevab Vermemiştir .. 

İstanbul, 3 (Özel) - Londra'da telelz telgraf mocldi Marko· 
ni'oin tayyareleri olduğu yerde dnrduracak kuvvetli bir ölüm 
şuaı keıfettfğl hakkındı kuvvetli bir ıayla çıkmıotar. 

Dayll Meli gazeteai Markonl ile telefonla bir mGllkat yıpmıe 
ve şayia hakkanda fikrini ıormoetor. 

Markonl bu ıoıle: 
- Hu husoslı size hiçbir eey ıOylemlyece nziyeueylm. 

ÇOnltii bu yeni keoflml hakumellme verdim ve bunou etrafında 
hiçbir mah1mat veremem! . 

"Yakında Brezllyı'ya gideceğim, orada vacude getirilen bOyilk 
bir radyo merkezini açacağım, ıonra Eleklra yatımla bazı tec 
rObelerde bulunacağım, handan sonra Etyoply.o orduya yardım 
için gitmek mflsaadeslnl alacağım! Cevabını vermletlr. 

Eskişehir'in Kurtuluşu 

Tezahüratla KutluJandı 
Eskiıehlr, 2 (A.A) - Kurıuluıonun 1!1 nc6 yılını kutlayın 

Eskişehir, bugiln heyecan içinde çalkanıyor. Sıbahtınberl bfttün 
dilkUnlar kapılı, halk kütle kOtle Cumnrlyf't alanmda orrlnyn 
karşılımığa toplandı. Ordunun eehre gfı i şi Ç<ı k he) PCBnlı oldu. 
On binlerce balkan şftkcın eadaları arasında matem sütuoundakl 
siyah örtü kıbramın sflvarllerlmlzin kılıcı ile yırtıldı . Sürekli 
top ve piyade ateşi ırasında kısmı külli de Cnmorlyet alanını 
girdikten sonra topla bir halde komuıaıılı~n gidildi. OradR ko· 
mutan general Naci Tanas bir söylevle füklşeblr'in kurtuluouno 
katladı. 

rem ez. 

Ve ne tohaf tır ki, böyle bir 
mOoterlnln kapı dışarı edilme· 
sluden salondakiler haber bile 
almazlar. Montekarlo detektif· 
lerluln böyle gDrflhüsdzce in· 
ean kapı dıearı etmekte mıhı· 
retleri çok bdyüktDr. 

Böylece kapı dışarı edilen 
klmee ne kadar göçlil, kuvvetli 

veya edepalz de olu, eşkilt bG· 
t6D detektiflere bildirilmiş ol· 
doğundan daha gazino kapısını 
varmadan tutulur ve defedlllr. 

Bazı, bilyftk salonda bir oyan 
maeaaında mütemadiyen para 
kaybed.,n şık ve milkellef bir 

madam, sinir buhranına totnlur, 
markaları olduğu gibi yerlere 
aıar, bağırır veyı bayıhr!. Atı · 

lan markalar, oık giyinmiş bir 
takım mOsyGler tarafındın top · 
lanır ve madamın elolrl de bir 
az eftkuo bolunca, markaları 

toplayın bu ıdamludan birisi 
Madamı y11 a,ça : 

- Madam. Sizi müdftr bir 
az görmek isliyor. Belki de 
acele bir telgrafınız gelmiştir. 

o~r, ve madam herşeyl unuta 
rak müdtıriln yanına gider ve 
onda midir: 

rar ve,. Duhuliyeyi elloe:ahnca 
bir daha vermez. Madam dı 
bundıo sonra duhultye almağa 
muvaffık olamaz! 

Bir takım oyoncolar da ko 
marda hırsızlık yıpırlar, gazino 
detektif lerl bunlarla da ngrıe· 
mak mecburiyetindedirler. 

Komar hırsızlığı, oyun hl· 
leolerln iyi bilecekleri veçhlle, 
cidden mıhlraoe ve el çabuk· 
loğo nev'inden hırsızlıklar· 

dandır. 

MeselA, bir masa etrafında 
komar oynayanların en ziyade 
heyecanlandıkları bir sırada 
aeıbt ve şirret bir ses: 

- 23 benim markamdı. Bu 
efendinin değil!. 

Dtr. Oyunculardan hemen 
hiç kimse 23 numaranın ses 
sahibinin mi, yokıa karşısında · 
kinin mi oldoğuon tahmin 
edemezler. Onların bıltftn dik· 
katlerl kendi numaralarındadır. 
Bu hfüı ekseriyetle bir nomara 
oımıoa iki kimseye para veril · 
mealle nihayet bulur. Yoksa 
ıarGlttı muhakkaktır. 

Fakat paralar verlldlkten 
sonra 23 numanyı 11hlblik 
iddia edenin yanına birisi 
yaklıoır: 

- Mftı.yft sizi mftdftr istiyor. 
Çok mflhlm bir ziyaret nrmıı 
11nırım! 

Der. Ma.ya müdtırDn yanın · 
dan ancık dobullyeslz olarak 
çıkar ve bir daha dı Monte· 
karlo gazinosuna girmek için 
duhuliye ılamaz!. 

Montekarlo'da bersene mil· 
yonlarca Frank komırda erir. 
Bu kumarbanenfn oyun f lolerl 
kendine mRbsustor; tıkltdl de 
oldolu;a gdçt6r. Bonı rağmen 
birçok açıkgözlet bu f leleri 
taklit etmekte, oyun arasında 
istedikleri numaralı fişle değlt· 

tlrmektedlr. Montek1rlo kumar· 
hanesinde elde edilen eOphell 
fişleri dedektifler tıhltlbaneye 
verirler 1 borada mütehassıs adam 
lar, kuvvetli mikroskoplarla f lı · 

lerln eabtelerloi ayırırlmr. 

Bu dedektiflerin en gOç va· 
zlf~lerlnden bfrlsl de, acemi 
oyuncuların çok para .kaybettik· 
lerl zaman tesellisi mecburiye· 
tldlr. Bunlar içinde hasta olın· 
lar, delirenler, intihar edenler 
pekçoktur. Bu kadar korkunç 
bir hale dileen bir adamı teselli 
etmek herhalde pek gQç bir 
iştir. Bunların bir kısmanda bir 
mf'telik hile kalmamı~ o ldu 
ğundan ınernlekeılerlndekl bal 
ve vaziyetlerine göre gazino 
kasaeındım al ınan Lir birinci 
veya ikinci mevld şimendifer 

bileti Uı:ı yerlerim' gönderilme· 
lerl de Adettir . 

- Ef kArı umumiye Ul.,.ıtr 
sosyetesi ile hem f lkirdlr. fJfl 
de Franea ile birlikte bo t~1 1 • 
kOhln bazı hususaıta faaU111 

nln lsteolldiğl şekilde olıP1dJ 
ğına kanliz. Fakat bogO• 
aoarel ile umumi kaoaıt k• 

lnerl• 
nuniarı arasında yegAne s r-

bu mflessese olduğuodt OJ411' 

ftktz! o• Hahr.t mes'elf'stntn acoO 

umumi vazlyetlnden doğ~ 
had bir mes'ele olduğıJJI "~ 
ntz. Fak.at gene ewnlı 

Cenevre mebaf lltne ba~or.,.., 
sak, A vropı'yı harıbi re feıı 
kete sürftklemek için baod" 
iyi bir vaziyet lhd11 eUl•' 

Avrupa ve nzak oırlt• ,.t 
teaddld tehlike mınak•~ 
vardır. Bunan için eD 
çara bir acun ekonomi ko•lt' 
nnsı toplamaktır. 

Italy-Habeş 

Anlaşmazlığı , 
Ve Japon Siyaseti 

İstanbul 3 (Özel) - J•f"' 
siyasi mehaflllnln nAıi~f~ ,,. 
olan va · ıtalar, ecnebi .-cb ,,., 
tanda ı;ıkın ve Jıpo.r• 

b•'" İtalya Habee mes'elesiode~ ~· 
h hareketini değiştirdiği bl ~· 
kandaki ıayiaları tekzlb ı.011 

tedlrler. 
Bu vasıtalara g~re, JaoO~ 

Habeş İtalya ihtllifından ill~. 
ederek deniz sllihlınmas ıd' 

kanda İtalya ile hiçbir .~ 
anlaımık teoebboıOnde d "'' 
lunmuı değildir. 

Almanya· 
Italya Arasında 
Ademi Tecavftz · 1'd1 

hedesi Haberi Ya•0 ' 
İıtanbol 3 (Özel) - I~ 

ile Almanya arısında 1 , 

tecav6z misakı ıktedlldlğl ~ 
kındıkl ıaylalar BerllD •1, 
mehıf ili tarafından vak 

gör6lmektedlr. 

Haydud Dilin· 
ger'in Arkadaş•· 
Amerika'da Bir şe~ 
Civarında öln BufııJJ 

}.dl 
İııtınbol, 3 (Özel) - IJ 

rlka'da llllnvı'da kOçOk fiti 
ıehlr civarında mıhod Jıakı• 
Dillnger'ln en azılı ırk• ,e& 
rındın Con Bamlltoo'oD et 

bu~nmo~u~ ~· .... 
Haydudun zabıta ile :atlol° 

mG.sademede maktul 

sanılmaktadır. al 

42 Ay Uyuoıalı.1 .. 1 ~ 4, .... 
Olan Amerikan paJ ,e, 
Artık Uyanmak O•.,_,.,. - ~ lstınbol 3 (Öıel) ~ 
rlkada 42 aydanberl oY0 _,~ 
olın Mis Mıglen 'in °1'0 dıt· 
zamanı geldiği anlaeıl11111'~tit• 

l JıP"' ı 
Bu kadın anıefal t 1'•'' 
hastılığı dolıylıllr bD ~· 
zamandın beri uyolll~ıtl 
B11talık iyiliğe yOı -' ti' 
için bo çok ozan oyk011 

.,--' 

tak hitam bulacağı 

edilmektedir. 
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Meşrutiyetten Evvel ve Sonra •• 
~ 

başımızdan Ge.;enler .. 
7 4 4 Ey itil 935 Yazan: M. Doğan Batu 

~emurlar Maaş Mukabili Bu Halkın 
lladimi Olduklarını Unutmuşlardı. 
'-ı ftteınorların hemen kAf fesi 
, Oıl gibi idi. Bunlar memur 
,' demektir hiçbir nklt ma· 
•llQı L ._ ll&vreyamamışlardı, bun· 

•tı11 '-1 nazarında halkın ehem 
l:et ve kıymeti yok gibi idi. 
~ Çtlk ve bOytık hiçbir memur 
la lldlıloe müracaat edenlerin 
Jıltıı d t•I 6 ertlerlnl dinleyip ya· 

fi 1

1
11

111 ınerhem olamıyorlardı. 
e e b' t• ır ınemuron yüz dirhem 
"'Gıı l ht ı ın kotuıuno çıkarıp ta 
ltt lllıklarını yılaya, yalayı el 
....:.. kağıdını kopuıp sigara 

hta ~· baılaması en acele ı,ı 
.,..kra ıııt geriye atması de· 
~, lir. Ayaktı bekllyen zaval· 

' bıaln bir ıesle: 
..._ ..... Gôrmilyor musun biraz 
'"i,Qleııı \1 Yorum bekle .. 
~9'11 lı:ıfa · kafaya vermiş bir 
~ bile gGrDşOrken mOracaat 

illere: .. 

'tt' l.ôrınaıDn be herif, lılm 

'fıet 'Ot.ye •ıbıbı mesallhi saat· 
~ tJe betdettiklerl her gQn ola· 

-.,~teylerdendl. Onlar maaş 
~la bUı bu halkın hadimi ol· 
-._k tını onutmuşlırdı, onlar 
llbf dığları yaratan birer rap 
l idiler. 

'erlerse iş yaparlar, diler· 
Y•pmazlar ve hemen: 

; Yırın gelini hıstmrlardı. 
-.._ r de bu memurların na· 
._. kılın takımına dDıtQnQz 
~ 111D le yapıldı~ demektir. 
~ •tııu iki saatta sıvayarak 
'lı~ •tbıneye gitmesi abdest 

"'':elrııesl ve namazını kılıp 
'ini çektikten sonra dua 
et\a~ bir ıaatl geçer. Zavallı 
'-it, IDeeallh aya~ aatOnde 

b edıarıun. 
"°' qele ~le ramazan ganlerl blray 

' r kapalı gibi idi· Ôğle· 
"-t ~lırı dalrt.ye gelir iki 
\\._ 'dır keyf çakıntııı yapıl · 
'~ •onra elde teablb mo· 
" df nlemek için hadi 

)e, s..,. 
,.., •ltında bağıra bığ1ra .... ,, 
' lbııtı Termek Oıere 
'-~ııltneere H kabını utan 
~\~ 1 

halk iti olıcık diye 
14!'dnrıun. 

~'-be tt kıııın böyle olmakla 
,, t •dli denir de hemen 

~ ... .,' bir eol gibi idi. Mıh· 
'tttıı •••hkları halk ıraaındın 
ı..~ )Otd N .._l, u. erede soyguncu-
~ geçinen mOtenef f lzan 

~Çok~tltllır intihap olunurdu. 
•rı hnzaınD1 bile atma· 

~NADOLU 
~----'--Gk Siyual Guete 

S.Jıik· :--..;....------JI a. p Ve Baıyazgım.ı 
tJ~._ )'dar Röıdtı ÔKTEM 

Qıt ... . 
L ı.ıtıd tnyat ve yuı iıleri 
~eh•- tıı:'1:. Hamdi Nüzhet 

1ı -..eıı: 

; ll~ ıkin_ci_ Beyler sokağı 
l..._ ~ar. ~rtı':' biııaaı içinde 
~-..: i1 zınu •• ANADOLU 

4 
76 • Poıta kutuıo 405 

~lllıtı ~~NE ŞERAİTi: 
~ ayı ...... ' Alb aylığı 100, Oç 
~ ;:• SOO kuraftor. 

~ile e:'lek~tler için tenelik 
llery Cl'ell 27 liradır. 

~rde .!,. Kuruıtor. 
~ 1 11Gehalar 25 k11l11ftor 

.\DO!?.. MATBAASINDA 
~ILM:ı ~IB 

~~~~-...... ~~~~-
SIDI bllmezlerrli. Kirli bir kese 
içinde bakır bir möharle f şl 
bitirirlerdi. Bunun için oku· 
mak. yazmak, IUm ve irfan 
sahibi olmak ne gerek. Bu 
zahmetlere g1rmeğe ne hacet. 

Kazalarda miiddelumumi Ôıua 
vlnlerl ekseriyetle ya bir polis 
neferinden ve yahut zaptiye 
on başı veya çavuşların dandı. 

Mahkeme teşekkül edeceği vakit 
m(ibaşlrln bir haber ABlmıslle 

elde edilip adalet kürsüsftnde 
tnaztlnft hakka ve adalete uy· 
gun dileklerde bulunacak olan 
bu adamlar tekerleme blr·lki 
sözle işi kestirip atarlardı. Ne 

söyledlklerfnl ve ne ı,ıutklerlni 
kendileri de bllmudl. ÇankO 
istemek ve söylemek bilmek 
demektir. Halbuki makamı td 

dlıyı lşıal eden hu zavallılar 

mes'elenln mahiyetini kanamak 

Hak yerinde 

değll, mes'ele hakkında kulak 
dolgoolukları hile yoktur. 

Birçok daireler fazla glbl 
lı..I. Zıraat ve orman dalrele· 
rlnd~n ve maksadı teşekktılle· 
rlnden hiçbir şey anlaşılamazdı. 
Bu datrelnln me vcudiyeıinl 
halk btlmez gthl ldl. Tabii ser · 
vt.tlmlzden biri olan orman 
dalrderl, orman yetl,tlrmek de· 
ğll, ormanları imha etmekle 
mükellef gibi tdller. 

Baltaların gelltl gtlzel konel 
tahrlhlyeslne terkedlleo o güze . 
llm ormanlarımızın muhafaza 
sana ve çoğaltılmaııına dair ted· 
birler ılmaııı lbımgelen bo 
daire, elinde rehberi hareklt 
ittihaz ettiği b1&h bir dftıtorla 
şehre ve kasabaya ı lren odun
lardan alınacak vergden maada 
blrşey diltünmezdl. Adda odan 
ııahş mtmuru gibi blrıey idiler. 

- Sonu Var -

Çayırlıbahçe Kıyası 
Nasıl Olmuş .. 

Sanı ile Tanık Vak'ayı Tamamile 
Başka-Başka Şekillerde Anlatıyorlar 

·-·-· Çayırlıbabçe'de Pınarbaıı kö· Dedim. Mehmed o ıırada 

yflndeo Bayreddln'I öldtıren elimden luırtulda ve çektiği 

Bodrumlu garıon Mehmed'io bıçağını Bayreddlne 1apladı. 

duruemışını dan ığırctza hak Yaralanan Hayreddin kaçtı, 
yerinde başlanmıştır. istintak Mehmed ıonra bana da bacam 
kararnamesi okunduktan eonra etti. Elini ı11rdım Te bıçğını 
hekyerl ba~kanı Sareyyı, suç· alarak yanıklık içine attım, 
luya vak'anın nasıl oldo~unu sonra da karakola haber Ter 

eormuştor. Mebmed dt.mfştir ki: dlm· Erteel gan Hayreddin 
Glda. 

- Saat yirmi dGrtte işten 

çıktım. Eve glderk.eu lkl kiti· 
nln bir kad1nı gGtftrmekte ol· 
duklarını ~ördam. Kadın ba· 
ğmyordo. Kurtarmak loln yan· 
larına gittim. Onları karakola 
gGtOreceğlml ıGyllyerek kor· 
katmak ve kadını kurtarmak 
iıtedlm. Hayreddin kııdı ve 

bana bıçak çekti, arkadaşı 

Nazmi de bıçakla saldırdı. 

Nazmlnln salladığı bıçak Hay· 
reddine geldi ve onu yaraladı. 
Halli Nazmi benim parmakla· 
rıau ısırdı. 

Bundan sonra amme hukuku 
tanıklarıo<1an Nazmi çağrıldı, 

Nazmi; vak'•yı tGylece anlatll: 
- Arabacıyım. Vak'a gecesi 

Hayreddln'le arabaları bana bı 
raktık. Evimize yatma~a gldrr· 

ken Baemahane istasyonu önOnde 
Zeynep admda bir kadın yanı 
mızı geldi. Bayreddln'den bir 
sigara istedi ve kendisinin ve· 
slkalı olduğunu ıGyllyerek bir· 
llkt., gltwemlzl teklif etti. Zey· 
nep'le bir lirayı uyuştuk ve 
parayı Terdlk. Yangın yerl.oe 
doğru giderken aanı k garıon 
Mebmed arkamııdın geldi. 

- Ben taharri memuruyum, 
eizl karakola göttlreceğlm. 

Dedi, Zeyneb te onunla be· 
raber yOrGmeğe bıolayıncr Hay· 
reddin kadını vermlı olduğu 

parayı geri letedl. Mebmed he· 
men bıçağına davrandı Te Hıy· 

reddine aaldırdı. Ben Mebmedl 
bHeğlnden yakaladım, bıçağını 

alma&• çahşırken Hayreddlne 
• belki belinde ıllAb urdu diye· 
Ha reddlala belini okl•. 

Tanık Zeynep gelmemlttf, 
zorla getlrllmeılne k•rar nrl· 
lerek duruımanın dn•mı b•ıka 
gane bırkılmıttır. 

Bir Kamyon 
Denizli Postası 
ile Çarpıştı. 

••••• 
Dçft Ağır Olmak 
flzere Beş Yaralı Var. 

Aydın, 3 ( Ôael •y&arımı•· 
dan) - Bugt\n Orıaklar'da 
çok feci bir ılmendlfer • k•m· 
yon mftsademeıl olnıuttur; taf· 
ıllAtını veriyorum: 

Muğla orayına bağlı 32 nu· 

mırah kamyon Aydm'dan h· 
mh 'e deri gGtGrmek bere bir· 

kaç yolcu ile yola çıkmıt. fa· 
kat Ortaklar yıkınındı1 Jsmlr· 
de~ gelmekte olan 2 numınla 
Deniıll poııaıının ansızın önGne 
dGemaı n katar• çırpmıttır. 

Bu 1ademe azerlne devrilen 
kamyonun yaka, şoför, şoför 

muavini n yolculardan iki ki· 
ti dereye yuurlanmııtır. 

ŞofGr ve muavini derede 
bayğın halde bolonmuılardır. 

lıml hentlz teabtt edtlemlyen 
8 1 O yaşlarında bir çocuk da 
çok ağır yaralannut H ıGz ıGy· 

lemekten aciz bulunmaktadır. 

Yaralılar hastaneye kaldml· 

mı ıtır . 
Denlıll poıı111 bu eebeple 

3 4 ıaat bir ıeehbare aıra· 

"P. ı· 10 ·~, 

Buca'da Çok 
Gflzel Bir Gece .• ----·----Geçen akoam Buca'da temıll 

kolu tarafından Molyer'tn 
(Piatlıl) muvaffakıyetle "Yn•n· 
dı. Fransız edebiyatının ph· 
eserlerinden olan pinti, hu 
kadar senelik yaıına raımen 

elAn Komedi Franıealn e"aellk 
pragr•mlarına glrmektecllr. 

Mollere'nla (Tarif 1), (8orjoi 
jantlyomo) da aao'atın her 
çetld gGzelllk.lerhae @ablp ol 
doklara halde pinti kadar be· 
ğenilmlt ve yayılmıı değildirler. 
Biç ıOpbesiz (Pinti) nln bu 
mazhariyeti menoanun bayıla 
dlğerlerlodrn daha yakın olma 
ıındandır. Plotln'n m~vzuu 
baelttlr. BHlı, pinti, cimri bir 
Aile relılnin, Aile hayıtanto her 
saf huındı, illet haltnde olsn 
ptotlliğl ortayı dOkmulndeu 

ibarettir. 
Pintinin iki zeki çocuğu -Kııı 

ve oğlu her genç gibi sevmek 
v~ ıevllmek ihtiyacına doyu· 
yorlar, Te bu duygularını ller· 
letmek cdenmeye kadar götdr· 
mek letlyorlır. Fıkat bu hlelere 
kendilerini kaptıran geDçlerln 
karıııına babalarının pintiliği 

eert bir kaya gibi dikiliyor. 
Erkek kardto emellerine kuat· 
mık için para bulmak loleriade 
ehil olan bir Yahudl'nln deli 
letlle morababıcılara bıtvuro· 

yor. Anneılnden kalan ve timdi 
babasının blnblr kilitli k11ala
rında NklanaD paralarla baba 

sından gelrcek mlr111 karşılık 

gGstererek dOğftn muraf tarını 
k.rııhyacak pıra tedarikine 
glri,lyor. Fakat Y abudi'nln bol· 
do~o murabahacı kimdir Mllr 
mlılnlı? Nejad'ın babaeının ıa 

kendlel! Bir gan ılmur Y ıbodl 
murabahacı ile pmra isteyeni 
bolutturduğo saman bu hakikat 
meydana çıkıyor ve gıyd memul 
bir ıkandal huıale geUyor. Ba 
ıırada ihtiyar plaıl fettan bir 
kadınlı ktrtıl•tıyor. 

Snda ltlerlnde bllgld oldu 
Annu ıGyllyea ba k•dıa pmra 
koparmak bnealle oııanan 

IHdlgl kızın pfntlyl ıHdlğlnl, 
Cavide lımiDI tlflYBD ba. g6zel 
kızın gençlerden boolaamadı~ı· 
nı, blru yatlı erkekleri terci· 
he t•yan buldoğunu Plntlye 
anlatıyor ve onu iğfale u~raıı· 
yl\r. Bu tatlı hıyaller ihtiyar 
Pintinin biraz sinirlerini ıevşe· 
ti) orea da tellAI kadının para 
talebi karoısında derhal dzan · 
Ulye dtledyor. Para bıheı her 
ıaman için plntlyl rabateıı 

eden bir mevso oluyor. Koro 
nan gGıe çGp kaçar derler. 
Pintinin de o kadar itina ile 
Paklıdığı pırıcıkları oglunun 
tertip ettiği bir bile ile kaçı· 
rıhyor. İte pollı H ..tllye ka· 
rııayorea da ba kıta hareket 
nihayet oğlunun ltinllle ka· 
panıyor n pinti panlarıaın 

iadesi ıuretlle C.vldeyl oğlaaa 
almağa rHı oluyor Te ortada 
meı'ele kalmıyor. 

Plyeıte Pinti Abdi rotana, 
eseri TOrkçeye çnlren Pertn 
Bediz yapıyordu. Dayak bir 
eahne ıanatkArı olm-t• nam· 
ıed olan bu gencin geçen 
akıam gGsterdlAl kabiliyeti g6r· 
dok.ten ıonra Tark uhneılaln 

bir yıldıza kuuımak bere 
olduğun• bakam edilebilir. 
Mtlmtaz bir ıeylrcl kltleei ta· 
rafından can elan alkıtl•D•D 

rolana, Pertev Bedia battan 
eonuna kıdar muHffıklyetle 

bitirdi. Pintinin kı• çocup ro · 

.an111111n1111iiiil • , 
Panayırda Bir Saat: 

Panayırda Otomobil Ya· 
rışına iştirak Ettiniz Mi?. 
"l~e Çıkar Bayım, Evlenirsin. Bir Ço· 
cuğun Ol11r, Tahtadan Ata Biner! ,, 

••• 
Ar11uluul İzmir panayırının cak otomoblll idare eden ka· 

deAerl hak.tında birçok teyler ıaoıyor. 

eöylendl ve yHıldı. Ş6phe yok Berk.eı heıer kor'1t vnlyor 
ki panayır; Jımlr'ln ekonomik ve oyunca 
durumunda mtıhlm hl: aalib - Bir, iki, ftç! 

yaraımıthr ve bu ealAb; daha 
verimli hım leler Hglıyacaktır. 

Panayıran ekonomik doru 
mundın ba11ka bir de r~lence 
ve zevk tarafı vardır. Bu kısım; 
bilhaeııa panayırın arka tlrafına 
11ıkı1mıttır. B11radı ineanı her 
şekilde f'ğlendirecek ve ız bir 
para earf ile yaaını unutturacak 
birçok ıeyler vardır. YdrDrken 
bir paviyondan •eeler geliyor: 

- Otomobiller yarışa baılı 

yor. Bir otomobil bet kuruş! 

Sokolayoraanu.: Uzerlnde nu· 
maraları yHıb •ltı çocuk oyun· 
cağı otomobil bet metre uzun 
loğunda bir ıahıa lserlnde te· 
kerleklerlnln yana kaçmamaeı 

için yapılmış rayların Oserlnde 
koşuya haıırlanmıı durayor. 
Birinciliği kazanaua bir kilo 
oarap, yahut lokum ve teker 
veriliyor. Tahtanın yanıbııında 
elle çenllecek manlvelAlar bek· 
llyor. Koooyu tertip eden oyun 

eu hığmyor: 
- Baylar! Hedefe ilk vara· 

-------
ltınde Bedriye, berrak bir ıellAle 
gibi temiı ll11nlle herkesi teı 

bir etti. Aman Buca'oın bu 
gGıel, kızı Ertuğrul Muh!ln'ln 
kapıcı gözlerine lllşmeslo, yokla 
gftztl Bedrlye'yl diolemek Te 
görmek için DarGlbedayiin 
ylklek primlerini ödemek 
mecburiyetinde kalmı. 

Pintinin erkek çocuğu bu 
luomak betbıhthğında kalan 

Nımf Uray, h11lı bir baba ço· 
cuğunun duyduğu acaları bize 
ne kadar gısel akaenlrcU, htır· 
teyden mahromlyetln acıunı 

bl11edlp ıonra dı bunu •kıet · 
ılrmek ıahne hayatının en 
matkal ltlerl•den biridir. Nami 
Urıy bu iti hık.iki bir pinti 

babı çocuıu gibi kuıureus 
yaptı. 

Fettan kadın rollnde Sana 
Badaverdl ~•tının kaçaklqa. 
oe rağmen hu çeılt kadınların 
cemiyet lclndekl mevkllnl ne 
gtlael anlattı? Ba kıada ba gibi 
roller için maıteıına bir kabl· 

llyet var. 
Şakran Bolayır maokal an· 

larda kadın ruhonnn karıreıı· 
lığını. aok ve ıevgl lolnde ka· 
dınlığın kınkterlnl eakln Te 

oıola edaılle koıureus gôıterdl. 

Ailevi blr felAkenen ıonra 

pintinin kAbyaeı olabilen Rıh· 
mi Bedfıg de, kardetl Pc-rln 
Bedlı k•dar muvaffakıyet g6ı· 
terdi. 

Atçı Te ar1bıcı rolandıı Ha· 
um, komleer roldade İbnhlm, 
Salamon rolande Orhan plyeı· 
teki nılfelerlnl tamamlle yap· 
tılar. 

Dekorlar Te maklyajltr da 

her el bette• mlkemmeldl, bir 
eeerln muvdfakıyetle göıterlle· 
bllmeıl için dekorun baytlk 
bir rola olduğuna blleoler, Baca 
kamu1Gn kurulunun ba de· 
rece sengin bir dekor tedariki 
için yıptıgı fedakArhAın kıy· 
metini takdir ederler. Bucalı· 

tara iki gtbel gece geçirmek 
fuuhnı nren Bucah çocuklara 
tebrik ederken, bu gibi mClla· 
merelerle halkın bedii zn'klnl 
çoğaltmayı dCltClnen Buca pu· 
tlcllerlae de tqekkar ederls. 

Lemla Remzi 

Diyor, manlvt:IAlar harekete 
g«'çfyor, kollar, ellt r m6tema· 
diyen lıllyor. Nihayet zorlu bir 
kol hareketinden fıonra otomo· 
billerden biri hedefe varıyor 

ve hedefte blr numara k\l· 
kıyor: 

- 2 numara kaundı. Bu 
yorun e•r•bı! 

Y ırıt ıaraeında kabkabal•r 
gula: 

- Sokulmayın, kaza olur ha? 
Beri tarafta nioan ıtıb kuk· 

lalara trampet çıldıranlar, ka· 
dınları kaplanlarla boguıturan 
far, çocuklara kızak kaydıranlar 
da Ulmen Ulmene!. 

- Atan kazanıyor, beı bıl· 
k•, brı,ı kurue. 

Balkalardın bldıi rakı tloe· 
ıJne veya jelAtlnle 11rılı kilo· 
lok incire geçti mi? 

- Aldı, aldı, kazandı! GGr· 
dQnDı mO bayanlar, baylar! · 

SeAlerl ytlkeellyor ve yeni 
bir grob halkaları alırak at· 
mağı batlıyor. Fiıkaı bu hal· 
kaları, biçimi ile fırlatıb 

yerleetirebllmekte ayrı bir ı,! .. 
Panayırın arka tarafındaki 

eğlrnce ynlerlnde dahı bir 
çok oeylf'r var, Geçen gen 
gf'oe burada ya,lı t.ir ıatı raıt 

geldim: Üç topla blrlblrl lı· 
tOne yığılmış Ost6nne oeUla· 
deki beş tenr.keyl devlrmeğe 

çalıııyordu. Jık top; GıtChıne· 
lerden dördftnft birden devirdi. 

ikinci topu da tam l11betle 
kaıandırdı. Bo zata kaçak 
çocukların blnmeıdne mabıuı 
tahtadan bir at verdiler. 

- Ben ne yapayım bana? 
Bekar y•t•mıt ve bekar yatı· 

yacak bir adamım. 
Diyordu. Etraflın b1&1 eeı· 

ler duyuldu: 
- Evlenlretalz bayım. Ço· 

co~nnuz olduğa Tekit biner, 
yarıfB çıkar! 

Panayır gaalnoıanda danı H 

nrytıte numaraları halka oea 
ıaatler Y•tatmaktadır. 

Panayırda her gece çocok 
kaybolmaeı bir adet halini al· 
mırt1r. Yalnız bir pHar geeeel 
5~ çocuğuu kaybolduğunu ha· 
her Hrlreek poma11n! Bereket 
vtrıdn panayırın her tarafı ka· 

pılı da bu gibi ynrular panayır 
yerinden Jııarı çıkamıyorl.r. 

Pınıyır radyoıu her ıktım 
haber Terlyor: 

- Alo, alo! Roza, N ~catl 
leminde beş ve altı yaıınr:la iki 
çocuk kaybolmnı,ı Te bulunarak 
panayır komiteıl pavlyonuna 
~Gtaralmiiştftr. Ana ve babaları 
gidip ılıınlar. 

Çocukların kayboluıu; pan•· 
yırın çok zengin ve göı çekici 
olutandandır. Kalıbalakta ne· 
rey,. bıkacağını 11ııran ziya· 
retçiler, beraberlerindeki çocuk· 
larını onatarak kaybecUyorlar, 
ıonra da telAı ve endlıe içinde 
onları aramığı kalkıtıyorlar. 

ihtiyar kadınlardan kaybolanlar 
oluyorea da banlar yaya da 
olıa evlerinin yoluna buluyor 
ve gldeblllyorlar. Eeaıen onlara 

aldırıt eden yok .. Komite p•· 
vtyononda analarını bekHyen 

yavrular Gyle ıGı yatlara dG· 
kayorlar ki .. 

Şahap Glbel 
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Karabaht, Güzide Tayya- Orman Yang_ın_ı_ar_ı ~o~" aldı 

Kadınlar Terzihanesi 
reci Alaiddin'i Karitnhk- Tarım Bakanlıgv ındaıı . 

lzmir'li Aileler Her Hususta Mem· 
lariçiodeAramızdan Aldı nun Kalacaklardır. önemli Bir Emir Geldi 

••• - e .. ,. 1 inci yüııle -
bir ihtilalle kaldarılmıe, ihtifale 
übay Fulı Güleç, müstahkem 
mevki komutanı general Raıılm, 
parıl, beledlyr., han kuruma 
mameaelllerl, emniyet direktörii 
sabitler, bu meyanda bilhassa 
Alteddln'in arkadaşları, birçok 
tanınmıı ve ileri gelen fahel · 
yetler, kara, deniz, han, zabıta 
n belediye mtıfrezelerl lftlrak 
etmlılerdi. Muhtelif çelenkler 

• basırlanmııtı. 
Cenaze, bayraklarla 11anlmıf 

ve top arabasına konmuştu. 

İhtifal alayı uat onaltıda, stıel 
maslkanın çaldı~ı ağır matem 
bnulle kışladan hareket etti. 
Ba meyanda, tayyare eubayları 
tebld Alteddln'ln çerçnelenmlf 
bllydk bir fotoğrafını taııyor · 

tardı. 

İhtifal alayının kordondan 
geçlfl çok hazin oldu. Hnkeı 

ıapkalarını çıkarmıı,, yurd oğ· 

randa ölen bu genç ve kah· 
nman ıobayın cenazesini se· 
ltmlıyorda. 

Alay Gazi bulyarının lamel 
pa.. bulvarı ile blrleetJğl nok· 
tıya gelince dnrdo. Kıt'alar 

derhal dazene kondular ye 

cenıse, arabadan otomobile 
konarken ıelAm resmini ifa 
ettiler. 

Alay bundan sonra İsmetpaşıe 
balnrı · Geçecller · İk.lçeıme· 
ilk yolo ile eehttllğe gitti. 

Borada bir tayyare mı1Cre 

ıeıl, cenaze otomoblliol ıelim 
ladı. Şehitlik, derin bir eilkiin 
içinde idi. Sanki burada yatan 
diğer eehltlerln ruhu, yeni gt
lr.n ukadaşlarmı kar~ılamak 

için uçuyor vr. kimse ıee çıka 

ramıyordu, me11r hazırdı, Ce· 
nıze, bftyftk bir ibtlrım ile ve 
g6zyafları arasında ebediyetin 
kaH~ıaa verildi ve hlr manga 
asker, havaya tıç el ıııkarak 
ıon töreni yaptı. Biraz eonra 
artık taze bir kımbur toprak 
n onan tlıtftnde muhtelif çl· 
tekler boluauyorda. 

Randan ıoora mGstabkem 
mHkl komutanı General Ra· 
llm'ln eeıt duyuldu: 

Komutanın Hitabesi: 
Arkadaılar! 

Bugfln Tflrk han ordaııo bir 
çok kahramanlarından bir ta· 
neılnl daha kaybettt. Bayır, 

kaybetmedi, onu pek şanlı, 

Tftrk ban tarihinin kurulduğu 
gtınden bagtıne kadar o ınlhtn 
yalnız kahramanlık, fedakArlık, 

yftcellk meoklbelerlle dolu en 
glnlerlne, ve o englnlerdekl 
11lz IJehlt arkıdaılarınıo yilk · 
ıek ve kul811 ruhlarına tevdi 
elli. 

Çok derin gurur ve öaflome· 
lerle bı~ıı ablllrlı : Tark ordu 
ıunan çok yakeek Ye çok Onl(l 
bir ban tarihi nrdır. Ve o 
huı tarihi gtln ve gllneı,, han 
•e ıa tabii seyirlerini rakip 
ettiği mtıddetçe dılmı ytıkaele· 

eek, Tark hava kufları mavi 
Ttırk gökl~rlnio ebedi egemen 
lerl olacaklardtr. 

1'" kat bayok bir kısmına 
ulaıtığımıı bu boyok cılk.onan 
tabıkkoka için bazaa pek 
tabii olarak ve bOtOn nrl•ğı· 

maz 11ılıyırak (AIAeddin gibi~ 

ulmamozan göı bebekldoi, 
yardamuzua öz e91Atlarını 

mealeklerl n baycık tarihleri 
apaada ıne ıeze feda ede· 
oe,.,.. 

sörlerlnden ve tanınmıf ekoco· 
mtstlerimlzden doktor Muhite 
Ete şehrimize gelmlı, ve don 
tecim odasını ziyaretle genel 
sekreter Mebmed Ali ile görtl· 
şerek: 1zmlr'in ekonomik da· 
romu baklunda malumat ıl· 

mı~tır. Doktor Muhlis Ete ya· 
kında .Ege bölgesi lktlaadiyah 
hakkında önemli bir ezer yı · 

zacaktır. Ayni zamanda İzmir 
panaymnı da ıi 1aret ve tetkik 
edecek, tetkiklerinin sonucunu 
Ekonomi Bakanlı~ını bildire. 
cektlr. 

Ekmekçiler 
Kooperatifi işi 

İzmlr'de kurulmasına teı,eb 
boa edilen ekmekçiler koope· 
ratlfi eııaı mokneleel ta9dik 

için Ekonomi Bakanlıgına gön· 
derllmlıtl. Bakanlak mukave· 
leyl tetkik etmlf ve bu tetek· 
kOIDo kooperatifçilik prenılp· 

lerlne oy111adığı netlceılne va· 
rılmıf, geri çenllmlttlr. 

ilbay Fazlı Gnleç 
llbıy Fazlı Gftleç dlln Tecim 

ve endtlalrl oduını ılyaret et· 
mittir. 

lzmir Nafıa Modorloğonne.o: ~ 
b o • lf 

Nafıa dairesine lazım olan 30 çadır Ue 12 toıP ı .ı•d4' '-" 
100 tane tahta kovanın ilan edilen açık ehillOJt0,..,ı I 

tekli çıkmadığmdıo ötOrG ekılltme maddeli 10 gGO l JI 
olduğundan leteklllerln 12 eylul 935 perıembe gooa ":soS 
daimi encQmene gelmeleri bildirilir. 

Evlere Kolaylık ,,, 
Ekstra - Ekstra ömer Muhııtre ti 

, 9 Eylôl Panapr Markalı Sal:JO 
! hOörder Kiloluk Paketlerde 
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Anadolu'nun Tarihi Tefrikası 

fiArUI( RAKAtl 
' ı 

Tefrika No. 110 2 Eylt\I 935 M.AYHAN 

lrtık Kimsenin Şüphesi Kalmamıştı. 
Emir, Gönlünü Hana Kaptırmıştı. 

~tQa Ban, gene öyle, em· Dlye bıgırdı. Htdl, o gtlıel Emir, ııtırabıadın batrını dG· 
~ bir kadın n ince bir ıeell genç Arab neferi idi. •Gyormoe .. 
~ kokoıa •tarak Hlondan bir rlsgAr gibi içeriye girdi ı - O kadın ylı6odea Buba· 

' Rlttl. - Buyuran ya emir!. ra'ya ııaldırmıyormaı, diyenler 
~b emlrl, o çıkınca ellle - Gel, gel de ganlGmlD de nr .. 

1 kapayıp: lerennGmlerlol dinle n buna - Fıkıt ben ne dayd9m 
l.....' Aman Allabım, ba ne beaıele! Fakat ôyle bir bette blllr mlılnls; bao, blslm emlre 
~~ • 1 l>I lıterlm ki, •ti olmaıın, hep yuı nrmem t· 
-..._18 mtnldandı. Ketke gel· bir at11dan okonanca kaqıua - Vermeı ya, elU•e mer· 
~dl? Keıke bu ateee kadar dlnllyenler meıt oltan! dl•en dayamıı, bed aantb he· 
,.,....._ d g y -.:1 ı..a ılfia biri .. Bea e•lr oluydlm 

Y ır aaıyonııa ~· - Peki, ya emir, peki! 

lbale1I 16.9.935 paul'Ull g0D6 ıa1t 11 de H 1 
•il• •im• komkyonaado Y•P'l-khr. orsada 

3 Ektlltmeıe «ireceklerln nrecekleri 11mıntn eeralt n _ 
eveafını balanduğa yerin aatıa alma komlnonona mO· I'---•"" ________ _. 
raceıt ederek öAreneblllrler. uzQm satışları 

' - Tallplerln 2490 Hyıh kanunun 2 Ye 3 ftncft maddele· Ç. Alıcı K. S. 
rlne gGre lıtenlleo aeaıllde temlnıt totırı olın 2 l lira l l l O F. Solarl 7 25 
28 koroıan lbıleden bir eHt enrl tftmen muhaeebealne 981 M. j. Tarın. 6 75 
tevdii ile komlıyonda hasır bolonmıları. 81~ H. z. Ahmet 5 50 

2770 29 4 8 12 380 H. n Ce•. 6 25 

Bayramiç ııbrl ... ıl. ko. dın: . 253,5 T. Dt-bbaa 7 25 
1 - TGmen'n bayramlç g1rlosono clYarında bolonaa 81700 ~ 13 Be~ikçl z. 6 25 

kilo yulaf mlaıbıl aleniye konulda. 208 H. Alyotl 6 25 
2 - Beher klloıona mobımmf!D bedeli 5 korot olup lbaleel 208 Ş. Riza hı. 7 50 

18,9,935 oaqamba gGnd IUt 15 le b8yramlç ıamen 196 Mani. b. koo. 7 50 
11ttn alma komleyonu bln11ında yapılacajtı. l 7;i j . Tua. mıh. 7 

3 - Ekllltmlye gireceklerin nreceklerl yulaf eeralt Ye .e•ll· 165 D. Ardhi 6 75 
fını bolundağo 'mıhallln ıaun alma komlıyonona mGra· 143 K. A. K&z. 6 
caaı ed~rek 6Areneballrler. l 2!J 8. S. Alaz. 8 

4 - Taliplerin 2490 Damarılı bnonun 2 'fe S Gncll med 115 Vitel 9 
delerine g6re lıtenllen vee•Ude teminat ıotarı ol .. n 806 114 S. Gomel 5 7 5 
Ura 37 karaıa• ihaleden bir ıa1t enel Ulmen muha· 100 Y. 1. TelAt 6 50 
tebedae tHdll ile komlıyonda b11ır bolonmılerı. 85 M. Mibalef 6 f>O 

29 4 8 1 ~ 2772 89,5 H. Albertl 6 

Beyramlç aekeıl ... al. ko. dın: 80 s. saı~yma. 10 75 
1 - TGmenln bayramfç gmrnlıona clHnnda bulunan kıt'anın 37 L. Reclyo 8 

ihtiyacı için 874l50 kilo yulaf mtınıkual aleniye ko· 33 Ş. Remıl 7 75 
nalduğo. 80 Şınlık ı. bl. 7 

2 - Beber klloea lçla mubımmen bedeli 5 karaı olup lba · 14 E 8 . Roditl 6 
leıl 17,9,9:i5 tırlb 11h gana ••at 15 le bıyramlç Ul· 10 B. Klark 8 
men Hlın alma komfıyoao blo11ında yapılacaktır. 9 Kaptın Fılk 9 50 

K. S. 
14 
15 

9 75 
13 25 

8 
11 75 
il 50 
'l ôO 
8 

11 
12 
9 50 
8 

13 75 
8 
7 50 
7 75 
o 50 

14 50 
8 ôO 

15 

l.... - L la rd •ôrGrdlalı ılı! .. 
1~ •Hra yınıyo a.. Ve f llhıklka çok degU, er· D 

~ '• t8fl'lfatçıyı kuıııında teel gea, genç mapnat, beele· - Haydi be yamJam 18bth 
8't •e ona taklb etti. ledlll ba parçayı, Anp emlrlae deve!. Keldı kılda ela UDa •• 

g EkıUtmlye gtreceklerlo nreceklerl yolaf eeralt n eYH· 6 Koope. lnl. 8 50 
fını bulunduğa mıha illa 11ıın alma komlt}ODana mira· 5688 

caat ederek ögrenebUlrler. incir eııtıtları 

7 75 
6 75 
9 50 
9 60 
8 50 

4 · - Tıllplerln 2490 numarala kanunun 2 Ye 3 tlncfl mad· ç Al K s . ıcı . . 
clelertne gôre lıı11ollen nulkle mo~aktat ıe1alnat tutarı 

•..... IDGddet eoan •nydu okayorcla. kaldı ba lı? 
.:"-•· hilft hlçbl.._" dlıl Ordagah, ba ıaretle yamın 

K. S. 
,..__ ' Y• • ... , · Emir, çok beleDmlttl. Beye· 990 K.oope. itti. 6 

ooıııaek nal•ette olmıdııt.aı bir dedi koda meHaa wakala· 
' 8 " caa lflad•; 

1 

l._ A1abı bosalmaııa Aı mıtlı. Gece yanuna kadar •· 
~ · · - Tamam ·dedi· tllrlmdekl 

olan 8~7 lira 18 kaneaa lhıledea bir .. t H'fel tCl 
mea müaeebetlne tevdii ile komi-onda hasır bola•· 804 N. Ali Bey. 6 -, 4J8 A. Mubrar 6 

12 
14 
15 

ea clerln yetine dtlımıtta. dece bana konoemaılardı• NI 
, belQat n ruha beıteye nr· 

1r -L d dl b la bıyet t1rkı meı'elelt de pallak 
maları. 29 ' 8 12 2768 401 P. Pıcl 7 8 

ı 4ı '-,.&e · e · an n mlftln, Seni mtlktfaws bırak· Ankara M. il. •· •t. ıl. ko. dan: ~34 8. S. Alaz. 5 75 
l L• l f• rl nrlace, arbk klmeealn ıop 

t..ı - •, uvJ e 'IDau ıe • mıy~m.. Birkaç arbdapna 1 - Bir ııaeelae blçllf'll deler 55 HDtlm olın 4 milyon 1811 M. Sıdullab 7 75 ıı 
~ belıl ı b L d beıl kalmamıttı Ye ea1lr, gön· 
:"t neı De a aa er da cljret!. Ba att1m 1111 clln· tane delltlk nomuacla mıh kapıla Hrf la ekelltmeye 17 4 K. A. Kta. S oO 12 F>O 

7 25 
7 ~5 
7 

ta:llaç bir ııtanbıa koealJna lemek laterlml. llal Buhara hanına kepıırautb. 
.. ......._ dl F b d Fakat banan aona ne ola 

konmoeıor. J 59 Ş Krl11piu 6 
2 - İbaleıl 23 ·9· 935 paHrteıl glnl ıaat 15 dedir. 12 l Y. E. Beo. 7 

18..._ '"".'" 1 m.. a t... O a O gen onla içinde de baf lf 
.._:-~.. l!:HI, gôrecek ki ona cakıı?. S - Ş.rnameelal panııs almak lırlyealer m. m. •· eatın ı 2 l F. s . lzıl 7 
~ bir dedi koda •a ... lmtfb : BlrL ....,.. ı-•• tLa la 
\ llhJacaıım.. Bayar, hıytı! ' ,. •at e- PÇlll ""' &&1 • 

alma komiıyonaaa aramalara. ı 06 M. j T1rıo. 6 14ı 

hp - Emir, Bahara baaına raf araaında mobıbere batla· 
h......:·ı IDa elimden karıulamı· a-ık olmaı .• 

' - Eklllımeye gtrecekler kanuni ilk inanç parHlle 2490 100 ş R.-mıl 10 50 
•yab kınanan 2 •e tlçtlocl maddelerinde yasılı belge 94 ·O. E~U 6 

11 
11 
12 

~'· O nual olta, yal•••· .., mıttl. Arap ordoıo, eehre naul 
~ l>eru, topla ka••ealerl - Je,akat kadaa da imanı girecekti? Naul blr me•kl ıla· 
'i t ki kartHM çaban da çaldırtlicak kadar gtlselml'" Be· cakıı? Halka auıl muamele 

lerle birlikte teklif mekıuplarmt ihale Hıtladen bir 74 E, 8 Rodltl 5 50 
uaı enel m. m. •· utın ılma komlıyonona .ermeleri. 71 S. V.ltrdin 7 25 

4 20 4 19 2440 66 Ş. Rla• hı. 7 75 
•- u 45 Dlntr buba. 8 25 -tara ... at. •· nL •I. ko. n. dea: 

lert pCltklrtab! JU bir aba! Blalmkller pbl edecekti? Boan, aenglnlerlD •e 
&u kawu --Jı ..1-all balL-a terfed aa o•--Lbg 

7 25 
7 75 
8 25 
9 25 
8 50 
5 75 

-...._;-... blnlyorlarda •ray , .,. -·· .... • llU - ..... r 
~ L- - Benim daydqpma göre, - Sona 'Hr - 1 - Bir klloaaaa blçllen eder ( 700) karat olan betbl kilo 

41 8. Franko 5 75 

k~' ... ttaa aeal• ıırma l-ııw-!!l!!!!lml"!!l-ll!!l!l~----1!111111~~~----~~llll!lll---~-~-..-ı 
-..; hlr boboa getirdiler, Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 

del'tlk renk •e numarada keten lpllAl kapalı sarf la 11tın 16 j. Tara. mıh. 8 f>O 
10 lno'flıı koo. 5 75 

alaa.cıakbr. 4284 
2 - 1Weel 14 ·9· 936 •h gln6 11at oebetteaır • '- •1ı&ı•• a..agtye koy· uker j)lnlan .. Zahire satış lan -.:;e HrP 

t IDıma becltyMI. 
ı...:~ çekd, me11111an bir 

~ a.. çok klbaıbk götle· 

~~ .. Bohça aç.la11ea1 kab· 

' ~ '• kınt parlata tatlarla 
\i; ı.. 'Plt ltlemell emealala 

• •~r gôılktl. 
"'9 "h emhl, hayret •e H· 

, llalerlnl açtı: 

~ 8-.n ba neuketlal anut· 
"t ~tun. Ne glael bir ban· 
~· Etini henls görme-

~· huaçerl ılcla, dudak· 
, kadar gGtlrtlp ôpttl: 
~' lleıa'a tlkranlarımı IÖJ" 

lJ~~ .. htf r Çeldllrkea o da bın· 
'laehellae taktı. O kadar 
'9 JJIÇtl ki, ııtma ıaıayor· 

'1 '9 libi, dltlerl blrlblrlne 
')ordu. 

... -11111 
~ lllerulmle, ayal yol· 
~e~rdogthıaı döamtlftl .. 
' ~ taıaı glalemek için çadı . 
' ~Dlllıt, yanını klmee· 

8-jd e111eılal emretmltd. 
~ lltıİı blraı dı titrle oğrapr· 
~ "- ._ bu aık onan ealr· 'be. "-tl.nnı da coeıarmatta. 

°'dl bir tilr yasdı. Banda 
il~ iti: 
~ .. ' d•r g6 1 . 
t'leti h' ae ki yilzil ey gibi; 
.. ~"-.. ar dll!'gon benaiyor göle 
""it ı:r - ~ •ğla1aıın hep nıf iledir: 
rı-~ &qQ. • • ' 

~· ala fllirım. gllip gelaem de! 
:"lbj

1111 
d•ho gibi edaıı 

~k ojdatuıın benzetti çöle 
:_~ lena gibi, ali sevcluı 
~ e bo~lll4.ıde )'anan bir gGle.. 
...._:.• Arabçuanı o ka 

11......... ki, lae•e•; 
:---. Ya 11M1! 

Denlall Ht. al. ko. dan: S - Şartaa~ell 170 karnı brtılıgında M. M. •· uı. al ko. 
1 Dealsll prlasonaadekl kııaıtıa lhdyam olala 381000 du altnır. 

kilo an kapab urf 111111He ebUtmJye koaalda. 4 - Ebllımeye girecekler 2625 llrelık kanuni ilk lnano 

Ç. Cinai K. S. K. S. 
l 18 l 8oJday 4 50 5 25 
100 Ton Bakla 4 75 4: 76 

2 İhaleli 10,9,935 g6nlemeal olıa •h gtlntl IUt 11 de mektup veya makbaslarlle blrUkte 2(90 •yıh · kanaaaa 2 •e ~8 Kumdan 4 50 7 
•IJD alma komlt1onanda ,..pı18cutır. eçllncG maddelerinde yuılı belgelerle birlikte teklif mektup· 31 Nohut 6 25 7 50 

3 lla .. kbt teml•ata 2979 Undır. lannı ihale aaadadea bir .. t nvel m. m. •· •tın ılma komb· 80:1 Ken. pılı. 245 14:>0 
' Te•lnetı lbaledea 6nce maliye •emealne •ermlt o1.. yonaaa nrmelerl. ' 20 ' 19 244 ~ 25000 KUo pı. 45 ı19 50 

·u~m~~~~~~~h~~~uı-~~-------~~-~--------~----ıc cr ~------balaamuı lbımdır. Bomava sutın alma komisyonuoda iha· ı .- ' 
s şmaameet her ... • komı .. uda •örlllebillr. 1 J • t k 1 k 1 ~ 1 Muallim D r · 

&- -ı " e en yapı aca o ao as eri un arı 
6 Tabmla bedeli 39720 llnclat. A. Hulôsi Alataş 
7 Kıpab urflar lbale glnl uaı 10 da komlıyona •er· Baınıft Atkerl aa. al. ko. dın: 

mit balan1eakl1rdnr. 28 Si 4 8 1 - Açık ebUtmede bulunan 315 ton Halt maden kö'llfl· iç Bastahkl~rı Doktoru 
Bayramiç Tamea Sat. Al. K.o. dan: rlne glolnde ldeldl çıkmadığından on gtln temdldlle Şımlı ııob~ı No. 2o 
ı - TGmenla Bayramiç garnlsona caHnnda bulanan katanın ihaleli 12.eyhll.935 peroembe gflnfl Nıt 11 e bırakıl· 

ihtiyacı için 222 bin kilo yalaf kapala urf la ebtltmeye mıttır. 
konalduga 2 - Tıbmln edilen bedeli 3150 lira olup ilk pey 236 liradır. 

2 - Beher kll0111nan muhammen bedeli 5 karnı olup lhaleıl 3 - Şarınamed hergftn komlıyonda görtlleblllr. 
14 9 935 tarih camarıeet glnCl aaat 15 te Uaynmtç ' - .lateklllerlD bildirilen nktlndea enel temlnatlarlle bir 
ılm•n •lan alma komlıyona blaaunda ,..pılacaAt Ukıe Barnanda aeked Mhn alma komiıyonunı gel· 

3 - • Eblltmeye gireceklerin •erecekleri yulaf ferait •e melerl. 2814 
naafıaı bala11du~ mahallin •tın alma komllyoaana 1-------------------------------
mlracaıı ederek 611'enebmr1er. Menemen Şarbsylığından: 

4 - Taliplerin 2'~0 numarala kaaanan 2 •e 3 ence ,..d. 
delerine göre lttenllen nMlkle mn•ıkkat teminat tatara 1 - Belediye öeladea baılamak tlsere çarııya doArn 520 
olan 

832 
lira 

60 
karatan ihaleden bir .. t enel metre oaaala~andakl 11ba dıhUiode parke tıtı lle ferılyat ya· 

tflmea mahuebeılne ındll ile komlıyoada huar balan· pılacaıından bu it 28·8 935 ıarllilnden itibaren 15 gJn mtld, 
malan. 25 30 ' 1 o 2705 detle açık tıkılltmlye konmaıtar. 

2 - Ekılltme iti J 1 9·935 tarihine raıthyaa çarıamba gtınG 
Bayramiç '1 Omen Sıt. Al. Ko. dan .... nnbette Menemen belediye dabeılnde icra kıhnacıktır. 
1 - TGmenln Beynmlç ~aralıona clnrında balaaaa kıtaat 3 - 811 itin tıhmln bedeli 889 lira 20 koroıtar. Tallplrr 

lbtlyıca için (36000) kilo HmaD m6nakapi aleniye muhammen kıymet Gaerladen ylzde 7 ,5 olebetlode mot1kkat 
koaalmaeıur. teminat nrmekle benber lbıleyl mflteakfp leba temlnıtıD ytlıde 

2 Beher kll01anan mobımmen bedeli 83 MDdm olap 15 e lbllğ edecek .., ekılltme ıarılır. için notHllkten mueaddık 
lheleel l~.9.9~5 camarteıl gtlnl ... t 15 te bafUmlç mukanle tanılm edllecektfr. Noter mıı1rafı muteıbblde ıltılr. 
aaııa ılm• komlıyona blnuanda yapalıcakhr. 4 - Ba ite alı prtname n ealre talep •okounda bedelıfı 

3 Ekellımete gireceklerin nreceklerl aamaaın eenlt •e olırtk belrdly,.ee •f!rll,.c,.ktlr. 29 ı 4 7 2756 
naafı balandata yerin 11bn alma komltyoaaaa mira· 
caat ederek 6treaebmrıer. lzmir ithalat gOmrOğQ müdür· 

4 - Taliplerin 2490 11yılı kananan 2 n 3 lncfl maddele· 
rlae göre lıtenllen n•ikle ma•akkat teminat ıaı.rı IOg_, Dndeo: 
olın 21 lira 41 karatan ihaleden bir aaal enel t6mea 
mahııebeelne te•dll ile komlıyoada ba11r bulunmaları Teebiı defted 

2771 29 ' 8 12 146 
Bayramiç ıClmen Sat. Al. Ko. dan: Eıyını• cinai kilo «fam 
ı - Tlm•n bayramlç gıralsona clYannda balunıa kıtaabn Köhne otomobil deD1lr perçalan 3678 

ihtiyaca olaa ( 39000 ) kilo 11maa aleni mlaakuaya Yakanda ya11la etyı 18 9.930 btel ~r .. mba gOal aaat 1' de 
konalmUflar. 8'1k utarma aareLle harice eaıtlacajıadaa itine gelenlerin labıl•t 

2 - Belaer W..u •••••me• bedell 8S -dm oa.p ...... •ı komllJoaw •lıtclat eımelerl aıaa olanar. 2811 

,---~--.. 
Satılık Ev 

Kannılnada lekel~ yoka· 

IJODda 60 72 numaralı e• 
ocuı f latle eatılaktır. Bloı 

iki kıt berine 7 odıh Te 

k•rgirdlr. Boynk bıbç,.ııl 
Hrdır. Glırmek için içinde· 
kilere, f lıt için İz mirde, 
Karantinada San' atlar mek. 
tehi ukaeında İkinci Kasım 

l eokağında 21 numarada bay 
Cemaleddln'e mür1c1at edil· 
melMlr. .................... 
l'ork~ 

Hava Kurumu 
Piyangosu 
Keşide: 5 

11 Eyini 1935 
Bnyok ikramiye 

40000 lira 
Bılellerinizi Ayın Yedinci Günü 

.Akfamına Kadar Bayiiniaden 
İıteyioiz .. 
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Olivier ve Şüre
kası Limited Va

pur Acentası 
Cendell Hın, Birinci Kordon 

Tel. 24'3 

-------------Ellermın Llyn Ltd. 

Liverpool Hattı: 
---------

ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi binasında 
TELEFON: .2363 

•• ---110l'ORTO., npuru 1 eyhilde 
Elverpool ve Snaoıeı'dao ge 
llp tahliyede bulunarak ve ayol 
samında 7 eylüle hdar Lher 
pool ve Glaegon için yak 
alacakt1r· 

------ HertDrlO (Banka ve Komisyon) Muameleleri Y ~pılır. - · Vadesizlere % 4 

Mevduat Şartları: A!t• ay vad~liy~ % 
5 

--
Bır sene vadelııe % 6 faiz verilir. 

·~~~~~~~~ 

0 ROUMELlAN11 npura 20 
eylOlde Llverpool ve Svvanıta· 
dan gelip tahliyede boluna 
caktır. 

:= Zıblre, asım, incir, pmmok, yapak, afyon vetıılre kombyoncaloğa yapılır. Mıllar geldi· 
§ ttncl,. tıabtpl,.rlne rn mfttııeld er.ratıle nanı •~rmr. 

Londra ve Hull Battı: 

•· ALGERlAN ,. nporo il· 
manımızda olop 8 eyl6le ka 
dar Loodra ve llull iı,;lo yak 
alacak lir. 

11FABIAN,, nporo 12 eyhil· 
de beklenml'ltte olup 18 eyh1le 
kadar Londra ve Bull için 
yok alacakıır. 

" EGYPSİAN " nparo 27 
eylalde Loodıa Holl n An· 
ven'teo gelip tabltyedc bola· 
oaet k •e ayol zamanda 6 tee
rlnlenele kadar Loodra n 

Hull için yok alacaktır. 

The General Steam Navtgıtlon 
Co. Ltd. 

" ADJUDANT,, vapura ll· 
manımıadı olup 30 agoıte1a 

kadar Londrı için yok ılıcaktır. 
11STORK.11 npuru 20 eyltlJ. 

de beklenmekte olut' 27 ey· 
lale ktdar Londrı için yak 
alacaktır. 

Deotıcbe Lennte Llnie 
11GALILEA .. vapuru 10- ey· 

lalde l. amburg, Bremen .., 
Anverı'ıen gelip tahliyede bo· 
lunıcaktır. 

Not: Yarat tarihleri Ye ••parla· 
rıo lılmlerl Gserlne denlılldlkle· 

/ndr.n meı'ullyet kabul edtlmrs 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI 

·•CERES., npura 26 ıguıtoetın 3 l ığo11a11 kadar Aann, 
Roterdem, Ameıeerdım ve Bımbarg Jimanlan için yClk alacaktır. 

"ULYSSES,, npura 9 eylalde g,.lfp 14 eyllle kıdar An•ere, 
Roterdam, Ametudaı:o n Hımburg limanları için yClk alıcaktır. 

0 0RESTES,. npura 23 eylalde gelip 30 eylale kıdar Anvera, 
Roterd::m, Ameterdam •e Bımborg limanları için yak ılacakllr. 

"ULYSSES,, npuru 22 ığueıoeıa brklenmekte olup yakaD6 
tahliyeden ıoara ISorgaı, Varnı ve Kötteaee Umaalara•a bueket 
edec~kdr. 

"0 RESTES,, npuro 5 eylcılde h•kl~nmekte olup yakGntl ' 
ı.hllyedeo l(,Drı Borgae Varaa Te KOıtence limanlarını hueket 
edecektir. 

"BERKULE9 .. vapura 19 eylOlde bek'enmekte olup yG .. an4 
ııbllye ettikten eonra Barg111, V una H KOıtence limanlarını 
hareket edecekıtr. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
11VIKINGLAND0 moıOrQ 2 eylalde beklenmekte olup ytlkGna 

ıahllye ettikten ıoara Roterdam, Bambarg, Dantslg, Gdynlı, 

Gotebarg; Oalo ve lıkaodianyı limanlarına hareket edecektir. 
0 8EMLANO,, moıOrü 16 eylOlde ~,.llp tahliyeden eonra 

Roterdım, Hamborg, Dantaig, GdyDla, Goteburg, Oılo n 
t~hndlnnya llmaolarıoı hareket edecektir. 

"V INGALANO,, motOrCl 2 birinci trırlode ,;ellp ylkftntl bo· 
tahtıkıan ıoora Roterdam, Hamburg, Daatslg, Gdyalı, Gotebarg, 
0dlo ve lıkandlanya limınlarını hareket edecektir. 

Slt:RVICK MARITlM ROUMAlN . 
0 SUÇEA VA., npuru 5 eyUllde gelik 6 ey lalde Maltı, Baraelon 

•e MarBllya'yı hareket edectkılr. 
"ALBA JULYA,. vapuru 30 eylGlde gelfp birinci tttrlnde 

Maltı, Harıelon fe Marellyı limanlarını hareket edecelLtlr. 
Yolca n yak kabul eder. 

İIAndakl hareket ıarıblf'rlndekl drğftlkliklerden ıeente meı'o· 
llyet kıbul etmez. Fazla tafııllAt için ikinci Kordonda Tabmll 
n Tahliye blouı ukae•nda Fratelll Sperco Tapar ıcentabAına 
mOr1caat edllm,.BI rlcı olunur· T"l"foo: 2004 2005 ~6ö3 

Dr. Zekai Tarakçı 
Merke hastanesi Dahiliye Mlltehassısı 
İkinci Beyler ıoklgı Tark mGııyede 11ılonu lttl1allnde 

H11tılarını ogleden ıoora 15 den 18 e bdır 
TELEFON : 3~06 

Doktor ..

A. Kemal Tonay 
Bakteriyoloı ve bolaoık ile laliın hutabklar 

mGtebaseııı 

Bumalwae iataayoaa karpnndaki dibek eobk bapada 30 •JJ
b eT Te moayeaebaneeinde ubah aaaı. 8 da ~ Hat 6 a kadar 
butalannı kabul eder. 

Mtlracıaat eden hutalan yapılman lbımgelea uir tahlilAt •e 
miboekoplk muayeneleri ile Teremli baltalara yapılmanoa ce••• g6-
rtlea Pnomotoraka mu.yeoebaoeıiade monıasaman ,.pahr. 

~. N. 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUfSCHE UV ANTE LlN1E 

"TINOS,. Yapora 2 e1lGlde 
bekleniyor. 6 eyUUe kadar An 
nre, Roterdım, Bambarg n 
Bremen için yak alacaktır. 

"C8J05,. HpGta ) 6 eyltllde 
bekleniyor, Bambarg n Bre· 
men'dea yGk çıkaracaktır. 

.. ITAURI,, Hpaıa 16 ey· 
UUde beklealyor. 20 eylale 
kıdar An•eu, Roterdam, Hım· 
borg H Bremen lçla yak a~
caktar. 

ARMEMENT 8. SCBULDT 
HAMBURc; 

"TROYBURG0 npara 10 
eyldlde bekleniyor, An•en, Ro· 
terd.m n Hamb.urg lçla yClk 
ıl8Cllktır. 

TBE EKSPORT STEAMSDIP 
CORP.ORATION 

Blrleılk Amerlb'ya Dogra 
Seferler 

11EKSECUTIVE,, •apara 19 
eylGlde bekleniyor. 

0 EKSILONA ,. 91paro SO 

Telefon: 4115 

eyltllde beklt!olyor. 
TUNA DO~B.U SEFERLER 

"AMAL,, moıôrCl 6 t1ytGlde 
beldrnlyor, Belgrad, No•lıaad, 
Komarno, Badıpeıte, Bratleln, 
Viyana te Liaı için yClk 
alarak. 

"DUNA,, motOrl 15 eylCUde 
beklealyor, Bel~rad, No•l ... d, 
K.omarao1 Badapeıte, Hratlıla•, 

Viyana Te Llnı için yClk alacak. 
"ATID,, mot&a 29 eylllde 

beklemiyor, BelgTad, No•İ18ıd, 
Komarno, Bodıprıte, Bratlıln, 
Vtyına n Ltns tçia yak alacak. 

JOBNSTON VV ARllEN 
LİMiTED 

"KENMORE" •aporu 2 ey
IGlde beklea.lyor, Ll•erpal Te 
Annre'ten yak çıkarıp Bargaı, 
V arna, Kô•tence, Gılıts •e 
Oralla için yak alae.k. 

DEN NORSKE MIDDELBAVS 
LINJE (D S. AS. SPANSKI· 

LINJEN) 
" SARDİNıA ,, moıGr4 i7 

eylGlde bekleniyor, Dlppe .., 
None~ llmınlennı ylk alacak. 

11SAN ANDRES,, mot0r4 28 
Bel. tetriade beldealJOI', Df. 
eppe Ye Norte9 llmularana 
76k alacak. 

.........._~ .... ..,_ _____________ -'ıı! ____ __, ____________ ~ 

Menemea Şarhaflığındhn: 
1 - Belediye ~oandekl comarlyel meydaaandı proj"" .'; 

clbloce Atıtarkan bClıtQne alt kaide n ıatonan 101111 2s·8 '.,. 
t•rlblnden itibaren oabeı gfio mQddetle açık ekılhml,. 

~m~~ ~ 
2 - Ekllltme ltt 11 ·9 935 t1rlbtne raıtlıyan çarıamb8 1 

1111 onbeıte Menemen belediye dıtreılade icra kıbnacakıır. fi 
3 - Bo lntaatın muhamm,.n bedt-ll 644ı lira 23 koroe'~ 

Tallpler mabammea luymet Clzerlndeo ylıde 7,5 nlıbeıl, 
muvakkat teminat nrmekle beraber ihaleyi mateaklp tıb~ 
mlnata ·yızde 15 e lblAğ edecek •e eketltme ıartları için O ~ 

ilkten maıaddak moka.ele tın&lm edilecektir. Noter •"" 
mateıbblcle aittir. ti'. 

4 - 8a lıe ılt .. rtaıme •e ..tr e•rak talrp nkaaodl ~ 
delılı olarak belediyeden nrllecektlr. M6teehbldln ba gibi~ 
yaptıl••• dair n•lk lbraa etaıeal "1•hat ehllyed fe~ 
mmıddak .. baelarıa lapata ae11nt etdrmelr lsere .,....,.. 
etmeıl ıuttıı. 29 1 (, 7 916f 

Kışlada Mfls. Mev. sabo alma iomisyr 
nanda ihaleleri yapılacak. ilAnlar 

Met. m•. 1a al. ko. •ndın: ol 
1 - DenlsU garlasoaundakl kıtal•• Uatl,.aı oı.. 26f• 

kllo arpa kıpala sarf aıullle ekeUtmlr;e konda. fİ 

2 - İbaleel 12,9,935 ganlemecl olu pereembe glltl 
17 de •· ıl. ko. da yapılacaktır. 

3 - Manlkkat teminatı 1157 Uradır. ; 
4ı - Teminatı• ihalede. 6ace maUye •esaeılae Terll111ll., 

mııı •• teklif melttabaaaa kuaada yuıb formale aypll 
laamıeı lbıaulaı. 

5 - Şartnımeıl her1tn komlıyonü gGrlleblllr. 
6 - Tıbmln bedeli 15,20 llrıchr. ..,il 
7 - !tıpala sırf lar ihale glaCl .. , 16 da komltyoP 

mtt Mlonacaktır. 27 31 4 8 ,,,,,,/ 

Mıt. M •. 1at. al. ko. n. den: 
Ankara M. M. '· •· al. ko. daa: / 
1 - Bir çlfılae bl9flea eder 190 k'!ll'Of olaa 8000 

ıerllt kapalı urfla eblltmeye konmaıtar. 
2 - ihaleli 17 eyl61 935 1ala gaaG uat 15 tedlr. 
3 llt inanç paran 11'0 liradır. _ .JI 
6 Şırtnamed par11ıs olank M. M. •· •tınaima ~ 

5 
yonandaa ılınır. ;_ 
Ekelltmeye girecekler ilk inanç parııı aıektap ny• .. -.JI 
buslarlle 2490 •yıla kınanan 2 n lçhea ma~ 
rinde JHıb belgelerle birlikte tekltf mektaplırıDI r ,,il 

ıaa11ndın bir 1a1t enel M. M. •· 1atan alma k,.,.. 
yoaonı •rrmelerl, 2678 28 28 4 10 _/ 

'111. lh. lallD alma kombyooundao: 
Ni.ktan Claı" ır.bmln ecUle• Beher ktloaena aala• 

Kilo 
236000 

88000 
Ua 
Ua 

mecma tatın 
Ur• · Kr. 
24780 00 
92(0 00 

mla e4tlea f 181' 
Kamı S.. 

10 50 

Teminatı muTak· 
kate ıkçeıl 

Lira Kr. 

İhale gana 
Ye tarlhl Saat 

10 öO -" 
lrlbakal' 

pkd 

1858 50 6.9.9!~5 cama 10,30 Kapıla 
603 00 6.9.935 .. 16,30 .. ~ 

1 - Maı M.T. kıt•llnın yakarıda clnı H miktarlar• ~ 
iki kalem ua ihtiyacı iki kıt·ı oartoame Ue •1" 
maaaka .. ya .. onmaıtar. ti 

2 - llaılelerl biul•rında yasılı gan ve tarihlerde Jıoal'..Jt 

3 

' 
kıtlıda Mıt. MT. 1atan alma komlıyonundı yapıl.,.... 
Şartnameleri hergGn komlıyonda göraleblllr. .,/J 
leteklller tlcarat odaındı kayıtlı olduklarıaa dair 
gOıtermek mecburiyetindedir. fi 

5 - Mllaakaeaeına lttlrak edecekler 2490 ıayıb arıır_, ..-." 
ekılhme kınaaunan 2 .e 3 Goc4 mıddelerlade .e ;,I_ 
...eela41e ya .. &ı ~eelkalarlle teminatı ma .. kb" ,_, 
bualınnı H teklif mektublarıaı tbale 11atladeıl 
bir ... t eni komlıyona nrmlt balaucaldardd ./ 

20 25 30 ' ~ 
Mıt. M•. Sat. Al. K.o. dan: fili!!. 
1 - Tamenia ba1rımıç garalsoaa cbırında bal• .... _...,. 

Uaıtyaca lçlD (22060) bla kilo yulaf bptlı sarfa. 
meye koaaldaıa. (il_ 

2 Beber kll•uaa muhammin bedeli (5) karaı o'tPP;tl/A 
leel 13.9.9:l5 tarih n cnma gtln6 ıaal 15 de b•fY 
t4mea •tınılma komiıyona blnuanda yapıı.caf •-' 

3 - Ekelltmeye gireceklerin nreceklerl yalıf eeralt '' t1' 
fınıa baloDdala mahallin •ta• alma koaallJoll_. 
racaat ederek BAreneblllrler. ,JJI 

' - Taliplerin 2'90 namanh kuaanan 2, 5 6ncl ~ 
ılae gBre ldenllen yeulkle ma•akkaı temloa' ~ 
olan 8~5 llruıa lluleden bir ,.., enel ltl_. 4 1 

bellae ındll He koml9oacla huır b'luuaıaları. 26 SO 


